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भाग-२ 

रेसुङ्गा नगरपालिकाको खानेपानी गुणस्तर अनुगमन कार्यलिलि-२०७८  
काययपालिकाबाट स्वीकृत लिलत : २०७8/11/25 

 

यस काययववलििा  प्रयोग गररएका संक्षिप्त शब्दहरु र पररभाषाहरु 

 

१. Water Safety Plan (WSP) (खानेपानी सरुिा योजना (खापासयुो)– खानेपानी सरुिा योजना  खानेपानीको 
श्रोतदेक्षख उपभोक्तासम्िकै ववलभन्न चरणिा खानेपानीको गणुस्तर सिुार गने/सलुनक्षित गने काययको िालग 
अपनाइने व्यवक्षस्ित पद्धलत हो । जोक्षखि व्यवस्िापनका लसद्धान्तिा आिाररत खापासयुो सबै खानेपानी 
प्रणािीहरूिा (चाि ुअवस्िािा भइरहेको, नयााँलनिायण हनु ेर पनुःलनिायण वा पनुः स्िापनाहनुे प्रणािी) िागू गरी  
खानेपानी आपूलतय सेवािाई  ददगो बनाउन सवकन्छ । 

 

२. Control Measures – (लनयन्रण–उपाय)–खानेपानीको गणुस्तर खस्कन नपाओस ्वा खानेपानी प्रदूषण 
नहोस ्भने्न उद्देश्यिे गररने कुनै पलनवक्रयाकिाप (या तगारो) िाई लनयन्रण–उपाय भलनन्छ । लनयन्रण–
उपायहरु भन्नािे लनिायण गररएकाभौलतक संरचनाहरू र िागू गररएका लनयि, आदेश वा लनषेिाज्ञाहरुिाई सिेत 
बकु्षिन्छ ।  

 

      स्िानीय राजपर 

 



३.   खानेपानी गणुस्तर अनगुिन –खानेपानी प्रणािीद्वारा ववतररत  खानेपानीको गणुस्तर  राविय खानेपानी गणुस्तर 
िापदण्ड अनरुूप छ वक छैन भनी जााँच्नका िालग खानेपानीको परीिण गरी  गणुस्तर अनगुिन गने गररन्छ । 
यस्ता अनगुिन काययहरु ववक्षशष्ट उद्दशे्य र कतायका आिारिा लनम्नप्रकारका हनु्छन ्:- 

३.१  Operational Monitoring –(संचािन–अनगुिन) –लनयन्रण–उपायहरुिे प्रभावकारी रुपिा काि 
गरररहेका छन ्भने्न कुरा सलुनक्षित गनय र गरेका छैनन ्भने पलन सियिै आवश्यक सिुारका पाइिा चाल्नका लनक्षम्त 
गररने अनगुिनका ययिाई संचािन–अनगुिन भलनन्छ । 

३.२. Compliance Monitoring (पररपािन–अनगुिन)– सेवा–प्रदायकद्वारा संचािन–संभार गररएकाखानेपानी 
प्रणािीबाट ववतररत खानेपानीको गणुस्तर राविय खानेपानी गणुस्तर िापदण्ड अनसुार छ वक छैन भनी गररने 
अनगुिनकाययिाई पररपािना–अनगुिन भलनन्छ ।  

३.३.  Water Quality Surveillance (गणुस्तर लनगरानी)–  सेवाप्रदायकद्वारा ववतररत पानी आि जनस्वास््यको 
दृवष्टकोणिे जोक्षखिरवहत, ग्राह्य र सरुक्षित छ या छैन भनी स्वतन्र रुपिा गररने िेखाजोखािाई गणुस्तर लनगरानी 
भलनन्छ । 

  

४. Water Safe Community (सरुक्षितखानेपानीयकु्त सिदुाय)– नगरपालिकाका त्यस्ता सिदुायहरुिाई जहााँका 
वालसन्दा आफ्नै घरआाँगनिा जलडएका िारािाफय त ्वा पानी लिन जान, भनय र ल्याउन ३० लिनेटसम्ि िार सिय 
िाग्ने  घर भएका वालसन्दा स्वच्छ र सरुक्षित (ववशषे गरी िानव स्वास््यसंग प्रत्यि सम्बन्ि राख्न ेइ–कोिी र 
आसेलनक र फ्िोररन जस्ता रसायन सघनन ्राविय खानेपानी गणुस्तर िापदण्ड, २०६२ अनसुार भएको) खानेपानीको 
सवुविाप्राप्त गरररहेका छन ्भने्न त्य आलिकाररक लनकाय नगरपालिकाबाट प्रिाक्षणत भएिा, सरुक्षित खानेपानीयकु्त 
सिदुाय िान्न सवकन्छ । त्यस्तै, पाइप प्रणािी नभएको अवस्िािाभने संरक्षित पानीका स्रोत (इनार, कुवा, ट्युबवेि 
आदद)बाट प्राप्त पानीिाई घरायसी प्रववलिबाट शदु्धीकरण गरी पानीउपभोग गने गरेका वालसन्दा भएका बस्तीभनी 
आलिकाररक लनकायबाट प्रिाक्षणत भएको अवस्िािा पलन सरुक्षित खानेपानीयकु्त सिदुाय िान्न सवकन्छ । 

५. सेवाप्रदायक – भन्नािे आि उपभोक्ताका िालग सरुक्षित खानेपानी उत्पादन/ववतरण िा संिग्न रहने संस्िाहरु 
जस्तै खानेपानी व्यवस्िापन वोडयहरु, काठिाडौं उपत्यका खानेपानी लिलिटेड, नेपाि खानेपानी संस्िान, प्रशोलित पानी 
उत्पादक र ववतरक कम्पनीहरु तिा खानेपानी उपभोक्ता संस्िाहरुसंिन ुपदयछ ।  

६. लनयािक लनकाय–भन्नािे संघीय खानेपानी िन्रािय, प्रादेक्षशक ग्रािीण तिा शहरी ववकास िन्रािय र यसका 
िातहतका कायायियहरुिाई जनाउाँछ । लनयिन लनकायिे िापदण्ड लनिायरण, संसोिन एवं पररिाजयनका िालग नपेाि 
सरकारिाई राय सिुाव परािशय सिेत उपिब्ि गराउाँदछ । िन्राियिे आफ्नो िातहतका उपयकु्त लनकायहरुिाई 
लनयिन लनकायको रुपिा तोक्न सक्ने छ । 



 आिारभतुखानेपानी सेवा (सिुाररएको खानेपानीको स्रोत ३०लिनेट –पानीलिनजााँदा, पानीभनय िाइनिा बस्दा 
र पानी भरेर घर फकंदा िाग्ने कुि सिय ) को दरुीलभर रहेको, 

 राविय  खानेपानी गणुस्तर िापदण्ड अनसुारको गणुस्तर कायिभएको (लनिायण/पनुलनयिायण गरेपलछपानीको 
िहुानबाट संकलितनिूनािा, स्वास््यिाई हानीकारक सूक्ष्ि जीवाण ु(इ. कोिी)र आसेलनक, फ्िोराइड जस्ता 
रसायनहरु परीिण गदाय)े,े 

 खानेपानी सरुिा योजनाकायायन्वयनिासबै चरणहरु पूरा भई कम्तीिापलन १ पटक अनगुिनभई 
अद्यावलिकरहेको । 

७. Water safe community (सरुक्षितखानेपानीयकु्त सिदुाय)–गाउाँपालिकावानगरपालिका (उपिहानगर र 
िहानगरपालिका सिेत)कात्यस्ता सिदुायवा बस्तीहरुिाई जहााँकावालसन्दाआफ्नै घरआाँगनिा जलडएका िारािाफय त ्
(पानी संकिन गनय ३० लिनटे भन्दाकि सिय िाग्ने सािदुावयकिारा सिेत), जनुसकैु बेिा स्वच्छ र सरुक्षित(ववशेष 
गरी स्वास्ििाई प्रत्यि असर गने हानीकारक तत्व जस्तै  इ–कोिीर आसेलनकका सघनन ्िापदण्ड लभरभएका) 
खानेपानीको सवुविाप्राप्त गरररहेका छन,्सरुक्षितखानेपानीयकु्त सिदुायिान्न सवकन्छ । पाइप प्रणािी नभएको 
अवस्िािाभने संरक्षितपानीका स्रोत (इनार, कुवा, ट्युबवेि आदद)बाट प्राप्तपानीिाई घरायसी प्रववलिबाट शदु्धीकरण 
गरी पानीउपभोग गने गरेका वालसन्दाभएका बस्तीिाई  पलन सरुक्षितखानेपानीयकु्त सिदुायिान्न सवकन्छ । 

सरुक्षितखानेपानीयकु्त सिदुायअलनवायय रुपिाखिुाददसािकु्त सिदुाय(खिुाददसािकु्तघोषणाभई१००% 
खिुाददसािकु्तअवस्िा)भएको हनु ुपने छ । यो सिदुायिे सािदुावयक स्तरिा खानेपानी सरुिा योजनािाफय त ्
खानेपानीिाई सरुक्षित राख्न, सािदुावयक स्तरका तगाराहरु ९ऋयितचय क्षे:-भबकगचभक०प्रयोग गरेको हनु ुपछय । 
खिुाददसािकु्तघोषणा भएको सिदुाय जस्तै स्वच्छ खानेपानीयकु्त सिदुायपलन स्वतन्रतवरिे प्रिाणीकरण गररएको हनु ु
पने छ । 

८. सरुक्षित र पयायप्तखानेपानी सेवाभएको सिदुाय– सरुक्षितरपयायप्तप्रायजसो एक अकायसंग सम्बलित (खानेपानीको 
गणुस्तर र पररिाण) शब्दहनु ् । गाउाँवानगरपालिकाकात्यस्ता वस्तीहरुिा जहााँसरुक्षितखानेपानीकासािसािै 
पयायप्तखानेपानीको पलन सिस्या देक्षखएको छ , त्यहााँखानेपानीको पररिाण (उपिब्िता) पलन बढाउनेकाययक्रि शरुुआतहनु 
सक्छन ्। यस्ता काययक्रि सिदुायको ििताबावहरको हनु सक्ने भएकोिे पलनखानेपानी सरुिा योजनािाई नै पररिाणसंग 
सम्बक्षन्ित जोक्षखिहरु सिेत सिावेश गने गरी ववस्तार गनय सवकन्छ । खानेपानी प्रणािीिा लनिायण भएका सम्पूणय 
संरचनाहरु बाढी, वा खडेरी जस्ताखानेपानीको उपिब्ितािा प्रलतकूि असर पाने प्रकोपका सन्दभयिा उत्िानशीि रहेको 
हनु ुपने छ (जस्तै खानेपानीका सबै लबन्दिुा आपत्कािीन भण्डारण प्रणािी रहेको हनु ुपने छ ।) 

९. खानेपानी सेवाप्रदायक –भन्नािे आिउपभोक्ता जनताका िालग सरुक्षित खानेपानी उत्पादन ववतरण(आपूलतय) िा 
संिग्न रहने संस्िाहरु जस्तै खानेपानी व्यवस्िापन वोडयहरु, नेपािखानेपानी संस्िान, प्रशोलित पानी उत्पादक र ववतरक 
कम्पनीहरु तिा खानेपानी उपभोक्ता संस्िाहरु सम्िन ुपदयछ । 

vfg]kfgL u'0f:t/ cg'udgM sfo{ljlw 



 

ljifo–;"rL 

 
!= k[i7e"ld ................................................................... Error! Bookmark not defined. 

!=! kl/k|]]Io ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

!=@ p2]Zo ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

@= vfg]kfgL u'0f:t/ cg'udg............................................... Error! Bookmark not defined. 

@=! cg'udg s] sf] ug]{ < ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 

@=@  cg'udg ug]{ bfloTj ...................................................................... Error! Bookmark not defined. 

@=# cg'udg cfj[lQ (Frequency) / kf/fldlt ........................................ Error! Bookmark not defined. 

@=%  u'0f:t/ k/LIf0f gd"gf ljGb' .............................................................. Error! Bookmark not defined. 

@=& Jojl:yt vfg]kfgL k|0ffnL gePsf :yfgdf .............................................. Error! Bookmark not defined. 

@=* vfg]kfgL k|0ffnL ;+rfngdf /x]sf t/ vfg]kfgL ;'/Iff of]hgf nfu" gePsf :yfgdf Error! Bookmark not defined. 

@=( vfg]kfgL ;'/Iff of]hgf nfu" eO{ ;+rfngdf /x]sf vfg]kfgL k|0ffnL ePsf :yfgdf . Error! Bookmark not defined. 

@=(=!  gd'gf lng] / u'0f:t/ k/LIf0f ug]{ ljlwx¿ ...................................... Error! Bookmark not defined. 

@=(=@ u'0f:t/ k/LIf0fsf gtLhfx¿n] lbg] hgfp ........................................ Error! Bookmark not defined. 

@=(=# u'0f:t/ k/LIf0fsf ug]{ ;'ljwf ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

#= clen]vg tyf cBfjlws ................................................ Error! Bookmark not defined. 

$= k|dfl0fs/0f ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

%= ;"rgf k|jfx .............................................................. Error! Bookmark not defined. 

^= lgodg lgsfo, ;]jfk|bfos ;+:yf tyf cGo ;/f]sf/jfnfx¿sf] e"ldsf tyf lhDd]jf/LError! Bookmark not 
defined. 

^= kl/lzi6x¿ ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

kl/lzi6 !=  /fli6|o vfg]kfgL u'0f:t/ dfkb08 @)^@ ...................................... Error! Bookmark not defined. 

kl/lzi6 @-s_ kfgL  k/LIf0f k|of]uzfnfdf vfg]kfgL u'0f:t/sf] clen]v /fVg] gd"gf kmf/fd MError! Bookmark not defined. 

kl/lzi6 @-Vf_ lkmN8 k/LIf0f ls6af6  vfg]kfgL u'0f:t/ k/LIf0f u/L clen]v /fVg] kmf/fdsf] gd"gf M Error! Bookmark not 
defined. 

 

 

१. पषृ्ठभलूि  

१.१ पररप्रके्ष्य 



खानेपानी र सरसफाइ सेवा सवुविाको िहत्व,जनस्वास््यको दृवष्टकोणिे अलत नै  ठूिो छ । यो िेरको ववकासका 
िालग देशिा िेरै प्रयासहरु हुाँदै आएका छन ्। िेरै उपिक्षब्िहरु पलन प्राप्त भएका छन ्। देशको (जनसंख्याको करीव 
७६% जनसंख्यािे आिारभतू खानेपानीको सेवा र १९% जनसंख्यािे सरुक्षित खानेपानीको सेवा प्राप्त गरेका छन ्। 
त्यस्तैिा बाट र ९९% जनसंख्यािे कररब ६१% सरुक्षित सरसफाइ र कररव १८% आिारभतू सरसफाइ सवुविा 
(चपीको पहुाँचको आिारिा) बाट िाभाक्षन्वतभएको त्याङ्क (MICS 2019) देक्षखन्छ । देश भर करीव ४४,००० 
संख्यािा खानेपानी प्रणािीहरु (ववलभन्न स्तर र प्रववलिका) लनिायण भई संचािनिा रहेको  िालनन्छ । ती सबैिे आफ्नो 
उद्देश्य अनरुुप ददगो र भरपदो  सेवाददई रहेका छन ्त ? भने्न प्रश्नभन ेअिै अनतु्तररत नै   छन ्। 

“प्रत्येक नागररकिाई स्वच्छ खानेपानी तिा सरसफाइिा पहुाँचको हक हनुेछ” भनी संवविानिे खानेपानी तिा सरसफाइ 
सेवािाई िौलिकहक र कतयव्य अन्तगयत स्िावपत गरेको छ । ददगो ववकास िक्ष्य (सन ्२०१६–२०३०) का १७ 
िक्ष्यिध्ये “सबैिाई खानेपानी तिा सरसफाइको उपिब्िता र ददगो व्यवस्िापनको सलुनक्षित गने” छैठौं िक्ष्यिाई 
नेपाि सरकारिे पलन आत्िासात ्गरी आफ्ना योजना र काययक्रिहरु तयार गरररहेको छ । िकु्षम्बनी प्रदेशिे “सम्वृद्ध 
प्रदेश खशुी जनता” भने्न प्रलतवद्धताका साि सम्वृवद्ध र खशुीको प्रिखु आिारको रुपिा खानेपानीको शदु्धता र उपिब्िता 
िाइ िध्यनजर गदै रेसङु्गा नगरपालिकािे पलन ेूएक घर एक िारा” को नेपाि सरकारको लनलत िाइ पछ्याएर 
खानेपानी तिा सरसफाइका काययक्रिहरुिाई दुर्त गलतिा अगाडी बढाइ रहेको छ । खानेपानी सेवािाई ववश्वसनीय 
र नलतजािूिक तलु्याउन ेएउटा प्रिखु िाध्यि ववतररत पानीको गणुस्तर लनरन्तर तवरिे सलुनक्षित गनुय हो । यसका 
िालग खानेपानी प्रणािीहरुिा गणुस्तर सिुार आयोजनािाफय त ्आवश्यकताअनसुार पानी प्रशोिन ईकाइहरु लनिायण गने, 

प्रशोिन ईकाइहरुको कायय ििताबारे अध्ययन अनसुन्िान गने, सरोकारवािाहरुको ििता अलभवृवद्ध गने र प्रणािीको 
संभार िियत तिा संचािनकाययिा खानेपानी सरुिा योजनािाई एकीकृत तलु्याउने जस्ता काययहरु अक्षघ बढाइएका छन ्
। 

ददगो ववकासको िक्ष्य नं. ६.१ अन्तगयत   सन ्२०३० को अन्त्यसम्ि स्वच्छ खानपेानी सेवा प्राप्त गरेका 
जनसंख्याको सूचकाङ्क १९ प्रलतशतबाट ९० प्रलतशतसम्ि बढाउने र घरायसी तहिा खानेपानीिा देक्षखएको जैववक 
प्रदूषणको जोक्षखि िोलिरहेका घरपररवारको सूचकाङ्क ८५ प्रलतशतबाट १ प्रलतशतसम्ि घटाउने जस्ता राविय 
िक्ष्यकासाि हाि खानेपानी तिा सरसफाइका काययक्रिहरू संचािन भईरहेका छन ्। यी िक्ष्यप्रालप्त के कलतभए 
भने्न जानकारीका िालग पलन यस सम्बक्षन्ि त्याङ्कहरु स्िानीयतह नगरपालिकाबाटै संकिन हनु ुजरुरी देक्षखएको   
छ ।  

यसै त्यिाई आत्िसात ्गदै रेसङु्गा नगरपालिकािे पलन आवलिक योजनािा आ.व. २०८२/८३ सम्ि स्वच्छ तिा 
प्रशोलित खानेपानीिा पहुाँच पगेुका घरपररवार ६०% परुय्ाउने िक्ष्य लनिायररत गरेको छ । सोही िक्ष्य प्रालप्तका 
उद्देश्यिे प्रदेश स्तरिा खानपेानी गणुस्तर अनगुिन काययववलिको िौलिक खाका हनुपुने आवश्यकता िहससु गररएको 
छ । 



पणुय सरसफाइ िागयदशयन २०७३ िे पणुय सरसफाईको प्रिखु सचुकिा सरुक्षित पानीिा पहुाँच तिा प्रयोगिाई िानेर 
काययक्रिहरु संचािन भई राखेका छन । त्यस्तैिा खानेपानी तिा सरसफाइ िेरगत योजना २०७६(२०८८ िा 
सिेत २०८७ सन २०३० सम्ििा कक्षम्तिा ५० प्रलतशत जनतािाई उच्च स्तरको खानेपानी सेवा र ५० प्रलतशत 
जनतािाइ िध्यि स्तरको खानेपानी सेवा प्रदान गने िक्ष्य राखेको छ । देशभर संचािनिा रहेका ववलभन्न वकलसिका 
खानेपानी प्रणािीहरु, खानेपानी तिा सरसफाइ िेरिा काययरत सरकारी तिा गैरसरकारी संघ संस्िाहरुको उपक्षस्िलत 
र खानेपानी आपूलतय सेवाको स्तर अनसुारको राविय िक्ष्य आददिाई िध्येनजर राखी खानेपानी गणुस्तर सिुार अनगुिन 
खाका तयार गररएकोछ । 

खानेपानी गणुस्तर सिुार अनगुिन खाका तिक्षचर नं. १ िा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;tx/k/Dk/fut 
>f]t 

cfwf/e't/;'wfl/Psf] k|0ffnL ;'/lIft Jojl:yt k|0ffnL 

df}h'bf k|0ffnL 

;tx/k/Dk/fut >f]t vf;'of] ;lxtsf] k|0ffnL 
cfwf/e't/;'wfl/Psf] k|0ffnL 

:yf ; k| ; -k' la d_ ;+ ; -vf kf d_ 

;+ ; -:jf h d_ 
_ 

vf;'of] ljgfsf] 
k|0ffnL 

l;kmfl/; / 
;xof]u 

vf;'of] ;lxtsf] 
k|0ffnL 

vf;'of]sf] 
l;kmfl/;, 

k|df0fLs/0f / 
n]vfhf]vf 
d'tfljs 

vfg]kfgL u'0f:t/ 

;]jf u|fxL 

;]jf 
k|bfos ;/

f]s
f/
jf
nf

x?
 

 

gePsf] 
ePsf] 

vf;'ofsf] n]vfhf]vf 
/fvfkf u'0f:t/ 

dfkb08 kl/kfngf 
cg'udg 

;'/lIft / Jojl:yt 

vfg]kfgL u'0f:t/ ;'wf/ cg'udg vfsf   

k| ; -:yf la d_ 



आि सेवाग्राहीहरुिा खानेपानी सेवाको पहुाँच पुय्ाउनकुो सािै सरुक्षित खानेपानीको सलुनक्षितता गनय खानेपानी गणुस्तर 
सिुार अनगुिन खाका अबिम्बन गररने छ ।  

 

१.२ उद्दशे्य 

खानेपानी गणुस्तर अनगुिन :- काययववलिको सवोपरी िक्ष्यभनकेो हरेक नागररकहरुिा स्वच्छ, पयायप्त तिा ददगो 
खानेपानीको सेवाको पहुंचको सलुनितता प्रदान गनुय रहेको छ । 

यस काययववलिका ववक्षशष्ट उद्दशे्यहरु लनम्न रहेकाछनः्  

(क) राविय खानेपानीको गणुस्तर सलुनक्षित गनय आवश्यकववलि/सािन/स्रोत बारे वणयन गने । 

(ख) खानेपानी प्रणािीहरुको राविय खानेपानी गणुस्तर िापदण्डको पररपािन अनगुिन गने लनकायहरु लनक्षित गरर 
क्षजम्िेवारी सिेत तय गनय प्रस्ताव गने  

२. खानपेानी गणुस्तर अनगुिन 

खानेपानी प्रणािीको संचािन, सम्भार तिा िियत काययको लसिलसिािा,  प्रणािीद्वारा ववतररत  खानेपानीको गणुस्तर  
राविय खानेपानी गणुस्तर िापदण्ड २०६२ अनरुूप छ वक छैन भनी जााँच्नका िालग र सिवष्टगत रूपिा प्रणािीिे 
आिजन स्वास््यको  सिुारिा प¥ुयाएको योगदानबारे जान्नका िालग खानेपानीको परीिण गरी  गणुस्तर अनगुिन 
गने गररन्छ । यस्ता अनगुिनकाययहरु ववक्षशष्ट उद्देश्य र कतायका आिारिा लनम्नप्रकारका हनु्छन ् 

क) Operational Monitoring –(संचािन–अनगुिन) – खानेपानी प्रणािीका ववलभन्न संरचनाहरु, खानेपानी 
सरुिा योजना अन्तगयत पररभावषत लनयन्रण–उपायहरुिे प्रभावकारी रुपिाकाि गरररहेका छन ्भने्न कुरा सलुनक्षित 
गनय र गरेका छैनन ्भने पलन सियिै आवश्यक सिुारका पाइिा चाल्नका लनक्षम्त गररने अनगुिनकाययिाई संचािन–
अनगुिन भलनन्छ । 

ख) Compliance Monitoring (पररपािन–अनगुिन)– सेवा–प्रदायकद्वारा संचािन–संभार गररएका खानेपानी 
प्रणािीबाट ववतररत खानेपानीको गणुस्तर राविय खानेपानी गणुस्तर िापदण्ड अनसुार छ वक छैन भनी गररने 
अनगुिनकाययिाई पररपािन–अनगुिन भलनन्छ । यस्तो अनगुिनका िालग िापदण्डिा उल्िेक्षखत सके सम्ि सम्पूणय 
नभए सम्बक्षन्ित प्रणािीिा बारम्बार देखा पने गणुस्तर सम्बन्िी पारालिलतहरूको  परीिण गनुय पछय ।  

ग) Water quality surveillance (गणुस्तर लनगरानी)–  सेवाप्रदायकद्वारा ववतररत पानीआि जन स्वास््यको 
दृवष्टकोणिे जोक्षखिरवहत, ग्राह्य र सरुक्षित छ या छैन भनी स्वतन्र रुपिा गररने िेखाजोखािाई गणुस्तर लनगरानी 
भलनन्छ । ( हेनुयहोस ्राविय खानेपानी गणुस्तर सलभयिेन्स, २०७० र संशोिन २०७६ ) 



 

२.१ अनगुिन के को गने ? 

खानेपानी प्रणािीद्वारा ववतररत पानीको गणुस्तर नेपाि गणुस्तर िापदण्ड लभर रहेर िानव स्वास््यको वहसाबिे  
स्वच्छ रहोस ्भन्नाकािालग प्रणािीका सम्पूणय अंगहरू र उपभोक्ताका घरिा पगेु पिात सिेत प्रदूवषत नहोस ्भलन 
लनिायण गररने संरचनाहरु तिा पहि (लनयन्रण–उपाय)हरुको वास्तववक अवस्िाको अनगुिन गररन्छ । यस्ता 
लनयन्रण उपायहरुको लनरन्तरताको यवकन गनुय र िप सिुार काययको पवहचान गने कायय सिेत अनगुिनका दौरान 
गने गररन्छ ।  

खानेपानी प्रणािी संचािनको लसिलसिािा गणुस्तर सम्बन्िीप्रश्नहरु उठ्न सक्ने अवस्िा र लतनिाई सम्बोिन गनय 
परीिण गररने पारालिलतहरू, क्षस्वकृत भ्याि ु९एभचmष्ककष्दलभ ख्बलगभ०र लतनको आवृलत (कलत कलत सियको 
फरकिा गने)  पररष्टाकं ५ िा ददइएकोछ :- (ववस्ततृ जानकारीकािालगराविय खानेपानी गणुस्तर िापदण्ड,२०६२ 
हेनय सवकन्छ) 

२.२  अनगुिनगने दावयत्व 

खानेपानी गणुस्तर अनगुिनका गनयका िालग लनम्न संस्िाहरु क्षजम्िेवार हनुछेन ्। 

२.२.१ खानपेानी आपलुतयकतायरउपभोक्ता संस्िा 

खानेपानीको उपभोक्ताहरुिाई राविय गणुस्तर िापदण्ड अनसुार पानी उपिब्ि गराउन ेप्रिखु क्षजम्िेवारी खानेपानी 
आपलुतयकताय वा उपभोक्ता संस्िाहरुको हनुेछ । यस कारणिे आफ्नो संस्िाद्घारा उपिब्ि गराएको पानी गणुस्तरीय 
छ भनेर सलुनित हनु खानेपानीको गणुस्तर पररिण गरी प्रलतवेदन तयार गरेर राख्न ुपने हनु्छ । यी नै 
संस्िािाकाययरत खानेपानी गणुस्तर िापनका िालग तालिि प्राप्त कियचारी वा स्वयंसेवकहरूिे आफ्नो प्रणािीिा 
खानेपानी गणुस्तर िापन तिा लनयन्रण–उपायहरूको अनगुिन गने क्षजम्िेवारी बहन गदयछन।् 

२.२.२ स्िानीय सरकार 

स्िानीय  सरकार नगरपालिकािे  उपिेयरको संयोजकत्विा खानेपानी गणुस्तर अनगुिन सलिलत गठन गनेछन ्। 
उक्त सलिलतिा पालिकाको खानेपानी तिा सरसफाइ िेरसंग सम्बक्षन्ित प्राववलिक–१ जना,  खानेपानी तिा सरसफाइ 
िेरसंग सम्बक्षन्ित ववज्ञ –१ जना, खानेपानी तिा सरसफाइ उपभोक्ता िहासंघका प्रलतलनलि – १ जना स्वास््य 
िेरसंग सम्बक्षन्ित पालिकाको कियचारी –१ जना गरी जम्िा ५ जना सदस्य हनुछेन ्।  

२.२.३ खानपेानी लडलभजन तिा सब लडलभजन कायायियहरु  

िकु्षम्बनी प्रदेश सरकार अन्तरगतका खानेपानी लडलभजन तिा सब लडलभजन कायायियहरुिे लनयलित रुपिा आफ्नो 
सेवा िेरका आि उपभोक्ताहरुिे उपभोग गरर राखेको खानेपानीको गणुस्तर अनगुिन गरी राख्न ु पनेछ ।  



२.२.४ खानपेानी तिा सरसफाइ िहाशाखा, िकु्षम्बनी प्रदेश  

िकु्षम्बनी प्रदेश अन्तरगतका खानेपानी योजनााहरु खानेपानी उपभोक्ता संस्िा, पािीका कायायिय तिा िातहतका 
कायायियहरुको अनरुोििा खानेपानी गणुस्तर अनगुिन गने र लनदेशन ददन सक्नछे ।  

२.३ अनगुिन आवकृ्षत्त ९ेाँचभरगभिअि० र पारालिलत 

अनगुिन ववशेष गरी पवहिो खानेपानी गणुस्तरको पारालिलतहरु र दोश्रो लनयन्रण–उपायहरूको अनगुिन गररन्छ । 
खानेपानी गणुस्तरको पारालिलत र अनगुिनको आवृक्षत्त लनम्न बिोक्षजि हनुछे ।  

(१) शहरी खानेपानी प्रणािीहरुको िालग अनगुिन तालिका  ति ददइएको तालिका नं १ अनसुार हनुेछ । 
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(२) ग्रािीण खानेपानी प्रणािीहरुको िालग अनगुिनतालिका नं १ िा उल्िेक्षखत पारालिलतहरु िध्ये सूक्ष्ि जैववक  

पारालिलतहरु र भौलतक पारालिलतहरु वषयको ३ पटक (िनसनु पूवय, िनसनुिा र िनसनु पिात) अनगुिन 
गररनेछ ।  

संचािन अनगुिन लनयलितरूपिा गनुय पछय । यसको अिावा प्रणािीका संरचनाहरूिा िपघट भएिा, बाढी, 
पवहरो, अलत ववृष्ट, अनावृवष्ट, तापक्रििा अत्यलिक बवृद्ध जस्ता घटना घटेर संचािन प्रवक्रयािा वा ववशेष गरी 
खानेपानीको गणुस्तरिा नकारात्िक असर पनय गएका बेिािा अनगुिन गनय पछय ।  

२.५  गणुस्तर परीिण निूना ववन्द ु

पानीको गणुस्तर परीिणका िालग निूना संकिन गररने स्िानहरू सािान्यतया लनम्नलिक्षखत हनु्छन ्:- 
१. िहुानिा,  इन्टेकको आउटिेट पाइपबाट वा सम्भव भएसम्ि इन्टेक नजीकैको खोिाबाट, भलूिगत स्रोत 
-deep/ shallowtubewell_ भएिा पम्पको डेलिभरी पाइपबाट  

२. पानीपोखरी  (Reservoir) को इन्िेट र आउटिेट पाइपबाट  

३. पानी प्रशोिन उपप्रणािी सिेत भएको अवस्िािा भन,े पानीप्रशोिन केन्र प्रवेश गने पाइप (इनिेट) र 
प्रशोलित पानी केन्रबाट बावहर लनस्कने पाइप (आउटिेट) बाट  

४. पानी प्रशोिन उपप्रणािी लभर प्रशोिनववलि अनसुार ववलभन्न इकाइहरू जस्तै- ग्रीट च्याम्बर, 

सेलडिेण्टेशन टैंक, वफल्टर ( स्िो स्याण्ड, ¥यावपड स्याण्ड वफल्टर, रवफङ वफल्टर, प्रसेर वफल्टर आदद), 

स्िापना गररएका हनु सक्छन ्। लतइकाइका छुट्टाछुटै्ट काययििता िूल्यांकन गने हो भने प्रत्येक इकाइका 
इन्िेट र आउटिेट पाइपबाट 

५. ववतरण पाइपिाइनबाट 

६. सम्भव भए सम्ि साबयजलनकिाराबाट, सावयजलनकिारा नभएको स्िानिा सबै भन्दा छोटो कनेक्सन पाईप 
भएको लनजीिाराबाट  

७. उपभोक्ताहरूको स्िानिा, घरायसी स्तरिा बनाइएका पानीजम्िा गने टैंकी, ड्रि, घ्याम्पो, गाग्रीआददबाट  

 

२.७ व्यवक्षस्ित खानेपानी प्रणािी भएका तर खानेपानी सरुिा योजना िाग ुनभएका ग्रालिण सिदुायिा 
ग्रालिण सिदुायहरुिा खानेपानी प्रणािीहरु व्यवक्षस्ित रुपिा संचािन भएको तर खानपेानी सरुिा योजना 
िाग ुनभएकागाउाँ वस्तीहरूका जनताहरुिा सिेत सरुक्षित खानेपानी सेवािा पहुाँच हनु ुपछय । व्यवक्षस्ित 
खानेपानी प्रणािी भएता पलन खापासयुो िाग ुनभइन्जेि सम्िका अवलिलभर पलन खानेपानीको िालग 
खोिानािा, असंरक्षित कुवा, पंिेरा, इनार आददिा लनभयर रहेका जनताहरू प्रदूवषत पानीको जोक्षखिबाट बच्न 
सकुन भने्न ध्येयिे खानेपानी गणुस्तर अनगुिनकायय गनुय पने हनु्छ । सो अवस्िािा खानेपानी गणुस्तर 
अनगुिन कसिे, कवहिे कवहिे र कसरी गने भने्न बारे तितालिका नं. १ िा ददइएको छ । 



के गने कसिे गने कवहिे कवहिे गने 

पानीको स्रोतहरू, जस्तै खोिा, इनार, पनेरा, 
असंरक्षित कुवा आददको वररपररको 
सरसफाइको अवस्िा लनरीिण गने (हेनुयहोस ्
पररक्षशष्ट नं. १ ) , सरसफाइको क्षस्िलत 
कायि राख्न े,राख्निगाउन े

 

 

 

 

 

नगरपालिका अन्तरगतका 
स्वास््य शाखा/इकाइ 

 

हरेक ३/३ िहीनािा 

पानीको स्रोतबाट लिइएको 
निूनािािलििोपन र   वप.ए. भायिद्वारा 
सूक्ष्ि–जैववक प्रदूषण परीिण गने  

हरेक ६/६ िहीनािा 

घरायसीपानीप्रशोिनकाववलिहरूको प्रयोग 
बारे प्रचार प्रसार गने 

जनस्वास््यिा देक्षखएका 
स्वास््य सम्बन्िी 
सिस्याकाआिारिा 

आवश्यक परेको बेिािा 

व्यवक्षस्ित खानेपानी प्रणािी नभएका गाउाँ वस्तीहरूिा नगरपालिका िातहतका स्वास््य 
सम्बन्िीशाखा/इकाइहरूद्वारा गणुस्तर लनगरानी गररने कायय हनु्छ र आवश्यकताअनसुार घरायसी तहिा पानी 
प्रशोिनका ववलिहरूको प्रयोग बारे प्रचार प्रसार गने कायय गररन्छ । खानेपानी गणुस्तर सम्बन्िी अन्य अनगुिन 
जस्तै संचािन–अनगुिन र पररपािन–अनगुिन यहााँ आवश्यक पदैनन ्। 

२.८ खानेपानी प्रणािी संचािनिा रहेका तर खानेपानी सरुिा योजना िागू नभएका स्िानिा अिै पलन खानेपानी  

सरुिा    योजनाको अविारणा  िेरै जसो खानेपानी प्रणािीहरुको  संचािन तिा  सम्भार काययिा  सिावहत 
गनय बााँकी नै छन ्। त्यस्ता प्रणािीहरुिा पलनकुनै न कुनै तवरिे खानेपानीको गणुस्तर सलुनक्षित गने प्रयास 
गररन ुपदयछ । प्रणािीिा भएका संरचनाहरुको भौलतकअवस्िा, संरचनानजीक रहेका िेरहरुको सरसफाइको 
क्षस्िलत, पानीको गणुस्तर आददको अनगुिन गनुय पने हनु्छ । खानेपानी गणुस्तर अनगुिनकसिे र 
कवहिेकवहिे, कसरी गने भने्न बारे तितालिका नं. २ िा  ददइएको छ । 

 

 

 

 



तालिका नं 

इ–कोिी परीिण   

उपभोक्ता 
सलिलत/सेवाप्रदायक 

 

जीवाण ुिानय क्िोररन प्रयोग गररएको छ 
भने, क्िोररन अवशेष ( ेाँचऋ्) िापन 

हरेक ददन 

राविय खानेपानी गणुस्तर िापदण्डको 
पररपािनभएनभएको जााँच्न पररपािन–
अनगुिन गने 

स्िानीय/ प्रदेश/संघीय 
सरकारका लनकायहरू 

हरेक ६ िहीनािा 

 

उपभोक्ता सलिलत/सेवाप्रदायकिे खानेपानी प्रणािीको संचािनतिा सम्भार काययको लसिलसिािा संचािन–अनगुिन र 
पररपािन–अनगुिन गनेछन ्। प्रणािी संचािनिाआएको पवहिो िहीनालभर एक पटक खानेपानी गणुस्तर अनगुिनः 
काययववलि  र रावियखानेपानी गणुस्तर िापदण्ड, २०६२ र कायायन्वयनलनदेक्षशका, २०६२  अनसुार सम्पूणय 
पारालिलतहरुको परीिण गरी नतीजाको रेकडय राख्न ेछन ्। त्यस पलछका सियहरूिा संचािन–अनगुिन गने छन ्
।  

२.९ खानेपानी सरुिा योजनािागू भई संचािनिा रहेका खानेपानी प्रणािी भएका स्िानिा ववशेष गरी पानीको 
गणुस्तको लनरन्तर सलुनक्षितता र पानीआपूलतय सेवाको ददगोपन बढाउन खानेपानी सरुिा योजनाको कायायन्वयनिे 

के गने कसिे गने कवहिे कवहिे गने 

प्रिखु संरचनाहरू जस्तै इन्टेक, किेक्शन 
च्याम्बर, पानी टैंकी, भल्भच्याम्बर, 

सेलडिेन्टेशन टैंक आदद को 
भौलतकअवस्िा लनरीिण 

 

 

उपभोक्ता 
सलिलत/सेवाप्रदायक 

 

हरेक िहीनािा 

प्रिखु संरचनावररपररका िेरको 
सरसफाइको क्षस्िलत आाँकिन (स्यालनटरी 
लनरीिण)(हेनुयहोस ्पररक्षशष्ट नं.१ ) 

हरेक िहीनािा 

िलििोपन र हाइड्रोजन ववभव (PH) 
िापन 

उपभोक्ता 
सलिलत/सेवाप्रदायक 

हरेक ३ िवहनिा एक 
पटक  



सहयोग गदयछ । त्यसैिे खानेपानी प्रणािीको  लडजाइन, लनिायण, र संचािन–सम्भार सबै चरणिा खानेपानी सरुिा 
योजनािाई िागू गने काययिे व्यापकतापाउाँदैछ ।  

२.९.१ निनुा लिन ेर गणुस्तर परीिण गने ववलिहरू 

पानीको आपूलतयकतायिे खानेपानीको गणुस्तर तोवकएको िापदण्ड अनरुुप भए नभएको  पररिण गनुय पनेछ ।  

निनुा लिने ववलि  

यसरी पररिण गनय देहाय बिोक्षजि निूना लिन ुपनेछ ।  

१) सािारणतया ग्रालभटी तिा पक्षम्पङ्ग प्रणािीिा ववतरण पाइपिाइनबाट निनुा लिन ुपदयछ । यसरी निनुा लिाँदा 
ति उल्िेख गररए अनसुार निनुा ववन्द ुकायि गनुय पदयछ ।  

क) िूख्य, सहायक र उपसहायक ववतरणिाइनिा प्रलत ५ वक लि एक निनुा ववन्द ुकायि गनुय पदयछ ।  

ख) सम्भव भए सम्ि सावयजलनक िारािाई निनुा ववन्द ुिानु्न पदयछ । 

ग) सावयजलनक िारा नभएको अवस्िािा सबैभन्दा छोटो कनेक्सन पाइप भएको लनक्षज िारािाई निनुा ववन्द ुिानु्न 
पदयछ ।  

घ) ररजभय टैंकहरुको आउटिेटिाई पलन निनुा ववन्द ुिानु्न पदयछ ।  

ङ) आवश्यकता अनसुार प्रािाक्षणक निनुा छनोट ववलि (Standard Methods of Sampling) अविम्वन गनुय 
पदयछ ।  

च) दि व्यक्षक्त (तालिि प्राप्त) हरुिे निनुा लिन ुपदयछ ।  

२.९.२ गणुस्तर परीिणका नतीजाहरूिे ददने जनाउ 

कुि कोलिफिय  िाटो, बनस्पलत र जनावरहरूिा प्राकृलतक तवरिे नै पाइन्छ ।  ववतररत खानेपानीिा कुि 
कोलिफिय देक्षखन ुभनेको  यददइनार वा ट्युबवेि स्रोतको रुपिाप्रयोग गररएको छ भने  भलूिगतपानीिा 
सतहीपानीअन्तःस्राव ९ष्िाक्षष्तचबतष्यि० भई लिलसएको र  खोिानािाको स्रोत हो भने प्रशोिन इकाइिे राम्रो काि 
गनय छोडेको भने्न बकु्षिन्छ । इ–कोिी िान्छे र जनावरका पाचन प्रणािीसंग सम्बक्षन्ित अंगिा  पाइन्छ । ववतररत 
खानेपानीिा इ–कोिी देक्षखनकुो अिय पानी प्रांगाररक िि वा ढि लिलसएर प्रदूवषतभएको छ भने्न बकु्षिन्छ । 
खानेपानीिायी जीवाणकुा उपक्षस्िलतिे हाम्रो स्वास््यिाई हानी प¥ुयाउन सक्छ । िाराबाट लिइएको निूना परीिण 
गदाय क्िोररन अवशषेको िारा पाइएिा पानी इ–कोिीद्वारा प्रदूवषत छैन भने्न बकु्षिन्छ । 

२.९.३ गणुस्तर परीिण गने लनकायहरु  



खानेपानी गणुस्तरको पररिणको सवुविाको िालग तपलसिको व्यवस्िा गररन ुपनेछ ।  

क) गाउाँपालिका वा नगरपालिकािा खानेपानी पररिण ल्याबको स्िापना :- यस काययववलििे खानेपानी गणुस्तर 
पररिणको िालग लनयलित रुपिे पररिण गररन ुपने पारालिलतहरु जस्तै सकु्ष्ि जैववक पारालिलतहरु, भौलतक 
पारालिलतहरु र आसेलनक आदद पररिणको सवुविा सवहतको प्रत्येक स्िालनय तहिा तालिि प्राप्त प्राववलिक जनशक्षक्त 
यूक्त खानेपालनगणुस्तर पररिण प्रयोगशािाको स्िापनागने पररकल्पना गरेको छ र सो प्रयोजनािय स्िालनय तहहरुसंग 
सिन्वय र सहक्षजकरणको िालग प्रदेश सरकारिे पहि गररन ुपनेछ ।  

ख) लनजी खानेपानी पररिण प्रयोगशािा संगको सािेदारी :- यस काययववलििे खानेपानी गणुस्तर पररिणको िालग 
स्िालनय तहहरुिे नेपाि सरकारको खानेपानी गणुस्तर िापन िापदण्ड लभर रहेर पानी पररिण गने ििता भएको 
लनक्षज खानेपानी पररिण प्रयोगशािासंग पलन सििदारी परिा हस्तािर गरर खानेपानी गणुस्तर िापनको क्षजम्िेवारी 
ददन सवकनेछ ।  

ग) िोबाइि पानी पररिण भ्यान संगको सिन्वय :- यस काययववलििा संक्षघय सरकारद्घारा सबै प्रदेशिा एक एक 
वटा खानेपानी पररिण िोबाइि भ्यान सचुारु गरर रहेकोिे सो िोबाइि भ्यान संगको सिन्वय गरेर पलन पानी 
पररिणको व्यवस्िा गनय सवकने छ ।  

घ) प्रदेश खानेपानी गणुस्तर पररिण ल्याब िकु्षम्बनी प्रदेश सरकारको पहििा बाणगंगा नगरपालिका ४ नं क्षजत 
गढीिा सवुविा सम्पन्न प्रदेश स्तररय खानेपानी गणुस्तर पररिण ल्याबको सन्चािन अक्षन्ति चरणिा रहेकोिे सो को 
सन्चािन पिात कक्षम्तिा वषयको एक चोटी सम्पूणय खानपेानी प्रणािीहरुको खानेपानी गणुस्तर पररिणगरी खानेपानी 
शदु्धताको सवटयवफकेट प्राप्त गनुय पने व्यबस्िा प्रचिनिा ल्याउन स्िालनय तह र प्रदेश तहबाट पहि गररन ुपनेछ ।  

३. अलभिेखन तिा अद्यावलिक 

सेवा प्रदायक वा पानी आपूलतयकतायिे संचािन–अनगुिनका लसिलसिा गररएका सम्पूणय वक्रयाकिापहरूको रेकडय 
तयार पारेर प्रिाक्षणत गराई राख्न ुपछय । ववशेष गरी पानीको गणुस्तर परीिणबाट देक्षखएका नतीजाहरू, यन्र तिा 
उपकरणका िियत आददकाययको अलभिेख राख्न ुपछय । अलभिेखनिा रहेका नतीजाहरू खानेपानी सरुिा योजनाको 
आन्तररक अलडट ( िेखा–परीिण) गनय िहत्वपूणय आिार हनु सक्छन ्।यसका सािै  लनयािक संस्िािाई 
पररपािन–अनगुिन गनय पलनआिारशीिा बन्न सक्छन ्। वपएभाइिको प्रयोग र क्िोररन अवशषेको परीिणको 
अिावा,स्वास््य चौकी वा नगरपालिका/क्षजल्िा सिन्वय सलिलत िे िान्यता प्राप्त प्रयोगशािाबाट लनयलित रुपिा 
पानीको गणुस्तर परीिण गनय सक्छन ्। पानी परीिणका नतीजाहरू अलभिेख राख्न ेफारिहरू पररक्षशष्ट नं.५ िा 
ददइएको छ । 

यसका सािै पानी पररिणको नलतजा NWASH Mobile Apps को िाध्यिबाट सवेिण स्िालनय तहबाट तिा 
अद्यावलिक गने कायय सेवा प्रदायकिे सिेत गररन ुपनेछ ।  



४. प्रिाणीकरण 

खानेपानी प्रणािीहरुको खानपेानी गणुस्तर िापन पिात राविय गणुस्तर िापदण्ड २०६२ अनसुारको क्षस्वकृत 
िापदण्ड लभर खानेपानीको गणुस्तर छ भलन स्िालनय तह (लनयािक लनकाय) िे गणुस्तर िापन प्रलतवेदनका 
आिारिा प्रिाक्षणत गरेर वावषयक रुपिा अद्यावलिक सिेत गररन ुपछय । सो कायय भन्दा अगावै पानी उपभोग गने 
उपभोक्तािे सिेत स्व(घोषणा गने र वावषयक रुपिा सन्तवुष्ट सवेिणको सिेत व्यवस्िा गररन ुपनेछ ।  

५. सूचनाप्रवाह 

सेवाप्रदायकिे खानेपानी परीिणका नतीजाहरूको सारांश र सिुाव  सवहतको प्रलतवेदन  ४-४िवहनािा (वषयिा ३ 
पटक) सम्बक्षन्ित लनयिन संस्िािा पेश गनुय पछय । लनयिन संस्िािे पररपािना–अनगुिन गरेपलछ एक िवहनालभर 
सेबाप्रदायकिाई पषृ्ठपोषण ददन ुपछय । हरेक िवहनािा परीिणका नतीजाहरू सावयजलनक FM,TV, notice board 

जस्ता िाध्यिद्वारा गने  र सम्बक्षन्ित सरोकारवािािे िाग गरेको खण्डिा सियिै उपिक्ि गराउने व्यवस्िा गररन ु
पछय ।  

६. लनयिन लनकाय, सेवा प्रदायक संस्िा तिा अन्य सरोकारवािाहरूको भलूिका तिा क्षजम्िेवारी 

खानेपानीको गणुस्तर अनगुिन र लनगरानी गने कािका िालग सेवा प्रदायक संस्िा (उपभोक्ता सलिलत,व्यवस्िापनबोडय, 
संस्िानआदद), लनयािकलनकाय (स्िानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार) र अन्य सरोकारवािाहरू (लनजी र 
गैरसरकारी संस्िा) का भलूिका तिा क्षजम्िेवारी ति तािीकािा प्रस्ततु गररएकोछ ।  

तालिका नं ३ 

खानेपानी गणुस्तर 
अनगुिन 
सम्बन्िीकाययहरू 

सेवाप्रदायक लनयिनलनकाय अन्य सरोकारवािाहरू कैवफयत 

खानेपानी सरुिा टोिी 
गठन 

प्रत्यिसंिग्नभ
ई आफै काि 
गने  

   

प्रणािीववश्लषेण, प्रदूषण 
पवहचान, जोक्षखिववश्लषेण, 

लनयन्रण–उपायको 
प्रािलिवककरण 

प्रत्यिसंिग्नभ
ई आफै काि 
गने  

   



सिुार काययः 
योजनातजूयिा र 
कायायन्वयन 

  अप्रत्यि रुपिाकाि 
सम्पादन गनय 
सहायकलसद्ध हनुे कायय 
गरी टेवा परुय्ाउन े

 

(संचािन– अनगुिन)को 
लसिलसिािालनरीिण, र 
पानीको निूना परीिण 

  (संचािन– 
अनगुिन)को 
लसिलसिािालनरीिण, र 
पानीको निूना परीिण 

 

 प्रत्यि 
संिग्नभई 
आफै काि 
गने  

  लनयिन लनकाय 
भनेको संघीय 
स्वास््य तिा 
जनसंख्या 
िन्रािय र प्रदेश 
तिा स्िानीय 
सरकारका 
स्वास््य शाखा 
हो। 

गणुस्तर लनगरानी  प्रत्यि संिग्न 
भई आफै काि 
गने  

गणुस्तर लनगरानी 

 

उपभोक्ता सलिलतद्वारा संचािन–सम्भार भइरहेका  स्िानीय स्तरका खानेपानी प्रणािीहरूका खानेपानी गणुस्तरको 
पररपािन–अनगुिन स्िानीय सरकार नगरपालिकािे गने छ । 

स्िानीय सरकार नगरपालिका आफैद्वारा संचािन–सम्भार भइरहेका  स्िानीयस्तरका खानेपानी प्रणािीहरूका 
खानेपानी गणुस्तरको पररपािना अनगुिन भने प्रदेश सरकारिे गनेछ । 

एकै प्रदेशलभरका २ वा २ भन्दा बढी गाउाँपालिका/नगरपालिका िेरिा सेवा–िेर फैलिएको खानेपानी 
प्रणािीहरूका खानेपानी गणुस्तरको पररपािना–अनगुिन प्रदेश सरकारको भौलतकपूवायिार ववकास िन्रािय 
अन्तगयतका खानेपानी िेर हेने लनकायिे गनेछन ्। 

दईु  वा २ भन्दा बढी प्रदेशका िेरिा सेवा–िेर फैलिएको खानेपानी प्रणािीहरूका खानेपानी गणुस्तरको 
पररपािना–अनगुिन संघीय सरकारको खानेपानी िन्रािय, खानेपानी तिा ढिव्यवस्िापन ववभाग र अन्तगयतका 
कायायियिे  गनेछन।् 



सेवाप्रदायकको िूख्य क्षजम्िेवारी  खानेपानी प्रणािीको संचािन–सम्भारको लसिलसिािा खानेपानी सरुिा योजनािागू 
गरी संचािन–अनगुिनकाययिाई प्रभावकारी बनाउन ुहो । यसका िालग आवश्यक स्रोत र सािन(जनशक्षक्त, ववत्तीय 
र भौलतक सािन) जटुाउन पछय । सेवा प्रदायकको खानपेानी गणुस्तर अनगुिनका लसिलसिािा आवश्यक ििता 
अलभवृवद्ध काययिा भने स्िानीय /प्रदेश/संघीय सरकारिे टेवा प¥ुयाउन पछय ।  

तीनै तहका  सरकारका स्वास््य संग सम्बक्षन्ित िन्रािय तिा लनकायहरुिे सेवाप्रदायकद्वारा आपूलतय  गररएको 
खानेपानीको गणुस्तर लनगरानी गने  कायय गदयछन,् यसै लसिलसिािा खानेपानी  सरुिा योजनाको अलडट र  राविय 
खानेपानी गणुस्तर िापदण्डको पररपािना भएन भएको चेक गनय अनगुिनकायय पलनहनुे गछय । स्वास््यसम्बन्िी 
लनकायबाट गररने यस्ता पररपािन–अनगुिन आकक्षष्िक रुपिा र पानीजन्य रोगहरु देखा परेको वाप्रकोप भएको 
अवस्िािा गने गररन्छ । तर लनयिनलनकायहरु (स्िानीय, प्रदेश र संघीय सरकार र लतनिे तोकेका संस्िाहरुिे भने 
पररपािना–अनगुिन कम्तीिा पलन वषयको २ पटक गने गनुय पछय । 

६. पररक्षशष्टहरू 

पररक्षशष्ट १.  राविय खानपेानी गणुस्तर िापदण्ड २०६२ 

लस।नं। वगय पारालिलत इकाइ अलिकति सघनन 
लसिा(Maximum 

Concentration Limit) 

 

 

 

१ 

 
 

भौलतक 

िलििोपना (Turbibdity) 

हाइड्रोजन ववभव (pH) 

रंग Color) 

स्वाद तिा गन्ि (Taste & 

Odor) 

कुि घोलित ठोस पदायि 
(Total Dissolved Solid) 

ववद्यतुीय संवाहकता 
(Electrical Conductivity) 

NTU 
 

TCU 

 
  ld=u|f=/ln6/ 
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२ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्िोरीन अवशेष (Residual 

Chlorine) 

फिाि(Iron) 

िेंक्षग्नज (Mangenese) 

आसेलनक (Arseninc) 

क्याडलियि (Cadmium) 

 
ld=u|f=/ln6/ 
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/f;folgs 

क्रोलियि (Chromium) 

सायनाईड (Cyanides) 

फ्िोरीन (Fluoride) 

क्षशशा (Lead) 

अिोलनया (Ammonia) 

क्िोराईड (Chloride) 

सल्फेट (Sulphate) 

नाईटे्रट (Nitrate 

तािा (Copper) 

कूि कडापन (Total Hardness) 

क्याक्षल्सयि (Calcium) 

जस्ता (Zinc) 

पारो ] (Mercury) 

आल्िलुनयि (Aluminium) 

 
 
 

ld=u|f=/ln6/ 
 
 

!=% 
@%) 
@%) 
%) 
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# 
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)=@ 

३ 

सूक्ष्ि जैववक 
ई-कोिी (E-Coli) 

कूि कोिीफिय{ (Total Coliform) 

MPN/100ml 
MPN/100ml 

) 
) -(%% gd'gfdf_ 

 

नोटः-  

"वय िानहरुिे न्यूनति र अलिकति सीिा जनाउाँदछन 

() अन्य कुनै ववकल्प नभएको अवस्िािा िार िान्य हनुे िानिाई कोष्ठलभर राक्षखएको छ । 

 

 

 

 

 

 

पररक्षशष्ट २(क)   पानी परीिण प्रयोगशािािा खानपेानी गणुस्तरको अलभिेख राख्न ेनिूना फाराि :- 



खानपेानी प्रणािीको नाि :- ..................................................................... 

क्षजल्िा :- ............................, गा.पा/न.पा :- ............................, वडा नं. :- ..............., टोि :- 
............................... 

लस.नं. लिलत निूना 
लिएको 
स्िान 

पररिण 
गरेका 
पारालिलत 

इकाई लस.नं. लिलत निूनालिएको 
स्िान 

पररिण 
गरेका 
पारालिलत 

१ २०७८।०१।१० लसिि गैरा 
बोररङ्ग 

फिाि लि.ग्रा/ 

लि 
०.३(३) ०.८ िकु्षम्वनी 

प्रादेक्षशक 
प्रयोगशािा 

िापदण्ड 
भन्दा 
बवढ 

२         

३         

४         

 

पररक्षशष्ट २(ख) वफल्ड परीिण वकटबाट  खानपेानी गणुस्तर परीिण गरी अलभिेख राख्न ेफारािको निूना :- 

खानेपानी प्रणािीको नाि :- ............................................... 

क्षजल्िा :- ...............................गा.पा/न.पा. :- ...........................वडा नं. :- ......टोि :- 
....................... 

 

लस.नं. लिलत निूना लिएको 
स्िान 

पररिण गररइका पारालितरहरु  s}lkmot 
%-!)_ NTU 

^=%–*=% 
*)=!–
)=@*ld=u|f=/ln6/  
) 
CFU/!))ml 

िलििोपन 
pH क्िोरीन 

अवशेष 
ई.कोिी 
 

!        

@        

#        



$        
 

 

====================          ======================               ============================== 
  k/LIf0f ug]{                             hfFr ug]{                                         k|dfl0ft ug]{ 
 

आज्ञािे, 

भक्षक्तराि िरालसनी 
प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत 

 


