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भाग-२ 

रेसङु्गा नगरपालिकाको सरुक्षित खानेपानी यकु्त समदुाय काययविलि,२०७८ 

काययपालिकाबाट स्िीकृत लमलत : २०७8/11/25 

 

यस काययविलिमा प्रयोग गररएका संक्षिप्त शब्द र पररभाषाहरू 

१. Water Safety Plan (खानेपानी सरुिा योजना (खापासयुो)– खानेपानी सरुिा योजना खानेपानीको स्रोतदेक्षख 
उपभोक्ता  सम्मकै  विलभन्न अियिहरूमा खानेपानीको गणुस्तर सिुार गने/सलुनक्षित गने काययको िालग अपनाइन े
व्यिक्षस्ित पद्धलत हो । जोक्षखम व्यिस्िापनका लसद्धान्तमा आिाररत खापासयुो सबै खानेपानी प्रणािीमा  (चाि ु
अिस्िामा भइरहेको, नयााँ लनमायण हनुे र पनुःलनमायण िा पनुःस्िापना हनुे प्रणािीहरूमा) िाग ुगरी खानेपानी आपूलतय 
सेिािाई जििाय ुपररितयन तिा विपद्का प्रकोपको सन्दभयमा उत्िानशीि र ददगो बनाउन सवकन्छ । 

२. Control Measures (लनयन्रण–उपाय) – खानेपानीको गणुस्तर खस्कन नपाओस ्िा खानेपानी प्रदूषण नहोस ्
भने्न उद्देश्यिे गररने कुनै पलन वक्रयाकिाप (या तगारो) िाई लनयन्रण–उपाय भलनन्छ । लनयन्रण–उपायहरू 
भन्नािे लनमायण गररएका भौलतक संरचनाहरू र, िाग ुगररएका लनयम, आदेश िा लनषेिाज्ञाहरूिाई समेत बकु्षिन्छ । 

३. Operational Monitoring (सञ्चािन–अनगुमन) –लनयन्रण–उपायहरूिे प्रभािकारी रुपमा काम गरररहेका छन ्
भने्न कुरा सलुनक्षित गनय र गरेका छैनन ्भने पलन समयमै आिश्यक सिुारका पाइिा चाल्नका लनक्षम्त गररने अनगुमन 
काययिाई सञ्चािन–अनगुमन भलनन्छ । 

४. Compliance Monitoring  (पररपािना–अनगुमन) – सेिा–प्रदायकद्वारा सञ्चािन–संभार गररएका खानेपानी 
प्रणािीबाट वितरीत खानेपानीको गणुस्तर राविय खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड अनसुार छ वक छैन भनी गररने 
अनगुमन काययिाई पररपािना–अनगुमन भलनन्छ । 

      स्िानीय राजपर 

 



५. Water quality surveillance ((गणुस्तर लनगरानी)– सेिाप्रदायक द्वारा वितरीत पानी आम जन स्िास््यको 
दृविकोणिे जोक्षखम रवहत, ग्राह्य र सरुक्षित छ या छैन भनी स्ितन्ररुपमा गररने िेखाजोखािाई गणुस्तर लनगरानी 
भलनन्छ । 

६.सरुक्षित खानपेानी सेिा –लनम्न लिक्षखत गणु भएका खानेपानी प्रणािीद्वारा वितरीत खानेपानी सेिािाई सरुक्षित 
खानेपानी सेिा मान्न सवकन्छ :- 

 आिारभतु खानेपानी सेिा (सिुाररएको खानेपानीको स्रोत ३० लमनेट –पानी लिनजााँदा, पानीभनय िाइनमा 
बस्दा र पानी भरेर घर फकंदा िाग्ने कुि समय ) को दरुीलभर रहेको, 

 राविय  खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड अनसुारको गणुस्तर कायम भएको (लनमायण/पनुलनयमायण गरेपलछ पानीको 
महुानबाट संकलित नमूनामा, स्िास््यिाई हानीकारक सूक्ष्म जीिाण ु(इ. कोिी) र आसेलनक, फ्िोराइड 
जस्ता रसायनहरू परीिण गदाय ) 

 खानेपानी सरुिा योजना कायायन्ियनमा सबै चरणहरू पूरा भई कम्तीमा पलन १ पटक अनगुमन भई 
अद्यािलिक रहेको । 

७. Water safe community (सरुक्षित खानेपानी यकु्त समदुाय) – नगरपालिकाका त्यस्ता समदुाय िा 
बस्तीहरूिाई जहााँका िालसन्दा आफ्नै घरआाँगनमा जलडएका िारा माफय त ्(पानी सङ्किन गनय ३० लमनेट भन्दा कम 
समय िाग्ने सामदुावयक िारा समेत), जनुसकैु बेिा स्िच्छ र सरुक्षित (विशेष गरी स्िास्ििाई प्रत्यि असर गने 
हानीकारक तत्ि जस्तै  इ–कोिीर आसेलनकका सघन मापदण्ड लभर भएका) खानेपानीको सवुििा प्राप्त गरररहेका 
छन , सरुक्षित खानेपानी यकु्त समदुाय मान्न सवकन्छ । पाइप प्रणािी नभएको अिस्िामा भने संरक्षित पानीका स्रोत 
(इनार, कुिा, ट्युबिेि आदद) बाट प्राप्त पानीिाई घरायसी प्रविलिबाट शदु्धीकरण गरी पानी उपभोग गने गरेका 
िालसन्दा भएका बस्तीिाई  पलन सरुक्षित खानेपानी यकु्त समदुाय मान्न सवकन्छ । 

सरुक्षित खानेपानी यकु्त समदुाय अलनिायय रुपमा खिुा ददसामकु्त समदुाय (खिुाददसामकु्त घोषणा भई १००% खिुा 
ददसामकु्त अिस्िा) भएको हनु ुपने छ । यो समदुायिे सामदुावयक स्तरमा खानेपानी सरुिा योजना माफय त ्
खानेपानीिाई सरुक्षित राख्न, सामदुावयक स्तरका तगाराहरू ९ऋयितचय क्ष :-भबकगचभक० प्रयोग गरेको हनु ुपछय 
। खिुाददसामकु्त घोषणा भएको समदुाय जस्तै स्िच्छ खानेपानीयकु्त समदुाय पलन स्ितन्रतिरिे प्रमाणीकरण 
गररएको हनु ुपने छ । 

८. सरुक्षित र पयायप्त खानपेानी सेिा भएको समदुाय – सरुक्षित र पयायप्त प्रायजसो एक अकायसंग सम्बलि       
(खानेपानीको गणुस्तर र पररमाण) शब्द हनु ्। नगरपालिकाका त्यस्ता िस्तीहरूमा जहााँ सरुक्षित खानेपानीका साि 
सािै पयायप्त खानेपानीको पलन समस्या देक्षखएको छ, त्यहााँ खानेपानीको पररमाण (उपिब्िता) पलन बढाउन ेकाययक्रम 
शरुुआत हनु सक्छन ्। यस्ता काययक्रम समदुायको िमता बावहरको हनु सक्ने भएकोिे पलन खानेपानी सरुिा 
योजनािाई नै पररमाण साँग सम्बक्षन्ित जोक्षखमहरू समेत समािेश गने गरी विस्तार गनय सवकन्छ । खानेपानी 
प्रणािीमा लनमायण भएका सम्पूणय संरचनाहरू बाढी, िा खडेरी जस्ता खानेपानीको उपिब्ितामा प्रलतकूि असर पाने 
प्रकोपका सन्दभयमा उत्िानशीि रहेको हनु ुपने छ (जस्तै खानेपानीका सबै लबन्दमुा आपत्कालिन भण्डारण  प्रणािी 
रहेको हनु ुपने छ ।) 



९. खानपेानी सेिाप्रदायक – भन्नािे आम उपभोक्ता/जनताका िालग सरुक्षित खानेपानी उत्पादन/वितरण       
(आपूलतय) मा संिग्न रहने संस्िाहरू जस्तै :- खानेपानी व्यिस्िापन िोडयहरू, नेपाि खानेपानी संस्िान, प्रशोलित पानी 
उत्पादक र वितरक कम्पनीहरू तिा खानेपानी उपभोक्ता संस्िाहरू सम्िन ुपदयछ। 
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सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय:- काययविलि 

१ पषृ्ठभलूम 

१.१ पररप्रके्ष्य 

“प्रत्येक नागररकिाई स्िच्छ खानेपानी तिा सरसफाइमा पहुाँचको हक हनुछे ।”भनी संवििानिे खानेपानी तिा 
सरसफाइ सेिािाई मौलिक हक र कतयव्य अन्तगयत स्िावपत गरेको छ । ददगो विकास िक्ष्य (सन ्२०१६–२०३०) 
का १७ िक्ष्य मध्ये “सबैिाई खानेपानी तिा सरसफाइको उपिब्िता र ददगो व्यिस्िापनको सलुनक्षित गने” छैठौं 
िक्ष्यिाई नेपाि सरकारिे पलन आत्मासात ्गरी आफ्ना योजना र काययक्रमहरू तयार गरररहेको छ । िकु्षम्बनी प्रदेशिे 
“सम्िृद्ध प्रदेश खसुी जनता”भने्न प्रलतिद्धताका साि सम्िृवद्ध र खशुीको प्रमखु आिारको रुपमा खानेपानीको शदु्धता र 
उपिब्ितािाई मध्यनजर गदै रेसाु नगरपालिकािे पलन “एक घर एक िारा” को नेपाि सरकारको नीलतिाई पछ्याएर 
खानेपानी तिा सरसफाइका काययक्रमहरूिाइ दुर्तगलतमा अगाडी बढाइ रहेको छ । खानेपानी सेिािाई विश्वसनीय र 
नलतजा मूिक तलु्याउने एउटा प्रमखु माध्यम वितरीत पानीको गणुस्तर लनरन्तर तिरिे सलुनक्षित गनुय  हो । यसका 
िालग खानेपानी प्रणािीहरूमा गणुस्तर सिुार आयोजना माफय त ्आिश्यकता अनसुार पानी प्रशोिन ईकाइहरू लनमायण 
गने, प्रशोिन ईकाइहरूको कायय िमताबारे अध्ययन अनसुन्िान गने, सरोकारिािाहरूको िमता अलभिृवद्ध गने र 
प्रणािीको संभार ममयत तिा सञ्चािन काययमा खानेपानी सरुिा योजनािाई एकीकृत तलु्याउने जस्ता काययहरू अक्षघ 
बढाइएका छन ्। 

नेपािमा ददगो विकासको िक्ष्य नं. ६.१ अन्तगयत सन ्२०३० को अन्त्य सम्म स्िच्छ खानेपानी सेिा प्राप्त गरेका 
जनसंख्याको सूचकाङ्क १५ प्रलतशतबाट ९० प्रलतशत सम्म बढाउन े;- घरायसी तहमा खानेपानीमा देक्षखएको जैविक 
प्रदूषणको जोक्षखम मोलिरहेका घरपररिारको सूचकाङ्क ८२.२ प्रलतशतबाट १ प्रलतशत सम्म घटाउने जस्ता राविय 
िक्ष्यका साि बतयमानमा खानेपानी तिा सरसफाइका काययक्रमहरू सञ्चािन भईरहेका छन ्। यी िक्ष्य प्रालप्त के कलत 
भए भने्न जानकारीका िालग पलन यस सम्बक्षन्ि त्याङ्कहरू नगरपालिका  तहबाटै  सङ्किन हनु ुजरुरी देक्षखएको छ ।  

खानेपानी तिा सरसफाइ सम्बन्िी सवुििाहरू एक अकायमा अन्योन्याक्षित छन ्। दिैु सवुििाहरूको उक्षचत  व्यिस्िापनिे 
मार  जनस्िास््यमा उल्िेखनीय सिुार ल्याउन सवकन्छ । नेपािमा खिुाददसामकु्त िेर घोषणा अलभयान पूरा भई 



पूणय सरसफाइ प्रिद्र्िन काययक्रमहरू अक्षघ बवढरहेका छन ्। पूणय सरसफाइ प्रिद्र्िन काययक्रमहरू गदै समदुायिाई  
६ िटा सूचकका आिारमा पूणय सरसफाइयकु्त समदुायको मान्यता ददने गरेको छ । यी ६ सूचक मध्ये १ सरुक्षित 
खानेपानीको उपभोग िाई मालनएको छ । प्रत्येक घरपररिारिे स्िच्छ पानीको प्रयोग गरुन,् समदुायमा खानेपानीका 
स्रोत तिा वितरण प्रणािीद्वारा उपिब्ि खानेपानी संिै स्िच्छ रहोस ्भने्न हेतिेु खानेपानी सरुिा योजना िाग ुभई 
रहेका छन ्। यसै क्रममा सरुक्षित खानेपानी सेिा उपिब्ि भएको समदुाय लनमायण गने अििारणा विकास भएको छ 
। खानेपानी सेिाका सेिा–प्रदायक, सेिाग्राही (उपभोक्ता) र लनयामक तिा लनगरानी लनकायहरू िगायतका सबै 
सरोकारिािाहरूको सामवुहक प्रयासबाट “सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय” बनाउन सवकन्छ ।  

१.२. काययविलिको उद्दशे्य 

सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय ;- काययविलिको सिोपरी िक्ष्य भनकेो नगरपालिका िेरका हरेक नागररकहरूिे सरुक्षित 
खानेपानीको सेिा सहज रुपमा नेपाि सरकार खानेपानी तिा ढि व्यिस्िापन विभागको खानेपानी, सरसफाई तिा 
स्िच्छता िेरगत विकास योजना ९क्मए्० र संयकु्त अनगुमन काययक्रम ९िः्ए० को मापदण्ड अनसुार प्राप्त गनय सकुन 
भने्न हो । तिावप यस काययविलिका विक्षशि उद्देश्यहरू तपलसि रहेका छनः्  

(क) सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुायका न्यूनतम आिारहरू व्याख्या गने । 

(ख) सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय प्राप्त गने प्रस्तावित विलिहरू िणयन गने । 

(ग) “सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय” को अिस्िा लनरन्तर भएन भएको िेखाजोखा (मूल्याङ्कन) बारे िणयन गने । 

 

१.३. अपेक्षित प्रयोगकतायहरू 

यो लनदेक्षशका खानेपानी तिा सरसफाइ िेरमा काययरत सबैको िालग िाभदायी हनु सक्छ । विशेष गरी स्िानीयतह, 

खानेपानी तिा सरसफाइ िेरमा काययरत प्राविलिक, समाजशास्त्री, सामाक्षजक अलभयन्ता, खानेपानी प्रणािीका सेिाप्रदायक, 

सेिा–ग्राही, लनयामक तिा लनगरानी राख्न ेसंस्िा िगायत सबैिाई यो लनदेक्षशका अलत उपयोगी हनुे विश्वास गररएको छ 
। 

२. सरुक्षित खानपेानीयकु्त समदुाय 

२.१ के हो ? 

नगरपालिकाका त्यस्ता समदुाय िा बस्तीहरूिाई सम्बक्षन्ित िेरका बालसन्दाहरूिे आफ्नै घर आाँगनमा जोलडएका िारा 
माफय त ्(पानी सङ्किन गनय ३० लमनेट भन्दा कम समय िाग्ने सामदुावयक िारासमेत), जनुसकैु बेिा स्िच्छ र सरुक्षित 
(विशेष गरी स्िास्ििाई प्रत्यि असर गने हानीकारक तत्ि जस्तै इ–कोिी र आसेलनकका सघन राविय मापदण्ड 
लभर भएका) खानेपानीको सवुििा प्राप्त गरररहेका छन,् सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय मान्न सवकन्छ । पाइप प्रणािी 
नभएको अिस्िामा भन े संरक्षित पानीका स्रोत      (इनार, कुिा, ट्युबिेि आदद) बाट प्राप्त पानीिाई घरायसी 
प्रविलिबाट शदु्धीकरण गरी पानी उपभोग गने गरेका िालसन्दा भएका बस्तीिाई पलन सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय 
मान्न सवकन्छ । 

२.२ वकन? 



हरेक नागररकिाई जनुसकैु बेिा पलन स्िच्छ, सरुक्षित र पयायप्त पानी उपिब्ि भई स्िस््य समाजको लनमायण गनय र 
पूणय सरसफाइ र ददगो विकास िक्ष्य हालसि गनय सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय आिश्यक छ । सरुक्षित खानपेानी 
वितरण गने र सरुक्षित खानपेानीयकु्त समदुाय लनमायणको िालग काययक्रम तजुयमा गने काययको उद्देश्य भनकेो सरसफाइ 
सम्बन्िी उपिक्षब्िहरू प्राप्त गनय िप बि प¥ुयाउनकुा सािै लतनिाई ददगो राख्न ुर स्िास््य सम्बन्िी प्रभािहरूको 
अलभबवृद्ध गनुय हो  । 

२.३ “सरुक्षित खानपेानीयकु्त समदुाय ” को मान्यता प्राप्त गनयका िालग न्यूनतम आिारहरू 

यस लनदेक्षशकािे सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय  हनुका िालग न्यूनतम आिारहरू ति उल्िेख गररएको  छ । िप 
अलतररक्त आिारहरू स्िानीय खानेपानी प्रणािी र लतनका ब्यिस्िापन मोडेिहरूमा आिाररत भई स्िानीय आचारसंवहता 
िा स्िानीय योजनाहरूद्वारा पररभावषत गनय सवकन्छ । 

१) समदुाय अलनिायय रुपमा खिुाददसामकु्त कायमै भएको हनु ुपने । (शतप्रलतशत शौचाियको समकु्षचत प्रयोग र हरेक 
घरमा साबनुपानी सवहतको हातिनुे ठाउाँ भईरहेको अिस्िा) 

२) समािेशी, सवक्रय र उत्तरदायी खानेपानी तिा सरसफाइ उपभोक्ता सलमलत÷सेिाप्रदायक द्वारा सञ्चािन सम्भार 
कोषको उक्षचत व्यिस्िापन गरी तािीम प्राप्त (दि) प्राविलिक माफय त ्सञ्चािन तिा सम्भार ममयत गररएको खानेपानी 
प्रणािी । 

३) खानेपानी सरुिा योजना (WSP) का सातै चरणहरू पूरा गरी कम्तीमा एकपटक खानेपानी गणुस्तर लनगरानी 
(Water Quality Surveillance) द्वारा खानेपानी सरुिा योजना र पानीको गणुस्तर प्रमाणीकरण गररएको । 

४) व्यिक्षस्ित खानेपानीका प्रणािी (पाइप प्रणािी) भएका  बस्तीमा घरआाँगनमै जोलडएका िाराबाट नभएका समदुायमा 
सबै घरिरुीहरूिे सिुाररएको पानीको स्रोतबाट (पानी भरेर ल्याउन ३० लमनेटभन्दा बढी समय निाग्ने  स्िानबाट) 
खानेपानी प्रयोग गरररहेका । 

५) सबै घरिरुीिे पाइप प्रणािीका घरमै जोलडएका िारा बाट उपिब्ि पानीको सरुक्षित भण्डारण र प्रयोग गने े 
गरेको; अन्य स्रोतको खानेपानी पलन घरायसी रुपमा लनयलमत शदु्धीकरण गरी प्रयोग गने गरेको । 

६) ब्यिक्षस्ित खानेपानीका प्रणािी भएका समदुायमा भने खानेपानीको गणुस्तर अनगुमन अन्तगयत पने सञ्चािन 
अनगुमन लनयलमत हनु ेगरेको र िषयमा कम्तीमा पलन एक पटक िाह्य लनकायद्वारा पररपािन अनगुमन गने गररएको 
।  

७) समदुायका सबै घरिरुीहरूद्वारा खानेपानीको सरुक्षित भण्डारण गने गररएको । खानेपानीको स्रोतको रूपमा प्रयोग 
गररएका मूि, टंकी र िाराको पानी कम्तीमा पलन िषयमा ३ पटक (मनसून अक्षघ, मनसून अिलि र मनसून पलछ) जैविक 
प्रदूषण छ वक छैन भनी परीिण गने गररएको, आिश्यकता अनसुारको क्िोरीनको प्रयोग अलनिायय गररएको र क्िोरीन 
अिशेष समेत राविय खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड अनरुुप भएको । 

८) उपभोक्ताहरूको सरुक्षित खानेपानी प्रलतको विश्वसलनयता कायम भएको, ८० प्रलतशत घरपररिारिे िाराको पानी 
लसिै वपउनको िालग प्रयोग गरेको (घरायसी तहमा पानी प्रशोिन गनय नपरेको अिस्िा)  



९) खानेपानी प्रणािीको ददगोपनका िालग सम्बक्षन्ित सेिाप्रदायक र स्िानीयतह (नगरपालिका) िा प्रदेश सरकार बीच 
समिदारी पर िा सम्िौता भएको । 

 

२.४ “सरुक्षित खानपेानीयकु्त समदुाय” बने्न विलिहरू 

मालि उल्िेक्षखत आिारहरू के कस्तो अिस्िामा िा के कस्ता पद्धलत अपनाएमा प्राप्त हनु्छ भने्न चचाय ति सविस्तार 
गररएको छ । 

१. समदुाय खिुाददसामकु्त अिस्िामा पगेुको, हरेक घरमा साबनुपानी सवहतको हातिनुे ठाउाँ भईरहेको अिस्िा र उक्त 
अिस्िािाई कायमै राक्षखएको हनु ुपनेछ । समदुाय लभरका हरेक घरिरुीिे आफ्नै चपी लनमायण गरी प्रयोग र सम्भार 
ममयत गरेको  क्षस्िलतमा मार त्यस समदुायमा सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय बनाउने अलभयानिाई अक्षघ बढाउन 
सवकन्छ । त्यसिय, खिुाददसामकु्त समदुाय नै सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय अलभयानको िालग प्रिेश विन्द ुतिा प्रमखु 
कायायन्ियनको िेर हनुेछ ।  

 

२. समदुायमा यदद पाइप प्रणािीबाट खानेपानीको सवुििा प्राप्त भएको छ भने उक्त प्रणािीको सञ्चािन, सम्भार तिा 
ममयत गने अलभभारा उपभोक्ता सलमलत िा संस्िािे िा कुनै लनकायिे लिएको हनुपुछय । िेरै जसो ठाउाँमा सेिाप्रदायकको 
रुपमा उपभोक्ता सलमलतिे कामगदै आएका छन ्। यस्ता सलमलतहरू पलन आफ्नो वििान अनसुार समािेशी, पूणयरुपिे 
सवक्रय, आिश्यक सञ्चािन सम्भार कोषको पररचािन र दि प्राविलिक (जस्तै ममयत सम्भार काययकताय, प्िम्बर आदद) 
को उपिब्िता भएको हनु ुजरुरी छ । खानेपानी प्रणािीको सञ्चािन तिा सम्भारको क्रममा समदुायको अगिुाईमा 
खानेपानी सरुिा योजना िाग ुगनय उपभोक्ता सलमलत सिम र सबि हनु ुअलत आिश्यक छ  ।  

३. खानेपानी सरुिा योजना िाग ुगदाय गररन ेचरणबद्ध वक्रयाकिापहरू यस प्रकार छन:्- 

o खा.पा.स.ुयो.टोिी गठन 

o खानेपानी प्रणािीको विश्लषेण 

o प्रदूषण पवहचान, जोक्षखम विश्लषेण,  

o लनयन्रण–उपाय, 

o सिुारकाययहरूको योजना तजुयमा तिा कायायन्ियन 

o अनगुमन,  

o खा.पा.स.ुयो.प्रमाणीकरण 

यी सबै वक्रयाकिापहरू सम्पन्नभई लनरन्तरता पाएको हनु ु पनेछ । विशेष गरी लनयन्रण उपाय -control 

measures) िे काम गरे नगरेको अिस्िा बझु्न गररन ेअििोकन तिा पानीको नमनुा परीिण कायय लनयलमत रुपिे 
सम्पन्न भएको हनु ुपने छ ।  

४) समदुायको सम्पूणय जनसंख्यािाई पानीको सवुििामा पहुाँच पगेुको हनु ुपछय । व्यिक्षस्ित खानेपानीका प्रणािी (पाइप 
प्रणािी) भएका िस्तीमा घर आाँगनमै जोलडएका िाराबाट र प्रणािी नभएका समदुायमा भने सबै घरिरुीहरूिे सिुाररएको 



पानीको िोतबाट (पानी भरेर ल्याउन ३० लमनेटभन्दा बढी समय निाग्न ेस्िानबाट) खानेपानी ल्याई प्रयोग गरररहेको 
अिस्िा हनुपुछय । 

 

५) सबै घरिरुीिे घरआाँगनमै जोलडएका िाराबाट उपिब्ि  पानीको सरुक्षित भण्डारण र प्रयोग गने गरेको िा 
अन्यिोतको खानेपानी पलन घरायसी रुपमा लनयलमत शदु्धीकरण गरी प्रयोग गने गरेको अिस्िा हनुपुनेछ । 

 

६) व्यिक्षस्ित खानेपानीका प्रणािी भएका समदुायमा भने खानेपानीको गणुस्तर अनगुमन अन्तगयत पने सञ्चािन 
अनगुमन लनयलमत हनुे गरेको र िषयमा  कम्तीमा पलन एक पटक िाह्य लनकायद्वारा पररपािन अनगुमन गने गररएका  हेनु ु
पनेछ । 

  

७) समदुायका सबै घरिरुीहरूद्वारा खानेपानीको सरुक्षित भण्डारण गने गररएको हनुपुछय । खानेपानीको स्रोतको रूपमा 
प्रयोग गररएका मूि, टंकी र िाराको पानी कम्तीमा पलन िषयमा ३ पटक (मनसून अक्षघ, मनसून अिलि र मनसून पलछ) 
जैविक प्रदूषण छ वक छैन भनी परीिण गने गररएको हनुपुनेछ । आिश्यकता अनसुारको क्िोरीनको प्रयोग अलनिायय 
गररएको र क्िोरीन अिशेष समेत परीिण गदाय राविय खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड अनरुूप भएको हनुपुनेछ । 

 

८) खानेपानी सरुिा योजना  िाग ुगने क्रममा उपभोक्ताहरूको सन्तिुी पवहचान गने कायय पलन गररएको हनु्छ । यो 
सिेिणको नलतजािे उपभोक्ताहरूको सरुक्षित खानेपानी प्रलतको विश्वसलनयता कायम भएको नभएको जानकारी ददिाउाँछ 
। ८० प्रलतशत घरपररिारिे िाराको पानी लसिै वपउनको िालग प्रयोग गरेको (घरायसी तहमा पानी प्रशोिन गनय 
नपरेको) अिस्िा देक्षखयो भन ेपानीको प्रणािीिे गणुस्तरीय तिा सरुक्षित पानी आपूलतय गरेको संकेत मान्न सवकन्छ ।  

 

९) खानेपानी प्रणािीको ददगोपनका िालग सम्बक्षन्ित सेिाप्रदायक र (नगरपालिका) बीच समिदारी–पर िा सम्िौता 
भएको हनु ुपनेछ । यो सम्िौतामा खानेपानी प्रणािीको सचुारुपन र ददगोपनका िालग र सरुक्षित पानीको आपूलतयको 
िालग सेिाप्रदायक र स्िानीय तहका भलूमका र काम कत्र्तव्य स्पि उल्िेख भएको हनुपुनेछ । 

२.५ “सरुक्षित खानपेानीयकु्त समदुाय” को प्रमाणीकरण तिा लनरन्तरता 

सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय अलनिायय रुपमा खिुाददसामकु्त समदुाय कायमै भएको हनु ुपने छ । यो समदुायिे 
सामदुावयक स्तरमा खानेपानी सरुिा योजना माफय त ्खानपेानी स्िच्छ र सरुक्षित राख्न, सामदुावयक स्तरका तगाराहरू 
(control measures) प्रयोग गरेको हनु ुपछय । सञ्चािन अनगुमनको क्रममा गररएका पानी परीिणका नलतजाहरूको 
आिारमा र खानेपानी सरुिा योजनाको प्रमाणीकरण गदाय गररएको अलडटको आिारमा सेिाप्रदायक आफैिे खानेपानी 
सेिा पाएका समदुायिाई “सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय” भनी दािी गनय सक्नेछन ्। सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय 
स्िानीय तह स्िास््य शाखा प्रमखुको संयोजकत्िमा गदठत सलमलतको अनगुमन प्रलतिेदनको आिारमा स्िानीय तहिे 
प्रमाक्षणकरण गरेको हनु ुपनेछ ।  



हरेक िषय  खानेपानी गणुस्तर लनगरानी कायय गरी सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुायको मान्यता क्षस्िर भएको प्रमाक्षणत 
हनु ुपछय । सो सम्बक्षन्ि अलभिेख सम्बक्षन्ित खानेपानी उपभोक्ता सलमलतिे राखी नगरपालिकािाई लनयलमत जानकारी 
ददिाउन ुपनेछ । कुनै पलन घरिरुीिे प्रयोग गने पानीमा एउटा पलन इ–कोिी जस्ता जीिाण ुभेवटएमा त्यस्ता समदुायिे 
िा खानेपानी सेिाप्रदायकिे आफ्नो खानेपानी प्रणािीमा तरुुन्तै सिुार ल्याउन ुपछय । 

नगरपालिकािे आफ्ना िडा िा समदुायहरूिाई सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय घोषणा गनय सक्छन ् । तर 
नगरपालिकािाई सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय घोषणािाई भने प्रदेश स्तरीय खानेपानी गणुस्तर लनगरानी लनकायिे 
प्रमाणीकरण गनेछ । 

प्रमाणीकरण विलभन्न स्तरबाट गनय सवकन्छ । त्यस सम्बन्िमा ति केही विस्ततृ चचाय गररएकोछ । 

 

 

 

३.उपिब्िी – मापन (Measuring Results) 

उपिक्षब्िहरूिाई प्रलतफि र असरका तहमा मापन गनयका िालग काययक्रम–अनगुमन र असर–सिेिण प्रयोग गररनेछ 
। असर–सिेिणिे मौजूदा अनगुमनिाई स्ितन्र रुपमा प्रमाणीकरण गने गदयछ । असर–सिेिणिे कवहिेकाही 
प्रत्यि अििोकन, कवहिेकाही दस्तािेजहरूको प्रमाणीकरण र कवहिेकाही पानीको गणुस्तर परीिण जस्ता काययहरू 
समेट्ने छन ्।     

३.१. लनरन्तर गररन ेअनगुमन (Ongoing monitoring/operational monitoring)  

निलनलमयत िा पनुलनयमायण गररएका खानेपानी प्रणािीको हस्तान्तरण हनु ु भन्दा पवहिे खानेपानी गणुस्तरका राविय 
मापदण्ड अनसुारका पारालमलतहरूको परीिण गररएको हनु ुपनेछ । खानेपानीको नमूना परीिण गदाय, इ–कोिी र 
आसेलनक िगायत अन्यपारालमलतहरूको सघन राविय खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड अनसुारको हनुपुछय । खानेपानी 
प्रणािीमा खानेपानी सरुिा योजना िाग ुगरी तगाराहरूको लनयलमत अनगुमन कायय भए गरेको हनु ुपनेछ । 

क) सरुक्षित खानपेानीयकु्त समदुायिाई िाह्य  तहबाट गररन ेप्रमाणीकरणः 

समदुाय भन्दा बावहरका जस्तै क्षजल्िा क्षस्ित सरकारी लनकाय, स्ितन्र लनकाय िा विज्ञ समूहबाट सरुक्षित खानेपानीयकु्त 
समदुाय भनी  प्रमाण् ी ाकरण भएको हनु ुपने देक्षखन्छ । यो लनकाय, खिुाददसामकु्त िेरको अनगुमन तिा प्रमाणीकरण 
गने टोिी िात्यसमा खानेपानी सम्बन्िी विज्ञता भएका सदस्य सवहतको टोिी हनु सक्दछ । स्िच्छ खानेपानीयकु्त 
समदुायको क्षस्िलत कम्तीमा पलन १ िषय कायम रहेको प्रमाणीकरण िाह्य तहबाट हनु ुपदयछ । यस्तो प्रमाणीकरण 
काययको िालग टोिीको संरचना, आिारहरू र काययविलि आदीबारे राविय स्तरको अनगुमन तिा प्रमाणीकरण काययविलि 
िा काययक्रम–प्रमाणीकरणमा समाविस्ट गनय सवकने छ । 

ख) िाह्य विज्ञ तहबाट गररन ेिेखा–जोखा (अलडट) ;- 

सरुक्षित खानेपानीयकु्त  समदुायको िेखा– परीिण (अलडट) गररन ु पछय, अको शब्दमा खानेपानी सरुिा योजना 
प्रभािकारी भए नभएको एवकन गररनपुछय यदद छ भन ेप्रमाणीकरण गररन ुपछय । यस अन्तगयत िाह्य समदुाय तिा 



व्यक्षक्तबाट खानेपानी योजनाको महुान, िारा तिा घर तहको खानेपानीको गणुस्तर परीिण गररने छ । खानेपानीको 
गणुस्तर परीिण महङ्गो र तालिम प्राप्त, प्राविलिकहरूबाट मार सम्भि हनुे भएकािे लनम्न उपायहरू अििम्बन गनय 
सिुाि ददइएको छ ;-  

नमनुा छनौट गरी केही घरिरुीको (कम्तीमा १०%) मार गनय सवकन्छ । 

 सरकारी लनकायहरूमा खानेपानीको दीघयकािीन सलभयिेन्स (लनगरानी) प्रणािीको स्िापना, उपकरणको 
व्यिस्िा तिा िमता विकास काययक्रमिाई बि प¥ुयाउन,े 

 गणुस्तर परीिणका नतीजाहरू बारे समदुायिाई जानकारी बााँड्ने काययिाई, ददगोरुपमा बानीब्यिहारको 
पररितयन गनय विगररगं औजारका रुपमा विकास गनय सवकन्छ, 

 यस प्रकारका परीिणहरू िषयमा एक पटक िा विशषे अिस्िामा गनय सवकन्छ । 

 

 

४. असर– सिेिण (Outcome surveys) 

४.१ असर– सिेिण 

असर सिेिणमा नयााँ लनमायण भएका िा पनुलनयमायण गररएका सबै खानेपानी प्रणािीका संरचनाहरूको अलनिायय रुपमा 
परीिण गररन ुपछय । सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुायका खानेपानीको नमनुा पलन सङ्किन गरी परीिण गनुय पने छ । 
असर सिेिण गदाय खानेपानीको नमनुा सङ्किन गरी लनम्न अनसुारको पारालमलतको परीिण गररन ुपने हनु्छ । 

o इ–कोिी, िा सूक्ष्म जीिाण ुनि गने प्रयोग गररएको क्िोररन अिशेष (-FRC) 
o आसेलनक (जोक्षखम भएका िरेमा) 
o फ्िोराइड (जोक्षखम भएका िेरमा) 
o नाईिेट 

o फिाम 

o िलमिोपन, 

o विद्यतुीय संिाहकता िा कुि घलुित ठोस पदािय  

त्यस्तै, खानेपानी आयोजनाको हस्तान्तरण हनु ुभन्दा पवहिे खानेपानी गणुस्तरका राविय मापदण्ड अनसुारका अन्य 
पारालमलतहरूको परीिण गररएको हनु ुपनेछ भने असर सिेिणका अिसरको बेिा यी िप पारालमलतहरूको प्रमाणीकरण 
उपिब्ि भएका दस्तािेजहरूको समीिा द्वारा गररने छ । 

पाईप प्रणािीको हकमा भन ेपानी वितरण विन्दमुा क्िोरीन अिशषेको सघन राविय खानेपानी गणुस्तर मापदण्डिे 
लनिायरण गरेको दायरालभर (रेन्जमा) हनु ुपने छ । 

४.२ असर–सिेिणमा स्िच्छ खानपेानीयकु्त समदुाय  

असर–सिेिणमा सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुाय हनुका िालग बुाँदा २.३ मा उल्िेख भएका न्यूनतम ्आिारहरूको 
परीिण गररनेछ ;- 



o खिुाददसामकु्त िेर तिा सरुक्षित खानेपानीयकु्त समदुायको नमनुा छनौट  

o छनौट भएका समदुायबाट अक्रमबद्ध तिरिे (random sampling)  नमनुा घरिरुीहरूको छनौट, 

o अिै िप रुपमा, खानेपानीको परीिण गनयः 
o २० प्रलतशत घरिरुीहरूको छनौट, 

o छनौट भएका घरिरुीहरूिे इंलगत गरेका खानेपानी सेिाको परीिण ।  

 

आज्ञािे, 

भक्षक्तराम मरालसनी 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 


