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नपेाल सरकार 

खानपेानी मन्�ालयको 

सूचना 

राजप�मा ��कशत �म�त  

2079/03/02 

(खण्ड 72, संख्या 16, नेपाल राजप� भाग 5) 
 

नेपाल सरकारले जल�ोत ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (१) ले �दएको 

अ�धकार �योग गर� खानेपानीको गणुस्तर देहाय बमोिजम तोकेकोले यो सूचना 

�काशन ग�रएको छ :- 

(क) अ�नवायर् पर�क्षण गनुर् पन� Parameters

�.
सं. 

Parameters एकाइ (Unit) 

अ�धकतम 
सघनन ्सीमा 
(Maximum 

Concentration 
Limit) 

कै�फयत 
(Remarks) 

Physical Parameters 

1 ध�मलोपन 
(Turbidity) 

एन.�ट.य.ु (NTU) 5 NHBGV

2 हाइ�ोजन �वभव 
(pH) 

  6.5-8.5 NHBGV

3 र� (Color) �ट.�स.य.ु (TCU) 5 NHBGV

4 
स्वाद र गन्ध 
(Taste and 
Odor) 

  
आपि�जनक 
हनु नहनुे 

NHBGV

5 
�व�तुीय संवाहकता 
(Electrical 
Conductivity) 

माइ�ो�समेन्स/से.�म. 
(µS/cm) 

1500 NHBGV
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�.
सं. 

Parameters एकाइ (Unit) 

अ�धकतम 
सघनन ्सीमा 
(Maximum 

Concentration 
Limit) 

कै�फयत 
(Remarks) 

Chemical Parameters 

6 फलाम (Iron) �म.�ा./�ल. 
(mg/L) 

0.30 (3) NHBGV

7 मेन्गा�नज 
(Manganese) 

�म.�ा./�ल. 
(mg/L) 

0.20 NHBGV

8 आस��नक 
(Arsenic) 

�म.�ा./�ल. 
(mg/L) 

0.05 HBGV

9 फ्लोराइड 
(Fluoride) 

�म.�ा./�ल. 
(mg/L) 

0.50-1.50  

(न्यूनतम-
अ�धकतम) 

HBGV

10 अमो�नया 
(Ammonia) 

�म.�ा./�ल. 
(mg/L) 

1.50 NHBGV

11 क्लोराइड 
(Chloride) 

�म.�ा./�ल. 
(mg/L) 

250 NHBGV

12 सल्फेट 
(Sulphate) 

�म.�ा./�ल. 
(mg/L) 

250 NHBGV

13 नाई�ेट (Nitrate) �म.�ा./�ल. 
(mg/L) 

50 HBGV

14 तामा (Copper) �म.�ा./�ल. 
(mg/L) 

1 NHBGV

15 जस्ता (Zinc) �म.�ा./�ल. 
(mg/L) 

3 NHBGV

16 आल�ुम�नयम 
(Aluminium) 

�म.�ा./�ल. 
(mg/L) 

0.20 NHBGV
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�.
सं. 

Parameters एकाइ (Unit) 

अ�धकतम 
सघनन ्सीमा 
(Maximum 

Concentration 
Limit) 

कै�फयत 
(Remarks) 

17 कुल कडापन 
(Total Hardness) 

�म.�ा./�ल. 
(mg/L) 

500 NHBGV

18 
क्लो�रनअवशेष 
(Residual  
Chlorine) 

�म.�ा./�ल. 
(mg/L) 

0.10-0.50 

(न्यनुतम -
अ�धकतम) 

HBGV 

(क्लो�रन 
�योग हनेु 
�णाल�मा 
मा�) 

Microbiological Parameters

19 ई-कोल� 
(E.Coli) 

�स.एफ.य.ु/100 
�म.�ल. (CFU/100 ml) 

0 HBGV

 

(ख) जोिखम तथा सान्द�भर्कताको आधारमा थप पर�क्षण गनुर् पन� Parameters 

�.सं. Parameters 

 
एकाइ (Unit) 

अ�धकतम 

सघनन ्सीमा 
(Maximum 

Concentration 
Limit) 

कै�फयत 
(Remarks) 

Physical Parameters 

1 
कुल घ�ुलत ठोस 

पदाथर् (Total 
Dissolved Solids) 

�म.�ा./�ल. (mg/L) 1000 NHBGV

Chemical Parameters 

2 �ाल्सीयम 
(Calcium) 

�म.�ा./�ल. (mg/L) 200 NHBGV
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�.सं. Parameters 

 
एकाइ (Unit) 

अ�धकतम 

सघनन ्सीमा 
(Maximum 

Concentration 
Limit) 

कै�फयत 
(Remarks) 

3 �ससा (Lead) �म.�ा./�ल. (mg/L) 0.01 HBGV

4 �ाड�मयम 
(Cadmium) 

�म.�ा./�ल. (mg/L) 0.003 HBGV

5 �ो�मयम 
(Chromium) 

�म.�ा./�ल. (mg/L) 0.05 HBGV

6 सायनाइड 
(Cyanide) 

�म.�ा./�ल. (mg/L) 0.07 HBGV

7 पारो (Mercury) �म.�ा./�ल. (mg/L) 0.001 HBGV

8 नाइ�ाइट्स 
(Nitrites) 

�म.�ा./�ल. (mg/L) 3 HBGV

Microbiological Parameters 

9 
कुल को�लफमर् 
(Total 
Coliform) 

�स.एफ.य.ु/100�म.

�ल. (CFU/100 ml) 

0 

(95��तशत 

नमनुाहरूमा) 

HBGV

 

��व्यः 

1.  को��भ� रािखएका सघनन् का मानहरू �वकल्प नरहेको अवस्थामा 

मा� मान्य हनुछेन ्। 

2.  Health Based Guideline Value (HBGV) भएका Parameters 
मानव स्वास्थ्यमा पनर् सक्न े��तकूल असरसँग �त्यक्ष सम्बिन्धत 

छन ्। Non- Health Based Guideline Value (NHBGV) भएका 
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Parameters �णाल�को सञ्चालन ���याहरूको �भावका�रता वा 

पानीको सामािजक स्वीकायर्ता वा पानीको सौन्दयर् (Aesthetic 

Value) सँग सम्बिन्धत छन ्। 

3.    यो गणुस्तर लागू भएको पाँच वषर् �भ� सबै सेवा �दायकले मा�थ 

खण्ड (क) मा व्यवस्था भए बमोिजमको Parameters सबै 

�णाल�मा अ�नवायर् रुपमा एक पटक पर�क्षण गर� आधार-तथ्या� 

तयार गनुर् पन�छ। 

4.  मा�थ खण्ड (क) मा उल्लेख भएका बाहेक �ाकृ�तक 

���या, औ�ो�गक ��याकलाप, मानव बस्तीबाट उत्सिजर्त हनु 

सक्न े हा�नकारक धात ु तथा ढलजन्य यौ�गक, कृ�षजन्य 

��याकलापका कारण पानीमा उत्प� हनु सक्न ेभौ�तक, जै�वक 

तथा रासाय�नक �दषुण समेत मध्यनजर राखी जोिखम तथा 

सान्द�भर्कताको आधारमा मा�थ खण्ड (ख) मा उिल्लिखत थप 

Parameters को पर�क्षण गनुर् पन�छ। 

5. पानीजन्य महामार�को अवस्थामा ई-कोल� लगायत अन्य शंकास्पद 

सू�म जै�वक �दषुकहरू समेत पर�क्षण गनुर् पन�छ। 

6. �वपद् वा आपतकाल�न अवस्थाहरूमा सेवा �दायकबाट �वत�रत 

खानपेानीको गणुस्तर मा�थ खण्ड (क) बमोिजम कायम गनर् 

नस�कन े अवस्थामा सेवा �दायकले सेवा�ाह�लाई घरेल ु तथा 

वैकिल्पक उपाय अवलम्बन गर� पानी श�ुीकरण गरेर मा� �योग 

गनर् पूवर् सूचना जार� गनुर् पन�छ। 

7.   खानपेानी गणुस्तर अनगुमनका �ममा �णाल�को अवस्था अनसुार 

महामार�को अवस्था र बढ� �दषुण हनु सक्न ेबसार्तको समयमा 

क्लो�रन अवशेष ०.५ �म.�ा./�ल. भन्दा बढ� र तत्कालै वैकिल्पक 
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�ोत नभएको अवस्थामा फ्लोराइड ०.५ �म.�ा./�ल. भन्दा कम 

पाइएमा प�न यो गणुस्तर ��तकूल भएको मा�नन ेछैन। 

8. यस गणुस्तरमा समावेश नभएका तर �णाल� �वशेषमा आक�षर्त 

हनु े स्वास्थ्यको दृ��कोणबाट हा�नकारक Parameters जस्तै 

कृ�षजन्य �वषाद�बाट �नस्कन ेयौ�गक समूह र �तनका अवशेषजन्य 

�दषुक आ�दको हकमा सघनन ् सीमा (Concentration Limits) 

�व� स्वास्थ्य सङ् गठनको खानपेानी गणुस्तर �नद� िशका, २०१७ 

बमोिजम हनु ुपन�छ। 

9. खण्ड 56, सङ् ख्या 9, �म�त 2063।03।12 को नपेाल 

राजप� भाग 3 मा �कािशत भौ�तक योजना तथा �नमार्ण 

मन्�ालयको खानपेानी गणुस्तर तोकेको सम्बन्धी सूचना खारेज 

ग�रएको छ। 

               

                                                                
आज्ञाले,                                                                                          

ई.मिणराम  गेलाल                                                   

नेपाल सरकारको सिचव 
 

1 

रा��य खानपेानी गणुस्तर मापदण्ड कायार्न्वयन तथा अनगुमन �नद�िशका, २०७९ 

(स्वीकृत �म�तः 2079/01/29) 
 

�स्तावना : रा��य खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड, 2079 कायार्न्वयन गर� सरुिक्षत 

खानेपानीमा आम नाग�रकको पहुँच स�ुनिश् चत गनर् तथा मौ�लक अ�धकारको 

संरक्षण गनर् रा��य खानेपानी  गणुस्तर मापदण्ड कायार्न्वयन तथा अनगुमन 

�नद� िशका, २०७९ तयार गर� लागू ग�रएको छ ।  
 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ : (१) यस �नद� िशकाको नाम “रा��य खानेपानी 

गणुस्तर मापदण्ड कायार्न्वयन तथा अनगुमन �नद� िशका, २०७९” रहेको छ।

    (२) यो �नद� िशका नेपाल सरकार खानेपानी मन्�ालयबाट स्वीकृत भई 

सूचना �काशन भएको �म�तदेिख लागू हनुछे ।

२. प�रभाषा : �वषय र �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस �नद� िशकामाः– 
(क) "अ�धकतम र न्यूनतम सघनन ् सीमा" भन् नाले पानीमा भएको 

�दषुकको अ�धकतम र न्यूनतम सघनन ् मान (Numerical 

Value) सम्झन ुपदर्छ।
(ख) "खानेपानी" भन् नाले �पउन, हातमखु तथा लगुाधनु, नहुाउन, 

खाना पकाउन, वस्तभुाउलाई खवुाउन, चप�मा �योग गनर् वा 
अन्य यस्तै व्यि�गत तथा घरायसी �योजनका लागी 
लाभ�ाह�हरूले �ा� गन� उपय�ु पानी सम्झन ुपदर्छ।

(ग) "खानेपानी गणुस्तर संचालन अनगुमन" (Operational 

Monitoring) भन् नाले सेवा �दायकले �नय�मत पानी उत्पादन, 
�शोधन र �वतरणको �सल�सलामा सामान्यतया   खानेपानीका
संरचनाहरूको अवलोकन र �नर�क्षण गन� र आवश्यकता अनसुार
पानीका नमनुाहरू संकलन गर� सिजलै र तत्काल गनर् स�कन े
पारा�म�तहरूको पर�क्षण गर� गणुस्तर कायम गराउन ग�रन े
कायर्हरूलाई सम्झन ुपदर्छ। 



11 

रा��य खानपेानी गणुस्तर मापदण्ड कायार्न्वयन तथा अनगुमन �नद�िशका, २०७९ 

(स्वीकृत �म�तः 2079/01/29) 
 

�स्तावना : रा��य खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड, 2079 कायार्न्वयन गर� सरुिक्षत 

खानेपानीमा आम नाग�रकको पहुँच स�ुनिश् चत गनर् तथा मौ�लक अ�धकारको 

संरक्षण गनर् रा��य खानेपानी  गणुस्तर मापदण्ड कायार्न्वयन तथा अनगुमन 

�नद� िशका, २०७९ तयार गर� लागू ग�रएको छ ।  
 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ : (१) यस �नद� िशकाको नाम “रा��य खानेपानी 

गणुस्तर मापदण्ड कायार्न्वयन तथा अनगुमन �नद� िशका, २०७९” रहेको छ।

    (२) यो �नद� िशका नेपाल सरकार खानेपानी मन्�ालयबाट स्वीकृत भई 

सूचना �काशन भएको �म�तदेिख लागू हनुछे ।

२. प�रभाषा : �वषय र �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस �नद� िशकामाः– 
(क) "अ�धकतम र न्यूनतम सघनन ् सीमा" भन् नाले पानीमा भएको 

�दषुकको अ�धकतम र न्यूनतम सघनन ् मान (Numerical 

Value) सम्झन ुपदर्छ।
(ख) "खानेपानी" भन् नाले �पउन, हातमखु तथा लगुाधनु, नहुाउन, 

खाना पकाउन, वस्तभुाउलाई खवुाउन, चप�मा �योग गनर् वा 
अन्य यस्तै व्यि�गत तथा घरायसी �योजनका लागी 
लाभ�ाह�हरूले �ा� गन� उपय�ु पानी सम्झन ुपदर्छ।

(ग) "खानेपानी गणुस्तर संचालन अनगुमन" (Operational 

Monitoring) भन् नाले सेवा �दायकले �नय�मत पानी उत्पादन, 
�शोधन र �वतरणको �सल�सलामा सामान्यतया   खानेपानीका
संरचनाहरूको अवलोकन र �नर�क्षण गन� र आवश्यकता अनसुार
पानीका नमनुाहरू संकलन गर� सिजलै र तत्काल गनर् स�कन े
पारा�म�तहरूको पर�क्षण गर� गणुस्तर कायम गराउन ग�रन े
कायर्हरूलाई सम्झन ुपदर्छ। 
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(घ) "खानेपानी गणुस्तर प�रपालन अनगुमन" (Compliance 

Monitoring) भन् नाले सेवा �दायकले सेवा�ाह�हरूलाई �वतरण 
गरेको पानीको गणुस्तर स्वीकृत मापदण्ड अनरुुप छ छैन प�ा 
लगाउन सेवा �दायक आफैले वा �नयामक �नकाय लगायतका 
बा� �नकायहरूबाट ग�रने खानेपानीको गणुस्तर अनगुमन 
कायर्लाई सम्झन ुपछर् ।

(ङ) "खानेपानी गणुस्तर �नगरानी" (Water Quality Surveillance) 

भन् नाले सेवा �दायकहरूबाट �वत�रत खानेपानी सेवा स्वास्थ्यको 
दृ��कोणले सरुिक्षत, �ा� र जोिखमर�हत छ छैन भनी स्वतन्� 
रुपमा ग�रने लेखाजोखालाई सम्झन ुपदर्छ ।

(च) "खानेपानी गणुस्तर �नगरानी �नकाय" (Water Quality 

Surveillance Agency)  भन् नाले नेपाल सरकारको हकमा स्वास्थ्य 
तथा जनसंख्या मन्�ालय र अन्तरगतका �नकायहरू वा मान्यता 
�ा� स्वतन्� �नकाय, �देश सरकारको हकमा �देश सरकारको 
स्वास्थ्य के्ष� हेन� सम्बिन्धत मन्�ालय वा मान्यता �ा� स्वतन्� 
�नकाय र स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहले तोकेको 
सम्बिन्धत इकाई वा मान्यता �ा� स्वतन्� �नकायलाई सम्झन ु
पदर्छ।

(छ) "खानेपानी �णाल� वा सेवा" भन् नाले सरुिक्षत पानी �वतरण गनर् 
सक्ने पाइप �णाल�, �डप तथा स्यालो �वुवेल, वषार्दे पानी 
संकलन, संरिक्षत कुवा, मलु लाई सम्झन ुपदर्छ ।

(ज) "खानेपानी सरुक्षा योजना" भन् नाले सेवा �दायकले सरुिक्षत र 
गणुस्तर�य खानेपानीको स�ुन�तता गनर् खानेपानीको �ोत देिख 
उपभो�ासम्म पानीको गणुस्तर कायम गनर् �नरन्तर र �नय�मत 
रुपमा जोिखमहरूको प�हचान गन� र �तनीहरूको �नराकरण गनर् 
ग�रने �नयन्�णका उपायहरू, सोको �नय�मत अनगुमन र
�मािणकरण जस्ता व्यविस्थत ��याकलापहरू लाई सम्झन ु
पदर्छ।

3 

(झ) "�नद� िशका" भन् नाले नेपाल सरकार खानेपानी मन्�ालयबाट 
स्वीकृत रा��य खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड कायार्न्वयन तथा 
अनगुमन �नद� िशका, २०७९ लाई सम्झन ुपदर्छ।

(ञ) "�नयामक �नकाय" (Regulatory Agency) भन् नाले खानेपानी 
मन्�ालय वा मन्�ालयले तोकेको �नकाय सम्झन ुपदर्छ। �देश 
सरकारको हकमा खानेपानी के्ष� हेन� सम्विन्धत मन्�ालय वा 
मन्�ालयले तोकेको �नकाय र स्थानीय तहमा मातहतको 
सम्बिन्धत इकाई हनुेछ।

(ट) "�शो�धत पानी" (Processed Water) भन् नाले मानव �योजनको 
ला�ग कारखानाहरूमा �शोधन गर� वोतल वा जारमा सीलबन्द� 
गर� �बतरण ग�रने पानीलाई सम्झन ुपदर्छ ।

(ठ) "भ�ूमगत पानी" भन् नाले ज�मनको सतह म�ुन रहेको पानीको 
भण्डारलाई सम्झन ुपदर्छ ।

(ड) "मापदण्ड" भन् नाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत रा��य खानेपानी 
गणुस्तर मापदण्ड, २०७९ लाई जनाउँदछ। 

(ढ) "लाभ�ाह�" भन् नाले खानेपानी सेवा उपभोग गन� जन समदुायहरू 
वा संस्थाहरूलाई सम्झन ुपदर्छ ।

(ण) "वषार्तको पानी" भन् नाले आकाशबाट घरको छाना वा जलाधार 
के्ष�मा परेको �व�भ� संरचनाहरूमा संक�लत पानीलाई सम्झन ु
पदर्छ ।

(त) "सतह�  �ोत" भन् नाले पथृ्वीको सतहमा रहेको �व�भ� �कारका 
�ोतहरूबाट पाईने पानीलाई सम्झन ुपदर्छ।

(थ) "सरकार" भन् नाले तीनै तहकाः नेपाल सरकार, �देश सरकार र 
स्थानीय तह (गाउँपा�लका, नगरपा�लका, उपमहानगरपा�लका र 
महानगरपा�लका) लाई जनाउँछ ।

(द) "सेवा �दायक" भन् नाले आम नाग�रक वा उपभो�ाका ला�ग 
सरुिक्षत खानेपानी उत्पादन/ �शोधन/ �वतरण (आपू�तर्) मा 
संलग्न रहने संस्थाहरू जस्तै : खानेपानी व्यवस्थापन वोडर्हरू,
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(घ) "खानेपानी गणुस्तर प�रपालन अनगुमन" (Compliance 

Monitoring) भन् नाले सेवा �दायकले सेवा�ाह�हरूलाई �वतरण 
गरेको पानीको गणुस्तर स्वीकृत मापदण्ड अनरुुप छ छैन प�ा 
लगाउन सेवा �दायक आफैले वा �नयामक �नकाय लगायतका 
बा� �नकायहरूबाट ग�रने खानेपानीको गणुस्तर अनगुमन 
कायर्लाई सम्झन ुपछर् ।

(ङ) "खानेपानी गणुस्तर �नगरानी" (Water Quality Surveillance) 

भन् नाले सेवा �दायकहरूबाट �वत�रत खानेपानी सेवा स्वास्थ्यको 
दृ��कोणले सरुिक्षत, �ा� र जोिखमर�हत छ छैन भनी स्वतन्� 
रुपमा ग�रने लेखाजोखालाई सम्झन ुपदर्छ ।

(च) "खानेपानी गणुस्तर �नगरानी �नकाय" (Water Quality 

Surveillance Agency)  भन् नाले नेपाल सरकारको हकमा स्वास्थ्य 
तथा जनसंख्या मन्�ालय र अन्तरगतका �नकायहरू वा मान्यता 
�ा� स्वतन्� �नकाय, �देश सरकारको हकमा �देश सरकारको 
स्वास्थ्य के्ष� हेन� सम्बिन्धत मन्�ालय वा मान्यता �ा� स्वतन्� 
�नकाय र स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहले तोकेको 
सम्बिन्धत इकाई वा मान्यता �ा� स्वतन्� �नकायलाई सम्झन ु
पदर्छ।

(छ) "खानेपानी �णाल� वा सेवा" भन् नाले सरुिक्षत पानी �वतरण गनर् 
सक्ने पाइप �णाल�, �डप तथा स्यालो �वुवेल, वषार्दे पानी 
संकलन, संरिक्षत कुवा, मलु लाई सम्झन ुपदर्छ ।

(ज) "खानेपानी सरुक्षा योजना" भन् नाले सेवा �दायकले सरुिक्षत र 
गणुस्तर�य खानेपानीको स�ुन�तता गनर् खानेपानीको �ोत देिख 
उपभो�ासम्म पानीको गणुस्तर कायम गनर् �नरन्तर र �नय�मत 
रुपमा जोिखमहरूको प�हचान गन� र �तनीहरूको �नराकरण गनर् 
ग�रने �नयन्�णका उपायहरू, सोको �नय�मत अनगुमन र
�मािणकरण जस्ता व्यविस्थत ��याकलापहरू लाई सम्झन ु
पदर्छ।

3 

(झ) "�नद� िशका" भन् नाले नेपाल सरकार खानेपानी मन्�ालयबाट 
स्वीकृत रा��य खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड कायार्न्वयन तथा 
अनगुमन �नद� िशका, २०७९ लाई सम्झन ुपदर्छ।

(ञ) "�नयामक �नकाय" (Regulatory Agency) भन् नाले खानेपानी 
मन्�ालय वा मन्�ालयले तोकेको �नकाय सम्झन ुपदर्छ। �देश 
सरकारको हकमा खानेपानी के्ष� हेन� सम्विन्धत मन्�ालय वा 
मन्�ालयले तोकेको �नकाय र स्थानीय तहमा मातहतको 
सम्बिन्धत इकाई हनुेछ।

(ट) "�शो�धत पानी" (Processed Water) भन् नाले मानव �योजनको 
ला�ग कारखानाहरूमा �शोधन गर� वोतल वा जारमा सीलबन्द� 
गर� �बतरण ग�रने पानीलाई सम्झन ुपदर्छ ।

(ठ) "भ�ूमगत पानी" भन् नाले ज�मनको सतह म�ुन रहेको पानीको 
भण्डारलाई सम्झन ुपदर्छ ।

(ड) "मापदण्ड" भन् नाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत रा��य खानेपानी 
गणुस्तर मापदण्ड, २०७९ लाई जनाउँदछ। 

(ढ) "लाभ�ाह�" भन् नाले खानेपानी सेवा उपभोग गन� जन समदुायहरू 
वा संस्थाहरूलाई सम्झन ुपदर्छ ।

(ण) "वषार्तको पानी" भन् नाले आकाशबाट घरको छाना वा जलाधार 
के्ष�मा परेको �व�भ� संरचनाहरूमा संक�लत पानीलाई सम्झन ु
पदर्छ ।

(त) "सतह�  �ोत" भन् नाले पथृ्वीको सतहमा रहेको �व�भ� �कारका 
�ोतहरूबाट पाईने पानीलाई सम्झन ुपदर्छ।

(थ) "सरकार" भन् नाले तीनै तहकाः नेपाल सरकार, �देश सरकार र 
स्थानीय तह (गाउँपा�लका, नगरपा�लका, उपमहानगरपा�लका र 
महानगरपा�लका) लाई जनाउँछ ।

(द) "सेवा �दायक" भन् नाले आम नाग�रक वा उपभो�ाका ला�ग 
सरुिक्षत खानेपानी उत्पादन/ �शोधन/ �वतरण (आपू�तर्) मा 
संलग्न रहने संस्थाहरू जस्तै : खानेपानी व्यवस्थापन वोडर्हरू,
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काठमाड� उपत्यका खानेपानी �ल�मटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान,

�शो�धत पानी उत्पादक र �वतरक कम्पनीहरू साथै सरकार� 
अनमु�त �ा� जल उपभो�ा स�म�त एवं संस्थाहरूलाई सम्झन ु
पदर्छ ।

(ध) "संक�लत नमनुा" भन् नाले यस मापदण्डमा उल्लेिखत �व�ध 
अनसुार अनगुमनको �ममा पर�क्षणको ला�ग सम्बिन्धत 
स्थानबाट संकलन ग�रएको पानीलाई सम्झन ुपदर्छ ।

(न) "सरुिक्षत खानेपानी" (Safe Water) भन् नाले सामान्यतया रा��य 
खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड परुा 
गनर् सक्ने खानेपानी सम्झन ु पदर्छ । तर हालको अवस्थामा 
ध�मलोपना, मानव स्वास्थ्य संग संविन्धत आश��नक तथा अन्य 
हा�नकारक �दषुकको सघनन ्�समा मापदण्ड �भ� रहेको र ई-
को�ल नभएको वा �वतरण �णा�लको अिन्तम �योग �वन्दमुा 
क्लोर�न अवशेष मापदण्ड �भ� रहेको खानेपानी सम्झन ुपदर्छ।

(प) "सरुिक्षत र व्यविस्थत खानेपानी �णाल�" भन् नाले खानेपानी 
सरुक्षा योजना लागू भइ �नद� िशका अनसुार संचालन अनगुमन, 
प�रपालन अनगुमन तथा �नयामक �नकाय वा �नगरानी 
�नकायबाट �मािणत भएको खानेपानी �णाल� सम्झन ुपदर्छ।

 

३. ल�य, उ�शे्य, कायर्के्ष� र �योग : (१) सम्पूणर् नेपाल� जनतालाई सरुिक्षत 
खानेपानीको स�ुनिश् चतता �दान गर� उनीहरूको स्वास्थ्य अ�भवृ�� गर� 
िजवनस्तरमा ��मक सधुार ल्याउने यस �नद� िशकाको ल�य रहेको छ।

(२) यस �नद� िशकाका उ�ेश्य देहाय बमोिजम हनुेछः– 
(क) खानेपानी सरुक्षा योजनालाई सेवा तजुर्मा देिख सेवा 

संचालनसम्म �नरन्तर समावेश गर�  सरुिक्षत खानेपानी 
सेवा �वाहलाई सधुार गर� �दगो बनाउन,े

(ख) पानीजन्य रोगहरूको रोकथाम गर� जनस्वास्थ्यमा ��मक 
सधुार ल्याउने ,

5 

(ग) खानेपानीको सेवामा संलग्न हनुे सरोकारवालाहरूलाई 
(सेवा �दायकहरू, तीनै तहका सरकारहरू, �नयमन 
�नकायहरू, �नगरानी �नकायहरू, समदुायहरू र �वकास 
साझेदारहरू) को भ�ूमका र िजम्मेवार� स्प� �कटान गन�,

(घ) रा��य खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड प�रपालन भए नभएको 
आधार तथ्या� (Baseline Data) तयार पान�,

(ङ) �व�भ� सरोकारवालाहरूको सहभा�गतामा समन्वयात्मक र 
�भावकार� ढंगले मापदण्ड र �नद� िशकाको कायार्न्वयन 
गर� सरुिक्षत पानीमा सबैको पहुँच परुय्ाउन,े

(च) सरुिक्षत खानेपानीसंग सम्बिन्धत �दगो �वकासका ल�य 
हा�सल गन� ।

(३) यो �नद� िशका देहायका �णाल�हरूमा लागू हनुछेः-
(क) नेपाल सरकारको कायर् के्ष�मा रह� तो�कएको सेवा 

�दायकबाट सेवा संचालनमा रहेका �णाल�हरू,   

(ख) �देश सरकारहरूको कायर् के्ष�मा रह� तो�कएको सेवा 
�दायकबाट व्यवस्थापन ग�रएका �णाल�हरू, 

(ग) स्थानीय तहहरूको कायर् के्ष�मा रह� तो�कएको सेवा 
�दायकबाट सेवा संचालनमा रहेका �णाल�हरू, 

(घ) �ा�र आपू�तर्कतार्बाट �दान ग�रने खानेपानी सेवा, 
(ङ) उपभो�ाहरूले �योग �बन्दमुा �शोधन गर� उपभोग गन� 

खानेपानी सेवा। 

(४) मापदण्ड लागू गनर् र �नद� िशका कायार्न्वयन गनर् सेवा�ाह�हरू 
(उपभो�ाहरू), सेवा �दायकहरू (आपू�तर्कतार्हरू), नपेाल सरकार, �देश 
सरकारहरू र स्थानीय तहहरू, पानी पर�क्षण �योगशालाहरू, �नयमन 
�नकायहरू, �नगरानी �नकायहरू, सरकार�, गैरसरकार� वा �नजी के्ष�का 
खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता के्ष�मा संलग्न �नकायहरू तथा �वकास 
साझेदारहरू िजम्मेवार हनुपुन� छ । 
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काठमाड� उपत्यका खानेपानी �ल�मटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान,

�शो�धत पानी उत्पादक र �वतरक कम्पनीहरू साथै सरकार� 
अनमु�त �ा� जल उपभो�ा स�म�त एवं संस्थाहरूलाई सम्झन ु
पदर्छ ।

(ध) "संक�लत नमनुा" भन् नाले यस मापदण्डमा उल्लेिखत �व�ध 
अनसुार अनगुमनको �ममा पर�क्षणको ला�ग सम्बिन्धत 
स्थानबाट संकलन ग�रएको पानीलाई सम्झन ुपदर्छ ।

(न) "सरुिक्षत खानेपानी" (Safe Water) भन् नाले सामान्यतया रा��य 
खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड, २०७९ ले तोकेको मापदण्ड परुा 
गनर् सक्ने खानेपानी सम्झन ु पदर्छ । तर हालको अवस्थामा 
ध�मलोपना, मानव स्वास्थ्य संग संविन्धत आश��नक तथा अन्य 
हा�नकारक �दषुकको सघनन ्�समा मापदण्ड �भ� रहेको र ई-
को�ल नभएको वा �वतरण �णा�लको अिन्तम �योग �वन्दमुा 
क्लोर�न अवशेष मापदण्ड �भ� रहेको खानेपानी सम्झन ुपदर्छ।

(प) "सरुिक्षत र व्यविस्थत खानेपानी �णाल�" भन् नाले खानेपानी 
सरुक्षा योजना लागू भइ �नद� िशका अनसुार संचालन अनगुमन, 
प�रपालन अनगुमन तथा �नयामक �नकाय वा �नगरानी 
�नकायबाट �मािणत भएको खानेपानी �णाल� सम्झन ुपदर्छ।

 

३. ल�य, उ�शे्य, कायर्के्ष� र �योग : (१) सम्पूणर् नेपाल� जनतालाई सरुिक्षत 
खानेपानीको स�ुनिश् चतता �दान गर� उनीहरूको स्वास्थ्य अ�भवृ�� गर� 
िजवनस्तरमा ��मक सधुार ल्याउने यस �नद� िशकाको ल�य रहेको छ।

(२) यस �नद� िशकाका उ�ेश्य देहाय बमोिजम हनुेछः– 
(क) खानेपानी सरुक्षा योजनालाई सेवा तजुर्मा देिख सेवा 

संचालनसम्म �नरन्तर समावेश गर�  सरुिक्षत खानेपानी 
सेवा �वाहलाई सधुार गर� �दगो बनाउन,े

(ख) पानीजन्य रोगहरूको रोकथाम गर� जनस्वास्थ्यमा ��मक 
सधुार ल्याउने ,
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(ग) खानेपानीको सेवामा संलग्न हनुे सरोकारवालाहरूलाई 
(सेवा �दायकहरू, तीनै तहका सरकारहरू, �नयमन 
�नकायहरू, �नगरानी �नकायहरू, समदुायहरू र �वकास 
साझेदारहरू) को भ�ूमका र िजम्मेवार� स्प� �कटान गन�,

(घ) रा��य खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड प�रपालन भए नभएको 
आधार तथ्या� (Baseline Data) तयार पान�,

(ङ) �व�भ� सरोकारवालाहरूको सहभा�गतामा समन्वयात्मक र 
�भावकार� ढंगले मापदण्ड र �नद� िशकाको कायार्न्वयन 
गर� सरुिक्षत पानीमा सबैको पहुँच परुय्ाउन,े

(च) सरुिक्षत खानेपानीसंग सम्बिन्धत �दगो �वकासका ल�य 
हा�सल गन� ।

(३) यो �नद� िशका देहायका �णाल�हरूमा लागू हनुछेः-
(क) नेपाल सरकारको कायर् के्ष�मा रह� तो�कएको सेवा 

�दायकबाट सेवा संचालनमा रहेका �णाल�हरू,   

(ख) �देश सरकारहरूको कायर् के्ष�मा रह� तो�कएको सेवा 
�दायकबाट व्यवस्थापन ग�रएका �णाल�हरू, 

(ग) स्थानीय तहहरूको कायर् के्ष�मा रह� तो�कएको सेवा 
�दायकबाट सेवा संचालनमा रहेका �णाल�हरू, 

(घ) �ा�र आपू�तर्कतार्बाट �दान ग�रने खानेपानी सेवा, 
(ङ) उपभो�ाहरूले �योग �बन्दमुा �शोधन गर� उपभोग गन� 

खानेपानी सेवा। 

(४) मापदण्ड लागू गनर् र �नद� िशका कायार्न्वयन गनर् सेवा�ाह�हरू 
(उपभो�ाहरू), सेवा �दायकहरू (आपू�तर्कतार्हरू), नपेाल सरकार, �देश 
सरकारहरू र स्थानीय तहहरू, पानी पर�क्षण �योगशालाहरू, �नयमन 
�नकायहरू, �नगरानी �नकायहरू, सरकार�, गैरसरकार� वा �नजी के्ष�का 
खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता के्ष�मा संलग्न �नकायहरू तथा �वकास 
साझेदारहरू िजम्मेवार हनुपुन� छ । 
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(५) सेवा �दायकहरूले खानेपानी आपू�तर् गदार् तो�कएको मापदण्ड 
कायम गनर् अपनाउन ुपन� �ावधानहरू �नधार्रण गदार् तथा संचालन अनगुमन 
गदार्, सेवा �दायक आफ� ले वा �नयामक �नकायहरूले प�रपालन अनगुमन गदार्,
�नगरानी �नकायहरूले �नगरानी सम्बन्धी कायर्हरू गदार् �नयामक तथा 
�नगरानी �नकायले खानेपानी सरुक्षा योजना लेखाजोखा वा �मािणत गदार्, 
उपभो�ाहरूले आफूले �ा� गनुर् पन� सेवा र आफ्नो िजम्मेवार�हरू परुा गदार् 
यस �नद� िशका बमोिजम गनुर् पन�छ। 

४. पानीको नमनुा �लन ेर पर�क्षण गन� �व�धः (१) सेवा �दायक (आपू�तर्कतार्) ले 
आफूले �वतरण  गन� पानीको गणुस्तर स�ुनिश् चत गनर् तो�कए बमोिजम 
पानीका नमनुाहरू संकलन गर� पर�क्षण गन� आधारहरू तय गनुर् पदर्छ ।

(२) संचालन अनगुमन योजना र प�रपालन अनगुमन योजना जस्ता 
खानेपानी सरुक्षा योजना �कृयाका अ�भ� अंगहरू बनाउँदा देहायका 
�बषयहरूमा ध्यान �दन ुपदर्छः-

(क) पाईपबाट पानी �वतरण ग�रने �णाल�मा �व�भ� के्ष�/उपके्ष� 
र समदुायहरू समेट� �वतरण �वन्दहुरू (सामदुा�यक एवं 
�नजी धाराहरू, पानी �वतरण �णाल�का �व�भ� �वन्दहुरू,

पानी पोखर�, पानी �शोधन केन्�का हरेक इकाईहरू, तथा 
पानीको महुान) बाट नमनुाहरू संकलन गनुर् पदर्छ ।

(ख) �ाङकरबाट �वतरण हनु े पानीको हकमा �ाङकरबाट 
सेवा�ाह�हरूले पानी भन� पाईपबाट नमनुा संकलन गनुर् 
पदर्छ ।

(ग) होटेल, उ�ोगधन्दा, अस्पताल, व्यावसा�यक भवन, आवासीय 
भवन आ�दबाट नमनुा संकलन गदार् �तनीहरूको पानी 
पोखर�बाट पानी �नस्कन े पाईपहरू (Outlet Pipes) वा 
धाराबाट नमनुाहरू संकलन गनुर् पदर्छ।

(घ) संचालन अनगुमन र प�रपालन अनगुमनको �सल�सलामा 
पानीका नमनुाहरू संकलन गदार् जोिखमको िस्थ�तलाई समेत 
मध्यनजर गर� पानीको �ोत, पानी �शोधन प�छका 
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�वन्दहुरू, पानीको चाप कम भएका �वतरण पाईप लाईनहरू 
तथा �वत�रत धाराहरूबाट समेत नमनुा संकलन गनुर् 
पदर्छ ।

(ङ) वषार्तक्ो पानी (Rain Water Harvesting) को नमनुा संकलन 
गदार् पानी जम्मा भएको घैटो वा पानी पोखर�बाट नमनुा �लन ु
पदर्छ ।

(च) नमनुा संकलन गदार् नमनुा संकलनको �मािणक �व�ध 
(Standard Procedures) अपनाउन ुपदर्छ ।

 (३) पानीको नमनुा संकलन देहायको ता�लका बमोिजम गनुर्पन�छ :- 

�.सं. संरचनाहरू नमनुा संकलन स्थान

(क)  महुानहरू
सतह �ोत भएमा इन्टेकको आउटलेटबाट र 
भ�ुमगत �ोत भए पम्पको डे�लभर� पाइपबाट,

वषार्तक्ो पानी संकलन भएमा पानी पोखर�बाट

(ख)
पानी 
पोखर�हरू

इन्लेट र आउटलेट पाईपहरू 

(ग)
�वतरण 
�णाल�

�वतरण पाइप लाइनका �व�भ� न्यून चाप 
भएका �वन्दहुरू, कनेक्सन �वन्दहुरू र अिन्तम 

�वन्दहुरू बाट । 

(घ)

पानी  
�सोधन 
केन्�

पानी �शोधन केन्�को इनलेट (Inlet) र 
आउटलेट (Outlet) पाइपहरू, �शोधन केन्�मा 
बह-ुइकाइहरू भएमा हरेक इकाइको इनलेट 
र आउटलेट पाइपहरूबाट (इकाइहरूको कायर् 
क्षमता मूल्या�न गनुर् पदार् मा�)

(ङ)
उपभोगका 
�वन्दहुरू

सामदुा�यक धारा, �नजी धारा, पानी राखेको 
भाँडाहरूबाट
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(५) सेवा �दायकहरूले खानेपानी आपू�तर् गदार् तो�कएको मापदण्ड 
कायम गनर् अपनाउन ुपन� �ावधानहरू �नधार्रण गदार् तथा संचालन अनगुमन 
गदार्, सेवा �दायक आफ� ले वा �नयामक �नकायहरूले प�रपालन अनगुमन गदार्,
�नगरानी �नकायहरूले �नगरानी सम्बन्धी कायर्हरू गदार् �नयामक तथा 
�नगरानी �नकायले खानेपानी सरुक्षा योजना लेखाजोखा वा �मािणत गदार्, 
उपभो�ाहरूले आफूले �ा� गनुर् पन� सेवा र आफ्नो िजम्मेवार�हरू परुा गदार् 
यस �नद� िशका बमोिजम गनुर् पन�छ। 

४. पानीको नमनुा �लन ेर पर�क्षण गन� �व�धः (१) सेवा �दायक (आपू�तर्कतार्) ले 
आफूले �वतरण  गन� पानीको गणुस्तर स�ुनिश् चत गनर् तो�कए बमोिजम 
पानीका नमनुाहरू संकलन गर� पर�क्षण गन� आधारहरू तय गनुर् पदर्छ ।

(२) संचालन अनगुमन योजना र प�रपालन अनगुमन योजना जस्ता 
खानेपानी सरुक्षा योजना �कृयाका अ�भ� अंगहरू बनाउँदा देहायका 
�बषयहरूमा ध्यान �दन ुपदर्छः-

(क) पाईपबाट पानी �वतरण ग�रने �णाल�मा �व�भ� के्ष�/उपके्ष� 
र समदुायहरू समेट� �वतरण �वन्दहुरू (सामदुा�यक एवं 
�नजी धाराहरू, पानी �वतरण �णाल�का �व�भ� �वन्दहुरू,

पानी पोखर�, पानी �शोधन केन्�का हरेक इकाईहरू, तथा 
पानीको महुान) बाट नमनुाहरू संकलन गनुर् पदर्छ ।

(ख) �ाङकरबाट �वतरण हनु े पानीको हकमा �ाङकरबाट 
सेवा�ाह�हरूले पानी भन� पाईपबाट नमनुा संकलन गनुर् 
पदर्छ ।

(ग) होटेल, उ�ोगधन्दा, अस्पताल, व्यावसा�यक भवन, आवासीय 
भवन आ�दबाट नमनुा संकलन गदार् �तनीहरूको पानी 
पोखर�बाट पानी �नस्कन े पाईपहरू (Outlet Pipes) वा 
धाराबाट नमनुाहरू संकलन गनुर् पदर्छ।

(घ) संचालन अनगुमन र प�रपालन अनगुमनको �सल�सलामा 
पानीका नमनुाहरू संकलन गदार् जोिखमको िस्थ�तलाई समेत 
मध्यनजर गर� पानीको �ोत, पानी �शोधन प�छका 
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�वन्दहुरू, पानीको चाप कम भएका �वतरण पाईप लाईनहरू 
तथा �वत�रत धाराहरूबाट समेत नमनुा संकलन गनुर् 
पदर्छ ।

(ङ) वषार्तक्ो पानी (Rain Water Harvesting) को नमनुा संकलन 
गदार् पानी जम्मा भएको घैटो वा पानी पोखर�बाट नमनुा �लन ु
पदर्छ ।

(च) नमनुा संकलन गदार् नमनुा संकलनको �मािणक �व�ध 
(Standard Procedures) अपनाउन ुपदर्छ ।

 (३) पानीको नमनुा संकलन देहायको ता�लका बमोिजम गनुर्पन�छ :- 

�.सं. संरचनाहरू नमनुा संकलन स्थान

(क)  महुानहरू
सतह �ोत भएमा इन्टेकको आउटलेटबाट र 
भ�ुमगत �ोत भए पम्पको डे�लभर� पाइपबाट,

वषार्तक्ो पानी संकलन भएमा पानी पोखर�बाट

(ख)
पानी 
पोखर�हरू

इन्लेट र आउटलेट पाईपहरू 

(ग)
�वतरण 
�णाल�

�वतरण पाइप लाइनका �व�भ� न्यून चाप 
भएका �वन्दहुरू, कनेक्सन �वन्दहुरू र अिन्तम 

�वन्दहुरू बाट । 

(घ)

पानी  
�सोधन 
केन्�

पानी �शोधन केन्�को इनलेट (Inlet) र 
आउटलेट (Outlet) पाइपहरू, �शोधन केन्�मा 
बह-ुइकाइहरू भएमा हरेक इकाइको इनलेट 
र आउटलेट पाइपहरूबाट (इकाइहरूको कायर् 
क्षमता मूल्या�न गनुर् पदार् मा�)

(ङ)
उपभोगका 
�वन्दहुरू

सामदुा�यक धारा, �नजी धारा, पानी राखेको 
भाँडाहरूबाट
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५. पानीको नमनुा संकलन र पर�क्षणका ला�ग ध्यान परुाउन ुपन� कुराहरुः (१) 
भौ�तक/रासाय�नक पर�क्षणका ला�ग देहायका �वषयमा ध्यान �दनपुन�ः-  

(क) धाराबाट नमनुा संकलन गदार् धारा वन्द गर�, �नमर्ल�करण 
गरे प�ात ्  मध्यम ग�तमा धारा खोल� केह� �मनेट प�छ 
सफा �नमर्ल�कृत भाँडोमा वा  भाँडोलाई धाराको पानीले 

रा�ोसंग पखाल� (Rinse) नमनुा संकलन गन�, 

(ख) नमनुा संकलन र पर�क्षणको समयको अन्तराल न्यू�नकरण 
गनर् नमनुा संकलन पश् चात तत्काल पर�क्षण गन�, 

(ग) संक�लत नमनुा �योगशालासम्म परु् याउन समय लाग्ने 
भएमा नमनुा संरक्षण गनर् आवश्यक रसायन राखी नमनुा 
भएको बोतल बरफले िचसो बनाई ढुवानी गन�, 

(घ) नमनुा �लदा पानीमा डवुाउनै पन� अवस्थामा पानीको 
सतहभन्दा २० से.मी. तलबाट नमनुा �लन,े 

(ङ) ब�गरहेको पानीमा नमनुा �लँदा मखु्य बहावको �वप�रत 
�दशामा सामान्यतया २० से.मी. तलबाट नमनुा �लने। 

(२) सू�म जै�वक पर�क्षणको ला�ग देहायका �वषयमा ध्यान �दन ुपन�ः- 

(क) �निश् चत �व�ध अपनाई �नमर्ल�कृत वोतलमा नमनुा संकलन 
गर� ६ घण्टा�भ� पर�क्षण गन�,

(ख) ६ घण्टा�भ� पर�क्षण गनर् नस�कने अवस्थामा नमनुालाई ४ 
�ड�ी सेिन्ट�डे ताप�ममा सरुिक्षत साथ ढुवानी गर� २४ 
घण्टा �भ�ै पर�क्षण गन�,

(ग) क्लो�रनबाट �नमर्ल�कृत पानीको नमनुा �लँदा क्लो�रन 
तटिस्थकरण (Chlorine Neutralization) गन� रसायन �योग 
गर� नमनुा �लन,े

(घ) नमनुालाई धेरै नहल्लाउने साथै घामबाट जोगाउन,े

(ङ) नमनुाहरू पर�क्षण गदार् कम्तीमा मापदण्डमा उल्लेिखत 
�व�धहरू र �मािणक संचालन ���याहरू (Standard 

Operating Procedure) अवलम्बन गनुर्पदर्छ ।
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 (३) खानेपानी �णाल�हरूमा नमनुा संकलन संख्या �णाल�को आकार, सो 
बाट सेवा पाउने जनसंख्या र पारा�म�तहरूमा �नभर्र हनुछे। नमनुा संकलन 
संख्या सामान्यतया अनसूुचीहरू १,२ र ३ मा �स्ततु ग�रए बमोिजम हनुेछ।

६. पानी पर�क्षण �योगशालाहरुः (१) देहायका �योगशालाहरूमा ग�रने
पर�क्षणहरूलाई मा� आ�धका�रक र �वश् वास योग्य मा�नने छः- 

(क) �नयामक �नकायका �योगशालाहरू,
(ख) नेपाल सरकारबाट इजाजत �ा� सरकार�, गैरसरकार� तथा 

�नजी �योगशालाहरू,
(ग) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सेवा �दायकका �योगशालाहरू,
(घ) �नयामक �नकाय वा �नगरानी �नकायहरूबाट �योग ग�रन े

�मािणत ग�रएका स्तर�य �फल्ड �कटहरू,
(ङ) खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन �वभागबाट संचा�लत पानी 

पर�क्षण घमु्ती भ्यानहरूमा ज�डत �योगशालाहरू।
७. पानी पर�क्षण �व�धहरू र उपकरणहरू : (१) भौ�तक तथा रासाय�नक 

पारा�म�तहरूको पर�क्षण/�वश् लेषण एक वा एक भन्दा बढ� �व�धबाट गनर् 
स�कन्छ । यस्ता पारा�म�तहरूको पर�क्षण/�वश् लेषणको ला�ग सामान्यतया 
देहायका �व�धहरू अपनाउन स�कने छः-

(क) Atomic Absorption Spectrometer (AAS) यो �व�ध ग�� 
धातहुरू–आस��नक, �ािड्मयम, �ो�मयम, तामा, �ससा,
म्यान्गा�नज, पारो आ�दको उपिस्थ�त र सघनन ् मान प�ा 
लगाउन �योग ग�रन ुपदर्छ ।

(ख) Colorimetry यो �व�धबाट फलाम, अल्म�ुनयम जस्ता 
पारा�म�तहरूको �व�षेण ग�रन ुपदर्छ।

(ग) Inductively Coupled Plasma Mass Spectrophotometer 
(ICP-MS)/Inductively Coupled Plasma Automatic 
Emission Spectrophotometer (ICP AES): पानीमा पाइन े
धातहुरू जस्तै �ािड्मयम, �ो�मयम, अल्म�ुनयम, म्यान्गा�नज,

�ािल्सयम आ�दको �वश् लेषण यस �व�धबाट ग�रन ुपदर्छ।
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५. पानीको नमनुा संकलन र पर�क्षणका ला�ग ध्यान परुाउन ुपन� कुराहरुः (१) 
भौ�तक/रासाय�नक पर�क्षणका ला�ग देहायका �वषयमा ध्यान �दनपुन�ः-  

(क) धाराबाट नमनुा संकलन गदार् धारा वन्द गर�, �नमर्ल�करण 
गरे प�ात ्  मध्यम ग�तमा धारा खोल� केह� �मनेट प�छ 
सफा �नमर्ल�कृत भाँडोमा वा  भाँडोलाई धाराको पानीले 

रा�ोसंग पखाल� (Rinse) नमनुा संकलन गन�, 

(ख) नमनुा संकलन र पर�क्षणको समयको अन्तराल न्यू�नकरण 
गनर् नमनुा संकलन पश् चात तत्काल पर�क्षण गन�, 

(ग) संक�लत नमनुा �योगशालासम्म परु् याउन समय लाग्ने 
भएमा नमनुा संरक्षण गनर् आवश्यक रसायन राखी नमनुा 
भएको बोतल बरफले िचसो बनाई ढुवानी गन�, 

(घ) नमनुा �लदा पानीमा डवुाउनै पन� अवस्थामा पानीको 
सतहभन्दा २० से.मी. तलबाट नमनुा �लन,े 

(ङ) ब�गरहेको पानीमा नमनुा �लँदा मखु्य बहावको �वप�रत 
�दशामा सामान्यतया २० से.मी. तलबाट नमनुा �लने। 

(२) सू�म जै�वक पर�क्षणको ला�ग देहायका �वषयमा ध्यान �दन ुपन�ः- 

(क) �निश् चत �व�ध अपनाई �नमर्ल�कृत वोतलमा नमनुा संकलन 
गर� ६ घण्टा�भ� पर�क्षण गन�,

(ख) ६ घण्टा�भ� पर�क्षण गनर् नस�कने अवस्थामा नमनुालाई ४ 
�ड�ी सेिन्ट�डे ताप�ममा सरुिक्षत साथ ढुवानी गर� २४ 
घण्टा �भ�ै पर�क्षण गन�,

(ग) क्लो�रनबाट �नमर्ल�कृत पानीको नमनुा �लँदा क्लो�रन 
तटिस्थकरण (Chlorine Neutralization) गन� रसायन �योग 
गर� नमनुा �लन,े

(घ) नमनुालाई धेरै नहल्लाउने साथै घामबाट जोगाउन,े

(ङ) नमनुाहरू पर�क्षण गदार् कम्तीमा मापदण्डमा उल्लेिखत 
�व�धहरू र �मािणक संचालन ���याहरू (Standard 

Operating Procedure) अवलम्बन गनुर्पदर्छ ।
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 (३) खानेपानी �णाल�हरूमा नमनुा संकलन संख्या �णाल�को आकार, सो 
बाट सेवा पाउने जनसंख्या र पारा�म�तहरूमा �नभर्र हनुछे। नमनुा संकलन 
संख्या सामान्यतया अनसूुचीहरू १,२ र ३ मा �स्ततु ग�रए बमोिजम हनुेछ।

६. पानी पर�क्षण �योगशालाहरुः (१) देहायका �योगशालाहरूमा ग�रने
पर�क्षणहरूलाई मा� आ�धका�रक र �वश् वास योग्य मा�नने छः- 

(क) �नयामक �नकायका �योगशालाहरू,
(ख) नेपाल सरकारबाट इजाजत �ा� सरकार�, गैरसरकार� तथा 

�नजी �योगशालाहरू,
(ग) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सेवा �दायकका �योगशालाहरू,
(घ) �नयामक �नकाय वा �नगरानी �नकायहरूबाट �योग ग�रन े

�मािणत ग�रएका स्तर�य �फल्ड �कटहरू,
(ङ) खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन �वभागबाट संचा�लत पानी 

पर�क्षण घमु्ती भ्यानहरूमा ज�डत �योगशालाहरू।
७. पानी पर�क्षण �व�धहरू र उपकरणहरू : (१) भौ�तक तथा रासाय�नक 

पारा�म�तहरूको पर�क्षण/�वश् लेषण एक वा एक भन्दा बढ� �व�धबाट गनर् 
स�कन्छ । यस्ता पारा�म�तहरूको पर�क्षण/�वश् लेषणको ला�ग सामान्यतया 
देहायका �व�धहरू अपनाउन स�कने छः-

(क) Atomic Absorption Spectrometer (AAS) यो �व�ध ग�� 
धातहुरू–आस��नक, �ािड्मयम, �ो�मयम, तामा, �ससा,
म्यान्गा�नज, पारो आ�दको उपिस्थ�त र सघनन ् मान प�ा 
लगाउन �योग ग�रन ुपदर्छ ।

(ख) Colorimetry यो �व�धबाट फलाम, अल्म�ुनयम जस्ता 
पारा�म�तहरूको �व�षेण ग�रन ुपदर्छ।

(ग) Inductively Coupled Plasma Mass Spectrophotometer 
(ICP-MS)/Inductively Coupled Plasma Automatic 
Emission Spectrophotometer (ICP AES): पानीमा पाइन े
धातहुरू जस्तै �ािड्मयम, �ो�मयम, अल्म�ुनयम, म्यान्गा�नज,

�ािल्सयम आ�दको �वश् लेषण यस �व�धबाट ग�रन ुपदर्छ।
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(घ) Portable Kits and Probes: यी उपकरणहरू �फल्डमा ग�रन े
मापन कायर्मा �योग हनु्छन।् नाइ�ेट, आस��नक, �ो�मयम 
र फ्लोराइड मापनमा �योग ग�रन ुपदर्छ। pH meter, EC 

meter, TDS meter र Turbidity meter प�न �मशः 
हाइ�ोजन �वभव, �व�तुीय संबाहकता, कुल घ�ुलत ठोस 
पदाथर् र ध�मलोपन मापन गनर् �योग ग�रन्छन ्।

(ङ) Titrimetry:  यस �व�धबाट  पानीमा रहेको क्लोराइड,

क्लो�रन अवशेष र कुल कडापन प�ा लगाउन स�कनेछ ।
(च) Absorbance Analysis: यस �व�धबाट पानीमा भएको रंग 

प�ा लगाउन स�कनेछ । 
(छ) X-Ray Fluorescence/Neutron Activation Analysis: यस 

�व�धबाट पानीमा �ो�मयम जस्ता पारा�म�तहरू प�ा 
लगाउन स�कनेछ।

(ज) Silver Diethyldithiocarbamate Spectrphotometer:  यस 
उपकरणबाट आस��नक �व�षेण ग�रन्छ। Graphite furnace 
atomic absorption spectrocopy र  High pressure liquid 

chromatography �योग गदार् आस��नकका �व�भन् न 
वगर्हरूको �वश् लेषण गनर् स�कनेछ ।

(झ) Anodic Stripping Voltametry: �ससाको �वश् लेषण गदार् यो 
�व�ध अपनाउन स�कनेछ ।

(ञ) Ion Chromatography (IC): यस �व�धबाट पानीमा भएका 
सल्फेट, फ्लोराइड र क्लोराइड �वश् लेषण गनर् स�कनछे ।

(ट) Automatic Colorimetry:  यस �व�धबाट पानीमा भएको 
नाइ�ेट मापन गनर् स�कनछे ।

(ठ) Nephelometry:  यस �व�धबाट पानीमा भएको ध�मलोपन 
मापन गनर् स�कनछे । 

(ड) Automatic Atomic Absorption: यस �व�धबाट पानीमा 
भएको �ािल्सयम आयोनको सघनन ्मापन गनर् स�कनछे। 
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(2) सू�म जै�बक पारा�म�तहरूको पर�क्षण/�वश् लेषण उपलब्ध भए सम्म 

दक्ष सू�म िजवशा�ी (Microbiologist) �ारा अन्यथा ता�लम �ा� 
जनशि�बाट Membrane Filtration �व�ध वा अन्य मान्यता�ा� �व�धहरू 
अपनाई गनुर् पदर्छ ।

(3) पानी पर�क्षण र �वश् लेषण गदार् उपलब्ध भएसम्म अत्याध�ुनक 
�व�ध, ��व�ध र उपकरणहरू �योग गनुर् पदर्छ। साथै नमनुाहरू पर�क्षण गदार् 

अमे�रकन पिब्लक हेल्थ एसो�सएसन (American Public Health 
Association), अमे�रकन वाटरवकर् स एसो�सएसन (American Waterworks 
Association) र वाटर इन्भाइरोमेन्ट फेडरेशन (Water Environment 
Federation) को Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater  नामक पसु्तक सन्दभर् सामा�ीको रुपमा �योग गनर् 
स�कनछे ।

८. खानपेानी सरुक्षा योजना सम्बन्धी व्यवस्था : (१) खानपेानी सरुक्षा योजना 
अन्तगर्त सेवा �दायकले सरुिक्षत र गणुस्तर�य खानेपानीको स�ुनिश् चतता गनर् 
खानेपानीको �ोत देिख उपभो�ासम्म पानीको गणुस्तर कायम गनर् �नरन्तर र 
�नय�मत रुपमा जोिखमहरूको प�हचान गन� र �तनीहरूको �नराकरण गनर् 
ग�रने सम्पूणर् ��याकलापहरू पदर्छन।् साथै स्यालो �ुबवेल, इनार र 
वषार्तको पानी संकलन जस्ता �नजी र स-साना �ोतहरूमा समेत जोिखम 
�वन्दहुरूको प�हचान गर� सोह� अनसुार अवलम्बन ग�रने �नयन्�णका 
उपायहरू समेत यस अन्तगर्त पदर्छ। खानेपानीका जोिखमहरू �नयन्�ण भए 

नभएको अनगुमन गन� र �मािणत गन� समेतका ��याकलाप समटेर �भन् न-�भन् न 
�कारका �णाल�को ला�ग तो�कए बमोिजमका  व्यवहा�रक  �कृया अपनाइ  
खानेपानी  सरुक्षा योजना  लागू  गनर्  स�कन ेछ। 

 (२) खानेपानी सरुक्षा योजनाको लेखाजोखा (Water Safety Plan Audit)

मा खानेपानी �णाल�मा लागू ग�रएका गणुस्तर स�ुनिश् चत गन� सम्पूणर् 
जोिखमहरूको प�हचान तथा �नराकरण सम्बन्धी ��याकलापहरू पयार्�
कायार्न्वयन गनर् उपय�ु र �भावकार� छन ् छैनन ् भनी स्थलगत रुपमा 
�त्यक्ष ग�रन ेमूल्या�न वा अ�भलेखहरू हेर� अ�त्यक्ष रुपमा ग�रने मूल्या�न 
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(घ) Portable Kits and Probes: यी उपकरणहरू �फल्डमा ग�रन े
मापन कायर्मा �योग हनु्छन।् नाइ�ेट, आस��नक, �ो�मयम 
र फ्लोराइड मापनमा �योग ग�रन ुपदर्छ। pH meter, EC 

meter, TDS meter र Turbidity meter प�न �मशः 
हाइ�ोजन �वभव, �व�तुीय संबाहकता, कुल घ�ुलत ठोस 
पदाथर् र ध�मलोपन मापन गनर् �योग ग�रन्छन ्।

(ङ) Titrimetry:  यस �व�धबाट  पानीमा रहेको क्लोराइड,

क्लो�रन अवशेष र कुल कडापन प�ा लगाउन स�कनेछ ।
(च) Absorbance Analysis: यस �व�धबाट पानीमा भएको रंग 

प�ा लगाउन स�कनेछ । 
(छ) X-Ray Fluorescence/Neutron Activation Analysis: यस 

�व�धबाट पानीमा �ो�मयम जस्ता पारा�म�तहरू प�ा 
लगाउन स�कनेछ।
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(2) सू�म जै�बक पारा�म�तहरूको पर�क्षण/�वश् लेषण उपलब्ध भए सम्म 

दक्ष सू�म िजवशा�ी (Microbiologist) �ारा अन्यथा ता�लम �ा� 
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अपनाई गनुर् पदर्छ ।

(3) पानी पर�क्षण र �वश् लेषण गदार् उपलब्ध भएसम्म अत्याध�ुनक 
�व�ध, ��व�ध र उपकरणहरू �योग गनुर् पदर्छ। साथै नमनुाहरू पर�क्षण गदार् 

अमे�रकन पिब्लक हेल्थ एसो�सएसन (American Public Health 
Association), अमे�रकन वाटरवकर् स एसो�सएसन (American Waterworks 
Association) र वाटर इन्भाइरोमेन्ट फेडरेशन (Water Environment 
Federation) को Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater  नामक पसु्तक सन्दभर् सामा�ीको रुपमा �योग गनर् 
स�कनछे ।

८. खानपेानी सरुक्षा योजना सम्बन्धी व्यवस्था : (१) खानपेानी सरुक्षा योजना 
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1212 

जस्ता कायर्हरू पदर्छन।् खानेपानी सरुक्षा योजनाको लेखाजोखा आन्त�रक 
अनौपचा�रक वा औपचा�रक तथा बा� अनौपचा�रक वा औपचा�रक हनु 
सक्ने छन।् खानेपानी सरुक्षा योजनाको लेखाजोखा खानेपानी सरुक्षा 
योजनाको अ�भन् न अंश मा�ननेछ ।

९. खानपेानी गणुस्तर सधुारको ला�ग ग�रन े��याकलापहरू : (१) पानीको �ोत 
के्ष�देिख उपभो�ाको मखु सम्म पानीको गणुस्तर �ास हनु न�दई खानेपानी 
गणुस्तर सधुार गनर् र �नरन्तर सरुिक्षत खानेपानीको स�ुनिश् चतता गनर्को ला�ग 
देहायका ��याकलापहरू गनुर् पदर्छ। देहायका ��याकलापहरूको उ�ेश्य 
पानीको �ोतमा �दूषण न्यूनीकरण गन�, पानी �शोधन ���यामा �दूषण 
घटाउने वा हटाउने तथा पानी उत्पादन, भण्डारण, �वतरण तथा �योग गदार् 
�दूषणबाट बचाउन ुहनुेछ:-

(क) सेवा संचालन भईरहेका तर खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
नगरेका ५० भन्दा बढ� धारा भएका  �णाल�मा ५ वषर्�भ�  
र बाँक�मा १० वषर्�भ� खानेपानी सरुक्षा योजना लागू गर� 
सक्न ुपन� छ ।

(ख) यसर� खानेपानी सरुक्षा योजना लागू गर� सकेप�छ सोको 
सधुार योजनामा  औलं्याइएका सबै सधुार कायर्हरू,

आवश्यकता अनसुार पानी �शोधन �णाल�को �वकास 
�नमार्ण खानेपानी सरुक्षा योजनाबाट �सफा�रस भएको समय 
�भ� ग�रसक्न ुपन� छ। सबै �शोधन इकाईहरूको सफल 
संचालनको ला�ग ता�लम र स्तर�य संचालन �कृयाहरू
(Standard Operating Procedures - SOP) को समेत व्यवस्था 
�मलाउन ुपदर्छ ।

(ग) नयाँ �नमार्ण हनुे योजनाहरूको हकमा �डजाइन देिख नै 
आवश्यक पानी �शोधन स�ुवधाहरू र सो को �भावका�रता 
मूल्या�न गर� सरुिक्षत पानीको स�ुनिश् चतताको ला�ग 
आवश्यक पन� पानी पर�क्षण �योगशाला (वा किम्तमा 
�फल्ड �कट) को व्यवस्था गनुर् पदर्छ । 
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(घ) सेवा �दायकले सेवा�ाह�हरूलाई खानेपानीको �योग �वन्दमुा 
ग�रने उपचार वा घरायसी �शोधनको वारेमा सचेतना 
जगाउन ुपदर्छ । 

(ङ) सेवा �दायकहरूले शहर� के्ष�का �णाल�हरूमा म�हनाको १ 
पटक र �ामीण के्ष�का �णाल�हरूमा  वषर्को ३ पटक 
पानीको गणुस्तर बारे तथ्या�हरू रा��य खानेपानी तथा 
सरसफाइ सचुना व्यवस्थापन �णाल� (NWASH-MIS) मा 
राखी सावर्ज�नक गनुर्का साथै �नयामक �नकायमा पठाउन ु
पन�छ ।

(च) सेवा �नयामक �नकाय (स्थानीय तह) ले वा�षर्क रूपमा 
खानेपानी सरुक्षा योजना लागू भएका �णाल�हरू मध्ये 
किम्तमा ५ ��तशत �णाल�हरूमा खानेपानी सरुक्षा 
योजनाको लेखाजोखा (पर�क्षण) गनुर् पदर्छ । �देश 
सरकारले ०.२५ ��तशत �णाल�हरूमा र नेपाल सरकारले 
१००० भन्दा वढ� धारा भएका �णाल�हरू मध्ये ५% 
�णाल�हरूमा खानेपानी सरुक्षा योजनाहरूको लेखाजोखा गनुर् 
पदर्छ । 

(छ) लेखाजोखा (पर�क्षण) गदार् सवार्�धक अंक पाउने �त्येक 
�देशका १/१ �णाल�हरूलाई परुस्कृत गन� र कमी 
कमजोर�हरू देिखएका �णाल�हरूमा सधुार सम्बन्धी परामशर् 
�दन ुपदर्छ।  

(ज) सेवा �दायकले पानीको गणुस्तर तथा सेवाको गणुस्तर 
कायम गनर् �नय�मत संचालन तथा ममर्त संभार गर� 
�णाल�को भौ�तक अ�वभाज्यता (Physical Integrity), 

हाई�ो�लक अ�वभाज्यता (Hydraulic Integrity) र खानपेानी 
गणुस्तर अ�वभाज्यता (Water Quality Integrity) कायम गनुर् 
पदर्छ । 
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(झ) �नयामक �नकायहरूबाट खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरूमा ५ वषर्को अन्तरालमा त्यसको 
�भावका�रता मलु्यांकन ग�रन ेछ। 

(ञ) खानेपानी सरुक्षा योजना लागू भएका �णाल�हरूको 
लेखाजोखा �नयामक �नकायले ३ बषर् को अन्तरालमा गनुर् 
पदर्छ। आवश्यक परेमा �नगरानी �नकायलाई प�न यसमा 
सामेल गराउन ुपदर्छ। 

(ट) सेवा �दायकहरूले आ-आफ्नो खानेपानी सरुक्षा योजनाको 
वा�षर्क रुपमा पनुरावलोकन, समीक्षा  तथा आवश्यक 
प�रमाजर्न गनुर् पदर्छ । 

१०.सरसफाइ �नर�क्षण (Sanitary Inspection) : सरसफाइ �नर�क्षण गदार् अबस्था 
हेर� पानीको �ोत र आसपासको के्ष�, पानी �शारण लाइन, पानी �शोधन 
केन्�, पानी पोखर�, पानी �वतरण लाइन, पाइप लाइनमा न्यनु चाप भएका 
स्थान, पाइप लाइनमा �वशेष �कारका जोन�हरू भएका स्थान, �वतरण 
लाइनमा �नजी धारा जडान भएको स्थान, पम्प घर र �णाल� �वशेषमा 
आवश्यकता अनरुुप अन्य स्थानहरू छनौट गनुर् पदर्छ। साथै अनगुमन,

��तवेदन र तथ्या� जाँच्न े अवस्था तथा �वतरण �णाल�को व्यवस्थापन,

संचालनको अवस्थालाई प�न �नर�क्षण तथा अवलोकन गनुर् पदर्छ । यसको 
ला�ग �व�भन् न संरचनाहरू तथा �त्येक �णाल� सरसफाइ �नर�क्षण फाराम 
(Sanitary Inspection Form) बनाउन स�कन्छ। जस्तैः पानी पोखर�को 
सरसफाइ �नर�क्षण गनर्को ला�ग नमनुा फाराम अनसूुची ४ मा �स्ततु 
ग�रएको छ ।

११.खानपेानी गणुस्तर अनगुमन: सेवा�ाह�हरूमा खानेपानी सेवाको पहुचँ 
परु् याउनकुो साथै सरुिक्षत पानीको स�ुनिश् चतता गनर् अनसूुची-५ मा �स्ततु 
ग�रएको खानेपानी गणुस्तर अनगुमन खाका अवलम्वन ग�रने छ। 

(क) संचालन अनगुमन: (१) खानेपानी सरुक्षा योजना अनरुूपका खानेपानी 
गणसु्तर स�ुनिश् चतताका ला�ग अपनाइएका �नयन्�ण उपायहरू (Control 

Measures) को �भावका�रता �न��ल गनर् दवैु सरसफाइ �नर�क्षण 
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(Sanitary Inspection) वा पानी पर�क्षण (Water Testing) गर� ग�रन े
अनगुमन योजना (Monitoring Plan) मा अनगुमन �वन्दहुरू (Monitoring 

Locations), आवृि� (Frequency) तथा अनगुमनको ला�ग िजम्मेवार 
व्यि� समेत तोक्न ुपदर्छ। अनगुमन गदार् सबै पारा�म�तहरूको पर�क्षण 
अ�नवायर् नगर� सिजलै र तत्काल गनर् स�कने पारा�म�तहरू जस्तै pH, 

Turbidity, Free Residual Chlorine (FRC), Electrical Conductivity 

(EC) �लन स�कन्छ। खानेपानी सरुक्षा योजनाको लेखाजोखा (WSP 

Audit) वा खानेपानी गणसु्तर �नगरानी (Water Quality Surveillance) 
गदार् यसर� अनगुमन भए नभएको जाँच ग�रन्छ ।
    (२) सेवा �दायकहरूले �नयामक �नकायलाई आवश्यकता अनसुार 

जानकार�हरू उपलब्ध गराउने छन ्।
(ख) प�रपालन अनगुमन: (१) सेवा �दायकहरूले पानी उत्पादन 

र �वतरणको  �सल�सलामा �नय�मत रूपमा गणुस्तर 
अनगुमन गर� मापदण्ड अनरुूपको सेवा उपलब्ध गराउन ु
पदर्छ। यसर� सेवा �दायकहरूले गणुस्तर प�रपालन 
अनगुमनबाट �ा� जानकार�हरू �नयामक र �नगरानी
�नकायलाई जानकार� गराउने छन।् खानेपानी गणुस्तर 
प�रपालन अनगुमन �योजनका ला�ग सेवा 
�दायकले खानेपानी सरुक्षा योजनाको अनगुमन योजना र 
�माणीकरण योजनामा उल्लेख भए बमोिजमका पारा�म�तहरू 
र सो को आवृि� अनसुार अनगुमन गनुर् पन�छ। खानेपानी 
सरुक्षा योजनाको अनगुमन योजना र �माणीकरण योजनामा 
पारा�म�तहरूको अनगुमन आवृि� तोक्दा  सेवा �दायकको 
क्षमता हेर� सामान्यतया अनसूुची-६ लाइ सन्दभर् सामा�ीको 
रुपमा �योग गनर् स�कने छ।

 (२) �नयामक �नकायले �णाल�हरूबाट �ा� हनुे पानी 
मापदण्ड अनसुार प�रपालन हनुे स्तरको छ छैन अनगुमन 
गन�छ। यसर� प�रपालन अनगुमन गदार् वा�षर्क रुपमा 
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(झ) �नयामक �नकायहरूबाट खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरूमा ५ वषर्को अन्तरालमा त्यसको 
�भावका�रता मलु्यांकन ग�रन ेछ। 

(ञ) खानेपानी सरुक्षा योजना लागू भएका �णाल�हरूको 
लेखाजोखा �नयामक �नकायले ३ बषर् को अन्तरालमा गनुर् 
पदर्छ। आवश्यक परेमा �नगरानी �नकायलाई प�न यसमा 
सामेल गराउन ुपदर्छ। 

(ट) सेवा �दायकहरूले आ-आफ्नो खानेपानी सरुक्षा योजनाको 
वा�षर्क रुपमा पनुरावलोकन, समीक्षा  तथा आवश्यक 
प�रमाजर्न गनुर् पदर्छ । 

१०.सरसफाइ �नर�क्षण (Sanitary Inspection) : सरसफाइ �नर�क्षण गदार् अबस्था 
हेर� पानीको �ोत र आसपासको के्ष�, पानी �शारण लाइन, पानी �शोधन 
केन्�, पानी पोखर�, पानी �वतरण लाइन, पाइप लाइनमा न्यनु चाप भएका 
स्थान, पाइप लाइनमा �वशेष �कारका जोन�हरू भएका स्थान, �वतरण 
लाइनमा �नजी धारा जडान भएको स्थान, पम्प घर र �णाल� �वशेषमा 
आवश्यकता अनरुुप अन्य स्थानहरू छनौट गनुर् पदर्छ। साथै अनगुमन,

��तवेदन र तथ्या� जाँच्न े अवस्था तथा �वतरण �णाल�को व्यवस्थापन,

संचालनको अवस्थालाई प�न �नर�क्षण तथा अवलोकन गनुर् पदर्छ । यसको 
ला�ग �व�भन् न संरचनाहरू तथा �त्येक �णाल� सरसफाइ �नर�क्षण फाराम 
(Sanitary Inspection Form) बनाउन स�कन्छ। जस्तैः पानी पोखर�को 
सरसफाइ �नर�क्षण गनर्को ला�ग नमनुा फाराम अनसूुची ४ मा �स्ततु 
ग�रएको छ ।

११.खानपेानी गणुस्तर अनगुमन: सेवा�ाह�हरूमा खानेपानी सेवाको पहुचँ 
परु् याउनकुो साथै सरुिक्षत पानीको स�ुनिश् चतता गनर् अनसूुची-५ मा �स्ततु 
ग�रएको खानेपानी गणुस्तर अनगुमन खाका अवलम्वन ग�रने छ। 

(क) संचालन अनगुमन: (१) खानेपानी सरुक्षा योजना अनरुूपका खानेपानी 
गणसु्तर स�ुनिश् चतताका ला�ग अपनाइएका �नयन्�ण उपायहरू (Control 

Measures) को �भावका�रता �न��ल गनर् दवैु सरसफाइ �नर�क्षण 
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(Sanitary Inspection) वा पानी पर�क्षण (Water Testing) गर� ग�रन े
अनगुमन योजना (Monitoring Plan) मा अनगुमन �वन्दहुरू (Monitoring 

Locations), आवृि� (Frequency) तथा अनगुमनको ला�ग िजम्मेवार 
व्यि� समेत तोक्न ुपदर्छ। अनगुमन गदार् सबै पारा�म�तहरूको पर�क्षण 
अ�नवायर् नगर� सिजलै र तत्काल गनर् स�कने पारा�म�तहरू जस्तै pH, 

Turbidity, Free Residual Chlorine (FRC), Electrical Conductivity 

(EC) �लन स�कन्छ। खानेपानी सरुक्षा योजनाको लेखाजोखा (WSP 

Audit) वा खानेपानी गणसु्तर �नगरानी (Water Quality Surveillance) 
गदार् यसर� अनगुमन भए नभएको जाँच ग�रन्छ ।
    (२) सेवा �दायकहरूले �नयामक �नकायलाई आवश्यकता अनसुार 

जानकार�हरू उपलब्ध गराउने छन ्।
(ख) प�रपालन अनगुमन: (१) सेवा �दायकहरूले पानी उत्पादन 

र �वतरणको  �सल�सलामा �नय�मत रूपमा गणुस्तर 
अनगुमन गर� मापदण्ड अनरुूपको सेवा उपलब्ध गराउन ु
पदर्छ। यसर� सेवा �दायकहरूले गणुस्तर प�रपालन 
अनगुमनबाट �ा� जानकार�हरू �नयामक र �नगरानी
�नकायलाई जानकार� गराउने छन।् खानेपानी गणुस्तर 
प�रपालन अनगुमन �योजनका ला�ग सेवा 
�दायकले खानेपानी सरुक्षा योजनाको अनगुमन योजना र 
�माणीकरण योजनामा उल्लेख भए बमोिजमका पारा�म�तहरू 
र सो को आवृि� अनसुार अनगुमन गनुर् पन�छ। खानेपानी 
सरुक्षा योजनाको अनगुमन योजना र �माणीकरण योजनामा 
पारा�म�तहरूको अनगुमन आवृि� तोक्दा  सेवा �दायकको 
क्षमता हेर� सामान्यतया अनसूुची-६ लाइ सन्दभर् सामा�ीको 
रुपमा �योग गनर् स�कने छ।

 (२) �नयामक �नकायले �णाल�हरूबाट �ा� हनुे पानी 
मापदण्ड अनसुार प�रपालन हनुे स्तरको छ छैन अनगुमन 
गन�छ। यसर� प�रपालन अनगुमन गदार् वा�षर्क रुपमा 
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�त्येक �देशबाट किम्तमा ०.५० ��तशत �णाल�हरूको 
अनगुमन गनुर् पदर्छ। अनगुमनको �सल�सलामा गणुस्तर 
सधुारको ला�ग आवश्यक पन� भएमा सझुावहरू समेत �दन ु
पदर्छ ।

१२.खानपेानी गणुस्तर �नगरानी (Water Quality Surveillance) :  (१) खानेपानी 
गणुस्तर �नगरानी �नकाय (Surveillance Agency) नेपाल सरकारको हकमा 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय र अन्तरगतका �नकायहरूलाइ सम्झन ु
पदर्छ। त्यस्तै �देश सरकारले स्वास्थ्य के्ष� हेन� सम्बिन्धत मन्�ालय र 
स्थानीय तहले आफ्नो सम्बिन्धत इकाई वा अन्य �नकायलाई �नगरानी 
�नकाय तोक्न सक्ने छन ्।  

     (२) �त्येक �नगरानी �नकायहरूले आफ्नो �ोत साधन र क्षमताले 
भ्याउन ेगर� आफ्नै �नगरानी सम्बन्धी �नद� िशकाहरू तयार पार� कायार्न्वयन 
गन� छन।् �नगरानी सम्बन्धी जानकार� �नगरानी �नकायले सेवा �दायकहरू, 

स्थानीय तहहरू, �देश सरकारहरू र नेपाल सरकारलाई �दनेछ। �नगरानी 
गदार् खानेपानी सरुक्षा लागू भए नभएको,  सरसफाइ �नर�क्षण भए नभएको, 
नमनुा संकलन तथा पर�क्षण र प�रणामहरूको अ�भलेिखकरण भए नभएको 
�वषयमा प�न ख्याल गनुर् पदर्छ । 

         (३) खानेपानी गणुस्तर �नगरानी �योजनका ला�ग पर�क्षण ग�रने 
आवश्यक पारा�म�तहरू र सोको आवृि� �नगरानी �नकायले तय गन� छ।  

१३. संस्थागत िजम्मेवार�हरुः सेवा�ह�हरूमा खानेपानी सेवाको पहुँच पयुार्उनकुो 
साथै सरुिक्षत पानीको स�ुनिश् चतता गनर्{ अनसूुची-५ मा �स्ततु ग�रएको 
खानेपानी गणुस्तर अनगुमन खाका अवलम्वन गर� यस �नद� िशकाको 
कायार्न्वयनको ला�ग �व�भन् न सरोकारवाला  �नकायहरूको संस्थागत 
िजम्मेवार�हरू देहाय बमोिजम रहने छ ।

(१) �नयामक �नकायहरू र �नगरानी �नकायहरूको सूची अनसूुची -७ 
मा �स्ततु ग�रएको छ ।

(२) यस �नद� िशकाको कायार्न्वयनको ला�ग सेवा �दायक 
(आपू�तर्कतार्) हरूको िजम्मेवार�हरू देहाय बमोिजम रहने छनः-
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(क) �णाल�मा खानेपानी सरुक्षा योजनाको लेखाजोखा 
हुँदा पानी �शोधन स�ुवधा थप गनुर् पन� �सफा�रस भै 
आएमा थप गन�,

(ख) आफ्ना सबै �णाल�हरूमा अ�नवायर् रुपमा खानेपानी 
सरुक्षा योजना लागू गद� गणुस्तर अनगुमन 
कायर्योजना बनाउने 

(ग) खानेपानी सरुक्षा योजना बमोिजम �नय�मत अनगुमन 
गर� मापदण्ड अनरुूपको पानी उत्पादन,  �शोधन र 
�वतरण गन�,

(घ) खानेपानी गणुस्तर बारे लाभ�ाह� समहुमा चेतना 
अ�भवृ�� गन�,

(ङ) खानेपानी गणुस्तर बारे �नय�मत रूपमा तथ्या�हरू 
समदुायमा सावर्ज�नक गन�,

(च) �वपद तथा आकिस्मक अवस्थामा पानीको 
वैकिल्पक व्यवस्था तथा �योग �वन्दमुा पानीको 
�शोधन सम्बन्धी पयार्� जानकार� �दन,े 

(छ) �णाल�को महुान के्ष�मा सरसफाइ �नर�क्षण गन� र 
देिखएका जोिखमहरू हटाउन,े 

(ज) खानेपानी सम्बन्धी तथ्या�हरू सम्बिन्धत स्थानीय 
तहहरू, �देश सरकारहरू र नेपाल सरकारलाई 
NWASH-MIS माफर् त उपलब्ध गराउन,े

(झ) खानेपानी गणुस्तर �नगरानी गनर् आवश्यकता 
महससु भएमा �नगरानी �नकायलाई अनरुोध गन�,

(ञ) सेवा�ाह�हरूमा सरुिक्षत पानीको महत्व वारे 
जागरूकता बढाउन,े

(ट) लेखाजोखा वा �नगरानी ��तवेदनको �सफा�रस 
बमोिजम औपचा�रक वा अनौपचा�रक लेखाजोखाको 
ला�ग सबै नयाँ �णाल�हरूमा  योजना बनाउन,े
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�त्येक �देशबाट किम्तमा ०.५० ��तशत �णाल�हरूको 
अनगुमन गनुर् पदर्छ। अनगुमनको �सल�सलामा गणुस्तर 
सधुारको ला�ग आवश्यक पन� भएमा सझुावहरू समेत �दन ु
पदर्छ ।

१२.खानपेानी गणुस्तर �नगरानी (Water Quality Surveillance) :  (१) खानेपानी 
गणुस्तर �नगरानी �नकाय (Surveillance Agency) नेपाल सरकारको हकमा 
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय र अन्तरगतका �नकायहरूलाइ सम्झन ु
पदर्छ। त्यस्तै �देश सरकारले स्वास्थ्य के्ष� हेन� सम्बिन्धत मन्�ालय र 
स्थानीय तहले आफ्नो सम्बिन्धत इकाई वा अन्य �नकायलाई �नगरानी 
�नकाय तोक्न सक्ने छन ्।  

     (२) �त्येक �नगरानी �नकायहरूले आफ्नो �ोत साधन र क्षमताले 
भ्याउन ेगर� आफ्नै �नगरानी सम्बन्धी �नद� िशकाहरू तयार पार� कायार्न्वयन 
गन� छन।् �नगरानी सम्बन्धी जानकार� �नगरानी �नकायले सेवा �दायकहरू, 

स्थानीय तहहरू, �देश सरकारहरू र नेपाल सरकारलाई �दनेछ। �नगरानी 
गदार् खानेपानी सरुक्षा लागू भए नभएको,  सरसफाइ �नर�क्षण भए नभएको, 
नमनुा संकलन तथा पर�क्षण र प�रणामहरूको अ�भलेिखकरण भए नभएको 
�वषयमा प�न ख्याल गनुर् पदर्छ । 

         (३) खानेपानी गणुस्तर �नगरानी �योजनका ला�ग पर�क्षण ग�रने 
आवश्यक पारा�म�तहरू र सोको आवृि� �नगरानी �नकायले तय गन� छ।  

१३. संस्थागत िजम्मेवार�हरुः सेवा�ह�हरूमा खानेपानी सेवाको पहुँच पयुार्उनकुो 
साथै सरुिक्षत पानीको स�ुनिश् चतता गनर्{ अनसूुची-५ मा �स्ततु ग�रएको 
खानेपानी गणुस्तर अनगुमन खाका अवलम्वन गर� यस �नद� िशकाको 
कायार्न्वयनको ला�ग �व�भन् न सरोकारवाला  �नकायहरूको संस्थागत 
िजम्मेवार�हरू देहाय बमोिजम रहने छ ।

(१) �नयामक �नकायहरू र �नगरानी �नकायहरूको सूची अनसूुची -७ 
मा �स्ततु ग�रएको छ ।

(२) यस �नद� िशकाको कायार्न्वयनको ला�ग सेवा �दायक 
(आपू�तर्कतार्) हरूको िजम्मेवार�हरू देहाय बमोिजम रहने छनः-
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(क) �णाल�मा खानेपानी सरुक्षा योजनाको लेखाजोखा 
हुँदा पानी �शोधन स�ुवधा थप गनुर् पन� �सफा�रस भै 
आएमा थप गन�,

(ख) आफ्ना सबै �णाल�हरूमा अ�नवायर् रुपमा खानेपानी 
सरुक्षा योजना लागू गद� गणुस्तर अनगुमन 
कायर्योजना बनाउने 

(ग) खानेपानी सरुक्षा योजना बमोिजम �नय�मत अनगुमन 
गर� मापदण्ड अनरुूपको पानी उत्पादन,  �शोधन र 
�वतरण गन�,

(घ) खानेपानी गणुस्तर बारे लाभ�ाह� समहुमा चेतना 
अ�भवृ�� गन�,

(ङ) खानेपानी गणुस्तर बारे �नय�मत रूपमा तथ्या�हरू 
समदुायमा सावर्ज�नक गन�,

(च) �वपद तथा आकिस्मक अवस्थामा पानीको 
वैकिल्पक व्यवस्था तथा �योग �वन्दमुा पानीको 
�शोधन सम्बन्धी पयार्� जानकार� �दन,े 

(छ) �णाल�को महुान के्ष�मा सरसफाइ �नर�क्षण गन� र 
देिखएका जोिखमहरू हटाउन,े 

(ज) खानेपानी सम्बन्धी तथ्या�हरू सम्बिन्धत स्थानीय 
तहहरू, �देश सरकारहरू र नेपाल सरकारलाई 
NWASH-MIS माफर् त उपलब्ध गराउन,े

(झ) खानेपानी गणुस्तर �नगरानी गनर् आवश्यकता 
महससु भएमा �नगरानी �नकायलाई अनरुोध गन�,

(ञ) सेवा�ाह�हरूमा सरुिक्षत पानीको महत्व वारे 
जागरूकता बढाउन,े

(ट) लेखाजोखा वा �नगरानी ��तवेदनको �सफा�रस 
बमोिजम औपचा�रक वा अनौपचा�रक लेखाजोखाको 
ला�ग सबै नयाँ �णाल�हरूमा  योजना बनाउन,े
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(ठ) जलवाय ु प�रवतर्न र मानवीय ��याकलापहरूका 
कारण  खानेपानीका �ोतहरूमा आउने �गरावट र 
�दूषण कम गनर् संरक्षण र �नयन्�ण सम्बन्धी 
��याकलापहरू गन�।

(३) यस �नद� िशकाको कायार्न्वयनको ला�ग �नयामक �नकायको 
िजम्मेवार�हरू देहाय बमोिजम रहने छन:्- 

(क) सबै सरोकारवालाहरू बीच समन्वय गन�,
(ख) खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड र कायर्न्वयन 

�नद� िशकाको किम्तमा १०/१० वषर्मा पनुरावलोकन 
गर� आवश्यक प�रमाजर्न गन�,

(ग) �देश सरकार र स्थानीय तहहरूले खानेपानी 
गणुस्तर मापदण्ड र कायार्न्वयन �नद� िशका बनाउन 
चाहेमा यो मापदण्डलाई न्यूनतम मानी बनाउन 
आवश्यक सहयोग गन�,

(घ) सातै �देशहरू समेट्ने गर� खानेपानी गणुस्तर 
प�रपालन अनगुमन गन�। खानेपानी सरुक्षा 
योजनाको कायार्न्वयन र प�रपालन अनगुमनको 
ला�ग �देश सरकार र स्थानीय तहहरूको क्षमता 
�वकासमा टेवा �दन,े

(ङ) अनगुमनबाट �ा� तथ्या� र सूचनाहरू सेवा 
�दायकहरू, �नगरानी �नकाय तथा सम्बिन्धत 
सरकारहरूलाई उपलब्ध गराउन,े

(च) खानेपानी सरुक्षा योजनाको लेखाजोखा (Audit) गर� 
सबै सरोकारवालाहरूलाई प�ृपोषण �दन,े

(छ) वा�षर्क रुपमा �व�भन् न �णाल�हरूका खानेपानी 
सरुक्षा योजनाहरू मूल्या�न गर� उत्कृ� सेवा 
�दायकहरूलाई परुस्कृत गन�,
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(ज) मापदण्ड प�रपालन गराउन नसकेका सेवा 
�दायकहरूलाई गणुस्तर सधुारका ला�ग सजग 
गराउने, 

(झ) सातै �देशहरूमा �नगरानी �नकायसँगको समन्वय र 
सहम�तमा पानी पर�क्षण �योगशालाहरू स्थापना र 
संचालन गन�,

(ञ) खानेपानी गणुस्तर सम्वन्धमा सेवा �दायकहरूको 
जनशि�को क्षमता �वकासमा सहयोग गन�,

(ट) खानेपानी सेवा �दायकको गणुस्तर अनगुमन 
कायर्योजना िस्वकृत गन�

(ठ) खानेपानी सरुक्षा योजना सम्बन्धी मागर्दशर्न,

खानेपानी �णाल� संचालन गनर् स्तर�य संचालन 
�कृयाका नमनुाहरू तयार गन� तथा मखु्य मखु्य 
सधुार कायर्हरूलाई (खानपेानी सरुक्षा योजनाले 
�सफा�रस गरेका सधुार कायर्हरूलाई) �ा�व�धक 
तथा आ�थर्क टेवा परु् याउन,े

(ड) �योगशालाहरू, पानी �शोधन स�ुवधाहरू �नमार्ण र 
खानेपानी सरुक्षा योजना संचालनको ला�ग आ�थर्क 
टेवा परु् याउन,े

(ढ) नयाँ खानेपानी �णाल�को �वकास वा मौजदुा 
�णाल�को सधुार कायर्मा �ोत संरक्षण, पानी 
�शोधन, चहुावट प�हचान र �नयन्�ण कायर्लाई 
अ�भन् न अंग मानेर सहयोग गन�, 

(ण) देशको �व�भन् न स्थानमा बढ� मा�ामा देखा पन� 
गणुस्तर सम्बन्धी समस्याको समाधानका ला�ग 
खोज, अनसुन्धान आ�द कायर्लाई बढावा �दन 
�ािज्ञक संस्थाहरू र अनसुन्धान संस्थाहरूलाई 
सहभागी गराउने व्यवस्था गन�,
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(ठ) जलवाय ु प�रवतर्न र मानवीय ��याकलापहरूका 
कारण  खानेपानीका �ोतहरूमा आउने �गरावट र 
�दूषण कम गनर् संरक्षण र �नयन्�ण सम्बन्धी 
��याकलापहरू गन�।

(३) यस �नद� िशकाको कायार्न्वयनको ला�ग �नयामक �नकायको 
िजम्मेवार�हरू देहाय बमोिजम रहने छन:्- 

(क) सबै सरोकारवालाहरू बीच समन्वय गन�,
(ख) खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड र कायर्न्वयन 

�नद� िशकाको किम्तमा १०/१० वषर्मा पनुरावलोकन 
गर� आवश्यक प�रमाजर्न गन�,

(ग) �देश सरकार र स्थानीय तहहरूले खानेपानी 
गणुस्तर मापदण्ड र कायार्न्वयन �नद� िशका बनाउन 
चाहेमा यो मापदण्डलाई न्यूनतम मानी बनाउन 
आवश्यक सहयोग गन�,

(घ) सातै �देशहरू समेट्ने गर� खानेपानी गणुस्तर 
प�रपालन अनगुमन गन�। खानेपानी सरुक्षा 
योजनाको कायार्न्वयन र प�रपालन अनगुमनको 
ला�ग �देश सरकार र स्थानीय तहहरूको क्षमता 
�वकासमा टेवा �दन,े

(ङ) अनगुमनबाट �ा� तथ्या� र सूचनाहरू सेवा 
�दायकहरू, �नगरानी �नकाय तथा सम्बिन्धत 
सरकारहरूलाई उपलब्ध गराउन,े

(च) खानेपानी सरुक्षा योजनाको लेखाजोखा (Audit) गर� 
सबै सरोकारवालाहरूलाई प�ृपोषण �दन,े

(छ) वा�षर्क रुपमा �व�भन् न �णाल�हरूका खानेपानी 
सरुक्षा योजनाहरू मूल्या�न गर� उत्कृ� सेवा 
�दायकहरूलाई परुस्कृत गन�,
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(ज) मापदण्ड प�रपालन गराउन नसकेका सेवा 
�दायकहरूलाई गणुस्तर सधुारका ला�ग सजग 
गराउने, 

(झ) सातै �देशहरूमा �नगरानी �नकायसँगको समन्वय र 
सहम�तमा पानी पर�क्षण �योगशालाहरू स्थापना र 
संचालन गन�,

(ञ) खानेपानी गणुस्तर सम्वन्धमा सेवा �दायकहरूको 
जनशि�को क्षमता �वकासमा सहयोग गन�,

(ट) खानेपानी सेवा �दायकको गणुस्तर अनगुमन 
कायर्योजना िस्वकृत गन�

(ठ) खानेपानी सरुक्षा योजना सम्बन्धी मागर्दशर्न,

खानेपानी �णाल� संचालन गनर् स्तर�य संचालन 
�कृयाका नमनुाहरू तयार गन� तथा मखु्य मखु्य 
सधुार कायर्हरूलाई (खानपेानी सरुक्षा योजनाले 
�सफा�रस गरेका सधुार कायर्हरूलाई) �ा�व�धक 
तथा आ�थर्क टेवा परु् याउन,े

(ड) �योगशालाहरू, पानी �शोधन स�ुवधाहरू �नमार्ण र 
खानेपानी सरुक्षा योजना संचालनको ला�ग आ�थर्क 
टेवा परु् याउन,े

(ढ) नयाँ खानेपानी �णाल�को �वकास वा मौजदुा 
�णाल�को सधुार कायर्मा �ोत संरक्षण, पानी 
�शोधन, चहुावट प�हचान र �नयन्�ण कायर्लाई 
अ�भन् न अंग मानेर सहयोग गन�, 

(ण) देशको �व�भन् न स्थानमा बढ� मा�ामा देखा पन� 
गणुस्तर सम्बन्धी समस्याको समाधानका ला�ग 
खोज, अनसुन्धान आ�द कायर्लाई बढावा �दन 
�ािज्ञक संस्थाहरू र अनसुन्धान संस्थाहरूलाई 
सहभागी गराउने व्यवस्था गन�,
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(त) नेपालभर मखु्य रुपमा देिखन े�दूषकको फैलावटको 
आधारमा पानीको गणुस्तर सम्बन्धी पाश् वर्िच� 
(Water Quality Profile) NWASH-MIS माफर् त 
तयार गन�,

(थ) सबै �णाल�हरूमा खानेपानी सरुक्षा योजना लागू गनर् 
सहयोग गन�,

(द) सेवा �दायकहरूबाट प�हचान भएका सधुार 
योजनामा समावेश भएका महंगा �शोधन इकाईहरू 
�नमार्णमा सहयोग गन�, 

(ध) जलवाय ु प�रवतर्न र मानवीय ��याकलापहरूका 
कारण  खानेपानीका �ोतहरूमा आउने �गरावट र 
�दूषण कम गनर् संरक्षण र �नयन्�ण सम्बन्धी 
��याकलापहरूको ला�ग �ा�व�धक र आ�थर्क 
सहयोग गन� ।

(४) यस �नद� िशकाको कायार्न्वयनको ला�ग �नगरानी �नकायको 
िजम्मेवार�हरू देहाय बमोिजम रहने छन:्- 

(क) वा�षर्क �नगरानी योजना बनाई सातै �देशमा 
�निश् चत संख्यामा खानेपानी �णाल�हरूको गणुस्तर 
�नगरानी गन�,  

(ख) लाभ�ाह� समदुाय वा सम्बिन्धत सरकारहरूबाट 
खानेपानी गणुस्तर �नगरानीको ला�ग माग भै आएमा 
�नगरानी गन�, 

(ग) �नय�मत तथा माग भए बमोिजम �नगरानी भएका 
�णाल�हरूको खानेपानी गणुस्तर सम्बन्धी 
तथ्या�हरू सरोकावालाहरूलाई उपलब्ध गराउन,े 
सावर्ज�नक गन�, 

(घ) �वपद् वा आकिस्मक अवस्थाहरूमा �नगरानीको 
ला�ग तयार� अवस्थामा रहन,े
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(ङ) �नगरानीको �ममा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी जोिखमहरू 
प�हचान भएमा सो को व्यवस्थापनको ला�ग  
सेवा �दायकहरूलाई �नद�शन �दने साथै  
सम्भा�वत जोिखमहरूको पूवर् जानकार� �नयामक 
�नकायहरूलाई गराउने

(च) खानेपानी सरुक्षा योजनाहरूको लेखाजोखा गन�,
�माणीकरण गन�, सधुारको ला�ग सझुावहरू �दन,े 

(छ) खानेपानी सरुक्षा योजना लागू नभएका �णाल�हरूको 
हकमा खानेपानी गणुस्तर �नगरानी गर� अ�नवायर् 
रुपमा खानेपानी सरुक्षा योजना लागू गनर् सझुाव 
�दन,े 

(ज) खानेपानी गणुस्तर �नगरानी सम्बन्धी �व�भन् न 
�कारका क्षमता �वकास कायर्�महरू संचालन 
गन�।

(५) यस �नद� िशकाको कायार्न्वयनको ला�ग सेवा�ाह�हरू 
(लाभ�ाह� समूह) हरूको िजम्मेवार�हरू देहाय बमोिजम रहन े
छन ्:- 

(क) �णाल�मा कुनै टुटफुट भै पानीको गणुस्तरमा असर 
पन� देिखएमा तरुुन्त सेवा �दायकलाई ममर्तको 
ला�ग जानकार� गराउन,े

(ख) �योग �वन्दमुा पानीको �शोधन गनुर् पन� अवस्थामा 
�शोधन गर� मा� �योग गन�,        

(ग) �णाल�को पानीको गणुस्तरमा �ास भएको अनभु�ूत 
भएमा सेवा �दायकलाई जानकार� गराउन,े

(घ) �वपद, आपत्काल�न अवस्थामा वा जोिखमय�ु 
समयमा खानेपानी गणुस्तर �नगरानीका ला�ग 
�नगरानी संस्थालाई जानकार� गराउन,े 
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(त) नेपालभर मखु्य रुपमा देिखन े�दूषकको फैलावटको 
आधारमा पानीको गणुस्तर सम्बन्धी पाश् वर्िच� 
(Water Quality Profile) NWASH-MIS माफर् त 
तयार गन�,

(थ) सबै �णाल�हरूमा खानेपानी सरुक्षा योजना लागू गनर् 
सहयोग गन�,

(द) सेवा �दायकहरूबाट प�हचान भएका सधुार 
योजनामा समावेश भएका महंगा �शोधन इकाईहरू 
�नमार्णमा सहयोग गन�, 

(ध) जलवाय ु प�रवतर्न र मानवीय ��याकलापहरूका 
कारण  खानेपानीका �ोतहरूमा आउने �गरावट र 
�दूषण कम गनर् संरक्षण र �नयन्�ण सम्बन्धी 
��याकलापहरूको ला�ग �ा�व�धक र आ�थर्क 
सहयोग गन� ।

(४) यस �नद� िशकाको कायार्न्वयनको ला�ग �नगरानी �नकायको 
िजम्मेवार�हरू देहाय बमोिजम रहने छन:्- 

(क) वा�षर्क �नगरानी योजना बनाई सातै �देशमा 
�निश् चत संख्यामा खानेपानी �णाल�हरूको गणुस्तर 
�नगरानी गन�,  

(ख) लाभ�ाह� समदुाय वा सम्बिन्धत सरकारहरूबाट 
खानेपानी गणुस्तर �नगरानीको ला�ग माग भै आएमा 
�नगरानी गन�, 

(ग) �नय�मत तथा माग भए बमोिजम �नगरानी भएका 
�णाल�हरूको खानेपानी गणुस्तर सम्बन्धी 
तथ्या�हरू सरोकावालाहरूलाई उपलब्ध गराउन,े 
सावर्ज�नक गन�, 

(घ) �वपद् वा आकिस्मक अवस्थाहरूमा �नगरानीको 
ला�ग तयार� अवस्थामा रहन,े
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(ङ) �नगरानीको �ममा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी जोिखमहरू 
प�हचान भएमा सो को व्यवस्थापनको ला�ग  
सेवा �दायकहरूलाई �नद�शन �दने साथै  
सम्भा�वत जोिखमहरूको पूवर् जानकार� �नयामक 
�नकायहरूलाई गराउने

(च) खानेपानी सरुक्षा योजनाहरूको लेखाजोखा गन�,
�माणीकरण गन�, सधुारको ला�ग सझुावहरू �दन,े 

(छ) खानेपानी सरुक्षा योजना लागू नभएका �णाल�हरूको 
हकमा खानेपानी गणुस्तर �नगरानी गर� अ�नवायर् 
रुपमा खानेपानी सरुक्षा योजना लागू गनर् सझुाव 
�दन,े 

(ज) खानेपानी गणुस्तर �नगरानी सम्बन्धी �व�भन् न 
�कारका क्षमता �वकास कायर्�महरू संचालन 
गन�।

(५) यस �नद� िशकाको कायार्न्वयनको ला�ग सेवा�ाह�हरू 
(लाभ�ाह� समूह) हरूको िजम्मेवार�हरू देहाय बमोिजम रहन े
छन ्:- 

(क) �णाल�मा कुनै टुटफुट भै पानीको गणुस्तरमा असर 
पन� देिखएमा तरुुन्त सेवा �दायकलाई ममर्तको 
ला�ग जानकार� गराउन,े

(ख) �योग �वन्दमुा पानीको �शोधन गनुर् पन� अवस्थामा 
�शोधन गर� मा� �योग गन�,        

(ग) �णाल�को पानीको गणुस्तरमा �ास भएको अनभु�ूत 
भएमा सेवा �दायकलाई जानकार� गराउन,े

(घ) �वपद, आपत्काल�न अवस्थामा वा जोिखमय�ु 
समयमा खानेपानी गणुस्तर �नगरानीका ला�ग 
�नगरानी संस्थालाई जानकार� गराउन,े 
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(ङ) खानेपानी गणुस्तर सम्वन्धी चेतना अ�भवृ��मा 
समदुायमा आधा�रत संस्थाहरू माफर् त 
��याकलापहरू संचालन गनर् अनरुोध गन�,

(च) खानेपानी सरुक्षा टोल�ले उपभो�ाहरूको सन्त�ु� 
बारे ग�रने सभ�क्षणमा भाग �लई पानीको गणुस्तर र 
पानीजन्य रोगहरूको बारेमा सत्य तथ्य 
जानकार�हरू �दन,े

(छ) जलवाय ु प�रवतर्न र मानवीय ��याकलापहरूका 
कारण  खानेपानीका �ोतहरूमा आउने �गरावट र 
�दूषण कम गनर् सामदुा�यक संस्थाहरूको 
स��यतामा खानेपानी सरुक्षा योजनाले देखाएका 
आवश्यक ��याकलापहरू गन� ।

  (६) यस �नद� िशकाको कायार्न्वयनको ला�ग �वकास साझेदारहरूको 
िजम्मेवार�हरू देहाय बमोिजम रहने छन ्। 

(क) यस मापदण्ड कायार्न्वयनमा नेपाल सरकार, �देश 
सरकार, स्थानीय तह, �नयामक �नकायहरू, �नगरानी 
�नकायहरू,  सेवा �दायकहरू र सेवा�ाह�हरूलाई 
�ा�व�धक तथा आ�थर्क सहयोग परु् याउन,े 

(ख) सबै सरोकारवालाहरूको क्षमता �वकासमा सहयोग 
परु् याउन,े

 (७) यस �नद� िशका कायार्न्वयनमा आइपनर् सक्ने चनुौतीहरू र 
जोिखमहरू अनसूुची-८ मा उल्लेख ग�रएको छ । 

१४. समन्वय :  (१) खानेपानी गणुस्तर सधुार सम्बन्धी कायर्हरू संचालनको 
�ममा समन्वयको ला�ग �वकास साझेदार संस्थाहरू समेतको संलग्नतामा 
खानेपानी र सरसफाइ के्ष� सम्बन्धी संस्थाहरूको ��त�न�धत्व रहने गर� 
खानेपानी मन्�ालयबाट एक खानेपानी गणुस्तर सम्बन्धी �वषयगत कायर् समूह
गठन हनुेछ ।
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 (२) खानेपानी गणुस्तर सम्बन्धी �वषयगत कायर् समूहले 
सरोकारवालाहरू बीच समन्वयकार� �नकायको भ�ूमका खेल्ने छ । 

 (३) खानेपानी गणुस्तर सम्बन्धी �वषयगत कायर् समूहको सिचवालयको 
रुपमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन �वभागको गणुस्तर सधुार तथा सेवा 
�नयमन शाखाले काम गन�छ।  

 (४) सिचवालयले �वकास साझेदारहरूको सहयोगमा खानेपानी गणुस्तर 
सम्बन्धी कायर्मा एकरूपता ल्याउन बहसुरोकारवालाहरूलाई एउटै ढाँचामा 
खानेपानी सरुक्षा योजना लागू गनर् समेत समन्वय गन�छ।

 (५) सिचवालयले वा�षर्करुपमा रा��य खानेपानी गणुस्तरको िस्थ�त 
बारे ��तवेदन तयार गन�छ । 

 (६) कायर् समूहको बैठक किम्तमा वषर्को २ पटक बस्नेछ। यो 
बैठक �वशेष गर� रा��य खानेपानी गणुस्तर मापदण्डको कायार्न्वयनको 
िस्थ�तबारे समीक्षा गनर्का ला�ग हनुेछ। खानेपानी गणुस्तर सम्बन्धी �वषयगत 
कायर् समूहले गणुस्तर �नगरानी ��तवेदन तथा संस्थागत अनगुमनको ��तवेदन 
सावर्ज�नक गनर् र खानेपानी �णाल�हरूले मापदण्ड पूरा गनर् सके नसकेको 
िस्थ�त बारे �काश पानर् रा��य गो�ीको आयोजना गर� समीक्षा गन�छ र 
सधुारका ला�ग भावी कायर्योजना प�हल्याउन सझुाव �दनछे।

१५. सूचना व्यवस्थापन : (१) खानेपानी गणुस्तर सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन 

NWASH-MIS माफर् त ग�रने छ। साझा उपभोगका ला�ग �योग हनु े

खानेपानी सम्बन्धी सूचनाहरू सबै सरोकारवालाहरू बीच आपसी आदान �दान 

ग�रनेछ ।

 (२) खानेपानी सेवा आपू�तर्कतार्हरूले �दूषण, �दूषण �नयन्�णका 
�व�ध/उपायहरू, पानीको गणुस्तर अनगुमनको ��तवेदन र पानीजन्य रोगहरू 
बारे जानकार� राख् नेछन। 

(३) खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन �वभागले देशभर खानेपानीमा देखा 
पनर् सक्ने �दूषकहरू र  गणुस्तरका पारा�म�तहरूमा आधा�रत �शोधन 
�व�ध/उपाय बारे सूचनाहरू रा�छे। साथै संघमा जस्तै �देश र स्थानीय 
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(ङ) खानेपानी गणुस्तर सम्वन्धी चेतना अ�भवृ��मा 
समदुायमा आधा�रत संस्थाहरू माफर् त 
��याकलापहरू संचालन गनर् अनरुोध गन�,

(च) खानेपानी सरुक्षा टोल�ले उपभो�ाहरूको सन्त�ु� 
बारे ग�रने सभ�क्षणमा भाग �लई पानीको गणुस्तर र 
पानीजन्य रोगहरूको बारेमा सत्य तथ्य 
जानकार�हरू �दन,े

(छ) जलवाय ु प�रवतर्न र मानवीय ��याकलापहरूका 
कारण  खानेपानीका �ोतहरूमा आउने �गरावट र 
�दूषण कम गनर् सामदुा�यक संस्थाहरूको 
स��यतामा खानेपानी सरुक्षा योजनाले देखाएका 
आवश्यक ��याकलापहरू गन� ।

  (६) यस �नद� िशकाको कायार्न्वयनको ला�ग �वकास साझेदारहरूको 
िजम्मेवार�हरू देहाय बमोिजम रहने छन ्। 

(क) यस मापदण्ड कायार्न्वयनमा नेपाल सरकार, �देश 
सरकार, स्थानीय तह, �नयामक �नकायहरू, �नगरानी 
�नकायहरू,  सेवा �दायकहरू र सेवा�ाह�हरूलाई 
�ा�व�धक तथा आ�थर्क सहयोग परु् याउन,े 

(ख) सबै सरोकारवालाहरूको क्षमता �वकासमा सहयोग 
परु् याउन,े

 (७) यस �नद� िशका कायार्न्वयनमा आइपनर् सक्ने चनुौतीहरू र 
जोिखमहरू अनसूुची-८ मा उल्लेख ग�रएको छ । 

१४. समन्वय :  (१) खानेपानी गणुस्तर सधुार सम्बन्धी कायर्हरू संचालनको 
�ममा समन्वयको ला�ग �वकास साझेदार संस्थाहरू समेतको संलग्नतामा 
खानेपानी र सरसफाइ के्ष� सम्बन्धी संस्थाहरूको ��त�न�धत्व रहने गर� 
खानेपानी मन्�ालयबाट एक खानेपानी गणुस्तर सम्बन्धी �वषयगत कायर् समूह
गठन हनुेछ ।
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 (२) खानेपानी गणुस्तर सम्बन्धी �वषयगत कायर् समूहले 
सरोकारवालाहरू बीच समन्वयकार� �नकायको भ�ूमका खेल्ने छ । 
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तहहरूमा प�न यो कायर् �मशः भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्�ालयहरू र 
के्ष�गत इकाइहरूले गन� छन ्। 

(४) खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन �वभागले खानेपानी गणुस्तरको 

संस्थागत अनगुमनवारे सूचना/जानकार� रा�छे । साथै संघमा जस्तै �देश र 

स्थानीय तहहरूमा प�न यो कायर् �मशः खानेपानी के्ष�सँग सम्बिन्धत  

मन्�ालयहरू र के्ष�गत इकाईहरूले गन� छन ्।  

(५) पानीजन्य रोगहरूका �बरामीहरू बारे र गाउँ/नगरपा�लकाहरू �ारा 

ग�रएका पानीको गणुस्तर सम्बन्धी मूल्या�नका न�तजाबारे स्वास्थ्य तथा 

जनसंख्या मन्�ालयले सूचना/ जानकार� रा�छे। 

१६.�ा�व�धक सहयोग : खानेपानी सेवा �दायकहरू तथा सो सम्बन्धी अन्य 

सेवाहरू �दान गर� रहेका सरोकारवालाहरूलाई �ा�व�धक रुपमा सहयोग गन� 

कायर् खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन �वभाग र यस अन्तगर्तका 

कायार्लयहरूबाट हनुेछ। �देश सरकारहरू र स्थानीय तहहरूबाट �ा�व�धक 

सहयोग माग भै आएमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन �वभाग र यस 

अन्तगर्तका कायार्लयहरूबाट सो सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। संघमा जस्तै 

�देश र स्थानीय तहहरूमा प�न यो कायर् �मशः खानेपानी संग सम्बिन्धत 

मन्�ालयहरू र के्ष�गत इकाईहरूले गन� छन।्

१७.वा�षर्क समीक्षा : (१) खानेपानी आपू�तर्कतार्ले �त्येक आ�थर्क वषर्मा खानेपानी 

गणुस्तर सम्बन्धी समीक्षा गर� अध्याव�धक राख् न ुपदर्छ।

(२) �नयामक �नकायले आफ्नो संस्थागत अनगुमन (प�रपालन

अनगुमन) �णाल�लाई वा�षर्करुपमा समीक्षा र अध्याव�धक गनुर् पदर्छ ।

(३) �नगरानी �नकायले आफ्नो खानेपानी गणुस्तर �नगरानी �णाल�लाई 

वा�षर्क रुपमा समीक्षा र अध्याव�धक गनुर् पदर्छ ।
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१८.प�रमाजर्न गनर् सक्न े: मन्�ालयले सूचना �कािशत गर� आवश्यकता अनसुार 

�नद� िशकालाई प�रमाजर्न गनर् सक्नेछ। �त्येक १०/१० वषर्मा �नद� िशकाको 

अ�नवायर् पनुरावलोकन ग�रनछे। 

१९.खारेजी तथा बचाउ : (१) रा��य खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड कायार्न्वयन 

�नद� िशका, २०६२ खारेज ग�रएको छ।

       (२) रा��य खानपेानी गणुस्तर मापदण्ड कायार्न्वयन �नद� िशका,

२०६२ बमोिजम भए गरेका काम कारबाह� यसै  �नद� िशका बमोिजम भए 

गरेको मा�ननेछ ।  
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अनसूुची - १ 

दफा ५(३) सँग सम्बिन्धत 

�वतरण �णाल�मा न्यूनतम ्नमनुा संकलन  संख्या ता�लका 

�वतरण पाइप लाइन लम्बाई 

(�क.मी.) 

न्यूनतम ्नमनुा संकलन स्थल संख्या 

१० �क.मी. भन्दा कम �त्येक �क.मी. मा २ स्थल  

१०–१००  �क.मी. �त्येक २० �क.मी. मा ५ स्थल र 

20 थप स्थल 

१०० – ५०० �क.मी. �त्येक ५० �क.मी. मा ५ स्थल र 

35 थप स्थल 

५०० �क.मी.भन्दा बढ� �त्येक १०० �क.मी. मा ५ स्थल र 

60 थप स्थल 

 

अनसूुची - 2 

दफा ५(३) सँग सम्बिन्धत 

सू�म जै�वक पारा�म�तको ला�ग नमनुा संकलन संख्या ता�लका 
�णाल�वाट सेवा पाउने 

जनसंख्या 
न्यूनतम ्नमनुा संख्या 

५००० भन्दा कम १ नमनुा 
५०००– १००००० १ नमनुा �त्येक ५००० जनसंख्याको 

१०००००– ५००००० 
१ नमनुा �त्येक १०००० जनसंख्याको र 
१० नमनुा थप  

 ५००००० भन्दा ब�ढ 
१ नमनुा �त्येक ५०००० जनसंख्याको र 
५० नमनुा थप 
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अनसूुची - 3 

दफा ५(३) सँग सम्बिन्धत 

जनसंख्याको आधारमा रासाय�नक र भौ�तक पारा�म�तहरुको नमनुा संकलन संख्या 

ता�लका 

�णाल�बाट सेवा पाउने 

जनसंख्या 
न्यूनतम ्नमनुा संख्या 

२०००० भन्दा कम १ नमनुा  

२०००० – १०००००  १ नमनुा �त्येक २०००० जनसंख्याको 

१००००० – ५००००० 
१ नमनुा �त्येक ५०००० जनसंख्याको र ५ 

नमनुा थप  

५००००० भन्दा बढ� 
१ नमनुा �त्येक १००००० जनसंख्याको र १० 

नमनुा थप 

 

अनसूुची १,२,३ मा तो�कएको संख्या न्यूनतम नमनुा संख्या हो। आवश्यक 

नमनुा संख्या दफा ४(३) बमोिजम हनुेछ। 
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अनसूुची १,२,३ मा तो�कएको संख्या न्यूनतम नमनुा संख्या हो। आवश्यक 

नमनुा संख्या दफा ४(३) बमोिजम हनुेछ। 
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अनसूुची - 4 

दफा १० सँग सम्बिन्धत 

सरसफाइ �नर�क्षण फारामको नमनुाः– (उदाहरणः पानी पोखर�को ला�ग) 

१. सामान्य जानकार� 

१.१ िजल्लाको नामः  

१.२ आयोजनाको नामः 

१.३ पानी पोखर� रहेको ठाउँको नामः 

१.४ �नर�क्षण गरेको �म�तः  

१.५ �नर�क्षण गदार्को मौसमी अबस्थाः 

१.६ पानी पोखर�मा पानी आउन� �ोतको नामः  

२. �वशेष खोजमलुक जानकार� 

�स.नं. �ववरण 
जोिखम 

छ छैन 

१ 

पानी पोखर�देिख पानीको �ोतसम्म पाइप लाइनमा 
चहुावट छ वा छैन     

२ 

पानी पोखर�को कुनै भौ�तक संरचनामा क्ष�त वा चहुावट 
छ वा छैन     

३ 

पानी पोखर�को �भ� �नर�क्षण गनर् आवश्यक म्यानहोलमा 
कभर छ, छैन वा भएप�न खलुा छ वा छैन     

४ 

म्यानहोल कभर �टु�पूणर् वा वरपर क्ष�त भएको छ वा 
छैन     

५ म्यानहोल कभर फोहर छ वा छैन     

६ 

पानीपोखर�को वरपर बस्तभुाउ रोक्नको ला�ग काँडेतारबार  

छ वा छैन     

29 

७ 

पानी पोखर�मा हावा �छन� प्वालहरु जाल� लगाई सरुिक्षत 
ग�रएको छ वा छैन     

८ 

पानी पोखर�को ओभरफ्लो पाइपको मखुमा जाल� छ वा 
छैन, भएमा क्ष�त भएको छ वा छैन     

९ 

पानी पोखर� �भ� लेउ वा अन्य कुनै अवािन्छत िचज छ 
वा छैन      

१० 

पानीपोखर�को वरपर नाल� छ वा छैन, भएमा रा�र� काम 
गरेको छ वा छैन     

 

३. �नर�क्षण प�रणाम तथा �ववेचना 

जोिखम अंक = ९—१० अत्य�धक जोिखम 

जोिखम अंक = ६—८ उच्च जोिखम 

जोिखम अंक = ३—५ मध्यम जोिखम 

जोिखम अंक = ०—२ न्यून जोिखम 

४.सरसफाइ �नर�क्षण गन�को नाम र सह� 
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अनसूुची - 4 

दफा १० सँग सम्बिन्धत 

सरसफाइ �नर�क्षण फारामको नमनुाः– (उदाहरणः पानी पोखर�को ला�ग) 

१. सामान्य जानकार� 

१.१ िजल्लाको नामः  

१.२ आयोजनाको नामः 

१.३ पानी पोखर� रहेको ठाउँको नामः 

१.४ �नर�क्षण गरेको �म�तः  

१.५ �नर�क्षण गदार्को मौसमी अबस्थाः 

१.६ पानी पोखर�मा पानी आउन� �ोतको नामः  

२. �वशेष खोजमलुक जानकार� 

�स.नं. �ववरण 
जोिखम 

छ छैन 

१ 

पानी पोखर�देिख पानीको �ोतसम्म पाइप लाइनमा 
चहुावट छ वा छैन     

२ 

पानी पोखर�को कुनै भौ�तक संरचनामा क्ष�त वा चहुावट 
छ वा छैन     

३ 

पानी पोखर�को �भ� �नर�क्षण गनर् आवश्यक म्यानहोलमा 
कभर छ, छैन वा भएप�न खलुा छ वा छैन     

४ 

म्यानहोल कभर �टु�पूणर् वा वरपर क्ष�त भएको छ वा 
छैन     

५ म्यानहोल कभर फोहर छ वा छैन     

६ 

पानीपोखर�को वरपर बस्तभुाउ रोक्नको ला�ग काँडेतारबार  

छ वा छैन     
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७ 

पानी पोखर�मा हावा �छन� प्वालहरु जाल� लगाई सरुिक्षत 
ग�रएको छ वा छैन     

८ 

पानी पोखर�को ओभरफ्लो पाइपको मखुमा जाल� छ वा 
छैन, भएमा क्ष�त भएको छ वा छैन     

९ 

पानी पोखर� �भ� लेउ वा अन्य कुनै अवािन्छत िचज छ 
वा छैन      

१० 

पानीपोखर�को वरपर नाल� छ वा छैन, भएमा रा�र� काम 
गरेको छ वा छैन     

 

३. �नर�क्षण प�रणाम तथा �ववेचना 

जोिखम अंक = ९—१० अत्य�धक जोिखम 

जोिखम अंक = ६—८ उच्च जोिखम 

जोिखम अंक = ३—५ मध्यम जोिखम 

जोिखम अंक = ०—२ न्यून जोिखम 

४.सरसफाइ �नर�क्षण गन�को नाम र सह� 
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अनसूुची - 6 

दफा ११(ख१) सँग सम्बिन्धत 

खानेपानी सरुक्षा योजनाको �माणीकरण वा प�रपालन अनगुमनका �ममा जाँच 

गनुर् पन� �सफा�रस ग�रएका पारा�म�तहरु तथा सो को आवृि� 

�.सं. 
पारा�म�तहरु 

(Parameters) 

अनगुमन आव�ृत 
(Monitoring 
Frequency) 

कै�फयत (Remarks) 

भौ�तक पारा�म�तहरु (Physical Parameters) 

१ 
ध�मलोपना 
(Turbidity) 

दै�नक   

२ 
हाइ�ोजन �वभव 
(pH) 

दै�नक   

३ रंग (Color) दै�नक   

४ 
स्वाद र गन्ध 
(Taste and Odor) 

दै�नक   

५ 
�व�तुीय संवाहकता 
(Electrical 
Conductivity) 

मा�सक   

रासाय�नक  पारा�म�तहरु (Chemical Parameters) 

६ 
कूल कडापन 
(Total Hardness) 

मा�सक 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

30
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अनसूुची - 5 

दफा ११,१३ र 16 संग सम्बिन्धत 

खानेपानी गणुस्तर अनगुमन खाका (Water Quality Monitoring Framework) 

       

 
सतह/परम्परागत 

�ोत 

आधारभतू/सधुा�रएको 

�णाल� 

सरुिक्षत र 

व्यविस्थत �णाल� 
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अनसूुची - 6 

दफा ११(ख१) सँग सम्बिन्धत 

खानेपानी सरुक्षा योजनाको �माणीकरण वा प�रपालन अनगुमनका �ममा जाँच 

गनुर् पन� �सफा�रस ग�रएका पारा�म�तहरु तथा सो को आवृि� 

�.सं. 
पारा�म�तहरु 

(Parameters) 

अनगुमन आव�ृत 
(Monitoring 
Frequency) 

कै�फयत (Remarks) 

भौ�तक पारा�म�तहरु (Physical Parameters) 

१ 
ध�मलोपना 
(Turbidity) 

दै�नक   

२ 
हाइ�ोजन �वभव 
(pH) 

दै�नक   

३ रंग (Color) दै�नक   

४ 
स्वाद र गन्ध 
(Taste and Odor) 

दै�नक   

५ 
�व�तुीय संवाहकता 
(Electrical 
Conductivity) 

मा�सक   

रासाय�नक  पारा�म�तहरु (Chemical Parameters) 

६ 
कूल कडापन 
(Total Hardness) 

मा�सक 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

19 
 

अनसूुची - 5 

दफा ११,१३ र 16 संग सम्बिन्धत 

खानेपानी गणुस्तर अनगुमन खाका (Water Quality Monitoring Framework) 

       

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

छोटकर� शब्दहरुः- 
ने.स.:    नेपाल सरकार (संघीय सरकार)  खा.पा.म.:       खानेपानी मन्�ालय 

�.स. :   �देश सरकार    स्वा.त.ज.म. : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय 

स्था.स. :    स्थानीय सरकार    खा.पा.स.म.. :  खानेपानी संग सम्विन्धत मन्�ालय 

खा.स.ुयो. :  खानेपानी सरुक्षा योजना         रा.खा.पा.ग.ुमा.: रा��य खानेपानी गणुस्तर मापदण्ड  

मौजदुा �णाल� 

सतह/परम्परागत 

�ोत 

खासयुो स�हतको 
�णाल� 

आधारभतू/सधुा�रएको 

�णाल� 

स्था.स �.स.( खा.पा.स.म.) ने.स.(खा.पा.म) 

खासयुो 

�वनाको 

�णाल� 

�सफा�रस र 

सहयोग 

खासयुो 

स�हतको 

�णाल� 

�.स.( स्वास्थ्य संग 

सम्बिन्धत मन्�ालय 

ने.स.(स्वा.त.ज.म) 

खासयुो लेखाजोखा/राखापागमुा 

प�रपालना अनगुमन 

सरु
िक्ष

त 
र 
व्य

वि
स्थ

त 

भएको 
 

नभएको 

सर
ोक

ार
वा
ल
ाह
रु

 

सेवा�ाह� 

सेवा �दायक 

खासयुोको 

�सफा�रस, 

�मािणकरण र 

लेखाजोखा 
मतुा�वक 

खानपेानी 

गणुस्तर 
�नगरानी 

सतह/परम्परागत �ोत 
आधारभतू/सधुा�रएको �णाल� सरुिक्षत र व्यविस्थत �णाल� 
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अनसूुची - 6 

दफा ११(ख१) सँग सम्बिन्धत 

खानेपानी सरुक्षा योजनाको �माणीकरण वा प�रपालन अनगुमनका �ममा जाँच 

गनुर् पन� �सफा�रस ग�रएका पारा�म�तहरु तथा सो को आवृि� 

�.सं. 
पारा�म�तहरु 

(Parameters) 

अनगुमन आव�ृत 
(Monitoring 
Frequency) 

कै�फयत (Remarks) 

भौ�तक पारा�म�तहरु (Physical Parameters) 

१ 
ध�मलोपना 
(Turbidity) 

दै�नक   

२ 
हाइ�ोजन �वभव 
(pH) 

दै�नक   

३ रंग (Color) दै�नक   

४ 
स्वाद र गन्ध 
(Taste and Odor) 

दै�नक   

५ 
�व�तुीय संवाहकता 
(Electrical 
Conductivity) 

मा�सक   

रासाय�नक  पारा�म�तहरु (Chemical Parameters) 

६ 
कूल कडापन 
(Total Hardness) 

मा�सक 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 
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�.सं. 
पारा�म�तहरु 

(Parameters) 

अनगुमन आव�ृत 
(Monitoring 
Frequency) 

कै�फयत (Remarks) 

७ फलाम (Iron) बा�षर्क 

Iron Removal Plant भएका 
�णाल�हरुमा Approved 
Monitoring Plan बमोिजम 

�त्येक म�हना 

८ 
मेन्गा�नज 
(Manganese) 

बा�षर्क 

Manganese Removal Plant 
भएका �णाल�हरुमा Approved 

Monitoring Plan बमोिजम 
�त्येक म�हना 

९ आस��नक (Arsenic) बा�षर्क 

Arsenic Removal Plant भएका 
�णाल�हरुमा Approved 

Monitoring Plan बमोिजम 
�त्येक म�हना 

१० 
क्लो�रन अवशेष 
(Residual 
Chlorine) 

दै�नक 
क्लो�रन �योग भएका 
�णाल�हरुमा मा� 

११ 
फ्लोराइड 
(Fluoride) 

बा�षर्क 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

१२ 
अमो�नया 
(Ammonia) 

बा�षर्क 

अमो�नया हटाउने �शोधन 
एकाईहरु भएका �णाल�हरुको 
हकमा �त्येक म�हना  

33 

�.सं. 
पारा�म�तहरु 

(Parameters) 

अनगुमन आव�ृत 
(Monitoring 
Frequency) 

कै�फयत (Remarks) 

१३ 
क्लोराइड 
(Chloride) 

बा�षर्क 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

१४ नाई�ेट (Nitrate) बा�षर्क 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

१५  सल्फेट (Sulphate) बा�षर्क 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

१६ तामा (Copper) बा�षर्क 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
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�.सं. 
पारा�म�तहरु 

(Parameters) 

अनगुमन आव�ृत 
(Monitoring 
Frequency) 

कै�फयत (Remarks) 

७ फलाम (Iron) बा�षर्क 

Iron Removal Plant भएका 
�णाल�हरुमा Approved 
Monitoring Plan बमोिजम 

�त्येक म�हना 

८ 
मेन्गा�नज 
(Manganese) 

बा�षर्क 

Manganese Removal Plant 
भएका �णाल�हरुमा Approved 

Monitoring Plan बमोिजम 
�त्येक म�हना 

९ आस��नक (Arsenic) बा�षर्क 

Arsenic Removal Plant भएका 
�णाल�हरुमा Approved 

Monitoring Plan बमोिजम 
�त्येक म�हना 

१० 
क्लो�रन अवशेष 
(Residual 
Chlorine) 

दै�नक 
क्लो�रन �योग भएका 
�णाल�हरुमा मा� 

११ 
फ्लोराइड 
(Fluoride) 

बा�षर्क 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

१२ 
अमो�नया 
(Ammonia) 

बा�षर्क 

अमो�नया हटाउने �शोधन 
एकाईहरु भएका �णाल�हरुको 
हकमा �त्येक म�हना  
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�.सं. 
पारा�म�तहरु 

(Parameters) 

अनगुमन आव�ृत 
(Monitoring 
Frequency) 

कै�फयत (Remarks) 

१३ 
क्लोराइड 
(Chloride) 

बा�षर्क 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

१४ नाई�ेट (Nitrate) बा�षर्क 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

१५  सल्फेट (Sulphate) बा�षर्क 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

१६ तामा (Copper) बा�षर्क 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
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�.सं. 
पारा�म�तहरु 

(Parameters) 

अनगुमन आव�ृत 
(Monitoring 
Frequency) 

कै�फयत (Remarks) 

�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

१७ जस्ता (Zinc) बा�षर्क 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

१८ 
अल्म�ुनयम 
(Aluminium) 

बा�षर्क 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

सू�म जै�बक पारा�म�तहरु (Microbiological Parameters) 

१९ ई - कोल� मा�सक 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 
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अनसूुची - 7 

दफा १३(१) सँग सम्बिन्धत 

�नयामक तथा �नगरानी �नकायहरु 

संघीय सरकार �ादेिशक सरकार स्थानीय सरकार 

�नयामक 

�नकाय 

�नगरानी 

�नकाय 

�नयामक 

�नकाय 

�नगरानी 

�नकाय 

�नयामक 

�नकाय 

�नगरानी 

�नकाय 

खानेपानी 

मन्�ालय 

वा खानेपानी 

मन्�ालयले 

आवश्यकता 

अनसुार 

तोकेको 

�नकाय 

स्वास्थ्य तथा 

जनसंख्या 

मन्�ालय र 

अन्तरगतका 

�नकायहरू 

वा मान्यता 

�ा� स्वतन्� 

�नकाय 

खानेपानी 

के्ष� हेन� 

सम्विन्धत 

मन्�ालय 

वा 

मन्�ालयले 

तोकेको 

�नकाय  

स्वास्थ्य 

के्ष� हेन� 

सम्बन्धीत 

मन्�ालय 

वा 

मान्यता 

�ा� 

स्वतन्� 

�नकाय 

स्थानीय 

तहको 

खानेपा

नी हेन� 

इकाई  

स्थानीय 

तहले 

तोकेको 

सम्बिन्धत 

इकाई वा 

स्वतन्� 

�नकाय वा 

मान्यता 

�ा� 

स्वतन्� 

�नकाय 
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�.सं. 
पारा�म�तहरु 

(Parameters) 

अनगुमन आव�ृत 
(Monitoring 
Frequency) 

कै�फयत (Remarks) 

�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

१७ जस्ता (Zinc) बा�षर्क 
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�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

१८ 
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बा�षर्क 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 

सू�म जै�बक पारा�म�तहरु (Microbiological Parameters) 

१९ ई - कोल� मा�सक 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
भएका �णाल�हरुमा NWASH-

MIS माफर् त सेवा �दायकको 
क्षमता मापन गन� र सेवा 
�दायकको क्षमता पणुर् रुपमा 
�वक�सत नभए सम्म 
�माणीकरण योजना बमोिजम 
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अनसूुची - 7 

दफा १३(१) सँग सम्बिन्धत 

�नयामक तथा �नगरानी �नकायहरु 
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अनसुार 
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स्वास्थ्य तथा 

जनसंख्या 

मन्�ालय र 

अन्तरगतका 

�नकायहरू 

वा मान्यता 

�ा� स्वतन्� 

�नकाय 

खानेपानी 

के्ष� हेन� 

सम्विन्धत 

मन्�ालय 

वा 

मन्�ालयले 

तोकेको 

�नकाय  

स्वास्थ्य 

के्ष� हेन� 

सम्बन्धीत 

मन्�ालय 

वा 

मान्यता 
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स्वतन्� 

�नकाय 

स्थानीय 
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खानेपा

नी हेन� 
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36

36 

अनसूुची - 8 

दफा १३(७) सँग सम्बिन्धत 

मापदण्ड र �नद� िशका कायार्न्वयनका चनुौती तथा न्यू�नकरण सम्बन्धी सझुावहरु 

�.सं. संभाव्य  चनुौतीहरु न्यू�नकरण  सम्बन्धी  सझुावहरु 

1 

खानेपानी गणुस्तर सधुार 
कायर्हरु –आवश्यकता रहेका 
सबै �णाल�हरुमा �शोधन 
एकाइहरुको �वकास �नमार्ण र 
खानेपानी सरुक्षा योजनाको 
ला�ग आ�थर्क �ोतको 
अपयार्�ता  

तीनै तहका सरकारहरु, �वकास 
साझेदारहरु, सेवा �दायकहरु र 
सेवा�ाह�हरुबाट आवश्यक आ�थर्क �ोत 
उपलब्ध हनु ुपदर्छ । 

२ 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
गनर् �व�भ� तहहरुमा ता�लम 
�ा� दक्ष जनशि�को कमी 

�व�भ� तहहरुमा आवश्यक ता�लम �ा� 
दक्ष जनशि�को व्यवस्था हनु ुपदर्छ । 

३ 

मलुकुभर भरपदार् पानी पर�क्षण 
�योगशालाहरुको पहुँचमा 
कमी 

सातै �देशहरुमा सरकार� 
�योगशालाहरुको स्थापनाको अलावा 
�नजी के्ष�लाई प�न �योगशालाहरुको 
स्थापनाको ला�ग �ोत्सा�हत ग�रन ु 
पदर्छ । साथै �त्येक स्थानीय तहमा ५ 
वषर् �भ� पानी पर�क्षण �योगशालाहरु 
स्थापना र ता�लम �ा� दक्ष जनशि�को 
व्यवस्था हनु ुपदर्छ । 
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अनसूुची - 8 

दफा १३(७) सँग सम्बिन्धत 

मापदण्ड र �नद� िशका कायार्न्वयनका चनुौती तथा न्यू�नकरण सम्बन्धी सझुावहरु 

�.सं. संभाव्य  चनुौतीहरु न्यू�नकरण  सम्बन्धी  सझुावहरु 
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खानेपानी गणुस्तर सधुार 
कायर्हरु –आवश्यकता रहेका 
सबै �णाल�हरुमा �शोधन 
एकाइहरुको �वकास �नमार्ण र 
खानेपानी सरुक्षा योजनाको 
ला�ग आ�थर्क �ोतको 
अपयार्�ता  

तीनै तहका सरकारहरु, �वकास 
साझेदारहरु, सेवा �दायकहरु र 
सेवा�ाह�हरुबाट आवश्यक आ�थर्क �ोत 
उपलब्ध हनु ुपदर्छ । 

२ 

खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
गनर् �व�भ� तहहरुमा ता�लम 
�ा� दक्ष जनशि�को कमी 

�व�भ� तहहरुमा आवश्यक ता�लम �ा� 
दक्ष जनशि�को व्यवस्था हनु ुपदर्छ । 

३ 

मलुकुभर भरपदार् पानी पर�क्षण 
�योगशालाहरुको पहुँचमा 
कमी 

सातै �देशहरुमा सरकार� 
�योगशालाहरुको स्थापनाको अलावा 
�नजी के्ष�लाई प�न �योगशालाहरुको 
स्थापनाको ला�ग �ोत्सा�हत ग�रन ु 
पदर्छ । साथै �त्येक स्थानीय तहमा ५ 
वषर् �भ� पानी पर�क्षण �योगशालाहरु 
स्थापना र ता�लम �ा� दक्ष जनशि�को 
व्यवस्था हनु ुपदर्छ । 
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४ 

सरुिक्षत खानेपानीको महत्वबारे 
सेवा�ाह�हरुको सचेतनामा 
कमी 

सरुिक्षत खानेपानीको महत्व बारे 
सेवा�ाह�हरुको सचेतना अ�भब�ृ� गनर् 
चेतनामलुक कायर्�महरु संचालन गनुर् 
पदर्छ । 

५ 

�व�भ� सरोकारवालाहरुबाट 
ग�रने कायर्�महरुमा 
एकरुपताको अभाव 

�व�भ� सरोकारवालाहरुलाई एउटै 
ढाँचामा   खानेपानी सरुक्षा योजना लागू 
गनर् �वशेष समन्वयात्मक �यास ग�रन ु
पदर्छ । 

६ 

�नयामक �नकायहरुको तफर् बाट 
अनगुमन र मलु्यांकनमा  
कमजोर�  

�नयामक �नकायहरुको तफर् बाट �नय�मत 
अनगुमन र मलु्यांकनमा �वशेष जोड हनु 
पदर्छ। 
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