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प्रस्तािना : सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाबाट हुने काम कारबाहीलाई व्यिस्स्थत, पारदशी, जिाफदेही एिं 
उत्तरदायी बनाइ सरल एिं प्रभािकारी ढंगिाट तोककएको अिधि एिं लक्ष्य हाससल गरर पररणाममूलक ननतजा हाससल गनन 
आिश्यक भएकोले नेपाल सरकारले यो ननदेसशका जारी गरर कायानन्ियनमा ल्याएको छ । 
 
१. भशूमका 

देशमा योजनाबद्ध विकासको क्रम शुरु भएदेखख नै क्रसमक रुपमा सिै जनतालाई स्िच्छ खानेपानीको सुवििा उपलव्ि 
गराउन गररएको प्रयासको फलस्िरुप नै ितनमान अिस्थामा कररि ८५ प्रनतशत जनतालाई आिारभूत स्तरको 
खानेपानी सुवििा उपलव्ि हुनसकेको छ । खानेपानीको क्षेत्रमा भएको यो उपलव्िी सरकार एक्लैको प्रयासले मात्र ै
भएको भने हैन । खानेपानी क्षेत्रको विकास, विस्तार र संबद्धनन गरी उल्लेख्य उपलव्िी हाससल गननमा रास्रिय तथा 
अन्तरानस्रिय सरकारी तथा गैर सरकारी ननकाय, संघ, संस्था र सेिाग्राही जनता सिैले आ–आफ्नो ठाउँिाट महत्िपूणन 
भूसमका ननिानह गरी अतुलनीय योगदान गरेका छन ्। 

खानेपानी सेिा विस्तारका क्रममा देशभर विसभन्न प्रविधि र क्षमताका खानेपानी संरचना र प्रणालीहरुको ननमानण 
भएका छन ्। विसभन्न समय अन्तरालमा बनेका कनतपय खानेपानीका संरचना र प्रणालीहरु ितनमान अिस्थामा पनन 
राम्रोसंग संचालन भइरहेका छन ् भने कनतपय प्रणालीहरुको उधचत ममनत सम्भार तथा समय सापेक्ष सुिार हुन 
नसकेको कारण नतनिाट अपेक्षक्षत सेिा उपलव्ि हुन सककरहेको छैन । 

सन ्२०१७ (वि.स.ं २०७३) सम्म सि ैजनतालाई खानेपानी सेिा उपलव्ि गराउने रास्रिय लक्ष्य अनुरुप सरकारी तथा 
गैर सरकारी ननकायहरुिाट भइरहेको लगानी मुख्यतया नयाँ सेिा संचालनमा केस्न्ित रहेकोले मौजुदा खानेपानी 
संरचनाहरुको समय सापेक्ष सुिार र सेिास्तर असभबवृद्ध तफन  खासै ध्यान ददइएको देखखदैंन । राज्यले तय गरेको 
रास्रिय लक्ष्य हाससल गनन खानेपानी सेिा पाउन िाँकी जनतालाई खानेपानी सुवििा उपलव्ि गराउनु जनत महत्िपूणन 
छ, अपेक्षक्षत सेिा ददन नसकेका (non-functional) प्रणालीहरुको ममनत सम्भार एिं सुिार र जीणन तथा पूननननमानण 
गनुनपने संरचनाहरुको सुिार विस्तार (rehabilitation) तथा पूननननमानण गरी खानेपानी सेिा पूनस्थापन गनुन पनन 
त्यस्त्तकै महत्िपूणन छ । ितनमान अिस्थामा सेिा नपुगेका ठाउँमा नयाँ आयोजनाको ननमानण भन्दा पनन मौजुदा 
संरचना एिं प्रणालीहरुको ममनत सम्भार एिं सुिार विस्तार र पूननननमानणको विषय चुनौनतको रुपमा देखखएको छ । 

देशमा विकासको गनत संगसंगै जनजीिनमा पनन प्रशस्त गनतसशलता आएको छ । जनसंख्याको बवृद्ध, आन्तररक 
िसाइसराई र िसोिास क्षेत्रको विस्तारका साथसाथै जीिनस्तरमा आएको पररितननका कारण पनन राम्रोसंग संचालन 
भइरहेका खानेपानी प्रणालीहरुिाट समेत माग अनुरुपको सेिा उपलव्ि हुन सककरहेको छैन र खानेपानीको पररमाण र 
गुणस्तर पनन अपयानप्त र न्यून हँुदै गईरहेको छ । जनताको आकांक्षा र चाहना अनुरुप पयानप्त र गुणस्तरीय 
खानेपानी सेिा उपलव्ि गराउनु राज्यको दानयत्ि हो, तर उपलव्ि सससमत आधथनक स्रोतिाट मात्र यी दानयत्ि पुरा गनन 
र चुनौती समािान गनन सम्भि देखखदैंन । 
ग्रामीण खानेपानी आपूनतन तथा सरसफाइ सम्िन्िी रास्रिय नीनत २०६० ले सरकारको ८० र समुदायको २० प्रनतशत 
अनुपातको सहभाधगतात्मक कायनपद्धनत (participatory approach) अिलम्िन गरी नयाँ आयोजना कायानन्ियन तथा 
मौजुदा प्रणालीको बहृत ्ममनत,सुिार विस्तार एिं पूननननमानण कायन र सेिास्तरमा बवृद्ध गने नीनतगत व्यिस्था गरेको छ 
। यस सहभाधगतात्मक कायनपद्धनत सभत्र रहेर र सरकारको सससमत आधथनक स्रोत माधथ मात्रै भर परेर खानेपानी तथा 
सरसफाइको सुवििा विस्तार र सेिास्तर बवृद्ध गनन संभि नदेखखएपनछ एसशयाली विकास िैंकको सहयोगमा लगानी 
असुली (cost recovery) को ससद्धान्तमा आिाररत प्रथम साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सफलतापूिनक 
सम्पन्न गरी पून: उक्त िैंककै आधथनक सहयोगमा सोही ससद्धान्त अनुरुप नै दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा 
सरसफाइ आयोजना कायानन्ियन भईरहेको छ । 

नगरोन्मुख साना शहरहरुमा खानेपानी तथा सरसफाइ सुिारको लाधग तयार गररएको १५ िषे विकास योजना २००९ ले 
देशभर २७१ साना शहरहरुको पदहचान गरेको छ । यस्ता साना शहरहरु मध्य प्रथम साना शहरी खानेपानी तथा 
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सरसफाइ आयोजनािाट २९ िटामा तोककएको मापदण्ड अनुरुपको गुणस्तर सुननस्श्चत गरी खानेपानी तथा सरसफाइ 
सुिार तथा सेिास्तर बवृद्धको कायन सम्पन्न गररएको छ भने दोस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनािाट 
२१ िटामा सुिार तथा सेिास्तरको कायन, कायानन्ियन चरणमा रहेको छ । त्यसैगरर तेस्रो आयोजनािाट २६ िटामा 
कायानन्ियनको तयारी भ ै रहेको अिस्था छ । यही गनतमा र िाह्य स्रोतमा मात्र ै ननभनर रहेर खानेपानी तथा 
सरसफाइको सुिार तथा सेिास्तर बवृद्धको कायन गदै जाने हो भने पदहचान भैसकेका साना शहरहरु तथा हाल उद्घोष 
भएका नगरपासलकाहरुमा कायन सम्पन्न गनन अझ िेरै िषन लाग्न ेदेखखन्छ । यस्तो अिस्थामा नयाँ विकास हुने साना 
शहरहरुमा खानेपानी तथा सरसफाइको सुिार तथा सेिास्तर बवृद्धको कायन खाली कुरामा मात्र ैसससमत रहन पनन सक्छ 
। 

हाल देशभर १९१ िटा नगरपासलकाहरु रहेको र सन २०१७ सम्म २७ प्रनतशत जनसंख्यालाई मध्यम तथा उच्च स्तरको 
गुणस्तरयुक्त खानेपानी सेिा पुर् याउने सरकारको लक्ष्यलाइ मध्यनजर गदै शहरी तथा अिन शहरी क्षेत्रका सेिास्तर बवृद्ध 
तथा सेिाक्षेत्र विस्तार सदहतका खानेपानी आयोजनाहरु ननमानण कायन गनन आिश्यक देखखन्छ । 

साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले लगानी असुलीलाई मुख्य आिार बनाएकोले सससमत स्रोत र 
सािनमा पहँुच भएका साना शहर र मौजुदा अन्य मझौला तथा साना खानेपानी प्रणालीका उपभोक्ताहरुले चाहना 
राख्दाराख्दै पनन खानेपानी तथा सरसफाइको सुिार तथा  सेिास्तर बवृद्ध गने कायनमा अग्रसर हुन सकेका छैनन ् । 
जसले गदान मौजुदा सेिा व्यिस्स्थत र प्रभािकारी हुन सककरहेको छैन र जीिनयापनको िातािरण प्रनतकूल बन्दै 
गइरहेको अिस्था छ । साथै, आयोजना नछटो सम्पन्न गरी सेिा उपभोग गनन तयार रहेका नयाँ आयोजनाका 
उपभोक्ताहरुलाई पनन सरकारसंग सहलगानी गनन सक्न ेिातािरण सजृना हुन सकेको छैन । 

यसै पररपे्रक्षमा, जनताको चाहना अनुरुप खानेपानी तथा सरसफाइको सेिा क्षेत्र तथा सेिास्तर बवृद्धको कायनलाई 
व्यापकता ददई रास्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०६२ अनुसारको नछटो छररतो एिं ददगो सेिा सुननस्श्चत गनन 
सरकार, स्थानीय ननकाय र उपभोक्ता समुदायको संस्थागत सहलगानीमा आिाररत कायनक्रम संचालन गरी खानेपानी 
तथा सरसफाइ आयोजनाहरुको कायानन्ियन गनुन समय सापेक्ष एि ंिाञ्छनीय देखखन्छ । 

२. कायाक्रमको उद्देश्य 

सहलगानी कायनक्रमले खानेपानी तथा सरसफाइ सेिालाई आिारभूतस्तर सम्म मात्र सससमत नराखी जीिनयापनमा 
आएको पररितनन सापेक्ष उपभोक्तालाई नछटो रुपमा सुरक्षक्षत, विश्िसनीय, पयानप्त र ददगो सेिा उपलव्ि गराइ 
जीिनस्तर उकास्न टेिा पुयानउने उद्देश्य राखेको छ । कायनक्रमका अन्य उद्देश्यहरु ननम्न िमोस्जम छन:् 

 कायनक्रममा सहभागी आयोजनाका उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारी र कमनचारीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता र 
दक्षता बदृ्धी गरी व्यािसानयक ढंगले ददगो तथा आत्मननभनर सेिा संचालन गनन सहयोग गने । 

 खानेपानी तथा सरसफाइ सेिाको क्षेत्र तथा स्तर बवृद्ध र व्यिस्थापनमा सामुदानयक तथा ननजी क्षेत्रको 
संलग्नता एिं लगानीको िातािरण तथा अिसर श्रजृना गनन उपभोक्ता संस्थालाई सहयोग गने । 

 स्िस्थ जीिनयापनमा खानेपानीको गुणस्तर र सरसफाइको महत्ि िारे उपभोक्ताहरुको चेतना असभबवृद्ध गरी 
जागरुक बनाउने । 

 खानेपानीको गुणस्तर कायम राख्न खानेपानी सुरक्षा योजना (Water Safety Plan) कायानन्ियन गने । 

३. कायाक्षेर 

सहलगानी कायनक्रमिाट ननम्न अनुसारका मौजुदा, ननमानणाधिन अिस्थामा रहेका िा नयाँ खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजनामा सेिा क्षेत्र विस्तार तथा सेिास्तर बवृद्ध सम्िन्िी कायन गररनेछ ।  

 १५ िषीय विकास योजनाले पदहचान गरेको साना शहरहरुको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना । 
 ननमानण सम्पन्न भैसकेका साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना । 
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 स्जल्ला सदरमुकाममा खानेपानी आपूनतन गने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना । 
 एउटै प्रणालीिाट ३,००० भन्दा बढी जनसंख्या भएका नगरोन्मुख तथा साना शहरहरुको खानेपानी तथा 

सरसफाइ आयोजनाहरु । 
 फोहर/प्रदवूषत पानी प्रशोिन गने र ठोस तथा तरल रुपमा रहेको फोहरमैलाको उधचत व्यिस्थापनका साथसाथै 

स्थानीय िातािरण सुिार आयोजना । 
 तर, नेपाल सरकारिाट संचालन गररने यस कायनक्रमिाट काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सलसमटेड, नेपाल 

खानेपानी संस्थान आददिाट खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा उपलव्ि गराइएको क्षेत्रमा ती ननकायको 
स्िासमत्िमा रहेका मौजुदा संरचना एिं सेिा प्रयोग गने गरी कुनै पनन कायनक्रम संचालन गररन े छैन । 
त्यस्तै, ससिै खोला, नदी, नाला आदद पानीका स्रोतहरुमा ननिानररत मापदण्ड अनुसार प्रशोिन नगररएको 
स्याननटरी ढल विसजनन गने गरी प्रस्ताि गररएको कायनक्रममा पनन सहलगानी कायनक्रमिाट कुनै ककससमको 
कायन गररने छैन । 

 यस कायनक्रममा सहभागी हुने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा ननम्न बमोस्जमका कायनहरु गनन 
सककनेछ । 
 

३.१ खानेपानी आपनूता व्यवस्था 

खानेपानी आपूनतन व्यिस्था अन्तगनत मौजुदा खानेपानीको गुणस्तर, सेिा क्षेत्र िा सेिास्तर बवृद्ध गनन िा नयाँ 
आयोजनाको ननमानण गरी खानेपानी आपूनतन व्यिस्था गनन आिश्यकता अनुसार घटीमा १५ िषनसम्मको 
अिधिलाई पयानप्त हुनेगरी ननम्न प्रकारका िा केही संरचनाहरुको पुरा िा आंसशक सुिार, विस्तार, पूनस्थापन िा 
नयाँ ननमानण गनन सककनेछ: 

 सतह स्रोत संरचना (Surface Intake Structure) 
 डीप टयुबिेल (Deep Tubewell) 
 प्रसारण प्रणाली (Transmission System) 
 पानी प्रशोिन प्रणाली (Water Treament System) 
 सतहगत पानी ट्याङ्की (Surface Water Tank) 
 एसलभेटेड पानी ट्याङ्की (Elevated Water Tank) 
 वितरण प्रणाली (Distribution System) 
 ननजी िारा जडान (House Connections) 
 सामुदानयक िारा (Community Taps) 
 इलेक्िो–मेकाननकलउपकरण (Electro-Mechanical Equipments) 
 िाटर समटर जडान (Water Meter Connections) 
 जेनेरेटर तथा जेनेरेटर घर (Generator and Generator House) 
 उपभोक्ता संस्थाको कायानलय भिन (User Committee's Office Building) 
 पानी परीक्षण प्रयोगशाला (Water Quality Testing Lab) 
 पम्प घर,पाले घर/अपरेटर क्िाटनर 
 खानेपानीको स्रोत, जलािार क्षेत्र संरक्षण 

 संस्थाले आिश्यक एिं उपयुक्त ठानेका संरचना 
३.२ सरसफाइ कायाक्रम 

यस कायनक्रम अन्तगनत ननम्न बमोस्जमका कायनहरु गनन सककनेछ : 
 आयोजना क्षेत्रसभत्रका शत प्रनतशत घरहरुमा चपी ननमानण गरी आयोजना क्षेत्रलाई खुला ददशा मुक्त क्षेत्र 

घोषणा गने । 
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 ननजी चपी बनाउन जग्गा अभाि भएका िस्ती, टोल, हाटिजार बसपाकन  तथा सािनजननक स्थानहरुमा 
मदहला, बालबासलका तथा अपाङ्ग मैत्रत्र सेप्टीक ट्याङ्कसदहतको सािनजननक शौचालयको व्यिस्था । 

 फोहर/प्रदवूषत पानी प्रशोिन सदहतको स्याननटरी ढल ननकास (Sanitary Sewerage)प्रणाली। 
 नगर/बजारका प्रमुख क्षेत्र तथा हाटबजार िरीपरी िषानतको पानी ननकासको लाधग सतह ढल ननकास 

(StormWater Drainage) प्रणाली । 
 ठोस तथा तरल रुपमा रहेको फोहरमैला व्यिस्थापन (Solid and Liquid Waste Management) 

प्रणालीका साथसाथै स्थानीय िातािरण सुिार कायन । 
३.३  जनचेतना अशभबदृ्धि कायाक्रम 

खानेपानीको गुणस्तर, सरसफाइको महत्ि र स्िास््यसंग नतनको सम्िन्िका िारेमा समुदायलाई सचते गराउन 
ननम्न अनुसारका जनचेतना असभबवृद्ध कायनक्रम संचालन गनन सककनेछ :  

 खानेपानीको गुणस्तर, सरसफाइ र स्िास््य सम्िन्िी जनचेतना असभयान । 
 विद्यालय स्िास््य सशक्षा कायनक्रम । 
 फोहरमैला व्यिस्थापन सम्िन्िी तासलम । 
 लैङ्धगक समानता तथा सामास्जक समािेशीकरण सम्िन्िी तासलम । 

३.४  क्षमता अशभबदृ्धि कायाक्रम 

आयोजनाको व्यािसानयक व्यिस्थापन तथा ददगो एिं भरपदो सेिा संचालनमा खानेपानी तथा सरसफाइ 
उपभोक्ता संस्थाको ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षता असभबवृद्ध गनन ननम्न अनुसारका कायनक्रम सचंालन गररनेछन:् 

 खानेपानी प्रशोिन प्रणालीको व्यिस्थापन र ममनत सम्भार सम्िन्िी तासलम । 
 खानेपानी संकलन र वितरण प्रणालीको ममनत सम्भार सम्िन्िी तासलम । 
 खानेपानीको गुणस्तर व्यिस्थापन, अनुगमन तथा परीक्षण र खानेपानी सुरक्षा योजना ( Water Safety 

Plan) सम्िन्िी तासलम । 
 समटर ररडडङ्ग, समटर क्यासलबे्रसन सम्िन्िी तासलम । 
 इलेक्िो–मेकाननकल उपकरण ममनत सम्भार सम्िन्िी तासलम । 
 संस्थागत सुदृढीकरण, लेखा व्यिस्थापन र व्यािसानयक कायनयोजना (Business Plan) तयारी सम्िन्िी 

तासलम । 
 विपद् जोखखम व्यिस्थापन सम्िन्िी तासलम । 

४. सहलगानी कायाक्रम कायाान्त्वयन व्यवस्था 

सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ कायनक्रम अन्तगनतका आयोजना उपभोक्ता संस्थाको सहभाधगतामा सहरी 
खानेपानी तथा सरसफाइ नीनत अनुरुप कायानन्ियन गने स्जम्मेिारी खानेपानी तथा ढल ननकास विभागको हुनेछ । 
कायनक्रम व्यिस्थापनको लाधग खानेपानी तथा ढल ननकास विभाग अन्तगनत राजपत्रांककत प्रथम शे्रणीको 
सुपररन्टेस्ण्डङ्ग इस्न्जननयर आयोजना प्रमुख रहने गरी केन्िमा “आयोजना व्यिस्थापन कायानलय” को स्थापना 
गररनेछ । सम्िस्न्ित स्जल्लास्स्थत विभाग अन्तगनतका क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपररिेक्षण कायानलयहरु र खानेपानी 
तथा सरसफाइ डडसभजन तथा सब–डडसभजन कायानलयहरु “आयोजना कायानन्ियन इकाइ कायानलय” का रुपमा रहने छन ्
र सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ कायनक्रम अन्तगनत संचालन गररन ेआयोजनाहरु यीनै इकाइ कायानलयहरु माफन त 
कायानन्ियन गररनेछन ् । यसरी कायानन्ियन गररने सम्पूणन आयोजनाहरुको समन्िय/सहजीकरण एिं समग्र 
व्यिस्थापनको स्जम्मेिारी आयोजना व्यिस्थापन कायानलयको हुनेछ । आयोजनाको सम्पूणन खररद कायन नेपाल 
सरकारको सािनजननक खररद ऐन तथा सािनजननक खररद ननयमािली र अन्य प्रचसलत ननयम कानून अनुसार गररनेछ 
। 
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५. आयोजनाको लागत तथा खचा व्यहोररने स्रोत 

यस कायनक्रममा सहभागी हुने मौजुदा िा नयाँ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा उपभोक्ता समुदायको सकक्रय 
सहभाधगतामा सुरक्षक्षत, विश्िसनीय र पयानप्त खानेपानी तथा सरसफाइका सुवििा विस्तार गनेतफन  आिश्यक तयारी गने, 

तदनुसारको ननमानण काम पुरा गने र त्यसपनछको व्यिस्थापन, ननयसमत ममनत सम्भार तथा संचालन गने साथै सो 
आयोजनामा लाग्ने लागत खचन, ऋण, व्याज र पूँजी सम्पणूनको लागत उठनत (Cost Recovery) समेतको व्यिस्था गने 
सम्पूणन स्जम्मेिारी उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ । 

 

५.१ सामान्त्य व्यवस्था - 

क)   मौजुदा खानेपानी आयोजनाको सेिा क्षेत्र िा सेिास्तर बवृद्ध िा क्रमागत िा नयाँ आयोजनाको ननमानण कायनमा 
उपभोक्ता संस्थाले कुल लागतको कम्तीमा ३० प्रनतशत र नेपाल सरकारले ७० प्रनतशत पूँजीगत लगानी गनेछन ्। 
उपभोक्ता संस्थाले लगानी गने ३० प्रनतशत मध्ये कम्तीमा पनन १० प्रनतशत लगानी नगद मै हुनुपनेछ र िाँकी 
लगानी श्रम िा नगदमा गनन सककनेछ । उपभोक्ता संस्थाले १०% अधग्रम नगद जम्मा गरी बाँकी २०% को 
सहभाधगताको लाधग श्रममूलक कायनहरु (पाइप लाइनको कायन, व्यस्क्तगत िारा जडान कायन आदद) आफैले गनन 
चाहेको अिस्थामा उपरोक्त कायनहरु गनन ददने व्यिस्था ल.ई.मा  समािेश गनुनपनेछ । उपरोक्त कायनहरु गदान समेत 
उपभोक्ताहरुको २०% लगानी हुने अिस्था नभएमा नपुग प्रनतशत रकम उपभोक्ता संस्थाले नगदै जम्मा गनुनपनेछ 
। नेपाल सरकारको ७०% र उपभोक्ता संस्थाको १०% नगद रकम समेत गरी प्रचसलत सािनजननक खररद ऐन तथा 
ननयमािली बमोस्जम ननमानण कायन गराउनुपनेछ । 

ख)  उपभोक्ता संस्थाहरुबाट ३० प्रनतशत लागत साझदेारी गदान १० प्रनतशत अधग्रम नगद (Upfront Cash) प्राप्त 
भएपनछ मात्र आयोजना कायानन्ियन प्रकक्रया अगाडड बढ्नेछ । 

ग)  उपभोक्ता संस्था/स्थानीय तहले बेहोनुन पने नगद लगानी एकै आधथनक िषनसभत्र सम्पन्न हुने आयोजनाको हकमा 
आयोजना स्िीकृत भै कायानन्ियन शुरु हुनु अगाडड नै शत प्रनतशत (१०%) र आयोजना सम्पन्न गनन एक आधथनक 
िषन भन्दा बढी लाग्ने आयोजनाको हकमा ५ प्रनतशत रकम आयोजना स्िीकृत भै कायानन्ियन शुरु हुनु अगाडी र 
बाँकी ५ प्रनतशत रकम आयोजनाको सम्पूणन कायन मध्ये ५० प्रनतशत कायन सम्पन्न भएपनछ िा दोस्रो िषनको काम 
शुरु गनुन अगाडड जुन पदहलो हुन्छ त्यस समयमा आयोजना कायानलयले तोकेको सयंूक्त खातामा जम्मा गनुनपनेछ 
। 

५.२ द्धविषे व्यवस्था - 

माधथ ५.१  सामान्य व्यिस्थामा जे सुकै लेखखएको भएता पनन मानि विकास सूचकाङ्क न्यून भएका तपसीलका 
स्जल्लाहरु: बाजुरा, बझाङ्ग, कासलकोट, हुम्ला, अछाम, रौतहट, महोत्तरी, जाजरकोट, रोल्पा, मगुु, डोल्पा, सलानही, डोटी, ससरहा, 
जुम्ला, प्यूठान, बैतडी, दैलेख, िनुषा, रुकुम, कवपलिस्तु, दाचुनला, सप्तरी र ससन्िुली  मा देहाय बमोस्जमको श्रोत साझदेारी 
हुनेछ;   

(क)  मौजुदा खानेपानी आयोजनाको सेिाक्षेत्र िा सेिास्तर बदृ्नघ िा क्रमागत िा नयाँ आयोजनाको ननमानण कायनमा 
उपभोक्ता संस्थाले कुल लागतको कम्तीमा २५ प्रनतशत र नेपाल सरकारले ७५ प्रनतशत पूँजीगत लगानी गनेछन ्
। उपभोक्ता संस्थाले लगानी गने २५ प्रनतशत मध्ये कम्तीमा पनन ३ प्रनतशत लगानी नगदमै हुनुपनेछ र िाँकी 
लगानी श्रम िा नगदमा गनन सककनेछ । उपभोक्ता संस्थाले ३% अधग्रम नगद जम्मा गरी बाँकी २२% को 
सहभाधगताको लाधग श्रममूलक कायनहरु (पाइप लाइनको कायन, व्यस्क्तगत िारा जडान कायन आदद) आफैले गनन 
चाहेको अिस्थामा उपरोक्त कायनहरु गनन ददने व्यिस्था ल.ई.मा  समािेश गनुनपनेछ । उपरोक्त कायनहरु गदान 
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समेत उपभोक्ताहरुको २२% लगानी हुने अिस्था नभएमा नपुग प्रनतशत रकम उपभोक्ता संस्थाले नगदै जम्मा 
गनुनपनेछ । नेपाल सरकारको ७५% र उपभोक्ता संस्थाको ३% नगद रकम समेत गरी प्रचसलत सािनजननक 
खररद ऐन तथा ननयमािली बमोस्जम ननमानण कायन गराउनुपनेछ । 

(ख)  उपभोक्ता संस्थाहरुबाट २५ प्रनतशत लागत साझदेारी गदान ३ प्रनतशत अधग्रम नगद (Upfront Cash) प्राप्त 
भएपनछ मात्र आयोजना कायानन्ियन प्रकक्रया अगाडड बढ्नेछ । 

(ग)  उपभोक्ता संस्था/स्थानीय तहले बेहोनुन पने नगद लगानी एकै आधथनक िषनसभत्र सम्पन्न हुने आयोजनाको हकमा 
आयोजना स्िीकृत भै कायानन्ियन शुरु हुनु अगाडी नै शत प्रनतशत (३%) र आयोजना सम्पन्न गनन एक 
आधथनक िषनभन्दा बढी लाग्ने आयोजनाको हकमा १.५ प्रनतशत रकम आयोजना स्िीकृत भै कायानन्ियन शुरु हुनु 
अगाडड र बाँकी १.५ प्रनतशत रकम आयोजनाको सम्पूणन कायन मध्ये ५० प्रनतशत कायन सम्पन्न भएपनछ िा 
दोस्रो िषनको काम शुरु गनुन अगाडड जुन पदहलो हुन्छ त्यस समयमा आयोजना कायानलयले तोकेको सयंूक्त 
खातामा जम्मा गनुनपनेछ । 

 
 

५.३ स्यानीटरी ढल, सतह ढल, ठोस तथा तरल रुपमा रहेको फोहरमैलाको व्यिस्थापन र िातािरण सुिार कायनमा 
कुल लागतको १५ प्रनतशत उपभोक्ता संस्था र स्थानीय तह (गाउँपासलका/नगरपासलका)/ ले बेहोनुन पनेछ । यस 
१५ प्रनतशत मध्ये कम्तीमा पनन ५ प्रनतशत लगानी नगदमै हुनुपनेछ । 

५.४ ठेक्का बन्दोबस्त गनुन पुिन Master Procurement Plan स्िीकृत गराइ सम्झौता गनुन पुिन बहुिवषनय ठेक्का–पट्टा 
स्िीकृत गराउनुपनेछ । यसरी बहुिवषनय ठेक्का–पट्टा स्िीकृत गराउनु पुिन अथन मन्त्रालयबाट स्रोत सुननस्श्चतता 
गरीसक्नु पनेछ । 

५.५ आयोजना व्यिस्थापन कायानलय र आयोजना कायानन्ियन इकाइहरुको खचन नेपाल सरकारले  व्यहोने छ । 

५.६ आयोजना कायानन्ियनको ससलससलामा उपभोक्ता संस्थाले कुनै विस्त्तय संस्था, सरकारी स्िासमत्ि भएको ससं्था 
जस्तै नगर विकास कोष िा सरकारी संस्थासंग प्रचसलत कानुन बमोस्जम संस्थाले व्यहोनुन पने रकम मध्ये 
आिश्यकता अनुसार ऋण सहयोग सलन सक्नेछ । त्यसको लाधग आयोजना व्यिस्थापन कायानलयले सहजीकरण 
गनेछ । 

६. सहलगानी कायाक्रम कायाान्त्वयन प्रक्रक्रया 

सहलगानी कायनक्रमिाट संचालन गररने आयोजनाको कायनलाई आयोजना तजुनमा तथा छनौट, ननमानण र ननयसमत 
ममनत सम्भार तथा संचालन गरी ३ चरणमा विभाजन गरी कायानन्ियन गररनेछ । प्रत्येक चरण अन्तगनत गररन े
कक्रयाकलापहरुका िारेमा तल िणनन गररएको छ । समानान्तर रुपमा संचालन गनुनपने प्रकृस्त्तका कक्रयाकलापहरु िाहेक 
कायनप्रकक्रयामा उल्लेख गररएका चरणिद्घ कक्रयाकलापहरु सम्िस्न्ित चरणमै सम्पन्न नभई अको शुरु गररन ेछैन । 
तर कुनै चरणका कक्रयाकलापहरु तोककएको समय अिधि भन्दा अगाडी नै ननिानररत स्तर अनुसार नै सम्पन्न भएमा 
यसरी सम्पन्न भएको समनतलाई उक्त चरण सम्पन्न भएको समनत मानी तत ् पश्चात तुरुन्तै अको चरणको 
कक्रयाकलाप शुरु गनन सककने छ । 

सहलगानी कायनक्रमले उपभोक्ताको चाहना अनुरुप नछटो भन्दा नछटो गुणस्तरयुक्त र ददगो प्रनतफल ददने उद्देश्य 
बोकेकोले यसको कायानन्ियनमा संलग्न सिै सरोकार पक्ष – उपभोक्ता संस्था 
/समुदाय/ननकाय/संघ/ससमनत/परामशनदाता/व्यस्क्तहरुले आपसी समझदारी र समन्ियका आिारमा आ–आˆनो तफन िाट 
पुर् याउनुपने सेिा उधचत ढंगले तोककएको समयमा उपलव्ि गराई ननददनरट लक्ष्य हाससल गनन कदटबद्ध रहनेछन ्भन्ने 
अपेक्षा गररएको छ । 

६.१  पहहलो चरण : आयोजना तजजामा तथा छनौट 
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६.१.१ सहलगानी गरी खानेपानी तथा सरसफाइको सेिा क्षेत्र िा सेिास्तर बवृद्ध गनन िा नयाँ आयोजना ननमानण 
गरी सेिाक्षेत्र विस्तार गनन चाहने उपभोक्ता समुदायका िैिाननक खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ 
संस्थाले सम्िस्न्ित आयोजना कायानलयिाट ननिानररत आिेदन फारम उपलव्ि गरी ररतपूिनक भरेर सोही 
कायानलयमा पेश गनुनपनेछ । यस प्रयोजनको लाधग ननिानररत आिेदन फारम अनुसूची २ मा संलग्न गररएको 
छ । आिेदन ददन चाहने खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्था विधिित रुपमा जलस्रोत ऐन २०४९ 
तथा खानेपानी ननयमािली २०५५ अन्तगनत स्जल्ला जलस्रोत ससमनतमा दतान भएको हुनुपनेछ । आयोजना 
मागको आिेदन फारमको साथमा उपभोक्ता संस्थाले स्जल्ला जलस्रोत ससमनतमा दतान भएको प्रमाणपत्र, 
ससमनत/संस्थाको वििान र पनछल्लो िषनको लेखा परीक्षण प्रनतिेदनको फोटोकपी पेश गनुनपनेछ । 

६.१.२ आिेदन फारममा उपभोक्ता संस्थाले ननमानण गनन चाहेको संरचना तथा अन्य कायनहरुको वििरण, कूल 
लागतमा उपभोक्ता संस्थाले बहन गने खचनको अनुपात स्परट रुपमा उल्लेख गरी आयोजनाका शतनहरु 
मान्ने प्रनतबद्धता जनाएको हुनुपनेछ । सेिास्तर बवृद्ध िा सेिाक्षेत्र विस्तारको लाधग उपभोक्ता संस्थाले 
ररतपूिनक भरेको आिेदन फाराममा उस्ल्लखखत वििरण दठक छ छैन, उपभोक्ताहरुको माग िास्तविक 
आिश्यकता हो होइन, गा.वि.स./नगरपासलकाको प्राथसमकता सभत्र पछन पदैन, स्जल्ला विकास योजनाको 
प्राथसमकता सभत्र पछन पदैन आदद जाँच गरी स्जल्ला विकास ससमनतले आयोजना कायानन्ियनको लाधग 
ससफाररश गरेको हुनुपनेछ । 

६.१.३ उपभोक्ता संस्था र स्थानीय ननकायले संयुक्त रुपमा सहलगानी गरी स्यानीटरी ढल, सतह ढल र ठोस 
तथा तरल रुपमा रहेको फोहरमैलाको व्यिस्थापन गने जस्ता कायन गनन चाहेको अिस्थामा आिेदन फारममा 
सम्िस्न्ित गा.वि.स./नगरपासलका/स्ज.वि.स. ले सहमती जनाई कबोल गरेको अनुपातको रकम ननिानररत 
समयमा नै उपलव्ि गराउने प्रनतबद्घता समेत जाहेर गरेको हुनुपनेछ । आिेदन फाराममा उस्ल्लखखत 
वििरण दठक छ छैन जाँच गरी स्जल्ला विकास ससमनतले कायानन्ियनको ससफाररश गरेको हुनुपनेछ । 

६.१.४ आयोजनाको माग सदहत प्राप्त आिेदन मनाससि र उपयुक्त देखखएमा आयोजना व्यिस्थापन कायानलयले 
आिेदन फारममा उस्ल्लखखत वििरण यककन (verification) गनेछ र मनाससि देखखएमा सम्िन्िीत स्जल्ला 
स्स्थत कायानलयको समन्ियमा िस्तुस्स्थनतको स्थलगत अध्ययन अिलोकन गरी संभाव्य विकल्प र 
अनुमाननत लागत सदहतको संभाव्यता अध्ययन प्रनतिेदन तयार गनेछ । उपभोक्ता संस्थाले माग गरेको 
आयोजनाको यस पूिन नै संभाव्यता/विस्ततृ अध्ययन भइसकेको अिस्थामा भने पून: संभाव्यता अध्ययन 
गनुनपदैन, पदहलेको प्रनतिेदन अद्यािधिक मात्र गरे पुग्छ । आयोजना व्यिस्थापन कायानलयले संभाव्यता 
अध्ययन प्रनतिेदन छलफलको लाधग उपभोक्ता संस्था र स्थानीय ननकाय संलग्न हुनुपने अिस्थामा 
सम्िस्न्ित स्थानीय ननकायलाई समेत उपलव्ि गराउनेछ । उपभोक्ता संस्था/स्थानीय ननकायले प्रनतिेदन 
अध्ययन गरी प्रनतिेदनमा समुदाय/ससमनत/स्थानीय ननकायले चाहेको सि ै कायनहरु समेदटएका छ छैन, 
सहलगानी कायनक्रमले ननददनरट गरे अनुरुप लगानी गनन सककन्छ सककदैंन, सिै कुरा विचार गरी त्यस िषन 
विननयोस्जत भएको बजेटको अनुपातमा कनत नगद जम्मा गनुनपने हो ननक्यौल गनेछन ् । उपभोक्ता 
संस्था/स्थानीय ननकायले संभाव्यता अध्ययन प्रनतिेदनमा सहमती जनाइसकेपनछ उपभोक्ता संस्था/स्थानीय 
ननकाय र आयोजना कायानन्ियन इकाइविच आयोजना कायानन्ियन गनन पुरा गनुनपने शतन र िहन गनुनपने 
स्जम्मेिारी पुरा गने प्रनतबद्घता सदहत प्रारस्म्भक चरणको सम्झौता गररनेछ र अधग्रम कायनिाहीको लाधग 
आयोजना व्यिस्थापन कायानलयमा पठाइनेछ । 

६.१.५ आयोजना कायानन्ियन इकाइ कायानलयिाट प्रारस्म्भक चरणको सम्झौता सदहत संभाव्यता अध्ययन 
प्रनतिेदन अनुसार प्रस्तावित आयोजना प्राविधिक, विस्त्तय र आधथनक दृस्रटकोणले संभाव्य र सहलगानीको 
अििारणा अनुरुप कायानन्ियन गनन उपयुक्त हुने देखखएमा आयोजना व्यिस्थापन कायानलयले 
आयोजनाहरुको मूल्याङ्कन गरी पूिन ननिानररत मापदण्ड (Priority Ranking Criteria) अनुरुप आयोजनाहरुको 
प्राथसमकता क्रम ननिानरण गनेछ र प्राथसमकता सूची तयार गनेछ । आयोजनाको प्राथसमकता, लागत र 
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नेपाल सरकारिाट सहलगानी कायनक्रमको लाधग उपलव्ि हुने बजेटको अधिनमा रहेर आयोजना व्यिस्थापन 
कायानलयले कायानन्ियन गने आयोजनाको छनौट गदनछ ।  

६.१.६ छनौटमा परेका आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन प्रनतिेदनमा प्रस्तुत गररएको विकल्पहरु मध्य उपयुक्त 
विकल्पको प्रारस्म्भक डडजाइनलाई आिार मानी स्िीकृत मापदण्ड अनुसार आयोजनाको विस्ततृ 
इस्न्जननयररङ्ग डडजाइन तथा लागत अनुमान प्रनतिेदन तयार गने कायन उपभोक्ता संस्थासंग समन्िय गरी 
इकाइ िा आयोजना व्यिस्थापन कायानलयले  परामशनदाता माफन त गनन सक्ने छ । संरचनाहरुको डडजाइन 
गदान प्राविधिक अध्ययनको आिारमा प्रभािकारी सेिा ददन सक्न े र अनािश्यक लागत पनन नबढने 
ककससमले उपयुक्त स्थानको चयन गरी आयोजना सम्पन्न हुने िषन पनछको कम्तीमा पनन १५ िषन सम्मको 
माग र आिश्यकता सम्िोिन गनन सक्ने दहसािले गनुनपदनछ । 

आयोजनाको विस्ततृ लागत अनुमान नेपाल सरकारिाट स्िीकृत नमनस तथा स्िीकृत स्जल्ला दररेटलाई 
आिार मानी तयार गररनेछ । लागत अनुमान प्रनतिेदनमा उपभोक्ता संस्था आफैले गने काम र ठेक्का 
पट्टािाट गररने काम छुट्टय्ाउनु पनेछ । इकाइ कायानलयले सम्झौता गदान उपभोक्ता संस्था आफैले गने 
कामको लागतमा ठेकेदारको नाफा र मूल्य असभबवृद्ध कर जोड्नु हँुदैन । कूल लागत अनुमान तयार गदान 
खानेपानी  तथा सरसफाइका संरचनाहरुको ननमानण लागतका अनतररक्त ननमानण कायनको ननयसमत 
सुपररिेक्षणको लाधग विज्ञ इस्न्जननयर िा परामशनदाताको सेिा आिश्यक पने भए नतनको लागत, 
आयोजनाको कायन प्रकृनत अनुरुप हाइड्रोस्जयोलोस्जरट, इलेक्िो–मेकाननकल आदद विशेषज्ञको सेिा आिश्यक 
पने भए नतनको लागत,जनचतेना असभबवृद्धको लाधग संचालन गररन ेकायनक्रमको लागत, उपभोक्ता संस्थाका 
पदाधिकारी तथा कमनचारीहरुको क्षमता असभबवृद्धको लाधग संचालन गररन ेतासलम आददको लागत, विस्ततृ 
इस्न्जननयररङ्ग डडजाइन तथा लागत अनुमान प्रनतिेदन तयारी गदानको लागतका साथसाथै आयोजनाको 
ननयसमत सुपरीिेक्षण कायनको लाधग आिश्यक Logistics आददको खचन समेत समािेश गनुनपदनछ । 
आयोजनाका प्रत्येक कायन/संरचनामा नेपाल सरकारले बेहोने रकम, उपभोक्ता संस्था/स्थानीय ननकायले बेहोने 
नगद रकम उपलव्ि गराउँदा हुने रकम छुट्टा छुटै्ट प्ररट रुपमा देखाउनु पदनछ र कूल लागत अनुमानमा 
नेपाल सरकारले बेहोने लगानीको अनुपात र उपभोक्ता संस्थाले बेहोने नगदको अनुपातप्ररट गनुनपनेछ । 
विस्ततृ इस्न्जननयररङ्ग डडजाइन तथा लगत इस्स्टमेटमा उपभोक्ता संस्था/स्थानीय ननकायले सहमती जनाइ 
सकेपनछ उक्त प्रनतिेदन स्िीकृनतको लाधग आयोजना व्यिस्थापन कायानलयमा पेश गनुनपनेछ । 

आयोजनाको समरटीगत प्रकृया ( सभे, डडजाइन, ठेक्कापट्टा, ननमानण, सूपरीिेक्षण तथा अनुगमन, आदी ) 
लाइ सहस्जकरण एिं आयोजना व्यिस्थापन कायानलयलाई आिश्यक परामशन उपलब्ि गराउन आयोजना 
व्यिस्थायन कायानलयमा आिश्यक परामशन विज्ञहरुको सेिा सलन सककनेछ ।  

६.१.७ छनौटमा परेको आयोजनामा ननमानण गनुनपने संरचना तथा अन्य कायनहरुको पररमाण, सम्पन्न गनन लाग्न े
समय, उपलव्ि स्रोत सािन र संभावित जोखखमहरुलाई समेत ध्यान ददई बढीमा ३ िषनसभत्र आयोजनाको 
सम्पूणन कायन सम्पन्न गने गरी उपभोक्ता संस्था/स्थानीय ननकाय, आयोजना व्यिस्थापन कायानलय र 
आयोजना कायानन्ियन इकाइको आपसी सहमतीमा समग्र आयोजना कायानन्ियन कायनयोजना तथा 
कायनतासलका (e.g., Bar Chart, Line Diagram) तयार गररनेछ । यस्तो कायनयोजना तथा कायनतासलकामा 
आयोजना ननमानण शुरु भएदेखख सम्पन्न नहँुदा सम्म गनुनपने सम्पूणन कायनहरुलाई िावषनक एिं माससक रुपमा 
विभाजन गरीकुन काम कुन प्रकक्रयािाट कदहले गने हो प्ररट गररएको हुनुपदनछ । यसै कायनयोजना तथा 
कायनतासलकालाई आिार मानी आयोजनाको प्रगनत अनुगमन गररनेछ । 

६.१.८ आयोजना व्यिस्थापन कायानलयिाट आयोजना कायानन्ियन कायनयोजना तथा कायनतासलका सदहत आयोजना 
स्िीकृतीको जानकारी प्राप्त गरेको एक मदहना सभत्र तोककएको प्राििान अनुरुप उपभोक्ता संस्थाले बेहोनुनपने 
नगद रकम आयोजना कायानन्ियन इकाइ कायानलयले तोकेको खातामा जम्मा गरी आयोजना कायानन्ियनको 
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सम्झौता गनुनपदनछ । ननददनरट एक मदहनासभत्र उपभोक्ता संस्था/स्थानीय ननकायले जम्मा गनुनपने रकम 
जम्मा नगरी सम्झौता हुन नसकेमा उक्त आयोजना कायानन्ियनको स्िीकृती रद्द गनन सककनेछ र त्यस 
आयोजनामा विननयोस्जत रकम प्राथसमकता सूचीमा रहेको अको आयोजना कायानन्ियनको लाधग विननयोजन 
गनन सककनेछ । एकपल्ट कायानन्ियन स्िीकृती रद्द गररएका आयोजनाले पून: छनौट हुन अस्न्तम छनौटको 
सूचीमा रहेका आयोजनाहरुसंग पून: प्रनतस्पिान गनुनपने हुन्छ । 

 

६.२ र्दोस्रो चरण : आयोजना ननमााण 

६.२.१ आयोजना कायानन्ियनको सम्झौता भइसकेपनछ आयोजना ननमानण चरणमा प्रिेश गदनछ । आयोजना 
ननिानररत समयसभत्र सम्पन्न गनन र गुणस्तरीय कायानन्ियन एिं ननयसमत सुपररिेक्षणको लाधग सम्िस्न्ित 
आयोजना कायानन्ियन इकाइ कायानलयका प्रमुख िाहेक आयोजना कायानन्ियन इकाइ कायानलयमा कायनरत 
इस्न्जननयरलाई खटाइनेछ । विभागीय रुपमा यस्तो छुटै्ट इस्न्जननयरको व्यिस्था हुन नसक्ने अिस्थामा 
ननिानररत कायन गनन गराउनको लाधग एक स्ितन्त्र विज्ञ इस्न्जननयर िा परामशनदाता करारमा ननयुस्क्त गनन 
सककनेछ । करारमा ननयुक्त गररने इस्न्जननयर िा परामशनदाता को छनौट एिं ननयुस्क्त खानेपानी तथा ढल 
ननकास विभाग/आयोजना व्यिस्थापन कायानलयले गनेछ । सुपररिेक्षण इस्न्जननयरको रुपमा कायन गने 
इस्न्जननयर िा परामशनदाताले आयोजना कायानन्ियन इकाइ कायानलयका प्रमुखको ननदेशनमा रही कायन 
गनेछन ्। 

६.२.२ आयोजनाको प्रभािकारी कायानन्ियन एिं ननणनय प्रकृयामा सहजता ल्याउन आयोजना कायानन्ियन इकाइ 
कायानलय प्रमुखको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संस्थाको अध्यक्ष र सुपररिेक्षण इस्न्जननयर सदहतको ३ सदस्यीय 
ननमानण ससमनतको गठन गररनेछ । सुपररिेक्षण इस्न्जननयरले ससमनतको सदस्य सधचिको रुपमा कायन 
गनेछन ्। कायानन्ियन सम्िन्िमा गनुनपने ननणनयहरु ननमानण ससमनतको आपसी सहमतीमा हुनेछ । ससमनतमा 
कुनै विषयमा ननणनय हुन नसकेको अिस्थामा आयोजना व्यिस्थापन कायानलयसंग परामशन गरी आयोजना 
कायानन्ियन इकाइ कायानलयका प्रमुखले आिश्यक ननणनय गनेछन ्। 

६.२.३ ननमानणको काम शुरु भएपनछ उपभोक्ता संस्थाले कायानन्ियन सम्झौतामा कबोल गरे अनुसारको श्रम/नगद 
ननिानररत कायनयोजना अनुरुप समयमै जुटाउने र पररचालन गने व्यिस्था गनुनपदनछ । 

६.२.४ संरचना ननमानणका लाधग डडजाइन अनुरुप आिश्यक ठाउँमा चादहने प्राविधिक दृस्रटकोणले उपयुक्त जग्गाको 
बन्दोिस्त उपभोक्ता संस्थाले गनुनपदनछ । आिश्यक जग्गा उपभोक्ता संस्थाले आफुले बेहोने नगद लगानीिाट 
खररद गनन सक्नेछन ् । त्यसरी खररद गररएको जग्गाको स्िासमत्ि उपभोक्ता संस्थाको नाममा रस्जरिेशन 
भएको हुनुपनेछ र जग्गाको मूल्य नेपाल सरकारको प्रचसलत ननयमसभत्र रही आधिकाररक ननकायिाट पाररत 
भएको हुनुपनेछ । सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कायनको प्रयोजनको लाधग आिश्यक पने 
जग्गा उपभोक्ता संस्थाको नाममा दतान भएको अिस्थामा आयोजना सम्झौता हुने आ.ि.मा सम्िन्िीत 
मालपोत कायानलयिाट तोककएको दररेटमा मूल्याङ्कन गररनेछ । यदद उपभोक्ता संस्थाले आयोजनाको लाधग 
आिश्यक जग्गा खररद गरेको भए मालपोत कायानलयमा जग्गा दतान गदान कायम भएको मुल्यलाई 
उपभोक्ताको २०% मध्येको योगदानमा मूल्याङ्कन गररनेछ । जग्गा, पानीको मुहान र आयोजना सम्िस्न्ित 
अन्य स्थानीय समस्या एिं वििादहरु समािान गने स्जम्मेिारी उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ । 

६.२.५ आयोजनाको ननमानण कायन ननिानररत कायनयोजना एिं कायनतासलका र स्िीकृत कायनक्रम अनुरुप क्रमबद्ध एिं 
ननरन्तर रुपमा संचालन गनुनपदनछ । उपभोक्ता संस्थाले उपलव्ि गराउनुपने श्रम िा नगद समयमा उपलव्ि 
नगराएमा त्यसपनछका िाँकी कायनमा नेपाल सरकारिाट गररन ेलगानी रोक्का गररनेछ र उपलव्ि गराउनु पने 
श्रम िा नगद उपलव्ि गराउन िा बाँकी काम सम्पन्न गनन गराउन उपभोक्ता संस्थालाई ननस्श्चत समय 
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ददइनेछ । यसरी ददइएको समय अिधिसभत्र पनन उपभोक्ता संस्थाले गनुनपने काम नगरेमा आयोजना पूणन 
रुपमा रद्द गनन सककनेछ । 

६.२.६ खानेपानी आयोजनािाट वितरण गररन ेखानेपानीको गुणस्तर कायम गनन विशेष प्राथसमकता ददनुपदनछ । 
आयोजना कायानन्ियन संगसंगै खानेपानी सुरक्षा योजना (Water Safety Plan) लागु गनुनपदनछ । 

६.२.७ पूणन सरसफाइ तफन को प्रस्थान विन्दकुो रुपमा आयोजना क्षेत्रलाई खुला ददशा मुक्त क्षेत्र बनाउन प्रत्येक 
घरमा शौचालय ननमानणका साथसाथै त्यस्को सही प्रयोग गने बानी बसाल्न सरसफाइ सम्िन्िी जनचेतना 
असभबवृद्ध कायनक्रमलाई आयोजनासंग आबद्ध गरी कायानन्ियन गनुनपदनछ । जनचतेना असभबवृद्ध सम्िन्िीत 
कायनहरु स्थानीय गैर सरकारी/सामुदायीक संस्था माफन त संचालन गनन सककनेछ । 

६.२.८ उपभोक्ता संस्थालाई आयोजनाको संचालन एिं ममनत सम्भार कायनमा सक्षम बनाउन आयोजना कायानन्ियन 
संगसंगै उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारी र कमनचारीहरुको क्षमता असभबवृद्धको लाधग आिश्यक पने तासलम 
कायनक्रमहरु संचालन गररनेछ । आयोजनालाई व्यािसानयक ढंगले संचालन गनन उपभोक्ता संस्थाले 
व्यािसानयक कायनयोजना (Business Plan) तयार गनेछ । उपभोक्ता संस्थाको सुदृढीकरण, संस्थाका 
पदाधिकारी एिं कमनचारीहरुको क्षमता असभबवृद्ध कायनक्रम, व्यािसानयक कायनयोजना तयारी जस्ता कायनहरु 
आयोजनाको कूल लागत अनुमान तयार गनुन अगाडी नै उपभोक्ता संस्थासंग सहकायन गरी पदहचान गररनेछ । 

६.२.९ आयोजना कायानन्ियनको क्रममा उधचत कारणले पूिन स्िीकृत लागत अनुमान सभत्र आयोजनाका कायनहरु 
सम्पन्न हुन नसकेमा िा कूल लागत अनुमानमा समाविरट कफस्जकल कस्न्टन्जेन्सीज िापतको १० प्रनतशत र 
मूल्य समायोजन कस्न्टन्जेन्सीज िापतको १० प्रनतशत रकमिाट स्िीकृत लागत अनुमान भन्दा बढेको कायन 
िा बढेको लागत िा दिु ैनै समायोजन गनन नसककने अिस्थामा आयोजनाको कूल लागत अनुमान प्रनतिेदननै 
ररभाइज गरी स्िीकृत गराउनुपने हुन्छ । लागत अनुमान ररभाइज गदान पूिन स्िीकृत लागत अनुमान भन्दा 
बढेको लागत पनन नेपाल सरकार, उपभोक्ता संस्था/स्थानीय ननकायले पूिन ननिानररत अनुपात अनुसार नै 
बेहोनेछन ्। 

६.२.१० आयोजना सम्पन्न हँुदा कूल लागत अनुमान भन्दा कम लागतमा सम्पन्न भएमा िा कूल लागत 
अनुमानमा समाविरट कफस्जकल कस्न्टन्जेन्सीज िापतको १० प्रनतशत र मूल्य समायोजन कस्न्टन्जेन्सीज 
िापतको १० प्रनतशत रकम खचन नभै आयोजना सम्पन्न भएमा उपभोक्ता संस्था/स्थानीय ननकायले 
आयोजना कायानन्ियन पूिन जम्मा गरेको नगदिाट खचन नभएको रकम उपभोक्ता संस्थाको खातामा जम्मा 
गररनेछ । तर, यस िा कुनै पनन अिस्थामा आयोजना सम्पन्न हँुदा खचन भएको कूल रकममा उपभोक्ता 
संस्था/स्थानीय ननकायिाट गररएको खचनको अनुपात किोल गरेको अनुपात भन्दा कम भने हुनुहँुदैन । 

६.२.११ आयोजनाको सम्पूणन कायन सम्पन्न भएपनछ सुपररिेक्षण इस्न्जननयरले आयोजना सम्पन्न प्रनतिेदन तयार 
गनेछन ् । ननमानण चरणमा ननमानण गररएको कुनै पनन संरचनाको ननमानण पश्चात छुटै्ट व्यिस्था भएको 
अिस्थामा िाहेक ननयसमत रेखदेख, संचालन एिं ममनत सम्भारको सम्पूणन स्जम्मेिारी उपभोक्ता संस्थाको 
हुनेछ । आयोजना सम्पन्न प्रनतिेदनको आिारमा उपभोक्ता संस्था/स्थानीय ननकायका प्रमुख िा प्रनतननधि 
र आयोजना कायानन्ियन इकाइ कायानलयका प्रमुखले सम्पन्न कायनको लेखाजोखा गरी आयोजना जाँच पास 
गनेछन ्। 

 

६.३ तसे्रो चरण : ननयशमत ममात सम्भार तथा सचंालन 
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६.३.१ आयोजना सम्पन्न भएपनछ प्रणालीको समग्र व्यिस्थापन तथा संचालनको स्जम्मेिारी उपभोक्ता संस्थाको 
हुनेछ । उपभोक्ता संस्थाले आफनै स्रोत र सािन पररचालन गरी प्रणालीमा ननसमनत संरचनाहरुको ननयसमत 
ममनत सम्भार गरेर उपभोक्तालाई ददगो, भरपदो एिं विश्िसनीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेिा उपलव्ि 

गराउने छन ्। 
६.३.२ उपभोक्ता संस्थाले आयोजनाको व्यिस्थापन, संचालन एिं ममनत सम्भारमा लाग्ने खचन सेिा उपयोगकतानिाट 

असुल्न उपयुक्त खानेपानी तथा सरसफाइ महसूल ननिानरण गनेछन ्। महसूल ननिानरण गदान प्रणाली विकास 

र विस्तारका लाधग आिश्यक रकम तथा आयोजना ननमानणका लागी ऋण/ब्याज तथा पूंजीको Cost 

Recovery समेतलाई ध्यान ददनु पनेछ । 
६.३.३ समन्यानयक दहसािले गररि तथा पछाडी परेका समुदायका उपभोक्ताहरुलाई पनन खानेपानी तथा 

सरसफाइको सेिा तथा सुवििा अरु उपभोक्ता सरह उपलव्ि गराउनु उपभोक्ता संस्थाको दानयत्ि हो । त्यस्ता 
िगन र तहका उपभोक्ताहरुलाई सरल एिं सहज ढंगले सेिा तथा सुवििा उपलव्ि गराउन उपभोक्ता संस्थाले 

आिश्यक व्यिस्था समलाउनु पदनछ । 
६.३.४ आयोजनाको संचालन अिस्था र प्राविधिक तथा विस्त्तय पक्ष सम्िन्िमा उपभोक्ता संस्थाले ननयसमत बैठक 

बसी समीक्षा गनुनपदनछ र सिल पक्षलाई अझ प्रभािकारी बनाउन र कमी कमजोरी देखखएमा तत्काल समािान 
गनन प्रयास गनुनपदनछ । 

६.३.५ सेिा संचालनको क्रममा आयोजनाका संरचनाहरुमा मूलभूत पररितनन गनन आिश्यक देखखएमा उपभोक्ता 
संस्थाले खानेपानी तथा ढल ननकास विभागको पूिन सहमती सलनुपनेछ । आयोजनाको चल अचल कुनै पनन 
सम्पस्त्त नेपाल सरकारको पूिन स्िीकृती विना भाडा िा सलजमा ददन िा बेचत्रबखन गनन पाइने छैन । 

६.३.६ उपभोक्ता संस्थाले खानेपानी तथा ढल ननकास विभागको रास्रिय सूचना व्यिस्थापन शाखाले तोकेको 
ढाँचामा प्रत्येक िषन आयोजना सम्िन्िी सूचना संपे्रषण गरी आयोजनालाई रास्रिय सूचना संजालमा 
अद्यािधिक गरी राख्नुपदनछ । सूचनाको प्रमाणीकरण DWASHCC ले गनेछ । 

६.३.७ आयोजना उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण पश्चात पनन खानेपानी तथा ढल ननकास विभाग,स्जल्ला स्स्थत 
सम्िस्न्ित कायानलय/ उपभोक्ता संस्थाले खानेपानी सेिा संचालन ननदेसशका २०६९ बमोस्जम ननयमन तथा 
आयोजना सम्बस्न्ि कायनहरु गनेछ । आयोजना संचालन कायनमा खानेपानी तथा ढल ननकास विभागको 
ननदेशन एिं ननणनय मान्न उपभोक्ता संस्था िाध्यकारी हुनेछ । स्जल्लास्स्थत खानेपानी तथा सरसफाइ 
कायानलयहरुले आयोजनाको ननयसमत अनुगमन गने रसंचालन तथा व्यिस्थापन सम्िन्िमा उपभोक्ता 
संस्थालाई परामशन ददने र प्राविधिक सेिा उपलव्ि गराउने कायनहरु गनेछन ्। 

 

७. लङै्गगक समानता तथा सामाजजक समावेिीकरण 

सहलगानी कायनक्रमिाट संचालन गररने आयोजनाको तजुनमा, छनौट, कायानन्ियन तथा संचालनका प्रत्येक प्रकक्रयामा 
आयोजना क्षेत्रका आददिासी, जनजाती, मदहला, दसलत, मिेशी, अपाङ्ग,गररि लगायत सिै तह र क्षेत्रका जनताले 
समान पहँुच, सेिा, सुवििा र अिसरहरु पाउनु पदनछ । खानेपानी तथा सरसफाइ मदहलाहरुको लाधग विशेष सरोकारको 
विषय भएकोले खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थामा कम्तीमा तीनजना मदहलाको प्रनतननधित्ि रहने नीनतगत 
व्यिस्था रहेको छ । संस्थाका मदहला पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो पदीय दानयत्ि प्रनत बढी सजग र सचते गराई 
स्जम्मेिारी ननिानह गनन सक्षम तुल्याउन संस्थाले आिश्यक िातािरणको श्रजृना गनुनपदनछ । 

उपभोक्ता संस्थाले आयोजना क्षेत्रका सिै िगन, जाती तथा जनजातीका मदहला र पुरुषलाई समान दृस्रटकोणले 
आयोजनाका प्रत्येक कक्रयाकलापहरुमा भाग सलने अिसर प्रदान गनुनपदनछ । आयोजना ननमानणको लाधग कनत रकम 
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बेहोने, माससक पानी महसूल कनत र कसरी उठाउने आदद विषयको छलफलमा मदहला सहभाधगता अननिायन गराइ 
ननयसमत प्रकक्रयामा समेत उनीहरुको राय सलन उपभोक्ता संस्था सजग रहनु पदनछ । 

आयोजनाको प्रत्येक चरणका कक्रयाकलापहरुमा नेपाल सरकार, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयद्िारा लाग ूगररएको 
“लैङ्धगक समानता तथा सामास्जक समािेशीकरण मागनदशनन–२०७० (GESI Operational Guideline)” अनुरुप 
कायानन्ियन गने व्यिस्था गनुन पदनछ । 

८. अनजगमन तथा मलू्याङ्कन 

संरचनाहरुको ननमानण कायन स्िीकृत/ननिानररत मापदण्ड तथा स्पेससकफकेशन अनुसार गुणस्तर कायम गने गरी गनुनपदनछ 
र ननसमनत संरचनाहरुको स्िरुप र सुन्दरता (aesthetic view/outlook) तफन  पनन विशेष ध्यान ददनुपदनछ । उपभोक्ता 
संस्था, सुपररिेक्षण इस्न्जननयर र आयोजना कायानन्ियन इकाइ कायानलयका प्रमुखले ननमानण सामाग्री एिं ननसमनत 
संरचनाहरुको गुणस्तर ननयसमत ननररक्षण एिं अनुगमन गनेछन ्। उपभोक्ता संस्था आफैले ननमानण गने कायनहरुमा 
समेत संस्थाको ननयसमत ननररक्षण एि ंअनुगमन आिश्यक पने भएकोले ननमानण कायन संचालन गनन संस्थाको कुनै 
एक सदस्यको संयोजकत्िमा दइुजना उपभोक्ता सदहतको ननमानण उपससमनत बनाउनु पनेछ । त्यस्तो ननमानण 
उपससमनतले सुपररिेक्षण इस्न्जननयर र आयोजना कायानन्ियन इकाइ प्रमुखको ननदेशनमा रही कायन गनेछन ्। 

उपभोक्ता संस्था, सुपररिेक्षण इस्न्जननयर र इकाइ प्रमुखका अनतररक्त स्जल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ समन्िय 
ससमनत, आयोजना व्यिस्थापन कायानलय र खानेपानी तथा ढल ननकास विभागले आिधिक अनुगमन एिं मूल्याङ्कन 
कायनहरु गनेछन ् । यसका लाधग कसले, कुन कुन पक्षको र कदहले अनुगमन र मूल्याङ्कन गनुनपने हो उपभोक्ता 
संस्था र इकाइ कायानलयसंग छलफल गरी कायनयोजना बनाउनु पदनछ । 

९. खानेपानी तथा ढल ननकास द्धवभागको भशूमका 

खानेपानी तथा ढल ननकास विभागले सहलगानी कायनक्रम अन्तगनत कायानन्ियन गररने आयोजनाहरुको िावषनक बजेट 
तयार गरी पेश गने, ननिानररत आयोजना कायानन्ियन तासलका अनुरुप कायन सम्पन्न गनन चादहने आिश्यक बजेट 
सुननस्श्चत गने, बजेट तथा कायनक्रम स्िीकृत गराउने र खचनको अनुगमन गने, प्रगनत अनुगमन गने, आिश्यक 
ननदेशन ददने र केन्िीय तहमा समन्िय गने कायनहरु गदनछ । आयोजना सम्पन्न भए पश्चात विभागले प्राविधिक सेिा 
उपलव्ि गराउने र आयोजनाको अनुगमन तथा ननयमनको कायनहरु गनेछ ।  
 
 

१०. खारेजी र वचाउ : 
 
  १०.१ खानेपानी तथा सरसफाइ – सहलगानी आयोजना, आयोजना कायानन्ियन ननदेसशका– २०६८ खारेज 

गररएको छ । 
  १०.२ खानेपानी तथा सरसफाइ – सहलगानी आयोजना कायानन्ियन ननदेसशका–२०६८ बमोस्जम सञ्चासलत 

आयोजना र भए गरेका कायनहरु यसै ननदेसशका बमोस्जम भए गरेको मानननेछ । 
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सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना - काया प्रक्रक्रया अनजसूची - १ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 
  

 

आयोजना ननमााण चरण (र्दोश्रो चरण) 

 
सम्बस्न्ित डडसभजन कायानलयबाट आयोजनाको ननमानण कायनका लागी बोलपत्र आव्हान/ठेक्का सम्झौता 

 

संरचना ननमानण 

३ 
मद

हन
ा 

 

उपभोक्ता संस्थाबाट क्षेत्रीय अनगुमन तथा 
सुपरीिेक्षण कायानलय/खानेपानी तथा सरसफाइ 
डडसभजन/सि-डडसभजन कायानलयमा आयोजना 

मागको आिेदन प्रस्ततु 

आयोजना तजजामा तथा छनौट (प्रथम चरण) 

क्षेत्रीय अनगुमन तथा सुपरीिेक्षण 
कायानलय/खानेपानी तथा सरसफाइ 
डडसभजन/सि-डडसभजन कायानलयबाट 

आिेदन संकलन 

उपभोक्ता संस्था र सम्बस्न्ित डडसभजन कायानलय बाट स्थलगत भ्रमण गरी संभाव्य विकल्पको प्रारस्म्भक अध्ययन/छलफल 

उपभोक्ता संस्था, स्थानीय ननकाय र सम्बस्न्ित खानेपानी तथा सरसफाइ डडसभजन कायानलय/आयोजना कायानन्ियन ईकाइ विच प्रारस्म्भक 
चरणको सम्झौता  

खानेपानी तथा सरसफाइ डडसभजन कायानलय/आयोजना कायानन्ियन ईकाइ बाट आयोजना व्यिस्थापन कायानलयमा आयोजनाको Detail Engineering 

Report तयार गननका लागी सम्भाव्य विकल्प सदहतको ससफाररस 

सम्भाव्यता अध्ययन 

 

आयोजनाको प्राथसमकककरण  गरी Detail Engineering Report , िातािरणीय अध्ययन प्रनतिेदन तयारी 
 

आयोजना कायानन्ियन ननदेसशका अनसुार आयोजना कायानन्ियनको लागी MOU (उपभोक्ता संस्था, स्थानीय ननकाय, खानेपानी तथा सरसफाइ 
डडसभजन कायानलय र आयोजना कायानन्ियन ईकाइ कायानलय) 

 

उपभोक्ता संस्थाबाट व्यहोनुन पने अधग्रम नगद सयकू्त खाता (उपभोक्ता संस्था र खानेपानी तथा सरसफाइ डडसभजन कायानलयको संयकु्त) मा 
जम्मा  

Detail Engineering Report अनसुार लागत ईस्स्टमेट स्िीकृती अनमुान 

 आयोजना कायानन्ियन इकाई कायानलयबाट ननमानण कायनको 
सुपररिेक्षण 

बहुबवषनय खररद गरुू योजना स्िीकृती 

आयोजना संचालन तथा ममात सम्भार (तेश्रो चरण) 

उप
भो
क्त

ा स
ंस्थ

ा 
 

३ 
आ

.ि
. (

२४
 म

दह
ना
) 

 

आिेदन फारममा 
उस्ल्लखखत वििरणहरूको 
जाँच (Verification) 

१.५
 

मद
हन

ा 
 

६ 
मद

हन
ा 

 

आयोजना व्यिस्थापन कायानलय र खानेपानी तथा ढल 
ननकास विभागबाट अनगुमन/ननररक्षण 



 ;xnufgL vfg]kfgL tyf ;/;kmfO cfof]hgf –sfof{Gjog lgb]{lzsf, @)&@ 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

अनुसूची-२ 
नेपाल सरकार र खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ ससं्था/स्थाननय ननकायको सहलगानीमा कायानन्ियन 

गररने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना 
 

 

आवेर्दन फारम 
१. आयोजनाको पररचय 

१.१ आयोजनाको नाम : ........................................................................................... 

१.२ आयोजना स्थल : गा.वि.स./नगरपासलका : .................................................. 

  स्जल्ला : ..................................... 

१.३  आयोजनाको ककससम : संचालनमा रहेको मौजुदा आयोजना   नयाँ 

२. संचालनमा रहेको मौजजर्दा आयोजनाको द्धववरण 

२.१ हालको खानेपानी आपूनतन तथा सरसफाइको अिस्था 

क) खानेपानी सेिा वितरण क्षेत्र तथा जनसंख्याको वििरण : 

िडा 
नं. 

खानेपानी सेिा उपलव्ि गराइएको 
टोल/बस्ती/गाउँ/नगरहरुको नाम 

घरिुरी 
संख्या 

हालको 
जनसं
ख्या 

वितररत िारा संख्या पक्की 
चपी 
भएको 
घर 

संख्या 

ननजी 
िारा 

सािनजनन
क िारा 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

उपभोक्ता संस्थाबाट  आयोजना संचालन/ममनत संभार  
 

आयोजनाको बस्तजजस्थनत सम्बन्त्धी वाद्धषाक प्रनतवेर्दन, राजष्िय सूचना 
संजालमा अद्याबहर्दकरण  

खानेपानी डडसभजन/सब-डडसभजन कायानलय, 
क्षेत्रीय अनगुमन तथा सुपररिेक्षण कायानलय 
आयोजना व्यिस्थापन कायानलय खानेपानी 

तथा ढल ननकास विभाग बाट ननररक्षण तथा 
सुपररिेक्षण 

 
 

 आयोजनाको ननमानण कायन सम्पन्न भएपनछ सो को जाचँ पास गरी उपभोक्ता संस्थालाई आयोजना हस्तान्तरण 
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 जम्मा   
 

  

ख) खानेपानी आपूनतनको अिस्था  :    पयानप्त सन्तोषजनक

 अपयानप्त 

ग) वितररत खानेपानीको गुणस्तर  :    राम्रो        सन्तोषजनक

             ननम्नस्तर 

घ) खानेपानी वितरणको समय : ननरन्तर २४ घण्टा सरदर ददनको ....... घण्टा 

ङ) खानेपानी महसूल : प्रनत मदहना सरदर रु. .......... प्रनत युननट िा सरदर रु. .......... प्रनत िारा 

च) संकसलत महसूल ममनत सम्भार संचालनको लाधग : पयानप्त छ            पयानप्त छैन  बचत हुन्छ 

छ) उपभोक्ता संस्था दतानः     भएको             नभएको  

ज) उपभोक्तासंस्थाको लेखा परीक्षणः   भएको            नभएको 

२.२ मौजुदा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीमा भएका संरचनाहरुको वििरण 

क) संरचनाहरुको वििरण : 
 
 

क्र.स.ं 
मौजुदा संरचनाको ककससम 

(वििरण) 
युननट   
(इकाई) 

युननट 
संख्या/ 
पररमाण 

युननटको 
क्षमता 

हालको अिस्था* 

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

* राम्रो/सािारण ममनत गनुनपने/जीणन (पून: ननमानण गनुनपने) 
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ख) हाल प्रयोगमा रहेको खानेपानीको स्रोतको नाम र ककससम : .............................  .............. 
 ...........................  ............. 
 ...........................  ............. 
 ...........................  ............. 

ग) स्रोत(हरु)िाट उपलव्ि पानीको पररमाण :  यथेरट दठक्क ज्यादै कम 

घ) स्रोतमा पानीको गुणस्तर :   सँिै सफा िषानमा िसमलो  सँिै िसमलो  

ङ) स्रोतको विश्िसननयता : िषैभरीलाई पयानप्त पुग्ने गमी मौसममा अपयानप्त 

च) आयोजना क्षेत्रमा सािनजननक शौचालयको संख्या : .............. 

२.३ आयोजनामा उपलब्ध जग्गाको द्धववरण 

क) जग्गा उपलब्ि भए जग्गाको पररमाण     ......................... 
ख) जग्गा उपलब्ि नभए आिश्यक जग्गा उपलब्ि गराउनः      सक्न े                    नसक्न े 

३. सहलगानीमा कायाान्त्वयन गना प्रस्ताद्धवत आयोजनाको द्धववरण 

 ३.१ सहलगानीमा कायाान्त्वयन गना प्रस्ताद्धवत आयोजनाको क्रकशसम : 

 मौजुदा आयोजनामा खानेपानीका संरचनाहरु सुिार/थप गरी सेिा सुिार एिं स्तरोन्नती 

 मौजुदा खानेपानी आयोजनाको सेिा क्षेत्र विस्तार 

 मौजुदा आयोजनामा सािनजननक सरसफाइका संरचनाहरुको ननमानण 

 नयाँ खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना 

 सािनजननक सरसफाइ आयोजना 

 

३.२ खानेपानीको सेवास्तर अशभबदृ्धि वा सेवा क्षेर द्धवस्तारका लागग प्रस्ताद्धवत संरचनाहरु 

क) ननमानण गनुनपने संरचनाहरुको वििरण : 

क्र.स.ं संरचनाको ककससम 

सेिास्तर असभबदृ्धीको 
लाधग मौजुदा 

आयोजनामा सुिार िा 
थप नयाँ ननमानण गनुनपने 

सेिा के्षत्र विस्तारको लाधग 
मौजुदा िा नया ँ

आयोजनामा ननमानण 
गनुनपने 

युननट   
(इका
ई) 

पररमा
ण 

युननट 
क्षमता 

युननट   
(इकाई

) 

पररमा
ण 

युननट 
क्षमता 
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ख) खानेपानीको स्रोत सम्िन्िी वििरण : 

 मौजुदा आयोजनामा खानेपानीको मौजुदा स्रोत(हरु) :  पयानप्त छ  पयानप्त छैन 

 मौजुदा आयोजनामा थप गनुनपने खानेपानीका स्रोत(हरु) : 

 स्रोतको नाम ककससम स्रोतको क्षमता 

१. .................................... .................. ........... सल/सेकण्ड 

२. .................................... .................. ........... सल/सेकण्ड 

३. .................................... .................. ........... सल/सेकण्ड 

 

 नयाँ आयोजनामा सम्भावित खानेपानीको स्रोत(हरु) 

 स्रोतको नाम ककससम स्रोतको क्षमता 

१. .................................... .................. ........... सल/सेकण्ड 

२. .................................... .................. ........... सल/सेकण्ड 

३. .................................... .................. ........... सल/सेकण्ड 

ग) सेवास्तर अशभबदृ्धि वा सेवा क्षेर द्धवस्तारवाट लाभाजन्त्वत हजने जनसंख्याको द्धववरण : 

िडा 
नं. 

आयोजना सम्पन्न भए पश्चात खानेपानी सेिा पाउने 
टोल/बस्ती/गाउँ/नगरहरुको नाम 

सेिास्तर 
असभिदृ्धीबाट 

लाभास्न्ित हुने 

सेिाके्षत्र विस्तार िा 
नया ँआयोजना 
ननमानणिाट थप 
लाभास्न्ित हुने 

घरिुरी 
संख्या 

जनसं
ख्या 

घरिुरी 
संख्या 

जनसं
ख्या 
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 जम्मा     

 िरटव्य: आयोजना ननमानण अिधिमा आयोजना के्षत्रलाई खुला ददशा मुक्त के्षत्र घोषणा गररने भएकोले शत प्रनतशत घरमा 
शौचालय भएको हुनेछ । 

३.३ सावाजननक सरसफाइका संरचनाहरु 
क) प्रस्तावित संरचनाको ककससम :  स्याननटरी ढल सतह ढल ननकास 

 फोहरमैला व्यिस्थापन               अन्य 

ख) लाभास्न्ित हुने : घरिुरी संख्या............ जनसंख्या ............... 

ग) ननमानण गनन प्रस्तावित संरचनाहरुको वििरण : 

क्र.स.ं संरचनाको ककससम 

युननट   
(इकाई

) 

पररमा
ण 

युननट 
क्षमता 

     
     
     

 
३.४ जनचतेना तथा क्षमता अशभबदृ्नि कायाक्रम 

क्र.स.ं तासलम/कायनक्रमको वििरण 

युननट   
(इकाई

) 
पररमाण 

जम्मा सहभागी 
संख्या 

     
     
     
     
     
     
     

४. प्रस्ताद्धवत आयोजनामा बेहोने लगानीको अनजपात 

क्र
.
सं
. 

प्रस्तावित आयोजना/कायनक्रमको 
वििरण 

आयोजनाको कूल लागतमा 
उपभोक्ता संस्थाले 
बेहोन ेलागतको 

अनुपात (प्रनतशत) 

स्थानीय ननकायले 
बेहोन ेलागतको 

अनुपात      
(प्रनतशत) 

नेपाल सरकारले 
बेहोन ेलागतको 

अनुपात     
(प्रनतशत) नगद स्जन्सी 
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५. वतामान खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्था सम्वन्त्धी जानकारी 
क) खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको कायानलयको : फोन नं. ......................  फ्याक्स नं. ....................... 
ख) संस्थाका पदाधिकारीहरुको वििरण : 

क्र.स.ं पद मदहला पुरुष पदाधिकारीको नाम सम्पकन  मोबाइल/फोन नं. 
१ अध्यक्ष 

    
२ उपाध्यक्ष 

    
३ सधचि 

    
४ कोषाध्यक्ष 

    
५ सदस्य 

    
६ सदस्य 

    
७ सदस्य 

    
८ सदस्य 

    
९ सदस्य 

    

ग) खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थामा कायनरत कमनचारी संख्या :- .......... जना–   मदहला........, पुरुष...... 

प्रस्तावित आयोजना उपभोक्ता समुदायको िास्तविक आिश्यकता भएकोले नेपाल सरकारको सहलगानी कायनक्रमको शतनहरु पालना 
गरेर कायानन्ियन गनन यस खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको तफन िाट प्रनतबद्धता जाहेर गदनछौ । 
 
 
 ——————————————— ——————————————— 
   (..........................)   (..........................) 
 सधचि अध्यक्ष 

..................... खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्था 
समनत:– ........................... 
 

........................... खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले यस आिेदन फारममा प्रस्ताि गरेको सािनजननक सरसफाइ सम्िस्न्ित 
आयोजना संयुक्त रुपमा सहलगानी गरी कायानन्ियन गनन यस स्जल्ला विकास ससमनत/ नगरपासलका/गाउं विकास ससमनतको सहमती 
रहेकोले सहलगानीको उद्देश्य एिं कायनप्रकक्रया अनुरुप आयोजना कायानन्ियन गनन र ननिानररत प्राििान अनुरुप आयोजनाको लागत 
बेहोन ेप्रनतिद्धता जाहेर गदनछौं ।  
 
 
 ——————————————— ——————————————— 
  

ननकायको नाम : ....................................................................... 
समनत:– ........................... 
(एक भन्दा बढी स्थानीय ननकायले लगानी गने अिस्थामा प्रत्येक ननकायको सहमती एिं प्रनतबद्धता संलग्न राख्नुपदनछ) । 
 
यस आिेदन फारममा उस्ल्लखखत वििरण अनुसारको आयोजना कायानन्ियन गनन उधचत एिं आिश्यक भएकोले आयोजना 
कायानन्ियनको लाधग ससफाररश गररएको छ ।  
 
   
  (...............................) 
  स्थानीय विकास अधिकारी 
  स्जल्ला विकास ससमनतको कायानलय 
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समनत:– ........................... 

आिेदन पत्रसाथ संलग्न कागजात 

१. उपभोक्ता संस्था दतान प्रमाणपत्रको फोटाकपी – पाना ........ 
२. उपभोक्ता संस्थाको वििानको फोटोकपी – पाना ........ 
३. पनछल्लो िषनको लेखा परीक्षण प्रनतिेदनको फोटोकपी – पाना ........ 
४. आयोजनाको लागी आिश्यक जग्गा खरीद भएको भए सोको वििरण– पाना ........ 
५. आम उपभोक्ता संग योजना माग सम्बस्न्ि भएको छलफलको माइन्युट – पाना ........ 


