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व्यावसायिक िोजनाको आवश्िकता र तजजुमा प्रकृ िा
व्यावसायिक िोजनाको आवश्िकता
व्यावसायिक िोजना तजजुमा प्रकृ िा
खण्ड "क" स्थानीि साझेदारहरूसंग छलफल
स्थानीि सरोकारवालाहरु संगको छलफल एबं परामर्ु (local stakeholders Consultation)
व्यावसायिक िोजना तजजुमा समूह गठन (Formation of working Group)
संस्थागत व्यवस्थाको अध्ििन (Assessment of Institutional Arrangements)
प्रायवयिक र यवत्तीि पक्षहरुको अध्ििन (Assessment of Technical and Financial Aspects )
माग र आपूर्तत अवस्था (Demand and supply capacity )
संस्थाको महत्वपूर्ु मजद्दाहरु (Issues) को पयहचान र सम्भायबत समािानका उपािहरु
खण्ड (ख) संस्थाको मूलिांकन
संस्थाको संयक्षप्त जानकारी
व्यावसायिक िोजना ककन तिार गनु लायगएको हो ?
व्यावसायिक िोजनाको अविी
आिोजनाको भौगोयलक अवयस्थत
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्त्त्ता संस्थाको यववरर्
उपभोक्त् संस्थाका कािुसयमयत सदस्िहरुको यववरर्
व्यावसायिक िोजनाको उदेश्ि र तिार गदाुका प्रकृ िाहरु
हालको अवस्था (Existing situation)

पानीको श्रोत, उत्पादन, यवतरर् र पानी चजहावटको अवस्था
पानीको गजर्स्तर
मानव संसािन
संस्थाको यवयत्ति अवस्था
चालज आम्दानी र चालज खचु यववरर्
नगद प्रवाह यववरर्
पानी महसजल र िारा जडान र्जलक
पूूँजीगत लगानी
संस्थाको सम्पयत्त यववरर्
कािु सम्पादन मूलिांकन सूचकाङ्हरु (Key performance Indicators)
खानेपानी आपूर्तत अनजपात (Water supply coverage)
सेवा प्रवाह ( Service Hours)
गजर्स्तर पररपालन (Quality compliance )
कमुचारी अनजपात (Staff Ratio)
यमटररङ अनजपात (Metering Ratio)
पानी उत्पादन अनजपात (Production Ratio)
उपभोग खपत अनजपात (Consumption Ratio)
खेर गएको पानी एवं गैर राजस्व पानी (Non-Revenue Water)
एकाई उत्पादन लागत (Unit production cost)
संञ्चालन अनजपात (Operation Ratio)
संकलन अनजपात (Collection Ratio)
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दूरदृयि (Vision), भावी सोच/पररलक्ष्ि (Mission), उदेश्िहरु (objectives), मजख्िनीयतहरु (Key policies)
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सवलपक्ष, दजबुलपक्ष, अवसरहरु र चजनौयतहरुको यवश्लेष्र् (Analysis of Strength, Weakness, Opportunities
and Threats- SWOT)
SWOT यवश्लेषर्को मागु दर्ुन
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खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थाले आफनो सेवाको सुनननितताका साथै सेवाग्राहीलाई नवश्वस्त पानन र सेवाको ददगोपनका
खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थाले आफनो सेवाको सुनननितताका साथै सेवाग्राहीलाई नवश्वस्त पानन र सेवाको ददगोपनका
लानग भावी योजना सनहतको रणनीनत तजुनमा गनुन पदनछ, जसलाई व्यावसानयक योजना भननन्छ । खानेपानी सेवाप्रदायक
लानग भावी योजना सनहतको रणनीनत तजुनमा गनुन पदनछ, जसलाई व्यावसानयक योजना भननन्छ । खानेपानी सेवाप्रदायक
संस्थाले ननम्न उद्देश्यका लानग व्यावसानयक योजना बनाउन आवश्यक पदनछ ।
संस्थाले ननम्न उद्देश्यका लानग व्यावसानयक योजना बनाउन आवश्यक पदनछ ।
१. सेवा प्रदानका लानग गररएको लगानीको औनित्य प्रमानणत गनन Ù
१. सेवा प्रदानका लानग गररएको लगानीको औनित्य प्रमानणत गनन Ù
२. पानी आपूर्ततको योजना बनाइ सेवाको सुनननितता प्रदान गनन Ù
२. पानी आपूर्ततको योजना बनाइ सेवाको सुनननितता प्रदान गनन Ù
३. नवद्यमान सेवाको अवस्थाको मूलयांकन गनन Ù
३. नवद्यमान सेवाको अवस्थाको मूलयांकन गनन Ù
४. खानेपानी सेवाको ददगोपन कायम गनन Ù
४. खानेपानी सेवाको ददगोपन कायम गनन Ù
५. हालको अवस्थामा गनुनपने सुधार र स्थानीय स्तरबाट हुन सक्ने सुधारहरुको पनहिान गरी आवश्यक सुधार गनन Ù
५. हालको अवस्थामा गनुनपने सुधार र स्थानीय स्तरबाट हुन सक्ने सुधारहरुको पनहिान गरी आवश्यक सुधार गनन Ù
६. भनवश्यको माग र आपूर्ततको सामन्जस्यता नमलाउन Ù
६. भनवश्यको माग र आपूर्ततको सामन्जस्यता नमलाउन Ù
७. आवश्यक मानव साधन, आर्तथक र नवत्तीय स्रोतको पनहिान गरी ब्यबस्था गनन Ù
७. आवश्यक मानव साधन, आर्तथक र नवत्तीय स्रोतको पनहिान गरी ब्यबस्था गनन Ù
८. अलपकालीन,
मध्यकालीन
र ददर्न
कालीन
अवनधमा
हुनेहुने
नवत्तीय
षष
णणगरी
८. अलपकालीन,
मध्यकालीन
र ददर्न
कालीन
अवनधमा
नवत्तीयउपलब्धीहरुको
उपलब्धीहरुकोनवश्ले
नवश्ले
गरीिरणबद्ध
िरणबद्धलगानी
लगानी
थप थप
गनन गनन
Ù Ù
९. से
( कायन
सनमनत
र व्यवस्थापन
) लाई
मागन
ननदेननदे
शनशनगननगनन। ।
९.वासेप्रदायक
वा प्रदायक
( कायन
सनमनत
र व्यवस्थापन
) लाई
मागन
(एक(एक
ब्यबनस्थत
खाने
पानी
आयोजनाको
ब्यबनस्थत
खाने
पानी
आयोजनाकोझलक
झलक) )
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ख) व्यावसाययक योजना ाजमजुाा ्रककयया
खानेपानी सेवाप्रदायक संस्थाको व्यावसानयक योजना तजुनमा गने प्रकृ यालाई तीन िरणमा बाड्न सदकन्छ ।

खानेपानी सेवा्रकदायक संस्थाको व्यावसाययक योजना ाजमजुाा ्रकयकया
प्रथम िरण

नितीय िरण

सरोकारवलासंगको
छलफल र सुझाब संकलन
ब्यबस्थापन र सन्िालन
नस्थनतको सुिाङक् मूलयांकन

हालको अबस्थामा सेवाको
स्तर र सञ्िालन नस्थनत
को मूलयांकन

सुनबधाको माग र जनअपेक्षा
को आँकलन

सेवाशुलक नतने
क्षमता र िाहनाको
पनहिान

नबत्तीय प्रक्षेपण

मूलयाङ्कन र कायानसम्पादन
सुिाङक सनहतको
कायनयोजना तजुनमा

प्रानबनधक तयारी र लागत
अनुमान

लगानी स्रोतको नननश्ितता

तेस्रो िरण

उपरोक्त्त्त तीन िरणहरुलाई पूरा गदान एउटा खानेपानी उपभोक्त्त्ता संस्थाको व्यावसानयक योजना ननमानण गनन सदकन्छ ।
प्रथम िरणमा बदि भन्दा बदि सरोकार पक्षको सहभानगता आवश्यक पदनछ भने नितीय िरणमा नवषय नवज्ञहरुको बदि
सहभानगता हुनु पदनछ । प्रथम र नितीय िरण पिात तेस्रो िरणमा आवश्यकता के हो र अब के काम गनन अनत आवश्यक
छ भन्ने आधारमा अगानि बढ्नु पदनछ । व्यावसानयक योजना ननमानणमा संस्थाका उच्च नजम्मेवार कमनिारी
पदानधकारीहरुको गहन भूनमका हुन्छ । व्यावसानयक योजना तजुनमा शुरु गनुन पूबन कमनिारीहरुलाई आवश्यक तथ्याङ्कहरु
एकनित गनन लगाउनु पदनछ ।
जस्तै- वार्तषक लेखापरीक्षण प्रनतवेदनहरु, धारा जिान संख्या, नमटर जिान संख्या, सेवा क्षेिको जनसंख्या,पानीको
माग,पानीको स्रोत , सम्भानवत थप हुन सक्ने स्रोतहरु, सेवा नवस्तारको सम्भावना, हालको सेवा समय, पानीको गुणस्तर,
गुणस्तर जांि एवं परीक्षणको अवस्था र ररपोटनहरु आदद ।
तथ्याङक संकलन गरर सके पनछ ब्याबसानयक योजनालई िार खण्िमा नबभाजन गरी प्रथम खण्िमा स्थानीय
सरोकारवालाहरुको रायसुझाब नलने, ददत्तीय खण्िमा संस्थाको मूलयाङकन गने, तृतीय खण्िमा सवलपक्ष, दुबनलपक्ष,
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अवसरहरु र िुनौनतहरुको नवश्लेष्ण (Analysis of Strength, Weakness, Opportunities and Threats- SWOT
analysis) र अनन्तम खण्िमा भावी कायनयोजना तयार गरी व्यावसानयक योजना तजुनमा गनन सदकन्छ ।
उपभोक्त्त्ता संस्थाले आफ्नो व्यावसानयक योजना आफै तयार गनन सकु न् भन्ने उद्देश्यले यस ननदेनशकामा ननम्न अनुसार िार
खण्िमा के कसरी तयार गने पूणन रुपमा ब्यख्या गररएको छ ।

्रकथा खण्डः ‘क’ –स्थानीय साझेदा हरु सगं को छलफल
यो खण्ि व्यावसानयक योजनाको प्रकृ याको थालनी हो । व्यावसानयक योजना सेवाग्राहीहरुले स्वीकार गनन योग्य हुनु
पदनछ । सेवाग्राहीहरुले तव माि नस्वकार गदनछन जव सेवाग्राहीहरुको भावना, िहाना योजनाले समावेश गदनछ । त्यसैले
यस ननदेनशकामा स्थानीय सरोकार राख्ने व्यनिहरु, सरोकारपक्षहरु, जानकारहरु संग कसरी राय सुझाव नलने, त्यस्ता
सरोकारवालाहरु को हुन सक्त्दछन, छलफल राय सुझाव नलन कु न प्रकृ या अपनाउने र कु न कु न नवषयमा रायसुझाव नलने
भन्ने वारे मा व्याख्या गररएको छ ।

यदयाय खण्ड ‘ख’ – हालको अवस्थाको ाूलयांकन –
व्यवसायीक योजना तजुनमा गदान व्यावसानयक योजनाको लेखन यस खण्िवाट शुरु गनुन पदनछ । कु नै पनन संस्थाको
व्यावसानयक योजना वनाउदा हालको अवस्थाको मूलयांकन एक महत्वपूणन अंग हो । हाल संस्था के अवस्थामा छ भन्ने
जानकारी पूणन रुपमा नभएसम्म के काम गनुन पदनछ भनेर योजना वनाउन प्राय सम्भव हुदैन । खानेपानी उपभोक्त्त्ता
सनमनतले आफ्नो व्यावसानयक योजना तजुनमा गदान आफ्नो संस्था दकन, कनहले र कसरी स्थापना भयो भन्नेवाट शुरु गरी
प्रानवनधक रुपमा कसरी िलेको छ, लगायत नवत्तीय अवस्था कस्तो छ भन्ने सके सम्म नवगत ५ वषनको तथ्याङ्क के लाउनु
पदनछ । ‘खानेपानी सेवा प्रदायक संस्था’ को कायनसम्पादन मूलयांकन गनन ११ वटा सूिकांङ्कहरु र सूिकांङ्क कसरी
गणना गने भन्ने सूि सनहत आवश्यक फारमहरुको नमूना यस खण्िमा ददइएको छ ।

ायाीय खण्ड ‘ग’ दू दृयि ,भावीसोच, उद्देश्य,अवस चजुनौाीहरु
सरोकारवालाहरु संगको छलफलबाट प्राप्त सुझाबहरु, सुधारको िाहना, सम्भानवत समस्याहरु, सेवा सुधारका
सम्भाबनाहरु र हालको अवस्थाको मूलयाङकनबाट खानेपानी सेवा ददन सक्ने सहज वातावरण कसरी देनखन्छ, सेवाको
स्तर सवनसुलभ वनाउन सक्ने कस्ता अवस्थाहरु छन्, कु न कु न नवषय तथा वातावरणले सेवा प्रवाहनमा वाधा पुयानउन
सक्त्दछन , िुनौतीहरु के के हुन् त्यसलाई समाधान गनन क-कसको सहयोग आवश्यक पदनछ , कस्ता रणनीनतक उद्देश्यहरु
नलन सदकन्छ भन्ने यस खण्िमा उदाहरण सनहत व्याख्या गररएको छ । प्रत्येक उपभोक्त्त्ता संस्थाका अवसर र िुनौतीहरु
फरक फरक हुन सक्त्दछन त्यसैले खण्ि ‘क’ सरोकारवालाहरुसंगको छलफलवाट प्राप्त राय र सुझावले यो खण्ि लेखनमा
सहयोग पुग्दछ ।
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खण्ड ‘घ’ भावी णनीया कायमयोजना
खण्ि "क" मा प्राप्त सुझाव खण्ि "ख" बाट हालको अवस्थाको जानकारी र खण्ि "ग" बाट भावी ददशा ननदेश तय भै
सके पनछ यस खण्िमा सेवाको स्तर बृनद्धका लानग नलनु पने रणनीनत र कायनयोजना तजुनमा गनुन पदनछ । यस खण्िमा
खानेपानी उपभोक्त्त्ता संस्थाको सेवा स्तर बृनद्धका लानग हुन सक्ने कायनयोजनाहरुको उदाहरण सनहतको खाका ददईएको
छ । नेपालका खानेपानी उपभोक्त्त्ता संस्थाहरु भौगोनलक, सामानजक एवं आर्तथक रुपमा फरक फरक अवस्थाका भएकोले
उललेख गररएका सवै कायनयोजनाहरु कु नै उपभोक्त्त्ता संस्थालाई आवश्यक नहुन पनन सक्त्दछन जस्तैैः नगर वा गाँउ
पानलकाको सम्पूणन भू-भागमा सेवा प्रदान गरररहेका र सेवा क्षेि थप गनुन नपने भएको अवस्थामा “सेवा क्षेि नवस्तार
कायन योजना “आवश्यक नपनन सक्त्दछ । त्यस्तै सम्पूणन उपभोक्त्त्ताहरुले शत प्रनतशत महसूल समयमा वुझाउने गरे का छन
भने ‘महसूल संकलन समयमा गने ‘ कायनयोजना आवश्यक नहुन सक्त्दछ, त्यसैगरी यस ननदेनशका मा उललेख नभएको तर
कु नै उपभोक्त्त्ता संस्थालाई आवश्यक हुन सक्ने जस्तैैः कु नै नननित तोदकएको “वस्तीमा सेवा नवस्तार गने कायनयोजना “
थप गनुन पने पनन हुन सक्त्दछ । त्यसैले उपभोक्त्त्ता संस्थाले आफ्नो कायनयोजना बनाउँ दा आफ्नो आवश्यकता अनुसार
वनाउनु पदनछ । कायन योजनाको मूल खाका खण्ि "क" मा उललेख गररएको प्रकृ याबाट प्राप्त गनुन पदनछ ।
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खण्ड (क) स्थानीय साझेदा हरूसंग छलफल
खानेपानी उपभोक्त्त्ता संस्थाको व्यावसानयक योजना तजुनमा गदान स्थानीय सरोकारवालाको महत्वपूणन भूनमका हुन्छ ।
स्थानीय स्तरमा सरोकार राख्ने ब्यक्त्त्तीहरुको राय सुझाब अनुसार तयार गदान सवैको अपनत्व हुन्छ भने अको तफन
जनमानसमा हालको सेवाको बारे मा सोिाइ के छ र कस्तो सेवाको अपेक्षा राखेका छन ? सोको जानकारी बाट नै एक
कायानन्वयन योग्य व्यावसानयक योजना तजुनमा गनन सदकन्छ । स्थानीय सरोकारवालाहरु को सहयोग ननम्न प्रदिया
अनुसार नलन सदकन्छ ।

(क) स्थानीय स ोका वालाहरु संगको छलफल एबं प ाार्म (Local Stakeholders Consultation)
सरोकारवाला, साझेदारहरूसँग छलफल तथा परामशनका लानग सम्बनन्धत पक्षहरुको भेला गनुन पदनछ । उि भेलामा
खानेपानी सेवा सुनबधाको हालको अवस्थामा संस्थाको क्षमता, जनगुनासाहरु, खानेपानी बारे जनिाहना, संस्थागत /
नवत्तीय तथा प्रानवनधक क्षेिहरूको अवस्था र सुधारका लानग आवश्यक लगानीका बारे मा नबस्तृत छलफल गनुन पदनछ ।
सोही भेलामा हालको रानिय खानेपानी तथा सरसफाइ नीनत र नवद्यमान कानूनी अवस्थाबारे पनन जानकारी गराउनु
पदनछ । छलफलमा सेवा सुनबधाको शुलक र खानेपानी महसुल बारे उपभोक्त्त्ताहरुको राय, हालका मुख्य मुद्दाहरू एवं
स्थानीयाहरुको आवश्यकता र िाहनको जानकारी बुझ्नु पदनछ । । यसरी गररएको छलफलबाट प्रारनम्भक सनमक्षा गरी
स्थानीय सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझाव अनुसारको सुधारका लानग आवश्यक नीनत, कानुनी संरिना, खानेपानी
क्षेिमा उपभोक्त्त्ता सनमनतको अनधकार र दानयत्वको पररनध नभि रहेर व्यावसानयक योजनाको प्रारनम्भक मूलयांकन ररपोटन
तयार गनुन पदनछ । प्रारनम्भक ररपोटनमा संस्थाका प्रमुख िुनौतीहरूको पनहिान गरी संस्थागत, नवत्तीय वा प्रानवनधक
क्षेिहरूको ठोस सुधारका लानग आवश्यक नवषयमा उद्देश्यहरू सनहत पररभानषत गने, सेवा सन्िालनका सकारात्मक
प्रभावका सुनननित्ताका साथ साथै अन्य दीर्नकालीन सुधारको पक्ष पनहिान गरी आवश्यक पहल नलनु पने नवषयमा
स्पष्टता हुनु पदनछ ।

स्थानीय साझेदा हरूसँग छलफल ाथा प ाार्म यलने कायमको लायग यनम्न ार का अपनाउन सयकन्छ ।
बस्ती वा सेवाक्षेि नभिका स्थानीय स्तरमा व्यावसानयक योजना प्रदियाको नेतृत्व गनन सक्ने, खानेपानी सेवाको सुधार
िाहने, सेबाको स्तर बिाउन िाहने ,खानेपानी सेवाको बारे मा जानकार स्थानीय नेताहरू तथा स्थानीय अगुवाहरुको
पनहिान गरी एक बृहत भेला आयोजन गने,
भेलामा ननम्न नवषयमा परामशन नलने
 खानेपानीको सेवा सम्बन्धमा गाँउ, बस्ती वा नगरमा सब भन्दा महत्वपूणन समस्याहरु के हुन्? पनहिान गने,
 पनहिान गररएका गंभीर नवषयहरु को प्राथनमकता तयार गने,
 सेवा प्रदानमा भएका कमजोरीहरु मध्ये तत्काल समाधान गनन सदकने समस्याहरु पनहिान गने ,
 कु नै नवषयमा वाहय दक्षता आवश्यक पदनछ भने नत वाहय दक्षता भएका व्यनि संस्थाहरुको पनहिान गने ,
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१. खानेपानी आपूर्तत प्रणाली र उपयोनगताको बारे मा जनिाहनाको अध्ययन र नबश्लेषण गरी उपलब्ध तथ्याङकहरुमा
भएका कनम कमजोररमा सुधारका आधारहरु खोज्ने ।
२. सेवा स्तर सुधारको लानग वाहय पक्षहरु (जोनिएका गाँउ, नगरहरु एवं सेवा क्षेिहरु, लगानी कतान, रृणृणदाता ,
अनुदान दाता , ननजी व्यवसानयहरु, परामशनदाताहरु) को सहयोग आवश्यक छ वा छैन एदकन गरी यदद सहयोग
आवश्यक छ भने सहयोग कसरी नलने बारे छलफल गरी उनित राय सुझावहरु नलने ।
उपरोि अनुसार छलफल गदान ननस्के का नवषयहरुको रटपोट गरी राख्नु पदनछ र रटपोट सवै लाई जानाकारी गराउनु
पदनछ जस्ले गदान सरोकारवालाहरुले व्यावसानयक योजनालाई सहज रुपले अपनाउन सकु न । यसरी बृहत रुपमा
छलफल गरी सोही समुहबाट नवषयका जानकारहरुको एक सानो कायनगत समुह (working group ) गठन गने ।
न ा समुह गठन (Formation of Working Group)
३. (ख) व्यावसानयक योजना तजुम
उपरोि अनुसारको छलफल एवं परामशनबाट स्थानीय सरोकार राख्ने र जानाकारहरु सनहत उपभोक्त्त्ता सनमनतका
नजम्मेबार पदानधकारीहरु, संस्थामा रहेका नजम्मेवार कमनिारीहरु, व्यावसानयक योजना तजुनमामा दख्खल भएका
व्यनिहरु एबं नवषय नवज्ञहरु सनम्मनलत एक कायनगत समुह (Working Group )गठन गनुन पदनछ ।
व्यावसानयक योजना तजुनमा समुह (Business Planning Working Group )

व्यावसानयक योजना तजुनमा समुह (Business Planning Working Group ) मा ननम्न नवषयहरुमा नबस्तृत
अध्ययन गने र उपयुि परामशन नलनु पदनछ१. संस्थागत व्यवस्थाको लेखा जोखा -Assessment of Institutional Arrangements
२. संस्थाको प्रानवनधक पक्षहरू र नवत्तीय पक्षहरूको लेखा जोखा - Assessment of Technical And
Financial Aspects
३. माग र आपूर्ततको अबस्था - Demand and supply status
४. संस्थाका महत्वपूणन मुद्दाहरू (Issues)को पनहिान र समाधानका उपायहरु
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१. संस्थागत व्यवस्थाको अध्ययन (Assessment of Institutional Arrangements )
 नवद्यमान संस्थागत व्यवस्थाहरू पनयाप्त छन् वा सुधार गनुनपछन ?
 हालको सेवाको लानग उपलब्ध जनशनि, कमनिारीहरुको कायानक्षमता र कमजोरीहरू पनहिान गने,
 तत्काल सुधार गनुन पने नवषयहरु र तत्काल सुधार गनन सदकने नवषयहरु के के हुन सक्त्दछन, पनहिान गने,
 समग्र संस्थागत रूपरे खा समीक्षा गने ,
 खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाका कायनहरूको सम्बन्धमा ननयमन ननकाय पनहिान गने,
 संस्थाको सम्पनत्त र स्वानमत्व को पनहिान र नववेिना गने,
 संस्थागत सुधारका लानग वाहय दक्षता आवश्यक पदनछ भने सम्भानवत ब्यनि एवं संस्थाको पनहिान गने,
 सरोकारवालाहरुसंगको बृहत छलफलबाट सरोकारवालाहरुले िाहेको संस्थागत व्यवस्था अनुसार संस्थागत
संरिनाको आकं लन गने
२. प्रानवनधक र नवत्तीय पक्षहरूको अध्ययन ( Assessment of Technical And Financial Aspects)
 संस्थाको कायानसन्िालनमा प्रानवनधक अवस्था एवं प्रानवनधक उपलब्धी तथा सेवा प्रवाह क्षमताको मूलयांकन गने,
 प्रानवनधक रुपमा भएका क्षमता (Technical capability ), हालको सेवाको स्तर, पानीको गुणस्तर, मौजुदा
प्रानवनधक पूवानधारहरु, मेनशन औजारहरु र नतनको अवस्थाको मुलयाङकन गने ,
 क्षमता बृनद्धका लानग अलपकालीन, मद्य्यकालीन र दीर्नकालीन सुधारका नवकलपहरू पनहिान गने,
 आफनो सेवाक्षेि नभिका सेवाग्राही एवं वासीन्दाहरूले खानेपानी र सरसफाइसेवा हाल कसरी प्राप्त गरे का छन
पनहिान गने
 हालसम्मको नवत्तीय अवस्था, संस्थाको वार्तषक आम्दानी र खिन, नगद मौजदातको अवस्था र नबत्तीय सक्षमता
( Financial Viability )को मूलयाङकन (लेखा परीक्षण बाट प्राप्त नबनत्तय नववरणहरुबाट) अध्ययन गने,
 प्रानवनधक क्षेि र नवनत्तय क्षेिका तत्काल गनुनपने सुधारहरु एवं सानो सुधारबाट तुरुन्त उपलब्धी हुने नवषयहरु
पनहिान गने ,
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३. माग र आपूर्ततको अवस्था ( Demand and supply capacity )
 सेवाग्राहीले प्राप्त गरे को सेवा, सेवाशुलक नतनन सक्ने क्षमता, सेवाको मागको अवस्थाबारे जानकारी नलने,
 सोही क्षेिमा अन्य सेवा प्रदायकहरुले सेवा सञ्चालन गरे को भए प्रदान गरे को सेवाको नस्थनत र कभरे जको
बारे मा जानकारी प्राप्त गने ,
 उपलब्ध गराइएका प्रत्येक सेवाको लानग सेवाको स्तर र सेवाका शुलकहरूको जानकारी प्राप्त गने ।
 हालको सेवाक्षेि नभिका र सम्भानवत थप गररने सेवाक्षेिका ग्राहकहरुको वगन र प्रत्येक वगन को आय स्तर, सेवा
जिान गनन र सेवा शुलक नतनन सक्ने क्षमता एबं वैकनलपक उपयोगको लानग सेवा शुलक भुिानी गने िाहनाको
नवश्लेषण गने ।
 वतनमान र भनवष्यको आपूर्तत र माग सन्तुलनको मूलयांकन गने ।
४. संस्थाको महत्वपूणन मुद्दाहरू (Issues ) को पनहिान र सम्भानवत समाधानका उपायहरु
 पनहिान गररएका समस्याहरुको समग्र सूिी तयार गने ।
 पनहिान भएका समस्याहरुको प्राथनमकता ननधानरण गने ।
 तत्काल गनुनपने कामहरु के के हुन , ती कामहरु कसरी गनन सदकन्छ , कस्तो दक्षता आवश्यक पदनछ , को माफन त
कनत लागतमा गनन सदकएला छु ट्याउने ।
 सुधार गनुन पने नवषयहरु को एदकन गरे र सुधारको लानग लाग्ने अनुमाननत लागत तयार गने ।
 पनहिान गररएका समस्याहरुको लानग आवश्यक लगानी कसरी जुटाउने, लगानीको स्रोत के के हुन सक्त्दछन,
जनासहभानगता हुन सक्त्दछ वा सक्त्दैन, जनसहभानगता सम्भब भए के कनत कसरी जुटाउने भन्ने बारे मा तयारी
गने ।
यसरी स्थानीय सरोकारहरुको ठू लो समूह र व्यावसानयक योजना तजुनमा कायनगत समुहको छलफल र ननष्कषनलाई
रटपोट गरी ब्याबसनयक योजना बनाउदा नत नवषयहरु समाबेस गने गरी तयार हुनुपदनछ र व्यावसानयक योजना
बनाउन थालनु पदनछ ।
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खण्ड (ख) सस्ं थाको ाूलयाक
ं न
उललेनखत खण्ि (क) अनुसारको कायनपिात आफनो संस्थाको ब्याबसानयक योजना तयार ननम्न अनुसारको िाँिमा तयार
गनुन पदनछ ।
(क ) पृष्ठभूनमैः

१. संस्थाको सयं िप्त जानका ीः
संस्था कनहले र कसरी स्थापना भएको हो, शुरूमा के उदेश्य रानखएको नथयो लगायतका नववरणहरु छोटकरीमा ददनु
पदनछ ।
उदाहरण
शुद्ध, सफा र सुरनक्षत खानेपानीको टड्कारो आवश्यकतालाई पररपूर्तत गननको लानग तत्कालीन स्थानीय ननकाय/तह
........... को पहलमा नव.सं. ..... मा स्थापना भएतापनन प्रिनलत कानूनी प्रावधान अनुसार संस्थागत रुपमा जलस्रोत
ऐन २०४९ तथा जलस्रोत ननयमावली २०५० अन्तगनत नजलला जलस्रोत सनमनत .......

मा नमनत .........

दतान

नं. .......... मा दतान भै अनवनछछन्न रुपमा कायनरत रहेको छ ।

२. व्यावसाययक योजना यकन ाया गनम लायगएको हो?
व्यावसानयक योजना दकन र के उदेश्यको लानग तयार गनन लानगएको हो ? सो बारे छोटकरी नववरण लेख्नु पदनछ ।
उदाहरण
............ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्त्त्ता संस्थाको व्यावसानयक योजना (Business Plan ) ले यस आयोजना
क्षेिनभिका उपभोक्त्त्ताहरु, कायनसनमनतका पदानधकारीहरु, स्थानीय तहका नजम्मेवार पदानधकारीहरु र सम्वनन्धत अन्य
सरोकारवाला व्यनिहरुलाइन संस्थाको हालको अवस्था को साथै संस्थाले अवलम्वन गने दूरदृनष्ट, नमसन, उद्देश्य र नलने
रणनीनतहरु का साथै आगामी वषनहरुमा संस्थाले गनन िाहेका कामहरु को नववरण उपलव्ध गराउने छ । संस्थाका सवल
एवं दुवनल पक्षहरुको सूक्ष्म ज्ञान, उपलबध अवसरहरु सनहत आगामी ५ वषननभि संस्थाले अवलम्वन गने रणनीनतक
कायनयोजना सनहतको नवस्तृत नववरण सहज रुपले उपलव्ध गराउने छ । संस्थाका नजम्मेवार पदानधकारीहरुलाइन वार्तषक
योजना तजुनमा गदान आधारपिको रुपमा उपयोग गनन सहयोग पुराउने छ ।
............पानलका क्षेिनभि अन्य उपभोक्त्त्ता संस्थाहरु समेत रहेको अवस्थामा (भएमाि) यस व्यावसानयक योजनाले
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्त्त्ता संस्थाको सेवा क्षेि ( Service Area )

.......... माि समावेश गरे को छ ।

सेवा क्षेिनभि अन्य सेवा प्रदायक भए अन्य सेवा प्रदायकले सेवा पुर्याएको क्षेि र सेवाको स्तर उललेख गनुन पदनछ ।
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३. व्यावसाययक योजनाको अवय ः
कनत समय देखी कनत समयसम्मको लानग यो व्यावसानयक योजना बनाएको हो, सोको नवस्तृत समय नसमा तानलका तथा
कनत समय देनख कनत समयको Projected details राख्ने हो सो समय नसमाको छोटकरी नववरण ददनु पदनछ ।
उदाहरण

व्यावसानयक योजना प्रत्येक वषनको उपलव्धीहरु समावेश गरी अध्यावनधक गदै लैजाने गरी आगामी ५ वषन (आ.व......
देनख ... आ. व. सम्म) कालानग तयार गररएको छ । यसैलाइ आधार मानी ददर्नकालीन योजना १० देखी १५ वषनको
बनाउन समेत सहयोग पुग्ने छ ।

४. आयोजनाको भौगोयलक अवयस्थया
......................प्रदेश…..नजलला…………….नगरपानलका/ गाउँ पानलकाको समाबेस गरे को निि ( निि Google map
बाट पनन नलन सदकन्छ ) आयोजनाले समेटेको क्षेिको नििमा अन्य भौगोनलक सूिनाहरु समावेश गनुन पने भए सम्बनन्धत
क्षेिमा समावेश गने । आयोजनाको भौगोनलक अवनस्थनतले आयोजनाले ददने खानेपानीका सम्भानवत उपभोक्त्त्ता देखाउने
भएकाले यस क्षेिमा के के छन्

जस्तैैः कस्ता उपभोक्त्त्ताहरु छन् , उपभोक्त्त्ताको ियशनि कस्तो छ , पनछललो समयमा

आयोजना क्षेिमा जनसंख्या वृनि कसरी भइराखेको छ, आर्तथक गनतनवधीहरु कसरी विीरहेका छन् समेत यस खण्िमा
समावेश गनुन पदनछ ।

५. खानेपानी ाथा स सफाइ उपभोक्त्ता संस्थाको यवव णः
यस नववरणमा सनक्षप्त रुपमा ननम्न कु राहरु समावेश हुनु पदनछ
 आयोजनाको शुरुवात नमनतैः
 संस्थाको दतान नववरणैः
 आयोजना ननमानणमा आर्तथक सहयोग गने संस्थाहरुैः
 आयोजना ननमानणको िरणमा उपभोक्त्त्ताहरु बाट जनसहभानगता बापत उठे को रकमको नववरणैः
 आयोजनाको कू ल लागतैः
 आयोजना क्षेि पनछ थनपएको भए सो को नववरणैः
 जनरृणमदान , सापटी तथा ऋणको नववरणैः
 आयोजना ननमानणका नवनभन्न िरणहरु भए सो कु न कु न समयमा भए सोको नववरणैः
 भौगोनलक क्षेि नववरण-आयोजनाले समाबेस गरे को क्षेि विा नम्बर, टोल, बस्ती,र जनसख्या उललेख गनुन पदनछ।
 आयोजनाको कायनक्षेिको समनष्ठगत नववरणैः
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तानलका १. आयोजना ननमानणमा लगानीको नववरण
तानलका १. आयोजना ननमानणमा लगानीको नववरण
उपभोक्त्त्ताको सहभानगता
उपभोक्त्त्ताको सहभानगता
ननमानण लागत
ननमानण लागत जनसहभागीता ऋण, सापटी
जनसहभागीता ऋण, सापटी

आयोजनाको नाम
आयोजनाको नाम

नेपाल
नेपाल
सरकारको
सरकारको
अनुदान
अनुदान

ननमानण
ननमानण
सम्पन्न
सम्पन्न
नमनत
नमनत

ऋण सापटी को नववरण
ऋण सापटी को नववरण
उललेख गनुनहोस्
उललेख गनुनहोस्

जम्ाा
जम्ाा

६.६. उपभोक्त्ता
उपभोक्त्ताससंस्थाका
स्ं थाकाकायम
कायमससयाया
यायासदस्यहरुको
सदस्यहरुकोयवव
यववणण

यस खण्िमा कायनसनमनत सदस्यहरुको ननवानिन कनहले भएको हो र कनहले सम्म कायनकाल रहेको छ , ननबानिन कसरी
यस खण्िमा कायनसनमनत सदस्यहरुको ननवानिन कनहले भएको हो र कनहले सम्म कायनकाल रहेको छ , ननबानिन कसरी
भएको नथयो भन्ने व्यहोरा लेखी ननम्न नववरण तानलका राख्नुहोस्
भएको नथयो भन्ने व्यहोरा लेखी ननम्न नववरण तानलका राख्नुहोस्
तानलका २. कायनसनमनत सदस्यहरुको नववरण
तानलका २. कायनसनमनत सदस्यहरुको नववरण

ि.सं
ि.सं

पद
पद

१
१
२
२

अध्यक्ष
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष

३
३

सनिव
सनिव

४
४

कोषाध्यक्ष
कोषाध्यक्ष

५
५
६
६

सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

७
७

सदस्य
सदस्य

८
८
९
९

सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

नाम,थर
नाम,थर

उप-सनमनत,पदानधकारीहरुको नाम र पद
उप-सनमनत,पदानधकारीहरुको नाम र पद
विा संयोजकहरु भए नाम र पद
विा संयोजकहरु भए नाम र पद
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७. व्यावसाययक योजनाको उदेश्य ाया गदामका ्रककययाहरु
व्यावसानयक योजना कसरी र के उदेश्य प्रानप्तका लानग बनाइएको हो भनी यो खण्िमा उललेख गनन सदकन्छ।
उदाहरण यस संस्थाको नवगतमा कु नैपनन व्यावसानयक योजना तयार नभएको हुनाले यो नै पनहलो पटक तजुनमा गररएको
छ।
 व्यावसानयक योजना तजुनमा गदान स्थानीय सरोकारवालाहरुको राय सुझाब सनहत संस्थाका अध्यक्ष, नजम्मेवार
पदानधकारी, व्यवस्थापन एवं सरोकारवालाहरुसंग संस्थाको भाबीसोि, अवधारणा र दृनष्टकोण, सेवा र सेवाको
िाहना, सुधारका पक्षहरु लगायतका नवषयहरुमा नवस्तृत छलफल गरी प्राप्त रायसुझावहरुलाइ पूणन रुपमा
समावेश गररएको छ ।
 संस्थामा रहेका नवत्तीय, प्रानवनधक तथा प्रशासननक तथ्याङ्कहरु लाई आधार तथ्याङ्क ( Baseline Data )
को रुपमा नलइएको छ ।
 हालको सेवा क्षेिनभि गनन बाँकी कायनहरुको स्थलगत अध्ययन तथा ननरीक्षण गरी उपलव्ध भएसम्मका वास्तनवक
तथ्याङ्कहरुलाइन आधार माननएको छ । आगामी ददनमा यस योजनालाई संस्थाको वार्तषक वजेट नीनत तथा
कायनिम माफन त िनमक रुपमा पररमाजनन गदै लनगने छ ।
 संस्थाका सम्पनत्त तथा ननर्तमत संरिनाहरुको अवस्था स्थलगत ननरीक्षण गरी सम्पनत्तको ममनत सम्भार
कायनयोजना तयार गररएको छ ।
 व्यावसानयक योजनालाई आबनधक योजनाको रुपमा कायनन्यवनमा लयाउँ दा छोटो अवनध ३ वषन, मध्यम अवनध
५ वषन र लामो अवनध १० देनख १५ वषनको बनाउने पररपाटी भएतापनन संस्थाको वास्तनवक अवस्थालाइ
मध्यनजर गरी ( रानिय स्तरमा बन्ने पञ्चवर्तषय योजना जस्तै ) हाललाइ ५ वषनको लानग बनाइएको छ । यस
व्यावसानयक योजना वार्तषक रुपमा अध्यावनधक गरी लगू गररने नवषयहरु आ-आफन्नो आवश्यकता अनुसार राख्नु
पदनछ ।

८.

हालको अवस्था (Existing Situation )

यस खण्िमा उललेख गनुन पने नवषय बस्तु हरु ननम्न हुन सक्त्छन्
१. नगरपानलका वा गाँउपानलका को कू ल विा संख्याैः
२. संस्थाले समेटेको विा संख्या :
३. सेवा क्षेिको जम्मा जनसंख्याैः
४. खानेपानीको सेवा उपलब्ध भएको जनसंख्याैः
५. सेवा क्षेिको जम्मा र्रधुरी संख्याैः
६. खानेपानीको सेवा उपलब्ध भएको र्रधुरी संख्याैः
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७. सरसफाइको सुनवधा पुगेको र्रधुरी संख्या :
८. जम्मा स्कू ल संख्या :
९. खानेपानीको सुनवधा उपलब्ध भएको स्कू ल संख्याैः
१०. जम्मा कायानलय संख्याैः
११. खानेपानी प्रणालीको सुनवधा उपलब्ध भएको कायानलय संख्या :
१२. ननजकै कु नै उद्योग वा बिी पानी उपभोग गने कु नै संस्थाहरु भए सो को नववरणैः
१३. न्यूनतम महसुल:
आवश्यक तथ्याङ्कहरु कायानलयमा पूणनरुपमा उपलब्ध नहुन पनन सक्त्दछन । आवश्यकता अनुसार नबनभन्न कायानलयहरु
जस्तै- नगरपानलक, गाउँ पानलका, नशक्षा कायानलय आदद बाट नलनु पने भए नलनु पदनछ । यो नववरणबाट नै भनबष्यको
पानीको माग र खपत नहसाब गररन्छ ।
आवश्यक नववरणलाई तानलका मा राख्नुहोस्, तानलका को नमुना तल ददइएको छ ।
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तानलका ३. संनक्षप्त तथ्याङक नववरण
पनछलला पाँि वषनका तथ्यांकहरु
नववरण

इकाई

सेवा क्षेिको जम्मा जनसंख्या

जना

सेवा प्राप्त गरे को जनसंख्या

जना

सेवा क्षेिनभिको र्रधुरी संख्या

गोटा

सेवा पुगेको र्रधुरी संख्या

अकं मा

सरसफाइको सुनवधा पुगेको र्रधुरी संख्या

गोटा

जम्मा स्कु ल संख्या

वटा

वषन
१

खानेपानीको सुनवधा पुगेको जम्मा स्कु ल संख्या वटा
जम्मा कायानलय संख्या

वटा

खानेपानी प्रणालीको सुनवधा पुगेको कायानलय वटा
संख्या
वटा
सेवाक्षेिनभि उद्योगहरु को संख्या
सेवा प्रयोग गरे का उद्योगहरु को संख्या

वटा

न्यूनतम पानी महसुल ....... र्न नमटर

रू

वार्तषक कु ल पानी उत्पादन

र्न
नमटर

वार्तषक पानी खपत

र्न
नमटर

वार्तषक पानी नविी

रू

वार्तषक सञ्चालन खिन

रू

वार्तषक आम्दानी

रू

वार्तषक रकम प्राप्त (Cash received )

रू

जिान भएका धारासंख्या

वटा

कमनिारी संख्या

जना

मजदुर एंव दैननक ज्यालादारी संख्या

जना
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२

३

४

५

९. पानीको श्रोा , उत्पादन , यवा ण पानी चजुहावटको अवस्था :
यो खण्िमा पानी उत्पादनको लानग के कस्ता रृणोत हरु छन् सो उललेख गनुन पदनछ ।
१. रृणोत संख्या र नामैः
२. रृणोतको क्षमताैः
३. रृणोत कनत र्ण्टा संिालन गने गररएको छैः
४. रृणोतले कनत उत्पादन गरे को छ सो मध्ये कनत नवललग गररएको छैः
(नोटैः यसले िुहावट तथा खेर गएको पानी (NRW ) कनत छ पत्ता लगाउँ न सहयोग पुग्ने छ )
५. मानथललो तानलकाबाट धारा संख्या कसरी वदिरहेको छ पत्ता लाउन सदकन्छ । सो अनु सार आगामी वषनहरुमा
कसरी वढ्दै जान सक्ने सम्भाबना छ भन्ने पत्ता लाउन सदकन्छ । साथै कनत उद्योग, स्कु ल , कायानलय आदद वढ्न
सक्त्छन् सो पनन सँग सँगै आँकलन गनुन पदनछ । जसले भनवष्यमा कनत पानी िानहने हो सो पत्ता लागाउन सहयोग
पुयानउँछ।
६. तँपाइहरुले सोिेजस्तो खानेपानी को सेवास्तर ददनको लानग कनत पूवानधार आवश्यक हुन सक्त्छ सो को आँकलन
गनन सहयोग पुग्दछ ।
तानलका ४. पानीको रृणोत नववरणको नमुना
निजाइन
नस.न.

स्रोतको नाम

क्षमता (नलटर
प्र.से.)

उत्पादन हुने

दैननक संिालन

दैननक उत्पादन र्न

गरे को(नलटर प्र.से.)

(र्ण्टा)

नमटर

१

....... बोररङ नं....

३०

२५

१६

१,४४०

२

....... बोररङ नं....

३५

२५

१८

१६२०

३

....... बोररङ नं....

३५

२५

२०

१८००

४

.........मुहान नं १

४०

आंनशक सन्िालन

५

.........मुहान नं २

४०

२५

२४

२१६०

६

.........मुहान नं ३

४५

३५

२४

३०२४

७

.........मुहान नं ४

४५

४५

२४

३८८८

जम्मा

२७०

१८०

१२६

१३९३२

-

(क)मानसक उत्पादन र नबतरण

४१७,९६०

(ख) मानसक औसत नबनलङ ( लेखाको नववरण अनुसार)

२९८,७५०

(ग) िुहावट तथा खेर गएको पानी ( क-ख )

११९,२१०

खेर गएको पानी प्रनतशत (ग्) भाग (क ) गुणन १००

२९ %

दैननक उत्पादन = उत्पादन हुने गरे को (नलटर प्रनत सेकेन्ि] )× दैननक संिालन र्ण्टा×६० सेकेण्ि ×६०
नमनेट÷१०००(र्.नम)
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१०.पानीको गजुणस्ा ः
रानिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ि ( अनुसुिी ४ ) अनुसारका २७ वाट मापदण्िहरु लाई आधार मान्नु पदनछ । सो
आधारमा पानीको गुणस्तर के कस्तो छ , पानी परीक्षणको लानग आफ्नै प्रयोगशाला छ वा बानहरबाट परीक्षण गने
गररएको छ , कनत समयमा पानी परीक्षण गने गररएको छ , गुणस्तर सुधारका लानग के नह गनुन पने छ वा छैन, पानीको
मुहान र नबतरण प्रणाली कसरी र कनत समयको फरकमा सफाइ गने गररएको छ , पानी को गुणस्तर कायाम राख्न थप
प्रशोधन प्रणाली आवश्यक छ भने कनत क्षमताको र कहा बनाउनु पदनछ जस्ता नववरणहरु उललेख गनुन पदनछ । पानीको
गुणस्तर मापनको पूणन नववरण कायनसम्पादन सुिकाङ्कमा ददइएको छ ।

११. ाानव ससं ा नः
संस्थामा कायानरत कमनिारीहरुको नाम ,पद सनहतको नववरण उललेख गनुनहोस । नवशेषगरी प्रानवनधक र नवत्त लगायत
संस्थामा भएका कमनिारी प्रयानप्त छन वा छैनन ? आवश्यक भन्दा बदि भए के कसरी सम्पूणनलाई काममा लगाउन सदकन्छ
व छनौट गरी हटाउनु पदनछ भन्ने व्यहोरा समेत उललेख गनुन पदनछ , यसले कायनयोजना तजुनमाकालानग सहयोग पुयानउने
छ।

तानलका ५. जनशनि नववरण को नमुना
नस.नं

नाम

पद आफ्नो संस्थामा
भएका पदहरु राख्ने

१

व्यवस्थापक

२

प्रानवनधक, इनन्जननयर

४

लेखापाल

५

राज्स्व प्रमुख

८

मेकाननकस

९

लयाव टेकनननसयन

१०

प्लम्बर
नमटर ररिर
सहायक प्लम्बर
कायानलय सहयोगी
कायानलय सहयोगी
कायानलय सहयोगी
कायानलय सहायोगी
गािन
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दकनसमयोग्यता

(स्थाई,अस्थाई,
करार)

संस्थामा गरे को
सेवा अवधी

१२. संस्थाको यवयतय अवस्थाः
(क) िालु आम्दानी र िालु खिन नववरण
संस्थाको नवगत ५ वषनको िालु आम्दानी र िालु खिनको नववरण (५ वषनको नभए जनत वषनको छ ) त्यो राख्नु पदनछ ।
आम्दानी र खिन लेखापरीक्षण भएको नवत्तीय नववरणबाट नलनु पदनछ । फरक फरक लेखा शीषनकमा आय र व्यय नववरण
भए शीषनकहरु जोिेर आय/व्यय नववरण तयार गनन सदकन्छ वा नमलदा शीषनकहरु राखी त्यस्ता शीषनकको आय/व्यय
ननकालन पनन सदकन्छ । खानेपानी उपभोक्त्त्ता संस्थाको मुख्य आम्दानी पानी महसुल भएकोले पानी महसुल शीषनक भने
छु ट्ट्रैराख्नु पदनछ । त्यस्तै आम्दानीको ठू लो नहस्सा धारा जिानबाट हुने हुँदा धारा जिान शुलकलाई पनन छु ट्टै शीषनक ददनु
पदनछ । धारा जिान शुलकमा नवनभन्न शीषनक राखी शुलक नलने गरे को भए सदस्यता शुलकलाई छु ट्टै शीषनकमा देखाएर अन्य
शीषनकहरु जोिेर देखाउँ दा सहज हुन्छ । रृणृण, सापटी तथा सशतन अनुदान बापत कु नै रकम प्राप्त गरे को भए सो रकम िालु
आम्दानी शीषनकमा नभई नगद प्रवाहमा माि देखाउनु पदनछ ।
त्यस्तै गरी िालुखिन तफन पनन कमनिारीहरुका लानग गररएका सम्पूणन खिनहरु (भनवष्यमा भुिानी ददन व्यवस्था गररएका
(Provisions) जस्तै उपदान, नवदा वापतको रकम, औषधी उपिार खिन समेत) जोिेर कमनिारी खिनमा देखाउनु पदनछ ।
नमटर खररद र खिनलाई िालु आम्दानी र खिन शीषनकमा नै देखाउन सदकन्छ । Debt Service शीषनक अन्तरगत रृणृण र
सापटी सेवामा नतनुन पने व्याज खिन माि देखाउनु पदनछ र साँवा दकस्ता नतरे को भए सो रकम “नगद प्रवाह” (Cash Flow
Statement) मा देखाउनु पदनछ । व्याज आम्दानी र ब्याज खिन Accrual Based (प्रोदभावी) मा नलनु पने र नतनुनपने
आधारमा हुने रकम भन्दा वास्तनवक पाएको र नतरे को रकम फरक भएमा नलनुपने र नतनुनपने आधारमा आएको अंक राख्नु
पदनछ ।
कु नैपनन आम्दानी भएको र खिन भएको रकम वास्तनवक नगद प्राप्ती र खिन भन्दा फरक भएमा प्रोदभावी (Accrual
Based) मा देखाई नगद प्राप्ती र खिन नगद प्रवाह नववरणमा देखाउनु पने हुन्छ कु नै खास कामको लानग तोदकएको अनुदान
आम्दानी जनाएको भएमा खिन भए पिात सोही शीषनक नाममा खिन देखाउनु पदनछ तर कसैले संस्थाको नहतमा के ही
अनुदान ददएको ननसतन अनुदान भए आम्दानीमा जनाउनु पदनछ ।
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तानलकाैः ६ िालु आय / व्यय नववरण भने फारमको नमुना
नवगत ५ वषनको िालु आय व्यय नववरण
ि सं
१.

आम्दानीको रृणोत

आ.ब.

आ.ब.

आ.ब.

आ.ब.

आ.ब.

औसत

वर्द्धिदर %

पानी नविी
धारा जिान
सदस्यता शुलक
दण्ि जररवाना
नमटर नविी
व्याज आम्दानी
ननसतन अनुदान तथा अन्य आम्दानी
१ को जम्मा आम्दानी

२.

खिन शीषनक
कमनिारी खिन
नवद्युत तथा पानी उत्पादन
ममनत सम्भार
के नमकल तथा परीक्षण शुलक
कायानलय संिालन खिन
भ्रमण खिन
व्याज खिन
लेखा परीक्षण खिन
बैठक भत्ता र वार्तषक साधारण
सभा खिन
ह्रास कट्टी
अन्य अिन
जम्मा खिन
खुद आम्दानी (१-२) नाफा / र्ाटा

पाँि वषनको आम्दानी र खिनबाट औसत वर्द्धदि र कनत छ ननकालनु पदनछ । वर्द्धिदर ननम्न अनुसारको सूि प्रयोग गरी प्रत्येक
शीषनकको ननकालनु पदनछ । उदाहरणका लानग पानी नविी आम्दानीको गणना गररएको छ , अन्य नशषनकको पनन
उदाहरणमा ददइएको सूि प्रयोग गरी वर्द्धिदर ननकालनु पदनछ । यसरी यदकन गररएको वृर्दददर कायनयोजनामा आम्दानी र
खिन प्रक्षेपण गदान उपयोनग हुन्छ । वर्द्धिदर कसरी गणना गने भन्ने सूि सनहत तल उदाहरण ददइएको छ ।
वर्द्धिदर = िालु वषनको अंक − गतवषनको अंक =
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फरक अंक
× १००%
गतवषनको अंक

तानलका ७. िालु आम्दानी र िालु खिनको औसत वृर्दददर गणनाको नमुना
आ.ब.

पानी नविी आम्दानी

२०६८-६९

१,२५,०००

२०६९-७०

१,४०,०००

२०७०-७१

१,७५,०००

वृर्दददर गणना गने सूि

वृर्दददर

वर्द्धिदर = १,४०,००० − १,२५००० =१५,०००

१२ %

वर्द्धिदर = १,७५,००० − १,४०,००० =३५,०००

२५%

वर्द्धिदर = २,०५,८९० − १,७५,००० =३०,८९०

१८%

१५,०००
× १०० = १२%
१,२५,०००

३५,०००
× १०० = २५%
१,४०,०००

२०७१-७२

२,०५,८९०

३०,८९०
× १०० = १८%
१,७५,०००
२०७२-७३

२,६५,३८०

वर्द्धिदर = २,६५,३८० − २,०५,८९० =५९,४९०

२९%

५९,४९०
× १०० = २९%
२,०५,८९०
प्रत्येक वषनको जम्मा=१२+२५+१८+२९=८४ ÷४=२१%

(ख) नगद प्रवाह नववरण
नगद प्रवाह नववरणले एक आर्तथक वषनमा संस्थामा के कनत रकम प्राप्त भयो र के कनत रकम वानहर गयो भन्ने देखाउँ छ ।
यस खण्िमा नगदमा आधाररत कारोवारमाि उललेख गनुन पदनछ । जस्तै गत आ.व.मा पानीको नवल रु.१ करोिको गरे कोमा
नगद रु. ९० लाखमाि प्राप्त भयो भने िालु आय र व्यय नववरणमा रु.१ करोि देखाउनु पदनछ भने नगद प्रवाह नववरणमा
वास्तनवक प्राप्त रकम ९० लाख माि देखाइन्छ र बाँकी रकम रु. १० लाख Debtor List (नलनबाँकी नववरणमा) मा
देखाईन्छ ।
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ाायलका ८= नगद ्रकवाह यवव णको नाजुना
आम्दानीको रृणोत

आ.ब.

आ.ब.

आ.ब.

आ.ब.

पानी नविी
धारा जिान
सदस्य शुलक
दण्ि जररवाना
नमटर नविी
व्याज रकम प्राप्ती
अनुदान तथा अन्य प्राप्ती
रृणृण, सापटी प्राप्त
१ को जम्मा प्राप्ती
खिन शीषनक
कमनिारी खिन भुिानी ( नतरे को रकम माि)
नवद्युत तथा पानी उत्पादन खिन भुिानी
ममनत सम्भार खिन भुिानी
के नमकल तथा परीक्षण शुलक खिन भुिानी
कायानलय संिालन खिन भुिानी
भ्रमण खिन भुिानी
नमटर खररद खिन भुिानी
व्याज खिन भुिानी
लेखा परीक्षण खिन भुिानी
बैठक भत्ता र वार्तषक साधारण सभा खिन
भुिानी
अन्य खिन भुिानी
जम्मा खिन भुिानी
कायन संिालन बाट खुद नगद प्राप्ती (१-२)
पूनजगत खिन भुिानी
ठु लो ममनत सम्भार/नयाँ नवस्तार एवं खररद
साँवा दकस्ता भुिानी
खुद नगद थप-र्ट

आ.ब.

औसत

वर्द्धिदर

अनन्तम नगद मौज्दात ( Closing
Balance )

त्यस्तै १ वषनमा पानी नवदि रु.१ करोिको भएकोमा नगद १ करोि भन्दा बिी प्राप्ती पनन हुन सक्त्दछ त्यस्तो अवस्थामा
पुरानो वक्त्यौता अशूल भएको हुन्छ । त्यसैले नगद प्रवाह नववरण पूणनरुपमा नगदमा भएको कारोवारको माि अंक समावेश
गनुन पदनछ । नगद प्रवाह नववरणमा नलनुपने र नतनुनपने अंक, ह्रास कट्टी र्टाईन्छ । नगदमा प्राप्त रृणृण,सापटी नगद प्राप्ती तफन
देखाउनु पछन भने नगद खिन भएको साँवा दकस्ता दफतान भुिानी, सम्पनत्त खररद, ननमानण कायनहरु आददको भुिानी तफन
देखाएर आर्तथक वषनको शुरु दीन के कती नगद नथयो र वगषन भरी भएको प्राप्ती र नतरे को रकमबाट आर्तथक वषनको अन्तमा
कनत नगद मौज्दात छ त्यो नववरण वासलातले देखाएको Cash & Bank Balance संग नमलनु पदनछ ।

वर्द्धद
ि र चालु आम्दानी र खचिको वृर्दिदर अनुसारनै ननकाल्नु पदिछ ।
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१३. पानीाहसल
ा ा जडान र्लजु क
जु
१३.
१३.पानीाहस
पानीाहसजुलल ाा ााजडान
जडानर्र्जुलजुलकक
संस्थाले नवगत ५ वषन देनख लागू गरे को पानी महसुल दर जु (आ–आफ्नो वास्तनवकतामा
आधाररत रहेर) उललेख गनुन पदनछ ।

१३. लपानीाहस
जडान र्जुलक आधाररत
जुल ा ावास्तनवकतामा
संसंस्थाले
स्थालेनवगत
नवगत५५वषन
वषनदेदेनख
नखलागू
लागूगरे
गरेकको ोपानी
पानीमहसु
महसु
लदर
दर(आ–आफ्नो
(आ–आफ्नो
वास्तनवकतामा
आधाररत रहे
रहेरर)) उलले
उललेख
ख गनु
गनुन न पदन
पदनछ ।
साथै पानी महसुल र धारा जिानमा कु नै समुह नवशेषलाई सुनवधा ददएको भए सो समेत उललेख गनुन पदनछ । प्रत्येक वषन के
सं
स्थाले नवगत
५ वषन देनख जिानमा
लागू गरे को पानीहमहसु
ल दर (आ–आफ्नो
वास्तनवकतामा
आधाररत
रहेरन पदन
) उलले।खप्रत्ये
गनुन पदन
छ।
साथै
साथैपानी
पानीमहसु
महसुललररधारा
धारा जिानमाकुकुनैनैसमु
समुहनवशे
नवशेषषलाई
लाईसुसुननवधा
वधाददएको
ददएकोभए
भए सो
सो समे
समेतत उलले
उललेख
ख गनु
गनुन पदनछ
छ । प्रत्येक
क वषन
वषन के
कती नयाँ धारा जिान भए र के कनत धाराहरु हटाइए सो नववरण यस खण्िमा उललेख गनुन पदनछ ।
साथै नयाँ
पानी महसुजिान
ल र धारा जिानमा
कु नै समुह हटाइए
नवशेषलाई नववरण
सुनवधा ददएको
भए सो समे
त उलले
ख गनुन पदनछ । प्रत्येक वषन के
कती
कती नयाँधारा
धारा जिानभए
भएररकेकेकनत
कनतधाराहरु
धाराहरु हटाइएसो
सो नववरणयस
यसखण्िमा
खण्िमा उलले
उललेखख गनु
गनुन न पदन
पदनछछ ।।
कती नयाँ धारा जिान भएतानलका
र के कनत९.धाराहरु
हटाइए
नववरण
यस शु
खण्िमा
उललेखभने
गनुन फारमको
पदनछ । नमुना
पानीमहसु
ल रसोधारा
जिान
लक नववरण
तानलका
९.
पानीमहसु
ल
र
धारा
जिान
शु
ल
क
नववरण
भने
फारमको
तानलका ९. पानीमहसुल र धारा जिान शुलक नववरण भने फारमको नमु
नमुननाा
नववरणवषन
भने फारमको नमुना
कै दफयत
खपत युतानलका
ननट ९. पानीमहसुल र धारा जिान शुलकआर्तथक
आर्तथक
वषन
कैकैदफयत
खपत
यु
न
नट
आर्तथक वषन
दफयत
खपत युननट
आर्तथक वषन
कै दफयत
खपत युननट

०======दे
खि==========यु
ननट न्यूनतम
०======दे
०======देखि==========यु
खि==========युननट
ननटन्यून्यूननतम
तम
०======दे
ख
ि==========यु
न
नट
न्यू
न
तम
===========दे
ख========सम्मप्रनत
प्रनत
युननट
===========देननख========सम्म
युननट
===========देनख========सम्म प्रनत युननट
===========दे
यु
===========दे
ख========सम्मप्रनत
प्रनत
युननट
===========देनननख========सम्म
ख========सम्म
प्रनत
युनननट
नट
===========देनख========सम्म प्रनत युननट
===========दे
यु
===========दे
ख========सम्मप्रनत
प्रनत
युननट
===========देनननख========सम्म
ख========सम्म
प्रनत
युनननट
नट
===========देनख========सम्म प्रनत युननट
===========दे
नख========सम्म
ख========सम्मप्रनत
प्रनत
ननट
=========देननख========सम्म
युयुनयु
नट
=========दे
प्रनत
ननट
=========देनख========सम्म प्रनत युननट
=========दे
प्रनत यु
नट
=========देनननख========सम्म
ख========सम्म
युननयु
नटननट
=========दे
ख========सम्मप्रनत
प्रनत
=========देनख========सम्म प्रनत युननट
=========दे
प्रनत यु
नट
=========देनननख========सम्म
ख========सम्म
युननयु
नट
=========दे
ख========सम्मप्रनत
प्रनत
ननट
=========देनख========सम्म प्रनत युननट
=========देनख========सम्म प्रनत युननट

धारा जिान
शुलक
धारा
करुरुरु
धाराजिान
जिान शु
शुललक

धारा
जिान
शुलक
रु शुलक रु
सहुनलयत
धारा
जिान

सहुनलयत
जिानशुशुलक
लकरु रु
सहुनलयत धारा
धारा जिान
सहुनलयत
सानबकका धारा
धारा जिान
संख्या शुलक रु

सानबकका
या
सानबकका धारा
धारा संसंख्ख्या

सानबकका
क)नयाँ थपधारा
धारासंसंख्ख्याया
क)नयाँ
या
क)नयाँ थप
थप धारा
धारा संसंख्ख्या
क)नयाँ
थप धारा
ख्या
ख)हटाइएको
धारासंसं
ख्या
ख)हटाइएको
धारा संसंख्ख्याया
ख)हटाइएको धारा
ख)हटाइएको
धारासंसंख्ख्याया(क—ख)
थप भएका धारा
थप
या(क—ख)
(क—ख)
थपभएका
भएका धारा
धारासंसंसं
ख्ख्या
थप
कु ल भएका
धारा संख्धारा
या ख्या (क—ख)
कुकुकुल
ललधारा
धारा
या
धारा संख्या
धारा
जिानसंशुख्लया
क सदस्य वापतको रकम वाहेक अन्य सवै रकम लेख्नु पदनछ र नवत्तीय नववरणमा धारा जिान बापत भएको
धाराजिान
जिानशुशुलक
लक
सदस्य
वापतको
रकम
वाहेवाहे
अन्य
सवै रकम
ु पदन
छरु रपदन
नवत्तीय
नववरणमा
धारा जिान
जिान
बापत
भएको
धारा
जिान
कसदस्य
सदस्य
वापतको
रकम
क अन्य
सवै रकम
लेछख्न
छ र नवत्तीय
नववरणमा
धारा
जिान
बापत भएको
धारा
वापतको
ककअन्य
लेलेख्नख्नु आउने
पदन
नवत्तीय
नववरणमा
बापत
भएको
आम्दानी
रकम र यस
खण्िको
नयाँरकम
धारावाहे
थपको
दरलेसवैगुरकम
णन गदान
रकम
बरावर
हुनु पदनधारा
छ । कु नै कारणवस
रकम
आम्दानी रकम
रकम र यस
खण्िको
नयाँ
धारा
थपको
दरलेदरले
गुणनगुगदान
रकम बरावर
हुनु पदनछहुनु
। कुपदन
नै छ
कारणवस
रकम
आम्दानी
यसखण्िको
खण्िको
नयाँ
धारा
थपको
णन आउने
गदान आउने
रकम बरावर
। कु नै कारणवस
रकम
आम्दानी
नयाँ
धारा
फरक पनन रकम
गएमार कैयस
दफयत
जनाउनु
पदन
छ । थपको दरले गुणन गदान आउने रकम बरावर हुनु पदनछ । कु नै कारणवस रकम
फरकपनन
पननगएमा
गएमाकैकैकैदफयत
दफयत
जनाउनु
पदनछ
छ।छ
। ।
फरक
पनन
गएमा
दफयतजनाउनु
जनाउनु
पदन
फरक
पदन
यस खण्िमा साधारण

पँज
ू ीगा लगानी
पँज
ू ूँजीगा
पकूँजलगानी
ीगा
ममनत सम्भारमा बाहेको काममा पवार्त
षीगा
केलगानी
कतीलगानी
खिन गने गरे को छ

उललेख गनुन पदनछ । वार्तषक

यसखण्िमा
खण्िमा
साधारण
ममन
सम्भारमा
बाहेबाहे
काममा
वार्तषछ
षक
कभने
कती
खिन
गने
गरे
ो छछगरे
उलले
खऔजारको
गनु
पदनख
छफेगनु
वार्त
यस
साधारण
ममन
ततसम्भारमा
क
वार्त
केके कती
गने
गरे
गनु
न न पदन
छ
।।रवार्त
षकछ । वार्तषक
यस
खण्िमा
साधारण
ममन
त
सम्भारमा
काममा
वार्तषक
कती
खिन
गने
ोख
छ
उलले
न पदन
रुपमा
गनुन पने
ममनत सम्भार
खिन
िालु बाहे
खिन
मकोाोकाममा
देक
खोाउनु
पदन
सेके
वाखिन
नवस्तार,
पुक
रकोाना
मेउलले
नकशन
बदल,
रुपमानवस्तार
गनुन न पने
न पने
पनेआददको
ममन
सम्भार
खिन
िालु
खिनखिन
देखख
ाउनु
पदनप्रवाह
भनेछ
सेववाा नवस्तार,
नवस्तार,
ानाछमेमेपु।ननरशन
शन
औजारको
र बदल, फे र बदल,
रुपमा
गनु
ममन
तततसम्भार
खिन
िालु
खिन
ममााजनाई
देम
पदन
छछपदन
भने
सेभने
पुपुररपदन
ाना
औजारको
फेफे रलगायत
पाइप
खिन
सम्पनत्त
नववरणमा
नववरणमा
देक
पुाना
ँजीगत
लगानी
रुपमा
गनु
ममन
सम्भार
खिन
िालु
ााउनु
देनगद
खाउनु
सेव
ा ाउनु
नवस्तार,
मेनशन
औजारको
पाइप
नववरणमा
जनाई
प्रवाह
नववरणमा
देदेककनवस्तार
ाउनु
छछ ।। जनशहभानगता
पुपुँजँजीगत
पाइपनवस्तार
नवस्तार
आददको
खिनसम्पनत्त
जनाई
नगद
प्रवाह
नववरणमा
ाउनु पदन
ीगत लगानी
लगायत
नवस्तारमा
अन्यआददको
संर्/संस्खिन
थाको
सहयोग
छनववरणमा
भने सो
समे
तनगद
उलले
ख गनु
न पदनछनववरणमा
। थप
गदान
केलगायत
कसरी
पाइप
नवस्तार
आददको
खिनसम्पनत्त
सम्पनत्तनववरणमा
जनाई
नगद
प्रवाह
देपदन
काउनु
पदनछ
। लगानी
पुँजीगत
लगानी लगायत
नवस्तारमा
नवस्तारमाअन्य
अन्यसंसंर्र्/सं
/संस्स्थाको
थाकोसहयोग
सहयोगछछभने
भनेसो
सोसमे
समेततउलले
उललेखखगनु
गनुन न पदन
पदनछछ ।। थप
थप नवस्तार
नवस्तार गदान
गदान जनशहभानगता
जनशहभानगता केके कसरी
कसरी
नवस्तारमा अन्य संर्/संस्थाको सहयोग छ भने सोvfg]
समेkfgL
त उलले
ख
गनु
न
पदन
छ
।
थप
नवस्तार
के कसरी
pkef]Qmf ;+:yfsf] Joj;flos of]hgfगदान
th{'dजनशहभानगता
f lgb]{lzsf
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व्यवस्थापन गररयो र सेवा नवस्तार तथा नया ननमानण गनन कु नै कायनिम तया भएको तर सम्पन्न हुन नसके को, मौजुदा
संरिनामा वाहय कारणबाट क्षनत भएको नोक्त्सानी आदद समेतमा संस्थाले के गरररहेको छ नवस्तृत नववरण ददनु पदनछ ।

संस्थाको सम्पयत यवव ण
खानेपानी उपभोक्त्त्ता संस्थाले हालको सेवा ददइरहेको अवस्थामा संस्थासंग के –के संरिनाहरु छन् जस्तै निप वोररङ्ग, ओभरहेि
ट्याङ्क, ररटमेन्ट प्लान्ट, जेनेरेटर, र्र, जग्गा आदद कनतवटा कहाँ–कहाँ छन् ? नतनको क्षमता, सानवकको परलमुलय ( उपलब्ध
भएसम्म) हालको ह्रास करट्ट पनछको मूलय (सम्भव भए) अथवा प्रानवनधक मूलयाङ्कबाट हुन सक्ने हालको मूलय, हालको अवस्था
र कु नै मेनशन औजारको आयू उललेख गनन सदकने अवस्थामा भए सो समेत उललेख गनुन पदनछ । सम्पनत्त नववरण के कसरी भने
वारे तल नमुना ददइएको छ । नमुनामा ददइएका अंकहरु के बल उदाहरण माि हुन

तानलका १०. संस्थाको सम्पनत्त नववरण भने फारमको नमुना

नस.न.
१

जिान भएका संरिनाको नववरण
निप ट्युवेल
ओभरहेि ट्यङक आर नसनस ( ४. ५ लाख

अनुमाननत
लागतदर

इकाई

पररमाण

रकम रु

संख्या

७

५,०००,०००

३५,०००,०००

संख्या

३

१८,०००,०००

५४,०००,०००

२
३

क्षमताका)
भुनमगत जल भण्िारण ५ लाख क्षमताको

संख्या

१

१०,०००,०००

१०,०००,०००

४

नबतरण पाइप नज.आई- १५० एम.एम.

लम्बाई

३१९

३१९,०००,०००

५

नबतरण पाइप नि.आई १५० एम.एम.

लम्बाई

१,०००,०००

१०

५,००,०००

नबतरण पाइप एि . नि. पी. १००
एम.एम.
कायानलय भबन

लम्बाई

५०,०००

६
७

संख्या

पाइप मौज्यात ( स्टक खाता अनुसारको )

१००
१

२५,०००
१,०००,००००

२५,००,०००
१,०००,००००
१२,००,०००

जम्मा

कायम सम्पादन ाूलयांकन सच
ू काङ्कहरु (Key Performance Indicators)
खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थालाई संख्यात्मक रुपमा मूलयांकन गने मुख्य मुख्य सूिकाङ्कहरु यस खण्िमा नवश्लेषण गनुन
पदनछ । मूलयांकन सूिकाङ्कहरुले हालको सेवा स्तर, नवत्तीय सक्षमता, प्रानवनधक उपलनब्धहरुलाई तुलना गररन्छ । यस्ता
सूिकाङ्कहरु फरक–फरक सेवा प्रदायकका फरक फरक हुन सक्त्दछन् । खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थालाई संस्थागत
सुशासन, मानव संशाधन, मौजुदा संरिनाहरु र तीनको अवस्था, संरिनाहरुको ममनत सम्भार एवं सेवा प्रदान गनन सक्ने
मेनशन औजारहरुको आयू, आन्तररक एवं बाह्य सूिना एवं तथ्याङ्कहरु, आर्तथक अवस्था र भनवष्यमा हुन सक्ने आर्तथक
उन्ननत, नवत्तीय अवस्था, लेखापरीक्षण, जन गुनासो र गुनासो व्यवस्थापन जस्ता नवषयहरुले पनन संस्थाको भनवष्य कता
जाला, भनवष्यमा सेवाको अवस्था के कस्तो होला भनेर भन्न के ही सहज हुन सक्त्दछ , तर पनन कनतपय नवषयहरु सैद्धानन्तक
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रुपमा भर पने हुँदा संस्थालाई सुधारको पाटोमा लैजान र हालको अवस्था थाहा पाउन ननम्न मुख्य ११ वटा कायनसम्पादन
मूलयांकन सूिकाङ्कहरु हेनुन पदनछ ।
1. खानेपानी अपूर्तत अनुपात (Water Supply Coverage Ratio)
2. खानेपानी आपूर्तत समयावनध ( Water Supply Service Hours)
3. खानेपानी गुणस्तर पररपालना (Water Quality Compliance)
4. कमनिारी अनुपात (Staff Ratio)
5. नमटररङ्ग अनुपात (Metering Ratio)
6. उत्पादन अनुपात (Production Ratio)
7. उपयोग (खपत) अनुपात (Consumption Ratio)
8. खेर गएको पानी एवं गैर महशुल पानीको अनुपात (Non Revenue Water ratio)
9. एकाइन उत्पादन लागत (Unit Production cost)
10. सञ्चालन अनुपात (Operating Ratio)
11. महशुल संकलन अनुपात (Tariff Collection Ratio)

कायन सम्पादन मूलयांकन सूिकाङ्कहरुले समग्रमा संस्थाको वास्तनवक कायनसञ्चालन नस्थनत झलकाउँ छन् । प्रत्येक कायन
सम्पादन मूलयांकन सूिकाङ्कको गणना नबनध सूिसनहत तल ददइएको छ र सम्पूणनको समग्र मूलयांकन सूिकाङ्कको
नस्थती जानकारी को फारम समेत तल ददइएको छ ।
१६. १) खानेपानी आपूर्तत अनुपात (Water Supply Coverage Ratio)

खानेपानी आपूर्तत अनुपात (Water Supply Coverage Ratio) ले संस्थाले प्रदान गरे को सेवाक्षेि नभि रहेका
वानसन्दाहरु (जनसंख्या) मध्ये के कनत जनसंख्यालाई सेवा प्रदान गरे को छ भन्ने जनाउँ दछ । सेवा क्षेि नभि वसोवास गने
जनसंख्याको आफै ले तत्याङक नलएर वा नगरपानलका/गाऊँपानलकाको तथ्याङ्कबाट वा रानिय जनगणनाबाट नलनु पदनछ
र आफु ले सेवा ददएका र्रधुरी नमटर ररिरबाट पनन नलन सदकन्छ । र्रधुरीको नववरण माि प्राप्त भएको खण्िमा
नगरपानलका/गाउँ पानलकाको औषत र्रधुरी पाररवाररक सदस्या संख्या (Average Family Size) बाट पनन गणना
गनन सदकन्छ । यसमा सेवा प्रदान गरे को जनसंख्यामा ननजीधारा र साझेदारी धारा संख्या जोड्नु पदनछ ।
जस्तैैः–मानौ- औषत र्रपररवार सदस्यसंख्या सरदर (Average Family Size) = ५.७५ छ, सेवा क्षेिनभिको
जनसंख्या–२०,००० छ र धारा जिान भएको र्रधुरर मध्ये- ननजी धारा–२,०००, साझेदारी धारा ६ (एक धाराबाट
सेवा नलएका र्र पररवार–५ ) भए साझेदारी धारा प्रयोग कतान र्रधुरर= (५x६=३०) हुन्छ, खानेपानी आपूर्तत अनुपात
(Water Supply Coverage Ratio) ननम्न सूि प्रयोग गरी ननकालन सदकन्छ
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िानेपानी अपूखति अनुपात =

(खनजी धारा संख्या × औषत र्रपररवार सदस्यसंख्या) + (सावनजननक धारा प्रयोग कतान र्रधुरर × औषत र्रपररवार सदस्यसंख्या)
सेवा क्षेिनभिको जनसंख्या

मानथको उदाहरणमा
खानेपानी अपूर्तत अनुपात =
=

(२,००० × ५.७५) + (३० × ५.७५)
२०,०००

११,६७३
२०,०००

= ५८.३६%

१६.२) खानेपानी आपूर्तत समयावनध ( Water Supply Service Hours)

सेवा प्रवाह समय भन्नाले प्रनतददन कनत र्ण्टा पानी नवतरण गरे को छ सो बुनझन्छ । सेवा प्रवाह सुख्खा याम (पुष देनख
जेष्ठ सम्म) र वषान याम (असार देखी मंनसर सम्म) फरक हुन सक्त्दछ, त्यस्तो अवस्थामा औसत सेवा समय नलनु पदनछ ।
सधैभरी २४ सै र्ण्टा सेवा ददएको भए २४ र्ण्टा नसधै हुन्छ । जुन सुकै समयमा पनन एक समान र्ण्टा सेवा ददने गरे को
भए समान सेवा समय हुन्छ । सुख्खा र वषानमा फरक फरक सेवा समय भए -जस्तै वषानत मौसममा ६ मनहना १० र्ण्टा
र सुख्खा मौसम ६ मनहना ५ र्ण्टा सेवा ददने गरे को भए ननम्न सूि प्रयोग गरी सेवा समय ननकालनु पदनछ ।

सेवा समय =

सेवा खदएको मखिना सख्ं या × सेवा खदएकोघण्टा + सेवा खदएको मखिना सख्ं या × सेवा खदएको घण्टा
१२ मखिना
सेवा समय =

६ × १० + ६ × ५
= ७.५ घण्टा हुन्छ ।
१२

नोटैः सेवाक्षेिनभि खानेपानी आपूर्तत गने फरक फरक रृणोत भएको र फरक फरक रृणोतबाट प्रदान गररने खानेपानी सेवा अवनध
फरक भए, प्रत्येक रृणोतवाट सेवा प्राप्त जनसंख्या र सेवा प्रदान गररएको अवनधको आधारमा औसत ननकालनु पदनछ ।
१६.३) गुणस्तर पररपालना (Quality Compliance)

खानेपानीको गुणस्तर एक भन्दा बिी रृणोत भए प्रत्येक रृणोतको हेनुन पदनछ, रानिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ि ( अनुसूिी
४ ) अनुसार २७ वटा टेष्टहरु गरी गुणस्तर नयकन गनुन पदनछ । दैननक जाँि गनुन पने, हप्तामा जाँि गनुन पने , मानसक
जाँिगनुन पने र वार्तषक रुपमा जाँि गनुन पने मापदण्िहरुको जाँि गरी सुधार गनन आवश्यक भए सुधार गनुन पने मध्ये के
कनत सुधार गररयो त्यसको रे किन राख्नु पने हुन्छ । सेवाक्षेि नभि खानेपानी आपूर्तत गने फरक फरक रृणोत भएको र फरक
फरक रृणोतबाट प्रदान गररने खानेपानीको गुणस्तर फरक भए, प्रत्येक रृणोतको जाँि गरी गुणस्तर पररपालन ननकालनु
पदनछ र सवै रृणोतको जोिेर औसत ननकालनु पदनछ ।
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राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड अनुसार परीक्षण हुनु पने २७ वटा पाराष्ट्रमटरहरु जाांच गरे को आधारमा गुणस्तर
मापन गररन्छ । जस्तै राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड अनुसारका २७ वटा पाराष्ट्रमटरहरुको परीक्षण गदाा मापदण्ड
ष्ट्रित्र रहेका पाराष्ट्रमटरहरु १८ वटा छन् िने, यसका लाष्ट्रग ष्ट्रनम्न अनुसारको सूत्र प्रयोग गनुा पदाछ ।

परिपालना/कायम =

मापदण्ड भित्र िहेका पािाभमटिहरु
जााँच गरिएका पािाभमटिहरु

गुणस्ति कायम वा परिपालना = १—

×१००

१८
× १०० = ६६%
२७

16.४) कमाचारी अनुपात (Staff Ratio)
खानेपानी उपिोक्त्ता सष्ट्रमष्ट्रतले सञ्चालन गरे का खानेपानी प्रणालीमा प्रष्ट्रत १००० वटा धारा बरावर कष्ट्रत कमाचारी छन्
िनेर हेररन्छ । थोरै धारा सांख्या िएका उपिोक्त्ता सष्ट्रमष्ट्रतको कमाचारी अनुपात के ष्ट्रह बढि हुन सक्त्छ िने धेरै धारा सांख्या
हुने सष्ट्रमष्ट्रतको कमाचारी अनुपात कम हुन सक्त्दछ । आवश्यक िन्दा कमाचारीको अनुपात कम िएका सष्ट्रमष्ट्रतका
सेवाग्राहीले समयमा सेवा पाउन करिन हुन्छ िने आवश्यक िन्दा धेरै कमाचारी िएमा खचािार विी हुन गै पानी महसुल
विी लगाउनु पने हुन्छ । आधुष्ट्रनक सञ्चार प्रष्ट्रवधी (Modern Information Technology) प्रयोग गदाा कमाचारी कम
िए पष्ट्रन कामके उत्पादकत्व वदी हुने हुन्छ । सेवा क्षेत्र वृहत रुपमा छररएर रहेको र थोरै थोरै उत्पादन हुने फरक फरक
ष्ट्रसस्टम (श्रोत ) िए पष्ट्रन कमाचारी बिी आवश्यक पना सक्त्दछ । त्यसैले उपिोक्त्ता सष्ट्रमष्ट्रतले आफ्नो कायाक्षेत्र र सेवा क्षेत्र
आढद ष्ट्रवचार पुयााउनु पदाछ । खानेपानी पूणा रुपमा प्राष्ट्रवष्ट्रधक ष्ट्रव य िएकोले कमाचारी साधारणतया प्राष्ट्रवष्ट्रधक ६०%
र ष्ट्रवत एवां प्रशासष्ट्रनक ४०% हुनु उपयुक्त माष्ट्रनन्छ ।
हाल नेपालका राम्रोसांग सञ्चालनमा िएका उपिोक्त्ता सष्ट्रमष्ट्रतको औ त कमाचारी प्रष्ट्रतहजार ५.८९ रहेको छ ।
कमाचारी अनुपात (Staff Ratio) गणना गने तररका जस्तै कमाचारी सांख्या – १७ छ र धारा सांख्या - २००६ िए
कमाचारी अनुपात (𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒𝐒 𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑) =

कु ल कमाचारी सांख्या
जम्मा जष्ट्रडत धारा सांख्या

१७
∗ १००० = ८.४७ हुन्छ
१६.५) ष्ट्रमटररङ्ग अनुपात (Metering Ratio)
२००६

∗ १०००

ष्ट्रमटररङ्ग अनुपातले कु लधारा सांख्या मध्ये ष्ट्रमटर जष्ट्रडत एवां ष्ट्रमटरले काम गरे का धाराको सांख्यालाई जनाउँ छ । ष्ट्रमटर
जष्ट्रडत सेवा ष्ट्रलएका र ष्ट्रमटर नै नष्ट्रलएका एवां ष्ट्रवग्रेकाको सांख्या अनुपातले पानीको चुहावट ष्ट्रनयन्त्रण गना सहयोग गदाछ ।
ष्ट्रबग्रेका र ष्ट्रमटरनै जडान निएका धाराबाट पानी चुहावट हुने बिी सम्िावना हुन्छ । त्यसैले सवै धारामा ष्ट्रमटर चालु
अवस्थामा राख्ने कोष्ट्रशस गनुा पदाछ । १००% ष्ट्रमटर िएको अष्ट्रत उतम हो । ष्ट्रमटर ष्ट्रवग्रेको तुरुन्त बनाउने पररपाटी वसाल्ने
कायायोजनाका साथै सवै धारामा ष्ट्रमटर जडान गने योजना बनाउनु पदाछ ।
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नमटर अनुपात ननम्न सूिबाट गणना गररन्छ
जस्तैैः– कू ल धारा संख्या २००६ छन् जसमध्ये १८०५ माि नमटर जिान गरे कोमा हाल १०५ वटा नमटरले काम गरे का छैनन भने

नमटर अनुपात =

१८०५ −१०५
] × १००
२००६

=[

काम गरररहेका नमटरसंख्या
कू ल धारा संख्या

= ८४.७५% अथानत ०.८५: ०.१५ हुन्छ ।

१६.६) पानी उत्पादन अनुपात (Production Ratio)

पानी उत्पादन अनुपात सेवा प्राप्त गरे का प्रनत व्यनिका लानग कनत पानी उत्पादन गररन्छ भनेर हेननका लानग प्रयोग गररन्छ
। यसका लानग पानी उत्पादन रृणोतमा Bulk Meter भए दैननक उत्पादन नमटर हेरेर ननकालन सदकन्छ भने Bulk Meter
नभएको अवस्थामा प्रत्येक रृणोतमा प्रनतसेकेण्ि कनत पानी आएको छ, सो अनुसार गणना गनुन पदनछ । प्रत्येक ददन फरक
फरक रृणोतबाट जम्मा कनत पानी उत्पादन भएको छ सवै स्रोतको उत्पादन जोिेर हेररन्छ । जस बाट खेर गएको पानी
गणना गनन सहज हुन्छ । साथै नवतरण प्रणालीले सही रुपमा काम गरे को छ वा नवतरणमा समस्या छ हेनन सदकन्छ ।
(Bulk Meter नभएको अवस्थामा प्रत्येक स्रोतबाट कनत पानी उत्पादन हुन्छ भन्ने जान्नका लानग- नसस्टमको क्षमता प्रनत सेकेन्ि लाई
६० ले गुणना गरी प्रती नमनेट , पुन ६० ले गुणा (×) गरी प्रती र्ण्टा र पुन नसस्टम िलाउने समय र्ण्टा ले गुणा गरी दैननक उत्पादन
ननकानलन्छ, उक्त्त्त दैननक उत्पादनलाई मानसक उत्पादन जान्न ३० र वार्तषक जान्न ३६५ ले गुणा गरी कू ल कती उत्पादन भयो एदकन गनन
सदकन्छ )

जस्तैैः– उपभोक्त्त्ता सनमनत संग जम्मा ५ वटा रृणोत छन् जसमध्य २ वटा सतही पानीका रृणोत छन् । सतही पानीका रृणोत
मध्येको एकले वषन ददनमा १,५०,००० र्न नमटर र दोस्रोले २,००,००० र्न नमटर उत्पादन गदनछ र ३ वटा मूनमगत
रृणोत मध्य 'क' ले १,००,००० र्न नमटर, 'ख' ले २०,००० र्न नमटर र 'ग' ले २५,००० र्न नमटर उत्पादन गदनछन र
उपभोक्त्त्ता सनमनतका खानेपानी उपयोग गने जनसंख्या ११,६७३ छ भने
वार्तषक पानी उत्पादन अनुपात (Production Ratio) ननम्न सूिबाट गणना गररन्छ

पानी उत्पादन अनुपात =

सम्पुणनस्रोतहरुको वार्तषक उत्पादन ÷ ३६५ ददन

पानी उत्पादन अनुपात =

खानेपानी उपयोग गने जनसंख्या

× १,०००नलटर

४,९५,००० ÷ ३६५
× १,००० = ११६नलटर
११,६७३

पानी उत्पादन अनुपात मानसक हेनन ननम्न अनुसारको सूि प्रयोग गनन सदकन्छ ।
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उपभोक्त्त्ताहरुले प्रनतददन कनत नलटर पानी खपत गने गरे का छन भन्ने जान्नका लानग उपभोग खपत अनुपात गणना गरर

। जसका लानग वषन ददनमा कनत पानी खपत भयो सवै नमटरको अंक जोिेर ननकानलन्छ । सवै धारामा नमटर जि
पानी उत्पादन अनुपात =

सम्पुणनस्रोतहरुको मानसक उत्पादन ÷ ३० ददन

× १,०००नलटर
नगरे को र नवनग्रएको अवस्थामा खपत अनुमान गरे
र पजोड्नु
पदनछ
यसबाट
खाने
ानी उपयोग
गने।जनसं
ख्या प्रनत व्यनि उत्पादनको तुलनामा कनत ख

भएको छ पानी
हेनन उत्पादन
सदकन्छअनु। पात (Production Ratio) ले पानी िुहावट ननयन्िण गनन आवश्यक छ वा उत्पादन र नबतरणमा
सामन्जस्यता छ, वा छैन हेनन सहयोग पुग्दछ ।

उपभोग (सञ्चालनमा
खपत ) अनुपातआएका
(Consumption
Ratioसनमनतको
)
नवनलङ्ग १६.७)
Software
उपभोक्त्त्ता
Billing बाट सहजै खपत यूननट ननकालन सदकन्छ

नबनलङ सफ्टवे
र प्रयोगप्रनतददन
नभएका
संस्थाको
नमटर
ररिरबाट
प्राप्तउपभोग
मानसक
नबनलङ
अंक जोिेर ननका
उपभोक्त्त्ताहरुले
कनतउपभोक्त्त्ता
नलटर पानी खपत
गने गरे क
ा छन भन्ने
जान्नका लानग
खपत
अनुपातभएको
गणना गररन्छ
पदनछ ।

। जसका लानग वषन ददनमा कनत पानी खपत भयो सवै नमटरको अंक जोिेर ननकानलन्छ । सवै धारामा नमटर जिान
नगरे को र नवनग्रएको अवस्थामा खपत अनुमान गरे र जोड्नु पदनछ । यसबाट प्रनत व्यनि उत्पादनको तुलनामा कनत खपत

भएको छ नम्बर
हेनन सदकन्छ
। मा ददएको उत्पादन वार्तषक ४,९५,००० क्त्यू. नम. छ र जनसंख्या मानथको उदाह
उदाहरणैः–मानथ
१६.६
नवनलङ्ग Software
अनुसार ११,६७३
छ भने, सञ्चालनमा आएका उपभोक्त्त्ता सनमनतको Billing बाट सहजै खपत यूननट ननकालन सदकन्छ तर
नबनलङ सफ्टवेर प्रयोग नभएका उपभोक्त्त्ता संस्थाको नमटर ररिरबाट प्राप्त मानसक नबनलङ भएको अंक जोिेर ननकालनु

नवगत १२पदनमनहनामा
नवनलङ्ग भएको ( नबनलङ सफ्टवेर को रे किन वा नमटर ररिरको रे किन बाट ) सवै नमटरको अ
छ।
जोिदा १२ मनहनाको कू ल ३,३५,००० क्त्यू. नम. छ भने ।

उदाहरणैः–मानथ नम्बर १६.६ मा ददएको उत्पादन वार्तषक ४,९५,००० क्त्यू. नम. छ र जनसंख्या मानथको उदाहरण
अनुसार ११,६७३ छ भने,

नोटैः खपत अनुपात ननकालनका लानग प्रत्येक धाराको नमटर ररिरले ररनिङ्ग गरे को हालको अंकबाट गत मनहन
नवगत १२ मनहनामा नवनलङ्ग भएको ( नबनलङ सफ्टवेर को रे किन वा नमटर ररिरको रे किन बाट ) सवै नमटरको अंक

ररनिङ्ग भएको अंक र्टाएर मानसक कनत क्त्यू. नम. पानीको वील भयो सो मनहनावारी नहसाव गरी वाह्रै मनहन
जोिदा १२ मनहनाको कू ल ३,३५,००० क्त्यू. नम. छ भने ।

जोिेर एक वषनको ननकालनु पदनछ ।

नोटैः खपत अनुपात ननकालनका लानग प्रत्येक धाराको नमटर ररिरले ररनिङ्ग गरे को हालको अंकबाट गत मनहनाको
वार्तषक नबलगररएको पानीको अंक क्त्यू.नम.

ररनिङ्ग भएको अंक र्टाएर मानसक कनत क्त्यू. नम. पानीको वील
३६५भयो सो मनहनावारी नहसाव गरी वाह्रै मनहनाको

खपत अनुपात =

उपयोग गने जनसंख्या

जोिेर एक वषनको ननकालनु पदनछ ।

खपत अनुपात =

वार्तषक नबलगररएको पानीको अंक क्त्यू.नम.
३६५

उपयोग गने जनसंख्या

× १,०००

× १,०००

३,३५,०००

खपत अनुपात =

३६५

११,६७३

खपत अनुपात =

३,३५,०००
३६५

११,६७३

× १००० = ७९ नलटर प्रनत ददन प्रनतव्यनि भयो

× १००० = ७९ नलटर प्रनत ददन प्रनतव्यनि भयो
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मानसक खपत अनुपात ननकलन , ननम्न अनुसारको सूि प्रयोग गनन सदकन्छ

खपत अनुपात =

मानसक नबलगररएको पानीको अंक र्न नमटर.
३०

उपयोग गने जनसंख्या

× १,०००

१६. ८ ) खेर गएको पानी एवं गैर महसुल पानी (Non-Revenue Water)

खेर गएको पानी भन्नाले उत्पादन भएको पानी र उपभोक्त्त्ताको र्रमा नमटरमा ििेको पानीको अंकको (वील भएको अंक)
वीिको फरक हो ।पानी नवनभन्न कारणले खेर जान सक्त्दछ जस्तै नवतरण प्रणालीमा नै खरावी आएर पानी िुहावट
हुने,नमटर नवग्रीएर विी पानी प्रयोग हुने तर नमटरले थोरै अंक देखाउने , नमटर नराखी िोरी गने,नमटर नबगारे र िोरी
गने, नमटरबाट बाइपास गने, ररटमेन्ट प्लालपाण्टहरु लगायतका पूवानधारमा सफाईमा बिी पानी खिन हुने, नवनभन्न
समयमा टु टफु ट भएर खेर जाने आदद नवनभन्न कारणहरु हुन सक्त्दछ । पानी खेर जानु भनेको सेवा स्तर कमजोर हुनु र
पानी उत्पादनमा लागत बिी पनन जानु हो । खेर गएको पानीको माि बिी हुनु भनेको एकानतर उत्पादनमा लागत पनुन
र अको तफन पानी को महसुल नआउनुले नवस्तारै संस्था कमजोर हुँदै जानु हो । त्यसैले खेर गएको पानीको मािा सके सम्म
र्टाउनु पदनछ ।
खेर गएको पानीको गणना दुई दकनसमबाट गनन सदकन्छ जस्तै मानथ उललेख गररएको पाराग्राफ नम्बर १६.६ अनुसारको
उत्पादन ४,९५,००० क्त्यू . नम. र नम्बर ७ अनुसारको खपत ३,३५,००० र्न नमटर छ भने ननम्न अनुसार खेर गएको
पानी कनत हो भनेर ननकालन सदकन्छ ।

खेर गएको पानी =
= १—

नं.१६.७ अनुसारको खपत

नं.१६.६ अनुसारको उत्पादन

३,३५,०००र्न नमटर.
४,९५,०००र्न नमटर.

×१००

× १०० = ३२%

अको तररका अनुसार प्रनतव्यनि उत्पादन र प्रनतव्यनि खपतको आधारमा पनन खेर गएको पानी प्रनतशत ननकालन सदकन्छ
यसका लानग मानथको उदाहरण नम्बर (१६.६ ) अनुसार प्रनत ब्यानि उत्पादन ११६ र्न नमटर र नम्बर १६. ७ अनुसार
प्रनतब्यनत खपत ७९ र्न नमटर छ भने

१—

नं. १६.७ अनुसार प्रनतव्यनि खपत

नं. १६. ६ अनुसारको प्रनतव्यनि उत्पादन
=१−

७९
= ३२%
११६
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१६.९ ) एकाई उत्पादन लागत (Unit Production Cost)

एकाई उत्पादन लागत पानी महसुल ननधानरण गने एक अनभन्न अंग हो, जसले मूहानबाट उपभोक्त्त्ताको धारासम्म पानी
१६.९ ) एकाई उत्पादन लागत (Unit Production Cost)

पुराउन लागेको जनशनिको खिन र इन्धन तथा प्रशोधन, साधारण ममनत खिन को नहसावले प्रनत र्न नमटर पानी

एकाई उत्पादन लागत पानी महसुल ननधानरण गने एक अनभन्न अंग हो, जसले मूहानबाट उपभोक्त्त्ताको धारासम्म पानी

उत्पादनमा कनत लागत लागेको छ, देखाउँ छ । ईकाई उत्पादन लागत गणना गदान वषनभररको कू ल लागत (खिन) बाट

पुराउन लागेको जनशनिको खिन र इन्धन तथा प्रशोधन, साधारण ममनत खिन को नहसावले प्रनत र्न नमटर पानी

संस्थाका अप्रत्यक्ष खिनहरु जस्तै कायानलय उपकरणहरु खररद, भ्रमण खिन, व्याज खिन तथा अन्य Non-Operating

उत्पादनमा कनत लागत लागेको छ, देखाउँ छ । ईकाई उत्पादन लागत गणना गदान वषनभररको कू ल लागत (खिन) बाट

Expenses
हरु खिन
र्टाउनु
पदनछकायान
(आय/व्यय
नववरणको
खिन तफन
कोखिन
४ नम्बर
मािको
जोि) अथानत प्रत्यक्षखिनहरुको
सं
स्थाका अप्रत्यक्ष
हरु जस्तै
लय उपकरणहरु
खररद,
भ्रमण
, व्याजसम्मका
खिन तथा
अन्य Non-Operating
Expenses
हरु र्टाउनु
पदनछ
नववरणको
४ नम्बर
सम्मका
मािकोअनु
जोि)
अथान
तस
प्रत्यक्षखिन
हरुको
जोि अंक लाई
माि नलनु
पदन(आय/व्यय
छ जस्तै मानथ
उललेखिन
नखततफननंको
. १६.
६ पानी
उत्पादन
पात
अनु
ारको उपभोक्त्त्ता
संस्थाको
जोि अंक लाई माि नलनु पदनछ जस्तै मानथ उललेनखत नं. १६. ६ पानी उत्पादन अनुपात अनुसारको उपभोक्त्त्ता संस्थाको

वार्तषक पानी उत्पादन ४,९५,००० र्न नमटर छ र मानौ खण्ि " ख" को नबत्तीय नववरण को तानलका नम्बर ६ नवत्तीय

वार्तषक पानी उत्पादन ४,९५,००० र्न नमटर छ र मानौ खण्ि " ख" को नबत्तीय नववरण को तानलका नम्बर ६ नवत्तीय

अवस्थाको िालु आम्दानी र खिन नववरणमा वार्तषक खिन ननम्न अनुसारको छ ।

अवस्थाको िालु आम्दानी र खिन नववरणमा वार्तषक खिन ननम्न अनुसारको छ ।

कमनििारी
ारीखिन
खिन
कमन

१५,००,०००
१५,००,०००

इन्धन,
लल
इन्धन,नवद्यु
नवद्युततमहसु
महसु

२०,००,०००
२०,००,०००

के नमकल

१,००,०००

ममनत सम्भार

१०,०००००

अन्य उत्पादन खिन

१,००,०००

अन्य उत्पादन
खिन
प्रत्यक्ष
खिन

१,००,०००
४७,००,०००

कायान
सामान
प्रत्यक्षलयखिन

५,००,०००
४७,००,०००

फर्तनिर कम्प्युटर

८,००,०००

व्याज खिन

२२,००,०००

साधारणसभा खिन

१,००,०००

व्याज खिन
अध्ययन
र भ्रमण खिन

२२,००,०००
३,००,०००

ह्रस
कट्टी
साधारणसभा
खिन

१,००,०००
१,००,०००

अप्रत्यक्ष खिन

४०,००,०००

कु लखिन

८७०००००

के नमकल

ममनत सम्भार

कायानलय सामान
फर्तनिर कम्प्युटर

अध्ययन र भ्रमण खिन
ह्रस कट्टी

१,००,०००
१०,०००००

५,००,०००
८,००,०००

३,००,०००
१,००,०००

अप्रत्यक्ष खिन

४०,००,०००

कु लखिन

८७०००००
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एकाइ उत्पादन लागत =
एकाइ उत्पादन एकाइ लागत =

प्रत्यक्ष खिनहरुको जोि अंक
वार्तषक पानी उत्पादन

४,७०,००००
= रु९.५० प्रनत र्न नमटर
४,९५,०००

१६.१० ) सञ्चालन अनुपात (Operating Ratio)

सञ्चालन अनुपातले उपभोक्त्त्ता संस्थाका कायनहरु पानी महसुल तथा खानेपानी सेवा वापत आएको आम्दानीले सेवा
सञ्चालन खिन थेग्न सके को छ छैन भनेर एदकन गदनछ । खानेपानी सेवा सञ्चालकको सञ्चालन अनुपात न्यूनतम पनन १
भन्दा कम हुनु पदनछ । यदी १ भन्दा बिी भयो भने पानी महसुल बिाउने वा सञ्चालन खिन र्टाउने संस्थाको अवस्था हेरी
गनुन पदनछ ।
सञ्चालन अनुपात गणना गने तररका:खण्ि "ख" को १२ (क) िालु आम्दानी र खिन को तानलका नम्बर ६ मा नवत्तीय
नववरणबाट पानी महसुल, धारा जिान शुलक, जररवाना ठाउँ सारी /नामसारी जस्ता पानी सेवा वापत भएको आम्दानी
ननकाले जस्तै मानौ कु नै १ वषन उपभोक्त्त्ता संस्थाको पानी महसुल आम्दानी ननम्न अनुसार रहेको छ ।

पानी महसुल आम्दानी रु

५५,००,०००

धारा जिान शुलक

१,००,०००

ठाउँ सारी नामसारी

५०,०००

अन्य आम्दानी

५,००,००

जम्मा सन्िालन आम्दानी

५७,००,०००

व्याज आम्दानी

१५,००,०००

पुराना सामान नविी

१०,००,०००

नमटर नविी

२,५०,०००

अन्य गैर सिालन आम्दानी

२,५०,०००

कु ल आम्दानी

८७,००,०००

मानौ खिन मानथ नं. १६. ९ मा भएको नववरण अनुसार प्रत्यक्ष सञ्चालन खिन ४७,००,००० । छ र सन्िालन आम्दानी
५७,००,०००। छ भने
सञ्चालन अनुपात =

जम्मा प्रत्यक्ष सञ्चालन खिन

जम्मा सन्िालन आम्दानी
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सञ्चालन अनुपात =

४७,००,०००
= १: ०.८२
५७,००,०००

यसले उपभोक्त्त्ताका अन्य आम्दानी र खिनहरुलाई छु ट्टाएर पानी उत्पादन, नवतरण र पानीसंग सम्बनन्धत आम्दानीलाई
माि हेदान ०.८२ पैसा खिन गरे र १ रुपैया आम्दानी गरे को छ ।
तर कू ल आम्दानी र खिन हेदान

सञ्चालन अनुपात =

कू ल खिन (८७,००,०००)

कू ल आम्दानी (८७,००,०००)

= १: १

कु ल आम्दानी खिनको अनुपात हेदान अप्रत्यक्ष खिन बिी भएको छ ,उपभोक्त्त्ता संस्थाले रु.१ खिन गरे र रु.१ नै माि
आम्दानी गरे को छ । भनवष्यलाई जगेिा के ही गनन सके को छैन । यस अवस्थामा कसरी अप्रत्यक्ष खिन र्टाउने वा आम्दानी
बिाउने भन्ने कायनयोजनामा समावेश हुनु पदनछ ।
१६.११ ) संकलन अनुपात (Collection Ratio)
संकलन अनुपात १ वषनमा पानी महसुलको नवल कती रुपैयाको गररयो र सो वील मध्ये कती रुपैया नगद संकलन भयो

भनेर हेने अनुपात हो । Billing software प्रयोग गररसके का उपभोिा संस्थाहरुको वार्तषक पानी नविी नहसाव र वार्तषक
संकलन नहसाव सहज रुपले गणना गनन सदकन्छ । Billing Software प्रयोग गरररहेका उपभोिा संस्थाले खण्ि "ख" को
नवत्तीय नववरण अनुसार िालु आम्दानी अथनत नबल गरे को अंक र नगद प्रवाह नववरणबाट वार्तषक नगद संकलन अंक नलन
सहज हुन्छ । नगद प्रवाह नववरणमा गत वषनको बक्त्यौत उठे को अवस्थामा कनहले काही १००% भन्दा बिी हुन सक्त्दछ,
त्यसैले नगद प्रवाहको वार्तषक नववरण हेनन वासलतको अनुसूिीमा पानी महसुल संकलनको तथ्यांक हेनुन पदनछ ।
उदाहरणैः– खण्ि "ख" को नगद प्रवाह नववरणमा पानी नविी महसुल रु ४८,७५,००० छ र गत वषनको बक्त्यौत अशूली
(नगद प्रवाह नववरणमा) रु २,००,०००।– छ त्यसैगरी मानथ १६.१० सञ्चालन अनुपात अनुसार पानी नविी महसुल
आम्दानी रु. ५५,००,०००। छ भने

संकलन अनुपात =

पानी नविी बाट नगद संकलन − गत वषनको बक्त्यौत अशूली

संकलन अनुपात =

पानी महसुल वापतको नवल गरे को अंक

४८,७५,००० − २,००,०००
= ८५%
५५,००,०००
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११ वटा कायन सम्पादन मूलयांकन सूिकांकहरुको समग्र देखीने गरी एउटा summary बनाउनु पदनछ,

तानलका ११. कायन सम्पादन मूलयांकन सूिकांक-संनक्षप्त नववरण
नस.न. सम्पादन मूलयांकन सूिकांकहरु
१

इकाई

खानेपानी अपुर्तत अनुपात (Water Supply %
Coverage ratio)

२

सेवा प्रवाह समय (Service Hours)

र्न्टा

३

खानेपानी गुणस्तर पररपालन (Water Quality %
Compliance)

४

कमनिारी अनुपात (Staff Ratio)

अनुपात

५

नमटररङ्ग अनुपात (Metering Ratio)

अनुपात

६

उत्पादन अनुपात (Production Ratio)

नलटर

७

उपयोग (खपत) अनुपात (Consumption Ratio)

नलटर

८

खेर गएको पानी एवं गैर महसुल पानीको अनुपात %
(Non Revenue Water)

९

एकाइन उत्पादन लागत (Unit Production Cost)

रू.

१०

सञ्चालन अनुपात (Operating Ratio)

अनुपात

११

महसुल संकलन अनुपात (Tariff Collection %
Ratio)
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आ.ब.

आ.ब. आ.ब. आ.ब. आ.ब.

खण्ि "ग"
संस्थाको दूरदृनष्ट ( Vision ), भावीसोि (Mission), लक्ष्य (Objectives) र मुख्यनीनतहरु (key policies)
१. संस्थाको दूरदृनष्ट ( Vision ), भावीसोि ( Mission ), लक्ष्य ( Objectives ) र मुख्यनीनतहरु ( key policies)
उपरोि अनुसारका कायनहरुबाट संस्थाको हालसम्मको वास्तनवक अवस्था प्राप्त भईसके को हुन्छ र स्थानीय
सरोकारवालाहरुले के िाहेका छन र कसरी सहयोग पुर्याउनु सदकन्छ, सो समेत एदकन भै सके को अवस्थामा संस्थाको
दूरदृनष्ट, भावीसोि, लक्ष्य र सुधारका लानग नलनु पने नीनतहरु तयार गनुन पदनछ ।
संस्थाको दूरदृनष्ट, भावीसोि,लक्ष्य , उदेश्यहरु र रणनीनतका पररभाषा एवं भनेको के हो भन्ने जानकारी सनहत के ही
उदाहरणहरु ददइएको छ । उदाहरणहरु उपभोिा संस्थालाई आफ्नो ब्यासानयक योजन तजुनमा गनन सहज होस भन्ने
उदेश्याले माि ददइएको हो । उपभोिा संस्थाको अवस्था र आवश्यकता अनुसार फरक हुन सक्त्दछन, त्यसैले आफनो
व्यावसानयक योजना तजुनमा गदान आफ्नै दकनसमका बनाउनु पदनछ ।
१.दूरदृनष्ट ( Vision )

संस्थाको दूरदृनष्ट Ambition statement बाट प्रस्तुत गने पररपाटी छ ।आफ्नो संस्थालाई नननित समयनभि कु न
अवस्थामा पुयानउने कु रा संनक्षप्तमा प्रस्तुत गररएको हुन्छ ।
Vision संस्थाको भावीसोि के हो? हाम्रो सामुनहक प्रयासबाट के िाहन्छौ ? संस्थालाई कस्तो भएको देख्न िाहनु

हुन्छ ? जो कोही ले तपाइको संस्थालाई कसरी निन्न सकु न भन्ने िाहनु हुन्छ ? तपाईको मुख्य उद्देश्य के हो त्यसको
छोटकरी नववरण नै Vision हो ।
के ही उदाहरणहरु
उदाहरण- १
"खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोिा सनमनतको दूरदृनष्ट भनेको ......... क्षेिमा वसोवास गने वानसन्दाहरुलाई शुद्ध, सफा
तथा सुरनक्षत नपउने पानी उपलब्ध गराई स्वस्थ र सभ्य समाज ननमानण गने रानिय उद्देश्यलाई पूरा गनन सहयोग गनुन नै
रहेको छ"
उदाहरण- २
"संस्थाको सेवाक्षेि नभिका सम्पुणन नगर वासीन्दाहरुलाइ उच्च गुणस्तरको खाने पानी उनित मुलयमा ननरन्तर उपलव्ध
गराउने संस्थाका संरिनाहरुलाइ ददर्नकालीन रुपमा उपयोगमा लयाउन सदकने गरी संरिनालाइ सुरनक्षत वनाइ
संस्थालाइ अव्वल बनाउने"
उदाहरण- ३
"पूवी अदिकामा सवै भन्दा राम्रो पानी र सरसफाइसेवा प्रदायक हुने "
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उदाहरण- ४
"To be the best water utility service provider and Sustainable water for all by 2025"

उदाहरण- ४

"To be the best water utility service provider and Sustainable water for all by 2025"
२. भावी सोि / पररलक्ष्य ( Mission)
यसमा आगामी ददनमा संस्थाबाट गने कामको संनक्षप्त लक्ष्य सम्बन्धी नववरण राख्नु पदनछ । संस्थाको भावी सोि भन्नालेसंस्थाका नजम्मेवार व्यनिहरुले गने कायनको सवनस्वीकायन, सवनमान्य नसद्धान्तहरु हुन जस्लाई सहज रुपमा बनझने गरी संस्थाको
पररलक्ष्य
२. भावी
ख गररन्छ ।( Mission)
मुख्यसोि
सोि /उलले
mission ददनमा
statement
a clear
set of सं
principles
that सम्बन्धी
is understood,
accepted,
adopted
by the भावी सोि
यसमा (Aआगामी
संस्should
थाबाटbeगने
कामको
नक्षप्त लक्ष्य
नववरण
राख्नु and
पदनछ
। संस्थाको
utility’s operator as goals or standards to aspire for.)
संस्थाका नजम्मेवार व्यनिहरुले गने कायनको सवनस्वीकायन, सवनमान्य नसद्धान्तहरु हुन जस्लाई सहज रुपमा बनझने गरी
भवीसोि ( Mission) मा साधरणतया ननम्न कु राहरुमा ध्यान ददनु पदनछ ।
मुख्य सोि उललेख गररन्छ ।
हामीले के काम गदनछौ ?

(A mission statement should be a clear set of principles that is understood, accepted, and adopted
हाम्रोoperator
आवश्यकताas
दकनgoals
छ? or standards to aspire for.)
utility’s
हाम्रो (कामले
समाजमामा
के उपलब्धी
भएको छ
? कु राहरुमा ध्यान ददनु पदनछ ।
भवीसोि
Mission)
साधरणतया
ननम्न
हाम्रो प्राथनमकता के हो?

हामीले के काम गदनछौ ?

सेवाग्राहीलाइ के कसरी फाइदा पुग्दछ ?

के ही उदाहरणहरुदकन छ?
हाम्रो आवश्यकता
उदाहरण- १

हाम्रो कामले समाजमा के उपलब्धी भएको छ ?

"संस्थाको सेवा क्षेिनभिमा “ एक र्र एक धारा” को व्यवस्था गरी, गुणस्तरीय पानी िौनवसै र्ण्टा उपलव्ध गराउने तथा

हाम्रो प्राथनमकता
के हो?जनिेतना जगाउने "
सरसफाइ सम्वनन्ध

उदाहरणसेवाग्राहीलाइ
के २कसरी फाइदा पुग्दछ ?
"....क्षेिमा वसोवास गने वानसन्दाहरुलाई शुद्ध, सफा तथा सुरनक्षत नपउने पानी उपलब्ध गराउने आफ्नो दूरदृनष्टलाई पूरा
के ही उदाहरणहरु
गनन उपयुि दकनसमको नीनत, ननयम अपनाई स्थानीय साधन स्रोतहरुलाई ददगो रुपमा व्यवस्थापन गनुन नै यस सनमनतको

उदाहरण- १

नमशन रहेको छ "

उदाहरण"संस्थाको
सेव३ा क्षेिनभिमा “ एक र्र एक धारा” को व्यवस्था गरी, गुणस्तरीय पानी िौनवसै र्ण्टा उपलव्ध गरा
"Tap and
toilet forजनिे
everyतhousehold"
सरसफाइ
सम्वनन्ध
ना जगाउने "
उदाहरण- ४

२ potable, safe, and sufficient water supply in improving the economic, health, and living conditions of
उदाहरण"To provide,
the people"

"....क्षेिउदाहरणमा वसोवास
गने वानसन्दाहरुलाई शुद्ध, सफा तथा सुरनक्षत नपउने पानी उपलब्ध गराउने आफ्नो दूरदृनष्टल
५

सस्तो, पानी
आपूर्तत रसाधन
सरसफाइसे
वाहरूको नवकासददगो
र प्रदानरुपमा
गनन"। व्यवस्थापन गनुन नै यस स
"ददगो
वातावरण मैिीनीनत,
तररकालेननयम
नपउन योग्य,
गनन उपयु
िरदकनसमको
अपनाई
स्थानीय
स्रोतहरुलाई

नमशन रहेको छ "
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उदाहरण- ३

3.

लक्ष्य

( Objectives )

संस्थाको vision ले तया गरे को गन्तव्यमा पुग्नकालानग तयार गररएको अवधारणाहरू तथा भनवष्यका
महत्वाकांक्षाहरुलाई अनभव्यि गने उपकरण हो । जसले आफ्नो नजम्मेवरीको महसुस गनन, प्राथनमकताका ननधानरण गनन,
भनवष्यमा उपयोनगताको प्रगनत गनन सहयोग पुर्याउछ । साथै दकन उपयोनगता (खानेपानी उपभोिा संस्था ) नवगतमा
नसजनना गररयो र दकन यो हाल नवद्यमान छ । आजको अवस्थामा जहाँ तपाईं हुनुहुन्छ, र भनवष्यमा कांहा पुग्न िाहनु हुन्छ
? यासलाई नै समनष्ठगत उललेख गनुन पदनछ ।
के ही उदाहरणहरु
उदाहरण -१
१. उपभोक्त्त्तालाइ उच्चस्तरको ( Excellence) सेवा प्रदान गने ।
२. संस्थाको ददगोपनको सुनननितता गने ।
३. संस्थालाइ आर्तथक रुपमा सक्षम वनाउने ।
४ जनिाहना अनुसारको सेवा प्रदान गने ।
५) दक्ष तथा प्रयाप्त कमनिारीको व्यवस्था गने ।
६) खानेपानीको क्षेिमा उपलव्ध आधुननक प्रनवनधलाइ अवलम्वन गदै जाने ।
उदाहरण -२
१. ...... क्षेिमा वसोवास गने वानसन्दाहरुलाई पनयाप्त रुपले शुद्ध, सफा तथा सुरनक्षत नपउने पानी उपलब्ध गराउने यस
आयोजनालाई व्यवस्थापन गनन, नवकास गनन र दीगोरुपमा सञ्चालन गनन आवश्यक सवै सरोकारवालाहरुसंग समन्वय
गनुन
२. स्थानीय क्षेिमा उपलब्ध साधनस्रोतहरुको सञ्चालन गनुन
३. ...... क्षेिमा वसोवास गने वानसन्दाहरुलाई पनयाप्त रुपले शुद्ध, सफा तथा सुरनक्षत नपउने पानी उपलब्ध गराउन
आवश्यक भरपदो नवतरण व्यवस्था गनुन,
४. ......क्षेिमा वसोवास गने वानसन्दाहरुलाई सहभानगतामूलक जनस्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी िेतना बिाउने
कायनिमहरु सञ्चालन गनुन,
५. ...... क्षेिमा वसोवास गने वानसन्दाहरुमा वातावरण, सरसफाइ तथा पानीको रृणोतको महत्वबारे िेतना बिाउनु,

४. मुख्य नीतीहरु

( key policies )

संस्थाले आफ्नो उदेश्यमा पुग्नका लानग नलने मुख्यनीनतहरु के के हुन उललेख गनुन पदनछ । रणनीनतक नीनतहरु स्पष्ट रूपमा
उपभोक्त्त्ता संस्थाका प्राथनमकताहरू प्राप्त गननका लानग सम्बनन्धत हुनुपछन । सेवा को स्तर बिाउने कायनको लानग कस्तो
कदम िालनु पने हो, सवैलाइ सेवा पुराउने कसरी हो , त्यसको लानग अवलम्बन गनुन पने नीनत के हो, सामनजक समावेनसता
कसरी कायम गनन सदकन्छ , न्युन आय भएका र्र पररबारलाई समावेस गने नीनत कस्तो रहने हो (जस्तैैः धारा जिानमा
सुनबधा ददने, दकस्ताबनन्दमा धारा जिान गरी ददने जस्ता हुन सक्त्दछन) । खानेपानी को मुहान सुरक्षा र बातबरनणय
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सुधारको नीनत के हुने हो , सेवा क्षेि बिाउने उदेश्य भए थप हुने सेवा क्षेिका वानसन्दासंगको सहकायन कसरी बिाउने
भन्ने नवषयाहरु नै मुख्य नीनतहरु हुन्छन् ।
सुधारको नीनत के हुने हो , सेवा क्षेि बिाउने उदेश्य भए थप हुने सेवा क्षेिका वानसन्दासंगको सहकायन कसरी बिाउने
भन्ने नवषयाहरु नै मुख्य नीनतहरु हुन्छन् ।
के ही उदाहरणहरु :
उदाहरण -१
के हीनगरपानलका
उदाहरणहरुक्षे: िनभिको खानेपानी सम्वन्धी गुणस्तर तथा संिालन नवनध संस्थागत नवकासमा नेतृत्वदायी भुनमका
१)
ननवानह गने
उदाहरण -१
२) सेवा क्षेिनभिका आर्तथक रुपले नवपन्न वगनलाइ सहुनलयत दरमा धारा जिान गनन प्रोत्सानहत गने ।
१) नगरपानलका क्षेिनभिको खानेपानी सम्वन्धी गुणस्तर तथा संिालन नवनध संस्थागत नवकासमा नेतृत्वदायी भुनमका
३)
स्थानीय
ननवान
ह गने तह तथा अन्य साझेदारहरुको समन्वयमा सेवाको गुणस्तर तथा क्षेि नवस्तार गने ।
४)
पानीको
सेवा प्रवाहलाइ
।
२) हाल
सेवा सं
क्षेिालनमा
नभिका रहे
आर्तकथोकखाने
रुपले
नवपन्निौनवसै
वगनलाइर्ण्टा
सहुनलयत
दरमा धाराननरन्तरता
जिान गननददने
प्रोत्सानहत
गने ।
५)
वा स्तरलाइ
कायम
सेदवारहरुको
ा प्रयोगकतान
हरुबाट नलइने
शुलकतथा
हरे कक्षे३ि वषन
मा समयानु
३) से
स्थानीय
तह तथा
अन्यराख्न
साझे
समन्वयमा
सेवाकोसेगुवणा स्तर
नवस्तार
गने । कुल बृनद्ध गदै लैजाने ।
६)
सम्वन्धीरहेजनिे
तनापानीको
अनभवृनिौनवसै
द्ध गने ।र्ण्टा सेवा प्रवाहलाइ ननरन्तरता ददने ।
४) सरसफाइ
हाल संिालनमा
को खाने
७)
ानी प्रणाली
अन्तरगत
ा सम्पुणन मौजु
दा सं
रिनाहरुको
अनुमसाारसमयानु
उनितकममन
५) खाने
सेवापस्तरलाइ
कायम
राख्न सेरहे
वा कप्रयोगकतान
हरुबाट
नलइने
सेवा शुलआवश्यकता
क हरे क ३ वषन
ु ल बृतनसम्भार
द्ध गदै लैगरी
जानेिुस्। त
दुरुस्त राख्ने
६) सरसफाइ सम्वन्धी जनिेतना अनभवृनद्ध गने ।
८) संस्थाको सेवालाइ िुस्त दुरुस्त र थप प्रभावकारी बनाइ सेवाग्राहीको सेवा प्रवाहमा अनभवृनद्ध गनन आधुननक प्रनवनध,
७) खानेपानी प्रणाली अन्तरगत रहेका सम्पुणन मौजुदा संरिनाहरुको आवश्यकता अनुसार उनित ममनतसम्भार गरी िुस्त
कमन
िारी
दुरुस्त
राख्नेव्यवस्थापन तथा कमनिारीहरुको वृर्दद नवकास गदै लैजाने ।
९)
सनमनतको
नेतृत्िुवस्रत सहभागीतामा
मनहला, जनजातीको
प्रनतनननधत्वलाइ
प्रोत्सानहत
गदैनद्धजाने
८) कायन
संस्थाको
सेवालाइ
दुरुस्त र थप प्रभावकारी
बनाइ सेवाग्राहीको
सेवा प्रवाहमा
अनभवृ
गनन ।आधुननक प्रनवनध,
कमनिारी व्यवस्थापन
तथा कमनिारीहरुको वृर्दद नवकास गदै लैजाने ।
२
उदाहरण९) ......
कायनसक्षेनमनतको
नेतृत्व रगने
सहभागीतामा
मनहला,
जनजातीको
प्रोत्सानहत
। गराउने यस
१.
िमा वसोवास
वानसन्दाहरुलाई
पनयाप्त
रुपले शुद्धप्रनतनननधत्वलाइ
, सफा तथा सुरनक्षत
नपउने गदै
पानीजाने
उपलब्ध
प्रणाली
वा२आयोजनालाई व्यवस्थापन गनन, नवकास गनन र दीगोरुपमा सञ्चालन गनन आवश्यक सवै सरोकारवालाहरुसंग
उदाहरणसमन्वय गनुन
१. ...... क्षेिमा वसोवास गने वानसन्दाहरुलाई पनयाप्त रुपले शुद्ध, सफा तथा सुरनक्षत नपउने पानी उपलब्ध गराउने यस
२. स्थानीय क्षेिमा उपलब्ध साधनस्रोतहरुको पररिालन गनुन
प्रणाली वा आयोजनालाई व्यवस्थापन गनन, नवकास गनन र दीगोरुपमा सञ्चालन गनन आवश्यक सवै सरोकारवालाहरुसंग
समन्वय
न िमा वसोवास गने वानसन्दाहरुलाई पनयाप्त रुपले शुद्ध, सफा तथा सुरनक्षत नपउने पानी उपलब्ध गराउन
३.
. ......गनुक्षे
आवश्यक
भरपदो
गनुन,
२. स्थानीय
क्षेिमानवतरण
उपलब्धव्यवस्था
साधनस्रोतहरुको
पररिालन गनुन
४.
सरसफाइ
िेतना बिाउने
३. . ......
...... क्षेक्षेििमा
मा वसोवास
वसोवासगने
गनेवानसन्दाहरुलाई
वानसन्दाहरुलाईसहभानगतामू
पनयाप्त रुपलेलशुकद्धजनस्वास्थ्य
, सफा तथातथा
सुरनक्षत
नपउनेसम्बन्धी
पानी उपलब्ध
गराउन
कायन
िमहरुभरपदो
सञ्चालन
गनुन, व्यवस्था गनुन,
आवश्यक
नवतरण
५.
सरसफाइ
तथा पानीको
महत्वबारे
,
४. . ...... क्षे
क्षेििमा
मा वसोवास
वसोवास गने
गने वानसन्दाहरुमा
वानसन्दाहरुलाईवातावरण,
सहभानगतामू
लक जनस्वास्थ्य
तथारृणोतको
सरसफाइ
सम्बन्धीिेतिेना
तनाबिाउनु
बिाउने
कायनिमहरु सञ्चालन गनुन,
५. . ...... क्षेिमा वसोवास गने वानसन्दाहरुमा वातावरण, सरसफाइ तथा पानीको रृणोतको महत्वबारे िेतना बिाउनु,
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५. सवलपक्ष, दुबल
न पक्ष, अबसरहरु र िुनौनतहरुको नवश्लेषण (Analysis of Strength, Weakness,
Opportunities and Threats- SWOT)
SWOT नवश्लेषणिारा संगठनको आन्तररक क्षमता एवं कौशल र संस्थाले नलने रणनीनतक योजना र संसाधनहरू
बीिको आपसी तालमेल हानसल गनुन हो। संगठनहरुको जोनखम कम गननको नलनग अवसरहरुको नवश्लेषण गने गररन्छ
। सरोकारवालाहरु , मुख्य नजम्मेवार कमनिारीहरु समेतको सहभानगता र खण्ि "क" मा भननएका सरोकारवालाको
समुहमा छलफल गरी SWOT नवश्लेषण गने गररन्छ । यस नवश्लेषणको प्राथनमकताहरू संस्थागत / संगठनात्मक
क्षमता, जलस्रोत व्यवस्थापन, सेवा प्रावधानको गुणस्तर, नवत्तीय नस्थरता र पररयोजनाहरूको समन्वय हुनु पदनछ।
संस्थाको रणनीनतक नस्थनतको लसहवलोकन प्राप्त गनन SWOT नवश्लेषण प्रयोग गररन्छ। नबशेषगरी SWOT
analysis गदान दुई पाटोलाई ध्यान ददनु पदनछ । एकातफन आन्तररक रुपमा आफ्ना राम्रा पक्षहरु र कमजोरीहरु
के लाउनु पदनछ भने अको तफन बाह्य अवसरहरु र िुनौतीहरु के छन हेनुन पदनछ । संस्थाको सवलपक्ष के के छन र
त्यसबाट सेवग्राहीले के सुनवधा पाएका छन, सेवालाई िुस्त , दुस्त राख्न के ले मद्त पुराएको छ , जस्ता कु राहरु हेनुन
पदनछ त्यसैगरर संस्थाका कमजोरीहरू अथानत दुवनल पक्ष के के हुन , स्रोत र साधन हुँदा हुँदै पनन के काम गनन सदकएको
छैन , सानो सुधार गदान हुने काम पनन हाल हुन? नसके को के हो आदद के लाउनु पदनछ ।
बाह्य अवसरहरूको उपलब्धता र िुनौनतहरु के के छनैः जस्तै- रानिय नीनत पररवतननबाट उपभोक्त्त्ता संस्थालाई थप
अनधकार ददएको छ, संस्थाको सेव जनताले मन पराएका छन , सेवाको माग बिेको छ , आर्तथक सहयोग पाउन सहज
छ, संस्थागत सुधार गनन समाजले साथ ददएको छ आदद हुन सक्त्दछन । त्यसैगरी बाह्य िुनौनतहरु के के छन , गनन
िाहेर पनन बाह्य् सहयोग नभई गनन नसक्ने नवषयाहरु के के हुनैः जस्तै पानीको मुहान सेवाक्षेिभन्दा बानहर छ र
मुहान प्रयोग गनन ददने समुहले थप पानी ददने नवषयमा नववाद गने अवस्था हुन सक्त्दछ ।
के ही संस्थाले यसलाई दुइन पक्षमािमा पनन हेने गरे का छन । यदद दुइनपक्षमा माि हेने हो भने एका तफन दुबनलपक्ष र
िुनौनतहरु रानखन्छ भने अको तफन सवलपक्षहरु र अवसरहरु रानखन्छ ।
६ SWOT नवश्लेषणको मागनदशनन
सवल पक्ष , शनिहरू:
उपभोक्त्त्ता संस्थामा प्रानवनधक जनशनि प्रयाप्त छन् भने
त्यो सवल पक्ष हो (यसलाई सवल पक्ष लेख्दै गदान ध्यान
ददनु पने नवषय भने के तँपाइको प्रानवनधक जनशनि
आगामी वषनहरुमा प्रणालीको क्षेि बिाउँ दा पनन पनयाप्त
हुन्छ? त्यो पनन ध्यान ददनु पने हुन्छ।)
-उपभोक्त्त्ताहरु पानीको गुणस्तरसँग सन्तुष्ट छन् भने
उपभोक्त्त्ता सन्तुष्टी पनन सवल पक्षको उदाहरण हो ।
-सवल पक्षहरु तपाँइहरु सँग जोनिएका हुन्छन् ।
उपभोक्त्त्ता सनमनत नबिमा छलफल गरे र पत्ता लाउनुहोस्
!
जस्तै
-के राम्रो कामहरु गने गरे को छ?
-यो संस्या बाट समुदायमा के फाइदा पुगेको छ ?
-सेवा बिाउन के के सम्पनत्त र स्रोतहरू छन्?
-ग्राहकहरूले यसको राम्रोपक्ष के मानेका छन ?

कमजोरीहरू / दुवल
न पक्ष:
-उत्पादन गरे को पानीको ठू लो नहस्सा नलके ज
भएर वा अन्य के नह माध्यमबाट खेर गइरहेको छ
सो खेर गएको पानीले गदान लागत उठ्ती गाह्रो
भएको छ भने सो दुवनल पक्ष हुन सक्त्छ
-वाटर नमटरहरु काम लाग्ने छैनन् , संरिनाहरु
पुराना छन् जसले ममनत सम्भार खिन
बिाइराखेको छ भने त्यो दुवनल पक्षको उदाहरण
हो ।
(नोट : दुवनल पक्षको पनहिान

भनेको सो

न्युननकरण कसरी गनन सदकन्छ र सोको लानग
कनत रृणोत आवश्यक छ , आँकलन गननको लानग
पनन आवश्यक छ)
जस्तै
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-सेवाप्रदायकको हैनसयतले के के काम अझ राम्रो
गनन सदकन्छ?
-के का लानग आलोिना र गुनासो हुने गरे को छ?
-सुधार गनुन पने नवषयहरु के के छु टेका छन ?

अवसरहरू:

िुनत
ै ी हरु:

क्ष-मता नभि वा बानहर भएर पनन के काम गनन सदकएको

-के के कमजोरीहरूले गदान आलोिनात्मक रूपमा

छैन,

कमजोर बनाउने सम्भावना छ?

-संस्थाको उन्नती गनन सक्ने के के सम्भावना छन् ? जसमा

-बाह्य अवरोधहरु के के

ठू लो लगानी गनन र उपलब्धी गनन सदकन्छ ?

अवरोध खिा गदनछ?

जस्तै

- दकन आर्तथक अवस्थाले असर गरररहेको छ?

-नेपाल सरकारले उपभोक्त्त्ता सनमनतको तानलमलाई
प्राथनमकता ददयो ( यो हुन त वाह्य कु रा हो तर तँपाइको
लानग अवसर पनन बन्यो )

जस्तै

खानेपानीको लानग बजारमा आएका पाइप , टुलस को
गुणस्तर पनहलेको तुलनामा ब्ो ।

छन् जसले प्रगनतमा

आयोजना क्षेिका जनसंख्याले पानीको कमसल
वैकनलपक स्रोत प्रयोग गनन थालेका छन,
-पानीका मुहानहरु सुकेर जान थालेका छन आदद।

७.उदाह ण
सवलता

दुवल
न ता

१) स्थापनाकालदेनख नै ननमानण, व्यवस्थापन र

१) नवनभन्न ननकायहरुबाट हुने नवकास ननमानणका

संिालनमा उपभोक्त्त्ताहरुको सदिय सहभागीता रहेको ।

कायनहरुले गदान खानेपानी प्रणालीका भौनतक

२) स्थायी नेतृत्व, िुस्त व्यवस्थापन भएको ।

संरिनाहरुमा क्षनत पुग्न गइ सेवा प्रवाहमा अवरोध

३) आफ्नै र्रजग्गा, पानी परीक्षण प्रयोगशाला भएको ।
४) ननर्तमत संरिनाहरुको उनित ममनत सम्भार गरी िुस्त,
दुरुस्त रानखएको
५) नसनमत स्रोत र साधनबाट अनधकतम सेवा उपलव्ध
गराइएको ।
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हुने गरे को ।
२) सेवास्तर बृनद्धगनन आधुननक प्रानवनधक तथा
व्यवस्थापकीय तानलमको अभाव ।
३) प्रयाप्त मािामा योग्य तथा दक्ष कमनिारी प्राप्त
गनन नसदकएको ।

६) उपभोक्त्त्ताहरुलाइ आधुननक प्रनवनधको प्रयोग गरी

४) महसुललाइन समयानुकूल समायोजन गनन

महसुल भुिानीमा सहजीकरण गररएको ।

नसदकएको ।

७) नेतृत्व ियनमा प्रजातानन्िक प्रकृ या अवलम्वन गने

५) सवै उपभोक्त्त्ताहरुलाइ संस्थाले उपयोगमा

गररएको ।

लयाएको प्रनवनध माफन त महसुल भुिानी गने

८) सेवा क्षेि नभिका आर्तथक रुपमा नवपन्न र भुनमहीन

लगायतका सेवा उपयोग गने प्रानवनधक ज्ञान
उपलव्ध गराउन नसदकएको ।

वगनलाइन सहुनलयत दरमा धारा जिान गने गररएको ।
९) ननयनमत रुपमा पानी परीक्षण गरी उपभोक्त्त्तालाइन

६) संस्थाको कायनसञ्चालन संगठन तानलका

पानीको गुणस्तरप्रनत नवश्वास ददलाउन सदकएको ।

(शाखा,उपशाखा) तथा कायनरत कमनिारीहरुको पद

१०) पानीको िुहावट (नलके ज) लाइ िनमक रुपमा र्टाउँ दै

नजम्मेवारी

खानेपानी

सिेतनामुलक

साथै

कायनरत

कमनिारीहरुको पारररृणनमक र सेवा सुनवधा नेपाल

लनगएको ।
११)

वािफाँिका

सुरक्षा

र

कायनिमहरु

सरसफाइ

सम्वन्धी

संिालन

गरी

सरकारले तोके बमोनजम वनाउन नसदकएको ।
७) ममनत सम्भारका आधुननक उपकरणहरुको
अभाव ।

उपभोक्त्त्ताहरुलाइ जागरुक गराइएको ।
१२) उपलव्ध गराइएका तानलमहरुलाइ प्रयोगमा
लयाइएको ।
१३) मागअनुसार खानेपानी धारा नवतरण गनन सदकएको ।

१४) उपभोक्त्त्ताको गुनासो समयमै सम्वोधन गने गररएको
अवसरहरु - Opportunities

िुनौतीहरु - Threaths

१) अनुभनव कायनसनमनत र तानलमप्राप्त कमनिारी ।

१) नवनभन्न ननकायहरुबाट हुने नवकास ननमानणका

२) थप पानी नवतरणका लानग संस्थाको क्षमता रहेको र

कायनले खानेपानी प्रणालीका भौनतक संरिनाहरुमा
पुयानएको क्षनतको क्षनतपुर्ततका लानग सम्वन्धी
ननकायको ध्यानाकषनण नहुने गरे को ।

पाइपलाइन नवस्तार तथा धारा जिानका लानग प्रशस्त
माग हुने गरे को ।
३) संस्थागत भौनतक संरिना ननमानणका लानग
जनसहभागीता जुट्ट्ने गरे को ।
४) नेपाल सरकार, दातृ ननकाय र नवकास
साझेदारहरुको संस्थाप्रनत पुणन नवश्वास रहेको ।
५) नवनभन्न ननकाय तथा नवकास साझेदारहरुसँग भएको
सम्झौताहरुको पुणन पालन गने गररएको

२) प्रदकनतक प्रकोपको समयमा सेवा प्रवाहलाइ
ननयनमत गनन उनित योजनाको लानग स्रोत
साधनको अभाव रहेको ।
३) सेवा क्षेिका सवैखाले नवपन्न वगनलाइ सहुनलयत
दरको धारा जिानमा समावेश गनन नसदकने ।
४) संस्थाको आम्दानीको ठु लो नहस्सा नवद्युत
महसुलमा खिन हुने गरे को
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५) शहरीकरण र बसाइसराइको कारणबाट हालको
सेवा सुनवधा तोदकएको समयसम्मलाइ प्रवाह गनन
समस्या हुनसक्ने ।
६) पानीको भूनमगत स्रोत निजाइनमा भएको भन्दा
िनमक रुपले र्ट्ट्दै गएको ।
७) संस्थाको सेवा क्षेिनभिका नवपन्न वगन वसोवास
गने क्षेिको सेवा नवस्तार गनन र पानीको
गुणस्तरकोवारे जानकारी गराउन नसदकएको
८) प्रदकनतक प्रकोप तथा आपतकालीन अवस्थामा
सेवाको ननरन्तरताका लानग तयारीको अभाव ।

खण्ड (घ)
भावी णनीया कायमयोजना
१. भावी रणनीनत
खानेपानी उपभोक्त्त्ता र खानेपानी सेवा सुनवधासंग सरोकार राख्ने स्थानीय सरोकारवालाहरु संगको छलफल एवं
सरोकारवालाहरुले ददएको राय सुझाव यस खण्िको महत्वपूणन भाग हो । भनवष्यको लानग कस्तो रणनीनत नलने र सेवा
स्तर वृनद्धका लानग कु न कु न क्षेिमा सुधार आवश्यक पदनछ भन्ने हालको अवस्थाको मूलयाङकनबाट स्पष्ट भै सके को हुन्छ ।
संस्थाको हालको कायनसञ्चालन नस्थनत, प्रानवनधक, प्रशासननक, नवत्तीय, जनशनिका साथै नवगत ५ वषनमा गरे को उपलव्धी
र मुख्य कायनसम्पादन सूिकाङ्क जानकारी भै सके को हुन्छ । संस्थाले अवलम्वन गने दूरदृनष्ट , नमशन, लक्ष्य,
रणनीनतहरुका आधारमा संस्थाले आगामी ५ वषनका लानग नलनुपने रणनीनतक कायनयोजना सरोकारवालाहरु संगको
छलफल र प्राप्त राय सुझाब एबं संस्थाका नजम्मेवार पदानधकारी र व्यवस्थापनसँगको आपसी छलफलका आधारमा
महत्वपूणन मुद्दाहरूको (critical issues) पनहिान गनुन पदनछ ।
खानेपानी सेवा प्रदायकको स्तर मापन गने कायन सम्पादन मूलयांकन सूिकांङ्कले संस्थाको सेवा क्षेि, सेवाको स्तर,
भनवष्यको आवश्यकता दशानइ सके को हुन्छ ।खण्ि "क " र "ख" ले ददएको मागनदशनन अनुसार नै खण्ि "ग" संस्थाको दूरदृनष्ट
(Vision) भावीसोि (Mission) लक्ष्य (Objectives) र संस्थाले अवलम्वन गने मूल नीनतहरु (key policies ) पुन
एकपटक के लाएर हेनुन पदनछ । भावी रणनीनत र कायनयोजनामा संस्थाको उन्नती, प्रगती, सेवाको ननरन्तरता, सेवाको
उच्चस्तरता र ददगोपनको सुनननितता कायम राख्नन गनुन पने कायनहरुको फे हररस्ता तयार गनन सदकयोस । यसरी तयार हुने
फे हररसता आथनत नवस्तृत नववरणलाई नै रणनीनतक कायनयोजना भननन्छ ।
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खण्ड (घ)
भावी रणनीति र कार्यर्ोजना
१. भावी रणनीति
खानेपानी उपभोक्त्ता र खानेपानी सेवा सुतवधासंग सरोकार राख्ने स्थानीय सरोकारवालाहरु संगको छलफल एवं
सरोकारवालाहरुले दिएको राय सुझाव यस खण्डको महत्वपूणण भाग हो । भतवष्यको लातग कस्िो रणनीति तलने र सेवा
स्िर वृतिका लातग कु न कु न क्षेत्रमा सुधार आवश्यक पिणछ भन्ने हालको अवस्थाको मूल्याङकनबाट स्पष्ट भै सके को हुन्छ ।
संस्थाको हालको कायणसञ्चालन तस्थति, प्रातवतधक, प्रशासतनक, तवतीय, जनशतिका साथै तवगि ५ वर्णमा गरे को उपलव्धी
र मुख्य कायणसम्पािन सूचकाङ्क जानकारी भै सके को हुन्छ । संस्थाले अवलम्वन गने िूरिृतष्ट , तमशन, लक्ष्य,
रणनीतिहरुका आधारमा संस्थाले आगामी ५ वर्णका लातग तलनुपने रणनीतिक कायणयोजना सरोकारवालाहरु संगको
छलफल र प्राप्त राय सुझाब एबं संस्थाका तजम्मेवार पिातधकारी र व्यवस्थापनसँगको आपसी छलफलका आधारमा
महत्वपूणण मुद्दाहरूको (critical issues) पतहचान गनुण पिणछ ।
खानेपानी सेवा प्रिायकको स्िर मापन गने कायण सम्पािन मूल्यांकन सूचकांङ्कले संस्थाको सेवा क्षेत्र, सेवाको स्िर,
भतवष्यको आवश्यकिा िशाणइ सके को हुन्छ ।खण्ड "क " र "ख" ले दिएको मागणिशणन अनुसार नै खण्ड "ग" संस्थाको िूरिृतष्ट
(Vision) भावीसोच (Mission) लक्ष्य (Objectives) र संस्थाले अवलम्वन गने मूल नीतिहरु (key policies ) पुन
एकपटक के लाएर हेनुण पिणछ । भावी रणनीति र कायणयोजनामा संस्थाको उन्निी, प्रगिी, सेवाको तनरन्िरिा, सेवाको
उच्चस्िरिा र दिगोपनको सुतनतिििा कायम राख्नन गनुण पने कायणहरुको फे हररस्िा ियार गनण सदकयोस । यसरी ियार हुने
फे हररसिा आथणि तवस्िृि तववरणलाई नै रणनीतिक कायणयोजना भतनन्छ ।
संस्थाको आवश्यकिा, उपभोक्त्ताहरुको चाहना, आन्िररक र वाह्य वािारण अनुसार फरक फरक संस्थाका भावी रणनीति
र कायणयोजना पतन फरक फरक हुन सक्त्छन । आ-आफ्नो आवश्किा अनुसार सुधार गनुणपने क्षेत्रहरुको एउटा सूची बनाउनु
पिणछ । यसरी ियार भएको तवर्यहरुलाई बुिाँगि रुपमा प्रत्येक तवर्यमा के के काम कतहले गने हो भनी समय िातलका
तनधाणरण गनुण पिणछ। तनधाणररि कायणहरुका लातग कति रकम लाग्न सक्त्िछ, त्यस्िो लगानी कहाँबाट कसरी जुटाउन
सदकएला भन्ने पतन तबचार पु-याउनु पिणछ ।
खानेपानी सेवा प्रिायकका कायणसम्पािन मूल्यांकन सूचाङ्कहरु खण्ड "ख" को वुिा न. १६ मा उल्लेतखि ११ वटा
कायणसम्पािन सूचाङ्कहरुको नतिजा हाल कु न स्िरमा छ र आगातम वर्णहरुका कु न स्िरमा पुग्ने भन्ने आपसमा सहमति
हुनुपिणछ । उिाहरणका लातग - खानेपानी आपूर्ति अनुपाि हाल खण्ड "ख" को वुँिा १६.१ मा ५८.३६% छ भने अबको
पाँच वर्ण तभत्र ‘खानेपानी आपूर्ति प्रतिशि’ कति पु-याउने, प्रत्येक वर्ण कति कति वृति गिै लैजाने कायणयोजनामा सवैको
एउटै धारणा हुनु पिणछ । यसै गरी ११ वटै सूचाङ्कको सुधार गरी १००% सफल ५, १०, १५ वर्ण वा कति वर्ण हो , सो
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अनुसारको योजनाको खाका ियार गने र ५ वर्ण तभत्र के के कायण गने सूचाङ्कको सुधरको लातग सहायक कायणहरु के हुन
सक्त्िछन िी सुधारका कायणहरुको बुँिागि उल्लेख गनुण पिणछ ।
२. भावी रणनीति पररभातर्ि गनण तवचारणीय तवर्यहरु ( Key assumptions )
१. समयः यो व्यावसातयक योजना कति समयको लातग वनाउन खोतजएको हो स्पष्ट हुनु पिणछ । साधरणिया ५ वर्णको
बनाउन सहज र कायाणन्वयन योग्य हुन्छ । योजना तनमाणण गिाण आर्तथक वर्ण संग िालमेल तमलाउनु पिणछ ।
२. जनसंख्या प्रक्षेपणः हालको (Base year) जनसख्या आतधकररक रुपमा तलएको हुनु पिणछ –जस्िै रातिय
जनागणनानग ,रपातलका िथा गाऊंपातलका को िथ्याङक उपलब्ध िथ्याङकलई तबतभन्न ग्रुपमा जस्िै अन्य स्रोिबाट
सेवा तलएकान्य ,ूून आम्िानी भएकाब्यपाररक प्रयोजनमा पानी प्रयोगकिाणहरु आदि गब् ,रुस्कु ल कलेजह ,रुपमा
तवभाजन गनुण पिणछ र जनसख्य को वृर्दििर आतधकररक रातिय जनागणनाको तलनु पिणछब् ।
३. सेवाको पंहुच जनसख्याः सेवा क्षेत्रतभत्र र जोतडएका क्षेत्रमा योजना अवधीमा किी जनसख्यमा सेवा पुयाणउने
४. गैर महसुल पानी घटाउने योजना : हालको अवस्थाबाट पानी को चुहावट कति कसरी घटाउन सदकन्छ, प्रातवतधक
रुपमा कमजोरी हो वा तमटरबाट चुहावट हो ? ति के के हुन एदकन गरी सोही अनुसारको कायणयोजना बनाउनु
पिणछ ।
५. पानी महशुलः पानी महसुल अतन्िम पटक कतहले बढाएको हो र अब कति समयमा के कति िरले बढाउने ।
६. ममणि सम्भारः हाल रहेका र नँया थप हुने पूवाणधारहरुको ममणि सम्भारका लातग कायणयोजना
७. मूल्यवृर्ति- नयां लगानी र ममणि सम्भारका लातग सम्भातवि मूल्य बृति िर के होला ?
८. कमणचारीका खचणः नया थप गनुण पने कमाणचरी, िातलमका लातग लाग्ने खचण,कमणचारीहरुको तजम्मेवारको बाँडफाँड र
अतधकार प्रत्यायोजन
९. भैपरर आउने कायणहरुः कु नै समयमा िैबी प्रकोप िथा प्राकृ तिक तवपिको समयमा सेवा सुचारु राख्न के कसरी कायण
गने हो र त्यसको ियारी कसरी गनेहो
१०. बाह्य प्रभावः संस्थाले चाहेर पतन बाह्य सहयोग आवश्यक पने तवर्यहरु के के हुन सक्त्िछन ?
११. सहयोगी संस्था एवं व्यतिहरुः खानेपानी सेवा तवस्िार र तवकासका लातग बाह्य रुपमा को को सहयोतग हुन
सक्त्िछन ?
१२. अन्य – आ-आफनो आवश्यकिा अनुसारका तवर्यहरु ।

३. कायणयोजनाहरु
साधारणिया खानेपानी उपभोक्त्ता संस्था (खानेपानी सेवा प्रिायक संस्था( का तनम्न १४ वटा कायणयोजना हुन सक्त्िछन
िर उपभोक्त्ता सतमतिको अवस्था र आवश्यकिा अनुसार थप/घट हुन सक्त्छन । खानेपानी उपभोक्त्ता संस्थाको एक मात्र
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मूल उद्देश्य सेवाको सुतनतिििा सतहि गुणस्िरीय सेवा प्रिान गनुण हो । सोही तवर्यमा सरोकारवालाहरुसंग भएको
छलफलबाट प्राप्त सुझाब र सल्लाह अनुसार नै कायणयोजना िजुणमा गनुण पिणछ । िल दिईएका कायणयोजना नमुना मात्र
हुन, संस्थाको आवश्यकिा अनुसार थप घट हुन सक्त्िछन, साथै एउटै कायणयोजनालाई आवश्यकिा अनुसार िुई वा सो
भन्िा बढी बनाउन पतन सदकन्छ , जस्िैः सेवा िथा सेवा क्षेत्र तवस्िार कायणयोजनामा यदि सेवा को अवधी ( समय( मुख्य
समस्याको तवर्य भए सेवा अवधी बढाउने एक हुन सक्त्िछ भने अको सेवाको क्षेत्र तवस्िार गने हुन पतन सक्त्िछ, िेसैगरी
महसुल वृर्दििर र धारा जडान कायणयोजनामा संस्थाको आवश्यकिा अनुसार महसुल बढाउने एउटा र धारा जडान कम
भएको अवस्थामा धारा जडान अको छु ट्टै कायणयोजना हुन सक्त्िछ ।
१) ममणि सम्भार कायणयोजना
२) सेवा समय िथा सेवाक्षेत्र तवस्िार कायणयोजना
३) महसुल िर बृति िथा जडान कायणयोजना
४) जनशिी व्यवस्थापन, संगठन संरचना िथा कायण तजम्मेवारी कायणयोजना
५) आम्िानीमा समावेश नभएको पानी(Non-Revenue Water ) घटाउने कायणयोजना
६) महसुल संकलन समयमा गने कायणयोजना
७) पानीको स्रोि संरक्षण िथा गुणस्िर सुधारको कायणयोजना
८) भैपरी आउने अवस्थाकोलातग कायणयोजना (Contingency plan)
९) सम्पतत व्यवस्थापन कायणयोजना
१०)

कायणसम्पािन सूचकाङ्क सुधार कायणयोजना

११)

चालु आम्िानी र चालु खचण प्रक्षेपण कायणयोजना

१२)

नगि प्रवाह प्रक्षेपण कायणयोजना

१३)

लगानी िथा तवतीय स्रोि पररचालन कायणयोजना

१४)

संसोधन र पररमजणन कायणयोजना

१) ममयि सम्भार कर्यर्ोजना –
हाल सेवा प्रिान गरररहेका पूवणधारहरु, मेतशन औजारहरु उतचि अवस्थामा राख्न र आवश्यकिानुसार सञ्चालनमा
ल्याउन ममणि सम्भार कायणयोजना बनाउनु पिणछ । ममणि सम्भारको योजना बनाउिाँ ममणि सम्भारका लातग लाग्ने
मेतशन औजारहरु समेि समावेश गनुण पिणछ। हाल भएका संरचनाहरुको ममणि सम्भार िथा तवस्िार कायणको लातग
वार्तर्क के किl रकम आवश्यक पिणछ सो को लातग समयमा नै आवश्यक रकमको व्यवस्था गरी संरचनालाई यथावि
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राख्नुपने हुन्छ . ममणि सम्भार कायणयोजनाको नमुना िल दिइएको छ । यो के बल उिाहरण मात्र हो, उपभोक्त्ता
सतमतिले आ-आफ्नो सम्पतत र आवश्यकिा अनुसार बनाउनु पिणछ ।
िातलका १२. ममणि सम्भार कायणयोजनाको नमुना
तस.न.
१

तववरण
तविरण पाइप ममणि र प्रतिस्थापन ३१० दक.मी.
पाइप मध्य प्रति वर्ण………..दक.तम.

इकाई

िर रु

आर्तथक वर्ण
१

२

३

४

५

दक.तम.

२

कायाणलय खचण १% प्रति वर्ण कु ल तनमाणण लागि को

%

३

गाडण हाउस प्रति वर्ण १% कू ल तनमाणण लागिको

%

४

प्यानल बोडण (प्रति वर्ण १ प्यानल बोडणको
प्रतिस्थापन(

५

जेनेरेटर ( ममणि सेवा( जेनरे टरको खरीिको ०.५%

६

हािे उपकरण (स्रू , नट बोल्ट, रे न्च(

अंिातज

७

तबजुली लाइन

अंिातज

अंिातज
%

८
९
१०
११
१२
जम्मा

यसरी आफ्ना मौजुिा सम्पततहरुको एक एक गरी ममणि सम्भारको योजना बनाउनु पिणछ । यसरी ममणि सम्भारको
लातग लाग्ने कु ल रकम कायणयोजनाको नगि प्रवाह तववरणको खचणमा िेखाउनु पिणछ ।

२) सेवा िथा सेवाक्षेत्र तवस्िार कार्यर्ोजना
खानेपानी सेवा प्रिान गने संस्थाका लातग सेवा तवस्िार र सेवाक्षेत्र तवस्िार एक महत्वपूणण कायणयोजना हो। सेवा िथा
सेवाक्षेत्र तवस्िार कायणयोजनामा बिणमानमा प्रिान गररएको खानेपानी तविरण सेवा को समय बृर्दि गने र सेवा क्षेत्र
एवं सेवा प्राप्त गने जनसख्या बृर्दि गने कायणरमहरू समावेस गनुण पिणछ । आफ्नो आवश्यकिा अनुसार एक भन्िा बढी
कायणयोजना पतन हुन सक्त्िछन । हाल सेवा प्राप्त जनसख्या र सेवा क्षेत्र तभत्र वसोवास गरररहेका िर सेवा प्राप्त गनण
नपाएका जनसख्या, बृर्दिहुने जनसंख्य समेिलाई कसरी समाबेस गनण सदकन्छ, साथै आफ्नो सेवा क्षेत्रतभत्र र जोतडएका
क्षेत्रमा अन्य दकतसमले पानी प्रयोग गरी रहेको उपभोक्त्ताहरुलाइ पतन सेवा प्रिान गनण के के संरचनाहरु थप गनुण
पिणछ । त्यसको लातग कति रकम आवश्यक पिणछ । सके सम्म सम्बतन्धि प्रातबधीकसंग राय तलएर योजना िजुणमा गनुण
पिणछ । हालको जनसंख्यामा थप हुने सेवागाहीको प्रक्षेपण गिाण हालको (Base year) जनसंख्या आतधकाररक रुपमा
तलएको हुनु पिणछ –जस्िै रातिय जनगणना, नगरपातलका िथा गाऊंपातलका को िथ्याङ्क । उपलब्ध िथ्याङ्कलई
तबतभन्न ग्रुपमा जस्िै अन्य स्रोिबाट सेवा तलएका, न्युन आम्िानी भएका, स्कु ल कलेजहरु, ब्यापाररक प्रयोजनमा पानी
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प्रयोगकिाणहरु आदि ग्रुपमा तवभाजन गनुण पिणछ । जनसख्या को बृर्दििर र वसाइ सराईबाट थप हुने भए सो को समेि
आतधकररक
रातिय
जनागरणनाको
िर तलनु
पिणछछ।ब् ।जनसख्या
यसरी सेवकोा प्राप्त
गनणर चाहने
र सेवा दिनु
ख्याकोएदकन
प्रयोगकिाण
हरु आदि
ग्रुपमा तवभाजन
गनुण पिण
बृर्दििर
वसाइ सराईबाट
थपपने
हुने जनसं
भए सो
समेि
भए पिाि
पानीको
सम्भातबि
मागकोिरआंतलनु
कलनपिणगरे
मौजु
िा सं
रचनामा
छ ख्एदकन
हुन
आतधकररक
रातिय
जनागरणनाको
छब् ।पतछमात्र
यसरी सेव
ा प्राप्त
गनण
चाहने रके सेकेवाथप
दिनुगनु
पनेण पिण
जनसं
या एदकन
आऊंछ
वाक्षेत्रपानीको
मा जनसंसम्भातबि
ख्या बृर्दििर
रातियआंजनगणनाको
वा नगरपातलका
गाँउपातलकाबाट
प्रकातसि
रै
भए। सेपिाि
मागको
कलन गरे पतछमात्र
मौजुिा संर,चनामा
के के थप गनु
ण पिणछ भएको
एदकन धे
हुन
आऊ
सेवाक्षे
मा जनसं
बृर्दििरजनगणना
रातिय जनगणनाको
वा नगरपातलका
गाँत्रउपातलकाबाट
प्रकातसि पिण
भएको
पुरानो
छं छर ।हाल
संस्त्रथाले
घरधुख्रया
ी सतहि
गरे को छ भने
वृर्दििर तनम्न, सू
प्रयोग गरे र तनकाल्नु
छ । धेरै
𝑝𝑝 1को छ भने वृर्दििर तनम्न सूत्र प्रयोग गरे र तनकाल्नु पिणछ ।
र पहाल
) ⁄𝑛𝑛 − 1
जनसख्ं पुयारानो
वृर्ददि छ
र प्रक्षे
ण गने संसत्रूस्थाले घरधुरी सतहि जनगणना
𝑟𝑟 = ( गरे
𝑝𝑝0

अर्ाित जनसख्ं या वृर्ददि र प्रक्षेपण गने सत्रू
अर्ाित

वृर्दििर = (

𝑝𝑝

𝑟𝑟 = ( ) 1⁄𝑛𝑛 − 1
𝑝𝑝0

हालको जनसख्या

—१
) १⁄
तबगि हालको
वर्णको जनसख्या १वर्णसंख्या

वृर्दििर = (

—१
) ⁄
वर्णसंख्या
तबगि वर्णको जनसख्या

कोष्ठा तभत्रको हालको जनसंख्यलाई यसभन्िा अगाडीको तलइएको जनसंख्या ले भाग गने , कोष्ठा बातहर रहेकोमा १

कोष्ठा तभत्रको हालको जनसंख्यलाई यसभन्िा अगाडीको तलइएको जनसंख्या ले भाग गने , कोष्ठा बातहर रहेकोमा १

लाई पतहलाको जनगणना भएको तमतिबाट हालको तमति सम्मको फरक वर्ण कति को सो ले भाग गरे र १ घटाउने ।

लाई पतहलाको जनगणना भएको तमतिबाट हालको तमति सम्मको फरक वर्ण कति को सो ले भाग गरे र १ घटाउने ।

यसरी आएको अंकलाई वृर्दििर मानी सोही िरमा बृर्दि प्रक्षेपण गनुण पिणछ । उिाहरण २.१० ले िल दिइएको छ ।

यसरी आएको अंकलाई वृर्दििर मानी सोही िरमा बृर्दि प्रक्षेपण गनुण पिणछ । उिाहरण २.१० ले िल दिइएको छ ।

सेवा आवश्यक जनसंख्या एदकन भै सके पतछ आवश्यक धारा संख्या कति बढाउनु पलाण तनम्न िातलका अनुसार गणना

सेवा आवश्यक जनसंख्या एदकन भै सके पतछ आवश्यक धारा संख्या कति बढाउनु पलाण तनम्न िातलका अनुसार गणना

गनुणहोस-मानौ िपाईको सेवाक्षेत्रको बृर्दििर २. १० प्रतिशि छ भने

गनुणहोस-मानौ िपाईको सेवाक्षेत्रको बृर्दििर २. १० प्रतिशि छ भने
िातलका
१३. जनसंख्या र थप धारा प्रक्षेपणको नमुना
िातलका १३. जनसंख्या र थप धारा प्रक्षेपणको नमुना

सेवाक्षेत्रसेवाक्षेत्र
हालकोहालको
अवस्था
बृतिबृतजनसं
ख्या को लातग २.१० ले तहसाब गिाण
अवस्था
ि जनसंख्या को लातग २.१० ले तहसाब गिाण
वाडण नम्बर
वाडण नम्बर
घरधुरीघरधुरधारा
जनसं
ख्याख्या
प्रक्षेप्रक्षे
पणपण
ी
धारा धारा धारा आधरआधर
जनसं
, टोल , टोल
संख्या संख्याजडानजडानजडानजडान वर्णकवर्ण
ो को
वर्ण १
वर्ण वर्ण
२ २ वर्णवर्ण
३ ३ वर्णवर्ण
४ ४ वर्णवर्ण५ ५
भएकोभएको गनण गनण जनसंजनसं
ख्या ख्या वर्ण १
संख्यासंख्याबाँकीबाँकी
१

१

२

२

३

३

४

४

हाल
अपुग र बृति हुने
हाल अपुग र बृति हुने
जनसं
ख्
जनसंख्याको
याको लातग
लातग थप
थप
गनु
गनुण पने
ण पने धारासं
धारासंख्ख्या
या

थप
थपजन
जन
संसं
ख्यालाई
ख्यालाई
आवश्यक
आवश्यक
धारा
धारा
ख्या
संसं
ख्या
८१३
७०८
१०५
१०२
८१३
७०८
१०५
१०२
१०५+१०२=२०७
+१०२=२०७
१०५
५,३२१ ५,४३२
५,४३२ ५,५४४
५,५४४ ५,६६३
५,६६३ ५,७८२
५,७८२ ५,९०३
५,९०३
५,३२१
४,४८४ ४,९८७
४,९८७ ५,०९२
५,०९२ ५,१९८
५,१९८ ५,३०८
५,३०८ ५,४१९
५,४१९ १६३
१६३
९८+१६३
+१६३ == २६१
२६१
५०७ ५०७४०९ ४०९ ९८ ९८ ४,४८४
९८

५

५

६

६

तछमेदक...

तछमेदक...
टोल १
टोल १

तछमेदक

तछमेदक...टोल १
...टोल तछमे
१ दक
तछमेदक...टोल १
...टोल जम्मा
१
जम्मा

हालको अवस्थामा खानेपानी सेवा अपुग भएको घर संख्या र थप हुने जनसंख्या लाई आवश्यक पने धारा संख्या एदकन भैसके पतछ अब

हालकोकेअवस्थामा
खानेपानी सेवा अपुग भएको घर संख्या र थप हुने जनसंख्या लाई आवश्यक पने धारा संख्या एदकन भैसके पतछ अब
के पूवाणधारहरु थप गनुण पलाण सम्बतन्धि प्रातबतधकको सहयोग र आफ्नो अनुभब समेिबाट अनुमान लगाउनु पिणछ ।
के के पूवाणधारहरु थप गनुण पलाण सम्बतन्धि प्रातबतधकको सहयोग र आफ्नो अनुभब समेिबाट अनुमान लगाउनु पिणछ ।
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िातलका १४ थपगनुण पने पूवाणधारहरुको अनुमान नमुना
थप गनुण पने पूवाणधारहरु
तडप वेल २ थान (२५ तल. प्र. से.(

संख्या
२

लागििर
४५,००,०००

कु ल अनुमातनि लागि
९०,००,०००

प्रशोधन के न्र

१

३५,००,०००

३५,००,०००

तज.आइ पाइप ४ इन्च
तड. आइ पाइप ६ इन्च
प्रेसर दफल्टर ऐररएटर सतहि
कोल्रोनेसन यूतनट

४२५ तमटर
३२९ तमटर
२
१

५,०००
७,०००

२१,२५,०००
२३,०३,०००

२५,००,०००
३,००,०००

५०,००,०००
३,००,०००

जम्मा

यो के बल उिाहरणमात्र हो, लागि अनुमान सम्बतन्धि प्रातवतधकको सहयोगबाट ियार गनुण पिणछ । यसरी ियार भएको
लागि अनुमान अनुसारको रकम कायणयोजनाको नम्बर १२ नगि प्रवाह तववरण प्रक्षेपण र नम्बर १३ लगानी िथा तबततया
स्रोि पररचालन कायणयोजनमा समाबेस गनुण पिणछ .
सेवा समय वर्द्धि गनुण पने भए हाल दिइरहेको सेवा समय प्रत्येक वर्ण कतिका िरले बढाउन सदकन्छ सो अनुसारको
कायणयोजना बनाउनु पिणछ । उिाहरणका तलतग हालको सेवा समय १० घण्टा छ र आगामी ५ वर्णमा थप हुने
पूवाणधारको क्षमिा समेिबाट २४ घण्टा पुराउने भए तनम्न अनुसार लक्ष्य िय गनुण पिणछ ।
हालको सेवा समय

आ.ब.
२०७..-२०७..

आ.ब.
२०७..-२०७..

आ.ब.
२०७..-२०७..

आ.ब.
२०७..-२०७..

आ.ब.
२०७..-२०७..

१० घण्टा

१४ घण्टा

१८ घण्टा

२० घण्टा

२२ घण्टा

२४ घण्टा

३) पानी महसुल समार्ोजन, वृतधय िथा धारा जडान कार्यर्ोजना
संस्थाको दिगोपनका लातग खानेपानी महसुल मात्र एक दिगो आम्िानीको स्रोि हो । । खानेपानी महसुलबाट प्राप्त हुने
रकमले कायणसञ्चालन खचण पुगेको हुनु पिणछ । त्यसका लातग खानेपानी महसुलिर कति आवश्यक पिणछ एदकन गरर न्यूनिम
र त्यस पतछको खानेपानी महसुल िर कायम गनुण पिणछ । खानेपानी महसुल िर योजना िजुणमा गिाण कायणसम्पािन मूल्यांकन
सूचाङ्कको न. १०
सञ्चालन अनुपाि १ भन्िा कम हुनु पिणछ । महसुल बृर्दि िथा समायोजन गिाण सञ्चालन अनुपािको हालको अनुपाि हेरी
सोही अनुसार के किी गिाण अनुपाि तमल्न सक्त्िछ सो गणना गनुण पिणछ । साथै महसुल िोक्त्िा न्यून आय भएका समुिाय/घर
पररवारलाई के कसरी सुतवधा पु-याउन सदकन्छ सो समेि ध्यान दिनु पिणछ । तवशेर् गरी न्यूनिम महसुल (एक घर
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पररवारलाई एक मतहनाको लातग लाग्ने न्यूनिम पानीको मात्र( लाई हेरेर न्यूनिम महसुल उत्पािन िेतख धारामा पानी
पुर्याउन लाग्ने खचण बराबर र त्यस पतछका िरहरु साधारणिया १.३३% ले गुणना गने प्रचलन पतन छ । तबशेर्गरी आगमी
वर्णहरुको कायणयोजना अनुसार के कति रकम आवश्यक पिणछ सो अनुसार महसुलिर कायम गनुण पिणछ ।
त्यसै गरी धारा जडान कायणयोजना िजुणमा गिाण कयणसम्पािन मूल्यांकन सूचाङ्कको नं. १ अनुसार र सेवा िथा सेवाक्षेत्र
तवस्िार कायणयोजना नम्बर २ "जनसंख्र्ा र थप धारा प्रक्षेपण" अनुसार सेवा क्षेत्र तभत्रका सम्पूणण वातसन्िालाई पानी सुतवधा
दिन वार्तर्क कति नयाँ धारा जडान गनुण पिणछ । यसरी एदकन गररएको थप धारा जडान गनुण पने संख्याको समय तसमा
सतहि प्रत्येक वर्णको धारा संख्या र जडान िर िय गनुण पिणछ । आगमी वर्णहरुमा गररने कायणहरु समेिको कु ल लागि के
किी लाग्छ र त्यो लागि मध्ये कति रकम पानी महसुलबाट असुली गने हो ? योजनामा समाबेस गनुण पिणछ ।
साधरणिया धारा जडान शुल्क आयोजना सुरुवाि गिाण जनसहभागीिा बापि के कति रकम प्रति घरपररवारबाट
जुटाइएको तथयो । सो सहभागीिालाइ वार्तर्क एक तनतिि प्रतिशि बृतिका िरमा तहसाव गरी धारा जडान शुल्क बृति
गनुणपने हुन्छ । यसरी तहसाव गिाण अन्य उपभोक्त्ता संस्थाहरुले तलने गरे को मुल्यलाइ समेि तवचार गरी बृति गिै लैजानु
पिणछ । सेवा क्षेत्रतभत्र रहेका न्युन आय भएका घरपररवार पतन संस्थाको सेवाबाट बतञ्चि हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले संस्थाको
वार्तर्क आम्िानीबाट एक तनतिि प्रतिशि छु ट्टाइ न्युन आय भएका घरपररवारलाई धारा जडान गने कायणयोजना बनाउनु
पिणछ ।
िातलका १५. पानी महसुल समयोजन एवं वृति िथा धारा जडान िरको नमुना
खपि युतनट

आ

...ब.

आ

...ब.

आ

...ब.

आ

...ब.

आ

...ब.

0 िेतख ७ न्यूनिम

१००

१००

१००

११०

११०

८ िेतख ११ प्रतियुतनट

१९

१९

१९

२१

२१

१२ िेतख १७ प्रतियुतनट

२५

२५

२५

२७.५०

२७.५०

१७ िेतख ३५ प्रतियुतनट

३४

३४

३४

३८

३८

३५ िेतख ५० प्रतियुतनट

४५

४५

४५

५०

५०

५१ भन्िा मातथ

६०

६०

६०

६६

६६

धारा जडान शुल्क साधारण

१६,५००

१८,०००

२०,०००

२२,०००

२४,०००

सहुतलयि धारा जडान शुल्क

७,१००

७,१००

७,१००

७,१००

७,१००

धारा संख्या वृति साधारण

४२०

४२०

४२०

४२०

४२०

धारा संख्या वृति सहुतलयि समेि

२८०

२८०

२८०

२८०

२८०
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४) जनशति व्र्वस्थापन, संगठन संरचना िथा कार्य तजम्मेवारी कार्यर्ोजना
हाल राम्रोसंग सञ्चालनमा भएका उपभोक्त्ता सतमतिको और्ि कमणचारी प्रति हजार घारा ५.८९ रहेको छ सेवा पाएको
जनसंख्या र धारासंख्याको आधारमा उपभोक्त्ता संस्थामा न्यूनिम हुनु पने (उपभोक्त्ता संस्थाको आकार अनुसारको(
ू ी १ मा दिएको छ । उि आंकल्नमा थोरै धारा संख्या भएका उपभोक्त्ता सतमतिको
न्यूनिम कमणचारी अनुमान अनुसच
कमणचारी अनुपाि के तह बदढ हुन सक्त्छ भने धेरै धारा संख्या हुने सतमतिको कमणचारी अनुपाि कम हुन सक्त्िछ । आवश्यक
भन्िा कमणचारीको अनुपाि कम भएका संस्थाका सेवाग्राहीले समयमा सेवा पाउन करठन हुन्छ भने आवश्यक भन्िा धेरै
कमणचारी भएमा खचणभार वढी हुन गै पानी महसुल वढी लगाउनु पने हुन्छ । आधुतनक सञ्चार माध्यमहरु (Modern
Information Technology) प्रयोग गिाण कमणचारी कम गनण सदकन्छ । सेवा क्षेत्र वृहि रुपमा छररएर रहेको र थोरै थोरै
उत्पािन हुने फरक फरक तसस्टम भए कमणचारी बढी आवश्यक पनण सक्त्िछ । त्यसैले उपभोक्त्ता सतमतिले आफ्नो कायणक्षेत्र
र सेवा क्षेत्र अनुसार कमणचारी संख्या र पिको बारे मा तवचार पुयाणउनु पिणछ ।
खानेपानी पूणण रुपमा प्रातवतधक तवर्य भएकोले कमणचारी साधारणिया प्रातवतधक ६०% र तवत एवं प्रशासतनक ४०%
हुनु उपयुि मातनन्छ ।
खानेपानी िथा सरसफाइ उपभोक्त्ता संस्थाको लातग आवश्यक योग्य, िक्ष प्रातवतधक जनशति व्यवस्थापनका लातग
आवश्यक कमणचारीहरु र सो अनुसारको संगठन संरचना सतहि सम्वतन्धि प्रत्येक पिको कायण तजम्मेवारी ( Job
description ) िोकी लागू गने गरी कायणयोजना बनाउनु पिणछ । आ-आफनो कमणचारी सेवा शिण तवतनयामवली (नभए
बनाई ( मा भएको व्यवस्था बमोतजम समयमा वढु वा र कमणचारी थप गनणका लातग पिपुर्ति सतमति बनाइ आन्िररक िथा
खुल्ला प्रतिस्पधाण माफण ि कमणचारी भनाण गनुण पने समय तसमा सतहिको कायणयोजना बनाउनु पिणछ ।
ू ी २ मा दिएको छ । आ-आफनो आवश्यकिा अनुसार फरक बनाउन सदकन्छ ।
संगठन संरचना को नमुना अनुसच
खानेपानी उपभोक्त्ता संस्थाले गनुण पने कामको आधारमा कमणचारीहरुको कायण तजम्मेवारी नमुना अनुसच
ू ी ३ मा दिएको
छ । आफनो आवश्यकिा र संस्थाको मौजुिा कमणचारीको आधारमा हेरफे र गरी लागू गनुण पिणछ ।

५) आम्दानीमा समावेश नभएको पानी (Non-Revenue Water ) घटाउने कार्यर्ोजना
खेर गएको पानी भन्नाले उत्पािन भएको पानी र उपभोक्त्ताको घरमा तमटरमा चढेको पानीको अंकको (वील भएको
अंक ( वीचको फरक हो । पानी तवतभन्न कारणले खेर जान सक्त्िछ जस्िै तविरण प्रणालीमा नै खरावी आएर पानी चुहावट
हुने, तमटर तवग्रीएर वढी पानी प्रयोग हुने िर तमटरले थोरै अंक िेखाउने , तमटर नराखी अथबा बाईपास गरे र चोरी गने,
रिटमेन्ट प्लान्टहरु लगायिका पूवाणधारमा सफाईमा पानी खचण हुने, तवतभन्न समयमा टुटफु ट भएर खेर जाने आदि तवतभन्न
कारणहरु हुन सक्त्िछ । पानी खेर जानु भनेको सेवा स्िर कमजोर हुनु र पानी उत्पािनमा लागि बढी पनण जानु हो । खेर
गएको पानीको मात्र बढी हुनु भनेको एकातिर उत्पािनमा लागि पनुण र अको िफण पानी को महसुल नआउनुले तवस्िारै
संस्था कमजोर हुँिै जानु हो । त्यसैले खेर गएको पानीको मात्रा सके सम्म घटाउनु पिणछ ।
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भुतमगि स्रोि प्रयोग गरे का उपभोक्त्ता संस्थाले उत्पािन गने पानीका लातग कायणसंचालन खचणको ठु लो तहस्सा तवद्युि
महसुलमा लाग्ने गरे को हुन्छ । यसरी उत्पादिि पानीलाइण बास्ितवक उपयोग र उपयोगको महसुल प्राप्त हुन नसके संस्थाको
खचण मात्र हुने िर आम्िानीको पाटो कमजोर हुँिै जाने अवस्था रहन्छ । हाल संस्थाले उत्पािन र तविरणको लातग मापन
गने बल्क तमटर (Bulk Meter ( भए सोको आधारमा मातसक उत्पािन र तबिरण पता लगाउन सहज हुन्छ िर Bulk
Meter को अभावमा एदकनका साथ खानेपानीको उत्पािन कति रहेको छ भन्ने आधारको अभावमा बोररङ संचालन
गरे को समयमा हुने उत्पािन र मातसक तवतलङ हुने (खपि ( युतनटका आधारमा हेनुण पिणछ । िथ्याङ्कको एदकन गनण
बल्क तमटरहरुको व्यवस्था, िैतनक उत्पािन र तविरणको िथ्याङक र खपि युतनटको िथ्याङक तलने व्यवस्था गरी Non
Revenue Water घटाउने कायणयोजना बनाएर कायाणन्वयन गनुण पिणछ ।
उिाहरणः मातथ कायणसम्पािन सूचकांङ्कमा NRW ३२ प्रतिशि छ अब खेरगएको पानी घटाउने कायणयोजना बनाऊँिा
यसरी बानाउन सदकन्छ । हाल खेर गएको पानीको मात्रा घटाउँ िै आगामी ५ वर्णतभत्र १५ प्रतिशिमा झाने
आर्तथक वर्ण
खेरागएको पानी िर

वर्ण १
२५ प्रतिशि

वर्ण २
२३ प्रतिशि

वर्ण ३

वर्ण ४

२० प्रतिशि

१७ प्रतिशि

वर्ण ५
१५ प्रतिशि

खेर गएको पानीको मात्र घटाउन तनम्न कायणहरु गनण सदकन्छ
 पानी उत्पािन र तबिरण प्रणालीमा आवश्यक बल्क तमटरहरु जडान गने ।
 पाइप टुटफु ट हुने खेर जाने जस्िा सूचनाहरु समयमै उपलव्ध गराउन सेवाग्राहीलाइ अनुरोध गने र प्राप्त सूचना
अनुसार ित्काल ममणि सम्भार गरी पानीको चुहावट न्युनीकरण गने ।
 तमटर जडान नगरी उपभोग गरे को, तमटर तवग्रेको समयमै खवर नगरे को, तमटर तवगारी पानीको उपभोग गरे को
जस्िा तवर्यहरुमा त्यस्िो नगनण जनचेिना जगाउने र कै दफयि भेरटए कारबाही गरी िुरुपयोगलाइ तनरुत्सातहि
गने ।
 प्रस्िातवि संगठन संरचना अनुसारका प्रातवतधक कमणचारीहरुको व्यवस्था गने , खानेपानी चुहावट तनयन्त्रण
सम्बन्धी िातलम प्रिान गने ।
 चुहावट पता लगाउने मेतशन, औजारहरुको रतमक रुपमा व्यवस्था गिै जाने ।

६) महसल
ु सक
ं लन समर्मा गने कार्यर्ोजना
उपभोक्त्ता सतमतिले पानी सेवा राम्रोसंग पुराएको र तबतलङ समयमा हुने गरे को भएपतन पानीको सेवा शुल्क (महसुल(
समयमा प्राप्त हुन सके न भने संस्था नगि अभाबमा पनण सक्त्िछ , त्यसैले तबलको रकम समयमा संकलन गने एक महत्वपूणण
काम हो । संस्थामा तवगि ५ वर्णिते ख मातसक तवल र महसुल संकलन अनुपाि कति प्रतिशि रहेको छ । संस्थाको उन्निी
प्रगिीका लातग समयमै तवतलङ गने र सो को रकम उतचि समयमै संकलन गरी संकलन िर बृति गनुणपछण ।
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उिारहण - मानौः आ. ब. २०७६-७७ को संकलनिर ८५ % छ भने तनम्ननुसारको कायणयोजना बनाउन सदकन्छ
आर्तथक वर्ण

२०७६/०७७

संकलन िर

८५ प्रतिशि

२०७७/०७८ २०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१
९० प्रतिशि

९३ प्रतिशि

९६ प्रतिशि

९८ प्रतिशि

उपरोि अनुसार संकलन दर बृतधय गनयः
 संस्थाले अनलाइन संचालन गने र अनलाइन भुिानी सुतवधालाइण प्रचार प्रसार गरी थप प्रभाबकारी बनाउने ।
 तनयतमि महसुल तिने बानी वसाल्न तवतभन्न िौर िररका माफण ि प्रोत्सातहि गने जस्िै -साधारण सभामा पुरस्कृ ि
गने ।
 समयमै महसुल नतिने उपभोक्त्ताहरुलाइण लगाउिै ँ आएको जररवाना िर बृति गने ।

७) पानी सुरक्षा िथा गुणस्िर सम्बन्धट्ठ कार्यर्ोजना
खानेपानीको स्रोि संरक्षण एक महत्वपूणण कायण हो, जबसम्म खानेपानीको स्रोिको उतचि संरक्षण गनण सदकिैन िबसम्म
उपभोक्त्ताहरुलाइ सेवाको सुतनतिििा दिन सदकिैन । खानेपानी को स्रोि कसरी संरक्षण गने र उपभोक्त्ताहरुलाइ
गुणस्िररय खानेपानी दिने भन्ने दिघणकालीन सोचका साथै स्रोि संरक्षणमा लगानी पतन गनुण पिणछ । स्रोि संरक्षणमा
अन्य संस्थाको सहयोग आवश्यक पतन हुन सक्त्िछ, त्यस्िो अवस्थामा कसरी सहयोग तलने भन्ने बारे पतन स्पष्ट खाका
बनउनु पिणछ जस्िैः जलवायु पररविणनको प्रभावबाट तवश्वव्यापी रुपमा पानीका स्रोिहरु घट्िै गैरहेको अवस्थालाइण
मध्येनजर गरी पानीको स्रोि यथावि कायम राख्न स्थानीय िह - नगरपातलकाबाट संचालन गरीने कायणरमहरुमा
संस्थाले सहयोगी भुतमका तनवाणह गने ।
खानेपानी सुरक्षा योजना अन्िरगि सेवा प्रिायकले सुरतक्षि र गुणस्िरीय खानेपानीको सुतनिििा गनण खानेपानीका
श्रोि, िेतख उपभोिा सम्म पानीको गुणस्िर कायम गनण तनरन्िर र तनयतमि रुपमा जोतखमहरुको पतहचान गनण र
तिनीहरुको तनराकरण गनण गररने सम्पुणण दरयाकलापहरु पिणछन ।
पानीको श्रोि क्षेत्रिेतख उपभोिाको धारा सम्म पानीको गुणस्िर ह्रास हुन नदिन िेहायका दरयाकलापहरु गनुण
पिणछ । यी दरयाकलापहरुको उद्देश्य पानीको स्रोिमा प्रिुर्ण न्युतनकरण गने, प्रशोधन प्रदरयामा प्रिूर्ण घटाउने
वा हटाउने िथा पानी उत्पािन, भण्डारण, तविरण र प्रयोग गिाण प्रिूर्णबाट बचाउने हुन्छ ।
खानेपानी सुरक्षा योजना अनुरुपका खानेपानी गुणस्िर सुतनिििाका लातग अपनाइएका तनयन्त्रण उपायहरु
(Control

Measures)

प्रभावकाररिा तनक्त्यौंल गनण िुवै बातहरी (Visual Inspection) वा पानी

पररक्षण (Water Testing) गरी गररने अनुगमन योजना (Monitoring plan)मा अनुगमन तबन्िुहरु (Monitoring
Locations), आबृतत (Frequency ) िथा अनुगमनको लातग तजम्मेबार व्यति समेि िोक्नु पिणछ ।
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सेवा प्रिायकहरुले पानी उत्पािन र तविरणको तसलतसलामा तनयतमि रुपमा गुणस्िर अनुगमन गरी मापिण्ड
अनुरुपको सेवा उपलब्ध गराउनु पिणछ । यसरी गररने संचालन अनुगमन पररपालन अनुगमनको पूरकको रुपमा रहने
छ । सेवा प्रिायकहरुले संचालन अनुगमनवाट प्राप्त जानकारीहरु तनयमन तनकायलाई जानकारी गराउने छनब् ।
तनयमन तनकायले तनगरानी तनकायलाई आवश्यक ठानेमा जानकारीहरु उपलब्ध गराउने छ ।
त्यसै गरी खानेपानीको गुणस्िर कायम राख्ने बारे नेपाल सरकारले िय गरे को खानेपानी को मापिण्ड अनुसच
ू ी४
अनुसार समयमा जाँच गराउनु पिणछ । खानेपानीमा कु नै खराबी िेतखएमा ित्काल तनराकरण गरी गुणस्िर कायम
राख्न अतबलम्ब आबश्क किम चाल्नु पिणछ ।
उिाहरणः
 खानेपानी प्रणालीमा पानीको गुणस्िर अतवतछन्न रुपमा सुतनतिि गरी जनस्वास्थ्यको सुरक्षा दिन
मुहानिेतख धारासम्म उच्च प्रतबधीको सुरक्षाका उपकरणहरुको प्रयोग गने ।
 िैतनक,मातसक, साप्तातहक, पातक्षक र वार्तर्क रुपमा नेपाल सरकारले िोके को मापिण्ड अनुसारको परीक्षण
गने ।
 शंकास्पि ठाँउहरुको नमुना संकलन गरी परीक्षण गने ।
 तविरण प्रणालीमा हुने गरे को टुटफु टको कारण पानीको गुणस्िरमा पने प्रभाव जाँच गरी सुधार गने ।
 उपभोक्त्ताको अतन्िम धारासम्मको समय समयमा नमुना संकलनमा क्त्लोररन अवशेर् परीक्षण गरी आवश्यक
सुधार गने ।
 तविरण प्रणालीका पाइपलाइन, भल्व याम्वर सफाइ िथा पानी तविरणका अतन्िम तवन्िुहरुमा वास गने र
हाल गरररहेको कायणहरुलाइ तनरन्िरिा दिने ।
 संस्थाको सेवाक्षेत्रतभत्रका सेवा उपयोग नगरे का वातसन्िाहरुलाइ समेि पानी सुरक्षा सम्वन्धी सचेिना
जगाउने कायणरमहरुलाइण तिव्रिा दिने ।
 पानी सुरक्षा र सरसफाइ सम्वन्धी कायणरमहरु संचालन गरी संस्थाको सामातजक उतरिातयत्व पूरा गनण
संस्थाको पानी महसुल आम्िानीको ०.५ प्रतिशि रकममा नघटने गरी वार्तर्क वजेट व्यवस्था गरी कायणरम
संचालन गने ।

८) भैपरी आउने अवस्थाको लातग कार्यर्ोजना (Contingency plan)
संस्थाले प्रिान गिै आएको सेवासुतवधालाई तनरन्िर राखी संस्थाको सेवाप्रति सेवाग्राहीलाइ तवश्वस्ि दिलाउनु तनिान्ि

आवश्यक हुन्छ । जसका लातग भतवष्यमा पनण सक्ने तबतभन्न प्राकृ तिक प्रकोपहरु लगायिका असामान्य पररतस्थतिमा
समेि खानेपानी जस्िो अत्यावश्यक सेवासुतवधा प्रति सेवाग्राही तवश्वस्ि भएमा सेवाको लातग आवश्यक शुल्क तिनण
सहमि हुन्छन । अत्यावश्यक सेवासुतवधालाइ तनरन्िरिा दिन समय, पररतस्थति र अवस्था अनुसार ित्काल योजना
िथा कायणतवतध बनाइण कायणसतमतिले लागू गनुण पने हुन सक्त्िछ । भैपरर आउने कायणका लातग योजनाबद्द रुपले संस्थामा
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उपलव्ध स्रोि र साधनलाइ अत्यावश्याक भैपरी आउने अवस्थामा पररचालन गने उद्देश्यले कायणयोजना बनाउनु
पिणछ ।
उिाहरणका लातग तनम्नानुसारको कायणयोजना ियार गनण सदकन्छ ।
 भैपरी आउने अवस्था एवं प्राकृ तिक प्रकोप जस्िा कायणहरुमा ित्काल सेवा उपलव्ध गराउन, सेवा क्षेत्रतभत्रका सवै
क्षेत्र,वगण समेट्ने गरी तवतभन्न समुह, युवा, तवद्याथी, तशक्षक, पेसागि समुह आदि मध्ये बाट इछु क र उपयुि
व्यतिहरु छनौट गरी (वार्तर्क न्यूनिम ( सेवाग्राही संख्याको १ प्रतिशि जनसंख्यालाइ आपिकालीन सेवा
सचालन, ममणि सम्भार, आयोजनाको गतितवतध एवं संस्थाले गनुणपने कायणहरु बारे िातलम उपलव्ध गराउने ।
 अत्यावश्यक पररतस्थतिमा संस्थामा उपलव्ध जनशतिका अलवा जनशति व्यवस्थापन कायणयोजना अन्िगणि
िातलम उपलव्ध गराइएका व्यतिहरुलाइण पररचालन गने ।
 ममणि/सुधार कायणयोजना अन्िगणि व्यवस्था गररएका ममणि सम्भारका औजारहरु आवश्यक मात्रामा उतचि ममणि
सम्भार सतहि मौज्िािमा राखी आवश्यक अवस्थामा ित्काल उपयोग गनण सक्ने वािवरण वनाउने ।
 ममणि सम्भारका सामान ढु वानीको व्यवस्था गनण संस्थासंग रहेको भए सो सवारी साधन आपिकालीन अवस्थामा
पुणण पररचालन गनण सक्ने अवस्थामा राख्ने ।
 अन्य संस्थासँग समन्वयः नगरपातलका, तवद्यालय/कलेजहरु, सुरक्षा तनकाय, स्थानीय संघ संस्थाहरु, सरकारी
तनकायहरु, सामातजक संघ संस्थाहरु लगायिका प्राकृ तिक प्रकोप िथा आपिकालीन अवस्थामा सहयोगी भुतमका
तनवाणह गने संस्थाहरुलाइण खानेपानी सेवा संचालन प्रकृ या, संरचनाको अवस्था आदि बारे समय समयमा जानकारी
गराउने ।
 खानेपानी महसुलबाट प्राप्त रकम मध्येबाट एउटा छु ट्टै “आपिकालीन कोर्” खडा गरी आपिकालीन अवस्थामा
मात्र उपयोग गने नीति अवलम्वन गनुण पिणछ । यसका लातग यसै आ.व. को आम्िानीबाट रु.............. व्यवस्था
गरी प्रत्येक वर्णको खानेपानी महसुल आम्िानीबाट..........प्रतिशि छु ट्टाइ सो कोर् बृति गिै लैजाने ।

९) सम्पति व्र्बस्थापन कार्यर्ोजना
खानेपानी सञ्चालन गरररहेका उपभोक्त्ता संस्थाको तजम्मामा रहेक सम्पततहरुको वर्तगकरण गरी कु न सम्पतत एवं
पूवाणधारको आयु कति हो, प्रयोग भएको सम्पतत के कसरी प्राप्त भएको हो, सम्पततको मातलक अथाणि अतधकारी को
हो , भएको सम्पतत प्रयोग तबहीन अवस्थामा पुग्न थालेको छ भने त्यसको तबकल्प के हो , अतधकार प्राप्त अतधकारीले
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सम्पतत को प्रयोग सम्बन्धमा के शिण राख्न सक्त्िछ , सेबा सुचारु राख्न अतहले िेतख नै एक खाका बनाएर सेवाको
तनरन्िरिा िफण ध्यान दिनु पिणछ । जस्िै पानीको मुहानको बारे मा कसैसंग तनतिि अबतधको लातग सम्झौिा गरे र
तलएको भए सम्झौिा पिाि के गने भन्ने तबकल्पको योजना बनाई रहनु पिणछ ।
त्यस्िै भुतमगि पानी प्रयोग गरररहेको भए त्यसको आयू कति हो, आयू पिाि के गनुण पिणछ । कु नै सम्पतत भाडामा
तलएको भए के कसरी भाडा सम्झौिा भएको छ र सम्झौि पिाि कसरी काम चलाउने हो , आफू संग भएका
सम्पततहरु काँहा काँहा छन र कस्िो अवस्थामा छन, तिनको रे खिेख कस्ले कसरी गरररहेको छ, । ममणि सम्भार
भएको छ वा थप ममणि गनुण पने छ आदि तबचार गरी सम्पततहरुको पूणण तववरण ियार गने र त्यसको रे खिेख गने
योजनालाई नै सम्पतत व्यवास्थापान कायणयोजना भतनन्छ ।
िातलका १६. सम्पततको तववरण र शंरक्षण योजनाको नमुना
रु., हजारमा
तस.न.

तववरण -आइटम

कु ल
आयु

प्रयोग
भएको आयु

बाँकी
अवतध

संख्या

िर

लागि

१
२
३

जेनेरेटर
सवमरतसवल पम्प
तडप ट्युवेल बेररङ १२० तम. २५ तल. प्र.से.
क्षमिाको
तविरणपाइप तज.आइ पाइप
६". (१५०
एम.एम.( को ३१० दक.मी.

१२
८
३०

१०
७
१५

२
१
१५

३
४
७ तम

४५०
२०
२५००

१,३५०
८०
१७,५००

५०

४८

२

३१० दक.मी.

४

५

तबिरणपाइप ६" एच.डी.पी. १५० एम.एम.( को
३१० दक.मी.

ल्याबका सामानहरु- फोटोतमटर

१०

८

२

३१० दक.मी. ५००

१५५,०००

२

३६०

१८०

जम्मा

यसरी तववरण बनाइ सके पतछ सम्पततको फे रबिल गनुण पने समयमा फे रबिल गनण आवश्यक रकम अतहले िेतख नै छु ट्टाइ
राख्नु पिणछ ।

१०)

कार्यसम्पादन सूचकाङ्क सुधार कार्यर्ोजना

खानेपानी उपभोक्त्ता संस्थाको कायणसम्पािन मूल्यांकन गने एकमात्र सहज र सरल एवं अंक गतणिीय आधार भनेको खण्ड
"ख" को बुिा १६ मा उल्लेतखि ११ वटा कायणसम्पािन सूचाङ्का हुन । हालको अवस्था माथी खण्ड "ख" को िातलका ११
मा समग्र उल्लेख गररएको छ । िी सूचाङ्कहरुमा सुधार ल्याउन के गने कु न सूचाङ्कमा आगमी ५ वर्णमा कति प्रगिी गने
भन्ने कायणयोजनानुसार एदकन गरी अबको सुचाङकको अवस्था ियार गनुण पिणछ ।
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िातलका१७. कायणसम्पािन सूचकाङ्क सुधार कायणयोजनाको नमुना
Example of projected Key Performance Indicator
तस.
न. कायणसम्पािन सूचकाङ्क

१

इकाई

खानेपानी आपूिी अनुपाि (Water

Base

20../-

20../-

20../-

20../-

20../-

year

20..

20..

20..

20..

20..

चालु
वर्ण

आ.ब....
........

%

Supply Coverage Ratio)
२

सेवा प्रवाह समय (Service Hours)

घन्टा

३

खानेपानी गुणस्िर कायम (Water %
Quality Compliance)

४

कमणचारी अनुपाि (Staff Ratio)

अनुपाि

५

तमटररङ्ग अनुपाि (Metering Ratio)

अनुपाि

६

उत्पािन अनुपाि (Production Ratio)

तलटर

७

उपयोग

(खपि(

अनुपाि तलटर

(Consumption Ratio)
८

खेर गएको पानी एवं गैर महसूल पानीको %
अनुपाि (Non Revenue Water)

९

एकाइ

उत्पािन

लागि

(Unit रू.

Production cost)
१०

सञ्चालन अनुपाि (Operating Ratio)

११

महसुल

संकलन

अनुपाि

अनुपाि

(Tariff %

Collection Ratio)
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आ.ब...... आ.ब.......

आ.ब...... आ.ब.......

......

......

.....

.....

११)

चालु आम्दानी र चालु खचय प्रक्षेपण कार्यर्ोजना

चालु आम्िानी र चालु खचण प्रक्षेपण गिाण खण्ड" ख "को िातलका नम्बर ६ र ७ मा तनकातलएको वृर्दििर लाइ भावी
प्रक्षेपणको एक मुख्य आधार मान्नु पिणछ । आम्िानी र खचण तबगि ५ वर्णमा जुन िरमा बढेको छ सो िर र बृर्दिका लातग
कायणयोजनामा तलइएको आधारमा बृर्दि गिै लैजानु पिणछ । जस्िै मानौ खानेपानी महसुल सातवकिेतख बढिै आएको
१८.३४ प्रतिशि,सातवकको खेर गएको पानी प्रतिवर्ण ४ प्रतिशिले घटाउने योजना छ र व्यवसातयक योजनाको िेस्रो
वर्णिते ख १० प्रतिशि महसुल वृति गने योजना रहेको छ, भने पानी महसुल आम्िानी प्रक्षेपण गिाण आधार वर्णको
आम्िानीबाट पतहलो वर्ण १८.३४ +४ गरी २२.३४ प्रतिशिले बढाउने, िोस्रो वर्ण पतहलो वर्णको अंकमा २२.३४
प्रतिशिले र िेस्रो वर्ण २२.३४+१० गरी ३२.३४ प्रतिशिले बढाउने, चौथो वर्णमा िेस्रो वर्णको अंकमा २२.३४ प्रतिशिले
बढाउनु पिणछ । त्यसैगरी खचण िफण पतन बृर्दि गनुण पिणछ ।
धारा जडान िफण जिी धारासंख्या जडान योजना रहेको छ सो संख्यालाई जडान िरले गुणनागिाण आउने अंक बराबर
प्रक्षेपण गनुण पिणछ । पानीको गुणस्िर जाँचको लातग के तमकल खचण अनुमान गिाण नेपाल सरकारबाट तनधाणररि खानेपानी
गुणस्िरका २७ वटा मापिण्को जाँचका लातग आवश्यक पने के तमकलको मुल्य अनुसार व्यवस्था गनुण पिणछ ।
कमणचारी खचण बृर्दि गरे मा थप गररने कमणचारी अनुसार र नेपाल सरकारको िलव बृर्दि प्रवृतिलाइण आधार तलनु पिणछ ।
ममणि सम्भार खचण अनुमान गिाण कायणयोजना अनुसार( ममणि सम्भार र सम्पतत संरक्षण अनुमान अनुसारको चालु खचण
अंश तलनु पिणछ । एवं ररिले भैपरी आउने अवस्थामा पररचालन गनण आवश्यक जनशतिलाइण िातलम दिन पानी महसुल
आम्िानी बाट िोदकएको प्रतिशि चालु खचण प्रक्षेपणमा समाबेस गनुण पिणछ । त्यसै गरी अन्य सम्पूणण आम्िानी र खचण
शीर्णकहरुमा वृर्दिि र र कायणयोजनानुसार गणना गनुण पिणछ ।

िातलका १८ चालु आम्िानी र चालु खचण प्रक्षेपण
आगमी ५ वर्णको चालु आम्िानी र चालु खचण प्रक्षेपण
तववरण

आधार वर्ण वर्द्धिदर*.

आ.ब.

आ.ब.

आ.ब.

आ.ब.

आ.ब.

आम्िानी
पानी महसुल
सिस्यिा शुल्क
धारा जडान शुल्क
तवलम्व शुल्क, िण्ड जररवाना
तमटर तवदर चेञ्ज गरे को
व्याज आम्िानी
गैह्र संचालन आम्िानी
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जम्मा कू ल आम्िानी
संचालन खचण
कमणचारी खचण (ब्यबस्था गरे को समेि(
इन्द्यन, तवद्युि महसुल खचण
संचालन, ममणि खचण
के तमकल खचण
कायाणलय संचालन खचण
जम्मा प्रत्यक्ष खचण
भ्रमण, िैतनक भ्रमणखचण
तमटर खररि
लेखापररक्षण शुल्क
व्याज खचण
भैपरी आउने कायणरमको चालु खचण
स्रोि संरक्षण चालु खचण
गैह्र संचालन खचण
जम्मा अप्रत्यक्ष खचण
जम्मा खचण
खुि आम्िानी
ह्रास खचण
खुि बचि

१२) नगद प्रवाह तववरण प्रक्षेपण (Cash Flow Forecast)
िातलका नम्बर १८ अनुसारको चालु आय/व्यय तववरण र नगि प्रवाह तववरण कै आधारमा आगामी वर्णिते ख हुने पानी
महसुल आम्िानी र धारा जडान कायणयोजना अनुसार हुने जडान शुल्क आम्िानी िथा अन्य आम्िानीमा के थप हुन
सक्त्िछ । नगि प्रक्षेपण गिाण- आम्िानी िफण पानी महसुल ( हालको तवरी + गैर आम्िानी पानी चुहावट तनयन्त्रणबाट
जोतगने पानीबाट हुने रकम र नयाँ थपहुने संरचनाबाट प्राप्त हुन सक्ने पानी आम्िानी रकम लाई नगि संकलन अनुपाि
अनुसारको रकम राख्नु पिणछ भने खचण िफण कमणचारी थप हुने भए सोतह अनुसारको के कति खचण बढने हो सो रकम
प्रक्षेपणमा समाबेस गनुण पिणछ । अन्य आम्िानी िथा खचण लाई प्रक्षेतपि अनुपाि अनुसार गनुण पिणछ ।
कायणयोजनाको खचणमध्ये - कायणयोजना १ को वार्तर्क रुपमा गनुण पने साधरण ममणि खचण, कायणयोजना३को धारा जडानमा
हुने तमटर लगायिको खचण, कायणयोजना ४ को कमणचारी खचण, कायणयोजना ८ को गुणस्िर जाँचका लातग हुने के तमकल्स
लगायिको खचण सम्बतन्धि चालु खचणमा समाबेस गनुण पिणछ र कायणयोजना खचणबाट घटाउनु पिणछ ।
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त्यसलाई वर्णको शुरुमा रहेको मौज्िाि जोडी मातथ उल्लेतखि कायणयोजनामा हुने खचण घटाएर वर्णको अन्िमा कति
त्यसलाई वर्णको शुरुमा रहेको मौज्िाि जोडी मातथ उल्लेतखि कायणयोजनामा हुने खचण घटाएर वर्णको अन्िमा कति
मौज्िाि रहन्छ एदकन गनुण पिणछ । ठू लो पुँजीगि खचण हुने शीर्णकहरु भए Cash balance Negative हुन पुग्िछ त्यस्िो
मौज्िाि रहन्छ एदकन गनुण पिणछ । ठू लो पुँजीगि खचण हुने शीर्णकहरु भए Cash balance Negative हुन पुग्िछ त्यस्िो
अवस्थामा वाह्रय कु न स्रोिवाट रकम प्राप्त गने भन्ने योजना पतन िय गनुण पिणछ ।
अवस्थामा वाह्रय कु न स्रोिवाट रकम प्राप्त गने भन्ने योजना पतन िय गनुण पिणछ ।
िातलका १९. नगि प्रवाह प्रक्षेपण नमूना
िातलका १९. नगि प्रवाह प्रक्षेपण नमूना
संचालन कायणबाट नगि प्रवाह
संचालन कायणबाट नगि प्रवाह
१. आम्िानी
१. आम्िानी

आधार
आर्तथक वर्ण
आधार
आर्तथक वर्ण
वर्ण
वर्ण
वर्द्धि आ.ब. आ.ब.. आ.ब....
वर्द्धि आ.ब. आ.ब.. आ.ब.... आ.ब
....... ......
....
....
......
दर ....... ......
दर

आ.ब आ.ब...
आ.ब...
...... .....
.....

पानी महसुल
पानी महसुल
सिस्यिा शुल्क
सिस्यिा शुल्क
धारा जडान शुल्क
धारा जडान शुल्क
तवलम्व शुल्क, िण्ड जररवाना
तवलम्व शुल्क, िण्ड जररवाना
तमटर तवदर र चेञ्ज गरे को
तमटर तवदर र चेञ्ज गरे को
२. गैह्र संचालन आम्िानी
२. गैह्र संचालन आम्िानी
व्याज आम्िानी
व्याज आम्िानी
अन्य गैह्र संचालन आम्िानी
अन्य गैह्र संचालन आम्िानी
जम्मा गैह्र संचालन आम्िानी (२को जम्मा (
जम्मा गैह्र संचालन आम्िानी (२को जम्मा (
क.
क.

कू ल आम्िानी(१ र २को जम्मा (
कू ल आम्िानी(१ र २को जम्मा (

३. संचालन खचण
३. संचालन खचण
कमणचारी खचण (नगिमा भुिानी गररएको
कमणचारी खचण (नगिमा भुिानी गररएको
मात्र(
मात्र(
इन्धन, तवद्युि महसुल खचण
इन्धन, तवद्युि महसुल खचण
संचालन, ममणि खचण
संचालन, ममणि खचण
के तमकल खचण
के तमकल खचण
कायाणलय संचालन खचण
कायाणलय संचालन खचण
अन्य खचण
अन्य खचण
जम्मा प्रत्यक्ष खचण (३ को जम्मा (
जम्मा प्रत्यक्ष खचण (३ को जम्मा (
४. गैह्र संचालन खचण
४. गैह्र संचालन खचण
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भ्रमण, िैतनक भ्रमण खचण
तमटर खररि
लेखापररक्षण शुल्क
व्याज खचण
भैपरी आउने कायणरमको चालु खचण
स्रोि संरक्षण चालु खचण
अन्य खचण
जम्मा अप्रत्यक्ष खचण (४ को जम्मा (
ख.

जम्मा खचण (३ र ४ को जम्मा (

ग.

संचालन

कायणबाट

नगि

प्रवाह

(क-ख(
५. पुज
ँ ीगि आम्िानी
ससिण अनुिान ( कु नै भए(
प्रिेश सरकार अनुिान ( कु नै भए(
संघीय सरकार अनुिान ( कु नै भए((
स्थानीय सरकार अनुिान ( कु नै भए((
घ.

पुज
ँ ीगि आम्िानीबाट नगि प्रवाह
( ५ को जम्मा(

६. कायाणयोजनानुसरको खचण
सेवा िथा सेवाक्षेत्र तवस्िार कायणयोजना
भैपरी आउने व्यवस्था कायाणयोजना
स्रोि संरक्षण कायाणयोजना
सम्पतत व्यबस्थापन कायणयोजना
ङ.

कु ल पुज
ँ ीगि लगानी ( ६ को जम्मा (

च.

नगिमा घरट-बढी (ग+घ-ङ (

ँ
वर्णको सुरुमा उपलव्ध नगि, बैक
छ.

वर्णको

अन्त्यमा

नगि

ँ
नगि∕बैक

(च+छ(
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वर्णको अन्िमा हुने नगि मौज्िाि माईनस अथाणि नेगरे टभ भए कायणयोजना अनुसारको काम गनण रकम अपुग भएको हो
उक्त्त अपुग रकम कसरी जुटाउने बारे लगानी िथा तवतीय स्रोि पररचालन कायणयोजना बनाउनु पिणछ ।

१३)

लगानी िथा तवतिर् स्रोि पररचालन कार्ायर्ोजना

नगि प्रवाह प्रक्षेपण तववरण अनुसार संस्थालाई के कति रकम आवश्यक पिणछ । कायणसञ्चालन खचण आफ्नै आम्िानीबाट
बेहोने भए पतन आयोजनाको तवस्िार र तवकास िथा नयां संरचनाहरुको तनमाणणको लातग सस्थासंग के कति रकम हुन्छ
र अपुग रकम कांहाबाट प्राप्त गनण सदकन्छ ? कु न सिणमा प्राप्त गनण सदकन्छ ? सम्भातबि सहयोगकिाण को को हुन
सक्त्िछन ? जनसहभातगिाबाट उठाउन सक्ने अवस्था के छ ? जनसहभातगिा तलने भए के कति िरमा कति रकम तलने हो
र त्यसको लातग कसरी पररचालन हुने हो समेि स्पष्ट कयणयोजना सतहि अगातड बढ्नु पिणछ ।
िातलका २०. सम्भातवि तवततय स्रोि नमुना

तस.न.
१

सम्भातबि स्रोि
जनसहभातगिाबाट

२

स्थानीय..... पातलकाको अनुिान

३

स्थानीय..... पातलकाको श्रृण

४

प्रिेश सरकारको अनुिान

५

प्रिेश सरकारको श्रृण

६

के न्र सरकारको अनुिान

७

स्थनीय तवतीय संस्थाको श्रृण

८

नगर तवकास कोर्को श्रृण

आ.ब.

आ.ब.

आ.ब.

आ.ब.

आ.ब.

जम्मा

नगि प्रवाह तववरणमा अपुग रकम बराबर रकम पुग्यो वा पुगेन वर्णको अन्िमा हुने रकमसंग तभडाउनु पिणछ ।

१४)

संशोधन र पररमाजयन कर्ायर्ोजना

व्यावसातयक योजना एक पटक बनाएर त्यसलाई यथावि राख्ने वस्िु होइन। समय समयमा हुने आन्िरीक र वाह्रय
कारणहरुको पररबिणन बाट पतन िजुणमा गररएका कायणहरु सम्पन्न हुन करठनाई पनण सक्त्िछ । त्यसैले प्रत्येक वर्ण कतम्िमा
एक पटक खण्ड ‘क’ मा भतनए अनुसार स्थानीय सरोकारवालाहरु, तवर्य तवज्ञहरु समेिको छलफलमा पुन (मुल्याङकन
गरी पररमाजणन गिै लैजानु पिणछ ( यस्िो पररमाजणन कतहले कसरी गने वार्तर्क क्त्यालेण्डर बनाई लागू गनुण पिणछ ।
साधारणिया आगामी वर्णको बजेट िथा कायणरम ियार गने रममा पुनरावलोकन गने र वार्तर्क आर्तथक तववरण ियार
भए पिाि गि आ.ब. को योजना र वास्ितबक प्रगिी िुलना गरी सो को जानकारी साधारणसभामा गराउनु पिणछ ।
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१५)

सारााँश

खानेपानी उपभोक्त्ता संस्थाको एकमात्र मूल उद्देश्य सेवाको सुतनतिििा सतहि गुणस्िरीय सेवा प्रिान गनुण हो । सोही
तवर्यमा सरोकारवालाहरुसंग भएको छलफलबाट प्राप्त सुझाव र सल्लाह अनुसार िपाईको संस्थाको मुख्य समस्याहरु
के के हुन एदकन गनुण पिणछ । मुख्य समस्याहरु एक भन्िा बढी हुन सक्त्िछन जस्िै – तसतमि सेवा क्षेत्र, पानी को गुणस्िर
नभएको, तसतमि समयमा मात्र पानी आपूर्ति गनण सदकएको, पानीको चुहावट ज्यािै बढी भएको, समयमा तमटर ररतडङ
नहुने गरे को , तमटर ररतडङ भएर पतन वक्त्यौिा रहने गरे को, जनमानसमा संस्थाको सेवा प्रति तबश्वास नभएको, आर्तथक
तहना तमना हुने गरे को, कमणचारी बदढ भएर आम्िातनको ठू लो तहस्सा प्रशासतनक खचण हुने गरे को वा कमणचारी कम भएर
समयमा काम हुन नसके को, कमणचारी को सही रुपले तजम्मेबारी बाँडफाँड नभएको जस्िा समस्याहरु मध्ये कु न कु न
समस्याहरु महत्वपूणण हुन र तिनको समाधानका उपयाहरु के के हुन, कसरी समाधान गनण सदकन्छ , कतहले सम्म समाधान
गनण सदकन्छ भनेर समय तसमासतहिको योजनानै ब्याबसातयक योजना हो । ब्याबसातयक योजनाले सेवागाहीलाइण
सेवाप्रति तबश्वास र भरोसा हुन्छ भने तजम्मेबार पिातधकारीहरु र कमणचारीहरुलाइण आफू ले गने कायणहरुको मागण तनिेशन
सतहि जानकारी हुन्छ ।
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अनुसच
ु ी -१ उपभोक्त्ता संस्थाको आकार अनुसारको न्यूनिम कमणचारी अनुमान

जनसंख्या

धारा
संख्या

उच्च

पेसागि

ब्यबस्थापक इतन्जतनयर

लेखा
अतधकृ ि

प्रातवतधक र लेखा

कायणगि सहयोगी

प्रातवतधक

कायणगि

लेखा

जम्मा

सहयोगी

ओभर

५,०००-

२,५००

१५,०००

सम्म

१

तसयर-१

क्त्मप्यूटर

सहायक

ल्याब

अपरे टर-१

पलम्बर-

टेतक्त्नतसयन

स्टोर-१

१

क्त्यतसयर-

प्लम्बर -२

२

तमटर
ररडर-२

४०,०००

१

६,०००

१

हेल्पर -

१६

१

अपरे टर-१

१५,०००- २,५००-

२

गाडण-१

अपरे टर-१

कम्प्यूटर

ल्याब

अपरे टर-१ तमटर

टेतक्त्नतसयन

स्टोर-१

-१

क्त्यातसयर- ल्याब

प्लम्बर -३

२

ररडर-३

अतसस्टेन्ट-

ग्राहकसेवा १
-१

सहायक
प्लम्बर३
हेल्पर -

२३

२
गाडण-२

ओभर

४०,०००

६,०००

भन्िामाथी भन्िामाथी

१

१

१

तसयर-१

कम्प्यूटर

अपरे टर-२

अपरे टर-१ तमटर

ल्याब

स्टोर-१

ररडर-४

टेतक्त्नतसयन- क्त्यातसयर- ल्याब
२

४

प्लम्बर -४

ग्राहकसेवा १
-१

अतसस्टेन्ट-

सहायक
प्लम्बर ४
हेल्पर -

३२

२
गाडण-२
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संगठन संरचना को नमुना - अनुसुची २
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;jf/L rfns !
;'/Iff uf8{ @
rf}sLbf/ @

l;lgo/ Ol~hlgo/÷ Ol~hlgo/ @
kfgL ;'/Iff clws[t !
Nofj 6]lSgl;og !
ck/]6/ !
KnDa/ %
NkDj/ x]Nk/ %
:6f]/ lsk/ !

cfjZostf cg';f/ ljleGg
pk;ldltx? u7g ug{ ;Sg]

/fhZj tyf pkef]Qmf ;]jf zfvf
/fhZj÷sDo'6/ ck/]6/ !
ld6/ l/8/ #
pkef]Qmf ;]jf ;xfos÷u'gf;f] Joj:yfkg !

sfo{ If]q
sfo{ If]q
- kl/of]hgfsf] lgdf{0f dd{t
;+ef/ / ;+rfng
- vfg]kfgLsf] ;+lrtL
- vfg]kfgLsf] ljt/0f
- wf/f tyf ld6/ h8fg
- ;Dklt nufot ljt/0f
k|0ffnLsf] dd{t ;+ef/
- kfgL r'xfjt lgoGq0f
- cGo k|fljlws sfo{

-

sfo{/fVg]
If]q
n]vf lx;fj
dx;"nsf] c;'nL
C0f e'QmfgL
cfly{s sf/f]jf/sf] Joj:yfkg
cfly{s ljj/0f tof/ ug]{
n]]vf tyf cfGtl/s n]vf
k/LIf0f u/fpg]
ah]6 th'{df tyf lgoGq0f
cfGtl/s lgoGq0f
cGo cfly{s Joj:yfkg tyf
lgoGq0fsf sfo{
kfgL dx;"nsf] lgwf{/0f
sfof{Gjog
cfGtl/s tyf jfXo n]vf
k/LIf0f ;DkGg u/fpg]
sd{rf/L ;]jf zt{ tyf ;'ljwf
;DjlGw clen]v /fVg]

62 vfg]kfgL pkef]Qmf ;+:yfsf] Joj;flos of]hgf th{'df lgb]{lzsf

sfo{ If]q
- pkef]Qmfsf] k|To]s
dlxgfsf] ld6/ l/l8Ë
- ;f] sf] clen]v /fVg]
- u|fxs ;]jf
- kfgL vkt ahf/ Joj:yfkg

कमणचारीहरुको कायण तजम्मेवारी नमुना- अनुसच
ु ी३
सम्भातवि शाखागि कायण तजम्मेवारी तववरण तनम्नानुसार दिइएको छ:
कायणक्षेत्र तवभाजन िथा तजम्मेवारी
प्रातवतधक शाखाको कायणक्षत्र
े िथा तजम्मेवारी
प्रातवतधक शाखाले तनम्नतलतखि काम कारोवारलाई प्रभावकारी िथा कायणकुशलिा साथ सम्पन्न गनुणपने छ ।
 खानेपानी पररयोजनाको तवकास, तनमाणण, ममणि सम्भार िथा प्रातवतधक कायण संचालन, गने, गराउने
 खानेपानीको मुहान, इन्टेक, ररजभाणयर, तविरण प्रणालीको तनमाणण, ममणि सम्भार िथा संचालनको प्रातवतधक
कायणहरु गने, गराउने
 खानेपानीको संतचति, सरसफाई, स्वछिा गुणस्िरयुि बनाउने प्रातवतधक कायण, प्रयोगशाला िथा अनुसन्धान
कायण, पानी सुरक्षा समेिका सवै कारोवार िथा कायण संचालन गने, गराउने
 पम्प, पम्पहाउस, टैंक, िीटमेन्ट िथा फील्िेशन प्लान्ट आदिको संचालन ममणि सम्भार िथा रे खिेख गने, गराउने
 उपभोक्त्ताको घर सम्मको पानी तविरणको पाइपलाइनको ममणि सम्भार संरक्षण, सुरक्षण िथा संचालन गने,
गराउने
 तलकममणि िथा सम्भार, पानी चुहावट तनयन्त्रण कायण गने, गराउने
 उपभोक्त्ताको घरमा धारा िथा तमटर जडान िथा ममणि सम्भारका कायणहरु गने, गराउने
 अचल सम्पतत पम्प, पाइप, स्टक, कम्पाउण्ड, घर पखाणल, भवन आदिको सुरक्षण िथा ममणि सम्भार कायण गने,
गराउने
 संचालक सतमति िथा व्यवस्थापकको तनणणय िथा आिेश बमोतजम िोदकएको अन्य कामगने गराउने ।
े िथा तजम्मेवारी –
प्रशासन िथा लेखा शाखाको कायणक्षत्र
 लेखा िथा प्रशासन शाखाले तनम्न तलतखि काम कारोवारलाई प्रभावकारी िथा कायणकुशलिा साथ सम्पन्न
गनुणपने छ:
 खानेपानी उपभोक्त्ता संस्थाको आर्तथक कारोवारलाई अतनवायण रुपमा संस्थाको लेखा प्रणाली अनुसार
लेखातहसाब राख्ने ।
 पानी महसुलको तबलको जाँच गरी उपभोक्त्ताहरुबाट महसुल असुल गने ।
 नगर तवकास कोर् वा अन्य श्रोिबाट तलइएको ऋण रकमको दकस्िा िथा ब्याजको तहसाब राख्ने र समय
मै भूिानी गने ।
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 संस्थाको प्रत्येक आर्तथक वर्णको आर्तथक तववरणहरु ियार गरी तवधान बमोतजम लेखा परीक्षण गराई
संचालक सतमतिवाट पाररि गराई साधारण सभाबाट अनुमोिन गराउने ।
 संस्थाको आर्तथक कारोवारमा आन्िररक तनयन्त्रण कायमगने ।
 संस्थाको प्रत्येक आर्तथक वर्णको बजेट िजुणमा, पुनरावलोकन िथा तनयन्त्रण गने ।
 संस्थाको प्रत्येक आर्तथक वर्णको लातग संचालक सतमतिबाट तनधाणररि पानी महसुलको िरलाई कायाणन्वयन
गने ।
 संस्थाको आर्तथक कारोवारको व्यवस्थापन िथा तनयन्त्रण गने ।
 कमणचारीहरुको सेवा िथा सुतवधा सम्बन्धीअतभलेख राख्ने िथा प्रशासतनक अनुशासन कायम गने ।
 संचालक सतमति िथा व्यवस्थापकको तनणणय िथा आिेश बमेतजम िोदकएका अन्य काम गने गराउने ।
राजश्व िथा उपभोक्त्ता सेवा शाखाको कायण क्षेत्र िथा तजम्मेवारी

 राजश्व िथा उपभोक्त्ता सेवा शाखाले तनम्न तलतखि काम कारोवारलाई प्रभावकारी िथा कायण कु शलिा
साथ सम्पन्न गनुणपने छ ।
 संस्थाको उपभोक्त्ताले प्रत्येक मतहनाभरी उपभोग गरे को खानेपानीको महसुल तहसाब गनणको लातग
खरटएका सम्बतन्धि तमटर ररडरबाट तनधाणररि दिनमा तमटर ररडींङ गराई खानेपानी महसुलको प्रत्येक
मतहनामा तवलीङ गराउने ।
 संस्थाको लेखा प्रणाली अनुसार तनधाणररि फारमको ढाँचामा उपभोक्त्ताले उपभोग गरे को खानेपानीको
तवलको तववरणलाई तमटर ररडींग काडणमा लेख्ने र सो तवल लेखा िथा प्रशासन शाखामा लेखांकन गनण
समयमै िातखला गने ।
 उपभोक्त्ताको घरमा जडान गररएको धारा िथा तमटरलाई चालु िथा राम्रो अवस्थामा रही काम गरे
नगरे को जाँच समेि गरी सो को अतभलेख राख्ने िथा आवश्यक कारवाहीको लातग सोको जानकारी
प्रातवतधक िथा लेखा शाखा लाई दिने ।
 उपभोक्त्ता वा ग्राहकको सेवा सम्बन्धी कु नै गुनासो भए सो को जानकारी तलई सो को समयमै समाधान
गनणको लातग प्रातवतधक िथा लेखा शाखाको व्यवस्थापकलाई जानकारी दिने र सो गुनासो िथा
समस्याको समाधानगने गराउने ।
 खानेपानीको खपिको अतभवृति गनण िथा ग्राहक सेवालाई सन्िोर्जनक बनाउनको लातग यस िफण को
बजार व्यवस्थापनका उपयुि प्रतबतध िजुणमा गरी उपभोक्त्तालाई उच्चस्िरीय ग्राहक सेवा पुयाणउन
व्यवस्था गने गराउने ।
 संचालक सतमति िथा व्यवस्थापकको तनणणय िथा आिेश बमोतजम िोदकएका अन्य काम गने गराउने ।
नोट प्रस्िातवि संगठन संरचना िथा कायण तववरणमा संचालक सतमतिले आवश्यकिाअनुसार हेरफे र गरी कायाणन्वयनमा ल्याउने ।
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अनुसच
ु ी४

Nepal's Drinking Water Quality Standards 2062
Group
Physical

Parameter

Unit

Maximum
Limits

Turbidity

NTU

5(10)**

Daily

6.5-8.5 *

Daily

5(15)**

Daily

Would not be Objection

Daily

pH
Color

TCU

Taste & Odor

Chemicals
Germs

Micro

Test Frequency

Total Dissolved Solids

Mg/1

1000

Daily

Electrical Conductivity

µc/cm

1500

Daily

Iron

Mg/1

0.3(3)**

Monthly-yearly® 1

Manganese

Mg/1

0.2

Monthly-yearly® 2

Arsenic

Mg/1

0.05

Monthly-yearly® 3

Cadmium

Mg/1

0.003

Yearly

Chromium

Mg/1

0.05

Yearly

Cyanide

Mg/1

0.07

Yearly

Fluoride

Mg/1

.5-1.5*

Yearly

Lead

Mg/1

0.01

Yearly

Ammonia

Mg/1

1.5

Monthly-yearly® 4

Chloride

Mg/1

250

Yearly

Sulphate

Mg/1

250

Yearly

Nitrate

Mg/1

50

Yearly

Copper

Mg/1

1

Yearly

Mg/1

500

Monthly-yearly® 5

Calcium

Mg/1

200

Monthly-yearly® 5

Zinc

Mg/1

3

Yearly

Mercury

Mg/1

0.001

Yearly

Aluminum

Mg/1

0.2

Yearly

Residual Chlorine

Mg/1

0.1-0.2*

Daily

E-Coli

MPN/100ml

0

Monthly

Total Coli form

MPN/100ml

95% NIL in sample

Monthly

Total

Note

Concentration

Hardness

* These standards indicate the maximum and minimum limits.
** Figures in parenthesis are upper range of the standards recommended.
For Test Frequeincy
®1

If Iron removal plant is installed in the system then Monthly- if not Yearly

®2

If Manganese removal plant is installed in the system then Monthly- if not Yearly

®3

If Arsenic removal plant is installed in the system then Monthly- if not Yearly

®4

If Ammonia removal plant is installed in the system then Monthly- if not Yearly

®5

If Calcination problem in the system then Monthly- if not Yearly
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