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खानेपानी सेवा संचािन ब्र्बस्थापन कार्यलवलध २०७८
प्रमाणीकरण मममि: ______________
कार्यपामिकाबाट स्वीकृ ि मममि: ____________

प्रमामणि गर्नेको दस्िखि: ________

प्रस्तावना
र्नेपािमा खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न गर्नयमा मख्ु र्िर्ा सरकारी संस्थार्न, सामदु ामर्क संस्था, मर्नमि उद्योग, र थोरै
घरहरु ममिेर वा एकि घरको स्व-सेवा गरर चार प्रकारका मोडेिहरु अबिम्बर्न भएका छर्न् | र्ी सबै प्रकारका खार्नेपार्नी
संचािर्न ब्र्बस्थापर्न मोडेिहरुिे उपभोक्ता घरधरु ीहरुिाई उपिब्ध गराएको खार्नेपार्नी सेवामा देहाएका समस्र्ाहरु र्नेपािमा
खार्नेपार्नीको मदगो िथा समार्न सेवा सम्बमधध अध्र्र्र्नहरुिे देखाएका छर्न |
• सरकारी मर्नकार् वा संस्थार्निे संचािर्न ब्र्बस्थापर्न गरे को खार्नेपार्नी सेवा के मह शहरी वा घर्ना वस्िी क्षेत्रहरुमा मात्र
मसममि छ | मसममि श्रोि साधर्नका कारणिे ग्राममण क्षेत्रमा सरकारी संस्थार्नको खार्नेपार्नी संचािर्न सेवा मवस्िार गर्नय
र्नसके को अवस्था छ |
• सामदु ामर्क मोडेिको खार्नेपार्नी संचािर्न ब्र्बस्थापर्नमा दक्षिाको कमम, मर्नणयर् प्रमिर्ा समाबेशी हुर्न र्नसके को,
श्रोि साधर्नको कमम आमद कारणहरुिे गदाय खार्नेपार्नी आर्ोिर्ना मदगो हुर्न सके को छै र्न, उपभोक्ताहरुिाई उपिब्ध
खार्नेपार्नी सेवास्िर धर्र्नु रहेको छ र असमार्न खार्नेपार्नी सेवा मविरण रहेको अवस्था छ |
• मर्नमि उद्योग मोडेिको खार्नेपार्नी संचािर्न ब्र्बस्थापर्न र्नाफा मि
ु क प्रकृ मिको भएकोिे शहरका िर्नु भोगोमिक
क्षेत्रमा थोरै िगार्नीिे धेरै पार्नी मविरण गर्नय समकधछ त्र्स क्षेत्रमा मात्र सेवा के मधिि गदै गएको देमखधछ | छररएका
बमस्ि वा गरीब बमस्िहरुमा सेवा मवस्िार गर्नय र्नचाहर्ने, शहरी क्षेत्रमा मात्र सेवा के मधिि रहर्ने, सेवा क्षेत्रमभत्रका गररब
घरपररवार वा टोिको खार्नेपार्नी सेवास्िर धर्र्नू रहेको आमद समस्र्ाहरु र्स मोडेिको सेवा मविरणमा देमखएका छर्न|
• थोरै घरहरु ममिेर वा एकि घरिे स्व-सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न गरे का आर्ोिर्नाहरुमा संस्थागि संरचर्ना र्नबर्नेको,
सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्नमा दक्षिाको कमम, समाबेशी मर्नणयर् हुर्न र्नसके को, समार्न सेवा मविरण हुर्न र्नसके को, श्रोि
साधर्नको कमम आमद कारणहरुिे गदाय खार्नेपार्नी आर्ोिर्ना मदगो हुर्न र्नसके को, असमार्न र धर्र्नु खार्नेपार्नी सेवास्िर
रहेको अवस्था छ |
ठाटीकााँध गाउाँपामिकामा हाि मख्ु र्िर्ा सामदु ामर्क ब्र्बस्थापर्न मोडेि र स्व-सेवा मोडेिबाट खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरु
संचािर्न ब्र्बस्थापर्न भएका भएिापमर्न र्नेपािमा प्रचिर्नमा रहेका सबै चार प्रकारका खार्नेपार्नी ब्र्बस्थापर्न मोडेिहरुिाई
ठाटीकााँध गाउाँपामिकामा खुिा राख्र्ने िथा िागु गर्ने र्नीमि मिएको छ |
साथै, सबै प्रकारका ब्र्बस्थापर्न मोडेिहरुमा हाि देमखएका समस्र्ाहरुको समाधार्न गरर उपभोक्ताहरुिाई उच्चस्िरको
खार्नेपार्नी सेवा मविरण, समाबेशी ब्र्बस्थापर्न र कोमह र्नछुट्र्ने गरर सबैिाई खार्नेपार्नी सेवा उपिब्ध गराउर्नको िामग
ठाटीकााँध गाउाँपामिकािे र्ो “खार्नेपार्नी सेवा सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्य मबमध २०७८” िागु गरे को छ |
ठाटीकााँध गाउाँपामिकाको खार्नेपार्नी रणर्नीमि सर्न् २०७७-२०८८ (सर्न् २०२१-२०३०) अर्नसु ार र्स गाउाँपामिकामा हाि
संचािर्नमा रहेका ९५ वटा मवद्यमार्न खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुबाट र्स गाउाँपामिकाका घरधरु ीहरुिाई उपिब्ध भैरहेको
खार्नेपार्नी सेवास्िर अवस्था मवश्लेषण गदाय खार्नेपार्नी पररमाण सचू क अर्नसु ार १९.९%, गुणस्िर सचू क अर्नसु ार ७६.६%,
पहुचाँ सचू क अर्नसु ार ४०.५%, मवश्वसर्नीर्िा सचू क अर्नसु ार ७८.२ % र समग्र सचू क अर्नसु ार ९९.१% घरधरु ीहरु आधारभिु
खार्नेपार्नी सेवास्िर भधदा िि रहेको देमखएको छ |
खार्नेपार्नीको हािको सेवास्िर अवस्थामा सधु ार गरर सबै घरपररवारहरुिाई उच्च स्िरको खार्नेपार्नी सेवा उपिब्ध गराउर्नको
िामग ठाटीकााँध गाउाँपामिकािे खार्नेपार्नी रणर्नीमि सर्न् २०२१–२०३० िागु गरे को छ | र्स खार्नेपार्नी रणर्नीमििे
गाउाँपामिकाका सबै घरपररवारहरुिाई सर्न् २०२५ सम्ममा सबैिाई आधारभूि स्िरको खार्नेपार्नी सेवा परु ाउर्ने, सर्न् २०२८
सम्ममा सबैिाई मध्र्म स्िरको खार्नेपार्नी सेवा परु ाउर्ने र सर्न् २०३० सम्ममा सबै घरपररवारहरुिाई उच्च स्िरको खार्नेपार्नी
1

सेवा उपिब्ध गराउर्ने िक्ष्र् राखी रणर्नीमि, कार्ायधवर्र्न रणर्नीमि र सेवा स्िर उधर्नमि कार्ायधवर्र्नको प्राथममकिा िर् गरे को
छ|
ठाटीकााँध गाउाँपामिकाको खार्नेपार्नी रणर्नीमिको अबधारणा कार्ायधवर्र्न गरर गाउाँपामिकाका सबै घरपररवारहरुिाई सधै
मर्नरधिर उच्च स्िरको खार्नेपार्नी सेवा कार्म गर्नयको िामग गाउाँपामिका स्िर, वडा स्िर र आर्ोिर्ना स्थिहरुमा आवश्र्क
संरचर्नाहरु समहिको “खानेपानी सेवा संचािन ब्र्बस्थापन कार्यलवलध २०७८” िागु गररएको छ | र्स कार्यमवमधिे
खार्नेपार्नी रणर्नीमि कार्ायधवर्र्न गरर खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमि गर्नय र सेवास्िर उधर्नमि भएका
आर्ोिर्नाहरुको राम्रो ममयि सम्भार र संचािर्न ब्र्बस्थापर्न गरर आर्ोिर्नाहरुको उधर्नमि भएको स्िरको खार्नेपार्नी सेवािाई
सधैं मर्नरधिरिा गर्नयको िामग संस्थागि सरं चर्ना, मिम्मेवारी र कार्यमवमध मदएको छ | साथै, र्स कार्यमवमधिे ममहिा, दमिि,
िर्निािी, अल्पसंख्र्क र अपांगिा भएका व्र्मक्तहरु सबैको मबशेष आबश्र्किा अर्नुसारको खार्नेपार्नीमा पहुचाँ हुर्नेगरी
कसैिाई पमर्न र्नछुटाई आर्ोिर्ना क्षेत्रमभत्रका सबै उपभोक्ता घरपररवारहरुिाई स्िर उधर्नमि भए अर्नसु ारको खार्नेपार्नी सेवा
मर्नरधिर उपिब्ध गराउर्नको िामग समेि स्पष्ट कार्यमबमध मदएको छ |
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सलषिप्त नाम र प्रारषभ

१.१ र्स कार्यमवमधको र्नाम “खानेपानी सेवा संचािन ब्र्बस्थापन कार्यलवलध २०७८” रहर्ने छ |
१.२ र्ो कार्यमवमध गाउाँ कार्यपामिकाबाट स्वीकृ ि भएको मममि देमख िागु हुर्नेछ |
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पररभाषा

क) “खानेपानी रर्नीलत” भधर्नािे ठाटीकााँध गाउाँपामिकाको खार्नेपार्नी रणर्नीमि २०७७-२०८७ (सर्न् २०२१-२०३०)
िाई सम्झर्नु पदयछ |
ख) “खानेपानी सेवा प्रदार्क” भधर्नािे खार्नेपार्नी आर्ोिर्ना संचािर्न ब्र्बस्थापर्न गर्ने उदेश्र्िे स्थापर्ना भई सरकारमा
दिाय भएका सरकारी स्वार्त्त संस्थार्न वा सामदु ामर्क संस्था वा उपभोक्ता समहू वा मर्नमि उद्योग वा र्नागररक समाि वा
समहू वा व्र्मक्तहरुिाई सम्झर्नु पदयछ | हाि र्नेपािमा खार्नेपार्नी आर्ोिर्ना संचािर्न ब्र्बस्थापर्नको भमू मका गदै आएका
र्नेपाि खार्नेपार्नी संस्थार्न, खार्नेपार्नी उपभोक्ता समममि, मर्नमि उद्योग, खार्नेपार्नी स्व-सेवा गर्ने ससार्ना उपभोक्ता समहू वा
पररवार, आमद समेि खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्क अधिगयि पदयछर्न |
ग) “खानेपानी सेवास्तर” भधर्नािे खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुिे उपभोक्ता घरपररवारहरुिाई उपिब्ध गराएको खार्नेपार्नीको
चार िहको सेवास्िरहरु उच्च सेवास्िर, मध्र्म सेवास्िर, आधारभिू सेवास्िर र मर्नम्र्न सेवास्िर िाई बझ्ु र्नु पदयछ |
खार्नेपार्नी सेवास्िर सचू कहरु पररमाण, गणु स्िर, पहुच र मवश्वसर्नीर्िाको आधारमा खार्नेपार्नीको समग्र सेवास्िर
मर्नधायरण हुधछ | र्ी चार वटा सेवा सचू कहरुको समग्र सेवास्िरिाई खार्नेपार्नी सेवा स्िर भधर्ने बझ्ु र्नु पदयछ | अथायि्
खार्नेपार्नी सेवा स्िर भधर्नािे ठाटीकााँध गाउाँपामिकाको “खार्नेपार्नी रणर्नीमि २०७७-८७” मा पररभामषि गरे
अर्नसु ारको उपभोक्ता घरधरु ीिे खार्नेपार्नी धाराबाट उपिब्ध गरे को खार्नेपार्नी सेवास्िर भधर्ने बझ्ु र्नु पदयछ |
घ) “प्रामालर्क संचािन लबलध (Standard Operating Procedure)” भधर्नािे र्नेपाि सरकारको खार्नेपार्नी सेवा
संचािर्न सम्बमधध कार्यमवमध २०७१ अर्नुसार आर्ोिर्नाको संचािर्न ब्र्बस्थापर्न गर्नय खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्किे दैमर्नक
प्रर्ोग गर्ने मवस्िृि मर्नदेशर्न समहिको फारमहरुिाई बझ्ु र्नु पदयछ |
ङ) “गाउाँपालिका” वा “पालिका”भधर्नािे ठाटीकााँध गाउाँपामिकािाई सम्झर्नु पदयछ |
च) “कार्यपालिका” भधर्नािे ठाटीकााँध गाउाँ कार्यपामिकािाई सम्झर्नु पदयछ |
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छ) “वडा सलमलत” भधर्नािे ठाटीकााँध गाउाँपामिकाको वडा समममििाई सम्झर्नु पदयछ |
ि) “पालिका वास लसलस” भधर्नािे ठाटीकााँध गाउाँपामिकाको गाउाँपामिका स्िरीर् खार्नेपार्नी, सरसफाई िथा स्वच्छिा
समधवर् समममि िाई सम्झर्नु पदयछ |
झ) “वडा वास लसलस” भधर्नािे ठाटीकााँध गाउाँपामिकाको वडा स्िरीर् खार्नेपार्नी, सरसफाई िथा स्वच्छिा समधवर्
समममि िाई सम्झर्नु पदयछ |
ञ) “खानेपानी गर्
ु स्तर पररिर् प्रर्ोगशािा” भधर्नािे ठाटीकााँध गाउाँपामिकामा स्थापर्ना हुर्ने खार्नेपार्नी गणु स्िर
पररक्षण प्रर्ोगशािा िाई सम्झर्नु पदयछ |
ट) “खानेपानी ईकाई/शाखा” वा “वास ईकाई/शाखा” भधर्नािे ठाटीकााँध गाउाँपामिकामा स्वास््र् िथा सामामिक
शाखा अधिगयि स्थापर्ना हुर्ने खार्नेपार्नी, सरसफाई िथा स्वच्छिा ईकाई वा शाखािाई सम्झर्नु पदयछ |
ठ) “खानेपानी तथर्ांक ईकाइ” वा “वास तथर्ांक ईकाइ” भधर्नािे ठाटीकााँध गाउाँपामिकाको खार्नेपार्नी शाखा
अधिगयि स्थापर्ना हुर्ने खार्नेपार्नी िथा स्वास््र् सरसफाई ि्र्ांक ईकाइ िाई सम्झर्नु पदयछ |
ड) “वडा खानेपानी ईकाइ” वा “वडा वास ईकाइ” भधर्नािे ठाटीकााँध गाउाँपामिकाको वडा कार्ायिर्मा स्थापर्ना हुर्ने
वडा स्िरीर् खार्नेपार्नी िथा स्वास््र् सरसफाई ईकाइ िाई सम्झर्नु पदयछ |
ढ) “लवकास साझेदार” भधर्नािे अधिररामस्िर् सरकारी वा गैरसरकारी दािृ संस्था वा िगार्नी किायहरुिाई सम्झर्नु पदयछ |
ण) “सरोकार वािा” भधर्नािे संमघर् सरकार, प्रदेश सरकार, गाउाँपामिका, खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्क, खार्नेपार्नी उपभोक्ता,
मवकास साझेदार िथा खार्नेपार्नी सेवासंग आबद्ध संघ संस्था िगार्ि अधर् सम्बमधधि संघ संस्था समेििाई सम्झर्नु
पदयछ |
ि) “स्थानीर् खानेपानी टेलननलसर्न” भधर्नािे ग्राममण खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाका संरचर्ना र पाइपिाइर्नको मर्नमायण गर्नय
सक्र्ने स्थार्नीर् दक्ष व्र्मक्तिाई सम्झर्नु पदयछ |
थ) “स्थानीर् प्िषबर” वा “ग्रालमर् खानेपानी ममयत सषभार कार्यकताय” भधर्नािे ग्राममण खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाका
पाइप, मफमटंग, संरचर्ना ममयि सम्भार िथा दैमर्नक पार्नी संचािर्न गर्नय सक्र्ने स्थार्नीर् दक्ष व्र्मक्तिाई सम्झर्नु पदयछ |
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उदेश्र्

ठाटीकााँध गाउाँपामिकामा खार्नेपार्नी रणर्नीमि कार्यधवर्र्न गरर खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाका उपभोक्ताहरुको खार्नेपार्नी सेवास्िर
उधर्नमि गर्नय र खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको सेवा सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न समु िढ गरर उपभोक्ताहरुिाई सो उधर्नमि भएको स्िरको
खार्नेपार्नी सेवा मर्नरधिर उपिब्ध गराउर्ने उदेश्र्िे गाउाँपामिकामा र्ो “खार्नेपार्नी सेवा सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध
२०७८” िागु गररएको छ | र्स कार्यमवमधमा देहार् बमोमिमका उदेश्र्हरु हामसि गर्नयका िामग खार्नेपार्नी सेवा सच
ं ािर्न
ब्र्बस्थापर्नका सस्ं थागि र ब्र्बस्थापर्न सरं चर्ना साथै स्पष्ट कार्यमवमध मदएको छ |
• खार्नेपार्नी रणर्नीमि कार्ायधवर्र्न गर्नय |
• खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमि गर्नय |
• सेवास्िर उधर्नमि भएका आर्ोिर्नाहरुको राम्रो ममयि सम्भार र सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न गर्नय |
• आर्ोिर्नाहरुबाट उच्चस्िरको खार्नेपार्नी सेवा सबै उपभोक्ता घरपररवारहरुिाई मर्नरधिर उपिब्ध गराउर्न |
• ममहिा, दमिि, िर्निािी, अल्पसंख्र्क र अपांगिा भएका व्र्मक्तहरु सबैको मबशेष आबश्र्किा अर्नसु ारको
खार्नेपार्नीमा पहुचाँ हुर्नेगरी कसैिाई पमर्न र्नछुटाई आर्ोिर्ना क्षेत्रमभत्रका सबै उपभोक्ता घरपररवारहरुिाई उच्चस्िरको
खार्नेपार्नी सेवा मर्नरधिर उपिब्ध गराउर्न |
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• खार्नेपार्नी संचािर्न ब्र्बस्थापर्न सम्बमधध संस्थागि् संरचर्नाहरुिाई समाबेशी बर्नाई समाबेशी मर्नणयर् प्रमिर्ा
कार्ायधवर्र्न गर्नय |
4

कार्यिेत्र

खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमधको कार्यक्षेत्र ठाटीकााँध गाउाँपामिकाको सबै क्षेत्र हुर्नेछ |

खानेपानी सेवा संचािन ब्र्बस्थापन गने कार्यलवलध

5

र्नेपाि सरकारको स्थार्नीर् सरकार संचािर्न ऐर्न २०७४, खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न सम्बमधध मर्नदेमशका २०६९, खार्नेपार्नी सेवा
संचािर्न सम्बमधध कार्यमवमध २०७१, र ठाटीकााँध गाउाँपामिकाको खार्नेपार्नी रणर्नीमि २०७७-२०८७ का आधारमा
ठाटीकााँध गाउाँपामिका क्षेत्रमभत्र र्स “खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध २०७८” िाई प्रभावकारी रुपमा
कार्ायधवर्र्न गररर्नेछ |
5.1

खानेपानी सेवा संचािन ब्र्बस्थापन गने संरचना र लिषमेवारी

ठाटीकााँध गाउाँपामिकामा खार्नेपार्नी रणर्नीमि र खार्नेपार्नी सेवा सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्यधवर्र्न गर्ने सस्ं थागि् र
ब्र्बस्थापर्न सरं चर्नाहरु र मिम्मेवारी देहार् अर्नसु ार हुर्नेछ |
5.1.1

गाउाँ कार्यपालिका

खार्नेपार्नी रणर्नीमि र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न गर्नय गाउाँ कार्यपामिकाको मिम्मेवारी देहार्
अर्नसु ार हुर्नेछ |
१. खार्नेपार्नी रणमर्निी र खार्नेपार्नी सेवा सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न गर्नयमा गाउाँ कार्यपामिकाको सबै
भधदा मामथल्िो िहको मर्नणयर् गर्ने मिम्मेवारी हुर्नेछ |
२. खार्नेपार्नी रणमर्निी र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमधमा व्र्वस्था भए अर्नसु ारका प्राबधार्नहरु
कार्ायधवर्र्न गर्नयमा सहकार्य, सहर्ोग, समधवर्, सपु ररवेक्षण, अर्नगु मर्न िथा मल्ु र्ांकर्न गर्ने गराउर्ने कार्य गर्नेछ |
३. खार्नेपार्नी रणमर्निी र र खार्नेपार्नी सेवा सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न गर्नयको िामग बिेटको ब्र्बस्था
गर्नेछ | आवश्र्क बिेट ब्र्बस्थापर्नको िामग संमघर् सरकार, प्रदेश सरकार, मवकास साझेदार, र अधर्
सरोकारवािाहरुसंग समेि समधवर् िथा सहकार्य गर्नेछ |
४. खार्नेपार्नी रणमर्निी र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न गर्नयको िामग पामिका र वडा
स्िरीर् ब्र्बस्थापर्न संरचर्नाहरुको मवस्िार िथा ब्र्बस्थापर्न गर्नेछ |
५. खार्नेपार्नी रणमर्निी र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न अवस्थाको अधय-वामषयक र वामषयक
रुपमा सममक्षा गरर आवश्र्क मर्नणयर्हरु गर्नेछ |
5.1.2

गाउाँपालिका स्तरीर् खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वर् सलमलत (पालिका वास
लसलस)
खार्नेपार्नी रणमर्निी र खार्नेपार्नी सेवा सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न गर्नयमा गाउाँपामिका स्िरीर्
खार्नेपार्नी, सरसफाई िथा स्वच्छिा समधवर् समममि (पामिका वास मसमस) को मिम्मेवारी देहार् अर्नसु ार हुर्नेछ |
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१. खार्नेपार्नी रणमर्निी कार्ायधवर्र्नको अर्नगु मर्न, मवश्ले षण िथा सममक्षा गरर गाउाँ कार्यपामिकािाई अधय-वामषयक रुपमा
प्रमिवेदर्न बझु ाउर्नेछ |
२. खार्नेपार्नी रणमर्निी र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न गर्नयको िामग गाउाँपामिका र वडा
स्िरमा आबस्र्क संरचर्ना ब्र्बस्थापर्नको िामग पहि र समधवर् गर्नेछ |
३. खार्नेपार्नी रणमर्निीको प्राबधार्न अर्नसु ारका प्राथममकिािममा रहेका खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको सेवास्िर उधर्नमि
गर्नयको िामग वामषयक रुपमा आर्ोिर्नाहरुको छर्नौट गरर गाउाँ कार्यपामिकामा स्वीकृ मिको िामग पेश गर्नेछ |
४. वामषयक प्राथममकिामा परे का खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्यको कार्ायधवर्र्न, समधवर्,
अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ |
५. आधारभिू , मध्र्म र उच्च स्िरको खार्नेपार्नी सेवामा उधर्नमि भएका आर्ोिर्नाहरुमा खार्नेपार्नी संचािर्न ब्र्बस्थापर्न
कार्यमवमध िागु गरर उपभोक्ताहरुिाई सो स्िरको खार्नेपार्नी सेवा अटुट रुपमा मर्नरधिर उपिब्ध गराउर्नको िामग
ब्र्बस्थापर्न, समधवर्, अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ |
६. खार्नेपार्नी संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्नको अवस्था र खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुका उपभोक्ताहरुको
खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमिको अवस्था मवश्लेषण गरर सधु ारका उपार्हरु समहि प्रत्र्ेक ६ ममहर्नामा गाउाँ
कार्यपामिकामा प्रमिबेदर्न प्रस्ििु गर्नेछ |
5.1.3

गाउाँपालिका स्तरीर् खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता ईकाइ वा शाखा (वास ईकाइ वा
वास शाखा)
गाउाँपामिकाको स्वास््र् िथा सामामिक मवकास शाखा अधिगयि वास ईकाइको स्थापर्ना गरर क्षमिा अमभवृमद्ध गदै
सर्न् २०२४ सम्ममा वास शाखा बर्नाईर्ने छ | गाउाँपामिकामा खार्नेपार्नी गणु स्िर पररक्षण प्रर्ोगशािा र खार्नेपार्नी
ि्र्ांक ईकाइको स्थापर्ना गरर वास शाखा अधिगयि रामखर्ने छ (खण्ड ५.१.४ र ५.१.५ मा मबस्िृि रुपमा प्रस्ििु
छ)|
र्स वास शाखामा देहार् अर्नुसारका कमयचारी र सहर्ोगी टोमिहरु हुर्नेछर्न |
सर्न् २०२१ – २०२३
• ईमधिमर्नर्र वा सव-ईमधिमर्नर्र (शाखा प्रमुख)-१
• खार्नेपार्नी टेमक्र्नमसर्र्न, प्रामबमधक-१
• खार्नेपार्नी सहिकिाय, सामामिक-१
(मामथका कमयचारीहरु गाउाँपामिकामा बसेर काम गर्ने
खार्नेपार्नी मवकास साझेदारहरुका कमयचारीहरु समेि हुर्न
सक्र्नेछर्न )

सर्न् २०२४ पश्चाि
• ईमधिमर्नर्र (शाखा प्रमख
ु )-१
• खार्नेपार्नी टेमक्र्नमसर्र्न, प्रामबमधक-१
• खार्नेपार्नी सहिकिाय, सामामिक-१
• खार्नेपार्नी गणु स्िर पररक्षण प्रर्ोगशािा
• खार्नेपार्नी ि्र्ाक
ं ईकाइ
(मामथका कमयचारीहरु गाउाँपामिकामा बसेर काम
गर्ने खार्नेपार्नी मवकास साझेदारहरुका कमयचारीहरु
समेि हुर्न सक्र्नेछर्न )

मिम्मेवारी:
वास ईकाइ वा शाखािे खार्नेपार्नी रणर्नीमि र खार्नेपार्नी सचं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमधको प्राबधार्न अर्नसु ार
कार्यिम कार्ायधवर्र्न िथा सपु ररवेक्षण गर्नय मख्ु र्िर्ा देहाएका कार्यहरु गर्नेछ |
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१. खार्नेपार्नी रणर्नीमि अर्नसु ार प्राथममकिामा रहेका आर्ोिर्नाहरुको सेवास्िर उधर्नमिको िामग प्रामबमधक सबेक्षण गरर
मवस्िृि आर्ोिर्ना प्रमिवेदर्न (डीपीआर) िर्ार गर्नेछ | खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाको सेवास्िर उधर्नमि गर्नयको िामग
डीपीआर िर्ार गदाय देहाएका मवषर् रु समेि समावेश गर्नेछ |
१.१ खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्क र समदु ार्का ममहिा, दमिि, िर्निािी, अल्पसंख्र्क, र अपांगिा भएका
व्र्मक्तहरुको समेि सहभामगिामा सबेक्षण गर्नेछ |
१.२ आर्ोिर्ना क्षेत्रका दमिि, िर्निािी, अल्पसंख्र्क, र अपागं िा भएका व्र्मक्तहरुको पमहचार्न गरर कोमह
पमर्न र्स खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्यबाट र्नछुटेको समु र्नमस्चि गर्नेछ |
१.३ सबै सामदु ामर्क धाराहरुमा अपागं िा भएका व्र्मक्तहरुको सहि पहुचको िामग खार्नेपार्नी धारा सम्म पग्ु र्न
र सेवा मिर्नको िामग अबरोध र्नभएको बाटो, रर्ाम्प, कबय, स्पशय टार्ि, हेधडरे मिगं , आमद समु बधा
मर्नमायणको समु र्नमस्चििा गर्नेछ | साथै अपागं िा भएका व्र्मक्तहरुको घरपररवारको मर्नमि धारा भएमा, उक्त
धाराहरुमा अपागं िा भएका व्र्मक्तहरुको सहि पहुचाँ को िामग सरं चर्ना मर्नमायणको समु र्नमस्चििा गर्नेछ |
१.४ खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाको महु ार्न देमख धाराहरु सम्मको सरं चर्ना र पाइपिाइर्नहरुको प्रामबमधक सभे गरर
सेवास्िर उधर्नमि अर्नसु ारको मडिाइर्न दस्िाबेि िर्ार गर्नेछ | सरं चर्ना र पाइपिाइर्नहरुको िीपीएस ि्र्ाक
ं
समेि रे कडय गर्नेछ |
१.५ आर्ोिर्नाको सेवास्िर उधर्नमि मडिाइर्न अर्नसु ारका पाइपिाइर्न र संरचर्नाहरुको िामग र्मद मवद्यमार्न
संरचर्नाको क्षमिा र्नपगु भएको खण्डमा उक्त संरचर्ना थप गर्ने, र मबग्रेका वा र्नभएका संरचर्ना र्नर्ााँ मर्नमायण
गर्ने गरर इमस्टमेट िर्ार गर्नेछ | त्र्सै गरर पाइपिाइर्नको क्षमिा र्नपगु ेको वा र्नर्ााँ पाइपिाइर्न मबस्िारको
िामग र्नर्ााँ पाइप खररद गर्ने गरर इमस्टमेट िर्ार गर्नेछ |
१.६ खार्नेपार्नी रणर्नीमिको प्राथममकिामा मर्नधायरण गरे अर्नसु ार आर्ोिर्नाको खार्नेपार्नी सेवास्िर आधारभिू ् वा
मध्र्म वा उच्च स्िरको परु ाउर्ने गरर डीपीआर िर्ार गर्नेछ |
१.७ खार्नेपार्नी आर्ोिर्ना क्षेत्रमभत्र पर्ने स्वास््र् संस्था र मवद्यािर्हरुमा संस्थाको पररसर मभत्र खार्नेपार्नीको
भण्डारण (दईु मदर्न सम्म मुहार्नबाट पार्नी बधद रहेमा समेि मर्नरधिर सेवा संचािर्न गर्नय सक्र्ने क्षमिाको),
क्िोररर्न डोमिगं र्मु र्नट, पाईपिाइर्न प्िमम्बगं , खार्नेपार्नी र हाि धर्नु े धाराहरु, शौचािर्मा धाराहरु,
सरसफाईका धाराहरु र अधर् आवश्र्क ठाउाँमा धाराहरु मर्नमायण गर्ने गरर डीपीआर िर्ार गर्नयु पदयछ |
मवद्यािर्का खार्नेपार्नी र हाि धर्नु े धाराहरुमा सबै उमेरका मवद्याथीहरु र अपागं िा भएका व्र्मक्तहरुको
पहुच सहि हुर्ने गरर फरक फरक मापदण्डका धाराहरुको सेट मर्नमायण हुर्नु पर्नेछ | स्वास््र् सस्ं थामा
खार्नेपार्नी र हाि धर्नु े धाराहरुमा अपागं िा भएका व्र्मक्तहरुको सहि पहुचाँ हुर्नु पर्नेछ | मवद्यािर् र स्वास््र्
संस्थाहरुको खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमि गदाय कमम्िमा मध्र्म सेवास्िर मापदण्ड अर्नसु ारको हुर्नु पर्नेछ |
२. खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्ायधवर्र्नको िामग गाउाँपामिका,
मवकास साझेदार र खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्क मबचको सम्झौिा िर्ार गर्नेछ |
३. खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्किाई आर्ोिर्नाको खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्य सम्बधधमा अमभमुखीकरण
िामिम गरर कार्यर्ोिर्ना िर्ार गर्नेछ |
४. खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाको सेवास्िर उधर्नमिको मर्नमायण कार्य गर्नय खार्नेपार्नी टेमक्र्नमसर्र्न वा सपु रमभिर्न गर्ने प्रामबमधक
उपिब्ध गराउर्नेछ |
५. खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाको सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्यको अर्नगु मर्न गर्नेछ |
६. मर्नमायण कार्य सम्पधर्न भएको प्रामबमधक अर्नगु मर्न िथा र्नाप िांच गरर वास्िमवक खचयको फस्र्ोट गर्नेछ |
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७. खार्नेपार्नी टेमक्र्नमसर्र्न िामिम संचािर्न गर्नेछ (३० मदर्नको िामिम) |
८. खार्नेपार्नी प्िम्बर िामिम संचािर्न गर्नेछ (७ मदर्नको िामिम) |
९. खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुमा खार्नेपार्नी सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध अर्नसु ारको ब्र्बस्थापर्न िागु गर्नयको िामग
प्रमशक्षक प्रमशक्षण िामिम गर्नेछ |
१०. पार्नी सरु क्षा र्ोिर्ना सम्बमधध प्रमशक्षक प्रमशक्षण िामिम गर्नेछ |
११. पामिका वास मसमस िाई खार्नेपार्नी रणर्नीमिको कार्ायधवर्र्नको अवस्था र आर्ोिर्नाहरुको मर्नमायण अवस्थाको
मवश्ले षण समहि मामसक रुपमा प्रमिबेदर्न पेश गर्नेछ |
१२. बिार क्षेत्र वा घर्ना वस्िी भएका क्षेत्रमा ठुिा खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुमा उच्च स्िरको खार्नेपार्नी सेवा उधर्नमि
मर्नमायण कार्य गर्नय परामशय दािा छर्नौट गरर मबस्िृि आर्ोिर्ना प्रमिवेदर्न (डीपीआर) र टेधडर डकुमेधट िर्ार गर्नयको
िामग सहकार्य गर्नेछ | साथै र्स्िा ठुिा आर्ोिर्ना मर्नमायण कार्यको सम्झौिा िर्ार गरर कार्ायधवर्र्न गर्नेछ | र्स्िा
ठुिा आर्ोिर्ना मर्नमायण कार्यको सपु रमभिर्न गर्नयको िामग परामशय दािा छर्नौट गर्नेछ | मर्नमायण कार्यको अर्नगु मर्न
गर्नेछ |
१३. ठुिा खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुमा खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध िागु गर्नय खार्नेपार्नी सेवा
प्रदार्कको क्षमिा अमभवृमद्ध गरर कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न गर्नेछ |
5.1.4

गाउाँपालिका स्तरीर् खानेपानी गुर्स्तर पररिर् प्रर्ोगशािा
खार्नेपार्नी पररक्षण प्रर्ोगशािा गाउाँपामिकाको वास शाखा अधिगयि रहर्ने छ | र्नेपाि सरकारको “सिहको ग्राममण
खार्नेपार्नी गणु स्िर मापदण्ड” अर्नसु ारका १५ प्रकारका खार्नेपार्नी गणु स्िर पारामममि (parameter) हरुको
पररक्षण गर्नय सक्र्ने क्षमिाको स्थार्ी खार्नेपार्नी गणु स्िर पररक्षण प्रर्ोगशािा स्थापर्ना हुर्नेछ | र्ो प्रर्ोगशािा सर्न्
२०२३ सम्ममा स्थापर्ना भई खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुिे मविरण गरे को खार्नेपार्नीको गणु स्िर पररक्षण कार्य शरुु गर्नेछ|
र्स प्रर्ोगशािामा मर्नम्र्न कमयचारीहरु हुर्नेछर्न |
सर्न् २०२३ – २०२६
• प्रर्ोगशािा टेमक्र्नमसर्र्न, प्रामबमधक

सर्न् २०२७ पश्चाि
• प्रर्ोगशािा टेमक्र्नमसर्र्न, प्रामबमधक
• प्रर्ोगशािा सहार्क टेमक्र्नमसर्र्न, प्रामबमधक

मिम्मेवारी:
१. गाउाँपामिकाका सबै खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुबाट मविररि खार्नेपार्नीको गणु स्िर पररक्षण गर्नेछ | खार्नेपार्नी
आर्ोिर्नािे मविरण गरे को धाराको पार्नीमा र्नेपाि सरकारको “सिहको ग्राममण खार्नेपार्नी गणु स्िर मापदण्ड”
अर्नसु ारका १५ प्रकारका खार्नेपार्नी गणु स्िर पारामममिहरुको पररक्षण गर्नेछ | र्नेपाि गणु स्िर मापदण्ड अर्नसु ारको
कमम्िमा वषयमा मिर्न पटक आर्ोिर्नाहरुिे मबिरण गरे को धाराको पार्नी पररक्षण गर्नेछ |
२. खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको “पार्नी सरु क्षा र्ोिर्ना” कार्ायधवर्र्नको प्रभावकाररिा पररक्षण र प्रमामणकरण गर्नेछ |
३. खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको खार्नेपार्नी सेवास्िर सभेक्षण गदाय खार्नेपार्नी गणु स्िर पररक्षण गर्नेछ |
४. बिार वा घर्ना वस्िी क्षेत्रका ठुिा खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको डीपीआर िर्ारीको िामग खोिाको पार्नीको गणु स्िर
मामसक रुपमा एक वषयभरर पररक्षण गर्नेछ |
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५. आर्ोिर्नामा पार्नी पररक्षण गर्ने र्नमर्नु ा धाराहरु मर्नधायरण गरर सोमह धाराहरुमा पार्नी पररक्षण गर्नेछ | आर्ोिर्ना, धारा,
स्थार्न, िीपीएस, गणु स्िर पररक्षण मममि समहिको खार्नेपार्नी गणु स्िरको ि्र्ांक अद्यावमधक गरर मवश्लेषण गर्नेछ |
६. खार्नेपार्नी गणु स्िर सधु ारको िामग खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्कहरुिाई िामिम, सझु ाब, अवस्था मवश्लेषण, र सहिीकरण
गर्नेछ |
७. खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुबाट मविरण भएको खार्नेपार्नीको गणु स्िर अवस्थाको मवश्ले षण गरर खार्नेपार्नी, सरसफाई
िथा स्वच्छिा समधवर् समममििाई मामसक रुपमा प्रमिबेदर्न पेश गर्नेछ |
5.1.5

गाउाँपालिका स्तरीर् खानेपानी तथर्ांक ईकाइ

खार्नेपार्नी ि्र्ाक
ं ईकाइ गाउाँपामिकाको वास शाखा अधिगयि रहर्नेछ | र्स ईकाइको स्थापर्ना २०२३ सम्ममा हुर्नेछ |
र्स ि्र्ाक
ं ईकाइमा मर्नम्र्न कमयचारीहरु हुर्नेछर्न |
• ि्र्ांक मवश्ले षक, सचू र्ना प्रामबमधक -१
मिम्मेवारी:
१. खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्य गरर “खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध” िागु भएका
खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाका सेवा प्रदार्कहरुबाट मामसक रुपमा स्व-मल्ु र्ांकर्न प्रमिबेदर्न संकिर्न गर्नेछ र अधर्
खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुबाट अधय-वामषयक रुपमा प्रमिबेदर्न संकिर्न गर्नेछ |
२. आर्ोिर्नाहरुबाट मविररि धाराको पार्नीको गणु स्िर पररक्षणको ि्र्ांक खार्नेपार्नी पररक्षण प्रर्ोगशािाबाट मामसक
रुपमा मिर्नेछ |
३. गाउाँ पामिकाका खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको ि्र्ाक
ं स्थापर्ना िथा अद्यावमधक गरर देहार् बमोमिमका मवश्लेषणहरु
गर्नेछ |
३.१ “खार्नेपार्नी सेवा सचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध” िागु भएका आर्ोिर्नाहरुमा सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्नको
अवस्था, प्रामामणक सचं ािर्न मवमध को प्रर्ोगको अवस्था र उपभोक्ताहरुको धारामा खार्नेपार्नी सेवास्िर
उधर्नमिको अवस्था मवश्ले षण गर्नेछ | र्ो मवश्लेषण मामसक रुपमा गर्नेछ |
३.२ गाउाँपामिकाका सबै खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न र प्रामामणक सच
ं ािर्न मवमधको
प्रर्ोगको अवस्थाको मवश्लेषण अधय-वामषयक रुपमा गर्नेछ |
३.३ गाउाँपामिकाका सबै खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको खार्नेपार्नी सेवास्िर अवस्थाको मवश्ले षण वामषयक रुपमा
गर्नेछ |
४. खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्य भएका खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुमा वामषयक रुपमा उपभोक्ता सधिमु ष्ट सभेक्षण
गर्नेछ (आर्ोिर्नाका सेम्पि घरधरु ीहरुमा) |
५. गाउाँपामिका स्िरीर् खार्नेपार्नी, सरसफाई िथा स्वच्छिा समधवर् समममििाई देहार्का प्रमिबेदर्नहरु पेश गर्नेछ |
५.१ मामसक प्रमिबेदर्न: आर्ोिर्नाहरुमा “खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध” को प्रर्ोगको
अवस्थाको मवश्लेषण
५.२ अधय-वामषयक प्रमिबेदर्न: गाउाँपामिकाका सबै आर्ोिर्नाहरुको संचािर्न ब्र्बस्थापर्नको अवस्था र
प्रामामणक संचािर्न मवमधको प्रर्ोगको अवस्थाको मवश्ले षण
५.३ वामषयक प्रमिबेदर्न: गाउाँपामिकाका सबै आर्ोिर्नाहरुको खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमिको अवस्था र
उपभोक्ता सधिमु ष्ट सबेक्षणको मवश्ले षण |
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5.1.6

वडा सलमलत

वडा स्िरमा खार्नेपार्नी रणर्नीमि कार्ायधवर्र्न गर्नय र खार्नेपार्नी सेवा सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न गर्नयमा वडा
समममिको मिम्मेवारी देहार् अर्नसु ार हुर्नेछ |
१. वडा स्िरमा खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाको सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्य गर्नय र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न
कार्यमवमध िागु गर्नयमा वडा समममिको सबैभधदा मामथल्िो िहको कार्ायधवर्र्न गर्ने िथा मर्नणयर् गर्ने मिम्मेवारी हुर्नेछ|
२. खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्य गर्नय र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध
कार्ायधवर्र्न गर्नयको िामग बिेट िियमु ा गर्नेछ |
३. खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाको सेवास्िर उधर्नमि र खार्नेपार्नी सेवा सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न गर्नयको िामग
आवश्र्क ब्र्बस्थापर्न र मर्नर्मर्न गर्नेछ |
४. वडा समममििे स्थार्नीर् दक्ष िर्नशमक्तहरुिाई अर्नबु धधर्न गरर खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध
कार्ायधवर्र्न गर्ने कार्यमा िगाउर्ने छ | स्थार्नीर् दक्ष िर्नशमक्तहरुिे खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्कहरुसंग “खार्नेपार्नी सेवा
संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमबमध” कार्ायधवर्र्न गर्नयमा सहकार्य गरर सेवा प्रदार्कहरुको क्षमिा अमभवृमद्ध गर्ने कार्य
गर्नेछर्न |
५. खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाको सेवास्िर उधर्नमि र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न अवस्थाको
अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ (मामसक रुपमा) |
६. खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाको सेवास्िर उधर्नमि र खार्नेपार्नी सेवा सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न सफि
बर्नाउर्नको िामग आवश्र्क मर्नणयर् गर्नेछ |
७. खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाको सेवास्िर उधर्नमि र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्नको अवस्था
मवश्लेषण गरर गाउाँ कार्यपामिकामा पेश गर्नेछ | (अधय-वामषयक र वामषयक रुपमा)
5.1.7

वडा स्तरीर् खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वर् सलमलत (वडा वास लसलस)

वडा स्िरमा खार्नेपार्नी रणर्नीमि कार्ायधवर्र्न गर्नय र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न गर्नयमा वडा
वास मसमसको मिम्मेवारी देहार् अर्नसु ार हुर्नेछ |
१. खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्यको िामग खार्नेपार्नी रणमर्निीको प्राथममकिा अर्नसु ारका आर्ोिर्नाहरुको
छर्नौट गरर वडा समममििाई वामषयक र्ोिर्ना िियमु ा गर्नय सहर्ोग गर्नेछ |
२. खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्यको िामग समधवर्, अर्नगु मर्न, सममक्षा र सझु ाव गर्नेछ |
३. खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्यधवर्र्नको िामग समधवर्, अर्नगु मर्न, सममक्षा र सझु ाव गर्नेछ |
४. “खार्नेपार्नी सेवा सचं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध” िागु गरर खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाका उपभोक्ताहरुिाई मर्नरधिर
उच्चस्िरको खार्नेपार्नी सेवा उपिब्ध गराउर्नको िामग समधवर्, अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ |
५. ममहिा, दमिि, िाििामि, अल्पसंख्र्क र अपांगिा भएका व्र्मक्तहरुको खार्नेपार्नीमा पहुचाँ र सहभामगिा
अवस्थाको अर्नगु मर्न, मवश्ले षण र सधु ारको िामग सझु ाब गर्नेछ |
६. खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमिको अवस्था, खार्नेपार्नी आर्ोिर्ना सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न िथा प्रामामणक सच
ं ािर्न मबमधको
प्रर्ोगको अवस्था र उपभोक्ताहरुको धारामा उपिब्ध सेवास्िरको अवस्था मवश्लेषण गरर गाउाँ कार्यपामिकामा पेश
गर्नेछ | (अधय-वामषयक र वामषयक रुपमा)
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७. खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाको सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्य र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमबमध
कार्ायधवर्र्नको िामग पामिका-वास-मसमस, वास शाखा, गणु स्िर पररक्षण प्रर्ोगशािा, ि्र्ांक ईकाइ संग समधवर्
र सहकार्य गर्नेछ |
८. ममहिा, दमिि, िाििामि, अल्पसंख्र्क र अपांगिा भएका व्र्मक्तहरुको खार्नेपार्नीमा पहुाँच र मर्नणयर् प्रमिर्ामा
समाबेशी सहभामगिाका ि्र्ांकहरु गाउाँपामिका स्िरीर् वास ि्र्ांक इकाईमा पेश गर्नेछ | (मामसक रुपमा)
5.1.8

वडा स्तरीर् खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता ईकाइ (वडा वास ईकाइ)

वडा वास ईकाइ वडा समममि अधिगयि प्रत्र्ेक वडामा रहर्ने छ | र्स वडा वास ईकाइिे स्थार्नीर् दक्ष व्र्मक्त वा संस्थाहरुसंग
अर्नबु धधर्न गरर आबश्र्किा अर्नसु ार िर्नशमक्त पररचािर्न गर्नेछ | देहार् अर्नसु ारका स्थार्नीर् दक्ष व्र्मक्तहरुसंग अर्नबु धधर्न गरर
“खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न कार्यमवमध” कार्यधवर्र्न गर्नयमा िोमकएका “खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्क” हरु संग सहकार्य गर्नेछर्न | वडा
वास ईकाइहरुमा आबश्र्किा अर्नसु ार िोमकएको कार्य गर्ने र्ी स्थार्नीर् व्र्मक्त वा संस्थाका िर्नशमक्तहरुको पाररश्रममक
सम्बमधधि वडा वा गाउाँपामिकाको बिेटबाट व्र्वस्था गररर्नेछ |
१. स्थार्नीर् खार्नेपार्नी टेमक्र्नमसर्र्न, प्िम्बर, खार्नेपार्नी ममयि सम्भार कार्यकिाय, र खार्नेपार्नी प्रामबमधकहरु
२. स्थार्नीर् पार्नी सरु क्षा र्ोिर्ना प्रमशक्षक, “पार्नी सरु क्षा र्ोिर्ना” प्रमशक्षण िामिम मिएको व्र्मक्त वा खार्नेपार्नी मबज्ञ
वा खार्नेपार्नी गणु स्िर मबज्ञ |
३. स्थार्नीर् खार्नेपार्नी सहिकिाय, सामामिक, सरकारी वा गैर सरकारी संघ संस्थामा रही खार्नेपार्नी क्षेत्रमा
सहिकिायको कार्य अर्नुभव भएको व्र्मक्त |
४. स्थार्नीर् िेखा सहार्क वा िेखा पररक्षक, सरकारी वा गैर सरकारी सघं सस्ं था वा मर्नमि कम्पर्नीमा रही िेखा
सहार्क कार्य अर्नभु व भएको व्र्मक्त वा िेखा पररक्षक |
मिम्मेवारी:
१. “खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध” िागु गर्नय खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्कहरुिाई प्रमशक्षण गर्नेछ र सहकार्य
गरर खार्नेपार्नी आर्ोिर्नामा कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न गर्नेछ |
२. स्थार्नीर् दक्ष व्र्मक्तहरुिे िामिम, सहिीकरण र सहकार्य गरर खार्नेपार्नी आर्ोिर्ना संचािर्न ब्र्बस्थापर्नमा र्ो कार्यमवमध
शरुु देमख र्नै पणू य रुपमा िागु गर्नेछ |
३. सेवा प्रदार्कका कमयचारी र पदामधकारीहरुको र्स कार्यमवमध प्रर्ोग गर्ने दक्षिा हामसि भएपमछ कार्यमवमध पािर्न गरे
र्नगरे को अर्नगु मर्न गरर सधु ारको िामग सझु ाव गर्नेछ |
४. खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुमा “खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध” को प्रर्ोगको अवस्थाको ि्र्ांक वडा
वास मसमस िाई पेश गर्नेछ | (मामसक रुपमा)
5.1.9

खानेपानी सेवा प्रदार्क

खार्नेपार्नी सेवा स्िर उधर्नमि गर्नय र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न गर्नयको िामग खार्नेपार्नी सेवा
प्रदार्कको संस्थागि् संरचर्ना देहार् अर्नसु ारको हुर्नेछ | खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुिे गाउाँपामिकाबाट खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमि
मर्नमायण गर्ने सहर्ोग प्राप्त गर्नयको िामग खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्किे देहाए बमोमिमको सस्ं थागि सरं चर्ना बर्नाउर्ने र खार्नेपार्नी
सेवा सचं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्न गर्ने प्रमिबद्धिा गर्नयु पर्नेछ |
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१. खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्कको ब्र्बस्थापर्न बोडय वा समममिको गठर्न पणू य समाबेशी हुर्नु पर्नेछ | र्सका िामग सम्पणू य
सदस्र् संख्र्ाको ३३% ममहिा हुर्नेछ र दमिि, िर्निािी र अल्पसंख्र्क िािीर् वगयहरुको समार्नपु ामिक
प्रमिमर्नमधत्व हुर्नेछ | एक िर्ना अपांगिा भएका व्र्मक्तहरुबाट सदस्र् हुर्नेछ | मख्ु र् पदहरुमा एक िर्ना ममहिा
अमर्नवार्य हुर्नेछ |
२. खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्क संस्था वा कम्पमर्न गाउाँपामिका वा प्रदेश वा संमघर् सरकारमा दिाय हुर्नेछ | साथै खार्नेपार्नी
आर्ोिर्नाको िामग प्रर्ोग गर्ने पार्नीका महु ार्नहरु, इधटेक बर्नाउर्ने ठाउाँको िीपीएस समहि आर्ोिर्नािे प्रर्ोग गर्ने
पार्नीको मात्राको िामग र्नेपाि सरकारको मर्नर्म अर्नसु ार अर्नुममि मिर्नु पर्नेछ |
३. खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्क सस्ं थाको कार्ायिर् स्थापर्ना भएको हुर्नेछ | कार्ायिर्मा कार्यकक्ष, स्टोर र बैठकको िामग
पर्ायप्त ठाउाँ हुर्नु पर्नेछ |
४. खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्क संस्थामा कमम्िमा एक ब्र्बस्थापक र एक ममयि सम्भार प्रामबमधक कमयचारी हुर्नु पर्नेछ |
आर्ोिर्नाको आबश्र्किा अर्नसु ार र्ी कमयचारीहरुिे ममहर्नामा काम गर्नय पर्ने मदर्न परु ा वा कम हुर्न सक्र्नेछ |
५. मामथका संस्थागि् संरचर्ना सम्भव हुर्न र्नसक्र्ने धेरै सार्ना खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुिे र्नमिकका ठुिा खार्नेपार्नी
आर्ोिर्ना वा अधर् स्थार्नीर् संघसंस्थाहरु वा र्नागररक समाि समहू संगको सहकार्यमा सेवा प्रदार्क संस्थाको
संरचर्ना ब्र्बस्थापर्न गर्नय सक्र्नेछर्न |
मिम्मेवारी:
१. खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्किे गाउाँपामिकाको खार्नेपार्नी रणर्नीमि अर्नसु ारको खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमि गरर उपभोक्ताहरुिाई
सो स्िरको सेवा मर्नरधिर उपिब्ध गराउर्ने छ | र्स रणर्नीमि अर्नसु ार प्रत्र्ेक खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्किे सर्न् २०२५ सम्ममा
कमम्िमा आधारभिू स्िरको सेवा, सर्न् २०२८ सम्ममा मध्र्म स्िरको सेवा र सर्न् २०३० सम्ममा उच्च स्िरको खार्नेपार्नी
सेवा उपिब्ध गराउर्ने छ |
२. खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्किे “खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध २०७८” कार्यधवर्र्न गरर आर्ोिर्नाको
संचािर्न ब्र्बस्थापर्न गर्नेछ | र्स कार्यमवमधमा देहार् अर्नसु ारका ११ वटा “प्रामामणक संचािर्न मवमध (Standard
Operating Procedure)” रहेका छर्न् | फारम र मर्नदेशर्न समहिको मबस्िृि प्रामामणक संचािर्न मवमध र्स खार्नेपार्नी सेवा
संचािर्न कार्यमवमधको अर्नसु ूची-१ मा रामखएको छ |
व्र्वस्थापकीर् कार्यलबलध :
प्रा.सं.लव.१: खानेपानी सेवा प्रदार्कको बैठक र लनर्यर् कार्ायन्वर्न
खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्किे मर्नर्ममि मामसक बैठक संचािर्न गर्ने, माइर्नटु राख्र्ने, मबगिका मर्नणयर्हरुको कार्ायधवर्र्नको
अवस्था सममक्षा गर्ने |
प्रा.सं.लव. २: लनरोधात्मक सभ
ं ार
सरंचर्ना मबग्रर्नु भधदा पमहिे मर्नर्ममि (दैमर्नक, साप्तामहक, मामसक, वामषयक) रे खदेख र ममयि सम्भार गर्ने िसिे ठुिो
क्षमि भई धेरै खचय िाग्र्न र सेवा अबरुद्ध हुर्नबाट बचाउाँछ र आर्ोिर्नाको सच
ं ािर्न खचय कम गदयछ | साथै रे कडय
राख्र्ने|
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प्रा.स.ं लव. ३: गनु ासो व्र्वस्थापन
उपभोक्ताहरुको गर्नु ासो संकिर्न गर्नयको िामग समििो मध्र्महरुको व्र्वस्था गर्ने, गर्नु ासो दिाय गर्ने, कमि समर्मा
गर्नु ासो समाधार्न भर्ो रे कडय राख्र्ने | उपभोक्ताहरुको सामामिक समाबेशीिा र अपांगिा भएका व्र्मक्तहरुको
खार्नेपार्नीमा पहुच मवषर्का गुर्नासो समेि संकिर्नको व्र्वस्था गर्ने, समाधार्न गर्ने र रे कडय राख्र्ने |
प्रा.सं.लव. ४: सषपलि व्र्वस्थापन
खचय भएर िार्ने सामग्री, खचय भएर र्निार्ने सामग्री, औिार, ममसर्न आमदको मिधसी खािाको रे कडय राख्र्ने | स्टोरको
रे कडय राख्र्ने | स्टोरमा आबस्र्क सामग्रीहरु भए र्नभएको रे कडय मवश्लेषण गरर समर्मा खररद गर्ने िसिे गदाय थोरै
समर्मा र्नै ममयि गरर खार्नेपार्नी मर्नरधिर संचािर्न गर्नय समकर्नेछ |
प्रालवलधक कार्यलबलध:
प्रा.सं.लव. ५: खेर गएको पानीको पररमार् पलिचान र चुिावट लनर्न्त्रर्
आर्ोिर्नािे उत्पादर्न गरे को िम्मा पार्नीको महशि
ु उठे को छ वा छै र्न रे कडय राख्र्ने र मामसक रुपमा मवश्ले षण गर्ने |
र्मद १०% भधदा बढी पार्नी चहु ावट भएको (अथायि् मबर्ना महशि
ु खचय भएको देमखएको) छ भर्ने कारण पत्तािगाई
समाधार्न गर्ने |
प्रा.सं.लव. ६: निोररन लमसाउने काम र निोररन अवशेष लनर्न्त्रर्
खार्नेपार्नी आर्ोिर्नामा आवश्र्क पदाय क्िोररर्न (मब्िमचंग पाउडर) ममसाउर्ने र उपभोक्ताहरुको धारामा क्िोररर्न
अवशेष पररक्षण गरर मापदण्ड अर्नसु ारको क्िोररर्न अवशेषको मात्रा मर्नम्र्निम िेभिमा मर्नर्धत्रण गर्ने | क्िोररर्न झोि
बर्नाएर स्टोरमा राखेको, टंकीमा क्िोररर्न डोमिंग गरे को, र धारामा क्िोररर्न अवशेष पररक्षण गरे को रे कडय राख्र्ने |
लविीर् कार्यलबलध:
प्रा.सं.लव. ७: िेखा व्र्वस्थापन
खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाको िेखा सम्बमधध रे कडय राख्र्ने, मामसक स्टेटमेधट िर्ार गर्ने, वामषयक िेखा पररक्षण गर्ने |
प्रा.स.ं लव. ८: खानेपानीको मिशि
ु लनधायरर्
आर्ोिर्नाको िीवर्न चि खचयको आधारमा खार्नेपार्नीको महशि
ु मर्नधायरण गर्ने | महशि
ु मिर्नय र्नसक्र्ने अमि गररब
घरधरु ीहरुको पमहचार्न गरर एक वषयको िामग उक्त घरपररवारहरुको िामग सहुमिर्ि दरको महशि
ु मर्नधायरण गर्ने |
उक्त घरपररवारहरुको आमथयक मबकासको िामग सहर्ोग गर्ने वा अधर् सरोकारवािाहरुसगं समधवर् गर्ने |
खानेपानी गर्
ु स्तर कार्यलवलध:
प्रा.स.ं लव. ९: खानेपानी सरु िा र्ोिना कार्ायन्वर्न
आर्ोिर्नामा खार्नेपार्नी सरु क्षा टोमि गठर्न गर्ने र िामिम गर्ने |आर्ोिर्नाका सरं चर्ना र पाइपिाइर्नमा प्रदषु णको
िोमखम पमहचार्न िथा मर्नर्धत्रणका उपार् पमहचार्न गरर आर्ोिर्नाको खार्नेपार्नी सरु क्षा र्ोिर्ना िर्ार गर्ने | खार्नेपार्नी
सरु क्षा र्ोिर्ना कार्ायधवर्र्न गर्ने र अर्नगु मर्न, पार्नीको गुणस्िर पररक्षण र उपभोक्ताहरुको सधिमु ष्ट पमहचार्न गर्ने |
प्रा.सं.लव. १०: खानेपानी गुर्स्तर पररिर्
र्नेपाि सरकारको मापदण्ड अर्नसु ारको खार्नेपार्नीको गणु स्िर पररक्षण गर्ने र रे कडय राख्र्ने | पार्नी सरु क्षा र्ोिर्नाको
अर्नगु मर्नको िामग खार्नेपार्नीको महु ार्न देमख उपभोक्ताको धारा र मपउर्ने मगिास सम्मको पार्नीको गणु स्िर पररक्षण
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गर्ने | खार्नेपार्नी सरु क्षा र्ोिर्नाको गणु स्िर प्रमाणीकरण गर्ने | खार्नेपार्नी सेवा स्िर उधर्नमि अर्नगु मर्न वा सभेक्षणको
िामग खार्नेपार्नीका धाराहरुको पार्नी पररक्षण गर्ने | बिार वा घर्ना वस्िी क्षेत्रमा ठुिा आर्ोिर्ना सभेक्षणको िामग
खोिाको पार्नीको गणु स्िर पररक्षण गर्ने |
स्व-मलु र्ांकन एवं वालषयक कार्यर्ोिना कार्यलवलध:
प्रा.स.ं लव.११: स्व-मलू र्ांकन र वालषयक कार्यर्ोिना तर्ारी
खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्किे वामषयक रुपमा आर्ोिर्नाबाट मविररि खार्नेपार्नीको सेवास्िर अवस्था, आर्ोिर्नाको
सच
ं ािर्न ब्र्बस्थापर्न अवस्था, आर्ोिर्नाको ममयि सम्भारको अवस्था, र प्रामामणक सच
ं ािर्न मवमधको प्रर्ोगको
अवस्थाको स्व-मल्ु र्ाक
ु मर्नधायरणको मबस्िृि मववरण र वामषयक कार्य
ं र्न गर्ने | िीवर्न चि खचयको आधारमा महशि
र्ोिर्ना समेि िर्ार गर्ने | स्व-मल्ु र्ाक
ं र्नको एक प्रमि वडा वास ईकई वा गाउाँपामिकाको खार्नेपार्नी ईकाइ/शाखामा
बझु ाउर्ने |
प्रलतबेदन:
खार्नेपार्नी सेवा प्रदार्किे गाउाँ पामिकािे िोके को ढांचा बमोमिम गाउाँपामिकाको खार्नेपार्नी ईकाइ/शाखामा वा वडा वास
ईकाइमा आर्ोिर्नाको स्वमुल्र्ांकर्न र देहार्का मववरण अद्यावमधक समहिको प्रमिबेदर्न पेश गर्नेछ | (अधय-वामषयक र
वामषयक रुपमा)
१.
२.
३.
४.
५.
६.

आर्ोिर्नाको स्व-मल्ु र्ाक
ं र्नको प्रमिमिमप
प्रामामणक संचािर्न मवमधको प्रर्ोगको अवस्था
पार्नी सरु क्षा र्ोिर्ना कार्यधवर्र्नको अवस्था
िीवर्न चि खचयको आधारमा खार्नेपार्नी महसि
ु मर्नधायरण प्रमिर्ा, मर्नधायररि महसि
ु र वामषयक कार्यर्ोिर्ना
आम्दार्नी खचयको मववरण (र्स आमथयक वषयको मामसक आमथयक स्टेटमेधट)
आर्ोिर्नाबाट मविररि धाराहरुमा खार्नेपार्नीको सेवास्िर अवस्था (पररमाण, गणु स्िर, पहुाँच र मवश्वसर्नीर्िा
सेवा स्िर सचू कहरुको आधारमा)
७. आर्ोिर्नामा समाबेशी सचं ािर्न ब्र्बस्थापर्नको मववरण
८. ममहिा, दमिि, िर्निािी, अल्पसंख्र्क र अपांगिा भएका व्र्मक्तहरुको खार्नेपार्नीमा पहुचाँ अवस्था मववरण
6

अनुगमन र सलमिा

खार्नेपार्नी रणर्नीमि र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्नको अर्नगु मर्न, सममक्षा र मर्नणयर् गर्ने कार्य
देहार् अर्नसु ार हुर्नेछ |
१. वडा समममििे वडा स्िरीर् खार्नेपार्नी सरसफाई िथा स्वच्छिा समधवर् समममि माफय ि मुख्र्िर्ा देहार्का
मिर्ाकािापहरु कार्ायधवर्र्नको अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ | साथै वडा समममििे आवश्र्क सधु ारको िामग मर्नणयर्
गर्नेछ | (मामसक रुपमा)
१.१ खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्यको अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ |
१.२ खार्नेपार्नी सेवा सचं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्नको अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ |
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१.३ खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको सचं ािर्न ब्र्बस्थापर्नमा “प्रामामणक सच
ं ािर्न मवमध (Standard Operating
Procedure)” को प्रर्ोगको अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ |
१.४ खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको सचं ािर्न ब्र्बस्थापर्नमा समाबेशी मर्नणयर्को कार्ायधवर्र्नको अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ|
१.५ खार्नेपार्नी आर्ोिर्नामा ममहिा, दमिि, अल्पसख्ं र्क र अपागं िा भएका व्र्मक्तहरुको आबश्र्किा अर्नसु ारको
खार्नेपार्नीमा पहुचको अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ |
१.६ खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाको सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्य सम्पधर्न भए पश्चाि सो स्िरको खार्नेपार्नी सेवा सबै
उपभोक्ता घरपररवारिाई सधैं मर्नरधिर उपिब्धिाको अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ |
२. गाउाँ कार्यपामिकािे पामिका स्िरीर् खार्नेपार्नी सरसफाई िथा स्वच्छिा समधवर् समममि माफय ि खार्नेपार्नी रणर्नीमि
कार्यधवर्र्न र खार्नेपार्नी सेवा संचािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्यधवर्र्नको अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ | साथै गाउाँ
कार्यपामिकािे आवश्र्क सधु ारको िामग मर्नणयर् गर्नेछ | अर्नुगमर्नको िामग ि्र्ांक संकिर्न र मवश्ले षण गर्नयमा
पामिका वास ईकाइ/शाखा, खार्नेपार्नी गणु स्िर पररक्षण प्रर्ोगशािा र वास ि्र्ांक ईकाइहरुिे कार्य गर्नेछर्न |
देहार्का मिर्ाकिाप िथा उपिमब्धहरुको अर्नगु मर्न र सममक्षा मामसक रुपमा गर्नेछ:
२.१ खार्नेपार्नी सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्यको अर्नुगमर्न र सममक्षा गर्नेछ |
२.२ खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको सचं ािर्न ब्र्बस्थापर्नमा “प्रामामणक सच
ं ािर्न मवमध” को प्रर्ोग
२.३ खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको सचं ािर्न ब्र्बस्थापर्नमा समाबेशी मर्नणयर् कार्ायधवर्र्नको अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ |
२.४ खार्नेपार्नी आर्ोिर्नामा ममहिा, दमिि, अल्पसख्ं र्क र अपागं िा भएका व्र्मक्तहरुको आबश्र्किा अर्नसु ारको
खार्नेपार्नीमा पहुचको अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ |
२.५ खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाको सेवास्िर उधर्नमि मर्नमायण कार्य सम्पधर्न भए पश्चाि सो स्िरको खार्नेपार्नी सेवा सबै
उपभोक्ता घरपररवारिाई अटुट मर्नरधिर उपिब्धिाको अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ |
देहार्का मिर्ाकिाप िथा उपिमब्धहरुको अर्नगु मर्न र सममक्षा श्रावण र माघ ममहर्नामा अधय-वामषयक िथा वामषयक
रुपमा गर्नेछ:
२.६ खार्नेपार्नी रणर्नीमि कार्ायधवर्र्नको अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ | र्सको िामग गाउाँपामिकाका सबै खार्नेपार्नी
आर्ोिर्नाहरुबाट मविररि खार्नेपार्नीको सेवास्िर उधर्नमि अवस्थाको ि्र्ाक
ं आषाढ र पौष ममहर्नामा वषयको दईु
पटक अध्र्ावमधक गर्नेछ |
२.७ खार्नेपार्नी सेवा सचं ािर्न ब्र्बस्थापर्न कार्यमवमध कार्ायधवर्र्नको अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ | र्सको िामग
खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुमा “प्रामामणक सच
ं ािर्न मबमध (Standard Operating Procedure)” को प्रर्ोगको
अवस्थाको ि्र्ांक आषाढ र पौष ममहर्नामा वषयको दईु पटक अद्यावमधक गर्नेछ |
२.८ खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुको संचािर्न ब्र्बस्थापर्नमा समाबेशी मर्नणयर् पमिर्ा अवस्थाको अर्नगु मर्न र सममक्षा
गर्नेछ |
२.९ खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुमा दमिि, िर्निािी, अल्पसंख्र्क र अपांगिा भएका व्र्मक्तहरुको आबश्र्किा
अर्नसु ारको खार्नेपार्नीमा पहुचाँ अवस्थाको अर्नगु मर्न र सममक्षा गर्नेछ |
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देहार्का मिर्ाकिाप िथा उपिमब्धहरुको अर्नगु मर्न र सममक्षा वामषयक रुपमा गर्नेछ:
२.१० खार्नेपार्नी आर्ोिर्नाहरुमा उपभोक्ता सधिमु ष्ट सबेक्षण चैत्र देमख िेष्ठ ममहर्ना सम्ममा गर्नेछ | र्स सभेक्षणमा
उपभोक्ता घरपररवारहरुिाई उपिब्ध खार्नेपार्नी सेवास्िरको अवस्था, उपभोक्ताहरुको गर्नु ासोको समर्मा
समाधार्न, आर्ोिर्ना सचं ािर्न ब्र्बस्थापर्नमा समाबेशी मर्नणयर् प्रणािी र सेवा सधिमु ष्टको सभेक्षण िथा मवश्लेषण
गररर्नेछ | उपभोक्ता सधिमु ष्ट सभेक्षण गदाय दमिि, िर्निािी, अल्पसख्ं र्क र अपागं िा भएका व्र्मक्तहरुको
आबश्र्किा अर्नसु ार खार्नेपार्नीमा पहुचाँ अवस्थाको सभेक्षण िथा मवश्लेषण समेि गररर्नेछ | साथै अमि मवपधर्न
घरपररवारहरुको आर् वृमद्ध गर्नयमा खार्नेपार्नी आर्ोिर्नािे गरे को सहर्ोग र समधवर्को समेि सभेक्षण गररर्नेछ |
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प्रचलित काननु बमोलिम िुने

र्स कार्यमवमधिे र्नसमेटेका कुराहरु प्रचमिि र्नेपाि सरकारको कार्नर्नु बमोमिम हुर्नेछर्न | र्स कार्यमवमधमा समेमटएका
कुराहरु र्सै कार्यमवमध बमोमिम हुर्नेछर्न |
8

कार्यलवलध सश
ं ोधन

र्स कार्यमवमधमा संशोधर्न गरर आबश्र्क थपघट गर्नयपु र्ने देमखएमा गाउाँ कार्यपामिकाको बैठकबाट संशोधर्न गर्नय समकर्नेछ |
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अनुसूची-१: खानेपानी आर्ोिना सच
ं ािन ब्र्बस्थापन सषबलन्ध
प्रामालर्क संचािन लबलध
संिग्र्न छ |
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