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१. उदेश्र्
ठाटीकााँध गाउाँपालिकािे खानेपानी रणनीलि सन् २०२१-२०३० िागु गरे को छ | “वालषिक खानेपानी योजनाका िालग
प्राथलिकिा िापदण्ड|” िे खानेपानी रणनीलिको िक्ष्य प्राप्त गनि िथा यसका रणनीलि एवं कायियोजनाहरु कायािन्वयन गनिका
िालग वालषिक िगानीका प्राथलिकिा िापदण्ड लनदेशन गनेछ |

२. खानेपानी सेवास्तर उन्नलत िक्ष्र्
ठाटीकााँध गाउाँपालिकािे खानेपानी रणनीलि अनसु ार देहाय बिोलजिका खानेपानी सेवा उन्नलि गने िक्ष्य िय गरे को छ |
अवलध (वषि)
सन् २०२५ सम्ििा

सन् २०२८ सम्ििा

सन् २०३० सम्ििा

घरपररवारहरुको खानेपानी सेवास्िर
उच्च खानेपानी सेवास्िर
िध्यि खानेपानी सेवास्िर
आधारभिु खानेपानी सेवास्िर
उच्च खानेपानी सेवास्िर
िध्यि खानेपानी सेवास्िर
आधारभिु खानेपानी सेवास्िर
उच्च खानेपानी सेवास्िर
िध्यि खानेपानी सेवास्िर
आधारभिु खानेपानी सेवास्िर

िक्ष्य (घरधरु ी संख्या)
490
3193
787
2617
1853
4470
-

िक्ष्य (%घरधरु ी)
11.0
71.4
17.6
58.5
41.5
100.0
-

३. खानेपानी सेवास्तर उन्नलतका िालग वालषयक िगानी प्राथलिकता
ठाटीकााँध गाउाँपालिकािे खानेपानी रणनीलि सन् २०२१-२०३० को खानेपानी रणनीलिक कायियोजनािाई पालिकाको
वालषिक योजना िथा बजेट र यस गाउाँपालिकािा सहयोग गने खानेपानी साझेदारहरुको िगानीिाई देहाय बिोलजि
प्राथलिकिािा राखेको छ |

३.१ सन् २०२१ देलख २०२५ सम्िका रर्नीलतक कार्यर्ोजनाहरुको प्राथलिकता
प्राथलिकिा १: “खानेपानी सेवा संचािन ब्यबस्थापन कायिलवलध २०७८” को कायिन्वयन गने
पालिका र वडा स्िरिा खानेपानी रणनीलि कायािन्वयन, खानेपानी सेवास्िर उन्नलि लनिािण कायि िथा खानेपानी सेवा
संचािन ब्यबस्थापन कायिन्वयन गनििा सहयोग िथा सहकायि गने संरचनाहरुको स्थापना गरर लजम्िेवारी कायािन्वयन गने |
यी संरचनाहरु “खानेपानी सेवा संचािन ब्यबस्थापन कायिलवलध २०७८” अनसु ार हुनेछन |
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प्राथलिकिा २: खानेपानी सेवास्िर उन्नलि लनिािण कायि देहाय अनसु ारका प्राथलिकिािा हुनेछन | प्राथलिकिािा परे का
आयोजनाहरुको सेवास्िर लनिािण कायि गदाि त्यस खानेपानी आयोजना अन्िगिि पने स्वास््य सस्ं थाहरु र लवद्याियहरुको
अन्िररक खानेपानीको भण्डारण (२ लदन सम्ि आयोजनाबाट धारािा पानी सेवा बन्द रहेिा सिेि अटुट पानी सेवा पग्ु ने
क्षििाको), क्िोररन डोलजगं यलु नट, प्िालम्बगं , र िापदण्ड अनसु ारका स्थान िथा सख्ं यािा धाराहरुको लनिािण गरर
सस्ं थाहरुिा िध्यि स्िरको खानेपानी सेवाको सरं चना लनिािण हुनेछ |

प्राथलिकिा २.१: गणु स्िर सेवास्िर र लवश्वसनीयिा सेवास्िर आधारभिू भन्दा िि रहेका लवद्यिान खानेपानी
आयोजनाहरुको सेवास्िर उन्नलि गरर आधारभिू स्िरिा परु ाउने |
खानेपानी रणनीलिक कायियोजनाका देहायका सेवास्िर उन्नलि सिहु यस प्राथलिकिािा परे का छन् |
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लवद्यिान खानेपानी आयोजनाको सेवास्िर वृलि गरर आधारभिू स्िरिा परु ाउने |
3.1 लवश्वसनीयिा सेवास्िर वा गुणस्िर सेवास्िर आधारभूि भन्दा िि रहेका खानेपानी आयोजनाहरुको
सेवास्िर लिदर् ी गरर आधारभूि स्िरिा परु ाउने |
3.1.1 लवश्वसनीयिा सेवास्िर आधारभि
ू भन्दा िि रहेका वा गणु स्िर सेवास्िर आधारभिू भन्दा िि
रहेका िि
ू िहु ान भएका लवद्यिान आयोजनाहरुको साना िििि र िुख्य रुपिा संचािन ब्यबस्थापन
र पानी सरु क्षा योजना ब्यबस्थापनिा सधु ार गरर आधारभिू सेवास्िरिा स्िरउन्नलि गने | (१७
आयोजना, ७८७ पररवार संख्या, २ स्वास््य सस्ं था, ९ लवद्यािय)
3.1.2 आधारभि
ू भन्दा िि रहेका बााँलक लवद्यिान आयोजनाहरुको सेवा स्िर उन्नलि लनिािण गरर
आधारभिू स्िरिा परु ाउने (० आयोजना)

प्राथलिकिा २.२: हाि लनिािणाधीन आयोजनाको लनिािण सम्पन्न गरर िथा हािै सम्ं पन्न भएका खानेपानी आयोजनहरुिा
“खानेपानी सेवा सचं ािन ब्यबस्थापन कायिलवलध” िागु गरर िध्यि सेवास्िरिा परु ाउने |
खानेपानी रणनीलिक कायियोजनाका देहायका सेवास्िर उन्नलि सिहु यस प्राथलिकिािा परे का छन् |
1.

आयोजनाको सेवास्िर िध्यि परु ाउने
1.4 हाि लनिािणाधीन आयोजनाको लनिािण सम्पन्न गरर िथा हािै संम्पन्न भएका लनलज धारा प्रणािीका
खानेपानी आयोजनाहरुिा संचािन ब्यबस्थापन राम्रो बनाई िध्यि सेवास्िरिा परु ाउने |
1.4.1 हािै सम्पन्न भएका खानेपानी आयोजनहरु (१ आयोजना, ४०० घरपररवार, १ स्वास््य सस्ं था, ४
लवद्यािय)
1.4.2 हाि लनिािणाधीन रहेका खानेपानी आयोजनहरु (१२ आयोजना, ३४२ घरपररवार, ० स्वास््य
सस्ं था, ५ लवद्यािय)

प्राथलिकिा २.३: हाि पाइपिाइन खानेपानी आयोजना नभएका वस्िीहरुिा िध्यि सेवास्िरको नयााँ आयोजना लनिािण
गने |
खानेपानी रणनीलिक कायियोजनाका देहायका सेवास्िर उन्नलि सिहु यस प्राथलिकिािा परे का छन् |

1.

आयोजनाको सेवास्िर िध्यि परु ाउने
1.3 हाि पाइपिाइन खानेपानी आयोजना नभएका वस्िीहरुिा िध्यि सेवास्िरको नयााँ आयोजना लनिािण गने |
1.3.1 हाि पाइपिाइन खानेपानी आयोजना नभएका वस्िीहरुिा अनि
ु ालनि नयााँ आयोजना (१७
आयोजना, ६५० पररवार संख्या, २ स्वास््य संस्था, ७ लवद्यािय)
1.3.2 छुट्टै खानेपानी आयोजना भएका सस्ं थाहरु (० स्वास््य सस्ं था, ० लवद्यािय) | नयााँ आयोजना लनिािण
र संस्थािा आन्िररक पानी संकिन टंकी लनिािण, प्िलम्बंग, लपउने पानी धारा, हाि धनु े धारा,
सरसफाई गने धारा, आलद लनिािण गने कायि |

प्राथलिकिा २.४: लवद्यिान खानेपानी आयोजनाहरुको पनु :लनिािण कायि गरर िध्यि सेवा स्िरिा परु ाउने |
खानेपानी रणनीलिक कायियोजनाका देहायका सेवास्िर उन्नलि सिहु यस प्राथलिकिािा परे का छन् |
1.

आयोजनाको सेवास्िर िध्यि परु ाउने
1.1 लवद्यिान आयोजनाहरुको पन
ु : लनिािण गरर िध्यि सेवा स्िरिा परु ाउने |
1.1.1 कुनै पलन धारा संचािनिा नरहेका खानेपानी आयोजना (१ आयोजना, १६१ पररवार संख्या, १
लवद्यािय)
1.1.2 १००% धाराको पानीको पररिाण सेवास्िर आधारभि
ू भन्दा िि रहेका आयोजना (२ आयोजना,
४८ पररवार संख्या)
ाँ सेवास्िर आधारभिु भन्दा िि रहेका आयोजना (१० आयोजना, १९५
1.1.3 ८०% धाराको पहुच
पररवार संख्या)
1.1.4 पाइपिाइन नभएका िह
ु ान/पाँधेरो सधु ार आयोजना (६ आयोजना, ११५ पररवार संख्या)
1.1.5 सिग्र सेवास्िर आधारभि
ू भन्दा िि रहेका छुट्टै संस्थागि आयोजना (संस्थाको िालग िात्र
बनाइएको, सिदु ायको िालग कुनै पलन धारा लविरण नभएका आयोजना िात्र) (० स्वास््य सस्ं था,
३ लवद्यािय) | यस्िा आयोजनाको पनु : लनिािण र संस्थािा आन्िररक पानी संकिन टंकी लनिािण,
प्िलम्बगं , लपउने पानी धारा, हाि धनु े धारा, सरसफाई गने धारा, आलद लनिािण गने कायि
ाँ सेवास्िर आधारभिू भन्दा िि रहेका आयोजना (१५ आयोजना, ६१० पररवार संख्या, १
1.1.6 पहुच
स्वास््य संस्था, ३ लवद्यािय)
ाँ सेवास्िर आधारभिू भन्दा िि रहेका छुट्टै संस्थागि आयोजना (० स्वास््य संस्था, ०
1.1.7 पहुच
लवद्यािय)
1.1.8 खानेपानी सेवास्िर सभेक्षण नभएका लवद्यिान खानेपानी आयोजनाहरु (१९ आयोजना, ७३३
पररवार संख्या, ८ लवद्यािय)

प्राथलिकिा २.५: बजार वा घना वस्िी क्षेत्रिा उच्च सेवास्िरको ठुिा खानेपानी आयोजना लनिािणको िालग लबस्िृि
अध्ययन गरर डी.पी.आर. ियार गने कायि (प्रदेश सरकारको खानेपानी लडलभजन कायाििय वा सलं घय सरकारको खानेपानी
प्रोजेक्टहरुसगं अध्ययन र कायिन्वयनको िालग अनरु ोध र सिन्वय गने |)
खानेपानी रणनीलिक कायियोजनाका देहायका सेवास्िर उन्नलि सिहु यस प्राथलिकिािा परे का छन् |
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बजार वा घना वस्िी भएका क्षेत्रिा उच्चस्िरको नयााँ खानेपानी आयोजना लनिािणको िालग लबस्िृि अध्ययन गरर
डी.पी.आर. ियार गने |
4.1 बजार वा घना वस्िी भएका क्षेत्रिा उच्चस्िरको नयााँ खानेपानी आयोजना लनिािणको िालग लबस्िृि अध्ययन
गरर डी.पी.आर. ियार गने | यसको िालग कलम्ििा एक वषि सम्ि श्रोिको पानीको पररिाणको िालसक रुपिा
नाप र पानीको गणु स्िर िालसक रुपिा पररक्षण गरर डी.पी.आर. ियार गदाि ि्यांक लवश्ले षण गरर सधु ारका
उपायहरु अबिम्बन गने | (3 आयोजना, १००० घरपररवार, 3 स्वास््य संस्था, 6 लवद्यािय)
4.1.1 पलहिो प्राथलिकिा बजार क्षेत्रिा
4.1.2 दोश्रो प्राथलिकिा घना वस्िी क्षेत्रिा

प्राथलिकिा २.६: पानीको पररिाण सेवास्िर िध्यि रहेका लवद्यिान आयोजनाहरुिा पणू ि रुपिा लनलज धारा प्रणािीिा स्िर
उन्नलि लनिािण कायि गरर िध्यि सेवास्िरिा परु ाउने |
खानेपानी रणनीलिक कायियोजनाका देहायका सेवास्िर उन्नलि सिहु यस प्राथलिकिािा परे का छन् |
1.

आयोजनाको सेवास्िर िध्यि परु ाउने
1.2 लवद्यिान आयोजनाहरुिा पण
ू ि रुपिा लनलज धारा प्रणािीिा स्िर उन्नलि लनिािण कायि गरर िध्यि सेवास्िरिा
परु ाउने |
1.2.1 पानीको पररिाण सेवास्िर िध्यि रहेका लवद्यिान आयोजना (१८ आयोजना, ३२० पररवार संख्या,
१ स्वास््य संस्था, ५ लवद्यािय)

प्राथलिकिा २.७: पानीको पररिाण सेवास्िर उच्च रहेका लवद्यिान खानेपानी आयोजनाहरुिा लनलज धारा प्रणािी लनिािण र
पानीको गणु स्िर सधु ार गने लनिािण कायिहरु गरर उच्च सेवा स्िरिा परु ाउने |
खानेपानी रणनीलिक कायियोजनाका देहायका सेवास्िर उन्नलि सिहु यस प्राथलिकिािा परे का छन् |
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लवद्यिान खानेपानी आयोजनाको सेवास्िर वृलि गरर उच्च स्िरिा परु ाउने |
2.1 लवद्यिान खानेपानी आयोजनािाई लनलज धारा प्रणािीिा उच्च सेवा स्िरको लनिािण सध
ु ार गने
2.1.1 पानीको पररिाण सेवा स्िर उच्च रहेका खानेपानी आयोजना (२६ आयोजना, ४९० पररवार संख्या,
० स्वास््य सस्ं था, ० लवद्यािय)

३.२ सन् २०२६ देलख २०२८ सम्िका रर्नीलतक कार्यर्ोजनाहरुको प्राथलिकता
प्राथलिकिा २.८: बजार वा घना वस्िी क्षेत्रिा उच्च सेवास्िरको नयां खानेपानी आयोजना लनिािण वा लवद्यिान
आयोजनािा थप लनिािण कायि गरर उच्च स्िरिा परु ाउने |
खानेपानी रणनीलिक कायियोजनाका देहायका सेवास्िर उन्नलि सिहु यस प्राथलिकिािा परे का छन् |
3

बजार वा घना वस्िी भएका क्षेत्रिा उच्चस्िरको नयााँ खानेपानी आयोजना लनिािण | (६ आयोजना, १५००
घरपररवार) |

प्राथलिकिा २.९: आधारभूि स्िरिा रहेका लवद्यिान खानेपानी आयोजनाहरु, लवद्यािय र स्वास््य संस्थािा स्िर उन्नलि
लनिािण गरर िध्यिस्िरिा परु ाउने |
खानेपानी रणनीलिक कायियोजनाका देहायका सेवास्िर उन्नलि सिहु यस प्राथलिकिािा परे का छन् |
1
2

आधारभिू स्िरका खानेपानी आयोजनको स्िर उन्नलि लनिािण गरर िध्यि स्िरको बनाउने (१७ आयोजना, ७८७
घरपररवार) | (सिाबेशी खानेपानी रणनीलि कायिन्वयन गने गरर)
खानेपानीको सेवास्िर उन्नलि गनि बााँलक रहेका सस्ं थाहरुिा िध्यि स्िरको खानेपानी सेवा परु ाउने (२ स्वास््य संस्था,
६ लवद्यािय) | यस्िा संस्थािा धारा जडान गरर संस्थािा आन्िररक पानी संकिन टंकी लनिािण, प्िलम्बंग, लपउने
पानी धारा, हाि धनु े धारा, सरसफाई गने धारा, आलद लनिािण गरर िध्यि सेवा स्िरिा परु ाउने |

प्राथलिकिा २.१०: िध्यि सेवास्िरको खानेपानी भएका लवद्यािय र स्वास््य सस्ं थाहरुिा उच्चस्िरको खानेपानी सेवा
परु ाउने |
4 िध्यि सेवा स्िरिा रहेका सस्ं थाहरुिा उच्चस्िरको खानेपानी सेवा परु ाउने (३ स्वास््य सस्ं था, ६ लवद्यािय) | यस्िा
संस्थािा आन्िररक खानेपानी संकिन, प्िलम्बंग आलदको सुधार र क्िोररन डोलजंग यलु नट स्थापना गने |
प्राथलिकिा २.११: थप बजार वा घना वस्िी भएका क्षेत्रहरुिा उच्चस्िरको नयााँ खानेपानी आयोजना लनिािणको िालग
लबस्िृि अध्ययन गरर डी.पी.आर. ियार गने |
5

थप बजार वा घना वस्िी भएका क्षेत्रहरुिा उच्चस्िरको नयााँ खानेपानी आयोजना लनिािणको िालग लबस्िृि अध्ययन
गरर डी.पी.आर. ियार गने | यसको िालग कलम्ििा एक वषि सम्ि श्रोिको पानीको पररिाणको िालसक रुपिा नाप र
पानीको गणु स्िर िालसक रुपिा पररक्षण गरर डी.पी.आर. ियार गदाि ि्यांक लवश्ले षण गरर सधु ारका उपायहरु
अबिम्बन गने | (६ आयोजना, १००० घरपररवार)

३.३ सन् २०२६ देलख २०२८ सम्िका रर्नीलतक कार्यर्ोजनाहरुको प्राथलिकता

प्राथलिकिा २.१२: बजार वा घना वस्िी भएका क्षेत्रिा उच्चस्िरको नयााँ खानेपानी आयोजना लनिािण गने |
1

सबैिाई उच्चस्िरको खानेपानी सेवा परु ाउने
1.1 बजार वा घना वस्िी भएका क्षेत्रिा उच्चस्िरको नयााँ खानेपानी आयोजना लनिािण | (६ आयोजना, १५००
घरपररवार) (सिाबेशी खानेपानी रणनीलि कायिन्वयन गने गरर)

प्राथलिकिा २.१३: िध्यि सेवा स्िरिा बााँलक रहेका लवद्यिान खानेपानी आयोजनाहरु, लवद्यािय र स्वास््य संस्थाहरुिाई
उच्च स्िरिा परु ाउने |
1
1.1
1.2

सबैिाई उच्चस्िरको खानेपानी सेवा परु ाउने
िध्यि सेवा स्िरिा रहेका सस्ं थाहरुिा उच्चस्िरको खानेपानी सेवा परु ाउने (३ स्वास््य सस्ं था, ६ लवद्यािय) |
यस्िा संस्थािा आन्िररक खानेपानी संकिन, प्िलम्बंग आलदको सधु ार र क्िोररन डोलजंग युलनट स्थापना गने |
िध्यि सेवा स्िरिा रहेका आयोजनाहरुिाई राम्रो संचिन िथा िििि सधु ार ब्यबस्थापन गरर उच्च स्िरिा परु ाउने
र सम्पणू ि आयोजनाहरुको राम्रो सच
ं िन ब्यबस्थापन गने |

४. खानेपानी आर्ोजना छनौट प्राथलिकता िापदण्ड
खण्ड-३ अनुसारका प्राथलिकिा सिहु लभत्र परे का आयोजनाहरुको खानेपानी सेवास्िर उन्नलि गनिका िालग लबस्िृि सभेक्षण
एवं लनिािण कायिका िालग खानेपानी आयोजनाहरुको छनौट देहायका प्राथलिकिा िापदण्डहरुका आधारिा गररनेछ |
प्राथलिकिा सिहु िा परे का लवद्यिान, लनिािणाधीन, िथा हािै सम्पन्न खानेपानी आयोजनाहरु र पाइपिाइन खानेपानी
आयोजना नपगु ेका वस्िीहरुको फे हररस्ि खानेपानी रणनीलिको अनसु चू ी १, अनसु चू ी २, र अनसु चू ी ३ िा रहेको छ |
प्राथलिकिा सिहु को छनौट खण्ड ३ अनसु ारको प्राथलिकिािा हुनेछ | प्राथलिकिा सिहु लभत्रका आयोजनाहरुको लवस्िृि
सभेक्षण िथा खानेपानी सेवास्िर लनिािण कायिको िालग छनौट देहाय अनसु ार हुनेछ |
१. देहाय अनसु ारका िगानी िथा खानेपानी संचािन गनि सहिि भएका खानेपानी सेवा प्रदायकहरु आयोजनाको
सेवास्िर उन्नलि लनिािण कायिको िालग प्रथि छनौटिा पनेछन |
• खानेपानी सेवास्िर उन्नलि गदाि सेवा प्रदायक वा सिदु ायिे गनिु पने िगानी िथा योगदान गने छ |
• खानेपानी सेवा प्रदायकिे आयोजनाको सेवास्िर उन्नलि लनिािण कायि सम्पन्न भए पश्चाि “खानेपानी
सेवा संचािन ब्यबस्थापन कायिलवलध २०७८” िागु गनेछ |
• खानेपानी सेवा प्रदायकको बोडि वा सलिलि “खानेपानी सेवा संचािन ब्यबस्थापन कायिलवलध २०७८” िा
व्यवस्था भए अनसु ारको पणू ि सिाबेशी हुनु पनेछ |
• खानेपानी सेवा प्रदायक नेपाि सरकारिा दिाि हुनु पनेछ |

२. आयोजनाको सेवास्िर उन्नलिको िालग लवस्िृि योजना प्रलिबेदन (डीपीआर) अनसु ार प्रालबलधक, सािालजक र
वािावरणीय उपयक्त
ु िा िथा आयोजनाको लदगोपना भएका आयोजनाहरु लनिािणका िालग छनौटिा पनेछन |
• प्रालबलधक उपयक्त
ु िा भएको
• सािालजक उपयक्त
ु िा भएको
• वािावरणीय उपयक्त
ु िा भएको
• आलथिक उपयक्त
ु िा भएको
• संचािन खचि सम्भब भएको
• संचािन गनि स्थानीय दक्षिा भएको
• िक्ष्य अनसु ारको खानेपानी सेवास्िर उन्नलि हुने
३. दलिि, जनजािी, अल्पसंख्यक र अपांगिा भएका व्यलक्तहरुको आबश्यकिा अनसु ारको खानेपानीिा पहुचाँ
लनलश्चि भएका आयोजनाहरु छनौटिा पनेछन |
४. आयोजनाको आलथिक लवश्ले षण गरर थोरै िगानीिे धेरै घरपररवार िथा जनसख्यािाई सेवा पग्ु ने आधारिा
आयोजना लनिािणको प्राथलिकिा हुनेछ |
५. लनिािणको िालग आयोजना छनौटिा दलिि, जनजािी, अल्पसंख्यकिाई प्राथलिकिा लदने छ |

