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प्रस्तावना  ्
नेऩारको िॊववधान, २०७२ रे प्रत्मेक नागरयकराई स्वच्छ खानेऩानी तथा ियिपाइभा ऩहुॉचको हक हनुेछ बनी 
खानेऩानी तथा ियिपाइ िेवाराई भौनरक हक य कततव्म अन्तगतत स्थावऩत गयेको   छ ।  िॊववधानको अनिूुशच ८ 
अनिुाय गाउॉ ऩानरकाको काभ , कततव्म य अनधकायहरुभा “स्वच्छ खानेऩानी तथा खाद्य ऩदाथतको गणुस्तय य वाम ुतथा 
ध्वनन प्रदूषण ननमन्त्रण य ननमभन ; स्थानीम खानेऩानी िम्फन्धी नीनत , कानून, भाऩदण्ड, मोजना कामातन्वमन य ननमभन गने  
बने्न उल्रेख गरयएको छ बने िॊववधानको अनिूुशच -९ अन्तयगत क्रभिॊखमा ५ भा खानेऩानी जस्ता िेवाहरू िॊघ, प्रदेि 
य स्थानीम तहको िॊमकु्त शजम्भेवायीभा याशखएको छ। िोही अनरुुऩ नेऩार ियकायरे ऩनन दीगो ववकाि रक्ष्म 
(िन२्०१६–२०३०) का १७ रक्ष्म भध्मे छैठौं रक्ष्म िफैराई खानेऩानी तथा ियिपाइको उऩरब्धता य दीगो 
व्मवस्थाऩन िनुनशित गने ववषमराई आत्भिात गयी आफ्ना मोजना य कामतक्रभहरु तमाय गरययहेको  िन्दबतभा स्थानीम 
तहहरूरे ऩनन उक्त कुयाको शजम्भेवायीवोध गदै िॊघीम तथा प्रादेशिक ियकायिॉग िॊमकु्त रूऩभा एवभ ्वेग्रा वेग्रै िभेत 
ववनबन्न खानेऩानी तथा ियिपाइ मोजनाहरू िञ्चारन गरययहेको ऩरयप्रके्ष्मभा उक्त खानेऩानी िेवाराई ववश्विनीम य 
ननतजाभूरक फनाउनका रानग ववतरयत ऩानीको गणुस्तय िदैव िनुनशित गरययहन ुअऩरयहामत हनुेहुॉदा खानेऩानीको गणुस्तय 
िनुनशित गनत आवश्मक ववनध, िाधन य श्रोतफाये जानकायी गयाउॉदै ऩानीको गणुस्तय अनगुभन गने कामतराई व्मवशस्थत य 
ऩायदिॉ फनाउन वाञ्छनीम बएकारे, स्थानीम ियकाय िञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (२) को 
अधीनभा यही,    निगाि गाउॉऩानरकाको खानेऩानी तथा ियिपाइ य स्वच्छता ऐन , २०७9 फभोशजभ निगाि 
गाउॉ कामतऩानरकारे मो ननदेशिका फनाएको छ । 
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ऩरयच्छेद – १ 

प्रायशम्बक  

१. िॊशिप्त नाभ य प्रायम्ब ्(१) मि ननदेशिकाको नाभ “खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन ननदेशिका, २०७८” यहेको छ। 

(२) मो ननदेशिका तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 
२. ऩरयबाषा  ्ववषम वा प्रिॊगरे अको अथत नरागेभा मि ननदेशिकाभा प्रमोग गरयएका िॊशिप्त िब्दहरु य ऩरयबाषाहरु  

देहामफभोशजभ हनुेछन:्- 

(क) “ऐन” बन्नारे “निगाि गाउॉऩानरकाको खानेऩानी तथा ियिपाइ य स्वच्छता ऐन , २०७9” 
िम्झनऩुदतछ। 

(ख)  “गाउॉऩानरका” बन्नारे निगाि गाउॉऩानरकाराई िम्झन ुऩदतछ । 

(ग) “खानेऩानी ियुिा मोजना” (खाऩािमुो) Water Safety Plan (WSP) बन्नारे खानेऩानी ियुिा मोजना खानेऩानीको 
श्रोत देशख उऩबोक्तािम्भकै ववनबन्न चयणभा खानेऩानीको गणुस्तय िधुाय गने , िनुनशित गने कामतको रानग 
अऩनाइने व्मवशस्थत ऩद्धनतराई िम्झनऩुदतछ । 

(घ) “ननमन्त्रण–उऩाम” ( Control Measures) बन्नारे  खानेऩानी प्रणारीद्वाया ववतरयत ऩानीको गणुस्तय िधैं वऩउन 
मोग्म य स्वच्छ यहोि् , गणुस्तय खस्कन नऩावोि ्वा खानेऩानी प्रदूवषत नहोि ्बने्न अनबप्रामरे प्रणारीका 
िम्ऩूणत अवमवहरू य उऩबोक्ताका घयभा ऩानी प्रदूषण नहोि ्वा कभ होि ्बनी स्थाऩना गरयएका बौनतक 
िॊयचनाहरू य  रागू गरयएका ननमभ, आदेि वा ननषेधाज्ञाहरुराई  ननमन्त्रण–उऩाम बनेय फझु्नऩुदतछ। 

(ङ) “अनगुभन” बन्नारे खानेऩानी प्रणारीका िॊयचनारे  आफ्नो उद्देश्म ऩूया गरययहेका छन ्मा छैनन् , रागू गरयएका 
ननमभ, आदेि वा ननषेधाज्ञाहरुको ऩारना बईयहेको छ मा छैन बने्न कुया मवकन गनत य आवश्मकता अनिुाय  
फेरैभा िधुाय कामतको ऩवहचान गनत गरयने वक्रमाकराऩराई फझु्नऩुदतछ। 

(च) “िॊचारन–अनगुभन” (Operational Monitoring) बन्नारे ननमन्त्रण–उऩामहरुरे प्रबावकायी रुऩभा काभ गरययहेका 
छन ्बने्न कुया िनुनशित गनत य गयेका छैनन ्बने ऩनन िभमभै आवश्मक िधुायका ऩाइरा चाल्नका ननशम्त 
गरयने अनगुभन कामतराई िॊचारन–अनगुभन बनेय फझु्नऩुदतछ। 

(छ) “ऩरयऩारन अनगुभन” (Compliance Monitoring) बन्नारे िेवा–प्रदामकद्वाया िॊचारन –िॊबाय गरयएका खानेऩानी 
प्रणारीफाट ववतरयत खानेऩानीको गणुस्तय याविम खानेऩानी गणुस्तय भाऩदण्ड अनिुाय छ वक छैन बनी गरयने 
अनगुभन कामतराई ऩरयऩारना–अनगुभन बनेय फझु्नऩुदतछ । 

(ज) “खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन ” बन्नारे खानेऩानी प्रणारीको िॊचारन , िम्बाय तथा भभतत कामतको निरनिराभा ,  

प्रणारीद्वाया ववतरयत खानेऩानीको गणुस्तय याविम खानेऩानी गणुस्तय भाऩदण्ड अनरुूऩ छ वक छैन बनी 
जाॉच्नका रानग य िभविगत रूऩभा प्रणारीरे आभ जनस्वास््मको  िधुायभा ऩुर माएको मोगदान फाये जानकायी 
नरनका रानग गाउॉऩानरकारे खानेऩानीको ऩयीिण गयी गरयने गणुस्तय अनगुभनराई फझु्नऩुदतछ। 

(झ) “स्माननटयी िवेिण\ननयीिण” बन्नारे ननमन्त्रण–उऩामहरू रागू गरयएका छेउछाउका वातावयणका ियिपाइको  
शस्थनत आॊकरन गने कामतराई फझु्नऩुदतछ। 

(ञ) “गणुस्तय ननगयानी ” ( Water Quality Surveillance) बन्नारे िेवा प्रदामकद्वाया ववतरयत ऩानी जनस्वास््मको 
दृविकोणरे जोशखभयवहत , ग्राह्य य ियुशित छ मा छैन बनी स्वतन्त्र रुऩभा गरयने रेखाजोखाराई गणुस्तय 
ननगयानी बनेय फझु्नऩुदतछ । 

(ट) “ियुशित खानेऩानीमकु्त िभदुाम ” ( Water Safe Community) बन्नारे गाउॉऩानरकानबत्रका त्मस्ता िभदुाम 
(फस्ती)हरुराई जनाउॉदछ जहाॉका फानिन्दा आफ्नै घयआॉगनभा जनडएका धाया भापत त् , जनुिकैु फेरा स्वच्छ य 
ियुशित (वविेष गयी भानव स्वास््मिॊग प्रत्मि िम्फन्ध याख्न ेधनभरोऩना ,  इ–कोरी, आिेननक य पराभ जस्ता 
ऩायानभनत वा यिामनहरुका िघनता याविम खानेऩानी गणुस्तय भाऩदण्ड , २०६२ अनिुाय बएको) खानेऩानीको 
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िवुवधा प्राप्त गरययहेको त्म आनधकारयक ननकामफाट प्रभाशणत बएको वा ऩाइऩ प्रणारी नबएको अवस्थाभा बने 
िॊयशित ऩानीका श्रोत(इनाय, कुवा, ट्युफवेर आदद)फाट प्राप्त ऩानीराई घयामिी प्रववनधफाट िदु्धीकयण गयी ऩानी 
उऩबोग गने गयेका वानिन्दा बएका फस्ती बनी आनधकारयक ननकामफाट प्रभाशणत बएको िभदुाम राई 
फझुाउॉदछ । 

(ठ) “िेवा प्रदामक” बन्नारे आभ उऩबोक्ता \जनताका रानग ियुशित खानेऩानी उत्ऩादन \ववतयण(आऩूनतत) भा िॊरग्न 
यहने िॊस्थाहरु जस्तै् खानेऩानी उऩबोक्ता िनभनतहरु , प्रिोनधत ऩानी उत्ऩादक तथा ववतयक कम्ऩनीहरु राई 
िॊझन ुऩदतछ िो िब्दरे आपै खानेऩानी ववतयण प्रणारी िञ्चारन गरययहेका स्थानीम तह वा प्रादेशिक वा 
िॊघीम ियकायी ननकामराई िभेत फझुाउॉदछ।  

(ड) “ननमाभक ननकाम ”  बन्नारे गाउॉ कामतऩारनरकाको कामातरम , िॊघीम खानेऩानी तथा ियियपाइ आमोजना , 

प्रदेिको बौनतक ऩूवातधाय ववकाि भन्त्रारम , खानेऩानी भन्त्रारम य मि  भातहतका कामातरमहरु जस्ता नेऩार 
ियकायका स्वास््म िेवा प्रदामक ननकामहरु तथा स्थानीम ियकायका स्वास््म िम्फन्धी कामातरमराई 
फझुाउॉदछ । 

(ढ) “अन्म ियोकायवारा ” बन्नारे खानेऩानी ववतयणिॊग ियोकाय याख्न ेनीशज तथा गैय ियकायी िॊस्थाहरूराई 
फझुाउॉदछ।  

(ण) मि ननदेशिकाभा प्रमकु्त िॊिेऩीकयणहरूराई देहाम फभोशजभ ऩयुा रूऩभा फझुाइएको भानननेछ्- 
अ) CFU  बन्नारे Colony Forming Unit फझुाउॉदछ। 

आ) CM  बन्नारे  Control Measures फझुाउॉदछ। 

इ) FRC  बन्नारे Free Residual Chlorine फझुाउॉदछ। 

ई) NDWQS बन्नारे National Drinking Water Quality Standards फझुाउॉदछ। 

उ) WQS बन्नारे  Water Quality Surveillance फझुाउॉदछ। 

ऊ) WSP बन्नारे  Water Safety Plan फझुाउॉदछ। 

 

ऩरयच्छेद – २ 

खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन खाका 
 

३. खानेऩानी गणुस्तय िधुाय अनगुभन खाका  ्देिका अन्म बू -बागभा िॊचानरत नफनबन्न वकनिभका खानेऩानी प्रणारीहरु ,  

खानेऩानी तथा ियिपाइ िेत्रभा कामतयत ियकाय तथा गैयियकायी िॊघ िॊस्थाहरुको उऩशस्थनत य खानेऩानी आऩूनतत 
िेवाको स्तय अनिुायको याविम रक्ष्म आददराई भध्मनजय याखी मो खानेऩानी गणुस्तय िधुाय अनगुभन खाका तमाय 
गरयएको छ । खानेऩानी गणुस्तय िधुाय अनगुभन खाकाको शचत्र अनिूुशच १ भा प्रस्ततु गरयएफभोशजभको हनुेछ। 

 

४. खानेऩानी गणुस्तय िधुाय अनगुभन ननदेशिकाको ववशिि उद्देश्म: खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन ननदेशिकाको िवोऩयी 
रक्ष्म बनेको हयेक नागरयकरे स्वच्छ खानेऩानीको िेवा प्राप्त गनत िकून ्बने्न हो । मिका ववशिि उद्देश्महरु  देहाम 
फभोशजभ यहेका छन््   

क) खानेऩानीको गणुस्तय िनुनशित गनत आवश्मक ववनध\िाधन\श्रोतफाये वणतन गने । 

ख) िॊचारनको निरनिराभा य याविम खानेऩानी गणुस्तय भाऩदण्डको ऩरयऩारन गने निरनिराभा गरयने अनगुभनका 
रानग खानेऩानी गणुस्तय िम्फन्धी आवश्मक ढाॉचा (पायभहरु, ढाॉचा) उऩरब्ध गयाउने । 
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५. खानेऩानी गणुस्तय िधुाय अनगुभन खाकाको प्रमोग् (१) आभ िेवाग्राहीहरुभा खानेऩानी िेवाको ऩहुॉच ऩु र माउनकुो 
िाथै ियुशित खानेऩानीको िनुनशितता गनत खानेऩानी गणुस्तय िधुाय अनगुभन खाका अफरम्फन गरयने छ । मो 
खाका कामातन्वमनभा देहामका वक्रमाकराऩहरु गरयनेछ । 

क) खानेऩानी प्रणारीहरु नबएका स्थानहरुभा खानेऩानी ियुिा मोजना िवहतको नमाॉ खानेऩानी प्रणारी ववकािका 
रानग  मि गाउॉऩानरकाको कामतिेत्र नबत्र ऩने नमाॉ आमोजनाहरु भाग वा ऩवहचान बै आएभा कामातन्वमन 
गरयनेछ। 

ख) खानेऩानी प्रणारीहरुको ववकाि गनत स्थानीम ियकायको तपत वाट गाउॉऩानरकारे भाग वा ऩवहचान बएय आउने 
नमाॉ प्रणारीहरुको ववकािभा िहमोग ऩरु माउने छन ्। 

ग) गाउॉ कामतऩानरका भातहतका स्वास््म िेवा प्रदामक ननकामहरुरे मि गाउॉऩानरकाको िेवा िेत्र नबत्रका 
आमोजनाहरुभा खानेऩानी ियुिा मोजनाको रेखाजोखा, जाॉच अनगुभन य ननगयानी (िनबतरेन्ि) का कामतहरु गने 
छन ्। 

घ) गाउॉ कामतऩानरकाका कामतिेत्रभा ऩने खानेऩानी ियुिा मोजना रागू नबएका प्रणारीहरुभा िो रागू गनत 
िम्वशन्धत वडा कामातरमहरुरे िहमोग ऩरु माउने छन ्। 

ङ) भौजदुा प्रणारीहरुभा खानेऩानी ियुिा मोजनाको रेखाजोखा गदात ऩानी प्रिोधन ( िदु्धीकयण) िवुवधाहरु 
याख्नऩुने आवश्मकता औल्माइएभा नतनीहरुको ववकािभा ऩनन मि गाउॉ कामतऩानरका तथा वडा 
कामातरमहरुराई  आ-आफ्नो कामतिेत्रभा िहमोग ऩरु माउने छन ्। 

च) िेवा प्रदामकहरुवाट ननमनभत रुऩभा प्रणारी िॊचारन बई यहॉदा िॊचारन अनगुभन हनुेछ । खानेऩानी गणुस्तय 
ननगयानी (ऩमतवेिण) य ऩरयऩारना अनगुभनको क्रभभा प्राप्त हनुे त्माङ्कहरु य जानकायीहरु िेवाग्राहीहरु , िेवा 
प्रदामकहरु, ननमाभक ननकामहरु य ननगयानी ननकामहरु फीच एक आऩिभा आदान प्रदान गरयने छ । 

 

६. ननदेशिका प्रमोग गनुतऩने् मो ननदेशिका खानेऩानी तथा ियिपाइ िेत्रभा कामतयत िफै रे प्रमोग गनुतऩनेछ । खानेऩानी 
आऩूनततकतातहरु (िेवा प्रदामक) य खानेऩानी आऩूनतत िेवाराई ननमभन गने ननमाभक ननकामहरुभा कामतयत िम्फशन्धत 
प्राववनधक कभतचायीहरुफाट मिको ऩरयऩारना हनुेछ। मिको प्रमोग कहाॉ य कियी हनुे बने्न फायेभा अनिूुशच २ भा 
ि-शचत्र देखाइएको छ । 

 

७. खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन: खानेऩानी प्रणारीको िॊचारन, िम्बाय तथा भभतत कामतको निरनिराभा, प्रणारीद्वाया ववतरयत  
खानेऩानीको गणुस्तय याविम खानेऩानी गणुस्तय भाऩदण्ड अनरुूऩ छ वक छैन बनी जाॉच्नका रानग य िभविगत 
रूऩभा प्रणारीरे आभ जनस्वास््मको िधुायभा ऩु र माएको मोगदान फाये जान्नका रानग खानेऩानीको ऩयीिण गयी 
गणुस्तय अनगुभन गरयनेछ । मस्ता अनगुभन कामतहरु ववशिि उद्देश्म य कतातका आधायभा देहाम फभोशजभका हनु्छन ्
: 

क) िॊचारन–अनगुभन 

ख) ऩरयऩारन–अनगुभन 

ग) गणुस्तय ननगयानी 
 

८.  व्मवशस्थत खानेऩानी प्रणारी नबएका स्थानभा ऩनन गणुस्तय अनगुभन हनुे् (१) खानेऩानी आऩूनततको रानग  कुनै ऩनन 
व्मवशस्थत खानेऩानी प्रणारी नबएका गाउॉ वस्तीहरूका जनताराई  ियुशित खानेऩानी िेवा ऩु र माउन ुियकायको 
रक्ष्म यहेको छ । मो  रक्ष्म प्राप्त नहञु्जरे िम्भका अवनध नबत्र ऩनन खानेऩानीको रानग खोरानारा , अिॊयशित कुवा, 
कर, इनाय आददभा ननबतय यहेका जनताहरू प्रदूवषत ऩानीको जोशखभफाट फच्न िकुन ्बने्न ध्मेमरे खानेऩानी गणुस्तय 
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अनगुभन कामत गरयनेछ । व्मवशस्थत प्रणारी नबएको अवस्थाभा खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन देहाम फभोशजभ हनुेछ 
। 

क) गाउॉ कामतऩानरका स्वास््म िम्फन्धी िाखा \ एकाइरे हयेक तीन भवहनाभा  ऩानीको स्रोतहरू , जस्तै खोरा , इनाय, 

कर, अिॊयशित कुवा आददको वरयऩरयको ियिपाइको अवस्था ननयीिण गने ( अनिूुशच ४ अनिुाय ), ियिपाइ 
कामभ याख्न,े याख्न रगाउन ेछ। 

ख) गाउॉ कामतऩानरका स्वास््म िम्फन्धी िाखा \एकाइरे हयेक तीन भवहनाभा ऩा नीको स्रोतफाट नरइएको नभूनाभा  
धनभरोऩन य  वऩ.ए. बामरद्वाया िूक्ष्भ जैववक प्रदूषण ऩयीिण गनेछ। 

ग) गाउॉ कामतऩानरका स्वास््म िम्फन्धी िाखा \एकाइरे जनस्वास््मभा देशखएका स्वास््म िम्फन्धी िभस्माका 
आधायभा आवश्मक ऩयेको फेराभा घयामिी ऩानी प्रिोधनका ववनधहरूको प्रमोग फाये प्रचाय प्रिाय गनेछ । 

घ) खानेऩानी गणुस्तय िम्फन्धी अन्म अनगुभन जस्तै िॊचारन –अनगुभन य ऩरयऩारन –अनगुभन महाॉ आवश्मक 
ऩनेछैन। 

 

९. खानेऩानी प्रणारी िॊचारन बएता ऩनन  खानेऩानी ियुिा मोजना रागू बइनिकेका स्थानभा हनुे अनगुभन् खानेऩानी 
ियुिा मोजनाको अवधायणा  अन्तयगत  खानेऩानी प्रणारीहरुको िॊचारन तथा िम्बाय कामतभा िभावहत हनु फाॉकी 
यहेका प्रणारीहरुरे  िभेत खानेऩानीको गणुस्तय िनुनशित गने का रानग  प्रणारीभा बएका िॊयचनाहरुको बौनतक 
अवस्था, ती िॊयचना नजीक यहेका िेत्रका ियिपाइको शस्थनत , ऩानीको गणुस्तय आददको अनगुभन गनुत ऩने छ । 
मस्ता प्रणारीहरूभा खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन  देहाम फभोशजभ हनुेछ। 

क) उऩबोक्ता िनभनत वा  िेवा प्रदामकरे प्रत्मेक भवहनाभा कशम्तभा एक ऩटक  प्रभखु िॊयचनाहरू जस्तै् इन्टेक , 

करेक्िन च्माम्फय, ऩानी टैंकी, बल्ब च्माम्फय, िेनडभेन्टेिन टैंक आदद को बौनतक अवस्था ननयीिण गनेछ। 

ख) उऩबोक्ता िनभनत वा  िेवा प्रदामकरे प्रत्मेक भवहनाभा कशम्तभा एक ऩटक प्रभखु िॊयचना वरयऩरयका िेत्रको 
ियिपाइको शस्थनत आॉकरन (स्माननटयी ननयीिण) अनिूुशच ४ फभोशजभका प्रश्नहरूभा आधारयत यहेय गनेछ य  

“छ”  बने्न जफापको िॊखमा य जम्भा प्रश्नका िॊखमाको अनऩुातको आधायभा ऩानी प्रदूषण हनु िक्ने जोशखभको 
स्तय ऩत्ता रगाउने य िोही अनिुाय िधुाय कामत गनेछ । 

ग) उऩबोक्ता िनभनत वा िेवा प्रदामकरे प्रत्मेक भवहनाभा कशम्तभा एक ऩटक धनभरोऩन य हाइड्रोजन ववबव ( pH) 
भाऩन गनेछ। 

घ) उऩबोक्ता िनभनत वा िेवा प्रदामकरे प्रत्मेक भवहनाभा कशम्तभा एक ऩटक इ–कोरी ऩयीिण गनेछ। 

ङ) जीवाण ुभानत क्रोरयन प्रमोग गने गरयएको छ बने हयेक ददन उऩबोक्ता िनभनत वा िेवा प्रदामकरे क्रोरयन अविेष 
(FRC) भाऩन गनेछ। 

च) स्थानीम\प्रदेि\िॊघीम ियकायका  कुनै एक  ननकाम रे हयेक ६ भवहना भा कशम्तभा एकऩटक  याविम खानेऩानी 
गणुस्तय भाऩदण्डको ऩरयऩारन बए नबएको जाॉच्न ऩरयऩारन अनगुभन गने गयाउनछे। 

छ) उऩबोक्ता िनभनत \िेवा प्रदामकरे खानेऩानी प्रणारीको िॊचारन तथा िम्बाय कामतको निरनिराभा िॊचारन –

अनगुभन य ऩरयऩारन–अनगुभन गनेछन ्। 

ज) प्रणारी िॊचारनभा आएको ऩवहरो भवहनानबत्र एक ऩटक खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन ननदेशिका , २०७८, 
याविमखानेऩानी गणुस्तय भाऩदण्ड , २०६२ य कामातन्वमन ननदेशिका , २०६२ अनिुाय िम्ऩूणत ऩायानभनतहरुको 
ऩयीिण गयी नतीजाको येकडत याख्न ेछन ्। त्मि ऩनछका िभमहरूभा बने िॊचारन–अनगुभन गने छन ्।  

झ) प्रिोधन इकाइ बएका प्रणारीहरूभा खानेऩानीको गणुस्तयको िॊचारन –अनगुभन गदात ऩानी प्रिोधन 
प्रणारीहरूको रानग िॊचारन ववनध, २०७४  राई ऩनन आधाय भानु्न ऩनेछ । 
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१०. खानेऩानी ियुिा मोजना रागू बई िॊचारनभा यहेका खानेऩानी प्रणारी बएका स्थानभा  गरयने अनगुभन : ऩानीको 
गणुस्तयको ननयन्तय िनुनशितता य ऩानी आऩूनतत िेवाको दीगोऩन फढाउनका रानग खानेऩानी ियुिा मोजनाको 
कामातन्वमन बइ खानेऩानी प्रणारीको नडजाइन , ननभातण, य िॊचारन –िम्बाय िफै चयणभा खानेऩानी ियुिा मोजना 
रागू बएका खानेऩानी ियुिा मोजनाका प्रभूख चयणहरु भध्मे अनगुभनको चयण अनिूुशच ३को शचत्रभा देखाए 
भतुाववक देहाम फभोशजभ हनुेछ। 

(क) उत्प्रयेणा (विगरयङ्ग) ऩूवतका चयणहरू देहाम फभोशजभ हनुेछन ्

अ) खाऩािमुो टोरी गठन 

आ) प्रणारी ववश्लषेण 
(ख) उत्प्रयेणा( विगरयङ्ग) को चयणहरू देहाम फभोऩशजभ हनुेछन ्

अ) प्रदूषण ऩवहचान, जोशखभ ववश्लषेण,  

आ) ऩानीको भात्रा आॉकरन 

इ) ननमन्त्रण–उऩाम,  

ई) िधुायकामतहरुको मोजना तथा कामातन्वमन 

(ग) उत्प्रयेणा (विगरयङ्ग) ऩिात्का चयणहरू देहाम फभोऩशजभ हनुेछन:्- 

अ) अनगुभन 

आ) खाऩािमुोको प्रभाणीकयण 

(घ) खाऩािमुोको प्रभाणीकयण (खाऩािमुो कामातन्वमन) ऩिात ्को चयण देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 
अ) अनबरेखन तथा खाऩािमुोको ऩनुयावरोकन 

 

 

११. अनगुभनका ऩायानभनतहरू: हयेक खानेऩानी प्रणारीभा स्थान य प्रववनध वविेषका आधायभा आ –आफ्नै  वकनिभका 
ननमन्त्रण–उऩामहरू हनु िक्छन।् ननमन्त्रण –उऩामहरूका ववस्ततृ िूशच अनिूुशच ५ फभोशजभ हनुेछन।्  खानेऩानी 
प्रणारी िॊचारनको निरनिराभा गणुस्तय िम्फन्धी प्रश्नहरु उठ्न िक्ने अवस्था य नतनराई िम्फोधन गनत ऩयीिण 
गरयने ऩायानभनतहरू देहामको तानरका फभोशजभ हनुेछन-् 

क्र.िॊ. अवस्था ऩयीिण गनुत ऩने ऩायानभनतहरू 
 ( Parameters) 

अ)  िूक्ष्भ जैववक प्रदूषणफाट ऩानी भकु्त छ 
बने्न मवकन 

इ–कोरी य मदद क्रोरयन हारेको बएभा  

क्रोरयन अविेष िभेत 
आ)  उऩबोक्ताहरूफाट  ऩेट दखेुको   धेयै 

गनुािा आएको फेरा 
इ–कोरी, धनभरोऩन, क्रोरयन अविेष 

इ)  ऩानी धनभरो वा यॊगीन देशखएभा धनभरोऩन, पराभ य यॊग 

ई)  ऩानी उभाल्दा बाॉडोको वऩॊधभा ऩत्र जम्भा 
बएभा 

कडाऩन य ववद्यतुीम िॊवाहकता ( electrical 

conductivity) 

उ)  िाफनु प्रमोग गदात वपॊ ज नआउन े कडाऩन य िॊवाहकता 
ऊ)  ऩाइऩराइन नबत्रफाट शखइन े हाइड्रोजन ववबव, िायीमऩन, िीिा, ताभा 
ऋ)  रगुा ऩॊहेरो हनुे , स्माननटयी उऩकयणहरुभा 

दाग फस्न े

पराभ, कडाऩन, म्माॉगानीज 

ए) अवप्रम गन्ध य स्वाद एभोननमा, हाइड्रोजन िल्पाइड , स्रोतको 
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ऩानीभा  रागेको रेउ 
ऐ श्रोत नशजकै खेतीऩाती जहाॉ भरखाद तथा 

कीटनािक औषधी प्रमोग अत्मनधक 
हनु्छन ्

एभोननमा, नाइिेट, कीटनािक औषधी 
 

ओ) नूननरोऩन क्रोयाइड, कुर घनुरत ठोि ऩदाथत, िोनडमभ 
 

१२. ऩरयऩारना–अनगुभन गनुतऩने् ऩरयऩारना–अनगुभनका रानग भाऩदण्डभा उल्रेशखत िम्ऩूणत ऩायानभनतहरूको ऩयीिण 
गनुतऩदतछ। िम्ऩूणत ऩायानभनतहरूको ऩयीिण गनत निवकने बए कैवपमत जनाइ िम्फशन्धत प्रणारीभा फायम्फाय देखा 
ऩने गणुस्तय िम्फन्धी ऩायानभनतहरूको ऩयीिण गनुत ऩदतछ। 

 

१३. अनगुभन गने शजम्भेवायी ् खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन िेवाप्रदामक िॊस्थाहरुरे गनुतऩदतछ । िेवाप्रदामक िॊस्थाभा 
कामतयत प्राववनधक कभतचायीहरूरे आफ्नो प्रणारीभा ननमन्त्रण –उऩामहरूको अनगुभन गने शजम्भेवायी फहन गनेछन ्
। 

 

१४. अनगुभन गने िभमावनध्  (१) िॊचारन अनगुभन िाभान्मतमा ननमनभत रूऩभा गनुतऩदतछ ।  

(२)  प्रणारीका िॊयचनाहरूभा थऩघट बएभा , फाढी, ऩवहयो, अनत वृवि , अनावृवि, ताऩक्रभभा अत्मनधक फवृद्ध जस्ता 
घटना घटेय िॊचारन प्रवक्रमभा वा वविेष गयी खानेऩानीको गणुस्तयभा नकायात्भक अिय ऩनत गएका 
फेराभािभेत अनगुभन गनुतऩदतछ। 

(३)  िाभान्म अवस्थाभा ऩयीिण गरयने ऩायानभनतहरू य अवनध (आवृशत्त) अनिूुशच ६ फभोशजभ हनुेछ।  

(४)  ऩानी ऩयीिण प्रमोगिारा फाट टाढा यहेका िाना य ग्राभीण खानेऩानी प्रणारी हरूभा भनिनुऩूवत १ ऩटक, 
भनिनुको अवनधनबत्र २ ऩटक य भनिनु ऩिात ्१ ऩटक गयी कम्तीभा वषतको ४ (चाय) ऩटक इ–कोरी 
ऩयीिण गनुतऩदतछ । 

 

ऩरयच्छेद – ३ 
अनगुभन, अनबरेखन तथा प्रनतवेदन 

 

१५. अनगुभनको वकनिभ् (१) अनगुभन भखुमतमा दईु वकनिभरे गनुतऩदतछ । 

(क)  ननमन्त्रण–उऩामहरूको अवस्था ननयीिण गयी गरयने स्माननटयी िवेिण\ ननयीिण गयेय 

(ख)  ऩानीको नभूना ऩयीिण गयेय  

  

१६.  गणुस्तय ऩयीिणका रानग नभूना नरन ेस्थान् ऩानीको गणुस्तय ऩयीिणका रानग देहाम फभोशजभका स्थानहरूफाट 
नभूना िॊकरन गरयनछेन-् 

(१) भहुानभा , इन्टेकको आउटरेट ऩाइऩफाट , बनूभगत श्रोत (deep/ shallow tube-well) बएभा ऩम्ऩको डेनरबयी 
ऩाइऩ, 

(२) ऩानीऩोखयी ( Reservoir)को इन्रेट य आउटरेट ऩाइऩ,  

(३) ऩानी प्रिोधन उऩप्रणारी िभेत बएको अवस्थाभा बने , ऩानी प्रिोधन केन्र प्रवेि गने ऩाइऩ (इनरेट) य 
प्रिोनधत ऩानी केन्रफाट फावहय ननस्कने ऩाइऩ (आउटरेट),  

(४) ववतयण ऩाइऩराइन, 

(५) िम्बव बए िम्भ िाफतजननक धायाफाट , िावतजननक धाया नबएको स्थानभा िफै बन्दा छोटो कनेक्िन ऩाईऩ 
बएको ननजी धाया,  
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(६) उऩबोक्ताहरूको स्थानभा , घयामिी स्तयभा फनाइएका ऩानी जम्भा गने टैंकी, ड्रभ, घ्माम्ऩो, गाग्री आदद। 

 

१७. गणुस्तय ऩयीिणका रानग नभूना िॊकरन गने तरयका  ्ऩानीको कुन कुन ऩायानभनत जाॉच्ने हो, कस्तो ऩयीिण गने 
हो त्मिै अनिुाय नभूना िॊकरन गने तयीका  छनौट गनुतऩदतछ।   

(१) बौनतक\यािामननक ऩयीिण् बौनतक तथा यािामननक ऩयीिण गनत तथा िोको रानग ऩानीको नभूना नरदा 
देहाम फभोशजभ गनुतऩदतछ । 

क) ऩानीको नभूना नरने धायाराई फन्द गयी धायाको टुटी िपा वटस्म ुऩेऩयरे ऩछुी ऩेऩयभा नभथानर याखी 
फारेय धायाको टुटीराई ननभतरीकयण गने । प्राशस्टकको टुटी बए नभथानोररे नबजाई ननभतरीकयण 
गदात हनु्छ । ५ नभनेटिम्भ भध्मभ गनतभा धाया खोल्ने य त्मिऩनछ ननभतरीकृत बाॉडोभा ऩानीको नभूना 
नरनऩुछत ।  

ख)  नभूना िॊकरन य ऩयीिण गने िभमको अन्तय िके िम्भ कभ गनुतऩछत । नभूना नरई िके ऩनछ 
तत्कारै ऩयीिणन गनत िॊबव नबएभा ननभतरीकृत १ नरटयको फोतरभा केही खारी ठाउॉ याखेय ऩानीको 
नभूना नरने य नफको रगाई फोतरभा नाभ य कोड नॊफय रेखी आईि फक्िभा याखेय ऩयीिण स्थरभा 
रैजान ुऩछत । 

ग) धाया फाहेक ऩोखयी , ईनाय, कुवा आददको नभूना िॊकरन गदात ऩानीको ितहबन्दा २० िे.भी. तरफाट 
ननभतरीकृत बाॉडोभा नभूना नरन ुऩदतछ । त्मियी नभूना नरॊदा डोयी िवहतको नभूना कऩको प्रमोग 
गरयन्छ । नदीको वा फनगयहेको ऩानीको नभूना नरदा भखुम फहाव िेत्रको ववऩरयत ददिाभा २० िे.भी. 
डुफाई नरनऩुछत । 

घ)  नभूना िॊकरन गदात काॉच वा ऩोनरनथनको फोतरभा न्मनु  ताऩक्रभभा (िकेिम्भ चीिो फनाएय  नभूना 
िॊचम गनुतऩछत । क्रोरयन अविेष (Residual Chlorine), हाईड्रोजन ववबव (pH) य धनभरोऩन (Turbidity) 
जस्ता ऩायानभनत (Parameter) को ऩयीिण नभूना िॊकरन गये रगतै्त गनुतऩदतछ । 

 

(२) िूक्ष्भ जैववक ऩयीिण गदात उऩदपा (१) भा उल्रेशखत कुयाका अनतरयक्त देहाम फभोशजभका कुयाभा िभेत 
ध्मान ददनऩुदतछ । 

(क) ननशित नफनध अऩनाएय ननभतरीकृत फोतरहरुभा नभूना नरई २ घण्टा नबतै्र ऩयीिण गरयिक्न ुऩछत। 

(ख) तोवकएको िभमावनध नबत्र नभूना ऩयीिण गनत वढरो हनुे वा िॊबव नहनुे बएभा िो नभूनाराई ४ नडग्री 
िेशन्टग्रडे ताऩक्रभभा ियुशित याखी ढुवानी गयी ६ घण्टानबत्र ऩयीिण गनुतऩदतछ । 

(ग) क्रोरयन प्रमोग बएको नभूनाको हकभा बने ननभतरीकृत फोतरभा क्रोरयन तटस्थीकयण गयी नभूना 
िॊकरन गनुतऩदतछ । 

(घ) नभनुा ऩानीराई धेयै हल्राउन हदैुन य घाभफाटिभेत फचाउन ुऩदतछ । 

 

१८.   गणुस्तय ऩयीिण ववनध ्(१) ऩानीभा जाॉशचने ऩायानभनतहरूको आधायभा ऩयीिण ववनध छनौट गनुतऩदतछ ।  

(२) हाइड्रोजन ववबव , ताऩक्रभ, धनभरोऩन जस्ता िाभान्म ऩायानभनतहरू िाधायण उऩकयणफाट जाॉच्न िवकन्छ । 

(३)  यािामननक ऩायानभनतहरु जाॉच्न अत्माधनुनक , जवटर य भहॉगा मन्त्र\उऩकयणहरू आवश्मक ऩदतछन ्। 

(४)  खानेऩानीको गणुस्तय ऩयीिणका रानग प्रदेि केन्रभा  स्थाऩना बएका  िॊघीम वा प्रादेशिक वा स्थानीम 
ियकायका प्रमोगिाराहरू वा नीशज िेत्रका भान्मता प्राप्त प्रमोगिाराहरूफाट िेवा नरन िवकन्छ । 

(५)  ग्राभीण खानेऩानी प्रणारीभा िॊचारन –अनगुभनका निरनिराभा गरयने ऩयीिणहरु  िेवा प्रदामकरे आपनै 
वपल्ड टेि वकटद्वाया वा नजीकका  प्रमोगिाराफाट गनत, गयाउन िक्नेछन ्। 
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(६)  वपल्ड टेि वकटद्वाया गरयने िूक्ष्भ जीवाण ु(इ –कोरी) को ऩयीिण ववनध अनिूुशच ७ भा ददइए  फभोशजभ 
हनुछे।  

(७)  फजायभा उऩरब्ध िखुा भेनडमा(Dry Plate) प्रमोग गयी कूर कोनरपभत य इ –कोरी एकै ऩटक ऩयीिण गनत 
िवकने वपल्ड टेि वकट ऩनन प्रमोग गनत िवकनेछ। 

  

१९. ऩानीको गणुस्तय ऩयीिणको नतीजा् ववतरयत खानेऩानी जाॉच्दा कोनरपभत देशख एभा देहाम फभोशजभ यहेको बने्न 
फझु्नऩुदतछ्- 

(१) नभूना नरइएको ऩानीको स्रोत मदद इनाय वा ट्युफवेर हो बने त्मिभा बनूभगत ऩानीभा ितही ऩानी अन्त्स्राव 
(infiltration) बइ नभनिएको छ बने्न फशुझन्छ। 

(२)  नभूना नरइएको ऩानीको स्रोत खोरानाराको श्रोत हो बने प्रिोधन इकाइरे याम्रो िॉग काभ गयेको छैन बने्न 
फशुझन्छ।  

(३)  ववतरयत खानेऩानीभा इ–कोरी देशखएभा िो ऩानी प्राॊगारयक भर वा ढर नभनिएय प्रदूवषत बएको छ बने्न 
फशुझन्छ।  

(४) धायाफाट नरइएको नभूना ऩयीिण गदात क्रोरयन अविेषको भात्रा ऩाइएभा ऩानी इ–कोरीद्वाया प्रदूवषत छैन बने्न 
फशुझन्छ । 

 

२०. अनबरेख याख्नऩुने् (१) िॊचारन–अनगुभनका निरनिराभा गरयएका िम्ऩूणत वक्रमाकराऩहरूको अनबरेख तमाय ऩायेय 
प्रभाशणत गयाइ याख्न ुऩछत ।  

(२)  अनबरेख  याखदा, ऩानीको गणुस्तय ऩयीिणफाट देशखएका नतीजाहरू , मन्त्र तथा उऩकयणका भभतत आदद 
कामतको अनबरेख याख्न ुऩछत । 

(३)   अनबरेशखत नतीजाहरू खानेऩानी ियुिा मोजनाको आन्तरयक अनडट (रेखा –ऩयीिण) गनत भहत्वऩूणत आधाय 
हनुेछन।् 

(४)  ननमाभक िॊस्थारे ऩरयऩारन–अनगुभन गदात वा भागेका फखत मी अनबरेख उऩरब्ध गयाउनऩुदतछ। 

(५)  वऩए बाइरको प्रमोग य क्रोरयन अविेषको ऩयीिण का अनतरयक्त  स्वास््म चौकी वा गाउॉऩानरका  \शजल्रा 
िभन्वम िनभनतरे भान्मता प्राप्त प्रमोगिाराफाट ननमनभत रुऩभा ऩानीको गणुस्तय ऩयीिण गयाउन िक्नेछन ्।   

(६)  ऩानी ऩयीिणका नतीजाहरूको अनबरेख अनिूुशच ८ भा ददइएका पायाभहरूभा उल्रेशखत ढाॉचाभा याख्नऩुनेछ।  

 

२१. प्रनतवेदन ऩेि गनुतऩने् (१) िेवाप्रदामकरे खानेऩानी ऩयीिणका नतीजाहरूको िायाॊि य िझुाव िवहतको प्रनतवेदन 
३\३ भवहनाभा (वषतभा ४ ऩटक) िम्फशन्धत ननमाभक िॊस्थाभा ऩेि गनुत ऩछत ।  

(२)  ननमाभक ननकामरे ऩरयऩारना-अनगुभन गयेऩनछ एक भवहना नबत्र िेफा प्रदामकराई ऩषृ्ठऩोषण ददन ुऩछत। 
(३) ऩयीिणका नतीजाहरू हयेक भवहनाभा  FM, TV, Notice Board जस्ता भाध्मभद्वाया िावतजननक गने  गनुतऩदतछ य 

िम्फशन्धत ियोकायवारारे भाग गयेको खण्डभा िो तरुुन्त उऩरव्ध गयाउनऩुछत । 

 

ऩरयच्छेद – ४ 

िेवा प्रदामक िॊस्था, ननमाभक ननकाम तथा अन्म ियोकायवाराहरूका बनूभका तथा शजम्भेवायी 

 

२२.   िेवा प्रदामकका शजम्भेवायीहरू् (१) खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन िम्फन्धभा िेवा प्रदामकका शजम्भेवायीहरू 
देहाम फभोशजभ हनुेछन-् 

(क) खानेऩानी ियुिा टोरी गठन गने 
(ख) प्रणारी ववश्लषेण, प्रदूषण ऩवहचान, जोशखभ ववश्लषेण, ननमन्त्रण-उऩामको प्राथनभकीयण गने 



खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन ननदेशिका, २०७9 

10 

(ग) िधुाय कामतमोजना तजूतभा गने  य िो को कामातन्वमन गने  

(घ) िॊचारन-अनगुभनको निरनिराभा ननयीिण य ऩानीको नभूना ऩयीिण गने 
   

२२.   ननमाभक ननकामको शजम्भेवायी  ्(१) खानेऩानीको गणुस्तय अनगुभन य ननगयानी गने कामतभा ननमाभक ननकाम 
शजम्भेवायी देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) िधुाय कामतमोजनाको तजुतभा य कामातन्वमनभा टेवा ऩरु माउन े

(ख) ऩरयऩारना अनगुभन गने 

(ग) गणुस्तय ननगयानी गने 

२३.  अन्म ियोकायवाराहरूको शजम्भेवायी्  (१) खानेऩानीको गणुस्तय अनगुभन य ननगयानी गने कामतभा अन्म 
ियोकायवाराहरूको शजम्भेवायी देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 
(क) िॊचारन-अनगुभनको निरनिराभा ननयीिण य ऩानीको नभूना ऩयीिण  गने कामतभा िेवा प्रदामकराई टेवा 

ऩमुातवउने। 

(ख) ऩरयऩारना अनगुभन गने कामतभा ननमाभक ननकामराई टेवा ऩमुातीीउने । 
(ग) गणुस्तय ननगयानी गने कामतभा ननमाभक ननकामराई टेवा ऩमुातयउने । 

 

२४. ननमाभक ननकाम को रूऩभा गाउॉऩानरका हनुे् उऩबोक्ता िनभनतद्वाया िॊचारन –िम्बाय बइयहेका स्थानीम स्तयका 
खानेऩानी प्रणारीहरूका खानेऩानी गणुस्तयको ऩरयऩारन –अनगुभन ननमाभक ननकामको रूऩभा गाउॉऩानरकारे कामत 
गनेछ । 

 

२५.  प्रदेि ियकायराई ननमाभक ननकामको रूऩभा भाननने ्गाउॉऩानरकारे िेवाप्रदामक िॊस्थाको रूऩभा आपै िॊचारन–

िम्बाय गरययहेका स्थानीम स्तयका खानेऩानी प्रणारीहरूका खानेऩानी गणुस्तयको ऩरयऩारना –अनगुभन प्रदेि 
ियकायरे गनेछ । 

 

२६.  िेवा प्रदामकको भूखम शजम्भेवायी ्(१) िेवा प्रदामकको भूखम शजम्भेवायी  खानेऩानी प्रणारीको िॊचारन–िम्बायको 
निरनिराभा खानेऩानी ियुिा मोजना रागू गयी िॊचारन–अनगुभन कामतराई प्रबावकायी फनाउन ुहनुेछ ।   

(२)  उऩदपा (१) फभोशजभको कामतका रानग िेवा प्रदामकरे आवश्मक जनिशक्त, ववत्तीम य बौनतक स्रोत िाधन 
जटुाउनछे । 

 

२७.  िभता अनबवृवद्ध कामत िॊमकु्त िभन्वमभा गरयने ्(१) िेवा प्रदामकको खानेऩानी गणुस्तय अनगुभनका निरनिराभा 
आवश्मक िभता अनबवृवद्ध कामतभा स्थानीम , प्रदेि य  िॊघीम ियकायको िभन्वमभा टेवा ऩु र माउने कामत गरयनेछ 
।  

२८. गणुस्तय ननगयानी गरयने् (१) तीनै  तहका ियकायका स्वास््मिॊग िम्फशन्धत भन्त्रारम तथा ननकामहरुरे िेवा 
प्रदामकद्वाया आऩूनतत  गरयएको खानेऩानीको गणुस्तय ननगयानी गने कामत गनेछन।्  

(२)  गणुस्तय ननगयानी  गने  निरनिराभा  खानेऩानी  ियुिा मोजनाको अनडट य याविम खानेऩानी गणुस्तय 
भाऩदण्डको ऩरयऩारना बए नबएको जाॉच गनत अनगुभन कामत ऩनन हनुछे।  

(३)  स्वास््म िम्फन्धी ननकामफाट गरयने मस्ता ऩरयऩारन –अनगुभन आकशस्भक रुऩभा य ऩानीजन्म योगहरु देखा 
ऩयेको वा प्रकोऩ बएको अवस्थाभा गने गरयन्छ । तय ननमाभक ननकामहरु (स्थानीम , प्रदेि य िॊघीम 
ियकायका य नतनरे तोकेका िॊस्थाहरु०रे बने ऩरयऩारना–अनगुभन  कम्तीभा ऩनन वषतको २ ऩटक गनेछ। 

२९. खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन िनभनत्   (१) गाउॉऩानरकारे उऩाध्मिको िॊमोजकत्वभा देहाम फभोशजभको ५ 
िदस्मीम खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन िनभनत गठन गनेछ। 
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उऩाध्मि.....................................................................................................िॊमोजक 

खानेऩानी तथा ियिपाइ िेत्रिॊग िम्फशन्धत प्राववनधक, १ जना..................................िदस्म 

खानेऩानी तथा ियिपाइ िेत्रिॊग िम्फशन्धत ववज्ञ, १ जना,„„„„„„„„„.....िदस्म 

खानेऩानी तथा ियिपाइका िेत्रभा काभ गने गैयियकायी िॊस्थाको  प्रनतनननध, १ जना.......िदस्म 

गाउॉऩानरका स्वास््म िाखाको कभतचायी, १ जना....................................................िदस्म 

     (२) उऩदपा (१) फभोशजभको िनभनतरे िदस्महरूभध्मेफाट एक िदस्म-िशचव तोक्नेछ। 

     (३) उऩदपा (१) फभोशजभको िनभनतरे आफ्नो कामत आपै ब्मवशस्थत गनत िक्नेछ। 
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अनिूुशच १  

(ऩरयच्छेद -२, दपा ३ िॉग िम्फशन्धत) 
खानेऩानी गणुस्तय अनगुभन खाका  
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अनिूुशच २ 

(ऩरयच्छेद -२, दपा ६ िॉग िम्फशन्धत) 
ननदेशिकाको प्रमोग हनुे िेत्र 
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अनिूुशच ३ 

(ऩरयच्छेद -२, दपा १० िॉग िम्फशन्धत) 
खानेऩानी ियुिा मोजनाका चयणहरू 
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अनिूुशच ४  

(दपा ८ (क) एवभ ्९(ख) िॊग िम्फशन्धत) 
उऩबोक्ता िनभनत वा िेवा प्रदामकरे गने स्माननटयी ननयीिणका निरनिराभा अवरोकन गरयने वा जानकायीभा नरइने केही 

प्रभखु फुॉदाहरु 

क्र. िॊ. ऩानी प्रदूषण हनु िक्ने अवस्थाहरू जोशखभ 

क) इनाय\ ट्युफवेर जस्ता बनूभगत ऩानीका स्रोतका रानग 
१.  के इनाय\ट्युफवेर नशजक (१० नभटयको ऩरयनधनबत्र) चऩॉ फनेको छ ? छ\छैन 
२.  के नजीकको चऩॉ इनाय\ट्युफवेर बन्दा उच्च ब–ूबागभा फनेको छ ? छ\छैन 

३.  के इनाय\ट्युफवेर नशजक पोहयभैरा (गाईवस्तकुो भरभूत्र वा अन्म ठोि पोहय) जम्भा हनुे 
गयेको छ? 

छ\छैन 

४.  के इनाय\ ट्युफवेर वरयऩरय(२ नभटयको ऩरयनध नबत्र) वषाततको ऩानी जम्ने गयेको छ ? छ\छैन 

५.  के इनाय\ट्युफवेरको चायैनतयको एप्रोन(ढरान गरयएको बूॉई)को चौडाइ १ नभटय बन्दा कभ 
छ ? 

छ\छैन 

६.  के इनाय\ट्युफवेरको एप्रोन चवकत एको वा टुटेको वा बशत्कएको छ ? छ\छैन 
७.  के इनायको गायोभा जनभन बन्दा ३ नभटय िम्भको गवहयाइभा रगाइएको Water Seal टुटेको 

वा बशत्कएको छ ? 

छ\छैन 

८.  के ट्युफवेरको हेड य फेिप्रेटको जोनॉ खकुुरो बएको छ ? छ\छैन 
ख)  खोरा नारा जस्ता  ितही ऩानीका स्रोतका रानग  
१.  के इन्टेक बन्दा भानथल्रो तटीम िेत्रभा भानव फस्तीको कायण ऩानी प्रदूवषत हनुे गछत ? छ\छैन 
२.  के इन्टेक बन्दा भानथल्रो तटीम िेत्रभा हनुे खेतीऩातीको कायण ऩानी प्रदूवषत हनुे गछत ? छ\छैन 
३.  के इन्टेक बन्दा भानथल्रो तटीम िेत्रभा ऩिऩुारनको कायण ऩानी प्रदूवषत हनुे गछत ? छ\छैन 
४.  के इन्टेक बन्दा भानथल्रो तटीम िेत्रभा करकायखानाको कायण ऩानी प्रदूवषत हनुे गछत ? छ\छैन 
५.  के इन्टेक बन्दा भानथल्रो तटीम िेत्रभा ऩवहयो जाने गछत य ऩानीको धनभरोऩन फढ्ने गछत 

? 

छ\छैन 

६.  के इन्टेक नशजक भाछा भाने, रगुा धनुे वा नवुाइधवुाइ गने गरयन्छ ? छ\छैन 
७.  के इन्टेकभा न्मूनतभ फहाव य चाऩको रानग weir वा dam  जस्ता िॊयचनाको आवश्मकता छ 

? 

छ\छैन 

८.  के इन्टेकभा ग्राबेर वपल्टय आवश्मक छ ? छ\छैन 
९.  के वपल्टयरे काभ गनत निकेको अवस्था छ ? छ\छैन 
ग)  प्रिोधन केन्र तथा ऩानी ऩोखयीका रानग 
१.  के प्रिोधन केन्रका िॊयचनाका नबत्ताहरू चवुहने बएका छन ्? छ\छैन 
२.  के प्रिोधन केन्रभा अननधकृत प्रवेि हनुे गयेको छ ? छ\छैन 
३.  के प्रिोधन केन्रको ऩरयियभा पोहयभैरा हनुे गयेको छ ? छ\छैन 
४.  के ऩानीऩोखयीका म्मानहोर च्माम्फयका ढकनी टुटे, पुटेको छ? छ\छैन 
घ) ऩाइऩराइन तथा धायाको रानग 
१.  के नफवऩवटका ढकनी टुटेपुटेका छन?् छ\छैन 
२.  के ववतयण च्माम्फयका ढकनी टुटे, पुटेका छन?् छ\छैन 
३.  के ऩाइऩका जोनॉ वा वपवटङ्ग जोनडएका  स्थानफाट ऩानी चवुहने गछत ? छ\छैन 
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४.  के धाया वरयऩरयका स्थानभा ऩानी जम्ने गछत ? छ\छैन 
“छ”  बने्न जफापको िॊखमा य जम्भा प्रश्नका िॊखमाको अनऩुातको आधायभा ऩानी प्रदूषण हनु िक्ने जोशखभको स्तय ऩत्ता 
रगाउने य िोही अनिुाय िधुाय कामत गने गनुतऩदतछ । 

 

अनिूुशच ५ 

(दपा ११ िॊग िम्फशन्धत) 
 

ऩानी ियुिा मोजना (WSP)अनिुायको ननमन्त्रण-उऩामहरूका  ववस्ततृ िूशच  
१. श्रोत–िेत्रभा हनेु प्रदूषणहरू योक्न प्रमोग गनत िवकने  ननमन्त्रण–उऩामहरू 

(क) ऩानीको भहुान\स्रोत िेत्रभा प्रवेि ननषेधाज्ञा 
(ख) श्रोत िेत्रभा अननधकृत गनतववनधभा ननमन्त्रण 

(ग) इन्टेकभा जनावय तथा अिम्फशन्धत व्मशक्तहरूको प्रवेि योक्न रगाइने छेकेफाय  

(घ) कृवषभा वकटनािक य भरखाद प्रमोगराई ियुशित ऩानत कृवष िॊवहता  रागू  

(ङ) ऩानीको गणुस्तयका दृविकोणरे िॊवेदनिीर स्थानफाट कृवष तथा ऩिऩुारन िम्फन्धी कामतहरू टाढा याशखन ु
ऩने 

(च) श्रोत िेत्रको फानिन्दा (ियोकायवारा)हरूराई तारीभ–गोष्ठी आददभा िॊरग्न गयाइएको  

(छ) श्रोत िेत्रको ववकल्ऩहरू को खोजी 
(ज) भहुान य श्रोत िेत्रको अवस्थाको ननयन्तय अनगुभन गने 

(झ) इनाय तथा ट्युफवेरको ननयन्तय अनगुभन गने  

२. प्रिोधन केन्रभा हनेु प्रदूषणहरू योक्न प्रमोग हनु िक्ने ननमन्त्रण – उऩामहरू 

(क) प्रभाशणत प्रिोधन ववनधहरू 

(ख) िॊचारन िीभा िॊकटकारीन अवस्थाभा ऩगेुको िॊकेत गने उऩकयणहरूको प्रावधान 

(ग) तमायी अवस्थाभा जगेडा जेनेयेटय  

(घ) स्वचानरत फन्द गने प्रणारी 
(ङ) दि य तारीभ प्राप्त कभतचायी (अऩयेटय) 

(च) घेयाफाय, फन्द ढोका, अननधकृत प्रवेिभा योक  

(छ) िॊचाय िम्ऩकत   

३.  ववतयण प्रणारीभा हनेु प्रदूषणहरू योक्न प्रमोग हनु िक्ने ननमन्त्रण – उऩामहरू  
(क) ऩानीऩोखयीको ननमनभत ननयीिण 

(ख) ऩानी ऩोखयी खरुा बए ढाक्ने  

(ग) ववतयण प्रणारीराई िॊधै अद्यावनधक तलु्माई याख्न े 

(घ) बल्बहरूको शस्थनत दरुूस्त याख्न े

(ङ) ऩाइऩभा ऩानीको चाऩ अनगुभन गने, येकडत याख्न े 

४.  उऩबोक्ताको स्थानभा हनु िक्ने प्रदूषणहरू योक्न प्रमोग हनु िक्ने ननमन्त्रण – उऩामहरू  

(क) उऩबोक्ता  शििा 
(ख) उऩबोक्ताका घय आॉगन ननयीिण  

  

 

 

अनिूुशच ६ 
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(दपा १४(३) िॉग िम्फशन्धत) 
 

िेवाप्रदामकरे  िॊचारन–अनगुभनका क्रभभा जाॉच गनुतऩने ऩायानभनत तथा िो को आवृशत्त  (Frequency) 

 

नि.नॊ. वगत ऩयानभनत अनगुभन आवृशत्त 

१.   

 

बौनतक 

धनभरोऩना भानिक 

२.  हाइड्रोजन ववबव भानिक 

३.  यॊग भानिक 

४.  स्वाद तथा गन्ध भानिक 

५.  कुर घोनरत ठोि ऩदाथत तै्रभानिक 

६.  ववद्यतुीम िॊवाहकता भानिक 

७.   

 

 

 

यािामननक 

 

 

क्रोरयन अविेष दैननक 

८.  पराभ भानिक 

९.  अभोननमा भानिक 

१०.  क्रोयाइड भानिक 

११.  नाइिेट भानिक 

१२.  कूर कडाऩन भानिक 

१३.  क्मारनिमभ भानिक 

१४.  भेंगाननज वावषतक 

१५.  आिेननक वावषतक 

१६.  क्माडनभमभ वावषतक 

१७.  क्रोनभमभ वावषतक 

१८.  िामनाइड वावषतक 

१९.  फ्रोयाइड वावषतक 

२०.  शििा वावषतक 

२१.  िल्पेट वावषतक 

२२.  ताभा वावषतक 

२३.  जस्ता वावषतक 

२४.  ऩायो वावषतक 

२५.  आरनुभननमभ वावषतक 

२६.  िूक्ष्भ जैववक इ–कोरी भानिक 

२७.  कूर कोरीपभत भानिक 

 

 

 

 

 

 

अनिूुशच ७ 
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(दपा १८(६) िॊग िम्फशन्धत) 
 

ऩानीभा ऩाइने िूक्ष्भ–जीवाण ु(ब्माक्टेरयमा) ऩयीिण गने ववनध 
 

वपल्डभा ऩनन ववनबन्न उत्ऩादक कम्ऩनीका वपल्ड टेि वकटको प्रमोग गयी िूक्ष्भ –जीवाण ुऩयीिण गनत िवकन्छ । 
उत्ऩादक कम्ऩनीरे आ –आफ्ना वकटहरू कियी प्रमोग गने बनी म्मानअुर ऩनन ददएका हनु्छन ्। निद्धान्तत् िूक्ष्भ –

जीवाण ुऩयीिण MPN Method  वा  भेम्रेन वपल्िेिन ववनधद्वाया हनुे गछत । भेम्रेन वपल्िेिन ववनध अन्म ववनध बन्दा 
फढी प्रबावकायी य प्रचरनभा यहेको हुॉदा, मिै ववनधको प्रमोग फाये उदाहयणको रूऩभा चचात गरयएको छ । 

  

अ) वपल्ड टेि वकटको भाध्मभफाट ऩानीभा ब्माक्टेरयमा ऩयीिण गदात ननम्न ववनधहरू अऩनाउन िवकन्छ । 

 

१. नडवऩनड नॊ १ चक्की वा अरु कुनै ववनध प्रमोग गयी ऩानीको क्रोरयन अविेष 
ऩयीिण गने। मदद क्रोरयन  अविेष  (FRC)०.१ नभ.ग्रा.प्रनत नरटयबन्दा कभ 
बएभा ब्माक्टेरयमा ऩयीिण गनुत आवश्मक हनु्छ । 

 

२. स्माम्ऩर(नभूना) कऩ य वपल्टय होल्डय कऩराई  वटस्म ुऩेऩय वा िपा कऩडारे 
याम्रोिॊग ऩछेुय रगबग ३ नभ.नर. नभथानोर याखी आगो फारेय ननभतनरकयण 
गने। वपल्टय होल्डय कऩभा आगोको ज्वारा ननभ्न रागेको तय ननननबिकेको 
अवस्थाभा वपल्टय कऩराई घोप्ट्याएय याख्न े। करयव ५— ७ नभनेट ऩशखतने। 

 

३. िो िभमभा ननभतनरकृत स्माम्ऩर कऩभा वा ननभतनरकृत फोतरभा ऩानीको नभूना 
नरने। वपल्टय होल्डयराई िलु्ट्याइ खकुुरो याख्न े। 

 

४. शचम्टाराई राइटयरे ननभतनरकयण गने य भेम्रेन वपल्टयराई शचम्टाको 
िहामतारे ननकारी एक हातभा नरई अको हातरे वपल्टय कऩराई उठाई 
वपल्टय ऩेऩय याखेय याम्रोिॊग कस्ने ।  

िावधान!! याम्रो िॊग नकिेभा ऩानी चवुहने हनुारे ब्माक्टेरयमाको िॊखमा गन्न 
कदठन हनु्छ। वपल्टय कऩराई बूॉइभा याख्न ुहुॉदैन । 

 

५. आवश्मकतानिुाय १००नभ.नर.(प्रिोनधत ऩानी बएभा) अथवा ५० वा १०नभ.नर.          
(अप्रिोनधत ऩानी बएभा) वपल्टय कऩभा याखीऩम्ऩरे तानेय वपल्टय गने । 
१००, ५० य १० नभ.नर. को शचन्ह वपल्टय कऩभा कोरयएको हनु्छ । 

 

६. ऩेवि नडिराई वटस्म ुऩेऩयरे याम्रोिॊग ऩछेुय नभथानोररे ननभतनरकयण गने । 
एब्जफेन्ट प्माडराई ननभतनरकृत शचम्टारे ऩेविनडिभा याखी उक्त प्माडभा 
ब्माक्टेरयमाको भेनडमा नबज्नेगयी याख्न।े फढी बएभा पाल्न िवकन्छ ।  
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७. वपल्टय होल्डय खोरी ननभतनरकृत शचम्टारे वपल्टय ननकारेय ऩेवि नडिभा बएको 
एब्जफेन्ट प्माड भानथ हावाको पोका नऩनेगयी याख्न े। 

 

८. ऩेवि नडिराइ अको कबयरे ढाकी उल्ट्याई ऩभातनेन्ट भाकत यरे कोड नम्फय य 
नभूना आमतन रेखी इन्क्मफेुटयभा याख्न ेय एक घन्टा ऩनछ इन्क्मफेुटयको स्वीच 
अन गने। वपकर कोनरपभत (थभोटोरेयेन्ट ब्माक्टेरयमा)को रानग ४४ नड.िे. य 
टोटर कोनरपभतको रानग ३७ नड.िे. छानु्नऩछत ।  

९. इन्क्मफेुटयको नफकोराई फन्द गने । १६ देखी १८ घण्टा ऩनछ इन्क्मफेुटय 
खोरी १ देखी ३ नभ.नभ.िम्भ व्माि  बएका कोरोननहरू  ्

 थभोटोरेयेन्ट ब्माक्टेरयमाको हकभा ऩहेरो यङ बएका कोरोनी(स्ऩटहरू) 
भात्र गने्न। िावधान! गरुावी यङ वा शचिो बएऩनछ गरुावीभा ऩरयवततन हनुे 
वा ऩानीको नछटा जस्ता ऩायदिॉ स्ऩटराई गनु्न हुॉदैन । 

 टोटर कोनरपभतको रानग गरुावी यङका कोरोनी भात्र गने्न। 
ब्माक्टेरयमाको िॊखमा फढी बएभा स्ऩटको आकाय िानो हदैु जान्छ। १०० 
बन्दा भानथको िॊखमा त्मनत बयऩदो हुॉदैन। निएपमू /१००नभ.नर. = 
(कोरोनन िॊखमा/नरईएको ऩानीको आमतन) ×१०० 

 

 

आ) ऩानीको  नभूना नरने तरयका 
१. धायाराई फन्द गयी वटस्म ुऩेऩयरे ऩछुी वटस्म ुऩेऩयभा नभथानोर याखी फारेय 

धायाको टुटीराई ननभतनरकयण गने । प्राशस्टकको टुटी बए नभथानोररे 
नबजाइ ननभतनरकयण गदात ऩनन हनु्छ । 

 

२. ५ नभनेट िम्भ भध्मभ गनतभा धाया खोल्ने य त्मि ऩनछ ननभतनरकृत बाॉडोभा 
ऩानीको नभूना नरने। नभूना नरइिकेऩनछ तत्कारै ऩयीिण नगने बएभा 
ननभतनरकृत फोतरभा केही खारी ठाॉउ याखेय नफको रगाई फोतरभा नाभ य 
कोड िॊखमा ऩनन रेखी नभूना नरने य आइि फक्िभा याखेय ऩयीिणस्थर 
रैजाने। 

 

३. धाया फाहेक ऩोखयी ईनाय , कुवाआदीको नभूना नरॉदा ऩानीको ितहबन्दा २० 
िे. भी. तरफाट ननभतनरकृत बाॉडोभा नभूना नरने। कीट फाकिभा त्मियी 
नभूना नरन डोयी िवहतको नभूनाकऩ हनु्छ। नदीको वा फनगयहेको ऩानीको 
नभूना नरॉदा भखुमफहाव िेत्रको ववऩयीत ददिाभा २० िे. भी. डुफाई नरनऩुछत 
। 

 

 

 

 

इ) ब्माक्टेरयमाको भेनडमा फनाउने तरयका 
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१. ७.६ ग्राभ M—Lauryl Sulphate Broth (वा अन्म कुनै भेनडमा उक्त फोतरभा 
रेशखएको भात्रा अनिुाय) िपा प्रास्टीकको फोतरभा याखी १०० नभ.नर. 
बएिम्भ नडस्टील्ड ऩानी, नबएभा िपा ऩानीभा घोरी नफको खकुुरो याखेय  ्

 Autoclave भा १५ PSI प्रिेयभा १५ नभनेट याख्न ेवा 
 प्रिेयकुकय नबत्र काठको टुक्रा भाथी याख्न।े कुकयभा केही ऩानी याखेय 

निठी रगाउन,े  

िेराएऩनछ नफको रगाई शचिो ठाॉउभा वा भ्माक्िीन फक्िभा याख्न े । 
 

२. उशम्रयहेको तातोऩानीरे फोतर िपा गयी तातो ऩानीभै घोरेय भात्र ऩनन भाथीकै ववनधफाट भेनडमा फनाउन 
िवकन्छ। तय त्मियी फनाएको भेनडमा एकै ददन भात्र प्रमोग गनत नभल्दछ । मियी फनाउॉदा ५० नभ.नर. को 
फोतरभा फनाउन िवकन्छ । 

िावधान!! स्टोय गयेको भीनडमाको  यङ ऩहेरो बएभा वा फोतरभा ग्माि बरयएभा प्रमोग गनुत हदैुन । 

 

ई) ब्माक्टेरयमर वकटको ियुिा एवॊ प्राम् िोनधने  केवह प्रश्नहरू:- 
 प्रमोग नबएय याखेको अवस्थाभा ऩनन कम्तीभा भवहनाको तीनऩटक वकटरराई पुरचाजत गरययहन ुऩदतछ। वकट 

जवहरे ऩनन जानकाय प्राववनधकको येखदेखभा याख्नऩुछत । स्टोयभा त्मशत्तकै थन्क्माउन ुहुॉदैन । 

 कीटराई चाशजतङ य इन्क्मफेुटय अन एकैऩटक गनत हनु्छ वक हुॉदैनरु ह्ीुन्छ । तय प्रत्मेक ऩटकको 
इन्क्मफेुिन िाईकर ऩनछ िॊबव बएिम्भ चाजत गनुत ऩदतछ । 

 वपल्टय ऩेऩयको वकनायाभा गोरो घेयाबन्दा फावहय देशखएका कोरोनीहरूराई के गनेरु वपल्टय पनेर याम्रोिॊग 
नकनिएभा त्मस्तो हनु्छ। ऩनु्ऩयीिण गनुत याम्रो हनु्छ । 

 ब्माक्टेरयमाको नाप्ने  एकाइ के हो? CFU/100 ml, Colony Forming Unit/100 ml 

 भेनडमा हातभा ऩमो बने के गने ?  भेनडमा हानीकायक नहनुे हुॉदा िपा ऩानीरे धोए हनु्छ । 

 ववजरुीको बोल्टेज घटफढ बएको फेराभा वकटराई िकेिम्भ चाजत गनुत हुॉदैन । 

 ऩयीिणकतातको हात िपा हनुऩुछत य  ऩयीिण गने िभमभा खानेकुयाहरू खाने वा धमु्रऩान गने गनुत हुॉदैन । 
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उ) ड्राइप्रेटको प्रमोग गयेय इ–कोरी ऩयीिण गने तरयका्  झोर कल्चय भेनडमाको िट्टाभा वहजोआज ड्राइप्रेटको 
प्रमोग गयेय ऩनन इ–कोरी ऩयीिण गनत िवकन्छ।  तर ददइएका पोटोहरुरे मो ववनध फाये वणतन गदतछन ्। 

 

१. Compact Dry Plates (E.coli) -िखुखा प्रेट ( इ–कोरीको रानग) 

२. Funnels - पनेर ( िोरी) 

३. Hand Sanitizer - हात िपा गने स्माननटाइजय 

४. Handpump and Rubber Rubing- (हाते ऩम्ऩ य यफयको नरी) 

५. Syringe - निरयञ्ज 

६. Filter Support Unit-वपल्टय  ऩेऩय अड्याउने बाॉडो (इकाइ) 
७. Marker Pen -  भाकत य ऩेन 

८. Forceps (tweezers) - पोयिेऩ (शचम्टी) 

९. Flask -फ्रास्क ( बाॉडो ) 

१०. Alcohol Wipes - अल्कोहररे नबजेको ऩछु्ने  कागजी रुभार 

११. Chlorine Tablets - क्रोरयन ट्यावरेट 

१२. Filter Membrane (included in box with Microfil Funnels) - वपल्टय भेम्रेन (ि–िाना पनेर िवहत वट्टाभा याशखएको) 
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१३. Incubation Belt- इन्क्मवेुिन (उष्भामन ) गने फेल्ट ( ऩेटी) 
 

ऩयीिण  ववनध् उदाहयण   
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ऊ) प्रमोग गरयएका प्रेटराई वविजतन गने तरयका् 
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िकु्ष्भ–जीवाण ुअथातत इ –कोरी ऩयीिण गनत  इन्क्मफेुटयभा याशखएका प्रेटहरूभा िूक्ष्भ – जीवाण ु धेयै हनुे बएकोरे 
जथाबावी फ्माॉक्न ुहानीकायक हनु्छ ।  प्राविक जन्म फस्तफुाट फनेकोरे जराउन ुऩनन याम्रो होइन । त्मिैरे ननम्न 
तरयका अऩनाई उशचत वविजतन गनुत ऩछत ।  

१. िफतप्रथभ निरयञ्जद्वाया २ नभनरनरटय ऩानी प्रेटभा हाल्ने  

२. त्मिभा एउटा क्रोरयन ट्याब्रेट याख्न े 

३. करयफ ३० नभनेट ऩनछ प्रेटभा इन्क्मफेुिन ऩनछ फवृद्ध बएका िूक्ष्भ –जीवाणहुरु भछतन ्य प्रेट अन्म 
प्राविकजन्म वस्त ुफ्माॉक्ने ठाॉउभा फ्माॉक्ने।  

िावधान,  मी प्रेटहरू आगोभा फाल्न हुॉदैन !    
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अनिूुशच ८ 

(दपा २०(६) िॉग िम्फशन्धत) 
 

(क) ऩानी ऩयीिण प्रमोगिाराभा खानेऩानी गणुस्तयको अनबरेख याख्न ेनभूना पायाभ 
 

खानेऩानी प्रणारीको नाभ् ..................................................................... 
शजल्रा् ............................ ,गा.ऩा\न.ऩा् ............................ ,वडा नॊ. ............... ,टोर् 
............................... 
नि.नॊ. नभनत नभूना 

नरएको 
स्थान 

ऩयीिण 
गयेका 
ऩायानभनत 

एकाइ 

-Unit_ 

खानेऩानी 
गणुस्तय 
भाऩदण्ड 
२०६२ 

ऩयीिण 
नभूनाको 
प्राप्त 
वववयण 

ऩयीिण 
गरयएको 
प्रमोगिारा 

कैवपमत 

!         

@         

#         

 

  

(ख) वपल्ड ऩयीिण वकटफाट खानेऩानी गणुस्तय ऩयीिण गयी अनबरेख याख्न ेपायाभको नभूना् 

खानेऩानी प्रणारीको नाभ् ............................................... 
शजल्रा् ...............................गा.ऩा\न.ऩा. ...........................वडा नॊ. ..................टोर् ......................... 
नि.नॊ. नभनत 

 

नभनुा 
नरएको स्थान 

ऩयीिण गरयएका ऩायानभनतहरु कैवपमत  

 %-!)_ 

NTU 

^=%–*=% *)=!–)=@* ld=u|f=÷ln6/ ) 

CFU÷!)) ml 

Wfldnf]kgf  pH Snf]l/g cjz]if O{=sf]nL  

 

!        

@        

#        

 

....................        ......................       .............................. 

  ऩयीिण गने                               जाॉच गने                                         
प्रभाशणत गने 

आज्ञारे 

कवीन्र प्रिाद ओझा 
प्रभखु प्रिािकीम अनधकृत 


