
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चिण  

 

ग्रामीण खानेपानी सेवाको दिगो व्यवस्थापनका लादग  

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको काययपद्धदत 

स्थानीय 

सिकाि 

खानेपानी तथा 

सिसफाइ 

उपभोक्ता

सदमदत 

सहकािी 

दिगोपना   

 सहकािीमा आबद्धता  

खानेपानी  सुिक्षा योजना  

 ममयत सम्भाि काययकताय  

 चिणबद्ध काययपद्धदत 

 आयआजयन  

 बहु-उपयोगी सेवा  

 

 सामुिादयक स्व-व्यवस्थापन  

 स्थानीय तहको नीदत दनमायण  

 लैङ्दगक तथा सामादजक समावेशीकिण  



 ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले खानेपानी व्यवस्थापन सम्बन्धी ववगतका वर्षहरुको अनभुवको आधािमा खानेपानी योजनाको विगोपना व्यवस्थापनको लावग स्पष्ट 

खाका तयाि पािेको छ । सिुवित खानेपानी, सधुारिएको सिसफाइ तथा स्वच्छ व्यवहाि प्रवर्द्षन गनुष जवहले पवन 

परियोजनाको मेरुिण्ड झैं हो । खानेपानी तथा सिसफाइ सेवाको विगो व्यवस्थापनको लावग प्रमखु तत्वहरु जस्तै: 

ममषत सम्भाि कोर् तथा ग्रामीण ग्रामीण ममषत सम्भाि कायषकताषको आवश्यकता, खानेपानी सिुिा योजना, 

खानेपानी तथा सिसफाइ उपभोक्ता सवमवतको सहकािी संगको आबर्द्ता आवि पवन परियोजनाले गने प्राथवमक 

कायषक्रमको रुपमा िहेका छन । पानी महसलु भकु्तानी गनष उपभोक्ताहरुलाई आवथषक रुपमा सिम बनाउन 

जलस्रोतमा आधारित जीववकोपाजषन प्रवर्द्षन सम्बन्धी कृयाकलापहरु पवन संगसगै कायाषन्वयन गरिन्छन ्। पानीको 

अभाव भएको अवस्थामा खेि गएको पानीको पनुः प्रयोग गि ैघिवािी व्यवस्थापन गने गरिन्छ । लघ ुवसंचाई, 

सधुारिएको पानीघट्ट पशलुाई पानी खवुाउने डुुँड आवि सवहतको पानीको बहु-उपयोगी प्रणालीहरु परियोजनाले 

प्राथवमकताका साथ कायाषन्वयन गन ेगिषछ । यस्ता प्रयासहरुले पानीको एवककृत उपयोगल े कसिी खानेपानी 

योजनाको विगो व्यवस्थापनमा योगिान पु¥याउछ भन्ने कुिा िशाषउुँछ ।  

वडजाईन अववध सम्म खानेपानी योजनाबाट ववश्वसनीय सेवाहरु सवुनवित गनष  प्रावववधक, सामावजक, ववत्तीय, वाताविणीय तथा संस्थागत पिहरु िरुुस्त अवस्थामा हुन ुपिषछ । 

 

प्राविविकः जनताहरुलाई विगो रुपमा वनिन्ति सेवा विनको लावग स्वीकृत मापिण्ड बमोवजम वडजाईन गरिएका ि  गणुस्तिीय रुपमा वनमाषण भएका संिचनाहरु आवश्यक पिषछन् 

। परियोजनाको चिणबर्द् कायषवववध ि वनमाषण पिातको कायषवववधले समावेशी एवं सहभावगतात्मक योजना तजुषमा  , सञ्चालन तथा ममषत सम्भाि व्यवस्थापनको लावग  प्रावववधक 

तथा सामावजक िमता ववकास गि ैयोजनाको अनगुमन तथा सावषजवनक परििणको माध्यमबाट पाििवशषता 

सवुनवित गनषको लावग आवश्यक चिणहरु वनिशे गिेको छ । योजनाको बाह्य वनमाषण सामग्रीको खरिि 

परियोजनाको बाह्य सामग्री खरिि कायषवववधले तोकेको प्रकृया  अनसुाि खरिि गरिन्छ ि गणुस्ति तथा 

पाििवशषताको लावग वनमाषण कायषको कडाईका साथ अनगुमन गरिन्छ । योजनाको वनमाषण कायष सम्पन्न भएपवछ 

उपभोक्ता सवमवतलाई कवम्तमा ६ मवहना सम्मको लावग वववभन्न वनमाषण पिातका कृयाकलापहरु माफष त सहयोग 

गरिन्छ । वनमाषण पिातका चिणबर्द् कृयाकलापहरुको सञ्चालनबाट उपभोक्ता सवमवतहरुको विगोपना 

व्यवस्थापनमा िमता अवभबवृर्द् हुन्छ । योजनाहरुको वनयवमत सञ्चालन तथा ममषत सम्भािको लावग ग्रामीण 

ममषत सम्भाि कायषकताषहरुलाई िि बनाईन्छ । प्रत्येक खानेपानी योजनामा खानेपानी सिुिा योजना तजुषमा गरि 

कायाषन्वयन गरिन्छ ।  

सामाविकः कुनै पवन योजना शरुु गनुष भन्िा पवहला समिुायको ववद्यमान अवस्था ि आवश्यकताको 

नक्साङ्कन गरिन्छ । सम्भाव्यता अध्ययन गिाष प्रावववधक तथा वाताविणीय पिहरुको मात्र सम्भाव्यता नहिेी समिुायमा भएको सामावजक वववाि, समिुायको प्रवतबर्द्ता आवि 

जस्ता पिहरुको ववशे्लर्णको आधािमा सामावजक अवस्थाको समेत लेखाजोखा गरिन्छ । योजना तजुषमा, योजना तयािीका 

कृयाकलापहरु, योजना वनमाषण ि योजना वनमाषण 

पिातको व्यवस्थापनको वजम्मेवािी वनवाषवचत 

उपभोक्ता सवमवत ि उपभोक्ताहरुकै हातमा हुन्छ, 

परियोजनाले सामावजक सहजीकिण ि प्रावववधक 

सहयोग मात्र गिषछ । योजना तजुषमा िवेख वनमाषण पिात 

सम्मका सबै कृयाकलापहरु समिुाय आफैले गने हुनाले 

योजना हस्तान्तिण गनुष आवश्यक हुिनै । योजनाको शरुु 

िवेखका सबै प्रकृयामा परियोजनाको लैङ्गीक समानता तथा सामावजक समावेशीकिणको अवधािणा अनसुाि मवहलाहरुको 

कवम्तमा ५० प्रवतशत ि िवलत, जनजाती लगायतका वसमान्तकृत समिुायको समानपुावतक प्रवतवनवधत्व सवहतको सहभावगता ि 

सेवा ग्रहणको सवुनविततालाई सावधानीपवूषक हरेिन्छ । यस प्रकृयाका केही मखु्य कृयाकलापहरुमा सान्िवभषकता अनसुाि शैविक, 

धावमषक, सामावजक एवं िाजनैवतक नेताहरुको पवन सहभावगता िहने गिषछ । यस प्रकािको समावेशी सहभावगताले योजनाको सबै प्रकृयामा गरिने वववभन्न बैठक, भेला ि सावषजवनक 

सनुवुाई तथा परििणहरुको माध्यमबाट सबैल ेयोजनाको सब ैसचूनाहरु जानकािी प्राप्त गिषछन,् जसले गिाष पाििवशषता कायम हुने, सामावजक एकतामा टेवा पगु्ने ि योजना प्रवतको 

अपनत्व बवृर्द् गनषमा मद्दत पगु्छ । योजना प्रवतको अपनत्वले योजनाको विगो व्यवस्थापनमा महत्वपणूष योगिान गिषछ । 

प्रादवदिक, सामादजक, वाताविणीय, दवत्तीय तथा संस्थागत दिगोपना 

Access to water and sanitation is a right – the principle of non-discrimination 

दिगो खानेपानी योजनाको लादग एदककृत प्रणाली   

खानेपानीको लादग न्यूनतम मापिण्ड 

परिमाण: प्रवत व्यवक्त प्रवत विन ४५ वलटि वा सोभन्िा बढी 

पहुुँच: पानी बोक्ने समय (आउुँिा जाुँिा): १५ वमनेट वभत्र 

दवश्वसनीयता: वर्ष भरि पानीको उपलब्धता 

गुणस्ति: जैववक प्रिरु्णबाट मकु्त (वप.ए. परििण) 

 

 



िातािरणीय विगोपना, िलिायु पररिततन अनुकुलन तथा प्रकोप िोविम न्यूनीकरणः परियोजनाले स्रोतमा भएको पानीको िमता कायम िाख्नको लावग 

पनुभषिण, धािण (रिटेन्शन) ि पनुः प्रयोगको वसर्द्ान्त, संििण तथा जोवखम न्यूनीकिणका कृयाकलापहरु ि  विृािोपण माफष त पानीका स्रोतहरु संििण गने कायषलाई प्रोत्सावहत 

गिषछ । सामिुावयक वनको व्यवस्थापनले पवन जलाधाि िेत्रको संििण गिेको हुन्छ । प्रकोप जोवखम प्रवतिोधात्मक वडजाईन ि 

जोवखम न्यनूीकिणका कृयाकलापहरुले बाढी, पवहिो, खडेिी ि भकुम्प जस्ता प्रकोपबाट हुने िवतलाई न्यनूीकिण गिषछ । जलवायु 

परिवतषन अनकुुलनको एउटा उिाहिण के हो भने पानीका श्रोतहरुमा पानी ट्याङ्की वनमाषण गरिन्छ ि सकु्खा मौसमको लावग अवतरिक्त 

पानी भण्डािणको लावग ट्याङ्की संगै थप संिचनाहरु बनाईएका हुन्छन ्। यस प्रकािका स्रोत संििणले पानीको बहाव बढी भएको 

बेला पानी भण्डािण गिी सोको प्रयोग सकु्खा मौसममा गने गरिन्छ । खानेपानी पानी सिुिा योजनाको कायाषन्वयनले योजनाहरुमा 

प्रकोप जोवखम न्यनूीकिण ि जलवाय ुपरिवतषन अनकुुलनका कायषहरु जस्तैः जोवखम पवहचान, स्रोत संििण तथा सधुाि, सञ्चालन 

तथा ममषत सम्भाि व्यवस्थापन, विृािोपण, सतह पानी वनकास व्यवस्थापन, पानी पनुभषिण खाडल, पशलुाई पानी खुवाउने डुुँण वनमाषण आवि कृयाकलापहरुलाई समेत समेटेको 

हुन्छ । नयाुँ सडक वनमाषणले गिाष हुने भ–ूिय वचन्ताजनक छ ि परियोजनाले यसबाट हुने िवतबाट बच्नको लावग समिुायलाई सवजकिण गिषछ ।  
 

खानेपानी योजना दिगोपनाका मुख्य सुचकहरु खानेपानी योजना दिगोपनाका सहायक सुचकहरु   

1. उपभोक्ता समिमि दिाा िथा नवीकरण 

2. योजनाको सञ्चालन अवस्था 

3. ग्रािीण ििाि सम्भार कायाकिााको मनयमुक्त िथा पररचालन 

4. सञ्चालन िथा ििाि सम्भार कायामवमिको कायाान्वयन/पालना 

5. मियाशील ििाि सम्भार कोष िथा मनयमिि पानी शलु्क भकु्तानी 

6. उपभोक्ता समिमिको मनयमिि बैठक 

7. खानेपानी सरुक्षा योजनाको कायाान्वयन/पालना 

1. उपभोक्ता समिमििा ररक्त पद पमूिा हुने गरेको 

2. वामषाक सािारण सभा मनयमिि गरर गाउँपामलकािा प्रमिवेदन पेश गने गरेको 

3. खानेपानी सरुक्षा योजना र सञ्चालन िथा ििाि सम्भार योजना को कायाान्वयन 

अवस्थाको वामषाक समिक्षा हुने गरेको  

4. जगेडा पार्ापजुाा िथा औजारहरुको व्यवस्थापन भएको  

5. लेखा िथा खािापािा व्यवस्थापन र अमभलेखीकरण गररएको  

6. सहकारीिा शेयर सदस्यिा/आवद्धिा भएको  

 

वित्तीय: योजनाको ममषत सम्भाि गनष, जगेडा पाटषपजुाष तथा औजाि खरिि गनष ि ग्रामीण ममषत सम्भाि कायषकताषको पारिश्रवमक भकु्तानी गनषको लावग ममषत सम्भाि कोर्को स्थापना 

गरिन्छ । यसको लावग पानी महसलुको वनधाषिण ि संकलन गने कायष योजना कायाषन्वयन चिण िवेख नै शरुु गरिन्छ । सञ्चालन तथा ममषत सम्भाि कोर् व्यवस्थापनको कायषलाई 

सहज बनाउन उपभोक्ता सवमवतहरु सहकािीमा आबर्द् हुनपुने कायषलाई पवन परियोजनाले प्राथवमकताकासाथ कायाषन्वयनमा ल्याएको छ । सञ्चालन तथा ममषत सम्भाि कोर् 

सहकािीमा जम्मा गिाष सहकािीबाट एकावति, ब्याज आजषन भई कोर् बवृर्द् भएको छ भने अको वति सो िकमबाट समिुायलाई लघ ुववत्त सेवा पवन प्राप्त भईिहेको छ । लघ ुववत्त 

सेवाबाट जनताले जलस्रोतमा आधारित आयआजषनका कृयाकलापहरु सञ्चालन गरििहकेा हुन्छन । परियोजनाले आयआजषनको लावग वववभन्न प्रवववध ि िमता ववकासमा सहयोग 

गिषछ । खानेपानीका उपभोक्ताहरुको आयआजषनमा बवृर्द् भएमा उनीहरुको पानी महसलु वतने िमतामा बवृर्द् हुन्छ ि जसले योजनाको समग्र विगोपनामा योगिान पु¥याउछ । 

 

सञ्चालन तथा ममषत सम्भाि कोर्को संस्थागत विगोपना तीन वटा मखु्य सिोकािवालाहरुः उपभोक्ता सवमवत, सहकािी ि गाउुँपावलका ववचको समन्वयात्मक कायषहरु माफष त 

सवुनवित गरिन्छ । संघीय तथा प्रािवेशक काननुहरुको आधािमा गाउुँपावलकाहरुले स्थानीय ऐन, काननु तथा नीवत वनयमहरु बनाउछन ्। गाउुँपावलकाहरु खानेपानी व्यवस्थापन 

सम्बवन्ध स्थानीय नीवत वनमाषण, नागरिकहरुलाई स्वच्छ खनोपानीको सेवा उपलब्ध गिाउन ि खानेपानी योजनाहरुको सञ्चालन 

अवस्थाको अनगुमन गनषको लावग वजम्मेवाि िहन्छन ्। परियोजनाले गाउुँपावलकालाई खानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता  व्यवस्थापन 

वनिवेशका तयािीमा सहयोग गिषछ । खानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता  व्यवस्थापन वनिवेशकामा उल्लेवखत प्रावधान अनसुाि खानेपानी, 

सिसफाइ तथा स्वच्छता सेवा व्यवस्थापनको वजम्मेवािी खानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता  व्यवस्थापन बोडषको हुन्छ । खानेपानी, 

सिसफाइ तथा स्वच्छता  व्यवस्थापन बोडषको संस्थागत िमता अवभबवृर्द्को लावग परियोजनाने सहयोग गिषछ ।   

गाउुँपावलकाको आवश्यकता ि चाहनामा परियोजनाको िेत्रगत अनभुवसंग सम्बवन्धत अन्य नीवत वनयमहरु बनाउन समेत परियोजनाले 

सहयोग गनष सक्िछ । परियोजनाले गाउुँपावलकाको जलस्रोतसंग सम्बवन्धत योजनाहरुको प्राथवमकीकिण सवहतको जलउपयोग गरुुयोजना 

तथा जीववकोपाजषन कायाषन्वयन योजना तयािीमा प्रावववधक सहयोग गिषछ ।  

परियोजनाले उपभोक्ता सवमवतहरुलाई सहकािीमा आबर्द् भई सञ्चालन तथा ममषत सम्भाि खाता खोल्न पे्ररित गिषछ । आपतकालीन 

अवस्थामा सहकािीहरुले योजनाको आवश्यक ममषतको लावग उपभोक्ता सवमवतलाई तत्काल िकम उपलब्त्र गिाउन सक्िछन ् । साथै 

सहकािीहरु जीववकोपाजषन प्रवर्द्षन, िमता ववकासका कृयाकलापहरु, सधुारिएको चलु्हो वनमाषण, योजनाको लावग जगेडा पाटषपजुाष व्यवस्थापन आविको लावग पवन महत्वपणूष 

भवुमका वनवाषह गिषछन ्। सहकािीहरूले मनुाफाबाट वनवित अंश छुट्टयाई ममषत सम्भाि कोर् स्थापना गिषछन ्। तसथष सहकािीहरु खानेपानीको व्यवस्थापनको लावग सावषजवनक–

वनजी साझेिािीको एउटा अवभन्न अंग हुन ्। 

उपभोक्ता सवमवतका पिावधकािीहरु प्रत्येक वर्ष हुने वावर्षक साधािण सभाबाट वनवाषवचत हुन्छन ् । योजनाको वनयवमत सञ्चालन तथा ममषत सम्भाि गिी सेवा स्ति कायम िाख्न 

उपभोक्ता सवमवतको अग्रणी भवुमका िहन्छ । योजनाको समग्र विगो व्यवस्थापनको लावग उपभोक्ता सवमवतको िमता अवभबवृर्द् गिाईन्छ । सञ्चालन तथा ममषत सम्भाि सम्बवन्ध 

िवैनक कायष ग्रामीण ममषत सम्भाि कायषकताषले गिषछ भने पानी धािाको सामान्य ममषत तथा सिसफाइको कायष मवहला धािा समहुले गिषछ । 

साझा दजम्मेवािी: गाउँपादलका,  उपभोक्ता सदमदत ि सहकािी 



 

जनताको स्वस्थकि जीवन ि वहतको लावग खानेपानीको उवचत व्यवस्थापन गनुष महत्वपणुष हुन्छ । परियोजनाले जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको अवधकाि प्रयोग गनष सहयोग गिषछ 

। झन्डै ६०० भन्िा बढी खानेपानी तथा सिसफाइका योजनाहरु वनमाषणमा सहयोग गिाषको अनभुवबाट ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनालाई खानेपानी योजनाको विगो 

व्यवस्थापनको लावग के गिाष उपयकु्त हुन्छ भन्ने कुिाको वसकाई भएको छ । यो वसकाईबाट परियोजना स्थानीय सिकाि तथा स्थानीय संघ संस्थाहरुको संस्थागत िमता 

अवभबवृर्द्मा सहयोग गिी  खानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता िेत्रको विगोपना व्यवस्थापन सम्बवन्ध संस्थागत पर्द्वत  स्थापना  हुन सक्ने वनष्कर्षमा पगेुको छ । परियोजनाले यो 

वसकाईलाई आत्मसात गिेको छ । 

 

सम्पकय  
 
 
 
 
 
 

 

www.rvwrmp.org.np  

  

प्रादवदिक सहयोग इकाईहरुुः अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजुिा, डडेल्िुिा, िैलेख, िाचुयला, डोटी, हुम्ला ि कैलाली 

परियोजना सहयोग इकाई:  

अमिगढी नगिपावलका – ५ , डडेल्धिुा  

सिुिूपविम प्रिशे, नेपाल  

फोन: + ९७७ -९६-४१०४१३/४१०४१४  

फ्याक्स: + ९७७ -९६-४१०४१५  

ईमेल: info@rvwrmp.org.np 

 

सम्पकय  कायायलय: 

मानभवन, जावलाखेल, लवलतपिु , नेपाल  

फोन: + ९७७ -१- ५५५०६२८/५५४३३०१  

फ्याक्स: + ९७७-१-५५२१४१७  

 

“यो सामग्री युिोपेली संघ ि वैिेवशक मावमला मन्त्रालय, वफनल्याण्ड समेतको आवथषक सहयोगमा उत्पािन गरिएको हो । यसमा व्यक्त 

गरिएका दृवष्टकोणहरुले युिोपेली संघ वा वैिेवशक मावमला मन्त्रालय, वफनल्याण्डको आवधकारिक धािणा प्रवतवबवम्बत गिैन ।” 

http://www.rvwrmp.org.np/
https://www.facebook.com/rvwrmp/
https://twitter.com/waternepal
https://www.instagram.com/water_for_life_nepal/
http://rvwrmp.org.np/rvwrmp-videos.html
mailto:info@rvwrmp.org.np

