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खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्यववधि २०७९ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन धमधतिः २०७९।१०।१६ 

प्रस्तावनािः  नेपालको संवविानले आिारभतू स्तरको खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्वच्छता सवुविालाई नागररकको आिारभतू 
अधिकारको रुपमा प्रत्र्ाभतू गरेको छ । हालका दिनमा 
सरसफाइको िार्ारा फरावकलो भइ प्रधतष्ठा, स्वास््र्, ववकास 
धनमायण, जनजीववका, सामजजक सशजिकरण र समवृिको 
आिारस्तम्भको रुपमा ववस्ताररत भई सरसफाइलाई राविर् 
ववकासको अधभन्न अंगको रुपमा धलन थाधलएको छ । र्स 
सन्िभयमा पूणय सरसफाइलाई महत्व दिई कार्यक्रमहरु संचालन गनय 
वाञ्छनीर् भएकाले, स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को 
िफा १०२ अधिकार पर्ोग गरी माडी गाउँकार्यपाधलकाले र्ो 
कार्यववधि बनाएको छ । 

पररच्छेि-एक 

प्रारजम्भक 
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१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ 

क)  र्ो कार्यववधिको नाम "खानपेानी सरसफाइ तथा स्वच्छता, 
कार्यववधि २०७९ रहेको छ । 

ख)  र्ो कार्यववधि तरुुन्त लागू हनुेछ । 

२  पररभाषािः  ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स 
कार्यववधिमािः  

क) "सरसफाइ" भन्नाले मानव मलमतु्रको सरुजित धबसजयका 
लाधग सेवा र सवुविाहरुको व्र्वस्थालाई बजुिन्छ । 
र्स शब्िले फोहोरमैला संकलन र फोहोर पानीको 
ववसजयन माफय त स्वच्छता कार्म गनुयलाई समेत 
बिुाउँिछ । जनस्वा्र् प्रवियनका लाधग गररएका 
ववधभन्न स्वस्थकर वक्रर्ाकलापहरुको समग्र कार्य न ै
सफाइ हो । 

ख)  "स्वच्छता" भन्नाले आफू र वररपररको वातावरण सफा 
गरी रोगको ववस्तार रोक्न ु र धबरामी हनुबाट बच्न 
अपनाइने सम्पूणय व्र्वहारहरुलाई बजुिन्छ । स्वच्छताले 
व्र्ाजि र समिुार्को स्वस्थ आनीबानी समतेलाई 
जनाउँछ । 

ग) "सफार स्वच्छ अवस्था" भन्नाले सफा र स्वच्छ चरणका 
सूचकहरु परुा गरेपधछ सम्बजन्ित सधमधतबाट अनमुोिन 
एवम ्प्रमाणीकरण भएको अवस्थालाई जनाउँछ । 

घ) "पूणय सरसफाइ उन्मखु अवस्था" भन्नाले र्स कार्यववधिमा 
उल्लेजखत सफा र स्वच्छ पूणय सरसफाइ उन्मखु िवैु 
चरणका  सूचकहरु परुा गरेपधछ सम्बजन्ित सधमधतबाट 
अनमुोिन एवम ् प्रमाणीकरण भएको अवस्थालाई  

जनाउँछ । 
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ङ) "सावयजधनक शौचालर्" भन्नाले सावयजधनक स्थानमा 
वहंडडलु गने जो कोही व्र्ाजिले प्रर्ोग गनय सक्ने 
प्रर्ोगकताय- मैत्री शौचालर्लाई बिुाउँछ । 

च) "संस्थागत शौचालर्" भन्नाले ववद्यालर् कार्ायलर् स्वास््र् 
संस्था जस्ता सावयजधनक धनकार्हरुमा धनमायण गररएका 
प्रर्ोगकताय-मैत्री शौचालर्लाई बिुाउँछ । 

छ) "सामाजजक समावेशीकरण" भन्नाले समिुार्को सबै धलङ्ग, 
जात, जाधत, वगय, िमय व्र्वसार् र सबै िेत्रका व्र्ाजिको 
र्ोजना तजुयमा र धनणयर् प्रवक्रर्ा र सेवा सवुविामा पहुँच 
रहेको अवस्था बिुाउँछ । 

ज) "ववपद् व्र्वस्थापन" भन्नाले बाढी- पवहरो, आगलागी, 
भकूम्प, भ-ूिर् र रोगव्र्ाधिजन्र् महामारी जस्ता 
प्राकृधतक एवम ्मानव सजृजत ववपद् सम्बन्िी पूवय तर्ारी, 
उिार, पनुयलाभ, पनुस्थापना र पनुिःधनमायण व्र्वस्थापनको 
समविगत व्र्वस्थालाई बिुाउँछ । 

ि) "प्रर्ोगकताय-मैत्री खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका 
सवुविारु" भन्नाले शारीररक रुपले असिम र अपाङ्गता 
भएका बालबाधलका तथा जेष्ठ नागररक आदि सबैलाई 
प्रर्ोग गनय सजजलो हनुे प्रर्ोगकताय-मैत्री सवुविाहरुलाई 
बिुाउँछ । 

ञ) "बानी व्र्वहार ववकास" भन्नाले शौचालर्को प्रर्ोग, 
साबनु पानीले हात िनुे, मवहलाको मवहनावारी 
व्र्वस्थापन लगार्त अन्र् सरसफाइ र स्वच्छता 
सम्बन्िी आनीबानीको धनरन्तर प्रवक्रर्ालाई बिुाउँछ । 

ट) "दिगो सरसफाइ" भन्नाले स्वचाधलत र धनर्धमत रुपमा 
संचाधलत सरसफाइलाई बिुाउँछ । 
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ठ) "सरुजित पानी" भन्नाले मानव स्वास््र्लाई हानी गने 
भौधतक, जैववक र रसार्धनक पिाथयहरु नरहेको पानीलाई 
बिुाउँछ । 

ड) "सरोकार वाला" भन्नाले सरकारी, गैरसरकारी कार्ायलर् 
तथा धनकार्, राजनीधतक िल, ववद्यालर्, सहकारी, 
धनजीिेत्र, नागररक समाज, सञ्चार िते्र, उपभोिा 
सधमधतहरु लगार्तका सरोकारवालाहरुलाई बिुाउँछ । 

पररच्छेि-िईु 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वर् सधमधत 

३.   गाउँपाधलका स्तरीर् खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 
समन्वर् सधमधतिः  (१)   माडी गाउँपाधलका स्तररर् खानपेानी, 
सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वर् सधमधतको गठन िेहार् 
बमोजजम हनुे छ ।  

क)  सम्बन्िीत स्थानीर् तहको प्रमखु वा अध्र्ि -अध्र्ि 

ख) उपप्रमखु वा उपाध्र्ि                 -सिस्र् 

ग) सम्बन्िीत स्थानीर् तहका सबै वडाका वडा अध्र्ि                                                 
-सिस्र् 

घ) सम्बन्िीत स्थानीर् तह धभत्रका सरुिा धनकार् प्रमखु वा 
प्रधतधनधिहरु   -सिस्र् 

ङ) स्वास््र् र सरसफाइ फोहोरमैला व्र्वस्थापनको िेत्रमा 
काम गने गै.स.स. मध्र्ेबाट सधमधतले मनोनर्न गरेको एक 
मवहला सवहत िईु जना              -सिस्र् 

च) सम्बन्िीत स्थानीर् धनकार्को प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत                                          
-सिस्र् 

छ) संर्ोजक, वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन सधमधत                                                 
-सिस्र् 
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ज) वाससँग सम्वजन्ित शाखाका प्रमखुहरु       -सिस्र् 

ि) जशिा शाखा                         -सिस्र् 

ञ) प्रमखु वास ईकाइ                    -सिस्र् सजचव 

(२) सधमधतले आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् तहधभत्र काम गने 
वाससँग समबजन्ित अन्र् सरोकारवालाहरुलाई सधमधतको 
बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(३)  खलुा दिसाको दिगोपना र पूणय सरसफाइ अधभर्ान 
कार्यन्वर्नका लाधग सधमधतले वडा स्तररर् 
सधमधतलाईसमेत प्रववधिक सहर्ोग गनय आवश्र्कता 
अनसुार कार्यिल गठन गरी पररचालन गनय सक्नछे । 

(४)  कुनै कारण वास ईकाइका प्रमखु बैठकमा अनपुजस्थत 
भएमा वाससँग सम्बजन्ित अन्र् शाखाका प्रमखुहरु मध्र् े
अध्र्िले तोकेको व्र्ाजिले सिस्र् सजचवको रुपमा काम 
गने छ । 

४.  गाउँपाधलका स्तररर् खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 
समन्वर् सधमधतको काम कतयव्र् र अधिकारिः (१) सधमतको काम 
कतयव्र् र अधिकार िेहार् बमोजजम हनुेछिः 

क) स्थानीर् तहको िेत्रधभत्र सम्पूणय नागररकहरुलाई खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्वच्छता सवुविा सधुनजिताका लाधग स्थानीर् 
तह स्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र्ोजना 
तजुयमा गने । 

ख) खलुा दिसामिु िेत्र घोषणालाई दिगो बनाउँिै पूणय 
सरसफाइ सधुनितता गने । 

ग) पूणय सरसफाइ र स्वच्छता सम्बजन्ि बानी व्र्वहार ववकास 
गनय अधभर्ान संचालन गने । 
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घ) पूणय सरसफाइ फोहोरमैला व्र्वस्थापनका लाधग वडास्तररर् 
खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सधमधतलाई आवश्र्क 
सहर्ोग गने व्र्वस्था धमलाउने । 

ङ) खानेपानी, स्वास््र्, सरसफाइ तथा स्वच्छता तथा 
फोहोरमैला व्र्वस्थापन िेत्रमा काम गने संस्थाहरुको श्रोत 
र सािनलाई एवककृत पररचालन गने व्र्वस्था धमलाउन े। 

च) स्थानीर् तहको िेत्रधभत्र रहेका स्वास््र्, सरसफाइ र 
फोहोरमैला व्र्वस्थापनका िेत्रमा काम गने संस्थाहरुबीच 
समन्वर् गने ।  

५.   वडास्तररर् खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वर् 
सधमधतिः  (१)   माडी गाउँपाधलकाको प्रत्र्के वडाहरुमा वडास्तररर् 
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वर् सधमधतको गठन िेहार् 
बमोजजम हनुे छ ।  

क) सम्बजन्ित वडा अध्र्ि               -संर्ोजक 

ख) सम्बजन्ित वडा सधमधतका सिस्र्हरु    -सिस्र् 

ग) सम्बजन्ित  वडा बाट प्रधतधनधित्व गने वडा कार्यपाधलका 
सिस्र्हरु       -सिस्र्                                                           

घ) वडाका स्वास््र् संस्था प्रमखु           -सिस्र् 

ङ) स्वास््र् र सरसफाइ फोहोरमैला व्र्वस्थापनको िेत्रमा 
काम गने संस्थामध्र्े सधमधतले मनोनर्न गरेको एक मवहला 
सवहत धतन जना                  -सिस्र् 

च) वडा सजचव                  -सिस्र् सजचव 

६.  वडास्तररर् खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वर् 
सधमधतको काम कतयव्र् र अधिकारिः (१) सधमधतको काम कतयव्र् र 
अधिकार िेहार् बमोजजम हनुछेिः 
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क) सम्बजन्ित वडालाई खलुा दिसामिु, पूणय सरसफाइर्िु 
िेत्र वनाउने र्ोजना कार्ायन्वर्न गने । 

ख) सम्बजन्ित वडामा खलुा दिसामिु िेत्र घोषणालाई दिगो 
बनाउँिै पूणय सरसफाइ सधुनजितता कार्म गने । 

ग) सम्बजन्ित वडा धभत्ररहेका स्वास््र्, सरसफाइ र 
फोहोरमैला व्र्वस्थापनका िेत्रमा काम गने संस्थाहरु धबच 
समन्वर् गने । 

घ) सम्बजन्ित वडामा गठन भएका टोल ववकास संस्थाहरुलाई 
सम्बजन्ित वडाको खलुा दिसामिु आनीवारी पररवतयन र 
पूणय सरसफाइ अधभर्ानमा पररचालन गने । 

ङ) सम्बजन्ित वडा स्तरमा स्वास््र्, सरसफाइ र फोहोरमैला 
व्र्वस्थापनका िेत्रमा काम गने संस्थाहरुको श्रोत र 
सािनलाई एवककृत रुपमा पररचालन गने व्र्वस्था 
धमलाउने । 

च) सम्बजन्ित वडा स्तरमा पूणय सरसफाइ र स्वच्छता सम्बजन्ि 
बानी व्र्वहार धबकास गनय ववधभन्न कृर्ाकलापहरु संचालन 
गने । 

छ) गाउँपाधलकास्तररर् खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 
सधमधतबाट प्राप्त धनिेशनहरु कार्ायन्वर्न र आवश्र्क 
समन्वर् गने । 

७.  सधमधतको बैठकिः   (१) समन्वर् सधमधतको बैठक सम्बजन्ि 
व्र्वस्था िेहार् बमोजजम हनुछेिः 

क) बैठकका लाधग ५१% सिस्र्को उपजस्थती लाई गणपरुक 
संख्र्ा माधनने छ । 

ख) समन्वर् सधमधतको बैठक आवश्र्कता अनसुार जनुसकैु 
समर्मा पधन बस्न सवकने छ । 
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ग) सधमधतका पिाधिकारीले बैठक वसेको दिन गाउँपाधलकाले 
तोके बमोजजमको बैठक भत्ता पाउने छन ्। 

घ) िफा ३ (१) र िफा ५ (१) बमोजजमको गदठत सधमधतको 
बैठक सम्बजन्ि व्र्वस्था माधथ उल्लेख उपिफा क, ख, ग 
बमोजजम हनुे छ । 

पररच्छेि-तीन 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्र्वस्थापन कोष 

८.  कोषको व्र्वस्थापनिः  (१) र्स कार्यववधिको अधिनमा रवह 
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्र्वस्थापन कोषको स्थापना 
गररने छ । सो कोषमा िेहार् बमोजजमको रकम हनु ेछिः      

क)    नेपाल सरकारबाट प्राप्त हनुे रकम । 

ख) प्रिेश सरकारबाट प्राप्त हनुे रकम । 

ग) गाउँसभाबाट कोषमा प्राप्त हनुे रकम । 

घ) िात ृ मलुकु, िात ृ संस्था, अन्तराविर्, राविर् र स्थानीर् 
गैरसरकारी संस्थाबाट कोषको नाममा सोिै प्राप्त भएको 
रकम । 

ङ) कोषलाई अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त हनुे रकम । 

९.  कोष संचालनिः कोषको रकम सधमधतबाट माडी गाउँपाधलका 
िेत्रधभत्रका कुनैपधन बैंकमा खाता खोली जम्मा गररने छ । कोषको 
खाता प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत र आधथयक प्रशासन शाखा 
प्रमखुको संर्िु िस्तखतबाट सञ्चालन हनुेछ । कोषमा जम्मा 
भएको रकम िेहार्को कार्यको लाधग मात्र गररने छ । 

क)    पूणय सरसफाइ उन्मखु घोषणा अधभर्ान संचालन 
कार्यक्रमहरु संचालन गनय । 

ख)  ववपद्को कारणबाट भएको फोहोर मैला तथा प्रिषुणको 
ववसजयन (धडस्पोजल) गने । 
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ग) फोहोर मैला व्र्वस्थापन र पूणय सरसफाइ व्र्वस्थापनका 
लाधग सचेतनामलुक कार्यक्रम संचालन गने । 

घ) पूणय सरसफाइ र फोहोर मैला  व्र्वस्थापन गने कार्यमा 
संलग्न सािेिार संस्थाहरुसँग सािेिारी गने । 

ङ) जशसा तथा प्लास्टीक जन्र् मिु पाधलका बनाउने अधभर्ान 
संचालन गने । 

च) कोषको रकम फोहोर मैला व्र्वस्थापन र पूणय सरसफाइ 
बाहेकका कार्यमा खचय गनय पाइने छैन । 

१०.  लेखापरीिणिः  (१) लेखा पररिण सम्बजन्ि व्र्वस्था िेहार् 
बमोजजम हनुेछिः 

क) कोषको आम्िानी खचयको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको 
लेखा प्रणाली बमोजजम राजखने छ 

ख) कोषको आन्तररक लेखा परीिण आन्तररक लेखा पररिण 
शाखाबाट र अजन्तम लेखा पररिण प्रचधलत काननु 
बमोजजम हनुे छ । 

पररच्छेि-चार 
अनगुमन,मूल्र्ाकंन तथा प्रधतवेिन 

११. अनगुमन, मूल्र्ाकंन र प्रधतवेिनिः (१) कार्यक्रमको प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्न,गणुात्मक उपलजब्ि र दिगोपनाका लाधग धनरन्तर 
अनगुमन, मूल्र्ांकन, र प्रधतविेन तर्ारी गने कार्यलाई संस्थागत 
गररने छ । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गनयका लाधग 
घरार्सी तथा संस्थागत तहमा समते अनगुमन र मूल्र्ांकन गनुय पने 
छ । अनगुमनका नीधतगत पि, कार्ायन्वर्न ववधि, बािा अवरोि, 
चनुौती, अवसर, कार्य कुशलता, प्रभावकारीता तथा प्राववधिक पि 
लगार्तका ववषर्हरुमा केजन्ित रहने छ । अनगुमन मूल्र्ांकन 
कार्य अनसूुची २ बमोजजम हनुे छ । 



 

10 
 

१२. परुस्कार सम्मान र किरिः (१) गाउँपाधलका िेत्रको ववधभन्न 
तहमा, पूणय सरसफाइ अधभर्ान संचालनमा ववषेश र्ोगिान 
परुर्ाउने व्र्ाजि समूह र संस्था आदिलाई सम्मान एवम ्
परुस्कृत गनय सवकन ेछ । 

(२) पूणय सरसफाइ उन्मखु हनुे वडा तथा टोललाई िेहार् बमोजजम 
परुस्कृत गररने छिः  

(क) पूणय सरसफाइ उन्मखु वडा भएको प्रमाजणकरण भएमा सबै 
भन्िा पवहले घोषणा हनुे वडालाई सम्मान, परुस्कार तथा 
प्रमाणपत्र प्रिान गररने । 

(ख) पूणय सरसफाइ उन्मखु टोल भएको प्रमाणीकरण भएमा सबै 
भन्िा पवहले घोषणा हनुे टोललाई सम्मान, परुस्कार तथा 
प्रमाणपत्र प्रिान गररने । 

१३. संशोिनिः र्स कार्यववधिलाई व्र्वजस्थत र प्रभावकारी रुपमा 
कार्ायन्वर्न गनय गाउँ कार्यपाधलकाले आवश्र्कता अनसुार संशोिन 
गनय सक्ने छ । 

१४. बचाउ तथा खारेजीिः र्स कार्यववधिमा व्र्वस्था भएका कुराहरु 
प्रचधलत संजघर् कानून, प्रिेेश कानूनसँग बाजिएमा बाजिएको 
हिसम्म स्वतिः अमान्र् हनुे छ । 

अनसूुची १ 

िफा ४ को (ख) सँग सम्बजन्ित 

१. सफा तथा स्वच्छ िते्रिः र्स चरणमा धनम्न धलजखत 
कृर्ाकलाप संचालन गररने छिः- 

क)  िफा ३ (१) र िफा ५ बमोजजमको गदठत 
सधमधतहरुलाई सकृर् गररने छ । 

ख) समन्वर् सधमधत र सरोकारवालाहरुको सहभागीतामा खलुा 
दिसामिु िेत्र घोषणाको पनुरावलोकन  एवम ् त्र्स पधछ 
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संचालन गररने कृर्ाकलापहरुलाई सहर्ोग गनय कार्यिल 
गठन गररने छ । 

ग) सरोकारवालाहरुको सहभाधगतामा र सकृर्तामा गाउँपाधलका 
र वडासतररर् खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र्ोजना 
तजुयमा गररने छ । 

घ) गाउँपाधलका केन्ि िेजख वडा र टोल तहमा खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बजन्ि मानव संशािन 
ववकासका लाधग िमता ववकास ताधलम तथा अधभमजुखकरण 
गोष्ठीहरु आर्ोजना गररने छ । 

ङ) खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छतासँग सम्बजन्ित ववधभन्न 
ववषर्हरु चपीको समजुचत प्रर्ोग, व्र्ाजिगत सरसफाइ, 
न्रू्नतम आवश्र्क तथा सरुजित पानीमा पहुँच तथा प्रर्ोग, 
सरुजित खानाको प्रर्ोग, सफा र स्वच्छ घर, ववद्यालर् 
स्वास््र् संस्था एवम ्कार्यलर्, ठोस तथा तरल फोहोरको 
व्र्वस्थापन, ढल तथा मानव मलमतु्रीर् फोहोर 
व्र्वस्थापन, वातावरणीर् सरसफाइ आदिका ववषर्मा आम 
संचारको प्रर्ोग, अनजुशिण, गोष्ठी तथा घरिैलो कार्यक्रम 
माफय त जनचेतनामलुक कृर्ाकलाप संचालन गररने छ । 

च) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबियनको व्र्ापक 
प्रचार प्रसार गनयका लाधग स्थानीर् पररवेश र भाषा अनरुुप 
सूचना, जशिा र संचार सामाग्रीहरुको ववकास र ववतरण 
गररने छ । 

छ) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सामाग्रीहरुको ग्रामीण 
िेत्रसम्म पहुँच ववस्तार गनय धनजी िेत्रसँग सहकार्य गररने 
छ । 
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ज) सवै घरिरुीमा चपी एवम ्संस्थागत धनकार् र आवश्र्कता 
अनसुार सावयजधनक स्थानमा शौचालर्हरुको धनमायण गरी 
चपीमा सबैको पहुँच र साबनु पानी सवहतको प्रर्ोगको 
सधुनजितता गररने छ । 

ि) आवश्र्कता अनसुार सबै सावयजधनक (बजार, िाधमयक तथा 
पर्यटकीर् स्थल लगार्त) आदि संस्थागत शौचालर्हरु 
प्रर्ोगकताय-मैत्री (वातावरण-मैत्री बाल-मैत्री लैङ्गीक-मैत्री 
अपाङ्गता र बिृ-मैत्री) बनाइने छ । 

ञ) घरिरुी, स्थानीर् संघसंस्था, क्लव, समूह, सधमधत आदि 
माफय त घरार्सी चपी, संस्थागत तथा सावयजधनक 
शौचालर्हरुको धनर्धमत ममयतसंभार र स्तरोन्नती गरी 
स्वच्छता कार्म गररने छ । बालबाधलकाको दिसालाई 
सरुजित ववसयजन गररने छ । 

ट) व्र्ाजिगत स्वच्छता एवम ् सावनु पानीले हात िनुे 
व्र्वहारको ववकासका लाधग घर, संस्थागत धनकार्, 
सावयजधनक शौचालर्, होटेल, क्र्ाजन्टन आदिमा साबनु 
पानीसवहत हात िनुे स्थानको धनमायण सम्बजन्ि जजम्मवेार 
पिले गनुय पने छ । 

ठ) समिुार् पररचालन, आम संचार, सूचना जशिा सञ्चार 
सामग्रीहरु माफय त घरघर, टोलटोल र संस्थाहरुमा खाना 
खान ु अजघ, बच्चालाई खाना खवुाउन ु भन्िा अजघ दिसा 
गरेपधछ बच्चाको दिसा िोएपधछ फोहोर तथा ववषािी आदि 
छोएपधछ साबनु पानीले हात िनुे लगार्त थप व्र्ाजिगत 
स्वच्छता प्रवियन सम्बजन्ि ज्ञान, अभर्ासको प्रचार प्रसार र 
प्रिशयनी गररन ेछ । 
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ड) मवहलाहरुको माधसक िमयलाई प्राकृधतक प्रकृर्ाको रुपमा 
धलिैं र्सको स्वच्छता र व्र्वस्थापनको लाधग घरार्सी, 
ववद्यालर् तथा संस्थागत धनकार्मा माधसक िमय स्वच्छता 
व्र्वस्थापनका लाधग स्र्ानीटरी प्र्ाड वा अन्र् सािनहरुको 
सफाइ एवम ्सरुजित धबसजयन सम्बजन्ि ज्ञानको प्रचार प्रसार 
गररने छ । समिुार्, ववद्यालर्, संस्थागत धनकार् तथा 
सावयजधनक शौचालर्हरुमा स्र्ानीटरी प्र्ाड वा अन्र् 
सािनहरुको सफाइ एवम ् ववसजयन गने वैज्ञाधनक व्र्वस्था 
गररने छ । 

ढ) सरोकारवालाहरुसँग समन्वर् र सहकार्यमा सबै घरिरुी, 
सैस्थागत धनकार्, सावयजधनक स्थानहरुमा खानेपानी 
आर्ोजना धनमायण तथा पनुयस्थापना र ममयत सम्भार गरी 
आिारभतू स्तरको खानेपानीको पहुँच सधुनित गररने छ । 

ण) सरुजित खानेपानी अपाङ्गता भएका व्र्ाजिहरुसमेत सबैको 
पहुँच सधुनित गरी खानेपानी आर्ोजना र र्सका स्रोतहरु 
महुान, इनार, ह्यर्ाण्डपम्प, कुवा वपायतको पानी संकलन 
ट्ांकी आदिको संरिण गरी सरसफाइ र स्वच्छताका 
ववधभन्न वैज्ञाधनक उपार्हरु अवलम्वन गरी कार्म गररन ेछ 
। 

त) घरार्सी, संस्थागत तथा सावयजधनक स्थानहरुमा पानीको 
सरुजित व्र्वस्थापनका लाधग ज्ञान, सीप, अभ्र्ास सम्बजन्ि 
जनचेतना अधभबवृि गररन े छ । धनजी िेत्रसँगको 
सहकार्यमा घरार्सी, संस्थागत सामिुावर्क स्तरमा पानी 
प्रशोिन, शवुिकरण सम्बजन्ि सामाग्रीहरुको बजारीकरण 
गरी कुनै ववधि (वफल्टर, सोधडस, उमाल्ने, क्लोररनेशन वा 
अन्र्) को छनौट गने अवसर उपलब्ि गाराइने छ । 
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थ) समिुार् पररचालन र आम सञ्चार िेत्रिारा घरार्सी तहमा 
खाना प्रर्ोग सम्बन्िी सरुजित व्र्वहार जस्तै खाना राम्ररी 
पकाएर खाने, बासी खाना नखाने, खाएमा आवश्र्कता 
तापक्रम तथा शिुता कार्म गरी खाने, फलफूल तथा 
काचैं खाने खाद्यान्न राम्ररी िोएर सफा गरी खाने आदि 
बानी व्र्वहारको ववकास गररने छ । 

ि) सम्बजन्ित सरकारी, गैर सरकारी संस्था, उपभोिा संस्था, 
नागररक समाज आदिको संर्िु टोधलमाफय त संस्था, 
ववद्यालर्, होटल, रेिुरेन्ट, क्र्ाजन्टन, होस्टेल आदिमा 
प्रर्ोग हनुे खाना, खाना पकाउने तथा खानभेाँडाको सफाइ 
र स्वच्छता कार्म गनयकालाधग प्रभावकारी अनगुमन गररने  
छ । 

ि) घरार्सी एवम ् संस्थागत तहमा मवहला स्वास््र् 
स्वरं्सेववका, सामिुावर्क पररचालन एवम ् पूणय सरसफाइ 
स्वरं्म सेवकहरु माफय त घरार्सी सरसफाइको महत्व, घर 
तथा संस्थाधभत्र, बावहर सरसफाइ भान्सा तथा गोठको 
सरसफाइ, पशपंुजिको व्र्वस्थापन, ठोस फोहोर संकलन, 
वगीकरण, त्र्सको पनुिःप्रर्ोग जस्ता कार्यहरु गनय 
प्रोत्सावहत गररने छ ।  

न) घरार्सी तथा संस्थागत धनकार्बाट धनस्कासन भएको 
फोहोर पानीको व्र्वस्थापन तथा प्रर्ोग सम्बजन्ि ज्ञान, सीप 
सम्बन्िमा प्रजशिण तथा अधभमजुखकरण र प्रचारप्रसार 
गररने छ । 

प)   धनजी तथा सहकारी िेत्रसँगको सहकार्य र समन्वर्मा 
घरार्सी, सामिुावर्क तथा संस्थागत तहमा ठोस (कुवहने र 
नकुवहने) तथा तरल फोहोर व्र्वस्थापनका लाधग स्थानीर् 
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पररवेशमा उपर्िु हनु े प्रववधिको धसफाररस गनुयका साथै 
आवश्र्कता अनसुार धनमायण व्र्वस्थापन र संचालन गररन े   

छ । 

फ)   घर, संस्था, कार्ायलर्, समिुार् सावयजधनक स्थान आदिमा 
रहेको शौचालर्को खाल्डो/ सेप्टीक ट्ाङ्की भररएपधछ त्र्हाँको 
मानव मलमतु्रीर् फोहोरको उपचार गरी प्रर्ोग र संचालनमा 
ल्र्ाइने छ ।  

ब)  टोल ववकास संस्था, क्लव सधमधत आदििारा सामिुावर्क तथा 
सावयजधनक सम्पजत्त, गाउँ, टोल, बाटोघाटो, चौतारी, पाटीपौवा 
आदिको सरसफाइ गरी सामिुावर्क स्वच्छता प्रवियनमा 
सघाउ परुर्ाइने छ । 

भ)   गाउँपाधलकाको बजार तथा ववधभन्न पाधलका िेत्रमा ठोस 
फोहोरमैलाको उजचत संकलन, वगीकरण,  ढुवानी, प्रशोिन, 
पनुिः प्रर्ोग र अजन्तम धनस्कासनको एवककृत व्र्वस्थापनका 
लाधग स्र्ाधनटरी ल्र्ाण्डवफल साइटको धनमायण गनय पहल 
गररने छ । 

म)   अस्पताल, उद्योगिन्िा तथा कलकारखानाबाट धनस्कने ठोस 
तथा तरल फोहोर सोवह हाताधभत्र सरुजित स्थानमा नपेाल 
सरकारले तोकेको मापिण्ड अनसुार व्र्वस्थापन गरी अजन्तम 
ववसजयनका लाधग हाताबावहर  धनस्कासन गनय दिइने छ । 

र्)   गाउँपाधलका िेत्रका घरार्सी, संस्थागत, सावयजधनक 
स्थानलाई ध्र्ानमा राखी व्र्वजस्थत ढल प्रणालीको धनमायण 
गनयका लाधग र्ोजना तजुयमा गररने छ । 

र)   दिघयकालीन रुपमा गाउँपाधलकाका ववधभन्न िेत्रमा 
विशालाहरुको धनमायण, विशालाहरुको सरसफाइ गने 
कार्यर्ोजना वनाइ तत्कालीन अवस्थामा पाधलका िते्रमा 
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संचाधलत फे्रशहाउस र त्र्सवाट धनस्कने फोहोरको 
व्र्वस्थापन गनय सम्बजन्ित व्र्वसार्ीहरुलाई नै गनय लगाइन े
छ । माथी उल्लेजखत कृर्ाकलापहरु सम्पन्न भए पिात स्व- 
घोषणा, अनमुोिन तथा प्रमाणीकरण गनय सवकन ेछ । 

२)    पूणय सरसफाइ उन्मखु िते्र पूणय सरसफाइ अधभर्ान 
अन्तगयत कुनै पधन िते्रलाई सफा र स्वच्छ िते्र घोषणा र 
कार्म गरी सकेपधछ धनरन्तर रुपमा तपधसलमा उल्लेजखत 
पूणय सरसफाइ उन्मखु कृर्ाकलापहरु संचालन गररने छ । 

क) सफा र स्वच्छ िेत्र चरणमा संचाधलत र्ोजना, कार्यक्रम 
कृर्ाकलापहरुलाई पनुरावलोकन गररने छ । आवश्र्कता 
अनसुार सिुारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गररन ेछ । 

ख) घर, संस्था, शौचालर्बाट ढल प्रणाली वा कुनै माध्र्म 
माफय त धनजित स्थानमा सरुजित तररकाले मानव मलमतु्रीर् 
फोहोर धनस्कासन तथा संकलन गररने छ । र्सरी 
संकधलत मानव मलमतु्रीर् फोहोर तथा फोहोर पानीलाई 
उपर्िु प्रववधि माफय त प्रशोिन गरी त्र्ाँहाबाट धनस्केको 
वस्तहुरुलाई घरार्सी सरसफाइ कृवष वा अन्र् िेत्रमा पनुिः 
प्रर्ोगमा जोड दिइने छ । धनजी िेत्रसँग सहकार्य गरी 
र्स्ता कार्यलाई अि प्रभावकारी बनाइने छ । 

ग) घर, संस्था, कार्यलर्मा प्रर्ोग तथा पनुिःप्रर्ोग हनु नसकेको 
ठोस फोहोरमैलालाई स्रोतबाट धसिै संकलन गरी स्र्ाधनटरी 
ल्र्ाण्डवफल्डमा सरुजित रुपमा स्थान्तरण प्रशोिन एवम ्
ववसजयनको व्र्वस्था गररन ेछ । 

घ) स्थानीर् धनकार् र सरोकारवालाहरुको समन्वर्मा वषायतको 
पानी संकलन गरी प्रर्ोग गनय प्रोत्साहन गररने छ । 
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ङ) गाउँपाधलका वस्ती तथा वजार िेत्रमा फोहोरपानी तथा 
सतही ढलको व्र्वस्था गररन ेछ । 

च) खोलानालको सरसफाइ चौतारी,पाकय  धनमायण तथा हररर्ाली 
प्रवियनमा जोड दिइने छ । 

छ) सरोकारवालाहरुसँगको समन्वर्मा अस्पताल एवम ्
औद्योधगक तथा कलकारखानाबाट उत्पादित जोजखमर्िु 
फोहोरमैलाको सरुजित धबसजयन गररने छ । 

ज) सरोकारवालाहरुको समन्वर्मा प्रर्ोगकताय-मैत्री उच्च 
गणुस्तरका खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका सवुविाहरु 
प्रवियन र ववकास गरी पूणय सरसफाइ उन्मखु िेत्र 
धनमायणमा केजन्ित रहने । 

३)  सफार स्वच्छ अवस्था एवम ्पूणय सरसफाइका सूचकहरुिः 
पूणय सरसफाइ अधभर्ान अन्तगयत सफा र स्वच्छ िेत्र एवम ्पूणय 
सरसफाइ उन्मखु िेत्रको स्व- अनगुमन वा प्रमाणीकरणका 
लाधग अनगुमन गिाय धनम्न धलजखत सूचकहरुलाई आिारमानी 
उि िेत्रको अवस्थाको लेखाजोखा, घोषणा एवम ्
प्रमाणीकरणको अनमुोिन प्रकृर्ा अवलम्वन गररने छ । 

क) सफा र स्वच्छ अवस्था िते्र घोषणा चरणका सूचकहरुिः 
तल दिइएका ७ वटा मखु्र् सूचकहरु अध्र्ान गरी सो 
हाधसल भएको पाइएमा कुनै िेत्रलाई सफा र स्वच्छ 
िेत्रभनी स्व-घोषणा वा प्रमाणीकरण गनय सवकन ेछ । 

१. र्ोजना तजुयमा तथा व्र्वस्थापन 

• समन्वर् सधमधत सवक्रर् रहेको 
• WASH Plan  तजुयमा भएको 
• िमता ववकासको लाधग ताधलमहरु संचालन गररएको 

२. चपीको समजुचत प्रर्ोग 
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• घरर्ासी, ववद्यालर्, स्वास््र् संस्था एवम ्अन्र् कार्यलर्का 
शौचालर् तथा सावयजधनक शौचालर् प्रर्ोग कताय मैत्री 
भएको 

• बालबाधलकाको दिसा चपीमा सरुजित तररकाले ववसजयन गने 
गरेको 

• सवैले सिै सरुजित पक्की चपीमा दिसावपसाव गने गरेको 
• चपीको धनर्धमत सरसफाइ गने गरेको 
• दिसा गरे पधछ हात िनुका लाधग सावनु पाधनको व्र्वस्था 

भएको 
३. व्र्जिगत सरसफाइ 

• चपीको प्रर्ोग गरर सकेपधछ र बच्चाको दिसा िएुपधछ 
सावनु पाधनले धमजचधमजच हात िनुे गरेको 

• खाना बनाउन ुखान ुर खवुाउन ुअजघ सावनु पाधनले हात 
िनुे गरेको 

• फोहर वस्त ुर ववषािी छोएपधछ सावनु पानीले हात िनुे 
गरेको 

• ववरामी तथा वच्चाको स्र्ाहार गनुय अजघ र पछी सावनु 
पानीले हात िनुे गरेको 

• धनर्धमत रुपमा नहुाउँन,े िाँत माझ्न,े नङ काट्ने र कपडा 
िनुे गरेको 

• मवहनावारी स्वच्छता व्र्वस्थापनका लाधग प्र्ाड जलार्उने 
वा ववसजयन गने वा िनुे तथा सकुाउने व्र्वस्था भएको 

४. न्रू्नतम आवश्र्कता तथा सरुजित पानीमा पहुचँ तथा प्रर्ोग 

• सवैलाइ आिारभतू स्तरको खानेपानीको पहुँच पगेुको 
• खानेपानीको महुान र ट्ांकी सफा र संरिण गररएको 



 

19 
 

• खानेपानी र्ोजनाहरुमा पानी सरुिा र्ोजना लाग ुभएको वा 
पानीको शवुिकरण सम्बन्िी सवुविाहरु उपलब्ि भएको 

• छोपेर इनार र कुवा सरुजित वषायको पानी संकलन तथा 
िाराको पानी प्रर्ोग गने गरेको । पानीको भण्डारण तथा 
प्रर्ोग गने भाडा सफा तथा छोपेर राखेको 

• घरर्ासी, ववद्यालर्, स्वास््र् संस्था एवम ्अन्र् कार्यलर्मा 
शवुिकरण गरेको पानी प्रर्ोग गने गरेको 

५. सरुजित खानाको प्रर्ोग 

• घर, होटल, क्र्ाजन्टन तथा रेस्टुरेन्टको खाना पकाउने 
भाडा, भान्छा सफा राख्न ेगरेको 

• खाने कुराहरु सिै छोपेर सरुजित राख्न ेगरेको 
• घर, होटेल, क्र्ाजन्टन तथा रेस्टुरामा सरुजित खानेपानीको 

व्र्वस्था भएको 
• खानेकुराहरु राम्रो सँग पकाएर मात्र खाने र खवुाउने 

गरेको 
• वासी सडेगलेका खानेकुराहरु खाने नगरेको 
• खद्य वस्त ुसफा पानीले सफा गने तथा पकाउने गरेको 
• पकाएको खानालाइ पनुिः प्रर्ोग गनुय परेमा राम्ररी तताएर 

मात्र खाने गरेको 
६. सफा र स्वच्छ घर ववद्यालर् स्वास््र् संस्था एवम ्कार्यलर् 

• घर, आगनँ, ववद्यालर्, स्वास््र् संस्था एवम ्कार्यलर्हरुको 
हाता धनर्धमत सरसफाइ गने गरेको 

• घर, आगनँ, एवम ्ववद्यालर्, स्वास््र् संस्था एवम ्अन्र् 
कार्यलर् वाट धनकाल्ने फोहरलाइ वगीकरण गरी सोही 
स्थानमा वा गाउँपाधलकाको  फोहर मैला पिधतमा एकीकृत 
गरी व्र्वस्थापन गने गरेको 
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• घर, आगनँ, एवम ्ववद्यालर्, स्वास््र् संस्था एवम ्अन्र् 
कार्यलर् वाट धनस्कीने फोहर पानीलाइ करेसावारीमा प्रर्ोग 
वा ढल प्रणालीमा ववसजयन गने गरेको 

• पशपंुिीका लाधग छुटै गोठ तथा खोर वनाइ मलमतु्रको 
उजचत व्र्वस्थापन गने गरेको 

• भान्सा कोठामा सरुजित सफा र िुँवा  रवहत चलु्होको 
प्रर्ोग भएको 

• सफा गरेको भाडा सकुाउन ेसवुविाको भएको 
७. वातावरणीर् सरसफाइ 

• खलुा दिसामिु अवस्था कार्म भएको 
• प्रर्ोग कताय मैत्री सावयजधनक शौचालर् धनमायण तथा 

व्र्वस्थापन भएको 
• बाटोघाटो, चौतारा, खोला निीनालाहरु सावयजधनक स्थलहरु 

सिै सफा रहेको 
• संरजित पानीका महुानहरुमा सरसफाइ कार्म भएको 
• अस्पताल अन्र् फोहर मैलाको सरुजित ववसजयन गरेको 
• पाधलका िेत्रमा स्र्ानेटरी ल्र्ाण्डवफल साइटको व्र्वस्था 

भएको 
• सडक वकनार, सावयजधनक िेत्रमा वृिारोपण र वगैँचा 

धनमायण भएको 
• फोहोर मैवा ढल व्र्वस्थापन, दिसाजन्र् लेिो प्रशोिन र 

ववसजयन भएको 
ख) पूणय सरसफाइ उन्मखु िते्र घोषणा चरणका सूचकहरुिः 

• प्रर्ोग कताय-मैत्री गणुस्तरीर् चपी धनमायण भएको,  

• गणुस्तर मापिणड अनसुारको वपउने पानीमा सवैको 
पहुँच भएको,  
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• ग्रामीण तथा छररएका वस्तीमा मानव मलमतु्रको 
व्र्वस्थापनको हकमा व्र्वजस्थत सेप्टीक ट्ाङ्कीमा 
जोधडएको पक्की वाटरधसल चपी लगार्त अन्र् उपर्िु 
प्रववधिको प्रर्ोग भएको,  

• गाउँपाधलका िेत्रमा प्रशोिन सवहतको व्र्वजस्थत ढल 
धनमायण भएको,  

• ठोस फोहोरमैलाको व्र्वस्थापनको लाधग आवश्र्कता 
अनसुार स्र्ाधनटरी ल्र्ाण्ड वफल्ड साइटको धनमायण गरी 
संचालनमा रहेको, 

• पाधलका िते्र धभत्र सम्भव भए सम्म फोहोरमैलाको 
कम उत्पािन, पनुिःप्रर्ोग र ररसाइकल गने व्र्वस्था 
भएको, 

• आकासे पानी संकलन र उपर्ोग गरेको, 
• निीनाला, पोखरी, ताल तलैर्ाको पानीको प्राकृधतक 

गणुस्तर कार्म राखेको, 
• वस्ती, टोल वरपर र्थोजचत हररर्ाली र पाकय  धनमायण 

भएको, 
४)    स्व- घोषणा, अनमुोिन तथा प्रमाणीकरणिः 

क) पूणय सरसफाइ अधभर्ानलाई धनरन्तर रुपमा संचालन गिै 
जािा गाउँपाधलकाले सरसफाइका कृर्ाकलापहरुको स्व-
अनगुमन, अवलोकन, मूल्र्ांकन एवम ् स्तरोन्नती कार्यलाई 
धनरन्तर रुपमा संचालन गने छ । 

ख) पूणय सरसफाइका सफा र स्वच्छ िेत्रका कृर्ाकलापहरु 
परुा गरेपधछ सम्बजन्ित वडा सधमधत वा कार्यिलले उि 
िेत्रको अनगुमन गरी सफा र स्वच्छ िेत्रका उल्लेजखत 
सूचकहरु परुा भएको अवस्थामा आफ्नो िेत्रलाई सफा र 
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स्वच्छ िेत्रका रुपमा स्व-घोषणा गनुय भन्िा अगाडी 
अनसूुची ८ अनसुार स्टीकर तर्ार गरी प्रत्र्ेक घरिरुीमा 
ववतरण गने छ र स्व-घोषणा गनय सक्ने छ । र्सरी सफा 
र स्वच्छ घोषणा गररए पधछ त्र्स िते्रलाई पाधलका स्तरीर् 
सधमधतबाट अनगुमन तथा अवलोकन गराइ सफा र स्वच्छ 
िेत्रका रुपमा प्रमाणीकरण गराउन सवकने छ । पाधलका 
स्तररर् सधमधतको प्रमाणीकरण पिात वडाले आफ्नो 
कार्यलर्मा पधन अनसूुची ८ अनसुारको स्टीकर टाँस्न 
पाउने छ । 

ग) कुनैपधन वडामा संचाधलत पूणय सरसफाइ अधभर्ानका 
कृर्ाकलापहरुको स्व-अनगुमन तथा अनगुमन गिाय माधथ 
उल्लेजखत सफा र स्वच्छ िेत्रका सम्बजन्ित सूचकहरुलाई 
आिार मानी सफा र स्वच्छ अवस्था कार्म भए वा 
नभएको सधुनितता गररने छ । सबै वडाका सफा र 
स्वच्छ िेत्र कार्म भएपधछ क्रमश गाउँपालीका िेत्रलाई 
सोही प्रकृर्ा अनरुुप सफा र स्वच्छ िेत्र स्व-घोषणा तथा 
अनमुोिन एवम ्प्रमाणीकरण गररने छ । 

घ) र्दि कुनै वडाले कुन ैवस्ती वा टोललाई सफा र स्वच्छ 
िेत्र वा पूणय सरसफाइ उन्मखु िेत्र प्रमाणीकरण गराउन 
औपचाररक अनरुोि गरेमा गाउँपाधलकास्तररर् खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्वच्छता सधमधतले ७ दिन धभत्र अनगुमन 
कार्यिल गठन गरी सम्बजन्ित धनकार् वा िेत्रमा 
अनगुमनका लाधग खटाउने छ । उि अनगुमनमा 
खवटएको टोधलले अनसूुची ३ (क) मा उल्लेजखत गररएका 
पूणय सरसफाइका सूचकहरु समेवटएको सूचना संकलन 
फारम तथा कार्यववधि अनसुार अवलोकन, छलफल 
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आवश्र्क सूचना संकलन गरी उि िेत्रलाई सफा र 
स्वच्छ िेत्र प्रमाणीकरण उपर्िु छ/छैन ठोस रार् 
सवहतको प्रधतविेन पाधलकास्तररर् सधमधतमा पेश गने छ । 
प्रधतविेन पेश गरेको सधमधतले बढीमा ७ दिनधभत्र 
सधमधतको बैठक बसी सफा र स्वच्छ िेत्र प्रमाणीकरण 
गनय र्ोग्र् भए नभएको जानकारी गराउने छ । र्दि र्ोग्र् 
नभएमा सम्बजन्ित समन्वर् सधमधतलाई सफा र स्वच्छ 
िेत्र हाधसलका लाधग गनुय पने कृर्ाकलापहरुको सिुाव 
सवहत पत्राचार गनुय पने छ । सूचकहरु परुा गरेको 
अवस्थामा सफा र स्वच्छ िेत्र अनमुोिन एवम ्कार्म गनय 
सवकने पत्राचार गनुय पने छ ।  

ङ) स्व-घोषणा गिाय वा अनमुोिन गिाय सो सम्बजन्ि सूचक परुा 
गरेको प्रमाण पत्र उपलब्ि गराउन ुपने छ । कुनै िेत्रमा 
सफा र स्वच्छ िेत्रका सूचकहरु परुा गरी अनमुोिन वा 
स्व-घोषणा पूणय सरसफाइ सम्बजन्ि माधथ उल्लेजखत 
कृर्ाकलापहरु सञ्चालन गरेर बुिँा ३ (ख) का सूचकहरु 
हाधसल गरे पिात उि िेत्रलाई पूणय सरसफाइ उन्मखु 
अवस्थाका रुपमा स्व- घोषणा गनुयका साथै प्रमाणीकरण  
गनय सवकने छ । साथै सफा र स्वच्छ िेत्र जस्तैिः स्व-
अनगुमन अनमुोिन स्व-घोषणा तथा प्रमाणीकरण प्रकृर्ा 
अवलम्बन गररने छ ।   

अनसूुची २ 

िफा ८  सँग सम्बजन्ित 

अनगुमन ववधिहरुिः 
१. स्व-अनगुमनिः सरसफाइ अधभर्ानका गाउँतहिेजख केन्िसम्म 

आफुले गरेका कामहरु र कार्यक्रमका उपलजब्िहरुलाई 
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कार्ायन्वर्नकताय संस्था स्वर्मले गने गरी सम्बजन्ित 
सरोकारवालाहरुको सहभागीतामा वावषयक स्व-अनगुमन 
गररने छ ।  

२. संर्िु अनगुमनिः ववधभन्न तहका समन्वर् सधमधत, सहर्ोगी 
धनकार्, सञ्चारकमी, नागररक समाज, राजनीधतक िल, 
जशिक, ववज्ञ तथा लाभाजन्वत समिुार् आदि सजम्मधलत 
समूहबाट संर्िु रुपमा अनगुमन गररने छ । र्स्तो 
अनगुमन एक तह माधथको समन्वर् सधमधतबाट वषयमा 
कजम्तमा १ पटक गररन ेछ । 

३. प्रभाव अध्र्र्निः पूणय सरसफाइका कृर्ाकलापहरुको 
प्रभावका सम्बन्िमा जजल्ला, िेत्र र केन्िले मातहतका 
कृर्ाकलापहरुको प्रभाव अध्र्र्न तथा मूल्र्ांकन गने छ । 

४. प्रधतवेिन, अधभलेजखकरण र व्र्वस्थापनिः 
▪ सरसफाइ प्रवियन र प्राप्त उपलजब्िको प्रधतविेन 

तर्ारी र अधभलेजखकरण प्रर्ोजनका लाधग त्र्ाङ्क 
व्र्वस्थापन प्रणालीको उपर्िु संरचना र ववधि 
अपनाइने छ । र्सका लाधग पाधलका तहको 
त्र्ाङ्क व्र्वस्थापन गाउँपाधलका स्तर गररने छ । 

▪ वडाका वास समन्वर् सधमधतले धनर्धमत रुपमा 
आफ्नो गाउँपाधलका िेत्रधभत्र रहेका घरपररवार, 
संस्था र सावयजधनक स्थानमा प्रर्ोगमा रहेका 
चपी/शौचालर्को वववरण खानेपानी सेवाको पहुँच 
हातिनुे स्थलको व्र्वस्था, फोहोरमैला व्र्वस्थापन 
लगार्तका अन्र् सान्िधभयक ववषर्हरु समावेश गरी 
त्र्ाङ्क संकलन तथा अद्यावधिक गरी 
अधभलेजखकरण गनुय पने छ । र्स प्रकारको 
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सूचनाको अधभलेजखकरण  गिाय उि ववषर्सँग 
सम्बजन्ित बानी व्र्वहारका पिहरु राम्रा धसकाइ 
तथा अभ्र्ासहरु र सफलताका अनभुवहरु समेत 
समावशे गनुय पने छ । 

▪ वडाहरुले सरसफाइ सँग सम्बजन्ित मात्रात्मक 
तथा गणुात्मक अधभलेख समेटेरे प्रधतविेन तर्ार 
गरी प्रत्र्ेक  आ. व. अषाढ मवहनाको १५ गते 
धभत्र गाउँकार्यपालकाको सम्बजन्ित शाखामा पेश 
गनुयपने छ । 

▪ गाउँपाधलकाले सरसफाइ सम्बजन्ित मात्रात्मक 
तथा गणुात्मक अधभलेख समेटेरे प्रधतविेन तर्ार 
गरी साउन मवहनाको १५ गते धभत्र जजल्ला 
समन्वर् सधमधतको सजचवालर्मा पेश गनुय पने         

छ । 
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अनसूुची ३ 

सरोकारवालाहरुको भधूमका र जजम्मेवारी 
(क)  कार्य संचालन तह 

क्र 
सं. सरोकारवालाहरु कार्य िेत्र 

१ व्र्ाजि 

• चपीको समजुचत प्रर्ोग, सरसफाइ, ममयत सम्भार, व्र्ाजिगत सरसफाइ गने 

• स्वस्थकर बानी व्र्वहार अवलम्बन गने 

• घर आगँनको सरसफाइ गने 

• सरसफाइ प्रधत सचेत नागररकको रुपमा सावयजधनक िावर्त्व धनवायह गने 

२ घर पररवार 

• चपीको धनमायण, समजुचत प्रर्ोग, सरसफाइ र ममयत सम्भार गने 

• सरसफाइ सम्वजन्ि सामाजजकीकरण गने  

• पानी र खानाको स्वच्छता कार्म राख्न े
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• घर आगँन र वररपररको सरसफाइ र बगैचा व्र्वस्थापन गने 

• स्वच्छकर बानी व्र्वहार ववकासका लाधग पररवारका सिस्र् र धछमकेीलाई 
अधभप्ररेणा गने  

• घरिरुीबाट धनजस्कने फोहोरमैला वगीकरण र समजुचत व्र्वस्थापन गने 

• सफा र स्वचछ घर प्रबियन गरी नमूनाको रुपमा प्रस्ततु हनुे 

३ 

ववद्यालर्, ववश्व 
ववद्यालर् अन्र् 
अनसुन्िान 
संस्थाहरु 

• सरसफाइका ववषर् वस्तलुाई पाठ्यपसु्तकमा समावशे गने 

• पूणय सरसफाइ सम्बजन्ि कार्यर्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्र्वन गने 

• ववद्याथी बाल क्लव गठन तथा सवक्रर्ता गराउन े

• बाल-मैत्री,लैधगंक -मैत्री,चपी रू्ररनल तथा खानेपानी सवुविा धनमायण, प्रर्ोग 
सरसफाइ तथा ममयत सम्भार गने 

• पानीको स्वच्छता कार्म राख्न े

• वररपररको सरसफाइ कार्म राख्न े
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• स्वच्छकर बानी व्र्वहार ववकासका लाधग ववद्याथी र समिुार्लाई अधभप्ररेणा 
गने 

• फोहोरमैलाको वगीकरण र समजुचत व्र्वस्थापन गने 

• ववपद्को समर्मा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बजन्ि सचेतना र 
सामग्री ववतरणमा सहर्ोग गने 

• समिुार् तथा अध्र्र्नकतायहरुका लाधग सरसफाइ धसकाइ केन्िका रुपमा 
ववकास हनु े

• अनसुन्िान र ववकासका कृर्ाकलापहरु संचालन गने 

• सफा र स्वच्छ ववद्यालर् तथा कलेज प्रबियन गरी नमूनाको रुपमा प्रस्ततु 
हनु े

४ गाउँ टोल 
• पूणय सरसफाइ सम्बजन्ि कार्यर्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्वर्न गने 

• गाउँ, टोल, समूहको गठन तथा सवक्रर्ता गराउन े
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• प्रर्ोगकताय-मैत्री सरसफाइ सवुविाको स्तरोन्नती र ममयत सम्भार गने 

• खानेपानीको महुान संरिण पानीको शवुिकरण र स्वच्छता कार्म राख्न े

• गाउँ, टोल र वररपररको सरसफाइ कार्म राख्न े

• सावयजधनक शौचालर्को धनमायण व्र्वस्थापन सरसफाइ र ममयत सम्भार गने 

• स्वच्छकर बानी व्र्वहार ववकासका लाधग घरिरुी र नागररक समिुार्लाई 
अधभप्ररेणा गने 

• फोहोरमैलाको वगीकरण र समजुचत व्र्वस्थापन गने 

• वृिारोपण, हररर्ाली पाकय , बगैचा, चौताराको धनमायण र संरिण गने 

• सफा र स्वच्छ गाउँ टोल ववकास गरी नमूनाको रुपमा प्रस्ततु हनुे  

५ 

उपभोिा सधमधत 
(खानेपानी तथा 
सरसफाइ बजार 

• लजित समूह, संगठन समिुार्लाई संगदठत, ससूुजचत र सवक्रर् बनाउन े

• नीधत धनर्म, आचार संवहता तजुयमा गने र गराउन े

• स्थानीर् स्रोत सािन पररचालन गने 
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व्र्वस्थापन 
सधमधत वन 
व्र्वस्थापन 
सधमधत) 

• अवस्था ववश्लषेण, त्र्ांक संकलन गनय सहर्ोग परुाउन े

• ववपद्को समर्मा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बजन्ि सचेतना र 
सामाग्री ववतरणमा सहर्ोग परुाउन े

• अनगुमन र सहजीकरण गनय सहर्ोग परुाउन े

• सरोकारवालाहरु तथा समन्वर् सधमधतसँग समन्वर् गने 

• सवुविाहरुको ममयत, सरसफाइ र व्र्वस्थापनमा सहर्ोग परुाउने 

६ 
पशबुिशाला 
संचालन गने 

• उजचत स्थानमा बिशाला धनमायण गने 

• बिशालाको सरसफाइ र त्र्ाँहाबाट धनस्केको फोहोर व्र्वस्थापन गने 

• मासकुो स्वच्छता कार्म राख्न े

७ 

सरकारी, गै. स. 
स. र धनजी 

कार्ायलर् लगार्त 

• प्रर्ोग कताय-मैत्री चपी, रू्धनरल तथा खानेपानी सवुविा धनमायण, प्रर्ोग तथा 
ममयत सम्भार गने 

• पानीको स्वच्छता कार्म राख्न े
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सबै • वररपररको सरसफाइ कार्म राख्न े

• स्वच्छकर बानी व्र्वहार ववकासको लाधग कमयचारी र सेवाग्राहीलाई अधभप्रणेा 
गने 

• फोहोरमैलाको वगीकरण र समजुचत व्र्वस्थापन गने 

• ववपद्को समर्मा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बजन्ि सचेतना र 
सामग्री ववतरणमा सहर्ोग परु्ायन े

• सफा र स्वच्छ कार्ायलर् प्रवियन गरी नमूनाको रुपमा प्रस्ततु हनु े

८ 

मवहला स्वास््र् 
स्वर्मसेववका र 

स्वास््र् 
कार्यकताय 

• प्राववधिक ज्ञान, सीप र सचेतना ववस्तरा गने 

• सामिुावर्र्क सशजिकरण र सवक्रर्तालाई बवृि गने  

• अधभमजुखकरण र वटगररङ्ग गने 

• अवस्था ववश्लषेण, त्र्ांक संकलन गनय सहर्ोग परुाउन े

• सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालनमा सहजीकरण 
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• ववपद्को समर्मा खानेपानी, सरसफाइ र स्वचछता सम्बजन्ि सचेतना र 
समाग्री ववतरणमा सहर्ोग गने  

• सफा र स्वच्छ आनीवानी प्रियशन गरी नमूनाको रुपमा प्रस्ततु हनु ुपने 

• अनगुमन र सहजीकरण गनय सहर्ोग परुाउने  

९ 

जशिक, ववद्यालर् 
व्र्वस्थापन 
सधमधत र 
अधभभावक 
जशिक संघ 

• जीवन उपर्ोगी ज्ञान, सीप अभ्र्ास र सचेतना ववषस्ता गने 

• ववद्याथी, ववद्यालर् पररवार र समिुार्को सशजिकरण र सवक्रर्ता बवृि गने  

• अधभमजुखकरण र ताधलम सञ्चालन गने 

• अवस्था ववश्लषेण, सचेतनामलुक कार्यक्रम संचालनमा सहजीकरण गने 

• ववपद्को समर्मा खानेपानी, सरसफाइ र स्चवच्छा सम्बजन्ि सचेतना र 
सामाग्रीववतरणमा सहर्ोग परुर्ान े

• अनगुमन र सहजीकरण गनय सहर्ोग परुर्ान े

• सफा र स्वच्छ ववद्यालर् प्रवियन गरी नमूनाको रुपमा प्रस्ततु हनु े
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१० 
ववद्याथी, वाल 

क्लव 

• ववद्यालर् सेवा िेत्रधभत्र सरसफाइ क्र्ालेन्डर बनाइ कार्ायक्रम संचालन गने 

• सरसफाइको सवुविाहरु एवम ्किा कोठा र वररपररको वातावरण सरसफाइ 
गने 

• त्र्ांक संकलन, सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालनमा सहभागी हनुे 
• अधभभावकलाई सरसफाइ प्रबियन गनय अधभप्ररेरत गने 

• अनगुमन र सहजीकरण गनय सहर्ोग परुर्ाउन े

• सफा र स्वच्छ ववद्यालर् प्रबियन गरी नमूनाको रुपमा प्रस्ततु हनु े

११ स्थानीर् क्लव र 
समूह 

• प्राववधिक ज्ञान, सीप र सचेतना ववस्तार गने 

• सामिुावर्क सशजिकरण र सवक्रर्ता बवृि गनय सहर्ोग परुर्ाउन े

• अधभमजुखकरण र वटरगररङ्ग गनय सहर्ोग परुर्ाउन े

• अवस्था ववश्लषेण, त्र्ांक संकलन गनय सहर्ोग परुर्ाउन े

• सचेतानामलुक कार्यक्रम संचालनमा सहजीकरण गनय सहर्ोग परुर्ाउन े
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• ववपद्को समर्मा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्वजन्ि सचेतना र 
सामाग्री ववतरणमा सहर्ोग परुर्ाउन े

• अनगुमन र सहजीकरण गनय सहर्ोग परुर्ाउन े

१२ ववत्तीर् संस्था 
तथा सहकारी 

• सरसफाइ सामाग्री उत्पािन तथा बजारीकरणमा सहर्ोग र लगानी गने 

• सहधुलर्त व्र्ाँज िरमा ऋण प्रिान गने 

• सामाग्रीहरुको बजारीकरण र ववतरण गने 

१३ संचारकमी तथा 
नागररक समाज 

• सन्िेसमूलक सामाग्रीहरुको प्रचारप्रसार गने 

• अध्र्र्न, अवलोकन र सफल कथाहरुको प्रचारप्रसार गने 

• अनगुमन र पैरवी गने 

१४ 
धनजी िेत्रका 

व्र्वसार्ी र मठ 
मजन्िर संचालन 

• सरसफाइ सामाग्री उत्पािन तथा बजारीकरणमा सहर्ोग र लगानी गने 

• फोहोरमैलाको वगीकरण र व्र्वस्थापन गने 

• कार्यस्थल र सेवाको सरसफाइ र स्वच्छता कार्म गने 
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आदि • सरसफाइ तथा स्वच्छता अधभर्ानमा कमयचारी, संगठन र धनकार्हरुलाई 
पररचालन गने 

(ख) नीधत धनमायण तथा समन्वर् तह 

क्र 
सं. सरोकारवालाहरु कार्य िेत्र 

१ 
गाउँपाधलका र 

वडा 

• रणनीधतक र्ोजना तथा कार्यर्ोजना तनयजमुा गनय सहर्ोग र कार्ायन्वर्न गने 

• बजेट तथा मानव संसािन व्र्वस्थापन गनय सहर्ोग परुाउन े

• िेत्रगत सरोकारवालाहरुसँग समन्वर् तथा स्रोत सािन पवहचान गने 

• सरसफाइका मिुाहरुलाई स्थानीर्, राविर् र अन्तराविर् तहमा पैरवी गने 

• सभा सम्मेलन गोिी आदि संचालन गने 

• नेततृ्व, समन्वर् र सूचना तथा अधभलेख व्र्वस्थापन गने 

• अनसुन्िान र ववकासका कृर्ाकलापमा सहर्ोग परुर्ाउन े
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• अनगुमन, धनर्मन र सपुररविेण गने 

२ 

प्रिेश तथा 
जजल्ला तहका 
कार्ायलर्हरु 

• नीधत  रणनीधत र र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्न गने 

• बजेट तथा मानव संसािन व्र्वस्थापन गने 

• समन्वर् र सूचना तथा अधभलेख व्र्वस्थापन गने 

• अनगुमन, धनर्मन र सपुररविेण गने 

 ववकास सािेिार 
संस्था 

• िेत्रगत नीधत तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा सरकार र समन्वर् सधमधतलाई 
प्राववधिक तथा आधथयक सहर्ोग गने 

• अनसुन्िान र ववकासका कार्यहरु संचालन गने 

४ 
राजनीधतक िल र 

िलका भात ृ
संगठनहरु 

• सरसफाइलाई राविर् ववकासको महत्वपूणय मूलिारका रुपमा स्थावपत गने  

• सरसफाइका लाधग प्रर्ाप्त बजेट व्र्वस्थापन गने 

अनसूुची ४ 
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खनेपानी सरसफाइ र स्वच्छता अन्तरधनवहत ववषर्हरु 

पूणय सरसफाइका अनतयधनवहत ववषर्हरु र सम्बोिन गने उपाएहरु तलको ताधलकामा उल्लेख गररएका छन ् 

क्र 
सं. 

अन्तर सम्बजन्ित 
ववषर्हरु 

सम्बोिन गने उपार्हरु 

१ 
सामाजजक 
समावशेीकरण 

• हरेक तहका समन्वर् सधमधत तथा कार्यिलहरुमा समिुार्का सबै वगय र 
समूहको प्रधतधनधित्व सवहत कजम्तमा पधन ३३% मवहलाको सहभाधगता 
सधुनजित गने 

• लैधगक तथा सामाजजक वगय समूहका संविेनशील त्र्ांक तर्ारी गने 

• िमता अधभबवृिका कृर्ाकलाप संचालन गिाय अधनवार्यतािः लैंधगक सन्तलुन 
कार्म गरी सहभागीताहरुको चर्न गने 

• पूणय सरसफाइ जनचेतानामलुक सामाग्री ववकास गिाय लैंधगक पि र 
समावशेीतामा ध्र्ान दिन े
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• लैंधगक, अपाङ्ग, बाल, बिृ सम्वेिनशील सवुविाहरु प्रवियन गने 

• आर्आजयन र जीववकोपाजयनमखुी सरसफाइका कृर्ाकलापहरु प्रवियन गने 

२ 

पोषण (जन- 
स्वास््र्को 
कार्यक्रमहरुसँग 
बढी सम्बजन्ित) 

• सरसफाइ र पोषणको अन्तरसम्बन्ि िजल्कने गरी शैजिक एवम ्
जनचेतनामलुक सामाग्री ववकास तथा प्रचार प्रसार गने 

• गरीवव धनवारण र पोषणसँग सम्बजन्ित कार्यक्रम संचालन गिाय चपी धनमायण 
र प्रर्ोग एवम ्साबनु पानीले हात िनुे कृर्ाकलापको सधुनितता गने 

• सरुजित माततृ्व र स्तनपान सम्बजन्ि जनचेतनामूलक कृर्ाकलापहरु संचालन 
गिाय चपी प्रर्ोग र साबनु पानीले हात िनुे कृर्ाकलापहरुलाई प्राथाधमकता 
दिन े

• स्वास््र् मन्त्रालर्िारा संचाधलत एकीकृत पोषण व्र्वस्थापन कार्यक्रमसँग 
खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता सम्बजन्ि कृर्ाकलाप तथा सवुविाहरु प्रवियन 
गने 
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३ 

माधसक िमय 
स्वच्छता 
(मवहनावारी 
स्वच्छता 
जनस्वास््र् र 
जशिासँग प्रत्र्ि 
सम्बजन्ित) 

• ववद्यालर्, सावयजधनक भवन र सरकारी तथा गै.स.स.कार्ायलर्हरुमा 
अधनवार्यतािः चपीको साथमा मवहनावारीसँग सम्बजन्ित पिहरु जस्तै स्र्ानीटरी 
प्र्ाड लगार्त सफाइ सम्बजन्ि अन्र् सामाग्रीरु सफा गने, फेने, फ्र्ाल्न र 
जलाउन धमल्ने सवुविाहरु समेतको व्र्वस्था गने 

• सरसफाइ सम्बजन्ि ववद्यालर् र समिुार् स्तरीर् कृर्ाकलापहरु संचालन गिाय 
मवहनावारी स्वच्छताका ववषर्हरु समावेश गने 

• मवहनावारी स्वच्छता व्र्वस्थापनका लाधग जनचेतनामलुक सामाग्री, स्र्ानीटरी 
प्र्ाडको धनमायण, ववकास तथा प्रचारप्रसार गने 

४ 

जलवार् ुपररवतयन 
(वातावरण, 
ववज्ञान र प्रववधि, 
अनसुन्िान, 

• जलवार् ुपररवतयन सम्बजन्ि िेत्रगत कार्य समूह स्थापना गने 

• जलवार् ुपररवतयनले खानेपानी तथा सरसफाइ िेत्रमा परेको असरहरुको 
बैज्ञाधनक त्र्हरु व्र्वजस्थत गनय त्र्सका आिारमा सिुारका र्ोजनाहरु 
तजुयमा गने 



 

40 
 

जलश्रोत, 
जनस्वास््र्)आदि
सँग बढी 
सम्बजन्ित) 

• ववद्यालर् तथा ववश्व ववद्यालर् तहका पाठ्यपसु्तकहरुमा जलवार् ुपररवतयन 
सम्बजन्ि ववषर्हरु समावशे गने 

• वषायतको पानी संकलन तथा स्थानीर् स्तरमा उपर्िु हनु ेअन्र् प्रववधिको 
ववस्तार गरी जलवार् ुपररवतयनको जोजखम न्रू्धनकरण गने 

• जलवार् ुपररवतयनका कारक तत्व माधनएका घरार्सी र सामिुावर् तहमा 
प्रर्ोग भइरहेका सामाग्रीहरुको न्रू्न रुपमा प्रर्ोग गनय जनचेतनामूलक 
कृर्ाकलाप संचालन गने 

• जलवार् ुपररवतयनको सवाललाई खानेपानी संस्थाको िेत्रको नीधतधभत्र समाबेश 
गनय िीघयकालीन र दिगो व्र्वस्थापनको कार्यक्रम संचालन गने 

• अनगुमनका िेत्रगत सूचकहरु तर्ार गिाय जलवार् ुपररवतयनका सवाल/ 
मदु्दाहरु समावेश गने 

• जलवार् ुपररवतयनको असर न्रू्धनकरणसँग सान्िधभयक पिधत, प्रववधि, मौधलक 
ज्ञान तथा सीप, िमता अधभवृवि, सूचना प्रणाली, बैकजल्पक उपार्हरु आदि 
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सम्बजन्ि ववषर्हरुमा अनसुन्िान र ववकास गने 

५ 

आपतकाधलन पूवय 
तर्ारी (गहृ 
मन्त्रालर्, सहरी 
ववकास मन्त्रालर्, 
संघीर् माधमला 
तथा स्थानीर् 
ववकास मन्त्रालर्, 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 
मन्त्रालर् 
आवाससँग 

• आपतकालीन अवस्थामा जोजखम आंकलन र खानेपानी, सरसफाइ तथा 
स्वच्छता िेत्रले ववपद् व्र्वस्थापनमा वहन गनुय पने जजम्मेवारी धनवायह गने 
ववधभन्न तहका समन्वर् सधमधतहरुको िमता र सीप अधभबवृि गने 

• ववभन्न क्लस्टरहरुसँग वास क्लस्टरको समन्वर् गने 

• ववपद् सम्बजन्ि र्ोजना सवहत सेवा सवुविाको मानक तथा नम्स र सहर्ोगका 
प्र्ाकेज समेटी रणनीधतक कार्य र्ोजना तर्ार गने 

• जोजखमको नक्साकंन गने 

• आपतकाधलन सरसफाइ कोष स्थापना गने 

• क्लोररन र औषधिको भण्डारण मजबतु राख्न े

• चपी धनमायण गने सामग्रीको र्थेष्ठ भण्डारण गने 

• पानीको गणुस्तर जाँच्ने ववधि औजार उपकरणको व्र्वस्था गने 
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सम्बजन्ित) • ववपद्को अवस्थामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका धनधमत्त ताधलम 
प्राप्त सहजकताय स्वरं्सेवकहरु पररचालन गने 

• मानवीर् सहर्ोगको लाधग िमता अधभवृवि गने र भववश्र्मा हनु सक्ने 
ववपद्को लाधग ताधलम प्राप्त मानव संसािन तर्ारी अवस्थामा राख्न े

• आपतकाधलन अवस्थाको लाधग शीघ्र रेस्पोन्स पिधतको ववकास र अवलम्वन 
गने 

• हरेक जजल्लामा जगेडा कोष व्र्वस्थापन गने 

• स्वरै्सेवकको व्र्ापक पररचालन गने 

• ववपद्को बेला साबनु पानीले हात िनुे सफा पानी सवुविाको उजचत ममयत 
सम्भार र ठोस र तरल फोहोरमैला व्र्वस्थापनमा ध्र्ान दिन े

• हरेक तहका समन्वर् सधमधतहरुलाई बजेट व्र्वस्थापन, समन्वर्, मानव 
संसािन, पररचालन कोष व्र्वस्थापन, सूचना व्र्वस्थापन र अनगुमनका 
कार्यमा जजम्मवेार बनाउन े
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६ 
बानी व्र्होरा 
ववकास तथा 
पररवतयन 

• मौजिुा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बजन्ि बानी व्र्होराको ववश्लषेण गने 

• लजित समूहको लेखाजोखा र सिमता अधभबवृि गने 

• अपेजित बानी व्र्होराको पवहचान गने 

• बानी व्र्होरा ववकास तथा पररवतयनका बािा परुाउने र सहर्ोग गने 
पिहरुको खोजी गने 

• लजित समूहले रुचाउन ेसन्िेश पवहचान गने 

• सामग्री र माध्र्महरुको चर्न गने 

• संचार तथा ताधलम आवश्र्कता पजशचान गने 

• प्रमाणमा आिाररत पैरवी तथा संचार प्र्ाकेजहरुको प्रर्ोग गने 

• अपेजित बानी व्र्होरा हाधसल हनु सके नसकेको अनगुमन र मूल्र्ांकन गने 
अनसूुची ५ 

अनगुमनका सूचकहरु र प्रमाणीकरण गने आिारहरु 
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सूचकहरु प्रमाणीकरणका आिार तथा औजारहरु 

१.सफा र स्वच्छ िते्र 
र्ोजना तजुयमा र व्र्वस्थापन 

• समन्वर् सधमधत सवक्रर् रहेको 
• WASH Plan  तजुयमा भएको 
• िमता ववकासको लाधग ताधलमहरु संचालन 

गररएको 

• समन्वर् सधमधतको धनर्धमत बस्छ बस्िैन सोध्ने  

• बैठकको माइन्रू्ट अवलोकन गने 

• WaSH Plan तजुयमा भए नभएको सोध्न ेर 
एकीन गरी अवलोकन गने 

• ताधलमहरु सञ्चालन भएनभएको सोध्नने र ताधलम 
प्रधतविेन हेने  

चपीको समजुचत प्रर्ोग 

• घरर्ासी, ववद्यालर्, स्वास््र् संस्था एवम ्
अन्र् कार्यलर्का शौचालर् तथा सावयजधनक 

• घर, संघसंस्था धनकार् र आवश्र्कता अनसुार 
सावयजधनक शौचालर् बने नवनेको स्र्ाजम्पधलङ्कका 
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शौचालर् प्रर्ोग कताय मैत्री भएको 
• बालबाधलकाको दिसा चपीमा सरुजित 

तररकाले ववसजयन गने गरेको 
• सवैले सिै सरुजित पक्की चपीमा दिसावपसाव 

गने गरेको 
• चपीको धनर्धमत सरसफाइ गने गरेको 
• दिसा गरे पधछ हात िनुका लाधग सावनु 

पाधनको व्र्वस्था भएको 

आिारमा अवलोकन तथा सोिपछु गने 

• चपी सावनु पानी सवहत सफा छ छैन अवलोकन 
गने 

• संघ संस्था एवम ्सावयजधनक शौचालर् प्रर्ोगकताय 
मैत्री छन ्छैनन ्अवलोकन गने 

व्र्ाजिगत सरसफाइ 

• चपीको प्रर्ोग गरर सकेपधछ र बच्चाको 
दिसा िएुपधछ सावनु पाधनले धमजचधमजच हात 
िनुे गरेको 

• घर, व्र्ाजि, संघसंस्थाका व्र्ाजिहरुको स्वच्छता 
अवलोकन गने तथा ज्ञान सम्बजन्ि सोिपछु गने 

• साबनु पानीसवहतको हातिनुे स्थान छ छैन 
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• खाना बनाउन ुखान ुर खवुाउन ुअजघ सावनु 
पाधनले हात िनुे गरेको 

• फोहर वस्त ुर ववषािी छोएपधछ सावनु 
पानीले हात िनुे गरेको 

• ववरामी तथा वच्चाको स्र्ाहार गनुय अजघ र 
पछी सावनु पानीले हात िनु ेगरेको 

• धनर्धमत रुपमा नहुाउँन,े िाँत माझ्ने, नङ 
काट्ने र कपडा िनुे गरेको 

• मवहनावारी स्वच्छता व्र्वस्थापनका लाधग 
प्र्ाड जलार्उने वा ववसजयन गने वा िनु े
तथा सकुाउने व्र्वस्था भएको 

अवलोकन गने 

सरुजित पानीको पहुँच तथा प्रर्ोग 
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• सवैलाइ आिारभतू स्तरको खानेपानीको 
पहुँच पगेुको 

• खानेपानीको महुान र ट्ांकी सफा र 
संरिण गररएको 

• खानेपानी र्ोजनाहरुमा पानी सरुिा र्ोजना 
लाग ुभएको वा पानीको शवुिकरण सम्बन्िी 
सवुविाहरु उपलब्ि भएको 

• छोपेर इनार र कुवा सरुजित वषायको पानी 
संकलन तथा िाराको पानी प्रर्ोग गने 
गरेको । पानीको भण्डारण तथा प्रर्ोग गने 
भाडा सफा तथा छोपेर राखेको 

• घरर्ासी, ववद्यालर्, स्वास््र् संस्था एवम ्
अन्र् कार्यलर्मा शवुिकरण गरेको पानी 

• खानेपानीको पहुँच पगेुको छ छैन सोिपछु गने 
तथा अवलोकन गने  

• घर, संघसंस्था, ववद्यालर्मा घरार्सी खानेपानी 
शिुीकरणका ववधिहरुिः उमालेर, क्लोररन, 
वफल्टर, सोधडर्स ववधिहरु मध्र्े कुनै एक ववधि 
अवलम्वन गरी खानेपानीको प्रर्ोग गररएको छ, 
छैन, अवलोकन गने अभ्र्ासका सम्बन्िमा 
सोिपछु गने 

• खानेपानी राख्न,े भाँडा सफा छ छैन, पानी छोपेर 
राखेको छ छैन अवलोकन गने 
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प्रर्ोग गने गरेको 
खाना प्रर्ोग सम्बन्ि व्र्वहार 

• घर, होटल, क्र्ाजन्टन तथा रेस्टुरेन्टको 
खाना पकाउने भाडा, भान्छा सफा राख्न े
गरेको 

• खाने कुराहरु सिै छोपेर सरुजित राख्न े
गरेको 

• घर, होटेल, क्र्ाजन्टन तथा रेस्टुरामा 
सरुजित खानेपानीको व्र्वस्था भएको 

• खानेकुराहरु राम्रो सँग पकाएर मात्र खाने र 
खवुाउने गरेको 

• वासी सडेगलेका खानेकुराहरु खाने नगरेको 

• खाना पकाउने, खाने भाडा सफा छ छैन 
अवलोकन गने सोध्न े

• खाना सफा छ छैन क्र्ाजन्टन, होस्टेलका 
ववद्याथी,  होटल र रेिुराका ग्राहकलाई एवम ्
पररवारका सिस्र्लाई सोध्न े

• होटेल, क्र्ाजन्टन, रेिुरा लगार्तको खानाको 
शिुता अवलोकन गने वटम सवक्रर् छ छैन सोध्ने 
अनगुमन प्रधतविेन अवलोकन गने 
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• खद्य वस्त ुसफा पानीले सफा गने तथा 
पकाउने गरेको 

• पकाएको खानालाइ पनुिः प्रर्ोग गनुय परेमा 
राम्ररी तताएर मात्र खाने गरेको 

घर, ववद्यालर्, संघसंस्था सरसफाइ 

• घर, आगनँ, ववद्यालर्, स्वास््र् संस्था एवम ्
कार्यलर्हरुको हाता धनर्धमत सरसफाइ गने 
गरेको 

• घर, आगनँ, एवम ्ववद्यालर्, स्वास््र् संस्था 
एवम ्अन्र् कार्यलर् वाट धनकाल्ने 
फोहरलाइ वगीकरण गरी सोही स्थानमा वा 
गाउँपाधलकाको  फोहर मैला पिधतमा 

• घर, ववद्यालर् एवम ्संघसंस्थाको धभत्र बावहर 
सरसफाइ अवलोकन गने 

• फोहोरको वगीकरण एवम ्पनुिः प्रर्ोग गरेको छ 
छैन अवलोकन गने 

• घरार्सी तहमा भाडा माझ्ने जठु्यान भाँडा 
सकुाउन ेच्र्ाङ्ग कपडा सकुाउने डोरी छ छैन 
अवलोकन गने 
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एकीकृत गरी व्र्वस्थापन गने गरेको 
• घर, आगनँ, एवम ्ववद्यालर्, स्वास््र् संस्था 

एवम ्अन्र् कार्यलर् वाट धनस्कीने फोहर 
पानीलाइ करेसावारीमा प्रर्ोग वा ढल 
प्रणालीमा ववसजयन गने गरेको 

• पशपंुिीका लाधग छुटै गोठ तथा खोर वनाइ 
मलमतु्रको उजचत व्र्वस्थापन गने गरेको 

• भान्सा कोठामा सरुजित सफा र िुँवा  रवहत 
चलु्होको प्रर्ोग भएको 

• सफा गरेको भाडा सकुाउन ेसवुविाको 
भएको 

• घर एवम ्ववद्यालर्, संघसंस्थाबाट धनस्कने 
फोहोरपानीको धनस्कासन स्थल अवलोकन गने 

• अस्पताल, उद्योग, कलकारखानाको अवलोकन 
गने 

• भान्सा कोठा सफा छ छैन, िुँवा रवहत चलु्हो 
प्रर्ोगमा छ छैन सोध्ने र अवलोकन गने  

• गाई वस्तकुो गोठ, खोर, व्र्वस्थापन अवलोकन 
गने  

वातावरणीर् सरसफाइ 
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• खलुा दिसामिु अवस्था कार्म भएको 
• प्रर्ोग कताय मैत्री सावयजधनक शौचालर् 

धनमायण तथा व्र्वस्थापन भएको 
• बाटोघाटो, चौतारा, खोला निीनालाहरु 

सावयजधनक स्थलहरु सिै सफा रहेको 
• संरजित पानीका महुानहरुमा सरसफाइ 

कार्म भएको 
• अस्पताल अन्र् फोहर मैलाको सरुजित 

ववसजयन गरेको 
• पाधलका िेत्रमा स्र्ानेटरी ल्र्ाण्डवफल 

साइटको व्र्वस्था भएको 
• सडक वकनार, सावयजधनक िेत्रमा वृिारोपण 

र वगैँचा धनमायण भएको 

• ठोस तथा तरल फोहोर व्र्वस्थापनको 
आवश्र्कता अनसुार स्थानीर् प्रववधि संचालनमा 
छ, छैन अवलोकन गने 

• गाउँपाधलका र पाधलकाउन्मखु िेत्रमा ठोस 
फोहोरमैलाको व्र्वस्थापनको लाधग र्ोजना तजुयमा 
भएको छ, छैन सोध्ने र अवलोकन गने 

• ढल प्रणालीको र्ोजना अवलोकन गने बिशाला 
सफा र स्वच्छ रहेको  

• खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका सवुविाहरुमा 
सबैको पहुँच पगेुको छ, छैन राम्ररी संचालनमा 
रहेको छ, छैन अवलोकन गने सोध्न े

• प्रशोिन सवहतका व्र्वजस्थत ढल धनमायण भएको 
छ, छैन संचालनमा छ, छैन अवलोकन गने 
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• फोहोर मैवा ढल व्र्वस्थापन, दिसाजन्र् 
लेिो प्रशोिन र ववसजयन भएको 

• स्र्ाधनटरी ल्र्ाण्ड वफल्ड साइटको व्र्वजस्थत 
संचालनमा भएको छ, छैन अवलोकन गने 

• निीनाला, पोखरी, ताल तलैर्ाको पानीको 
प्राकृधतक गणुस्तर कार्म रहेको छ, छैन 
अवलोकन तथा परीिण गने 

• बस्ती, टोल, वरपर र्थोजचत हररर्ाली र पाकय  
धनमायण भएको छ, छैन अवलोकन गने 

• ठोस तथा तरल फोहोरको प्रशोिन पिात पनुिः 
प्रर्ोग भएको छ छैन सोध्ने र सोको प्रर्ोगको 
अवलोकन गने 

२. पूणय सरसफाइ उन्मखु िते्र 
सूचकहरु प्रमाजणत गने आिार तथा औजार 
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• प्रर्ोग कताय-मैत्री गणुस्तरीर् चपी 
धनमायण भएको,  

• गणुस्तर मापिणड अनसुारको वपउन े
पानीमा सवैको पहुँच भएको,  

• ग्रामीण तथा छररएका वस्तीमा मानव 
मलमतु्रको व्र्वस्थापनको हकमा 
व्र्वजस्थत सेप्टीक ट्ाङ्कीमा जोधडएको 
पक्की वाटरधसल चपी लगार्त अन्र् 
उपर्िु प्रववधिको प्रर्ोग भएको,  

• गाउँपाधलका िेत्रमा प्रशोिन सवहतको 
व्र्वजस्थत ढल धनमायण भएको,  

• ठोस फोहोरमैलाको व्र्वस्थापनको लाधग 
आवश्र्कता अनसुार स्र्ाधनटरी ल्र्ाण्ड 

• खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 
सवुविाहरुमा सबैको पहुँच पगेुको छ छैन 
राम्ररी संचालनमा रहेको छ, छैन अवलोकन 
गने सोध्न े

• प्रशोिन सवहतको व्र्वजस्थत ढल धनमायण 
भएको छ छैन संचालनमा छ, छैन 
अवलोकन गने 

• स्र्ाधनटरी ल्र्ाण्ड वफल्ड साइटको व्र्वजस्थत 
संचालनमा भएको छ, छैन अवलोकन गने 

• निीनाला, पोखरी, ताल, तलैर्ाको पानीको 
प्राकृधतक गणुस्तर कार्म रहेको छ, छैन 
अवलोकन तथा परीिण गने 

• बस्ती, टोल वरपर र्थोजचत हररर्ाली र पाकय  
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वफल्ड साइटको धनमायण गरी संचालनमा 
रहेको, 

• पाधलका िेत्र धभत्र सम्भव भए सम्म 
फोहोरमैलाको कम उत्पािन, पनुिःप्रर्ोग 
र ररसाइकल गने व्र्वस्था भएको, 

• आकासे पानी संकलन र उपर्ोग 
गरेको, 

• निीनाला, पोखरी, ताल तलैर्ाको 
पानीको प्राकृधतक गणुस्तर कार्म 
राखेको, 

• वस्ती, टोल वरपर र्थोजचत हररर्ाली र 
पाकय  धनमायण भएको, 

धनमायण भएको छ छैन अवलोकन गने 

• ठोस तथा तरल फोहोरको प्रशोिन पिात 
पनुिः प्रर्ोग भएको छ, छैन सोध्ने र सोको 
प्रर्ोगको अवलोकन गने ।  
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अनसूुची ६ 

खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता र्ोजनामा समावेश 
गनुयपने न्रू्नतम ववषर्हरु 

१. पषृ्ठभमूीिः 
२. स्थान पररचर्िः 
३. वतयमान अवस्था (खानेपानी, सरसफाइ र स्वचछतािः) 
४. लक्ष्र् धनिायरण (खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतािः) 
५. कार्य प्रकृर्ािः 
६. अवसर चनुौतीहरुको ववश्लषेणिः 
७. कृर्ाकलापहरुिः 
८. कार्यर्ोजनािः 
९. लागत अनमुानिः 
१०. सरोकारवालाहरुको पवहचान, नक्सांकन र र्ोगिानको 

 ववश्लषेणिः 
११. अनगुमन तथा मूल्र्ांकनिः 
१२. आवश्र्कता नक्साहरुिः 

अनसूुची ७ 

िमता ववकासका लाधग आवश्र्क न्रू्नतम कृर्ाकलापहरु 

१. अधभमखुीकरण गोष्ठीहरु, राविर्, िेत्रीर्, जजल्ला, गा. पा. 
स्तरीर् 

२. प्रजशिक प्रजशिण ताधलमहरु राविर्, िेत्रीर्, जजल्ला, गा. 
पा. स्तरीर् 

३. सञ्चारकमीहरुको लाधग अधभमजुखकरण 

४. र्ातार्ात मजिरुहरुको लाधग अधभमजुखकरण 

५. सफाइ मजिरुहरुकोलाधग  अधभमजुखकरण 

६. होटेल, रेिुरा, खाजा पसल, क्र्ाजन्टनका व्र्वस्थापक र 
कमयचारीलाई अधभमखुीकरण 
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७. धनजी िेत्रका, उद्यमी व्र्वसार्ी, प्रबियकहरुलाई 
अधभमजुखकरण 

८. जशिक तथा जशजिकाहरुको लाधग अधभमजुखकरण 

९. खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोिा सधमधत, सहकारी 
आदिको लाधग अधभमखुीकरण 

अनसूुची ८ 

सफा र स्वच्छ िते्र घोषणा र पूणय सरसफाइ उन्मखु िते्र 
घोषणा पिात घर, स्थानीर् धनकार्का कार्ायलर्, संस्था वा 

वडा मा टाधँसने स्टीकरको नमूना 
क) सफा र स्वच्छ िेत्र घोष्णा गरे पिात चाँिी/धनलो रङ्गको 

घरको अग्रभागको छानो माधथ नेपालको राविर् िण्डा र 
घरको छानाको िवैु वकनारामा तारा र घरको अग्रभागमा 
पानीको िाराको टुटी, साबनु पानीले हात िनुे स्थान,प्र्ान 
र फोहोर फ्र्ाक्ने खाडलको नमूना आदि राखी घरमा टाँस्ने 
स्टीकरको नमूना हनु ेछ । 

ख) पूणय सरसफाइ उन्मखु िेत्र घोषणा गरे पिात 
सनुौला/हररर्ो रङ्गको घरको अग्रभागको छानो माधथ 
नेपालको राविर् िण्डा र घरको छानाको िवैु वकनारामा 
तारा र घरको अग्रभागमा पानीको िाराको टुटी साबनु 
पानीले हात िनुे स्थान,प्र्ान र फोहोर फ्र्ाक्ने खाडलको 
सवहतको घरमा टाँस्न ेस्टीकरको नमूना हनुे छ । माथी क 
र ख िबैुमा उल्लेजखत वववरणमा आिाररत रहेर स्टीकरको 
नमूनाको धडजाइन तर्ार पाररने छ । 

आज्ञाले 

नामिः जगत बहािरु घती 
पििः प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृत 


