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स्थानीय राजपत्र 
 

तातोपानी गाउँपालिकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड २) तातोपानी, जुम्ला माघ १६ गते, २०७९ साि 

 

भाग-२ 
स्थानीय सरकार 

कर्ाािी प्रदेि 

तातोपानी गाउँपालिकाको सूचना 
  

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता  (खासस्व) सूचना व्यवस्थापन 

प्रर्ािी लनदेलिका, २०७९ 

 

प्रस्तावनााः देशभरका सवै स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

सम्वन्धि सूचनाहरुको संकलन, ननयमन, अद्यावनिक, पररमार्जन सनहत समग्र 

व्यवस्थापनका ननन्धि संघीय सरकार मातहतको खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन 

नवभागको सहयोग, ननयमन, रेखदेख र अनुगमनमा सवै प्रदेश र स्थानीय 

तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्विी सूचनाहरुको व्ववस्थापनका 

लानग प्रयोग गररनेखानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 

(WASH MIS) लाई देशभरका सवै स्थानीय तहहरुमा स्तरीय र 

एकरूपमा(Standard and Uniform) संचालन र अद्यावनिक गनजका ननन्धि 
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खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन नवभाग (DWSSM) ले सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 

(WASH MIS) लाई पररमानर्जत गदै अत्यािुननक प्रनवनिमा आिाररत कम्प्युटर 

प्रणालीमा आवद्ध सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको रुपमा सवै स्थानीय तहहरुमा 

स्थापना, संचालन र संबद्धजन (Strengthening) का ननन्धि सहयोग तथा 

सहर्ीकरण गरररहेको  सन्दभजमा यस गाउँपानलकानभत्र पनन यो सूचना व्यवस्थापन 

प्रणाली (WASH MIS) को प्रयोगबाट दीगो नवकास लक्ष अनुरुपको खानेपानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छता योर्ना (WASH Plan) तरु्जमा गनज सक्षम हुने र 

यहाँहरुवाट तयार गररएका योर्नाहरुमा एकरुपता कायम भई सवै स्थानीय 

तहरुको सूचनाको आिारमा प्रादेनशक र संघीय खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता के्षत्रगत योर्ना तरु्जमा गनज यो सूचना प्रणाली सहायक हुने हँुदायस 

गाउँपानलकाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता के्षत्रमा आफ्नो अवस्था, 

आवश्यकता र लक्ष अनुसार खासस्व योर्ना कायाजन्वयनका ननन्धि आवश्यक 

मानव श्रोत, भौनतक  श्रोत तथा नवत्तीय श्रोत सवैको पररचालन तथा व्यवस्थापन 

गनज सहर्ीकरण गने अनभप्रायले खानेपानी तथा सरसफाइसम्बद्ध सबैखाले 

सूचनाहरूको संकलन, तथ्याङक प्रनवनि, प्रमाणीकरण, भण्डारण, संरक्षण र नवशे्लषण 

गने कायजलाई आनिकाररक र ब्यवन्धस्थत बनाई  खासस्व के्षत्रगत योर्ना तरु्जमा 

र ननणजय गनजका लानग समयमै नवश्वस्त एवम् आनिकाररक नववरण उपलब्ध 

गराउनका लानग कानुनी व्यवस्था गनज वाञ्छनीय भएकोले,स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) को अिीनमा रही 

तातोपानी गाउँपानलका खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७७ तातोपानी 

गाउँपानलका खानेपानी तथा सरसफाइ ननयम २०७७ बमोनर्म तातोपानी 

गाउँपानलकाले यो ननदेनशका बनाएको छ। 

पररचे्छद-१ 

प्रारम्भिक 

१. संलिप्त नाम र प्रारिाः)१ (यस ननदेनशकाको नाम ‘खानेपानी, सरसफाइ 

तथा स्वच्छता (खासस्व) सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ननदेनशका, २०७८ ” 

रहेको छ। 

 (२) यो ननदेनशका तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। 

२.  पररभाषााः नवषय वा प्रसंगले अको अथज नलागेमा यस ननदेनशकामा:- 

(क) “ऐन” भन्नाले तातोपानी गाउँपानलका खानेपानी तथा सरसफाइ 

ऐन,२०७७ सम्प्झनुपदजछ। 
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(ख)  “ननयमावली” भन्नाले तातोपानी.गाउँपानलका खानेपानी तथा सरसफाइ 

ननयमावली २०७७ सम्प्झनुपदजछ। 

(ग)  “गाउँपानलका” भन्नाले तातोपानी गाउँपानलकालाई सम्प्झनुपदजछ। 

(घ) “भू-सान्दनभजक तथ्यांक, सूचना (Geo-referenced data)” भन्नाले कुनै 

स्थान वा वसु्तनवशेषको अवन्धस्थनत देखाउनअक्षांश र देशान्तरको 

मापनसनहत न्धखनचएको भौगोनलक तस्वीरसमेतको र्ानकारीलाई 

सम्प्झनुपदजछ। 

(ङ) Apps भन्नाले कुनै खास प्रयोर्नका लानग मोबाइल फोन वा 

कम्प्युटरमा स्थानपत गरी उपयोग गररने सफ्टवेरलाई सम्प्झनुपदजछ। 
 

पररचे्छद- २ 

एन-वास सूचना व्यवस्थापन प्रर्ािी 

३. एन-वास सूचना ब्यवस्थापन प्रर्ािी हुनेाः- (१) यस गाउँपानलकाको 

खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय शाखामा खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता सम्विी भू-सान्दनभजक तथ्यांक, सूचना (Geo-referenced data) र 

अनभलेख तथा नक्शाहरुको संकलन र नवसृ्तत नवशे्लषण गनेएक N-WASH 

कम्प्युटर या एन्ड्र ोइड आिररत मोबाइल एन्धिकेशन (Android based 

Mobile Applications)मा आिाररत भू- सान्दनभजक तथ्यांक, सूचना (Geo-

referenced data) र अनभलेख तथा नक्शाहरुको संकलन, नवशलेषण र 

व्यवस्थापन नै प्रसु्तत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) सूचना 

व्यवस्थापन प्रणाली (WASH MIS)सञ्चालनमा रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोनर्मको प्रणाली संघीय खानेपानी तथा ढल 

ब्यवस्थापन नवभागले उपलब्ध गराए बमोनर्म र्डानगरी नवभागको 

मागजननदेशन र यस ननदेनशका बमोनर्म सञ्चानलत हुनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोनर्मको प्रणालीले अद्यावनिक तथ्यांक (real-

time data) र सूचनाहरु प्रदान गनेछ। 

(४) खासस्व योर्ना तरु्जमा प्रकृयामा संकलन गररने तथ्यांक र 

सूचनाहरु सवै कम्प्युटर प्रनवनियुक्त नबनि र और्ारहरु NWASH 

Apps (Mobile to Web Tools) प्रयोग गररनेछ 
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(५) NWASH Software System को Mobile मा In-built Apps हरुको 

माध्यमबाट सवै तथ्यांक र सूचनाहरु प्रनतवेदनको रुपमा प्राप्त 

गनज सनकनेछ। 

(६) हरेक सूचनाहरु र तथ्यांकहरुमा त्यस स्थलको GPS location 

सनहत फोटो र र्ानकारीहरु समावेस भएको हुनुपनेछ। 

(७) यो प्रकृयाबाट संकनलत तथ्यांक र सूचना प्रणालीहरु प्रमाणमा 

आिाररत (Evidence based) रस्थलमा आिाररत(On-spot 

based) हुनेछन् ।  

(८) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता खासस्व सूचना व्यवस्थापन 

प्रणाली (WASH MIS) लाई गाउँपानलकाको समग्र खासस्व के्षत्र 

(WASH sector)को प्रभावकारी योर्नाकोसािन(effective 

planning tool)को रुपमा प्रयोग गनज सनकनेछ। 

(९) यस गाउँपानलकानभत्र प्रभावकारीरूपमा खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छताको के्षत्रमा दीगोपना प्राप्त गनज र के्षत्रगत ननणजयहरू नलनका 

लानगयो प्रणालीको अनिकतम प्रयोग, संचालन र 

व्यवस्थापनगररनेछ। 

(१०) यो सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (N-WASH MIS) दीगो नवकास लक्ष 

६.१ र ६.२ ले ननिाजरण गरेको खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता रानिर य लक्षलाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय स्तरको 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योर्ना (WASH Plan) तरु्जमा 

गनज प्रयोग हुनेछ । 

४.  गाउँपालिका तहमा खासस्व सूचना प्रर्ािीको व्यवस्थापनाः  
 

(१)  गाउँपानलकाले केन्द्रीय खासस्व प्रणालीको अनभन्न अंगको रूपमा 

गाउँपानलकास्तरमा एक खासस्व  ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीको 

स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोनर्मकोसूचना व्यवस्थापन प्रणाली (N-WASH 

MIS)का ननन्धि आवश्यक पनेदक्ष मानव संसािन र क्षमता 

नवकासको लानग खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन नवभाग 
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(DWSSM) ,WASH MIS शाखाले आयोर्ना गनेWASH MIS 

सम्विी तालीमहरुमा उपयुक्त कमजचारी खटाउनेछ। 

(३) गाउँपानलकातहमा WASH MIS को संचालन र व्यवस्थापनका लानग 

दक्ष मानव स्रोतको उत्पादन गनज खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन 

नवभागबाट सहयोग प्राप्त गनेछ । 
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५. खासस्व (वास) िाखास्थापनाहुनेाः 

(१) खासस्व के्षत्रको प्रभावकारी योर्ना, ननयमन, ननयनमत अनुगमन र 

कायाजन्वयनका लानग नगर कायजपानलकाको कायाजलयमा एक खासस्व 

(वास) शाखाको स्थापना गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोनर्मको शाखाको संगठन संरचना अनुसूनच (१) 

बमोनर्म हुनेछ । 

६. खासस्व (वास) िाखाको लजमे्मवारीाः (१) दफा ६ बमोलजम स्थालपत 

खासस्व िाखाको लजमे्मवारी देहाय बमोलजम हुनेछाः- 

(क) गाउँपानलकास्तरीय वास समन्वय सनमनतलाई प्रानवनिक तथा 

व्यवस्थापकीय सहयोग गने। 

(ख) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोर्नाहरूको नडर्ाइन तथा प्रभावकारी 

कायाजन्वयन गने। 

(ग) योर्नाको ननयनमत अनुगमन तथा समन्वय सुनननित गने। 

(घ) गाउँपानलका स्तरीय खासस्व (वास) समन्वय सनमनतको 

सनचवालयको रूपमा कायज गने। 

(ङ) गाउँपानलकाका अन्य सरोकारवालाहरू एवम् प्रदेश तथा संघीय 

सरकारी ननकायहरुसंग सम्पकज  र समन्वय गने। 

(च) खासस्व के्षत्र नवकासका ननन्धि आवस्यक संस्थागत संरचना नवकास 

र क्षमता अनभवृन्धद्धका कायजहरू गने गराउने। 

(छ) खानेपानी गुणस्तर अनुगमन ननदेनशकाको कायाजन्वयन गने, गराउने। 

(र्) सुरनक्षत खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा ननदेनशकाको कायाजन्वयन 

गने, गराउने। 

७. खासस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रर्ािी एकाइWASH MISUnit को 

स्थापनााः (१) दफा ६ बमोनर्म स्थानपत खासस्व शाखा अन्तरगत एक 

खासस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली एकाइको स्थापना हुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोनर्म स्थानपत एकाइको संचालन र 

व्यवस्थापनखासस्व शाखाले गनेछ। 

(३) खासस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली एकाइ संचालन तथा 

व्यवस्थापनको ननन्धिनगर कायजपानलकाद्वारा एक दरबन्दी तेररर् 

स्वीकृत हुनेछ। 
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(४) उपदफा (३) बमबोनर्म स्वीकृत दरबन्दी अनुसार ननयुक्त 

इन्धजर्ननयर,अनिकृत वा प्रानवनिकले खासस्व शाखा प्रमुख वा फोकल 

व्यन्धक्तको मातहत र ननदेशनमा काम गनेछ । 

(५) खासस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली एकाइले स्थानीय तहको 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको 

संचालन ममजतसम्भार र व्यवस्थापनगनेछ। 

(६) NWASH MIS Softwareप्रयोग गनज र व्यवस्थापन गनजको ननन्धि 

NWASH mobile to web App प्रयोग गदाज आवश्यक पने आिारभूत 

र्ानकारीहरू स्थानीय तहमै खासस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली 

एकाइलेआवश्यक व्यवस्था गनेछ । 

(७) खासस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली एकाइलेNWASH MIS प्रयोग गनज, 

व्यवस्थापन गनज, तथ्यांकहरु थपघट र संशोिन गनज, Upload गनज र 

अद्यावनिक गनजका लानग स्थाननय तहमा दक्ष प्रानवनिक र्नशन्धक्तको 

व्यवस्था गनेछ।  

(८) उपदफा (७) बमोनर्म ब्यवस्था भएका र्नशन्धक्तलेNWASH MIS 

को संघीय स्तरमा व्यवस्थापन गने ननकाय खानेपानी तथा ढल 

व्यवस्थापन नवभागबाट सो Software प्रयोग र व्यवस्थापन गनज 

आवश्यक अन्धियारी (Authority) प्राप्त गनुजपनेछ । 

(९) NWASH MIS प्रयोग गनजका लानगआवश्यक पने तालीम, क्षमता नवकास 

कायजक्रम, प्रनवनि नवकास आनदका लानग खासस्व योर्नामै 

कायजक्रमहरु समावेस गनुजपनेछ।  

 

८. खासस्व ब्यवस्थापन सूचना प्रर्ािी एकाइ WASH MISUnit का 

लजमे्मवारीहराः- 

(१) खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास (  सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 

(WASH MIS) ले स्थानीय स्तरको खानेपानी,सरसफाइ तथा 

स्वच्छता )वास ( के्षत्रमा ननम्न कायजहरु गनेछ:- 

(क) NWASH MIS को प्रयोग, प्रभावकारी उपयोग र संचालन 

द्वारा खासस्व के्षत्रको तथ्यांक संकलन, अद्यावनिक र 

नवशे्लषण गने; 
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(ख) स्थानीय स्तरका समू्पणज खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता 

आयोर्नाहरुको लगत तयार गने; 

(ग) स्थानीय स्तरको वास योर्ना तरु्जमा गरी उले्लन्धखत 

प्राथनमकताको आिारमा पानलकाकोवानषजक योर्ना तयारीमा 

सूचना र तथ्यांकहरु उपलब्ध गराउने; 

(घ) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योर्ना 

कायाजन्वयन, ननयनमत तथा आवनिक अनुगमन, 

पुनरावलोकन र पररमार्जन गने;  

(ङ) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास)  के्षत्र नवकास 

कायजमा अन्य के्षत्र (नशक्षा, स्वास्थ्य, कृनष, नसंचाइ, 

पयजटन, सडक आनद)  संग सूचना तथा तथ्यांकहरुको 

एकीकरण, नमलान, आदान-प्रदानका लानग  अन्य 

नवषयगत शाखाहरुसंग समन्वय र सहकायज गने; 

(च) पूणज सरसफाइ (Total Sanitation) का सूचकहरु अनुरुपका 

सूचना तथा तथ्यांकहरुको संकलन, व्यवस्थापन र 

अनुगमनका लानग तथ्यांकको प्रयोग र स्थाननय संघ संस्था 

तथासाझेदार/सरोकारवालासंस्थाहरुसंग समन्वय र सहकायज 

गने; 

(छ) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योर्ना (वास िान) 

पररमार्जनका लानग वास शाखाका कमजचारी, प्रानवनिक र 

वास ननररक्षकका लानग तालीम संचालन गने; 

(र्) स्थानीय तहको समग्र वास न्धस्थनत, चुनौती र संपानदत 

कायजको प्रगनत तथा समीक्षासनहत व्यवस्थापन, ननररक्षण र 

अनुगमन तथा प्रनतवेदन लगायत मानसक, चौमानसक र 

वानषजक प्रगनत प्रनतवेदन सम्वन्धित पानलका, प्रदेश तथा 

नवभागहरुमा पठाउने; 

(झ) नशक्षा र स्वास्थ्यके्षत्रमाखानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

(वास) को तथ्यांक संकलन, अद्यावनिक र नवशे्लषण गने 

तथा पानलकाको वानषजक योर्ना तयारीमा सूचना र 

तथ्यांकहरु उपलब्ध गराउने । 
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(ञ) पानीका श्रोतहरुको अभाव भएका वा भनवष्यमा अभाव हुन 

सके्न के्षत्र पनहचान गरी श्रोत अनभबृन्धद्ध हेतु सूचना संकलन 

गरी सरोकारवालासमक्ष समे्प्रषण गने। 

(ट) स्वास्थ्य शाखा सङ्गको समन्वयमा पानलका नभत्र खासस्व - 

 पनहचान समस्या गरी संकलन तथ्यांक रोगहरुको सम्बद्ध

 सम्बिमा सुिारका गुणस्तर के्षत्रको खासस्व समग्र पिात्

सरोोकारवाला समक्ष प्रनतवेदन पेस गने। 

(ठ) पानलका के्षत्र नभत्र खासस्व के्षत्रका कारण फैनलएका 

प्रदुषणहरु (नवशेषत: औद्योनगक र ब्यापाररक)को तथ्यांक 

संकलन तथा आवश्यक स्थानहरुमा प्रदुषणका नमूना 

परीक्षण समेत गरी सरोकारवाला समक्ष पेस गने। 

९.  गाउँपानलकास्तरमा रहने NWASH MIS को संचालन, ममजतसम्भार, 

उपलब्धता र प्रमानणकता, ब्यबस्थापन एवम् तथ्यांकको सुनननितताको 

मूख्य नर्मे्मवारी नगर कायजपानलकाले तोके बमोनर्म NWASH MIS 

इन्धजर्ननयर वा अनिकृत वा प्रानवनिकको हुनेछ । यसका अनतररक्त 

नीर्को नर्मे्मवारी देहाय बमोनर्म हुनेछ:- 

(क) आफ्नो नर्मे्मवारीमा रहेको स्थानीय स्तरको वास सूचना तथ्याङ्क 

प्रणाली (NWASH MIS) सुरनक्षत रुपमा राखे्न र व्यवस्थापन 

(Keeping and Management) गने; 

(ख) NWASH MIS सम्बन्धि वास सूचना र तथ्यांक प्रणाली लगायत 

क्षमता अनभवृन्धद्ध तानलमहरुमा सकृय सहभानग हुने र सो 

प्रणालीलाई अद्यावनिक राखे्न; 

(ग) NWASH MIS )प्रणाली तथ्याङ्क सूचना वास ( ननवन आएका मा

गने प्रयोग र गने समावेस प्रनवनिहरुलाई ; 

(घ) पानलकाको समग्र वास तथ्यांक र सूचनाहरु (data inventory) 

अद्यावनिक राखे्न; 

(ङ) NWASH MIS सम्बन्धि वास सूचना र तथ्यांक प्रणालीको केन्धन्द्रय 

सभजरसंग ननयनमत सम्पकज मा रहने र केन्द्रीय Admin संगको 

समन्वयमा तथ्यांक तथा सूचनाहरुको व्यवस्थापन गने ; 
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(च) पानलकाको वास योर्नाको ननयनमत र आवनिक रुपमा हुने 

पुनरावलोकन तथा पररमार्जनमा सकृयता पूवजक योगदान गने; 

(छ) वास योर्नासंग सम्वन्धित गणक (Enumerator) तथा सवेक्षक 

(Surveyor) हरुलाईNWASH MIS को ID र Password उपलव्ि 

गराउने र उनीहरुलाई यो सम्वन्धि तानलम नदइ तथ्यांक संकलनमा 

प्रवीण वनाउने; 

(र्) गाउँ/नगर प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अनिकृत वा 

वास शाखा प्रमुख, पानलका पदानिकारी आनदले तोकेअनुसारको 

अन्य आवश्यक कामहरु गने; 

(झ) पानलकामा भएका र प्रयोगमा आइरहेका अन्य सूचना प्रणालीहरु 

(MIS);र्सै्त स्वास्थ के्षत्रको (HMIS), नशक्षा के्षत्रको (EMIS), नसंचाइ 

के्षत्रको (IMIS), कृनष के्षत्रको (AMIS) आदी संग समन्वय गने र 

तथ्यांक तथा सूचनाहरू अद्यावनिक (Update) गने, पररमार्जन 

(Update) गने, छाननवन र नमलान गने तथा आवश्यकता अनुसार 

एनककृत (Integration) गने; 

 

पररचे्छद-३ 

सम्पका ,  समन्वय, लसकाइर उपयोग 

१०. एन-वास सूचना ब्यवस्थापन प्रर्ािीको संघीय सम्पका  तथा सम्बन्ध: 

(१) यो (N-WASH MIS) सूचना प्रणालीको केन्द्रीय प्रशासकीय 

(Administrative) ननकायको रूपमा नेपाल सरकार खानेपानी 

मंत्रालय अन्तगजत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन नवभाग (DWSSM) 

रहेको छ।  

(२) गाउँपानलकाले उपदफा (१) बमोनर्मको केन्द्रीय ननकायसंग सम्पकज  

र समन्वय गदाज, संघीय मानमला तथा सामान्य प्रशासन 

मन्त्रालयमाफज त गररनेछ । 
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(३) गाउँपानलकाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सूचना व्यवस्थापन 

प्रणाली(WASH MIS) को प्रयोग र व्वस्थापन सम्विीकायजमा संघीय 

मानमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमाफज त आवश्यक संघीय 

ननकायहरूसंग उच्च समझदारी कायम गनेछ ।  

(४) केन्द्रीय स्तरमा संचालन, व्यस्थापन र ममजतसम्भारको आनिकाररक 

ननकाय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन नवभाग (DWSSM) को 

WASH MIS शाखाले उपलब्ध गराएको MIS Dashboardमा 

गाउँपानलकाले आफ्नो के्षत्रनभत्रको तथ्यांकको व्यवस्थापनगनेछ। 

(५) WASH MIS को नवकास, ननयमन, पररमार्जन र साझा बुझाइको 

ननन्धि सम्बद्द ननकाय, नवकास साझेदार संस्थाहरु र अन्य 

सरोकारवालाहरुसंग मनहनामा एक पटक ननयनमत र आवनिक रुपमा 

आवश्यकता अनुसार खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन नवभाग 

(DWSSM), WASH MIS शाखाले आयोर्ना गने बैठकहरुमा 

गाउँपानलकाले गाउँपानलकाको तफज बाट उनचत प्रनतनननित्वको 

सुनननितता गनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोनर्मका वैठकहरूमा WASH MIS को अद्यावनिक 

प्रगनत तथा कायजनदशा एवम् सोसंग सम्वन्धित सवाल र अन्य 

वािाव्यविानहरुको वारेमा छलफल गरी साझा ननष्कषज ननकानलनेछ 

। 
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(७) उपदफा (६) बमोनर्मको बैठक तथा छलफलहरुद्वारा गररएको 

WASH MIS को ननयमन र अनुगमन गाउँपानलकाका लानग समेत 

लागु हुनेछ । 

११. प्रादेलिक सरकारसंग समन्वय गनुापनेाः 

(१) प्रादेनशक तहमा प्रदेश सरकार अन्तगजत रहेको खानेपानी तथा 

सरसफाइ हेने मंत्रालय वा भौनतक पूवाजिार नवकास मंत्रालयमाव्यवस्था 

गररएको WASH MISसंग गाउँपानलका अन्तरगरको WASH MIS Unit 

ले सम्पकज  र समन्वय गनेछ ।  

(२) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 

(WASH MIS) स्थापना, संचालन र व्यवस्थापनको नदगोपनका ननन्धि 

पनन PLGSP संग सहकायज गनुजपनेछ। 

 

१२. अन्य लवषयगत िेत्रसंग समन्वय र लसकाइाः 

(१) खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास ( सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 

(WASH MIS) मा स्थानीय स्तरमा रहने नवनभन्न नवषयगत के्षत्रमा 

प्रयोग हुने सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट प्राप्त नसकाईहरु 

(Learning) लाईअनुकुलन (Adopting)गरी सफल प्रयोगहरुलाई 

समावेस (Acquire)गनुजपनेछ 

(२) नवशेष गरी नशक्षाके्षत्रको Education Sector MIS (EMIS) र 

स्वास्थ्यके्षत्रकोHealth Sector MIS (HMIS) सूचना प्रणालीको नसकाई 

तथा असल अभ्यासहरुलाई आत्मसात गनुजपनेछ । 

(३) वानषजक कायजक्रम तथा बरे्ट ननिाजरण सनहत स्थानीयस्तरमा प्राप्त 

हुने समपुरक अनुदान प्रणाली (Equalization Grant System)संग 

पननसूचना व्यवस्थापन प्रणाली (WASH MIS) को  प्रत्यक्षसम्वि 

स्थानपत गनुजपनेछ। 

(४) स्थानीय तह तथा प्रादेनशक सरकारी ननकायहरुमा 

खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास ( सूचना व्यवस्थापन 

प्रणाली(WASH MIS) को स्थापना र संचालन तथा व्यवस्थापनका 

लानग आवश्यक पने बनलयो सूचना प्रनवनि पूवाजिार(IT 
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Infrastructures)का लानग नेपाल सरकार, संयुक्त रािर संघीय 

ननकायहरु, रानिर य/अन्तराजनिर य गैरसरकारी संघसंस्थाहरु र नवकास 

साझेदार तथा सरोकारवालाहरुसंग नेपाल सरकारको स्वीकृनतमा 

सहयोग नलन सनकनेछ। 

(५)  NWASH assisted WASH Plan को तरु्जमा र NWASH MIS को 

प्रयोग, नवकास, सुशासन र सुचारु व्यवस्थापनका ननन्धि प्रनतबद्धता 

ब्यक्त गरीस्थानीय तह तथा प्रदेश स्तरमा WASH Plan तरु्जमा र 

खासस्व पुवाजिार नवकासमा संलग्न रहेका नवकास साझेदारहरुबाट 

प्रनतवद्धता अनुसारको सहयोगनलन सनकनेछ। 

(६) वास सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (WASH MIS) को सवोच्च ननकायको 

रहेको संघीय स्तरमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन नवभाग को 

उप-महाननदेशकको अध्यक्षतामा गनठत ‘केन्धन्द्रय खासस्व योर्ना 

पुनरावलोकन तथा समन्वय सनमनत (Central WASH Plan Review 

and Coordination Committee)’को ननदेशन, सुझाव, पररपत्रको 

पालन गनुजपनेछ। 

१३. सूचना र तथ्ांकहरुको आधारमाबजेट तथा कायाक्रम बनाउनेाः(१) 

खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास ( सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 

(WASH MIS) मा रहेको सूचना र तथ्यांकहरुको आिारमा नै 

नगरपनलकाले खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास ( के्षत्रको आफ्नो 

वानषजक कायजक्रम तथा बरे्ट बनाउनुपनेछ । 

(२) यस्तो बरे्ट तथा कायजक्रम बनाउँदा गाउँपानलकाले आवश्यकता 

अनुसार WASH MIS ले देखाएका प्राथनमकता बरे्ट तथा कायजक्रमहरूमा 

प्राथनमकता ननिाजरण गनज सके्नछ। 

 

पररचे्छद -४ 

प्रालवलध कव्यवस्था 

१४. गाउँपानलकास्तरमा खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास ( सूचना 

व्यवस्थापन प्रणाली (WASH MIS) को स्थापना, संचालन तथा 

व्यवस्थापनका लानग आवश्यक प्रकृयाहरु पुरा भइसके पनछ WASH MIS 

Unitले NWASH MIS को Dash-Board संचालन गनेछन्। 
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१५. दफा १४ बमोनर्मको dash-bard सञ्चालन गनज  गाउँपानलकाको 

नसफाररसमा खासस्व शाखा प्रमुख वा MIS Officer लाई संघीय खानेपानी 

तथा ढल व्यवस्थापन नवभाग (DWSSM) ,WASH MIS शाखाले स्थानीय 

स्तरमै NWASH MIS को आनिकाररक प्रयोग, संचालन र व्यवस्थापनको 

ननन्धि पररचयकोड (ID) प्रदानगनेछ । 

१६. दफा १४ बमोनर्म प्राप्त पररचयकोड (ID)  को संरक्षण र व्यवस्थापन 

गनुज सम्बन्धित खासस्व शाखा प्रमुख वा MIS Officer को नर्मे्मवारी रहनेछ। 

१७. NWASH MIS को पररचयकोड (ID)  प्राप्त गरी सकेपनछ नीर्ले आफ्नो 

स्थानीय तहको समग्र खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास ( सूचनामा 

पूणज पहँुच प्राप्त गरी आवश्यकता अनुसार समू्पणज सूचनाको प्रनविी, 

प्रयोग, ननयमन, अद्यावनिक, पररमार्जन र संशोिन गनज सके्नछ। 

१८. दफा १७ बमोनर्म सूचनाको प्रनविी, प्रयोग, ननयमन, अद्यावनिक, 

पररमार्जन वा संशोिन गदाज अपनाउनुपने कायजनवनि तोनकए बमोनर्म 

हुनेछ।  

१९. NWASH MIS को पररचयकोड (ID) प्राप्त भइसके पनछ गाउँपानलकाले 

Dash-Boardको सावजर्ननक प्रदशजन (Display) गने व्यवस्था गनेछ।  

२०. दफा १८ बमोनर्मको Dash-Board मा गाउँपानलकाको समग्र 

खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता )वास ( सूचना, तथ्यांक र नक्शाहरु 

प्रदनशजत गनुजपनेछ । 

२१. सरोकारवाला तथा साझेदारहरुको प्रनतबद्दता र लगानी तथा सो अनुरुपको 

कायज दक्षता (Performance), गुणस्तरर प्राप्त उपलन्धब्ध तथा पररणामको 

स्तर पनन सो dash-boardमा देखाउन सनकनेछ । 
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अनुसूनच-१ 

खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) शाखाको सांगठननक ढाँचा 

(दफा ६ (२) सँग सम्बन्धित) 

 

 
स्वीकृत नमनतिः २०७९।०९।२१ 

प्रमुख प्रसािलकय अलधकृत

अन्य शाखा

खानेपानी, सरसफाइ तथा

स्वच्छता (खासस्व- WASH) 
िाखा

- लस. लि. ई./ वास वा स्यानीटरी ई./

सव-ईम्भजजलनयर (१)

- खासस्व योजना सम्पका व्यम्भि (WASH 

Plan Focal person) (१)

- NWASH MIS  इम्भजजलनयर/ अलधकृत/
प्रालवलधक (१) 

- खा. पा. स.टे. (१) 

- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

लनरीिक (WASH Inspector) (१) 

- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता

प्रवर्द्ाक (WASH Promotor) (१) 

- लवध्यािय सरसफाइ तथा स्वच्छता

सहजकताा (१) 

अन्य शाखा

लवषयगत िाखाहरु
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आज्ञािे 

तीथा बहादुर कठायत 

प्रमुख प्रिासकीय अलधकृत 

 


