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खानेऩानी तथा सयसपाई भन्त्त्रारम: ऩरयचम 
प्रबावकायी, ददगो य गुणस्तयीम सेवा जनताको अऩेऺा हो । सॊघीम शासन प्रणारी अन्त्तगगत सावगजननक सेवाहरुको 
प्रवाहका सम्फन्त्धभा सयकायका ववसबन्त्न तहहरुको जजम्भेवायी सॊववधानत् ककटान गरयेएको छ। सॊववधानभा 
खानेऩानी तथा सयसपाइ सुववधाराई जनताका आधायबूत अधधकायका रुऩभा प्रत्माबूत गरयएकोछ । 

खानेऩानी तथा सयसपाइ ऺेत्र सम्फजन्त्धत नीनत, ऐन, ननमभावरी तथा गठन आदेशहरु भन्त्त्रारमको कानूनी 
आधायको रुऩभा यहेका छन ्। स्थानीम स्वामत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रावधान अनुसाय खानेऩानी य सयसपाइ 
सम्फन्त्धी कामग ववबाजन केन्त्र य स्थानीम ननकामहरुको साझा कामगको रुऩभा यहेका धथए बने, हारको सॊघीम 
सॊववधानरे ऩनन मसराई केन्त्र देखख स्थानीम सयकाय सम्भको जजम्भेवायीभा ऩायेको छ ।      

भुरुकबयका खानेऩानी तथा सयसपाइ प्रणारीहरुको मोजना तजुगभा, ननभागण, सॊचारन तथा भभगत सम्बाय 
रगामतको जजम्भेवायी यहेको मस भन्त्त्रारम अन्त्तगगतको खानेऩानी तथा ढर ननकास ववबाग ऺेत्रगत नेततृ्वदानम 
कामागन्त्वमन ननकाम हो बने भन्त्त्रारम ऺेत्रगत नेततृ्वदानम कामगकायी ननकाम हो । भन्त्त्रारम अन्त्तगगत ववबागका 
अरावा सहयी ऺेत्रभा खानेऩानी तथा सयसपाइ प्रणारीहरुको ननभागण एवभ सेवा प्रवाहका राधग फोडगहरु , खानेऩानी 
सॊस्थान, ससभनतहरु, आमोजना ननदेशनारम य भहशुर ननधागयण तथा ननमभनका राधग एक आमोग यहेको छ । 

सफै ऺेत्रगत सयोकायवाराहरुको सॊमुक्त सहकामग य भन्त्त्रारमको अगुवाईभा खानेऩानी य सयसपाइभा ऩनछल्रो 
दशकभा उल्रेख्म प्रगनत हाससर गदै नेऩाररे खानेऩानी तथा सयसपाइ ऺेत्रगत सहश्राजदद बफकास रक्ष्म हाससर 
गरयसकेको छ । भन्त्त्रारम अफ बफ .सॊ .२०७४ सम्भभा सफै नेऩारी जनताराई आधायबूत खानेऩानी य सयसपाइ 
सेवा उऩरदध गयाउने याजारम रक्ष्म हाससर गने तपग  अग्रसय यहेको छ । त्मसैगयी सॊमुक्त याार सॊघरे आगाभी 

५५ फषगका राधग हारै घोषणा गयेको ददगो बफकासका रऺहय ुु (SDGs)  साभञ्जस्म हुनेगयी खानेऩानी तथा 
सयसपाइ ऺेत्रको ५५ फषे बफकास मोजना (WASH Sector Development Plan, SDP) तमाय गने काभ ऩनन 
भन्त्त्रारमरे गयी यहेको छ । 

मसयी खानेऩानी तथा सयसपाइ ऺेत्र हार चरामभान फन्त्दै गई यहेको य बफसबन्त्न याा्नम तथा अन्त्तयागा्नम 
रक्ष्महरुको ननधागयण एफभ उऩरदधीहरु हाससर गदै प्रनतफद्धताहरुको ऩरयऩारना गने भहत्वऩूणग सभमभा नेऩार 
सयकाय भजन्त्त्रऩरयषद्को सभनत २०७२।०९।०९ को ननणगमानुसाय मस खानेऩानी तथा सयसपाइ भन्त्त्रारमको स्थाऩना 
बएको छ। नमाॉ भन्त्त्रारमको स्थाऩना सॊगै सॊघीम सॊववधानको भभग य बावना फभोजजभ आफस्मक खानेऩानी तथा 
सयसपाइ ऺेत्रगत नीनत तथा ऐनका भस्मौदा एफभ ् भौजुदा नीनत तथा कानुनभा ऩरयभाजगन गने काभको ऩनन 
थारनी गरयएको छ । 

ऩनछल्रा सबेऺणहरूरे के देखाएका छन ्बने सयसपाइभा उल्रेख्म प्रगनत हाससर गरयएको छ, खासगरय सयसपाइ 
सेवाभा ऩहुॉच ववृद्ध तथा खुरा ददसा गने क्रभभा न्त्मुनीकयण भहत्वऩूणग छन ् । मद्मवऩ हाससर उऩरदधीको 
ददगोऩना सुननजचचतता, ऩूणग सयसपाइ अफस्थाको श्रजृना तथा सहयी ऺेत्रहरूभा पोहय ऩानी तथा रेदो दमफस्थाऩन 
जस्ता सभस्माहरूको सम्वोधन गने तपग  ननकै प्रमाश गनुग आफचमक यहेको छ । स्वस्थ आनीफानी दमफहायभा 
ल्माउन सभम राग्छ, ताऩनन मसतपग  क्रभशस ्सुधाय ऩनन देखखॊदै छ । 

खानेऩानी प्रणारीहरूको ददगोऩना मस ऺेत्रकै राधग एक प्राथसभकताको सवार हो । प्रणारीहरूको न्त्मुन ददगोऩन य 
सुचारूऩनका ऩछाडड आॊसशक रूऩभा प्रणारीहरूको सॊचारन एफभ ्भभगत सम्बाय दमफस्थाऩनभा यहेको अऩमागप्तता 
कायकको रूऩभा यहेको देखखन्त्छ । अध्ममन प्रनतवेदनहरूरे के देखाउॉछन ् बने करयफ एक नतहाई प्रणारीहरूभा 



खानेऩानी सयसपाइ प्राववधधक उऩरदध  छन,् करयफ एक नतहाई बन्त्दा केही फढी प्रणारीका उऩबोक्ता सॊस्थाहरू 
भात्र कानुनतस ्दताग गरयएका छन ्य करयफ ५५ प्रणारीहरूभा भात्र भभगत सम्बाय कोष यहेको छ । 

खानेऩानी प्रणारीहरूको सुयऺा तथा उऩरदध खानेऩानी सेवाको गुणस्तय ऩनन भहत्वऩूणग सवार यहेको छ । 
खानेऩानी यसयसपाइ सेवाभा सभन्त्मानमक ऩहुॉचको सवार ऩनन उजत्तकै भहत्वका साथ सम्फोधन गरयनु ऩने छ । 
सेवा नऩुगेका जनसॊख्माराई सेवा ऩुर् माउनु मस ऺेत्रको अकप प्राथसभकताको बफषम यहेको छ । बफसबन्त्न श्रोतहरूरे 
पयक पयक आॉकडा प्रस्तुत गयेताऩनन सेवा नऩुगेको जनसॊख्मा ७ -५५ %को हायाहायी यहेको अनुभान यहेको छ। 
त्मो जनसॊख्माको दहस्सा ननयऩेऺ रूऩभा गाउॉ , सहय तथा जुनसुकै ऩमागवयणीम बूबागभा छरयएय यहेका हुन 
सक्दछन ् । ती छुटेका जनसॊख्माको दहस्साराई दह्रो ससॊमन्त्त्र भापग त सभेटनु ऩनेभा वववाद नयहरा । अन्त्म 
सवारका साथ साथै मस सवार राई बावी मोजना तथा कामगक्रभहरूरे ध्मान ऩुर् माउनु आफचमक छ। फजेट 
दमफस्थाका अरावा सेवाफाट फजन्त्चत जनसॊख्माको ऩरयजस्थनतको जामजा, वववेचना गदै उननहरूको खानेऩानी य 
सयसपाइ सुबफधाभा ऩहुॉचको भानवीम आफचमकता ऩूनत ग तपग  सम्फद्ध सफै व्मजक्त, सभाज य सॊस्थाहरूरे साभाजजक 
दानमत्वका रूऩभा सरई प्रमाश केजन्त्रत गनुग आफचमक छ। नम सफै सवारहरूको मथोधचत सम्फोधन भापग त भात्र 
ुूसम्फत २०७४ सम्भभा सफैको राधग आधायबूत खानेऩानी य सयसपाइ सेवा बन्त्ने खानेऩानी तथा सयसपाइ ऺेत्ररे 
तम गयेको ध्मम ऩूया हुने छ । 

नेऩार सयकाय (भॊ.ऩ ).को सभनत २०७२ ऩौष ९ को ननणगमानुसाय सॊशोधधत नेऩार सयकाय ९कामग ववबाजन० 
ननमभावरी फभोजजभ खानेऩानी तथा सयसपाइ भन्त्त्रारमको कामगऺेत्र देहाम फभोजजभ तोककएको छस ्

1. खानेपानी सम्बन्धी नीतत, योजना तथा काययक्रमको तजजयमा, कायायन्वयन, अनजगमन, तनयमन र मूलयाांकन, 

2. खानेपानी, सरसफाइ तथा ढल तनकास, 

3. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडय, 

4. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तलतमटेड, 

5. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कायायन्वयन तनदेशनालय, 

6. नेपाल खानेपानी सांस्थान, 

7. मेलम्ची खानेपानी तवकास सतमतत तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, 

8. खानेपानी तथा महशजल तनधायरण आयोग, 

9. नेपाल इतन्जतनयररङ्ग सेवा तसतभल इतन्जतनयररङ्ग समूहको स्यातनटरी उपसमूहको सञ्चालन । 

 ऐततहाससक ऩषृ्ठबूभी 

नेऩारभा ऩाईऩ प्रणारीको खानेऩानी सेवाको ईनतहास केराउॉ दै जाॉदा सन ् ५८५८ सम्भ ऩुधगन्त्छ। त्मनतफेरा ९सन ्
५८९५ (५८९३० याणा प्रधानभन्त्त्री वीयसभशेयरे काठभाण्डौभा वीयधायाको ननभागण गयाएका धथए। मसफाट ऩानी 
गोचवाया अश्डाको स्थाऩना हुन ऩुग्मो, जसरे काठभाण्डौका केही सससभत स्थानहरूभा ननजी तथा साफगजननक 
खानेऩानीका धायाहरू ननभागण गयी बफतयण गनग थाल्मो। तत्ऩचचात भुरुकका अन्त्म स्थानहरू जहाॉ याणाशासकहरू 
आपै वा नतनका नातेदायहरू फसोफास गयेका प्रभुख फस्तीहरू - अभरेखगञ्ज , वीयगञ्ज, ऩाल्ऩा तथा जाजयकोट 

(खरॊगा )सम्भ ऩाईऩ खानेऩानी प्रणारी पैसरमो।  

बफ।सॊ। २०५३ भा ऩदहरो आफधधक मोजना तजुगभा सॊगै खानेऩानी ऺेत्ररे मथोधचत प्राथसभकता ऩाउन शुरू गर् मो। 
तय बफ।सॊ। २०२९ भा खानेऩानी तथा ढर ननकास बफबाग स्थाऩना नहुञ्जेर सम्भ मो ऺेत्र नहय बफबाग भातहत 
याखखएको धथमो। खानेऩानी तथा ढर ननकास बफबाग त्मनतफेरा जरश्रोत भन्त्त्रारम भातहत नै याखखएको धथमो। 



त्मनतञ्जेर सम्भ खानेऩानी तथा सयसपाइ ऺेत्र प्रभुख रूऩभा आफधधक तथा फावषगक मोजना तथा कामगक्रभहरू 
भापग त घोवषत नीनत तथा ननदेसशकाहरू भापग त सञ्चासरत हुॉदै आएको धथमो। ऺेत्रगत स्ऩाट नीनत एफभ ्
कामगक्रभहरूको अबाव यहेको धथमो। बफगत चासरसको दशकको शुरूनतय आवास तथा बौनतक मोजना भन्त्त्रारमको 
स्थाऩना बएऩनछ खानेऩानी ऺेत्रराई मसै भन्त्त्रारम भातहत ल्माईमो। 

केही फषग ऩनछ सडक ननभागण ऺेत्र सभेत गाबेय बौनतक मोजना तथा ननभागण भन्त्त्रारमको स्थाऩना बमो। मस 
अफधीभा खानेऩानी ऺेत्ररे अत्माफचमककम नीनतगत तथा कानुनी दस्तावेजहरूको बफकास गनग सपर बएको 
धथमो।सयसपाइराई सभेत ध्मानददनु ऩने अवधायणाभा जोड ददॊदै खानेऩानी य सयसपाइका एकककृत कामगक्रभहरू 
सञ्चारन गनग जोड ददन थासरमो। परस्वरूऩ एकर सयसपाइ कामगक्रभको सभेत शुरूवात गरयमो य स्वच्छता 
सम्फन्त्धी अफधायणा सभेत खानेऩानी य सयसपाइको असबन्त्न अवमवको रूऩभा सरन थासरमो। 

बफ।सॊ। २०६८ भा बौनतक मोजना तथा ननभागण भन्त्त्रारम सभेत ऩुनगगठन गरय सहयी बफकास भन्त्त्रारमको स्थाऩना 
बएऩनछ खानेऩानी तथा सयसपाइ ऺेत्र मसै भन्त्त्रारम अन्त्तगगत ल्माईमो। तथाऩी मस ऺेत्ररे अझै मथोधचत भहत्व 
नऩाएको अनुबूनत गयी मस ऺेत्रका सयोकायवाराहरूरे बफषम ऺेत्र केजन्त्रत भन्त्त्रारम स्थाऩनाको आकाङऺा सॊमुक्त 
ऺेत्रगत ससभऺाहरू (JSR 2011, JSR 2014)  का घोषणा भापग त दमक्त गदै आएको देखखन्त्छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



अनसुचूी १   .खानपेानी तथा सरसफाइ मन्त्राऱयको समग्र कायय वललरण:  
 
१) कामयक्रभको विश् रेषणःण्  

नेऩार सयकाय (भॊ.ऩ.) को मभमत २०७२ ऩौषणः ९ गतेको मनणयमानसुाय सॊशोमधत नेऩार सयकाय 
(कामय विबाजन) मनमभािरीभा खानेऩानी तथा सयसपाइ भन्त्रारमराई देहामको कामयऺ ेर 
तोवकएको छ । 

१. खानेऩानी सम्फन्त्धी नीमत, मोजना तथा कामयक्रभको तजुयभा, कामायन्त्िमन, अनगुभन, मनमभन य 
भूलमाॊकन, 

२. खानेऩानी सयसपाइ तथा ढर मनकास 
३. काठभाण्डौ उऩत्मका खानेऩानी व्मिस्थाऩन फोडय, 
४. काठभाण्डौ उऩत्मका खानेऩानी मरमभटेड, 
५. काठभाण्डौ उऩत्मका खानेऩानी तथा सयसपाइ आमोजना कामायन्त्िमन मनदेशनारम, 
६. नेऩार खानेऩानी सॊस्थान, 
७. भेरम्ेी खानेऩानी विकास समभमत तथा भेरम्ेी खानेऩानी आमोजना य अन्त्म खानेऩानीसॉग सम्िन्न्त्धत 

विषणःम  
८. खानेऩानी भहशरु मनधाययण आमोग, 
९. नेऩार इन्न्त्जमनमरयङ्ग सेिा मसमबर इन्न्त्जमनमरयङ्ग सभूहको स्मामनटयी उऩसभूहको सञ्चारन । 

 
 

   २) कामयिोझको विश् रेषणःण् 
नेऩार सयकाय (भॊमर ऩरयषणःद्) को मभमत २०७२।०९।०९ को मनणयमानसुाय मस भन्त्रारमराई 
तोवकएको कामयऺ ेर अनसुाय हारको सहयी विकास भन्त्रारमको विद्यभान सॊगठन सॊयेना य 
दयिन्त्दीभा यहेका दईु िटा भहाशाखा य अन्त्तगयतका शाखाभा यहेका जनशन्िभा प्रशासमनक कामय 
गने भहाशाखा य शाखा थऩ गयी सोही अनसुाय दयिन्त्दी शृ्रजना गयी कामय सम्ऩादन गनय सवकन े
देन्खन्त्छ । 

 

 

३ )कामय प्रकृमतको विश् रेषणःण्  

खानेऩानी तथा सयसपाइ भन्त्रारमको काभको प्रकृमत प्राविमधक यहेको छ । खानेऩानी तथा 
सयसपाइ भन्त्रारमरे खानेऩानी तथा सयसपाइ सम्फन्त्धी नीमत मोजना तथा कामयक्रभको तजुयभा 
कामायन्त्िमन अनगुभन मनमभन य भूलमाॊकन गने क्रभभा सम्ऩादन गनुय ऩने कामयहरु प्राविमधक बएकोरे 
सोही अनरुुऩ जनशन्ि ऩमन िढी भाराभा प्राविमधक नै हनुऩुने बएताऩमन सभन्त्िम य सहकामयको 
रामग अन्त्म सेिा सभूहका कभये ायीहरुको बमूभका ऩमन उन्िकै भहत्िऩूणय रुऩभा यहेको देन्खन्त्छ । 
नेऩार प्रशासन सेिा¸ साभान्त्म प्रशासन सभूह¸ रेखा सभूह¸ आमथयक प्रशासन¸ न्त्माम तथा विविध सेिा 
सभूहका कभये ायीहरुको बमूभका भहत्िऩूणय यहेको छ । त्मसैरे कामयक्रभ विश् रेषणःण य कामय 
प्रकृमतको आधायभा जनशन्ि प्रस्ताि गरयएको छ । 

 

 

 



अनसुचूी २: कम�चार� तथा पद�य काय��ववरण 

           २.१. म��ालयको कम�चार� �ववरण: 

 



 

           २.२. कम�चार�ह�को पद�य काय� �ववरण: 

                 �न.स.े�न. २०५० को �नयम ९ को उप�नयमसँग स�बि�धत काय��ववरण फारामको ढाँचा १ वा�ष�क  

�ववरणमा सलं�न ग�रएको छ ।  

 



२.३ खािपेािी तथा सरसााइ र्न्त्राऱयको दरोन्त्दी वललरण: 
 

g]kfn ;/sf/ 

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO dGqfno 

k|:tfljt b/jGbL ;dfof]hg, yk, 36sf] ljj/0f 

qm=;= 
k|:tfljt kb 

gfd 
>]0fL  ;]jf  ;d'x pk;d'x 

df}h'bf 

b/jGbL 

kl/jt{g k|:tfljt 

b/jGbL 
s}lkmot 

yk 36 

1 ;lrj /f=k= ljlzi6 OlGhlgol/Ë     0 1 0 1   

2 ;x;lrj /f=k=k|= k|zf;g     0 1 0 1   

3 ;x;lrj /f=k=k|=-k|f=_  OlGhlgol/Ë l;len :oflg6/L 2 0 0 2   

4 pk;lrj /f=k=l4=  k|zf;g ;f=k|=   2 1 0 3   

5 pk;lrj /f=k=lå k|zf;g n]vf   0 1 0 1   

6 sfg"g clws[t /f=k=lå Gofo sfg"g   0 1 0 1   

7 l;lgo/ l8lehgn  

OlGhlgo/ 

/f=k=lå|=-k|f=_ OlGhlgol/Ë l;len :oflg6/L 3 3 0 6 

  

8 zfvf clws[t /f=k=t[= k|zf;g ;f=k|=   2 4 0 6   

9 n]vf clws[t /f=k=t[= k|zf;g n]vf   1 0 0 1   

10 sfg"g clws[t /f=k=t[= Gofo sfg"g   0 1 0 1   

11 cy{zf:qL /f=k=t[=  ljljw     1 0 0 1   

12 OlGhlgo/ /f=k=t[=-k|f=_ OlGhlgol/Ë l;len :oflg6/L 5 3 0 8   

13 gfoj ;'Jjf /f=k=cg+=k|= k|zf;g ;f=k|=   2 6 0 8   

14 n]vfkfn /f=k=cg+=k|= k|zf;g n]vf   1 0 0 1   

15 sDKo"6/ ck/]6/ /f=k=cg+=k|= ljljw ljljw   0 14 0 14   

16 k':tsfno ;xfos /f=k=cg+=k|= lzIff 

k':tsfno 

lj1fg   0 1 0 1   

17 tYof+s ;xfos /f=k=cg+=k|= cf=of]=t= tYof+s   1 0 1 0   

18 
xn'sf ;jf/L 

rfns >]0fL ljlxg  k|zf;g     5 10 0 15   

19 sfof{no ;xof]uL >]0fL ljlxg  k|zf;g     8 10 0 18   

 hDdf         33 57 1 89   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



अनसुचूी ३.  vfg]kfgL tyf ;/;kmfO dGqfnoको ;+u7g tflnsf 

 

cg';"rL – ! 

vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefu 

gf]6M OlGhlgol/Ë ;]jf, l;len ;d"x, :oflg6/L pk;d"xdf yk x'g] 

kb a/fa/ vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefusf] k'n b/jGbLaf6 

s6f}lt u/L ldnfg ug]{ 

l;=

g+ 

kb÷;]jf÷;d"x÷

pk;d"x 

>]0fL s'n 

b/jG

bL  

1 ;lrj ljlzi6 >]0fL 1 

2 ;x;lrj  /f=k=k|yd -k|_ 1 

3 ;x;lrj 

-:oflg6/L_ 

 /f=k=k|yd -k|f_ 2 

4 pk;lrj-k|zf;g_  /f=k=lå -k|_ 3 

5 pk;lrj-n]vf_  /f=k=lå -k|_ 1 

6 pk;lrj-sfg"g_  /f=k=lå -k|_ 1 

7 l;=l8=O{  

-:oflg6/L_ 

 /f=k=lå -k|f_ 6 

8 zfvf clws[t 

-k|zf;g_ 

 /f=k=t[-k|_ 6 

9 n]vf clws[t 

-n]vf_ 

 /f=k=t[-k|_ 1 

10 cy{zf:qL -ljljw_  /f=k=t[ 1 

11 OlGhlgo/ 

-:oflg6/L_ 

 /f=k=t[-k|f_ 8 

12 ;dfhzf:qL -

ljljw_ 

 /f=k=t[ 1 

13 gf=;'=-k|zf;g_  /f=k=cg+=k|yd-

k|_ 

9 

14 n]vfkfn  /f=k=cg+=k|yd-

k|_ 

1 

15 gf=;'=-sfg'g_  /f=k=cg+=k|yd 1 

16 sDKo'6/ ck/]6/ 

-ljljw_ 

 /f=k=cg+=k|yd 14 

17 k':tsfno 

;xfos-lzIff_ 

 /f=k=cg+=k|yd-

k|_ 

1 

18 x=;=rf >]0fL ljxLg 15 

19 sfo{no ;xof]uL  >]0fL ljxLg 18 

 s'n hDdf  91 

 



 

 

अनसुचूी ४: मस अफधधभा सम्ऩादीत काभको बफवयण 
तमतत सम्पादीत कामको तववरण सम्बतन्धत         

महाशाखा / शाखा 

सामान्य काययहरू: 

पौष १४, 

२०७२ 

नेपाल सरकारबाट सातवक सहरी तबकास मन्रालयबाट खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेर 

छज ट्याई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्रालय गठन। 

 

   

 
  

महाशाखा तथा शाखागत काययहरू: 

 सरूवा; वढजवा; तनयूति; तसफाररस; मनोनयन (अध्ययन, वैदेतशक भ्रमण/ तातलम); 

खररद तथा आपूर्तत, आम्दानी तथा राजश्च सम्बतन्ध तशषयकगत सारााँश तववरण; 

दरवन्दी श्रृजना; सावयजनीक सरोकारका तवषयमा भएका तनणययहरूको साराांश 

तववरण; मन्रालयका सम्पूणय कमयचारीहरूको आधारभूत तववरण (नाम, पद, काययरत 

अवतध, काययरत शाखा/महाशाखा, सम्पकय  फोन/इमेल); सेवाग्राही वा जनसाधारणका 

उजजरी/गजनासा तथा सो उपरको कारवाही ककनाराको सांतक्षप्ततववरण; तयार गररएका 

नीतत, तनदेतशका लगायतका दस्तावेजहरूको तववरण। 

 

प्रशासन महाशाखा 

पौष १८, 

२०७२ 

नवगरठत मन्रालयको सांगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण गरर प्रततवेदन तयार तरी 

मतन्रपररषदमा पेश भई तस्वकृत। 

 
 

 सम्पन्न भएका काययक्रमहरू; सावयजनीक सरोकारका तवषयमा भएका तनणययहरूको 

साराांश तववरण; गत वषय सम्पन्न भएका काययक्रम र उपलतधध (सम्पन्न आयोजना र 

लाभातन्वत जनसांख्या आकद); चालज आ.ब. का लातग प्रस्तातवत मन्रालय मातहतका 

सवै तनकायहरूका वार्तषक काययक्रम, अनजगमन मलूयाांकन/भ्रमणको प्रततवेदनहरू, 

मन्रालयको बार्तषक काययसम्पादन प्रततवेदन; तयार गररएका नीतत, तनदेतशका 

लगायतका दस्तावेजहरूको तववरण। 

योजना महाशाखा 

२०७२ पौष 

२१ 

मन्रालयको चालज आ .ब .२०७ २ /७ ३ को पतहलो चौमातसक प्रगतत सतमक्षा तथा 

मन्रालय स्तररय समस्या समाधान सतमततको बैठक बसी सतमक्षा सम्पन्न । 

२०७२ चैर 

१८ 

मन्रालयको चालज आ .ब .२०७ २ /७ ३ को दोश्रो चौमातसक प्रगतत सतमक्षा तथा 

मन्रालय स्तररय समस्या समाधान सतमततको बैठक बसी सतमक्षा सम्पन्न । 

  

  

 सावयजनीक सरोकारका तवषयमा भएका तनणययहरूको साराांश तववरण; तयार खानेपानी 



 

 

गररएका नयााँ नीतत, तनदेतशका लगायतका दस्तावेजहरूको तववरण। वातावरण 

महाशाखा 
पौष ९, 

२०७२ 
रातिय योजना आयोग र मन्रालयको अगजवाई र WaterAid को सहकाययमा Round 

Table Talk on SDG and WASH गोति सम्पन्न। 

२०७२ माघ 

१६ 

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेरको १५ बषे तबकास योजना दस्तावेजको रणनैततक 

साझेदारहरू माझ शजरू परामशय छलफल काययशालाको आयोजन । 

पौष माघ, 

२०७२ 

रामेछापका सजख्खा क्षेरका ३ वटा र सदरमजकामको १ खानेपानी तथा सरसफाइ 

आयोजनाहरुको IEE Report को सतमक्षा बैठक सम्पन्न, अतघलला ३ आयोजनाका 

प्रततवेदन पजन: तयार गरी पशे गनय तसफाररश गररएको। 

२०७२ माघ 

२९ 

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेरको १५ बषे तबकास योजना दस्तावेजको अतन्तम 

मस्यौदा तयार गनयका लातग मन्रालय द्वारा वातावरण महाशाखा प्रमजखको 

convenorship मा कायय सम्पादन गनय ४ सदस्यीय काययदल गठन गरी काययरत 

रहकेो। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 
0 

dGqfno cGtu{tsf laifo If]qx?sf] P]g, gLlt, lgod tyf u7g cfb]zx?M  

 

P]gM  

 

५= g]kfn vfg]kfgL ;+:yfg P]g, @)$^  

२= hn;|f]t P]g @)$(   

३= vfg]kfgL dxz'n lgwf{/0f cfof]u P]g, @)^#      

४= g]kfn vfg]kfgL Joj:yfkg af]8{ P]g, @)^# 

 

lgodfjnLM  

 

!= hn;|f]t lgodfjnL @)%! 

@= खानेऩानी ननमभावरी २०५५ 

#= vfg]kfgL ;+:yfg lgodfjnL @)%% 

 

gLlt 

 

५= ग्रामीण खानऩेानी आऩरू्ति तथा सरसपाइ सम्फन्धी राष्ट्रिय नीर्त २०६०  
 

२= ग्रामीण खानऩेानी आऩरू्ति तथा सरसपाइ सम्फन्धी राष्ट्रिय रणनीर्त २०६० 
३. ग्रामीण खानऩेानी आऩरू्ति तथा सरसपाइ ऺेत्रगत रणनीर्तक कायि योजना २०६० 
४  सहरी खानऩेानी तथा सरसपाइ नीर्त २०६६ 
 

 

u'?of]hgf 

 

!= /fli6\|o ;/;kmfO u'?of]hgf @)^* 

 

dfkb08 

 

!= खानऩेानी गणुस्तर माऩदण्ड तथा sfof{Gjog lgb]{lzsf @)^२ 
 

गठन आदशे 

१. ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष तबकास सतमतत गठन आदेश, २०५२ 

 

तनदतेशकाहरू 

१. सखु्खा ऺेत्र खानऩेानी तथा सरसपाइ आयोजना कायािन्वयन र्नदशेिका२०७१ 
२. सहऱगानी खानऩेानी तथा सरसपाइ आयोजना कायािन्वयन र्नदशेिका २०७२ 

 

 


