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खानेपानी मन्त्रालय

मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान
सममततको बैठक

तथा
प्रथम चौमामसक प्रगतत सममक्षा

आ.ि. २०७६/७७

रमाकान्त दवुाडी
सह-सचिव

२०७६।०८।१२, बबहििार



प्रस्तुतीको ढााँचा
➢ राष्ट्रिय ववकास समस्या समाधान सममततको ४4, ४५ र ४६औं वैठकले मलएका तनर्णयहरुको

कायाणन्वयन प्रगतत ।
➢ राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाहरु ( मेलम्िी खानेपानी आयोजना) को प्रथम िौमामसक लक्ष्य र

प्रगततका अततररक्त हालसम्मको समष्ट्रिगत ( Cumulative ) प्रगतत, समस्या र समाधानका
उपायहरु ।

➢ मन्रालय अन्तगणत संिामलतआयोजनाहरुको प्रथम िौमामसक लक्ष्य सहहतको भौततक
प्रगतत र प ूँष्ट्जगात खिण ष्ट्स्थतत स्परि खुल्ने गरर ववत्तीय प्रगतत |

➢ तनकायगत प्रथम िौमामसक लक्ष्य सहहतको भौततक प्रगतत र ववत्तीय प्रगतत ।
➢ ८०% भन्दा कम प्रगतत भएका आयोजनाहरुको प्रगतत कम हुनुका कारर्हरु, समस्या

समाधानका लाचग गररएका प्रयासहरु ।
➢ प्रगतत कम भएका आयोजनाहरुको समस्या समधानका लाचग ववमभन्न ववकल्पहरु र

उपयुक्त ववकल्प सहहत तनर्णयका लाचग राष्ट्स्िय ववकास समस्या समाधान सममततमा प्रस्तुत
गने प्रस्ताववत ववषयहरु |

➢ ववकासआयोजनाहरुको कायाणन्वयनका लाचग राष्ट्रिय ववकास समस्या समाधान सममततले
मलनुपने नीततगत तनर्णयहरु |

➢ रुग्र् ठेक्काको सम्झौता/ आयोजनाको अवस्था वववरर्।



खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरका सूचकिरुको उपलब्धध तथा लक्ष्यिरु

सचुक हिगो विकास
लक्ष्य

आधारभतुस्तरको
खानेपानी

१००%

उच्च तथा
मध्यमस्तरको
खानेपानी

९०%

आधारभतूस्तरको
सरसफाइ सेिा

१००%

प्रशोधन सहितको
ढल प्रणाली

५०%

सचुक लक्ष्य

आधारभतुस्तर
को खानेपानी

९९%

उच्च तथा
मध्यमस्तरको
खानेपानी

4०%

आधारभतूस्तर
को सरसफाइ
सेिा

१००%

प्रशोधन
सहितको ढल
प्रणाली

२०%

सचुक लक्ष्य

आधारभतुस्तर
को खानेपानी

९२%

उच्च तथा
मध्यमस्तरको
खानेपानी

२५%

आधारभतूस्तर
को सरसफाइ
सेिा

१००%

प्रशोधन
सहितको ढल
प्रणाली

३%

सुचक िाल
सम्मको
उपलब्धध

आधारभुतस्तरको
खानेपानी

८९%

उच्च तथा
मध्यमस्तरको
खानेपानी

२१%

आधारभूतस्तरको
सरसफाइ सेिा

९९.७%

प्रशोधन सहितको
ढल प्रणाली

०%

आधारसुचािरू
आ.ि.०७५/७६

लक्ष्य
आ.ि. ०७६/७७

लक्ष्य
पन्त्रौं योजाना

(०७६/७७ -०८०/८१) 

हिगो विकास
लक्ष्य सन ्-२०३०



मन्रालयकाआ.व.०७६/७७ का प्रमखु कायणसम्पादन स िकहरु

सचुक भार
बावषिक

०७५/७६
सम्मको

आ.ब. 
०७६/७७ को

लक्ष्य

िाल
सम्मको
प्रगती

आधारभ तस्तरको खानेपानी
सेवाबाि लाभाष्ट्न्वत
जनसंख्या

२५% ८९% ९२%

उच्ि मध्यमस्तरको
खानेपानी सेवाबाि
लाभाष्ट्न्वत जनसंख्या

२०% २१% २५%

आधारभ तस्तरको सरसफाइ
सेवाबाि लाभाष्ट्न्वत
जनसंख्या

१०% ९९.७% १०० % १0०%

खुल्ला हदसामुक्त ष्ट्जल्ला
घोषर्ा ५% ६६ ७७ ७७



मन्रालयका प्रमखु कायणसम्पादन स िकहरु

सचुक भार
बावषिक % 

०७५/७६
सम्मको

आ.ब. 
०७६/७७
सम्मको
लक्ष्य

िाल
सम्मको
प्रगती

मेलम्िी खानेपानी
आयोजनाको प्रगतत

२०% ७०% १००% 

मन्रालयको पुूँजीगत खिण १०% ५६% १०० % ६.११% 

बेरुजु फर्छणयौि ५% ४३% 100 %

गनुासो फर्छणयौि ५% १०० %



नीतत तथा कायणक्रम एवं बजेि कायाणन्वयन
कायणयोजनाको माइलस्िोन अनुसारको काततणक 

महहनासम्मको प्रगतत 



राष्ट्स्िय गौरवका मेलम्िी खानेपानीआयोजना -१
( प्रथम िौमामसक प्रगतत)

क्रियाकलाप लक्ष्य प्रगतत कैक्रफयत

हेडवक्सण तनमाणर् ( प्र.श. )   ८ ४ कोफर ड्याम तनमाणर्को लाचग दायावबाूँया
ककनारमा blasting  सहहत 500 m3

Excavation गररएको ।
सुरुङ्गको
फाईनल
कफतनमसङ्ग ( कक.मम. ) 

४ ३ मसन्धु,ग्याल्थुम तथा अम्बाथान साईिमा
रेष्ट्क्िकफकेसन( backfill grouting and 

installation of Rock bolt ) समेत गरर
फाईनल सपोिणको काम गररएको

पानी प्रशोधन केन्र
तनमाणर् भाग-२ ( प्र.श. ) ५ ५ ईलेक्िोमेकातनकलजडान गररएको 500 

m3 RCC कायण गररएको



आयोजना कायाणन्वयन तनदेशनालय (मेलम्िी -२) 
प्रथम िौमामसक तथा हाल सम्मको प्रगतत

मस.न. क्रियाकलाप लक्ष्य प्रगतत िालसम्म

१. थोक ववतरर् प्रर्ाली तनमाणर् (BDS)

१.१ ररङरोडमा Ring Main  पाइप ववच्र्छयाउने (कक.मम.)
१.१७ ०० ७४.३७

१.२ ररङरोड मभरी क्षेरमा Feeder Main र Transversal Main  
पाइपहरु ववच्र्छयाउने

१.३ थोक ववतरर् प्रर्ाली Flushing and Testing गने
(कक.मम.)

४७ ३१ ६२

२. ववतरर् संजाल तनमाणर् धारा जडान समेत (DNI)

२.१ ररङरोड मभरी क्षेरमा ववतरर् पाइपहरु ववच्र्छयाउने
(कक.मम.)

१३.९२ १३.३१ ९०६.७५

पानी पोखरी तनमाणर् कायण

ववमभन्न स्थानमा क ल ७४,५०० घ.मम. क्षमताका १० विा
पानीपोखरी तनमाणर् (प्र.श. )

.७ .१७ ९१.१२



मेलम्ची आयोजना कायािन्त्ियनमा िेखखएका समस्यािरु र 
समाधानका प्रयास

समस्यािरु समाधानका प्रयास
CMC का श्रममक तथा कमणिारीहरु र
स्थानीय तनमाणर् सामग्री
आप तीकताणहरुबाि तनमाणर् व्यवसायी
CMC ले भुक्तानी नहदएको कारर्
आयोजनामा बषाण अगावै गनुण पने
अत्यावश्यककायणहरु सुिारु गदाण पिक
पिक अवरोध हुन गएको ।

CMC ले भुक्तानी गनण बाूँकक रहेको
रकम सम्बन्धी माग दाबी भएको
आधारमा अध्ययन गनण कायणदल गठन
गररएको। प्राबबचधक सममततबाि
आवश्यककायण भईरहेको ।

स्थानीय व्यष्ट्क्त फमणहरुबाि तनमाणर्
व्यवसायीलाई उपलब्ध गराईएको
तनमाणर् सामग्री, Rent/Lease मा
लगाईएको Equipment/ Machine  

हरुको व्यवस्थापनमा समस्या देखखएको
।

परामशणदाता तथा मेलम्िी खानेपानी
ववकास सममततबाि Verification गरी
व्यवस्थापन गररएको ।



मेलम्ची आयोजना कायािन्त्ियनमा िेखखएका 
समस्यािरु र समाधानका प्रयास

समस्यािरु समाधानका प्रयास
पानी प्रशोधन केन्रको ममनी हाइड्रो
इकाइको पररक्षर् संिालन नभएको
।(Testing Commissioning आंमशक
मार भएको ।) DLP थप गनुण परेको ।

तनमाणर् व्यवसायीसूँग ठेक्का संझौता
कायम राख्न DLP को म्याद थप १ वषण
बढाइएको ।

आयोजनाको दोश्रो िरर्को लाचग
प्रवेशमागण तनमाणर्मा हढलाई भएको

मुआब्जा सम्बन्धमा तनर्णय भएको
।ष्ट्जल्ला प्रशासन कायाणलय
मसन्धुपाल्िोकलाई रकम उपलब्ध
गराईएको ।

स्थानीयबाि मोिरबािो, पुल, मसिंाई, 
खानेपानी ममणत सुधारका लागी माग ।

माग भईआएका ववमभन्न
आयोजनाको सवेक्षर् गररएको ।
कायाणन्वयनका लाचग सम्बष्ट्न्धत
तनकायलाई अनुरोध गररएको । थप
बजेि व्यवस्थाको लाचग अनुरोध
गररएको ।



आयोजना कायािन्त्ियन तनिेशनालयका मूख्य समस्या र
समाधानका प्रयासिरु

मूख्य समस्यािरु समाधानका प्रयासिरु
१. ववर्छयाइ सककएका पाइपहरुमा अन्य तनकायहरुवाि

क्षती पुयाणइ हदएको हुनाले क्षतत भएका पाइपहरुको
पुनणस्थापनाको लागी पेश भए अनुसार नीततगत
तनर्णय गरी आवश्यक बजेि व्यवस्था हुनुपने ।

२. मेलम्िीवाि पानी आईनसकेको कारर्ले गदाण तनमाणर्
ठेक्काहरुको प्रावधान अनुसार Testing तथा
Commissioning नगरी Contract Close गनण नसककने
। तर, नया तनयमावली अनुसार ठेक्काको म्याद
बहढमा १ बषण सम्म मार थप गनण सककने व्यवस्था
वमोष्ट्जम सो अवचध मभर Testing तथा
Commissioning नसककने भएको हुनाले ठेक्काहरु
ष्ट्जववतै Live राखु्न पने ववशषे पररष्ट्स्थतत मसजणना
भएकोले यसलाई सम्बोधन गनुण पने भएकोले वतणमान
खरीद तनयमावलीमा संसोधन वा ववशषे तनर्णय गनुण
पने ।

1 क) सम्बष्ट्न्धत क्षतत पुयाणउनेहरुलाइ
यथावत गनणको लाचग परािार गररएको ।

ख) संतघय संसदको ववकास तथा प्रववचध
सममततबाि समेत संम्बष्ट्न्धत क्षती
पुयाणउने मन्रालयहरु /तनकायहरुलाइ
तनदेशन हदएको ।

ग) यस कायाणलयबाि क्षतीको वववरर्
सहहत वजेि व्यावस्याथापन र तनतीगत
सहमतीका लाचग मन्रालयमा पेश गरेको ।

२ म्याद थप गने सम्बन्धमा
मन्रालयद्धारा TPRM मा सहमती
जनाएको ।अन्तर मन्रालय समन्वय
गरीनु पने



आयोजना कायािन्त्ियन तनिेशनालयका मूख्य समस्या र
समाधानका प्रयासिरु

मूख्य समस्यािरु समाधानका प्रयासिरु
1) क) धोविघाट प्रशोधन केन्द्रमा स्थानीयहरुको अिरोधको

कारण विलाई हुन गएको

ख) सल्लाघारी प्रशोधन केन्द्रमा भ.न.पा. द्धारा जम्मा गरीएको

Solid व्यिस्थापन गनन बवि समय लाग्न गएको ।

2) तेश्रो पक्षद्धारा वबच्याइएका इन्टरसेप्टर िलमा क्षती पुयानएको

कारणले काम सम्पन्न गनन विला भएको ।

३) हनुमन्ते तथा मनहरा नहदको धार पररवतणनको कारर्ले
ढल ववर्छयाउने Alignment एककन गनण कहठन भईरहेको

स्थातनय तनकायको सहयोगमा
समस्या समाधान गररएको ।

स्थातनय तनकायहरुसंग छलफल
भइरहेको ।



बजेि उ.शी नं कायणक्रमआयोजनाको नाम वावषणक बजेि
प्रथम िौमामसक (रकम रु हजारमा )

भौततक प्रगतत
%

बजेि खिण वववत्तय
प्रगतत%

१ २ ३ ६ ७ ८ ९

313010113,४

खानेपानी तथा ढल
व्यवस्थापन ववभाग र
अन्तगणत २१५३८००

३५
२६२९४५ ११६२३ 4.42

313010123,4 

जनसाधन ववकास
कायणक्रम ५३५००

४५
१६०५० ६९९४ 43.58

313010133,4 

संघीय खानेपानी तथा ढल
व्यवस्थापनआयोजना १५१५०० ४० ४५४५० ३९९३८ 87.87

313011013,4 

राष्ट्रिय सुिना
व्यवस्थापन तथ
अनुगमनआयोजना १८०००

४०
५४०० २९५ 5.46

313011023,4 

खानेपानी सेवा ववस्तार
तथा पुनस्थापना
कायणक्रम २३१७३००

35
६९५१९० ३२४१३ 4.66

313011033,4 

खानेपानी गुर्स्तर सुधार
कायणक्रम ३५७३०० 35 ६०००५ ८९१२ 14.85

आयोजना/कायणक्रमगत प्रथम िौमामसक लक्ष्य र प्रगतत



बजेट उ.शी नं कायििमआयोजनाको
नाम िावषिक बजेट

प्रथम चौमामसक प्रथम िौमामसक (रकम रु.हजारमा)
भौततक प्रगतत

%
बजेट खचि विविय

प्रगतत%

१ २ ३ ६ ७ ८ ९

313011043,4 

तशे्रो साना सहरी
खा.पा.तथा सरसफाई
आयोजना

१५२८७०० ४० ४५८६१० १६०१७० 34.93

313011053,4 
जलवायु अनुकुमलत वहृत
खा.पा. आयोजना २९५१४०० ४० ६६००३४ १७८६४८ 27.07

313011063,4 
ढल तनमाणर् तथा
प्रसोधन कायणक्रम ८५३००० ३५ २२६०३० ६१४६ 2.72

313011073,4 
खानेपानी तथा सरसफाई
सहलगानी कायणक्रम १९७३५०० ४० ५२०१४४ १४५७४५ 28.02

313011083,4 
सहरी खानेपानी तथा
स.स.क्षेरगतआ.

३४१६९०० ४० १०२५०७० २५२९५७ 24.68

313011133,4 

सहरी खानेपानी
व्यवस्थापन सुध्रार
आयोजना

१०२०० ५ ३०६० ० 0

विभागको जम्मा १५७८५१०० ३८.१९ ३९७७९८८ ८४३८४१ २१.२१

आयोजनागत प्रथम िौमामसक लक्ष्य र प्रगतत



बजेट उ.शी नं कायििमआयोजनाको
नाम िावषिक बजेट

प्रथम चौमामसक (रकम रु िजारमा)
भौततक प्रगतत

%
बजेट खचि विविय

प्रगतत%

१ २ ३ ६ ७ ८ ९

313000113 खानेपानी मन्रालय ११६३५५ ६० 29973 १७३७४ 57.97

३१३००१०१३ मेलम्िी खानेपानी
आयोजना ७३८९५०० 37.28 1852577 २४०८३५ 13.67

३१३५१०११३
ग्राममर् खानेपानी
तथा सरसफाइ
सुधार कायणक्रम

२१३९७०० ३०.२३ 713233 १४६८८० 20.59 

३०११३१०५
काठमाण्डौ उपत्यका
खानेपानी सुधार

आयोजना ३२२७२१३ ८५ ९१५८५२ ७५५५७८ ८२.५०

३०११३१०५
काठमाण्डौ उपत्यका
ढल व्यवस्थापन

आयोजना
२७१०००० ६१ ७१८३१९ ३२५५२२ ४५.०४

५०११३१०३
काठमाण्डौ उपत्यका

खानेपानी
व्यवस्थापन बोडण ११००००० ९७.२२ ३३०००० २८०००० ८४.८५

आयोजनागत प्रथम िौमामसक लक्ष्य र प्रगतत



तनकायगत प्रथम चौमामसक प्रगतत प्रततिेिन सारांश
कायििमआयोजनाको

नाम िावषिक बजेट
प्रथम चौमामसक (रु. िजारमा )

भौततक
प्रगतत

%
बजेट खचि विविय प्रगतत(%)

२ ३ ८ ९ १० ११

खानेपानी मन्रालय
११६३५५ ६०.०० २९९७३ १७३७४ ५७.९७

खानेपानी तथा ढल
व्यवस्थापन ववभाग

१५७८५१०० ३८.१९ ३९७७९८८ 843841 21.21 

मेलम्िी खानेपानी ववकास
सममतत

७३८९५०० ५२.७४ १८५२५७७ २४०८३५ १३.००

आयोजना कायाणन्वयन
तनदेशनालय

५९३७२१३ ७३ १६३४१७१ १०८११३० ६३.९३

नेपाल खानेपानी संस्थान
२२५००० १०० 75000 0 0



तनकायगत प्रथम चौमामसक प्रगतत प्रततिेिन सारांश

कायििमआयोजनाको नाम िावषिक बजेट
प्रथम चौमामसक (रकम रु िजारमा)

भौततक
प्रगतत %

बजेट खचि विविय
प्रगतत(%)

२ ३ ८ ९ १० ११

ग्राममर्खानेपानी तथा
सरसफाइ कोष ववकास सममतत

२१३९७०० ३५.०० 713233 146880 20.59 

काठमाण्डौ उपत्यका
खानेपानी व्यवस्थापन बोडण १११००००० ९७.२२ ३३०००० २८०००० 84.85 

जम्मा ४२६९२८६८ ६८.०२ 8612942 2610060 30.30 

प्रथम चौमामसक को
भौततक प्रगतत %

६८.०२ प्रथम चौमामसक को
विततय प्रगतत %

30.30 

बावषिक बजेटको तुलनामा िाल
सम्मको खचि % 6.11 
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आ.ि. ०७६/७७ का मखु्य-मखु्य उपलब्धधिरु

खानेपानी मन्त्रालय अन्त्तगित
➢ खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा व्यवस्था गनण बनेको ववधेयक

प्रतततनचधसभामा दताण भई छलफलको क्रममा रहेको ।
➢ एक घर एक शौिालयको अवधारर्ा बमोष्ट्जम १००% जनसंख्या आधारभ तस्तरको

सरसफाई सुबबधाबाि लाभाष्ट्न्वत भएको र २०७६ असोज १३ गते नेपाल लाई खुल्ला
हदसा मुक्त रारि एवं प र्ण सरसफाइ तफण अग्रसर नेपाल घोषर्ा गररएको।

➢ यस आ.ब.को प्रथम िौमामसक सम्म ७ विा आयोजना सम्पन्न भइ ६८ हजार ६६२
जनसंख्या उच्ि / मध्यमस्तरको खानेपानी सेवावाि लाभाष्ट्न्वत भएको |

➢ यसआ.ब.को प्रथम िौमामसक सम्म ३५ विा आयोजना सम्पन्न भइ १५ हजार ७४४
जनसंख्याआधारभ तस्तरको खानेपानी सेवावाि लाभाष्ट्न्वत भएको

➢ यस आ.ब.को प्रथम िौमामसक सम्म १३ विा आयोजनाको सेवा पुनस्थापनभइ ७
हजार ७३५ जनसंख्याआधारभ तस्तरको खानेपानी सेवावाि लाभाष्ट्न्वत भएको |



खानेपानी बबभाग अन्त्तगित
➢क्रमागत तथा नयाूँ 60 विा सहलगानीका आयोजनाहरूमध्ये २३ विा नयाूँ आयोजनाको
तनमाणर् कायण शरुु हुने तथा १५ विा आयोजना सम्पन्न हुनु पनेमा ४ विा आयोजना सम्पन्न
भई ३६ हजार १६२ जनसंख्या उच्ि तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाि लाभाष्ट्न्वत
भएको ।
➢तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजना अन्तगणतका २० विा क्रमागत खानेपानी आयोजना
मध्ये ३ विा आयोजनाहरु सम्पन्न हुनुपनेमा २ विा आयोजना सम्पन्न भइ २७ हजार ५००
जनसंख्या उच्ि तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सेवा बाि लाभाष्ट्न्वत भएको।
➢जलवायु अनुकुमलत बहृत खानेपानी आयोजना अन्तगणत २ विा आयोजना सम्पन्न हुनु
पनेमा १ विा आयोजना आमंसक रुपमा सम्पन्न भई 5 हजार जनसंख्या लाभाष्ट्न्वत भएको ।



आ.ि. ०७६/०७७ का मखु्य-मखु्य उपलब्धधिरु
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष बबकास सममतत अन्त्तगित

➢ ३५ विा ग्राभीिी आयोजनाहरु सम्पन्न भई १५ हजार ७ सय ४४ जनसंख्या
आधारभ त खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाबाि लाभाष्ट्न्वत भएका छन ।

➢ ७ jिf िुj]n cfof]hgfx?sf] ;DkGg k|ltj]bg k|fKt ePsf] छ ।
➢ १३ विा भ कम्पबाि क्षततग्रस्त आयोजनाहरु प न: तनमाणर् गरी ७ हजार ७ सय ३५

जनसखं्या आधारभ त खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाबाि प न: लाभाष्ट्न्वत भएका
छन ।

➢ लमजुङ, सल्यान, सुनसरी र दोलखा ष्ट्जल्लामा यसआ.ब. मा थप १६ विा गरी
जम्मा ३५25 विा खानेपानी ष्ट्स्कमहरुको ववस्ततृ तथयाङ्क संकलन भइ तथ्याङ्क
अपलोड समेत भइसकेको ।

➢ लमजुङ, सल्यान, सुनसरी र दोलखा ष्ट्जल्लामा यसआ.व मा थप ६३ विा गरी
जम्मा ९65 विा खानेपानी ष्ट्स्कमहरुमा Backstopping Support गररएको |

➢ लमजुङ, सल्यान, सुनसरी र दोलखाकाआयोजना कायाणन्वयनमा रहेका ६ विा
नगरपामलकाहरुको जम्मा 75 विा वडाका १४८ जनालाई VMW तामलम सम्पन्न
गररएको ।



आ.ि. ०७६/०७७ का मखु्य-मखु्य उपलब्धधिरु

काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी व्यिस्थापन बोडि तथा KUKL अन्त्तगित

➢ यसआ.व.मा ३५ स्थानमा वषाणतको पानी संकलन प्रववचध जडान गने भतनएकोमा ११
स्थानमा प्रववचध जडान कायण सम्पन्न भई थप ३३०० जनसंख्या खानेपानीको
सेवाबाि लाभाष्ट्न्वत भएको।

➢ भ ममगत पानी व्यवस्थापन अन्तगणत १५० विा डडप ट्य वेलको अनुमतीपर ववतरर्
गनुण पनेमा प्रथम िौमामसक सम्म २५ विाको ववतरर् गररएको।।

➢ यस आ.व.मा काठमाण्डौ उपत्यकामभर ३० स्थानमा सतह स्रोतको संरक्षर् गने
भतनएकोमा ३ स्थानमा संरक्षर्कायण सम्पन्न भएको |

➢ यसआ.व.मा ७ ककमी ढल लाइन ववस्तार गनुण पनेमा हाल सम्म २.४ कक.मम. ववस्तार
सम्पन्न |

➢ काठमाण्डौ उपत्यकामभर यस आ.व. ५० कक.मम. खानेपानी पाइप लाइन ववस्तार गने
भतनएकोमा २५.७ कक. मम. ववस्तार भएको |

➢ सुख्खाक्षेरका जनताका लाचग यसआ.व. मा ५००० हिप ट्याकंरको पानी ववतरर् गनुण
पनेमा हाल सम्म १४०० हिप ट्यांकरको पानी ववतरर् गररएको |



आ.ि. ०७६/०७७ का मखु्य-मखु्य उपलब्धधिरु

मेलम्ची खानेपानीआयोजना अन्त्तगित

➢ आयोजनाको बाूँकी कायणहरू यथामसध्र सम्पन्न गराउन नेपाल सरकार
मष्ट्न्रपररषद्को ममतत २०७६।०२।०६ को बैठकबाि तनर्णय भए बमोष्ट्जम १० गोिा
ठेक्का मध्ये मुख्य ५ गोिा ठेक्का सम्झौता( ९३% ठेक्का लगाउने कायण)  सम्पन्न
भई तनमाणर् कायण सुरु गररएको छ र बाकक साना ततना ५ ठेक्काको तयारर कायण
गररएको छ।



४४, ४५ र ४६ औ रा.वव.स.स.बाि भएका तनर्णयहरुको कायाणन्वयन प्रगतत

तनणिय नं कृयाकलाप प्रगतत

३.

४४औ बैठकको तनर्णय –
बहुववषणय ठेक्का लागेका कायणक्रम/आयोजनाहरुको
हालसम्म मसष्ट्जणत दातयत्वको एकमुरि यककन
तथ्याङ्क तयार गारर ववषयगत मन्रालयहरुले
२०७५ िैर मसान्त मभर राष्ट्रिय योजना आयोग र
अथण मन्रालयलाई उपलब्ध गराउने |

तथ्याङ्क संकलन भइरहेको र
यस अतघआमंसक रुपमा तयार
पारी पठाइएको ।



४५औ रा.वव.स.स.बाि भएका तनर्णयहरुको कायाणन्वयन प्रगतत

तनणिय नं कृयाकलाप प्रगतत

८.

प वाणधार ववकासआयोजनाहरुमा ववमभन्न
तनकायहरुबाि ठेक्का सम्झौता भई कायाणन्वयन
हुदै आइरहेकोमा ठेक्का सम्झौताहरु मध्ये कुल
१८४८ विा ठेक्का सम्झौता अवचध मभर सम्पन्न
नभई रुग्र् रहेकोले त्यसको समस्या समाधान गनण
समय बद्ध कायणयोजना बनाई क्रमागत
आयोजनाहरुको हकमा ठेक्का सम्झौता
अनुसारको काम सम्पन्न गने र न्य न कायण
सम्पादन भएका तथा पिकपिक म्याद थप गदाण
समेत कायण प्रगतत कम भएकाआयोजनारुको
हकमा सावणजतनक खररद कान न बमोष्ट्जमको
प्रकक्रया सम्बष्ट्न्धत मन्रालयले अगाडी बढाउने |

बबगतमा खानेपानी मन्रालय
अन्तगणत २० विा ठेक्का
सम्झौता अवचध मभर सम्पन्न
नभई रुग्र् रहेका खानेपानी
आयोजनाहरु मध्ये १६ विा
ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भइ
बाूँकक रहनआएका ४ विा
ठेक्काको अवस्था तनम्न अनुसार
रहेको छ |



मन्रालय अन्तगणतका रूग्र् ठेक्काको अवस्था
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हनाणमाडी
सहलगानी
खा.पा. 
तथा स. 

आयोजना

01/072-

073,WSS

DO,Mak

awanpur

२०७६/०
३/१५ ७०%

हालसम्म कुल कामको
६५% काम भएको, म्याद
थपको प्रकक्रयामा रहेको

तनमाणर् व्यवसायी तफण नगद
प्रवाहमा समस्या देखखएकोले
समयमा सम्पन्न गनणका लागी
आयोजना व्यवस्थापन
कायाणलयबाि ताकेता भैरहेको

3
ततमाल
वहृत
खा.पा.यो.

ववमभन्न २०७६/०
९/२४ ५५%

हालसम्म कुल कामको
३६.६% काम भएको, 
म्याद थपको प्रकक्रयामा
रहेको

Design estimateमा केही items 

हरु छुट्न गएकोले Variation 
order (VO) गनुणपने

4
यसोक
खा.पा.यो.

01/072-

073/AZ/W

SSDO, 

Panchthar

२०७५
/०३/२५ ९५%

हालसम्म कुल कामको
९० % काम सम्पन्न
भईसकेको



४६औ रा.वव.स.स.बाि भएका तनर्णयहरुको कायाणन्वयन प्रगतत

तनणिय
नं कृयाकलाप प्रगतत

४.

लामो समयदेखख संघले कायाणन्वयन गनुणपने अधुरा
आयोजनाहरुको वववरर् अधावचधक हुन नसकेको एवम
प्रदेशमा हस्तान्तरर् भइसकेका सडक , मसिाई तथा
खानेपानीका क्रमागत वा अधुरा आयोजना कायाणन्वयन
लाचगआवश्यक रकम नपुग हुने देखखएकोले संघीय
मन्रालयहरुले तत्सम्बन्धी अधावचधक वववरर् २०७६ साल
कातत णक महहना मभर अथण मन्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग
र सबै प्रदेशहरुमा समेत पठाउने र संघका ववषयगत
मन्रालय र सम्बष्ट्न्धत प्रदेशले क्रमागत र अधुरा
आयोजनाहरुको प्राथममकककरर् गरर नपुग रकमको हकमा
अथण मन्रालयसंगआवश्यक समन्वय गने |अथण मन्रालय
श्रोत उपलब्धताको अबस्था हेरी यस प्रकृततका आयोजन
सम्पन्न गनण आवश्यक बजेिको व्यवस्था गने | साथै तत
आयोजनाहरुको अधावचधक वववरर् प्रदेशले सोझै र
स्थानीय तःहरुले संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन
मन्रालय माफण त ्सोही अवचध मभर राष्ट्रिय योजना
आयोगमा पठाउने |

अधुरा आयोजनाहरुको
वववरर् तयार भैसकेका, सो
सम्पन्न गनण आवश्यक पने
रकमको वववरर् सबै
तनकायमा माग गरर
पठाइएको |



समस्या तथा चुनौती 
• खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन ववभागमाआयोजना संख्या, कायण प्रकृतत, 

भागौमलकता अनुसार कमणिारी तथा कायाणलयको संख्या पयाणप्त नहुनु |

• आयोजनाहरुमा बहुबषीय ठेक्का पट्िा गनण िालु आ.ब. मा कुल लागतको एक ततहाई
बजेि नभएकोलेआयोजनाहरुको तनमाणर् सम्झौता गनण समस्या रहेको |

• मेलम्िी दोस्रो िरर्मा मुआब्जा सम्बष्ट्न्ध वववाद |

• प्रदेशबाि संघमाआएकोआयोजनाहरुकोआवश्यक कागजातहरु हाल सम्म प्रदेश
बाि हाल सम्म प्राप्त हुननसकेको |

• मेलम्िी खानेपानीआयोजनामा स्थानीय सब कन्ट्याक्िर, भेन्डरहरुको CMC 
द्धारा मसष्ट्जणत दातयत्व भुक्तानी सम्बन्धमा स्पस्ि तनर्णय हुनु पने।

• मेलम्िीआयोजना स्थलमा संभाववत अवरोध न्य तनकरर् गनणका लाचग िुस्त दरुुस्त
सुरक्षाको व्यवस्था गररनु पने ।

• मेलम्िीआयोजनाको पानी पथान्तरर् पश्िात Benefit sharing (Levy) 
सम्बन्धमा समयमैआवश्यक तनर्णय हुनु पने।

• काठमाण्डौ उपत्यकामा जडान भैसकेका खानेपानीका पाइप तेस्रो पक्ष द्वारा क्षतत
पुग्न गएकोले सो को यथामशघ्र पुनस्थाणपन गनुण पने |



विविध
गुनासो
➢ हाल सम्म परेका गुनासो/उजरुीहरु : ३

➢ फर्छणयौि भएका गुनासो/उजरुीहरु : ३

➢ प्रकृयामा रहेका गुनासो/उजरुीहरु : ०

बेरुजु

➢बेरुजु रकम : ११ अबण ६२ करोड ७७ लाख

➢फर्छणयौि : ९ करोड ४३ लाख

बेरुजु फर्छियौट : ०.८१ प्रततशत



राब्रिय विकास समस्या समाधान सममतत (NDAC  ले मलनुपने 
नीततगत तनणियिरु  

• ववभागको कायणबोझ र कायण प्रकृततकोआधारमा संगठन पुनसरंिना गने ।
• गतआ.ब. 2075/76 मा प्रदेशलाई हस्तान्तरर् गररएका तर िाल आ.व. मा संघले

कायाणन्वयन गने गरी संघमै बजेि राखखएका खानेपानीआयोजनाहरु मध्ये कुनै
प्रदेशले कफताण गनण निाहेको हुूँदा सो सम्बन्धमाआवश्यक तनदेशन हुनुपने ।

• मेलम्िी खानेपानीआयोजनामा काम गने ठेकेदार कम्पनी मस.एम.मस को ठेक्का
तोडडएकोले तनजले भ क्तानी हदन बाूँकी रहेका आपुतत णकताण, सेवाप्रदायक र श्रममक
हरुको भ क्तानी हदने सम्बन्धमाआवश्यक तनर्णय हुनुपने ।

• मेलम्िीको पानी काठमाडौं ल्याए पश्िातआयोजनाको प्रभाववत क्षेरमा
काठमाडौंमा प्राप्त हुने पानीको महश ल मध्येबाि केहह लाभांश स्थानीयवासीलाई
हदने सम्बन्धमाआवश्यक तनदेशन हुनुपने ।

• काठमाडौं उपत्यकामा पाइप लाईन ववस्तार भइसकेको क्षेरमा तेस्रो पक्षद्वारा क्षतत
पुर् याइएकोले सो को क्षततपुतत णसम्बष्ट्न्धत तनकाय बाि उपलब्ध गराउने गरी तनर्णय
गने ।



धन्यवाद


