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१. खानेपानी मन्रालयको स्वरुप र प्रकृनत 

प्रभावकारी, ददगो र गणुस्तरीय सेवा िनताको अपेक्षा हो । सिंघीय शासन प्रणाली अन्तगगत सावगिननक सेवाहरुको 

प्रवाहका सम्बन्धमा सरकारका ववनभन्न तहहरुको जिम्मेवारी सिंववधानतः वकटान गररेएको छ । सिंववधानमा 

खानेपानी तथा सरसफाइ सवुवधालाई िनताका आधारभतू अनधकारका रुपमा प्रत्ययाभतू गररएको छ । 

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेर सम्बजन्धत नीनत, ऐन, ननयमावली तथा गठन आदेशहरु मन्रालयको कानूनी 

आधारको रुपमा रहेका छन ्। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रावधान अनसुार खानेपानी र सरसफाइ 

सम्बन्धी कायग ववभािन केन्र र स्थानीय ननकायहरुको साझा कायगको रुपमा रहेका नथए भने, हालको सिंघीय 

सिंववधानले पनन यसलाई केन्र देजख स्थानीय सरकार सम्मको जिम्मेवारीमा पारेको छ ।      

मलुकुभरका खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको योिना तिुगमा, ननमागण, सिंचालन तथा ममगत सम्भार लगायतको 

जिम्मेवारी रहेको यस मन्रालय अन्तगगतको खानेपानी तथा ढल ननकास ववभाग क्षेरगत नेततृ्यवदावय कायागन्वयन 

ननकाय हो भने मन्रालय क्षेरगत नेततृ्यवदावय कायगकारी ननकाय हो । मन्रालय अन्तगगत ववभागका अलावा 

सहरी क्षेरमा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको ननमागण एवम सेवा प्रवाहका लानग बोडगहरु, खानेपानी 

सिंस्थान, सनमनतहरु, आयोिना ननदेशनालय र महशलु ननधागरण तथा ननयमनका लानग एक आयोग समेत रहेको 

छ । 

सबै क्षेरगत सरोकारवालाहरुको सिंयकु्त सहकायग र मन्रालयको अगवुाईमा खानेपानी र सरसफाइमा पनछल्लो 

दशकमा उल्लेख्य प्रगनत हानसल गदै नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेरगत सहश्राजदद नबकास लक्ष्य हानसल 

गररसकेको एविं ददगो ववकास क्षेरगत लक्ष्यहरु हानसल गने गरी कृयाजशल रहेको छ । त्ययसैगरी सिंयकु्त राष्ट्र 

सिंघले आगामी १५ बषगका लानग घोषणा गरेको ददगो नबकासका लक्षहरु (SDGs)  सामञ्जस्य हनेुगरी खानेपानी 

तथा सरसफाइ क्षेरको १५ बषे नबकास योिना (WASH Sector Development Plan, SDP) तयार गने काम 

पनन मन्रालयले गरी रहेको छ । 



यसरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेर हाल चलायमान बन्दै गई रहेको र नबनभन्न राज्यय तथा अन्तरागज्यय 

लक्ष्यहरुको ननधागरण एबम उपलदधीहरु हानसल गदै प्रनतबद्धताहरुको पररपालना गने महत्यवपूणग समयमा नेपाल 

सरकार मजन्रपररषद्को नमनत २०७२।०९।०९ को ननणगयानसुार यस खानेपानी तथा सरसफाइ मन्रालयको 

स्थापना भएको छ। नयााँ मन्रालयको स्थापना सिंगै नेपालको सिंववधानको ममग र भावना बमोजिम आबश्यक 

खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेरगत नीनत तथा ऐनका मस्यौदा एबम ्मौिदुा नीनत तथा काननुमा पररमािगन गने 

कामको पनन थालनी गररएको छ । 

पनछल्ला सभेक्षणहरूले के देखाएका छन ्भने सरसफाइमा उल्लेख्य प्रगनत हानसल गररएको छ, खासगरर सरसफाइ 

सेवामा पहुाँच वृवद्ध तथा खलुा ददसा गने क्रममा न्यनुीकरण गने तफग  प्राप्त भएका उपलदधीहरु महत्यवपूणग छन ्

। यद्यवप हानसल उपलदधीको ददगोपनको सनुनजितता, पूणग सरसफाइ अबस्थाको शृ्रिना तथा सहरी क्षेरहरूमा 

फोहर पानी तथा लेदो दयबस्थापन िस्ता समस्याहरूको सम्वोधन गने तफग  ननकै प्रयाश गनुग आबश्यक रहेको 

छ । स्वस््य आनीबानी दयबहारमा ल्याउन समय लाग्छ, तापनन यसतफग  क्रमश : सधुार पनन देजखिंदै छ । 

खानेपानी प्रणालीहरूको ददगोपना यस क्षेरकै लानग एक प्राथनमकताको सवाल हो । प्रणालीहरूको न्यनु ददगोपन 

र सचुारूपनका पछानड आिंजशक रूपमा प्रणालीहरूको सिंचालन एबम ्ममगत सम्भार दयबस्थापनमा रहेको अपयागप्तता 

कारकको रूपमा रहेको देजखन्छ ।  

खानेपानी प्रणालीहरूको सरुक्षा तथा उपलदध खानेपानी सेवाको गणुस्तर पनन महत्यवपूणग सवालका रुपमा  रहेका 

छन ्। खानेपानी रसरसफाइ सेवामा समन्यावयक पहुाँचको सवाल पनन उजत्तकै महत्यवका साथ सम्बोधन गररन ु

पने छ । सेवा नपगुेका िनसिंख्यालाई सेवा परु् याउन ुयस क्षेरको अकप प्राथनमकताको नबषय रहेको छ । 

नबनभन्न श्रोतहरूले फरक फरक आाँकडा प्रस्ततु गरेतापनन सेवा नपगुेको िनसिंख्या 9% को हाराहारी रहेको 

अनमुान रहेको छ। त्ययो िनसिंख्याको वहस्सा ननरपेक्ष रूपमा गाउाँ, सहर तथा िनुसकैु पयागवरणीय भभूागमा 

छररएर रहेका हनु सक्दछन ्। ती छुटेका िनसिंख्याको वहस्सालाई दह्रो ससिंयन्र माफग त समेटन ुपनेमा वववाद 

नरहला । अन्य सवालका साथ साथै यस सवाल लाई भावी योिना तथा कायगक्रमहरूले ध्यान परु् याउन ु



आबश्यक छ। बिेट दयबस्थाका अलावा सेवाबाट बजन्चत िनसिंख्याको पररजस्थनतको िायिा, वववेचना गदै 

उननहरूको खानेपानी र सरसफाइ सनुबधामा पहुाँचको मानवीय आबश्यकता पूनतग तफग  सम्बद्ध सबै व्यजक्त, समाि 

र सिंस्थाहरूले सामाजिक दावयत्यवका रूपमा नलई प्रयाश केजन्रत गनुग आबश्यक छ। वय सबै सवालहरूको 

यथोजचत सम्बोधन माफग त पन्धौं योिनाको अन्तय सम्ममा सबैको लानग आधारभतू खानेपानी र सरसफाइ सेवा 

भने्न खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेरले तय गरेको ध्यय पूरा हनेु छ । 

2. मन्रालयको काम, कतगव्य र अनधकार 

नेपाल सरकार (कायग ववभािन पवहलो सिंशोधन) ननयमावली, २०७४ मा खानेपानी मन्रालयको कायग क्षेर देहाय 

बमोजिम उल्लेख गररएको छः  

 खानेपानी र सरसफाइ सम्वन्धी नननन, कानन ुर मापदण्ड ।  

 रावष्ट्रयस्तरको  ठूला खानेपानी आयोिना र अन्तर प्रदेश खानेपानी आयोिना ।  

 रावष्ट्रयस्तरका प्रशोधन सवहतका बृहत ढल र अन्तर प्रदेश ढल प्रशोधन सवहतका आयोिनाहरुको 

पवहचान ननमागण र ननयमन ।  

 मन्रालय सम्बन्धी रावष्ट्रय तथ अन्तरावष्ट्रय सिंस्थासाँग सन्धी सम्झौता सम्पकग  र समन्वय । 

 मन्रालय सम्वन्धी सावगिननक सिंस्थान, प्रानधकरण प्रनतष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र ननमयन । 

 नेपाल इजन्िननयररङ्ग सेवा नसनभल इजन्िननयररङ्ग समूहको स्याननटरी उप समूहको सिंचालन । 

 



 

3. क. खानेपानी मन्रालयमा कायगरत कमगचारीको वववरण 

१
सम्माननीय शरे वहादरु 

देउवा
प्रधानमन्रीज्यू 507 4211565

२ उपसजचव 
३ उपस्ववकय सजचव

४ स्वकीय अनधकृत

५ बवुद्ध जिरेल क.अ. 9843818410 करार
६ प्रशासन सहायक
७ लनलत योञ्जन ह .स.चा 9849897577 करार
८ ह .स.चा
९ ह .स.चा
१० का .स.
११  ददपक अनधकारी का .स. ९८४३१३५१४१ करार
१२ नसता खड्का का .स. ९८४१६११५७५ करार
१३ का .स.

१४ प्रनमला देवी शाक्य बज्राचायग १५१०६५ सजचव 511 4211693
9841316901, 
9851229584

स्थायी

१५ नारायण प्रसाद भट्टराई १८०४०६ शाखा अनधकृत ५१० Fax no. 4211433 9841524240 स्थायी
१६ धमगराि खड्का - क.अ. ५१० 9841406130 करार
१७ श्याम कृ्ण डिंगोल १५९१३१ ह .स.चा ५१० ९८४१२७१३६२ स्थायी
१८ कृ्ण कुमार रजन्ितकार ह .स.चा ९८४१०५१५८०
१९ शान्ता खनाल का .स. ५१० 9841073578 करार

२० रमेश न्यौपने १६८०९० सहसजचव 307 4211298 ९८५११६०६२४ स्थायी
२१ एनलना ढकाल क.अ. 4211298 9849656242 करार
२२ दगुाग पररयार ह .स.चा 9841085124 करार
२३ प्रनतमा नतवारी का .स. 9861846491 करार

२४ रामकृ्ण अनधकारी १८२६९१ उपसजचव ३१५ 4211298 ९८४१५२९००९ स्थायी
२५ नडलमान शाक्य २१३६८४ शाखा अनधकृत ३१३ ९८४९२३०२०४ स्थायी
२६ लालमाया घनतग १९२८८८ ना .सु. ३१४ ४२००४८५ ९८६१२३८३३३ स्थायी
२७ सनुनता भण्डारी २२६३९३ ना .सु. ३१४ ९८६७१५५९४४
२८ सु् मा शे्रष्ठ क.अ. ९८४९०७६७६० करार
२९ सरस्वती अयागल क.अ. ३१४ 9849035777 करार
३० सनबना तामाङ्ग का .स. ३१४ ९८६०६३०१५३ करार
३१ रववना यादव का .स. ३१४ ९८२३५८२४९८ करार

३२ ववनोद कुमार खनाल १७८११८ उपसजचव 307 4200486 ९८४१४५४२०४ स्थायी
३३ ददपक मजण पोखरेल १५८१३१ शाखा अनधकृत 306 ९८४१५२०३४० स्थायी
३४ ददपेन्र के.सी . १९५३२३ ना .सु. 409 ९८४८०२४६३८ स्थायी
३५ सनुनल पौडेल क.अ. 306 9851015483 करार
३६  सदुशगन अनधकारी १७३२०८ ह .स.चा 9841359721 स्थायी
३७ सरेुश महिगन ह .स.चा ९८०८०८१०७५ करार
३८ तेिेन्र आचागय ह .स.चा ९८१७८९१५४२ करार
३९ पावगती ओली का .स. 9863200493 करार

४० यवुराि नसिंह का .स. 9848399171 करार
४१ अमतृ कुमार शे्रष्ठ का .स. 9841092683 करार

४२  कमान नसिंह खरी १५९१५२  उपसजचव (लेखा ) 316 4200555 ९८५१०४०९७२ स्थायी
४३ श्रीराम दाहाल १०१९३३ लेखा अनधकृत 312 ९८५१०८४४९९ स्थायी
४४ देवी प्रसाद उप्रतेी लेखापाल 316 9851206195 स्थायी
४५ रािेन्र प्रसाद जघनमरे लेखा अनधकृत (बेरुिु) 312 ९७४११३४०६९ करार
४६ पदम बहादरु तामाङ ह .स.चा ३१६ ९८४००१७३९६ करार
४७ साधरुाम सरदार का .स. 316 9842144365 करार
४८ अनपुमा ररिाल का .स. 316 ९८४१७९२७६० करार

४९ हररनसिंह धामी १६३२९३ उपसजचव (काननु ) ४२००५०० 9851021079 स्थायी
५० िानकुा जशवाकोटी 234872 काननु अनधकृत 514 ४२००५९७ 9841307803 स्थायी
५१ रािेन्र बहादरु के.सी . ह .स.चा 9841390864 करार

५२ मन्ि ु शमाग २१५५३१ खा .पा .स.टे. 512 ९८४८०६४०२० स्थायी
५३ अिुगन प्रसाद फुाँ याल १६९८९१ का .स. 512 ९८६३६९२०२० स्थायी
५४ अवध नारायण रािविंशी का .स. 512 ९८१३८५३७२९ करार
५५ सररता पनु मगर का .स. 512 ९८०८२५७५९० करार

५६  सनुनल कुमार दास 133958 सु.ई ९८५११०१६४४ स्थायी

५७ अननषा बोजखम २१९९५५ क.अ. ३१४ ९८६३७८०९१९ स्थायी
५८ हरी शे्रष्ठ ह .स.चा

५९ नस . नड.ई. 517/19
60 राि ु महत A१५३४३१ नस . नड.ई. 520 9841848409 स्थायी
६१ राम प्रसाद शमाग शाखा अनधकृत 9857834270 स्थायी
62 ददपक महगिन १८११६३ इजन्िननयर ९८४१४८७७८७ स्थायी
६३ लक्षमी प्रसाद दाहाल इजन्िननयर ९८४१६४८४६३ करार
64 अथगशास्त्री
६५ श्रीकृ्ण के.सी . ह .स.चा ९८४३०९९७४१ करार
66 मनोि मगर क.अ. 9810635495 करार
६७ मञू्ज श्रीस्विंगनमखा का .स. ९८६००९६८९५

68 ईन्र कुमारी थपनलया पाण्डे 186803 उपसजचव 9851230460 स्थायी
६९ नस . नड.ई.
७० इजन्िननयर 521 स्थायी

71 मीना शे्रष्ठ १४३०७९ सहसजचव (प्रा .) 9841828913 स्थायी
७२ ववशाल जघनमरे क.अ. 9841173231 करार
73 कमल लामा ह .स.चा . 9865061561 करार
७४ ववननता मगर का .स. ९८४३२७७६४८ करार

७५ योगेन्र जचरकार 186114 नस . नड.ई. ९८५११९३४४४ स्थायी
76 सरेुशराि आचायग 213271 इजन्िननयर 518 ९८५११८२०६४ स्थायी
७७ वहरा साखकमी ह .स.चा ९८०३४७४२९२ करार

७८ योगेन्र जचरकार 186114 नस . नड.ई. 9851193444 स्थायी
७९ इजन्िननयर

८०
८१

आनथगक प्रशासन शाखा

मा .मन्रीज्यूको सजचवालय

श्रीमान ् सजचवज्यूको सजचवालय

प्रशासन महाशाखा

कमगचारी प्रशासन शाखा

आन्तररक व्यवस्थापन तथा सशुासन प्रद्धगन शाखा

खानपेानी मन्रालयमा कायगरत कमगचारी वववरण
नस .निं. कमगचारीको 
नाम थर किं .सिं .निं. पद कोठा 
 निं. सम्पकग  निंम्बर स्थायी /
करार

के्षरगत क्षमता अनभवदृि शाखा

बातावरण तथा ढल व्यवस्थापन शाखा

दताग चलानी फााँट

कानून फैसला तथा कायागन्वयन शाखा

योिना तथा ववकास सहायता समन्वय महाशाखा

अनगुमन तथा मूल्यािंकन शाखा

खानपेानी महाशाखा

खानपेानी शाखा

िल प्रदषुण ननयन्रण शाखा

योिना तथा ववकास सहायता समन्वय शाखा



ख. खानेपानी मन्रालयको सिंगठन सिंरचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मन्री 
मन्रीज्यूको ननजि सजचवालय 

रा.प्र. वद्ध (प्र) -1 

शा.अ.रा.प्र.त ृ(प्र) -1 

सजचव – 1 

रा.प. ववजशष्ट शे्रणी -1 
सजचवको ननजि सजचवालय 

शा.अ.रा.प्र.त ृ(प्र) -1 
 

योिना तथा ववकास सहायता 
समन्वय महाशाखा 

सहसजचव, रा.प.प्र.(प्रा) स्या-1 

 

खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा 
सहसजचव, रा.प.प्र.(प्रा) स्या-1 

 

प्रशासन महाशाखा 
सहसजचव, रा.प.प्र.(प्र)-1 

आनथगक प्रशासन शाखा 
उ.स, रा.प.वद्ध (लेखा)-1 

ले.अ. रा.प.त ृ(लेखा)-1 

ले.पा, रा.प.अनिं (लेखा)-1 

 

काननु तथा फैसला कायागन्वयन 
शाखा 

उ.स, रा.प.वद्ध (काननु)-1 

शा.अ. रा.प.त ृ(काननु)-1 

 

कमगचारी प्रशासन शाखा 
उ.स, रा.प.वद्ध (प्र)-1 

शा.अ. रा.प.त ृ(प्र)-2 

 
आन्तररक व्यवस्थापन 

तथासशुासन प्रवद्धगन शाखा 
.स, रा.प.वद्ध (प्र)-1 

शा.अ. रा.प.त ृ(प्र)-1 

ना.स,ु रा.प.अनिं (प्र)-9 

क.अ, रा.प.अनिं (प्र)-8 

ह.स.चा-7 

का.स -11 

 
 

योिना तथा ववकास सहायता समन्वय 
शाखा 

नस.नड.ई, रा.प.वद्ध (स्या)-1 

ई रा.प.त ृ(स्या)-1 

अथगशास्त्री, रा.प.त ृ(ववववध)-1 

 
अनगुमन तथा मूल्यािंकन शाखा 
नस.नड.ई, रा.प.वद्ध (स्या)-1 

शा.अ. रा.प.त ृ(प्र)-1 

ई रा.प.त ृ(स्या)-1 

 

के्षरगत क्षमता अववववृद्ध शाखा 
नस.नड.ई, रा.प.वद्ध (स्या)-1 

ई रा.प.त ृ(स्या)-1 

समािशास्त्री, रा.प.त ृ(ववववध)-1 

 

खानेपानी शाखा 
नस.नड.ई, रा.प.वद्ध (स्या)-1 

ई रा.प.त ृ(स्या)-1 

 
वातावरण तथा ढल व्यवस्थापन शाखा 

नस.नड.ई, रा.प.वद्ध (स्या)-1 

ई रा.प.त ृ(स्या)-1 

 
ढल प्रदषुण ननयन्र शाखा 
नस.नड.ई, रा.प.वद्ध (स्या)-1 

ई रा.प.त ृ(स्या)-1 

 



४. मन्रालयवाट प्रधान गररने सेवा  

यस मन्रालयको समग्र कायग सम्पादन गने माननीय मन्रीज्यू, श्रीमान सजचवज्यू र सजचवज्यू मातहत प्रशासन 

महाशाखा, योिना तथा ववकास सहायता समन्वय महाशाखा र खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा रमहाशाखा 

अन्तगगत शाखाहरु रहेका छन ्।मन्रालयका महाशाखा एविं शाखाहरुको कायग वववरण तपजशल बमोजिम रहेको 

छ । 

क) प्रशासन महाशाखा 
 

१) मन्रालयसाँग सम्बजन्धत कानूनको कायागन्वयन, सधुार, सिंशोधन र परामशग सम्बन्धी, 
२) नेपाल इजन्िननयररङ सेवा, नसनभल समूह, स्यानीटरी उपसमूहहरुको सिंचालन, ननयजुक्त,पदस्थापन, सरुवा, 

बढुवा, काि, कायममकुायम,परुस्कार र दण्ड,ववभागीय कारवाही, अवकाश र राजिनामा सम्वन्धी तथा 
सेवाका अन्य शतग सम्बन्धी, 

३) आनथगक प्रशासन सम्बन्धी, 
४) वेरुि ुफछयौट सम्बन्धी, 
५) आन्तररक व्यवस्थापन, गनुासो व्यवस्थापन र सशुासन प्रवद्धगन सम्बन्धी, 
६) प्रशासकीय अनभलेख र त्यािंक सम्बन्धी, 
७) वैदेजशक छारवृजत्त र अध्ययन/भ्रमण/तानलम/गोष्ठी/सेनमनारमा मनोनयन सम्बन्धी, 
८) प्रशासननक व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धी, 
९) मजन्रपररषद् मा पेश हनुे प्रस्ताव सम्बन्धी । 

 

अ. कमगचारी प्रशासन शाखा 
 

१. मन्रालय र अन्तगगतका ननकायहरुको आवश्यक िनशजक्त व्यवस्थापन सम्बन्धी, 
२. स्वीकृत दरबन्दी ननिामती वकतावखानामा दताग सम्बन्धी, 
३. मन्रालय र अन्तगगतका कायागलयहरुमा ररक्त रहेका पदपूनतगका लानग माग गने र छनौट भई आएका 

कमगचारीहरुलाई ननयजुक्त, बढुवा तथा पदस्थापन सम्वन्धी, 
४. कमगचारीहरुका कायग सिंपादन मूल्यािंकन सम्बन्धी, 
५. कमगचारीहरुको वववरण, दरवन्दी,हाजिरी, गयल, ववदा रेकडग र व्यजक्तगत अनभलेख सम्बन्धी, 
६. ववभागीय कारवाही सम्बन्धी,  
७. नननमत्त, कायम मकुाम, काि सम्बन्धी, 



८. वैदेजशक छारवृजत्त र अध्ययन/भ्रमण/तानलम/गोष्ठी/सेनमनार का लानग उम्मेदवार मनोनयन सम्बन्धी, 
९. अध्ययन वा तानलममा िाने र फकग ने व्यजक्तहरुको वववरण सम्बन्धी, 

१०. सम्वद्धता ननधागरण सम्बन्धी, 
११. मन्रालयले सम्पन्न गनुगपने वढुवा सनमनतको सजचवालय सम्बन्धी । 

  

आ) आन्तररक व्यवस्थापन तथा सशुासा प्रवद्धगन शाखा 

१. कमगचारीहरुको आन्तररक खटन पटन र आन्तररक व्यवस्थापन सम्बन्धी, 
२. मन्रालयका लानग आवश्यक पररवहन एविं सिंचार सिंयन्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी, 
३. मन्रालयका लानग आव्यक सवारी साधन, मेजशनरी औिार तथा जिन्सी सामानहरुको खररद, 

भण्डारण, आपूती¸ ममगत, सम्भार, जिन्सी ननरीक्षण तथा नललाम नबवक्रको व्यवस्था सम्बन्धी, 
४. मन्रालयको सरुक्षा तथा सरसफाइ प्रवन्ध सम्बन्धी, 
५. कमगचारी बैठक र सोको ननणगय कायागन्वयन एविं अनगुमन सम्बन्धी, 
६. मन्रालय र अन्तरगत ननकायमा कायगरत कमगचारी र राष्ट्र सेवकको सम्पजत्त वववरण सम्बन्धी, 
७. मन्रालय र अन्तगगतका ननकायहरुले सम्पादन गने कायगहरुका सम्बन्धमा आइपने ववनभन् न गनुासो 

व्यवस्थापन, उिरुीको छानववन तथा सिंसदीय ननगरानी ननकायबाट प्राप्त सूझाव व्यवस्थापन सम्बन्धी, 
८. अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सहायक सम्पकग  ववन्द ुभई कायग गने सम्बन्धी । 

ई) आनथगक प्रशासन शाखा 

१) मन्रालय र अन्तगगत ननकायको वावषगक बिेट तयारी, सिंशोधन र रकमान्तर सम्बन्धी, 
२) मन्रालय अन्तगगतका ववकास आयोिना तथा कायगक्रम तिुगमा सहयोग सम्बन्धी, 
३) वैदेजशक सहयोगमा सञ्चानलत आयोिनाहरुको सोधभनाग सम्बन्धी,  
४) अजख्तयारी बााँडफााँड सम्बन्धी, 
५) स्वीकृत नबननयोिन बमोजिम बिेट खचगको केन्रीय लेखा सम्बन्धी, 
६) ववननयोिन, धरौटी र रािश्वका वववरण अद्यावनधक सम्बन्धी, 
७) लेखा परीक्षण सम्बन्धी, 
८) मातहत ननकायको आनथगक प्रशासन कायगको अनगुमन सम्बन्धी, 
९) बेरुि ुअनभलेख र बेरुि ुफर्छ्यौट सम्बन्धी, 

१०) आनथगक प्रशासन शाखासिंग सम्बजन्धत कायगको प्रगनत वववरण सम्बन्धी । 



उ) काननु तथा फैसला कायागन्वयन शाखा 

१ ऐन, ननयम, गठन आदेश, ववननयम, कायगववनध, ननदेजशका, मापदण्डको मस्यौदा तयारी एविं पररमािगन 
सम्बन्धी, 

२ मन्रालय र अन्तगगतका ननकायलाई ददने काननुी राय परामशग सम्बन्धी, 
३ मन्रालय र अन्तगगतका ननकायका तफग बाट ददने नलजखत िवाफ एविं प्रनतउत्तर सम्बन्धी, 
४ मन्रालय र अन्तगगतका ननकायको मदु्धाको रोहमा प्रनतरक्षा सम्बन्धी, 
५ मन्रालय र अन्तगगतका ननकायबाट गररने वाताग, सिंझौता आददमा सहभानगता, वातागका बुाँदा तयारी 

एविं सिंझौताको मस्यौदा सम्बन्धी, 
६ नेपाल रािपरमा प्रकाशन गररने सूचना सम्बन्धी, 
७ मानव अनधकार सम्बन्धी, 
८ मन्रालय र अन्तगगतका ननकाय पक्ष ववपक्ष हुने वा भएको मदु्दामा सम्बजन्धत अड्डा अदालतमा ददइने 

उिूरी वा प्रनतवाद वा नलजखत िवाफ वा पनुरावेदनको नलखत तयारी र महान्यानधवक्ताको 
कायागलयसाँग समन्वय सम्बन्धी, 

९ अदालतबाट भएका फैसला तथा ननदेशनात्यमक आदेशको अनभलेख एविं कायागन्वयन सम्बन्धी। 

 

 

 
 

 



)ख (  योिना तथा ववकास सहायता समन्वय महाशाखा 
 

 

१) मन्रालय र अन्तगगतका ववनभन्न ववकास आयोिनाहरुको तिुगमा, अनगुमन, मूल्याङ्कन, समन्वय सम्बन्धी, 
२) वावषगक कायगक्रम तिुगमा र सिंशोधन सम्बन्धी¸ 
३) कमगचारीहरुको दक्षता अनभबृवद्ध सम्बन्धी, 
४) वैदेजशक सहयोग सम्बन्धी, 
५) अन्तरागवष्ट्रय सन्धी, अनभसन्धी, सम्झौता, समझदारी एविं प्रनतवद्धता कायागन्वयन तथा प्रनतवेदन सम्बन्धी,  
६) मन्रालय र अन्तगगतका ववनभन्न  ववकास आयोिनाहरुको अनगुमन, मूल्यािंकन तथा प्रगनत समीक्षा 

सम्बन्धी, 
७) रावष्ट्रय तथा अन्तरागवष्ट्रय सस्थासाँग गररने लगानी प्रवद्धगन, सम्झौता, सम्पकग  र समन्वय सम्बन्धी, 

८) लैनगिंक सामाजिक समावेजशकरण सम्बन्धी, 
९) रावष्ट्रय तथा अन्तरागवष्ट्रय गैरसरकारी सिंस्थाहरुको नीनत तिुगमा र कायागन्वयन पक्षको अनगुमन सम्बन्धी, 

१०) आयोिना/कायगक्रम सिंचालनका लानग नीनत ननधागरण सम्बन्धी, 

११) प्रदेश तथा स्थानीय तहका ननकायसाँग समन्वय सम्बन्धी । 
 

(अ) योिना तथा ववकास सहायता समन्वय शाखा 

१) मन्रालय र अन्तगगत ववदेशी लगानी प्रबद्धगन सम्बन्धी, 
२) अन्तरागवष्ट्रय सन्धी, अनभसन्धी, सम्झौता, समझदारी एविं प्रनतवद्धता कायागन्वयन तथा प्रनतवेदन सम्बन्धी,  
३) वैदेजशक सहयोगबाट सिंचालन हनेु आयोिनाहरुका सम्बन्धमा भएका सम्झौता तथा अनभलेख सम्बन्धी, 
४) वैदेजशक सहयोगका लानग ववकास साझेदारको पवहचान सम्बन्धी, 
५) वैदेजशक सहयोग नीनतको अध्ययन, अनसुन्धान र ववश्लेषण सम्बन्धी, 
६) वैदेजशक सहयोग अन्तगगत सिंचालन हनेु कायगक्रम तथा आयोिना तिुगमा सम्बन्धी, 
७) अन्तरागवष्ट्रय ववकास साझेदारहरु साँग समन्वय सम्बन्धी, 
८) आयोिनामा आवद्ध ववदेशीहरुको प्रवेशाज्ञा सम्बन्धी, 
९) मन्रालय र अन्तगगतका ननकायहरुको वदेैजशक सहयोग सम्बन्धमा आईपने अन्य कायगहरु, 

 

१०) मन्रालय र अन्तगगतका ननकायहरुको कायगक्रम तिुगमा, वावषगक योिना,बिेट प्रक्षेपण र विेट नसनलङ 
सम्बन्धी, 

११) मन्रालय र अन्तगगतका ननकायहरुका आयोिनाको वावषगक कायगक्रम स्वीकृनत/ सिंशोधन सम्बन्धी, 



१२) मन्रालय अन्तगगत सिंचानलत ववनभन्न ववकास कायगक्रमबीच समन्वय सम्बन्धी, 
१३) मन्रालय अन्तगगत सिंचालन हनेु कायगक्रम तथा आयोिनाहरुको लानग िनशजक्त प्रक्षेपण एविं दक्षता 

अनभबृवद्ध सम्बन्धी,  
१४) वावषगक योिना, कायगक्रम तथा विेट स्वीकृनत बारे सम्बजन्धत ननकायहरुसाँग समन्वय सम्वन्धी, 
१५) मन्रालयको सूचना सिंप्रषेण सम्बन्धी । 

 

(आ) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 
 

१) मन्रालय र अन्तगगतका आयोिनाहरुको मानसक, चौमानसक, अधग वावषगक र वावषगक प्रगनत प्रनतवदेन 
तयारी,  अनभलेख र समीक्षा सम्वन्धी, 

२) ववकास आयोिनाहरुको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका सूचक तयारी सम्बन्धी,  
३) मन्रालय र अन्तगगत सिंचानलत आयोिनाहरुको अनगुमन एविं मूल्याङ्कन सम्बन्धी, 
४) मन्रालय स्तरीय ववकास समस्या समाधान सनमनतको वैठक र सो समक्ष पेश गने सझुाव सम्वन्धी, 
५) रावष्ट्रय ववकास समस्या समाधान सनमनत र रावष्ट्रय योिना आयोगको केन्रीय अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

महाशाखा सम्वन्धी, 
६) मन्रालय र अन्तगगतका ननकायहरुबाट भए गरेका कायगहरुको प्रगनत वववरण पजुस्तका प्रकाशन सम्वन्धी, 
७) मन्रालय र अन्तगतगबाट सिंचानलत ववनभन्न ववकास आयोिनाहरुको आवनधक समीक्षा सम्वन्धी, 
८) आयोिनाहरुको प्रभाव मूल्याङ्कन सम्वन्धी । 

 

 

 

 

  



ग. खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा 

१) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरको समष्टीगत ववकास, ववस्तार र सम्वद्धगनका लानग नीनत, रणनीनत 
तथा कायगनीनत तिुगमा सम्बन्धी,  

२) नीनत, रणनीनत तथा कायगनीनतको कायागन्वयनको सपुरीवेक्षण, अनगुमन तथा ननयमन सम्बन्धी, 
३) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरमा सिंलग्न सरकारी, गैरसरकारी र ननिी सिंस्था तथा ननकायहरुवीच 

समन्वय सम्बन्धी, 
४) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरसाँग सम्बजन्धत प्राववनधक, आनथगक, सामाजिक तथा वातावरणीय 

ववषयहरुमा परामशग सम्बन्धी, 
५) सिंघ स्तरमा गदठत वा गठन हनेु सवै प्रकारका खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेरसाँग सम्बजन्धत 

समन्वय सनमनतको सजचवालय,  
६) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरमा सिंलग्न ववकास साझेदार वीच समन्वय र सामन्िस्य सम्बन्धी, 
७) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धमा मन्रालयमा पेश हुने ववषयमा राय तथा परामशग सम्बन्धी,  
८) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरमा आवश्यक पने ऐन ननयमवारे राय एविं परामशग सम्बन्धी, 
९) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरको दीघगकानलन योिना तिुगमा र कायागन्वयन सम्बन्धी, 

१०) िल प्रदषुण रोकथाम तथा ननयन्रण सम्बन्धी नीनत  ,रणनननत ,कायगनननत एविं योिना तिुगमा र 
कायागन्वयनको सपुरीवेक्षण  ,अनगुमन तथा ननयमन सम्बन्धी, 

११) प्रारजम्भक वातावरणीय पररक्षण (IEE)तथा वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कन(EIA) सम्बन्धी, 
१२) वातावरणीय प्रभावको अनगुमन एविं परीक्षण गरी प्रनतकूल प्रभावलाई न्यूननकरण गनग उपयकु्त 

प्रववनधको पवहचान, अनसुन्धान, अध्ययन र प्रयोग गनग गराउन कायागन्वयन ननकायहरुलाई 
मागगननदेशन गने सम्बन्धी । 

(अ) खानेपानी शाखा 

१) खानेपानी आवश्यकताको पररपूनतग गनग रावष्ट्रयस्तरमा योिनावद्ध रुपमा अल्पकानलन तथा दीघगकानलन 
कायगक्रम तिुगमा सम्बन्धी,  

२) कायागन्वयन ननकाय र कायगक्रमहरु वीच केन्रीय स्तरमा गनुगपने समन्वय सम्बन्धी, 
३) आयोिनाहरुको सेवाको वगीकरण गरी स्तर, प्रकृनत, प्रववनध अनसुारको ववनभन्न खानेपानी 

आयोिनाहरुको कायागन्वयन प्रकृया ननधागरण गनग तिुगमा एविं पनुरावलोकन गनुगपने मागगदशगन सम्बन्धी, 



४) सरकारी, गैरसरकारी तथा नीजि क्षेरबाट सिंचानलत सहरी तथा ग्रानमण खानेपानी आयोिनाहरुबाट 
लाभाजन्वत िनसिंख्या, भएका उपलजदधहरु, उपलदध सेवास्तर )गणुस्तर तथा पररणाम (तथा अन्य 
व्यस्थापकीय सूचनाहरुको सिंकलन, ववश्लेषण तथा पृष्ठपोषण सम्बन्धी, 
 

५) सरकारी तथा ननिी क्षेरबाट सिंचानलत खानेपानी आयोिना कायागन्वयन गनग उपलदध गराउने सहयोग 
सम्बन्धी, 

६) दिपक्षीय तथा बहपुक्षीय अन्तरागवष्ट्रय सिंघ सिंस्थाहरुलाई खानेपानी कायगक्रमहरु तिुगमा, अनगुमन तथा 
मूल्यािंकन गनग उपलदध गराउनपुने प्राववनधक सहयोग सम्बन्धी। 

 

  (आ) िल प्रदषुण ननयन्रण शाखा,  
 

१) िल प्रदषुणसाँग सम्बजन्धत कानून, नीनत तथा मापदण्डहरुको तिुगमा, कायागन्वयन, अनगुमन, मलु्याङकन,  
परीक्षण तथा ननयमनसम्बन्धी,  

२) िल प्रदषुण सूचक तथा िल प्रदषुण गणुस्तर सम्बन्धी, 
३) नदी तथा ताल तलैयाको प्रदषुण सम्बन्धी,  
४) उद्योगहरुबाट हनेु िल प्रदषुण सम्बन्धी,  
५) मानवीय फोहोर (Faecal Sludge) सम्बन्धी,  
६) उद्योगहरुबाट ननजस्कएका फोहोर ननयमन सम्बन्धी,  
७) िल प्रदषुण ननयन्रण बारे सिंस्थागत क्षमता ववकास सम्बन्धी,  

 

 
(इ) वातावरण तथा ढल व्यवस्थापन शाखा 

 
 खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरको ववपद िोजखम न्यूनीकरणतथा पनुःस्थापना सम्बन्धी, 
 ववकास साझेदारहरुको सहयोगबाट सञ्चालन हनेु ववपद् व्यवस्थापन र खानेपानी तथा सरसफाई 

क्लस्टर र अन्य क्लस्टरसाँग समन्वय सम्बन्धी, 
 शहरी तथा ग्रानमण क्षेरहरुमा वषागती तथा ग्राहस्थ ढल ननकास  )सडक सतहको ढल वाहेक (

व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाई आयेिनाहरुबाट लाभाजन्वत िनसिंख्या, भएका उपलदधीहरु 
र उपलदध सेवाको स्तर )गणुात्यमक तथा पररमाणात्यमक (तथा अन्य व्यवस्थापकीय सूचनाहरुको 
सिंकलन, ववश्लेषण तथा प्राप्त पररणामको पृष्ठपोषण सम्बन्धी, 



 मन्रालयसाँग सम्बजन्धत प्रारजम्भक वातावरणीय पररक्षण (IEE) तथा वातावरणीय प्रभाव 
मलु्याङ्कन(EIA)सम्बन्धी, 

 सावगिाननक तथा नीजि क्षेरबाट सिंचानलत सरसफाई आयोिनाहरु कायागन्वयन गनग उपलदध गराउन ु
पने प्राववनधक सहयोग सम्बन्धी । 

 

(ई) क्षेरगत क्षमता अनभबृवद्ध शाखा 
१) क्षेरगत समन्वय कायम गरी दक्ष, प्रभावकारी र िवाफदेही खानेपानी तथा सहरी ववकास क्षेरको 

ववकास सम्बन्धी, 
२) मन्रालयसाँग सम्बजन्धत ववनभन्न ननकायहरुसाँग समन्वय सम्बन्धी, 
३) सिंचालक तथा सेवा प्रदायक (Utility Operators)हरुको मापदण्ड ननधागरण एबिं अनगुमन सम्बन्धी, 
४) प्रदेश, स्थानीय तह र ववकास साझेदारसिंग समन्वय एविं सहकायग सम्बन्धी, 
५) रावष्ट्रय तथा अन्त्तरागवष्ट्रय अनभुव, अध्ययन, ज्ञान तथा सीपहरु आदान प्रदान सम्बन्धी, 
६) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कायगरत िनशजक्तको खानेपानी एविं सहरी ववकास क्षेरमा क्षमता अनभबृजध्द 

सम्बन्धी, 
७) गैरसरकारी तथा नीजि क्षेरको लगानी आकवषगत गने सम्बन्धी, 
८) मन्रालयसाँग सम्बजन्धत क्षेरको नबकासका लानग मध्यकानलन तथा दीघगकानलन अबधारणा तयारी 

सम्बन्धी, 
९) रावष्ट्रय तथा अन्तरागवष्ट्रय गैरसरकारी सिंस्थाका प्रस्तावहरु सम्बन्धी । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



५. मन्रालयको महाशाखा/ शाखाहरु  

- सम्माननीय प्रधानमन्री शेरबहादरु देउवाज्यू  
- श्रीमान सजचव प्रनमला देवी शाक्य बज्राचायग 
- प्रशासन महाशाखा – सहसजचव श्री रमेश न्यौपाने 

 प्रशासन शाखा – उपसजचव श्री रामकृ्ण अनधकारी  

 आन्तरी व्यवस्थापन तथा सशुासन प्रवद्धगन शाखा – उपसजचव श्री ववनोद कुमार खनाल 

 आनथगक प्रशासन शाखा – उपसजचव (लेखा) श्री कमान नसिंह खरी 
 काननु तथा फैसला शाखा – उपसजचव (काननु) श्री हरर नसिंह धामी 

- योिना महाशाखा – सहसजचव श्री सनुनल कुमार दास  

 योिना शाखा – नस.नड.ई श्री राि ुमहत 

 अनगुमन तथा मलु्यािंकन शाखा – नस.नड.ई. श्री  

- खानेपानी महाशाखा – सहसजचव श्री नमना शे्रष्ठ 

- खानेपानी शाखा – नस.नड.ई. योगेन्र जचरकार 

 

६. सेवा प्राप्त गनग लाग्ने दस्तरु र अवनध  

मन्रालयवाट प्रदान हनेु सेवाको लागी कुनै दस्तरु लाग्दैन। सूचना सम्वन्धी सेवा प्राप्त गनग लाग्ने दस्तरु र 
अवधीका सम्वन्धमा सूचनाको हक सम्वन्धी ननयमावली, 2065 ले तोके बमोजिम हनेुछ । 

 

७. ननणगय गने प्रकृया र अनधकारी 

आन्तरीक प्रशासननक र अन्य ववषयको ननणगय सम्वजन्धत महाशाखावाट पेश हनेु वटप्पणीमा सजचवस्तर र माननीय 
मन्रीस्तरवाट गररने र नेपाल सरकार कायगसम्पादन ननयमावली, 2074 बमोजिम मजन्रपररषद् मा प्रस्ताव पठाउन ु
पने ववषयमा यस मन्रालयवाट मजन्रपररषद् मा प्रस्ताव पेश भई त्ययहााँवाट ननणगय गररने व्यवस्था रहेको छ । 

 

८. ननणगय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 

 सजचव श्री प्रनमला देवव शाक्य बज्राचायग  

 

९. आ.व. 2077।78 मा सिंचालन गरेको कामको वववरण  
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क्र .स.  मखु्य वक्रयाकलाप   
१ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन ववभाग अन्तगगत  

१ .१  खानेपानी सेवा ननयमन तथा पनुस्थागपना कायगक्रम  
१ .२  खानेपानी गणुस्तर सधुार कायगक्रम  
१ .३  तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरगत आयोिना  
१ .४  िलवाय ुअनवुकनलत वृहत खानेपानी आयोिना  
१ .५  ढल ननमागण तथा प्रशोधन कायगक्रम  
१ .६  िनसाधन ववकास कायगक्रम  
१ .७  सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोिना  
१ .८  सहरी खानेपानी तथा सरसफाई )क्षेरगत (आयोिना   
१ .९  खानेपानी ववभाग  

२ मेलम्ची खानेपानी आयोिना प्रथम चरण अन्तगगत   
२ .१  हेडवक्सग ननमागण कायग  
२ .२  सरुुङ्गको फाईनल वफनननसङ्ग  कायग  
२ .३  पानी प्रशोधन केन्र ननमागण  भाग -२     
२ .४  मेलम्ची दोस्रो चरणको DPR तयारर कायग   
३ आयोिना कायागन्वायन ननदेशनालय अन्तगगत  
  काठमाण्डौ उपत्ययका खानेपानी सधुार आयोिना  
३ .१  ररङरोड नभरी तथा बावहरी क्षेरमा ववतरण पाइपहरु ववच्छ्र्छ्याउने  
३ .२  मेलम्ची खानेपानी सनु्दरीिल झरे पिात पानी स चालन गने क्रममा मखु्य प्रसारण लाइन, ववतरण 

पाइप स िाल आदी Testing and Commissioning गने कायग  (30.0 वक.मी. सम्पन्न भई सकेको) 
 

३ .३  मखु्य प्रशारण पाइपको (४७.० वक.मी.) Testing and Commissioning गने कायग  
३ .४  ववतरण प्रणालीमा House Connection गने कायग  
३ .५  ववनभन्न स्थानमा कूल ७४,५०० घ.नम. क्षमताका १० वटा पानीपोखरी ननमागण  
  काठमाण्डौं उपत्ययका फोहोरपानी व्यवस्थापन आयोिना  अन्तगगत  
३ .६  गहेु्यश्वरी फोहर पानी प्रशोधन केन्र ननमागण   
३ .७  हनमुन्ते, मनोहरा नदी तथा खस्याङ खसुङु खोलाको दाया बाया क्षेरमा ढल ननमागण गने कायग ।   

३ .८  सल्लाघारी, कोडकु तथा धोबीघाट प्रदूवषत पानी प्रशोधन केन्र  



४ काठमाण्डौं उपत्ययका खानेपानी व्यवस्थापन बोडग अन्तगगत  
४ .१  ढल प्रशोधन केन्र अन्तगगत चाल्नाखेलमा ढल प्रशोधनको लानग कररव ६५५ रोपनी िग्गा अनधग्रहण 

गने कायग  
 

४ .२  वषागतको पानी सिंकलन    
४ .३  भनूमगत पानी व्यवस्थापन    
४ .४  

  
 
  

साना खानेपानी आयोिना    

५ काठमाण्डौ उपत्ययका खानेपानी नलनमटेड )KUKL) अन्तगगत  
५ .१  श्रोत सिंरक्षण  
५ .२  पाइप लाइन ववस्तार  
५ .३  ढल लाइन ववस्तार  
५ .४  पानी प्रशोधन केन्र पनुग ननमागण  
५ .५  टैकरबाट पानी ववतरण  
६ नेपाल खानेपानी सिंस्थान अन्तगगत  
६ .१  खानेपानी उत्यपादन वृवद्ध कायगक्रम  
६ .२  पम्पसेट खररद तथा िडान )समरनसवल तथा बसु्टर(   
६ .३  पानी पोखरी ननमागण सम्पन्न गने काम  
७ ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष ववकास सनमनत अन्तगगत  
७ .१  खानेपानी आयोिनाहरु ननमागण गने कायग  

 

 

10. सूचना अनधकारी र प्रमखुको नाम थर 

 सजचव श्री प्रनमला देवव शाक्य बज्राचायग 
 प्रवक्ता श्री रमेश न्यौपाने (सहसजचव) 

 सूचना अनधकारी श्री ववनोद कुमार खनाल (उपसजचव) 

 

11. ऐन, ननयम, नबननयम र ननदेजशकाको सूची 

यस खानेपानी मन्रालयका काम कारवाही सम्वजन्ध नेपाल सरकारका ऐन ननयम ववननयम तथा ननदेजशका 
तपजशल बमोजिम रहेका छन ्। 

http://mows.gov.np/213/


 

 िलस्रोत ऐन,२०४९ )नेपालीमा(  

 

 Water laws in Nepal (English) February 2061 (2005) 

  नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ 

 वातावरण सिंरक्षण ऐन -१९९७ )नेपालीमा(  

 वातावरण सिंरक्षण ऐन-१९९७ (अिंग्रजेिमा) 

 सशुासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ननयमावली, २०६५ 

 वातावरण सिंरक्षण ननयमावली -१९९७ )नेपालीमा(  

 

  वातावरण संरक्षण ननयमावली-१९९७ (अंगे्रजिमा( 

 खानेपानी महशलु )असलु उपर गने (ननयमावली , २०५० 

 

 खानेपानी ननयमावली, २०५५ 

 

 खानेपानी ननयमावली, २०५५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. आम्दानी खचग र आनथगक कारोबार सम्वन्धी अध्यावनधक वववरण 

http://mows.gov.np/193/
http://mows.gov.np/193/
http://mows.gov.np/180/
http://mows.gov.np/180/
http://mows.gov.np/193/
http://mows.gov.np/193/
http://mows.gov.np/180/
http://mows.gov.np/203/
http://mows.gov.np/203/
http://mows.gov.np/203/
http://mows.gov.np/213/
http://mows.gov.np/213/
http://mows.gov.np/162/
http://mows.gov.np/162/
http://mows.gov.np/179/
http://mows.gov.np/179/
http://mows.gov.np/175/
http://mows.gov.np/175/


 



 



 



 





  

13. अजघल्लो आनथगक वषगमा कुनै कायगक्रम वा आयोिना सिंचालन गरेको भए सो को वववरण 

 सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेरगत) आयोिनाका २२ मध्ये बााँकी १९ वटा नयााँ 
आयोिना कायागन्वयन, २ वटा आयोिनाहरू सम्पन्न, १६ हिार ५ सय िनसिंख्यालाई 
उच्छ्च तथा मध्यम सेवास्तरको खानेपानी उपलदध । 

 सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ (क्षेरगत) आयोिना अन्तगगत थोक नबतरण प्रणाली तथा 
िलाशययकु्त आयोिना कायागन्वयन । 

 खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानीका २० वटा आयोिनाहरू सम्पन्न, ४ लाख 
िनसिंख्यालाई उच्छ्च तथा मध्यम सेवास्तरको खानेपानी उपलदध । 

 तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोिनाको एक आयोिना सम्पन्न, ३१ 
हिार िनसिंख्यालाई उच्छ्च तथा मध्यम सेवास्तरको खानेपानी उपलदध। प्रथम एविं 
दोस्रो चरणका १२ वटा आयोिनाहरू स्तरोन्ननत गरी २ लाख १३ हिार िनसिंख्यालाई 
सेवा पनुः प्रानप्त । 

 केजन्रय खानेपानी आयोिनाका ३ वटा आयोिनाहरू सम्पन्न, २५ हिार िनसिंख्यालाई 
उच्छ्च तथा मध्यम सेवास्तरको खानेपानी उपलदध । 

 खानेपानी सेवा ववस्तार तथा पनुस्थागपना कायगक्रमका २५२ वटा आयोिनाहरू सम्पन्न, 
१ लाख ६८ हिार िनसिंख्यालाई आधारभतूस्तरको खानेपानी सेवा उपलदध 

 खानेपानी गणुस्तर सधुारका १३ वटा आयोिनाहरु सम्पन् न, १ लाख १८ हिार 
िनसिंख्यालाई उच्छ्च तथा मध्यम सेवास्तरको खानेपानी उपलदध तथा ६० वटा 
क्लोररनेसन यनुनटबाट १ लाख ७५ हिार िनसिंख्यालाई सरुजक्षत खानेपानी पनुः प्रानप्त 

 ७ वटै प्रदेशमा खानेपानी गणुस्तर पररक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरर गणुस्तर पररक्षणको 
ननयनमत सेवा उपलव्ध गराउने साथै सडक सिंिाल भएका सबै स्थाननय तहहरूमा 
आवश्यकता बमोजिम वाटर एम्बलेुन्सको सेवा ववस्तार गरर आकजस्मक र ववपद्का 
अवस्थामा घर दैलोमा पानी पररक्षण, १० लाखलाई ववपदको अवस्थामा सेवा उपलदध 

 िलवाय ुअनकुुनलत वहृत खानेपानीका ७ वटा आयोिनाहरू सम्पन्न, १ लाख ५ हिार 
िनसिंख्यालाई मध्यम सेवास्तर (आधारभतू सेवास्तरमा समेत थप हनेु) को खानेपानी 
सेवा उपलदध 



 ढल ननमागण तथा प्रशोधन कायगक्रमका ५ वटा आयोिनाहरू सम्पन्न, ३३ हिार 
िनसिंख्यालाई प्रशोनधत ढल सेवा उपलदध 

 एवककृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोिनाका प्रदेश रािधानी लगायत ववनभन्न 
सहरहरुको सम्भाव्यता अध्ययन कायग 

 

14. Website भए सो को वववरण  

यस मन्रालयको वेवसाइट www.mowss.gov.np  रहेको । वेभसाइट माफग त मन्रालय र मातहत ननकाय 
सम्वजन्ध आवश्यक सूचना/ िानकारी सावगिननक एविं अध्यावनधक गने गररएको । 

15. सिंचालन गरेको कायगक्रम र सो को प्रगती वववरण 

 

 

http://www.mowss.gov.np/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. वगीकरण 

यस मन्रालयवाट हाल सम्म सूचना वनगगकरण गने कायग नगरेको । 

17. सूचना माग 

प्राप्त हनु आउने सूचना मागको ननवेदनमा ननयमानसुार सूचना प्रदान गने गररएको । यस अवनधमा सूचना माग 
सम्वन्धी कुनै ननवेदन प्राप्त नभएको । 

18. सूचनाहरु 

यस अवनधमा सूचनाहरु अन्यर प्रकाशन गनुग पने अवस्था नरहेको । समय समयमा परकार भेटघाट एविं प्रेश 
वक्तव्य माफग त आवश्यक सूचनाहरु सावगिननक गने गररएको । मन्रालयका प्रवक्ता माफग त मन्रालयसिंग 
सम्वन्धीत सावगिननक चासोका ववषयहरु सिंचार माध्यमहरुलाई उपलदध गराउने गरेको । 

 

 



 


