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१. पषृ्ठभतूम 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेर जनस्वास््यसिंर् प्रत्यक्ष सरोकार भएको एक महत्वपूणभ के्षर भएकोले 
नेपालको सिंष्ट्रवधान ले स्वच्छ खानेपानीमा पिंहचु तथा स्वच्छ वातावरणमा बााँच्न पाउने अतधकारलाई मौतलक 
हकको रुपमा स्थाष्ट्रपत र्रेको छ।  

 

हाम्रो देर्ले ष्ट्रवर्तको तीन दर्कमा खानेपानी तथा सरसफाइको के्षरमा उल्लेख्य प्रर्तत हातसल र्रेको छ। 
आधारभतु स्तरको खानेपानी सेवाबाट ९० प्रततर्त भन्त्दा बष्ट्रि जनसिंख्या लाभाखन्त्वत भएका छन ्भने चपीको 
महत्वको बारेमा बझुाइ तथा जनचेतना स्तरमा भएको तबकासको कारण आनीवानीमा पररवतभन भई खलुा रुपमा 
ददसा ष्ट्रपसाब र्ने अवस्थामा उल्लेखनीय सधुार भएको छ। यस के्षरमा भएको ष्ट्रवकासले सरुवा रोर्को सिंक्रमण 
रोकथाममा उल्लेखनीय मद्दत पयुाभउनकुो साथै पानीजन्त्य सरुवा रोर्हरुमा कतम ल्याउन योर्दान पयुाभएको छ। 
पााँच वषभ मतुनका बालबातलकाको मतृ्यू दरमा भएको कतममा टेवा पूयाभउनकुो साथै जनताको स्वास््य तथा जीवन 
स्तरमा समते सधुार ल्याएको छ। तबतभन्न अध्ययन अनसुार यस के्षरमा र्ररने लर्ानी बाट ५ देखख ३५ र्णुा 
बराबरको आतथभक प्रततफल प्राप्त हनुे र्दभछ। 

 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता के्षर को महत्वलाई हृदयिंर्म ्र्दै ददर्ो ष्ट्रवकास लक्ष्य अन्त्तर्भत “खानेपानी 
तथा सरसफाइमा सबैको पहुिंचको सतुनखितता र्ने” लक्ष्यको रुपमा लक्ष्य निं. ६ तनधाभरण भएको छ। सन ्
२०३० सम्म हातसल र्नुभपने ददर्ो ष्ट्रवकास लक्ष अन्त्तर्भतका अन्त्य सवै राष्ट्रिय लक्षहरु हातसल र्नभकालातर् 
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता के्षरको योर्दान रहन्त्छ भने लक्ष निं. ३ र ५ प्रातप्तमा प्रत्यक्ष योर्दान 
रहनेछ। 

 

अव्यवखस्थत सहरीकरण, तनरन्त्तर भैरहेको जनसिंख्या वृष्ट्रि एवम ्जलवाय ुपररवतभन समतेको कारणले खानेपानीको 
स्रोतमा चाप विने तनखित भएको अवस्थामा खानेपानीको बिदो मार् सम्वोधन र्नुभपने चनुौती एकातफभ  छ भन े
अकोतफभ  खलुा ददसा मकु्त अवस्थाको ददर्ोपना कायम राख्दै फोहरपानीको समखुचत व्यवस्थापन लर्ायत 
खानेपानीका स्रोतहरुमा हनुसक्ने प्रदषुण तनयन्त्रण र्री खानेपानीको र्णुस्तर कायम र्नुभपने थप चनुौती सामना 
र्नुभपने छ। 

 

सिंवैधातनक व्यवस्था वमोखजम मौतलक हकको रुपमा स्थाष्ट्रपत भएको सवै नार्ररकको स्वच्छ खानेपानीमा पहुिंच 
र स्वच्छ वातावरणमा बािंच्न पाउन े अतधकार को पररपतुतभ र्नभ सिंघ, प्रदेर् र स्थानीय तहहरु बीच आपसी 
समन्त्वयको आधारमा कायभके्षरको बािंडफािंड र्री खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको ष्ट्रवकासलाई व्यवखस्थत र 
प्रभावकारी बनाउनको लातर् उपयकु्त नीततर्त, काननुी तथा सिंस्थार्त व्यवस्था र्नभ आवश्यक भएको छ। 

 

१.१. ऐततहातसक सन्त्दभभ  

सिंयकु्त रािसिंघबाट खानेपानी तथा सरसफाई दर्क (१९८१ - १९९०) को घोषणापतछ यस के्षरको ष्ट्रवकासले 
थप र्तत प्राप्त र्यो। जलस्रोत ऐन २०४९, जलस्रोत तनयमावली २०५०, खानेपानी तनयमावली २०५५ तजुभमा 
भई खानेपानी तथा सरसफाइ के्षरको ष्ट्रवकास  तथा सिंरक्षणका प्रयासहरु भइरहेका छन ्। खानेपानी र सरसफाइ 
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के्षरमा नीततर्त व्यवस्था अन्त्तर्भत राष्ट्रिय सरसफाई नीतत (सन ्१९९४), खानेपानी आपूततभ के्षरर्त नीतत (सन ्
१९९८) कायाभन्त्वयनमा आयो। सिंयकु्त रािसिंघबाट घोष्ट्रषत सहस्राब्दी ष्ट्रवकासलक्ष (सन ्२००१ - २०१५) 
अन्त्तर्भत प्रि राष्ट्रिय लक्ष र सूचकहरु तनधाभरण र्री ष्ट्रवकास साझेदारहरुलाई पतन यस क्षेरको ष्ट्रवकासमा समाष्ट्रहत 
र्रई यस के्षरका लक्षहरु हातसल र्नभ सक्न ुएउटा कोसेिुाँर्ाको रुपमा रहयो। जलस्रोत रणनीतत (सन ्२००२) 
तथा नेपाल जलयोजना (सन ्२००५) अन्त्तर्भत खानेपानी तथा सरसफाइ सम्वखन्त्ध राष्ट्रिय लक्षहरुमा पूणभरुपमा 
सफलता हातसल नभए पतन उल्लेख्य प्रर्तत भएका छन।् उपयकु्त अवतधमा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ 
नीतत सन ्२००४), भौततक योजना तथा तनमाभण मन्त्रालयको सोचपर (सन ्२००७), सहरी खानेपानी तथा 
सरसफाई नीतत (सन ्२००९), सरसफाइ र्रुयोजना (सन ्२०११) आदद महत्वपूणभ नीतत तथा योजनाहरु तजुभमा 
भई हालसम्म कायाभन्त्वयनमा रहेका छन।् उल्लेखखत नीततर्त एवम ्काननुी व्यवस्थाको कायाभन्त्वयनबाट खानेपानी 
र आधारभतु सरसफाइको के्षरमा हालसम्मको उपलव्धीहरु प्राप्त भएका छन।् 

 

१.२. वतभमान अवस्थाको समीक्षा 

नेपालमा तबर्तका तीन दर्कमा खानेपानी तथा सरसफाइको के्षरमा उल्लेख्य सधुार भएको छ। अन्त्तर राष्ट्रिय 
खानेपानी तथा सरसफाइ दर्कको समाप्ती ताका, सन ्१९९० मा खानेपानी तफभ  करीव सैंततस प्रततर्त जनतालाई 
खानेपानी सेवामा पहुाँच भएकोमा, हाल सम्म करीव ९४ प्रततर्त जनतालाई आधारभतु स्तरको खानेपानी सेवामा 
पहुिंच परेु्को छ। यस मध्ये कररव २४ प्रततर्त जनतालाई मध्यम स्तरको खानेपानी सेवामा पहुिंच परेु्को छ। 
देर्को राजधानी लर्ायत अतधकािंर् प्रादेखर्क राजधानी, महानर्रपातलका, खजल्ला सदरमकुाम र नर्रपातलकाहरुमा 
Intermittent सेवा मार उपलव्ध हनु सकेको छ। तसतमत साना सहरहरुमा मध्यम स्तरको सेवा उपलव्ध 
भएको छ भने अतधकािंर् ग्रामीण के्षरहरुमा आधारभतु स्तरको सेवामार उपलव्ध भएको छ। तथापी, राष्ट्रिय 
त्यााँक प्रणालीमा ष्ट्रवतभन्न कारणले आपूततभ अवरुद्ध भएका सेवाहरु प्रततष्ट्रवखम्बत नहनु ेर पहुिंच तथा सेवा स्तर 
सम्वखन्त्ध त्यााँक अद्यावतधक र्रीरहने वैज्ञातनक पद्दती नहुाँदा बास्तष्ट्रवक अवस्था एष्ट्रकन र्नभ कदठन रहेको छ। 
उपभोक्ता सतमततहरु प्रमखु खानेपानी सेवा प्रदायकको रुपमा रहेका छन ्भने खानपेानी व्यवस्थापन बोडभ र 
नेपाल खानेपानी सिंस्थान केष्ट्रह सहरहरुमा सेवा प्रदान र्रररहेका छन।् 

 

सन ्१९९० मा सरसफाइ के्षरमा करीब छ प्रततर्त मार पहुाँच भएकोमा, सन ्२०२० मा सबै घरधरुीहरूमा 
चपी तनमाभण भई नेपाल दखक्षण एतसया मै खलुा ददसा मकु्त घोषणा र्ररएको पष्ट्रहलो मलुकुका रूपमा दजभ भएको 
छ।  

 

मानव मलमरु सष्ट्रहतको फोहरपानी प्रर्ोधनको सषु्ट्रवधाबाट हाल सम्म कररव दईु प्रततर्त जनता मार लाभाखन्त्वत 
हनु सकेका छन।् समखुचत िल व्यवस्थापनको अभावमा फोहरपानी र मानव मलमरुीय फोहोर प्रर्ोधन ष्ट्रवना 
नै नखजकैको नदी, तसमान्त्त जतमन, िल वा नालीमा जथाभावी रुपमा ष्ट्रवसजभन र्ने वतभमान प्रवृखत्तले र्दाभ अप्रर्ोतधत 
फोहरपानी एवम ्मानव मलमरुीय फोहोरले सतह र जमीन मतुनका पानीका स्रोतहरुलाई प्रदषु्ट्रषत बनाउनकुा 
साथै जनस्वास््य र वातावरणमा प्रततकूल असर पादैर्एको छ।  
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खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता के्षरको समखुचत ष्ट्रवकास, सिंरक्षण तथा लाभको न्त्यायोखचत उपभोर्को लातर् 
सिंघ, प्रदेर् र स्थानीय तहको स्पस्ट भतूमका सष्ट्रहत थप सष्ट्रक्रयता, समन्त्वय र सहकायभ हनु जरुरी छ। 

 

१.३. समस्या, चनुौती र अवसर 

समस्या 
प्राकृततक तथा मानवजन्त्य कारणहरुले पानीको स्रोतहरुमा आएको ह्रासका कारण पानीको उपलब्धतामा कमी 
हनु,ु अपेक्षा बमोखजम खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई सरुखक्षत, भरपदो र ददर्ो बनाउन नसष्ट्रकन ु तथा 
अव्यवखस्थत सहरीकरण तथा मानब बस्तीको ष्ट्रवस्तार र ष्ट्रवकाससाँरै् तसखजभत फोहोरमैलाको उखचत व्यवस्थापनको 
अभावमा नदीनाला, जलार्य तथा वातावरण प्रदषु्ट्रषत हुाँदै जान ु प्रमखु समस्याका रुपमा रहेका छन।् साथै 
खानेपानी तथा िल व्यवस्थापन आयोजनाहरुमा लार्त साझेदारी र जनश्रमदानमा एकरुपताको अभावमा 
कायाभन्त्वयन तहमा समस्या उत्पन्न हनु,ु लार्त सहभातर्ता अन्त्तर्भत अतग्रम नर्द सिंकलनमा कदठनाइ हनु,ु 

सिंचालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरु ष्ट्रवर्ेष र्री मल्टी स्टेज पखम्पङ (Multi-Stage 

Pumping) प्रणालीहरुमा सिंचालन खचभ उपभोक्ताले व्यहोनभ नसक्न,ु तथा तीनै तहका सरकारबाट आयोजना तथा 
कायभक्रमहरु सिंचालन हुाँदा दोहोरोपना हनु ुथप समस्याको रुपमा रहेका छन।् 

 

चनुौती 
नेपालको सिंष्ट्रवधानबाट प्रदत्त खानेपानी तथा सरसफाइको अतधकार अनरुुप सबैलाई स्वच्छ र सरुखक्षत खानेपानीको 
आपूततभ व्यवस्था र्नुभ, ह्रास हदैु र्एका सतहर्त र भतूमर्त खानेपानीका श्रोतको जरे्नाभ र्नुभ, खानेपानी तथा 
सरसफाइका सिंरचनाहरुलाई जलवाय ु अनकूुल तथा ष्ट्रवपद् व्यवस्थापन मैरी बनाउदै लैजान,ु अव्यवखस्थत 
र्हरीकरणका कारण खानेपानी तथा सरसफाइको सेवामा परेको चापलाई व्यवखस्थत र्नुभ, पररवततभत सिंस्थार्त 
सिंरचनाको सन्त्दभभमा खानेपानी तथा सरसफाइको के्षरको व्यवखस्थत ष्ट्रवकासको लातर् तीन तहमा क्षमता अतभवृष्ट्रद्ध 
र्नुभ, र्हर तथा वस्तीमा उपयकु्त आतथभक तथा प्राष्ट्रवतधक उपायद्वारा मानव तसखजभत मल मूर लर्ायतका औद्योतर्क 
र कृष्ट्रषजन्त्य फोहोरपानीको सङ्कलन र प्रर्ोधन र्री उखचत व्यवस्थापन र्नुभ यस के्षरका प्रमखु चनुौती हनु।् 

 

अवसर 

पररवततभत सन्त्दभभमा समदुाय स्तरमा आयोजना पष्ट्रहचान, तजुभमा र कायाभन्त्वयनबाट उत्तरदाष्ट्रयत्व वृष्ट्रद्ध हनु,े 

जीवनरै्लीमा आएको सधुारसाँरै् र्णुस्तरयकु्त खानेपानी र सरसफाइ सेवाको बढ्दो मार्, नदीनाला, तालतलैया 
तथा जलार्य लर्ायत अन्त्य वातावरणीय स्वच्छताका ष्ट्रवषयमा जनचेतनामा आएको सकारात्मक अतभवृष्ट्रद्ध, 

खानेपानी र सरसफाइको सेवा प्रवाहमा तनजी के्षरको बढ्दो आकषभण, सामदुाष्ट्रयक, रै्रसरकारी तथा ष्ट्रवकास 
साझेदारको सहयोर् र सहभातर्ता, ष्ट्रवदेर्मा समेत खानेपानी तनयाभत र्नभ सष्ट्रकने सम्भावना यस के्षरका अवसरका 
रुपमा रहेका छन।् 

 

१.४. नीतत तनमाभणको आवश्यकता पष्ट्रहचान  

ष्ट्रवद्यमान ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ नीततले ग्रामीण पररवेर्लाई सिंवोधन र्रेको र र्हरी खानेपानी नीततले 
र्हरी के्षरलाई समेटेको हुिंदा यी दवैुलाई सखम्मश्रण र एकीकरण र्री तसिंर्ो राष्ट्रिय नीतत तनमाभण र्ने आवश्यकता 
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महससु भएको छ। तत्कालीन एकात्मक प्रणाली अनरुुप तयार र्ररएका नीततहरुलाई पररमाजभन र एष्ट्रककरण 
र्री हाल अिंतर्कार र्ररएको सिंघीय प्रणालीलाई सिंवोधन र्दै नयािं नीतत तजुभमा र्नुभ जरुरी छ। 

 

नेपालको सिंष्ट्रवधानमा व्यवस्था भए अनरुुप मौतलक हकको रुपमा स्थाष्ट्रपत स्वच्छ खानेपानी सेवामा पहिंच तथा 
स्वच्छ वाताबरणमा बाच्न पाउने हकको पररपतुतभ, सिंरक्षण, सम्बद्र्धन र्री ददर्ो रुपमा उपभोर् र्नभका तनतमत 
ददर्ातनदेर् र्नभ तथा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको के्षरमा रहेका वतभमान समस्या तथा चनुौतीहरुलाई 
सम्बोधन र्नभ र भष्ट्रवष्यमा उत्पन्न हनु सक्न ेसमस्याहरुलाई न्त्यतुनकरण र्नभ यो नीततको योर्दान रहनेछ। 
उपलव्ध जलस्रोतको सिंरक्षण, बहउुपयोर्ी उपयोर्को प्रबद्र्धन र्नभ सम्वतनधत तनकायहरु तथा ततन ै तहका 
सरकार बीच प्रभावकारी समन्त्वय र सहकायभका लातर् अतधकार तथा खजम्मेबारीको वािंडफाड र्री खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षरेको ददर्ो ष्ट्रवकासको लातर् नीततर्त एकरुपता कायम र्ने ष्ट्रवषयमा ददर्ा तनदेर् 
र्नभ यो नीततको आवश्यकता रहेको छ । 

 

१.५. पररभाषा 

तबषय वा प्रसङ्गले अको अथभ नलारे्मा, यस नीततमााः  

 

उच्चस्तरको खानेपानी सेवा भन्नाले ष्ट्रवश्व स्वास््य सिंर्ठनबाट जारी खानेपानी र्णुस्तरसम्बन्त्धी तनदेखर्का अनसुार 
र्णुस्तर भएको, प्रततव्यखक्त प्रततददन १०० तल. भन्त्दा बिी पानी उपलव्ध हनुे, घरतभरै धारा जडान भएको (Fully 

Plumbed), २४ घण्टा सेवा उपलव्ध हनु ेर बषैभरी तनरन्त्तर रुपमा उपलब्ध हनु ेखानेपानी सेवालाई उच्चस्तर 
सेवाको रुपमा बतर्भकरण र्ररएको छ । 

 

मध्यमस्तरको खानेपानी सेवा भन्नाले नेपाल खानेपानी र्णुस्तर मापदण्ड, २०६२ अनसुार र्णुस्तर भएको, 
प्रततव्यखक्त प्रततददन ४५ देखख १०० तल. सम्म उपलव्ध हनुे, घर आाँर्न तभर धारा जडान भएको, २४ घण्टा 
सेवा उपलव्ध हनु ेर बषभैरी तनरन्त्तर रुपमा प्राप्त हनु ेसेवालाई मध्यम स्तरको सेवाको रुपमा बर्ीकरण र्ररएको 
छ। 

 

आधारभतूस्तरको खानेपानी सेवा भन्नाले नेपाल खानेपानी र्णुस्तर मापदण्ड, २०६२ मा उल्लेखखत ग्रामीण 
खानेपानी योजनाहरुको लातर् तोष्ट्रकएको मापदण्ड अनसुार र्णुस्तर भएको, प्रततव्यखक्त प्रततददन ४५ तल. सम्म 
उपलब्ध हनु,े घरबाट १०० मी. सम्मको दरुीमा र दैतनक ४ घण्टा सेवा वषभैरी तनरन्त्तर रुपमा उपलव्ध हनु े
आधारभतूस्तरको सेवाको रुपमा बतर्भकरण र्ररएको छ। 

 

सरसफाइ भन्नाले मूलताः मानवमलमरु लर्ायतका मानव उत्सखजभत अन्त्य फोहोरमैला (Solidwaste) तथा वषाभतको 
पानीलाई सरुखक्षत ष्ट्रवसजभन वा पनुउभपयोर्का लातर् उपयकु्त हनुे सेवा तथा सतुबधा र ततनमा सहज पहुाँचलाई 
जनाउनछे। 

 

सरसफाइ सेवा भन्नाले फोहोरपानी व्यवस्थापन तथा िल तनकास र्री मानव मलमरु लर्ायत अन्त्य फोहरबाट 
जनस्वास््यमा प्रततकुल प्रभाव पनभ नददन र स्वस््य रहन व्यखक्तर्त, घरासयी र वातावरीय स्वच्छता कायम र्री 
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जनसमदुायको स्वास््यमा सधुार ल्याउनका लातर् र्ररने प्रबधभनात्मक कृयाकलाप र घरेल,ु सिंस्थार्त तथा 
साबभजतनक र्ौचालयको प्रबधभन, मानब मलमरुको सेखटटक ट्ािंक वा त्यस्तै अन्त्य सिंयन्त्रमा स्थलर्त सञ्चय, 

आवतधक सिंकलन, िुवानी तथा प्रर्ोधन र्री सरुखक्षत तबसजभन वा पनुउभपयोर् र फोहरपानीको भमूीर्त सोचन 
अथवा तनकास प्रणाली द्वारा सरुखक्षत ष्ट्रवसजभन वा पनुउभपयोर् र्ने कुनै वा सबै कायभ सिंझन ुपदभछ। सो र्ब्दले 
सरसफाई सेवा उपलब्ध र्राउन र्ररने अन्त्य कायभ समतेलाई जनाउनेछ ।  

 

सरुखक्षत खानेपानी भन्नाले खानेपानीलाई स्वास््यका लातर् असरुखक्षत बनाउन सक्ने भनी छातनएका प्रदूषकहरूको 
उपखस्थतत राष्ट्रिय खानेपानी र्णुस्तर मापदण्ड तभर रहेको वा रहने र्री आपूततभ र्ररएको पानी सम्झन ुपछभ। 

 

पानीको र्षु्ट्रद्धकरण भन्नाले खानेपानीका लातर् राष्ट्रिय खानपेानी र्णुस्तर मापदण्ड २०६२ वमोखजम पानी आपतुतभ 
र्नभकालातर् पानीमा भएका अनाबश्यक रासायतनक, भौततक र जैतबकप्रदूषक तत्वहरू हटाउने कायभ सम्झन ुपछभ। 

 

पानीको प्रर्ोधन भन्नाले आपूततभ र्ररने खानेपानीको सषु्ट्रद्धकरणका लातर् तबतभन्न ष्ट्रकतसमका सिंयन्त्र, सिंरचना वा 
उपकरण प्रयोर् र्री खानेपानीलाई सरुखक्षत बनाउन अवलम्बन र्ररने ष्ट्रवतधसम्झन ुपछभ। 

 

फोहरपानी भन्नाले खानेपानीको घरेल,ु सावभजतनक र सिंस्थार्त उपयोर् पिात ् तनस्कार्न हनुे मानव मलमरु 
सष्ट्रहत वा रष्ट्रहत फोहरपानी सम्झन ुपछभ र सो र्व्दले सो साँरै् तमतसएर आउन ेबषाभतको पानी समतेलाई जनाउछ। 

 

ददसाजन्त्य लेदो (Fecal Sludge) भन्नाले र्ौचालय, सेखटटक ट्ाङ्क वा त्यस्तै अन्त्य सिंयन्त्रबाट उत्पन्न मानवमलमरु 

जन्त्य फोहोर सम्झन ुपछभ। 

 

ददसाजन्त्य लेदो व्यवस्थापन (Fecal Sludge Management) भन्नाले मानवमलमरुको सेखटटकट्ाङ्क वा त्यस्तै 
अन्त्य सिंयन्त्रमा स्थलर्तसञ्चय, आवतधक सिंकलन, िुवानी एविं सरुखक्षत ष्ट्रवसजभन वा पनुउभपयोर्लाई सम्झनपुछभ। 

 

फोहरपानीको प्रर्ोधन भन्नाले घरायसी, सिंस्थार्त वा औद्यतर्क फोहरपानीलाई आवश्यक ष्ट्रवतध वा सिंयन्त्र 
अवलम्बन र्री प्रकृततमा तबसजभन वा पनुप्रभयोर्मा ल्याउन योग्य बनाउने कायभ सम्झन ुपछभ। 

 

र्ौचालय भन्नाले र्ौच कायभका लातर् तनतमभत सिंरचनालाई बझुाउाँदछ। सिंरचना बाल मैतर, मष्ट्रहलामैरी तथा 
मष्ट्रहनावारी व्यवस्थापनको सषु्ट्रवधा सष्ट्रहत तभन्न क्षमता भएका व्यक्तीहरुले समेत प्रयोर् र्नभ सहज हनुे र्री तनमाभण 
भएको हनु ुपदभछ। 

 

िल तनकास आयोजना वा प्रणाली भन्नाले मानव मलमरु सष्ट्रहत वा रष्ट्रहतको फोहोरपानीलाई सतही वा भतूमर्त 
िल प्रणालीवाट सिंकलन, स्थानान्त्तरण एविं प्रर्ोधन र्ने आयोजना वा प्रणालीलाई सम्झनपुछभ। 

 

उपयोर्कताभ मैरी खानेपानी सरसफाइ सेवा र सतुबधा भन्नाले त्यस्तो सेवा वा सतुबधा उपयोर्कताभको लैष्ट्रङ्गकता, 
उमेर समहु वा र्ाररररक अबस्था वा के्षमता अनरुुप हनुेर्री प्रबन्त्ध र्ररएको खानेपानी सरसफाइ सेवा वा 
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सतुबधालाई बझुाउाँदछ। साथै, साबभजतनक स्थानहरूमा प्रबन्त्ध र्ररने खानेपानी सरसफाइ सेवा तथा सतुबधाहरू 
उपयोर्कताभ मैरी हनु ुपने पतन स्वताः बखुझन ुपदभछ। 

 
 

२. नीतत मार्भदर्भन  

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीततलाई मार्भदर्भन र्ने मखु्य दृष्ट्रिकोणहरु तनम्न बमोखजम रहेका छन।् 

 

२.१. नीततको मार्भदर्भक तसद्धान्त्त तथा आधारहरु 

• खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता साँर् सम्बखन्त्धत मौतलक हकको सतुनखितता। 

• मानव अतधकार, लैष्ट्रङक समानता र सामाखजक न्त्यायको सिंरक्षण एविं प्रवधभन र्री समतामूलक सेवा 
प्रवाह। 

• नेपाल पक्ष राि भएका खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता साँर् सम्वखन्त्धत अन्त्तरराष्ट्रिय सखन्त्ध 
सम्झौताको कायाभन्त्वयनमा प्राथतमकता। 

• सावभजतनक, तनजी र सहकारी क्षेरको सहभातर्ता तथा ष्ट्रवकास माफभ त उपलव्ध साधन श्रोतको 
अतधकतम पररचालन। 

• स्थानीय समदुायको पररचालन तथा जनसहभातर्ता अतभवृष्ट्रद्ध। 

• राष्ट्रिय ष्ट्रहत अनकूुल वैदेखर्क पूिंखज तथा प्रष्ट्रवतधको लर्ानी आकष्ट्रषभत र्री खानेपानी, सरसफाइ तथा 
स्वच्छताको ष्ट्रवकासमा प्रोत्साहन एविं पररचालन। 

• खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको ष्ट्रवकासको लातर् वैदेखर्क सहायता तलन राष्ट्रिय आवश्यक्ता र 
प्राथतमकतामा आधाररत वैदेखर्क सहायता पररचालन। 

• सेवा उपलव्धमा दरु्भम तथा पछातड पाररएका के्षरलाई ष्ट्रवर्ेष प्राथतमकता। 

• खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको ष्ट्रवकासमा सूचना प्रष्ट्रवतधको अतधकतम उपयोर्। 

• खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको के्षरमा अध्ययन तथा अनसुन्त्धानमा आधाररत उपयकु्त प्रष्ट्रवतध 
छनौट, उपयोर् तथा ष्ट्रवकास। 

• ष्ट्रवकासको प्रततफल ष्ट्रवतरणमा तबपन्न नार्ररकलाई प्राथतमकता। 

• प्राकृततक साधन श्रोतको सिंरक्षण तथा सिंवद्धभन र्दै वातावरण अनकूुल ददर्ो रुपमा उपभोर्। 

• समन्त्वय र सहकायभमा आधाररत जलश्रोतको बहउुपयोर्ी ष्ट्रवकास। 

• भौततक ष्ट्रवकासबाट वातावरणमा पनभ सक्न ेजोखखमको न्त्यूतनकरण। 

• वातावरण प्रदषुण र्नेले सो वापद दाष्ट्रयत्व बेहोनुभपने तथा वातावरण सिंरक्षणमा पूवभ सावधानी तथा पूवभ 
सूखचत सहमती जस्ता पयाभवरखणय ददर्ो ष्ट्रवकासको तसद्धान्त्त अवलम्बन। 

• प्राकृततक प्रकोपबाट हनुे जोखखम न्त्यूतनकरण र्नभ पूवभ सूचना, तयारी, उद्धार, राहत एविं पनुस्थाभपना। 

 

२.२. दूरदृष्ट्रि 

स्वच्छ, सरुखक्षत, सलुभ, सहज र ददर्ो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको माध्यमबाट स्वस्थ र समदृ्ध समाज तथा 
प्रदषुणमकु्त वातावरण तनमाभण र्ने। 
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२.३. लक्ष्य 

(क) नेपाल तभर बसोवास र्ने हरेक व्यखक्तको स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुाँचको हक सतुनखित ्
र्ने। 

(ख) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको र्णुस्तरमा तनरन्त्तर सधुार र्दै सन ् २०३० सम्ममा नेपाली 
नार्ररकलाई ददर्ो ष्ट्रवकासका लक्ष्य अनरुुपको सेवा उपलब्ध र्राउने। 

(र्) समन्त्वयात्मक प्रयासहरुको माध्यमबाट खानेपानीका स्रोतहरुको सिंरक्षण र सिंबधभन र्नुभका साथै बैकखल्पक 
स्रोतहरुको ष्ट्रवकास र ष्ट्रवस्तार र्ने। 

(घ) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरमा नवीनतम प्रतबतध तथा मोडेलहरुको अभ्यासबाट खानेपानी तथा सेवालाई 
व्यवखस्थत, प्रभावकारी र सबभसलुभ बनाउन।े  

(ङ)  मानवद्वारा उत्सखजभत फोहरको समखुचत व्यवस्थापनको माध्यमबाट वातावरणीय स्वच्छता कायम र्ने। 

 

२.४. उद्दशे्य 

(क) खानेपानीका महुानहरुको सिंरक्षण, ष्ट्रवकास र समखुचत प्रयोर् र्नुभ, 
(ख)  स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुाँच पयुाभउन, 
(र्) उत्तरदायी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको ष्ट्रवकास र्नभ, 
(घ)  सफा र स्वच्छ वातावरणको तनमाभण र्नुभ, 
(ङ)  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता के्षरर्त भतूमकाहरुमा स्पिता कायम र्नुभ, 
(च)  खानेपानी तथा सरसफाई के्षरमा स्वदेर्ी तथा ष्ट्रवदेर्ी लर्ानी अतभवृष्ट्रद्ध र्री स्तरीय सेवा उपलब्ध 

र्राउने, 
(छ) क्षेरर्त तनयमन, प्रभावकाररता एमिं उत्तरदाष्ट्रयत्व अतभवषृ्ट्रद्ध र्नुभ। 

 
 

३. नीतत मार्भदर्भनका प्रमखु अङ्गहरु 

३.१. नीतत प्रावधानहरु (Policy Statements) 

नीततका उद्देश्य प्रातप्तका लातर् प्रमखु कायाभन्त्वयन योग्य प्रावधानहरु :- 

सिंष्ट्रवधान प्रदत खानेपानी तथा सरसफाइ पहुाँचमा सबै नार्ररकको पहुाँच सतुनखितता र्नभ सेवाबाट बिंखचत समदुायको 
पष्ट्रहचान, नार्ररकले उपभोर् र्रररहेका मौजदुा सेवा स्तरको Profile तयार र्री राष्ट्रिय लक्ष्य लर्ायत ददर्ो 
ष्ट्रवकास लक्ष अनरुुपको सेवास्तर प्रदान र्नभ पातलका स्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र्रुुयोजना 
(WASH Plan) पातलकाको नेततृ्व तथा अपनत्वमा तयार र्ररनेछ। 

 

उक्त र्रुयोजनामा कायाभन्त्वयन र्ररने आयोजनाको पष्ट्रहचान, प्राथतमष्ट्रककरण तथा कायभयोजना अतभन्न अिंर् हनुछे। 
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता के्षरको ष्ट्रवकास, सिंचालन, सेवा प्रवाह आदद का लातर् वास टलानको प्रमखु 
आधार हनुेछ। वास टलानको कायाभन्त्वयन तीन ैतहको सरकार लर्ायत ष्ट्रवकास साझेदार, रै्र सरकारी सिंस्था, 
तनजी सिंघ सिंस्था तथा सम्पणुभ सरोकारवाला तनकायहरु बीच आपसी समन्त्वय र सहकायभबाट र्ररनेछ। 
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मार्भदर्भक तसद्धान्त्तको आधारमा यस नीततमा उल्लेखखत लक्ष्य तथा उद्दशे्यहरु तल उल्लेखखत नीतत, रणनीतत 
तथा कायभनीततहरुको कायाभन्त्वयनबाट प्राप्त हनुेछ। 

 

३.२. नीतत, रणनीतत तथा कायभनीतत 

उद्दशे्य १ -  “खानेपानीका महुानहरुको सिंरक्षण, ष्ट्रवकास र समखुचत प्रयोर् र्नुभ” साँर् सम्बखन्त्धत 

क) स्रोतहरुको सिंरक्षण र ष्ट्रवकासका कायभलाई आयोजनाहरुको तनमाभण र सिंचालनसिंर् आवद्ध र्री 
आयोजनाको अतभन्न अिंर्को रुपमा सिंचालन र्ररनेछ। 

• स्रोतहरुको ष्ट्रवकास, उपयोर्, भौततक सिंरक्षण र र्णुस्तर सधुार सम्बन्त्धी कानूनी व्यबस्था र्ररनेछ। 

• तनयतमत रुपमा स्रोतहरुको बहाव मापन र र्णुस्तर परीक्षण र्री त्याङ्क व्यबस्थापन र्ररनेछ। 

• स्रोत सिंरक्षण र व्यवस्थापनका कायभहरु तबपद व्यबस्थापनका लातर् अनकूुल र वातावरणमैरी 
बनाइनेछ। 

• श्रोत वरीपरी हररयाली कायम र्री श्रोत पररसरलाई प्रदषुणमकु्त बनाउनेछ। 

 

ख) ठूला सहरी के्षरमा खानेपानी आपूती र्नभ जलाधारहरुको पष्ट्रहचान र्री यस्ता के्षरहरुको तबर्ेष सिंरक्षण 
र ष्ट्रवकास र्ररनेछ। 

• र्हरी तथा सिंवेदनर्ील के्षरहरुमा भतूमर्त पानीको प्रयोर्को अनरु्मन तथा तनयमन र्ररनेछ।  

• सतह तथा भतूमर्त स्रोतहरुमा प्रदूषण तनयन्त्रणका लातर् कानूनी व्यवस्था सष्ट्रहत प्रदषुण 
तनयन्त्रणका उपायहरुको अबलम्बन र्ररनेछ। 

• मार् व्यवस्थापन (Demand Management) लाई प्रोत्साष्ट्रहत र्दै आपूततभमा सधुार र्ने 
उपायहरुको अवलम्बन र्ररनछे। सो को लातर् आवश्यक जनचेतनामूलक र कायभक्रमहरु सिंचालन 
र्ररनेछ। 

• खानेपानी के्षरमा सिंघबाट प्राप्त रकमको तोष्ट्रकएको प्रततर्त बमोखजमको रकम स्थानीय सरकारले 
स्रोतहरुको सिंरक्षणका लातर् खचभ र्नुभपने व्यवस्था तमलाइनेछ।  

• पानीको प्रयोर् सम्बन्त्धी अतधकारहरुको स्पि व्यबस्था र्ररनेछ। 
 

र्) भतूमर्त पानीको पनुभभरण र्ने उपायहरु र प्रतबतधको ष्ट्रवकास र्ररनेछ। 

• भतूमर्त पानी पनुभभरणका लातर् ग्रामीण के्षरहरुमा पनुभभरण पोखरीहरु (Recharge Pond) को 
तनमाभण र्ररनेछ। र्हरी के्षरहरुमा पनुभभरणको कायभलाई भवन तनमाभण सिंष्ट्रहतासिंर् आवद्ध र्ररनेछ। 

• परम्परार्त पानी पोखरी, िुिं रे्धारा र मूलहरुको सिंरक्षण र्नभ कायभक्रमहरु सिंचालन र्री भौर्ोतलक  
र प्राकृततक स्वरुपको समते जरे्नाभ र्ररनेछ। 

• अध्ययन र्री सिंभाव्य देखखएका स्थानहरुमा भतूमर्त जलस्रोत पनुभभरणका कायभक्रमहरु सिंचालन 
र्ररनेछ। 

• भतूमर्त पानीको स्वातमत्व र प्रयोर्बारे कानूनी स्पिता कायम र्ररनछे। 

 

घ) जलस्रोतको बहउुपयोर्, एकीकृत उपयोर् तथा पनुरुपयोर्लाई प्रोत्साहन र प्रबधभन र्ररनेछ। 
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• जलश्रोतको अन्त्य उपभोर् प्रणालीको (जस्तै – तसचाई, उजाभ आदद) दक्षतामा सधुार (Efficiency 

Improvement) र्री र्ाहभस््य प्रयोर्को लातर् थप पानी प्राप्त र्नभ प्रोत्साहन र्ररनछे।  

• जलस्रोतको बहउुपयोर्, एकीकृत उपयोर् तथा पनुउभपयोर्को सिंभावनाहरुको पष्ट्रहचान र्री 
तदनरुुपका कायभक्रमहरु सिंचालन र्ररनेछ। 

• वषाभतको पानी सिंकलन, भण्डारण र बहपु्रयोर्लाई प्रोत्साहन र्ररनेछ। 

 

उद्दशे्य २ -  “स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुाँच पयुाभउन” साँर् सम्बखन्त्धत 

क) आधारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाबाट बिंखचत रहेका समदुायहरुमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 
पयुाभउने कायभक्रमहरुलाई प्राथतमकता ददई सिंचालन र्ररनछे। 

• ददर्ो ष्ट्रवकासका लक्ष्य (Sustainable Development goal) लर्ायत नेपाल पक्ष रहेका 
अन्त्तराभष्ट्रिय प्रततबद्धताहरु सम्बन्त्धी कायभक्रमहरुको सिंचालनलाई प्राथतमकता ददइनछे। 

• नपेाल सरकारको प्रततबद्धता अनरुुप प्रत्येक नेपालीलाई एक घर एक धारा सतुनखित र्ररनेछ। 

• सेवा तबमखु समदुायहरुको पष्ट्रहचान र नक्र्ाङ्कन र्रर खानपेानी तथा सरसफाई सेवाको सतुनखितता 
र्ररनेछ। 

• प्रत्येक घरमा जडान र्ररने प्रत्येक धारामा तमटर जडान र्ररनेछ। हाल तमटर जडान नभएका 
धाराहरुमा खानेपानी प्रणालीको ददर्ोपनको लातर् क्रमर् तमटर जडान र्ररदै लतर्नेछ।    

• प्रदेर् सरकारको सहभातर्तामा प्रादेखर्क र स्थानीय सरकारको सहभातर्तामा नर्रपातलका र 
र्ााँउपातलका स्तरमा खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरु तजुभमा र्री कायाभन्त्वयन र्ररने छन।्  

• स्थानीय खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरु उपभोक्ताहरुको सष्ट्रक्रय सहभातर्तामा तजुभमा, 
ष्ट्रवकास, तनमाभण, सिंचालन तथा व्यवस्थापन लाई प्रभावकारी बनाई सीमान्त्तकृत समदुाय, मष्ट्रहला 
तथा तबपन्न बर्भको सहभातर्ता सतुनखित र्नभ जोड ददइनेछ। 

 

ख) ददर्ो उपलखब्धका लातर् स्थानीय सरकारको सष्ट्रक्रयतालाई प्रभावकारी बनाउदै लाभाखन्त्वत समदुायको 
सहभातर्तामा आयोजनाहरु तनमाभण तथा सिंचालन र्ररनछे। 

• सिंघीय सरकारबाट कायाभन्त्वयन र्ररने आधारभतू खानेपानी सेवा उपलब्ध र्राउने आयोजनाहरूमा 
उपभोक्ता सहकायभमा कायाभन्त्वयन र्ररने छन।् 

• आधारभतू स्तरको खानेपानी सेवा प्रदान र्ने बाहेकका अन्त्य “खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता” 
आयोजना तनमाभण वा पनुतनभमाभणका लातर् लार्त सहभार्ीता र कायाभन्त्वयन िााँचा आदद सष्ट्रहत 
खलुाई छुटै्ट तनदेखर्का बनाई कायाभन्त्वयन र्ररनछे। 

• प्रदेर् सरकारको सहभातर्तामा प्रादेखर्क र स्थानीय सरकारको सहभातर्तामा नर्रपातलका र 
र्ाउाँपातलका स्तरमा खानेपानीतथा सरसफाइ सम्बन्त्धी योजनाहरु तजुभमा र्री तनयतमत रुपमा 
अद्यावतधक र्ररने छन।् 

• खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको ददर्ोपन तथा स्तरीयता अतभबदृ्दी र्नभ स्थानीय सरकारलाई 
आवश्यक सहयोर् तथा सहखजकरण र्ररनेछ।  
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• र्हरी तबपन्न बर्भलाई सेवाको मूल प्रवाहबाट लाभाखन्त्वत र्नभ यस्ता वर्भको पष्ट्रहचान तथा नक्सािंकन 
र्री स्थानीय सरकारको सहभातर्तामा प्रततफलमा आधाररत लखक्षत अनदुानका कायभक्रमहरु 
सिंचालन र्ररनछे। 

 

र्) परुाना र सिंचालनमा समस्या भएका आयोजनाहरुको उखचत ममभत सिंभार तथा पनुस्थाभपन र्री भरपदो 
सेवाको प्रत्याभतूी र्ररनेछ। 

• खानेपानी सेवाको ददर्ोपनको लातर् आयोजनाहरुको तनयतमत ममभत सिंभारको सतुनखितता, सिंचालन 
तथा व्यवस्थापनमा तनखित ्मापदण्ड र एकरुपता कायम र्ररनेछ। 

• खानेपानी प्रणालीहरुको तनयतमत ममभत सम्भारको लातर् ममभत सम्भार कोषको सतुनखितता 
र्ररनेछ। 

• सेवा प्रदायक सिंस्थालाई सेवा सधुार, तबस्तार वा स्तरोनन्त्तीका लातर् सहखजकरण र्ररनछे। 

• भकुम्प बािी जस्ता प्राकृततक प्रकोपबाट हनु सक्न ेक्षततको जोखखम न्त्यूतनकरणका लातर् खानेपानी 
तबमा कायभक्रमलाई प्रोत्साहन र्ररनेछ। 

 

घ) सेवा सिंचालनमा समयसापेक्ष सधुार र्नभ आयोजनाहरुको भौततक सिंरचनार्त सधुार, आयोजनाको 
वतर्भकरणका साथै खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्रदायकको क्षमता ष्ट्रवकासका कायभहरुलाई प्रभावकारी 
रुपमा अखघ बिाइनेछ। 

• खानेपानी आयोजनाहरुको तयारी, ष्ट्रवकास, तनमाभण तथा व्यवस्थापन र सिंचालनमा स्थानीय 
उपभोक्ताहरुको क्षमता ष्ट्रवकासका लातर् तातलम लर्ायत तबतबध कायभक्रमहरु सिंचालन र्ररनेछ।  

• आबश्यक तातलम तथा सञ्चालन क्षमता तबना नै आयोजना र प्रणाली सेवा प्रदायकलाई हस्तान्त्तरण 
र्ने अभ्यासलाई सधुार र्दै हस्तान्त्तरण पूवभ आवश्यक जनर्खक्त र तातलम, जरे्डा सामग्री र 
सञ्चालतर् न्त्यूनतम कोषको सतुनखितता र्ररनछे।  

• अतत दूर्भम भेर्का वा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदायक सिंस्थाका पदातधकारी तथा 
कमभचारीहरूलाई प्राथतमकतामा राखी तातलम कायभक्रम सिंचालन र्ररनछे। 

• दूर्भम भेर्का सेवा प्रदायक वा खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्रदायक सिंस्था हरूमा पयाभप्त र 
तसपयकु्त दक्ष जनर्खक्तलाई सिंस्थामा तनरन्त्तरता कायम राख्न ेकायभमा सहखजकरण र्दै सो को 
लातर् खजम्मेवार बनाइनछे। 

• खानेपानी सेवा तथा प्रणालीहरुको ददर्ो सञ्चालन व्यवस्थापन तथा ममभत सिंभारका लातर् प्राष्ट्रवतधक 
सेवा तथा सहयोर् पयुाभउनका लातर् स्थानीय “खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता” एकाई समेतको 
सहकायभमा हरेक पातलका तहमा उपयकु्त जनर्खक्त र साधन श्रोत यकु्त कखम्तमा एक टेवा तथा 
सहयोर् केन्त्रको स्थापना र सञ्चालनमा सहयोर् एबम सहखजकरण र्ररनेछ। 

• उपभोक्ता सतमततहरुमा समतामूलक प्रतततनतधत्व सतुनखित र्ने र उपभोक्ता सतमततहरुको सेवालाई 
उपभोक्ताहरुप्रतत बिी उत्तरदायी बनाउन उपभोक्ता सतमतत र्ठन तथा सिंचालन सम्बन्त्धी 
तनदेखर्काहरु तयार र्री लारू् र्ररनेछ। 
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• उपभोक्ता सतमततहरुको सिंर्ठन, सिंचालन तथा सेवा प्रवाहको तनयतमत अनरु्मन र्नभ स्थानीय 
तहको क्षमता ष्ट्रवकासका कायभहरु सिंचालन र्ररनेछ। 

• उपभोक्ता सतमततहरुलाई सेवा सिंचालनमा सहयोर् पगु्नेर्री तबतभन्न प्रकृततका प्रणालीहरुलाई सेवा 
सम्पादन कायभ क्षमताको आधारमा बतर्भकरण र्ररएको आवश्यक तनदेखर्का (Manual) हरुको 
ष्ट्रवकास र्ररनेछ। 

 

ङ) खानेपानीको र्णुस्तर सधुार कायभलाई प्राथतमकताका साथ अखघ बिाइनछे। 

• तनरोधात्मक उपायहरुको अबलम्बन र्री खानेपानीको र्णुस्तर कायम राख्न कायभक्रमहरु सिंचालन 
र्ररनेछ।  

• राष्ट्रिय खानेपानी र्णुस्तर तनदेखर्का तथा कायभतबतध बमोखजम लक्ष्य प्राप्त र्ने कायभलाई 
प्राथतमकतासाथ सिंचालन र्ररनेछ। 

• सरुखक्षत खानेपानी सेवाको उपयोर् सम्बन्त्धी उपभोक्ता केखन्त्रत चेतनामूलक कायभक्रमहरु सिंचालन 
र्ररनेछ। 

• खानेपानीको उत्पादन तथा ष्ट्रवतरणसिंर् सम्बखन्त्धत अन्त्य तनकायहरुसिंर् समन्त्वय र्री सबै ष्ट्रकतसमको 
खानेपानी (ट्ाङ्कर, जार, बोटल आदद) को ष्ट्रवतरणमा र्णुस्तर सतुनखित र्नभ आवश्यक सहजीकरण 
र्ररनेछ। 

• ट्ाङ्कर, जार, बोटल जस्ता पानी तबतरण र्ने व्यवसायीहरुको सेवा अनरु्मन र्ररनेछ।  

• सेवा स्तरहरुको मापन र्ने स्पि आधार र ष्ट्रवतध सष्ट्रहत मापदण्ड र तनदेखर्काहरुको ष्ट्रवकास 
र्ररनेछ। सेवास्तर (अनसूुची – २) अनरु्मनको लातर् मापदण्ड र ष्ट्रवतधको आधारमा सेवा 
प्रदायकले प्रदान र्रेको सेवाको तनयतमत अनरु्मन तथा आवश्यक सधुार र्ररनछे। 

 

च) व्यखक्तर्त र र्ाहभस््य स्वच्छताका साथै, सामदुायीक, ष्ट्रवद्यालय र अन्त्य सावभजतनक स्थलहरु सफा र 
सरुखक्षत राख्न सरसफाइका प्रभावकारी कायभक्रमहरु सिंचालन र्ररनछे। 

• तबद्यालयहरु र सामदुाष्ट्रयक स्थानहरुमा तनरन्त्तर पानी र सफा र्ौचालयको व्यवस्थाको  
सतुनखितताको लातर् स्थातनय सरकारसिंर् समन्त्वय र्रर र्ररनेछ।  

• स्थानीय प्राथतमकताका आधारमा प्रयोर् र्लु्क सष्ट्रहतका सावभजतनक र्ौचालय वा एकीकृत 
व्यावसायीक सेवा केन्त्रहरुको ष्ट्रवकास र्ररनेछ। यस्ता र्ौचालयहरुको तनमाभण र व्यबस्थापनका 
लातर् मापदण्ड र तनदेखर्काहरु तयार र्ररनछे। 

• सावभजतनक तथा सिंस्थार्त र्ौचालयहरु प्रयोर्कताभ मैरी बनाइनेछ।  

• तबद्धयालय एविं स्वास््य सिंस्थाहरुमा तनरन्त्तर पानी र सफा र्ौचालयको व्यवस्था र्नभ क्रमर्ाः 
खर्क्षा एविं स्वास््य तथा जनसिंख्या मन्त्रालयसिंर् समन्त्वय र्ररनेछ। 

 

छ) खानेपानी तथा सरसफाई के्षरमा नष्ट्रवनतम तथा उपयकु्त प्रतबधी, प्रकृया तथा अभ्यासहरुको अनसुन्त्धान, 

खोज तथा तबकास र्रर सो को प्रयोर्लाई प्रोत्साहन र्ररनेछ। 
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• तछटो छररतो र स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई सेवाका लातर् तबतभन्न के्षरर्त तबषयहरुमा 
अध्ययन, अनसुन्त्धान तथा खोज र्नभ तबतभन्न तबश्बतबध्यालय, तबज्ञ वा ष्ट्रवित ्पररषद् सिंर् समन्त्वय 
र्रर अनसुन्त्धान तथा र्ोध कायभलाई अर्ातड बिाईनेछ।  

• तबतभन्न तबश्बतबध्यालयमा पिाईने सरसफाई ईखन्त्जतनयररङ तबषयको स्नाकोत्तर तहका ष्ट्रवध्याथीलाई 
खानेपानी तथा सरसफाई सिंर् सम्बखन्त्धत र्ोधका लातर् प्रोत्साष्ट्रहत र्ररनेछ। 

• नष्ट्रवतम तथा उपयकु्त प्रतबतध, उपकरण तथा प्रकृयालाई पाईलष्ट्रटङ र्ने कायभ अर्ातड बिाईनेछ।  

• तबतभन्न अनसुन्त्धान, खोज तथा नमूना अभ्यासहरुलाई राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाई प्रखर्क्षण 
केन्त्र माफभ त प्रखर्क्षण तथा प्रबधभन र्ररनेछ। 

• खानेपानी सेवा प्रदायकका नष्ट्रवनतम तथा स्तरीय अभ्यासहरुलाई प्रोत्साहन र्रर प्रबधभन र्ररनेछ।   

 
 

उद्दशे्य ३ -  “उत्तरदायी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको ष्ट्रवकास र्नभ” साँर् सम्बखन्त्धत 

क) खानेपानी तथा सरसफाइको सवभसलुभता कायम राख्दै र्णुात्मक सेवा अतभवृष्ट्रिको लातर्  खानेपानी तथा 
सरसफाई सेवा  सधुारका कायभक्रमहरु सिंचालन र्ररने छ। 

• खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणाली र प्रर्ोधन केन्त्रहरुको प्रभावकाररता बषृ्ट्रि र्नभ Supervisory 

Control And Data Acquisition (SCADA) जस्ता कम्टयटुरकृत प्रणालीहरुको प्रयोर्लाई 
प्रोत्साष्ट्रहत र्ररनेछ। 

• खानेपानी सेवालाई चसु्त र दरुुस्त बनाउन खानेपानी आयोजनाहरुबाट सम्पादन भएका सेवाहरुको 
अनरु्मन, सधुार तथा क्षमता अतभबदृ्दीका लातर् कायभसिंपादन मलु्यािंकन सूचकहरु तजुभमा र्रर 
कायाभन्त्वयन र्ररनेछ। 

• खानेपानी आयोजनाहरुको दक्षता अतभबषृ्ट्रद्ध तथा सेवा सधुारका लातर् खानेपानी तथा सरसफाइ 
प्रणालीहरुको बतर्भकरण (अनसूुची - १) र्रर आयोजनाको प्रकृती अनरुुपका सिंचालन मापदन्त्डहरु 
लार् ुर्ररनेछ। 

 

ख) बढ्दो सहरीकरण र सिंभाव्य स्रोतहरुको सीतमतताबीच प्रभावकारी सेवा कायम र्नभ तथा तबर्ेषताः 
तराईका आसेतनक प्रभाष्ट्रवत के्षरहरुमा प्रदषु्ट्रषत भतूमर्त पानीको प्रयोर् तबस्थापन र्नभ थोक पानी 
ष्ट्रवतरणका आयोजनाहरु सिंचालन र्री स्वच्छ पानी आपूततभ र्ररनेछ। 

• सिंभाव्यताका आधारमा बिदो जनसिंख्या, ततब्र र्हरीकरण ले बातावरण पररबतभनका कारण ले र्दाभ 
खानेपानी सेवा बदृ्धीका लर्ायत अन्त्य जलश्रोतको बहउुपयोर्को लातर् तबतभन्न तनकाय सिंर् साझेदारी 
तथा समन्त्वय हनुसक्ने र्री जलार्यहरुको तनमाभणबारे अध्ययन तथा कायाभन्त्वयन र्ररने छ।  

• अन्त्य तनकायहरुबाट तनमाभण भएका वा सिंभाव्य देखखएका ठूला ठूला जलार्यहरुको तनमाभण 
सम्बन्त्धी आयोजनाहरुमा खानेपानीसमेतको लातर् एष्ट्रककृत आयोजना तनमाभण बारे सिंभाव्यता 
अध्ययन र्री कायाभन्त्बयन र्ने।  

• थोक तबतरण प्रणालीको ष्ट्रवकास र्री खानेपानी उपलब्ध र्राउन सष्ट्रकने तबषयबारे अध्ययन, 

प्रबधभन तथा कायाभन्त्वयन र्ररनेछ। 
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• थोक खानेपानी तबतरण सम्बन्त्धमा नीखज के्षरलाई प्रोत्साष्ट्रहत र्ररनेछ। 

 

र्) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सवभसलुभता कायम रहनेर्री र्णुात्मक सेवा प्रवाहमा व्यवसाष्ट्रयकताको 
अतभवृष्ट्रि र्नभ सिंस्थार्त सबलीकरणका सम्बन्त्धी कायभक्रमहरु सिंचालन र्ररने छ। 

• सिंचालन व्यवस्थापनमा सधुार र्नभ र व्यवसाष्ट्रयकता बषृ्ट्रिका लातर् स्थानीय तहहरु तथा 
उपभोक्ताहरुप्रतत खजम्मवेार साबभजतनक तथा सावभजतनक तनजी के्षर साझेदारीका तबतभन्न 
मोडेलहरुलाई प्रोत्साहन र्ररने छ।  

• पानी तनमभलीकरणका लातर् आवश्यक पने क्लोररन ग्यास वा अन्त्य उपयकु्त प्रष्ट्रवतध देर् तभर न ै
उत्पादन र्नभ पहल र्ररन ेछ। 

• सिंचालन दक्षतामा अतभबषृ्ट्रि र्नभ तबतभन्न आयोजनाहरुलाई एकीकरण (Merger) र्री स्थानीय 
बोडभकरुपमा कम्पनी, बोडभ वा सहकारी जस्ता तबतभन्न बैकखल्पक मोडेलहरु सिंचालन र्नभ 
सहखजकरण र्ररनेछ। 

• खानेपानी तथा सरसफाइका प्रणालीहरुमा याखन्त्रक अवयवहरुको बढ्दो प्रयोर्का साथै यस्ता 
अवयवहरुको ममभत सिंभारमा स्थानीय क्षमता अतभवषृ्ट्रि र्नभ स्थानीय साना उद्यमीहरुलाई तातलम 
प्रदान  र्री दक्षता प्रमाखणकरणको (Accreditation) कायभक्रमलाई अखघ बिाइनेछ।  

• खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाहरु व्यावसायीक रुपमा सिंचालन र्नभ उपभोक्ता सतमततहरु र अन्त्य 
सेवा प्रदायक र ततनका कमभचारीहरुको क्षमता अतभबषृ्ट्रद्ध र्ररनेछ। 

• खानेपानी सेवा प्रणालीहरुलाई आतथभक, प्राष्ट्रवतधक, ष्ट्रवखत्तय र सामाखजक रुपमा सक्षम बनाई ददर्ो 
खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपलव्ध र्राउन स्थानीय सरकारसिंर् समन्त्वय र्री खानेपानी सेवा 
सहयोर् सिंस्था (Service Support Center) को सिंचालन तथा व्यवस्थापन र्रीनेछ। यस्तो 
सिंस्थाले खानेपानी उपभोक्ता सतमततहरुलाई खानेपानी आयोजनाहरुको सिंचालन र व्यवस्थापन तथा 
ममभत सिंभारका लातर् प्राष्ट्रवतधक सेवा तथा सहयोर् पयुाभउनेछ। 

 

घ) खानेपानीका स्रोतहरुको सीतमतता, पानीको बहउुपयोर्ले सजृना र्रेको चाप तथा स्वच्छ पानी आपूततभको 
लातर् लाग्ने अत्यतधक आतथभक तथा अन्त्य स्रोतहरुको चनुौतीका कारण पानीको तमतव्ययी उपभोर्मा  
जोड ददइनेछ। 

• पानीको ष्ट्रकफायती र समखुचत प्रयोर्लाई प्रोत्साहन र्नभ उपभोक्ता सचेतनाको ष्ट्रवकास सम्बन्त्धी 
कायभक्रमहरु सिंचालन र्ररने छ। पानीको महत्तम उपयोर्लाई प्रबधभन र्नेर्री पानीको महसलु 
तनधाभरण र्ररनेछ।  

• पानीको प्राष्ट्रवतधक तथा चहुावट रोकथाम सम्बन्त्धी लक्ष्यमूलक कायभक्रमहरु तजुभमा र्री 
प्राथतमकतासाथ सिंचालन र्ररनेछ।  

• बैकखल्पक उपायहरुको खोजी र्री उपयकु्त र आवश्यकता अनसुार बहसु्रोत (Multiple Source) 
र बहपु्रष्ट्रवतध (Multiple Technology) का आयोजनाहरु, जस्तै वषाभतको पानी सिंकलन, सौयभ 
पम्पको प्रयोर्, आददबाट सेवा तबस्तार र्ररनेछ। 
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उद्दशे्य ४ - “सफा र स्वच्छ वातावरणको तनमाभण र्नुभ” साँर् सम्बखन्त्धत 

क) नदी नाला, जलार्य, जलाधार तथा ताल तलैयाहरुलाई, उपयोर्का आधारमा, प्रदूषणमकु्त तथा सामान्त्य 
प्राकृततक स्वरुपमा कायम राख्न स्थानीय सरकारहरुको सहभातर्तामा योजनाहरुको तजुभमा र कायाभन्त्वयन 
र्दै लतर्नेछ। 

• नदी नाला तथा जलार्यहरुमा अप्रर्ोतधत िल तनष्कार्न र्ने कायभहरुलाई दरुुत्साष्ट्रहत र्ररने 
छ। यसका लातर् आवश्यक तनदेखर्काहरुको तबकास र्ररनेछ। 

• र्ाहभस््य, औद्योतर्क तथा कृष्ट्रषजन्त्य फोहोर पानी तनष्कार्न सम्बन्त्धी मापदण्डहरु तैयार र्री लारू् 
र्दै लतर्नेछ। 

• प्रदूषणको तनयतमत मापन र अनरु्मन र्नभ प्रदेर् स्तरमा प्रयोर्र्ालाहरु लर्ायत पूवाभधारहरुको 
तनमाभण र स्थानीय सरकारको क्षमता अतभबषृ्ट्रद्धका लातर् कायभक्रमहरु सिंचालन र्ररनछे। 

• नेपालको पररप्रके्षमा प्राटय एबम ग्राह्य प्रष्ट्रवतधमा आधाररत रहेर फोहोरपानी र्णुस्तर मापदण्डको 
ष्ट्रवकास र्री सो वमोखजम फोहरपानी तबसजभनको र्णुस्तर कायम र्ररनछे। 

 

ख) सहरी, पयभटकीय तथा अन्त्य सिंबेदनर्ील के्षरहरुमा फोहोरपानी तनष्कार्नका मापदण्डहरु अनरुुप मार 
फोहोरपानी उत्सजभन र्नेर्री सिंकलन र प्रर्ोधनका सषु्ट्रवधाहरु उपलब्ध र्राइनछे। 

• ददसाजन्त्य लेदो पदाथभको सिंकलन, प्रर्ोधन र अन्त्य व्यवस्थापनका लातर् मापदण्ड र तनदेखर्काहरु 
लारू् र्ररनेछ। 

• िल प्रणालीबाट सिंकतलत फोहोर पानीलाई उपयकु्त प्रर्ोधन पिातमार ष्ट्रवसजभन र्नभ प्रर्ोधन 
केन्त्रहरुको तनमाभण र्ररनछे।  

• अस्पताल, उद्योर्, व्यापाररक केन्त्र र वधर्ालाबाट तनस्कासन हनु ेफोहोरपानी प्रर्ोधन र्रेर मार 
सावभजतनक िलमा जडान र्ररनेछ। 

• र्हरी के्षरमा मूल िल प्रणाली र प्रर्ोधन केन्त्र तनमाभणका लातर् सिंखघय सरकारले आवश्यकता 
अनरुुप स्थानीय सरकार वा प्रदेर् सरकारलाई सहखजकरण र्नभ सक्नेछ। 

• डुबानको सिंभावना रहेका र अपेक्षाकृत बिी जनघनत्व भएका सहरी इलाकाहरुमा बषाभते पानीको 
तनकास सम्बन्त्धी कायभक्रमहरु सिंचालन र्ररनेछ।  

• कम जनघनत्व भएका स्थानहरुमा स्थलर्त सरसफाइ सषु्ट्रवधा Onsite Sanitation प्रवधभन 
र्ररनेछ। 

• िल प्रणालीमा आबद्ध नभएका र्ौचालयहरुमा सिंकलन हनुे ददसाजन्त्य लेदो पदाथभको उखचत 
व्यवस्थापन र्नभ Septage Treatment Plant हरुको तनमाभण र्ररनेछ। 

• िल प्रणालीहरुको सिंचालन र ममभत सिंभार खचभ थेग्ने र्री महसलु वा र्लु्क तनधाभरण र्ररनेछ। 

 

र्) फोहोर पानीको उत्सजभन कम र्ने र फोहोरपानीलाई स्रोतको रुपमा व्यवस्थापन र्री लाभ प्राप्त र्ने 
उपायहरुको अवलम्बन र्ने नीतत तलइनेछ।   

• सहरी र घना आवादी भएका के्षरहरुमा एकीकृत प्रणाली र प्रर्ोधन केन्त्रहरु अपेक्षाकृत सरल 
तररकाले सिंचालन हनुे उपयकु्त प्रतबतधको तबकास र्री तनमाभण र्ररनेछ।  
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• फोहोरपानी प्रर्ोधन र्दाभ सिंभावनाका आधारमा उत्सखजभत पानीलाई तसिंचाई, नर्र सौन्त्दयीकरण, 

औद्योतर्क प्रयोर्, आर्लार्ी तनयन्त्रण जस्ता आतथभक र सामाखजक लाभ प्राप्त र्ने ष्ट्रवषयसिंर् आवद्ध 
र्ररनेछ। 

• तबर्ेषताः औद्योतर्क र र्ाहभस््य तनसजभनमा समते फोहोर पानीको तनयखन्त्रत पनुाः प्रयोर्, Reduce, 

Recycle and Reuse सम्बन्त्धी चेतना अतभवृष्ट्रद्धका कायभक्रमहरु सिंचालन र्ररनेछ। 

• पानी कम खपत र्ने र पनुाःप्रयोर् र्ने सम्बन्त्धी प्रष्ट्रवतध र सामग्रीहरुको तबक्री ष्ट्रवतरण र प्रयोर्लाई 
प्रोत्साहन र्ररनेछ।  

• रू्न्त्य वा न्त्यूनतम तनसजभन र्ने उद्योर्हरुलाई प्रोत्साहन र्नभ तबर्ेष सषु्ट्रवधा वा ददनेर्री कायभक्रमहरु 
सञ्चालन र्ररनेछ। 

• आतथभक सिंभाव्यताका आाधारमा फोहोर र फोहोर पानीबाट ग्यास, उजाभ र अन्त्य लाभकारी 
वस्तहुरुको उत्पादन र पनुाः प्राप्त (Recover) र्ने प्रतबतध र प्रकृ्रयाहरुको प्रबधभन र्ररनेछ। 

 

घ) एष्ट्रककृत फोहर व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन तथा प्रबधभन र्री श्रोतको अतधकतम उपयोर् र्ररनेछ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• सरुखक्षत खानेपानी तथा स्वच्छ र्हरलाई अतभबदृ्धी र्नभका लातर् र्हरी के्षरहरुमा एष्ट्रककृत रुपमा 
खानेपानी, िल तथा ददसाजन्त्य लेदोको तथा ठोस फोहर समतेको प्रर्ोधन तथा व्यवस्थापनका 
लातर् ददघभकातलन र्रुुयोजना बनाई लारू् र्ररने छ।   

• िलको एष्ट्रककृत व्यवस्थापनका लातर् अन्त्तर तनकाय समन्त्वय र साझेदारीलाई प्रोत्साहन र्ररनेछ।  

• समग्र र्ााँउपातलका वा नर्रपातलका समेटने सरसफाइ योजना (Municipality Sanitation Plan) 
तयार र्री लारू् र्ररनेछ। 

• िल आयोजनाहरुको तडजाइन, तनमाभण, सिंचालन र व्यवस्थापन र्दाभ स्थानीय वातावरणीय अवस्था, 
आतथभक सामाखजक अवस्था र प्रणाली सिंचालन क्षमतालाई ध्यान ददइने छ। 

• र्ााँउपातलका वा नर्रपातलका क्षेरको सरसफाइ र वातावरणमा आधाररत मूल्याङ्कन ष्ट्रवतधहरुको 
ष्ट्रवकास र्री उत्कृि र्ाउाँ र नर्रहरुलाई परुस्कृत र्ररनछे। 

 

उद्दशे्य ५ - "खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता के्षरर्त भतूमकाहरुमा स्पिता कायम र्नुभ” साँर् सम्बखन्त्धत 

क) नेपालको सिंष्ट्रवधानले प्रत्याभतू र्रेको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा नार्ररक पहुाँचको मौतलक 
अतधकार, सेवाको तबखर्ि प्रकृतत, जलस्रोतको सिंरक्षण र महत्तम तथा ददर्ो उपयोर्, व्यवस्थापकीय क्षमता 
र लार्त प्रभावकाररताका आधारमा सिंघ, प्रदेर् र स्थानीय सरकारको भतूमकाको व्यवस्था, ष्ट्रवकास र 
व्यवस्थापन र्दै लतर्नछे। 

• खानेपानी तथा सरसफाइ के्षरमा सिंघ, प्रदेर् र स्थानीय सरकारहरुको भतूमका, अन्त्तरसम्बन्त्ध, 

अतधकार,  दाष्ट्रयत्व र जवाफदेहीता प्रि ष्ट्रकटान हनुेर्री खानेपानी तथा सरसफाइ के्षरमा आवश्यक 
कानूनी र तनदेर्क तबषयहरु समाष्ट्रवि र्ररएको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्त्धी ऐन जारी 
र्ररनेछ। 

• सिंघीय स्तरमा खानेपानी तथा िल व्यवस्थापन ष्ट्रवभार्को मौजदुा सिंरचना र भतूमकामा पररमाजभन 
र्री केन्त्रीय स्तरमा योजना, तबत्तीय पररचालन, वैदेखर्क समन्त्वय, नीततर्त तथा ष्ट्रवषयर्त 
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अनसुन्त्धान, स्थानीय तथा प्रदेर् सरकारको क्षमता ष्ट्रवकास, अन्त्तराभष्ट्रिय प्रततवद्धताहरुको कायाभन्त्वयन, 

त्याङ्क सिंकलन, अतभलेखीकरण तथा ष्ट्रवश्लषेण, मापदण्ड तनधाभरण, तनयमन, सहजीकरण लर्ायत 
राष्ट्रिय कायभक्रमहरु सञ्चालन र्नभ सम्बखन्त्धत मन्त्रालयको सक्षम सहयोर्ी तनकायको रुपमा ष्ट्रवकास 
र्ररनेछ।  

• नेपाल सरकारले सिंखघय स्तरमा सञ्चालन र्ने कायभक्रमहरुको कायाभन्त्वयन र्नभ र प्रदेर् तथा 
स्थानीय सरकारमा सिंचालन हनुे कायभक्रमहरुको तजुभमा, कायाभन्त्वयन, सिंचालन तथा अनरु्मन 
कायभहरुमा प्रदेर् तथा स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण र तनयमनमा सहयोर् पयुाभउन आवश्यकता 
अनसुार ष्ट्रवभार् अन्त्तर्भत सिंघीय कायाभलयहरुको व्यवस्था र्ररनेछ।  

• प्रदेर् तथा स्थानीय सरकारमा खानेपानी तथा सरसफाइ कायभक्रमहरु सञ्चालन र्नभ छुटै्ट तबषयर्त 
कायाभलय वा इकाइ स्थापना र्नभ सष्ट्रकनेछ।  

• सिंष्ट्रवधानद्वारा प्रदत्त मौतलक हकको सिंरक्षण र्दै सरकारको जवाफदेहीता अतभबषृ्ट्रद्ध र्नभ आम 
जनसमदुायबाट प्राप्त खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्त्धी र्नुासाहरुको तछटो छररतो समाधानका 
लातर् केन्त्रीय स्तरमा रतु र्नुासो सनेु्न इकाइ र्ठन र्ररनेछ। 

 

ख) सेवा सिंचालन र प्रवाहमा व्यावसाष्ट्रयकता अतभवषृ्ट्रि र सोको अनरु्मनमा स्थानीय सरकारको अग्रर्ामी 
भतूमकालाई सवलीकरण र्दै लतर्ने छ।   

• ददर्ो एविं प्रभावकारी सेवा सञ्चालनको लातर् आवश्यक तातलम तथा क्षमता ष्ट्रवकास र्ररनेछ।  

• ददर्ो, प्रभावकारी एविं जवाफदेही सेवाका लातर् सेवा प्रदायकको प्रभावकारीता अतभवषृ्ट्रद्ध र्नभ मष्ट्रहला 
तथा सीमान्त्तकृत लर्ायत समूहहरुको समावेर्ी प्रतततनतधत्व र्राइनेछ।  

• सेवा सञ्चालकहरु माफभ त व्यावसायीक सेवा प्रवाह र्दाभ स्थानीय सरकारले आफ्नो अनकूुलता  
अनरुुप छनौट र्नभ सक्नेर्री सावभजतनक, तनजी तथा साझेदारीका ष्ट्रवतभन्न सिंचालन स्वरुपहरुको 
ष्ट्रवकास र्ररनेछ।  

• सेवा सिंचालनमा दक्षता र व्यावसाष्ट्रयकता अतभवृष्ट्रिका लातर् सेवा सिंचालनका मापदण्ड तथा 
सूचकहरु लर्ायत अनरु्मन र तनयमनका प्रष्ट्रक्रयाहरु तनधाभरण र्नभ तनदेखर्काहरु तयार र्री 
अद्यावतधक र्दै लतर्ने छ। 

• खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रणालीहरूको स्तर वर्ीकरण बमोखजम त्यस्तो स्तरको प्रणाली 
अन्त्तर्भत के, कतत र कस्ता योग्यता, क्षमता र दक्षताका कामदार (कमभचारी आदद) आबश्यक पने 
हो सो को अनपुालन भए नभएको अनरु्मन एबिं तनयमन र्ररने छ। 

 

र्) योजना तजुभमा, स्रोत पररचालन, कायाभन्त्वयन र अनरु्मन कायभहरुमा स्थानीय सरकार, प्रदेर् र सघको 
भतूमकालाई एक आपसमा नबाखझने र्री समन्त्वयात्मक, सहभतर्तामूलक र पररपूरक रुपमा ष्ट्रवकास र्ररन े
छ। 

• अन्त्तर-प्रदेर्ीय रुपमा सिंवोधन र्री समाधान र्ररनपुने राष्ट्रिय महत्वका योजना, कायभक्रम र 
अतभयान जस्ता तबषयहरु स्थानीय तथा प्रदेर् सरकारसिंर्को समन्त्वयमा राष्ट्रिय कायभक्रमका रुपमा 
सञ्चालन र्ररने छ। 
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• अपेक्षाकृत रुपमा ठूला लर्ानी आवश्यक पने र समान तबषयर्त आधारमा (Thematic) एकभन्त्दा 
बिी प्रदेर्मा सिंचालन हनुे बैदेखर्क तथा स्वदेर्ी लर्ानी पररचालन हनुे कायभक्रमहरूको केन्त्रीय 
व्यवस्थापन र समन्त्वय र्ररनछे।  

• स्थानीय क्षमता अतभवृष्ट्रि नभएसम्मका लातर् र्ाहभस््य र औद्योतर्क िल प्रणालीबाट नदी नाला 
तथा जलार्यहरुमा ष्ट्रवसजभन हनुे प्रदषुणको तनयमन र अनरु्मन र्री जल र्णुस्तर सतुनखित र्ने 
कायभ सिंखघय सरकारले र्ने छ। 

• सिंघ,प्रदेर् र स्थानीय सरकारबीच अन्त्तर तनकाय समन्त्वयका लातर् खानेपानी तथा सरसफाइ 
समन्त्वय सतमततहरु स्थापना र्ररनेछ। 

 

घ) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाबाट प्राप्त हनुे प्रततफलबाट अतधकतम लाभ प्राप्त र्नभ अन्त्तर के्षरर्त 
(Inter-Sectoral) कायभक्रमहरु सिंचालन र्ररने छ।   

• सेवा सिंचालनको दक्षता र प्रभावकाररताको अनरु्मन स्थानीय सरकारबाट र्ररने हुिंदा यस तफभ  
स्थानीय तनकायको क्षमता अतभवृष्ट्रद्धमा जोड ददईनेछ।  

• सिंघ र प्रदेर् सरकारहरुले आवश्यकता अनसुार खानेपानी सेवाको अनरु्मन र्नभ सक्ने छन।् 
साथै स्वास््य मन्त्रालय अन्र्तर्तका तनकायहरुबाट तेस्रो पक्षको रुपमा थप खानेपानी र्णुस्तरको 
तनर्रानी (सतभभलेन्त्स) र्नभ सक्ने छ।    

• राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाई प्रखर्क्षण केन्त्र लाई थप सदुृि र तबस्तार र्री यसलाई के्षरर्त 
क्षमता अतभवृष्ट्रद्ध तथा सेवा तनयमनको लातर् प्रभावकारी सिंस्थाको रुपमा ष्ट्रवकास र्ररने छ। 

• खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई प्रभावकारी बनाउन खर्क्षा, स्वास््य, वन तथा वातावरण जस्ता 
तनकायहरुसिंर् समन्त्वात्मक कायभक्रमहरु सञ्चालन र्ररन ेछ। 

 

उद्दशे्य ६ -  “खानेपानी तथा सरसफाई के्षरमा स्वदेर्ी तथा ष्ट्रवदेर्ी लर्ानी अतभवृष्ट्रद्ध र्री स्तरीय सेवा उपलब्ध 
र्राउने” साँर् सम्बखन्त्धत 

क) खानेपानी तथा सरसफाई सेवा प्रदायक सिंस्थाको सहभातर्तामा लार्त सहभातर्तामा खानपेानी सेवा सधुार 
तथा सरसफाइका आयोजनाहरुको तनमाभण तथा सिंचालन र्ररने छ। 

• उपभोक्तासिंर् लार्त सहभातर्तामा तनमाभण तथा सिंचालन र्ररन े आयोजनाहरुमा उपभोक्ता 
प्रततबद्धताको रुपमा लार्तको १ प्रततर्त ले हनु ेरकम अतग्रम अक्षय कोष स्थापना भएपतछ मार 
आयोजना सञ्चालनका लातर् बजेट तबतनयोजन र्ररने छ। 

• सबै ष्ट्रकतसमका आयोजनामा समतामूलक र समन्त्याष्ट्रयक िााँचा अवलम्बन र्ररनछे। 

• उपभोक्ता योर्दानको अिंर् सम्बन्त्धमा खानेपानी तनयामक (तनकाय) ले आवतधक रुपमा आाँकलन 
र्रेको अिंर् देर्को तबतभन्न भौर्ोतलक के्षरर्त रुपमा समन्त्याष्ट्रयक नदेखखएमा महसलुमा हनुे 
असमानता समतेलाई तबश्लषेण र्री (Tarriff Equity Gap) लाई तबचार र्री समातनकरण 
अनदुानको तसफाररस र्नभ सष्ट्रकनेछ। त्यस्तो अनदुान खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कोषबाट 
व्यहोररने प्रबन्त्ध र्ररनेछ। 
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• सीमान्त्तकृत र तबपन्न समदुाय, सखु्खाग्रस्त के्षर, बहचुरण पखम्पिंर्, लामो प्रर्ारण प्रणाली र ष्ट्रवर्ेष 
प्रर्ोधन आवश्यक भई बिी लार्त पने आयोजनाहरुमा लार्त जनसहभातर्ताको खण्ड 
आयोजनाको दर् प्रततर्तमा सीतमत र्नभ सष्ट्रकनेछ।  

• सिंचालन खचभका लातर् सामान्त्यतया अनदुान ददइन ेछैन। सिंचालन अनदुान आवश्यक पने तबखर्ि 
पररखस्थततहरुमा यसरी प्रदान र्ररने अनदुान लखक्षत हनुे छ। सो को लातर् कायभष्ट्रवधी तयार र्ररन े
छ। तत अनदुानहरु स्थातनय सरकारको पहलमा हनुेछन।् 

• खानेपानी सेवा सधुार तथा सरसफाइका आयोजनाहरुमा उपभोक्ता समदुायलाई पुाँजीर्त खचभको 
अिंर् ब्यहोरी सिंचालन र्नभ प्रोत्साहन र्ने उपायहरुको अवलम्वन र्ररनेछ।  

• लाभाखन्त्वत समदुायसिंर्को पूाँखजर्त लार्त सहभातर्ताका आधारमा सेवा तबस्तार, सधुार तथा 
स्तरोन्नती र्ने आयोजनाहरुको तनमाभण र्ररनेछ। 

 

ख) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुको ददर्ो सिंञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लातर् लार्त उठ्तीको 
तसद्दान्त्त अनरुुप आयोजनाको तनमाभण, सिंचालन तथा व्यवस्थापन र्ररनेछ। 

• ददर्ो उपलखब्धका लातर् लाभाखन्त्वत समदुायको सहभातर्तामा आयोजनाहरु तनमाभण र्ररनेछ। 
आयोजनामा स्थानीय समदुायको श्रमदानलाई मलु्यमा रुपान्त्तरण र्रर आयोजनाको जम्मा लार्तमा 
र्णना र्ररनेछ।  

• खानेपानी आयोजनाको जीवन चक्र मलु्य (Life Cycle Cost) तथा मानव सूचकािंक तथा लार्त 
उठ्ती हनुेर्री र्णुात्मक सधुारका आयोजनाहरु सिंचालन र्ररने छ। 

• खानेपानी तथा सरसफाई कायभमा प्रभावकारीता तथा दक्षता प्रबधभनका लातर् कायभ सम्पादन कायभ 
मूल्यािंकनमा उच्च अिंक प्राप्त र्ने आयोजनाहरुलाई थप सेवा तथा सतुबधा तबस्तारको लातर् 
अनदुानको व्यवस्था र्ररनेछ। 

• खानेपानी तफभ  साधारणतया पूणभ सिंचालन खचभ र फोहोर पानी व्यवस्थापनतफभ  Polluters Pay 

Principle का आधारमा सिंचालन खचभ प्राप्त हनु ेर्री महसलु तनधाभरण र्ररने छ। 

• िल एवम ्ददसाजन्त्य लेदो व्यवस्थापन आयोजनाहरु कायाभन्त्वयनको लातर् लर्ानी योजना र ष्ट्रवत्तीय 
उपलव्धता सतुनित र्ने सिंयन्त्र र कायाभन्त्वयनका िााँचाहरुको ष्ट्रवकास र्ररने छ। 

 

र्) खानेपानी तथा सरसफाई के्षरमा भएको लर्ानीको अभावलाई पररपूततभ र्नभ। 

• खानेपानी तथा सरसफाई के्षरमा तनजी लर्ानी आकष्ट्रषभत र्नभ आवश्यकता र ष्ट्रवत्तीय स्रोतको 
उपलब्धताका आधारमा पररयोजनाहरुमा न्त्यून सिंभाव्यता पररपूरक कोष (Viability Gap 

Funding) को व्यवस्था र्दै लतर्ने छ। 

• तनजी के्षर र स्थानीय सरकारहरुको बीचमा हनु े सिंझौताहरको सहजीकरण र्नभ आवश्यक 
मार्भदर्भन, तनदेखर्का र सिंझौताका नमूना दस्तावेजहरु तयार र्ररने छ।  

• फोहोर पानी सिंकलन र्ने प्रणालीहरुको तनमाभण र प्रर्ोधन केन्त्रहरुको स्थापना र्नभ पुाँजीर्त 
खचभको व्यबस्था र्दाभ आवश्यकता र महत्वका आधारमा सिंघ र प्रदेर् सरकारहरुले स्थानीय 
सरकार र लाभग्राही समूहको सहलर्ानीमा ऋण वा अनदुान लर्ानी र्नभ सक्न ेछन।् यस्तो 
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सहलर्ानीको प्रततर्त तनदेखर्काहरुले व्यवस्था र्रे बमोखजम हनुेर्री पन्त्र देखख तीस प्रततर्तसम्म 
कायम र्नभ सष्ट्रकने छ। 

• िल प्रणालीको तनयतमत ममभत तथा सिंचालन खचभ सम्पूणभ रुपमा स्थानीय सरकार र लाभग्राही 
समूहको लार्त सहभातर्तामा व्यहोररने छ। ठूला ममभतकायभहरु र प्रर्ोधन प्रणालीका लातर् तोके 
बमोखजम सघ तथा प्रदेर् सरकारहरुबाट आिंखर्क ऋण तथा अनदुान प्राप्त हनु सक्ने छ। 

• खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा स्थानीय लर्ानीलाई प्रोत्साहन र्नभको लातर् को सतुनखितता तथा 
ददर्ोपनको लातर् सेवा प्रदायक सिंस्थाहरू समतेको र्ेयर लर्ानी हनुेर्री “खानेपानी, सरसफाइ 
तथा स्वच्छता” ष्ट्रवत्तीय सहकारी सिंस्था (WASH Bank) सञ्चालनका लातर् आवश्यक कायभतबतध 
तथा सिंरचना तयार र्ररनेछ। 

 

घ) अन्त्तराभष्ट्रिय रै्र सरकारी सिंस्थाहरुवाट खानेपानी तथा सरसफाई के्षरमा हनुे लर्ानी तथा सहयोर्लाई 
प्राथमीष्ट्रककरण र्रर कायाभन्त्वयन र्ररने छ। 

• खानेपानी तथा सरसफाई के्षरमा तबखत्तय तथा प्रातबतधक सहयोर् उपलब्ध र्राई रहेका तबकास 
साझेदारहरुले उपलब्ध र्राउने अनदुान तथा ऋण सहयोर्लाई SWAP अवधारणा अनरुुप 
प्रथतमष्ट्रककरण र्रर पररचालन र्ररनेछ।  

• जलवाय ुअनकुुलन कोष तथा अन्त्य उपलब्ध अन्त्तराभष्ट्रिय कोषहरुमा पहुाँच स्थाष्ट्रपत र्री राष्ट्रिय 
ष्ट्रहत अनकुुल उपयोर् र्री खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा सधुार र्ररने छ। 

• वैदेखर्क सहयोर् र राष्ट्रिय तथा अन्त्तराभष्ट्रिय सिंघ सिंस्थाबाट सिंचालन र्ररने कायभक्रमहरु राष्ट्रिय 
प्राथतमकता र लक्षहरुसिंर् आवद्ध र्री सिंचालन र्नेतफभ  सिंयोजन र समन्त्वयका लातर् आवश्यक 
सिंयन्त्र र तनदेखर्काहरुको ष्ट्रवकास र्ररने छ। 

 

उद्दशे्य ७ - “क्षेरर्त तनयमन, प्रभावकाररता एमिं उत्तरदाष्ट्रयत्व अतभवृष्ट्रद्ध र्नुभ” साँर् सम्बखन्त्धत 

क) “खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता” क्षरेमा हालसम्म पतन सिंघीय सरकारमा ष्ट्रवद्यमान क्षेरर्त 
खखण्डकरणको अबस्थालाई न्त्यूनीकरण र्दै त्यसबाट तसखजभत असङ्गतीहरूको तनराकरण र्दै लतर्ने छ। 

• खानेपानी, िल व्यबस्थापन लर्ायतका ‘खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता’ सम्बद्ध कायभहरू 
सिंघीय सरकारमा सम्बखन्त्धत क्षेरर्त मन्त्रालय माफभ त नै सञ्चालन र्ने र्राउने प्रबन्त्ध क्रमर्ाः 
र्दै लतर्ने छ। 

• “खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता” सम्बद्ध सबै कायभहरु एकल राष्ट्रिय क्षेरर्त ष्ट्रवकास योजना 
बमोखजम कायाभन्त्वयन र्ररने छन ्र सबै दारी पक्षले समते सोही ष्ट्रवकास योजनामा आधाररत रहेर 
नै र्नुभ पने प्रबन्त्ध र्ररनेछ।  

• सिंस्थार्त तथा तनयामक खाका (Institutional and Regulatory Frame Work) को ष्ट्रवकास 
र्रेर लारू् र्ररने छ। 

• “खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता” प्रणालीहरूको ससुञ्चालन र तनयमनलाई प्रभावकारी 
तलु्याउनका लातर् प्रणालीहरूको स्तरीकरण वा शे्रणीकरण जस्ता ष्ट्रवतध र सिंयन्त्र (उपाय) हरूको 
अवलम्बन र्ररने छ। 
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• खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रणालीहरूलाई ततनको आकार, प्रकार, जष्ट्रटलता र प्रकृतत 
अनसुार साना, मझौला र वृहत र्री तीन स्तरमा  वर्ीकरण वा शे्रणीकरण र्ररने छ। 

 

ख) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेरलाई थप उत्तरदाष्ट्रय एबम प्रभावकारी बनाउन कायभक्रमहरुको 
तजुभमा र्री कायाभन्त्वयन र्दै लतर्ने छ। 

• खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्त्धी एष्ट्रककृत सूचना प्रणालीको ष्ट्रवकास र्रीनेछ। 
कम्टयूटरकृत प्रणालीले नपेाल अतधराज्य भरी खानपेानी, सरसफाईको अवस्था, खानेपानी 
आयोजनाको सिंचालनको अवस्था, सेवाको स्तर, र्णुस्तर लर्ायत तबषयका सूचना तथा त्यािंकलाई 
एकततृ र्री र एकद्वारबाट सिंप्ररे्ण र्ररनेछ। 

• नेपाल सरकारको अलावा अन्त्य तनकायबाट प्राप्त तबवरण तथा त्यािंकको आतधकाररकता पषु्ट्रि 
र्रर कम्टयूटरकृत प्रणालीमा समावरे् तथा र्ररनछे।  

• नदी नाला, जलार्य, जलाधारहरुको स्वरुप, बहाव तथा प्रदूषणको तनयतमत मापन र अनरु्मन र्री 
भौर्ोतलक सूचना प्रणाली मैरी (GIS Friendly) अतभलेखीकरण र्ररने छ।  

• त्यािंक व्यवस्थापन कायभको लातर् सिंघले स्थानीय र प्रदेर् सिंर् आवश्यकता अनरुुप समन्त्वय र 
सहकायभ र्नेछ।  

• खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्त्धी कायभमा सबै क्षेर, बर्भ र समदुायको समन्त्वय र 
सहकायभलाई प्रोत्साहन र्ररनछे। सबै सरोकारवालाहरुसिंर् तनयतमत रुपमा सम्पकभ  र सिंवाद र्रर 
कायभक्रम तजुभमा र कायाभन्त्वयन र्ररनेछ। 

 

र्) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता  सम्बन्त्धी एष्ट्रककृत र आतधकाररक त्यािंक तथा सूचना व्यवस्थापन 
तथा सिंप्ररे्णको माध्यमबाट अन्त्तर तबषयर्त समन्त्वय अतभवृष्ट्रद्ध र्ररनेछ । 

• साना ठूला सबै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा प्रणालीहरूलाई बेञ्चमाष्ट्रकभ ङ्गको प्रकृया 
तभर क्रमर्ाः समेट्दै लतर्ने छ। 

• सबै खानेपानी सेवाप्रदायकहरू लाई के्षरर्त सूचना प्रणाली NWASH मा आबद्ध हनु अतभप्ररेरत 
र सहखजकरण र्ररने छ। 

• के्षरर्त सूचना प्रणाली (NWASH) मा आबद्ध नहनुे खानेपानी सेवा प्रदायकहरूलाई राज्यबाट 
उपलब्ध र्राइने सहयोर् कायभक्रमहरूका लातर् न्त्यून प्राथतमकता ददईन ेछ। 

• के्षरर्त सूचना प्रणाली (NWASH) लाई आयोजना छनौट, तजुभमा, पनुतनभमाभण, पनुस्थाभपना वा 
ममभतसिंभारका लातर् तनणभय आधारका रुपमा क्रमर् जोड दददै लतर्ने छ। 

• स्वप्रबन्त्धन र्ररएका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाहरूको समते लर्त र लार्त समतेको 
राष्ट्रिय लेखा राखख त्यस्ता प्रणालीहरुलाई समेत यथोखचत सहयोर् र टेवा प्रदान र्ररन ेछ। 

• खानेपानी तथा सरसफाई सिंर् सम्बखन्त्धत खर्क्षा, स्वास््य जस्ता तनकायहरुको के्षरर्त सूचना 
प्रणालीबाट प्रवाह हनुे त्यािंकहरुलाई समेत NWASH मा समावेर् र्री त्यािंक आदान प्रदानको 
व्यवस्था तमलाईनछे। 
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• खानेपानी तथा सरसफाई सेवा, उपभोर् र प्रततफल सम्बन्त्धी सूचना तथा त्याङ्कहरु अन्त्तर 
तनकायर्त रुपमा आदान प्रदान र्ररने छ। 

 
 

४. नीतत कायाभन्त्वयनका आधारहरु 

४.१. सिंस्थार्त सिंरचना 

जलस्रोतको उपयोर् र्री खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताञको उपयोर्, ष्ट्रवकास, व्यवस्थापन तथा सिंरक्षणका 
लातर् सिंघ, प्रदेर् र स्थानीय तहमा उखचत सिंस्थार्त प्रबन्त्ध र्ररनेछ। यस नीततको कायाभन्त्वयनका लातर् सिंघीय 
तहमा मन्त्रालय, ष्ट्रवभार्, आयोर्, आयोजना र सतमतत रहने छन।् प्रदेर्स्तरमा मन्त्रालय, तनदेर्नालय तथा 
ष्ट्रवषयर्त कायाभलयहरू र स्थानीय तहमा खानेपानी व्यव्स्थापन वोडभ तथा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 
इकाइ र्ठन र्री सम्बखन्त्धत कायाभलयहरूको क्षमता ष्ट्रवकास र्री पररचालन र्ररनेछ। सेवा प्रदायकको रुपमा 
नेपाल खानेपानी सिंस्थान, उपभोक्ता सतमतत र कम्पनी रहन ेछन।् 

 

४.२.  ष्ट्रवत्तीय श्रोत व्यवस्थापन 

यस राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतत कायाभन्त्वयन र्नभ नेपाल सरकारको आन्त्तररक ष्ट्रवत्तीय श्रोत 
तथा वैदेखर्क सहायता पररचालन, सिंखघय सरकार बाट प्रदेर् तथा स्थानीय तहलाइ प्रदान हनुे तनर्तभ तथा सर्तभ 
अनदुान, प्रदेर् सरकार तथा स्थानीय तहको आन्त्तष्ट्रक ष्ट्रवतीय स्रोत, लर्ायत अन्त्य स्रोतहरुको पष्ट्रहचान र्रर 
पररचालन र्ररनेछ। खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा सञ्चालन खचभ उपभोक्ता वर्भबाट बेहोररने छ। 

 

४.३. काननुी व्यवस्था 

हालसम्म कायम रहेका खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्वखन्त्ध काननुहरुको समीक्षा र्री एकीकृत छाता 
स्वरुपको काननुको तजुभमा र्ररने छ। 
 

४.४. अन्त्तरनीतत समन्त्वय 

यस खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीततको प्रभावकारी कायाभन्त्वयनका लातर् आवश्यक उपक्षेरर्त नीततहरू 
समेत तजुभमा र्नभ सष्ट्रकनछे। यस राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतत अनकूुल नभएका अन्त्य 
उपके्षरर्त नीततहरू यस नीतत अनरुूप हनुेर्री पररमाजभन र्ररनेछ। मौजदुा नीततहरुसिंर् समन्त्वय हनुेर्री यस 
नीततको कायाभन्त्वयन र्ररनेछ। 

 

४.५. अन्त्तरमन्त्रालय समन्त्वय 

यस खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीततको प्रभावकारी कायाभन्त्वयनका लातर् मन्त्रालयस्तरमा एक सतमतत 
रहनेछ। 
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४.६. जोखखम व्यवस्थापन 

(अ) जोखखमहरु 

(क)   सिंघ, प्रदेर् र स्थानीय तहका ष्ट्रवतभन्न तनकायहरूबीचको समन्त्वय तथा सहकायभमा मार नीततले राखेका 
उद्देश्यहरू हातसल हनुे भएकाले यस्तो कायभपद्धतत अपनाई ष्ट्रवकास तनमाभण कायभ सञ्चालन र्नुभ।  

(ख)   खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता के्षरको एकीकृत र सन्त्ततुलत रूपमा ष्ट्रवकास र सिंरक्षण र्नभ ठूलो 
साधनको आवश्यक पने र यसका लातर् पयाभप्त सावभजतनक बजेट ष्ट्रवतनयोजन र ष्ट्रवदेर्ी सहयोर् तथा 
लर्ानी समेत पररचालन र्नुभ।  

(र्)   खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता को ष्ट्रवकास र उपयोर्सम्बन्त्धी क्षेरर्त कायभक्रम सञ्चालन र्ने 
मन्त्रालय तथा तनकायमा आवश्यक पने सिंस्थार्त सिंरचना, क्षमता र जनर्खक्त ष्ट्रवकास तथा उनीहरूको 
सेवाको तनरन्त्तरता। 

 

(आ) जोखखम न्त्यूनीकरणका उपायहरू  

(क)   सिंघ, प्रदेर् र स्थानीय तहका ष्ट्रवतभन्न तनकायहरूबीचको समन्त्वय, सहकायभ तथा सहजीकरणका लातर् 
सक्षम सिंयन्त्रको व्यवस्था र्ररनकुा साथै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको ष्ट्रवकास उपयोर्, 

व्यवस्थापन, तनयमन र सिंरक्षणका लातर् सिंघ, प्रदेर् र स्थानीय तहबीच खजम्मवेारी तथा कायभके्षर 
तनधाभरण र्ररनेछ। 

(ख)   खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको एकीकृत रूपमा ष्ट्रवकास र सिंरक्षण र्नभ आवश्यक पने स्रोत 
साधन तथा लर्ानी सिंघ, प्रदर्े र स्थानीय तहको प्राथतमकता हनुेछ। साथै सम्भाव्य वैदेखर्क स्रोतको 
समेत अतधकतम पररचालन र्ररनेछ।  

(र्)   खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको ष्ट्रवकास र उपयोर् सम्बन्त्धी कायभक्रम सञ्चालन र्ने तनकायमा 
आवश्यक पने सिंस्थार्त क्षमता सदुृि र्नुभका साथै जनर्खक्तको क्षमता ष्ट्रवकास र्ररनेछ। जलस्रोत 
तथा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेरमा भएका अध्ययन, अनसुन्त्धान तथा यस के्षरका 
ष्ट्रवज्ञहरूको ष्ट्रववरण अध्यावतधक र्री यस नीततको कायाभन्त्वयन र्नभ सहयोर् तलइनछे। 

 
 

५. नीतत अनरु्मन, समीक्षा तथा पनुरावलोकन 

५.१. अनरु्मन तथा मूल्याङ्कन 

यस खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीततका प्रावधानहरूको कायाभन्त्वयनको अनरु्मन तथा मूल्याड्ढन ष्ट्रवतभन्न 
तहबाट हनुेछ। यसको अनरु्मन समग्र रूपमा खानेपानी मन्त्रालय बाट र्ररनछे। यसका अततररक्त प्रदेर् र 
स्थानीय तहले समेत आफ्नो के्षरतभर नीतत कायाभन्त्वयनको अनरु्मन र्नेछन।् यस नीततको कायाभन्त्वयन खस्थतत 
र यसको सान्त्दतभभकता, प्रभावकाररता तथा सिंभाव्य प्रभावको मूल्याङ्कन राष्ट्रिय योजना आयोर्माफभ त सोझै वा तेश्रो 
पक्षको सिंलग्नतामा र्राइनेछ। 
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५.२. नीतत समीक्षा तथा पनुरावलोकन 

यस खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीतत कायाभन्त्वयन भएको ५ वषभ पछी समीक्षा र्री पनुरावलोकन 
र्ररनेछ। 

 

५.२.१. नीतत समीक्षाका आयामहरु 

(क) ष्ट्रवषयवस्त ु

नीतत तभरका तनम्न ष्ट्रवषयबस्तरुहरुको आधारहरु बमोखजम सतमक्षा र्ररनेछ। 

 

खानेपानी सेवाको लातर् सूचकाङ्कहरु : 

• पानी सेवाहरु (उत्पादन, भण्दारण, ष्ट्रवतरण, पहुाँच, अवतध, तनरन्त्तरता) 
• र्णुस्तर :- राष्ट्रिय खानेपानी र्णुस्तर मापदण्ड, २०६२ र यसको कायाभन्त्वयन तनदेखर्का बमोखजम  

 

सरसफाइ तथा स्वच्छताका लातर् सूचकाङ्कहरु : 

• स्वास््य र स्वच्छता खर्क्षा 
• फोहोरपानीको मारा र र्णुस्तर 

• फोहोर र िल (ददर्ा सष्ट्रहत र ददर्ा रष्ट्रहत – घरायसी, सावभजतनक, ष्ट्रवद्यालय, औद्योतर्क, 
व्यवसाष्ट्रयक) फोहोर पानी सङ्कलन, यातायात, प्रर्ोधन र ष्ट्रवसजभन 

• िल तनकास प्रणाली (एकीकृत ददर्ा सष्ट्रहत र ददर्ा रष्ट्रहत वा छुट्टा – छुटै्ट ददर्ा सष्ट्रहत र ददर्ा 
राहत) 

• परम्परार्त र आधतुनक प्रर्ोधन प्रष्ट्रवतधको उपलब्धता र सरुखक्षत तनदान 

 

(ख) कायाभन्त्वयन 

नीतत कायाभन्त्वयनका तनम्न आधारहरु बमोखजम ५ वषभ पतछ सतमक्षा र्ररनेछ। 

• बजेटको उपलव्धता 
• स्थानीय तहको क्षमता 
• प्रभावकारी सेवा प्रदायक 

• प्रभावकारी तनयमक तनकाय 

• सािंर्ठतनक सिंरचनाको उपयकु्ता 
• तीन तहको सरकार बीच समन्त्वय  

• तबतभन्न तनकाय बीच समन्त्वय 

 

(र्) प्रभाव 

यस नीततको कायाभन्त्वयनबाट पने प्रभावको सतमक्षा तनम्न ष्ट्रवषयहरुको आधारमा र्ररनछे। 

• पानीजन्त्य सरुवा रोर्मा कमी 
• ५ वषभ मतुनका बाल मतृ्यदुरमा कमी 
• सफा र्हर तथा वखस्तहरु 
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• सफा खोला, नालाहरु 

 

५.२.२. नीतत समीक्षाका पररणामहरु 

(क) नीतत खारेजी तथा बचाउ 
• यस अखघ लार् ुर्ररएका “ग्रातमण खानेपानी तथा सरसफाइ नीतत” र “र्हरी खानेपानी तथा सरसफाइ 

नीतत” हरु खारेज र्ररएका छन।् 

• यस अखघ लार् ुभएका “ग्रातमण खानेपानी तथा सरसफाइ नीतत” र “र्हरी खानेपानी तथा सरसफाइ 
नीतत” हरु अनसुार भए र्रेका सम्पूणभ काम कारवाहीहरु यसै नीतत बमोखजम भए र्रेको मातननछे। 
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६. अनसूुचीहरु 
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अनसूुचीहरु - १ 

खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको वर्ीकरण र भतूमका ष्ट्रववरण 

प्रणालीको वर्ीकरण र भतूमका ष्ट्रववरण 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

प्रणालीको कककसम, 

आकार तथा प्रकार 

आवश्यक 

न्यूनतम मुख्य 

मानव श्रोत  

कनयमन र 

कनगरानी 

कवत्तीय 

ब्यबस्थापन तथा 

कनमााण  

प्रणालीमा 

स्वाकमत्व 

सेवा कवतरण 

प्रावधान  उत्पादन  

ए
क

ल
 ध

ार
ा 

 

ख
ाने

प
ान

ी मलू, कुवा, पँधेरो 

एकल धारा, र हाते 

पम्प  

ग्रामीण मममत 

सम्भार 

कार्मकताम  

संघीर् र/ 

वा 

प्रादशेिक 

सरकार  

स्थानीर् सरकार+/ 

उपभोक्ता  

स्थानीर् सरकार 

(शनजी प्रणाली 

बाहके)  

स्थानीर् 

सरकार+/ 

उपभोक्ता  

उपभोक्ता  

स
रस

फ
ाइ

  

स्थलगत सरसफाइ उपभोक्ता  उपभोक्ता  उपभोक्ता  उपभोक्ता  

स
ान

ा 

ख
ाने

प
ान

ी 

५० धारा/घरधरुी 

भन्दा कम  

ग्रामीण मममत 

सम्भार 

कार्मकताम  संघीर् र/ 

वा 

प्रादशेिक 

सरकार  

स्थानीर्+/ 

प्रादशेिक 

सरकार+/ 

उपभोक्ता+/ अन्र् 

स्थानीर्+/  

प्रादशेिक सरकार 

स्थानीर् 

सरकार  

उपभोक्ता 

सशमशत/ सेवा 

प्रदार्क 

स
रस

फ
ाइ

  स्थलगत 

सरसफाइ, 

फोहरमलैा 

ब्र्बस्थापन 

उपभोक्ता 

+/समदुार्  

उपभोक्ता 

+/समदुार्  

उपभोक्ता 

+/समदुार्  

उपभोक्ता 

+/समदुार्  

म
ध्य

म
  

ख
ाने

प
ान

ी ५० - १००० 

धारा/घरधरुीहरू  

सव- इशन्जशनर्र  

संघीर् र/ 

वा 

प्रादशेिक 

सरकार  

प्रादशेिक+/ 

स्थानीर् सरकार +  

समदुार्/ अन्र्  

प्रादशेिक+/ 

स्थानीर् सरकार 

स्थानीर् 

सरकार 

उपभोक्ता 

सशमशत/ सेवा 

प्रदार्क 

स
रस

फ
ाइ

  

सेप्टेज वा 

फोहरमलैा 

ब्र्बस्थापन 

प्रादशेिक+/ 

स्थानीर् सरकार+/ 

समदुार् +/ शनजी 

क्षेत्र  

प्रादशेिक+/ 

स्थानीर् 

सरकार+/ 

समदुार्+/शनजी 

स्थानीर् 

सरकार 

उपभोक्ता 

सशमशत / सेवा 

प्रदार्क 
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खानेपानी तथा सरसफाइ 

प्रणालीको कककसम, 

आकार तथा प्रकार 

आवश्यक 

न्यूनतम मुख्य 

मानव श्रोत  

कनयमन र 

कनगरानी 

कवत्तीय 

ब्यबस्थापन तथा 

कनमााण  

प्रणालीमा 

स्वाकमत्व 

सेवा कवतरण  

प्रावधान  उत्पादन  

ठू
ल

ा 
 

ख
ाने

प
ान

ी 

नगरपाशलका क्षेत्रका 

खानपेानी प्रणाली 

शसशभल 

इशन्जशनर्र + 

शवत्त + 

प्रिासशनक 

कममचारी  

संघीर् र/ 

वा 

प्रादशेिक 

सरकार  

संघीर् +/ प्रादशेिक 

+/ स्थानीर् 

सरकार+/ 

समदुार्+/ शनजी 

क्षेत्र 

संघीर् +/ 

प्रादशेिक 

सरकार+/ 

शनजी 

स्थानीर् 

सरकार 

उपभोक्ता 

सशमशत / 

सम्बद्ध नगर 

संर्न्त्र, सेवा 

प्रदार्क 

स
रस

फ
ाइ

  

सेप्टेज वा  फोहरपानी वा 

ढल ब्र्बस्थापन 

'खासस्व' 

इशन्जशनर्र + 

शवत्त र 

प्रिासशनक 

कममचारी  

संघीर् +/ प्रादशेिक 

+/ स्थानीर् 

सरकार+/ 

समदुार्+/ शनजी 

क्षेत्र 

संघीर् +/ 

प्रादशेिक 

सरकार+/ 

शनजी 

स्थानीर् 

सरकार 

सम्बद्ध नगर 

संर्न्त्र, 

सेवा प्रदार्क 

फोहरमलैा ब्र्बस्थापन सब–

इशन्जशनर्र + 

शवत्त + 

प्रिासशनक 

कममचारी  

संघीर् +/ प्रादशेिक 

+/ स्थानीर् सरकार 

+/समदुार् +/शनजी 

क्षेत्र  

संघीर् +/ 

प्रादशेिक 

सरकार+/ 

शनजी 

स्थानीर् 

सरकार 

सम्बद्ध नगर 

संर्न्त्र, सेवा 

प्रदार्क 

व
ृह

त
 ्

ख
ाने

प
ान

ी 

उप/महानगर क्षेत्रका 

प्रणाली; 

दईु भन्दा बढी प्रदिेमा 

सेवा शवस्तार भएका 

प्रणाली; 

थोक शवतरण प्रणाली; 

जलािर्र्कु्त प्रणाली; 

'खासस्व' 

इशन्जशनर्र + 

शवत्त र 

प्रिासशनक 

कममचारी  

संघीर् र/ 

वा 

प्रादशेिक 

सरकार  

संघीर् +/ प्रादशेिक 

+/ स्थानीर् सरकार 

+/ समदुार् +/ 

शनजी क्षेत्र  

संघीर् +/ 

प्रादशेिक 

सरकार+/ 

शनजी 

स्थानीर् 

सरकार 

सम्बद्ध नगर 

संर्न्त्र, 

सेवा प्रदार्क 

 स
रस

फ
ाइ

  

सेप्टेज वा  फोहरपानी वा 

ढल ब्र्बस्थापन 

'खासस्व' 

इशन्जशनर्र + 

शवत्त र 

प्रिासशनक 

कममचारी  

संघीर् +/ प्रादशेिक 

+/ स्थानीर् सरकार 

+/ समदुार् +/ 

शनजी क्षेत्र  

संघीर् +/ 

प्रादशेिक 

सरकार+/ 

शनजी 

स्थानीर् 

सरकार 

सम्बद्ध नगर 

संर्न्त्र, 

सेवा प्रदार्क 

फोहमैला ब्र्बस्थापन शसशभल 

इशन्जशनर्र + 

शवत्त + 

प्रिासशनक 

कममचारी  

संघीर् +/ प्रादशेिक 

+/ स्थानीर् सरकार 

+/समदुार् +/शनजी 

क्षेत्र 

संघीर् +/ 

प्रादशेिक 

सरकार+/ 

शनजी 

स्थानीर् 

सरकार 

सम्बद्ध नगर 

संर्न्त्र, 

सेवा प्रदार्क 
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अनसूुचीहरु - २ 

खानेपानी सेवाको स्तर बर्ीकरण 

 

ष्ट्रवस्ततृ सूचकािंङ्क सष्ट्रहत खानेपानी सेवाको स्तर बर्ीकरण 

पाराकमकतहरू  सेवा स्तर 
 

  कनम्न स्तरीय  आधारभूत  मध्यम उच्च  

आवश्र्कता 

(Needs) 

पररमाण  

(LPCD) 

२५ — ४५  ४५ — ६५  ६५ — १०० १०० — १५०  

स्वच्छता 

(Hygiene) 

संभव नभएको  

(जबसम्म महुानमै 

अभ्र्ास गररँदनै)  

सब ैआधारभतू व्र्शक्तगत र 

खाद्य स्वच्छता संभव हुने; 

कपडा धनु र नुहाउन अपगु 

सब ैआधारभतू व्र्शक्तगत र 

खाद्य स्वच्छता सशुनशित 

भएको; कपडा धनु र नुहाउन 

पशन सशुनशित हनु े

 सब ैस्वच्छताका 

आवश्र्कताहरू परुा  

हुन े

गणुस्तर  

(Water Quality) 

शपउन र्ोग्र् राशरिर् गणुस्तर मानक 

(ग्रामीण मापदण्ड) परुा गछम 

राशरिर् गणुस्तर  मानक परुा 

गछम । 

राशरिर् गणुस्तर मानक  

परुा गछम 

सलुभ पहुचँ 

(Accessibility) 

२५% भन्दा कम 

उपभोक्ताल ेशनजी 

धारा जडान गरेको 

२५% भन्दा बढी 

उपभोक्ताल ेशनजी धारा 

जडान गरेको 

१०० % उपभोक्ताल ेशनजी 

धारा जडान गरेको 

१००% उपभोक्ताले 

शनजी धारा जडान 

गरेको 

शवश्वसनीर्ता 

(Reliability) 

शवतरण अवशध              

(घण्टा/शदन) 

 - ८ (अशधक माग समर्मा) १२ (शदनको समर्मा) २४ (चौबीस ैघण्टा)  

शनरन्तरता 

(Continuity) 

  एक मशहनामा एक 

पटकसम्म रोकावट हुन े 

तीन मशहनामा एक 

पटकसम्म रोकावट हुन े

१२ मशहनामा एक 

पटकसम्म रोकावट 

हुन े

लचकता (Resiliency) 
  अवरुद्ध सेवा २ शदन शभत्र 

सचुारु हनुे  

अवरुद्ध सेवा  १ शदन शभत्र 

सचुारु हनुे  

अवरुद्ध सेवा  १ शदन 

शभत्र सचुारु हुन े 

सेवाको दृढाङ्गता 

(Robustness)  

    प्रणालीले सेवाको मानकमा 

संझौता नगरी थप १० % 

अचानक  श्रशृजत  माग धान्न 

सक् ने 

प्रणालीले सेवाको 

मानकमा संझौता 

नगरी थप १० % 

अचानक श्रशृजत माग 

धान्न सक् न े

सेवा सन्तुशि स्तर (Service 

Satisfaction) 

(वाशषमक सभेको आधारमा) 

    >६०% >७५ % 
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अनसूुचीहरु - ३ 

खानेपानी तथा सरसफाइको खजम्मेवारी तथा दाष्ट्रयत्व 

 

खानेपानी तथा सरसफाइको खजम्मेवारी तथा दाष्ट्रयत्व: खानपेानी सेवा, सरसफाइ सेवा तथा आयोजनाको अनमुततपर 
प्रदान, तनमाभण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र्ने खजम्मवेारी र दाष्ट्रयत्व नेपाल सरकार, प्रदेर् सरकार र स्थानीय 
तहको हनुेछ। 

(क) नेपाल सरकारको खजम्मेवारी र दाष्ट्रयत्व:– 
(१)  खानेपानी सेवा तथा सरसफाइसाँर् सम्बखन्त्धत राष्ट्रिय प्रकृततका तोष्ट्रकए बमोखजमका ठूला तथा 

जष्ट्रटल प्रकृततका आयोजना, 
(२)  सहलर्ानीमा तनमाभण हनुे तथा वैदेखर्क सहायताका आयोजना, 
(३)  तोष्ट्रकए बमोखजमको क्षरेमा तोष्ट्रकए बमोखजमको लार्त अनमुान वा तोष्ट्रकए बमोखजमको 

जनसिंख्यालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा परु् याउने आयोजना, 
(४)  एक भन्त्दा बिी प्रदेर्साँर् सम्बखन्त्धत आयोजना, 
(५)  तोष्ट्रकए बमोखजमका ठूलो लर्ानी आवश्यक पने बहउुद्देश्यीय फोहोरपानी प्रर्ोधन तथा व्यवस्थापन 

र्ने कायभ, 
(६)  एउटा जलाधार के्षरको प्राकृततक स्रोतको पानी अको जलाधार क्षेरमा स्थानान्त्तरण र्ने आयोजना, 
(७) नेपाल सरकारले तोके बमोखजमको आयोजना, 
(८)  खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको अनरु्मन र्ने। 

 

(ख)  प्रदेर् सरकारको खजम्मेवारी र दाष्ट्रयत्व :– 
(१)  तोष्ट्रकए बमोखजमको क्षेरमा तोष्ट्रकए बमोखजमको लार्त अनमुान वा जनसिंख्यालाई खानेपानी तथा 

सरसफाइ सेवा परु् याउने आयोजना, 
(२)  फोहोरपानी व्यवस्थापन तथा प्रर्ोधन सम्बन्त्धी, 
(३)  प्रदेर् तभरका एकभन्त्दा बिी स्थानीय तहलाई प्रभाव पाने आयोजना। 

 

(र्)  स्थानीय तहको खजम्मवेारी र दाष्ट्रयत्व:– 
(१)  स्थानीय स्तरमा आधारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा, 
(२)  सरसफाइ सम्बन्त्धी जनचेतना अतभबषृ्ट्रद्ध, 
(३)  फोहोरपानी व्यवस्थापन प्रणालीको सञ्चालन, 
(४) तोष्ट्रकए बमोखजमको के्षरमा तोष्ट्रकए बमोखजमको लार्त अनमुान वा  जनसिंख्यालाई खानपेानी सेवा 

परु् याउने आयोजना, 
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(५)  स्थानीय तहबाट सञ्चातलत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको ममभत सम्भार र पनु:स्थापना । 

• खण्ड (ख) र (र्) बमोखजमको खजम्मवेारी र दाष्ट्रयत्व रहने ष्ट्रवषयको कायभन्त्वयन सम्बखन्त्धत प्रदेर् 
र स्थानीय तहको कानून बमोखजम हनुेछ। 

• स्थानीय तहबाट अनरुोध भई आएका आयोजनाहरु प्रदेर् सरकारले र प्रदेर् सरकारबाट अनरुोध 
भई आएका आयोजनाहरु नपेाल सरकारले कायाभन्त्वयन र्नेछ। 

• आफ्नो क्षेरतभरको खानेपानी तथा सरसफाइको तनयमन र्ने अतधकार मातथ उल्लेख भए 
बमोखजम नेपाल सरकार, प्रदेर् सरकार र स्थानीय तहलाई हनुेछ। 

  


