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पर्काशकको तफर् बाट 
सुशासन ऐन २०६४ तथा सूचनकाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सावर्जिनक िनकायका काम 
कारवाहीहरुलाई थप उ रदायी, िजम्मेवार एंव पारदश  बनाउने िसलिसलामा यस मन्तर्ालय ारा सम्पािदत 
समगर् कायर्हरुलाई सरल, स्प  तथा एकीकृत रुपमा सावर्जिनक गराउने पर्यास स्वरुप यस खानेपानी तथा 
सरसफाइ मन्तर्ालय र मातहतका िनकायहरु ारा आ.व. २०७३।७४ को पर्थम चौमािसक अवधीमा सम्पादन 
गिरएका समगर् कायर्हरुलाई समेटी यो पर्गित पर्ितवेदन पुिस्तका पर्काशन गिरएको छ ।  
 
यस पुिस्तकामा मन्तर्ालय अन्तरगत चौमािसक अवधीमा संचािलत िवकास कायर्कर्महरुको संिक्ष  पर्गित 
िववरणका साथै मन्तर्ालयको समगर् कायर्के्षतर्, संगठन संरचना, दरबन्दी िववरण, आ.व. २०७३।७४ को 
चौमािसक िवभाजन सिहतको स्वीकृत वािषक कायर्कर्म लगायत यस मन्तर्ालयसँग सम्ब  सावर्जिनक 
संस्थानको पिरचय लगायत खानेपानी तथा सरसफाइको के्षतर्मा रहकेा महत्वपूणर् सूचना तथा जानकारीहरु 
समावेश गन पर्यास गिरएको छ ।  
 
अन्त्यमा सबै सरोकारवालाहरुको अमुल्य राय, सुझाव तथा सल्लाहको अपेक्षा गद यो पर्गित पर्ितवेदन पुिस्तका 
तयार गन कर्ममा सहयोग पुयार्उनुहुने यस मन्तर्ालयका माननीय राज्यमन्तर्ीज्यू, सिचवज्यू लगायत सम्पूणर् 
महानुभावहरुमा हािदक धन्यवाद ज्ञापन गदर्छौ ।  

 
राय सझुाव तथा सल्लाहको लागी 
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालय, 
िसहदरबार, काठमाण्ड  ।  
फोन नः४२००५०६ 
इमेलः monitoring.mowss@gmail.com 

 
 

 पर्काशक 
 खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालय 
 योजना, अनुगमन तथा वैदिेशक सहयोग समन्वय महाशाखा 
 िसहदरबार, काठमाण्ड  ।  



 



 

 
 

 

शुभकामना 
 
 
नेपाल सरकार, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालयले आ.व. २०७३।७४ को पर्थम चौमािसक पर्गित पर्ितवेदन 
पर्काशन गनर् लागेकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ ।  
 
जनताको मौिलक हक एवं आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहकेो खानेपानी वस्थापनलाई अझ पर्ाथिमकता 
िदनको लागी स्थापना भएको खानेपानी तथा सरसफाई मन्तर्ालयले यस मन्तर्ालय र मातहतका िनकायहरुको 
संिक्ष  पिरचय, पर्थम चौमािसक अविधमा सम्पािदत पर्मुख कायर्हरु सम्बन्धीत ऐन, िनयम कानुन समेत समेटेर 
तयार गिरएको पर्स्तुत पर्गित पर्ितवेदनले आम सरोकारवालाहरुको िजज्ञासालाई धेरै हदसम्म मेटाउनेछ भ े 
मैले िव ास िलएको छु । साथै यस्ता पर्काशनहरुले जनताको सूसूिचत हुने हकलाई समेत सम्मान, संरक्षण एवं 
सम्बधर्न गन कुरामा समेत िव स्त छु ।  
 
अन्त्यमा मन्तर्ालयको समगर् पर्गित हािसल गन गराउने कायर्मा कायर्रत कमर्चारीहरु तथा यो पर्गित पर्ितवेदन 
तयार गरी पर्काशन कायर्मा संलग्न िनकायहरु एंव सम्पूणर् कमर्चारीहरुलाई धन्यवाद िदन चाहन्छु र यस 
पर्काशनको िनरन्तरताको लािग शुभकामना क्त गदर्छु । 
 
धन्यवाद ! 

 
 

 पेर्म बहादरु िसह 
 माननीय मन्तर्ी 
 खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालय 
 

 



 

 



 

 
 

शभुकामना 
 
 

 
यस खानेपानी तथा सरसफाई मन्तर्ालय ारा आिथक वषर् २०७३।७४ को पर्थम चौमािसक अविधमा संपािदत 
कायर्कर्महरुको पर्गित पर्ितवेदन पर्कािशत हुन लागेकोमा मलाई धेरै खुशी लागेको छ ।  
 
खानेपानी तथा सरसफाइको हकलाई वतर्मान संिवधानले जनताको मौिलक हकको रुपमा  राखेको छ । सुरिक्षत 
खानेपानी मानव मातर्लाई नभई सम्पूणर् चराचर जगतलाई समेत नभइनहुने वस्तु भएकोले यस के्षतर्मा सरकार, 
िवकाससाझेदारहरु र समुदायहरुबाट भए गरेका सम्पूणर् कायर्कर्महरु सबैमा चासोको िवषयको रुपमा रहकेा 
छन् । खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता क्षेतर्मा भए गरेका उपलब्धीहरुबारे सरोकारवालाहरुको िजज्ञासालाई 
मेटाउनको लागी पर्गित पर्ितवेदन पुस्तीका पर्काशनको शुरुआत हुनु आफैमा महत्वपूणर् रहकेो छ । यस 
पर्काशनले मन्तर्ालयबाट सम्पािदत कृयाकलापहरु अिधकतम रुपमा समेटेको हुदँा यस सन्दभर्मा चासो राख्ने 
सबैमा यो पुिस्तका उपयोगी हुने मैले आशा िलएको छु । यस पर्काशनको िनरन्तरताको लागी अपेक्षा राखेको  
छु ।  
 
अन्त्यमा छोटो समयमै यो पर्ितवेदन सम्पादन एंव पर्काशन कायर्मा संलग्न हुने योजना अनुगमन तथा वैदिेशक 
सहयोग महाशाखा एवं सम्पूणर् कमर्चारीहरुमा धन्यवाद िदद ैयस पर्काशनले आम नागिरकको सुचनाको हक 
सम्ब र्न र पर्चलनमा सहयोगी ब  सकोस् ।  
 
हािदक शभुकामना सिहत धन्यवाद ! 
 
  
 
 खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालय 

 

 



 



 

 
 

शभुकामना 
 

 
 
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालयले आ.व. २०७३।७४ को पर्थम चौमािसक पर्ितवेदन मन्तर्ालय स्थापना भए 
प ात पिहलो पटक पर्कािशत गनर् लागेकोमा मलाई धेरै खुशी लागेको छ । चौमािसक रुपमा पर्काशनमा आउने 
यस पर्कारको पर्काशनले पारदिशता अिभवृि का साथै सुशासन पर्त्याभूत गराउन र सावर्जिनक िनकायको 
सिकर्य पर्काशन माफर् त सूचना िलने िदने बानीको िवकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु । यसका साथै 
खानेपानी तथा सरसफाइ के्षतर्सँग सम्ब  सरोकारवालाहरुको सूचनामा पहुचँ अिभवृि  हुने, सम्पेर्िषत 
सूचनाबाट सरोकारवाला िनकायहरुको सावर्जिनक उ रदाियत्व र िजम्मेवारीता अिभवृि  हुने, पर्वािहत 
सेवाका बारेमा नागिरक सचेतना वृि  हुने तथा िनरन्तर खबारदारी र पृ पोषण पर्ा  हुने भएकोले सेवा 
पर्दायक िनकायहरुलाई गुणस्तरीय सेवा पर्वाह गनर् तथा सेवा पर्वाह स्तरमा िनरन्तर सुधार गनर् समेत म त पुग्ने 
मैले िव ास िलएको छु । अन्त्यमा यस पर्काशनको िनरन्तरताको कामना गद यस कायर्मा सिकर्यतापवूर्क लाग्नु 
हुने योजना, अनुगमन तथा वैदिेशक सहयोग समन्वय महाशाखा र सम्ब  सम्पूणर् पदािधकारीहरुलाई हािदक 
धन्यवाद ज्ञापन गदर्छु ।  
 
 
 
 भीमपर्साद उपाध्याय 
 सिचव 
 खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालय 
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खानपेानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालय 

पर्भावकारी, िदगो र गुणस्तरीय सेवा जनताको अपेक्षा हो । संघीय शासन पर्णाली अन्तगर्त सावर्जिनक 
सेवाहरुको पर्वाहका सम्बन्धमा सरकारका िविभ  तहहरुको िजम्मेवारी संिवधानतः िकटान गिरेएको छ । 
संिवधानमा खानेपानी तथा सरसफाइ सुिवधालाई जनताका आधारभूत अिधकारका रुपमा पर्त्याभूत 
गिरएको छ । 
 
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेतर् सम्बिन्धत नीित, ऐन, िनयमावली तथा गठन आदेशहरु मन्तर्ालयको कानूनी 
आधारको रुपमा रहेका छन् । स्थानीय स्वाय  शासन ऐन, २०५५ को पर्ावधान अनुसार खानेपानी र 
सरसफाइ सम्बन्धी कायर् िवभाजन केन्दर् र स्थानीय िनकायहरुको साझा कायर्को रुपमा रहेका िथए भने, 
हालको संघीय संिवधानले पिन यसलाई केन्दर् देिख स्थानीय सरकार सम्मको िजम्मेवारीमा पारेको छ ।    
   
मुलुकभरका खानेपानी तथा सरसफाइ पर्णालीहरुको योजना तजुर्मा, िनमार्ण, संचालन तथा ममर्त सम्भार 
लगायतको िजम्मेवारी रहेको यस मन्तर्ालय अन्तगर्तको खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग क्षेतर्गत 
नेतृत्वदािय कायार्न्वयन िनकाय हो भने मन्तर्ालय के्षतर्गत नेतृत्वदािय कायर्कारी िनकाय हो । मन्तर्ालय 
अन्तगर्त िवभागका अलावा सहरी के्षतर्मा खानेपानी तथा सरसफाइ पर्णालीहरुको िनमार्ण एवम सेवा 
पर्वाहका लािग बोडर्हरु, खानेपानी संस्थान, सिमितहरु, आयोजना िनदशनालय र महशुल िनधार्रण तथा 
िनयमनका लािग एक आयोग रहेको छ । 
 
सबै के्षतर्गत सरोकारवालाहरुको संयुक्त सहकायर् र मन्तर्ालयको अगुवाईमा खानेपानी र सरसफाइमा 
पिछल्लो दशकमा उल्लेख्य पर्गित हािसल गद नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ के्षतर्गत सहशर्ािब्द िबकास 
ल य हािसल गिरसकेको छ । मन्तर्ालय अब िब. सं. २०७४ सम्ममा सबै नेपाली जनतालाई आधारभूत 
खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने राि य ल य हािसल गन तफर्  अगर्सर रहेको छ । त्यसैगरी 
संयुक्त रा  संघले आगामी १५ बषर्का लािग हालै घोषणा गरेको िदगो िबकासका लक्षहरु (SDGs) सँग 
साम स्य हुनेगरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेतर्को १५ बष के्षतर्गत िबकास योजना (WASH Sector 
Development Plan, SDP) तयार गन काम पिन मन्तर्ालयले गरी रहेको छ । 
 
यसरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेतर् हाल चलायमान बन्दै गई रहेको र िबिभ  रािष्ट्र्य तथा अन्तरार्िष्ट्र्य 
ल यहरुको िनधार्रण एबम उपलब्धीहरु हािसल गद पर्ितब ताहरुको पिरपालना गन महत्वपूणर् समयमा 
नेपाल सरकार मिन्तर्पिरषद्को िमित २०७२।०९।०९ को िनणर्यानुसार यस खानेपानी तथा सरसफाइ 
मन्तर्ालयको स्थापना भएको छ। नयाँ मन्तर्ालयको स्थापना संगै संघीय संिवधानको ममर् र भावना 
बमोिजम आवश्यक खानेपानी तथा सरसफाइ, क्षेतर्गत नीित तथा ऐनका मस्यौदा एबम् मौजुदा नीित तथा 
कानुनमा पिरमाजर्न गन कामको पिन थालनी गिरएको छ । 
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पिछल्ला सभक्षणहरूले सरसफाइमा उल्लेख्य पर्गित हािसल गिरएको देखाएका छन्, खासगिर सरसफाइ 
सेवामा पहुँच वृि  तथा खुला िदसा गन कर्ममा न्युनीकरण महत्वपूणर् छन् । य िप हािसल उपलब्धीको 
िदगोपना सुिनि तता, पूणर् सरसफाइ अबस्थाको शर्ृजना तथा सहरी के्षतर्हरूमा फोहर पानी तथा लेदो 
ब्यबस्थापन जस्ता समस्याहरूको सम्वोधन गन तफर्  थप पर्याश गनुर् आबश्यक रहेको छ । स्वस्थ्य 
आनीबानी ब्यबहारमा ल्याउन समय लाग्छ, तापिन यसतफर्  कर्मश सुधार पिन देिखदै छन् । 
 

खानेपानी पर्णालीहरूको िदगोपना यस क्षेतर्कै लािग एक पर्ाथिमकताको सवाल हो । पर्णालीहरूको न्युन 
िदगोपन र सुचारूपनका पछािड आंिशक रूपमा पर्णालीहरूको संचालन एबम् ममर्त सम्भार ब्यबस्थापनमा 
रहेको अपयार् ता कारक तत्वको रूपमा रहेको देिखन्छ । अध्ययन पर्ितवेदनहरूले के देखाउँछन् भने किरब 
एक ितहाई पर्णालीहरूमा खानेपानी सरसफाइ पर्ािविधक उपलब्ध  छन्, किरब एक ितहाई भन्दा केही 
बढी पर्णालीका उपभोक्ता संस्थाहरू मातर् कानुनतः दतार् गिरएका छन् र किरब ५५ पर्णालीहरूमा मातर् 
ममर्त सम्भार कोष रहेको छ । 
 

खानेपानी पर्णालीहरूको सुरक्षा तथा उपलब्ध खानेपानी सेवाको गुणस्तर पिन महत्वपूणर् सवाल रहेको छ । 
खानेपानी र सरसफाइ सेवामा समन्याियक पहुँचको सवाल पिन उि कै महत्वका साथ सम्बोधन गिरनु पन 
हुन्छ । सेवा नपुगेका जनसंख्यालाई सेवा पुयार्उनु यस के्षतर्को अक  पर्ाथिमकताको िबषय रहेको छ । 
िबिभ  शर्ोतहरूले फरक फरक आँकडा पर्स्तुत गरेतापिन सेवा नपुगेको जनसंख्या करीव ७–१५% को 
हाराहारी रहेको अनुमान छ । त्यो जनसंख्याको िहस्सा िनरपेक्ष रूपमा गाउँ, सहर तथा जुनसुकै 
पयार्वरणीय भूभागमा छिरएर रहेका हुन सक्दछन् । ती छुटेका जनसंख्याको िहस्सालाई बिलयो ससंयन्तर् 
माफर् त समेटनु पनमा िववाद नरहला । अन्य सवालका साथ साथै यस सवाल लाई भावी योजना तथा 
कायर्कर्महरूले ध्यान पुयार्उनु आबश्यक छ। बजेट ब्यबस्थाका अलावा सेवाबाट बिन्चत जनसंख्याको 
पिरिस्थित िववेचना गद उिनहरूको खानेपानी र सरसफाइ सुिबधामा पहुँचको मानवीय आबश्यकता पूित 
तफर्  सम्ब  सबै िक्त, समाज र संस्थाहरूले सामािजक दाियत्वका रूपमा िलई सामूिहक पर्यास केिन्दर्त 
गनुर् आबश्यक छ। िय सबै सवालहरूको यथोिचत सम्बोधन माफर् त मातर् सम्बत २०७४ सम्ममा सबैको 
लािग आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा भ े खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेतर्ले तय गरेको ध्येय पूरा 
हुनेछ । 
 

नेपाल सरकार िनणर्यानुसार संशोिधत नेपाल सरकारको िमित ९ पौष २०७२ को कायर् िवभाजन 
िनयमावली बमोिजम खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालयको कायर्के्षतर् देहाय बमोिजम तोिकएको छ । 

खानपेानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालय र पर्स्तािवत महाशाखा तथा शाखाहरुको कायर् िववरण: 
१. खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालयको कायर्िववरण:  

नेपाल सरकार (कायर् िवभाजन) िनयमावली, २०७२ को कर्म संख्या ८ मा खानेपानी तथा सरसफाइ 
मन्तर्ालयको कायर् के्षतर् दहेाय बमोिजम उल्लेख गिरएको छः 
१.  खानेपानी सम्बन्धी नीित, योजना तथा कायर्कर्मको तजुर्मा, कायार्न्वयन, अनुगमन, िनयमन र 

मूल्याँकन, 
२.  खानेपानी सरसफाइ तथा ढल िनकास, 
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३. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी वस्थापन बोडर्, 
४. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी िलिमटेड, 
५. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कायार्न्वयन िनदशनालय, 
६. नेपाल खानेपानी संस्थान, 
७. मेलम्ची खानेपानी िवकास सिमित तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना र अन्य खानेपानीसँग 

सम्विन्धत िवषय, 
८. खानेपानी महशुल िनधार्रण आयोग, 
९. नेपाल इिन्जिनयिरङ्ग सेवा िसिभल इिन्जिनयिरङ्ग समूहको  स्यािनटरी उपसमूहको स ालन । 

२. महाशाखागत कायर्  िववरण: 
पर्शासन महाशाखा: 
१) मन्तर्ालय तथा अन्तगर्तका सबै िनकायहरुमा काम सुचारु रुपले संचालन गनर् संगठनात्मक स्वरुप 

तथा कायर् पर्िकर्या सम्बन्धी अध्ययन िव ेषण गरी नीितगत रुपमा राय पेश गरी स्वीकृत भई आए 
बमोिजमको वस्था गन । 

२) मन्तर्ालय तथा अन्तगर्तका कायार्लयहरुमा आवश्यक जनशिक्तको वस्था¸ दरवन्दी सृजना, िरक्त 
पद पूत  सम्बन्धी कायर् गन  । 

३) मन्तर्ालयको पर्चिलत ऐन िनयम नीित अध्ययन गरी संशोधन पिरमाजर्न गनुर् पन भएमा राय साथ 
पेश गन । 

४) मन्तर्ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुमा कायर्रत कमर्चारीहरुका सम्वन्धमा पेश भएका फाइलहरुमा 
राय सिहत सिचव समक्ष पेश गन र िनणर्यानुसार कायर्हरु सम्पादन गन गरउने । 

५) मन्तर्ालयको लािग बजेट माग गन, स्वीकृित¸ रकमान्तर¸ शर्ोतान्तर¸ थप वजेट माग¸ अिख्तयारी 
पर्दान¸ केिन्दर्य तथा कायर् संचालन स्तरको लेखा संचालन र लेखा परीक्षणको वस्था गनर्  
लगाउने । 

६) िविभ  मन्तर्ालय, िवभाग तथा कायर्लयहरुबाट मािगएको परामशर्मा राय िदने वा आवश्यकता 
अनुसार राय सिहत पेश गरी िनणर्यानुसार जानकारी िदने वस्था िमलाउने । 

७) मन्तर्ालयलाई आवश्यक बजेट¸ भौितक सामागर्ी र जनशिक्तको िनयिमत आपिूतको वस्था 
िमलाउने । 

८) महाशाखा बीच समन्वय कायम गन र शाखा महाशाखाबाट भइरहकेा कामहरुको समन्वय र 
सुपरीवेक्षण गन/गराउने । 

९) अिधनस्थ कायर्को पर्गती िववरण तयार गराई आवश्यक िनदशन िदने र सिचव समक्ष राय सिहत 
पेश गन। 

१०) स्वदशेी तथा िवदशेी तािलम¸ छातर्बृित िवतरण आदीका सम्बन्धमा पेश भएका िवषयहरुमा 
पर्चिलत ऐन िनयम, पिरपतर् र कायम भएको नीित बमोिजम गन/गराउने । 

११) बेरुजु फछ्य ट सम्बन्धमा रेखदखे गरी आवश्यक िनदशन िदने। 
१२) स्वीकृत भए बमोिजम रकमान्तर खचर्को स्वीकृती, ठेक्का प ा¸ सदर¸ बदर तथा िललाम िबिकर् र 

िमनाह सम्बन्धी कायर्हरु गन । 
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१३) मन्तर्ालयको िजन्सी वस्थापन सम्बन्धी कायर् गन । 
१४) स्टोर िनरीक्षण गराउने र पर्ा  पर्ितवेदन अनुरुप आवश्यक कारवाही गराउने । 
१५) आफ्नो महाशाखा अन्तगर्तका िवषयमा मिन्तर्पिरषद् मा पेश हुने पर्स्तावको मस्यौदा तयार गरी पेश 

गन । 
१६) भौितक सामागर्ी, भवन, सवारी साधन आदीको संरक्षण, ममर्त संभार आदी िवषयमा रेखदखे 

िनयन्तर्ण र समन्वय गन । 
१७) अिधनस्थ कमर्चारीको काममा मागर्दशर्क भुिमका िनवार्ह गरी कमर्चारीहरुको सुपरीवेक्षण र 

आवश्यकता अनुसार िनदशन र िनयन्तर्ण समेत गन । 
३. कमर्चारी पर्शासन शाखा: 

१) मन्तर्ालय वा अन्तगर्तका कायर्लयहरुको आवश्यक जनशिक्तको संख्या िनधार्रण गरी नपुग भएमा 
पर्कृया पूरा गरी िनणर्य बमोिजम सम्बिन्धत िनकायहरुमा सहमितको लािग लेिख पठाउने । 

२) नेपाल सरकारको िनणर्य बमोिजम स्वीकृत दरबन्दीहरु िनजामती िकतावखानामा दतार् गराउने । 
३) मन्तर्ालय र अन्तगर्तका कायार्लयहरुमा िरक्त रहकेा पद पूितको लािग सम्बिन्धत िनकायमा माग 

गन र पद पूितको लािग िनयमानुसार छनौट भई आएका कमर्चारीहरुलाई िनयुिक्त, बढुवा तथा 
पदस्थापन गनर् कारवाही चलाई िनणर्यानुसार कारवाही गन । 

४) मन्तर्ालय अन्तगर्तका स्थायी¸ अस्थायी¸ करार¸ ज्यालादारी कमर्चारीहरुको िनयुिक्त, सरुवा, बढुवा, 
तािलम, पुरस्कार, रािजनामा वा कमर्चारी पर्शासन सम्बन्धी पेश भएका िबषयहरुमा आिधकािरक 
राय सिहत पेश गरी िनणर्य बमोिजमको कायर् गन/गराउने । 

५) िवभागीय कारवाही सम्बन्धी कारवाही शुरु गन र िनणर्यानुसार कारवाही गन वा सम्विन्धत 
िनकायमा लेखी पठाउने । 

६) मन्तर्ालय वा अन्तगर्तका पदािधकारीहरुलाई िनिम , कायम मुकाम, काज सम्बन्धी कारवाही गरी 
िनणर्यानुसार सम्विन्धत िनकायमा लेखी पठाउने । 

७) मन्तर्ालयको राजपतर्ािङ् कत तथा राजपतर् अनिङ् कत सम्पूणर् कमर्चारीहरुको िववरण तथा दरवन्दी 
अिभलेख अ ाविधक राख् ने । 

८) मन्तर्ालयका कमर्चारी सरुवा भइ अन्यतर् कायार्लयमा गएमा िक्तगत फाईल सम्विन्धत 
कायर्लयमा पठाउने वस्था गन । 

९) मन्तर्ालय वा अन्तगर्त कायार्लयका कमर्चारीहरुको हािजरी, गयल, िवदा रेकडर्को अिभलेख 
अ ाविधक राख्न लगाउने । 

१०) िवदशेी छातर्वृि  र अध्ययन भर्मणका लािग उम्मेदवार मनोनयनको लािग िनणर्याथर् पेश गन । 
११) िवदशेमा अध्ययन वा तािलममा जाने र फकर् ने िक्तहरुको िववरणहरु दरुुस्त राख्ने , राख्न  

लगाउने । 
१२) सम्व ता तथा स्तर िनधार्रण सम्बन्धी कायर् गन । 
१३) मन्तर्ालयले सम्प  गनुर् पन वढुवा सिमितको सिचवालय सम्बन्धी कायर् गन । 
१४) पर्शासिनक वेरुजु वस्थापन सम्बन्धी कायर् गन । 
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४. आन्तिरक वस्थापन तथा सुशासन पर्व र्न शाखा: 
१) कमर्चारीहरुको आन्तिरक खटन पटन र आन्तिरक वस्थापन सम्बन्धी कायर्हरु गन । 
२) मन्तर्ालयको लािग आवश्यक पिरवहन एवं संचार संयन्तर्को वस्थापन गन । 
३)   मन्तर्ालयको लािग आवष्यक सवारी साधन, मेिशनरी औजार तथा िजन्सी सामानहरुको खिरद, 

भण्डारण, आपुत ¸ ममर्त, सम्भार, िजन्सी िनरीक्षण तथा िललाम िबिकर्को वस्था गन । 
४)   मन्तर्ालयको सुरक्षा तथा सरसफाइको पर्वन्ध गन । 
५)   कमर्चारी बैठक आयोजना गन र सोको िनणर्य कायार्न्वयन गन/गराउने । 
६)   कमर्चारीहरुको पुरस्कार र दण्ड सम्बन्धी कायर् गन/गराउने । 
७) भर् ाचार, उजुरी र गुनासो वस्थापन सम्बन्धी कायर्हरू गन । 
८) मन्तर्ालय र अन्तरगत िनकायमा कायर्रत कमर्चारी र रा  सेवकको सम्पती िववरण सम्बन्धी कायर् 

गन । 
९) मन्तर्ालयका सबै कमर्चारीहरुको र मन्तर्ालय अन्तगर्तका रा.प. अिधकृतहरुको कायर् संपादन 

मूल्यांकन सम्बन्धी कायर् गन । 
१०) मन्तर्ालय र अन्तगर्तबाट सम्पादन गन कायर्हरुका सम्बन्धमा आइपन िविभन् न गुनासाहरुको 

छानिवन गरी गराई वस्थापन गन । 
११) मन्तर्ालय वा अन्तगर्तका कायार्लयहरुको सम्बन्धमा पर्ा  िविभ  उजुरीहरुका सम्बन्धमा छानिवन 

एवं कारवाही गनर् आवश्यक कायर् गन र सम्बिन्धत िनकायहरुमा लेखी पठाउने । 
१२) मन्तर्ालय वा अन्तगर्तका िनकायहरुमा सुशासन तथा पारदिशता कायम गनर् नेपाल सरकारको नीित 

ऐन कानूनको पिरपालना भए नभएको सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गन ।  
१३) नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको भर् ाचार िवरु को रणिनितक कायर्योजना अनुसार मन्तर्ालय र 

अन्तगर्तबाट हुनु पन कायर्हरु सम्पादन भए नभएको अनुगमन गन र सम्बिन्धत िनकायमा पर्गित 
िववरण पठाउने । 

१४) अिख्तयार दरुुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहायक फोकल पसर्न भई कायर् गन । 
१५) मन्तर्ालय र अन्तगर्तका िविभ  गुनासाहरुको सम्बन्धमा नोडल अिधकृत भई कायर् गन । 
१६) मन्तर्ालयको तफर् बाट सूचना अिधकृत भई कायर् गन। 
१७) पर्चिलत ऐन कानूनले तोके बमोिजम मन्तर्ालयले सम्पादन गनुर्पन उजुरी वस्थापन¸ सुशासन 

गुनासो वस्थापन सम्बन्धमा अन्य कायर् गन । 
५. आिथक पर्शासन शाखा: 

१) मन्तर्ालय र अन्तगर्त िनकायको साधारण तफर् को वािषक बजेट तयार गरी पेश गन । 
२) मन्तर्ालय अन्तगर्तका िवकास आयोजना तथा कायर्कर्म तजुर्मा गन कायर्मा योजना,  अनुगमन तथा 

वैदिेशक सहयोग महाशाखालाई सहयोग पुयार्उने । 
३) अिख्तयारी बाँडफाँड सम्बन्धमा पेश गन । 
४) स्वीकृत िबिनयोजन बमोिजम बजेट खचर्का लािग पेश गन । 
५) धरौटी राज  सम्बन्धी िववरण अ ाविधक राख् ने । 
६) केिन्दर्य लेखा तयार गन । 
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७) लेखा परीक्षण गराउने । 
८) मातहत िनकायको आिथक पर्शासन सम्बन्धी कायर्को अनुगमन गन । 
९) बेरुजुको अिभलेख राख् ने र बेरुजु फछ्य ट सम्बन्धी कायर् गन । 
१०) आिथक पर्शासन शाखासंग सम्बिन्धत कायर्को पर्गित िववरण तयार गन । 

६. कानून तथा फैसला कायार्न्यवन शाखा: 
१) ऐन, िनयम, गठन आदशे, िविनयमको मस्यौदा गन, मस्यौदा पिरमाजर्न गन आवश्यक कायर्को लािग 

अिघ बढाउने ।  
२) िविभ  िवषयमा मन्तर्ालय र अन्तगर्तका िवभाग, कायार्लयलाई आवश्यक कानुनी राय परामशर्  

िदने । 
३) मन्तर्ालयको तफर् बाट िलिखत जवाफको मस्यौदा एवं पर्ितउ र तयार गन । 
४) कानुनी पर्ितरक्षाको कारवाही गन। 
५) मन्तर्ालयको तफर् बाट गिरने वातार्, संझौता आदीमा सहभागी हुने, वातार्का बँुदा तयार गन, 

संझौताको मस्यौदा पिरमाजर्न गन । 
६) मन्तर्ालयको तफर् बाट नेपाल राजपतर्मा पर्काशन गिरने सूचनाहरुको मस्यौदा तयार गरी पिरमाजर्न 

सिहत सम्पादनका लािग सम्बिन्धत मन्तर्ालयमा पठाउने । 
७) सम्पािदत सूचनाहरु िनणर्यानुसार पर्काशनका लािग मुदर्ण िवभागमा पठाउने । 
८) मन्तर्ालयसँग सम्बिन्धत मानव अिधकार सम्बन्धी िवषयमा आवश्यक कायर् गन । 
९) मन्तर्ालय र मातहतका िनकाय पक्ष िवपक्ष हुने वा भएको मु ामा सम्बिन्धत अ ा अदालतमा िदइने 

उजूरी वा पर्ितवाद वा िलिखत जवाफ वा पुनरावेदनको िलखत तयार गन, पेश गन र 
महान्यािधवक्ताको कायार्लय माफर् त सम्बिन्धत अदालतमा पठाउने । 

१०) अदालतबाट भएका फैसला तथा िनदशनात्मक आदशेको कायार्न्वयन गन । 
७.   मन्तर्ीको िनजी सिचवालय 

१) िवभागीय मन्तर्ीको¸ पर्धानमन्तर्ी लगायतका अन्य मन्तर्ीसँग सञ् चार सम्पकर्  र समन्वय कायम गन / 
गराउने । 

२) मन्तर्ीसँगको समन्वय र िनदशनमा रही शुभकामना¸ मन्त ¸ वक्त  आिद मस्यौदा गन । 
३) मन्तर्ीको दिैनक कायर् सूची तयार गन । 
४) मन्तर्ी समक्ष सिचवबाट िनणर्य तथा िनदशनको लािग पेश हुन आएका िटप्पणी फाइल तथा अन्य 

महत्वपूणर् कागजातहरु मन्तर्ी समक्ष पेश गरी िनणर्यानुसार अिभलेख गरी कायार्न्वयनको लािग 
िफतार् पठाउने वस्था गन । 

५) मन्तर्ीलाई भेट गनर् आउने आगन्तुकलाई मन्तर्ीसँग समय िमलाउने र भेट गराउने । 
६) मन्तर्ीलाई आवश्यक िवषयमा राय परामशर् तथा सुझाव पेश गन । 
७) मन्तर्ीको भर्मण सम्बन्धी कायर्कर्म तथा सुरक्षा पर्वन्ध िमलाउन आवश्यक वस्था र समन्वय गन । 

८.  योजना, अनुगमन तथा वैदिेशक सहयोग महाशाखा 
१) मन्तर्ालय र अन्तगर्तका िविभ  िवकास आयोजनाहरुको तजुर्मा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गन र 

तत् सम्बन्धमा अन्तगर्तका िनकायहरु बीच समन्वय गन, गराउने ।   
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२) िनयिमत रुपमा मन्तर्ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुबाट संचािलत िवकास आयोजनाहरुको समीक्षा 
बैठकको आयोजना गन गराउने ।   

३) सम्बिन्धत महाशाखाको परामशर् समेत िलई मन्तर्ालय र अन्तगर्तका िनकायमा कायर्रत 
कमर्चारीहरुको दक्षता अिभबृि  गन खालका कायर्कर्महरुको योजना तजुर्मा गन गराउने ।   

४) दातृसंस्थाहरुको सहयोगबाट संचालन गिरने आयोजनाहरुको तजुर्मा कायर्मा वैदिेशक सहयोग 
सम्बन्धी कायर् गन ।   

५) वैदिेशक सहयोग सम्बन्धी नीितगत अध्ययन, अनुसन्धान¸ िवश् लेषण¸ पिरचालन, समन्वय र 
वस्थापन सम्बन्धी कायर् गन ।    

६) मन्तर्ालय अन्तगर्तका िविभ  िवकास आयोजना, पिरयोजना तथा िनकायहरुको वािषक योजना, 
कायर्कर्म, बजेट िसिलङ, बजेट तजुर्मा एवं स्वीकृित सम्बन्धी कायर् गन । 

७) मन्तर्ालय अन्तर्गर्तका वैदिेशक सहयोगमा संचािलत िवकास आयोजनाहरुको अनुगमन, मूल्यांकन तथा 
पर्गित समीक्षा गन । 

८) लैिगक सामािजक समावेिशकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीित तजुर्मा र कायार्न्वयन पक्षको 
अनुगमन गन । 

९. योजना तथा वदैिेशक सहयोग समन्वय शाखा  
१) सम्बिन्धत महाशाखाहरुसँग परामशर् िलई अन्तगर्तका आयोजना/कायर्कर्म संचालन सम्बन्धी नीित 

िनधार्रण गनर् पेश गन ।  
२) सम्बिन्धत महाशाखाहरुको समेत सहयोग िलई मन्तर्ालय, अन्तगर्तका िवभाग, िनकायहरुबाट 

संचालन गिरने कायर्कर्महरुको लािग सम्बिन्धत िवभाग, िनकायहरुबाट िववरण िलई कायर्कर्म तजुर्मा 
तथा बजेट पर्के्षपण गन ।   

३) अथर् मन्तर्ालय र राि य योजना आयोगसँग सम्पकर्  राखी आयोजनाहरु स्वीकृत गन गराउने सम्बन्धी 
कायर् गन ।   

४) राि य योजना आयोगबाट स्वीकृत आयोजनाहरुको िविनयोिजत बजेटको आधारमा िजल्ला तथा 
केन्दर्ीय आयोजनाहरुको बािषक कायर्कर्म स्वीकृत गन गराउने र सम्बिन्धत महाशाखाहरुलाई 
जानकारी गराउने ।   

५) िविनयोिजत बजेट अनुसार स्वीकृत भएका कायर्कर्म संशोधन सम्बन्धमा सम्बिन्धत महाशाखाको राय 
िलई संशोधन सम्बन्धी कायर् गन । 

६) मन्तर्ालय अन्तगर्त संचािलत िविभ  िवकास कायर्कर्म बीच समन्वय राखी कायर्कर्महरु दोहोरोपन हुन 
िनिदई उपलब्ध साधनको समुिचत उपयोगमा सघाउ पुर् याउने ।   

७) मन्तर्ालय अन्तगर्त संचालन हुने कायर्कर्म तथा आयोजनाहरुको लािग आवश्यक जनशिक्त पर्के्षपण एवं 
ितनको दक्षता अिभबृि  गन सम्बन्धी कायर्हरु गनर् पर्शासन महाशाखालाई सहयोग गन ।   

८) मन्तर्ालय अन्तर्गर्तका िविभ  िवकास आयोजना, पिरयोजना तथा िनकायहरुको वािषक योजना, 
कायर्कर्म, बजेट िसिलङ, बजेट तजुर्मा एवं स्वीकृत गराउने सम्बन्धी कायर् गन । 

९) वािषक योजना, कायर्कर्म तथा बजेट स्वीकृित सम्बन्धमा िविभ  िनकायहरु सँग समन्वय गन ।  
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१०)  मन्तर्ालय अन्तर्गर्तका िवकास आयोजनाहरु स ालन गन सम्बन्धमा िनणर्यानुसार िनदशन िदने 
सम्बन्धी कायर् गन । 

११) मन्तर्ालय र अन्तगर्त स्वदशेी तथा िवदशेी लगानी पर्ब र्न सम्बन्धी कायर् गन । 
१२) मन्तर्ालय र अन्तर्गर्त वैदिेशक सहयोग नीित सम्बन्धी कायर् गन ।  
१३) वैदिेशक सहयोगबाट संचालन हुने आयोजनाहरुका सम्बन्धमा भएका सम्झौतापतर् तथा अिभलेख 

अ ाविधक गरी राख् ने । 
१४) वैदिेशक सहयोगका लािग िवकास साझेदारको पिहचान गन ।  
१५) वैदिेशक सहयोगको पिरचालन, समन्वय र वस्थापन गन । 
१६) वैदिेशक सहयोग सम्बन्धी नीितगत अध्ययन, अनुसन्धान र िव ेषण गन । 
१७) वैदिेशक सहयोग अन्तर्गर्त संचालन हुने सवै कायर्कर्म तथा आयोजना तजुर्मा सम्बन्धी कायर् गन । 
१८) खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास, भवन र सहरी पुवार्धार िवकास, खानेपानी तथा सरसफाइ 

सम्बन्धी कायर्मा संलग्न वैदिेशक सहयोगबाट संचालन भएका आयोजनाहरुको समि गत िववरण 
अ ाविधक गरार्ई राख् ने । 

१९) अन्तराि य िवकास साझेदारहरुसँग समन्वय सम्बन्धी कायर् गन । 
२०) वैदिेशक सहयोग सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र िव ेषण गन । 
२१) मन्तर्ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुको वैदिेशक सहयोग सम्बन्धमा आई पन अन्य कायर् गन । 
२२) मन्तर्ालय र अन्तगतर्का िविभ  आयोजनामा कायर्रत िवदिेश परामशर्दाताको पर्वेशाज्ञा (VISA) 

िसफािरस सम्बन्धी कायर् गन ।   
२३) खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कायर्मा संलग्न अन्तरार्ि य गैरसरकारी संस्था तथा राि य गैर 

सरकारी संस्था संबन्धी योजना तजुर्मा तथा कायार्न्वयन संबन्धी कायर् गन । 
१०. अनगुमन तथा मलू्याङ्कन शाखा  

१) मन्तर्ालयका सम्बिन्धत महाशाखाहरुको समेत सहयोग िलई मन्तर्ालय र अन्तगर्तका आयोजनाहरुको 
पर्गित पर्ितवेदन तयार गरी अ ाविधक राख् ने र आविधक रुपमा समीक्षा गन ।   

२) मन्तर्ालय र अन्तगर्त संचािलत आयोजनाको कायार्न्वयन सम्बन्धी िनयिमत अनुगमन एवं मूल्याङ्कन 
गन र कायार्न्वयन पक्षमा दखेा परेका समस्याहरुको समाधानाथर् मन्तर्ालय स्तरीय िवकास समस्या 
समाधान सिमितको बैठकमा पेश गन र सम्बिन्धत महाशाखाहरुलाई जानकारी गराउने ।   

३) सम्बिन्धत महाशाखाहरुको समेत सहयोग िलई मन्तर्ालय अन्तगर्तका आयोजनाहरुको िनयिमत रुपमा 
अनुगमन गरी आयोजनाहरुको यथाथर् िस्थितको जानकारी मन्तर्ालयलाई उपलब्ध गराउने ।   

४) सम्बिन्धत महाशाखाहरुको समेत सहयोग िलई मन्तर्ालयस्तरीय िवकास समस्या समाधान सिमितको 
बैठकको आयोजना गन र आयोजनाहरुको पर्गित सम्बन्धमा मूल्याङ्कन पेश गन ।   

५) राि य िवकास समस्या समाधान सिमित र राि य योजना आयोगको केन्दर्ीय अनुगमन तथा 
मूल्याङ्कन महाशाखाबाट कारवाही गनुर्पन मन्तर्ालय सम्बन्धी िवषयमा आवश्यक कायर् गन ।   

६) राि य योजना आयोगको केन्दर्ीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट समय समयमा िनधार्िरत 
गिरने अन्य कायर् सम्पादन गन ।   

७) सम्बिन्धत महाशाखाहरु अन्तगर्तका िनकायहरुबाट पर्त्येक वषर् भए गरेका मूख्य मूख्य कायर्हरुको 
पर्गित िववरण पुिस्तका तयार गरी आिथक वषर् समा ी पिछ पर्काशन गन ।  
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८) िवकास आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरु तयार गरी सोको आधारमा 
आयोजनाहरुको िनयिमत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायर् गन । 

९) मन्तर्ालय र अन्तगतर्बाट संचािलत िविभ  िवकास आयोजनाहरुको आविधक समीक्षा सम्बन्धी कायर् 
गन ।  

१०) आयोजनाहरुको पर्भाव मूल्याङ्कन गन गराउने । 
११) लैिगक सामािजक समावेिशकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीित तजुर्मा तथा सोको 

कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन गन । 
१२) मन्तर्ालय र अन्तर्गर्तका िनकायहरुसंग सम्बिन्धत आविधक एवं वािषक योजना सम्बन्धी लैङ्गिक 

समानता तथा सामािजक समावेशीकरण कायर्कर्म तजुर्मा, कायार्न्वन, मूल्याँकन सम्बिन्ध कायर् गन ।  
१३) लिगक तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको Focal Person को रुपमा कायर् गरी समन्वय गन । 
१४) अन्तरार्ि य गैरसरकारी संस्थाका पर्स्तावहरु अध्ययन गरी रायसाथ िनणर्यका लािग पेश गन कायर्  

गन । 
११. क्षेतर्गत समन्वय तथा क्षमता अिभबिृ  शाखा 

१) के्षतर्गत समन्वय कायम गरी दक्ष, पर्भावकारी र जवाफदहेी खानेपानी तथा सरसफाई के्षतर्को 
िवकास गन । 

२) िवभािजत रुपमा कायर्रत खानेपानी तथा सरसफाईसँग सम्बिन्धत िनकायहरुलाई नेतृत्व पर्दान गद 
सबै कायर्कर्महरुलाई मुलपर्बाहमा ल्याउने । 

३) सेवा तथा सेवा पर्दायक (Utility Operators) हरुको मापदण्ड िनधार्रण एबं अनुगमन गन  
गराउने । 

४) के्षतर्गत समन्वयका लािग आवस्यक सन्जालको िनमार्ण गन गराउने । 
५) के्षतर्गत िनकायहरुसंग संयुक्त रुपमा योजना तजुर्मा, बजेट तथा कायार्कर्म तयार गनर् समन्वय गन 

गराउने । 
६) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नीित तथा कायर्कर्मको कायार्न्वयन िस्थितको अनुगमन गन 

गराउने । 
७) खानेपानी तथा सरसफाइ के्षतर्मा पर्ा  राि य तथा अन्तराि य अनुभव, अध्ययन, ज्ञान तथा 

िसपहरु के्षतर्गत िनकायहरु िबच आदान पर्दान गद आगामी कायर्कर्महरुमा समाबेस गरी 
कायार्न्वयन गन गराउने । 

८) के्षतर्गत िनकायहरुमा कायर्रत जनशिक्तको समयानुकुल क्षमता अिभबृिध्द गन गराउने । 
९) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी राि य ल य हािसल गनर् स्थािनय तथा दातृ िनकायहरु िबच 

समन्वय गन । 
१०) खानेपानी तथा सरसफाइ के्षतर्मा गैरसरकारी तथा िनजी के्षतर्को लगानी आकिषत गन वातावरण 

शृर्जना गनर् समन्वय गन । 
११) खानेपानी तथा सरसफाई के्षतर्को िबकासका लागी मध्यकािलन तथा दीघर्कािलन अबधारणाहरु 

तयार गन । 
१२) लैिगक सामािजक समावेिशकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीित तजुर्मा तथा सोको 

कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन गन । 
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१३) मन्तर्ालय र अन्तर्गर्तका िनकायहरुसंग सम्बिन्धत आविधक एवं वािषक योजना सम्बन्धी लैङ्गिक 
समानता तथा सामािजक समावेशीकरण कायर्कर्म तजुर्मा, कायार्न्वन, मूल्याँकन सम्बिन्ध कायर् गन ।  

१४) लिगक तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको Focal Person को रुपमा कायर् गरी समन्वय गन । 
१५) सहरी िवकास, आवास, भवन र सहरी पुवार्धारको िवकास, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी 

कायर्मा संलग्न अन्तरार्ि य गैरसरकारी संस्था तथा राि य गैर सरकारी संस्था संबन्धी योजना 
तजुर्मा तथा कायार्न्वयन संबन्धी कायर् गन । 

१६) अन्तरार्ि य गैरसरकारी संस्थाका पर्स्तावहरु अध्ययन गरी रायसाथ िनणर्यका लािग पेश गन कायर् 
गन । 

१७) मन्तर्ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुबाट गरीने िवकास िनमार्ण कायर्हरुमा जनसहभािगता सम्बन्धी 
िवषयमा Focal Person को रुपमा कायर् गन । 

१२. खानेपानी तथा वातावरण महाशाखा 
१) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेतर्को सम ीगत िवकास, िवस्तार र सम्वर् र्नको लािग उपयुक्त नीित, 

रणनीित तथा कायर्नीित तजुर्मा गन तथा िनणर्य कायार्न्वयको सुपरीवेक्षण र अनुगमन गन । 
२) खानेपानी तथा सरसफाई के्षतर्सँग संलग्न सरकारी, गैरसरकारी र िनजी संस्था तथा िनकायहरु 

वीच समन्वयकतार्को भूिमका िनवार्ह गन । 
३) खानेपानी तथा सरसफाई के्षतर्सँग सँग सम्बिन्धत पर्ािविधक, आिथक, सामािजक तथा 

वातावरणीय िवषयहरुमा मन्तर्ालयलाई परामशर् उपलब्ध गराउने । 
४) राि य स्तरमा गिठत वा गठन हुने सवै पर्कारको खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेतर् सँग सम्बिन्धत 

समन्वय सिमितको सिचवालयको कायर् गन । 
५) खानेपानी तथा सरसफाई क्षेतर्सँग संलग्न दातृरा हरु वीच समन्वय र सामन्जस्य कायम गनर् 

गराउन वैदिेशक सहयोग तथा गुणस्तर महाशाखालाई आवश्यक सूचना र परामशर् उपलब्ध 
गराउने र सहयोग गन । 

६)  दातृसंस्थाहरुको सहयोगमा संचालन गिरने खानेपानी तथा सरसफाई आयेजनाहरुको तजुर्मा, 
अध्ययन सिमक्षा र स्वीकृत गन कायर्मा वैदिेशक सहयोग तथा गुणस्तर महाशाखालाई आवश्यक 
सूचना तथा परामशर् उपलध गराउने, सहयोग गन । 

७)  खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेतर्को, वािषक वजेट र कायर्कर्म तयारी कायर्कर्म कायार्न्वयन 
पक्षको अनुगमन र मुल्याङ्कन तथा पर्गित सिमक्षा गनर् योजना, अनुगमन तथा वैदिेशक सहयोग 
महाशाखालाई आवश्यक पन सूचना तथ्याङ्क तथा परामशर् उपलब्ध गराने, सहयोग गन । 

८) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुको कायार्न्वयनको िसलिसलामा मातहतका िवभाग, 
संस्थान तथा सिमितहरुबाट िनणर्यका लािग मन्तर्ालयमा पेश हुने िवषयमा राय तथा परामशर् 
िदने । 

९)  मन्तर्ालय तथा अन्तर्गर्तका खानेपानी तथा सरसफाई क्षेतर्सँग सम्बिन्धत िवभाग, संस्थान तथा 
सिमितहरुसँग सरोकार पन ऐन िनयमहरुको तजुर्मा कायार्न्वयन अनुगमन र सुदिृढकरणको लािग 
ऐन िनयम परामशर् शाखालाई आवश्यक राय परामशर् उपलब्ध गराउने, सहयोग गन । 
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१०) खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेतर्को समुिचत िवकासको लािग िविभ  आयेजनाहरुको पूवर् 
सम्भा ता अध्ययन गन गराउने र सम्भा  आयेाजनाहरुको आधारमा योजना, अनुगमन तथा 
वैदिेशक सहयोग महाशाखासँग राय परामशर् िलई िदघर्कािलन योजना तजुर्मा गन र कायार्न्वयन 
िनकायहरुको माध्यमबाट कायार्न्वयको वस्था िमलाउने । 

१३. खानेपानी शाखाः 
१) जनताको खानेपानी आवश्यकताको पिरपूित गनर् राि य स्तरमा योजनाव  रुपमा अल्पकािलन 

तथा दीघर्कािलन कायर्कर्म तजुर्मा, कायार्न्वयन िनकाय र कायर्कर्महरु वीच केिन्दर्य स्तरमा 
समन्वय कायम गराउने । 

२) खानेपानी आयोजनाहरुको सेवाको वग करण गरी स्तर, पर्कृित, पर्िविध अनुसारको िविभ  
आनेपानी आयोजनाहरुको कायार्न्वयन पर्कृया िनधार्रण सम्बन्धी मागर्दशर्न तयार गन । 

३) सरकारी, गैरसरकारी तथा िनजी के्षतर्बाट संचािलत सहरी तथा गर्ािमण खानेपानी 
आयोजनाहरुबाट लाभािन्वत जनसंख्या, भएका उपलिब्धहरु, उपलब्ध सेवास्तर (गुणस्तर तथा 
पिरमाणात्मक) तथा अन्य स्थापकीय सूचनाहरु संकलन गन, िव ेषण गन तथा पर्ा  पिरणाम 
कायार्न्वयन िनकायहरुलाई उपलब्ध गराउने । 

४) खानेपानी आयोजनाहरु कायार्न्वयन गदार् पर्भावको मुल्याङ्कन गन गराउने तथा पर्ितकुल 
पर्भावलाई न्यूिनकरण गनर् उपयुक्त पर्िविधको पिहचान, अनुसन्धान, अध्ययन र पर्योग गनर् 
गराउन कायार्न्वयन िनकायहरुलाई मागर्िनदशन गन । 

५) गैरसरकारी तथा िनजी के्षतर्बाट संचािलत खानेपानी आयोजना कायार्न्वयन गनर् सहयोग उपलब्ध 
गराउने । 

६) ि पक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तरार्ि य संघ संस्थाहरुलाई खानेपानी कायर्कर्महरु तजुर्मा अनुगमन 
तथा मुल्यांकन गनर् पर्ािविधक टेवा पुर्याउने काममा सहयोग पुर्याउने । 

१४. वातावरण तथा िवपद वस्थापन शाखाः 
१) िवपद ्जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीित तजुर्मा तथा नीित कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन गन । 
२) िवपद ्पर्भािबत पिरवारको पुनःस्थापना सम्बन्धी नीित तजूर्मा गन तथा नीित कायार्न्वयन पक्षको 

अनुगमन गन । 
३) सम्बिन्धत महाशाखासंग सम्पकर्  र समन्वय गरी दातृसंस्थाहरुको सहयोगबाट स ालन हुने िवपद ्

वस्थापन सम्बन्धी आयोजनाहरुको तजुर्मा, अध्ययन, समीक्षा र स्वीकृत गराउने । 
४) िवपद ् वस्थापनलाई िवकास सम्बन्धी कायर्मा सहकायर् गनर् आवश्यक कायर् गन,  
५) िवपद ् वस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अिभवृि  सम्बन्धी कायर् गन । 
६) िवपद ् वस्थापन सम्बन्धमा वैदिेशक सहयोग तथा ऋण सम्बन्धी िवषयहरुमा मन्तर्ालयको नीित 

िनदशन अनुसार सम्बिन्धत िनकायहरुको सम्पकर्  समन्वय सम्बन्धी कायर् गन   गराउने । 
७) िवपद ् वस्थापन सम्बन्धी कायर्का लािग अन्य मन्तर्ालयहरुसँग समन्वय गन । 
८) वातावरण ब्यवस्थापन सम्बन्धी नीित तजूर्मा गन तथा कायार्न्वयन अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गन 

सम्बन्धी कायर् योजना । 
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९) पर्ारिम्भक वातावरणीय परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीय पर्भाब मूल्याङ्कन (EIA)  सम्बन्धी 
नीित तजूर्मा, कायार्न्वयन अनुगमन एवं मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायर् गन । 

१०) िविभ  िनकायहरुबाट पर्ा  मन्तर्ालयसँग सम्बिन्धत िवकास आयोजनाहरुको IEE वा EIA 
सम्बन्धी कायर् गन ।   

११) वातावरण सरसफाइ सम्बन्धी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थासंग समन्वय गरी आवश्यक कायर् 
गन ।  

१५. सरसफाइ तथा ढल शाखाः 
१) सरसफाइ सम्बन्धी नीित तजुर्मा तथा नीित कायार्न्वयन पक्षको अनुगमन गन । 
२) सम्बिन्धत महाशाखासंग सम्पकर्  र समन्वय गरी दातृसंस्थाहरुको सहयोगबाट स ालन हुने 

सरसफाइ सम्बन्धी आयोजनाहरुको तजुर्मा, अध्ययन, समीक्षा र स्वीकृत गराउने । 
३) ि पक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तरार्ि य संघ संस्थाहरुलाई सरसफाइ कायर्कर्म तजूर्मा, अनुगमन र 

मूल्याङ्कन गनर् पर्ािविधक टेवा पुर्याउने काममा सहयोग पुर्याउने । 
४) जनताको सरसफाई सम्बन्धी आवश्यकता पिरपूितगनर् योजनाव  रुपमा अल्पकािलन तथा 

दीघर्कािलन कायर्कर्म तजुर्मा गनर् र यस सँग सम्बिन्धत िनकाय र ितनीहरुका कायर्कर्म वीच 
समन्वय कायम गराउने । 

५) सहरी तथा गर्ािमण के्षतर्हरुमा वषार्ते तथा गाहर्स्थ ढल िनकास (सडक सतहको ढल वाहके) 
वस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाई आयजेनाहरुबाट लाभािन्वत जनसंख्या भएका 

उपलब्धीहरु र उपलब्ध सेवाको स्तर (गुणात्मक तथा पिरमाणात्मक) तथा अन्य वस्थापकीय 
सूचनाहरुको संकलन गन, िव ेषण गन तथा पर्ा  पिरणाम कायार्न्वयन िनकायहरुलाई उपलब्ध 
गराउने । 

६) ढल िनकास तथा सरसफाई आयोजनाहरु कायार्न्वयन गदार् वातावरणमा पन अनुकुल तथा 
पर्ितकुल पर्भावको िव ेषण गन/गराउने तथा पर्ितकुल पर्भावलाई न्यूिनकरण गनर् उपयुक्त 
पर्िविधको पिहचान अनुसन्धान अध्ययन र पर्योग गन गराउन कायार्न्वयन िनकायहरुलाई 
मागर्दशर्न गन । 

७) गैरसरकारी तथा िनजी के्षतर्बाट संचािलत सरसफाई आयोजनाहरु कायार्न्वयन गनर् सहयोग 
उपलब्ध गराउने । 
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मन्तर्ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुको बजटे िस्थित  
)आ.व .२०७३।७४(  

िस. 
न.ं िनकायहरु  /कायार्लयहरु   बजटे रु हजारमा  जम्मा  

  नेपाल सरकार 
िविनयोजन 

वैदिेशक ऋण /अनुदान 
िविनयोजन 

िवि य वस्था  

    नेपाल सरकार  बैदिेशक   

१  खानेपानी तथा सरसफाई 
मन्तर्ालय  

२७,८४,१९     २७,८४,१९  

२  शर्ी खानेपानी तथा ढल 
िनकास िवभाग  

८,३६,१४,१३  अनुदानः- ३९,३२,४३ 
ऋण- ५,२४,८२,६७  

  १४,००,२९,२३  

३  शर्ी मेलम्ची खानेपानी 
िवकास सिमित  

२,०७,०३,०२  ऋण-३,९१,४६,२७   ५,९८,४९,२९  

४  शर्ी आयोजना कायार्न्वयन 
िनदशनालय  

  १,७७,४४,८४  ऋण -
६,१२,४४,३६ 

७,८९,८९,२०  

५  शर्ी काठमाडौ ँउपत्यका 
खानेपानी वस्थापन 
बोडर्  

  ७२,००,००   ७२,००,००  

६  शर्ी नेपाल खानेपानी 
संस्थान  

  १,४६,३२,००   १,४६,३२,००  

७  शर्ी गर्ामीण खानेपानी 
तथा सरसफाइ कोष 
िवकास सिमित  

२०,१२,६९  अनुदानः -५० ,०८,६९  
ऋण-१,१०,५९,७१ 

  १,८०,८१,०९  

 जम्मा  २२,०७,४३,८० (िविनयोजन) १०,०८,२१,२० (िवि य)  ३२,१५,६५,००  

1%

43%

19%

25%

2% 4%
6%

िनकायगत बजेट 
खानेपानी तथा सरसफाई म त्रालय  

ी खानेपानी तथा ढल िनकास 
िवभाग  

ी मेल ची खानेपानी िवकास 
सिमित  

ी आयोजना कायार् वयन 
िनदशनालय  

ी काठमाड  उप यका खानेपानी 
यव थापन बोडर्  

ी नपेाल खानेपानी सं थान  

ी ग्रामीण खानपेानी तथा 
सरसफाइ कोष िवकास सिमित  
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नेपाल सरकार 
खानपेानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालय

  
कर्.म.  

बजटे उ.शी 
न ं

 आयोजनाको 
पर्थािमकता 

कायर्कर्म आयोजनाको नाम वािषक बजटे 

१ ३१३११६ p1 वातावरिणय सरसफाई आयोजना ३५९१५५ 

२ ३१३१०१ p3 राि य सुचना वस्थापन तथा अनुगमन आयोजना १३१६१ 

३ ३१३१०२ p1 खानेपानी सवेा िनयमन तथा पुनस्थार्पन कायर्कर्म ९५३०५७ 

४ ३१३१०३ p1 िडप टयूवेल आयोजना  (ममर्त सुधार) ८९४३६ 

५ ३१३१०४ p2 जनसाधन िवकास कायर्कर्म ४१६४३ 

६ ३१३१०६ p1 खानेपानी गणुस्तर सुधार कायर्कर्म ४०५५४२ 

७ ३१३१०९ p1 जलवायु पिरवतर्न पर्भाव न्यूिनकरण तथा उपयुक्त पर्िविध पर्ब र्न 
आयोजना १०११८२ 

८ ३१३११० p1 ढल िनमार्ण तथा पर्शोधन कायर्कर्म २०२१३९ 

९ ३१३१०७ p1 दोशर्ो साना शहिर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना ३६०४५५ 

१० ३१३१११ p1 खानेपानी तथा सरसफाइ सह–लगानी कायर्क्म ८१२४९९ 

११ ३१३११२ p1 सुक्खाके्षतर् (रामेछाप बृहत,पकरवास,ितमाल र यासोक) 
खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना 

६०९८३३ 

१२ ३१३११३ p1 तराइ मधेश खानेपानी सुधार कायर्कर्म ३००५५८ 

१३ ३१३१०८ p1 तेशर्ो साना शहिर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना १६८०६२४ 

१४ ३१३८०१ p1 गर्ामीण खानेपानी आयोजना ४५००० 

१५ ३१३८०२ p1 खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्कर्म ७०८०९९० 

१६ ३१३८०३ p1 उच्च /मध्यमस्तिरय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू ८२५००० 

१७ ३१३०१२ p1 खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग १२२६४९ 

१८ ५०११२८ p1 काठमाण्ड  उपत्यका खानेपानी वस्थापन बोडर् ६४०००० 

१९ ५०११७७ p1 ढल पर्शोधन केन्दर् ८०००० 

२० ३१३११४ p1 मेलम्ची खानेपानी आयोजना  ५९८४९२९ 

२१ ३१३११५ p1 गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्कर्म १८०८१०९ 

२२ ५०११३५ p3 काठमाण्ड  उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना 
िनदशानालय ३२०००० 

२३ 
५०११४५ (क) 

p1 
काठमाड  उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना २०५४०५०

५०११४५ (ख) 
काठमाड  उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (Additional 

Financing) 
२४७६९६४ 

२४ ५०११६७ p1 काठमाड  उपत्यका ढल वस्थापन आयोजना ३०४७९०६ 

२५ ५०११२६ p2 खानेपानी उत्पादन वृि  कायर्कर्म १३२२७०० 

२६ ५०११२७ p2 खानेपानी तथा ढल िनकास कायर्कर्म  १४०५०० 

२७ ३१३०११ p1 खानेपानी तथा सरसफाई मन्तर्ालय २७८४१९ 

      जम्मा ३२१५६५०० 

 



rf}dfl;s k|ltj]bg÷15 
 

खानपेानी तथा सरसफाई मन्तर्ालय 
आ.व. २०७३-०७४ को रातो िकताबमा पर्कािशत बजटे  

(रकम रु. हजारमा) 
ब.उ.िश.न ं आयोजना/ कायर्कर्मको नाम चालु  पूँजीगत  िव ीय जम्मा  ने.स. अनुदान ऋण 

313011 खानेपानी तथा सरसफाई मन्तर्ालय 47,179 231,240   278,419 278,419     

  खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग               

313012 खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 78,609 44,040 0 122,649 122,649     

313116 वातावरणीय सरसफाई आयोजना 171,555 187,600 0 359,155 286,255 72900   

313101 
राि य सूचना वस्थापन तथा अनुगमन 
आयोजना 13,111 50 0 13,161 11,161 2000   

313102 
खानेपानी सवेा िनयमन तथा पुनस्थार्पना 
कायर्कर्म 1,957 951,100 0 953,057 941,807 11250   

313103 डीप ुबबेल आयोजना (ममर्त सूधार) 526 88,910 0 89,436 89,436 0   

313104 जनसाधन िवकास कायर्कर्म 20,643 21,000   41,643 41,643 0   

313106 खानेपानी तथा गणुस्तर सुधार कायर्कर्म 5,542 400,000 0 405,542 381,542 24000   

313109 
जलवायु पिरवतर्न पर्भाव न्यूिनकरण तथा 
उपयुक्त  पर्िविध पर्वधर्न कायर्कर्म 1,182 100,000 0 101,182 101,182     

313110 ढल िनमार्ण तथा पर्शोधन  कायर्कर्म 2,139 200,000 0 202,139 202,139     

313107 
दोसर्ो साना शहरी खानेपानी तथा 
सरसफाई आयोजना 44,659 315,796 0 360,455 122,435 238020   

313111 
खानेपानी तथा सरसफाई सह लगानी 
कायर्कर्म 14,559 797,940 0 812,499 812,499     

313112 
सुख्खा क्षतर् खानेपानी आयोजना (रामछेाप 
वृहत,् पकरवास, ितमाल र यासोक) 15,974 593,859 0 609,833 609,833     

313113 तराई-मधेश खानेपानी सुधार कायर्कर्म 558 300,000 0 300,558 300,558     

313108 तेसर्ो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई 60,513 1,620,111   1,680,624 432,284 73 1248267 
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आयोजना 
313801 गर्ामीण खानेपानी आयोजना 0 45,000 0 45,000   45000   

313802 खानेपानी  तथा सरसफाई कायर्कर्म 644,836 6,436,154 0 7,080,990 3,080,990   4000000 

347805 
उच्च मध्यम स्तरीय ठूला खानेपानी 
आयोजनाहरु 0 825,000 0 825,000 825000     

  खानपेानी िवभागको जम्मा 1,076,363 12,926,560 0 14,002,923 8,361,413 393,243 5,248,267 

  गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाई कोष               

313115 गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाई कोष 125,812 1,682,297   1,808,109 201269 500869 1105971 
  मलेम्ची खानपेानी िवकास सिमित               

313114 *मेलम्ची खानेपानी आयोजना 73,113 5,911,816 0 5,984,929 2,070,302   3914627 
  जम्मा 1,322,467 20,751,913 0 22,074,380 10,911,403 894,112 10,268,865 
  िसिलङ् 1437400 13581924   15019324 8682986 341619 5994719 
  फरक -114,933 7,169,989 0 7,055,056 2,228,417 552,493 4,274,146 
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िव ीय तफर्  

 
काठमाण्डौ उपत्यका खानपेानी 

वस्थापन बोडर्  
जम्मा ने.स. अनुदान ऋण 

िनि त 
कायर्क्षतर् 

 तोिकएका 
 आयोजनाहरु 

3,404,875 

501177 ढल पर्शोधन केन्दर्    80000 80000     

मेलम्ची र 
िनि त 
 कायर्क्षतर् बाहके
 अन्यको जम्मा 

22,766,696 

501128 काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी 
वस्थापन बोडर् 

  640000 640000      
  जम्मा   720000 720000     

  नपेाल खानपेानी सस्थान   

501126 खानेपानी उत्पादन वृि  कायर्कर्म   1322700 1322700     

501127 खानेपानी तथा ढल िनकास कायर्कर्म       140500 140500     

  जम्मा       1463200 1463200     

  आयोजना कायार्न्वयन िनदशनालय               

501135 काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा 
सरसफाई  आयोजना िनदशनालय 

      320,000 105,599   214401 

501145 काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सुधार 
आयोजना 

      4531014 724455   3806559 

501167 काठमाण्डौ उपत्यका ढल वस्थापन 
आयोजना 

      3,047,906 944,430   2,103,476 

  जम्मा       7,898,920 1,774,484 0 6,124,436 

  



 

 

खानेपानी
खानेपानी
मेल ची 
ग्रामीण ख

6%

29%

ी तथा सरसफाइ 
ी तथा ढल िनकास
खानेपानी िवकास
खानेपानी तथा सर

rf}dfl;

च

पुजँ

9%

म त्रालय 
स िवभाग 
स सिमित 
सरसफाइ कोष िवक

l;s k|ltj]bg÷

चाल ुबजटे 

जीगत बजटे

4%

खानेपानी 
खानेपानी 
मेल ची ख
ग्रामीण ख

1%

8%

कास सिमित 

÷18 

81%

ी तथा सरसफाइ म
ी तथा ढल िनकास
खानेपानी िवकास 
खानेपानी तथा सर

म त्रालय 
स िवभाग 
 सिमित 
रसफाइ कोष िवककास सिमित 

62%

 

 



 

 

27%

84

rf}dfl;

िविनयो

िवि

1
8%

4%

l;s k|ltj]bg÷

ोजन तफर् को 

 

य तफर् को वज

1%

खानेपानी
खानेपानी
मेल ची 
ग्रामीण ख

1%

काठमाँडौ
नेपाल ख
आयोजन

÷19 

बजटे 

जटे 

64%

नी तथा सरसफाइ 
नी तथा ढल िनका
खानेपानी िवकास
खानेपानी तथा स

15%

डौ उप यका खाने
खानेपानी सं थान
ना कायार् वयन ि

म त्रालय 
ास िवभाग 
स सिमित 
सरसफाइ कोष िवक

नेपानी यव थाप
न 
िनदशनालय 

 

 

कास सिमित 

ापन बोडर् 
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खानेपानी तथा 
सरसफाइ म त्रालय 

खानेपानी तथा ढल 
िनकास िवभाग 

मेल ची खानेपानी 
िवकास सिमित 

ग्रामीण खानेपानी 
तथा सरसफाइ कोष 
िवकास सिमित 

चालु बजेट ४७१७९ १०७६३६३ ७३११३ १२५८१२ 
पूिजगत बजेट २३१२४० १२९२६५६० ५९११८१६ १६८२२९७ 
िविनयोजन २७८४१९ १४००२९२३ ५९८४९२९ १८०८१०९ 

० 

२०००००० 

४०००००० 

६०००००० 

८०००००० 

१००००००० 

१२०००००० 

१४०००००० 

१६०००००० 

बजे
ट 

 (ह
जा
रम
ा)

वजटे िवभाजन



rf}dfl;s k|ltj]bg÷21 
 

 

 

 

काठमाँडौ 
उप यका 
खानेपानी 

यव थापन बोडर् 

नेपाल खानेपानी 
सं थान 

आयोजना 
कायार् वयन 
िनदशनालय 

िवि तय तफर् को बजेट ७२०००० १४६३२०० ७८९८९२० 

० 

१०००००० 

२०००००० 

३०००००० 

४०००००० 

५०००००० 

६०००००० 

७०००००० 

८०००००० 

९०००००० 

बजे
ट 

 (ह
जा
रम
ा)

िवि य तफर् को बजटे
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खानपेानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालयको िनकायगत बजटे (रु हजारमा) 

िनकाय  वािषक वजटे चौमािसक 
वजटे 

चौमािसक 
खचर् 

वािषक खचर् 
पर्ितशत 

चौमािसक 
खचर् पर्ितशत कैिफयत 

खानेपानी तथा सरसफाई मन्तर्ालय  २७८४१९ २९७९८ १२८६९ 16.41 43.19 २० करोड रुिपया भौितक पुवार्धार 
तथा यातायत मन्तर्ालयमा िदन े

शर्ी खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग १४००२९२३ ३१६०८५४ ९९५३०५ 7.11 31.49   

शर्ी मेलम्ची खानपेानी िवकास सिमित  ५९८४९२९ २०१०१७८ १०४६७५३ 17.49 52.07   

शर्ी आयोजना कायार्न्वयन िनदशनालय ७८९८९२० ११६२१५४ ८४४१०७ 10.69 72.63   
शर्ी काठमाडौ ँउपत्यका खानेपानी 

वस्थापन बोडर्  ७२०००० ५६००० ५०००० 6.94 89.29   

शर्ी नेपाल खानेपानी संस्थान  १४६३२०० ३६९२६० ० 0.00 0.00 बजेट िनकासा नभएको 
शर्ी गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ 
कोष िवकास सिमित  १६४२४४६ ३८८९६६ २७०९२१ 16.49 69.65   

शर्ी गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ 
सुधार आयोजना कम्पोनेन्ट २ १६५६६३ ४३४०६ ६४५६ 3.90 14.87 

DSOS Consultancy को िनयुिक्त हुन 
नसकेको   ( पर्कृयामा रहकेो) 

जम्मा ३२१५६५०० 
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खानेपानी तथा 
सरसफाई 
म त्रालय  

ी खानेपानी 
तथा ढल िनकास 

िवभाग  

ी मेल ची 
खानेपानी िवकास 

सिमित  

ी आयोजना 
कायार् वयन 
िनदशनालय  

ी काठमाड  
उप यका 
खानेपानी 

यव थापन बोडर्  

ी नेपाल 
खानेपानी 
सं थान  

ी ग्रामीण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ कोष 
िवकास सिमित  

ी ग्रामीण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ सुधार 

आयोजना 
क पोने ट २ 

चौमािसक वजेट २९७९८ ३१६०८५४ २०१०१७८ ११६२१५४ ५६००० ३६९२६० ३८८९६६ ४३४०६ 

चौमािसक खचर् १२८६९ ९९५३०५ १०४६७५३ ८४४१०७ ५०००० ० २७०९२१ ६४५६ 

० 

५००००० 

१०००००० 

१५००००० 

२०००००० 

२५००००० 

३०००००० 

३५००००० 

रक
म 

 (ह
जा
रम
ा)

चौमािसक वजटे र खचर्
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पर्थम चौमािसक भौितक तथा िव ीय पर्गित 

िस .नं.  िनकायहरु/कायार्लयहरु भौितक 
ल य 

भौितक 
पर्गित 

िव ीय ल य 
रु हजारमा 

िव ीय खचर् रु 
हजारमा 

िवि य पर्गित 
% 

१  खानेपानी तथा सरसफाई मन्तर्ालय  १००  १.०५  २९७९८  १२८६९  ४३.१८  

२  शर्ी खानपेानी तथा ढल िनकास िवभाग  १००  ६७.३४ ३१६०८५४  ९९५३०५  ३१.४९   

३  शर्ी मेलम्ची खानेपानी िवकास सिमित  १००  ८४.५४ २०१०१७८  १०४६७५३  ५२.०७ 

४  शर्ी आयोजना कायार्न्वयन िनदशनालय  १००  ९०.५६ ११६२१५४  ८४४१०७ ७२.६३ 

५  शर्ी काठमाडौ ँउपत्यका खानेपानी 
वस्थापन बोडर्  

१००  ९६.०२ ५६०००  ५००००  ८९.२८ 

६  शर्ी नेपाल खानपेानी संस्थान  १००  १००  ३६९२६०  ०  ०.००  

७  शर्ी गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ 
कोष िवकास सिमित  

१००  ७२.५६ ३८८९६६  २७०९२१  ६९.६५ 

८  शर्ी गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाई 
सुधार आयोजना -कम्पोनेन्ट २   

१००  ३८.३९ ४३४०६  ६४५६  १४.८७ 

1.05

67.34

84.54

90.56

96.02
100

72.56

38.39
43.18

31.49

52.07

72.63

89.28

0

69.65

14.87

खानेपानी तथा 
सरसफाई म त्रालय  

ी खानेपानी तथा 
ढल िनकास िवभाग  

ी मेल ची 
खानेपानी िवकास 

सिमित  

ी आयोजना 
कायार् वयन 
िनदशनालय  

ी काठमाड  
उप यका खानेपानी 
यव थापन बोडर्  

ी नेपाल खानेपानी 
सं थान  

ी ग्रामीण खानेपानी 
तथा सरसफाइ कोष 
िवकास सिमित  

ी ग्रामीण खानेपानी 
तथा सरसफाइ 
सुधार आयोजना 
component-2 

िनकायगत प्रथम चौमािसक प्रगित िववरण

भौितक प्रगित िवि तय प्रगित 

        

िनकायगत पर्थम चौमािसक पर्गित िववरण
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पर्थम चौमािसक पर्गित पर्ितवदेन साराशं 
आ.व. २०७३।७४ 

बम 
सङ्ख्या 

बजटे 
उ.शी न ं

कायर्बम आयोजनाको 
नाम 

इकाइ 
बािषर्क लआय ूथम चौमािसक लआय ूथम चौमािसक ूगित 

ूितवेदन अविध सम्म यस आव को 
ूगित 

सूचकमा 
आधारीत 
ूमुख 
ूितफल/ 
उपलिब्ध 

कैिफयत 

पिरमाण भार बजेट पिरमाण भार बजेट पिरमाण भार खचर् खचर् 
ूितशत 

भािरत 
ूितशत 

खचर् खचर् 
ूितशत 

                                    १६ 

१ ३१३११
६ 

वातावरिणय 
सरसफाई आयोजना ूितशत १०० १०० ३५९,१५५ ६.१८ ६.१८ २२,२१० ४.३३ ४.३३ १,५०० ६.७५ ४.३३ १,५००.०

० 
०.४२   

यस अविधमा ३३ न.पा., 
१६६ गा.िब.स. खुल्ला 
िदशामुक्त क्षेऽ घोषणा 
भएको।  

२ ३१३१०
१ 

रािष्टर्य सुचना 
व्यवःथापन तथा 
अनुगमन आयोजना 

ूितशत १०० १०० १३,१६१ २१.३९ २१.३९ १,२५७ ११.८६ ११.८६ ३९.० ३.१० ११.८६ ३९.० ०.३०   

खानेपानी तथा 
सरसफाइको तथ्याङक 
अध्याविधक गनेर् काम 

भइरहेको । 

३ ३१३१०
२ 

खानेपानी सेवा 
िनयमन तथा 
पुनःथार्पन कायर्बम 

ूितशत ० ० ९५३,०५७ ०.०० ०.०
० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.००   

कायर्बम ःवीकृत हुने 
बममा रहेको 

४ ३१३१०
३ 

िडप टयूवेल 
आयोजना  (ममर्त 
सुधार) 

ूितशत १०० १०० ८९,४३६ ३२.११ ३२.११ २८,७१४ २४.७२ २४.७२ ८,३८६ २९.२१ २४.७२ ८३८६ ९.३८     

५ ३१३१०
४ 

जनसाधन िवकास 
कायर्बम ूितशत १०० १०० ४१,६४३ ११.४० ११.४० ४,७४८ ९.३७ ९.३७ १,४४० ३०.३३ ९.३७ १४४० ३.४६   

तािलमहरू सञ्चालन गरी 
११५ जना लाइ तािलम 
िदईएको । 

६ ३१३१०
६ 

खानेपानी गुणःतर 
सुधार कायर्बम ूितशत १०० १०० ४०५,५४२ १७.६९ १७.६९ ७१,७३० ११.५२ ११.५२ १३,९०४ १९.३८ ११.५२ १३९०४ ३.४३   

आयोजनाहरूको कायर्बम 
िःवकृत भइ 
िजल्लाहरूमा पुिगसकेको 
र िनमार्ण कायर्को लािग 
ठेक्का पट्टा / उपभोक्ता 
संःथाहरूसङ्ग सम्झौता 
ूकृयामा रहेको । 

७ ३१३१०
९ 

जलवायु पिरवतर्न 
ूभाव न्यूिनकरण 
तथा उपयुक्त ूिविध 
ूबद्घर्न आयोजना 

ूितशत १०० १०० १०१,१८२ १०.९३ १०.९३ ११,०५९ ९.३२ ९.३२ ७,०९८ ६४.१८ ९.३२ ७०९८ ७.०२   

िजल्ला ःतिरय 
आयोजनाहरूको उपभोक्ता 
सिमित सङ्ग सम्झौता 
लगायतका कमहरू 
भइरहेको , िवभागको 
िबयाकलापहरूको TOR  
तयारी हुँदै । 

८ ३१३११
० 

ढल िनमार्ण तथा 
ूशोधन कायर्बम ूितशत १०० १०० २०२,१३९ १८.४५ १८.४५ ३७,२९६ १०.०५ १०.०५ २,३७८ ६.३८ १०.०५ २३७८ १.१८   

बमागत आयोजनाहरू 
सञ्चालनमा रहेको, नया 
आयोजनाहरूको  िडपीआर 
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तयार हूदै । 

९ ३१३१०
७ 

दोौो साना शहिर 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ आयोजना 

ूितशत १०० १०० ३६०,४५५ ४१.४८ ४१.४८ १४९,४९९ २८.९१ २८.९१ ९८,१४५ ६५.६५ २८.९१ ९८१४५ २७.२३   

यस आ.व. मा २ वटा 
सहीत हाल सम्म १8 वटा 
आयोजनाहरू सम्पन्न 
भएको ।३ उप आयोजनाको 
िनमार्ण कायर् अिन्तम 
चरणामा पुगेको। 

१० ३१३११
१ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ सहÐलगानी 
कायर्क्म 

ूितशत १०० १०० ८१२,४९९ १७.०१ १७.०१ १३८,१८३ १४.९७ १४.९७ ३७,४९४ २७.१३ १४.९७ ३७४९४ ४.६१   

हनार्माडी आयोजनाको 
कामहरु समपन्न भइ भुक्तानी 
हुन बाकी। ११वटा 
आयोजनाको DPR अिन्तम 

चरणमा रहेको,२ वटा 
आयोजनाको DPR 

तयािरकायर्कोलािग ूःताव 

पेश भएको 

११ ३१३११
२ 

सुक्खाक्षेऽ (रामेछाप 
बहृत,पकरवास,ितमाल 
र यासोक) खानेपानी 
तथा सरसफाइ 
आयोजना 

ूितशत १०० १०० ६०९,८३३ २६.२२ २६.२२ १५९,९०० १८.५१ १८.५१ १९,८९८ १२.४४ १८.५१ १९८९८ ३.२६   

रामेछाप बहृत र ितमाल 

बहृतको ल.इ.revise 

भइरहेको,यासोकको tender 

invitation भएको,तानसेन 

कािलगण्डकी पाल्पाको काम 

शुरु चरणमा रहेको। 

१२ ३१३११
३ 

तराइ मधेश 
खानेपानी सुधार 
कायर्बम 

ूितशत १०० १०० ३००,५५८ २५.८५ २५.८५ ७७,६८५ १३.०० १३.००   ०.०० १३.००   ०.००   

Consultant िनयुिक्तको 
लािग RFP मुल्याङ्कनको 
कायर् भइरहेको 

१३ ३१३१०
८ 

तेौो साना शहिर 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ आयोजना 

ूितशत १०० १०० १,६८०,६२
४ 

४५.१६ ४५.१६ ७५८,९२५ २८.६६ २८.६६ ३४८,१७
० 

४५.८८ २८.६६ ३४८१७० २०.७२   

७ वटा आयोजनाहरूलाइ 
िनमार्णको दोौो चरणमा 
लैजान िनमार्ण कायर् सूचारू 
रूपमा भइरहेको । 

१४ ३१३८०
१ 

मामीण खानेपानी 
आयोजना ूितशत १०० १०० ४५,००० २६.५९ २६.५९ ११,९६५ २५.७६ २५.७६ १०,५४७ ८८.१५ २५.७६ १०५४७ २३.४४   

यस अविधमा २ वटा 
खा.पा.यो सम्पन्न भएको। 

१५ ३१३८०
२ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ कायर्बम ूितशत १०० १०० ७,०८०,९९

० 
२३.६५ २३.६५ १,३९३,२२

५ 
१६.१३ १६.१३ ३६७,७६

५ 
२६.४० १६.१३ ३६७७६५ ५.१९   

वािषर्क कायर्बम बमोिजम 
िनमार्ण कायर्को सम्झौता 
भएको र खानेपानीका 
पाइप, िफिटंग्स लगायत 
सामामीहरू उपलव्धीको 
कारवाही अिघ बढेको ।  

१६ ३१३८०
३ 

उच्च /मध्यमःतिरय 
ठूला खानेपानी 
आयोजनाहरू 

ूितशत १०० १०० ८२५,००० २६.२९ २६.२९ २३५,४७९ १६.५२ १६.५२ ५३,४०९ २२.६८ १६.५२ ५३४०९ ६.४७   

वािषर्क कायर्बम बमोिजम 
िनमार्ण कायर्को सम्झौता 
भएको र खानेपानीका 
पाइप, िफिटंग्स लगायत 
सामामीहरू उपलव्धीको 
कारवाही अिघ बढेको ।  
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१७ ३१३०१
२ 

खानेपानी तथा ढल 
िनकास िवभाग ूितशत १०० १०० १२२,६४९ ५६.४६ ५६.४६ ५८,९७९ ३५.१९ ३५.१९ २५,१३२ ४२.६१ ३५.१९ २५१३२ २०.४९   

िवभागको पिरसरमा 
कायार्लय भवन िनमार्ण 
कायर् अिन्तम चरण रहेको।   

१८ ५०११२
८ 

sf&df)*f} pkTosf 
vfg]kfgL Joj:yfkg 
jf]*{ 

  १०० १०० ६४०,०००   ४०.०० ५६,०००   ४०.०० ५०,००० ८९.२९ १००.०० ५०००० ७.८१   

  

१९ ५०११७
७ 

(n k|zf]wg s]Gb|   १०० १०० ८०,०००                       
  

२० ३१३११
४ 

मेलम्ची खानेपानी 
आयोजना    

  
३३.७२ ५,९८४,९२

९ 
  ११.२० २,०१०,१७

८.०० 
  ९.४७ १,०४६,७

५३ 
५२.०७   १,०४६,७

५३.०० 
१७.४९

० 
  

  

२१ ३१३११
५ 

मामीण खानेपानी 
तथा सरसफाइ 
कायर्बम 

    22.00 १८०८१०९   2.58 388966   १.८० २७०९२१ ६९.६५ ७२.५६ २७०,९२
१.०० 

१४.९८     

२२ ५०११३
५ 

काठमाण्डौं उपत्यका 
खानेपानी तथा 
सरसफाई आयोजना 
िनदेर्शानालय 

    2.07 320000   0.794 125300   ०.६५ ०.०० ०.०० ३१.४० ०.०० १७.०४     

२३ ५०११४
५(क) 

sf&df)*f} pkTosf 
vfg]kfgL ;'wf/ 
cfof]hgf 

    ३२.४६ २०५४०५०
.०० 

  ६.५९ ४२२६७१.
००   ६.५९ ४२२७७१ १००.०२ २०.३० ९०२६९७

.०० ४३.९५ 
    

  
५०११४

५(ख) 

sf&df)*f} pkTosf 
vfg]kfgL ;'wf/ 
cfof]hgf 
-Additional 
Financing) 

    २२.५७ २४७६९६४
.०० 

  ४.२६ ४९८३३७.
००   ३.२० २९७८३६ ५९.७७ १४.१८ २९७८३६

.०० १२.०२ 

    

२४ 
५०११६

७ 

sf&df)*f} pkTosf 
(n Joj:yfkg 
cfof]hgf 

    २०.२४ ३०४७९०६   १.०८ ११५८४६   १.०८ १२३५०० १०६.६१ ५.३४ २९७८३६
.०० १०.१० 

    

२५ 
५०११२

६ 
खानेपानी उत्पादन 
विृद्ध कायर्बम     १००.०० १३२२७००   १०.०० १३२२७०   १०.०० ० ०.०० २८.०० ०     

िनकासा ूाप्त नभएको ।  
२६ ५०११२

७ 
खानेपानी तथा ढल 
िनकास कायर्बम      १००.०० १४०५००   १०.०० १४०५०   १०.०० ० ०.०० २६.०० ०     

२७ ३१३०१
१ 

खानेपानी तथा सरसफाई 
मन्ऽालय 

    १००.०० २७८४१९   ३८.०० २९७९८   १६.४१ १२८६९ ४३.१९ ०.४० १२८६९ ४.६२     

    जम्मा       ३२१५६५००  ५३१ ६९५४२७०  ३७८ ३२१९९५५   ३८७४२१७       

पर्थम चौमािसक भौितक पर्गित पर्ितशत=७१.१४ %  
पर्थम चौमािसक िव ीय पर्गित पर्ितशत=४६.३% 
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खानेपानी तथा सरसफाई मन्तर्ालयको आ.व. २०७३।७४ को  पर्थम 
चौमािसकको उल्लेखनीय उपलब्धीहरु 

ब .सं.   िनकाय  कायर्बम उपलब्धी 

१ खानपेानी तथा ढल 
िनकास िवभाग  

वातावरणीय सरसफाई 
आयोजना 

३३ न .पा. , १६६ गा िब स खुल्ला िदशामुक्त क्षेतर् 
घोषणा। 

दोसर्ो साना शहरी खा  .पा .
आ.  

१८ आयोजनाहरु समप , ३ आयोजनाको काम 
अिन्तम चरणमा । 

खानेपानी तथा सरसफाई सह-
लगानी का. 

११ वटा आयोजनाको DPR अिन्तम चरणमा, २ 
वटा (DPR) को लागी पर्स्ताव पेश । 

सुक्खा क्षेतर् खानेपानी तथा 
सरसफाई आयोजना 

रामेछाप बृहत र ितमाल बृहतको ल .इ. revise 
भइरहकेो,यासोकको tender invitation 
भएको,तानसेन कािलगण्डकी पाल्पाको काम शुरु 
चरणमा रहकेो । 

तराइ मधेश खानपेानी सुधार 
कायर्कर्म 

Consultant िनयुिक्तको लािग RFP मुल्याङ्कनको 
कायर् भइरहकेो । 

तेशर्ो साना शहिर खानेपानी 
तथा सरसफाइ आयोजना 

७ वटा आयोजनाहरूलाइ िनमार्णको दोशर्ो चरणमा 
लैजान िनमार्ण कायर् सूचारू रूपमा भइरहकेो । 

२ मलेम्ची खानपेानी 
िवकास सिमित  मेलम्ची खानेपानी आयोजना 

–हडेवक्सर् िनमार्ण कायर्को १००० घ.िम.  ओपन कट 
भएको र RL१४६५ मी.  सम्ममा रक सपोटर्को काम 
भएको ।  Headworks Access road मा ३५ घ .मी .
Gabion िनमार्ण गन कायर् सम्प  भएको । 
– चालु आ .ब मा ३२७० मीटर समेत गरी जम्मा 

२११९३ मी .सुरुङ्ग िनमार्ण भएको  । 
–चालु आ.ब. को हालसम्ममा३२१२ घ.मी.  समेत 
समगर्मा२०२५० घ.मी. कर्िकर्ट ढलान कायर् सम्प  
भएको छ । हालसम्म ९८५ कायर् सम्प  । 

३ 
आयोजना 

कायार्न्वयन 
िनदशानालय 

sf&df)*f} pkTosf 
vfg]kfgL ;"wf/ cfof]hgf 

ljt/)f ;+hfn k|)ffnLsf] 3 Kofs]hsf] sfo{ z'? 
eO{ hDdf 673 ls=ld= dWo] 427 ls=ld= 
kfOk h*fg eO;s]sf] . 
 

yf]s ljt/)f k|)ffnL lj:tf/ sfo{ cGtu{t 
laleGg ltgj^f Kofs]hsf] lgdf{)f sfo{ 
;Demf}tf eO{ 400 b]lv 1400 ld=ld= Jof;sf] 
kfOk 51 ls=ld= dWo] 21 ls=ld= lj%\ofpg] 
tyf 6 :yfgdf l/h/Ejfo/ \̂of+s lgdf{)f sfo{ 
;+rfng eO{ sl/j 64 k|ltzt sfo{ ;DkGg 
ePsf] . 
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sf&df)*f} pkTosf 
vfg]kfgL ;"wf/ cfof]hgf 
-Additional Financing) 

yf]s ljt/ण k|णffnL lj:tf/ sfo{sf] nflu ;Demf}tf 
eO{ kfOk pknJwL ug]{ sfd ePsf] / ljleGg ३ 

:yfgdf l/h/Ejfo/ ट्याङ्क lgdf{ण sfo{ ug]{ dWo] 
eQmk'/sf] िटगीनी lgdf{ण sfo{ z'? ePsf] .  
ljt/ण ;+hfn k|णffnLsf] sfo{ ubf{ eTsLPsf] 
सडकको k'g/:yfkg ug{sf] ul/Psf] jf]nkq ;Demf}tf 
eO lgdf{ण sfo{ z'? ug{ tof/L  
ePsf] .

  
sf&df)*f} pkTosf (n 
Joj:yfkg cfof]hgf 

u'Xo]Zj/Lsf] (n k|zf]wg s]Gb|sf] af]nkq 
;Demf}tf e} lgdf{)f k"j{ ul/g] ;e]{If)f eO 
l*hfOg sfo{ eO/x]sf] . 
;Nnf#f/L, sf]*\s' / wf]aL#f^ (n k|zf]wg 
s]Gb| lgdf{)f sfo{sf] af]nkq ;Demf}tf ug{sf] 
nflu Letter of Acceptance lbPsf]  
xg'dGt]sf] lsgf/df OG^/;]K^/ lgdf{)fsf] nflu 
&]s]bf/ ;+u ;Dem}ftf eO lgdf{)f sfo{ z'? 
ePsf]] . 
dgf]x/f gbLsf] lsgf/df OG^/;]K^/ lgdf{)fsf] 
nflu &]s]bf/ ;+u ;Dem}ftf eO lgdf{)f sfo{ 
z'? ug]{ tof/L ePsf]] . 

४ 
गर्ामीण खानपेानी 

तथा सरसफाइ  
कोष िवकास सिमित  

गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ 
कायर्कर्म 

यस  अविधमा १६ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजनाहरू सम्प  भइर् १९२१७ गर्ामीण जनता सरुिक्षत 
खानेपानीबाट लाभािन्वत भएका छन ्।  
पर्त्येक धरधुरीमा धरायसी शौचालय िनमार्ण भई खुल्ला 
िदसामुक्तर खुल्ला िदसामुक्त प ातको पूणर् सरसफाइ 
घोषणाको कायर्कर्म शुरु हुने कर्ममा रहकेो । यस मंिसर 
मिहनामा लिलतपरुको ३, रौतहट १ तथा धािदङको १ 
गा।िव।स। खुल्ला िदसामुक्त घोषणा भएको । 
दश  समूहमा िबकास चरणको ५६२ आयोजनाहरूको 
सम्झ ता गिर िवस्तृत सभ िडजाइन, ल .इ .तयार , िनमार्ण 
पूवर्का तािलमहरु, समुदायको नगद जम्मा गन आिद कायर् 
शुचारू रहकेो । 
खुला िदसा मुक्त र खुला िदसा मुक्त प ातको पूणर् 
सरसफाइ कायर्कर्मको लािग ४०१ वटा गा .िव.स .र न.पा .

वाडर् लािग १०७ वटा सहयोगी संस्था संग सम्झौता भइ  
कायर् अिध बढेको । 
५६२ आयोजनाका किरव ५००० उपभोक्ता सिमितका 
पदािधकारी लगायत उपभोक्ता लाई क्षमता अिभबृि  
सम्बिन्ध तािलम िदइएको । 
सहयोगी संस्थाका १४२ जना ईिन्जिनयर तथा १६४ जना 
वास अिफसर कमर्चारीहरूलाई कायर्कर्म संचालन सम्बिन्ध 
तािलम िदइएको ।  
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समस्याहरु तथा समाधानका उपायहरु 
िस.न.ं िनकायहरु/ कायार्लयहरु समस्या समाधानको उपाय 

१  खानेपानी तथा सरसफाई 
मन्तर्ालय  

कायर्स्थलको अभाव  मन्तर्ालयको सभाकक्ष बनाउन राजनैितक र 
पर्शासिनक पहल हुनुपन ।  

२  शर्ी खानपेानी तथा ढल 
िनकास िवभाग  

आयोजनाको लागतको तुलनामा बजेट 
िबिनयोजन ज्याद ैन्यून भएको हुदंा 
स ािलत आयोजना सम्प  हुन धेरै बषर् 
लाग्ने गरेको ।  

 

सन् २०१७ सम्ममा २७ पर्ितशत 
जनतालाइ मध्यम तथा उच्च स्तिरय 
खानेपानी सवेा पुयार्उने राि य ल य 
हािसल गनर् भिनएकोमा हाल सम्म १५ % 
लाई मातर् उपलब्ध भएको । 

खानेपानी गणुस्तर सुधार कायर्कर्म स ालन 
गरीएको ।खानेपानी सुरक्षा योजना(WSP) 
पर्त्येक िजल्लामा किम्तमा ितनवटा िस्कमहरूमा 
स ालन गिरएको । 

पर्ािविधक जनशिक्तको अभाव इन्जिनयरहरु काजमा खटाइिदन िनवदेन गरेको 

सुपिरवेक्षण तथा परामशर् सेवाको किम परामशर् सवेा िनयुिक्त गन पर्िकर्या मा रहकेो 

३  शर्ी मेलम्ची खानेपानी 
िवकास सिमित  

–  िसन्धु ग्याल्थुम खण्ड तथा 
सुन्दरीजल िसन्धु खण्डको िबिभ  
चेजेजहरुमा कमजोर च ान भेिटएको ।  
– िनमार्ण वसायीले शर्ोत पिरचालन 
गनर् नसकेको ।  
– उपकरणहरुको Breakdown 
भएको ।  

 -िनमार्ण सामागर्ीको पर्या  भण्डारण गनर् 
िनमार्ण वसायीलाई आवश्यक वस्था 
िमलाउन िनदशन िदइएको ।  
 -थप उपकरणको वस्था गनर् िनदशन 
गिरएको ।  
– कमजोर च ान रहकेो स्थानमा सरुुङ्ग 
ख े कायर्का लािग बैकिल्पक उपायहरुको 
अध्ययनका लािग िनमार्ण वसायी तथा 
परामशर्दातालाई िनदशन गिरएको ।  

४  शर्ी आयोजना कायार्न्वयन 
िनदशनालय  

सडक ख े स्वीकृतीमा जिटलता र 
सडक िवस्तारका कारण पाईप लाईन 
िवछ्याउन ेकायर्को समन्वय गनर् समय 
तथा कायर् लागत थप लाग्ने गरेको 
Utility relocation गनर् Design 
Review गनुर्पन । 
अन्तर िनकाय समन्वयको कमी ।  

 

५  शर्ी काठमाडौ ँउपत्यका 
खानेपानी वस्थापन 
बोडर्  

कानूनी जिटलताले गदार् जग्गा सुरक्षा 
तथा जग्गा अिधगर्हण कायर्मा िढलाई । 

िविभ  सम्विन्धत िनकायहरुसँग समन्वय 
गरी समाधानका लािग पर्यास गिरएको ।  

६  शर्ी नेपाल खानपेानी 
संस्थान  

  

७  शर्ी गर्ामीण खानेपानी तथा 
सरसफाइ कोष िवकास 
सिमित  

खास उल्लेखनीय समस्या यस 
अविधमा दखेानपरेको ।  
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बरेुज ुअकं र फछ्यौट िस्थित 

िस .नं .  िनकायहरु /कायार्लयहरु  बरेुज ुअकं रु हजारमा फछ्य ट अकं 
रु हजारमा  

फछ्य ट 
पर्ितशत (%)  

१  खानेपानी तथा सरसफाई मन्तर्ालय  ०  ०  ०  

२  शर्ी खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग  ९८७३३३  ४१२८१  ४.१८ 

३  शर्ी मेलम्ची खानपेानी िवकास सिमित  २९१६२७५  १९९९१०  ६.८५ 

४  शर्ी आयोजना कायार्न्वयन िनदशनालय  १५७३७६८  ७६७२  ०.४९  

५  शर्ी काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी िलिमटेड ५४४९  ० ०  

६  शर्ी गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष 
िवकास सिमित  

१६२४६  ०  ०  

७  खानेपानी महशुल िनधार्रण आयोग  १९६७२  ०  ०  

 जम्मा  ५५१८७४३  २४८८६३  ४.५१ 
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मलेम्ची खानेपानी आयोजना 
आयोजना सुरु िमितः २०५५।५६ 
आयोजना संम्प  हुने िमितः२०७४।७५ 
आयोजनाको कुल लागतः २८७.४ िमिलयन अमेिरिक डलर (२३ अवर् ४५ करोड८७ लाख) 
ब.उ. िश. नं.  ३११४१४ 
आ.व. २०७३।७४  

चालु०७३।७४ आ.व. का मखु्य-मुख्य कायर्हरुः 

क) हडेवक्सर् िनमार्ण -६०%  
ख) सुरुङ्ग िनमार्ण -९ िक.मी. (िनमार्ण सम्प  हुने)  
ग) पानी पर्शोधन केन्दर् िनमार्ण -१०% (िनमार्ण सम्प  हुने)  
घ) सामािजक उत्थान कायर्कर्म  
ङ) वातावरण वस्थापन कायर्कर्म 
च) क्षितपुित तथा पुनवार्स संबिन्ध कायर्कर्म  

पिहलो चौमािसक अविधको लक्ष तथा पर्गित 

मुख्य-मुख्य 
िकर्याकलाप 

जम्मा 
पिरमाण 

पर्थम 
चौमािसक    

लक्ष 

पर्थम 
चौमािसक 

पर्गित 

सुरुदिेख 
हालसम्मको  

पर्गित 
कैिफयत 

हडेवक्सर् िनमार्ण 
(पर्.श.) 

 
१०० २० १३ ४२.०० 

१००० घ.मी .ओपनकट 
तथा रक सपोटर्को कायर् 
सम्प  भएको । 

सुरुङ्ग िनमार्ण कायर् 
(िक.मी.) 

२७.५८४ ३ ३.२७ ३१.१९  

पानी पर्शोधन केन्दर् 
िनमार्ण  कायर् 
(पर्.श.) 

१०० ८ ७.२५ ९३.७५  चालु आ.व.मा २२१३ 
घ.मी. कंिकर्ट ढलान कायर् 
सम्प  । 

बजटे िबिनयोजन तथा खचर्  )रु हजारमा(  काितक मसान्त सम्मको 

नं. िववरण वािषक बजेट पिहलो 
चौमािसक बजेट 

पिहलो 
चौमािसक खचर् खचर् % वािषक बजेटको 

तुलनामा खचर् % 

१  पूिजगत  ५,९१,१८,१६  १,९८,५८,३२  १,०२,४४,३४ ५१.५८  १७.३२  

२  चाल ु    ७,३१,१३  २,६३,४६  २,२३,१९  ८४.७७  ३०.५२  

जम्मा   ५,९८,४९,२९  २,०१,०१,७८ १,०४,६७,५३ ५२.०७  १७.८४  
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पिहलो चौमािसकको पर्गित 

भौितक पर्गितः ८४.५२% 
िबि य पर्गितः५२.०७% 

आयोजनाको हाल सम्मको पर्गितः 

भौितक पर्गितः ८८.८३% 
िबि य पर्गितः ८२.२३% 
०७३ काितक मसान्त  सम्मको जम्मा खचर्ः १९ अबर् २९करोड ११ लाख०३ हजार 
 चालु आ.व.को यस आविधमा ३.२७ िक.मी. समेतगिर जम्मा २१.१९५ िक.मी. सुरुङ्ग  िनमार्ण  कायर् 

सम्प  (सुरु दिेख हाल सम्ममा किरव  ७६.८३% पर्गित हािसल भएको) ।  
 पानी पर्शोधन केन्दर्को ७.७५%  िनमार्ण कायर् सम्प  भई जम्मा ७३.७५% पर्गित हािसल भएको । 

(िविभ  ईकाईहरुमा २२१२ घ.मी. समेतगिर जम्मा २०२५० घ.मी. कंकर्ीट ढलान कायर्   सम्प  ।) 

आयोजनाको हालको अवस्था 

 चालु आ.व.को यस आविधमा ३२.७० िक.मी. समेतगिर जम्मा २१.१९५ िक.मी. सुरुङ्ग  िनमार्ण  कायर् 
सम्प  (समगंर्मा ७६.८३% पर्गित हािसल भएको)।  

 पानी पर्शोधन केन्दर्को ७.७५%  िनमार्ण कायर् सम्प  भई कुल जम्मा ९३.७५% पर्गित हािसल भएको । 
(िविभ  ईकाईहरुमा २२१२ घ.मी. समेतगिर जम्मा २०२५० घ.मी. कंकर्ीट ढलान कायर्   सम्प  ।) 

 पानी पर्शोधन केन्दर्को क्षमता िबस्तारका लािग परामशर्दाता पिरचालन गिरएको । 
 मेलम्ची चरण-२ (यािङर् –लाक शर्ोत थप) को अध्ययन कायर्कालािग िडजाईन परामशर्दाता छनौट  

गिरएको । 
 ग्याल्थुम अपिस्टर्म तथा िसन्धु अपिस्टर्म मा कमजोर च ान दिेखएको  । 
 सामिजक उत्थानका कायर्कर्महरुको संचालनका लािग उपभोक्ता सिमितहरु संग सम्झौता भइरहकेो 
 आयोजनाको दोशर्ो चरणको िनमार्णकायर्का लािग आवस्यन मुख्य पर्वेसमागर्को टर्याक ओपन पिछ स्थािनय 

उपभोक्ता सिमित माफर् त टर्याक वाईडेिनङको कायर् सुरु गिरएको । 

आयोजनाका मखु्य समस्या तथा चनुौितहरु 

• िनमार्ण वसाियको कमजोर वस्थापन । 
• भौगिभक जिटलता तथा पिरवितत च ानहरु ।  
• िनमार्ण वसायीको औजार , उपकरणहरु तथा पाटर्सहरुको को पर्या   जगेडा वस्था ।  

समस्या समाधनका लािग गिरएका पर्यासहरु 

कमजोर च ान दिेखएको अवस्थामा सुरुङ्ग िनमार्ण कायर्को बैकिल्पक उपायहरुको अध्ययन  भएको र     
िनमार्ण वसायी संग पर्स्ताव माग गिरएको  ।  
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यस मन्तर्ालयको पर्थम चौमािसक पर्गित सिमक्षा िमित २०७३।०८।३० गत ेसम्प  गिरएको िथयो । 
सो अवसरमा 

मानिनय राज्य मन्तर्ीज्यबूाट भएको िनदशन 

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालयका मानिनय राज्य मन्तर्ी िदपक खड्का ज्यूले यस मन्तर्ालयको पर्थम 
चौमािसक पर्गित समीक्षामा खानेपानी तथा सरसफाइ जनताको आधारभूत आवश्यकताको िवषयवस्तु भएकाले 
मौिलक हकको रुपमा रहकेो औलँाउद ैनेपाल जलशर्ोतको धिन दशे भएतापिन खानेपानीको उपलब्धता नभएको 
बताउनु भयो । खानेपानी तथा सरसफाइ िवकासको सूचक हो त्यसैले जनतामा खानेपानी तथा सरसफाइको 
सबैको पहुचँ पुयार्उन जनशिक्त वस्थापन र कायार्न्वयन पक्षमा गंिभरतापूवर्क ध्यान िदन िनदशन भयो। 
जनताको खानेपानीमा िवधुत महसुल िमन्हा हुनुपन कुरामा जोड िदद ै समय िसिमत रहकेो हुदँा आवश्यक 
भएमा तत्काल ऐन िनयम, कानुनमा संशोधन गरेर होस वा संस्था  टुकर्ाएर वा जोडेर नै िकन नहोस  गाँउ, 
शहर र काठमाण्डौ  वाट खानेपानी र सरसफाइको समस्या समाधान गनर् सबै िनकाय समन्वयात्मक ढंगले 
लाग्नुपन बताउनुभयो। बजेट िविनयोजन र कायर् पर्गितको पिरणाममा िभ ता आउन हुदँनै र यसका लािग सबै 
किटब  एवं पर्ितव  भई लागु्नपन समेत िनदशन िदनुभएको छ । 

 

सिचवज्यूको िनदशन 

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालयका सिचव िभम पर्साद उपाध्याय ज्यूले यस मन्तर्ालयको पर्थम चौमािसक 
पर्गित समीक्षामा खानेपानी तथा सरसफाइ जनताको मौिलक हक भएकोले जनतालाई खानेपानी सुिवधा 
पुयार्उन सबै सरोकारवाला िनकायहरु लाग्नुपनमा जोड िदनुभयो । ODF  घोषणा भएका स्थानहरुमा Post-

ODF कायर्कर्मलाई थप पर्भावकारी रुपमा िनरन्तरता िदने, खानेपानी आयोजनालाई समयमा नै सम्प  

गनुर्पन, सतह तथा भूिमगत पानीका सर्ोतहरुको संरक्षण गनुर्पन, खानेपानी चुहावट िनयन्तर्ण गनुर्पन, बैक्यौता 

महशुल उठाउने, कम्प्युटर िविलङ र अनलाईन पेमेन्टको वस्था िमलाउने जस्ता कायर्हरुमा सबै िनकायहरु 

समन्वय गिर खानेपानी िवतरण पर्णालीलाई बैज्ञािनकरण गनुर् आवश्यक रहकेो बताउनुभयो । खानेपानी 
सम्बन्धी जानकारी जनताले पर्त्यक्ष रुपमा पाउनुपन हुदँा पानी िवतरण तािलका सावर्जिनिककरण गिर सो 
सम्बन्धी सम्बोधन जानकारी िनकायको वेवसाइट लगाएत मन्तर्ालयको सामािजक संजाल, फेसबुक, ट्वीटरमा 

राख्नुपन र सेवागर्ाहीहरुबाट आउने गुनासा एवं पर्ितिकर्याहरुलाई संबोधन गरी सोही माफर् त जानकारी गराउने 
िनदशन िदनुभयो । सबै िनकायहरुले ७ िदन िभतर् आ–आफ्नो तत्काल कायर् योजना पेश गनर् र सोिह कायर्योजना 
अनुरुप काम गनुर्पन बताउँद ैजनशिक्त वस्थापन र पदपुित  तत्काल गनुर्पन समेत िनदशन िदनुभएको छ । 
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सगंठनको पिरचय 

१. खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग  

खानेपानी आयोजनाहरु स ालन गरी खानेपानीको बढदो माग पुरा गनर्, जनशिक्तको उिचत वस्थापन गनर् 
एव आन्तिरक तथा बा  शर्ोतको अिधकािधक पिरचालन गनर् सक्षम सगठनको आवश्यकतालाई महसुस गिर 
२०२९ सालमा यस िवभागले तत्कािलन चारै िवकास के्षतर्मा िडिभजन कायर्लयहरु माफर् त के्षतर्स्तरबाट र सन 
१९८० को दशकलाइ अन्तरार्ि य खानेपानी दशकको रुपमा घोषणा गन िव  स्वास्थ सगठनको पर्स्ताव पर्ित 
नेपालले पर्ितब ता जनाएपिछ खानेपानी के्षतर्मा सरकारी लगानी बृि  हुद ैजादा िवभाग अन्तरगर्त के्षितर्य 
स्तरका ४ वटा कायार्लयहरु र ती अन्तगर्तका िडिभजन कायार्लयहरुबाट कायर् सञचालन गिरएको िथयो । यस 
प ात खानेपानी तथा ढल िनकास सम्बिन्ध क्षेतर्सग सम्बिन्धत सम्पूणर् कायर्हरु खानेपानी तथा ढल िनकास 
िवभागबाट स ालन गन गिर ५ के्षतर्ीय िनदशनालय र ७५ िजल्ला खानेपानी कायार्लयहरु सिहतको सरचना 
शुरु गिरयो ।  
 
सावर्जिनक खचर् पुनरावलोकन आयोगको पर्ितवेदनमा केिन्दर्य स्तरको कायर्कर्महरु सम्बिन्धत मन्तर्ालय र 
िवभाग अन्तरगर्त कायार्लयहरु माफर् त गराउने सुझाव रह े अनुसार २०५८ /०८ /०६ मा यस िवभागको 
सांगठिनक सरचना पिरवतर्न गरी िवभाग अन्तरगर्त िसिनयर िडिभजनल इिन्जिनयर (रा पर् ि ितय पर्ा) 
कायार्लय पर्मुख रहने गरी ४२ खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन कायार्लय तथा इिन्जिनयर (रा पर् तृितय पर्ा) 
कायार्लय पर्मुख रहने गरी २८ सव िडिभजन कायार्लयहरु र ितनको िनयिमत िनिरक्षण तथा अनुगमन कायर्को 
लािग नेपाल राज्यको पाचै िवकास के्षतर्को के्षितर्य सदरमुकाम रहकेा िजल्लाहरुमा सुपिरन्टेिण्डङ इिन्जिनयर 
(रा पर् पर्थम पर्ा) कायार्लय पर्मुख रहने गरी ५ के्षितर्य अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण कायार्लयहरुको स्थापना 
गिरएको छ । 
 
खानेपानी तथा सरसफाई सम्बिन्ध कायर्लाई अगर्गित िदन तथा भए गरेका कामहरुलाई पर्भावकारी रुपमा 
िनिरक्षण तथा अनुगमन गनर् यस िवभागमा १२ वटा शाखाहरु रहकेा छन् । त्यस्तै िवभाग अन्तगर्त खानेपानी 
पुनस्थापना यूिनट र एिशयाली िवकास बैकको सहयोगमा स ािलत दोशर्ो साना शहरी खानेपानी आयोजना, 
आयोजना वस्थापन कायार्लय रहकेा छन् ।  
 
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग र अन्तगर्तका िनकायहरुवाट केिन्दर्य स्तरका कायर्कर्मका रुपमा नेपाल 
सरकारको केिन्दर्य स्तरको बजेटबाट बजेट िविनयोजन भई संचालन गिरने खानेपानी आपुित, ढल िनकास, 
जनसाधन िवकास, वातावरणीय अध्यन, खानेपानी गुणस्तर अनुगमन तथा सुधार बषार्तको पानी सकलन 
आयोजना डीप टयूवेल ममर्त सुधार खानेपानी पुनस्थापना राि य सुचना वस्थपन र सरसफाईको 
कायर्कर्महरु कायार्न्यन हुने गदर्छन । नेपाल सरकारको लगानीमा कायार्न्यन गिरने केिन्दर्य तथा िजल्ला स्तरका 
सबै खानेपानी तथा सरसफाई कायर्कर् /आयोजनाहरु उपभोक्ता सिमितको सिकर्य अगर्गािमत्व तथा 

सहभािगतामा कायार्न्यन गरी सम् प  भए प ात सचालन तथा ममर्त सम्भारको िजम्मेवारी सरकारको नीित 
अनुरुप उपभोता सिमितलाई हस्तान्तरण गिरद ैआएको छ ।  
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िवभागको उदशे्य खानेपानी तथा सरसफाई क्षेतर्को िवकास तथा िवस्तार गरी सम्पूणर् नेपाली जनतालाई िदगो 
तथा समतामूलक खानेपानी तथा सरसफाई सुिवधा उपलब्ध गराई जनस्वस्थमा सुधार गरी जनताको 
जीवनस्तर मािथ उका  टेवा पुयार्उने हो भने नेपाल सरकारले तय गरेको नीित रणनीित तथा कायर्नीित 
अबलम्बन गरी िनधार्िरत ल य हािसल गन िवभागको ल य हो । 

खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागको कायर्क्षतेर् 

राि य योजना आयोगबाट २०६२ साउनमा िनधार्रण गिरएको खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागको 
कायर्के्षतर्ः 
 एकहजार भन्दा बढी जनसख्यालाई सेवा पुयाउने आयोजनाहरुको िनमार्ण गन गराउने । 
 खानेपानीको गुणस्तर सुधारका िनिमत पानी पर्शोधन पर्णाली िनमार्ण गनुर्पन आयोजनाहरुको िनमार्ण 

गन । 
 िवधुितय उपकरणहरुको पर्योग गरी पानी संकलन वा िवतरण गनुर्पन तथा जिटल पर्िविधयुत 

आयोजनाहरुको िनमार्ण गन गराउने । 
 शहर तथा नगरोन्मुख के्षतर्मा लागत असुिल (Cost Recovery) पर्िकर्यावाट कायार्न्यन गिरने 

आयोजनाहरुको िनमार्ण गन । 
 पर्शोधोन पर्णाली सिहतका आधुिनक ढल िनमार्ण आयोजनाहरुको िनमार्ण गन । 
 खानेपानीको िनयमन, गुणस्तर परीक्षण, िनयन्तर्ण, िनयिमत अनुगमन र िनगरानी (Surveillance) 

सम्बिन्धत कायर्हरु गन । 
 तराई के्षतर्का भुिमगत पानीमा पाइने आसिनक लगायत अन्य पर्दषुणको पिरक्षण अनुसन्धान एवं पर्शोधन 

सरचना सम्बिन्ध कायर्हरु गन । 
 जीणर् भएका ठूला आयोजनाहरु ममर्त सुधार तथा पुनःिनमार्ण गन । 
 वातावरिणय पर्भाव मूल्याङन र पर्कोप वस्थापन सम्बिधत कायर्हरु गन । 
 
 
 (फोन, फ्याक्स तथा इमेल) 
 खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 
 पानीपोखरी, काठमाण्ड  
 फोन न ४४१३७४४ ४४१४५३९ ४४१८२५३ 
 फ्याक्स नम्बर ४४१९८०२ 
 इमेल ठेगाना info@dwss.gov.np 
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@_ d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgfsf] kl/ro, sfo{If]q / lhDd]jf/L 

d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgf Ps a[xt cGt/–hnfwf/ vfg]kfgL cfk"lt{ cfof]hgf xf] . o;n] 
l;Gw'kfNrf]s lhNnf eO{ aUg] d]nDrL vf]nfsf] kfgLnfO{ sf7df8f}+ pkTosflt/ kmsf{P/ pkTosfaf;Ln] 
nfdf] ;dob]lv ef]Ub} cfPsf] vfg]kfgL ;d:of ;'Nemfpg] p2]Zo lnPsf] 5 . sf7df8f}+ pkTosf zx/L 
If]qsf] vfg]kfgLsf] dfu k"/f ug{sf] nflu qmlds ?kdf Ifdtf a9fpb} n}hfg ;lsg] k|fjwfg /x]sf] o; 
cfof]hgfn] klxnf] r/0fdf l;Gw'kfNrf]s lhNnfsf] x]nDa' uflj; cGtu{t d]nDrL vf]nfsf] l/adf{ eGg] 
7fpFlg/ d'xfg -x]8js{_ lgdf{0f u/L l/jdf{b]lv ;'Gb/Lhn;Dd @^=% lsnf]ld6/ nfdf] ;'?ªsf 
dfWodaf6 b}lgs !& s/f]8 ln6/ kfgL sf7df8f}+ pkTosfleq Nofpg] p2]Zo /fv]sf] 5 . cfof]hgfsf] 
bf];|f] / t];|f] r/0fdf ofª\u|L / nfs]{ vf]nfaf6 qmdzM !&÷!& s/f]8 ln6/sf b/n] b}lgs hDdf %! 
s/f]8 ln6/ kfgL sf7df8f}+df Nofpg] nIo /x]sf] 5 .  
 
lj=;+= @)%@ ;fndf d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgfsf] nflu nufgLstf{ vf]hL u/L cfof]hgf 
sfof{Gjogdf Nofpg g]kfn ;/sf/n] d]nDrL vfg]kfgL lnld6]8sf] :yfkgf u/L sfo{ ;~rfng u/]sf] 
lyof] . PlzofnL lasf; a}+s, hfkfgL tyf gj]{lhog ;/sf/ h:tf k|d'v bftfx?n] d]nDrL vfg]kfgL 
cfof]hgfdf nufgL ug]{ OR5f b]vfPkl5 g]kfn ;/sf/n] sf7dff8f}+ pkTosfsf] vfg]kfgL ;d:of 
lgsf/s/0fsf nflu ljz]if dxTj lbO{ cf=j= @)%%÷%^ -;g\ !((* cui6_ df tTsflng cfjf; tyf 
ef}lts of]hgf dGqfno -xfn vfg]kfgL tyf ;/;kmfO dGqfno_ cGtu{t d]nDrL vfg]kfgL ljsf; 
;ldltsf] u7g u/L sfo{ ;~rfng e}/x]sf] 5 .  
 
d]nDrL vfg]kfgL cfof]hgf ;DkGg eP kZrft k|yd r/0fdf l;Gw'kfNrf]s lhNnfsf] d]nDrL vf]nfsf] 
l/jdf{df afFw agfO{ b}lgs !& s/f]8 ln6/ kfgL d'xfgIf]qaf6 @^=% ls=dL= nfdf] ;'?ª dfkm{t 
sf7df08f}sf] ;'Gb/Lhndf Nofpg] u/L lgdf{0f sfo{ ;+rfngdf /x]s]f 5 . ;f] kfgLnfO{ ;'Gb/Lhndf 
lgdf{0f ul/g] k|zf]wg s]Gb|df k|zf]wg u/L sf7df8f} pkTosfdf ljt/0f ul/g]5 . o;} ul/ bf];|f] / t];|f] 
r/0fdf qmdzM ofª\/L / nfs]{ vf]nfx?af6 b}lgs !&÷!& s/f]8 ln6/ kfgL ylkg] of]hgf /x]s]f 5 .  

#=  vfg]kfgL dxz'n lgwf{/0f cfof]u 

#=!  k[i7e"ld 
Vffg]kfgL tyf ;/;kmfO ;]jfsf] dxz'n lgwf{/0f u/L dgfl;j d"Nodf pkef]QmfnfO{ 
u'0f:t/Lo / e/kbf]{ vfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;]jf pknAw u/fO pkef]Qmsf] lxt ;+/If0f ug]{ 
p2]Zosf ;fy vfg]kfgL dxz'n lgwf{/0f cfof]usf] :yfkgf ePsf] xf] . 
 
cfof]un] :yfkgf sfnb]lv g} vfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;]jfnfO{ pkef]Qmf lxt cg's'n 
agfpg ;]jf k|bfosn] pkef]Qmf;+u lng kfpg] ;]jfsf] dxz'n lgwf{/0f ug]{, ;]jf k|bfosn] 
dxz'n lgwf{/0fsf] lglDt cfof]u ;dIf lgj]bg k]z ubf{ ckgfpg' kg]{ gLlt tyf sfo{ljlw 
:jLs[t ug]{, pknAw ;]jfsf] cg'udg u/L ;]jfsf] u'0f:t/ sfod ug]{ u/fpg], dxz'n 
lgwf{/0f ;DalGw dfkb08 lgwf{/0f u/L sfof{Gjog u/fpg], vfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;]jf 
;daGwdf g]kfn ;/sf/nfO{ cfjZos ;Nnfx / ;'emfj lbg] h:tf clwsf/ / st{Josf] 
l;df leq /lx sfo{ ul//x]sf] 5 . 
 
cfof]u P]gsf] bkmf @% n] lglb{i6 u/] adf]lhd cfof]un] cfkm"n] aif{e/L ;Dkfbg u/]sf] 
sfdsf] ;+lIfKt ljj/0f ;f]sf] k|zf;sLo vr{, cfo Joosf] ljj/0f tyf eljiodf ;~rfng 
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ug]{ sfo{qmd ;d]t ;dfj]z u/L k|To]s aif{sf] c;f]h dlxgfleq g]kfn ;/sf/ ;dIf 
k|ltj]bg k]z ug'kg]{ ePsf]n] ;f]xL k|of]hgfy{ of] k|ltj]bg tof/ ul/ ;x/L ljsf; dGqfno 
dfkm{t g]kfn ;/sf/ ;dIf k]z ul/Psf] 5 . 

#=@  vfg]kfgL dxz'n lgwf{/0f cfof]usf] If]qflwsf/ 
g]kfn /fHoleq k|fs[lts kfgL ;Íng u/L k|zf]wg ug]{, ljqmL ug]{, jf Jofkf/Ls k|of]hgsf] 
nflu pkef]u ug]{ jf ;/;kmfO{ ;DalGw sfd ug]{ s'g}klg JolQm, ;+3, ;+:yf, sDkgL, kmd{ 
cflb h:tf lgsfox? o; cfof]usf] If]qflwsf/ leq kb{5g\ . 

#=#   k|zf;gLs sfo{     
Vffg]kfgL dxz'n lgwf{/0f cfof]usf] P]g tyf ;fË7lgs ;+/rgf cg';f/ cfof]usf] b}lgs 
k|zf;lgs sfo{ cfof]usf cWoIfsf] dftxtdf /lx sfof{nosf sd{rf/Lx? åf/f ;+rfng x'g] 
ub{5 . cfof]u P]gdf Joj:yf ul/P cg';f/ cWoIf k"0f{sfnLg /xg] / b'O{ hgf ;b:ox? 
a}7s / cfjZostf ePdf cfpg] Joj:yf ul/Psf]5 .        

#=#=! cfof]usf kbflwsf/Lx?sf] lgo'lQmM 
g]kfn ;/sf/ -dlGqkl/ifb\_ sf] ldlt @)^(÷)^÷)$ sf] lg0f{ofg';f/ Vffg]kfgL dxz'n 
lgwf{/0f cfof]u P]g, @)^# sf] bkmf #-#_ adf]lhd Vffg]kfgL dxz'n lgwf{/0f cfof]usf] 
cWoIf kbdf >L xl/ k|;fb zdf{nfO{ lgo'Qm u/]sf] 5 ;fy} Vffg]kfgL dxz'n lgwf{/0f cfof]u 
P]g, @)^# sf] bkmf #-@_-v_ sf] ;b:o kbdf g]kfn ;/sf/ -dlGqkl/ifb\_ sf] ldlt 
@)^(÷)&÷@# sf] lg0f{ofg';f/ cfof]u P]gsf] bkmf #-#_ adf]lhd ;b:o kbdf $ -rf/_ 
jif{sf] nflu >L hgs s'df/ j/fn / >LdtL efuL/yL e§/fO{nfO{ lgo'Qm u/]sf] 5 . pxfFx? 
xfn sfo{/t g} /xg' ePsf] 5 .  

#=$  cfof]usf] efjL sfo{s|dM 
#=$=!  b]ze/L k|fs[lts >f]tsf] kfgL pTvgg\, k|zf]wg / laqmL ug]{ ;+3, ;+:yf tyf  

JolQmx?nfO{ o; cfof]usf] 5ftf cGtu{t Nofpg sf/jfxL cuf8L a9fpg] . 
#=$=@  k|fs[lts >f]tsf] kfgL pTvgg\, k|zf]wg / laqmL ug]{ ;+3, ;+:yf tyf JolQmx?sf] 

;"rLs/0f ug]{ .  
#=$=# cfof]un] hf/L ug'kg]{ cfjZos lgb]{lzsfx? Tfof/ ug]{ . 
#=$=$  kfFr} ljsf; If]qdf Ps÷Psj6f gu/kflnsfx?df :ynut lg/LIf0f u/L vfg]kfgL 

ljt/0fsf] cj:yf af/] hfgsf/L lng] . 
#=$=%  vfg]kfgL;+u ;DalGwt ljifox?df ;/f]sf/jfnf ;d"x;+usf] ;xof]udf cGt/lqmof, 

;]ldgf/ tyf 5nkmnsf] sfo{qmd ug]{ . 
#=$=^  vfg]kfgL dxz"n ;dfof]hg ;DalGw k|:tfjx?sf] cWoog, laZn]if0f / cfjZos lg0f{o 

ug]{ . 
#=$=&   vfg]kfgL dxz'n lgwf{/0f /fli6«o lgb]{lzsf agfpg Pl;ofnL ljsf; a}Ísf] PPTA sfo{/t 

5 . To:nfO{ clGtd cj:yf;DDf k'¥ofpg ;xof]u ug]{ ;fy} clGtd k|ltj]bg 5nkmn ul/ 
g]kfn ;/sf/af6 l:js[t u/fpg] . 

#=$=* cfof]usf] ;+u7gfTds ;+/rgf kfl/t u/fpg] / sfjf{Gjogdf Nofpg] . 
#=$=( cfof]usf] sd{rf/L k|zf;g tyf cfly{s k|zf;g lgodfjnLx? t}of/ kfg]{ . 
#=$=!) g]kfn ;/sf/;+u Go"gtd ?kdf ePklg cfly{s Joj:yfkgsf] nflu /sd dfu ug]{ . 
#=$=!! cfof]usf] b}lgs k|zf;gLs sfo{ ;~rfng tyf e}k/L cfpg] ljleGg sfo{x? ug]{ . 
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#=$=!@ vfg]kfgL ;DaGwdf g]kfn ;/sf/nfO{ cfjZos ;/;Nnfx pknAw u/fpg] . 
#=$=!#  ;+nUg cg';"rL æ%Æ  cg';f/sf] ah]6sf] clwgdf /xL rfn" cfly{s jif{df vr{ ug]{ . 
#=$=!$ sf7df8f}+ pkTosf vfg]kfgL lnld6]8 / g]kfn vfg]kfgL ;+:yfgaf6 cfof]unfO{ e'QmfgL 

x'g'kg]{ z'Ns ;dodf ga'emfpg] u/]sf] / w]/} k6s t/tflstfsf] afah'b klg Go"g /sd 
k7fpg] u/]sf]sf/0f af6 pQm b'j} ;+:yf af6 ?=!=)) -Ps_ s/f]8 eGbf al9 /sd 
jSof}tf ?kdf b]lvPsf]n] ;f] /sd c;'n ug{ yk sbdx? rfNg] . o:df g]kfn ;/sf/sf] 
;xof]usf] ck]Iff ul/Psf] 5 . 

#=%=!% sf7df8f}+ pkTosf vfg]kfgL lnld6]8n] k|jfx u/]sf] ;]jfsf] lgs6td ?kdf cg'udg ug]{ 

$= cfof]hgf sfof{Gjog lgb]{zgfnosf] kl/ro 
sf7df08f} pkTosfsf] a9\bf] hg;+Vof, clgolGqt ;x/Ls/0f tyf cJojl:yt 9n lgsf;sf] 
sf/0fn] vfg]kfgL tyf kmf]xf]/kfgL Joj:yfkg r'gf}ltk"0f{ aGb} uO/x]sf] 5 . hL0f{ tyf 
cJojl:yt cj:yfsf kfOknfOgsf] ;~hfn, k'/fgf tyf ck"0f{ Ifdtfsf kfgLkf]v/Lx? / 
cJojl:yt kfgL ljt/0f k|0ffnLsf] sf/0fn] ;d:ofnfO{ cem hl6n agfPsf] 5 . To:t} 
cAoal:yt, ck"0f{ tyf 9ndf aUg] kfgLsf] sdLn] ubf{ pkTosfsf] 9n k|0ffnL klg hl6n 
ca:yfdf /x]sf] 5 . lo ;d:ofx?nfO ;Daf]wg ug{ sf7df08f} pkTosf vfg]kfgL lnld6]8 
cGtu{t cfof]hgf sfof{Gjog lgb]{zgfno :yfkgf ePsf] 5 . pkTosf leq ;~rflnt vfg]kfgL 
tyf 9n ;]jfsf] ;'wf/ u/L pkTosfaf;Lsf] :j:Yo hLjg ofkgsf nflu PlzofnL ljsf; a}+s (ADB) sf] ;xof]udf cfof]hgf sfof{Gjogsf nfuL cfof]hgf sfof{Gjog lgb]{zgfno sfo{/t 
5 . 

 
;+:yfsf] sfo{ If]q M o; cfof]hgfsf] sfo{If]q sf7df08f} pkTosf /x]sf] 5 . 
7]ufgf -ˆofS; tyf O{d]n_ M 6Í k|;fb 3'DtL dfu{, cgfdgu/, sf7df08f}  
kmf]g g+=  M )!—$@@$(*^÷$@$*(!^÷$@%*&&! 
ˆofS; M )!—$@@$)%& 
O{d]n    M pidmail@kuklpid.org.np    

$=! k|zf;lso tyf ;+:yfut ;'wf/sf nfuL ePsf k|of; tyf pknAwL 
u'gf;f] Aoa:yfkg clwsf/L tf]sL cfof]hgf sfof{Gjogsf l;nl;nfdf cfO{k/]sf u'gf;fx? 
Aoa:yfkg ug]{ u/LPsf] . 
cfof]hgfsf] sfo{If]q (Scope) a[l¢ eO{ 9n Aoa:yfkg ;DaGwL cfof]hgf ;d]t sfof{Gjog 
ul/g] x'Fbf ;f]xL cg';f/ b/aGbL yk nufot k|zf;lgs tyf ;+:yfut ;'wf/ sfo{ z'? 
ul/Psf] . 
 
bft[ lgsfo ADB ;Fu ePsf] ;+emf}tf cg';f/sf] vl/b ljlw ckgfO{ a:t' tyf ;]jf vl/b ul/g] 
u/]sf] . 
 
cfof]hgfsf] sd{rf/Lx?sf] xflh/L tyf sfof{nosf] sfddf lgoldttfsf] nflu l8lh6n xflh/L 
k|0ffnL / lgb]{zgfnosf] ;'/Iffsf] nflu CCTV h8fg ul/Psf] . 
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५. गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाइ कोष िवकास सिमित 

५.१ सिमितको पिरचय 
गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष िवकास सिमितको स्थापना २०५२ साल चैतर् १ गते िवकास 
सिमित ऐन २०१३ अन्तगर्त नेपाल सरकारको गठन आदशे बमोिजम भएको हो । परम्परागत 
खानेपानी आपूित तथा िवतरण पर्णालीमा आधारभूत पिरवतर्न ल्याई मागमा आधािरत तथा 
सहभािगतामूलक िबकास अवधारणालाई समािहत गरी गर्ामीण जनतालाई सुरिक्षत खानेपानी तथा 
सरसफाइ सुिवधा उपलब्ध गराउन सिमितको स्थापना भएको हो । जापान सरकार र  संयुक्त 
रा संघीय िवकास कायर्कर्म (युएनडीपी) को अनुदानमा तथा िव  बकको सहयोगमा संचालन 
भएको  ‘जनताको खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्कर्म’(जखापास) समुदायको मागअनुसार उनीहरुकै 
स्वािमत्वमा, योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन तथा वस्थापन हुने गरी नमुनाको रुपमा (सन् १९९३–
१९९६) स्थलगत पिरक्षणबाट अिभपेर्िरत भई नेपाल सरकारले िब  बकलाई अनुरोध गरे अनुरुप 
गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष िवकास सिमित माफर् त पिहलो गर्ामीण खानेपानी तथा 
सरसफाइ आयोजना (सन्१९९६– २००३), दोसर्ो गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना(सन्२००४–  अग ,२०१२) सफलता पूवर्क सम्प  भयो । त्यसै गरी सन् २०१२ दिेख  
२०१४ सम्म नेपाल सरकारको पूणर् लगानीमा संचालन भयो । हाल गर्ामीण खानेपानी तथा 
सरसफाइ सुधार आयोजनाको सन् २०१४ जुन मा सम्झ ता भई कायर् अिध बढेको  । हालसम्ममा 
(२०७३ काितक मसान्त सम्ममा) २८५८ आयोजना सम्प  गरी २२ लाख ६१ हजार गर्ामीण 
जनतालाई सुरिक्षत खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा पर्दान गिरएको छ ।  
 
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालय सिमितको सम्पकर्  मन्तर्ालय हो । सात सदस्यीय स ालक 
सिमितबाट सिमितको नीित िनधार्रण, सुपिरवेक्षण तथा वस्थापन हुन्छ । सिमितको सदस्यमा 
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालय तथा  संघीय मािमला तथा स्थानीय िवकास मन्तर्ालयबाट 
राजपतर्ाङिकत पर्थम शेर्णी (सह–सिचव) १/१ जना पर्ितिनिध, िजल्ला िवकास सिमित महासंघको 
अध्यक्ष वा िनजले तोकेको पर्ितिनिध  र गाउँ िवकास सिमित राि य महासंघको अध्यक्ष वा िनजले 
तोकेको पर्ितिनिधबाट १/१ जना,  नेपाल सरकार ारा किम्तमा एकजना मिहला तथा एकजना 
इिन्जिनयर सिहत गैरसरकारी संस्थाबाट दईुजना र िनजी के्षतर्बाट एकजना पर्ितिनिध मनोनीत 
गिरने वस्था रहकेो छ । कायर्कारी िनदशक सिमितको सिचव हुने पर्ावधान रहकेो छ । सिमितको 
कायार्लय काठमाड मा रहकेो छ । ३० जना कायर्कारी तथा पेशागत र १८ जना सहयोगी गरी ४८ 
कमर्चारीहरू कायर्रत छन् । सिमितले गैरसरकारी संस्था, िनजी क्षेतर् तथा समुदायमाफर् त सर्ोत 
साधनको पिरचालन र आयोजनाको कायार्न्वयन गदर्छ । आयोजनाको सम्पूणर् िजम्मेवारी समुदायमा 
िनिहत हुन्छ भने सहयोगी संस्थाले समुदायलाई आयोजना चकर्को िविभ  कायर् संचालन र 
पर्ािविधक सहयोग पु-याउँछ । सिमित ारा छािनएका सेवामूलक िनकायले आयोजनाको िविभ  
चरणहरूमा सहयोगी संस्था तथा समुदायलाई पर्ािविधक एवं कायर् क्षमता अिभबृि मा सहयोग पु-
याउँछ । सिमितले खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना साथै जीिवका, जागरण तथा आयोजना 
वीमालगायतका िसजर्नशील कायर्कर्म लागू गरी आफूलाई यस के्षतर्को ावसाियक संस्थाको रुपमा 
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स्थािपत गरेको छ । सरकारको खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेतर्गत नीितअनुसार आयोजना के्षतर्का 
समुदायलाई पिरचालन गरी सामािजक पँूजी िनमार्णमा जोड िदएको छ । 

५.२ सिमितका उदशे्यहरु  
 सिमितलाई खानेपानी तथा सरसफाई क्षेतर्मा एउटा िनयिमत संस्थाको रुपमा स्थापना गरी 

सुरिक्षत खानेपानी तथा सरसफाई सुिवधा पर्दान गन । 
 गर्ामीण समुदायलाई सशिक्तकरण गद सामुदायमा आयोजनापर्ित स्वािमत्वको भावना िवकास 

तथा िजम्मेवरी को बोध एवं क्षमतामा अिभवृि  गंद सामािजक तथा आिथक पु+जी पिरचालन 
गरी गरीबी न्यूनीकरण गन । 

 लागत पर्भावी आयोजनाको िनमार्ण तथा दीगोपनलाई बढावा िदने । 
 सिमितको कायर् प ितलाई खानेपानी तथा सरसफाई के्षतर्मा समािहत गनर् सहयोग गन । 
 खानेपानी तथा सरसफाई क्षेतर्को सहशर्ाब्दी िवकास ल य र राि य ल य पिरपुितका लािग 

योगदान तथा नीित िनमार्णमा सहयोग गन । 
५.३ सिमितको पथृक कायर्प ित र िनदशक िस ान्त 

 सामुदाियक खरीद पर्णाली (Community Procurement): आयोजनालाई आवश्यक पन गैर 
स्थानीय िनमार्ण सामगर्ीको बजार सवक्षण तथा खरीद, जसले गदार् िकफायती दरमा 
गुणस्तरयुक्त सामगर्ीको उपलब्धता र आयोजना पर्ित समुदायको स्वािमत्व/अपनत्वमा वृि   
हुने । 

 मागमा आधािरत र सहभािगतामुलक िवकास अवधारणा । 
 स्वािमत्वभाव र दीगोपनाको िनि तताको लािग समुदायको योगदान तथा ममर्त सम्भार 

कायर्कतार् र ममर्त सम्भारकोषको पिरचालन । 
 समुदाय, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको क्षमता अिभवृि  र सशिक्तकरण । 
 मिहलाहरुको बचत समयलाई आिथक गितिविध र बजारसंग सम्बन्ध स्थापना गनर् 

जीिवकोपाजर्न कायर्कर्म संचालन । 
 सामािजक जवाफदिेहता सम्बन्धी जागरण कायर्कर्म ारा सुशासन । 
 जवाफदिेहता र पारदश  बनाउन योगदान । 
 स्थानीय िनकाय एंव अन्य सरोकारवालाहरुसंग कायर्गत समन्वय, सम्पकर्  र साझेदारी । 
 आयोजनाको दीगोपना िनि तताको लािग नेपालमा पिहलो पटक आयोजनाको िनज वन 

वीमाको ब्यवस्था । 
५.४ सिमितको कायर्क्षेतर् र िजम्मवेारी 

    सिमितले तल उल्लेिखत कायर्के्षतर्को पिरिध िभतर् रही आफ्नो िजम्मेवारी वहन गदर्छ । 
क. ससं्थागत(उपभो ा समहू/सिमित) िवकास 
 समुदाय पिरचालन र संगठन 
 साझेदार संस्थाको क्षमता अिभबृि  
ख. खानपेानी तथा सरसफाइ 
 खानेपानी आयोजना िनमार्ण 
 पानीको मुहान संरक्षण 

ग. स्वास्थ्य तथा सरसफाइ 
 खुल्ला िदसा मुक्त/ खुल्ला िदसा मुक्त प ातको पूणर् सरसफाइ कायर्कर्म 
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 स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बिन्ध कक्षा संचालन 
 िव ालय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ 
 स्वस्थ घर सभक्षण माफर् त ब्यिक्तगत, घरायसी तथा वातावरणीय सरसफाइमा सुघार 
ध. मिहला सशक्तीकरण र आिथक िवकास/जीिवका कायर्कर्म 
 मिहला/जीिवका समूहलाई सीपमू्लक तािलम 
 बचत तथा ऋण पर्वद्र्धन 
 खेर गएको पानीको उपयोग र वस्थापन  तथा बचेको समयको आय आजर्नमा उपयोग 
ङ. सामािजक समावशेी र समता 
 िनणर्य तहमा मिहलाको पर्ितिनिधत्व 
 मिहला केिन्दर्त स्वास्थ्य तथा सरसफाइ िशक्षा र आयआजर्न कायर्कर्म 
 कमर्चारीहरूलाई समाबेशी सम्बन्धी चेतनामा अिभबृि  
 दगूर्मके्षतर् केिन्दर्त आयोजनाहरु 
 गिरबलाई सहुिलयत 
च. सामािजक जवाफदिेहता/जागरण कायर्कर्म 
 समुदायपर्ित जवाफदहेी 
 संस्थागत र कमर्चारीको जवाफदिेहता 
 सुशासन 

५. ५.  गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना (RWSSIP – २०१४–२०२०)  
सिमित ारा स ािलत गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरूले िवगतमा हािसल गरेको 
पूणर् सफलता, सिमितको संस्थागत क्षमता, खानेपानी र सरसफाइको िव मान अवस्था, जनताको 
माग र चाहना एवं आयोजनाको िदगोपनाबाट अिभपेर्िरत भएर नेपाल सरकार र िव  बक बीच 
जुलाई २०१४ दिेख जुन २०२० सम्म सिमित माफर् त गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार 
आयोजना (RWSSIP) स ालन गनर् सम्झौता सम्प  भएको छ । मुख्य रुपमा अन्तरार्ि य िवकास 
िनयोग/िव  बक,  समुदाय तथा नेपाल सरकारको लगानी रहनेछ । यस आयोजना अन्तगर्त दशेका 
५५ िजल्लामा १,८७४ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरू िनमार्ण भई सम्प  हुदँा 
पर्त्यक्ष रूपमा थप १५ लाख  जनता लाभािन्वत हुनेछन्  भने सरसफाइ बाट थप ९ लाख  जनता 
लाभािन्वत हुनेछन् । यसैगरी, खानेपानी आयोजना स ालन भएका गा.िव.स.हरू मध्ये ४०० 
गा.िव.स. हरूलाई खुला िदसामुक्त के्षतर् घोषणा गिरनेछ ।  
 

यस आयोजना अन्तगर्त मािथ उल्लेख गिरएका १,८७४ वटा आयोजनाहरू Component-1 

अन्तगर्त सिमित ारा कायार्न्वयन भइरहकेो छ । यसैगरी सुनसरी, दोलखा, मकवानपुर, लमजुङ र 
सल्यान गरी पाँच वटा छनोट भएका िजल्लाहरूमा Component-2 अन्तगर्त नेपाल सरकार, 
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालय ारा पर्त्यक्ष रुपमा कायार्न्वयन भइरहकेो छ । उिल्लिखत 
िजल्लाहरूमा आयोजनाहरूको स ालन र िदगोपनाको मूल्याङ्कन गिरनेछ । यसैबीच, स्थानीय 
सरकारी िनकायहरूको क्षमता अिभवृि का माध्यम ारा स ालनमा नरहकेा आयोजनाहरूको 
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स ालन र िदगोपनका लािग एक रणनीित तयार गिरनेछ, जसको उ ेश्य दशेभरका यस पर्कृितका 
आयोजनाहरूमा अनुसरण गन नमूनाका रुपमा िवकास गिरनेछ ।  

गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजनाका उ ेश्यहरू 

 गर्ामीण के्षतर्मा सुधािरएको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुचँलाई वृि  गन । 
 छनोट भएका िजल्लाहरूमा गर्ामीण समुदायले वस्थापन गिरएको खानेपानी आयोजनाहरूको  
   िदगोपन पर्वधर्नका लािग दीघर्कालीन सहयोग संयन्तर् िवकास गरी कायार्न्वयन गन ।  

गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजनाका मुख्य अङ्गहरू 

Component-1  :  गर्ामीण के्षतर्का वािसन्दालाई सुरिक्षत खानेपानीमा पहुचँ पुर्यार्उने र स्वास्थ्य तथा  
  सरसफाइ अभ्यासहरूको पर्वधर्न । 
Component-2   :  िजल्ला तहमा संस्थागत सुदढृीकरण । 
Component-3   :  पर्ािविधक सहयोग क्षमता िवकास र आयोजना वस्थापन । 
Component-4  :  अितिरक्त आपतकालीन वस्था । 

५.६  सिमितको कायर् पर्गित/उपलिब्ध 
सिमितले नेपाल सरकारको सन् २०१७ सम्ममा सबैलाई खानेपानी पु-याउने राि य ल यका साथ 
पिहलो गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाबाट ९०० खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना स ालन भइ ७ लाख गर्ामीण जनतालाई सुरिक्षत खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा 
पर्दान गिरएको िथयो । दोसर्ो गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना बाट १४६५ खानेपानी 
तथा सरसफाइ आयोजना स ालन भइ ११ लाख गर्ामीण जनतालाई सुरिक्षत खानेपानी तथा 
सरसफाइको सेवा पर्दान गिरएको िथयो । हालसम्ममा (२०७३ काितक मसान्त सम्ममा) २८५८ 
आयोजना सम्प  गरी २२ लाख ६१ हजार गर्ामीण जनतालाई सुरिक्षत खानेपानी तथा 
सरसफाइको सेवा पर्दान गिरयो ।  

५.७  ठेगाना (फोन, फ्याक्स तथा इमेल) 
गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष िवकास सिमित 
पो. ब. नं. १२४१४,  महाराजग , काठमाड  
फोनः ४००३०१०, ४००३०१२, ४००३०१३ 
फ्याक्सः ४००३०११ 
इमेल khaskosh@rwss.org     
वेभसाइट: www.rwss.org 
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६) काठमाडौ ँउपत्यका खानपेानी वस्थापन बोडर्को पिरचय 

काठमाडौ ँउपत्यका खानेपानी स्थापन बोडर् काठमाडौ ँउपत्यका िभतर्का नगर तथा गाँउ के्षतर्मा खानेपानी 
तथा ढल िनकास सेवालाई िनयिमत, विस्थत गुणस्तरयुक्त र सुलभ बनाई सम्पुणर् वािसन्दालाई भरपद  सेवा 

वस्थापन गन, गराउने उ ेश्यले खानेपानी वस्थापन वोडर् ऐन २०६३ अनुसार िव.सं. २०६२ वैशाख ५ 
गिठत संस्था हो । यो काठमाडौ ँ उपत्यका िभतर्का खानेपानी सेवा पर्दायकहरु लाई िनयमन, अनुगमन तथा 
सम्पितको रेखदखे र िनयन्तर्ण गन िनकाय हो ।  

पर्शासिकय तथा संस्थागत सुधारका लािग भएका पर्यास तथा उपलिब्धहरु 

क) कायर्मुलक लेखा पिरक्षण कायर् सम्प  भइ पर्ितवेदन आउने कर्ममा रहकेो । 
ख) पर्शासन संगठन तथा कमर्चारी वस्थापन सम्वन्धी O & M को मस्यौदा कायर् सम्प  भइ स्वीकृतको 

कर्ममा रहकेो । 
ग) आिथक पर्शासन िविनयमावली मस्यौदा तयार गन कायर् सम्प  भएको । 
घ) वोडर्को अनुगमन सम्वन्धी काम कायर्लाई विस्थत गराउन अनुगमन सम्वन्धी िनदिशका तयार गरी 

सोही अनुसार अनुगमन पर्कृया अगािड बिढरहकेो । 

अन्य 

क) अनुमती पतर् िदएको ुववेलहरुको Inventory तयार गन कायर् सम्प  भइ िरपोटर्को पर्कृयामा रहकेो । 
ख) यस वोडर्को जग्गा सुरक्षा कायर् विस्थत गरी सम्पित संरक्षण तथा जग्गा तथा सम्पित संगठन संयन्तर् 

गठन भइ काम कायर् अगािड विढरहकेो । 
ग) वोडर्को भवन िनमार्णका लागी टेण्डर पर्कृया सम्प  भइ पर्ािविधक तथा आिथक मुल्याङकनको पर्कृयामा 

रहकेो । 

७) काठमाडौ ँउपत्यका खानपेानी िलिमटेड 

काठमाडौ ँउपत्यका खानेपानी िलिमटेड कम्पिन ऐन २०६३ अनुसार गठन भइ २०६४ साल फागुन १ गते दिेख 
काठमाडौ ँ उपत्यका िभतर्को खानेपानी तथा ढल वस्थापनको कायर् पर्ारम्भ गरेको हो । यसको कायर्के्षतर् 
उपत्यका िभतर्का काठमाडौ ँमहानगरपािलका, लिलतपुर उपमहानगरपािलका , भक्तपुर नगरपािलका, मध्यपुर 
िठिम नगरपािलका र िकितपुर नगरपािलका के्षतर् तथा आसपासका गर्ािमण क्षेतर्हरु रहकेा छन्। कम्पिनको 
ठेगाना ितर्पुरे र मागर् काठमाडौ ँ र फोन नम्बर  ४२६२२१२,४२६२२१३,४२६२२१५ टोल िफर् नम्बर 
१६६१११२२२१२ फ्याक्स ४२५९८२४ रहकेा छन् । ईमेल info@kathmanduwater.org वेवसाइट 
www.kathmanduwater.org रहकेो छ । 
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८) नेपाल खानपेानी संस्थान 

उ ेश्य  

सवर्साधारण जनताको स्वास्थ्य र सुिवधा कायम राख्न नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल राज्यका िविभ  सहरी 
के्षतर् िभतर् तथा आसपासको गर्ािमण क्षेतर्हरुमा िनयिमत रुपले स्वच्छ खानेपानी र ढल िनकास पर्णालीको 
समुिचत वस्था गनुर् संस्थानको उ ेश्य रहकेो छ ।  

कायर्क्षतेर्  

काठमाड  उपत्यका बािहरका २३ सहरी के्षतर्हरुमा खानेपानी आपूितको सेवा पुयार्उद ै आएको छ । हाल 
संस्थानको Cost Center को रुपमा उपत्यका बािहर शाखा कायार्लयहरु रहकेा छन् । 

संचालक सिमितको स्वरुप 

नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६ को तेशर्ो संशोधन २०६३ अनुसारः 
 नेपाल सरकारले तोकेको वा िनयुक्त गरेको िक्त अध्यक्ष            १  
 पर्ितिनिध (राजपतर्ािकत पर्थम शर्ेणी) खानेपानी तथा सरसफाई मन्तर्ालय, सदस्य     १  
 पर्ितिनिध )राजपतर्ािकत पर्थम शेर्णी (स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्तर्ालय जनस्वास्थय 

महाशाखा हने सदस्य   १ 
 नेपाल सरकारले तोकेको एउटा नगरपािलकाका पर्मुख सदस्य     १ 
 उपभोक्ताहरुको संस्थाहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको संस्थाका दइुजना मिहला 

पर्ितिनिध सदस्य    २ 
 पयार्वरण वा वातावरणमा संलग्न संस्थाहरु मध्येबाट      १ 
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कायर्कर्मको िचनारी 

१. नाम  : वातावरणीय सरसफाई आयोजना 
२. बजेट उपिशषर्क : ३१३११६ 

३. उधेँय  : खलुा िदशा मकु्त गन 

४. लाग ुिजल्ला : ७५ वटै 

५. शु  देिख हाल सम्मको ूगित  : ३८ िजल्ला, १२३ न.पा. , २३२७ गा. िव. स. खलुा िदशा 
मकु्त घोषणा भइसकेको। ८९.२७% घरधिुरमा शौचालयको पहुँच पगेुको। 

६. कुल लागत                              

ौोत: नेपाल सरकार २८६२५५००० 

वैदेिशक : ७२९००००० 

कुल  :३५९१५५००० (सालवसाली) (आ.व. ७३/७४) 

७. गत आ. व. सम्मको ूगित:३८ िजल्ला , ८९ न.पा. , २११० गा. िव.स. खलुा िदशा मकु्त 
घोषणा भइसकेको। ८७% घरधिुरमा शौचालयको पहुँच पगेुको। 

८. गत चौमािसक सम्मको ूगित :  ३३ न.पा. , १६६ गा. िव. स. खलुा िदशा मकु्त घोषणा 
भइसकेको। 

कायर्कर्मको िचनारी 

!= gfd M bf];|f] ;fgf ;x/L vfg]kfgL tyf ;/;kmfO cfof]hgf 
@= ah]6 pklzif{s M Grant 0157NEP  )३१३१०७(  
#= p4]Zo M # nfv &) xhf/ (( hg;+VofnfO{ u'0f:t/Lo vfg]kfgL tyf cfwf/e't ;/;kmfOsf] 

;'ljwf k'¥ofpg] . 
$= nfu" lhNnf M 

kfFry/÷ df]/Ë÷´fkf÷;'g;/L÷ afUn'Ë÷?kGb]xL÷c3f{vfFrL÷ bfË÷ b}n]v÷ s}nfnL÷ s~rgk'/÷ 
a}t8L÷;+v'jf;ef÷ lrtjg÷ gjnk/f;L÷kfNkf÷ tgx'F÷  

%= z'?b]lv xfn;Ddsf] k|ult M 92Ü 
^= s"n nfut M 71.7 million USD 

>f]t– g]kfn ;/sf/  
– 26.6 million USD (20.5 GOV and 6.1 WUSC) 

 j}b]lzs M 45.1 million USD 

 s"n M 71.7 million USD 
&= ut cf=j= ;Ddsf] k|ult M 90Ü 
*= ut rf}dfl;s ;Ddsf] k|ult M 80.5Ü (यस आ.व. मा २ वटा सहीत हाल सम्म १८ वटा आयोजनाहरू 

सम्प  भएको । ३ उप आयोजनाको िनमार्ण कायर् अिन्तम चरणामा पुगेको) 
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कायर्कर्मको िचनारी 
!= gfd M t];|f] ;fgf ;x/L vfg]kfgL tyf ;/;kmfO cfof]hgf 
@= ah]6 pklzif{s M (९३१३१०८)  Loan 3157NEP 
#= p4]Zo M# nfv () xhf/ hg;+VofnfO{ u'0f:t/Lo vfg]kfgL tyf cfwf/e't ;/;kmfOsf] ;'ljwf  

k'¥ofpg] . 
$= nfu" lhNnf M If]qLo sfof{nox? M wgs'6f÷;'v]{t÷sf:sL÷ If]qLo cfof]hgf Joj:yfkg sfof{no, 

g]kfnuGh, afFs]÷O6x/L, ;'g;/L, s~rgk'/÷ ´fkf÷  lrtjg÷ gjnk/f;L÷tgx'F÷ ?s'd÷ 
;Nofg÷g'jfsf]6÷ bf]nvf÷;'g;/L÷Onfd÷ l;/xf÷;nf{xL÷ pbok'/÷ vf]6fË÷ ef]hk'/÷ /f}tx6÷ 
slknj:t'÷ 88]Nw'/f 

%= z'?b]lv xfn;Ddsf] k|ult M 40.25 Ü 
^= s"n nfut M 109. million USD 

>f]t– g]kfn ;/sf/ –27.7 million USD (23.1 GOV and 4.6 Water Users) 
j}b]lzs M 60 million USD (ADB), 20 million USD (OFID), 1.3 Million USD (Grant BIMGF) 

 s"n M 109. million USD 
&= ut cf=j= ;Ddsf] k|ult M 23Ü 
*= ut rf}dfl;s ;Ddsf] k|ult M 34.96Ü (७ वटा आयोजनाहरूलाइ िनमार्णको दोशर्ो चरणमा लैजान 

िनमार्ण कायर् सूचारू रूपमा भइरहकेो ।) 

कायर्कर्मको िचनारी 

सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्कर्म 
कर्.स.ं िववरण  
१ नाम सहलगानी खानपेानी तथा सरसफाइ कायर्कर्म 
२ बजटे उपिशषर्क ३१३१११ 
३ उ ेश्य  सहलगानी कायर्कर्म लेखा नेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई आधारभूत स्तरसम्ममातर्

िसिमतनराखी जीवनयापनमा आएको पिरवतर्न सापेक्ष उपभोक्तालाई िछटो रुपमा सुरिक्षत, 
िव सनीय, पयार्  र िदगो सेवा उपलव्ध गराइ जीवनस्तर उका  टेवा पुयार्उन ेउ ेश्य राखेको 
छ । कायर्कर्मका अन्य उ ेश्यहरु िन  वमोिजम छन्: 
 कायर्कर्ममा सहभागी आयोजनाका उपभोक्ता संस्थाका पदािधकारी र कमर्चारीहरुको ज्ञान, 

सीप, क्षमता र दक्षता बृ ी गरी ावसाियक ढंगले िदगो तथा आत्मिनभर्र सेवा संचालन गनर् 
सहयोग गन। 

 खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको के्षतर् तथा स्तर बृ ी र वस्थापनमा सामुदाियक तथा 
िनजी के्षतर्को संलग्नता एव ंलगानीको वातावरण तथा अवसर शर्ृजना गनर् उपभोक्ता संस्थालाई 
सहयोग गन। 

 स्वस्थ जीवन यापनमा खानेपानीको गुणस्तर र सरसफाइको महत्ववारे उपभोक्ताहरुको 
चेतना अिभबृि  गरी जागरुक बनाउने । 

 खानेपानीको गुणस्तर कायम राख्न खानेपानी सुरक्षा योजना (Water Safety Plan) 
कायार्न्वयन गन। 

४ लाग ूिजल्ला दाङ्ग, झापा, मोरङ्, मकवानपुर, गोरखा, नवलपरासी, रूपन्दहेी, कैलाली,वाग्लुङ्, िचतवन, 
जाजरकोट, लम्जुङ्ग, पवर्त, कास्की, वैतडी, तनहु,ँ पाल्पा र भक्तपुर  ) गरी जम्मा १८ वटा 
िजल्ला) 
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५ शुरू दिेख हाल 
सम्मको पर्गित 

७ वटा आयोजनाहरू यस आ.व.मा सम्प  हुने कर्ममा रहकेो, थप ७ वटा आयोजनाहरू 
िनमार्णािधन ४०% कायर् सम्प , १२ वटा आयोजनाहरूको DPR  अनुसार Estimate 
स्वीकृतीको कर्ममा । 

६ कूल लागतः  
 शर्ोत -नेपाल सरकार  ८०,२४,९९,००० (आ.व. २०७३/०७४)   
 बैदिेशक  
 कूल ८०,२४,९९,००० (आ.व. २०७३/०७४) 
७ गत आ.व. सम्मको 

पर्गित 
४५% 

८ गत चौमािसक 
सम्मको पर्गित 

५०% (११वटा आयोजनाको DPR अिन्तम चरणमा रहकेो,२ वटा आयोजनाको DPR तयािर 
कायर्को लािग पर्स्ताव पेश भएको) 

कायर्कर्मको िचनारी 

१. नामः सखु्खा क्षतेर् खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना 
२. बजेट उपिशषर्कः ३१३११२ 

३. उदशे्यः िहमाल, पहाड, तराई मधेस जुनसुकै भौगोिलक क्षेतर्मा बसोबास गन भौगोिलक िवकटता र पर्ाकृितक 
शर्ोतका कारण िपउन े पानीको अभाव झेिलरहकेा नेपाली जनताहरूलाई स्वच्छ िपउने पानी तथा आधारभतू 
सरसफाईको सुिवधा उपलव्ध गराई उनीहरुको जीवनस्तर उका े नै यस आयोजनाको मुख्य उ ेश्य रहको छ ।  

४. लाग ुिजल्लाः काभर्े  ,रामेछाप ,पांचथर ,खोटाङ ,पाल्पा ,गोरखा र सुखत  

कर् .सं.  आयोजनाको िववरण हाल सम्मको अबस्था 

१ 
सुख्खा क्षेतर् खानेपानी तथा 
सरसफाइ आयोजना, आयोजना 

वस्थापन कायार्लय 

ितनवटा पर्ारिम्भक अध्ययन पर्ितवेदन, १ वटा िवस्तृत अध्ययनपर्ितवेदन र २ वटा 
वातावरिणय अध्ययन पर्ितवेदन कन्सल्टेन्सी माफर् त गराउनकोलािगकाजपतर् 
(Procurement Document) तयार भएको, २ वटावातावरणीय अध्ययन र 
पर्ितवेदनको लािग RFP माग गिर कायर् आरम्भ गनर्संझौता हुने कर्मर्मा  । 

२ 
रामेछाप वृहत )सु .के्ष (खा.पा.आ.  
 रामेछाप 

यस आयोजनाको DPR सन् २०१२ मा तयार पारेकोतथा  उक्त क्षेतर्हरुको केिह 
स्थानना िडिभजन कायार्लयबाट खानेपानी योजनाहरु संचालनमा रहकेो कारण योजनाको 
खास के्षतर् पिहचान गनर् Verification  कायर् भइ रहकेो  । 

३ पकरवास (सुख्खा क्षेतर्) (सु. के्ष) 
खा.पा.आ. रामेछाप 

यस आयोजनाको २ वटा िस्कममा ७ वटा िविभ के्षमताका पानीपोखरी िनमार्ण 
हुने कर्ममा रहकेो  र िव ुितकरण कायर् सम्प  भएको । िववरण पाइपलाईनको 
ठेक्का प ा हुने कर्ममा  । 

४ ितमाल वृहत )सु .के्ष (खा.पा.आ .
काभेर् 

पानीपोखरी िनमार्ण, िवतरण पाईपलाईन िनमार्ण र िव ुितकरण कायर्शुरू हुन े
कर्ममा । सम्पवेल, टर्ान्सिमसन लाईन, guard house  र िविभ  साईजका RVT को 
िनमार्ण  कायर् चालु रहकेो । 

५ यासोक (सु. के्ष) खा.पा.आ. पांचथर 
सम्पवेल, टर्ान्सिमसन लाईन, guard house  र िविभ  साईजका RVT को 
िनमार्णािधन अबस्थामा रहकेो  । दोशर्ोप्याकेजको काम शुरु गनर् ठेक्का संझौता हुन े
कर्ममा रहकेो  । 

६ 
हलेसी महादवे (सु. के्ष) खा.पा.आ. 
खोटाङ, 

उक्त आयोजनाको DPR तयार भई लागत अनुमान स्वीकृत हुनेपर्िकर्यामा रहकेो   ।  
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७ 
आङ्ना मौवा - )सु .के्ष (खा.पा.आ .
खोटाङ,  

उक्त आयोजनाको DPR तयार भई लागत अनुमान स्वीकृत हुन ेपर्िकर्यामा रहकेो  । 

८ 
दरौदँी -गोरखा-  )सु .के्ष (खा.पा.आ.  
गोरखा, 

DPR  तयारी हुन अिन्तम चरणमा रहकेो । उक्त कायर् पश्यात ठेक्का प ाको कायर् 
अिध बढ्ने  । 

९ 
तानसेन- कािलगण्डकी  (सु. के्ष) 
खा.पा.आ. पाल्पा, 

DPR  तयारी भई थप पिरमाजर्न गरी लागत इि मेट स्वीकृत भई ठेक्का प ाको 
आव्हान हुने कर्ममा रहकेो  । 

१० भेरीपिम्पङ- उपत्यका (वृहत 
पिम्पङ)  (सु.के्ष) खा.पा.आ. सुखत DPR  तयारीको लािग RFP तयार गनर् अिन्तम चरणमा रहकेो । 
 

५. शुरुदिेख हालसम्मको पर्गितः २०.१६% 
६. कूल लागतः ४९५५९४५.१९ (रू हजारमा) 
    शर्ोत नेपाल सरकारः 
 बैदिेशकः छैन 
७. कूलः   ४९५५९४५.१९ (रू हजारमा)   - नेपाल सरकार 
 गत आ.व. सम्मको पर्गितः १०.२८% 
८. गत चौमािसक सम्मको पर्गितः ९ .८८%  

कायर्कर्मको िचनारी 

१. नाम : तराई मधेशखानपेानी सधुार कायर्बम 

2. बजेट उपिशषर्क : ३१३११३ 
3. उधेश्य : तराइका २० िजल्लाहरुमा आसिनक तथा अन्य पर्दषुणरिहत  खानपेानी उपलब्ध गराउने र स्यालो 

बवलेहरु िवस्थािपत गन । 
4. लागु िजल्ला : तराइका २० िजल्ला 
5. शुरु दिेख हाल सम्मको पर्गित : िवस्तृत सभक्षण िडजाइनको लगभग ३०% कायर् भएको 
6.  कुल लागत                                   

शर्ोत- नेपाल सरकार: 300558000 (आ व ७३/७४) 
वैदेिशक : 

 कुल : 300558000 

7.  गत आ. व. सम्मको पर्गित  :यसै आ व मा कायर्कर्म शुरु भएको  
8.  गत चौमािसक सम्मको पर्गित  :सभक्षण कायर्कर्मको consultant सँग सम्झौता सम्प  गिरएको । 
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गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाई कायर्कर्म 

कायर्कर्मको िचनारी 
१.    नाम -गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाई सुघार आयोजना 
२.     बजेट उपिशषर्क - ३१३११५ 
३.     उ ेश्य (गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाई सुघार आयोजना) - 

 गर्ामीण के्षतर्मा सधुािरएको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुचँलाई वृि  गन । 
 छनोट भएका िजल्लाहरूमा गर्ामीण समुदायले वस्थापन गिरएको खानेपानी आयोजनाहरूको दीगोपन 

पर्वधर्नका लािग दीघर्कालीन सहयोग संयन्तर् िवकास गरी कायार्न्वयन गन ।  
४.     लागू िजल्ला- ५५ 
५.     शुरुदिेख हालसम्मको पर्गित-भौितक पर्गित-२६.५५%  
 िव ीय पर्गित- २०.३५% 
 ितत समय - ३८.३८% 
६.     कूल लागत- ९० िमिलयन अमेरीकी डलर 
 शर्ोत-नेपाल सरकार-  १० .५िमिलयन अमेरीकी डलर 
       वैदिेशक- ७२ िमिलयन अमरेीकी डलर 
 समुदायको योगदान- ७.५ िमिलयन अमेरीकी डलर 
 कूल- ९० िमिलयन अमेरीकी डलर 
७.     गत आ.व. सम्मको पर्गित-भौितक पर्गित-२४.८२%  
 िव ीय पर्गित-  १६.४९% 
८. गत चौमािसक सम्मको पर्गित- भौितक पर्गित-२६.५५%  
 िव ीय पर्गित- २०.३५% 

कायर्कर्मको िचनारी 

१. नाम - काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी सधुार आयोजना– (ए. िड. बी. ऋण नं. २७७६ र ३२५५) 

२. बजेट उपिशषर्क  - ५०११४५ 

३. उ ेँय -काठमाण्ड  उपत्यकाको खानेपानी संग सम्विन्धत भौितक पूवार्धारह को िवकास तथा ःतरो ित 
गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाट ूा  पानीलाइ समानपुाितक पमा िवतरण गन व्यवःथा िमलाइ 
उपत्यका वासी एवं अन्य उपभोक्ताह लाइ िदगो तथा भरपद  ःवच्छ खानेपानी सेवा उपलव्ध गराइ 
जनःवाःथ्य एवं जीवन ःतरमा अिभविृ  गन साथै काठमाण्ड  उपत्यकाको शहरी वातावरणमा सधुार गन 

४. लागू िजल्ला- काठमाण्डौ, भक्तपरु, लिलतपरु  
५. शुरुदिेख हालसम्मको पर्गित-६२ पर्ितशत  
६. कूल लागत 

शर्ोत-नेपाल सरकार- ९५ िमिलयन अमेिरकन डलर 
       वैदिेशक- १७० िमिलयन अमेिरकन डलर (ADB) 
       कूल- २६५ िमिलयन अमेिरकन डलर 
७. गत आ.व. सम्मको पर्गित- ५४ पर्ितशत 
८. गत चौमािसक सम्मको पर्गित-  ८ पर्ितशत 
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कायर्कर्मको िचनारी 

१. नाम- काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी ढल व्यवःथापन  आयोजना (ए. िड. बी. ऋण 3000) 

२. बजेट उपिशषर्क -५०११६७ 

३.     उ ेँय - उपत्यकावासी उपभोक्ताह वाट उत्पादन भएको फोहर पानीलाइ ूशोधन गरी उपत्यकाका 
नदीह लाइ ूदषुणरिहत वनाइ काठमाण्ड  उपत्यकाको शहरी वातावरणमा सधुार गरीजनःवाःथ्य एवं 
जीवन ःतरमा अिभविृ  गन । 

४.     लागू िजल्ला-  काठमाण्डौ, भक्तपरु, लिलतपरु  
५.     शुरुदिेख हालसम्मको पर्गित- २.१६ पर्ितशत 
६.     कूल लागत 

शर्ोत- नेपाल सरकार- ४० िमिलयन अमेिरकन डलर 
       वैदिेशक- ९६  िमिलयन अमेिरकन डलर (ADB) 
       कूल- १३६  िमिलयन अमेिरकन डलर 
७.     गत आ.व. सम्मको पर्गित- १.१ पर्ितशत 
८.     गत चौमािसक सम्मको पर्गित-  १.१६ पर्ितशत 

कायर्कर्मको िचनारी 

१.     नाम  - मेलम्ची खानेपानी आयोजना 
२.     बजेट उपिशषर्क  - ३१३११४ 
३.     उ ेँय  - काठमाण्ड  उपत्यकामा ःवच्छ खानेपानी उपलब्ध गराई उपत्यकाबासीले भोग्दै 

आएको खानेपानीको दीघर्कािलन समःया हटाउन र पानीजन्य रोगह बाट मकु्त 
गराई उपत्यकावासीको जनःवाःथमा सधुार ल्याउन।ु 

४.     लाग ुिजल्ला  - काठमाण्डौ, लिलतपरु, भक्तपरु, िसन्धपुाल्चोक र काॅपेलान्चोक 

५.     शु देिख हालसम्मको ूगित - 88.83% 

६.     कूल लागत - २,३४,५८,७०,०००।०० 

 ौोत :  
 नेपाल सरकार:  70376000०।०० 
     वैदेिशक: ऋण - 155572000०।०० 
  अनदुान –8639000०।०० 
  कूल - २,३४,५८,७०,०००।०० 
७.     गत आ.व. सम्मको ूगित - 79.39% 

८.     गत चौमािसक सम्मको पर्गित -  84.54%                               
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cg';"rL !=@ 
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्ऽालयका पदािधकारी/कमर्चारीह को िववरण 

2073।08।16 

dxfzfvf ÷zfvf kbflwsf/L÷sd{rf/Lsf] gfd kb sfof{no मोवाइल नं. s}lkmot 

माननीय 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ मन्ऽी 

k|]d axfb'/ l;+x df= dGqL  4211565 9840050069   

          

  ना .सु        
  s=c=       
lbks clwsf/L sfof{no ;xof]uL   ९८४३१३५१४१   

              

dfggLo 
/fHodGqLHo"sf] 

;lrjfno 

िदपक खड्का मा.राज्य मन्ऽी 4211651 9851053919   

Psgfy jf:tf]nf शाखा अिधकृत      

अ ण िसग्देल gfoj ;'Aaf   9849209796   

uf]df e"h]n sfof{no ;xof]uL   ९८४४२८८५४४   

l;tf v8\sf sfof{no ;xof]uL   ९८४१६११५७५   

;lrjHo"sf] ;lrjfno 

भीमूसाद उपाध्याय ;lrj 4211693 9851104057   

आराम िबबम शाह zfvf clws[t 4211693 9841891011   

धमर्राज खड्का sDKo'6/ ck/]6/  9841406130   

zfGtf vgfn  कायार्लय सहयोगी   9841073578   

अजुर्न ूसाद फँुयाल sfof{no ;xof]uL   9860261934   

रामकृंण िगरी sfof{no ;xof]uL   9824148203   

भक्त बहादरु कँुबर ह.स.चा.   9861968785   

k|z
f;

g 
d
xf
z
fv

f 
 

ूशासन 
महाशाखा 

शंकरूसाद सवेुदी ;x;lrj 4200507 9841345542   

एिलना ढकाल  sDKo'6/ ck/]6/   9849656242   
  gfoj ;'Aaf     
k||ltdf ltjf/L  sfof{no ;xof]uL   9843475138   
दगुार् पिरयार ह.स.चा.   9841085124   

sd{rf/L 
k|zf;g 
zfvf 

s'df/k|;fb sf]O/fnf pk;lrj 4200556 9852061015   

रमेश पाण्डेय zfvf clws[t 4200500 9841831431   

शम्भ ुभण्डरी gfoj ;'Aaf 4270392 9841340134   
बिु  िजरेल s=c=   9843818410   
सरःवती अयार्ल s=c=   9849035777   

सुं मा ौे  s=c=   9849076760   

िरना दहाल सो.मो.   9843787896   

cjw /fhj+zL sfof{no ;xof]uL   9813853729   

kfj{tL cf]nL  sfof{no ;xof]uL   9808364039   

cg'kdf l/hfn  sfof{no ;xof]uL   9818984666   
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k|lbk s'df/ v+f sfof{no ;xof]uL   9843752706   

;ljgf tfdfË sfof{no ;xof]uL   9808158001   

पदम बहादरु तामा  ह.स.चा.   9840017396   

cfGtl/s 
Joj:yfkg 

zfvf 

टोलराज उपाध्याय pk;lrj 4211542 9847633277   

केदारनाथ भ राई zfvf clws[t 4200392 9843786344   

lbk]Gb| s]=;L gfoj ;'Aaf   ९८४८०२४६३८   

राम पाठक sDKo'6/ ck/]6/   9849773639   

सिुनल पौडेल sDKo'6/ ck/]6/   9851015483   

o'j/fh l;+x sfof{no ;xof]uL   9848399171   

lutf a:g]t -sfsL{_ sfof{no ;xof]uL   9860238895   

cd[t s'df/ >]i7 sfof{no ;xof]uL   9841092683   

सुरेश महजर्न ह.स.चा.   98081075   

cly{s 
k|zf;g 
zfvf 

ूकाश पडुासैनी pk;lrj-n]vf_ 4200555 ९८५११७१४६१   

p4j k|;fb kf]v|]n n]vf clws[t 4200555 9841327862   

k|lbk zdf{ n]vfkfn   9855033308   

साधरुाम सरदार sfof{no ;xof]uL   9842144365   

        

sfg"g tyf 
km};nf 

sfof{Gjog 
zfvf 

pk]Gb| s]z/ vgfn pk;lrj-sfg"g_ ४२००५०० 9841570783   

िनमर्ला काकीर् gfoa ;'Aaf -
sfg"g_   9841607110 

  

रामकृंण तामा  ह.स.चा.   9841936406   

of
]h
gf

 c
g'u

d
g 

t
y
f 
j}b

]lz
s
 

 ;
xo

f]u
 ;

d
Gj

o 
d
xf
z
fv

f 

 महाशाखा 

रामचन्ि देवकोटा ;x;lrj -:of=_ 4200506 ९८५११९५०४४   

धिवन्ि वीक ना.स.ु   9843216819   

म ू ौीःवंगिमखा sfof{no ;xof]uL   9860069895   

lhjg /fgf ह.स.चा.       

of]hgf 
tyf 

j}b]lzs 
;xof]u 
;dGjo 
zfvf 

मोतीउर रहमान l;=l8=O{= -:of=_ 4200392 9852681786   

sdnsfGt kf}8]n cy{zf:qL    9851128870   

ls/0f cfrfo{ OlGhlgo/ -:of=_ 4200392 9841518444   

अिनत कुमार रसाइली sDKo'6/ ck/]6/   9845167133   

s]z/L tfd|fsf/ ;f]=df]=   9849078518   

कृंणकुमार चौधरी ह.स.चा.   9860315720   

cg'udg 
tyf 

d'Nof+sg 
zfvf 

पुं पराज पौडेल उप सिचव   9846325335   

नरेश रेग्मी OlGhlgo/ -:of=_ 4211218 9846240533   

िरक्त zfvf clws[t       
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:d[tL xdfn 7s'/L  sDKo'6/ ck/]6/   9803151344 

खा
नेप
ान
ी त
था
 व
ात
ाव
रण

 म
हाश

ाख
ा 

vfg]kfgL 
tyf 

jftfj/0f 
dxfzfvf 

/fhg /fh kf08] ;x;lrj -:of=_ 4200392 9841285593   

gj/fh k|;fb Gof}kg]  gfoa ;'Aaf 4200392 9841849933   

ljzfn l3ld/] sDKo'6/ ck/]6/   9841173231   

ljlgtf du/ sfof{no ;xof]uL   984327468   

gj/fh ह.स.चा.      

vfg]kfgL 
zfvf 

xl/k|;fb ltldlN;gf l;=l8=O{= -:of=_ 4200546 9851075533   

dw';'wg vgfn  OlGhlgo/ -:of=_ 4200547 9849977931   

सुं मा काफ्ले OlGhlgo/ -:of=_   9843061982   

cGh' u}/]  s=c=   9803444881   

कृंण के .सी  ह.स.चा.   9843099741   
jftfj/0f 
tyf ljkb 
Joj:yfkg 

zfvf 

सरेुश महाज ु l;=l8=O{= -:of=_   9851097730   

िवदरु झा OlGhlgo/ -:of_   ९८४१४३२३२८   

  OlGhlgo/ -:of_      

If]qut 
;dGjo 
tyf 
Ifdtf 
clej[l4 
zfvf 

सरेुश महाज ु l;=l8=O{= -:of=_ 4200536 9851097730   

k|ofz l3ld/] OlGhlgo/ -:of=_   9851149500   

िरक्त समाज शा ी      

k/d]Zj/ l;njfn 
sfof{no ;xof]uL   9843494710 

  

;/;kmfO 
tyf 9n 
zfvf 

िरक्त l;=l8=O{= -:of=_      

z]v/ vgfn OlGhlgo/ -:of=_ 4200547 9849899782   

  OlGhlgo/ -:of=_       
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cg';"rL–!=# 
3_ ljefusf] ljWodfg ;+u&g ;+/rgf                                   

g]kfn ;/sf/ 
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO dGqfno 
vfg]kfgL tyf (n lgsf; ljefu 

;f+u&lgs ;+/rgf 
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cg';"rL–!=$ 
गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाइ कोष िवकास सिमितको संगठन सरंचना 
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g]kfn vfg]kfgL ;+:yfg ;+u7g tflnsf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;~rfns ;ldlt

dxfk|aGws

cf= n]= k= dxfzfvf 
pk k|jGws ( n] )  tx 9  1 
 

cy{ dxfzfvf 
k|aGws ( k| ) tx 10 1
;xfos n]vfkfn tx 4 1

;+:yfut ;]jf dxfzfvf 
k|aGws ( k| )  tx 10 1 
;xfos k|zf;g tx 4 1 

O{l~hlgol/ª dxfzfvf 
k|aGws ( k|f )   tx 10 1 
;xfos k|aGws ( k|f )  tx 8 1 
d]sflgsn O{l~hlgo/ tx 7 1 

k|fljlws k/LIf)f tyf cg'udg zfvf 
;xfos k|jGws ( k|f )  tx 8  1 

 

s]lGb|o n]vf zfvf 
pk k|aGws ( n] )  tx 9 1 

ah]̂  tyf sf]if zfvf 
n]vf clws[t   tx 7   1 

cfo cg'udg zfvf tyf k| sf vr{ 
zfvf  
;xfos k|aGws ( n]| ) tx 8 1 
slgi^ ;xfos ( k| ) tx 3 1 

;'rgf hg;Dks{ tyf ;fdfGo k|zfzg zfvf 
;xfos k|aGws ( k| ) tx 8 1 
Zffvf clws[t tx 7 1 
nfO{̂  *«fO{e/ tx 3 7  

sfg'g tyf ;DktL zfvf 
sfg'g clws[t tx 7 2 
;xfos sfg'g clws[t tx 6 1

sd{rf/L k|zfzg zfvf 
pk k|aGws ( k| )  tx 9  

k|f]Sof]/d]G^ tyf :^f]/ zfvf 
;xfos k|aGws ( k| ) tx 8 1 
Zffvf clws[t tx 7 1 

;Dk'{)f zfvf tyf cfof]hgf sfo{fnox?

*gfoa dxfk|aGws ( k| )  tx 11 1 
slgi^ ;xfos ( k| )  tx 3 1 

*gfoa dxfk|aGws ( k|f ) tx 11 1 
slgi^ ;xfos ( k| ) tx 3 1 

dxfk|aGws lk P zfvf 
;xfos k|aGws ( k| )  tx 8  1 
sDo'^/ ck/]^/     tx 4  1 
sfof{no ;xof]uL          1 

sDKo'̂ / ck/]̂ /   tx 4 1 
sfof{no ;xof]uL 4

sfg'gL / ljlQo / k|fljlws Pj+  
k|;fzlgstyf cGo ;Nnfxsf/ 

of]hgf tyf l*hfO{g cg'udg zfvf 
pk k|aGws ( k|f )  tx 9 1 

cfO{=^L= zfvf 
sDKo'̂ / O{l~hlgo/ tx 7 

*P#f/f}+ txsf] gfoj dxfk|jGws kb / ;+Vof b/jGbL ;+/rgf ldnfpg] p@]Zon] Aoj:yf 
ul/Psf kbx? x"g\ . pQm kbdf xfn kbk"lt{ gu/L cfjZos k/]sf] cj:yfdf ;~rfns 
;ldltsf] lg)f{on] dfq kbk"lt{ sfo{ cuf*L a(fpg' kg{]% . 

cg';"rL –!=% 
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eb|k'/ zfvf 
sf k| l;len O{ ( k|f )    tx 7  1 
cGo ;xfos             22 
hDdf                 23   

O{l~hlgol/ª dxfzfvf

ag]kf zfvf 
sf k| l;len O{ ( k|f ) tx 7 1 
;xfos clws[t ( k| )tx 6 1 
;xfos n]vf clws[t ( n] )t= 6 1 
cGo ;xfos 38 
hDdf  41   

hgsk'/ zfvf 
sf k| l;len O{ ( k|f )    tx 7  1 
cGo ;xfos             25 
hDdf 26

w/fg zfvf 
sf k| ;xfos k|aGws l;len ( k|f )    tx 8  1 
;xfos k|aGws k|zfzg ( k| )              tx 8  1 
l;len O{ ( k|f )                                      tx 7  1 
zfvf clws[t ( k| )                                tx 7  1 
n]vf clws[t ( k| )                                tx 7  1 
;xfos k|flalws clws[t ( O{= d]=)         tx 6  1 
cGo ;xfos                     93 
hDdf                         99   

/fhla/fh zfvf 
sf k| l;len O{ ( k|f )  tx 7 1 
cGo ;xfos 19 
hDdf  20  

nfxfg zfvf 
sf k| l;len O{ ( k|f )  tx 7 1 
cGo ;xfos 19 
hDdf 20

hn]Zj/ zfvf 
sf k| ;xfos k|flalws clws[t ( k|f ) t6 1 
cGo ;xfos                  14 
hDdf                      15    

dn+ujf zfvf 
sf k| ;xfos k|flalws clws[t ( k|f )  tx 6 1
cGo ;xfos                     15
hDdf                         16

Uf}f/ zfvf 
sfk| ;xfos k|flalws clws[t ( k|f )  t6 1 
cGo ;xfos  17 
hDdf 18    

sn}of zfvf 
 sf k| l;len O{ ( k|f )  tx 7  1 
cGo ;xfos            17 
hDdf                18     

wgu(L zfvf 
 sf k| l;len O{ ( k|f )  tx 7 1 
;xfos n]vf clws[t ( n] )  tx 6 1 
cGo ;xfos   35 
hDdf 37 

dx]Gb|gu/ zfvf 
sf k| l;len O{ ( k|f )  tx 7 1 
cGo ;xfos  20 
hDdf 21  

 G]fkfnu~h zfvf 
sf k| l;len O{ ( k|f )  tx 7 1
cGo ;xfos 35
hDdf  36 

s[i)fgu/ zfvf 
sf k|;xfos k|flalws clws[t ( k|f )  tx 6 1 
cGo ;xfos  16 
hDdf  17   

tf}lnxjf zfvf 
sf k| ;xfos k|f= clws[t ( k|f )  t= 6 
1 
cGo ;xfos

e}/xjf zfvf 
 sf k| l;len O{ ( k|f )  tx 7 1
cGo ;xfos 31
hDdf 32

a'^jn zfvf 
sf k| ;xfos k|aGws l;len ( k|f)  tx 8 1 
;xfos k|aGws k|zfzg ( k|)  tx 8 1 
;xfos k|aGws u')fZt/ ( k|f)  tx 8 1 
l;len O{ ( k|f )  tx 7 1 
zfvf clws[t ( k|)  tx 7 1 
n]vf clws[t ( k|)  tx 7 1 
;xfos k|flalws clws[t l; (k|f) tx 6 1 
;xfos k|flalws clws[t u')fZt/ (k|f)   tx 6 1 
;xfos clws[t k| (k|  tx 6 1 
;xfos n]vf clws[t (k| )   tx 6 1 
cGo ;xfos   90 
hDdf                      100   

kf]v/f zfvf 
sf k| k|aGws       ( k|f ) tx 10 1 
pk k|aGws  l;len   ( k|f )    tx 9 1 
;xfos k|aGws k|zfzg ( k| )   tx 8 1 
;xfos k|aGws n]vf ( k| ) tx 8 1 
l;len O{ ( k|f ) tx 7 3 
zfvf clws[t ( k| )   tx 7 1 
n]vf clws[t ( k| )   tx 7 1 
;xfos ;Dklt clws[t (sf )  tx 6 1 
Knf)^ clws[t (k|f )   tx 6 1 
;xfos clws[t k| (k| )  tx 6 3 
;xfos n]vf clws[t (k| )  tx 6 2 
cGo ;xfos                
143 aL/u~h zfvf 

sf k| ;xfos k|aGws l;len ( k|f ) tx 8 1 
l;len O{ ( k|f )  tx 7 1 
zfvf clws[t ( k| )  tx 7 1 
n]vf clws[t ( k| ) tx 7 1 
;xfos n]vf clws[t (k| )  tx 6 1 
cGo ;xfos  48 
hDdf  53  

la/f^gu/ zfvf 
sf k| ;xfos k|aGws l;len ( k|f )  tx 8 1 
l;len O{ ( k|f )   tx 7 1 
zfvf clws[t ( k| )   tx 7 1 
n]vf clws[t ( k| )  tx 7 1 
;xfos n]vf clws[t (k| )  tx 6 1 
cGo ;xfos  62 
hDdf   67  

ldg/n jf^/ cfof]hgf 
sf k| l;len O{ ( k|f )  tx 7 1 
cGo ;xfos 17 
hDdf 18   

  

uf}zfnf zfvf 
sf k| l;len O{ ( k|f )  tx 7 1 
cGo ;xfos  9 
hDdf 10

x]Dhf zfvf 
sf=k| l;len O{= ( k|f )  tx 7 1
cGo ;xfos  10
hDdf   11 
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आयोजना कायार्न्वयन िनदशनालयको संगठनात्मक सरंचना 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ADB Loan No. 1820  Kathmandu Valley Water Supply and Sanitation Project (2009 AD-2016AD) 
2. ADB Loan No. 2776  Kathmandu Valley Water Supply Improvement  Project (2012 AD-2016AD) 
3. ADB Loan No. 3000  Kathmandu Valley Wastewater Management  Project (2013AD-2018AD) 
4. ADB Loan No3255  Kathmandu Valley Water Supply Improvement  Project (2015 AD-2020AD) 

 

Project Director 

Deputy Project Director 
(Management) 

Deputy Project Director 
(Engineering) 

Procurement Section 
   

Finance Section 

Engineering Safeguard Unit 

General Administration 
Section 

Planning Monitoring & ICT 
Section  

Project Management Office Loan 
2776 

Project Management Office Loan 
3000 

Project Management Office Loan 
3255 
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रािष्टर्य गौरवका आयोजना (मेलम्ची खानेपानी आयोजना) 

बम 
सङ्ख्या 

आयोजनाको 
नाम  

आयोजना सुरुदेिख हालसम्मको 
ूगित िःथित (%)  

पिहलो चौमािसक 
अविधको ूगित 
िःथित (%)  यस अविधसम्म हािसल भएको 

मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु  
कायार्न्वयनमा देखापरेका 

ूमुख समःयाहरु  
समःया समानाथर् भएका 

ूयासहरु  सुझावहरु  

भोितक  िवत्तीय  
व्यितत 
समय 

भौितक  िवत्तीय 

१  मेलम्ची 
खानेपानी 
आयोजना  

८८.८३  ८२.२३  ९५.२२ ८४.५४  ५२.०७ Ð हेडवक्सर् िनमार्ण कायर्को 
१००० घ.मी.  ओपन कट भएको 
र RL १४६५ मी. सम्ममा रक 
सपोटर्को काम भएको । 

Headworks Access road मा 
३५ घ.मी. Gabion िनमार्ण गनेर् 

कायर् सम्पन्न भएको । 
 

Ð चालु आ.ब. मा 3270 मीटर 
समेत गरी जम्मा 21193 मी. 
सुरुङ्ग िनमार्ण भएको । 

 
Ð चालु आ.ब.को हालसम्ममा 
2312 घ.मी. समेत समममा 
20250 घ.मी. बिबट ढलान 
कायर् सम्पन्न भएको छ । 

(हालसम्म ९८% कायर् सम्पन्न) 

 
Ð  िसन्धु ग्याल्थुम खण्ड 
तथा सुन्दरीजल िसन्धु 
खण्डको िबिभन्न 
चेजेजहरुमा कमजोर 
चट्टान भेिटएको । 

 
 – िनमार्ण व्यवसायीले 
ौोत पिरचालन गनर् 

नसकेको । 
 

– उपकरणहरुको 
Breakdown भएको । 

 
- िनमार्ण सामामीको 
ूयाप्त भण्डारण गनर् 
िनमार्ण व्यवसायीलाई 
आवँयक व्यवःथा 
िमलाउन िनदेर्शन 
िदइएको । 

 
- थप उपकरणको 

व्यवःथा गनर् िनदेर्शन 
गिरएको । 

 
– कमजोर चट्टान रहेको 
ःथानमा सुरुङ्ग खन्ने 
कायर्का लािग बैकिल्पक 
उपायहरुको अध्ययनका 
लािग िनमार्ण व्यवसायी 
तथा परामशर्दातालाई 
िनदेर्शन गिरएको । 

Ð 
 नयाँ बैकिल्पक 
उपायहरु अपनाउन 

सहिजकरण गिरनुपनेर् । 
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रािष्टर्य गौरवका आयोजनाको हालसम्मको ूगित 

 

ब.सं मूख्य िबयाकलाप  कैिफयत  
१  हेडवक्सर् िनमार्ण  १००० घ.मी. समेत गिर ४०००० घ.मी.  ओपन कट भएको र RL १४६० मी. सम्ममा रक सपोटर्को काम भएको । 

Headworks Access road को ममर्त गिरएको ।  

२  सुरुङ्ग िनमार्ण कायर्  मंिसर मिहनामा ६४१  मीटर सुरुङ्ग िनमार्ण कायर् भएको । चालु आ.ब.को हालसम्ममा ३९११ मीटर समेत गरी 
जम्मा २१८४३ मी. सुरुङ्ग िनमार्ण भएको ।  

३  पानी ूशोधन केन्ि िनमार्ण 
भाग – १  

मंिसर मिहनामा िबिभन्न इकाईहरुमा १७० घ.मी. बिबट ढलान कायर् भएको । चालु आ.ब.को हालसम्ममा २४८२  
घ.मी. समेत समममा २०४२०  घ.मी. बिबट ढलान कायर् सम्पन्न भएको छ । (हालसम्म ९९% कायर् सम्पन्न) 

४  "पानी ूशोधन केन्ि िनमार्ण भाग – २"
    

परामशर्दाता र िनमार्ण व्यवसायी पिरचालन गिरएको ।  

४  Phase II को DPR तयारी  िडजाइन परामशर्दाता छनौट भएको । सहमितको लािग ADB पठाइएको । 
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८० ूितशतभन्दा कम ूगित भएका आयोजनाहरुको ूगित कम हुनुका कारणहरु, समःया समाधानका लािग गिरएका ूयासहरु 
िस.न.  आयोजना  कारणहरु  ूयासहरु  

१  वातावरिणय सरसफाई 
आयोजना  

 खुला िदसामुक्त क्षऽ घोिषत भएका क्षऽहरूमा चपीर् 
ूयोगलाइ िनरन्तरता निदइएको पाइएको ।तराइ 
सरसफाइ कायर्बमले गित िलन नसकेको . 

 सरसफाइ अिभविृद्धका लािग  पूणर्सरसफाइ अिभयान 
संचालन । 

२  खानेपानी सेवा िनयमन तथा 
पुनःथार्पन कायर्बम  

कायर्बम ःवीकृत हुने बममा रहेको ।  वषार्त ्सिकए पश्चात ्आयोजनाहरु पिहचान गरी कायर्बम ःवीकृितको 
चरणमा रहेको ।  

३  िडप टयूवेल आयोजना  
(ममर्त सुधार)  

आयोजनाको लागतको तुलनामा बजेट िबिनयोजन ज्यादै न्यून 
भएको हुंदा सञ्चािलत आयोजना सम्पन्न हुन धेरै बषर् लाग्ने 

गरेको । 

थप बजेट माग गिरने ।  

४  खानेपानी गुणःतर सुधार 
कायर्बम 

सन ्२०१७ सम्ममा २७ ूितशत जनतालाइ मध्यम तथा उच्च 
ःतिरय खानेपानी सेवा पुयार्उने रािष्टर्य लआय हािसल गनर् 
भिनएकोमा हाल सम्म १५ % लाई माऽ उपलब्ध भएको । 

खानेपानी गुणःतर सुधार कायर्बम सञ्चालन गरीएको ।खानेपानी 
सुरक्षा योजना(WSP) ूत्येक िजल्लामा किम्तमा ितनवटा िःकमहरूमा 

सञ्चालन गिरएको । 

५  ढल िनमार्ण तथा ूशोधन 
कायर्बम  

बमागत आयोजानहरु संचालनमा रहेको , नयाँ आयोजनाहरुको 
DPR  तयार हुँदै ।  

धेरै नयाँ आयोजनाहरु DPR को ूकृयामा रहेको ।  

६  दोॐो साना सहरी खानेपानी 
तथा सरसफाइ आयोजना  

यस आ.व. मा २ वटा सहीत हाल सम्म १८ वटा आयोजनाहरू 
सम्पन्न भएको ।३ उप आयोजनाको िनमार्ण कायर् अिन्तम 

चरणमा पुगेको  

चाडैं सम्पन्न गिरने गरी काम भैरहेको ।  

७  सुख्खा क्षऽ  खानोपनी तथा 
सरसफाइ आायोजना  

सुपिरवेक्षण तथा परामशर् सेवाको किम   परामशर् सेवा िनयुिक्त गनेर् ूिबया मा रहेको 

८  तराइ मधेश खानेपानी सुधार Guideline  हरू तयार भई आयोजनाहरू छनौट भईसकेको र मूल्याङ्कन पश्चात अिवलम्ब परामशर्दाता पिरचालन गिरने ।  
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कायर्बम  DPR को लागी परामशर् सेवा िलने सम्बिन्ध RFP पेस भइ 
मुल्याँकनको कारवाही अिघ बढेको ।  

९  तेौो साना शहिर खानेपानी 
तथा सरसफाइ आयोजना  

७ वटा आयोजनाहरूलाइ िनमार्णको दोौो चरणमा लैजान 
िनमार्ण कायर् सूचारू रूपमा भइरहेको । 

िनमार्ण कायर्लाई ितोता िदन व्यवःथापन सजग रहेको ।  

१०  खानेपानी तथा सरसफाइ 
कायर्बम  

आयोजना सङ्ख्याको अनुपातमा ूािविधकको दरबन्दी नहुनु लोकसेवा आयोग माफर् त केिह पदहरु केिह संख्यामा िवज्ञापन भैरेहको । 

११  उच्च /मध्यमःतिरय ठूला 
खानेपानी आयोजनाहरू  

वािषर्क कायर्बम बमोिजम िनमार्ण कायर्को सम्झौता भएको र 
खानेपानीका पाइप, िफिटंग्स लगायत सामामीहरू उपलव्धीको 

कारवाही अिघ बढेको ।  

पाइप िफिटंग्स अिवलम्ब ूाप्त गनेर् ूयास भएको ।  

१२  खानेपानी तथा ढल िनकास 
िवभाग  

िवभागको पिरसरमा कायार्लय भवन िनमार्ण कायर् अिन्तम 
चरण रहेको।  

चाडै समन्वय गरी हःतान्तरण हुने ।  

१३  मेलम्ची खानेपानी आयोजना  िसन्धु ग्याल्थुम खण्ड तथा सुन्दरीजल िसन्धु खण्डको िबिभन्न 
चेजेजहरुमा कमजोर चट्टान भेिटएको । 

 – िनमार्ण व्यवसायीले ौोत पिरचालन गनर् नसकेको । 
Ð उपकरणहरुको Breakdown भएको ।  

 -िनमार्ण सामामीको ूयाप्त भण्डारण गनर् िनमार्ण व्यवसायीलाई 
आवँयक व्यवःथा िमलाउन िनदेर्शन िदइएको । 

( थप उपकरणको व्यवःथा गनर् िनदेर्शन गिरएको । 
– कमजोर चट्टान रहेको ःथानमा सुरुङ्ग खन्ने कायर्का लािग 
बैकिल्पक उपायहरुको अध्ययनका लािग िनमार्ण व्यवसायी तथा 

परामशर्दातालाई िनदेर्शन गिरएको ।  

१४  मामीण खानेपानी तथा 
सरसफाई कायर्बम  

 हेल्भेटासबाट भैरहेको कायर्को जानकारी िलइने ।  

१५  काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी 
व्यवःथापन बोडर्  

कानूनी जिटलताले गदार् जग्गा सुरक्षा तथा जग्गा अिधमहण 
कायर्मा िढलाई ।  

िविभन्न सम्विन्धत िनकायहरुसँग समन्वय गरी समाधानका लािग 
ूयास गिरएको ।  

१६  ढल ूशोधन केन्ि  जग्गा ूािप्तमा िढलाई ।  जग्गाहरुको अिधमहण ूकृया थालनी गिरएको ।  
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३७ औ रािवससबाट भएका िनणर्यहरुको कायार्न्वयन ूगित 

िस.नं.  िनणर्य  कृयाकलाप  ूगित  

१ १७(क)  क)आयोजना कायार्न्वयनमा समन्वय सम्बन्धी समःया ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय पठाउने ।  आवँयकता अनुसार पठाइएको ।  

२  १७(ख)  क)आयोजना कायार्न्वयनमा गैर िजम्मेवार परामशर्दाता ठेकेदारले ठेक्काको/शतर् बमोिजम काम नगरेमा ूिबया पुयार्ई 
कारवाही गनेर् ।  हालसम्म यःतो अवःथा नआएको ।  

  

आयोजना ूमूखलाई िजम्मेवार बनाउने र आयोजनाको ूितफललाई िनजको कायर् सम्पादन मूल्यांकन सँग आबद्ध  
गनेर् ।  

कायर् सम्पादन मूल्याङ्कनमा यसलाई 
मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको ।  

३  १७(ग)  िवभागीय ूमूख , आयोजना ूमुख र सावर्जिनक वा ःवायत्त िनकायका ूमूख सँग कायर् सम्पादन करार गनेर् ।  ूकृयामा रहेको ।  

४  १७(घ)  क)भए गरेको कामको आधारमा भुक्तानी िदने ।  भैरहेको ।  

ख)भुक्तानी भए नभएको अनुगमन गनर् जानेले अिनवायर् रुपमा हेरी ूितवेदन िदने ।  भैरहेको  

५  १८(ख)  क)मन्ऽालयका मन्ऽी र सिचवले नै ूमुख आयोजनाहरुको अनुगमन गनेर् र ःथलगत रुपमा नै समःया समाधान गनेर् ।  भैरहेको ।  

६  १८(घ)  क)मन्ऽालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखाको क्षमता अिभविृद्ध गरी िनयिमत रुपमा अनुगमन तथा 
मूल्याङ्कन कायर्मा लगाउने ।   भैरहेको ।  

      ख) मन्ऽालय मातहतको िवभाग अन्तगर्तका क्षऽीय कायार्लयहरुला ई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा पिरचालन गनेर् ।   भैरहेको ।  

७  १८(च)  अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई आयोजना व्यवःथापनको अिभन्न अंगको रुपमा आत्मसात गनेर् ।  भैरहेको ।  
८  १७(छ)  आयोजना कायर् सम्पादन  सूचना ूणाली (PPIS) को ूभावकारी रुपमा ूयोगमा ल्याउने ।  ूकृयामा रहेको ।  
९  १८(ज)  MDAC,NDAC लगायतका अनुगमन सँग सम्बन्धीत ूितवेदनहरु अिनवायर् रुपमा website मा राख्न ।  भैरहेको ।  
१०  १९(ख)  मन्ऽालय / िनकायहरुले ूािधकरणबाट ःवीकृत भैसकेको कायर्बम ूभावकारी रुपमा कायार्न्वयन गनेर् ।  रकम िनकासा हालसम्म ूाप्त नभएको । 
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पानी िवतरण तािलका 
sf7df8f}+ pkTosf vfg]kfgL lnld6]8 

lqk'/]Zj/, sf7df8f}+, @)&#÷$÷!) ut] ;f]daf/ 

 
afnfh' kfgLkf]v/Laf6 kfgL ljt/0f ul/g] ;DaGwL ;"rgf 

o; lnld6]8 cGtu{t afnfh' kfgLkf]v/Laf6 xfn !# lbg la/fP/ kfgL ljt/0f ul/Psf]df kfgL pTkfbgdf s]xL ;'wf/ cfPsf]n] 
ldlt @)&#÷$÷!! ut] b]lv ( lbg la/fP/ laxfg $M)) ah] b]lv &M)) ah]leq cfnf]kfnf] ul/ kfgL ljt/0f ug]{ Joj:yf 
ldnfOPsf] Joxf]/f ;DalGwt pkef]Qmfju{df hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 . 
qm=;+= ldlt kfgL ljt/0f x'g] If]qx? s}lkmot 
!= @)&#÷$÷!! klxnf] sf=d=g=,kf= j8f g+= !^ jg:ynL / Dx}kL cflb If]qx? Dx}kL cflb If]qx?df 

a]nsf 
@= @)&#÷$÷!@ bf];|f] kfgLkf]v/L eg]{  
#= @)&#÷$÷!# t];|f]  sf=d=g=kf= j8f g+= !^ sf gofFjhf/, ;f]x|v'§] cflb If]qx?  
$= @)&#÷$÷!$ rf}yf] kfgLkf]v/L eg]{  
%= @)&#÷$÷!% kfFrf}+ sf=d=g=kf= j8f g+= !# sf a|flx6L, r]tgfdfu{, ljhodfu{, 

5fpgLrf]s, d]3b't Sna / l;dfgfdfu{ cflb If]qx 
 

^= @)&#÷$÷!^ 5}7f}+ kfgLkf]v/L eg]{  
&= @)&#÷$÷!& ;ftf}+ lsd8fn, sf=d=g=kf= j8f g+= !% lwd:xf], sf=d=g=kf= j8f g+= 

!^ P/flx6L, e[s'6L6f]n, rdtL / sf=d=g=kf= j8f g+= !# sf 
afkmn 6]Dkf] kfs{ cflb If]qx?  

*= 

*= @)&#÷$÷!* cf7f}+ kfgLkf]v/L eg]{  
(= @)&#÷$÷!( gjf}+ sf=d=g=kf= j8f g+= !% :joDe", ljh]Zj/L, 8Nn' rfu; cflb 

If]qx? 
 

!)= @)&#÷$÷@) bzf}+ kfgLkf]v/L eg]{  
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P]g tyf lgod 

 जलसर्ोत ऐन,२०४९ )नेपालीमा(  
  सुशासन )वस्थापन तथा स ालन (िनयमावली , २०६५ 
  सुशासन )वस्था पन तथा स ालन  (ऐन , २०६४ 
  Water laws in Nepal (English) February 2061 (2005) 

  नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ 
  खानेपानी महशुल )असुल उपर गन (िनयमावली , २०५० 
  खानेपानी िनयमावली, २०५५ 
  खानेपानी वस्थापन बोडर् ऐन, २०६३ 
  खानेपानी महशुल िनधार्रण आयोग ऐन, २०६३ 
  जलशर्ोत िनयमावली, २०५० 
  जलसर्ोत ऐन, २०४९ )अङंगेर्जीमा(  

gLlt / lgb]{zg 

  जल उपयोग गुरु योजना तजुर्मा संिक्ष  मागर्दशर्न -२०७३  
  सरसफाई गुरुयोजना 
  खानेपानी सेवा संचालन सम्बन्धी िनदिशका २०६९ 
  National Drinking Water Quality Standards, 2062 
  National Urban Water Supply and Sanitation Sector Policy Final Draft 
  Rural Water Supply Policy, 2004 And Rural Water Supply Strategy, 2004 
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मन्तर्ालय अन्तगर्त िनकायबाट गिरएका कायर्हरु एव ंस्थलगत िनरीक्षण भर्मणका केही झलकहरु (तिस्वर) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drilling  foe Blasing at RL 1458 m Scaling work in open cut at1459m RL 

Scaling Fixing of wiremesh 

Installation of Rock Bolts Diversion tunnel  slope management for 
Robo Drill 
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nL cGtu{t ;'Gb

Jof;sf] kfO

l/hEjf{o

l;s k|ltj]bg÷

b/Lhn b]lv d

OknfOg la5\o

o/x? lgdf{0f 
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dxf“sfnrf}/;

ofpg] sfo{ 

sfo{  

;Dd !$)) ld==ld=  
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sf7df08f}+ pkTosf vfg]kfgL ;'wf/ cfof]hgf cGtu{t  
Yff]s tyf lat/0f ;~hfn k|0ffnL ;'wf/ sfo{ sf If]qx? 

vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefu ;DaGwL pknAwLx? 
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