
नेपाल सरकार आ.व. २०७७/७८ को नीति िथा कार्यक्रममा खानेपानी िथा सरसफाइ क्षेत्र सम्बन्धि ब ुंदाहरु  

 

ब ुंदा न. ४१: यस सरकारले गुणस्तरीय स्वास््य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा सबै नेपालीको 
समतामुलक पहुुँच सुननश्चचत हुने गरी काययक्रम संचालन गनेछ । देिशित्रै अन्तरायश्रियस्तरको शिक्षा र 
स्वास््य उपचारको सेवा उपलब्ध गराउन आवचयक पूवायधारहरुको ववकास गररनेछ । शिक्षा तथा स्वास््य 
सेवामा सरकारको िूशमकालाई थप प्रबल बनाउंदै ननजी क्षेत्रलाई लगानी वदृ्धधका लाधग उत्प्प्रेररत गररनेछ । 

ब ुंदा न. १३३: सरकारले "स्वच्छ नेपाल" अशियान संचालन गनेछ । प्रदेि र स्थानीय तहको सहिाधगतामा 
काठमाडौं  उपत्प्यका, महानगरहरु र प्रदेि राजधानीहरुलाई हररत सहरमा रुपान्तरण गनय सहरी वकृ्षारोपणलाई 
व्यापक बनाइनेछ । फोहरमैला प्रिोधनमा आधुननक प्रववधध प्रयोग गररनेछ । राजमागयको ननश्चचत दरूीमा 
खानेपानी, िौचालय र अन्य सुबबधासहहतको सेवा केन्र सन्चालन गनय प्रोत्प्साहन गररनेछ । 

ब ुंदा न. १71: कुल ९१ प्रनतित नेपालीलाई आधारिूतस्तरको खानेपानी सुबबधा पुयायइएको छ । आकश्स्मक 
र ववपद्का अवस्थामा तथा ग्रामीण बस्तीहरुमा खानेपानी सेवा पुयायउन सातै प्रदेिमा वाटर एम्बुलेन्स 
सन्चालनमा ल्याइएको छ, यो सेवालाई थप ववस्तार गररनेछ । 

ब ुंदा न. १7२: आगामी आधथयक वर्यमा ९४ प्रनतित जनसंख्यालाई आधारिूतस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध 
गराइनेछ । आगामी तीन वर्यशित्र संघ, प्रदेि र स्थानीय तहको लगानीमा सबै घरमा खानेपानी सुववधा 
पुयायइनेछ।  

ब ुंदा न. १7३: मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट नछटै काठमाडौं पानी ल्याउने गरी कायायन्वयनलाई नतब्रता 
हदइएको छ । आगामी आधथयक वर्यशित्र यस आयोजनाको सम्पूणय ननमायण कायय सम्पन्न गररनेछ । याङग्री 
र लाके खोलाबाट थप पानी उपलब्ध हुने गरी आयोजनाको दोस्रो चरणको ननमायण कायय सुरु गररनेछ । 

ब ुंदा न. १7४: िुद्ध खानेपानी आपूनतयलाई हदगो बनाउन महाकाली, कणायली, बबई र कोिी लगायतका 
नदीमा आधाररत थोक ववतरण प्रणाली तथा जलािययुक्त खानेपानी आयोजनाको ववस्ततृ आध्ययन गरी 
कायायन्वयन गररनेछ ।  

ब ुंदा न. १7५: तराई-मधेि क्षेत्रका 20 श्जल्लामा ४ सय ११ ककलोशमटर ढल ननमायण िएको छ । 
सरसफाइका लाधग चेतनामूलक काययक्रमका साथै वविेर् काययक्रमहरु सन्चालन गररएका छन ्। स्थानीय तह 
र प्रदेि सरकारको सहिाधगतामा सरसफाइ सम्बन्धी कक्रयाकलापहरु सन्चालन गररनेछ । मुख्य मुख्य 
िहरहरु र िहर उन्मुख क्षेत्रहरुमा ढल ननमायण र फोहर प्रिोधन तथा व्यवस्थापन काययक्रम सन्चालन 
गररनेछ । 


