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स देश
खानेपानी तथा सरसफाइ म त्रालयको थापना प ात् हामीह यस क्षेत्रको सधु ारको प्रिक्रयामा िनर तर लािग रहेका छ । हाम्रा क्षेत्रगत योजना, नीित र
काननु ह नयाँ म यौदाका साथसाथै सश
ं ोधनको प्रिक्रयामा छन् र िछट्टै नै कायार् वयनमा आउनेछन् । हालस म हाम्रो म त्रालयले तयार गरे का
द तावेजह म येको यो 'वाश' क्षेत्र िवकास योजना पिहलो हो । खानेपानी तथा सरसफाइ म त्रालयको म त्रीको पमा यो १५ वषेर् 'वाश' क्षेत्रलाई पथ
प्रदशर्न गनेर् योजना नेपाल सरकारको तफर् बाट वीकृ ितको लािग मि त्रपिरषदमा
ु वसर प्रा गरेकोमा म गौरवाि वत छु ।
् पेश गनेर् सअ
बाढी, पिहरो र भक
ू प ज ता धेरै िवपदह् र िविभ न बाधा अवरोधका बावजदु पिन सन् २०१७ स ममा सबैका लािग आधारभतू तरको खानेपानी र
सरसफाइका सिु वधाह पर्ु याउने राि ट्रय ल य प्रा गनेर् आशा हामीले मारे का छै नौ । यद्यिप, नेपालमा सरसफाइको अिभयान िवगतका के ही
वषर्ह मा द्रुत गितमा अगािड बढेकोले हालस ममा जनसंख्याको ९२% लाई चपीर्मा पहुचँ पगु ेको छ र आजका िदनस म ४२ िज ला खल
ु ा िदसामक्त
ु
घोषणा भएका छन् । अब खानेपानी तफर् थप प्रयास लगाउनु पनेर् भएको छ । मह वपणू र् कुरा यो छ िक नेपालको संिवधानले खानेपानी र सरसफाइलाई
नागिरकको आधारभतू हकको पमा प्र याभतू गरे को छ । नेपालले क्षेत्रीय र अ तरार्ि ट्रय म चह मा यक्त गरे को प्रितबद्धता र ह ताक्षरकतार्को
पमा खानेपानी र सरसफाइको राि ट्रय ल य प्राि र अ तरार्ि ट्रय प्रितबद्धताह परू ा गनर् पिन हाम्रा प्रयासह मा बढी भ दा बढी तीब्रता िदनपु नेर्छ ।
यो योजना द तावेज तयारीमा क्षेत्रगत साझेदारह को उ च सहभािगता मक संलग्नता रहेकोमा म अनगु हृ ीत छु । जसले यो योजना कायार् वयन गनर्
सबैले वािम व ग्रहण गनेर् कुराको प्र याभिू त गदर्छ । मलाई आशा छ, यो क्षेत्र िवकास योजना 'वाश' क्षेत्रको आउँदो १५ वषर्का हाम्रा आव यकता,
पयार् र सरु िक्षत खानेपानी प्रा गनेर् चाहना, घर आँगनमा यथोिचत सरसफाइका सिु वधाह र ती सिु वधाह िदगो बनाउनको लािग पथप्रदशर्न गनेर्
द तावेज हुनेछ। यो योजनाको पिहलो चरण देशको संक्रमणकालीन संघीय शासन प्रणालीको सु वातसँग मेल खान गएको छ । यसका लािग धेरै नयाँ
'वाश' सं थाह को थापना गनर्पु नेर् र सािवकका धेरै सं थाह को भिू मका पा तरण गनर्पु नेर्छ।
हाल यस क्षेत्रले सामना गिररहेका मख्ु य चनु ौितह लाई यो क्षेत्र िवकास योजनाले समेटेको देख्न पाउँदा म उ साही बनेको छु । यसले दाताह बीचको
साम ज यता, सरकारको नीित र िसद्धा तसँग 'वाश' कायर्क्रमह को आबद्धता र क्षेत्रगत एकत्रीकरणको अनसु रणलाई िव े षण गरे को छ । यस
बाहेक यो योजनाले स पणू र् योजना अविधलाई मख्ु य रणनीितक समयखाकाका आधारमा सन् २०१७ देिख २०३० स मका लािग तीन भागमा बाँडेर
आव यक पनेर् लगानीको आकलन गदैर् िदगो िवकासका ल यह र राि ट्रय योजना प्रणालीसँग पिन आबद्ध गरेको छ । बृह र राि ट्रय योजना
तजमर्ु ासँग तालमेल िमलाउन राि ट्रय योजना आयोगसँग समेत छलफल गरी प्रा पृ पोषणह लाई पिन यस दीघर्कालीन योजनामा समावेश गिरएको
छ । यस योजनामा िभजन २०३० ज तो सरकारको राजनीितक प्रितबद्धता र िदगो िवकास ल यह ज तो अ तरार्ि ट्रय प्रितज्ञा मख
ु िरत भएको छ ।
लगानीका ोत स ब धमा यो योजना यावहािरक छ, िकनभने समयक्रममा यसमा सवर्साधारण, िवकास साझेदार र िनजी क्षेत्रको समेत लगानी
आकिषर्त हुने सभं ावनाह खल
ु ा रािखएका छन् ।
दीघर्कालीन योजनाको तयारीमा म त्रालयको प्रयासको फल व प असल सक
ं े तका पमा सरकारले िवगत के ही वषर्दिे ख 'वाश' बजेटमा यथे वृिद्ध
गदैर् आएको छ । आव यकता अब के वल यस क्षेत्रको क्षमता अिभवृिद्ध गनेर्, इमा दार प्रितबद्धता र यो योजना कायार् वयन गनर् यस क्षेत्रका सबै
सरोकारवालाह को एकीकृ त प्रयासको मात्र छ । म त्रालयका सहसिचव ी राजन राज पा डेको अगवु ाइमा क्षेत्रगत क्षमता अिभवृिद्ध एकाइ र यो क्षेत्र
िवकास योजना म यौदा तयार गनेर् समहू का अ य पदािधकारीह को अथक मेहनतको सराहना गदर्छु । क्षेत्रगत क्षमता अिभवृिद्ध एकाइको अबको
त कालको कायर् भनेको यो योजनाको पिहलो चरणको िव तृत कायर्क्रमको खाका तयार गरी स बि धत िनकायह लाई यो क्षेत्र िवकास योजनाको
माइल टोनह अनसु ारको कायार् वयन योजना तयार गनर् सघाउने हुनेछ । म इ छा राख्दछु र प्रितबद्ध छु िक यो क्षेत्र िवकास योजनाको कायार् वयन
सफलतापवू र्क होस् र सबै नागिरकले राम्रो 'वाश' सेवा पाइरहन सकुन् ।
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प्राक्कथन
िबतेको दशकदेिख नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा उ लेखनीय प्रगित हािसल गरे को छ । िवशेषगरी २०६८ सालमा सरसफाइ तथा व छता
गु योजनाको तजमर्ु ा भई कायार् वयनमा आएपिछ िविभ न सामािजक–आिथर्क र सां कृ ितक अवरोधका बावजदु पिन सरसफाइमा पहुचँ को दरमा
भएको वृिद्ध प्रशंसनीय रहेको छ । २०७२ बैशाखको भक
ू प प ातको अ ठे रो अव था हुदँ ाहुदँ ै पिन खल
ु ा िदसामक्त
ु नेपाल र सन् २०१७ स म यहाँका
सबै बािस दालाई आधारभतू तरको खानेपानी सेवा पर्ु याउन प्रयास गिररहेका छ । खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागको पिछ लो प्रितवेदनले
हालस म ९२% नागिरकमा चपीर्को पहुचँ र खानेपानीको आधारभतू तरको सेवामा ८७% नागिरकमा पहुचँ पगु ेको देखाएको छ । जबिक सयं क्त
ु
अनगु मन कायर्क्रम (JMP) ले यही वषर्मा सरसफाइको पहुचँ के वल ४६% देखाएको छ । यसको अथर् नेपालले अझैपिन सरसफाइमा सह ा दी ल य
हािसल गनर् सके को छै न भ ने देखाउन खोजेको छ, तर अक ितर सरु िक्षत खानेपानीको पहुचँ ९३% जनसंख्यामा पगु क
े ो देखाएको छ । यद्यिप, िविभ न
ोतह को आधारमा हेदार् त याङ्कमा असमानता रहेको भएता पिन हामीले अब ल यका अङ्कह भ दा बािहर गएर सो न था नु पछर् ।
अ तरार्ि ट्रय िवकासका ल यह र हाम्रो राि ट्रय ल यलाई वैदिे शक र हाम्रो आ नै आ तिरक ोतह पिरचालन गरी प्रा गनर् त सिकएला तर यसले
नितजाह को प्रभावकािरता सिु नि त गनर् सक्दैन । के आव यक छ भने व छता र अ यासमा िदगो पिरवतर्न, सेवाह मा गणु तर र हाम्रो योजना र
ितनको कायार् वयनमा आ मिव ास हुनै पछर् ।
छ दशकको िवकास प्रिक्रया प ात् पिन नेपालको 'वाश' क्षेत्रको एउटै पिन दीघर्कालीन िवकास योजना ब न सिकरहेको िथएन । यद्यिप सन् २००५ मा
“नेपाल जल योजना” तयार भएको िथयो, तर यो सामा यीकृ त िथयो, जनु खासमा कायार् वयनमा आउनै सके न । अिहलेस म 'वाश' क्षेत्रको
कायर्क्रमह को कायार् वयनलाई आविधक योजना र वािषर्क बजेटले नै िनदेर्िशत गदैर् आएको िथयो । खानेपानीतफर् िनर तर र उ लेख्य लगानीका
बावजदु पिन दवु -ै आधारभतू र सधु ािरएको खानेपानीको सेवाह मा वृिद्ध देिखएको छै न । गत ६/७ वषर्दिे ख यसको प्रगितको ि थित जहाँको तही ँ
रहेको देिख छ ।
यस क्षेत्र िवकास योजनाले िदएका सझु ाव, कायर् बँदु ा र ल यह लाई सरसितर् हेदार् मलाई ितनीह यावहािरक र कायार् वयन गनर् सिकने खालका छन्
भ ने लागेको छ । यसले क्षेत्रगत एकत्रीकरण, सं थागत र काननु ी सधु ार, क्षेत्रगत सं थाह को क्षमतामा िवकास, क्षेत्रगत सम वय र साम ज य,
यव थापन सचू ना प्रणाली (MIS), िनणर्यकतार्लाई िनणर्य गनर् सहयोग पर्ु याउने प्रणाली (DSS) को लािग बिलयो दरू ि , िवशेषगरी जल ोत
यव थापनमा र समग्रमा 'वाश' क्षेत्रमा कुशल र प्रभावकारी यव थापन गनेर्, िनजी क्षेत्रलाई उ सािहत गनेर्, वातावरण सरं क्षण गरी जलवायु
पिरवतर्नका मु ालाई यव थापन गनेर्, क्षेत्रगत लगानीमा वृिद्ध गनेर्, सबै नागिरकमा सिु वधाह को पहुचँ िव तार गनेर्, सेवाको तरलाई पिरभािषत गरी
वृिद्ध गनेर् र प्रणालीह तथा सेवाको तरमा िदगोपनाको सिु नि तता गनेर् तफर् जोड िदएको छ ।
यो योजना द तावेजको िवकासमा सरं क्षक व गनर्ु हुने मेरा अग्रजह र यस क्षेत्र िवकास योजनाको म यौदालाई अि तम प िदने कायर्मा अगवु ाई
गनर्हु ुने म त्रालयका सहसिचव (खानेपानी तथा वातावरण महाशाखा) जो क्षेत्रगत क्षमता अिभवृिद्ध एकाइको संयोजक पिन हुनहु ु छ र उहाँका
कायर्दलका सबै पदािधकारी सद यह लाई 'वाश' क्षेत्र सामु यो दीघर्कालीन योजना द तावेज याउन सफल हुनु भएकोमा ध यवाद एवं बधाई िदन
चाह छु । सबै क्षेत्रगत साझेदारह का बीचमा यो क्षेत्रगत िवकास योजनालाई राख्न पाउँदा मलाई खश
ु ी लागेको छ र मलाई आशा छ यो प ध्र वषेर् क्षेत्र
िवकास योजना प्रभावकारी पमा कायार् वयन भई नेपालीह को 'वाश' सेवाका चाहना र आव यकताह परू ा हुनेछन् ।
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ध यवाद ज्ञापन
खानेपानी, सरसफाइ तथा व छता क्षेत्रको एउटा दीघर्कालीन योजना खाकाको िनक्कै खाँचो महससु भइरहेको िथयो । यसै िसलिसलामा
खानेपानी तथा सरसफाइ गु योजना तयार पानेर् स ब धमा सरोकारवालाह को िविभ न स मेलन, कायर्शाला, छलफल तथा बैठकह बाट
पािरत भए बमोिजम म त्रालयको क्षेत्रगत क्षमता अिभवृिद्ध एकाइले ४ वषर् अिघ योजनाको म यौदा गनर् सु गरे को िथयो । म यौदाको उक्त
प्रकृ याले लामो समय िलन पगु ेको तर सारभतू अवयवह आउन नसिकरहेको, अक तफर् िदगो िवकासका ल यह समायोजन गरी १४
औ ं योजना संगसंगै खानेपानी, सरसफाइ तथा व छता क्षेत्रको समेत दीघर्कालीन योजना तयार पानर् िवल ब भई सके को हुदँ ा खानेपानी
तथा सरसफाइ म त्रालयको थापना भए लग ै म त्रालयले २०७२ माघमा िन नानसु ारको एक म त्रालय तरीय योजना म यौदा कायर्दल
गठन गरी कायर् अिघ बढायो :
१.
२.
३.
४.
५.

इ. ी राजन राज पा डे, सहसिचव, खानेपानी तथा सरसफाइ म त्रालय
इ. ी राजीव िघिमरे , प्रमख
ु , राि ट्रय खानेपानी तथा सरसफाइ प्रिशक्षण के द्र
इ. ी हिर प्रसाद ितिमि सना, सी.डी.ई., खानेपानी तथा सरसफाइ म त्रालय
ी प्रेमिनिध के .सी., बिर समाजशा त्री, खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग
इ. ी कवी द्र िबक्रम काकीर्, सी.डी.ई., खानेपानी तथा सरसफाइ म त्रालय

-

संयोजक
सद य
सद य
सद य
सद य-सिचव

म त्रालय थापनाको लग ै म त्रालयले खानेपानी, सरसफाइ तथा व छता क्षेत्रको पिहलो यो १५ बषेर् दीघर्कालीन िवकास योजनाको
म यौदा तयार पानेर् कायर् स प न गरे को छ । यस कायर्मा संलग्न स पणू र् कायर्दलका पदािधकारीह , पेशािवदह् , परामशर्दाताह एवं
िविभ न िमितमा स प न छलफल कायर्क्रमह मा सकृ य सहभागी भई मह वपणू र् सझु ाव एवं पृ पोषण िदनु हुने स पणू र् सरोकारवाला
महानभु ावह र सङ्घ सं थाह मा क्षेत्रगत क्षमता अिभवृिद्ध एकाइ (SEIU) ध यवाद ज्ञापन गदर्छ ।

-----------------------------क्षेत्रगत क्षमता अिभवृिद्ध एकाइ,
खानेपानी तथा सरसफाइ म त्रालय
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;+lIfKt gfd
छोटकरी प
ADB (एडीबी)
BBB
CSR
DCC (िजसस)
DDC (िजिवस)
DoLIDAR
(डोिलडार)
DUDBC

अंग्रेजी पूरा प
Asian Development Bank
Build Back Better
Corporate social responsibility
District Coordination Committee
District Development Committee
Department of Local Infrastructure
Development and Agricultural Roads
Department of Urban Development and
Building Construction
DWSS
Department of Water Supply and
(खापाढिनिव)
Sewerage
GESI (लैससास) Gender Equality & Social Inclusion
GIS
Geographical Information System
GoN
Government of Nepal
GPS
Geographical Positioning System
JMP
Joint Monitoring Programme
HLM
High Level Meeting
JICA
Japan International Cooperation Agency
KUKL
Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited
(काउखािल)
MAF
Millenium Acceleration Framework
M&E
Monitoring and Evaluation
MoWSS
Ministry of Water Supply and Sanitation
(खापासम)
NMIP
National Management Information
Programme
NWSC
Nepal Water Supply Corporation
PID
Project Implementation Directorate

नेपाली पूरा प
Pl;ofnL ljsf; a}+s
पिहलाको भ दा अझै राम्रो बनाउने
Jofj;flos ;fdflhs pQ/bfloTj
lhNnf ;dGjo ;ldlt
lhNnf ljsf; ;ldlt
:yfgLo k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ;8s ljefu
शx/L ljsf; tyf ejg lgdf{0f ljefu
vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefu
n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f
e"–;"rgf k|0ffnL
g]kfn ;/sf/
ef}uf]lns cjl:ylt k|0ffnL
;+o'Qm cg'udg sfo{qmd
उ च तरको बैठक
hfkfg cGt/f{li6«o ;xof]u ;+:yf
sf7df8f}+ pkTosf vfg]kfgL lnld6]8
सह ा दी ल य द्रूत खाका
cg'udg tyf d"Nof+sg
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO dGqfno
/fli6«o Joj:yfkg ;"rgf sfo{s|d
g]kfn vfg]kfgL ;+:yfg
आयोजना कायार् वयन िनदेर्शनालय

PPMS

Project Performance Management System cfof]hgf sfo{;Dkfbg Joj:yfkg k|0ffnL

RVWRMP

Rural Village Water Resources
Management Project
South Asian Conference on Sanitation

SACoSan
(साकोसान)

iv

u|fdL0f hn;|f]t Joj:yfkg kl/of]hgf
blIf0f Pl;ofnL ;/;kmfO ;Dd]ng
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SDG
SEIU
SWA
UNICEF
VDC (गािबस)
WatSan
WaSH
( 'वाश' )
WB
WHO
WPE
WSMB
WSM
WSSP
WSSDO
(खापािडका)
WSSSDO
(खापासिडका)
WUA
WUMP

Sustainable Development Goals
Sector Efficiency Improvement Unit
Sanitation and Water for All
United Nations Childrens’ Emergency
Fund
Village Development Committee
Water Supply and Sanitation
Water supply, Sanitation and Hygiene

lbuf] ljsf; nIo
If]qut Ifdtf clej[l4 OsfO
सबैका लािग सरसफाइ र पानी
;+o'Qm /fi6«;+3Lo afn cfsl:ds sf]if

World Bank
World Health Organization
Women, Poor and Excluded
Water Supply Management Board
Water Safety Measures
Water Supply & Sanitation Project
Water Supply & Sanitation Division
Office
Water Supply & Sanitation Sub-division
Office
Water Users' Association
Water Use Master Plan

ljZj a}+s
ljZj :jf:Yo ;Ë7g
dlxnf, ljkGg tyf kl5 kfl/Psf] ju{
vfg]kfgL Joj:yfkg बf]8{
vfg]kfgL ;'/Iff pkfox¿
vfg]kfgL तथा ;/;kmfO of]hgf
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO l8lehg sfof{no

v

ufpF ljsf; ;ldlt
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO
vfg]kfgL, ;/;kmfO / :jR5tf

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;a–l8lehg sfof{no
vfg]kfgL pkef]Qmf ;+:yf
hn pkof]u u'? of]hgf
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सार–संक्षेप
नेपालको 'वाश' क्षेत्रमा उपभोक्ताह को संलग्नताले गदार् सरसफाइमा ६% (सन् १९९०) बाट ९२% (सन् २०१७) र खानेपानीमा ४६%
(सन् १९९०) बाट ८७% (सन् २०१७) मा आधारभतू सेवा पग्ु न संभव भएको छ । मिहला र सीमा तकृ त समहू ह को खानेपानी उपभोक्ता
सिमितह मा प्रितिनिध वले गदार् यो क्षेत्र थप समावेशी बनेको छ । तथािप, पहुचँ मा रहेको िवभेद कम गनेर्, सेवामा असमानता, पानीको
गणु तर, खानेपानी प्रणालीह को िदगोपन एवं सचु ा पन र प्रदान गिरएको सेवाको गणु तर यो क्षेत्रको मख्ु य चनु ौतीका पमा रहेका छन् ।
क्षेत्रीय अस तुलन, ोतह को अस तिु लत िवतरण, ोतमा ठूलो अ तर र दातृ सं था मािथको िनभर्रताले यो क्षेत्रको िव ीय िवशेषता
इङ्िगत गदर्छ । यसको पिरणाम व प ठूलो संख्यामा योजना तथा कायर्क्रमह समयमै स प न हुन सके का छै नन् । यो क्षेत्र िव तारै
संकेि द्रत ब दै गइरहेता पिन साझा ि कोण र रणनीित िवकास गनेर् भरोसा र सहकायर् अझै चनु ौतीको पमा रहेको छ । धेरै नीितह ,
खि डत सं थागत संरचना, योजनामख
ु ी तिरकाबाट काम गिररहेका थप्रु ै सरोकारवालाह र साम ज यपणू र् प्रयासको अभावले गदार् के द्रीय
तथा थानीय तहको भिू मकामा दोहोरोपन र िज मेवारीका सीमाह खि टन पगु ेका पिन छन् । यो क्षेत्रले अझै आ नो दायरा पिहचान गनर्
बाँिक नै छ, खानेपानी र सरसफाइको सेवा प्रदान गनेर् मात्रबाट आफै लाई िव तार गरी जल ोत र वातावरणस म यसले आखल
ु ाई िव तार
गनर्ु पनेर्छ । यी क्षेत्रगत चनु ौतीह लाई सामना गनर्, नेपालको 'वाश' क्षेत्रले य तो रणनीितक परे खा र ि कोणको आव यकता महससु
गरे को छ जसले वेहतर प्रदशर्न र प्रभावकािरताको आधारको पमा काम गनर् सकोस् र जसले गदार् प्रभावकारी र सचु ा 'वाश' सेवा प्रदान
गनर् सिकयोस् ।
जनु सक
ु ै समय, जो सक
ु ै लाई र जहाँसक
ु ै पिन प्रा हुने सरु िक्षत, पयार् , सल
ु भ, वीकायर् र खचर् बहन साम यर्योग्य खानेपानी, सरसफाइ र
व छता सेवाको मा यमबाट सावर्जिनक वा थ र जीवन तरमा सधु ार गनर्ु नेपाल सरकारको 'वाश' क्षेत्रको प्रमख
ु ल य रहेको छ । यो
ल य प्राि मा योगदान गनर् यो खानेपानी, सरसफाइ तथा व ता िवकास योजना (SDP) तयार गिरएको छ । यस SDP को कायार् वयन
पिछ यस क्षेत्रले एकल 'वाश' ऐन, एकल नीितगत राि ट्रय परे खा, एकल म त्रालयबाट कायार् वयनीत एकल 'वाश' क्षेत्र िवकास योजना, र
एकल कायर्स पादन प्रितवेदन अपनाउनेछ जसले 'वाश' क्षेत्रलाई प्रभावकारी, उ रदायी, पारदशीर् र जवाफदेही बनाउनेछ ।
यो योजना द तावेज सहभािगता मक िविधबाट तयार गिरएको छ, अ य म त्रालयह , िवकास साझेदारह , राि ट्रय सरकारी तथा गैर
सरकारी िनकायह र नागिरक समाजह को सहभािगतामा म त्रालयले 'वाश' क्षेत्रलाई क्षेत्रगत उपलि ध हािसल गनर्को लािग िनदेर्िशत गनर्
यो SDP तयार गिरएको छ । यो SDP ले सरकारको नेतृ व, िवकास साझेदारह द्वारा समिथर्त र सरोकारवालाह को वािम व हुने एक
ससु ङ्गत रणनीितक कायर्क्रम र यव थापन तयार गनर् 'वाश' क्षेत्रलाई एक अपवू र् अवसर िदएको छ ।
सशक्त, ससु ङ्गत, साम ज ययक्त
ु राि ट्रय 'वाश' कायर्क्रमको मा यमद्वारा सधु ािरएको सश
ु ासन र प्रभावकािरताका साथ 'वाश' क्षेत्रका सबै
गितिविधह को योजना तजर्मु ा, कायार् वयन, सम वय र अनगु मन गनर्को लािग खाका प्रदान गनर्ु यो SDP को उ े य हो । क्षेत्रगत
नीितह मा उ लेख भएका िसद्धा तह लाई कायार् वयन गनर् यो SDP प्रमख
ु कदम हो । यसले भिव यका योजनाह को लािग प्राथिमकता
पिहचान गछर् र यसमा प्रयोग हुनु पनेर् प्रा पह लाई प सँग उ लेख गछर् ।
यो SDP ले सन् २०१७-२०३० स मको अविधलाई ३ चरणमा समेटेको छ र यसलाई िदगो िवकास ल यसँग िम ने गरी तयार गिरएको
छ । पिहलो चरण (सन् २०१७-२०) ले आधारभतू 'वाश' सेवामा सावर्भौिमक पहुचँ , सधु ािरएको सेवा तर र पनु िनर्मार्णलाई समेटेको छ र
दो ो चरण (सन् २०२१-२५) ले सधु ािरएको सेवा तरमा पहुचँ (म यम र उ च), प्रणालीह को िक्रयाशीलता र िदगोपनको सधु ारलाई
समेटेको छ, ते ो चरणले (सन् २०२६-२०३०) सधु ािरएको सेवा तर र प्रभाव मू याङ्कनलाई समेटेको छ । यो एक चक्रीय (rolling)
योजना हुनेछ र प्र येक ५ वषर्मा अद्याविधक गिरनेछ ।
यो SDP ले ‘कभरे ज’ वृिद्धको सनातनी ि कोणबाट मािथ उठे र सेवा सुधारलाई प्रमख
ु ताको पमा िलएको छ, यसैले यसले ग्रामीण र
शहरी जनसंख्या बीच कुनै सीमा र भेदभाव देख्दैन । प्रणाली र सेवाह वगीर्करणको मामलामा मात्र िविवधता हुन सक्छ । यो वगीर्करणले
उ च तरको सेवाह प्रा गनेर् ग्रामीण जनसंख्याको इ छालाई वीकार गदर्छ । यसले 'वाश' क्षेत्रलाई प्रणाली र सेवा सधु ारको पमा हेनेर्
कोिसस गरे को छ ।
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प्रणालीह एकल (िब द)ु , साना, म यम, ठूला र बृहत् गरी ५ प्रकारमा वगीर्कृत गिरएका छन् । आव यक मानव संसाधन, िनयमन र
िनगरानी, लगानी र िनमार्ण, वािम व, प्रब ध र उ पादनको पमा पानी र सरसफाइ दवु ैका प्रणालीको वगीर्करण गिरएको छ । यसैगरी
सेवा तर लाई- सेवा तरमा गणना गनर् नसिकने, आधारभतू , म यम र उ च तर गरी ४ प्रकारमा पिरभािषत गिरएको छ । प्रणालीय कायर्स पादन (मात्रा, गणु तर र पहुचँ ) र सं थागत कायर्-स पादन (िव सनीयता, लचकता (Resiliency), सेवा ढाङ्गता (Robustness) र
सेवा स तिु को तरको पमा खानेपानी आपिू तर् सेवा तर पिरभािषत गिरएको छ । सधु ािरएको सेवा, आधारभतू सेवा, सीिमत सेवा र
सेवािवहीन पमा सरसफाइ सेवा तर वगीर्कृत गिरएकोछ । पहुचँ , सिु वधाह को प्रकार/ इ टरफे स, प्रयोग, िव सनीयता र पयार्वरणसंरक्षणको पमा सरसफाइ सेवा तर पिरभािषत गिरएको छ ।
'वाश'का योजना तजर्मु ा, कायार् वयन, स चालन र ममर्त स भारका सबै पक्षलाई संघीय, प्रा तीय र थानीय सरकारमा पणू र् िवके ि द्रत गनेर्
नेपालको संिवधानले पिरक पना गरे को छ । संिवधानको िसद्धा तमा रहेर, िवद्यमान संय त्रको यवि थत कायापलट र पनु गर्ठन गनर् कुशल
सं थागत संय त्रको आव यकता पछर् , यसको लािग िन न मोडेल प्र तािवत गिरएको छ ।
राि ट्रय योजना आयोग

gLlt, of]hgf, sfof{Gjog,
/ ÚJff;Ú If]qsf] lgodg

अथर् म त्रालय

;+3Lo ‘jf;’ dGqfno
-/fli6«o ÚJff;Ú lgb]{zg ;ldlt_
-/fli6«o ÚJff;Ú ;dGjo ;ldlt_

ljsf;
;fem]bf/
Újf;Ú If]q
lgofds

Vffg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefu
of]hgf, ÚJff;Ú k"jf{wf/x?sf]
sfof{Gjog

k|fGtLo ;/sf/
ÚJff;Ú If]q x]g]{ dGqfno
-k|fGtLo vfg]kfgL 9n lgsf; ljefu /jf; ;dGjo ;ldlt_

of]hgf th'{df, sfof{Gjog,
k"jf{wf/x?sf] d'Vo dd{t

lhNnf kl/ifb /;dGjo ;ldlt
-vfg]kfgL ;/;kmfO l8lehg sfof{no / lhNnf jf; ;dGjo ;ldlt_

िवशेष गरी 'वाश'क्षेत्र सश
ु ासन, कायार् वयन वा
स चालन तरमा संिवधानमा पिरक पना गरे झै ँ
मोटामोटी पमा संघीय, प्रा तीय र थानीय
काननु ह मा भर पछर् । आगामी संघीय िवधानले
'वाश' सं थाका भिू मका र उ रदािय व लाई थप प्र ट
पानेर्छ । तथािप ती िवधान लागू नहु जेलस मका
लािग, िन न सं थागत प्रावधान प्र तािवत गिरएको
छ:

ठूला शहरह का लािग उन त सेवा, दक्षता र
उ रदािय व प्रवधर्न गनर् िवके ि द्रत यव था सिहतको
खानेपानी बोडर्ह ; अ य शहरह का लािग पिर कृ त
क्षमता र उ रदािय व सिहतको नेपाल खानेपानी
सं थान, साना शहर र ग्रामीण इलाकाका लािग
सं थागत सु ढ़ीकरण सिहतको, स पि िसजर्नाको लािग पिरभािषत िज मेवारीह सिहतको िनयामक संय त्र भएको (हाल उपभोक्ता
सिमितह संचालकका पमा, र रा य स पि को मािलक रहेको अव था छ), ममर्त स भार, िव ीय यव थापन, लगानी उठ्ती र िव तार
गनेर् उपभोक्ता सिमितह रहनेछन् ।
;fgf k|0ffnLx?sf] of]hgf
th{'df, sfof{Gjog,
;~rfng tyf dd{t /
;j} ÚJff;Ú k|0ffnLsf] ;fgf]
ltgf] dd{t ;'wf/

gu/ / ufpF kflnsf
-:yfgLo ÚJff;Ú ;dGjo ;ldlt_

यो SDP ले नेपाली 'वाश' क्षेत्रलाई िवषयगत क्षेत्रह माफर् त याख्या गरे को छ । नेपाली 'वाश'का सवालह स बोधनका लािग एकीकृ त र
पर पर स बि धत ि कोणह को आव यकता रहेको यापक मा यता छ । 'वाश' क्षेत्र एक यापक श द हो जसमा सं था, सँगठन, नीित,
अ यास र प्रथाह समावेश भएका हु छन,् जसले पयार्वरण र जल ोतलाई आकार पिन िद छ र यव थापन पिन गछर् , यसमा िविवध
आबादी र उद्योगह लाई पानीको सेवा िवतरण गनेर् पिन समावेश छ । चनु ौतीह को गहनता र धेरै सं था र सरोकारवालाह को िनिहत
भिू मकालाई यानमा राख्दै प्रा गनर्ु पनेर् पिरणामको सधु ारको लािग सहयोग र सम वयको यव थालाई िवषयगत पमा यक्त गिरएको छ ।
िवशेषगरी, सेवाह को सम- याियक िवतरणको अलावा, यावसाियक क्षेत्र र नागिरक समाज बीच, सरकारी सं थाह बीचको सम वय र
आबद्धता, र यी क्षेत्रह बीचको सहयोग र नवीनता बढाउन नेतृ वको भिू मकाको िवषयलाई जोड िदइएको छ । यी िवषयह को िव तृत
याख्या अ याय ८ मा गिरएको छ ।

vii

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेतर् िवकास योजना

वतर्मान मू यमा क्षेत्रिवकास योजनाको िवषयगत लागत अनुमान िववरण (रकम . हजार):
िवषय
पहुचँ र उपयोिगता

िवषयगत क्षेत्र
पहुचँ , उपयोिगता र लाभको
उपभोग

िवषयगत उ े य

िवषयगत नितजा

पहुचँ नपगु ेकाह स म 'वाश'
सेवाको पहुचँ को सिु नि तता गनेर्
र प्रा सेवाह को प्रभावकारी
उपयोग गनेर् ।

उपल ध सेवा र यस
बाट प्रा हुने लाभ
प्रभावकारी पमा
सबैको पहुचँ मा
सबैबाट उपयोग
गिरएको हुने ।
'वाश' सेवाह िदगो
भएको हुने।

कायर्परकता र
िदगोपना

'वाश' सेवाह को कायर्परकता, 'वाश' सेवा र सं थाह को
िदगोपन र अनरु क्षणीयता
कायर्परकतामा सधु ार याउने
(Maintainability)
जसले गदार् ितनीह ले आशा
अनु प सेवा प्रदान गनर् सकुन् ।
नवीनता र प्रिविध नवीनता, िसकाइ, अनसु धान र 'वाश' सेवा थप नवीन, सा दिभर्क 'वाश' क्षेत्र गितशील र
अनक
िवकास, वैकि पक प्रिविध र
र प्रभावकारी बनाउने ।
अद्याविधक भएको हुने
ु ू लन
प्रिविध अनक
लन,
प्रिविध
ुू
िव तार
वातावरण संरक्षण, पानी आवधर्न पानी उ पादनमा वृिद्धको लािग पानी उ पादनमा वृिद्ध
वातावरण
वातावरणलाई कायम राख्न, रक्षा भएको हुने ।
(पािरि थितक तंत्र) र र उ पादन, नदी वा य
गनर् र पनु जीर्िवत गनेर् ।
यव थापन, ोत संरक्षण र
पानी उ पादन
िरचाजर्
जल सश
सेवाको सम याियक िवतरण गनर् 'वाश' क्षेत्र सक्षम,
'वाश' सश
ु ासन, पारदशीर्,
ु ासन,
क्षेत्रगत सं थाह लाई पारदशीर्, जवाफदेही र पारदशीर्
सँगठना मक ढाँचा, जवाफदेही, सहभािगता,
क्षमता िनमार्ण र
मानकीकरण, सं थागत ढाँचा र जवाफदेही र सक्षम बनाउने र भएको हुने ।
समाजको सबै वगर्लाई सेवाबाट
िवकास
सु ढीकरण, क्षमता िवकास
प्रा लाभको उपभोग गनर् सक्षम
बनाउने ।
'वाश' कूटनीित
'वाश' कूटनीित, स जाल िनमार्ण, 'वाश' क्षेत्रमा िनरंतर संवाद
'वाश' क्षेत्र अिभसिरत,
संचार, प्रवधर्न र क्षेत्रगत संके द्रण, थािपत गनेर् ।
ससु ँगत र संरेिखत
राि ट्रय संवाद, गठब धन िनमार्ण,
भएको हुने ।
पार पिरक उ रदायी, आबद्धता र
साम ज यीकरण

िवषयगत लागत
५७२,७७३,९८६

२८,३४६,७५०

३,८५२,९४७

२२४,७६२,५००

२१,८५४,८२९

९६,८००

अनगु मन र मू यांकन अनगु मन र मू यांकन,
यव थापन सचू ना प्रणाली,
िनणर्य सहायक प्रणाली

'वाश' क्षेत्रमा त यमा
आधािरत योजना
प्रणालीको िवकास
भएको हुनेछ ।

२,८४३,०००

िनर तर गणु तर र
सेवा सधु ार

कायर्िविधह ई तम
(Optimized) भएको
हुनेछ ।

१७,५६७,१७६

आगत, िनगर्त, र प्रितफल सँग
अ तसर् बि धत हुने गरी 'वाश'
क्षेत्रले गरे को स पादनको मापन
गनर् अनगु मन / मू यांकन
प्रणालीको िवकास गनेर् ।
िनर तर गणु तर र सेवा सधु ार, 'वाश' क्षेत्रका कायर्िविधह
िनमार्ण गणु तर, प्रिक्रया, तिरका, सधु ार गनेर् यवि थत तिरकाह
िनयमावली, प्रणाली अनु पता सं थागत गनेर् ।
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िवषय

िवषयगत क्षेत्र

िवषयगत उ े य

िवषयगत नितजा

(Conformity), गणु तर मानक,
प्रामाणीक कायर्स चालन िविध
सेवा प्रब धमा 'वाश' क्षेत्रलाई 'वाश' सेवाह मा
लैङ्िगक समानता िविवधता र समावेशीता,
तथा सामािजक
थप समावेशी बनाउने ।
समानता सिु नि त
गै भेदभाव, सीमाि तकरण र
समावेशीकरण
भएको हुनेछ ।
बिहकर् रण, अ तर अनदु ान
'वाश' क्षेत्रले जनु सक
िवशेष पिरि थितमा आप कालीन अव थामा 'वाश' 'वाश' क्षेत्रलाई िवशेष
ुै
सेवा, असरु िक्षत, अभाव, नाजक
'वाश' सेवा
ु पिरि थितमा पिन कायर् गनर् सक्षम अव थामा कायर् गरी
अव था
रहेको हुनेछ ।
बनाउने ।
िव ीय ोतह िसजर्ना गनर्, 'वाश' क्षेत्र आिथर्क
क्षेत्रगत लगानी
िव , लगानी, बजार, लागत
उठ्ती, उद्यम र उद्यमशीलता, लगानी आकिषर्त गनर् र 'वाश'
पमा आ मिनभर्र
क्षेत्रमा बजारको झान िसजर्ना भएको हुनेछ ।
यावसाियक सामािजक
गनेर् ।
उ रदािय व, पानी कर, बा
सहायताका प्रकार ।
योजना अविध
(२०७३- २०७७)
(२०७८- २०८२)
(२०८३- २०८७)
लागत
२०३,०१०,८५२
२०७,७२१,४७५
१९५,२८०,९३५
१.३५% जनसंख्या
वृिद्ध को लागत
ज मा

६,९४४,७४०

२०,४८३,८४२

२०९,९५५,५९२

२२८,२०५,३१७

३४,१३४,६८०

िवषयगत लागत

५९७,०००
३६,३२६,४२२
६,३६२,५००

ज मा
९१५,३८३,९१०
९७,६८६,१५९

२२९,४१५,६१५ १,०१३,०७०,०६९

उपरी लागत
३१,४९३,३३९
३४,२३०,७९८
३४,४१२,३४२ १५१,९६०,५१०
@१५%
कुल लागत
२४१,४४८,९३१
२६२,४३६,११५
२६३,८२७,९५७ १,१६५,०३०,५७९
किरब १३% जनसंख्यामा खानेपानी सेवा पर्ु याउन सिकएको छै न भने किरब ८% जनसंख्याको सरसफाइ सेवामा पहुचँ पग्ु न सके को छै न
(खापाढिनिव, २०७४) । ितनीह खास गरी दगु र्म र अ ठ्यारा ठाउँमा घरह को समहू मा रहेका छन् भ ने मािनएको छ अथवा ितनीह
िवप न र कमजोर समदु ायका हुन् जसमा 'वाश' सेवा हािसल गनर् शिक्त, ोत र कौशलको अभाव छ । जनु सक
ु ै कारणले खानेपानी तथा
सरसफाइको पहुचँ पग्ु न छुटेका भएता पिन खानेपानी तथा सरसफाइको सिु वधा सबैलाई पर्ु याउने राि ट्रय ल य प्रा गनर् ती समहू ह स म
पग्ु नैपछर् ।
खल
ु ा िदसामक्त
ु कायर्क्रमलाई अझ िव तािरत गनेर् र यसको िदगोपनामा सधु ार याउने कुरा ग्रामीण सरसफाइको अनक
ु ू ल वातावरणलाई
अझ सु ढ बनाउँ दै लैजाने कुरामा भर पछर् । उ च खल
ु ा िदसामक्त
ु सफलता दर र अझ िदगो प्रितफल याउन सहयोग गनेर् कारकह को पिन
िव े षण गिरनु पछर् :- उदारहणको लािग िकन एक क्षेत्रको प्रितफल अक क्षेत्रको भ दा राम्रो हु छ, भ ने कुरा थानीय कायर्क्रमको अिभ न
अंग ब नु पछर् । शहरी पिरप्रे यमा, फरािकलो स दभर्मा “सधु ािरएको” सरसफाइ प्रावधानलाई सरफाइको खडु ् िकलाको पमा हेनर् सिक छ
जनु पानी र सेि टक ट्याङ्क प्रयोग गिरएको (pour-flush) चपीर्बाट िव तािरत भएर ढल प्रणालीमा जडान एवं नगरको ढल प्रशोधन तथा
नालीको प्रावधानस म हुन सक्छ । यनू आय भएका र के द्रीय ढल प्रशोधन प्रणालीको पहुचँ सीिमत भएका शहरी तथा शहरी
सेरोफे रोका थानह मा सामा यतया िवके ि द्रत फोहरपानी प्रशोधन प्रणाली अवल बन गिर छन् ।
खासगरी पानी सरु क्षा अवधारणाको अपयार् प्रयोग, लापरवाही, उपभोक्ता सिमितको सं थागत, प्रिविधगत र आिथर्क क्षमताको अभावका
कारणले ठूलो ममर्त गनर् नसक्नु र अपयार् कोषको कारणले गदार् खानेपानी प्रणालीह िबिग्रएर गएका छन् । ममर्त स भार नगरी नयाँ
योजनामा मात्र उपल ध ोतह प्रयोग गनेर् प्रवृि खानेपानीको सेवा यापक पमा प्रदान गिरएको छ भनेर देिखइने सरकारी संय त्रको
इ छा र दातृ िनकायह को ममर्त स भारमा पग्ु दो ोत िविनयोजन गनेर् अिन छाको पमा याख्या गनर् सिक छ । िदगोपनको कारणको
ix
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खोजी गनेर् हो भने, 'वाश' क्षेत्रले अब उप्रा त 'वाश' सेवाको कायर्परकता प्रित एक समिपर्त राि ट्रय कायर्क्रम बनाएर ग भीर यान िदनु पनेर्
भएको छ जसले गदार् िबिग्रएका खानेपानी प्रणालीह को िदगोपन सिु नि त हुन सकोस् ।
'वाश' क्षेत्रले गरे का कायर्ह िदगो, नवीन, सा दिभर्क र प्रभावकारी छन् भ ने सिु नि त गनर् आ नो कायर्क्रम, ि कोण र प्रिविधह को
लगातार समीक्षा, पिरमाजर्न र अनक
ु ू लन गनर् आव यक छ । तीब्र शहरीकरण, ग्रामीण, शहरी बसाई-सराई, शहरी समदु ायको घन व बढ्ने
अिन यी कुराह को जलवायु पिरवतर्नसँगको संयोजनले गदार् सरु िक्षत र िव सनीय 'वाश' सेवा प्रवाह गनर् नवीन र िदगो समाधान प्रदान गनर्ु
चनु ौतीको पमा रहेको छ ।
शालीन अि त व र जीिवकोपाजर्नको साथै वतर्मान कृ िष प्रधान नेपालमा मानवीय उपभोग र कृ िष प्रयोजनका लािग पानी उपल ध हुनु
मह वपणू र् छ । पनु भर्रणको लािग राम्रोसँग िवचार गिरएको िवक प ग्रहण गनर्ु र प्राकृ ितक अ तप्रर्वेश (Infiltration) क्षेत्रको सुरक्षा र थप
पनु भर्रण उपायको िवकासको मा यमबाट भ-ू यमा बषार्तको पानीको थोपाह लाई रोके र राखी राख्ने उपाय घट्दै गइरहेका मल
ू ह लाई
पनु उर् पादन गनर् सहायक हुनेछ । शहरी इलाकाको जलग्रहण क्षेत्र धेरै हदस म मानव अितक्रमण र जलवायु पिरवतर्नबाट असरु िक्षत छ,
ोत प्रदषू ण, ोत िरक्तीकरण र पानीको ोतह को प्रयोगमा द्व द्व िसजर्ना गनेर् यी साधारण कारकह हुन् ।
पानी िन ा (Water Integrity) सरोकारवाला र सं थाह को सश
ु ासनको इमानदारी, समता र यावसाियकताको मल
ू आधारमा रहेको
पारदिशर्ता, उ रदािय व र सहभािगताको िसद्धा तह को अनपु ालनसँग स दिभर्त छ । िन ाले, जन इ छालाई सव पिर मा दै, उ रदायी
'वाश' योजना र सेवा प्रवाह गनर् आधार प्रदान गछर् । 'वाश' सेवा स चालनमा जवाफदेिहताको लािग राजनीितककमीर्, नीित िनमार्ता र
'वाश' सेवा प्रदायकह पारदशीर् हुनु पछर् , उनीह ले आ नो कामको उ रदािय व वीकार गनर्ु पछर् र उनीह ले यो पिन संझनु पछर् िक
अमक
ु कायर् िकन गरे वा गनर् सके नन् भ ने बारे मा पिन सोिधन सक्छ ।
प्रभावकारी र कुशल क्षेत्रगत योजना िनमार्ण र सेवा प्रवाहको लािग नेपालको 'वाश' क्षेत्रले योग्य तथा सक्षम र जानकार मानव ोतको
क पना गरे को छ । यसले नेपालको 'वाश' क्षेत्रको य तो क पना गरे को छ जसमा जनताले आ नो पानी र वातावरणीय ोतको िदगो पमा
यव थापन गनर् सकुन् र समाजका सबै वगर् खास गरी गिरब र अवसर नपाएकाह ले समेत प्रा सेवाको लाभ िलन सकुन् । राि ट्रय
खानेपानी तथा सरसफाइ प्रिशक्षण के द्रको क्षमतालाई अझ यापक बनाइनेछ र यसलाई राि ट्रय 'वाश' एके डेमी बनाइनेछ । नीित, अ यास
र सशिक्तकरण बीच गितलो स ब ध कायम गनेर् िकिसमका अनसु धान गनर् यसलाई प कायार्दश
े िदइनेछ । यस SDP ले 'वाश'को
राि ट्रय बजेटको ०.५% अनसु धानमा र १% क्षमता वृिद्धमा छुट्टाउने प्रावधान राखेको छ ।
'वाश' कूटनीितको उ े य जल ोतको हालको ि थित र जल ोतको यव थापन स ब धमा आपसी सहयोगलाई अिभप्रेिरत गनेर्
कुटनैितक समाधानको आव यकता बारे मा चेतना बढाउनु हो । पानीको अभाव र गलत यव थापनको कारणले िसिजर्त हुने तनावलाई
आकलन गनर्, रोक्न र उद्धार तथा राहत कायर्क्रम स चालन गनेर् आव यक क्षमता िवकास गनर् आव यक पनेर् ज्ञान, अनभु व र औजारह
यसले प्रदान गछर् । साझा लाभ, समावेशी बहुक्षेत्रीय समझदारी र िदगो सं था िनमार्णको मा यमबाट त कालीन र दीघर्कालीन सहयोग
प्रवधर्न गनेर् ज ता ि कोणह हालको ठूला जल-तनाव िसजर्नाका कारकह का लािग सा दिभर्क हु छ ।
खि डत, बहुसं थागत यव थाबाट ससु ंगत, सहयोगी र प्रभावकारी वातावरण तफर् को पिछ लो ५-६ वषर्को कदमले प्रभाव देखाउन थाली
सके को छ । देशभिर स चालन भएको सरसफाइको आ दोलनले, संयक्त
ु पमा कायर् गनेर् िविध, स जाल िनमार्ण र क्षेत्रगत सहयोग ज ता
कायर्ले, खासगरी िज लामा, 'वाश' सम वय सिमितले राम्रो प्रभाव देखाउन थालेको देिख छ । पिछ लो दईु संयक्त
ु क्षेत्रगत समीक्षाले सबै
सरोकारवालाह माझ स मान, िव ास र प्रितबद्धताको िवकास गरे ता पिन सरोकारवालाह ले यो खासै पालन गरे को देिखँदनै ।
'वाश' क्षेत्रले िव तारै िव मा बजारको व प िलंदै छ र खानेपानीले िविनमय व तक
ु ो पमा पिहचान पिन बनाउँदै आएको छ । तथािप
नेपालको 'वाश' क्षेत्रले यसलाई बजार र सेवा दवु ैको ि कोणबाट हेनर्पु नेर् हु छ । यसले गदार् जनताको आव यकता र चाहनालाई स बोधन
गनर् सिक छ भने लामो समयका दौरानमा प्रित पधीर् तथा आ मिनभर्र क्षेत्र पिन ब न सक्नेछ । प्रवधर्नको मतलब गणु तरीय सेवा माफर् त
सेवाग्राहीह को चेतना बढाउन,ु उ पादन र िबक्रीमा वृिद्ध गनर्,ु ग्राहकको स तिु परू ा गनर्ु र सेवाको मू य ितनर् प्रेिरत गनर्ु हो । यो बजारको ४
बटा आधारभतू त व- मू य, उ पादन, प्रवधर्न, र थान- म ये एक हो ।
यस SDP ले क्षेत्रगत संके द्रण वा एकत्रीकरणको पिरक पना गरे को छ, यसको मतलब सबै 'वाश' कायर्क्रमह एउटा म त्रालय माफर् त
स चालन हुनेछन् भ ने हो । सबै िवकास साझेदार िनकायह , गैर सरकारी िनकाय, नागिरक समाज र िनजी क्षेत्रले समेत एउटै क्षेत्रगत
x
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योजना माफर् त एउटै सहमत भएको प्रितफलमा योगदान िदने छन् । यस स दभर्मा 'वाश' क्षेत्रले राि ट्रय क्षेत्रगत वािषर्क समीक्षाको िविध
अपनाउनेछ । यो प्र येक आिथर्क वषर्को अ यमा गिरनेछ र यसले सबै सरोकारवालाह लाई समेट् छ। क्षेत्रगत एकत्रीकरणको प्रकृ याले
'वाश' क्षेत्रलाई खि डत अव थाबाट ससु ङ्गत साम ज य र आबद्ध क्षेत्र तफर् याउनेछ । यसले 'वाश' क्षेत्रका सबै कायर्क्रम एक नीित, एक
योजना, एक अनगु मन खाका र एक क्षेत्रगत कायर्स पादन प्रितवेदन माफर् त हुने क पना गरे को छ ।
प्रभावकारी क्षेत्रगत कायर् संपादन, क्षेत्रगत सचू नाह को िव सनीयतामा भर पनेर् गदर्छ, जनु यावहािरक ल य िनधार्रण र क्षेत्रगत कायर्
स पादनको अनगु मन गनेर् आधार हुन सक्छन् । यसकारण क्षेत्रगत सचू ना यव थापन प्रणालीको थापना र यसलाई िनगर्त, आगत र
प्रितफलसँग आबद्ध गनर्ु एकदमै आव यक भएको छ । अिहले भइ रहेका र भिव यमा हुने छुट्टाछुट्टै यव थापन सचू ना प्रणालीह ज तै:
ड्यास बोडर्, त याङ्क संकलन र अद्याविधक गनर् वेबमा आधािरत साइट, ि थर डाटावेस आिदको अिभ न अंगको पमा यो 'वाश'
क्षेत्रको सचू ना प्रणालीलाई िलइनेछ । यी सबै प्रणालीह ले पिरमाणा मक त याङ्कह िनयिमत पमा िलइ राख्नेछन,् जसले SDP को
प्रगित अनसु रण र सोही अनसु ार यव थापकीय र योजनागत िनणर्य िलन 'वाश' क्षेत्रलाई सक्षम बनाउनेछ । वा थ र िशक्षाका क्षेत्रगत
सचू ना प्रणाली (MIS), ''वाश'' क्षेत्रका िसकाइ र आदानप्रदानका कायर्क्रमह र मू याङ्कनले थप सचू ना प्रदान गछर् जनु SDP
कायार् वयनको प्रभावशीलता र क्षमता आकलन गनर् आव यक पछर् । यसले कुनै म याविधक सधु ार गनर् आव यक भएमा सहयोग गछर् ,
जसले SDP ले िनधार्रण गरे बमोिजमका माइल टोन हािसल गिरराख्ने कायर्लाई सिु नि त गछर् । वािषर्क समीक्षाले क्षेत्रगत MIS/DSS
बाट प्रा सचू नालाई समीक्षा गनेर्छ । नेपालको 'वाश' क्षेत्रको एक राि ट्रय ''वाश'' M&E/MIS/DSS प्रणाली हुने छ भने प्र येक िनकायको
आ-आ नो ‘योजना स पादन यव थापन प्रणाली- Project Performance Management System (PPMS)’ हुनेछ । यो वेबमा
आधािरत र GIS अनक
ु ू िलत प्रणाली हुनेछ । आमजनताको यसमा सिजलो र िनबार्ध पहुचँ हुनेछ । यस राि ट्रय M&E प्रणालीको नेपालको
सबै 'वाश' िनकायह को योजना तजर्मु ा प्रकृ यासँग अ तरस ब ध हुनेछ । राि ट्रय M&E/MIS/DSS प्रणालीमा प्रिव भए बमोिजम नै
क्षेत्रगत कायर्स पादन प्रितवेदन तयारी र प्रकाशन गिरनेछ ।
िनर तर गणु तर र सेवा सधु ार (CQSI) एउटा य तो यवि थत उपाय हो जसमा प्रकृ याको सधु ार गिर छ । यसमा कतार्ले प्रणाली सेवामा
सधु ार याउनको लािग आ नो ल य र मख्ु य प्रितफलह पिरभािषत गदर्छ । साधारणतया, सधु ारको लािग प्रचिलत उपाय भनेको अझ
कडा काम गनर्,ु कमर्चारीलाई तािलम प्रदान गनर्ु हो, जबिक CQSI मा प्रकृ या सधु ारमा यान िदइ छ । यसले कमर्चारी राम्रा छन,् ितनीह
कडा िमिहनेत गछर् न,् ितनीह लाई पग्ु दो तािलम िदइएको छ, र प्रकृ यामा सधु ारको आव यकता छ भ ने मा यता राख्छ । CQSI ले यसमा
िव ास गछर् िक सबै प्रकृ याह मा सधु ार अपेिक्षत छन,् यसैले प्रितफल सधु ार गनर् ती प्रितफल याउने प्रकृ यामा सधु ार गनर्ु पछर् । 'वाश'
क्षेत्रले यसमा प्रयोग हुने गणु तर, प्रकृ या र िविधलाई तरीकरण गनेर्छ । 'वाश' सेवा सावर्जिनक, आव यकीय र एकािधकार भएको सेवा
हो । प्रभावकारी सेवा िविभ न सरोकारवालाह को (खास गरी सरकार, प्रशासन र सेवाप्रदायक) कायर्मा भर पछर् । 'वाश' सेवा प्रवाहले ती
सरोकारवालह को जवाफदेहीता सरु िक्षत गनर्ु पछर् । िनयमन िनकाय यो ल य प्रा गनर्को लािग मख्ु य पमा उ रदायी हुनु पछर् ।
सरोकारवालाह को थानीय तरमा संलग्नता अपन व िवकास गनर् र िदगोपना सिु नि त गनेर् मख्ु य आधार हो । थानीय तरको संलग्नता
बारे मा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ नीितमा यव था भएता पिन समावेशीकरणको लािग नीितमा थप पिरवतर्नको आव यकता छ ।
मिहला, गिरब, बिहकृर् त र सीमा तकृ त समहू को प्राथिमकतापणू र् संलग्नता, सम याियक पानी शु क ज ता अवधारणाह ले गदार् GESI
सरोकारवालाह मा आिथर्क भार कम पनर् जानेछ र उनीह को सहभािगतालाई प्रो साहन गनेर्छ । यसले थानीय तरमा र समदु ायका
सबैमाझ अपन व िवकास गनर् सहयोग गनेर्छ । नाफामा गएका सेवा प्रदायकह लाई यावसाियक सामािजक दािय व (CSR) अ तगर्त
GESI लाई स बोधन गनर् प्रो साहन गिरनेछ ।
प्रकोप पिछ 'वाश' नै सबैभ दा प्राथिमकतामा पनेर् क्षेत्र हो। अपयार् 'वाश' सेवाले पक्कै पिन प्रकोप िन याउँछ, जबिक प्रकोपले 'वाश'
सेवालाई अझ ख काउँछ, दवु ैले जोिखमलाई अझ बढाउँछन् । यसकारण िनयिमत िवकासको अव था भए पिन वा आप कालीन
अव थामा भए पिन 'वाश' सेवाको िवकास गदार् प्रकोप जोिखमलाई यान िदनु आव यक छ । यो सबै भनेको जोिखम बारे जानेर र यसको
यव थापन गरे र प्राकृ ितक प्रकोप प्रित, रोकथाम र तैयारीको मा यमबाट, 'वाश' सेवाको लचकता बढाउनु हो ।
िवपद् प ातको आव यकता आँकलनको प्रितवेदनले भक
ू पले एकदमै प्रभािवत १४ बटा िज लाका ११,२८८ खानेपानी प्रणाली म ये
१,५७० मा ठूलो क्षित ३,६६३ मा आंिशक क्षित र अ दाजी २२०,००० चपीर्ह आंिशक वा पणू र् पमा भि कएका छन् भ ने देखाएको
छ । य तै िकिसमले, १७ वटा सामा य प्रभािवत िज लाह का १६,४३३ खानेपानी प्रणाली म ये ७४७ मा ठूलो क्षित र १,७६१ मा
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आिं शक क्षित र १६८,००० चपीर्ह पणू र् वा आंिशक भ के का छन् । अझ राम्रो र सरु िक्षत िनमार्ण (Building Back Better and
Safer) को िसद्धा त अनसु ार िनमार्ण, पनु उर् थान र पनु िनर्मार्ण गनर् किरब १८.१ अबर् ने को आव यकताको आकलन गिरएको छ ।
क्षेत्रगत लगानी रणनीितको मख्ु य उ े य - क) खानेपानी र सरसफाइमा पहुचँ सिु नि त गनर् र िदगो यव थापन गनर् घरे लु िब ीय ोतह
कसरी यव थापन गनेर् भ ने बारे मा खोज गनेर् ख) SDP को कायार् वयनको लािग बा ोत सिु नि त गनर्को लािग िवकास साझेदारह
सँग प्रभावकारी सौदेबाजी र संवाद गनर्को लािग यसलाई एक भरपद प्रमाणको पमा प्रयोग गनेर् ग) िदगो, सामािजक र िव ीय िवकास र
पयार्वरणको सरु क्षाको लािग 'वाश' सेवा माफर् त ोतह को पिरचालन गनेर् । राि ट्रय र िज ला तहमा समि कृ त (Consolidated) िव ीय
सचू नाको अभावमा क्षेत्रगत लगानी राम्ररी प ा लगाउन सिकँ दैन । िव ीय प्रवाह, कायर्क्षमता, खचर् र पैसाको मू य (value-for-money)
को लािग 'वाश' क्षेत्रले सीिमत िव ेषण गरे को छ । क्षेत्रगत लगानीको लािग मख्ु य ोत क्षेत्रगत म त्रालय र अ य म त्रालय (ज तै िशक्षा,
वा थ, संघीय मािमला तथा थानीय िवकास) का आ नो 'वाश' योजनाबाट आएका छन् र मह वपणू र् ऋणह एिसयाली िवकास बैक र
िव बैकबाट, अनदु ानह जाइका, यिु नसेफ, िफन या ड दतू ावास, िव वा थ संगठन र अ य िद्वपक्षीय सं थाबाट आएका छन् ।
यस SDP को कायर् योजना र माइल टोन िविवध िकिसमका छन,् यसकारण सरकारले सावर्जिनक लगानी कायर्क्रम माफर् त िविवध
िकिसमले लगानी गनर् सक्छ । ज तै:-गैर सरकारी, सहकारी, समदु ाय, िनजी क्षेत्र FDI, अ तरराि ट्रय गैर सरकारी सं था, परोपकारी र
यिक्तगत कोषको मा यम आिद ।
जनताको 'वाश' सेवा प्राि र सेवाको िदगोपना प्रित SDP को िव ीय रणनीितले गंभीर प्रभाव पाछर् । खास गरी, शु क र कर प्रणालीले गदार्
गिरबको आधारभतू 'वाश' सेवामा पहुचलाई गंभीर असर पाछर् । अिहलेको बजेटको प्रवृि कायम रहेमा िव ीय पवू ार्नमु ानले SDP को
अ यस म किरब १११ . ६२ अबर् ने को कमी देिख छ । यस SDP ले िवदेशी सहायताको िनभर्रतालाई कमी गनेर् बाटो पिन खोजेको छ ।
अिहले यस क्षेत्रमा किरब ५२% को वैदिे शक योगदान रहेकोमा यस SDP कायार् वयनको अ य स ममा यसलाई २७.२% मा झानेर् ल य
रािखएको छ। खानेपानीलाई िविनमय योग्य ब तक
ु ो पमा निलइ जेल िनजी क्षेत्रलाई 'वाश'मा आकिषर्त गनर् सिक न । सावर्जिनक
लगानीमा मात्र भर पनेर् हो भने सेवा तर र ‘कभरे ज’को ल य परू ा नहुन सक्छ । समाजका सबै वगर्मा याियक, िदगो र भरपद 'वाश'को सेवा
तब मात्र पर्ु याउन सिक छ जब पैसाको मू यलाई स मान गिर छ र य तो अनक
ु ू ल वातावरणको िनमार्ण हु छ जहाँ पानीका उद्यमीह ,
िवक्रेताह र सेवा प्रदायकह ले 'वाश' सेवा प्रवाहमा िन पक्ष र प्रित पधीर् अवसर देख्नेछन् । थानीय अिधकारीह ले नै य तो रणनीितक
योजना बनाउनु पछर् जसले गदार् 'वाश' सेवा प्रवाहमा भएको खचर् उठ्न सकोस् साथै 'वाश' सेवामा सम याियकता पिन कायम नै रहोस् ।
यो SDP को कायार् वयनको लािग सन् २०१६ को लागत मू यमा अ दाजी ११५५.६२ अबर् ने लाग्ने अनमु ान गिरएको छ, जबिक
मद्रु ा फीत मू यमा यो किरब २,४७९.२ अबर् ने हुनेछ । यो मू यमा सबै ११ वटै िवषय र चालू मू य पिन रािखएको छ । यो अनमु ान सन्
२०१६ को मू यमा गिरएको छ र सन् २०३० स म बािषर्क ९.५% को दरले मद्रु ा फीित गणना गिरएको छ । मद्रु ा फीत मू य र हालको
मू यको अनपु ात २.३ रहेको छ । यो कुल लागत अनमु ानमा SDP को समयाविधमा हुने जनसंख्या वृिद्ध दरलाई पिन समेिटएको छ ।
यसको कुल अनमु ानमा जनसहभािगता पिन समावेश
गिरएको छ, जनसहभािगता किरब २५% देिखएको छ भने
सरकारी र वैदिे शक सहयोग (ओभरहेड बाहेक) किरब ७५%
छ।
यो SDP कायार् वयन गनर् आव यक पनेर् िनमार्ण सामग्रीको
पिन अनमु ान गिरएको छ । यसले SDP मा पिरकि पत गरे
अनसु ारको मागको पिरपिू तर्का लािग िनमार्ण, िनमार्ता र
उ पादक क पनीह ले आ नो क्षमतालाई कित िव तार गनर्
पछर् भ ने खाका िदनेछ । यसैगरी SDP कायार् वयनमा
आव यक पनेर् जनशिक्तको पिन आकलन गिरएको छ ।
यसले शैिक्षक, यावसाियक र प्रिशक्षण सं थाह लाई यी
जनशिक्तको उ पादनको लािग अिभप्रेिरत गनेर्छ ।
यस SDP को वीकृ ित पिछ, नेपाल सरकारले पिहलो चरणको कायर्क्रम याउनेछ । यसले सबै सरोकारवालाह लाई प्रभावकारी र
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सम याियक उपायमा नेपाली जनतालाई खानेपानी र सरसफाइको सेवा प्रदान गनर् एकित्रत क्षेत्र तफर् याउनेछ । अक चरण भनेको
आव यक गितिविधह को पिहचान गनर् उप-क्षेत्रीय कायर् योजनाह लाई िव तार गनर्ु हो, र लगानीको आव यकता देखाउने िनवेश योजना
बनाउनु हो ।
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५.३ मानव अिधकारमा आधािरत पद्धित
५.४ लैङ्िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण
५.५ समायोजन
५.६ िवके ि द्रत योजना
५.७ जलवायु पिरवतर्न र िवपद् जोिखम यव थापन
५.८ क्षेत्रगत एकत्रीकरण
अ याय छ : क्षेत्रगत दूर ि (स च), पिरल य र उ े यह
६.१ क्षेत्रगत दरू ि , पिरल य
६.२ क्षेत्र िवकास योजनाको उ ये
६.३ क्षेत्र िवकास योजनाको अविध
अ याय सात : खानेपानी, सरसफाइ प्रणाली तथा सेवाको तर वगीर्करण
७.१ सेवा क्षेत्रको वगीर्करण
७.१.१ ग्रामीण क्षेत्रको वगीर्करण
७.१.२ शहरी क्षेत्रको वगीर्करण
७.२ खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणाली वगीर्करण
७.३ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको तरवगीर्करण
७.३.१ खानेपानी सेवाको तर वगीर्करण
७.३.२ सरसफाइ सेवाको तर वगीर्करण
अ याय आठ : क्षेत्रगत िवकास योजनाका िवषय शीषर्कह
८.१ सेवामा पहुँच र उपयोग (खपत)
८.१.१ खानेपानी र सरसफाइ सेवा पहुचँ मा सधु ार
८.१.१.१ खानेपानी
८.१.१.२ सरसफाइ तथा व छता
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८.१.१.३ पणू र् सरसफाइ र व छता बानी– यवहार
८.१.१.४ थानीय योजना
८.१.१.५ शहरी सरसफाइ प्रणालीह मा सधु ार
८.१.१.६ तराई सरसफाइ कायर्क्रम
८.१.१.७ सामदु ाियक सं था र सावर्जिनक थलह मा 'वाश'
८.१.२ सेवा उपयोग (लाभ खपत)
८.२ सेवाह को सच
ु ा पन र िदगोपना
८.२.१ प्रणाली र सेवाह को बे चमािकर् ङ्ग
८.२.२ प्रणालीह को सुचा पन / िदगोपनामा सधु ार
८.३ नवीनता तथा प्रिविध अनुकूलन
८.३.१ नवीनता, िसकाइ र अनसु धान तथा िवकास
८.३.२ वैकि पक प्रिविधह
८.३.३ सौयर् पि पङ
८.४ पयार्वरणीय सरं क्षण, खानेपानी पानी विृ द्ध र उ पादन
८.४.१ नदी तथा जलाशय पयार्वरण यव थापन
८.४.१.१ नदी वा य
८.४.१.२ नदी वा य यव थापनको कायर्क्षेत्र
८.४.१.३ नदी सफाइको लािग बहाव यव थापन
८.४.२ ोतको सरु क्षा, संरक्षण र खानेपानी उ पादन वृिद्ध
८.४.३ पानी उ पादन
८.५ पानी सश
ु ासन, सं थागत प्रब ध तथा क्षमता िवकास
८.५.१ पानी सश
ु ासनका आयामह
८.५.१.१ पानी िन ा: पारदिशर्ता, जवाफदेिहता र सहभािगता
८.५.१.२ खानेपानी र सरसफाइमा जनताको अिधकारको स मान
८.५.२ खानेपानी तथा सरसफाइ नीित, ऐन र िनयमावलीको िवकास
८.५.३ सं थागत यव था तथा सबलीकरण
८.५.३.१ प्रभावकारी शासकीय प्रब ध र थानीय 'वाश' सं थाह को यव थापकीय सधु ार
८.५.४ क्षेत्रगत क्षमता
८.५.४.१ राि ट्रय खानेपानी तथा सरसफाइ प्रिशक्षण के द्र
८.५.४.२ क्षमता िवकास गु योजना
८.५.४.३ क्षमता अिभवृिद्ध यानअ
ु ल र मागर्दशर्न
८.५.४.४ मानकीकरण
८.५.४.५ िसकाइको आदान–प्रदान
८.६ खानेपानी कूटनीित, क्षेत्रगत एकत्रीकरण, स जाल, स चार र प्रबद्धर्न
८.६.१ 'वाश' कूटनीित
८.६.२ सम वय, स जाल, स चार र प्रबद्धर्न
८.६.२.१ योजना र सम वय
८.६.२.२ स जाल िनमार्ण
८.६.२.३ स चार
८.६.२.४ संबधर्न र प्रबद्धर्न
८.६.२.५ क्षेत्रगत एकत्रीकरण
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८.७ अनगु मन तथा मू याङ्कन
८.७.१ प्रमख
ु कायर् स पादन सचू कह
८.७.२ सचू ना यव थापन प्रणाली तथा प्रितवेदन
८.८ िनर तर गणु तर तथा सेवा सधु ार
८.८.१ सेवाको गणु तर सधु ार
८.८.२ िनमार्ण गणु तर सधु ार
८.८.३ क्षेत्रगत िनयमन
८.८.३.१ राि ट्रय जवाफदेिहता संय त्रको आव यकता
८.८.४ प्रणाली तथा िविध अनु पण
८.८.५ राि ट्रय खानेपानी गणु तर मापद ड पिरपालन
८.९ लैङ्िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण
८.१० िवशेष अव थामा 'वाश'
८.१०.१ आप कालीन अव थामा 'वाश'
८.१०.१.१ िवपद् जोिखम यव थापन
८.१०.१.२ भक
ू प प ात् 'वाश' सेवाह को पनु थार्पन र पनु िनर्मार्ण
८.११ क्षेत्रगत लगानी
८.११.१ पृ भिम
८.११.२ क्षेत्रगत लगानी रणनीित
८.११.२.१ िव ीय ोत साधनको पिरचालन
८.११.२.२ आ तिरक ोत पिरचालन
८.११.२.३ बा ोतह – वैदिे शक सहयोग सम वय र प्रभावकािरता
८.११.२.४ क्षेत्रगत क्षमता िवकासका लािग आपसी सहयोग र साझेदारी
८.११.२.५ वैदिे शक सहयोग साधन (Instrument) वा सहयोग प्रा पह (Modalities)
८.११.३ खानेपानी, सरसफाइ र व छता क्षेत्रमा लगानीका चनु ौितह
८.११.४ क्षेत्रगत लगानीका स दभर्मा मह वपणू र् िसकाइ र के ही त यह
८.११.५ यावसाियक सामािजक िज मेदारी
८.११.६ लगानी तथा बजारीकरण
८.११.६.१ सरसफाइका लािग थानीय िव ीय सहयोग संय त्र
८.११.६.२ 'वाश'मा िनजी क्षेत्रको संलग्नता
८.११.६.३ सरसफाइ बजारीकरण
८.११.७ लागत साझेदारी, लागत उठ्ती तथा िव ीय िदगोपन
अ याय नौ : क्षेत्र िवकास योजनाको लागत अनुमान तथा लगानी योजना
९.१ एकाइ दर
९.२ लागत अनमु ान
९.३ लगानी योजना
९.४ क्षेत्र िवकास योजना कायार् वयनको लािग आव यक िनमार्ण सामग्री तथा िमकह को अनमु ािनत िववरण
९.५ खानेपानी आयोजना स चालनको लािग आव यक जनशिक्त
अ याय दस : क्षेत्रगत िवकास योजना कायार् वयन
१०.१ पिहलो चरण (२०१६–२०२०)
१०.१.१ अवधारणागत चरण (२०१६)
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१०.१.२ पिहलो चरणको लािग बा सहायता तथा सहकायर् संझौता
१०.१.३ कायार् वयन चरण (२०१७ – २०२०)
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११.२.१ पानी िनयार्तको संभावना
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तािलका १ : ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका खानेपानीको पहुचँ नपगु ेको जनसंख्याको ि थित
तािलका २ : पयार्वरणीय क्षेत्र अनसु ार खानेपानीको पहुचँ नपगु ेको जनसंख्याको ि थित
तािलका ३ : आधारभतू सरसफाइ सेवामा पहुचँ नपगु ेको जनसंख्याको ि थित
तािलका ४ : पयार्वरणीय क्षेत्र अनसु ार आधारभतू सरसफाइ सेवामा पहुचँ नपगु ेको जनसंख्याको ि थित
तािलका ५ : 'वाश'क्षेत्रमा प्रगित
तािलका ६ : खानेपानी तथा सरसफाइमा अिधकार स ब धी गलत धारणा
तािलका ७ : शहरी 'वाश' सं थागत मोडेलह
तािलका ८ : क्षेत्रगत योजनाको अविध र ल यह
तािलका ९: शहरी क्षेत्रह को वगीर्करण
तिलका १० : प्रणालीको वगीर्करण र भिू मका िववरण
तािलका ११: खानेपानी र सरसफाइ प्रणालीह मा िनजी क्षेत्रको सहभािगताको प्रकार
तािलका १२ : खानेपानी सेवाको तर वगीर्करण
तािलका १३ : मानवको लािग बाँ ने आधारको खानेपानी आव यकता (प्रित यिक्त)
तािलका १४ : मानवको लािग आधारभतू खानेपानी आव यकता (प्रित यिक्त)
तािलका १५ : सरसफाइ सेवाको तर वगीर्करण
तािलका १६ :'वाश' सेवाह को स ब धमा भएका संवैधािनक प्रावधानह
तािलका १७ : क्षेत्रगत िनदेर्शक वा सम वय सिमितह
तािलका १८ : भक
ू पबाट 'वाश' संरचनाह को क्षित तथा सेवाह को पनु बर्हाली र पनु िनर्मार्णको लागत अनमु ान
तािलका १९: वतर्मान मू यमा क्षेत्र िवकास योजनाको लागत अनमु ान
तािलका २० : बािषर्क ९.५ % मद्रु ा ि फितमा क्षेत्र िवकास योजनाको लागत अनमु ान
तािलका २१ बािषर्क ९.५ % मद्रु ा ि फितमा क्षेत्र िवकास योजनाको लािग आव यक बजेट
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अध्या एक

प�रचय

१.१ िसहं ावलोकन
कूल जनसंख्य २ करोड ६५ लाख (रािष्ट जनगणना, २०६८) सिहत १,४७,१८१ वगर िकलोिमटर �ेत्र रहेको नेपालको भभू ाग पवू र्देि
पि�मतफर फै िलएको छ । यसको दि�णमा समथर तराई तथा उ�रमा िहमाली पवर्त ्श र ृङ् पदर् । िव�का १८७ मल
ु क
ु ह� मध्य नेपाल एउटा
अल् िवकिसत र मानव िवकास सचू काङ् क (०.४५८) का आधारमा १४५ औ स्थानम परे को छ (मानव िवकास प्रितवे, ई २०१४) ।
एक दशक लामो द्व (२०५२–२०६२), लामो राजनीितक सक
ं ्रमणक, अव्यविस् शहरीकरण, असमानता र बेरोजगारीका बाबजदु पिन
नेपालले आिथर् र सामािजक �ेत्र िस्थ प्रग ग�ररहेको देिखन् । नेपाल सरकारले सन् २०२२ सम्मम नेपाललाई अित कम िवकिसत
राष्ट्र िवकासशील राष्ट् स्तरोन्न गन� अठोट व्य� गद� सन २०३० सम्ममासमद
ृ ्ध राको हैिसयत िनमार्ण गन� आकाङ्�ा राखेको छ । (
रािष्ट योजना आयोग, २०७२)
िवगतमा नेपाल राजनीितक र प्रशासि �पले ७५ िजल्ल, ५८ नगरपािलका र ३,९१५ गाउँ िवकास सिमितमा िवभाजन ग�रएको िथयो ।
नेपालको संिवधानले सात प्रद तथा स्थानी सरकारको �पमा नगरपािलका र गाउँपािलकाको �पमा व्यवस् गरे को छ भने सािवकका ७५
िजल्लाह�लाई राजनीित समन्वयकार िनकायको �पमा कायर गन� गरी व्वस्था गरेको  । हालैको राज्य पुनस�रचनाको िसलिसलामा थप२
िजल्ला िनमार्ण भ७७ कायम ह�न गएका छन् ।
भक
ू म्पी �ि�ले नेपाल एउटा सिक् भ–ू खण्डम अविस्थ रहेको छ र परु ाना अिभलेखह�ले मध् नेपालमा औसत ७०–९० वषर्क
अन्तरालम िवनाशकारी भक
ू म् जाने गरे को देखाउँछ । २०७२ वैशाख मिहनामा १७ िदनको अन्तरालम ७.८ र ६.९ रे क्ट स्केलक भक
ू म्पल
नेपालको मध् �ेत तहस नहस गरे को िथयो ।

१.२ िवकासको सन्दभ
राज्यक कतर्व मानव स्वािभमानक लािग गणु स्तरी जीवनको प्रत्याभ र प्रत् बालक, मिहला र प�ु षको समावेशी विृ द्ध लािग अनक
ु ूल
वातावरणको िसजर्न गनरु नै हो । तथािप, नेपालमा प्रत् वषर असरु ि�त पानी र सरसफाइको कमीले १,५९४ बालबािलकाको मृत्य ह�ने गदर्
(िव� स्वास् सङ् गठन तथ्याङ्, सन् २००५–२०१४) ।
नेपालको ग्राम �ेत्र मात पानीको तीब अभाव नभई यो राजधानी शहर काठमाडौंम पिन टड्कारो देिखएको छ । मानव िवकास पछािड
पनर्म सरु ि�त पानी र सरसफाइ सेवाको अभाव रहेको स्प देिखन् ।
नेपालमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छ ('वाश') �ेत गितशील छ । �ेत्र सधु ारको आवश्यकत महससु गरे र नेपाल सरकारको “राजनीितक
इच्छ” र नेतृत्वल �ेत्र सश
ु ासन, उद्धार तथा रा र जवाफदेिहतामा सधु ार ल्याउ अनवरत लािग परे को देिखन् । यसको उद्दे भनेको
जनताको लािग खानेपानी र सरसफाइ सेवाह� सरु ि�त, पयार्, पह�चँ योग्, स्वीकाय र सामथ्यर् भ्याउन गरी सिु नि�त गनरु हो । यी पाँच मखु ्
िवशेषताह� नै 'वाश' सेवाका आधारह� ह�न् ।
सधु ा�रएको 'वाश' सेवा प्रव र यसको प्रभावका�रता लािग यस �ेत्र एक रणनैितक खाका र िविधको आवश्यकताक महससु गरे को छ,
जसले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�को प्रभावका�र र सचु ा�पन तफर डोयार्वउन आधारको �पमा काम गदर् । (प्रथम संयु� �ेत
समी�ा, २०६८) । अन् अन्तसर्म्बि मन्त्र, िवकास साझेदार, (अन्तरार्िष)/गैसस र नाग�रक समाजसँगको साझेदारीमा मन्त्राल
सबैको पह�चँ मा सरु ि�त खानेपानी र सरसफाइको सेवा पया्
ु र्उ बाधा अड्चन पया
ु र्◌ौउनसंरचनागत र कायार्त् कारणह� पिहचान एवम् यस
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�ेत्र रहेका सबल प�ह�को लेखाजोखा गरी उपय�
ु रणनीित र कायर्ह तजर्म
ु गन� कायर ग�ररहेको छ । यी स�ु वातह�ले यस �ेत्र बिलयो
आधार तयार गरी अझ जोिखम प्रितरो तथा अझ कुशल व्यवस्था, वातावरण–मैत् र लागत प्रभा तवरले नाग�रकका चाहनाह� परू ा गन�
तफर अगािड बिढरहेको देिखन् ।

१.३ �ेत्र िवकास योजनाको कायर �ेत
यस �ेत िवकास योजनाको कायर �ेत्र 'वाश' �ेत्र साथै स्वास्, िश�ा र स्थानी िवकासलाई समेट्दछ । यसले १५ वष� समय ि�ितजको
लािग आ.व. २०७२/०७३ बाट श�ु ह�ने कल्पन ग�रएकोमा यसको आिधका�रक स्वीकृितका लािग केही समय लाग्न गएता पिन य SDP ले
प�रकल्पना गरेका कितपय महत्वाकां�ी प�रयोजनाह� िवगत बषर्ह� देिख नै थालनी गरी सिकएका छ । यो अविधलाई तीन चरणमा (सन्
२०१६–२०२०, २०२१–२०२५ र २०२६–२०३०) िवभाजन ग�रएको छ। यो �ेत्र िवकास योजना चक्र योजना ह�नछे जसलाई प्रत्
चरणको अन्तम अद्यावि ग�रनेछ ।

१.४ पद्ध र िविध
यो �ेत्र िवकास योजनाको तयारी स्व� अवधारणा–पत तयार गरी सरोकारवाला र िवकास साझेदारह�सँग राय सझु ावको लािग छलफल
परामशर गरी सहभािगतात्म प्रिक्रय श�ु ग�रएको िथयो । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता �ेत् लामो समयदेिख महससु ग�रएको
एउटा दीघर्कालीन योजना खाकाको खाँचो परू ा गनर् नेपाल सरकारले २०६९ पौषमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छ �ेत िवकास योजनाको
तजर्म
ु गन� कायर्क स्वीकृ गरे को िथयो । सबै �ेत्रगत सरोकारवालाह�को संलग्नतामा परामशर्दात्री समूह माफर्त भएको प्रकृयाल
लामो समयाविध िलएको तर िदगो िवकासका ल�यह� समायोजन गरी १४ औ ं योजना संगसंगै खानेपानी , सरसफाइ तथा स्वच्छता �ेत्
समेत दीघर्कालीन योजना तयार पानरिवलम्ब भई सकेकोप�रप्रे�मखानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको स्थापना भए ल१८ माघ, २०७३
मा रािष्ट योजना आयोग र िविभन् मन्त्रालयह� रणनीितक परामशर आयोजना गरे को िथयो । उ� रणनैितक परामशर तथा छलफलले
रणनैितक कायर्योजन, �ेत्र लगानी योजना तथा �ेत्र संकेन्द्री जस्त सवालह�मा के ही सरोकारह� व्य� गरेक िथयो । यसलाई
मध्यनज गद� मन्त्राल �ेत्रगत िवकास योजना अप�रहायर् अवयवह� समेटी अिन्त योजना मस्यौद तयार पारी पेश गनर मन्त्राल
खानेपानी तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख अगवु ाइमा अन् ४ जना पदािधकारीह� सिम्मिल कायरदल गठन गय�◌े।
सो कायरदलले तयार पारको यस योजनाले साझा �ि�कोण तथा रािष्ट प्राथिमक–मैत् ससु ंगत रणनीितको अिख्तया गद� स्प संयोजन,
समन्व, सामञ्जस एवं ऐक्यबद् माफर ् सबैका लािग सरु ि�त खानेपानी तथा सरसफाइ सिु वधा पया
ु र्नउन तफर कायर्क्र खाका प्रस् गद�
सरोकारवालाह� लाई िदशा िनद�शन गनर्र खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत्रलाई क: संकेिन्द योजना तजर्म
ु िविध तफर डोयार्◌ाउखोजेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्राल माननीय मन्त्री एवं सिचवज्यूक प्रत िनद�शनमा �ेत्र िवकास योजना तजर्म
ु , समय समयमा
समी�ा, के न् र स्थानी स्तरम आयोजना भएका परामशर कायर्शालह�को समन्व खानेपानी तथा वातावरण महाशाखा प्रम एवं �ेत्र
�मता अिभविृ द एकाइका सयं ोजकबाट भएको िथयो ।

१.५ प्रितवेदन सरं चना
यो �ेत्र िवकास योजनालाई एघार अध्यायम िवभाजन ग�रएको छ । अध्या एकमा प्रितवेदन प�ृ भिू म जसमा देशको खानेपानी र
सरसफाइ �ेत्र िसहं ावलोकन, िवकासको सन्दभ, �ेत िवकास योजनाको कायर्�े र यो प्रितवे तयार गदार प्रय भएका िविधह�को वणर्
ग�रएको छ । अध्या दईु नेपालको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्थ र यो �ेत्र उपलिब् र चनु ौतीह�मा के िन्द ग�रएको छ ।
अध्या तीनमा �ेत्र नीित र काननु ी वातावरण प्रस् ग�रएको छ । अध्या चारले 'वाश' �ेत्र वतर्मा ससं ्थाग खाकाको वणर् गरे को
छ । अध्या पाँच 'वाश' �ेत्र अन्तिनर्ि िसद्धान् जसले �ेत्र सश
ु ासन, मानव अिधकार पद्ध, लैङ् िगक समानता तथा सामािजक
समावेशीकरण, समायोजन र िवके िन्द योजना आिदमा के िन्द ग�रएको छ । अध्या छमा �ेत्र दरू �ि�, प�रल�य र उद्देश्यह बारे मा
वणर् ग�रएको छ ।
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त्यसैगर अध्या सातले खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणाली र सेवास्तरक वग�करणको अवधारणालाई वणर् गरे को छ । अध्या आठले
'वाश' �ेत्र अनसु रण गनर खोजेका एघार िवषय शीषर्क  यो �ेत िवकास योजनाको कोशेढुङ् गाह�को वणर् गरे को छ । यो अध्या नै यो
योजनाको मखु ् भाग पिन हो । अध्या नौ ले यो �ेत िवकास योजना कायार्न्व गनर्क लािग आवश्य पन� लगानी र श्र साधनह�को
बारे मा चचार गरे को छ । यसले प्रत् एकाइको लागत, िवषय शीषर्कग लागत र यो �ेत्र िवकास योजना कायार्न्वयन दौरानमा आवश्य
पन� मानवस्र एवं िनमार् सामग्रीह� आकलन समेत प्रस् गरे को छ । अध्या दशले यो �ेत्र िवकास योजना कायार्न्वयन
योजनालाई तीन रणनीितक चरणको �परे खा, जोिखम र न्यूनीकरणक उपायह� र यसको समी�ा तथा संशोधनका प्रिक्र सझु ाएको छ र
अध्या एघारले खानेपानी तथा सरसफाइको भिवष्यक बारे मा िचत् गन� जमक� गरे को छ ।

3

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

अध्या दुई

नेपालमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छ �ेत्र वतर्मा अवस्थ
२.१ �ेत्र प�रवेश
नेपालमा 'वाश' �ेत्र िजम्मेवार रािष्ट सरकारबाट स्थानी समदाय
ु मा िबतेका दईु दशकमा उल्लेख मात्रा सरे को छ । समदाय
ु को
व्यवस्था यस �ेत्र लािग प्रम अवधारणा बनेको छ । 'वाश' �ेत्र सबै िनकायह�ले यसलाई नै मखु ् अवधारणा मानेका छन् ।
नेपालको 'वाश' �ेत्र िनम् कायर गनर अनक
ु ू ल वातावरण प्रद गरे को छ :
• मागमा आधा�रत समदाय
ु व्यवस्था, समदाय
ु को सशि�करणमा आधा�रत रहेर प�रयोजना चक्र सबै तहह�मा पणू र
सहभािगताको सिु नि�तता,
• खानेपानी उपभो�ा संस्थाक माध्यमबा सम्पि�क सामदा
ु ियक स्वािमत्व र अपन,
• सञ्चाल र ममर् सम्भारक लािग समदाय
ु को पणू र िजम्मेवार,
नेपालको 'वाश' �ेत साधारणतया खिण्ड अवस्थामा रहेक , प�रयोजना पद्धितम मानक�करणको अभाव रहेको एवं सरकारी िनकायह�को
िजम्मेवारीम दोहोरोपन आिद जस्ता पृ�भूिममा �ेत्रगत संस्थ नेतृत् सबल �पमा स्थािपत ह�न किठन ह�न गएको  । शहरोन्मु बजार र
शहरी �ेत्रह�को द र जथाभावी शहरीकरण र कमजोर ठोस फोहरमैला लगायत फोहरपानी व्यवस्थापन कारणले 'वाश' �ेत्र रहेको
बाधा व्यवधानलाई अझ जिट बनाइ रहेको छ । पवू ार्धा तथा संस्थाग आवश्यकताह परू ा गनर हाल उपलब् भएको बजेटमा पिन उल्लेख
मात्रा कमी रहेको छ । हालका खानेपानी स्क�मह मध्य क�रब आधा स्क�मह आिं शक वा पणू र �पमा काम नगन� अवस्थाम रहेको
अनमु ान छ । खानेपानी सेवा को पह�चँ मा �ेत्रग र भौगोिलक �पमा ठूलो असमानता रहेको छ । सरसफाइको कभरे जमा सदु रू , मध्य र
पि�माञ्च �ेत्र र तराईका िजल्लाह पछािड रहेका छन् । हाल, 'वाश' सेवाह�को पह�चँ को असमानतामा उल्लेख मात्रा कमी
आइसके को िस्थित  । नेपालको ग्राम �ेत्र खल
ु ा िदसा गन� प्रच सवर्व्या िथयो र सरसफाइ तथा स्वच्छ ग�ु योजना, २०६८ को
मखु ् ध्या पिन त्यसैको िनवारणम रहेको छ ।

२.२ �ेत्र सबल प�ह�
नेपालको 'वाश' �ेत्र धिू मल प�ह� मात छै नन,् यसको ल�य प्र गनर अिद्वत सबल प�ह� पिन रहेका छन् । खास गरी, ग्राम �ेत
बिलयो समदाय
ु प�रचालन र मागमा आधा�रत पद्धित र उपभो�ा संस्थाक सघन सहभािगतामा चलेको छ । उपभो�ाह�को सहभािगताको
प्रिक्रयाकै का सन् १९९० मा सरसफाइमा ६% कभरे ज रहेकोमा सन् २०१६ मा वृिद भएर ८७% र खानेपानीमा सन् १९९० मा ४६%
रहेको कभरे ज सन् २०१६ मा ८७% पगु के ो छ । यस्त सहभािगताले गदार एकतातफर सरकारको स्र साधनमा ह�ने भारमा उल्लेख मात्रा कमी
ल्याएक छ भने अक� तफर समदाय
ु मा बिलयो एकता कायम भएको छ । यो �ेत उपभो�ा संस्थाह�म मिहला र सीमान्तकृ समहू को धेरै भन्द
धेरै प्रितिनिधत् गदार िवस्तार समावेशी ह�दँ ै गइरहेको छ । सरसफाइ �ेत्र िसजर्नशीलत, नवीनताको कारणले खल
ु ा िदसाम�
ु �ेत्र घोष ,
समदाय
ु को अगवु ाइमा पणू र सरसफाइ, िवद्यालय अगवु ाइमा पणू र सरसफाइ, पणू र सरसफाइ आिद जस्त धेरै नयाँ अवधारणाह� आएका छन् ।
साधारण प्रिविध छनौट, समदाय
ु स्तरम व्यवस्था गनर सिकने साना स्क�मह�लाई य �ेत्रले िवशेष ध् िदएको छ ।
सकारले सन् २०१७ सम् आधारभतू स्तरक खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सबैका लािग पया
ु र्वउन प्रितबद पिन देखाएको छ । यो
प्रितबद्धतालाई नी प�रवेशले पिन सहयोग गरे को छ । िविभन् मञ्चह�म �ेत्र िनकायह�ले प्रितफल प्रा लािग बिलयो उत्प्रे र
प्रितबद देखाएका छन् ।
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२.३ �ेत्र अवस्थ
२.३.१ खानेपानी
२०७४ साल सम्मम सबैका लािग आधारभतू खानेपानी र सरसफाइ सेवाह�को पह�चँ पया
ु र्रउन रािष्ट ल�य प्रा तफर गत दशकमा उल्लेख
प्रग हािसल भएको छ । सह स्राब्दी  िबकास ल� प्रितवेदन अनुस सधु ा�रएको खानेपानी सेवामा पह�चँ पगु के ो जनसंख्याको प्रितशत स
२००० मा ७३% रहेकोमा सन् २०१५ मा ८३.६% पगु ेको िथयो । तल तािलका १ ले ग्राम र शहरी �ेत्र खानेपानी सेवाको पह�चँ र पह�चँ
पगु ्न नसके को अवस्थ देखाउँदछ । सन् २०१५ को संय�
ु अनगु मन कायर्क (JMP 2015) अनसु ार सहस्राब िवकास ल�य तफर ्क
सधु ा�रएको खानेपानीको पह�चँ को ल�य (ल�य – ७३%, उपलिब् – ८३.६%) नेपालले परू ा ग�रसके को देिखन् ।
तािलका १ : ग्राम तथा शहरी �ेत्र खानेपानीको पहच�ँ नपुगेको जनसख
ं ्याको िस्थ
स्था वग�करण

जनसंख्य

शहरी
ग्राम
जम्म

४५,२३,८२०
२,१९,७९,६८४
२,६९,८४,५०४

पहच�ँ नपुगेको जनसंख्य, %
१३
१५
१५

पहच�ँ नपुगेको जनसख्य
५,८५,३८२
३२,९५,६०२
३८,८०,९८५

स्र : के न्द् तथ्याङ् िवभाग, रािष्ट्रय जनग, २०६८

ग्रामीण एवं  शहरी खानेपानी सुिवधामा पह�ँचको िस्थितमा उल्लेख्य उपलिब्ध हािसल ह�न सकेको भएतापिन सेवाको गुणस्तर सुधार ग
िनक्कै प्सह� गनर् पन� 
वस्था छ  तर २०६८ साल पिछका बषर्ह�मा सेवा पह�ँचको िस्थितमा खासै बढो�री ह�न स केको देिखँद । साथै यी
ु
सेवा पह�चँ का गिणतीय सचू काङ् कह�ले खास सेवा प्रबाह र िदगो सेवा बीचको फरािकलो खाडलको िस्थितको िचत्रण गरेको पाईन्न ।
लािग सचु ा� र िदगो खानेपानी सेवाको प्रत्याभूित िदला'वाश' �ेत्रले आफ्नो द�तामा िनक्कै बढो�री गनुर् पन� देि
त्यस् ७५ िजल्लाक खानेपानी सेवाको पह�चँ मा पिन उल्लेख िभन्नत देिखन् । िचत नं. २ मा िजल्लाह�म खानेपानी सेवाको पह�चँ को
अवस्थालाई ती समहू मा वग�करण गरी देखाइएको छ ।
तािलका २ : पयार्वरणी �ेत अनुसार खानेपानीको पहच�ँ नपुगेको जनसंख्याको िस्थ
जनसंख्याक वग�करण
िहमाल
पहाड
तराई
जम्म

प्र�ेि जनसंख्य (सन् २०१४)
१५,४९,७३४
१,२२,२०,२११
१,४०,६५,९३६
२,७८,३५,८८२

पहच�ँ नपुगेको जनसंख्य, %
१९.८१
१५.११
१५.२१
१६.४१

स्र : रािष्ट्रय सूचना व्यवस्थापन क, २०७१
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पहच�ँ नपुगेको जनसख्य
३,०६,६९२
१८,४६,४७४
२१,३९,४२९
४२,९२,५९५
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िचत १ : खानेपानीको पह�ँचको प्रवृ
खानेपानीको प�ँचको �वृि� (%)
सह�ाव्दी िबकास ल�य(७३%)

�णाली सुचा�पन को �वृि� (%)

िचत २ : िजल्लाग �पमा खानेपानीको सेवाको पहच�ँ

�ोत: खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग, बा�षक समीक्ष२०७२
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बषर्
१९९०
१९९७
२०००
२००२
२००५
२००७
२००८
२०१०
२०११
२०१४
२०१५
२०१६

खानेपानीको पह�चँ (%)
पह�चँ
सचु ा� सचू नाको स्र
८ औ ं योजना
४६
९ औ ं योजना
६१
NPC 2005
७३
१० औ ं योजना
७१.६
NPC 2013
८१
७६.६ ५६.७६ SSR 2011
NMIP 2008
७८.१३
NMIP 2014
८०.४
१३ औ ं योजना
८५.८
८३.६ ६१.५ NMIP 2014
DWSS 2015
८६.४५
DWSS 2016
८७
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िचत ३ : खानेपानीका लािग प्रयुस्रोत

२.३.२ सरसफाइ
नेपालले सन् २०१५ सम्ममा५३% जनसखं ्यालाई आधआरभूत सरसफाइ सुिबधा प -याउने सहस्राब्दी िवकास ल�य हािसल ग�रसकेको छ
सरसफाइ तथा स्वच्छता गु� योजन२०६८ लाई आत्मस त गरे प�ात् सरसफाइमा सधु ार तथा �पान्तरण गरी ग.िव.स. , नगरपािलका र
िजल्लाह�लाई खुला िदसामु� घोषणा गन� कायर् सामािजक आन्दोलनको �पमा अगािड बिढरहेको छ
िचत ४ : सरसफाइ प्रगित प्रवृ
बैशाख २०७२ को
भूकम्पको अस
सह�ाव्दी िबकास ल�य(५३%)

स्र: के न्द्रतथ्यंक िवभा
, २०६८; रािष्ट्रय सूचना व्यवस्थापन क, २०७१
ा

सरसफाइको पह�चँ
पह�चँ
सचू नाको
बषर्
(%)
स्र
१९९०
६ SSR 2011
१९९७
२० ९ औ ं योजना
२०००
३० NPC 2005
२००२
२५ १० औ ं योजना
२००५
३९ NPC 2013
२००७ ४५.८ SSR 2011
२००८ ४०.३५ NMIP 2008
२०१० ४६.१ NMIP 2014
२०११
६२ १३ औ ं योजना
२०१४ ७०.३ NMIP 2014
२०१५ ८१.९५ DWSS 2015
२०१६ ८७.१ DWSS 2016

तल िचत ५ मा िजल्लाह�म आधारभतू सेवाको पह�चँ को अवस्थालाई ती समहू मा वग�करण गरी देखाइएको छ ।

7

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

िचत न.ं ५ : िजल्लाग �पमा सरसफाइ सेवाको िस्थि

LEGENDS
Coverage below 80%
Coverage 80 – 99%
Coverage 100% (ODF)

�ोत: खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग, २०७४

तािलका ३ : ग्रामीण तथा  शहरी �ेत्रको आधा सरसफाइ सेवामा पहच�ँ नपुगेको जनसंख्याको िस्थ
जनसख
कूल जनसख
ं ्य वग�करण
ं ्य
शहरी
४५,२३,८२०
ग्राम
२,१९,७०,६८४
जम्म
२,६९,८४,५०४
स्र : के न्द् तथ्याङ् िवभाग, रािष्ट्रय जनग, २०६८

पहच�ँ नपुगेको जनसख
ं ्य %
९
४४
३८

पहच�ँ नपुगेको जनसख्य
४,११,६६८
९९,०८,७७८
१,०३,२०,४४६

तािलका ४ : पयार्वरणीय �ेत्र अनुसार आधार सरसफाइ सेवामा पहच�ँ नपुगेको जनसंख्याको िस्थ
पयार्वरणीय �े
िहमाल
पहाड
तराई
जम्म

प्र�ेि जनसंख्य (सन् २०१४)
१५,४९,७३४
१,२२,२०,२११
१,४०,६५,९३६
२,७८,३५,८८२

पहच�ँ नपुगेको जनसंख्या%
२५.५२
१२.८६
४३.०७
२८

स्र: रािष्ट्रय सूचव्यस्थापन कायर्, २०७१
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३,९५,४९२
१५,७१,५१९
६०,५८,१९९
८०,२५,२१०
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िचत्र . ६ : भौगोिलक �ेत्र अनुसार आधारभूत सरसफाइ सेवाम

पहच�ँ
स्र: रािष्ट्रय सूचव्यस्थापन कायर्, २०७१

िचत ७: गाहर्स् उपभोग कुन्टाइ अनुसार सरसफाइको पहच�ँ

शहरी सरसफाइमा पहच�ँ : २०६८ को जनगणना अनसु ार ३०% शहरी घरधरु ीको चप� ढल प्रणाली जोिडएको र ४८% घरधरु ीको चप�
सेप्टीकट्याङ्कमा मा जोिडएको देिखन् । यद्य धेरै सेप्टी ट्याङ् कह� िठक त�रकाले िडजाइन ग�रएका छै नन् र अिहलेसम् सेप्टी
ट्याङ् कबाट िनस्केक िदसाजन् लेदोलाई प्रशो गन� कुनै पिन प्रणाली छै नन् ।
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िचत नं. ८ : शहरी सरसफाइ सेवामा पहच�ँ (%)
िदसा र अन्य  फोहरपानी िवनाप्रशोधन िवसजर्न ग�रनाले फोहर प
व्यवस्थापनको मुद्दा प्रमुख देि
। कुनै पिन नगरपािलकाको
फोहरपानी प्रशोधन गन� प्रणालीले िठकसँग काम गरेको देिख । काठमाडौं
उपत्यकािभत्रका केही नगरपािलकामा भए के ही फोहरपानी प्रशोध
के न्द्रह� मध्ये एक मात्र हालको भारलाई आवश्यक भन्दा कम
सञ्चालनमा रहेक छ । नगरपािलकाह� बीच सरसफाइको अवस्थामा धेरै
िभन्नता रहेको देिखन्छ । ठूला नगरपािलकाह�मा चप�को पह�ँच राम
देिखन्छ भने ढल प्रणालीमा पह�ँच धेरै कम देि
। के ही नगरह�ले
सामदा
ु ियक व्यवस्थापनमा िवकेिन्द्रत  फोहरपानी प्रशोधन प
पबद्धर्न गर पिन यी प्रणालीह�लाई अझ बढो�री गनर् आवश्यक

२.३.३ स्वच्छ
नेपालले ५ वषर मिु नका बालबािलकाको मृत्य दर प्र १००० जीिवत जन्मम सन् १९९० मा १४२ बाट सन् २०११ मा घटाएर ३९.७ मा
झानर्म उल्लेख उपलिब् हािसल गरे को छ (िव� स्वास् तथ्याङ्, २००५-२०११) । नेपालको ग्राम �ेत्र स्वास् चौक�ह�मा
िबरामीह�को संख्य घटेको देिखएता पिन �ग्णताक १० शीषर कारणह�मा 'वाश'सँग सम्बिन् रोगह� रहेको देिखन् । जबसम् स्वच्छता
फाइदाह� बिु झँद नै र सामािजक मलू ्य र मान्य को जरासम् पिु गँद नै तबसम् चप�को प्रय ह�ने छै न, खानेपानी र खानेकुरा िनरन्त �पमा
प्रदूि भइरहने र मानव स्वािभमानम संझौता ग�ररहनु पन� देिखन् ।
रािष्ट्रय योजना आयोग५ अन्य मन्त्राल(कृिष, स्वास्, िश�ा, खानेपानी तथा सरसफाइ एवं सघं ीय मािमला तथा स्थानीय िवका) को
सहं कायर्मा बह-�ेत्रीय पोषण योजन(MSNP) कायार्न्वयनमा ल्याएक । यो कायर्क्रम अ-पसु ्तामा सद�  इरहेको पडु ् कोपन जस्तो समस्य
न्यूनीकरणका लािग प्रमाणमा आधा�रत पोषण योजना कायार्न्वयनमा ल्याउने सरकारको प्रितबद्धताक । यसका अलावा , गम्भीर
�ास-प्र�ास संक्र (ARIs) तथा पानीजन्य लगायत पानीशून्य रोगह� घटाउनु पिन यसको अक� उद्देश्य रह । सरु ि�त खानेपानी
पोषणको अहम् तत्व ह�नुका नाताल , 'वाश' �ेत्रले सबैका लािग सुरि�त खानेपा सिु वधाह�को प्रबन्ध माफर्त-�ेत्रीय पोषण योजना
उद्देश्यह�मा महत्वपूणर् योगदान Rइरहेको ह�न् ।

२.४ �ेत्रगत िवि उपलिब्धह
क्रि प्रग : के ही वषर्यत जनतालाई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा वृिद गन� कायर्म नेपालले िस्थ प्रग ग�ररहेको देिखन् ।
तािलका नं. ५ : समयक्रममआधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा आएको प्रगितको प्र
१९९० २००० २००५ २०१० २०११ २०१४
२०१५(ग) २०१६(ग) िनधार्�र ल�य
सूचकांक
(क) (क) (क) (क) (क) (ख)NMIP DWSS DWSS MDG रािष्ट्
खानेपानी सेवा उपयोग गन� ४६
७३
८१ ८०.४ ८५
८३.
८६.४५
८७
७३ १००
जनसंख्याक अनपु ात, %
सरसफाइ सेवा उपयोग गन�
६
३०
३९
४३
६२
७२
८१.९५
८७.१
५३ १००
जनसंख्याक अनपु ात, %
स्र : (क)– सहस्राब िवकास प्रग प्रितवे, रा.यो.आ., सन्.२०१३ (ख) NMIP, सन् २०१४ (ग) खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग, २०७३
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�ेत्रगत एकत्र:
सयं �
ु �ेत्रगत समी�ा र अन्य सान्दिभर्क �ेत्रगत लेखाजोखा र एक आपसमा िव�ास र सहकायर्को माध्यमबाट साझा
रणनीितह�को एकित्रत िवकास गन� तफर् यो  �ेत्र िवस्तारै अगािड बिढरहेको छ । संयु� �ेत्रगत समी�ाका साथसाथै �ेत्रीय अ
िसकाइको लािग अवलोकन भ्रमणले सरोकारवालाह� सँगसँगै बसेर सहकायर् गन� वातावरण मात्र तयार गरेन िक यसले यस �ेत्रलाई
बढ्न बाधा अड्चन पया
ु र्रउने अवरोधह�को िव�ेषण गरी तत्सम्बन्धमा आवश्यक कायर् गन� वातावरण पिन उपलब्ध गरायो । मािथ उ
कारणह�ले �ेत्रगत नीितह�को अभ्, सहभािगता र पारदिशर्ताका लाि ससं ्थागत सुधारमा योगदान पुयार् इरहेको देिखन्छ
सरसफाइमा रहेको ठूलो अन्तर हट्दै गएक:
२०६८ सालमा सरसफाइ तथा स्वच्छता गु� योजनाको तजुर्मा ह�नुभन्दा पिहले खानेपानी र सरसफाइ सेवाको पह�ँचमा ठूलो अन्तर रहेको
तर तत्प�ात् यो अन्तर कम ह�ँदै गइरहेको छ । गु� योजना तजुर्मा प�ात् देशभ�र नै मात्रा बद्धर्न गनर् सरसफाइ केिन्द्रत , पैरवी र
अिभयान, अन्त–�ेत्रगत सम्बन्धका साथ कायार्न्वयन ग�रयो । रािष्ट्रय सरसफाइ तथा स्वच्छता गु� योजनाका नौ मागर् दशर्क ि
एक स्थानीय िनकायको नेतृत्व रहेको छ जसको नेतृत्वमा गा , नगरपािलका र िजल्ला स्तरमा संयु� कायर् समन्वय सिमितह� गठन
कायर्क्रम कायार्न्वयन गन� व्यवस्था गरे
शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीित तथा कायर्क्र:
शहरी तथा नगरपािलकाह�को खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सम्बन्धी बढदो चुनौितह�लाई सम्बोधन गनर्  शहरी खानेपानी तथा सरस
नीित, २०६६ ले एक�कृ त शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत्रगत आयोजनाको �पमा योजना तयारी र कायार्न्वयन गन� रणनीित तथा ि
िनद�श गरे को छ । नेपाल सरकारले सन् २००९ मा पाँच वष� वाग्मती कायर् योजना कायार्न्वयनमा ल्याएको
। शहरी फोहरमैला
व्यवस्थापनको लािग  फोहरमैला व्यवस्थाप , २०१२ लागू गरे को छ । भरखरै मात्र नेपाल सरकारल “सफा शहर कायर्क ” को स�ु वात
गरे को छ । जसमा पाँच अवयवह� फोहरमैला व्यवस्था , पानी तथा फोहरपानी व्यवस्था , ह�रयाली पबद्ध, प्रदूषण िनयन्त्रण र
सौन्दयर्करण रहेका छन् । अिहलेको चुनौती भनेको स्थानीय स्तरको �मता अिभ , लगानी योजना तयारी र ती नीितह�को कायार्न्वयन गन
कायर् नै हो ।
अन्त–�ेत्रगत सम्ब:
मातृ तथा बाल स्वास् , िश�ा, लैङ् िगक समानता र आिथर्क वृिद्धका लािग तय ग�रएका धेरै ल�यह� एक आपसमा अन्तसर्म्बिन्धत
मानवका आधारभतू आवश्यकता जस्तै सुरि�त पा, सरसफाइ र स्वच्छताको पह�ँच वृिद्ध नभएसम्म ती ल�य हािसल ह�न सक्दै'वाश' �ेत्
िश�ा, स्वास्थ्य र स्थानीय िनकायसँग साझेदारी तथा -सम्बन्ध स्थापना गनर् सफल भइरहेको छ जसले िसधै िदगो िवकासको ल�य प्र
बल पया
ु र्◌ाउनेछ ।
अन्तरार्िष्ट्रय तथा �ेत्रीय सा:
“सबैका लािग सरसफाइ र पानी ” (SWA) भन्ने अन्तरार्िष्ट्रय मञ्चको नेपाल साझेदार ह एक अन्तरार्िष्ट्रय पहल यसले खानेपानी र
सरसफाइको प्रगितमा अवरोध खडा गन� नीित र योज , िव�ीय, सचू ना र प्रािविधक सहयोगमा रहेको अपूणर्तालाई सम्बोधन गदर्छ । न
SWA को कायर्कारी सिमितको सदस्य , यसले �ेत्रगत िवकास योजनामा अन्तरार्िष्ट्रय अनुभवह�लाई संबोधन गनर् सहयोग गर
सहस्राब्दी िवकास ल�य र िदगो िवकासका ल�यह�को साझा प्रितबद्धता पूरा गनर्को लािग पिन यस्ता अन्तरार्िष्ट्रय साझ
पया
ु र्बएका छन ।
यस्तै �ेत्रीय स्तरको साझेदारीले पिन साझा मञ्च तयार गन� गित िल । एउटा उदाहरण SACoSan हो, जहाँ यस दि�ण एिसयाली
�ेत्रकखानेपानी सरसफाइ �ेत्र हेनमन्त्रीह� भेला भई सरसफाइम–आफ्ना देशका प्रितबद्धता व्, सामिू हक घोषणा गरी दईु सम्मेलन
बीचको अविधलाई िदशा िनद�श गन� गदर्छन् 
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२.५ �ेत्रगत चुनौितह:
सेवाको �ि�कोणबाट िवचार गन� हो भने सेवा नपगु ेकाह� सम्म सेवा पुयार्पउ , सचु ा�पना र िदगोपना सधु ार गनर् प्रमुख चुनौितको �पमा रहे
ु
छ । खानेपानी �ेत्रम िवगतका के ही दशकमा प्रा� भएको िविश सेवा िवस्ता को उपलिब् खास गरी उपभो�ाह�को सहभािगता र
स्वािमत्वको कारणले भएको हो । िबतेका दशकमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको अवस्थामा क्रिमक �पमा सुधार ह�दाह�ँदै पिन वास
ँ
यसले संरचना र सञ्चालन सम्बन्धी थुप्रै चुनौितह� भोगेको देिखन्छ । ती मुख्य चुनौितह� यस प्रकार  :
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पह�ँचमा िवभेद कम गन�: २०६८ को जनगणनाको तथ्याङ्कमा खानेपानी सेवाको पह�ँचमा उल्लेख
िवभेद देिखन्छ ।३४ िजल्ल, धेरैजसो तराईका िजल्लाह�म, ८५% भन्दा बढी पह�ँ, ३८ िजल्लामा६०–८५%, मध्यपि�माञ्चल �ेत्३
पहाडी िजल्लामा६०% भन्दा कम पह�ँच देिखन्छ । तराईक८ िजल्लामा सरसफाइ सेवाको पह�ँचमा धेरै असमानता छ(आधारभतू सरसफाइ
३०% भन्दा क) भने २९ िजल्लामा६२% पह�चँ पगु ेको देिखन्छ । यो �ेत्रले िदगो र िकफाय 'वाश' सेवाह�को लािग नाग�रक हक अिधकार
स्थािपत गनर् समानता र समावेशी पद्धितह�लाई केिन्द्रत गनुर् आवश्यक  , ग�रब र सामािजक �पले बिहष्कृत समूहह�लाई िनणर्
प्रिक्रयामा अथर्पूणर् संलग्न ता सुिनि�त गनर् आवश्यक छ िकनभने यो प्रिक्र 'वाश' �ेत्रका प्राथिमकता पिहचान गरी उनीह
आवश्यकतालाई सम्बोधन गनर् सघाउ पुयार्गउँ
सेवा सचु ा�पन र िदगोपना : सचु ा� खानेपानी सेवाह�को सिु नि�तता गनर्ु
िच� ९ : खानेपानी �णालीह�को सुचा�पन र �दगोपनको
बढ्दो चनु ौतीको �पमा रहेको छ । िचत्९ मा देखाए जस्तै२५ % खानेपानी
िस्थित(NMIP 2014)
तथा सरसफाइ आयोजनाह�ले राम्रोसँग कायर् गरेको३६%
पुन�नमार्ण आबश्य१०%
सेवा सुचा�
आयोजनाह�लाई सानो सामान्य ममर्त आवश्यक रहेको देि । ३९%
रहेको २५%
पुनस्थार्प
भन्दा धेरै आयोजनाह�लाई ठूलो ममर्त वा सुधार िवस्तार वा पुनिनर्म
आबश्यक पन�
आवश्यक रहेको देिखन्(एनएमआइपी , २०१४) । यो आँकडाले सरु ि�त २०%
खानेपानीमा कायार्त्मक पह�ँच र िदगोपना गम्भीर �पमा  कमजोर रहे
देखाउँछ । सरु ि�त खानेपानी र सरसफाइ सेवामा पह�चँ को मापन तथ्याङ्कले
गनर् सिकन्छ  , खानेपानी सेवामा कायार्त्मक पह�ँचको कमीका कार
ठू ला ममर्त
नेपालको आधा जनसंख्या िवकासको लािग आफ्नो पूणर् �मता प्
आबश्यक९%
सामान्य ममर्
गनर्बाट बिञ्चत रहेका छ । अपनत्व र व्यवस्थापनका लािग स
आबश्यक३६%
प्रबन्धको अ , कमजोर योजना तयारी र ममर् , अपयार्� �मत ,
वातावरणीय चनु ौितह� र सरु ि�त
िव�को अभाव मा धेरै खानेपानी
प्रणाह� काम नगन� अवस्थामा पुगेका छन् । अिहले यस �ेत्रले लगानी र पह�ँचमा वृिद्ध गनर्भन्दा खानेपानी प्रणालीह�को का
िदगोपना सिु नि�त गन� तफर ् ध्यान केिन्द्रत गनुर
नीित, संस्थाग खाका र �ेत्र �मता: धेरै नीितह�, छ�रएको संस्थाग संरचना र बह�–कतार कायर प्रणाली आयोजना िवतरण गन�
मोडािलटी र सामञ्जस्करण प्रयास अभावले के न् र स्थानी स्तरक भिू मका र िजम्मेवारीम दोहोरोपना देिखएको छ । संस्थाग र
व्यवस्था �मता अभावको िनरन्तरताल प्रभावका सञ्चाल, ममर् र पनु िनर्मार्ण अड्चन बनी खडा रहेको देिखन् ।
�ेत्रगत िव�ीय व्यवस्थ: िव�ीय लगानीमा �ेत्रीय असन्त, स्रोतह�को असमान िवत, स्रोत अन्तराल र दातृ िनकायको योगदान
ठूलो िनभर्रताले यो �ेत्रको  िव�ीय अभावलाई झल्काउने गरेको छ । यसको प�रणामस्व�प ठूला खालका आयोजना र कायर्क्रमह
सम्पन्न नह�ने रोगबाट पीिडत भएका छन् । उपभो�ा सिमितको महसुल आजर्न गन� अस�मताका कारण सानो ममर्त सम्भार कायर्मा पिन
कोषमा भर परे को देिखन्छ । त्यसैले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�मा सबैको पह�ँच पुयार्◌ाउने ल�यमा ठूलो अन्तराल छ । यो �ेत्रको
लगानीमा राज्य बाहेकका संघसंस्थाह�को योगदान ठूलो रहेको, यसले गदार् �ेत्रगत लगानी सटीक�पमा प�ा लगाउनिस्ल बनेको छ ।
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द्रुत  शहरीकर : शहरी जनसखं ्या२०६८ मा १७ % रहेकोमा २०७१ मा ३८ .५% जनसखं ्या शहरी जनसंख्याको प�रभाषा िभत्र पनर् पु
देिखन्छ(स्थानीय िवकास मन्त् , २०७१) । नगरपािलकाको संख्य २०६८ मा ५८ वटा रहेकोमा सो बढेर २०७१ मा २१७ पगु ेको छ ।
नेपालको ग्राम– शहरी जनसंख्या अनुपात सन्२०३० मा बराबरी ह�ने प्र�ेपण ग�रएको (रािष्ट्रय  शहरी िवकास रणन , २०७१) । यसले
शहरी 'वाश' सेवाह�को सश
ु ासन, कायर्क्रिमक योजना र व्यवस्थापनमा एकदमै असर पान� देिख
िचत नं.१० : नेपालको शहरीकरणको गित
जनसांिख्य िवतरण, २०६८

जनसांिख्य िवतरण, २०७१

शहरी

�ामीण

�क्षेि जनसांिख्क िवतरण,२०८७
शहरी

शहरी

�ामीण

�ामीण

धेरैजसो शहरी के न्द्रह� अिनयो , घना आबादी र पिहले देिख नै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�मा ठूलो चापमा रहेका देिखन्छ
।
धेरैजसो नगरपािलकाह�मा कमजोर वातावरणीय सरसफाइ सेवाह� र बढ्दो शहरी वातावरणीय ह्रास प्रस्ट देिखने प�रणामह� ह�न् । प्रभ
िनयमनको अभावमा अप्रशोिधत  , सेिप्टक ट्याङ्कबाट िनस्कने फोहर पानी र िदसाजन्य लेदो भूिमगत पानीका स्रोतह� प्रदूिषत
सावर्जिनक स्वास्थ्यलाई गम्भीर जोिखममा पाद� सोझै नदीमा िवसजर्न गन� ग�रए
सरसफाइमा प�रमाणात्मक वृिद : राष्ट्रव्यापी �पमा सरसफाइलाई अिभयानको �पमा गित  , समतामल
ू क ल�य िनधार्रण गन , सेवाको
स्तरमा प�रमाणात्मक वृिद्ध , पणू ् सरसफाइको प्राि�को लािग  शहरी सरसफाइ संरचना र सेवाह�मा उपयु� लगानी गन� 
र
र सरसफाइ
उपलिब्ध र बानी व्यवहार प�रवतर्नको िदगोपना धान्नु चुनौितको �पमा रहेका छन् । युिनसेफको सहयोगमा सञ्चािलत ग्रामीण खानेपा
सरसफाइ आयोजनाको एक भागको �पमा सन् १९८० देिख नै सरसफाइलाई प बद्धर्न ग�रदैं आइएको छ भने हाल यस अिभयानको अगु
'वाश' समन्वय सिमितह�ले गद� इरहेका छन् ।
पानीको गुणस्त: नेपालमा �ग्णताको मुख्१० कारणह� मध्ये 'वाश'सँग सम्बिन्धत रोगह� रहेका छन् र पाँच वषर् मुिनका बालबाि को
मृत्यु गराउनेमा झाडापखाला दोस्रो ठूलो रोग हो । िवशेषग बषारतमा झाडापखाला प्रदूिषत पानी र अस्वच्छ खानाको कारणले ह�ने गद
खानेपानी परी�ण प्रकृया अव्यविस्थत र अिनयिमत रहने  गरेको छ ।  शहरी खानेपानी प्रणालीमा पानीको गुणस्तर सम्बन्धी ग�रएको
धेरैजसो पानी प्रशोधन केन्द्रह�को अवस्था कमजोर देखाएको छ । तराईका आठ ि (नवलपरासी,किपलवस्त, िसराहा, रौतहट, पसार ,
सलार्ह, कञ्चनपुर र स�र) आस�िनक प्रदूषण चुनौतीको �पमा रहेको देिखन्छ । खानेपानी सुर�ा योजनालाई स२००६ देिख नमनु ाको
�पमा कायार्न्वयन ग�रएको भएता पिन खानेपानी प्रणालीको य , कायार्न्वयन र अनुगमन चक्रमा संस्थागत गन� कायर् बाँक� नै
देिखन्छ । खानेपानी गुणस्तर िनगरानी िनद�िश , २०७० स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा पा�रत भएता  –�ेत्र समन्वय र सहयोगिवना िठकस
कायार्न्वयन गनर् गापन� देिखन्छ ।
सेवाको गुणस्तर : सफलताको मखु ्य आधार मािनएको समुदायको मागमा आधा�रत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कायार्न्वयन ग
पद्धितले सेवाको पह�ँचमा उल्लेख्य वृिद्ध भएता पिन उपभो�ा सिमितबाट प्रवाह भएको सेवाको गुणस्तरमा प्र� िचन्ह लागेको द
ह�नमु ा खानेपानी उपभो�ा तथा सरसफाइ सिमितको �मताको कमीले भएको भन्ने ग�रन्छ । यी कारणले गदार् पयार्� महसुल उठाउन नस ,
लेखाको पारदिशर्ता नह�ने र ि बारक र उपचारात्मक ममर्तको लािग �मताको कमी रहेको अवस्था छ । यो अवस्था ह�नुमा प्रणालीको अव
रहेको सीमा जस्तै िडजाइनको कमजोर, अपयार्� चा, न्यूनबहाव र बेग, त्रुटीपूणर् पाइपको आकारले गदार् यी समस्या भएको पाइ
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जलवायु प�रवतर्न तथा पानीका स्रोतह�को व्यवस् : जलवायु प�रवतर्नको असरका साथै भूिमगत पानीको अिनयिन्त्रत दोह
कारणले खानेपानीका स्रोतह�को िदगोपन र पानीको प�रमाण  घट्ने खतरा बढ्दो रहेको छ । िवशेषगरी घना बस्ती भएको काठमा
उपत्यकामा पानीलाई प्रदूिषत  , स्रोतको संर�णमा लापरवाही ग , घरायसी खपतको लािग पानीको उपयोगमा प्रितस्पधार् गन� र िसँचा
औद्योिगक प्रयोजनको लािग बढी पानीको प्रयोग गरेको देिखन्छ । वातावरणलाई असर नगन� गरी भूिमगत पानी कित दोहन गनर् सिक
सचू ना थोरै मात्र पाउन सिकएको अवस्था छ । नेपाल जलवायु प�रवतर्नको असरका का संकटासन्नावस्था रहेका मल
ु क
ु ह�को सचू ीमा
पाँचौं स्थानमा परेको (जलवायु प�रवतर्न संकटासन्नापन इन्ड , सन् २०११) । अप्रत्यािशत जलवायु प�रवतर्नका कारणले  , पिहरोको
�पमा खानेपानीका स्रोत , संरचना र कायर्�मतामा खतरा बिढरहेको छ । यस �ेत्रले जलवायु प�रवतर्नको असरबाट बचाउन समुदा
अनक
ु ू लन �मता विृ द्ध ग , नवीनतम प्रिविधको उपयोग गरी पानीको घरायसी खपतमा िकफायती �पले उपयोग गन� प्रिविधको अनुकूलन
आवश्यक रहेको छ 
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अध्या तीन

�ेत्र नीित तथा कानुनी प�रवेश
३.१ नेपालको सिं वधान
नेपालको संिवधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा सरु ि�त खानेपानी र सरसफाइको पह�चँ लाई मानव अिधकारको �पमा प्रत्या ग�रएको छ ।
त्यस् धारा ३० को उपधारा १ मा प्रत् नाग�रकलाई स्वस र सफा वातावरणमा बाँच् पाउने अिधकारको प्रत्या गरे को छ भने उपधारा २
मा वातावरणीय प्रदू वा ह्रासब ह�ने �ित बापत पीिडतलाई प्रदूषकब काननु बमोिजम �ितपिू तर पाउने हक ह�ने उल्लेख  ।
यसैले, संिवधानमा नै खानेपानी र वातावरण सम्बन् नाग�रकको अिधकार स्प गरी राख्नेिव�का सीिमत देशह� िभत नेपाल पदर् । यसको
मतलब प्रत् वषर 'वाश' सेवाह�को विृ द्ध राज्यक दाियत् छ र राज्यक �मता र स्रोत अिधकतम �पमा वृिद गनर्पन
ु देिखन् ।
संिवधानमा यस िकिसमको व्यवस्था हरे क नाग�रकले चाहेका बेला र सामथ्यर्ले भ्याउने गरी खानेप उपलब् ह�नु पछर ् भन् बिु झन् । अक�
अथर्म भन्द नाग�रकले यी सेवाह� प्र गदार िव�ीय वा वस्तुगत �पम सके को योगदान पिन गन� अपे�ा रािखन् ।
तािलका ६ : खानेपानी तथा सरसफाइमा अिधकार सम्बन् गलत धारणा
गलत धारणा
नाग�रकले िस�ै ँमा पानी पाउनु पन� ।

खास आशय
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह� सबैको सामथ्यर्ि पनर आवश्य छ ।
नाग�रकको िव�ीय हैिसयतिभत ह�नपु दर् वा त्य सेवा िलन सक्नेह�नपु दर् ।

यो अिधकारले असीिमत पानीको उपयोग गनर पाउने अिधकार अिधकारको प्रत्याभूि प्रत् व्यि�ल व्यि�ग र घरायसी खपतको लािग
प्रद गन� ।
पयार् पानी पाउनु पदर् र वतर्मा र भिवष्यक सन्तितह�क लािग पिन
चािहन् भनी िदगो त�रकाबाट उपयोग गन� कुरा महससु गनरु पदर् ।
यो अिधकारले प्रत् व्यि�क घरधरु ीमा धारा जडान खानेपानी सेवा घर िभत वा घर आँगनको व�रप�र ह�नु आवश्य छ ।
ह�नपु दर् ।
पानी अिधकारको प्रत्याभूि अन् देशको पानीको अन् देशह�को पानीमा जनताले दाबी गनर सक्दछन । यद्य अन्तरार्िष
स्रोतह� अिधकार ह�ने ।
काननु मा सीमापारका पानीका स्रोतह� पानीलाई समानता र उपय�
ु
त�रकाले बाँडफाँड गन� र मानव आवश्यकतालाई प्राथिम िदन तोके को
ह�न् ।
यिद कुनै देशको जनतामा खानेपानी र सरसफाइ सेवामा पह�चँ यस अिधकारले राज्यल यथा सम्भ स्र साधनले भ्याएसम खानेपानी र
पगु के ो छै न भने त्य देशले नाग�रकको अिधकार हनन गरे को सरसफाइको अिधकारको प्रत्याभूि लािग सालाना उपय�
ु कदमह�
ठहन� ।
चाल्न अपे�ा राख्द ।
स्र : Manual on the Right to Water and Sanitation, www.cohre.org/manualrtws
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३.२ रािष्ट योजना तजर्माक
खाका
ु
नेपालमा िवकास योजना रािष्ट िवकास खाकाद्वा िनद�िशत �ेत्र मन्त्रालयह सहयोगमा रािष्ट योजना आयोगले तजर्म
ु गन� गदर् ।
अथर मन्त्राल बजेटको िविनयोजन र कायर्क कायार्न्व गन� संस्थाह�लाई िनकास िदने गदर् र आिथर् स्रोत कमीलाई व्यवस्था
गनर िवकास साझेदार संस्थाह�लाई समन् गन� गदर् ।

३.३ �ेत्र नीित र कानुनी खाका
नेपालको 'वाश' �ेत बिलयो नीित र काननु ी प�रवेशले लैश छ जसलाई ऐन, िनयमावली, नीित, िनद�िशका र मागर्दशर्नह� पृ�पोषण गरे का
छन् । नीितगत तथा काननु ी खाकाह�को मखु ् सारसं�ेप तल िदइएको छ ।
पानी कर ऐन, २०२३: यस ऐनले मौजदा
ु काननु ह�को अधीनमा रही खानेपानी महसल
ु उठाउने िविधको व्यवस् गरे को छ । यस पिछ बनेका
सबै खानेपानी महसल
ु सम्ब सबै काननु ह�को छाता ऐनको �पमा यो रहेको छ ।
जलस्र ऐन, २०४९: जलस्र व्यवस्थापन मल
ू काननु को िहसाबले जलउपयोगको प्राथिमक तोके को छ, स्रोत स्वािमत राज्यम
रहने व्वस्थ गरे को छ, खानेपानी उपभो�ा ससं ्थाक गठनको प्रावध र लाइसेन्सी प्रणाली स्थापन, पानी प्रदू गनरमा बन्दे, सम्पन
आयोजनाह� उपभो�ा ससं ्थाह�लाई हस्तान् गन� आिद व्यवस् गरे को छ ।
जलस्र िनयमावली, २०५०: जलस्र व्यवस्थापन मल
ू िनयमावली, खानेपानी उपभो�ा संस्थ दतार र लाइसेन् िलने कायर्िविधक तय,
िजल्ल जलस्र सिमितको स्थापन, खानेपानी उपभो�ा संस्थ र लाइसेन् प्र गन�को अिधकार र कतर्व्यह� तय, घर जग्ग प्रा र
�ितपिू तर्क व्यवस् ।
खानेपानी सेवा शुल् उठाउने सम्बन् िनयमावली, २०५१: धारा जडान प्वा प�रवतर् गन� कायर्िवि, धाराको स्वािमत र यसको
स्थानान्त, िमटर लगाउने, प्रणाली र धाराह�को ममर्, धारा जडानको लािग शलु ् र ितनीह�को उठ्ती सम्बन्ध व्यवस् गरे को छ ।
रािष्ट फोहरमैला व्यवस्था नीित, २०५३: फोहरमैलाको व्यवस्था गन� िजम्म स्थानी िनकायमा तोके को, फोहरमैला लाई स्रोत
�पमा प�रचालन गन�, फोहरमैला िनस्कन स्थानम नै कम गन� र फोहरमैला व्यवस्थापन स्थानी समदाय
ु को सहभािगताको प्रब गरे को छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्क्र गैर सरकारी ससं ्थाक सहभािगता सम्बन् नीित, २०५३: खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्क्र
िडजाइन, कायार्न्वयन सहभािगता गराउने मनसाय, �ेत्र कायर्सम्पाद सधु ारको लािग गैर सरकारी संस्थाक भिू मका सहजकतार्क �पमा
ह�ने ।
खानेपानी िनयमावली, २०५५: खानेपानी उपयोगको िनयमन गन�, खानेपानी उपभो�ा संस्थाक गठन र दतार्क लािग कायर्िवि तय गरे को,
खानेपानीको प्रयोग लाइसेन्सीङक व्यवस्, खानेपानी प्रदूषण िनयन्त र खानेपानी गणु स्त मानक कायम गन�, उपभो�ाद्वा सेवाको
उपयोगको अवस्थाक तय, घर जग्ग प्रा र �ितपिू तर्क व्यवस्, खानेपानीको लािग महसल
ु िनधार्र गन� सिमितको गठन गन� व्यवस् ।
स्थानी स्वाय शासन ऐन, २०५५: खानेपानी तथा सरसफाइको सम्बन्ध गािवस, नगरपािलका र िजल्ल िवकास सिमितको काम, कतर्व
र अिधकार तय गरे को, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन् योजना तजर्मा एव
कायार्न्व गन� कायर्िवि तय गरे को ।
ु
ग्राम खानेपानी तथा सरसफाइ रािष्ट नीित तथा कायार्न्व रणनीित, २०६१ : नीित कथनको व्याप प्रबन्ध गर, खानेपानी
सेवाको स्त तय गरे को, िनणर् प्रिक्र मिहला र िवपन् समहू ह�को समावेिशताका लािग आधार तय गरे को, िविभन् मन्त्र तथा
िनकायह�का साथै खानेपानी उपभो�ा संस्थ, िवद्या, िवद्या र अन् �ेत्र सरोकारवालाह�को भिू मका र िजम्मेवार प�रभािषत गरे को,
सन् २०१७ सम् सबैको लािग आधारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ सिु वधा पया्
ु र्उन ल�य तय गरे को, ग्राम खानेपानी तथा सरसफाइको
प्रबन्धका ला “मागमा आधा�रत उद्धार तथा राहत िसद्धा” र नयाँ आयोजना कायार्न्व गदार लागत साझेदारीको िसद्धान् पालना,
जहाँ सरकार ८०% र १% अिग् नगद सङ् कलन सिहत उपभो�ा योगदान २०% को प्राबधान रहेको ।
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रािष्ट जल योजना, २०६२: जलस्र �ेत्र अल्पकाली, मध्यकाली र दीघर्काली कायर योजना तय गरे को, िदगोपनको लािग
वातावरणमा ध्या के िन्द, एक�कृत जलस्र व्यवस्था अवधारणाको स�ु वात गरे को ।
खानेपानी गुणस्त मापदण्ड तथा कायार्न्वयन िनद�ि, २०६२: खानेपानी गणु स्तरक लािग मानकह�को तय गरे को, अनगु मनका लािग
सेवा प्रदा िजम्मेवा, िनगरानीको लािग स्वास् मन्त्राल स्थानी स्तरक कायार्लयह िजम्मेवा, मागर्दशर्न नमनु ा परी�णको
आविृ � र िविध तय गरे को ।
खानेपानी महसल
ु िनधार्र आयोग ऐन, २०६३: खानेपानी महसल
ु िनधार्र आयोगको स्थापन, सेवा प्रदायकद् उठाइने महसल
ु को
िनधार्र गन� अिधकार, सेवा प्रदायक अनगु मन गन� र मानकको अनपु ालन भए नभएको सिु नि�त गन� अिधकार आयोगलाई िदएको ।
खानेपानी व्यवस्था बोडर ऐन, २०६३: यो ऐनले शहरी �ेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�मा स्थानी िनकायह� र 'वाश'
ससं ्थाह�क सहभािगतामा जोड िदएको छ । यो ऐनले स्वाय र स्वतन खानेपानी व्यवस्था बोडर्क स्थापन र खानेपानीका सरं चना तथा
सम्पिको स्वािमत ग्र गरी खानेपानी िवतरणको व्यवस् गरी सरसफाइ सेवा उपलब् गराउने व्यवस् गरे को छ । यस ऐनले खानेपानी सेवा
सञ्चालकलाई (सावर्जिनक वा िनजी) खानेपानी प्रणाली व्यवस्था तथा सञ्चाल र ममर् सम्भा, सम्पि�क िलिजङ् गको लािग
लाइसेन् िलनपु न� व्यवस् पिन गरे को छ । ऐनले सरसफाइलाई भने त्यि धेरै ध्या िदएको देिखँदनै ।
शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ रािष्ट नीित, २०६६: ग�रबी न्यूनीकरणक लािग 'वाश' सेवाह�लाई माध्यमक �पमा िलएको, घरायसी
चप� पबद्धर् लािग नितजामा आधा�रत सहयोगको व्यवस्, लागत उठ्ती िसद्धान् अनसु रण, फोहरमैला व्यवस्थापनक
िवके न्द्रीकरणको प्र ।
आविधक योजनाह�: चप�को पबद्ध र प्रयोगब खल
ु ा िदसाम�
ु घोषणा, �ेत्र सरोकारवालाह�को सामिू हक प्रयास जोड, क्र:
�ेत्र एकत्रीक र संस्थाग �मता िवकास ।
सरसफाइ तथा स्वच्छ गु� योजना, २०६८: स्थानी िनकायह�को नेतृत्, के न्, �ेत, िजल्ल, नगर र गािवस स्तरम समन्व गन� संयन्,
खल
ु ा िदसाम�
ु को घोषणा पणू र सरसफाइको प्रस् िबन्,द खल
ु ा िदसाम�
ु घोषणा गनर सरोकारवालाह� बीच लागत साझेदारी एवं बाँडफाँटको
स�ु वात भएको ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी िनद�िशका, २०६९: सरकार र उपभो�ाको लगानी अनपु ात (७०:३०%) ह�ने प्रावध, सहरोन्मु
बजारह�मा खानेपानीको स्तरम सधु ार गन�, प्रािवि �पमा जिटल आयोजना यस अन्तगर्त सञ्चालन गनर् प्रोत्सािह ।
सुख्ख �ेत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कायार्न्व िनद�िशका, २०६९: सखु ्ख �ेत्र प�रभाषा, आयोजना छनौटको
मापदण्, आयोजनाका िक्रयाकलाप, आयोजनाको लागत तथा लगानीका स्रोत र आयोजना कायार्न्वयन लािग ससं ्थाग व्यवस् ।
खानेपानी सेवा सञ्चाल िनद�िशका, २०६९: खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागलाई सेवा प्रदायकह� कायर्कलापह�क िनरी�ण,
अनगु मन, लेखाजोखा, पयर्वे� र िनयमन गन�, सेवा प्रदायकह� आविधक चनु ाव, सेवा प्रदायकह� लेखा परी�ण गराउनु पन� बाध्यात्
व्यवस्, िवभागको पवू र स्वीकृितिबन खानेपानी प्रणाली संरचनाह�लाई तोडमोड गनर नपाइने, प्रत् सेवा प्रदायक सबै िक्रयाकलाप
अद्यावि गरी वािषर् प्रितवे खानेपानी तथा सरसफाइ (सब)िडिभजन वा िवभागमा पेश गनर्पन
ु व्वस्थ ।
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िचत ११: �ेत्र कानुनी एवं नीितगत खाका
jt{dfg sfg'gL k|fjwfgx¿, gLlt, /0fgLlt /
of]hgfx¿
kfgL s/ P]g, @)@#
g]kfn vfg]kfgL ;+:yfg P]g, @)$^
hn;|ft] P]g, @)$(
jftfj/0f ;+/If0f P]g, @)%#
vfg]kfgL dx;'n lgwf{0f cfof]u P]g, @)^#
vfg]kfgL Joj:yfkg af]8{ P]g, @)^#
kmf]x/d}nf Joj:yfkg P]g, @)^*

k|:tfljt -tyf tof/L r/0fdf /x]sf_
sfg'gL k|fjwfg, gLlt, /0fgLltx¿ /
of]hgfx¿
P]g

vfg]kfgL ;/;kmfO lgodfjnL -d:of}bf_

hn;|f]t lgodfjnL, @)%)

खानेपानी महशुल �नयमावल�, २०५०

jftfj/0f ;+/If0f lgodfjnL, @)%$
vfg]kfgL lgodfjnL, @)%%
sf7df08f} pkTosf vfg]kfgL Joj:yfkgaf]8{
lgodfjnL, @)^$
kmf]x/d}nf Joj:yfkg lgodfjnL, @)&)
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३.४ अन्तरार्िष प्रितबद र सम्बन
३.४.१ सबैका लािग सरसफाइ र पानी
सबैका लािग सरसफाइ र खानेपानी (SWA) ९० िवकासशील राष्ट्रह सरकार, दातृ िनकाय, नाग�रक संस्थ र अन् िवकास
साझेदारह�सँग साथसाथै कायर गरी राजनीितक नेतृत्वलाई उत्प् र कायर-जबाफदेिहतामा सधु ार र प्रभावका �पमा स्रोत उपयोग गन�
िव�व्याप साझेदारी हो । साझेदारह�ले सरु ि�त खानेपानी र पयार् सरसफाइ सेवा सबैको पह�चँ मा पया
ु र्सउसाझा �ि�कोणले कायर गछर ्न । राष्
र संस्थाह�ल िमलेर कायर गदार धेरै प्रा गनर् सक्छन् भन्ने क मनन गद� SWA ले साझा मलू ् र मान्यताम आधा�रत रही कायार्न्वयनका लाि
पारदश�, जबाफदेही र उपलिब्धमूल खाका प्रद गदर् । बा� सहयोग गन� िनकायह�ले सरसफाइको लािग िव�ीय वृिद गन� प्रितबद
गरे का छन् र अथर मन्त्रीह�लाई  घरे लु स्रोतह� विृ द गनर आ�ान गरे को छ (SWA उच् स्तरक बैठक, SWA HLM 2014) ।

३.४.२ दि�ण एिसयाली सरसफाइ सम्मेल
दि�ण एिसयाली राष्ट्रह सरसफाइ सम्मेल (साकोसान) सरकारको अगवु ाइमा प्रत् २ वषर्म पालैपालो गरी दि�ण एिसयाली
राष्ट्रह�द आयोजना ग�रने सम्मेल हो । यस सम्मेलनल सरसफाइ �ेत्र हािसल ग�रएका प्रगितलाई छल तथा समी�ा गन्क
रु साथै
दि�ण एिसयाली राष्ट् सरकारह�ले सरसफाइ �ेत्र पया
ु र्नएक टेवालाई मलू ्याङ्क गन� अवसर प्रद गन� गरे को छ । यस सम्मेलनक
प्रिक्र राजनीितक �ेत्र समेत सरसफाइलाई प्राथि मदु ्दा �पमा स्थािप गनर मद् गरे को छ । यस सम्मेलनक प्रम उद्दे दि�ण
एिसयामा सरसफाइ पबद्धर् मदु ्दालाई ग प्रद गरी समदाय
ु का मािनसह�को जीवन स्तरम सधु ार ल्याउन रहेको छ । अक्टोब २०१३ मा
काठमाडौमा सम्पन पाँचौं सम्मेलनल दि�ण एिसयालाई सन् २०२३ सम्मा खल
ु ा िदसाम�
ु पान� र िदगो वातावरणीय सरसफाइ तफर अिघ
बढ्ने “काठमाडौ घोषणा–पत” जारी गरे को िथयो । भखर्र बङ् गलादेशको ढाकामा जनवरी २०१६ मा आयोिजत छै ठौ ‘साकोसान’ सम्मेलनल
अिघल्ल सम्मेलनक सङ् कल्पह�लाई पु: जोड िदँदै सम्पन भएको छ ।

३.४.३ िव� स्वास् सङ्गठन–युिनसेफ संयु� अनुगमन कायर्क
खानेपानी र सरसफाइका लािग सरकारसँगको सहकायर्म िव� स्वास् सङ् गठन र यिु नसेफको अगवु ाइमा सञ्चािल संय�
ु अनगु मन कायर्क
(JMP) संय�
ु राष्ट्रसं आिधका�रक संयन् हो जसले सहस्राब िवकास ल�य ७ को सहायक ल�य ७ (ग) खानेपानी तथा सरसफाइसँग
सम्बिन् प्रगितलाई अनुग गन� कायर गदर् । यो एउटा रािष्ट, �ेत्र र िव�व्याप खानेपानीका िविभन् स्रोत र सरसफाइका सेवाह�को
उपयोगको प्रितवे मात होइन िक यसले �ेत्र अनगु मनको लािग ती देशह�को प्रयास सहयोग गन�, सचू नामा आधा�रत योजना तथा
व्यवस्था, सचू काङ् क तजर्माक
लािग प्रमाि भिू मका र खानेपानी र सरसफाइको सेवामा पह�चँ नपगु के ो जनसखं ्याक तफर ्बा पैरवी गन�
ु
गदर् ।

३.४.४ सहस्राब िवकास ल�यह�
सहस्राब िवकासका ल�यह�को प्रग मापन गनर्लाई आ ल�य र १८ उपल�यह�को ४८ परू क प्रािवि सचू काङ् कह� अन्तरार्िष
स्तरम सहमित ग�रएको िथयो । यी सचू काङ् कह�लाई अनसु रण गनर यएु न, आइएमएफ, ओइसीडी र िव� बैकका िव�ह�ले सहमित जनाएका
िथए । सहस्राब िवकास ल�यको ल�य ७ खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बिन् छ र “वातावरणीय िदगोपनाको सिु नि�तता” को लािग
तजर्म
ु ग�रएको िथयो । यसका तीन सहायक ल�य र ८ सचू काङ् कह� िथए । ितनीह� मध्य के वल ल�य १० र सहायक ल�य ३० र ३१
खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बिन् िथए ।
सरसफाइमा नेपाल पछािड प�ररहेको िथयो, सहस्राब िवकास ल�य द्र खाका (MAF, 2013) तयार गरी सन् २०१५ सम् सरसफाइको
प्रगितलाई ब पानर पयार् स्रोतह� प�रचालन ग�रएको िथयो । नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइको ल�यलाई पार गरे को छ यद्य संय�
ु
अनगु मन कायर्क् (JMP) को प्रितवेदन अझै नेपालको सरसफाइको ल�य प्राि� पछािड रहेको देखाएको छ (JMP मस्यौद प्रितवे,
२०१६) । रािष्ट र JMP का प�रभाषा, आधार तथ्याङ्क र फलस्व लि�त अङ् कह� बीचमा के ही आधारभतू िभन्नताह छन,् यद्य
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पिछल्ल प्रितवे पिन रािष्ट्रय तथ्याङ्कह आधा�रत छ ।
अबको बाटो : क) प्रभावका समन्व र िसनज�को लािग बिलयो �ेत्र आबद्ध, �ेत्र व्यवस्था सचू ना प्रणा, �ेत्र
एकत्रीक, रािष्ट र �ेत्र स्तरम अवलोकन भ्र र अिभलेखीकरण गनर्पन
ु , ख) प्रणा र सेवाह�को प्रभावका कायर र सधु ारको लािग
सम्पि व्यवस्था, ग) कभरे जको गणु स्त र स्वीकाय सचू काङ् कको आधारमा कभरे जको पनु पर्�रभाष, घ) ल�य प्राि� लािग स्रोत सा र
सन्तुिल विृ द्ध लािग समान िवतरण, ङ) नीितको कायार्न्वयन प्रभावका अनगु मनको लािग ग�रबको गणना र नक्साङ्क, च) शहरी
सरसफाइमा ध्या, छ) स्थानी िनकायका साथै समदाय
ु का समहू ह�को �मता अिभविृ द र उत्प्रे, ज) सेवा प्रदायकलाई उत्प्रे )
रािष्ट साथसाथै िव� 'वाश' प्रितवेदनह� सामञ्जस्यीक ।

३.४.५ िदगो िवकास ल�यह�
सयं �
ु राष्ट्रसं सहस्राब िवकास ल�यलाई पछ् याउन भिवष्यक िवकाससँग सम्बिन् ल�य तथा उप–ल�यह� तय गरी िदगो िवकासका
ल�यह� (SDG) तजर्म
ु गरे को छ। १७ वटा िदगो िवकासका ल�यह�का १६९ उप–ल�यह�ले महत्वकां� नयाँ अन्तरार्िष िवकासका
मदु ्दालाई दशार् । ितनीह� िदगो िवकासका आिथर्, सामािजक र वातावरणीय तीन आयामह�सँग एक�कृ त, अिवभाज् र सन्तुिल छन् ।
िचत न.ं १२ : खानेपानी तथा सरसफाइमा िदगो िवकास ल�यह�
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यी ल�य र उप–ल�यह� माफर ् िदगो िवकास ल�यह�ले महत्वकां� र �पान्त�र �ि� तय गरे को छ – ग�रबी, भोकमरी, रोग र अभावबाट
म�
ु संसार जहाँ सबैको जीवन फस्टाउ सकोस् । एउटा संसार जहाँ सरु ि�त खानेपानी र सरसफाइ, सधु ा�रएको स्वच्छता प्रत्याभ र पयार्,
सरु ि�त, िकफायती र पोिषलो खाद पदाथर प्र गन� मानव अिधकारको प्रितबद परू ा ग�रएको होस् । िदगो िबकासका १७ ल�यह� मध्य
'वाश' छै ठौ ल�यमा समावेश ग�रएको छ ।
िदगो िवकासका ल�यह� एक�कृत, अिवभाज्य र िव�व्यापी प्रकृितका । देश काल र प�रिस्थितजन्य वास्तिव, �मता, िवकासको स्तर
तथा सम्बिन्धत देशको प्राथि, नीित र काननु -मैत्री ह�नेगरी कायार्न्वयन ग�रने भएकैले ती ल�यह� सवर्त्र ग्रा । हरे क देशका
सरकारह�ले िव�व्यापी आकाँ�ाह�मा आधा�रत ह�ँद, तर आफ्नै वस्तुगत प�रवेशमा रहेर रािष्ट्रय ल�यह� तोक्न
। ती ल�यह�
आकाँ�ाकारी र िव�व्यापी गरी दुई वगर्मा प�रभािषत ग�रएका छ । त्यस्, हरे क सरकारह�ले यी ल�यह�लाई कसरी रािष्ट्रय योजना प्,
नीित तथा रणनीितह�मा समायोजन गन� भन्ने िनणर्य िलने छ ।

३.४.६ िवपद् जोिखम न्यूनीकरणक लािग सेण्डा खाका (२०१५–२०३०)
यो खाकालाई माचर २०१५ मा सेण्डा, जापानमा सम्पन् संय�
ु राष्ट्रसं तेस् िवपद् जोिखम न्यूनीकर सम्मेलनम अनसु रण ग�रएको
िथयो । नेपाल पिन यो खाकाको हस्ता�रकता हो । यो नै सन् २०१५ प�ात्क िवकास एजेण्डाक मखु ् संझौता हो । उद्धार लािग �ोगो
खाका (२००५–२०१५) जसलाई सेण्डा खाकाको आधारको �पमा िलइन् कुनै उल्लेखनी कायर्िबन नै अन् भएको िथयो ।
यो खाका स्वयं सेवी प्रकृितको र संझौता बाध्यात् होइन, िवपद् जोिखम न्यू गनर राज्यक भिू मका प्रम ह�न् र त्य िजम्मेवार अन्
सरोकारवालाह�मा बाँडफाँट ग�रन् ।
सेण्डा खाकाका चार प्राथि कायरबुँदाह�: नयाँ िवपद् जोिखमह�को रोकथाम एवं मौजदा
ु िवपद् जोिखमह�को न्यूनीकरणक लािग
िनम् चार प्राथि कायर्योजन खाका सझु ाइएको छ :
•
•
•
•

िवपद् जोिखमको बझु ाइ
िवपद् जोिखमलाई व्यवस्था गनर िवपद् जोिखम कायर्क सबलीकरण गन�
िवपद् प्रितरो पवू ार्धारह श्रृज गनर िवपद् जोिखम न्यूनीकरणम लगानी गन�
प्रभावका उद्धार तथा राहत लािग िवपद् पवू र्तयार स�ु ढ पान� र पनु लार्, पनु स्थार्प र पनु :िनमार् गदार “अझै राम्रो िनमार
(BBB)” िसद्धा अपनाउने ।
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अध्या चार

वतर्मा ससं ्थाग खाका
४.१ मुख् ससं ्थाह
४.१.१ नेपाल सरकार
नेपालमा 'वाश' �ेत्र तीन मन्त्राल, गैर सरकारी िनकाय, नाग�रक समाज र िनजी �ेत्र के न्, �ेत, िजल्ल, नगरपािलका र गािवस स्तरम
कायररत छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्र (खापासम) : यो मन्त्र 'वाश' �ेत्र नेतृत् गन� मखु ् मन्त्र हो र यसले नै 'वाश' नीित तथा
योजनाह�का साथसाथै योजनाको तयारी, कायार्न्व, िनयमन अनगु मन तथा कायर्क्रमह मलू ्याङ्क गन� गदर् ।
िचत नं. १३ : मौजुदा 'वाश' संस्थाग खाका
/fli6o of]hgf cfof]u

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO dGqfno

cy{ d+qfno

If]qut If]dtf
clej[l4 PsfO

ljifout ;d”x

ljsf;
;fem]bf/
/fli6«o ‘jf;’ ;dGjo ;ldlt
Zx/L lasf;
ejg lgdf{0f
8f]ln8f/
Vffg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefu
laefu
/fli6«o ‘jf;’ lgb]{zg ;ldlt

/fli6«o k|lzIf0f s]Gb|

If]qLo ‘jf;’ ;;

PID, KUKL

sfo{fTdstf tyf
lbuf]kgf
lhNnf ‘jf;’ ; ;
n};;f;
cg'‘udg
d"Nof+sg

gkf ‘jf;’ ; ;

ljQLo
hnjfo' kl/jt{g, ufp+ ‘jfz’ ; ;
Hf]flvd Go"gLs/0f
zx/L ‘jfz’

u|fvfkf sf]if
If]qLo cg'udg tyf ;'k/Lj]If0f
sfof{no

vfg]kfgL ;; l8lehg
:yfgLo lgsfox?
vfg]kfgL
af]8{x? vfg]kfgL
vfg]kfgL
;+:yfg

pkef]Qmf
;ldlt

Gful/sx¿, pkef]Qmfx¿
11!Sector
Sector
Capacity
If]qutCapacity
Ifdtf
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-c_ u} ; ;
lghL If]q

@ If]qut hjfkmb]lxtf

Vffg]kfgL u'0f:t/

d]nDrL af]8{,

‘Jffz’ zf;sLo
k|aGwdf ;'wf/
-!,@,#_

jfUdtL ;Eotf PsLs[t
ljsf; ;ldlt

;+:yfut lasf;

;/;kmfO

:yfgLo ljsf;
d+qfno

# If]qut ;+j]bgzLntf

:jf:Yo, lzIff, hg;+Vof tyf jftfj/0f dGqfno

:jtGq lgofds

Zx/L ljsf;
d+qfny
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खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग (खापाढिनिव): खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्र अन्तगर रहेको यो िवभाग यो �ेत्रलाई नेतृ गन�
दवु ै ग्राम तथा शहरी �ेत्र खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाह�को योजना तजर्म
ु कायार्न्व गन� परु ानो र िवशेष समिपर् िनकाय हो ।
अधर– शहरी �ेत्र सन् २००१ देिख एिसयाली िवकास बैकको सहयोगमा साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत्र आयोजनाह�
कायार्न्व गद� आइरहेको छ । यस िवभाग अन्तगर ५ �ेत्य कायार्ल र ७० िजल्लाह�म िडिभजन/ सब–िडिभजन कायार्लयह रहेका
छन् । यस िवभागको बिलयो प� भनेको १७०० भन्दा बढीप्रािवि, सामािजक, िव�ीय, प्रशासि र 'वाश' व्यवस्था िवषय �ेत्र द�
जनसाधन ह�नु हो ।
शहरी िवकास मन्त्र (सिवम): यो मन्त्र नगरपािलकाह�को एक�कृ त शहरी योजना र िवकासका लािग शहरी पवू ार्धा िनमार् गन�
िजम्मेदा िनकाय हो ।
शहरी िवकास तथा भवन िनमार् िवभाग : शहरी िवकास मन्त्र अन्तगर्त यो िवभागले एिसयाली िवकास बैंकक सहयोगमा
सञ्चािल दोस् शहरी एक�कृत शहरी वातावरणीय सधु ार आयोजना र एक�कृ त शहरी िवकास आयोजना जहाँ खानेपानी, ढल तथा
नालीह�को िनमार् कायर मखु ् अवयवको �पमा रहेका छन् । यी आयोजनाह�को िवकास र सपु �रवे�ण गनर खानेपानी सम्बन् प्रािवि
तथा इिन्जिनय�रङ्ग जनशि� भनेिवभागमा शनू ् नै रहेको छ ।
संघीय मािमला तथा स्थानी िवकास मन्त्र (संमास्थिवम) : यो मन्त्र स्थानी स्वाय शासन ऐन, २०५५ अनसु ार स्थानी
शासन र िवकासको लािग िजम्मेदा िनकाय हो । यो मन्त्र एक हजारभन्द कम जनसंख्य भएको �ेत्र 'वाश' आयोजनाह�को योजना
तयारी र कायार्न्व गन� मखु ् िनकाय पिन हो । हाल यो मन्त्राल िफिनस सरकारको िव�ीय अनदा
ु नमा सञ्चािल– ग्राम खानेपानी तथा
सरसफाइ कायर्क–पि�म नेपाल (RWSSP WN) र ग्राम जलस्र व्यवस्था कायर्क (RVWRMP) को दोस् चरण सम्पन गरी
हाल तेस् चरण कायार्न्व ग�ररहेको छ । ग्राम खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्क–पि�म नेपालले 'वाश' �ेत्र कायर गदर् भने ग्राम
जलस्र व्यवस्था कायर्क्र 'वाश' मखु ् अवयवको �पमा बह�–�ेत्य कायर्क कायार्न्व गदर् ।
स्थानी पूवार्धा िवकास तथा कृिष सडक िवभाग (डोलीडार): यस िवभागले स्थानी स्तरम 'वाश' आयोजनाह� िजल्ल प्रािवि
कायार्ल (डीटीओ) माफर ् कायार्न्व गन� गदर् ।
स्थानी िनकायह�: िजल्ल िवकास सिमित (िजिवस), नगरपािलका, गाउँ िवकास सिमित (गािवस) स्थानी िनकायह� ह�न र यी
िनकायह� स्थानी स्वाय शासन ऐन, २०५५ बाट सञ्चाल ह�ने गदर्छन र िवके िन्द सहभािगतात्म योजना, अनगु मन प्रिक्र
आधारमा स्थानी िवकासको योजना िनमार्, व्यवस्था र समन्व गनर िजम्मेदा रहेका छन् । यो ऐनले स्थानी िनकायह�लाई आ–आफ्न
�ेत्रि खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्क्र सामािजक र राजनीितक िजम्मेदारीक �पमा िवकास र कायार्न्व गन� प्रावध राखेको छ ।
स्थानी 'वाश' समन्व सिमितह� : 'वाश' समन्व सिमितह� िजल्ल (डी'वाश'सीसी), नगरपािलका (एम'वाश'सीसी) र गािवस
(िभ'वाश'िससी) ले स्थानी 'वाश' योजना तयारीमा सरोकारवालह�सँग सहयोगको लािग समन्व गन� र स्थानीय योजनाह�को प्रभावक
�पमा कायार्न्व गन� िजम्मेदार रहेको छ ।
स्वास् मन्त्र : यस मन्त्राल 'वाश'मा मखु ् भिू मका भनेको पानीको गणु स्तरम िनगरानी र िवपद्को समयमा स्वास् तथा स्वच्छ
पबद्ध गरी उद्धार तथा राहत का गनरु रहेको छ । यस मन्त्राल स्थानी स्तरम उपयोगको लािग पानीको गणु स्त िनगरानी गन� िनद�िशका
तयार गरे को छ र पानीको गणु स्त मानक पालन भए नभएको प्रितवे पिन गन� गदर् । 'वाश' सेवाह�मा यो कायर्क लािग रािष्ट स्वास्
�ेत्र योजना (सन् २०११–२०१५) ले िनद�िशत गरे को छ ।
िश�ा मन्त्र : िश�ा मन्त्राल मखु ् भिू मका िवद्यालय 'वाश' पबद्ध गन� र 'वाश' सेवाह�को लािग पाठ्यक्रम िवकास र शैि�क
अभ्या गराउनु हो । मन्त्राल बाल–मैत् िवद्यालय अवधारणा सन् २०१० मा कायार्न्वमा ल्याको िथयो । 'वाश' सेवाह�को मानक
र साबनु पानीले हात धनु े अभ्यासक बाल–मैत् मानक तयार गरे को िथयो जनु पिछ िवद्यालय 'वाश' (WinS) कायर्क्र माध्यमल
सबलीकरण ग�रएको छ ।
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वातावरण मन्त्र : वातावरणीय असर लेखाजोखा र फोहरपानी गणु स्त मानक (Standards) जस्त िवषयह� यस मन्त्राल कायर
�ेत्रि रहेका छन् ।

४.१.२ खानेपानी उपभो�ा सिमित, खानेपानी बोडर, नेपाल खानेपानी ससं ्था र 'वाश' व्यवस्था िनकायह�
खानेपानी उपभो�ा तथा सरसफाइ सिमितह� : खानेपानी उपभो�ा संस्थाह (WUA) जलस्र ऐन, २०४९ र जलस्र िनयमावली
२०५० तथा खानेपानी िनयमावली, २०५५ अन्तगर िजल्ल जलस्र सिमितमा दतार भएपिछ मात अिस्तत्व आउने ससं ्थाह ह�न् ।
खानेपानी उपभो�ा ससं ्थाक कायर्कार िनकायको �पमा खानेपानी उपभो�ा तथा सरसफाइ सिमितह� रहन्छन र आयोजनाको सञ्चाल र
ममर् सम्भारक िजम्मेवार िनयम, काननु अनसु ार स्वअनुगम र जबाफदेहता पिन उनीह�मा नै रहेको छ । खानेपानी उपभो�ा तथा सरसफाइ
सिमितमा कम्तीम पिन ३३% मिहला लगायत िवपन् समहू बाट प्रितिनिध ह�नपु न� प्रावधान । उपभो�ा सिमितह�ले िजल्ला देिख
के न्द्रसम्मै महासङ्घह� गठन गनर् सफल भएक ।
ग्राम खानेपानी तथा सरसफाइ कोष िवकास सिमित: यो खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्र अन्तगर्त एउटा स्वाय िनकाय हो ।
आफ्नै गठन आदेश अन्तगर्त स्थ भई िव� बैंकक िव�ीय सहयोगमा साना ग्राम खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाह� समदाय
ु ह�लाई
नै 'वाश' सेवाह�को योजना तयारी, व्यवस्था र अनगु मन गनर सहयोग गरी कायार्न्व गन� ग�रन् ।
नेपाल खानेपानी ससं ्था : सावर्जिन सेवा प्रदा ससं ्थाक �पमा नेपाल खानेपानी ससं ्था ऐन, २०४६ अन्तगर यस ससं ्थाक स्थापन
भई हाल काठमाडौ उपत्यक बािहरका २२ नगरह� र १ गािवस �ेत्र सञ्चाल तथा ममर् सम्भा गन� गदर् । यसको कायर �ेत के ही
शहरह�मा खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग र व्यवस्था बोडर सँग खिप्ट गएको छ ।
खानेपानी व्यवस्था बोडर : खानेपानी व्यवस्था बोडर ऐन, २०६३ अनसु ार यसको कायर �ेत महानगर, उपमहानगर र नगरपािलकाह�
िभत पदर् । बोडर्ल खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणाली सधु ार गनर आफ्न प्रणाली �ेत्र िभत्र नीित तजर्मा गरी लागू गन
सक्ने व्यवस्
ु
छ । यस ऐन अन्तगर काठमाडौं उपत्यकाका अलावा  भरतप, टौंडाड, धरान र काभ्रे उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोडर्ह�  भएका
छन् ।
काठमाडौ उपत्यकामा खानेपान तथा ढल सेवा सञ्चाल र व्यवस्थापन लािग काठमाडौ उपत्यक खानेपानी व्यवस्था बोडर्सँ ३०
वषर्क लािग लाइसेन् र िलज संझौता गरी सञ्चाल गन� गरी कम्पन ऐन अनसु ार २०६३ सालमा काठमाडौ उपत्यक खानेपानी िलिमटेड
स्थापन भएको छ । यो सावर्जिन िनजी साझेदारी ढाँचामा सञ्चालनम रहेकोछ । यो एउटा सञ्चाल हो जसले काठमाडौ उपत्यकाको
खानेपानी व्यवस्था बोडर्सँ िलजमा िलएको सबै सम्पि�क ममर्तसम्भ गन� िजम्मेवार पिन िलएकोछ ।
४.१.३ गैह्रसरका तथा नाग�रक संस्थाह
गैह्रसरका संस्थाह: यो �ेत िवकास योजनाले गैर सरकारी संस्थाह�क तीन मखु ् भिू मका कल्पन गरे को छ । ती यस प्रक छन:् (क)
'वाश' सेवाको पह�चँ नपगु के ो स्थानम ग�रबह�लाई 'वाश' सेवा पया
ु र्नउन सहयो गन�, (ख) उपभो�ा र नाग�रक समाजसँग साझेदारी गरी यस
�ेत्र नीित तथा अभ्यासह�म प्रभ पान� र सावर्जिन �ेत्रलाई जबाफदे बनाउने, (ग) यस �ेत्र अन्तरार्िष गैर सरकारी संस्थाबा
�ान र नवीनतम प्रिविध िभ�याउने,
नेपाल 'वाश' एलाएन्: यो ६० भन्दा बढी'वाश' �ेत्र सम्बद्ध रािष्ट्रय तथा अन्तरार्िष्ट्रय गैसस तथा व्य । यसले खानेपानी
र सरसफाइका लािग पैरवी र जनचेतना अिभवृिद्धका लािग काम गद� आएको । साथै यसले �ेत्रगत सुधार र िवकासका लािग सूचना आदप्रदान तथा �ानको उपयोगको प्रबधर्न का लािग का आएको छ ।
उपभो�ा महासङ्घह�: िजल्ला देिख केन्द्रसम्म स िवस्तार भएका महासङ्घह�ले समाबेस, पारदश� र जवाफदेही खानेपानी तथा
सरसफाइ �ेत्रको िवकास लािग पैरवी गदर्छन । ितनको ध्येय भनेको मुलुक भ�रका खानेपानी सरसफाइ उपभो�ा सिमितह�को सचेतना
बढाउँदै र ितनको 'वाश' अिधकारह� सिु नि�त गनर् सशि�करण ग� अिधकारको संर�ण गनुर् 
द
। नीित िनमार्ण एवं िनणर्य प ्रकृय
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उपभो�ाह�को पह�चँ का लािग पिन पैरवी गदर्छन । खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�को सचु ा�पन तथा िदगोपनका लािग सबै �ेत्रग
िनकायह� बीचको समाबेसी सहभािगता र सहकायर्मा नै यसको सफलता िनभर्र गद ।
नाग�रक समाज : नाग�रक समाजको अवधारणा अन्तगर्त िन, स्वयम्  से, गैह्रनाफामु, सामदा
ु ियक संस्थाह� तथा अिस्तत्वमा रहे
िविभन्न औपचा�रक एवं अनौपचा�रक समूहह� समेिटन्छ । नाग�रक समाज व्यि� तथा संस्थाह�का अनौपचा�रक र खुकुला समूह व
सञ्जाल ह�न् भने गैससह� िनि�त उद्देश्य साथ कानुन अनुसार औपचा�रक �पमा दतार् भएका ह� (आचायर, २०१३ ई.)।
नाग�रक समाज नेपालमा अझैपिन शै शव अ वस्था मै रहेको  । स्वतन्त्र �पमा काम गन� र सामािजक जीवनका िविवध तह र तप्
प्रितिनिध पात्रह�का माध्य'वाश' सम्बद्ध संस्थाह�को जवाफदे, समावेिसता, प्रभावका�रता एवं ितनको वैधताको प्रबधर्न गन�
काम गन� नाग�रक समाजलाई 'वाश' �ेत्रले प्रोत्साहन ।

४.१.४ िनजी �ेत
'वाश' �ेत्र िनजी�ेत्रको संलग्ननता िडज, िनमार् र सपु �रवे�ण जस्ता कायर्ह� रहेको छ । िनजी �ेत्र बोटल, जार लगायत ट्याङ् कर
सेवा सञ्चाल गरी ठूला शहरह� िवशेषगरी काठमाडौ उपत्यकाम खानेपानीको कमीलाई परू ा गनर आिं शक �पमा भए पिन सहयोग गरे को
छ । िवशेष गरी शहरी �ेत्र 'वाश' सेवा अिभवृिद गनर िनजी �ेत्र लािग उपय�
ु वातावरण श्रृज ग�रनु आवश्यक  ।

४.१.५ िवकास साझेदारह�
नेपाल सरकारलाई 'वाश' �ेत्र सहयोग सघन गरी त्यसको िवस्त गनर, �ेत्र िवकासको लािग नीित िनमार्, िव�ीय सहयोग एवं
कायार्न्व, नवीनता िभ�याउन र समग्र �ेत्रव उपयोगको लािग िवकास साझेदारह� सिक् रहेका छन् । मखु ् िवकास साझेदारह�
िनम्नाननुसारहेका छन:्
एिसयाली िवकास बैं: शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत्र आयोजनाह� माफर ् खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्र, शहरी
िवकास मन्त्र, खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग, शहरी िवकास तथा भवन िनमार् िवभाग आिदलाई सहयोग गद� आएको छ,
िव� बैं: ग्राम खानेपानी तथा सरसफाइ कोष िवकास सिमित माफर ् ग्राम खानेपानी आयोजनामा सहयोग गद� आएको छ,
युिनसेफ: �ेत्र िवकास योजना, सरसफाइ र स्वच्छ, िवद्या सरसफाइ, िवपद् तयारी र उद्धार तथा रा आिद कायर्मा सहयोग ग�द
आएको छ,
िफन्ल्या राजदूता'वाश': डोिलडार अन्तगर मखु ् दईु िद्वप� 'वाश' आयोजनाह�मा सहयोग ग�ररहेको छ,
िव� स्वास् सङ्गठन: खानेपानी तथा स्वास्, खानेपानी सरु �ा योजना र जलवायु प�रवतर् जस्ता �ेमा काम ग�ररहेको छ,
िडिफड: गोरखा वेल्फेय स्क�मस अन्तगर्त सानाितना खानेपानी सरसफाई प्रणालीमा सहयोग गद� आए,
जाइका: 'वाश' समाधान र शहरी 'वाश' �ेत्र सुधार लािग �मता अिभवृिद्धमा सहयोग गद� आएको,
युएन�ािबट्याट: सरसफाइ तथा स्वच्छ र शहरी 'वाश' मा सहयोग गद� आएको छ,
युएसएड: लैङ् िगक समानता तथा सामािजक समावेशी के िन्द 'वाश' कृयाकलापमा सहयोग गद� आएको छ ।

४.१.६ अन्तरार्िष गैर सरकारी संस्थ
'वाश' सेवाको िवतरण र पैरवी लगायत खासगरी सचेतना अिभवृिद, सशि�करण एवं उपभो�ा तथा समदाय
ु ह�को �मता वृिद्धका ला
स्थानी गैर सरकारी संस्थासँ थपु ्रै अन्तरार् गैर सरकारी संस्थाह�क संलग्न् रहेको देिखन् । अन्तररािष्ट्रय गैससह िवगतमा सोझै
सेवा प्रवाहमा ह�ने गरेको संलग्नाताबाट ह'वाश' सेवाह�को पाइलिटङ् ग र ितनको सघनीकरण; सरकारी िनकाय तथा सेवा प्रदायकह� सं
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असल अभ्यासह, �ान आदान -प्रदान तथा लैङ्िगक समानता तथा सामािजक बिहकर्रणका सवालह� लगायत -स्थािनक संपकर् आि
तफर ्को संक्रमराहनीय छ ।

४.२ ग्राम ससं ्थाग मोडेलह�
ग्राम संस्थाग 'वाश'को कायार्न्व िविभन् संस्थाग मोडेलमा भएको देिखन् । मखु ् िभन्नत भनेको संस्थाह�क बीचमा कामको
िवतरण, स्थानी सहयोगी संस्थ र उपभो�ाह�, संस्थाग तथा प्रािवि मानक र त्यसक प्रय, िव�ीय प्रह, जवाफदेहीता र िनमार्
प�ातको
् सहयोग संयन् रहेका छन् । सन्दभर् लािग संस्थाग मोडेललाई पाँच समहू मा वग�करण गनर सिकन्: (क) खानेपानी तथा ढल
िनकास िवभाग, (ख) स्थानी पवू ार्धा िवकास तथा कृिष सडक िवभाग, (ग) स्थानी िनकायह�, (घ) ग्राम खानेपानी तथा सरसफाइ कोष
िवकास सिमित, (ङ) गैर सरकारी संस्थाह�। य ढाँचाह�मा एक �पाता भने देिखँदनै ।

४.२.१ खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागले दवु ै-िनयिमत र दातृ िनकायको लगानीमा ह�ने आयोजनाह� कायार्न्व गन� गदर् । यसका लािग
िवभागले आफ्न प्रािवि मानक र िनद�िशकाह�को प्रय गन� गदर् । िवभागले हालका िदनह�मा सामािजक, �मता अिभवृिद र
उपभो�ाह�को संलग्नोताक अवयवह�मा सबलीकरण गद� गइरहेको छ। 'वाश' आयोजनाह�को कायार्न्व िजल्ल स्तरम िडिभजन/सब–
िडिभजन कायार्लयक सहयोगमा उपभो�ा संस्थाह�ल गन� गछर ्न, समन्वयक कायर् 'वाश' समन्व सिमितह�बाट ह�ने र �ेत्र कायार्ल र
िवभागले अनगु मन गन� गदर्छन ।

४.२.२ स्थानी पूवार्धा िवकास तथा कृिष सडक िवभाग
यस िवभागको सहयोगमा सञ्चाल ह�ने आयोजनाह� गािवस, िजिवस र िजल्ल प्रािवि कायार्लयक सहयोगमा उपभो�ा सिमितह�ले
कायार्न्व गन� गदर्छन । िवभाग र िजल्ल प्रािवि कायार्लयम िफल्डम सहयोग र सपु �रवे�ण गनर सीपय�
ु मानव �मता र खानेपानी
सम्बन् प्रािवि तथा इिन्जिनय�रङ्ग जनशि�क कमी देिखन् । उल्लेखनी योजनाह�मा िफिनडा सहयोगमा के न्द् िनद�शन र
समन्वयम कायार्न्व भएका योजनालाई िलन सिकन् । यस िवभागले भरखरै प्रािवि तथा मानक र िनद�िशकाह�को िवकास गरे को छ र
सबै िजल्ल प्रािवि कायार्लयह�म कायार्न्व गद� छ ।

४.२.३ स्थानी िनकायह�
स्थानी िनकायको सहयोगमा सञ्चाल ह�ने 'वाश' आयोजनाह� िवशेषगरी िजिवस/गािवसको कोषमा वा किहलेकाही ँ बजेट मात्र सहयोग
वा पाइप वा अन् सामाग्रीह� सहयोग ह�ने गदर् ।

४.२.४ ग्राम खानेपानी तथा सरसफाइ कोष िवकास सिमित
नेपाल सरकारले “फण्डबोड“ को स्थापन मखु ् गरे र सरकारी िनकायबाट कायार्न्व गदार आई पन� गरे का दईु वटा समस्याह�क समाधान गनर
समयमा नै कोषको व्यवस्था साथै लागतमा प्रभावका�र ल्या समस्यालाई सम्बो गन� उद्देश् गरे को िथयो । यस संस्थाल खानेपानी
तथा सरसफाइका स्क�मह िसधै िजल्लाक सहयोगी संस्थ र उपभो�ा सिमितलाई कोष पठाई िवस्तृ कायार्न्व संयन् र के न्द्र
अनगु मन गन� गरी िजल्ल िस्थ सहयोगी संस्थाह�द्व कायार्न्व गन� गदर् । यस कायर्क्र तेस् चरणमा “ग्राम खानेपानी तथा
सरसफाइ सधु ार कायर्क” का नामले ५५ िजल्लाम नयाँ आयोजना र िदगोपनामा के िन्द गरी कायार्न्वयन जाँदै छ ।

४.२.५ गैर सरकारी संस्थ
मखु ् गैर सरकारी संस्थाह�क कायार्न्वयन िवशेषता भनेको प्रािवि, सामािजक र �मता अिभविृ द संयन्, स्थानी सहयोगी
संस्थाह�क उपयोग, सामदा
ु ियक सशि�करण र गैर सरकारी संस्थ–उपभो�ा साझेदारीमा कायर गन� रहेको छ । गैर सरकारी संस्थाह�ल
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अनसु रण गरे को मोडेलले साना-साना �ेत्र पाएको सफलता नै अग्रपंि� देिखन् र त्यसैक माध्यमबा सचू नामा आधा�रत पैरवी र प्रभ
पान� कायर गरे को देिखन् ।

४.३ शहरी ससं ्थाग मोडेलह�
शहरी �ेत्र 'वाश' सेवाह�को िवकास शहरी िवकास योजना र कायर्क्रमह� सामञ्जस ह�नपु न� ह�न् । शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ
नीित, २०६६ ले शहरी िवकासमा संलग्नह�ने िविभन् िनकाय तथा संस्थाह�क लािग �ेत्र िवकास प्रा गन� �परे खाका उपायह�
ससु ंगत, एकै िकिसमको र समान पद्धित ह�नपु न� भनेको छ । यो नीितले शहरी 'वाश' सेवाह�को व्यवस्थापन सावर्जिन–िनजी–साझेदारी,
लागत उठ्तीको िसद्धा र �ेत्र प्रभावका सेवा िवतरणको लािग नगरपािलकाह�को संलग्नीतह�नपु न� औँल्याएक छ ।
नेपाल सरकारले शहरी 'वाश' सेवाह�को िवकास, कायार्न्व, सञ्चाल र व्यवस्थापन लािग शहरह�को िवशेषता आकार, जिटलताका
आधारमा प्रभावका र उपय�
ु संस्थाह�लाई िव�ी सामथ्यर् सीमािभत रहेर शहरी 'वाश' सेवाह�लाई प्रभावका ढङ् गबाट प्रवद
ग�ररहेको छ । देशिभत्र िसकाइ र बा� �ेत्र उदाहरणका आधारमा रहेर शहरी खानेपानी तथा सरसफाइका चनु ौतीह�लाई समाधान गनर
िनम् मोडेलह�को अनसु रण ग�रएको छ :
• खानेपानी बोडर्द्व व्यवस्था ग�रएका काठमाडौ उपत्यक र के ही नगरपािलकाह�,
• नेपाल खानेपानी संस्थानद्व व्यवस्था ग�रएका शहरह�,
• उपभो�ाद्वा व्यवस्था ग�रएका साना शहरह� ।
तल तािलका ७ मा नेपालमा अनसु रण ग�रएका मोडेलह� र ितनीह�को िवशेषता िदइएको छ ।

४.३.१ ठूला नगरपािलकाह�मा 'वाश' सेवा प्रदायक
खानेपानी व्यवस्था बोडर्ह�क मखु ् कायर्ह�म ठूला नगरपािलकाह�को खानेपानी सेवामा सधु ार गन�, सञ्चाल तथा व्यवस्थापन
प्रािवि र व्यावसािय द�तामा सधु ार गन�, कमर्चारीह�क उत्पादकत्व वृिद गन� र दीघर्कालम ससं ्थाग र िव�ीय िदगोपना प्र गन�
रहेका छन् ।
काठमाडौ उपत्यक : काठमाडौ उपत्यकवासीह�ले सामना ग�ररहेका खानेपानी र सरसफाइ सम्बद्ध समस्याह अपगु र अिनयिमत
िवतरण, िवत�रत पानीको न्यून गणु स्त र पिम्पङ्गक लािग अप्रत �पमा लागत ब्होनरु पन� आिद छन् । ग�रबह� जो प्र: फोहर बस्त र
सक
ु ु मबासी बस्तीह�म बसोबास गदर्छन उनीह�को खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�को पह�चँ मा दयनीय िस्थि रहेको छ ।
नेपाल सरकारले एिसयाली िवकास बैंकक सहयोगमा काठमाडौ उपत्यक खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत्र िवकास कायर्क्र उपत्यकाक
'वाश' सेवाह�मा सधु ार, दईु अन्तसर्म्बि रणनीित: पवू ार्धा िवकास तथा संस्थाग सबलीकरण गरी कायार्न्व ग�ररहेको छ ।
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तािलका न.ं ७ : शहरी 'वाश' ससं ्थाग मोडेलह�
कायर्ह

शहरी
�ेत

वतर्मा
सेवा �ेत

कानुनी खाका

बोडर्
गठन
भएका
न.पा.ह�

काठमाडौ,
भरतपरु , हेटौ ँडा,
काभ्, धरान,
बटु वल

खानेपानी व्यवस्था
बोडर ऐन, २०६३ र
खानेपानी महसल
ु
िनधार्र ऐन, २०६३

खानेपानी २२ शहर
ससं ्था ह�
सेवा �ेत
साना
शहरी
�ेत

५० शहर
ह�

सञ्चाल
ममर्

योजना

िनमार्

महसुल

खानेपानी
व्वस्थापन
बोडर र नगर
पािलकाह�

िनमार्
व्यवसाय र
व्यवस्था
बोडर

खानेपानी सेवा
प्रदा
महसल
ु
िनधार्रण
ऐन, ०६३

मुख् मुद्दा
बोडर ऐन आए प�ात् कुनै
योजना वा रणनीित आएको
देिखन्, हाल के ही शहरमा
बोडर गठनको क्रम छन्

नेपाल खानेपानी
नेपाल खानेपाननेपाल खानेपानखानेपानी नेपाल खानेप सीिमत सेवा�ेत, िनयिमत र
ससं ्थान ऐन, २०४६ ससं ्था
ससं ्था
महसल
ससं ्था सेवा सचु ा� रािखरहनका
ु
लािग व्वस्थापक�
(संशोधन)
िनधार्रण
सवालह�
ऐन,०६३
साना शहरी
खानेपानी तथा
सरसफाइ
आयोजनाको
१५ वष� योजना

स्थानीय
स्वाय�
शासन
ऐन, २०५५

उपभो�ा उपभो�ा
िनमार्
व्यवसाय र सिमित सिमित
उपभो�ा
सिमितह�

उपभो�ा सिमित आधा�रत
ढांचा, सीिमत सेवा�ेत तथा
लामो िजम्मेवार अविध,
ऋण च�ा
ु गन� सवाल, सेवा
�ेत बढेसंगै संस्थाग
ढांचाको अभाव

नोट : काठमाडौंक हकमा अिधकार सम्पन बाग्मत सभ्यत एक�कृ त िवकास सिमित फोहरपानी व्यवस्था गनर िजम्मेवा छ ।
पवू ार्धा िवकासमा २०७४ सम्मम मेलम्च खानेपानी आयोजना सम्पन गरी िसन्धुपाल्च िजल्लाक मेलम्च नदीको पानीलाई फकार्ए २७
िकिम स�ु ङ् ग मागर्बा काठमाडौ उपत्यकाम पानी ल्याउन ल�य रािखएको छ । यो आयोजनाको अवयवह�मा मेलम्च नदीलाई फकार्उन ,
पानी प्रशो, थोक िवतरण प्रणा, िवतरण सञ्जालम सधु ार र पानी प्रशो प्रणा समावेश ग�रएको छ । ससं ्थाग सबलीकरण अन्तगर
योजना तयारी, 'वाश' सेवाह�को िवकास र व्यवस्था गन� मखु ् िजम्मेवार काठमाडौ उपत्यक खानेपानी व्यवस्था बोडर्क रहेको छ ।
अन् ठूला नगरपािलकाह� : अन् नगरपािलकाह� जस्तै भरतपु, हेटौडा, काभ्रे उपत्य(बनेपा, धिु लखेल , पनौती) धरान, बटु वलमा
खानेपानी व्यवस्था बोडर्ह�क स्थापन भइ सके को छ । यद्य यी नगरपािलकाह�मा बोडर्क िवकास शैशवावस्थ मै रहेको छ । सख
ु त�
जस्त ठूला प्रणा उपभो�ा सिमित माफर ् सञ्चािल छ भने पोखरामा नेपाल खानेपानी संस्थानल सेवा सञ्चाल ग�ररहेको छ ।

४.३.२ शहरी खानेपानी सेवा प्रदायक
काठमाडौ उपत्यक बािहरका २२ शहरह�मा नेपाल खानेपानी संस्थानल खानेपानी सेवा उपलब् गराइरहेको छ । हाल �पन्देहीक
बहादरु गञ् संस्थानलाई हस्तान् ग�रने क्रम रहेको छ । संस्थानक संस्थाग तथा व्यवस्था �मतामा रहेको अवरोधका कारण
शहरह�मा द्र गितमा बिढरहेको जनसंख्याक खानेपानीको माग परू ा गनर सिकरहेको छै न । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐनको दोश्रो संशो
२०६३ ले संस्थान अनतगर्त सञ्चालनमा रहेको प्रणाली नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत तोिकएको संस्थालाई हस्तान्तरण गरी िद
व्वस्था छ भने साथसाथै यसले संस्थानलाई कुनै पिन प्रणाली कुनै सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सञ्चालनका लािग िजंम्मामािदन सक
पिन खोिललदएको छ ।
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४.३.३ साना शहरह�मा खानेपानी उपभो�ा तथा सरसफाइ सिमितह�
साना शहरी खानेपानी सरसफाइ आयोजना िनमार्ण भएका साना  शहरह�मा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रवाहका लािग उपभो
सिमितह� िजम्मेवार रहेका छन । उपभो�ा सिमितह� आयोजनाका सबै चरणह�देिख संलग्न ह�ँदै आएका छन् तथा उनीह� ती प्रणालीह�
सेवाप्रदायक एवं व्यवस्थापक दुवै �पमा रहेका ।

४.३.४ खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग
पिहचान ग�रएका १७६ साना शहरह�मा 'वाश' सेवाह�को योजना तथा कायार्न्व नेपाल सरकारको साना शहरह�को लािग १५ वष�
योजनाबाट िनद�िशत छ । पिहलो चरणमा सम्पन २९ र दोस् चरणको २१ नगर आयोजनाह� को अनभु वका आधारमा र बढ्दो
नगरपािलकाह�को (५८ बाट २१७) घोषणालाई मनन गरी नयाँ �ेत्र आयोजनाह� (तेस् साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना
– २६ शहरह� र अन् उस्त आयोजनाह�) मध्य र उच् स्तरक सेवा, सावर्जिन र िनजी चप�ह�, िवके िन्द फोहरपानी प्रशोधन
सिु वधाह� र ढल प्रणा सिहत समावेश भएका एक�कृत 'वाश' आयोजनाह� कायार्न्व भइ रहेका छन् ।
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अध्या पाँच

'वाश' का अन्तिनर्ि िसद्धान्
५.१ �ेत्र सश
ु ासनमा सध
ु ार
तल िदइएको �मता, जवाफदेिहता, उद्ध (कार)
खाकाले 'वाश' �ेत्र “सश
ु ासन” को सिम्मश्र
स्प�त प्रद गदर् । िव�ेषणात्म उपकरणको
�पमा उपयोग ग�रने पानी सश
ु ासनको तीन
आयामह�को लेखा- जोखाबाट �ेत्र
प्रभावका�र, द�ता र कायर्सम्पा तफर उन्मु
गराउँदछ ।

पानीमा सुशासन �णालीह�को एउटा सेट हो , ती �णालीह� पानी �वस्थापन
र सेवाको िवतरणको बारे मा �ने िनणर्य ���यामा संल� �ने गदर्छन् । शास
�णालीले कस्ले कस्तो पानी पाउ , किहले र कसरी पाउँ ने भ�े जस्ता कुराको
िनधाररण गदर्छ । 'वाश' सेवाह�को लािग �भावका�रता र �दगोपना �भावकारी
क्षे�गत सुशासनको पूवर्शतर् हो। सुशासन त्यितखेर देि ब सरोकारवालाह�
एक आपसमा समावेशी , पारदश� र जवाफदेही ढङ्गले  बैका लािग जहाँ र
जिहले पिन , कानुनी प�रिधिभ� रहेर र स्वािभमानी �पमा संल� र सहभागी
�न्छन् 

िचत नं १४ : 'वाश' सुशासन खाका
Ifdtf
Æjf;Æ nIo / p4]Zo k|flKt ug{] ;/sf/L tyf If]qut
lgsfox¿sf] Ifdtf / clwsf/

hjfkmb]lxtf
g]tf, ;/sf/ / If]qut ;+:yfx¿df
gful/ssf] ks8

;+j]bgzLntf
gful/ssf] cfjZostf / clwsf/nfO{ ;/sf/ /
If]qut ;+:yfx¿n] s;/L lnG5g\\<

नाग�रकको लािग 'वाश' सेवाह� विृ द गनर उपय�
ु मानव र िव�ीय स्रोतह� �मता आवश्य पदर् । यसका लािग प्रभावका संस्थाह�क
कायर्सम्पादन िचित् नीित र कायार्न्वयन भिू मका, नीितद्वा समिथर् राजनीितक इच्छ शि�, सेवा िवतरणको लािग समन्व र िनयमन
(अनौपचा�रक र औपचा�रक) र द�ु स् सचू ना तथा व्यवस्था प्रणाली आवश्य पदर्छन । यसका लािग बजेटमा पयार्�त, समतामल
ू क
िविनयोजन, सधै सकारात्म प�रवतर्नक सोच भएका सीपय�
ु र जबाफदेही कमर्चारह� संस्थाम ह�नु आवश्य ह�न् ।
'वाश' सेवाह�मा जवाफदेहीताका लािग के ही आधारभतू सिम्मश्र आवश्य पछर ्न: सरकार र �ेत्र सरोकारवालाह�ले सधु ा�रएको
जवाफदेिहताको उद्दे र प्रिक्रया बझु ाइ, नाग�रक र नाग�रक समाजको सम्मा, सेवा िवतरणको लािग सरकारको जबाफदेही भिू मका र
नाग�रक समाजको आत्मिव�ा, भरोसा र ितनीह�को भिू मका परू ा गन� सीपह�को आवश्यकत ह�न् ।
सवं दे नशीलताको मखु ् चरु ो सरकार र सेवा प्रदायक नाग�रकह�को 'वाश' सेवाह�को मागलाई कसरी हेद्छन
र , 'वाश' सेवाह�लाई मानव
अिधकारको �पमा मख
ु �रत गन�, समता र समावेशी, ग�रबमख
ु ी नीित िनमार् तथा कायार्न्व र सेवा प्रदायकह� इमानदारीताले नाग�रकको
माग परू ा गनर् ितनीह�क भिू मका र िजम्मेवार कस्त ह�न् भन्न नै हो ।
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५.२ सरकारको नेतृत्
आधारभतू आवश्यकत र मानव अिधकारको �पमा 'वाश' सेवाह�को प्रावध र िनधार्र सरकारको िजम्मेदारीम पदर् । खानेपानी सरसफाइ
सेवाह�को िदगो प्रब गन� आिखरी िजम्मेदार राज्यम िनिहत रहेता पिन यसका लािग धेरै सरोकारवालाह�ले ससु गं त एवं सामञ्जस्यपू
ढङ् गले योजनाको तजर्म
ु र कायार्न्वयन भाग िलन सक्दछन । सरकार र िवकास साझेदारह�को बीचमा िजम्मेदारीक बाँडफाँड तय र आपसी
जवाफदेिहताका साथ चासो राख्न अनगु मन सयन्
ं तयार गरी 'वाश' �ेत्र सधु ार गनरु िनतान् आवश्य छ । पे�रस सहायता सम्मेलनल सन्
२००५ मा घोषणा गरे को िसद्धान्तह अपनत्, आबद्ध, सामाञ्जस्यीक, उपलिब् एवं आपसी जवाफदेिहताको व्यवस्था र देश िभत्
�ेत्र योजना प्रिक्र प�रपक्वताल मापन गनर सिकने अवसरह� प्रद गन�, �ेत्रगत खण्डीकरण न्यून , दोहोरोपना एवं लागत घटाई
सहयोगको प्रभावका�रता सधु ार गन� भनेको छ । “आक् एजेन्ड २००८” ले िवशेषगरी िवकास साझेदारह�लाई सरकारको नेतृत् र
िवकासका उपलिब् व्यवस्था गन� �मता स�ु ढ गन� प्रितबद अझ स�ु ढ गनर जोड िदएको छ ।

५.३ मानव अिधकारमा आधा�रत पद्ध
सरु ि�त पानी र आधारभतू सरसफाइ मानवको मौिलक आवश्यकत र आधारभतू मानव अिधकार ह�न् । प्रत् व्यि�लाई स्व, मयार्िद र
उत्पादनशी जीवन बाँच् ती सेवाह�को आवश्यकत पदर् । अिधकारमा आधा�रत पद्ध मानव अिधकारको प्रगितश सोचाइको लािग
�ेत्र सश
ु ासन प्रणालीको फरािक सधु ार हो । यसमा सबै नाग�रकको 'वाश' सेवाह�का लािग राष्ट् तय गरे को समय तािलकामा स्रोत
अिधकतम उपयोग गनरु हो । अिधकारमा आधा�रत पद्ध तफर जानक
ु ो अथर भनेको राज् र नाग�रकह�को बीच सम्बन्ध के िन्द ह�नु हो ।

५.४ लैङ्िगक समानता र सामािजक समावेिशता
आजको संसारमा लैङ् िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण (GESI) धेरै संवदे नशील मदु ् भएको छ । 'वाश' �ेत्र लैससास लाई
प्रभ पान� तत्वह�म लैङ् िगकता, जात/जातीय समहू , धािमर् अल्पम समहू , ग�रबी र दगु र्मत रहेका छन् । 'वाश' �ेत्र 'लैससास'
�ि�कोणले सामािजक समानता, बाल–लैङ् िगक–अपाङ् ग–मैत् सिु वधा, मिहनावारी स्वच्छ व्यवस्था, आिथर् संभाव्यत आिद मखु ्
मदु ्दा �पमा रहेको देिखन् । तलको िचत्र लैङ् िगक समानता तथा सामािजक विहकर ्रणक आयामह�लाई देखाउँदछ ।
िचत१५: लैंिग समानता र सामािजक विहकर्रणक आयामह�
'वाश' सेवाह�लाई प्रािवि समाधानको �पमा मात नहेरी लैङ् िगक के िन्द तथा समावेशी पद्ध जसले मिहला र प�ु ष बीचको शि�
सम्बन, सामािजक समहू ह� बीचको सम्बन र स्रोत पह�चँ र िनणर्
प्रिक्र सहभािगतामा ियनीह�को प्रभ कसरी परे को छ भन्न कुरामा
n}lËstf
ध्या िदनु आवश्य छ । सामािजक–ग�रबी नक्साङ्कनलाई सबैक लािग
'वाश' सिु वधाह�को पह�चँ सिु नि�त गनर पबद्ध गन� राम् अभ्यासक �पमा
िलने ग�रएको छ । अिधकारमा आधा�रत पद्ध अनसु ार यस �ेत्र समता र
hft÷
'n};;f;'
सशि�करण िसद्धान् माध्यमबा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�मा
hflto
b'u{dtf
cfofdx?
;dx,
मिहला, ग�रब र बिहकरृ ् समहू ह�लाई पह�चँ प-ु याउने नीित अनसु रण गन�छ ।

ul/aL
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५.५ समायोजन
�ेत्र िवकास योजनाले 'वाश' सेवाह�लाई घर , सावर्जिन स्थ र ससं ्थाह�म (िश�ा,स्वास्, समदाय
ु ) सम्बन सधु ारको माध्यमल
'वाश' �ेत्रि र स्थानी िवकासको बीचमा स्वास्, िश�ा र वातावरण सम्बन् नीित तथा कायर्क्रमह 'वाश' लाई समायोजन गनर
सहयोग पया
ु र्कउने।
'वाश' लाई एक�कृ त प्याकेजक �पमा योजना तजर्म
ु गरी कायार्न्व ग�रनेछ । अक� शब्दम, पानी, सरसफाइ र स्वच्छतालाई एकाङ्
�पमा नहेरी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतालाई कुनै पिन आयोजनाब छुट्टाइ छै न । एकल सरसफाइ तथा स्वच्छ आयोजनाको स�ु वात
पिहला नै पयार् खानेपानीको पह�चँ पगु के ो, खानेपानी प्रणा सचु ा� रहेको एवं जहाँ समदाय
ु बाट एकल सरसफाइ तथा स्वच्छ कायर्क्र
माग आएको ह�न्, ती समदाय
ु मा एकल कायर्क सञ्चाल गनर सिकनेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत्र हेन� अलग मन्त्रालयको स्थापना प�ात् नेपाल सरकारल िविभन्न मन्त्रालयह�मा छ�रएर रह'वाश' �ेत्रग
सबै कायर्क्रमह� एकै �ेत्रगत मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउने सोच । यो सोच माघ १८ मा सम्पन्न रािष्ट्रय योजना, सम्बद
मन्त्रालयह�  दात्री िनकायह� संगको रणनीितक परामशर् छलफल कायर्शालामा संघीय मािमला तथा स्थानीय िवकास मन्त्रालय त
मन्त्रालयका प्रितिनिधह�ले उठान गनुर् भएक । 'वाश' �ेत्रको दोश्रो संयु� �ेत्रगत  समी�ाको घोषणाले पिन छुट्टै �ेत्रगत छा
स्थापनाको वश्यकता मािथ जोड िदएको िथय ।

५.६ िवके िन्द योजना
'वाश' सेवाह� संघीय संिवधानको भावना अन�
ु प स्थानी स्तरमा एक�कृ िवकासको अङ् गका �पमा स्थानी स्वाय शासनका आधारमा िश�ा,
स्वास्थ्यलाई स्थ िवकाससँग जोडी योजना गनर आवश्य छ । प्रिक र संरचनागत िहसाबले रणनीितक र सहभािगतात्म वािषर् योजना
दवु ैका लािग सबै सरोकारवालाह� एकै ठाउँमा आई स्थानी समतामल
ू क 'वाश' सेवाका िवकल्पह, पवू ार्धा, लागत, सेवाको स्त र संस्थाग
प्रबन् बारे मा भएका िनणर्यह जानकारी गराउने महत्वपूणर् अवयव ह�न, जहाँ प्रत् सरोकारवाला सश� ह�न् र आफ्न भनाइ र िवकल्
राख्न गदर् ।
िचत्१६ : रािष्ट्रय योजनाबजेट चक
JSR: Agreement on new
program, budget & sector
undertakings

Annual Sector
Performance
Report produced

हाल स्प� �पमा दुई तहको योजना तजुर्म
मौजदु छ :- स्थानीय र  केन्द्रीय यो
तजर्म
ु । स्थानीय स्तरको बजेट  केन्द्रीय
(रातो िकताब) मा प्रस्तुत गन� ग�रएको  ।
यद्यिप स्थानीय स्रोत ब्हो�रने यस्तो
'वाश' बजेटको समग्र आकार िनकै ठूलै ह�न
गदर् ।
स्थानीय योजना तजुर्मा प ्रक१४
श्रृङ्खलाको योजना िविधमा आधा�रत,
जनु के न्द्रीय योजनाको पिन आधार माि ।
संिवधानले आगामी बषर्को बजेट जे�  सान्त
अगावै ल्यइसक्नु पन� ववस्था गरेको  ।

RJSR, Field Visits
(Mid-term Review) of
WaSH
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५.७ जलवायु प�रवतर् तथा िवपद् जोिखम व्यवस्था
जलवायु प�रवतर्नका प्रभावह बारम्बा अनपेि�त र चरम मौसम प्रकरणल िनम्त्याउने गद र ग�रबह�लाई अिधकतर बाढी, पिहरो,
खडेरी र प्रदूि पानीको प्रकोप सताउने गदर् । जलवायु पनु उर्त्थानशील खानेपा तथा सरसफाइका पवू ार्धा र िदगो सेवाह�मा पह�चँ प्र
गनर् समुदायह�लाई स� बनाउन साधन स्र सम्पन 'वाश' ससं ्थाह�क िवकास गनरु महत्वपूण ह�न् । यसका लािग जलवायु प�रवतर्नलाई
जोिखमको �पमा प�रभािषत गरी योजना तयारी, कायार्न्व र अनगु मनका मध्यमल सम्बोध गनरु पन� ह�न् ।
िवपद्ह�ले प्रत् व्यि�लाई प्रभा गदर् तर त्यसक असर सबभन्द बढी ग�रब र संकटासन्नावस्था रहेका मािनसह�लाई पदर् । िवपद्
प�ात् त�ु न्त प्राथिमकता पन� 'वाश' सेवाह� बाँच्नक लािग पिहलो चरणमा आवश्य पन� सेवाह� ह�न् । आपत्कालह�म मृत्युक
कारणह� मध्य झाडापखाला सम्बन् रोगह� ह�ने गदर्छन र यसको सोझो सम्बन अपयार् सरसफाइ, असरु ि�त पानी र स्वच्छता कमीसँग
रहेको ह�न् । यस �ेत्र िवपद् व्यवस्थापन आफ्न �मतामा वृिद, 'वाश' सेवाह�को पवू र्तयार, उद्धार तथा रा र पनु स्थार्पन
माध्यमबा गन�छ र 'वाश' सेवाह�मा िवपद् र जोिखमको असरलाई न्यूनीकर गन� कायर सिु नि�त गनर्क साथै भैप�र योजना समेत बनाउनेछ ।

५.८ �ेत्र एकत्रीक
�ेत्र एकत्रीक एउटा प्रिक हो जहाँ �ेत्र लािग लगानी आन्त�र वा िवकास साझेदारह�को सहयोग एक नीित, एक योजना तथा खचर
सरं चना, सरकारको नेतृत् र �ेत्र �पमा साझा पद्धितह� अनसु रण ग�रएको ह�न् । यसका लािग साधारणतया स्रोतको िनका र
जवादेिहताका लािग सरकारको कायर्िविधलाई सु� गनर प्रय ग�रन् र �ेत्र कायर्क्र िडजाइन तथा कायार्न्वयन एक �पता ल्याउ
स�ू म र बृहत् �पमा �ेत्र छलफल ग�रन् र िवकास साझेदारह�को बीचमा र िवकास साझेदार र सरकारको बीचमा बिलयो सम्बन स्थापन
ग�रन् ।
समय क्रम खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्राल यस �ेत्रलाई व्यापक बना सञ्चालनम रहेका आयोजनाह�लाई �ेत्र प्राथिमक,
साझा योजना तजर्म
ु , कायार्न्व, अनगु मन तथा प्रितवेदन गन� कायर्िविधह एक�पता ल्याउ मद् गदर् । यसले एकै साथ िविभन्
सहयोग िविधह� अपनाउन सिकने कुरा तफर इङ् िगत गदर् । �ेत्र कायर्क शद
ु �पमा आन्त�र मामला ह�न सक् वा िवकास साझेदारह�
द्वा �ेत्र बजेट सहयोग, पल
ू फण् वा आयोजना िविधह�को माध्यमल सहयोग गनर सक्दछन । के ही िविधह� अन् भन्द रािष्ट
प्रणालीह� धेरै आबद रहेका ह�न सक्छन तर जनु सक
ु ै तवरद्वा सहयोग ग�रएको भए पिन त्यस् सहयोगको �प, नीितसम्म, योजना सम्म,
बजेट सम्म, र संय�
ु अनगु मनका प्रयासह� एवं रािष �ेत्र समन्व संयन्त्रह�मा एक� ह�न सक्ने् ।
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अध्या छ

�ेत्र सोच, प�रल�य र उद्देश्
६.१ �ेत्र सोच तथा प�रल�य
मानव िवकासको लािग िदगो खानेपानी तथा सरसफाइका सेवाह� सबैभन्द शि�शाली चालक तत्वह ह�न् । ितनीह�ले अवसरको िवस्ता,
मयार्दाम विृ द र स्वाथ सधु ारको गणु ात्म चक्र िसजर र विृ द्ध सहयोग गदर्छन ।
२०७२ वैशाख १२ को भक
ू म्पभन् अगािड नेपालले सन् २०१७ सम् सबैका लािग आधारभतू स्तरक 'वाश' सेवाह�को पह�चँ प-ु याउने ल�य
तय गरे को िथयो । महाभक
ू म्पक िवनाशको कारण सबैका लािग 'वाश' सेवाह�को प्रब गनर के ही वषर िढला ह�न जाने देिखन् । अझैपिन,
नेपालले “पिहलेको भन्द अझ राम् पवू ार्धा बनाउने” भन्न मान्यताम सेवाको स्तरम सधु ार र समदाय
ु ह�सँग िमलेर सेवालाई पनु स्थार्ि गन�
कायर अझ जोिखम प्रितरो बनाइनेछ ।
दूर�ि� (सोच) : नेपालमा बसोबास गन� सबैका लािग जहाँ र जिहले पिन सरु ि�त, पयार्, सवर्सुल, स्वीकाय र िकफायती खानेपानी तथा
सरसफाइ सेवाह� माफर ् जनस्वास् र जनताको जीवनस्तरम सधु ार ।
प�रल�य (ध्ये): नेपालको 'वाश' �ेत्र प्रभाव, संवदे नशील, पारदश� र जवाफदेही ह�नछे । �ेत्र सोचलाई साकार पानर एकल 'वाश' ऐन,
एकल रािष्ट 'वाश' नीितगत खाका, एउटै मन्त्र अन्तगर सञ्चािल एकल �ेत्र िवकास योजना र एकल 'वाश' कायर्सम्पा
प्रितवेदन अनसु रण ग�रनेछ ।
िचत नं. १७ : �ेत्र शासक�य सुधार
If]qut ljQLo /0fgLlt
Psn ÆjfzÆ
gLlt

sfg'gL vfsf
ÆjfzÆ P]g

g]kfn ÆjfzÆ If]q ljsf; of]hgf
Psn sfo{;Dkfbg
k|ltj]bg

६.२ �ेत्र योजनाका उद्देश्
यो �ेत्र िवकास योजनालाई एघार वटा िवषय शीषर्कह�म समेिटएको छ । यी िवषय शीषर्कह यस योजनाका रणनीितक उद्देश् ह�न् र
ितनले थप िवस्तृतम हरे क उद्देश्यका ल कायर्कलापह, ल�यह�, सचू कह� तथा लागत अनमु ान समेत प्रस् गरे का छन् । यो �ेत्र
िवकास योजना प्रभावका, कुशल र िदगो 'वाश' सेवाह�को प्रव सिु नि�त गन� एक रणनीितक खाका हो । �ेत िवकास योजनाको मखु ्
उद्दे िनम्नअनुसा उल्ले गनर सिकन् :
• �ेत्र सश
ु ासन र प्रभावका�रता सधु ारका माध्यमबा 'वाश' सेवाह�लाई सबैको पह�चँ मा पया
ु र्◌ेउँदसेवाको स्तरम सधु ार
ल्याउन ।
• िवद्यम �ेत्र मदु ्दा एवं भिवष्यम िवकिसत ह�न सक्नेप�र�ष्यह�क सम्बोध गन� ।
• यस �ेत्र प्रभावका कायर्क िनमार् एवं ससु ङ् गत र सामञ्जस्स ढङ् गले कायार्न्व गनर्क लािग �ेत्र प्राथिमक र
रणनीित स्प गद� क्र: �ेत्र एकत्रीक (Sector Convergence) गन� ।
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• रािष्ट प्राथिमकता, रणनीितह�, मानकस्तरह एवम् कायर्िविधह�क तहत सम्पूण सरोकारवालाह�लाई प्रभावका 'वाश'
सेवा प्रवाह कायर्क िनमार् एवं व्यवस्थापन लािग मागर्िनद�श तथा अिभप्रे� गन� ।
• सबै नेपाली नाग�रकह�सम् सचु ा� र िदगो 'वाश' सेवाह�को पह�चँ को सिु नि�तता गनर यस �ेत िवकास योजना सँग तादात्म ह�ने
गरी स�मकारी नीित, काननु ी एवं िनयमनकारी खाका, सेवा प्रवाह लािग स्प संस्थाग संयन्, िव�ीय प्रबन्, �मता
अिभविृ द, प�रष्कृ समन्व र कायर्सम्पा अनगु मन पद्ध लागू गन� ।

६.३ �ेत्र िवकास योजनाको समयाविध
यो �ेत्र िवकास योजनाको समयाविध २०७३-२०८७ साल अथार्त् (ई २०१७–२०३०) सम्मक ह�नछे र िव�व्यापी िदग िवकास
ल�यह�सँग आबद छ । यो योजनालाई तीन चरणमा िवभाजन गरी प्रत् पाँच/पाँच वषर्क अविधको आधारमा तत्काली, मध्यकाली र
दीघर्काली चरणमा िवभाजन ग�रएको छ । यो एउटा रोिलङ् ग योजना ह�नछे र प्रत् पाँच वषर्म अद्यावि ग�रनेछ ।
तािलका ८ : �ेत्र योजनाको अविध र ल�यह�
अविध
तत्काली चरण (ई २०१७–२०२०)
मध्यकाली चरण (ई २०२१–२०२५)
दीघर्काली चरण (ई २०२६–२०३०)

ल�यह�
सबैको आधारभतू 'वाश' सेवाह�मा पह�चँ ,
सेवाको स्तरम सधु ार (मध्यम२५% / उच् १५% ) जनसखं ्य
सेवाको स्तरम सधु ार (मध्य ४०% / उच् ३०% ) जनसंख्य,
कायर्�मत र िदगोपनमा सधु ार
सेवाको स्तरम सधु ार (मध्य ५०% / उच् ५०%) जनसंख्य
प्रभ लेखाजोखा

समग्र यो दीघर्काली १५ बष� िवकास योजनाले मल
ु क
ु को सन् २०३० को दीघर्काली सोच साकार पानर्म योगदान पया
ु र्कउने। पिहलो
चरण परू ै र दोस् चरणको पिहलो दईु वषर्क योजनाको कायार्न्वयन िनम् उिल्लिख 'वाश' उपलिब्धह� द्व नेपाललाई सन् २०२२ सम्मम
िवकासशील राष्ट् पबद्ध गनर गित िदनेछ:
•
•
•
•

पानी जन् रोगह�मा कमी आउनेछ,
िवद्यालय पानी तथा सरसफाइका सिु वधाह�को पह�चँ अिभविृ द्ध छात्रा िवद्या बीचमा नै छोड्ने दरमा कमी आउनेछ,
िशशु तथा बाल �ग्णत र मृत्य दरमा कमी आउनेछ, र
मानव िवकास सचू कांङ् कमा बढो�री ह�नछे ।
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अध्या सात

खानेपानी, सरसफाइ प्रणा तथा सेवाको स्त वग�करण
७.१ सेवा �ेत्रह� वग�करण
खानेपानी र सरसफाइ कायार्न्वयनलाई ग्र र शहरी िवभाजनको अथर्म व्य� गन संसारभ�र सामान् अभ्या रहँदै आएको देिखन् । तर,
यो �ेत्र िवकास योजनाले 'वाश' कायार्न्वयनलाई से स्तरक �ि�बाट हेन� प्रयत्न गर छ । पानीका स्रोतह� प्रक, पवू ार्धा, सञ्चाल
ढाँचाह� आिदका फलस्व� लागतमा िभन्नत आउन सक्, तर अिन्त उद्दे भनेको ग्राम र शहरी �ेत्रकिवभेद नगरी सबैका लािग
सरु ि�त र धान् सक्ने�पले खानेपानी र सरसफाइ सेवाह� पया्
ु र्उन हो ।
यसबाहेक, नेपालमा शहरी –ग्राम �ेत्र सीमाह� एक आपसमा अस्प र खिप्टएको िस्थितमा छ । कितपय ग्रामीण बस्तीह�
उच्चस्तरको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सञ्चालन ग�रएको छ भने कितपय नगरपािलका �ेत्रह�मा आधारभूत स्तरको खानेपान
सरसफाइ सेवाको प्रबन्ध सम्म पिन अझै गनर् सिकएक । त्यस भएता पिन सेवाको पह�चँ को प्रितवे र योजना तजर्माक
�ि�कोणले र दवु ै
ु
�ेत्रह� सन्तुिल िवकासको सिु नि�तता गनर सेवा �ेत वग�करण गनर आवश्य ठािनएको छ ।

७.१.१ ग्राम �ेत
नयाँ सघं ीय शासक�य सरं चनामा िजल्ल स्तरी िनकायमा कायर्कार अिधकार नरहने, के वल समन्वयकार भिू मका रहने व्यवस् ग�रएको छ ।
स्थानी तहको पनु सर� चनाको काम सम्पन्न भए छ । िछमेक� के ही गािवसह� गाभेर नयाँ स्थानी सरकारका �पमा ५०३ गाउँपािलकाह�
गठन ग�रएको छ ।

७.१.२ शहरी �ेत्र वग�करण
शहरी �ेत्र आिथर् विृ द्ध इिन्जनह ह�न् जसले नेपालको कुल गाहर्स उत्पादनक क�रब दईु ितहाइ अश
ं ओगटेको देिखन् ।
अव्यविस् शहरी विृ द्ध वातावरणीय खतराह� िनम्त्या सक् जसले यिद आिथर् अवसरह� र खानेपानी सरसफाइ लगायत शहरी
सेवाह� जनसाँख्यी विृ द्धस तादात्म भएन भने शहरी ग�रबीलाई बढाउन पिन सक्द ।
तािलका ९: शहरी �ेत्रह� वग�करण
न्यूनत आवश्य
शहरी �ेत
न्यूनत जनसंख्य
वािषर् राजस् (�. लाख)
संख्य
पूवार्धा संरचना
महानगरपािलका ३००,०००
१०००
िबजल
ु ी, सडक, खानेपानी र सञ्६
उपमहानगरपािलका १००,०००
५००
िबजल
ु ी, सडक, खानेपानी र सञ्१३
नगरपािलका
२०,००० (१०,००० िहमाली २० (१० िहमाली र पहाडी �ेत्र) िबजल
ु ी, सडक, खानेपानी र सञ्२७०
र पहाडी �ेत्र)
रािष्ट शहरी नीित, २०६४ मा प�रभािषत तथा िवस्ता�र
मझौला शहर
१०,०००–५०,००० राजस्वक मापदण् छै न तर जनघनत् प्र आधारभतू सिु वधाह� जस्त िग्
हेक्टरम १० जना र कम्तीम पिन ५०%
िवद्यु, सञ्चा, माध्यािम
साना शहर
५,०००–४०,०००
जनसखं ्य गैह्रकृ �ेत्र सल
िवद्या, स्वास् सेवाह�
ं ग्नभएको
स्र : रािष्ट्शहरी नीित, २०६४; नेपाल सरकार २०७४।२।९ को िनणर्
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शहरी �ेत्रह� वग�करण प�रवतर् ह�दँ ै आएको छ जनु वतर्मा अवस्थाक संरचना, जनसंख्य र संभािवत राजस् सङ् कलनको आधारमा स्थानी
स्वाय शासन ऐन, र रािष्ट शहरी नीितमा प�रभािषत ग�रए अनसु ार ह�ने गदर् ।

७.२ खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणा वग�करण
'वाश'�ेत िवकास योजनाको प्रभावका कायार्न्वयन लािग प्रणा वग�करण महत्वपूण छ । यसले सरोकारवालाह�को भिू मका र िजम्मेवारीलाई
स्प मात नगरी प्रत् सरोकारवालाले गनर्पन
ु आवश्य कायर्ह पिन देखाउँदछ ।
तािलका १० : खानेपानी र सरसफाइ प्रणालीह� िनजी �ेत्र सहभािगताको �पह�
िवकल्पह

स्वािमत व्यवस्था लगानी

जोिखम अविध (वषर)

उदाहरण

सेवा संझौता
सावर्जिन सहभािजत सावर्जिन सावर्जिन
१–२ िफन्ल्या, महाराष्
व्यवस्था संझौता सावर्जिन
िनजी सावर्जिन सावर्जिन
३–५ जोहान्नेसबग, अट्लान्ट
पट्
सावर्जिन
िनजी सावर्जिन सहभािजत ८–१५ अिबजान, डाकार, काठमाडौ
छुट
सावर्जिन
िनजी
िनजी
िनजी
२०–३० मिनला, जाकातार
िनजीकरण
िनजी
िनजी
िनजी
िनजी
असीिमत िचले, संय�
ु अिधराज्
स्र : Human Development Report, 2006, Beyond Deprivation: Energy, poverty & global water crisis
प�ृ िटप्पण: १. खानेपानी प्रणाली वग�करण आकार र प्रकार आधारमा ग�रएको छ जहाँ खानेपानी र ढल सिु वधाह�लाई प्रणाली
अिभन् अङ् गका �पमा हे�रनु पदर् ।
२. खानेपानी सरसफाइ प्रणा सच
ं ालनमा प्रितस्प श्रृज गनर् सक् यस �ेत्र सधु ार प्रकृया अहम् सवाल रहेको छ । 'वाश'को पवू ार्धा
तथा सेवा प्रवाह िनजी �ेत्र सल
ं ग्yतातािलका १० मा उल्ले ग�रए झै ँ िविभन् �पका ह�न सक्छन ।
तािलका ११: प्रणाली वग�करण र भूिमका िववरण

खानेपानी सरसफाइ खानेपानी

साना

एकल धारा

खानेपानी तथा सरसफाइ
प्रणाली िकिसम,
आकार तथा प्रक
मल
ू , कुवा, पँधेरो
एकल धारा, र हाते
पम्
स्थलग सरसफाइ

आवश्य
िव�ीय
न्यूनत िनयमन र
व्यवस्था तथा
मुख् िनगरानी
िनमार्
मानव स्र
ग्राम ममर्
स्थानी सरकार+/
सम्भा संघीय र/ उपभो�ा
वा
कायर्कता
प्रादेि
उपभो�ा
सरकार

प्रणाली
स्वािमत

सेवा िवतरण
प्रावध

उत्पाद

स्थानी सरकार स्थानी
(िनजी प्रणा सरकार+/
बाहेक)
उपभो�ा

उपभो�ा

उपभो�ा

उपभो�ा

उपभो�ा

५० धारा/घरधरु ी भन्द ग्राम ममर् संघीय र/ स्थानी+/
स्थानी+/
स्थानी सरकार उपभो�ा
कम
वा प्रादेि सरकार+/ प्रादेि सरकार
सिमित/ सेवा
सम्भा
प्रदा
कायर्कता प्रादेि उपभो�ा+/ अन्
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आवश्य
िव�ीय
न्यूनत िनयमन र
प्रणाली
व्यवस्था तथा
मुख् िनगरानी
स्वािमत
िनमार्
मानव स्र
स्थलग सरसफाइ,
सरकार उपभो�ा +/समदाय
ु उपभो�ा
फोहरमैला व्यवस्था
+/समदाय
ु

सरसफाइ
खानेपानी

वृहत्

सरसफाइ

ठूला

खानेपानी

मध्य

खानेपानी

सरसफाइ

खानेपानी तथा सरसफाइ
प्रणाली िकिसम,
आकार तथा प्रक

५० - १०००
धारा/घरधरु ीह�
सेप्टे वा फोहरमैला
व्यवस्था

सवइिन्जिनय

संघीय र/
वा
प्रादेि
सरकार

नगरपािलका �ेत्रक
खानेपानी प्रणा

िसिभल
इिन्जिनय
+ िव� +
प्रशासि
कमर्चार
सेप्टे वा फोहरपानी 'वाश'
वा ढल व्यवस्था इिन्जिनय संघीय र/
वा
+ िव� र
प्रशासि प्रादेि
सरकार
कमर्चार
फोहरमैला
व्यवस्था

उप/महानगर �ेत्रक
खानेपानी प्रणा;
दईु भन्दा बढी
प्रदेशह�मा सेव
िवस्तार भएका
खानेपानी प्रणा;
थोक खानेपानी
िवतरण प्रणा;

सब–
इिन्जिनय
+ िव� +
प्रशासि
कमर्चार
'वाश'
इिन्जिनय
+ िव� र सघं ीय र/
प्रशासि
वा
कमर्चार प्रादेि
सरकार

सेवा िवतरण
प्रावध
उपभो�ा
+/समदाय
ु

उत्पाद
उपभो�ा
+/समदाय
ु

प्रादेि+/
स्थानी सरकार +
समदाय
ु / अन्
प्रादेि+/
स्थानी सरकार+/
समदाय
ु +/ िनजी
�ेत
संघीय +/
प्रादेि
सरकार+/
समदाय
ु +/ िनजी
�ेत
सघं ीय +/
प्रादेि
सरकार+/
समदाय
ु +/ िनजी
�ेत

प्रादेि+/
स्थानी सरकार उपभो�ा
स्थानी सरकार
सिमित/ सेवा
प्रदा

सघं ीय +/
प्रादेि
सरकार+/
िनजी

स्थानी
सरकार

सघं ीय +/
प्रादेि सरकार
+/समदाय
ु
+/िनजी �ेत

सघं ीय +/
प्रादेि
सरकार+/
िनजी

स्थानी
सरकार

सम्ब नगर
संयन्, सेवा
प्रदा

सघं ीय +/
प्रादेि सरकार
+/ समदाय
ु +/
िनजी �ेत

सघं ीय +/
प्रादेि
सरकार+/
िनजी

स्थानी
सरकार

सम्ब नगर
सयन्
ं ,
सेवा प्रदा
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प्रादेि+/
स्थानी सरकार
स्थानी
सरकार+/
समदाय
ु +/िनजी
संघीय +/
स्थानी
प्रादेि
सरकार
सरकार+/
िनजी

उपभो�ा
सिमित / सेवा
प्रदा
उपभो�ा
सिमित /
सम्ब नगर
सयन्
ं , सेवा
प्रदा
सम्ब नगर
संयन्,
सेवा प्रदा
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आवश्य
िव�ीय
न्यूनत िनयमन र
व्यवस्था तथा
मुख् िनगरानी
िनमार्
मानव स्र

खानेपानी तथा सरसफाइ
प्रणाली िकिसम,
आकार तथा प्रक

सेवा िवतरण

प्रणाली
स्वािमत

प्रावध

उत्पाद

सरसफाइ

जलाशयय�
ु
खानेपानी प्रणा;
सेप्टे वा फोहरपानी 'वाश'
वा ढल व्यवस्था इिन्जिनय
+ िव� र
प्रशासि
कमर्चार
फोहमैला व्यवस्था िसिभल
इिन्जिनय
+ िव� +
प्रशासि
कमर्चार

सघं ीय +/
प्रादेि सरकार
+/ समदाय
ु +/
िनजी �ेत

सघं ीय +/
प्रादेि
सरकार+/
िनजी

स्थानी
सरकार

सम्ब नगर
संयन्,
सेवा प्रदा

सघं ीय +/
प्रादेि सरकार
+/समदाय
ु
+/िनजी �ेत

सघं ीय +/
प्रादेि
सरकार+/
िनजी

स्थानी
सरकार

सम्ब नगर
संयन्,
सेवा प्रदा

७.३ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको स्त वग�करण
प्रणाली वग�करणसँगै दीघर्काली प्रभावका सेवा स्तरक वग�करण पिन महत्वपूण ह�न् । यसले योजनाको आधारको �पमा काम गदर् साथै
यसको आवश्य लगानीको पिन िनक्य� गदर् ।

७.३.१ खानेपानी सेवाको स्त वग�करण
खानेपानी सेवाको स्त वग�करणले १) स्वास्थ् �ि�ले खानेपानीको आवश्यकत २) प्रणालीलाई आवश पन� प्रावधान र ३) खानेपानी
सेवा प्रदायक प्रद गन� सेवाको आवश्य पन� पवू र्शतर् आिद कुराको समी�ा गदर् ।
तािलका १२ : िवस्तृ सच
ू कांङ्क सिहत खानेपानी सेवाको स्तरवग�करण
सेवा स्त

पारािमितह�

आवश्यकत
(Needs)

प�रमाण
(एलपीसीडी)
स्वच्छ

गणु स्त
(Water Quality)

िनम् स्तरी
२५ — ४५

आधारभूत
४५ — ६५

सभं व नभएको
(जबसम् महु ानमै
अभ्या ग�रँ दनै )

सबै आधारभतू व्यि�ग र
खाद स्वच्छ संभव ह�ने;
कपडा धनु र नहु ाउन अपगु

िपउन योग्

रािष्ट गणु स्त मानक
(ग्राम मापदण्) परू ा गछर
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मध्य
६५ — १००

उच्
१०० — १५०

सबै आधारभतू व्यि�ग र
खाद स्वच्छ सिु नि�त
भएको; कपडा धनु र
नहु ाउन पिन सिु नि�त ह�ने
रािष्ट गणु स्त मानक परू ा
गछर ।

सबै स्वच्छता
आवश्यकताह परू ा ह�ने
रािष्ट गणु स्त मानक
परु ा गछर
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सेवा स्त

पारािमितह�

िनम् स्तरी
आधारभूत
मध्य
सल
२५% भन्दा कम २५% भन्द बढी उपभो�ाले १०० % उपभो�ाले िनजी
ु भ पह�चँ
(Accessibility)
उपभो�ाले िनजी िनजी धारा जडान गरे को
धारा जडान गरे को
धारा जडान गरे को
िवतरण अविध
८ (अिधक माग समयमा)
१२ (िदनको समयमा)
िव�सनीयता (घण्ट/िदन)
एक मिहनामा एक पटकसम् तीन मिहनामा एक
(Reliability) िनरन्तरत
(Continuity)
रोकावट ह�ने
पटकसम् रोकावट ह�ने
लचकता (Resiliency)
सेवाको �ढाङ् गता
(Robustness)

अव�द सेवा २ िदन िभत
सचु ा� ह�ने

सेवा सन्तुि स्त (Service
Satisfaction)
(वािषर् सभ�को आधारमा)

अव�द सेवा १ िदन िभत
सचु ा� ह�ने
प्रणाली सेवाको मानकमा
सझं ौता नगरी थप १० %
अचानक श्रृि माग
धान् सक्ने
७५%

उच्
१००% उपभो�ाले
िनजी धारा जडान गरे को
२४ (चौबीसै घण्ट)
१२ मिहनामा एक
पटकसम् रोकावट ह�ने
अव�द सेवा १ िदन
िभत सचु ा� ह�ने
प्रणाली सेवाको
मानकमा सझं ौता नगरी
थप १० % अचानक
श्रृि माग धान् सक्ने
९० %

प�ृ िटप्पण : १. साधारण अवस्थाम िनम्नस्तरीय से मान् ह�ने छै न । यद्य आपत्काली अवस्थाम SPHERE Guideline लाई
अनसु रण गनर सिकन् ।
२. यो सेवाको मानकह� नयाँ, पनु स्थार्प गरे का र स्तरोन्न गरे का प्रणालीह� लागू ह�नछे । हाल संचालनमा रहेका प्रणालीह�लाई 
मापदण् परू ा गन� गरी स्तरोन्न गनर्पन
ु छ।
खानेपानी सेवा स्तरक वग�करण गदार यो �ेत्र योजनाले जीवनका लािग न्यूनत आधार र आधारभतू खानेपानीको आवश्यकत तल िदए
अनसु ार सझु ाएको छ ।
तािलका १३ : मानवको लािग बाँच्नको लाि खानेपानी
आवश्यकत (प्र व्यि)
औसत
िक्रयाकल
सीमा/िदन
िलटर/िदन
खानेपानी
३ २–५

खानेपानी

नहु ाउने

१० ७–१५

नहु ाउने

२० १०-३०

७ ५–१०

सरसफाइ

२५ २०–३५

पकाउने र भान्साक लािग
जम्म

१५ १०–२०
६५

अन्य सरसफा
पकाउने र भान्साक लािग
जम्म

तािलका १४ : मानवको लािग आधारभूत खानेपानी
आवश्यकत (प्र व्यि)
िक्रयाकल

५ ४–१०
२५
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िलटर/िदन

सीमा/िदन
५ २–५

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

७.३.२ सरसफाइ सेवाको स्त वग�करण
तािलका १५: िवस्तृ सच
ू काङ्क सिहत सरसफाइ सेवाको स्त वग�करण
सेवाको
स्त

सुलभता

सधु ा�रएको प्रत् प�रवारको बास
सेवा
स्थानक कम्पाउन्ड ि
कम्तीम एक चप� भएको;
चप�मा प�रवारका सबैको
समान पह�चँ रहेको

सुिवधाका
प्रकार/ इन्टरफे
प्रयोगकतार् िदसा
छुट्याउने अप्रवे
पक्क स्ल्य
सिहतको प्लेटफम
भएको

प्रत् सावर्जिन स्था वा बाल‐लैंिग र
संस्थाम पयार् मात्रा चप�को अपाग‐मैत्
ं
संख्य भएको;
सबै प्रयोगकतार्ह लािग
सिजलै पह�चँ रहेको

आधारभतू
सेवा

प्रत् प�रवारको बास
स्थानक कम्पाउन्ड ि चप�
भएको;
घरप�रवारका कितपय सदस्यक
लािग सीिमत पह�चँ
सीिमत 'सेवा' साझेदारी ग�रएको चप�;
चप� घरदेिख १० िम. भन्द पर
रहेको;
मौसमी पह�चँ मात रहेको
सिु वधा नै
नभएको

प्रयोगकतार् िदसा
छुट्याउने अप्रवे
पक्क स्ल्य
सिहतको प्लेटफम
भएको
प्रयोगकतार् िदसा
छुट्याउने अप्रवे
पक्क स्ल्य
सिहतको प्लेटफम
प्रयोगकत र िदसा
छुट्याउने व्यवस्
नभएको अथवा खल
ु ा
िदसा गन�

प्रय

िव�सनीयता

घरका सबै
सदस्यह�ल
सिु वधाको
उपयोग गरे को

िनयिमत सञ्चाल ममर्
(खाल्ड सफा गन� समेत) सेवा
सञ्चाल गनर थोरै मात प्रय
आवश्य पन�

सबैलाई
प्रयोग लािग
सिु वधा
उपलब्

िनयिमत सञ्चाल ममर्
(खाल्ड सफा गन� समेत) सेवा
सञ्चाल गनर थोरै प्रया
आवश्य पन�;
हेरिवचार ह�ने गरे को र चप� सफा
देिखएको;
(सावर्जिन चप�को िदगो
सञ्चाल ममर्तक लािग अन्
व्यावसािय अवसर सँगको
आबद्ध)
हेरिवचारको प्रम: चप� सफा
रहेको;
भरपद� सञ्चाल र ममर्
(खाल्ड खािल गन� समेत) को
अभाव रहेको
सञ्चाल र ममर् (खाल्ड
खाली गन� समेत) नभएको र
चप�को हेरिवचार वा सफा
नगरे को
सञ्चाल र ममर् (खाल्ड
खाली) नभएको र चप�को
हेरिवचार वा सफा नगरे को

घरका के ही
सदस्यह द्वा
मात सिु वधाको
उपयोग
चप�को
उपय�
ु प्रय
नभएको
चप� नै
नभएको वा
प्रय नभएको
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वातावरण संर�ण
वातावरणमा
समस्याजन
प्रभ नपन� /
सरु ि�त िवसजर्
(फोहर वस्तुक पनु :
प्रय ह�ने गरे को)

वातावरणमा
समस्याजन
प्रभ नपरे को र
सरु ि�त िवसजर्
जनघनत् वृिद सँगै
वातावरणीय
प्रदूषण वृिद
जनघनत् वृिद सँगै
उल्लेख
वातावरणीय प्रदू
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अध्या आठ

�ेत िवकास योजनाका िवषय–�ेत्र
नेपालमा 'वाश' �ेत्र मदु ्दा सम्बोध गनर एक�कृत तथा अन्तरसम्बिन पद्धितह�लाई मान् िदनु आवश्य छ । 'वाश' �ेत्रला
फरािकलो अथर्म बझु ्द ससं ्थ, सङ् गठन, नीित र अभ्या जसमा खानेपानीका स्रोतह� व्यवस्था, िविवध जनसखं ्य र उद्योगह�क
लािग खानेपानी सेवाह�को प्रव समेत समेिटन् । चनु ौितह�को दायरा र अिधकाश
ं सङ् गठन र सरोकारवालाह�को भिू मकाका आधारमा
नितजाह�को सधु ारको लािग ितनीह� बीचको आपसी सहयोग र समन्वयक ढाँचा िविभन् िवषय�ेत्र अन्तगर्व्य� ग�रएक छ । खास
गरी, सेवा प्रव बाहेक सरकारी िनकायह�, व्यावसािय �ेत र नाग�रक समाज लगायत यी �ेत्रह�का माझमा सहका र नवीनताको प्रबध
गनर्  नेतृत्व भिू मकाका सम्बन्ध यी िवषय�ेत्रह� जोड िदइएको छ ।

८.१ सेवामा पह�च
ँ तथा उपभोग
िवषय�ेत्र �ेत : सेवामा पह�चँ , सेवा नपगु के ो स्थानम परु ् याउन, उपयोग र लाभको खपत ।
िवषय�ेत्र उद्दे : 'वाश' सेवाह�को पह�चँ मा विृ द गरी सेवा नपगु के ो स्थानम सेवाको वृिद र उपलब् सेवा तथा लाभह�को प्रभावका
उपयोिगता सिु नि�त गनरु ।
िवषय�ेत्र नितजा : उपलब् सेवाह� र लाभह�मा सबैको प्रभावका पह�चँ र उपयोग भएको ह�नेछ ।
'वाश' �ेत्र पह�चँ भन्नाल के वल भौितक �पको पह�चँ होइन िक सेवाको उपयोग गरे बापत शलु ् ितन� �मता, प्रिविध सिजलै उपयोग र
सामािजक समावेशीकरण समेतलाई बझु ाउँछ ।

८.१.१ पह�च
ँ मा सुधार
अझै क�रब पैितस लाख वा १३% जनसंख्याक खानेपानी र सरसफाइ सेवामा पह�चँ नपगु के ो देिखन् (खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागको
आ.व. २०७३/७४ को समी�ा)। सेवामा पह�चँ नपगु क
े ाह� धेरैजसो दगु ्र र िवकट ठाउँमा रहेका आवादीमा वस्न र सीमान्तकृ तथा
सङ् कटासन् समदाय
ु ह� नै ह�न,् अथवा शि�, स्र र 'वाश' सेवाह�लाई सफलतापवू र् हासील गन� सीपमा कमी भएकाह� पिन ह�न् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�मा आम पह�चँ सिु नि�त गन� रािष्ट ल�य प्राि� जे कारणह�ले छोिडएका भए पिन ती जनसंख्याक
खानेपानी तथा सरसफाइमा पह�चँ ह�नु आवश्य छ ।

८.१.१.१ खानेपानी
सामािजक मनोविृ �, जात, जातीय समहू ह�, धािमर् र व्यि�क जीणर िबरामीको कारणले, अन्यथ भौितक �पले पह�चँ मा नै रहेका व्यि� व
समदाय
ु ह� खानेपानीबाट बिहकरृ ् ह�न सक्छन । अन् समदाय
ु ह� उद्देश्यप बिहकरृ ् ग�रएकोभन्द पिन लापबार्हीक कारणले बिहष्करणम
परे का छन् । मिहलाह�को लािग सरु �ाको चनु ौितह�, अितश् र िनणर्य गनर् सक्ने  हैसीयतमा  जस्त अित�र� समस्याह�लाई
खानेपानीको योजना गदार सम्बोध गनरु पन�छ । अपाङ् गता भएका मािनस, जसको लािग थप मानव स्रोत सहयोग आवश्यकत पदर्, त्यस्
व्यि� तथा ितनीह�क प�रवार दबु ैको लािग पह�चँ को चनु ौित रहेको प्र देिखन् ।
दगु ्र तथा िवकट भौगोिलक स्थानम खानेपानीको सेवाको पह�चँ पया
ु र्रउन प्रािवि र लागतको अवस्थाल चनु ौतीपणू र रहेको छ । लामो दरू ीमा
अविस्थ महु ानबाट सञ्चािल खानेपानी सेवाको लािग धेरै पाइप आवश्य पन� ह�दा
ँ महङ् गो पन� ह�न् । होचो स्थानक स्रोतब अग्ल
स्थानक समदाय
ु मा खानेपानी िलिफ्टङ् गनर उल्लेख प्रािवि रे खदेख वा नवीन सोच र लगानी आवश्य पदर् । किहलेकाही ँ दगु ्र
स्थानक समदाय
ु ह� भौगोिलक अविस्थि र सामािजक कारणले सीमान्तकृ र सामािजक �पले पिन बिहकर ्रणम परे का ह�न्छन ।
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'वाश' सेवाह�बाट बिञ्चितम परे काह�को संख्या हेदार् ितनीह� लािग आम पह�चँ को आधारमा आधारभतू 'वाश' सेवा पया
ु र्ि◌उनठूलै
चनु ौित रहेको छ । साधन स्र, िवगतका प्रयास र गिणतीय पद्धित प�रप्रे�य हेदार पह�चँ नपगु के ो स्थानम सबैलाई खानेपानी र
सरसफाइको सेवा पया
ु र् उन एक द�ु ह कायर देिखन् ।
रणनीितक कायर्ह :
•

•

•

•

•

•

सेवाको पहच�ँ नपुगेको स्थान फेला पान : पह�चँ नपगु के ो घर वा बस्तीह�क पिहचान गरी देशभ�र नक्साकं ग�रनेछ । GPS
प्रिविध उपयोग गरी खानेपानीको सेवा पगु े नपगु के ो बस्तीह�क पिहचान र नक्स तयार ग�रनेछ । यो कायर्ल सेवा नपगु के ो दगु ्र र
िवकट भौगोिलक धरातलका साथै सेवाबाट विञ्च, सङ् कटासन् समदाय
ु , शि�को कमी, स्र साधन र सीपह�को कमी भएकाको
पिहचान गनर सघाउ पया
ु र्नउने । सेवाको पह�चँ नपगु के ो जनसंख्याक तथ्याङ् अनगु मन तथा मलू ्याङ्क िवषय�ेत अन्तगर सङ् कलन
ग�रनेछ र �ेत्रगत अनुग तथा मलू ्याङ्क प्रणालीस जोिडनेछ ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्क �ेत्रलाई अद्य क गनर बस्तीह�क तथ्याङ् जीपीएस प्रणालीद् ग�रनेछ: खानेपानीका
स्क�मह�क अविस्थितको तथ्याङ् NMIP मा GPS प्रिविधद्वारा अद क ग�रनेछ र सेवाको पह�चँ पगु ेको र नगु ेको �ेत्र
छुट्याइनेछ । यसो गदार् सेवाक पह�चँ नपगु के ो बस्तीह�मा िवशेष ध्य िदइनेछ ।
िजल्लाक 'वाश' लगानी योजना स्क�मह�क प्राथिमक�क र समताको आधारमा तयार गन� : खानेपानी स्क�मह�क
प्राथिमक�क पह�चँ पगु के ो र नपगु के ो सचू काङ् कको आधारमा लगानी गनर्को लािग तयार ग�रने । लगानी योजनामा पह�चँ नपगु के ो
�ेत्रलाई प्राथि िदइनेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�लाई समावेशी बनाउन सामािजक बिहकर ्रणक िव�ासह�मा प�रवतर् र समान पह�चँ को सिु नि�तता
िदलाउने काननु मा सधु ार गनर आवश्य छ । दगु र्म र सामािजक बिहकर ्रणमा परेका समुदायह�लाई प्रािव, संस्थाग, व्यवस्थापक�
र बजेट माफर ्त सहयोग िदइने र त्यस्तो सहयोग साधारण अवस्थामा भन्दा प्रितव्यि� लागत बढी भएका योजनाह�मा समेत ि
सेवाह�मा सधु ारको लािग प्रावधान तयार ग�रनेछन् । वतर्मा प्रणालीह�लाई सेवा स्त अनसु ार स्तरोन्न ग�रनेछ । नयाँ
आयोजनाह�मा मध्य वा उच् स्तरक सेवाको लािग प्राथिमक िदइनेछ । सेवा प्रणालीह� सावर्जिन र सामािजक धारा
जडानलाई िन�त्सािहत ग�रने , हालका प्रणालीह�लाई िन धारा जडान प्रणाली �पमा स्तरोन्न गन� र नयाँ आयोजनाह�मा
िनजी धारा जडान ग�रनेछ ।
खानेपानीको सिु वधाह� सबै िवद्या, स्वास् सेवा के न्, सावर्जिन संस्थाह र सावर्जिन स्थ समेतमा पया
ु र्रइने ।

८.१.१.२ सरसफाइ तथा स्वच्छ
जनसखं ्याक विृ द्ध साथै शहरह�को अत्यिध िवस्तारक प�रणाम स्व� वातावरणीय सरसफाइ सेवाह�को प्रभावका योजना र सेवा
प्रवाह आवश्यकता भएक छ र यी नै नेपालका नगरपािलका र साना शहरह�ले यस �ेत्र भोगेका मखु ् चनु ौितह� ह�न् । सरसफाइमा
ग�रएका लगानीले राम् आिथर् प्रित िदने गरे का छन् । िव� स्वास् सँगठनको सन् २०१२ को एक अनमु ानका अनसु ार सरसफाइमा
ग�रएका लगानीले ५.५ गणु ा सम्मक प्रित प्र ह�ने उल्ले छ । खानेपानीमा ह�ने लगानी प्रित २.० को हाराहारी मात रहने उल्ले छ ।
सरसफाइमा पह�चँ को वृिद्धले स्वा, िश�ा, लैङ् िगक समानता र ग�रबी िनवारणमा योगदान िदन् ।
२०६८ को जनगणना अनसु ार शहरी जनसखं ्याक ९१% जनसखं ्याम सरसफाइको पह�चँ पगु के ो देिखन् । यी मध्य ३०% जनसखं ्याक चप�
ढल प्रणाली र ४८% को सेिप्ट ट्याङ् कमा जोिडएका छन,् यसले शहरमा प्रभावका स्थलग सरसफाइ प्रणाली व्यवस्था उपेि�त
�पमा रहेको जनाउँछ । शहरी वातावरणीय सरसफाइ र यसले वातावरण र सावर्जिन स्वास्थ् पारे को प्रभ आउँदा िदनमा महत्वपूण
मदु ्दा �पमा आउनेछन् । यसबाहेक, शहरी सरसफाइ ग्राम सरसफाइभन्द जिटल रहेको छ िकनिक यसले फोहरपानीको व्यवस्था,
वषारतको पानी र ठोस फोहरमैला व्यवस्था , जिमनको मदु ्दा र बह�–िनकायह�को संलग्नमताकसाथै िवषम समदाय
ु ह�लाई समावेश
गदर् ।
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८.१.१.३ पूणर सरसफाइ र स्वच्छ बानी–व्यवहा
सरसफाइ र स्वच्छ कायर्क्र सरसफाइ तथा स्वच्छ ग�ु योजना, २०६८ का आधारमा कायार्न्व गन� ग�रएका छन,् यसलाई अझ
प्रभावका बनाउन एक “पणू र सरसफाइ मागर्दशर” को खाँचो महससु ग�रएको छ ।
सबै सरकारी िनकाय, स्थानी िनकाय, िवकास साझेदार, अन्तरार्िष गैर सरकारी ससं ्थ र अन् 'वाश' साझेदारह�ले 'वाश' आयोजनाह�मा
सरसफाइ र स्वच्छ कायर्क्र कायार्न्व गदार ग�ु योजना र मागर्दशर्न उल्ले भएका िसद्धान्तह�लाई पा गनर्पन�
। ग�ु योजनाले
ु
स्थानी िनकायह�को समन्वयम गिठत िविभन् स्तरक समन्व सिमितह�लाई अग्रपंि� िनकायह�को �पमा स्वीका गरे को छ ।
पणू र सरसफाइ प्राि� लािग बानीव्यवहारम प�रवतर् ह�न आवश्य छ । धेरै गािवस, नगरपािलका र िजल्लाह�ल खल
ु ा िदसाम�
ु घोषणा
ग�रसके का छन् र अब अक� चरणको कायर्क भनेको पणू र सरसफाइितर फड्को मारी सरसफाइ आन्दोलनलाई देशभ� फै लाउनु ह�नछे ।
रणनीितक कायर्ह :
•

•
•

•

समदाय
ु ह�लाई समावेशी, प्रभावका तथा िदगो पद्धितको माध्यमबाट सरसफाइका खुड्िकलाह सधु ार गनर्को लािग पूण सरसफाइ
मागर्दशर तयार पारी देशभ�र समान�पमा कायार्न्व ग�रनेछ, यसले पणू ् सरसफाइको प्रि
र
िनकाल्नक लािग समदाय
ु लाई सहयोग
गन�छ । पणू र सरसफाइ मागर्दशर्न सफा घर, समदाय
ु , गाउँ , नगरपािलका र िजल्लाक लािग स्प पद्ध र सचू काङ् क समावेश गन�छ ।
उपय�
ु स्वच्छ अवरोध िव�ेषणको आधारमा स्वच्छ पबद्धर्नलाई प्रास बनाइनेछ ।
िविभन् प�रप्रे र भौगोिलक अविस्थि अनसु ार जन–मैत् पद्ध, प्रिव तथा बानीव्यवहा प�रवतर् गन� सामग्रीह� िवकास
ग�रनेछ । यसमा िदगो बानीव्यवहा प�रवतर् गनर, उत्प्रे र बजारीकरण गनर्क लािग सही बानीव्यवहा प�रवतर् गन� अनगु मन
सचू काङ् कह�को पिन िवकास ग�रनेछ ।
िजल्लाम अगवु ाको �पमा रहेको िजल्ल 'वाश' समन्व सिमितको �मता स�ु ढ गरी िजल्ल र गािवसमा काम गन� वातावरण तयार र
नीित, कायर ढाँचा र पद्धित एक�पता ल्याइने ।

संस्थाग सरसफाइका सेवाह�को िदगो पनाको सिु नि�तताको लािग अनगु मन प्रणालीलाई अझ सु ग�रनेछ ।

८.१.१.४ स्थानी योजना
खल
ु ा िदसाम�
ु िस्थितम भएको प्रगित प�रमाणात्म वृिद र यसको िदगोपनामा ह�ने सधु ार ग्राम सरसफाइको अनक
ु ू ल-वातावरणको
स�ु ढीकरणमा भर पदर् ।
खल
ु ा िदसाम�
ु अिभयानको उच्च सफलताको दर र प्रितफलको िदगोपना तफर् डोयार्कउँने क, जस्तो  ए ठाउँको प्रित अन् ठाउँको
भन्द िकन राम् ह�न्छ भन्ने कुराको िव�े, स्थानीय कायर्क्रमको अिभन्न अंग ह�न ।
रणनीितक कायर्ह :
•
•

खल
ु ा िदसाम�
ु �ेत्रह� प्रमाणीकरणको अध्ययन ग�रने छ सधु ारका कायर्ह�क तजर्म
ु गरी िदगोपना सिु नि�त ग�रनेछ ।
स्थानी िनकायह�ले आ–आफ्न �ेत्र लािग रणनीितक सरसफाइ योजना िवकास गरी खल
ु ा िदसामिु �को भिू मकालाई िवस्ता�रत गरी
सरसफाइका लािग उच्च मा विृ द गन�छन् र पणू र सरसफाइ प्राि� लािग सरसफाइमा लगानी गन� छन् ।
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८.१.१.५ शहरी सरसफाइ प्रणालीह� सुधार
शहरी प�रप्रे�य, फरािकलो दायरामा भन्न पदार “सधु ा�रएको” सरसफाइ भन्नाल सरसफाइ शृङ् खलाको �पमा पानीको प्रय गरी सेिप्ट
ट्याङ् क सिहतको पोअर फ्ल चप� देिख घरधरु ीह�को ढल प्रणाली जडान ग�रएको र नगर�ेत्र फोहरपानी प्रशो सिहतको ढल र नाली
प्रणाली पदर्छन ।
चरम खल
ु ा िदसाको िस्थितबा सरु ि�त �पमा िदसा सङ् कलन, भण्डार तथा िवसजर् र प्रशो वा ढल उत्सजर्न �रसाइकिलङ् गले िभन्िभन् प�रिस्थितम िभन्निभन चनु ौितह� उत्पन गनर सक्छन । उच् जनघनत् भएको शहरी �ेत्र ढल प्रणालीह� स्प देिखने फाइदाह�
छन् । उपय�
ु ढल िनकास प्रणा नै मानव फोहर देिख मािनस र खानेपानीलाई सरु ि�त तवरले छुट्टाउ बाटो हो र यो नै मानव िवकासको
परु ातन चनु ौित पिन हो । तर ढल कतै सञ्जालक पह�चँ मा सीिमतता छ र पह�चँ नपगु के ो जनसखं ्य धेरै छ भने सबै घरधरु ीह�लाई ढल
सञ्जालल जोड्ने कायर्क पँजु ीगत लागत अत्यिध भई वहन सामथ्य भन्द बािहर भएको खण्डम स्थलग सरसफाइ वा िवके िन्द
प्रणाली तत्का वा मध्यका सम्मक लािग िवकल्पक �पमा िलन सिकन् ।
तीब शहरीकरणबाट िनरन्त बढ्दो जोिखमलाई सम्बोध गनर्क लािग शहरी �ेत्रह� सरसफाइका िमिश् ढाँचाह�मा लगानी
प्राथिमक�क गनरु आवश्य भै सके को छ । यथे� सरसफाइ सेवाह�को प्रव तथा सबैका लािग बस् योग् शहरह�को िनमार्णक लािग
नीितगत एवं संस्थाग सधु ार, �मता िनमार्णम लगानी, शहरी सरसफाइ योजना तजर्म
ु तथा लागत प्रभा तौर त�रकाह�को अवलम्ब गन�
तफर नगरपािलकाह� तथा सेवा प्रदायकह�लाई प्रोत् गनर पारस्प�र ढल प्रणाली अलावा लगानीका नतू न िविधह� पिहल्याउ
तत्का ध्या के िन्द गनरु आवश्य छ ।
ढल प्रणा: ढल प्रणा एउटा महङ् गो प्रणा हो । पारम्प�र ढल प्रणाली लािग ठूलो लगानीको आवश्यकत पदर् र सञ्चाल
ममर्तक लािग पिन महङ् गो पदर् । ती प्रणाली सञ्चाल गनर्क लािग राम् साधन स्र भएको संस्थाग संरचना, सही सञ्चालनक लािग
उच् िनयमनकारी र काननु कायार्न्व गन� खाका र सीपय�
ु कमर्चार पिन ह�न आवश्य छ । धेरै खानेपानी सेवा प्रदायकह� यी
मापदण्डह परू ा गनर सक्दैनन र बढ्दै गइरहेका अव्यविस् शहरी बस्तीह�क सेवाको प्रावधानह� लािग जिटल मागह� परू ा गनरु
अित�र� चनु ौितको �पमा रहेको छ ।
रणनीितक कायर्ह :
• सबै ठूला र मध्य शहरह�मा ढल सञ्जालक प्रिक्र योजना तयार ग�रनेछ ।
• ढल सञ्जा र आधिु नक फोहरपानी प्रशो प्लान्ट सिहतको ढल प्रणाली िनमार् र िवस्ता ग�रनेछ ।
• िदसाजन् लेदोबाट ग्याँ र ऊजार उत्पाद गनर प्रोत्सा ग�रनेछ ।
• कम आय भएको �ेत्रह� िवके िन्द फोहरपानी प्रशो प्रणालीह� िनमार् गनर प्रोत्सा ग�रनेछ ।
• नगरपािलकाको स्वीकृ योजनािबना शहरका टोलह�मा ढल प्रणालीह� िनमार्णम िनषेध ग�रनेछ ।
• शहरी सरसफाइको लािग अन्त-नगर सहयोग कायर्क्रम प्रवधर्नको लािग संभावना खोिजने बै प्रयासह�लाई केिन्द्रत ग�रन
िवके िन्द फोहरपानी प्रशो प्रणा: साधारणतया कम आय भएका शहरी तथा अधर– शहरी �ेत्रह� यसको अनसु रण ग�रएका छन्
जहाँ के िन्द्र ढल तथा फोहरपानी प्रशो प्रणाली पह�चँ मा सीिमतता छ । िवके िन्द फोहरपानी प्रशो प्रणालीह� िडजाइन कम
ममर् खचर र प्रिव तथा ऊजार नलाग्न गरी यािन्त्र नग�रएको िडजाइन गरी समदाय
ु को उच्च सहभिगताद्व िनमार् र सञ्चाल ग�रएको
ह�न् । के ही िवके िन्द फोहरपानी प्रशो प्रणाली नेपालमा सन् १९९७ देिख नै पारंप�रक प्रणाली िवकल्पक �पमा िनमार् ग�रएका
छन् ।
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रणनीितक कायर्ह :
•

मात्रामाभन गणु स्तरम ध्या िदई िदगो व्यवस्थापनलाई सुिनि गन� मागर िनद�शक िसद्धान्तमा िवकेि फोहरपानी प्रशो प्रणाली
के िन्द ग�रनेछ ।
• यो प्रणा कायार्न्वयन लािग यी शतर्ह परू ा भएको ह�नपु न� छ : क) सरकारी वा सामदा
ु ियक जग्गाक उपलब्धत, ख) समदाय
ु ले
िडजाइन, कायार्न्व, सञ्चाल र ममर्त सम्भार इच्छ देखाएको, ग) के िन्द्र ढल प्रणाली सञ्जालम पह�चँ नभएको उपय�
ु
समदाय
ु को पिहचान, घ) कोषको उपलब्धत पिहचान सिहतको सञ्चाल र ममर्तसंभा योजनाको िवकास भएको, ङ) उपय�
ु िडजाइन
मापदण्डह स्थािप भएको ।
वषारतको पानी भल/नाला: नेपालमा दवु ै सयं �
ु र छुट् ढल प्रणालीह� प्रय ग�रएको छ । काठमाडौ उपत्यकाल सयं �
ु प्रणाली
अनसु रण गरे को र िवराटनगर र वीरगन्जल छुट् प्रणालीह� अनसु रण गरे का छन् । धेरै नगरपािलकाह� जो हालै गठन भएका छन् ितनीह�मा
नगर �ेत्र ढल र वषारतको भल व्यवस्थापन अवधारणा आउन अझै बाँक� छ ।
रणनीितक कायर्ह :
• वषारतको भल व्यवस्था ग�ु योजनाको तयारी र शहरह�मा बाढीको जोिखमको आधारमा नाली िनमार्णलाई प्राथिम िदइने छ ।
• कालो पत् सडकसँगै िनिमर् वषार्दक भल नालीलाई शहरी ढल प्रणालीब अलग ग�रनेछ ।
िदसाजन् लेदो/सेप्टे व्यवस्था: िदसाजन् लेदो यिद प्रशो नगरी पानी वा जिमनमा िवसजर् गरे मा वातावरणीय जनस्वास्थ्
जोिखम पैदा गदर् । नेपालमा हाल नगर स्तरी िदसाजन् लेदो व्यवस्था/सेप्टे व्यवस्था गन� प्रदश योग् नमनु ा प्रणाली अभाव छ ।
नेपालका ठूला शहरह�मा पिन िदसाजन् लेदो प्रशो गन� प्रणाली सञ्चालनम ल्याउन सिकएको छै । के ही शहरह�मा िनजी �ेत्र
िदसाजन् लेदो सेिप्ट ट्याङ् कबाट खािल गन� र सङ् कलन गन� कायर गरे का छन् । तर प्रशो र िवसजर् गन� सिु वधाह�को अभावमा सरसफाइ
सेवाको चक्र अधू रहने गरे को पाइन् । यसका अित�र�, यी प्रणालीह�लाई िद �पमा सञ्चाल तथा ममर्त सम्भार र व्यपा लािग
सहयोग गन� प्राको अभाव रहेको छ ।
रणनीितक कायर्ह :
•

सरकार, स्थानी िनकाय, समदाय
ु र घरह�को लािग िदसाजन् लेदो/सेप्टे व्यवस्था, िवशेषगरी साना शहरह�मा पणू र सरसफाइ
कायर्क अिघ बढाउनका लािग प्राथि िवकास मदु ्दा �पमा रहेको छ । नेपालका साना शहरह�मा िदसाजन् लेदो/सेप्टे
व्यवस्थापनको सहयोगको लािग सेिप्टक ट्याङ्कका सिजला िडजाइन र िदसा लेदो/सेप्टेजको प्रशोधन प्, अपरे सन म्यानुअल
र संगठनात्मक र िनयामक खाका तयार ग�रनेछ 
• उपय�
ु ढङ् गबाट व्यवस्था वा प्रशो ग�रएको खण्डम मानव िदसा िपसाबले कृ िषको लािग महत्वपूण स्रोत काम गदर् । जस्त:
जब िदसा र िपसाबलाई छुट् उपयोग ग�रन्, यसले प्राङ्गा� मलको काम गदर् । िमिश् �पमा वा संय�
ु �पमा उपयोग गरी ऊजार
उत्पाद गनर सिकन् । िदसाजन्य लेदो तथा फोहरमैला व्यवस्थ प्रिविध स्वास्, काननु ी, सामािजक मदु ्दाह�लाई ध् िदएर
घटाउने, पनु :प्रय, पनु प्रर्शको िवकल्पक खोजी ग�रनेछ ।
शहरी सरसफाइ सेवाह�को लािग संस्थाग व्यवस्: संस्थाग भिू मका र िजम्मेवारीक स्प नीितको अभावबाट शहरी खानेपानी सेवा
भन्द बढी वातावरणीय सरसफाइमा असर पन� गरे को छ त्यसले गदार् खिण्डत योजनागत कायर् भएका  शहरी �ेत्र ढलह�को सञ्चाल
तथा ममर्त सम्भ कायर्म बह�–िनकायह�को सल
ु िनकायको खोजीमा
ं ग्न्ता गदार नगरबासीह�ले आफ्न समस्याह�क समाधानतफर उपय�
नै धेरै समय िबताउनु परे को छ । शहरी �ेत्रह� सरसफाइको सेवा उपलब् गराउने मखु ् िजम्मेवा िनकाय कुन हो स्प ह�न आवश्य छ ।

46

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

काठमाडौ उपत्यक : हाल काठमाडौ उपत्यकािभ सरसफाइ सेवामा सल
ं ग्न भएका ससं ्थाह�म काठमाडौ उपत्यक खानेपानी व्यवस्था
बोडर, नगरपािलकाह�, अिधकार सम्पन वाग्मत सभ्यत एक�कृ त िवकास सिमित रहेका छन् । काठमाडौ उपत्यकाम सरसफाइ सेवाको
िवकास र व्यवस्थापन लािग िजम्मेवा मखु ् िनकाय काठमाडौ उपत्यक खानेपानी व्यवस्था बोडर हो भने के यक
ु े एलले काठमाडौ
उपत्यक खानेपानी व्यवस्था बोडर्बा लाइसेन् िलई सरसफाइको सेवाह� उपलब् गराइरहेको छ । तथािप सरसफाइ सेवामा के यक
ु े एलले
उपलब् गराएको सेवामा धेरै ढल के िन्द छ र सरसफाइको अन् प�ह�लाई ध्या िदएको छै न ।
काठमाडौ उपत्यकािभ अन् िनकायह� जस्त काठमाडौ उपत्यक िवकास प्रािधक, सडक िवभाग र उपभो�ा सिमितह� जो सडकको
छे उमा सतही नालीह� बनाउनमा सल
ं ग्नह�ने गदर्छन । यद्य िविभन् िनकायह� र प्रत् िनकायको समन्वयक अभावले दीघर्काली योजना
र िडजाइनलाई ध्यान निदई ढल प्रणालीह� कायार्न्व आ–आफ्न आवश्यकत अनसु ार गन� ग�रएको छ । प�रणाम स्व� ढलको िडजाइन
र िनमार् ग�रएको ढल प्रणा त्रुटीपू ह�न पगु ्द । आफ्न घरको हातािभत्र र त्यसभन् बािहर सावर्जिन ढल सम्मक िनमार् र ममर्त
सम्भा गन� कायर्क िजम्मेवार घरधनी कै हो ।
के यक
ु े एलले उपभो�ाह�बाट ढल सेवाको महसल
ु सङ् कलन गन� तर यसले फोहरपानी सम्बन् सबै उपभो�ाको गनु ासोको सम्बोध गद�न ।
उपत्यकाम काठमाडौ उपत्यक िवकास प्रािधकरण नै पवू ार्धारक योजना तयारी र िनयमनकारी िनकायको �पमा भिू मका खेल् सक्द । यो
िनकाय माफर ् ढल, बाटो, टेिलकम आिदको कायर गरे मा अव्यविस् योजना र पवू ार्धा िनमार्णम सधु ार भइ ठूलो मात्रा स्रोत बचावट गनर
सिकने िथयो ।
अन् नगरपािलकाह� : नेपालमा अन् नगरपािलकाह�/शहरोन्मु बस्तीह�म सम्बिन् नगरपािलका, खापाढिन िवभाग, भवन िवभाग,
अ/गैसस, उपभो�ा सिमितह� शहरी सरसफाइमा संलग्नभएको अवस्थ छ । नगरपािलका वा उपभो�ा सिमितह� जस्त िनकायह�ले मात
शहरी सरसफाइ सेवाह�को सञ्चाल तथा ममर्त सम्भ ग�ररहेका छन् । खानेपानी व्यवस्था बोडर्क कायर �ेत्र सरसफाइ पिन यसको
िजम्मेवारी ह� सक्नेरहेको तर बोडर गठन भएको स्थानह�म सरसफाइको कायर ह�न सिकरहेको छै न । शहरी �ेत्र सरसफाइ सेवाह�को
िवकास र व्यवस्था कुन िनकायको िजम्मेवारीिभ पदर् भन्न बारे स्प�ताक अभाव रहेको छ । तथािप बोडर्ह सम्बिन्
नगरपािलकाह�ले सञ्चाल गरे का छन् र ितनीह�ले सरसफाइ सेवाह�को िजम्मेवार कुनै पिन समय बोडर्लाई िद सक्छन ।
साना शहरह�: के ही साना/शहरोन्मु बस्तीह गािवस �ेत्र छन् र ितनीह�मा सरसफाइलाई हेन� सङ् गठनको बनावट नै छै न । स्थानी
िनकायह�को सरसफाइको कायार्न्व र िदगो सञ्चाल तथा ममर्त सम्भ गन� �मतामा ठूलो अभाव देिखएको छ ।
रणनीितक कायर्ह :
•

सबै नगरपािलकाह�, शहर, साना शहरह�को लािग शहरी सरसफाइ सेवाह�मा समिपर्त संस्था िनकाय व्यवस् र िनयमनकारी
खाकाको िवकास गरी प�रभािषत ग�रनेछ । यसका लािग स्थानी सरकारका एकाइह� (नगरपािलका र गाउँपािलकाह�) 'वाश'
सिु वधाह�को लािग ससं ्थाग िनकायको �पमा िलइनेछ । सरकारी �ेत्र िनकायह�ले आफ्न सरसफाइ िवकास योजना अनसु ार
सरसफाइका पवू ार्धा िनमार्णक लािग सघाउनेछन् ।
• सरसफाइ योजनाको िवकास र कायार्न्वयन लािग संस्थाग व्यवस्था र सञ्चाल �मता स�ु ढ ग�रनेछ । हालको ढल सञ्जालक
लेखाजोखा गरी ढल जडान तथ्याङ् अद्यावक गन्क
रु साथै सम्पि व्यवस्था योजना तयार गनर् पूवार्पे�ा ह�न
।
ु
• खानेपानीको संर�ण र फोहरपानीको व्यवस्था अभ्यासम स्वास्, स्वच्छ र बानीव्यवहा प�रवतर्नक लािग समदाय
ु को
सहभािगता र सावर्जिन िश�ा िदने जस्त िवषयह� आन्त�र अवयव ह�नछे न् ।
फोहरपानी व्यवस्था:
िवशेषगरी शहरी �ेत्र पानीका स्रोत अप्रशोि फोहरपानी र स्थलग सरसफाइ प्रणालीह�ब िनस्कन िदसाजन् लेदो नदीह�मा
िवसजर् गनार्ल नदीह� अत्यिध प्रदूि भएका छन् । शहरी �ेत्रह� घना अव्विस्थ सरसफाइका सिु वधाह� जस्त सेिप्ट ट्याङ् क र
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खाल्ट चप�ह�ले भिू मगत पानीको स्रोतह�मा जोि िनम्ताइरहेक छन् । यस्त जोिखमह�लाई न्यूनीकर गनर उपय�
ु वातावरणीय
न्यूनीकरणक उपायह�बाट चरणबद �पमा फोहरपानी व्यवस्था सधु ार र सतही तथा भिू मगत पानीको स्रोतह�लाई संर ग�रनेछ ।
शहरी सरसफाइ योजना तजर्म
ु : शहरी सरसफाइका मदु ्दाह� समाध गनर नेपाल सरकारले शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीित, २०६७,
बाग्मत कायर योजना, २०६७ र फोहरमैला व्यवस्था ऐन, २०६८ जस्त नीितह� तथा काननु समेत कायार्न्वयन ल्याइसकेक छ । नेपाल
सरकारले भरखरै “सफा शहर ” कायर्क पिन सञ्चालनम ल्याएक छ जसमा पाँच अवयवह� : फोहरमैला व्यवस्था, पानी तथा
फोहरपानी व्यवस्था, ह�रयाली पबद्ध, प्रदू िनयन्त र शहरी सौन्दयर् समावेश ग�रएका छन् । अिहलेको चनु ौित भनेको स्थानी
िनकायको �मता विृ द र यी नीित अनसु ार योजना तयार गरी लगानी गन� र कायार्न्व गन� रहेको छ ।
शहरी सरसफाइ योजना भनेको शहरह�को सरसफाइमा �ेत्र िवकासको माध्यमल ढल, िवके िन्द तथा स्थलग सरसफाइ प्रणा,
एक�कृ त पद्धित जस्त घटाउने, �रसाइिकिलङ् ग गन�, पनु लार् र नमनु ाह�लाई अक� स्थानम प्रदश गन� रणनीितक योजनाको प्रिक हो ।
शहरी सरसफाइ योजनाले तलका मखु ् अवयवह�लाई समावेश गन�छ र िवशेषगरी सक
ु ु मबासी बस्तीह र अनौपचा�रक बस्तीह�लाई ध्य
िदनेछ ।
•
•
•
•

सबै शहरह�मा खल
ु ा िदसामिु �को अवस्थालाई गि िदने र प्र गन�,
प्रशो सिहतको ढल तथा नाली प्रणालीह� माध्यमद्व प्रभावका फोहरपानीको व्यवस्था गन�,
िदसाजन् लेदो/सेप्टे व्यवस्था र प्रशो,
नगरपािलका भन्दाबािहरका खानेपानी योजना भएका �ेत्र ठोस फोहरको िदगो व्यवस्थापनलाई सु�ढ  गन� नगरपािलका �ेत्रमा ठो
फोहरको व्वस्थपन सम्िन्धत नगरपािलकाले नै गन�छ 
रणनीितक कायर्ह :
•

•
•
•

रािष्ट सरसफाइ ग�ु योजना, २०६८ र यसको कायार्न्वयन लािग तयार पा�रने पणू र सरसफाइको मागर्दशर्न आधारमा
नगरपािलकाह�लाई शहरह�को छुट्टाछु सरसफाइ योजना र मागर्दशर तयार गनर सघाइनेछ । पणू र सरसफाइका िसद्धान्तह�लाई प गनर
शहरलाई रणनीितक पद्ध अपनाउन उत्प्रे ग�रनेछ ।
शहरी सरसफाइ योजना र रणनीितले प्रािवि प�ह�, उपय�
ु पवू ार्धा िवकासको लािग रणनीितक कायर्क्र समेत समावेश गरी
स्थानी र औद्योि फोहरपानीका साथै अप्रािवि प�ह�, अभौितक प�ह�को िवकास जस्त क) सावर्जिन जनचेतना र
सहभािगता ख) नीित र िनयमन ग) संस्थाग �मता घ) िनजी �ेत्र संलग्नात ङ) गैर सरकारी संस्थाक संलग्७ताच) िव�ीय तथा
महसल
ु छ) अनगु मन तथा मलू ्याङ्क जस्त िवषयह� समेतलाई समेट्दछ ।
सरकारले सबै िकिसमको फोहरपानीलाई नदी र कृ िषयोग् जिमनमा िवसजर् गनर फोहरपानी गणु स्त मापदण् तोक्नेई। सतहको पानी र
भिू मगत पानीको प्रदूषणको मात्राको आध प्राथिमकता सिहत मापदण् कायार्न्व गन�छ ।
उपय�
कृ िषयोग्
ु प्रशोधन साथै फोहरपानी गणु स्त मापदण् परू ा गरे को फोहरपानीलाई सतही पानी/नदीमा िवसजर् गनर् भन्
ु
जिमनमा उपयोगको लािग प्राथिमक िदइनेछ ।
अस्पता, व्यापा�र संस्थ, औद्योि �ेत्रह� फोहरपानी प्रशो स्थलग �पमा नै प्रशोधन गनुर् प, जसले गदार सावर्जिन
ढलह�मा फोहरपानी िवसजर् गनर् भन्
पिहले मापदण् परू ा भएको ह�नछे ।
ु
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८.१.१.६ तराई सरसफाइ कायर्क
तराईका आठ िजल्लाह (स�री, िसराहा, धनषु ा, महो�री, रौतहट,बारा र पसार) मा २०७२ साल अिघ सम्म सरसफाइमा के बल ३०–३५%
पह�चँ पगु के ोमा हाल ८०% को हाराहारी पगु ेको अनमु ान छ (खापाढिन िवभाग, २०७४) ।
रणनीितक कायर्ह :
•
•

२०७१ सालमा जनकपरु मा आयोजना ग�रएको तराई सरसफाइ सम्मेलनबा आएको पृ�पोषण अनसु ार तराईका ८ िजल्लाह�क लािग
नेपाल सरकारले िवशेष सरसफाइ रणनीित तजर्म
ु गरे को छ र यसैलाई नै गित िदइनेछ ।
एक�कृ त रणनीितका साथै संय�
ु सामदा
ु ियक जनचेतना, खल
ु ा िदसाम�
ु , सामािजक अिभयान, मानव स्रोत िवकास र सरसफाइ
बजारीकरण आिद पद्धितह�लाई  आठ िजल्लाह�क पणू र सरसफाइ सधु ारको लािग कायार्न्व ग�रनेछ ।

८.१.१.७ सामुदाियक ससं ्थ र सावर्जिन स्थलह�म 'वाश'
िवद्या 'वाश' कायर्क: िवद्यालयह� 'वाश' (WinS) कायर्क िवकासशील राष्ट्रह िवद्यालयह� खानेपानी, आधारभतू
सरसफाइका सिु वधाह� र िवद्याथ�ह� स्वच्छ सम्बन् बानीव्यवहा प�रवतर् गनर अन्तरार्िष स्तरम अनसु रण ग�रएको एउटा अिभयान
हो । यस कायर्क्र स्वस बालबािलका, िवशेषगरी छात्राह� लािग र िवद्या र समदाय
ु को सम्बन वृिद गरी बेहतर शैि�क
कायर्सम्पादन अग्र गराउँदछ । “'वाश' सिु वधािवनाको िवद्या ह�दँ नै ” भन्न नारा िवद्यालयह� जोडले िदइरहेको छ ।
तीन तारे पद्धित िवद्यालयह�लाई िवस्त उच् मापदण् परू ा गनर सिक् बनाउने, िवद्यालय िवद्याथ�ह�लाई स् िसकाइको वातावरण
तयार गरी िवद्यालयलाई ब –मैत् वातावरण िवकास गन� संस्थाक �पमा प्रोत्सा गदर् । यो पद्ध मखु ् कायर्ह�क माध्यमबा
िवद्याथ�ह� आवश्यकत परू ा गनर् केिन्द्रत रहनेछ र  WinS कायर्क्र रािष्ट मापदण् तफर स्प बाटो प्रद गदर् ।
िवद्यालयले उ�रो�र �प 'वाश' सिु वधाको िवकास र 'वाश' अभ्यासको अनुपालन गरी पिहल, दोस्रो र तेस्रो तारा हासील गनर् सक
रणनीितक कायर्ह :
•
•

िवद्यालय हातािभत पयार् 'वाश' सेवाह�को व्यवस्था ग�रनेछ ।
'वाश' सेवाह�को योजना गदार बालबािलका, लैङ् िगक र अपाङ् गता भएका व्यि�क अवस्थालाई िवशे ध्या िदई प्रिविध �पमा
पयार् पानीको व्यवस् र छात तथा छात्रा लािग छुट्टाछु चप�ह�को साथै साबनु पानीले हात धनु े र मिहनावारी स्वच्छ व्यवस्था
समेतलाई ध्या िदइनेछ ।
• िवद्यालय सरु ि�त पानी, सफा चप� र स्वच्छ िश�ाको अभ्यासलाई प्राथिम िदई हािजरी दरमा मात वृिद नभइ बालबािलकामा
राम् शैि�क अभ्या गन� बानीको िवकास गराइनेछ । िवद्या सरसफाइको लािग िवद्या संख्याक आधारमा पयार् मात्रा प्या
तथा य�ू रनलह�को व्यवस् ग�रनेछ । िवद्या हातािभत फोहरमैला फ्याक्नखाल्ड अिनवायर ह�नपु न�छ ।
• खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्राल िश�ा मन्त्रालय छलफल गरी ३ तारे पद्धको प्रमाणीक प्रिक र अनगु मन गन� िविध
प�रभािषत गन�छ । प्रमाणीक र अनगु मन प्रिक्रयालाई सरल बना र थोरै अनगु मनका सचू काङ् क रािखनेछ जसले प्रत् ताराको
लािग प्रग मापन गन�छ ।
स्वास् संस्थ लगायत सावर्जिन संस्थाह�म 'वाश' सुिवधा:
वतर्मा अवस्थाम सावर्जिन संस्थाह�म 'वाश' सिु वधाह�को उपलब्धतालाईयथोिचत ध्यान िदन सिकएक छै न । यद्य यस सन्दभर्
स्वास् संस्थाह�क अवस्थ के ही राम् छ तथािप उपलब् चप�ह�मा पयार् पानीको सिु वधा नभएको र िवरलै सफाइ कायम ग�रएको
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अवस्थ छ । गाउँ स्तरम स्वास् संस्थ बाहेक अन् सावर्जिन संस्थाह जस्त गािवस, कृ िष, पश,ु ह�लाक, प्रह बैं आिदमा
सेवाग्राहीह� सामान्यतय सरसफाइको सिु वधाह� उपयोग गनर सहज छै न ।
कायार्लयक कमर्चारीह�लाई जस् सेवाग्राहीह�लाई प समान महत् िदइनु पदर् । सावर्जिन संस्थाम चप�को सरसफाइको अवस्थ
अनसु ार कायार्ल कित व्यविस् छ र यसले आफ्न सेवाग्राही कि�को ख्या गदर् भन्न अड्कल लगाउन सिकने भएकोले प्रत्
सावर्जिन ससं ्थाक हातािभत चप� ह�नपु न� एवं सफा र प्रय गनर सिकने अवस्थाम राख्न आवश्य छ ।
रणनीितक कायर्ह :
•

बालबािलका, लैङ् िगक र अपाङ् गता भएका व्यि–मैत् 'वाश' सेवाह�को पयार्�ता साथ साबनु पानीले हात धनु े र मिहनावारी सरसफाइ
व्यवस्थापन सिु वधा सिु नि�त ग�रनेछ ।
• सावर्जिन ससं ्थाह�ल सरु ि�त, सफा चप� र उिचत स्वच्छ अभ्या कायम गनर्पन�
ु । ससं ्थाक हातािभत फोहरमैला व्यवस्था गन�
खाल्ड ह�नपु न�छ ।
सावर्जिन सरसफाइ सेवाह�:
राजधानी काठमाडौ र अन् ठूला शहरह�मा 'वाश' �मह�को अभाव नै बटुवाह�को लािग सबभन्द ठूलो समस्य भएको छ । काठमाडौ
उपत्यकािभ लगभग पच्ची लाख जनसखं ्यालाई केह गन् सिकने मात सावर्जिन चप�ह� छन् । धेरैजसो सावर्जिन चप�ह� अस्वच
मात होइन िक बालबािलका, लैङ् िगक र अपाङ् ग–मैत् पिन छै नन् ।
रणनीितक कायर्ह :
•
•
•

•
•
•

मखु ्-मखु ् स्थानह�म अनसु न्धा तथा िवकास गरी सावर्जिन चप�ह�को िनमार् ग�रनेछ ।
नगरपािलकाह�लाई प्रािवि सहयोग गरी बालबािलका, लैङ् िगक र अपाङ् गता भएका व्यि–मैत् चप� िनमार्णक लािग मागर्दशर
तथा मापदण् तयार ग�रनेछ ।
घना जनसंख्य भएको शहरह�मा सावर्जिन चप�ह�लाई िदगो सरसफाइ सेवा प्रव गनर व्यापा�र मोडेलको �पमा हे�रनेछ । शहर र
व�रप�रका बस्तीह�मा सरसफाइ सुिवधा सुधा�रनेछ जसको लािग उच्च गुणस्तरको िडजाइन र नुहाउने सुिवधा सिहतको सावर्ज
शौचालय िनमार्, अपाङ् गता भएका व्यि�ह�को लािग सुधा�रएको पह�ँच र ठोस र तरल फोहर पदाथर्को व्यवस्थापन भएको एक�
प्रणालीको िवकास ग�रनेछ
सञ्चाल मोडेलको लािग अन्त–अनदा
ु न वा व्यावसािय सामािजक िजम्मेदार मोडेललाई अगािड सा�रनेछ ।
नयाँ बसपाकर , मनोरञ्ज स्थलह, बजार�ेत्र जस्त सावर्जिन स्थलह�म िनमार् ग�रने शौचालयह� बालबािलका, मिहला तथा
अपाङ् ग मैत् ह�नु पन�छ ।
आवश्यकत भएको स्थानह�म घमु ्त चप�को व्यवस् ग�रनेछ ।

८.१.२ सेवा उपयोग (प्रा� लाभको उपभ)
'वाश' सेवाह�मा उल्लेख मात्रा पह�चँ पगु ेता पिन उपभो�ाह� प्रव ग�रएको सेवाबाट लाभ िलने िवषयमा त्यि सचेत भएको देिखँदनै ।
उदाहरणको लािग अत्यिध मात्रा पानीको उपयोगले असमतापणू र खपत ह�न् भने कम पानीको उपयोगले रोगह� िनम्त्याउँ ।
सेवाको उच्चतम प्रयो यस योजनामा सेवास्तरको प�रमाजर्न गनुर्को उद्देश्य उपभो�ाल, प्रभावी र पयार्� ढंगले पानीको प्रयोग
भन्ने हो  'वाश' �ेत्रको रािष्ट्रय नीित र कायर् नीितह�ले पानीलाई  एवं सामािजक वस्तुको �पमा िलएको छ । यसको मत ब
उपभो�ाह�ले धेरै पानीको प्रयोग ग�न् साथै कम खेर जाओस भन्ने ह
50

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

रणनीितक कायर्ह :
•
•

सेवाह�को िदगो र समतापणू र उपयोगमा उपभो�ाह�लाई सचेत गराइनेछ ।
सेवाह�को पयार् उपयोगको लािग उपभो�ाह�लाई उत्प्रे ग�रनेछ । खास गरी िवपन् तथा सीमान्तकृतह�लाई प्रणाल बाट
उपलब् सेवाह�को सदपु योग गनर प्रोत्सा ग�रनेछ ।

८.२ सेवा सच
ु ा�पन र िदगोपन
िवषय�ेत्र �ेत : 'वाश' सेवा र संस्थाह�को सुचा, िदगोपना र अनरु �णीयता ।
िवषय�ेत्र उद्दे : 'वाश' सेवा र संस्थाह�क कायार्त् सधु ार गनरु जसले ितनीह�ले अपे�ाकृ त सेवा प्रव ग�न् ।
िवषय�ेत्र नितजा : 'वाश' सेवाह�मा िदगोपना कायम भएको ह�ने ।
जब खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीह� क) ितनीह�को िडजाइन अविध र त्यस भन्दा पिन  मात्, गणु स्त, पह�चँ र िनरन्तरक सेवा
उपभो�ाह�लाई िदन सक्छन ख) सरोकारवालाह�ले ितनीह�को भिू मका र िजम्मेवार प्रदश गदर्छन, ख) प्रद� नम र मापदण् पालन गरे का
ह�न्छन ग) प्रणाली िनयिमत अनगु मन र िनयमन प्रणाली स्थािपत भएको ह�न) समयमा नै सञ्चाल र ममर्त सम्भ गरे का ह�न्छन, ङ)
िनमार् सम्पन प�ात् आयोजनालाई संस्थाग सहयोग गन� अभ्या गरे का छन् भने त्यस् प्रणालीह�लाई कायार् िदगो प्रणाली �पमा
िलन सिकन् ।
खानेपानी सरसफाइका संरचनाह� यथावत् ह�दा
ँ ह�दँ ै पिन कितपय प्रणालीह� संस्थाग संरचना र व्वस्थापक� संयन्त्रको  अभाव रहेको
ह�न सक्द । तसथर, प्रणाली कायर सचु ा�पनलाई प्रणाली कायार्त्मक र संस्थाग कायार्त्मक गरी दईु छुट्टाछु प�बाट हे�रनु पदर् ।
नेपालको खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत्र िदगोपनाका लािग अनसु रण ग�रएका उपायह� :
• ग्रामीण तथा  शहरी साना खानेपा तथा सरसफाइ प्रणालीह� कायार्न्वयन लािग समदाय
ु को व्यवस्थापनल नेतृत्वदायी
िसद्धान्तको � िलइएको,
• सेवाग्राही के ही पँजु ीगत लगानी (१०–३०%) र परू ै सञ्चाल लागतमा योगदान पया
ु र्एको,
• सीमान्तकृ समहू ह�लाई खानेपानी तथा सरसफाइका सेवाह� प्रवाह आ�स्त  लैससास अवधारणालाई ध्या िदइएको,
• प्रणा सञ्चालनक लािग ममर्त सम्भ कोषको प्रावध रहेको,
• खानेपानी प्रणाली बीमा ग�रएको (नमनु ाको �पमा),
• स्क� स्तरम नै सञ्चाल र ममर्त सम्भार पयार् व्यवस् भएको, समयमा नै ममर्त सम्भारको लािग ममर्म्भर कोषको
व्यवस्था ग�रए
• योजना िनमार् सम्पन भए प�ात् सञ्चाल तथा व्यवस्था गन� कायर्श�
ु ग�रएको तर संस्थाग गनर् बाँक,

८.२.१ प्रणा र सेवाह�को बेञ्चमािकर्ङ
िवशेषगरी शहरी खानेपानी सेवा प्रदायकह� बेञ्चमािकर्ङ, अनगु मन र मलू ्याङ्कनक अभावले सबै खानेपानी सेवा प्रदायकह�
पया
ु र्रएक कभरे ज, प्रणालीह� कायर्सम्पा स्तरर सेवा प्रवाह भरपद� सचू ना प्र गनर सिकँ दैन । यसतफर के ही प्रयास भएका छन् ।
�ेत्र �मता अिभविृ द एकाइले साना शहरी र नेपाल खानेपानी संस्थानल सेवा प्रव गरे को �ेत्रह� खानेपानी सेवा प्रदायकह�
अनगु मन र कायर्सम्पा ट्रय गन� र बेञ्चमािकर्ङ् गन� कायर श�ु वात गरे को छ ।
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'वाश' �ेत्रले रािष् M&E/MIS/DSS ( िवषय�ेत्७) प्रणाली माफर्त बेञ्चमाि क, योजना तजर्म
ु , कायर्संपादन मूल्याङ्कन जस्
कायर्ह�को लािग एउटै तथ्याङ्क संकल संयन्त्र ह�नेछ । बेञ्चमािकर्ङ्लाई योजना वा गितिविधको �पमा छुट्टै सञ्चालन नगर
तथ्याङ्क संकलनको एक अिभन्न अंगको �पमा इनेछ ।
रणनीितक कायर्ह :
•

•

•

सन् २०१३ को श�ु ितर श�ु वात ग�रएको सेवा प्रदायक कायर्सम्पा लेखाजोखा र बेञ्चमािकर् गन� कायर्लाई य �ेत्र स�ु ढ
बनाउनेछ । यस कायर्ल अनगु मनका लािग �मता िवकास गरी शहरी �ेत्र खानेपानी सेवा प्रदायकह� कायर्द�त र कायर्सम्पादन
सधु ार गनर साधनको �पमा कायर गन�छ । हालै प्रकाि “खानेपानी सेवा प्रदा तथ्याङ् पसु ्त (२०१३/१४)” र सो भन्द अिघको
प्रकाशन ५०० देिख १०,००० धारा जडान भएका �ेत्रह� पाइपद्वा खानेपानी सेवा िदने प्रदायकह� कायर्सम्पा सचू काङ् क
दशार्एक छ ।
यस्त खालको बेञ्चमािकर् र कायर्सम्पा लेखाजोखा �ेत्र अनगु मनको स्थाय िवशेषताको �पमा ठूला, मध्य र साना खानेपानी
प्रणालीह� िवस्ता ग�रनेछ । लेखाजोखाबाट प्र भएको प�रणामले उपय�
ु �मता अिभविृ द कायर्क्र िडजाइन गनर र सेवा प्रव,
द�ता र जवाफदेिहतामा कायर्सम्पा सधु ारका उपायह�लाई लागू गनर सहयोग गन�छ ।
सेवा प्रदायकह�ले आफ्नो पि�को मलू ्याङ्कन गन� छन  सम्बिन् संस्था माफर्त रािष्ट्रय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्
प्रितवेदन गन�छन् । खानेपानी तथा सरसइ मन्त्रालयले संपि� मूल्याङ्कनको लािग िनद�िबनाउनेछ ।

८.२.२ प्रणालीह� सुचा�पन / िदगोपनामा सुधार
खानेपानी प्रणालीह� काम नगन� अवस्थाम ह�नक
ु ो मखु ् कारणह�मा खानेपानी सरु �ाका िसद्धान्तको अपयार्� , लापबार्ह र उपभो�ा
सिमितह�को संस्थागत  प्रािविधक �मता कमी भइ ममर्त सम्भ गनर् नसक्नु रकमको अभाव जस्त मदु ् रहेका छन् । खानेपानी प्रणाली
अकायर्द�त र असरु ि�त खानेपानीको कारणले खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता आएको प�रवतर्नलाई धािनराख्न जोिखम खडा ह�न, र
यसले अपेि�त स्वास्थ सुधारलाई समेत खतरामा पान�छ
अिहलेको साझा प्रवृ भनेको प्र स्रोतह�लाई नय आयोजनाह�मा मात खचर गन� र परु ाना आयोजनाह�लाई ममर्त सम्भ गन� तफर चासो
नरहने नै हो । यो कुरा 'वाश' सेवामा बढी लगानी गरे को देिखइने राजनीितक �ेत्रको ईच्छ िवकास साझेदारह�को ममर्तको लािग आवश्य
स्रोत आवंटन गन� अिनच्छा जस्ता कुराले व्य� गनर् स
िदगोपना सधु ारको खोजीमा 'वाश' सेवाह�को सचु ा�पन सधु ारको लािग यस �ेत्र प्रणालीह� सचु ा�पनलाई संबोधन गनर प्रणालीह�
सचु ा�पन मात हेन� रािष्ट कायर्क र संस्थाग सहयोग संयन् िवकास गरी िदगोपनाको सिु नि�तता गन�छ । यसका लािग तल िदइएका
उपायह� अवलम्ब ग�रनेछ ।
रणनीितक कायर्ह :
•
•

खानेपानी प्रणालीह� सुचा�पन िनधार्र : सेवा तथा प्रणालीह� सचु ा�पनको प�रभाषा खण् ७.३.१ म उल्लेिख सेवास्त
वग�करणमा आधा�रत ह�नछे । यसले प्रणाली र संस्थाग दवु ैको सचु ा�पनलाई प�रभािषत गदर् ।
खानेपानी प्रणालीह� सुचा�पनको प�रवितर् प�रभाषा अनुसार NMIP को तथ्याङ् अद्याविधक: देशभ�रको 'वाश'
�ेत्र तथ्याङ्/सचू नाको प्रिकबद व्यवस्था नभए बेला खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग (२००७–२०११) ले 'वाश' तथ्याङ्
प्रणाली स्थापन ग-यो । तथ्याङ्कम धेरै कमीकमजोरी (तथ्याङ्कम भएको जम्म संख्य र िफल् भएको स्क� संख्याम असमानता,
प्रणा कायर्द�त अवस्थाक िनधार्र गन� िविध, कायर्द�ताक आधारमा िदगोपनाका लािग लगानीका लािग स्क�मह�क
प्राथिमक�क गन� मापदण्डक कमी) भएको महससु गरी हाल 'वाश' �ेत्र संस्थाह�ल NMIP को तथ्याङ् उपयोग गरी सामञ्स्
ल्याउन तफर कायर ग�ररहेका छन् । जब 'वाश'का सबै संस्थाह�ले रािष् अनगु मन तथा िनणर्य सहयोगीप्रणालM&E/MIS/DSS को
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•

•

•

•

प्रयोग गरेर  मञ्जस्यपूणर् �पमा �ेत्रको िवकासको लािग कायर् गन ब एनएमआईपीको तथ्याङ् सङ् कलन गन� फारामह�मा
संशोधन तथा िनयिमत अद्यावक र �ेत्र िवकास योजनाको माइलस्टोनको सूचकाङ्कको आधारम प�रमाजर्न गनर् आवश्यक ह�ने
आयोजना कायार्न्व अगावै पानीको मूल र उपभो�ा ससं ्थ/सेवा प्रदायक दतार गन� : आयोजना कायार्न्व अगावै
पानीको मल
ू र उपभो�ा संस्थलाई िजल्ल जलस्र सिमितमा दतार गनरु पन� नीितगत तथा काननु ी प्रावध भए पिन धेरै जसोले काननु ी
प्रिक परू ा नगरे को पाइएको छ । पानीको मल
ू र उपभो�ा संस्था आयोजन कायार्न्व अगावै सम्बिन् िजल्ल जलस्र सिमितमा
दतार गनर कायार्न्व गन� िनकायलाई िजम्मेदा बनाइनेछ । िजल्ल जलस्र सिमितमा दतार भएको संस्था िनमार प�ातको सहयोगमा
प्राथिमक िदइनेछ ।
प्रत् कायार्न्वकारी िनकायले िजल्ल जलस्र सिमितमा मल
ू दतार गरे प�ात् मात्र कायार्न्व लािग प्रिक अगािड बढाइने
कायर्को लािग 'वाश' �ेत्र सबै सरोकारवालाह�को बीचमा िनकटतम समन्व कायम ग�रनेछ (िजल्ल र के न् स्तरम) । िजल्ल
जलस्र सिमितमा मल
ू दतार नगरे सम् कुनै पिन िनमार्णक कायर सञ्चाल गनर सम्बिन् िनकायले अनमु ित िदने छै न । यो प्रिक्रया
अनगु मन गनर िनयमनकारी िनकायलाई िजम्मेवा बनाइनेछ ।
िनमार् सम्पन प�ात् सहयोग सेवाह�को लािग “संस्थाग व्यवस्/घर” को स्थापन : िवगतमा ठूलो संख्याम ग्राम
खानेपानी आयोजनाह� िनमार् सम्पन प�ात् िवनासीप (प्रािवि, सामािजक, िव�ीय र व्यवस्था आिद) उपभो�ा
संस्थ/सिमितलाई हस्तान्त गन� ग�रएको िथयो । त्यसकै फलस्व, सानो समस्य नै ठूलो भएर आउने गरे को र स्क�मह धराशायी ह�ने
गरे का देिखन्न् ।
'वाश' �ेत्र स्क�मह�क कायर्द�त सधु ार गनर िजल्ल स्तरम सबै िकिसमका िनमार् सम्पन प�ात्क सेवाह� प्रद गनर
कायर्द�ताक कायर्क मात हेन� रािष्ट कायर्क र संस्थाग सहयोग संयन् बनाई कायार्न्व गन�छ । यसका लािग हाल िव�मा
प्रचलन रहेको "Life Cycle Support" र जाइकाको सहयोगमा खानेपानी िवभागले कायार्न्वयन ग�ररहेक 'WASMIP मोडल'
(Support and Management Model for Nepal" को अनसु रणका साथै प�रमाणात्म वृिद ग�रनेछ ।
प्रत् खानेपानी तथा सरसफाइ िडिभजन कायार्ल (िजल्ल वा स्थानी स्तरम)मा रहेको हालको खानेपानी तथा सरसफाइ िनयमन
एकाइलाई िजल्लाभ�रक सबै स्क�मह�म िनमार् प�ात्क सबै सेवाह� पया
ु र्यउन सक्) गरी �मतामास�ु ढीकरण ग�रने छ । यो प�लाई
ध्यानम राखेर िजल्ल 'वाश' कायार्लयक संस्थाग सधु ार ग�रनक
ु ो साथै उ� एकाइको नेतृत् इिन्जिनयरल गन� व्यवस् ग�रनेछ । यो
एकाइले “खानेपानी तथा सरसफाई सेवा सहयोग एकाइ” को �पमा कायर् गन�छ 
प्रणालीह� प्राथिमक�करण आधारमा लगानी योजना तयार गन�: प्रणालीह�को दीघर्कालीन सुचा�पना प्रा� गन
लगानीको लािग प्रणालीह(देशभ�र GPS प्रय गरी मापन ग�रएका) को प्राथिमकता थोरै मात्र काङ् कह�को आधारमा ग�रनेछ ।
ती सचू काङ् कह� प्रािवि, व्यवस्थापक, आिथर्क प�को तथ्याङ्क�य िव�ेषणबाट तयार ग�रनेछ । ितनीह�को सुचा� सँग
बिलयो र मध्यमस्तरकोम्न्ध ह�नेछ ।

•

यस्तो लगानी योजन स्कमह�को प्राथिमकता िनधार्रण गरे अनुसार ह�नेछ । योजनाह� लागत प्रभावशीलताको घट्दो क्रम अ
बनाइनेछ, यसको मतल ब धेरै लागत प्रभावशीलता भएका योजनाह� पिहले बनाइनेछ । एक समयमा कम प्राथिमकतामा पर
योजनाह� पिन िविभन्न कारणले गदार उच् प्राथिमकतामा पनर् सक, उदारहणः सेवास्तर वढाउन । त्यसकारणले प्राथिमक� SDP
को प्रत्यक चरणको अन्त्यमा ग�र

•

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्राल यस �ेत्र लािग खानेपानी सञ्चाल, ममर्त सम्भ तथा कायर्द�त सम्बन् मागर्िनद�िशकाक
िवकास गन�छ । RWWSIP III- Component 2 को ५ वटा िजल्लाह�मा हाल भै रहेको कायर्�मता सुधार म्बन् अनपु ्रयोग अ
िजल्लामा पिन िवस्तार ग�रनेछ
कायर्द�त नभएको प्रणाली अवस्थालाई सामािज , प्रािवि, व्यवस्थापक र िव�ीय अवयवह�को आधारमा वग�करण गरी
उपय�
ु समाधान खोिजनेछ ।

•
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•

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले उपभो�ा सि, सेवा प्रदायक र युिटिलटीह�क“व्यावसाियक योजन” बनाउन िनद�िशका तयार
गन�छ ।

•

यिु टिलटीह�ले उनीह�को व्यावसाियक योजना बनाउनेछन् । यिद िनमार्ण प�ातको सहयोगको आवश्यकता परेमा यही व्यावसाि
योजनाको आधारमा सहयोग ग�रनेछ । यस्तो व्यावसाियक योजनाह� रणनीि-योजना प्रकृयाको प्रितफल , यस योजनामा
लगानीका उपायह�को पिहचान र लेखाजोखा ग�रएको ह�नेछ साथै यसमा िव�ीय प्र�ेपण ह�नेछ जसले दीघर्कालीन रणनीित
योजनालाई एि�मेट र लागतमा �पान्तरण गछर् । यसले लगानी र ममर्तसम्भारको लािग आवरकम पिन प्र�ेपण गछर

•

कुनै पिन ममर्तसम्भ वा नयाँ आयोजना िनमार्णक लािग खानेपानी सरु �ा योजना, लागतमा सहभािगता, तािलम, महसल
ु िनधार्र र
प्रितवे आिदको माध्यमद्व उपभो�ाको प्रितबद आवश्य ह�नछे । यो खानेपानी तथा सरसफा इ प्रणालीह�को सुचा�पन
सिु नि�त गन� एउटा प्रभावकारी उपाय ह�न, जसले गदार् िदगोपना तफर् डोयार्◌ुउनेछ । हालका बषर्, पानीको अवस्था र पानीको बहप्रयो(जस्त, घरायसी प्रयोग र जीिवकोपाज) लाई राम्ररी बुझ्ने कायर्मा समुदाय वा योजनािवद्ह�लाई सहयोग पुयार्पउन
नेपालमा एक प्लािनङ टुलको �पमा प्रयोग भै रहेको छ । स्था स्तरको गाउँ  होस् वा धेरै प्रशासिनक �ेत्रमा िवस्तार भएको
जलाधार �ेत, यो प्लािनङ टुलले पानीको समन्याियक र िदगो प्रयोग गनर्मा मद । पानीको स्रोतह�को सूच बनाउन र स्थानी
स्तरमा पानीको प्रयोगमा सहमत ह�न यसको प्रयोग ग�रन्छ ।  स्तरको अवस्थालाई अवगत गरी स्था स्तरकै समाधान  बधर्न
गनर् यो अवधारण कारगर देिखएको छ । पयार्�  अिधकार सिहतका स्थानीय संस्थाह� पानीका साना स्रोतह�को िदगो संर�णका
यी कुञ्जीह� नै ह�न् भन्ने कुरा यो अवधारणाको प्रयोगबाट मुख्य�पमा जािन ।

८.३ नवीनता तथा प्रिव अनुकूलन
िवषय�ेत्र �ेत : नवीनता, िसकाइ, अनसु न्धा तथा िवकास, वैकिल्प प्रिव, प्रिविध अनक
ु ू लन र प�रमाणात्म वृिद ।
िवषय�ेत्र उद्दे : 'वाश' सेवाह� नवीनता, सान्दिभर र प्रभावका बनाउनु ।
िवषय�ेत्र नितजा : 'वाश' �ेत गितशील र अद्यावि भएको ह�ने ।

८.३.१ नवीनता, िसकाइ र अनुसन्धा तथा िवकास
यस �ेत्र िनरन्त यसका कायर्क, �ि�कोण र प्रिविधल समी�ा, प�रष्करण तथा अनुकूलन गनर् आवश्यक छ जसले ग काम िदगो,
नवीन, सान्दिभर र प्रभावका ह�न सक् । द्र शहरीकरण , ग्राम– शहरी बसाई-सराई र शहरी जनघनत्वम विृ द्ध साथै जलवायु
प�रवतर्नल 'वाश' �ेत्रले प्रदान गनुर सरु ि�त, भरपद� खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�मा नवीन र िदगो समाधान िनरन्त चनु ौितको �पमा
रहेको छ ।
रणनीितक कायर्ह :
• सबै 'वाश' िनकायह�ले अनसु न्धा तथा िवकासलाई प्राथिमकता रािख यसका लािग पयार् बजेट िविनयोजन गन� छन्
(िविनयोिजत वािषर्कबजेटको किम्तमा०.५%)
• व्यावसािय एवं प्राि�क समुद बीचमा एउटा सञ्जालक िवकास ग�रनेछ,
• �ेत्र पिहचानको आधारमा समग् �ेत्र िवकासमा असर पान� थप अनसु न्धा र नवीनताको लािग अनसु न्धानक शीषर्,
नवीनताको �ेत्र पिहचान गरी कायार्न्व ग�रनेछ,
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• िसकाइ गन� उद्देश् वािषर् �पमा ‘सह िसकाइ कायर्क’ (Peer Learning Event) आयोजना ग�रनेछ (िसकाइ र आदानप्रदान
चासो समहू को गठन, साझा वेबसाइटको िवकास, �ेत्र भेला, नयाँ िवचारह�मा �ेत्र संस्थाह�को अिभमुखीकर, नवीनता र
िनमार्त एवं आपिू तर्कतार् तफर ्बा नयाँ प्रिविध जानकारी आिद)
• ग्रामीण र दूरदराज �ेत्रमा अभ्यास ग�रएका नवीनताह� पिहल, ल्याउने र प्रवधर्न ग� ।

८.३.२ वैकिल्प प्रिविध
शहरी खानेपानीका प्रावधानह� िवकिसत देशह�द्वा अनसु रण ग�रएका उच् प्रिविधह� उपयोग नेपालको सामािजक–आिथर्
अवस्थाको कारणले गदार् अव्यावहा�रक देिखएको छ ठूलो लगानी र सञ्चाल लागतको कारणले गदार् यसले सेवा िवस्तारमा अवरो
ल्याएको छ 
रणनीितक कायर्ह :
•
•
•
•

आवश्यकता अनुसार सस्तो र िकफायत'वाश' प्रिविधको प्रवद्धर्न,
उच् वषार् ह�ने र जहाँ खानेपानीको पारंप�रक साधन संभाव्यता छै त्यस् भौगोिलक �ेत्रह� वषार्तक पानी सङ् कलन गन� र सुख्ख
समयमा िवतरण गन� प्रिविधलाईबद्ध ग�रनेछ,
वषार्तक मौसममा साना नदी, खहरे ह�को बहावलाई जम्म गरी कृ ित् ताल र तलाउको िवकासलाई ध्या िदई सु ख्ख मौसममा
खानेपानीको आपिू तर ग�रनेछ, समि�मा भन्ने हो भने भू�ष्यमा पानीकबहावलाई कम गनर् सामुदाियक प्रयासलाबधर्न ग�रने,
'वाश' सँग सम्बिन् प्रिविध लािग प्रभावका�र स्त मापनको खाका िवकास ग�रनेछ र सामान्यतः प्र गन� 'वाश' सँग सम्बिन्
प्रिविधह� प्रभावका�र स्तरलाई िनरन् �पमा मापन ग�रनेछ ।

८.३.३ सौयर पिम्प
िव�व्याप तापक् विृ द र जलवायु प�रवतर्नक प�रणामस्व� उल्लेख मात्रा पानीका स्रोत सिु करहेका, िवशेष गरे र उच् स्थानम
रहेका साना मल
ू ह� भिवष्यम सकु ्ने अनमु ान ग�रएको छ । भिवष्यम खानेपानीको स्रोत मखु ् गरे र तल्ल अविस्थितक स्रोत नै
ह�नछे न् । ियनीह�को लािग बह�–चरणको पिम्पङक कारणले सञ्चाल खचर अत्यिध ह�न जानेछ ।
पिछल्ल वषर्म प्रिव धेरै प�रष्कृ भएको र सौयर पम्पह ब्याट िबना नै सञ्चाल गनर सिकने भएको छ । यसको मतलब नेपालको औसत
भभू ागमा पम्पह�क सखं ्य र पिम्प तहह�, पम् सञ्चाल समय, भण्डार सरं चना आिदको िठक अनक
ु ्रमद् व्यावहा�र लागतमा
पिम्प प्रणा अवलम्ब गनर सिकने सभं ावनाह� बढ्दै गएको छ ।
िव�व्यापी तापक्रम वृिद्ध र जलवायु प�रवतर्नको प�रणामबाट उल्लेख्य मात्रामा पानीका स्रोत , िवशेषगरे र उच्च स्थानमा रहेक
साना मल
ू ह� भिवष्मा सकु ्नेम अनुमान ग�रएको छ । खानेपानीको स्रोतह� मुख्य गरेर कम उचाइका स्रोतह� ह�नेछन् । ियनीह�को ला–
चरणको पिम्पङका कारणले उच्च सञ्चालन खचर् आवश्यक ह�न
पिछल्ला वषर्मा प्रिविध धेरै प�रष्कृत भएको र सौयर् पम्पह� जडान गनर् थािलएको छ जुन ब्याट्री िबना नै सञ्चालन गनर्
मतलब नेपालको औषत भभू ागमा पम्पह�को संख्या र पिम्पङ त , पम्प सञ्चालन स , भण्डारण आकारको िठक अनुक द्रा
व्यवहा�रक लागतमा पिम्पङ प्रणाली प्रा� गनर् स
िडप ट्यूबवेल संगै जिमनको सतहमा ट्याङ् क िनमार्ण गरी सौयर् पम्प द्वारा पानी तानेर त्यसपिछ अक� स‘बसु ्ट’ पम्पको प्रयोग ग
िबतरण पाइप सञ्जालमा पठाउनु सरल मात्र हैन िकफायती समेत ह�ने देि । यसो गदार् सञ्जालमा पानीको चाप वश्यकतानुसार कायम
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गनर् सिकने ह�ँदा सञ्जालको सञ्चाल वं ममर्त सरलीकृत ह�नुका साथै खेर जाने पानीक प�रमाण उल्लेख्य मात्रामा घटाउन समेत सह
पया
ु र्कउँद। िवकिसत मल
ु क
ु ह�मा उकािसएका पानी पोखरीह�को प्रचलन लु� भै ऐितहािस िवषय वस्तु बनी सकेको  । यसको पछािड
लागत तथा िमतव्यियता नै ह ।
उकािसएका पानी पोखरीह�को समस्याह� भिलभाँित ह�न र हेद� जाँदा धेरै देिखन्छ , तर हामी त्यस्ता पानीपोखरीह�को अप�रहायर्ताका बारे
यि�को एकोहो�रएका ह�न्छौं िक अन्य उपयु� िवकल्पका बारेमा पटक्कै सो । पक्कै पिन सौयर् पम्पह�लाई िनयिमत ध्यान पुइरहनु पन�
ह�न् । साथै यसको सही व् वस्थापनका लािग उपयु� तवरले लेखा राख्नुन पिन ज�री ह�न्छ। अन, यो प्रिविधले अपेि�त सेवा निदन पि
सक् ।
रणनीितक कायर्ह :
•

सौयर पिम्प प्रणालीह� र पिम्प प्रिविध परम्पराग पिम्प प्रणालीह�लाई प�रष् गन� कायर्लाई ध्यान राखेर सभं ाव्यत
अध्यय, िडजाइन, सञ्चाल तथा ममर् सम्भा आिद सबै प� समेिटने गरी आवश्य स्ट्याण्ड र िनद�िशकाह�को िवकास ग�रनेछ ।

८.४ पयार्वरण तथ खानेपानी उत्पादन वृि
िवषय�ेत्र �ेत : पयार्वरणक सरं �ण, पानी विृ द र उत्पाद, नदी सफाइ व्यवस्था र पानीको महु ान सरं �ण र पनु भर्र गन� रहेकोछ ।
िवषय�ेत्र उद्दे : पानी उत्पाद विृ द्ध लािग पयार्वरणक पनु स्थार्प र बचाऊ गन� ।
िवषय�ेत्र नितजा : धेरै पानी उत्पाद भएको ह�ने ।

८.४.१ नदी पयार्वर व्यवस्था
८.४.१.१ नदी स्वास्
“नदी स्वास्” भन्नाल नदीको पयार्वरणी �मता हो जसले प्राकृि बासस्थानम जस्त जल प्रणाली पिन िविभन् स�ू म जीव–ससं ारको
सन्तुल कायम गनर सहयोग पया
ु र्नउँदै । नदी स्वास्थ् मापन िनि�त सचू काङ् कह�का आधारमा गन� ग�रन् जसले कुनै िनि�त मानकस्त
सापे� सामान् वातावरणीय अवस्थाम आएको िवचलनको मात्रालाई इङ्ि गदर् ।

८.४.१.२ नदी सफाइ व्यवस्थापन कायर्�े
नदी स्वास् व्यवस्थापन कायर्�े मल
ू त: नदीह� नै ह�नपु छर तर नदीह�मा मात सीिमत ह�नु ह�दँ नै । यसले पानीका अन् �पह� जस्त तलाउ,
ताल, कृ ितम ताल र यस्त अन् स्रोत समेतलाई समावेश गन�छ ।
भिवष्यम नदी स्वास् अनगु मन कायर्क नदी स्वास्, वातावरणीय बहाव र नदीको मखु ् प्रणालीह� पानीको पनु :िनधार्रणक आधारमा
समग पँजू ीमा आधा�रत खाकाको �पमा नयाँ नदी बेिसन ग�ु योजनाको अङ् गको �पमा अनगु मन ग�रनेछ । नदी स्वास् रणनीितले समायोजन
गनर्पन
ु मखु ् भागह�मा क) स्र �ेत्र प्रिक्र ख) नदी प्रवाह भौितक प्रिक्र (हाइड्रोलो र िजयोमफ�लोजी) ग) पानीको
गणु स्त र िथिग्र रसायन िविध (प्रदू समेत) घ) जलचर र तल्ल तटीय जीवन (फ्लोर, फौना र पयार्वरणी प्रिक्र) रहेका छन् । यो
�ेत्र िवकास योजनाले देशभ�र प्रय गनर सिकने नदी लेखाजोखाको लािग एक खाकाको िडजाइन गन� आवश्यकत रहेको महससु गरे को
छ । समग्र नदी स्वास् अनगु मनको उद्दे िनणर् गन� िनकायह�को लािग सचू ना उपलब् गराउनु हो र पयार्वरणी अवस्थ र नदी
प्रणालीलाई सुच बनाउनु हो ।
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रणनीितक कायर्ह :
•
•
•
•

देशभ�रका नदी प्रणालीह� उपयोग ह�ने गरी रािष्ट नदी स्वास् अनगु मन खाकाको िवकास ग�रनेछ । यसैका आधारमा िनि�त नदी
बेिसन प्रािधकरण स्थाप ग�रने र यसको आफ्न खाका ह�नछे ।
मखु ् नदीको नदी बेिसन ग�ु योजनाका साथै प्रदू ह�ने संभावना समेतको आधारमा िवकास ग�रनेछ ।
नदी स्वास्थ् सचू कांक िवकास गरी िनरन्त अनगु मन ग�रनेछ ।
नदी स्वास्थ् लािग वातावरणीय बहावको व्यवस्था ग�रनेछ ।

८.४.१.३ नदी सफाइको लािग बहाव व्यवस्था
नदी व्यवस्थापन �ेत्रह� एउटा �ेत वातावरणीय बहाव सधु ार गनरु र लेखाजोखा सञ्चाल गनरु पिन ह�नछे र के ही िवकल्पह सझु ाउनु
जसले पयार्वरणी नितजाह�लाई अगािड बढाउनेछ ।
बाग्मत नदी : सन् २०१५ देिख बाग्मत नदीको िनि�त भागह�मा पानीको गणु स्त मापन गन� कायर्क स�ु वात भएको छ । हाइड्रोलो,
फ्लोर, फौना, िजओमफ�लोजी र पानीको गणु स्तरम प्रिक्र तथ्याङ् सङ् कलन गरी िव�ेषण गन� ग�रन् ।
अिधकार सम्पन बाग्मत सभ्यत एक�कृत िवकास सिमितले जल तथा ऊजार आयोगको सिचवालय र िसँचाई िवभागको सहयोगमा बाग्मत
नदीको नदी सफाइ सधु ारोन्मु तफर के ही कायर्ह�क स�ु वात गरे को छ । नदीको मािथल्ल महु ान नाग्मत र धाप �ेत्रह� दईु मझौला
आकारका बाँधह� प्रस् ग�रएका छन् । नदीको बहावलाई ती बाँध िसिजर् जलाशयह�द्वा िनयिमत गन� ल�य रहेको छ ।
हाल ग�
ु �े री ढल प्रशो के न्बाट बहाव िनयन्त्रण  के ही मात्रा प्रशोि फोहरपानी िनबर्ह (Discharging) ग�रएको छ । मेलम्च
खानेपानी आयोजना सम्पन भएपिछ वातावरणको लािग पानी िनधार्रणक अवसर थिपने भएकोले उपत्यकाक नदीह�को सफाइमा यथोिचत
सधु ार ह�नछे ।
शताब्दीऔ देिख बाग्मत नदी यहाँका बािसन्दाह�बाट व्यवस्थ ह�दँ ै आएको छ । मल् काल र अझै त्य भन्द अिघ िनिमर् घाटह�
अिहलेसम् पिन द�ु स् छन् र बाढीले बगाएको छै न । यसले यो देखाउँछ िक काठमाडौ उपत्यकाक बािसन्दाह नदीको स्वभावक बारे मा
जानकार िथए । हालको जथाभाबी शहरीकरणले नदीको बहाव �ेत अत्यन् अितक्रि, उपत्यका िभत्रका पान सबै महु ानह�का थोपाथोपा समेत शहर ितर सोझ्य इएको, ढल लगायत नगरको सबै फोहर िसधै नदीमा िवसजर् गन� ग�रएको छ । प�रणामस्व� उपत्यकाक
नदीह� मतृ प्र: अवस्थामा पुगेक छन् ।

८.४.२ स्रोत सुर�ा, संर�ण र खानेपानी उत्पादन वृि
खानेपानी प्रणालीह� सचु ा�पनलाई िदगो बनाउनको लािग पानीको स्रोतह� संर�ण महत्वपणर ह�न् । पयार्वरणको संर�णले जिहले पिन
प्रितफल इरहन्, यसको सा�ीका �पमा २०४५ /४६ साल देिख स�
ु ग�रएको िशवपरु ी जलाधार संर�ण कायर्क्रम प�ात् त्यस �ेत
उत्सिजर्त मुहानह�को बहावम६ गणु ा सम्म वृिद्ध ह�न पुगेको प्रकरणलाई िलन  । पहाड तथा समथर तराई दबु ै �ेत्रका जनजीिवकाम
आँच आउन थाल्नुका साथै बढ्दो जलवायु प�रवतर्नका दुष्प�रणामह�बाट जोिखममा परेका  ।
मानव उपयोगको साथै कृिष उत्पादनक लािग पानीको उपलब्धत र सभ् अिस्तत र जीिवकोपाजर् दबु ै पहाड र तराईका कृ िषमा आधा�रत
जनताका लािग महत्वपूण रहेको छ । पानीको थोपाह�लाई जिमनमा पनु भर्र र अवधारण गन� वैकिल्प उपायह�को अनसु रण गरी प्राकृि
अवशोषण �ेत्रको सुर र िवकासको माध्यमबा थप पनु भर्रणक अवसरले सक
ु े को मल
ू ह�लाई बढाउन सहयोग गदर् ।
शहरी खानेपानीका महु ान �ेत्र मानव अितक्र र जलवायु प�रवतर्नल धेरै असरु ि�त छन् जनु पानीको स्र प्रदूषण साझा कारण बनेका
छन् र स्रोत ह्र र पानीको स्रोतह� उपयोगमा िववाद आउने गरे का छन् । पानीको महु ान �ेत्रह� अ�श् मानव िक्रयाकलाप र
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जलवायु प�रवतर् जसले पानीको गणु स्त र मात्रा प्रत असर पारे को ह�न्, त्यस् प्रभावब पानीका स्रोतह�लाई सुरि गनर उपय�
ु
उपायह� अवलम्ब ग�रनेछ ।
आजभोिल पि�म नेपालमा पिहला हेल्भेटा र पिछ ग्रामीण जलस्रोवस्थापन प�रयोजनाले आयोजन �ेत्रह� खानेपानीका स्रोतह�
समतापणू र र िदगो उपयोगको लािग एउटा प्रभावका योजना औजारको अभ्या गद� आएका छन् । यसको अनभु व र िसकाइलाई जल उपयोग
ग�ु योजना (WUMP) तयार पानर् सहयोगी िनद�िशकाको �पमा दस्तावेजीक गनर् लािगएक छ । WUMP पद्धितलाई पानी स्रोत
सचू ीकृ त गन� र स्थानी स्तरम सबै िमलेर पानीको उपयोग गनर्क लािग प्रयोग ल्याइएक छ । यो WUMP पद्ध स्थानी अवस्थालाई
मनन गरी स्थानी समस्य समाधान गनर प्रभावका भएको छ । यस पद्धित अभ्यासल पानीका स्रोतह� उपयोगको योजना तजर्मा गन
,
ु
कायार्न्व गन� अिधकार स्थानी स्तरक िनकायलाई नै भएको ह�दा
ँ साना स्रोतह� िदगो सरं �ण गनर सफल भएको अनभु व ग�रएको छ ।
यस प्रकृयामा ज स्थानी ससं ्थाह�क सल
ु ासनमा प्रभावका�र देिखएको छ ।
ं ग्नाता बढी ह�न, त्यिनै स्थानी पानी सश
रणनीितक कायर्ह :
•
•
•

•
•
•

जलाधार पयार्वरण प्रणाल व्यवस्था एक�कृत पानी उपयोगको िसद्धान्तको अवधा बमोिजम सहजीकरण ग�रनेछ ।
सतह र भिू मगत पानीका स्रोतह�लाई प् पन� महु ान �ेत्र प�रभािषत गरी सेवा प्रदायकह�लाई  स्र �ेत्रह� पानीको मात् र
गणु स्तरलाई संर� गनर िजम्मेदा बनाइनेछ ।
ऐितहािसक पानीका स्रोत जस्त ढुङ् गे धारा, कुवा, इनार, तलाउ आिदको प्रय र सरं �ण गरी ती �ेत्रह�लाई मनोरं र सौंदय
स्थलक �पमा िवकास गन� उद्देश् लािग प्रोत्स ग�रनेछ । अपवादको �पमा त्यस् खानेपानीका स्रोतह�लाई पानी अभाव
भएका शहरह�मा खानेपानीको लािग उपयोग गनर अनमु ित िदइनक
ु ो साथै स्र �ेत्र पयार् संर�ण र पानी शद
ु ्धीक गनर लगाइनेछ ।
उपय�
ु िनयमन र मापदण्डक माध्यमल भिू मगत पानीमा अत्यिध दोहन गनर िनषेध ग�रनेछ ।
पानीका स्रोतह� विृ द्ध लािग पनु भर्र िविधलाई पबद्ध ग�रनेछ ।
स्र नक्साङ्क प्रणाली िवकास गरी कायार्न्वयन ल्याइने र तथ्याङ्कलाई रािष् अनगु मन तथा मलू ्याङ्क प्रणाली
रािखनेछ ।

८.४.३ पानी उत्पाद
पानी कम खेर जान िदनु पिन एक प्रकार पानी उत्पाद गरे सरह नै हो भने अक� तफर खेर गएको पानीलाई पनु :प्रय गनरु पिन पानी उत्पाद
गनरु सरह नै हो । महसल
ु को दायरािभत नआएको पानीलाई कम गनरु अक� चनु ौित हो । शहरी खानेपानी प्रणालीह�ब औसतमा ४० % भन्द
बढी पानी महसल
ु को दायरामा नआई खेर गइरहेको देिखन् ।
रणनीितक कायर्ह :
•

थोक पानी उत्पादन तथा िवतर : पवू र–पि�म राजमागर्सँग पवू –र पि�म ‘बल्’ खानेपानी िवतरण पाइपलाइनको लािग संभाव्यत र
िवस्तृ आयोजना प्रितवे तयार ग�रनेछ । यो आयोजना भिू मगत पानीको घट्दो क्रमब प्रभाि तराई–मधेशका बािसन्दाह�लाई
पानीको थोक िवतरणको लािग चरणबद्ध�प कायार्न्व ग�रनेछ । यसले तराई �ेत्र रहेको आस�िनक समस्याबा छुटकारा मात
पाइने नभई िहमाच्छािद भभू ागबाट ताजा पानी तराईको गम� भभू ागका बािसन्दाल उपभोग गरी सन्तुि प्र गन�छन् । देशको उच्
भभू ाग र समथर तराई बीचको श्रृि यस अन्तिनर्भर्रत स्र साझेदारी गन� समदाय
ु ह� बीच भ्रातृत् भावना सबल बन्नुका साथै
बढ्दो आपसी अन्तिनर्भर्रत समेत अपे�ा गनर सिकन् ।
पिछल्लावषर्ह�मा तराईका समथर भूभागह�मा बषार्तको बाढीबाट हरे वषर् बस्तीह� लगायत खानेपानीका मुहानह� डुबानमा पन
क्रम बढदै इरहेको िस्थितमा यस थोक िवतरण प्रणालीले भरपद� आपत्कालीन खानेपानी आपूितर्को स्रोतको �पम
गन�छ ।
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•
•
•

•

िमट�रङ : सबै िनजी धाराह�मा िमटर लगाइनेछ र यिु टिलटीह�ले गैह महसल
ु ीय पानी (NRW) स्वीकाय स्तरम कायम राख्न छन्
यसका लािग संस्थाग �मता अिभविृ द ग�रनेछ ।
मखु ् शहरी �ेत्रह�ब नमनु ाका �पमा स�ु गरी िप्रप िमटर जडानको सम्भाव्य अध्यय ग�रनेछ । त्यसक िसकाइका आधारमा
अन् �ेत्रह�मा क: िवस्ता ग�रनेछ,
जलवायु प�रवतर्नक समस्य र पानीको अभावलाई समाधान गनर “एक घर, एक पनु भर्र खाल्ड” तथा “एक गाउँ एक पोखरी” को
अवधारणा कायार्न्वयन ल्याइने । यसलाई “पयार्वरणी गाउँ वा बस्त” को आधार (Criteria) का �पमा िलइनेछ । साथै श�ु मा
कम्तीम एक प्रदेश एक कृित् जलाशयय�
ु खानेपानी प्रणाली अवधारणालाई कायार्न्व ग�रनेछ ।
ठूला खानेपानी सेवा प्रदायकह�लाई खेरगए पानीलाई कृ िष, उद्य, पनु र्भर, नदीह�को पनु उर्त्थ आिद प्रयोजनका लाि
पनु :प्रय गनर प्रोत्स ग�रनेछ ।

८.५ खानेपानी सश
ु ासन, ससं ्थाग प्रबन तथा �मता िवकास
िवषय�ेत्र �ेत : पानी सश
ु ासन, पारदिशर्त, जवाफदेिहता, सहभािगता, स्तरीकर (Standardization), संस्थाग सवु ्यवस् र
सबलीकरण तथा �मता िवकास ।
िवषय�ेत्र उद्दे : �ेत्र संस्थाह पारदश�, जबाफदेही र सबै समदाय
ु लाई समतापणू र सेवा िवतरणमा स�म र समदाय
ु को सबै �ेत्रह�
सेवाह�बाट लाभ िलन स�म बनाउने ।
िवषय�ेत्र नितजा : 'वाश' �ेत स�म, जबाफदेही र पारदश� भएको ह�ने ।

८.५.१ पानी सुशासनका आयामह�
पानी सश
ु ासनका चार आयामह� रहेका छन् जनु यस प्रक छन् ।
•
•
•
•

सामािजक आयाम : यस आयामले पानीको स्रोतह� समतापणू र पह�चँ र उपयोगको बारे मा के िन्द गदर् ।
आिथर् आयाम : यस आयामले पानीको द�पणू र िवतरण र उपयोगको बारे मा प्रक पादर् ।
राजनीितक आयाम : यस आयामले सरोकारवालाह�को िनणर् प्रिक्र समान अिधकार र सहभािगताको बारे मा के िन्द गदर् ।
वातावरणीय आयाम : यो आयामले पानी र पयार्वरणी सेवाह�को िदगो उपयोगको प्राथिमक�क गछर ।

तलको िचत्र पानी सश
ु ासनका आयामह�मा एक आपसमा अन्तरसम्ब रहेको पिु � गदर् ।
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िचत १८: पानी सश
ु ासनका आयामह�
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cfly{s cfofd

jftfj/0fLo cfofd

;dtfk"0f{ pkof]u

;dfg ;xeflutfsf] cEof;

/fhgLlts cfofd

स्र : water integrity network, 2016
'वाश' सेवाह�को शहरी र ग्राम �ेत्रह� कायर्क्र र व्यवस्थापनलाई िद िदन काननु ी, िनयमकारी र नीितगत व्यवस् ग�रएको छ ।
ितनीह�को सचू ी अनसु चू ी २ मा समावेश ग�रएको छ ।

८.५.१.१ पानी िन�ा: पारदिशर्त, जवाफदेिहता र सहभािगता
पानी िन�ा भन्नाल पानीका सरोकारवालाह� र संस्थाह�ल इमान्दा�रत, समता र व्यावसाियकताक बिु नयादी मलू ्यको आधारम सश
ु ासनका
िसद्धान् पारदिशर्त, जवाफदेिहता र सहभािगता पालन गनर्पन
ु बझु ाउँदछ । िन�ा सावर्जिन चासोको िवषयले महत्वपूण मािनन् र यसले
जबाफदेही 'वाश' प्रणा र सेवाको प्रवाह आधार प्रद गदर् । 'वाश' सेवाह� सञ्चालनम जवाफदेिहताका लािग राजनीित�, नीित–
िनमार्ता, सेवा प्रदायकह� पारदश� र ितनीह�ले गरे को कायर्क िजम्मेवार स्वीका गरी ितनीह�ले गरे को कायर िकन र कसरी गरे का छन् वा
गनर सके का छै नन् भन्न बारे मा जबाफदेही ह�नपु दर् ।
पानी िन�ा त ब आश गनर् सिकन्न ब सचू ना गोप्य रािखन, जव कोही सरोकारवालाह� सहभािगता अथवा छलफलको प्रिक्रयामा वि
ग�रन्, जव काननु िनयमह� प्र� ह�ँदैनन् अथवा कानुन वा िनयमह� पूवार्नुमानय ह�दँ नै न् ।
रणनीितक कायर्ह :
क) तेस� जवाफदेिहता
• यो �ेत्र िवकास योजनाले सेवाग्रा र यो योजनालाई कायार्न्व गनर कोष उपलब् गराउने िवकास साझेदारह�लाई पिन
पारदिशर्ताम सधु ार र जवाफदेिहताका उपायह�को लािग प्रोत्स गन�छ ।
• समग्र 'वाश' �ेत जवाफदेही ह�नछे र यसको कायर्सम्पादन पृ�पोषणमा समदाय
ु , िवकास साझेदार र �ेत्रग
सरोकारवालाह�प्र उ�रदायी ह�नेछ ।
60

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

• प्रिकबद वािषर् समी�ा, वािषर् �ेत्र कायर्सम्पा प्रितवेदन प्रका तथा प्रसा र िनयिमत सरोकारवालाह�को
बैठकले यस �ेत्र पारदिशर्त र जवाफदेिहतामा वृिद गन� छ । िनणर् िलने र कायार्न्व गन� जबाफदेही ह�नपु न� छ त्यसैल िनणर्
प्रिक्र संलग्न सरोकारवालाह� िनणर्यबा प्रभाि ह�नहे � प्र जबाफदेही ह�नछे न् ।
• सञ्चालनक स्तरम व्यवस्था प�ले सहमित ग�रएको योजना र बजेटको आधारमा प्रग प्रितवे पेश गन�छ ।
• 'वाश' िनयामकले �ेत र सरोकारवालाह� बीचको सम्बन्धलाई प्रभाव चासोको �पमा िलन सक्नेप: राज् तफर –िनयामक
नीित र योजनाको खण्डको �पमा िनयाम रहन सक्नेस,सेवा प्रदा तफर – िनयामकले मापदण् अनसु ारको सेवा उपलब् गरायो
िक गराएन भन्ने हन�, र उपभो�ा तफर - संर�ण संयन् छ छै न भन्न सिु नि�तता गन�छ ।
ख) ठाडो जवाफदेिहता
• सगं िठत नाग�रक समाज, सामदा
ु ियक समहू र उपभो�ा सिमितह�बाट ग�रएको सावर्जिन कायर्ले तल्लो स्तरबा पारदश� र
जावफदेिहतालाई वृिद गनर प्रेर गन�छ । िवशेषगरी उपभो�ा संस्थ, नाग�रक समाजको संस्थाग र व्यवस्था �मता बिलयो
बनाउनेछ जसले गदार उपभो�ाको आवाजलाई बल पया
ु र्रई �ेत् नीित र अभ्यासह�लाई सुधा गरी उपभो�ाको अिधकारलाई
कायम गनर सेवा प्रदा र खानेपानी सेवा प्रदायकह�लाई जबाफदे बनाउनेछन् ।
• जबाफदेिहताको औजारको �पमा प्रितवे काडर र सामािजक परी�णले पारदिशर्त वृिद गनर, सेवा प्रदा र खानेपानी सेवा
प्रदायकह� कायर्सम्पादनलाई लेखाजो गरी प्रचार गनर् र खानेप सेवा प्रदायकह�को उपयु� सुध गनर नाग�रकलाई
आवाज प्रदान ग, । यो मोडेललाई देशभ�र नै सञ्चाल ग�रनेछ । जहाँ सेवा ग्रा र खानेपानी सेवा प्रदायकह� सकारात्म
�पमा िलएर छलफल र सहकायर गन� छन् त्यहा सेवा प्रवाह ठोस सधु ारह� ह�नछे न् ।
• यो �ेत्र सञ्चा जगतको संलग्नगताल�ेत्र उपलिब्धह पबद्ध गरी पारदिशर्त र जवाफदेिहतामा वृिद भइ 'वाश' �ेत स�ु ढ
ह�नछे । पानीको मदु ्दालाई रेिड, टीभी, पत्रपित्र कभरे ज बढाउन सके मा सावर्जिन नीित र सधु ारको लािग दबाब बढाउन
सिकनेछ । यो कायर्ल नाग�रकको आवाज सेवा प्रदायकह� सन्नेछन
र सेवामा सधु ार ल्याउ प्रयास गछन् ।
ु
नाग�रक प्रितवे काडर — प�रवतर्नक लािग आवाज : जहाँ प्रभावका िनयमनका लािग प्रशासि �मता र प्रभावका संस्थाक
कमी ह�न् त्यहा समदाय
ु को सँगिठत समहू ले मापदण् लागू गनर तथा सचू ना प्रका गनर लगाई वातावरणीय नोक्सानला कम गनर्क लािग
महत्वपूण भिू मका खेलेका ह�न्छन । नाग�रक समाजले सही सचू ना प्रवाह लािग दबाब िदन लगाउने र खानेपानी सेवा प्रदायकह�
कायर्सम्पादन भएको िढलाससु ्तीलाई प्र-प्रस गनर सिक् भिू मका खेल् सक्दछन ।

८.५.१.२ खानेपानी र सरसफाइमा जनताको अिधकारको सम्मा
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�लाई जनताको अिधकारको �पमा अवलम्ब गद� खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत्र िनम् रणनीितक
कायर्ह�म जोड िदनेछ ।
रणनीितक कायर्ह :
•

•

िवशेषगरी जसको खानेपानीको सेवामा पह�चँ नपगु ी आधारभतू स्तरक 'वाश' सेवामा पह�चँ को कमी भएको छ त्यसक लािग िकन
समदाय
ु ले यो सेवा प्र गनर सके को छै न मखु ् कारणह� (सामािजक–आिथर्, राजनीितक, सासं ्कृित मदु ्दा आिद) प�ा लगाइनेछ ।
खानेपानीलाई मानव अिधकारको �पमा िलँदा ती नाग�रक जसले अिहलेसम् खानेपानीको सेवा पाएको छै नन् ितनीह�लाई पिहला नै
खानेपानी सेवा पाएकालाई भन्द पिहलो प्राथिमक िदइनेछ ।
सेवा प्रदा (सरकारी िनकायह�, सेवा प्रदायक आिद) को ससं ्थाग र व्यवस्था �मता स�ु ढ गरी ितनीह�को वाचा परू ा गनर र
सबै अिधकारवालाह� प्र जबाफदेही र िजम्मेवारीपनम वृिद ग�रनेछ ।
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•

िवशेषगरी खानेपानी सरसफाइ सेवा पह�चँ नपगु ेकाह�को 'वाश' सेवाह�मा अिधकारको दाबीलाई सरु ि�त गनर दावीकतार्ह�लाई
सशि�करण ग�रनेछ ।

सहभािगता, गैरिवभेदीकरण, पारदिशर्त र जवाफदेिहता जस्त मानव अिधकारका िसद्धान् र 'वाश' सरु �ा मानकह� (सरु ि�त, पयार् मात्
र गणु स्त, समतामल
ू क िवतरण, भौितक �पले पह�चँ र आिथर् सामथ्यर् भ्याउन) प्रयोग ल्याइने ।

८.५.२ खानेपानी तथा सरसफाइ नीित, ऐन र िनयमावलीको िवकास
'वाश' �ेत्र पयार् नीित तथा काननु बिनसके का छन् तर ती नीित तथा काननु को कायार्न्व नै अिहलेको मखु ् चनु ौित हो । यसैलाई मनन गरी
अिहले खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन् नीित, ऐन र िनयमावली िनमार्णक चरणमा रहेको छ । यी नयाँ नीित, ऐन िनयमावली बनाउने कायर्ल
हालको 'वाश' काननु ह�लाई एक�कृ त गरी खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत्र एकल काननु र संस्थाग खाका तयार गरी सबै
सरोकारवालाह�लाई समन्वयात् �पमा ल�य प्रा गन� वातावरण तयार गरी सधु ा�रएको, समावेशी र िदगो 'वाश' सेवाह�को
उपलब्धतालाईसिु नि�त गन�छ ।
रणनीितक कायर्ह :
खानेपानी तथा सरसफाइ नीित र काननु ी दस्तावेजह �ेत्र सरोकारवालाह�सँगको बहृ त् छलफल र बहसद्वा तयार ह�न लािग रहेका छन् र
शीघ्र  कायार्न्वमा आउनेछन् ।
•

•

खानेपानी तथा सरसफाइ नीित, ऐन र िनयमावलीमा समावेश भएका प्रावधान : पानीका स्रोत खानेपानी र घरायसी उपयोगको
लािग प्राथि अिधकार, पानी डाइभसर् तथा यसको �ितपिू तर, भिू मगत पानीको दोहन र लाइसेन्सक लािग िनयमन, 'वाश' सेवाह� र
गणु स्त मापदण्डह, स्वतन �ेत्र िनयमन, लागत उठ्ती, सञ्चाल तथा व्यवस्था, सावर्जिन, िनजी साझेदारी, खानेपानी तथा
सरसफाइ सेवामा िनजी �ेत्रलाई लगा गन� वातावरण बनाउने उत्प्रे र सेवा प्रदायक मापदण् अनसु ारको सेवा प्रव गनर नसके मा
दण् ज�रवाना गन� व्यवस् रहेका छन् ।
खानेपानी तथा सरसफाइ नीितले यस �ेत्र उद्दे, रणनीित, सेवाको स्त, कायर्क कायार्न्व, �ेत्र िव�ीय लगानी र समन्वयक
�परे खा िदनेछ । यसले संस्थाग भिू मका र िजम्मेवारीलाई स् पान� छ र के न् र स्थानी स्तरक �ेत्र िनकायह�, स्थानी िनकाय,
उपभो�ा संस्थ समेतलाई योजना तयारी, व्यवस्था र समन्व गनर िजम्मेदा बनाउनेछ । यो नीितले गैर राज् संस्थ जस्त गैर सरकारी
संस्थ, िनजी �ेत, नाग�रक समाज आिदको िजम्मेवार प�रभािषत गन�छ र नीितको व्याख् गन� िभन्नतालाई  कायार्न्वयन
पद्धितह�लाई समाध गनर सहयोग गन�छ ।

८.५.३ ससं ्थाग व्यवस् तथा सबलीकरण
'वाश' कायार्न्व पद्धित मािथदेिख तल र िनमार् व्यवसायद्व िनमार् ग�रने पद्धितलाई माग आधा�रत िविधले प्रितस्थ गरे को छ ।
समावेशी, समदाय
ु को नेतृत्वम स्क�मह�क योजना, िडजाइन र कायार्न्वयन साथै स्थानी स्तरम सञ्चाल तथा ममर्तसंभारक मखु ्
भिू मका पिन समदाय
ु को नै ह�ने गदर् । यो पद्धले समग, एक�कृ त र खानेपानी, सरसफाइ, स्वास् तथा स्वच्छ जस्ता प�ह लाई
समायोजन गदर् ।
'वाश' सेवाह� सम्बद्ध संिवधानमा भएव्वस्थालाई तलक तािलकामा िदइएको छ ।
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तािलका १६ : 'वाश' सेवाह�को सवं ैधािनक प्रावधान
सिं वधानको
धारा/अनसु चू ी
३० (१)
३० (२)
३५ (४)
५६ (२)
अनसु चू ी ५ (११)
अनसु चू ी ५ (१४)
अनसु चू ी ५ (३५)
अनसु चू ी ६ (७)
अनसु चू ी ६ (१९)
अनसु चू ी ७ (१८)
अनसु चू ी ८ (७)
अनसु चू ी ८ (९)
अनसु चू ी ८ (१९)
अनसु चू ी ९ (५)

प्रावधान
प्रत् नाग�रकलाई स्वच र स्वस वातावरणमा बाँच् पाउने हक ह�नछे ।
वातावरणीय प्रदू वा ह्रासब ह�ने �ित बापत पीिडतलाई प्रदूषकब काननु बमोिजम �ितपिू तर
पाउने हक ह�नछे ।
प्रत् नाग�रकलाई स्वच खानेपानी तथा सरसफाइमा पह�चँ को हक ह�नछे ।
राज् शि�को प्रय संघ, प्रद र स्थानी तहले यस संिवधान तथा काननु बमोिजम गन�छन् ।
जलस्रोत संर�ण र बह�आयािमक उपयोग सम्बन् नीित मापदण्
के न्द् स्तरक ठूला िवद्यु, िसँचाई र अन् योजना तथा प�रयोजना
सघं , प्रद र स्थानी तहको अिधकार सचू ीमा वा साझा सचू ीमा उल्ले नभएको कुनै िवषय
तथा यो संिवधान र संघीय काननु मा नतोिकएको िवषय कायर �ेत
प्रद स्तरक िवद्यु, िसँचाई र खानेपानी सेवा, प�रवहन
प्रदेशिभत रािष्ट वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्था
पयर्ट, खानेपानी तथा सरसफाइ
स्थानी स्तरक िवकास योजना तथा प�रयोजनाह�
आधारभतू स्वास् र सरसफाइ
खानेपानी तथा साना जलिवद्य, वैकिल्प ऊजार
िवद्यु, खानेपानी, िसँचाई जस्त सेवाह�

'वाश' सेवाह�सँग सम्बिन् सघं ीय, प्रादेि र स्थानी सरकारको भिू मका र िजम्मेवारीह अनसु चू ी १ मा िदइएको छ ।
नेपालको संिवधानको िसद्धान्तलाई पा गनर द� संस्थाग संयन्त् आवश्यकत पदर्, त्यसक लािग वतर्मा संरचनालाई प्रिकबद
�पमा पनु संरचना गनर िनम्अनसु ारको संरचनागत मोडेल प्रस् ग�रएको छ । तलको िचत २२ र २३ ले 'वाश' सेवाह�को लािग संघीय
संरचना अनसु ारको भिू मका र िजम्मेदारीलाई देखाउँद ।
'वाश'को सघं ीय सरं चनामा, एक प्रमुख संस्थाको �पमा खानेपानी तथा िनकास िवभागको भिू मका िनम्नानुसार ह�नेछ
•
•
•
•
•
•

नेपालको संिवधान अनसु ार, 'वाश' �ेत्रको कायर् िवभाजनमा सवै तहमा जनसंशाधन र पूवार्धम्न्धी कायर् िवभाजन गनर् आवश्;
खानेपानी, सरसफाइ, ढल र फोहर मैला व्यवस्थापनमा िवभाग  नेतृत्वदायी संस्थ; साथै यो संग यो �ेत्रको िवशेष�ह� पिन छ,
त्यसकारण  संघीय  व्यवस्थामा जाने संक्रमणकालीन अवस्बै कायर् र पूवार्धार िवभाग अन्तगर्त रहनु;
िवभागले क्र: आफ्नो कायार्न्वयन कतार्को भूिमक 'वाश'का उप-राष्ट्रीय िव /संस्थाह�मा हस्तान्तरण गन�छ र आफूलाई पू
िनयामक िनकायको �पमा िवकास गन�छ;
योजना अविधको लािग के न्द्रीय योजनाह�को योजना कायार्लयको स्थापना गरी िवभाग बाटै मानव संसाधनको व्यवस्थाप;
प्रादेिशक तहको िवभाग वा िजल्लाको संख्या र भौगोिलकताको आधारमा प्रथम श्रेणीका कमर्चारीको अधीनमा रहने गरी अन्य
संस्थाको स्थापना गन;
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग र यसका प्रादेिशक िनकायह�ले आफ्नो संस्थामा िवशेष� एकाइ गठन गन�छन् ज
म्बिनत
नगरपािलकालाई ठोस फोहरको व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रािविधक सहयोग गनर् स�म;
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•
•

कायर्बोझमा आधा�रत भएर स्थानीयस्तरको कायर्क्रम संचालनको लािग नगरपािलका र गाउँपािलकामा किम्तमा पिन एक इिन्
सब-इिन्जिनयरको िसफा�रस गरीएको ;
संघीय शासन प्रणालीको प�रपालनको संक्रमणकालीन अविध  िवभागले साना तथा स्थानीय तहबाटै सम्पन्न ह�न सक्नेर काय
प्रादेिशक तथा स्थानीय तहलाई िन�ेिपत गद�  केन्द्रीय िनयामक िनकायको �पमा प�रवितर्त ह� वश्यकताका आधारमा  केन्द्
तहका तथा जिटल प्रिविधयु� आयोजना तथा कायर्क्रमह�मा मात्र संलग्।

lrq !(M ÆjfzÆ ;]jfx¿sf] nflu ;+3Lo ;+/rgfdf ljleGg txsf] e“ldsf / lhDd]jf/L
/fli6o of]hgf cfof]u

gLlt, of]hgf, sfof{Gjog,
/ jfz If]qsf] lgodg

cy{ d+qfno

;+3Lo vfg]kfgL ;/;kmfO dGqfno
-/fli6«o ‘jfz’ lgb]{zg ;ldlt_
- /fli6«o ‘jfz’ ;dGjo ;ldlt _
Vffg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefu

of]hgf, jf; k"jf{wf/x¿sf]
sfof{Gjog

of]hgf, sfof{Gjog,
k"jf{wf/¿?sf] d'Vo dd{t
of]hgf / ;fgf
k|0ffnLx¿sf] sfof{Gjog,
;~rfng tyf dd{t /
;a} jfz k|0ffnLsf] ;fgf
ltgf dd{t ;'wf/

‘jfz’ If]q lgofds

k|fb]lzs vfg]kfgL ;/;kmfO dGqfno
-k|fGtLo vfg]kfgL ljefu / jfz ;;_

lhNnf kl/ifb /;dGjo ;ldlt
-vfkf;l8sf / lhNnf jfz ;dGjo ;ldlt_

gu// ufpF kflnsf
-:yfgLo jfz ;dGjo ;ldlt_
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lrq @)M ;+3Lo zf;g k|0ffnLdf k|:tfljt “jfz” ;+:yfut ;+/rgf
रयिष्् ्ोजनय आ्ोग
cy{ d+qfno

:jtGq lgofds
-

/fli6«o jfz िन्�शक ;ldlt
SEIU

/fli6«o jfz समनव् सिमिर

pkef]Qmf
खयनेपयनी ढल िनकयस िबदय्
dxf;+3
पिश�ण के ््
बयगमती सभ्तय एक्कश त िवकयस सिमित

ljifo ;d"x
संसथयगत संरचनय

vfg]kfgL
u'0f:t/
sfo{bIftf
tyf lbuf]kg

Vfg]kfgL af]8{x¿, ;]jf k|bfos
k|fb]lzs jf; ;dGjo
;ldlt
lhNnf jfz ;dGjo
;ldlt

n};;f;
cg'udg tyf
d"NofÍg
hnjfo' kl/jt{g
tyf ljkb hf]lvd
Go'lgs/0f

gu/ jfz ;dGjo
;ldlt
ufp jfz ;dGjo
;ldlt

u|fld0f vfg]kfgL sf]if

k|fb]lzs Vffg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefu
vfg]kfgL ;/;kmfO l8lehg
:yfgLo txx¿
vf kf
af]8x{ ?
Vffg]kfgL
pkef]Qmf
;+:yfgsf
;ldlt
Zfvfx¿

@ If]qut hjfkmb]lxtf

;/;kmfO

Jffz zf;gdf ;'wf/
-!,@,#_

# If]qut ;+j]bgzLntf

:jf:Yo, lzIff, jftfj/0f, ;x/L ljsf; :yfgLo=ljsf; dGqfno

बjकयस
सयझे्यर

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO
;Da4 dGqfno

-c_ u} ; ;

lghL If]q

ljQLo
zx/L jfz

Gfful/sx¿, pkef]Qmf, pkef]Qmf ;+:yf, dxf;+3
1 Sector
! If]qutCapacity
Ifdtf

''वाश'' �ेत्रको पूणर् संकेन्द्रण पिछ हाल प�रकिल्पत 'वाश'को संरचनागत संगठन भन्दा धेरै नै सरल ह�नेछ ।(िचत्१४ हेनर्हो
ु )
रणनीितक कायर्ह :
'वाश' सेवाह�को प्रभावका योजना र कायार्न्वयन बह�–िनकायह�का साथै िजम्मेवारीक दोहोरोपनाले बाधा पया
ु र्मएको छ र यसले गदार् 
र स्रोतह� दोहोरोपना िसजर्ना भएको  । संस्था अनुसारको योजन तयारी र कायार्न्वयन प्राणाली अनुसारको कायार गन� िविभन्
मोडािलटीह�ले गदार �ेत्रगखण्डीकरण बढेको छ । यसलाई िनम्नानुसार संवोधन ग�रने
•
•
•

भूिमका र िजम्मेवारीम स्प िवभाजन : ऐितहािसक र प्रािविधक उत्कृ�ता  र �ेत्रगत कायर्ह�को िवकेन्द्रीकरणक 'वाश'
आयोजनाह�को योजना तयारी र कायार्न्व गन� िजम्मेवार खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बदमन्त्राल ह�नछे ।
भिू मका र िजम्मेवारीक स्प िवभाजनमा सहमित भए प�ात् ससं ्थाग पनु :सरं चना र सम्बिन् ससं ्थाग व्यवस्था �मतालाई स�ु ढ
ग�रनेछ जसले गदार् प्रभावक योजना तयारी र यसको कायार्न्वयन इमान्दारीपूवर्क गनर् सिक
सक
ं ्रमणकाल नयाँ ससं ्थाग व्यवस्था प्रकृ राजनीितक सहमितमा दीघर्काली सोचका साथ िवस्तार ग�रनेछ । इमानदार प्रयासक
अभाव, कायार्न्वयनको लािग स्रोत  र प�रवत लािग प्रोत्साहनको कमीको कारणले गदार् संक्रमणकाल प्रभा ।
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•

नेपालको संघीय संरचनामा 'वाश' �ेत्रको सुशासन र व्यवस्थापनमा अथर्पूणर् असर ह�नेछ जन
ु उपयु� स
पद्धितह� िवकास गरी समाधान ग�रनेछ ।

मोडेलह�, रणनीित र

८.५.३.१ स्थानी संस्थाह�क प्रभावका शासन र व्यवस्थापन सुधार
'वाश' �ेत्र सश
ु ासन िवशेषगरी कायार्न्व वा सञ्चाल स्तरम सघं ीय साथसाथै प्रदेश सहायक काननु मा भर पनरु पन� सघं ीय सिं वधान
प�रकल्पन ग�रएको छ । अब आउने सघं ीय काननु ह�ले 'वाश' ससं ्थाह�क भिू मका र िजम्मेवारीम थप स्प�त िदनेछन् । यद्य, के ही
समयको लािग िनम्नानुसारक ससं ्थाग प्रावध रहने छन् ।
ठूला नगरपािलकाह� : हालका अनभु वह�ले रािष्ट खानेपानी सेवा प्रदा मोडेलमा धेरै कमी कमजोरी र अद�ता, अत्यिध बा�
हस्त�े समेत रहेको देिखएको छ । धेरै देशह�मा स्थानी शहरी 'वाश' सेवाह�को व्यवस्था स्थानी खानेपानी बोडर्ह�ल िवके िन्द
�पमा खानेपानीको सेवामा सधु ार, नाग�रक प्र संवेदनशील रही प्रभावका, िनष्प, सस्त र िकफायती मलू ्यक आधारमा गन� गरे का छन् ।
रणनीितक कायर्ह :
•
•

•

•
•

शहरी 'वाश' संस्थाग सधु ारका लािग स्थानी स्तरक स्वाय खानेपानी व्यवस्था बोडर स्थापन गरी ठूला शहरह�मा िवस्ता
ग�रनेछ ।
यी स्थानी खानेपानी व्यवस्था बोडर्ह�ल नगरपािलकाह�मा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�को व्यवस्था गनर िवस्तृ 'वाश'
योजना, व्यवस्था र सञ्चालनक साथै उपय�
ु संस्थाग व्यवस्, िव�ीय मोडािलटीह� जस्त आन्त�र राजस्, अनदा
ु न र बा�
सहयोग –अनदा
ु न र ऋण आिद तयार गन�छन् ।
ऐनमा व्यवस् भए अनसु ार खानेपानी व्यवस्था बोडर्ल आफै वा सेवा प्रदायकलाई संलग गराई सेवा प्रदायकलाई आवश पन�
लाइसेन् वा संझौता गनर सक्ने  । बोडर्म एक वा एक भन्द बढी नगरपािलकाह�को संलग्नदत, सरकारी िनकाय वा संस्थानल सेवा
सञ्चाल गरे को �ेत पिन ह�न सक्नेन।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्र र िवभागले यसको लािग आवश्य पन� नीित, िनद�शन, प्रािवि सहयोग, कायार्न्वयन लािग
सहयोग र अनगु मन गन�छन् ।
व्यवस्थापन प्रभावका�र वृिद्ध लािग िनम् उपायह�को अवलम्ब ग�रनेछ :
•
•
•
•

पवू ार्धा िवकासको लािग पयार् लगानी जटु ाइनेछ (पानी प्रशो, सङ् कलन र िवतरण सञ्जा आिद) ।
संस्थाग प्रभावका�रता लािग सश
ु ासनमा सधु ार, न्यूनत सेवा र कायर्सम्पा मापदण्डह समेत ।
द� र व्यावसािय व्यवस्था भएको खानेपानी सेवा प्रदायकला(िव�ीय पनु :संरचना, राजस्–महसल
ु विृ द् समेत) स�ु ढ गन� ।
उपभो�ाको अिधकारलाई संर�ण गनर सही िकिसमको िनयमनकारी वातावरण तयार गन� जसले गदार 'वाश' सेवा प्रदायक
आवश्य छन् भन्न उद्देश् परु ा गरोस् ।
• नाग�रकको संलग्नातालाई खानेपान सेवाह�मा ितनीह�को माग र अिधकारको संर�णको लािग र सेवा प्रदायकह�लाई पा
िवतरणको समयलाई पालन गनर पबद्ध ग�रनेछ ।
शहरह� : नेपाल खानेपानी ससं ्था ऐनको दोस् सश
ं ोधन, २०६३ ले ससं ्थानक स्वािमत्व रहेको खानेपानी तथा फोहरपानी सेवा सञ्चाल
गन� कायर्भा तथा सम्पि�लाई अक कुनै िनकायमा हस्तान्त गनर वा संस्थानक प्रणालीह�लाई व्यवस् संझौता अन्तगर कुनै िनजी
कम्पनीह�बा सञ्चाल तथा व्यवस्थापन संलग्नगराउन ढोका खल
ु े को छ ।
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रणनीितक कायर्ह :
• नेपाल खानेपानी संस्थानक अन् शहरह�मा खानेपानी सेवा सञ्चाल गन� �मता विृ द् ग�रने छ,
• स्थानी खानेपानी बोडर्ह�ल आवश्य कोष र प्रािवि सहयोग गन�छन,्
साना शहरह�मा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभो�ा सिमितह� : ससं ्थागत सबलीकर , सम्पि� िसजर्नाको लािग प�रभािष
िजम्मेवारी सिहतको िनयमनकारी संयन्(हाल सम्पि� राज्यको स्वािमत्वमा छ भने उपभो�ाह� सञ्चालक) ममर्तसंभा , िव� लगानी,
लागत उठ्ती र सेवा िवस्तार गन� जस्ता कायर् साना  शहरी �ेत'वाश' सेवाह� वृिद्धका मुख्य अवयवह� ह�न्
यद्यिप उपभो�ा सिमित उत्प्रे�त छन् र ितनीह�
ले बिलयो व्यवस्थापनको सीप देखा , तथािप मानव स्रोतका सबलीक, प्रािविधक
र
आिथर्क स्रोतह�का मुद्दाह� बाँक� नै रहेका छन् । धेरै  शहरह�मा साना  शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको पह�ँच
। पिछ
प्रत्येक उपभो�ा सिमितलाई साधारण तथा अनुकूिल(customized) �मता अिभवृिद्धको आवश्यकता रहेको छ
रणनीितक कायर्ह :
•

जब शहरह�को मागमा वृिद्ध  ह�न्छ उपभो�ा सिमितह�को लािग व्यापार योजना र प्रिक्रया िनद�िशत खाकाको लािग उपयु�
सरं चनाको िवकास ग�रनेछ । यस्तो प्रकारको व्यापार योजनामा खानेपानी सेवा प्रदायकको व्यवस्थापन  , सञ्चालन मापदण्
कायर्िवि, प्रािविधक समस्या समा, सञ्चालन ममर-सम्भा, उपभो�ाको गनु ासो सम्बोधन गन� संयन्त्र र आपत्काल व्यवस्था
िवषयह�लाई समावेश ग�रनेछ । उपभो�ाह�लाई लेखा र िव�ीय व्यवस्था
, आिथर्क प्रितवेदनको तयारी र संपरी�ण
आवश्यकतामा सहयो ग�रनेछ ।
• उपभो�ा सिमितह�लाई खानेपानी व्यवस्थापन बोडर्को स्थापना गनर् प्रोत्सािहत ग�रनेछ जसले ितनीह�को संस्थागत �मता
गरी स्वाय� र स्वतन्त्रसँग ितनीह�का उपभो�ाह�लाई सेवा िदन सक्नेग बना
• उपभो�ा सिमितह�को काननु ी अवस्था सु�ढ गनर् खानेपानी तथा सरसफाइ सम्पि�को स्वािमत्व ितनीह�लाई प्रदान गरी ितन
तोिकएको अिख्तयारी र जवादेिहता सिहत स्वतन्त्र र स्वाय� �पमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह� प्रवाह गनर् सक्नेा तु
ग्रामीणस्त उपभो�ा सिमितह�

ससं ्थाग सबलीकरण, सम्पि िसजर्नाक लािग प�रभािषत िजम्मेवार सिहतको िनयमनकारी संयन् (हाल सम्पि राज्यक स्वािमत्व छ भने
उपभो�ाह� सञ्चाल ह�न)् ममर्तसंभा, िव� लगानी, लागत उठ्ती र सेवा िवस्ता गन� जस्ता काय ग्रामीण खानेपा �ेत्र 'वाश' सेवाह�
वृिद्धका मु अवयवह� ह�न् ।
ठूलो संख्यामा उपभो�ा सिमितह� िजल्ला जलस्रोत सिमितमा दतार् भएका छैनन्  कममात्रले ती स्थापना भएदेिख पुनगर्िठत ह�न सक
छन । ितनीह�को मानवीय, प्रािविधक र आिथर्क स्रोतको सु�ढीकरण गनुर् एक मुद्दाको �पमा नै रहेको छ ।  उपभो�ा सिमितह�लाई
तथा व्यवहा�रक �मता अिभवृिद्धको आवश्यकता रहेको छ
रणनीितक कायर्ह :
•

सगं ठनात्मक र  िव�ीय �मता अिभबृिद्ध र यसको िदगोपन सुिनि�त गनर्का लािग खानेपानी व्यवस्थापन सहकारी संस्था स्थापन
लािग उपभो�ा सिमितह�लाई प्रोत्साहन ग�रने

•

सपं ि�को मािलकको �पमा उपभो�ा सिमितह�को काननु ी हैिसयत बढाइनेछ । यसको लािग उनीह�लाई िनि�त अिधकार र िजम्मेवारी
िदइने छ । यसले सिमितह�लाई सेवा प्रवाह गन� कुरामा थप सुधार गनर्को लािग आफ्नो पहल िलन स्वतन्त्र बनाउनेछ ।
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८.५.४ �ेत्र �मता
अिहले धेरै िवकास साझेदारह� खानेपानी सम्बद्ध सरकारी िनका र उपभो�ाह�लाई प्रािविधक सहयोग प्रदान गनर् खान तथा
सरसफाइ �ेत्रमा लागेका छन । यसले िवभाग र सिमितलाई धे प्रकका तािलमह�, कायर्शाल गो�ी र अवलोकन भ्रमण गराई देशभ�र
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�को गणु स्त र िदगोपना विृ द् गनर सहयोग गन�छ । तथािप , प्रिकबद र ससु ंगत पद्धितह� अभावमा
सरोकारवालाह�ले सञ्चाल गरे का िक्रयाकलाप रािष्ट ल�य प्राि� सोचे जि� प्रभावका ह�न सके का छै नन् ।
�ेत्र सश
ु ासनको प�रप्रे�यब, 'वाश' �ेत्र मखु ् उद्दे भनेको �ेत्र सरोकारवालाह�को ससं ्थाग र व्यवस्था �मता वृिद्(माग र
आपिू तर् दुव) गन� हो । यसले साझा उद्देश् प�रभािषत र प्र गन�, चनु ौितह�को सामना गन� र प्रकट भै रहेका �ेत िवकासका
आवश्यकताह�लाई व्यापक र िद त�रकाले समाधान गन� उद्दे राखेको छ ।
'वाश' �ेत्रस �मता अिभविृ द् र तािलम सामग्रीह� स्ट रहेको छ, तथािप ितनीह�को िवकास संस्थाह�क आफ्नै आवश्यकता
ग�रएकोले �ेत्र सबै सरोकारवालाह�ले ती सामग्रीह� प्रय गरे का छै नन् । धेरैजसो सामग्रीह'वाश' आयोजनाह�को योजना तयारी,
कायार्न्व र िनमार्णम मात के िन्द रहेका छन् र सेवाको िदगोपनालाई कम ध्या िदएका छन् ।
रणनीितक कायर्ह :
•
•

•
•

यस �ेत्र �मता अिभविृ द् िक्रयाकलापह� लािग के ही बजेट छुट्ट्याउनेछ र यसको मापन छुट्ट्या बजेटको आधारमा गन�छ ।
आयोजनाको लागत अनमु ानमा नै बजेटको के ही भाग िनि�त आयोजना �ेत्र मिहला, ग�रब र बिहकरृ ् समहू को प्रािवि �मता
िवकास गरी ग्रामीण ममर्त कायर्, खानेपानी तथा सरसफाइ टेिक्निसय, सब–इिञ्जनीय, इिञ्जनीय आिद बनाउनको लािग समावेश
ग�रनेछ ।
'वाश' �ेत्र �मता िवकास िक्रयाकलापह� िनजी �ेत्र संलग्नछतबढाउन पबद्ध ग�रनेछ ।
रािष्ट 'वाश' एके डेमी (हालको रािष्ट्रय खानेपनी तथा सरसफाई प्रिश�ण) ले िनयिमत �पमा �मता वृिद आवश्यकता पिहचान र
प्रभाव आक गन�छ ।

८.५.४.१ रािष्ट खानेपानी तथा सरसफाइ प्रिश के न्
�ेत्र प्रत् संस्थाल आफ्न तािलमका िक्रयाकलापह� योजना तथा कायार्न्व गद� आइरहेका छन् । जहाँ सिु वधाजनक ह�न्छ त्यहा
आयोजनागत वा िनकायगत बीचमा सहयोगको व्यवस् ग�रने गरे को छ । यी तािलम प्रयासह� के न्द्रिबन् रािष्ट खानेपानी तथा
सरसफाइ प्रिश के न्द्र रहेक । यो प्रिश के न् ISO ९००१ गणु स्त व्यवस्था पद्धितद् प्रमाि प्रिश के न् हो ।
सोच/दूर�ि� : यस प्रिश के न्द् दरू �ि� प्रभावका, कुशल �ेत्र योजना बनाउन र सेवा प्रवाह गनर लािग नेपालको 'वाश' �ेत्रला
योग्, स�म र �ानमय मानव स्रोतबाट सुसिज्जत प हो ।
प्रिश�ण केन्द्रले यस्तो नेपालको प�रकल्पना गरेको छ जहाँ समदाय
ु ले पानी र वातावरणीय संपदाह�को व्यवस्था िदगो �पमा आफै
गदर्छन्  र जहाँ समाजक सबै वगर िवशेषगरी ग�रब र सीमान्तकृतह�ल पिन सेवाको लाभ िलन सक्छन् 
प�रल�य/ध्ये : यस तािलम के न्द् प�रल�य उत्प्रे, द�, उ�रदायी, सम्मािनत र प्रमाि'वाश' �ेत्र व्यवस्था र नीित िनमार्ताह,
आयोजना व्यवस्था र इिञ्जनीय, सेवा प्रव गन� व्यवस्था र प्रािविधकह� सिु नि�तता गन� भन्ने ह�ने । यस प्रिश के न्द्
पारदश�, जवाफदेही र िनष्प काम गन� वातावरणको स्थापन गनर खोजेको छ । यसले नवीनताको िवकास, नयाँ �ान, प्रिव र नीितह�को
पबद्ध गन�छ ।
नेपालमा यो प्रिश के न् सबै 'वाश' तािलम र िवकासका िक्रयाकलापह� नेतृत् गनर् प्रयासरत रह छ । उत्कृ�त के न्द् �पमा 'वाश'
�ेत्र सबै तािलम र िवकासका िक्रयाकलापह� यसले मल
ू धरु ीको �पमा कायर गन�छ । यो प्रिश के न्द् अन् 'वाश' तािलम िदने
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िनकायह�सँग प्रितस्प गन� छै न, ब� यसले यस �ेत्र सबै 'वाश' िनकायका सबै तािलम एकाइह� र अन् तािलम प्रदायक समेत �मता
अिभविृ द् गन�छ ।
रणनीितक कायर्ह :
•

•
•

•
•

यस प्रिश के न्द्र�मता विृ द् गरी रािष्ट 'वाश' एके डेमी बनाइनेछ । यसलाई 'वाश' �ेत्र अनसु न्धा गन� स्प अिधकार िदइनेछ
जसले नीित, अभ्या र जनतालाई सशि�करण गन� बीचमा सश� कडीको स्थापन गनर सकोस् । प्रािवि मदु ्दा जस्त : क) उपय�
ु
प्रिविध जो सामािजक–आिथर् र वातावरणीय �पमा राम् छन् ितनीह�को िवकास र इ�तमीकरण ख ) सामािजक मदु ् जस्त :
सामािजक गितशीलता र ितनीह�को व्यवस्थापक सीपह�, बजारीकरण र व्यापारक अवसर, कायार्न्वयन लागत लाभ अनमु ान, र
ग) जीिवकोपाजर् र उत्पादनम असर जसले सरु ि�त पानी र सरसफाइमा पह�चँ उपलब् गराउँछ ।
खानेपानी �ेत्र व्यवसायीह, इिन्जनीय, वै�ािनक, परामशर्दात, नीित–िनमार्त, उपभो�ा सिमितका सदस्, उपभो�ा र अन्
सरोकारवालाह�लाई तािलम िदने ।
खानेपानी �ेत्र सरकारी िनकाय, नगरपािलका, िजिवस, गािवस, समन्व सिमित, खानेपानी बोडर, खानेपानी सेवा प्रदा, शैि�क
तािलम के न् तथा अनसु न्धा संस्थ, गैर सरकारी संस्थ, िनजी �ेत, उद्य, उपभो�ा सिमित, उपभो�ा र समदाय
ु को लािग पिहचान
ग�रएका आवश्यकताह�मा आधा�रत रहे �ेत्र �मता िवकासको लािग तािलम सञ्चाल गन�छ ।
प्रिश के न्द् यसको सञ्जाल िवस्तार गर Academia सँग 'वाश' �ेत्र लािग रािष्ट र अन्तरार्िष स्तरम साझेदारी िनमार् र
सञ्जा गनर खानेपानी सञ्चाल साझेदारी (WOP, WUAP) जस्त कायर्क्रमलाई िनरन्तरतइनेछ ।
यस प्रिश के न्द्रल'वाश' �ेत्र सबै िनकायको तािलमका लािग तािलम मापदण् िनधार्र गन� अिधकार िदइनेछ । 'वाश' प्रिश,
'वाश' संस्थ, ग्राम ममर्त सम्भ कायर्कतार्ह� लािग लाइसेन् िदने अिधकार समेत िदइनेछ । त्यसै गर, यसलाई तािलम कायर्क्
उपय�
ु र स�म सरोकारवालाह�लाई franchising गनर्(प्रिश के न्द्रको तािलम कायर्क्रम गनर ् र  केन्द्रले स्वीकार गर
प्रमाणपत्र) सक्ने  अिधकार िदइने छ 

८.५.४.२ �मता िवकास गु� योजना
यस प्रिश के न्द् भखर्र िवस्तृत �मत लेखाजोखा गन� कायर सम्पन गरी के न्द्रद स्थानी र समदाय
ु स्तरक उिचत लि�त समहू ह� र
तािलमको लािग िविभन् स्तरम ढाँचाह� (Modules) पिन पिहचान ग�रसके को छ । संस्थाग, सञ्चालनग र प्रािवि आवश्यकताक
आधारमा �ेत्र �मता अिभविृ द् योजनाको िवकास गरी वतर्मा र भिवष्यक �मताको आवश्यकतालाई पूर ग�रनेछ ।
रणनीितक कायर्ह :
•
•

�ेत्र �मता अिभविृ द् सम्बन् आवश्यकत एक�कृ त �पमा र प्रिश के न्द्रल"उत्कृ�ताको केन”को �पमा सञ्चाल गनर यस
तािलम के न्द् �मता अिभविृ द् कोषको स्थापन ग�रनेछ ।
ग्राम 'वाश' संस्थाह�क तल
ु नामा शहरी 'वाश' व्यवस्थापन पद्धित अझै िवकिसत भइरहेका छन् । िजम्मेवा संस्थाह द्र
गितमा बढेका शहरी बस्तीह र द्र गितमा भएको शहरीकरण र नगरपािलकाह�को विृ द्ध खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा परे को
दबाबले अप्ठेरोम छन् । शहर बासीह�को लािग राम् योजना र खानेपानी तथा वातावरणीय सरसफाइको, तरल फोहर र िदसाजन्
लेदो समेतको व्यवस्थापन सेवाको लािग खानेपा �ेत्र व्यवसाय र सेवा प्रदायकह�को �म विृ द् गनर आवश्यकत रहेको छ ।
प्रभावका शहरी 'वाश' व्यवस्थापन लािग संस्थाग �मता िवकास र िव�सनीय �ेत्र व्यवसायीह�क िवकासको लािग
लगानीमा ध्या िदनु आवश्य छ ।
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८.५.४.३ �मता अिभविृ द् संि�� िविध र मागर्दशर
�ेत्र िनकायका साथसाथै रािष्ट 'वाश' प्रित�ान �मता अिभविृ द् म्यानुअ र मागर्दशर्न िवकास र स्तरीकरण गन एकै साथ कायर गन�
छन् र यो प्रिक्र िसकाइको प्रिक्र एक�पता िनमार् गनर सहयोग पया
ु र्◌ाउने।
रणनीितक कायर्ह :
•

�मता अिभविृ द्ध लािग तयार ग�रने 'वाश' म्यानुअ, मागर्दशर र अन् तािलमसँग सम्बिन् सामग्रीह� समी�ा,
अद्याविधकरण र अनसु रण ग�रने छ । मखु ् गरे र लैङ् िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण खाका, शहरी खानेपानी सेवा
प्रदा, िवपद् जोिखम न्यूनीकर, आपत्काली पवू र्तयार र उद्धार तथा रा लगायत अन् पिहचान ग�रएका �ेत्र समावेश
ग�रनेछ ।

•

तािलम पाठ्यक्रम तयारी वं स्तरीकरण गन� कायर्का लाि UNICEF, JICA (WASMIP project), ADB, WHO, FINIDA
आिद जस्ता दात्री िनकायह�बाट सहयोग जइनेछ ।

•

शहरी र ग्राम 'वाश' सेवाको लािग िविभन् प्रकार प्रािवि साथै सञ्चाल ममर्त सम्भ म्यानुअलक पिन आवश्यकत पदर् र
ती म्यानुअलह�  उपभो� लि�त गरी अग्रे र नेपाली भाषामा तयार ग�रनेछन् ।

८.५.४.४ मानक�करण
मानक�करण साधारण अथर्म कायर, बस्त, उत्पाद र िविधह�को प्रािवि मानक, िवकास र कायार्न्व गन� प्रिक हो । यसले अिधकतम
अनक
ु ू लता, अन्त–सञ्चालन संभाव, सरु �ा, दोहोयार्भउने संभावन वा धेरै महत्वपूणर्�पमा गुणस्तरलाई सह पया
ु र्कउनसोच राखेको छ ।
यसले परम्परागत�पमा चलेक प्रिक्रया बजारीकरण गनर सहजीकरण पिन गनर् सक्ने।
रणनीितक कायर्ह :
• प्रािवि प्रिक्र मानक�करण : प्रािवि प्रणालीह�लाई आवश पन� िविभन् प्रकार नम्ह� िवकास ग�रनेछ ।
प्रािवि मानक खासमा समान इिञ्जनीय�र वा प्रािवि मापदण्, िविध, प्रिक र अभ्यासह� स्थापना ग एउटा औपचा�रक
दस्तावे हो । प्रािवि मानकह� िनम् प्रकका ह�न सक्न् : मानक िविश�ीकरण, िविश� परी�ण िविध, स्ट्याण्ड सञ्चाल
कायर्िविधह, स्ट्याण्ड मागर्दशर, स्ट्याण्ड प�रभाषा र स्ट्याण्ड एकाइ आिद ।
• सामािजक प्रिक्र मानक�करण : 'वाश' �ेत्र अन् िवषय �ेत्रह�सँग सल
ं ग्नयतरहेको छ जस्त सामािजक, आिथर् िव�ीय,
सञ्चा आिद �ेत । यो प�रप्रे�य िविश�ीकरणले समन्वयक समस्यालाई समाधा गन� सिु नि�तता िदने ह�नु पछर , जसमा परस्पर सुसंगत
आपसी िनणर्यक माध्यमल सम्बिन् सरोकारवालाह�ले आपसी लाभ प्र गनर सक्छन । यसैले, िविभन् प्रकार मानकह� स्थािप
ग�रने छन् जसले मािनसह�लाई प�रचालन गनर, ितनीह�सँग अन्तरिक् गनर र अन् यस्त कायर गन� द�तामा सधु ार ह�नछे ।
• सेवा र उत्पादनक िविश�ीकरण : एउटा स्ट्याण्डडर िवकास ग�रनेछ जसले 'वाश' सेवा प्रदायकह�लाई ितनीह� ध्या
उपभो�ाह�लाई राम् सेवा िदनेमा के िन्द गनर स�म बनाइनेछ साथै तेस्रो पाट�को माध्यमद संबद्ध संस्थाको सफलतालाई मान
प्रद ग�रनेछन् ।
• सबै ठूला 'वाश' संस्थाह�लाई िनि� अन्तरार्िष मान्यत प्र संस्थाबा प्रमाणीकरण लािग प्रोत्स ग�रनेछ । त्यसै गर, िवशेष
वणर्न तयार गन, सेवा प्रदायकबाट उपयोगमा ल इने वा उत्पादन ग�रने कुनै पिन बस्तु वा से, स्वीकृत फेरबदल  वं िनमार्ण वा ख�रदका
िनणर्यह� स्तरीकरण ग�रन ।
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८.५.४.५ िसकाइ आदान-प्रदान कायर्क्
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्राल, �ेत्र �मता अिभविृ द एकाइ माफर ् यस �ेत्र भएका िसकाइह�को आदान-प्रद गन� बैठक मािसक
�पमा गन� प्रब गरे को छ । धेरै �ेत्र िनकायह� र व्यावसािय व्यि�ह�ल यस िसकाइ आदान -प्रदान भाग िलन सक्नेवछनर यसले
�ेत्र सचू ना र �ानको प्रस गन� मञ् प्रद गन�छ ।
रणनीितक कायर्ह�:
•
•
•

िसकाइलाई आदान-प्रदान गनर् वषर्भ�र सञ्चालन ग�रने कायर्ह� भएको वािषर्क पात्रो तयार गरी प्र ।
आदान-प्रदान गन� कायर्लWebinar को �पमा स�ु वात ग�रनेछ जसले गदार् स्थानीय स्तरले पिन लाभ िलन सक्ने
यस �ेत्रको �ानको कमीको लेखाजोखा गरी िसकाइ आद-प्रदानको लािग प्राथिमकता पिहचान गरी कायार्न्वयन ग�

८.६ 'वाश' कूटनीित तथा �ेत्रगत एकत्र
िवषय�ेत्र �ेत : 'वाश' कूटनीित, सञ्जा, सञ्चा, प्रवद, �ेत्र एकत्रीक, रािष्ट छलफल, गठबन्ध िनमार्, आपिस
जावफदेिहता, आबद्ध र सामञ्स्यीकर र �ेत्र सा�श्यत ।
िवषय�ेत्र उद्दे : 'वाश' �ेत्र िनरन्त संवाद गन� वातावरण तयार गन� रहेको छ ।
िवषय�ेत्र नितजा : 'वाश' �ेत एकित्, सामञ्स्पणू र र आबद भएको ह�नछे ।

८.६.१ खानेपानी कूटनीित
'वाश' कूटनीितको उद्दे पानीका स्रोतह�को वतर् अवस्था  ितनको व्यवस्थापनका ला पयार् कूटनीितक समाधान आवश्य छ भनी
चेतना जगाउनु हो । यसले जल सरोकारवालाह�लाई पानीको अभाव र त्यसको अव्यवस्थापनको कारणले िसजर्ना ह�ने तनावको आकलन,
रोक्नेज र उद्धार तथा राहत प्रदान गन� �मविृ द्ध ह�ने गरी �ानको संप , त्य �ेत्र प�रप्रे�य अनभु व र िविधह�को ढाँचा प्रदान गछर् ।
यो पद्धित वतर्मानका हाम्रा ठू-तनावकारक ह�को प�रवेशमा उपयोगी सािवत ह�न सक्नेछ । यसले अल्प र दीघर्कालीन सहका�रताल
साझा लाभ, समावेशी बह�-�ेत्र सरोकारवालबीचको सम्झौताह� र िदगो संस्थागत व्यवस्थाको माध्यमबद्धर्न गदर

८.६.२ समन्व, सञ्जा, सञ्चा र पबद्ध
८.६.२.१ योजना तजर्मा र समन
्व
ु
योजना तजर्मा
ु :
ग्राम खानेपानी तथा सरसफाइ रािष्ट नीित तथा रणनीित, २०६१ ले सेवा प्रवाह लािग िजल्लालाई प्रधा िदएको छ । नेपाल संघीय
प्रणाली जाँदा संघीयताको स्व� र प्रद संरचना अनसु ार तीन तहमा 'वाश' सेवाह�को िजम्मेवार संघीय सरकार, प्रद सरकार र स्थानी
तहह�मा ह�नछे । नयाँ नीितगत प्रावधानह�लाई कायार्न गनर दीघर्काली राजनीितक सहयोगको लािग बिलयो उपकरण उपलब् गराउनु नै
महत्वपूण ह�नछे ।
रणनीितक कायर्ह :
•

िजल्लाम स्थानी सरकारी एकाइ र सरोकारवालाह�को कायर्क्रमह�लाई सम गन� कायर्लाई िजल् खानेपानी, सरसफाइ तथा
स्वच्छ समन्व सिमितले सहयोग गन�छ । िजल्ल 'वाश' समन्व सिमितको अध्य�त िजल्ल समन्व प�रषदको अध्य�ल गन�छन् र
िजल्ल 'वाश' योजनाको प्रभावका कायार्न्व र अनगु मन गन� अिधकार पिन यसैलाई ह�नेछ ।
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•

स्थानीय स्तर कायार्न्व ग�रने सबै आयोजनाह� नगरपािलका/गाउँपािलका प�रषद्को एक�कृ त भागको �पमा िजल्ल 'वाश'
उध्वर्गा पद्धितब संघीय/स्थानी काननु का प्रावध अनसु ार तयार ग�रनेछन् ।
• 'वाश' योजना तयारीको लािग नगर/गाउँ प�रषद् नै तल्लो िनकाय ह�नेछ ।'वाश' कायर्क्रमको लािग /गाउँ प�रषद्ले प्राथिमक�करण गर
योजना छनौट गरे प�ात् प्रािवि , सामािजक, वातावरणीय र आिथर्क प�ह�को संभाव्यता अध्ययन ग�रने छ । सबैभन्दा संभ
आयोजनाह� संघीय, प्रादेि वा स्थानीयतहका िनकायद्वारा आयोजनाको कायार्न्वयन ग�रने
• स्थानीय'वाश' योजनाह� स्थानीय प�रषद्ले स्वीकृत गरे प�ात् स्प� �पमा तीन वगर्मा िवभाजन ग�रनेछ) पह�चँ नपगु ेको ठाउँमा पगु ्ने
ख) कायर्द�तामा सुधार गन� ) सेवाको स्तर वृिद्ध  गन� र जलवायु प�रवतर्न अनुकूलन तथा िवपद् प्रितरोधी िसद्धान्तलाई मन
• रािष्ट्रय र स्थानीय दुवै स्तरमा तथ्याङ्कमा आधा�रत योजना र िनणर्य प्रिक्MIS/DSS र GIS प्रिविधको उपयोग ग�रनेछ
• स्थानी स्तरमा 'वाश' �ेत्रको लािग सबै कोषको जावफदेिहत 'वाश' योजना नै ह�नेछ र खचर्को लेखाजोखा िनयिमत अनुगमन र
संपरी�णका माध्यमबाट ग�रनेछ ।
समन्व:
''वाश'' �ेत्रमा िविभन्न क, बाटा र दाताह� (doers, doors and donors) छन् । धेरै पिहले देिख नै आ-आफ्नो साधन र �ि�कोण अनुसरण
ग�ररहेका छन् । त्यसैले'वाश' �ेत्र अित खण्डीकृत र असमिन्वत रहे ।
िचत्२२ र २३ मा देखाइएको �ेत्रगत संस्थागत खाका अनुसारको िविभन्न स्तरका समन्वय सिमि िनद�शक सिमितको बनौट तािलका
१७ मा िदइएको छ ।
तािलका १७ : �ेत्र िनद�शक एवं समन्व सिमितह�
स्त
वतर्मानक नाम
प�रवितर् नाम
कैिफयत
रािष्ट
रािष्ट सरसफाइ तथा स्वच्छ िनद�शक सिमि रािष्ट खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सम्ब
िनद�शक सिमित
मन्त्राल सिचवले नेतृत् गन�
रािष्ट सरसफाइ तथा स्वच्छ समन्व सिमि रािष्ट खानेपानी, सरसफाइ तथा
खानेपानी तथा सरसफाइ सम्ब
स्वच्छ समन्व सिमित
मन्त्राल सहसिचवले नेतृत्
गन�
िवषयगत कायर समहू ह� (८)
िवषयगत कायर समहू ह� (११)
नेतृत्– सरकारी, सहनेतृत् –
िवकास साझेदारले गन�
प्रद
�ेत्र 'वाश' समन्व सिमित
प्रादेि 'वाश' समन्व सिमित
प्रादेि खानेपानी िवभागको
महािनद�शक
िजल्ल
िजल्ल 'वाश' समन्व सिमित
िजल्ल 'वाश' समन्व सिमित
िजल्ल समन्व प�रषद् अध्य
नगरपािलका नगर 'वाश' समन्व सिमित
नगर 'वाश' समन्व सिमित
मेयर
गाउँपािलका गाउँ 'वाश' समन्व सिमित
गाउँ 'वाश' समन्व सिमित
गाउँपािलका अध्य
रणनीितक कायर्ह :
•

खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई समायोजन गनर् हालको रािष्ट्रय सरसफाइ तथा स्वच्छता िनद�शन सिमितलाई रािष्ट् ,
सरसफाइ तथा स्वच्छता िनद�शन सिमितमा प�रवतर्न ग�रनेछ । यसको नेतृत्व खानेपानी तथा सरस सम्ब मन्त्रालयको सिचव
स्थानीय िवका, िश�ा, स्वास्थ्य मन्त्रालयह�सँगको िनकटतम समन्वयमा गन�छन् । जुनसुकै सहयोगको मोडािलटीह�मा कायर्
यसले 'वाश' सेवाह�को िवकासका लािग िनरी�ण र िनद�शन िदनेछ, र यसले प्र� संस्थागत जवाफदेिहता सुिनि�त गन�
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•

यस्तै प्रकारले हालको रािष्ट्रय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय सिमितलाई रािष्ट
, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्
सिमितमा पनु गर्ठन ग�रने र यसले �ेत्रको सुसंगत र व वसाियक योजना बनाउन अनमु ित िदनेछ जसले गदार् समन्वयमा सुधार ह�नेछ
सिमितको नेतृत्व खानेपानी तथा सरसफाइसम्ब मन्त्रालयका–सिचवले गन�छन् ।
• के न्द्र र स्थानीय स्तर दुवैमा  समन्वय सिमितह�को का बनाई स�ु ढ ग�रनेछ जसले उनीह�को योजना बनाउने र समन्वय गन�
कायर्को अझ प्रभावका�रता बढाउने
• रािष्ट 'वाश' �ेत्रगत वािषर्क समी�ाको आयोजन ग�रनेछ । प्रत्येक वािषर्क  समी�ाको ला , प्रस्तुितकरण र योगदानह� पू
िनधार्�रत िवषय�ेत्रह�द्वारा िनद�िशत ह�न, यी िवषय�ेत्रह� �ेत्रको हालको ि , नीित र कायार्न्वयन अनुभवबाट िसिजर्त भए
ह�नेछन् ।
• वािषर्क  समी�ाले �ेत्रको प , िवषय�ेत्रगत कायर् समूहको उपलिब्धको आकलन गन�छ  र अक�  समी�ा अविध सम्मको
कायार्न्वयन योजनाह� तैयार गन�छ
• �ेत्रगत प्रगितह�को जनस्तरमा प्र, स्थानीयस्तरका सफलताह�बाट पृ�पोषण िलनका लािग �ेत्रीयस्तरका �ेत्रगत स
आवश्यकतानुसार आयोजन ग�रनेछन ।
• पिहचान ग�रएका प्राथिमकतामा आधा�रत रह , मन्त्र /िवभागका बीचमा िनिदर्� सम्झौताह� ग�रनेछ । यसले �ेत्रगत संपक
सहकायर्को संभावनाह�लाई सु�ढ गन�छ 
�ेत्रगत �मता अवृिद एकाइः
सन् २००९ मा मन्त्रालय अन्तगर्त यस्को स्थापना भए देिख नै �ेत्रगत समन्वय र �ान व्यवस्थापनलाई समथर गनर्कालािग यो मखु ्य
साधन बनेको छ । यसले महत्वपूणर् �ेत्रगत िवकासको प्रकृयाको लािग �ेत्रको सिचवालय र सहजकतार्को �पमा का , उदाहरणको
लािग- 'वाश' नीित , ऐन र योजना ( SDP) को मस्यौदा लेख , खानेपानी सेवा प्रदायकह�क बेन्चमािकर्ङ्ग र कायर्सम्पादन आं
सम्न्धमा �मता िवका, �ेत्रगत संचार रणनीित र रािष्ट्रय खानेपानी तथा  इ प्रिश�ण केन्द्रसँगको समन्वयमा �मता िवकास र
संसाधन िवकास आिद ।
रणनीितक कायर्ह :
•

•

�ेत्रगत �मता अिभवृिद्ध  एकाइलाई �ेत्रमा नीितगत , समन्व, जवाफदेिहता र संवेदनशीलता जस्ता हाल मुख�रत चुनौितह�को
समाधान गन� कायर्ह�मा संलग्नर गराइनेछ 'वाश' िनद�शक सिमित र समन्वय सिमितह�को सिचवालयको �पमा काम गन� कायार्त्
िजम्मेवारी िलन स�मबनाउन के वल यसको हालको भिू मकालाई िवस्तार गरेर मात्र संभव देिखन
यो एकाइको मखु ्य भूिमका �ेत्रगत सुशासन र प्रभावका�रत बद्धर्न गनर् नीित तथा मागर्दशर्नको , नीित अनपु ालनको अनगु मन,
�ेत्रगत िवकास योजनाको कायार्न्वयनको लािग आधार तयार गरी सहज, वािषर्क �ेत्रगत समी�ाको आयो, िसकाइको आदानप्रदान र नवीनताको माध्यमबाट �ेत्रगत िवकासको लबद्धर्न गनुर् ह�नेSEIU का प्रमुख उद्देश्य िनम्नानुसार ह�न
o ''वाश'' िनद�शन सिमित र समन्वय सिमितह�को सिचवालयको �पमा यसले �ेत्रगत प्रभावका�रता र समन्वय र सुशासनमा
ल्याउने ।
o ''वाश'' SDP को िनमार्ण र कायार्न्वयनमा सहजी, प�रमाजर्न र अनुगमनमा सहयोग गन
o खानेपानी तथा सरसफा इ सम्बदमन्त्रालयलाई सहयोग  , नीितलाई स�ु ढ गन� । यस्तो कायर् नीितगत संवाद र संगठन िवकास
�ेत्रगत आकलनका िवशेष कायर्ह�को कायर्न्वयनका माध्यमबाट
o उ�रदाियत्, पारदिशर्ता र जवाफदेिहतालाई सु�ढ गनर् सा, संयन्त्र र िनद�िशका तयार गन
o बािषर् 'वाश' �ेत्र  समी�ा आयोजन गन� बािषर्क कायर्संपादन प्रितवेदन  र सेवा प्रदायकह�को वेन ्चमािकर्
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o �ेत्रले पिहचान गरेका प्राथिमकताको आधारमा अनुसन्धान र िवकासका काय, िसक्नेर र िसकाउने कायर्क्रमह� माफर्त नवीन
�ान व्यवस्थापनलाईबधर्न गन� 
o व्यवसाियक कायर् योज , बजेट र समिपर्त कुशल मानव संसाधनले यु� गरी SEIU लाई मन्त्रालयको संगठन िभत्र पूण
ससं ्थागत ग�रनेछ । SEIU को “�ेत्रगत सुशासन र उ�रदायी क- Sector Governance and Accountability Fund” मा
पह�चँ ह�नेछ । यसमा रािष्ट्रय बजेट र इच्छुक िवकास साझेदारीह�को योगदान ह�ने

८.६.२.२ सञ्जा
गत पाँच वषर्का प्रयासह�ले यो �ेत्र छ�रएर  , बह�–सरोकारवाला संस्थागत संरचनाबाट सा ञ्स्यय, सहकायार्त्मक र प्रभावक
वातावरण तफर ् जाने प्रयासको प्रितफल देिखएको छ । देशभ�र सञ्चालन भएको सरसफाइ अि
'वाश' समन्वय सिमितह�को
संय�
ु �पमा कायर् गन� मोडािलट , सञ्जाल र सरोकारवालाह�को सहकायर् , िवशेषगरी िजल्ल स्तरमा प्रभावका�रता देखाएको छ । स
उद्देश्य र योजनाको ला िवगतमा सफलतापवू र्क सम्पन्न भएका रािष्ट्य
,
र संयु� �ेत्रगत समी�ाह�ले सबै �ेत्रगत संस्थ
आत्मिव�ास र प्रितबद्धता बढाएको भएत, सहयात्रीबाट यसको पालन राम्ररी भएको देिखँदैन
िवषयगत कायर समूहह� : पिहलो सयं �
ु �ेत्र समी�ा २०६८ प�ात् पाँच वटा िवषयगत कायर समहू का साथै तीन अन्तिनर्ि
िवषयह�को स्थापन ग�रएको िथयो । पिछ तीन वटा अन्तिनर्ि िवषयह�लाई पिन कायर समहू मा बदिलयो । यी िवषयगत कायर समहू ह�ले
प्रत् िवषयह�मा मखु ् मदु ् पिहचान गरी कायर योजना बनाई �ेत्र प्रथिमक तोक� �ेत्र कायर्सम्पा प्रितवेदन िवकास गनर
सघाएका िथए । २०७१ सालमा सम्पन दोस् �ेत्र संय�
ु समी�ा पिछ थप शहरी 'वाश' कायर समहू गठन गरी शहरी सरोकारवालाह�लाई
पिन यही एकल प्लेटफमर् ल्याई  शहर 'वाश'का चनु ौितह�लाई समाधान गनर प्रय ग�रएका छन् ।
रणनीितक कायर्ह :
•

िवषयगत कायर समहू ह�लाई �ेत िवकास योजनाको िवषय �ेत अनसु ार पनु :संरचना ग�रनेछ र सरकारी नेतृत् र िवकास साझेदारको सह–
नेतृत्वम वािषर् �ेत्र समी�ाको सझु ाव अनसु ार कायर योजना बनाइनेछ ।

•

हरे क कायर् समूहमा यथोिचत संख्यामा सदस्यह� रहने वस्था ग�रने । कायर् समूहका सदस्यह�को सूच SEIU को वे बपेजमा
रािखनेछ, यसले सदस्यह�मा सकृयता वं उ�रदायी भाव जगाउन मद्दत पुयार्रउ ।

•

प्रत् कायर्ग समहू ले �ेत्र �मता अिभविृ द एकाइ, मन्त्र र सरोकारवालाह�को बीचमा आ–आफ्न उपलिब् िनयिमत �पमा
एक आपसमा आदान-प्रद गन�छन् ।
�ेत्र �मता अिभविृ द् एकाइले िवषयगत कायर समहू ह�लाई समानान्त समन्वयक लािग सहयोग गन�छ ।

•

• पानी िन�ाको पबद्धर्नको लािग अन्तरार/�ेत्रीय गन्न बनाइनेछ ।
�ेत्र सरोकारवालाह�को समूह :
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ रािष्ट्रय /रणनीित, २०६१ र शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीित , २०६७ ले �ेत्रगत छलफल
समन्वयको लािग �ेत्रगत सरोकारवालाह�को स (SSG) गनर् सिकने स्प� व्यवस्था गरेका छन् । सरोकारवाला समूहको बैठक वािषर्क
�ेत्रको प्रगित समी�ा र �ेत्रले आजर्न गरेको �-प्रदान गनआयोजन गन� ग�रएका छन् ।
�ेत्रगत िव सको लािग , स बै सरोकारवालाह�ले सामिू हक प्रयासमा समन , सामञ्स्य र तालमेललाई प्रमुख चासोको �पमा छल
ग�रएको छ । ११ औ ं SSG को नितजाको �पमा ५ वटा िवषयगत कायर् समू (TWG) ह� गठन ग�रएको िथयो । यी िवषयगत समहू मा थपु ्र
बैठकह� आयोजना गरी गहन छलफल ग�रएको िथयो । यसले यस �ेत्रमा हाल अविस्थत मुद्दाह�को पिहचान गनर् र �ेत्रको राम्र
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लािग िसफा�रसह� िदनेछ । प्रत्य िवषयगत समहू को िस्थित पत्र सरोकारवाला बीचको यस्तै संयु� र सहमतीय प्रयासको नितजा हो
िवषयगत समहू को बैठकको प्रिक्रया र गितशीलताले सरोकारवालाह�को बीचमा भरोसा र िव�ासको वातावरण खडा गरेको छ । यसले ल,
�ि�कोण र प्रयासकोको सुसंगित तफर् लि�त ग�रएको योजना तजुर्माको लािग एक �ेत्रगत �बनाउनेछ ।
रणनीितक कायर्ह�:
•

अब उप्न् सरोकारवाला समहू को बैठक र बािषर्क �ेत्रगत समी�ाको आयोजना सँगसँगै ग�रनेछ । सरोकारवाला समूहको बैठक
�ेत्रको कायर्सम्पादनको स, सञ्जाल िनमार्ण र एक आपसमा िलंकेज बढाउनमा केिन्द्रत ह�
• सरोकारवाला समहू को बैठकको उपलिब्धलाई अिभलेखीकरण गरी प्रितवे SEIU को वे बसाइट माफर ्त एक आपसमा आदा -प्रदा
ग�रनेछ ।
िवकास साझेदारह� : िवकास साझेदारह�ले ितनीह�को देश –स्तरको 'वाश' कायर्को समन्वय गन�छन् । यस्तो कायर् उनीह “पे�रस
घोषणा–पत, २००५” र “कायर्का लािग आक्रा एजे , २००८” को सामञ्स्यीकरणको सुधार गन� वाचा अन्तगर्त ह�नेछ ।  यसले सहयोग
प्रभावका�रता वृिद्ध , िजम्मेवारीको बाँडफाँट र आपसी जवाफदेिहताको समन्वय गन�छ
रणनीितक कायर्ह�:
• यो समन्वयलाई िवकास साझेदारह�क 'वाश' समहू माफर ्त अझ बिलयो  बनाइनेछ । यसले िवकास साझेदारीह�को िविवधतालाई
प्रितिनिधत्व ह�ने गरी नेतृत्व  –नेतृत्वको मनोनयन गछर् । यो समूहले आपसी समूहक बीचमा सवं ाद कायम गनर , सरकार सगं सपं कर ् कायम
गनर, दोहोरोपन हटाउन र कारोबार लागत कम गनर् सहजीकरणगन� गछर ् 

८.६.२.३ सञ्चा
सामािजक-सांस्कृित, प्रािविधक र नीितगत �ेत्रलाई ढाक्नेग गर-सरोकारवालाह�को व्यवस्थापन गनुर् बह�आयामी कायर् हो । अपे�ा
ग�रएको छ िक- सरोकारवालाह� नीित , अभ्यास र सेवामा उत्क , alignment, ससु ंगत र िसनज�क प्रभाव प्रा� गनर् कायर् गन�छन् । ि
के ही वषर्मा सरकारले यसका साझेदारह�सँग िमलेर  �ेत्रगत सहयोग तफर् कायर् गरेको िथयो । ती कायर् ब यो WaSH SDP तैयारी पिछ
कोशेढुङ् गाका �प िलएका छन् ।
यो SDP को कायार्न्वयन गनर् सुसंगत र सहयोग ञ्चर प्रयासको आवश्यकता पछर् । यसले केवल सरोकारवाला मात्र  बैको लािग
समावेशी 'वाश' सेवा िदन नेपाली समाजको स बै वगर्लाई सूिच , प्रभािवत र प्रेरणा प्रदान गछर्  ञ्चर रणनीित SDP को एउटा
अत्यावश्यक भाग ह�नेछ । यसले मन्त्र 'वाश'का सरोकारवालाह�लाई सीप प्रदान ग , जसले गदार् SDP कायार्न्वयनका गितिविध र
प्रगित सम्वन्धमा प्र� सूचना िदन स
यस SDP को दशर् , ल�य र उद्देश्य प्राि� गन� क बै सरोकारवालाह� यस SDP र 'वाश' �ेत्र समेतको  िसद् , नीित र प्राथिमकबारे
कित स्प� छ भन्नेमा िनभर्र रहन्छ । एक प्रभावकारी र सुसंगत सञ्चार रणनीितले यसमा भएका  , नीित र प्राथिमकतालाई व्य� ग
सहयोग गछर ; यसले �ेत्रमा बृह�र प्रितफल तफर् सकारात्मक संिमलन र सहकायर् गराउँछ । प्रभावकारी सञ्चारले �ेत्रलाई सू ,
सरोकारवालाह�लाई संलग्ने गन� र उपभो�ासँग अन्तरिक्रया गन� कायर्मा महत्वपूणर् भूिमका
रणनीितक कायर्ह�:
•
•

बह�सरोकारवालाह�को लािग प्रिक्रया र प्रितवेदनका आवश्यकताह� स्थािपत ग�रनेछ । िविभन्न स्तरमा संलग्न-गन� र
अनगु मनगन� प्रिक्रयाको लािग सबै सान्दिभर्क �ेत्रको अथर्पूणर् सहभािग
प्रभावकारी �ेत्रगत सञ्चार संवादको “नेपाल 'वाश' �ेत्र सञ्चार रणन , २०१५” सम्पूणर'वाश' �ेत्रभरमा लागू  ग�रने छ
रणनीितमा सझु ाइएका गितिविधह�लाई प्राथिमक�करण  ग�रनेछ र क्रिमक �पले लागू  ग�रने
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•

सरोकारवाला र उपभो�ाह�मा रहेको उत्प्रेरणालाई अझ उच्च  बनाइनेछ । यसले गदार् सँगै काम गनर् र उपलब्ध स्रोतह�लाई एक
ल्याउन सिकनेछ । यसले लागत प्रभावी र पारस्प�रक �पमा मजबुत स-कायर्योजना बनाउन र सामिू हक �पमा SDP को ल�य
प्राि�मा प्रोत्साहन गन

८.६.२.४ सबं द्न र पबद्ध
िव�ले पानीलाई उपभोगीय वस्तुको �पमा िलन थाले पि 'वाश' �ेत्रले िवस्ताबजारको �प िलँदछै । तथािप, नेपालको 'वाश' �ेत्रले यसला
दवु ै - सामािजक र बजारको �ि�कोणबाट हे�रनु पछर ् । यसले गदार् समाजको आवश्यकता र आकां�ाह�को सामना गनर्को साथै पिछ गएर
प्रितस्पध� र आत्मिनभर्र बन्छ  पबद्नको मतल ब उपभो�ा जाग�कता बढाउने, उत्पादन र िबक्र� बढा , गणु स्तरीय सेवाबाट
उपभो�ाह�लाई खसु ी पानर् र ितनीह�बाट सेवाको भु�ानी खोज्नु हो
। यबजारको चार आधारभतू तत्व मध्ये एक - मलू ्, उत्पाद, पबद्न
ु
र स्थानमध्ये एक हो।
रणनीितक कायर्ह�:
•
•

•
•

िविभन्न तहमा �ढ संलग्नृतावं िनणर्य तथा अनुगमन प्रकृयाह�का लािग सम्पूणर् सरोकारवालाह�को अथर्पूणर् सहभािगता जुटा
ह�नेगरी प्रकृया तथा प्रितवेदन िविधह� स्थािपत ग;
मन्त्रालय अन्तरग SEIU ले यस �ेत्रका मुख�रत चुनौितह�लाई संबोधन गनर् आवश्यक स्रोतह� प्रदान गन�छ । यसले गदा
नीित, समन्व, उ�रदाियत्व र जवाफदेिहतामा सुधार ह�नेछ । SEIU को मखु ्य भूिमका भनेको उन्न 'वाश' सश
ु ासन र प्रभावका�रताक
पबद्न गनर् हो । यो गनर
SEIU ले नीित िवकास र िनद�शन , नीित अनपु ालन को िनगरानी , SDP को प्रभावकारी कायार्न्वयनको ल
ु
पवू ार्धार िवका, बािषर्क  समी�ा सञ्चा, िसकाइ, �ेत्र िवकासका लािग साझेदारी र नवीनता सम्बिन्धत जस्ता कायर्ह� 
िमिडया अिभयान, 'वाश' उत्स, 'वाश' मेला, अन्य यस्तै मेलाह�म(सांस्कृितक कायर्) 'वाश' पबद्ध सामग्रीको प्रचार  , र
क्लब वा संगठनको माध्यमबाट �ेत्रगत सा�स्यता बढाइ
बािषर्क �ेत्रगत पात्रो तयार ग , SEIU को वे बसाइटमा रािखनेछ र िनयिमत �पमा अद्याविधक  ग�रनेछ । यसले �ेत्रका िनधार
कायर्क्रमह� किहले र कसरी ग�रन्छ भन्नेबारेमा सबै सरोकारवालाह� माझ राम्रो समझदारी िवकास

८.६.२.५ �ेत्र एकत्रीक
�ेत्र एकत्रीकरण 'वाश' �ेत्रलाई छ�र रहेको हालको अवस्थाबा ससु ङ् गत, सामञ्जस्य, र आबद �ेत्र ल्याउने । यसले सबै 'वाश'
�ेत्र कायर्क्र कायार्न्वयन एकल नीित, एकल योजना, एकल अनगु मन खाका र एकल कायर्सम्पा प्रितवेदन प�रकल्पन गरे को
छ।
रणनीितक कायर्ह :
•
•

सबै 'वाश' कायर्क्र एकल मन्त्राल सम्पाद गन� गरी नीितगत व्वस्थ ग�रनेछ ।
सन् २०१७ प�ात् आधारभतू सेवाको पह�चँ तथा िवस्तार तफ सबै ससं ्थाह�ल गरे का सबै कायर्ह स्थानी सरकारलाई हस्तान्त
ग�रनेछ ।

८.७ अनुगमन तथा मूल्याङ्क
िवषय�ेत्र �ेत : अनगु मन तथा मलू ्याङ्क, व्यवस्था सचू ना प्रणा/िनणर् सहयोगी प्रणा र योजना तजर्म
ु ।
िवषय�ेत्र उद्दे : �ेत्र आबद्धता कायर्सम्पादन आगत, िनगर् र नितजालाई मापन गनर अनगु मन तथा मलू ्याङ्क प्रणा स्थापन
गनरु ।
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िवषय�ेत्र नितजा : 'वाश' �ेत्र योजना तजर्म
ु तथ्याङ्कक आधारमा गन� प्रणा स्थापन भएको ह�ने ।
�ेत्र कायर्सम्पादन प्रभावका�र भनेको �ेत्र सचू नाको िव�सनीयता हो र यसको आधार िव�सनीय ल�यह� तय गनर्क लािग र
�ेत्र कायर्सम्पादनलाई अनुग गनरु हो । �ेत्र सचू ना व्यवस्था प्रणाली स्थापन आगत, उत्पाद र नितजासँग जोड्नु हो । त्यसैल
यसको एकदमै आवश्यकत छ ।

८.७.१ मुख्य कायर् सम्पादन सूचकाङ्
नेपालको 'वाश' �ेत्रले धेरै पटSMART र CREAM जस्ता राम्रा सूचकह� िवकास र िसफा�रस गरेको ि ।
रणनीितक कायर्ह�
•

हाल उपयोगमा रहेका कायर्सम्पादन सूचकह�को समी�ा गरी िदगो िवकास ल�यका प्रितवे वश्यकताह�लाई समेत ध्यानमा राख
नयाँ कायर्सम्पादन सूचकह�को िवकास ग�रनेछ । यी मुख्य कायर् सम्पादन सूचकह�ले किम्तमा पिन सेवा प्रवाह र िनयमनका
प्रिबिम्बत गन�छन् 

८.७.२ सूचना व्यवस्था प्रणा तथा प्रितवे
नेपाल 'वाश' �ेत्र िवकास योजनाले िनणर्य सहयोगी प्रणाली सिहतको रािष्ट्रय  वस्थापन प्रणाली स्थापनाको अप�रहायर् ससु
गरे को छ । यस्तो प्रणाली यस अिघ पिन स्थापना भई केही समय प्रयोगमा आएक । यी संयन्त्रह� नयाँ खानेपानी सरसफाइ प्रणा
िनमार्ण  वं ितनको प्रगितको जायजा िलनका लािग उपयोग ग�रन । त्यसैगर, मौजदा
ु खानेपानी सरसफाइ प्रणालीह�को मम -संभार वा
पनु िनर्मार्णकोवश्यकता पिहचान गनर्का लािग समेत प्रयोग ग� ।
'वाश' �ेत्रगत सूचना प्रणालीलाई मौजुदा तथा भिवष्यमा स्थापना ह�ने समेत सबै िकिसम
-अलग सचू ना प्रणालीह(जस्त:
ड्यासबोडर्ह, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्याविधक�र लािग स्थािपत इन्टरनेटमा आध�रत  बसाइटह� तथा िस्थर तथ्याङ्
आधारह�) को एक�कृ त प्रणालीका �पमा हे�रन । यस्ता सबै सूचना प्रणालीह�ले िनयिमत तवरले प�रमाणात्मक तथ्याङ्कह� संकलन
यस �ेत्र िवकास योजनाको उपलिब्ध मापन गनर् तथ वस्थापक�य िनणर्यह� गनर् सघाउने । स्वास्थ्य तथा िश�ा �ेत्रका �ेत्रगत
प्रणाली, �ेत्रगत िसकाइ आद -प्रदान, स्थलगत अध्ययन भ्रमण वं प�र�णह�ले यस योजनाको कायार्न्वयनको प्रभावका�र वं
द�ता आकलन गनर् तथा िनधार्�रत  इलस्टोनह� हािसल गन� िदशामा गैरहेको छ भन्ने सुिनि�त गनर्का लािग समेत यसक
वश्यक
मध्याविध सुधार गन� कायर्मा सहयोग पुयार्सउ । �ेत्रगत बािषर्क  समी�ा कायर्क्रममा �ेत्रगत सूचना तथा िनणर्य सहयोगी प
उपलब् गराएका सचू नाह�को समी�ा ग�रनेछ ।
रणनीितक कायर्ह
•

•
•

नेपाल 'वाश' �ेत्रले ए‘रािष्ट् 'वाश' अनगु मन तथा मलू ्याङ्क / व्वस्थापन सूचना प्रण / िनणर्य सहयोगी प्रण’ को स्थापना
गरी सञ्चालन गन� । यो वे बमा आधा�रत एवं GIS समिथर्त प्रणाली ह� । यसमा जनसाधारणको िनःशलु ्क र सहज पह�ँच ह�ने । यो
रािष्ट्रय अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीको सम्पकर् र प्रय 'वाश' �ेत्रका सम्पूणर् िनकाय योजना तजर्मा प्रकृयाह�मा ह�
ु
अप�रहायर् व वस्था ग�रने । यसलाई खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बद मन्त्रालयले सञ्चालन  । ‘रािष्ट् 'वाश' अनगु मन तथा
मलू ्याङ्क/व्वस्थापन सूचना प्रण /िनणर्य सहयोगी प्रण ’ मा प्रितिबिम्बत कायर् सम्पादनका आधारमा �ेत्रगत कायर
प्रितवेदन तयार गरी सावर्जनीक ग�र;
आम सभ�द्वा खानेपानी प्रणालीह� भौगोिलक अविस्थि अनसु ार खण्डीकृ तथ्याङ् सङ् कलन गरी अनगु मन तथा मलू ्याङ्क
प्रणाली जोिडनेछ;
अनगु मन तथा मलू ्याङ्क प्रणाली लािग मखु ् 'वाश' संस्थाह�क संरचनाह�, �ान र स्वािमत्व लेखाजोखा ग�रनेछ र 'वाश'
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•
•
•
•
•
•
•

सेवाह�को लािग सचू ना व्यवस्था प्रणाली िवकास गरी सञ्चाल ग�रनेछ । यो अनगु मन तथा मलू ्याङ्क प्रणालीलाई योज
प्रिक्र जोिडनेछ । यो नै �ेत्र िवकास योजनाको स�
ु चरणको मखु ् नितजा ह�ने छ;
ल�य सिहतको वािषर् योजना िवकास ग�रनेछ र यसलाई िनद�शन सिमित र िविभन् स्तरक समन्व सिमितह�बाट स्वीकृ ग�रनेछ;
'वाश' �ेत्र कायर्सम्पा सहमित ग�रएको योजना र ल�यको आधारमा लेखाजोखा ग�रनेछ र यसैको आधारमा बािषर् �ेत्र
कायर्सम्पा प्रितवे तयार ग�रनेछ;
स्थानी स्तरम 'वाश' समन्व सिमितह�को नेतृत्वम नितजामा आधा�रत द्र गित िविधद्वा �ेत्र सचू ना सङ् कलन गन� कायर
कायार्न्व ग�रनेछ, वािषर् प्रगित अनगु मन गनर संय�
ु िफल् अवलोकन र अनभु व िलई संस्थाग सधु ार ग�रने छ;
�ेत्र अनगु मन तथा मलू ्याङ्कनलाई स्थानीय िवकास मन्त्रा“न्यूनत शतर् तथ कायर्सम्पा सचू क” को ढाँचाको �पमा स�ु ढ
ग�रने छ;
सबै 'वाश' िनकायह�ले आ-आफ्नो आयोजना कायर् सम्पादन प्र( PPMS) तयार गरी अनगु मन तथा मलू ्याङ्कनसँ जोडेका
ह�नछे न;्
हालको अनगु मन तथा मलू ्याङ्क व्वस्थाप सचू ना प्रणाली क्र: िनयामक िनकायमा हस्तान्त ग�रनेछ;
सबै खानेपानी र फोहरपानी व्यवस्थापन प्रणालीह�लाई िनि�त प संकेत िदई �ेत्रगत सूचना व्यवस्थापन प्रणा बद्ध ग�रने
र प्रणाली व्यवस्थापन सम्बन्धी हरेक कायर्ह�मा यसको उपयोग ।

८.८ िनरन्तर गुणस्तर तथा सेवा सुध
िवषय�ेत्रको �े: िनरन्तर गुणस्तर र सेवा सुध, िनमार्ण गुणस्, प्रिक, िविध, िनयमन, प्रणाली अनु�, गणु स्तर प�रष्कृित र स्ट्याण्
सञ्चालन कायर्िवि
िवषय�ेत्रको उद्द: 'वाश' �ेत्रका  िवह� (processes) लाई व्यविस्थत ढंगले प�रमाजर्न गन� प्रकृयालाई संस्थागत 
िवषय�ेत्रको नितज: कायर्िविधह� इ�त (Optimized) भएका ह�ने ।
िनरन्तर गुणस्तर तथा सेवा सुध ( Continuous Quality and Service Improvement (CQSI) ) िविधह� सधु ार गन� एउटा व्यविस्थ
प्रकृया  , जसमा कतार्ह�ले प्रणाली र सेवाह�मा सुधारको लािग आफ्नो ल�य र मुख्य नितजा प�रभािषत गछर्न् । यो प्रिक्र
प�रकल्पना गदर्छ िक कमर्चारीह� राम्र , कडा मेहनत गदर्छन् र तािलम प्रा� पिन छन् CQSI ले यो िव�ास गदर्छ िक प्रत्येक िविध
सधु ार गनर् सिकन्छ र नितजामा सुधार ल्याउन त्यो िविधमा सुधार ल्याउनु सले ती नितजाह�को िसजर्ना गछर्

८.८.१ सेवाको गुणस्त सुधार
खानेपानी सेवा प्रदायकह�ले प्रत्य� वा अप्रत्य� �पमा िविभन्न िकिसमका व्यवस्थापनका पहलह� उपयोग ग�रहेका ह
र
व्यवस्थापन प्र , स्वयं सेवक कायर्क् , मागर्िनद�शक पुस्तक तथा म्यान , बेञ्चमािकर्ङ्ग कायर्क्रमह� र सव��म अभ्या
यसले सेवाप्रदायकको सुर , गणु स्त, िव�, मानवस्रोत र वातावरण जस्ता व्यवस्थापनका �ेत्रह�मा खानेपानी सेवा प्र
कायर्सम्पादनमा सुधार ल्याउँदछ
यसका के ही पहलह�ले खानेपानी / फोहरपानीका सेवा प्रदायकह�को कायर्सम्पादनमा सुधार ल्याउन सहयोग गदर्छन् भने अन्य
प्रकारका सङ्गठनह�मा सुधार ल्याउन सहयोग गद्छन् । प्रत्य
ेक पहलले िनरन्तर व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गनर् केही वा
र
सहयोग गछर ् जस् – योजना तजर्म
ु , कायार्न्वयगन�, जाँच्न, गरे र देखाउने चक्रम( plan, do, check, act cycle) र यस्ता केही पहलह�ले
के ही अवयवह�लाई अ� भन्दा प्रत्य� �पमा सहयोग गरेका ह�न्
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रणनीितक कायर्ह�:
•

•

•
•

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय “खानेपानी सेवा प्रदायकह�को सेवा प्रवाह मा ” िवकास गन�छ । त्यो मापदण्डले प्रत
खानेपानी सेवा प्रदायकले प्रवाह गन� सेवाको गुणस्तर तोक्नेाछ । त्यो मापदण्ड अिनवायर् ह�नेछ र िनयमनकारी िनकायले मापदण्ड
आधारमा कायर्सम्पादन मापन गन�छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले सबभन्दा राम्रो कायर्सम्पादन गन� खानेपानी सेवा
परु स्कृत गन�छ 
खानेपानी सेवा प्रदायकह� आफै िनिदर्� कायर् प ्रक (SOP) / प्रिक्रया दस् , गणु स्त/प्रिक्रया म्यानुअल र  व्याव
िनरंतरताको कायर्िविधह�को िवकास गन�छन् । रािष्ट्रय खानेपानी तथा सरस प्रिश के न्द्रले यी दस्तावेजह� तयार गनर् स
गन�छ र अिभमख
ु ीकरण समेत गन�छ ।
सबै ठूला एवं बहृ त खानेपानी सेवा प्रदायकह�ले मान्यता प्रा� संपरी�कबाट िव�ीय संपरी�णको माध्यमले िव�ीय पारदिशर्त
गन�छन् । ितनीह�ले वािषर्क प्रगित प्रितवेदनको �पमा िव�ीय प्रितवेदन प्रकाशन
खानेपानी सेवा प्रदायकह�ले उपभो�ा सन्तुि� सव��णको माध्यमले आफ्नो सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार गन�छन् । खानेपा
प्रदायकह�ले उपभो�ाको सुझावलाई आदर गनुर्पन�छ

८.८.२ िनमार्ण गुणस्तर सुधा
िनमार्ण कायर्मा गुणस्तर भन् िनिदर् आवश्यकता पूरा वा अझ बढी  गनुर् हो । यसको प्राि� गुणस्तरीय िनमार्ण सामग , िनमार्णको
प्रिक्रया र िविधह�लाई महत्व िदएर ह�न्छ । यसको लािग िडजाइनमा प्रयोग ह�ने िविभन्न प्रकारका सामग्रीह� र िविधको
आिथर्क अध्ययन जसले गदार् िडजाइनले सबै िनयम कानुन र कोडलाई अनुसरण गरेको छ भन्ने सुिनि�तता िदने छ ।  िनय�रङ् ग िवधामा
अगं ीकरण ग�रएको स्तर मुतिबक नै योजनामा िनमार्ण कायर् ह�नु पछर्
रणनीितक कायर्ह�:
•
•
•
•
•
•

प्रत्येक आयोजनाको गुणस्तर सुधार योजना ह�नेछ रइका साथ यसलाई पालना ग�रनेछ ।
रािष्ट्रय स तकर्ता केन'वाश' आयोजनाह�को प्रािविधक संपरी�ण गन�छ र आयोजनाले गैरअनुपालनलाई न्यूनीकरण गन�छ
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागले “प्रािविधक िडजाइन मागर्द” तयार गन�छ र सबै 'वाश' व्यवसायीह�ले प्रणालीको िडजाइन ग
समयमा अनसु रण गन�छन् । िवभागले स्तरीय सफ्टवयर बनाएर यी  िनद�िशकाह�लाई अझ स्तरबनाउनेछ ।
प्रत्येक प्रदेश स िवभागमा कम्तीमा पिन एउटा िनमार्ण सामग्री परी�ण गन� ल्यावको स्थापना ग�रने छ र सा
, पाइप ,
िफिटङ् गस आिदको परी�ण गन� संयन्त्रको पिन िवकास गरी कडाइका साथ लागू ग�रनेछ
रािष्ट्रय खानेपानी तथा सरइ प्रिश�ण केन्द्रले िनमार्ण, पाईप तथा िफिटङ् स जाँच गनर्  केन्द्रीय प्रयोगशालाको स्थापना
यसले जाँच गन� िविधको िनद�िशका पिन बनाउनेछ ।
िनमार्ण असफलता बचावटको लािग हालका उपयोग ग�रएका केही व्यवस्थापक�य िविधह� जस्तै चेकप् , मापदण्डह, सञ्चार
कायर्िविधह, सरु �ा योजना र जोिखम प�र�श्य( hazard scenarios) आिदलाई खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको िनमार्णमा
प्रयमा ल्याइनेछ ।

८.८.३ �ेत्रगत िनयम
प्रभावकारी िनयमनकारी संस्था र संयन्त्रको अभावका क 'वाश' नीितह�को गम्भीर�पमा पालना भएको देिखँदैन । खानेपानी महसुल
िनधार्रण आयोग ऐ , २०६३, मा महसल
ु िनधार्रण आयोगको स्थापनाको लािग व्यवस्था भएको र सेवा प्रदायकले महसुल िलने र
प्रदायकलाई सेवा अनुपालन भए नभएको अनुगमन गन� अिधकारको व्यवस्था गरेको छ तर यो  शहरी  �ेत्रका व्यावसाियक सञ्चालनम
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सेवा प्रदायकह�मा बढी उपयु� ह�ने देिखन्छ । यो आयोगको �ेत्रािधकारमा स्प�ताक , संस्थागतसंरचना राम्रो नभए , िनयमनको
लािग सीिमत मानवस्रोत र आिथर्क स्रोतको कारण पीिडत रहेको
रणनीितक कायर्ह :
•
•
•

नेपालमा सतह र भिू मगत पानीको गणु स्तर अनुगमन गन� िनयमनकारी िनकाय को अभाव छ । जल तथा उजार् आयो ले सतह र भिू मगत
पानीको गणु स्तर अनुगमन गन� िनयमनकारी िनकायको �पमा कायर् गन�छ
महसल
ु िनधार्रण गन� िनयामक संस्को भिू मका, िजम्मेवारी र �ेत्रािधकारलाई थप मजबुत र स्प�नेछ ।
लामो अविधमा जब संघीय संरचना संपणू ् �पमा स्थापना ह�न
र
, खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागलाई कायार्न्वयनकतार्बाट राि
'वाश' �ेत्र यमन प्रािधकरणको �पमा प�रवितर्त ग�र, जसमा महसल
ु िनधार्रणको कायर् समेत पन ।

८.८.३.१ रािष्ट्रय जवाफदेिहता संयन्त्रको आव
नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइका सेवाह� सावर्जिन , अत्यावश्यक र एकािधकार सेवाह�को �पमा रहेका छन् । प्रभावकारी सेव
प्रावधानह� िविभन्न सरोकारवालाह�को कायर्ह�मा भर पदर (सरकार, प्रशासन र खानेपानी सेवा प्रदा ) । खानेपानीका सेवाह�मा
जवाफदेिहताको प्रावधान िविभन्न सरोकारवालाह�मा नै ह�नु पदर्छ । िनयमनकारी िनकायको मुख्य िजम्मेवारी त्यही ल�य पूरा गन� ह�नु
जवाफदेिहताका औजारह�मा : क) योजना र िक्रयाकलापह�का प्रितवेदन) अन्तिनर्िहत प्रशासिनक र िव�ीय िनयन्
अन्य थप औजारह�मा  ) सावर्जिनक परामशर् ) सल्लाहकार िनकाय (सरोकारवालाह�) सनु वु ाइ ग ) संसदीय सनु वु ाइ घ ) �ेत्रगत
खानेपानी सेवा प्रदायकह�को कायर्सम्पादनको लेखाजोखा र प्रस
रणनीितक कायर्ह�:
िनयामक खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बदमन्त्रालय अन्तगर्तको एउटा स्वतन्त्र िजम्मेवा नेछ, जो 'वाश' �ेत्रमा मापदण्डको अनुग
अनपु ालन र नीित िनयमह�को कायार्न्वयन गराउनको लािग स्थापन ग�रनेछ । खानेपानी त ढल िनकास िवभागको भिू मका िवस्तारै प�रवतर्
गरी िनयामकको भिू मका िलने तफर ् लिगनेछ । यसको भूिमका कानुनी प�रवतर्न ग�रनेछ र नी , रणनीितह� अनसु ारको सेवा प्रदायकले सेवाक
मापदण्डह� र समता सम्बन्धी व्य ह�को अनपु ालन गरे नगरे को हेन�छ । खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागला ई “ खानेपानी तथा ढल
िनयामक प्रािधकरण” को �पमा थप िजम्मेवारी िइनेछ । यसका िवशेषताह� िनम्नानुसार ह�नेछन्:
•
•
•
•
•
•
•

खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागलाई “ खानेपानी तथा ढल िनयामक प्रािधकरण” को �पमा तोिकइनेछ ।
यो सँग अनसु न्धान र दण्डात्मक अिधकार ह�नेछ । िनयामक िनकायलाई सेवास्तर र अनुपा म्न्धमा सूचना माग्, महसल
ु िनद�शन
बनाउन र गैर-अनपु ालनको लािग दण्ड िनधार्रण गनर् सश�  बनाइन।
औपचा�रक तथा अनौपचा�रक सेवा प्रदकह�को नीितगत, गणु स्तर र लागत सम्बन्धी पारदिशर्ता सवार्जिनक ग
सरं िचत पह�चँ को माध्यमबाट  सचनामा सावर्जिनक चासोको प्रितिनिधत्व भएको ि�त गनर् सावर्जिनक सहभािगता गन�छ
िनयामकले �ेत्रगत र सेवा प्रदायकह�को कायर्सम्पादनको बारेमा उपयु� लेखाजोखा प्रणालीको सुिनि�त गन�छ । िवकिसत
आधारमा िनयामकले कायर्सम्पादनमा लेखाजोखा गनर् वािषर्क िनयमन चक्र पूरा ग
िनयामकले िविश� , स्प, स्थायी र तकर्संगत कायर्िविधको अनुसरण गरी चाल .व.को मात्र होइन िक िवकास क्रम समे
लेखाजोखा गनर्पन�छ ।
ु
३०० ठूला प्रणालीह� र अन्य प्रणालीह�को मुख्य कायर्सम्पादन सूचकाङ्कको आधारमा लेखाजोखा गरी सावर्जिनक �
गनर्पन�छ ।
ु
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८.८.४ प्रणाली अनु�
नेपालको 'वाश' �ेत्रमा प्रणाली अनु�पणको अवधारणालाई लागू ग�रनेछ । यसलाई दुवै प्रणाली वग�करण र सेवाको स्तर संयु� �पमा
पन�छ । यसको उद्देश्य भनेको इच्छाएको सेवा स्तरको सुिन , कायर्द�तामा सुधार र दीघर्कालीन िदगोपना कायम गनुर् ह�नेछ । साथसा
यसले प्रणाली वग�करणमइिं गत ग�रएको प्रणालीलाई सुिनि�त गन� र प्रणालीलाई उच्च स्तरको सेवामा स्तरोन्नित गनर् प्रे
यो �ेत्रगत िवकास योजनाले प्रणालीको वग�करण र सेवाको स्तर प�रभािषत गरेको छ । यो वग�करणमा कुन प्रणाली कुन वगर्मा प
िनि�त पारािमितको आधारमा वगर्मा छुट्टाइनेछ । प्रणालीमा केही पारािमित स्तरनपगु ेमा सेवाको स्तर तल्लो वगर् झन�छ । यो प्रणाल
कन्फिमर्टीको अवधारणाले खानेपानी सेवा प्रदायकह�लाई त्यो वगर्को पारािमितह� पूरा गनर् प्रे�र
रणनीितक कायर्ह�:
•
•

�ेत्रगत िनकायह�को सहयोगमा खानेपानी सेवा प्रदायकह�ले प्रणाली वग�कर िगत गरे अनसु ारको मानवस्रोतको िवकास गन�छन्
(तािलका १०)
�ेत्रगत िनकायह�को सहयोगमा खानेपानी सेवा प्रदायकह�ले सेवाको स्तर वग
(तािलका ११-१४ ) ले िदइएको मापदण्ड
अनसु ारको सेवा परू ा गनर्पन�छ ।
ु

८.८.५ रािष्ट्रय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड
िबतेका दशकमा खानेपानीको सेवाको पह�चँ मा उल्लेख्य वृिद्ध  भएता पिन खानेपानीको गुणस्तर चाहीँ ठूलो चुनौित नै रहेको देिखन्छ । पा
प्रिक्रयाबद्ध पाइप प्रणालीबाट िवतरण गरे ता पिन पानी सँधै नह�नँ सक्छ। धेरैजसो सरु ि�त वा प्रशोि /सरु ि�त पानी प्रसा, िवतरण
र घरायसी प्रय का क्मा प्रदूिषत ह�न सक्छ । एक अध्ययनका अनुसार क१२ —१५% मािनसको मात्र प्रशोिधत खानेपानीको पह�ँ
रहेको छ (सयं �
ु �ेत्रगत समी, प्रािविधक प्रित, २०१४) ।
प्रभावकारी अनुगमन र िनगरानी प्रणालीको अभावको कारणले रािष्ट्रय खानेपानी गुणस्तर मापदण्डको पालन ह�न सकेको छैन जसले
स्वास्थ्य जोिखममा प�ररहेको छ
रणनीितिक कायर्ह�:
•
•

•

•

घरायसी र नगरपािलकाको effluent मानक पिन छुट्टै  बनाइने छ । तल उिल्लिखत प्रवधानह� फोहर पानीका लािग पिन लागू ।
रािष्ट्रय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड मागर्दशर्नलाई संशोधन गरी सबै सरोकारवालाह� सम� पुयार् सो गणु स्तर मापदण्ड सबै सेव
प्रदायकह�लाई अिनवायर् पालना गनर् लगाइनेछ । खानेपानी सेवा प्रदायकह�बाट खानेपानी गुणस्तर सूचना सङ्कलन गरी िनग
िनयमनकारी िनकायह�मा अिनवायर् �पमा आदानप्रदान गनर् लगाइनेछ । नितजाको आधारमा सुधार योजना तयार गरी सुरि�त पान
सिु नि�तताको लािग कायार्न्वयन ग�रने
आयोजनाको योजना तजर्म
ु , िडजाइन, कायार्न्वयन र सञ्चालनको चरणमा खानेपानी सुर�ा उपायका िसद्धान्तह�लाई प्रयोग ग
प्रदक र उपभो�ा द्रा रािष्ट्रय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड अनुसारको मुहानदेिख मुखसम्म पुयार्दउने सुिनि�तता ग�रनेछ । खा
सरु �ा उपाय मागर्दशर्नलाई �ेत्रगत �पमा प्रयोगमा ल्याई पान
, जोिखम व्यवस्था , िनयमनकारी र संपरी�ण जस्ता
िवषयह�मा जनचेतना अिभवृिद्, �मता अिभवृिद्ध  र पैरवीका उपायह� अपनाइछ ।
'वाश'का लािग नेतृत्वदायी िनकाय खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागले खानेपानी र फोहरपानीको गुणस्तर अनुगमनको लािग संस्था
व्यवस्था गन�छ । गुणस्तर अनुगमनक ङ् गको �पमा प्रदेश र िजल्लाह�मा गुणस्तर परी�ण ल्याबको स्थ �रने छ । सेवा
प्रदायकह�ले यो प ्रकृयाल-आफ्नो परी�ण सुिवधाबनाएर वा आउटसोिस�ग गरे र सहयोग गन�छन् ।
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•
•

•
•

आस�िनक प्रदूिषत �ेत्रह�मा िनयिमत अनुगमन गरी भूिमगत पानीको आस�िनक गितशीलता बुि, न्यूनीकरणका िवकल्पह�ले गरेक
कायर्संपादनको लेखाजोखा गरी भािवत �ेत्रमा आस�िनक न्यूनीकरण उपायह�लाई सु�ढीकरण ग�रने
स्वास्थ्य मन्त्रालय र यस अन्तगर्तका िनकायह�ले खानेपानी गुणस्तर िनगरानी प्रणालीलाई सु�ढ गन�छन् । योजन
नमनु ा
सभ��णको आधारमा प्रत्य� लेखाजोखा सञ्चालन गरी कम्तीमा५ % प्रणालीह�क बािषर्क �पमा अनुगमन ग�रने कुरालाई
प्राथिमकता िदइनेछ
खानेपानी गणु स्तरिनगरानी प्रितवेदन िनयिमत �पमा प्रकाशन र प्रसारण ग�र िनगरानी प्रितवेदन अनुसार मापदण्डमा गैरअनुपालन
खानेपानी सेवा प्रदायकह�ले सुधारका कायर्ह� तु�न्तै सु� गन�छ
सबै खानेपानी र फोहरपानी प�र�ण प्रयोगशालाह�लाई िक्रयाशील बनाउन व्यवसाियक �पमा सञ्चालन  ग�

८.९ लैङ्िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण
िवषय �ेत: लैङ् िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण, सीमान्तीकर र बिहकर ्र र अन्त अनदा
ु न (Cross Subsidy) ।
िवषय�ेत्र उद्दे : सेवाका प्रावधानह� 'वाश' �ेत्रलाई समावे बनाउनु ।
िवषय�ेत्र नितजा : 'वाश' सेवाह�मा समानता सिु नि�त भएको ह�ने ।
नेपालमा सामािजक समावेशीकरण/बिहकर ्रणक बहसले जात/जातीय मदु ्दाह�लाई केिन गरे को छ । बिहकर ्रणक �पमा अभाव र
समावेशीकरणको �पमा सवु अवसर स्थानी प�रप्रे भर, िवकासको स्त भर र समय सापे�तामा िभन्नत रहेको छ । समाज अगािड जाँदा
नयाँ आकारको अभाव वा सवु अवसर उत्पन ह�नसक् र मलू ् र मान्यताह प�रवतर् ह�न्छन (ग�ु ङ् ग र तामाङ् ग, २०१४) ।
समावेशीकरण/बिहकर ्रणक आयाम अन्तगर िविभन् �ेत्र डोमेनह� िभन्-िभन् ह�नसक्छन । तर 'वाश' सेवाह�को लैससासको
बिहकर ्रणक आयामह�मा लैङ् िगकता, जात/जातीय समहू ह�, धािमर् अल्पसंख्, ग�रबी र दगु र्मत ह�न् । नेपाली समाजको मखु ् िवशेषता
भनेको लैङ् िगक िवभेद नै हो जहाँ प�ु ष िनरन्त सामािजक–आिथर् �ेत्र हाबी भइरहेको छ र प्रत् जात/जातीय समहू ह� र सबै भौगोिलक
स्थानम देिखन् । सामािजक आयामले पवू ार्ग र गालीगलौजको शब् “अछुत” लाई समेटदछ र िवभेदकारी अभ्या जो सामािजक मलू ् र
मान्यताक कारणले देिखने गदर् । आिथर् विृ द्ध  वावजदु पिन जात/जातीय समहू , स्था/�ेत्र अझै ग�रबी रहेकै छ । 'वाश' सेवाह�को
पह�चँ मा बिहकर ्र गन� दगु र्मत अक� आयाम हो । मािथ उिल्लिख बिहकर ्रणक सबै आयामह� समान महत्, सान्दिभर र एक आपसमा
अन्तरसम्बिन छन् ।
िबनाभेदभाव सबैका लािग सरु ि�त पानी पाउनु मानव अिधकार हो । पानी र सरसफाइलाई मानव अिधकारको �पमा संय�
ु राष्ट्रसं सन्
२०१० मा स्वीका गरे को िथयो र िव� स्वास् सङ् गठनले खानेपानी तथा सरसफाइलाई मानव अिधकारको �पमा सहयोग गन� प्रितबद
गरे को िथयो । सन् २०११ मा १९२ सदस् राष्ट्रह ६४औ ं िव� स्वास् सभाले सङ् कल्पक �पमा स्वीकृ गरे को िथयो भने िव� स्वास्
सङ् गठनले मिहला, बालबािलका, सङ् कटापन्, ग�रब समहू लाई सकारात्म प्रभ पान� पद्धितह�लाई प्राथि िदने प्रितबद गरे को
िथयो (िव� स्वास् सङ् गठन, सन् २०१४) ।
खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाह�मा स्थानी स्तरक संलग्नेताल स्वािमत्व िवकास र िदगोपनालई सिु नि�त गदर् । यद्य ग्राम
खानेपानी तथा सरसफाइ नीित, २०६१ मा स्थानी स्तरक संलग्नेत रहने प्रावध गरे को छ र नीितमा थप व्यवस् गनार्ल समावेशीकरणलाई
सिु नि�त गदर् । मिहला, ग�रब, बिहकरृ ् र सीमान्तकृ समहू ह� आिदका लािग संलग्नातामप्राथिमक िदने अवधारणा र समतामा आधा�रत
खानेपानी महसल
ु ले 'लैससास'का सरोकारवालाह�लाई कम िव�ीय भार पन� र सिक् सहभािगतामा प्रोत्स गन�छ । यसको प�रणाम
िवकासको स्वािमत स्थानी स्तरक समदाय
ु को प्रत् व्यि�ल िलनेछ ।
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रणनीितक कायर्ह :
अिधकारमा आधा�रत पद्ध बिनसके पिछ, 'वाश' सेवाह�को पह�चँ नपगु के ा स्थानह�म सेवा पया
ु र्मउन रणनीित समताको मखु ् िसद्धा
(घरमा धारा जडान) र सशि�करणको पद्ध 'वाश' सेवाह�को समस्य समाधानको �पमा अपनाउनेछ । जसका कारण :
•
•
•
•
•
•

नाफामा रहेको खानेपानी सेवा प्रदायकल व्यावसािय सामािजक िजम्मेदार पद्धित �पमा 'वाश' सेवाह�मा लैङ् िगक समानता तथा
सामािजक समावेशीकरणका मदु ्दाल सम्बोध गनर प्रोत्स ग�रनेछ ।
'वाश' �ेत्र दरू �ि� भनेको “सबैका लािग खानेपानी सरसफाइमा पह�चँ ” एक घर एक धाराको िसद्धान् आधारमा ग�रनेछ,
सीमान्तकर र बिहकरृ ्तक मदु ्दा सं बोधन �मता िवकासको माध्यमबा ग�रनेछ । खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना/प्रणालीह�
मानव स्रोत िवकास गदार मिहला, ग�रब र बिहकरृ ् समहू ह�लाई प्राथिमक िदइनेछ ।
मिहला, ग�रब र बिहकरृ ् समहू ह�का लािग समदाय
ु िभत्रब नै अन्त–अनदा
ु न संयन्त् िवकास गरी अनसु रण ग�रनेछ ।
लैससासलाई मल
ू प्रवािहक गनर ठूला र बहृ त् प्रणालीह� िवशेष प्राथिमकता आयोजना कायार्न्व ग�रनेछ ।
नारी एबम िकशोरीह�ले मिहनाबारीका बखत भोग्दै आईरहेका अमयार्िदत जीबनचयार्मा सुधार ल्याउन मयार्िदत मिहनाबारी मैत्र
एवं काननु को तजर्मा गरी
 यथाशीघ्र कायार्न्वयनमइनेछ ।
ु

८.१० िवशेष प�रिस्थितम खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छ
िवषय�ेत्र �ेत : आपत्कालम 'वाश', सङ् कटासन्, कमजोर अवस्थ, िवपद् प्रितरो 'वाश' �ेत ।
िवषय�ेत्र उद्दे : िवशेष प�रिस्थितम कायर गनर 'वाश' �ेत्रलाई स बनाउने ।
िवषय�ेत्र नितजा : 'वाश' �ेत जस्तोसुक अवस्थाम पिन सेवा सचु ा� राख् स�म भएको ह�ने ।

८.१०.१ आपत्काली अवस्थाह�म 'वाश'
८.१०.१.१ िवपद् जोिखम व्यवस्था
मानवीय, िव�ीय, वस्तुगत तथा प्रिवि स्रोतह�कोबन्धले कुनै िवपद्को प�रघटना ह�नु अि, िवपद्का दौरान तथा तत्प�ात् त्यसक
व्यस्थापन कृयाकलापह�मा अहम् महत्व राखेको ह� । यो एक अन्तरसम्बिन् िवषय ह�नाले यस सम्बद्ध कृयाकलापह�ले धेरै �ेत
समेट्दछन् । खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छ, खाद्य सुर, आ वास, िश�ा, स्वास्थ्य र पोषण लगायत सबै �ेत िवपद् बाट नराम्ररी प्रभा
ह�न पगु ्दछन । एक �ेत्रमा ह�न िवपद्लेो अक� िवपद् िनम्त्याउने ह�, त्यसैले सबै �ेत्रह�को उपयु� तवरको कायर् चुस्तताको िवपद्कार
असर एवं दायरा सीिमत पानर्मा मुख्य भूिमका ह�ने गद ।
िचत २१ : िबपद जोिखम व्यवस्था चक
िवपद् पिछ खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता तत् प्राथिमकताको िव ह�न्छ अपयार् 'वाश'
सेवाह�को कारणले पिन िवपद् िनम्त्या सक्द भने िवपदको कारणले 'वाश' सेवाह�को स्त
खस्क सक्द र दवु ैको प�रणाम स्व� जोिखममा थप विृ द्ध ह सक्द । िनयिमत िवकास
कायर्क चरणमा होस् वा आपत्काली चरणमा होस 'वाश' सेवाह�को िवकास गदार िवपद्
जोिखमलाई ध्या िदनु अत्यवश्य ह�न् । िवपद् जोिखम व्यवस्थापनको तात्पयर् प्र
िवपद्बाट 'वाश' सेवाह�लाई प्रितरो बनाउनु हो र संभािवत जोिखमह�लाई ध्यानमा राखी
यथासंभव बचावट एवं पवू र्तयार जस्ता उपायह�क माध्यमल व्यवस्था गनरु हो ।
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रणनीितक कायर्ह :
•

•
•

िवपद् जोिखम व्यवस्था र जलवायु प�रवतर्नक मदु ्दालाई मूलप्रवाि गद� जोिखम र सङ् कटासन् अवस्थालाई सम्बो गनर
खानेपानी तथा सरसफाइ नीित एवं काननु मा प�रमाजर् गरी खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत समेट्ने ऐन िनमार् गरी अनक
ु ू ल वातावरण तयार
ग�रनेछ;
उद्ध, राहत र पनु लार्भजस् कायर्ह�क िवकास र कायार्न्वय समदाय
ु को �मता सबलीकरण, सेवा प्रदा लगायत िविभन्न तहका
समन्व सिमितह�को �मता समेत सबल गराइनेछ;
आयोजनाको सभ�, िडजाइन र कायार्न्व गदार सभं ाव् स्थानह�म स्रोतह� सरु �ा, पानीको उत्पाद विृ द् गन� कायर अिनवायर
ग�रनेछ;

•

िवपद् जोिखम न्यूनीकर तथा िव�ेषण र अभ्यासक माध्यमल 'वाश'का भौितक संरचनाह�को बिलयोपनामा विृ द्ध वं संरचनाको
पनु स्थार्प गरी समदाय
ु को िवपद् प्रितरो �मता विृ द्ध ग�रन; प�रवितर्त मौसम  वं पानीको घरायसी उपभोगमा िकफायती अभ्यासह�
अनक
ु ू ल ह�ने नयाँ प्रिविधको प्रयोग गनर् िनरन्तर समुदायह�लाई ताजिककृत ;

•

समदाय
ु मा आधा�रत जलस्र व्यवस्थापन माध्यमल बाढी र पिहरोको िव�द अनक
ु ू लन �मतामा सधु ार गरी सधु ा�रएको खानेपानी
सेवाह�को िवस्तार गरी िदगो बनाउन, पानी भण्डार �मतामा वृिद, पानीको उपलब्धत अनगु मनमा स�ु ढीकरण, गणु स्त तथा उपयोग,
प्रिविधह� उपयोग गदार समदाय
ु स्तरम लेखाजोखा गदार सहजीकरण ग�रनेछ; प�रवितर्त मौसम  वं पानीको घरायसी ए वं कृ िषजन्य
उपभोगमा िकफायती अभ्यासह� अनुकूल ह�ने नयाँ प्रिविधको प्रयोग सुिनि�त गद� समुदायस्तरको जोिखम आकलनमा सहजीकरण
छ;
जलवायु प�रवतर्, िवपद् व्यवस्था र िवपदबाट प्रभाि आयोजनाह�को समयमा नै सेवा सचु ा� गनर िवपद व्यस्थापनका लािग
'वाश' �ेत्र १% बजेट िविनयोजन ग�रनेछ;
खानेपानी सेवा प्रदायकह� लगायसबै 'वाश' िनकायह� सँग एक�कृ त अनक
ु ू लन र भइप�र योजनाह� तयार ह�नछे न;्
आपत्काली प्रयोजन लािग 'वाश' राहत-कायर र िबक्रेता सँग संझौताबाट जगेडा सामग्रीह� भण्डार गरी सबै स्थानीय
तहह�मा पवू र्तयारीक उपायह� ग�रनेछन;्
सेण्डाई खाकामा व्य� प्रितबद्धताका आधारमा र िवपद् जोिखम न्यूनीकरणका लािग प्राथिमक भूिमका ग्रहण; त्यस्त
िजम्मेवारी राज्यले स्थानीय सर, िनजी �ेत्र लगायत अन्य �ेत्रगत सरोकारवालाह� बीच पिन बाँडफ वं साझेदारी गन�छ । यसको
मखु ्य उद्देिवपद् जोिखम र त्यसबाट ह�ने जनध, जी िवकोपाजर्न तथा स्वास्थ्य लगायत ना, व् वसाय, समदाय
ु तथा मल
ु क
ु ह� कै
आिथर्, भौितक, सामािजक, साँस्कृितक तथा वातावरणीय श्रीसम्पि�को �ितमा उल्लेख्य कमी गनुर् न ।

•
•
•
•

८.१०.१.२ भूकम् प�ात् 'वाश' सेवाह�को पुनस्थार्पन पुनिनर्मार
बैशाख १२, २०७२ को िवनाशकारी भक
ू म् र त्य पिछका कम्पनक कारणह�ले 'वाश' सेवाह�को पवू ार्धारम ठूलो �ित भएकोले प्रभाि
३१ िजल्लाक बािसन्दाह 'वाश' सेवाको पह�चँ बाट बिञ्च भएका छन् ।
िवपद् प�ातको आवश्यकत आकलनको अध्यय अनसु ार अित प्रभाि १४ िजल्लाक ११,२८८ खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणाली मध्य
१,५७० प्रणालीह� ठूलो �ित र ३,६६३ प्रणाली आिं शक �पले �ितग्र भएका छन् भने क�रब २,२०,००० घरायसी चप�ह� पणू र वा
आिं शक �पले �ित भएको देखाएको छ । यसै गरी मध्यमस् प्रभाि १७ िजल्लाह�म १६,४३३ प्रणाली मध्य ७४७ प्रणालीह�
ठूलो �ित र १,७६१ प्रणाली आिं शक �पले �ितग्र भएका छन् र क�रब १,६८,००० घरायसी चप�ह� पणू र वा आिं शक �पले �ित
भएको देखाएको छ ।
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पनु लार् र पनु स्थार्पना लािग भक
ू म् प�ात् ‘पिहलाको भन्दा राम िनमार्’ िसद्धान् आधारमा जम्म आवश्य अनमु ािनत लागत रकम �
१८.१ अबर रहेको छ ।
तािलका १८ : भूकम्बाट 'वाश' संरचनाह�को �ित तथा सेवाह�को पुनस्थार्पन र पुनिनर्मको लागत अनुमान
पनु स्थार्पन लािग
िजल्लाक �ित
हािन
जम्म असर
जम्म असर यएु स
पनु स्थार्पन लािग
आवश्य यएु स
संख्य
�. (अबर)
�. (लाख)
�. (अबर)
डलर (लाख)
आवश्य �.(अबर)
डलर (लाख)
३१
१०.५
८७३०
११.४
११४०
१८.१
१८१०
स्र : िवपद् प�ातको आवश्यकता आकल, रािष्ट्रय योजना आ, २०७२
रणनीितक कायर्ह :
•

२०७२ बैशाखको भक
ू म्पक द:ु खलाग्द �णले िवपद्म उद्ध, राहत, पनु लार्, पनु स्थार्प र पनु िनमार्णम तत्का जोड िदनु
आवश्य छ भन्ने कुरालाई उजागर गरेको , र भिवष्मा िवपदबाट ह�ने �ितलाई न्यूनीकर गनर ‘पिहलाको भन्दा राम्रो िनमार्ण’
िसद्धा अनसु रण ग�रनेछ ।

•

२०७२ बैशाखको भक
ू म् प�ातको िवपद् पनु लार्भक लागत �ेत्र िवकास योजनाको पिहलो चरणमा नै खिचरने गरी रािष्ट पनु िनर्मार
प्रािधकरण छुट् िविनयोजन कोषबाट खचर ग�रनेछ ।

•

खानेपानी तथा सरसफाइका भौितक संरचनाह�को भक
ू म्पीय प्रितरोिधता बढाउनका लािग ितनको आम प्रबिलकरण ग ।

८.११ �ेत्र लगानी
िवषय�ेत्र �ेत : िव�, लगानी, बजारीकरण, लागत उठ्ती र संस्थाग सामािजक िजम्मेवार, उद् तथा उद्यमशील, पानी कर र
सहयोगका प्रा�प (Modalities) ।
िवषय�ेत्र उद्दे : 'वाश' �ेत्र िव�ीय स्रोतह� खोजी गरी लगानी गनरु र बजारमा िव�सनीयता िसजर्न गनरु ।
िवषय�ेत्र नितजा : 'वाश' �ेत िव�ीय �पमा आफै िदगो भएको ह�ने ।

८.११.१ प�ृ भूमी
''वाश''मा लगानीको व्यवस् : �ेत्र लगानी रणनीितको मखु ् उद्दे क) कसरी देशिभत कै आिथर् स्र साधनह�लाई प�रचालन गरी
पह�चँ मा सिु नि�तता गनर सिकन् र सबैका लािग िदगो खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्था गन�, ख) िवकास साझेदार तथा दात् समदाय
ु सँग
सहयोग वातार्क लािग एक भरपद� वस्तुग आधारका �पमा प्रय गनर सिकनेछ । ग) िदगो, सामािजक, आिथर् िवकास र िदगो 'वाश'
सेवाह�को माध्यमबा पयार्वरणी सन्तुल राख्नसिकन् भन्न नै हो । भरपद� आिथर् सचू नाको अभावमा योजना िव�सनीय बन् सक्दै ।
नेपालमा 'वाश' सेवाह�मा लगानी गनरु भनेको “स्वास् र बाँच्नयोग समदाय
ु र शहरह�लाई” प्रग र पबद्ध गनरु हो जहाँ प्रत् मिहला,
प�ु ष, बालबािलकाह� सहज जीवन बाँच् सक्छन ।
रािष्ट र िजल्ल स्तरम बिलयो आिथर् सचू नाको अभावमा �ेत्र लगानी बारे राम्ररी यि गनर सिकँ दैन । यस �ेत्र िव�ीय बहाव, द�ता,
खचर र पैसाको महत्वक बारे मा सीिमत िव�ेषण गरे को छ । �ेत्र लगानीको मखु ् स्र भनेको के न्द्र सरकारबाट िवषयगत मन्त्रालवं
अन्य मन्त्राल( िश�ा, स्थानीय र स्वास) मा ितनका �ेत्रगत कायर्क्रमह� माफर आउँछ, ऋणको �पमा एडीबी, िव� बैं र
अनदा
ु नको �पमा यिु नसेफ, िफिनस सरकार, िव� स्वास् सङ् गठन र अन् िद्वप� िनकायह� माफर ्त पिन स्रोत जुट्ने गर छन् ।
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िचत २५ ले वािषर् बजेट िविनयोजन सरकारको आन्त�र स्र र वैदिे शक सहयोगको प्रवृि�लाई देखाए छ । स्थानी िनकाय र
अन्तरार्िष गैर सरकारी संस्थाक बजेटलाई तलको िचत्र समावेश ग�रएको छै न । कुल बजेटको लेखाजोखाको अभावमा �ेत्र लगानीमा
उल्लेख मात्रा गैर बजेटरी मागर्बा खचर भएको देिखन् । वास्तवमा यी सब लगानीह� �ेत्र खचर्क अिभन्न अङ्गक �पमा समावेश
ग�रनु पदर् ।
िचत २२ : 'वाश' �ेत्र िविनयोजनको प्रवृि(�. अबर्म)

स्र : �ेत्रगत �मता अिभवृिद्ध , �ेत्र िस्थि प्रितवे, सन् २०१४

८.११.२ �ेत्र लगानी रणनीित
नेपाल 'वाश' �ेत सधै बा� सहयोगमा आिश् भइरहनु ह�दँ नै । यस योजनाले घट्दो बा� सहयोगको प�रकल्पन गरे को छ, जनु आगामी १५ बषर
िभत आधाले घटाउने ल�य रािखएको छ । �ेत्र िवकास आयोजनाको कायार्न्वयन लगानी गनर यो �ेत िवकास योजना �ेत्र िव�ीय
रणनीितसँग समायोिजत गरे र ल्याइएक छ । �ेत्र िव�ीय रणनीितले �ेत्र ल�य र सहल�यह� हािसल गनर्क लािग िव�ीय आवश्यकत
स्प �पमा खल
ु ाइएको छ, िव�ीय न्यूनताक पिहचान गद� सो कमीलाई परू ा गन� उपायह�को पिहचान गरे को छ । साथसाथै, यसले �ेत िवकास
योजना कायार्न्वयन िव�ीय मोडेल सझु ाएको छ ।

८.११.२.१ िव�ीय स्र साधनको प�रचालन
यस �ेत्र योजनाका िवषय �ेत्र िविवधतापणू र भएकाले यसको लािग िव�ीय लगानी पिन िविवध श्रोत प�रचालन माफर ् गनर सिकने
संभावनाह� छन् । जस्त: सरकारी, गैर सरकारी, घरधरु ी, सहकारी एवं सामदा
ु ियक तथा प्रत वैदिे शक लगानी सिहत िनजी �ेत संलग्न ह�न
सक्ने देिखन् । यस �ेत िवकास योजनाको िव�ीय रणनीितले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�सम्मक जनताको पह�चँ तथा त्यसक
िदगोपनामा गम्भी सम्बन एवं तादात्म राख्द । खासगरी, महसल
ु तथा कर प्रणाली कारण खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�सम्
िवपन्नह�क पह�चँ मा गम्भी असर पन�छ । तसथर एक ससु ङ् गत महसल
ु प्रणाली उत्प्र तत्वह नीितगत उद्देश् सङ् ग तालमेल िमलेको
ह�नु पदर् ।

८.११.२.२ आन्त�र स्र प�रचालन:
प्र: यस योजनाको कायार्न्वयन िजम्मेवार नेपाल सरकारको नै हो; त्यसम िवकास साझेदारह�को भिू मका भनेको सरकारको प्रयास
साथ िदने नै हो । यस योजनाको ठूलो िहस्स आन्त�र स्र बाटै ब्यहो�रन पन� ह�न्, जनु िदगो होस् । लगानीको बढो�री सँगसँगै �ेत्र
�मताको पिन अिभविृ द ग�रनु अत्यवश्य छ ।
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सेवाको महसल
ु दरले िवपन् समहू को खानेपानी र सरसफाइ सेवामा पह�चँ बाट िवमख
ु गन� िस्थितक श्रृज ह�नु ह�दँ नै । िनजी �ेत्रब समावेशी
वा िवपन्-मैत् ह�नं ु पन� अपे�ा गनरु उिचत नहोला तर यो �ेत्र आिथर् विृ द्ध प्रबध, रोजगारी श्रृज तथा सावर्जिन आयमा योगदान
पया
ु र्वनु पन� गहन िजम्मेवार रहेको छ । यसका अलावा, िनजी �ेत्र व्यवसाियक सामािजक िजम्मेवार तथा सामािजक सरु �ा तथा
संर�णमा ितनको भिू मकाले यस योजनाका ल�यह� हािसल गनर्म उल्लेख योगदान पया
ु र्सउसक्नेर।
पिछल्ल बषर्ह�म नेपालमा सहकारी �ेत एक महत्वपूण िवकास साझेदारका �पमा उदाएको देिखन् । सहकारी ससं ्थाह�क बढ्दो सखं ्य र
त्यि�न मात्रा रहेका ितनका सदस्यह�क सखं ्याल के सक
ं े त गदर् भने सहकारी �ेत्र यस योजनाको कायार्न्वयन सरकारी तथा िनजी
�ेत्रह� प्रसह�मा समपरू क भिू मका िनभाउन सक्दछन ।
(क) उपलब् साधन श्र:
'वाश'मा िवद्द्यमा श्र साधनको पिू तर गनर मल
ु क
ु मा उपलब् स्र साधनका बारे मा �ि� पया
ु र् उन उपयोगी नै ह�न् । यिद िवपन्नह�लाई िदइन
अनदा
ु नलाइ िहसाब नगन� हो, तर सरदर घरधरु ीको अवसरलाई कुल रािष्ट िहसाब िकताबमा जोडजम्म गन� हो भने िनम्नानुसारक स्रोत
उपलब् ह�न सक्नेदेिखन्:
सावरजिनक: रािष्ट बजेटबाट उपलब् सरकारी कोष (आन्त�र कर एवं राज्यक अन् आम्दानीह); िवकास बैं तथा अन् िव�ीय
संस्थाह�बा उपलब् ऋण तथा अनदा
ु न र सरकारी ऋणपत;
सावर्जिन/िनजी: रािष्ट िव�ीय ससं ्थाह�बा उपलब् (नगर िवकास कोष आिद);
अन् वणर्शंक िव�ीय संस्थाग व्वस्थाह जसले श�ु सांवा लगानीका भ�ा
ु नीह� स्वीका गदर्छन, िनजी सावर्जिन िनजी साझेदारी
मोडेलह� (BOOT/BOT आिद);
सेवा सबं द: खानेपानी महसल
ु दर, सरसफाइ तथा ढल िनकास र प्रशो शलु ् जो प्रणा सञ्चाल तथा ममर् सम्भारक लािग यथे�
ह�न् ।
(ख) स्थानी सेवा सुधारका लािग लगानी:
• जडान शलु ्, जसमा िवगतमा भएका खचर्ह�को �ितपूितर् वा भिबष्यमा ग�रने सुधारका खचर्ह� समावेश ह�;
• खनेपानी तथा ढलिनकास शलु ्, जसमा भिवष्यक सधु ार कायर्ह�क लागत समेत जोिडएको ह�न्;
• िनजी (ऋणपत–पेन्श, िवप्रे प्र गन�ह�का लािग) वा स्थानी िव�ीय संस्थाह�बा प्र ऋण;
• स्थानी सेवा सधु ारका लािग अन् योगदानह�: नगद वा वस्त वा स्वयम सेवा ।
रणनीितक कायर्ह :
•

यो �ेत्रगत लगानी रणनीितले िनम्न कुराह� गनर् स�म ह�: क ) रािष्ट र स्थानी स्तरक 'वाश' योजनाह�मा लगानी गन� र सेवा
नपगु के ा �ेत्रह� ध्या के िन्द गन� ख) प्रणालीह�को सुचा�पन लािग बािषर् �पमा यथे� बजेट िविनयोजन गन� ग)
नगरपािलकाह�, शहरोन्मु बस्त र विृ द् भइरहेका शहरी �ेत्र 'वाश' चनु ौितह�लाई सम्बोध गनर थप िव�ीय स्र साधनह�को
लािग अन् बाटो खोज्न घ) सेवा स्त सधु ारको लािग िवकास, व्यापा�र र िव�ीय बैंकह�बा अनदा
ु न र ऋण खोजी ग�रनेछ;

• 'वाश' मा स्थानी िनकायह�को आफ्न स्रोतब पिन उल्लेख पैमानामा लगानी ह�ने गरे ता पिन त्यसक िहसाब रािष्ट बजेट (रातो
िकताब) मा प्रिबिम्ब ह�ने गरे को देिखदं नै । �ेत्र कायर सम्पाद प्रभावका�रता सही ढङ् गले प्रितवे गनर यस्त सबै स्रोत
माफर ् ह�ने लगानीह� एकित् गन� प्रब िमलाईनेछ;
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• �ेत्रगत लगा रणनीितमा स�म घरधरु ीह�ले खानेपानी र सरसफाइको लागतको के ही अश
ं व्होनरु पन� प्राबध रािखएको छ । तथािप,
उपभो�ा योगदानको अश
ं को सम्बन्ध भने उपभो�ाको बहन �मताका आधारमा मात िनणर् ग�रनेछ;
•

स्रोत साधन िविनयोजनमा, िवशेष गरे र रािष्ट र स्थानी स्तरबा िविनयोजन ह�ने बजेटह�मा पारदिशर्त विृ द् ग�रनेछ;

•

'वाश' सेवाह�मा �ेत्र िव�ीय लगानीको लािग िव�ीय मध्यस्थकतार स्थाप ग�रनेछ;

•

खानेपानी सेवा प्रदायकह� नाफाबाट कर ितनर थाल्नेछन र सरकारले यो करलाई 'वाश' �ेत्र खचर गन�छ;

•

'वाश' िव�ीय संयन्त् समी�ा गन� : आविधक �पमा �ेत्र िव�ीय संयन्त् प्रगित अनगु मन गनर समी�ा संयन् िवकास गन� ।
�ेत्र आिथर् िवषयगत समहू (TWG) ले िव�ह�को समदाय
ु सँग िमलेर कायर गन� र िनयिमत �पमा आ–आफ्न सङ् गठन र कायर
�ेत्र सचू ना एक अकार्म आदान-प्रद गन�छन् ।

•

िदगो िवकासको “ल�य ६” मा लगानी गनर पैरवी गन� : क) घरे लु स्रोतह� प�रचालनको लािग पैरवी ग�रनेछ, ख) रािष्ट िदगो
िवकास ल�य योजना तजर्म
ु गनर सहयोग पया्
ु र इनेछ, िवकासको फरािकलो दायरामा िदगो िवकास ल�य-६ को प्राथिमकतालाई स
पा�रनेछ ।

•

िदगो िवकासको ल�यह�को सक
ं ्रमणकाल 'वाश' �ेत्र लगानीका अवसरह�को खोजी : िव� व्याप अनभु वह�का
आधारमा 'वाश' �ेत लगानीका सभं ािवत अवसरका �पमा तलका िवकल्पह�क सभं ाव्यत हे�रने छ । यी सयन्त्
आन्त�र
ं
स्रोतह� नवीन र रचनात्म प�रचालनमा भर पदर्छन ।
'वाश' लघुिव� सुिवधा : उद्य तथा उपभो�ाह�लाई िवशेषगरी धारा जडान गनर र सरसफाइ सिु वधाह� िनमार् गनर सानाितना ऋणह� उपलब् गराउनका लािग 'वाश' सहकारी वा चक्र क उपभो�ा वा सेवा प्रदायकह�लाई उपल गराई
प�रचालन ग�रनेछ । रािष्ट नीितमा के ही छूट, बैं वा िव�ीय ससं ्थाह�लाई उत्प्र गरी सो सिु वधा उपलब् गराइने छ ।
ख) 'वाश' लगानी ऋण कोष : घरे लु िव�ीय �ेत्रह� प्रय गरे र साना/मध्य सेवा प्रदायकह�लाई सहय ग�रनेछ ।
ग) 'वाश' लगानी कोष : सरकारी सहयोगमा स्थापन र िव�ीय मध्यस्थकत वा अन्य संस्था माफर्त सञ् गनर सिकनेछ;
घ) 'वाश'आपत्काली चक्र क : लगानीकतार्क प्रबद्ध र िनकासाको अन्तरा बीचको समयमा पल
ु को �पमा काम गन�
प्रबन् �पमा उपयोग ग�रनेछ;
ङ) 'वाश' साझा दूर�ि� कोष : आफ्न व्यापा�र िविधह�बाट 'वाश'को लािग योगदान गनर उत्प्रे ग�रनेछ;
च) खानेपानी बैंकह : घरे लु स्रोतह� प�रचालनका आधारमा (पेन्स कोषह� र बीमा कम्पनीह) लगानी न्यूनता प ितर गनर्
पनु भ्�ानी योग्य िव�को माध्
रु
यमबाट संच प्रब िमलाइनेछ;
छ) ब्लु फण : �ेत्र वा िव�व्याप समन्व गरी 'वाश' �ेत्रमा लगानी आकिषर्त गनर् ग�रनेछ । GSF, CC Funds आिद
जस्ता अन्तरार्िष्ट्रय समिपर्त कोषह� िभ�याउन प्रया । अन्य �ेत्रगत सरोकारवालाह� सँगको सहकायर्मा यस्तो क
िवकास ग�रनेछ ;
क)

ज)

रािष्ट खानेपानी सरसफाइ िव� सुिवधा : ग�रबमख
ु ी नीितह�लाई पबद्ध गनर् एकित लगानी आयोजनाह�को िवशेषता
भएको 'वाश' �ेत्र लािग घरे लु स्र प�रचालन संयन्, सश
ु ासन खाका र िनजी पँजु ी र सावर्जिन स्रोत िमि कोष स्थापना
गरी संचालन ग�रनेछ;
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झ)

ञ)
ट)

खानीजन् उद्योग र िनजी �ेत : खानी सम्बन् उद्योगह� या त धेरै पानी प्रय गन� ह�न्छन या त पानीका प्राकृि
बहावह�लाई प्रभाि गदर्छन । यस्त उद्योगह� �ितपिू तर स्व� खानेपानी र सरसफाइ �ेत्र आवश्यकताह�लाई सहयो
पया
ु र्जउने ितनीह�कभिू मका लाई सवु ्विस्थ पा�रनेछ;
'वाश' िचट् : बृह�र जनिहतका लािग खानेपानी र सरसफाइमा आवश्यक लगानीका लािग कोष सुिनि�त गनर'वाश' िचट्ठाक
श�
ु वात ग�रनेछ ।
अन् सयं न्त् : क) िमिश् कोष ख) व्यापा�र िव�ीय लगानी ग) िनजी पँजु ी घ) सावर्जिन िव�ीय लगानी ङ) िवशेष
करह� जस्त सरसफाइ कर र 'वाश'का लािग करह�को (१% हाराहारी) उपयोगको संभावनाको खोिज ग�रनेछ ।

८.११.२.३ बा� स्रोत – वैदेिशक सहयोग समन्व र प्रभावका�र :
अल्पिवकिस, स्रोत अभाव र �मतामा भएको अवरोधले गदार नेपालले यसको िवकास प्रयासलाई अगा बढाउन बा� सहयोग, व्यापा,
लगानी र िवकास सहयोगको अपे�ा राख्न तकर ्संग नै छ । पिहलेका िसकाइह�बाट यस �ेत िवकास योजनालाई बा� लगानी िनम् कुरामा
िलइनेछ ।
• सहयोगको प्रबद्ध �ेत्र िवकास योजना कायार्न्वयन रणनीितक अिभन् अगं को �पमा ह�नछे ,
• सहयोगलाई एक�कृ त गरी रािष्ट प्राथिमक प्र कायर्क्रमह खचर ग�रनेछ,
• सहयोगलाई रािष्ट बजेटको माध्यमबा स्थानी स्तरक कायर्क्रमह�स प्राथिमक िदइने छ । 'वाश' �ेत्रमा ग सरकारी
संस्थाबा ह�ने लगानीलाई स्थानी सरकारले समन्व गन�छ,
• सहयोगको प्रभावका�रता लािग िवकास साझेदारह�मा समन्व महत्वपूण ह�नछे । संय�
ु राष्ट्रसंघ नेपाललाई ह�ने सहयोगमा
एकद्व नीित िलइनेछ ।
• अनदा
ु नमा ह�ने सहयोगलाई के न् र स्थानी स्तरक �ेत्र �मता िवकासको लािग प�रचालन ग�रनेछ ।
रणनीितक कायर्ह :
•
•

नेपाल सरकार र िवकास साझेदारह�का बीचमा संय�
ु िव�ीय लगानी संझौता गरी �ेत्र आबद्ध, रािष्ट प्रणालीस प्रगितश
आबद्धता नीितमा दाताह�को प्रबद्ध, सरकारको प्रणालीलाई दाताह� पछ्याउन र दीघर्काली �पमा प्र�ेि कोषबाट योजना
तजर्म
ु र पवू ार्नुमा गनर सक्नेवातावरण तयार ग�रनेछ ।
िव�ीय संयन्त् िडजाइन र सञ्चाल गन� : िवकास साझेदारह� (यिु नसेफ, िव� बैं, एिसयाली िवकास बैं) ले यी कुरा गनर
सहयोग गन�छन् : क) उपलब् ग्यारेण् कोषको पिहचान गनर ख) यस �ेत्र सञ्चाल भइ रहेका कायर्क्रमह वािणज् र िवकास
बैंकह�बा थप स्रोतह� अवसरका उपायह� Explore गनर ग) िवकास बैं र िवकास साझेदारको सहयोगमा खानेपानी सेवा
प्रदायकह�लाई  िदलाउन ।

८.११.२.४ �ेत्र �मता िवकासका लािग सहकायर :
प्रितबद्ध, स्र-साधनह�को उपलब्धता तथा खानेपानी सरसफाइमा हात हाल्ने इच्छा ह�ँदाह�ँदै पिन �मताका सीिमतताह�का कारण
�ेत्र िवकास योजनाको कायार्न्वयनमा बाधा नपुगोस् भन्नाका खाितर सरकारले अन्तरार्िष्ट्रय सहयोगको अगुवाई तथा प्र
अत्यवश्यक  । �मता िवकासलाई यो िवकास योजना कायार्न्वयन रणनीितको अिभन्न अङ्गको �पमा हे�रएक ।
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िव� समदाय
ु ले सरकारलाई �मतामा रहेको न्यूनत / दरार पू ितर गनर्मा सघाउन सक्छ । िवशेषगरी, संस्थाग, व् वस्थापन सूचना प्रणा
सम्बद्ध तथा-ससं ाधन सम्बद्ध �मता न्यूनता ज िवषयह� प्राथिमकृत ह�नु पछर् साथै योजनाको कायार्न्वयन सहज र संभव तुल्याउ
समयमै समाधान ग�रनु पछर ।
रणनीितक कायर्ह
�मता अिभवृिद : िवकास साझेदारह�ले यी कुरा गनर सहयोग गन�छन् : क) िव�मा अन् देशह�ले गरे को अनभु वलाई अिभलेख गनर ख)
'वाश'व्यवसायीह�लाई िव�ी �ेत्रलाई राम्र बझु ् र िव� िव�ह�लाई 'वाश'�ेत्र �ेत्र िवशेषता बझु ाउन सहयोग गन� ग) �ेत्र
िव�मा 'वाश'व्यवसायीह�लाई तािलमक लािग औजारको िवकास गन� ।
सञ्चाल सम्बन् अनुसन्धा गन� : पिहचान ग�रएका मखु ् नवीन िव�ीय संयन्त्रह लािग प्रचुर/संभाव्यताक खोजी एवं िनजी �ेत
लगानी मोडेलको परी�ण ग�रनेछ ।

८.११.२.५ सहयोग साधन (Aid Instrument) वा सहयोग प्रा�प (Aid Modalities)
खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत्र प्रयोग रहेका िविभन् प्रकार सहयोग प्रा�पह�  वणर् ग�रएको छ ।
(क) आयोजनाको �पमा सहयोग
िवकास सहयोग कोषको उपयोग सरकारसँग संझौता गरी दाताह� आफै ले नै आिथर् तथा व्यवस्थापन िनयन्त गरी िवशेष आयोजनाह�
कायार्न्व गन� गदर्छन । उदाहरणको लािग िफिनस आयोजनाह� जस्त : ग्रामीण जलस् व्यस्थापन प�रयोजन, ग्रामीण खानेपानी तथ
सरसफाइ प�रयोजना– पि�म नेपाल, त्यस्तजाइका सहयोगको –WASMIP आयोजनाह� आिद ।
(ख) भु�ानी सन्तुलनक लािग सहयोग
हाल यस मोडेलको उपयोग िव� मौिद् कोषले गन� गरे को छ । यस प्रकार सहयोग अन्तगर सहयोग प्र गन� देशको के न्द्र बैंकम रकम
पठाउने ग�रन् । यो वैदिे शक सटही सेवाह�को लािग मखु ् �पमा महत्व राख् ।
(ग) बजेट सहयोग
दाताह�बाट िदइने अन्तरार्िष सहयोग (प्रा: सरकारी दाता र िवकास बैंकह) अथर मन्त्राल माध्यमबा िसधै सरकारलाई िदने गदर्छन
जनु अन्ततोगत् सावर्जिन खचर्क लािग बजेटमा नै जाने गदर् । बजेटरी सहयोग प्र गन� देशको बजेटमा लगानी गन� एउटा िविध हो जहाँ
दाता राष् वा दाता िनकायबाट सहयोग पाउने राष्ट् रािष्ट ढुकुटीमा कोषको स्थानान्त गन� ग�रन् । स्थान्त भएको कोषलाई सहयोग
िलने राष्ट् बजेटरी कायर्िविधबा व्यवस्था गन� ग�रन् । बजेटरी सहयोग िविभन् प्रकारब गन� ग�रन् ।
(१) साधारण बजेट सहयोग : यो सरकारी बजेटलाई पवू र िनधार्�र योगदान हो र यो ठूलो आिथर् सधु ारह�को कायार्न्व गनर ग�रने
सहयोग समेत हो ।
(२) �ेत्र बजेट सहयोग : यो सहयोग साधारण बजेट सहयोग जस्त हो । यो पिन सहयोग िलने देशको बजेटलाई गैर –िचिन्ह (unearmarked) िव�ीय योगदान हो । यद्य �ेत्र बजेट सहयोगमा दाता र सहयोग प्र गन� सरकारको बीचमा नीितगत र बजेटको
प्राथिमकताभन सम्बिन् िवशेष �ेत्र छलफल के िन्द ह�न् ।
गैह्रबजेट तथा बजेट सहयोग बीच अन्तरिवर:
यो बजेटले सरकारका सबै िक्रयाकलापह�को खचर्ह�ल वस्तुतः एक ठाउँमा ल्याउँदछ । सामान्य , खचर् वा रा स्लाई काननु द्वारा कु
बजेटबाट बािहर रािखयो भने गैर बजेटको प्रावधान भनेर बुिझन्छ । यो िव�भरको साझा अभ्यास हो यो प्रावधानमा सामािजक सु
िवषयह� र ह�लाक सेवाह� आिद “गैर बजेट ”को प्रावधानमा रािखन्छ य , ितनीह�बाट ह�ने खचर् र रा स्व एक�कृ त बजेटमा समावेश
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ग�रएको ह�न्छ । यस्तो खचर्  श बजेटबाट बािहर रािखन्छ । नेपालमा यसको िवपरी , लामो अथक प्रयासका  बजदु पिन धेरै लगानीह�
बजेट बािहरै रहन गद�छन् र काननु सम्मत छैनन् । यस �ेत्रगत िवकास योजनाको उद्देश्य सबै �ेत्रगत साझेद ''वाश'' �ेत्रको लगान
रािष्ट्रय बजेट प्रणालीमा समावेश गन� व िबिम्बत गराउने तफर् रहेको छ । िनजी �ेत्रका साथसाथै अन्तरा /रािष्ट्रय गैर सरकारी संस्थ
कोषह�लाइ प्रोत्सािहत ग�रनेछ तर यो कोष �े / रािष्ट्रय बजेट प्रणालीमिबिम्बत ह�नुपन�छ ।
(घ) पूल कोष
यस कोषको प्रबन्ध अन्तगर्त धेरै व्यि�गत लगानीकतार्ह� वा दात ''वाश'' �ेत्रमा लगानी गन� उद्देश्यको लािग एक ठाउँमा आउँनेछ
पल
ु कोष लगानीमा िनजी लगानीकतार्ह� आिथर्क पैमानाबाट लाभािन्वत ह�न्छन् जसले लगानीको प्रित एकाइ लागत व्यापार लागत ,
िविविधकरण र व्यावसाियक िव� व्यवस्थापन गनर् अनुमित िदन्छ । त्यही िसद् –व्यि�''वाश'' िवकास साझेदारह�मा पिन लागू ह�न्छ ।
पल
ु कोषमा लगानीको माध्यमले धेरै फाइदाह� छन । यो धेरै लगानीकतार्ह�को लािग आदशर् सम्पि� ह�न स,छ । व्यवस्थापन दस्तुरको �प
लागतमा थप वृिद्ध ह�न सक्छ तर प्रितस्पधार्मा वृिद्धसबषर् पिछ यी दस्तुरह�मा कमी आउँदै जानेछ

८.११.३ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छ �ेत्र लगानीका चुनौितह�
साधारण :
•
•
•
•
•
िवशेष :

कमजोर शासक�य प्रब, पारदिशर्त र जवाफदेिहतामा कमीका कारणले संभाव् लगानीकतार्ह�म िव�सनीयतामा समस्य रहेको;
ग�रब जनताको लािग 'वाश' सेवाह�लाई आिथर् सामथ्यर् प्;
खानेपानी र सरसफाइ कम मलू ्यम िदनु पछर भन्न मान्यत व्या�रहेको;
सञ्चाल द�तामा कमी, सस्त महसल
ु दर, महसल
ु को दायरािभत नआएको खानेपानीको अनपेि�त मात्;
'वाश' सेवाह�मा उच् पँजु ीगत लागतको तल
ु नामा कम दरमा लाभ िफतार्

• यो �ेत्र िवकास योजनाले नेपालको लािग 'वाश' �ेत्र िदगो िवकासको ल�य परू ा गन� अपे�ा गरे को छ, जसका लािग सरदर
बािषर् �. ११०.२ अबर लगानी आवश्य पन� छ ।
• 'वाश'को आ.ब. २०७२।७३ मा �. २६ अबर िविनयोजन भएको िथयो भने आ.ब. २०७३।७४ मा �. ३२.१६ अबर िविनयोजन भएको
छ।
• यो �ेत्र हालको लगानी अपयार् छ र िदगो िवकास ल�य-६ को टाग�ट परू ा गनर लगानीमा कमी रहेको छ ।
यसका लािग अन्तरािष् ऐक्बद्ध आवश्य छ, दरू �ि�, िविभन् देशह�को बीचमा सहयोग र बिलयो साझेदारी, ग�रबी न्यूनीकरणक लािग
महत्वपूण उद्देश्, िदगो िवकास ल�यले हाम् सम्पूण जनसंख्यालाई सन २०३० सम् सरु ि�त खानेपानी र सधु ा�रएको सरसफाइ सेवामा
पह�चँ को सिु नि�तता मनन योग् रहेको छ ।

८.११.४ �ेत्रगत लगानीका सन्दभर्मा महत्वपूणर् िसकाइ र केही
•
•
•
•

'वाश' �ेत्र िवगत पाँच बषर्क लगानीको प्रवृि�लाई हेद यस �ेत्र लािग िव�ीय स्रोत समस्य भएको देिखँदनै ।
लगानी उपलब् छ तर किहलेकाही ँ िव�ीय स्रोतह� उपलब्धत भएर पिन खचर गन� चनु ौितह� रहेका छन् ।
'वाश' �ेत्र उपलब् स्रोतह� प�रचालन गनर नवीन त�रकाह�को पबद्ध गनर आवश्य छ ।
'वाश' �ेत्र खानेपानी र सरसफाइ आयोजनाह�मा कसरी बैंकह�लाई अकषर गनर सिकन् भनी अध्यय गनर आवश्य छ ।
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८.११.५ व्यासाियक सामािजक िजम्मेवार
ससं ्थाग सामािजक िजम्मेदार एउटा व्यापा�र पद्ध हो जसले सबै सरोकारवालाह�को लािग आिथर्, सामािजक र वातावरणीय लाभह�
प्रव गरी िदगो िवकासलाई योगदान गदर् । यो एउटा धेरै प�रभाषा र अभ्यासह भएको अवधारणा हो । यसलाई जनु �पमा बझु रे कायार्न्व
ग�रन् प्रत् देश र कम्पनीक लािग िभन्-िभन् ह�ने गदर् । तैपिन यसको फरािकलो अवधारणाले धेरै र िविभन् प्रकार िवषयह� जस्त
मानव अिधकार, उद्यमश सरकार, स्वास् र सरु �ा, वातावरणीय असर, कायर अवस्थ र आिथर् िवकासको योगदानलाई सम्बोध गदर् ।
प�रभाषा जे भए पिन संस्थागत सामािजक िजम्मेदारी उद्दे भनेको िदगोपना तफर प�रवतर् गराउनु हो ।
कम्पनीह�ल आफ्न व्यवसायक कारणले नकारात्म असर गरे मा स्थानी समदाय
ु मा लगानी गनर सक्दछन । एउटा प्राकृि स्रोतह� काम
गन� कम्पनील ग�रब समदाय
ु मा िवद्या सञ्चाल गनर सक्द, स्वास् सेवा वा िसच
ं ाई सिु वधा र सरसफाइका साधनमा सधु ार गनर सक्द ।
यसै प्रकार कुनै कम्पनील िदगो प्रिविधह� बारे मा अनसु न्धा र िवकासमा लगानी गनर सक्द यद्य त्यस् प�रयोजनाले तत्काल नाफा
बढाउन सहज नह�न सक् ।
ठूला यिु टिलटीह�मा संस्थाग सामािजक िजम्मेदार अवधारणाको अनसु रण गनर्को अथ
नाफा कमाउने यिु टिलटीह�ले साना तहका ''वाश''
ु
प्रणाली वा मिहला, ग�रब र बिहकरृ ् समहू लाई सहयोग गनर सक्दछन र समाजमा िव�ासको वातावरण तयार गनर सक्नेतछन। सहयोग गन�
िविध र �ेत, स्था, समय फरक-फरक ह�न सक्नेअ। यो जीत-जीतको अवस्थ ह�नछे र कुनैपिन यिु टिलटीको लािग असल िनणर् पिन ह�नछे ।
रणनीितक कायर्ह :
•
•

•

स्थानी सरकारले यो अवधारणा यसको ''वाश'' नीितह�मा समायोजन गरी ''वाश'' सेवाह�मा लैससासका मदु ्दाह�ल सम्बोध गनर
अनसु रण गन�छ ।
ठूला नाफा कमाएका यिु टिलटीह�ले मिहला, ग�रब र बिहकरृ ् समहू लाई ''वाश'' सेवाह�मा समतापणू र पह�चँ को सिु नि�त गन�छन् र
ितनीह�लाई महसल
ु मा सिु वधा िदनेछन् र एकल धारा वा साना प्रणालीह�लाई के –गाउँ िसद्धान् आधारमा पिन सहयोग गनर
सक्नेहछन।
संस्थाग व्यावसािय घरानाह�लाई उनीह�को व्यावसािय सामािजक िजम्मेदार अन्तगर खानेपानी तथा सरसफाइमा खचर गनर
प्रोत्सा ग�रनेछ ।

८.११.६ लगानी तथा बजारीकरण
८.११.६.१ सरसफाइका लािग स्थानी िव�ीय सहयोग संयन्
अपयार् बजेट तथा खानेपानीको आपिू तर नै स्थानी स्तरक सरसफाइ उपलिब्धम तगारोको �पमा रहेको छ । यसमा एउटा राम् व्यवसियक
योजनाले काम गनर सक् । बजारीकरण व्यवसय सम् मात सीिमत छै न, यसले सेवाग्रा, आपिू तरकतार र िबक्रेता बीच संवाद तथा सञ्चा
कायम गदर् ।
रणनीितक कायर्ह :
•

एक�कृ त 'वाश' आयोजनाह�का सरसफाइ र स्वच्छता लािग िवशेष बजेट (किम्तम पिन २०% 'वाश' आयोजनाको बजेट) को
व्यवस् ग�रनेछ । स्थानी िनकायह�ले आ–आफ्न स्वीकृ 'वाश' योजना अनसु ार नगर/गाउँ थोक अनदा
ु नबाट सरसफाइलाई पयार्
बजेटको िविनयोजन गन�छन् ।
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•

सरसफाइ तथा स्वच्छ ग�ु योजनामा प�रभािषत ग�रए अनसु ार अनदा
ु नलाई िन�त्सा ग�रनेछ । ग�रब र सामािजक �पले बिहकृर ्
समदाय
ु ह�को िवशेष आवश्यकतालाई सम्बो गनर स्थानी स्तरक स्वािमत र व्यवस्थापनलाईबद्ध ग�रनेछ । यसको सफलता
प्राि� सरसफाइ प्रणाली प्रक र सहयोग संयन्त् भर पन�छ ।

८.११.६.२ 'वाश'मा िनजी �ेत्र सल
ं ग्नरत
खानेपानीलाई िविनमय वस्तुको �पमा स्वीकार नग�रएसम 'वाश' सेवा प्रवाह �ेत्रमा िनजी �ेत्र आकिषर्त गराउन किठन । यस �ेत्रम
लगानीका लािग सावर्जिनक स्रोतमा मात्र भर पन� हो भने िनधार्�रत: सेवाको स्तर तथा सेवा पह�ँच किहल्यै हािसल नह�न सक् । यिद
पैसाको मलू ्यको कदर ग�रयो भन; खानेपानी उद्य, सेवा प्रदायक वं आपिू तर्कतार्ह�ले खानेपानी सेवा प्रवाहमा यथोि वं प्रस्धार्त्म
व्यवशाियक अवसरह� देख्नर सक्नेी वातावरण श्रृजना गनर् सिकएमा मात्र जनसं म्पूण िहस्सालाई न्यायोि, िदगो र भरपद� तवरले
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह� प्रवाह गनर् संभव ह� ।
रणनैितक कायर्ह:
•
•
•
•
•
•
•
•

स्थानीय आपूितर्कत, उत्पादनकता, परामशर्दाता तथा सेवा प्रदायकका �पमा संलग्ना ह�न सक्नेि◌ उपयु� वातावरण िनमार्ण ग;
सेवाको गणु स्तर तथा वातावरण संर�ण सम्बन्धमा िनयम कानुनको प्रितपादन ग;
मौजदा
ु व्यसायको सबलीकरण एवं नयाँ व्यसायको िवकासका लािग प्रािविधकवं व्यवस्थापक�य सहयोग उब् गराइनेछ;
िनजी �ेत्रका मेकािन, उत्प्र, खानेपानी टेक्नी◌ािसय, प्लम्बर तथा िड्रलरह�लाई तािलम प्रदान ;
सावर्जनक िनजी साझेदारीको मोडेल िवकासका लािग ित्रप�ीय सहभािगताक वधारणाको अनसु रण ग�रनेछ;
खानेपानी सरसफाइ �ेत्रमा सावर्जिनक िनजी साझेदारीको अबलम्बनका लािग मागर्दशर्न वा िनद�िशका तयार प;
िनजी �ेत्रवं नाग�रक समाजको सहभािगताको सहजीकरण एवं िनयमनका लािग एक िनयामक तथा सहजकतार् िनकायलाई िजम्मेवार
तोिकनेछ;
खानेपानी सरसफाइ �ेत्रमा िनजी �ेत्रको सहभािगता अिभवृिद्ध गनर् प्रवे(accelerators) को सेवा िलन अिभप्रे�रत ग�रन ।

८.११.६.३ सरसफाइ बजारीकरण
सरसफाइ प्रबधर्नका लािग सरसफाइ सामग्रीह�को सहज उपलब्धताको सुिनि�तता गनुर् अहम  । सरसफाइ बजारीकरणले माग ए वं
आपिू तर्को दुबै प�ह�लाई सम्बोधन गद । अिधकांश अ वस्थाह�म, बस्तु तथा सेवाह�को सहज उपलब्धताले मागह�को श्रृजना  ।
सरसफाइ बजारीकरणले सधु ा�रएको सरसफाइ सिु वधाह�मा गाउँ बस्तीह�को िदगो पह�ँचको ध्येय राख
। सरसफाइ बजारीकरणले
घरधरु ीह�लाई ग्राहक तथा िनजी व्यापा�रक सहकम�का �पमा हेद� उनीह�ला वश्यक पन� बस्तु तथा सेवाह�को आपूितर् ग । लि�त
ग्राहकह�ले कस्तो बस्तु तथा उत्पादन चाहन्छन् वा त्यसका लािग कि ब्होनर् सक्छन भनेर जान्नु आबश्यक  । यसथर, सरसफाइ
बजारीकरणले माग र आपिू तर्को िवस्तारीकरणका लािग सामािजक तथा व्यापा�रक दुबै तौर त�रकाह� आजमाउनवश्यक ह�न ।
रणनीितक कायर्ह :
•
•
•

सरसफाइलाई िवस्तार गन सरसफाइ बजारीकरणलाई माग र िवतरणको संय�
ु मापनको आधारमा सरसफाइको माग र सरसफाइ सेवाका
उत्पादनह विृ द् गरी पबद्ध ग�रनेछ ।
समदाय
ु ह�को मागमा आधा�रत िविभन् स्तरक वतर्मा सरसफाइका सेवा र स्रोत प्र संवदे नशील भइ पद्धितह� िडजाइन
ग�रनेछ । जसले समयको साथसाथै समदाय
ु का सदस्यह�लाई स्तरोन् र िदगोपना कायम गनर सघाउनेछ ।
हरे क गाउँपािलकामा 'वाश' माक� ट (आवश्क द� जनशि� सिहतको स्यािनमाट वा हाडर्वेय पसल) स्थापन ग�रनेछ । िनजी उद्य वा
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व्यापारीह इच्छु नह�ने अवस्थ भएमा त्यस् प्रब गाउँपािलकाले नै िमलाउनेछ ।

८.११.७ लागत साझेदारी, लागत उठ्ती तथा िव�ीय िदगोपन
व्यापा�रक प�रप्रे�यब 'वाश' सेवा प्रदायकह�को उद्देश्य पयार्� वृिद्ध गरी आफ्नो हालको लागत उठाउनु रहेको ह�न्छ । पुँज
लागतसँगै पवू ार्धार िवस्तारको लागत िमिश्रत साझेदारीका माध्यमले सेवा प्रदायक र समुदायको योगदानमा सावर्जिनक खचर् पूरा ग�रन
िवकासको प�रप्रे�यबाट महसुलको माध्यमले लागत उठ्तीमा कमी देिखन्छ । त्यही कमी नै खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाह�मा
प�रवारह�को लािग अचाक्ल महङ् गो पनर् जान्छ । खानेपानीमा भएको लगानी पूणर् �पमा लागत उठ्तीको �पमा हेन� हो भने लाखौं मा
खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पह�चँ बािहर ह�नेछन् ।
लाभग्राही समुदायबाट लागत साझेदारीका कारण खानेपानी संरचनाह�प्रितको अपनत्व श्रृजनामा योगदान पुयार्तउने िव�ासमा िवग
सबै खानेपानी आयोजनाका मोडािलटीह�ले लागत उठ्तीका कुनै न कुनै तौर त�रका अपना
इएका िथए । साना शहरी ए वं सहलगानी
आयोजनाह�मा सरकारले ७०% पँजु ीगत लागत ब्यहोदर्छ भने उपभो�ाह�बा३०% लागत ब्यहोन� व्यवस्था रहेक । सरसफाइमा पिन
संय�
ु िजम्मेवारी रहेको छ जसमा८५% पँजु ीगत लागत सरकारले र बाँक� १५% उपभो�ा वा स्थानीय िनकायह�लेब्होन� गरे का छन् ।
यो महत्वपूणर् छ िक  शहर 'वाश' सेवाह�को सञ्चालनमा आिथर्क लागत संयु� �पमा साझेदारी र उपयु� स्तरमा उठ्ती गन� स
दीघर्कालीन �पमा िदगोपना र अपनत्वको सुिनि�ता गदर्छ

इले

अन्ततः खानेपानी सरसफाइ प्रणालीह�बाट न्यायोिचत तवरले सेवा पुयार्ञउंदै केही लागत उठ्तीको पिन सुिनि�तता होस् भन्ने उद्देश
रणनीितक योजना गन� िजम्मेवारी स्थानीय िनकायह�को नै  । जनतालाई खानेपानी सरसफा इ सेवा उपलब्ध गराउन तथा 'वाश' सश
ु ासनमा
सधु ार ल्याउन यिद स्थानीय जनप्रितिनिधह�ले त्यस्तो योजना आफ्ना चुनावी घोषणापत्र मै उल्लेख गन� संस्कार बसाउन सक्ने  ह
योजना सफल ह�ने पक्का ह�न्छ
रणनीितक कायर्ह:
•

ग्रामीण �ेत्रह�मा लगानी उठ्तीको हा‘उपभो�ा योगदान’को अवधारणालाई िनरन्तरता ि इने छ । घरधरु ीमा िमटर सिहतको िनजी
धारा जडान गद� लिगनेछ ।

•

शहरी तथा ग्रामीण दुबै �ेत्रह�मा सञ्चालन तथा ममर्तसम्भार खचर् पूणर् �पेण उठ्तीको नीित अिख्तयार ग�रनेछ
प्रणालीह�मा आंिशक लगानी उठ्तीको हालको अवधारणालाई िनरन्तरताइनेछ ।

•

सेवा प्रवाहको िदगोपन सुिनि�त गनर्  शहर तथा बजारका मु व्यवसाियक भागह�मा नमनु ाको �पमा ‘िप-पेड िमटर’ जडान गन� कायर्
थालनी ग�रनेछ । िसकाइका आधारमा त्यसलाई अन्य भागमा पिन क: िवस्तार गद� लिगने ।

•

िनि�त शहरी प्रणालीह�को लािग सामाि –आिथर्, भौगोिलक, प्रािविधक र संस्थागत िवशेषताका आधारमा लिचलो िव�
संयन्त्रह�का साथै उपयु� लागत साझेदारी मोडेलको अनुसरण ग�रने

•

महसल
ु प्रणाली िकफायती नम्र को आधारमा ग�रबको समेत �मताको दायरािभत्र पा�रनेछ । ग�रबह�ला 'वाश' सेवाह�मा पह�चँ
पया
ु र्सउन िवशेष उपायह�(उपलिब्धमूलक सहयो) अबलम्बन ग�रनेछ ।

•

प्रणाली िवकासको लािग िवशेष ध्यान िदइने छ । उपभो�ाह�को सञ्चालन ममर्तको िव�ीय भार घटाउन ि , सामािजक परी�ण र
सावर्जिनक छलफलह�को बद्नका साथै उपय�
ु िव�ीय मोडेलको अनसु रण ग�रनेछ ।
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•
•

सरकारद्वारा उपलब्ध स्रोत र प्राथिमकताका आधारमा  शहरी �ेत्रह�मा फोहरपानी प्रशोधनको लािग पयार्� लगा
वं
फोहरमैला व्यवस्थापनको लािग उपयु� त�रका अबलम्बन ग�रनेछ
सेवाप्रदाय�ले आ –आफ्नो व् वसाियक योजना तयार गन�छन् , यिद िनमार्ण प�ात् सहयोगको आवश्यकता भएमा व्यापा�
योजनाको आधारमा ग�रनेछ ।
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अध्या नौ

�ेत्र िवकास योजनाको लागत अनुमान तथा लगानी योजना
९.१ एकाइ दर
यस �ेत्रगत िवकास योजना कायार्न्वयनको अनुमािनत लागत एकाइ दमा आधा�रत ग�रएको छ । दररे ट तलका आधारमा िलइएको छः
पयार्वरणीय/ भौगोिलक अविस्थि
खानेपानी आयोजनाह�को लागत अनमु ान भौगोिलक िस्थितमा धेरै नै भर पदर्छ । तराईका िजल्लाह�मा िनमार्ण सामग्रीह� र ढुवानी
ह�न्छन् जबिक पहाडी तथा उच- पहाडी िजल्लाह�मा ियनीह�को मूल्य बढी पदर्छ । एउटै �ेत्रमा पिन आयोजना स्थलको दुगर्मता
ढुवानीको दर धेरै नै वृिध्द ह�ने गदर्छ
त्यसैले प्रत्येक िवकास �ेत्रका िजल्लाह�ल, तराई-चरु े पहाड, पहाडी र उच्- पहाडी गरी चार भागमा िवभािजत ग�रएको छ । दि�णको
समथर तराई �ेत्रमा रहेका िजल्लाह�लाई त ; तराई �ेत्रको साथै चुरेपहाड भएका  िजल्लाह�लाई त-चरु े पहाड ; महाभारत पवर्त
श्रृंखलाको मध्यवत� �ेत्रमा रहेका िजल्लाह�लाई पहाडी र महाभारत पवर्त श्रृंखलाको उच्च�ेत्र तथा िहमाली �ेत्रमा रहे
उच्- पहाडी वगर्मा रािखएको छ । जस अनुसा , यस उद्देश्यको लािग त, तराई-चरु े पहाड, पहाडी र उच्- पहाडी वगर्मा क्रम१७ , ५,४१
र १२ िजल्लाह� परेका छन् 
�ेत्रगत प्रचिलत द
खानेपानी आयोजनाह�को लागत अनमु ानह�को िव�ेषण गदार् िजल्लाको भौगोिलक िस्थितको साथै िवकास �ेत्र अनुसार प
भएको पाइएको छ । अतः प्रितव्यि� लागत िजल्लाको भौगोिलक िस्थितको साथै िवकास �ेत्र अनुसार िलइ

वरण

९.२ लागत अनुमान
यो �ेत्रगत िवकास योजना कायार्न्वयन गनर्को लािग२०१६ को लागत मलू ्यमा अनुमािनत लागत लगभग . ११६५ अवर् रहेको छ र मुद्
स्फ�ितलाई िलंदा सो लागत . २४९१.१ अ बर ह�न आउँछ । यो लागत अनमु ानमा सबै िवषय�ेत , माइलस्टोनह� र िवषयगत कायर् बुँदाह�क
साथै ओभरहेड लागत समेत समावेश ग�रएको छ । लागत अनमु ानको आधार सन् २०१६ को लागत मलू ्यमा र स्फ�
–लागत बािषर्क
आधारमा सन् २०३० सम्म स्फ�ित द९.५% को आधार मानी तयार ग�रएको छ । औसत मद्रास्फ
–लागत वतर्मान लागत मूल्यक२.३७
ु
गणु ा छ । �ेत्रगत िवकास योजना कायार्न्वयनको अविधभरको जनसख्या वृिद्धदरबाट ह�न आउने जनसंख्याको सम्बोधन गनर् आवश्
समेत कुल लागतमा समावेश ग�रएको छ । जम्मा लागतमा यो रकम समेत समावेश गरी ह�ने कुल लागतको१५% ओभरहेड खचर् अनुमान
ग�रएको छ । िव.सं. २०४५ को प्रशासिनक संरचनाको आधारमा बनाइएको प्रशासिनक/ओभरहेड खचर्१२ –१३% को हाराहारीमा रहेको
छ । भिवष्यमा प्रशासिनक संरचना प�रवतर्न ह�ने ह�ँदा यो खचर् केही १५% सम्म पुग्ने अनुमान ग�रएको छ । �ेत्रगत िवकास योजनाको
लागत दरको आधारमा (ओभरहेड खचर् बाहे) कुल अनमु ािनत लागतमा जनताको सहभािगता क�रब २५ प्रितशत र सरक/दाताको योगदान
क�रब ७५% ह�न आउँछ । जनताको योगदान िनमार्ण कायर्मा मात्र गणना ग�रएको छ
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वतर्मान मूल्यको लागत तथा मुद्रा स्फ�ितको आधारलाई ध्यान िदई गणना ग�रएको लागतको ५ वषर् अविधको अन्तरालमा तलक
तािलकामा िदइएको छ ।
तािलका १९: वतर्मा मूल्यम �ेत िवकास योजनाको लागत अनुमान
'वाश' �ेत्रिवकास योजनाको ला (२०१७–२०३०)
िस.नं.
िवषय
२०१७–२०२० २०२१–२०२५ २०२६–२०३० जम्मा लागत
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

पह�चँ , उपयोग (लाभको खपत)
१८४,७९४,८१२
सेवाह�को सचु ा�पन र िदगोपना
८,११५,२००
नवीनता, अनसु न्धा, र प्रिविध अनुकू
१,०७६,५३२
पयार्वर, पानी वृिद्ध  र उत्प
१२,७४८,५००
सश
५,८०२,१६४
ु ासन, संस्थागत प्रबन्ध र �मता ि
'वाश' कूटनीित, �ेत्रगत एकत्र
२०,८००
अनगु मन तथा मलू ्याङ्क
९०३,०००
िनरन्तर गुणस्तर र सेवा सुधा
२,३३५,२७६
लैङ् िगक समानता र सामािजक समावेशीकरण
१२०,०००
िवशेष प�रिस्थतम 'वाश'
३१,१२४,०३२
लगानी, वजारीकरण र लागत उठ्ती
१,८१५,०००
जम्मा लागत २४८,८५५,३१६
योजना अविधमा ह�ने जनसंख्या वृिद (१.३५%) को ८,५१३,०२०
कारण बढ्ने लागत
जम्म २५७,३६८,३३६
ओभरहेड खचर @१५% ३८,६०५,२५०
कुल जम्म २९५,९७३,५८६
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१९२,३२८,३९० १८७,७४३,१२० ५६४,८६६,३२२
१०,१०३,५०० १०,१२८,०५०
२८,३४६,७५०
१,४४९,९७०
१,३२६,४४५
३,८५२,९४७
११७,१०७,७५० ९४,९०६,२५० २२४,७६२,५००
१०,०१७,८९५
६,०३४,७७०
२१,८५४,८२९
३८,०००
३८,०००
९६,८००
९७०,०००
९७०,०००
२,८४३,०००
७,३२३,३००
७,९०८,६००
१७,५६७,१७६
३१८,०००
१५९,०००
५९७,०००
२,७२४,६९५
२,४७७,६९५
३६,३२६,४२२
१,८१५,०००
२,७३२,५००
६,३६२,५००
३४४,१९६,५०० ३१४,४२४,४३० ९०७,४७६,२४६
३३,९४१,९२८ ५४,९६०,७०१
९७,४१५,६४९
३७८,१३८,४२८ ३६९,३८५,१३१ १,००४,८९१,८९५
५६,७२०,७६४ ५५,४०७,७७० १५०,७३३,७८४
४३४,८५९,१९२ ४२४,७९२,९०१ १,१५५,६२५,६७९
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तािलका २० : बािषर् ९.५ % मुद् स्फ�ितम �ेत िवकास योजनाको लागत अनुमान
िसनं.

'वाश' �ेत्रगत िवकास योजनाको लाग(२०१७–२०३०)

िवषय

२०१७–२०२०

२०२१–२०२५

२०२६–२०३०

जम्मा लागत

१

पह�चँ , उपयोग (लाभको खपत)

२३३,०५४,८२४

३६६,०२६,७८४

५६२,४७६,१३७

१,१६१,५५७,७४५

२

सेवाह�को सचु ा�पन र िदगोपना

१०,२३४,५२२

१९,२२८,३१९

३०,३४३,५१७

५९,८०६,३५८

३

नवीनता, अनसु न्धा, र प्रिवि
अनक
ु ू लन

१,३५७,६७२

२,७५९,४९१

३,९७४,०२०

८,०९१,१८३

४

पयार्वर, पानी वृिद्ध  र उत्प

१६,०७७,८३०

२२२,८७१,७९५

२८४,३३७,९८७

५२३,२८७,६१२

४४

सश
ु ासन, संस्थागत प्रबन्ध र �
िवकास

७,३१७,४२३

१९,०६५,३९८

१८,०८०,१०५

४४,४६२,९२६

६

'वाश' कूटनीित, �ेत्रगत एकत्र

२६,२३२

७२,३१८

११३,८४८

२१२,३९८

७

अनगु मन तथा मलू ्याङ्क

१,१३८,८२२

१,८४६,०४१

२,९०६,१०९

५,८९०,९७२

८

िनरन्तर गुणस्तर र सेवा सुधा

२,९४५,१४३

१३,९३७,२२४

२३,६९४,०७१

४०,५७६,४३८

९

लैङ् िगक समानता र सामािजक
समावेशीकरण

१५१,३३९

६०५,१९७

४७६,३६२

१,२३२,८९८

१०

िवशेष प�रिस्थतम 'वाश'

३९,२५२,२१४

५,१८५,४५७

७,४२३,१५०

५१,८६०,८२१

११

लगानी, बजारीकरण र लागत उठ्ती

२,२८८,९९६

३,४५४,१८८

८,१८६,५३७

१३,९२९,७२१

जम्मा लाग :

३१३,८४५,०१७

६५५,०५२,२१२

९४२,०११,८४३

१,९१०,९०९,०७२

योजना कायार्न्वयन अविधमा ह�ने जनसंख्
विृ द् (वािषर्क१.३५%)को लागत

११,२२८,९४३

६६,३४२,०४०

१६७,३४६,५८७

२४४,९१७,५७०

जम्म

३२५,०७३,९६०

७२१,३९४,२५२

१,१०९,३५८,४३०

२,१५५,८२६,६४२

ओभरहेड खचर @१५%

४८,७६१,०९४

१०८,२०९,१३८

१६६,४०३,७६५

३२३,३७३,९९६

कुल जम्म

३७३,८३५,०५४

८२९,६०३,३९०

१,२७५,७६२,१९५

२,४७९,२००,६३८

98

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

तािलका २१ बािषर्क९.५ % मुद्रा स्फ�ितमा �ेत्र िवकास योजनाको लािग आवश्यक
िस.नं.

'वाश' �ेत्रगत िवकास योजनाको लािग आवश्यक ब (२०१७–२०३०)

िवषय

२०१७–२०२०

२०२१–२०२५

२०२६–२०३० जम्मा लागत

१९६,४६५,५५८

३३५,६९१,८७९

५१३,८५०,६७३ १,०४६,००८,११०

१

पह�चँ , उपयोग (लाभको खपत)

२

सेवाह�को सचु ा�पन र िदगोपना

२,६१९,१९८

५,२५२,४३२

८,४००,३७०

१६,२७२,०००

३

नवीनता, अनसु न्धा, र प्रिविध अनुकू

१,४९६,६६०

३,१७३,४१६

४,५७०,१२३

९,२४०,१९९

४

पयार्वर, पानी वृिद्ध  र उत्प

१०,८३०,१४३

१९१,३२३,४४२

२३०,१३८,०१८

४३२,२९१,६०३

५

सश
ु ासन, संस्थागत प्रबन्ध र �मता ि

६,९४४,५८३

८,८८९,४४१

१५,३९५,९५७

३१,२२९,९८१

६

'वाश' कूटनीित, �ेत्रगत एकत्र

२८,९१७

८३,१६७

१३०,९२५

२४३,००९

७

अनगु मन तथा मलू ्याङ्क

१,२५५,४०८

२,१२२,९४७

३,३४२,०२५

६,७२०,३८०

८

िनरन्तर गुणस्तर र सेवा सुधा

५५४,३६८

४,३९८,५४९

५,०९५,७२६

१०,०४८,६४३

९

लैङ् िगक समानता र सामािजक
समावेशीकरण

१६६,८३१

६९५,९७७

५४७,८१६

१,४१०,६२४

१०

िवशेष प�रिस्थतम 'वाश'

४१,३५४,०५४

५,९६३,२७६

८,५३६,६२४

५५,८५३,९५४

११

लगानी, बजारीकरण र लागत उठ्ती

१,३३४,६५२

२,१०१,०६०

३,८५८,८३२

७,२९४,५४४

जम्मा आवश्यक बज २६३,०५०,३७२

५५९,६९५,५८६

योजना कायार्न्वयन अविधमा ह�ने जनसंख्या वृ
(वािषर्क१.३५%)को बजेट

२,२७३,८६८

६,१६३,८०१

जम्म २६५,३२४,२४०

५६५,८५९,३८७

७९३,८६७,०८९ १,६१६,६१३,०४७
९,४७५,१७२

17,912,841

८०३,३४२,२६१ १,६३४,५२५,८८८

मािथ उल्लेख ग�रए अनुसार �ेत्र िवकास योजनाको लािग लागत अनुमानको क�७५% रकम आवश्यक पदर्छ । तलको तािलकामा बािषर
९.५ % मद्रा स्फ�ितमा �ेत्र िवकास य
ोजनाको लािग आवश्यक बजेट पाँच वषर्को अन्तरालमा िदइएको छ । यस योजनाको लाि.
ु
१६३४.५ अबर बजेट आवश्यक पन� देिखन्छ
योजनका माईलस्टो तथा कायर बंदा
ु ह�को लागत अनमु ान अनसु चू ी ७ मा िदएकोछ ।
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चरण - २

चरण - ३

िचत्र .२३: योजनाका िविभन्निवषय शीषर्कह�को लागतको तुलनात्मक ि

माइलस्टोनह� र िवषयगत कायर् बुँदाह�को िवस्तृत लागत अनुसू६ मा िदइएको छ । यस योजनाको लािग प्रत्येक चरणमा आवश्यक ब
तलको रे खािचत्रमा देखाइएको छ
िचत्र .२४: योजना कायार्न्वयनको लािग प्रत्येक चरणमा आवश्य
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९.३ लगानी योजना
यस योजनाको जम्मा लागतमा नेपाल सरका , िवदेशी दातृ-संस्था र उपभो�ाको योगदान क्रम५४.५२% , २३.६९% र २१.७४% ह�ने
अनमु ान ग�रएको छ । हालका बषर्ह�मा 'वाश'�ेत्रको वािषर्क बजेटमा दाताको योगद िवस्तारै घट्दो छ । िवगत७ आिथर्क बषर्ह�क
बजेटमा दातृसमदाय
ु तथा नेपाल सरकारको योगदान तलको तािलकामा िदइएको छ ।
तािलका २२: 'वाश'�ेत (फोहर मैला बाहेक) को बजेटमा दातृसमुदाय तथा नेपाल सरकारको योगदान (�. अबर्म)
दातृसमुदाय
योगदानको भार
आिथर्क जम्मा नेपाल
बषर
बजेट सरकार अनुदान ऋण नेपाल सरकार (%) दातृ समुदाय (%)
२०६७–६८
९.२
२.७
३.४
३.१
२९.३५
७०.६५
२०६८–६९
९.९
५
१.९
३
५०.५१
४९.४९
२०६९–७०
११
५.८
०.५
४.७
५२.७३
४७.२७
२०७०–७१ १५.५
७.४
२.४
५.७
४७.७४
५२.२६
२०७१–७२ १८.२
८.७
२.२
७.३
४७.८
५२.२
२०७२–७३
२३ १०.८
१.४ १०.८
४६.९६
५३.०४
२०७३-७४
२९.२ १२.६८ ०.९९७ १५.५८
४३.३४
५६.६६

हालका बषर्ह�म 'वाश' �ेत्र
बिषर् बजेटमा दाताको योगदान
िवस्तार घट्दो छ। िवगत पाँच
आिथर् बषर्ह�क बजेटमा
दातसृ मदाय
तथा नेपाल
ु
सरकारको योगदान तािलका २९
मा िदइएको छ ।

िचत २५: �ेत िवकास योजनाको आवश्य बजेट तथा हालको बजेट िविनयोजन प्वर ृ अनुसारको ह�ने कमी
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९.४ �ेत्र िवकास योजना कायार्न्वयनको लािग आवश्यक िनमार्ण सामग्री र श्रिमकको
िववरण
हाल 'वाश' आयोजनाह� तथा कायर्क्रमह�मा  लागेका िनमार्ण सामग्री तथा श्रिमकह�को आधारमा यस योजनाको कायार्न्व
आवश्यक मुख-मखु ्य िनमार्ण सामग् , जस्तै ढुंग , िगटी, बालवु ा, िसमेन् , फलामे छड र पाइप ; तथा द�/ अद� श्रिमकह�को अनुमा
तयार ग�रएको छ ।
तािलका २३: �ेत्र िवकास योजना कायार्न्वयनको लािग आवश्यक िनमार्ण सामग्री तथा श्रिमकह�को अनुमा
क.सं.

सामग् िववरण

एकाइ

अविधको लािग आवश्य
२०१६-२०२० २०२१-२०२५
२०२६-२०३०

जम्म

१ ढुंगा

घ.मी.

९१८,७३९

४३५,३४६

५४१,६११

१,८९५,६९६

२ िगटी

घ.मी.

५२२,७६७

५५७,३३८

६०९,८५६

१,६८९,९६२

घ.मी.
बोरा
के .जी.
मी
मी
संख्य
संख्य
सखं ्य

५८९,२३७
६,५४६,०५०
६५,११८,५१६
८२,५६४,८११
१७,९८८,९२०
४,०३४,६३२
५,८६४,२४४
४८,३४२,३२७
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खस्रो बालु
िसमेन्
फलामे छड
पोिलिथन पाइप
धातजु न्य पाइ
िविभन्न िफिटंग्स
द� श्रि
अद� श्रि

९.५ खानेपानी आयोजना सञ्चालनको लािग आवश्यक जनश
�ेत्र िवकास योजनाको अन्त्यमा खानेपानी आयोजनाह�को सञ , ममर्त तथा सम्भारको लािग आवश्यक पन� जनशि�को प�रम
िनम्नानुसारअनमु ान ग�रएको छ । अनमु ािनत जनशि� तलको तािलकामा िदइएको छ ।
तािलका २४: �ेत्र िवकास योजनाको अन्त्यम.पा.आ. सञ्चालनको लािग आवश्यक जनश
जनशि�को िववरण
क. प्रािविधक जनश
ममर्त सम्भार कायर्क
िमटर �रडर
खानेपानी सहायक टेिक्निसय
प्लम्बीङ िनरी
ओभरसीयर
िसिभल इिन्जनीय

आवश्यक संख्
२८४९३
२१००
५२५०
१०५०
८५०
३००
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जनशि�को िववरण
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कायार्लय सहयोग
कायार्लय सहाय
स्टोर िकप
करसहायक
लेखापाल

आवश्यक संख्
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अध्या दश

�ेत िवकास योजनाको कायार्न्व
यो �ेत्र िवकास योजना तीन चरणमा कायार्न्व ग�रनेछ । यो योजनाको समयाविध िदगो िवकास ल�यको समयाविधसँग मेल खानेगरी
िमलाइएको छ ।

१०.१ पिहलो चरण (२०१७–२०२०)
१०.१.१ अवधारणागत चरण (२०१७)
यो पिहलो चरणको बीचमा SDP लाई सही समयमा कायार्न्वयन लैजान िनम् िविभन् अवयवह�को सिु नि�तता गनरु आवश्य छ ।
�ेत्र योजनाको स्वीकृि: यो योजना आ.व. २०७४/७५ देिख कायार्न्वयन लैजानका लािग सन् २०१७ सम् स्वीकृितक चरण पार गन�
अपे�ा ग�रएको छ । यो �ेत्र िवकास योजनाको कायार्न्वयन नेपाल सरकार र सरोकारवालाह�को बीचमा िजम्मेवार र आपसी
जवाफदेिहताका आधारमा आबद्ध र सामाञ्स्ले यस �ेत्र लािग एउटा रणनीितक महत् राख्द ।
�ेत्र िवकास योजनाको कायार्न्वयन लािग संस्थाग व्यवस् : यो �ेत्र िवकास योजना सम्पादनक लािग खानेपानी तथा
सरसफाइ सम्बदमन्त्राल नेतृत्वदाय भिू मका ह�नछे ।
कानुनी, नीितगत तथा सञ्चाल म्यानुअ : नयाँ 'वाश' नीित र ऐनको तयारी, िनयमनकारी िनकायको स्थापन, �ेत्र िवकास योजना
कायार्न्वयन लािग सञ्चाल म्यानुअ तयारी आिद यो अवधारणागत चरणमा सम्पन ग�रनेछ । यी मािथ उिल्लिख तयारीले यो �ेत
िवकास योजनालाई रािष्ट प्राथिमकता अनु आवद एवं सामञ्जस्यीकर गनर सघाउ पया
ु र्तउ सक्ने छन।
�ेत्र �मता : �ेत्रगत िवकासको सफलता वं कायर् सम्पादन सुधारका लािग सरोकारवालाह�को �मता अिभवृिद्ध अप�रहायर्  ।
यस चरणमा �ेमता अिभवृिद्धका कायर्क्स�ु वात ग�रनेछ ।
योजना, अनुगमन र मूल्याङ्क प्रणा : 'वाश' सेवाह�को लािग �ेत्र योजना, अनगु मन र मलू ्याङ्क प्रणाली िवकास गरी
सञ्चाल ग�रनेछ । यसको अथर के न् र स्थानी स्तरक व्यवस्था सचू ना प्रणाली िडजाइन, सचू ना सङ् कलन र प्रितवे गन� व्यवस्
ग�रनेछ ।
�ेत्र साझेदारसँग संझौता : मखु ् �ेत्र संस्थाह र िवकास साझेदार संस्थ तथा गैर सरकारी संस्थाह समेतले संझौता गरी �ेत
िवकास योजनाको आधारमा आफ्न कायार्न्वयन रणनीितह�लाई िनद�िशत गन�छन् । �ेत िवकास योजनाको गन्तव र आबद्धता लािग
खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बदमन्त्र र मखु ् ससं ्थाह, िवकास साझेदार समेतका बीचमा समझदारीह� ग�रनेछ ।
समन्व : �ेत िवकास योजनालाई कायार्न्व गन� मागर्दशर गनर 'वाश' �ेत्र समन्वयक संरचनामा िवषयगत कायर समहू ह�लाई
Streamline गरी ितनीह�को कायर्म चसु ्तत ल्याइने । यी कायर समहू ह�को कायर्शत र सञ्चाल कायर्िविधम संशोधन ग�रनेछ ।
िवकास आयोजनाह�मा आबद्ध : सबै नयाँ आयोजनाह� र हाल कायार्न्वयन जान लागेका आयोजनाह� समेत �ेत िवकास
योजनाको खाकािभत आबद ग�रनेछ जसले ती आयोजनाह� रािष्ट प्राथिमकतास जोडी �ेत िवकास योजनाको रणनीित र पद्धितह�ला
सिु नि�त गन�छ ।
�ेत्र लगानी रणनीित : �ेत्र लगानी रणनीित अनसु ार खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बद मन्त्र, रािष्ट योजना आयोग, अथर
मन्त्र र अन् सम्बिन् सरकारी िनकायह�ले सरकारको स्रोतब र िवकास साझेदारह�ले यो �ेत्र िवकास योजनाको लािग िव�ीय
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स्र खोज्नेछन । सबै �ेत्र योजना र बजेट आ.व. २०७३/७४ देिख 'वाश' �ेत्र कायर्क्रमह प्रितिबिम ग�रनेछ भने खचर्क
Modalities िभन्-िभन् ह�न सक्नेोछन।

१०.१.२ पिहलो चरणको लािग बा� सहायता तथा सहकायर् संझौत
िचत्२६ : �ेत्र िवकास योजनसु�वातको अवधारणात्म स्क�
क्षे� िवकास योजको सु�वातको अवधारणात्म स्क�

क्षे� िवकास योजनाक
स्वीकृि

कोशेढुङ्गा२०२०

कोशेढुङ्गा२०२५

पिहलो चरण: कायार्न्वयन कायर्
तयारी

तयारी चरण
२०१७

कायार्न्वयन च
२०१७-२०२०

सह-लगानी
सह-लगानी
िनणर्यकाका िनणर्यका लािग
लािग िवकास
एकल िनकाय
साझेदार सिहत
लेखाजोखा
संयु� लेखाजोखा

कोशेढुङ्गा२०३०

पिहलो चरण (२०१७-२०)
कायार्न्व

सह-लगानी (एकल खाता �णाली) क्षमत

अिभवृि�का लािग कोष �ृजना

संय�
ु लगानी संझौता (JFA)

समानान्तर लगान (डोिलडार, फण्बोड…
र )

१०.१.३ कायार्न्वयन चर(२०१७ – २०२०)
सरकार सँगको पवू र् सहमित वा सम्झौता भए बमोिजमको भौगोिलक �, िनधर्�रत ल�, िविध, तौर-त�रका ए
साझेदारह� आयोजना वा कायर्क्रमह� सञ्चालनमा जुट्न ।

वं ढाँचामा �ेत्रगत िवका

१०.२ दोस् चरण (२०२१–२०२५)
�ेत्र सश
ु ासन, संस्थाग सधु ार, िव�ीय र लगानीको िदगोपना, �ेत्र �मता िवकास र �ेत्र कायर्सम्पा जस्त नीितगत मदु ्दाह�
के िन्द नीितगत छलफल, संय�
ु िव�ेषणात्म कायर पद्धित �ेत्र िवकासलाई योगदान पया
ु र्रउने ।

१०.३ तेश् चरण (२०२६–२०३०):
पिहलो चरणको समयाविधमा आधारभतू कभरे ज लगायत प्रणा र सेवाह�को स्तरोन्नित आधारभतू स्तरक सेवा प्र ग�रनेछ भने दोश्
चरणमा यो �ेत्र िवकास योजनाले िनधार्�र गरे को बाटोमा सञ्चाल ह�ने अवस्थाम ह�नछे । त्यह अनसु ारको �ेत्र �मता िवकास
ग�रनेछ । सबै कायर्िवि, मानक र पद्ध प्रितवेदन साथसाथै नीित, काननु ी खाका र औजारह� तयार भइ पणू ्�पम
र
कायार्न्वयन
आउनेछन् ।
यसैले तेस् चरणमा उच् स्तरक सेवाह� संभव भएसम् धेरै जनसंख्यालाई पुयार्खउ प्रय ग�रनेछ । यो 'वाश' �ेत के ही महत्वाकां�
आयोजना कायार्नयनमा जस्त थोक खानेपानी प्रणा, जलाशयय�
ु प्रणाली, प्रशो सिु वधासिहतको ढल सञ्जा िनमार् र प्रभावका
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अनगु मन, िनगरानी र समग्र �ेत्र नितजाह� प्राि� सिु नि�तताको लािग संलिग् ह�नछे । िविभन् िव�सनीय लगानीका ढाँचाह�को
खोजी, िवकास एवं स्थािप ग�रने छ जसले यो �ेत्रलाई :स्फूतर्ञ्चिलत ह�न सहयोग पया
ु र्◌ाउने।

१०.४ सञ्चालनक वािषर् योजना – वािषर् िवकास योजना:
यो �ेत्र िवकास योजनामा उिल्लिख कायर बँदा
ु र माइलस्टोनह�क वािषर् कायार्न्वयन लािग एउटा िवस्तृ कायर योजनाको िवकास
ग�रनेछ । सबै �ेत्र िनकायह� र साझेदारह�को वािषर् योजनाले लि�त गरे का उपलिब्धह�क समी�ा बािषर् रािष्ट 'वाश' �ेत्र
समी�ामा ग�रनेछ । बािषर् रािष्ट 'वाश' �ेत्र समी�ाको आधारमा अक� चरणमा जानभु न्द पिहले यो �ेत्र िवकास योजनालाई प्रत्
चरणको अन्तम अद्यावि ग�रनेछ ।

१०.५ जोिखम र न्यूनीकरणक उपायह� :
यो �ेत्र िवकास योजना कायार्न्वयनका क् आन्त�र र बा� जोिखमह� उत्पन्न  यसको कायर्सम्पा र प्रभावका�रता धक्क
पया
ु र्कउसक्नेाछन। ती जोिखमह� र न्यूनीकरणक उपायह� तल िदइएको छ ।
तािलका नं. २५: योजना कायार्न्वयनका जोिखम र न्यूनीकरणका उप�
जोिखम
संभाव्यता असर
न्यूनीकरणका उपायह
आन्त�र: यस िवकास योजनामा प�रकल्पना
�ेत्रगत सुधार 'वाश' नीित, ऐन र िनयमावलीको स्वीकृितको
ग�रएको �ेत्रगत सुधार र नयाँ कानुनी र नीितगत खाक
लािग समयमा नै र प्रभावकारी लवी गन
लागू गनर् राजनीिक इच्छाशि�को कमी
कम
उच्च
�ेत्रगत संस्थाह� िनरन्तर �पमा टु, तीनको
उच्च
उच्च स्प� भूिमका र िजम्मेवारी सिहतको समय सीमाबद्ध संस्
भिू मका र िजम्मेवारीमा दोहोरोपना र संघीय संरचनामा
कायार्न्वयन खाकाको िवकास र सञ्चालन ग
'वाश' संस्थाह�को भूिमका अस्प�
�ेत्रगत संस्था र व्यवसायीह�को अपयार्� संस्थ कम
उच्च �मता अिभवृिद्ध  योजनाको तु�न्तै कायार्न्वय; शहरी
व्यवस्थापक�य �मता
'वाश' चनु ौित र अन्य �ेत्रगत िवषयह�का प्राथिम
संबोधनाथर् िवसनीय �ेत्रगत व्यवसायीह�को िवकास ग
�ेत्रगत योजना कायार्न्वयनको लािग बजेट
उच्
उच् िव�ीय प्रवाह गैर सरकारी संस्था समेतबािषर् Tracking
प्रभावकारी िव�ीय रणनीितको अभ
गन�
वा� :
मध्यम
मध्यम �ेत्रगत योजनाम'वाश' सेवाह�लाई आधाभतू आवश्यकता
लामो आिथर्क अिस्थरता
र मानव अिधकारको �पमा िलन िनन्तर अवस्थाको समी�
गरी िनरन्तरInfluence गन�
स्थानीय स्तरको चुनावमा िढल
कम
मध्यम स्थानीय िनकाय र'वाश'–सीसीह� समेतको �मता
अिभवृिद्ध  रबलीकरण गन�
देशको के ही भ–ू भागमा शािन्त सुर�ामा ह्र
मध्यम
मध्यम शािन्त सुर�ािबिग्रएको अवस्थामा �ेत्रको ध्यान आ
गरी जनता–के िन्द्रत िवकासको अवधारणा अनुसार कमर्च
र व्यवसायीह�को सुर�ामा ध्यान िद
बारम्बार ठूलो स्तरको प्राकृितक िवपद् आ
कम
उच्च िवपद्को पवू र् तयार, उद्धार र जोिखम न्यूनीकरण ग
समदाय
ु ले प्रितरोध गनर् सक्नेउ पद्धितको िवका
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जोिखम
संभाव्यता असर
न्यूनीकरणका उपायह
िव� अथर्तन्त्रमा आएको अिस्थरताले
कम
उच्च 'वाश'को रािष्ट्Goal प्राि�को लािग िवकास साझेदार
सहयोगको बहावमा पन� असर र िश�ा, स्वास्थ्य जस
लाई बजेट सहयोगको लािग सिु नि�त गनर् लगाउने
अन्य �ेत्रको प्राथिमकता

१०.६ समी�ा र सश
ं ोधन
१०.६.१ �ेत्र कायर्सम्पा
मन्त्राअन्तगर �ेत्र �मता अिभवृिद्ध एकाइ वािषर् �ेत्र कायर्सम्पा प्रितवे तयार गन�छ र सरकारी, सरोकारवालाह� र िवकास
साझेदारह�लाई जानकारी गराउनेछ । न्यूनत आवश्यकताक �पमा वािषर् �ेत्र कायर्सम्पा प्रितवेदन माइलस्टोनक आधारमा
वषर्भ�रक प्रग लेखाजोखाको स्ट्याण्ड खाकामा पवू र िनधार्�र वािषर् ल�य, सं�पे र उपलिब् समावेश ह�नपु न�छ ।

१०.६.२ बािषर् समी�ा
बािषर् �ेत्र कायर्सम्पादन आधारमा सबै �ेत्र संस्थाह�क बीचमा एउटा बािषर् समी�ा अयोजना ग�रनेछ र यो समी�ाले �ेत्र
िवकास आयोजनाको कायर्सम्पादन संय�
रु साथै आगामी बषर्क बािषर् कायर योजनाको समेत लेखाजोखा गन�छ ।
ु �पमा लेखाजोखा गन्क

१०.६.३ मध्यावि समी�ा
सन् २०१८ को अन्तित पिहलो चरणको मध्यावि समी�ा बािषर् �ेत्र समी�ाको �पमा ग�रनेछ जसले �ेत्र योजनाको प्रगित बाटो
र �ेत्र िवकास योजनामा सझु ावह�लाई समायोजन गन�छ ।

१०.६.४ �ेत िवकास योजनाको संशोधन
सन् २०२० (पिहलो चरणको पाँचौ वषर) मा �ेत्र संस्थाह� समेतक संलिग्नतामा यसक समी�ा ग�रनेछ । समी�ामा आएका सझु ावह�को
आधारमा �ेत्र िवकास योजनामा अक� पाँच वषर (२०२१–२०२५) को लािग संशोधन ग�रनेछ ।
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अध्या एघार

भोिलको पानी
नेपाल प्र व्यि� पान उपलब्धताक िहसाबले धनी रहेको छ भनेर लामो सयमदेिख भन्न ग�रएको छ । आगामी िदनह�मा थप सधु ार गनर
सिकएन भने पिन हालकै िस्थितलाई काय रािखरहन सक्न पिन भिवष्मा उच् जनसंख्य वृिद, औद्योिगकरण, िव�व्याप तापक् वृिद र
जलवायु प�रवतर्नक कारणले पानीको दबाब ह�ने प�रप्रे�य ठूलै उपलिब् मान्न पन� ह�न् । नेपाल 'वाश' �ेत्र उद्दे नेपाली जनतालाई सधै
अत्यु�, सल
ु भ र िकफायती खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सिु वधाह� उपलब् गराउने उपायह�को खोजी, िवकास र अबलम्ब गनरु नै हो ।

११.१ ताजा पानीको िव�व्याप प�र�श्
अनसु न्धानकतार्ह� (Joint Program on the Science and Policy of Global Change, MIT, 2014) भिवष्वाणी गरे का छन् िक
सन् २०५० सम्मम िव�को आधाभन्द बढी जनसंख्य पानीको उपलब्ताका �ि�ले चापय�
ु �ेत्र बाँच्न पन�छ र क�रब एक अबर वा सो
भन्द बढीलाई पयार् पानीको स्र उपलव् ह�ने छै न ।

११.१.१ ताजा पानीको भण्डा
ताजा पानीको अथर िपउन योग् पानी भन्न होइन । यो प्राकृि �पमा पृथ्वीक सतहमा िहउँको महादेशीय खण्डह, िहमाच्छािद भभू ागह�,
िहम नदीह�, िहमटाकुरा, िहमशैल, पोखरी, ताल, नदी र खोलाह� लगायत भिू मगतपानी जलभृतको �पमा र भिू मगत प्रवाह �पमा रहेको
ह�न् । ताजा पानीमा साधारणतया निु नलोपन र अन् घिु लत ठोस पदाथर्ह पिन न्यू रहेको ह�न् । यो समनू ्द् पानी र खारा पानीभन्द िभन्
ह�न् । प्रश:, सतहको ताजा पानी र भिू मगत पानी कुनै न कुनै िकिसमको शद
ु ्धीक नगरी िपउनयोग् ह�दँ नै िकनभने यो पानीमा रसायन वा
जैिवक प्रदू ह�ने गदर् ।
ताजा पानी नवीकरणीय र अिनत् तर प�रिमत (सीिमत) प्राकृि स्र हो । यसलाई के वल जलचक्र प्रिक्रया पिू तर गनर सिकन् । तथािप,
प्राकृि �पले पिू तर ह�नभे न्द बढी ताजा पानी उपभोग गरे मा यसले सतह र जमीन मिु नको भण्डारम ताजा पानीको कमी ल्याई वातावरणलाई
गम्भी �ित गदर् । पानीको सम्पूण िपण् मध्य के बल २.९% मात ताजा पानीले ओगटेको छ । यो मध्य धेरैजसो (१.७५–२.०%) िहमशैल र
िहमनदीह�को �पमा रहेको छ जो पह�चँ िभत छै नन,् के वल ०.६% मात िपउन योग् रहेको छ (िवक�पेिडया, २०१६) ।

११.१.२ ताजा पानीको भिवष्
जनसखं ्य विृ द, जीवनको प्रत्याश विृ द, प्रितव्यि� पान उपयोगमा वृिद र जलवायु प�रवतर्नक असर वा िव�व्याप तापक् वृिद,
जसका कारणले िहमनदी र िहम टाकुराह� िनरन्त पिग्लरहेक छन् र ताजा पानीको उपलब्ता घटदो क्रम रहेको छ । िव� बैंकल ताजा
पानीको पयार्वरणलाई जलवाय प�रवतर्नल गरे को असरह�लाई तीन अन्तरसम्बिन तत्वह�क सम्बन्ध व्याख् गरे को छ : क) पानीको
गणु स्त ख) पानीको मात् र ग) पानीको समय । एउटामा प�रवतर् आएमा अन्यम पिन प�रवतर् आउनेछ । िवकासको क् सँगै शहरीकरण र
जनसंख्य विृ द्ध पानीको अत्यिध प्रदूषण सघाएको छ । जलाशयह�को अत्यिध प्रदूषण जलाशयह�मा जलकुम्भ वनस्पतीह�क
वृिद ह�न गई ताजा पानीका ती भण्डारह नै िवनाश ह�न सक्छन ।
जनसखं ्य विृ द्ध गित र पानीको उपभोगको ढाँचामा भएको विृ द्ध यो अवस्थालाई झन िवकराल गराउनेछ । पानीको अभाव बढदै जानाले
भिवष्यम मानव समाजले थप क�ह� ब्यहोनु पन�छ । यसले सरसफाइका प्रत् आयामह�लाई असर गरी समग स्वास् र उत्पाद �मतामा
समेत असर गन�छ । भिवष्को िस्थितलाई �ि�ग गरी यस �ेत िवकास योजनाले हाम् शहर र बस्तीह�क खानेपानी स्रोतह� प्रचुरता
�ि�ले जनसंख्य धान् सक्ने�मताको अध्यय गनर सझु ाएको छ । के वल यी तौरत�रकाले मात हाम् शहर र बस्तीह�लाई िदग, उत्पादनशी
र फस्टाउँद बनाउन सिकन् । यसका अलावा, पानीका स्रोतह� ससु ंगत बाँडफाड र प्रभावका जलसंर�ण पद्धितह� नेपालको पानीको
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माँगलाई लामो समयसम् पिन व्वस्थाप गनर सिकनेछ । हाम् पयार्वरणलाई वै�ािनक �पमा व्यवस्था गनर र बिु द्धम�ापू पानीको दोहन
गनर सिकएमा यसले नेपालको लािग पक्क पिन दीघर्काली �पमा िदनिदनै िव�व्याप �पमा पानीको संकट प्रग भई रहेको प�रप्रे�य थोक
खानेपानी िनयार् गन� सोच एक अनक
ु ू ल योजनामा प�रणत ह�न सक्ने  । पयार्वरणलाई छुट िवषय शीषर्कक �पमा अगािड बढाउँदै अबका
िदनमा नेपाल 'वाश' �ेत्र त्य िदशा तफर ध्या के िन्द गरोस् भन्न अपे�ा यस �ेत्र योजनाले राखेको छ ।

११.२ पानीको िनयार् : सभाव
ं ्यत, बजार र िनयार्तक तौरत�रकाह�
मािथ छलफल गरे अनसु ार भिवष्को ताजा पानीको िस्थितम ध्या िदँदा नेपालमा पानी िनयार्तलाई प्रधा िदन सिकने िस्थि भने छै न । तर
पिन, सीिमत भएपिन ताजा पानी नवीकरणीय स्र हो र प्रकृित वरदान हो । यो स्रोत बाँडफाँड गदार जहाँका भएपिन पानीको खोजमा रहेका
मानव समदाय
ु ह�लाई तल
ु नात्म र आपसी लाभका िसद्धान् स्रोतह� सीिमतता र िदगो उपयोगमा ध्या पया
ु र्जउनपन� ह�न् ।
भिवष्मा िव�व्याप पानीको दबाब र अभावको अवस्थालाई पूवार्भ गद� संसारभ�र नै आ-आफ्न जल संप्रभुता ध्या िदन थािलएको छ ।
यस क्रम नेपालले पिन मानव तथा वातावरण स्वास्थ् र�ा एवं स्रोतह� संर�णलाई आधारका �पमा िलँदै ताजा पानीको संर�ण र
जल संप्रभु सिु नि�त गनर्क लािग नीित र रणनीितको मस्यौ गरी कायार्न्व गनर िढलाइ गनरु ह�दँ नै । यस्त रािष्ट संर�ण रणनीितले हाम्
भिवष्यक खानेपानी सरु ि�त बनाउने उद्देश् प�पोषण मात गद�न, मल
ु क
ु को आफ्न स्रोत मािथको सावर्भौ िनयन्त्र आधार प्रद
गदर् । पानीको िव�व्याप चापको प�रप्रे�य यस्त संर�ण रणनीितले हाम् आफ्न मात स्वाथ हेनर खोजेको अथर िकमाथर लाग्न छै न ।

११.२.१ पानी िनयार्तक लािग संभावना
नेपालको िहमालय, िव�को सव�च् िशखर “सगरमाथा”, वा “माउण् एभरे �” ताजा खानेपानीको राम् स्र ह�न सक्नुक साथै पानी िनयार्तक
लािग राम् “ब्रा” नाम ह�न सक्नेस। िव� बजारमा पक्क पिन यसको छुट् महत् ह�नछे । यसका अित�र�, नेपालभ�र खिनज लवण य�
ु
पानीका धेरै मल
ू ह� छन् तर अनपु य�
ु स्थानम रहेका कारणले अिधकांशत: उपयोग िवहीन छन् ।
नेपालमा िहमनदी, िहमिशखर, र मल
ू ह�बाट कित मात्रा सफा पानी उपलव् ह�ने गदर् भनी अिहलेसम् लेखाजोखा ग�रएको छै न र अिबरल
�पमा खेर गइरहेको छ । यी महत्वपूण स्रोतह� उपयोगको बारे मा भरपद� तथ्याङ् छै न । यस �ेत्र िवकास योजनामा स्रोतह�
नक्सङ् कन गन� प्रस् ग�रएको छ जसले पानी िनयार्तक लािग कित सभं ावना छ देखाउँनछ
े । के बल बस्तीह�क निजक र सो भन्द उचाइमा
रहेका स्रोत मात खानेपानीको लािग स्थानी �पमा उपयोग ग�रएको छ र बाँक� रहेको ठूलो मात् नदीको �पमा बङ् गालको खाडीमा
िमिसन पगु ्द ।

११.२.२ पानी िनयार्तक लािग संभाव्य बजा
परम्पराग �पमा पानी व्यापा गन� वस्त िथएन । तर िव� व्यापा संङ् गठनको आगमन प�ात् पानीलाई पिन वस्तुह�क सचू ीमा समावेश
ग�रयो (www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_e.htm) । यहाँ डिब्लन िसद्धा(१९९२) को स्मरण गनुर
पिन सान्दिभर्क ह�, जसको चौथो िसद्धान्तले : “पानीका सबै प्र स्धार्त्मक उपयोगह�मा आिथर्क मूल्य रहेको ह�न्छ त्यसैले
आिथर्क बस्तुका �पमा हे�रनु पद” । यद्य बजार टाढा भएको खण्डम यो नाफामल
ू क भने नह�न सक् । बङ् गलादेश बाहेक नेपालका सबै
िछमेक�ह�ले िहमालयको पानीमा पह�चं राख्दछन । त्यसक वाबजदु पिन भारत र बङ् गलादेशका लाखौ मािनस खानेपानीको अभाव
झेिलरहेका, तर आिथर् उन्नितक िहसाबले िदनिदनै अगािड बिढरहेका छन् । ियनीह�लाई तेश्रो प्राथिमक बजारको �पमा हेनर सिकन् ।
िव�को पानीको अभाव भएका खाडी मल
ु क
ु ह� जसको आिथर् संभावना बढी छ, ितनीह�लाई िद्वतीय प्राथिमक बजारको �पमा हेनर
सिकनेछ । नेपालबाट तल
ु ानात्म �पमा टाढा भएता पिन ितनीह�को आिथर् �मताले गदार िव�को सबभन्द अग्ल स्थानबा आयातीत
पानी िपउन सामथ्य राख्दछन । ितनीह�ले यसलाई अवसर, गवर र मिहमाका �पमा िलन सक्छन । यो के बल पबद्ध, आिथर् कूटनीित, र
व्यवस्था सीपको िवषय हो र यो सीप नेपाली उद्योगीह�स ह�नपु न�छ । त्य िदन धेरै टाढा छै न जब काला पत्थरक निजक वा काला पहाड
वा एभरे �को आधार िशिवर नाम्चेम सडक पगु ्, समद्र
ु सतहभन्द ४००० िमटर मािथको स्था जहाँ धेरै चचु रु ा र एभरे � समेतबाट
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िहमनदीह� िहउँ पग्ले खस्न गदर् । नेपालको लािग अमलू ् पानी िनयार् गनर उ�र–दि�ण िहमालय पार गन� रे लवे र राजमागर िनमार्णक
प�रकल्पनाल िछमेक� चीन र भारतमा पिन खानेपानीको िनयार् िवस्ता गनर सिकने संभावना देिखन थालेको छ ।
सीिमत नै भएता पिन, पानी िनयार्तक मखु ् बजार भनेको िछमेक� देश चीनको अपार कम्प्यु मदरबोडर उत्पाद �ेत र अन् उच् प्रिविधयु
उद्योग, जहाँ अित नै सफा पानीको ज�रत ह�न्, लि�त गनर सिकने संभावनाको खोजी गनरु पदर् । चीन हाल कम्प्यु उत्पाद गन� िव�को
सबैभन्द ठूलो देश भएको छ । कम्प्युटर Wafers उत्पादनक लािग ताजा पानीको आवश्यकत पदर् । पिहलो प् आउँछ फे �र िकफायती
र नाफाको । नेपाललाई चीनसँगको रे लवे सञ्जालल जोडे पिछ ढुवानीको लागतमा उल्लेखनी �पमा कमी त आउला तै पिन नेपाली पानी
िनयार्तकतार्ह� क्यानड वा अलास्काबा जहाज माफर ् आयातीत पानी वा प्रशोि समद्
ु पानी सँग प्रस्धार गनरु अवश्यम्भा छ ।
हालका िदनमा समद्
ु पानी प्रशोधन लागत चक� भएता पिन प्रिविध िवकासका साथै यो लागत घट्दै जान सक् ।
िव� पानी आयोगले समद्र
े ो
ु पानीलाई अलवणीकरण गरे र खानेपानीका साथसाथै अन् औद्योि उपयोगको लािग धेरै िकफायती ह�ने देखक
छ । तै पिन िनि�त औद्योि प्रयोजन लािग िवशद
ु सफा पानी आवश्य पदर् । तलका तािलकाह�ले के ही मल
ु क
ु ह� पानीको िहसाबले
कित तनावमा छन् भनेर िव� खाद्य कृिष संगठनले गरेको अनुमान प्रस्तुत गरेक ।
तािलका २६: नेपाल र वरपरका �ेत्रह�को आन्त�रक �पमा नवीकरणीय जलस्रोतह�को ि(IRWR)
मुलुकह�
अफगािनस्ता
बाङ् गलादेश
भटु ान
चीन
भारत
मािल्दभ
नेपाल
पािकस्ता
श्रीलङ्
बाहरे न
इजरे ल
कुवेत
कतार
साउदी अरब
य.ू ए.इ.

IRWR 2014
(घ.िम. प्र बषर् प् व्यि)
१४५०
६५२
१००६७१
१९९९
११०३
८३
६९५१
२५१
२५४९
३
९४
०
२५
७६
१६

IRWR 2050
(घ.िम. प्र बषर् प् व्यि)
४३२
७९२
३८७३
१७१
-

तािलका २७ : प्रितव्यि� पानी उपलब्धताका आधारमा जल सम्बद्ध तनाव अवग�करण
(घ.िम. प्र बषर् प् व्यि)
प�रमाण
> २०००
< १७००
< १०००

जल सम्बद्ध तनावकवस्थ
तनाव रिहत वा सामान्य वस्थ
तनावपणू ् 
र वस्थ
अित तनावपणू ् 
र वस्थ
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११.२.३ पानी िनयार्तक तौर त�रकाह�
वातावरणीय सवालह�का अित�र� पानीको बेिसन स्थानान् गनर धेरै लगानी र सञ्चाल खचर लाग्द । आवश्यकताक कारण होस् वा
दबाबका प�रघटनाह�का कारण, ठूलो प�रमाणमा पानीको िनयार्तक िनरन्तरताक प् भिवष्यम समद्
ु पानीको अलवणीकरण गन� प्रिव र
त्यसक लागतमा भर पन�छ ।
पिहलेदिे ख नै के ही खानेपानी उद्यमीह� उच् िहमालको मल
ू ह�बाट उत्पािदत पानीक िनयार् ग�ररहेका छन् तर सानो प�रमाणमा । पानी
िनयार् गनर िसफा�रश ग�रएको त�रका भनेको २० िलटर सम्मक जारह� ह�न् । यो िव�भ�र नै चलेको प्रच पिन हो । यस अिघ उल्ले भए
झै नेपालको पानीको िनयार्तक व्यापा�र प्रस्िधर्त भन्द पिन समृद मल
ु क
ु ह�मा यसको उच् “िस्थितजन” मलू ्यल नै मह�ा राख्द ।
“िव�को सव�च्च िहम िशखर वा सगरमाथाको ताजा पान” को नामले िव� बजारमा ख्याित कमाउन सक्नेन अवसर वा संभावना यथे� रहेक
छ । तथािप, यो चलाखी र आिथर्क तथा व्यापारीक कूटनीितका साथै उद्यमशीलताको सवाल पि
। नेपाली उद्यमीह�ले त्यो िव�
समृद्धशाली वगर्कहैिसयत-संवेदी प्रवृि�को भरपूर फाईदा उठाउन सक्नु◌ै।

११.३ थोक पानी उत्पाद र िवतरण
तराईमा बढीरहेको पानीको दबाब र भिू भगत पानीमा बढ्दो आस�िनक समस्य देिखएको प�रप्रे�य थोक पानी उत्पाद र बस्तीह�म िवतरण
गनरु खानेपानीको भरपद� त�रका ठािनएको छ । स�ु मा िहमालबाट िनस्केक नदीह�, मल
ू ह� र िडप ट्युबवेलह�द्वा थोक प्रणाली
पठाइनेछ । दीघर्काली �पमा मखु ् बाह्रमा नदीह�ले थोकमा खानेपानीको मखु ् स्रोत �पमा काम गन�छन् । थोक प्रणा
सञ्चालकह�ल स्थानी िवरतण यिु टिलटीह� वा अपिू तर्कता कम्पनीह�लाई थोकम पानी बेच्नेछन ।
सञ्चालनम िमतव्यियत र प्रभावका�रता लािग त्यस् थोक खानेपानी प्रणालीह� व्यवस्था कायर-प्रकृित आधारमा छुट्टाइने
यसको अथर छुट् स्वतन कम्पन वा यिु टिलटीह� उत्पाद, िवतरण, ममर् सभं ार वा राज� सङ् कलन जस्ता कायर् ग गरी खडा ह�न सक्ने छन् ।
प्रणाली आकारमा आउने वृिद्ध सं थोक पानी उत्पाद र िवतरण कायर्ह त्यसका आधारम टु�याउनु अप�रहायर ह�नछे । सम्बिन्
िनकायह� र त्यस्ता खुद्रा कायर्का लािग छनौट भएका कम्प बीचमा िविभन् समझदारीह� गनर सिकनेछ । पवू –र पि�म थोक पानी
िवतरण प्रणाली सामान् �परे खाको खाका अनसु चू ी ५ मा िदइएको छ ।

११.४ बेिसन स्थानान् र जलाशययु� भण्डार
नेपालको 'वाश' �ेत्र भिवष्मा अन्त–�ेत्र प्रयास अवसरह� जस्त नदी बेिसन स्थानान्त र जलाशयय�
ु भण्डार जेसक
ु ै उद्देश्
लािग होस,् अवसर छोप्नपिछ पनरु ह�दँ नै । डाइभसर् गरी प्राथि प्रयो पिछको पानीलाई तल्ल तटीय �ेत्रह� खानेपानीको लािग
उपयोग गनर सिकने सम्भावन लाई नजर अन्दा गनरु ह�दँ नै । लागतको िवकल्पह र लाभको बाँडफाँड ती सम्बिन् प�रयोजना
िवकासकतार्ह� सँ संय�
ु �पमा खोिजनु पदर् । सारधारणतया खानेपानी आयोजना िनमार् प्रयोजन लािग मात बेिसन स्थानान्
प�रयोजना संभाव् ह�ने देिखँदनै , यद्य संभाव् िकफायती योजनाह�को खोजी ग�रनु पदर् ।
सनु कोशी–कमला र सनु कोशी–म�रनखोला डाइभसर् योजनाह�को कुरा चिलरहेको छ र भेरी–बबई डाइभसर् प�रयोजना हालका िदनमा
िनमार्णाधी रहेको छ । भेरी–बबई डाइभसर् आयोजनाले खानेपानी प्रणा िवकासको अवसरबाट खानेपानीको अभाव झेिलरहेका दाङ
उपत्यक बासीह�लाई कुनै पिन बहानामा िवमख
ु गनर ह�दँ नै ।
उच् बाँधका जलिवद्य स्क�मह जस्त: बढू ीगण्डक तलितरका बस्तीह�क लािग भरपद� खानेपानी स्रोत ह�नसक्नेअपे�ा गनर सिकन् ।
त्यस् स्क�मह प्रस्ता पवू -र पि�म थोक खानेपानी िवतरण प्रणाली लािग समेत स्रोत �पमा प्य
र ु� ह सक्दछन ।
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११.५ सरसफाइ श्रृङ्ख
नेपालको हालको 'वाश' �ेत सरसफाइको भयार्रङ्गम तल्ल के ही खडु ् क�लाह� सम् मात उक्ल सके को देिखन् । यो �ेत्र िवकास
योजनाले सरसफाइ प्रिव िवकल्पह�क सधु ारमा ध्या िदई अस्वच चप�ह�लाई स्वच बनाई सरसफाइ भयार्कङ्गममािथ चढ्ने सों
राखेको छ । सबै सावर्जिन स्थलक चप�ह�मा मिहनाबारी स्वच्छता सिु वधाह� उपलब् भएका ह�नछे न् । भिवष्यम सावर्जिन चप�ह�
के बल टलकदार टायल सतह भएको, सातै िदन र चौबीसै घण्ट पानी उपलब् भएका ह�नछे न् ।
भिवष्यम शहरह� र बस्तीह पयार्वरणी �पमा सन्तुिल ह�नछे न् । सबै उत्पािद फोहरमैलाह�लाई सके सम् हातािभत नै पनु :चक्,
पनु प्रार र पनु :प्रय ग�रनेछ । भिवष्यक लािग दरू �ि� भनेको फोहरमैलाह�को उिचत व्यवस्था, पयार् र सरु ि�त खानेपानी तथा सचु ा�
ढल प्रणा, प्रदू िनयिन्त र सौन्दयर्पू, सफा र ह�रयाली शहरह� र बस्तीह ह�नछे न् ।
तािलका २८: सरसफाइका श्रृङ्खला
सरसफाइका खुड्िकलाह�
दरू �ि�

९ पयार्वरणी–गाउँ तथा सफा ह�रयाली शहरह�
८ पणू र सरसफाइ

वतर्मानक प्रयास

७ ढलसँग जोिडएका प्रशो प्रणा सिहतका पोअर ल्फ चप�ह�
६ खल
ु ा िदसाम�
ु अबस्थ
५ सेिप्ट ट्याङ् क वा खल
ु ा ढल सहितका पोअर ल्फ चप�ह�
४ खाल्ड सिहतको पोअर ल्फ चप�ह�

पार गरे का प्रयास

३ भीआइपी चप�ह�
२ खाल्ड चप�ह�

िवगत

१

खल
ु ा िदसा
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cg';"rL @
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO If]q ;DalGwt P]g, lgod, u7g cfb]z, gLlt÷/0fgLltx¿, u'? of]hgf / dfkb08x¿
P]g M
!= kfgL s/ P]g, @)@#
@= g]kfn vfg]kfgL ;+:yfg P]g, @)$^
#= hn;|ft] P]g, @)$(
$= jftfj/0f ;+/If0f P]g @)%#
%= vfg]kfgL dx;'n lgwf{0f cfof]u P]g, @)^#
^= vfg]kfgL Joj:yfkg af]8{ P]g, @)^#
&= kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg P]g, @)^*
lgod M
!= hn;|ft] lgodfjnL, @)%)
@= खानेपानी महसल
ु (असल
ु उपर गन�) िनयमावली, २०५०
#= vfg]kfgL lgodfjnL, @)%%
$= sf7df8f}+ pkTosf vfg]kfgL Joj:yfkg af]8{ lgodfjnL, @)^$
%= kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg lgodfjnL, @)&)
u7g cfb]z M
!= u|fdL0f vfg]kfgL tyf ;/;kmfO sf]if ljsf; ;ldlt u7g cfb]z, @)%@
@= d]nDrL vfg]kfgL ljsf; ;ldlt u7g cfb]z, @)%%
#= clwsf/ ;DkGg afUdtL ;Eotf PsLs[t ljsf; ;ldlt u7g cfb]z, @)^#
gLlt÷/0fgLlt
!= u|fdL0f vfg]kfgL tyf ;/;kmfO /fli6«o gLlt tyf sfof{Gjog /0fgLlt, @)^!
@= ;~rf/ /0fgLltM g]kfn jfz P;l8kL r/0f !M @)!%–@)!^ -Ps jfzM xfd|f] ;femf ;|ft] / lhDd]jf/L, If]qut Ifdtf
clej[l4 PsfO, d] @)!%_
u'? of]hgf M
!= /fli6«o ;/;kmfO tyf :jR5tf u'? of]hgf, @)^*
dfkb08÷dfu{bz{gM
!= /fli6«o vfg]kfgL u'0f:t/ dfkb08 tyf sfof{Gjog lgb]{lzsf, @)^@
@= :6\of088{ l8hfOg dfu{bz{g -!@ efu_, @)%(
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अनुसच
ू ी ३: खानेपानी तथा सरसफाइ सरोकारवालह�को नक्साङ्क
Ministry/
Agency

Depart-ments

Lead WaSH
DWSS
Ministry

Major Programmes
No. Name

Rural, Urban,
Institu-tional

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rural WSPs
Sanitation Prg
WQ imp. Prg.
NMIP
RWH progr
Deep Tubewell
Rehab progr
Sewerage Prg.
Disaster mgt
Dry area WSP
Co-financing WSPs
Terai WSPs

Rural
R/U
R/U
R/U
Rural
R/U
R/U
Urban
R/U
R/U
R/U
R/U

13

Third Small Town
Water and Sanitation Urban
Sector Project

Donor Partner

Duration

Focus areas

GoN
GoN
GoN
GoN
GoN
GoN
GoN
GoN
GoN
GoN
GoN
GoN

regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular
regular

Basic WaSH
Sanitat/Hygiene
WQ improvment
Data/MIS
Basic WaSH
WQ improvment
Basic WaSH
Sanitation
WaSH
WaSH
WaSH
WaSH

ADB

08/201401/2020
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Programme Areas

75 districts
75 districts
75 districts
75 districts
75 districts
Terai & Vallies
75 districts
Selected Cities
On demand
On demand
On demand
Terai districts
26 small towns - Salyan,
Rukum, Kapilbastu,
service delivery,
Jhapa, Dhanusa,
capacity building,
Sunsari, Ilam, Kaski,
policy and regulation
Siraha, Tanahun,
Kailali, Nuwakot,

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

14

Second Small Town
Water and Sanitation Urban
Sector Project

ADB

09/200903/2016

15

WASMIP II

JICA

2015-18

Urban
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Kanchanpur, Chitwan,
Dadeldhura, Rautahar,
Bajhang,
Sarlahi,Khotang,
Dolakha, Nawalparasi,
Udayapur, Surkhet,
Bhojpur, Tanahun,
Rolpa
21 small towns Rupandehi, Dang,
Morang, Arghakanchi,
Jhapa, Baglung, Kailali,
Panchthar, Kanchanpur,
service delivery,
Chitwan, Jhapa,
capacity building,
Nawalparasi, Kailali,
policy and regulation
Tanahun, Morang,
Dailekh,
Sankhuwasabha,
Sunsari, Dhankuta,
Palpa
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Fund Board

Melamchi-1

RWSS Improvement
Rural
Project (RWSSIP 2)

NWSC

8/201406/2020

RWSS, long term
sustainability
Tunnel, Bulk
Distribution System,
cap dev

Sindhupalchowk,
Kathmandu Valley
Kathmandu Valley

Melamchi Water
Supply Project

Urban

ADB

12/200006/2017

Melamchi Water
Supply Project
(WTP)

Urban

JICA

3/20019/2018

Water quality
improvement

ADB

08/201106/2016

Bulk Distribution
system, distribution
Kathmandu Valley
network improvement,
cap dev

ADB

12/200312/2014

KUKL operations
Kathmandu Valley
management, cap dev

Kathmandu Valley
Water Supply
Urban
Improvement Project
Melamchi-2

WB

Kathmandu Valley
Water Services
Sector Development
Kathmandu Valley
Wastewater
Management Project
Pokhara Water
supply Project
Municipal Water
Supply Systems

Urban

Urban

ADB

Urban

JICA

Urban

GoN
117

04/201306/2019

Regular

Sewer network,
treatment plant,
capacity dev
Water quality
improvement
Water Supply and
Sanitation

Kathmandu Valley
Pokhara City
21 + Municipal Areas
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Bagmati High Level
Urban
…

Bagmati

1
MOUD
DUDBC

2

3

1
MOFALD

DoLIDAR

Secondary Towns
Integrated Urban
Urban
Environmental
Improvement Project
Integrated Urban
Development
Urban
Programme
Urban Governance
Development
Urban
Programme
Rural Village Water
Resources
Rural
Management Project,
phase II

GoN

ADB

07/201006/2016

ADB

02/201212/2017

WB

Finland

9/20107/2015
7/20157/2020

2

RVWRMP, phase III Rural

Finland

3

Rural WatSan
Project, Western
Nepal II

Finland

Rural

Regular

Sewer network,
Bagmati Basin in Ktm.
treatment plant, River
Valley
Flow Management
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RWSS, irrigation,
MHP, livelihoods

Names

Names
Names
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4

5

6
MOE
MOH

DOE
DOHS

MOWCSW DWDO
MOPAC

PAF

1
2
1
2
1
2
1
2

NAPA WaSH (NGO
project)
Community
Development
Programme under
LGCDP II
Water Supply
Projects (District)
School WaSH
Program

Rural

Finland

1/201412/2016

RWSS

Nawalparasi and Palpa

Rural

DFID

07/201406/2017

RWSS

Names of 19 districts

Rural

GoN

Water Supply and
Sanitation

All Districts

Rural/Urban

Regular

All Districts

WQ Surveillance

All Districts

WaSH Programme

All Districts

WaSH Programme

All Districts
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1

UNICEF

Budget support
programme to
GoN to be put into
respective
agencies
2

UNICEF Country
Programme Action
Plan 2013-2017
(CPAP), Aligning
for Action –
Sanitation and Water
for All in the
Context of CC in
Nepal
UNICEF Country
Programme Action
Plan 2013-2017
(CPAP),
Accelerating
Sanitation, Hygiene
and Water for All in
Off-Track Countries

UNICEF Regular
Resources

DFID - Thematic
Global

120

01/201312/2017

WaSH (incl.
sanitation, school
WaSH, rural water
supply, emergency
WaSH, disaster risk
reduction and hand
WaSHing with soap.

15 focus districts

11/201303/2016

WaSH (incl.
sanitation, school
WaSH, rural water
supply, emergency
WaSH, disaster risk
reduction and hand
WaSHing with soap.

Name of 7 districts
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JICA
DFID

UNICEF Country
Programme Action
Plan 2013-2017
(CPAP), Aligning
FINLAND for Action –
3
Country Level
Sanitation and Water
for All in the
Context of CC in
Nepal
UNICEF Country
Programme Action
Plan 2013-2017
(CPAP), Aligning
SIDA - Thematic
for Action –
4
Global
Sanitation and Water
for All in the
Context of CC in
Nepal
Supporting through On-budget programs of GoN as mentioned above
1

Rural Water and
Sanitation
Rural
Programme Phase

01/201112/2015

WaSH (incl.
sanitation, school
WaSH, rural water
supply, emergency
WaSH, disaster risk
reduction and hand
WaSHing with soap.

01/201612/2017

WaSH (incl.
sanitation, school
WaSH, rural water
supply, emergency
WaSH, disaster risk
reduction and hand
WaSHing with soap.

06/201206/2020
121

23 districts

39 districts
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V- Implementing
Partner- GWS
1
USAID
2
1
UN Habitat
2
1
2
SNV

3

4

Safe WaSH II

07/201406/2019

Rural

SuaaharaIntegrated Nutrition Rural
Project
Global Sanitation
Fund Nepal
Support My School
Clingampaign
WaSH Results
Programme
Civil Society
WaSH Fund
Small towns
sanitation and
hygiene
Functionality of
Rural Water Supply
Services

08/201108/2016
WSSCC
Coca Cola
Foundation
DFID
DFAT + DGIS

122

10/2010WaSH
09/2017
01/2013-4"
2015
04/2014 03/2018
05/2014 06/2018

DGIS

01/2013 12/2014

DGIS

01/2013 12/2014

Surkhet, Dailekh, Kalikot,
Humla, Jumla, Mugu,
Dolpa
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1
WHO
2
1
2

WaterAid
3

4
5

Water Quality
Improvement and R/U
Water Safety Plans
CC, Total
R/U
Sanitation
Sustainable WASH Rural
WaterAid UK
- SuWASH
Ensuring girls’
Rural
rights through
school-based
WASH and
"
improved menstrual
hygiene
management in
Nepal
Ensuring WASH Rural and Urban
"
Rights in Siraha
District
WASH equity
Urban and peri"
urban
Advancing
Rural
"
Transboundary
123

Regular
Regular
Regular

WQ improvment
CC, Total
Sanitation

75 districts
R/U
Kavre, Kalikot, Jumla
Udaypur, Siraha, Sindhuli

"

Siraha
"
"
"

Bardia, Kailali
Kalikot
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6
7

8

9

Water Security of
Marginalized
Communities
Living Along
Citizens Action for
Good Governance
Ensuring Improved
Inclusive and
Resilient WASH
Services in
Earthquake
Affected V
Hygiene Promotion
through Routine
Immunization in
Nepal – transition
to scale
Rainwater
Harvesting and
Groundwater
Recharge in
Kathmandu Valley

Rural

"

"

Siraha
Kavre

Rural
"

"

Rural

Jajarkot, Bardia, Myagdi,
Nawalparasi
"

"

"

"

Urban
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Plan
International
Nepal

WaSH and Health Rural

Save the
Children

WaSH and Health Rural

Helvetas

Rural WaSH
Program

Rural

Swiss Government regular

Practical
Action

WaSH program

Rural

regular

World Vision

1
1

NEWAH

2

WaSH programs in
EQ affected
Rural
districts
Rural WaSH
Rural
Service

Increasing Access Rural
to Improved WaSH
Services ( including
rehab of WaSH in
EQ affected

Plan International

regular

WaSH & Health

Various districts including
core districts of Banke,
Sinduli,Rauthat,Makwanpur
,Sunsari & Morang
Various

WaSH & IWRM

Achham,Dadeldhura,Doti,
Dailekh,Jajarkot,

WaSH

Various
Various districts

WaterAid Nepal

charity: water

125

Apr 2016- WaSH (including
MHM)
Mar 2017
Apr 2016Dec 2016
Aug 2015 – WaSH
Jul 2016

Sindhuli,Udaypur,
Siraha,Gorkha, Morang

Sindhuli, Baglung,
Chitawan, Gorkha,
Dhading, Nuwakot
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3

4

Rural

7

Improving access Rural
to WaSH services
Increasing access to Rural
improved WaSH
services
Increased access to Rural
WaSH & create
livelihood
opportunities
WaSH response
Rural

8

SABAL

9

(WaSH) program Rural

5

6

ENPHO

districts)
ChaldoRakhaun

Safe water; Sust.
Sanitation;

Rural

charity: water

Apr 2016 –
Jul 2017

Follow up of
WaSH projects

IMC

Nov 2015Nov 2016
Feb 2016 –
Nov - 2016

WaSH

Sindhuli,Baglung,
Chitawan,Dhading,
Nuwakot
Gorkha

WaSH

Gorkha

RAIN Foundation
(Water Alliance
Nepal)

Mar 2016Nov 2016

WaSH

Gorkha

CONCERN
worldwide
Save the
Children/USAID

Aug 2015 Jul 2016
Dec 2014July 2019

WaSH

Gorkha

regular

WaSH

SIMAVI (Water
Alliance Nepal)

Plan Nepal

Rural/Urban
126

WaSH Promotion Sindhuli, Okhald,
Ramechhap,Khotang,
Udayapur, Makwanpur
Jul 2015- Jun WaSH Promotion Morang
2016
Various
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NRCS
CARE Nepal
Lumanti

Community based
Water, Sanitation &
Hygiene;
Environmental
studies &
researches
WaSH programs Rural
WaSH programs Rural
WaSH programs Urban

Various

regular

WaSH & Health

Various

regular

WaSH & Shelter

127

All 75 districts
Various
Various
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5: Indicative Long Profile ad Layout Plan of Proposed East - West Bulk Water Supply Trunk Line & Approximate 'HGL'
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अनुसच
ू ी ५: प्रस्तािवत प-पि�म थोक खानेपानी िवतरण प्रणालीको मोटामोटी प्इल नक्स

Balancing/Surge Tank

Pressure Head in Trunk Line

General Notes:
1. Sources of water feeding to the trunk:
(a) Snow-fed perennial rivers in the high mountains with convenient alignment.
(b) Springs nearby the trunk or collectors requiring almost zero tretment.
(c) Deep tube wells (around 77 numbers) nearby the trunk alignment in alluvial plain with solar pumping arrangement.
(d) Impounding Reservoirs nearby the trunk alignment.
All those sources will be fed to the East-West trunk-line through North-South feeders through 'manifolds'.
2. Head or flow balancing will be attained with boosting (pumping) or breaking the pressures with BPTs/Surge Tanks/Pressure release valves etc.
3. Number of feeding pipes from various water sources at different locations through 'manifolds' will also help in maintaining almost constant pressure head and flow
balance to ensure meeting demand at different load points.
4. The system will preferably be constructed through PPP or fully private financing aiming with full cost recovery. Provision will be made for separation of gross
production and distribution fronts by establishing separate companies. Connections will apparently be completely metered, and most probably prepaid metering.
129
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अनसु चू ी ६: प्रस्तािवत प-पि�म थोक खानेपानी िवतरण प्रणाली र पानीका संभािवत स्रोतह� सिहतको मोटामोटी न
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अनुसच
ू ी - ७ : �ेत्र िवकास योजनाकिवषय शीषर्कगतिवस्तृतलागत अनुमान िववरण
१) सेवामा पह�ँच तथा उपभोग (लागत �. ५,६४,८६६,३२० हजार)
मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

सबैको लािग आधारभतू
सेवा नपगु ेको स्थानमा
सेवाको पह�चँ
सेवा पया
ु र् उने
(५१६९८९१२)
(५१६९८९१२)

िजम्मेवार मुख्
िनकाय

खानेपानी तथा
सरसफाइ मन्त्र

'वाश' योजना तजर्मा
ु

कायार्न्वयन गन
िनकाय
सबै कायार्न्वयन गन
िनकायह�
सबै �ेत्रग
सरोकारवालाह�

खापासिडका (१)

(९००००)

खापासिडका

सेवा स्तर सुधार…
सरु ि�त र सामथ्यर्ल
भ्याउने खानेपानी
सेवाह�को प्रावध
(२९१६२४७०८)

अनुगमन गन� िनकाय

SDG
सङ्ग
सम्बन
६.१

खानेपानी तथा सरसफाइ
मन्त्र

खापाढिनिव (२)

खापाढिनिव

६.१

६.१

६.१

आधार तथ्याङ्
सन् २०१५

पयार्� र समतापूणर खानेपानी तथा
सरसफाइ सेवाह�को सरसफाइ मन्त्रा सबै �ेत्रग
सरोकारवालाह�
…
प्रावध …

खापास मन्त्र

६.२
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माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

सबैको लािग आधारभतू स्तरको
खानेपानी
(४१५१३३१२)
ु ा िदसाम�
ु नेपाल
२१२७/ ३१५७ खल
ु ा खल
िदसाम�
ु गािवसह� (१००%)
(१०१८५६००)
१५% सेवा नपगु ेको
स्थानह

NA

७९११०

खानेपानी तथा
सरसफाइ मन्त्र
खापाढिनिव, बोडर्ह,
खानेपानी तथा सरसफाइ
६.१
खानेपानी संस्था,
मन्त्र
अन्

माइलस्टोन२०२०

१५% (उच् +
मध्य)

NA

िजल्लाको एक�कृत'वाश'
एक�कृत िजल्ला'वाश' योजना
योजना अद्याविध भएक
तयार भएको (७५०००)
(७५००)
सावर्जिनक(३) संस्था र
सावर्जिनक स्थानह�म
खानेपानीको सिु वधाह�
उपलब्
(८४००००)
मध्यम स्तरको सेवा सुध२५%
(५८६१०२६८)

िजल्लाको एक�कृत'वाश'
योजना अद्याविध भएक
(७५००)

िनरन्तरता
(४००००)

िनरन्तरता
(४००००)
मध्यम स्तरको सेवाम
सधु ार-५०%
(१०७००७९४)

उच् स्तरको सेवा सुधा१५%
(३९७५६७३२)

मध्यम स्तरको सेवामा सुध४०%
(६३००४५६४)
उच्च स्तरको सेवामा सुध३०%
(४९६९५९२४)

पणू र् सरसफा-२०%
(९५३०००)

िदगो पणू र् सरसफा-५०%
(१४२९५००)

िदगो पणू र् सरसफा१००%
(२३८२५००)

उच्च स्तरको सेवाम
सधु ार-५०%
(६६२६१२२८)
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मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

िजम्मेवार मुख्
िनकाय

… खापासम

कायार्न्वयन गन
िनकाय

खापासिडका

अनुगमन गन� िनकाय

खापाढिनिव

SDG
सङ्ग
सम्बन

६.२

आधार तथ्याङ्
सन् २०१५

NA

कुनै पिन नभएको/
१०६००

…
सेवा स्तर सुधा
(५१३१६७४०८)

… पयार्� र समतापूणर खानेपानी तथा
सरसफाइ सेवाह�को
प्रावध
(२१८८४५०००)

सरसफाइ
मन्त्र

खापाढिनिव,
खानेपानी तथा सरसफाइ
बोडर्ह, खानेपानी मन्त्र
६.२
ससं ्था,अन्

स्थानीय सरका स्थानीय सरका/
यिु टिलटी

स्वच्छताबद्ध (
अनक
ु ू ल वातावरण
तयार, चेतना र
हाडर्वयरमा पह�ँ)
(१७५००००)

खापाढिनिव

खापासिडका

स्थानीय सरका

६.२

खानेपानी तथा सरसफाइ
६.२
मन्त्र
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५८/ १०६००

५८/ १०६००

NA

माइलस्टोन२०२०

सावर्जिनक संस्था
स्थानह�मा सरसफाइका
सिु वधाह� उपलब्ध ह�ने
(४४०००००)
सबै बहृ त् र ठूला प्रणाल
�ेत्रह�मा सरसफाइ योजन
तयार भएको
(३०००००)
२०% ठूला प्रणालीह�मा
फोहरपानी व्यवस्थाप
भएको
(२५२०००००)

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

िनरन्तरत
(२४०००००)

िनरन्तरत
(४००००००)

सबै बहृ त् र ठूला तथा
५०% मध्यम प्रणा
�ेत्रह�मा सरसफाइ योजन
तयार भएको (१५९००००)

सबै बहृ त् देिख मध्यम
प्रणाली �ेत्रह
सरसफाइ योजना तयार
भएको १५९००००)

५०% बहृ त् र ठूला र
२५% मझौला
प्रणालीह�मा ढ
व्यवस्थापन भएक
(७१४०००००)
सबै नगरपािलका �ेत्रह�म सबै नगरपािलका �ेत्रह�
फोहर मैला व्वस्थापन
सबै ठूला र बहृ त् खानेपानी
भएको
प्रणालीह�मा फोहर मैल
(१८०००००)
व्यबस्थापन भएक
(१६०००००)
सबै नयाँ संस्थागत र
सबै नयाँ संस्थागत र
सावर्जिनक चप�ह�मा
सावर्जिनक चप�ह�मा
मिहनावारी स्वच्छत
मिहनावारी स्वच्छत
व्यवस्थापन गन� सुिवध
व्यवस्थापन गन� सुिवध
भएको,
भएको,
५०% मौजदा
ु सिु वधाह�मा ५०% मौजदा
ु सिु वधाह�मा
मिहनावारी स्वच्छत
मिहनावारी स्वच्छत

सबै बहृ त् र ठूला र
२५% मझौला
प्रणालीह�मा ढ
व्यवस्थापन भएक
(९६६०००००)
सबै नगरपािलका र सबै
मझौला देिख बहृ त्
खापास प्रणालीह�म
फोहरमैला व्वस्थापन
भएको (३२०००००)
सबै नयाँ र मौजदा
ु
संस्थागत र सावर्जिन
चप�ह�मा मिहनावारी
स्वच्छता व्यवस्थापन
सिु वधा भएको (लागत
नयाँ संरचनामा समािव�)
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मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

िजम्मेवार मुख्
िनकाय

कायार्न्वयन गन
िनकाय

अनुगमन गन� िनकाय

SDG
सङ्ग
सम्बन

आधार तथ्याङ्
सन् २०१५

माइलस्टोन२०२०

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

व्यवस्थापन थप गरी बढो�र व्यवस्थापन थप गरी बढो�र
ग�रएको (८७५०००)
ग�रएको (८७५०००)
बानी व्यवहार र सञ्चा
प�रवतर्
खापाढिनिव
(८५७७००)
सेवा उपयोग
(लागत िथम ५ मा
समावेश)

सबै सरोकारवालाह�

खापासम

६.२

बचेको समयलाई
आयआजर्नमा उपयोग
गनर् र समता मूलक तथा
यिु टिलटी
िदगो लाभ उपयोगको
बारे मा उपभो�ाको
चेतना अिभवृिद्ध ग

NA

सचू ना मल
ू क, िश�ात्मक र
सञ्चार सामग्रीह�
िनरन्तरता(२८५९००)
िवकास र प्रसार
(२८५९००)

िनरन्तरता(२८५९००)

िदगो र समतापणू र सेवा
उपयोगमा १०%
उपभो�ाह�को चेतना जागतृ
ग�रएको

िदगो र समतापणू ् सेवा
र
उपयोगमा १००%
उपभो�ाह�को चेतना
जागतृ ग�रएको

सावर्जिन संस्थ र स्थलह�क अनुमान
वग�करण

संख्य

कै िफयत

िवद्या, सामदा
ु ियक
िवद्या, ससं ्थाग
गाउँपािलका कायार्ल
स्वास् उपचार के न्
पसतू ी के न्
िशशु स्याहा के न्
बजार, जात्, मिन्द (अनमु ािनत)

२९२७२ http://www.doe.gov.np/files/Files/Final_Flash%20Report
५५१० http://www.doe.gov.np/files/Files/Final_Flash%20Report
३१५७ https://en.wikipedia.org
३१५७ प्रत् गाउँपािलकाको हरे क वडामा एउटा
३१५७ प्रत् गाउँपािलकाको हरे क वडामा एउटा
३१७०० अनमु ािनत (९X३१५७ र १५X२१७) वडाह�
३१५७ प्रत् गाउँपािलकाको हरे क वडामा एउटा

जम्म

७९११०
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िदगो र समतापणू ् सेवा
र
उपयोगमा ५०%
उपभो�ाह�को चेतना जागतृ
ग�रएको
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२) सेवा सुचा�पन र िदगोपन (लागत �. २,८३,४६,७५० हजार)
मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

िजम्मेवार मुख् कायार्न्वयन गन
िनकाय
िनकाय

अनुगमन गन�
िनकाय

SDG
सङ्ग
सम्बन

आधार तथ्याङ्
सन् २०१५

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

खण्डीकृत तथ्यां
सक
व्यवस्थापन सूचन
ं लन सिहत
खानेपानी तथा ढल खानेपानी तथा ढल खानेपानी तथा
बेञ्चमािक� (प्रणाल
६.१–६.२ प्रणा/ डीएसएस
िनकास िवभाग
िनकास िवभाग
सरसफाइ मन्त्र
वग�करणको आधारमा)
(हाल सचु ा� नरहेको)
(६२५५०)

व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
िनरन्तरत, असल अभ्यासह�
खण्डीकृत र वग�कृत तथ्यांक सिह
िनरन्तरता
पिहचान गन� र अनसु रण ग�रएको
सञ्चालनमा आएक
(१३५००)
(१३५००)
(४५०००)

प्रणाली वग�क (३ तारे
पद्धितको अनुस)
खापासिडका
(३००००)

NA

प्रणालीह� सुसञ्चालनमा नआउनु
प्रणालीको सञ्चालन३ तारे
कारणह�को प्रकृितका आधारम
पद्धितको अनुसरण गरी सव�त्क
उपय�
िनरन्तरता
ु समाधानका उपायह� सिहत
कायर्सम्पादन गन� प्रणाली
सामािजक, प्रािवि, व्यवस्थापक�य
(१००००)
परु स्कार िदन सु�वात गन�
िव�ीय �पमा वग�करण ग�रएको
(१००००)
(१००००)

१५%
(एनएमआईपी–
२०१४)

िजल्ला जलस्रोत सिमितमा स
स्रोतह�का साथसाथै खानेपान
उपभो�ा ससं ्था दतार् भए,
िनमार्ण प�ातको सहयोगको लािग दतार
प्रणालीलाई प्राथिमकता िद
(१५३०००)

बेञ्च मािक�
(९२५५०)

खानेपानी
उपभो�ा
संस्थाको वैधत
(१५३०००)

माइलस्टोन२०२०

िजल्ला जलस्रोत सिमित
खानेपानी उपभो�ा ससं ्था
खापासिडका
दतार
(१५३०००)

134

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�
सेवा सहयोग के न्द्र
स्थापना(५९०४००)

िजम्मेवार मुख् कायार्न्वयन गन
िनकाय
िनकाय
खापासिडका/ प्रान्त
खानेपानी
खापासिडका
िनद�शनालय

सेवा सहयोग
(१३४०४००) िदगो मोडेल सिहत
खानेपानी प्रणालीह�म खानेपानी तथा
सबै कायार्न्वय
सहयोग
सरसफाइ मन्त्र कतार्ह
(७५००००)
संपि�
व्यवस्था
(४१००००)

िजल्ला जलस्रोत सिमित
खानेपानी उपभो�ा संस्था खानेपानी तथा
खापासिडका
दतार
सरसफाइ मन्त्र
(४१००००)

प्रणाल
िनयिमत ममर्त सम्भ
पनु स्थार्
(२६३५०८००)
(२६३५०८००)

खानेपानी तथा
खापासिडका
सरसफाइ मन्त्र

अनुगमन गन�
िनकाय

SDG
सङ्ग
सम्बन

आधार तथ्याङ्
सन् २०१५

खापा तथा ढिनिव ६.१, ६.२ छै न

खानेपानी तथा ६.१, ६.२,
छै न
सरसफाइ मन्त्र ६.४

माइलस्टोन२०२०
प्रान्/िजल्ला सहयोग एकाइले
�मता िवकास र सेवा सहयोग के न्दको
�पमा कायर् गनर् थाले
(१८०४००)
प्रत्येक िजल्लाको(कुल ७५)
आयोजनामा िदगोपना मोडेल जस्त:
(Life-cycle approach and
Support modality) अनसु रण
ग�रएको
(७५०००)

खापा तथा ढिनिव

छै न

३०% मौजदा
ु प्रणालीह�
(१२३०००)

खापा तथा ढिनिव

६०० आयोजना

३०% मौजदा
ु प्रणालीह�
(१२३०००)
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माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

िनरन्तरता
(२०५०००)

िनरन्तरता
(२०५०००)

थप ३०० आयोजनामा
िनरन्तरता(३०००००)

थप ३७५ आयोजनामा
िनरन्तरता(३७५०००)

७०% मौजदा
ु प्रणालीह�
(१६४०००)

१००% मौजदा
ु
प्रणालीह�
(१२३०००)

७०% मौजदा
ु प्रणालीह�
(१६४०००)

१००% मौजदा
ु
प्रणालीह�
(१२३०००)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

३) नवीनता तथा प्रिविध अनुकूल(लागत �. ३८,५२,९५० हजार)
मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

सेवा तथा प्रणालीह�क
अनसु न्धान र िवकासको
िदगोपनाका लािग
लािग बजेट िविनयोजन
अनसु न्धान र िवका
(३३२५२५०)
(३३२५२५०)

िजम्मेवार मुख्
िनकाय

खानेपानी तथा
सरसफाइ मन्त्र
(राखापासस तािलम
के न्)

कायार्न्वयन गन
िनकाय

राखापासस तािलम
के न्

राखापासस तािलम
के न्
प्रिविध र नवीनताक
पबद्धर
(५२७७००)

अनुगमन गन�
िनकाय

खानेपानी तथा
६क
सरसफाइ मन्त्र

खानेपानी तथा
६.४, ६ क
सरसफाइ मन्त्र

�ान, िसकाइ आदान प्रदान
पबद्धर्नको लािग केन्
राखापासस तािलम
प्रादेिशक स्तरमा सा
के न्
मञ्चको िवका
(५२७७००)
राखापासस तािलम
के न्द

SDG सङ्ग
सम्बन

खानेपानी तथा
सरसफाइ मन्त्र
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आधार
तथ्याङ्
सन् २०१५

माइलस्टोन२०२०

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन
२०३०

NA

०.५ % बजेट िविनयोजन ग�रने
ग�रएको / ११ िवषयमा आधा�रत
भएर अनसु न्धान र प्रयोगमा संलग
ह�ने अनसु न्धान संस्थाह�
प्रित�ानह�लाई संलग्नष गराइए
(९५३८३१)

िनरन्तरता
(१२४७४७२)

िनरन्तरता
(११२३९४७)

NA

बािषर्क �पमा सहकम� िसकाइ
समारोहह�को आयोजन, (िसकाइ
आदानप्रदानमा �िच समूह ग,
साझा वेब पेजको िवकास, �ेत्रग
भेला, नयाँ िवचारह�मा 'वाश'
बढो�री र िनरन्तरता
संस्थाह�लाई कायर्शाला गो ⁄ (२०००००)
नवीनताह� ⁄ िनमार्ता र आपूितर
कतार्को तफर्बाट आएक
प्रिविधह� ला) समावेश ग�रएको
(१२००००)
प्रभावका�रता जाँच्ने खाका
िवकास, र आम �पमा प्रयोगम द� प्रिविधह�क
आउने 'वाश' सँग सम्बिन्
पबद्धर
प्रिविधह�को िनरन्तर प्रभावका (२५००)
जाँच्ने ग�रएको(२७००)

बढो�री र
िनरन्तरता
(२०००००)

िनरन्तरता
(२५००)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

४) पयार्वरण तथा खानेपानी उत्पादन वृि(लागत �. २२,४७,६२,५०० हजार)
मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

नदी स्वास्थ
व्यवस्था
(RHM)
(१५०१००००)
पयार्वरणीय
व्यवस्थाप
(४१४२२५००)

िजम्मेवार मुख्
िनकाय

खानेपानी तथा
सरसफाइ मन्त्र

कायार्न्वयन गन
िनकाय

नदी बेिसन
प्रािधक

अनुगमन गन�
िनकाय

SDG
सङ्ग
सम्बन

खानेपानी तथा
सरसफाइ मन्त्र ६.६

६.६,
६.१
स्थानीय सरका

स्थानीय सरका

प्रान्तीय सर

जलाधार व्यवस्था,
पानीको उत्पादन वृिद
(२६५४२५००)

आधार
तथ्याङ्
सन् २०१५

घरधरु ी
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माइलस्टोन२०३०

नदी स्वास्थ्य व्यवस्
कायर्क्५ उच्च प्रदूि
नदीह�मा कायार्न्वयन ग�रए,
िनरन्तरता
शहरी बस्तीह� भएर बग्न
नदीह�को िनरन्तर अनुगमन (५००००००)
ग�रने
(५००००००)

२०% बस्तीह�ले िनिदर्
NA/ ७१०० आकारको कम्तीमा पिन एउटा
बस्तीह
पोखरी िनमार्ण गरेको
(१७५००००)

२०% बस्तीह�ले िनिदर्
आकारको कम्तीमा दुई  पोखरी
िनमार्ण गरेक, सबै पोखरीह�
वािषर्क�पमा ममर्तसम्भार ह�
गरे को (३५०००००)

५०% बस्तीह�ले
िनिदर्� आकारको कम्तीम
दईु पोखरी िनमार्ण गरेक,
सबै पोखरीह�को वािषर्क
ममर्तसम्भार ह�ने गरे
(३५०००००)

३०% घरधरु ीह�ले एक घर
एक पनु भर्रण खाल् (िनिदर्�
आकारको) िनमार्ण गरी
पनु भर्रण खाल्डोलाई िनयिम
�पमा ममर्त सम्भार गरेक
(३५७३७५०)

५०% घरधरु ीह�ले एक
घर एक पनु भर्रण खाल्
(िनिदर्� आकारक)
िनमार्ण गरी पुनभर्र
खाल्डोलाई िनयिमत
�पमा ममर्त सम्भार गरे
(५९५६२५०)

NA/
५८०००००

स्थानीय सरका

माइलस्टोन२०२५

बाग्मती नद
रािष्ट्रय नदी स्वास्थ्य व्य
खाका (NRHMF) को
(काठमाडौं
उपत्यका िभत्र िवकास र उच्च प्रदूि५ नदीह�मा
यसका सहायक कायार्न्वयनको सु�व, शहरी
बस्तीह� भएर बग्ने नदीह�क
नदीह�)
िनरन्तर अनुगमन गन� ग�रएको
(५०१००००)

६.६,
६.१
घरधरु ी

माइलस्टोन२०२०

२०% घरधरु ीह�ले एक घर एक
पनु भर्रण खाल् (िनिदर्� आका)
िनमार्ण गरी पुनभर्रण खाल्डोल
िनयिमत �पमा ममर्त सम्भार गरेक
(२३८२५००)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

िजम्मेवार मुख्
िनकाय

कायार्न्वयन गन
िनकाय

अनुगमन गन�
िनकाय

SDG
सङ्ग
सम्बन

आधार
तथ्याङ्
सन् २०१५

६.६
यिु टिलटीह�

यिु टिलटीह�

खानेपानी तथा
सरसफाइ मन्त्र

NA
६.४

यिु टिलटीह�

यिु टिलटीह�

खानेपानी तथा
सरसफाइ मन्त्र

गैर महसल
ु ीय पानीमा
कमी ल्याउन
यिु टिलटीह�
(एनआरडब्ल)
(२९७००००)
पानी उत्पाद…

यिु टिलटीह�

थोक पानी उत्पाद
(१८०२५००००)

NA

कुनै नभएको
६.४
यिु टिलटी

खानेपानी तथा
खापाढिनिव
सरसफाइ मन्त्र

माइलस्टोन२०२०

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

सबै ठूला र ६०% मध्यम
सबै ठूला प्रणालीह�को मुहानह सबै ठूला र ४०% मध्यम
प्रणालीह�को मुहानह� संर� प्रणालीह�को मुहानह
संर�ण भएका ह�नेछन्
भएका ह�नेछन्
संर�ण भएका ह�नेछन्
(४५००००)
(२१२००००)
(३१८००००)
सबै यिु टिलटीह�ले
ठूला/बहृ त् यिु टिलटीह�ले
ठूला/बहृ त् यिु टिलटीह�ले पानीको
पानीको गैरमहसल
ु ीय
पानीको गैरमहसल
ु ीय
गैरमहसल
चहु ावट२५% भन्दा कम
ु ीय चहु ावट २५% घटाएको
चहु ावट२५% घटाएको
(९०००००)
गरे को
(९९००००)
(१०८००००)
बजार �ेत्रह�को केन्/ मखु ्य
व्यापा�रक �ेत्रह�मा िप्रपेड
जडानको स�ु वात भएको

िवगतको सफलताको आधारमा बढो�री र िनरन्तरता
शहरी �ेत्रमा िप्रपेड िमट (लागत िथम १ मा
योजना िनरन्तर रहेको
समावेस)

ठूला र मझौला
ठूला र मझौला प्रणालीह�क प्रणालीह�क१००%
२९% (२०१५ ठूला र मझौला प्रणालीह�क५०%
७५% घरधरु ीह�मा िमटर
घरधरु ीह�मा िमटर जडान
घरधरु ीह�मा िमटर जडान भएको ह�ने
मा)
जडान भएको ह�ने
भएको ह�ने (लागत िथम १
मा समावेस)

खानेपानी तथा
सरसफाइ मन्त्र

खानेपानी तथा
६.१
सरसफाइ मन्त्र

NA
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खानेपानीको लािग पवू र् पि�म
मे�दण्डीय प्रसारण आयोजना
पवू र् पि�म मे�दण्डी
सभं ाव्यता र िवस्तृत आयोजन
प्रसारणक३०% िनमार्ण कायर
प्रितवेदन तयार भए (तराईका
सम्पन्न भएक
शहरबस्तीह�मा िफड गनर् पूवर् पि
(७७४०००००)
राजमागर् सँगै िनमार्ण ग)
(५०००००)

पवू र् पि�म मे�दण्डी
प्रसारणक६० % िनमार्ण
कायर् सम्पन्न भए
(५१६०००००)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

िजम्मेवार मुख्
िनकाय

कायार्न्वयन गन
िनकाय

खापाढिनिव

फोहरपानीको
… पानी उत्पाद
पनु :प्रय
(१८३३४००००)
(१२००००)

यिु टिलटीह�

यिु टिलटी

अनुगमन गन�
िनकाय

SDG
सङ्ग
सम्बन

आधार
तथ्याङ्
सन् २०१५

६.१, ६.६ NA

६.३, ६ क NA
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माइलस्टोन२०२०

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

हरे क प्रान्तमा एउटा जलाशयय
खानेपानी प्रणालीको संभाव्य
अध्ययन गरी िवस्तृत आयोजन
प्रितवेदन तयार ग�रए
(१७५००००)

कम्तीमा पिन७ जलाशयय�
ु
खानेपानीले �रजभ्वार्यरक
िनमार्ण कायरस�ु ग�रएको
(२४५०००००)

७ जलाशयय�
ु
�रजभ्वार्यरको िनमार्ण का
सम्पन्न भएक
(२४५०००००)

१० ठूला फोहरपानी प्रशोध
प्रणाली केन्द्रबाट उत्पादन
१५% उत्सिजर्त पानी िसच /
पनु भर्रणमा उपयोग गन
(६०००)

४० ठूला फोहरपानी प्रशोध
प्रणाली केन्द्रबाट उत
भएको २५% उत्सिजर्त पान
िसचाई / पनु भर्रणम
उपयोग गन�
(२४०००)

१५० ठूला फोहरपानी
प्रशोधन प्रणाली केन्
उत्पादन भएको५०%
उत्सिजर्त पानी िसच /
पनु भर्रणम
उपयोग गन�
(९००००)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

५) खानेपानी सुशासन, संस्थागत प्रबन्धन तथा �मता िव(�. २,१८,५४,८२७ हजार)
मुख्य
�ेत्रह

िजम्मेवार कायार्न्वय अनुगमन गन�
कायर् बुँदाह�
मुख्य िनका गन� िनकाय
िनकाय

'वाश' �ेत्रम
पारदिशर्त,
जवाफदेिहता,
िजम्मेवार पिन र
यिु टिलटीह�
अथर्पूणर् सहभािगताम
सश
ु ासन वृिद्ध  गन
(३४२९४००) (२५५००००)
सामािजक परी�ण
(८७९४००)
�मता िवकास ग�ु
योजना तयारी
स्थानीय (९०००)
'वाश'
संस्थाह�को 'वाश' �ेत्रको �मत
सशि�करण िवकासका लािग
अग्रणी संस्था
…
स्थापन
(६०००००)

यिु टिलटीह�

SDG
सङ्ग
सम्बन

आधार
तथ्याङ्
सन् २०१५

माइलस्टोन२०२०

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

खानेपानी तथा
६क, ६ ख
सरसफाइ मन्त्रा

१० % 'वाश' संस्थाह�मा िनम् २५ % 'वाश' संस्थाह�मा िनम्
कुराह� ह�नेछन् :
कुराह� ह�नेछन् :
-आफ्नै िवधा,
-आफ्नै िवधा,
-नाग�रक वडापत,
-नाग�रक वडापत,
-सावर्जिनक सुनुवाइ/
-सावर्जिनक सुनुवा/ सामािजक
सामािजक परी�ण,
परी�ण,
-स्वस्फूतर् सूचना प्
-स्वस्फूतर् सूचना प्
(५१००००)
(७६५०००)

५० % 'वाश' संस्थाह�मा िनम्
कुराह� ह�नेछन् :
-आफ्नै िवधा,
-नाग�रक वडापत,
-सावर्जिनक सुनुवा/ सामािजक
परी�ण,
-स्वस्फूतर् सूचना प्
(१२७५०००)

सबै पनु स्थार्पन तथा पुनिनर्मा
सबै आयोजनाह�मा सामािजक
आयोजनाह�मा सामािजक परी�ण
परी�ण संस्थागत भएको
संस्थागत भएको
(२९७०००)
(२९१२००)

सबै पनु स्थार्पन तथा पुनिनर्मा
आयोजनाह�मा सामािजक
परी�ण संस्थागत भएको
(२९१२००)

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्रा

यिु टिलटीह�/
आयोजनाह�

खानेपानी तथा
सरसफाइ मन्त्रा

राखापासस
तािलम के न्

राखापासस
तािलम के न्

खानेपानी तथा
६क
सरसफाइ मन्त्रा

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्रा

राखापासस
प्रिश�ण के

खानेपानी तथा
६क
सरसफाइ मन्त्रा

NA

आवश्यकताको �मता िवकास ग�ु योजना तयार �मता िवकास ग�ु योजना
लेखाजोखा,
ग�रएको
अद्याविधक ग�रए
मानव स्रोत रणनीि (५०००)
(२०००)
रािष्ट्'वाश' प्रित�ानक
रािष्ट्'वाश' प्रित�ानक
सबलीकरण तथा ससु ञ्चाल
राखापासस
स्थापन, पणू ् �मता िवकास र
र
(२५००००)
प्रिश�ण के
सञ्चाल
(१०००००)
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�मता िवकास ग�ु योजना
अद्याविधक ग�रए
(२०००)
रािष्ट्'वाश' प्रित�ानक
सबलीकरण तथा ससु ञ्चाल
(२५००००)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

मुख्य
�ेत्रह

िजम्मेवार कायार्न्वय अनुगमन गन�
कायर् बुँदाह�
मुख्य िनका गन� िनकाय
िनकाय

साना आयोजना – आयोजना
स्थानीय सरकार व्यवस्था

… स्थानीय
'वाश' आयोजनामा सीपय�
ु
संस्थाह�को मानव स्रोतको िवक
सशि�करण (२३६५८७५)
…

मध्यम स्तरक
आयोजना यिु टिलटी र
शैि�क
प्रित�ानह�क
सहकायर्

ठूला/बहृ त्
आयोजना यिु टिलटी
… स्थानीय
'वाश'
संस्थाह�को
सशि�करण
…

स्थानीय'वाश'
खानेपानी तथा
संस्थाह�को �मता ढल िनकास
िवकास
िवभाग
(२००००००)

आयोजना
व्यवस्था

आयोजना
व्यवस्था

SDG
सङ्ग
सम्बन

खानेपानी तथा सस
६क
िडिभजन कायार्लय

खानेपानी तथा ढल
६क
िनकास िवभाग

आधार
तथ्याङ्
सन् २०१५

माइलस्टोन२०२०

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

कुनै पिन नभएको

आयोजना �ेत्रको मिह,
ग�रब र बिहकृर ्त समूहबाट
स्थानीय ममर्तसंभार कायर्कत
तयार गन� (लागत आयोजना
िनमार्णको लागत अनुमानमा
समावेश गन�)
(३१२५००)

िनरन्तरता
(९३७५०)

िनरन्तरता
(१४०६२५)

कुनै पिन नभएको

आयोजना �ेत्रको मिह
,ग�रब र बिहकृर ्त समूह बाट
सबओ
् भर िसयर वा ममर्त संभार
कायर्कतार् तयार ग (लागत
आयोजनाको लागतमा समावेश
गन�)
(३०६०००)

िनरन्तरता
(४०८०००)

िनरन्तरता
(१०२००००)

आयोजना �ेत्रका मिह,ग�रब
र बिहकृर ्त समूहबाट
ओभरसीयर तयार भएको
(लागत आयोजनाको लागत
अनमु ानमा समावेश गन�)
(५००००)

िनरन्तरता
(१५०००)

िनरन्तरता
(२००००)

खानेपानी तथा ढल
६क
िनकास िवभाग

६क
खानेपानी तथा
सस िडिभजन
कायार्लय

२५ % 'वाश' संस्थाह�को
प्रािवि, िव�ीय र
व्यवस्थापक�य �मता िवका
भएको
(५०००००)

खानेपानी तथा ढल
िनकास िवभाग
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१००% 'वाश' संस्थाह�को
५०% 'वाश' ससं ्थाह� को
प्रािवि, िव�ीय र
प्रािवि, िव�ीय र व्यवस्थापक�
व्यवस्थापक�य �मता िवका
�मता िवकास भएको
भएको
(५०००००)
(१००००००)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

मुख्य
�ेत्रह

िजम्मेवार कायार्न्वय अनुगमन गन�
कायर् बुँदाह�
मुख्य िनका गन� िनकाय
िनकाय

(६१७४८७५) स्थानीय सीपयु�
गाउँपािलका
प्रािविधकह�को सूच
िनमार्ण गन
(१२०००००)

'वाश'
व्यवसायीह�को
�ेत्रगत �मत �मता िवकास
िवकास (६६५०५५२)
(६६५०५५२)

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्र/�ेत्रग
�मता अिभविृ द्ध
एकाइ/िवकास
साझेदारह�

संघीय शासन सरकारको तीनै तहमा नेपाल सरकार
प्रणालीतफर् नयाँ 'वाश'
/खानेपानी तथा
संक्रमणम संस्थाह�को स्थाप सरसफाइ मन्त्र
आवश्यक (५६०००००)
संस्थागत
प्रब
(५६०००००)

गाउँपािलका

SDG
सङ्ग
सम्बन

आधार
तथ्याङ्
सन् २०१५

माइलस्टोन२०२०

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

NA

कम्तीमा पिन२५%
गाउँपािलकाह� सँग तथ्याङ्क
आधार तयार भएको । (कम्तीम
WSSTs, VMWs, Masons
and Plumbers को सचू ी
तयार ग�रएको)
(४०००००)

कम्तीमा पिन५०% गाउँपािलकाह�
सँग तथ्याङ्क आधार तयार भएको 
(कम्तीम WSSTs, VMWs,
Masons and Plumbers को सचू ी
तयार ग�रएको)
(४०००००)

सबै गाउँपािलकाह� सँग
तथ्याङ्क आधार तयार भएको 
(कम्तीम WSSTs, VMWs,
Masons, Plumbers को सचू ी
तयार ग�रएको)
(४०००००)

नगण्

कम्तीम पिन १% 'वाश'को
कम्तीमा पिन१ % 'वाश'को बजेट
बजेट �मता िवकासमा खचर् ह�ने
�मता िवकासमा गन�
गरे को,
'वाश'
'वाश' सश
ु ासन र जवाफदेिहता कोष
सश
ु ासन र जवाफदेिहता
पणू ्�पमा काय
र
र्
कोषको स्थापना भएक
(२४९४९४३)
(१९०७६६२)

NA

प्रान्त'वाश' संस्थाह�को
स्थापना भएको
(७०००००)

६क
खानेपानी तथा ढल
िनकास िवभाग
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नगर र गाउँ 'वाश' कायार्लयह�को
स्थापना भएक
(४९०००००)

िनरन्तरता
(२२४७९४७)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

६) 'वाश' कूटनीित तथा �ेत्रगत एकत्री(लागत �. ९६,८०० हजार)
मुख्य �ेत्र
�ेत्रगत एकत्री
(Convergence)
(लागत नलाग्ने)

�ेत्रगत एक
(Cohesion)
(११०००)

कायर् बुँदाह�

िजम्मेवार मुख् कायार्न्वयन गन अनुगमन गन�
िनकाय
िनकाय
िनकाय

SDG सङ्ग
सम्बन

अन्य मन्त्र
अन्तगर
सञ्चालनमा रहेका
'वाश'
हाल 'वाश'
खानेपानी तथा
कायर्क्रमह�ल
कायार्न्वयनम
खानेपानी तथा
सरसफाइ
खापास मन्त्रा
सरसफाइ मन्त्रा संलग्नम भएका सबै
मन्त्रा
अन्तगर्त एक�कृत ग
मन्त्राल

खानेपानी तथा
खापासम /
सरसफाइ मन्त्रा �ेत्रगत �मत
अिभवृिद्ध
एकाइ/िवकास
�ेत्रगत सञ्च
साझेदारह�
स्थापन, आबद्धता र
सामञ्जस्यीकर
(११०००)
सबै
खानेपानी तथा
सरसफाइ मन्त्रा कायार्न्वयनकतार

आधार
तथ्याङ्
सन् २०१५

माइलस्टोन२०२०

यो �ेत्र चार भन् सबै 'वाश' कायर्क्र
बढी
MoWSS अन्तगर्
मन्त्रालयह� कायार्न्वयन भए,
सञ्चालन गरेको MoWSS 'वाश'का लािग
एकद्वार मन्त, आधारभतू
पह�चँ को लािग िविभन्न
ससं ्थाह�ले गरेका सबै
कायर्ह� सन्२०१७ प�ात्
स्थानीय सरकारलाई
हस्तान्तरण ग�रए
(लागत नलाग्ने)
सयं �
ु �ेत्रग 'वाश' �ेत्रको वािषर्क सम,
समी�ा िद्ववष वािषर्क �पमा �ेत्र
�पमा ह�ने गरे को अवस्थाको प्रितवेदन प्र
(१०००)

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्रा

खानेपानी तथा ६ क र ६ ख
सरसफाइ
मन्त्रा
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�ेत्रगत िवकास योजनाक
वािषर्क िवकास कायार्न्वय
कायर्क
(लागत अन्यत्र समश)

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

'वाश' �ेत्रका लािग एकद्
मन्त्र,
आधारभतू पह�चँ को लािग
िविभन्न संस्थाह�ले गरेक
सबै कायर्ह� स्थानी
सरकारले सञ्चालन गनर
थालेको
(लागत नलाग्ने)

'वाश' �ेत्रका लािग एकद्
मन्त्र,
आधारभतू पह�चँ को लािग
िविभन्न संस्थाह�ले गरेक
सबै कायर्ह� स्थानी
सरकारले सञ्चालन गनर
थालेको
(लागत नलाग्ने)

वािषर्क �पम NWR
वािषर्क �पम NWR
सञ्चाल, वािषर्क �पमा सञ्चालन वं �ेत्रग
�ेत्रगत कायर्सम्प
कायर्सम्पादन प्रितव
प्रितवेदन प्र (अनगु मन प्रका (अनगु मन
मलू ्याङ्कन प्रणालीले यस मलू ्याङ्कन प्रणालीले यस
लािग पृ�पोषण गन� गरे को) लािग पृ�पोषण गन� गरे को)
(५०००)
(५०००)
�ेत्रगत िवकास योजनाक �ेत्रगत िवकास योजनाक
समी�ा, अद्याविधकरण समी�ा अद्याविधक�रण
कायार्न्व
कायार्न्व

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

मुख्य �ेत्र

�ेत्रगत सा�श्य
बढाउने
(६५०००)

कायर् बुँदाह�

िजम्मेवार मुख् कायार्न्वयन गन अनुगमन गन�
िनकाय
िनकाय
िनकाय

सञ्जाल िनमार्ण एव
�ेत्रग
पबद्धर
सरोकारवालाह�
(६५०००)

SDG सङ्ग
सम्बन

आधार
तथ्याङ्
सन् २०१५

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्रा
�ेत्रग
सरोकारवालाह�

NA
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माइलस्टोन२०२०

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

पबद्धर्नात्मक का : आम
सञ्चार अिभया, 'वाश' मेला
आयोजना, 'वाश' एक्सप,
सासं ्कृितक कायर्क्रमह�
वा ससं ्थाह� र अन्
मेलाह�मा 'वाश' सम्बन्ध
पबद्धर्नात्मक सामाग्र
प्रस
(१५०००)

िबस्तार र िनरन्तरत
(२५०००)

िवस्तार र िनरन्तरत
(२५०००)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

७) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन(लागत �. २८,४३,००० हजार)
मुख्य �ेत्र
आम सव��ण
(२६०००००)

कायर् बुँदाह�

िजम्मेवार मुख् कायार्न्वयन गन अनुगमन गन�
िनकाय
िनकाय
िनकाय

तथ्यकन संकल/ सव��ण / खानेपानी तथा
अद्याव/ प्रणाली आ
ढल िनकास
(२६०००००)
िवभाग

�ेत्रग
'वाश' �ेत्रगM&E MIS/ िनयामक
कायर्सम्पादन माप DSS को स्थापन/ सञ्चालन
(८००००)
र तथ्यांकमा आधा�रत
योजनासँग आबद्ध ग
(८००००)

cfof]hgf
cg'udg
(१५००००)

cfof]hgf sfo{-;Dkfbg
cg'udg k|0ffnLsf]
ljsf; -cfof]hgf
l8hfOg / cg'udg
vfsf, cfof]hgf sfo{;Dkfbg k|ltj]bg,
cfof]hgf ;DkGg
k|ltj]bg, cfof]hgf
sfo{;Dkfbg ;+k/LIf0f
k|ltj]bg_ (१५००००)

cfof]hgf
Joj:yfkg

SDG
सङ्ग
सम्बन

आधार
तथ्याङ्
सन् २०१५

खानेपानी तथा
सस िडिभजन
कायार्लय

खानेपानी तथा ६.१
सरसफाइ
मन्त्रा

एनएमआइपी
२०१४, क�रब
७०००० बस्त

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्रा

िनयामक

तदथर् योजना
तज्मा
रु

cfof]hgf
Joj:yfkg

vfg]kfgL tyf
;/;kmfO
dGqfno

s'g} klg
gePsf]
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माइलस्टोन२०२०
भसू ान्दिभर्क खिण्डक
तथ्यांक संकलन भई
(अनगु मन र मलू ्यांकन
पद्धितमा आबद्ध )
(८०००००)
'वाश' �ेत्रगत अनुगम
खाका/MIS/DSS को
िवकास गरे को, योजना
प्रिक्रयालाई � M&E
प्रणालीसँग एक�कृत गरेक
(५००००)

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

प्रत्येक वषर् अद्या प्रत्येक वषर् अद्याविध र प्रत्
प्रत्येक पाँच वषर्मा: वषर्मा पु: सव��ण ह�ने गरे को
सव��ण ह�ने गरे को
(९०००००)
(९०००००)
मौजदा
ु M&E खाका/
MIS/ DSS, 'वाश'
�ेत्रगM&E
प्रणालीलाई अन�ेत्रगMIS सँग
एक�कृ त गरे को
(१५०००)

सब} jfz lgsfox¿;++u
PPMS tof/ x'g] 5 / lg/Gt/tf
If]qut M&E
(५००००)
k|0ffnL;Fu cfa4 ePsf]
(५००००)

मौजदा
ु M&E खाका/ MIS/ DSS,
'वाश' �ेत्रगM&E प्रणालीला
अन्त-�ेत्रगMIS सँग एक�कृ त
गरे को (िनयमन िनकायले �ेत्रगत काय
सम्पादन अनुगमनको प्रितवे
िजम्मेवारी सु� गरेको (१५०००)

lg/Gt/tf
(५००००)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

िजम्मेवार मुख् कायार्न्वयन गन अनुगमन गन�
िनकाय
िनकाय
िनकाय

k|efjsf/L M&E sf
nflu cfjZos k"jf{wf/,
1fg / :jfldTjsf]
n]vfhf]vf ug]{
M&E sf] nflu
(१३०००)
Ifdtf ljsf;
(१३०००)
Ifdtf ljsf;

SDG
सङ्ग
सम्बन

vfg]kfgL tyf
lgofds
;/;kmfO
dGqfno

आधार
तथ्याङ्
सन् २०१५

s'g} klg
gePsf]

vfg]kfgL tyf
;/;kmfO
dGqfno

माइलस्टोन२०२०

माइलस्टोन२०२५

M & E sf] nflu d'Vo
jfz lgsfox¿sf]
k"jf{wf/, 1fg /
:jfldTjsf] n]v
] fhf]vf lg/Gt/tf
(५०००)
;~rfng u/]sf]

माइलस्टोन२०३०

lg/Gt/tf
(५०००)

(३०००)

/fvfkf;;
tflnd s]Gb|

vfg]kfgL tyf
;/;kmfO
^s
dGqfno
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NA

M & E sf] z'?jftsf]
nflu jf; lgsfox¿sf]
Ifdtf ljsf; u/sf]
(लागत िथम ५ मा समािव�)

;j} d'Vo jfz
lgsfox¿sf] M & E
sf] nflu Ifdtf
ljsf; u/]sf]
(लागत िथम ५ मा
समािव�)

lg/Gt/tf
(लागत िथम ५ मा समािव�)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

८) िनरन्तर गुणस्तर तथा सेवा सुधा(लागत �. १,७५,६७,१७५ हजार)
मुख्य �ेत्र

सेवा िनयमन
(२९८०००)

कायर् बुँदाह�

िजम्मेवार मुख् कायार्न्वय
िनकाय
गन� िनकाय

अनुगमन गन�
िनकाय

SDG
सङ्ग
सम्बन

आधार तथ्याङ्
सन् २०१५

माइलस्टोन२०२०

खानेपानी तथा ढल िनकास
िवभागलाई 'वाश' मानकको
िवकास र सेवा िनयमनका
खानेपानी तथा
लािग रािष्ट्रय िनया
सरसफाइ
िनकायको �पमा �पान्तरण मन्त्र
गन�
(१२००००)

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्र

संघीय शासन प्रणाली तफर्
खानेपानी तथा ढल संक्रमणकालमा खानेपानी तथ
खानेपानी तथा
६.३, ६.४, िनकास िवभाग
ढलिनकास िवभागमा खानेपानी
सरसफाइ
६क
कायार्न्वयन कतार् तथा ढल िनयामकको अिधकार
मन्त्र
�पमा
िन�ेपण भएको
(२००००)

सेवा मानकह�को
(Standards) तज्म
रु
(४१०००)

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्रा

िनयामक
(खानेपानी तथा
ढल िनकास
िवभाग)

िनयामक
(खानेपानी तथा
६.४
ढल िनकास
िवभाग)

खानेपानी तथा ढल
िनकास िवभाग
कायार्न्वयन कतार्
�पमा

सतह र भिू मगत पानीको लािग खानेपानी तथा
िनयमन
सरसफाइ
(११०००)
मन्त्र

िनयामक
(खानेपानी तथा
ढल िनकास
िवभाग)

िनयामक
(खानेपानी तथा
६.४
ढल िनकास
िवभाग)

काठमाडौं
उपत्यकाम िनयमन
कायर् उपत्यक
खापा व्यवस्थाप
बोडर्ले गन� व्यवस्

यिु टिलटी

िनयामक
(खानेपानी तथा
ढल िनकास
िवभाग)

'वाश'िमप १ मा
के ही आयोजनाह�
रहेको

खानेपानी तथा
प्रिक्रया अनु(१२६०००) सरसफाइ
मन्त्र
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माइलस्टोन२०२५
खापाढिन िवभाग रािष्ट्
खानेपानी तथा ढल िनयामक
िनकायको �पमा �पान्तरण
भएको, कायार्न्वयनको भूिमक
पणू ् �पमा उपरािष
र
्ट'वाश'
िनकायह�मा िवकास भएको
(५००००)
कम्तीमा२०% यिु टिलटी ह�को
नमनु ा सक
ं लन गरी मानक अनसु ार
अनपु ालनको लािग सेवाको
गणु स्तर परी�ण गरेको(२००००)

यिु टिलटीह�को लािग सेवा
मानक (Standards) तयार
भएको
(१०००)
सतह र भिू मगत पानीको
गणु स्त, उत्सजर्न गुणस्
अिधकार (Mandates) र
मानक िवकाको लािग खानेपानी मानकका आधारमा अनगु मन
तथा ढल िनकास िवभाग
गरे को
िजम्मेवार िनकाय ह�न
(५०००)
(१०००)
SOP/प्रिक्रया प्र,
गणु स्त/प्रिक्रया पुि/
म्यानुअ/ व्यावसाियक
अद्याविधक तथा िनरन्त
िनरन्तरता कायर्िविधह� िवका
(१८०००)
ग�रएको र सबै ठूला प्रणालीह
ले अनसु रण गरे को
(९००००)

माइलस्टोन२०३०

िनरन्तरता
(५००००)

िनरन्तरता
(२००००)
अिधकार
(Mandates) र
मानकका आधारमा
अनगु मन गरे को
(५०००)

अद्याविधक तथ
िनरन्तरत
(१८०००)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

िजम्मेवार मुख् कायार्न्वय
िनकाय
गन� िनकाय

प्रिक, िविधह� र सेवा
खानेपानी तथा
गणु स्तरह�को मानक�कृत गन सरसफाइ
(२२९२००)
मन्त्र

सेवा गणु स्तर सुधा खानेपानी गणु स्तर सुिनि�तत
(१४६६६७५)
(१६०६५६७५)
….
….

खानेपानी तथा
ढल िनकास
सेवा प्रदा
िवभाग/ यिु टिलटी

सेवा प्रदा

िनगरानी (१९४५००)

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्र

सेवा प्रदा

िजल्ला
जनस्वास्थ
स्वास्थ्य मन्त कायार्ल/
स्वास्थ्यस
िवभाग

अनुगमन गन�
िनकाय

SDG
सङ्ग
सम्बन

माइलस्टोन२०२०

माइलस्टोन२०२५

५०% मझौला र सबै ठूला
सबै बहृ त् देिख मझौला
/वहृ त् प्रणालीह�मा उपभो�
प्रणालीह�मा उपभो�ा सन्तु
खानेपानी सञ्चालन
सन्तुि� सव��ण र �रपोिट�ग ह�ने
सव��ण र �रपोिट�ग ह�ने गरे को
िनद�िशका
गरे को
(१०९००००)
(११२०००)
प्रत्येक प्रान्तीय खान
िनद�शनालयमा कम्तीमा एउटा
प्रत्येक िजल्लामा कम्तीम
प्रयोगशाला स्थापना भ,
'वाश' प्रयोगशालाको स्थाप
सबै ठूला/वृहत प्रणालीह�म
३ के न्द्, ५
भएको, सबै मझौला देिख बहृ त्
�ेत्र, २ आयोजना खानेपानी गणु स्तर परी�ण गन�
प्रणाली सञ्चालकह�
स्तरमा खानेपानी ल्या/ संयन्त्र स्थापना भ
खानेपानी गणु स्तर अनुगमन
गणु स्तर प्रयोगशा एवं सञ्चालकह�ले खानेपानी
प्रितवेदन सम्बिन्धत स्व
गणु स्तर अनुगमनको प्रितवे
भएको
कायार्लयमा पेश गन� गरेको
सम्बिन्धत स्वास्थ्य कायार
(२७९५००)
पेश गन� गरे को
(९७१५००)
२५% साना प्रणालीह�मा समे
५०% साना प्रणालीह�मा समे
खानेपानी गणु स्तर परी�ण
खानेपानी गणु स्तर परी�ण गन�
NA
सिु वधा उपलब्ध भएक (यिद
सिु वधा उपलब्ध भएको
ल्याव सिजलै उपलब्ध नभए)
(४६०५०)
(२३०२५)
सबै बहृ त,् ठूला र २५%
सबै बहृ त,् ठूला र ५०% मझौला
मझौला प्रणालीको िनगरान
िनगरानी िनद�िशका
प्रणालीको िनगरानी प्रितव
प्रितवेदन तयार गरी सावर्जिन
तयार भएको
तयार गरी सावर्जिनक भएका
भएका
(५६०००)
(२९५००)

िनयामक
(खापा तथा ढल ६.३
िनकास िवभाग)

खानेपानी तथा
सरसफाइ
६.३
मन्त्र

खानेपानी तथा
सरसफाइ
६.३
मन्त्र

स्वास्थ
मन्त्रा

आधार तथ्याङ्
सन् २०१५

६.३
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माइलस्टोन२०३०

िनरन्तरता
(१०९००००)

सबै सञ्चालक वा
यिु टिलटीह�ले
खानेपानी गणु स्तर
अनगु मनको प्रितवेद
सम्बिन्धत स्वास
कायार्लयमा पेश गन�
गरे को
(५४५००)
सबै साना प्रणाल
ह�मा समेत खानेपानी
परी�ण सिु वधा
उपलब्
(९२१००)
बहृ त् देिख मझौला
सबै प्रणालीह�क
िनगरानी प्रितवेद
सावर्जिनक भएक
(१०९०००)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

पानी सरु �ा सिु नि�तता
(१२११२५००)

िडजाइन, िनमार्,
सेवा मानक
नीित/काननु ी
दाियत्वको
अनपु ालन ….
(१२०३५००)

िजम्मेवार मुख् कायार्न्वय
िनकाय
गन� िनकाय
खा.पा. तथा ढल खानेपानी तथा
िनकास िवभाग/ सस िडिभजन
यिु टिलटी
कायार्लय

अनुगमन गन�
िनकाय

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्र

खानेपानी तथा
ढल िनकास
िवभाग

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्र

िव�ीय संपरी�ण
(४०००००)

यिु टिलटी

सरकारी
कायार्लयह/
यिु टिलटी

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्र

MoWSS

DWSS

MoWSS

(15000)

आधार तथ्याङ्
सन् २०१५

माइलस्टोन२०२०

२५% प्रणालीह�मा खानेपान
<२% प्रणालीह�म
सरु �ाका उपायह� कायार्न्वय
सरु �ा योजना लागू
ग�रएको
भएको
(९५६२५०)

खानेपानी तथा
ढल िनकास
६.३
िवभाग

प्रािविधक संपरी
(३८५००)

Standards Formulation

SDG
सङ्ग
सम्बन

माइलस्टोन२०२५
७५% प्रणालीह�मा खानेपान
सरु �ाका उपायह� कायार्न्वय
ग�रएको
(४७८१२५०)

माइलस्टोन२०३०
सबै प्रणालीह�म
खानेपानी सरु �ाका
उपायह�
कायार्न्वयिन
(६३७५०००)

बषर्मा कम्तीमा पि
१० ठूला/ बहृ त,् १०
बषर्मा कम्तीमा पि१० ठूला/ बषर्मा कम्तीमा पि१० ठूला/
तदथर् आधारमा
मझौला र १० साना
वृहत आयोजनाह�को NVC बहृ त् र १० मझौला
के ही
आयोजना ह�को
बाट नमनु ा प्रािविधक परी� आयोजनाह�को NVC बाट
आयोजनाह�मा ह�ने
NVC बाट नमनु ा
भएको
नमनु ा प्रािविधक परी�ण भएक
गरे को
प्रािविधक परी�
(६०००)
(१५०००)
भएको
(१७५००)
प्रत्यबषर् सबै ठूल/
प्रत्यबषर् सबै ठूल/ बहृ त् र
प्रत्येक वषर् सबै / वृहत र
बहृ त् र ३०००
१००० मझौला प्रणालीह
२००० मझौला प्रणालीह
मझौला प्रणालीह
काननु ी मान्यता प्र
NA
काननु ी मान्यता प्रा� अिडटरब काननु ी मान्यता प्र
अिडटरबाट िव�ीय संपरी�ण
िव�ीय संपरी�ण गराइएको
अिडटरबाट िव�ीय
गराइएको
(२८००००)
सपं री�ण गराइएको
(४५०००)
(७५०००)
Design standards
Design Standards
Design Standards updated
Guidelines
prepared
updated
available
(2500)
(10000)
(2500)
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मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

िजम्मेवार मुख् कायार्न्वय
िनकाय
गन� िनकाय

गणु स्तरीय सामान तथा िनमार्
सामग्रीह�को उत्पादन त
िनमार्ता तथा
उपयोगमा प्रोत्साहन त
उत्पाद
पबद्धर
(७५००००)

खानेपानी तथा
ढल िनकास
िवभाग

अनुगमन गन�
िनकाय

SDG
सङ्ग
सम्बन

आधार तथ्याङ्
सन् २०१५

माइलस्टोन२०२०

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

प्रत्येक िजल्ल'वाश'को
सबै आयोजनाह�को
प्रत्येक प्रान्तीय िनद�शन कम्तीमा पिन एउटा िनमार्ण सामग िनमार्ण सामग्री
'वाश'को कम्तीमा पिन एउटा परी�णशालाको स्थापना भएक, मानक िविश�ीकरण
िनमार्ण सामग्री परी�ण ग
सँग अनपु ालन भए
सबै आयोजनाह�को िनमार्ण
प्रयोगशालाको पिहच/
नभएको परी�ण
सामग्रीह� स्टाण्डाडर्
स्थापना भएक
अनपु ालन भए नभएको परी�ण अिनवायर् गन� ग�रएक
(७००००)
सञ्चालन भएको
(आयोजनाको
(६८००००)
लागतमा समावेश)

खानेपानी तथा
ढल िनकास
िवभाग

नोट : संक्रमणकालमा खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागले कायान्वयनकतार् र िनयामक दुवै भूिमकाह� िनवार्ह ग
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९) लैङ्िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण (लागत �. ५,९७,००० हजार)
मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

िजम्मेवार कायार्न्वयन गन अनुगमन गन�
मुख्य िनका
िनकाय
िनकाय

खानेपानी तथा
समान्याियक सेवा प्रव
सेवा प्रदा
सरसफाइ
(यसको लागत िथम १
मन्त्रा
मा समावेश छ)

समावेशी �मता िवकास
कायार्न्वयन गन कायार्न्वयन गन
(यसको लागत िथम ५ र
'वाश' सेवाह�मा
िनकाय
सरोकारवालाह�
७ मा समावेश छ)
लैंिगक समानता
तथा सामािजक
समावेशीकरण
(५९७०००)
समावेशी र समतामल
ू क
ढगं ले सेवामा पह�चँ
यिु टिलटी
यिु टिलटी
सिु नि�त गन� (थप लागत
नपन�)

SDG
सङ्ग
सम्बन

खानेपानी तथा
६क
सरसफाइ
मन्त्रा

आधार
तथ्याङ्
सन् २०१५
आधारभतू
खानेपानी
सरसफाइ सेवा

खानेपानी तथा
सरसफाइ
६क
मन्त्रा

NA

खानेपानी तथा
सरसफाइ
६. क
मन्त्रा

NA

खानेपानी तथा
खानेपानी तथा
लैससास मल
कायार्न्वयन गन
ू प्रवाहीक
सरसफाइ
सरसफाइ
(५९७०००)
सरोकारवालाह�
मन्त्रा
मन्त्रा

माइलस्टोन२०२०
िनजी धारा जडान माफर ्त
समान्याियक सेवा प्र
खण्डीकृत तथ्याङ्क संकलन ग
(एसडीजी मैत्री समेत ह�ने ग),
मानव स्रोतको िवकास आयोजन
�ेत्रको मिह, ग�रब र बिहकृर ्त
समहू लाई प्रोत्सािहत  (जस्तै बओभरसीयर/ ग्रामीण ममर्त सम्
कायर्कता / व्यवस्थापक उत्पादन ग
लागत आयोजनाको लागत अनमु ान
मै समावेश)
मिहला,ग�रब र बिहकृर ्त समूहको
लािग समदाय
ु िभत्र अन्तरअनुदान
संयन्त्रको िवकास  (धारा जडान र
महसल
ु आिद)

लैससास मल
सबै ठूला/वृहत प्रणालीह�म
ू
प्रवािहकर
लैससास मल
ू प्रवािहकरण ग�रए
अगािड बिढरहेको (१२००००)
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माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

िनरन्तरता

िनरन्तरता

मानव स्रोतको िवका
आयोजना �ेत्रको मिह,
ग�रब र बिहकृर ्त समूहलाई
प्रोत्सािहत  (जस्तै बओभरसीयर / ग्रामीण ममर
सम्भार कायर्कत / व्यवस्थाप
उत्पादन गन� लागत
आयोजनाको लागत अनमु ान मै
समावेश)

िनरन्तरता

िनरन्तरता

िनरन्तरता

सबै ठूला/ बहृ त् र २० %
मझौला प्रणालीह�म
लैससास मल
ू प्रवाहीकर
ग�रएको
(३१८०००)

सबै बहृ त् देिख मझौला प्रणाल
ह�मा लैससास मल
ू प्रवाहीकर
ग�रएको
(१५९०००)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

१०) िवशेष प�रिस्थितमा खानेपान, सरसफाइ तथा स्वच्छत(लागत �. ३,६३,२६,४२१ हजार)
मखु ्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

SDG आधार
िजम्मेवार कायार्न्वयन गन अनगु मन गन�
सङ् ग तथ्याङ्
मखु ्य िनका
िनकाय
िनकाय
सम्बन सन् २०१५
६.१, ६.२ NA

पवू ् त
र यारी
(५०३२५०)

मखु ्य राहत वं उद्र
सामग्रीह�क(जोहो)
स्थानीय प्रश
िनपात, �मता अिभविृ द,
स्थानीय प्रश / खानेपानी तथा
/ खानेपानी तथा
बजेट िविनयोजन, िवतरण
खानेपानी तथा सस ढल िनकास
सस िडिभजन
साङ् गलो (ढुवानी र
िडिभजन कायार्लय िवभाग
कायार्लय
६.१, ६.२ NA
आपतू � संझौता)
(५०३२५०)

आवश्यकताको आकल,
आपतकाल उद्धार तथ
उद्धार तथा राहत काय
राहत योजना तज्मा र
रु
(६६५०५५२)
उद्धार तथा राहत काय
(६६५०५५२)

NA
स्थानीय प्रशा
स्थानीय प्रशासन खानेपानी तथा
र खानेपानी तथा
खानेपानी तथा सस ढल िनकास ६.१, ६.२
सस िडिभजन
िडिभजन कायार्लय िवभाग
कायार्लय
नगन्
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माइलस्टोन२०२०
िजल्ला उद्धार पूवर्तयारी य
(भैपरी योजना) तयारी भएको
(११२५०)

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

िनरन्तरता र अद्याविध ग�र िनरन्तरता र अद्याविध ग�र
(२२५०)
(२२५०)

'वाश' उद्धार तथा राहत कायर्को ला
आवश्यक सामग्रीह�
उपलब्धत/सबै िजल्लामा
िनरन्तरता
िनरन्तरता
आपत्कालको लािग ढुवानी र आपितर
(१८७५००)
(१८७५००)
संझौता भएको
(११२५००)
सबै िवपद्हड�को सफलतापवू र्क
अद्याविक�रण र
अद्याविधकरण र कायार्न्
व्यवस्थापन गनर् सके
कायार्न्वय(थप लागत नपन�) (थप लागत नपन�)
(थप लागत नपन�)
िवपद् उद्धार तथा राहत र पूव
तयारीको लािग कुल 'वाश' बजेटको
िनरन्तरता
िनरन्तरता
किम्तमा१% िविनयोजन भएको
(२४९४९४३)
(२२४७९४७)
(१९०७६६२)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

मखु ्य �ेत्र

पानीको अभाव
(२८००००)

कायर् बुँदाह�

'वाश' �ि�कोणबाट
जनसंख्या धान्न सक्न
�मताको आकलन
(२८००००)
भक
ू म्प प�ात्'वाश'
सेवाह�को पनु िनर्मार्ण
पनु स्थार्प
(२२००००००)

जोिखम प्रितरोध
(पनु उर्त्थानश)
'वाश' पवू ार्धार संरचना
मध्य र सुदूर पि�मका
(२८८९२६१९)
'वाश' संरचनाह�को
पनु प्रर्बली
(६८९२६१९)

SDG आधार
िजम्मेवार कायार्न्वयन गन अनगु मन गन�
सङ् ग तथ्याङ्
मखु ्य िनका
िनकाय
िनकाय
सम्बन सन् २०१५

माइलस्टोन२०२०

माइलस्टोन२०२५

राखापासस
तािलम के न्

राखापासस
तािलम के न्

खानेपानी तथा
ढल िनकास ६ क
िवभाग

NA

आपत्कालको लािग३५० जना मानव
स्रोत तयार ग ('वाश' �ेत्रमा काय
गन�िभत्रबा५X७५), �मता िवकास
अन्तगर्'वाश' उद्धार तथा राह
िनरन्तरता
िक्रयाकल,
(लागत िथम ५ मा समावेश)
जोिखमा आधा�रत मानव स्रो
सचू ीको तयार गरे को (लागत िथम ५
मा समावेश)

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्रा

खानेपानी तथा
ढल िनकास
िबभाग

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्रा

शहरह�ले
पानीको तनाव
झेिल
रहेका

उपमहानगर पािलका �ेत्रह�म
परु ाना नगरपािलका �ेत्रह�म
जनसंख्या धान्न सक्नेर �मता िनधार जनसंख्या धान्न सक्नेह �म
भएको
िनधार्रण भएक
(२०००००)
(४००००)

NA

अन्तर सम्बिन्धत िवष (अन्य
िवषय शीषर्कह�मा समावेश भएक)
(२२००००००)

NA

मध्य र सुदूर पि�मका'वाश'
संरचनाह�को पनु प्रर्बलीकरण भ
(६८९२६१९)

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्रा

खानेपानी तथा
ढल िनकास
िबभाग

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्रा
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माइलस्टोन२०३०

िनरन्तरता
(लागत िथम ५ मा समावेश)

नयाँ सबै नगरपािलका
�ेत्रह�मा जनसंख्या धान्न सक
�मता िनधार्रण भएक
(४००००)

नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

मखु ्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

SDG आधार
िजम्मेवार कायार्न्वयन गन अनगु मन गन�
सङ् ग तथ्याङ्
मखु ्य िनका
िनकाय
िनकाय
सम्बन सन् २०१५

माइलस्टोन२०२०

माइलस्टोन२०२५

जोिखम न्यूनीरण

खानेपानी तथा
सस िडिभजन
कायार्लय

खानेपानी तथा सस
खानेपानी तथा
िडिभजन कायार्लय
ढल िनकास
िवभाग

अन्तर सम्बिन्धत िवष (अन्यिवषय शीषर्कह�मा समावेश भएक)

अनक
ु ू लन

खानेपानी तथा
सस िडिभजन
कायार्लय

खानेपानी तथा सस
खानेपानी तथा
िडिभजन कायार्लय
ढल िनकास
िवभाग

अन्तर सम्बिन्धत िवष (अन्यिवषय शीषर्कह�मा समावेश भएक)
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नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताक्षे� िवकास य

११) �ेत्रगत लगान(लागत �. ६३,६२,५०० हजार)
मुख्य �ेत्र

कायर् बुँदाह�

लगानी
(१६२५००)

कायार्न्वयन गन
िनकाय

अनुगमन गन�
िनकाय

SDG
सङ्ग
सम्बन

आधार
तथ्याङ्
सन् २०१५

माइलस्टोन२०२०

माइलस्टोन२०२५

माइलस्टोन२०३०

िटडीएफ, फण्ड
बोडर्

िव�ीय मध्यस्तकतार्
स्थापन; बीमा /ममर्तसंभार
नरम ऋण / यिु टिलटीह�लाई
िव�ीय मध्यस्तकतार्ब
अनदा
ु न प्रा� ह�न थालेक
(१००००००)

ममर्तसंभार बै /िव�ीय संस्थ
/सहकारी / ट् /कोष आिदको
स्थापन
(१००००००)

िनरन्तरता
(१००००००)

यिु टिलटीह�

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्रा

KUKL का
उपभो�ाह�

नाफा बाट कर ितन�
यिु टिलटीको अनपु ात ५%
(उच्च स्तरको म) पगु क
े ो

व्यासाियक
यिु टिलटीह�
सामािजक िजम्मेदारी

यिु टिलटीह�

खापा तथा
सरसफाइ
मन्त्रा

नाफाबाट कर ितन�
नाफाबाट कर ितन� यिु टिलटीको
यिु टिलटीको अनपु ात
अनपु ात १०% (उच्च र मध्य
२५% (उच्च र मध्य
स्तरक) पगु क
े ो
स्त) पगु क
े ो

NA

यिु टिलटीह�ले CSR स�ु
गरे का

िनरन्तरता

िनरन्तरता

�ेत्रगत लगानीम
विृ द्/'वाश'
बजारमा िवस्ता

�ेत्रग
सरोकारवालाह�

खानेपानी तथा
सरसफाइ
मन्त्रा

�ेत्रगत लगानी ५०% का
दरले वृिद्ध भए

�ेत्रगत लगानी ४०%
का दरले वृिद्ध भए

१०० % वहृ त/ठूला
यिु टिलटीह�ले व्यापा�रक
योजना तयार गरी कायार्न्वय
गरे का
(१५०००)

१०० % बहृ त् /ठूला र २५
% मझौला यिु टिलटीह�ले
व्यापा�रक योजना तयार
गरी कायार्न्वयन गरे
(१३२५००)

िव�ीय/ मध्यस्
कतार् संस्थाक
स्थापन
(३००००००)
िव�
(३००००००)

िजम्मेवार मुख्
िनकाय

कर

खानेपानी तथा
खानेपानी तथा
अथर् मन्त्
सरसफाइ मन्त्रा सरसफाइ मन्त्रा

यिु टिलटीह�

�ेत्रग
सरोकारवालाह�

यिु टिलटीह�को
व्यवसाियक योजना
यिु टिलटीह�
कायार्न्व
(१६२५००)

यिु टिलटीह�

बािषर्क
िविनयोजन १०– �ेत्रगत लगानी ८०% का
१५ % ले वृिद्ध दरले वृिद्ध भए
ह�ने गरे को
५० % बहृ त् /ठूला
यिु टिलटीह�ले व्याबशाियक
NA
योजना तयार गरी कायार्न्वय
गरे का
(१५०००)

िनयामक
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मुख्य �ेत्र

बजारीकरण
(३२००००)

कायर् बुँदाह�

िजम्मेवार मुख्
िनकाय

व्यापारीह� र
'वाश' उद्यमशीलत कायार्न्वप्रवध; सरसफाइ कतार्ह
बजारीकरण र सानी
माटर्को स्थापना
प्रबद्
गाउँपािलका
(३२०००००)
(व्यापारीह�ले
�िच नदेखाएमा)

कायार्न्वयन गन
िनकाय
व्यापारीह� र
कायार्न्वयनकतार

अनुगमन गन�
िनकाय

SDG
सङ्ग
सम्बन

आधार
तथ्याङ्
सन् २०१५

खानेपानी तथा
ढल िनकास ६ ख
िवभाग

NA

६ख

NA
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