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ूगित ूितवेदन बारेमा 

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालयका माननीय मन्तर्ी ज्यूको, अध्यक्षतामा िमित २०७३।१२।३१ मा यस 
मन्तर्ालयको अ मािसक तथा दोशर्ो चौमािसक पर्गित सिमक्षा माननीय राज्यमन्तर्ीज्यू, माननीय राि य योजना 
आयोगका सदस्यज्यू, यस मन्तर्ालयका सिचवज्यू, िनकाय तथा आयोजनाका पर्मुख अिधकारी  लगायत 
आमिन्तर्त मन्तर्लायका पर्ितिनिधहरुको उपिस्थितमा सम्प  भएको छ । उक्त सिमक्षा कायर्कर्म यस मन्तर्ालय 
अन्तगर्तका िविभ  िनकाय लगायत कायर्कर्म तथा आयोजनाहरुको यस आ.ब. को पर्गित (भौितक र िवि य), 
हािसल मुख्य उपलब्धी, समस्या तथा सामाधानका उपायहरु लगायतका िवषयहरुमा सिमक्षा सम्प  भएको  
छ । समष्तिटगत रुपमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालयको दोशर्ो चौमािसक अविधको भौितक पर्गित 
६९.९४% र  िवि य पर्गित ४८.२९% भने अ मािसक अविधको भौितक पर्गित ६६.०८% र िवि य पर्गित 
४७.०९% रहकेो छ । पर्गित िस्थितलाई सुधाद जाने र अबको तेसर्ो चौमािसक अबिधमा योजना तथा 
कायर्कर्मलाई सम्प  गनर् सबै िनकाय तथा कायार्लय किटब  र पर्ितव  भएर लागु्नपन साथै खानेपानी तथा 
सरसफाइ जनताको भौिलक हकको रुपमा समेत रहकेो हुदँा गाउँ सहर र दशेका जनतालाई खानेपानीको पहुचँ 
पु¥याउने सबै सरोकारवाला लाग्नुपन मन्तर्ीज्यूको िनदशन रहकेो िथयो । दोसर्ो चौमािसक तथा अ मािसक 
भौितक एंव िवि य ल य, पर्गित, कायर्कर्म संचालनमा दखेा परेका समस्याहरु, सामाधानका उपायहरु एवं 
माननीय मन्तर्ीज्यू, माननीय राज्य मन्तर्ीज्यू, माननीय रा.यो.आ.का सदस्यज्यू, शर्ीमान सिचवज्यूवाट भएको 
िनदशन समेत समावेश गरी यो पर्गित पर्ितवेदन पर्कािशत गिरएको छ ।  
 
अन्त्यमा सबै सरोकारवालाहरुको अमुल्य राय, सुझाव तथा सल्लाहको अपेक्षा गद पर्गित पर्ितवेदन तयार गनर् 
सहयोग गनुर्हुने सम्पूणर् माहानुभावहरुपर्ित मन्तर्ालय पिरवार हािदक धन्यवाद एवं आभार क्त गनर् चाहन्छ । 
 
                                                           
                                                   
 योजना अनुगमन तथा वैदिशक सहयोग समन्वय महाशाखा 
 खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालय 
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कर्.स.ं  िवषय                                                      पेज न.ं 
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मन्तर्ालय र अन्तगर्तका िनकायहरुको बजटे िस्थित 
(आ.व. २०७३।७४) 

िस. 
न.ं िनकायहरु/ कायार्लयहरु बजटे रु हजारमा  जम्मा  

  नेपाल सरकार 
िविनयोजन 

वैदिेशक ऋण  /अनुदान 
िविनयोजन 

िवि य वस्था  

    नेपाल सरकार  बैदिेशक   

१  खानेपानी तथा सरसफाई 
मन्तर्ालय  

२७,८४,१९     २७,८४,१९  

२  शर्ी खानेपानी तथा ढल 
िनकास िवभाग  

८,३६,१४,१३  अनुदानः- ३९,३२,४३ 

ऋण- ५,२४,८२,६७  
  १४,००,२९,२३  

३  शर्ी मेलम्ची खानेपानी 
िवकास सिमित  

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

४  शर्ी आयोजना कायार्न्वयन 
िनदशनालय  

  १,७७,४४,८४  ऋण - 
६,१२,४४,३६ 

७,८९,८९,२०  

५  शर्ी काठमाडौ ँउपत्यका 
खानेपानी वस्थापन 
बोडर्  

  ७२,००,००   ७२,००,००  

६  शर्ी नेपाल खानेपानी 
संस्थान  

  १,४६,३२,००   १,४६,३२,००  

७  शर्ी गर्ामीण खानेपानी 
तथा सरसफाइ कोष 
िवकास सिमित  

२०,१२,६९  अनुदानः-५०,०८,६९ 

ऋण-१,१०,५९,७१ 

  १,८०,८१,०९  

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

1%

43%

19%

25%

2%
4%

6%

िनकायगत बजेट 
खानेपानी तथा सरसफाई म त्रालय  

ी खानेपानी तथा ढल िनकास 
िवभाग  
ी मेल ची खानेपानी िवकास 

सिमित  
ी आयोजना कायार् वयन 

िनदशनालय  
ी काठमाड  उप यका खानेपानी 
यव थापन बोडर्  
ी नेपाल खानेपानी सं थान  

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

 कर्. स.ं बजटे उ.शी 
न ं

 आयोजनाको 
पर्थािमकता 

कायर्कर्म / आयोजनाको नाम वािषक बजटे 

१ ३१३११६ p1 वातावरणीय सरसफाई आयोजना ३५९१५५ 
२ ३१३१०१ p3 राि य सुचना वस्थापन तथा अनुगमन आयोजना १३१६१ 
३ ३१३१०२ p1 खानेपानी सवेा िनयमन तथा पुनस्थार्पन कायर्कर्म ९५३०५७ 
४ ३१३१०३ p1 िडप टयूवेल आयोजना  (ममर्त सुधार) ८९४३६ 
५ ३१३१०४ p2 जनसाधन िवकास कायर्कर्म ४१६४३ 
६ ३१३१०६ p1 खानेपानी गणुस्तर सुधार कायर्कर्म ४०५५४२ 

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

८ ३१३११० p1 ढल िनमार्ण तथा पर्शोधन कायर्कर्म २०२१३९ 
९ ३१३१०७ p1 दोशर्ो साना शहिर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना ३६०४५५ 

१० ३१३१११ p1 खानेपानी तथा सरसफाइ सह–लगानी कायर्क्म ८१२४९९ 

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

६०९८३३ 

१२ ३१३११३ p1 तराइ मधेश खानेपानी सुधार कायर्कर्म ३००५५८ 
१३ ३१३१०८ p1 तेशर्ो साना शहिर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना १६८०६२४ 
१४ ३१३८०१ p1 गर्ामीण खानेपानी आयोजना ४५००० 
१५ ३१३८०२ p1 खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्कर्म ७०८०९९० 
१६ ३१३८०३ p1 उच्च /मध्यमस्तिरय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू ८२५००० 
१७ ३१३०१२ p1 खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग १२२६४९ 
१८ ५०११२८ p1 काठमाण्ड  उपत्यका खानेपानी वस्थापन बोडर् ६४०००० 
१९ ५०११७७ p1 ढल पर्शोधन केन्दर् ८०००० 
२० ३१३११४ p1 मेलम्ची खानेपानी आयोजना  ५९८४९२९ 
२१ ३१३११५ p1 गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्कर्म १८०८१०९ 

२२ ५०११३५ p3 
काठमाण्ड  उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना 
िनदशानालय ३२०००० 

२३ 
५०११४५ (क) 

p1 

काठमाड  उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना २०५४०५० 

५०११४५ (ख) 
काठमाड  उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना (Additional 

Financing) 
२४७६९६४ 

२४ ५०११६७ p1 काठमाड  उपत्यका ढल वस्थापन आयोजना ३०४७९०६ 
२५ ५०११२६ p2 खानेपानी उत्पादन वृि  कायर्कर्म १३२२७०० 
२६ ५०११२७ p2 खानेपानी तथा ढल िनकास कायर्कर्म  १४०५०० 
२७ ३१३०११ p1 खानेपानी तथा सरसफाई मन्तर्ालय २७८४१९ 

      जम्मा ३२१५६५०० 
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खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालय 
आ.व. २०७३-०७४ को रातो िकताबमा पर्कािशत बजटे 

(रकम रु. हजारमा) 

ब.उ.िश.न ं आयोजना/ कायर्कर्मको नाम चाल ु पूजँीगत  िव ीय जम्मा  न.ेस. अनदुान ऋण 
313011 खानेपानी तथा सरसफाई मन्तर्ालय 47,179 231,240   278,419 278,419     

  खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग               

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

313108 तेसर्ो साना सहरी खानेपानी तथा 60,513 1,620,111   1,680,624 432,284 73 1248267 
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ब.उ.िश.न ं आयोजना/ कायर्कर्मको नाम चाल ु पूजँीगत  िव ीय जम्मा  न.ेस. अनदुान ऋण 
सरसफाई आयोजना 

313801 गर्ामीण खानेपानी आयोजना 0 45,000 0 45,000   45000   

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

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

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

  गर्ामीण खानपेानी तथा सरसफाई कोष               

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

  मलेम्ची खानपेानी िवकास सिमित               

313114 *मेलम्ची खानेपानी आयोजना 73,113 5,911,816 0 5,984,929 2,070,302   3914627 

  जम्मा 1,322,467 20,751,913 0 22,074,380 10,911,403 894,112 10,268,865 

  िसिलङ् 1437400 13581924   15019324 8682986 341619 5994719 

  फरक -114,933 7,169,989 0 7,055,056 2,228,417 552,493 4,274,146 
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िव ीय वस्था तफर्  

 काठमाण्डौ उपत्यका खानपेानी 
वस्थापन बोडर्  जम्मा न.ेस. अनदुान ऋण 

िनि त कायर्क्षतर् 
 तोिकएका 

 आयोजनाहरु 
3,404,875 

501177 ढल पर्शोधन केन्दर्    80000 80000     
मेलम्ची र िनि त 
कायर्क्षतर् बाहके 
अन्यको जम्मा 

22,766,696 

501128 काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी 
वस्थापन बोडर् 

  640000 640000       

  जम्मा   720000 720000       

  नपेाल खानपेानी सस्थान     

501126 खानेपानी उत्पादन वृि  कायर्कर्म   1322700 1322700       

501127 खानेपानी तथा ढल िनकास 
कायर्कर्म 

      140500 140500     

  जम्मा       1463200 1463200     

  आयोजना कायार्न्वयन िनदशनालय               

501135 
काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी 
तथा सरसफाई  आयोजना 
िनदशनालय 

      320,000 105,599   214401 

501145 काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी 
सुधार आयोजना 

      4531014 724455   3806559 

501167 काठमाण्डौ उपत्यका ढल 
वस्थापन आयोजना 

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

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



 

खानेपानी
खानेपानी
मेल ची 
ग्रामीण ख

r

6%

29%

ी तथा सरसफाइ 
ी तथा ढल िनकास
खानेपानी िवकास
खानेपानी तथा सर

rf}dfl;s tyf

बजे

च

पुजँ

9%

म त्रालय 
स िवभाग 
स सिमित 
सरसफाइ कोष िवक

f ci6dfl;s 

जटे वृ  चाटर्

चाल ुबजटे 

जीगत बजटे

4%

खानेपानी 
खानेपानी 
मेल ची ख
ग्रामीण ख

1%

8%

कास सिमित 

k|ltj]bg÷6 

टर् 

81%

ी तथा सरसफाइ म
ी तथा ढल िनकास
खानेपानी िवकास 
खानेपानी तथा सर

म त्रालय 
स िवभाग 
 सिमित 
रसफाइ कोष िवककास सिमित 

62%

 

 



 

 

27%

r

84

rf}dfl;s tyf

िविनयो

िवि

1
8%

4%

f ci6dfl;s 

ोजन तफर् को 
 

 

य तफर् को वज

1%

खानेपानी
खानेपानी
मेल ची 
ग्रामीण ख

1%

काठमाँडौ
नेपाल ख
आयोजन

k|ltj]bg÷7 

बजटे 

जटे 

64%

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

15%

डौ उप यका खाने
खानेपानी सं थान
ना कायार् वयन ि

म त्रालय 
ास िवभाग 
स सिमित 
सरसफाइ कोष िवक

नेपानी यव थाप
न 
िनदशनालय 

 

 

कास सिमित 

ापन बोडर् 
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बजटे स्तम्भ चाटर् 

 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 
म त्रालय 

खानेपानी तथा 
ढल िनकास 
िवभाग 

मेल ची 
खानेपानी िवकास 

सिमित 

ग्रामीण खानेपानी 
तथा सरसफाइ 
कोष िवकास 
सिमित 

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

० 

२०००००० 

४०००००० 

६०००००० 

८०००००० 

१००००००० 

१२०००००० 

१४०००००० 

१६०००००० 

बजे
ट 

 (ह
जा
रम
ा)

वजटे िवभाजन
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काठमाँडौ 
उप यका 
खानेपानी 

यव थापन बोडर् 

नेपाल खानेपानी 
सं थान 

आयोजना 
कायार् वयन 
िनदशनालय 

िवि तय तफर् को बजेट ७२०००० १४६३२०० ७८९८९२० 

० 

१०००००० 

२०००००० 

३०००००० 

४०००००० 

५०००००० 

६०००००० 

७०००००० 

८०००००० 

९०००००० 

बजे
ट 

 (ह
जा
रम
ा)

िवि य वस्था तफर् को बजटे
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खानपेानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालयको िनकायगत दोसर्ो चौमािसक बजटे र खचर् (रु हजारमा) तािलका 

िनकाय  वािषक 
वजटे 

दोसर्ो चौमािसक अ मािसक   

दोसर्ो 
चौमािसक 

वजटे 

दोसर्ो 
चौमािसक 

खचर् 

चौमािसक 
खचर् 

पर्ितशत  

अ मािसक 
चौमािसक 

वजटे 

अ मािसक 
चौमािसक 

खचर् 

अ मािसक 
खचर् 

पर्ितशत  

वािषक 
खचर् 

पर्ितशत 
कैिफयत 

खानेपानी तथा सरसफाई 
मन्तर्ालय  २७८४१९ २६६०५ १५३९३ ५७.८६ ५६४.०३ २८२.६२ ५०.११ १०.१५ 

२० करोड रुिपया 
भौितक पुवार्धार 
तथा यातायत 
मन्तर्ालयमा िदन े

शर्ी खानपेानी तथा ढल 
िनकास िवभाग  १४००२९२३ ४९७८६३५ २८०१२२६ ५६.२६ ८१३९४.८९ ३७९६५.३१ ४६.६४ २७.११   

शर्ी मेलम्ची खानेपानी 
िवकास सिमित  ५९८४९२९ २००७१७८ १३१३३६५ ६५.४३ ४०१७३.५६ २३६०१.१८ ५८.७५ ३९.४३   

शर्ी आयोजना कायार्न्वयन 
िनदशनालय  ७८९८९२० २५४४२८५ ९६३४१३ ३७.८७ ३७०६४.३९ १८०७५.२० ४८.७७ २२.८८   

शर्ी काठमाडौ ँउपत्यका 
खानेपानी वस्थापन बोडर्  ७२०००० ८८००० २२९२३ ४०.८९ १४४०.०० ७२९.२३ ५०.६४ १०.१३   

शर्ी नेपाल खानपेानी संस्थान  १४६३२०० ११६३३६० २९४७५० २५.३३ १५३२६.२० २९४७.५० १९.२३ २०.१४   
शर्ी गर्ामीण खानेपानी तथा 
सरसफाइ कोष िवकास 
सिमित  

१६४२४४६ १९७३२२ १२१०८७ ६१.४ ५८६२.८८ ३९२०.०८ ६६.८६ २३.८७   

शर्ी गर्ामीण खानेपानी तथा 
सरसफाइ सुधार आयोजना 
कम्पोनेन्ट २ 

१६५६६३ ६१५३० १३२९३ २१.६ १०४९.३६ १९७.४९ १८.८२ ११.९२ 
DSOS Consultancy 
को िनयुिक्त   
( पर्कृयामा रहकेो) 

जम्मा ३२१५६५००                 
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बजटे र खचर् तािलका 

 

 

  

खानेपानी 
तथा 

सरसफाई 
म त्रालय  

ी खानेपानी 
तथा ढल 
िनकास 
िवभाग  

ी मेल ची 
खानेपानी 
िवकास 
सिमित  

ी आयोजना 
कायार् वयन 
िनदशनालय  

ी काठमाड  
उप यका 
खानेपानी 
यव थापन 
बोडर्  

ी नेपाल 
खानेपानी 
सं थान  

ी ग्रामीण 
खानेपानी 
तथा 

सरसफाइ 
कोष िवकास 
सिमित  

ी ग्रामीण 
खानेपानी 
तथा 

सरसफाइ 
सुधार 

आयोजना 
क पोने ट २ 

दो ो चौमािसक वजेट २६६०५ ४९७८६३५ २००७१७८ २५४४२८५ ८८००० ११६३३६० १९७३२२ ६१५३० 

दो ो चौमािसक खचर् १५३९३ २८०१२२६ १३१३३६५ ९६३४१३ २२९२३ २९४७५० १२१०८७ १३२९३ 

० 

१०००००० 

२०००००० 

३०००००० 

४०००००० 

५०००००० 

६०००००० 

रक
म 

 (ह
जा
रम
ा)

दोसर्ो चौमािसक बजटे र खचर् (रु हजारमा)
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दोसर्ो चौमािसक भौितक तथा िव ीय पर्गित 

िस.न.ं िनकायहरु/कायार्लयहरु भौितक 
ल य 

भौितक 
पर्गित 

िव ीय ल य रु 
हजारमा 

िव ीय खचर् रु 
हजारमा 

िवि य 
पर्गित % 

१ खानेपानी तथा सरसफाई मन्तर्ालय  १०० १५.१४ २६६०५ १५३९३ ५७.८६ 

२ शर्ी खानपेानी तथा ढल िनकास िवभाग  १०० ८०.२१ ४९७८६३५ २८०१२२६ ५६.२६ 

३ शर्ी मेलम्ची खानेपानी िवकास सिमित  १०० ७४.७१ २००७१७८ १३१३३६५ ६५.४३ 

४ शर्ी आयोजना कायार्न्वयन िनदशनालय  १०० ७४.४१ २५४४२८५ ९६३४१३ ३७.८७ 

५ शर्ी काठमाडौ ँउपत्यका खानेपानी 
वस्थापन बोडर्  

१०० ७३.८८ ८८००० २२९२३ ४०.८९ 

६ शर्ी नेपाल खानपेानी संस्थान  १०० ६७.१० ११६३३६० २९४७५० २५.३३ 

७ शर्ी गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ 
कोष िवकास सिमित  

१०० ६३.०० १९७३२२ १२१०८७ ६१.४० 

८ शर्ी गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाई  
आयोजना-कम्पोनेन्ट २ 

१०० ६१.८० ६१५३० १३२९३ २१.६० 

 
मन्तर्ालयको दोसर्ो चौमािसक संिक्ष  पर्गित िववरणः 

  (रकम रु हजारमा) 

मन्तर्ालयको दोसर्ो चौमािसक वजेटः                 ११००५३८५
मन्तर्ालयको दोसर्ो चौमािसक खचर्ः                   ५३१४४२८
मन्तर्ालयको अ मािसक अविध सम्मको बजेटः     १८८१२१०४
मन्तर्ालयको अ मािसक अविध सम्मको खचर्ः      ९०१४४०७
मन्तर्ालयको दोसर्ो चौमािसक अविधको  भौितक पर्गितः ६९.९४%
                                                    िवि य पर्गितः ४८.२९%
मन्तर्ालयको अ मािसक अविधको         भौितक पर्गितः ६६.०८%
                                                   िवि य पर्गितः ४७.०९%
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15.14

80.21

74.71 74.41 73.88

67.1

63 61.8

57.86
56.26

65.43

37.87
40.89

25.33

61.4

21.6

खानेपानी तथा 
सरसफाई 
म त्रालय  

ी खानेपानी 
तथा ढल िनकास 

िवभाग  

ी मेल ची 
खानेपानी िवकास 

सिमित  

ी आयोजना 
कायार् वयन 
िनदशनालय  

ी काठमाड  
उप यका 
खानेपानी 

यव थापन बोडर्  

ी नेपाल 
खानेपानी सं थान  

ी ग्रामीण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ कोष 
िवकास सिमित  

ी ग्रामीण 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ सुधार 

आयोजना 
component‐2 

िनकायगत दोसर्ो चौमािसक पर्गित िववरण

भौितक प्रगित 
िवि तय प्रगित 
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मन्तर्ालय अन्तगर्तका कायर्कर्महरुको सिंक्ष  जानकारी तािलका 
आ.ब. २०७३।७४ 

  आयोजनाको नाम  

आयोजनाको कूल 
लागत दात ृसस्था शरु िमित  सम्प  िमित  

 आयोजना शरु दिेख अिघल्लो आ.व. सम्मको पर्गित 
(आ.व. २०७२/७३)  

        खचर् रु िवि य पर्गित 
% 

भौितक 
पर्गित % 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

१ ३१३११६ वातावरिणय सरसफाई आयोजना p1 सालवसाली 
नेपाल सरकार 

UNICEF/WHO/UN-
Habitat 

२०५७/५८ सालवसाली सालवसाली 

२ ३१३१०१ राि ट्रय सचुना यव थापन तथा 
अनगुमन आयोजना p3 सालवसाली  नेपाल सरकार/ UNICEF २०५९/६० सालवसाली सालवसाली 

३ ३१३१०२ खानेपानी सेवा िनयमन तथा 
पनु थार्पन कायर्क्रम p1 सालवसाली नेपाल सरकार/ UNICEF सालवसाली सालवसाली 

४ ३१३१०३ िडप टयवूेल आयोजना  (ममर्त सधुार) p1 सालवसाली नेपाल सरकार सालवसाली सालवसाली 
५ ३१३१०४ जनसाधन िवकास कायर्क्रम p2 सालवसाली नेपाल सरकार /UNICEF सालवसाली सालवसाली 
६ ३१३१०६ खानेपानी गुण तर सधुार कायर्क्रम p1 सालवसाली नेपाल सरकार/ UNICEF २०५३/५४ सालवसाली सालवसाली 

७ ३१३१०९ 
जलवाय ुपिरवतर्न प्रभाव 

यिूनकरण तथा उपयक्त प्रिविध 
प्रब र्घन आयोजना 

p1 सालवसाली नेपाल सरकार २०६५/६६ सालवसाली सालवसाली 

८ ३१३११० ढल िनमार्ण तथा प्रशोधन कायर्क्रम p1 सालवसाली नेपाल सरकार २०५७/५८ सालवसाली सालवसाली 

९ ३१३१०७ दो ो साना शहिर खानेपानी तथा 
सरसफाइ आयोजना p1 ७१.७ िमिलयन 

अमेिरकी डलर नेपाल सरकार/ ADB २०६६/ ६७ २०७२/७३ १४९३२०५८ ७५.१८ ८४.६० 

१० ३१३१११ खानेपानी तथा सरसफाइ सह–
लगानी कायर्क्म p1 सालवसाली नेपाल सरकार २०७०/ ७१ सालवसाली सालवसाली 

११ ३१३११२ 
सक्खाक्षत्र (रामेछाप 

बहृत,पकरवास,ितमाल र यासोक) 
खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना 

p1 सालवसाली नेपाल सरकार २०७०/ ०७१ सालवसाली सालवसाली 

१२ ३१३११३ तराइ मधेश खानेपानी सधुार 
कायर्क्रम p1 सालवसाली नेपाल सरकार सालवसाली सालवसाली 
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  आयोजनाको नाम  

आयोजनाको कूल 
लागत दात ृसस्था शरु िमित  सम्प  िमित  

 आयोजना शरु दिेख अिघल्लो आ.व. सम्मको पर्गित 
(आ.व. २०७२/७३)  

        खचर् रु िवि य पर्गित 
% 

भौितक 
पर्गित % 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

१३ ३१३१०८ ते ो साना शहिर खानेपानी तथा 
सरसफाइ आयोजना p1 १०९ िमिलयन 

अमेरीकी डलर नेपाल सरकार/ ADB २०७१/ ०७२ २०७७/ ०७८ १०१३९३३ ९.६९ २२.५० 

१४ ३१३८०१ ग्रामीण खानेपानी आयोजना p1 ** HELVETAS २०७१/७२ २०७३/७४ **वािषर्क पमा प्र त हुने अनदुान** 
१५ ३१३८०२ खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्क्रम p1 सालवसाली नेपाल सरकार सालवसाली सालवसाली 

१६ ३१३८०३ उ च /म यम तिरय ठूला 
खानेपानी आयोजनाह  p1 सालवसाली नेपाल सरकार २०७१/ ०७२ सालवसाली सालवसाली 

१७ ३१३०१२ खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग p1 सालवसाली नेपाल सरकार सालवसाली सालवसाली 

१८ ५०११२८ काठमा ड  उप यका खानेपानी 
यव थापन बोडर् p1 सालवसाली नेपाल सरकार सालवसाली सालवसाली 

१९ ५०११७७ ढल प्रशोधन के द्र p1 सालवसाली नेपाल सरकार २०५७/५८ सालवसाली सालवसाली 

२० ३१३११४ मेल ची खानेपानी आयोजना  p1 
२८७.४ िमिलयन 
अमेिरकी डलर 

नेपाल सरकार/ ADB/ JICA/ 
NDF 

२०५५/५६ २०७४/७५ १८१४२४००
७७.७९ ७९.३८ 

२१ ३१३११५ 
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ 

कायर्क्रम 
p1 ९० िमिलयन 

अमेिरकी डलर  नेपाल सरकार/ IDA सन् २००१ - १४.८४ िमिलएन 
अमेिरकी डलर १६.४९ २४.८२ 

२२ ५०११३५ काठमा ड  उप यका खानेपानी तथा 
सरसफाई आयोजना िनदशानालय 

p3     
3,461,760,000.00  नेपाल सरकार/ ADB ^ ck|Ln @))* l8;]Dj/ #!, @)!^ 

    
3,236,513,343.59  

93.49 98.50 

२३ ५०११४५(क) काठमा ड  उप यका खानेपानी 
सधुार आयोजना  p1 

    
9,750,000,000.00  नेपाल सरकार/ ADB !) gf]e]Dj/ @)!! h'g #), @)!& 

    
5,985,139,446.00 61.39 56 

  ५०११४५(ख) काठमा ड  उप यका खानेपानी 
सधुार आयोजना  

  
13,210,600,000.00  नेपाल सरकार/ ADB & l8;]Dj/ @)!% l8;]Dj/ #!, @)@) 

      
382,051,265.82  2.89 11.12 

२४ ५०११६७ काठमा ड  उप यका ढल 
यव थापन आयोजना p1   

12,029,952,000.00  नेपाल सरकार/ ADB # h'nfO{ @)!# l8;]Dj/ #!, @)!* 
      

518,060,197.04  
4.31 15.90 

२५ ५०११२६ खानेपानी उ पादन विृद्ध कायर्क्रम p2 सालवसाली नेपाल सरकार सालवसाली सालवसाली 
२६ ५०११२७ खानेपानी तथा ढल िनकास कायर्क्रम p2 सालवसाली नेपाल सरकार सालवसाली सालवसाली 
२७ ३१३०११ खानेपानी तथा सरसफाई म त्रालय p1 सालवसाली नेपाल सरकार सालवसाली सालवसाली 
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खानपेानी तथा सरसफाई मन्तर्ालयको आ.व. २०७३।७४ को  दोसर्ो चौमािसकको  
उल्लखेनीय उपलब्धीहरु 

क्र .सं.    िनकाय   कायर्क्रम  उपल धी 

१ खानपेानी तथा ढल 
िनकास िवभाग  

वातावरणीय सरसफाई 
आयोजना 

यस अविधमा मा १० नगरपािलका, १५९ गा. 
िव. स. खु ला िदसा मकु्त क्षेत्र घोषणा 
भएको।(हाल स म २४३५ गा. िव. स., १३२ 
नपा तथा ३८ िज लाह  खु ला िदशामकु्त 
क्षेत्र घोषणा भएको) 

दोसर्ो साना शहरी खा. पा. 
आ. 

यस आ व मा ४ बटा सिहत हाल स म १७ 
वटा आयोजनाह  स प न भई ७६७७३ 
जनसंख्या लाभाि वत भएको। 

खानेपानी तथा सरसफाई सह-
लगानी का. 

४ वटा आयोजनाह  बोलपत्र आ ान भएको 
तथा ८ आयोजनाह को DPR Final भई 
बोलपत्र आ ान हुने क्रममा रहेको, ८ वटा 
आयोजनाह को DPR तयार गनर् consultant 
ह  सँग स झौता भएको, थप २ वटा 
आयोजनाह को DPR तयार गनर् RFP Issue 
गरी Consultant छनौट कायर् भ ैरहेको ।  ८ 
वटा नया ँआयोजनाह को Feasibility Study 
का लागी परामशर्दाता छनौट भएको । 
क्रमागत आयोजनाह मा िनमार्ण कायर् सचुा  
रहेको। 

सुक्खा क्षेतर् खानेपानी तथा 
सरसफाई आयोजना 

 

तराइ मधेश खानपेानी सुधार 
कायर्कर्म 

सभक्षण कायर्क्रमको consultant सँग 
स झौता स प न भइ Detailed सभक्षण को 
लािग िफ डमा खिटइ Design Report 
तयारी चरणमा रहेको। िनमार्ण कायर् गराउन 
ठेक्का पट्टा प्रिक्रया अिघ बिढसकेको। 

तेशर्ो साना शहिर खानेपानी 
तथा सरसफाइ आयोजना 

७ वटा आयोजनाह लाइ िनमार्णको दो ो 
चरणमा लजैान िनमार्ण कायर् सूचा  पमा 
भइरहेको ।स यान खानेपानी आयोजना 
स प न ८४७६ जनसंख्या लाभाि वत 
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क्र .सं.    िनकाय   कायर्क्रम  उपल धी 

२ मलेम्ची खानपेानी 
िवकास सिमित  मेलम्ची खानेपानी आयोजना 

–हडेवक्सर् िनमार्ण कायर्को ६४०००घ.मी.  ओपन कट 
भएको र RL १४४१ मी. सम्ममा रक सपोटर्को काम 
भएको । Headworks Access road मा ३५ 
घ.मी. Gabion िनमार्ण गन कायर् सम्प  भएको । 
RL १४४१ मी. मा Access Road को कायर् 
सम्प  भएको । 
– चालु आ.ब. मा ५२५२ मीटर समेत गरी जम्मा 
२३१८४ मी. सुरुङ्ग िनमार्ण भएको । 
– चालु आ.ब.को हालसम्ममा ३२८४.१२ घ.मी. 
समेत समगर्मा २१२२२.१२ घ.मी. कर्िकर्ट ढलान 
कायर् सम्प  भएको छ । (हालसम्म ९९% कायर् 
सम्प ) 

३ 
आयोजना 

कायार्न्वयन 
िनदशानालय 

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

ljt/)f ;+hfn k|)ffnLsf] 3 Kofs]hsf] sfo{ 
z'? eO{ hDdf 670 ls=ld= dWo] 555 
ls=ld= kfOk h*fg eO;s]sf] 
yf]s ljt/)f k|)ffnL lj:tf/ sfo{ cGtu{t 
laleGg ltgj^f Kofs]hsf] lgdf{)f sfo{ 
;Demf}tf eO{ 400 b]lv 1400 ld=ld= 
Jof;sf] kfOk 51 ls=ld= dWo] 32 
ls=ld= lj%\ofpg] tyf 6 :yfgdf 
l/h/Ejfo/ \̂of+s lgdf{)f sfo{ ;+rfng 
eO{ sl/j 81 k|ltzt sfo{ ;DkGg 
ePsf] । 

  
sf&df)*f} pkTosf 

vfg]kfgL ;"wf/ cfof]hgf 
-Additional Financing) 

थोक िवतरण प्रणाली िव तार कायर्को १८ 
िक.िम. म य ९ िक.िम. स प न भएको र 
िविभ न ६ थानमा िरजर वायर याङ्क 
िनमार्ण कायर् गन म ये भक्तपुरको िटगंनीमा 
र काठमा ड को िकित र्पुर गरी किरव २७=५० 
प्रितशत कायर् स प न भएको र कटु जेमा 
िनमार्ण कायर् शु  हुन गइ रहेको । 
 
िवतरण सजंाल प्रणालीको कायर् गदार् 
भ कीएको सडकको पुनर थापन गनर्को 
गिरएको वोलपत्र स झौता भइ िनमार्ण कायर् 
शु  भएको । 
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क्र .सं.    िनकाय   कायर्क्रम  उपल धी 

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

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

४ 
गर्ामीण खानपेानी 

तथा सरसफाइ  
कोष िवकास सिमित  

गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ 
कायर्कर्म 

यस अविधमा २८ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजनाहरू सम्प  भइर् २५४७८ गर्ामीण जनता 
सुरिक्षत खानेपानीबाट लाभािन्वत तथा सरसफाइमा 
पहुच भएका छन् । यस आिथक वषर्मा ४४ वटा 
खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरू सम्प  भइर् 
४४६९५ गर्ामीण जनता सुरिक्षत खानेपानीबाट 
लाभािन्वत तथा सरसफाइमा पहुच भएका छन् । 
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कायर्कर्म सचंालनमा दिेखएका समस्याहरु तथा समाधानका उपायहरु 

िस.न.ं िनकायहरु/ कायार्लयहरु समस्या समाधानको उपाय 

१  खानेपानी तथा सरसफाई 
मन्तर्ालय  

कायर्स्थलको अभाव  मन्तर्ालयको सभाकक्ष बनाउन राजनैितक र 
पर्शासिनक पहल हुनुपन ।  

२   
 
 
 
 
 
 
 
 

शर्ी खानपेानी तथा ढल 
िनकास िवभाग  

खुला िदसामुक्त के्षतर् घोिषत भएका 
के्षतर्हरूमा चप  पर्योगलाइ िनरन्तरता 
निदइएको पाइएको ।तराइ तथा पहाडका 
केिह िजल्लाहरुमा सरसफाइ कायर्कर्मले 
गित िलन नसकेको  
 

सामिजक, राजनैितक क्षेत्रमा घरायसी चपीर् 
िनमार्णमा सरकारको अनुदान िदने िनित 

नरहेको बारे प्रभावकारी प्रचार गनुर्पन । 
सन ्२०१७ स म सबैलाइ सरसफाइ पुयार्उने 
(ODF) राि ट्रय ल य हािसल गनर् पयार् त 

ोत िबिनयोजन गनुर् पन ।  
 

िबिनयोिजत वजेटको तुलनामा बषनी 
धेरै सङ्ख्यामा पनुसर्थापन गनर् माग 

आउने गरेको । 

िडिभजन सव िडिभजन कायार्लयहरूमा ममर्त 
पर्ाथिमकता कर्म अध्याविधक बनाइ मातर् ममर्त 
संभार मा बजेट िविनयोजन गरी कायर् गनर् पहल 
भइरहकेो ।  
 

पर्ािविधक जनशिक्तको अभाव 
इन्जिनयरहरु काजमा खटाइिदन िनवदेन 
गरेको।करार सवेा िलने पर्िकर्यामा।  
 

पानी पर्शोधन पर्णाली िनमार्णको ज्ञान 
क्षमतामा कमी भइ आयोजना 
कायार्नवयनमा िवलम्व भएको ।सन ्
२०१७ सम्ममा २७ पर्ितशत जनतालाइ 
मध्यम तथा उच्च स्तिरय खानेपानी सवेा 
पुयार्उने राि य ल य हािसल गनर् 
भिनएकोमा हाल सम्म १५ % लाई मातर् 
उपलब्ध भएको । बजेट र जनशिक्तको 
अभाव । 

नुगमन गरी सुझाव िदइएको, अभीमुखीकरण, 
पर्शोधन पर्णाली सम्बन्धी तालीम कायर्कर्म 
स ालन गिरएको.खानेपानी गणुस्तर सुधार 
कायर्कर्म स ालन गरीएको । खानेपानी सुरक्षा 
योजना (WSP) पर्त्येक िजल्लामा किम्तमा 
ितनवटा िस्कमहरूमा स ालन गिरएको । 

३  शर्ी मेलम्ची खानेपानी 
िवकास सिमित  

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

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

४  शर्ी आयोजना कायार्न्वयन 
िनदशनालय  

पाईप लाईन िवछ्याउने कायर्को लािग 
सडक ख ु पदार् धुलो वस्थापनमा 
समस्या  
 अ वस्थीत वस्तीका कारणले 
सवक्षणको कर्ममा  Underground 

 सबै Stakeholder  सिम्मिलत  बैठक गिर 
समस्या समाधानको पर्यास गिरएको । 
 धुलो वस्थापनका लािग पानी छकर् ने कायर् 
यथा संभव िछटो  Prime Coat गरी 
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िस.न.ं िनकायहरु/ कायार्लयहरु समस्या समाधानको उपाय 

Utility को अवस्था एिकन नभएकोले 
पाईप िवछ्याउन ेकायर्को ल य 
अनुसार पर्गती हुन नसकेको साथै 
Utility Relocation गनर् थप समय 
तथा लागत लाग्ने गरेको ।  

Asphalt Concrete  गन कायर् गरेको । 
साथै Air Pollution Monitoring गन कायर् 
किरव १४ स्थानमा संचालन गन कायर् शुरु 
गिरएको । 
साईटमा काम गन समूह तथा मेिसन तथा 
अन्य साधन बढाई रातको समयमा पिन काम 
गराइ रहकेो ।  

५  शर्ी काठमाडौ ँउपत्यका 
खानेपानी वस्थापन 
बोडर्  

कानूनी जिटलताले गदार् जग्गा सुरक्षा 
तथा जग्गा अिधगर्हण कायर्मा िढलाई ।  

िविभ  सम्विन्धत िनकायहरुसँग समन्वय 
गरी समाधानका लािग पर्यास गिरएको ।  

६  शर्ी नेपाल खानपेानी 
संस्थान  

स्थानीय स्तरका मागहरु जस्तै डेर्न 
िनमार्ण, सडक िनमार्ण, मुआब्जा, िडप 
वेल िनमार्णको लािग समय िभतर् 
सावर्जिनक जग्गा उपलब्ध नहुनु । 
िव ुत लाईन जडान हुनुपन 
खानेपानीको आपूित ब्यवस्था हुनुपन 
जस्ता मागहरु उठ्नु ।  

नगरपािलकामा सवर्पिक्षय बैठक गरी 
समस्या तथा त्यसका उपायका बारेमा 
छलफल गिरयो । समस्या समाधानको लािग 
संयुक्त पर्यास गनर् सहमित भएको ।  

७  शर्ी गर्ामीण खानेपानी तथा 
सरसफाइ कोष िवकास 
सिमित  

संघीय संरचना बमोिजम कायर्के्षतर् 
िवस्तार )स्थािनय िनकायको 
पुनर्संरचना(  

यस आ .व मा ६५० आयोजना स्थानीय 
िनकायबाट छनोट तथा 
पर्ाथिमकीकरण गनर् अन्यौलता 
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आिथक वषर् ०७३।७४ मा फछ यट गनर्पन बरेुज ुिववरण 
 

िनकायगत बरेुज ु रु हजारमा 

qm= 
;+= 

िनकाय 
ज मा 
लगत 

०७३ r}q मसा त 

स ममा फ यौट 
भएको अक 

फ यौट 

प्रितशत 

स परीक्षणको 
लागी 

महालेखा 
पिरक्षकको 
का मा 
लेखीएको 
अंक 

मोिवलाईजेसन  
पे की 

पे की  
बाहेक  बाँकी 

लगत 

1 vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ 
dGqfno 

0 0 0.00     0 

2 vfg]kfgL tyf 9n 
lgsf; laefu 

987333 242005 24.51 49150 0 745328 

3 d]nDrL vfg]kfgL lasf; 
;ldlt 

2916275 664277 22.78 732071 2053231 198767 

4 
काठमा डौ उप यका 
खानेपानी िलमीटेड 5449 0 0.00 0.00 0 5449 

5 
आयोजना कायर् यवन 
िनदशानालय 

1573768 61346 3.90 0.00 1462758 49664 

hDdf 5482825 967628 17.65 781221 3515989 999208 

सिमतीगत           0 

1 
ग्रािमण खानेपानी तथा 
सरसफाई िवकास कोष 

264482 239504 90.56     264482 

2 
खानेपानी महशलु 
िनधार्रण आयोग 

25454 0 0.00     25454 

   ज मा  289936 239504 82.61   7031978 2288352 

   कुल ज मा   5772761 1207132 20.91   10547967 3287560 
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मन्तर्ालय अन्तगर्तका आयोजनाहरुको साराशं तािलका  (Summary Sheet) 

िस.
न.ं 

बजेट 
उ.शी 
न ं

कायर्क्रम 
आयोजनाको 

नाम 

प्राथिम
कता 
क्रम 

आयोजना
को कूल 
लागत 

     

स प न 
िमित  

 आयोजना शु  देिख अिघ लो 
आ.व. स मको प्रगित (आ.व. 

२०७२/७३)   वािषर्क 
बजेट 

नपेाल 
सरकार अनदुान  ऋण  

प्रथम चौमािसक  दो ो चौमािसक यस आ व को हालस मको (अ टमािसक) 

कैिफयत 

दात ृसं था  शु  िमित    बजेट 

भािरत 
ल य 

भािरत 
प्रगित 

खचर्  

भौित
क 
प्रग
ित 

िव तीय 
प्रगित  

भािरत 
ल य 

भािरत 
प्रगित 

भौतक 
प्रगित     

% 

बजेट खचर् 
िवि तय 
प्रगित 
प्रितशत 

भािरत 
ल य 

भािरत 
प्रगित 

भौतक 
प्रगित     

% 

बजेट खचर् 
िवि तय 
प्रगित 
प्रितशत       खचर्  

िवि तय 
प्रगित 
% 

भौितक 
प्रगित 
% 

  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ 

१ ३१३११६ 
वातावरिणय 
सरसफाई 
आयोजना 

p1 सालवसाली 

नेपाल 
सरकार 

UNICEF/
WHO/UN-
Habitat 

२०५७/५८ सालवसाली सालवसाली ३५९,१५५ २८६,२५५ ७२,९००    २२,२१० ६.१८ ४.३३ १,५०
० 

७०.
०० ६.७५ ३२.००  ३२.००  १००.००  ११४,९

४२  ११४,९४२  १००.००  ४६.४९  ४४.१६  ९५.००  १६६९६२  १२५२४५  ७५.०१ 

यस अविधमा १० न.पा. १५९ 
गा.िव.स.  खु ला िदसा मक्त क्षेत्र 
घोषणा भएको (हाल स म २४३५ 

गािवस,१३२ नपा तथा ३८ 
िज लाह ) 

२ ३१३१०१ 

राि ट्रय सचुना 
यव थापन 

तथा अनगुमन 
आयोजना 

p3 सालवसाली 
 नेपाल 
सरकार/ 
UNICEF 

२०५९/६० सालवसाली सालवसाली १३,१६१ ११,१६१ २,०००    १,२५७ २१.३९ ११.८
६ ३९ ५५.

४५ ३.१० १९.६२  १३.९३  ७०.९८  २,५८२  १,४९१.०  ५७.७५  २९.१७  १९.१८  ६५.७६  ३८३९  १५३१.०  ३९.८८ 
खानेपानी तथा सरसफाइको 

त याङक अ याविधक गन काम 
भइरहेको । 

३ ३१३१०२ 

खानेपानी सेवा 
िनयमन तथा 
पनु थार्पन 
कायर्क्रम 

p1 सालवसाली 
नेपाल 
सरकार/ 
UNICEF 

सालवसाली सालवसाली ९५३,०५७ ९४१,८०७ ११,२५०    ०.०० ०.०० ०.०० ० ०.०
० ०.०० ३७.८६  २१.४४  ५६.६३  २८८,७

४०  ९४,३८५  ३२.७  २४.८३  १८.२८  ७३.५९  ३२०,३१६  ९४,३८५  २९.५ 
ममर्त गनुर्पन आयोजनाह को 
लगत ईि टमेट तयार भइ ममर्त 

कायर् अगाडी बढेको । 

४ ३१३१०३ 
िडप टयवूेल 
आयोजना  

(ममर्त सधुार) 
p1 सालवसाली नेपाल 

सरकार सालवसाली सालवसाली ८९,४३६ ८९,४३६ ०    २८,७१४ ३२.११ २४.७
२ 

८,३८
६ 

७७.
०० २९.२१ २९.४५  २४.७१  ८३.९०  २६,३४

०  ६,७५३  २५.६४  ६१.५७  ५१.४३  ८३.५३  ५५०६८  १५४६०  २८.०७  यस आ.व.मा चार वटा आयोजना 
समप न 

५ ३१३१०४ 
जनसाधन 
िवकास 
कायर्क्रम 

p2 सालवसाली 
नेपाल 
सरकार 

/UNICEF 
सालवसाली सालवसाली ४१,६४३ ४१,६४३ ०    ४,७४८ ११.४० ९.३७ १,४४

० 
८२.
२० ३०.३३ ३९.८७  ३२.१०  ८०.५३  १६,६०

१  ५,३५१  ३२.२३  ४९.५९  ४१.०५  ८२.७८  २०६४९  ६५९१  ३१.९२  यस अविधमा ४१९जनालाइ 
तािलम प्रदान गिरएको । 

६ ३१३१०६ 
खानेपानी 

गणु तर सधुार 
कायर्क्रम 

p1 सालवसाली 
नेपाल 
सरकार/ 
UNICEF 

२०५३/५४ सालवसाली सालवसाली ४०५,५४२ ३८१,५४२ २४,०००    ७१,७३० १७.६९ ११.५
२ 

१३,९
०४ 

६५.
१३ १९.३८ ४२.२७  ३२.४६  ७६.७९  १७१,४

०४  ६४,९३०  ३७.८८  ५९.९५  ४३.४८  ७२.५३  २४३१३४  ९६७५८  ३९.८० 

 िनमार्ण कायर्को लािग ठेक्का पट्टा 
/ उपभोक्ता सं थाह सङ्ग 
स झौता भएको र केिह 

आयोजनाह मास झौता प्रकृयामा 
रहेको ।  २ गोटा खानेपानी 

गणु तर सधुार योजना स प न 
भइ ११६८० जनसख्या लाभाि वत 

भएको । 

७ ३१३१०९ 

जलवाय ु
पिरवतर्न प्रभाव 

यिूनकरण 
तथा उपयक्त 

प्रिविध 
प्रब र्घन 
आयोजना 

p1 सालवसाली नेपाल 
सरकार २०६५/६६ सालवसाली सालवसाली १०१,१८२ १०१,१८२      ११,०५९ १०.९३ ९.३२ ७,०९

८ 
८५.
३१ ६४.१८ ३८.८८  ३३.२४  ८५.५०  ३९,३४

२  १७,६१३  ४४.७७  ४९.८०  ४२.७९  ८५.९१  ५०३९३  २४७११  ४९.०४ 

िज ला तिरय आयोजनाह को 
उपभोक्ता सिमित सङ्ग स झौता  
भइ िनमार्णको कामह  भइरहेको, 
१५ वटा कुलह मा वषार्तको पानी 

सकंलन नमनुा आयोजनाह  
स प न, िवभागको 

िक्रयाकलापह कमा जलाशययक्त 
आयोजनाह को RFP माग भएको  

८ ३१३११० 
ढल िनमार्ण 
तथा प्रशोधन 
कायर्क्रम 

p1 सालवसाली नेपाल 
सरकार २०५७/५८ सालवसाली सालवसाली २०२,१३९ २०२,१३९      ३७,२९६ १८.४५ १०.०

५ 
२,३७

८ 
५४.
४७ ६.३८ ४१.७९  २८.७४  ६८.७८  ८४,४७

८  ४,२१७  ४.९९  ६०.२४  ३७.४१  ६२.१०  १२१७७४  २३८००  १९.५४ 

क्रमागत आयोजनाह मा िनमार्ण 
कायर् सचुा   रहेको, नया 

आयोजनाह को  िडपीआर तयार 
हूदै ।EOI चरण(स भािवत ७ वटा 

प्रादेिशक सदरमकुामह को 
एकीकृत खानेपानी र ढल 

यव थापनको िव ततृ अ ययन१३ 
वटा ढल िनमार्ण तथा प्रशोधन 

आयोजनाह को पवूर् स भा यता 
अ ययन१० थानमा एकीकृत 
खानेपानी र ढल यव थापनको 

स भा यता अ ययन)  

९ ३१३१०७ 

दो ो साना 
शहिर 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 
आयोजना 

p1 

७१.७ 
िमिलयन 
अमेिरकी 
डलर 

नेपाल 
सरकार/ 
ADB 

२०६६/ ६७ २०७२/७३ १४९३२०५८ ७५.
१८ ८४.६० ३६०,४५५  १२२,४३५  २३८,०२०     १४९,४९९ ४१.४८ २८.९१ ९८,१४५ ६९.

७१ ६५.६५ ३३.९०  ३१.००  ९१.४६  १२२,१
९४  ९८,१४५  ८०.३२  ७५.३८  ५९.६२  ७९.१०  २७१६९३  १४७२८७  ५४.२१ 

यस आ.व. मा ४ वटा सहीत हाल 
स म १७ वटा आयोजनाह  

स प न भइ ७६७७३ जनसख्या 
लाभाि वत भएको । 

१० ३१३१११ 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ सह–

लगानी 
कायर्क्म 

p1 सालवसाली नेपाल 
सरकार २०७०/ ७१ सालवसाली सालवसाली ८१२,४९

९ 
८१२,४९

९ 
     

१३८,१८
३ 

१७.०१ १४.९
७ 

३७,४
९४ 

८८.
०४ २७.१३ ३५.९६  २९.३५  ८१.६२  २९२,१

३५  १५४,१६२  ५२.७७  ५३.१६  ४३.३५  ८१.५४  ४३१९१८  २२५७४१  ५२.२६ 

४ वटा आयोजनाह  बोलपत्र 
आ ान भएको तथा ८ 

आयोजनाह को DPR Final भई 
बोलपत्र आ ान हुने क्रममा 
रहेको, ८ वटा आयोजनाह को 

DPR तयार गनर् consultant ह  
सँग स झौता भएको, थप २ वटा 
आयोजनाह को DPR तयार गनर् 
RFP Issue गरी Consultant 
छनौट कायर् भ ैरहेको ।  ८ वटा 
नयाँ आयोजनाह को Feasibility 
Study का लागी परामशर्दाता 
छनौट भएको । क्रमागत 

आयोजनाह मा िनमार्ण कायर् 
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िस.
न.ं 

बजेट 
उ.शी 
न ं

कायर्क्रम 
आयोजनाको 

नाम 

प्राथिम
कता 
क्रम 

आयोजना
को कूल 
लागत 

     

स प न 
िमित  

 आयोजना शु  देिख अिघ लो 
आ.व. स मको प्रगित (आ.व. 

२०७२/७३)   वािषर्क 
बजेट 

नपेाल 
सरकार अनदुान  ऋण  

प्रथम चौमािसक  दो ो चौमािसक यस आ व को हालस मको (अ टमािसक) 

कैिफयत 

दात ृसं था  शु  िमित    बजेट 

भािरत 
ल य 

भािरत 
प्रगित 

खचर्  

भौित
क 
प्रग
ित 

िव तीय 
प्रगित  

भािरत 
ल य 

भािरत 
प्रगित 

भौतक 
प्रगित     

% 

बजेट खचर् 
िवि तय 
प्रगित 
प्रितशत 

भािरत 
ल य 

भािरत 
प्रगित 

भौतक 
प्रगित     

% 

बजेट खचर् 
िवि तय 
प्रगित 
प्रितशत       खचर्  

िवि तय 
प्रगित 
% 

भौितक 
प्रगित 
% 

  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ 
सचुा  रहेको। 

११ ३१३११२ 

सक्खाक्षेत्र 
(रामेछाप 

बहृत,पकरवास,
ितमाल र 
यासोक) 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 
आयोजना 

p1 सालवसाली नेपाल 
सरकार 

२०७०/ 
०७१ 

सालवसाली सालवसाली ६०९,८३
३ 

६०९,८३
३ 

     
१५९,९०

० 
२६.२२ १८.५

१ 
१९,८
९८ 

७०.
५९ १२.४४ ३९.८३  २७.६६  ६९.४५  २४२,८

८२  ६०,८६५  २५.०६  ६७.५१  ४३.२३  ६४.०३  ४११६९३.
०  ६९४७२  १६.८७ 

यासोक ,पकरवास र ितमाल 
खा.पा.यो. को िविभ न सँरचनाह ( 

पानीपोखरी िनमार्ण,  गाडर् 
हाउस,ट्रा समेसन लाइन, िवतरण 

लाइन, िवधुतीकरण कायर्, 
स पवेल आिद)को िनमार्ण काम 
भइरहेको ।रामेछाप वहृत खापाआ 

को भेिरफीकेसनको काम 
भइरहेको।पा पाको तानसेन काली 
ग डकी खा.पा.आ., गोरखाको 

दरौदी प पीङ, पाँचथरको आंगना 
मौवा खा.पा.आ., खोटाङको हलेसी 
क्षेत्र खा.पा.आ.को िनमार्ण कायर्को 
लािग ठेक्का पट्टाको आ हान 

भएको। 

१२ ३१३११३ 
तराइ मधेश 
खानेपानी 

सधुार कायर्क्रम 
p1 सालवसाली नेपाल 

सरकार सालवसाली सालवसाली ३००,५५
८ 

३००,५५
८ 

    ७७,६८५ २५.८५ १३.०
०   ५०.

३० ०.०० २.५०  १.२५  ५०.००  ७,५००  २०२  २.६९  ४९.९१  १२.४८  २५.००  १५००००.
०  २०२  ०.००१ 

सभक्षण कायर्क्रमको consultant 
सँग स झौता स प न भइ 
Detailed सभक्षण को लािग 

िफ डमा खिटइ Design Report 
तयारी चरणमा रहेको। िनमार्ण 
कायर् गराउन ठेक्का पट्टा प्रिक्रया 

अिघ बिढसकेको। 

१३ ३१३१०८ 

ते ो साना 
शहिर 

खानेपानी तथा 
सरसफाइ 
आयोजना 

p1 

१०९ 
िमिलयन 
अमेरीकी 
डलर 

नेपाल 
सरकार/ 
ADB 

२०७१/ 
०७२ 

२०७७/ 
०७८ १०१३९३३ ९.६

९ २२.५० १,६८०,६
२४ 

४३२,२८
४ 

७३ 
१,२४
८,२६
७ 

७५८,९२
५ 

४५.१६ २८.६
६ 

३४८,
१७० 

६३.
४६ ४५.८८ ३०.०९  २४.३४  ८०.८८  ५०५,६

७५  ३४८,१७०  ६८.८५  ७५.६२  ५४.१४  ७१.६०  १२७०९००  ८६६०४०  ६८.१४ 

७ वटा आयोजनाह लाइ िनमार्णको 
दो ो चरणमा लजैान िनमार्ण कायर् 
सचूा  पमा भइरहेको ।स यान 
खानेपानी आयोजना स प न ८४७६ 

जनसख्या लाभाि वत 

१४ ३१३८०१ 
ग्रामीण 
खानेपानी 
आयोजना 

p1 ** HELVETAS २०७१/७२ २०७३/७४ **वािषर्क पमा प्र त हुने 
अनदुान** ४५,०००   ४५,०००     ११,९६५ २६.५९ २५.७

६ 
१०,५
४७ 

९६.
८९ ८८.१५ ४२.५४  ३२.०६  ७५.३५  १९,१४

५  १४,१३३  ७३.८२  ६९.१३  ४९.५६  ७१.६९  ३१११०  २४२३४  ७७.९० 
यस अविधमा ७ वटा खा.पा.यो 
स प न भएको। ३२४१ जनसख्या 

लाभाि वत भएको। 

१५ ३१३८०२ 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ 
कायर्क्रम 

p1 सालवसाली नेपाल 
सरकार सालवसाली सालवसाली 

७,०८०,९९
० 

३,०८०,९९
०    

४,००
०,००
० 

१,३९३,
२२५ 

२३.६५ १६.१
३ 

३६७,
७६५ 

६८.
२१ २६.४० ४३.९६  ३६.३९  ८२.७९  २,६८३,

०८८  १,५३६,१७०  ५७.२५  ५५.२८  ४५.९४  ८३.११  ३९१४४४२  २०३३३१४  ५२ 

वािषर्क कायर्क्रम बमोिजम िनमार्ण 
कायर्को स झौता भएको र 
खानेपानीका पाइप, िफिटग्स 

लगायत सामाग्रीह  उपल ध भइ 
िनमार्ण कायर् अिघ बढेको 

१६ ३१३८०३ 

उ च 
/म यम तिरय 
ठूला खानेपानी 
आयोजनाह  

p1 सालवसाली नेपाल 
सरकार 

२०७१/ 
०७२ 

सालवसा
ली सालवसाली ८२५,०००  ८२५,०००       

२३५,४७
९ 

२६.२९ १६.५
२ 

५३,४
०९ 

६२.
८५ २२.६८ ४१.९५  ३४.६५  ८२.६०  ३२६,५

१६  २७१,९५६  ८३.२९  ६२.६६  ४९.७४  ७९.३८  ५१६९७९  ३४८२०८  ६७ 

वािषर्क कायर्क्रम बमोिजम िनमार्ण 
कायर्को स झौता भएको र 
खानेपानीका पाइप, िफिटग्स 

लगायत सामाग्रीह  उपल ध भइ 
िनमार्ण कायर् अिघ बढेको ।  

१७ ३१३०१२ 
खानेपानी तथा 
ढल िनकास 
िवभाग 

p1 सालवसाली नेपाल 
सरकार सालवसाली सालवसाली १२२,६४९           ५८,९७९ ५६.४६ ३५.१

९ 
२५,१
३२ 

६२.
३२ ४२.६१ ५६.४६  २८.२३  ५०.००  ३५,०७

१  ७,७४१  २२.०७  ७६.६८  ३६.८१  ४८.००  ९४०५०  ५२४८३  ५५.८० 
िवभागको पिरसरमा कायार्लय 

भवन िनमार्ण कायर् अि तम चरण 
रहेको।   

१८ ५०११२८ 

काठमा ड  
उप यका 
खानेपानी 
यव थापन 
बोडर् 

p1 सालवसाली नेपाल 
सरकार सालवसाली सालवसाली ६४०,००

० 
६४०,००

० 
    ५६,००० ४०.०० ४०.०

० 
५०,०
०० 

१००
.०० ८९.२९ ४०.०

० 
४०.८

९ ८५.०० ५६,०
०० 

२२,९२३ ६५.०९ ८०.०० ७३.८८  ८५.००  ११२००० ७२९२० ६५.०९ 

जग्गा, भवन सरुक्षा, वषार्तको पानी 
सकंलन तथा ोत सरंक्षण 
स व धी कायर् भरैहेको।          

वोडर्को कुल रकमबाट ५० लाख 
केयकुेएल लाइ छुट्टाइएको 

१९ ५०११७७ ढल प्रशोधन 
के द्र p1 सालवसाली नेपाल 

सरकार २०५७/५८ सालवसा
ली सालवसाली ८०,००० ८०,०००                 ४०.०

० 
२०.०

० ०.०० ३२,०
०० 

० ० ८०.०० ० ० 6400 ० ०   

२० ३१३११४ 
मेल ची 
खानेपानी 
आयोजना  

p1 
२८७.४ 
िमिलयन 
अमेिरकी 

डलर 

नेपाल 
सरकार/ 
ADB/ 

JICA/ NDF 

२०५५/५६ २०७४/७५ १८१४२४०० 
७७.
७९ ७९.३८ ५,९८४,९

२९ 
२,०७०,३

०२ 
  

३,९
१४,
६२७ 

२,०१०,
१७८.०० 

११.२० ९.४७ 
१,०४
६,७५

३ 

८४.
५५ ५२.०७ ११.२

० ८.३७ ७४.७१ 
२,००
७,१७

८ 
1,313,365 ६५.४३ २२.४० २६.६६  ७९.३४  ४,०१७,३५

६ 
236011

8 
५८.७५ 

वािषर्क ल यको तलुनामा 
अ ठमािसक अविधकोः        

िवि तय प्रगितः ५२.८९%   भौितक 
प्रगितः ३९.४३% 
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िस.
न.ं 

बजेट 
उ.शी 
न ं

कायर्क्रम 
आयोजनाको 

नाम 

प्राथिम
कता 
क्रम 

आयोजना
को कूल 
लागत 

     

स प न 
िमित  

 आयोजना शु  देिख अिघ लो 
आ.व. स मको प्रगित (आ.व. 

२०७२/७३)   वािषर्क 
बजेट 

नपेाल 
सरकार अनदुान  ऋण  
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मन्तर्ालय अन्तगर्त कायर्कर्महरुको सिंक्ष  िचनारी िववरण 

१. वातावरणीय सरसफाई आयोजना 

१. बजेट उपिशषर्क : ३१३११६ 
२. उधेँय  : खलुा िदशा मकु्त गन 
३. लाग ुिजल्ला : ७५ वटै 
४. शु  देिख हाल सम्मको ूगित  : ३८ िजल्ला, १३२ न.पा. , २४३५ गा. िव. स. खलुा िदशा 

मकु्त घोषणा भइसकेको। 
५. कुल लागत                              

ौोत: नपेाल सरकार २८६२५५००० 
वैदेिशक : ७२९००००० UNICEF/ WHO/ UN- HABITAT 
कुल  :३५९१५५००० (सालवसाली) (आ.व. ७३/७४) 

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

७. यस आ.वको  दोॐो चौमािसक ूगितः िवि यः १००% 
भौितकः१००% 

अ मािसक भौितक ूगितः ९५% 

िवि य ूगितः ७५.०१% 

८. आयोजना प्रमखुः पे्रम कृ ण े ठ (िस.िड.ई) 
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 

२. bf];|f] ;fgf ;x/L vfg]kfgL tyf ;/;kmfO cfof]hgf 

 ah]6 pklzif{s M Grant 0157NEP  )३१३१०७(  
 p4]Zo M # nfv &) xhf/ (( hg;+VofnfO{ u'0f:t/Lo vfg]kfgL tyf cfwf/e't ;/;kmfOsf] ;'ljwf 

k'¥ofpg] . 
 nfu" lhNnf M 
 kfFry/÷ df]/Ë÷´fkf÷;'g;/L÷ afUn'Ë÷?kGb]xL÷c3f{vfFrL÷ bfË÷ b}n]v÷ s}nfnL÷ s~rgk'/÷ 

a}t8L÷;+v'jf;ef÷ lrtjg÷ gjnk/f;L÷kfNkf÷ tgx'F÷  
 z'?b]lv xfn;Ddsf] k|ult M 
 s"n nfut M 71.7 million USD 

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

j}b]lzs M 45.1 million USD ADB 

s"n M 71.7 million USD 

 ut cf=j= ;Ddsf] k|ult M 90Ü 

 यस आ.वको  दोॐो चौमािसक ूगितः िवि यः ८०.३२% 
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भौितकः ९१.४६% 

अ मािसक भौितक ूगितः७९.१० % 

िवि य ूगितः५४.२९% 

९. आयोजना प्रमखुः राम च द्र शाह (सु.ई) 
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 

३. t];|f] ;fgf ;x/L vfg]kfgL tyf ;/;kmfO cfof]hgf 
 ah]6 pklzif{s M (९३१३१०८)  Loan 3157NEP 
 p4]Zo M# nfv () xhf/ hg;+VofnfO{ u'0f:t/Lo vfg]kfgL tyf cfwf/e't ;/;kmfOsf] ;'ljwf k'¥ofpg] . 
 nfu" lhNnf M If]qLo sfof{nox? M wgs'6f÷;'v]{t÷sf:sL÷ If]qLo cfof]hgf Joj:yfkg sfof{no, 

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

 दोसर्ो चौमािसक अविध ;Ddsf] k|ult M ६८.१४ Ü 

 s"n nfut M 109. million USD 

>f]t– g]kfn ;/sf/ –27.7 million USD (23.1 GOV and 4.6 Water Users) 

j}b]lzs M 60 million USD (ADB), 20 million USD (OFID), 1.3 Million USD (Grant BIMGF) 

s"n M 109. million USD 

 ut cf=j= ;Ddsf] k|ult M 23Ü 

 यस आ.वको  दोॐो चौमािसक ूगितः िवि यः ६८.८५% 

 भौितकः८०.८८% 

 अ मािसक भौितक ूगितः७१.६०% 

िवि य ूगित६८.१४% 

१०. आयोजना पर्मुखः राम चन्दर् शाह (सु.ई) 
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 

४.  सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्कर्म 
 बजेट उपिशषर्कः ३१३१११ 
 उ ेश्य   

a. सहलगानी कायर्कर्म लेखा नेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई आधारभूत स्तरसम्ममातर् िसिमतनराखी जीवनयापनमा 
आएको पिरवतर्न सापेक्ष उपभोक्तालाई िछटो रुपमा सुरिक्षत, िव सनीय, पयार्  र िदगो सेवा उपलव्ध गराइ 
जीवनस्तर उका  टेवा पुयार्उन ेउ ेश्य राखेको छ । कायर्कर्मका अन्य उ ेश्यहरु िन  वमोिजम छन्: 

– कायर्कर्ममा सहभागी आयोजनाका उपभोक्ता संस्थाका पदािधकारी र कमर्चारीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षता 
बृ ी गरी ावसाियक ढंगले िदगो तथा आत्मिनभर्र सेवा संचालन गनर् सहयोग गन। 

– खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको क्षेतर् तथा स्तर बृ ी र वस्थापनमा सामुदाियक तथा िनजी क्षेतर्को संलग्नता एव ं
लगानीको वातावरण तथा अवसर शर्जृना गनर् उपभोक्ता संस्थालाई सहयोग गन। 

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

– खानेपानीको गुणस्तर कायम राख्न खानेपानी सुरक्षा योजना (Water Safety Plan) कायार्न्वयन गन। 
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 लागू िजल्लाः दाङ्ग, झापा, मोरङ्, मकवानपुर, गोरखा, नवलपरासी, रूपन्दहेी, कैलाली,वाग्लुङ्, िचतवन, जाजरकोट, 
लम्जुङ्ग, पवर्त, कास्की, वैतडी, तनहु,ँ पाल्पा र भक्तपुर  ) गरी जम्मा १८ वटा िजल्ला) 

 शुरू दिेख हाल सम्मको पर्गितः  ४ वटा आयोजनाहरू बोलपतर् आव्हर्ान भएको तथा ८ आयोजनाहरूको DPR Final भई 
बोलपतर् आव्हर्ान हुने कर्ममा रहकेो, ८ वटा आयोजनाहरूको DPR तयार गनर् consultant हरू सँग सम्झौता भएको, थप २ 
वटा आयोजनाहरूको DPR तयार गनर् RFP Issue गरी Consultant छनौट कायर् भै रहकेो ।  ८ वटा नयाँ 
आयोजनाहरूको Feasibility Study का लागी परामशर्दाता छनौट भएको । कर्मागत आयोजनाहरुमा िनमार्ण कायर् सुचारु 
रहकेो । 

 कूल लागतः 
शर्ोत -नेपाल सरकार ८०,२४,९९,००० (आ.व. २०७३/०७४)   
कूलः ८०,२४,९९,००० (आ.व. २०७३/०७४) 
गत आ.व. सम्मको पर्गित ४५% 

 यस आ.बको पर्गित दोसर्ो चौमािसक पर्गितः िवि यः ५२.७७% 
भौितकः८१.६२% 
अ मािसक भौितक पर्गितः८१.५४%           
िवि य पर्गितः५२.२६% 

 आयोजना पर्मुखः िमना शर्े  (सु.ई) 
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 

५. सखु्खा क्षेतर् खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना 

 बजेट उपिशषर्कः ३१३११२ 

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

 लाग ुिजल्लाः काभेर्  ,रामेछाप ,पांचथर ,खोटाङ ,पाल्पा ,गोरखा र सुखत  
 

 कूल लागतः ४९५५९४५.१९ (रू हजारमा) 
 शर्ोत नपेाल सरकारः 
 बैदिेशकः छैन 
 कूलः   ४९५५९४५.१९ (रू हजारमा)   - नेपाल सरकार 
 गत आ.व. सम्मको पर्गितः १०.२८% 
 यस आ.वको  दोसर्ो चौमािसक पर्गितः िवि यः २५.०६% 

भौितकः६९.४५% 
 अ मािसक भौितक पर्गितः६४.०३ % 
       िवि य पर्गितः१६.८७% 
 आयोजना पर्मुखः िदपक महजर्न (इिन्जिनयर) 

खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 

६. तराई मधशे खानपेानी सधुार कायर्कर्म 

 बजेट उपिशषर्क : ३१३११३ 
 उधेश्य : तराइका २० िजल्लाहरुमा आसिनक तथा अन्य पर्दषुणरिहत  खानेपानी उपलब्ध गराउने र स्यालो बवेलहरु 

िवस्थािपत गन । 
 लागु िजल्ला : तराइका २० िजल्ला 
 शुरु दिेख हाल सम्मको पर्गित : िवस्ततृ सभक्षण िडजाइनको लगभग ३०% कायर् भएको 
 कुल लागत  

शर्ोत- नेपाल सरकार: ३००५५८००० (आ व ७३/७४) 
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वैदिेशक : 
कुल : ३००५५८००० 

 गत आ. व. सम्मको पर्गित  :यसै आ व मा कायर्कर्म शरुु भएको  
 गत चौमािसक सम्मको पर्गित  :सभक्षण कायर्कर्मको consultant सँग सम्झौता सम्प  गिरएको । 
 आयोजना पर्मुखः अरुण कुमार िसमखडा (िस.िड.ई.) 

खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 

७ . गर्ािमण खानपेानी तथा सरसफाइ सधुार आयोजना 

 बजेट उपिशषर्क- ३१३११५ 
 उ ेश्य (गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाई सुघार आयोजना)- 
 गर्ामीण के्षतर्मा सुधािरएको खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुचँलाई वृि  गन । 
 छनोट भएका िजल्लाहरूमा गर्ामीण समुदायले वस्थापन गिरएको खानपेानी आयोजनाहरूको दीगोपन पर्वधर्नका 

लािग दीघर्कालीन सहयोग संयन्तर् िवकास गरी कायार्न्वयन गन ।  
लागू िजल्ला- ५५ 

 शुरुदिेख गत आ.व सम्मको पर्गित-भौितक पर्गित-२४.८२% 
िव ीय पर्गित- १६.४९% 

 कूल लागत- ९० िमिलयन अमेरीकी डलर 
शर्ोत-नेपाल सरकार-  १० .५िमिलयन अमेरीकी डलर 
वैदिेशक- ७२ िमिलयन अमेरीकी डलर 
समुदायको योगदान- ७.५ िमिलयन अमेरीकी डलर 
कूल- ९० िमिलयन अमेरीकी डलर 

 गत आ.व. सम्मको पर्गित-भौितक पर्गित-२४.८२%  
िव ीय पर्गित-  १६.४९% 
यस आ.बको दोसर्ो चौमािसक अविधको पर्गितः भौितक पर्गितः६३% 
िबि य पर्गितः६१.४०% 

    अ मािसक भौितक पर्गितः४०% 
िवि य पर्गितः६६.८६% 

 आयोजना प्रमुखः भूपे द्र अयार्ल (कायर्कारी िनदशक) 

८.  काठमाण्डौ उपत्यका खानपेानी सधुार आयोजना– (ए. िड. बी. ऋण न.ं २७७६ र ३२५५) 

 बजेट उपिशषर्क - ५०११४५ 
 उ ेश्य-काठमाण्ड  उपत्यकाको खानपेानी संग सम्विन्धत भौितक पूवार्धारहरुको िवकास तथा स्तरो ित गरी मेलम्ची 

खानेपानी आयोजना बाट पर्ा  पानीलाइ समानुपाितक रुपमा िवतरण गन वस्था िमलाइ उपत्यका वासी एवं अन्य 
उपभोक्ताहरुलाइ िदगो तथा भरपद  स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलव्ध गराइ जनस्वास्थ्य एवं जीवन स्तरमा अिभवृि  गन 
साथै काठमाण्ड  उपत्यकाको शहरी वातावरणमा सुधार गन 

 लागू िजल्ला- काठमाण्डौ, भक्तपुर, लिलतपुर  
 कूल लागत 

शर्ोत-नेपाल सरकार- ९५ िमिलयन अमेिरकन डलर 
वैदिेशक- १७० िमिलयन अमेिरकन डलर (ADB) 
कूल- २६५ िमिलयन अमेिरकन डलर 

 गत आ.व. सम्मको पर्गित- ५४ पर्ितशत 
 आयोजना पर्मुखः ितरेश खतर्ी (सु.ई) 

आयोजना कायार्न्वयन िनदशनालय 

९.  काठमाण्डौ उपत्यका खानपेानी ढल वस्थापन  आयोजना (ए. िड. बी. ऋण 3000) 

 बजेट उपिशषर्क-५०११६७ 
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 उ ेश्य- उपत्यकावासी उपभोक्ताहरुवाट उत्पादन भएको फोहर पानीलाइ पर्शोधन गरी उपत्यकाका नदीहरुलाइ 
पर्दषुणरिहत वनाइ काठमाण्ड  उपत्यकाको शहरी वातावरणमा सुधार गरीजनस्वास्थ्य एवं जीवन स्तरमा अिभवृि   
गन । 

 लागू िजल्ला-  काठमाण्डौ, भक्तपुर, लिलतपुर  
 शुरुदिेख हालसम्मको पर्गित- २.१६ पर्ितशत 
 कूल लागत 

शर्ोत- नेपाल सरकार- ४० िमिलयन अमेिरकन डलर 
वैदिेशक- ९६  िमिलयन अमेिरकन डलर (ADB) 
कूल- १३६  िमिलयन अमेिरकन डलर 

 गत आ.व. सम्मको पर्गित- १.१ पर्ितशत 
 यस आ.बको दोसर्ो चौमािसक अविधको पर्गितः भौितक पर्गितः५४% 

िबि य पर्गितः१५% 
अ मािसक भौितक पर्गितः३०.२७% 
िवि य पर्गितः१०.१८% 

 आयोजना पर्मुखः ितरेश खतर्ी (सु.ई) 
आयोजना कायार्न्वयन िनदशनालय 

१०.  मलेम्ची खानपेानी आयोजना 

 बजेट उपिशषर्क -३१३११४ 
 उ ेश्य - काठमाण्ड  उपत्यकामा स्वच्छ खानपेानी उपलब्ध गराई उपत्यकाबासीले भोग्द ै आएको खानेपानीको 

दीघर्कािलन समस्या हटाउन र पानीजन्य रोगहरुबाट मकु्त गराई उपत्यकावासीको जनस्वास्थमा सुधार ल्याउनु। 
 लागु िजल्ला - काठमाण्डौ, लिलतपुर, भक्तपुर, िसन्धुपाल्चोक र काभेर्पलान्चोक 
 शुरुदिेख हालसम्मको पर्गित - 88.83% 
 कूल लागत - २,३४,५८,७०,०००।०० 
 शर्ोत :  
 नेपाल सरकार:  ७०३७६००००।००  ADB/ JICA/ NDF 

 वैदिेशक: ऋण - १५५५७२००००।०० ADB/ JICA/ NDF 

 अनुदान –८६३९००००।०० 
 कूल- २,३४,५८,७०,०००।०० 
  यस आ.बको दोसर्ो चौमािसक अविधको पर्गितः भौितक पर्गितः७४.७१% 

िबि य पर्गितः६५.४३% 
अ मािसक भौितक पर्गितः७९.३४% 
िवि य पर्गितः५९.७५% 

 आयोजना पर्मुखः रामचन्दर् दवेकोटा (सु.ई) 
मेलम्ची खानेपानी आयोजना 

११. राि य सचुना वस्थापन तथा अनगुमन आयोजना  

 बजेट उपिशषर्क -३१३१०१ 
 नेपाल सरकार:  ११,१६१ 
 अनुदान –२,००० UNICEF 
 यस आ.बको दोसर्ो चौमािसक अविधको पर्गितः भौितक पर्गितः७०.९८% 

िबि य पर्गितः५७.७५% 
अ मािसक भौितक पर्गितः६५.७६ % 
िवि य पर्गितः३९.८८ % 

 आयोजना पर्मुखः जनक भुषण धौभडेल (िस.िड.ई) 
     खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 
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१२.  खानपेानी सवेा िनयमन तथा पनुस्थार्पना कायर्कर्म 

 बजेट उपिशषर्क -३१३१०२ 
 शर्ोत :  
 नेपाल सरकार:  ९४१८०७।०० 

 अनुदान –११२५०।०० UNICEF 
  यस आ.बको दोसर्ो चौमािसक अविधको पर्गितः भौितक पर्गितः५६.६३% 

िबि य पर्गितः३२.७% 
अ मािसक भौितक पर्गितः७३.५९% 
िवि य पर्गितः२९.५% 

 आयोजना पर्मुखः शेखर चन्दर् के.सी. (िस.िड.ई) 
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 

१३.  िडप वुले आयोजना  

 बजेट उपिशषर्क -३१३१०३ 
 शर्ोत :  
 नेपाल सरकार: ८९४३६।०० 
 यस आ.बको दोसर्ो चौमािसक अविधको पर्गितः भौितक पर्गितः८३.९०% 

िबि य पर्गितः२५.६४% 
अ मािसक भौितक पर्गितः८३.५३% 
िवि य पर्गितः२८.०७% 

 आयोजना पर्मुखः िविपन कुमार ठाकुर (िस.िड.ई) 
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 

१४.  जनसाधन िवकास कायर्कर्म  

 बजेट उपिशषर्क -३१३१०४ 
 शर्ोत :  
 नेपाल सरकार: ४१६४३।०० 
 यस आ.बको दोसर्ो चौमािसक अविधको पर्गितः भौितक पर्गितः.८०.५३% 

िबि य पर्गितः३२.२३% 
अ मािसक भौितक पर्गितः८२.७८% 
िवि य पर्गितः३१.९२% 

 आयोजना पर्मुखः किवन्दर् िवकर्म काक  (िस.िड.ई) 
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 

१५.  खानपेानी तथा गणुस्तर सधुार  कायर्कर्म  

 बजेट उपिशषर्क -३१३१०६ 
 शर्ोत :  
 नेपाल सरकार: ३८१५४२।०० 
 अनुदानः२४०००।०० UNICEF 
 यस आ.बको दोसर्ो चौमािसक अविधको पर्गितः भौितक पर्गितः.७६.७९% 

िबि य पर्गितः३७.८८% 
अ मािसक भौितक पर्गितः७२.५३% 
िवि य पर्गितः३१.८०% 

 आयोजना पर्मुखः  नारायण पर्साद खनाल (िस.िड.ई) 
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 
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१६.  जलवाय ुपिरवतर्न पर्भाव न्यिूनकरण तथा उपयकु्त पर्िविध पर्व र्न आयोजना  

 बजेट उपिशषर्क -३१३१०९ 
 शर्ोत :  
 नेपाल सरकार:१०११८२।०० 
 यस आ.बको दोसर्ो चौमािसक अविधको पर्गितः भौितक पर्गितः.८५.५०% 

िबि य पर्गितः४४.७७% 
अ मािसक भौितक पर्गितः८५.९१% 
िवि य पर्गितः४१.०४% 

 आयोजना पर्मुखः िकरण दनार्ल (िस.िड.ई) 
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 

१७.  ढल िनमार्ण तथा पर्शोधन कायर्कर्म 

 बजेट उपिशषर्क -३१३११० 
 शर्ोत :  
 नेपाल सरकार:२०२१३९।०० 
 यस आ.बको दोसर्ो चौमािसक अविधको पर्गितः भौितक पर्गितः.६८.७८% 

िबि य पर्गितः४.९९% 
अ मािसक भौितक पर्गितः६२.९% 
िवि य पर्गितः१९.७४% 

 आयोजना पर्मुखः िटका बहादरु चौधरी (िस.िड.ई) 
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग 

१८.  खानपेानी तथा सरसफाई  कायर्कर्म 

 बजेट उपिशषर्क -३१३८०२ 
 शर्ोत :  
 नेपाल सरकार:३०८०९९०।०० 
 ऋणः-४००००००।०० 
 यस आ.बको दोसर्ो चौमािसक अविधको पर्गितः भौितक पर्गितः.८२.७९% 

िबि य पर्गितः५७.२५% 
अ मािसक भौितक पर्गितः८३.११% 
िवि य पर्गितः५२% 

 आयोजना पर्मुखः िजल्ला स्तिरय कायर्कर्म 

१९.  उच्च मध्यमस्तरीय ठूला खानपेानी आयोजना 

 बजेट उपिशषर्क -३१३८०३ 
 शर्ोत :  
 नेपाल सरकार:८२५०००।०० 
 यस आ.बको दोसर्ो चौमािसक अविधको पर्गितः भौितक पर्गितः.८२.६०% 

िबि य पर्गितः८३.२९% 
अ मािसक भौितक पर्गितः७९.३८% 
िवि य पर्गितः६७% 

 आयोजना पर्मुखः िजल्ला स्तरीय कायर्कर्म 
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खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालयको अ मािसक तथा दोसर्ो चौमािसक पर्गित सिमक्षा (आ.व. २०७३/७४) 
समारोहमा माननीय मन्तर्ीज्य,ू माननीय राज्यमन्तर्ीज्य ूतथा शर्ीमान ्सिचवज्यूवाट भएको िनदशन । 

माननीय म त्री यूबाट भएको िनदशन 

१. खानेपानी तथा सरसफाइ सम धी काम गन स पूणर् िनकाय तथा कायार्लयले िविनयोिजत रकम 
अनुसारको कायर् स प न गनुर्पन ।  

२. कायार्लय तथा िनकायगत वे जुको फ चौट समयमै गिरनु पन।थप वजेट चािहने भएमा म त्रलयले 
आव यक सम वयको पहल समेत गन हँुदा जसरी पिन जनतालाइ खानेपानी तथा सरसफाइको सुिवधा 
उपल ध गराउन स पूणर् िनकाय किटवद्ध तथा प्रितबद्ध भएर लाग्नुपन । 

३. खानेपानी महसुलको वक्यौता उठाउन काठमा डौ उप यका खानेपानी िलिमटेड त पर भएर लाग्नुपन। साथै 
यसको आव यक सहयोगको लािग म त्रालयले सहयोगीको भूिमका खे ने। 

४. ODF  घोषणा भएका िज लाह मा Post  ODF  Campaign लगाएतका कायर्ह  गिरएकै भएपिन अझै 
प्रभावकारी तथा िज मेवारी भएर लाग्नु पन। अिहले स म ज मा ३८ वटा िज ला मात्र ODF घोषणा 
भएकोले आगामी २०१७ िडसे बर स ममा नेपाललाइ पूणर् पमा ODF घोषणा गनर् किटबद्ध भई लाग्नुपन 
र स पूणर् सरोकारवालालाई समेत यस कायर्मा संलग्न गराई गाउँ सहर र देशका सबै जनतालाई 
सरसफाइको पहँुच पुयार्उने । 

माननीय रा य म त्री यूबाट भएको िनदशन 

५. हाल ODF घोषणा हुनकालागी किरव १० वटा िज ला पाइपलाइनमा रहेको हँुदा ित िज लाह मा घोषणा 
गनर् िनवार्चनको आचार संिहताले रोकेको साथै अ  िज लामा समेत ODF  Campaign   रोकेको हँुदा 
म त्रालयले आव यक सम वय गन तथा थािनय तरमा ODF  लगाएतका कयर्लाई प्रो साहान गनर् 
खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागले िवशेष अग्रिसर ्ता िलने । 

६. खानेपानी तथा सरसफाइको सुिवधा मौिलक हकको पमा रहेको हुनाले जनशिक्त यव थापन र 
कायार् वयन पक्षमा गंिभरतापूवर्क यान िदन स पूणर् िनकायह  ग भीर हुने । 

७. मेल चीको पानी काठमा डौ उप यकामा २०७४ दशै िभत्रमा याउन मेल ची खानेपानी िवकास सिमित 
लगायत आयोजना कायार् वयन िनदशनालय अझ सिक्रयताका साथ लाग्ने। सु ङ्ग ख ने कायर्लाई 
ित ताकासाथ अगाडी वढाउने । 

८. हाल काठमा डौ उप यकामा मेल चीको खानेपानी पाइपलाईन िव तारका लिग खिनएको सडकका कारण 
धुलोको मात्रा वढेको भ ने जनताको गुनासो भएको हँुदा धुलो िनय त्रण का लािग आयोजना कायार् वयन 
िनदशनालयले सडकमा पानी हा ने, Otta Seal गन लगायतका कायर्लाई ित ता िदने । 
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ीमान सिचव यूबाट भएको िनदशन 

९. नेपाल खानेपानी सं थानमा जनशिक्तको अभाव देिखएको साथै भएका जनशक्ती पिन दक्ष नभएको हँुदा 
कमर्चारी यव थापन गन । 

१०. खानेपानी िवतरण तािलका सावर्जिनक गन । 
११. खानेपानी चुहावट िनय त्रण गन, वक्यौता महशुल उठाउने, क युटर िविलङ्ग र अनलाइन भुक्तानीको 

यव था िमलाउने ज ता कायर्ह मा सवै िनकायह  सम वय गिर लाग्ने । 
१२. सवै िनकायह ले सामािजक संजाल लगाएत िनकायगत वेवसाइट माफर् त सूचना जनतालाई प्रवाह गन । 

साथै सेवाग्राहीवाट आउने गुनासा एवं प्रितिक्रयाह लाई अनलाइन टोलिफ्र, सामािजक संजाल र अ य 
प्रकृया माफर् त संवोधन गन यव था िमलाउने । 

१३. खानेपानी तथा सरसफाइ म त्रालयको अ ठमािसक तथा दो ो चौमिसक प्रगित पुि तका प्रकाशन गन । 
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खानेपानी तथा सरसफाइ मन्ऽालयका पदािधकारी/कमर्चारीह को िववरण 

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

माननीय 
खानेपानी तथा सरसफाइ 

मन्ऽी 

जीवन बहादरु शाही df= dGqL  4211565     

 िमन बहादरु रोकाय  ना .सु          

  s=c=        

lbks clwsf/L sfof{no ;xof]uL   ९८४३१३५१४१    

dfggLo /fHodGqLHo"sf] 
;lrjfno 

िदपक खड्का  मा.राज्य मन्ऽी  4211651 9851053919   

Psgfy jf:tf]nf शाखा अिधकृत        

अ ण िसग्देल  gfoj ;'Aaf   9849209796   

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

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

;lrjHo"sf] ;lrjfno 

भीमूसाद उपाध्याय  ;lrj 4211693 9851104057   

आराम िबबम शाह  zfvf clws[t 4211693 9841891011   

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

zfGtf vgfn  कायार्लय सहयोगी    9841073578   

अजुर्न ूसाद फँुयाल  sfof{no ;xof]uL   9860261934   

रामकृंण िगरी  sfof{no ;xof]uL   9824148203   

भक्त बहादरु कँुबर  ह.स.चा.    9861968785   

k|z
f;

g 
d
xf
z
fv

f 
 

ूशासन 
महाशाखा 

शंकरूसाद सवेुदी  ;x;lrj 4200507 9841345542   

एिलना ढकाल   sDKo'6/ ck/]6/   9849656242   

  gfoj ;'Aaf       

k||ltdf ltjf/L  sfof{no ;xof]uL   9843475138   

दगुार् पिरयार ह.स.चा.    9841085124   

sd{rf/L 
k|zf;g 
zfvf 

टोलराज उपाध्याय  pk;lrj 4200556 9847633277   

रमेश पाण्डेय  zfvf clws[t 4200500 9841831431   

शम्भ ुभण्डरी  gfoj ;'Aaf 4270392 9841340134   

बिु  िजरेल  s=c=   9843818410   

सरःवती अयार्ल  s=c=   9849035777   

सुं मा ौे   s=c=   9849076760   

िरना दहाल  सो.मो.   9843787896   

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

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

cg'kdf l/hfn  sfof{no ;xof]uL   9818984666   

k|lbk s'df/ v+f sfof{no ;xof]uL   9843752706   

;ljgf tfdfË sfof{no ;xof]uL   9808158001   

पदम बहादरु तामा   ह.स.चा.    9840017396   

cfGtl/s पुं पराज पौडेल  उप सिचव   4211542 9846325335   
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dxfzfvf ÷zfvf kbflwsf/L÷sd{rf/Lsf] gfd kb sfof{no मोवाइल नं.  s}lkmot 

Joj:yfkg 
zfvf 

केदारनाथ भ राई  zfvf clws[t 4200392 9843786344   

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

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

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

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

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

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

सुरेश महजर्न ह.स.चा.    98081075   

cly{s 
k|zf;g 
zfvf 

ूकाश पडुासैनी  pk;lrj-n]vf_ 4200555 ९८५११७१४६१    

 n]vf clws[t 4200555    

k|lbk zdf{ n]vfkfn   9855033308   

साधरुाम सरदार  sfof{no ;xof]uL   9842144365   

           

sfg"g tyf 
km};nf 

sfof{Gjog 
zfvf 

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

िनमर्ला काकीर्  gfoa ;'Aaf -
sfg"g_ 

  9841607110   

रामकृंण तामा   ह.स.चा.    9841936406   

of
]h
gf

 c
g'u

d
g 

ty
f 
j}b

]lz
s
 

 ;
xo

f]u
 ;

d
Gj

o 
d
xf
z
fv

f 

 महाशाखा 

आिशष िघिमरे  ;x;lrj -:of=_ 4200506 ९८४१२३१८२५    

धिवन्ि वीक  ना.स.ु    9843216819   

म ू ौीःवंगिमखा  sfof{no ;xof]uL   9860069895   

lhjg /fgf ह.स.चा.        

of]hgf tyf 
j}b]lzs 
;xof]u 
;dGjo 
zfvf 

िदनेश अिधकारी  l;=l8=O{= -:of=_ 4200392 ९८५११३३२३८   

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

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

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

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

कृंणकुमार चौधरी  ह.स.चा.    9860315720   

cg'udg 
tyf 

d'Nof+sg 
zfvf 

  l;=l8=O{= -:of=_  4211218    

नरेश रेग्मी  OlGhlgo/ -:of=_  9846240533   

  zfvf clws[t       

:d[tL xdfn 7s'/L  sDKo'6/ ck/]6/   9803151344  

खा
नेप
ान
ी त
था
 व
ात
ाव
रण

 म
हा
शा
खा

 

vfg]kfgL 
tyf 

jftfj/0f 
dxfzfvf 

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

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

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

ljlgtf du/ sfof{no ;xof]uL   984327468   

gj/fh ह.स.चा.        

vfg]kfgL 
zfvf 

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

dw';'wg vgfn  OlGhlgo/ -:of=_ 4200547 9849977931   
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dxfzfvf ÷zfvf kbflwsf/L÷sd{rf/Lsf] gfd kb sfof{no मोवाइल नं.  s}lkmot 

सुं मा काफ्ले  OlGhlgo/ -:of=_   9843061982   

cGh' u}/]  s=c=   9803444881   

कृंण के .सी   ह.स.चा.    9843099741   

jftfj/0f 
tyf ljkb 
Joj:yfkg 

zfvf 

शंकर ावली  l;=l8=O{= -:of=_   ९८४१२७८०४८   

िवदरु झा  OlGhlgo/ -:of_   ९८४१४३२३२८   

  OlGhlgo/ -:of_       

If]qut 
;dGjo 

tyf Ifdtf 
clej[l4 
zfvf 

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

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

िरक्त  समाज शा ी        

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

;/;kmfO 
tyf 9n 
zfvf 

िरक्त  l;=l8=O{= -:of=_       

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

  OlGhlgo/ -:of=_        
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मन्तर्ालय अन्तगर्तका आयोजनाहरुको (िजम्मवेारी अिधकारहरुको जानकारी िववरण) 
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्तर्ालय 

िस.
न ब.उ.शी.न. आयोजना/कायर्कर्म 

आयोजना पर्मखू  
आयोजना कायार्न्वयन गन कायार्लय 

नाम  पद  इमेल  फोन 

१ ३१३११६ वातावरिणय सरसफाई आयोजना शर्ी पर्म कृष्ण शर्  शाखा 
पर्मुख(िस.िड.ई.) 

pshrestha97@yahoo.com ९८४१२७०८६९ िवभाग / िडिभजन / सव िडिभजन 
कायार्लय 

२ ३१३१०१ राि य सुचना वस्थापन तथा अनुगमन आयोजना शर्ी जनक भषूण 
धौभडले 

शाखा 
पर्मुख(िस.िड.ई.) 

info@dwss.gov.np ९८४१५३२६०२ िवभाग / िडिभजन / सव िडिभजन 
कायार्लय 

३ ३१३१०२ खानेपानी सेवा िनयमन तथा पुनस्थार्पन कायर्कर्म शर्ी शेखरचन्दर् के.सी. शाखा 
पर्मुख(िस.िड.ई.) 

shekharckc@gmail.com ९८४१२७३७८१ िवभाग / िडिभजन / सव िडिभजन 
कायार्लय 

४ ३१३१०३ िडप टयूवेल आयोजना  (ममर्त सुधार) शर्ी िविपन कुमार 
ठाकुर 

शाखा 
पर्मुख(िस.िड.ई.) 

bipinthakur98493@gmail.com ९८४९३६१५६७ िवभाग / िडिभजन / सव िडिभजन 
कायार्लय 

५ ३१३१०४ जनसाधन िवकास कायर्कर्म शर्ी किवन्दर् िवकर्म 
काक   

शाखा 
पर्मुख(िस.िड.ई.) 

kb.karki@gmail.com ९८४९१९१२७६ िवभाग  

६ ३१३१०६ खानेपानी गुणस्तर सुधार कायर्कर्म शर्ी नारायण पर्साद 
खनाल 

शाखा 
पर्मुख(िस.िड.ई.) 

naprakh@gmail.com ९८४१२१२३०३ िवभाग / िडिभजन / सव िडिभजन 
कायार्लय 

७ ३१३१०९ जलवायु पिरवतर्न पर्भाव न्यूिनकरण तथा उपयुक्त 
पर्िविध पर्ब र्न आयोजना शर्ी िकरण दनार्ल शाखा 

पर्मुख(िस.िड.ई.) 
darnalk@hotmail.com ९८४१५८४११२ िवभाग / िडिभजन / सव िडिभजन 

कायार्लय 

८ ३१३११० ढल िनमार्ण तथा पर्शोधन कायर्कर्म शर्ी टीका बहादरु 
चौधरी 

शाखा 
पर्मुख(िस.िड.ई.) 

ertchaudhari@gmail.com ९८४१६८७८८६ िवभाग / िडिभजन / सव िडिभजन 
कायार्लय 

९ ३१३१०७ दोशर्ो साना शहिर खानपेानी तथा सरसफाइ 
आयोजना शर्ी राम चन्दर् शाह आयोजना पर्मुख rcsah20@yahoo.com ९८४९९२३९३२ आयोजना वस्थापन कायार्लय 

  ३१३१११ खानेपानी तथा सरसफाइ सह–लगानी कायर्क्म शर्ी मीना शर्े  आयोजना पर्मुख sthameena@yahoo.com ९८४१८२८९१३ आयोजना वस्थापन कायार्लय 

१० ३१३११२ सुक्खाक्षतर् (रामेछाप बृहत,पकरवास,ितमाल र 
यासोक) खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना 

िदपक महजर्न ईिन्जनयर azwsp@dwss.gov.np ९८४१४८७७८७ आयोजना वस्थापन कायार्लय 

११ ३१३११३ तराइ मधेश खानेपानी सुधार कायर्कर्म शर्ी अरुण कुमार 
िसमखडा 

शाखा 
पर्मुख(िस.िड.ई.) 

arunsimkhada@gmail.com ९८४१२०१७७५ िवभाग / िडिभजन / सव िडिभजन 
कायार्लय 

१२ ३१३१०८ तेशर्ो साना शहिर खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना शर्ी राम चन्दर् शाह आयोजना पर्मुख rcsah20@yahoo.com ९८४९९२३९३२ आयोजना वस्थापन कायार्लय 

१३ ३१३८०१ गर्ामीण खानेपानी आयोजना मदन भ  
Programme 
Manager 

rubika.shrestha@helvetas.org.np ९८५८०५१९०२ हल्भेटास नेपाल 

१४ ३१३८०२ खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्कर्म शर्ी अरुण कुमार 
िसमखडा 

शाखा 
पर्मुख(िस.िड.ई.) 

arunsimkhada@gmail.com ९८४१२०१७७५ िवभाग / िडिभजन / सव िडिभजन 
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िस.
न ब.उ.शी.न. आयोजना/कायर्कर्म 

आयोजना पर्मखू  
आयोजना कायार्न्वयन गन कायार्लय 

नाम  पद  इमेल  फोन 
कायार्लय

१५ ३१३८०३ उच्च /मध्यमस्तिरय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू शर्ी अरुण कुमार 
िसमखडा 

शाखा 
पर्मुख(िस.िड.ई.) 

arunsimkhada@gmail.com ९८४१२०१७७५ िवभाग / िडिभजन / सव िडिभजन 
कायार्लय 

१६ ३१३०१२ खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग शर्ी शेखरचन्दर् के.सी. शाखा 
पर्मुख(िस.िड.ई.) 

shekharckc@gmail.com ९८४१२७३७८१ िवभाग 

१७ ५०११२८ काठमाण्ड  उपत्यका खानेपानी वस्थापन बोडर् 
संजीव िवकर्म राणा 

कायर्कारी 
िनदशक   

sanjeevrana55@gmail.com 
 ९८५१०६९५४६ काठमाण्ड  उपत्यका खानेपानी 

वस्थापन बोडर् १८ ५०११७७ ढल पर्शोधन केन्दर् 
१९ ३१३११४ मेलम्ची खानेपानी आयोजना रामचन्दर् दवेकोटा सहसिचव rcdevkota1960@gmail.com ९८५११९५०४४ मेलम्ची खानेपानी िवकास सिमित  

२० ३१३११५ गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कायर्कर्म भुपेन्दर् अयार्ल 
कायर्कारी 
िनदशक    

aryalbhupendra@gmail.com ९८४३५८३४९५ गर्ामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष 
िवकास सिमित  

२१ ५०११३५ काठमाण्ड  उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई 
आयोजना िनदशानालय 

ितरेश पर्साद खतर्ी आयोजना िनदशक 
सु.ई) 

ktiresh@gmail.com ९८५११२६२४५ आयोजना कायार्न्वयन िनदशनालय २२ ५०११४५(क) काठमाण्ड  उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना  
२३ ५०११४५(ख) काठमाण्ड  उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना
२४ ५०११६७ काठमाण्ड  उपत्यका ढल वस्थापन आयोजना 

२५ ५०११२६ खानेपानी उत्पादन वृि  कायर्कर्म 
अजुर्न बाबु ढकाल   nwscgeneralmanager@gmail.com 9841241644 नेपाल खानेपानी संस्थान  

२६ ५०११२७ खानेपानी तथा ढल िनकास कायर्कर्म  
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