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स देश 

खानेपानी तथा सरसफाइ म त्रालयको थापना प ात ्हामीह  यस क्षेत्रको सधुारको प्रिक्रयामा िनर तर लािग रहकेा छ  । हाम्रा क्षेत्रगत योजना, नीित र 
काननुह  नयाँ म यौदाका साथसाथै सशंोधनको प्रिक्रयामा छन ् र िछटै्ट नै कायार् वयनमा आउनेछन ् । हालस म हाम्रो म त्रालयले तयार गरेका 
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 वीकृितको लािग मि त्रपिरषद ्मा पेश गनेर् सअुवसर प्रा  गरेकोमा म गौरवाि वत छु ।  

बाढी, पिहरो र भकू प ज ता धरैे िवपदह्  र िविभ न बाधा अवरोधका बावजदु पिन सन ्२०१७ स ममा सबैका लािग आधारभतू तरको खानेपानी र 
सरसफाइका सिुवधाह  परु् याउने राि ट्रय ल य प्रा  गनेर् आशा हामीले मारेका छैनौ । यद्यिप, नेपालमा सरसफाइको अिभयान िवगतका केही 
वषर्ह मा दु्रत गितमा अगािड बढकेोले हालस ममा जनसंख्याको ९२% लाई चपीर्मा पहुचँ पगेुको छ र आजका िदनस म ४२ िज ला खलुा िदसामकु्त 
घोषणा भएका छन ्। अब खानेपानी तफर्  थप प्रयास लगाउन ुपनेर् भएको छ ।  मह वपणूर् कुरा यो छ िक नेपालको संिवधानले खानेपानी र सरसफाइलाई 
नागिरकको आधारभतू हकको पमा प्र याभतू गरेको छ । नेपालले क्षेत्रीय र अ तरार्ि ट्रय म चह मा यक्त गरेको प्रितबद्धता र ह ताक्षरकतार्को 
पमा खानेपानी र सरसफाइको राि ट्रय ल य प्राि  र अ तरार्ि ट्रय प्रितबद्धताह  परूा गनर् पिन हाम्रा प्रयासह मा बढी भ दा बढी तीब्रता िदनपुनेर्छ ।  

यो योजना द तावेज तयारीमा क्षेत्रगत साझदेारह को उ च सहभािगता मक संलग्नता रहकेोमा म अनगुहृीत छु । जसले यो योजना कायार् वयन गनर् 
सबैले वािम व ग्रहण गनेर् कुराको प्र याभिूत गदर्छ । मलाई आशा छ, यो क्षेत्र िवकास योजना 'वाश' क्षेत्रको आउँदो १५ वषर्का हाम्रा आव यकता, 
पयार्  र सरुिक्षत खानेपानी प्रा  गनेर् चाहना, घर आँगनमा यथोिचत सरसफाइका सिुवधाह  र ती सिुवधाह  िदगो बनाउनको लािग पथप्रदशर्न गनेर् 
द तावेज हुनेछ। यो योजनाको पिहलो चरण दशेको संक्रमणकालीन संघीय शासन प्रणालीको सु वातसँग मले खान गएको छ । यसका लािग धेरै नया ँ
'वाश' सं थाह को थापना गनुर्पनेर् र सािवकका धरैे सं थाह को भिूमका पा तरण गनुर्पनेर्छ।  

हाल यस क्षेत्रले सामना गिररहकेा मखु्य चनुौितह लाई यो के्षत्र िवकास योजनाले समेटेको दखे् न पाउँदा म उ साही बनेको छु । यसले दाताह बीचको 
साम ज यता, सरकारको नीित र िसद्धा तसगँ 'वाश' कायर्क्रमह को आबद्धता र के्षत्रगत एकत्रीकरणको अनसुरणलाई िव ेषण गरेको छ ।  यस 
बाहके यो योजनाले स पणूर् योजना अविधलाई मखु्य रणनीितक समयखाकाका आधारमा सन ्२०१७ दिेख 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 । बहृ र राि ट्रय योजना 
तजुर्मासँग तालमले ि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 मखुिरत भएको छ । 
लगानीका ोत स ब धमा यो योजना यावहािरक छ, िकनभने समयक्रममा यसमा सवर्साधारण, िवकास साझदेार र िनजी क्षेत्रको समते लगानी 
आकिषर्त हुने संभावनाह  खलुा रािखएका छन ्।  

दीघर्कालीन योजनाको तयारीमा म त्रालयको प्रयासको फल व प असल संकेतका पमा सरकारले िवगत केही वषर्दिेख 'वाश' बजेटमा यथे  विृद्ध 
गदैर् आएको छ । आव यकता अब केवल यस क्षेत्रको क्षमता अिभविृद्ध गनेर्, इमा दार प्रितबद्धता र यो योजना कायार् वयन गनर् यस क्षेत्रका सबै 
सरोकारवालाह को एकीकृत प्रयासको मात्र छ । म त्रालयका सहसिचव ी राजन राज पा डेको अगवुाइमा क्षेत्रगत क्षमता अिभविृद्ध एकाइ र यो के्षत्र 
िवकास योजना म यौदा तयार गनेर् समहूका अ य पदािधकारीह को अथक महेनतको सराहना गदर्छु । क्षेत्रगत क्षमता अिभविृद्ध एकाइको अबको 
त कालको कायर् भनेको यो योजनाको पिहलो चरणको िव ततृ कायर्क्रमको खाका तयार गरी स बि धत िनकायह लाई यो क्षेत्र िवकास योजनाको 
माइल टोनह  अनसुारको कायार् वयन योजना तयार गनर् सघाउने हुनेछ । म इ छा राख्दछु र प्रितबद्ध छु िक यो क्षेत्र िवकास योजनाको कायार् वयन 
सफलतापवूर्क होस ्र सबै नागिरकले राम्रो 'वाश' सवेा पाइरहन सकुन ्। 

 

 

म त्री, खानेपानी तथा सरसफाइ 
नेपाल सरकार 
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प्राक्कथन 

िबतेको दशकदिेख नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा उ लेखनीय प्रगित हािसल गरेको छ । िवशेषगरी २०६८ सालमा सरसफाइ तथा व छता 
गु  योजनाको तजुर्मा भई कायार् वयनमा आएपिछ िविभ न सामािजक–आिथर्क र सां कृितक अवरोधका बावजदु पिन सरसफाइमा पहुचँको दरमा 
भएको विृद्ध प्रशंसनीय रहकेो छ । २०७२ बैशाखको भकू प प ातको  अ ठेरो अव था हुदँाहुदँ ैपिन खलुा िदसामकु्त नेपाल र सन ्२०१७ स म यहाँका 
सबै बािस दालाई आधारभतू तरको खानेपानी सेवा परु् याउन प्रयास गिररहकेा छ  । खानेपानी तथा ढल िनकास िवभागको पिछ लो प्रितवेदनले 
हालस म ९२% नागिरकमा चपीर्को पहुचँ र खानेपानीको आधारभतू तरको सेवामा ८७% नागिरकमा पहुचँ पगेुको दखेाएको छ ।  जबिक सयंकु्त 
अनगुमन कायर्क्रम (JMP) ले यही वषर्मा सरसफाइको पहुचँ केवल ४६% दखेाएको छ । यसको अथर् नेपालले अझपैिन सरसफाइमा सह ा दी ल य 
हािसल गनर् सकेको छैन भ ने दखेाउन खोजेको छ, तर अक ितर सरुिक्षत खानेपानीको पहुचँ ९३% जनसंख्यामा पगुकेो दखेाएको छ । यद्यिप, िविभ न 
ोतह को आधारमा हदेार् त याङ्कमा असमानता रहकेो भएता पिन हामीले अब ल यका अङ्कह  भ दा बािहर गएर सो न था न ु पछर्। 

अ तरार्ि ट्रय िवकासका ल यह  र हाम्रो राि ट्रय ल यलाई वैदिेशक र हाम्रो आ नै आ तिरक ोतह  पिरचालन गरी प्रा  गनर् त सिकएला तर यसले 
नितजाह को प्रभावकािरता सिुनि त गनर् सक्दनै । 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 ात ्पिन नेपालको 'वाश' क्षेत्रको एउटै पिन दीघर्कालीन िवकास योजना ब न सिकरहकेो िथएन । यद्यिप सन ्२००५ मा 
“नेपाल जल योजना” तयार भएको िथयो, तर यो सामा यीकृत िथयो, जनु खासमा कायार् वयनमा आउनै सकेन । अिहलेस म 'वाश' क्षेत्रको 
कायर्क्रमह को कायार् वयनलाई आविधक योजना र वािषर्क बजटेले नै िनदेर्िशत गदैर् आएको िथयो । खानेपानीतफर्  िनर तर र उ लेख्य लगानीका 
बावजदु पिन दवु-ै आधारभतू र सधुािरएको खानेपानीको सवेाह मा विृद्ध दिेखएको छैन । गत ६/७ वषर्दिेख यसको प्रगितको ि थित जहाँको तही ँ
रहकेो दिेख छ ।  

यस क्षेत्र िवकास योजनाले िदएका सझुाव, कायर् बुँदा र ल यह लाई सरसितर् हदेार् मलाई ितनीह  यावहािरक र कायार् वयन गनर् सिकने खालका छन ्
भ ने लागेको छ । यसले क्षेत्रगत एकत्रीकरण, सं थागत र काननुी सधुार, क्षेत्रगत सं थाह को क्षमतामा िवकास, क्षेत्रगत सम वय र साम ज य, 
यव थापन सचूना प्रणाली (MIS), िनणर्यकतार्लाई िनणर्य गनर् सहयोग परु् याउने प्रणाली (DSS) को लािग बिलयो दरू ि , िवशषेगरी जल ोत 
यव थापनमा र समग्रमा 'वाश' क्षेत्रमा कुशल र प्रभावकारी यव थापन गनेर्, िनजी क्षेत्रलाई उ सािहत गनेर्, वातावरण संरक्षण गरी जलवाय ु
पिरवतर्नका मु ालाई यव थापन गनेर्, क्षेत्रगत लगानीमा विृद्ध गनेर्, सबै नागिरकमा सिुवधाह को पहुचँ िव तार गनेर्, सवेाको तरलाई पिरभािषत गरी 
विृद्ध गनेर् र प्रणालीह  तथा सेवाको तरमा िदगोपनाको सिुनि तता गनेर् तफर्  जोड िदएको छ ।  

यो योजना द तावेजको िवकासमा संरक्षक व गनुर् हुने मरेा अग्रजह  र यस क्षेत्र िवकास योजनाको म यौदालाई अि तम प िदने कायर्मा अगवुाई 
गनुर्हुने म त्रालयका सहसिचव (खानेपानी तथा वातावरण महाशाखा) जो क्षेत्रगत क्षमता अिभविृद्ध एकाइको संयोजक पिन हुनहुु छ र उहाँका 
कायर्दलका सबै पदािधकारी सद यह  लाई 'वाश' क्षेत्र साम ुयो दीघर्कालीन योजना द तावेज याउन सफल हुन ुभएकोमा ध यवाद एवं बधाई िदन 
चाह छु । सबै क्षेत्रगत साझदेारह का बीचमा यो के्षत्रगत िवकास योजनालाई राख् न पाउँदा मलाई खशुी लागेको छ  र मलाई आशा छ यो प ध्र वषेर् क्षेत्र 
िवकास योजना प्रभावकारी पमा कायार् वयन भई  नेपालीह को 'वाश' सवेाका चाहना र आव यकताह  परूा हुनेछन ्।      

 
 
 
 
सिचव, खानेपानी तथा सरसफाइ म त्रालय 
नेपाल सरकार 
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ध यवाद ज्ञापन 

खानेपानी, सरसफाइ  तथा व छता के्षत्रको एउटा दीघर्कालीन योजना खाकाको िनक्कै खाँचो महससु भइरहकेो ि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 के्षत्रगत क्षमता अिभविृद्ध एकाइले ४ वषर् अिघ योजनाको म यौदा गनर् सु  गरेको िथयो । म यौदाको उक्त 
प्रकृयाले लामो समय िलन पगेुको तर सारभतू अवयवह  आउन नसिकरहकेो, अक  तफर्  िदगो िवकासका ल यह  समायोजन गरी १४ 
औ ंयोजना संगसंगै खानेपानी, सरसफाइ  तथा व छता के्षत्रको समेत दीघर्कालीन योजना तयार पानर् िवल ब भई सकेको हुदँा खानेपानी 
तथा सरसफाइ म त्रालयको थापना भए लग ै म त्रालयले २०७२ माघमा िन नानसुारको एक म त्रालय तरीय योजना म यौदा कायर्दल 
गठन गरी कायर् अिघ बढायो : 

१. इ. ी राजन राज पा डे, सहसिचव, खानेपानी तथा सरसफाइ म त्रालय  - संयोजक 
२. इ. ी राजीव िघिमरे, प्रमखु, राि ट्रय खानेपानी तथा सरसफाइ प्रिशक्षण के द्र  - सद य 
३. इ. ी हिर प्रसाद ितिमि सना, सी.डी.ई., खानेपानी तथा सरसफाइ म त्रालय  - सद य 
४. ी पे्रमिनिध के.सी., बिर  समाजशा  त्री, खानेपानी तथा ढल िनकास िवभाग  - सद य 
५. इ. ी कवी द्र िबक्रम काकीर्, सी.डी.ई., खानेपानी तथा सरसफाइ म त्रालय  - सद य-सिचव 

म त्रालय थापनाको लग ै म त्रालयले खानेपानी, सरसफाइ  तथा व छता के्षत्रको पिहलो यो १५ बषेर् दीघर्कालीन िवकास योजनाको 
म यौदा तयार पानेर् कायर् स प न गरेको छ । यस कायर्मा संलग्न स पणूर् कायर्दलका पदािधकारीह , पेशािवदह् , परामशर्दाताह  एवं 
िविभ न िमितमा स प न छलफल कायर्क्रमह मा सकृय सहभागी भई मह वपणूर् सझुाव एवं पृ पोषण िदन ु हनेु स पणूर् सरोकारवाला 
महानभुावह  र सङ्घ सं थाह मा के्षत्रगत क्षमता अिभविृद्ध एकाइ (SEIU) ध यवाद ज्ञापन गदर्छ । 

 
 

------------------------------ 
के्षत्रगत क्षमता अिभविृद्ध एकाइ, 
खानेपानी तथा सरसफाइ म त्रालय 
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;+lIfKt gfd 

छोटकरी प अंगे्रजी पूरा प नेपाली पूरा प 
ADB (एडीबी) Asian Development Bank Pl;ofnL ljsf; a}+s 

BBB Build Back Better पिहलाको भ दा अझै राम्रो बनाउने 
CSR Corporate social responsibility Jofj;flos ;fdflhs pQ/bfloTj 

DCC (िजसस) District Coordination Committee lhNnf ;dGjo ;ldlt 

DDC (िजिवस) District Development Committee lhNnf ljsf; ;ldlt 

DoLIDAR 
(डोिलडार) 

Department of Local Infrastructure 
Development and Agricultural Roads 

:yfgLo k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ;8s ljefu 

DUDBC Department of Urban Development and 
Building Construction 

शx/L ljsf; tyf ejg lgdf{0f ljefu 

DWSS 
(खापाढिनिव) 

Department of Water Supply and 
Sewerage 

vfg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefu 

GESI (लैससास) Gender Equality & Social Inclusion n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f 

GIS Geographical Information System e"–;"rgf k|0ffnL 

GoN Government of Nepal g]kfn ;/sf/ 

GPS Geographical Positioning System ef}uf]lns cjl:ylt k|0ffnL 

JMP Joint Monitoring Programme ;+o'Qm cg'udg sfo{qmd 

HLM High Level Meeting उ च तरको बैठक 

JICA Japan International Cooperation Agency hfkfg cGt/f{li6«o ;xof]u ;+:yf 

KUKL 
(काउखािल) 

Kathmandu Upatyaka Khanepani Limited sf7df8f}+ pkTosf vfg]kfgL lnld6]8 

MAF Millenium Acceleration Framework सह ा दी ल य दू्रत खाका 
M & E Monitoring and Evaluation cg'udg tyf d"Nof+sg 

MoWSS 
(खापासम) 

Ministry of Water Supply and Sanitation vfg]kfgL tyf ;/;kmfO dGqfno 

NMIP National Management Information 
Programme  

/fli6«o Joj:yfkg ;"rgf sfo{s|d 

NWSC Nepal Water Supply Corporation g]kfn vfg]kfgL ;+:yfg 

PID Project Implementation Directorate आयोजना कायार् वयन िनदेर्शनालय 

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

RVWRMP Rural Village Water Resources 
Management Project 

u|fdL0f hn;|f]t Joj:yfkg kl/of]hgf  

SACoSan 
(साकोसान) 

South Asian Conference on Sanitation blIf0f Pl;ofnL ;/;kmfO ;Dd]ng 
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SDG Sustainable Development Goals lbuf] ljsf; nIo 

SEIU Sector Efficiency Improvement Unit If]qut Ifdtf clej[l4 OsfO 

SWA Sanitation and Water for All सबैका लािग सरसफाइ र पानी 
UNICEF United Nations Childrens’ Emergency 

Fund 
;+o'Qm /fi6«;+3Lo afn cfsl:ds sf]if 

VDC (गािबस) Village Development Committee ufpF ljsf; ;ldlt 

WatSan Water Supply and Sanitation vfg]kfgL tyf ;/;kmfO  

WaSH  
( 'वाश' ) 

Water supply, Sanitation and Hygiene vfg]kfgL, ;/;kmfO / :jR5tf 

WB World Bank ljZj a}+s 

WHO World Health Organization ljZj :jf:Yo ;Ë7g 

WPE Women, Poor and  Excluded dlxnf, ljkGg tyf kl5 kfl/Psf] ju{ 

WSMB Water Supply Management Board vfg]kfgL Joj:yfkg बf]8{ 
WSM Water Safety Measures vfg]kfgL ;'/Iff pkfox¿ 

WSSP Water Supply & Sanitation Project vfg]kfgL तथा ;/;kmfO of]hgf  

WSSDO 
(खापािडका)  

Water Supply & Sanitation Division 
Office  

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO l8lehg sfof{no 

WSSSDO 
(खापासिडका) 

Water Supply & Sanitation Sub-division 
Office 

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;a–l8lehg sfof{no 

WUA Water Users' Association vfg]kfgL pkef]Qmf ;+:yf 

WUMP Water Use Master Plan hn pkof]u u'? of]hgf  
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सार–संके्षप 

नेपालको 'वाश' के्षत्रमा उपभोक्ताह को संलग् नताले गदार् सरसफाइमा ६% (सन ्१९९०) बाट ९२% (सन ्२०१७) र खानेपानीमा ४६% 
(सन ्१९९०) बाट ८७% (सन ्२०१७) मा आधारभतू सेवा पगु् न संभव भएको छ । मिहला र सीमा तकृत समहूह को खानेपानी उपभोक्ता 
सिमितह मा प्रितिनिध वले गदार् यो के्षत्र थप समावेशी बनेको छ । तथािप, पहुचँमा रहकेो िवभेद कम गनेर्, सेवामा असमानता, पानीको 
गणु तर, खानेपानी प्रणालीह को िदगोपन एवं सचुा पन र प्रदान गिरएको सेवाको गणु तर यो के्षत्रको मखु्य चनुौतीका पमा रहकेा छन ्। 
के्षत्रीय अस तुलन, ोतह को अस तिुलत िवतरण, ोतमा ठूलो अ तर र दात ृ सं था मािथको िनभर्रताले यो के्षत्रको िव ीय िवशेषता 
इङ्िगत गदर्छ । यसको पिरणाम व प ठूलो संख्यामा योजना तथा कायर्क्रमह  समयमै स प न हुन सकेका छैनन ् । यो के्षत्र िव तारै 
संकेि द्रत ब द ैगइरहतेा पिन साझा ि कोण र रणनीित िवकास गनेर् भरोसा र सहकायर् अझै चनुौतीको पमा रहकेो छ । धेरै नीितह , 
खि डत सं थागत संरचना, योजनामखुी तिरकाबाट काम गिररहकेा थपैु्र सरोकारवालाह  र साम ज यपणूर् प्रयासको अभावले गदार् के द्रीय 
तथा थानीय तहको भिूमकामा दोहोरोपन र िज मेवारीका सीमाह  खि टन पगुेका पिन छन ्। यो के्षत्रले अझै आ नो दायरा पिहचान गनर् 
बाँिक नै छ, खानेपानी र सरसफाइको सेवा प्रदान गनेर् मात्रबाट आफैलाई िव तार गरी जल ोत र वातावरणस म यसले आखलुाई िव तार 
गनुर् पनेर्छ । यी के्षत्रगत चनुौतीह लाई सामना गनर्, नेपालको 'वाश' के्षत्रले य तो रणनीितक परेखा र ि कोणको आव यकता महससु 
गरेको छ जसले वेहतर प्रदशर्न र प्रभावकािरताको आधारको पमा काम गनर् सकोस ्र जसले गदार् प्रभावकारी र सचुा  'वाश' सेवा प्रदान 
गनर् सिकयोस ्। 

जनुसकैु समय, जो सकैुलाई र जहाँसकैु पिन प्रा  हुने सरुिक्षत, पयार् , सलुभ, वीकायर् र खचर् बहन साम यर्योग्य खानेपानी, सरसफाइ र 
व छता सेवाको मा यमबाट सावर्जिनक वा थ र जीवन तरमा  सधुार गनुर् नेपाल सरकारको 'वाश' के्षत्रको प्रमखु ल य रहकेो 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 के्षत्रले एकल 'वाश' ऐन, एकल नीितगत राि ट्रय परेखा, एकल म त्रालयबाट कायार् वयनीत एकल 'वाश' के्षत्र िवकास योजना, र 
एकल कायर्स पादन प्रितवेदन अपनाउनेछ जसले 'वाश' के्षत्रलाई प्रभावकारी, उ रदायी, पारदशीर् र जवाफदहेी 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' के्षत्रलाई के्षत्रगत 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 
ससुङ्गत रणनीितक कायर्क्रम र यव थापन तयार गनर् 'वाश' के्षत्रलाई एक अपवूर् अवसर िदएको छ ।  

सशक्त, ससुङ्गत, साम ज ययकु्त राि ट्रय 'वाश' कायर्क्रमको मा यमद्वारा सधुािरएको सशुासन र प्रभावकािरताका साथ 'वाश' के्षत्रका सबै 
गितिविधह को योजना तजुर्मा, कायार् वयन, सम वय र अनगुमन गनर्को लािग खाका प्रदान गनुर् यो SDP को उ े य हो । क्षेत्रगत 
नीितह मा उ लेख भएका िसद्धा तह लाई कायार् वयन गनर् यो SDP प्रमखु कदम हो । यसले भिव यका योजनाह को लािग प्राथिमकता 
पिहचान गछर् र यसमा प्रयोग हुन ुपनेर् प्रा पह लाई प सँग उ लेख गछर् ।  

यो SDP ले सन ्२०१७-२०३० स मको अविधलाई ३ चरणमा समेटेको छ र यसलाई िदगो िवकास ल यसँग िम ने गरी तयार गिरएको  
छ । पिहलो चरण (सन ्२०१७-२०) ले आधारभतू 'वाश' सेवामा सावर्भौिमक पहुचँ, सधुािरएको सेवा तर र पनुिनर्मार्णलाई समेटेको छ र 
दो ो चरण (सन ्२०२१-२५) ले सधुािरएको सेवा तरमा पहुचँ (म यम र उ च), प्रणालीह को िक्रयाशीलता र िदगोपनको सधुारलाई 
समेटेको छ, ते ो चरणले (सन ्२०२६-२०३०) सधुािरएको सेवा तर र प्रभाव मू याङ्कनलाई समेटेको छ । यो एक चक्रीय (rolling) 
योजना हुनेछ र प्र येक ५ वषर्मा अद्याविधक गिरनेछ । 

यो SDP ले ‘कभरेज’ विृद्धको सनातनी ि कोणबाट मािथ उठेर सेवा सुधारलाई प्रमखुताको पमा िलएको छ, यसैले यसले ग्रामीण र  
शहरी जनसंख्या बीच कुनै सीमा र भेदभाव दखे्दनै । 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' के्षत्रलाई प्रणाली र सेवा सधुारको पमा हनेेर् 
कोिसस गरेको छ । 
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प्रणालीह  एकल (िब द)ु, साना, म यम, ठूला र बहृत ्गरी ५ प्रकारमा वगीर्कृत गिरएका छन ् । आव यक मानव संसाधन, िनयमन र 
िनगरानी, लगानी र िनमार्ण, वािम व, प्रब ध र उ पादनको पमा पानी र सरसफाइ दवैुका  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 कायर्-
स 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 आपिूतर् सेवा तर पिरभािषत गिरएको छ । सधुािरएको सेवा, आधारभतू सेवा, सीिमत सेवा र 
सेवािवहीन पमा सरसफाइ सेवा तर वगीर्कृत गिरएकोछ । पहुचँ, सिुवधाह को प्रकार/ इ टरफेस,  प्रयोग, िव सनीयता र पयार्वरण- 
संरक्षणको पमा सरसफाइ सेवा तर पिरभािषत गिरएको छ । 

'वाश'का योजना तजुर्मा, कायार् वयन, स चालन र ममर्त स भारका सबै पक्षलाई संघीय, प्रा तीय र थानीय सरकारमा पणूर् िवकेि द्रत गनेर् 
नेपालको संिवधानले पिरक पना गरेको छ ।  संिवधानको िसद्धा तमा रहरे, िवद्यमान संय त्रको यवि थत कायापलट र पनुगर्ठन गनर् कुशल 
सं थागत संय त्रको आव यकता पछर्, यसको लािग िन न मोडेल प्र तािवत गिरएको छ । 

िवशेष गरी 'वाश'के्षत्र सशुासन, कायार् वयन वा 
स चालन तरमा संिवधानमा पिरक पना  गरे झै ँ
मोटामोटी पमा संघीय, प्रा तीय र थानीय 
काननुह मा भर पछर् । आगामी संघीय िवधानले 
'वाश' सं थाका भिूमका र उ रदािय व लाई थप प्र ट 
पानेर्छ । तथािप ती िवधान लाग ू 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 िवकेि द्रत यव था सिहतको  
खानेपानी बोडर्ह ; अ य  शहरह का लािग पिर कृत 
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 रहकेो अव था छ), ममर्त स भार, िव ीय यव थापन, लगानी उठ्ती र िव तार 
गनेर् उपभोक्ता सिमितह  रहनेछन ्।  

यो SDP ले नेपाली 'वाश' के्षत्रलाई िवषयगत के्षत्रह  माफर् त याख्या गरेको छ । नेपाली 'वाश'का सवालह  स बोधनका लािग एकीकृत र 
पर पर स बि धत ि कोणह को आव यकता रहकेो यापक मा यता छ । 'वाश' के्षत्र 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 । चनुौतीह को गहनता र धेरै सं था र सरोकारवालाह को िनिहत 
भिूमकालाई यानमा राख्द ैप्रा  गनुर् पनेर् पिरणामको सधुारको 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 के्षत्रह  बीचको सहयोग र नवीनता बढाउन नेतृ वको भिूमकाको िवषयलाई जोड िदइएको छ । यी िवषयह को िव ततृ 
याख्या अ याय ८ मा गिरएको छ ।  

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

k|fGtLo ;/sf/
ÚJff;Ú If]q x]g]{ dGqfno

-k|fGtLo vfg]kfgL 9n lgsf; ljefu /jf; ;dGjo ;ldlt_

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

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

राि ट्रय योजना आयोग

अथर् म त्रालय
Újf;Ú If]q 
lgofds

ljsf; 
;fem]bf/

;fgf k|0ffnLx?sf] of]hgf
th{'df, sfof{Gjog, 

;~rfng tyf dd{t / 
;j} ÚJff;Ú k|0ffnLsf] ;fgf]  

ltgf] dd{t ;'wf/ 

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

of]hgf, ÚJff;Ú k"jf{wf/x?sf] 
sfof{Gjog

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

Vffg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefu
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वतर्मान मू यमा के्षत्रिवकास योजनाको िवषयगत लागत अनुमान िववरण (रकम . हजार): 

िवषय िवषयगत के्षत्र िवषयगत उ े य िवषयगत नितजा िवषयगत लागत 

पहुचँ र उपयोिगता पहुचँ, उपयोिगता र लाभको
उपभोग 

पहुचँ नपगेुकाह  स म 'वाश'
सेवाको पहुचँको सिुनि तता गनेर् 
र प्रा  सेवाह को प्रभावकारी 
उपयोग गनेर् । 

उपल ध सेवा र यस 
बाट प्रा हनेु लाभ 
प्रभावकारी पमा 
सबैको पहुचँमा 
सबैबाट उपयोग 
गिरएको हुने । 

५७२,७७३,९८६

कायर्परकता र 
िदगोपना 
 

'वाश' सेवाह को कायर्परकता, 
िदगोपन र अनरुक्षणीयता 
(Maintainability)  

'वाश' सेवा र सं थाह को 
कायर्परकतामा सधुार याउने 
जसले गदार् ितनीह ले आशा 
अनु प सेवा प्रदान गनर् सकुन ्। 

'वाश' सेवाह  िदगो 
भएको हुने। 

 २८,३४६,७५०

नवीनता र प्रिविध 
अनकूुलन 

नवीनता, िसकाइ, अनसु धान र 
िवकास, वैकि पक प्रिविध र 
प्रिविध अनकूुलन, प्रिविध 
िव तार 

'वाश' सेवा थप नवीन, सा दिभर्क 
र प्रभावकारी बनाउने । 

'वाश' के्षत्र गितशील र 
अद्याविधक भएको हुने 

 ३,८५२,९४७

वातावरण 
(पािरि थितक तंत्र) र 
पानी उ पादन 

वातावरण संरक्षण, पानी आवधर्न 
र उ पादन, नदी वा य 
यव थापन, ोत संरक्षण र 
िरचाजर् 

पानी उ पादनमा विृद्धको लािग 
वातावरणलाई कायम राख्न, रक्षा 
गनर् र   पनुजीर्िवत गनेर् ।  

पानी उ पादनमा विृद्ध 
भएको हुने । 

 २२४,७६२,५००

'वाश' सशुासन, 
सँगठना मक ढाँचा, 
क्षमता िनमार्ण र 
िवकास 

जल सशुासन, पारदशीर्, 
जवाफदहेी, सहभािगता, 
मानकीकरण, सं थागत ढाँचा र 
सु ढीकरण, क्षमता िवकास 

सेवाको सम याियक िवतरण गनर् 
के्षत्रगत सं थाह लाई पारदशीर्, 
जवाफदहेी र सक्षम बनाउने र 
समाजको सबै वगर्लाई सेवाबाट 
प्रा  लाभको उपभोग गनर् सक्षम 
बनाउने । 

'वाश' के्षत्र सक्षम, 
जवाफदहेी र पारदशीर् 
भएको हुने । 

 २१,८५४,८२९

'वाश' कूटनीित 'वाश' कूटनीित, स जाल िनमार्ण, 
संचार, प्रवधर्न र के्षत्रगत संके द्रण, 
राि ट्रय संवाद, गठब धन िनमार्ण, 
पार पिरक उ रदायी, आबद्धता र 
साम ज यीकरण 

'वाश' के्षत्रमा िनरंतर संवाद 
थािपत गनेर् । 

'वाश' के्षत्र अिभसिरत, 
ससँुगत र संरेिखत 
भएको हुने । 

९६,८००

अनगुमन र मू यांकन 
 

अनगुमन र मू यांकन, 
यव थापन सचूना प्रणाली, 
िनणर्य सहायक प्रणाली 

आगत, िनगर्त, र प्रितफल सँग 
अ तसर् बि धत हुने गरी 'वाश' 
के्षत्रले गरेको स पादनको मापन 
गनर् अनगुमन / मू यांकन 
प्रणालीको िवकास गनेर् । 

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

२,८४३,०००

िनर तर गणु तर र 
सेवा सधुार  
 

िनर तर गणु तर र सेवा सधुार, 
िनमार्ण गणु तर, प्रिक्रया, तिरका, 
िनयमावली, प्रणाली अनु पता 

'वाश' के्षत्रका कायर्िविधह
सधुार गनेर् यवि थत तिरकाह  
सं थागत गनेर् । 

कायर्िविधह  ई तम 
(Optimized) भएको 
हुनेछ । 

 १७,५६७,१७६
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िवषय िवषयगत के्षत्र िवषयगत उ े य िवषयगत नितजा िवषयगत लागत 

(Conformity), गणु तर मानक, 
प्रामाणीक कायर्स चालन िविध 

लैङ्िगक समानता 
तथा सामािजक 
समावेशीकरण 

िविवधता र समावेशीता, 
गै भेदभाव, सीमाि तकरण र 
बिहकर् रण, अ तर अनदुान 

सेवा प्रब धमा 'वाश' के्षत्रलाई 
थप समावेशी बनाउने । 
 

'वाश' सेवाह मा 
समानता सिुनि त 
भएको हुनेछ । 

 ५९७,०००

िवशेष पिरि थितमा 
'वाश' सेवा 

आप कालीन अव थामा 'वाश'
सेवा, असरुिक्षत, अभाव, नाजकु 
अव था 

'वाश' के्षत्रलाई िवशेष 
पिरि थितमा पिन कायर् गनर् सक्षम 
बनाउने । 

'वाश' के्षत्रले जनुसकैु 
अव थामा  कायर् गरी 
रहकेो हुनेछ । 

३६,३२६,४२२

के्षत्रगत लगानी िव , लगानी, बजार, लागत 
उठ्ती, उद्यम र उद्यमशीलता, 
यावसाियक सामािजक 
उ रदािय व, पानी कर, बा  
सहायताका प्रकार । 

िव ीय ोतह  िसजर्ना गनर्, 
लगानी आकिषर्त गनर् र 'वाश' 
के्षत्रमा बजारको झान िसजर्ना 
गनेर् । 

'वाश' के्षत्र आिथर्क 
पमा आ मिनभर्र 

भएको हुनेछ । 

 ६,३६२,५००

योजना अविध (२०७३- २०७७) (२०७८- २०८२) (२०८३- २०८७) ज मा

लागत २०३,०१०,८५२ २०७,७२१,४७५ १९५,२८०,९३५ ९१५,३८३,९१०

१.३५% जनसंख्या 
विृद्ध को लागत 

६,९४४,७४० २०,४८३,८४२ ३४,१३४,६८० ९७,६८६,१५९

ज मा  २०९,९५५,५९२ २२८,२०५,३१७ २२९,४१५,६१५ १,०१३,०७०,०६९

उपरी लागत  
@१५% 

३१,४९३,३३९ ३४,२३०,७९८ ३४,४१२,३४२ १५१,९६०,५१०

कुल लागत २४१,४४८,९३१ २६२,४३६,११५ २६३,८२७,९५७ १,१६५,०३०,५७९

किरब १३% जनसंख्यामा खानेपानी सेवा परु् याउन सिकएको छैन भने किरब ८% जनसंख्याको सरसफाइ सेवामा पहुचँ पगु् न सकेको छैन 
(खापाढिनिव, २०७४) । ितनीह  खास गरी दगुर्म र अ ठ्यारा ठाउँमा घरह को समहूमा रहकेा छन ्भ ने मािनएको छ अथवा ितनीह  
िवप न र कमजोर समदुायका हुन ्जसमा 'वाश' सेवा हािसल गनर् शिक्त, ोत र कौशलको अभाव छ । जनुसकैु कारणले खानेपानी तथा 
सरसफाइको पहुचँ पगु्न छुटेका भएता पिन खानेपानी तथा सरसफाइको सिुवधा सबैलाई परु् याउने राि ट्रय ल य प्रा  गनर् ती समहूह स म 
पगु्नैपछर् । 

खलुा िदसामकु्त कायर्क्रमलाई अझ िव तािरत गनेर् र यसको िदगोपनामा सधुार याउने कुरा ग्रामीण सरसफाइको अनकूुल वातावरणलाई 
अझ सु ढ बनाउँद ैलैजाने कुरामा भर पछर्  । उ च खलुा िदसामकु्त सफलता दर र अझ िदगो प्रितफल याउन सहयोग गनेर् कारकह को पिन 
िव ेषण गिरन ुपछर् :- उदारहणको लािग िकन एक के्षत्रको प्रितफल अक  के्षत्रको भ दा राम्रो हु छ, भ ने कुरा थानीय कायर्क्रमको अिभ न 
अंग ब न ुपछर् ।  शहरी पिरपे्र यमा, फरािकलो स दभर्मा “सधुािरएको” सरसफाइ प्रावधानलाई सरफाइको खड्ुिकलाको पमा हनेर् 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 
सेरोफेरोका थानह मा सामा यतया िवकेि द्रत  फोहरपानी प्रशोधन प्रणाली अवल बन गिर छन ्। 

खासगरी पानी सरुक्षा अवधारणाको अपयार्  प्रयोग, लापरवाही, उपभोक्ता सिमितको सं थागत, प्रिविधगत र आिथर्क क्षमताको अभावका 
कारणले ठूलो ममर्त गनर् नसक् न ु र अपयार्  कोषको कारणले गदार् खानेपानी प्रणालीह  िबिग्रएर गएका छन ् । ममर्त स भार नगरी नयाँ 
योजनामा मात्र उपल ध ोतह  प्रयोग गनेर् प्रविृ  खानेपानीको सेवा यापक पमा प्रदान गिरएको छ भनेर दिेखइने सरकारी संय त्रको 
इ छा र दात ृ िनकायह को ममर्त स भारमा पगु्दो ोत िविनयोजन गनेर् अिन छाको पमा याख्या गनर् सिक छ । िदगोपनको कारणको 
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खोजी गनेर् हो भने, 'वाश' के्षत्रले अब उप्रा त 'वाश' सेवाको कायर्परकता प्रित एक समिपर्त राि ट्रय कायर्क्रम बनाएर ग भीर यान िदन ुपनेर् 
भएको छ जसले गदार् िबिग्रएका खानेपानी प्रणालीह को िदगोपन सिुनि त हुन सकोस ्। 

'वाश' के्षत्रले गरेका कायर्ह  िदगो, नवीन, सा दिभर्क र प्रभावकारी छन ्भ ने सिुनि त गनर् आ नो कायर्क्रम, ि कोण र प्रिविधह को 
लगातार समीक्षा, पिरमाजर्न र अनकूुलन गनर् आव यक छ । तीब्र  शहरीकरण, ग्रामीण,  शहरी बसाई-सराई,  शहरी समदुायको घन व बढ्ने 
अिन यी कुराह को जलवाय ुपिरवतर्नसँगको संयोजनले गदार् सरुिक्षत र िव सनीय 'वाश' सेवा प्रवाह गनर् नवीन र िदगो समाधान प्रदान गनुर् 
चनुौतीको पमा रहकेो छ । 

शालीन अि त व र जीिवकोपाजर्नको साथै वतर्मान कृिष प्रधान नेपालमा मानवीय उपभोग र कृिष प्रयोजनका लािग पानी उपल ध हुन ु
मह वपणूर् छ । पनुभर्रणको लािग राम्रोसँग िवचार गिरएको िवक प ग्रहण गनुर् र प्राकृितक अ तप्रर्वेश (Infiltration) के्षत्रको सुरक्षा  र थप 
पनुभर्रण उपायको िवकासको मा यमबाट भ-ू यमा बषार्तको पानीको थोपाह लाई रोकेर राखी राख्ने उपाय घट्द ैगइरहकेा मलूह लाई 
पनुउर् पादन गनर् सहायक हनेुछ ।  शहरी इलाकाको जलग्रहण के्षत्र धेरै हदस म मानव अितक्रमण र जलवाय ुपिरवतर्नबाट असरुिक्षत छ, 
ोत प्रदषूण, ोत िरक्तीकरण र पानीको ोतह को प्रयोगमा द्व द्व िसजर्ना गनेर् यी साधारण कारकह  हुन ्। 

पानी िन ा (Water Integrity) सरोकारवाला र सं थाह को सशुासनको  इमानदारी, समता र यावसाियकताको मलू आधारमा रहकेो  
पारदिशर्ता, उ रदािय व र सहभािगताको िसद्धा तह को  अनपुालनसँग स दिभर्त छ । िन ाले,  जन इ छालाई सव पिर मा द,ै उ रदायी 
'वाश' योजना र सेवा प्रवाह गनर् आधार प्रदान गछर् । 'वाश' सेवा  स चालनमा जवाफदिेहताको लािग राजनीितककमीर्, नीित िनमार्ता र 
'वाश' सेवा प्रदायकह  पारदशीर् हुन ुपछर्, उनीह ले आ नो कामको उ रदािय व वीकार गनुर् पछर् र उनीह ले यो पिन संझन ुपछर् िक 
अमकु कायर् िकन गरे वा गनर् सकेनन ्भ ने बारेमा पिन सोिधन सक्छ । 

प्रभावकारी र कुशल के्षत्रगत योजना िनमार्ण र सेवा प्रवाहको लािग नेपालको 'वाश' के्षत्रले योग्य तथा सक्षम र जानकार मानव ोतको 
क पना गरेको छ । यसले नेपालको 'वाश' के्षत्रको य तो क पना गरेको छ जसमा जनताले आ नो पानी र वातावरणीय ोतको िदगो पमा 
यव थापन गनर् सकुन ् 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' एकेडेमी बनाइनेछ । नीित, अ यास 
र सशिक्तकरण बीच गितलो स ब ध कायम गनेर् िकिसमका अनसु धान गनर्  यसलाई प  कायार्दशे िदइनेछ । यस SDP ले 'वाश'को 
राि ट्रय बजेटको ०.५% अनसु धानमा र १% क्षमता विृद्धमा 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 बारेमा चेतना बढाउन ु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, अनभुव र औजारह  
यसले प्रदान गछर् । साझा लाभ, समावेशी बहुके्षत्रीय 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 ससुंगत, सहयोगी र प्रभावकारी वातावरण तफर् को पिछ लो ५-६ वषर्को कदमले प्रभाव दखेाउन थाली 
सकेको छ । दशेभिर स चालन भएको सरसफाइको आ दोलनले, संयकु्त पमा कायर् गनेर् िविध, स जाल िनमार्ण र के्षत्रगत सहयोग ज ता 
कायर्ले, खासगरी िज लामा, 'वाश' सम वय सिमितले राम्रो प्रभाव दखेाउन थालेको दिेख छ । पिछ लो दईु संयकु्त के्षत्रगत समीक्षाले सबै 
सरोकारवालाह  माझ स मान, िव ास र प्रितबद्धताको िवकास गरेता पिन सरोकारवालाह ले यो खासै पालन गरेको दिेखँदनै । 

'वाश' के्षत्रले िव तारै िव मा बजारको व प िलंद ैछ र  खानेपानीले िविनमय व तकुो पमा पिहचान पिन बनाउँद ैआएको छ । तथािप 
नेपालको 'वाश' के्षत्रले यसलाई बजार र सेवा दवैुको ि कोणबाट हनेुर्पनेर् हु छ । यसले गदार् जनताको आव यकता र चाहनालाई स बोधन 
गनर् सिक छ भने लामो समयका दौरानमा प्रित पधीर् तथा आ मिनभर्र के्षत्र पिन ब न सक् नेछ । प्रवधर्नको मतलब गणु तरीय सेवा माफर् त 
सेवाग्राहीह को चेतना बढाउन,ु उ पादन र िबक्रीमा विृद्ध गनुर्, ग्राहकको स तिु  परूा गनुर् र सेवाको मू य ितनर् पे्रिरत गनुर् हो । यो बजारको ४ 
बटा आधारभतू त व- मू य, उ पादन, प्रवधर्न, र थान- म ये एक हो । 

यस SDP ले के्षत्रगत संके द्रण वा एकत्रीकरणको पिरक पना गरेको छ, यसको मतलब सबै 'वाश' कायर्क्रमह  एउटा म त्रालय माफर् त 
स चालन हुनेछन ्भ ने हो । सबै िवकास साझेदार िनकायह , गैर सरकारी िनकाय, नागिरक समाज र िनजी के्षत्रले समेत एउटै के्षत्रगत 
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योजना माफर् त एउटै सहमत भएको प्रितफलमा योगदान िदने छन ् । यस स दभर्मा 'वाश' के्षत्रले राि ट्रय क्षते्रगत वािषर्क समीक्षाको िविध 
अपनाउनेछ । यो प्र येक आिथर्क वषर्को अ यमा गिरनेछ र यसले सबै सरोकारवालाह लाई समेट् छ। के्षत्रगत एकत्रीकरणको प्रकृयाले 
'वाश' के्षत्रलाई खि डत अव थाबाट ससुङ्गत साम ज य र आबद्ध के्षत्र तफर्  याउनेछ । यसले 'वाश' के्षत्रका सबै कायर्क्रम एक नीित, एक 
योजना, एक अनगुमन खाका र एक के्षत्रगत कायर्स पादन प्रितवेदन माफर् त हनुे क पना गरेको छ । 

प्रभावकारी के्षत्रगत कायर् संपादन, के्षत्रगत सचूनाह को िव सनीयतामा भर पनेर् गदर्छ, जनु यावहािरक ल य िनधार्रण  र क्षेत्रगत कायर् 
स पादनको अनगुमन गनेर् आधार हुन सक्छन ् । यसकारण के्षत्रगत सचूना यव थापन प्रणालीको थापना र यसलाई िनगर्त, आगत र 
प्रितफलसँग आबद्ध गनुर् एकदमै आव यक भएको छ । अिहले भइ रहकेा र भिव यमा हुने छुट्टाछुटै्ट यव थापन सचूना प्रणालीह  ज तै: 
ड्यास बोडर्, त याङ्क संकलन र अद्याविधक गनर् वेबमा आधािरत साइट, ि थर डाटावेस आिदको अिभ न अंगको पमा यो 'वाश' 
के्षत्रको सचूना प्रणालीलाई िलइनेछ । यी सबै प्रणालीह ले पिरमाणा मक त याङ्कह  िनयिमत पमा िलइ राख्नेछन,् जसले SDP को 
प्रगित अनसुरण र  सोही अनसुार यव थापकीय र योजनागत िनणर्य िलन 'वाश' के्षत्रलाई सक्षम  बनाउनेछ । वा थ र िशक्षाका क्षते्रगत 
सचूना प्रणाली (MIS), ''वाश'' के्षत्रका िसकाइ र आदानप्रदानका कायर्क्रमह  र मू याङ्कनले थप सचूना प्रदान गछर् जनु SDP 
कायार् वयनको प्रभावशीलता र क्षमता आकलन गनर् आव यक पछर् । यसले कुनै म याविधक सुधार गनर् आव यक भएमा सहयोग गछर्, 
जसले SDP ले िनधार्रण गरे बमोिजमका माइल टोन हािसल गिरराख्ने कायर्लाई सिुनि त गछर् । वािषर्क समीक्षाले के्षत्रगत MIS/DSS 
बाट प्रा  सचूनालाई समीक्षा गनेर्छ । नेपालको 'वाश' के्षत्रको 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 अनकूुिलत प्रणाली हुनेछ । आमजनताको यसमा सिजलो र िनबार्ध पहुचँ हनेुछ । यस राि ट्रय M&E प्रणालीको नेपालको 
सबै 'वाश' िनकायह को योजना तजुर्मा प्रकृयासँग अ तरस ब ध हुनेछ । राि ट्रय M&E/MIS/DSS प्रणालीमा प्रिव  भए बमोिजम नै 
के्षत्रगत कायर्स पादन प्रितवेदन तयारी र प्रकाशन गिरनेछ । 

िनर तर गणु तर र सेवा सधुार (CQSI) एउटा य तो यवि थत उपाय हो जसमा प्रकृयाको सुधार गिर छ । यसमा कतार्ले प्रणाली  सेवामा 
सधुार याउनको लािग आ नो ल य र मखु्य प्रितफलह  पिरभािषत गदर्छ । साधारणतया, सधुारको लािग प्रचिलत उपाय भनेको अझ 
कडा काम गनुर्, कमर्चारीलाई तािलम प्रदान गनुर् हो, जबिक CQSI मा प्रकृया सधुारमा यान िदइ छ । यसले कमर्चारी राम्रा छन,् ितनीह  
कडा िमिहनेत गछर्न,् ितनीह लाई पगु्दो तािलम िदइएको छ, र प्रकृयामा सधुारको आव यकता छ भ ने मा यता राख्छ । CQSI ले यसमा 
िव ास गछर् िक सबै प्रकृयाह मा सधुार अपेिक्षत छन,् यसैले प्रितफल सधुार गनर् ती प्रितफल याउने प्रकृयामा सधुार गनुर् पछर्। 'वाश' 
के्षत्रले यसमा प्रयोग हुने गणु तर, प्रकृया 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 जवाफदहेीता सरुिक्षत गनुर् पछर् । िनयमन िनकाय यो ल य प्रा  गनर्को लािग मखु्य पमा उ रदायी हनु ुपछर्। 

सरोकारवालाह को थानीय तरमा संलग् नता अपन व िवकास गनर् र िदगोपना सिुनि त गनेर् मखु्य आधार हो । थानीय तरको संलग् नता 
बारेमा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ नीितमा यव था भएता पिन समावेशीकरणको लािग नीितमा थप पिरवतर्नको आव यकता छ । 
मिहला, गिरब, बिहकृर् त र सीमा तकृत समहूको प्राथिमकतापणूर् संलग् नता, 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 समदुायका 
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 के्षत्र हो। अपयार्  'वाश' सेवाले पक्कै पिन प्रकोप िन याउँछ, जबिक प्रकोपले 'वाश' 
सेवालाई अझ ख काउँछ, दवैुले जोिखमलाई अझ बढाउँछन ् । यसकारण  िनयिमत िवकासको अव था भए पिन वा आप कालीन 
अव थामा भए पिन 'वाश' सेवाको िवकास गदार् प्रकोप जोिखमलाई यान िदन ुआव यक छ । यो सबै भनेको जोिखम बारे जानेर र यसको 
यव थापन गरेर प्राकृितक प्रकोप प्रित, रोकथाम र तैयारीको मा यमबाट, 'वाश' सेवाको लचकता बढाउन ुहो ।  

िवपद ्प ातको आव यकता आँकलनको प्रितवेदनले भकू 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 पणूर् पमा भि कएका छन ्भ ने दखेाएको  
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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आंिशक क्षित र १६८,००० चपीर्ह  पणूर् वा आंिशक भ केका छन ्  । अझ राम्रो र सरुिक्षत िनमार्ण (Building Back Better and 
Safer) को िसद्धा त अनसुार िनमार्ण, पनुउर् थान र पनुिनर्मार्ण गनर् किरब १८.१ अबर् ने को आव यकताको आकलन गिरएको छ । 

के्षत्रगत लगानी रणनीितको मखु्य उ े य - क) खानेपानी र सरसफाइमा पहुचँ सिुनि त गनर् र िदगो यव थापन गनर् घरेल ुिब ीय ोतह  
कसरी यव थापन गनेर् भ ने बारेमा खोज गनेर् ख) SDP को कायार् वयनको लािग बा  ोत सिुनि त गनर्को लािग िवकास साझेदारह  
सँग प्रभावकारी  सौदबेाजी र संवाद गनर्को लािग यसलाई एक भरपद  प्रमाणको पमा प्रयोग गनेर् ग) िदगो, सामािजक र िव ीय िवकास र 
पयार्वरणको सरुक्षाको लािग 'वाश' सेवा माफर् त ोतह को पिरचालन गनेर् । राि ट्रय र िज ला तहमा समि कृत (Consolidated) िव ीय 
सचूनाको अभावमा क्षते्रगत लगानी राम्ररी प ा लगाउन सिकँदनै । िव ीय प्रवाह, कायर्क्षमता, खचर् र पैसाको मू य (value-for-money) 
को लािग 'वाश' के्षत्रले सीिमत िव ेषण गरेको छ । क्षेत्रगत लगानीको लािग मखु्य ोत के्षत्रगत म त्रालय र अ य म त्रालय (ज तै िशक्षा, 
वा थ, संघीय मािमला तथा थानीय िवकास) का आ नो 'वाश' योजनाबाट आएका छन ्र मह वपणूर् ऋणह  एिसयाली िवकास बैक र 
िव  बैकबाट, अनदुानह  जाइका, यिुनसेफ, िफन या ड दतूावास, िव  वा थ संगठन र अ य िद्वपक्षीय सं थाबाट आएका छन ्। 

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, समदुाय, िनजी क्षते्र 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 पहचुलाई गंभीर असर पाछर् । अिहलेको बजेटको प्रविृ  कायम रहमेा  िव ीय पवूार्नमुानले SDP को 
अ यस म किरब १११ . ६२ अबर् ने को कमी दिेख छ । यस SDP ले िवदशेी सहायताको िनभर्रतालाई कमी गनेर् बाटो पिन खोजेको छ । 
अिहले यस के्षत्रमा किरब ५२% को वैदिेशक योगदान रहकेोमा यस SDP कायार् वयनको अ य स ममा यसलाई २७.२% मा  झानेर् ल य 
रािखएको छ। खानेपानीलाई िविनमय योग्य ब तकुो पमा निलइ जेल िनजी क्षेत्रलाई 'वाश'मा आकिषर्त गनर् सिक न । सावर्जिनक 
लगानीमा मात्र भर पनेर् हो भने सेवा तर र ‘कभरेज’को ल य परूा नहुन सक्छ । समाजका सबै वगर्मा याियक, िदगो र भरपद  'वाश'को सेवा 
तब मात्र परु् याउन सिक छ जब पैसाको मू यलाई स मान गिर छ र य तो अनकूुल वातावरणको िनमार्ण हु छ जहाँ पानीका उद्यमीह , 
िवके्रताह  र सेवा प्रदायकह ले 'वाश' सेवा प्रवाहमा िन पक्ष र प्रित पधीर् अवसर दखे्नेछन ्। थानीय अिधकारीह ले नै य तो रणनीितक 
योजना बनाउन ु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 सन ्२०१६ को लागत मू यमा अ दाजी ११५५.६२  अबर् ने  लाग् ने अनमुान गिरएको छ, जबिक 
मदु्रा फीत मू यमा यो किरब  २,४७९.२ अबर् ने  हुनेछ । यो मू यमा सबै ११ वटै िवषय र चाल ूमू य पिन रािखएको छ । यो अनमुान सन ्
२०१६ को मू यमा गिरएको छ र सन ्२०३० स म बािषर्क ९.५% को दरले मदु्रा फीित गणना गिरएको छ । मदु्रा फीत मू य र हालको 
मू यको अनपुात २.३ रहकेो छ । यो कुल लागत अनमुानमा SDP को समयाविधमा हुने जनसंख्या विृद्ध दरलाई पिन समेिटएको छ । 

यसको कुल अनमुानमा जनसहभािगता पिन समावेश 
गिरएको छ, जनसहभािगता किरब २५% दिेखएको छ भने 
सरकारी र वैदिेशक सहयोग (ओभरहडे बाहके) किरब ७५% 
छ । 

यो SDP कायार् वयन गनर् आव यक पनेर् िनमार्ण सामग्रीको 
पिन अनमुान गिरएको छ । यसले SDP मा पिरकि पत गरे 
अनसुारको मागको पिरपिूतर्का 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 वीकृित 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 के्षत्र तफर्  याउनेछ । अक  चरण भनेको 
आव यक गितिविधह को पिहचान गनर् उप-के्षत्रीय कायर् योजनाह लाई िव तार गनुर् हो, र लगानीको आव यकता दखेाउने िनवेश योजना 
बनाउन ुहो । 

के्षत्र िवकास योजना कायार् वयन गनर् आव यक िमक र िनमार्ण सामग्रीह  
िस. नं. सामग्री एकाइ २०२० २०२५ २०३० ज मा 
१ ढुङ्गा घ.मी. ९१८७३९ ४३५३४६ ५४१६११ १८९५६९६
२ िगट्टी घ.मी. ५२२७६७ ५५७३३८ ६०९८५६ १६८९९६२
३ ख ो बालवुा घ.मी. ५९८२३७ ४७०८३६ ५१७३९५ १५७७४६९
४ िसमे ट  बोरा ६५४६०५० ६०८४११६ ६५९१५२१ १९२२१६८७
५ टोर फलामे छड िक.ग्रा. ६५११८५१६ ८४५२७८४२ ८३७३९०४७ २३३३८५४०५
६ सीपयकु्त िमक संख्या ५८६४२४४ ५१४८५५४ ४९४५५५१ १५९५८३४९
७ यामी संख्या ४८३४२३२७ २१४८८३३९ २११४३९६८ ९०९७४६३३
८ लाि क पाइप  िम. ८२५६४८११ ३६२१६९२८ २६६५८४१५ १४५४४०१५४
९ धातु पाइप  िम. १७९८८९२० ९९६८९२८ ९०७९९०६ ३७०३७७५४
१० िफिटङ्ग्स ् संख्या ४०३४६३२ १५०३५९९ १२४७८२० ६७८६०५०

प्रणालीह को स चालनाथर् आव यक मानव संसाधन 

मानव सशंाधन िववरण  आव यक सखं्या मानव सशंाधन िववरण  आव यक संख्या 
क) प्रािविधक  ख) प्रशासिनक 
ग्रामीण ममर्त स भार कायर्कतार् (हालको संख्या 
१३३१५ ( NMIP त यांक २०६८) 

२८४९३ कायार्लय सहयोगी  १०००

िमटर िरडर  २१०० कायार्लय सहायक १०५०
खानेपानी तथा सरसफाइ प्रािविधक  ५२५० टोर कीपर  १०५०
लि बङ िनरीक्षक  १०५० राज  सहायक १५५०
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िसिभल ईि जनीयर  ३००   
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अध्य् एक 

प�रच् 

१.१   िसहंयवलोकन  

कूल जनसंख्य २ करोड ६५ लयख (रयिष्् जनगणनय, २०६८) सिहत १,४७,१८१ वगर िकलोिमटर �ेत्ल रहकेो नेपयलको भभूयग पवूर्िेख 
पि�मत र्  ्ैिलएको छ । ्सको ्ि�णमय समथर तरयई तथय उ�रमय िहमयली पवरत  श् र खलय प्रछ । िव�कय १८७ मलुकुह� मध्े नेपयल एउटय 
अलप िवकिसत र मयनव िवकयस सचूकय र् क (०.४५८) कय आधयरमय १४५ औ सथयनमय परेको छ (मयनव िवकयस पितवे्न, ई २०१४) ।  

एक ्शक लयमो द्् (२०५२–२०६२), लयमो रयजनीितक संकमणकयल, अव्विसथत  शहरीकरण, असमयनतय र बेरोजगयरीकय बयबजु्  पिन 
नेपयलले आिथरक र सयमयिजक �ेतमय िसथर पगित ग�ररहकेो ्िेख्छ । नेपयल सरकयरले सनर २०२२ समममय नेपयललयई अित कम िवकिसत 
रयष्बयट िवकयसशील रयष्मय सतरो्नित गन� अठोट व्य ग्द सनर २०३० समममय समशद रयष्को हिैस्त िनमयरण गन� आकय र् �य रयखकेो छ । ( 
रयिष्् ्ोजनय आ्ोग, २०७२)  

िवगतमय नेपयल रयजनीितक र पशयसिनक �पले ७५ िजललय, ५८ नगरपयिलकय र ३,९१५ गयउँ िवकयस सिमितमय िवभयजन ग�रएको िथ्ो । 
नेपयलको संिवधयनले सयत प्शे तथय सथयनी् सरकयरको �पमय नगरपयिलकय र गयउँपयिलकयको �पमय व्वसथय गरेको छ भने सयिवककय  ७५ 
िजललयह�लयई रयजनीितक सम्व्कयरी िनकय्को �पमय कय्र गन� गरी व्वसथय गरेको छ । हयलैको रयज् पनुससरचनयको िसलिसलयमय थप २ 
िजललय िनमयरण भई ७७ कय्म ह�न गएकय छनर ।  

भकूमपी् �ि�ले नेपयल एउटय सिक् भ–ूखणडमय अविसथत रहकेो छ  र परुयनय अिभलेखह�ले मध् नेपयलमय औसत ७०–९० वषरको 
अ्तरयलमय िवनयशकयरी भकूमप जयने  गरेको ्खेयउँछ । २०७२ वैशयख मिहनयमय १७ ि्नको अ्तरयलमय ७.८ र ६.९ रेकटर सकेलको भकूमपले 
नेपयलको मध् �ेत तहस नहस गरेको िथ्ो ।  

१.२   िवकयसको सन्दभ 

रयज्को कतरव् मयनव सवयिभमयनको लयिग गणुसतरी् जीवनको प््यभिूत र प््ेक बयलक, मिहलय र प�ुषको समयवेशी वशिदको लयिग अनकूुल 
वयतयवरणको िसजरनय गनुर नै हो । तथयिप, नेपयलमय प््ेक वषर असरुि�त पयनी र सरस्यइको कमीले १,५९४ बयलबयिलकयको मश् ् ुह�ने ग्रछ 
(िव� सवयसस् स र् गठन तस्य र् क, सनर २००५–२०१४) ।  

नेपयलको गयमीण �ेतमय मयत पयनीको तीब अभयव नभई ्ो रयजधयनी  शहर कयठमयडौमय पिन टडरकयरो ्िेखएको छ । मयनव िवकयस पछयिड 
पनरमय सरुि�त पयनी र सरस्यइ सेवयको अभयव रहकेो सप� ्िेख्छ ।   

नेपयलमय खयनेपयनी, सरस्यइ र सववछतय ('वयश') �ेत गितशील छ । �ेतगत सधुयरको आवश्कतय महससु गरेर नेपयल सरकयरको “रयजनीितक 
इवछय” र नेतश् वले �ेतगत सशुयसन, उदयर तथय रयहत  र जवय््िेहतयमय सधुयर ल्यउन अनवरत लयिग परेको ्िेख्छ । ्सको उदशे् भनेको 
जनतयको लयिग खयनेपयनी र सरस्यइ सेवयह� सरुि�त, प्यर्, पह�चँ ्ोग्, सवीकय्र र सयमस्रले भ्यउने गरी सिुनि�त गनुर हो । ्ी पयँच मखु् 
िवशेषतयह� नै 'वयश' सेवयकय आधयरह� ह�नर । 

सधुय�रएको 'वयश' सेवय पवयह र ्सको पभयवकय�रतयको लयिग ्स �ेतले एक रणनैितक खयकय र िविधको आवश्कतयको महससु गरेको छ, 
जसले खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�को पभयवकय�रतय र सचुय�पन त र्  डो्यरवउने आधयरको �पमय कयम ग्रछ । (पथम सं्यु �ेतगत  
समी�य, २०६८) ।  अ्् अ्तसरमबि्धत म्तयल्,  िवकयस सयझे्यर, (अ्तरयरिष््)/गसैस र नयग�रक समयजसँगको सयझे् यरीमय म्तयल्ले 
सबैको पह�चँमय सरुि�त खयनेपयनी र सरस्यइको सेवय पु् य ररउन  बयधय अडरचन पु् यर्◌उने संरचनयगत र कय्यर्मक कयरणह� पिहचयन एवमर ्स 
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�ेतमय रहकेय सबल प�ह�को लेखयजोखय गरी उप्यु रणनीित र कय्रह� तजुरमय गन� कय्र ग�ररहकेो छ । ्ी स�ुवयतह�ले ्स �ेतको बिल्ो 
आधयर त्यर गरी अझ जोिखम पितरोधी तथय अझ कुशल व्वसथयपन, वयतयवरण–मैती र लयगत पभयवी तवरले नयग�रककय चयहनयह� परूय गन� 
त र्  अगयिड बिढरहकेो ्िेख्छ । 

१.३  �ेत्र िवकयस ्ोजनयको कय भ् �ेत  

्स �ेत िवकयस ्ोजनयको कय्र �ेतले 'वयश' �ेतको सयथै सवयसस्, िश�य र सथयनी् िवकयसलयई समेटर्छ । ्सले १५ वष� सम् ि�ितजको 
लयिग आ.व. २०७२/०७३ बयट श�ु ह�ने कलपनय ग�रएकोमय ्सको आिधकय�रक सवीकश ितकय लयिग केही सम् लयगन गएतय पिन ्स SDP ले 
प�रकलपनय गरेकय कितप् मह्वयकयं�ी प�र्ोजनयह� िवगत बषरह� ्िेख नै थयलनी गरी सिकएकय छनर । ्ो अविधलयई तीन चरणमय (सनर 
२०१६–२०२०, २०२१–२०२५ र २०२६–२०३०) िवभयजन ग�रएको छ। ्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनय चक्् ्ोजनय ह�नेछ जसलयई प््ेक 
चरणको अ्तमय अदयविधक ग�रनेछ ।  

१.४  पदिर र िविध 

्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनयको त्यरी सव�प अवधयरणय–पत त्यर गरी सरोकयरवयलय र िवकयस सयझे् यरह�सँग रय् सझुयवको लयिग छल्ल 
परयमशर गरी सहभयिगतय्मक पिक्यबयट श�ु ग�रएको िथ्ो । खयनेपयनी, सरस्यइ  तथय सववछतय �ेतमय लयमो सम््िेख महससु ग�रएको 
एउटय ्ीघरकयलीन ्ोजनय खयकयको खयँचो परूय गनर नेपयल सरकयरले २०६९ प◌षमय खयनेपयनी, सरस्यइ तथय सववछतय �ेत िवकयस ्ोजनयको 
तजुरमय गन� कय्रकम सवीकश त गरेको िथ्ो । सबै �ेतगत सरोकयरवयलयह�को संलगनतयमय परयमशर्यती समहू मय र् त भएको मस्◌्य पकश ्यले 
लयमो सम्यविध िलएको तर  ि्गो िवकयसकय ल�्ह� समय्ोजन गरी १४ औ ं्ोजनय संगसंगै खयनेपयनी , सरस्यइ  तथय सववछतय �ेतको 
समेत ्ीघरकयलीन ्ोजनय त्यर पयनर िवलमब भई सकेको प�रपे�मय खयनेपयनी तथय सरस्यइ म्तयल्को सथयपनय भए लग�ै १८  मयघ, २०७३ 
मय रयिष्् ्ोजनय आ्ोग र िविभ्न म्तयल्ह�सँग रणनीितक परयमशर आ्ोजनय गरेको िथ्ो ।  उय रणनैितक परयमशर तथय छल्लले 
रणनैितक कय्र्ोजनय, �ेतगत लगयनी ्ोजनय तथय �ेतगत संके््ीकरण जसतय सवयलह�मय केही सरोकयरह� व्य गरेको  िथ्ो । ्सलयई 
मध्नजर ग्द म्तयल्ले �ेतगत िवकयस ्ोजनयकय  अप�रहय्र अव्वह� समेटी अि्तम ्ोजनय मस्◌्य त्यर पयरी पेश गनर म्तयल्कय 
खयनेपयनी तथय वयतयवरण महयशयखय पमखुको अगवुयइमय अ्् ४ जनय प्यिधकयरीह� सिममिलत कय्र्ल गठन ग्�्े ।   

सो कय्र्लले त्यर पयरको  ्स ्ोजनयले सयझय �ि�कोण तथय रयिष्् पयथिमकतय–मैती ससंुगत रणनीितको अिखत्यर ग्द सप� सं्ोजन, 
सम्व्, सयमञजस् एवं ऐक्बदतय मय र् त सबैकय लयिग सरुि�त खयनेपयनी तथय सरस्यइ सिुवधय पु् यरनउने त र्  कय्रकिमक खयकय पसततु ग्द 
सरोकयरवयलयह� लयई ि्शय िन्�शन गनर र खयनेपयनी तथय सरस्यइ �ेतलयई कमश: संकेि््त ्ोजनय तजुरमय िविध त र्  डो्यर्यउन खोजेको छ ।  

खयनेपयनी तथय सरस्यइ म्तयल्कय मयननी् म्तीज्ू एवं सिचवज्कूो प््� िन्�शनमय �ेतगत िवकयस ्ोजनय तजुरमय, सम् सम्मय 
समी�य, के्् र सथयनी् सतरमय आ्ोजनय भएकय परयमशर कय्रशयलयह�को सम्व् खयनेपयनी तथय वयतयवरण महयशयखय पमखु एवं �ेतगत 
�मतय अिभवशिद एकयइकय सं्ोजकबयट भएको िथ्ो ।  

१.५  पिरवे्नको सरंचनय 

्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनयलयई एघयर  अध्य्मय िवभयजन ग�रएको छ । अध्य् एकमय पितवे्नको पश�भिूम जसमय ्शेको खयनेपयनी र 
सरस्यइ �ेतको िसंहयवलोकन, िवकयसको स््भर, �ेत िवकयस ्ोजनयको कय्र�ेत र ्ो पितवे्न त्यर ग्यर प्ोग भएकय िविधह�को वणरन 
ग�रएको छ । अध्य् ्ईु नेपयलको खयनेपयनी, सरस्यइ तथय सववछतयको अवसथय र ्ो �ेतको उपलिबध र चनु◌तीह�मय केि््त ग�रएको छ । 
अध्य् तीनमय �ेतगत नीित र कयननुी वयतयवरण पसततु ग�रएको छ । अध्य् चयरले 'वयश' �ेतको वतरमयन संसथयगत खयकयको वणरन गरेको  
छ । अध्य् पयँच 'वयश' �ेतकय अ्तिनरिहत िसदय्तह� जसले �ेतगत सशुयसन, मयनव अिधकयर पदित, लै र् िगक समयनतय तथय सयमयिजक 
समयवेशीकरण, समय्ोजन र िवकेि््त ्ोजनय आि्मय केि््त ग�रएको छ । अध्य् छमय �ेतगत ्रू�ि�, प�रल�् र उदशे्ह�को बयरेमय 
वणरन ग�रएको छ ।  
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््सैगरी अध्य् सयतले खयनेपयनी तथय सरस्यइ पणयलीह� र सेवयसतरको वग�करणको अवधयरणयलयई वणरन  गरेको छ । अध्य् आठले 
'वयश' �ेतले अनसुरण गनर खोजेकय एघयर िवष् शीषरक र  ्ो �ेत िवकयस ्ोजनयको कोशेढु र् गयह�को वणरन गरेको छ । ्ो अध्य् नै ्ो 
्ोजनयको मखु् भयग पिन हो । अध्य् न◌ ले  ्ो �ेत िवकयस ्ोजनय कय्यर्व्न गनरको लयिग आवश्क पन� लगयनी र  ोत सयधनह�को 
बयरेमय चचयर गरेको छ । ्सले प््ेक एकयइको लयगत, िवष् शीषरकगत लयगत र ्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनय कय्यर्व्नकय ्◌रयनमय आवश्क 
पन� मयनवसोत एवं िनमयरण सयमगीह�को आकलन समेत पसततु  गरेको छ । अध्य् ्शले ्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनय कय्यर्व्नको 
्ोजनयलयई तीन रणनीितक चरणको �परेखय, जोिखम र ््नूीकरणकय उपय्ह� र ्सको समी�य तथय संशोधनकय पिक्यह� सझुयएको छ र 
अध्य् एघयरले खयनेपयनी तथय सरस्यइको भिवष्को बयरेमय िचतण गन� जमक� गरेको छ । 
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अध्य् ्ुई  

नेपयलमय खयनेपयनी, सरसफयइ रथय सववचरय �ेतको वरभमयन अवसथय 

२.१   �ेत्र प�रवेश  

नेपयलमय 'वयश' �ेतको िजममेवयरी रयिष्् सरकयरबयट सथयनी् समु् य्मय िबतेकय ्ईु ्शकमय  उललेख् मयतयमय सरेको छ । समु् य्को 
व्वसथयपन ्स �ेतको लयिग पमखु अवधयरणय बनेको छ । 'वयश' �ेतकय सबै िनकय्ह�ले  ्सलयई नै  मखु् अवधयरणय मयनेकय छनर  । 
नेपयलको 'वयश' �ेतले िनमन कय्र गनर अनकूुल वयतयवरण प्यन गरेको छ :  

• मयगमय आधय�रत समु् य् व्वसथयपन, समु् य्को सशियकरणमय आधय�रत रहरे  प�र्ोजनय चकको सबै तहह�मय पणूर 
सहभयिगतयको सिुनि�ततय,  

• खयनेपयनी उपभोयय संसथयको मयध्मबयट समपि�को सयमु् यि्क सवयिम्व र अपन्व,  

• सञचयलन र ममरत समभयरको लयिग समु् य्को पणूर िजममेवयरी,  

नेपयलको 'वयश' �ेत सयधयरणत्य खिणडत अवसथयमय रहकेो , प�र्ोजनय पदितमय मयनक्करणको अभयव रहकेो एवं सरकयरी िनकय्ह�को 
िजममेवयरीमय ्ोहोरोपन आि् जसतय पश�भिूममय �ेतगत संसथयगत नेतश् व सबल �पमय सथयिपत ह�न किठन ह�न गएको छ  । शहरो्मखु बजयर र  
शहरी �ेतह�को ्ुत र जथयभयवी  शहरीकरण र  कमजोर ठोस  ्ोहरमैलय  लगय्त  ्ोहरपयनी  व्वसथयपनकय कयरणले 'वयश' �ेतमय  रहकेो 
बयधय व्वधयनलयई अझ जिटल बनयइ रहकेो छ । पवूयरधयर तथय संसथयगत आवश्कतयह� परूय गनर हयल उपलबध भएको बजेटमय पिन उललेख् 
मयतयमय कमी रहकेो छ । हयलकय खयनेपयनी सक्मह� मध्े क�रब आधय सक्मह� आिंशक वय पणूर �पमय कयम नगन� अवसथयमय रहकेो  
अनमुयन छ । खयनेपयनी सेवय को  पह�चँमय �ेतगत र भ◌गोिलक �पमय ठूलो असमयनतय रहकेो छ । सरस्यइको कभरेजमय सु् रू, मध् र 
पि�मयञचल �ेतह� र तरयईकय िजललयह� पछयिड रहकेय छनर । हयल, 'वयश' सेवयह�को पह�चँको असमयनतयमय उललेख् मयतयमय कमी 
आइसकेको िसथित छ  । नेपयलको गयमीण �ेतमय खलुय ि्सय गन� पचलन  सवरव्यपी िथ्ो र  सरस्यइ तथय सववछतय ग�ु ्ोजनय, २०६८ को 
मखु् ध्यन पिन ््सैको िनवयरणमय रहकेो छ ।  

२.२   �ेत्र सबल प�ह�    

नेपयलको 'वयश' �ेतमय धिूमल प�ह� मयत छैननर, ्सको ल�् पय् गनर अिदती् सबल प�ह� पिन रहकेय छनर । खयस गरी,  गयमीण �ेत 
बिल्ो समु् य् प�रचयलन र मयगमय आधय�रत पदितह� र उपभोयय संसथयको सघन सहभयिगतयमय चलेको छ । उपभोययह�को सहभयिगतयको 
पिक्यकै कयरणमय सनर १९९० मय सरस्यइमय ६% कभरेज रहकेोमय सनर २०१६ मय वशिद भएर ८७% र खयनेपयनीमय सनर १९९० मय ४६% 
रहकेो कभरेज सनर २०१६ मय ८७% पगुकेो छ । ्सतो सहभयिगतयले ग्यर एकतयत र्  सरकयरको सोत सयधनमय ह�ने भयरमय उललेख् मयतयमय कमी 
ल्यएको छ भने अक� त र्  समु् य्मय बिल्ो एकतय कय्म भएको छ । ्ो �ेत उपभोयय संसथयह�मय मिहलय र सीमय्तकश त समहूको धेरै भ््य 
धेरै पितिनिध्वले ग्यर िवसतयरै समयवेशी ह�ँ्  ैगइरहकेो छ । सरस्यइ �ेतमय िसजरनशीलतय, नवीनतयको कयरणले खलुय ि्सयमयु �ेत घोषणय , 
समु् य्को अगवुयइमय पणूर सरस्यइ, िवदयल्को अगवुयइमय पणूर सरस्यइ, पणूर सरस्यइ आि् जसतय धेरै न्यँ अवधयरणयह� आएकय छनर । 
सयधयरण पिविधको छन◌ट, समु् य् सतरमय व्वसथयपन गनर सिकने सयनय सक्मह�लयई ्ो �ेतले िवशेष ध्यन ि्एको छ ।  

सकयरले सनर २०१७ समम आधयरभतू सतरको खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवय सबैकय लयिग पु् यरवउने पितबदतय पिन ्खेयएको छ । ्ो 
पितबदतयलयई नीितगत प�रवेशले पिन सह्ोग गरेको छ । िविभ्न मञचह�मय �ेतगत िनकय्ह�ले पित्ल पयि्को लयिग बिल्ो उ्पेरणय र 
पितबदतय ्खेयएकय छनर ।  
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२.३   �ेत्र अवसथय  

२.३.१   खयनेपयनी  

२०७४ सयल समममय सबैकय लयिग आधयरभतू खयनेपयनी र सरस्यइ सेवयह�को पह�चँ पु् यररउने रयिष्् ल�् पय्ी त र्  गत ्शकमय उललेख् 
पगित हयिसल भएको छ ।  सह सयब्ी  िबकयस ल�्को पितवे्न अनसुयर सधुय�रएको खयनेपयनी सेवयमय पह�चँ पगुकेो जनसंख्यको पितशत सनर 
२००० मय ७३% रहकेोमय सनर २०१५ मय  ८३.६% पगुेको िथ्ो ।  तल तयिलकय १ ले गयमीण र  शहरी �ेतमय खयनेपयनी सेवयको पह�चँ र पह�चँ 
पगुनय नसकेको अवसथय ्खेयउँ्छ । सनर २०१५ को सं्यु अनगुमन  कय्रकम (JMP 2015) अनसुयर सहसयब्ी िवकयस ल�् त र् को  
सधुय�रएको खयनेपयनीको पह�चँको ल�् (ल�् – ७३%, उपलिबध – ८३.६%) नेपयलले परूय ग�रसकेको ्िेख्छ ।  

रयिलकय १ : गयमीम रथय  शहरी �ेतकय खयनेपयनीको पह�चँ  नपु्ेको जनसंख्यको िसथिर  

सथयन  व्�करम जनसंख्य  पह�चँ  नपु्ेको जनसंख्य, % पह�चँ  नपु्ेको  जनसख्य 

 शहरी ४५,२३,८२० १३ ५,८५,३८२ 
गयमीण २,१९,७९,६८४ १५ ३२,९५,६०२ 
जममय २,६९,८४,५०४ १५ ३८,८०,९८५ 

स्र : केन्द् रथ्याङक िवभयग, रयिष्््रयगजयय, २०६८्

गयमीण एवं  शहरी खयनेपयनी सिुवधयमय पह�चँको िसथितमय उललेख् उपलिबध हयिसल ह�न सकेको भएतयपिन सेवयको गणुसतर सधुयर गन� त र्  
िनककै प्यसह� गनुर पन� अवसथय छ ।  तर २०६८ सयल पिछकय बषरह�मय सेवय पह�चँको िसथितमय खयसै बढो�री ह�न सकेको ्िेखँ् नै  । सयथै ्ी 
सेवय पह�चँकय गिणती् सचूकय र् कह�ले खयस सेवय पबयह र ि्गो सेवय बीचको ्रयिकलो खयडलको िसथितको िचतण गरेको पयई्न । सबैकय 
लयिग सचुय� र ि्गो खयनेपयनी सेवयको प््यभिूत ि्लयउन 'वयश' �ेतले आ नो ्�तयमय िनककै बढो�री गनुर पन� ्िेख्छ । 

््सतै ७५ िजललयको खयनेपयनी सेवयको पह�चँमय पिन उललेख् िभ्नतय ्िेख्छ । िचत नं. २ मय िजललयह�मय खयनेपयनी सेवयको पह�चँको 
अवसथयलयई तीन समहूमय वग�करण गरी ्खेयइएको छ ।  

रयिलकय २ : प्यभवरमी् �ेत अनुसयर खयनेपयनीको पह�चँ  नपु्ेको जनसंख्यको िसथिर  

जनसंख्यको  व्�करम प�ेिपर जनसंख्य (सन ्२०१४) पह�चँ  नपु्ेको जनसंख्य, % पह�चँ  नपु्ेको जनसख्य 

िहमयल  १५,४९,७३४ १९.८१ ३,०६,६९२ 

पहयड  १,२२,२०,२११ १५.११ १८,४६,४७४ 

तरयई  १,४०,६५,९३६ १५.२१ २१,३९,४२९ 
जममय  २,७८,३५,८८२ १६.४१ ४२,९२,५९५ 

स्र : रयिष्््रय यय्न्वव्यवय्कय न् क, २०७१ 



नपेाल खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वचता ाेक ष्�ास कासना 

6 
 

 
 

 
 

�णाली सचुा�पन �ा �्षृ� (%) 

िचत १ : खयनेपयनीको पह�ँचको पवरिृ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िचत २ : िजललय्र �पमय खयनेपयनीको सेवयको पह�चँ  

 

�ात: खानेपानी तथा ढल षन�ास ष्भाग, बा�ष�  समीाा २०७२ 

 

 

खयनेपयनीको पह�चँ (%) 
बषर पह�चँ सचुय�  सचूनयको  सोत 

१९९० ४६   ८ औ ं्ोजनय 

१९९७ ६१   ९ औ ं्ोजनय 

२००० ७३   NPC 2005 

२००२ ७१.६   १० औ ं्ोजनय 

२००५ ८१   NPC 2013 

२००७ ७६.६ ५६.७६ SSR 2011 
२००८ ७८.१३   NMIP 2008 

२०१० ८०.४   NMIP 2014 

२०११ ८५.८   १३ औ ं्ोजनय 

२०१४ ८३.६ ६१.५ NMIP 2014 

२०१५ ८६.४५   DWSS 2015 

२०१६ ८७  DWSS 2016 

खानपेानी�ा प�चँ�ा �्षृ� (%) 
सह�ाव्ी षब�ास ललक (७३%)  
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बशैाख २०७२ �ा 
भ�ूमप�ा  सर    

िचत ३ : खयनेपयनीकय लयि् प्ुय सोरह� 

 
२.३.२ सरसफयइ  

नेपयलले सनर २०१५ समममय ५३% जनसंख्यलयई आधआरभतू सरस्यइ सिुबधय पु -्यउने सहसयब्ी िवकयस ल�् हयिसल ग�रसकेको छ । 

सरस्यइ तथय सववछतय ग�ु ्ोजनय २०६८ लयई आ्मसय त गरे प�यतर सरस्यइमय सधुयर तथय �पय्तरण गरी गय.िव.स. , नगरपयिलकय र 

िजललयह�लयई खलुय ि्सयमयु घोषणय गन� कय्र सयमयिजक आ््ोलनको �पमय अगयिड बिढरहकेो छ ।  

 
 िचत ४ : सरसफयइ प्िरको पवरिृ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्र: केन्द््रथ्याक्िवभयग,्२०६८; रयिष्््रय यय्न्वव्यवय्कय न् क, २०७१ 

तल िचत ५ मय िजललयह�मय आधयरभतू सेवयको पह�चँको अवसथयलयई तीन समहूमय वग�करण गरी ्खेयइएको छ ।  
 

सरस्यइको पह�चँ 

बषर 
पह�चँ 
(%) 

सचूनयको  
सोत 

१९९० ६ SSR 2011 
१९९७ २० ९ औ ं्ोजनय 
२००० ३० NPC 2005 
२००२ २५ १० औ ं्ोजनय 
२००५ ३९ NPC 2013 
२००७ ४५.८ SSR 2011 
२००८ ४०.३५ NMIP 2008 
२०१० ४६.१ NMIP 2014 
२०११ ६२ १३ औ ं्ोजनय 
२०१४ ७०.३ NMIP 2014 
२०१५ ८१.९५ DWSS 2015 
२०१६ ८७.१ DWSS 2016 

सह�ाव्ी षब�ास ललक (५३%)  
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िचत नं. ५ : िजललय्र �पमय सरसफयइ सेवयको िसथिर 

 
  �ात: खानेपानी तथा ढल षन�ास ष्भाग, २०७४ 

 रयिलकय ३ : गयमीम रथय  शहरी �ेतको रधयरदधर सरसफयइ सेवयमय पह�चँ  नपु्ेको जनसंख्यको िसथिर 

जनसंख्य व्�करम कध ल जनसंख्य पह�चँ  नपु्ेको जनसंख्य % पह�चँ  नपु्ेको जनसख्य 

 शहरी ४५,२३,८२० ९ ४,११,६६८ 
गयमीण २,१९,७०,६८४ ४४ ९९,०८,७७८ 
जममय २,६९,८४,५०४ ३८ १,०३,२०,४४६ 

स्र : केन्द् रथ्याङक िवभयग, रयिष्््रयगजयय, २०६८ 

रयिलकय ४ : प्यभवरमी् �ेत अनुसयर रधयरदधर सरसफयइ सेवयमय पह�चँ  नपु्ेको जनसंख्यको िसथिर 

प्यभवरमी् �ेत प�ेिपर जनसंख्य (सन ्२०१४) पह�चँ  नपु्ेको जनसंख्य % पह�चँ  नपु्ेको जनसंख्य 

िहमयल  १५,४९,७३४ २५.५२ ३,९५,४९२ 

पहयड  १,२२,२०,२११ १२.८६ १५,७१,५१९ 

तरयई  १,४०,६५,९३६ ४३.०७ ६०,५८,१९९ 
जममय  २,७८,३५,८८२ २८ ८०,२५,२१० 

सोत: रयिष्््रय यय्न्वव्यवय्कय न् क, २०७१ 

Coverage   80 – 99% 
 

   

  

  

  

Coverage below 80% 

Coverage   100% (ODF) 

LEGENDS 
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िचत नं. ६ : दौ्ोिलक �ेत अनुसयर रधयरदधर सरसफयइ सेवयमय  

 

पह�चँ  

सोत: रयिष्््रय यय्न्वव्यवय्कय न् क, २०७१ 

िचत ७: ्यहभसस् उपदो् कुन्यइल अनुसयर सरसफयइको पह�चँ   

  
 
शहरी सरसफयइमय पह�चँ :  २०६८ को जनगणनय अनसुयर ३०%  शहरी घरधरुीको चप� ढल पणयलीमय जोिडएको र ४८% घरधरुीको चप� 
सेपटीकटर्य र् कमय मयत  जोिडएको ्िेख्छ । ्दिप धेरै सेपटीक टर्य र् कह� िठक त�रकयले िडजयइन ग�रएकय छैननर र अिहलेसमम सेपटीक 
टर्य र् कबयट िनसकेको ि्सयज्् ले्ोलयई पशोधन गन� कुनै पिन पणयलीह� छैननर । 
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िचत नं. ८ :  शहरी सरसफयइ सेवयमय पह�चँ  (%)  

ि्सय र अ््  ्ोहरपयनी िवनयपशोधन िवसजरन ग�रनयले ्ोहर पयनी 

व्वसथयपनको मदुय पमखु ्िेखएको छ  । कुनै पिन नगरपयिलकयको 

्ोहरपयनी पशोधन गन� पणयलीले िठकसँग कयम गरेको ्िेखँ् नै  । कयठमयडौ 

उप््कयिभतकय केही नगरपयिलकयमय भएकय केही ्ोहरपयनी पशोधन 

के््ह� मध्े एक मयत हयलको भयरलयई आवश्क भ््य कम �मतयमय 

सञचयलनमय रहकेो  छ । नगरपयिलकयह� बीच सरस्यइको अवसथयमय धेरै 

िभ्नतय रहकेो ्िेख्छ । ठूलय नगरपयिलकयह�मय चप�को पह�चँ रयरो 

्िेख्छ भने ढल पणयलीमय पह�चँ धेरै कम ्िेख्छ  । केही नगरह�ले 

सयमु् यि्क व्वसथयपनमय िवकेि््त  ्ोहरपयनी पशोधन पणयलीको 

पबदरन गरेतय पिन ्ी पणयलीह�लयई अझ बढो�री गनर आवश्क छ ।  

२.३.३ सववचरय  

नेपयलले ५ वषर मिुनकय बयलबयिलकयको मश् ् ु ्र पित १००० जीिवत ज्ममय सनर १९९० मय १४२ बयट सनर २०११ मय घटयएर ३९.७ मय 
झयनरमय उललेख् उपलिबध हयिसल गरेको छ (िव� सवयसस् तस्य र् क, २००५-२०११) । नेपयलको गयमीण �ेतकय सवयसस् च◌क्ह�मय 
िबरयमीह�को संख्य घटेको ्िेखएतय पिन �गणतयकय १० शीषर कयरणह�मय 'वयश'सँग समबि्धत रोगह� रहकेो ्िेख्छ । जबसमम सववछतयकय 
्यइ्यह� बिुझँ् नै र सयमयिजक मलू् र मय््तय को जरयसमम पिुगँ् नै तबसमम चप�को प्ोग ह�ने छैन, खयनेपयनी र खयनेकुरय िनर्तर �पमय 
प्िूषत भइरहने र मयनव सवयिभमयनमय संझ◌तय ग�ररहनु पन� ्िेख्छ ।  

रयिष्् ्ोजनय आ्ोगले ५ अ्् म्तयल्ह� (कश िष, सवयसस्, िश�य, खयनेपयनी तथय सरस्यइ एवं संघी् मयिमलय तथय सथयनी् िवकयस) को 
संहकय्रमय बह�-�ेती् पोषण ्ोजनय (MSNP) कय्यर्व्नमय ल्यएको छ । ्ो कय्रकम अ्तर-पसुतयमय स्द गइरहकेो पडुरकोपन जसतो समस्य 
््नूीकरणकय लयिग पमयणमय आधय�रत पोषण ्ोजनय कय्यर्व्नमय ल्यउने सरकयरको पितबदतयको पित्ल हो  । ्सकय अलयवय , गमभीर 
�यस-प�यस संकमणह� (ARIs) तथय पयनीज्् लगय्त पयनीशू् ् रोगह� घटयउन ुपिन ्सको अक� उदशे् रहकेो छ  ।  सरुि�त खयनेपयनी 
पोषणको अहमर त्व ह�नकुय नयतयले , 'वयश' �ेतले सबैकय लयिग सरुि�त खयनेपयनी   सिुवधयह�को पब्ध मय र् त बह�-�ेती् पोषण ्ोजनयको  
उदशे्ह�मय मह्वपणूर ्ोग्यन पु् यरRइरहकेो ह�्छ ।  

२.४   �ेत्र िविशि उपलिबधह� 

किमक प्िर : केही वषर्तय जनतयलयई खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवय वशिद गन� कय्रमय नेपयलले िसथर पगित ग�ररहकेो ्िेख्छ ।  

रयिलकय नं. ५ : सम्कममय रधयरदधर खयनेपयनी रथय सरसफयइ सेवयमय रएको प्िरको पवरिृ  

सधचकयंक 
१९९०  
(क) 

२०००  
(क) 

२००५  
(क) 

२०१०  
(क) 

२०११  
(क) 

२०१४  
(ख)NMIP 

२०१५(ग) 
DWSS 

२०१६(ग) 
DWSS 

िनधयभ�रर ल�् 
MDG रयिष्् 

खयनेपयनी सेवय उप्ोग गन� 
जनसंख्यको अनपुयत, % 

४६ ७३ ८१ ८०.४ ८५ ८३. ८६.४५ ८७ ७३ १०० 

सरस्यइ सेवय उप्ोग गन� 
जनसंख्यको अनपुयत, % 

६ ३० ३९ ४३ ६२ ७२ ८१.९५ ८७.१ ५३ १०० 

स्र : (क)– रहसयराद िवकयर पगिर पिरवाेय, रय.््.आ., रयङ.२०१३  (ख) NMIP, रयङ् २०१४  (ग) खययवेययद र्य्ढल्ियकयर्िवभयग, २०७३ 

;|f]t M s]lGb|o tYof+s ljefu,  /fli6«o hgu0fgf, @)^* 
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�ेत्र एकतीकरम:  

सं्यु �ेतगत समी�य र अ्् सय््िभरक �ेतगत लेखयजोखय र एक आपसमय िव�यस र सहकय्रको मयध्मबयट सयझय पदितह� र 
रणनीितह�को एकितत िवकयस गन� त र्  ्ो  �ेत िवसतयरै अगयिड बिढरहकेो छ । सं्यु �ेतगत समी�यकय सयथसयथै �ेती् अनगुमन तथय 
िसकयइको लयिग अवलोकन भमणले सरोकयरवयलयह� सँगसँगै बसेर सहकय्र गन� वयतयवरण मयत त्यर गरेन िक ्सले ्स �ेतलयई अगयिड 
बढरन बयधय अडरचन पु् यररउने अवरोधह�को िववेषण गरी त्समब्धमय आवश्क कय्र गन� वयतयवरण पिन उपलबध गरय्ो । मयिथ उिललिखत 
कयरणह�ले �ेतगत नीितह�को अभ्यस, सहभयिगतय र पयर्िशरतयकय लयिग  संसथयगत सधुयरमय ्ोग्यन पु् यर इरहकेो ्िेख्छ ।  

सरसफयइमय रहेको ठधलो अनरर ह्् द् ्एको:  

२०६८ सयलमय सरस्यइ तथय सववछतय ग�ु ्ोजनयको तजुरमय ह�नभु््य पिहले खयनेपयनी र सरस्यइ सेवयको पह�चँमय ठूलो अ्तर रहकेो िथ्ो 
तर त्प�यतर ्ो अ्तर कम ह�ँ्  ैगइरहकेो छ । ग�ु ्ोजनय तजुरमय प�यतर ्शेभ�र नै मयतय्मक प बदरन गनर सरस्यइ केि््त कय्रकम , पैरवी र 
अिभ्यन, अ्तर–�ेतगत समब्धकय सयथ कय्यर्व्न ग�र्ो । रयिष्् सरस्यइ तथय सववछतय ग�ु ्ोजनयकय न◌ मयगर ्शरक िसदय्तह� मध्े 
एक सथयनी् िनकय्को नेतश् व रहकेो छ जसको नेतश् वमय गयिवस , नगरपयिलकय र िजललय सतरमय सं्यु कय्र सम्व् सिमितह� गठन गरी 
कय्रकम कय्यर्व्न गन� व्वसथय गरेको छ ।  

शहरी खयनेपयनी रथय सरसफयइ नीिर रथय कय भ्कमह�:  

 शहरी तथय नगरपयिलकयह�को खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवय समब्धी बढ्ो चनु◌ितह�लयई समबोधन गनर  शहरी खयनेपयनी तथय सरस्यइ 
नीित, २०६६ ले एक्कश त  शहरी खयनेपयनी तथय सरस्यइ �ेतगत आ्ोजनयको �पमय ्ोजनय त्यरी र कय्यर्व्न गन� रणनीित तथय ि्शय 
िन्�श गरेको छ । नेपयल सरकयरले सनर २००९ मय पयँच वष� वयगमती कय्र ्ोजनय कय्यर्व्नमय ल्यएको िथ्ो  ।  शहरी  ्ोहरमैलय 
व्वसथयपनको लयिग  ्ोहरमैलय व्वसथयपन ऐन , २०१२ लयग ूगरेको छ । भरखरै मयत नेपयल सरकयरले “स्य शहर कय्रकम ” को स�ुवयत 
गरेको छ । जसमय पयँच अव्वह�  ्ोहरमैलय व्वसथयपन , पयनी तथय  ्ोहरपयनी व्वसथयपन , ह�र्यली पबदरन, प्षूण िन््तण र  शहरी 
स◌्््रकरण रहकेय छनर । अिहलेको चनु◌ती भनेको सथयनी् सतरको �मतय अिभवशिद , लगयनी ्ोजनय त्यरी र ती नीितह�को कय्यर्व्न गन� 
कय्र नै हो ।  

अनरर–�ेत्र समबनध :  

मयतश तथय बयल सवयसस् , िश�य, लै र् िगक समयनतय र आिथरक वशिदकय लयिग त् ग�रएकय धेरै ल�्ह� एक आपसमय अ्तसरमबि्धत छनर र 
मयनवकय आधयरभतू आवश्कतय जसतै सरुि�त पयनी, सरस्यइ र सववछतयको पह�चँ वशिद नभएसमम ती ल�् हयिसल ह�न सक्नैनर । 'वयश' �ेत 
िश�य, सवयसस् र सथयनी् िनकय्सँग सयझे्यरी तथय अ्तर-समब्ध सथयपनय गनर स्ल भइरहकेो छ जसले िसधै ि्गो िवकयसको ल�् पयि्मय 
बल पु् यर्यउनेछ ।  

अनररयभिष्् रथय �ेती् सय्े्यरी : 

“सबैकय लयिग सरस्यइ र पयनी ” (SWA) भ्ने अ्तरयरिष्् मञचको नेपयल सयझे्यर हो । ्ो एक अ्तरयरिष्् पहल हो र ्सले खयनेपयनी र 
सरस्यइको पगितमय अवरोध खडय गन� नीित र ्ोजनय , िव�ी्, सचूनय र पयिविधक सह्ोगमय रहकेो अपणूरतयलयई समबोधन ग्रछ । नेपयल  
SWA को कय्रकयरी सिमितको स्स् छ ,  ्सले �ेतगत िवकयस ्ोजनयमय अ्तरयरिष्् अनभुवह�लयई संबोधन गनर सह्ोग गरेको छ । 
सहसयब्ी िवकयस ल�् र ि्गो िवकयसकय ल�्ह�को सयझय पितबदतय परूय गनरको लयिग पिन ्सतय अ्तरयरिष्् सयझे्यरीले सह्ोग 
पु् यरबएकय छनर । 

्सतै �ेती् सतरको सयझे्यरीले पिन सयझय मञच त्यर गन� गित िलएको छ  ।  एउटय उ्यहरण SACoSan हो, जहयँ ्स ्ि�ण एिस्यली 
�ेतकय खयनेपयनी सरस्यइ �ेत हने� म्तीह� भलेय भई सरस्यइमय आ–आ नय ्शेकय पितबदतय व्य गन�, सयमिूहक घोषणय गरी ्ईु सममेलन 
बीचको अविधलयई ि्शय िन्�श गन� ग्रछनर ।   
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षचक ९ : खानेपानी �णालीह��ा सुचा�पन र �्गापन�ा 
षसथषत (NMIP 2014) 

से्ा सुचा� 
रह�ेा २५% 

सामानक मममत 
आबशक� ३६% 

पुनसथामपन 
आबशक� पनन 
२०% 

पुन�नमामण आबशक� १०% 

२.५  �ेत्र चुनौिरह� :  

सेवयको �ि�कोणबयट िवचयर गन� हो भने सेवय नपगुेकयह� समम सेवय पु् यरपउनु , सचुय�पनय र ि्गोपनय सधुयर गनुर पमखु चनु◌ितको �पमय रहकेो 
छ । खयनेपयनी �ेतमय िवगतकय केही ्शकमय पय् भएको िविश� सेवय िवसतयर को उपलिबध  खयस गरी उपभोययह�को सहभयिगतय र 
सवयिम्वको कयरणले भएको हो । िबतेकय ्शकमय खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयको अवसथयमय किमक �पमय सधुयर ह�ँ् यह�ँ्  ैपिन वयसतवमय 
्सले संरचनय र सञचयलन समब्धी थपैु चनु◌ितह� भोगेको ्िेख्छ । ती मखु् चनु◌ितह� ्स पकयर रहकेय छनर: 

खयनेपयनी रथय सरसफयइ सेवयको पह�ँचमय िवदे् कम ्न�:  २०६८ को जनगणनयको तस्य र् कमय खयनेपयनी सेवयको पह�चँमय उललेख् 
िवभे्  ्िेख्छ । ३४ िजललय, धेरैजसो तरयईकय िजललयह�मय, ८५% भ््य बढी पह�चँ,  ३८ िजललयमय ६०–८५%, मध्पि�मयञचल �ेतकय ३ 
पहयडी िजललयमय ६०% भ््य कम पह�चँ ्िेख्छ । तरयईकय ८ िजललयमय सरस्यइ सेवयको पह�चँमय धेरै असमयनतय छ (आधयरभतू सरस्यइ 
३०% भ््य कम) भने २९ िजललयमय ६२% पह�चँ पगुेको ्िेख्छ । ्ो �ेतले ि्गो र िक्य्ती 'वयश' सेवयह�को लयिग नयग�रक हक अिधकयर 
सथयिपत गनर समयनतय र समयवेशी पदितह�लयई केि््त गनुर आवश्क छ । मिहलय , ग�रब र सयमयिजक �पले बिहषकश त समहूह�लयई िनणर्  
पिक्यमय अथरपणूर संलगन तय सिुनि�त गनर आवश्क छ िकनभने ्ो पिक्यले उनीह�को 'वयश' �ेतकय पयथिमकतय पिहचयन गरी उनीह�को 
आवश्कतयलयई समबोधन गनर सघयउ पु् यरगउँछ ।  

सेवय सचुय�पन र ि्गोपनय : सचुय� खयनेपयनी सेवयह�को सिुनि�ततय गनुर 
बढर्ो चनु◌तीको �पमय रहकेो छ । िचत ९ मय ्खेयए जसतै २५ % खयनेपयनी 
तथय सरस्यइ आ्ोजनयह�ले रयरोसँग कय्र गरेको र ३६% 
आ्ोजनयह�लयई सयनो सयमय्् ममरत आवश्क रहकेो ्िेख्छ  । ३९% 
भ््य धेरै आ्ोजनयह�लयई ठूलो ममरत वय सधुयर िवसतयर वय पनुिनरमयरण 
आवश्क रहकेो ्िेख्छ (एनएमआइपी , २०१४) ।  ्ो आकँडयले सरुि�त 
खयनेपयनीमय कय्यर्मक पह�चँ र ि्गोपनय गमभीर �पमय  कमजोर रहकेो 
्खेयउँछ । सरुि�त खयनेपयनी र सरस्यइ सेवयमय पह�चँको मयपन तस्य र् कले 
गनर सिक्छ तर , खयनेपयनी सेवयमय कय्यर्मक पह�चँको कमीकय कयरण 
नेपयलको आधय जनसंख्य िवकयसको लयिग आ नो पणूर �मतय प्ोग 
गनरबयट बिञचत रहकेय छनर  । अपन्व र व्वसथयपनकय लयिग सप� 
पब्धको अभयव , कमजोर ्ोजनय त्यरी र ममरत , अप्यर् �मतय ,  
वयतयवरणी् चनु◌ितह� र सरुि�त  िव�को अभयव मय धेरै खयनेपयनी 
पणयलीह� कयम नगन� अवसथयमय पगुेकय छनर । अिहले ्स �ेतले लगयनी र पह�चँमय वशिद गनरभ््य खयनेपयनी पणयलीह�को कय्र्�तय र 
ि्गोपनय सिुनि�त गन� त र्  ध्यन केि््त गनुर छ ।   

नीिर, संसथय्र खयकय र �ेत्र �मरय: धेरै नीितह�, छ�रएको संसथयगत संरचनय र बह�–कतयर कय्र पणयलीले आ्ोजनय िवतरण गन� 
मोडयिलटी र सयमञजस्ीकरण प्यसको अभयवले के्् र सथयनी् सतरको भिूमकय र िजममेवयरीमय ्ोहोरोपनय ्िेखएको छ । संसथयगत र 
व्वसथयपन �मतय अभयवको िनर्तरतयले पभयवकयरी सञचयलन, ममरत र पनुिनरमयरणमय अडरचन बनी खडय रहकेो ्िेख्छ ।  

�ेत्र िवृी् य्वसथयपन : िव�ी् लगयनीमय �ेती् अस्तलुन, सोतह�को असमयन िवतरण, सोत अ्तरयल र ्यतश िनकय्को ्ोग्यनमय 
ठूलो िनभररतयले ्ो �ेतको  िव�ी् अभयवलयई झलकयउने गरेको छ । ्सको प�रणयमसव�प ठूलय खयलकय आ्ोजनय र कय्रकमह� सम्मय 
समप्न नह�ने रोगबयट पीिडत भएकय छनर । उपभोयय सिमितको महसलु आजरन गन� अस�मतयकय कयरण सयनो ममरत समभयर कय्रमय पिन रयज् 
कोषमय भर परेको ्िेख्छ । ््सैले खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�मय सबैको पह�चँ पु् यर्यउने ल�्मय ठूलो अ्तरयल छ । ्ो �ेतको िव�ी् 
लगयनीमय रयज् बयहकेकय संघसंसथयह�को ्ोग्यन ठूलो रहकेो छ, ्सले ग्यर �ेतगत लगयनी सटीक�पमय प�य लगयउन मुिसकल बनेको छ । 

ठूला मममत 
आबशक� ९% 
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दुर  शहरीकरम :  शहरी जनसंख्य २०६८ मय १७ % रहकेोमय २०७१ मय ३८ .५% जनसंख्य शहरी जनसंख्यको प�रभयषय िभत पनर पगुेको 
्िेख्छ (सथयनी् िवकयस म्तयल् , २०७१) । नगरपयिलकयको संख्य   २०६८ मय ५८ वटय रहकेोमय सो बढेर २०७१ मय २१७ पगुेको छ ।   
नेपयलको गयमीण– शहरी जनसंख्य अनपुयत सनर २०३० मय बरयबरी ह�ने प�ेपण ग�रएको छ (रयिष््  शहरी िवकयस रणनीित , २०७१) । ्सले  
शहरी 'वयश' सेवयह�को सशुयसन, कय्रकिमक ्ोजनय र व्वसथयपनमय एक्मै असर पयन� ्िेख्छ ।  

िचत नं.१० : नेपयलको  शहरीकरमको ्िर  
 
 

 
 

 

 

 

धेरैजसो  शहरी के््ह� अिन्ोिजत , घनय आबय्ी र पिहले ्िेख  नै खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�मय ठूलो चयपमय रहकेय ्िेख्छन  । 
धेरैजसो नगरपयिलकयह�मय कमजोर वयतयवरणी् सरस्यइ सेवयह� र बढर्ो  शहरी वयतयवरणी् हयस पसट ्िेखने प�रणयमह� ह�नर । पभयवकयरी 
िन्मनको अभयवमय अपशोिधत ढल , सेिपटक टर्य र् कबयट िनसकने ्ोहर पयनी र ि्सयज्् ले्ो भिूमगत पयनीकय सोतह� प्िूषत ग्द र 
सयवरजिनक सवयसस्लयई गमभीर जोिखममय पय्द सोझै न्ीमय िवसजरन गन� ग�रएको छ । 

सरसफयइमय प�रमयमयतमक वरिद : रयष्व्यपी �पमय सरस्यइलयई अिभ्यनको �पमय गित ि्ने , समतयमलूक ल�् िनधयररण गन� , सेवयको 
सतरमय प�रमयणय्मक वशिद गन� , पणूर सरस्यइको पयि्को लयिग  शहरी सरस्यइ संरचनय र सेवयह�मय उप्यु लगयनी गन� र सरस्यइको 
उपलिबध र बयनी व्वहयर प�रवतरनको ि्गोपनय धय्न ुचनु◌ितको �पमय रहकेय छनर । ्िुनसे्को सह्ोगमय सञचयिलत गयमीण खयनेपयनी तथय 
सरस्यइ आ्ोजनयको एक भयगको �पमय सनर १९८० ्िेख नै सरस्यइलयई प बदरन ग�र्� आइएको छ भने हयल ्स अिभ्यनको अगवुयई 
'वयश' सम्व् सिमितह�ले ग्द आइरहकेय छनर ।  

पयनीको ्ुमसरर: नेपयलमय �गणतयको मखु् १० कयरणह� मध्े 'वयश'सँग समबि्धत रोगह� रहकेय छनर र पयँच वषर मिुनकय बयलबयिलकय को 
मश् ् ुगरयउनेमय झयडयपखयलय ्ोसो ठूलो रोग हो । िवशेषगरी बषयरतमय झयडयपखयलय प्िूषत पयनी र असववछ खयनयको कयरणले ह�ने ग्रछ ।   
खयनेपयनी परी�ण पकश ्य अव्विसथत र अिन्िमत रहने गरेको छ ।  शहरी खयनेपयनी पणयलीमय पयनीको गणुसतर समब्धी ग�रएको अध््नले 
धेरैजसो पयनी पशोधन के््ह�को अवसथय कमजोर ्खेयएको छ । तरयईकय आठ िजललयको  (नवलपरयसी,किपलवसत,ु िसरयहय, र◌तहट, पसयर, 
सलयरही, कञचनपरु र स्री)   आस�िनक प्षूण चनु◌तीको �पमय रहकेो ्िेख्छ । खयनेपयनी सरु�य ्ोजनयलयई सनर २००६ ्िेख नमनुयको 
�पमय कय्यर्व्न ग�रएको भएतय पिन खयनेपयनी पणयलीको ्ोजनय , कय्यर्व्न र अनगुमन चकमय संसथयगत गन� कय्र बयँक् नै रहकेो  
्िेख्छ । खयनेपयनी गणुसतर िनगरयनी िन्�िशकय , २०७० सवयसस् म्तयल्दयरय पय�रत भएतय पिन अ्तर –�ेत सम्व् र सह्ोगिवनय िठकसँग 
कय्यर्व्न गनर गयहो पन� ्िेख्छ ।  

सेवयको ्ुमसरर : स्लतयको मखु् आधयर मयिनएको समु् य्को मयगमय आधय�रत खयनेपयनी तथय सरस्यइ आ्ोजनय कय्यर्व्न गन� 
पदितले सेवयको पह�चँमय उललेख् वशिद भएतय पिन उपभोयय सिमितबयट पवयह भएको सेवयको गणुसतरमय पण िच्ह लयगेको ्िेख्छ । ्सो 
ह�नमुय खयनेपयनी उपभोयय तथय सरस्यइ सिमितको �मतयको कमीले भएको भ्ने ग�र्छ । ्ी कयरणले ग्यर प्यर् महसलु उठयउन नसकने , 
लेखयको पयर्िशरतय नह�ने र िनबयरक र उपचयरय्मक ममरतको लयिग �मतयको कमी रहकेो अवसथय छ । ्ो अवसथय ह�नमुय पणयलीको अवसथयमय 
रहकेो सीमय जसतै िडजयइनको कमजोरी, अप्यर् चयप, ््नू बहयव र बेग, तटुीपणूर पयइपको आकयरले ग्यर ्ी समस्य भएको पयइ्छ ।  

सनसांषखक� ष्तरण, २०६८ 
 शहरी  

�ामीण 

सनसांषखक� ष्तरण, २०७१ 
 शहरी  

 

�ामीण 

�ाेषपत सनसांषखक� ष्तरण,२०८७ 
 शहरी  

 

�ामीण  
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जलवय्ु प�रवरभन रथय पयनीकय सोरह�को य्वसथयपन : जलवय् ुप�रवतरनको असरकय सयथै भिूमगत पयनीको अिन्ि्तत ्ोहनकय 
कयरणले खयनेपयनीकय  सोतह�को ि्गोपन र पयनीको प�रमयण  घटरने खतरय बढर्ो रहकेो छ । िवशेषगरी घनय बसती भएको कयठमयडौ 
उप््कयमय पयनीलयई प्िूषत गन� , सोतको संर�णमय लयपरवयही गन� , घरय्सी खपतको लयिग पयनीको उप्ोगमय पितसपधयर गन� र िसँचयई र 
औदोिगक प्ोजनको लयिग बढी पयनीको प्ोग गरेको ्िेख्छ । वयतयवरणलयई असर नगन� गरी भिूमगत पयनी कित ्ोहन गनर सिक्छ भ्ने 
सचूनय थोरै मयत पयउन सिकएको अवसथय छ । नेपयल जलवय् ुप�रवतरनको असरकय कयरणले   संकटयस्नयवसथयमय रहेकय मलुकुह�को सचूीमय 
पयँचौ सथयनमय परेको छ (जलवय् ुप�रवतरन संकटयस्नयपन इ्डेकस , सनर २०११) । अप््यिशत जलवय् ुप�रवतरनकय कयरणले बयढी , पिहरोको 
�पमय खयनेपयनीकय सोतह� , संरचनय र कय्र�मतयमय खतरय बिढरहकेो छ । ्स �ेतले जलवय् ुप�रवतरनको असरबयट बचयउन समु् य्को 
अनकूुलन �मतय वशिद गन� , नवीनतम पिविधको उप्ोग गरी पयनीको घरय्सी खपतमय िक्य्ती �पले उप्ोग गन� पिविधको अनकूुलन गनर 
आवश्क रहकेो छ । 
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अध्य् रीन 

�ेत्र नीिर रथय कयनुनी प�रवेश 
 

३.१   नेपयलको सिंवधयन 

नेपयलको संिवधयनको धयरय ३५ को उपधयरय ४ मय सरुि�त खयनेपयनी र सरस्यइको पह�चँलयई मयनव अिधकयरको �पमय प््यभतू ग�रएको छ । 
््सतै धयरय ३० को उपधयरय १ मय प््ेक नयग�रकलयई सवसथ र स्य वयतयवरणमय बयँवन पयउने अिधकयरको प््यभतू गरेको छ भने उपधयरय २ 
मय वयतयवरणी् प्षूण वय हयसबयट ह�ने �ित बयपत पीिडतलयई प्षूकबयट कयननु बमोिजम �ितपिूतर पयउने हक ह�ने उललेख छ ।  

्सैले, संिवधयनमय नै खयनेपयनी र वयतयवरण समब्धी नयग�रकको अिधकयर सप� गरी रयखनेम िव�कय सीिमत ्शेह� िभत नेपयल प्रछ । ्सको 
मतलब प््ेक वषर 'वयश' सेवयह�को वशिदमय रयज्को ्यि््व छ र रयज्को �मतय र सोतको अिधकतम �पमय वशिद गनुरपन� ्िेख्छ । 
संिवधयनमय ्स िकिसमको व्वसथयले हरेक नयग�रकले चयहकेय बेलय र सयमस्रले भ्यउने गरी खयनेपयनी  उपलबध ह�न ुपछर भ्ने बिुझ्छ । अक� 
अथरमय भ््य नयग�रकले ्ी सेवयह� पय् ग्यर िव�ी् वय वसतगुत �पमय सकेको ्ोग्यन पिन गन� अपे�य रयिख्छ ।  

रयिलकय ६ : खयनेपयनी रथय सरसफयइमय अिधकयर समबनधी ्लर धयरमय 

्लर धयरमय खयस रश् 

नयग�रकले िस�ैमँय पयनी पयउन ुपन� । खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह� सबैको सयमस्रिभत पनर आवश्क छ । 
नयग�रकको िव�ी् हिैस्तिभत ह�नपु्रछ वय ््ो सेवय िलन सकने  ह�नपु्रछ । 

्ो अिधकयरले असीिमत पयनीको उप्ोग गनर पयउने अिधकयर 
प्यन गन� । 

अिधकयरको प््यभिूतले प््ेक व्ियले व्ियगत र घरय्सी खपतको लयिग 
प्यर् पयनी पयउन ु प्रछ र वतरमयन र भिवष्कय स्तितह�को लयिग पिन 
चयिह्छ भनी ि्गो त�रकयबयट उप्ोग गन� कुरय महससु गनुर प्रछ । 

्ो अिधकयरले प््ेक व्ियको घरधरुीमय धयरय जडयन 
ह�नपु्रछ । 

खयनेपयनी सेवय घर िभत वय घर आगँनको व�रप�र ह�न ुआवश्क छ । 

पयनी अिधकयरको प््यभिूतले अ्् ्शेको पयनीको 
सोतह�मय अिधकयर ह�ने । 

अ्् ्शेह�को पयनीमय जनतयले ्यबी गनर सक्छनर । ्दिप अ्तरयरिष्् 
कयननुमय सीमयपयरकय पयनीकय सोतह�मय पयनीलयई समयनतय  र उप्यु 
त�रकयले बयँड्यँड गन� र मयनव आवश्कतयलयई पयथिमकतय  ि्न तोकेको 
ह�्छ । 

्ि् कुनै ्शेको जनतयमय खयनेपयनी र सरस्यइ सेवयमय पह�चँ 
पगुकेो छैन भने ््ो ्शेले नयग�रकको अिधकयर हनन गरेको 
ठहन� । 

्स अिधकयरले रयज्ले ्थय समभव सोत सयधनले भ्यएसमम खयनेपयनी र 
सरस्यइको अिधकयरको प््यभिूतकय लयिग सयलयनय उप्यु क्मह�  
चयलने अपे�य रयख्छ । 

सोत : Manual on the Right to Water and Sanitation,  www.cohre.org/manualrtws 

http://www.cohre.org/manualrtws�
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३.२   रयिष्् ्ोजनय रजुभमयको खयकय 

नेपयलमय िवकयस ्ोजनय रयिष्् िवकयस खयकयदयरय िन्�िशत �ेतगत म्तयल्ह�को सह्ोगमय रयिष्् ्ोजनय आ्ोगले तजुरमय गन� ग्रछ । 
अथर म्तयल्ले बजेटको िविन्ोजन र कय्रकम कय्यर्व्न गन� संसथयह�लयई िनकयसय ि्ने ग्रछ र आिथरक सोतको कमीलयई व्वसथयपन 
गनर िवकयस सयझे्यर संसथयह�लयई सम्व् गन� ग्रछ ।  

३.३   �ेत्र नीिर  र कयनुनी खयकय  

नेपयलको 'वयश' �ेत बिल्ो नीित र कयननुी प�रवेशले लैश छ जसलयई ऐन, िन्मयवली, नीित, िन्�िशकय र मयगर् शरनह�ले पश�पोषण गरेकय 
छनर । नीितगत तथय कयननुी खयकयह�को मखु् सयरसं�ेप तल ि्इएको छ ।  

पयनी कर ऐन, २०२३: ्स ऐनले म◌जु् य कयननुह�को अधीनमय रही खयनेपयनी महसलु उठयउने िविधको व्वसथय गरेको छ । ्स पिछ बनेकय 
सबै खयनेपयनी महसलु समबद सबै कयननुह�को छयतय ऐनको �पमय ्ो रहकेो छ । 

जलसोर ऐन, २०४९: जलसोत व्वसथयपनको मलू कयननुको िहसयबले जलउप्ोगको पयथिमकतय तोकेको छ, सोतको सवयिम्व रयज्मय 
रहने व्वसथय गरेको छ, खयनेपयनी उपभोयय संसथयको गठनको पयवधयन र लयइसे्सी् पणयलीको सथयपनय, पयनी प्षूण गनरमय ब््जे, समप्न 
आ्ोजनयह� उपभोयय संसथयह�लयई हसतय्तरण गन� आि् व्वसथय गरेको छ ।  

जलसोर िन्मयवली, २०५०: जलसोत व्वसथयपनको मलू िन्मयवली, खयनेपयनी उपभोयय संसथय ्तयर र लयइसे्स िलने कय्रिविधको त्, 
िजललय जलसोत सिमितको सथयपनय, खयनेपयनी उपभोयय संसथय र लयइसे्स पय् गन�को अिधकयर र कतरव्ह�को त्, घर जगगय पयि् र 
�ितपिूतरको व्वसथय ।  

खयनेपयनी सेवय शुलक उठयउने समबनधी िन्मयवली, २०५१: धयरय जडयन पवयल प�रवतरन गन� कय्रिविध, धयरयको सवयिम्व र ्सको 
सथयनय्तरण, िमटर लगयउने, पणयलीह� र धयरयह�को ममरत, धयरय जडयनको लयिग शलुक र ितनीह�को उठरती समब्धमय व्वसथय गरेको छ ।  

रयिष्् फोहरमदलय य्वसथयपन नीिर, २०५३:  ्ोहरमैलयको व्वसथयपन गन� िजममय सथयनी् िनकय्मय तोकेको,  ्ोहरमैलय लयई सोतको 
�पमय प�रचयलन गन�,  ्ोहरमैलय िनसकने सथयनमय नै कम गन� र  ्ोहरमैलय व्वसथयपनमय सथयनी् समु् य्को सहभयिगतयको पब्ध गरेको छ । 

खयनेपयनी रथय सरसफयइ कय भ्कममय द्र सरकयरी संसथयको सहदयि्रय समबनधी नीिर, २०५३: खयनेपयनी तथय सरस्यइ कय्रकमको 
िडजयइन, कय्यर्व्नमय सहभयिगतय गरयउने मनसय्, �ेतगत कय्रसमपय्न सधुयरको लयिग गैर सरकयरी संसथयको भिूमकय सहजकतयरको �पमय 
ह�ने । 

खयनेपयनी िन्मयवली, २०५५: खयनेपयनी उप्ोगको िन्मन गन�, खयनेपयनी उपभोयय संसथयको गठन र ्तयरकय लयिग कय्रिविध त् गरेको, 
खयनेपयनीको प्ोगमय लयइसे्सी्को व्वसथय, खयनेपयनी प्षूणमय िन््तण र खयनेपयनी गणुसतर मयनक कय्म गन�, उपभोययदयरय सेवयको 
उप्ोगको अवसथयको त्, घर जगगय पयि् र �ितपिूतरको व्वसथय, खयनेपयनीको लयिग महसलु िनधयररण गन� सिमितको गठन गन� व्वसथय ।  

सथयनी् सवय्ृ शयसन ऐन, २०५५: खयनेपयनी तथय सरस्यइको समब्धमय गयिवस, नगरपयिलकय र िजललय िवकयस सिमितको कयम, कतरव् 
र अिधकयर त् गरेको, खयनेपयनी तथय सरस्यइ समब्धी ्ोजनय तजुरमय एवं कय्यर्व्न गन� कय्रिविध त् गरेको ।  

गयमीम खयनेपयनी रथय सरसफयइ रयिष्् नीिर रथय कय्यभनव्न रमनीिर, २०६१ : नीित कथनको व्यपक पब्ध गरेको , खयनेपयनी 
सेवयको सतर त् गरेको, िनणर्  पिक्यमय मिहलय र िवप्न समहूह�को समयवेिशतयकय लयिग आधयर त् गरेको, िविभ्न म्तयल् तथय 
िनकय्ह�कय सयथै खयनेपयनी उपभोयय संसथय, िवदयल्, िवदयथ� र अ्् �ेतगत सरोकयरवयलयह�को भिूमकय र िजममेवयरी प�रभयिषत गरेको, 
सनर २०१७ समम सबैको लयिग आधयरभतू खयनेपयनी तथय सरस्यइ सिुवधय पु् य ररउने  ल�् त् गरेको, गयमीण खयनेपयनी तथय सरस्यइको 
पब्धकय लयिग “मयगमय आधय�रत उदयर तथय रयहतको  िसदय्त” र न्यँ आ्ोजनय कय्यर्व्न ग्यर लयगत सयझे् यरीको िसदय्तको पयलनय, 
जहयँ सरकयर ८०% र १% अिगम नग् स र्कलन सिहत उपभोयय ्ोग्यन २०% को पयबधयन रहकेो छ ।  
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रयिष्् जल ्ोजनय, २०६२: जलसोत �ेतको अलपकयलीन, मध्कयलीन र ्ीघरकयलीन कय्र ्ोजनय त् गरेको, ि्गोपनको लयिग 
वयतयवरणमय ध्यन केि््त, एक्कश त जलसोत व्वसथयपन अवधयरणयको स�ुवयत गरेको ।  

खयनेपयनी ्ुमसरर मयप्ण् रथय कय्यभनव्न िन �्िशकय, २०६२: खयनेपयनी गणुसतरको लयिग मयनकह�को त् गरेको, अनगुमनकय लयिग 
सेवय प्य्क िजममेवयर, िनगरयनीको लयिग सवयसस् म्तयल्कय सथयनी् सतरकय कय्यरल्ह� िजममेवयर, मयगर्शरनले नमनुय परी�णको 
आवशि� र िविध त् गरेको ।  

खयनेपयनी महसुल िनधयभरम र्ो् ऐन, २०६३: खयनेपयनी महसलु िनधयररण आ्ोगको सथयपनय, सेवय प्य्कदयरय उठयइने महसलुको 
िनधयररण गन� अिधकयर, सेवय प्य्कको अनगुमन गन� र मयनकको अनपुयलन भए नभएको सिुनि�त गन� अिधकयर आ्ोगलयई ि्एको ।  

खयनेपयनी य्वसथयपन बो भ् ऐन, २०६३: ्ो ऐनले  शहरी  �ेतकय खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�मय सथयनी् िनकय्ह� र 'वयश' 
संसथयह�को सहभयिगतयमय जोड ि्एको छ । ्ो ऐनले सवय्� र सवत्त खयनेपयनी व्वसथयपन बोडरको सथयपनय र खयनेपयनीकय संरचनय तथय 
समपि�को सवयिम्व गहण गरी खयनेपयनी िवतरणको व्वसथय गरी सरस्यइ सेवय उपलबध गरयउने व्वसथय गरेको छ । ्स ऐनले खयनेपयनी सेवय 
सञचयलकलयई (सयवरजिनकय वय िनजी) खयनेपयनी पणयलीको व्वसथयपन तथय सञचयलन र ममरत समभयर, समपि�को िलिज र् गको लयिग 
लयइसे्स िलनपुन� व्वसथय पिन गरेको छ । ऐनले सरस्यइलयई भने ््ित धेरै ध्यन ि्एको ्िेखँ् नै ।  

 शहरी खयनेपयनी रथय सरसफयइ रयिष्् नीिर, २०६६: ग�रबी ््नूीकरणको लयिग 'वयश' सेवयह�लयई मयध्मको �पमय िलएको, घरय्सी 
चप� पबदरनको लयिग नितजयमय आधय�रत सह्ोगको व्वसथय, लयगत उठरती िसदय्तको अनसुरण,  ्ोहरमैलय  व्वसथयपनको 
िवके््ीकरणको पयवधयन ।  

रविधक ्ोजनयह�: चप�को पबदरन र प्ोगबयट खलुय ि्सयमयु घोषणय , �ेतगत सरोकयरवयलयह�को सयमिूहक प्यसमय जोड, कमश: 
�ेतगत एकतीकरण र संसथयगत �मतय िवकयस ।  

सरसफयइ रथय सववचरय ्ु� ्ोजनय, २०६८: सथयनी् िनकय्ह�को नेतश् व, के््, �ेत, िजललय, नगर र गयिवस सतरमय सम्व् गन� सं््त, 
खलुय ि्सयमयुको घोषणय पणूर सरस्यइको पसथयन िब््,ु खलुय ि्सयमयु घोषणय गनर  सरोकयरवयलयह� बीच लयगत सयझे्यरी एवं बयँड्यँटको 
स�ुवयत भएको ।  

खयनेपयनी रथय सरसफयइ सहल्यनी िन �्िशकय, २०६९: सरकयर र उपभोययको लगयनी अनपुयत (७०:३०%) ह�ने पयवधयन, सहरो्मखु 
बजयरह�मय खयनेपयनीको सतरमय सधुयर गन�, पयिविधक �पमय जिटल आ्ोजनय ्स अ्तगरत सञचयलन गनर पो्सयिहत ग�रने ।  

सुखखय �ेत खयनेपयनी रथय सरसफयइ र्ोजनय कय्यभनव्न िन �्िशकय, २०६९: सखुखय �ेतको प�रभयषय, आ्ोजनय छन◌टको 
मयप्णड, आ्ोजनयकय िक्यकलयपह�, आ्ोजनयको लयगत तथय लगयनीकय सोतह� र आ्ोजनय कय्यर्व्नको लयिग संसथयगत व्वसथय ।  

खयनेपयनी सेवय सञचयलन िन �्िशकय, २०६९: खयनेपयनी तथय ढल िनकयस िवभयगलयई सेवय  प्य्कह�को कय र्कलयपह�को िनरी�ण, 
अनगुमन, लेखयजोखय, प्रवे�ण र िन्मन गन�, सेवय प्य्कह�को आविधक चनुयव, सेवय प्य्कह�ले लेखय परी�ण गरयउन ुपन� बयध्य्मक 
व्वसथय, िवभयगको पवूर सवीकश ितिबनय खयनेपयनी पणयलीकय संरचनयह�लयई तोडमोड गनर नपयइने, प््ेक सेवय प्य्कले सबै िक्यकलयपह� 
अदयविधक गरी वयिषरक पितवे्न खयनेपयनी तथय सरस्यइ (सब)िडिभजन वय िवभयगमय पेश गनुरपन� व्वसथय । 
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िचत ११: �ेत्र कयनुनी एवं नीिर्र खयकय 

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

of]hgfx¿ 

dfkb08, 
lgb]{lzsf 

tyf 
dfu{bz{g 

gLlt tyf 
/0fgLltx¿ 

 

P]g 

 

u7g 
cfb]zx¿ 

 

of]hgfx¿ 

kfgL s/ P]g, @)@# 
g]kfn vfg]kfgL ;+:yfg P]g, @)$^ 
hn;|f]t P]g, @)$( 
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, @)^* 
 

/fli6«o hn;|f]t /0fgLlt, @)%( 
u|fdL0f vfg]kfgL ;/;kmfO gLlt / /0fgLlt,@)^! 
;x/L vfg]kfgL ;/;kmfO gLlt, @)^^ 
hnjfo' kl/jt{g /fli6«o gLlt, @)^* 

u|fdL0f vfg]kfgL sf]if -u7g cfb]z, @)%@_ 
d]nDrL vfg]kfgL ljsf; ;ldlt -u7g cfb]z, 
@)%%_ 
afUdtL ;Eotf PsLs[t ljsf; ;ldlt -u7g 
cfb]z, @)^#_ 
 
 u|f=vf=k|0ffnL l8hfOg dfu{bz{g, @)%(  
/fli6o vfg]kfgL u'0f:t/ dfkb08, @)^@ 
;xnufgL vfkfcf sfof{Gjog lgb]{lzsf, @)^( 
Vfg]kfgL ;]jf ;~rfng lgb]{lzsf, @)^( 
;'Vvf If]q vfkfcf sfof{Gjog lgb]{lzsf, @)^( 
cf]aLP dfu{bz{g, @)&! 

/fli6«o hn of]hgf, @)^@ 
afUdtL sfo{ of]hgf, @)^^ 
;/;kmfO tyf :jR5tf u'? of]hgf, @)^* 

jt{dfg sfg'gL k|fjwfgx¿, gLlt, /0fgLlt / 
of]hgfx¿ 

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO /fli6«o gLlt, -d:of}bf_ 
 

 

PsLs[t hn;|f]t P]g -k|s[of z'?_ 
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO P]g -d:of}bf_ 
 

;/;kmfO Pj+ :jR5tf u'?of]hgf, -;+zf]wg_ 
If]qut ljsf; of]hgf -d:of}bf_  
hnjfo' kl/jt{g k'gp{TyfgzLn vfkf ;'/Iff 
of]hgf, -d:of}bf_ 

Vffg]kfgL k|0ffnL l8hfOg dfu{bz{g  
-;+zf]wg_ 
k"0f{ ;/;kmfO dfu{bz{g, -d:of}bf_ 
;fj{hlgs zf}rfno dfu{bz{g, -d:of}bf_ 
hnpkof]u u'?of]hgf tof/L lgb]{lzsf,  
-d:of}bf_ 
 

hn;|f]t lgodfjnL, @)%) 
खानेपानी महशलु �नयमावल�, २०५०  
jftfj/0f ;+/If0f lgodfjnL, @)%$ 
vfg]kfgL lgodfjnL, @)%% 
sf7df08f} pkTosf vfg]kfgL Joj:yfkgaf]8{ 
lgodfjnL, @)^$ 
kmf]x/d}nf Joj:yfkg lgodfjnL, @)&) 

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

lgodfjnL 
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३.४   अनररयभिष्् पिरबदरय र समबनध 
३.४.१   सबदकय लयि् सरसफयइ र पयनी  

सबैकय लयिग सरस्यइ र खयनेपयनी (SWA) ९० िवकयसशील रयष्ह�कय सरकयर, ्यतश िनकय्, नयग�रक संसथय र अ्् िवकयस 
सयझे् यरह�सँग सयथसयथै कय्र गरी रयजनीितक नेतश् वलयई उ्पेरक  र कय्र-जबय््िेहतयमय सधुयर र पभयवकयरी �पमय सोतको उप्ोग गन� 
िव�व्यपी सयझे्यरी हो । सयझे् यरह�ले सरुि�त खयनेपयनी र प्यर् सरस्यइ सेवय सबैको पह�चँमय पु् यरसउन सयझय �ि�कोणले कय्र गछरनर । रयष् 
र संसथयह�ले िमलेर कय्र ग्यर धेरै पयि् गनर सकछनर भ्ने कुरय मनन ग्द SWA ले सयझय मलू् र मय््तयमय आधय�रत रही कय्यर्व्नकय लयिग 
पयर्श�, जबय््हेी र उपलिबधमलूक खयकय प्यन ग्रछ । बय� सह्ोग गन� िनकय्ह�ले सरस्यइको लयिग िव�ी् वशिद गन� पितबदतय 
गरेकय छनर र अथर म्तीह�लयई पिन घरेल ुसोतह�मय वशिद गनर आ�यन गरेको छ (SWA उवच सतरको बैठक, SWA HLM 2014) ।  

३.४.२   ्ि�म एिस्यली सरसफयइ सममेलन  

्ि�ण एिस्यली रयष्ह�को सरस्यइ सममेलन (सयकोसयन) सरकयरको अगवुयइमय प््ेक २ वषरमय पयलैपयलो गरी ्ि�ण एिस्यली 
रयष्ह�दयरय आ्ोजनय ग�रने सममेलन हो । ्स सममलेनले सरस्यइ �ेतमय हयिसल ग�रएकय पगितलयई छल्ल तथय समी�य गनुरकय सयथै 
्ि�ण एिस्यली रयष्कय सरकयरह�ले सरस्यइ �ेतमय पु् यरनएको टेवयलयई मलू्य र् कन  गन� अवसर प्यन गन� गरेको छ । ्स सममलेनको 
पिक्यले रयजनीितक �ेतमय समते सरस्यइलयई पयथिमक मदुयकय �पमय सथयिपत गनर मदत गरेको छ । ्स सममलेनको पमखु उदशे् ्ि�ण 
एिस्यमय सरस्यइ पबदरनको मदुयलयई गित प्यन गरी समु् य्कय मयिनसह�को जीवन सतरमय सधुयर ल्यउन ुरहकेो छ । अकटोबर २०१३ मय 
कयठमयडौमय समप्न पयँचौ सममेलनले ्ि�ण एिस्यलयई सनर  २०२३ समममय खलुय ि्सयमयु पयन� र  ि्गो वयतयवरणी् सरस्यइ त र्  अिघ 
बढरने “कयठमयडौ घोषणय–पत” जयरी गरेको िथ्ो । भखररै ब र् गलय्शेको ढयकयमय जनवरी २०१६ मय आ्ोिजत छैठौ ‘सयकोसयन’ सममलेनले 
अिघललय सममलेनकय स र्कलपह�लयई पनु: जोड ि्ँ्  ैसमप्न भएको छ ।   

३.४.३   िव� सवयसस् सङ््ठन–्ुिनसेफ सं्ुय अनु्मन कय भ्कम  

खयनेपयनी र सरस्यइकय लयिग सरकयरसँगको सहकय्रमय िव� सवयसस् स र् गठन र ्िुनसे्को अगवुयइमय सञचयिलत सं्यु अनगुमन कय्रकम 
(JMP) सं्यु रयष्संघको  आिधकय�रक सं््त हो जसले सहसयब्ी िवकयस ल�् ७ को सहय्क ल�् ७ (ग) खयनेपयनी तथय सरस्यइसँग 
समबि्धत पगितलयई अनगुमन गन� कय्र ग्रछ । ्ो एउटय रयिष््, �ेती् र िव�व्यपी खयनेपयनीकय िविभ्न सोतह� र सरस्यइकय सेवयह�को 
उप्ोगको पितवे्न मयत होइन िक ्सले �ेतमय अनगुमनको लयिग ती ्शेह�को प्यसमय सह्ोग गन�, सचूनयमय आधय�रत ्ोजनय तथय 
व्वसथयपन, सचूकय र् क तजुरमयको लयिग पमयिणक भिूमकय र खयनेपयनी र सरस्यइको सेवयमय पह�चँ नपगुकेो जनसंख्यको त र् बयट पैरवी गन� 
ग्रछ ।    

३.४.४   सहसयब्ी िवकयस ल�्ह� 

सहसयब्ी िवकयसकय ल�्ह�को पगित मयपन गनरलयई आठ ल�् र १८ उपल�्ह�को ४८ परूक पयिविधक सचूकय र् कह� अ्तरयरिष्् 
सतरमय सहमित ग�रएको िथ्ो । ्ी सचूकय र् कह�लयई अनसुरण गनर ्एुन, आइएमए्, ओइसीडी र िव� बैककय िव�ह�ले सहमित जनयएकय 
िथए । सहसयब्ी िवकयस ल�्को ल�् ७ खयनेपयनी तथय सरस्यइसँग समबि्धत छ र “वयतयवरणी् ि्गोपनयको सिुनि�ततय” को लयिग 
तजुरमय ग�रएको िथ्ो । ्सकय तीन सहय्क ल�् र ८ सचूकय र् कह� िथए । ितनीह� मध्े केवल ल�् १० र  सहय्क ल�् ३० र ३१ 
खयनेपयनी तथय सरस्यइसँग समबि्धत िथए । 

सरस्यइमय नेपयल पछयिड प�ररहकेो िथ्ो, सहसयब्ी िवकयस ल�् ्ुत खयकय (MAF, 2013) त्यर गरी सनर २०१५ समम सरस्यइको 
पगितलयई तीब पयनर प्यर् सोतह�को प�रचयलन ग�रएको िथ्ो । नेपयलले खयनेपयनी तथय सरस्यइको ल�्लयई पयर गरेको छ ्दिप सं्यु 
अनगुमन कय्रकम (JMP) को पितवे्नले अझ ै नेपयलको सरस्यइको ल�् पयि्मय पछयिड रहकेो ्खेयएको छ (JMP मस्◌्य  पितवे्न, 
२०१६) । रयिष्् र JMP कय प�रभयषय, आधयर तस्य र् क र ्लसव�प  लि�त अ र्कह� बीचमय केही आधयरभतू िभ्नतयह� छनर, ्दिप 
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पिछललो पितवे्न पिन रयिष्् तस्य र् कह� मै आधय�रत छ ।  

अबको बय्ो : क) पभयवकयरी सम्व् र िसनज�को लयिग बिल्ो �ेतगत आबदतय, �ेतगत व्वसथयपन सचूनय पणयली, �ेतगत 
एकतीकरण, रयिष्् र �ेती् सतरमय अवलोकन भमण र अिभलेखीकरण गनुरपन�, ख) पणयली र सेवयह�को पभयवकयरी कय्र र सधुयरको लयिग 
समपि� व्वसथयपन, ग) कभरेजको गणुसतर र सवीकय्र सचूकय र् कको आधयरमय कभरेजको पनुपर�रभयषय, घ) ल�् पयि्को लयिग सोत सयधन र 
स्तिुलत वशिदको लयिग समयन िवतरण, ्) नीितको कय्यर्व्नको पभयवकयरी अनगुमनको लयिग ग�रबको गणनय र नकसय र् कन, च)  शहरी 
सरस्यइमय ध्यन,  छ) सथयनी् िनकय्कय सयथै समु् य्कय समहूह�को �मतय अिभवशिद र उ्पेरणय, ज) सेवय प्य्कलयई उ्पेरणय झ ) 
रयिष्् सयथसयथै िव� 'वयश' पितवे्नह�मय सयमञजस्ीकरण । 

३.४.५   ि््ो िवकयस ल�्ह�  

सं्यु रयष्संघले सहसयब्ी िवकयस ल�्लयई पछर  ्यउन भिवष्को िवकयससँग समबि्धत ल�् तथय उप–ल�्ह� त् गरी ि्गो िवकयसकय 
ल�्ह� (SDG) तजुरमय गरेको छ। १७ वटय ि्गो िवकयसकय ल�्ह�कय १६९ उप–ल�्ह�ले मह्वकयं�ी न्यँ अ्तरयरिष्् िवकयसकय 
मदुयलयई ्शयरउँछ । ितनीह� ि्गो िवकयसकय आिथरक, सयमयिजक र वयतयवरणी् तीन आ्यमह�सँग एक्कश त, अिवभयज् र स्तिुलत छनर । 

िचत नं. १२ : खयनेपयनी रथय सरसफयइमय ि््ो िवकयस ल�्ह�  
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्ी ल�् र उप–ल�्ह� मय र् त ि्गो िवकयस ल�्ह�ले मह्वकयं�ी र �पय्त�रत �ि� त् गरेको छ – ग�रबी, भोकमरी, रोग र अभयवबयट 
मयु संसयर जहयँ सबैको जीवन ्सटयउन सकोसर । एउटय संसयर जहयँ सरुि�त खयनेपयनी र सरस्यइ, सधुय�रएको सववछतयको प््यभिूत र प्यर्, 
सरुि�त, िक्य्ती र पोिषलो खयद प्यथर पय् गन� मयनव अिधकयरको पितबदतय परूय ग�रएको होसर । ि्गो िबकयसकय १७ ल�्ह� मध्े 
'वयश' छैठौ ल�्मय समयवेश ग�रएको छ । 

ि्गो िवकयसकय ल�्ह� एक्कश त, अिवभयज् र िव�व्यपी पकश ितकय छनर  । ्शे कयल र प�रिसथितज्् वयसतिवकतय, �मतय, िवकयसको सतर 
तथय समबि्धत ्शेको पयथिमकतय, नीित र कयननु-मैती ह�नेगरी कय्यर्व्न ग�रने भएकैले ती ल�्ह� सवरत गय� पिन छनर  ।  हरेक ्शेकय 
सरकयरह�ले िव�व्यपी आकयँ�यह�मय आधय�रत ह�ँ् ,ै तर आ नै वसतगुत प�रवेशमय रहरे रयिष्् ल�्ह� तोकन सकछनर  । ती ल�्ह� 
आकयँ�यकयरी र िव�व्यपी गरी ्ईु वगरमय प�रभयिषत ग�रएकय छनर  । ््सतै, हरेक सरकयरह�ले ्ी ल�्ह�लयई कसरी रयिष्् ्ोजनय पकश ्य, 
नीित तथय रणनीितह�मय समय्ोजन गन� भ्ने िनणर्  िलने छनर । 

३.४.६   िवप्् जोिखम न ध्नीकरमकय लयि् सेण्यइ खयकय (२०१५–२०३०) 

्ो खयकयलयई मयचर  २०१५ मय सेणडयइ, जयपयनमय समप्न सं्यु रयष्संघको  तेसो िवप्र जोिखम ््नूीकरण सममलेनमय अनसुरण ग�रएको  
िथ्ो । नेपयल पिन ्ो खयकयको हसतय�रकतयर हो । ्ो नै सनर २०१५ प�य्को िवकयस एजेणडयको मखु् संझ◌तय हो । उदयरकय लयिग �ोगो 
खयकय (२००५–२०१५) जसलयई सेणडयइ खयकयको आधयरको �पमय िलइ्छ कुनै उललेखनी् कय्रिबनय नै अ्त भएको िथ्ो ।  

्ो खयकय सव्ं सेवी पकश ितको हो  र संझ◌तय बयध्य्मक होइन, िवप्र जोिखम ््नू गनर रयज्को भिूमकय पमखु ह�्छ र ््ो िजममेवयरी अ्् 
सरोकयरवयलयह�मय बयँड्यँट ग�र्छ ।  

सेण्यइ खयकयकय चयर पयथिमक कय भ्बँु्यह�: न्यँ िवप्र जोिखमह�को रोकथयम एवं म◌जु् य िवप्र जोिखमह�को ््नूीकरणकय लयिग 
िनमन चयर पयथिमक कय्र्ोजनय खयकय सझुयइएको छ :  

• िवप्र जोिखमको बझुयइ 

• िवप्र जोिखमलयई व्वसथयपन गनर िवप्र जोिखम कय्रको सबलीकरण गन�  

• िवप्र पितरोधी पवूयरधयरह�  शजनय गनर िवप्र जोिखम ््नूीकरणमय लगयनी गन� 

• पभयवकयरी उदयर तथय रयहतको  लयिग िवप्र पवूरत्यरी स�ुढ पयन� र पनुलयरभ, पनुसथयरपनय र पनु:िनमयरण ग्यर “अझै रयरो िनमयरण 
(BBB)” िसदय्त अपनयउने । 
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अध्य् चयर 

वरभमयन ससंथय्र खयकय 

४.१ मुख् ससंथयह�  

४.१.१ नेपयल सरकयर  

नेपयलमय 'वयश' �ेतमय तीन म्तयल्ह�, गैर सरकयरी िनकय्, नयग�रक समयज र िनजी �ेतले के््, �ेत, िजललय, नगरपयिलकय र गयिवस सतरमय 
कय्ररत छनर ।   

खयनेपयनी रथय सरसफयइ मनतयल् (खयपयसम) : ्ो म्तयल् 'वयश' �ेतको नेतश् व गन� मखु् म्तयल् हो  र ्सले नै 'वयश' नीित तथय 
्ोजनयह�कय सयथसयथै  ्ोजनयको त्यरी, कय्यर्व्न, िन्मन अनगुमन तथय कय्रकमह�को मलू्य र् कन गन� ग्रछ ।  

िचत नं. १३ : मौजु्य 'वयश' संसथय्र खयकय 
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खयनेपयनी रथय ढल िनकयस िवदय् (खयपयढिनिव): खयनेपयनी तथय सरस्यइ म्तयल् अ्तगरत रहकेो ्ो िवभयग ्ो �ेतलयई नेतश् व गन� 
्वैु गयमीण तथय  शहरी �ेतको खयनेपयनी तथय सरस्यइ आ्ोजनयह�को ्ोजनय तजुरमय कय्यर्व्न गन� परुयनो र िवशेष समिपरत िनकय् हो । 
अधर– शहरी  �ेतमय सनर २००१ ्िेख एिस्यली िवकयस बैकको सह्ोगमय सयनय  शहरी  खयनेपयनी तथय सरस्यइ �ेतगत आ्ोजनयह� 
कय्यर्व्न ग्द आइरहकेो छ । ्स िवभयग अ्तगरत  ५ �ेती् कय्यरल् र ७० िजललयह�मय िडिभजन/ सब–िडिभजन कय्यरल्ह� रहकेय  
छनर ।  ्स िवभयगको बिल्ो प� भनेको १७०० भ््य बढी पयिविधक, सयमयिजक, िव�ी्, पशयसिनक र 'वयश' व्वसथयपन िवष् �ेतकय ्� 
जनसयधन ह�न ुहो ।  

शहरी िवकयस मनतयल् (सिवम): ्ो म्तयल् नगरपयिलकयह�को एक्कश त  शहरी ्ोजनय र िवकयसकय लयिग  शहरी पवूयरधयर िनमयरण गन� 
िजममे्यर िनकय् हो ।  

शहरी िवकयस रथय दवन िनमयभम िवदय् :  शहरी  िवकयस म्तयल् अ्तगरतको ्ो िवभयगले एिस्यली िवकयस ब�कको सह्ोगमय 
सञचयिलत ्ोसो  शहरी  एक्कश त  शहरी  वयतयवरणी् सधुयर आ्ोजनय र एक्कश त  शहरी  िवकयस आ्ोजनय जहयँ खयनेपयनी, ढल तथय 
नयलीह�को िनमयरण कय्र मखु् अव्वको �पमय रहकेय छनर । ्ी आ्ोजनयह�को िवकयस  र सपु�रवे�ण गनर खयनेपयनी समब्धी पयिविधक 
तथय इि्जिन्�र र् ग जनशिय भने िवभयगमय शू् ् नै रहकेो छ । 

संघी् मयिमलय रथय सथयनी् िवकयस मनतयल् (संमयसथयिवम) : ्ो म्तयल् सथयनी् सवय्� शयसन ऐन, २०५५ अनसुयर सथयनी् 
शयसन र िवकयसको लयिग िजममे्यर िनकय् हो । ्ो म्तयल् एक हजयरभ््य कम जनसंख्य भएको �ेतमय 'वयश' आ्ोजनयह�को ्ोजनय 
त्यरी र कय्यर्व्न गन� मखु् िनकय् पिन हो । हयल ्ो म्तयल्ले ि्िनस सरकयरको िव�ी् अनु् यनमय सञचयिलत– गयमीण खयनेपयनी तथय 
सरस्यइ कय्रकम–पि�म नेपयल (RWSSP WN) र गयमीण जलसोत व्वसथयपन कय्रकम (RVWRMP) को ्ोसो चरण समप्न गरी 
हयल तेसो चरण कय्यर्व्न ग�ररहकेो छ । गयमीण खयनेपयनी तथय सरस्यइ कय्रकम–पि�म नेपयलले 'वयश' �ेतमय कय्र ग्रछ भने गयमीण 
जलसोत व्वसथयपन कय्रकमले 'वयश' मखु् अव्वको �पमय बह�–�ेती् कय्रकम कय्यर्व्न ग्रछ ।  

सथयनी् पधवयभधयर िवकयस रथय कर िष स्क िवदय् (्ोली्यर): ्स िवभयगले सथयनी् सतरमय 'वयश' आ्ोजनयह� िजललय पयिविधक 
कय्यरल् (डीटीओ) मय र् त कय्यर्व्न गन� ग्रछ ।  

सथयनी् िनकय्ह�: िजललय िवकयस सिमित (िजिवस), नगरपयिलकय, गयउँ िवकयस सिमित (गयिवस) सथयनी् िनकय्ह� ह�न र ्ी 
िनकय्ह� सथयनी् सवय्� शयसन ऐन, २०५५ बयट सञचयलन ह�ने ग्रछनर र िवकेि््त सहभयिगतय्मक ्ोजनय, अनगुमन पिक्यकय 
आधयरमय सथयनी् िवकयसको ्ोजनय िनमयरण, व्वसथयपन र सम्व् गनर िजममे्यर रहकेय छनर । ्ो ऐनले सथयनी् िनकय्ह�लयई आ–आ नो 
�ेतिभत खयनेपयनी तथय सरस्यइ कय्रकमह� सयमयिजक र रयजनीितक िजममे्यरीको �पमय िवकयस र कय्यर्व्न गन� पयवधयन रयखकेो छ ।  

सथयनी् 'वयश' समनव् सिमिरह� : 'वयश' सम्व् सिमितह� िजललय (डी'वयश'सीसी), नगरपयिलकय (एम'वयश'सीसी) र गयिवस 
(िभ'वयश'िससी) ले सथयनी् 'वयश' ्ोजनय त्यरीमय सरोकयरवयलह�सँग सह्ोगको लयिग सम्व् गन� र सथयनी् ्ोजनयह�को पभयवकयरी  
�पमय कय्यर्व्न गन� िजममे्यरी रहकेो छ ।  

सवयसस् मनतयल् : ्स म्तयल्को 'वयश'मय मखु् भिूमकय भनेको पयनीको गणुसतरमय िनगरयनी र िवप्रको सम्मय सवयसस् तथय सववछतय 
पबदरन गरी उदयर तथय रयहत कय्र  गनुर रहकेो छ । ्स म्तयल्ले सथयनी् सतरमय उप्ोगको लयिग पयनीको गणुसतर िनगरयनी गन� िन्�िशकय 
त्यर गरेको छ र पयनीको गणुसतर मयनक पयलन भए नभएको पितवे्न पिन गन� ग्रछ । 'वयश' सेवयह�मय ्ो कय्रकय लयिग रयिष्् सवयसस् 
�ेतगत ्ोजनय (सनर २०११–२०१५) ले िन्�िशत गरेको छ ।  

िश�य मनतयल् : िश�य म्तयल्को मखु् भिूमकय िवदयल्मय 'वयश' पबदरन गन� र 'वयश' सेवयह�को लयिग पयठर्कमको िवकयस र शिै�क 
अभ्यस गरयउन ुहो ।  म्तयल्ले बयल–मैती िवदयल्को अवधयरणय सनर २०१० मय कय्यर्व्नमय ल्यएको िथ्ो । 'वयश' सेवयह�को मयनक 
र सयबनु पयनीले हयत धनेु अभ्यसको बयल–मैती मयनक त्यर गरेको िथ्ो जनु पिछ िवदयल्मय 'वयश' (WinS) कय्रकमको मयध्मले 
सबलीकरण ग�रएको छ । 
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वयरयवरम मनतयल् : वयतयवरणी् असर लेखयजोखय र  ्ोहरपयनी गणुसतर मयनक (Standards) जसतय िवष्ह� ्स म्तयल्को कय्र 
�ेतिभत रहकेय छनर ।  

४.१.२  खयनेपयनी उपदोयय सिमिर, खयनेपयनी बो भ्, नेपयल खयनेपयनी संसथयन र 'वयश' य्वसथयपन िनकय्ह� 

खयनेपयनी उपदोयय रथय सरसफयइ सिमिरह� : खयनेपयनी उपभोयय संसथयह� (WUA) जलसोत ऐन, २०४९ र जलसोत िन्मयवली 
२०५० तथय खयनेपयनी िन्मयवली, २०५५ अ्तगरत िजललय जलसोत सिमितमय ्तयर भएपिछ मयत अिसत्वमय आउने संसथयह� ह�नर । 
खयनेपयनी उपभोयय संसथयको कय्रकयरी िनकय्को �पमय खयनेपयनी उपभोयय तथय सरस्यइ सिमितह� रह्छनर र आ्ोजनयको सञचयलन र 
ममरत समभयरको िजममेवयरी िन्म, कयननु अनसुयर सवअनगुमन र जबय््हेतय पिन उनीह�मय नै रहकेो छ । खयनेपयनी उपभोयय तथय सरस्यइ 
सिमितमय कमतीमय पिन ३३% मिहलय लगय्त िवप्न समहूबयट पितिनिध्व ह�नपुन� पयवधयन छ  । उपभोयय सिमितह�ले िजललय ्िेख 
के््सममै महयस र् घह� गठन गनर स्ल भएकय छनर ।  

गयमीम खयनेपयनी रथय सरसफयइ कोष िवकयस सिमिर: ्ो खयनेपयनी तथय सरस्यइ म्तयल् अ्तगरतको एउटय सवय्� िनकय् हो । 
आ नै गठन आ्शे अ्तगरत सथयपनय भई िव� ब�कको िव�ी् सह्ोगमय सयनय गयमीण खयनेपयनी तथय सरस्यइ आ्ोजनयह� समु् य्ह�लयई 
नै 'वयश' सेवयह�को ्ोजनय त्यरी, व्वसथयपन र अनगुमन गनर सह्ोग गरी कय्यर्व्न गन� ग�र्छ ।  

नेपयल खयनेपयनी संसथयन : सयवरजिनक सेवय प्य्क संसथयको �पमय नेपयल खयनेपयनी संसथयन ऐन, २०४६ अ्तगरत ्स संसथयको सथयपनय 
भई हयल कयठमयडौ उप््कय बयिहरकय २२ नगरह� र १ गयिवस �ेतमय सञचयलन तथय ममरत समभयर गन� ग्रछ । ्सको कय्र �ेत केही  
शहरह�मय खयनेपयनी तथय ढल िनकयस िवभयग र व्वसथयपन बोडर सँग खिपटन गएको छ ।  

खयनेपयनी य्वसथयपन बो भ् : खयनेपयनी व्वसथयपन बोडर ऐन, २०६३ अनसुयर ्सको कय्र �ेत महयनगर, उपमहयनगर र नगरपयिलकयह� 
िभत प्रछ । बोडरले खयनेपयनी तथय सरस्यइ पणयलीमय सधुयर गनर आ नो पणयली �ेत िभत िवशेष  नीित तजुरमय गरी लयग ूगनर  सकने  व्वसथय  
छ । ्स ऐन अ्तगरत कयठमयडौ उप््कयकय अलयवय  भरतपरु, टौडयडय, धरयन र कयभ ेउप््कय खयनेपयनी व्वसथयपन बोडरह� सथयिपत  भएकय 
छनर ।   

कयठमयडौ उप््कयमय खयनेपयनी  तथय ढल सेवय सञचयलन र व्वसथयपनको लयिग कयठमयडौ उप््कय खयनेपयनी व्वसथयपन बोडरसँग ३० 
वषरको लयिग लयइसे्स र िलज संझ◌तय गरी सञचयलन गन� गरी कमपनी  ऐन अनसुयर २०६३ सयलमय कयठमयडौ  उप््कय खयनेपयनी िलिमटेड 
सथयपनय भएको छ । ्ो सयवरजिनक  िनजी सयझे्यरी ढयँचयमय सञचयलनमय रहकेोछ । ्ो एउटय सञचयलक हो जसले कयठमयडौ उप््कयको 
खयनेपयनी व्वसथयपन बोडरसँग िलजमय िलएको सबै समपि�को ममरतसमभयर गन� िजममेवयरी पिन िलएकोछ । 

४.१.३   द्हसरकयरी रथय नय्�रक संसथयह� 

द्हसरकयरी संसथयह�: ्ो �ेत  िवकयस ्ोजनयले गैर सरकयरी संसथयह�को तीन मखु् भिूमकय कलपनय गरेको छ । ती ्स पकयर छनर: (क) 
'वयश' सेवयको पह�चँ नपगुकेो सथयनमय ग�रबह�लयई 'वयश' सेवय पु् यरनउन सह्ोग गन�, (ख) उपभोयय र नयग�रक समयजसँग सयझे्यरी गरी ्स 
�ेतकय नीित तथय अभ्यसह�मय पभयव पयन� र सयवरजिनक �ेतलयई जबय््हेी  बनयउने, (ग) ्स  �ेतमय अ्तरयरिष्् गैर सरकयरी संसथयबयट 
�यन र नवीनतम पिविधह� िभ�्यउने,  

नेपयल 'वयश' एलयएनस: ्ो ६० भ््य बढी 'वयश' �ेत समबद रयिष्् तथय अ्तरयरिष्् गैसस तथय व्ियह�को समहू हो  । ्सले खयनेपयनी 
र सरस्यइकय लयिग पैरवी र जनचेतनय अिभवशिदकय लयिग कयम ग्द आएको छ  । सयथै ्सले �ेतगत सधुयर र िवकयसकय लयिग सचूनय आ्यन -
प्यन तथय �यनको उप्ोगको पबधरन कय लयिग कयम ग्द आएको छ । 

उपदोयय महयसङ्घह�: िजललय ्िेख के््समम सञजयल िवसतयर भएकय महयस र् घह�ले समयबेसी, पयर्श� र जवय््हेी खयनेपयनी तथय 
सरस्यइ �ेतको िवकयसकय  लयिग पैरवी ग्रछनर  । ितनको ध्े् भनेको मलुकु भ�रकय खयनेपयनी सरस्यइ उपभोयय सिमितह�को सचेतनय 
बढयउँ् ैर ितनको 'वयश' अिधकयरह� सिुनि�त गनर सशियकरण ग्द अिधकयरको संर�ण गनुर हो  । नीित िनमयरण एवं िनणर्  पकश ्यमय 
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उपभोययह�को पह�चँकय लयिग पिन पैरवी ग्रछनर  । खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�को सचुय�पन तथय ि्गोपनकय लयिग सबै �ेतगत 
िनकय्ह� बीचको समयबेसी सहभयिगतय र सहकय्रमय नै ्सको स्लतय िनभरर ग्रछ । 

नय्�रक समयज : नयग�रक समयजको अवधयरणय अ्तगरत िनजी, सव्म  सेवी, गैहनय्यमखुी, सयमु् यि्क संसथयह� तथय अिसत्वमय रहकेय 
िविभ्न औपचय�रक एवं अन◌पचय�रक समहूह� समिेट्छनर  । नयग�रक समयज व्िय तथय संसथयह�कय अन◌पचय�रक र खकुुलय समहू वय 
सञजयल ह�नर भने गैससह� िनि�त उदशे् सयथ कयननु अनसुयर औपचय�रक �पमय ्तयर भएकय ह�्छनर  (आचय्र, २०१३ ई.)।    

नयग�रक समयज  नेपयलमय अझैपिन शै शव अवसथय मै रहकेो छ  । सवत्त �पमय कयम गन� र सयमयिजक जीवनकय िविवध तह र तपकयकय 
पितिनिध पयतह�कय मयध्मबयट 'वयश' समबद संसथयह�को जवय््िेहतय, समयवेिसतय, पभयवकय�रतय एवं ितनको वैधतयको पबधरन गन� प�मय 
कयम गन� नयग�रक समयजलयई 'वयश' �ेतले पो्सयहन गन�छ ।  

४.१.४  िनजी �ेत 

'वयश' �ेतमय िनजी�ेतको संलगननतय िडजयइन, िनमयरण र सपु�रवे�ण जसतय कय्रह�मय  रहकेो छ । िनजी �ेतले बोटल, जयर लगय्त टर्य र् कर  
सेवय सञचयलन गरी ठूलय  शहरह� िवशेषगरी कयठमयडौ उप््कयमय खयनेपयनीको कमीलयई परूय गनर आिंशक �पमय भए पिन सह्ोग गरेको  
छ । िवशेष गरी  शहरी �ेतको 'वयश' सेवय अिभवशिद गनर िनजी �ेतको लयिग उप्यु वयतयवरण  शजनय ग�रन ुआवश्क छ ।  

४.१.५   िवकयस सय्े्यरह� 

नेपयल सरकयरलयई 'वयश' �ेतमय सह्ोग सघन गरी  ््सको िवसतयर  गनर, �ेतगत िवकयसको लयिग  नीित िनमयरण, िव�ी् सह्ोग एवं 
कय्यर्व्न, नवीनतय िभ�्यउन र समग �ेतव्यपी  उप्ोगको लयिग िवकयस सयझे्यरह� सिक्  रहकेय छनर । मखु् िवकयस सयझे्यरह� 
िनमनयननसुयर रहकेय छनर:  

एिस्यली िवकयस बैक:  शहरी  खयनेपयनी तथय सरस्यइ �ेतगत आ्ोजनयह� मय र् त खयनेपयनी तथय सरस्यइ म्तयल्,  शहरी  
िवकयस म्तयल्, खयनेपयनी तथय ढल िनकयस िवभयग,  शहरी िवकयस तथय भवन िनमयरण िवभयग आि्लयई सह्ोग ग्द आएको छ,  

िव� बैक: गयमीण खयनेपयनी तथय सरस्यइ कोष िवकयस सिमित मय र् त गयमीण खयनेपयनी आ्ोजनयमय सह्ोग ग्द आएको छ,   

्ुिनसेफ: �ेतगत िवकयस ्ोजनय, सरस्यइ र सववछतय, िवदयल् सरस्यइ, िवप्र त्यरी र उदयर तथय रयहत आि् कय्रमय सह्ोग ग्द 
आएको छ, 

िफनल्यण् रयज ध्रय'वयश': डोिलडयर अ्तगरत मखु् ्ईु िदप�ी् 'वयश' आ्ोजनयह�मय सह्ोग ग�ररहकेो छ, 

िव� सवयसस् सङ््ठन: खयनेपयनी तथय सवयसस्, खयनेपयनी सरु�य ्ोजनय र जलवय् ुप�रवतरन जसतय �ेतमय कयम ग�ररहकेो छ,  

ि्िफ्: गोरखय वेल्े्र सक्मसर अ्तगरत सयनयितनय खयनेपयनी सरस्यई पणयलीमय सह्ोग ग्द आएको छ, 

जयइकय: 'वयश' समयधयन र  शहरी 'वयश' �ेत सधुयरकय लयिग �मतय अिभवशिदमय सह्ोग ग्द आएको छ,  

्ुएन�यिब्््य्: सरस्यइ तथय सववछतय र  शहरी 'वयश' मय सह्ोग ग्द आएको छ, 

्ुएसए्: लै र् िगक समयनतय तथय सयमयिजक समयवेशी केि््त 'वयश' कश ्यकलयपमय सह्ोग ग्द आएको छ । 

४.१.६  अनररयभिष्् द्र सरकयरी संसथय  

'वयश' सेवयको िवतरण र पैरवी लगय्त खयसगरी सचेतनय अिभवशिद, सशियकरण एवं उपभोयय तथय समु् य्ह�को �मतय वशिदकय लयिग  
सथयनी् गैर सरकयरी संसथयसँग थपैु अ्तरयरिष्् गैर सरकयरी संसथयह�को संलग्तय  रहकेो ्िेख्छ । अ्तररयिष्् गसैसह�ले िवगतमय सोझै 
सेवय पवयहमय ह�ने गरेको संलगनयतयबयट हयल 'वयश' सेवयह�को पयइलिट र् ग र ितनको सघनीकरण; सरकयरी िनकय् तथय सेवय प्य्कह� संग 
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असल अभ्यसह�, �यन आ्यन -प्यन तथय लै र् िगक समयनतय तथय सयमयिजक बिहकर रणकय सवयलह� लगय्त िव�-सथयिनक संपकर  आि् 
त र् को संकमण सरयहनी् छ ।  

४.२   गयमीम ससंथय्र मो्ेलह�  

गयमीण संसथयगत 'वयश'को कय्यर्व्न िविभ्न संसथयगत मोडेलमय भएको ्िेख्छ । मखु् िभ्नतय भनेको संसथयह�को बीचमय कयमको 
िवतरण, सथयनी् सह्ोगी संसथय र उपभोययह�, संसथयगत तथय पयिविधक मयनक र ््सको प्ोग, िव�ी् पहयव, जवय््हेीतय र िनमयरण 
प�यतर को सह्ोग सं््त  रहकेय छनर । स््भरको लयिग संसथयगत मोडेललयई पयँच  समहूमय वग�करण गनर सिक्छ: (क) खयनेपयनी  तथय ढल 
िनकयस िवभयग, (ख) सथयनी् पवूयरधयर िवकयस तथय कश िष सडक िवभयग, (ग) सथयनी् िनकय्ह�, (घ) गयमीण खयनेपयनी तथय सरस्यइ कोष 
िवकयस सिमित, (्) गैर सरकयरी संसथयह�। ्ी ढयँचयह�मय एक �पयतय भने ्िेखँ् नै ।  

४.२.१   खयनेपयनी रथय ढल िनकयस िवदय् 

खयनेपयनी तथय ढल िनकयस िवभयगले ्वैु-िन्िमत र ्यतश िनकय्को लगयनीमय ह�ने आ्ोजनयह� कय्यर्व्न गन� ग्रछ । ्सकय लयिग 
िवभयगले आ नै पयिविधक मयनक र िन्�िशकयह�को प्ोग गन� ग्रछ । िवभयगले हयलकय ि्नह�मय सयमयिजक, �मतय अिभवशिद र 
उपभोययह�को संलगनोतयकय अव्वह�मय सबलीकरण ग्द गइरहकेो छ। 'वयश' आ्ोजनयह�को कय्यर्व्न िजललय सतरमय िडिभजन/सब–
िडिभजन कय्यरल्को सह्ोगमय उपभोयय संसथयह�ले गन� गछरनर, सम्व्को कय्र 'वयश' सम्व् सिमितह�बयट ह�ने र  �ेती् कय्यरल् र 
िवभयगले अनगुमन गन� ग्रछनर ।  

४.२.२   सथयनी् पधवयभधयर िवकयस रथय कर िष स्क िवदय् 

्स िवभयगको सह्ोगमय सञचयलन ह�ने आ्ोजनयह� गयिवस, िजिवस र िजललय पयिविधक कय्यरल्को सह्ोगमय उपभोयय सिमितह�ले 
कय्यर्व्न गन� ग्रछनर । िवभयग र िजललय पयिविधक कय्यरल्मय ि्लडमय सह्ोग र सपु�रवे�ण गनर सीप्यु मयनव  �मतय र खयनेपयनी 
समब्धी पयिविधक तथय इि्जिन्�र र् ग जनशियको  कमी ्िेख्छ । उललेखनी् ्ोजनयह�मय ि्िनडय सह्ोगमय के््को िन्�शन र 
सम्व्मय कय्यर्व्न भएकय ्ोजनयलयई िलन सिक्छ । ्स िवभयगले भरखरै पयिविधक तथय मयनक र िन्�िशकयह�को िवकयस गरेको छ र 
सबै िजललय पयिविधक कय्यरल्ह�मय कय्यर्व्न ग्द छ ।  

४.२.३   सथयनी् िनकय्ह�  

सथयनी् िनकय्को सह्ोगमय सञचयलन ह�ने 'वयश' आ्ोजनयह� िवशेषगरी िजिवस/गयिवसको कोषमय वय किहलेकयही ँबजेट मयतको सह्ोग 
वय पयइप वय अ्् सयमयगीह�को सह्ोग ह�ने ग्रछ ।  

४.२.४  गयमीम खयनेपयनी रथय सरसफयइ कोष िवकयस सिमिर 

नेपयल सरकयरले “्णडबोडर“ को सथयपनय मखु् गरेर सरकयरी िनकय्बयट कय्यर्व्न ग्यर आई पन� गरेकय ्ईुवटय समस्यह�को समयधयन गनर 
सम्मय नै कोषको व्वसथयकय सयथै लयगतमय पभयवकय�रतय ल्यई समस्यलयई समबोधन गन� उदशे्ले गरेको िथ्ो । ्स संसथयले खयनेपयनी 
तथय सरस्यइकय सक्मह� िसधै िजललयकय सह्ोगी संसथय र उपभोयय सिमितलयई कोष  पठयई िवसतशत  कय्यर्व्न सं््त र के््बयट 
अनगुमन गन� गरी िजललय िसथत सह्ोगी संसथयह�दयरय कय्यर्व्न गन� ग्रछ । ्स कय्रकमको तेसो चरणमय “गयमीण खयनेपयनी तथय 
सरस्यइ सधुयर कय्रकम” कय नयमले ५५ िजललयमय न्यँ आ्ोजनय र ि्गोपनयमय केि््त गरी कय्यर्व्नमय जयँ् ैछ ।  

४.२.५   द्र सरकयरी संसथय  

मखु् गैर सरकयरी संसथयह�को कय्यर्व्नको िवशेषतय भनेको पयिविधक, सयमयिजक र �मतय अिभवशिद सं््त, सथयनी् सह्ोगी 
संसथयह�को उप्ोग, सयमु् यि्क सशियकरण र गैर सरकयरी संसथय–उपभोयय सयझे् यरीमय कय्र गन� रहकेो छ । गैर सरकयरी संसथयह�ले 
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अनसुरण गरेको मोडेलले सयनय-सयनय �ेतमय पयएको स्लतय नै अगपंियमय ्िेख्छ र ््सैको मयध्मबयट सचूनयमय आधय�रत पैरवी र पभयव 
पयन� कय्र गरेको ्िेख्छ ।  

४.३    शहरी ससंथय्र मो्ेलह�  

 शहरी �ेतकय 'वयश' सेवयह�को िवकयस  शहरी िवकयस ्ोजनय र कय्रकमह�सँग सयमञजस् ह�नपुन� ह�्छ ।  शहरी खयनेपयनी तथय सरस्यइ 
नीित, २०६६ ले  शहरी  िवकयसमय संलगनम ह�ने िविभ्न िनकय् तथय संसथयह�को लयिग  �ेतगत िवकयस पयि् गन� �परेखयकय उपय्ह� 
ससंुगत, एकै िकिसमको र समयन पदितको ह�नपुन� भनेको छ । ्ो नीितले  शहरी 'वयश' सेवयह�को व्वसथयपनमय सयवरजिनक–िनजी–सयझे्यरी, 
लयगत उठरतीको िसदय्त र �ेतगत पभयवकयरी सेवय िवतरणको लयिग नगरपयिलकयह�को संलगनीतय ह�नपुन� औलँ्यएको छ ।  

नेपयल सरकयरले  शहरी 'वयश' सेवयह�को िवकयस, कय्यर्व्न, सञचयलन र व्वसथयपनको लयिग  शहरह�को िवशेषतय आकयर, जिटलतयकय 
आधयरमय पभयवकयरी र उप्यु संसथयह�लयई िव�ी्  सयमस्रको सीमयिभत रहरे  शहरी  'वयश' सेवयह�लयई पभयवकयरी  ढ र् गबयट पवदरन 
ग�ररहकेो छ । ्शेिभतको िसकयइ र बय� �ेतको उ्यहरणकय आधयरमय रहरे  शहरी खयनेपयनी तथय सरस्यइकय चनु◌तीह�लयई समयधयन गनर 
िनमन मोडेलह�को अनसुरण ग�रएको छ : 

• खयनेपयनी बोडरदयरय व्वसथयपन ग�रएकय कयठमयडौ उप््कय र केही नगरपयिलकयह�, 

• नेपयल खयनेपयनी संसथयनदयरय व्वसथयपन ग�रएकय  शहरह�, 

• उपभोययदयरय व्वसथयपन ग�रएकय सयनय  शहरह� । 

तल तयिलकय ७ मय नेपयलमय अनसुरण ग�रएकय मोडेलह� र ितनीह�को िवशेषतय ि्इएको छ ।  

४.३.१   ठधलय न्रपयिलकयह�मय 'वयश' सेवय प्य्कह�  

खयनेपयनी व्वसथयपन बोडरह�को मखु् कय्रह�मय ठूलय नगरपयिलकयह�को खयनेपयनी सेवयमय सधुयर गन�, सञचयलन  तथय व्वसथयपनको 
पयिविधक र व्यवसयि्क ्�तयमय सधुयर गन�, कमरचयरीह�को उ्पय्क्वमय वशिद गन� र ्ीघरकयलमय संसथयगत र िव�ी् ि्गोपनय पय् गन� 
रहकेय छनर ।  

कयठमय्ौ उपत्कय : कयठमयडौ उप््कयवयसीह�ले सयमनय ग�ररहकेय खयनेपयनी र सरस्यइ समबद समस्यह�मय अपगु र अिन्िमत 
िवतरण, िवत�रत पयनीको ््नू गणुसतर र पिमप र् गको लयिग अप््� �पमय लयगत ब्होनुर पन� आि् छनर । ग�रबह� जो पय्: ्ोहर बसती र 
सकुुमबयसी बसतीह�मय बसोबयस ग्रछनर उनीह�को खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�को पह�चँमय ््नी् िसथित रहकेो छ ।  

नेपयल सरकयरले एिस्यली िवकयस ब�कको सह्ोगमय कयठमयडौ उप््कय खयनेपयनी तथय सरस्यइ �ेतगत िवकयस कय्रकमह� उप््कयको 
'वयश' सेवयह�मय सधुयर, ्ईु अ्तसरमबि्धत रणनीित: पवूयरधयर िवकयस तथय संसथयगत सबलीकरण गरी कय्यर्व्न ग�ररहकेो छ ।  
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रयिलकय नं. ७ :  शहरी 'वयश' संसथय्र मो्ेलह�  

 शहरी  

�ेत 

वरभमयन  

सेवय �ेत 
कयनुनी खयकय 

कय भ्ह� 

मुख् मुदयह� 
्ोजनय िनमयभम महसुल 

सञचयलन  

ममभर 

बोडर  

गठन  

भएकय  

न.पय.ह� 

कयठमयडौ, 

भरतपरु, हटे◌डँय,  

कयभ,े धरयन,  

बटुवल 

खयनेपयनी व्वसथयपन 

बोडर ऐन, २०६३ र  

खयनेपयनी महसलु  

िनधयररण ऐन, २०६३ 

खयनेपयनी  

व्वसथयपन  

बोडर र नगर 

पयिलकयह� 

िनमयरण  

व्वसय्ी र 

व्वसथयपन 

बोडर 

खयनेपयनी  

महसलु  

िनधयररण  

ऐन, ०६३  

सेवय  

प्य्क 

बोडर ऐन आए प�यतर कुनै 
्ोजनय वय रणनीित आएको 
्िेख्न, हयल केही  शहरमय 
बोडर गठनको कममय छनर  

खयनेपयनी 

संसथयन 

सेवय �ेत 

२२  शहर 

ह�  

नेपयल खयनेपयनी  

संसथयन  ऐन, २०४६   

(संशोधन)  

नेपयल खयनेपयन   

संसथयन 

नेपयल खयनेपयन   

संसथयन 

खयनेपयनी  

महसलु  

िनधयररण  

ऐन,०६३  

नेपयल खयनेप   

संसथयन 

सीिमत सेवय�ेत, िन्िमत र 
सेवय सचुय� रयिखरहनकय 
लयिग व्वसथयपक्् 
सवयलह� 

सयनय  

 शहरी 

�ेत  

५०  शहर 

ह�  

सयनय  शहरी  

खयनेपयनी तथय  

सरस्यइ  

आ्ोजनयको  

१५ वष� ्ोजनय 

सथयनी्  

सवय्�  

शयसन 

ऐन, २०५५  

िनमयरण  

व्वसय्ी र  

उपभोयय  

सिमितह� 

उपभोयय  

सिमित  

उपभोयय  

सिमित  

उपभोयय सिमित आधय�रत 
ढयंचय, सीिमत सेवय�ेत तथय 
लयमो िजममेवयरी अविध, 
ऋण चयुय गन� सवयल, सेवय 
�ेत बढेसंगै संसथयगत 
ढयंचयको अभयव 

य्ट : कयठकयडौक् हककय अिधकयर रमवनय बयगकरद रभ्रय एक�कृर िवकयर रिकिर ्फ्हरवययद न्वव्यवय गयन िरमकेवयर छ । 

पवूयरधयर िवकयसमय २०७४ समममय मेलमची खयनेपयनी आ्ोजनय समप्न गरी िस्धपुयलचोक िजललयको मेलमची न्ीको पयनीलयई ्कयरएर २७ 
िकिम स�ु र् ग मयगरबयट कयठमयडौ उप््कयमय पयनी ल्यउने ल�् रयिखएको छ । ्ो आ्ोजनयको अव्वह�मय मेलमची न्ीलयई ्कयरउने , 
पयनी पशोधन, थोक िवतरण पणयली, िवतरण सञजयलमय सधुयर र पयनी पशोधन पणयली समयवेश ग�रएको छ । संसथयगत सबलीकरण अ्तगरत 
्ोजनय त्यरी, 'वयश' सेवयह�को िवकयस र व्वसथयपन गन� मखु् िजममेवयरी कयठमयडौ उप््कय खयनेपयनी व्वसथयपन बोडरको रहकेो छ ।  

अन् ठधलय न्रपयिलकयह� : अ्् नगरपयिलकयह� जसतै भरतपरु , हटे◌डय, कयभ ेउप््कय (बनेपय, धिुलखले , पन◌ती)  धरयन, बटुवलमय 
खयनेपयनी व्वसथयपन बोडरह�को सथयपनय भइ सकेको छ । ्दिप ्ी नगरपयिलकयह�मय बोडरको िवकयस शैशवयवसथय मै रहकेो छ । सखु�त 
जसतय ठूलय पणयली उपभोयय सिमित मय र् त सञचयिलत छ भने पोखरयमय नेपयल खयनेपयनी संसथयनले सेवय सञचयलन ग�ररहकेो छ ।  

४.३.२    शहरी खयनेपयनी सेवय प्य्कह�  

कयठमयडौ उप््कय बयिहरकय २२  शहरह�मय  नेपयल खयनेपयनी संसथयनले खयनेपयनी सेवय उपलबध गरयइरहकेो छ । हयल �प््हेीको 
बहय्रुगञज संसथयनलयई हसतय्तरण  ग�रने कममय  रहकेो छ । संसथयनको  संसथयगत तथय व्वसथयपन �मतयमय रहकेो अवरोधकय कयरण  
शहरह�मय ्ुत गितमय बिढरहकेो जनसंख्यको  खयनेपयनीको मयग परूय गनर  सिकरहकेो छैन । नेपयल खयनेपयनी संसथयन ऐनको ्ो ो संशोधन 
२०६३ ले संसथयन अनतगरत सञचयलनमय रहकेो पणयली नेपयल सरकयरले जनुसकैु बखत तोिकएको संसथयलयई हसतय्तरण गरी ि्न सकनेस 
व्वसथय छ भने सयथसयथै ्सले संसथयनलयई कुनै पिन पणयली कुनै सेवय प्य्क कमपनीलयई सञचयलनकय लयिग िजंममयमय ि्न सकने  ढोकय 
पिन खोिलल्एको छ । 
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४.३.३   सयनय  शहरह�मय खयनेपयनी उपदोयय रथय सरसफयइ सिमिरह�  

सयनय  शहरी खयनेपयनी सरस्यइ आ्ोजनय िनमयरण भएकय सयनय  शहरह�मय खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवय पवयहकय लयिग उपभोयय 
सिमितह� िजममेवयर रहकेय छनर । उपभोयय सिमितह� आ्ोजनयकय सबै चरणह�्िेख संलगन ह�ँ्  ैआएकय छनर तथय उनीह� ती पणयलीह�कय 
सेवयप्य्क एवं व्वसथयपक ्वैु �पमय रहकेय छनर । 

४.३.४  खयनेपयनी रथय ढल िनकयस िवदय्  

पिहचयन ग�रएकय १७६ सयनय  शहरह�मय  'वयश' सेवयह�को ्ोजनय तथय कय्यर्व्न नेपयल सरकयरको सयनय  शहरह�को  लयिग १५ वष� 
्ोजनयबयट िन्�िशत  छ । पिहलो चरणमय समप्न २९ र  ्ोसो चरणको २१ नगर आ्ोजनयह�  को अनभुवकय आधयरमय र बढर्ो 
नगरपयिलकयह�को (५८ बयट २१७) घोषणयलयई मनन गरी न्यँ �ेतगत आ्ोजनयह� (तेसो सयनय  शहरी खयनेपयनी तथय सरस्यइ आ्ोजनय 
– २६  शहरह� र अ्् उसतै आ्ोजनयह�) मध्म र उवच सतरको सेवय, सयवरजिनक र िनजी चप�ह�, िवकेि््त  ्ोहरपयनी  पशोधनकय 
सिुवधयह� र ढल पणयली सिहत समयवेश भएकय एक्कश त 'वयश' आ्ोजनयह� कय्यर्व्न भइ रहकेय छनर । 
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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\\< 

 
 

अध्य् पयँच 

'वयश' कय अनरिनभिहर िसदयनरह� 

५.१   �ेत्र सशुयसनमय सधुयर  

तल ि्इएको �मतय, जवय््िेहतय, उदयर (कयर) 
खयकयले 'वयश' �ेतमय “सशुयसन” को सिमम णमय 
सप�तय प्यन ग्रछ । िववेषणय्मक उपकरणको 
�पमय उप्ोग ग�रने पयनी सशुयसनको तीन 
आ्यमह�को लेखय- जोखयबयट �ेतगत 
पभयवकय�रतय, ्�तय र कय्रसमपय्न त र्  उ्मखु 
गरयउँ्छ ।   

 

िचत नं १४ : 'वयश' सुशयसन खयकय  

 

 

 

 

 

 

 

 

नयग�रकको लयिग 'वयश' सेवयह� वशिद गनर उप्यु मयनव र िव�ी् सोतह�को �मतय आवश्क प्रछ । ्सकय लयिग पभयवकयरी संसथयह�को 
कय्रसमपय्नमय िचितत नीित र कय्यर्व्नको भिूमकय, नीितदयरय समिथरत रयजनीितक इवछय शिय, सेवय िवतरणको लयिग सम्व् र िन्मन 
(अन◌पचय�रक र औपचय�रक) र ्�ुसत सचूनय तथय व्वसथयपन पणयलीह� आवश्क प्रछनर । ्सकय लयिग बजेटमय प्यर्तय, समतयमलूक 
िविन्ोजन, सध� सकयरय्मक प�रवतरनको सोच भएकय सीप्यु र जबय््हेी कमरचयरीह� संसथयमय ह�न ुआवश्क ह�्छ ।  

'वयश' सेवयह�मय जवय््हेीतयकय लयिग केही आधयरभतू सिमम णह� आवश्क पछरनर: सरकयर र �ेतगत सरोकयरवयलयह�ले सधुय�रएको 
जवय््िेहतयको उदशे् र पिक्यह�मय बझुयइ, नयग�रक र नयग�रक समयजको सममयन, सेवय िवतरणको लयिग सरकयरको जबय््हेी भिूमकय र 
नयग�रक समयजको आ्मिव�यस, भरोसय र ितनीह�को भिूमकय परूय गन� सीपह�को आवश्कतय ह�्छ । 

संवे्नशीलतयको मखु् चरुो सरकयर र सेवय प्य्कले नयग�रकह�को 'वयश' सेवयह�को मयगलयई कसरी हे् रछनर, 'वयश' सेवयह�लयई मयनव  
अिधकयरको �पमय मखु�रत गन�, समतय र समयवेशी, ग�रबमखुी नीित िनमयरण तथय कय्यर्व्न र सेवय प्य्कह�को इमयन्यरीतयले नयग�रकको 
मयग परूय गनर ितनीह�को भिूमकय र िजममेवयरी कसतो ह�्छ भ्ने नै हो । 

पानीमा सशुासन �णालीह��ा एउटा सटे हा , ती �णालीह� पानी �्सथापन 
र से् ा�ा ष्तरण�ा बारेमा �न ेषनणमक ���कामा सलंल �न ेग्मचनछ ् शासन 
�णालील े�सल े�सता पानी पाउँच , �षहल ेर �सरी पाउँन ेभ�े ससता �ुरा�ा 
षनधामरण ग्मच ् '्ाश' से् ाह��ा लाषग �भा्�ा�रता र �्गापना �भा्�ारी 
ाकेगत सशुासन�ा पू्मशतम हा् सशुासन ाकषतखेर ्षेखनच स ब सरा�ार्ालाह� 
ए� आपसमा समा्शेी , पार्श� र स्ाफ्हेी ढङगल ेस बै�ा लाषग सहाँ र 
सषहल ेपषन , �ाननुी प�रषधषभक रहरे र स्ाषभमानी �पमा सलंल र सहभागी 
�नचनछ ् 
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'n};;f;' 
cfofdx?  

 
n}lËstf 

hft÷ 
hflto 
;dx, 

 
 

 
b'u{dtf  

 
ul/aL 

५.२   सरकयरको नेररतव  

आधयरभतू आवश्कतय र मयनव अिधकयरको �पमय 'वयश' सेवयह�को पयवधयन र िनधयररण सरकयरको िजममे्यरीमय प्रछ । खयनेपयनी सरस्यइ 
सेवयह�को ि्गो पब्ध गन� आिखरी िजममे्यरी रयज्मय िनिहत रहतेय पिन ्सकय लयिग धेरै सरोकयरवयलयह�ले ससंुगत एवं सयमञजस्पणूर 
ढ र् गले ्ोजनयको तजुरमय र कय्यर्व्नमय भयग िलन सक्छनर  । सरकयर र िवकयस सयझे् यरह�को बीचमय िजममे्यरीको बयँड्यँड त् र आपसी 
जवय््िेहतयकय सयथ चयसो रयखने अनगुमन सं््त त्यर गरी 'वयश' �ेतको सधुयर गनुर िनतय्त आवश्क छ । पे�रस सहय्तय सममलेनले सनर 
२००५ मय घोषणय गरेको िसदय्तह�मय अपन्व, आबदतय, सयमयञजस्ीकरण, उपलिबध एवं आपसी जवय््िेहतयको व्वसथयपन र ्शे िभतै 
�ेतगत ्ोजनय पिक्यको प�रपकवतयले मयपन गनर सिकने अवसरह� प्यन गन�, �ेतगत खणडीकरण ््नूीकरण , ्ोहोरोपनय एवं लयगत घटयई 
सह्ोगको पभयवकय�रतयमय सधुयर गन� भनेको छ । “आकय एजे्डय २००८” ले िवशेषगरी िवकयस सयझे्यरह�लयई सरकयरको  नेतश् व र 
िवकयसकय उपलिबध व्वसथयपन गन� �मतय स�ुढ गन� पितबदतय अझ स�ुढ गनर जोड ि्एको छ ।  

५.३   मयनव अिधकयरमय रधय�रर पदिर  

सरुि�त पयनी र आधयरभतू सरस्यइ मयनवको म◌िलक आवश्कतय र आधयरभतू मयनव अिधकयर ह�नर । प््ेक व्ियलयई सवसथ, म्यरि्त र 
उ्पय्नशील जीवन बयँवन ती सेवयह�को आवश्कतय प्रछ । अिधकयरमय आधय�रत पदित मयनव अिधकयरको पगितशील सोचयइको लयिग 
�ेतगत सशुयसन पणयलीको ्रयिकलो सधुयर हो । ्समय सबै नयग�रकको 'वयश' सेवयह�कय लयिग रयष्ले त् गरेको सम् तयिलकयमय सोतको 
अिधकतम उप्ोग गनुर हो । अिधकयरमय आधय�रत पदित त र्  जयनकुो अथर भनेको रयज् र नयग�रकह�को बीच समब्धमय केि््त ह�न ुहो ।  

५.४   लदङ्ि्क समयनरय र सयमयिजक समयवेिशरय  

आजको संसयरमय लै र् िगक समयनतय तथय सयमयिजक समयवेशीकरण (GESI) धेरै  संवे्नशील मदुय भएको छ । 'वयश' �ेतमय लैससयस लयई 
पभयव पयन� त्वह�मय लै र् िगकतय, जयत/जयती् समहू, धयिमरक अलपमत समहू, ग�रबी र ्गुरमतय रहकेय छनर । 'वयश' �ेतमय 'लैससयस' 
�ि�कोणले सयमयिजक समयनतय, बयल–लै र् िगक–अपय र् ग–मैती सिुवधय, मिहनयवयरी सववछतय व्वसथयपन, आिथरक संभयव्तय आि् मखु् 
मदुयको �पमय रहकेो ्िेख्छ । तलको िचतले लै र् िगक समयनतय तथय सयमयिजक विहकर रणको आ्यमह�लयई ्खेयउँ्छ ।               

िचत१५: लैि्क समयनरय र सयमयिजक विहकभ रमकय र्यमह� 

'वयश' सेवयह�लयई पयिविधक  समयधयनको �पमय मयत नहरेी लै र् िगक केि््त तथय समयवेशी पदित जसले मिहलय र प�ुष बीचको शिय 
समब्ध, सयमयिजक समहूह� बीचको समब्ध र सोतमय पह�चँ र िनणर्  
पिक्यको सहभयिगतयमय ि्नीह�को पभयव कसरी परेको छ भ्ने कुरयमय 
ध्यन ि्न ुआवश्क छ । सयमयिजक–ग�रबी नकसय र् कनलयई सबैको  लयिग 
'वयश' सिुवधयह�को पह�चँ सिुनि�त गनर पबदरन गन� रयरो अभ्यसको �पमय 
िलने ग�रएको छ । अिधकयरमय आधय�रत पदित अनसुयर ्स �ेतले समतय र 
सशियकरण िसदय्तको मयध्मबयट खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�मय 
मिहलय, ग�रब र बिहकशर त समहूह�लयई पह�चँ प-ु्यउने नीित अनसुरण गन�छ ।  
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५.५   समय्ोजन 

�ेतगत िवकयस ्ोजनयले 'वयश' सेवयह�लयई घर , सयवरजिनक सथल र संसथयह�मय (िश�य,सवयसस्, समु् य्) समब्ध सधुयरको मयध्मले 
'वयश' �ेतिभत र सथयनी् िवकयसको बीचमय सवयसस्, िश�य र वयतयवरण समब्धी नीित तथय कय्रकमह�मय 'वयश' लयई समय्ोजन  गनर 
सह्ोग पु् यरकउनेछ ।  

'वयश' लयई एक्कश त  प्यकेजको �पमय ्ोजनय तजुरमय गरी कय्यर्व्न ग�रनेछ  । अक� शब्मय, पयनी, सरस्यइ र सववछतयलयई एकय र् क्  
�पमय नहरेी खयनेपयनी, सरस्यइ र सववछतयलयई कुनै पिन आ्ोजनयबयट  छुटयइने छैन । एकल सरस्यइ तथय सववछतय आ्ोजनयको स�ुवयत 
पिहलय नै प्यर् खयनेपयनीको पह�चँ पगुकेो, खयनेपयनी पणयली सचुय� रहकेो एवं जहयँ समु् य्बयट एकल सरस्यइ तथय सववछतय कय्रकमको 
मयग आएको ह�्छ, ती समु् य्मय एकल कय्रकम सञचयलन गनर सिकनेछ ।  

खयनेपयनी तथय सरस्यइ �ेत हने� अलग म्तयल्को सथयपनय प�यतर नेपयल सरकयरले हयल िविभ्न म्तयल्ह�मय छ�रएर रहकेय 'वयश' �ेतगत 
सबै कय्रकमह� एकै �ेतगत म्तयल्को मयतहतमय ल्यउने सोच रयखकेो छ  । ्ो सोच मयघ १८ मय समप्न रयिष्् ्ोजनय आ्ोग, समबद 
म्तयल्ह� एवं ्यती िनकय्ह� संगको रणनीितक परयमशर छल्ल कय्रशयलयमय संघी् मयिमलय तथय सथयनी् िवकयस म्तयल् तथय िश�य 
म्तयल्कय पितिनिधह�ले उठयन गनुर भएको िथ्ो  । 'वयश' �ेतको ्ो ो सं्यु �ेतगत  समी�यको घोषणयले पिन छुटै �ेतगत छयतय म्तयल् 
सथयपनयको आवश्कतय मयिथ जोड ि्एको िथ्ो । 

५.६   िवकेिनदर ्ोजनय  

'वयश' सेवयह� संघी् संिवधयनको भयवनय अन�ुप सथयनी् सतरमय एक्कश त िवकयसको अ र् गकय �पमय सथयनी् सवय्� शयसनकय आधयरमय िश�य, 
सवयसस्लयई सथयनी्  िवकयससँग जोडी ्ोजनय गनर आवश्क छ । पिक्य र संरचनयगत िहसयबले रणनीितक र सहभयिगतय्मक वयिषरक ्ोजनय 
्वैुकय लयिग सबै सरोकयरवयलयह� एकै ठयउँमय आई सथयनी् समतयमलूक 'वयश' सेवयकय िवकलपह�, पवूयरधयर, लयगत, सेवयको सतर र संसथयगत 
पब्धकय बयरेमय भएकय िनणर् ह� जयनकयरी गरयउने मह्वपणूर अव्वह� ह�न,  जहयँ प््ेक सरोकयरवयलय सशय ह�्छ र आ नो भनयइ र िवकलप 
रयखने ग्रछ ।  

 िचत १६ : रयिष्् ्ोजनय र बजे् चक 

हयल सप� �पमय ्ईु तहको ्ोजनय तजुरमय 
म◌जु्  छ :- सथयनी् र  के््ी् ्ोजनय  
तजुरमय । सथयनी् सतरको बजेट  के््ी् बजेट 
(रयतो िकतयब) मय पसततु गन� ग�रएको छैन  । 
्दिप सथयनी् सोतबयटै ब्हो�रने ्सतो 
'वयश' बजेटको समग आकयर िनकै ठूलै ह�ने 
ग्रछ ।  

सथयनी् ्ोजनय तजुरमय पकश ्य १४ 
 श् र खलयको ्ोजनय िविधमय आधय�रत छ, 
जनु  के््ी् ्ोजनयको पिन आधयर मयिन्छ  । 
संिवधयनले आगयमी बषरको बजेट जे� म सय्त 
अगयवै ल्यइसकन ुपन� व्वसथय गरेको छ ।  
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५.७   जलवय्ु प�रवरभन रथय िवप्् जोिखम य्वसथयपन 

जलवय् ुप�रवतरनकय पभयवह�ले  बयरमबयर अनपिे�त र चरम म◌सम पकरणलयई िनम््यउने ग्रछ  र ग�रबह�लयई अिधकतर  बयढी, पिहरो, 
खडेरी र प्िूषत पयनीको पकोपले सतयउने ग्रछ । जलवय् ुपनुउर्थयनशील खयनेपयनी तथय सरस्यइकय पवूयरधयर र ि्गो सेवयह�मय पह�चँ पय् 
गनर समु् य्ह�लयई स�म  बनयउन सयधन सोत समप्न 'वयश' संसथयह�को िवकयस गनुर मह्वपणूर ह�्छ । ्सकय लयिग जलवय् ुप�रवतरनलयई 
जोिखमको �पमय प�रभयिषत गरी ्ोजनय त्यरी, कय्यर्व्न र अनगुमनकय मध्मले समबोधन गनुर पन� ह�्छ ।  

िवप्रह�ले प््ेक व्ियलयई पभयिवत ग्रछ तर ््सको असर सबभ््य बढी ग�रब र संकटयस्नयवसथयमय रहकेय मयिनसह�लयई प्रछ । िवप्र 
प�यतर त�ु्तै पयथिमकतयमय पन� 'वयश' सेवयह� बयवँनकय लयिग पिहलो चरणमय आवश्क पन� सेवयह� ह�नर । आप्कयलह�मय मश् ्कुो 
कयरणह� मध्े झयडयपखयलय समब्धी रोगह� ह�ने ग्रछनर र ्सको सोझो समब्ध अप्यर् सरस्यइ, असरुि�त पयनी र सववछतयको कमीसँग 
रहकेो ह�्छ । ्स �ेतले िवप्र व्वसथयपनमय आ नो �मतयमय वशिद, 'वयश' सेवयह�को पवूरत्यरी, उदयर तथय रयहत  र पनुसथयरपनको 
मयध्मबयट गन�छ र 'वयश' सेवयह�मय िवप्र र जोिखमको असरलयई ््नूीकरण गन� कय्र सिुनि�त गनरको सयथै भपै�र ्ोजनय समते बनयउनेछ ।  

५.८   �ेत्र एकतीकरम  

�ेतगत एकतीकरण एउटय पिक्य हो जहयँ �ेतको लयिग लगयनी आ्त�रक वय िवकयस सयझे् यरह�को सह्ोग एक नीित, एक ्ोजनय तथय खचर 
संरचनय, सरकयरको नेतश् व र �ेतगत �पमय सयझय पदितह�को अनसुरण ग�रएको ह�्छ । ्सकय लयिग सयधयरणत्य सोतको िनकयसय  र 
जवय्िेहतयकय लयिग सरकयरको कय्रिविधलयई स�ुढ गनर प्यस ग�र्छ र �ेतगत कय्रकमको िडजयइन तथय कय्यर्व्नमय एक �पतय ल्यउन 
स�ूम र बशहतर �पमय �ेतगत छल्ल ग�र्छ र िवकयस सयझे् यरह�को बीचमय र िवकयस सयझे्यर र सरकयरको बीचमय बिल्ो समब्ध सथयपनय 
ग�र्छ ।  

सम् कममय खयनेपयनी तथय सरस्यइ म्तयल्ले  ्स �ेतलयई व्यपक बनयउँन  सञचयलनमय रहकेय आ्ोजनयह�लयई �ेतगत  पयथिमकतय, 
सयझय ्ोजनय तजुरमय, कय्यर्व्न, अनगुमन तथय पितवे्न गन� कय्रिविधह�मय  एक�पतय ल्यउन मदत ग्रछ । ्सले एकैसयथ िविभ्न  
सह्ोग िविधह� अपनयउन सिकने कुरय त र्  इ र् िगत ग्रछ । �ेतगत कय्रकम शदु �पमय आ्त�रक मयमलय ह�न सकछ वय िवकयस सयझे् यरह� 
दयरय �ेतगत बजेट सह्ोग, पलू्णड वय आ्ोजनय िविधह�को मयध्मले सह्ोग गनर सक्छनर । केही िविधह� अ्् भ््य रयिष्् 
पणयलीह�मय धेरै आबद रहकेय ह�न सकछनर तर जनुसकैु तवरदयरय सह्ोग ग�रएको भए पिन ््सतो सह्ोगको �प, नीितसममत, ्ोजनय सममत, 
बजेट सममत, र सं्यु अनगुमनकय प्यसह� एवं रयिष्् �ेतगत सम्व् सं््तह�मय एक्कश त ह�न सकनेरछ । 
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अध्य् च 

�ेत्र सोच, प�रल�् र उदेद्ह� 

६.१ �ेत्र सोच रथय प�रल�् 

मयनव िवकयसको लयिग ि्गो खयनेपयनी तथय सरस्यइकय  सेवयह� सबैभ््य शियशयली चयलक त्वह� ह�नर । ितनीह�ले अवसरको िवसतयर, 
म्यर्यमय वशिद र सवयस् सधुयरको गणुय्मक चक िसजरनय र वशिदमय सह्ोग ग्रछनर ।  

२०७२ वैशयख १२ को भकूमपभ््य अगयिड नेपयलले सनर २०१७ समम सबैकय लयिग आधयरभतू सतरको 'वयश' सेवयह�को पह�चँ प-ु्यउने ल�् 
त् गरेको िथ्ो । महयभकूमपको िवनयशको कयरण सबैकय लयिग 'वयश' सेवयह�को पब्ध गनर केही वषर िढलय ह�न जयने ्िेख्छ । अझैपिन, 
नेपयलले “पिहलेको भ््य अझ रयरो पवूयरधयर बनयउने” भ्ने मय््तयमय सेवयको सतरमय सधुयर र समु् य्ह�सँग िमलेर सेवयलयई पनुसथयरिपत गन� 
कय्र अझ जोिखम पितरोधी बनयइनेछ ।  

ध् र�िि (सोच) : नेपयलमय बसोबयस गन� सबैकय लयिग जहयँ र जिहले पिन सरुि�त , प्यर्, सवरसलुभ, सवीकय्र र िक्य्ती खयनेपयनी तथय 
सरस्यइ सेवयह� मय र् त जनसवयसस् र जनतयको जीवनसतरमय सधुयर । 

प�रल�् (ध्े्): नेपयलको 'वयश' �ेत पभयवकयरी, संवे्नशील, पयर्श� र जवय््हेी ह�नेछ । �ेतगत सोचलयई सयकयर पयनर एकल 'वयश' ऐन, 
एकल रयिष्् 'वयश' नीितगत खयकय, एउटै म्तयल् अ्तगरत सञचयिलत एकल �ेतगत िवकयस ्ोजनय र एकल 'वयश' कय्रसमपय्न 
पितवे्नको अनसुरण ग�रनेछ ।  

िचत नं. १७ : �ेत्र शयसक�् सुधयर  

 

 

 

 

६.२   �ेत्र ्ोजनयकय उदेद्ह� 

्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनयलयई एघयर वटय िवष् शीषरकह�मय समिेटएको छ । ्ी िवष् शीषरकह� ्स ्ोजनयकय रणनीितक उदशे्ह� ह�नर र 
ितनले थप िवसतशतमय हरेक उदशे्कय लयिग कय्रकलयपह�, ल�्ह�, सचूकह� तथय लयगत अनमुयन समते पसततु गरेकय छनर । ्ो �ेतगत 
िवकयस ्ोजनय पभयवकयरी, कुशल र ि्गो 'वयश' सेवयह�को पवयह सिुनि�त गन� एक रणनीितक खयकय हो । �ेत िवकयस ्ोजनयको मखु् 
उदशे् िनमनअनसुयर उललेख गनर सिक्छ : 

• �ेतगत सशुयसन र पभयवकय�रतयमय सधुयरकय मयध्मबयट 'वयश' सेवयह�लयई सबैको  पह�चँमय पु् यर्ेउँ्ै सेवयको सतरमय सधुयर 
ल्यउने । 

• िवदमयन �ेतगत मदुयह� एवं भिवष्मय िवकिसत ह�न सकनेस प�र�ष्ह�को समबोधन गन� ।  

• ्स �ेतको पभयवकयरी कय्रकम िनमयरण एवं ससु र् गत र सयमञजससी् ढ र् गले कय्यर्व्न गनरकय लयिग �ेतगत पयथिमकतय र 
रणनीित सप� ग्द कमश: �ेतगत एकतीकरण (Sector Convergence) गन� ।  
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• रयिष्् पयथिमकतयह�, रणनीितह�, मयनकसतरह� एवमर कय्रिविधह�कय तहत समपणूर सरोकयरवयलयह�लयई पभयवकयरी  'वयश' 
सेवय पवयहको कय्रकम िनमयरण एवं व्वसथयपनकय लयिग मयगरिन्�शन तथय अिभपे�रत गन� ।  

• सबै नेपयली नयग�रकह�समम सचुय� र ि्गो 'वयश' सेवयह�को पह�चँको सिुनि�ततय गनर ्स �ेत िवकयस ्ोजनय सँग तय्य्म् ह�ने 
गरी स�मकयरी नीित, कयननुी एवं िन्मनकयरी खयकय, सेवय पवयहको लयिग सप� संसथयगत सं््त, िव�ी् पब्धह�, �मतय 
अिभवशिद, प�रषकश त सम्व् र कय्रसमपय्न अनगुमन पदित लयग ूगन� ।  

६.३   �ेत्र िवकयस ्ोजनयको सम्यविध  

्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनयको सम्यविध २०७३-२०८७ सयल अथयरतर (ई २०१७–२०३०) सममको ह�नेछ र िव�व्यपी ि्गो  िवकयस 
ल�्ह�सँग आबद छ । ्ो ्ोजनयलयई तीन चरणमय िवभयजन गरी प््ेक पयँच/पयँच वषरको अविधको आधयरमय त्कयलीन, मध्कयलीन र 
्ीघरकयलीन चरणमय िवभयजन ग�रएको छ । ्ो एउटय रोिल र् ग ्ोजनय ह�नेछ र प््ेक पयँच वषरमय अदयविधक ग�रनेछ ।  

रयिलकय ८ : �ेत्र ्ोजनयको अविध र ल�्ह� 

अविध ल�्ह� 

त्कयलीन चरण (ई २०१७–२०२०) सबैको आधयरभतू 'वयश' सेवयह�मय पह�चँ, 
सेवयको सतरमय सधुयर (मध्म २५% / उवच १५% ) जनसंख्य  

मध्कयलीन चरण (ई २०२१–२०२५) सेवयको सतरमय सधुयर (मध्म ४०% / उवच ३०% )  जनसंख्य, 
कय्र�मतय र ि्गोपनमय सधुयर  

्ीघरकयलीन चरण (ई २०२६–२०३०) सेवयको सतरमय सधुयर (मध्म ५०% / उवच ५०%) जनसंख्य 
पभयव लेखयजोखय  

समगमय ्ो ्ीघरकयलीन  १५ बष� िवकयस ्ोजनयले मलुकुको सनर २०३० को ्ीघरकयलीन सोच सयकयर पयनरमय ्ोग्यन पु् यरकउनेछ । पिहलो 
चरण परैू र ्ोसो चरणको पिहलो ्ईु वषरको ्ोजनयको कय्यर्व्नले िनमन उिललिखत 'वयश' उपलिबधह� दयरय नेपयललयई सनर २०२२ समममय 
िवकयसशील रयष्मय पबदरन गनर गित ि्नेछ:  

• पयनी ज्् रोगह�मय कमी आउनेछ,  

• िवदयल्मय पयनी तथय सरस्यइकय सिुवधयह�को पह�चँ अिभवशिदले छयतयह� िवदयल् बीचमय नै छोडरने ्रमय कमी आउनेछ, 

• िशश ुतथय बयल �गणतय र मश् ् ु्रमय कमी आउनेछ, र  

• मयनव िवकयस सचूकयं र् कमय बढो�री ह�नेछ ।  

 

 

 

 

 

 

 



नपेाल खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वचता ाेक ष्�ास कासना 

36 
 

अध्य् सयर 

खयनेपयनी, सरसफयइ पमयली रथय सेवयको सरर व्�करम 

७.१   सेवय �ेतह�को व्�करम  

खयनेपयनी र सरस्यइ कय्यर्व्नलयई गयमीण र  शहरी िवभयजनको अथरमय व्य गन� संसयरभ�र सयमय्् अभ्यस रहँ्  ैआएको ्िेख्छ । तर, 
्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनयले 'वयश' कय्यर्व्नलयई सेवय सतरको �ि�बयट हने� प््न गरेको छ । पयनीकय सोतह�को पकयर, पवूयरधयर, सञचयलन 
ढयँचयह� आि्कय ्लसव�प लयगतमय िभ्नतय आउन सकछ, तर अि्तम उदशे् भनेको गयमीण र  शहरी �ेतको िवभे्  नगरी सबैकय  लयिग 
सरुि�त र धय्न सकनेम �पले खयनेपयनी र सरस्यइ सेवयह� पु् य ररउनु  हो ।  

्सबयहके, नेपयलमय  शहरी –गयमीण �ेतको सीमयह� एक आपसमय असप� र खिपटएको िसथितमय छनर  । कितप् गयमीण बसतीह�मय 
उवचसतरको खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवय सञचयलन ग�रएको छ भने कितप् नगरपयिलकय �ेतह�मय आधयरभतू सतरको खयनेपयनी तथय 
सरस्यइ सेवयको पब्ध समम पिन अझै गनर सिकएको छैन  । ््सो भएतय पिन सेवयको पह�चँको पितवे्न र ्ोजनय तजुरमयको �ि�कोणले र ्वैु 
�ेतह�को स्तिुलत िवकयसको सिुनि�ततय गनर सेवय �ेत वग�करण गनर आवश्क ठयिनएको छ ।  

७.१.१   गयमीम �ेत 

न्यँ संघी् शयसक्् संरचनयमय िजललय सतरी् िनकय्मय कय्रकयरी अिधकयर नरहने, केवल सम्व्कयरी भिूमकय रहने व्वसथय ग�रएको छ । 
सथयनी् तहको पनुससरचनयको कयम समप्न भएको छ । िछमेक् केही गयिवसह� गयभरे न्यँ सथयनी् सरकयरकय �पमय ५०३ गयउँपयिलकयह� 
गठन ग�रएको छ ।  

७.१.२    शहरी �ेतको व्�करम  

 शहरी �ेतह� आिथरक वशिदकय इि्जनह� ह�नर जसले नेपयलको कुल गयहरसथ उ्पय्नको क�रब ्ईु ितहयइ  अशं ओगटेको ्िेख्छ । 
अव्विसथत  शहरी  वशिदले वयतयवरणी् खतरयह� िनम््यउन सकछ जसले ्ि् आिथरक अवसरह� र खयनेपयनी सरस्यइ लगय्त  शहरी  
सेवयह� जनसयखँ्ीक वशिदसँग तय्य्म् भएन भने  शहरी ग�रबीलयई बढयउन पिन सक्छ । 

रयिलकय ९:  शहरी �ेतह�को व्�करम  

 शहरी �ेत न ध्नरम जनसंख्य वयिषभक रयजसव (�. लयख) 
न ध्नरम रवद्क  
पधवयभधयर संरचनय 

संख्य 

महयनगरपयिलकय  ३००,००० १००० िबजलुी, सडक, खयनेपयनी र सञच  ६ 
उपमहयनगरपयिलकय १००,००० ५०० िबजलुी, सडक, खयनेपयनी र सञच  १३ 
नगरपयिलकय  २०,००० (१०,००० िहमयली 

 र पहयडी �ेतह�)  
२० (१० िहमयली र पहयडी �ेतह�) िबजलुी, सडक, खयनेपयनी र सञच  २७० 

रयिष््  शहरी नीिर, २०६४ मय प�रदयिषर रथय िवसरय�रर 

मझ◌लय  शहर १०,०००–५०,००० रयजसवको मयप्णड छैन तर जनघन्व पित 
हकेटरमय १० जनय र कमतीमय पिन ५०% 
जनसंख्य गहैकश िष �ेतमय संलगनन भएको 

आधयरभतू सिुवधयह� जसतै िगड  
िवदतुर, सञचयर, मयध्यिमक  
िवदयल्, सवयसस् सेवयह� 

सयनय  शहर ५,०००–४०,००० 

स्र :  रयिष्््शहरद यदिर, २०६४; येवयल्ररकयर्२०७४।२।९्क््ियजन्  
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 शहरी �ेतह�को वग�करण प�रवतरन ह�ँ्  ैआएको छ जनु वतरमयन अवसथयको संरचनय, जनसंख्य र संभयिवत रयजसव स र्कलनको आधयरमय सथयनी् 
सवय्� शयसन ऐन, र रयिष््  शहरी नीितमय प�रभयिषत ग�रए अनसुयर ह�ने ग्रछ ।  

७.२   खयनेपयनी रथय सरसफयइ पमयली व्�करम 

'वयश'�ेत िवकयस ्ोजनयको पभयवकयरी कय्यर्व्नको लयिग पणयली वग�करण मह्वपणूर छ । ्सले सरोकयरवयलयह�को भिूमकय र िजममेवयरीलयई 
सप� मयत नगरी प््ेक सरोकयरवयलयले गनुरपन� आवश्क कय्रह� पिन ्खेयउँ्छ ।  

रयिलकय १० : खयनेपयनी र सरसफयइ पमयलीह�मय िनजी �ेतको सहदयि्रयको �पह�  

िवकलपह� सवयिमतव य्वसथयपन ल्यनी जोिखम अविध (वषभ) उ्यहरम 

सेवय संझ◌तय सयवरजिनक सहभयिजत सयवरजिनक सयवरजिनक १–२ ि््ल्यणड, महयरयष्  

व्वसथयपन संझ◌तय सयवरजिनक िनजी सयवरजिनक सयवरजिनक ३–५  जोहय्नेसबगर, अटरलय्टय 

पटय सयवरजिनक िनजी सयवरजिनक सहभयिजत ८–१५ अिबजयन, डयकयर, कयठमयडौ 

छुट सयवरजिनक िनजी िनजी िनजी २०–३० मिनलय, जयकयतयर 

िनजीकरण िनजी िनजी िनजी िनजी असीिमत िचले, सं्यु अिधरयज् 
स्र : Human Development Report, 2006, Beyond Deprivation: Energy, poverty & global water crisis 

पर� ि्पपमी: १. खयनेपयनी पणयलीको वग�करण आकयर र पकयरको आधयरमय ग�रएको छ जहयँ खयनेपयनी र ढल सिुवधयह�लयई पणयलीको 
अिभ्न अ र् गकय �पमय ह�ेरन ुप्रछ ।   

२. खयनेपयनी सरस्यइ पणयली संचयलनमय पितसपधयर  शजनय गनर सकनु ्स �ेतको सधुयर पकश ्यको अहमर सवयल रहकेो छ । 'वयश'को पवूयरधयर 
तथय सेवय पवयहमय िनजी �ेतको संलगनyतय तयिलकय १० मय उललेख ग�रए झै ँिविभ्न �पकय ह�न सकछनर । 

रयिलकय ११: पमयलीको व्�करम र दधिमकय िववरम 

खयनेपयनी रथय सरसफयइ 
पमयलीको िकिसम, 
रकयर रथय पकयर 

रवद्क 
न ध्नरम 
मुख् 

मयनव सोर  

िन्मन र 
िन्रयनी 

िवृी् 
य्वसथयपन रथय 

िनमयभम  

पमयलीमय 
सवयिमतव 

सेवय िवररम 

पयवधयन  उतपय्न  

एक
ल

 ध
यर
य  

ख
यने
पय
नी

 मलू, कुवय, पँधेरो 
एकल धयरय, र हयते 
पमप  

गयमीण ममरत 
समभयर 
कय्रकतयर  

संघी् र/ 
वय 

पय्िेशक 
सरकयर  

सथयनी् सरकयर+/ 
उपभोयय  

सथयनी् सरकयर 
(िनजी पणयली 
बयहके)  

सथयनी् 
सरकयर+/ 
उपभोयय  

उपभोयय  

स
रस
फ
यइ

  

सथलगत सरस्यइ उपभोयय  उपभोयय  उपभोयय  उपभोयय  

स
यन
य 

ख
यने
पय
नी

 ५० धयरय/घरधरुी भ््य 
कम  

गयमीण ममरत 
समभयर 
कय्रकतयर  

संघी् र/ 
वय 

पय्िेशक 

सथयनी्+/ 
पय्िेशक सरकयर+/ 
उपभोयय+/ अ्् 

सथयनी्+/  
पय्िेशक सरकयर 

सथयनी् सरकयर  उपभोयय 
सिमित/ सेवय 
प्य्क 
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खयनेपयनी रथय सरसफयइ 
पमयलीको िकिसम, 
रकयर रथय पकयर 

रवद्क 
न ध्नरम 
मुख् 

मयनव सोर  

िन्मन र 
िन्रयनी 

िवृी् 
य्वसथयपन रथय 

िनमयभम  

पमयलीमय 
सवयिमतव 

सेवय िवररम 

पयवधयन  उतपय्न  

स
रस
फ
यइ

  सथलगत सरस्यइ, 
्ोहरमैलय व्वसथयपन 

सरकयर  उपभोयय +/समु् य्  उपभोयय 
+/समु् य्  

उपभोयय 
+/समु् य्  

उपभोयय 
+/समु् य्  

मध
्म

  ख
यने
पय
नी

 ५० - १००० 
धयरय/घरधरुीह�  

सव- 
इि्जिन्र  

संघी् र/ 
वय 

पय्िेशक 
सरकयर  

पय्िेशक+/ 
सथयनी् सरकयर +  
समु् य्/ अ््  

पय्िेशक+/ 
सथयनी् सरकयर 

सथयनी् सरकयर उपभोयय 
सिमित/ सेवय 
प्य्क 

स
रस
फ
यइ

  सेपटेज वय ्ोहरमैलय 
व्वसथयपन 

पय्िेशक+/ 
सथयनी् सरकयर+/ 
समु् य् +/ िनजी 
�ेत  

पय्िेशक+/ 
सथयनी् 
सरकयर+/ 
समु् य्+/िनजी 

सथयनी् सरकयर उपभोयय 
सिमित / सेवय 
प्य्क 

ठ धल
य  

ख
यने
पय
नी

 

नगरपयिलकय �ेतकय 
खयनेपयनी पणयली 

िसिभल 
इि्जिन्र 
+ िव� + 
पशयसिनक 
कमरचयरी  

संघी् र/ 
वय 

पय्िेशक 
सरकयर  

संघी् +/ 
पय्िेशक 
सरकयर+/ 
समु् य्+/ िनजी 
�ेत 

संघी् +/ 
पय्िेशक 
सरकयर+/ 
िनजी 

सथयनी् 
सरकयर 

उपभोयय 
सिमित / 
समबद नगर 
सं््त, सेवय 
प्य्क 

स
रस
फ
यइ

  

सेपटेज वय  ्ोहरपयनी 
वय ढल व्वसथयपन 

'वयश' 
इि्जिन्र 
+ िव� र 
पशयसिनक 
कमरचयरी  

संघी् +/ 
पय्िेशक 
सरकयर+/ 
समु् य्+/ िनजी 
�ेत 

संघी् +/ 
पय्िेशक 
सरकयर+/ 
िनजी 

सथयनी् 
सरकयर 

समबद नगर 
सं््त, 
सेवय प्य्क 

्ोहरमैलय 
व्वसथयपन 

सब–
इि्जिन्र 
+ िव� + 
पशयसिनक 
कमरचयरी  

संघी् +/ 
पय्िेशक सरकयर 
+/समु् य् 
+/िनजी �ेत  

संघी् +/ 
पय्िेशक 
सरकयर+/ 
िनजी 

सथयनी् 
सरकयर 

समबद नगर 
सं््त, सेवय 
प्य्क 

व रह
र ्

ख
यने
पय
नी

 

उप/महयनगर �ेतकय 
खयनेपयनी पणयली; 
्ईु भ््य बढी 
प्शेह�मय सेवय 
िवसतयर भएकय 
खयनेपयनी पणयली; 
थोक खयनेपयनी 
िवतरण पणयली; 

'वयश' 
इि्जिन्र 
+ िव� र 
पशयसिनक 
कमरचयरी  

संघी् र/ 
वय 

पय्िेशक 
सरकयर  

संघी् +/ 
पय्िेशक सरकयर 
+/ समु् य् +/ 
िनजी �ेत  

संघी् +/ 
पय्िेशक 
सरकयर+/ 
िनजी 

सथयनी् 
सरकयर 

समबद नगर 
सं््त, 
सेवय प्य्क 
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खयनेपयनी रथय सरसफयइ 
पमयलीको िकिसम, 
रकयर रथय पकयर 

रवद्क 
न ध्नरम 
मुख् 

मयनव सोर  

िन्मन र 
िन्रयनी 

िवृी् 
य्वसथयपन रथय 

िनमयभम  

पमयलीमय 
सवयिमतव 

सेवय िवररम 

पयवधयन  उतपय्न  

जलयश््यु 
खयनेपयनी पणयली; 

 स
रस
फ
यइ

  

सेपटेज वय  ्ोहरपयनी 
वय ढल व्वसथयपन 

'वयश' 
इि्जिन्र 
+ िव� र 
पशयसिनक 
कमरचयरी  

संघी् +/ 
पय्िेशक सरकयर 
+/ समु् य् +/ 
िनजी �ेत  

संघी् +/ 
पय्िेशक 
सरकयर+/ 
िनजी 

सथयनी् 
सरकयर 

समबद नगर 
सं््त, 
सेवय प्य्क 

्ोहमैलय व्वसथयपन िसिभल 
इि्जिन्र 
+ िव� + 
पशयसिनक 
कमरचयरी  

संघी् +/ 
पय्िेशक सरकयर 
+/समु् य् 
+/िनजी �ेत 

संघी् +/ 
पय्िेशक 
सरकयर+/ 
िनजी 

सथयनी् 
सरकयर 

समबद नगर 
सं््त, 
सेवय प्य्क 

७.३   खयनेपयनी रथय सरसफयइ सेवयको सरर व्�करम 

पणयलीको वग�करणसँगै ्ीघरकयलीन पभयवकयरी सेवय सतरको वग�करण पिन मह्वपणूर ह�्छ । ्सले ्ोजनयको आधयरको �पमय कयम ग्रछ सयथै 
्सको आवश्क लगयनीको पिन िनक्�ल ग्रछ ।  

७.३.१   खयनेपयनी सेवयको सरर व्�करम  

खयनेपयनी सेवयको सतर वग�करणले १) सवयसस्कय �ि�ले खयनेपयनीको आवश्कतय २) पणयलीलयई आवश्क पन� पयवधयनह� र ३) खयनेपयनी 
सेवय प्य्कले प्यन गन� सेवयको आवश्क पन� पवूरशतरह� आि् कुरयको समी�य ग्रछ । 

रयिलकय  १२ : िवसररर सधचकयंङ्क सिहर खयनेपयनी सेवयको सरर व्�करम 

पयरयिमिरह�  
सेवय सरर 

िनमन सररी्  रधयरदधर  मध्म उवच  

आवश्कतय 
(Needs) 

प�रमयण  
(एलपीसीडी) 

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

सववछतय संभव नभएको  
(जबसमम महुयनमै 
अभ्यस ग�रँ्नै)  

सबै आधयरभतू व्ियगत र 
खयद सववछतय संभव ह�ने; 
कपडय धनु र नहुयउन अपगु 

सबै आधयरभतू व्ियगत र 
खयद सववछतय सिुनि�त 
भएको; कपडय धनु र 
नहुयउन पिन सिुनि�त ह�ने 

 सबै सववछतयकय 
आवश्कतयह� परूय  ह�ने 

गणुसतर  
(Water Quality) 

िपउन ्ोग् रयिष्् गणुसतर मयनक 
(गयमीण मयप्णड) परूय गछर 

रयिष्् गणुसतर  मयनक परूय 
गछर । 

रयिष्् गणुसतर मयनक  
परुय गछर 
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पयरयिमिरह�  
सेवय सरर 

िनमन सररी्  रधयरदधर  मध्म उवच  

सलुभ पह�चँ 
(Accessibility) 

२५% भ््य कम 
उपभोययले िनजी 
धयरय जडयन गरेको 

२५% भ््य बढी उपभोययले 
िनजी धयरय जडयन गरेको 

१०० % उपभोययले िनजी 
धयरय जडयन गरेको 

१००% उपभोययले 
िनजी धयरय जडयन गरेको 

िव�सनी्तय 
(Reliability) 

िवतरण अविध              
(घणटय/ि्न) 

  ८ (अिधक मयग सम्मय) १२ (ि्नको सम्मय) २४ (च◌बीसै घणटय)  

िनर्तरतय 
(Continuity) 

  एक मिहनयमय एक पटकसमम 
रोकयवट ह�ने  

तीन मिहनयमय एक 
पटकसमम रोकयवट ह�ने 

१२ मिहनयमय एक 
पटकसमम रोकयवट ह�ने 

लचकतय (Resiliency) 
  अव�द सेवय  २ ि्न िभत 

सचुय� ह�ने  
अव�द सेवय  १ ि्न िभत 
सचुय� ह�ने  

अव�द सेवय  १ ि्न 
िभत सचुय� ह�ने  

सेवयको �ढय र् गतय 
(Robustness)  

    पणयलीले सेवयको मयनकमय 
संझ◌तय नगरी थप १० % 
अचयनक   शिजत  मयग 
धय्न सकनेज 

पणयलीले सेवयको 
मयनकमय संझ◌तय नगरी 
थप १० % अचयनक 
 शिजत मयग धय्न सकनेज 

सेवय स्तिु� सतर (Service 
Satisfaction) 
(वयिषरक सभ�को आधयरमय) 

    ७५% ९० % 

पर� ि्पपमी : १. सयधयरण अवसथयमय िनमनसतरी् सेवय  मय्् ह�ने छैन । ्दिप आप्कयलीन अवसथयमय SPHERE Guideline लयई 
अनसुरण गनर सिक्छ ।  

२. ्ो सेवयको मयनकह� न्यँ, पनुसथयरपनय गरेकय र सतरो्नित गरेकय पणयलीह�मय लयग ूह�नेछ । हयल संचयलनमय रहकेय पणयलीह�लयई ्ी  
मयप्णड परूय गन� गरी सतरो्नित गनुरपन� छ ।  

खयनेपयनी सेवय सतरको वग�करण ग्यर ्ो �ेतगत ्ोजनयले जीवनकय लयिग ््नूतम आधयर र आधयरभतू खयनेपयनीको आवश्कतय तल ि्ए 
अनसुयर सझुयएको छ ।  

रयिलकय १३ : मयनवको लयि् बयँवनको लयि् खयनेपयनी 
रवद्करय (पिर य्िय)  

 

रयिलकय १४ : मयनवको लयि् रधयरदधर खयनेपयनी 
रवद्करय (पिर य्िय) 

िक्यकलयप 
औसर 
िल्र/ि्न 

सीमय/ि्न 
 

िक्यकलयप  िल्र/ि्न सीमय/ि्न 

खयनेपयनी  ३ २–५  खयनेपयनी  ५ २–५ 

नहुयउने १० ७–१५  नहुयउने २० १०-३० 

अ्् सरस्यइ ७ ५–१०  सरस्यइ २५ २०–३५ 

पकयउने र भय्सयको लयिग  ५ ४–१०  पकयउने र भय्सयको लयिग १५ १०–२० 

जममय  २५    जममय  ६५   
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७.३.२    सरसफयइ सेवयको सरर व्�करम  

रयिलकय १५:  िवसररर सधचकयङ्क सिहर सरसफयइ सेवयको सरर व्�करम  

सेवयको 
सरर 

सुलदरय 
सुिवधयकय 

पकयरह�/ इन्रफेस 
प्ो् िव�सनी्रय वयरयवरम संर�म 

सधुय�रएको 
सेवय  

प््ेक प�रवयरको बयस 
सथयनको कमपयउ्ड िभत 
कमतीमय एक चप� भएको; 
चप�मय प�रवयरकय सबैको 
समयन पह�चँ रहकेो   

प्ोगकतयरबयट ि्सय 
छुटर्यउने अपवेश् 
पकक् सल्यव 
सिहतको पलेट्मर 
भएको 

घरकय सबै 
स्स्ह�ले 
सिुवधयको 
उप्ोग गरेको 

िन्िमत सञचयलन ममरत  
(खयलडो स्य गन� समते) सेवय 
सञचयलन गनर थोरै मयत प्यस 
आवश्क पन�                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

वयतयवरणमय 
समस्यजनक 
पभयव नपन� / 
सरुि�त िवसजरन 
(्ोहर वसतकुो पनु: 
प्ोग ह�ने गरेको) 

प््ेक सयवरजिनक सथयन वय 
संसथयमय प्यर् मयतयमय चप�को 
संख्य भएको;  
सबै प्ोगकतयरह�को लयिग 
सिजलै पह�चँ रहकेो  

बयल‐ल�िगक र 

अपयंग‐मैती 
सबैलयई 
प्ोगको लयिग 
सिुवधय 
उपलबध 

िन्िमत सञचयलन ममरत 
(खयलडो स्य गन� समते) सेवय 
सञचयलन गनर थोरै प्यस 
आवश्क पन�;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
हरेिवचयर ह�ने गरेको र चप� स्य 
्िेखएको;  
(सयवरजिनक चप�को ि्गो 
सञचयलन ममरतको लयिग अ्् 
व्यवसयि्क अवसर सँगको 
आबदतय) 

आधयरभतू 
सेवय  

प््ेक प�रवयरको बयस 
सथयनको कमपयउ्ड िभत चप� 
भएको;  
घरप�रवयरकय कितप् स्स्कय 
लयिग सीिमत पह�चँ  

प्ोगकतयरबयट ि्सय 
छुटर्यउने अपवेश् 
पकक् सल्यव 
सिहतको पलेट्मर 
भएको 

घरकय केही 
स्स्ह� दयरय 
मयत सिुवधयको 
उप्ोग 

हरेिवचयरको पमयण: चप� स्य 
रहकेो; 
भरप्� सञचयलन र ममरत 
(खयलडो खयिल गन� समते) को 
अभयव रहकेो  

वयतयवरणमय 
समस्यजनक 
पभयव नपरेको र 
सरुि�त िवसजरन 

सीिमत 'सेवय' सयझे्यरी ग�रएको चप�; 
चप� घर्िेख १० िम. भ््य पर 
रहकेो; 
म◌समी पह�चँ मयत रहकेो  

प्ोगकतयरबयट ि्सय 
छुटर्यउने अपवेश् 
पकक् सल्यव 
सिहतको पलेट्मर 

चप�को 
उप्यु प्ोग 
नभएको 

सञचयलन र ममरत (खयलडो 
खयली गन� समेत) नभएको र 
चप�को हरेिवचयर वय स्य 
नगरेको   

जनघन्व वशिद सँगै 
वयतयवरणी् 
प्षूणमय वशिद 

सिुवधय नै 
नभएको  

- प्ोगकतयर र ि्सय 
छुटर्यउने व्वसथय 
नभएको अथवय खलुय 
ि्सय गन�  

चप� नै 
नभएको वय 
प्ोग नभएको 

सञचयलन र ममरत (खयलडो 
खयली) नभएको र चप�को 
हरेिवचयर वय स्य नगरेको  

जनघन्व वशिद सँगै 
उललेख् 
वयतयवरणी् प्षूण  
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अध्य् रठ 

�ेत िवकयस ्ोजनयकय िवष्–�ेतह�  

नेपयलमय 'वयश' �ेतकय मदुयह� समबोधन गनर एक्कश त तथय अ्तरसमबि्धत पदितह�लयई मय््तय  ि्नु आवश्क छ । 'वयश' �ेतलयई 
्रयिकलो अथरमय बझु्य संसथय, स र् गठन, नीित र अभ्यस जसमय खयनेपयनीकय सोतह�को व्वसथयपन, िविवध जनसंख्य र उदोगह�कय 
लयिग खयनेपयनी सेवयह�को पवयह समते समिेट्छ । चनु◌ितह�को ्य्रय र अिधकयंश स र् गठन र सरोकयरवयलयह�को भिूमकयकय आधयरमय  
नितजयह�को सधुयरको लयिग ितनीह� बीचको  आपसी सह्ोग र सम्व्को ढयँचय िविभ्न िवष्�ेतह� अ्तगरत व्य ग�रएको छ । खयस 
गरी, सेवय पवयह बयहके सरकयरी िनकय्ह�, व्यवसयि्क �ेत र नयग�रक समयज लगय्त ्ी �ेतह�कय मयझमय सहकय्र  र नवीनतयको पबधरन 
गनर  नेतश् वको भिूमकयकय समब्धमय ्ी िवष्�ेतह�मय जोड ि्इएको छ । 

८.१   सेवयमय पह�चँ रथय उपदो्  

िवष्�ेतको �ेत : सेवयमय पह�चँ, सेवय नपगुकेो सथयनमय परु ् यउने, उप्ोग र लयभको खपत ।  

िवष्�ेतको उदेद् : 'वयश' सेवयह�को पह�चँमय वशिद गरी सेवय नपगुकेो सथयनमय सेवयको वशिद र उपलबध सेवय तथय लयभह�को पभयवकयरी 
उप्ोिगतय सिुनि�त गनुर ।  

िवष्�ेतको निरजय : उपलबध सेवयह� र लयभह�मय सबैको पभयवकयरी पह�चँ र उप्ोग भएको ह�नेछ ।  

'वयश' �ेतमय पह�चँ भ्नयले केवल भ◌ितक �पको पह�चँ होइन िक सेवयको उप्ोग गरेबयपत शलुक ितन� �मतय, पिविधको सिजलै उप्ोग र 
सयमयिजक समयवेशीकरण समेतलयई बझुयउँछ ।  

८.१.१   पह�चँमय सुधयर  

अझै क�रब पैितस लयख वय १३% जनसंख्यको खयनेपयनी र सरस्यइ सेवयमय पह�चँ नपगुकेो ्िेख्छ (खयनेपयनी तथय ढल िनकयस िवभयगको 
आ.व. २०७३/७४ को समी�य)। सेवयमय पह�चँ नपगुकेयह� धेरैजसो ्गुरम  र िवकट ठयउँमय रहकेय आवय्ीमय वसने   र सीमय्तकश त  तथय 
स र्कटयस्न समु् य्ह� नै ह�नर, अथवय शिय, सोत र 'वयश' सेवयह�लयई स्लतयपवूरक  हयसील गन� सीपमय कमी  भएकयह� पिन ह�नर  । 
खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�मय आम पह�चँ सिुनि�त गन� रयिष्् ल�् पयि्मय जे कयरणह�ले छोिडएकय भए पिन ती जनसंख्यको 
खयनेपयनी तथय सरस्यइमय पह�चँ ह�न ुआवश्क छ ।  

८.१.१.१   खयनेपयनी  

सयमयिजक मनोवशि�, जयत, जयती् समहूह�, धयिमरक र व्ियको जीणर िबरयमीको कयरणले, अ््थय भ◌ितक �पले पह�चँमय नै रहकेय व्िय वय  
समु् य्ह� खयनेपयनीबयट बिहकशर त ह�न सकछनर । अ्् समु् य्ह� उदशे्पणूर बिहकशर त ग�रएकोभ््य पिन लयपबयरहीकय कयरणले बिहषकरणमय 
परेकय छनर । मिहलयह�को लयिग सरु�यको चनु◌ितह�, अित म र िनणर्  गनर सकने  हसैी्तमय कमी  जसतय अित�रय समस्यह�लयई 
खयनेपयनीको ्ोजनय ग्यर समबोधन गनुर पन�छ । अपय र् गतय भएकय मयिनस, जसको लयिग थप मयनव सोतको सह्ोग आवश्कतय प्रछ, ््सतो 
व्िय तथय ितनीह�को प�रवयर ्बैुको लयिग  पह�चँको चनु◌ित रहकेो पसट ्िेख्छ ।  

्गुरम  तथय िवकट भ◌गोिलक सथयनमय खयनेपयनीको सेवयको पह�चँ पु् यररउनु पयिविधक र लयगतको अवसथयले चनु◌तीपणूर रहकेो छ । लयमो ्रूीमय 
अविसथत महुयनबयट सञचयिलत खयनेपयनी सेवयको लयिग धेरै पयइप आवश्क पन� ह�ँ् य मह र् गो पन� ह�्छ । होचो सथयनको सोतबयट अगलो 
सथयनको समु् य्मय खयनेपयनी िलि ट र् ग गनर उललेख् पयिविधक रेख्खे वय नवीन सोच र लगयनी आवश्क प्रछ । किहलेकयही ँ ्गुरम  
सथयनकय समु् य्ह� भ◌गोिलक अविसथित र सयमयिजक कयरणले सीमय्तकश त र सयमयिजक �पले पिन बिहकर रणमय परेकय ह�्छनर ।  
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'वयश' सेवयह�बयट बिञचितमय परेकयह�को संख्य हे् यर ितनीह�को  लयिग आम पह�चँको आधयरमय आधयरभतू 'वयश' सेवय पु् यरि्उनु ठूलै 
चनु◌ित रहकेो छ । सयधन सोत, िवगतकय प्यसह� र गिणती् पदितको प�रपे�्मय हे् यर पह�चँ नपगुकेो सथयनमय सबैलयई खयनेपयनी  र 
सरस्यइको सेवय पु् यर उनु  एक ्�ुह कय्र ्िेख्छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• सेवयको पह�चँ  नपु्ेको सथयन फेलय पयन�  : पह�चँ नपगुकेो घर वय बसतीह�को पिहचयन गरी ्शेभ�र नकसयकंन ग�रनेछ । GPS 
पिविधको उप्ोग गरी खयनेपयनीको सेवय पगुे नपगुकेो बसतीह�को पिहचयन र नकसय त्यर ग�रनेछ । ्ो कय्रले सेवय नपगुकेो ्गुरम  र 
िवकट भ◌गोिलक धरयतलकय सयथै सेवयबयट विञचत, स र्कटयस्न समु् य्, शियको कमी, सोत सयधन र सीपह�को कमी भएकयको 
पिहचयन गनर सघयउ पु् यरनउनेछ । सेवयको पह�चँ नपगुकेो जनसंख्यको तस्य र् क अनगुमन तथय मलू्य र् कन िवष्�ेत अ्तगरत स र्कलन 
ग�रनेछ र �ेतगत अनगुमन तथय मलू्य र् कन पणयलीसँग जोिडनेछ ।  

• अनु्मन रथय मधल्यङ्कन �ेतलयई अ यविधक ्नभ बसरीह�को रस्यङ्क जीपीएस पमयलीलयरय ्�रनेच: खयनेपयनीकय 
सक्मह�को अविसथितको तस्य र् क NMIP मय GPS पिविधदयरय अदयविधक  ग�रनेछ र सेवयको  पह�चँ पगुेको र नगुेको  �ेतह� 
छुटर्यइनेछ । ्सो ग्यर सेवयको पह�चँ नपगुकेो बसतीह�मय िवशेष ध्यन ि्इनेछ ।  

• िजललयको 'वयश' ल्यनी ्ोजनय सक�मह�को पयथिमक�करम र समरयको रधयरमय र्यर ्न� : खयनेपयनी सक्मह�को 
पयथिमक्करण पह�चँ पगुकेो र नपगुकेो सचूकय र् कको आधयरमय लगयनी  गनरको लयिग त्यर ग�रनेछ  । लगयनी ्ोजनयमय पह�चँ नपगुकेो 
�ेतलयई पयथिमकतय ि्इनेछ ।  

• खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�लयई समयवेशी  बनयउन सयमयिजक बिहकर रणको िव�यसह�मय प�रवतरन र समयन पह�चँको सिुनि�ततय 
ि्लयउने कयननुमय सधुयर गनर आवश्क छ । ्गुरम र सयमयिजक बिहकर रणमय परेकय समु् य्ह�लयई पयिविधक, संसथयगत, व्वसथयपक्् 
र बजेट मय र् त सह्ोग ि्इनेछ र ््सतो सह्ोग सयधयरण अवसथयमय भ््य पितव्िय लयगत बढी भएकय ्ोजनयह�मय समेत ि्इनेछ । 

• सेवयह�मय सधुयरको लयिग पयवधयनह� त्यर ग�रनेछनर । वतरमयन पणयलीह�लयई सेवयको  सतर अनसुयर सतरो्नित ग�रनेछ । न्यँ 
आ्ोजनयह�मय मध्म वय उवच सतरको सेवयको लयिग पयथिमकतय ि्इनेछ । सेवय पणयलीह�मय सयवरजिनक र सयमयिजक धयरय 
जडयनलयई िन�्सयिहत ग�रनेछ , हयलकय पणयलीह�लयई िनजी  धयरय जडयन पणयलीको �पमय सतरो्नित गन�  र न्यँ आ्ोजनयह�मय 
िनजी धयरय जडयन ग�रनेछ ।  

• खयनेपयनीको सिुवधयह� सबै िवदयल्, सवयसस् सेवय के््, सयवरजिनक संसथयह� र सयवरजिनक सथल समेतमय पु् यररइनेछ ।  

८.१.१.२   सरसफयइ रथय सववचरय  

जनसंख्यको वशिदकय सयथै  शहरह�को अ््िधक िवसतयरको प�रणयम सव�प वयतयवरणी् सरस्यइ सेवयह�को पभयवकयरी ्ोजनय र सेवय 
पवयहको आवश्कतय भएको छ र ्ी नै नेपयलकय नगरपयिलकय र सयनय  शहरह�ले ्स �ेतमय भोगेकय मखु् चनु◌ितह� ह�नर । सरस्यइमय  
ग�रएकय लगयनीले रयरो आिथरक पित्ल ि्ने गरेकय छनर । िव� सवयसस् सँगठनको सनर २०१२ को एक अनमुयनकय अनसुयर सरस्यइमय 
ग�रएकय लगयनीले ५.५ गणुय सममको पित्ल पय् ह�ने उललेख छ । खयनेपयनीमय ह�ने लगयनी पित्ल २.० को हयरयहयरी मयत रहने उललेख छ । 
सरस्यइमय पह�चँको वशिदले सवयसस्, िश�य, लै र् िगक समयनतय र ग�रबी िनवयरणमय ्ोग्यन ि््छ । 

२०६८ को जनगणनय अनसुयर  शहरी जनसंख्यको ९१% जनसंख्यमय सरस्यइको पह�चँ पगुकेो ्िेख्छ । ्ी मध्े ३०% जनसंख्यको चप� 
ढल पणयलीमय र ४८% को सेिपटक टर्य र् कमय जोिडएकय छनर, ्सले  शहरमय पभयवकयरी  सथलगत सरस्यइ पणयलीको व्वसथयपन उपेि�त 
�पमय रहकेो जनयउँछ ।  शहरी  वयतयवरणी् सरस्यइ र ्सले वयतयवरण र सयवरजिनक सवयसस्मय पयरेको पभयव आउँ्य ि्नमय मह्वपणूर 
मदुयकय �पमय आउनेछनर  । ्सबयहके,  शहरी  सरस्यइ गयमीण सरस्यइभ््य जिटल रहकेो छ  िकनिक ्सले  ्ोहरपयनीको  व्वसथयपन, 
वषयरतको पयनी र ठोस  ्ोहरमैलय व्वसथयपन , जिमनको मदुयह� र बह�–िनकय्ह�को संलगनमतयकय सयथै िवषम समु् य्ह�लयई समयवेश   
ग्रछ ।  
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८.१.१.३   पधमभ सरसफयइ र सववचरय बयनी–य्वहयर  

सरस्यइ र सववछतय कय्रकमह� सरस्यइ तथय सववछतय ग�ु ्ोजनय, २०६८ कय आधयरमय कय्यर्व्न गन� ग�रएकय छनर, ्सलयई अझ 
पभयवकयरी बनयउन एक “पणूर सरस्यइ मयगर्शरन” को खयँचो महससु ग�रएको छ । 

सबै सरकयरी िनकय्, सथयनी् िनकय्, िवकयस सयझे्यर, अ्तरयरिष्् गैर सरकयरी संसथय र अ्् 'वयश' सयझे् यरह�ले 'वयश' आ्ोजनयह�मय 
सरस्यइ र सववछतय कय्रकमह� कय्यर्व्न ग्यर ग�ु्ोजनय र मयगर्शरनमय उललेख भएकय िसदय्तह�लयई पयलनय गनुरपन�छ । ग�ु्ोजनयले 
सथयनी् िनकय्ह�को सम्व्मय गिठत िविभ्न सतरकय सम्व् सिमितह�लयई अगपंि�कय िनकय्ह�को �पमय सवीकयर गरेको छ ।  

पणूर सरस्यइ पयि्कय लयिग बयनीव्वहयरमय प�रवतरन ह�न आवश्क छ । धेरै गयिवस, नगरपयिलकय र िजललयह�ले खलुय ि्सयमयु घोषणय  
ग�रसकेकय छनर र अब अक� चरणको कय्रकम भनेको पणूर सरस्यइितर ्डरको मयरी सरस्यइ आ््ोलनलयई ्शेभ�र ्ैलयउन ुह�नेछ । 

रमनीिरक कय भ्ह� :   

• समु् य्ह�लयई समयवेशी, पभयवकयरी तथय ि्गो पदितको मयध्मबयट सरस्यइकय खडुरिकलयह�मय  सधुयर गनरको लयिग पणूर  सरस्यइ 
मयगर्शरन त्यर पयरी  ्शेभ�र समयन�पमय कय्यर्व्न ग�रनेछ, ्सले पणूर सरस्यइको पित्ल  िनकयलनको लयिग समु् य्लयई सह्ोग 
गन�छ । पणूर सरस्यइ मयगर्शरनले स्य घर, समु् य्, गयउँ, नगरपयिलकय र िजललयको लयिग सप� पदित र सचूकय र् क समयवेश गन�छ ।  

• उप्यु सववछतय अवरोध िववेषणको आधयरमय सववछतय पबदरनलयई पयस र् िगक बनयइनेछ । 

• िविभ्न प�रपे�् र भ◌गोिलक अविसथित अनसुयर जन–मैती पदित, पिविध तथय बयनीव्वहयर प�रवतरन गन� सयमगीह�को िवकयस 
ग�रनेछ । ्समय ि्गो  बयनीव्वहयर प�रवतरन गनर, उ्पे�रत र बजयरीकरण गनरको लयिग सही बयनीव्वहयर प�रवतरन गन� अनगुमन 
सचूकय र् कह�को पिन िवकयस ग�रनेछ ।  

• िजललयमय अगवुयको �पमय रहकेो िजललय 'वयश' सम्व् सिमितको �मतय स�ुढ गरी िजललय र गयिवसमय कयम गन� वयतयवरण त्यर र 
नीित, कय्र ढयँचय र पदितमय एक�पतय ल्यइनेछ ।   

संसथयगत सरस्यइकय सेवयह�को ि्गो पनयको सिुनि�ततयको लयिग अनगुमन पणयलीलयई अझ स�ुढ ग�रनेछ ।  

८.१.१.४   सथयनी् ्ोजनय  

खलुय ि्सयमयु िसथितमय  भएको पगितको प�रमयणय्मक वशिद र ्सको ि्गोपनयमय ह�ने सधुयर गयमीण सरस्यइको अनकूुल-वयतयवरणको 
स�ुढीकरणमय भर प्रछ ।  

खलुय ि्सयमयु अिभ्यनको उवच स्लतयको ्र र पित्लको ि्गोपनय त र्  डो्यरकउँने कयरकह�, जसतो  एक ठयउँको पित्ल अ्् ठयउँको 
भ््य िकन रयरो ह�्छ भ्ने कुरयको िववेषण, सथयनी् कय्रकमको अिभ्न अगं ह�न ुपछर  ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :     

• खलुय ि्सयमयु �तेह�को पमयणीकरणको अध््न ग�रने छ र  सधुयरकय कय्रह�को तजुरमय गरी ि्गोपनय सिुनि�त ग�रनेछ ।  

• सथयनी् िनकय्ह�ले आ–आ नो �ेतको लयिग रणनीितक सरस्यइ ्ोजनय िवकयस गरी खलुय ि्सयमिुयको भिूमकयलयई िवसतय�रत गरी 
सरस्यइकय लयिग उवच मयग वशिद गन�छनर  र पणूर सरस्यइ पयि्कय लयिग सरस्यइमय लगयनी गन� छनर ।  
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८.१.१.५    शहरी सरसफयइ पमयलीह�मय सुधयर  

 शहरी प�रपे�्मय, ्रयिकलो ्य्रयमय भ्न ुप्यर “सधुय�रएको” सरस्यइ भ्नयले सरस्यइ शश् र खलयको �पमय पयनीको प्ोग गरी सेिपटक 
टर्य र् क सिहतको पोअर  लस चप� ्िेख घरधरुीह�को ढल पणयलीमय जडयन ग�रएको र नगर�ेतमय  ्ोहरपयनी पशोधन सिहतको ढल र नयली 
पणयलीह� प्रछनर ।  

चरम खलुय ि्सयको िसथितबयट सरुि�त �पमय ि्सय स र्कलन, भणडयरण तथय िवसजरन र पशोधन वय ढल उ्सजरनको �रसयइकिल र् गले िभ्न-
िभ्न प�रिसथितमय िभ्निभ्न चनु◌ितह� उ्प्न गनर सकछनर । उवच जनघन्व भएको  शहरी �ेतको ढल पणयलीह�कय सप� ्िेखने ्यइ्यह� 
छनर । उप्यु ढल िनकयस पणयली नै मयनव  ्ोहर ्िेख मयिनस र खयनेपयनीलयई सरुि�त तवरले छुटयउने बयटो हो र ्ो नै मयनव िवकयसको 
परुयतन चनु◌ित पिन हो । तर ढल कतै  सञजयलको पह�चँमय सीिमततय छ र पह�चँ नपगुकेो जनसंख्य धेरै छ भने सबै घरधरुीह�लयई ढल 
सञजयलले जोडरने कय्रको पुँजीगत लयगत अ््िधक भई वहन  सयमस्र भ््य बयिहर भएको खणडमय सथलगत सरस्यइ वय िवकेि््त 
पणयलीह� त्कयल वय मध्कयल सममको लयिग िवकलपको �पमय िलन सिक्छ ।  

तीब  शहरीकरणबयट  िनर्तर बढर्ो जोिखमलयई समबोधन  गनरकय लयिग  शहरी  �ेतह�मय सरस्यइकय िमि त ढयँचयह�मय लगयनी 
पयथिमक्करण गनुर आवश्क भै सकेको छ । ्थे� सरस्यइ सेवयह�को पवयह तथय सबैकय लयिग बसन ्ोग्  शहरह�को िनमयरणकय लयिग 
नीितगत एवं संसथयगत सधुयर, �मतय िनमयरणमय लगयनी,  शहरी सरस्यइ ्ोजनय तजुरमय तथय लयगत पभयवी त◌र त�रकयह�को अवलमबन गन� 
त र्  नगरपयिलकयह� तथय सेवय प्य्कह�लयई पो्सयिहत  गनर पयरसप�रक ढल पणयलीकय अलयवय लगयनीकय  नतून िविधह� पिहल्यउन 
त्कयल ध्यन केि््त गनुर आवश्क छ ।  

ढल पमयली: ढल पणयली एउटय मह र् गो पणयली हो । पयरमप�रक ढल पणयलीको लयिग ठूलो लगयनीको आवश्कतय प्रछ र सञचयलन 
ममरतको लयिग पिन मह र् गो प्रछ । ती पणयलीह� सञचयलन गनरको लयिग रयरो सयधन सोत भएको संसथयगत संरचनय, सही सञचयलनको लयिग 
उवच िन्मनकयरी र कयननु कय्यर्व्न गन� खयकय र सीप्यु कमरचयरी  पिन ह�न आवश्क छ । धेरै खयनेपयनी सेवय प्य्कह�ले ्ी 
मयप्णडह� परूय गनर सक्नैनर र बढर् ै गइरहकेय अव्विसथत  शहरी  बसतीह�को सेवयको पयवधयनह�को लयिग जिटल मयगह� परूय गनुर 
अित�रय चनु◌ितको �पमय रहकेो छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• सबै ठूलय र मध्म  शहरह�मय ढल सञजयलको पिक्यबद ्ोजनय त्यर ग�रनेछ । 

• ढल सञजयल र आधिुनक  ्ोहरपयनी पशोधन पलय्टह� सिहतको ढल पणयलीको िनमयरण र िवसतयर ग�रनेछ ।  

• ि्सयज्् ले्ोबयट ग्यँस र ऊजयर उ्पय्न गनर पो्सयिहत ग�रनेछ । 

• कम आ् भएको �ेतह�मय िवकेि््त   ्ोहरपयनी पशोधन पणयलीह�को  िनमयरण गनर पो्सयिहत ग�रनेछ ।  

• नगरपयिलकयको सवीकश त ्ोजनयिबनय  शहरकय टोलह�मय ढल पणयलीह�को िनमयरणमय िनषधे ग�रनेछ । 

•  शहरी सरस्यइको लयिग अ्तर-नगर सह्ोग कय्रकम पवधरनको लयिग संभयवनय खोिजने छ र सबै प्यसह�लयई केि््त ग�रनेछ ।  

िवकेिनदर  फोहरपयनी पशोधन पमयली: सयधयरणत्य कम आ् भएकय  शहरी तथय अधर– शहरी �ेतह�मय ्सको अनसुरण ग�रएकय छनर 
जहयँ केि््कश त ढल तथय  ्ोहरपयनी पशोधन पणयलीको पह�चँमय सीिमततय छ । िवकेि््त  ्ोहरपयनी पशोधन पणयलीह�को िडजयइन कम 
ममरत खचर र पिविध तथय ऊजयर नलयगने गरी ्यि्तकरण नग�रएको िडजयइन गरी समु् य्को उवच सहभिगतयदयरय  िनमयरण र सञचयलन ग�रएको 
ह�्छ । केही िवकेि््त  ्ोहरपयनी पशोधन पणयलीह� नेपयलमय सनर १९९७ ्िेख नै पयरंप�रक पणयलीको िवकलपको �पमय िनमयरण ग�रएकय 
छनर ।  
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रमनीिरक कय भ्ह� :  

• मयतयमयभ््य गणुसतरमय ध्यन ि्ई ि्गो व्वसथयपनलयई सिुनि�त गन� मयगर िन्�शक िसदय्तमय िवकेि््त  ्ोहरपयनी पशोधन पणयलीमय 
केि््त ग�रनेछ ।  

• ्ो पणयली कय्यर्व्नको लयिग ्ी शतरह� परूय भएको ह�नपुन� छ : क) सरकयरी वय सयमु् यि्क जगगयको उपलबधतय, ख) समु् य्ले 
िडजयइन, कय्यर्व्न, सञचयलन र ममरत समभयरमय  इवछय ्खेयएको, ग) केि््कश त ढल पणयलीको सञजयलमय पह�चँ नभएको उप्यु 
समु् य्को पिहचयन, घ) कोषको उपलबधतय पिहचयन सिहतको सञचयलन र ममरतसंभयर ्ोजनयको िवकयस भएको, ्) उप्यु िडजयइन 
मयप्णडह� सथयिपत भएको ।  

वषयभरको पयनी दल/नयलय: नेपयलमय ्वैु सं्यु र  छुटै ढल पणयलीह�को प्ोग ग�रएको छ । कयठमयडौ उप््कयले सं्यु पणयलीको  
अनसुरण गरेको र िवरयटनगर र वीरग्जले छुटै पणयलीह�को अनसुरण गरेकय छनर । धेरै नगरपयिलकयह� जो हयलै गठन भएकय छनर ितनीह�मय 
नगर �ेतको ढल र वषयरतको भल व्वसथयपनको अवधयरणय आउन अझै बयँक् छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• वषयरतको भल व्वसथयपन ग�ु ्ोजनयको त्यरी र  शहरह�मय बयढीको जोिखमको आधयरमय नयली िनमयरणलयई पयथिमकतय ि्इने छ ।  

• कयलो पते सडकसँगै िनिमरत वषयर्को भल नयलीलयई  शहरी ढल पणयलीबयट अलग ग�रनेछ ।  

ि्सयजन् ले्ो/सेप्ेज य्वसथयपन: ि्सयज्् ले्ो ्ि् पशोधन नगरी पयनी वय जिमनमय िवसजरन गरेमय वयतयवरणी् जनसवयसस्मय 
जोिखम पै् य ग्रछ । नेपयलमय हयल नगर सतरी् ि्सयज्् ले्ो व्वसथयपन/सेपटेज व्वसथयपन गन� प्शरन ्ोग् नमनुय पणयलीको अभयव छ । 
नेपयलकय ठूलय  शहरह�मय पिन ि्सयज्् ले्ो पशोधन गन� पणयलीह� सञचयलनमय ल्यउन सिकएको छैन  । केही  शहरह�मय िनजी �ेतले 
ि्सयज्् ले्ो सेिपटक टर्य र् कबयट खयिल गन� र स र्कलन गन� कय्र गरेकय छनर । तर पशोधन र िवसजरन गन� सिुवधयह�को अभयवमय सरस्यइ 
सेवयको चक अधरूो  रहने गरेको पयइ्छ । ्सकय अित�रय, ्ी पणयलीह�लयई ि्गो  �पमय सञचयलन तथय ममरत समभयर र व्पयरको  लयिग 
सह्ोग गन� पय�पको अभयव रहकेो छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• सरकयर, सथयनी् िनकय्, समु् य् र घरह�को लयिग ि्सयज्् ले्ो/सेपटेज व्वसथयपन, िवशेषगरी सयनय  शहरह�मय  पणूर सरस्यइ 
कय्रकम अिघ बढयउनकय लयिग पयथिमक िवकयस मदुयको �पमय रहकेो छ । नेपयलकय सयनय  शहरह�मय ि्सयज््  ले्ो/सेपटेज 
व्वसथयपनको सह्ोगको लयिग सेिपटक टर्य र् ककय सिजलय िडजयइन र ि्सयज््  ले्ो/सेपटेजको पशोधन पणयली, अपरेसन म्यनअुल 
र संगठनय्मक र िन्यमक खयकय त्यर ग�रनेछ । 

• उप्यु ढ र् गबयट व्वसथयपन वय पशोधन ग�रएको खणडमय मयनव ि्सय िपसयबले कश िषको लयिग मह्वपणूर सोतको कयम ग्रछ । जसतै: 
जब ि्सय र िपसयबलयई छुटै उप्ोग ग�र्छ, ्सले पय र् गय�रक मलको कयम ग्रछ । िमि त �पमय वय सं्यु �पमय उप्ोग गरी ऊजयर 
उ्पय्न गनर सिक्छ । ि्सयज्् ले्ो तथय ्ोहरमैलय व्वसथयपन  पिविधमय सवयसस्, कयननुी, सयमयिजक मदुयह�लयई ध्यन  ि्एर 
घटयउने, पनु:प्ोग, पनुपरशोधनको िवकलपको खोजी ग�रनेछ ।  

 शहरी सरसफयइ सेवयह�को लयि् संसथय्र य्वसथय: संसथयगत भिूमकय र िजममेवयरीको सप� नीितको अभयवबयट  शहरी खयनेपयनी सेवय 
भ््य बढी वयतयवरणी् सरस्यइमय असर पन� गरेको छ ््सले ग्यर खिणडत ्ोजनयगत कय्र भएकय छन ।   शहरी �ेतमय ढलह�को सञचयलन 
तथय ममरत समभयर कय्रमय बह�–िनकय्ह�को संलग्तयले  ग्यर नगरबयसीह�ले आ नय समस्यह�को समयधयनत र्  उप्यु िनकय्को खोजीमय 
नै धेरै सम् िबतयउनु परेको छ ।  शहरी �ेतह�मय सरस्यइको सेवय उपलबध गरयउने मखु् िजममेवयर िनकय् कुन हो सप� ह�न आवश्क छ ।  
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कयठमय्ौ उपत्कय : हयल कयठमयडौ उप््कयिभत सरस्यइ सेवयमय संलगनर भएकय संसथयह�मय कयठमयडौ उप््कय खयनेपयनी व्वसथयपन 
बोडर, नगरपयिलकयह�, अिधकयर समप्न वयगमती सभ्तय एक्कश त िवकयस सिमित रहकेय छनर । कयठमयडौ उप््कयमय सरस्यइ सेवयको 
िवकयस र व्वसथयपनको लयिग िजममेवयर मखु् िनकय् कयठमयडौ उप््कय खयनेपयनी व्वसथयपन बोडर हो भने के्केुएलले कयठमयडौ 
उप््कय खयनेपयनी व्वसथयपन बोडरबयट लयइसे्स िलई सरस्यइको सेवयह� उपलबध गरयइरहकेो छ । तथयिप सरस्यइ सेवयमय के्केुएलले 
उपलबध गरयएको सेवयमय धेरै ढल केि््त छ र सरस्यइको अ्् प�ह�लयई ध्यन ि्एको छैन ।  

कयठमयडौ उप््कयिभत अ्् िनकय्ह� जसतै कयठमयडौ उप््कय िवकयस पयिधकरण, सडक िवभयग र उपभोयय सिमितह� जो सडकको 
छेउमय सतही नयलीह� बनयउनमय संलगनस ह�ने ग्रछनर । ्दिप िविभ्न िनकय्ह� र प््ेक िनकय्को सम्व्को अभयवले ्ीघरकयलीन ्ोजनय 
र िडजयइनलयई ध्यनै नि्ई ढल पणयलीह�को कय्यर्व्न आ–आ नै आवश्कतय अनसुयर गन� ग�रएको छ । प�रणयम सव�प ढलको िडजयइन 
र िनमयरण ग�रएको ढल पणयली तटुीपणूर ह�न पगु्छ । आ नो घरको हयतयिभतको र ््सभ््य बयिहर सयवरजिनक ढल सममको िनमयरण र ममरत 
समभयर गन� कय्रको िजममेवयरी घरधनी कै हो ।  

के्केुएलले उपभोययह�बयट ढल सेवयको महसलु स र्कलन गन� तर ्सले  ्ोहरपयनी समब्धी सबै उपभोययको गनुयसोको समबोधन ग्दन । 
उप््कयमय कयठमयडौ उप््कय िवकयस पयिधकरणले नै पवूयरधयरको ्ोजनय त्यरी र िन्मनकयरी िनकय्को �पमय भिूमकय खलेन सक्छ । ्ो 
िनकय् मय र् त ढल, बयटो, टेिलकम आि्को कय्र गरेमय अव्विसथत ्ोजनय र पवूयरधयर िनमयरणमय सधुयर भइ ठूलो मयतयमय सोतको बचयवट गनर 
सिकने िथ्ो । 

अन् न्रपयिलकयह� : नेपयलमय अ्् नगरपयिलकयह�/शहरो्मखु बसतीह�मय समबि्धत नगरपयिलकय, खयपयढिन िवभयग, भवन िवभयग, 
अ/गसैस, उपभोयय सिमितह�  शहरी सरस्यइमय संलगनन भएको अवसथय छ । नगरपयिलकय वय उपभोयय सिमितह� जसतय िनकय्ह�ले मयत  
शहरी सरस्यइ सेवयह�को सञचयलन तथय ममरत समभयर  ग�ररहकेय छनर । खयनेपयनी व्वसथयपन बोडरको कय्र �ेतमय सरस्यइ पिन ्सको 
िजममेवयरी ह�न  सकनेह रहकेो तर बोडर गठन भएको सथयनह�मय सरस्यइको कय्र ह�न सिकरहकेो छैन ।  शहरी  �ेतको सरस्यइ सेवयह�को 
िवकयस र व्वसथयपन कुन िनकय्को िजममेवयरीिभत प्रछ भ्ने बयरे सप�तयको अभयव रहकेो छ । तथयिप बोडरह� समबि्धत 
नगरपयिलकयह�ले सञचयलन गरेकय छनर र ितनीह�ले सरस्यइ सेवयह�को िजममेवयरी कुनै पिन सम् बोडरलयई ि्न सकछनर ।  

सयनय  शहरह� : केही सयनय/शहरो्मखु बसतीह� गयिवस �ेतमय छनर र ितनीह�मय सरस्यइलयई हने�  स र् गठनको बनयवट नै छैन । सथयनी् 
िनकय्ह�को सरस्यइको कय्यर्व्न र ि्गो सञचयलन तथय ममरत समभयर गन� �मतयमय ठूलो अभयव ्िेखएको छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• सबै नगरपयिलकयह�,  शहर, सयनय  शहरह�को लयिग  शहरी सरस्यइ सेवयह�मय समिपरत संसथयगत िनकय् व्वसथय र िन्मनकयरी 
खयकयको िवकयस गरी प�रभयिषत ग�रनेछ । ्सकय लयिग सथयनी् सरकयरकय एकयइह� (नगरपयिलकय र गयउँपयिलकयह�) 'वयश' 
सिुवधयह�को लयिग संसथयगत िनकय्को �पमय िलइनेछ । सरकयरी �ेतगत िनकय्ह�ले आ नो सरस्यइ िवकयस ्ोजनय अनसुयर 
सरस्यइकय पवूयरधयर िनमयरणकय लयिग सघयउनेछनर ।  

• सरस्यइ ्ोजनयको िवकयस र कय्यर्व्नको लयिग संसथयगत व्वसथयपन र सञचयलन �मतय स�ुढ ग�रनेछ । हयलको ढल सञजयलको 
लेखयजोखय गरी ढल जडयन तस्य र् क अदयविधक गनुरकय सयथै समपि� व्वसथयपन ्ोजनय त्यर गनुर पवूयरपे�य ह�नेछ । 

• खयनेपयनीको संर�ण र   ्ोहरपयनीको  व्वसथयपन अभ्यसमय सवयसस्, सववछतय र बयनीव्वहयर प�रवतरनकय लयिग समु् य्को 
सहभयिगतय र सयवरजिनक िश�य ि्ने जसतय िवष्ह�  आ्त�रक अव्व ह�नेछनर ।  

फोहरपयनी य्वसथयपन:  

िवशेषगरी  शहरी  �ेतकय पयनीकय सोतह� अपशोिधत  ्ोहरपयनी  र सथलगत सरस्यइ पणयलीह�बयट िनसकने ि्सयज्् ले्ो न्ीह�मय 
िवसजरन गनयरले न्ीह� अ््िधक प्िूषत भएकय छनर ।  शहरी �ेतह�कय घनय अव्विसथत सरस्यइकय सिुवधयह� जसतै सेिपटक टर्य र् क र 
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खयलटे चप�ह�ले भिूमगत पयनीको सोतह�मय जोिखम  िनमतयइरहकेय छनर । ्सतय जोिखमह�लयई ््नूीकरण  गनर उप्यु वयतयवरणी्  
््नूीकरणकय उपय्ह�बयट चरणबद �पमय  ्ोहरपयनी व्वसथयपन सधुयर र सतही तथय भिूमगत पयनीको सोतह�लयई संर�ण ग�रनेछ । 

 शहरी सरसफयइ ्ोजनय रजुभमय:  शहरी सरस्यइकय मदुयह� समयधयन गनर नेपयल सरकयरले  शहरी खयनेपयनी तथय सरस्यइ नीित, २०६७, 
बयगमती कय्र ्ोजनय, २०६७ र  ्ोहरमैलय व्वसथयपन ऐन, २०६८ जसतय नीितह� तथय कयननु समते कय्यर्व्नमय ल्यइसकेको छ । नेपयल 
सरकयरले भरखरै “स्य  शहर ” कय्रकम पिन सञचयलनमय ल्यएको छ जसमय पयँच अव्वह� :  ्ोहरमैलय  व्वसथयपन, पयनी तथय  
्ोहरपयनी व्वसथयपन, ह�र्यली पबदरन, प्षूण िन््तण र  शहरी  स◌्््रतय समयवेश ग�रएकय छनर । अिहलेको चनु◌ित भनेको सथयनी् 
िनकय्को �मतय वशिद र ्ी नीित अनसुयर ्ोजनय त्यर गरी लगयनी गन� र कय्यर्व्न गन� रहकेो छ ।  

शहरी सरस्यइ ्ोजनय भनेको  शहरह�को  सरस्यइमय �ेतगत िवकयसको मयध्मले ढल, िवकेि््त तथय सथलगत सरस्यइ पणयली, 
एक्कश त पदितह� जसतै घटयउने, �रसयइिकिल र् ग गन�, पनुलयरभ र नमनुयह�लयई अक� सथयनमय प्शरन गन� रणनीितक ्ोजनयको पिक्य हो ।  
शहरी सरस्यइ ्ोजनयले तलकय मखु् अव्वह�लयई समयवेश गन�छ र िवशेषगरी सकुुमबयसी बसतीह� र अन◌पचय�रक बसतीह�लयई ध्यन 
ि्नेछ ।  

• सबै  शहरह�मय खलुय ि्सयमिुयको अवसथयलयई गित ि्ने र पय् गन�,  

• पशोधन सिहतको ढल तथय नयली पणयलीह�को मयध्मदयरय पभयवकयरी  ्ोहरपयनीको व्वसथयपन गन�,  

• ि्सयज्् ले्ो/सेपटेज व्वसथयपन र पशोधन, 

• नगरपयिलकय भ््य बयिहरकय खयनेपयनी ्ोजनय भएकय �ेतमय  ठोस ्ोहरको ि्गो व्वसथयपनलयई स�ुढ  गन� ।  नगरपयिलकय �ेतमय ठोस 
्ोहरको व्वसथयपन समबि्धत नगरपयिलकयले नै गन�छ । 

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• रयिष्् सरस्यइ ग�ु ्ोजनय, २०६८ र ्सको कय्यर्व्नकय लयिग त्यर पय�रने पणूर सरस्यइको मयगर्शरनकय आधयरमय 
नगरपयिलकयह�लयई  शहरह�को छुटयछुटै सरस्यइ ्ोजनय र मयगर्शरन त्यर गनर सघयइनेछ । पणूर सरस्यइकय िसदय्तह�लयई परूय गनर  
शहरलयई रणनीितक पदित अपनयउन उ्पे�रत ग�रनेछ । 

 
  शहरी सरस्यइ ्ोजनय र रणनीितले पयिविधक प�ह�, उप्यु पवूयरधयर  िवकयसको लयिग रणनीितक कय्रकमह� समते समयवेश गरी 

सथयनी् र औदोिगक  ्ोहरपयनीकय  सयथै अपयिविधक प�ह�, अभ◌ितक प�ह�को िवकयस जसतै क) सयवरजिनक जनचतेनय र 
सहभयिगतय ख) नीित र िन्मन ग) संसथयगत �मतय घ) िनजी �ेतको संलगनयतय ्) गैर सरकयरी संसथयको संलगन७तय च) िव�ी् तथय 
महसलु छ) अनगुमन तथय मलू्य र् कन जसतय िवष्ह� समेतलयई समेटर्छ ।  

• सरकयरले सबै िकिसमको  ्ोहरपयनीलयई न्ी र कश िष्ोग् जिमनमय िवसजरन गनर  ्ोहरपयनी गणुसतर मयप्णड तोकनेईछ । सतहको पयनी र 
भिूमगत पयनीको प्षूणको मयतयको आधयरमय पयथिमकतय सिहत मयप्णडको कय्यर्व्न गन�छ ।  

• उप्यु पशोधनकय  सयथै  ्ोहरपयनी  गणुसतर मयप्णड परूय गरेको  ्ोहरपयनीलयई सतही  पयनी/न्ीमय िवसजरन गनुर भ््य  कश िष्ोग् 
जिमनमय उप्ोगको लयिग पयथिमकतय ि्इनेछ ।  

• असपतयल, व्यपय�रक संसथय, औदोिगक �ेतह�ले  ्ोहरपयनी पशोधन सथलगत �पमय नै पशोधन गनुर पन�छ, जसले  ग्यर सयवरजिनक 
ढलह�मय  ्ोहरपयनी िवसजरन गनुर भ््य पिहले मयप्णड परूय भएको ह�नेछ ।  
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८.१.१.६   ररयई सरसफयइ कय भ्कम  

तरयईकय आठ िजललयह� (स्री, िसरयहय, धनषुय, महो�री, र◌तहट,बयरय र पसयर) मय २०७२ सयल अिघ समम सरस्यइमय केबल ३०–३५% 
पह�चँ पगुकेोमय हयल ८०% को हयरयहयरी पगुेको अनमुयन छ (खयपयढिन िवभयग, २०७४) ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :   

• २०७१ सयलमय जनकपरुमय आ्ोजनय ग�रएको तरयई सरस्यइ सममेलनबयट आएको पश�पोषण अनसुयर तरयईकय ८ िजललयह�को लयिग 
नेपयल सरकयरले िवशेष सरस्यइ रणनीित तजुरमय गरेको छ र ्सैलयई नै गित ि्इनेछ ।  

• एक्कश त रणनीितकय सयथै सं्यु सयमु् यि्क  जनचतेनय, खलुय ि्सयमयु, सयमयिजक अिभ्यन, मयनव सोतको िवकयस र सरस्यइ 
बजयरीकरण आि् पदितह�लयई ्ी आठ िजललयह�को पणूर सरस्यइ सधुयरको लयिग कय्यर्व्न ग�रनेछ । 

८.१.१.७    सयमु्यि्क संसथय र सयवभजिनक सथलह�मय 'वयश' 

िव यल् 'वयश' कय भ्कम: िवदयल्ह�मय 'वयश' (WinS) कय्रकम िवकयसशील रयष्ह�कय िवदयल्ह�मय खयनेपयनी, आधयरभतू 
सरस्यइकय सिुवधयह� र िवदयथ�ह�को सववछतय समब्धी बयनीव्वहयर प�रवतरन गनर अ्तरयरिष्् सतरमय अनसुरण ग�रएको एउटय अिभ्यन 
हो । ्स कय्रकमले सवसथ बयलबयिलकय, िवशेषगरी छयतयह�को लयिग र िवदयल् र समु् य्को समब्ध वशिद गरी बेहतर शैि�क  
कय्रसमपय्नमय अगसर गरयउँ्छ । “'वयश' सिुवधयिवनयको िवदयल् ह�ँ् नै” भ्ने नयरय िवदयल्ह�मय जोडले ि्इरहकेो छ ।  

तीन तयरे पदितले िवदयल्ह�लयई िवसतयरै उवच मयप्णड परूय गनर सिक् बनयउने, िवदयल्मय िवदयथ�ह�लयई सवसथ िसकयइको वयतयवरण 
त्यर गरी िवदयल्लयई बयल –मैती वयतयवरण िवकयस गन� संसथयको �पमय पो्सयिहत ग्रछ । ्ो पदित मखु् कय्रह�को मयध्मबयट 
िवदयथ�ह�को आवश्कतय परूय गनर केि््त रहनेछ र ्सले WinS कय्रकमको रयिष्् मयप्णड त र्  सप� बयटो प्यन ग्रछ ।  

िवदयल्ले उ�रो�र �पमय 'वयश' सिुवधयको िवकयस र 'वयश' अभ्यसको अनपुयलन गरी पिहलो, ्ोसो र तेसो तयरय हयसील गनर सकछनर । 

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• िवदयल्को हयतयिभत प्यर् 'वयश' सेवयह�को व्वसथयपन ग�रनेछ । 

• 'वयश' सेवयह�को ्ोजनय ग्यर बयलबयिलकय, लै र् िगक र अपय र् गतय भएकय व्ियको अवसथयलयई िवशेष ध्यन ि्ई पिविधगत �पमय 
प्यर् पयनीको व्वसथय र छयत तथय छयतयको लयिग छुटयछुटै चप�ह�को सयथै सयबनु पयनीले हयत धनेु र मिहनयवयरी सववछतय व्वसथयपन 
समेतलयई ध्यन ि्इनेछ ।  

• िवदयल्मय सरुि�त पयनी, स्य चप� र सववछतय िश�यको अभ्यसलयई पयथिमकतय ि्ई हयिजरी ्रमय मयत वशिद नभइ बयलबयिलकयमय 
रयरो शिै�क अभ्यस गन� बयनीको िवकयस गरयइनेछ । िवदयल् सरस्यइको लयिग िवदयथ� संख्यको आधयरमय प्यर् मयतयमय प्यन 
तथय ्�ूरनलह�को व्वसथय ग�रनेछ । िवदयल् हयतयिभत  ्ोहरमैलय  ्यकने  खयलडो अिनवय्र ह�नपुन�छ ।  

• खयनेपयनी तथय सरस्यइ म्तयल्ले िश�य म्तयल्सँग छल्ल गरी  ३ तयरे  पदितको पमयणीकरण  पिक्य र अनगुमन गन� िविध 
प�रभयिषत गन�छ । पमयणीकरण र अनगुमन पिक्यलयई सरल बनयइनेछ  र थोरै अनगुमनकय सचूकय र् क रयिखनेछ जसले प््ेक तयरयको 
लयिग पगित मयपन गन�छ ।  

सवयसस् संसथय ल्य्र सयवभजिनक संसथयह�मय 'वयश' सुिवधय: 

वतरमयन अवसथयमय सयवरजिनक संसथयह�मय 'वयश' सिुवधयह�को उपलबधतयलयई ्थोिचत ध्यन ि्न सिकएको  छैन । ्दिप ्स स््भरमय 
सवयसस् संसथयह�को अवसथय केही रयरो छ तथयिप उपलबध चप�ह�मय प्यर् पयनीको सिुवधय नभएको र िवरलै स्यइ कय्म ग�रएको 
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अवसथय छ । गयउँ सतरमय सवयसस् संसथय बयहके अ्् सयवरजिनक संसथयह� जसतै गयिवस, कश िष, पश,ु ह�लयक, पहरी ब�क आि्मय 
सेवयगयहीह�ले सयमय््त्य सरस्यइको सिुवधयह� उप्ोग गनर सहज छैन ।  

कय्यरल्कय कमरचयरीह�लयई जसतै  सेवयगयहीह�लयई पिन  समयन मह्व ि्इन ु प्रछ । सयवरजिनक संसथयमय चप�को सरस्यइको अवसथय 
अनसुयर कय्यरल् कित व्विसथत छ र ्सले आ नय सेवयगयहीको कि�को ख्यल ग्रछ भ्ने अडरकल लगयउन सिकने भएकोले प््ेक 
सयवरजिनक संसथयको हयतयिभत चप� ह�नपुन� एवं स्य र प्ोग गनर सिकने अवसथयमय रयखन ुआवश्क छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• बयलबयिलकय, लै र् िगक र अपय र् गतय भएकय व्िय–मैती 'वयश' सेवयह�को प्यर्तय सयथै सयबनु पयनीले हयत धनेु र मिहनयवयरी सरस्यइ 
व्वसथयपनको सिुवधय सिुनि�त ग�रनेछ । 

• सयवरजिनक संसथयह�ले सरुि�त, स्य चप� र उिचत सववछतय अभ्यस कय्म गनुरपन�छ । संसथयको हयतयिभत  ्ोहरमैलय व्वसथयपन गन� 
खयलडो ह�नपुन�छ ।  

सयवभजिनक सरसफयइ सेवयह�:  

रयजधयनी कयठमयडौ र अ्् ठूलय  शहरह�मय  'वयश' �मह�को अभयव नै बटुवयह�को लयिग सबभ््य ठूलो समस्य भएको छ । कयठमयडौ 
उप््कयिभत लगभग पवचीस लयख जनसंख्यलयई केही  ग्न सिकने मयत सयवरजिनक चप�ह� छनर । धेरैजसो सयवरजिनक चप�ह� असववछ 
मयत होइन िक बयलबयिलकय, लै र् िगक र अपय र् ग–मैती पिन छैननर ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• मखु्-मखु् सथयनह�मय अनसु्धयन तथय िवकयस गरी सयवरजिनक चप�ह�को िनमयरण ग�रनेछ ।  

• नगरपयिलकयह�लयई पयिविधक सह्ोग गरी बयलबयिलकय, लै र् िगक र अपय र् गतय भएकय व्िय–मैती चप� िनमयरणको लयिग मयगर्शरन 
तथय मयप्णड त्यर ग�रनेछ ।  

• घनय जनसंख्य भएको  शहरह�मय सयवरजिनक चप�ह�लयई ि्गो सरस्यइ सेवय पवयह गनर व्यपय�रक मोडेलको �पमय ह�ेरनेछ ।  शहर र 
व�रप�रकय बसतीह�मय सरस्यइ सिुवधय सधुय�रनेछ जसको लयिग उवच गणुसतरको िडजयइन र नहुयउने सिुवधय सिहतको सयवरजिनक 
श◌चयल् िनमयरण, अपय र् गतय भएकय व्ियह�को लयिग सधुय�रएको पह�चँ र ठोस र तरल ्ोहर प्यथरको व्वसथयपन भएको एक्कश त 
पणयलीको िवकयस ग�रनेछ । 

• सञचयलन मोडेलको लयिग अ्तर–अनु् यन वय व्यवसयि्क सयमयिजक िजममे्यरी मोडेललयई अगयिड सय�रनेछ ।  

• न्यँ बसपयकर , मनोरञजन सथलह�, बजयर�ेतह� जसतय सयवरजिनक सथलह�मय िनमयरण ग�रने श◌चयल्ह� बयलबयिलकय, मिहलय तथय 
अपय र् ग मैती ह�न ुपन�छ ।  

• आवश्कतय भएको सथयनह�मय घमुती चप�को व्वसथय ग�रनेछ ।  

८.१.२    सेवय उप्ो् (पयर लयदको उपदो्)  

'वयश' सेवयह�मय उललेख् मयतयमय पह�चँ पगुेतय पिन उपभोययह� पवयह ग�रएको सेवयबयट लयभ िलने िवष्मय ््ित सचते भएको ्िेखँ् नै । 
उ्यहरणको लयिग अ््िधक मयतयमय पयनीको उप्ोगले असमतयपणूर खपत ह�्छ भने कम पयनीको उप्ोगले रोगह� िनम््यउँ्छ ।  

सेवयको उवचरम प्ो्य ्स ्ोजनयमय सेवयसतरको प�रमयजरन गनुरको उदशे् उपभोययले कुशल, पभयवी र प्यर् ढंगले पयनीको प्ोग ग�नर 
भ्ने हो ।  'वयश' �ेतको रयिष्् नीित र कय्र नीितह�ले पयनीलयई  िव�ी् एवं सयमयिजक वसतकुो �पमय िलएको छ । ्सको मतल ब 
उपभोययह�ले धेरै पयनीको प्ोग ग�नर सयथै कम खरे जयओस भ्ने हो । 
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रमनीिरक कय भ्ह� :  

• सेवयह�को ि्गो र समतयपणूर उप्ोगमय उपभोययह�लयई सचेत गरयइनेछ । 

• सेवयह�को प्यर् उप्ोगको लयिग उपभोययह�लयई उ्पे�रत  ग�रनेछ । खयस गरी िवप्न तथय सीमय्तकश तह�लयई पणयलीह�  बयट 
उपलबध सेवयह�को स्पु्ोग गनर पो्सयिहत ग�रनेछ ।  

८.२  सेवय सचुय�पन र ि््ोपन 

िवष्�ेतको �ेत : 'वयश' सेवय र संसथयह�को सचुय�, ि्गोपनय र  अनरु�णी्तय । 

िवष्�ेतको उदेद् : 'वयश' सेवय र संसथयह�को कय्यर्मक सधुयर गनुर जसले ितनीह�ले अपे�यकश त सेवय पवयह ग�नर ।    

िवष्�ेतको निरजय : 'वयश' सेवयह�मय ि्गोपनय कय्म भएको ह�ने ।  

जब खयनेपयनी तथय सरस्यइ पणयलीह�ले क) ितनीह�को  िडजयइन अविध र ््स भ््य पिन पर  मयतय, गणुसतर, पह�चँ र िनर्तरको सेवय 
उपभोययह�लयई ि्न सकछनर ख) सरोकयरवयलयह�ले ितनीह�को भिूमकय र िजममेवयरी प्शरन ग्रछनर, ख) प्� नमसर र मयप्णड पयलन गरेकय 
ह�्छनर ग) पणयलीको िन्िमत अनगुमन र िन्मन पणयली सथयिपत भएको ह�्छ घ)  सम्मय नै सञचयलन र ममरत समभयर गरेकय ह�्छनर, ्) 
िनमयरण समप्न प�यतर आ्ोजनयलयई संसथयगत सह्ोग गन� अभ्यस गरेकय छनर भने ््सतय पणयलीह�लयई कय्यर्मक  ि्गो पणयलीको �पमय 
िलन सिक्छ ।  

खयनेपयनी सरस्यइकय संरचनयह� ्थयवतर ह�ँ् य ह�ँ्  ैपिन कितप् पणयलीह�मय संसथयगत संरचनय र व्वसथयपक्् सं््तको तीब अभयव रहकेो 
ह�न सक्छ । तसथर, पणयलीको कय्र सचुय�पनलयई पणयलीगत कय्यर्मकतय र संसथयगत कय्यर्मकतय गरी ्ईु छुटयछुटै प�बयट ह�ेरन ुप्रछ । 

नेपयलको खयनेपयनी तथय सरस्यइ �ेतमय ि्गोपनयकय लयिग अनसुरण ग�रएकय उपय्ह� :   

• गयमीण तथय  शहरी सयनय खयनेपयनी तथय सरस्यइ पणयलीह�को कय्यर्व्नकय लयिग समु् य्को व्वसथयपनलयई नेतश् व्य्ी 
िसदय्तको �पमय िलइएको, 

• सेवयगयहीले केही पुँजीगत लगयनी (१०–३०%) र परैू सञचयलन लयगतमय ्ोग्यन पु् यर ए्को,  

• सीमय्तकश त समहूह�लयई खयनेपयनी तथय सरस्यइकय सेवयह� पवयह आ�सत गनर लैससयस अवधयरणयलयई ध्यन ि्इएको,  

• पणयली सञचयलनको लयिग ममरत समभयर कोषको पयवधयन रहकेो, 

• खयनेपयनी पणयलीको बीमय ग�रएको (नमनुयको �पमय),  

• सक्म सतरमय नै सञचयलन र ममरत समभयरको प्यर् व्वसथय भएको, सम्मय नै ममरत समभयरको लयिग ममरत समभयर कोषको 
व्वसथय ग�रएको 

• ्ोजनय िनमयरण समप्न भए प�यतर सञचयलन तथय व्वसथयपन गन� कय्र श�ु ग�रएको तर संसथयगत गनर बयँक्,  

 

८.२.१    पमयली र सेवयह�को बेञचमयिकभ ङ्् 

िवशेषगरी  शहरी  खयनेपयनी सेवय प्य्कह�को बेञचमयिकर र् क, अनगुमन र मलू्य र् कनको  अभयवले सबै खयनेपयनी सेवय प्य्कह�ले 
पु् यररएको कभरेज, पणयलीह�को कय्रसमपय्न सतर र सेवय पवयहको भरप्� सचूनय पय् गनर सिकँ्नै । ्सत र्  केही प्यसह� भएकय छनर । 
�ेतगत �मतय अिभवशिद एकयइले सयनय  शहरी  र नेपयल खयनेपयनी संसथयनले सेवय पवयह गरेको �ेतह�को खयनेपयनी सेवय प्य्कह�को 
अनगुमन र कय्रसमपय्न ््यक गन� र बेञचमयिकर र्  गन� कय्रको श�ुवयत गरेको छ । 
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'वयश' �ेतले रयिष्् M&E/MIS/DSS ( िवष्�ेत ७)   पणयली मय र् त बेञचमयिकर र् क, ्ोजनय तजुरमय, कय्रसंपय्न मलू्य र् कन जसतय 
कय्रह�को लयिग एउटै तस्य र् क संकलन  सं््त ह�नेछ । बेञचमयिकर र् लयई ्ोजनय वय गितिविधको �पमय छुटै सञचयलन नगरी �ेतगत 
तस्य र् क संकलनको एक अिभ्न अगंको �पमय िलइनेछ । 

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• सनर २०१३ को श�ुितर श�ुवयत ग�रएको सेवय प्य्कको कय्रसमपय्न लेखयजोखय र बेञचमयिकर र्  गन� कय्रलयई ्स  �ेतले स�ुढ 
बनयउनेछ । ्स कय्रले अनगुमनकय लयिग �मतय िवकयस गरी  शहरी �ेतकय खयनेपयनी सेवय प्य्कह�को कय्र्�तय र कय्रसमपय्नमय 
सधुयर गनर सयधनको �पमय कय्र गन�छ । हयलै पकयिशत “खयनेपयनी सेवय प्य्क तस्य र् क पसुतक (२०१३/१४)” र सो भ््य अिघको 
पकयशनले ५०० ्िेख १०,००० धयरय जडयन भएकय �ेतह�मय पयइपदयरय खयनेपयनी सेवय ि्ने प्य्कह�को कय्रसमपय्न सचूकय र् क 
्शयरएको छ ।   

• ्सतै खयलको बेञचमयिकर र्  र कय्रसमपय्न लेखयजोखय �ेतगत अनगुमनको सथय्ी िवशेषतयको �पमय ठूलय, मध्म र सयनय खयनेपयनी 
पणयलीह�मय िवसतयर ग�रनेछ । लेखयजोखयबयट पय् भएको प�रणयमले उप्यु �मतय अिभवशिद कय्रकमको िडजयइन गनर र सेवय पवयह, 
्�तय र जवय््िेहतयमय कय्रसमपय्न सधुयरकय उपय्ह�लयई लयग ूगनर सह्ोग गन�छ ।  

• सेवय प्य्कह�ले आ नो सं पि�को मलू्य र् कन गन� छन र  समबि्धत संसथय मय र् त रयिष्् अनगुमन तथय मलू्य र् कन पणयलीमय 
पितवे्न गन�छनर । खयनेपयनी तथय सरस्यइ म्तयल्ले संपि� मलू्य र् कनको लयिग िन्�िशकय बनयउनेछ । 

८.२.२  पमयलीह�को सुचय�पन / ि््ोपनयमय सुधयर 

खयनेपयनी पणयलीह�ले कयम नगन� अवसथयमय ह�नकुो मखु् कयरणह�मय खयनेपयनी सरु�यकय िसदय्तको अप्यर् प्ोग, लयपबयरही र उपभोयय 
सिमितह�को संसथयगत र पयिविधक �मतयमय कमी भइ ममरत समभयर गनर नसकन ुर रकमको अभयव जसतय मदुय रहकेय छनर । खयनेपयनी पणयलीको 
अकय्र्�तय र असरुि�त खयनेपयनीको कयरणले खयनेपयनी, सरस्यइ र सववछतयमय आएको प�रवतरनलयई धयिनरयखन जोिखम खडय ह�नेछ, र 
्सले अपेि�त सवयसथ सधुयरलयई समेत खतरयमय पयन�छ ।  

अिहलेको सयझय पवशि� भनेको पय् सोतह�लयई न्यँ आ्ोजनयह�मय मयत खचर गन� र परुयनय आ्ोजनयह�लयई ममरत समभयर  गन� त र्  चयसो 
नरहने नै हो । ्ो कुरय 'वयश' सेवयमय बढी लगयनी गरेको ्िेखइने रयजनीितक  �ेतको ईवछय र  िवकयस सयझे्यरह�को ममरतको लयिग आवश्क 
सोत आवंटन गन� अिनवछय जसतय कुरयले व्य गनर सिक्छ ।  

ि्गोपनय सधुयरको खोजीमय 'वयश' सेवयह�को सचुय�पन सधुयरको लयिग ्स �ेतले पणयलीह�को सचुय�पनलयई संबोधन गनर पणयलीह�को 
सचुय�पन मयत हने� रयिष्् कय्रकम र संसथयगत सह्ोग सं््त िवकयस गरी ि्गोपनयको सिुनि�ततय गन�छ । ्सकय लयिग तल ि्इएकय 
उपय्ह� अवलमबन ग�रनेछ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• खयनेपयनी पमयलीह�को सुचय�पन िनधयभरम : सेवय तथय पणयलीह�को सचुय�पनको प�रभयषय खणड ७.३.१ म उललेिखत सेवयसतर 
वग�करणमय आधय�रत ह�नेछ । ्सले पणयलीगत र संसथयगत ्वैुको सचुय�पनलयई प�रभयिषत ग्रछ  ।  

• खयनेपयनी पमयलीह�को सुचय�पनको प�रविरभर प�रदयषय अनुसयर NMIP को रस्यङ्क अ यविधकरम: ्शेभ�रको 'वयश' 
�ेतमय तस्य र् क/सचूनयको पिक्यबद व्वसथय नभएको बेलय खयनेपयनी तथय ढल िनकयस िवभयग (२००७–२०११) ले 'वयश' तस्य र् क 
पणयलीको सथयपनय ग-्ो । तस्य र् कमय धेरै कमीकमजोरी (तस्य र् कमय भएको जममय संख्य र ि्लड भएको सक्म संख्यमय असमयनतय, 
पणयली कय्र्�तय अवसथयको िनधयररण गन� िविध, कय्र्�तयको आधयरमय ि्गोपनयकय लयिग लगयनीकय लयिग सक्मह�को 
पयथिमक्करण गन� मयप्णडको कमी) भएको महससु गरी हयल 'वयश' �ेतगत संसथयह�ले NMIP को तस्य र् क उप्ोग गरी सयमञजस् 
ल्यउने त र्  कय्र ग�ररहकेय छनर । जब 'वयश'कय सबै संसथयह�ले रयिष्् अनगुमन तथय िनणर्  सह्ोगी पणयली M&E/MIS/DSS  को 
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प्ोग गरेर सय मञजस्पणूर �पमय �ेतको िवकयसको लयिग कय्र गन�छनर त ब एनएमआईपीको  तस्य र् क स र्कलन गन� ्यरयमह�मय 
संशोधन तथय िन्िमत अदयविधक र �ेतगत िवकयस ्ोजनयको मयइलसटोनको सचूकय र् कको आधयरमय प�रमयजरन गनर आवश्क ह�नेछ । 

• र्ोजनय कय्यभनव्न अ्यवद पयनीको मधल र उपदोयय संसथय/सेवय प्य्कको ्रयभ ्न� : आ्ोजनय कय्यर्व्न अगयवै 
पयनीको मलू र उपभोयय संसथयलयई िजललय जलसोत सिमितमय ्तयर गनुर पन� नीितगत तथय कयननुी पयवधयन भए पिन धेरै जसोले कयननुी 
पिक्य परूय नगरेको पयइएको छ । पयनीको मलू र उपभोयय संसथय आ्ोजनय कय्यर्व्न अगयवै समबि्धत िजललय जलसोत सिमितमय 
्तयर गनर कय्यर्व्न गन� िनकय्लयई िजममे्यर  बनयइनेछ । िजललय जलसोत सिमितमय ्तयर भएको संसथय िनमयरण  प�यतको सह्ोगमय 
पयथिमकतय ि्इनेछ ।  

• प््ेक कय्यर्व्नकयरी िनकय्ले िजललय जलसोत सिमितमय मलू ्तयर गरे प�यतर मयत कय्यर्व्नकय  लयिग पिक्य अगयिड बढयइने 
कय्रको लयिग 'वयश' �ेतको सबै सरोकयरवयलयह�को बीचमय िनकटतम सम्व्  कय्म  ग�रनेछ  (िजललय र के्् सतरमय) । िजललय 
जलसोत सिमितमय मलू ्तयर नगरेसमम कुनै पिन िनमयरणको कय्र सञचयलन गनर समबि्धत िनकय्ले अनमुित ि्ने छैन । ्ो पिक्यलयई 
अनगुमन गनर िन्मनकयरी िनकय्लयई िजममेवयर बनयइनेछ ।  

• िनमयभम समपनन प�यर ्सह्ो् सेवयह�को लयि् “संसथय्र य्वसथय/घर” को सथयपनय : िवगतमय ठूलो संख्यमय गयमीण 
खयनेपयनी आ्ोजनयह� िनमयरण समप्न प�यतर िवनयसीप (पयिविधक, सयमयिजक, िव�ी् र व्वसथयपन आि्) उपभोयय 
संसथय/सिमितलयई हसतय्तरण गन� ग�रएको िथ्ो । ््सकै ्लसव�प, सयनो समस्य नै ठूलो भएर आउने गरेको र सक्मह� धरयशय्ी ह�ने 
गरेकय ्िेख्छनर ।  
'वयश' �ेतले सक्मह�को कय्र्�तय सधुयर गनर िजललय सतरमय सबै िकिसमकय िनमयरण समप्न प�य्को सेवयह� प्यन गनर 
कय्र्�तयको कय्रकम मयत हने� रयिष्् कय्रकम र संसथयगत सह्ोग सं््त बनयई कय्यर्व्न  गन�छ । ्सकय लयिग हयल िव�मय 
पचलनमय रहकेो "Life Cycle Support" र जयइकयको सह्ोगमय खयनेपयनी िवभयगले कय्यर्व्न ग�ररहकेो 'WASMIP मोडल' 
(Support and Management Model for Nepal" को अनसुरणकय सयथै प�रमयणय्मक वशिद ग�रनेछ ।   
प््ेक खयनेपयनी तथय सरस्यइ िडिभजन कय्यरल् (िजललय वय सथयनी् सतरमय)मय रहकेो  हयलको खयनेपयनी तथय सरस्यइ िन्मन 
एकयइलयई िजललयभ�रको सबै सक्मह�मय िनमयरण प�य्को सबै सेवयह� पु् यर्उन सकने) गरी �मतयमय स�ुढीकरण ग�रने छ । ्ो प�लयई 
ध्यनमय रयखरे िजललय 'वयश' कय्यरल्को संसथयगत सधुयर ग�रनकुो सयथै उय एकयइको नेतश् व इि्जिन्रले गन�  व्वसथय ग�रनेछ । ्ो 
एकयइले “खयनेपयनी तथय सरस्यई सेवय सह्ोग एकयइ” को �पमय कय्र गन�छ ।  

• पमयलीह�को पयथिमक�करमको रधयरमय ल्यनी ्ोजनय र्यर ्न�: पणयलीह�को ्ीघरकयलीन सचुय�पनय पय् गनर थप 
लगयनीको लयिग पणयलीह� (्शेभ�र GPS प्ोग गरी मयपन ग�रएकय) को पयथिमकतय थोरै मयत सचू कय र् कह�को आधयरमय ग�रनेछ । 
ती सचू कय र् कह� पयिविधक, व्वसथयपक््, आिथरक प�को तस्य र् क्् िववेषणबयट त्यर ग�रनेछ । ितनीह�को सचुय�पन सँग 
बिल्ो र मध्मसतरको समब्ध ह�नेछ ।  

• ्सतो लगयनी ्ोजनय  सक्मह�को पयथिमकतय िनधयररण गरे अनसुयर ह�नेछ । ्ोजनयह� लयगत पभयवशीलतयको घटर्ो कम अनसुयर  
बनयइनेछ, ्सको मतल ब धेरै  लयगत पभयवशीलतय भएकय ्ोजनयह� पिहले बनयइनेछ । एक सम्मय कम पयथिमकतयमय परेकय 
्ोजनयह� पिन िविभ्न कयरणले ग्यर उवच पयथिमकतयमय पनर सकछनर, उ्यरहणः सेवयसतर वढयउन । ््सकयरणले पयथिमक्करण SDP 
को प््क चरणको अ्््मय ग�रनेछ । 

• खयनेपयनी तथय सरस्यइ म्तयल्ले ्स �ेतको लयिग खयनेपयनी सञचयलन, ममरत समभयर  तथय कय्र्�तय समब्धी मयगरिन्�िशकयको 
िवकयस गन�छ । RWWSIP III- Component 2 को ५ वटय िजललयह�मय हयल भ ैरहकेो कय्र�मतय सधुयर स मब्धी अनपु्ोग अ� 
िजललयमय पिन िवसतयर ग�रनेछ । 

• कय्र्�तय नभएको पणयलीको अवसथयलयई सयमयिजक , पयिविधक, व्वसथयपक्् र िव�ी् अव्वह�को आधयरमय वग�करण गरी 
उप्यु समयधयन खोिजनेछ ।  
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• खयनेपयनी तथय सरस्यइ म्तयल्ले उपभोयय सिमित, सेवय प्य्क र ्िुटिलटीह�को “व्यवसयि्क ्ोजनय” बनयउन िन्�िशकय त्यर 
गन�छ । 

• ्िुटिलटीह�ले उनीह�को व्यवसयि्क ्ोजनय बनयउनेछनर । ्ि् िनमयरण प�यतको सह्ोगको आवश्कतय परेमय ्ही व्यवसयि्क 
्ोजनयको आधयरमय सह्ोग  ग�रनेछ । ्सतो व्यवसयि्क ्ोजनयह� रणनीितक-्ोजनय पकश ्यको पित्ल ह�नर,  ्स ्ोजनयमय 
लगयनीकय उपय्ह�को पिहचयन र लेखयजोखय ग�रएको ह�नेछ सयथै ्समय  िव�ी् प�ेपण ह�नेछ जसले ्ीघरकयलीन रणनीित र 
्ोजनयलयई एि�मेट र लयगतमय �पय्तरण गछर । ्सले लगयनी र ममरतसमभयरको लयिग आवश्क रकम पिन प�ेपण गछर । 

• कुनै पिन ममरतसमभयर वय न्यँ आ्ोजनय िनमयरणको लयिग खयनेपयनी सरु�य ्ोजनय, लयगतमय सहभयिगतय, तयिलम, महसलु िनधयररण र 
पितवे्न आि्को मयध्मदयरय उपभोययको पितबदतय आवश्क ह�नेछ । ्ो खयनेपयनी तथय सरस्य इ पणयलीह�को सचुय�पनय 
सिुनि�त गन� एउटय पभयवकयरी उपय् ह�नेछ, जसले ग्यर ि्गोपनय त र्  डो्यर्ुउनेछ । हयलकय बषरह�मय, पयनीको अवसथय र पयनीको बह�-
प्ोग (जसतो, घरय्सी प्ोग र जीिवकोपयजरन) लयई रयररी बझुने कय्रमय समु् य् वय ्ोजनयिव्रह�लयई सह्ोग पु् यरपउन पि�म 
नेपयलमय एक पलयिन् टुलको �पमय प्ोग भ ैरहकेो छ । सथयनी्  सतरको गयउँ  होसर वय धेरै पशयसिनक �ेतमय िवसतयर भएको ठूलो 
जलयधयर �ेत, ्ो पलयिन् टुलले पयनीको सम््यि्क र ि्गो प्ोग गनरमय मदत गछर  । पयनीको सोतह�को सचूी बनयउन र सथयनी्  
सतरमय पयनीको प्ोगमय सहमत ह�न ्सको प्ोग ग�र्छ । सथयनी्  सतरको अवसथयलयई अवगत गरी सथयनी्  सतरकै समयधयन पबधरन 
गनर ्ो अवधयरणय कयरगर ्िेखएको छ । प्यर्  अिधकयर सिहतकय सथयनी् संसथयह� पयनीकय सयनय सोतह�को ि्गो संर�णकय लयिग 
्ी कुञजीह� नै ह�नर भ्ने कुरय ्ो अवधयरणयको प्ोगबयट मखु्�पमय जयिनएको छ । 

८.३  नवीनरय रथय पिविध अनुकध लन  

िवष्�ेतको �ेत : नवीनतय, िसकयइ, अनसु्धयन तथय िवकयस, वैकिलपक पिविध, पिविधको अनकूुलन र प�रमयणय्मक वशिद ।  

िवष्�ेतको उदेद् : 'वयश' सेवयह� नवीनतय, सय््िभरक र पभयवकयरी बनयउन ु।    

िवष्�ेतको निरजय : 'वयश' �ेत गितशील र अदयविधक भएको ह�ने ।   

८.३.१   नवीनरय, िसकयइ र अनुसनधयन रथय िवकयस  

्स �ेतले िनर्तर ्सकय कय्रकम, �ि�कोण र पिविधलयई  समी�य, प�रषकरण तथय अनकूुलन गनर आवश्क छ जसले ग्यर  कयम ि्गो,  
नवीन, सय््िभरक र पभयवकयरी ह�न सकछ  । ्ुत  शहरीकरण , गयमीण– शहरी  बसयई-सरयई र   शहरी  जनघन्वमय वशिदकय सयथै जलवय् ु
प�रवतरनले 'वयश' �ेतले प्यन गनुर पन�  सरुि�त, भरप्� खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�मय नवीन र ि्गो समयधयन िनर्तर चनु◌ितको �पमय 
रहकेो छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• सबै 'वयश' िनकय्ह�ले अनसु्धयन तथय िवकयसलयई पयथिमकतयमय  रयिख ्सकय लयिग प्यर् बजेट िविन्ोजन गन� छनर 
(िविन्ोिजत वयिषरक बजेटको किमतमय ०.५%) 

• व्यवसयि्क एवं पयि�क समु् य् बीचमय एउटय सञजयलको िवकयस ग�रनेछ,  

• �ेतगत पिहचयनको आधयरमय समगम �ेतगत िवकयसमय असर पयन� थप  अनसु्धयन र नवीनतयको लयिग  अनसु्धयनको शीषरक, 
नवीनतयको �ेतह� पिहचयन गरी कय्यर्व्न ग�रनेछ,  
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• िसकयइ गन� उदशे्ले वयिषरक �पमय ‘सह िसकयइ कय्रकम’ (Peer Learning Event) आ्ोजनय ग�रनेछ (िसकयइ र आ्यनप्यनले 
चयसो समहूको गठन, सयझय वेबसयइटको िवकयस, �ेतगत भलेय, न्यँ िवचयरह�मय �ेतगत संसथयह�को अिभमखुीकरण, नवीनतय र 
िनमयरतय एवं आपिूतरकतयरको त र् बयट न्यँ पिविधको जयनकयरी आि्)  

• गयमीण र ्रू्रयज �ेतमय अभ्यस ग�रएकय नवीनतयह� पिहल्यउने, ल्यउने र पवधरन ग�रनेछ । 

 

८.३.२   वदकिलपक पिविधह�  

 शहरी खयनेपयनीकय पयवधयनह�मय िवकिसत ्शेह�दयरय अनसुरण ग�रएकय उवच पिविधह�को उप्ोग नेपयलको सयमयिजक–आिथरक 
अवसथयको कयरणले ग्यर अव्यवहय�रक ्िेखएको छ ।  ठूलो लगयनी र सञचयलन लयगतको कयरणले  ग्यर ्सले सेवय िवसतयरमय अवरोध 
ल्यएको छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• आवश्कतय अनसुयर ससतो र िक्य्ती 'वयश' पिविधको पवदरन ग�रनेछ, 

• उवच वषयरत ह�ने र जहयँ खयनेपयनीको पयरंप�रक सयधन संभयव्तय छैन ््सतय भ◌गोिलक �ेतह�मय वषयरतको पयनी स र्कलन गन� र सुखखय 
सम्मय िवतरण गन� पिविधलयई पबदरन ग�रनेछ,  

• वषयरतको म◌सममय सयनय न्ी, खहरेह�को बहयवलयई जममय  गरी कश ितम तयल र तलयउको िवकयसलयई ध्यन  ि्ई सु खखय म◌सममय 
खयनेपयनीको आपिूतर ग�रनेछ, समि�मय भ्ने हो भने भ�ूष्मय पयनीको बहयवलयई कम गनर सयमु् यि्क प्यसलयई पबधरन ग�रनेछ,  

• 'वयश' सँग समबि्धत पिविधको लयिग पभयवकय�रतय सतर मयपनको  खयकय िवकयस ग�रनेछ र सयमय््तः प्ोग गन� 'वयश' सँग समबि्धत 
पिविधह�को पभयवकय�रतय सतरलयई िनर्तर �पमय मयपन ग�रनेछ ।  

८.३.३   सौ भ् पिमपङ 

िव�व्यपी तयपकम वशिद र जलवय् ु प�रवतरनको प�रणयमसव�प उललेख् मयतयमय पयनीकय सोतह� सिुकरहकेय, िवशेष गरेर  उवच सथयनमय 
रहकेय सयनय मलूह� भिवष्मय सकुने  अनमुयन ग�रएको छ । भिवष्मय खयनेपयनीको सोतह� मखु् गरेर तललय अविसथितकय सोतह� नै 
 ह�नेछनर । ि्नीह�को लयिग बह�–चरणको पिमप्कय कयरणले सञचयलन खचर अ््िधक ह�न जयनेछ ।  

पिछललय वषरमय पिविध धेरै प�रषकश त भएको र स◌्र पमपह� ब्य्ी िबनय नै सञचयलन गनर सिकने भएको छ । ्सको मतलब नेपयलको औसत 
भभूयगमय पमपह�को संख्य र पिमप् तहह�, पमप सञचयलन सम्, भणडयरण संरचनय आि्को िठक अनकुमदयरय व्यवहय�रक लयगतमय 
पिमप् पणयली अवलमबन गनर सिकने संभयवनयह� बढर् ैगएको छ ।  

िव�व्यपी तयपकम वशिद र जलवय् ुप�रवतरनको प�रणयमबयट उललेख् मयतयमय पयनीकय सोतह� सिुकरहकेय , िवशेषगरेर उवच सथयनमय रहकेय 
सयनय मलूह� भिवष्मय सकुनेम अनमुयन ग�रएको छ । खयनेपयनीको सोतह� मखु् गरेर कम उचयइकय सोतह� ह�नेछनर । ि्नीह�को लयिग बह�–
चरणको पिमप्कय कयरणले उवच सञचयलन खचर आवश्क ह�नेछ ।  

पिछललय वषरमय पिविध धेरै प�रषकश त भएको र स◌्र पमपह� जडयन गनर थयिलएको छ जनु ब्य्ी िबनय नै सञचयलन गनर सिक्छ । ्सको 
मतलब नेपयलको औषत भभूयगमय पमपह�को संख्य र पिमप् तहह� , पमप सञचयलन सम् , भणडयरण आकयरको िठक अनकुम दयरय 
व्वहय�रक लयगतमय पिमप् पणयली पय् गनर सिक्छ ।  

िडप टर्बूवेल संगै जिमनको सतहमय टर्य र् क िनमयरण गरी स◌्र पमप दयरय पयनी तयनेर ््सपिछ अक� सयमय्् ‘बसुटर’ पमपको प्ोग गरी 
िबतरण पयइप सञजयलमय पठयउन ुसरल मयत हनै िक्य्ती समेत ह�ने ्िेख्छ  ।  ्सो ग्यर सञजयलमय पयनीको चयप आ वश्कतयनसुयर कय्म 
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गनर सिकने ह�ँ् य सञजयलको सञचयलन ए वं ममरत सरलीकश त ह�नकुय सयथै खरे जयने पयनीको  प�रमयण उललेख् मयतयमय घटयउन समेत सह्ोग 
पु् यरकउँ्छ । िवकिसत मलुकुह�मय उकयिसएकय पयनी पोखरीह�को पचलन लु्  भ ैऐितहयिसक िवष् वसत ुबनी सकेको छ  । ्सको पछयिड 
लयगत तथय िमतव्ि्तय नै हो ।  

उकयिसएकय पयनी पोखरीह�को समस्यह� भिलभयँित ह�न र हे् द जयँ्य धेरै ्िेख्छनर , तर हयमी ््सतय पयनीपोखरीह�को अप�रहय्रतयकय बयरेमय 
्ि�को एकोहो�रएकय ह�्छौ िक अ्् उप्यु िवकलपकय बयरेमय पटककै सोव्नैौ  । पककै पिन स◌्र पमपह�लयई िन्िमत ध्यन पु् यरगइरहन ुपन� 
ह�्छ । सयथै ्सको सही व् वसथयपनकय लयिग उप्यु तवरले लेखय रयखननु पिन ज�री ह�्छ। अ््थय, ्ो पिविधले अपेि�त सेवय नि्न पिन 
सकछ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• स◌्र पिमप् पणयलीह�मय र पिमप् पिविधमय परमपरयगत पिमप् पणयलीह�लयई प�रषकश त  गन� कय्रलयई ध्यनमय  रयखरे संभयव्तय 
अध््न, िडजयइन, सञचयलन तथय ममरत समभयर आि् सबै प� समिेटने गरी आवश्क सटर्यणडडर र िन्�िशकयह�को िवकयस ग�रनेछ ।  

८.४   प्यभवरम रथय खयनेपयनी उतपय्न वरिद 

िवष्�ेतको �ेत : प्यरवरणको संर�ण, पयनी वशिद र उ्पय्न, न्ी स्यइ व्वसथयपन र पयनीको महुयन संर�ण र पनुभररण गन� रहकेोछ ।  

िवष्�ेतको उदेद् : पयनी उ्पय्न वशिदको लयिग प्यरवरणको पनुसथयरपनय र बचयऊ गन� ।    

िवष्�ेतको निरजय : धेरै पयनी उ्पय्न भएको ह�ने ।   

८.४.१   न्ी प्यभवरम य्वसथयपन 

८.४.१.१  न्ी सवयसस् 

“न्ी सवयसस्” भ्नयले न्ीको प्यरवरणी् �मतय हो जसले पयकश ितक बयससथयनमय जसतै जल पणयलीमय पिन िविभ्न स�ूम जीव–संसयरको 
स्तलुन कय्म गनर सह्ोग पु् यरनउँ्छै । न्ी सवयसस्को मयपन िनि�त सचूकय र् कह�कय आधयरमय गन� ग�र्छ जसले कुनै िनि�त मयनकसतर 
सयपे� सयमय्् वयतयवरणी् अवसथयमय आएको िवचलनको मयतयलयई इ र् िगत ग्रछ ।  

८.४.१.२ न्ी सफयइ य्वसथयपनको कय भ्�ेत 

न्ी सवयसस् व्वसथयपनको कय्र�ेत मलूत: न्ीह� नै ह�नपुछर तर न्ीह�मय मयत सीिमत ह�न ुह�ँ् नै । ्सले पयनीकय अ्् �पह� जसतै तलयउ, 
तयल, कश ितम तयल र ्सतै अ्् सोतह� समेतलयई समयवेश गन�छ ।  

भिवष्मय न्ी सवयसस् अनगुमन कय्रकम न्ी सवयसस्, वयतयवरणी् बहयव र न्ीको मखु् पणयलीह�मय पयनीको पनु:िनधयररणकय आधयरमय 
समग पूँजीमय आधय�रत खयकयको �पमय न्यँ न्ी बेिसन ग�ु ्ोजनयको अ र् गको �पमय अनगुमन ग�रनेछ । न्ी सवयसस् रणनीितले समय्ोजन 
गनुरपन� मखु् भयगह�मय क) सोत �ेतको पिक्यह� ख) न्ी पवयहको भ◌ितक पिक्यह� (हयइडोलोजी र िज्ोम्�लोजी) ग) पयनीको 
गणुसतर र िथिगने रसय्न िविध (प्षूण समते) घ) जलचर र तललो तटी् जीवन ( लोरय, ्◌नय र प्यरवरणी् पिक्यह�) रहकेय छनर । ्ो 
�ेतगत िवकयस ्ोजनयले ्शेभ�र प्ोग गनर सिकने न्ी लेखयजोखयको लयिग एक खयकयको िडजयइन गन� आवश्कतय रहकेो महससु गरेको  
छ । समगमय न्ी सवयसस् अनगुमनको उदशे् िनणर्  गन� िनकय्ह�को लयिग सचूनय उपलबध गरयउन ु हो र प्यरवरणी् अवसथय र न्ी 
पणयलीलयई सचुय� बनयउन ुहो ।  
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रमनीिरक कय भ्ह� :  

• ्शेभ�रकय न्ी पणयलीह�मय उप्ोग ह�ने गरी रयिष्् न्ी सवयसस् अनगुमन खयकयको िवकयस ग�रनेछ । ्सैकय आधयरमय िनि�त न्ी 
बेिसन पयिधकरणको सथयपन ग�रने र ्सको आ नै खयकय ह�नेछ ।  

• मखु् न्ीको न्ी बेिसन ग�ु ्ोजनयकय सयथै प्षूण ह�ने संभयवनय समेतको आधयरमय िवकयस ग�रनेछ । 

• न्ी सवयसस्को सचूकयंक िवकयस गरी िनर्तर अनगुमन ग�रनेछ । 

• न्ी सवयसस्को लयिग वयतयवरणी् बहयवको व्वसथयपन ग�रनेछ । 

८.४.१.३ न्ी सफयइको लयि् बहयव य्वसथयपन 

न्ी व्वसथयपनको �ेतह�को एउटय �ेत वयतयवरणी् बहयव सधुयर गनुर र लेखयजोखय सञचयलन गनुर पिन ह�नेछ र केही िवकलपह� सझुयउनु 
जसले प्यरवरणी् नितजयह�लयई अगयिड बढयउनेछ ।   

बयगमरी न्ी : सनर २०१५ ्िेख बयगमती न्ीको िनि�त भयगह�मय पयनीको गणुसतर मयपन गन� कय्रको स�ुवयत भएको छ । हयइडोलोजी, 
 लोरय, ्◌नय, िजओम्�लोजी र पयनीको गणुसतरमय पिक्यबद तस्य र् क स र्कलन गरी िववेषण गन� ग�र्छ ।  

अिधकयर समप्न बयगमती सभ्तय एक्कश त िवकयस सिमितले जल तथय ऊजयर आ्ोगको सिचवयल् र िसँचयई िवभयगको सह्ोगमय बयगमती 
न्ीको न्ी स्यइ सधुयरो्मखु त र्  केही कय्रह�को स�ुवयत गरेको छ । न्ीको मयिथललो महुयन नयगमती र धयप �ेतह�मय ्ईु मझ◌लय  
आकयरकय बयँधह� पसतयव ग�रएकय छनर । न्ीको बहयवलयई ती बयँध िसिजरत जलयश्ह�दयरय िन्िमत गन� ल�् रहकेो छ ।  

हयल ग�ु�ेरी ढल पशोधन के््बयट बहयव िन््तण गरी केही मयतयमय  पशोिधत  ्ोहरपयनी िनबरहन (Discharging) ग�रएको छ । मेलमची 
खयनेपयनी आ्ोजनय समप्न भएपिछ वयतयवरणको लयिग पयनी िनधयररणको अवसर थिपने भएकोले उप््कयको न्ीह�को स्यइमय ्थोिचत 
सधुयर ह�नेछ ।  

शतयब्ीऔ ं्िेख बयगमती न्ी ्हयँकय बयिस््यह�बयट व्वसथयपन  ह�ँ्  ैआएको छ । मलल कयल र अझै ््स  भ््य अिघ िनिमरत घयटह� 
अिहलेसमम पिन ्�ुसत छनर र  बयढीले बगयएको छैन । ्सले ्ो ्खेयउँछ िक कयठमयडौ उप््कयकय बयिस््यह� न्ीको सवभयवको बयरेमय 
जयनकयर िथए । हयलको जथयभयबी  शहरीकरणले न्ीको बहयव �ेत अ्््तै अितकिमत, उप््कय िभतकय पयनीकय  सबै महुयनह�कय थोपय-
थोपय समते  शहर ितर सोझ्य इएको, ढल लगय्त  नगरको सबै  ्ोहर  िसधै न्ीमय िवसजरन गन� ग�रएको छ  । प�रणयमसव�प उप््कयकय 
न्ीह� मशत पय्: अवसथयमय पगुेकय छनर ।  

८.४.२ सोरको सुर�य, संर�म र खयनेपयनी उतपय्न वरिद 

खयनेपयनी पणयलीह�को सचुय�पनलयई ि्गो बनयउनको लयिग पयनीको सोतह�को संर�ण मह्वपणूर ह�्छ । प्यरवरणको संर�णले जिहले पिन 
पित्ल ि् इरह्छ, ्सको सय�ीकय �पमय २०४५ /४६ सयल ्िेख स�ु ग�रएको िशवपरुी जलयधयर संर�ण कय्रकम प�यतर ््स �ेतबयट 
उ्सिजरत महुयनह�को बहयवमय ६ गणुय समम वशिद ह�न पगुेको पकरणलयई िलन सिक्छ  । पहयड तथय समथर तरयई ्बैु �ेतकय जनजीिवकयमय 
आचँ आउन थयलनकुय सयथै बढर्ो जलवय् ुप�रवतरनकय ्षुप�रणयमह�बयट जोिखममय परेकय छनर ।  

मयनव उप्ोगको सयथै कश िष उ्पय्नको लयिग पयनीको उपलबधतय र सभ् अिसत्व र जीिवकोपयजरन ्बैु पहयड र तरयईकय कश िषमय आधय�रत 
जनतयकय लयिग मह्वपणूर रहकेो छ । पयनीको थोपयह�लयई जिमनमय पनुभररण र अवधयरण गन� वैकिलपक उपय्ह�को अनसुरण गरी पयकश ितक 
अवशोषण �ेतको सरु�य र िवकयसको मयध्मबयट थप पनुभररणको अवसरले सकेुको मलूह�लयई बढयउन सह्ोग ग्रछ ।            

शहरी खयनेपयनीकय महुयन �ेतह� मयनव अितकमण र जलवय् ुप�रवतरनले धेरै असरुि�त छनर जनु पयनीको सोत प्षूणको सयझय कयरण बनेकय 
छनर र सोतमय हयस र पयनीको सोतह�को उप्ोगमय िववय् आउने गरेकय छनर । पयनीको महुयन �ेतह�मय अ�श् मयनव िक्यकलयपह� र 
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जलवय् ुप�रवतरन जसले पयनीको गणुसतर र मयतयमय प््� असर पयरेको ह�्छ, ््सतो पभयवबयट पयनीकय सोतह�लयई सरुि�त गनर उप्यु 
उपय्ह� अवलमबन ग�रनेछ ।   

आजभोिल पि�म नेपयलमय पिहलय हलेभटेयस र पिछ गयमीण जलसोत व्वसथयपन प�र्ोजनयले आ्ोजनय �ेतह�मय खयनेपयनीकय सोतह�को 
समतयपणूर र ि्गो उप्ोगको लयिग एउटय पभयवकयरी ्ोजनय औजयरको अभ्यस ग्द आएकय छनर । ्सको अनभुव र िसकयइलयई जल उप्ोग 
ग�ु ्ोजनय (WUMP) त्यर पयनर सह्ोगी िन्�िशकयको �पमय ्सतयवेजीकरण  गनर लयिगएको  छ । WUMP पदितलयई पयनीकय  सोतह� 
सचूीकश त गन� र सथयनी् सतरमय सबै िमलेर पयनीको उप्ोग गनरको लयिग प्ोगमय ल्यइएको छ । ्ो WUMP पदित सथयनी् अवसथयलयई 
मनन गरी सथयनी् समस्य समयधयन गनर पभयवकयरी भएको छ । ्स पदितको अभ्यसले पयनीकय सोतह�को उप्ोगको ्ोजनय तजुरमय गन�, 
कय्यर्व्न गन� अिधकयर सथयनी् सतरको िनकय्लयई नै भएको ह�ँ् य सयनय सोतह�को ि्गो संर�ण गनर स्ल भएको अनभुव ग�रएको छ । 
्स पकश ्यमय जित सथयनी् संसथयह�को संलगनयतय बढी ह�्छ, ््ित नै सथयनी् पयनी सशुयसनमय पभयवकय�रतय ्िेखएको छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• जलयधयर प्यरवरण पणयलीको व्वसथयपन एक्कश त पयनी उप्ोगको िसदय्तको अवधयरणय बमोिजम सहजीकरण ग�रनेछ ।  

• सतह र भिूमगत पयनीकय सोतह�लयई पभयव पन� महुयन �ेतह� प�रभयिषत गरी सेवय प्य्कह�लयई ती सोत �ेतह�को पयनीको मयतय र 
गणुसतरलयई संर�ण गनर िजममे्यर बनयइनेछ ।  

• ऐितहयिसक पयनीकय सोतह� जसतै ढु र् गे धयरय, कुवय, इनयर, तलयउ आि्को प्ोग र संर�ण गरी ती �ेतह�लयई मनोरंजन  र सौ््र 
सथलको �पमय िवकयस गन� उदशे्को लयिग पो्सयहन ग�रनेछ । अपवय्को �पमय ््सतय खयनेपयनीकय सोतह�लयई पयनीको  अभयव 
भएकय  शहरह�मय खयनेपयनीको लयिग उप्ोग गनर अनमुित ि्इनकुो सयथै सोत �ेतमय प्यर् संर�ण र पयनी शदुीकरण गनर लगयइनेछ ।  

• उप्यु िन्मन र मयप्णडको मयध्मले भिूमगत पयनीमय अ््िधक ्ोहन गनर िनषधे ग�रनेछ ।  

• पयनीकय सोतह�को वशिदकय लयिग पनुभररण िविधलयई पबदरन ग�रनेछ ।  

• सोत नकसय र् कन पणयलीको िवकयस गरी कय्यर्व्नमय ल्यइनेछ र तस्य र् कलयई रयिष््  अनगुमन तथय मलू्य र् कन पणयलीमय  
रयिखनेछ ।  

८.४.३   पयनी उतपय्न  

पयनी कम खरे जयन ि्न ुपिन एक पकयरको पयनी उ्पय्न गरे सरह नै हो भने अक� त र्  खरे गएको पयनीलयई पनु:प्ोग गनुर पिन पयनी उ्पय्न 
गनुर सरह नै हो । महसलुको ्य्रयिभत नआएको पयनीलयई कम गनुर अक� चनु◌ित हो ।  शहरी खयनेपयनी पणयलीह�बयट औसतमय ४० % भ््य 
बढी पयनी महसलुको ्य्रयमय नआई खरे गइरहकेो ्िेख्छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• थोक पयनी उतपय्न रथय िवररम : पवूर–पि�म रयजमयगरसँगै पवूर–पि�म ‘बलक’ खयनेपयनी िवतरण पयइपलयइनको लयिग संभयव्तय र 
िवसतशत आ्ोजनय पितवे्न त्यर ग�रनेछ । ्ो आ्ोजनय भिूमगत पयनीको घटर्ो कमबयट  पभयिवत तरयई–मधेशकय बयिस््यह�लयई 
पयनीको थोक िवतरणको लयिग चरणबद�पमय कय्यर्व्न ग�रनेछ । ्सले तरयई �ेतमय  रहकेो आस�िनक समस्यबयट छुटकयरय मयत 
पयइने नभई िहमयवछयि्त भभूयगबयट तयजय पयनी तरयईको गम� भभूयगकय बयिस््यले उपभोग गरी स्तिु� पय् गन�छनर । ्शेको उवच 
भभूयग र समथर तरयई बीचको  शिजत ्स अ्तिनरभररतयले सोत सयझे्यरी गन� समु् य्ह� बीच भयतश् वको भयवनय सबल ब्नकुय सयथै 
बढर्ो आपसी अ्तिनरभररतयको समते अपे�य गनर सिक्छ ।  
पिछललय वषरह�मय तरयईकय समथर भभूयगह�मय बषयरतको बयढीबयट हरेक वषर बसतीह� लगय्त खयनेपयनीकय महुयनह� डुबयनमय पन� 
कम बढ् ैग इरहकेो िसथितमय ्स थोक िवररम पमयलीले दरप्प रपतकयलीन खयनेपयनी रपधिरभको सोरको �पमय कयम 
्न�च । 
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• िम्�रङ : सबै िनजी धयरयह�मय िमटर लगयइनेछ र ्िुटिलटीह�ले गैह महसलुी् पयनी (NRW) सवीकय्र सतरमय कय्म रयखने छनर 
्सकय लयिग संसथयगत �मतय अिभवशिद ग�रनेछ । 

• मखु्  शहरी  �ेतह�बयट नमनुयकय �पमय स�ु गरी िपपेड िमटर जडयनको समभयव्तय अध््न ग�रनेछ । ््सको िसकयइकय आधयरमय 
अ्् �ेतह�मय कमश: िवसतयर ग�रनेछ,  

• जलवय् ुप�रवतरनको समस्य र पयनीको अभयवलयई समयधयन  गनर “एक घर, एक पनुभररण खयलडो” तथय “एक गयउँ एक पोखरी” को 
अवधयरणय कय्यर्व्नमय ल्यइनेछ । ्सलयई “प्यरवरणी् गयउँ वय बसती” को आधयर (Criteria) कय �पमय िलइनेछ । सयथै श�ुमय 
कमतीमय एक प्शेमय एक कश ितम जलयश््यु खयनेपयनी पणयलीको अवधयरणयलयई कय्यर्व्न ग�रनेछ । 

• ठूलय खयनेपयनी सेवय प्य्कह�लयई खरेगएको  पयनीलयई कश िष, उदोग, पनुरभरण, न्ीह�को पनुउर्थयन आि् प्ोजनकय लयिग 
पनु:प्ोग गनर पो्सयहन ग�रनेछ । 

८.५   खयनेपयनी सशुयसन, ससंथय्र पबनधन रथय �मरय िवकयस  

िवष्�ेतको �ेत : पयनी सशुयसन, पयर्िशरतय, जवय््िेहतय, सहभयिगतय, सतरीकरण (Standardization), संसथयगत सवु्वसथय र 
सबलीकरण तथय �मतय िवकयस । 

िवष्�ेतको उदेद् : �ेतगत संसथयह� पयर्श�, जबय््हेी र सबै समु् य्लयई समतयपणूर सेवय िवतरणमय स�म र समु् य्को सबै �ेतह�ले 
सेवयह�बयट लयभ िलन स�म बनयउने ।     

िवष्�ेतको निरजय : 'वयश' �ेत स�म, जबय््हेी र पयर्श� भएको ह�ने ।   

८.५.१   पयनी सुशयसनकय र्यमह� 

पयनी सशुयसनकय चयर आ्यमह� रहकेय छनर जनु ्स पकयर छनर । 

• सयमयिजक र्यम : ्स आ्यमले पयनीको सोतह�मय समतयपणूर पह�चँ र उप्ोगको बयरेमय केि््त ग्रछ ।  

• रिथभक र्यम : ्स आ्यमले पयनीको ्�पणूर िवतरण र उप्ोगको बयरेमय पकयश पय्रछ ।  

• रयजनीिरक र्यम : ्स आ्यमले सरोकयरवयलयह�को िनणर्  पिक्यमय समयन अिधकयर र सहभयिगतयको बयरेमय केि््त ग्रछ । 

• वयरयवरमी् र्यम : ्ो आ्यमले पयनी र प्यरवरणी् सेवयह�को ि्गो उप्ोगको पयथिमक्करण गछर । 

तलको िचतले पयनी सशुयसनकय आ्यमह�मय एक आपसमय अ्तरसमब्ध रहकेो पिु� ग्रछ ।  
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िचत १८: पयनी सुशयसनकय र्यमह�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्र : water integrity network, 2016 

'वयश' सेवयह�को  शहरी र गयमीण �ेतह�मय कय्रकिमक र व्वसथयपनलयई ि्शय ि्न कयननुी, िन्मकयरी र नीितगत व्वसथय ग�रएको छ । 
ितनीह�को सचूी अनसुचूी २ मय समयवेश ग�रएको छ ।  

८.५.१.१   पयनी िन�य: पयर्िशभरय, जवयफ्ेिहरय र सहदयि्रय  

पयनी िन�य भ्नयले पयनीकय सरोकयरवयलयह� र संसथयह�ले इमय््य�रतय, समतय र व्यवसयि्कतयको बिुन्य्ी मलू्को आधयरमय  सशुयसनकय 
िसदय्तह� पयर्िशरतय, जवय््िेहतय र सहभयिगतय पयलन गनुरपन� बझुयउँ्छ । िन�य सयवरजिनक चयसोको िवष्ले मह्वपणूर मयिन्छ र ्सले 
जबय््हेी 'वयश' पणयली र सेवयको पवयहमय आधयर प्यन ग्रछ । 'वयश' सेवयह� सञचयलनमय जवय््िेहतयकय लयिग रयजनीित�, नीित–
िनमयरतयर, सेवय प्य्कह�ले पयर्श� र ितनीह�ले गरेको कय्रको िजममेवयरी सवीकयर गरी ितनीह�ले गरेको कय्र िकन र कसरी गरेकय छनर वय 
गनर सकेकय छैननर भ्ने बयरेमय जबय््हेी ह�नपु्रछ ।  

पयनी िन�य त ब आश गनर सिक्न ज ब सचूनय गोप् रयिख्छ, जव कोही सरोकयरवयलयह� सहभयिगतय अथवय छल्लको पिक्यमय विजरत 
ग�र्छ, जव कयननु िन्मह� प� ह�ँ् नैनर अथवय कयननु वय िन्मह� पवूयरनमुयन्ोग् ह�ँ् नैनर । 

रमनीिरक कय भ्ह� :  

क) रेसप जवयफ्ेिहरय 
• ्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनयले सेवयगयही  र ्ो  ्ोजनयलयई कय्यर्व्न  गनर कोष उपलबध गरयउने िवकयस  सयझे्यरह�लयई पिन 

पयर्िशरतयमय सधुयर र जवय््िेहतयकय उपय्ह�को लयिग पो्सयहन गन�छ ।  

• समगमय 'वयश' �ेत जवय््हेी ह�नेछ र ्सको कय्रसमपय्नको पश�पोषणमय समु् य्, िवकयस सयझे्यर र �ेतगत 
सरोकयरवयलयह�पित उ�र्य्ी ह�नेछ ।  
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• पिक्यबद वयिषरक समी�य, वयिषरक �ेतगत कय्रसमपय्न पितवे्नको पकयशन तथय पसयरण र िन्िमत सरोकयरवयलयह�को 
बैठकले ्स �ेतको पयर्िशरतय र जवय््िेहतयमय वशिद गन� छ । िनणर्  िलने र कय्यर्व्न गन� जबय््हेी ह�नपुन� छ ््सैले िनणर्  
पिक्यमय संलगने सरोकयरवयलयह� िनणर् बयट पभयिवत ह�नेह� पित जबय््हेी ह�नेछनर ।  

• सञचयलनको सतरमय व्वसथयपन प�ले सहमित ग�रएको ्ोजनय र बजेटको आधयरमय पगित पितवे्न पेश गन�छ । 

• 'वयश' िन्यमकले �ेत र सरोकयरवयलयह� बीचको समब्धलयई पभयवकयरी  चयसोको �पमय िलन सकनेपछ : रयज् त र्  –िन्यमक 
नीित र ्ोजनयको खणडको �पमय िन्यमक रहन सकनेसछ, सेवय प्य्क त र्  – िन्यमकले मयप्णड अनसुयरको सेवय उपलबध गरय्ो 
िक गरयएन भ्ने हन�छ, र उपभोयय त र् - संर�ण सं््त छ छैन भ्ने सिुनि�ततय गन�छ ।  

ख)  ठय्ो जवयफ्ेिहरय  

• संगिठत नयग�रक समयज, सयमु् यि्क समहू र उपभोयय सिमितह�बयट ग�रएको सयवरजिनक  कय्रले  तललो सतरबयटै  पयर्श� र 
जयव््िेहतयलयई वशिद गनर पेरणय गन�छ । िवशेषगरी उपभोयय संसथय, नयग�रक समयजको संसथयगत र व्वसथयपन �मतय बिल्ो 
बनयउनेछ जसले ग्यर  उपभोययको आवयजलयई बल पु् यररई �ेतगत नीित र अभ्यसह�लयई सधुयर गरी उपभोययको अिधकयरलयई 
कय्म गनर सेवय प्य्क र खयनेपयनी सेवय प्य्कह�लयई जबय््हेी बनयउनेछनर ।  

• जबय््िेहतयको औजयरको �पमय पितवे्न कयडर र सयमयिजक परी�णले पयर्िशरतय वशिद गनर, सेवय प्य्क र खयनेपयनी सेवय 
प्य्कह�को कय्रसमपय्नलयई लेखयजोखय  गरी पचयर गनर र खयनेपयनी  सेवय प्य्कह�को उप्यु सधुयर  गनर नयग�रकलयई 
आवयज प्यन गछर,  । ्ो मोडेललयई ्शेभ�र नै सञचयलन ग�रनेछ । जहयँ सेवय गयही र खयनेपयनी सेवय प्य्कह�ले सकयरय्मक 
�पमय िलएर छल्ल र सहकय्र गन� छनर ््हयँ सेवय पवयहमय ठोस सधुयरह� ह�नेछनर ।  

• ्ो �ेतमय सञचयर जगतको संलगनगतयले �ेतगत उपलिबधह� पबदरन गरी पयर्िशरतय र जवय््िेहतयमय वशिद भइ 'वयश' �ेत स�ुढ 
ह�नेछ । पयनीको मदुयलयई रेिड्ो , टीभी, पतपितकयमय कभरेज बढयउन सकेमय सयवरजिनक नीित र सधुयरको लयिग ्बयब बढयउन 
सिकनेछ । ्ो कय्रले नयग�रकको आवयज सेवय प्य्कह�ले सु् नेछनर र सेवयमय सधुयर ल्यउन प्यस गन�छनर ।  

नय्�रक पिरवे्न कय भ् — प�रवरभनको लयि् रवयज : जहयँ पभयवकयरी िन्मनकय लयिग पशयसिनक �मतय र पभयवकयरी संसथयको 
कमी ह�्छ ््हयँ समु् य्को सँगिठत समहूले मयप्णड लयग ूगनर तथय सचूनय पकयशन  गनर लगयई वयतयवरणी् नोकसयनलयई कम गनरको लयिग 
मह्वपणूर भिूमकय खलेेकय ह�्छनर । नयग�रक समयजले सही सचूनय पवयहको लयिग ्बयब ि्न लगयउने र खयनेपयनी सेवय प्य्कह�को 
कय्रसमपय्नमय भएको िढलयससुतीलयई पचयर-पसयर गनर सिक् भिूमकय खलेन सक्छनर ।  

८.५.१.२  खयनेपयनी र सरसफयइमय जनरयको अिधकयरको सममयन  

खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�लयई जनतयको अिधकयरको �पमय अवलमबन ग्द खयनेपयनी तथय सरस्यइ �ेतले िनमन रणनीितक 
कय्रह�मय जोड ि्नेछ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• िवशेषगरी जसको खयनेपयनीको सेवयमय पह�चँ नपगुी आधयरभतू सतरको 'वयश' सेवयमय पह�चँको कमी भएको छ ््सको लयिग िकन 
समु् य्ले ्ो सेवय पय् गनर सकेको छैन मखु् कयरणह� (सयमयिजक–आिथरक, रयजनीितक, सयंसकश ितक मदुयह� आि्) प�य लगयइनेछ । 
खयनेपयनीलयई मयनव अिधकयरको �पमय िलँ्य ती नयग�रक जसले अिहलेसमम खयनेपयनीको सेवय पयएको छैननर  ितनीह�लयई पिहलय  नै 
खयनेपयनी सेवय पयएकयलयई भ््य पिहलो पयथिमकतय ि्इनेछ ।  

• सेवय प्य्क (सरकयरी िनकय्ह�, सेवय प्य्कह� आि्) को संसथयगत र व्वसथयपन �मतय स�ुढ गरी ितनीह�को वयचय परूय गनर र 
सबै अिधकयरवयलयह� पित जबय््हेी र िजममेवयरीपनमय वशिद ग�रनेछ ।  
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• िवशेषगरी खयनेपयनी सरस्यइ सेवय पह�चँ नपगुेकयह�को 'वयश' सेवयह�मय अिधकयरको ्यबीलयई सरुि�त  गनर ्यवीकतयरह�लयई 
सशियकरण ग�रनेछ ।  

सहभयिगतय, गरैिवभे् ीकरण, पयर्िशरतय र जवय््िेहतय जसतय मयनव अिधकयरकय िसदय्तह� र 'वयश' सरु�य मयनकह� (सरुि�त, प्यर् मयतय 
र गणुसतर, समतयमलूक िवतरण, भ◌ितक �पले पह�चँ र आिथरक सयमस्रले भ्यउने)  प्ोगमय ल्यइनेछ । 

८.५.२   खयनेपयनी रथय सरसफयइ नीिर, ऐन र िन्मयवलीको िवकयस  

'वयश' �ेतमय प्यर् नीित तथय कयननु बिनसकेकय छनर तर ती नीित तथय कयननुको कय्यर्व्न नै अिहलेको मखु् चनु◌ित हो । ्सैलयई मनन गरी 
अिहले खयनेपयनी तथय सरस्यइ समब्धी नीित, ऐन र िन्मयवली िनमयरणको चरणमय रहकेो छ । ्ी न्यँ नीित, ऐन िन्मयवली बनयउने कय्रले 
हयलको 'वयश' कयननुह�लयई एक्कश त  गरी खयनेपयनी तथय सरस्यइ �ेतको एकल कयननु र संसथयगत खयकय त्यर गरी सबै 
सरोकयरवयलयह�लयई सम्व्य्मक  �पमय ल�् पयि् गन� वयतयवरण त्यर गरी सधुय�रएको, समयवेशी र ि्गो 'वयश' सेवयह�को 
उपलबधतयलयई सिुनि�त गन�छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :   

खयनेपयनी तथय सरस्यइ नीित र कयननुी ्सतयवेजह� �ेतगत सरोकयरवयलयह�सँगको बशहतर छल्ल र बहसदयरय त्यर ह�न लयिग रहकेय छनर र 
शीघ नै कय्यर्व्नमय आउनेछनर ।  

• खयनेपयनी तथय सरस्यइ नीित, ऐन र िन्मयवलीमय समयवेश भएकय पयवधयनह� : पयनीकय सोतह� खयनेपयनी र घरय्सी उप्ोगको 
लयिग पयथिमक अिधकयर, पयनी डयइभसरन तथय ्सको �ितपिूतर, भिूमगत पयनीको ्ोहन र लयइसे्सको लयिग िन्मन, 'वयश' सेवयह� र 
गणुसतर मयप्णडह�, सवत्त �ेतगत िन्मन, लयगत उठरती, सञचयलन तथय व्वसथयपन, सयवरजिनक, िनजी सयझे्यरी, खयनेपयनी तथय 
सरस्यइ सेवयमय िनजी �ेतलयई लगयनी गन� वयतयवरण बनयउने उ्पेरणय र सेवय प्य्कले मयप्णड अनसुयरको सेवय पवयह गनर नसकेमय 
्णड ज�रवयनय गन� व्वसथय रहकेय छनर ।  

• खयनेपयनी तथय सरस्यइ नीितले ्स �ेतको उदशे्, रणनीित, सेवयको सतर, कय्रकम कय्यर्व्न, �ेतगत िव�ी् लगयनी र सम्व्को 
�परेखय ि्नेछ । ्सले संसथयगत भिूमकय र िजममेवयरीलयई सप� पयन� छ र के्् र सथयनी् सतरकय �ेतगत िनकय्ह�, सथयनी् िनकय्, 
उपभोयय संसथय समेतलयई ्ोजनय त्यरी, व्वसथयपन र सम्व् गनर िजममे्यर बनयउनेछ । ्ो नीितले गैर रयज् संसथय जसतै गैर सरकयरी 
संसथय, िनजी �ेत, नयग�रक समयज आि्को िजममेवयरी प�रभयिषत गन�छ र नीितको व्यख्य गन� िभ्नतयलयई र  कय्यर्व्नकय 
पदितह�लयई समयधयन गनर सह्ोग गन�छ ।  

८.५.३   संसथय्र य्वसथय रथय सबलीकरम  

'वयश' कय्यर्व्न पदितमय मयिथ्िेख तल र िनमयरण व्वसय्दयरय िनमयरण ग�रने पदितलयई मयगमय आधय�रत िविधले पितसथयपन गरेको छ । 
समयवेशी, समु् य्को नेतश् वमय सक्मह�को ्ोजनय, िडजयइन र कय्यर्व्नकय सयथै सथयनी् सतरमय सञचयलन तथय ममरतसंभयरको मखु् 
भिूमकय पिन समु् य्को नै ह�ने ग्रछ । ्ो पदितले समग, एक्कश त र खयनेपयनी, सरस्यइ, सवयसस् तथय सववछतय जसतय प�ह� लयई 
समय्ोजन ग्रछ ।  

'वयश' सेवयह� समबद संिवधयनमय भएकय व्वसथयलयई तलको तयिलकयमय ि्इएको छ ।  
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रयिलकय १६ : 'वयश' सेवयह�को संवदधयिनक पयवधयनह� 

संिवधयनको 
धयरय/अनसुचूी 

पयवधयनह�  

३० (१)  प््ेक नयग�रकलयई सववछ र सवसथ वयतयवरणमय बयँवन पयउने हक ह�नेछ । 
३० (२)  वयतयवरणी् प्षूण वय हयसबयट ह�ने �ित बयपत पीिडतलयई प्षूकबयट कयननु बमोिजम �ितपिूतर  

पयउने हक ह�नेछ ।  
३५ (४)  प््ेक नयग�रकलयई सववछ खयनेपयनी तथय सरस्यइमय पह�चँको हक ह�नेछ। 
५६ (२)  रयज् शियको प्ोग संघ, प्शे र सथयनी् तहले ्स संिवधयन तथय कयननु बमोिजम गन�छनर । 
अनसुचूी ५ (११) जलसोतको संर�ण र बह�आ्यिमक उप्ोग समब्धी नीित मयप्णड 
अनसुचूी ५ (१४) के््ी् सतरकय ठूलय िवदतुर, िसँचयई र अ्् ्ोजनय तथय प�र्ोजनय  
अनसुचूी ५ (३५) संघ, प्शे र सथयनी् तहको अिधकयर सचूीमय वय सयझय सचूीमय उललेख नभएको कुनै िवष्  

तथय ्ो संिवधयन र संघी् कयननुमय नतोिकएको िवष् कय्र �ेत 
अनसुचूी ६ (७)  प्शे सतरको िवदतुर, िसँचयई र खयनेपयनी सेवय, प�रवहन 
अनसुचूी ६ (१९) प्शेिभतको रयिष्् वन, जल उप्ोग तथय वयतयवरण व्वसथयपन 
अनसुचूी ७ (१८)  प्रटन, खयनेपयनी तथय सरस्यइ 
अनसुचूी ८ (७)  सथयनी् सतरकय िवकयस ्ोजनय तथय प�र्ोजनयह� 
अनसुचूी ८ (९) आधयरभतू सवयसस् र सरस्यइ 
अनसुचूी ८ (१९)  खयनेपयनी तथय सयनय जलिवदतु, वैकिलपक ऊजयर 
अनसुचूी ९ (५) िवदतुर, खयनेपयनी, िसँचयई जसतय सेवयह�   

'वयश' सेवयह�सँग समबि्धत संघी्, पय्िेशक र सथयनी् सरकयरको भिूमकय र िजममेवयरीह� अनसुचूी १ मय ि्इएको छ ।  

नेपयलको संिवधयनको िसदय्तलयई पयलनय  गनर ्� संसथयगत सं््तको आवश्कतय प्रछ, ््सकय लयिग वतरमयन संरचनयलयई पिक्यबद 
�पमय पनुसंरचनय गनर िनमनअनसुयरको संरचनयगत मोडेल पसतयव ग�रएको छ । तलको िचत २२ र २३ ले 'वयश' सेवयह�को लयिग संघी् 
संरचनय अनसुयरको भिूमकय र िजममे्यरीलयई ्खेयउँ्छ । 

'वयश'को  संघी्  संरचनयमय, एक पमखु संसथयको �पमय खयनेपयनी तथय ढल िनकयस िवभयगको भिूमकय िनमनयनसुयर ह�नेछः 

• नेपयलको संिवधयन अनसुयर, 'वयश' �ेतको कय्र िवभयजनमय सवै तहमय जनसंशयधन र पवूयरधयर समब्धी कय्र िवभयजन गनर आवश्क छ; 

• खयनेपयनी, सरस्यइ, ढल र ्ोहर मैलय व्वसथयपनमय िवभयग  नेतश् व्य्ी संसथय हो; सयथै ्ो संग ्ो �ेतको िवशेष�ह� पिन छनर, 
््सकयरण  संघी्  व्वसथयमय जयने संकमणकयलीन अवसथयमय सबै कय्र र पवूयरधयर िवभयग अ्तगरत रहन ुपछर; 

• िवभयगले कमश: आ नो कय्यर्व्न कतयरको भिूमकयलयई  'वयश'कय उप-रयष्ी् िवभयग /संसथयह�मय हसतय्तरण गन�छ र आ्ूलयई पणूर 
िन्यमक िनकय्को �पमय िवकयस गन�छ; 

• ्ोजनय अविधको लयिग  के््ी् ्ोजनयह�को ्ोजनय कय्यरल्को सथयपनय गरी िवभयग बयटै मयनव संसयधनको व्वसथयपन गन� छ;  

• पय्िेशक तहको िवभयग वय िजललयको संख्य र भ◌गोिलकतयको आधयरमय पथम  णेीकय कमरचयरीको अधीनमय रहने गरी अ्् सहुयँउ्ो 
संसथयको सथयपनय गन�छ; 

• खयनेपयनी तथय ढल  िनकयस िवभयग र ्सकय पय्िेशक िनकय्ह�ले आ नो संसथयमय िवशेष� एकयइ गठन गन�छनर जनु स मबि्धत 
नगरपयिलकयलयई ठोस ्ोहरको व्वसथयपन समब्धमय पयिविधक सह्ोग गनर स�म ह�्छनर; 
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• कय्रबोझमय आधय�रत भएर सथयनी्सतरको कय्रकम संचयलनको लयिग नगरपयिलकय र गयउँपयिलकयमय किमतमय पिन एक इि्जिन्र र 
सब-इि्जिन्रको िस्य�रस गरीएको छ; 

• संघी् शयसन पणयलीको प�रपयलनको संकमणकयलीन अविध भरमय  िवभयगले सयनय तथय सथयनी् तहबयटै समप्न ह�न सकनेर कय्रह� 
पय्िेशक तथय सथयनी् तहलयई िन�ेिपत ग्द  के््ी् िन्यमक िनकय्को �पमय प�रवितरत ह�नेछ र आ वश्कतयकय आधयरमय  के््ी् 
तहकय तथय जिटल पिविध्यु आ्ोजनय तथय कय्रकमह�मय मयत संलगनल ह�नेछ । 

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

;+3Lo vfg]kfgL ;/;kmfO dGqfno
-/fli6«o ‘jfz’ lgb]{zg ;ldlt_

- /fli6«o ‘jfz’ ;dGjo ;ldlt _

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_ 

/fli6o of]hgf cfof]u

cy{ d+qfno

‘jfz’ If]q lgofds

ljsf; 
;fem]bf/

of]hgf / ;fgf
k|0ffnLx¿sf] sfof{Gjog, 
;~rfng tyf dd{t / 
;a} jfz k|0ffnLsf] ;fgf 

ltgf dd{t ;'wf/

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

of]hgf, jf; k"jf{wf/x¿sf] 
sfof{Gjog

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

Vffg]kfgL tyf 9n lgsf; ljefu
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lrq @)M ;+3Lo zf;g k|0ffnLdf k|:tfljt “jfz” ;+:yfut ;+/rgf

 

''वयश'' �ेतको पणूर संके््ण पिछ हयल प�रकिलपत ग�रएको 'वयश'को संरचनयगत संगठन भ््य धेरै नै सरल ह�नेछ । (िचत १४ हनेुरहोस) 

रमनीिरक कय भ्ह� :  

'वयश' सेवयह�को पभयवकयरी ्ोजनय र कय्यर्व्नमय बह�–िनकय्ह�कय सयथै िजममेवयरीको ्ोहोरोपनयले बयधय पु् यरमएको छ र ्सले ग्यर भम 
र सोतह�मय ्ोहोरोपनय िसजरनय भएको छ  । संसथय अनसुयरको ्ोजनय  त्यरी र कय्यर्व्न पयणयली अनसुयरको कय्यर्व्न  गन� िविभ्न 
मोडयिलटीह�ले ग्यर  �ेतगत खणडीकरण बढेको छ । ्सलयई िनमनयनसुयर संवोधन ग�रनेछः 

• दधिमकय र िजममेवयरीमय सपि िवदयजन : ऐितहयिसक र पयिविधक उ्कश �तय  र �ेतगत कय्रह�को िवके््ीकरणको आधयरमय 'वयश' 
आ्ोजनयह�को ्ोजनय त्यरी र कय्यर्व्न गन� िजममेवयरी खयनेपयनी तथय सरस्यइ समबद म्तयल्को ह�नेछ ।  

• भिूमकय र िजममेवयरीको सप� िवभयजनमय सहमित भए  प�यतर संसथयगत पनु:संरचनय र समबि्धत संसथयगत व्वसथयपन �मतयलयई स�ुढ  
ग�रनेछ जसले ग्यर पभयवकयरी ्ोजनय त्यरी र ्सको कय्यर्व्न इमय््यरीपवूरक गनर सिकनेछ । 

• संकमणकयलीन न्यँ संसथयगत व्वसथयपन पकश ्य रयजनीितक सहमितमय ्ीघरकयलीन सोचकय सयथ िवसतयरै ग�रनेछ । इमयन्यर प्यसको 
अभयव, कय्यर्व्नको लयिग सोत  र प�रवतरनको लयिग पो्सयहनको कमीको कयरणले ग्यर संकमणकयल पभयिवत ह�्छ । 
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• नेपयलको संघी् संरचनयमय  'वयश' �ेतको सशुयसन र व्वसथयपनमय अथरपणूर असर ह�नेछ जनु उप्यु संसथयगत  मोडेलह�, रणनीित र 
पदितह�को िवकयस गरी समयधयन ग�रनेछ । 

८.५.३.१    सथयनी् संसथयह�को पदयवकयरी शयसन र य्वसथयपनमय सुधयर  

'वयश' �ेतको सशुयसन िवशेषगरी कय्यर्व्न वय सञचयलन सतरमय संघी् सयथसयथै प्शेको सहय्क कयननुमय भर पनुर पन� संघी् संिवधयन 
प�रकलपनय ग�रएको छ । अब आउने संघी् कयननुह�ले 'वयश' संसथयह�को भिूमकय र िजममेवयरीमय थप सप�तय ि्नेछनर । ्दिप, केही 
सम्को लयिग िनमनयनसुयरकय संसथयगत पयवधयन रहने छनर ।  

ठधलय न्रपयिलकयह� : हयलकय अनभुवह�ले रयिष्् खयनेपयनी सेवय प्य्क मोडेलमय धेरै कमी कमजोरी  र अ्�तय, अ््िधक बय� 
हसत�ेप समते रहकेो ्िेखएको छ । धेरै ्शेह�मय सथयनी्  शहरी  'वयश' सेवयह�को व्वसथयपन सथयनी् खयनेपयनी बोडरह�ले िवकेि््त 
�पमय खयनेपयनीको सेवयमय सधुयर, नयग�रक पित संवे्नशील रही पभयवकयरी, िनषप�, ससतो र िक्य्ती मलू्कय आधयरमय गन� गरेकय छनर ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

•  शहरी 'वयश' संसथयगत सधुयरकय लयिग सथयनी् सतरको सवय्� खयनेपयनी व्वसथयपन बोडर सथयपनय गरी ठूलय  शहरह�मय  िवसतयर 
ग�रनेछ । 

• ्ी सथयनी् खयनेपयनी व्वसथयपन बोडरह�ले नगरपयिलकयह�मय खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�को व्वसथयपन गनर िवसतशत 'वयश' 
्ोजनय, व्वसथयपन र सञचयलनकय सयथै उप्यु संसथयगत व्वसथय, िव�ी् मोडयिलटीह� जसतै आ्त�रक रयजसव, अनु् यन र बय� 
सह्ोग –अनु् यन र ऋण आि् त्यर गन�छनर ।  

• ऐनमय व्वसथय भए अनसुयर खयनेपयनी व्वसथयपन बोडरले आ्ै वय सेवय प्य्कलयई संलगनर  गरयई सेवय प्य्कलयई आवश्क पन� 
लयइसे्स वय संझ◌तय गनर सकने छ । बोडरमय एक वय एक भ््य बढी नगरपयिलकयह�को संलगन्तय, सरकयरी िनकय् वय संसथयनले सेवय 
सञचयलन गरेको �ेत पिन ह�न सकनेनछ ।  

• खयनेपयनी तथय सरस्यइ म्तयल् र िवभयगले ्सको लयिग आवश्क पन� नीित, िन्�शन, पयिविधक सह्ोग, कय्यर्व्नकय लयिग 
सह्ोग र अनगुमन गन�छनर ।  

• य्वसथयपनमय पदयवकय�ररय वरिदकय लयि् िनमन उपय्ह�को अवलमबन ्�रनेच : 

• पवूयरधयर िवकयसको लयिग प्यर् लगयनी जटुयइनेछ (पयनी पशोधन, स र्कलन र िवतरण सञजयल आि्) । 

• संसथयगत पभयवकय�रतयकय लयिग सशुयसनमय सधुयर, ््नूतम सेवय र कय्रसमपय्न मयप्णडह� समते । 

• ्� र व्यवसयि्क व्वसथयपन भएको खयनेपयनी सेवय प्य्कलयई (िव�ी् पनु:संरचनय, रयजसव–महसलु वशिद  समते) स�ुढ गन� । 

• उपभोययको अिधकयरलयई संर�ण  गनर सही िकिसमको िन्मनकयरी वयतयवरण त्यर गन� जसले ग्यर 'वयश' सेवय प्य्कह� 
आवश्क छनर भ्ने उदशे्ह� परुय गरोसर  । 

• नयग�रकको संलगनयतयलयई खयनेपयनी सेवयह�मय ितनीह�को  मयग र अिधकयरको संर�णको लयिग र सेवय प्य्कह�लयई पयनी  
िवतरणको सम्लयई पयलन गनर पबदरन ग�रनेछ । 

शहरह� : नेपयल खयनेपयनी संसथयन ऐनको ्ोसो संशोधन, २०६३ ले संसथयनको सवयिम्वमय रहकेो खयनेपयनी तथय  ्ोहरपयनी सेवय सञचयलन 
गन� कय्रभयर तथय समपि�लयई अक�  कुनै िनकय्मय हसतय्तरण गनर वय संसथयनकय  पणयलीह�लयई व्वसथयपन  संझ◌तय अ्तगरत कुनै िनजी 
कमपनीह�बयट सञचयलन तथय व्वसथयपनमय संलगनो गरयउन  ढोकय खलेुको छ ।  
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रमनीिरक कय भ्ह� :  

• नेपयल खयनेपयनी संसथयनको अ््  शहरह�मय खयनेपयनी सेवय सञचयलन गन� �मतय वशिद  ग�रने छ, 

• सथयनी् खयनेपयनी बोडरह�ले आवश्क कोष र पयिविधक सह्ोग गन�छनर, 

सयनय  शहरह�मय  खयनेपयनी रथय सरसफयइ उपदोयय सिमिरह� : संसथयगत सबलीकरण , समपि� िसजरनयको लयिग प�रभयिषत 
िजममेवयरी सिहतको िन्मनकयरी सं््त (हयल समपि� रयज्को सवयिम्वमय छ भने उपभोययह� सञचयलक ह�नर) ममरतसंभयर , िव� लगयनी , 
लयगत उठरती र सेवय िवसतयर गन� जसतय कय्र सयनय  शहरी �ेतकय 'वयश' सेवयह� वशिदकय मखु् अव्वह� ह�नर ।  

्दिप उपभोयय सिमित उ्पे�रत छनर र ितनीह�ले बिल्ो व्वसथयपनको सीप ्खेयएकय छनर , तथयिप मयनव सोतकय सबलीकरण, पयिविधक र 
आिथरक सोतह�कय मदुयह� बयँक् नै रहकेय छनर । धेरै  शहरह�मय सयनय  शहरी खयनेपयनी तथय सरस्यइ आ्ोजनयको पह�चँ पगुछ  ।  पिछ 
प््ेक उपभोयय सिमितलयई सयधयरण तथय अनकूुिलत  (customized) �मतय अिभवशिदको आवश्कतय रहकेो छ ।   

रमनीिरक कय भ्ह� :   

• जब  शहरह�को मयगमय वशिद  ह�्छ उपभोयय सिमितह�को लयिग व्यपयर ्ोजनय र पिक्य िन्�िशत खयकयको लयिग उप्यु कयननुी 
संरचनयको िवकयस ग�रनेछ । ्सतो पकयरको व्यपयर ्ोजनयमय खयनेपयनी सेवय प्य्कको व्वसथयपन मयगर्शरन , सञचयलन मयप्णड 
कय्रिविध, पयिविधक समस्य समयधयन, सञचयलन ममरत-समभयर, उपभोययको गनुयसो समबोधन गन� सं््त र आप्कयल व्वसथयपन गन� 
िवष्ह�लयई समयवेश ग�रनेछ । उपभोययह�लयई लेखय र िव�ी् व्वसथयपन , आिथरक पितवे्नको त्यरी र संपरी�णको 
आवश्कतयमय सह्ो ग�रनेछ ।  

• उपभोयय सिमितह�लयई खयनेपयनी व्वसथयपन बोडरको सथयपनय गनर पो्सयिहत ग�रनेछ जसले ितनीह�को संसथयगत �मतय सबलीकरण 
गरी सवय्� र सवत्तसँग ितनीह�कय उपभोययह�लयई सेवय ि्न सकनेग बनयउनेछ । 

• उपभोयय सिमितह�को कयननुी अवसथय स�ुढ गनर खयनेपयनी तथय सरस्यइ समपि�को सवयिम्व ितनीह�लयई प्यन गरी ितनीह�लयई 
तोिकएको अिखत्यरी र जवय््िेहतय सिहत सवत्त र सवय्� �पमय खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह� पवयह गनर सकनेय तलु्यइनेछ । 

गयमीमसररमय उपदोयय सिमिरह� 

संसथयगत सबलीकरण, समपि� िसजरनयको लयिग प�रभयिषत िजममेवयरी सिहतको िन्मनकयरी सं््त (हयल समपि� रयज्को सवयिम्वमय छ भने 
उपभोययह� सञचयलक ह�नर) ममरतसंभयर, िव� लगयनी, लयगत उठरती र सेवय िवसतयर गन� जसतय कय्र गयमीण खयनेपयनी �ेतकय 'वयश' सेवयह� 
वशिदकय मखु् अव्वह� ह�नर ।  

ठूलो संख्यमय उपभोयय सिमितह� िजललय जलसोत सिमितमय ्तयर भएकय छैननर र अित  कममयतले ती सथयपनय भए्िेख पनुगरिठत ह�न सकेकय 
छन । ितनीह�को मयनवी्, पयिविधक र आिथरक सोतको स�ुढीकरण गनुर एक मदुयको �पमय नै रहकेो छ ।  उपभोयय सिमितह�लयई सयमय्् 
तथय व्यवहय�रक �मतय अिभवशिदको आवश्कतय रहकेो छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :   

• संगठनय्मक र  िव�ी् �मतय अिभबशिद र ्सको ि्गोपन सिुनि�त गनरकय लयिग खयनेपयनी व्वसथयपन सहकयरी संसथय सथयपनय गनरको 
लयिग उपभोयय सिमितह�लयई पो्सयहन ग�रनेछ । 

• संपि�को मयिलकको �पमय उपभोयय सिमितह�को कयननुी हिैस्त बढयइनेछ । ्सको  लयिग उनीह�लयई िनि�त अिधकयर र िजममेवयरी 
ि्इने छ । ्सले सिमितह�लयई सेवय पवयह गन� कुरयमय थप सधुयर गनरको लयिग आ नो पहल िलन सवत्त र सवय्� बनयउनेछ ।  
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८.५.४   �ेत्र �मरय   

अिहले धेरै िवकयस सयझे् यरह� खयनेपयनी समबद सरकयरी िनकय्ह�  र उपभोययह�लयई पयिविधक सह्ोग प्यन गनर खयनेपयनी  तथय 
सरस्यइ �ेतमय लयगेकय छन । ्सले िवभयग र सिमितलयई धेरै  पकयरकय तयिलमह�, कय्रशयलय गो�ी र अवलोकन भमण गरयई ्शेभ�रकय  
खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�को गणुसतर र ि्गोपनय वशिद  गनर सह्ोग गन�छ । तथयिप , पिक्यबद र ससंुगत पदितह�को अभयवमय 
सरोकयरवयलयह�ले सञचयलन गरेकय िक्यकलयपह� रयिष्् ल�् पयि्मय सोचे  जि� पभयवकयरी ह�न सकेकय छैननर ।  

�ेतगत सशुयसनको प�रपे�्बयट, 'वयश' �ेतको मखु् उदशे् भनेको �ेतगत सरोकयरवयलयह�को संसथयगत र व्वसथयपन �मतय वशिद (मयग र 
आपिूतर ्वैु)  गन� हो । ्सले सयझय उदशे्ह�  प�रभयिषत र पय् गन�, चनु◌ितह�को सयमनय गन� र पकट भ ैरहकेय �ेतगत  िवकयसकय 
आवश्कतयह�लयई व्यपक र ि्गो त�रकयले समयधयन गन� उदशे्  रयखकेो छ ।  

'वयश' �ेतसँग �मतय अिभवशिद  र तयिलम सयमगीह�को सटक रहकेो छ, तथयिप ितनीह�को  िवकयस संसथयह�को आ नै आवश्कतयमय  
ग�रएकोले �ेतकय सबै सरोकयरवयलयह�ले ती सयमगीह�को प्ोग गरेकय छैननर । धेरैजसो सयमगीह� 'वयश' आ्ोजनयह�को ्ोजनय त्यरी, 
कय्यर्व्न र िनमयरणमय मयत केि््त रहकेय छनर र सेवयको ि्गोपनयलयई कम ध्यन ि्एकय छनर ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• ्स �ेतले �मतय अिभवशिद  िक्यकलयपह�को लयिग केही बजेट छुटर्यउनेछ र ्सको मयपन छुटर्यइएको बजेटको आधयरमय गन�छ । 

• आ्ोजनयको लयगत अनमुयनमय नै बजेटको केही भयग िनि�त आ्ोजनय �ेतकय मिहलय, ग�रब र बिहकशर त समहूको पयिविधक �मतय 
िवकयस गरी गयमीण ममरत कय्रकतयर, खयनेपयनी तथय सरस्यइ टेिकनिस्न, सब–इिञजनी्र, इिञजनी्र आि् बनयउनको लयिग समयवेश 
ग�रनेछ । 

• 'वयश' �ेतको �मतय िवकयस िक्यकलयपह�मय िनजी �ेतको संलगनछतय बढयउन पबदरन ग�रनेछ । 

• रयिष्् 'वयश' एकेडेमी (हयलको रयिष्् खयनेपनी तथय सरस्यई पिश�ण के््) ले िन्िमत �पमय �मतय वशिद आवश्कतय पिहचयन र 
पभयव आकलन गन�छ । 

८.५.४.१   रयिष्् खयनेपयनी रथय सरसफयइ पिश�म केनद  

�ेतको प््ेक संसथयले आ नै तयिलमकय िक्यकलयपह�को ्ोजनय तथय कय्यर्व्न ग्द आइरहकेय छनर । जहयँ सिुवधयजनक ह�्छ ््हयँ 
आ्ोजनयगत वय िनकय्गत बीचमय सह्ोगको व्वसथय ग�रने गरेको छ । ्ी तयिलम प्यसह�को के््िब््मुय रयिष्् खयनेपयनी तथय 
सरस्यइ पिश�ण के्् रहकेो छ । ्ो पिश�ण के्् ISO ९००१ गणुसतर व्वसथयपन पदितदयरय पमयिणत पिश�ण के्् हो ।  

सोच/ ध् र�िि : ्स पिश�ण के््को ्रू�ि� पभयवकयरी, कुशल �ेतगत ्ोजनय बनयउन र सेवय पवयह गनरको लयिग नेपयलको 'वयश' �ेतलयई 
्ोग्, स�म र �यनम् मयनव सोतबयट ससुिजजत पयन� हो । 

पिश�ण के््ले ्सतो नेपयलको प�रकलपनय गरेको छ जहयँ सथयनी् समु् य्ले पयनी र वयतयवरणी् संप्यह�को व्वसथयपन ि्गो �पमय आ्ै 
ग्रछनर  र जहयँ समयजकय सबै वगर िवशेषगरी ग�रब र सीमय्तकश तह�ले पिन सेवयको लयभ िलन सकछनर । 

प�रल�्/ध्े् : ्स तयिलम के््को प�रल�् उ्पे�रत, ्�, उ�र्य्ी, सममयिनत र पमयिणत 'वयश' �ेतकय व्वसथयपक र नीित िनमयरतयह�, 
आ्ोजनय व्वसथयपक र इिञजनी्र, सेवय पवयह गन� व्वसथयपक र पयिविधकह�को सिुनि�ततय गन� भ्ने ह�नेछ  । ्स पिश�ण के््ले 
पयर्श�, जवय््हेी र िनषप� कयम गन� वयतयवरणको सथयपनय गनर खोजेको छ । ्सले नवीनतयको िवकयस, न्यँ �यन, पिविध र नीितह�को 
पबदरन गन�छ ।  

नेपयलमय ्ो पिश�ण के्् सबै 'वयश' तयिलम र िवकयसकय िक्यकलयपह�मय नेतश् व गनर प्यसरत रहकेो छ । उ्कश �तय के््को �पमय 'वयश' 
�ेतको सबै तयिलम र िवकयसकय िक्यकलयपह�मय ्सले मलू धरुीको  �पमय कय्र गन�छ । ्ो पिश�ण के््ले अ्् 'वयश' तयिलम ि्ने 
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िनकय्ह�सँग पितसपधयर गन� छैन, ब� ्सले ्स �ेतकय सबै 'वयश' िनकय्कय सबै तयिलम एकयइह� र अ्् तयिलम प्य्कको समते �मतय 
अिभवशिद  गन�छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• ्स पिश�ण के््को �मतय वशिद  गरी रयिष्् 'वयश' एकेडेमी बनयइनेछ । ्सलयई 'वयश' �ेतमय अनसु्धयन गन� सप� अिधकयर ि्इनेछ 
जसले नीित, अभ्यस र जनतयलयई सशियकरण गन� बीचमय सशय कडीको सथयपनय गनर सकोसर । पयिविधक मदुयह� जसतै : क) उप्यु 
पिविधह� जो सयमयिजक–आिथरक र वयतयवरणी् �पमय रयरय छनर ितनीह�को  िवकयस र इ�तमीकरण ख ) सयमयिजक मदुय जसतै : 
सयमयिजक गितशीलतय र ितनीह�को व्वसथयपक्् सीपह�, बजयरीकरण र व्यपयरको अवसर, कय्यर्व्नको लयगत लयभ अनमुयन, र 
ग) जीिवकोपयजरन र उ्पय्नमय असर जसले सरुि�त पयनी र सरस्यइमय पह�चँ उपलबध गरयउँछ ।  

• खयनेपयनी �ेतकय व्वसय्ीह�, इि्जनी्र, वै�यिनक, परयमशर्यतय, नीित–िनमयरतय, उपभोयय सिमितकय स्स्, उपभोयय र अ्् 
सरोकयरवयलयह�लयई तयिलम ि्ने । 

• खयनेपयनी �ेतकय सरकयरी िनकय्, नगरपयिलकय, िजिवस, गयिवस, सम्व् सिमित, खयनेपयनी बोडर, खयनेपयनी सेवय प्य्क, शिै�क 
तयिलम के्् तथय अनसु्धयन संसथय, गैर सरकयरी संसथय, िनजी �ेत, उदोग, उपभोयय सिमित, उपभोयय र समु् य्को लयिग पिहचयन 
ग�रएकय आवश्कतयह�मय आधय�रत रहरे �ेतगत �मतय िवकयसको लयिग तयिलम सञचयलन गन�छ । 

• पिश�ण के््ले ्सको सञजयल िवसतयर गरी Academia सँग 'वयश' �ेतको लयिग रयिष्् र अ्तरयरिष्् सतरमय सयझे्यरी िनमयरण र 
सञजयल गनर खयनेपयनी सञचयलक सयझे् यरी (WOP, WUAP) जसतय कय्रकमलयई िनर्तरतय ि्इनेछ । 

• ्स पिश�ण के््लयई 'वयश' �ेतमय सबै िनकय्को तयिलमकय लयिग तयिलम मयप्णड िनधयररण गन� अिधकयर ि्इनेछ । 'वयश' पिश�क, 
'वयश' संसथय, गयमीण ममरत समभयर कय्रकतयरह�को लयिग लयइसे्स ि्ने अिधकयर समते ि्इनेछ । ््सै गरी, ्सलयई तयिलम कय्रकम 
उप्यु र स�म सरोकयरवयलयह�लयई  franchising गनर (पिश�ण  के््को तयिलम कय्रकम गनर र  के््ले सवीकयर गरे वमोिजमको 
पमयणपत ि्न) सकने  अिधकयर ि्इने छ । 

८.५.४.२    �मरय िवकयस ्ु� ्ोजनय  

्स पिश�ण के््ले भखररै िवसतशत �मतय लेखयजोखय गन� कय्र समप्न गरी के्््िेख सथयनी् र समु् य् सतरको उिचत लि�त समहूह� र 
तयिलमको लयिग िविभ्न सतरमय ढयँचयह� (Modules) पिन पिहचयन ग�रसकेको छ । संसथयगत, सञचयलनगत र पयिविधक आवश्कतयकय 
आधयरमय �ेतगत �मतय अिभवशिद  ्ोजनयको िवकयस गरी वतरमयन र भिवष्को �मतयको आवश्कतयलयई परूय ग�रनेछ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• �ेतगत �मतय अिभवशिद  समब्धी आवश्कतय एक्कश त �पमय र पिश�ण के््लयई "उ्कश �तयको के््”को �पमय सञचयलन गनर ्स  
तयिलम के््मय �मतय अिभवशिद  कोषको सथयपनय ग�रनेछ ।  

• गयमीण 'वयश' संसथयह�को तलुनयमय  शहरी  'वयश' व्वसथयपनकय पदितह� अझै िवकिसत भइरहकेय  छनर । िजममेवयर संसथयह� ्ुत 
गितमय बढेकय  शहरी बसतीह� र ्ुत गितमय भएको  शहरीकरण र नगरपयिलकयह�को वशिदले खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयमय परेको 
्बयबले अपठेरोमय छनर ।  शहर बयसीह�को  लयिग रयरो ्ोजनय र खयनेपयनी तथय वयतयवरणी् सरस्यइको, तरल  ्ोहर र  ि्सयज्् 
ले्ो समेतको व्वसथयपन सेवयको लयिग खयनेपयनी  �ेतकय व्वसय्ी र सेवय प्य्कह�को �मतय वशिद  गनर आवश्कतय रहकेो छ । 
पभयवकयरी  शहरी  'वयश' व्वसथयपनको लयिग संसथयगत �मतय िवकयस र िव�सनी् �ेतगत व्वसय्ीह�को िवकयसको लयिग 
लगयनीमय ध्यन ि्नु आवश्क छ ।  
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८.५.४.३   �मरय अिदवरिद  संि�र िविध र मय भ््शभन  

�ेतगत िनकय्कय सयथसयथै रयिष्् 'वयश' पित�यनले �मतय अिभवशिद  म्यनअुल र मयगर्शरनको िवकयस र सतरीकरण गनर  एकैसयथ कय्र गन� 
छनर र ्ो पिक्यले िसकयइको पिक्यमय एक�पतय िनमयरण गनर सह्ोग पु् यर्यउनेछ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• �मतय अिभवशिदकय लयिग त्यर ग�रने 'वयश' म्यनअुल, मयगर्शरन र अ्् तयिलमसँग समबि्धत सयमगीह�को समी�य, 
अदयविधक्करण र अनसुरण ग�रने छ । मखु् गरेर लै र् िगक समयनतय तथय सयमयिजक समयवेशीकरण खयकय,  शहरी  खयनेपयनी सेवय 
प्य्क, िवप्र जोिखम ््नूीकरण, आप्कयलीन पवूरत्यरी र उदयर तथय रयहत  लगय्त अ्् पिहचयन ग�रएकय �ेतह� समयवेश  
ग�रनेछ ।  

• तयिलम पयठर्कम त्यरी ए वं सतरीकरण गन� कय्रकय लयिग UNICEF, JICA (WASMIP project), ADB, WHO, FINIDA 
आि् जसतय ्यती िनकय्ह�बयट सह्ोग जटुयइनेछ ।  

•  शहरी र गयमीण 'वयश' सेवयको लयिग िविभ्न पकयरकय पयिविधक सयथै सञचयलन ममरत समभयर म्यनअुलको पिन आवश्कतय प्रछ र 
ती म्यनअुलह�  उपभोयय लि�त गरी अगेजी र नेपयली भयषयमय त्यर ग�रनेछनर ।   

८.५.४.४   मयनक�करम  

मयनक्करण सयधयरण अथरमय कय्र, बसतु, उ्पय्न र िविधह�को पयिविधक मयनक, िवकयस र कय्यर्व्न गन� पिक्य हो । ्सले अिधकतम 
अनकूुलतय, अ्तर–सञचयलन संभयवी, सरु�य, ्ोहो्यरभउने संभयवनय वय धेरै मह्वपणूर�पमय गणुसतरलयई सह्ोग  पु् यरकउने सोच रयखकेो छ । 
्सले परमपरयगत�पमय चलेकय पिक्यह�को बजयरीकरण गनर सहजीकरण पिन गनर सकनेमछ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• पयिविधक पिक्यको मयनक�करम : पयिविधक पणयलीह�लयई आवश्क  पन� िविभ्न पकयरकय नमसह� िवकयस ग�रनेछ । 
पयिविधक मयनक खयसमय  समयन इिञजनी्�र् वय पयिविधक मयप्णड, िविध, पिक्य र अभ्यसह� सथयपनय गन�  एउटय औपचय�रक 
्सतयवेज हो । पयिविधक मयनकह� िनमन पकयरकय ह�न  सकछनर : मयनक िविश�ीकरण, िविश� परी�ण िविध, सटर्यणडडर सञचयलन 
कय्रिविधह�, सटर्यणडडर मयगर्शरन, सटर्यणडडर प�रभयषय र सटर्यणडडर एकयइ आि् ।  

• सयमयिजक पिक्यको मयनक�करम : 'वयश' �ेतको अ्् िवष् �ेतह�सँगको संलगन्तय रहकेो छ जसतै सयमयिजक, आिथरक  िव�ी्, 
सञचयर आि् �ते । ्ो प�रपे�्मय िविश�ीकरणले सम्व्को समस्यलयई समयधयन गन� सिुनि�ततय ि्ने ह�न ुपछर , जसमय परसपर ससंुगत 
आपसी िनणर् कय मयध्मले  समबि्धत सरोकयरवयलयह�ले आपसी लयभ पय् गनर सकछनर । ्सैले, िविभ्न पकयरकय मयनकह� सथयिपत 
ग�रने छनर जसले मयिनसह�लयई प�रचयलन गनर, ितनीह�सँग अ्तरिक्य गनर र अ्् ्सतै कय्र गन� ्�तयमय सधुयर ह�नेछ ।  

• सेवय र उतपय्नको िविशिीकरम : एउटय सटर्यणडडरको िवकयस ग�रनेछ जसले 'वयश' सेवय प्य्कह�लयई ितनीह�को  ध्यन 
उपभोययह�लयई रयरो  सेवय ि्नेमय केि््त गनर स�म बनयइनेछ सयथै तेसो पयट�को मयध्मदयरय  संबद संसथयको स्लतयलयई मय््तय  
प्यन ग�रनेछनर ।  

• सबै ठूलय 'वयश' संसथयह�लयई िनि�त अ्तरयरिष्् मय््तय पय् संसथयबयट पमयणीकरणकय लयिग पो्सयहन ग�रनेछ ।  ््सै गरी, िवशेष 
वणरन त्यर गन�, सेवय प्य्कबयट उप्ोगमय ल्य इने वय उ्पय्न ग�रने कुनै पिन बसत ुवय सेवय, सवीकश त ्ेरब्ल ए वं िनमयरण वय ख�र्कय 
िनणर् ह� सतरीकरण ग�रनेछ । 
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८.५.४.५   िसकयइ र्यन-प्यन कय भ्कमह� 

खयनेपयनी तथय सरस्यइ म्तयल्ले, �ेतगत �मतय अिभवशिद एकयइ मय र् त ्स �ेतमय भएकय िसकयइह�को आ्यन-प्यन गन� बैठक मयिसक 
�पमय गन� पब्ध गरेको छ । धेरै �ेतगत िनकय्ह� र व्यवसयि्क व्ियह�ले ्स िसकयइ  आ्यन -प्यनमय भयग िलन  सकनेवछनर र ्सले 
�ेतगत सचूनय र �यनको पसयर गन� मञच प्यन गन�छ ।   

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• िसकयइलयई आ्यन-प्यन गनर वषरभ�र सञचयलन ग�रने कय्रह� भएको वयिषरक पयतो त्यर गरी पकयशन ग�रनेछ । 

• आ्यन-प्यन गन� कय्रलयई Webinar को �पमय स�ुवयत ग�रनेछ जसले ग्यर सथयनी् सतरले पिन लयभ िलन सकने छ ।  

• ्स �ेतको �यनको कमीको लेखयजोखय गरी िसकयइ आ्यन-प्यनको लयिग पयथिमकतय पिहचयन गरी कय्यर्व्न ग�रनेछ । 
 

८.६   'वयश' कध ्नीिर  रथय �ेत्र एकतीकरम 

िवष्�ेतको �ेत : 'वयश' कूटनीित, सञजयल, सञचयर, पवदरन, �ेतगत एकतीकरण, रयिष्् छल्ल, गठब्धन िनमयरण, आपिस 
जयव््िेहतय, आबदतय र सयमञजस्ीकरण र �ेतगत सय�श्तय ।  

िवष्�ेतको उदेद् : 'वयश' �ेतमय िनर्तर संवय् गन� वयतयवरण त्यर गन� रहकेो छ ।     

िवष्�ेतको निरजय : 'वयश' �ेत एकितत, सयमञजस्पणूर र आबद भएको ह�नेछ ।    

८.६.१    खयनेपयनी कध ्नीिर  

'वयश' कूटनीितको उदशे् पयनीकय सोतह�को वतरमयन अवसथय र ितनको व्वसथयपनकय लयिग प्यर् कूटनीितक समयधयन आवश्क छ भनी 
चेतनय जगयउन ुहो । ्सले जल सरोकयरवयलयह�लयई पयनीको अभयव र ््सको अव्वसथयपनको कयरणले िसजरनय ह�ने तनयवको आकलन गन�, 
रोकनेज र उदयर तथय रयहत प्यन गन� �मतयमय वशिद ह�ने गरी �यनको संप्य , ््स �ेतको प�रपे�्को अनभुव र िविधह�को ढयँचय प्यन गछर । ।  
्ो पदित वतरमयनकय हयरय ठूलय जल-तनयवकयरक ह�को प�रवेशमय उप्ोगी सयिवत ह�न सकनेछ । ्सले अलप र ्ीघरकयलीन सहकय�रतयलयई 
सयझय लयभ, समयवेशी बह�-�ेत सरोकयरवयलय बीचको समझ◌तयह� र ि्गो संसथयगत व्वसथयको मयध्मबयट पबदरन ग्रछ । 

८.६.२    समनव्, सञजयल, सञचयर र पबदभन  

८.६.२.१   ्ोजनय रजुभमय र समनव्  

्ोजनय रजुभमय : 

गयमीण खयनेपयनी तथय सरस्यइ रयिष्् नीित तथय रणनीित, २०६१ ले सेवय पवयहको लयिग िजललयलयई पधयनतय ि्एको छ । नेपयल संघी् 
पणयलीमय जयँ्य संघी्तयको सव�प र प्शे संरचनय अनसुयर तीन तहमय 'वयश' सेवयह�को िजममेवयरी संघी् सरकयर, प्शे सरकयर र सथयनी् 
तहह�मय ह�नेछ । न्यँ नीितगत पयवधयनह�लयई कय्यर्व्न गनर ्ीघरकयलीन रयजनीितक सह्ोगको लयिग बिल्ो उपकरण उपलबध गरयउन ुनै 
मह्वपणूर ह�नेछ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• िजललयमय सथयनी् सरकयरी एकयइ र सरोकयरवयलयह�को कय्रकमह�लयई सम्व्  गन� कय्रलयई िजललय  खयनेपयनी, सरस्यइ तथय 
सववछतय सम्व् सिमितले सह्ोग गन�छ । िजललय 'वयश' सम्व् सिमितको अध्�तय िजललय सम्व् प�रष्को अध्�ले गन�छनर  र 
िजललय 'वयश' ्ोजनयको पभयवकयरी कय्यर्व्न र अनगुमन गन� अिधकयर पिन ्सैलयई ह�नेछ । 
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• सथयनी् सतरमय  कय्यर्व्न ग�रने सबै आ्ोजनयह� नगरपयिलकय/गयउँपयिलकय प�रष्रको एक्कश त भयगको �पमय िजललय 'वयश' 
उधवरगयमी पदितबयट संघी्/सथयनी् कयननुकय पयवधयन अनसुयर त्यर ग�रनेछनर ।  

• 'वयश' ्ोजनय त्यरीको लयिग नगर/गयउँ प�रष्र नै तललो िनकय् ह�नेछ । 'वयश' कय्रकमको लयिग नगर/गयउँ प�रष्रले पयथिमक्करण गरी 
्ोजनय छन◌ट गरे प�यतर पयिविधक , सयमयिजक, वयतयवरणी् र आिथरक प�ह�को संभयव्तय अध््न ग�रने छ । सबैभ््य संभयव् 
आ्ोजनयह� संघी्, पय्िेशक वय सथयनी् तहकय िनकय्दयरय आ्ोजनयको कय्यर्व्न ग�रनेछ ।  

• सथयनी् 'वयश' ्ोजनयह� सथयनी् प�रष्रले सवीकश त गरे प�यतर सप� �पमय तीन वगरमय िवभयजन ग�रनेछ । क) पह�चँ नपगुेको ठयउँमय पगुने 
ख) कय्र्�तयमय सधुयर गन� ग) सेवयको सतर वशिद  गन� र जलवय् ुप�रवतरन अनकूुलन तथय िवप्र पितरोधी िसदय्तलयई मनन गन� ।   

• रयिष्् र सथयनी् ्वैु सतरमय तस्य र् कमय आधय�रत ्ोजनय र िनणर्  पिक्यको लयिग MIS/DSS र GIS पिविधको उप्ोग ग�रनेछ ।  

• सथयनी् सतरमय 'वयश' �ेतको लयिग सबै कोषको जयव््िेहतय 'वयश' ्ोजनय नै ह�नेछ र खचरको लेखयजोखय िन्िमत अनगुमन र 
संपरी�णकय मयध्मबयट ग�रनेछ ।   

समनव्: 

''वयश'' �ेतमय िविभ्न कतयर, बयटय र ्यतयह� (doers, doors and donors) छनर । धेरै पिहले ्िेख नै आ-आ नो सयधन र �ि�कोण अनसुरण 
ग�ररहकेय छनर । ््सैले 'वयश' �ेत अित खणडीकश त र असमि्वत रहकेो छ । 

िचत २२ र २३ मय ्खेयइएको �ेतगत संसथयगत खयकय अनसुयरको िविभ्न सतरकय सम्व् सिमितह� र िन्�शक सिमितको बन◌ट तयिलकय 
१७ मय ि्इएको छ ।  

रयिलकय १७ : �ेत्र िन �्शक एवं समनव् सिमिरह� 

सरर वरभमयनको नयम प�रविरभर नयम कद िफ्र 

रयिष््  रयिष्् सरस्यइ तथय सववछतय िन्�शक सिमि  रयिष्् खयनेपयनी, सरस्यइ तथय सववछतय 
िन्�शक सिमित 

खयनेपयनी तथय सरस्यइ समबद 
म्तयल्को सिचवले नेतश् व गन� 

रयिष्् सरस्यइ तथय सववछतय सम्व् सिमि  रयिष्् खयनेपयनी, सरस्यइ तथय  
सववछतय सम्व् सिमित 

खयनेपयनी तथय सरस्यइ समबद 
म्तयल्को सहसिचवले नेतश् व 
गन� 

िवष्गत कय्र समहूह� (८)  िवष्गत कय्र समहूह� (११)  नेतश् व– सरकयरी, सहनेतश् व –  
िवकयस सयझे्यरले गन�  

प्शे  �ेती् 'वयश' सम्व् सिमित पय्िेशक 'वयश' सम्व् सिमित पय्िेशक खयनेपयनी िवभयगको  
महयिन्�शक 

िजललय िजललय 'वयश' सम्व् सिमित िजललय 'वयश' सम्व् सिमित िजललय सम्व् प�रष्र अध्� 
नगरपयिलकय  नगर 'वयश' सम्व् सिमित नगर 'वयश' सम्व् सिमित मे्र  
गयउँपयिलकय गयउँ 'वयश' सम्व् सिमित गयउँ 'वयश' सम्व् सिमित गयउँपयिलकय अध्� 

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• खयनेपयनी सरस्यइ तथय सववछतयलयई समय्ोजन गनर हयलको रयिष्् सरस्यइ तथय सववछतय िन्�शन सिमितलयई रयिष्् खयनेपयनी , 
सरस्यइ तथय सववछतय िन्�शन सिमितमय प�रवतरन ग�रनेछ । ्सको नेतश् व खयनेपयनी तथय सरस्यइ समबद म्तयल्को सिचवले 
सथयनी् िवकयस, िश�य, सवयसस् म्तयल्ह�सँगको िनकटतम सम्व्मय गन�छनर । जनुसकैु सह्ोगको मोडयिलटीह�मय कय्र गरे पिन 
्सले 'वयश' सेवयह�को िवकयसकय लयिग िनरी�ण र िन्�शन ि्नेछ,  र ्सले प� संसथयगत जवय््िेहतय सिुनि�त गन�छ । 
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• ्सतै पकयरले हयलको रयिष्् सरस्यइ तथय सववछतय सम्व् सिमितलयई रयिष्् खयनेपयनी , सरस्यइ तथय सववछतय सम्व् 
सिमितमय पनुगरठन ग�रनेछ  र ्सले �ेतको ससंुगत र व्य वसयि्क ्ोजनय बनयउन अनमुित ि्नेछ जसले ग्यर सम्व्मय सधुयर ह�नेछ । 
सिमितको नेतश् व खयनेपयनी तथय सरस्यइ समबद म्तयल्कय सह–सिचवले गन�छनर ।  

• के्् र सथयनी् सतर ्वैुमय  सम्व् सिमितह�को कय्रशतर बनयई स�ुढ ग�रनेछ जसले उनीह�को ्ोजनय बनयउने र सम्व् गन� 
कय्रको अझ पभयवकय�रतय बढयउनेछ । 

• रयिष्् 'वयश' �ेतगत वयिषरक समी�यको आ्ोजन ग�रनेछ । प््ेक वयिषरक  समी�यको लयिग छल्ल , पसतिुतकरण र ्ोग्यनह� पवूर 
िनधयर�रत िवष्�ेतह�दयरय िन्�िशत ह�नेछनर ,  ्ी िवष्�ेतह� �ेतको हयलको िवकयस , नीित र कय्यर्व्न अनभुवबयट िसिजरत भएकय 
ह�नेछनर । 

• वयिषरक  समी�यले �ेतको पगित , िवष्�ेतगत कय्र समहूको उपलिबधको आकलन गन�छ  र अक�  समी�य अविध सममको लयिग 
कय्यर्व्न ्ोजनयह� तै्यर गन�छ । 

• �ेतगत पगितह�को जनसतरमय पसयर गनर, सथयनी्सतरकय स्लतयह�बयट पश�पोषण िलनकय लयिग �ेती्सतरकय �ेतगत समी�यह� 
आवश्कतयनसुयर आ्ोजन ग�रनेछनर । 

• पिहचयन ग�रएकय पयथिमकतयमय आधय�रत रहरे , म्तयल् /िवभयगकय बीचमय िनि्र� समझ◌तयह� ग�रनेछ । ्सले �ेतगत संपकर  र 
सहकय्रको संभयवनयह�लयई स�ुढ गन�छ । 

�ेत्र �मरय अिदवरिद एकयइय  

सनर २००९ मय म्तयल् अ्तगरत ्सको सथयपनय भए ्िेख नै �ेतगत सम्व् र �यन व्वसथयपनलयई समथरन र पो्सयहन गनरकय लयिग ्ो मखु् 
सयधन बनेको छ । ्सले मह्वपणूर �ेतगत िवकयसको पकश ्यको लयिग �ेतको सिचवयल् र सहजकतयरको �पमय कयम गरेको छ , उ्यहरणको 
लयिग- 'वयश' नीित , ऐन र ्ोजनय ( SDP) को मस्◌्य लेखन , खयनेपयनी सेवय प्य्कह�को बे्चमयिकर र् ग र कय्रसमपय्न आकंलन 
समब्धमय �मतय िवकयस , �ेतगत संचयर रणनीित र रयिष्् खयनेपयनी तथय सरस्य इ पिश�ण के््सँगको सम्व्मय �मतय िवकयस र मयनव 
संसयधन िवकयस आि् । 

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• �ेतगत �मतय अिभवशिद  एकयइलयई �ेतमय नीितगत सधुयर , सम्व्, जवय््िेहतय र संवे्नशीलतय जसतय हयल मखु�रत चनु◌ितह�को 
समयधयन गन� कय्रह�मय संलगनर गरयइनेछ । 'वयश' िन्�शक सिमित र सम्व् सिमितह�को सिचवयल्को �पमय कयम गन� कय्यर्मक 
िजममेवयरी िलन स�म बनयउन केवल ्सको हयलको भिूमकयलयई िवसतयर गरेर मयत संभव ्िेख्छ । 

• ्ो एकयइको मखु् भिूमकय �ेतगत सशुयसन र पभयवकय�रतयको प बदरन गनर नीित तथय मयगर्शरनको िनमयरण , नीित अनपुयलनको अनगुमन, 
�ेतगत िवकयस ्ोजनयको कय्यर्व्नको लयिग आधयर त्यर गरी सहजीकरण, वयिषरक �ेतगत समी�यको आ्ोजनय, िसकयइको आ्यन-
प्यन र नवीनतयको मयध्मबयट �ेतगत िवकयसको लयिग पबदरन गनुर ह�नेछ । SEIU कय पमखु उदशे् िनमनयनसुयर ह�ने छनरः 
o ''वयश'' िन्�शन सिमित र सम्व् सिमितह�को सिचवयल्को �पमय ्सले �ेतगत पभयवकय�रतय र सम्व् र सशुयसनमय सधुयर 

ल्यउने ।  
o ''वयश'' SDP को िनमयरण र कय्यर्व्नमय सहजीकरण, प�रमयजरन र अनगुमनमय सह्ोग गन� 
o खयनेपयनी तथय सरस्य इ समबद म्तयल्लयई सह्ोग गन� , नीितलयई स�ुढ गन� । ्सतो कय्र नीितगत संवय् र संगठन िवकयस र 

�ेतगत आकलनकय िवशेष कय्रह�को कय्र्व्नकय मयध्मबयट गन� । 
o उ�र्यि््व, पयर्िशरतय र जवय््िेहतयलयई स�ुढ गनर सयधन, सं््त र िन्�िशकय त्यर गन� । 
o बयिषरक 'वयश' �ेत  समी�य आ्ोजन गन� र बयिषरक कय्रसंपय्न पितवे्न  र सेवय प्य्कह�को वे्चमयिकर ् गन� ।  
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o �ेतले पिहचयन गरेकय पयथिमकतयको आधयरमय अनसु्धयन र िवकयसकय कय्र गन� , िसकनेर र िसकयउने कय्रकमह� मय र् त नवीनतय र 
�यन व्वसथयपनलयई पबधरन गन� । 

o व्वसयि्क कय्र ्ोजनय , बजेट र समिपरत कुशल मयनव संसयधनले ्यु गरी SEIU लयई म्तयल्को संगठन िभत पणूरत्य 
संसथयगत ग�रनेछ । SEIU को “�ेतगत सशुयसन र उ�र्य्ी कोष- Sector Governance and Accountability Fund” मय 
पह�चँ ह�नेछ । ्समय रयिष्् बजेट र इवछुक िवकयस सयझे्यरीह�को ्ोग्यन ह�नेछ ।  

८.६.२.२   सञजयल  

गत पयँच वषरकय प्यसह�ले ्ो �ेत छ�रएर रहकेो , बह�–सरोकयरवयलय संसथयगत संरचनयबयट सयम ञजस्ी्, सहकय्यर्मक र पभयवकयरी 
वयतयवरण त र्  जयने प्यसको पित्ल ्िेखएको छ । ्शेभ�र सञचयलन भएको सरस्यइ अिभ्यनले  'वयश' सम्व् सिमितह�को 
सं्यु�पमय कय्र गन� मोडयिलटी , सञजयल र सरोकयरवयलयह�को सहकय्रले , िवशेषगरी िजलल सतरमय पभयवकय�रतय ्खेयएको छ । सयझय 
उदशे् र ्ोजनयको लयिग िवगतमय स्लतयपवूरक समप्न भएकय रयिष्् सं्यु �ेतगत समी�यह�ले सबै �ेतगत संसथयह�को सममयन , 
आ्मिव�यस र पितबदतय बढयएको भएतय पिन, सह्यतीह�बयट ्सको पयलन रयररी भएको ्िेखँ् नै ।  

िवष््र कय भ् समधहह� : पिहलो सं्यु �ेतगत  समी�य २०६८ प�यतर पयँच वटय िवष्गत कय्र समहूकय सयथै तीन अ्तिनरिहत 
िवष्ह�को सथयपनय ग�रएको िथ्ो । पिछ तीन वटय अ्तिनरिहत िवष्ह�लयई पिन कय्र समहूमय ब्िल्ो । ्ी िवष्गत कय्र समहूह�ले 
प््ेक िवष्ह�मय मखु् मदुय पिहचयन गरी कय्र ्ोजनय बनयई �ेतको  पथिमकतय तोक् �ेतगत कय्रसमपय्न पितवे्नको िवकयस गनर 
सघयएकय िथए । २०७१ सयलमय समप्न ्ोसो �ेतगत सं्यु समी�य पिछ थप  शहरी 'वयश' कय्र समहू गठन गरी  शहरी सरोकयरवयलयह�लयई 
पिन ्ही एकल पलेट्मरमय ल्यई  शहरी 'वयश'कय चनु◌ितह�लयई समयधयन गनर प्यस ग�रएकय छनर ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• िवष्गत कय्र समहूह�लयई �ेत िवकयस ्ोजनयको िवष् �ेत अनसुयर पनु:संरचनय ग�रनेछ र सरकयरी नेतश् व र िवकयस सयझे्यरको सह–
नेतश् वमय वयिषरक �ेतगत समी�यको सझुयव अनसुयर कय्र ्ोजनय बनयइनेछ । 

• हरेक कय्र समहूमय ्थोिचत संख्यमय स्स्ह� रहने व् वसथय ग�रनेछ  । कय्र समहूकय स्स्ह�को सचूी  SEIU को वे बपेजमय 
रयिखनेछ, ्सले स्स्ह�मय सकश ्तय एवं उ�र्य्ी भयव जगयउन मदत पु् यररउनेछ ।  

• प््ेक कय्रगत समहूले �ेतगत �मतय अिभवशिद एकयइ, म्तयल् र सरोकयरवयलयह�को बीचमय आ–आ नो उपलिबध िन्िमत �पमय 
एक आपसमय आ्यन-प्यन गन�छनर । 

• �ेतगत �मतय अिभवशिद  एकयइले िवष्गत कय्र समहूह�लयई समयनय्तर सम्व्को लयिग सह्ोग गन�छ ।  

• पयनी िन�यको पबदरनको लयिग अ्तरयरिष््/�ेती् गठब्धन बनयइनेछ ।  

�ेत्र सरोकयरवयलयह�को समधह :  

गयमीण खयनेपयनी तथय सरस्यइ रयिष्् नीित /रणनीित, २०६१ र  शहरी खयनेपयनी तथय सरस्यइ नीित , २०६७ ले �ेतगत छल्ल र 
सम्व्को लयिग �ेतगत सरोकयरवयलयह�को समहू (SSG) गनर सिकने सप� व्वसथय गरेकय छनर । सरोकयरवयलय समहूको बैठक वयिषरक �पमय 
�ेतको पगित समी�य र �ेतले आजरन गरेको �यन आ्यन-प्यन गनर आ्ोजन गन� ग�रएकय छनर ।  

�ेतगत िवकयसको लयिग , स बै सरोकयरवयलयह�ले सयमिूहक प्यसमय सम्व् , सयमञजस् र तयलमेललयई पमखु चयसोको �पमय छल्ल 
ग�रएको छ ।  ११ औ ं SSG को नितजयको �पमय ५ वटय िवष्गत कय्र समहू  (TWG) ह� गठन ग�रएको िथ्ो । ्ी िवष्गत समहूमय थपैु 
बैठकह� आ्ोजनय गरी  गहन छल्ल ग�रएको िथ्ो । ्सले ्स �ेतमय हयल अविसथत मदुयह�को पिहचयन गनर र �ेतको रयरो भिवष्को 
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लयिग िस्य�रसह� ि्नेछ । प््ेक िवष्गत समहूको िसथित पत सरोकयरवयलयह� बीचको ्सतै सं्यु र सहमती् प्यसको नितजय हो । 
िवष्गत समहूको बैठकको पिक्य र गितशीलतयले सरोकयरवयलयह�को बीचमय भरोसय र िव�यसको वयतयवरण खडय गरेको छ । ्सले लगयनी , 
�ि�कोण र प्यसकोको ससंुगित त र्  लि�त ग�रएको ्ोजनय तजुरमयको लयिग एक �ेतगत �ि�कोण बनयउनेछ । 

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• अब उपय्त सरोकयरवयलय समहूको बैठक र बयिषरक �ेतगत समी�यको आ्ोजनय सँगसँगै ग�रनेछ । सरोकयरवयलय समहूको बैठक ्स 
�ेतको कय्रसमपय्नको सधुयर, सञजयल िनमयरण र एक आपसमय िलंकेज बढयउनमय केि््त ह�नेछ । 

• सरोकयरवयलय समहूको बैठकको उपलिबधलयई अिभलेखीकरण गरी पितवे्न SEIU को वेबसयइट मय र् त एक आपसमय आ्यन -प्यन 
ग�रनेछ ।  

िवकयस सय्े्यरह� : िवकयस सयझे् यरह�ले ितनीह�को ्शे –सतरको 'वयश' कय्रको सम्व् गन�छनर । ्सतो कय्र उनीह�को “प�ेरस 
घोषणय–पत, २००५” र “कय्रकय लयिग आकय एजे्डय , २००८” को सयमञजस्ीकरणको सधुयर गन� वयचय अ्तगरत ह�नेछ ।  ्सले सह्ोगको 
पभयवकय�रतय वशिद  गन�, िजममेवयरीको बयँड्यँट र आपसी जवय््िेहतयको सम्व् गन�छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• ्ो सम्व्लयई िवकयस सयझे्यरह�को  'वयश' समहू मय र् त अझ बिल्ो  बनयइनेछ । ्सले िवकयस सयझे्यरीह�को िविवधतयलयई 
पितिनिध्व ह�ने गरी नेतश् व र सह –नेतश् वको मनोन्न गछर । ्ो समहूले आपसी समहूको बीचमय संवय् कय्म गनर , सरकयर संग संपकर  कय्म 
गनर, ्ोहोरोपन हटयउन र कयरोबयर लयगत कम गनर सहजीकरण गन� गछर । 

८.६.२.३   सञचयर  

सयमयिजक-सयंसकश ितक, पयिविधक र नीितगत �ेतलयई ढयकनेग गरी बह�-सरोकयरवयलयह�को व्वसथयपन गनुर बह�आ्यमी कय्र हो । ्ो अपे�य 
ग�रएको छ िक- सरोकयरवयलयह� नीित , अभ्यस र सेवयमय उ्कश � , alignment, ससंुगत र िसनज�क पभयव पय् गनर कय्र गन�छनर । िवगतकय 
केही वषरमय सरकयरले ्सकय सयझे्यरह�सँग िमलेर  �ेतगत सह्ोग त र्  कय्र गरेको िथ्ो । ती कय्रह�ले अब ्ो WaSH SDP तै्यरी पिछ 
कोशेढु र् गयकय �प िलएकय छनर । 

्ो  SDP को कय्यर्व्न गनर ससंुगत र सह्ोगी स ञचयर प्यसको आवश्कतय पछर । ्सले केवल सरोकयरवयलय मयत होइन स बैको लयिग 
समयवेशी 'वयश' सेवय ि्न नेपयली समयजको स बै वगरलयई सिूचत , पभयिवत र पेरणय प्यन गछर । उ�म स ञचयर रणनीित SDP को एउटय 
अ््यवश्क भयग ह�नेछ । ्सले म्तयल् र  'वयश'कय सरोकयरवयलयह�लयई सीप प्यन गछर , जसले ग्यर SDP कय्यर्व्नकय गितिविधह� र 
पगित समव्धमय प� सचूनय ि्न सिक्छ । 

्स SDP को ्शरन, ल�् र उदशे् पयि् गन� कुरय स बै सरोकयरवयलयह� ्स SDP  र 'वयश' �ेत समेतको  िसदय्त , नीित र पयथिमकतयबयरे 
कित सप� छ भ्नेमय िनभरर रह्छ । एक पभयवकयरी र ससंुगत सञचयर रणनीितले ्समय भएकय िसदय्त , नीित र पयथिमकतयलयई व्य गनर 
सह्ोग गछर ; ्सले �ेतमय बशह�र पित्ल त र्  सकयरय्मक संिमलन र सहकय्र गरयउँछ । पभयवकयरी सञचयरले �ेतलयई सचूनय प्यन गन� , 
सरोकयरवयलयह�लयई संलगने गन� र उपभोययसँग अ्तरिक्य गन� कय्रमय मह्वपणूर भिूमकय खलेछ । 

रमनीिरक कय भ्ह� : 

• बह�सरोकयरवयलयह�को लयिग पिक्य र पितवे्नकय आवश्कतयह� सथयिपत ग�रनेछ । िविभ्न सतरमय संलगनलतय र िनणर् -गन� र 
अनगुमनगन� पिक्यको लयिग सबै सय््िभरक �ेतको अथरपणूर सहभयिगतय ह�नेछ । 

• पभयवकयरी �ेतगत सञचयर संवय्को लयिग “नेपयल 'वयश' �ेत सञचयर रणनीित , २०१५” समपणूर 'वयश' �ेतभरमय लयग ू ग�रने छ । 
रणनीितमय सझुयइएकय गितिविधह�लयई पयथिमक्करण  ग�रनेछ र किमक �पले लयग ू ग�रनेछ ।  
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• सरोकयरवयलय र उपभोययह�मय रहकेो उ्पेरणयलयई अझ उवच  बनयइनेछ । ्सले ग्यर सँगै कयम गनर र उपलबध सोतह�लयई एकै ठयऊँमय 
ल्यउन सिकनेछ । ्सले लयगत पभयवी र पयरसप�रक �पमय मजबतु सञचयर-कय्र्ोजनय बनयउन र सयमिूहक �पमय SDP को ल�् 
पयि्मय पो्सयहन गन�छ ।  

८.६.२.४  सबंदभन र पबदभन 

िव�ले पयनीलयई उपभोगी् वसतकुो �पमय िलन थयले पिछ 'वयश' �ेतले िवसतयरै बजयरको �प िलँ्छै । तथयिप, नेपयलको 'वयश' �ेतले ्सलयई 
्वैु - सयमयिजक र बजयरको �ि�कोणबयट ह�ेरन ुपछर । ्सले ग्यर समयजको आवश्कतय र आकयं�यह�को सयमनय गनरको सयथै पिछ गएर ्ो 
पितसपध� र आ्मिनभरर �ेत ब्छ ।  पबदरनको मतल ब उपभोयय जयग�कतय बढयउने, उ्पय्न र िबक् बढयउने , गणुसतरी् सेवयबयट 
उपभोययह�लयई खसुी पयनुर र ितनीह�बयट सेवयको भयुयनी खोजन ुहो । ्ो बजयरको चयर आधयरभतू त्व मध्े एक हो- मलू्, उ्पय्न, पबदरन 
र सथयन मध्े एक हो । 

रमनीिरक कय भ्ह� : 

• िविभ्न तहमय �ढ संलगनशतय एवं िनणर्  तथय अनगुमन पकश ्यह�कय लयिग समपणूर सरोकयरवयलयह�को अथरपणूर सहभयिगतय जटुयउन सहज 
ह�नेगरी पकश ्य तथय पितवे्न िविधह� सथयिपत ग�रनेछ; 

• म्तयल् अ्तरगतको SEIU ले ्स �ेतकय मखु�रत चनु◌ितह�लयई संबोधन गनर आवश्क सोतह� प्यन गन�छ । ्सले ग्यर �ेतकय 
नीित, सम्व्, उ�र्यि््व र जवय््िेहतयमय सधुयर ह�नेछ । SEIU को मखु् भिूमकय भनेको उ्नत 'वयश' सशुयसन र पभयवकय�रतयको 
पबदरन गनुर हो । ्ो गनर SEIU ले नीित िवकयस र िन्�शन , नीित अनपुयलन को िनगरयनी , SDP को पभयवकयरी कय्यर्व्नको लयिग 
पवूयरधयर िवकयस, बयिषरक  समी�य सञचयलन, िसकयइ, �ेत िवकयसकय लयिग सयझे्यरी र नवीनतय समबि्धत जसतय कय्रह� गन�छ । 

• िमिड्य अिभ्यन , 'वयश' उ्सव , 'वयश' मेलय , अ्् ्सतै मेलयह�मय (सयंसकश ितक कय्रकम)  'वयश' पबदरन सयमगीको पचयर पसयर , र 
कलब वय संगठनको मयध्मबयट �ेतगत सय�स्तय बढयइनेछ । 

• बयिषरक �ेतगत पयतो त्यर ग�रनेछ , SEIU को वे बसयइटमय रयिखनेछ र िन्िमत �पमय अदयविधक  ग�रनेछ । ्सले �ेतकय िनधयर�रत 
कय्रकमह� किहले र कसरी ग�र्छ भ्नेबयरेमय सबै सरोकयरवयलयह� मयझ रयरो समझ्यरी िवकयस गन�छ । 

८.६.२.५  �ेत्र एकतीकरम 

�ेतगत एकतीकरणले 'वयश' �ेतलयई छ�रएर रहकेो हयलको अवसथयबयट ससु र् गत, सयमञजस्ी्, र आबद �ेतमय ल्यउनेछ । ्सले सबै 'वयश' 
�ेतकय कय्रकमह� कय्यर्व्नमय एकल नीित, एकल ्ोजनय, एकल अनगुमन खयकय र एकल कय्रसमपय्न पितवे्नको प�रकलपनय गरेको  
छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• सबै 'वयश' कय्रकमह� एकल म्तयल्ले समपय्न गन� गरी नीितगत व्वसथय ग�रनेछ । 

• सनर २०१७ प�यतर आधयरभतू सेवयको पह�चँ तथय िवसतयर त र्  सबै संसथयह�ले गरेकय सबै कय्रह� सथयनी् सरकयरलयई हसतय्तरण  
ग�रनेछ ।  

८.७   अनु्मन रथय मधल्यङ्कन  

िवष्�ेतको �ेत : अनगुमन तथय मलू्य र् कन, व्वसथयपन सचूनय पणयली/िनणर्  सह्ोगी पणयली र ्ोजनय तजुरमय ।    

िवष्�ेतको उदेद् : �ेतगत आबदतयको कय्रसमपय्नमय आगत, िनगरत र नितजयलयई मयपन गनर अनगुमन तथय मलू्य र् कन पणयली सथयपनय 
गनुर ।     
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िवष्�ेतको निरजय : 'वयश' �ेतको ्ोजनय तजुरमय तस्य र् कको आधयरमय गन� पणयली सथयपनय भएको ह�ने ।   

�ेतगत कय्रसमपय्नको पभयवकय�रतय भनेको �ेतगत सचूनयको िव�सनी्तय हो र ्सको आधयर िव�सनी् ल�्ह� त् गनरको लयिग र 
�ेतगत कय्रसमपय्नलयई अनगुमन गनुर हो । �ेतगत सचूनय व्वसथयपन पणयलीको सथयपनय आगत, उ्पय्न र नितजयसँग जोडरन ुहो । ््सैले 
्सको एक्मै आवश्कतय छ ।  

८.७.१  मुख् कय भ् समपय्न सधचकयङ्कह� 

नेपयलको 'वयश' �ेतले धेरै पटक SMART र CREAM जसतय रयरय सचूकह� िवकयस र िस्य�रस गरेको िथ्ो ।  

रमनीिरक कय भ्ह�  

• हयल उप्ोगमय रहकेय कय्रसमपय्न सचूकह�को समी�य गरी ि्गो िवकयस ल�्कय पितवे्न आ वश्कतयह�लयई समेत ध्यनमय रयखी 
न्यँ कय्रसमपय्न सचूकह�को िवकयस ग�रनेछ । ्ी मखु् कय्र समपय्न सचूकह�ले किमतमय पिन सेवय पवयह र िन्मनकय प�ह�लयई 
पितिबिमबत गन�छनर । 

८.७.२   सधचनय य्वसथयपन पमयली रथय पिरवे्न 

नेपयल 'वयश' �ेत िवकयस ्ोजनयले िनणर्  सह्ोगी पणयली सिहतको रयिष्् सचूनय व् वसथयपन पणयली सथयपनयको अप�रहय्रतय मह ससु 
गरेको छ । ्सतो पणयली ्स अिघ पिन सथयपनय भई केही सम् प्ोगमय आएको िथ्ो  । ्ी सं््तह� न्यँ खयनेपयनी सरस्यइ पणयलीह� 
िनमयरण ए वं ितनको पगितको जय्जय िलनकय लयिग उप्ोग ग�रनेछ  । ््सैगरी, म◌जु् य खयनेपयनी सरस्यइ पणयलीह�को ममरत -संभयर वय 
पनुिनरमयरणको आवश्कतय पिहचयन गनरकय लयिग समेत प्ोग ग�रनेछ । 

'वयश' �ेतगत सचूनय पणयलीलयई म◌जु् य तथय भिवष्मय सथयपनय ह�ने समेत सबै िकिसमकय अलग -अलग सचूनय पणयलीह� (जसतै: 
डर्यसबोडरह�, तस्य र् क स र्कलन तथय अदयविधक्रणकय  लयिग सथयिपत इ्टरनेटमय आध�रत वे बसयइटह� तथय िसथर तस्य र् क 
आधयरह�) को एक्कश त पणयलीकय �पमय ह�ेरनेछ  । ्सतय सबै सचूनय पणयलीह�ले िन्िमत तवरले प�रमयणय्मक तस्य र् कह� संकलन गरी 
्स �ेत िवकयस ्ोजनयको उपलिबध मयपन गनर तथय व् वसथयपक्् िनणर् ह� गनर सघयउनेछनर  । सवयसस् तथय िश�य �ेतकय �ेतगत सचूनय 
पणयलीह�, �ेतगत िसकयइ आ्यन -प्यनह�, सथलगत अध््न भमणह� ए वं प�र�णह�ले ्स ्ोजनयको कय्यर्व्नको पभयवकय�रतय ए वं 
्�तय आकलन गनर तथय िनधयर�रत मय इलसटोनह� हयिसल गन� ि्शयमय गैरहकेो छ भ्ने सिुनि�त गनरकय लयिग समेत ्सको आ वश्क 
मध्यविध सधुयर गन� कय्रमय सह्ोग पु् यरसउँ्छ  । �ेतगत बयिषरक  समी�य कय्रकममय �ेतगत सचूनय तथय िनणर्  सह्ोगी पणयलीह�ले 
उपलबध गरयएकय सचूनयह�को  समी�य ग�रनेछ ।      

रमनीिरक कय भ्ह� 

• नेपयल 'वयश' �ेतले एक ‘रयिष्् 'वयश' अनगुमन तथय मलू्य र् कन  / व्वसथयपन सचूनय पणयली  / िनणर्  सह्ोगी पणयली ’ को सथयपनय 
गरी सञचयलन गन�छ । ्ो वेबमय आधय�रत एवं GIS समिथरत पणयली ह�नेछ  । ्समय जनसयधयरणको िनःशलुक र सहज पह�चँ ह�नेछ  । ्ो 
रयिष्् अनगुमन मलू्य र् कन पणयलीको समपकर  र प्ोजन नेपयल 'वयश' �ेतकय समपणूर िनकय्ह�कय  ्ोजनय तजुरमय पकश ्यह�मय ह�ने 
अप�रहय्र व्वसथय ग�रनेछ  । ्सलयई खयनेपयनी तथय सरस्यइ समबद म्तयल्ले सञचयलन गन�छ  । ‘रयिष्् 'वयश' अनगुमन तथय 
मलू्य र् कन/व्वसथयपन सचूनय पणयली /िनणर्  सह्ोगी पणयली ’ मय पितिबिमबत कय्र समपय्नकय आधयरमय �ेतगत कय्रसमपय्न 
पितवे्न त्यर गरी सयवरजनीक ग�रनेछ; 

•  आम सभ�दयरय खयनेपयनी पणयलीह�को भ◌गोिलक अविसथित अनसुयर खणडीकश त तस्य र् क स र्कलन गरी अनगुमन तथय मलू्य र् कन 
पणयलीमय जोिडनेछ; 

•  अनगुमन तथय मलू्य र् कन पणयलीको लयिग मखु् 'वयश' संसथयह�कय संरचनयह�, �यन र सवयिम्वको लेखयजोखय ग�रनेछ र 'वयश' 
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सेवयह�को लयिग सचूनय व्वसथयपन पणयलीको िवकयस गरी सञचयलन ग�रनेछ । ्ो अनगुमन तथय मलू्य र् कन पणयलीलयई ्ोजनय  
पिक्यमय जोिडनेछ ।  ्ो नै �ेतगत िवकयस ्ोजनयको स�ु चरणको मखु् नितजय ह�ने छ;  

•  ल�् सिहतको वयिषरक ्ोजनय िवकयस ग�रनेछ र ्सलयई िन्�शन सिमित र िविभ्न सतरको सम्व् सिमितह�बयट सवीकश त ग�रनेछ;   

•  'वयश' �ेतको कय्रसमपय्न सहमित ग�रएको ्ोजनय र ल�्को आधयरमय लेखयजोखय ग�रनेछ र ्सैको आधयरमय बयिषरक �ेतगत 
कय्रसमपय्न पितवे्न त्यर ग�रनेछ;  

•  सथयनी् सतरमय 'वयश' सम्व् सिमितह�को नेतश् वमय नितजयमय आधय�रत ्ुत गित िविधदयरय �ेतगत सचूनय स र्कलन गन� कय्र 
कय्यर्व्न ग�रनेछ, वयिषरक पगितको अनगुमन गनर सं्यु ि्लड अवलोकन र अनभुव िलई संसथयगत सधुयर ग�रने छ;  

• �ेतगत अनगुमन तथय मलू्य र् कनलयई सथयनी् िवकयस म्तयल्को “््नूतम  शतर तथय कय्रसमपय्न सचूक” को ढयँचयको �पमय स�ुढ 
ग�रने छ;  

•  सबै 'वयश' िनकय्ह�ले आ-आ नो आ्ोजनय कय्र समपय्न पणयली ( PPMS) त्यर गरी अनगुमन तथय मलू्य र् कनसँग जोडेकय 
ह�नेछनर;  

•  हयलको अनगुमन तथय मलू्य र् कन व्वसथयपन सचूनय पणयलीह� कमश: िन्यमक िनकय्मय हसतय्तरण ग�रनेछ;  

• सबै खयनेपयनी र  ्ोहरपयनी व्वसथयपन पणयलीह�लयई िनि�त प�रच्  संकेत ि्ई �ेतगत सचूनय व्वसथयपन पणयलीमय आबद ग�रनेछ 
र पणयली व्वसथयपन समब्धी हरेक कय्रह�मय ्सको उप्ोग ग�रनेछ ।  

८.८    िनरनरर ्ुमसरर रथय सेवय सधुयर 

िवष्�ेतको �ेत : िनर्तर गणुसतर र सेवय सधुयर, िनमयरण गणुसतर, पिक्य, िविध, िन्मन, पणयली अन�ुपन, गणुसतर प�रषकश ित र सटर्यणडडर 
सञचयलन कय्रिविध  

िवष्�ेतको उदेद् : 'वयश'  �ेतकय  िविधह� (processes) लयई व्विसथत ढंगले प�रमयजरन गन� पकश ्यलयई संसथयगत गनुर । 

िवष्�ेतको निरजय : कय्रिविधह� इ�तम (Optimized) भएकय ह�ने ।  

िनर्तर गणुसतर तथय सेवय सधुयर  ( Continuous Quality and Service Improvement (CQSI) ) िविधह� सधुयर गन� एउटय व्विसथत 
पकश ्य हो , जसमय कतयरह�ले पणयली र सेवयह�मय सधुयरको लयिग आ नो ल�् र मखु् नितजय प�रभयिषत गछरनर । ्ो पिक्यले ्सतो 
प�रकलपनय ग्रछ िक कमरचयरीह� रयरय छनर , कडय मेहनत ग्रछनर र तयिलम पय् पिन छनर । CQSI ले ्ो िव�यस ग्रछ िक प््ेक िविधलयई 
सधुयर गनर सिक्छ र नितजयमय सधुयर ल्यउन ््ो िविधमय सधुयर ल्यउन ुपछर जसले ती नितजयह�को िसजरनय गछर । 

८.८.१   सेवयको ्ुमसरर सुधयर  

खयनेपयनी सेवय प्य्कह�ले प््� वय अप््� �पमय िविभ्न िकिसमकय व्वसथयपनकय पहलह� उप्ोग ग�ररहकेय ह�्छनर जसतै 
व्वसथयपन पणयली , सव्ं सेवक कय्रकमह� , मयगरिन्�शक पसुतक तथय म्यनअुल , बेञचमयिकर र् ग कय्रकमह� र सव��म अभ्यसह� । 
्सले सेवयप्य्कको सरु�य , गणुसतर, िव�, मयनवसोत र वयतयवरण जसतय व्वसथयपनकय �ेतह�मय खयनेपयनी सेवय प्य्कह�को 
कय्रसमपय्नमय सधुयर ल्यउँ्छ ।  

्सकय केही पहलह�ले खयनेपयनी  / ्ोहरपयनीकय सेवय प्य्कह�को कय्रसमपय्नमय सधुयर ल्यउन सह्ोग ग्रछनर भने अ््ले सबै 
पकयरकय स र् गठनह�मय सधुयर ल्यउन सह्ोग ग्रछनर । प््ेक पहलले िनर्तर व्वसथयपन पणयलीमय सधुयर गनर केही वय सबै भयगह�मय 
सह्ोग गछर जसतै  – ्ोजनय तजुरमय, कय्यर्व्न गन�, जयँवने, गरेर ्खेयउने चकमय (plan, do, check, act cycle) र ्सतय केही पहलह�ले 
केही अव्वह�लयई अ� भ््य प््� �पमय सह्ोग गरेकय ह�्छनर । 
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रमनीिरक कय भ्ह� :  

• खयनेपयनी तथय सरस्यइ म्तयल्ले “खयनेपयनी सेवय प्य्कह�को सेवय पवयह मयप्णड ” िवकयस गन�छ । ््ो मयप्णडले प््ेक 
खयनेपयनी सेवय प्य्कले पवयह गन� सेवयको गणुसतर तोकनेयछ । ््ो मयप्णड अिनवय्र ह�नेछ र िन्मनकयरी िनकय्ले मयप्णडले तोकेको 
आधयरमय कय्रसमपय्न मयपन गन�छ । खयनेपयनी तथय सरस्यइ म्तयल्ले सबभ््य रयरो कय र्समपय्न गन� खयनेपयनी सेवय प्य्कलयई 
परुसकश त गन�छ । 

• खयनेपयनी सेवय प्य्कह� आ्ैले  िनि्र� कय र् पकश ्य (SOP) / पिक्य ्सतयवेज , गणुसतर/पिक्य म्यनअुल र  व्यवसयि्क 
िनरंतरतयको कय्रिविधह�को िवकयस गन�छनर । रयिष्् खयनेपयनी तथय सरस्यइ पिश�ण के््ले ्ी ्सतयवेजह� त्यर गनर सह्ोग 
गन�छ र अिभमखुीकरण समेत गन�छ ।  

• सबै ठूलय एवं बशहत खयनेपयनी सेवय प्य्कह�ले मय््तय पय् संपरी�कबयट िव�ी् संपरी�णको मयध्मले िव�ी् पयर्िशरतय कय्म 
गन�छनर । ितनीह�ले वयिषरक पगित पितवे्नको �पमय िव�ी् पितवे्न पकयशन गन�छनर ।  

• खयनेपयनी सेवय प्य्कह�ले उपभोयय स्तिु� सव��णको मयध्मले आ नो सेवय पवयहको गणुसतरमय सधुयर गन�छनर । खयनेपयनी सेवय 
प्य्कह�ले उपभोययको सझुयवलयई आ्र गनुरपन�छ ।  

८.८.२   िनमयभम ्ुमसरर सुधयर  

िनमयरण कय्रमय गणुसतर भ्नयले  िनि्र� आवश्कतय परूय वय अझ बढी  गनुर हो । ्सको पयि् गणुसतरी् िनमयरण सयमगी प्ोग , िनमयरणको 
पिक्य र िविधह�लयई मह्व ि्एर ह�्छ । ्सको लयिग िडजयइनमय प्ोग ह�ने िविभ्न पकयरकय सयमगीह� र िविधको छन◌टको लयिग 
आिथरक अध््न जसले ग्यर िडजयइनले सबै िन्म कयननु र कोडलयई अनसुरण गरेको छ भ्ने सिुनि�ततय ि्ने छ । इि्ज िन्�र र् ग िवधयमय 
अगंीकरण ग�रएको सतर मतुयिबक नै ्ोजनयमय िनमयरण कय्र ह�न ुपछर ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• प््ेक आ्ोजनयको गणुसतर सधुयर ्ोजनय ह�नेछ र कडयइकय सयथ ्सलयई पयलनय ग�रनेछ । 

• रयिष्् सतकर तय के््ले 'वयश' आ्ोजनयह�को पयिविधक संपरी�ण गन�छ र आ्ोजनयले गैरअनपुयलनलयई ््नूीकरण गन�छ ।  

• खयनेपयनी तथय ढल िनकयस िवभयगले “पयिविधक िडजयइन मयगर्शरन” त्यर गन�छ र सबै 'वयश' व्वसय्ीह�ले पणयलीको िडजयइन गन� 
सम्मय अनसुरण गन�छनर । िवभयगले सतरी् स टव्र बनयएर ्ी  िन्�िशकयह�लयई अझ सतरी् बनयउनेछ । 

• प््ेक प्शे सतरी् िवभयगमय कमतीमय पिन एउटय िनमयरण सयमगी परी�ण गन� ल्यवको सथयपनय ग�रने छ र सयमयगीह� , पयइप , 
ि्िट र् गस आि्को परी�ण गन� सं््तको पिन िवकयस गरी कडयइकय सयथ लयग ूग�रनेछ ।  

• रयिष्् खयनेपयनी तथय सरस्यइ पिश�ण के््ले िनमयरण सयमगी, पयईप तथय ि्िट र् स जयँच गनर  के््ी् प्ोगशयलयको सथयपनय गन�छ । 
्सले जयँच गन� िविधको िन्�िशकय पिन बनयउनेछ । 

• िनमयरण अस्लतय बचयवटको लयिग हयलकय उप्ोग ग�रएकय केही व्वसथयपक्् िविधह� जसतै चेकपवयइ्ट , मयप्णडह�, सञचयर 
कय्रिविधह�, सरु�य ्ोजनय र जोिखम प�र�श् ( hazard scenarios) आि्लयई खयनेपयनी तथय सरस्यइ आ्ोजनयको िनमयरणमय 
प्ोगमय ल्यइनेछ ।  

८.८.३    �ेत्र िन्मन  

पभयवकयरी िन्मनकयरी संसथय र सं््तको अभयवकय कयरणले 'वयश' नीितह�को गमभीर�पमय पयलनय भएको ्िेखँ् नै । खयनेपयनी महसलु 
िनधयररण आ्ोग ऐन , २०६३, मय महसलु िनधयररण आ्ोगको सथयपनयको लयिग व्वसथय भएको र सेवय प्य्कले महसलु िलने र सेवय 
प्य्कलयई सेवय अनपुयलन भए नभएको अनगुमन गन� अिधकयरको व्वसथय गरेको छ तर ्ो  शहरी  �ेतकय व्यवसयि्क सञचयलनमय रहकेय 
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सेवय प्य्कह�मय बढी उप्यु ह�ने ्िेख्छ । ्ो आ्ोगको �ेतयिधकयरमय सप�तयको अभयव , संसथयगत संरचनय रयरो नभएको , िन्मनको 
लयिग सीिमत मयनवसोत र आिथरक सोतको कयरण पीिडत रहकेो छ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• नेपयलमय सतह र भिूमगत पयनीको गणुसतर अनगुमन गन� िन्मनकयरी िनकय् को अभयव छ । जल तथय उजयर आ्ोगले सतह र भिूमगत  
पयनीको गणुसतर अनगुमन गन� िन्मनकयरी िनकय्को �पमय कय्र गन�छ । 

• महसलु िनधयररण गन� िन्यमक संसथयको भिूमकय, िजममेवयरी र �ेतयिधकयरलयई थप मजबतु र सप� ग�रनेछ । 

• लयमो अविधमय जब  संघी्  संरचनय संपणूर �पमय सथयपनय ह�नेछ , खयनेपयनी तथय ढल िनकयस िवभयगलयई कय्यर्व्नकतयरबयट रयिष््  
'वयश' �ेत िन्मन पयिधकरणको �पमय प�रवितरत ग�रनेछ, जसमय महसलु िनधयररणको कय्र समेत पन�छ । 

८.८.३.१   रयिष्् जवयफ्ेिहरय सं्नतको रवद्करय  

नेपयलमय खयनेपयनी तथय सरस्यइकय सेवयह� सयवरजिनक , अ््यवश्क र एकयिधकयर सेवयह�को �पमय रहकेय छनर । पभयवकयरी सेवयकय 
पयवधयनह� िविभ्न सरोकयरवयलयह�को कय्रह�मय भर प्रछनर (सरकयर, पशयसन र खयनेपयनी सेवय प्य्कह� ) ।  खयनेपयनीकय सेवयह�मय 
जवय््िेहतयको पयवधयन िविभ्न सरोकयरवयलयह�मय नै ह�न ुप्रछ । िन्मनकयरी िनकय्को मखु् िजममेवयरी ््ही ल�् परूय गन� ह�न ुप्रछ ।  

जवय््िेहतयकय औजयरह�मय : क) ्ोजनय र िक्यकलयपह�कय पितवे्नह� ख) अ्तिनरिहत पशयसिनक र िव�ी् िन््तण ।  

अ्् थप औजयरह�मय क ) सयवरजिनक परयमशर ख ) सललयहकयर िनकय् (सरोकयरवयलयह�) सनुवुयइ ग ) संस्ी् सनुवुयइ घ ) �ेतगत र 
खयनेपयनी सेवय प्य्कह�को कय्रसमपय्नको लेखयजोखय र पसयरण ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

िन्यमक खयनेपयनी तथय सरस्यइ समबद म्तयल् अ्तगरतको एउटय सवत्त िजममेवयर िनकय् ह� नेछ, जो 'वयश' �ेतमय मयप्णडको अनगुमन 
अनपुयलन र नीित िन्मह�को कय्यर्व्न गरयउनको लयिग सथयपन ग�रनेछ । खयनेपयनी तथय ढल िनकयस िवभयगको भिूमकय िवसतयरै प�रवतरन 
गरी िन्यमकको भिूमकय िलने त र्  लिगनेछ । ्सको भिूमकय कयननुी प�रवतरन ग�रनेछ र नीित , रणनीितह� अनसुयरको सेवय प्य्कले सेवयको 
मयप्णडह� र समतय समब्धी व्वसथय ह�को अनपुयलन गरे नगरेको हने�छ । खयनेपयनी तथय ढल िनकयस िवभयगलय ई “ खयनेपयनी तथय ढल 
िन्यमक पयिधकरणको” को �पमय थप िजममेवयरी ि्इनेछ । ्सकय िवशेषतयह� िनमनयनसुयर ह�नेछनर : 

• खयनेपयनी तथय ढल िनकयस िवभयगलयई “ खयनेपयनी तथय ढल िन्यमक पयिधकरणको” को �पमय तोिकइनेछ । 

• ्ो सँग अनसु्धयन र ्णडय्मक अिधकयर ह�नेछ । िन्यमक िनकय्लयई सेवयसतर र अनपुयलन स मब्धमय सचूनय मयगन , महसलु िन्�शन 
बनयउन र गैर-अनपुयलनको लयिग  ्णड िनधयररण गनर सशय  बनयइनेछ । 

• औपचय�रक तथय अन◌पचय�रक सेवय प्य्कह�को नीितगत, गणुसतर र लयगत समब्धी पयर्िशरतय सवयरजिनक गन�छ । 

• संरिचत पह�चँको मयध्मबयट  सचूनयमय सयवरजिनक चयसोको पितिनिध्व भएको सिुनि�त गनर सयवरजिनक सहभयिगतय गन�छ । 

• िन्यमकले �ेतगत र सेवय प्य्कह�को कय्रसमपय्नको बयरेमय उप्यु लेखयजोखय पणयलीको सिुनि�त गन�छ । िवकिसत पणयलीको 
आधयरमय िन्यमकले कय्रसमपय्नमय लेखयजोखय गनर वयिषरक िन्मन चक परूय गन�छ ।  

• िन्यमकले िविश� , सप�, सथय्ी र तकर संगत कय्रिविधको अनसुरण गरी चयल ूआ .व.को मयत होइन िक िवकयस कम समेतको 
लेखयजोखय गनुरपन�छ ।  

• ३०० ठूलय पणयलीह� र अ्् पणयलीह�को मखु् कय्रसमपय्न सचूकय र् कको आधयरमय लेखयजोखय गरी सयवरजिनक �पमय पसयर 
गनुरपन�छ ।  
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८.८.४   पमयली अनु�पम 

नेपयलको 'वयश' �ेतमय पणयली अन�ुपणको अवधयरणयलयई लयग ूग�रनेछ । ्सलयई ्वैु पणयली वग�करण र सेवयको सतर सं्यु �पमय हनेुर 
पन�छ । ्सको उदशे् भनेको इवछयएको सेवय सतरको सिुनि�ततय , कय्र्�तयमय सधुयर र ्ीघरकयलीन ि्गोपनय कय्म गनुर ह�नेछ । सयथसयथै 
्सले पणयली वग�करणमय इिंगत ग�रएको पणयलीलयई सिुनि�त गन� र पणयलीलयई उवच सतरको सेवयमय सतरो्नित गनर पे�रत ग्रछ ।  

्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनयले पणयलीको वग�करण र सेवयको सतर प�रभयिषत गरेको छ । ्ो वग�करणमय कुन पणयली कुन वगरमय पछर भनेर 
िनि�त पयरयिमितको आधयरमय वगरमय छुटयइनेछ । पणयलीमय केही पयरयिमितह�को सतर नपगुेमय सेवयको सतर तललो वगरमय झन�छ । ्ो पणयली 
क््िमरटीको अवधयरणयले खयनेपयनी सेवय प्य्कह�लयई ््ो वगरको पयरयिमितह� परूय गनर पे�रत ग्रछ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• �ेतगत िनकय्ह�को सह्ोगमय खयनेपयनी सेवय प्य्कह�ले पणयली वग�करणले इं िगत गरे अनसुयरको मयनवसोतको िवकयस गन�छनर । 
(तयिलकय १०)  

• �ेतगत िनकय्ह�को सह्ोगमय खयनेपयनी सेवय प्य्कह�ले सेवयको सतर वग�करण (तयिलकय ११-१४ ) ले  ि्इएको मयप्णड 
अनसुयरको सेवय परूय गनुरपन�छ ।  

८.८.५ रयिष्् खयनेपयनी ्ुमसरर मयप्ण् पयलन  

िबतेकय ्शकमय खयनेपयनीको सेवयको पह�चँमय उललेख् वशिद  भएतय पिन खयनेपयनीको गणुसतर चयही ँठूलो चनु◌ित नै रहकेो ्िेख्छ । पयनीलयई 
पिक्यबद पयइप पणयलीबयट िवतरण गरे तय पिन पयनी सँधै सरुि�त नह�नँ सकछ । धेरैजसो सरुि�त वय पशोिधत /सरुि�त पयनी पसयरण, िवतरण 
र घरय्सी प्ोगकय कममय प्िूषत ह�न सकछ । एक अध््नकय अनसुयर केवल १२ —१५% मयिनसको मयत पशोिधत खयनेपयनीको पह�चँमय 
रहकेो छ (सं्यु �ेतगत समी�य, पयिविधक पितवे्न, २०१४) । 

पभयवकयरी अनगुमन र िनगरयनी पणयलीको अभयवको कयरणले रयिष्् खयनेपयनी गणुसतर मयप्णडको पयलन ह�न सकेको छैन जसले नयग�रकको 
सवयसस् जोिखममय प�ररहकेो छ ।  

रमनीिरिक कय भ्ह� :  

• घरय्सी र नगरपयिलकयको effluent मयनक पिन छुटै  बनयइने छ । तल उिललिखत पवधयनह� ्ोहर पयनीकय लयिग पिन लयग ूह�्छ । 

• रयिष्् खयनेपयनी गणुसतर मयप्णड मयगर्शरनलयई संशोधन गरी सबै सरोकयरवयलयह� सम� पु् यरनइनेछ । सो गणुसतर मयप्णड सबै सेवय 
प्य्कह�लयई अिनवय्र पयलनय गनर लगयइनेछ । खयनेपयनी सेवय प्य्कह�बयट खयनेपयनी गणुसतर सचूनय स र्कलन गरी िनगरयनी र 
िन्मनकयरी िनकय्ह�मय अिनवय्र �पमय आ्यनप्यन गनर लगयइनेछ । नितजयको आधयरमय सधुयर ्ोजनय त्यर गरी सरुि�त पयनीको 
सिुनि�ततयको लयिग कय्यर्व्न ग�रने ।  

• आ्ोजनयको ्ोजनय तजुरमय, िडजयइन, कय्यर्व्न र सञचयलनको चरणमय खयनेपयनी सरु�य उपय्कय िसदय्तह�लयई प्ोग गरी सेवय 
प्य्क र उपभोयय दयरय रयिष्् खयनेपयनी गणुसतर मयप्णड अनसुयरको महुयन्िेख मखुसमम पु् यर्उने सिुनि�ततय ग�रनेछ । खयनेपयनी 
सरु�य उपय् मयगर्शरनलयई �ेतगत �पमय प्ोगमय ल्यई पयनी परी�ण , जोिखम व्वसथयपन , िन्मनकयरी र संपरी�ण जसतय 
िवष्ह�मय जनचेतनय अिभवशिद , �मतय अिभवशिद  र पैरवीकय उपय्ह� अपनयइनेछ ।  

• 'वयश'कय लयिग नेतश् व्य्ी िनकय् खयनेपयनी तथय ढल िनकयस िवभयगले खयनेपयनी र ्ोहरपयनीको गणुसतर अनगुमनको लयिग संसथयगत 
व्वसथय गन�छ । गणुसतर अनगुमनको अ र् गको �पमय  प्शे र िजललयह�मय गणुसतर परी�ण ल्यबको सथयपनय ग �रने छ । सेवय 
प्य्कह�ले ्ो पकश ्यलयई आ-आ नो परी�ण सिुवधय बनयएर वय आउटसोिससग गरेर सह्ोग गन�छनर । 
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• आस�िनक प्िूषत �तेह�मय िन्िमत अनगुमन गरी भिूमगत पयनीको आस�िनक गितशीलतय बिुझनेछ,  ््नूीकरणकय िवकलपह�ले गरेको 
कय्रसंपय्नको लेखयजोखय गरी पभयिवत �ेतमय आस�िनक ््नूीकरण उपय्ह�लयई स�ुढीकरण ग�रनेछ । 

• सवयसस् म्तयल् र ्स अ्तगरतकय िनकय्ह�ले खयनेपयनी गणुसतर िनगरयनी पणयलीलयई स�ुढ गन�छनर । ्ोजनय त्यर गरी नमनुय  
सभ��णको आधयरमय प््� लेखयजोखय सञचयलन गरी कमतीमय पिन ५ % पणयलीह�को बयिषरक �पमय अनगुमन ग�रने कुरयलयई 
पयथिमकतय ि्इनेछ ।  

• खयनेपयनी गणुसतर िनगरयनी पितवे्न िन्िमत �पमय पकयशन र पसयरण ग�रनेछ । िनगरयनी पितवे्न अनसुयर मयप्णडमय गैरअनपुयलनमय 
खयनेपयनी सेवय प्य्कह�ले सधुयरकय कय्रह� त�ु्तै स�ु गन�छनर । 

• सबै खयनेपयनी र ्ोहरपयनी प�र�ण प्ोगशयलयह�लयई िक्यशील बनयउन व्वसयि्क �पमय सञचयलन  ग�रनेछ । 

८.९   लदङ्ि्क समयनरय रथय सयमयिजक समयवेशीकरम 

िवष् �ेत: लै र् िगक समयनतय तथय सयमयिजक समयवेशीकरण, सीमय्तीकरण र बिहकर रण र अ्तर अनु् यन (Cross Subsidy) ।    
िवष्�ेतको उदेद् : सेवयकय पयवधयनह�मय 'वयश' �ेतलयई समयवेशी बनयउन ु ।     
िवष्�ेतको निरजय : 'वयश' सेवयह�मय समयनतय सिुनि�त भएको ह�ने ।   

नेपयलमय सयमयिजक समयवेशीकरण/बिहकर रणको बहसले जयत/जयती् मदुयह�लयई केि््त  गरेको छ । बिहकर रणको �पमय अभयव र 
समयवेशीकरणको �पमय सवुअवसर सथयनी् प�रपे�् भर, िवकयसको सतर भर र सम् सयपे�तयमय िभ्नतय रहकेो छ । समयज अगयिड जयँ्य 
न्यँ आकयरको अभयव वय सवुअवसर उ्प्न ह�नसकछ र मलू् र मय््तयह� प�रवतरन ह�्छनर (ग�ु र् ग र तयमय र् ग, २०१४) ।  

समयवेशीकरण/बिहकर रणको आ्यम अ्तगरत िविभ्न �ेतकय डोमेनह� िभ्न-िभ्न ह�नसकछनर । तर 'वयश' सेवयह�को लैससयसको 
बिहकर रणको आ्यमह�मय लै र् िगकतय, जयत/जयती् समहूह�, धयिमरक अलपसंख्क, ग�रबी र ्गुरमतय ह�नर । नेपयली समयजको मखु् िवशेषतय 
भनेको लै र् िगक िवभे्  नै हो जहयँ प�ुष िनर्तर सयमयिजक–आिथरक �ेतमय हयबी भइरहकेो छ  र प््ेक जयत/जयती् समहूह� र सबै भ◌गोिलक 
सथयनमय ्िेख्छ । सयमयिजक आ्यमले पवूयरगह र गयलीगल◌जको शब् “अछुत” लयई समेट्छ र िवभे् कयरी अभ्यस जो सयमयिजक मलू् र 
मय््तयकय कयरणले ्िेखने ग्रछ । आिथरक वशिद कय वयवजु्  पिन जयत/जयती् समहू, सथयन/�ेतमय अझै ग�रबी रहकैे छ । 'वयश' सेवयह�को 
पह�चँमय बिहकर रण गन� ्गुरमतय अक� आ्यम हो । मयिथ उिललिखत बिहकर रणकय सबै आ्यमह� समयन मह्व, सय््िभरक र एक आपसमय 
अ्तरसमबि्धत छनर ।  

िबनयभे् भयव सबैकय लयिग सरुि�त पयनी पयउन ुमयनव अिधकयर हो । पयनी र सरस्यइलयई मयनव अिधकयरको �पमय सं्यु रयष्संघले  सनर 
२०१० मय सवीकयर गरेको िथ्ो र िव� सवयसस् स र् गठनले खयनेपयनी तथय सरस्यइलयई मयनव अिधकयरको �पमय सह्ोग गन� पितबदतय 
गरेको िथ्ो । सनर २०११ मय १९२ स्स् रयष्ह�को ६४औ ंिव� सवयसस् सभयले स र्कलपको �पमय सवीकश त गरेको िथ्ो भने िव� सवयसस् 
स र् गठनले मिहलय, बयलबयिलकय, स र्कटयप्न, ग�रब समहूलयई सकयरय्मक  पभयव पयन� पदितह�लयई पयथिमकतय  ि्ने पितबदतय गरेको 
िथ्ो (िव� सवयसस् स र् गठन, सनर २०१४) । 

खयनेपयनी तथय सरस्यइ आ्ोजनयह�मय सथयनी् सतरको संलगनेतयले सवयिम्वको िवकयस र ि्गोपनयलई सिुनि�त  ग्रछ । ्दिप गयमीण 
खयनेपयनी तथय सरस्यइ नीित, २०६१ मय सथयनी् सतरको संलगनेतय रहने पयवधयन गरेको छ र नीितमय थप व्वसथय गनयरले समयवेशीकरणलयई 
सिुनि�त ग्रछ । मिहलय, ग�रब, बिहकशर त र सीमय्तकश त समहूह� आि्कय लयिग संलगनयतयमय पयथिमकतय ि्ने अवधयरणय र समतयमय आधय�रत 
खयनेपयनी महसलुले 'लैससयस'कय सरोकयरवयलयह�लयई कम  िव�ी् भयर पन� र सिक् सहभयिगतयमय पो्सयहन गन�छ । ्सको प�रणयम 
िवकयसको सवयिम्व सथयनी् सतरको समु् य्को प््ेक व्ियले िलनेछ ।  
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रमनीिरक कय भ्ह� : 

अिधकयरमय आधय�रत पदित बिनसकेपिछ, 'वयश' सेवयह�को पह�चँ नपगुकेय सथयनह�मय सेवय पु् यरमउने रणनीित समतयको मखु् िसदय्त 
(घरमय धयरय जडयन) र सशियकरणको पदित 'वयश' सेवयह�को समस्य समयधयनको �पमय अपनयउनेछ । जसकय कयरण :  

• नय्यमय रहकेो खयनेपयनी सेवय प्य्कलयई व्यवसयि्क सयमयिजक िजममे्यरी पदितको �पमय 'वयश' सेवयह�मय लै र् िगक समयनतय तथय 
सयमयिजक समयवेशीकरणकय मदुयलयई समबोधन गनर पो्सयहन ग�रनेछ ।  

• 'वयश' �ेतको ्रू�ि� भनेको “सबैकय लयिग खयनेपयनी सरस्यइमय पह�चँ” एक घर एक धयरयको िसदय्तको आधयरमय ग�रनेछ,  
• सीमय्तकरण र बिहकशर तको मदुयह� संबोधन �मतय िवकयसको मयध्मबयट ग�रनेछ । खयनेपयनी तथय सरस्यइ आ्ोजनय/पणयलीह�मय 

मयनव सोतको िवकयस ग्यर मिहलय, ग�रब र बिहकशर त समहूह�लयई पयथिमकतय ि्इनेछ ।   
• मिहलय, ग�रब र बिहकशर त समहूह�कय लयिग समु् य्िभतबयट नै अ्तर–अनु् यन सं््तको िवकयस गरी अनसुरण ग�रनेछ ।  
• लैससयसलयई मलूपवयिहकरण गनर ठूलय र बशहतर पणयलीह�मय िवशेष पयथिमकतयको आ्ोजनय कय्यर्व्न ग�रनेछ ।  

• नयरी एबम िकशोरीह�ले मिहनयबयरीकय बखत भोग् ैआईरहकेय अम्यरि्त जीबनच्यरमय सधुयर ल्यउन म्यरि्त मिहनयबयरी मैती नीित 
एवं कयननुको तजुरमय गरी  ्थयशीघ कय्यर्व्नमय ल्यइनेछ । 

८.१०   िवशेष प�रिसथिरमय खयनेपयनी, सरसफयइ रथय सववचरय  

िवष्�ेतको �ेत : आप्कयलमय 'वयश', स र्कटयस्न, कमजोर अवसथय, िवप्र पितरोधी 'वयश' �ेत ।    

िवष्�ेतको उदेद् : िवशेष प�रिसथितमय कय्र गनर 'वयश' �ेतलयई स�म बनयउने ।     

िवष्�ेतको निरजय : 'वयश' �ेत जसतोसकैु अवसथयमय पिन सेवय सचुय� रयखन स�म भएको ह�ने ।   

८.१०.१   रपतकयलीन अवसथयह�मय 'वयश' 

८.१०.१.१   िवप्् जोिखम य्वसथयपन  

मयनवी्,  िव�ी्, वसतगुत तथय पिविधगत  सोतह�को पब्धले कुनै िवप्रको प�रघटनय ह�न ुअिघ, िवप्रकय ्◌रयन तथय त्प�यतर ््सको 

व्वसथयपन कश ्यकलयपह�मय अहमर मह्व रयखकेो ह�्छ  । ्ो एक अ्तरसमबि्धत िवष् ह�नयले ्स समबद कश ्यकलयपह�ले धेरै �ेतह� 

समटेर्छनर । खयनेपयनी सरस्यइ र सववछतय, खयद सरु�य, आ वयस, िश�य, सवयसस् र पोषण लगय्त सबै �ेतह� िवप्र बयट नरयररी पभयिवत 

ह�न पगु्छनर । एक �ेतमय ह�ने िवप्रलेो अक� िवप्र िनम््यउने ह�्छ, ््सैले सबै �ेतह�को उप्यु तवरको कय्र चसुततयको ्सतय िवप्रकयर 

असर एवं ्य्रय सीिमत पयनरमय मखु् भिूमकय ह�ने ग्रछ ।    

िचत २१ : िबप् जोिखम य्वसथयपन चक 

िवप्र पिछ खयनेपयनी, सरस्यइ र सववछतय त्कयल पयथिमकतयको िवष् ह�्छ। अप्यर् 'वयश' 
सेवयह�को कयरणले पिन िवप्र िनम््यउन सक्छ भने िवप्को कयरणले 'वयश' सेवयह�को सतर 
खसकन सक्छ र ्वैुको प�रणयम सव�प जोिखममय थप वशिद ह�न  सक्छ । िन्िमत िवकयस 
कय्रकय चरणमय होसर वय आप्कयलीन चरणमय होस 'वयश' सेवयह�को िवकयस ग्यर िवप्र 
जोिखमलयई ध्यन  ि्न ु अ््यवश्क ह�्छ । िवप्र जोिखम व्वसथयपनको तय्प्र पयकश ितक  
िवप्र बयट 'वयश' सेवयह�लयई पितरोधी  बनयउन ु हो र संभयिवत जोिखमह�लयई ध्यनमय रयखी 
्थयसंभव बचयवट एवं पवूरत्यरी जसतय उपय्ह�को मयध्मले व्वसथयपन गनुर हो ।  
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रमनीिरक कय भ्ह� :  

• िवप्र जोिखम व्वसथयपन र जलवय् ु प�रवतरनको मदुयलयई मलूपवयिहकरण  ग्द जोिखम र स र्कटयस्न अवसथयलयई समबोधन  गनर 
खयनेपयनी तथय सरस्यइ नीित एवं कयननुमय प�रमयजरन गरी खयनेपयनी तथय सरस्यइ �ेत समटेरने ऐन िनमयरण गरी अनकूुल वयतयवरण त्यर 
ग�रनेछ;  

• उदयर, रयहत र पनुलयरभजसतय कय्रह�को िवकयस र कय्यर्व्मय समु् य्को �मतय सबलीकरण, सेवय प्य्क लगय्त िविभ्न तहकय 
सम्व् सिमितह�को �मतय समते सबल गरयइनेछ; 

• आ्ोजनयको सभ�, िडजयइन र कय्यर्व्न ग्यर संभयव् सथयनह�मय सोतह�को सरु�य, पयनीको उ्पय्न वशिद  गन� कय्र अिनवय्र 
ग�रनेछ; 

• िवप्र जोिखम ््नूीकरण तथय िववेषण र अभ्यसकय मयध्मले 'वयश'कय भ◌ितक संरचनयह�को बिल्ोपनयमय वशिद ए वं संरचनयको 
पनुसथयरपनय गरी समु् य्को िवप्र पितरोधी �मतय वशिद ग�रनेछ; प�रवितरत म◌सम एवं पयनीको घरय्सी उपभोगमय िक्य्ती अभ्यसह� 
अनकूुल ह�ने न्यँ पिविधको प्ोग गनर िनर्तर समु् य्ह�लयई तयजिककश त ग�रनेछ; 

• समु् य्मय आधय�रत जलसोत व्वसथयपनको मयध्मले बयढी र पिहरोको िव�द अनकूुलन �मतयमय सधुयर गरी सधुय�रएको खयनेपयनी 
सेवयह�को िवसतयर गरी ि्गो बनयउने , पयनी भणडयरण �मतयमय वशिद, पयनीको उपलबधतय अनगुमनमय स�ुढीकरण, गणुसतर तथय उप्ोग, 
पिविधह�को उप्ोग ग्यर समु् य् सतरमय लेखयजोखय ग्यर सहजीकरण ग�रनेछ; प�रवितरत म◌सम ए वं पयनीको घरय्सी ए वं कश िषज्् 
उपभोगमय िक्य्ती अभ्यसह� अनकूुल ह�ने न्यँ पिविधको प्ोग सिुनि�त ग्द समु् य्सतरको जोिखम आकलनमय सहजीकरण ग�रने 
छ; 

• जलवय् ु प�रवतरन, िवप्र व्वसथयपन र िवप्बयट पभयिवत आ्ोजनयह�को सम्मय नै सेवय सचुय� गनर िवप् व्वसथयपनकय लयिग 
'वयश' �ेतको १% बजेट िविन्ोजन ग�रनेछ; 

• खयनेपयनी सेवय प्य्कह� लगय्त सबै 'वयश' िनकय्ह� सँग एक्कश त अनकूुलन र भइप�र ्ोजनयह� त्यर ह�नेछनर; 

• आप्कयलीन प्ोजनकय लयिग 'वयश' रयहत-कय्र र िबकेतयह� सँग संझ◌तयबयट जगेडय सयमगीह�को भणडयरण गरी सबै सथयनी् 
तहह�मय पवूरत्यरीकय उपय्ह� ग�रनेछनर; 

• सेणडयई खयकयमय व्य पितबदतयकय आधयरमय रयज्ले िवप्र जोिखम ््नूीकरणकय लयिग पयथिमक भिूमकय गहण गन�छ; ््सतो 
िजममेवयरी रयज्ले सथयनी् सरकयर, िनजी �ेत लगय्त अ्् �ेतगत सरोकयरवयलयह� बीच पिन बयँड्यँड ए वं सयझे्यरी गन�छ । ्सको 
मखु् उदशे् िवप्र जोिखम र ््सबयट ह�ने जनधन, जी िवकोपयजरन तथय सवयसस् लगय्त नयग�रक, व् वसय्, समु् य् तथय मलुकुह� कै 
आिथरक, भ◌ितक, सयमयिजक, सयँसकश ितक तथय वयतयवरणी्  ीसमपि�को �ितमय उललेख् कमी गनुर नै ह�नेछ ।     

८.१०.१.२    दधकमप प�यर ्'वयश' सेवयह�को पुनसथयभपन र पुनिनभमयभम  

बैशयख १२, २०७२ को िवनयशकयरी भकूमप र ््स पिछकय कमपनकय कयरणह�ले 'वयश' सेवयह�को पवूयरधयरमय ठूलो �ित भएकोले पभयिवत 
३१ िजललयकय बयिस््यह� 'वयश' सेवयको पह�चँबयट बिञचत भएकय छनर ।  

िवप्र प�यतको आवश्कतय आकलनको अध््न अनसुयर अित पभयिवत १४ िजललयकय ११,२८८ खयनेपयनी तथय सरस्यइ पणयलीह� मध्े 
१,५७० पणयलीह�मय ठूलो �ित र ३,६६३ पणयलीह� आिंशक �पले �ितगसत भएकय छनर भने क�रब २,२०,००० घरय्सी चप�ह� पणूर वय 
आिंशक �पले �ित भएको ्खेयएको छ । ्सै गरी मध्मसतर पभयिवत १७ िजललयह�मय १६,४३३ पणयलीह� मध्े ७४७  पणयलीह�मय 
ठूलो �ित र १,७६१ पणयलीह� आिंशक �पले �ितगसत भएकय छनर र क�रब १,६८,००० घरय्सी चप�ह� पणूर वय आिंशक �पले �ित 
भएको ्खेयएको छ । 
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पनुलयरभ र पनुसथयरपनयकय लयिग भकूमप प�यतर ‘पिहलयको भ््य रयरो िनमयरण’ िसदय्तको आधयरमय जममय आवश्क अनमुयिनत लयगत रकम �  
१८.१ अबर रहकेो छ ।  

रयिलकय १८ : दधकमपबय् 'वयश' संरचनयह�को �िर रथय सेवयह�को पुनसथयभपन र पुनिनभमयभमको लय्र अनुमयन 

िजललयको 
संख्य 

�ित 
�. (अबर) 

हयिन 
�. (लयख) 

जममय असर 
�. (अबर) 

जममय असर ्एुस 
डलर (लयख) 

पनुसथयरपनको लयिग 
आवश्क �.(अबर) 

पनुसथयरपनको लयिग 
आवश्क ्एुस 
डलर (लयख) 

३१ १०.५ ८७३० ११.४ ११४० १८.१ १८१० 
स्र : िववाङ् व�यरक््आवश्करय्आकलय, रयिष्््््रयय्आ््ग, २०७२ 

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• २०७२ बैशयखको  भकूमपको  ्:ुखलयग्ो �णले िवपदयक उदयर, रयहत, पनुलयरभ, पनुसथयरपनय र पनुिनमयरणमय त्कयल जोड ि्नु 

आवश्क छ भ्ने कुरयलयई उजयगर गरेको छ, र  भिवष्मय िवप्बयट ह�ने �ितलयई ््नूीकरण गनर ‘पिहलयको भ््य रयरो िनमयरण गन�’ 

िसदय्त अनसुरण ग�रनेछ ।  

• २०७२ बैशयखको भकूमप प�यतको िवप्र पनुलयरभको लयगत �ेतगत िवकयस ्ोजनयको पिहलो चरणमय नै खिचरने गरी रयिष्् पनुिनरमयरण 

पयिधकरणको छुटै िविन्ोजन कोषबयट खचर ग�रनेछ ।  

• खयनेपयनी तथय सरस्यइकय भ◌ितक संरचनयह�को भकूमपी् पितरोिधतय बढयउनकय लयिग ितनको आम पबिलकरण ग�रनेछ । 

८.११    �ेत्र ल्यनी 

िवष्�ेतको �ेत : िव�, लगयनी, बजयरीकरण, लयगत उठरती र संसथयगत सयमयिजक िजममेवयरी, उदम तथय उदमशीलतय, पयनी कर र 
सह्ोगकय पय�पह� (Modalities) ।  

िवष्�ेतको उदेद् : 'वयश' �ेतमय िव�ी् सोतह�को खोजी गरी लगयनी गनुर र बजयरमय िव�सनी्तय िसजरनय गनुर ।     

िवष्�ेतको निरजय : 'वयश' �ेत िव�ी् �पमय आ्ै ि्गो भएको  ह�ने । 

८.११.१   पर�दधमी 

''वयश''मय ल्यनीको य्वसथय : �ेतगत लगयनी रणनीितको मखु् उदशे् क) कसरी ्शेिभत कै आिथरक सोत सयधनह�लयई प�रचयलन गरी 
पह�चँमय सिुनि�ततय गनर सिक्छ र सबैकय लयिग ि्गो खयनेपयनी तथय सरस्यइ व्वसथयपन गन�, ख) िवकयस सयझे्यर तथय ्यती समु् य्सँग 
सह्ोग वयतयरकय लयिग एक भरप्� वसतगुत आधयरकय �पमय प्ोग गनर सिकनेछ । ग) ि्गो, सयमयिजक, आिथरक िवकयस र ि्गो 'वयश' 
सेवयह�को मयध्मबयट प्यरवरणी् स्तलुन रयखनध सिक्छ भ्ने नै हो । भरप्� आिथरक सचूनयको अभयवमय ्ोजनय िव�सनी् ब्न सक्नै । 
नेपयलमय 'वयश' सेवयह�मय लगयनी गनुर भनेको “सवयसस् र बयँवन्ोग् समु् य् र  शहरह�लयई” पगयढ र पबदरन गनुर हो जहयँ प््ेक मिहलय, 
प�ुष, बयलबयिलकयह� सहज जीवन बयँवन सकछनर । 

रयिष्् र िजललय सतरमय बिल्ो आिथरक सचूनयको अभयवमय �ेतगत लगयनी बयरे रयररी ्िकन गनर सिकँ्नै । ्स �ेतले िव�ी् बहयव, ्�तय, 
खचर र पैसयको मह्वको बयरेमय सीिमत िववेषण गरेको छ । �ेतगत लगयनीको मखु् सोत भनेको के््ी्  सरकयरबयट िवष्गत म्तयल् एवं 
अ्् म्तयल्ह� ( िश�य, सथयनी् र सवयसस्) मय  ितनकय �ेतगत कय्रकमह� मय र् त स्द  आउँछ, ऋणको �पमय एडीबी, िव� ब�क र 
अनु् यनको �पमय ्िुनसे्, ि्िनस सरकयर, िव� सवयसस् स र् गठन र अ्् िदप�ी् िनकय्ह� मय र् त पिन सोत जटुरने गरेकय छनर ।  
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िचत २५ ले वयिषरक बजेट िविन्ोजन  सरकयरको आ्त�रक सोत र वै्िेशक सह्ोगको  पवशि�लयई ्खेयएको  छ । सथयनी् िनकय् र 
अ्तरयरिष्् गैर सरकयरी संसथयको बजेटलयई तलको िचतमय समयवेश ग�रएको छैन । कुल बजेटको लेखयजोखयको अभयवमय �ेतगत लगयनीमय 
उललेख् मयतयमय गैर बजेटरी मयगरबयट खचर भएको ्िेख्छ । वयसतवमय ्ी सबै  लगयनीह� �ेतगत खचरको  अिभ्न अ र् गको  �पमय समयवेश 
ग�रन ुप्रछ ।  

िचत २२ : 'वयश' �ेतको िविन्ोजनको पवरिृ (�. अबभमय) 

 

स्र :्�ेतगर्�करय्अिभविृृ्एकय ,  �ेतगर िव्िर पिरवेाय, रयङ् २०१४ 

८.११.२   �ेत्र ल्यनी रमनीिर 

नेपयल 'वयश' �ेत सध� बय� सह्ोगमय आि त भइरहन ुह�ँ् नै । ्स ्ोजनयले घटर्ो बय� सह्ोगको प�रकलपनय गरेको छ, जनु आगयमी १५ बषर 
िभत आधयले घटयउने ल�् रयिखएको छ । �ेतगत िवकयस आ्ोजनयको कय्यर्व्नमय लगयनी गनर ्ो �ेत िवकयस ्ोजनय �ेतगत िव�ी् 
रणनीितसँग समय्ोिजत गरेर ल्यइएको छ । �ेतगत िव�ी् रणनीितले �ेतगत ल�् र सहल�्ह� हयिसल गनरकय लयिग िव�ी् आवश्कतय 
सप� �पमय खलुयइएको छ, िव�ी् ््नूतयको पिहचयन ग्द सो कमीलयई परूय गन� उपय्ह�को पिहचयन गरेको छ । सयथसयथै, ्सले �ेत िवकयस 
्ोजनय कय्यर्व्नको िव�ी् मोडेल सझुयएको छ । 

८.११.२.१    िवृी् सोर सयधनको प�रचयलन 

्स �ेतगत ्ोजनयकय िवष् �ेतह� िविवधतयपणूर भएकयले ्सको लयिग  िव�ी् लगयनी पिन िविवध  ोतह� प�रचयलन मय र् त गनर सिकने 
संभयवनयह� छनर । जसतै: सरकयरी, गैर सरकयरी, घरधरुी, सहकयरी एवं सयमु् यि्क तथय प््� वै्िेशक लगयनी सिहत िनजी �ेत संलगनय ह�न 
सकने  ्िेख्छ । ्स �ेत िवकयस ्ोजनयको िव�ी् रणनीितले खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�सममको  जनतयको पह�चँ तथय ््सको 
ि्गोपनयमय गमभीर समब्ध एवं तय्य्म् रयख्छ । खयसगरी, महसलु तथय कर पणयलीकय कयरण खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�समम  
िवप्नह�को पह�चँमय गमभीर असर पन�छ । तसथर एक ससु र् गत महसलु पणयलीकय उ्पेरक त्वह� नीितगत उदशे्ह� स र् ग तयलमेल िमलेको 
ह�न ुप्रछ । 

८.११.२.२   रनर�रक सोर प�रचयलन: 

प�त: ्स ्ोजनयको कय्यर्व्नको िजममेवयरी नेपयल सरकयरको नै हो; ््समय िवकयस सयझे् यरह�को भिूमकय भनेको सरकयरको प्यसमय 
सयथ ि्ने नै हो । ्स ्ोजनयको ठूलो िहससय आ्त�रक सोत बयटै ब्हो�रनु पन� ह�्छ, जनु ि्गो होसर । लगयनीको बढो�री सँगसँगै �ेतगत 
�मतयको पिन अिभवशिद ग�रन ुअ््यवश्क छ । 
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सेवयको महसलु ्रले िवप्न समहूको खयनेपयनी र सरस्यइ सेवयमय पह�चँबयट िवमखु गन� िसथितको  शजनय ह�न ुह�ँ् नै। िनजी �ेतबयट समयवेशी 
वय िवप्न-मैती ह�नं ुपन� अपे�य गनुर उिचत नहोलय तर ्ो �ेतले आिथरक वशिदको पबधरन, रोजगयरी  शजनय तथय सयवरजिनक आ्मय ्ोग्यन 
पु् यरवउन ुपन�  गहन िजममेवयरी रहकेो छ । ्सकय अलयवय, िनजी �ेतको व्यवसयि्क सयमयिजक िजममेवयरी तथय सयमयिजक सरु�य तथय 
संर�णमय ितनको भिूमकयले ्स ्ोजनयकय ल�्ह� हयिसल गनरमय उललेख् ्ोग्यन पु् यरसउन सकनेरछ ।  

पिछललय बषरह�मय नेपयलमय सहकयरी �ेत एक मह्वपणूर िवकयस सयझे्यरकय �पमय उ्यएको ्िेख्छ । सहकयरी संसथयह�को बढर्ो संख्य र 
््ि�नै मयतयमय रहकेय ितनकय स्स्ह�को संख्यले के संकेत ग्रछ भने सहकयरी �ेतले ्स ्ोजनयको कय्यर्व्नमय सरकयरी तथय िनजी 
�ेतह�कय प्यसह�मय समपरूक भिूमकय िनभयउन सक्छनर ।   

(क)  उपलबध सयधन शोर:  

'वयश'मय िव्रदमयनर  ोत सयधनको पिूतर गनर मलुकुमय उपलबध सोत सयधनकय बयरेमय �ि� पु् यर उनु  उप्ोगी नै ह�्छ । ्ि् िवप्नह�लयई ि्इने 
अनु् यनलयइ िहसयब नगन� हो, तर सर्र घरधरुीको अवसरलयई कुल रयिष्् िहसयब िकतयबमय जोडजममय गन� हो भने िनमनयनसुयरकय सोतह� 
उपलबध ह�न सकनेस ्िेख्छ: 

सयवभजिनक: रयिष्् बजेटबयट उपलबध सरकयरी कोष (आ्त�रक कर एवं रयज्कय अ्् आम्यनीह�); िवकयस ब�क तथय अ््  िव�ी्  
संसथयह�बयट उपलबध ऋण तथय अनु् यन र सरकयरी ऋणपत; 

सयवभजिनक/िनजी: रयिष््  िव�ी् संसथयह�बयट उपलबध (नगर िवकयस कोष आि्); 

अ्् वणरशंकर  िव�ी्  संसथयगत व्वसथयह� जसले श�ु सयंवय लगयनीकय भयुयनीह� सवीकयर ग्रछनर, िनजी सयवरजिनक िनजी सयझे्यरी 
मोडेलह� (BOOT/BOT आि्); 

सेवय संबद: खयनेपयनी महसलु ्र, सरस्यइ तथय ढल िनकयस र पशोधन शलुक जो पणयली सञचयलन तथय ममरत समभयरकय लयिग ्थे�  
ह�्छ ।   

(ख)  सथयनी् सेवय सुधयरकय लयि् ल्यनी:  

• जडयन शलुक, जसमय िवगतमय भएकय खचरह�को �ितपिूतर वय भिबष्मय ग�रने सधुयरकय खचरह� समयवेश ह�्छनर; 

• खनेपयनी तथय ढलिनकयस शलुक, जसमय भिवष्को सधुयर कय्रह�को लयगत समते जोिडएको ह�्छ; 

• िनजी (ऋणपत–पे् शन, िवपेषण पय् गन�ह�कय लयिग) वय सथयनी्  िव�ी् संसथयह�बयट पय् ऋण; 

• सथयनी् सेवय सधुयरकय लयिग अ्् ्ोग्यनह�: नग् वय वसत ुवय सव्मर सेवय । 

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• ्ो �ेतगत लगयनी रणनीितले िनमन कुरयह� गनर स�म ह�नेछ : क ) रयिष्् र सथयनी् सतरकय 'वयश' ्ोजनयह�मय लगयनी गन� र सेवय 

नपगुकेय �ेतह�मय ध्यन केि््त गन� ख) पणयलीह�को सचुय�पनकय  लयिग बयिषरक �पमय ्थे� बजेट  िविन्ोजन गन� ग) 

नगरपयिलकयह�, शहरो्मखु बसती र वशिद  भइरहकेय  शहरी �ेतकय 'वयश' चनु◌ितह�लयई समबोधन गनर थप िव�ी् सोत सयधनह�को 

लयिग अ्् बयटो खोजने घ) सेवय सतर सधुयरको लयिग िवकयस, व्यपय�रक र िव�ी् ब�कह�बयट अनु् यन र ऋण खोजी ग�रनेछ; 

• 'वयश' मय सथयनी् िनकय्ह�को आ नै सोतबयट पिन उललेख् पैमयनयमय लगयनी ह�ने गरेतय पिन ््सको िहसयब रयिष्् बजेट (रयतो 
िकतयब) मय पितिबिमबत ह�ने गरेको ्िेखं् नै । �ेतगत कय्र समपय्न पभयवकय�रतयको सही ढ र् गले पितवे्न गनर ्सतय सबै सोतह� 
मय र् त ह�ने लगयनीह� एकितत गन� पब्ध िमलयईनेछ; 
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• �ेतगत लगयनी रणनीितमय स�म घरधरुीह�ले खयनेपयनी र सरस्यइको लयगतको केही अशं व्होनुर पन� पयबधयन रयिखएको छ । तथयिप, 
उपभोयय ्ोग्यनको अशंको समब्धमय भने उपभोययको बहन �मतयकय आधयरमय मयत िनणर्  ग�रनेछ; 

• सोत सयधनको िविन्ोजनमय, िवशेष गरेर रयिष्् र सथयनी् सतरबयट िविन्ोजन ह�ने बजटेह�मय पयर्िशरतय वशिद  ग�रनेछ; 

• 'वयश' सेवयह�मय �ेतगत िव�ी् लगयनीको लयिग िव�ी् मध्सथकतयरको सथयपन ग�रनेछ;  

• खयनेपयनी सेवय प्य्कह�ले नय्यबयट कर ितनर थयलनेछनर र सरकयरले ्ो करलयई 'वयश' �ेतमय खचर गन�छ;  

• 'वयश' िवृी् सं्नतको समी�य ्न� : आविधक �पमय �ेतगत िव�ी् सं््तको पगितको अनगुमन गनर समी�य सं््त िवकयस गन� । 

�ेतगत आिथरक िवष्गत समहू (TWG) ले िव�ह�को समु् य् सँग िमलेर कय्र गन� र िन्िमत �पमय आ–आ नो स र् गठन र कय्र 

�ेतको सचूनय एक अकयरमय आ्यन-प्यन गन�छनर ।  

• ि््ो िवकयसको “ल�् ६” मय ल्यनी ्नभ पदरवी ्न� : क) घरेल ुसोतह�को प�रचयलनको लयिग पैरवी ग�रनेछ, ख) रयिष्् ि्गो 

िवकयस ल�् ्ोजनय तजुरमय गनर सह्ोग पु् य रर इनेछ, िवकयसको ्रयिकलो ्य्रयमय ि्गो  िवकयस ल�्-६ को  पयथिमकतयलयई सप�  

पय�रनेछ ।  

• ि््ो िवकयसको ल�्ह�को संकममकयलमय 'वयश' �ेत्र ल्यनीकय अवसरह�को खोजी : िव� व्यपी अनभुवह�कय 

आधयरमय 'वयश' �ेत लगयनीकय संभयिवत अवसरकय �पमय तलकय िवकलपह�को संभयव्तय ह�ेरने छ । ्ी सं््तह� आ्त�रक 

सोतह�को नवीन र रचनय्मक प�रचयलनमय भर प्रछनर ।  

क)  'वयश' लघुिवृ सुिवधय :  उदमी तथय उपभोययह�लयई िवशेषगरी धयरय जडयन गनर र सरस्यइ सिुवधयह� िनमयरण गनर सयनय-

ितनय ऋणह� उपलबध गरयउनकय लयिग 'वयश' सहकयरी  वय चक कोष  उपभोयय वय सेवय प्य्कह�लयई उपलबध  गरयई 

प�रचयलन ग�रनेछ । रयिष्् नीितमय केही छूट, ब�क वय िव�ी् संसथयह�लयई उ्पे�रत गरी सो सिुवधय उपलबध गरयइने छ । 
ख)  'वयश' ल्यनी ऋम कोष : घरेल ुिव�ी् �ेतह�को प्ोग गरेर सयनय/मध्म सेवय प्य्कह�लयई सह्ोग ग�रनेछ ।  

्)  'वयश' ल्यनी कोष : सरकयरी सह्ोगमय सथयपनय र िव�ी् मध्सथकतयर वय अ्् संसथय मय र् त सञचयलन गनर सिकनेछ; 

घ)  'वयश'रपतकयलीन चक कोष  : लगयनीकतयरको पितबदतय र िनकयसयको अ्तरयल बीचको सम्मय पलुको �पमय कयम गन� 

पब्धकय �पमय उप्ोग ग�रनेछ; 
ङ)  'वयश' सय्य ध् र�िि कोष : आ नै व्यपय�रक िविधह�बयट 'वयश'को लयिग ्ोग्यन गनर उ्पे�रत ग�रनेछ;  

च)  खयनेपयनी बैकह� : घरेल ुसोतह�को प�रचयलनकय आधयरमय (पे् सन कोषह� र बीमय कमपनीह�) लगयनी ््नूतय पू ितर गनर 

पनुभुरययनी ्ोग् िव�को मयध्मबयट संचयलन पब्ध िमलयइनेछ; 
च) बलु फण्  : �ेती् वय िव�व्यपी सम्व् गरी 'वयश' �ेतमय लगयनी आकिषरत गनर पहल ग�रनेछ । GSF, CC Funds आि् 

जसतय अ्तरयरिष्् समिपरत कोषह� िभ�्यउन प्यश ग�रने छ  । अ्् �ेतगत सरोकयरवयलयह� सँगको सहकय्रमय ्सतो कोषको 

िवकयस ग�रनेछ ; 

ज)   रयिष्् खयनेपयनी सरसफयइ िवृ सुिवधय : ग�रबमखुी नीितह�लयई पबदरन गनर एकितत लगयनी आ्ोजनयह�को िवशेषतय 
भएको 'वयश' �ेतकय लयिग घरेल ुसोत प�रचयलन सं््त, सशुयसन खयकय र िनजी पुँजी र सयवरजिनक सोत िमि त कोष सथयपनय 
गरी संचयलन ग�रनेछ;  



नपेाल खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वचता ाेक ष्�ास कासना 

89 
 

्) खयनीजन् उ ो्ह� र िनजी �ेत : खयनी समब्धी उदोगह�ले ्य त धेरै पयनी प्ोग गन� ह�्छनर ्य त पयनीकय पयकश ितक 
बहयवह�लयई पभयिवत ग्रछनर । ्सतय उदोगह�ले �ितपिूतर सव�प खयनेपयनी र सरस्यइ �ेतको आवश्कतयह�लयई सह्ोग 
पु् यरजउने ितनीह�को भिूमकय लयई सवु्विसथत पय�रनेछ;  

ञ)  'वयश' िचटय : बशह�र जनिहतकय लयिग खयनेपयनी र सरस्यइमय आवश्क लगयनीकय लयिग कोष सिुनि�त गनर 'वयश' िचटयको 
श�ुवयत ग�रनेछ । 

्)  अन् सं्नतह� : क) िमि त कोष  ख) व्यपय�रक  िव�ी् लगयनी   ग) िनजी पुँजी  घ) सयवरजिनक  िव�ी् लगयनी  ्) िवशेष 
करह� जसतै सरस्यइ कर र 'वयश'कय लयिग करह�को (१% हयरयहयरी) उप्ोगको संभयवनयको खोिज ग�रनेछ ।  

८.११.२.३   बय� सोरह� – वद्ेिशक सह्ो् समनव् र पदयवकय�ररय : 

अलपिवकिसत, सोतको अभयव र �मतयमय भएको अवरोधले ग्यर नेपयलले ्सको िवकयस प्यसलयई अगयिड बढयउन बय� सह्ोग, व्यपयर, 
लगयनी र िवकयस सह्ोगको अपे�य रयखन ुतकर संगत नै छ । पिहलेकय िसकयइह�बयट ्स �ेत िवकयस ्ोजनयलयई बय� लगयनी िनमन कुरयमय 
िलइनेछ ।  

• सह्ोगको पितबदतय �ेतगत िवकयस ्ोजनय कय्यर्व्नको रणनीितक अिभ्न अगंको �पमय ह�नेछ,   

• सह्ोगलयई एक्कश त गरी रयिष्् पयथिमकतय पय् कय्रकमह�मय खचर ग�रनेछ,  

• सह्ोगलयई रयिष््  बजेटको मयध्मबयट सथयनी् सतरकय कय्रकमह�सममै पयथिमकतय ि्इने छ । 'वयश'  �ेतमय गैर  सरकयरी 
संसथयबयट ह�ने लगयनीलयई सथयनी् सरकयरले सम्व् गन�छ,  

• सह्ोगको पभयवकय�रतयको लयिग िवकयस सयझे् यरह�मय सम्व् मह्वपणूर ह�नेछ । सं्यु रयष्संघबयट नेपयललयई ह�ने  सह्ोगमय 
एकदयर नीित िलइनेछ ।   

• अनु् यनमय ह�ने सह्ोगलयई के्् र सथयनी् सतरको �ेतगत �मतय िवकयसको लयिग प�रचयलन ग�रनेछ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• नेपयल सरकयर र िवकयस सयझे् यरह�कय बीचमय सं्यु िव�ी्  लगयनी संझ◌तय गरी �ेतगत आबदतय, रयिष्् पणयलीसँग पगितशील 
आबदतयको नीितमय ्यतयह�को पितबदतय, सरकयरको पणयलीलयई ्यतयह�ले पछ्यउने र ्ीघरकयलीन �पमय प�ेिपत कोषबयट ्ोजनय 
तजुरमय र पवूयरनमुयन गनर सकने  वयतयवरण त्यर ग�रनेछ । 

• िवृी् सं्नतको ि्जयइन र सञचयलन ्न� : िवकयस सयझे् यरह� (्िुनसे्, िव� ब�क, एिस्यली िवकयस ब�क) ले  ्ी कुरय गनर 
सह्ोग गन�छनर : क) उपलबध ग्यरेणटी कोषको पिहचयन गनर ख) ्स �ेतमय सञचयलन भइ रहकेय कय्रकमह�मय वयिणज् र िवकयस 
ब�कह�बयट थप सोतह�को अवसरकय उपय्ह� Explore गनर ग) िवकयस ब�क र िवकयस सयझे्यरको सह्ोगमय खयनेपयनी सेवय 
प्य्कह�लयई ऋण ि्लयउन ।  

८.११.२.४    �ेत्र �मरय िवकयसकय लयि् सहकय भ् :  

पितबदतयह�, सोत-सयधनह�को उपलबधतय तथय खयनेपयनी सरस्यइमय हयत हयलने इवछय ह�ँ् यह�ँ्  ैपिन �मतयकय सीिमततयह�कय कयरण ्ो 
�ेत िवकयस ्ोजनयको कय्यर्व्नमय बयधय नपगुोसर भ्नयकय खयितर सरकयरले अ्तरयरिष्् सह्ोगको अगवुयई तथय पबलीकरण गनुर 
अ््यवश्क छ । �मतय िवकयसलयई ्ो िवकयस ्ोजनय कय्यर्व्न रणनीितको अिभ्न अ र् गको �पमय ह�ेरएको छ । 
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िव� समु् य्ले सरकयरलयई �मतयमय रहकेो ््नूतय  / ्रयर पू ितर गनरमय सघयउन सकछनर  । िवशेषगरी, संसथयगत, व् वसथयपन सचूनय पणयली 

समबद तथय जन-संसयधन समबद �मतय ््नूतय जसतय िवष्ह� पयथिमकश त ह�न ुपछर सयथै ्ोजनयको कय्यर्व्न सहज र संभव तलु्यउन ्थय 

सम्मै समयधयन ग�रन ुपछर । 

रमनीिरक कय भ्ह� 

�मरय अिदवरिद : िवकयस सयझे् यरह�ले ्ी कुरय गनर सह्ोग गन�छनर : क) िव�मय अ्् ्शेह�ले गरेको अनभुवलयई अिभलेख गनर ख) 
'वयश'व्वसय्ीह�लयई िव�ी्  �ेतलयई रयरोसँग  बझुन र िव� िव�ह�लयई 'वयश'�ेतको �ेतगत िवशेषतय बझुयउन सह्ोग गन� ग) �ेतगत 
िव�मय 'वयश'व्वसय्ीह�लयई तयिलमको लयिग औजयरको िवकयस गन� ।  

सञचयलन समबनधी अनुसनधयन ्न� : पिहचयन ग�रएकय मखु् नवीन िव�ी् सं््तह�को लयिग पचरुतय/संभयव्तयको खोजी एवं िनजी �ेत 
लगयनी मोडेलको परी�ण ग�रनेछ ।  

८.११.२.५   सह्ो् सयधन (Aid Instrument) वय सह्ो् पय�पह� (Aid Modalities)  

खयनेपयनी तथय सरस्यइ �ेतमय प्ोगमय रहकेय िविभ्न पकयरकय सह्ोग पय�पह� तल वणरन ग�रएको छ ।  

(क)  र्ोजनयको �पमय सह्ो् 

िवकयस सह्ोग कोषको उप्ोग सरकयरसँग संझ◌तय गरी ्यतयह� आ्ैले नै आिथरक तथय व्वसथयपनमय िन््तण गरी िवशेष आ्ोजनयह� 
कय्यर्व्न गन� ग्रछनर । उ्यहरणको लयिग ि्िनस आ्ोजनयह� जसतै : गयमीण जलसोत व्वसथयपन प�र्ोजनय , गयमीण खयनेपयनी तथय 
सरस्यइ प�र्ोजनय– पि�म नेपयल, ््सतै जयइकय सह्ोगको –WASMIP आ्ोजनयह� आि् ।  

(ख)  दुययनी सनरुलनकय लयि् सह्ो्  

हयल ्स मोडेलको उप्ोग िव� म◌ि्क कोषले गन� गरेको छ । ्स पकयरको सह्ोग अ्तगरत सह्ोग पय् गन� ्शेको के््ी्  ब�कमय रकम 
पठयउने ग�र्छ । ्ो वै्िेशक सटही सेवयह�को लयिग मखु् �पमय मह्व रयख्छ ।  

(्)  बजे् सह्ो्  

्यतयह�बयट ि्इने अ्तरयरिष्् सह्ोग (पय्श: सरकयरी ्यतय र िवकयस ब�कह�) अथर म्तयल्को मयध्मबयट िसधै सरकयरलयई ि्ने ग्रछनर 
जनु अ्ततोग्वय सयवरजिनक खचरको लयिग बजेटमय नै जयने ग्रछ । बजेटरी सह्ोग पय् गन� ्शेको बजेटमय लगयनी गन� एउटय िविध हो जहयँ 
्यतय रयष् वय ्यतय िनकय्बयट सह्ोग पयउने रयष्को रयिष्् ढुकुटीमय कोषको सथयनय्तरण गन� ग�र्छ । सथय्तरण भएको कोषलयई सह्ोग 
िलने रयष्को बजेटरी कय्रिविधबयट व्वसथयपन गन� ग�र्छ । बजेटरी सह्ोग िविभ्न पकयरबयट गन� ग�र्छ ।  

(१)  सयधयरम बजे् सह्ो् : ्ो सरकयरी बजेटलयई पवूर िनधयर�रत ्ोग्यन हो र ्ो ठूलो आिथरक सधुयरह�को कय्यर्व्न गनर ग�रने 
सह्ोग समते हो ।  

(२) �ेत्र बजे् सह्ो् : ्ो सह्ोग सयधयरण बजेट सह्ोग जसतै हो । ्ो पिन सह्ोग िलने ्शेको बजेटलयई  गैर–िचि्हत (un-
earmarked) िव�ी् ्ोग्यन हो । ्दिप �ेतगत बजेट सह्ोगमय ्यतय र सह्ोग पय् गन� सरकयरको बीचमय नीितगत र बजेटको 
पयथिमकतयभ््य समबि्धत िवशेष �ेतमय छल्ल केि््त ह�्छ ।  

द्हबजे् रथय बजे् सह्ो् बीच अनररिवरोध : 

्ो बजेटले सरकयरकय सबै िक्यकलयपह�को खचरह�लयई वसततुः एक ठयउँमय ल्यउँ्छ । सयमय््त्य , खचर वय रयजसवलयई कयननुदयरय कुल 
बजेटबयट बयिहर रयिख्ो भने गैर बजेटको पयवधयन भनेर बिुझ्छ । ्ो िव�भरको सयझय अभ्यस हो ्ो पयवधयनमय सयमयिजक सरु�यकय 
िवष्ह� र ह�लयक सेवयह� आि् “गैर बजेट ”को पयवधयनमय रयिख्छ ्दिप , ितनीह�बयट ह�ने खचर र रयज सव एक्कश त बजेटमय समयवेश 
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ग�रएको ह�्छ । ्सतो खचर पय् श बजेटबयट बयिहर रयिख्छ । नेपयलमय ्सको िवपरीत , लयमो अथक प्यसकय बय बजु्  पिन धरैे लगयनीह� 
बजेट बयिहरै रहन ग्�छनर र कयननु सममत छैननर । ्स �ेतगत िवकयस ्ोजनयको उदशे् सबै �ेतगत सयझे्यरह�लयई ''वयश'' �ेतको लगयनी 
रयिष्् बजेट पणयलीमय समयवेश गन� वय पित िबिमबत गरयउने त र्  रहकेो छ । िनजी �ेतकय सयथसयथै अ्तरयरिष्् /रयिष्् गैर सरकयरी संसथयको 
कोषह�लयइ पो्सयिहत ग�रनेछ तर ्ो कोष �ेतगत / रयिष्् बजेट पणयलीमय पितिबिमबत ह�नपुन�छ ।    

(घ)  पधल कोष  

्स कोषको पब्ध अ्तगरत धेरै व्ियगत लगयनीकतयरह� वय ्यतयह�बयट ''वयश'' �ेतमय लगयनी गन� उदशे्को लयिग एक ठयउँमय आउँनेछनर । 
पलु कोष लगयनीमय िनजी लगयनीकतयरह� आिथरक पैमयनयबयट लयभयि्वत ह�्छनर जसले लगयनीको पित एकयइ लयगत व्यपयर लयगत कम गनर , 
िविविधकरण र व्यवसयि्क िव� व्वसथयपन गनर अनमुित ि््छ । ््ही िसदय्त बह� –व्िय ''वयश'' िवकयस सयझे्यरह�मय पिन लयग ूह�्छ । 
पलु कोषमय लगयनीको मयध्मले धेरै ्यइ्यह� छनर । ्ो धेरै लगयनीकतयरह�को लयिग आ्शर समपि� ह�न सकने,छ । व्वसथयपन ्सतरुको �पमय 
लयगतमय थप वशिद ह�न सकछ तर पितसपधयरमय वशिदसंगै केही बषर पिछ ्ी ्सतरुह�मय कमी आउँ् ैजयनेछ ।  

८.११.३   खयनेपयनी, सरसफयइ रथय सववचरय �ेतमय ल्यनीकय चुनौिरह�  

सयधयरम :  

• कमजोर शयसक्् पब्ध, पयर्िशरतय र जवय््िेहतयमय कमीकय कयरणले संभयव् लगयनीकतयरह�मय िव�सनी्तयमय समस्य रहकेो; 

• ग�रब जनतयको लयिग 'वयश' सेवयह�लयई आिथरक सयमस्रको पण;  

• खयनेपयनी र सरस्यइ कम मलू्मय ि्न ुपछर भ्ने मय््तय व्य् रहकेो;  

• सञचयलन ्�तयमय कमी, ससतो महसलु ्र, महसलुको ्य्रयिभत नआएको खयनेपयनीको अनपिे�त मयतय;  

• 'वयश' सेवयह�मय उवच पुँजीगत लयगतको तलुनयमय कम ्रमय लयभ ि्तयर।  

िवशेष :  

• ्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनयले नेपयलको लयिग 'वयश' �ेतमय ि्गो िवकयसको ल�् परूय गन� अपे�य गरेको छ, जसकय लयिग सर्र 
बयिषरक �. ११०.२ अबर लगयनी आवश्क पन� छ ।  

• 'वयश'को आ.ब. २०७२।७३ मय �. २६ अबर िविन्ोजन भएको िथ्ो भने  आ.ब. २०७३।७४ मय �. ३२.१६ अबर िविन्ोजन भएको 
छ । 

• ्ो �ेतमय हयलको लगयनी अप्यर् छ र ि्गो िवकयस ल�्-६ को टयग�ट परूय गनर लगयनीमय कमी रहकेो छ । 

्सकय लयिग अ्तरयिष्् ऐक्बदतय आवश्क छ, ्रू�ि�, िविभ्न ्शेह�को बीचमय सह्ोग र बिल्ो सयझे्यरी, ग�रबी ््नूीकरणको लयिग 
मह्वपणूर उदशे्ह�, ि्गो िवकयस ल�्ले हयरो समपणूर जनसंख्यलयई सनर  २०३० समम सरुि�त खयनेपयनी र सधुय�रएको सरस्यइ सेवयमय 
पह�चँको सिुनि�ततय मनन ्ोग् रहकेो छ ।  

८.११.४ �ेत्र ल्यनीकय सन्दभमय महतवपधमभ िसकयइ र केही रस्ह�  

• 'वयश' �ेतको िवगत पयँच बषरको लगयनीको पवशि�लयई हे् यर ्स �ेतको लयिग  िव�ी् सोतको समस्य भएको ्िेखँ् नै । 

• लगयनी उपलबध छ तर किहलेकयही ँिव�ी् सोतह�को उपलबधतय भएर पिन खचर गन� चनु◌ितह� रहकेय छनर । 

• 'वयश' �ेतले उपलबध सोतह�को प�रचयलन गनर नवीन त�रकयह�को पबदरन गनर आवश्क छ ।  

• 'वयश' �ेतले खयनेपयनी र सरस्यइ आ्ोजनयह�मय कसरी ब�कह�लयई अकषरण गनर सिक्छ भनी अध््न गनर आवश्क छ । 
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८.११.५    य्यवसयि्क सयमयिजक िजममेवयरी  

संसथयगत सयमयिजक िजममे्यरी एउटय व्यपय�रक पदित हो जसले सबै सरोकयरवयलयह�को लयिग आिथरक, सयमयिजक र वयतयवरणी् लयभह� 
पवयह गरी ि्गो िवकयसलयई ्ोग्यन ग्रछ । ्ो एउटय धेरै प�रभयषय र अभ्यसह� भएको अवधयरणय हो । ्सलयई जनु �पमय बझुरे कय्यर्व्न 
ग�र्छ प््ेक ्शे र कमपनीको लयिग िभ्न-िभ्न ह�ने ग्रछ । तैपिन ्सको ्रयिकलो अवधयरणयले धेरै र िविभ्न पकयरकय िवष्ह� जसतै 
मयनव अिधकयर, उदमशील सरकयर, सवयसस् र सरु�य, वयतयवरणी् असर, कय्र अवसथय र आिथरक िवकयसको ्ोग्यनलयई  समबोधन ग्रछ । 
प�रभयषय जे भए पिन संसथयगत सयमयिजक िजममे्यरीको उदशे् भनेको ि्गोपनय त र्  प�रवतरन गरयउन ुहो ।  

कमपनीह�ले आ नो व्वसय्को कयरणले नकयरय्मक असर गरेमय सथयनी् समु् य्मय लगयनी गनर सक्छनर । एउटय पयकश ितक सोतह�मय कयम 
गन� कमपनीले ग�रब समु् य्मय िवदयल् सञचयलन गनर सक्छ, सवयसस् सेवय वय िसंचयई सिुवधय र सरस्यइकय सयधनमय सधुयर गनर सक्छ । 
्सै पकयरले कुनै कमपनीले ि्गो पिविधह�को बयरेमय अनसु्धयन र िवकयसमय लगयनी गनर सक्छ ्दिप ््सतय प�र्ोजनयले त्कयलै नय्य 
बढयउन सहज नह�न सकछ ।  

ठूलय ्िुटिलटीह�मय संसथयगत सयमयिजक िजममे्यरी अवधयरणयको अनसुरण गनुरको अथर  नय्य कमयउने ्िुटिलटीह�ले सयनय तहकय ''वयश'' 
पणयलीह� वय मिहलय, ग�रब र बिहकशर त समहूलयई सह्ोग  गनर सक्छनर र समयजमय िव�यसको वयतयवरण त्यर गनर सकनेतछनर । सह्ोग गन� 
िविध र �ेत, सथयन, सम् ्रक-्रक ह�न सकनेअछ । ्ो जीत-जीतको अवसथय ह�नेछ र कुनैपिन ्िुटिलटीको लयिग असल िनणर्  पिन ह�नेछ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• सथयनी् सरकयरले ्ो अवधयरणय ्सको ''वयश'' नीितह�मय समय्ोजन गरी ''वयश'' सेवयह�मय लैससयसकय मदुयह�लयई समबोधन गनर 
अनसुरण गन�छ ।  

• ठूलय नय्य कमयएकय ्िुटिलटीह�ले मिहलय, ग�रब र बिहकशर त समहूलयई ''वयश'' सेवयह�मय समतयपणूर पह�चँको सिुनि�त गन�छनर र 
ितनीह�लयई महसलुमय  सिुवधय ि्नेछनर र एकल धयरय वय सयनय पणयलीह�लयई के्् –गयउँ िसदय्तको आधयरमय पिन सह्ोग गनर 
सकनेहछनर ।  

• संसथयगत व्यवसयि्क घरयनयह�लयई उनीह�को व्यवसयि्क सयमयिजक िजममे्यरी अ्तगरत खयनेपयनी तथय सरस्यइमय खचर गनर 
पो्सयिहत ग�रनेछ ।  

८.११.६   ल्यनी रथय बजयरीकरम 

८.११.६.१   सरसफयइकय लयि् सथयनी् िवृी् सह्ो् सं्नत  

अप्यर् बजेट तथय खयनेपयनीको आपिूतर नै सथयनी् सतरको सरस्यइ उपलिबधमय तगयरोको �पमय रहकेो छ । ्समय एउटय रयरो व्वसयि्क 
्ोजनयले कयम गनर सकछ । बजयरीकरण व्वसय् समम मयत सीिमत छैन, ्सले सेवयगयही, आपिूतरकतयर र िबकेतयह� बीच संवय् तथय सञचयर 
कय्म ग्रछ ।  

रमनीिरक कय भ्ह� :  

• एक्कश त 'वयश' आ्ोजनयह�कय सरस्यइ र सववछतयको लयिग िवशेष बजेट (किमतमय पिन २०% 'वयश' आ्ोजनयको बजेट) को 
व्वसथय ग�रनेछ । सथयनी् िनकय्ह�ले आ–आ नो सवीकश त 'वयश' ्ोजनय अनसुयर नगर/गयउँ थोक अनु् यनबयट सरस्यइलयई प्यर्  
बजेटको िविन्ोजन गन�छनर । 
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• सरस्यइ तथय सववछतय ग�ु ्ोजनयमय प�रभयिषत ग�रए अनसुयर अनु् यनलयई िन�्सयह  ग�रनेछ । ग�रब र सयमयिजक �पले बिहकशर त 
समु् य्ह�को िवशेष आवश्कतयलयई समबोधन  गनर सथयनी् सतरको सवयिम्व र व्वसथयपनलयई पबदरन ग�रनेछ । ्सको स्लतय 
पयि्मय सरस्यइ पणयलीको पकयर र सह्ोग सं््तमय भर पन�छ ।   

८.११.६.२    'वयश'मय िनजी �ेतको संलगनररय 

खयनेपयनीलयई िविनम् वसतकुो �पमय सवीकयर नग�रएसमम 'वयश' सेवय पवयह �ेतमय िनजी �ेत आकिषरत गरयउन किठन ्िेख्छ  । ्स �ेतमय 
लगयनीकय लयिग सयवरजिनक सोतमय मयत भर पन� हो भने िनधयर�रत ल�्ह�: सेवयको सतर तथय सेवय पह�चँ किहल्ै हयिसल नह�न सकछनर  । ्ि् 
पैसयको मलू्को क्र ग�र्ो भने; खयनेपयनी उदमी, सेवय प्य्क ए वं आपिूतरकतयरह�ले खयनेपयनी सेवय पवयहमय ्थोिचत ए वं पितसपधयर्मक 
व्यवशयि्क अवसरह� ्खेनर सकनेी वयतयवरण  शजनय गनर सिकएमय मयत जनसंख्यको स मपणूर िहससयलयई ््य्ोिचत, ि्गो र भरप्� तवरले 
खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह� पवयह गनर संभव ह�नेछ । 

रमनदिरक कय भ्ह�: 

• सथयनी् आपिूतरकतयर, उ्पय्नकतयर, परयमशर्यतय तथय सेवय प्य्ककय �पमय संलगनय ह�न सकनेि् उप्यु वयतयवरण िनमयरण ग�रने छ; 

• सेवयको गणुसतर तथय वयतयवरण संर�ण समब्धमय िन्म कयननुको पितपय्न ग�रनेछ; 

• म◌जु् य व्वसय्को सबलीकरण एवं न्यँ व्वसय्को िवकयसकय लयिग पयिविधक एवं व्वसथयपक्् सह्ोग उपलबध गरयइनेछ; 

• िनजी �ेतकय मेकयिनकस, उ्पेरक, खयनेपयनी टेकनी्यिस्न, पलमबर तथय िडलरह�लयई तयिलम प्यन ग�रनेछ; 

• सयवरजनक िनजी सयझे्यरीको मोडेल िवकयसकय लयिग ितप�ी् सहभयिगतयको अवधयरणयको अनुसरण ग�रनेछ; 

• खयनेपयनी सरस्यइ �ेतमय सयवरजिनक िनजी सयझे्यरीको अबलमबनकय लयिग मयगर्शरन वय िन्�िशकय त्यर पय�रनेछ; 

• िनजी �ेत एवं नयग�रक समयजको सहभयिगतयको सहजीकरण एवं िन्मनकय लयिग एक िन्यमक तथय सहजकतयर िनकय्लयई िजममेवयरी 
तोिकनेछ; 

• खयनेपयनी सरस्यइ �ेतमय िनजी �ेतको सहभयिगतय अिभवशिद गनर पवेग सजरकह� (accelerators) को सेवय िलन अिभपे�रत ग�रनेछ । 

८.११.६.३   सरसफयइ बजयरीकरम  

सरस्यइ पबधरनकय लयिग सरस्यइ सयमगीह�को सहज उपलबधतयको सिुनि�ततय गनुर अहम सवयल हो  । सरस्यइ बजयरीकरणले मयग ए वं 
आपिूतरको ्बैु प�ह�लयई समबोधन ग्रछ  । अिधकयंश अवसथयह�मय, बसत ुतथय सेवयह�को सहज उपलबधतयले मयगह�को  शजनय ग्रछ  । 
सरस्यइ बजयरीकरणले सधुय�रएको सरस्यइ सिुवधयह�मय गयउँ बसतीह�को ि्गो पह�चँको ध्े् रयख्छ  । सरस्यइ बजयरीकरणले 
घरधरुीह�लयई गयहक तथय िनजी व्यपय�रक सहकम�कय �पमय हे् द उनीह�लयई आ वश्क पन� बसत ुतथय सेवयह�को आपिूतर ग्रछ  ।  लि�त 
गयहकह�ले कसतो बसत ुतथय उ्पय्न चयह्छनर वय ््सकय लयिग कित लयगत ब्होनर सकछन भनेर जय्न ुआबश्क ह�्छ  । ्सथर, सरस्यइ 
बजयरीकरणले मयग र आपिूतरको िवसतयरीकरणकय लयिग सयमयिजक तथय व्यपय�रक ्बैु त◌र त�रकयह� आजमयउन ुआवश्क ह�्छ ।  

 रमनीिरक कय भ्ह� :  

• सरस्यइलयई िवसतयर गनर  सरस्यइ बजयरीकरणलयई मयग र िवतरणको सं्यु मयपनको आधयरमय सरस्यइको मयग र सरस्यइ सेवयकय 
उ्पय्नह� वशिद  गरी पबदरन ग�रनेछ ।  

• समु् य्ह�को मयगमय आधय�रत िविभ्न सतरकय वतरमयन सरस्यइकय सेवय र सोतह� पित संवे्नशील भइ पदितह�को िडजयइन 
ग�रनेछ । जसले सम्को सयथसयथै समु् य्कय स्स्ह�लयई सतरो्नित र ि्गोपनय कय्म गनर सघयउनेछ । 

• हरेक गयउँपयिलकयमय 'वयश' मयक� ट (आवश्क ्� जनशिय सिहतको स्यिनमयटर  वय हयडरवे्र पसल) सथयपनय ग�रनेछ । िनजी उदमी वय 
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व्यपयरीह� इवछुक नह�ने अवसथय भएमय ््सतो पब्ध गयउँपयिलकयले नै िमलयउनेछ ।   

८.११.७  लय्र सय्े्यरी, लय्र उठ्री रथय िवृी् ि््ोपन  

व्यपय�रक प�रपे�्बयट 'वयश' सेवय प्य्कह�को उदशे् प्यर् महसलु वशिद गरी आ नो हयलको लयगत उठयउन ुरहकेो ह�्छ । पुँजीगत 

लयगतसँगै पवूयरधयर िवसतयरको लयगत िमि त सयझे्यरीकय मयध्मले सेवय प्य्क र समु् य्को ्ोग्यनमय सयवरजिनक खचर परूय ग�र्छ । मयनव 

िवकयसको प�रपे�्बयट महसलुको मयध्मले लयगत उठरतीमय कमी ्िेख्छ । ््ही कमी नै खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयह�मय ग�रब 

प�रवयरह�को लयिग अचयकली  मह र् गो पनर जय्छ । खयनेपयनीमय भएको लगयनी पणूर �पमय लयगत उठरतीको �पमय हने� हो भने लयखौ मयिनस 

खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवयको पह�चँ बयिहर ह�नेछनर ।  

लयभगयही समु् य्बयट लयगत सयझे्यरीकय कयरण खयनेपयनी संरचनयह�पितको अपन्व  शजनयमय ्ोग्यन पु् यरतउने िव�यसमय िवगतमय पय् 

सबै खयनेपयनी आ्ोजनयकय मोडयिलटीह�ले लयगत उठरतीकय कुनै न कुनै त◌र त�रकय अपनय इएकय िथए । सयनय  शहरी ए वं सहलगयनी 

आ्ोजनयह�मय सरकयरले ७०% पुँजीगत लयगत ब्हो्रछ भने उपभोययह�बयट ३०% लयगत ब्होन� व्वसथय रहकेो छ  । सरस्यइमय पिन 

सं्यु िजममेवयरी रहकेो छ जसमय ८५% पुँजीगत लयगत सरकयरले र बयँक् १५% उपभोयय वय सथयनी् िनकय्ह�ले ब्होन� गरेकय छनर ।  

्ो मह्वपणूर छ िक  शहरी 'वयश' सेवयह�को सञचयलनमय आिथरक लयगत सं्यु �पमय सयझे्यरी र उप्यु सतरमय उठरती गन� सोचय इले 

्ीघरकयलीन �पमय ि्गोपनय र अपन्वको सिुनि�तय ग्रछ ।  

अ्ततः खयनेपयनी सरस्यइ पणयलीह�बयट ््य्ोिचत तवरले सेवय पु् यरुउं् ैकेही लयगत उठरतीको पिन सिुनि�ततय होसर भ्ने उदशे्कय सयथ 

रणनीितक ्ोजनय गन� िजममेवयरी सथयनी् िनकय्ह�को नै हो  । जनतयलयई खयनेपयनी सरस्य इ सेवय उपलबध गरयउन तथय 'वयश' सशुयसनमय 

सधुयर ल्यउन ्ि् सथयनी् जनपितिनिधह�ले ््सतो ्ोजनय आ नय चनुयवी घोषणयपत मै उललेख गन� संसकयर बसयउन सकने  हो भने ््सतो 

्ोजनय स्ल ह�ने पककय ह�्छ । 

रमनीिरक कय भ्ह�: 

• गयमीण �ेतह�मय लगयनी उठरतीको हयलको ‘उपभोयय ्ोग्यन’को अवधयरणयलयई िनर्तरतय ि् इने छ । घरधरुीमय िमटर सिहतको िनजी 

धयरय जडयन ग्द लिगनेछ । 

•  शहरी तथय गयमीण ्बैु �ेतह�मय सञचयलन तथय ममरतसमभयर खचर पणूर �पेण उठरतीको नीित अिखत्यर ग�रनेछ भने  शहरी 

पणयलीह�मय आिंशक लगयनी उठरतीको हयलको अवधयरणयलयई िनर्तरतय ि्इनेछ । 

• सेवय पवयहको ि्गोपन सिुनि�त गनर  शहर तथय बजयरकय मखु् व्यवसयि्क भयगह�मय नमनुयको �पमय ‘िप-पेड िमटर’ जडयन गन� कय्र 

थयलनी ग�रनेछ । िसकयइकय आधयरमय ््सलयई अ्् भयगमय पिन कमश: िवसतयर ग्द लिगनेछ । 

• िनि�त  शहरी पणयलीह�को लयिग सयमयिजक –आिथरक, भ◌गोिलक, पयिविधक र संसथयगत िवशेषतयकय आधयरमय लिचलो िव�ी् 

सं््तह�कय सयथै उप्यु लयगत सयझे्यरी मोडेलको अनसुरण ग�रनेछ । 

• महसलु पणयली िक्य्ती नमरसर को आधयरमय ग�रबको समेत �मतयको ्य्रयिभत पय�रनेछ । ग�रबह�लयई 'वयश' सेवयह�मय पह�चँ 

पु् यरसउन िवशेष उपय्ह� (उपलिबधमलूक सह्ोग) अबलमबन ग�रनेछ ।  

• पणयली िवकयसको लयिग िवशेष ध्यन ि्इने छ । उपभोययह�को सञचयलन ममरतको िव�ी् भयर घटयउन िडजयइन , सयमयिजक परी�ण र 

सयवरजिनक छल्लह�को पबदरनकय सयथै उप्यु िव�ी् मोडेलको अनसुरण ग�रनेछ ।  
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• सरकयरदयरय उपलबध सोत र पयथिमकतयकय आधयरमय  शहरी �ेतह�मय ्ोहरपयनी पशोधनको लयिग प्यर् लगयनी जटुयउने ए वं  
्ोहरमैलय व्वसथयपनको लयिग उप्यु त�रकय अबलमबन ग�रनेछ ।  

• सेवयप्य्कह�ले आ –आ नो व्य वसयि्क ्ोजनय त्यर गन�छनर , ्ि् िनमयरण प�यतर सह्ोगको आवश्कतय भएमय व्यपय�रक 
्ोजनयको आधयरमय ग�रनेछ । 
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अध्य् नौ 

�ेत्र िवकयस ्ोजनयको लय्र अनुमयन रथय ल्यनी ्ोजनय 

९.१   एकयइ ्र 
्स �ेतगत िवकयस ्ोजनय कय्यर्व्नको अनमुयिनत लयगत एकयइ ्ररेटमय आधय�रत ग�रएको छ । ्ररेट तलकय आधयरमय िलइएको छः 
प्यभवरमी् / दौ्ोिलक अविसथिर 

खयनेपयनी आ्ोजनयह�को लयगत अनमुयन भ◌गोिलक िसथितमय धेरै नै भर प्रछ । तरयईकय िजललयह�मय िनमयरण सयमगीह� र ढुवयनी ससतय 

ह�्छनर जबिक पहयडी तथय उवच- पहयडी िजललयह�मय ि्नीह�को मलू् बढी प्रछ । एउटै �ेतमय पिन आ्ोजनय सथलको ्गुरमतय अनसुयर 

ढुवयनीको ्र धेरै नै वशिध् ह�ने ग्रछ । 

््सैले प््ेक िवकयस �ेतकय िजललयह�लयई तरयई, तरयई-चरेुपहयड, पहयडी र उवच- पहयडी गरी चयर भयगमय िवभयिजत ग�रएको छ । ्ि�णको 

समथर तरयई �ेतमय रहकेय िजललयह�लयई तरयई ; तरयई �ेतको सयथै चरेुपहयड भएकय  िजललयह�लयई तरयई-चरेुपहयड ; महयभयरत पवरत 

 शखंलयको मध्वत� �ेतमय रहकेय िजललयह�लयई पहयडी र महयभयरत पवरत  शखंलयको उवच�ेत तथय िहमयली �ेतमय रहकेय िजललयह�लयई 

उवच- पहयडी वगरमय रयिखएको छ । जस अनसुयर , ्स उदशे्को लयिग तरयई, तरयई-चरेुपहयड, पहयडी र उवच- पहयडी वगरमय कमशः १७ , ५,४१ 

र १२ िजललयह� परेकय छनर । 

�ेत्र पचिलर ्ररे् 

खयनेपयनी आ्ोजनयह�को लयगत अनमुयनह�को िववेषण ग्यर िजललयको भ◌गोिलक िसथितको सयथै िवकयस �ेत अनसुयर पिन िव वरण 

भएको पयइएको छ । अतः पितव्िय लयगत िजललयको भ◌गोिलक िसथितको सयथै िवकयस �ेत अनसुयर िलइएको छ । 

९.२   लय्र अनुमयन 

्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनय कय्यर्व्न गनरको लयिग सनर २०१६ को लयगत मलू्मय अनमुयिनत लयगत लगभग �. ११६५ अवर रहकेो छ र मु् य 

स््ितलयई िलं्य सो लयगत �. २४९१.१ अ बर ह�न आउँछ । ्ो लयगत अनमुयनमय सबै िवष्�ेत , मयइलसटोनह� र िवष्गत कय्र बुँ्यह�को 

सयथै ओभरहडे लयगत समेत समयवेश ग�रएको छ । लयगत अनमुयनको आधयर सनर २०१६ को लयगत मलू्मय र स््ित –लयगत बयिषरक 

आधयरमय सनर २०३० समम स््ित ्र ९.५% को आधयर मयनी त्यर ग�रएको छ । औसत मु् यस््ित –लयगत वतरमयन लयगत मलू्को २.३७ 

गणुय छ । �ेतगत िवकयस ्ोजनय कय्यर्व्नको अविधभरको जनसख्य वशिद्रबयट ह�न आउने जनसंख्यको समबोधन गनर आवश्क पन� रकम 

समेत कुल लयगतमय समयवेश ग�रएको छ । जममय लयगतमय ्ो रकम समेत समयवेश गरी ह�ने कुल लयगतको १५% ओभरहडे खचर अनमुयन 

ग�रएको छ । िव.सं. २०४५ को पशयसिनक संरचनयको आधयरमय बनयइएको पशयसिनक खचर/ओभरहडे खचर १२ –१३% को हयरयहयरीमय रहकेो 

छ । भिवष्मय पशयसिनक संरचनय प�रवतरन ह�ने ह�ँ् य ्ो खचर केही बढेर १५% समम पगुने अनमुयन ग�रएको छ । �ेतगत िवकयस ्ोजनयको खु्  

लयगत ्रको आधयरमय (ओभरहडे खचर बयहके) कुल अनमुयिनत लयगतमय जनतयको सहभयिगतय क�रब २५ पितशत र सरकयर/्यतयको ्ोग्यन 

क�रब ७५% ह�न आउँछ । जनतयको ्ोग्यन िनमयरण कय्रमय मयत गणनय ग�रएको छ ।   
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वतरमयन मलू्को लयगत तथय मु् य स््ितको आधयरलयई ध्यन ि्ई गणनय ग�रएको लयगतको सं�ेप ५ वषर अविधको अ्तरयलमय तलको 

तयिलकयमय ि्इएको छ ।  

रयिलकय १९: वरभमयन मधल्मय �ेत िवकयस ्ोजनयको लय्र अनुमयन  

िस.नं. िवष्  
'वयश' �ेतिवकयस ्ोजनयको लय्र (२०१७–२०३०) 

२०१७–२०२० २०२१–२०२५ २०२६–२०३० जममय लय्र  

१ पह�चँ, उप्ोग (लयभको खपत)  १८४,७९४,८१२   १९२,३२८,३९०  १८७,७४३,१२०     ५६४,८६६,३२२  

२ सेवयह�को सचुय�पन र ि्गोपनय       ८,११५,२००     १०,१०३,५००    १०,१२८,०५०       २८,३४६,७५०  

३ नवीनतय, अनसु्धयन, र पिविध अनकूुलन       १,०७६,५३२       १,४४९,९७०       १,३२६,४४५          ३,८५२,९४७  

४ प्यरवरण, पयनी वशिद  र उ्पय्न    १२,७४८,५००   ११७,१०७,७५०    ९४,९०६,२५०     २२४,७६२,५००  

५ सशुयसन, संसथयगत पब्ध र �मतय िवकयस       ५,८०२,१६४     १०,०१७,८९५       ६,०३४,७७०       २१,८५४,८२९  

६ 'वयश' कूटनीित, �ेतगत एकतीकरण     २०,८००          ३८,०००           ३८,०००             ९६,८००  

    ७ अनगुमन  तथय मलू्य र् कन          ९०३,०००           ९७०,०००          ९७०,०००          २,८४३,०००  

    ८ िनर्तर गणुसतर र सेवय सधुयर        २,३३५,२७६       ७,३२३,३००      ७,९०८,६००        १७,५६७,१७६  

   ९ लै र् िगक समयनतय र सयमयिजक समयवेशीकरण           १२०,०००          ३१८,०००       १५९,०००           ५९७,०००  

 १० िवशषे प�रिसथतमय 'वयश'    ३१,१२४,०३२       २,७२४,६९५     २,४७७,६९५        ३६,३२६,४२२  

 ११ लगयनी, वजयरीकरण र लयगत उठरती        १,८१५,०००       १,८१५,०००     २,७३२,५००          ६,३६२,५००  
जममय लय्र   २४८,८५५,३१६   ३४४,१९६,५००  ३१४,४२४,४३०     ९०७,४७६,२४६ 

्ोजनय अविधमय ह�ने जनसंख्य वशिद  (१.३५%) को 
कयरण बढरने लयगत 

      ८,५१३,०२०    ३३,९४१,९२८    ५४,९६०,७०१       ९७,४१५,६४९  

जममय  २५७,३६८,३३६   ३७८,१३८,४२८  ३६९,३८५,१३१  १,००४,८९१,८९५  

ओभरहडे खचर @१५%    ३८,६०५,२५०    ५६,७२०,७६४    ५५,४०७,७७०     १५०,७३३,७८४  
कुल जममय  २९५,९७३,५८६  ४३४,८५९,१९२  ४२४,७९२,९०१  १,१५५,६२५,६७९  
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रयिलकय २० :  बयिषभक ९.५ % मुदय सफ�िरमय �ेत िवकयस ्ोजनयको लय्र अनुमयन  

िसनं. िवष्  
'वयश' �ेत्र िवकयस ्ोजनयको लय्र (२०१७–२०३०) 

२०१७–२०२० २०२१–२०२५ २०२६–२०३० जममय लय्र  

१ पह�चँ, उप्ोग (लयभको खपत)  २३३,०५४,८२४  ३६६,०२६,७८४  ५६२,४७६,१३७   १,१६१,५५७,७४५  

२ सेवयह�को सचुय�पन र ि्गोपनय  १०,२३४,५२२   १९,२२८,३१९   ३०,३४३,५१७   ५९,८०६,३५८  

३ नवीनतय, अनसु्धयन, र पिविध 
अनकूुलन 

 १,३५७,६७२   २,७५९,४९१   ३,९७४,०२०   ८,०९१,१८३  

४ प्यरवरण, पयनी वशिद  र उ्पय्न  १६,०७७,८३०  २२२,८७१,७९५  २८४,३३७,९८७   ५२३,२८७,६१२  

४४ सशुयसन, संसथयगत पब्ध र �मतय 
िवकयस 

 ७,३१७,४२३   १९,०६५,३९८   १८,०८०,१०५   ४४,४६२,९२६  

६ 'वयश' कूटनीित, �ेतगत एकतीकरण  २६,२३२   ७२,३१८   ११३,८४८   २१२,३९८  

७ अनगुमन  तथय मलू्य र् कन  १,१३८,८२२   १,८४६,०४१   २,९०६,१०९   ५,८९०,९७२  

८ िनर्तर गणुसतर र सेवय सधुयर   २,९४५,१४३   १३,९३७,२२४   २३,६९४,०७१   ४०,५७६,४३८  

९ लै र् िगक समयनतय र सयमयिजक 
समयवेशीकरण  

 १५१,३३९   ६०५,१९७   ४७६,३६२   १,२३२,८९८  

१० िवशषे प�रिसथतमय 'वयश'  ३९,२५२,२१४   ५,१८५,४५७   ७,४२३,१५०   ५१,८६०,८२१  

११ लगयनी, बजयरीकरण र लयगत उठरती   २,२८८,९९६   ३,४५४,१८८   ८,१८६,५३७   १३,९२९,७२१  

जममय लय्र :  ३१३,८४५,०१७  ६५५,०५२,२१२   ९४२,०११,८४३   १,९१०,९०९,०७२  

्ोजनय कय्यर्व्न अविधमय ह�ने जनसंख्य 
वशिद  (वयिषरक १.३५%)को लयगत  

 ११,२२८,९४३   ६६,३४२,०४०   १६७,३४६,५८७   २४४,९१७,५७०  

जममय  ३२५,०७३,९६०  ७२१,३९४,२५२  १,१०९,३५८,४३०   २,१५५,८२६,६४२  

ओभरहडे खचर @१५%  ४८,७६१,०९४  १०८,२०९,१३८   १६६,४०३,७६५   ३२३,३७३,९९६  

कुल जममय  ३७३,८३५,०५४  ८२९,६०३,३९०  १,२७५,७६२,१९५   २,४७९,२००,६३८  
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रयिलकय २१   बयिषभक ९.५ % मुदय सफ�िरमय �ेत िवकयस ्ोजनयको लयि् रवद्क बजे्  

िस.नं. िवष्  
'वयश' �ेत्र िवकयस ्ोजनयको लयि् रवद्क बजे् (२०१७–२०३०) 

२०१७–२०२० २०२१–२०२५ २०२६–२०३० जममय लय्र  

१ पह�चँ, उप्ोग (लयभको खपत) १९६,४६५,५५८   ३३५,६९१,८७९   ५१३,८५०,६७३  १,०४६,००८,११०  

२ सेवयह�को सचुय�पन र ि्गोपनय  २,६१९,१९८   ५,२५२,४३२   ८,४००,३७०   १६,२७२,०००  

३ नवीनतय, अनसु्धयन, र पिविध अनकूुलन  १,४९६,६६०   ३,१७३,४१६   ४,५७०,१२३   ९,२४०,१९९  

४ प्यरवरण, पयनी वशिद  र उ्पय्न  १०,८३०,१४३  १९१,३२३,४४२  २३०,१३८,०१८   ४३२,२९१,६०३  

५ सशुयसन, संसथयगत पब्ध र �मतय िवकयस  ६,९४४,५८३   ८,८८९,४४१   १५,३९५,९५७   ३१,२२९,९८१  

६ 'वयश' कूटनीित, �ेतगत एकतीकरण  २८,९१७   ८३,१६७   १३०,९२५   २४३,००९  

७ अनगुमन  तथय मलू्य र् कन  १,२५५,४०८   २,१२२,९४७   ३,३४२,०२५   ६,७२०,३८०  

८ िनर्तर गणुसतर र सेवय सधुयर   ५५४,३६८   ४,३९८,५४९   ५,०९५,७२६   १०,०४८,६४३  

९ 
लै र् िगक समयनतय र सयमयिजक 
समयवेशीकरण  

 १६६,८३१  ६९५,९७७   ५४७,८१६   १,४१०,६२४  

१० िवशषे प�रिसथतमय 'वयश' ४१,३५४,०५४   ५,९६३,२७६   ८,५३६,६२४   ५५,८५३,९५४  

११ लगयनी, बजयरीकरण र लयगत उठरती   १,३३४,६५२   २,१०१,०६०   ३,८५८,८३२   ७,२९४,५४४  

जममय रवद्क बजे् २६३,०५०,३७२   ५५९,६९५,५८६   ७९३,८६७,०८९  १,६१६,६१३,०४७  

्ोजनय कय्यर्व्न अविधमय ह�ने जनसंख्य वशिद  
(वयिषरक १.३५%)को बजेट 

 २,२७३,८६८   ६,१६३,८०१   ९,४७५,१७२   17,912,841  

जममय २६५,३२४,२४०   ५६५,८५९,३८७   ८०३,३४२,२६१  १,६३४,५२५,८८८  

 

मयिथ उललेख ग�रए अनसुयर �ेत िवकयस ्ोजनयको लयिग लयगत अनमुयनको क�रब ७५% रकम आवश्क प्रछ । तलको तयिलकयमय बयिषरक 

९.५ % मु् य स््ितमय �ेत िवकयस ्ोजनयको लयिग आवश्क बजेट पयँच वषरको अ्तरयलमय ि्इएको छ । ्स ्ोजनयको लयिग क�रब �. 

१६३४.५ अबर बजेट आवश्क पन� ्िेख्छ । 

्ोजनकय मयईलसटोन तथय कय्र बुं्यह�को लयगत अनमुयन अनसुचूी ७ मय ि्एकोछ ।  
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िचत नं.२३: ्ोजनयकय िविदनन िवष् शीषभकह�को लय्रको रुलनयतमक िचत 

 
 

मयइलसटोनह� र िवष्गत कय्र बुँ्यह�को िवसतशत लयगत अनसुचूी ६ मय ि्इएको छ । ्स ्ोजनयको लयिग प््ेक चरणमय आवश्क बजेट 

तलको रेखयिचतमय ्खेयइएको छ । 

िचत नं.२४: ्ोजनय कय्यभनव्नको लयि् पत्ेक चरममय रवद्क बजे् 

 

चर
ण 
- २

 
चर
ण 
- ३
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९.३  ल्यनी ्ोजनय 
्स ्ोजनयको जममय लयगतमय नेपयल सरकयर , िव्शेी ्यतश-संसथय र उपभोययको ्ोग्यन कमशः ५४.५२% , २३.६९% र २१.७४% ह�ने 

अनमुयन ग�रएको छ । हयलकय बषरह�मय 'वयश'�ेतको वयिषरक बजेटमय ्यतयको ्ोग्यन िवसतयरै घटर्ो छ । िवगत ७ आिथरक बषरह�को  

बजेटमय ्यतशसमु् य् तथय नेपयल सरकयरको  ्ोग्यन तलको तयिलकयमय ि्इएको छ । 
रयिलकय २२:  'वयश'�ेत (फोहर मदलय बयहेक) को बजे्मय ्यररसमु्य् रथय नेपयल सरकयरको ्ो््यन (�. अबभमय) 

हयलकय बषरह�मय 'वयश' �ेतको 

बिषरक बजेटमय ्यतयको ्ोग्यन 

िवसतयरै घटर्ो छ। िवगत पयँच 

आिथरक बषरह�को  बजेटमय 

्यतशसमु् य् तथय नेपयल 

सरकयरको ्ोग्यन तयिलकय २९ 

मय ि्इएको छ । 

 

िचत २५: �ेत िवकयस ्ोजनयको रवद्क बजे् रथय हयलको बजे् िविन्ोजन पवरिृ अनुसयरको ह�ने कमी 

 

रिथभक 
बषभ 

जममय 
बजे् 

नेपयल 
सरकयर 

्यररसमु्य् ्ो््यनको दयर 
अनु्यन ऋम नेपयल सरकयर (%) ्यरर समु्य् (%) 

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 
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९.४ �ेत िवकयस ्ोजनय कय्यभनव्नको लयि् रवद्क िनमयभम सयमगी र शिमकको अनुमयिनर 

िववरम 
हयल 'वयश' आ्ोजनयह� तथय कय्रकमह�मय  लयगेकय िनमयरण सयमगी तथय  िमकह�को आधयरमय ्स ्ोजनयको कय्यर्व्नको लयिग 

आवश्क मखु्-मखु् िनमयरण सयमगीह� , जसतै ढंुगय , िगटी , बयलवुय , िसमे् ट , ्लयमे छड र पयइप ; तथय ्�/ अ्�  िमकह�को अनमुयन 

त्यर ग�रएको छ ।  

रयिलकय २३: �ेत िवकयस ्ोजनय कय्यभनव्नको लयि् रवद्क िनमयभम सयमगी रथय शिमकह�को अनुमयिनर िववरम  

क.सं. सयमगी िववरम एकयइ 
अविधको लयि् रवद्क 

जममय 
२०१६-२०२० २०२१-२०२५ २०२६-२०३० 

१ ढंुगय घ.मी. ९१८,७३९ ४३५,३४६ ५४१,६११ १,८९५,६९६ 

२ िगटी घ.मी. ५२२,७६७ ५५७,३३८ ६०९,८५६ १,६८९,९६२ 

३ खसो बयलवुय घ.मी. ५८९,२३७ ४७०,८३६ ५१७,३९५ १,५७७,४६९ 

४ िसमे् ट बोरय ६,५४६,०५० ६,०८४,११६ ६,५९१,५२१ १९,२२१,६८७ 

५ ्लयमे छड के.जी. ६५,११८,५१६ ८४,५२७,८४२ ८३,७३९,०४७ २३३,३८५,४०५ 

६ पोिलिथन पयइप मी ८२,५६४,८११ ३६,२१६,९२८ २६,६५८,४१५ १४५,४४०,१५४ 
७ धयतजु्् पयइप मी १७,९८८,९२० ९,९६८,९२८ ९,०७९,९०६ ३७,०३७,७५४ 
८ िविभ्न ि्िटंगसह� संख्य ४,०३४,६३२ १,५०३,५९९ १,२४७,८२० ६,७८६,०५० 
९ ्�  िमक संख्य ५,८६४,२४४ ५,१४८,५५४ ४,९४५,५५१ १५,९५८,३४९ 

१० अ्�  िमक संख्य ४८,३४२,३२७ २१,४८८,३३९ २१,१४३,९६८ ९०,९७४,६३३ 

९.५ खयनेपयनी र्ोजनय सञचयलनको लयि् रवद्क जनशिय 

�ेत िवकयस ्ोजनयको अ्््मय खयनेपयनी आ्ोजनयह�को सञचयलन , ममरत तथय समभयरको लयिग आवश्क पन� जनशियको प�रमयण 

िनमनयनसुयर अनमुयन ग�रएको छ ।  अनमुयिनत जनशिय तलको तयिलकयमय ि्इएको छ । 

रयिलकय २४: �ेत िवकयस ्ोजनयको अनत्मय खय.पय.र. सञचयलनको लयि् रवद्क जनशिय 

जनशियको िववरम रवद्क संख्य जनशियको िववरम रवद्क संख्य 

क. पयिविधक जनशिय   ख. पशयसिनक जनशिय   

ममरत समभयर कय्रकतयर २८४९३ कय्यरल् सह्ोगी १००० 
िमटर �रडर २१०० कय्यरल् सहय्क १०५० 
खयनेपयनी सहय्क टेिकनिस्न ५२५० सटोर िकपर १०५० 
पलमबी् िनरी�क १०५० करसहय्क  १५५० 
ओभरसी्र ८५० लेखयपयल १०५० 
िसिभल इि्जनी्र ३००   
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अध्य् ्श  

�ेत िवकयस ्ोजनयको कय्यभनव्न  

्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनय तीन चरणमय कय्यर्व्न ग�रनेछ । ्ो ्ोजनयको सम्यविध ि्गो िवकयस ल�्को सम्यविधसँग मेल खयनेगरी 

िमलयइएको छ ।  

१०.१  पिहलो चरम (२०१७–२०२०)  

१०.१.१  अवधयरमय्र चरम (२०१७)  

्ो पिहलो चरणको बीचमय SDP लयई सही सम्मय कय्यर्व्नमय लैजयन िनमन िविभ्न अव्वह�को सिुनि�ततय गनुर आवश्क छ ।  

�ेत्र ्ोजनयको सवीकर िर: ्ो ्ोजनय आ.व. २०७४/७५ ्िेख कय्यर्व्नमय लैजयनकय लयिग सनर २०१७ समम सवीकश ितको चरण पयर गन� 
अपे�य ग�रएको छ  । ्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनयको कय्यर्व्नले नेपयल सरकयर र सरोकयरवयलयह�को बीचमय िजममेवयरी र आपसी 
जवय््िेहतयकय आधयरमय आबदतय र सयमयञजस्ले ्स �ेतको लयिग एउटय रणनीितक मह्व रयख्छ ।  

�ेत्र िवकयस ्ोजनयको कय्यभनव्नको लयि् संसथय्र य्वसथय : ्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनय समपय्नको लयिग खयनेपयनी तथय 
सरस्यइ समबद म्तयल्को नेतश् व्य्ी भिूमकय ह�नेछ ।  

कयनुनी, नीिर्र रथय सञचयलन म्यनुअल : न्यँ 'वयश' नीित र ऐनको त्यरी, िन्मनकयरी िनकय्को सथयपनय, �ेतगत िवकयस ्ोजनय 
कय्यर्व्नको लयिग सञचयलन म्यनअुल त्यरी आि् ्ो  अवधयरणयगत चरणमय समप्न ग�रनेछ । ्ी मयिथ उिललिखत त्यरीले ्ो �ेत 
िवकयस ्ोजनयलयई रयिष्् पयथिमकतय अन�ुप आवद एवं सयमञजस्ीकरण  गनर सघयउ पु् यरतउन सकने छनर ।  

�ेत्र �मरय : �ेतगत िवकयसको स्लतय ए वं कय्र समपय्न सधुयरकय लयिग सरोकयरवयलयह�को �मतय अिभवशिद अप�रहय्र प� हो  । 
्स चरणमय �ेमतय अिभवशिदकय कय्रकमह� स�ुवयत ग�रनेछ । 

्ोजनय, अनु्मन र मधल्यङ्कन पमयली : 'वयश' सेवयह�को लयिग �ेतगत ्ोजनय, अनगुमन र मलू्य र् कन पणयलीको िवकयस गरी 
सञचयलन ग�रनेछ । ्सको अथर के्् र सथयनी् सतरको व्वसथयपन सचूनय पणयलीको िडजयइन, सचूनय स र्कलन र पितवे्न गन� व्वसथय 
ग�रनेछ ।  

�ेत्र सय्े्यरसँ्  सं्ौरय : मखु् �ेतगत संसथयह� र िवकयस सयझे्यर संसथय तथय गैर सरकयरी संसथयह� समेतले संझ◌तय गरी �ेत 
िवकयस ्ोजनयको आधयरमय आ नो कय्यर्व्नको रणनीितह�लयई िन्�िशत गन�छनर । �ेत िवकयस ्ोजनयको ग्तव् र आबदतयको लयिग 
खयनेपयनी तथय सरस्यइ समबद म्तयल् र मखु् संसथयह�, िवकयस सयझे्यर समेतकय बीचमय समझ्यरीह� ग�रनेछ ।  

समनव् : �ेत िवकयस ्ोजनयलयई कय्यर्व्न  गन� मयगर्शरन गनर 'वयश' �ेतगत सम्व्को संरचनयमय िवष्गत कय्र समहूह�लयई 
Streamline गरी ितनीह�को कय्रमय चसुततय ल्यइनेछ । ्ी कय्र समहूह�को कय्रशतर र सञचयलन कय्रिविधमय संशोधन ग�रनेछ ।  

िवकयस र्ोजनयह�मय रबदरय : सबै न्यँ आ्ोजनयह� र हयल कय्यर्व्नमय जयन लयगेकय आ्ोजनयह� समते �ेत िवकयस 
्ोजनयको खयकयिभत आबद ग�रनेछ जसले ती आ्ोजनयह� रयिष्् पयथिमकतयसँग जोडी �ेत िवकयस ्ोजनयको रणनीित र पदितह�लयई 
सिुनि�त गन�छ ।  

�ेत्र ल्यनी रमनीिर : �ेतगत लगयनी रणनीित अनसुयर खयनेपयनी तथय सरस्यइ समबद म्तयल्, रयिष्् ्ोजनय आ्ोग, अथर 
म्तयल् र अ्् समबि्धत सरकयरी िनकय्ह�ले सरकयरको सोतबयट र िवकयस सयझे् यरह�ले ्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनयको लयिग िव�ी् 
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ाेक ष्�ास कासना�ा 
स्ी�ृषत �ाशेढुङगा २०२५ 

 

�ाशेढुङगा २०२० �ाशेढुङगा २०३० 

 
�ाकामन्कन चरण         
२०१७-२०२० 

पषहला चरण: �ाकामन्कन �ाकम�म 
तकारी 

सह-लगानी 
षनणमक�ा�ा 
लाषग ष्�ास 
साझे्ार सषहत 
संकु� लेखासाखा  

सह-लगानी 
षनणमक�ा लाषग 
ए�ल षन�ाक 
लेखासाखा  

 
सकं�ु लगानी सझंौता (JFA) 

तकारी चरण 
२०१७ 

सह-लगानी (ए�ल खाता �णाली) ामता 
 षभ्षृ��ा लाषग �ाष �ृसना 

पषहला चरण (२०१७-२०) 

�ाकामन्कन 

समानानतर लगानी (डाषलडार, फणडबाडम…) 

ाेक ष्�ास कासना�ा स�ु्ात�ा  ्धारणााम� स�कम 

सोत खोजनेछनर । सबै �ेतगत ्ोजनय र बजेट आ.व. २०७३/७४ ्िेख 'वयश' �ेतगत कय्रकमह�मय पितिबिमबत ग�रनेछ भने खचरको 
Modalities िभ्न-िभ्न ह�न सकनेोछनर ।  

१०.१.२  पिहलो चरमको लयि् बय� सहय्रय रथय सहकय भ् सं्ौरय  

िचत २६ : �ेत िवकयस ्ोजनय सु�वयरको अवधयरमयतमक सक�म 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०.१.३  कय्यभनव्न चरम (२०१७ – २०२०) 

सरकयर सँगको पवूर सहमित वय समझ◌तय भए बमोिजमको भ◌गोिलक �ेत, िनधर�रत ल�्, िविध, त◌र-त�रकय ए वं ढयँचयमय �ेतगत िवकयस 
सयझे्यरह� आ्ोजनय वय कय्रकमह� सञचयलनमय जटुरनेछनर ।  

१०.२   ्ोसो चरम  (२०२१–२०२५) 

�ेतगत सशुयसन, संसथयगत सधुयर, िव�ी् र लगयनीको ि्गोपनय, �ेतगत �मतय िवकयस र �ेतगत कय्रसमपय्न जसतय नीितगत मदुयह�मय 
केि््त नीितगत छल्ल, सं्यु िववेषणय्मक कय्र पदितले �ेतगत िवकयसलयई ्ोग्यन पु् यररउनेछ ।  

१०.३   रेशो चरम (२०२६–२०३०): 

पिहलो चरणको सम्यविधमय आधयरभतू कभरेज लगय्त पणयली र सेवयह�को सतरो्नितले आधयरभतू सतरको सेवय पय् ग�रनेछ भने ्ो ो 
चरणमय ्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनयले िनधयर�रत गरेको बयटोमय सञचयलन ह�ने अवसथयमय ह�नेछ ।  ््ही अनसुयरको �ेतगत �मतय िवकयस 
ग�रनेछ । सबै कय्रिविध, मयनक र पदित पितवे्नकय सयथसयथै नीित, कयननुी खयकय र औजयरह� त्यर भइ पणूर�पमय कय्यर्व्नमय 
आउनेछनर ।  

्सैले तेसो चरणमय उवच सतरको सेवयह� संभव भएसमम धेरै जनसंख्यलयई पु् यरखउने प्यस ग�रनेछ । ्ो 'वयश' �ेत केही मह्वयकयं�ी 
आ्ोजनय कय्यर्व्नमय जसतै थोक खयनेपयनी पणयली, जलयश््यु पणयलीह�, पशोधन सिुवधयसिहतको  ढल सञजयल िनमयरण र पभयवकयरी 
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अनगुमन, िनगरयनी र समगमय �ेतगत नितजयह� पयि्मय सिुनि�ततयको लयिग  संलिगन ह�नेछ । िविभ्न िव�सनी् लगयनीकय ढयँचयह�को 
खोजी, िवकयस एवं सथयिपत ग�रने छ जसले ्ो �ेतलयई सव:स्ूतर सञचयिलत ह�न सह्ोग पु् यर्यउनेछ ।  

१०.४    सञचयलनको वयिषभक ्ोजनय – वयिषभक िवकयस ्ोजनय:   

्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनयमय उिललिखत कय्र बुँ्य र मयइलसटोनह�को वयिषरक कय्यर्व्नको लयिग एउटय िवसतशत कय्र ्ोजनयको िवकयस 
ग�रनेछ । सबै �ेतगत िनकय्ह� र सयझे् यरह�को वयिषरक ्ोजनयले लि�त गरेकय उपलिबधह�को समी�य बयिषरक रयिष्् 'वयश' �ेतगत 
समी�यमय ग�रनेछ ।  बयिषरक रयिष्् 'वयश' �ेतगत समी�यको आधयरमय अक� चरणमय जयनभु््य पिहले ्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनयलयई प््ेक 
चरणको अ्तमय अदयविधक ग�रनेछ ।  

१०.५   जोिखम र न ध्नीकरमकय उपय्ह� :  

्ो �ेतगत िवकयस ्ोजनय कय्यर्व्नकय कममय  आ्त�रक र बय� जोिखमह� उ्प्न भई  ्सको कय्रसमपय्न र पभयवकय�रतयमय धककय 
पु् यरकउन सकनेयछनर । ती जोिखमह� र ््नूीकरणकय उपय्ह� तल ि्इएको छ ।  

रयिलकय नं. २५: ्ोजनय कय्यभनव्नकय जोिखम र न ध्नीकरमकय उपय्ह� 

जोिखम संदयय्रय असर न ध्नीकरमकय उपय्ह� 

रनर�रक: ्स िवकयस ्ोजनयमय प�रकलपनय 
ग�रएको �ेतगत सधुयर र न्यँ कयननुी र नीितगत खयकय 
लयग ूगनर रयजनीितक इवछयशियको कमी  

 
 
कम 

 
 
उवच 

�ेतगत सधुयर र 'वयश' नीित, ऐन र िन्मयवलीको सवीकश ितको 
लयिग सम्मय नै र पभयवकयरी लवी गन�  

�ेतगत संसथयह� िनर्तर �पमय टुिकनु, तीनको 
भिूमकय र िजममेवयरीमय ्ोहोरोपनय र संघी् संरचनयमय 
'वयश' संसथयह�को भिूमकय असप�  

उवच उवच सप� भिूमकय र िजममेवयरी सिहतको सम् सीमयबद संसथयगत 
कय्यर्व्न खयकयको िवकयस र सञचयलन गन�  

�ेतगत संसथय र व्वसय्ीह�को अप्यर् संसथयगत र 
व्वसथयपक्् �मतय  

कम उवच �मतय अिभवशिद  ्ोजनयको त�ु्तै कय्यर्व्न गन�;  शहरी 
'वयश' चनु◌ित र अ्् �ेतगत िवष्ह�कय पयथिमकतयह� 
संबोधनयथर िव�सनी् �ेतगत व्वसय्ीह�को िवकयस गन�  

�ेतगत ्ोजनय कय्यर्व्नको लयिग बजेट तथय 
पभयवकयरी िव�ी् रणनीितको अभयव 

उवच उवच िव�ी् पवयह गैर सरकयरी संसथय समेतको बयिषरक Tracking 
गन�   

वय� :  
लयमो आिथरक अिसथरतय  

मध्म मध्म �ेतगत ्ोजनयमय 'वयश' सेवयह�लयई आधयभतू आवश्कतय 
र मयनव अिधकयरको �पमय िलन िन्तर अवसथयको समी�य 
गरी िनर्तर Influence गन�  

सथयनी् सतरको चनुयवमय िढलय कम मध्म सथयनी् िनकय् र 'वयश'–सीसीह� समतेको �मतय 
अिभवशिद  र सबलीकरण गन� 

्शेको केही भ–ूभयगमय शयि्त सरु�यमय हयस मध्म मध्म शयि्त सरु�य िबिगएको अवसथयमय �ेतको ध्यन आकिषरत 
गरी जनतय–केि््त िवकयसको अवधयरणय अनसुयर कमरचयरी 
र व्वसय्ीह�को सरु�यमय ध्यन ि्ने 

बयरमबयर ठूलो सतरको पयकश ितक िवप्र आउने कम उवच िवप्रको पवूर त्यरी, उदयर र जोिखम ््नूीकरण गन� 
समु् य्ले पितरोध गनर सकनेउ पदितको िवकयस गन�  
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जोिखम संदयय्रय असर न ध्नीकरमकय उपय्ह� 

िव� अथरत्तमय आएको अिसथरतयले वय� 
सह्ोगको बहयवमय पन� असर र िश�य, सवयसस् जसतो 
अ्् �ेतको पयथिमकतय आि् 

कम उवच 'वयश'को रयिष्् Goal पयि्को लयिग िवकयस सयझे्यरह� 
लयई बजेट सह्ोगको लयिग सिुनि�त गनर लगयउने  

१०.६   समी�य र सशंोधन 

१०.६.१   �ेत्र कय भ्समपय्न  

म्तयल् अ्तगरत �ेतगत �मतय अिभवशिद एकयइले वयिषरक �ेतगत कय्रसमपय्न पितवे्न त्यर गन�छ र सरकयरी, सरोकयरवयलयह� र िवकयस 
सयझे्यरह�लयई जयनकयरी गरयउनेछ  । ््नूतम आवश्कतयको �पमय वयिषरक �ेतगत कय्रसमपय्न पितवे्नमय मयइलसटोनको आधयरमय 
वषरभ�रको पगित लेखयजोखयको सटर्यणडडर खयकयमय पवूर िनधयर�रत वयिषरक ल�्, सं�पे  र उपलिबध समयवेश ह�नपुन�छ ।   

१०.६.२    बयिषभक समी�य 

बयिषरक �ेतगत कय्रसमपय्नको आधयरमय सबै �ेतगत संसथयह�को बीचमय एउटय बयिषरक समी�य अ्ोजनय ग�रनेछ  र ्ो समी�यले �ेतगत 
िवकयस आ्ोजनयको कय्रसमपय्नमय सं्यु �पमय लेखयजोखय गनुरको सयथै आगयमी बषरको बयिषरक कय्र ्ोजनयको समते लेखयजोखय गन�छ । 

१०.६.३    मध्यविध समी�य 

सनर २०१८ को अ्तितर पिहलो चरणको मध्यविध समी�य बयिषरक �ेतगत समी�यको �पमय ग�रनेछ जसले �ेतगत ्ोजनयको पगितको बयटो 
र �ेतगत िवकयस ्ोजनयमय सझुयवह�लयई समय्ोजन गन�छ ।  

१०.६.४   �ेत िवकयस ्ोजनयको संशोधन 

सनर २०२० (पिहलो चरणको पयँच◌ वषर) मय �ेतगत संसथयह� समतेको संलिगनतयमय ्सको समी�य ग�रनेछ । समी�यमय आएकय सझुयवह�को 
आधयरमय �ेतगत िवकयस ्ोजनयमय अक� पयँच वषर (२०२१–२०२५) को लयिग संशोधन ग�रनेछ ।    
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अध्य् एघयर 

दोिलको पयनी  

नेपयल पित व्िय पयनी  उपलबधतयकय िहसयबले धनी रहकेो छ भनेर लयमो स्म्िेख भ्ने ग�रएको छ । आगयमी ि्नह�मय थप सधुयर गनर 
सिकएन भने पिन हयलकै िसथितलयई कय्म रयिखरहन सकन ुपिन भिवष्मय उवच जनसंख्य वशिद, औदोिगक्करण, िव�व्यपी तयपकम वशिद र 
जलवय् ुप�रवतरनकय कयरणले पयनीको ्बयब ह�ने प�रपे�्मय ठूलै उपलिबध मय्न ुपन� ह�्छ । नेपयल 'वयश' �ेतको उदशे् नेपयली जनतयलयई सध� 
अ््�ुम, सलुभ र िक्य्ती खयनेपयनी तथय सरस्यइ सेवय सिुवधयह� उपलबध गरयउने उपय्ह�को खोजी, िवकयस र अबलमबन गनुर नै हो ।  

११.१   रयजय पयनीको िव�य्यपी प�र�द् 

अनसु्धयनकतयरह�ले (Joint Program on the Science and Policy of Global Change, MIT, 2014) भिवष्वयणी गरेकय छनर िक 
सनर २०५० समममय िव�को आधयभ््य बढी जनसंख्य पयनीको उपलबधतयकय �ि�ले चयप्यु �ेतमय बयँवन ुपन�छ  र क�रब एक अबर वय सो 
भ््य बढीलयई प्यर् पयनीको सोत उपलवध ह�ने छैन ।  

११.१.१   रयजय पयनीको दण्यर  

तयजय पयनीको अथर िपउन ्ोग् पयनी भ्ने होइन । ्ो पयकश ितक �पमय पशसवीको सतहमय िहउँको महय्शेी् खणडह�, िहमयवछयि्त भभूयगह�, 
िहम न्ीह�, िहमटयकुरय, िहमशलै, पोखरी, तयल, न्ी र खोलयह� लगय्त भिूमगतपयनी जलभशतको �पमय र भिूमगत पवयहको �पमय रहकेो 
ह�्छ । तयजय पयनीमय सयधयरणत्य निुनलोपन र अ्् घिुलत ठोस प्यथरह� पिन ््नू रहकेो ह�्छ । ्ो समू् ्को पयनी र खयरय पयनीभ््य िभ्न 
ह�्छ । पय्श:, सतहको तयजय पयनी र भिूमगत पयनी कुनै न कुनै िकिसमको शदुीकरण नगरी िपउन्ोग् ह�ँ् नै िकनभने ्ो पयनीमय रसय्न वय 
जैिवक प्षूण ह�ने ग्रछ ।  

तयजय पयनी नवीकरणी् र अिन्् तर प�रिमत (सीिमत) पयकश ितक सोत हो । ्सलयई केवल जलचकको पिक्यदयरय पिूतर गनर सिक्छ । तथयिप, 
पयकश ितक �पले पिूतर ह�नेभ््य बढी तयजय पयनी उपभोग गरेमय ्सले सतह र जमीन मिुनको भणडयरमय तयजय पयनीको कमी ल्यई वयतयवरणलयई 
गमभीर �ित ग्रछ । पयनीको समपणूर िपणड मध्े केबल २.९% मयत तयजय पयनीले ओगटेको छ । ्ो मध्े धेरैजसो (१.७५–२.०%) िहमशलै र 
िहमन्ीह�को �पमय रहकेो छ जो पह�चँिभत छैननर, केवल ०.६% मयत िपउन ्ोग् रहकेो छ (िवक्पेिड्य, २०१६) । 

११.१.२   रयजय पयनीको दिवष् 

जनसंख्य वशिद, जीवनको प््यशयमय वशिद, पितव्िय पयनीको  उप्ोगमय वशिद र जलवय् ुप�रवतरनको असर वय िव�व्यपी तयपकम वशिद, 
जसकय कयरणले िहमन्ी र िहम टयकुरयह� िनर्तर पिगलरहकेय छनर र तयजय पयनीको उपलबधतय घट्ो कममय  रहकेो छ । िव� ब�कले तयजय 
पयनीको प्यरवरणलयई जलवय्ु प�रवतरनले गरेको असरह�लयई तीन अ्तरसमबि्धत त्वह�को समब्धमय व्यख्य गरेको छ : क) पयनीको 
गणुसतर ख) पयनीको मयतय र ग) पयनीको सम् । एउटयमय प�रवतरन आएमय अ््मय पिन प�रवतरन आउनेछ । िवकयसको कम सँगै  शहरीकरण र 
जनसंख्य वशिदले पयनीको अ््िधक प्षूणमय सघयएको छ । जलयश्ह�को अ््िधक प्षूणले जलयश्ह�मय जलकुमभी वनसपतीह�को 
वशिद ह�न गई तयजय पयनीकय ती भणडयरह� नै िवनयश ह�न सकछनर ।  

जनसंख्य वशिदको गित र पयनीको उपभोगको ढयँचयमय भएको वशिदले ्ो अवसथयलयई झनै िवकरयल गरयउनेछ । पयनीको अभयव बढ् ैजयनयले 
भिवष्मय मयनव समयजले थप क�ह� ब्होनुर पन�छ । ्सले सरस्यइकय प््ेक आ्यमह�लयई असर गरी समग सवयसस् र उ्पय्न �मतयमय 
समते असर गन�छ । भिवष्को िसथितलयई �ि�गत गरी ्स �ेत िवकयस ्ोजनयले हयरो  शहर र बसतीह�को खयनेपयनी सोतह�को पचरुतयको 
�ि�ले जनसंख्य धय्न सकने  �मतयको अध््न गनर सझुयएको छ । केवल ्ी त◌रत�रकयले मयत हयरय  शहर र बसतीह�लयई ि्गो, उ्पय्नशील 
र ्सटयउँ्ो बनयउन सिक्छ । ्सकय अलयवय, पयनीकय सोतह�को ससंुगत बयँड्यड र पभयवकयरी जलसंर�ण पदितह�ले नेपयलको पयनीको 
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मयँगलयई लयमो सम्समम पिन व्वसथयपन गनर सिकनेछ । हयरो प्यरवरणलयई वै�यिनक �पमय व्वसथयपन गनर र बिुदम�यपणूर पयनीको ्ोहन 
गनर सिकएमय ्सले नेपयलको लयिग पककै पिन ्ीघरकयलीन �पमय ि्नि्नै िव�व्यपी �पमय पयनीको संकट पगयढ भई रहकेो प�रपे�्मय थोक 
खयनेपयनी िन्यरत गन� सोच एक अनकूुल ्ोजनयमय प�रणत ह�न सकने छ । प्यरवरणलयई छुटै  िवष् शीषरकको �पमय अगयिड बढयउँ् ैअबकय 
ि्नमय नेपयल 'वयश' �ेतले ््स ि्शय त र्  ध्यन केि््त गरोसर भ्ने अपे�य ्स �ेतगत ्ोजनयले रयखकेो छ ।  

११.२    पयनीको िन्यभर : संदयय्रय, बजयर र िन्यभरकय रौरर�रकयह� 

मयिथ छल्ल गरे अनसुयर  भिवष्को तयजय पयनीको िसथितमय ध्यन ि्ँ् य नेपयलमय पयनी िन्यरतलयई पधयनतय ि्न सिकने िसथित भने छैन । तर 
पिन, सीिमत भएपिन तयजय पयनी नवीकरणी् सोत हो र पकश ितको वर्यन हो । ्ो सोतको बयँड्यँड ग्यर जहयँकय भएपिन पयनीको खोजमय रहकेय 
मयनव समु् य्ह�लयई तलुनय्मक र आपसी लयभकय िसदय्तमय सोतह�को सीिमततय र ि्गो उप्ोगमय ध्यन पु् यरजउनु पन� ह�्छ ।  

भिवष्मय िव�व्यपी पयनीको ्बयब र अभयवको अवसथयलयई पवूयरभयस ग्द संसयरभ�र नै आ-आ नो जल संपभतुयमय ध्यन ि्न थयिलएको छ । 
्स कममय नेपयलले पिन मयनव तथय वयतयवरण सवयसस्को र�य एवं सोतह�को संर�णलयई आधयरकय �पमय िलँ् ैतयजय पयनीको संर�ण र 
जल संपभतुय सिुनि�त गनरकय लयिग नीित र रणनीितको मस्◌् गरी कय्यर्व्न गनर िढलयइ गनुर  ह�ँ् नै । ्सतो रयिष्् संर�ण रणनीितले हयरो 
भिवष्को खयनेपयनी सरुि�त बनयउने उदशे्को प�पोषण मयत ग्दन, मलुकुको आ नय सोतह� मयिथको सयवरभ◌म िन््तणको आधयर प्यन 
ग्रछ । पयनीको िव�व्यपी चयपको प�रपे�्मय ्सतो संर�ण रणनीितले हयरो आ नो मयत सवयथर हनेर खोजेको अथर िकमयथर लयगने छैन ।  

११.२.१   पयनी िन्यभरको लयि् संदयवनय  

नेपयलको िहमयल्, िव�को सव�वच िशखर “सगरमयथय”, वय “मयउणट एभरे�” तयजय खयनेपयनीको रयरो सोत ह�न सकनकुय सयथै पयनी िन्यरतकय 
लयिग रयरो “बयणड” नयम ह�न सकनेसछ । िव� बजयरमय पककै पिन ्सको छुटै मह्व ह�नेछ । ्सकय अित�रय, नेपयलभ�र खिनज लवण ्यु 
पयनीकय धेरै मलूह� छनर तर अनपु्यु सथयनमय रहकेय कयरणले अिधकयंशत: उप्ोग िवहीन छनर ।  

नेपयलमय िहमन्ी, िहमिशखर, र मलूह�बयट कित मयतयमय स्य पयनी उपलवध ह�ने ग्रछ भनी अिहलेसमम लेखयजोखय ग�रएको छैन र अिबरल 
�पमय खरे गइरहकेो छ । ्ी मह्वपणूर सोतह�को उप्ोगको बयरेमय भरप्� तस्य र् क छैन । ्स �ेतगत िवकयस ्ोजनयमय सोतह�को 
नकसय र् कन गन� पसतयव ग�रएको छ जसले पयनी िन्यरतको लयिग कित संभयवनय छ ्खेयउँनेछ । केबल बसतीह�को निजक र सो भ््य उचयइमय 
रहकेय सोतह� मयत खयनेपयनीको लयिग सथयनी् �पमय उप्ोग ग�रएको छ र बयँक् रहकेो ठूलो मयतय न्ीको �पमय ब र् गयलको खयडीमय 
िमिसन पगु्छ ।  

११.२.२   पयनी िन्यभरको लयि् संदयय् बजयर  

परमपरयगत �पमय पयनी व्यपयर गन� वसत ु िथएन । तर िव� व्यपयर सं र् गठनको आगमन प�यतर पयनीलयई पिन  वसतहु�को सचूीमय समयवेश 
ग�र्ो (www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_e.htm) । ्हयँ डिबलन िसदय्त (१९९२) को समरण गनुर 
पिन सय््िभरक ह�्छ, जसको च◌थो िसदय्तले भ्छ: “पयनीकय सबै पित सपधयर्मक उप्ोगह�मय आिथरक मलू् रहकेो ह�्छ ््सैले ्सलयई 
आिथरक बसतकुय �पमय ह�ेरन ुप्रछ” । ्दिप  बजयर टयढय भएको खणडमय ्ो नय्यमलूक भने नह�न सकछ । ब र् गलय्शे बयहके नेपयलकय सबै 
िछमके्ह�ले िहमयल्को पयनीमय पह�चं रयख्छनर । ््सकय वयबजु्  पिन भयरत र ब र् गलय्शेकय लयखौ मयिनस खयनेपयनीको अभयव 
झेिलरहकेय, तर आिथरक उ्नितकय िहसयबले ि्नि्नै अगयिड बिढरहकेय छनर । ि्नीह�लयई ते ो पयथिमकतयको बजयरको �पमय हनेर सिक्छ ।  

िव�को पयनीको अभयव भएकय खयडी मलुकुह� जसको आिथरक संभयवनय बढी छ, ितनीह�लयई िदती् पयथिमकतयको  बजयरको �पमय हनेर 
सिकनेछ । नेपयलबयट तलुयनय्मक �पमय टयढय भएतय पिन ितनीह�को आिथरक �मतयले ग्यर िव�को सबभ््य अगलो सथयनबयट आ्यतीत 
पयनी िपउन सयमस्र रयख्छनर । ितनीह�ले ्सलयई अवसर , गवर र मिहमयकय �पमय िलन सकछनर । ्ो केबल पबदरन, आिथरक कूटनीित, र 
व्वसथयपन सीपको िवष् हो र ्ो सीप नेपयली उदोगीह�सँग ह�नपुन�छ । ््ो ि्न धेरै टयढय छैन जब कयलय प्थरको निजक वय कयलय पहयड 
वय एभरे�को आधयर िशिवर नयमचेमय सडक पगुछ, समु् को सतहभ््य ४००० िमटर मयिथको सथयन जहयँ धेरै चचुरुय र एभरे� समेतबयट 

http://www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_e.htm�
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िहमन्ीह� िहउँ पगलेर खसने ग्रछ । नेपयलको लयिग अमलू् पयनी िन्यरत गनर उ�र–्ि�ण िहमयल् पयर गन� रेलवे र रयजमयगर िनमयरणको 
प�रकलपनयले िछमेक् चीन र भयरतमय पिन खयनेपयनीको िन्यरत िवसतयर गनर सिकने संभयवनय ्िेखन थयलेको छ ।  

सीिमत नै भएतय पिन, पयनी िन्यरतको मखु् बजयर भनेको िछमेक् ्शे चीनको अपयर कमप्टुर म्रबोडर उ्पय्न �ेत र अ्् उवच पिविध्यु 
उदोगह�, जहयँ अित नै स्य पयनीको ज�रत ह�्छ, लि�त गनर सिकने संभयवनयको खोजी गनुर प्रछ । चीन हयल कमप्टुर उ्पय्न गन� िव�को 
सबैभ््य ठूलो ्शे भएको छ । कमप्टुरको Wafers उ्पय्नको लयिग तयजय पयनीको आवश्कतय प्रछ । पिहलो पण आउँछ ्े�र िक्य्ती 
र नय्यको । नेपयललयई चीनसँगको रेलवे सञजयलले जोडे पिछ ढुवयनीको लयगतमय उललेखनी् �पमय कमी त आउलय तै पिन नेपयली पयनी 
िन्यरतकतयरह�ले क्यनडय वय अलयसकयबयट जहयज मय र् त आ्यतीत पयनी वय पशोिधत समु् ी पयनी सँग पितसपधयर गनुर अवश्मभयवी छ । 
हयलकय ि्नमय समु् ी पयनी पशोधनको लयगत चकद  भएतय पिन पिविधको िवकयसकय सयथै ्ो लयगत घटर् ैजयन सकछ । 

िव� पयनी आ्ोगले समु् को पयनीलयई अलवणीकरण गरेर खयनेपयनीकय सयथसयथै अ्् औदोिगक उप्ोगको लयिग धेरै िक्य्ती ह�ने ्खेकेो 
छ । तै पिन िनि�त औदोिगक प्ोजनको लयिग िवशदु स्य पयनी आवश्क प्रछ । तलकय तयिलकयह�ले केही मलुकुह� पयनीको िहसयबले 
कित तनयवमय छनर भनेर िव� खयद कश िष संगठनले गरेको अनमुयन पसततु गरेकय छनर । 

रयिलकय २६: नेपयल र वरपरकय �ेतह�को रनर�रक �पमय नवीकरमी् जलसोरह�को िसथिर (IRWR) 

मुलुकह� 
IRWR 2014 

(घ.िम. पित बषर पित व्िय) 
IRWR 2050 

(घ.िम. पित बषर पित व्िय) 

अ्गयिनसतयन १४५० - 
बय र् गलय्शे ६५२ ४३२ 
भटुयन १००६७१ - 
चीन १९९९ - 
भयरत ११०३ ७९२ 
मयिल्भस ८३ - 
नपेयल ६९५१ ३८७३ 
पयिकसतयन २५१ १७१ 
 ील र्कय २५४९ - 

बयहरेन ३ - 

इजरेल ९४ - 

कुवेत ० - 
कतयर २५ - 
सयउ्ी अरब ७६ - 
्.ूए.इ. १६ - 

 

रयिलकय २७ : पिरय्िय पयनी उपलबधरयकय रधयरमय जल समबद रनयव अवसथयको व्�करम 

 (घ.िम. पित बषर पित व्िय) 

प�रमयम जल समबद रनयवको अवसथय 

> २००० तनयव रिहत वय सयमय्् अवसथय  
< १७०० तनयवपणूर अवसथय  
< १००० अित तनयवपणूर अवसथय  
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११.२.३   पयनी िन्यभरकय रौर र�रकयह�  

वयतयवरणी् सवयलह�कय  अित�रय पयनीको बेिसन सथयनय्तर गनर धेरै लगयनी र सञचयलन खचर लयग्छ । आवश्कतयकय कयरण होसर वय  
्बयबकय प�रघटनयह�कय कयरण, ठूलो प�रमयणमय पयनीको िन्यरतको िनर्तरतयको पण भिवष्मय समु् ी पयनीको अलवणीकरण गन� पिविध र 
््सको लयगतमय भर पन�छ ।  

पिहले्िेख नै केही खयनेपयनी उदमीह�ले उवच िहमयलको मलूह�बयट उ्पयि्त पयनीको  िन्यरत ग�ररहकेय छनर तर सयनो प�रमयणमय । पयनी 
िन्यरत गनर िस्य�रश ग�रएको त�रकय भनेको २० िलटर सममकय जयरह� ह�नर । ्ो िव�भ�र नै चलेको पचलन पिन  हो । ्स अिघ उललेख भए 
झ� नेपयलको पयनीको िन्यरतको व्यपय�रक पितसपिधरतय भ््य पिन समशद मलुकुह�मय ्सको उवच “िसथितज््” मलू्ले नै मह�य रयख्छ । 
“िव�को सव�वच िहम िशखर वय सगरमयथयको तयजय पयनी” को नयमले िव� बजयरमय ख्यित कमयउन सकनेन अवसर वय संभयवनय ्थे� रहकेो  
छ । तथयिप, ्ो चलयखी र आिथरक तथय व्यपयरीक कूटनीितकय सयथै उदमशीलतयको सवयल पिन हो  । नेपयली उदमीह�ले ््ो िव�कय 
समशदशयली वगरको  हिैस्त-संवे्ी पवशि�को भरपरू ्यई्य उठयउन सकनु् ैपछर । 

११.३   थोक पयनी उतपय्न र िवररम  

तरयईमय बढीरहकेो पयनीको ्बयब र भिूभगत पयनीमय बढर्ो आस�िनक समस्य ्िेखएको प�रपे�्मय थोक पयनी उ्पय्न र बसतीह�मय िवतरण 
गनुर खयनेपयनीको भरप्� त�रकय ठयिनएको छ । स�ुमय िहमयलबयट िनसकेकय न्ीह�, मलूह� र िडप टर्बुवेलह�दयरय थोक पणयलीमय  
पठयइनेछ । ्ीघरकयलीन �पमय मखु् बयहमयसे न्ीह�ले थोकमय खयनेपयनीको मखु् सोतको �पमय कयम गन�छनर । थोक पणयली 
सञचयलकह�ले सथयनी् िवरतण ्िुटिलटीह� वय अपिूतरकतयर कमपनीह�लयई थोकमय पयनी बेवनेछनर ।  

सञचयलनमय िमतव्ि्तय र पभयवकय�रतयको लयिग ््सतो थोक खयनेपयनी पणयलीह�को व्वसथयपन कय्र-पकश ितको आधयरमय छुटयइनेछ। 
्सको अथर छुटै सवत्त कमपनी वय ्िुटिलटीह� उ्पय्न, िवतरण, ममरत संभयर वय रयज� स र्कलन जसतय कय्र गन� गरी खडय ह�न सकनेय छनर । 
पणयलीको आकयरमय आउने वशिद संगै  थोक पयनी उ्पय्न र िवतरण कय्रह� ््सकय आधयरमय  टु�्यउनु अप�रहय र् ह�नेछ । समबि्धत 
िनकय्ह� र ््सतय खु् य कय्रकय लयिग छन◌ट भएकय कमपनीह�को  बीचमय िविभ्न समझ्यरीह� गनर सिकनेछ । पवूर–पि�म थोक पयनी 
िवतरण पणयलीको सयमय्् �परेखयको खयकय अनसुचूी ५ मय ि्इएको छ । 

११.४   बेिसन सथयनयनरर र जलयश््ुय दण्यरम 

नेपयलको 'वयश' �ेतले भिवष्मय अ्तर–�ेतगत प्यसकय अवसरह� जसतै न्ी बेिसन सथयनय्तरण र जलयश््यु भणडयरण जेसकैु उदशे्को 
लयिग होसर, अवसर छोपनष पिछ पनुर ह�ँ् नै । डयइभसरन गरी पयथिमक प्ोजन पिछको पयनीलयई तललय  तटी् �ेतह�मय खयनेपयनीको लयिग 
उप्ोग गनर सिकने समभयवनय लयई नजर  अ््यज गनुर ह�ँ् नै । लयगतको िवकलपह� र लयभको बयँड्यँड ती समबि्धत प�र्ोजनय 
िवकयसकतयरह� सँग  सं्यु �पमय  खोिजन ु प्रछ । सयरधयरणत्य खयनेपयनी आ्ोजनय िनमयरण प्ोजनको लयिग मयत बेिसन सथयनय्तर 
प�र्ोजनय संभयव् ह�ने ्िेखँ् नै, ्दिप संभयव् िक्य्ती ्ोजनयह�को खोजी ग�रन ुप्रछ ।  

सनुकोशी–कमलय र सनुकोशी–म�रनखोलय डयइभसरन ्ोजनयह�को कुरय चिलरहकेो छ र भरेी–बबई डयइभसरन  प�र्ोजनय हयलकय ि्नमय 
िनमयरणयधीन रहकेो छ  । भरेी–बबई डयइभसरन  आ्ोजनयले खयनेपयनी पणयली िवकयसको अवसरबयट खयनेपयनीको अभयव झेिलरहकेय ्य् 
उप््कय बयसीह�लयई कुनै पिन बहयनयमय िवमखु गनर ह�ँ् नै । 

उवच बयँधकय जलिवदतु सक्मह� जसतै: बढूीगणडक् तलितरकय बसतीह�को लयिग भरप्� खयनेपयनी सोतह� ह�नसकने  अपे�य गनर सिक्छ । 
््सतय सक्मह� पसतयिवत पवूर- पि�म थोक खयनेपयनी िवतरण पणयलीकय लयिग समते सोतकय �पमय प्यु ह�न सक्छनर । 
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११.५   सरसफयइ शरङ्खलय 

नेपयलको हयलको 'वयश' �ेत सरस्यइको भ्यरर र् गमय तललय केही खडुरक्लयह� समम मयत उकलन सकेको ्िेख्छ । ्ो �ेतगत िवकयस 
्ोजनयले सरस्यइ पिविध िवकलपह�को सधुयरमय ध्यन ि्ई असववछ  चप�ह�लयई सववछ  बनयई सरस्यइ  भ्यरक र् गमय मयिथ चढरने सोच 
रयखकेो छ । सबै सयवरजिनक सथलकय चप�ह�मय मिहनयबयरी सववछतयकय सिुवधयह� उपलबध भएकय ह�नेछनर । भिवष्मय सयवरजिनक चप�ह� 
केबल टलक्यर टय्ल सतह भएको, सयतै ि्न र च◌बीसै घणटय पयनी उपलबध भएकय ह�नेछनर ।   

भिवष्मय  शहरह�  र बसतीह� प्यरवरणी् �पमय स्तिुलत ह�नेछनर । सबै उ्पयि्त  ्ोहरमैलयह�लयई  सकेसमम हयतयिभत नै पनु:चकण, 

पनुपयरि् र पनु:प्ोग ग�रनेछ । भिवष्को लयिग ्रू�ि� भनेको  ्ोहरमैलयह�को उिचत व्वसथयपन, प्यर् र सरुि�त खयनेपयनी तथय सचुय� 

ढल पणयली, प्षूण िन्ि्तत र स◌्््रपणूर, स्य र ह�र्यली  शहरह� र बसतीह� ह�नेछनर ।  

रयिलकय २८:  सरसफयइकय शरङ्खलयह� 

सरसफयइकय खु््िकलयह�   

्रू�ि�  ९ प्यरवरणी्–गयउँ तथय स्य ह�र्यली  शहरह�  

 
८ पणूर सरस्यइ  

वतरमयनकय प्यसह�  ७ ढलसँग जोिडएकय पशोधन पणयली सिहतकय पोअर ल्स चप�ह�  

 
६ खलुय ि्सयमयु अबसथय 

 ५ सेिपटक टर्य र् क वय खलुय ढल सहितकय पोअर ल्स चप�ह�  

  ४ खयलडो सिहतको पोअर ल्स चप�ह�  

पयर गरेकय प्यसह�  ३ भीआइपी चप�ह� 

 
२ खयलडे चप�ह� 

िवगत १ खलुय ि्सय  
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अनुसधची-१ 

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;]jf k|jfxsf] nflu ;+3Lo, k|fGtLo / :yfgLo txsf] k|:tfljt sfo{ ljefhg / lhDd]jf/Lx¿ 

l;=g+=             u'0fx¿ 
 
k|d'v  
sfo{x¿ 

lgodg  ljQLo 
Joj:yfkg  ;]jf k|jfx dfgj ;|f]t 

P]g, lgod,  
dfkb08  

ljQLo 
Joj:yfkg  

Joj:yfkg  

 
pTkfbg  

  

  ! hnjfo' cg''s"ng tyf ljkb\ Joj:yfkg ;d]t 
nfO{ Wofg lbO{ vfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;DaGwL 
P]g, lgod,gLlt, dfkb08, gd\{;, lgb]{lzsf tof/, 
kl/dfh{g 

;+= k|f= 

 
;+= k|f= 

 
  ;+= k|f= 

 

@ cGt/k|b]z hn;|f]tsf] afF8kmfF8 tyf ljjfb 
Joj:yfkg 

;+ ;+= k|f= + 

 
+ 

 
;+ 

# /fli6«o / cGt/k|fb]lzs 7"nf vfg]kfgL, ;/;kmfO 
tyf 9n k|0ffnLx¿sf] lgdf{0f, ;+rfng tyf 
Joj:yfkg  

;+, k|f  

 
;+, k|f  

 
;+, k|f  

 
;+, k|f,  

 
;+= k|f= 

$ cWoog cg';Gwfg tyf pko'Qm k|ljlwsf] ljsf; ;+, k|f ;+, k|f, :yf= ;+= k|f, :yf= ;+, k|f= :yf= ;+, k|f= :yf= 
% pRr tyf dWod :t/sf vfg]kfgL ;]jf pknAw 

u/fpg] sfo{qmdx¿, vfg]kfgL u'0f:t/ k|a4{g 
u/fpg] sfo{qmdx¿ 

;+, k|f ;+, k|f ;+=k|f, :yf= ;+, k|f= :yf= ;+, k|f= :yf= 

^ ;+:yfut vfg]kfgL tyf ;/;kmfO sfo{qmd ;+, k|f ;+, k|f :yf= :yf= :yf= 
& cf}Bf]lus vfg]kfgL tyf 9n Joj:yfkg sfo{qmd ;+, k|f ;+, k|f lglh lglh k|f= lglh 
* jftfj/0f k|efj d "NofÍg ug '{ kg]{ cfof]hgfx¿ ;+, k|f ;+, k|f ;+, k|f, :yf ;+, k|f, :yf ;+, k|f, :yf 
( e"ldut hn k|a4{g tyf ;+/If0f, t/fO{ vfg]kfgL 

; 'wf/ sfo{qmdx¿ 
;+, k|f ;+, k|f :yf= :yf= ;+, k|f, :yf 

 
!) 9n lgsf; k|0ffnL / k|zf]wg s]Gb|x¿sf] lgdf{0f 

tyf ;+rfng  
;+, k|f,  ;+, k|f,  :yf= ;+, k|f, = ;+, k|f, :yf 

!! SWAP sf] gLlt lgdf{0f tyf sfof{Gjog 
lgodg 

;+, k|f,  ;+, k|f,  ;+ k|f ;+, k|f, ;+, k|f,  

!@ Management Information  System ;+, k|f,  ;+, k|f,  ;+ k|f ;+, k|f,  ;+, k|f, :yf 
!# PPP Model sf] ljsf; sfof{Gjog -

Privatization of  W/S) 
;+, k|f,  ;+, k|f,  ;+ k|f=:yf= ;+, k|f, :yf ;+, k|f, :yf 

 
!$ bft[ lgsfosf] klxrfg, ;Demf}tf , ;Demf}tfsf] 

sfof{Gjog 
;+,   ;+,   

 
;+  ;+,   ;+,   

 
!% Master Plan (Coverage, 

Functionality, Service Level  
Upgrade ) 

;+, k|f,  ;+, k|f,  

 
;+ k|f ;+, k|f,  ;+, k|f,  

 

!^ pRr k|ljlw cfjZos kg]{ vfnsf sfo{qmdx¿ ;+, k|f,  ;+, k|f,  ;+, k|f, :yf ;+, k|f, :yf ;+, k|f, :yf 
!& dx;'n lgwf{/0f, sfof{Gjog ;+, k|f,  ;+, k|f, :yf ;+, k|f, :yf ;+, k|f, :yf ;+, k|f, :yf 

 
!* 

;+3Lo P]g, lgod gLltsf] vfsfleq /xL 
cfjZostf cg';f/ cfkm\g} P]g, lgod gLlt 
of]hgfx¿sf] lgdf{0f / sfof{Gjog 

k|f  k|f  k|f  k|f, k|f 

!( demf}nf vfg]kfgL,  ;/;kmfO tyf 9n 
k|0ffnL÷lgdf{0f, ;+rfng tyf Joj:yfkg  

k|f  k|f  k|f :yf= k|f :yf= k|f :yf= 

@) cGt/ lhNnf/cGt/ :yfgLo  lgsfo :t/Lo 
vfg]kfgL cfof]hgfx? 

k|f  k|f  k|f :yf k|f, :yf k|f :yf= 

@! nfut p7\tLsf] cfwf/df cfof]hgf lgdf{0f tyf 
Joj:yfkg 

k|f  k|f :yf k|f :yf k|f, :yf k|f :yf= 
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@@ kmf]xf]/d}nf  Joj:yfkg tyf ;/;kmfO :yf :yf :yf :yf :yf 
@# :yfgLo u|fdL0f Pj+ zx/L ;fgf vfg]kfgL tyf 

;/;kmfO k|0ffnLx¿sf] lgdf{0f tyf Joj:yfkg 
k|f=  k|f= :yf  :yf  :yf,  :yf  

@$ k|f/lDes jftfj/0fLo k/LIf0f  ug '{ kg]{ 
cfof]hgfx¿ 

k|f k|f k|f k|f k|f 

@% :yfgLO  ;/sf/sf ;a} vfg]kfgL, ;/;kmfO / 
9n lgsf; ;DaGwL cfof]hgfx¿ th'{df / 
sfof{Gjog 

;+= k|f= k|f= :yf= :yf :yf :yf 

@^ vfg]kfgL ;/;kmfOsf] dxTj / hg r]tgf 
clej[l4 ;DaGwL sfo{x¿  

:yf :yf :yf :yf :yf 

@& ljkb\ Joj:yfkg ;DaGwL hgr]tgf clej[l4 ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf = k|f= :yf = k|f= :yf = k|f= :yf 
@* lgodgsf/L e"ldsf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf 
@( cg'udg d"NofÍg (Technical, Financial 

and Social Audits) 
;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf 

#) dfjg ;+;fwg ljsf; ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf 
#! ;dGjo ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf 
#@ ah]6 Joj:yfkg ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf 
## Cross-cutting issues  ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf ;+= k|f= :yf 

;|f]t M k|ltj]bg tof/L, ;fdfGo k|zf;g dGqfno, @)!% 

gf]6M != 7"nf cfof]hgf – !) xhf/ hg;+VofeGbf a9L, demf}nf cfof]hgf – @ xhf/b]lv !) xhf/ hg;+Vof, ;fgf 
cfof]hgf –@ xhf/ hg;+VofeGbf sd . 

    @= ;+ Ö ;+3Lo k|f Ök|flGto  :yf Ö :yfgLo  
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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, @)$^ 
#= hn;|f]t P]g, @)$( 
$= 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;|f]t lgodfjnL, @)%) 
@= खयनेपयनी महसलु (असलु उपर गन�) िन्मयवली, 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 ;|f]t / 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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अनुसधची ३: खयनेपयनी रथय सरसफयइ सरोकयरवयलह�को नकसयङ्कन 

Ministry/ 

Agency 
Depart-ments 

Major Programmes Rural, Urban, 

Institu-tional 
Donor Partner Duration Focus areas Programme Areas 

No. Name 

Lead WaSH 

Ministry 
DWSS 

1  Rural WSPs  Rural  GoN regular Basic WaSH  75 districts 

2 Sanitation Prg  R/U GoN regular Sanitat/Hygiene  75 districts 

3  WQ imp. Prg.  R/U GoN regular WQ improvment   75 districts 

4  NMIP  R/U GoN regular Data/MIS   75 districts 

5  RWH progr  Rural  GoN regular Basic WaSH  75 districts 

6  Deep Tubewell  R/U  GoN regular WQ improvment  Terai & Vallies 

7  Rehab progr  R/U GoN regular Basic WaSH  75 districts 

8  Sewerage Prg.  Urban  GoN  regular  Sanitation  Selected Cities 

9  Disaster mgt  R/U  GoN regular  WaSH  On demand 

10  Dry area WSP  R/U  GoN regular  WaSH  On demand 

11 Co-financing WSPs  R/U  GoN regular  WaSH  On demand 

12 Terai WSPs  R/U  GoN regular  WaSH Terai districts 

13 

Third Small Town 

Water and Sanitation 

Sector Project 

Urban ADB 
08/2014-

01/2020 

service delivery, 

capacity building, 

policy and regulation 

26 small towns - Salyan, 

Rukum, Kapilbastu, 

Jhapa, Dhanusa, 

Sunsari, Ilam, Kaski, 

Siraha, Tanahun, 

Kailali, Nuwakot, 
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Kanchanpur, Chitwan, 

Dadeldhura, Rautahar, 

Bajhang, 

Sarlahi,Khotang, 

Dolakha, Nawalparasi, 

Udayapur, Surkhet, 

Bhojpur, Tanahun, 

Rolpa 

14 

Second Small Town 

Water and Sanitation 

Sector Project 

Urban ADB 
09/2009-

03/2016 

service delivery, 

capacity building, 

policy and regulation 

21 small towns - 

Rupandehi, Dang, 

Morang, Arghakanchi, 

Jhapa, Baglung, Kailali, 

Panchthar, Kanchanpur, 

Chitwan, Jhapa, 

Nawalparasi, Kailali, 

Tanahun, Morang, 

Dailekh, 

Sankhuwasabha, 

Sunsari, Dhankuta, 

Palpa 

15 WASMIP II Urban JICA 2015-18     
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Fund Board   
RWSS Improvement 

Project (RWSSIP 2) 
Rural  WB 

8/2014-

06/2020 

RWSS, long term 

sustainability 
  

Melamchi-1 

  
Melamchi Water 

Supply Project  
Urban ADB 

12/2000-

06/2017 

Tunnel, Bulk 

Distribution System, 

cap dev 

Sindhupalchowk, 

Kathmandu Valley 

  

Melamchi Water 

Supply Project 

(WTP) 

Urban JICA 
3/2001-

9/2018 

Water quality 

improvement 
Kathmandu Valley 

Melamchi-2 

  

Kathmandu Valley 

Water Supply 

Improvement Project 

Urban ADB 
08/2011-

06/2016 

Bulk Distribution 

system, distribution 

network improvement, 

cap dev 

Kathmandu Valley 

  

Kathmandu Valley 

Water Services 

Sector Development 

Urban ADB 
12/2003-

12/2014 

KUKL operations 

management, cap dev 
Kathmandu Valley 

  

Kathmandu Valley 

Wastewater 

Management Project 

Urban ADB 
04/2013-

06/2019 

Sewer network, 

treatment plant, 

capacity dev 

Kathmandu Valley 

NWSC 
  

Pokhara Water 

supply Project 
Urban JICA   

Water quality 

improvement 
Pokhara City 

  
Municipal Water 

Supply Systems 
Urban GoN Regular 

Water Supply and 

Sanitation 
21 + Municipal Areas 
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MOUD 

Bagmati   
Bagmati High Level 

… 
Urban GoN Regular 

Sewer network, 

treatment plant, River 

Flow Management 

Bagmati Basin in Ktm. 

Valley 

DUDBC 

1 

Secondary Towns 

Integrated Urban 

Environmental 

Improvement Project 

Urban ADB 
07/2010-

06/2016 
    

2 

Integrated Urban 

Development 

Programme 

Urban ADB 
02/2012-

12/2017 
    

3 

Urban Governance 

Development 

Programme 

Urban WB       

MOFALD DoLIDAR 

1 

Rural Village Water 

Resources 

Management Project, 

phase II 

Rural Finland 
9/2010-

7/2015 

RWSS, irrigation, 

MHP, livelihoods 
Names 

2 RVWRMP, phase III Rural Finland 
7/2015-

7/2020 
  Names 

3 

Rural WatSan 

Project, Western 

Nepal II 

Rural Finland 
 

  Names 
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4 
NAPA WaSH (NGO 

project) 
Rural Finland 

1/2014-

12/2016 
RWSS Nawalparasi and Palpa 

5 

Community 

Development 

Programme under 

LGCDP II 

Rural DFID 
07/2014- 

06/2017 
RWSS Names of 19 districts 

6 
Water Supply 

Projects (District) 
Rural GoN Regular 

Water Supply and 

Sanitation 
All Districts 

MOE DOE 
1 

School WaSH 

Program 
Rural/Urban       All Districts 

2             

MOH DOHS 
1 WQ Surveillance         All Districts 

2             

MOWCSW DWDO 
1 WaSH Programme         All Districts 

2             

MOPAC PAF 
1 WaSH Programme         All Districts 

2             
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UNICEF 

Budget support 

programme to 

GoN to be put into 

respective 

agencies 

1 

UNICEF Country 

Programme Action 

Plan 2013-2017 

(CPAP),  Aligning 

for Action – 

Sanitation and Water 

for All in the 

Context of CC in 

Nepal 

  
UNICEF Regular 

Resources 

01/2013-

12/2017 

WaSH (incl. 

sanitation, school 

WaSH, rural water 

supply, emergency 

WaSH, disaster risk 

reduction and hand 

WaSHing with soap. 

15 focus districts 

2 

UNICEF Country 

Programme Action 

Plan 2013-2017 

(CPAP), 

Accelerating 

Sanitation, Hygiene 

and Water for All in 

Off-Track Countries 

  
DFID - Thematic 

Global 

11/2013-

03/2016 

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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3 

UNICEF Country 

Programme Action 

Plan 2013-2017 

(CPAP),  Aligning 

for Action – 

Sanitation and Water 

for All in the 

Context of CC in 

Nepal 

  
FINLAND - 

Country Level 

01/2011-

12/2015 

WaSH (incl. 

sanitation, school 

WaSH, rural water 

supply, emergency 

WaSH, disaster risk 

reduction and hand 

WaSHing with soap. 

23 districts 

4 

UNICEF Country 

Programme Action 

Plan 2013-2017 

(CPAP),  Aligning 

for Action – 

Sanitation and Water 

for All in the 

Context of CC in 

Nepal 

  
SIDA - Thematic 

Global 

01/2016-

12/2017 

WaSH (incl. 

sanitation, school 

WaSH, rural water 

supply, emergency 

WaSH, disaster risk 

reduction and hand 

WaSHing with soap. 

  

JICA Supporting through On-budget programs of GoN as mentioned above 

DFID   1 

Rural Water and 

Sanitation 

Programme Phase 

Rural   
06/2012-

06/2020 
  39 districts 
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V- Implementing 

Partner- GWS 

USAID   

1 Safe WaSH II Rural   
07/2014-

06/2019 
    

2 

Suaahara-

Integrated Nutrition 

Project  

Rural   
08/2011-

08/2016 
    

UN Habitat   

1 
Global Sanitation 

Fund Nepal 
  WSSCC 

10/2010-

09/2017 
 WaSH   

2 
Support My School 

Clingampaign 
  

Coca Cola 

Foundation 

01/2013-4-

2015 
     "   

SNV 

  1 
WaSH Results 

Programme 
  DFID 

04/2014 - 

03/2018 
  

  

  

  

Surkhet, Dailekh, Kalikot, 

Humla, Jumla, Mugu, 

Dolpa  

  2 
Civil Society 

WaSH Fund 
  DFAT + DGIS 

05/2014 - 

06/2018 
  

  3 

Small towns 

sanitation and 

hygiene 

  DGIS 
01/2013 - 

12/2014 
  

  4 

Functionality of 

Rural Water Supply 

Services 

  DGIS 
01/2013 - 

12/2014 
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WHO 
  1 

 Water Quality 

Improvement and 

Water Safety Plans 

 R/U    Regular WQ improvment   75 districts 

  2 
 CC, Total 

Sanitation 
 R/U    Regular 

 CC, Total 

Sanitation 
 R/U 

WaterAid 

  
1 Sustainable WASH 

- SuWASH 

Rural 
 WaterAid UK   Regular   

Kavre, Kalikot, Jumla 

 

2 Ensuring girls’ 

rights through 

school-based 

WASH and 

improved menstrual 

hygiene 

management in 

Nepal 

Rural 

" "  

Udaypur, Siraha, Sindhuli 

 

3 Ensuring WASH 

Rights in Siraha 

District 

Rural and Urban 
" "  

Siraha 

 
4 WASH equity  Urban and peri-

urban 
" "  

Bardia, Kailali 

 
5 Advancing 

Transboundary 

Rural 
" "  

Kalikot 
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Water Security of 

Marginalized 

Communities 

Living Along  

 
6 Citizens Action for 

Good Governance  

Rural  
" "  

Siraha 

 

7 Ensuring Improved 

Inclusive and 

Resilient WASH 

Services in 

Earthquake 

Affected V  

Rural 

" "  

Kavre 

 

8 Hygiene Promotion 

through Routine 

Immunization in 

Nepal – transition 

to scale  

Rural 

" "  

Jajarkot, Bardia, Myagdi, 

Nawalparasi 

 

9 Rainwater 

Harvesting and 

Groundwater 

Recharge in 

Kathmandu Valley  

Urban 

" "   

javascript:%20if%20(DES_BtnClick('M_C_PL_G_T_ctl16_ProjectNameLinkButton'))%7btry%7b__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl16$ProjectNameLinkButton','')%7dcatch(e)%7bif%20(window.DES_DSBody)DES_DSBody(false);%7d%7d�
javascript:%20if%20(DES_BtnClick('M_C_PL_G_T_ctl16_ProjectNameLinkButton'))%7btry%7b__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl16$ProjectNameLinkButton','')%7dcatch(e)%7bif%20(window.DES_DSBody)DES_DSBody(false);%7d%7d�
javascript:%20if%20(DES_BtnClick('M_C_PL_G_T_ctl18_ProjectNameLinkButton'))%7btry%7b__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl18$ProjectNameLinkButton','')%7dcatch(e)%7bif%20(window.DES_DSBody)DES_DSBody(false);%7d%7d�
javascript:%20if%20(DES_BtnClick('M_C_PL_G_T_ctl18_ProjectNameLinkButton'))%7btry%7b__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl18$ProjectNameLinkButton','')%7dcatch(e)%7bif%20(window.DES_DSBody)DES_DSBody(false);%7d%7d�
javascript:%20if%20(DES_BtnClick('M_C_PL_G_T_ctl18_ProjectNameLinkButton'))%7btry%7b__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl18$ProjectNameLinkButton','')%7dcatch(e)%7bif%20(window.DES_DSBody)DES_DSBody(false);%7d%7d�
javascript:%20if%20(DES_BtnClick('M_C_PL_G_T_ctl18_ProjectNameLinkButton'))%7btry%7b__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl18$ProjectNameLinkButton','')%7dcatch(e)%7bif%20(window.DES_DSBody)DES_DSBody(false);%7d%7d�
javascript:%20if%20(DES_BtnClick('M_C_PL_G_T_ctl18_ProjectNameLinkButton'))%7btry%7b__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl18$ProjectNameLinkButton','')%7dcatch(e)%7bif%20(window.DES_DSBody)DES_DSBody(false);%7d%7d�
javascript:%20if%20(DES_BtnClick('M_C_PL_G_T_ctl18_ProjectNameLinkButton'))%7btry%7b__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl18$ProjectNameLinkButton','')%7dcatch(e)%7bif%20(window.DES_DSBody)DES_DSBody(false);%7d%7d�
javascript:__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl14$ProjectNameLinkButton','')�
javascript:__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl14$ProjectNameLinkButton','')�
javascript:__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl14$ProjectNameLinkButton','')�
javascript:__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl14$ProjectNameLinkButton','')�
javascript:__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl14$ProjectNameLinkButton','')�
javascript:__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl20$ProjectNameLinkButton','')�
javascript:__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl20$ProjectNameLinkButton','')�
javascript:__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl20$ProjectNameLinkButton','')�
javascript:__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl20$ProjectNameLinkButton','')�
javascript:__doPostBack('M$C$PL$G$T$ctl20$ProjectNameLinkButton','')�


 
नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वचता ाेक ष्�ास कासना 

125 
 

Plan 

International 

Nepal 
     WaSH and Health  Rural  Plan International  regular  WaSH & Health 

 Various districts including 

core districts of Banke, 

Sinduli,Rauthat,Makwanpur

,Sunsari & Morang  
Save the 

Children 
     WaSH and Health  Rural        Various 

Helvetas     
 Rural WaSH 

Program 
 Rural  Swiss Government  regular  WaSH & IWRM 

 Achham,Dadeldhura,Doti, 

Dailekh,Jajarkot, 
Practical 

Action 
     WaSH program  Rural    regular  WaSH  Various 

World Vision    1 

 WaSH programs in 

EQ affected 

districts 

 Rural        Various districts 

NEWAH 

 1 Rural WaSH 

Service 

Rural WaterAid Nepal Apr 2016-

Mar 2017 

Apr 2016-

Dec 2016 

WaSH (including 

MHM) 

Sindhuli,Udaypur, 

Siraha,Gorkha, Morang 

 2 Increasing Access 

to Improved WaSH 

Services ( including 

rehab of WaSH in 

EQ affected 

Rural charity: water Aug 2015 – 

Jul 2016 

WaSH Sindhuli, Baglung, 

Chitawan, Gorkha, 

Dhading, Nuwakot 
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districts) 

 3 ChaldoRakhaun Rural charity: water Apr 2016 – 

Jul 2017 

Follow up of 

WaSH projects 

Sindhuli,Baglung, 

Chitawan,Dhading, 

Nuwakot 

 4 Improving access 

to  WaSH services 

Rural IMC Nov 2015-

Nov 2016 

WaSH Gorkha 

  5 Increasing access to 

improved WaSH 

services 

Rural SIMAVI (Water 

Alliance Nepal) 

Feb 2016 – 

Nov - 2016 

WaSH Gorkha 

  6 Increased access to 

WaSH & create 

livelihood 

opportunities 

Rural RAIN Foundation 

(Water Alliance 

Nepal) 

Mar 2016-

Nov 2016 

WaSH Gorkha 

  7 WaSH response Rural CONCERN 

worldwide 

Aug 2015 - 

Jul 2016 

WaSH Gorkha 

  8 SABAL Rural Save the 

Children/USAID 

Dec 2014- 

July 2019 

WaSH Promotion Sindhuli, Okhald, 

Ramechhap,Khotang, 

Udayapur, Makwanpur 

  9  (WaSH) program Rural Plan Nepal Jul 2015- Jun 

2016 

WaSH Promotion Morang 

ENPHO     
 Safe water; Sust. 

Sanitation; 
 Rural/Urban    regular  WaSH  Various 
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Community based 

Water, Sanitation & 

Hygiene; 

Environmental 

studies & 

researches 
NRCS      WaSH programs  Rural  Various  regular  WaSH & Health  All 75 districts 
CARE Nepal      WaSH programs  Rural        Various 
Lumanti      WaSH programs  Urban  Various  regular  WaSH & Shelter  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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अनुसधची ५: पसरयिवर पधवभ-पि�म थोक खयनेपयनी िवररम पमयलीको मो्यमो्ी पोफयइल नकसय 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Balancing/Surge Tank  

Pressure Head in Trunk Line 



 
नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वचता ाेक ष्�ास कासना 

130 
 

अनसुचूी ६: पसतयिवत पवूर-पि�म थोक खयनेपयनी िवतरण पणयली र पयनीकय संभयिवत सोतह� सिहतको मोटयमोटी नकसय  
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अनुसधची - ७ : �ेत िवकयस ्ोजनयको िवष् शीषभक्र िवसररर लय्र अनुमयन िववरम 
१)   सेवयमय पह�ँच रथय उपदो् (लय्र �. ५,६४,८६६,३२० हजयर) 

मुख् �ेतह�  कय भ् बुँ् यह�  िजममेवयर मुख् 
िनकय् 

कय्यभनव्न ्न� 
िनकय् अनु्मन ्न� िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर रस्यङ्क  
सन ्२०१५ मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

सबैको लयिग आधयरभतू 
सेवयको पह�चँ  
(५१६९८९१२) 
  

सेवय नपगुेको सथयनमय 
सेवय पु् यर उने 
(५१६९८९१२) 

खयनेपयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 
  

सबै कय्यर्व्न गन� 
िनकय्ह� खयनेपयनी तथय सरस्यइ 

म्तयल् 
  

६.१ १५% सेवय नपगुेको 
सथयनह� 

सबकैो लयिग आधयरभतू सतरको 
खयनेपयनी  
(४१५१३३१२) 

    

सबै �ेतगत 
सरोकयरवयलयह�  

६.१ २१२७/ ३१५७ खलुय 
ि्सयमयु गयिवसह� 

खलुय ि्सयमयु नेपयल 

(१००%) 
(१०१८५६००) 

    

सवेय सतर सधुयर … 
 
  
  
  
  
  

'वयश' ्ोजनय तजुरमय 
(९००००) 

खयनेपयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 

खयपयसिडकय (१) खयपयढिनिव (२) ६.१ NA एक्कश त िजललय 'वयश' ्ोजनय 
त्यर भएको (७५०००) 

िजललयको एक्कश त 'वयश' 
्ोजनय अदयविध भएको 
(७५००) 

िजललयको एक्कश त 'वयश' 
्ोजनय अदयविध भएको 
(७५००) 

सरुि�त र सयमस्रल े
भ्यउने खयनेपयनी 

सेवयह�को पयवधयन 
(२९१६२४७०८) 

खयपयसिडकय  खयपयढिनिव  ६.१ ७९११० 

सयवरजिनक (३) संसथय र 
सयवरजिनक सथयनह�मय 
खयनेपयनीको सिुवधयह� 
उपलबध 
(८४००००)  

िनर्तरतय  
(४००००) 

िनर्तरतय  
(४००००) 

खयपयढिनिव, बोडरह�, 
खयनेपयनी संसथयन, 

अ्् 

खयनेपयनी तथय सरस्यइ 
म्तयल् ६.१ 

१५% (उवच + 
मध्म) 

मध्म सतरको सवेय सधुयर-

२५% 
(५८६१०२६८) 

मध्म सतरको सेवयमय सधुयर-

४०% 
(६३००४५६४)  

मध्म सतरको सेवयमय 

सधुयर-५०% 
(१०७००७९४)  

उवच  सतरको सवेय सधुयर-

१५% 
(३९७५६७३२) 

उवच सतरको सवेयमय सधुयर-

३०% 
(४९६९५९२४)  

उवच सतरको सवेयमय 

सधुयर-५०% 
(६६२६१२२८)  

प्यर् र समतयपणूर 
सरस्यइ सेवयह�को 

पयवधयन … 

खयनेपयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 

… 

सबै �ेतगत 
सरोकयरवयलयह�  खयपयस म्तयल् ६.२  NA 

पणूर सरस्यइ-२०% 
(९५३०००) 

ि्गो पणूर सरस्यइ-५०% 
(१४२९५००) 

ि्गो पणूर सरस्यइ-

१००% 
(२३८२५००) 
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मुख् �ेतह�  कय भ् बुँ् यह�  िजममेवयर मुख् 
िनकय् 

कय्यभनव्न ्न� 
िनकय् अनु्मन ्न� िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर रस्यङ्क  
सन ्२०१५ मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

… 
सवेय सतर सधुयर  
(५१३१६७४०८) 
  
  
  
  
  
  
  
  

… प्यर्  र समतयपणूर 
सरस्यइ सेवयह�को 

पयवधयन 
(२१८८४५०००) 

… खयपयसम खयपयसिडकय  खयपयढिनिव  ६.२ NA 

सयवरजिनक संसथय र 
सथयनह�मय सरस्यइकय 
सिुवधयह� उपलबध ह�ने 
(४४०००००) 

िनर्तरतय 
(२४०००००) 

िनर्तरतय 
(४००००००) 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल् 

      कुनै पिन नभएको/ 
१०६०० 

सबै बशहतर र ठूलय पणयली 
�तेह�मय सरस्यइ ्ोजनय 
त्यर भएको  
(३०००००) 

सबै बशहतर र ठूलय तथय 

५०% मध्म पणयली 
�तेह�मय सरस्यइ ्ोजनय 
त्यर भएको (१५९००००) 

सबै बशहतर ्िेख मध्म 
पणयली �तेह�मय 
सरस्यइ ्ोजनय त्यर 
भएको १५९००००) 

खयपयढिनिव, 
बोडरह�, खयनेपयनी 

संसथयन,अ्् 

खयनपेयनी तथय सरस्यइ 
म्तयल् ६.२ ५८/ १०६०० 

२०% ठूलय पणयलीह�मय  
्ोहरपयनी व्वसथयपन 
भएको 
(२५२०००००) 

५०% बशहतर र ठूलय र 

२५% मझ◌लय 
पणयलीह�मय ढल 
व्वसथयपन भएको 
(७१४०००००) 

सबै बशहतर र ठूलय र 

२५% मझ◌लय 
पणयलीह�मय ढल 
व्वसथयपन भएको 
(९६६०००००) 

सथयनी् सरकयर सथयनी् सरकयर/ 
्िुटिलटी  

सथयनी् सरकयर ६.२ ५८/ १०६०० 

सबै नगरपयिलकय �तेह�मय 
्ोहर मैलय व्वसथयपन 
भएको  
(१८०००००) 

सबै नगरपयिलकय �तेह� र 
सबै ठूलय र बशहतर खयनेपयनी 
पणयलीह�मय ्ोहर मैलय 
व्बसथयपन भएको 
(१६०००००) 

सबै नगरपयिलकय र सबै 
मझ◌लय ्िेख बशहतर 
खयपयस पणयलीह�मय 
्ोहरमैलय व्वसथयपन 
भएको (३२०००००) 

सववछतय पबदरन ( 
अनकूुल वयतयवरण 

त्यर, चतेनय र 
हयडरव्रमय पह�चँ) 
(१७५००००)  

खयपयढिनिव  खयपयसिडकय  खयनपेयनी तथय सरस्यइ 
म्तयल् ६.२ NA 

सबै न्य ँसंसथयगत र 
सयवरजिनक चप�ह�मय 
मिहनयवयरी सववछतय 
व्वसथयपन गन� सिुवधय 

भएको, 
५०% म◌जु् य सिुवधयह�मय 
मिहनयवयरी सववछतय 

सबै न्य ँसंसथयगत र 
सयवरजिनक चप�ह�मय 
मिहनयवयरी सववछतय 
व्वसथयपन गन� सिुवधय 

भएको, 
५०% म◌जु् य सिुवधयह�मय 
मिहनयवयरी सववछतय 

सबै न्य ँर म◌जु् य 
संसथयगत र सयवरजिनक 
चप�ह�मय मिहनयवयरी 
सववछतय व्वसथयपन गन� 
सिुवधय भएको (लयगत 
न्य ँसंरचनयमय समयिव�) 
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मुख् �ेतह�  कय भ् बुँ् यह�  िजममेवयर मुख् 
िनकय् 

कय्यभनव्न ्न� 
िनकय् अनु्मन ्न� िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर रस्यङ्क  
सन ्२०१५ मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

व्वसथयपन थप गरी बढो�री 
ग�रएको (८७५०००) 

व्वसथयपन थप गरी बढो�री 
ग�रएको (८७५०००) 

बयनी व्वहयर र सञचयर 
प�रवतरन 
(८५७७००) 

खयपयढिनिव  सबै  सरोकयर- 
वयलयह�  खयपयसम ६.२ NA 

सचूनय मलूक, िश�य्मक र 
सञचयर सयमगीह�को 
िवकयस र पसयरण 
(२८५९००) 

िनर्तरतय (२८५९००) िनर्तरतय (२८५९००) 

सवेय उप्ोग  
 
(लयगत िथम ५ मय 
समयवेश) 

बचकेो सम्लयई 
आ्आजरनमय उप्ोग 
गनर र समतय मलूक तथय 
ि्गो लयभ उप्ोगको 
बयरेमय उपभोययको 
चतेनय अिभवशिद गन�    

्िुटिलटी      

  

  

ि्गो र समतयपणूर सेवय 

उप्ोगमय १०% 
उपभोययह�को चतेनय जयगशत 
ग�रएको  

ि्गो र समतयपणूर सवेय 

उप्ोगमय ५०% 
उपभोययह�को चतेनय जयगशत 
ग�रएको  

ि्गो र समतयपणूर सवेय 

उप्ोगमय १००% 
उपभोययह�को चतेनय 
जयगशत ग�रएको  

सयवभजिनक संसथय र सथलह�को अनुमयन 

वग�करण  संख्य  कैि््त 
िवदयल्, सयमु् यि्क  २९२७२ http://www.doe.gov.np/files/Files/Final_Flash%20Report 

िवदयल्, संसथयगत  ५५१० http://www.doe.gov.np/files/Files/Final_Flash%20Report 

गयउँपयिलकय कय्यरल् ३१५७ https://en.wikipedia.org 

सवयसस् उपचयर के्् ३१५७ प््ेक गयउँपयिलकयको हरेक वडयमय एउटय 

पसतूी के्् ३१५७ प््ेक गयउँपयिलकयको हरेक वडयमय एउटय 

िशश ुस्यहयर के्् ३१७०० अनमुयिनत (९X३१५७ र १५X२१७) वडयह� 

बजयर, जयतय, मि््र (अनमुयिनत)  ३१५७ प््ेक गयउँपयिलकयको हरेक वडयमय एउटय 

जममय ७९११०   

http://www.doe.gov.np/files/Files/Final_Flash%20Report�
http://www.doe.gov.np/files/Files/Final_Flash%20Report�
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२)  सेवय सुचय�पन र ि््ोपन (लय्र �.  २,८३,४६,७५० हजयर) 

मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  
िजममेवयर मुख् 

िनकय् 
कय्यभनव्न ्न� 

िनकय् 
अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

बेञच मयिकस ग 
(९२५५०) 

खणडीकश त तस्यकं 
संकलन सिहत 
बेञचमयिकस ग (पणयली 
वग�करणको आधयरमय)  
(६२५५०) 

खयनेपयनी तथय ढल 
िनकयस िवभयग 

खयनेपयनी तथय ढल 
िनकयस िवभयग 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 

६.१–६.२ 
व्वसथयपन सचूनय 
पणयली/ डीएसएस 
(हयल सचुय� नरहकेो) 

व्वसथयपन सचूनय पणयलीसँग 
खणडीकश त र वग�कश त तस्यकं सिहत 
सञचयलनमय आएको 
(४५०००) 

िनर्तरतय, असल अभ्यसह� 
पिहचयन गन� र अनसुरण ग�रएको 
(१३५००) 

िनर्तरतय  
(१३५००) 

पणयली वग�करण (३ तयरे 
पदितको अनसुरण)  
(३००००) 

खयपयसिडकय        NA 

पणयलीह� ससुञचयलनमय नआउनकुो 
कयरणह�को पकश ितकय आधयरमय 
उप्यु समयधयनकय उपय्ह� सिहत 
सयमयिजक, पयिविधक, व्वसथयपक्् र 
िव�ी् �पमय वग�करण ग�रएको  
(१००००) 

पणयलीको सञचयलनमय ३ तयरे 
पदितको अनसुरण गरी सव�्कश � 
कय र्समपय्न गन� पणयलीलयई 
परुसकयर ि्न स�ुवयत गन�  
(१००००) 

िनर्तरतय  
(१००००) 

खयनेपयनी 
उपभोयय 
संसथयको वधैतय 
(१५३०००) 

िजललय जलसोत सिमितमय 
खयनपेयनी उपभोयय संसथय 
्तयर 
(१५३०००)  

खयपयसिडकय        
१५% 
(एनएमआईपी–
२०१४) 

िजललय जलसोत सिमितमय सबै 
सोतह�कय सयथसयथै खयनेपयनी 
उपभोयय संसथय ्तयर भएको, 
िनमयरण प�यतको सह्ोगको लयिग ्तयर 
पणयलीलयई पयथिमकतय ि्इने  
(१५३०००) 
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 मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  
िजममेवयर मुख् 

िनकय् 
कय्यभनव्न ्न� 

िनकय् 
अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

सवेय सह्ोग 
(१३४०४००) 

सवेय सह्ोग के््को 
सथयपनय (५९०४००) 

खयपयसिडकय/ पय्ती् 
खयनेपयनी 
िन्�शनयल्  

खयपयसिडकय  खयपय तथय ढिनिव  ६.१, ६.२ छैन 

पय्ती्/िजललय सह्ोग एकयइले 
�मतय िवकयस र सेवय सह्ोग के््को 
�पमय कय र् गनर थयलेको 
(१८०४००) 

िनर्तरतय  
(२०५०००) 

िनर्तरतय  
(२०५०००) 

ि्गो मोडेल सिहत 
खयनेपयनी पणयलीह�मय 
सह्ोग  
(७५००००) 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 

सबै कय्यर् व्न 
कतयरह� 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 

६.१, ६.२, 
६.४ 

छैन 

प््ेक िजललयको एक (कुल ७५) 
आ्ोजनयमय ि्गोपनय मोडेल जसत:ै 
(Life-cycle approach and 
Support modality)  अनसुरण 
ग�रएको 
(७५०००) 

थप ३०० आ्ोजनयमय 
िनर्तरतय (३०००००) 

थप ३७५ आ्ोजनयमय 
िनर्तरतय (३७५०००) 

संपि� 
व्वसथयपन 
(४१००००) 

िजललय जलसोत सिमितमय 
खयनपेयनी उपभोयय संसथय 
्तयर 
(४१००००)  

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 

खयपयसिडकय  खयपय तथय ढिनिव    छैन 
३०% म◌जु् य पणयलीह�मय 
(१२३०००) 

७०% म◌जु् य पणयलीह�मय 
(१६४०००) 

१००% म◌जु् य 
पणयलीह�मय 
(१२३०००) 

पणयली 
पनुसथयरपन 
(२६३५०८००) 

िन्िमत ममरत समभयर 
(२६३५०८००)  

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 

खयपयसिडकय  खयपय तथय ढिनिव    ६०० आ्ोजनय 
३०% म◌जु् य पणयलीह�मय 
(१२३०००) 

७०% म◌जु् य पणयलीह�मय 
(१६४०००) 

१००% म◌जु् य 
पणयलीह�मय 
(१२३०००) 
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३)  नवीनरय रथय पिविध अनुकध लन (लय्र �. ३८,५२,९५० हजयर) 

मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  
िजममेवयर मुख् 

िनकय् 
कय्यभनव्न ्न� 

िनकय् 
अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG सङ्् 
समबनध 

रधयर 
रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ 
मयइलस्ोन 
२०३० 

सवेय तथय पणयलीह�को 
ि्गोपनयकय लयिग 
अनसु्धयन र िवकयस 
(३३२५२५०) 

अनसु्धयन र िवकयसको 
लयिग बजेट िविन्ोजन 
(३३२५२५०) 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 
(रयखयपयसस तयिलम 
के््) 

रयखयपयसस तयिलम 
के्् 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 

६ क NA 

०.५ % बजेट िविन्ोजन ग�रने 
ग�रएको / ११ िवष्मय आधय�रत 
भएर अनसु्धयन र प्ोगमय संलगन् 
ह�ने अनसु्धयन संसथयह� र 
पित�यनह�लयई संलगनष गरयइएको  
(९५३८३१) 

िनर्तरतय  
(१२४७४७२) 

िनर्तरतय  
(११२३९४७) 

पिविध र नवीनतयको 
पबदरन  
(५२७७००) 

�यन, िसकयइ आ्यन प्यन र 
पबदरनको लयिग के्् र 
पय्िेशक सतरमय सयझय 
मञचको िवकयस 
 (५२७७००) 

रयखयपयसस तयिलम 
के्् 

रयखयपयसस तयिलम 
के्् 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 

६.४, ६ क NA 

बयिषरक �पमय सहकम� िसकयइ 
समयरोहह�को आ्ोजन, (िसकयइ 
आ्यनप्यनमय �िच समहू गठन, 
सयझय वेब पजेको िवकयस, �तेगत 
भलेय, न्य ँिवचयरह�मय 'वयश' 

संसथयह�लयई कय र्शयलय गो�ी ⁄ 
नवीनतयह� ⁄ िनमयरतय र आपिूतर 
कतयरको त र् बयट आएकय 
पिविधह� लयई र) समयवेश ग�रएको  
(१२००००) 

बढो�री र िनर्तरतय  
(२०००००) 

बढो�री र 
िनर्तरतय 
(२०००००) 

रयखयपयसस तयिलम 
के््  

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 

    

पभयवकय�रतय जयवँन ेखयकयको 
िवकयस, र आम �पमय प्ोगमय 
आउन े'वयश' सँग समबि्धत    
पिविधह�को िनर्तर पभयवकय�रतय 
जयवँने ग�रएको (२७००) 

्� पिविधह�को 
पबदरन  
(२५००) 

िनर्तरतय 
(२५००) 



 
नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वचता ाेक ष्�ास कासना 

137 
 

४)   प्यभवरम रथय खयनेपयनी उतपय्न वरिद (लय्र �.  २२,४७,६२,५०० हजयर) 

मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  िजममेवयर मुख् 
िनकय् 

कय्यभनव्न ्न� 
िनकय् 

अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर 
रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

प्यरवरणी् 
व्वसथयपन  
(४१४२२५००) 
  
  
  

न्ी सवयसस् 
व्वसथयपन  
(RHM) 
(१५०१००००) 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 

न्ी बेिसन 
पयिधकरण 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् ६.६ 

बयगमती न्ी 
(कयठमयडौ 
उप््कय िभतकय 
्सकय सहय्क 

न्ीह�)  

रयिष्् न्ी सवयसस् व्वसथयपन 

खयकय  (NRHMF) को 
िवकयस र उवच प्िूषत ५ न्ीह�मय 

कय्यर् व्नको स�ुवयत,      शहरी 
बसतीह� भएर बगने न्ीह�को 
िनर्तर अनगुमन गन� ग�रएको  
(५०१००००) 

न्ी सवयसस् व्वसथयपन 
कय र्कम ५ उवच प्िूषत 

न्ीह�मय कय्यर् व्न ग�रएको,                                 
शहरी बसतीह� भएर बगने 
न्ीह�को िनर्तर अनगुमन 
ग�रन े
(५००००००) 

िनर्तरतय  
(५००००००) 

जलयधयर व्वसथयपन, 
पयनीको उ्पय्न वशिद  
(२६५४२५००) 

सथयनी् सरकयर सथयनी् सरकयर पय्ती् सरकयर 

६.६, 
६.१ 

NA/ ७१०० 
बसतीह� 

२०%  बसतीह�ले िनि्र� 
आकयरको कमतीमय पिन एउटय 
पोखरी िनमयरण गरेको  
(१७५००००) 

२०%  बसतीह�ले िनि्र� 
आकयरको कमतीमय ्ईु  पोखरी 

िनमयरण गरेको, सबै पोखरीह� 
वयिषरक�पमय ममरतसमभयर ह�ने 
गरेको (३५०००००) 

५०%  बसतीह�ले 
िनि्र� आकयरको कमतीमय 

्ईु पोखरी िनमयरण गरेको, 
सबै पोखरीह�को वयिषरक 
ममरतसमभयर ह�ने गरेको 
(३५०००००) 

घरधरुी घरधरुी सथयनी् सरकयर 

६.६, 
६.१ 

NA/ 
५८००००० 

२०% घरधरुीह�ले एक घर एक 

पनुभररण खयलडो (िनि्र� आकयर) 
िनमयरण गरी पनुभररण खयलडोलयई 
िन्िमत �पमय ममरत समभयर गरेको  
(२३८२५००) 

३०% घरधरुीह�ले एक घर 

एक पनुभररण खयलडो (िनि्र� 
आकयरको) िनमयरण गरी 
पनुभररण खयलडोलयई िन्िमत 
�पमय ममरत समभयर गरेको 
(३५७३७५०) 

५०% घरधरुीह�ले एक 
घर एक पनुभररण खयलडो 
(िनि्र� आकयरको) 
िनमयरण गरी पनुभररण 
खयलडोलयई िन्िमत 
�पमय ममरत समभयर गरेको 
(५९५६२५०) 
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मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  िजममेवयर मुख् 
िनकय् 

कय्यभनव्न ्न� 
िनकय् 

अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर 
रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

्िुटिलटीह� ्िुटिलटीह� खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 

६.६ 

NA 
सबै ठूलय पणयलीह�को महुयनह� 
संर�ण भएकय ह�नेछनर 
(४५००००) 

सबै ठूलय र ४०% मध्म 
पणयलीह�को महुयनह� संर�ण 
भएकय ह�नेछनर 
(२१२००००) 

सबै ठूलय र ६०% मध्म 
पणयलीह�को महुयनह� 
संर�ण भएकय ह�नेछनर 
(३१८००००) 

पयनी उ्पय्न… 

गरै महसलुी् पयनीमय 
कमी ल्यउन े                     

(एनआरडबल)ु  
(२९७००००) 

्िुटिलटीह� ्िुटिलटीह� 
खयनपेयनी तथय 

सरस्यइ म्तयल् 

६.४ 

NA 
ठूलय/बशहतर ्िुटिलटीह�ले पयनीको 
गरैमहसलुी् चहुयवट २५% घटयएको 
(९०००००) 

ठूलय/बशहतर ्िुटिलटीह�ले 
पयनीको गरैमहसलुी् 
चहुयवट२५% घटयएको  
(९९००००) 

सबै ्िुटिलटीह�ले 
पयनीको गरैमहसलुी् 
चहुयवट२५% भ््य कम 
गरेको  
(१०८००००) 

्िुटिलटीह�     

  

कुनै नभएको  
बजयर �तेह�को के््ी्/ मखु् 
व्यपय�रक �तेह�मय िपपडे िमटर 
जडयनको स�ुवयत भएको 

िवगतको स्लतयको आधयरमय  
शहरी �तेमय िपपडे िमटरको 
्ोजनय िनर्तर रहकेो  

बढो�री र िनर्तरतय 
(लयगत िथम १ मय 
समयवेस) 

्िुटिलटीह� ्िुटिलटी 
खयनपेयनी तथय 

सरस्यइ म्तयल् 

६.४ 

२९% (२०१५ 
मय) 

ठूलय र मझ◌लय पणयलीह�को ५०%  
घरधरुीह�मय िमटर जडयन भएको ह�ने  

ठूलय र मझ◌लय पणयलीह�को 
७५%  घरधरुीह�मय िमटर 
जडयन भएको ह�न े

ठूलय र मझ◌लय 
पणयलीह�को १००%  
घरधरुीह�मय िमटर जडयन 
भएको ह�ने (लयगत िथम १ 
मय समयवेस) 

थोक पयनी उ्पय्न 
(१८०२५००००) 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 

खयपयढिनिव  
खयनपेयनी तथय 

सरस्यइ म्तयल् 
६.१ NA 

खयनेपयनीको लयिग पवूर पि�म 
मे�्णडी् पसयरण आ्ोजनयको 
संभयव्तय र िवसतशत आ्ोजनय 
पितवे्न त्यर भएको (तरयईकय  
शहरबसतीह�मय ि्ड गनर पवूर पि�म 
रयजमयगर सँग ैिनमयरण गन�) 
(५०००००)  

पवूर पि�म मे�्णडी् 
पसयरणको ३०% िनमयरण कय र् 
समप्न भएको  
(७७४०००००) 

पवूर पि�म मे�्णडी् 
पसयरणको ६० % िनमयरण 
कय र् समप्न भएको  
(५१६०००००) 
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मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  िजममेवयर मुख् 
िनकय् 

कय्यभनव्न ्न� 
िनकय् 

अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर 
रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

खयपयढिनिव  ६.१, ६.६ NA 

हरेक पय्तमय एउटय जलयश््यु 

खयनपेयनी पणयलीको संभयव्तय 

अध््न गरी िवसतशत आ्ोजनय 

पितवे्न त्यर ग�रएको  

(१७५००००)  

कमतीमय पिन ७ जलयश््यु 

खयनेपयनीले �रजभवयर् रको 

िनमयरण कय र् स�ु ग�रएको 

(२४५०००००) 

७ जलयश््यु 

�रजभवयर् रको िनमयरण कय र् 

समप्न भएको 

(२४५०००००) 

… पयनी उ्पय्न 
(१८३३४००००) 

 ्ोहरपयनीको 

पनु:प्ोग 
(१२००००) 

्िुटिलटीह� ्िुटिलटी 
 

६.३, ६ क NA 

१० ठूलय  ्ोहरपयनी पशोधन 
पणयली के््बयट उ्पय्न भएको 
१५% उ्सिजरत पयनी िसचयई / 
पनुभररणमय उप्ोग गन� 
(६०००)  

४० ठूलय  ्ोहरपयनी पशोधन 
पणयली के््बयट उ्पय्न 
भएको २५% उ्सिजरत पयनी 
िसचयई / पनुभररणमय 
उप्ोग गन� 
(२४०००) 

१५० ठूलय  ्ोहरपयनी 
पशोधन पणयली के््बयट 
उ्पय्न भएको ५०% 
उ्सिजरत पयनी िसचयई / 
पनुभररणमय 
उप्ोग गन�  
(९००००) 
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५)   खयनेपयनी सुशयसन, संसथय्र पबनधन रथय �मरय िवकयस (�.  २,१८,५४,८२७ हजयर) 

मुख् 
�ेतह�  

कय भ् बुँ्यह�  
िजममेवयर 
मुख् िनकय् 

कय्यभनव्न 
्न� िनकय् 

अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर 
रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

सशुयसन  
(३४२९४००) 

'वयश' �तेमय 
पयर्िशरतय, 
जवय््िेहतय, 
िजममेवयरी पिन र 
अथरपणूर सहभयिगतयमय 
वशिद  गन�  
(२५५००००) 

्िुटिलटीह� ्िुटिलटीह� 
खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल्  

६क, ६ ख   

१० % 'वयश' संसथयह�मय िनमन 
कुरयह� ह�नेछनर :  
-आ नै िवधयन,  
-नयग�रक वडयपत,  
-सयवरजिनक सनुवुयइ / 
सयमयिजक परी�ण,   
-सवस्ूतर सचूनय पकयशन 
(५१००००) 

 २५ % 'वयश' संसथयह�मय िनमन 
कुरयह� ह�नेछनर :  
-आ नै िवधयन,  
-नयग�रक वडयपत,  
-सयवरजिनक सनुवुयइ/ सयमयिजक 
परी�ण,   
-सवस्ूतर सचूनय पकयशन 
(७६५०००) 

५० % 'वयश' संसथयह�मय िनमन 
कुरयह� ह�नेछनर :  
-आ नै िवधयन,  
-नयग�रक वडयपत,  
-सयवरजिनक सनुवुयइ/ सयमयिजक 
परी�ण,   
-सवस्ूतर सचूनय पकयशन 
(१२७५०००) 

सयमयिजक परी�ण  
(८७९४००) 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

्िुटिलटीह�/  
आ्ोजनयह� 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल्  

  

NA 
सबै आ्ोजनयह�मय सयमयिजक 
परी�ण संसथयगत भएको  
(२९७०००) 

सबै पनुसथयरपन तथय पनुिनरमयरण 
आ्ोजनयह�मय सयमयिजक परी�ण 
संसथयगत भएको  
(२९१२००) 

सबै पनुसथयरपन तथय पनुिनरमयरण 
आ्ोजनयह�मय सयमयिजक 
परी�ण संसथयगत भएको  
(२९१२००) 

सथयनी् 
'वयश' 

संसथयह�को 
सशियकरण 

… 

�मतय िवकयस ग�ु 
्ोजनय त्यरी  
(९०००) 

रयखयपयसस 
तयिलम के्् 

रयखयपयसस 
तयिलम के्् 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल्  

६ क 
आवश्कतयको 
लखेयजोखय,      
मयनव सोत रणनीित  

�मतय िवकयस ग�ु ्ोजनय त्यर 
ग�रएको 
(५०००) 

�मतय िवकयस ग�ु ्ोजनय 
अदयविधक ग�रएको 
(२०००)  

�मतय िवकयस ग�ु ्ोजनय 
अदयविधक ग�रएको 
(२०००)  

'वयश' �तेको �मतय 
िवकयसकय लयिग 
अगणी संसथयको 
सथयपनय 
(६०००००)  

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

रयखयपयसस 
पिश�ण के्् 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल्  

६ क 
रयखयपयसस 
पिश�ण के्् 

रयिष्् 'वयश' पित�यनको 
सथयपनय, पणूर �मतय िवकयस र 
सञचयलन 
(१०००००) 

रयिष्् 'वयश' पित�यनको 
सबलीकरण तथय ससुञचयलन 
(२५००००) 

रयिष्् 'वयश' पित�यनको 
सबलीकरण तथय ससुञचयलन 
(२५००००) 
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मुख् 
�ेतह�  

कय भ् बुँ्यह�  
िजममेवयर 
मुख् िनकय् 

कय्यभनव्न 
्न� िनकय् 

अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर 
रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

… सथयनी् 
'वयश' 

संसथयह�को 
सशियकरण 

… 

आ्ोजनयमय सीप्यु 
मयनव सोतको िवकयस 
(२३६५८७५)  

सयनय आ्ोजनय – 
सथयनी् सरकयर  

आ्ोजनय 
व्वसथयपन 

खयनेपयनी तथय सस 
िडिभजन कय्यरल्  

६  क कुनै पिन नभएको 

आ्ोजनय �तेको मिहलय, 
ग�रब र बिहकशर त समहूबयट 
सथयनी् ममरतसंभयर कय र्कतयर 
त्यर गन� (लयगत आ्ोजनय 
िनमयरणको लयगत अनमुयनमय 
समयवेश गन�) 
(३१२५००) 

िनर्तरतय  
(९३७५०) 

िनर्तरतय  
(१४०६२५) 

मध्म सतरको 
आ्ोजनय -
्िुटिलटी र 
शिै�क 
पित�यनह�को 
सहकय र्  

आ्ोजनय 
व्वसथयपन 

खयनेपयनी तथय ढल 
िनकयस िवभयग  

६ क कुनै पिन नभएको 

आ्ोजनय �तेको मिहलय 
,ग�रब र बिहकशर त समहू बयट 
सबरओभर िस्र वय ममरत संभयर 
कय र्कतयर त्यर गन� (लयगत 
आ्ोजनयको लयगतमय समयवशे 
गन�) 
(३०६०००) 

िनर्तरतय  
(४०८०००) 

िनर्तरतय  
(१०२००००) 

ठूलय/बशहतर 
आ्ोजनय -
्िुटिलटी  

आ्ोजनय 
व्वसथयपन 

खयनेपयनी तथय ढल 
िनकयस िवभयग  

६ क   

आ्ोजनय �तेकय मिहलय,ग�रब 
र बिहकशर त समहूबयट 
ओभरसी्र  त्यर भएको 
(लयगत आ्ोजनयको लयगत 
अनमुयनमय समयवशे गन�) 
(५००००) 

िनर्तरतय  
(१५०००) 

िनर्तरतय  
(२००००) 

… सथयनी् 
'वयश' 

संसथयह�को 
सशियकरण 

… 

सथयनी् 'वयश' 
संसथयह�को �मतय 
िवकयस  
(२००००००) 

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग 

खयनपेयनी तथय 
सस िडिभजन 
कय्यरल्  

खयनेपयनी तथय ढल 
िनकयस िवभयग  

६ क 

  

२५ % 'वयश' संसथयह�को 
पयिविधक, िव�ी् र 
व्वसथयपक्् �मतय िवकयस 
भएको 
(५०००००) 

५०% 'वयश' संसथयह� को 
पयिविधक, िव�ी् र व्वसथयपक्् 
�मतय िवकयस भएको  
(५०००००) 

१००%  'वयश' संसथयह�को 
पयिविधक, िव�ी् र 
व्वसथयपक्् �मतय िवकयस 
भएको 
(१००००००) 
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मुख् 
�ेतह�  

कय भ् बुँ्यह�  
िजममेवयर 
मुख् िनकय् 

कय्यभनव्न 
्न� िनकय् 

अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर 
रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

(६१७४८७५) सथयनी् सीप्यु 
पयिविधकह�को सचूी 
िनमयरण गन� 
(१२०००००) 

गयउँपयिलकय गयउँपयिलकय 

खयनेपयनी तथय ढल 
िनकयस िवभयग  

६ क 

NA 

कमतीमय पिन २५% 
गयउँपयिलकयह� सगँ तस्य र् क 
आधयर त्यर भएको । (कमतीमय 
WSSTs, VMWs, Masons 
and Plumbers को सचूी 
त्यर ग�रएको) 
(४०००००) 

कमतीमय पिन ५०% गयउँपयिलकयह� 
सगँ तस्य र् क आधयर त्यर भएको । 
(कमतीमय WSSTs, VMWs, 
Masons and Plumbers को सचूी 
त्यर ग�रएको) 
(४०००००) 

सबै गयउँपयिलकयह� सँग 
तस्य र् क आधयर त्यर भएको । 
(कमतीमय WSSTs, VMWs, 
Masons, Plumbers को सचूी 
त्यर ग�रएको) 
(४०००००) 

�तेगत �मतय 
िवकयस  

(६६५०५५२) 

'वयश' 
व्वसय्ीह�को 
�मतय िवकयस  
(६६५०५५२) 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्/�तेगत 
�मतय अिभवशिद  
एकयइ/िवकयस 
सयझे् यरह� 

      

नगण् 

कमतीमय पिन १% 'वयश'को 
बजेट �मतय िवकयसमय खचर ह�ने 
गरेको,                       'वयश' 
सशुयसन र जवय््िेहतय 
कोषको सथयपनय भएको 
(१९०७६६२) 

कमतीमय पिन १ % 'वयश'को बजेट 
�मतय िवकयसमय गन�                       
'वयश' सशुयसन र जवय््िेहतय कोष 
पणूर�पमय कय र्रत 
(२४९४९४३) 

िनर्तरतय  
(२२४७९४७) 

संघी् शयसन 
पणयलीत र् को 
संकमणमय 
आवश्क 
संसथयगत 
पब्ध 

(५६०००००) 

सरकयरको तीनै तहमय 
न्य ँ'वयश' 
संसथयह�को सथयपनय 
(५६०००००) 

नेपयल सरकयर 
/खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल् 

      

NA 
पय्ती् 'वयश' संसथयह�को 
सथयपनय भएको  
(७०००००) 

नगर र गयउँ 'वयश' कय्यरल्ह�को 
सथयपनय भएको 
(४९०००००) 
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६)   'वयश' कध ्नीिर  रथय �ेत्र एकतीकरम (लय्र �.  ९६,८०० हजयर) 

मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  
िजममेवयर मुख् 

िनकय् 
कय्यभनव्न ्न� 

िनकय् 
अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG सङ्् 
समबनध 

रधयर 
रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

�तेगत एकतीकरण 
(Convergence) 
(लयगत नलयगने ) 

अ्् म्तयल् 
अ्तगरत  
सञचयलनमय रहकेय 
'वयश' 
कय र्कमह�लयई 
खयपयस म्तयल् 
अ्तगरत एक्कश त गन� 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल्  

हयल 'वयश' 
कय्यर् व्नमय 
संलगनम भएकय सबै 
म्तयल्ह� 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

  

्ो �ते चयर भ््य 
बढी 
म्तयल्ह�ल े
सञचयलन गरेको  

सबै 'वयश' कय र्कमह� 
MoWSS अ्तगरत 
कय्यर् व्न भएकय, 
MoWSS 'वयश'कय लयिग 
एकदयर म्तयल्, आधयरभतू 
पह�चँको लयिग िविभ्न 
संसथयह�ले गरेकय सबै 
कय र्ह� सनर २०१७ प�यतर 
सथयनी् सरकयरलयई 
हसतय्तरण ग�रएको 
(लयगत नलयगनेो) 

'वयश' �तेकय लयिग एकदयर 
म्तयल्,                                  
आधयरभतू पह�चँको लयिग 
िविभ्न संसथयह�ले गरेकय 
सबै कय र्ह� सथयनी् 
सरकयरले सञचयलन गनर 
थयलेको 
(लयगत नलयगनेग) 

'वयश' �तेकय लयिग एकदयर 
म्तयल्,                                  
आधयरभतू पह�चँको लयिग 
िविभ्न संसथयह�ले गरेकय 
सबै कय र्ह� सथयनी् 
सरकयरले सञचयलन गनर 
थयलेको 
(लयगत नलयगनेग) 

�तेगत एकतय 
(Cohesion) 
(११०००) 

�तेगत सञचयर 
सथयपनय, आबदतय र  
सयमञजस्ीकरण  
(११०००)  

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल्  

खयपयसम / 
�तेगत �मतय 
अिभवशिद  
एकयइ/िवकयस 
सयझे् यरह� 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

  सं्यु �तेगत 
समी�य िदवष�् 
�पमय ह�ने गरेको  

'वयश' �तेको वयिषरक समी�य, 
वयिषरक �पमय �तेगत 
अवसथयको पितवे्न पकयशन  
(१०००) 

वयिषरक �पमय NWR 
सञचयलन, वयिषरक �पमय 
�तेगत कय र्समपय्न 
पितवे् न पकयशन (अनगुमन 
मलू्य र् कन पणयलीले ्सकय 
लयिग पश�पोषण गन� गरेको) 
(५०००) 

वयिषरक �पमय NWR 
सञचयलन एवं �तेगत 
कय र्समपय्न पितवे्न 
पकयशन (अनगुमन 
मलू्य र् कन पणयलीले ्सकय 
लयिग पश�पोषण गन� गरेको) 
(५०००) 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल्  

सबै 
कय्यर्व्नकतयरह� 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

६ क र ६ ख 
वयिषरक िवकयस 
कय र्कम 

�तेगत िवकयस ्ोजनयको 
कय्यर् व्न  
(लयगत अ््त समयवशे) 

�तेगत िवकयस ्ोजनयको 
समी�य, अदयविधकरण र 
कय्यर् व्न 

�तेगत िवकयस ्ोजनयको 
समी�य अदयविधक्रण र 
कय्यर् व्न 



 
नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वचता ाेक ष्�ास कासना 

144 
 

मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  
िजममेवयर मुख् 

िनकय् 
कय्यभनव्न ्न� 

िनकय् 
अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG सङ्् 
समबनध 

रधयर 
रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

�तेगत सय�श्तय 
बढयउने 
(६५०००) 

सञजयल िनमयरण एवं 
पबदरन  
(६५०००) 

 �तेगत 
सरोकयरवयलयह�  

 �तेगत 
सरोकयरवयलयह�  

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

  NA 

पबदरनय्मक कय र्ह� : आम 
सञचयर अिभ्यन, 'वयश' मेलय 
आ्ोजनय, 'वयश' एकसपो, 
सयसंकश ितक कय र्कमह� कलब 
वय संसथयह� र अ्् 
मलेयह�मय 'वयश' समब्धी 
पबदरनय्मक सयमयगीह�को 
पसयर 
(१५०००) 

िबसतयर र िनर्तरतय  
(२५०००) 

िवसतयर र िनर्तरतय  
(२५०००) 
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७)   अनु्मन रथय मधल्यङ्कन (लय्र �.  २८,४३,००० हजयर) 

मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  
िजममेवयर मुख् 

िनकय् 
कय्यभनव्न ्न� 

िनकय् 
अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर 
रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

आम सव��ण 
(२६०००००) 

तस्कन संकलन/ सव��ण / 
अदयविध/ पणयली आि् 
(२६०००००) 

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग  

खयनपेयनी तथय 
सस िडिभजन 
कय्यरल्  

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

६.१ एनएमआइपी 
२०१४, क�रब 
७०००० बसती 

भसूय््िभरक खिणडकश त 
तस्यकं संकलन भई 
(अनगुमन र मलू्यकंन 
पदितमय आबद भएको) 
(८०००००) 

प््ेक वषर अदयविध र 
प््ेक पयचँ वषरमय पनु: 
सव��ण ह�ने गरेको 
(९०००००)  

प््ेक वषर अदयविध र प््ेक पयचँ 
वषरमय पनु: सव��ण ह�ने गरेको 
(९०००००)  

�तेगत 
कय र्समपय्न मयपन  
(८००००) 

'वयश' �तेगत M&E MIS/ 
DSS को सथयपनय/ सञचयलन 
र तस्यकंमय आधय�रत 
्ोजनयसँग आबद गन� 
(८००००) 

 िन्यमक  खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

 िन्यमक    त्थर ्ोजनय 
तजुरमय  

'वयश' �तेगत अनगुमन 
खयकय/MIS/DSS को 
िवकयस गरेको, ्ोजनय 
पिक्यलयई �तेगत M&E 
पणयलीसँग एक्कश त गरेको 
(५००००) 

म◌जु् य M&E खयकय/ 
MIS/ DSS, 'वयश' 
�तेगत M&E 
पणयलीलयई अ्तर-
�तेगत MIS सगँ 
एक्कश त गरेको  
(१५०००) 

म◌जु् य M&E खयकय/ MIS/ DSS, 
'वयश' �तेगत M&E पणयलीलयई 
अ्तर-�तेगत MIS सँग एक्कश त 
गरेको (िन्मन िनकय्ले �तेगत कय र् 
समपय्न अनगुमनको पितवे्न 
िजममेवयरी स�ु गरेको  (१५०००) 

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  

cfof]hgf 
Joj:yfkg  

vfg]kfgL tyf 
;/;kmfO 
dGqfno  

 

s'g} klg 
gePsf] 

सब} jfz lgsfox¿;++u 

PPMS tof/ x'g] 5 / 

If]qut M&E 
k|0ffnL;Fu cfa4 ePsf] 
(५००००) 

lg/Gt/tf 
(५००००) 

lg/Gt/tf 
(५००००) 



 
नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वचता ाेक ष्�ास कासना 

146 
 

मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  
िजममेवयर मुख् 

िनकय् 
कय्यभनव्न ्न� 

िनकय् 
अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर 
रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

M&E sf] nflu 

Ifdtf ljsf; 

(१३०००)  

k|efjsf/L M&E sf 

nflu cfjZos k"jf{wf/, 
1fg / :jfldTjsf] 
n]vfhf]vf ug]{ 

(१३०००) 
vfg]kfgL tyf 
;/;kmfO 
dGqfno  

vfg]kfgL tyf 
;/;kmfO 
dGqfno  

lgofds   
s'g} klg 
gePsf] 

M & E sf] nflu d'Vo 
jfz lgsfox¿sf] 
k"jf{wf/, 1fg / 
:jfldTjsf] n]]vfhf]vf 
;~rfng u/]sf] 

(३०००) 

lg/Gt/tf 
(५०००) 

lg/Gt/tf 
(५०००) 

Ifdtf ljsf; 
/fvfkf;; 
tflnd s]Gb| 

vfg]kfgL tyf 
;/;kmfO 
dGqfno  

^ s NA 

M & E sf] z'?jftsf] 

nflu jf; lgsfox¿sf] 
Ifdtf ljsf; u/sf] 
(लयगत िथम ५ मय समयिव�) 

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

lg/Gt/tf   
(लयगत िथम ५ मय समयिव�) 
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८)    िनरनरर ्ुमसरर रथय सेवय सुधयर (लय्र �.  १,७५,६७,१७५ हजयर) 

मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  
िजममेवयर मुख् 

िनकय् 
कय्यभनव्न 
्न� िनकय् 

अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

सेवय िन्मन  
(२९८०००) 

खयनेपयनी तथय ढल िनकयस 
िवभयगलयई 'वयश' मयनकको 
िवकयस र सेवय िन्मनकय 
लयिग रयिष्् िन्यमक 
िनकय्को �पमय �पय्तरण 
गन� 
(१२००००) 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्    

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्    

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्    

६.३, ६.४, 
६ क 

खयनेपयनी तथय ढल 
िनकयस िवभयग 
कय्यर् व्न कतयरको 
�पमय  

संघी् शयसन पणयली त र् को 
संकमणकयलमय खयनेपयनी तथय 
ढलिनकयस िवभयगमय खयनेपयनी 
तथय ढल िन्यमकको अिधकयर 
िन�पेण भएको  
(२००००) 

खयपयढिन िवभयग  रयिष्् 
खयनेपयनी तथय ढल िन्यमक 
िनकय्को �पमय �पय्तरण 
भएको, कय्यर् व्नको भिूमकय 
पणूर �पमय उपरयिष्् 'वयश' 
िनकय्ह�मय िवकयस भएको 
(५००००) 

िनर्तरतय  
(५००००) 

सेवय मयनकह�को 
(Standards) तजुरमय 
(४१०००) 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

िन्यमक  
(खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग) 

िन्यमक  
(खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग) 

६.४ 

खयनेपयनी तथय ढल 
िनकयस िवभयग 
कय्यर् व्न कतयरको 
�पमय  

्िुटिलटीह�को लयिग सेवय 
मयनक (Standards) त्यर 
भएको 
(१०००) 

कमतीमय २०% ्िुटिलटी ह�को 
नमनुय संकलन गरी मयनक अनसुयर 
अनपुयलनको लयिग सेवयको 
गणुसतर परी�ण गरेको (२००००) 

िनर्तरतय  
(२००००) 

सतह र भिूमगत पयनीको लयिग 
िन्मन  
(११०००) 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्    

िन्यमक  
(खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग) 

िन्यमक  
(खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग) 

६.४ 

कयठमयडौ 
उप््कयमय  िन्मन 
कय र् उप््कय 
खयपय व्वसथयपन 
बोडरले गन� व्वसथय  

सतह र भिूमगत पयनीको 
गणुसतर, उ्सजरन गणुसतर 
मयनक िवकयको लयिग खयनेपयनी 
तथय ढल िनकयस िवभयग  
िजममेवयर िनकय् ह�न े
(१०००) 

अिधकयर (Mandates) र 
मयनककय आधयरमय अनगुमन 
गरेको 
(५०००) 

अिधकयर 
(Mandates) र 
मयनककय आधयरमय 
अनगुमन गरेको 
(५०००) 

पिक्य अन�ुपण (१२६०००) 
खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्    

्िुटिलटी 

िन्यमक  
(खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग) 

  
'वयश'िमप १ मय 
केही आ्ोजनयह� 
रहकेो 

SOP/पिक्य पितवे् न, 
गणुसतर/पिक्य पिुसतकय/ 
म्यनअुल/ व्यवसयि्क 
िनर्तरतय कय र्िविधह� िवकयस 
ग�रएको र सबै ठूलय पणयलीह� 
ले अनसुरण गरेको  
(९००००) 

अदयविधक तथय िनर्तरतय 
(१८०००) 

अदयविधक तथय 
िनर्तरतय 
(१८०००) 
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मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  
िजममेवयर मुख् 

िनकय् 
कय्यभनव्न 
्न� िनकय् 

अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

सवेय गणुसतर सधुयर 
(१६०६५६७५) 

…. 

पिक्य, िविधह� र सेवय 
गणुसतरह�को मयनक्कश त गन� 
(२२९२००) 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्    

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्    

िन्यमक  
(खयपय तथय ढल 
िनकयस िवभयग) 

६.३ 
खयनेपयनी सञचयलन 
िन्�िशकय  

५०% मझ◌लय र सबै ठूलय 
/वशहतर पणयलीह�मय उपभोयय 
स्तिु� सव��ण र �रपोिटसग ह�ने 
गरेको 
(११२०००) 

सबै बशहतर ्िेख मझ◌लय 
पणयलीह�मय उपभोयय स्तिु� 
सव��ण र �रपोिटसग ह�ने गरेको  
(१०९००००) 

िनर्तरतय  
(१०९००००) 

खयनेपयनी गणुसतर सिुनि�ततय 
(१४६६६७५)  

…. 

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग/ ्िुटिलटी  

सवेय प्य्क 
खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्    

६.३ 

३ के््ी्, ५ 
�तेी्, २ आ्ोजनय 
सतरमय खयनपेयनी 
गणुसतर प्ोगशयलय 
भएको 

प््ेक पय्ती् खयनेपयनी 
िन्�शनयल्मय कमतीमय एउटय 
प्ोगशयलय सथयपनय भएको,  
सबै ठूलय/वशहत पणयलीह�मय 
खयनेपयनी गणुसतर परी�ण गन� 
ल्यव/ सं््त सथयपनय भएको 
एवं सञचयलकह�ले खयनेपयनी 
गणुसतर अनगुमनको पितवे्न 
समबि्धत सवयसस् कय्यरल्मय 
पशे गन� गरेको  
(९७१५००) 

प््ेक िजललयमय कमतीमय एक 
'वयश' प्ोगशयलयको सथयपनय 
भएको, सबै मझ◌लय ्िेख बशहतर 
पणयली सञचयलकह�ले 
खयनेपयनी गणुसतर अनगुमन 
पितवे्न समबि्धत सवयसस् 
कय्यरल्मय पशे गन� गरेको  
(२७९५००) 

सबै सञचयलक वय 
्िुटिलटीह�ले 
खयनेपयनी गणुसतर 
अनगुमनको पितवे्न 
समबि्धत सवयसस् 
कय्यरल्मय पशे गन� 
गरेको  
(५४५००) 

सवेय प्य्क सवेय प्य्क 
खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्    

६.३ NA 

२५% सयनय पणयलीह�मय समते 
खयनेपयनी गणुसतर परी�ण 
सिुवधय उपलबध भएको (्ि् 
ल्यव सिजलै उपलबध नभएमय) 
(२३०२५) 

५०%  सयनय पणयलीह�मय समते 
खयनेपयनी गणुसतर परी�ण गन� 
सिुवधय उपलबध भएको 
(४६०५०) 

सबै सयनय पणयली 
ह�मय समेत खयनेपयनी 
परी�ण सिुवधय 
उपलबध 
(९२१००) 

िनगरयनी (१९४५००) सवयसस् म्तयल्  

िजललय 
जनसवयसस् 
कय्यरल्/ 
सवयसस्सेवय 
िवभयग 

सवयसस् 
म्तयल्  

६.३ 
िनगरयनी िन्�िशकय 
त्यर भएको 

सबै बशहतर, ठूलय र २५% 
मझ◌लय पणयलीको िनगरयनी 
पितवे्न त्यर गरी सयवरजिनकय 
भएकय  
(२९५००) 

सबै बशहतर, ठूलय र ५०% मझ◌लय 
पणयलीको िनगरयनी पितवे्न 
त्यर गरी सयवरजिनक भएकय  
(५६०००) 

बशहतर ्िेख मझ◌लय 
सबै पणयलीह�को 
िनगरयनी पितवे्न 
सयवरजिनक भएकय 
(१०९०००)  
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मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  
िजममेवयर मुख् 

िनकय् 
कय्यभनव्न 
्न� िनकय् 

अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

पयनी सरु�य सिुनि�ततय  
(१२११२५००) 

खय.पय. तथय ढल 
िनकयस िवभयग/ 
्िुटिलटी  

खयनपेयनी तथय 
सस िडिभजन 
कय्यरल्  

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग 

६.३ 
<२% पणयलीह�मय 
सरु�य ्ोजनय लयग ू
भएको 

२५% पणयलीह�मय खयनेपयनी 
सरु�यकय उपय्ह� कय्यर् व्न 
ग�रएको  
(९५६२५०) 

७५% पणयलीह�मय खयनेपयनी 
सरु�यकय उपय्ह� कय्यर् व्न 
ग�रएको 
(४७८१२५०) 

सबै पणयलीह�मय 
खयनपेयनी सरु�यकय 
उपय्ह� 
कय्यर् व्ि्वत 
(६३७५०००) 

िडजयइन, िनमयरण, 
सेवय मयनक 
नीित/कयननुी 
्यि््वको 
अनपुयलन …. 
(१२०३५००) 

पयिविधक संपरी�ण 
(३८५००) 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्    

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्    

  

त्थर आधयरमय 
केही 
आ्ोजनयह�मय ह�ने 
गरेको 

बषरमय कमतीमय पिन १० ठूलय/ 
वशहत आ्ोजनयह�को NVC 
बयट नमनुय पयिविधक परी�ण 
भएको 
(६०००) 

बषरमय कमतीमय पिन १० ठूलय/ 
बशहतर र १० मझ◌लय 
आ्ोजनयह�को NVC बयट 
नमनुय पयिविधक परी�ण भएको  
(१५०००) 

बषरमय कमतीमय पिन 
१० ठूलय/ बशहतर, १० 
मझ◌लय र १० सयनय 
आ्ोजनय ह�को 
NVC बयट नमनुय 
पयिविधक परी�ण 
भएको  
(१७५००) 

िव�ी् संपरी�ण  
(४०००००) 

्िुटिलटी 
सरकयरी 
कय्यरल्ह�/ 
्िुटिलटी  

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्    

  NA 

प््ेक बषर सबै ठूलय/ बशहतर र 
१००० मझ◌लय   पणयलीह� 
कयननुी मय््तय पय् 
अिडटरबयट िव�ी् संपरी�ण 
गरयइएको  
(४५०००) 

प््ेक वषर सबै ठूलय/ वशहत र 
२००० मझ◌लय   पणयलीह� 
कयननुी मय््तय पय् अिडटरबयट 
िव�ी् संपरी�ण गरयइएको  
(२८००००) 

प््ेक बषर सबै ठूलय/ 
बशहतर र ३००० 
मझ◌लय पणयलीह� 
कयननुी मय््तय पय् 
अिडटरबयट िव�ी् 
संपरी�ण गरयइएको  
(७५०००) 

Standards Formulation 

(15000) 
MoWSS DWSS MoWSS   

Guidelines 

available 

Design standards 

prepared 

(10000) 

Design Standards updated 

(2500) 

Design Standards 

updated 

(2500) 
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मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  
िजममेवयर मुख् 

िनकय् 
कय्यभनव्न 
्न� िनकय् 

अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

गणुसतरी् सयमयन तथय िनमयरण 
सयमगीह�को उ्पय्न तथय 
उप्ोगमय पो्सयहन तथय 
पबदरन  
(७५००००) 

िनमयरतय तथय 
उ्पय्क 

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग 

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग 

    

प््ेक पय्ती् िन्�शनयल्मय 
'वयश'को कमतीमय पिन एउटय 
िनमयरण सयमगी परी�ण गन� 
प्ोगशयलयको पिहचयन/ 
सथयपनय भएको 
(७००००) 

प््ेक िजललयमय 'वयश'को 
कमतीमय पिन एउटय िनमयरण सयमगी 
परी�णशयलयको सथयपनय भएको,                                     
सबै आ्ोजनयह�को िनमयरण 
सयमगीह� सटयणडयडर सँग 
अनपुयलन भए नभएको परी�ण 
सञचयलन भएको  
(६८००००) 

सबै आ्ोजनयह�को 
िनमयरण सयमगीह� 
मयनक िविश�ीकरण 
सँग अनपुयलन भए 
नभएको परी�ण 
अिनवय र् गन� ग�रएको 
(आ्ोजनयको 
लयगतमय समयवशे) 

नोट : संकमणकयलमय खयनेपयनी तथय ढल िनकयस िवभयगले कय्य्व्नकतयर र िन्यमक ्वुै भिूमकयह� िनवयरह गन�छ । 
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९)   लदङ्ि्क समयनरय रथय सयमयिजक समयवेशीकरम (लय्र �.  ५,९७,००० हजयर) 

मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  
िजममेवयर 
मुख् िनकय् 

कय्यभनव्न ्न� 
िनकय् 

अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर 
रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

 'वयश' सवेयह�मय 
ल�िगक समयनतय 
तथय सयमयिजक 
समयवेशीकरण  
(५९७०००) 

समय््यि्क सवेय पवयह  
(्सको लयगत िथम १ 
मय समयवेश छ) 

खयनपेयनी तथय 

सरस्यइ 

म्तयल्  

सवेय प्य्क 

खयनपेयनी तथय 

सरस्यइ 

म्तयल्  

६ क 

आधयरभतू 

खयनेपयनी 

सरस्यइ सेवय 

िनजी धयरय जडयन मय र् त 

समय््यि्क सवेय पवयह 
िनर्तरतय  िनर्तरतय  

समयवशेी �मतय िवकयस  
(्सको लयगत िथम ५ र 
७ मय समयवेश छ) 

कय्यर् व्न गन� 
िनकय्  

कय्यर् व्न गन� 
सरोकयरवयलयह� 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

६ क NA 

खणडीकश त तस्य र् क संकलन गन� 
(एसडीजी मैती समेत ह�ने गरी),                                     
मयनव सोतको िवकयस आ्ोजनय 
�तेको मिहलय, ग�रब र बिहकशर त 
समहूलयई पो्सयिहत गन� (जसत ैसब-
ओभरसी्र/ गयमीण ममरत समभयर 
कय र्कतयर / व्वसथयपक उ्पय्न गन� 
लयगत आ्ोजनयको लयगत अनमुयन 
मै समयवेश) 

मयनव सोतको िवकयस 
आ्ोजनय �तेको मिहलय, 
ग�रब र बिहकशर त समहूलयई 
पो्सयिहत गन� (जसत ैसब-
ओभरसी्र / गयमीण ममरत 
समभयर कय र्कतयर / व्वसथयपक 
उ्पय्न गन� लयगत 
आ्ोजनयको लयगत अनमुयन मै 
समयवेश)                                          

िनर्तरतय  

समयवेशी र समतयमलूक 
ढंगले सेवयमय पह�चँ 
सिुनि�त गन� (थप लयगत 
नपन�) 

्िुटिलटी  ्िुटिलटी  
खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

६. क NA 

मिहलय,ग�रब र बिहकशर त समहूको 
लयिग समु् य् िभत अ्तरअनु् यनको 
सं््तको िवकयस गन� (धयरय जडयन र 
महसलु आि्)  

िनर्तरतय  िनर्तरतय  

लैससयस मलूपवयहीकरण 
(५९७०००) 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

कय्यर् व्न गन� 
सरोकयरवयलयह� 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

  
लैससयस मलू 
पवयिहकरण 
अगयिड बिढरहकेो 

सबै ठूलय/वशहत पणयलीह�मय 
लैससयस मलूपवयिहकरण ग�रएको 
(१२००००) 

सबै ठूलय/ बशहतर र २० % 
मझ◌लय  पणयलीह�मय 
लैससयस मलूपवयहीकरण 
ग�रएको 
(३१८०००) 

सबै बशहतर ्िेख मझ◌लय  पणयली 
ह�मय लैससयस मलूपवयहीकरण 
ग�रएको 
(१५९०००) 
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१०)   िवशेष प�रिसथिरमय खयनेपयनी, सरसफयइ रथय सववचरय (लय्र �.  ३,६३,२६,४२१ हजयर) 

मखु् �ेतह�  कय्र बुँ्यह�  
िजममेवयर 

मखु् िनकय् 
कय्यर्व्न गन� 

िनकय् 
अनगुमन गन� 

िनकय् 

SDG 
स र् ग 
समब्ध 

आधयर 
तस्य र् क  
सनर २०१५ 

मयइलसटोन २०२० मयइलसटोन २०२५ मयइलसटोन २०३० 

पवूर त्यरी  
(५०३२५०) 

मखु् रयहत एवं उदयर 
सयमगीह�को (जोहो) 
िनपयत, �मतय अिभवशिद, 
बजेट िविन्ोजन, िवतरण 
सय र् गलो (ढुवयनी र 
आपतू� संझ◌तय)  
(५०३२५०) 

सथयनी् पशयसन 
/ खयनपेयनी तथय 
सस िडिभजन 
कय्यरल्  

सथयनी् पशयसन / 
खयनेपयनी तथय सस 
िडिभजन कय्यरल्  

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग 

६.१, ६.२ NA 
िजललय उदयर पवूरत्यरी ्ोजनय 
(भपैरी ्ोजनय) त्यरी भएको 
(११२५०) 

िनर्तरतय र अदयविध ग�रएको 
(२२५०)  

िनर्तरतय र अदयविध ग�रएको 
(२२५०)  

६.१, ६.२ NA 

'वयश' उदयर तथय रयहत कय र्को लयिग 
आवश्क सयमगीह�को 
उपलबधतय/सबै िजललयमय 
आप्कयलको लयिग ढुवयनी र आपिूतर 
संझ◌तय भएको 
(११२५००) 

िनर्तरतय  
(१८७५००) 

िनर्तरतय  
(१८७५००) 

उदयर तथय रयहत कय र्  
(६६५०५५२) 

आवश्कतयको आकलन, 
आपतकयल उदयर तथय 
रयहत ्ोजनय तजुरमय र 
उदयर तथय रयहत कय र्  

(६६५०५५२) 

सथयनी् पशयसन 
र खयनेपयनी तथय 
सस िडिभजन 
कय्यरल्  

सथयनी् पशयसन र 
खयनेपयनी तथय सस 
िडिभजन कय्यरल्  

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग 

६.१, ६.२ 

NA 
सबै िवप्रहड�को स्लतयपवूरक 
व्वसथयपन गनर सकेको  
(थप लयगत नपन�) 

अदयविधकक्रण र 
कय्यर् व्न (थप लयगत नपन�) 

अदयविधकरण र कय्यर् व्न  
(थप लयगत नपन�) 

नग्् 

िवप्र उदयर तथय रयहत र पवूर 
त्यरीको लयिग कुल 'वयश' बजटेको 
किमतमय १%  िविन्ोजन भएको 
(१९०७६६२) 

िनर्तरतय  
(२४९४९४३) 

िनर्तरतय  
(२२४७९४७) 



 
नेपाल खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वचता ाेक ष्�ास कासना 

153 
 

मखु् �ेतह�  कय्र बुँ्यह�  
िजममेवयर 

मखु् िनकय् 
कय्यर्व्न गन� 

िनकय् 
अनगुमन गन� 

िनकय् 

SDG 
स र् ग 
समब्ध 

आधयर 
तस्य र् क  
सनर २०१५ 

मयइलसटोन २०२० मयइलसटोन २०२५ मयइलसटोन २०३० 

रयखयपयसस 
तयिलम के्् 

रयखयपयसस 
तयिलम के्् 

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग 

६ क NA 

आप्कयलको लयिग ३५० जनय मयनव 
सोत त्यर गन� ('वयश' �तेमय कय र् 
गन�िभतबयट ५X७५), �मतय िवकयस 
अ्तगरत 'वयश' उदयर तथय रयहत 
िक्यकलयप,  
जोिखमय आधय�रत मयनव सोत 
सचूीको त्यर गरेको (लयगत िथम ५ 
मय समयवेश) 

िनर्तरतय  
(लयगत िथम ५ मय समयवेश) 

िनर्तरतय  
(लयगत िथम ५ मय समयवेश) 

पयनीको अभयव 
(२८००००)  

'वयश' �ि�कोणबयट 
जनसंख्य धय्न सकनेट 
�मतयको आकलन 
(२८००००)  

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िबभयग  

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

  

 शहरह�ले 
पयनीको तनयव 
झिेल 
रहकेय 

उपमहयनगर पयिलकय �तेह�मय 
जनसंख्य धय्न सकनेर �मतय िनधयररण 
भएको 
(२०००००) 

परुयनय नगरपयिलकय �तेह�मय 
जनसंख्य धय्न सकनेह �मतय 
िनधयररण भएको 
(४००००) 

न्य ँसबै नगरपयिलकय 
�तेह�मय जनसंख्य धय्न सकनेज 
�मतय िनधयररण भएको 
(४००००) 

जोिखम पितरोधी 
(पनुउर्थयनशील) 
'वयश' पवूयरधयर संरचनय  
(२८८९२६१९) 

भकूमप प�यतर 'वयश' 
सेवयह�को पनुिनरमयरण र 
पनुसथयरपनय 
(२२००००००) खयनपेयनी तथय 

सरस्यइ 
म्तयल्  

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िबभयग  

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

  NA 
अ्तर समबि्धत िवष्ह� (अ्् 
िवष् शीषरकह�मय समयवेश भएको) 
(२२००००००) 

    

मध् र सु् रू पि�मकय 
'वयश' संरचनयह�को 
पनुपरबलीकरण 
(६८९२६१९) 

 NA 
मध् र सु् रू पि�मकय 'वयश' 
संरचनयह�को पनुपरबलीकरण भएको 
(६८९२६१९) 
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मखु् �ेतह�  कय्र बुँ्यह�  
िजममेवयर 

मखु् िनकय् 
कय्यर्व्न गन� 

िनकय् 
अनगुमन गन� 

िनकय् 

SDG 
स र् ग 
समब्ध 

आधयर 
तस्य र् क  
सनर २०१५ 

मयइलसटोन २०२० मयइलसटोन २०२५ मयइलसटोन २०३० 

जोिखम ््नूीकरण    खयनपेयनी तथय 
सस िडिभजन 
कय्यरल्  

खयनेपयनी तथय सस 
िडिभजन कय्यरल्  

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग 

    अ्तर समबि्धत िवष्ह� (अ्् िवष् शीषरकह�मय समयवेश भएको) 

अनकूुलन   खयनपेयनी तथय 
सस िडिभजन 
कय्यरल्  

खयनेपयनी तथय सस 
िडिभजन कय्यरल्  

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग 

    अ्तर समबि्धत िवष्ह� (अ्् िवष् शीषरकह�मय समयवेश भएको) 
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११)    �ेत्र ल्यनी (लय्र �.  ६३,६२,५०० हजयर) 

मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  
िजममेवयर मुख् 

िनकय् 
कय्यभनव्न ्न� 

िनकय् 
अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर 
रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

िव� 
(३००००००)  

िव�ी्/ मध्सत 
कतयर संसथयको 
सथयपनय 
(३००००००)  

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल्  

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ म्तयल्  

अथर म्तयल्  

  

िटडीए्, ्णड 
बोडर  

िव�ी् मध्सतकतयरको 
सथयपनय; बीमय /ममरतसंभयर 
नरम ऋण / ्िुटिलटीह�लयई 
िव�ी् मध्सतकतयरबयट 
अनु् यन पय् ह�न थयलेको  
(१००००००) 

ममरतसंभयर ब�क /िव�ी् संसथय 
/सहकयरी / ्� /कोष  आि्को 
सथयपनय 
(१००००००) 

िनर्तरतय  
(१००००००) 

  

कर ्िुटिलटीह� ्िुटिलटीह� 
खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

  
KUKL कय 
उपभोययह�  

नय्य बयट कर ितन� 
्िुटिलटीको अनपुयत ५% 
(उवच सतरको मयत) पगुकेो 

नय्यबयट कर ितन� ्िुटिलटीको 
अनपुयत १०% (उवच र मध्म 
सतरको) पगुकेो 

नय्यबयट कर ितन� 
्िुटिलटीको अनपुयत 
२५% (उवच र मध्म 
सतर) पगुकेो 

व्यवसयि्क 
सयमयिजक िजममे्यरी  

्िुटिलटीह� ्िुटिलटीह� 
खयपय तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

  NA 
्िुटिलटीह�ल ेCSR स�ु 
गरेकय 

िनर्तरतय  िनर्तरतय  

लगयनी  
(१६२५००) 

�तेगत लगयनीमय 
वशिद /'वयश' 
बजयरमय िवसतयर 

�तेगत 
सरोकयरवयलयह� 

�तेगत 
सरोकयरवयलयह� 

खयनपेयनी तथय 
सरस्यइ 
म्तयल्  

  

बयिषरक 
िविन्ोजन १०–
१५ % ले वशिद  
ह�ने गरेको 

�तेगत लगयनीमय  ८०%  कय 
्रले वशिद भएको 

�तेगत लगयनीमय  ५०%  कय 
्रले वशिद भएको 

�तेगत लगयनीमय  ४०%  
कय ्रले वशिद भएको 

्िुटिलटीह�को 
व्यवसयि्क ्ोजनय 
कय्यर् व्न 
(१६२५००) 

्िुटिलटीह� ्िुटिलटीह� िन्यमक    NA 

५० % बशहतर /ठूलय 
्िुटिलटीह�ले व्यबशयि्क 
्ोजनय त्यर गरी कय्यर् व्न 
गरेकय 
(१५०००) 

१०० % वशहत/ठूलय 
्िुटिलटीह�ले व्यपय�रक 
्ोजनय त्यर गरी कय्यर् व्न 
गरेकय 
(१५०००) 

१०० % बशहतर /ठूलय र २५ 
% मझ◌लय ्िुटिलटीह�ले 
व्यपय�रक ्ोजनय त्यर 
गरी कय्यर् व्न गरेकय 
(१३२५००) 
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मुख् �ेतह�  कय भ् बँु्यह�  
िजममेवयर मुख् 

िनकय् 
कय्यभनव्न ्न� 

िनकय् 
अनु्मन ्न� 
िनकय् 

SDG 
सङ्् 
समबनध 

रधयर 
रस्यङ्क  
सन ्२०१५ 

मयइलस्ोन २०२० मयइलस्ोन २०२५ मयइलस्ोन २०३० 

बजयरीकरण  
(३२००००) 

'वयश' उदमशीलतय 
पवधरन; सरस्यइ 
बजयरीकरण र सयनी 
मयटरको सथयपनय र 

पबदरन  
(३२०००००) 

व्यपयरीह� र 
कय्यर् व्न-
कतयरह� 

व्यपयरीह� र 
कय्यर् व्नकतयरह� 

खयनपेयनी तथय 
ढल िनकयस 
िवभयग 

६ ख NA 
सरस्यइ बजयरीकरण तथय 
सयनी मयटर वय 'वयश' हयडरव्र 
एवं सवेय के्् २५%  
गयउँपयिलकयह�मय उपलबध 
(८०००००) 

सरस्यइ बजयरीकरण तथय 
सयनी मयटर वय 'वयश' हयडरव्र 
एवं सवेय के्् ५०%  
गयउँपयिलकयह�मय उपलबध 
(८०००००) 

सरस्यइ बजयरीकरण तथय 
सयनी मयटर वय 'वयश' 
हयडरव्र एवं सवेय के्् 
१००%  
गयउँपयिलकयह�मय 
उपलबध 
(१६०००००) 

गयउँपयिलकय  
(व्यपयरीह�ले 
�िच न्खेयएमय)  

    ६ ख NA 
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अनुसधची - ८ : �ेत िवकयस ्ोजनयकय िवष् शीषभकह�को लय्र सयरयंश 

िस. 
नं. 

िवष्  
पिहलो चरमको लय्र ्ोशो चरमको लय्र रेशो चरमको लय्र 

नेपयल सरकयर बय� सह्ो् उपदोयय जममय लय्र नेपयल सरकयर बय� सह्ो् उपदोयय जममय लय्र नेपयल सरकयर बय� सह्ो् उपदोयय जममय लय्र 

१ पह�चँ, उप्ोग (खपत) ८५,५८५,०७९ ५५,७३०,३९१ ४३,४७९,३४२ १८४,७९४,८१२ ७५,७७२,५३३ ७७,६०९,१५७ ३८,९४६,६९८ १९२,३२८,३८८ ६१,६९९,२२३ ८७,४४२,४५३ ३८,६०१,४४४ १८७,७४३,१२० 

२ सेवय सचुय�पन र ि्गोपनय १,३६०,९६८ ५२२,९९२ ६,२३१,२४० ८,११५,२०० १,६२८,१०० ७७१,८०० ७,७०३,६०० १०,१०३,५०० १,६२८,१९० ८०९,९६० ७,६८९,९०० १०,१२८,०५० 

३ नवीनतय,अनसु्धयन, र 
पिविध अनकूुलन 

७५३,५७२ ३२२,९५९ ० १,०७६,५३१ १,०१४,९८० ४३४,९९२ ० १,४४९,९७२ ९२८,५१३ ३९७,९३४ ० १,३२६,४४७ 
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