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प्रकाशकको तफव बाट 

सशुासन ऐन २०६४ तथा सूचनकाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनसुार सावविननक ननकायका काम 
कारवाहीहरुलाई थप उत्तरदायी, जिम्मेवार एंव पारदशी बनाउने नसलनसलामा यस मन्रालयद्वारा सम्पाददत 
समग्र कायवहरुलाई सरल, स्पष्ट तथा एकीकृत रुपमा सावविननक गराउने प्रयास स्वरुप यस खानेपानी मन्रालय 
र मातहतका ननकायहरुद्वारा आ.व. २०७४/७५ को मंनसर, पषु, माघ र फाल्गणु मवहनाको अवधीमा 
सम्पादन गररएका समग्र कायवहरुलाई समेटी यो प्रगनत प्रनतवेदन पजुस्तका प्रकाशन गररएको छ । 

 

यस पजुस्तकामा मन्रालय अन्तरगत चौमानसक अवधीमा संचानलत ववकास कायविमहरुको संजिप्त प्रगनत 
वववरणका साथै मन्रालयको समग्र कायविेर, संगठन संरचना, दरबन्दी वववरण, स्वीकृत वावषवक कायविम 
लगायत यस मन्रालयसँग सम्बद्ध सावविननक संस्थानको पररचय लगायत खानेपानी तथा सरसफाइको िेरमा 
रहेका महत्वपूणव सूचना तथा िानकारीहरु समावेश गने प्रयास गररएको छ ।  

 

अन्त्यमा सबै सरोकारवालाहरुको अमलु्य राय, सझुाव तथा सल्लाहको अपेिा गदै यो प्रगनत प्रनतवेदन पजुस्तका 
तयार गने िममा सहयोग पयुावउनहुनुे यस मन्रालयका माननीय मन्रीज्यू, सजचवज्यू लगायत सम्पूणव 
महानभुावहरुमा हाददवक धन्यवाद ज्ञापन गदवछौ ।  

 

 

प्रकाशक 

खानेपानी मन्रालय 

नसंहदरबार ,काठमाडौं  ।  

 
राय सझुाव तथा सल्लाहको लागी 

खानेपानी मन्रालय, 
नसंहदरबार ,काठमाडौं  ।  

फोन नः४२००५०६ 

इमेलः monitoring.mowss@gmail.com 
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खानपेानी मन्रालय 

पषृ्ठभनूम: 

प्रभावकारी, ददगो र गणुस्तरीय सेवा िनताको अपेिा हो । संघीय शासन प्रणाली अन्तगवत सावविननक सेवाहरुको 
प्रवाहका सम्बन्धमा सरकारका ववनभन्न तहहरुको जिम्मेवारी संववधानतः वकटान गररेएको छ । संववधानमा खानेपानी 
तथा सरसफाइ सवुवधालाई िनताका आधारभूत अनधकारका रुपमा प्रत्याभूत गररएको छ । 

खानेपानी तथा सरसफाइ िेर सम्बजन्धत नीनत, ऐन, ननयमावली तथा गठन आदेशहरु मन्रालयको कानूनी आधारको 
रुपमा रहेका छन ्। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को प्रावधान अनसुार खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी 
कायव ववभािन केन्र र स्थानीय ननकायहरुको साझा कायवको रुपमा रहेका नथए भने, हालको संघीय संववधानले पनन 
यसलाई केन्र देजख स्थानीय सरकार सम्मको जिम्मेवारीमा पारेको छ ।     

मलुकुभरका खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको योिना तिुवमा, ननमावण, संचालन तथा ममवत सम्भार लगायतको 
जिम्मेवारी रहेको यस मन्रालय अन्तगवतको खानेपानी तथा ढल ननकास ववभाग िेरगत नेततृ्वदावय कायावन्वयन 
ननकाय हो भने मन्रालय िेरगत नेततृ्वदावय कायवकारी ननकाय हो । मन्रालय अन्तगवत ववभागका अलावा सहरी 
िेरमा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको ननमावण एवम सेवा प्रवाहका लानग बोडवहरु, खानेपानी संस्थान, 

सनमनतहरु, आयोिना ननदेशनालय र महशलु ननधावरण तथा ननयमनका लानग एक आयोग रहेको छ । 

सबै िेरगत सरोकारवालाहरुको संयकु्त सहकायव र मन्रालयको अगवुाईमा खानेपानी र सरसफाइमा पनछल्लो 
दशकमा उल्लेख्य प्रगनत हानसल गदै नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ िेरगत सहश्राजदद नबकास लक्ष्य हानसल 
गररसकेको छ । मन्रालयले सबै नेपाली िनतालाई आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलदध गराउने राविय 
लक्ष्य हानसल गने तफव  अग्रसर रहेको छ । त्यसैगरी संयकु्त राि संघले आगामी १५ बषवका लानग हालै घोषणा 
गरेको ददगो नबकासका लिहरु (SDGs) सँग सामञ्जस्य हनुेगरी खानेपानी तथा सरसफाइ िेरको १५ बषे िेरगत 
नबकास योिना (WASH Sector Development Plan, SDP) तयार गने काम पनन मन्रालयले गरी रहेको छ । 

पनछल्ला सभेिणहरूले सरसफाइमा उल्लेख्य प्रगनत हानसल गररएको देखाएका छन,् खासगरर सरसफाइ सेवामा पहुँच 
वृवद्ध तथा खुला ददसा गने िममा न्यनुीकरण महत्वपूणव छन ्। ययपिवप हानसल उपलदधीको ददगोपना सनुनजततता, पूणव 
सरसफाइ अबस्थाको शृ्रिना तथा सहरी िेरहरूमा फोहर पानी तथा लेदो दयबस्थापन िस्ता समस्याहरूको 
सम्वोधन गने तफव  थप प्रयाश गनुव आबश्यक रहेको छ । स्वस्थ्य आनीबानी दयबहारमा ल्याउन समय लाग्छ, 

तापनन यसतफव  िमश सधुार पनन देजखंदै छन ्। 

खानेपानी प्रणालीहरूको ददगोपना यस िेरकै लानग एक प्राथनमकताको सवाल हो । प्रणालीहरूको न्यनु ददगोपन र 
सचुारूपनका पछानड आंजशक रूपमा प्रणालीहरूको संचालन एबम ् ममवत सम्भार दयबस्थापनमा रहेको अपयावप्तता 
कारक तत्वको रूपमा रहेको देजखन्छ । अध्ययन प्रनतवेदनहरूले के देखाउँछन ्भने कररब एक नतहाई प्रणालीहरूमा 
खानेपानी सरसफाइ प्राववनधक उपलदध  छन,् कररब एक नतहाई भन्दा केही बढी प्रणालीका उपभोक्ता संस्थाहरू मार 
काननुतः दताव गररएका छन ्र कररब ५५ प्रणालीहरूमा मार ममवत सम्भार कोष रहेको छ । 

खानेपानी प्रणालीहरूको सरुिा तथा उपलदध खानेपानी सेवाको गणुस्तर पनन महत्वपूणव सवाल रहेको छ । 
खानेपानी र सरसफाइ सेवामा समन्यावयक पहुँचको सवाल पनन उजत्तकै महत्वका साथ सम्बोधन गररन ुपने हुन्छ । 
सेवा नपगेुका िनसंख्यालाई सेवा पयुावउन ुयस िेरको अको प्राथनमकताको नबषय रहेको छ । नबनभन्न श्रोतहरूले 
फरक फरक आँकडा प्रस्ततु गरेतापनन सेवा नपगुेको िनसंख्या करीव १२% को हाराहारी रहेको अनमुान छ । 



त्यो िनसंख्याको वहस्सा ननरपेि रूपमा गाउँ, सहर तथा िनुसकैु पयाववरणीय भूभागमा छररएर रहेका हनु सक्दछन ्
। ती छुटेका िनसंख्याको वहस्सालाई बनलयो ससंयन्र माफव त समेटन ुपनेमा वववाद नरहला । अन्य सवालका साथ 
साथै यस सवाल लाई भावी योिना तथा कायविमहरूले ध्यान पयुावउन ुआबश्यक छ। बिेट दयबस्थाका अलावा 
सेवाबाट बजन्चत िनसंख्याको पररजस्थनत वववेचना गदै उननहरूको खानेपानी र सरसफाइ सनुबधामा पहुँचको मानवीय 
आबश्यकता पूनतव तफव  सम्बद्ध सबै व्यजक्त, समाि र संस्थाहरूले सामाजिक दावयत्वका रूपमा नलई सामूवहक प्रयास 
केजन्रत गनुव आबश्यक छ। वय सबै सवालहरूको यथोजचत सम्बोधन माफव त मार सन २०१९ सम्ममा सबैको लानग 
आधारभूत खानेपानी र सरसफाइ सेवा भन्ने खानेपानी तथा सरसफाइ िेरले तय गरेको ध्येय पूरा हनुेछ । 

खानेपानी तथा सरसफाइ िेरको योिनाबद्ध ववकास सम्बन्धी नीनत, योिना तथा कायविमहरुको तिुवमा, ननयमन, 
कायवन्वयन, अनगुमन, तथा मलु्याङ्कन गने प्रयोिनका लानग नेपाल सरकार (मन्रीपररषद) को नमनत २०७४ चैर ०१ 
गतेको ननणवयबाट यस खानेपानी मन्रालयको स्थापना भएको हो। नेपाल सरकार (कायव ववभािन) ननयमावली, २०७४ 
अनसुार यस मन्रालयले आफ्नो िेरगत लक्ष्य प्राप्तीमा नेततृ्वदायी भनूमका ननवावह गदै आएको छ । खानेपानी, सरसफाइ 
तथा ढल ननकासको राविय लक्ष्य प्राप्तीका लानग यस मन्रालयबाट संचालनमा आउने ववकास आयोिनाहरुलाइव राविय 
गौरवका आयोिना, केन्रीय स्तरका आयोिना, ननजतत कायविेर तोवकएका आयोिना, केन्रीय/िेरीय/जिल्लास्तरबाट 
संचालन हनु े आयोिनाहरु गरी वनगवकरण गरीएको छ । जिल्लागत रुपमा बाँडफाँट गररएका उक्त कायवका लानग 
मन्रालय मातहतमा खानेपानी तथा ढल ननकास ववभाग, ग्रानमण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष ववकास सनमनत, मेलम्ची 
खानेपानी ववकास सनमनत, आयोिना कायावन्वयन ननदेशनालय, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी दयवस्थापन बोडव, काठमाडौं 
उपत्यका खानेपानी नलनमटेड, नेपाल खानेपानी संस्थान, खानेपानी  महशलु ननधावरण आयोग लगायतका ननकायहरु 
संचालनमा छन । 

 

दृवष्टकोणः 
सरुजित, पयावप्त, सेवामूलक, सववमान्य खानेपानी तथा सरसफाई सवुवधामा सबै नागररकको पहुँच ववृद्ध गरी सावविननक 
स्वास्थ्य र िीवनस्तरमा सधुार ल्याउने ।  

 

ध्येयः 
 प्रभावकारी, उत्तरदायी, पारदशी खानेपानी तथा सरसफाइ िेरको ननमावण गनुव ।  

 खानेपानी तथा सरसफाइ िेरको एवककृत ऐन, राविय नीनत तथा राविय िेरगत ववकास नीनत (SDP) बनाई लागू 
गने ।  

 सन ्२०१९ सम्ममा सबैको लानग आधारभतू खानेपानी र सरसफाइ सेवा परु् याउने । 

 

लक्ष्यः 
समवष्टगत लक्ष्यः 
 

 ददगो ववकास लक्ष्य, २०३० का अनसुार सवै नागररकलाई गणुस्तरीय खानेपानी उपलदध गराउने । 

 प्रशोधन सवहतको ढल सवुवधा उपलदध गराउने तथा ५० प्रनतशत फोहोर पानी प्रशोधन गरर खोला नालाहरु 
नबसिवन गने। 



 

कायवनीनतक लक्ष्यहरुः 
काठमाडौ उपत्यकामा खानेपानीको दीघवकालीन समस्या समाधान गनव, बढ्दो नदी प्रदूषणले िलीय पाररजस्थनतक 
प्रणालीको ह्रास, िथाभावी ढल ननकास तथा नदी वकनाराको अनतिमण भएकाले वाग्मती नदी प्रणालीको ववकास, 

सम्वद्धवन एवं प्रवद्धवन गनव तथा वातावरण सधुारका लानग सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकायव गरी बाग्मती, 
ववष्णमुती, धोवीखोला लगायतका नदीनालाहरुलाई स्वच्छ, सफा र प्रदषुणमकु्त वनाउन पनन नबनभन्न कायविमहरु 
संचालनमा छन ्। उक्त लक्ष्यहरु हानसल गनव स्थानीय ननकाय, उपभोक्ता तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुसँग एकीकृत 
तथा समन्वयात्मक रुपमा कायव गने साथै खानेपानी तथा सरसफाइको िेरको ववकास तथा ववस्तार गरी ददगो तथा 
समतामलुक खानेपानी तथा सरसफाई सवुवधा उपलदध गराई िनस्वास्थ्यमा सधुार र जिवनस्तर मानथ उकास्न े
रणनीनत अवलम्वन गररएको छ । 

 

  रणनीनतक उद्देश्यहरुः 
 सरसफाइलाई अनभन्न भागको रूपमा नलइनकुो साथै उपेजित समूहहरूमा केजन्रत भई सबै नेपालीहरूलाई सरुजित, 

सहि तथा पयावप्त खानेपानी उपलदध गने तथा सनुनजतत गने । 

 पानीिन्य रोगहरूबाट नागररकमा परेको प्रभावलाई कम गने । 

 परम्परागत रूपमा पानी ल्याउने र घरेल ुसरसफाई तथा Hygiene को जिम्मा नलएका मवहलाहरू र 
बालबानलकाहरुले पाइराखेको असवुवधालाई कम गने । 

 

कायविरेः 
नेपाल सरकार (कायव ववभािन पवहलो संशोधन) ननयमावली, २०७४ मा खानेपानी  मन्रालयको कायव िेर देहाय 
बमोजिम उल्लेख गररएको छः 
 खानेपानी र सरसफाइ सम्वन्धी नननत, काननु र मापदण्ड । 

 रावियस्तरको ठूला खानेपानी आयोिना र अन्तर प्रदेश खानेपानी आयोिना । 

 रावियस्तरका प्रशोधन सवहतका बहृत ढल र अन्तर प्रदेश ढल प्रशोधन सवहतका आयोिनाहरुको पवहचान ननमावण र 
ननयमन । 

 मन्रालय सम्बन्धी राविय तथ अन्तराविय संस्थासँग सन्धी सम्झौता सम्पकव  र समन्वय । 

 मन्रालय सम्वन्धी सावविननक संस्थान, प्रानधकरण प्रनतष्ठान, कम्पनी आददको सञ्चालन र ननमयन । 

 नेपाल इजन्िननयररङ्ग सेवा नसनभल इजन्िननयररङ्ग समूहको स्याननटरी उप समूहको संचालन । 

 

 

 

 

 

 

 



 

महाशाखागत कायव  वववरण: 
 

प्रशासन महाशाखा: 
१) मन्रालय तथा अन्तगवतका सबै ननकायहरुमा काम सचुारु रुपले संचालन गनव संगठनात्मक स्वरुप तथा कायव 

प्रविया सम्बन्धी अध्ययन ववश्लषेण गरी नीनतगत रुपमा राय पेश गरी स्वीकृत भई आए बमोजिमको व्यवस्था 
गने । 

२) मन्रालय तथा अन्तगवतका कायावलयहरुमा आवश्यक िनशजक्तको व्यवस्था¸ दरवन्दी सिृना, ररक्त पद पूती 
सम्बन्धी कायव गने  । 

३) मन्रालयको प्रचनलत ऐन ननयम नीनत अध्ययन गरी संशोधन पररमािवन गनुव पने भएमा राय साथ पेश गने । 

४) मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरुमा कायवरत कमवचारीहरुका सम्वन्धमा पेश भएका फाइलहरुमा राय सवहत 
सजचव समि पेश गने र ननणवयानसुार कायवहरु सम्पादन गने गरउने । 

५) मन्रालयको लानग बिेट माग गने, स्वीकृनत¸ रकमान्तर¸ श्रोतान्तर¸ थप विेट माग¸ अजख्तयारी प्रदान¸ 
केजन्रय तथा कायव संचालन स्तरको लेखा संचालन र लेखा परीिणको व्यवस्था गनव  
लगाउने । 

६) ववनभन्न मन्रालय, ववभाग तथा कायवलयहरुबाट मानगएको परामशवमा राय ददने वा आवश्यकता अनसुार राय 
सवहत पेश गरी ननणवयानसुार िानकारी ददने व्यवस्था नमलाउने । 

७) मन्रालयलाई आवश्यक बिेट¸ भौनतक सामाग्री र िनशजक्तको ननयनमत आपूनतवको व्यवस्था नमलाउने । 

८) महाशाखा बीच समन्वय कायम गने र शाखा महाशाखाबाट भइरहेका कामहरुको समन्वय र सपुरीवेिण 
गने/गराउने । 

९) अनधनस्थ कायवको प्रगती वववरण तयार गराई आवश्यक ननदेशन ददने र सजचव समि राय सवहत पेश गने। 

१०) स्वदेशी तथा ववदेशी तानलम¸ छारबनृत ववतरण आदीका सम्बन्धमा पेश भएका ववषयहरुमा प्रचनलत ऐन 
ननयम, पररपर र कायम भएको नीनत बमोजिम गने/गराउने । 

११) बेरुि ुफर्छ्यौट सम्बन्धमा रेखदेख गरी आवश्यक ननदेशन ददने। 

१२) स्वीकृत भए बमोजिम रकमान्तर खचवको स्वीकृती, ठेक्का पट्टा¸ सदर¸ बदर तथा नललाम नबवि र नमनाह 
सम्बन्धी कायवहरु गने । 

१३) मन्रालयको जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने । 

१४) स्टोर ननरीिण गराउने र प्राप्त प्रनतवेदन अनरुुप आवश्यक कारवाही गराउने । 

१५) आफ्नो महाशाखा अन्तगवतका ववषयमा मजन्रपररषद् मा पेश हनुे प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी पेश गने । 



१६) भौनतक सामाग्री, भवन, सवारी साधन आदीको संरिण, ममवत संभार आदी ववषयमा रेखदेख ननयन्रण र 
समन्वय गने । 

१७) अनधनस्थ कमवचारीको काममा मागवदशवक भनुमका ननवावह गरी कमवचारीहरुको सपुरीवेिण र आवश्यकता 
अनसुार ननदेशन र ननयन्रण समेत गने । 

  कमवचारी प्रशासन शाखा: 
१) मन्रालय वा अन्तगवतका कायवलयहरुको आवश्यक िनशजक्तको संख्या ननधावरण गरी नपगु भएमा प्रकृया पूरा 

गरी ननणवय बमोजिम सम्बजन्धत ननकायहरुमा सहमनतको लानग लेजख पठाउने । 

२) नेपाल सरकारको ननणवय बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीहरु ननिामती वकतावखानामा दताव गराउने । 

३) मन्रालय र अन्तगवतका कायावलयहरुमा ररक्त रहेका पद पूनतवको लानग सम्बजन्धत ननकायमा माग गने र पद 
पूनतवको लानग ननयमानसुार छनौट भई आएका कमवचारीहरुलाई ननयजुक्त, बढुवा तथा पदस्थापन गनव कारवाही 
चलाई ननणवयानसुार कारवाही गने । 

४) मन्रालय अन्तगवतका स्थायी¸ अस्थायी¸ करार¸ ज्यालादारी कमवचारीहरुको ननयजुक्त, सरुवा, बढुवा, तानलम, 

परुस्कार, राजिनामा वा कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी पेश भएका नबषयहरुमा आनधकाररक राय सवहत पेश गरी 
ननणवय बमोजिमको कायव गने/गराउने । 

५) ववभागीय कारवाही सम्बन्धी कारवाही शरुु गने र ननणवयानसुार कारवाही गने वा सम्वजन्धत ननकायमा लेखी 
पठाउने । 

६) मन्रालय वा अन्तगवतका पदानधकारीहरुलाई नननमत्त, कायम मकुाम, काि सम्बन्धी कारवाही गरी ननणवयानसुार 
सम्वजन्धत ननकायमा लेखी पठाउने । 

७) मन्रालयको रािपराज कत तथा रािपर अनज कत सम्पूणव कमवचारीहरुको वववरण तथा दरवन्दी अनभलेख 
अयपिावनधक राख् ने । 

८) मन्रालयका कमवचारी सरुवा भइ अन्यर कायावलयमा गएमा व्यजक्तगत फाईल सम्वजन्धत कायवलयमा पठाउने 
व्यवस्था गने । 

९) मन्रालय वा अन्तगवत कायावलयका कमवचारीहरुको हाजिरी, गयल, ववदा रेकडवको अनभलेख अयपिावनधक राख्न 
लगाउने । 

१०) ववदेशी छारवजृत्त र अध्ययन भ्रमणका लानग उम्मेदवार मनोनयनको लानग ननणवयाथव पेश गने । 

११) ववदेशमा अध्ययन वा तानलममा िाने र फकव ने व्यजक्तहरुको वववरणहरु दरुुस्त राख्न े , राख्न  
लगाउने । 

१२) सम्वद्धता तथा स्तर ननधावरण सम्बन्धी कायव गने । 

१३) मन्रालयले सम्पन्न गनुव पने वढुवा सनमनतको सजचवालय सम्बन्धी कायव गने । 



१४) प्रशासननक वेरुि ुव्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने । 

 

आन्तररक व्यवस्थापन तथा सशुासन प्रवद्धवन शाखा: 
१) कमवचारीहरुको आन्तररक खटन पटन र आन्तररक व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरु गने । 

२) मन्रालयको लानग आवश्यक पररवहन एवं संचार संयन्रको व्यवस्थापन गने । 

३)  मन्रालयको लानग आवष्यक सवारी साधन, मेजशनरी औिार तथा जिन्सी सामानहरुको खररद, भण्डारण, 

आपतुी¸ ममवत, सम्भार, जिन्सी ननरीिण तथा नललाम नबविको व्यवस्था गने । 

४)  मन्रालयको सरुिा तथा सरसफाइको प्रवन्ध गने । 

५)  कमवचारी बैठक आयोिना गने र सोको ननणवय कायावन्वयन गने/गराउने । 

६)  कमवचारीहरुको परुस्कार र दण्ड सम्बन्धी कायव गने/गराउने । 

७) भ्रष्टाचार, उिरुी र गनुासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवहरू गने । 

८) मन्रालय र अन्तरगत ननकायमा कायवरत कमवचारी र राि सेवकको सम्पती वववरण सम्बन्धी कायव गने । 

९) मन्रालयका सबै कमवचारीहरुको र मन्रालय अन्तगवतका रा.प. अनधकृतहरुको कायव संपादन मूल्यांकन 
सम्बन्धी कायव गने । 

१०) मन्रालय र अन्तगवतबाट सम्पादन गने कायवहरुका सम्बन्धमा आइपने ववनभन् न गनुासाहरुको छानववन गरी 
गराई व्यवस्थापन गने । 

११) मन्रालय वा अन्तगवतका कायावलयहरुको सम्बन्धमा प्राप्त ववनभन्न उिरुीहरुका सम्बन्धमा छानववन एवं 
कारवाही गनव आवश्यक कायव गने र सम्बजन्धत ननकायहरुमा लेखी पठाउने । 

१२) मन्रालय वा अन्तगवतका ननकायहरुमा सशुासन तथा पारदजशवता कायम गनव नेपाल सरकारको नीनत ऐन 
कानूनको पररपालना भए नभएको सम्बन्धमा राय सझुाव पेश गने ।  

१३) नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको भ्रष्टाचार ववरुद्धको रणनननतक कायवयोिना अनसुार मन्रालय र 
अन्तगवतबाट हनु ु पने कायवहरु सम्पादन भए नभएको अनगुमन गने र सम्बजन्धत ननकायमा प्रगनत वववरण 
पठाउने । 

१४) अजख्तयार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगको सहायक फोकल पसवन भई कायव गने । 

१५) मन्रालय र अन्तगवतका ववनभन्न गनुासाहरुको सम्बन्धमा नोडल अनधकृत भई कायव गने । 

१६) मन्रालयको तफव बाट सूचना अनधकृत भई कायव गने। 



१७) प्रचनलत ऐन कानूनले तोके बमोजिम मन्रालयले सम्पादन गनुवपने उिरुी व्यवस्थापन¸ सशुासन गनुासो 
व्यवस्थापन सम्बन्धमा अन्य कायव गने । 

 

 

आनथवक प्रशासन शाखा: 

१) मन्रालय र अन्तगवत ननकायको साधारण तफव को वावषवक बिेट तयार गरी पेश गने । 

२) मन्रालय अन्तगवतका ववकास आयोिना तथा कायविम तिुवमा गने कायवमा योिना,  अनगुमन तथा वैदेजशक 
सहयोग महाशाखालाई सहयोग पयुावउने । 

३) अजख्तयारी बाँडफाँड सम्बन्धमा पेश गने । 

४) स्वीकृत नबननयोिन बमोजिम बिेट खचवका लानग पेश गने । 

५) धरौटी रािश्व सम्बन्धी वववरण अयपिावनधक राख् ने । 

६) केजन्रय लेखा तयार गने । 

७) लेखा परीिण गराउने । 

८) मातहत ननकायको आनथवक प्रशासन सम्बन्धी कायवको अनगुमन गने । 

९) बेरुिकुो अनभलेख राख् ने र बेरुि ुफर्छ्यौट सम्बन्धी कायव गने । 

१०) आनथवक प्रशासन शाखासंग सम्बजन्धत कायवको प्रगनत वववरण तयार गने । 

कानून तथा फैसला कायावन्यवन शाखा: 

१) ऐन, ननयम, गठन आदेश, ववननयमको मस्यौदा गने, मस्यौदा पररमािवन गने आवश्यक कायवको लानग अजघ बढाउन े
।  

२) ववनभन्न ववषयमा मन्रालय र अन्तगवतका ववभाग, कायावलयलाई आवश्यक काननुी राय परामशव  ददने । 

३) मन्रालयको तफव बाट नलजखत िवाफको मस्यौदा एवं प्रनतउत्तर तयार गने । 

४) काननुी प्रनतरिाको कारवाही गने। 

५) मन्रालयको तफव बाट गररने वाताव, संझौता आदीमा सहभागी हनुे, वातावका बुँदा तयार गने, संझौताको मस्यौदा 
पररमािवन गने । 

६) मन्रालयको तफव बाट नेपाल रािपरमा प्रकाशन गररने सूचनाहरुको मस्यौदा तयार गरी पररमािवन सवहत 
सम्पादनका लानग सम्बजन्धत मन्रालयमा पठाउने । 



७) सम्पाददत सूचनाहरु ननणवयानसुार प्रकाशनका लानग मरुण ववभागमा पठाउने । 

८) मन्रालयसँग सम्बजन्धत मानव अनधकार सम्बन्धी ववषयमा आवश्यक कायव गने । 

९) मन्रालय र मातहतका ननकाय पि ववपि हनुे वा भएको मदु्दामा सम्बजन्धत अड्डा अदालतमा ददइने उिूरी वा प्रनतवाद वा 
नलजखत िवाफ वा पनुरावेदनको नलखत तयार गने, पेश गने र महान्यानधवक्ताको कायावलय माफव त सम्बजन्धत 

अदालतमा पठाउन े। 

१०) अदालतबाट भएका फैसला तथा ननदेशनात्मक आदेशको कायावन्वयन गने । 

मन्रीको ननिी सजचवालय 

१) ववभागीय मन्रीको¸ प्रधानमन्री लगायतका अन्य मन्रीसँग सञ् चार सम्पकव  र समन्वय कायम गने / गराउने । 

२) मन्रीसँगको समन्वय र ननदेशनमा रही शभुकामना¸ मन्तव्य¸ वक्तव्य आदद मस्यौदा गने । 

३) मन्रीको दैननक कायव सूची तयार गने । 

४) मन्री समि सजचवबाट ननणवय तथा ननदेशनको लानग पेश हनु आएका वटप्पणी फाइल तथा अन्य महत्वपूणव 
कागिातहरु मन्री समि पेश गरी ननणवयानसुार अनभलेख गरी कायावन्वयनको लानग वफताव पठाउने व्यवस्था गने 
। 

५) मन्रीलाई भेट गनव आउने आगन्तकुलाई मन्रीसँग समय नमलाउने र भेट गराउने । 

६) मन्रीलाई आवश्यक ववषयमा राय परामशव तथा सझुाव पेश गने । 

७) मन्रीको भ्रमण सम्बन्धी कायविम तथा सरुिा प्रवन्ध नमलाउन आवश्यक व्यवस्था र समन्वय गने । 

योिना तथा ववकास सहायता समन्वय  महाशाखा 
१) मन्रालय र अन्तगवतका ववनभन्न ववकास आयोिनाहरुको तिुवमा, अनगुमन र मूल्याङ्कन गने र तत् सम्बन्धमा 

अन्तगवतका ननकायहरु बीच समन्वय गने, गराउने ।   

२) ननयनमत रुपमा मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरुबाट संचानलत ववकास आयोिनाहरुको समीिा बैठकको 
आयोिना गने गराउन े।   

३) सम्बजन्धत महाशाखाको परामशव समेत नलई मन्रालय र अन्तगवतका ननकायमा कायवरत कमवचारीहरुको दिता 
अनभबवृद्ध गने खालका कायविमहरुको योिना तिुवमा गने गराउने ।   

४) दातसंृस्थाहरुको सहयोगबाट संचालन गररने आयोिनाहरुको तिुवमा कायवमा वैदेजशक सहयोग सम्बन्धी कायव गने 
।   

५) वैदेजशक सहयोग सम्बन्धी नीनतगत अध्ययन, अनसुन्धान¸ ववश् लेषण¸ पररचालन, समन्वय र व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव 
गने ।    



६) मन्रालय अन्तगवतका ववनभन्न ववकास आयोिना, पररयोिना तथा ननकायहरुको वावषवक योिना, कायविम, बिेट नसनलङ, 

बिेट तिुवमा एवं स्वीकृनत सम्बन्धी कायव गने । 

७) मन्रालय अन्तवगवतका वैदेजशक सहयोगमा संचानलत ववकास आयोिनाहरुको अनगुमन, मूल्यांकन तथा प्रगनत समीिा गने 

। 

८) लैनगंक सामाजिक समावेजशकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीनत तिुवमा र कायावन्वयन पिको अनगुमन गने । 

योिना तथा ववकास सहायता समन्वय शाखा  
१) सम्बजन्धत महाशाखाहरुसँग परामशव नलई अन्तगवतका आयोिना/कायविम संचालन सम्बन्धी नीनत ननधावरण गनव 

पेश गने ।  

२) सम्बजन्धत महाशाखाहरुको समेत सहयोग नलई मन्रालय, अन्तगवतका ववभाग, ननकायहरुबाट संचालन गररन े
कायविमहरुको लानग सम्बजन्धत ववभाग, ननकायहरुबाट वववरण नलई कायविम तिुवमा तथा बिेट प्रिेपण गने 
।   

३) अथव मन्रालय र राविय योिना आयोगसँग सम्पकव  राखी आयोिनाहरु स्वीकृत गने गराउने सम्बन्धी कायव गने 
।   

४) राविय योिना आयोगबाट स्वीकृत आयोिनाहरुको ववननयोजित बिेटको आधारमा जिल्ला तथा केन्रीय 
आयोिनाहरुको बावषवक कायविम स्वीकृत गने गराउने र सम्बजन्धत महाशाखाहरुलाई िानकारी गराउने ।   

५) ववननयोजित बिेट अनसुार स्वीकृत भएका कायविम संशोधन सम्बन्धमा सम्बजन्धत महाशाखाको राय नलई 
संशोधन सम्बन्धी कायव गने । 

६) मन्रालय अन्तगवत संचानलत ववनभन्न ववकास कायविम बीच समन्वय राखी कायविमहरु दोहोरोपन हनु ननददई 
उपलदध साधनको समजुचत उपयोगमा सघाउ परु् याउने ।   

७) मन्रालय अन्तगवत संचालन हनु ेकायविम तथा आयोिनाहरुको लानग आवश्यक िनशजक्त प्रिेपण एवं नतनको 
दिता अनभबवृद्ध गने सम्बन्धी कायवहरु गनव प्रशासन महाशाखालाई सहयोग गने ।   

८) मन्रालय अन्तवगवतका ववनभन्न ववकास आयोिना, पररयोिना तथा ननकायहरुको वावषवक योिना, कायविम, बिेट 

नसनलङ, बिेट तिुवमा एवं स्वीकृत गराउन ेसम्बन्धी कायव गने । 

९) वावषवक योिना, कायविम तथा बिेट स्वीकृनत सम्बन्धमा ववनभन्न ननकायहरु सँग समन्वय गने ।  

१०)  मन्रालय अन्तवगवतका ववकास आयोिनाहरु सञ्चालन गने सम्बन्धमा ननणवयानसुार ननदेशन ददन ेसम्बन्धी कायव गने । 

११) मन्रालय र अन्तगवत स्वदेशी तथा ववदेशी लगानी प्रबद्धवन सम्बन्धी कायव गने । 

१२) मन्रालय र अन्तवगवत वैदेजशक सहयोग नीनत सम्बन्धी कायव गने ।  



१३) वैदेजशक सहयोगबाट संचालन हनुे आयोिनाहरुका सम्बन्धमा भएका सम्झौतापर तथा अनभलेख अयपिावनधक गरी राख् न े
। 

१४) वैदेजशक सहयोगका लानग ववकास साझेदारको पवहचान गने ।  

१५) वैदेजशक सहयोगको पररचालन, समन्वय र व्यवस्थापन गने । 

१६) वैदेजशक सहयोग सम्बन्धी नीनतगत अध्ययन, अनसुन्धान र ववश्लषेण गने । 

१७) वैदेजशक सहयोग अन्तवगवत संचालन हनुे सवै कायविम तथा आयोिना तिुवमा सम्बन्धी कायव गने । 

१८) खानेपानी तथा सरसफाइ, आवास, भवन र सहरी पवुावधार ववकास, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कायवमा संलग्न 

वैदेजशक सहयोगबाट संचालन भएका आयोिनाहरुको समवष्टगत वववरण अयपिावनधक गरावई राख् ने । 

१९) अन्तराविय ववकास साझेदारहरुसँग समन्वय सम्बन्धी कायव गने । 

२०) वैदेजशक सहयोग सम्बन्धमा अध्ययन, अनसुन्धान र ववश्लषेण गने । 

२१) मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरुको वैदेजशक सहयोग सम्बन्धमा आई पने अन्य कायव गने । 

२२) मन्रालय र अन्तगतवका ववनभन्न आयोिनामा कायवरत ववदेजश परामशवदाताको प्रवेशाज्ञा (VISA) नसफाररस सम्बन्धी कायव 
गने ।   

२३) खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कायवमा संलग्न अन्तरावविय गैरसरकारी संस्था तथा राविय गैर सरकारी संस्था संबन्धी 
योिना तिुवमा तथा कायावन्वयन संबन्धी कायव गने । 

 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखा  
 

१) मन्रालयका सम्बजन्धत महाशाखाहरुको समेत सहयोग नलई मन्रालय र अन्तगवतका आयोिनाहरुको प्रगनत 
प्रनतवेदन तयार गरी अयपिावनधक राख् न ेर आवनधक रुपमा समीिा गने ।   

२) मन्रालय र अन्तगवत संचानलत आयोिनाको कायावन्वयन सम्बन्धी ननयनमत अनगुमन एवं मूल्याङ्कन गने र 
कायावन्वयन पिमा देखा परेका समस्याहरुको समाधानाथव मन्रालय स्तरीय ववकास समस्या समाधान सनमनतको 
बैठकमा पेश गने र सम्बजन्धत महाशाखाहरुलाई िानकारी गराउने ।   

३) सम्बजन्धत महाशाखाहरुको समेत सहयोग नलई मन्रालय अन्तगवतका आयोिनाहरुको ननयनमत रुपमा अनगुमन 
गरी आयोिनाहरुको यथाथव जस्थनतको िानकारी मन्रालयलाई उपलदध गराउने ।   

४) सम्बजन्धत महाशाखाहरुको समेत सहयोग नलई मन्रालयस्तरीय ववकास समस्या समाधान सनमनतको बैठकको 
आयोिना गने र आयोिनाहरुको प्रगनत सम्बन्धमा मूल्याङ्कन पेश गने ।   

५) राविय ववकास समस्या समाधान सनमनत र राविय योिना आयोगको केन्रीय अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
महाशाखाबाट कारवाही गनुवपने मन्रालय सम्बन्धी ववषयमा आवश्यक कायव गने ।   



६) राविय योिना आयोगको केन्रीय अनगुमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाबाट समय समयमा ननधावररत गररने अन्य 
कायव सम्पादन गने ।   

७) सम्बजन्धत महाशाखाहरु अन्तगवतका ननकायहरुबाट प्रत्येक वषव भए गरेका मूख्य मूख्य कायवहरुको प्रगनत 
वववरण पजुस्तका तयार गरी आनथवक वषव समाप्ती पनछ प्रकाशन गने ।  

८) ववकास आयोिनाहरुको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका सूचकहरु तयार गरी सोको आधारमा आयोिनाहरुको ननयनमत 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायव गने । 

९) मन्रालय र अन्तगतवबाट संचानलत ववनभन्न ववकास आयोिनाहरुको आवनधक समीिा सम्बन्धी कायव गने ।  

१०) आयोिनाहरुको प्रभाव मूल्याङ्कन गने गराउने । 

११) लैनगंक सामाजिक समावेजशकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीनत तिुवमा तथा सोको कायावन्वयन पिको अनगुमन 

गने । 

१२) मन्रालय र अन्तवगवतका ननकायहरुसंग सम्बजन्धत आवनधक एवं वावषवक योिना सम्बन्धी लैङ्गवक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण कायविम तिुवमा, कायावन्वन, मूल्याँकन सम्बजन्ध कायव गने ।  

१३) लैंनगक तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको Focal Person को रुपमा कायव गरी समन्वय गने । 

१४) अन्तरावविय गैरसरकारी संस्थाका प्रस्तावहरु अध्ययन गरी रायसाथ ननणवयका लानग पेश गने कायव  
गने । 

खानपेानी  तथा वातावरण महाशाखा 
 

१) खानेपानी तथा सरसफाई िेरको समष्टीगत ववकास, ववस्तार र सम्ववद्धवनको लानग उपयकु्त नीनत, रणनीनत तथा कायवनीनत 

तिुवमा गने तथा ननणवय कायावन्वयको सपुरीवेिण र अनगुमन गने । 

२) खानेपानी तथा सरसफाई िेरसँग संलग्न सरकारी, गैरसरकारी र ननिी संस्था तथा ननकायहरु वीच समन्वयकतावको 
भनूमका ननवावह गने । 

३) खानेपानी तथा सरसफाई िेरसँग सँग सम्बजन्धत प्राववनधक, आनथवक, सामाजिक तथा वातावरणीय ववषयहरुमा 
मन्रालयलाई परामशव उपलदध गराउने । 

४) राविय स्तरमा गदठत वा गठन हनुे सवै प्रकारको खानेपानी तथा सरसफाइको िेर सँग सम्बजन्धत समन्वय सनमनतको 
सजचवालयको कायव गने । 

५) खानेपानी तथा सरसफाई िेरसँग संलग्न दातरृािहरु वीच समन्वय र सामन्िस्य कायम गनव गराउन वैदेजशक सहयोग 

तथा गणुस्तर महाशाखालाई आवश्यक सूचना र परामशव उपलदध गराउन ेर सहयोग गने । 



६)  दातसंृस्थाहरुको सहयोगमा संचालन गररने खानेपानी तथा सरसफाई आयेिनाहरुको तिुवमा, अध्ययन सनमिा र 

स्वीकृत गने कायवमा वैदेजशक सहयोग तथा गणुस्तर महाशाखालाई आवश्यक सूचना तथा परामशव उपलध गराउन,े 

सहयोग गने । 

७)  खानेपानी तथा सरसफाईको िेरको, वावषवक विेट र कायविम तयारी कायविम कायावन्वयन पिको अनगुमन र 
मलु्याङ्कन तथा प्रगनत सनमिा गनव योिना, अनगुमन तथा वैदेजशक सहयोग महाशाखालाई आवश्यक पने सूचना तथ्याङ्क 

तथा परामशव उपलदध गराने, सहयोग गने । 

८) खानेपानी तथा सरसफाई आयोिनाहरुको कायावन्वयनको नसलनसलामा मातहतका ववभाग, संस्थान तथा सनमनतहरुबाट 

ननणवयका लानग मन्रालयमा पेश हनुे ववषयमा राय तथा परामशव ददने । 

९)  मन्रालय तथा अन्तवगवतका खानेपानी तथा सरसफाई िेरसँग सम्बजन्धत ववभाग, संस्थान तथा सनमनतहरुसँग सरोकार 

पने ऐन ननयमहरुको तिुवमा कायावन्वयन अनगुमन र सदुृवढकरणको लानग ऐन ननयम परामशव शाखालाई आवश्यक राय 

परामशव उपलदध गराउने, सहयोग गने । 

१०) खानेपानी तथा सरसफाईको िेरको समजुचत ववकासको लानग ववनभन्न आयेिनाहरुको पूवव सम्भाव्यता अध्ययन गने 

गराउन ेर सम्भाव्य आयेािनाहरुको आधारमा योिना, अनगुमन तथा वैदेजशक सहयोग महाशाखासँग राय परामशव नलई 

ददघवकानलन योिना तिुवमा गने र कायावन्वयन ननकायहरुको माध्यमबाट कायावन्वयको व्यवस्था नमलाउने । 

खानपेानी  शाखाः 
१) िनताको खानेपानी आवश्यकताको पररपूनतव गनव राविय स्तरमा योिनावद्ध रुपमा अल्पकानलन तथा दीघवकानलन 

कायविम तिुवमा, कायावन्वयन ननकाय र कायविमहरु वीच केजन्रय स्तरमा समन्वय कायम गराउन े। 

२) खानेपानी आयोिनाहरुको सेवाको वगीकरण गरी स्तर, प्रकृनत, प्रववनध अनसुारको ववनभन्न आनेपानी आयोिनाहरुको 
कायावन्वयन प्रकृया ननधावरण सम्बन्धी मागवदशवन तयार गने । 

३) सरकारी, गैरसरकारी तथा ननिी िेरबाट संचानलत सहरी तथा ग्रानमण खानेपानी आयोिनाहरुबाट लाभाजन्वत िनसंख्या, 
भएका उपलजदधहरु, उपलदध सेवास्तर (गणुस्तर तथा पररमाणात्मक) तथा अन्य व्यस्थापकीय सूचनाहरु संकलन गने, 

ववश्लषेण गने तथा प्राप्त पररणाम कायावन्वयन ननकायहरुलाई उपलदध गराउन े। 

४) खानेपानी आयोिनाहरु कायावन्वयन गदाव प्रभावको मलु्याङ्कन गने गराउन े तथा प्रनतकुल प्रभावलाई न्यूननकरण गनव 
उपयकु्त प्रववनधको पवहचान, अनसुन्धान, अध्ययन र प्रयोग गनव गराउन कायावन्वयन ननकायहरुलाई मागवननदेशन गने । 

५) गैरसरकारी तथा ननिी िेरबाट संचानलत खानेपानी आयोिना कायावन्वयन गनव सहयोग उपलदध गराउने । 

६) दद्वपिीय तथा बहपुिीय अन्तरावविय संघ संस्थाहरुलाई खानेपानी कायविमहरु तिुवमा अनगुमन तथा मलु्यांकन गनव 
प्राववनधक टेवा परुय्ाउन ेकाममा सहयोग परुय्ाउने । 

वातावरण तथा ढल व्यवस्थापन शाखाः 
१) ववपद् िोजखम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीनत तिुवमा तथा नीनत कायावन्वयन पिको अनगुमन गने । 

२) ववपद् प्रभानबत पररवारको पनुःस्थापना सम्बन्धी नीनत तिूवमा गने तथा नीनत कायावन्वयन पिको अनगुमन गने । 



३) सम्बजन्धत महाशाखासंग सम्पकव  र समन्वय गरी दातसंृस्थाहरुको सहयोगबाट सञ्चालन हनुे ववपद् व्यवस्थापन 

सम्बन्धी आयोिनाहरुको तिुवमा, अध्ययन, समीिा र स्वीकृत गराउने । 

४) ढल व्यवस्थापनलाई ववकास सम्बन्धी कायवमा सहकायव गनव आवश्यक कायव गने,  

५) ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी िनचेतना अनभववृद्ध सम्बन्धी कायव गने । 

६) ढल व्यवस्थापन सम्बन्धमा वैदेजशक सहयोग तथा ऋण सम्बन्धी ववषयहरुमा मन्रालयको नीनत ननदेशन अनसुार 
सम्बजन्धत ननकायहरुको सम्पकव  समन्वय सम्बन्धी कायव गने   गराउने । 

७) ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी कायवका लानग अन्य मन्रालयहरुसँग समन्वय गने । 

८) वातावरण दयवस्थापन सम्बन्धी नीनत तिूवमा गने तथा कायावन्वयन अनगुमन एवं मूल्याङ्कन गने सम्बन्धी कायव योिना 
। 

९) प्रारजम्भक वातावरणीय परीिण (IEE) तथा वातावरणीय प्रभाब मूल्याङ्कन (EIA)  सम्बन्धी नीनत तिूवमा, कायावन्वयन 

अनगुमन एवं मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायव गने । 

१०) ववनभन्न ननकायहरुबाट प्राप्त मन्रालयसँग सम्बजन्धत ववकास आयोिनाहरुको IEE वा EIA सम्बन्धी कायव गने 
।   

११) वातावरण सरसफाइ सम्बन्धी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थासंग समन्वय गरी आवश्यक कायव गने ।  

िल प्रदषुण ननयान्रण शाखाः 
१) सरसफाइ सम्बन्धी नीनत तिुवमा तथा नीनत कायावन्वयन पिको अनगुमन गने । 

२) सम्बजन्धत महाशाखासंग सम्पकव  र समन्वय गरी दातसंृस्थाहरुको सहयोगबाट सञ्चालन हनु े सरसफाइ सम्बन्धी 
आयोिनाहरुको तिुवमा, अध्ययन, समीिा र स्वीकृत गराउने । 

३) दद्वपिीय तथा बहपुिीय अन्तरावविय संघ संस्थाहरुलाई सरसफाइ कायविम तिूवमा, अनगुमन र मूल्याङ्कन गनव प्राववनधक 

टेवा परुय्ाउने काममा सहयोग परुय्ाउन े। 

४) िनताको सरसफाई सम्बन्धी आवश्यकता पररपूनतवगनव योिनावद्ध रुपमा अल्पकानलन तथा दीघवकानलन कायविम तिुवमा 
गनव र यस सँग सम्बजन्धत ननकाय र नतनीहरुका कायविम वीच समन्वय कायम गराउन े। 

५) सहरी तथा ग्रानमण िेरहरुमा वषावते तथा गाहवस्थ ढल ननकास (सडक सतहको ढल वाहेक) व्यवस्थापन तथा 
वातावरणीय सरसफाई आयेिनाहरुबाट लाभाजन्वत िनसंख्या भएका उपलदधीहरु र उपलदध सेवाको स्तर (गणुात्मक 

तथा पररमाणात्मक) तथा अन्य व्यवस्थापकीय सूचनाहरुको संकलन गने, ववश्लषेण गने तथा प्राप्त पररणाम कायावन्वयन 

ननकायहरुलाई उपलदध गराउने । 

६) ववपद व्यवस्थापनका आयोिनाहरु कायावन्वयन गदाव वातावरणमा पने अनकुुल तथा प्रनतकुल प्रभावको ववश्लषेण 

गने/गराउन ेतथा प्रनतकुल प्रभावलाई न्यूननकरण गनव उपयकु्त प्रववनधको पवहचान अनसुन्धान अध्ययन र प्रयोग गने 

गराउन कायावन्वयन ननकायहरुलाई मागवदशवन गने । 



७) गैरसरकारी तथा ननिी िेरबाट संचानलत सरसफाई आयोिनाहरु कायावन्वयन गनव सहयोग उपलदध गराउने । 

िरेगत िमता अनभबवृद्ध शाखा 
१) िेरगत समन्वय कायम गरी दि, प्रभावकारी र िवाफदेही खानेपानी तथा सरसफाई िेरको ववकास गने । 

२) ववभाजित रुपमा कायवरत खानेपानी तथा सरसफाईसँग सम्बजन्धत ननकायहरुलाई नेततृ्व प्रदान गदै सबै 

कायविमहरुलाई मलुप्रबाहमा ल्याउने । 

३) सेवा तथा सेवा प्रदायक (Utility Operators) हरुको मापदण्ड ननधावरण एबं अनगुमन गने  

गराउने । 

४) िेरगत समन्वयका लानग आवस्यक सन्िालको ननमावण गने गराउने । 

५) िेरगत ननकायहरुसंग संयकु्त रुपमा योिना तिुवमा, बिेट तथा कायाविम तयार गनव समन्वय गने गराउने । 

६) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नीनत तथा कायविमको कायावन्वयन जस्थनतको अनगुमन गने गराउने । 

७) खानेपानी तथा सरसफाइ िेरमा प्राप्त राविय तथा अन्तराविय अनभुव, अध्ययन, ज्ञान तथा नसपहरु िेरगत ननकायहरु 

नबच आदान प्रदान गदै आगामी कायविमहरुमा समाबेस गरी कायावन्वयन गने गराउने । 

८) िेरगत ननकायहरुमा कायवरत िनशजक्तको समयानकुुल िमता अनभबजृध्द गने गराउने । 

९) खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी राविय लक्ष्य हानसल गनव स्थाननय तथा दात ृननकायहरु नबच समन्वय गने । 

१०) खानेपानी तथा सरसफाइ िेरमा गैरसरकारी तथा ननिी िेरको लगानी आकवषवत गने वातावरण शृ्रिना गनव समन्वय गने 
। 

११) खानेपानी तथा सरसफाई िेरको नबकासका लागी मध्यकानलन तथा दीघवकानलन अबधारणाहरु तयार गने । 

१२) लैनगंक सामाजिक समावेजशकरण तथा गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी नीनत तिुवमा तथा सोको कायावन्वयन पिको अनगुमन 

गने । 

१३) मन्रालय र अन्तवगवतका ननकायहरुसंग सम्बजन्धत आवनधक एवं वावषवक योिना सम्बन्धी लैङ्गवक समानता तथा 
सामाजिक समावेशीकरण कायविम तिुवमा, कायावन्वन, मूल्याँकन सम्बजन्ध कायव गने ।  

१४) लैंनगक तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको Focal Person को रुपमा कायव गरी समन्वय गने । 

१५) सहरी ववकास, आवास, भवन र सहरी पवुावधारको ववकास, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कायवमा संलग्न अन्तरावविय 

गैरसरकारी संस्था तथा राविय गैर सरकारी संस्था संबन्धी योिना तिुवमा तथा कायावन्वयन संबन्धी कायव गने । 

१६) अन्तरावविय गैरसरकारी संस्थाका प्रस्तावहरु अध्ययन गरी रायसाथ ननणवयका लानग पेश गने कायव गने । 

१७) मन्रालय र अन्तगवतका ननकायहरुबाट गरीने ववकास ननमावण कायवहरुमा िनसहभानगता सम्बन्धी ववषयमा 
Focal Person को रुपमा कायव गने । 
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सि न     नकाय    काया  य    िजे     जारमा  ज मा  
नेपा  िरकार 
 व नय जन   

व  ेस क  ण   
अनु ान  व नय जन  

 व   य  यव  ा  

नेपा  िरकार   ि  ेस क   

  खानेपानी मन्त्रा य           - - -          

   ी खानेपानी   ा     नकाि  व ाग             अनु ान-            
 ण-                       

   ी मे  िी खानेपानी  वकाि िसम                ण-            - -            

   ी  य जना काया न्त्वयन  न   ना य             अनु ान -          
 ण -                       

  
 ी का मा   उप यका खानेपानी  यव  ापन 

ि     - -          -

         
का मा    उप यका खानेपानी स सम े  - -          -

   ी नेपा  खानेपानी ि   ान  - -            -            

   ी  ामीण खानेपानी   ा िरि ा  क   
 वकाि िसम             अनु ान-          

 ण-            - -            

   ी  ामीण खानेपानी   ा िरि ा  िुिार 
 य जाना- क प नेन्त्           अनु ान-         

 ण-          - -          

ज  ा                                                           
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   ालय र        ा    ाय    ज ट    ाज      
खानेपानी  मन्त्रा य  

 ी खानेपानी   ा     नकाि  व ाग  

 ी मे  िी खानेपानी  वकाि िसम    

 ी  य जना काया न्त्वयन  न   ना य  

 ी का मा   उप यका खानेपानी 
 यव  ापन ि     

 ी का मा    उप यका खानेपानी 
स सम े  

 ी नेपा  खानेपानी ि   ान  

 ी  ामीण खानेपानी   ा िरि ा  
क    वकाि िसम    

 ी  ामीण खानेपानी   ा िरि ा  
िुिार  य जना क प नेन्त्     

 

रा ष् य ग रवका  य जना  मे  िी खानेपानी  य जना  क  
     ि मासिक   ा अष् मासिक अवचिक   ग  

मे  िी - 
  ि  म  य   याक ाप क   य  

  े व ि   नमा ण  रवमा  न    नयन्त्रणक    stone Masonry, Gabion र concrete works ) 

 नमा ण काय  गरी क      
       ि मासिक अवचिमा             ि पन्त्न   

  िु  ग  नमा ण काय  िा ु   ि क  अष् मासिक अवचिि म       सम र िु     नमा ण 
िमे  गरी ज मा       मी  िु  ग  नमा ण   क    

  पानी    िन केन्त्  
 नमा ण  ाग –    

पानी    िन केन्त्   ाग-  क         े  नयसम  प र णक  काय  
ि पन्त्न    partial Taking over िमे    क    
 

   पानी    िन केन्त्  
 नमा ण  ाग –   

 

 ा ि म RCC        सम र PCC         सम  ि पन्त्न   क    
Sludge Lagoon मा       मी िमे  गरी ज मा         मी Soil 
Excavation    ा        मी Hard Rock Excavation क  काम   क    
 
      ि मासिक  ग         अष् मासिक  ग         
 

  Phase II क  DPR  र EIA 

 यारी 
DPR र EIA क    या क ि क न गन  काय  ि पन्त्न ग र क    जा न 
  ा      यार   र ेक     

           



रा ष् य ग रवका  य जनाक  अष् मासिक अवचिक   ग  
 मे  िी- :  य जना काया न्त्वयन  न   ना य  

    
     

        
            

 
 
 
 

 
 

  क  व रण 
 णा ी  नमा ण 

 BDS) 

 
  क  व रण  णा ीक  मु य   ारण 
पा प  ा न ज ान काय  अन्त् ग   यि 
  व क       ि मासिक अवचिमा      
 क सम  र अष् मासिक अवचिमा      
 क. सम.  नमा ण   क    
 
 ा ि म        क सम  म ये       
 क  सम   नमा ण ि पन्त्न   

 
िु    यव  ापनका  ाचग ि क  व ाग 

ि ग िमन्त्वय ग र का  परे गन  काय  
अगा ी ि ा  क   

 
 

काम ा      ाका िा  ि पन्त्न गन  
रा क  िमयमा प न काम गरा  क   

 
  

 
 व रण ि जा  

 नमा ण
(DNI) 

 
     ि मासिक अवचिमा         क सम  
र अष् मासिक अवचिमा        क. सम. 
 व रण  णा ी  नमा ण काय  ि पन्त्न   

 ा ि म      क सम  म ये        
 क सम   व रण  णा ी  नमा ण ि पन्त्न  
 

 

मन्त्रा यक       ि मासिक िजे      अि     कर       ाख     जार
मन्त्रा यक       ि मासिक खि     अि     कर       ाख     जार

मन्त्रा यक  अष् मासिक अवचिक  िजे      अि     कर       ाख     जार
मन्त्रा यक  अष् मासिक खि     अि    कर       ाख     जार

मन्त्रा यक       ि मासिक अवचिक      क  ग           

              व   य  ग           

मन्त्रा यक  अष् मासिक  अवचिक       क  ग           

             व   य  ग           

मन्त्रा यक  िा   क    ि            यक   ु नामा  ा ि मक   ग  
            क  ग            

     बि   य  ग            

   ालय ो  ो ो    ा      ा     ा            र  
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 ा र  
ल य 
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    (%)  ज ट          य 

    (%) 
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   ी मे  िी खानेपानी  वकाि िसम                                                   

   ी  य जना काया न्त्वयन  न   ना य                                                  

   ी का मा   उप यका खानेपानी 
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   ी का मा    उप यका खानेपानी 
स सम े                                               

   ी नेपा  खानेपानी ि   ान                                           

  

 ी  ामीण खानेपानी   ा िरि ा  
क    वकाि िसम                                                  

 ी  ामीण खानेपानी   ा िरि ा  
िुिार  य जना क प नेन्त्                                                

ज मा                 ,          ,  ,  ,         

             

 

 



                                                   

    
         ाय     ाया लय     ा     

 ज ट 
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 ा र  
ल य 
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    (%)  ज ट          य 

    (%) 
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   ी खानेपानी   ा     नकाि 
 व ाग                                                   

   ी मे  िी खानेपानी  वकाि िसम                                                    

   ी  य जना काया न्त्वयन 
 न   ना य                                                  

   ी का मा   उप यका खानेपानी 
 यव  ापन ि                                                 

   ी का मा    उप यका खानेपानी 
स सम े                                               

   ी नेपा  खानेपानी ि   ान                                          

  

 ी  ामीण खानेपानी   ा िरि ा  
क    वकाि िसम                                                    

 ी  ामीण खानेपानी   ा िरि ा  
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 ा     
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 ज ट     
     य 
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         खानेपानी मन्त्रा य                                                       
         वा ावर णय िरि ा   य जना                                                          

         रा ष् य ििुना  यव  ापन   ा 
अनगुमन  य जना                                                  

         खानेपानी िेवा  नयमन   ा 
पनु  ा पन काय  म                                                          

           प  य वे   य जना   मम   
ििुार                                                     

         जनिािन  वकाि काय  म                                                    
         खानेपानी गणु  र ििुार 

काय  म                                                          

         
ज वाय ुप रव  न   ाव 

न्त्य  नकरण   ा उपय ु    वचि 
 ि   न  य जना 

                                                       

             नमा ण   ा    िन 
काय  म                                                          

               िाना    र खानेपानी   ा 
िरि ा   य जना                                                            

          खानेपानी   ा िरि ा  ि –
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          िु खा ेर  खानेपानी   ा 
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           रा  मिे  खानेपानी िुिार 
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           े   िाना    र खानेपानी 
  ा िरि ा   य जना                                                             

           ामीण खानेपानी  य जना                                             

          उ ि   वचियु   के न्त् य 
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          खानेपानी   ा     नकाि 
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मे  िी खानेपानी  य जना 
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     य 
     

      

     
         

  
                           

  
       क  का मा    उप यका 

खानेपानी िुिार  य जना                                                              

का मा    उप यका 
खानेपानी िुिार  य जना 
 Additional Financing)

                                                                     ख  

         का मा    उप यका    
 यव  ापन  य जना                                                               

         खानेपानी उ पा न ि ृ  
काय  म                                                   

         खानेपानी   ा     नकाि 
काय  म                                                

         

का मा    उप यका 
खानेपानी  यव  ापन व    

 व         
                                                        

का मा    उप यका 
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 ासमण खानेपानी   ा 
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 ासमण खानेपानी   ा 
िरि ा  िुिार  य जना 
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मन्त्रा य अन्त् ग   ि िास    य जना  क   ा ासमक ा

 य जना  क    ासमक ा ि के   य जना ि  या 

p1    

p2   
p3   

ज मा    

 य जना    ग    य जना ि  या 

          न्त् ा ि ी   

    े ख          ि म   

          न्त् ा कम   
ज मा    

मन्त्रा य अन्त् ग   ि िास   p1  य जना  क   ग  

 

      ज ट उ    
    ाय     योज ा ो  ा   ा     

 ज ट 
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 ा र  ल य  ा र  
     

     
         

  
         वा ावर णय िरि ा   य जना                         

           प  य वे   य जना   मम   िुिार                           

             िाना    र खानेपानी   ा िरि ा  
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         े   िाना    र खानेपानी   ा िरि ा  
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         ामीण खानेपानी  य जना                       
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       ख  
का मा    उप यका खानेपानी िुिार  य जना 

 Additional Financing)
                    

         
 ी  ामीण खानेपानी   ा िरि ा  क    वकाि 
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 ी  ामीण खानेपानी   ा िरि ा  िुिार 
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      न्त् ा ि ी  ग     का  य जना     व ा 
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         खानेपानी गुण  र िुिार काय  म                          

         खानेपानी   ा िरि ा  ि – गानी 
काय  म                           

         िु खा ेर  खानेपानी   ा िरि ा  
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          रा  मिे  खानेपानी िुिार काय  म                           

         खानेपानी   ा     नकाि  व ाग                          

          ी मे  िी खानेपानी  वकाि िसम                               

         
 

का मा    उप यका     यव  ापन 
 य जना 

                          

   
       

का मा    उप यका खानेपानी  यव  ापन 
व     व                            

        
का मा    उप यका खानेपानी स सम े  

  
                 

 

                                              

           ाय    
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 व ाग  
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 वकाि िसम    
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 न   ना य  

 व रण ि िा   णा ी अन्त् ग   यि   व क       ि मासिक अवचिमा  
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;xof]uL   9824148203 
:yfoL  

nlnt of]~hg ह.स.चा   9849897577 s/f/ 

k
|z
f;

g
 
d
x
fz

fv
f 
 

प्रश
ास
न 

मह
ाश

ाख
ा 

शंकरप्रसाद सवेुदी ;x;lrj 
4200507 

9841345542 :yfoL  

एनलना ढकाल  
sDKo'6/ 

ck/]6/ 

  

9849656242 
s/f/ 

l/Qm gfoj ;'Aaf 
    

  

k||ltdf ltjf/L  
sfof{no 

;xof]uL 
  

9843475138 
s/f/ 

दगुाव पररयार ह.स.चा   9841085124 s/f/ 

s
d
{r
f/
L 
k
|z
f;

g
 
z
fv

f 

टोलराि उपाध्याय pk;lrj 4200556 9847633277 :yfoL  

रमेश पाण्डेय zfvf clws[t 4200500 9841831431 :yfoL  

gf/fo0f k|;fb e§/fO{ शाखा अनधकृत   9841524240 :yfoL 

ररक्त gfoj ;'Aaf 4270392   :yfoL  

अरुण नसग्देल gfoj ;'Aaf   9849209796   

जिवराि अनधकारी gfoj ;'Aaf       े    मा काज  

lg/h e';fn 
s=c= 

  
k|=d+=t=d=k=sf]= sf= 

sfh  
:yfoL  

राि s'df/ yfkf du/ s=c=   d]nDrL sfh :yfoL  

अ निा ि  खम s=c= 

 

9801717576 :yfoL  

सरस्वती अयावल 
s=c=   9849035777 s/f/ 



गोमा भिेुल 

कायावलय 
सहयोगी   9844288544 

s/f/ 

cjw /fhj+zL 
sfof{no 

;xof]uL   9813853729 
s/f/ 

kfj{tL cf]nL  

sfof{no 

;xof]uL   9808364039 
s/f/ 

cg'kdf l/hfn  

sfof{no 

;xof]uL   9818984666 
s/f/ 

सववना तामाङ्ग 
sfof{no 

;xof]uL   9808158001 
s/f/ 

k|lbk s'df/ v+f 

sfof{no 

;xof]uL   9843752706 
s/f/ 

;'/]z dxh{g ह.स.चा   9808081075 s/f/ 

k
|z
f;

g
 
d
x
fz

fv
f 
 

c
fG
t
l/
s
 
J
o
j
:
y
fk
g
 
z
fv

f 

पषु्पराि पौडेल उप सजचव   9846325335 :yfoL  

cf/fd ljqmd zfx zfvf clws[t 
4200392 9841891011 

:yfoL  

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

xl/ljgf]b rDnfufO{ gfoj ;'Aaf   ९८४१५२२९४६ :yfoL  

सनुनल पौडेल 
sDKo'6/ 

ck/]6/   9851015483 
s/f/ 

o'j/fh l;+x 

sfof{no 

;xof]uL   9848399171 
s/f/ 

cd[t s'df/ >]i7 
sfof{no 

;xof]uL   9841092683 
s/f/ 

kbd axfb'/ tfdfª ह.स.चा   9840017396 s/f/ 

k
|z
f;

g
 
d
x
fz

fv
f 
 

cly{s 

k|zf;g 

zfvf 

प्रकाश पडुासैनी pk;lrj-n]vf_ 
4200555 ९८५११७१४६१ :yfoL  

/fh]Gb| k|;fb l3ld/] n]vf clws[t 4200555 ९७४११३४०६९ :yfoL  

k|lbk zdf{ n]vfkfn   9855033308 :yfoL  

साधरुाम सरदार 
sfof{no 

;xof]uL   9842144365 
s/f/ 

रामकृष्ण तामाङ्ग ह.स.चा   9841936406 s/f/ 

sfg"g 

tyf 

km};nf 

sfof{Gjo

g zfvf 

गुणराज  ेष्  

pk;lrj-

sfg"g_ ४२००५०० 9841308765 
:yfoL  

ररक्त zfvf clws[t 

    
:yfoL  

  ह.स.चा     
s/f/ 

o
f]h

g
f 
c
g
'u
d
g
 
t
y
f 
j
}b
]lz

s
 

 
;
x
o
f]u

 
;
d
G
j
o
 
d
x
fz

fv
f योिना 

अनगुमन 
तथा 

वैदेजशक 
समन्वय 
महाशाखा 

ज्योनतकुमार शे्रष्ठ ;x;lrj (प्रा.) 
4200506 9841380460 

:yfoL  

धनबन्र वव.क ना.स ु
  9843216819 

:yfoL  

श्रीकृष्ण के.सी ह.स.चा   9843099741 s/f/ 

मञ्जू श्रीस्वंगनमखा sfof{no 

;xof]uL 

  

9860069895 
s/f/ 

of]hgf अन ज उपा याय l;=l8=O{= -:of=_ 

 

9842033243 :yfoL  



tyf 

j}b]lzs 

;xof]u 

;dGjo 

zfvf 

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

  
OlGhlgo/ -

:of=_ 4200392   
:yfoL  

सषु्मा शे्रष्ठ 
s=c=   9849076760 s/f/ 

/fh]Gb| axfb'/ s]=;L ह.स.चा   9841390864 s/f/ 

cg'udg 

tyf 

d'Nof+sg 

zfvf 

/fh]Gb| k|;fb kGt l;=l8=O{= -:of=_   मेलम्ची काि :yfoL  

नरेश रेग्मी OlGhlgo/ -

:of=_ 4211218 9846240533 
:yfoL  

नारायण प्रसाद गौतम zfvf clws[t   9847632928 :yfoL  

  
sDKo'6/ 

ck/]6/     
:yfoL  

खा
न ेप

ान
ी त

था
 व

ात
ाव
रण

 
मह

ाश
ाख

ा vfg]kfgL 

tyf 

jftfj/0f 

dxfzfvf 

clgneb| vgfn 
;x;lrj -

:of=_ 4200392 9841229056 
:yfoL  

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

ljzfn l3ld/] 
sDKo'6/ 

ck/]6/   9841173231 
s/f/ 

ljlgtf du/ 
sfof{no 

;xof]uL   984327468 
s/f/ 

खा
न ेप

ान
ी त

था
 व

ात
ाव
रण

 म
हाश

ाख
ा 

vfg]kfgL 

zfvf 

ददनेश अनधकारी l;=l8=O{= -:of=_ 4200392 9851133238 :yfoL  

dw';'wg vgfn  
OlGhlgo/ -

:of=_ 4200547 9849977931 
:yfoL  

सषु्मा काफ्ले 
OlGhlgo/ -

:of=_   9843061982 
:yfoL  

cGh' u}/]  s=c=   9803444881 s/f/ 

jftfj/0f 

tyf 

ljkb 

Joj:yfk

g zfvf 

ध्रुव चि ा  l;=l8=O{= -:of=_ 

  9857026284 

  े    मा काज  

ववदरु झा OlGhlgo/ -

:of_ 

  ९८४१४३२३२८ 
:yfoL  

खा
न ेप

ान
ी त

था
 व

ात
ाव
रण

 म
हाश

ाख
ा If]qut 

;dGjo 

tyf Ifdtf 

clej[l4 

zfvf 

सरेुश महाि ु l;=l8=O{= -:of=_ 4200536 9851097730 PID काज  

k|ofz l3ld/] 
OlGhlgo/ -

:of=_ 

c;fwf/0f 

ljbf 9851149500 
:yfoL  

ववयपिा भण्डारी समाि शास्त्री   9848038445 

:yfoL  

;/;kmfO 

tyf 9n 

zfvf 

/fd]Zj/ l3ld/] l;=l8=O{= -:of=_   d]nDrL sfh :yfoL  

z]v/ vgfn 
OlGhlgo/ -

:of=_ 4200547 9849899782 
:yfoL  

नतलकराम शे्रष्ठ 
OlGhlgo/ -

:of=_ 
  9851182139 

:yfoL  

 

 


