खानेपानी तथा ढल ननकास निभागको संनिप्त परिचय
नेपाल भित्र खानेपानी र ढल भनकास सम्बन्धी सेवा सं चालनको व्यवस्था गनन संवत् २०२९
सालमा खानेपानी तथा ढल भनकास भविाग स्थापना हुँ दा राजधानी काठमाण्डौको अलावा
अन्य केही शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण बस्तीहरूमा मात्र खानेपानी सुभवधा उपलब्ध गराइएको
भथयो । यसपभि खानेपानी सेवा भबस्तारसुँगै यस भविाग अन्तगनत २०३४ सालमा तत्कालीन
चारै भवकास क्षेत्रमा भिभिजन कायान लयहरू स्थापना गरर क्षेभत्रयस्तरसम्म स्थायी सं रचनाको
भवकास गररएको भथयो । त्यस अवस्थामा दे शका भवभिन्न ठाउुँ मा संचालन हने खानेपानी
आयोजनाहरूको यीनै भिभिजन कायान लयहरूबाट योजना तजुनमा कायान न्वयन तथा अनुगमन
र सुपररवेक्षण हने गरी अस्थायी योजना कायान लयहरू मार्नत कायन संचालन हने व्यवस्था
रहे को भथयो । यसका अभतररक्त तत्कालीन स्थानीय भवकास भविाग (पभि पञ्चायत तथा
स्थानीय भवकास मन्त्रालय) का साथै तत्कालीन भजल्ला पञ्चायतहरूबाट समेत खानेपानी
क्षेत्रको काम समानान्तर रूपमा हने गरे को भथयो ।
सन् १९८० को दशकलाई अन्तरान भरिय खानेपानी दशकको रूपमा घोषणा गने भवश्व स्वास्थ्य
संगठनको प्रस्ताव प्रभत तत्कालीन श्री ५ को सरकारले प्रभतबद्धता जनाएपभि खानेपानी क्षेत्रमा
सरकारी लगानी वृद्धद्ध हुँ दै जाुँ दा खानेपानी तथा ढल भनकास भविाग अन्तगनत क्षेत्रीय स्तरका
४ वटा कायान लयहरू र ती कायान लय अन्तगनत केही भवकास तर्नका समेत भिभिजन
कायान लयहरूको व्यवस्था गरी कायन संचालन गररएको भथयो। यो अवस्था सं वत् २०४५
सालसम्म भवद्यमान रहे को भथयो ।
यस अभघ एकै भकभसमको कायनक्रम भवभिन्न भनकायबाट संचालन हुँ दा दे द्धखन आएका योजना
िनौटमा दोहोरोपना, कामको गुणस्तर तथा मापदण्डमा भवभवधता र स्थायी संरचना तथा
संजालको कमी आभदलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रसुँग सम्बद्धन्धत सम्पूणन काम एउटै भनकाय
(खानेपानी तथा ढल भनकास भविाग) बाट संचालन गने गरी ५ क्षे त्रीय भनदे शनालय र ७५
भजल्ला खानेपानी कायान लयहरूको सां गठभनक संजाल सभहतको संरचना संवत् २०४५ सालमा
स्वीकृत िई २०४५ पौष दे द्धख कायन संचालन शुरु गररयो । खानेपानी तथा ढल भनकास
भविागको यो सञ्जालको भवकाससुँगै यसिन्दा पभहले स्थानीय भवकास मन्त्रालय (तत्कालीन
पंचायत तथा स्थानीय भवकास मन्त्रालय) बाट संचालन िएका सम्पूणन कायनक्रमहरू यस
भविागमा हस्तान्तरण गरर खानेपानी तथा ढल भनकास भविागमा संलग्न अन्य भनकायहरू बीच
समन्वयकारी िूभमका भनवान ह गने गरी यस क्षेत्रको अगुवा भनकायको रूपमा यस भविागलाई
तोभक कायन संचालन गने व्यवस्था लागू ियो ।
यसै क्रममा २०५८/८/६ मा स्वीकृत संरचना अनुसार दे शको पाुँ चै भवकास क्षेत्रको क्षेत्रीय
सदरमुकाम रहे का भजल्लाहरूमा सुपरीटे न्डेन्ट इद्धजजभनयर (रा.प.प्र.प्रा.) कायान लय प्रमुख रहने
गरी ५ क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपररवेक्षण कायान लय तथा बाुँ की भजल्लाहरूमध्ये भसभनयर
भिभिजनल इद्धजजभनयर (रा.प. भि.प्रा.) कायान लय प्रमुख रहने गरर ४८ भिभिजन र इद्धजजभनयर
(रा.प.तृ.प्रा.) कायान लय प्रमुख रहने गरी २२ सव-भिभिजन कायान लयहरू िन् । साथै खा.पा.
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तथा स.भि.का. सुनसरी, भचतवन(िरतपुर), नेपालगजज, धनगढी र क्षे . अ. तथा सु पररवेक्षण
कायान लय, पोखरा समेत ५ ठाउुँ मा क्षेभत्रय पानी पररक्षण प्रयोगशाला रहे को ि ।
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खानेपानी तथा ढल ननकास निभाग
सिोपरि लक्ष्य (Vision)
नेपाली जनताको जीवनस्तरमा भदगो ढङ्गले उल्लेखनीय रूपमा सुधार ल्याउने ।

कायय लक्ष्य (Mission)
सन् २०१७ सम्ममा नेपाल राज्यिररका सम्पूणन बस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी तथा
जनचेतना अभिवृद्धद्ध सभहत सरसर्ाइ सुभवधा समुभचत रूपमा उपलब्ध गराउन
नेपाल सरकारको नीभत तथा कायनक्रम संचालन गने ।

यस लक्ष प्राद्धिको लाभग उपलब्ध स्रोतको समुभचत प्रयोग गरर स्वच्छ खानेपानी तथा सरसर्ाइ
सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भमलाउन भविागले समन्वयकारी िूभमका भनवान ह गने।
उद्दे श्य (Goal)
क) लगानी सहिाभगता एवं असुलीको आधारमा आधारिूत स्तरको खानेपानी तथा सरसर्ाइ
सेवा उपलब्ध गराउन लगानी उठती, समुदाय तथा उपिोक्ताहरूको व्यापक पररचालन
योजना भनमान ण, कायान न्वयन, समन्वय र अनुगमनको लाभग संगठनको क्षमता अभिवृद्धद्ध
खानेपानी तथा प्रयोगपभि भनष्कासन हने पानीको गुणस्तरको मापदण्ड तयार गने ।
ख) अनुसन्धान र अनुिवको आधारमा भवकभसत उपयु क्त तथा भदगो प्रभवभधहरूको अनुसरण
जस्ता भसद्धान्तको आधारमा कायनक्रम संचालन गररने ि । यी कायनक्रमहरूको सं चालनबाट
भनम्न बमोभजमका सुभवधा उपलब्ध गराइने ि • दे शका सबै क्षेत्रमा आधारिू त स्तरको खानेपानी सुभवधा उपलब्ध गराउने ।
• जनस्वास्थ्यमा प्रभतकूल असर नपने स्तरको खानेपानी सुभवधाको क्रभमकरुपमा भबस्तार
गने ।
• जनचेतनाको अभिवृद्धद्ध गरर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रमा स्यानीटरी, ढल तथा घरे लु चपी
सभहतको उपयुक्तस्तरको सरसर्ाइ सुभवधाको भवकास गने ।
• पानी जन्य तथा पानी सम्बन्धी रोगको समक्रमणमा कमी ल्याई बाल मृत्युदर घटाउन
सहयोग गने तथा रोगको कारणबाट खेर गइरहे को समयलाई थप आय आजनन गनन
सहयोग पु यान उने ।
• उपलब्ध खानेपानी सुभवधाको समुभचत व्यवस्थापनको लाभग उपिोक्ता सभमभतहरू एवं
स्थानीय भनकाय पररचालन गने ।
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निभागका मुख्य मुख्य कामहरू
खानेपानी तथा ढल भनकास भविाग खानेपानी तथा सरसर्ाइ क्षेत्रको अगुवा भनकाय िएको
हुँ दा यस भविागबाट संचालन गररने िभन तोभकएका कायनका अभतररक्त नेपाल सरकारबाट
कुनै भनकायबाट सम्पादन गररने िभन नतोभकएका क्षे त्रगत कायनहरू समेत यसै भविागबाट
सम्पादन गने व्यवस्था रहे को ि।
यस निभागका मुख्य मख्य काययहरु ननम्न िमोनिम िहेको छ ।
• खानेपानी तथा सरसर्ाइ सम्बन्धी राभरिय नीभत भनमान ण गनन सहयोग गने ।
• अल्पकालीन एवं दीघन कालीन कायनक्रम तयार गने ।
• क्षेत्रगत भनकायहरू बीच सम्बाद तथा समन्वय गने ।
• खानेपानी तथा सरसर्ाइ सम्बन्धी भजल्लागत अभिलेख एवं पाश्वनभचत्र तयारी तथा
व्यवस्थापन गने ।
• क्षेत्रगत भनदे भशका तयारी एवं कायान न्वयन गने ।
• ताभलम तथा उत्प्रेरणाको माध्यमबाट स्थानीयस्तरमा आवश्यक जनशद्धक्त उत्पादन गने ।
• उपयुक्त प्रभवभध भवकास सम्बन्धी अध्ययन एवं अनुसन्धान गने।
• खानेपानी गुणस्तर सम्बन्धी राभरिय भनदे भशका तयारी एवं पालना गराउने तथा गुणस्तर
सम्बन्धी कायनक्रम संचालन गने ।
• क्षेत्रगत कायनक्रम, लगानी एवं उपलद्धब्ध अनुगमन गने ।
• स्थानीय भनकायको सेवा सं चालन क्षमता अभिवृद्धद्ध सम्बन्धी कायनक्रम संचालन गने ।
• स्थानीय उपिोक्ता एवं राभरिय तथा अन्तरराभरिय गैर सरकारी संघ/ संस्था पररचालन
सम्बन्धी नीभत भनमान ण एवं कायान न्वयन गने ।
• घना बस्ती िएका बसोबास क्षेत्रमा उपयुक्त स्तरको प्रशोधन सभहतको ढल प्रणाली
भवकास एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी नीभत भनमान ण तथा से वा व्यवस्थापन कायन संचालनमा
स्थानीय भनकायको क्षमता अभिवृद्धद्ध गने ।
• सेवा संचालनको लाभग उपिोक्ता सभमभत एवं स्थानीय भनकायलाई हस्तान्तरण गररएका
आयोजनाहरूको संचालनमा ती भनकायहरूलाई आवश्यक प्राभवभधक सहयोग गने ।
• भविाग र अन्तगनतका कायान लय व्यवस्थापन, कमनचारी अभिलेख र भजन्सी व्यवस्थापन
सम्बन्धी कायन गने।
• पुराना िै जीणन िएका, अधन-शहरी तथा ठूला आयोजनाहरूको ममनत सम्भार एवं
पुनभननमान ण कायनमा सम्बद्धन्धत उपिोक्ता सभमभत तथा स्थानीय भनकायलाई प्राभवभधक
सहयोग गने ।
• खानेपानी तथा सरसर्ाइ सम्बन्धी तालीम सामाग्री भवकास, उत्पादन एवं भवतरण तथा
मध्यमस्तरको जनशद्धक्त उत्पादनको लाभग स्थानीय स्तरका तालीम कायनक्रम संचालन
गने ।
• िीप ट्युबवेल तथा इलेक्ट्िोमेकाभनकल कम्पोनेन्ट सभहतका आयोजनाको भिजाइन,
भनमान ण तथा ममनत सम्भारको लाभग राय, सल्लाह र प्राभवभधक सहयोग उपलब्ध गराउने।
• भविाग तथा अन्तगनतको संगठन संरचना भनमान ण, कमनचारीहरू मध्ये राजपत्र अनंभकत
तहको भनयुद्धक्त, सरुवा, बढु वा तथा भविागीय कारबाही गने तथा राजपत्रां भकत तहको
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हकमा भनयुद्धक्त, सरुवा, बढु वा तथा भविागीय कारबाहीको लाभग तालुक मन्त्रालयमा
भसर्ाररस गने लगायतका प्रशासभनक कायनहरू गने ।
खानेपानी तथा सरसर्ाइ कायनक्रम संचालनको लाभग बजेट व्यवस्था, बजेट खचन गने
अद्धियारी प्रदान गने , खचन को अनुगमन तथा भनयन्त्रण, बजेट रकमान्तर, बेरुजू र्छ्यौट
लगायतका आभथनक प्रशासन सम्बन्धी कायनहरू गने ।
खानेपानी ि सिसफाइको िस्तु स्थथनत
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िानरिय खानेपानी तथा सिसफाइ प्रनििण केन्द्र
खाने पानी तथा ढल भनकास भविाग अन्तगनतको राभरिय खाने पानी तथा सरसर्ाइ प्रभशक्षण
केन्द्र खानेपानी तथा सरसर्ाइ क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धद्ध गने अग्रणी
भनकायको रूपमा कायनरत ि । जनशद्धक्त, ताभलम िवन र अन्य लभजद्धिक सामग्रीहरू
उपलब्ध रहे को यस केन्द्रप्राकृभतक रूपले सुन्दर एवं रमणीय स्थान नगरकोटमा अवद्धस्थत ि
। सन् २०१५ मा यस प्रभशक्षण केन्द्रले ISO 9001:2008 Quality Management System Certified
Training Center को मान्यता हाभसल गरे को ि । यस केन्द्रले Water Operators Partnership
सम्बन्धमा उल्लेखनीय कायन गरे बापत अन्तरान भरिय स्तरको Water Link Award 2015 प्राि
गरे को ि ।
अनुसन्धान र प्रभशक्षणको माध्यमबाट खानेपानी तथा सरसर्ाइ क्षेत्रकासं घ संस्थाहरू,
सरोकारवालाहरू र उपिोक्ताहरूको क्षमता भवकास, नवीनताको प्रवद्धन न तथा प्रभवभधको
भवकास गने सोच सभहत यस प्रभशक्षण केन्द्र क्षमता अभिवृद्धद्ध, अनुसन्धान, साझेदारी भवकास
र संजाल भनमान ण तर्न भक्रयाभशल ि । जसको लाभग यस केन्द्रको सहजीकरणमा क्षेत्रगत
Training Need Assessment, Training Norms Revision, WASH Expo, Capacity Development
Master Plan, Development of Roster of Training Experts, Capacity Gap Assessment of WASH-

आभद पक्षहरू सम्बन्धी कायनहरू संचाभलत िन् । यस
केन्द्रले िभवष्यमा स्तरीय प्रभशक्षण म्यानुअल, अनलाइन कोसन तथा ताभलम सूचना व्यवस्था
प्रणाली भवकास गने सोच बोकेको ि ।
CCs, Documentation and Achieving

यस केन्द्रिारा हाल सम्म प्राभवभधक, ब्यबस्थापकीय, सामाभजक-सां स्कृभतक, नेतृत्व एवं
संस्थागत भवकास, भटि गररं ग र सचेतना भनमान ण, सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन, साझेदारी भनमान ण,
योजना तजुनमा तथा अनुगमन, खानेपानी संरचना एवं गुणस्तर, भवद्यालय सरसर्ाइ, पूणन
सरसर्ाइ, वातावरणीय प्रिाव मूल्यां कन, जलवायु पररवतनन, जोद्धखम व्यवस्थापन, बसान तको
पानी संकलन, र्ोहर पानी प्रशोधन तथा र्ोहरमैला व्यवस्थापन, पाइप जिान, पानीको
चुहावट भनयन्त्रण, ममनत सम्भार, भनमान ण व्यवस्थापन, प्रशासन तथा भवत्त व्यवस्थापन,
सामाभजक समानता तथा लैंभगक समाबेशीकरण, प्रस्तावना तथा प्रभतवेदन तै यारी आभद
भवषयवस्तुहरूमा प्रभशक्षण तथा अभिमुखीकरण सम्पाभदत िएका िन् ।
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योिना तथा िैदेनिक सहयोग समन्वय िाखा
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

आयोजनाहरू तजुनमा गदान राभरिय नीभत तथा राभरिय योजनालाई मागनदशननका रूपमा
भलई बनाउन लगाउने ।
राभरिय नीभत तथा राभरिय योजनालाई मागनदशननका रूपमा भलई वैदेभशक सहयोग बाट
संचालन गनुन पने आयोजनाहरूको लाभग सहयोगको प्रस्ताव तयार पाने ।
खा.पा.तथा सरसर्ाइ क्षेत्रमा आन्तररक एवं बाह्य श्रोत जुटाउन तथ्याङ्क अद्यावभधक
राख्ने तथा वैदेभशक सहयोगको लाभग समन्वय गने ।
योजना तथा कायनक्रम तजुन मा, अल्पकालीन तथा दीघन काभलन योजनाको मस्यौदा तयार
गने ।
वाभषनक कायनक्रम तयार गनन सहयोग गने र वाभषनक कायनक्रम भनधान ररत ढाुँ चामा प्राि
गरर स्वीकृतीको लाभग पे श गने
स्वीकृत वाभषनक कायनक्रम सम्बद्धन्धत भनकायमा पठाउने।
खा.पा.तथा सरसर्ाइ क्षेत्रमा आन्तररक एवं बाह्य श्रोत जुटाउन तथ्याङ्क अद्यावभधक
राख्ने तथा वैदेभशक सहयोगको लाभग समन्वय गने ।
भजल्लाको खानेपानी तथा सरसर्ाइ सम्बन्धी वाभषनक बजेट सीमा भनधान रण गने ।
खानेपानी तथा सरसर्ाइ भवकासको लाभग सूचना व्यवस्थापन शाखासुँग समन्वय गरी
अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीघनकालीन योजना तयार गने ।
सम्बद्धन्धत शाखाहरूसुँग भनकट समन्वय राखी सम्पूणन आयोजनाहरूको वाभषनक
कायनक्रमहरू प्राि गरी एकीकृत रूपमा समायोजन गने तथा राभरिय योजना आयोग
तथा अथन मन्त्रालयमा समन्वय गरी वाभषनक कायन क्रम र बजेट तयार गने तथा कायनक्रम
संशोधन सम्बन्धी सम्पूणन कायनहरू गने ।

काययक्रम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन िाखा
•
आयोजनाहरूको भिजाइन स्वीकृभतका लाभग मूल्याङ्कन गने मापदण्ड अद्यावभधक गने
।
•
भिभिजन र क्षेत्रीय स्तरबाट भिजाइन स्वीकृत िएका आयोजनाहरूको भिजाइन र
लागतको अभिलेख राख्ने । केन्द्रीय स्तरबाट भिजाइन मूल्यां कन गररनु पने आयोजनाको
भिजाइन मूल्यां कन कायनको समन्वय गने
तथा भिजाइन स्वीकृभत िएका
आयोजनाहरूको स्वीकृभत भिजाइन तथा लागत अनुमानको अभिलेख प्रभत व्यवद्धस्थत
गरी राख्ने ।
•
योजना तथा भिजाइन सुदृढीकरण सम्बन्धी आयोजनाहरूको तजुनमा तथा कायान न्वयन
गने । खानेपानी आयोजनाको भिजाइन कायन सुदृढ गनन आवश्यक कायन गने ।
•
सम्बद्धन्धत शाखाहरूबाट प्राि सुझावको आधारमा खानेपानी तथा सरसर्ाइ
आयोजनाको योजना तजुन मा सम्भाव्यता अध्ययन, भिजाइन भनमान ण तथा संचालन
व्यवस्थापन सम्बन्धी िै ण्डिन स् नमनकोिस, क्राइटे ररया, म्यानुअल आभद तयार गरी
प्रकाभशत गने र अद्यावभधक गदै जाने ।
•
आयोजना कायान न्वयन तथा उपलद्धब्धको भनरीक्षण तथा अनुगमन गने ।
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•
•
•

खानेपानी भिभिजन / सव भिभिजन तथा शाखाहरूको प्रगभत अनुगमन गने तथा
माभसक, चौमाभर्क र वाभषन क प्रगभत प्रभतवेदन तयार गने ।
केन्द्रीय स्तरका आयोजनाहरूको प्रगभत अनुगमन, उपलद्धब्ध अनुगमन तथा लाि
अनुगमन गने
आयोजनाहरूको प्राभवभधक परीक्षण (Technical Audit) गने व्यवस्था भमलाउने ।
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खानेपानी गुणस्ति िाखा
खानेपानी तथा ढल भनकास भबिागको स्थापना काल दे द्धख खानेपानीको सबनसुलि पहुँ च
पुयान उने कायन िइरहे कोमा अपेभक्षत रुपमा पानीजन्य रोगहरुको प्रकोप भनराकरण हन
सभकरहे को भथएन । यसै सन्दिनमा भबतररत खानेपानीको गुणस्तरमा समेत सुधार ल्याउने र
भनमान ण हने नयाुँ आयोजनामा समेत खानेपानीको गुणस्तरलाई मध्यनजर गरर आयोजना
भनमान ण तथा कायान न्वयन गने उद्धे श्यका साथ सन् २००० (आ.व. ०५७/५८)मा िु ट्टै खानेपानी
गुणस्तर तथा अनुगमन शाखाको स्थापना िएको हो । सन २०१७ सम्म २७ प्रभतशत जनतालाई
उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी पुयान उन आयोजनाको िनौट प्रकृया दे द्धख नै खानेपानी
गुणस्तर सुधारका अवयवलाई अवलम्बन गने , सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई सुसूभचत
गराउने र सम्पन्न तथा चालु खा.पा.योजनाहरुलाई समेत गुणस्तरयूक्त खानेपानी योजनामा
पररणत गदै जाने यस शाखाको मुख्य उद्धे श्य रहे को ि । सो उद्धे श्य प्रािीका लाभग यस
शाखाले गदै आएका मूख्य मूख्य कायन हरु भनम्नानुसार िन् :
•
खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड २०६२ अनुसार तोभकए बमोभजम गुणस्तरयूक्त पानीको
सेवा प्रवाह गनन र गराउन आवश्यक कायनयोजना तयार गने । सो योजना अनुसार बजेट
ब्यवस्थापन, प्रस्ताव तयारी र द्धस्वकृत गने ।
•
खानेपानी गुणस्तर भनररक्षण तथा अनुगमन गने ।
•
पाुँ चै भबकास क्षे त्रका पानी पररक्षण प्रयोगशाला संचालनको ब्यवस्था गने । केद्धन्द्रय
प्रयोगशालाको समुभचत उपयोग र ब्यवस्थापन गने ।
•
खानेपानीको गुणस्तर अभिबृद्धद्ध गनन सघाउ पुग्ने भबभिन्न कायनक्रमको आवश्यकता
पभहचान गरर क्षमता अभिबृद्धद्ध गने ।
•
संचाभलत खानेपानी गुणस्तर सुधार आयोजनाहरुको भनररक्षण अनुगमन तथा
सु पररवेक्षण गने ।
•
आसेभनक जोद्धखममा रहे का क्षेत्रहरुमा आसेभनक भनराकरणका कायन क्रम संचालन गने
।
•
खानेपानी को गुणस्तर अभिबृद्धद्ध सम्बद्धन्ध प्रदान गररएको सेवास्तरको तथ्याङ्क राख्न
सूचना ब्यवस्थापन शाखा/श्रोत केन्द्रलाई भनरन्तर रुपमा समन्वय गने ।
•
खानेपानीको गुणस्तरलाई मुहान दे द्धख मुख सम्म अद्याबभधक राख्न र सचेतना जगाउन,
सेवा प्रदायकसंस्थालाई उत्तरदाभय बनाउन खानेपानी सुरक्षा योजना लागु गरर भनरन्तर
कायान न्वयन गनन आवश्यक ताभलम प्रदान गने ।
•
सुरक्षा योजनाको अनुगमन तथा मूल्याढ्ढन गरर सु झाव भदने ।
सम्पाभदत प्रमुख कृयाकलापहरु
•
भबभिन्न २३ भजल्लाका ४७ योजनाहरुमा खानेपानी प्रशोधन प्रणाली भनमान ण गरर कररब
लगिग ५,४३,०९० जनसंख्यालाई गुणस्तररय भपउने पानी उपलव्ध गराइएको ।
•
आसेभनक प्रिाभवत तराइका २० भजल्लाहरुमा कररब ११ लाख ट्युबवे लहरुमा भवश्व
स्वास्थ्य संगठन, यूभनसेर् तथा युएन ह्याभबट्याटको सहयोगमा ब्ल्ां केट टे र गरर
प्रिाभवत क्षेत्रमा १९७०० कञ्चन आसेभनक भर्ल्टर तथा १६२ बायोस्याण्ड भर्ल्टर
भबतरण गररएको ।
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•

•

•

•

आसेभनक न्युभनकरण स्थायी प्रभवभध कायन क्रम अन्तरगत तराईका भबभिन्न २०
भजल्लाहरुमा १२४६ वटा आसेभनक रहीत टयूववेल जिान गररनुका साथै नवलपरासी र
कभपलबस्तु भजल्लाहरुमा ५ गोटा ओिरहे ि ट्याङ्क सभहतको आसेभनक सुरक्षीत
खानेपानी प्रणाली भनमान णका लाभग ओिरहे ि ट्याङ्क तथा भिप बोररङ्ग भनमान ण सम्पन्न
गररएको ।
प्राकृभतक प्रकोपको बेलामा र संक्रमणको खतरा महशुस गररएको वेलामा खानेपानी
शुद्धद्धकरणका लाभग द्धिभचङ पाउिर, भपयूष तथा एक्वाट्याब भबतरण गने कायन हरु पभन
भबभिन्न मातहतका भनकाय मार्नत हदैं आइरहे को ।
घरायसी स्तरमा पानी शुद्धद्धकरण गने प्रभवभध (Household Water Treatment) को
प्रयोग वारे जनचेतना अभिबृद्धद्ध तथा प्रचार प्रसारका कायनक्रम गररएको तथा १५ वटा
सरकारी भबद्यालयहरुमा पानी प्रशोधन संयन्त्र जिान गररएको ।
खानेपानी सुरक्षा योजना (Water Safety Plan) लाई आयोजनाको अभिन्न अंगको रुपमा
भबकास गदै लभगएको र हालसम्म भबश्व स्वास्थ्य संगठन, यूभनसेर् समेतको सहयोगमा
कररब १५०० आयोजनाहरुमा खानेपानी सुरक्षा योजना लागु गररएको ।

िाताििणीय सिसफाइ िाखा
काययनिििण
• वातावरणीय सरसर्ाइ सम्बन्धी सम्बन्धी दीघनकालीन गुरुयोजना अद्यावभधक गने।
• वातावरणीय सरसर्ाइ सम्बन्धी नीभत, कायनभनती बनाउन सघाउने।
• वातावरणीय सरसर्ाइ संबन्धी शैभक्षक सामग्री भवकास, उत्पादन र भवतरण गने।
• वातावरणीय सरसर्ाइ संबन्धी वाभषनक कायन क्रम तथा बजेट तयारी गने।
• वातावरणीय सरसर्ाइ संबन्धी प्रभवभध अध्ययन, भवकास, अनुसन्धान तथा सूचना
व्यवस्थापन गने।
• खानेपानी तथा सम्बद्ध अन्य आयोजना/कायनक्रमहरूको संचालनबाट वातावरणमा पनन
सक्ने प्रिावहरूको अध्ययन मूल्याङ्कन गनन चाभहने आधारहरू एवं म्यानुयल तयारगने।
आवश्यकता अनुसार आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रिावको अध्ययन अनुसन्धान गने ,
गराउने।
• खानेपानी तथा सम्बद्ध योजना/कायनक्रमहरूबाट वातावरणमा पनन सक्ने नकारात्मक
प्रिावलाई न्यून गने प्रभवभधहरूको म्यानुयल तयार गरी अद्यावभधक गदै जाने। वातावरण
संरक्षणको लाभग उपयुक्त प्रभवभधहरूको खोजी तथा भवकास गने। प्रयोगमा ल्याइएका
प्रभवभधहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने।
• वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीभत भनयमावली मस्यौदा तजुनमा गने।
• वातावरणीय सरसर्ाइ सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको अभिलेख राख्ने तथा अद्यावभधक
गने।
• आवश्यकता अनुसार अन्य तोभकएका कामहरू गने।
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•

भविागबाट संचाभलत वातावरणीय सरसर्ाइ संबन्धी कायनक्रमको सु पररवेक्षण, अनुगमन,
भनरीक्षण तथा मूल्याङ्कन तथा प्रगभत प्रभतवेदन तयारी गने ।

सम्पानदत नक्रयाकलापहरु
खानेपानी तथा ढल भनकास भविाग र खानेपानी, सरसर्ाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा काम गने
सरोकारवालाहरुको प्रयास, साझेदारी र समन्वयमा हाल सम्म ३४ भजल्ला, ८५ नगरपालीका
र २०९३ गाभवस खुलाभदसामुक्त घोषणा िई सकेका िन् ।
• तराई मधेश सरसर्ाइ सम्बन्धी कायनशाला गोष्ठी (तराइ मधेशका ९ भजल्लाहरुलाई समेटी
३ स्थानमा सिरी, महोत्तरी र बारामा)
• उदयपुरको गाइघाटमा उदयपुर,सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढु ङ्गा समावेश अन्तर
भजल्ला सरसरर्ाइ सम्मेलन
• पूणन सरसर्ाइअभियान
• पूणन सरसर्ाइ सम्बन्धी मागनदशनन तयारी
• आइसी सामग्री उत्पादन तथा भवतरण
• आमसंचार क्षेत्रसुँ ग सहकायन गरी सरसर्ाइ सन्दे श प्रचार तथा प्रसार
• राभरय,क्षेत्रीय, भजल्ला स्तरीय सरसर्ाइ सम्मेलन तथा गोष्ठी आयोजना समन्वय र
सहजीकरण
• राभरय सरसर्ाइ तथा स्वच्छता समन्वय सभमभतको सभचवालयको भजम्मेवारी
खुला भदसामूक्त क्षेत्र घोषणा िइ सकेका भजल्लाहरु:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
11

lhNnf
sf:sL
lrtjg
tgxF'
DofUbL
Ko"ठfg
kj{t
cिfd
sflnsf]ट
dsjfgk'/
eQmk'/
d':tfË
kfFry/
afUn'Ë
bfË
िि]Nw'/f
afh'/f

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

lhNnf
?s'd
uf]/vf
जाजरकोट

wgs'टf
nDh'Ë
Onfd
jlb{of
b}n]v
gjnk/f;L
u'NdL
/f]Nkf
;'v]{t
t]x|y'd
aemfË
:ofËhf
pbok'/
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खानेपानी सेिा ननयमन
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

अघान खाुँ ची

34

kmf]x/kfgL /f]usf] vfgL
5f]k]/ /fvf}+ vfg]kfgL

h'Dnf
तथा पुनथथापना िाखा

भवगतमा सम्पन्न िई भवभवध कारण बाट सञ्चालनमा नरहे का आयोजनाहरूको ममनत
सुधार तथा गुणस्तर वृद्धद्ध गरी खानेपानी सुभवधा उपलब्ध गराउने ।
समुदाय पररचालन गरी प्राि सुभवधालाई सुधार तथा पुन:र स्थापना गरी मध्यमस्तरको
खानेपानी सुभवधा उपलब्ध गराउने ।
वाभषनक कायनक्रम तथा बजेट तयारी गने ।
कायनक्रमको सुपररवेक्षण, अनुगमन, भनरीक्षण तथा मूल्याङ्कन तथा प्रगभत प्रभतवेदन
तयारी गने ।
ढल व्यिथथापन िाखा
ढल भनमान ण सम्बन्धी मापदण्ड तयारी तथा अद्यावभधक गने।
ढल भनमान ण तथा भवकास सम्बन्धी दीघनकालीन गुरुयोजना तयारी गने ।
ढल प्रणाली व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्कको अभिलेख राख्ने तथा अद्यावभधक
गने ।
ढल प्रणाली व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रभवभध अध्ययन, भवकास, अनुसन्धान तथा सूचना
व्यवस्थापन गने
ढल भवकास सम्बन्धी वाभषनक कायन क्रम तथा बजेट तयारी गने।
भविागबाट संचाभलत ढल प्रणाली व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनक्रमको सुपररवेक्षण,
अनुगमन, भनरीक्षण तथा मूल्याङ्कन तथा प्रगभत प्रभतवेदन तयारी गने ।

िलिायु अनुकुलन तथा उपयुक्त प्रनिनि िाखा
शाखाको मुख्य कायनः
• उपयुक्त प्रभवभध सम्बन्धी अनुसन्धान र प्रवधनन कायनक्रम संचालन गने ।
• उपयुक्त प्रभवभध सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको नतीजाहरु भवभिन्न तहमा गोष्ठी, सिा
र सम्मेलन गरी आदान प्रदान गने ।
• उपयुक्त प्रभवभध भवकासको लाभग भनदे भशकाहरू तयार गरी लागू गने गराउने ।
• वषान ते पानी संकलन आयोजनाहरूको तजुनमा, सम्भाव्यता अध्ययन, भिजाइन र
कायान न्वयन गने ।
• वषान ते पानी संकलन आयोजनाहरूको लाभग बजेट व्यवस्थापन गने ।
• वषान ते पानी संकलन आयोजनाहरुको तजुनमा, संम्भाव्यता अध्ययन, भिजाईन र
कायान न्वयन गननको लाभग सवभिभिजन-, भिभिजन र क्षेत्रीय स्तरमा समन्वय गरी सहकायन
गने ।
हालसम्म सम्पाभदत प्रमुख भक्रयाकलापहरुः
• आ.व. २०७१।०७२ सम्म भवभिन्न भजल्लामा ३८ वटा बषान ते पानी संकलन आयोजनाहरु
सम्पन्न िई कररब २०,००० जनसङ्ख्या लािान्वीत िएको।
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•
•

•
•
•

•
•

•
•

आ.व. ०७१।०७२ सम्म ७० वटा स्कुलमा बषान ते पानी संकलन सम्बन्धी नमुना
आयोजनाहरु सम्पन्न गरी कररब २५,००० भवद्धाथीहरु लािान्वीत िएको।
धाभमनक स्थलहरु जस्तै पाथीिरा ताप्लेजुङ, काभलन्चोक दोलखा, स्वगनिारी प्युठानमा
बषान ते पानी संकलन आयोजना सम्पन्न गरर बसेभन १,००,००० िन्दा बढी
भतथनयात्रीहरुलाई खानेपानीको सुभवधा पु गेको ।
पाुँ चै भवकास क्षेत्रमा रहे को Resource Centre मा वषान ते पानी संकलन सम्बन्धी
Prototype Model तयार गरी सम्बद्धन्धत क्षेत्रमा पठाईएको।
खानेपानी आयोजनाहरुमा प्रयोग हने भबभिन्न भकभसमको पाइप तथा भर्भटङ्सहरुको
Catalogue तयार िएको।
भवश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा जलवायु समानुकूभलत खानेपानी प्रणालीको भिजाइन
भनदे भशका तयार िईरहे को, जलवायु समानुकूभलत खानेपानी सुरक्षा योजनाको
भनदे भशका तयार िई भविागका प्राभवभधकहरूलाई तालीम भदईएको, जलवायु
समानुकूभलत खानेपानी सुरक्षा योजना कायान न्वयन िईरहे को ।
भािी काययक्रमः
आ.ब. ०७२।७३ मा ७ वटा बषान त् को पानी संकलन सम्बद्धन्ध आयोजनाहरु सम्पन्न गरी
कररब १५०० जनसङ्ख्या लािाद्धन्वत गराउने।
आ. ब. ०७२।७३ मा भबभिन्न १७ भजल्लामा २३ वटा भबद्धालयहरुमा बषान तको पानी
संकलन सम्बद्धन्ध आयोजनाहरु सम्पन्न गरी कररब ५५०० भबद्धाथीहरु लािाद्धन्वत
गराउने।
जलाधार व्यवस्थापन गरी समुदायमा बषान तको पानी सं कलन तथा प्रयोगको लाभग
भनमान ण कायन गराउने।
खानेपानी क्षेत्रमा जलवायु पररवतनन को प्रिाव सम्बद्धन्ध अध्ययन तथा अनुसन्धान गने ,
गराउने।

सू चना व्यिथथापन िाखा
•
खानेपानी तथा ढल भनकास भविाग र अन्तगनतका कायान लयहरूमा व्यवद्धस्थत सू चना
प्रवाह गनन आवश्यक पने स्रोत साधन, कम्प्प्युटर, र्याक्स, इन्टरनेट आभदको समुभचत
व्यवस्था भमलाउने ।
•
खानेपानी तथा सरसर्ाइ सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरी अद्यावभधक गनन आवश्यक
प्राभवभधक सहयोग पु र्याउने ।
•
भजल्ला-भजल्लाको खानेपानी तथा सरसर्ाइ सम्बन्धी सेवाको स्तर समेत िु भट्टने गरी
सूचना संकलन एवं तथ्यां क अद्यावभधक गरी राख्ने ।
•
भजल्ला पाश्वनभचत्र तयार तथा अद्यावभधक गनन स्थानीय भनकायलाई सहयोग गने ।
•
खानेपानी तथा सरसर्ाइ क्षेत्रको भवकास एवं व्यवस्थापनको लाभग उपयुक्त
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) को भिजाइन गने , सं चालन गने ।
•
क्षेत्रीय खानेपानी तथा सरसर्ाइ भनदे शनालय, भिभिजन र आयोजनाहरूबाट भनभदन र
र्ाराम अनुसार भववरणहरू प्राि गरी एकीकृत रूपमा आयोजना भववरण तयार गने।
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•

खाने पानी तथा सरसर्ाइ सम्बन्धी श्रोत केन्द्र (Resource Center) को रूपमा काम
आवश्यक पने तथ्याङ्क सबै सरोकार वाला भनकायहरूबाट सम्बद्धन्धत ढाुँ चामा प्राि गरर
रे किन अद्यावभधक गने ।
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इलेक्ट्िोमेकाननकल िाखा
•
भनमान ण सम्पन्न िएका पद्धम्पङ्ग प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरूको प्रणाली
व्यवस्थापन कायनको लाभग प्राभवभधक सहयोग पु र्याउने ।
•
खानेपानी तथा सरसर्ाइ प्रणालीको सम्पादन स्तरमा वृद्धद्ध ल्याउन ममनत सम्भार तथा
संचालन सम्बन्धी सम्पूणन कायन गराउने । ममनत संिार सम्बन्धी वाभषनक कायनक्रम र बजेट
तजुनमा गरी योजना शाखालाई उपलब्ध गराउने । ममनत संिार गनन राय सल्लाह र
सहयोग उपलब्ध गराउने ।
•
समुदायिारा संचाभलत खानेपानी तथा सरसर्ाइ प्रणालीहरूको सम्पादनस्तर वृद्धद्ध
गनन आवश्यक योजना तथा कायनभवभधहरूको तजुन मा गने ।
•
भविाग अन्तगनतका पद्धम्पङ प्रणालीका आयोजनाहरूको अभिलेख अद्यावभधक राख्ने ।
•
इलेक्ट्िोमेकाभनकल सम्बन्धी भिजाइन, अनुगमन गने ।
•
पद्धम्पङ्ग प्रणालीका सम्पन्न आयोजनाहरूमा भबभग्रएका ईलेक्ट्िो मेकाभनकल सम्बन्धी
उपकरणहरू ममनत गनन तथा र्ेनन प्राभवभधक सहयोग पुर्याउने।
•
भविाग अन्तगनतका आयोजनाहरूमा िीप ट्युववेल भनमान ण, सु पररवेक्षण गनन राय
सल्लाह र सहयोग उपलब्ध गराउने । िीप टयुववेल भनमान ण सम्वधी आयोजना संचालन
गने ।
•
याद्धन्त्रक उपकरणहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनभवभध तयार गने ।
•
भविाग अन्तगनतका याद्धन्त्रक उपकरणहरूको लगत राख्ने , लगत अद्यावभधक गने ।
•
आयोजनाहरूको भनभमत्त आवश्यक याद्धन्त्रक उपकरणहरू खररद गनन स्पेभशभर्केशन
(Specification) तयार गने ।
•
याद्धन्त्रक उपकरण तथा सवारी साधनहरूको ममनत सुँिारको भनभमत्त प्राथभमकताको
आधारमा आवश्यक बजेट तजुनमा गने । याद्धन्त्रक कायनशालाहरूको स्थापना एवं
संचालन व्यवस्थापनको व्यवस्था भमलाउने।
•
याद्धन्त्रक उपकरणहरूको संचालन कायनमा दक्षता ल्याउन समय समयमा सम्बद्धन्धत
जनशद्धक्तलाई ताभलम भदलाउने व्यवस्था गने ।
•
भविाग भित्रका सवारी साधनहरूको प्रयोगको व्यवस्था भमलाउने र भविाग भित्र रहे को
आयोजना/योजना, क्षेत्रीय कायान लय तथा भिभिजन कायान लयहरूसुँग समन्वय गरी
सवारी साधनहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गने , गराउने ।
•
याद्धन्त्रक उपकरणहरूको संचय तथा सन्तुभलत एवं व्यवद्धस्थत भवतरणको व्यवस्था
भमलाउन सहयोग गने।
•
काम नलाग्ने याद्धन्त्रक उपकरणहरूको भललाम भबक्रीको व्यवस्था गने ।
निपद् िोस्खम व्यिथथापन िाखा
•
दै वी प्रकोपबाट खानेपानी तथा सरसर्ाइ सेवामा िएको क्षभत भववरण संकलन तथा
अद्यावभधक गने ।
•
दै वी प्रकोपबाट खानेपानी तथा सरसर्ाइ सेवामा िएको क्षभतको ममनत, सम्भार तथा
पुनभननमान ण सम्बन्धी कायन क्रम तयारी एवं प्राथभमकीकरण ।
•
वाभषनक कायनक्रम तथा बजेट तयारी गने ।
•
कायनक्रमको सुपररवेक्षण, अनुगमन, भनरीक्षण तथा मूल्याङ्कन तथा प्रगभत प्रभतवेदन
तयारी गने ।
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सामुदानयक परिचालन िाखा
•
खानेपानी तथा सरसर्ाइ क्षेत्रमा सं लग्न उपिोक्ता संस्था तथा गै.स.स.हरुको तथ्याङ्क
तयार गने।
•
गै.स.स.तथा सामुदाभयक भवकाससुँग सम्बद्धन्धत अध्ययन, मूल्यां कन, कायननीभत, भनयम
तथा भनदे भशका तयार गनन पहल गने ।
•
उपिोक्ता सभमभत, गै.स.स., स्थानीय भनकाय र खानेपानी कायान लयबीच समन्वयकारी
िूभमका भनवान ह गने ।
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प्रिासन िाखा
•
कमनचारी प्रशासन सम्बन्धी
•
कमनचारीहरूको आवश्यक पने संख्या एकीन गरी दरबन्दी सृजना गने , कटौती गने र
सालबसाली अभिलेख तयार गने ।
•
कमनचारीहरूको सरुवा, बढु वा, भनयुद्धक्त, काज, सजाय, प्रोत्साहन पुरस्कार, तक्मा ,
अवकाश तथा हाभजरी, भबदा र पदस्थापन आभद सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गने ।
•
भविाग र अन्तगनतका साधारण तर्नका सबै तहका सबै कमनचारीहरूको अभिलेख
अद्यावभधक गने ।
•
संगठनात्मक संरचना भनमान ण, दरबन्दी पुनरावलोकन, पद श्रृजना, पद दतान , पदपूभतन ,
भनयुद्धक्त, सरुवा, बढु वा, भविागीय कारबाही, दण्ड पुरस्कार, पदक, अवकाश सम्बन्धी
कायन गने ।
•
कायनदक्षता सीमा पार गने तथा अभतररक्त मानमा लैजाने अनुशासन दण्ड र पु रस्कार
पदकको कायन गने ।
•
कमनचारीको बृभत्तभवकास सम्बन्धी कायन गने ।
कायायलय व्यिथथापन तथा आन्तरिक प्रिासन सम्बन्धी
•
भविाग र अन्तगनत आयोजना तर्नको कमनचारी दरबन्दी श्रृजना, पद पूभतन , काज, सरुवा
अवकाश आभद सम्बन्धी कायन
•
आयोजनाहरूको प्रत्येक आभथनक वषनमा दरबन्दी सभमभतको बैठक बोलाउने । पदपूभतन
सम्बन्धी र स्वीकृत दरबन्दीहरूको लगत अद्यावभधक राख्ने भवकास प्रशासन तर्नका
कमनचारी सम्बन्धी सम्पूणन काम कायनवाही गने र मेकाभनकल समूहका राजपत्रां भकत,
राजपत्र अनंभकत कमनचारीहरूको सामान्य प्रशासन सम्बन्धी सम्पूणन काम कायनवाही
गने ।
•
अभधकृत कमनचारी र अन्य कमनचारीहरू बीच समन्वय ल्याई, भनयन्त्रण र मूल्याङ्कनमा
नीभतगत भनणनय भलई भवकास भनमान णको काममा प्रगभत गराउन प्रयत्नरत रहने।
•
भविागको िवन अन्तगनत जस्तै सोधपुि, सुरक्षा, सर्ा सुग्घर, बगैच
ुँ ा, टे भलर्ोन, भबजु ली
,बत्ती, धारा, वाथरुम, ढल भनकास आभदको सुव्यवद्धस्थत कायन गने ।
•
कमनचारीहरूको कायन भविाजनको व्यवस्था भमलाउन र भपयन, चौकीदार र
द्धस्वपरहरुको काम बाुँ िर्ाुँ ट गरी पालो पहरा सम्बन्धी काम कायनवाही गने ।
•
नयाुँ कायान लय खोल्नु परे मा कायान लय स्थापना सम्बन्धी काम गने ।
•
कायान लयको सुरक्षा, सरसर्ाइ, पाले पहरा व्यवस्थापन ।
•
कायान लयको िौभतक सुभवधा व्यवस्था ।
•
दतान , चलानी, सोधपुि, सञ्चार समन्वय ।
•
पररवहन व्यवस्थापन, जनशद्धक्त व्यवस्थापन ।
•
हाभजरी भबदा, पररपत्र सम्बन्धी ।
•
अद्धियार दु रुपयोग आयोगसुँग सम्बद्धन्धत ।
•
प्रशासभनक बेरुजू , व्यवस्थापन परीक्षण ।
•
भनरीक्षण, अनुगमन, िानभबन सम्बन्धी ।
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आनथयक प्रिासन िाखा
आनथयक प्रिासन सम्बन्धी काययहरू
•
भविाग र अन्तगनतको चालू बजेट व्यवस्था, अद्धियारी प्रदान सम्बन्धी कायन गने ।
•
केन्द्रीय स्तर र भजल्ला स्तरीय लेखा भनयन्त्रण गने ।
•
आगामी आ.ब.को लाभग साधारण तर्नको बजेट तजुनमा गने ।
•
आभथनक प्रशासनसुँग सम्बद्धन्धत सबै प्रकारको अभिलेख व्यवस्थापन ।
•
आभथनक ऐन, भनयम र नीभत सम्बन्धी राय परामशन ।
•
रकम भनकासा, र्ुकुवा, रकमान्तर, श्रोतान्तर सम्बन्धी कायन गने ।
•
केन्द्रीय आभथनक भववरण तयार गने ।
•
वै देभशक आयोजनाको आभथनक अभिलेख राख्ने ।
•
भविागको आभथनक प्रशासन सम्बन्धी दै भनक कायन हरू गने।
•
भविागका शाखा तथा शाखाहरूलाई आवश्यकता अनुसार आभथनक राय, सल्लाह
उपलब्ध गराउने ।
•
कमनचारीहरूको औषधी उपचारको रकमको व्यवस्था गने र भनवृभत्तिरण तथा उपदान
सम्बन्धी काम गने।
•
भवकास बजेटको तजुनमा गनन सहयोग पुर्याउने तथा रकमान्तरको व्यवस्था गने ।
•
भविागको साधारण बजेट तजुनमा गने अथन मन्त्रालयबाट स्वीकृत र्ाराम बमोभजमको
भववरण तयार गने गराउने ।
•
भविागमा पठाउनु पने लेखा सम्बन्धी सबै भकभसमका माभसक, पाभक्षक, आभद
प्रभतवेदनहरू तयार गरी पठाउने र अन्तगनत भनकायहरूको समेत सोही अनु सार
पठाउन लगाउने ।
•
आन्तररक लेखा परीक्षक वा अद्धन्तम लेखा परीक्षणबाट उठे का बेरुजू र्छ्यौट गने र
गराउने ।
•
वैदेभशक ऋणबाट संचाभलत आयोजनाहरूले दातृ संस्थालाई पेश गनुन पने भववरणहरू
तथा लेखा परीक्षणको प्रमाणपत्रहरू समयमै तयार गनन लगाई पेश गनन लगाउने र
सोधिनान सम्बन्धी भहसाब भमलान िए निएको रे खदे ख गने ।
•
प्रत्येक आ.व.को अन्त्यसम्मको आभथनक भववरण आगामी आ.व.को पभहलो चौमाभसक
भित्र तयार गरी महाभनदे शक समक्ष पे श गने ।
•
भविाग र अन्तगनतका लेखा सम्बन्धी अन्य सम्पूणन कायनहरू गने ।
•
आवश्यकता अनुसार अन्य तोभकएका कायनहरू गने ।
•
भविाग र अन्तगनतका कायान लयहरूको बजेट सम्बन्धी अभधकार प्रत्यायोजन र
अद्धियारी सुम्पने कायनवाही गने ।
•
भविाग र अन्तगनतका कायान लयहरूको केन्द्रीय स्तर एवं भजल्ला स्तरीय लेखा भनयन्त्रण
गने, भनदे शन भदने र भनयमानुसार लेखा अद्यावभधक राख्न लगाउने ।
•
भविाग र अन्तगनतका कायान लयहरूको वाभषनक बजेट तजुनमा गने योजना अनुगमन तथा
मूल्याङ्कन शाखालाई सघाउने ।
•
आभथनक ऐन भनयम र नीभत सम्बन्धमा माग िएको बखत राय प्रस्तुत गने ।
•
भनकासा र रकमान्तर गनन भसर्ाररस गने तथा केन्द्रीय आभथनक भववरण तयार गने ।
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िेरुिू सम्बन्धी
•
भविाग र अन्तगनतको बेरुजूको अभिलेख अद्यावभधक गने ।
•
कायम िएका बेरुजूको र्ियौट सम्बन्धी कायन गने ।
•
बेरुजूको सम्परीक्षण गराई लगत कट्टा गराउने ।
•
र्छ्यौट हन नसकेका बेरुजूको लगत बनाई केन्द्रीय तहभशल कायान लयमा पठाउने ।
•
केन्द्रीय स्तर एवं भजल्ला स्तरीय लेखा कम्प्प्यूटराइज्ड गरी िाटावेश तयार गने ।
•
आभथनक कारोबारका स्रेस्ताहरू स्वीकृत ढाुँ चा अनुसार राख्न लगाउने । खचनका
अभिलेखहरूको आ.ले.प.तथा म.ले.प. बाट औुँल्याइएको बेरुजूहरू र्छ्यौट गनन
गराउने तदारुकता साथ कायनवाही गने ।
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सहलगानी खानेपानी तथा सिसफाइ आयोिना
सहलगानी कायनक्रमले खाने पानी तथा सरसर्ाइ सेवालाई आधारिूतस्तर सम्म मात्र भसभमत
नराखी जीवनयापनमा आएको पररवतनन सापेक्ष उपिोक्तालाई भिटो रुपमा सुरभक्षत,
भवश्वसनीय, पयान ि र भदगो सेवा उपलव्ध गराइ जीवनस्तर उकास्न टे वा पुयान उने उद्दे श्य सभहत
नेपाल सरकार र उपिोक्ता संस्थाको सहलगानीमा तल उल्लेद्धखत अनुसार आ.व. २०७०/७१
दे द्धख भवभिन्न खानेपानी आयोजनाहरूको भनमान ण कायन सञ्चालन िइरहे को ि ।
१ सहलगानी खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना अन्तगन त भनमान णाभधन आयोजनाहरू
क्र।सं ।

आयोजनाको नाम

भजल्ला

१

अमरापुरी सहलगानी खा.पा.तथा स. आयोजना

नवलपरासी

२
३
४
५
६

चन्द्रगढी सहलगानी खा.पा.तथा स. आयोजना
उलान वारी सहलगानी खा.पा.तथा स. आयोजना
मानगढ सहलगानी खा.पा.तथा स. आयोजना
चेपेखोला सहलगानी खा.पा.तथा स. आयोजना
शंकरनगर सहलगानी खा.पा.तथा स. आयोजना
आनन्दवन शंकरनगर सहलगानी खा.पा.तथा स.
आयोजना

झापा
मोरङ्ग
मोरङ्ग
गोरखा
रूपन्दे ही

७

कैभर्यत
यस आ.व. मा भनमान ण
सम्पन्न हने ।

आ.व. ०७३/७४ मा
सम्पन्न हने ।

रूपन्दे ही

२। यस आ.२०७२।७३० दे द्धख भनमान ण शुरू हने आयोजनाहरू
क्र।सं ।
८

आयोजनाको नाम
जलुके सहलगानी खा.पा.तथा स. आयोजना

९

नारायणपुर सहलगानी खा.पा.तथा स. आयोजना

१०

सिकपुर वौभनया सहलगानी खा.पा.तथा स. आयोजना

कैलाली

११

नयाुँ गाउुँ सहलगानी खा.पा.तथा स. आयोजना

रूपन्दे ही

१२

प्रगभतनगर–पभिम, काभलकानगर सहलगानी खा.पा.तथा स. आ.

रूपन्दे ही

१३

वलेवा नारायणस्थान सहलगानी खा.पा.तथा स. आयोजना

१४

हनान मिी सु कौरा सहलगानी खा.पा.तथा स. आयोजना
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भजल्ला
नवलपरासी
दाङ्

वाग्लुङ्ग
मकवानपुर

३. यस आ.व. मा DPR तयार िई ०७३/७४ दे द्धख भनमान ण शुरू हने आयोजनाहरू
क्र।सं ।
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

आयोजना
लखनपुर सहलगानी खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना
धनगढा सहलगानी खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना
रत्ननगर सहलगानी खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना
नारायणी सहलगानी खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना
लेखनाथ सहलगानी खाने पानी तथा सरसर्ाइ आयोजना
सरान सहलगानी खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना
पसान सहलगानी खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना
भवन्दवाभसनी सहलगानी खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना
वद्धस्तपुर सहलगानी खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना
पवन त वे नी सहलगानी खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना

भजल्ला
झापा
भचतवन
भचतवन
नवलपरासी
कास्की
दाङ्
भचतवन
िक्तपुर
मकवानपुर
कास्की

११

जाजरकोट खलङ्गा सहलगानी खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना

जाजरकोट

१२

वे शीसहर सहलगानी खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना
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लम्प्जुङ्ग

सुक्खा िेत्र खानेपानी तथा सिसफाइ व्यिथथापन आयोिना
•
•
•
•
•

•

अत्यन्त सुक्खाग्रस्त क्षेत्रका जनतालाई भवभिन्न योजना तथा कायनक्रम मार्नत
खानेपानी तथा सरसर्ाइ सुभवधा उपलब्ध गराउने ।
सुक्खा क्षेत्रमा खाने पानी तथा सरसर्ाइ पुर्याउनको लाभग प्रभवभध सम्बन्धी
अनुसन्धान र भवकास कायन क्रम संचालन गने ।
सुक्खा क्षेत्रका खाने पानी तथा सरसर्ाइ आयोजनाहरूको अनुगमनको लाभग
सूचकहरू तयार गने ।
सु क्खा क्षेत्रका खाने पानी तथा सरसर्ाइ आयोजनाहरूको तजुनमा, सम्भाव्यता
अध्ययन, भिजाइन र कायान न्वयन गने ।
सुख्खा क्षेत्रका खानेपानी तथा सरसर्ाइ उपिोक्ता सभमभतको ज्ञान, क्षमता भशप र
दक्षता अभिबृद्धद्ध गरर भदगो तथा आत्म भनिनर खानेपानी सेवा सन्चालन गनन सहयोग
पुयान उने ।
सुख्खा क्षेत्रका खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना अन्तगनतको सरसर्ाइ कायन क्रमले
आयोजना क्षेत्रमा न्यूनतम सरसर्ाइका सुभबधाहरु उपलब्ध गराइ उपिोक्ताहरुको
स्वास्थ्य र सरसर्ाइको अवस्थामा गुणात्मक सुधार ल्याउन मद्दत गने ।

cfkm\gf] vfg]kfgLsf] u'0f:t/df rf;f] a9fcf}+
vfg]kfgL of]hgfdf vfg]kfgL ;'/Iff of]hgf nfu' u/f}+
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तेस्रो साना सहिी खानेपानी तथा सिसफाइ आयोिना
नेपाल सरकारले हाल द्रुत गभतले भवकभसत हुँ दै आएका साना सहरहरूमा गुणस्तरीय
खानेपानी तथा सरसर्ाइको सुभवधा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले एभसयाली भवकास बैंकको
ऋण सहयोगमा तेस्रो सहरी खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजना कायान न्वयनमा ल्याएको ि ।
यस आयोजनावाट २६ वटा साना सहरहरुका कररव ३ लाख ९० हजार जनसंख्या
गुणस्तरयुक्त खानेपानी तथा सरसर्ाइको सुभवधावाट लािान्वीत हनु को साथै आयोजना
क्षेत्रका उपिोक्ताहरुको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने , भदगो तथा समावेशी खानेपानी तथा
सरसर्ाइको सेवा प्रदान गने यस आयोजनाको प्रमुख उद्दे श्य रहे को ि । तेस्रो साना सहरी
खानेपानी तथा सरसर्ाइ आयोजनाले अङ्गीकार गरे का मुख्य नीभत भनम्नअनुसार िन् :
१ सहलगानी/लागत असुली तथा साझेदािी
तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा सरसर्ाइ सेवाप्रणालीको दीघनकालीन र भदगो उपयोगका
लाभग भनभमनत प्रणालीको कायान न्वयन र सञ्चालनमा लाग्ने खचन उपिोक्ताबाट असुलउपर गनुन
आवश्यक हजि । नगर आयोजनाको भनमाणनमा पुुँजीगत लगानीस्वरूप खानेपानी संरचना
भनमान णको कुल लागतमा उपिोक्ता सभमभतको सहलगानीको नीभत अपनाएको ि ।
उपिोक्ताले गने सहलगानीको अंश खानेपानी भनमान ण लागतको ३०% िन्दा बढी हने िै न र
सो ३०% मध्ये न्यूनतम ५% आयोजनाको सञ्चालनको प्रभतबद् घतास्वरूप अभग्रम नगद जम्मा
गनुनपने ि । यसरी जम्मा िएको योगदान रकमका आधारमा बाुँ की २५% बराबर रकम
जुटाउन उपिोक्ता सं स्था/स्थानीय भनकायले नगर भवकास कोषबाट ऋण माग गनन सक्ने
प्रावधान रहे को ि । उक्त ऋण सहभलयत (grace period) अवभध ५ वषनसभहत २५ वषनभित्र
चु क्ता गनुनपने ि । यस अवभधभित्र पानी सेवाशुल्कवापत उपिोक्ताबाट असु ल गरे को
रकमबाट उपिोक्ता संस्थाले नगर भवकास कोषलाई ऋण िु क्तानी गदै जानु पने ि । सो
ऋणको ब्याज ५% िन्दा बढी हने िै न ।
२ लैनिक समानता ि सामानिक समािेिीकिण
भवकासका सबै प्रभक्रयामा लैभङ्गक तथा गैरलािाद्धन्वत वगन/समुदायको समानुपाभतक
प्रभतभनभधत्व र सहिाभगतालाई प्रोत्साभहत गदै जाने उद्दे श्यले लैभङ्गक समानता तथा सामाभजक
समावेशीका लाभग भवपन्न/गररब, कमजोर तथा पिाभि परे का जनजाभत/वगन/समुदायहरूलाई
आयोजनाको सबै तह र पक्षहरूमा समावेश गराउने हे तुले सम्बद् घ भनकायहरूमार्नत
आयोजनाले लैभङ्गक समानता र सामाभजक समावेशी नीभत कायान न्वयन गनेि । त्यस सम्बन्धी
कायनक्रमको अवधारणा र कायनक्रमबारे लैभङ्गक समानता तथा सामाभजक समावेशी कायन क्रम
भनदे भशका मार्नत जानकारी हनेि ।
३ प्रनतफलमा आिारित अनुदान
भवपन्न/गररब तथा जोद्धखममा परे का वगन/समूहहरूलाई खानेपानीको आपू भतन तथा
सरसर्ाइको सेवा सहज उपलब्ध गराउने उद्दे श्यले तेस्रो साना शहरी खानेपानी तथा
सरसर्ाइ आयोजनाले राहतस्वरूप अनुदान भदने रणनीभत अपनाएको ि । यसका लाभग सेवा
प्रदायक संस्थाका रूपमा खानेपानी उपिोक्ता तथा सरसर्ाइ संस्थालाई अनुदान रकम
उपलब्ध हनेि । भिजाइन सुपररवेक्षण तथा व्यवस्थापन परामशनदातृ संस्थाले तयार गरे को
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सामाभजक आभथन क भववरणका आधारमा पभहचान तथा िनोट हने घरधुरीहरूमा भनजी धारा
जिान तथा चपी भनमान ण िएको प्रमाणका आधारमा अनुदान भदईनेि ।
४ पािदनियता ि उत्तिदानयत्व
आयोजनाका भक्रयाकलापहरूको पारदभशन ता र जनउत्तरदाभयत्वपूणन जवार्दे ही बनाउन
सम्बद्ध भनकाय,समुदायहरू दे द्धख सबनसाधारणसम्म सबैलाई सुसूभचत बनाउन सूचना
सम्प्रेषणका भवभिन्न माध्यमहरू जस्तै भवद् युतीय तथा वेब साइट, िापा माध्यमबाट
सूचनामूलक प्रकाशनहरू तथा िेटघाट, िलर्ल अन्तभक्रनया तथा सचेतना
कायनक्रमहरूमार्नत आयोजनाबारे का जानकारी तथा आवश्यक सूचनाहरू सम्प्रेषण
गररनेिन् ।
५.आयोजनाको लागत अनुमान तथा स्रोत भववरण (भमभलयन अमेररकी िलरमा)
स्रोतहरू
नेपाल सरकार (GON)
एभशयाली भवकास बै ° (ADB)
ओपेक र्ण्ड (OFID)

लागत अनुमान

प्रभतशत

२३.३
६०.०
२०.०

२१.४
५४.९
१८.३

सरसर्ाइ टि र र्ण्ड (SFPTF)

१.३

१.२

स्थानीय भनकाय र उपिोक्ता वर्न ग

४.५

४.२

१०९.२

१००

िम्मा

६. आयोजनाको अवभध
आयोजनाको अवभध आ.ब. २०७१/०७२ दे द्धख २०७७/०७८ सम्म ६ वषनको रहने ि ।
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