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२०७२ सालमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको स्थापना पश्चात हामीहरू यस क्षेरको सधुारको प्रक्रियामा क्रनरन्त्तर लाक्रि रहकेा छौं। हाम्रा 

क्षेरित योजना, नीक्रत र काननुहरू नयााँ मस्यौदाका साथसाथै संशोधनको प्रक्रियामा छन ् र क्रछटै्ट नै कायाान्त्वयनमा आउने छन।् हालसम्म 

मन्त्रालयले तयार िरेका दस्तावेजहरू मध्येको यो ‘खासस्व’ क्षेर क्रवकास योजना पक्रहलो हो। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको मन्त्रीको 

रूपमा यो १५ वर्षे ‘खासस्व’ क्षेरलाई पथ प्रदशान िने योजना नेपाल सरकारको तफा बाट स्वीकृक्रतको लाक्रि मन्त्रीपररर्षद ्मा पेश िने ससुवसर प्रात 

िरेकोमा म िौरवाक्रन्त्वत छु।  

सन ्२०१७ सम्ममा सबैका लाक्रि आधारभतू खानेपानी र सरसफाइका सकु्रवधाहरू पुर् याउने राक्रय य लष्य य प्रात िने िममा बाढी, पक्रहरो र भकूम्प 

जस्ता धेरै क्रवपदह्रू र क्रवक्रभन्त्न वाधा सवरोधहरू आईपरेता पक्रन हामीले आशा मारेका छैनौ। नेपालमा सरसफाइको सक्रभयान क्रवितका केही 

वर्षाहरूमा दु्रत िक्रतमा सिाक्रि बढेकोले फलत: हालसम्ममा शत-प्रक्रतशत घरधरुीमा चपीको पह ाँच पिुकेो छ। सव खानेपानी तफा  थप प्रयास 

लिाउन ुपने भएको छ।  महत्वपरू्ा कुरा के छ भने नेपालको संक्रबधानले खानेपानी र सरसफाइलाई नािररकको आधारभतू हकको रूपमा प्रत्याभतू 

िरेको छ। नेपालले क्षेरीय र सन्त्तरााक्रय य मञ्चहरूमा व्यक्त िरेको प्रक्रतबद्धता र हस्ताक्षरकतााको रूपमा खानेपानी र सरसफाइको राक्रय य लष्य य 

प्राती र सन्त्तरााक्रय य प्रक्रतबद्धताहरू परूा िना पक्रन हाम्रा प्रयासहरूमा बढी भन्त्दा बढी तीब्रता क्रदनपुने आबश्यकता छ।  

यो मस्यौदा तयारीमा क्षेरित साझेदारहरूको उच्च सहभाक्रितात्मक संलग्नता रहकेोमा म सन्त्तषु्ट छु। जसले यो योजना कायाान्त्वयन िना सबैले 

स्वाक्रमत्व ग्रहर् िने कुराको प्रत्याभतू िदाछ। मलाई आशा छ यो क्षेर क्रवकास योजना ‘खासस्व’ क्षेरको आउाँदो १५ वर्षाका हाम्रा आवश्यकता, 

पयाात र सरुक्रक्षत खानेपानी प्रात िने चाहना, घर आाँिनमा यथोक्रचत सरसफाइका सकु्रवधाहरू र ती सकु्रवधाहरू क्रदिो बनाउनको लाक्रि पथप्रदशान 

िने दस्तावेज ह ने छ। यो योजनाको पक्रहलो चरर् दशेको संिमर्कालीन संघीय शासन प्रर्ालीको शरुुवात साँि मेल खान िएको छ। त्यसका 

लाक्रि धेरै नयााँ ‘खासस्व’ संस्थाहरूको स्थापना िनुापने र साक्रवकका धेरै संस्थाहरूको भकू्रमका रुपान्त्तरर् िनुापने छ।  

हाल यस क्षेरले सामना िरररहकेा मुख्य चुनौक्रतहरूलाई यो क्षेर क्रवकास योजनाले समेटेको दखे् न पाउाँदा म उत्साही बनेको छु। यसले क्रबकास 

साझेदारहरूबीचको सामञ्जस्यता, सरकारको नीक्रत र क्रसद्धान्त्तसाँि ‘खासस्व’ कायािमहरूको आवद्धता र क्षेरित एकरीकरर्को सनसुरर्लाई 

क्रवशे्लर्षर् िरेको छ।  त्यस बाहके यो योजनाले सम्परू्ा योजना सवक्रधलाई मखु्य रर्नीक्रतक समयखाकाका आधारमा सन ्२०१७ दके्रख २०३० 

सम्मका लाक्रि तीन भािमा बााँिेर आवश्यक पने लिानीको आाँकलन िद ै क्रदिो क्रवकासका लष्य यहरू र राक्रय य योजना प्रर्ालीसाँि पक्रन आवद्ध 

िरेको छ। बहृत्तर राक्रय य योजना तजुामासाँि तालमेल क्रमलाउन राक्रय य योजना आयोिसाँि समेत छलफल िरी प्रात पषृ्टपोर्षर्हरूलाई पक्रन यस 

दीघाकालीन योजनामा समावेश िररएको छ। यस योजनामा क्रभजन २०३० जस्ता सरकारको राजनीक्रतक प्रक्रतबद्धता र क्रदिो क्रवकास लष्य यहरू 

जस्ता सन्त्तरााक्रय य प्रक्रतज्ञा मखुररत भएको छ। लिानीका श्रोत सम्बन्त्धमा यो योजना व्यवहाररक छ, क्रकनभने समयिममा यसमा सवासाधारर्, 

क्रवकास साझेदार र क्रनजी क्षेरको समेत लिानी आकक्रर्षात ह ने संभावनाहरू खलुा राक्रखएका छन।्  

दीघाकालीन योजनाको तयारीमा मन्त्रालयको प्रयासको फलस्वरूप ससल संकेतका रूपमा सरकारले क्रबित केही वर्षादके्रख ‘खासस्व’ बजेटमा 

यथेष्ट वकृ्रद्ध िद ैआएको छ। आवश्यकता सब केवल यस क्षेरको क्षमता सक्रभवकृ्रद्ध िने, इमान्त्दार प्रक्रतबद्धता र यो योजना कायाान्त्वयन िना यस 

क्षेरका सबै सरोकारवालाहरूको एकीकृत प्रयासको मार छ। मन्त्रालयका तत्कालीन खानेपानी तथा बातावरर् महाशाखा प्रमखु एबम ्क्षेरित 

क्षमता सक्रभवकृ्रद्ध एकाइका संयोजकको सिवुाईमा यो क्षेर क्रवकास योजना मस्यौदा तयार िने समूहका सन्त्य पदाक्रधकारीहरूको सथक मेहनतको 

सराहना िदाछु। मन्त्रालयको सबको तत्कालको काया भनेको यस योजनाको पक्रहलो चरर्को क्रबस्ततृ कायािमको खाका तयार िरी सम्बक्रन्त्धत 

क्रनकायहरूलाई यो क्षेर क्रवकास योजनाको माइलस्टोनहरू सनसुारको कायाान्त्वयन योजना तयार िना सघाउने नै ह ने छ। म इच्छा राख्दछु र प्रक्रतबद्ध 

छु क्रक यो क्षेर क्रवकास योजनाको कायाान्त्वयन सफतापूवाक होस र सबै नािररकले राम्रो ‘खासस्व’ सेवा पाइरहन सकुन।् 

 

क्रबना मिर 

मन्त्री, खानेपानी मन्त्रालय 

नेपाल सरकार  
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क्रवतेको दशकदके्रख नेपालले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेरमा उल्लेखनीय प्रिक्रत हाक्रसल िरेको छ। क्रवशेर्षिरी २०६८ सालमा सरसफाइ तथा 

स्वच्छता िरुु योजनाको तजुामा भई कायाान्त्वयनमा आए पक्रछ क्रवक्रभन्त्न सामाक्रजक–आक्रथाक र सांस्कृक्रतक सवरोधका बावजदु पक्रन सरसफाइमा 

पह ाँचको दरमा भएको वकृ्रद्ध प्रशंसनीय रहकेो छ। २०७२ बैशाखको भकूम्प पश्चातको  सप्ठेरो सवस्था ह ाँदाह ाँद ै पक्रन खलुा क्रदसामकु्त नेपाल र 

२०७४ साल सम्म सबैलाई आधारभतू स्तरको खानेपानी सेवा परु् याउन प्रयास िरररहकेा छौं। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन क्रवभािको पक्रछल्लो 

प्रक्रतवेदनले हालसम्म खानेपानीको आधारभतू स्तरको सेवामा ८८% जनसंख्यामा पह ाँच पिुेको दखेाएको छ भने १००% घरधरुीमा चपीको पह ाँच 

पकु्रिसकेको छ।  जवक्रक संयकु्त सनिुमन कायािम (JMP, 2015) को मानकका क्रहसाबले भने सरसफाइको पह ाँच केवल ४६% दखेाएको छ। 

यसको सथा नेपालले सझैपक्रन सरसफाइमा सहश्राब्दी लष्य य हाक्रसल िना सकेको छैन भन्त्ने दखेाउन खोजेको छ, सकोक्रतर सरुक्रक्षत खानेपानीको 

पह ाँच ९३% जनसंख्यामा पिुेको दखेाएको छ। यद्यक्रप, क्रवक्रभन्त्न स्रोतहरूको आधारमा हदेाा तथ्याङ्कमा ससमानता रहकेो भएतापक्रन सब लष्य यका 

सङ्कहरू भन्त्दा बाक्रहर िएर सोच्न आबश्यक छ। वैदके्रशक र आन्त्तररक स्रोतहरू पररचालन िरी सन्त्तरााक्रय य क्रवकासका लष्य यहरू र राक्रय य लष्य य 

प्रात ह न सक्ने भए तापक्रन यसले नक्रतजाहरूको प्रभावकारीता सकु्रनक्रश्चत िना सक्दनै। क्रबितमा यस 'खासस्व' क्षेरको दीघाकालीन योजना नबनेको 

भएतापक्रन २०६२ सालमा ‘राक्रय य जल योजना’ तयार भएको क्रथयो, तर त्यो ज्याद ैसामान्त्यीकृत क्रथयो, जनु कायाान्त्वयनमा आउन नै सकेन। हाल 

सम्म ‘खासस्व’ क्षेरको कायािमहरूको कायाान्त्वयन आवक्रधक योजना र वाक्रर्षाक बजेटद्वारा क्रनदके्रशत ह ाँद ैआएको क्रथयो। खानेपानी तफा  क्रनरन्त्तर र 

लिानीका बावजदु पक्रन आधारभतू र सधुाररएको खानेपानीको सेवाहरूमा उल्लेख्य बकृ्रद्ध दखे्न सक्रकएको छैन।  

यस क्षेर क्रवकास योजनाले तोकेका लष्य य, कायाबुाँदा र सझुावहरूलाई सरसक्रता हदेाा व्यावहाररक र कायाान्त्वयन िना सक्रकने खालका छन ् भन्त्ने 

लािेको छ। यसले क्षेरित एकरीकरर्, संस्थाित र कानुनी सधुार, क्षेरित संस्थाहरूको क्षमतामा क्रवकास, क्षेरित समन्त्वय र सामञ्जस्य, 

व्यवस्थापन सचूना प्रर्ाली (MIS), क्रनर्ाय सहयोिी प्रर्ाली (DSS) का लाक्रि बक्रलयो दरूदृक्रष्ट, क्रवशेर्षिरी जलस्रोत व्यवस्थापनमा र समग्रमा 

‘खासस्व’ क्षेरमा कुशल र प्रभावकारी व्यवस्थापन िने, क्रनजी क्षेरलाई उत्साक्रहत िने, वातावरर् संरक्षर् िरी जलवाय ु पररवतानका मदु्दालाई 

व्यवस्थापन िने, क्षेरित लिानीमा वकृ्रद्ध िने, सबै नािररकमा सकु्रवधाहरूको पह ाँच क्रवस्तार िने, सेवाको स्तरलाई पररभाक्रर्षत िरी बकृ्रद्ध िने र 

प्रर्ालीहरू तथा सेवाको स्तरमा क्रदिोपनाको सकु्रनक्रश्चतता िने तफा  जोि क्रदएको छ।  

यो योजनाको मस्यौदा तयारीमा संरक्षकत्व िनुा ह ने मेरा सग्रजहरू र यसलाई सक्रन्त्तम रुप क्रदने कायामा समन्त्वय िनुाह ने मन्त्रालयको (खानेपानी तथा 

वातावरर् महाशाखा प्रमखु एबम ्क्षेरित क्षमता सक्रभवकृ्रद्ध एकाइका संयोजक, सहसक्रचव लिायत कायादलका सदस्यका रूपमा योिदान क्रदएका 

मन्त्रालय सन्त्तिातका सबै पदाक्रधकारीहरू लाई ‘खासस्व’ क्षेर साम ुयो दीघाकालीन योजना मस्यौदा ल्याउन सफल ह न ुभएकोमा धन्त्यवाद एबम् 

बधाई क्रदन चाहन्त्छु। सबै क्षेरित साझेदारहरूका बीचमा यो क्षेरित क्रवकास योजनालाई राख् न पाउाँदा सत्यन्त्त खुशी लािेको छ। आशा छ यो पन्त्र 

वर्षे क्षेरित क्रवकास योजना प्रभावकारी रूपमा कायाान्त्वयन भई नेपालीहरूको ‘खासस्व’ सेवाका चाहना र आवश्यकताहरू पुरा ह नकुा साथै 

नेपाली समकृ्रद्धको सपना साकार तलु्याउन सहयोि  पगु्ने छ।      

 

 

माधव बेलबासे 

सक्रचव, खानेपानी मन्त्रालय 

नेपाल सरकार  
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धन्यवाद ज्ञापन 

 

‘खानपेानी, सरसफाइ  तथा स्वस्थ-आनीबानी’ (खासस्व) क्षरेको एउटा दीघाकालीन योजनाको क्रनक्कै खााँचो महससु भईरहकेो क्रथयो। 

यसै क्रसलक्रसलामा खानेपानी तथा सरसफाइ िरुूयोजना तयार पान े सम्बन्त्धमा सरोकारवालाहरूको क्रबक्रभन्त्न सम्मेलन, कायाशाला, 

छलफल तथा बैठकहरू बाट पाररत भए बमोक्रजम मन्त्रालयको क्षरेित क्षमता सक्रभवकृ्रद्ध एकाइले २०६९ साल दके्रख यस योजनाको 

मस्यौदा िना शरुू िरेको क्रथयो। मस्यौदा तयारीको उक्त प्रकृयाले लामो समय क्रलन पिुेको तर सारभतू सवयवहरू आउन नसकी रहकेो 

सबस्था र क्रदिो क्रबकासका लष्य यहरू समायोजन िरी १४ औ ंयोजना संि ै ’खासस्व’ क्षेरको समते क्रदघाकालीन योजना तयार पाना 

क्रबलम्ब भएको ह ाँदा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको स्थापना भए लितै्त नपेाल सरकार (सक्रचवस्तर) को २०७२ माघको 

क्रनर्ायानसुार क्रनम्नानसुारको एक मन्त्रालयस्तरीय योजना मस्यौदा कायादल िठन िरी काया सक्रघ  बढेको क्रथयो: 

१. श्री राजन राज पाण्िे, सहसक्रचव, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय  - संयोजक 

२. श्री राजीव क्रघक्रमरे, प्रमखु, राक्रय य खानपेानी तथा सरसफाइ प्रक्रशक्षर् केन्त्द्र - सदस्य 

३. श्री हरर प्रसाद क्रतक्रमक्रल्सना, क्रस.क्रि.इ., खानपेानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय  - सदस्य 

४. श्री प्रमेक्रनक्रध के.सी., बररष्ठ समाजशास् री, खानेपानी तथा ढल क्रनकास क्रबभाि - सदस्य 

५. श्री कवीन्त्द्र क्रबिम काकी, क्रस.क्रि.इ., खानपेानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय  - सदस्य-सक्रचव 

मन्त्रालय स्थापना भए लित्तै पक्रहलो कायाका रूपमा ’खासस्व’ क्षरेको यो १५ बर्षे दीघाकालीन क्रबकास योजना तयार भएको छ। 

दरूिामी प्रभाव रहने यस महत्वपरू्ा कायामा संलग्न कायादलका सम्परू्ा पदाक्रधकारीहरू र क्रबक्रभन्त्न क्रमक्रतका छलफल कायािमहरूमा 

सहभािी भई महत्वपरू्ा सझुाव क्रदन ुह ने सम्परू्ा पेशाक्रवद ्एवम ्सरोकारवाला महानभुाव तथा सङ्घ संस्थाहरूका साथै यस कायाका 

लाक्रि आबश्यक क्रवत्तीय सहयोि िने यकु्रनसेफ नपेाललाई समेत क्षेरित क्षमता सक्रभवकृ्रद्ध एकाइ (SEIU) धन्त्यवाद ज्ञापन िदाछ। 

त्यसै िरी यस योजना मस्यौदाको आद्योपान्त्त रुपमा सक्रमक्षात्मक सध्ययन िरी समलू्य सझुावहरू क्रदन ुह ने श्री समुन प्रसाद शमााज्य ूप्रक्रत 

एकाइ क्रवशेर्ष धन्त्यवाद ज्ञापन िदाछ। यस योजना मस्यौदाको सक्रन्त्तम पररमाजानमा सहयोि परु् याउन ु ह ने कायादलका सदस्यहरूका 

सलावा खानेपानी तथा ढल व्यबस्थापन क्रबभािका क्रस.क्रि.ई. श्री रक्रजत ओझा, खानेपानी मन्त्रालयका क्रस.क्रि.ई. श्री चोक प्रसाद 

क्रधताल एबम ्यकू्रनसेफ नपेालका ‘वास’ क्रवशेर्षज्ञ श्री दक्रण्िराम क्रवश्वकमााज्य ूप्रक्रत पक्रन एकाइ धन्त्यवाद व्यक्त िदाछ । 

 

चन्त्द्र बहादरु के.सी. 

सहसक्रचव 

(संयोजक, क्षरेित क्षमता सक्रभबकृ्रद्ध एकाइ) 

खानपेानी मन्त्रालय
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नपेाल ‘खासस्व’ क्षते्रगत ववकास योजनाको सवंक्षप्त झलक 

   

  र   व सब का लावग स रवक्षत  पया प्त  सव स ल   स्वीकाय  र  कफायती खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा    ाफ त जनस्वास् य र जनताको 

जीवनस्तर ा स  ार

 
 े
 य

•  रेक नेपालीका  र  री ा आ ार  त खानेपानी तथा 

सरसफाइ सेवा र स वव ाको प    प   या ने 

• संस्थागत   व का  ब  जवाफ वे ताको सबवलकर  ग   

क्षेत्रगत स  ासन ा स  ार गन  

प
 र

ल
 य  खासस्व  क्षेत्र   ावकारी  संवे न ील  पार    र जबाफ े ी  ने     क्षेत्रगत सो ला  साकार पान   कल क्षेत्रगत कान नी  ब   नीवतगत खाका   कल 

  त्रालय   तग त स ावलत क्षेत्रगत ववकास योजना र  कल काय स पा न  वतवे नको  न सर  ग रने  

वस
 

ा 
त
 
 

• क्षेत्रगत स  ासन ा स  ार

• सरकारको नेत  व 

•  ानव  व कार ा आ ा रत प वत  

वब
 
य
 क्ष

ेत्र
 
 1. सेवा ा प    र  पयोग  खपत 

2. सेवा  को स  ा पन र   गोपना 

3. नवीनता तथा  ववव   न क लन 

4. पया वर ीय संरक्ष   खानेपानी पानी व व  र 

  पा न

• क्षेत्रगत काय      ा थप 

  ावकारीता  या नका लावग 

 ब यक र नीवत   ाथव कता 

 ब  काय  ार   तय गन   

• जलवाय  प रवत न तथा ववप   जोवख  

 यबस्थापन

• क्षेत्रगत  कत्रीकर  

1. पल   सेवा   र ला    ा सब को   ावकारी प    र 

 पयोग   को  ने

2. खासस्व  सेवा   ा   गोपना काय    को  ने 

3. खासस्व  क्षेत्र गवत ील र   ावव क   को  ने 

4.पया प्त पानी   पा न   को  नेवब
 
य
 क्ष

ेत्र
क

ा 

न
वत

ज
ा 

 

9. खानेपानी तथा वनर तर ग  स्तर 

स  ारल व गक स ानता तथा 

सा ावजक स ावेव कर 

10. वव े   वस्था ा ‘खासस्व’

11.क्षेत्रगत लगानी

वब
 
य
 क्ष

ेत्र
क

ा 

 
 
े य

 
 

1.  खासस्व  सेवा  को प    ा व व  गरी सेवा नप गेको 

स्थान ा सेवाको ब व  र  पल   सेवा तथा ला   को 

  ावकारी  पयोवगता स वनव त गन   

2.  खासस्व  सेवा र संस्था  को काया   क स  ार गन   

जसले वतनी  ले  पेक्षाक त सेवा  वा  ग न 

3.  खासस्व  सेवा   ा नवीनता  या     सा     क र 

  ावकारी बना न 

4. पानी   पा न व व को लावग पया वर को प नस्था पना र 

ब ा  गन  

9.सेवाका  ाव ान   ा  खासस्व  के्षत्रला  

स ावे ी बना न 

10.वव े  प रवस्थवत ा काय  गन   खासस्व  

क्षेत्रला  सक्ष  बना ने 

11.वव ीय  ोत  को खोजी गरी लगानी 

गन   र बजार ा वव सनीयता वसज ना गन  

9. खासस्व  सेवा   ा स ानता स वनव त 

  को  ने

10. खासस्व  क्षेत्र जस्तोस क   वस्था ा पवन 

सेवा स  ा  रा  सक्ष    को  ने 

11. खासस्व  क्षेत्र वव ीय  प ा आफ    गो 

  को   ने 

5. खासस्व  क्षेत्र सक्ष   जबाफ  ेी  पार      को  ने

6. खासस्व  क्षेत्र  कवत्रत  सा  स्यप    र आब    को 

 ने

7. खासस्व  क्षेत्रको योजना तज   ा त या कको आ ार ा 

गन    ाली स्थापना   को  ने 

8.काय ववव    इ त   Optimized)   का  ने 

• ल व गक स ानता र सा ावजक स ावेव ता

• स ायोजन

• ववकेव  त योजना  

5.क्षेत्रगत संस्था   पार     जबाफ  ेी र सब ला  

स ताप    सेवा ववतर  ा सक्ष  र स   ायको सब  

क्षेत्र  ले सेवा  बा  ला  वलन सक्ष  बना ने

6.के्षत्रगत वनर तर संवा को वातावर  बना ने

7.क्षेत्रगत आव ताको काय स पा न र नवतजा  ापन 

गन   न ग न तथा    या कन   ाली स्थापना गन   

8. खासस्व   क्षेत्रका  वव ी  ला   ववस्थत  ंगले 

प र ाज न गन   क याला  संस्थागत गन  

5. पानी स  ासन  संस्थागत  ब   तथा क्ष ता 

ववकास 

6. खानेपानी क  नीवत  क्षेत्रगत  कत्रीकर   

स ाल  स ार र  व  न

7.  न ग न तथा    या कन

• राव य  ाथव कता  र नीवत   ाप     व   

काय ववव   को प रपालना  ाफ त स प    सरोकारवाला   

ला    ावकारी  खासस्व  सेवा  वा को काय    वन ा   

 व    यबस्थापनका लावग  ाग वन   न तथा  व  े रत ग   

क्षेत्रगत  कत्रीकर   ावसल गन  
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नपेाल ‘खासस्व’ क्षते्रगत ववकास योजनाको सार–संके्षप 

 

नेपालको ‘खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वस्थ-आनीबानी ('खासस्व', क्रवितमा WaSH भक्रनंद ै आएको) क्षेरमा उपभोक्ताहरूको 

संलग् नताले िदाा सरसफाइमा ६% (क्रब.सं. २०४६) बाट लिभि ९९% (क्रब.सं. २०७५) र खानेपानीमा ४६% (क्रब.सं. २०४६) बाट 

लिभि ८८% (क्रब.सं. २०७५) मा आधारभतू सेवा पगु् न संभव भएको छ। मक्रहला र सीमान्त्तकृत समहूहरूको खानेपानी उपभोक्ता 

सक्रमक्रतहरूमा प्रक्रतक्रनक्रधत्वले िदाा यो क्षरे थप समावेसी बनकेो छ। तथाक्रप, पह ाँचमा रहकेो क्रवभदे कम िने, सेवामा ससमानता, पानीको 

िरु्स्तर, खानेपानी प्रर्ालीहरूको क्रदिोपन एबम ्सचुारूपन र प्रदान िररएको सेवाको िरु्स्तर यो क्षेरको मखू्य चनुौतीका रूपमा रहकेा 

छन।् क्षेरीय ससन्त्तलुन, श्रोतहरूको ससन्त्तुक्रलत क्रवतरर्, श्रोतमा ठूलो सन्त्तर र दात ृ संस्था माक्रथको क्रनभारताले यो क्षेरको क्रवत्तीय 

क्रवशेर्षता इङ्क्रित िदाछ। यसको पररर्ाम स्वरूप ठूलो संख्यामा आयोजना तथा कायािमहरू समयमै सम्पन्त्न ह न सकेका छैनन।् यो क्षरे 

क्रवस्तारै संकेक्रन्त्द्रत ह ाँद ैिईरहतेापक्रन, साझा दृक्रष्टकोर् र रर्नीक्रत क्रवकास िना आबश्यक क्रवश्वास र सहकाया सझै चनुौतीको रूपमा रहकेो 

छ। समान उद्दशे्य प्राक्रतका लाक्रि धरैे नीक्रत तथा संस्थाहरू रहकेो सबस्था, आयोजनामखूी भएर काम िरररहकेा थपैु्र सरोकारवालाहरू र 

समन्त्वयको सभावले िदाा केन्त्द्रीय तथा स्थानीय तहको भकू्रमकामा दोहोरोपन र क्रजम्मेवारीका सीमाहरू खक्रप्टन समते पिुेका छन।् यो 

क्षेरले सझै आफ्नो दायरा परू्ा रुपरे् पक्रहचान िना वांक्रक न ैछ, खानेपानी र सरसफाइको सेवा प्रदान िन ेमारबाट आफैलाई क्रवस्तार िरी 

जलश्रोत र वातावरर्सम्म यसले आफुलाई क्रवस्तार िनुा पने छ। यी क्षेरित चनुौतीहरूलाई सामना िना, नपेालको ‘खासस्व’ क्षेरले 

यस्तो रर्नीक्रतक रूपरेखा र दृक्रष्टकोर्को आवश्यकता महससु िरेको छ जसले वेहत्तर प्रदशान र प्रभावकारीताको आधारको रूपमा काम 

िना सकोस र जसले िदाा प्रभावकारी र सचुारू ‘खासस्व’ सेवा प्रदान िना सक्रकयोस।् 

जनुसकैु समय, जो सकैुलाई र जहााँसकैु पक्रन प्रात ह न े सरुक्रक्षत, पयाात, सलुभ, स्वीकाया र िच्छे सनसुारको ’खासस्व’ सेवाको 

माध्यमबाट सावाजक्रनक स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा  सधुार िनुा नेपालको ‘खासस्व’ क्षेरको प्रमखु लष्य य रहकेो छ। यो लष्य य प्रातीमा 

योिदान िना यो ‘खासस्व’ क्षरेित क्रबकास योजना तयार िररएको छ। यस योजनाको कायाान्त्वयन पक्रछ यस क्षेरले ‘खासस्व’ ऐन, समग्र 

नीक्रतित राक्रय य रूपरेखा, क्रबर्षयित मन्त्रालयबाट कायाान्त्वीत राक्रय य ‘खासस्व’ क्षेरित क्रवकास योजना, र एकल कायासम्पादन 

प्रक्रतवेदनको सवधारर्ा सपनाउने छ जसले ‘खासस्व’ क्षरेलाई थप प्रभावकारी बनाउन ेछ।  

यो योजना सहभाक्रितात्मक क्रवक्रधबाट तयार िररएको छ, सन्त्य मन्त्रालयहरू, क्रवकास साझेदारहरू, राक्रय य सरकारी तथा िरै सरकारी 

क्रनकायहरू र नािररक समाजको सहभाक्रितामा मन्त्रालयले ‘खासस्व’ क्षरेलाई क्षेरित उपलक्रब्ध हाक्रसल िनाको लाक्रि क्रनदशे िना यो 

योजना तयार िररएको छ। फलस्वरूप सरकारको नतेतृ्वमा क्रवकास साझेदारहरूद्वारा समक्रथात र सरोकारवालाहरूको स्वाक्रमत्व ह न ेएक 

रर्नीक्रतक कायािम तयार िना ‘खासस्व’ क्षेरलाई एक सपवूा सवसर प्रात भएको छ।  

सशक्त, ससुङ्ित, सामञ्जस्ययकु्त राक्रय य ‘खासस्व’ कायािमको माध्यमद्वारा सशुासन र प्रभावकारीताका साथ ‘खासस्व’ क्षेरका सब ै

िक्रतक्रवक्रधहरूको योजना तजुामा, कायाान्त्वयन, समन्त्वय र सनिुमन िनाको लाक्रि खाका प्रदान िनुा यस योजनाको उद्दशे्य हो। क्षेरित 

नीक्रतहरूमा उल्लेख भएका क्रसद्धान्त्तहरूलाई कायाान्त्वयन िना यो योजना प्रमखु कदम हो। यसले भक्रवययका योजनाहरूको लाक्रि 

प्राथक्रमकता पक्रहचान िछा र त्यसमा प्रयोि ह न ुपने प्रारूपहरूलाई स्पष्टसाँि उल्लेख िछा।  

यस योजनाले २०८७ साल सम्मको सवक्रधलाई ३ चरर्मा समेटेको छ र यसलाई क्रदिो क्रवकास लष्य यसङ्ि क्रमल्न ेिरी तयार िररएको 

छ। पक्रहलो चरर् (२०७३-२०७९ साल) ले आधारभतू ‘खासस्व’ सेवामा सावाभौक्रमक पह ाँच, सधुाररएको सेवास्तर र पनुक्रनामाार्लाई 

समेटेको छ र दोस्रो चरर् (२०८०-२०८३ साल) ले सधुाररएको सेवा स्तरमा पह ाँच (मध्यम र उच्च), प्रर्ालीहरूको क्रियाशीलता र 

क्रदिोपनको सधुारलाई समेटेको छ, तेस्रो चरर्ले (२०८४-२०८७ साल) सधुाररएको सेवास्तर र प्रभाव मलू्याङ्कन लाई समेटेको छ। यो 

योजना प्रत्येक चरर्को सन्त्तमा सद्यावक्रधक िररने छ। 

यो योजना ले ‘पह ाँच’ वकृ्रद्धको सनातनी दृक्रष्टकोर्बाट माक्रथ उठेर सेवा सधुारलाई प्रमखुताको रूपमा क्रलएको छ, त्यसैले यसले ग्रामीर् र  

शहरी जनसंख्या बीच कुनै सीमा र भदेभाव दखे्दनै। प्रर्ाली र सेवाहरू विीकरर्को मामलामा मार क्रवक्रवधता ह न सक्छ। यो 

विीकरर्ले उच्च स्तरको सेवाहरू प्रात िने ग्रामीर् जनसंख्याको इच्छालाई स्वीकार िदाछ। यसले ‘खासस्व’ क्षेरलाई प्रर्ाली र सेवा 
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सधुारको रूपमा हने ेकोक्रसस िरेको छ। 

प्रर्ालीहरू एकल (क्रबन्त्द)ु, साना, मध्यम, ठूला र वहृत ्िरी ५ प्रकारमा विीकृत िररएका छन।् आवश्यक मानव संसाधन, क्रनयमन र 

क्रनिरानी, लिानी र क्रनमाार्, स्वाक्रमत्व, प्रवन्त्ध र उत्पादनको रूपमा पानी र सरसफाइ दवैुका  प्रर्ालीको विीकरर् िररएको छ। त्यसैिरी 

सेवास्तर लाई- क्रनम्नस्तर, आधारभतू, मध्यम र उच्चस्तर िरी ४ प्रकारमा पररभाक्रर्षत िररएको छ। प्रर्ालीय काया-सम्पादन (मारा, 

िरु्स्तर र पह ाँच) र संस्थाित काया-सम्पादन (क्रवश्वसनीयता, लक्रचलोता (Resiliency), सेवा दृढाङ्िता (Robustness) र सेवा 

सन्त्तुक्रष्टको स्तरको रूपमा खानपेानी आपकू्रता सेवा स्तर पररभाक्रर्षत िररएको छ। सधुाररएको सेवा, आधारभतू सेवा, सीक्रमत सेवा र 

सेवाक्रवहीन रूपमा सरसफाइ सेवा स्तर विीकृत िररएकोछ। पह ाँच, सकु्रवधाहरूको प्रकार/ इन्त्टरफेस, प्रयोि, क्रवश्वसनीयता र पयाावरर्- 

संरक्षर्को रूपमा सरसफाइ सेवा स्तर पररभाक्रर्षत िररएको छ। 

‘खासस्व’का योजना तजुामा, कायाान्त्वयन, सञ्चालन र ममात सम्भारका सब ै पक्षलाई संघीय, प्रान्त्तीय र स्थानीय सरकारमा परू्ा 

क्रवकेक्रन्त्द्रत िन ेनेपालको संक्रवधानले पररकल्पना िरेको छ।  संक्रवधानको क्रसद्धान्त्तमा रहरे, क्रवद्यमान संयन्त्रको व्यवक्रस्थत कायापलट र 

पनुिाठन िना कुशल संस्थाित संयन्त्रको आवश्यकता पछा, त्यसको लाक्रि क्रनम्न मोिेल प्रस्ताक्रवत िररएको छ। 
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सं ीय   ाली ा  स्ताववत ‘खासस्व’ संस्थागत संर ना र काय  ववबर 

खानपेानी   त्रालय
 राव य ‘खासस्व’ वन   क सव वत 

 राव य ‘खासस्व’ स  वय सव वत 

 ा ेव क   वतक प वा  ार   त्रालय
  ा ेव क ‘खासस्व’ स  वय सव वत  

वज ला स  वय सव वत

नगर/गा   काय पावलका

 नगर/गा   ‘खासस्व’ स  वय सव वत  

/f=of]=cf=

c=d=

ljsf; 

;fem]bf/

ववकास सरोकारवाला   

बी  स  वय

योजना तज   ा  ‘खासस्व’ 

प वा  ार आयोजना  को 

काया  वयन

नीवत  योजना तज   ा  

काया  वयन  र ‘खासस्व’ 

क्षेत्रको वनय न खानपेानी तथा  ल 

 बस्थापन वब ाग
खासस्व क्षेत्र वनया क

योजना तज   ा र साना 

‘खासस्व’ आयोजना तथा 

काय     को काया  वयन  

स ालन तथा    त र सव  

‘खासस्व’   ालीको सानो 

वतनो    त स  ार

के  ीय आयोजना  के  ीय संस्थान तथा वो    

  य क्षेत्रगत 

साझे ार  

‘खासस्व’ 

 का 

क्रवशेर्ष िरी ‘खासस्व’क्षेर 

सशुासन, कायाान्त्वयन वा 

सञ्चालन स्तरमा संक्रवधानमा 

पररकल्पना  िरे झै ाँ मोटामोटी 

रूपमा संघीय, प्रान्त्तीय र 

स्थानीय काननुहरूमा भर पछा। 

आिामी संघीय क्रवधानले 

‘खासस्व’ संस्थाका भकू्रमका र 

उत्तरदाक्रयत्व लाई थप प्रस्ट पान े

छ। तथाक्रप, ती क्रवधान लाि ू

नह न्त्जेल सम्मका लाक्रि, क्रनम्न 

संस्थाित प्रावधान प्रस्ताक्रवत 

िररएको छ:  
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ठूला शहरहरूका लाक्रि उन्त्नत सेवा, दक्षता र उत्तरदाक्रयत्व प्रवधान िना क्रवकेक्रन्त्द्रत व्यवस्था सक्रहतको  खानपेानी बोिाहरू; सन्त्य  

शहरहरूका लाक्रि पररयकृत क्षमता र उत्तरदाक्रयत्व सक्रहतको नेपाल खानेपानी संस्थान, साना  शहर र ग्रामीर् इलाकाका लाक्रि संस्थाित 

सदुृढीकरर् सक्रहतको, सम्पक्रत्त क्रसजानाको लाक्रि पररभाक्रर्षत क्रजम्मेवारीहरू सक्रहतको क्रनयामक संयन्त्र भएको  (हाल उपभोक्ता सक्रमक्रतहरू 

संचालकका रूपमा, र राज्य सम्पक्रत्तको माक्रलक रहकेो सवस्था छ), ममात सम्भार, क्रवत्तीय व्यवस्थापन, लिानी उठ्ती र क्रवस्तार िन े

उपभोक्ता सक्रमक्रतहरू रहने छन।्  

यो योजना ले नपेाली ‘खासस्व’ क्षेरलाई क्रवर्षयित क्षेरहरू माफा त व्याख्या िरेको छ। नपेाली ‘खासस्व’का सवालहरू सम्बोधनका 

लाक्रि एकीकृत र परस्पर सम्बक्रन्त्धत दृक्रष्टकोर्हरूको आवश्यकता रहकेो व्यापक मान्त्यता छ। ‘खासस्व’ क्षेर एक व्यापक शब्द हो 

जसमा संस्था, साँिठन, नीक्रत, सभ्यास र प्रथाहरू समावशे भएका ह न्त्छन,् जसले पयाावरर् र जलस्रोतलाई आकार पक्रन क्रदन्त्छ र 

व्यवस्थापन पक्रन िछा, यसमा क्रवक्रवध आबादी र उद्योिहरूलाई पानीको सेवा क्रवतरर् िने पक्रन समावेश छ। चनुौतीहरूको िहनता र धेरै 

संस्था र सरोकारवालाहरूको क्रनक्रहत भकू्रमकालाई ध्यानमा राख्द ै प्रात िनुा पन े पररर्ामको सधुारको लाक्रि सहयोि र समन्त्वयको 

व्यवस्थालाई क्रवर्षयित रूपमा व्यक्त िररएको छ। क्रवशेर्षिरी, सेवाहरूको सम-न्त्याक्रयक क्रवतरर्को सलावा, व्यावसाक्रयक क्षरे र नािररक 

समाज बीच, सरकारी संस्थाहरू बीचको समन्त्वय र आबद्धता, र यी क्षेरहरू बीचको सहयोि र नवीनता बढाउन नतेतृ्वको भकू्रमकाको 

क्रवर्षयलाई जोि क्रदइएको छ। यी क्रवर्षयहरूको क्रवस्ततृ व्याख्या सध्याय ८ मा िररएको छ।  

बर्तमान मूल्यमा के्षत्रबबकास योजनाको बवषयगर् लागर् अनुमान बबवरण (रकम रू. हजार): 

बबषय बबषयगर् के्षत्र बवषयगर् उदे्दश्य बवषयगर् नबर्जा बवषयगर् लागर् 

पह ाँच र 

उपयोक्रिता 

पह ाँच, उपयोक्रिता र लाभको 

उपभोि 

पह ाँच नपिुेकाहरू सम्म ‘खासस्व’ 

सेवाको पह ाँचको सकु्रनक्रश्चतता िने र 

प्रात सेवाहरूको प्रभावकारी उपयोि 

िने। 

उपलब्ध सेवा र त्यस 

बाट प्रातह न ेलाभ 

प्रभावकारी रूपमा 

सबैको पह ाँचमा 

सबैबाट उपयोि 

िररएको ह ने। 

५६४,८६६,३२२  

कायापरकता र 

क्रदिोपना 

 

‘खासस्व’ सेवाहरूको 

कायापरकता, क्रदिोपन र 

सनरुक्षर्ीयता 

(Maintainability)  

‘खासस्व’ सेवा र संस्थाहरूको 

कायापरकतामा सधुार ल्याउन ेजसले 

िदाा क्रतनीहरूले आशा सनरुुप सेवा 

प्रदान िना सकुन। 

‘खासस्व’ सेवाहरू 

क्रदिो भएको ह ने। 

 २८,३४६,७५०  

नवीनता र प्रक्रवक्रध 

सनकूुलन 

नवीनता, क्रसकाइ, सनसुन्त्धान र 

क्रवकास, वैकक्रल्पक प्रक्रवक्रध र 

प्रक्रवक्रध सनकूुलन, प्रक्रवक्रध 

क्रवस्तार 

‘खासस्व’ सेवा थप नवीन, 

सान्त्दक्रभाक र प्रभावकारी बनाउने। 

‘खासस्व’ क्षेर 

िक्रतशील र 

सद्यावक्रधक भएको ह न े

 ३,८५२,९४७  

वातावरर् 

(पाररक्रस्थक्रतकी 

तंर) र पानी 

उत्पादन 

वातावरर् संरक्षर्, पानी 

आवधान र उत्पादन, नदीस्वास्थ्य 

व्यवस्थापन, स्रोत संरक्षर् र 

ररचाजा 

पानी उत्पादनमा वकृ्रद्धको लाक्रि 

वातावरर्लाई कायम राख्ने, रक्षा 

िने र   पनुजीक्रवत िने।  

पानी उत्पादनमा वकृ्रद्ध 

भएको ह ने। 

 

२२४,७६२,५००  

‘खासस्व’ 

सशुासन, 

साँिठनात्मक 

ढााँचा, क्षमता 

जल सशुासन, पारदशी, 

जवाफदहेी, सहभाक्रिता, 

मानकीकरर्, संस्थाित ढााँचा र 

सदुृढीकरर्, क्षमता क्रवकास 

सेवाको समन्त्याक्रयक क्रवतरर् िना 

क्षेरित संस्थाहरूलाई पारदशी, 

जवाफदहेी र सक्षम बनाउन ेर 

समाजको सबै बिालाई सेवाबाट प्रात 

‘खासस्व’ क्षेर सक्षम, 

जबाफदहेी र पारदशी 

भएको ह ने। 

 २१,८५४,८२९  
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क्रनमाार् र क्रवकास लाभको उपभोि िना सक्षम बनाउन।े 

‘खासस्व’ 

कूटनीक्रत 

‘खासस्व’ कूटनीक्रत, सञ्जाल 

क्रनमाार्, संचार, प्रवधान र क्षेरित 

संकेन्त्द्रर्, राक्रय य संवाद, 

िठबन्त्धन क्रनमाार्, पारस्पररक 

उत्तरदायी, आबद्धता र 

सामञ्जस्यीकरर् 

‘खासस्व’ क्षेरमा क्रनरंतर संवाद 

स्थाक्रपत िने। 

‘खासस्व’ क्षेर 

सक्रभसररत, ससुाँित र 

संरेक्रखत भएको ह ने। 

९६,८००  

सनिुमन र 

मलू्यांकन 

 

सनिुमन र मलू्यांकन, 

व्यवस्थापन सचूना प्रर्ाली, 

क्रनर्ाय सहायक प्रर्ाली 

आित, क्रनिात, र प्रक्रतफल साँि 

सन्त्तसाम्बक्रन्त्धत ह न ेिरी ‘खासस्व’ 

क्षेरले िरेको काया सम्पादनको मापन 

िना सनिुमन / मलू्यांकन प्रर्ालीको 

क्रवकास िने। 

‘खासस्व’ क्षेरमा 

तथ्यमा आधाररत 

योजना प्रर्ालीको 

क्रवकास भएको ह नछे। 

२,८४३,०००  
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क्रबर्षय क्रबर्षयित क्षरे क्रवर्षयित उद्दशे्य क्रवर्षयित नक्रतजा 
क्रवर्षयित लाित 

(रू. हजार) 

क्रनरन्त्तर िरु्स्तर र 

सेवा सधुार  

 

क्रनरन्त्तर िरु्स्तर र सेवा सधुार, 

क्रनमाार् िरु्स्तर, प्रक्रिया, तररका, 

क्रनयमावली, प्रर्ाली सनरुूपता 

(Conformity), िरु्स्तर मानक, 

प्रामार्ीक कायासञ्चालन क्रवक्रध 

खानपेानी सरुक्षा,  

‘खासस्व’ क्षेरका 

कायाक्रवक्रधहरू सधुार िने 

व्यवक्रस्थत तररकाहरू 

संस्थाित िने। 

सरुक्रक्षत खानपेानी 

सेवा क्रबतरर्, 

कायाक्रवक्रधहरू ईष्टतम 

(Optimized) भएको 

ह नेछ। 

 १७,५६७,१७६  

लैङ्क्रिक समानता 

तथा सामाक्रजक 

समावेशीकरर् 

क्रवक्रवधता र समावेशीता, 

िैह्रभेदभाव, सीमाक्रन्त्तकरर् र 

बक्रहका रर्, सन्त्तर सनदुान 

सेवा प्रबन्त्धमा ‘खासस्व’ 

क्षेरलाई थप समावेशी 

बनाउने। 

 

‘खासस्व’ सेवाहरूमा 

समानता सकु्रनक्रश्चत 

भएको ह नछे। 

 ५९७,०००  

क्रवशेर्ष पररक्रस्थक्रतमा 

‘खासस्व’ सेवा 

आपत्कालीन सवस्थामा ‘खासस्व’ 

सेवा, ससरुक्रक्षत, सभाव, नाजकु 

सवस्था,  लक्रचलोता 

‘खासस्व’ क्षेरलाई क्रवशेर्ष 

पररक्रस्थक्रतमा पक्रन काया िना 

सक्षम बनाउने। 

‘खासस्व’ क्षेरले 

जनुसकैु सवस्थामा  

काया िरी रहकेो ह न े

छ। 

३६,३२६,४२२  

क्षेरित लिानी क्रवत्त, लिानी, बजार, लाित उठ्ती, 

उद्यम र उद्यमशीलता, व्यवशाक्रयक 

सामाक्रजक उत्तरदाक्रयत्व, पानी कर, 

बाह्य सहायताका प्रकार। 

क्रवत्तीय स्रोतहरू क्रसजाना िना, 

लिानी आकक्रर्षात िना र 

‘खासस्व’ क्षेरमा बजारको 

रूझान क्रसजाना िने। 

‘खासस्व’ क्षेर 

आक्रथाक रूपमा 

आत्मक्रनभार भएको 

ह नेछ। 

 ६,३६२,५००  

योजना अवबध (२०७४- २०७९) (२०८०- २०८३) (२०८४- २०८७) जम्मा 

लागर् २४८,८५५,३१६ ३४४,१९६,५०० ३१४,४२४,४३० ९०७,४७६,२४६ 

१.३५% जनसंख्या 

वकृ्रद्ध को लाित 

८,५१३,०२० ३३,९४१,९२८ ५४,९६०,७०१ ९७,४१५,६४९ 

जम्मा  २५७,३६८,३३६ ३७८,१३८,४२८ ३६९,३८५,१३१ १,००४,८९१,८९५ 

उपरी लाित  

@१५% 

३८,६०५,२५० ५६,७२०,७६४ ५५,४०७,७७० १५०,७३३,७८४ 

कूल लागर् २९५,९७३,५८६ ४३४,८५९,१९२ ४२४,७९२,९०१ १,१५५,६२५,६७९ 

 

सझै पक्रन कररव १३% जनसंख्यामा खानपेानी सेवा परु् याउन सक्रकएको छैन। क्रतनीहरू खास िरी दिुाम र सप्ठ्यारा ठाउाँमा घरहरूको 

समहूमा रहकेा छन ्भन्त्न ेमाक्रनएको छ, सथवा क्रतनीहरू क्रवपन्त्न र कमजोर समदुायका ह न जसमा ‘खासस्व’ सेवा हाक्रसल िना शक्रक्त, 

स्रोत र कौशलको सभाव छ। त्यस्तै कररव १% जनसंख्याको मार सरसफाइ सेवामा पह ाँच पगु् न बााँकी रहकेो दके्रखन्त्छ (खापाढक्रनक्रब, 

२०७४) । जनुसकैु कारर्ले खानेपानी तथा सरसफाइको पह ाँच पगु्न नसकेको भएता पक्रन खानपेानी तथा सरसफाइको सकु्रवधा सबैलाई 

परु् याउन ेराक्रय य लष्य य प्रात िना ती समहूहरू सम्म पगु्न बााँकी छ। 

खलुा क्रदसामकु्त कायािमलाई सझ क्रवस्ताररत िन ेर यसको क्रदिोपनमा सधुार ल्याउन ेकुरा ग्रामीर् सरसफाइको सनकूुल वातावरर्लाई 

सझ सदुृढ बनाउाँद ैलैजाने कुरामा भर पछा। उच्च खलुा क्रदसामकु्त सफलता दर र सझ क्रदिो प्रक्रतफल ल्याउन सहयोि िने कारकहरूको 
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पक्रन क्रवशे्लर्षर् िररन ुपछा- उदारहर्को लाक्रि, क्रकन एक क्षेरको प्रक्रतफल सको क्षेरको भन्त्दा राम्रो ह न्त्छ, भन्त्न ेकुरा स्थानीय कायािमको 

सक्रभन्त्न सिं बन्त्न ुपछा।  शहरी पररपे्रष्य यमा, फराक्रकलो सन्त्दभामा “सधुाररएको” सरसफाइ प्रावधानलाई सरफाइको खिुक्रकलाको रूपमा 

हनेा सक्रकन्त्छ जनु पानी र सेक्रप्टक ट्याङ्क प्रयोि िररएको (pour-flush) चपीबाट क्रवस्ताररत भएर ढल प्रर्ालीमा जिान एबम ्निरको 

ढल प्रशोधन तथा नालीको प्रावधानसम्म ह न सक्छ।  न्त्यनू आय भएका र केन्त्द्रीय ढल प्रशोधन प्रर्ालीको पह ाँच सीक्रमत भएका  शहरी 

तथा शहरी सेरोफेरोका स्थानहरूमा सामान्त्यतया क्रवकेक्रन्त्द्रत  फोहरपानी प्रशोधन प्रर्ाली सबलम्बन िररन्त्छन।् 

खासिरी पानी सरुक्षा सवधारर्ाको सपयाात प्रयोि, लापरवाही, उपभोक्ता सक्रमक्रतको संस्थाित, प्रक्रवक्रधित र आक्रथाक क्षमताको 

सभावका कारर्ले ठूलो ममात िना नसक् न ुर सपयाात कोर्षको कारर्ले िदाा खानेपानी प्रर्ालीहरू क्रबक्रग्रएर िएका छन।् ममात सम्भार 

निरी नयााँ योजनामा मार उपलब्ध स्रोतहरू प्रयोि िन ेप्रवकृ्रत खानेपानीको सेवा व्यापक रूपमा प्रदान िररएको छ भनेर दके्रखइने सरकारी 

संयन्त्रको इच्छा र दात ृक्रनकायहरूको ममात सम्भारमा पगु्दो स्रोत क्रवक्रनयोजन िन ेसक्रनच्छाको रूपमा व्याख्या िना सक्रकन्त्छ। क्रदिोपनको 

कारर्को खोजी िने हो भन,े ‘खासस्व’ क्षेरले सब उप्रान्त्त ‘खासस्व’ सेवाको कायापरकता प्रक्रत एक क्रवशेर्ष राक्रय य कायािम बनाएर 

िम्भीर ध्यान क्रदन ुपने भएको छ जसले िदाा क्रबक्रग्रएका खानपेानी प्रर्ालीहरूको क्रदिोपन सकु्रनक्रश्चत ह न सकोस। 

‘खासस्व’ क्षेरले िरेका कायाहरू क्रदिो, नवीन, सान्त्दक्रभाक र प्रभावकारी छन ् भन्त्न े सकु्रनक्रश्चत िना आफ्नो कायािम, दृक्रष्टकोर् र 

प्रक्रवक्रधहरूको लिातार समीक्षा, पररमाजान र सनकूुलन िना आवश्यक छ। तीव्र शहरीकरर्, ग्रामीर्- शहरी बसाई सराई, शहरी 

समदुायको घनत्व बढ्ने सक्रन यी कुराहरूको जलवाय ुपररवतानसाँिको संयोजनले िदाा सरुक्रक्षत र क्रवश्वसनीय ‘खासस्व’ सेवा प्रवाह िना 

नवीन र क्रदिो समाधान प्रदान िनुा चनुौतीको रूपमा रहकेो छ। 

शालीन सक्रस्तत्व र जीक्रवकोपाजानको साथै वतामान कृक्रर्ष प्रधान नपेालमा मानवीय उपभोि र कृक्रर्ष प्रयोजनका लाक्रि पानी उपलब्ध ह न ु

महत्वपरू्ा छ। पनुभारर्को लाक्रि सकु्रवचाररत क्रवकल्प ग्रहर् िनुा र प्राकृक्रतक सन्त्तप्रावेश (Infiltration) क्षेरको सरुक्षा र थप पनुभारर् 

उपायको क्रवकासको माध्यमबाट भ-ूदृश्यमा बर्षाातको पानीको थोपाहरूलाई रोकेर राखीराख्ने उपाय घट्द ै िईरहकेा मलूहरूलाई 

पनुउात्पादन िना सहायक ह न ेछ।  शहरी इलाकाको जलग्रहर् क्षरे धेरै हदसम्म मानव सक्रतिमर् र जलवाय ुपररवतानबाट ससरुक्रक्षत छ, 

स्रोत प्रदरू्षर्, स्रोत ररक्तीकरर् र पानीको स्रोतहरूको प्रयोिमा द्वन्त्द्व क्रसजाना िने यी साधारर् कारकहरू ह न। 

पानी क्रनष्ठा (Water Integrity) सरोकारवाला र संस्थाहरूको सशुासनको  इमानदारी, समता र व्यावसाक्रयकताको मलू आधारमा 

रहकेो  पारदक्रशाता, उत्तरदाक्रयत्व र सहभाक्रिताको क्रसद्धान्त्तहरूको  सनपुालनसाँि सन्त्दक्रभात छ। क्रनष्ठाले, जन इच्छालाई सवोपरी मान्त्द,ै 

उत्तरदायी ‘खासस्व’ योजना र सेवा प्रवाह िना आधार प्रदान िछा। ‘खासस्व’ सेवा सञ्चालनमा जवाफदके्रहताको लाक्रि राजनीक्रतककमी, 

नीक्रत क्रनमााता र ‘खासस्व’ सेवा प्रदायकहरू पारदशी ह न ुपछा, उनीहरूले आफ्नो कामको उत्तरदाक्रयत्व स्वीकार िनुा पछा र उनीहरूले यो 

पक्रन संझन ुपछा क्रक समकु काया क्रकन िरे वा िना सकेनन ्भन्त्न ेबारेमा पक्रन सोक्रधन सक्छन।् 

प्रभावकारी र कुशल क्षेरित योजना क्रनमाार् र सेवा प्रवाहको लाक्रि नपेालको ‘खासस्व’ क्षेरले योग्य तथा सक्षम र जानकार मानव 

स्रोतको कल्पना िरेको छ। यसले नेपालको ‘खासस्व’ क्षेरको यस्तो कल्पना िरेको छ जसमा जनताले आफ्नो पानी र वातावरर्ीय 

स्रोतको क्रदिो रूपमा व्यवस्थापन िना सकुन र समाजका सबै विा खास िरी िररब र सवसर नपाएकाहरूले समते प्रात सेवाको लाभ 

क्रलन सकुन।् राक्रय य खानपेानी तथा सरसफाइ प्रक्रशक्षर् केन्त्द्रको क्षमतालाई सझ व्यापक बनाइन े छ र यसलाई राक्रय य ‘खासस्व’ 

प्रक्रतष्ठानमा रुपान्त्तररत िररन ेछ। नीक्रत, सभ्यास र सशक्रक्तकरर् बीच िक्रतलो सम्वन्त्ध कायम िने क्रकक्रसमका सनसुन्त्धान िना यसलाई 

स्पष्ट कायाादशे क्रदइनेछ। यस योजनाले ‘खासस्व’को राक्रय य बजेटको ०.५% सनसुन्त्धानमा र १% क्षमता वकृ्रद्धमा छुट्टाउने प्रावधान 

राखेको छ। 

‘खासस्व’ कुटनीक्रतको उद्दशे्य जलस्रोतको हालको क्रस्थक्रत र जलस्रोतको व्यवस्थापन सम्बन्त्धमा आपसी सहयोिलाई सक्रभपे्रररत िन े 

कुटनैक्रतक समाधानको आवश्यकता बारेमा चेतना बढाउन ुहो। पानीको सभाव र िलत व्यवस्थापनको कारर्ले क्रसक्रजात ह ने तनावलाई 

आकलन िना, रोक्न र उद्धार तथा राहत कायािम सञ्चालन िने आवश्यक क्षमता क्रवकास िना आवश्यक पने ज्ञान, सनभुव र 

औजारहरू यसले प्रदान िछा। साझा लाभ, समावेशी बह क्षरेीय समझदारी र क्रदिो संस्था क्रनमाार्को माध्यमबाट तत्कालीन र दीघाकालीन 

सहयोि प्रवधान िन ेजस्तो दृक्रष्टकोर्हरू हालको ठूला जल-तनाव सीजानाका कारकहरूका लाक्रि सान्त्दक्रभाक र सहयोिी साक्रवत ह न े
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दके्रखन्त्छन।्  

खक्रण्ित, बह संस्थाित व्यवस्थाबाट ससुाँित, सहयोिी र प्रभावकारी वातावरर् तफा को पक्रछल्लो ५-६ वर्षाको कदमले प्रभाव दखेाउन 

थाली सकेको छ। दशेभरर सञ्चालन भएको सरसफाइको आन्त्दोलनले, संयकु्तरूपमा काया िन ेक्रवक्रध, सञ्जाल क्रनमाार् र क्षेरित सहयोि 

जस्ता कायाले, खासिरी क्रजल्लामा, ‘खासस्व’ समन्त्वय सक्रमक्रतले राम्रो प्रभाव दखेाउन थालेको दके्रखन्त्छ। पक्रछल्लो दईु संयकु्त क्षरेित 

समीक्षाले सबै सरोकारवालाहरू माझ सम्मान, क्रवश्वास र प्रक्रतबद्धताको क्रवकास िरेता पक्रन सरोकारवालाहरूले यो खासै पालन िरेको 

दके्रखदनै। 

‘खासस्व’ क्षेरले क्रवस्तारै क्रवश्वमा बजारको स्वरूप क्रलंद ैछ र  खानपेानीले क्रवक्रनमय वस्तुको रूपमा पक्रहचान पक्रन बनाउाँद ैआएको छ। 

तथाक्रप, नेपालको ‘खासस्व’ क्षेरले यसलाई बजार र सेवा दवैुको दृक्रष्टकोर्बाट हनेुा पने ह न्त्छ। यसले िदाा जनताको आवश्यकता र 

चाहनालाई सम्बोधन िना सक्रकन्त्छ भने लामो समयका दौरानमा प्रक्रतस्पधी तथा आत्मक्रनभार क्षरे पक्रन बन्त्न सक् ने छ। प्रवधानको मतलब 

िरु्स्तरीय सेवा माफा त सेवाग्राक्रहहरूको चतेना बढाउन,ु उत्पादन र क्रबिीमा वकृ्रद्ध िनुा, ग्राहकको सन्त्तुक्रष्ट परुा िनुा र सेवाको मलू्य क्रतना 

पे्रररत िनुा हो। यो बजारको ४ बटा आधारभतू तत्व- मलू्य, उत्पादन, प्रवधान, र स्थान- मध्ये एक हो। 

यस योजना ले क्षेरित संकेन्त्द्रर् वा एकरीकरर्को पररकल्पना िरेको छ, यसको मतलब सबै ‘खासस्व’ कायािमहरू एउटा मन्त्रालय 

वा क्रनकाय माफा त सञ्चालन ह ने छन ्भन्त्न ेहो। सबै क्रवकास साझदेार क्रनकायहरू, िैर सरकारी क्रनकाय, नािररक समाज र क्रनजी क्षरेल े

समेत एउटै क्षेरित योजना माफा त एउटै सहमत भएको प्रक्रतफलमा योिदान क्रदने छन।् यस सन्त्दभामा ‘खासस्व’ क्षेरले राक्रय य क्षेरित 

वाक्रर्षाक समीक्षाको क्रवक्रध सपनाउने छ। यो प्रत्येक आक्रथाक वर्षाको सन्त्त्यमा िररन ेछ र यसले सब ैसरोकारवालाहरू लाई समेटन ेछ। 

क्षेरित एकरीकरर्को प्रकृयाले ‘खासस्व’ क्षेरलाई खक्रण्ित सवस्थाबाट ससुङ्ित सामञ्जस्य र आवद्ध क्षेर तफा  ल्याउनछे। यसले 

‘खासस्व’ क्षेरका सबै कायािम एक नीक्रत, एक योजना, एक सनिुमन खाका र एक क्षरेित कायासम्पादन प्रक्रतवेदन माफा त ह ने कल्पना 

िरेको छ। 

प्रभावकारी क्षेरित काया संपादन, क्षेरित 

सचूनाहरूको क्रवश्वसनीयतामा भर पन े िदाछ, 

जनु व्यावहाररक लष्य य क्रनधाारर्  र क्षेरित 

काया सम्पादनको सनिुमन िने आधार ह न 

सक्छन।् त्यसकारर् क्षरेित सचूना व्यवस्थापन 

प्रर्ालीको स्थापना र यसलाई क्रनिात, आित र 

प्रक्रतफलसाँि आबद्ध िनुा एकदम ै आवश्यक 

भएको छ। सक्रहले भइरहकेा र भक्रवययमा ह न े

छुट्टाछुटै्ट व्यबस्थापन सचूना प्रर्ालीहरू जस्तै: 

ि्यास बोिा, तथ्याङ्क संकलन र सद्यावक्रधक 

िना वेबमा आधाररत साइट, क्रस्थर िाटावेस 

आक्रदको सक्रभन्त्न सिंको रूपमा यो ‘खासस्व’ 

क्षेरको सचूना प्रर्ालीलाई क्रलइन े छ। यी सबै 

प्रर्ालीहरूले पररमार्ात्मक तथ्याङ्कहरू क्रनयक्रमत रूपमा क्रलइराख्नेछन,् जसले योजना को प्रिक्रत सनसुरर् र  सोही सनसुार 

व्यवस्थापकीय र योजनाित क्रनर्ाय क्रलन ‘खासस्व’ क्षेरलाई सक्षम  बनाउनेछ। स्वास्थ र क्रशक्षाका क्षेरित सचूना प्रर्ाली (MIS), 

'खासस्व' क्षेरका क्रसकाइ र आदानप्रदानका कायािमहरू, र मलू्याङ्कनले थप सचूना प्रदान िछा जनु योजना कायाान्त्वयनको 

प्रभावशीलता र क्षमता आकलन िना आवश्यक पछा। यसले कुन ै मध्यावक्रधक सधुार िना आवश्यक भएमा सहयोि िछा, जसले 

योजनाले क्रनधाारर् िरे बमोक्रजमका माइलस्टोन हाक्रसल िना सकु्रनक्रश्चत िछा। वाक्रर्षाक समीक्षाले क्षेरित MIS/DSS बाट प्रात सचूनालाई 

समीक्षा िनछे। नपेालको ‘खासस्व’ क्षेरको एक राक्रय य '‘खासस्व’' M&E/MIS/DSS प्रर्ाली ह ने छ जसमा सबै सरोकारवालहरूले 

तथ्याङ्क उपलब्ध िराउन े छन।् प्रत्येक सरोकारवाला वा क्रनकायको आ-आफ्नो ‘योजना सम्पादन व्यवस्थापन प्रर्ाली (Project 
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Performance Management System (PPMS)) ह नछे। यो वबेमा आधाररत र GIS सनकूुक्रलत प्रर्ाली ह ने छ। आमजनताको 

यसमा सक्रजलो र क्रनवााध पह ाँच ह ने छ। यस राक्रय य M&E प्रर्ालीको नेपालको सब ै‘खासस्व’ क्रनकायहरूको योजना तजुामा प्रकृयासाँि 

सन्त्तसाम्वन्त्ध ह नछे। राक्रय य M&E/MIS/DSS प्रर्ालीमा प्रक्रवष्ट भए बमोक्रजम नै क्षरेित कायासम्पादन प्रक्रतवेदन तयारी र प्रकाशन 

िररने छ। 

क्रनरन्त्तर िरु्स्तर र सेवा सधुार (CQSI) एउटा यस्तो व्यवक्रस्थत उपाय हो जसमा प्रकृयाको सधुार माफा त िरु्स्तरीय सेवा प्रवाहको 

सकु्रनक्रश्चतता िररन्त्छ। यसमा कतााले प्रर्ाली र सेवामा सधुार ल्याउाँनको लाक्रि आफ्नो लष्य य र मखु्य प्रक्रतफलहरू पररभाक्रर्षत िदाछ। 

साधारर्तया, सधुारको लाक्रि प्रचक्रलत उपाय भनेको सझ किा काम िनुा, कमाचारीलाई ताक्रलम प्रदान िनुा हो, जबक्रक CQSI मा प्रकृया 

सधुारमा ध्यान क्रदइन्त्छ। यसले कमाचारी राम्रा छन, क्रतनीहरू किा क्रमक्रहनेत िछान, क्रतनीहरूलाई पगु्दो ताक्रलम क्रदइएको छ, र प्रकृयामा 

सधुारको आवश्यकता छ भन्त्ने मान्त्यता राख्छ। CQSI ले यसमा क्रवश्वास िछा क्रक सबै प्रकृयाहरूमा सधुार सपेक्रक्षत छन,् त्यसैले 

प्रक्रतफल सधुार िना ती प्रक्रतफल ल्याउने प्रकृयामा सधुार िनुा पछा। ‘खासस्व’ क्षेरले यसमा प्रयोि ह ने िरु्स्तर, प्रकृया र क्रवक्रधलाई 

स्तरीकरर् िन े छ। ‘खासस्व’ सेवा सावाजक्रनक, आवश्यकीय र एकाक्रधकार भएको सेवा हो। प्रभावकारी सेवा क्रवक्रभन्त्न 

सरोकारवालाहरूको (खास िरी सरकार, प्रशासन र सेवाप्रदायक) कायामा भर पछा । ‘खासस्व’ सेवा प्रवाहले ती सरोकारवालहरूको 

जवाफदहेीता सरुक्रक्षत िनुा पछा। क्रनयमन क्रनकाय त्यो लष्य य प्रात िनाको लाक्रि मखु्यरूपमा उत्तरदायी ह न ुपछा। 

सरोकारवालाहरूको स्थानीय स्तरमा संलग् नता सपनत्व क्रवकास िना र क्रदिोपना सकु्रनक्रश्चत िने मखु्य आधार हो। स्थानीय स्तरको 

संलग् नता बारेमा ग्रामीर् खानेपानी तथा सरसफाइ नीक्रतमा व्यवस्था भएता पक्रन समावेशीकरर्को लाक्रि नीक्रतमा थप पररवतानको 

आवश्यकता छ। मक्रहला, िररब, बक्रहकृा त र सीमान्त्तकृत समहूको प्राथक्रमकतापरू्ा संलग् नता, समन्त्याक्रयक पानी शलु्क जस्ता 

सवधारर्ाहरूले िदाा GESI सरोकारवालाहरूमा आक्रथाक भार कम पना जानेछ र उनीहरूको सहभाक्रितालाई प्रोत्साहन िनछे। यसले 

स्थानीय स्तरमा र समदुायका सबैमाझ सपनत्व क्रवकास िना सहयोि िनछे। नाफामा िएका सेवा प्रदायकहरूलाई व्यावसाक्रयक 

सामाक्रजक उत्तरदाक्रयत्व (CSR) सन्त्तिात GESI लाई सम्बोधन िना प्रोत्साहन िररनछे। 

कुनै पक्रन प्रकोप पक्रछ ‘खासस्व’ नै सबैभन्त्दा प्राथक्रमकतामा पने क्षरे हो। सपयाात ‘खासस्व’ सेवाले पक्कै पक्रन प्रकोप क्रनम्त्याउाँछ, 

जबक्रक प्रकोपले ‘खासस्व’ सेवालाई सझ खस्काउाँछ, दवैुले जोक्रखमलाई सझ बढाउाँछन।् त्यसकारर्  क्रनयक्रमत क्रवकासको सवस्था भए 

पक्रन वा आपत्कालीन सवस्थामा भए पक्रन ‘खासस्व’ सेवाको क्रवकास िदाा प्रकोप जोक्रखमलाई ध्यान क्रदन ुआवश्यक छ। यो सबै भनेको 

जोक्रखम बारे जानेर र त्यसको व्यवस्थापन िरेर प्राकृक्रतक प्रकोप प्रक्रत, रोकथाम र तैयारीको माध्यमबाट, ‘खासस्व’ सेवाको लक्रचलोता 

बढाउन ुहो।  

क्षेरित लिानी रर्नीक्रतको मखु्य उद्दशे्य - क) खानपेानी र सरसफाइमा पह ाँच सकु्रनक्रश्चत िना र क्रदिो व्यवस्थापन िना घरेल ु क्रबत्तीय 

स्रोतहरू कसरी व्यवस्थापन िने भन्त्ने बारेमा खोज िने,  ख) योजनाको कायाान्त्वयनको लाक्रि बाह्य स्रोत सकु्रनक्रश्चत िनाको लाक्रि क्रवकास 

साझेदारहरू साँि प्रभावकारी  सौदवेाजी र संवाद िनाको लाक्रि यसलाई एक भरपदो प्रमार्को रूपमा प्रयोि िने,  ि) क्रदिो, सामाक्रजक र 

क्रवत्तीय क्रवकास र पयाावरर्को सरुक्षाको लाक्रि ‘खासस्व’ सेवा माफा त स्रोतहरूको पररचालन िने। राक्रय य र क्रजल्ला तहमा समक्रष्टकृत 

क्रवत्तीय सचूनाको सभावमा क्षेरित लिानी राम्ररी पत्ता लिाउन सक्रकदनै। क्रवत्तीय प्रवाह, कायादक्षता, खचा र पैसाको मलू्य (value-for-

money) को लाक्रि ‘खासस्व’ क्षरेले सीक्रमत मार क्रवशे्लर्षर् िरेको छ। क्षेरित लिानीको लाक्रि मखु्य स्रोत क्रबर्षयित मन्त्रालय र सन्त्य 

मन्त्रालय (जस्तै क्रशक्षा, स्वास्थ, संघीय माक्रमला तथा सामान्त्य प्रशासन) का आफ्नो ‘खासस्व’ कायािममा क्रबक्रनयोक्रजत बजेट 

क्रशर्षाकबाट आउने िरेका छन र महत्वपरू्ा ऋर्हरू एक्रसयाली क्रवकास बैक र क्रवश्व बैकबाट, सनदुानहरू जाइका, यकु्रनसेफ, क्रफनल्याण्ि 

दतूा’खासस्व’, क्रवश्व स्वास्थ साँिठन र सन्त्य क्रद्वपक्षीय संस्थाबाट आउने िरेका छन।् 

यस योजनाको काया योजना र माईलस्टोन क्रवक्रवध क्रकक्रसमका छन,् त्यसकारर् सरकारले सावाजक्रनक लिानी कायािम माफा त क्रवक्रवध 

क्रकक्रसमले लिानी िना सक्छ- जस्तै-िैर सरकारी, सहकारी, समदुाय, क्रनजी क्षेर, FDI, सन्त्तरराक्रय य िरै सरकारी संस्था, परोपकारी र 

व्यक्रक्तित कोर्षको माध्यम आक्रद।  

जनताको ‘खासस्व’ सेवा प्राती र सेवाको क्रदिोपना प्रक्रत योजनाको क्रवत्तीय रर्नीक्रतले िभंीर प्रभाव पाछा। खास िरी, शलु्क र कर 
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क्षेत्र ववकास योजनाको आव यक बजे  तथा बजे  वववनयोजन पव व   न सारको 

 ने क ी

आ थ क व  

बजे  य नता≈१६  ब  .

ब
ज

े 
 
 
. 
 

ब
  
ा

बजे  य नता≈१११.६  ब   .

स केत

बजे वववनयोजन 

आव यक बजे 

बजे वववनयोजनको  व व  

प्रर्ालीले िदाा िररबको आधारभतू ‘खासस्व’ सेवामा पह ाँचलाई िभंीर ससर पाछा। सक्रहलेको बजेटको प्रवकृ्रत्त कायम रहमेा क्रवत्तीय 

पवूाानमुानले योजनाको सन्त्त्यसम्म कररव १११.६२ सबा नेरूको कमी दके्रखन्त्छ। यस योजनाले क्रवदशेी सहायताको क्रनभारतालाई कमी 

िने बाटो पक्रन खोजेको छ। सक्रहले यस क्षरेमा कररब ५२% को वैदके्रशक योिदान रहकेोमा यस योजना कायाान्त्वयनको सन्त्त्य सम्ममा 

यसलाई २७% मा  झाने लष्य य राक्रखएको छ। खानेपानीलाई क्रवक्रनमय योग्य बस्तुको रूपमा नक्रलइन्त्जेल क्रनजी क्षेरलाई ‘खासस्व’मा 

आकक्रर्षात िना नसक्रकने प्रष्ट छ। सावाजक्रनक लिानीमा मार भर पने हो भन ेसेवास्तर र ‘पह ाँच’को लष्य य परुा नह न सक्छ। समाजको सब ै

विामा न्त्याक्रयक, क्रदिो र भरपदो ‘खासस्व’ सेवा तब मार परु् याउन सक्रकन्त्छ जब पैसाको मलू्यलाई सम्मान िररन्त्छ र यस्तो सनकूुल 

वातावरर्को क्रनमाार् ह न्त्छ जहााँ पानीका उद्यमीहरू, क्रविेताहरू र सेवा प्रदायकहरूले ‘खासस्व’ सेवा प्रवाहमा क्रनयपक्ष र प्रक्रतस्पधी 

सवसर दखे्नेछन।् स्थानीय सक्रधकारीहरूले नै त्यस्तो रर्नीक्रतक योजना बनाउन ुपछा जसले िदाा ‘खासस्व’ सेवा प्रवाहमा भएको खचा 

उठन सकोस साथै ‘खासस्व’ सेवामा समन्त्याक्रयकता पक्रन कायम न ैरहोस। 

यो योजनाको कायाान्त्वयनको लाक्रि सन ्२०१६ को लाित मलू्यमा सन्त्दाजी ११५५.६  सबा न.ेरू. लाग् न ेसनमुान िररएको छ, जबक्रक 

मदु्रास्फीत मलू्यमा यो कररब  २,४७९ सबा न.ेरू. ह न ेछ। यो मलू्यमा सबै ११ बटै क्रबर्षय-क्षेर र चालू खचा पक्रन राक्रखएको छ। यो 

सनमुान सन ्२०१६ को मलू्यमा िररएको छ र सन ्२०३० सम्म बाक्रर्षाक ९.५% को दरले मदु्रास्फीक्रत िर्ना िररएको छ। मदु्रास्फीत 

मलू्य र हालको मलू्यको सनपुात २.३ रहकेो छ। यो कूल लाित सनमुानमा योजनाको समयावक्रधमा ह ने जनसंख्या वकृ्रद्ध दरलाई पक्रन 

समेक्रटएको छ। यसको कूल सनमुानमा जनसहभाक्रिता पक्रन समावेस िररएको छ, जनसहभाक्रिता कररब २५% दके्रखएको छ भन ेसरकारी 

र बैदके्रशक सहयोि (ओभरहिे बाहके) कररब ७५% छ। 

यो योजना कायाान्त्वयन िना आवश्यक पने क्रनमाार् सामाग्रीको पक्रन सनमुान िररएको छ। यसले योजनामा पररकक्रल्पत िरे सनसुारको 

मािको पररपकू्रताका लाक्रि क्रनमाार्, क्रनमााता र उत्पादक कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमतालाई कक्रत क्रवस्तार िनुा पछा भन्त्न े खाका क्रदनेछ। 

त्यसैिरी योजना कायाान्त्वयनमा आवश्यक पन े जनशक्रक्तको पक्रन आाँकलन िररएको छ। यसले शैक्रक्षक, व्यावसाक्रयक र प्रक्रशक्षर् 

संस्थाहरूलाई यी जनशक्रक्तको उत्पादनको लाक्रि सक्रभपे्ररीत िनछे। 

यस योजनाको स्वीकृक्रत पक्रछ, 

नेपाल सरकारले पक्रहलो 

चरर्को कायािम ल्याउनछे। 

यसले सब ै सरोकारवालाहरू 

लाई प्रभावकारी र समन्त्याक्रयक 

उपायमा नपेाली जनतालाई 

खानपेानी र सरसफाइको सेवा 

प्रदान  िना एकक्ररत क्षेर तफा  

ल्याउनेछ। सको चरर् भनेको 

आवश्यक िक्रतक्रवक्रधहरूको 

पक्रहचान िना उप-क्षेरीय काया 

योजनाहरू लाई क्रवस्तार िनुा हो, 

र लिानीको आवश्यकता 

दखेाउने क्रनवेश योजना बनाउन ु

हो। 

यस क्षेर क्रवकास योजनाको लिानी संरचनालाई क्रवश्वव्यापी प्रवकृ्रत्त संि दााँजेर हदेाा परू्ातया क्रबपररत पररदृयय दखेा पदाछ। सथााद,् 

औसतमा सन्त्य मलुुकहरुको ‘खासस्व’ क्षेरित लिानीमा बजेटरी र उपभोक्ता संश को संरचना ३४:६६ रहकेो दके्रखन्त्छ (GLAAS 

2016/17 Country Survey) भने यस योजनाको लिानी संरचना झट्ट हदेाा ठ्याक्कै उल्टो (६६:३४) दके्रखएतापक्रन बजेटरी सशंलाई 

घटाउन यस योजनामा क्रवक्रवध क्रवक्रध एबम संरचनाहरू प्रस्ताक्रबत िररएका छन।्  
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सको तफा  (GLAAS 2016/17 Country Survey) ले न ैके दखेाएको छ भन ेनेपाल ‘खासस्व’ क्षरेमा प्रक्रतव्यक्रक्त सक्रत न्त्यनू लिानी 

िरररहकेा मलुुक मध्येमा पदाछ । 
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;+lIfKt gfd 

छोटकरी रूप अंगे्रजी पूरा रूप नेपाली पूरा रूप 

ADB (एक्रिक्रब) Asian Development Bank Pl;ofnL ljsf; a}+s 

BBB Build Back Better पक्रहलाको भन्त्दा सझै राम्रो बनाउने 

CSR Corporate Social Responsibility  ब्यावसाक्रयक सामाक्रजक उत्तरदाक्रयत्व 

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

DoLIDAR 

(िोक्रलिार) 

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 

(खापाढक्रनक्रब) 

Department of Water Supply and 

Sewerage 

खानपेानी तथा ढल क्रनकास क्रबभाि 

DWSSM 

(खापाढव्यक्रब) 

Department of Water Supply and 

Sewerage Management 

खानपेानी तथा ढल व्यवस्थापन क्रबभाि 

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 उच्च स्तरीय बैठक 

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

KUKL 

(काउखाक्रल) 

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

MAF Millenium Acceleration Framework सहश्राब्दी लष्य य दू्रत खाका 

M & E Monitoring and Evaluation cg'udg tyf d"Nof+sg 

MoWSS 

(खापासम) 

Ministry of Water Supply and Sanitation  खानपेानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय 

MoWS (खापाम) Ministry of Water Supply  खानपेानी मन्त्रालय 

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 कायाान्त्वयन क्रनदशेनालय 

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  
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SACoSan 

(साकोसान) 

South Asian Conference on Sanitation blIf0f Pl;ofnL ;/;kmfO ;Dd]ng 

SDGs Sustainable Development Goals lbuf] ljsf;sf nIox? 

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

SWA Sanitation and Water for All सबैकालाक्रि सरसफाइ र पानी 

UNICEF United Nations Childrens’ Fund ;+o'Qm /fi6« ;+3Lo afn sf]if 

VDC (िा.क्रब.स.) Village Development Committee ufpF ljsf; ;ldlt 

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

WaSH  

(खासस्व) 

Water supply, Sanitation and Hygiene खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वस्थ-आनीबानी (खासस्व) 

WB World Bank ljZj a}+s 

WHO World Health Organization  ljZj :jf:Yo ;Ë7g 

WPE Women, Poor and  Excluded मक्रहला, िरीब तथा छाक्रिएका विा 

WSMB Water Supply Management Board vfg]kfgL Joj:yfkg jf]8{ 

WSM Water Safety Measures vfg]kfgL ;'/Iff pkfox? 

WSP Water Safety Planning vfg]kfgL ;'/Iff of]hgf ljlw 

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

WSSDO 

(खापाक्रिका)  

Water Supply & Sanitation Division 

Office  

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

WSSSDO 

(खापासक्रिका) 

Water Supply & Sanitation Sub-division 

Office 

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

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

WUSC Water Users' and Sanitation Committee vfg]kfgL pkef]Qmf tyf ;/;kmfO ;ldlt 

WUMP Water Use Master Plan hn pkof]u u'? of]hgf  
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ताक्रलका १ : समयिममा आधारभतू खानपेानी तथा सरसफाइ सेवामा आएको प्रिक्रतको प्रवकृ्रत्त  

ताक्रलका २ : खानपेानी तथा सरसफाइमा सक्रधकार सम्बन्त्धी िलत धारर्ा 

ताक्रलका ३ :  ‘खासस्व’ संस्थाित मोिेलहरु 

ताक्रलका ४ :  क्षरेित योजनाको सवक्रध र लष्य यहरु 

तक्रलका ५ : प्रर्ालीको विीकरर् र भकू्रमका क्रववरर् 

ताक्रलका  ६ : खानेपानी सेवाको स्तर बिीकरर् 

ताक्रलका ७ : मानवको लाक्रि बााँच्नको लाक्रि खानपेानी आवश्यकता (प्रक्रत व्यक्रक्त) 

ताक्रलका ८ : मानवको लाक्रि आधारभतू खानेपानी आवश्यकता (प्रक्रत व्यक्रक्त) 

ताक्रलका ९ :  सरसफाइ सेवाको स्तर बिीकरर्  

ताक्रलका १० :’खासस्व’ सेवाहरुको सम्बन्त्धमा भएका संवैधानीक प्रावधानहरु  

ताक्रलका ११ : क्षेरित क्रनदशेक एबम ्समन्त्वय सक्रमक्रतहरु 

ताक्रलका १२:  वतामान मलू्यमा क्षरे क्रवकास योजनाको लाित सनमुान  

ताक्रलका १३:  बाक्रर्षाक ९.५ % मदु्रा क्रस्फक्रतमा क्षेर क्रवकास योजनाको लाित सनमुान 

ताक्रलका १४:  बाक्रर्षाक ९.५ % मदु्रा क्रस्फक्रतमा क्षेर क्रवकास योजनाको लाक्रि आवश्यक बजेट 

ताक्रलका १५: ‘खासस्व’ क्षेर (फोहर मलैा बाहके) को बजेटमा दातसृमदुाय तथा नपेाल सरकारको योिदान 

ताक्रलका १६: क्षरे क्रवकास योजना कायाान्त्वयनको लाक्रि आवश्यक क्रनमाार् सामग्री तथा श्रक्रमकहरूको सनमुाक्रनत क्रववरर् 

ताक्रलका १७: क्षरे क्रवकास योजनाको सन्त्त्यमा खा.पा.आ. सञ्चालनको लाक्रि आवश्यक जनशक्रक्त 

ताक्रलका १८: योजना कायाान्त्वयनका जोक्रखम र न्त्यनूीकरर्का उपायहरु 

ताक्रलका १९: नपेाल र वरपरका क्षरेहरूको आन्त्तररक रूपमा नक्रवकरर्ीय जलश्रोतहरूको क्रस्थक्रत (IRWR) 

ताक्रलका २०: प्रक्रतव्यक्रक्त पानी उपलव्धताका आधारमा पानी जन्त्य तनाव सवस्थाको विीकरर् 

ताक्रलका २१:  सरसफाइका श्रङ्ृखलाहरू 
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बचत्रहरुको सचूी  

 

क्रचर १ : खानेपानीको पह ाँचको प्रवकृ्रत्त  

क्रचर २ : क्रजल्लाित रूपमा खानपेानीको सेवाको पह ाँच  

क्रचर ३ : सरसफाइमा हाक्रसल प्रिक्रतको प्रवकृ्रत्त 

क्रचर ४ : खलुा क्रदसा मकु्त सबस्थाको घोर्षर्ा भएको समयिमानसुार क्रजल्लाहरू 

क्रचर ५ :  शहरी सरसफाइ सेवामा पह ाँच %  

क्रचर ६ : खानेपानी प्रर्ालीहरुकोसचुारुपना र क्रदिोपना 

क्रचर ७ : नेपालको  शहरीकरर् िक्रत  

क्रचर ८  क्षेरित काननुी एवम ्नीक्रतित खाका  

क्रचर ९ : खानपेानी तथा सरसफाइमा क्रदिो क्रवकास लष्य यहरु 

क्रचर १०: प्रस्ताक्रवत 'खासस्व' संस्थाित खाका  

क्रचर ११: खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको प्रस्ताक्रवत न्त्यनूतम साङ्िठक्रिक संरचना 

क्रचर १२: ‘खासस्व’ सशुासन खाका  

क्रचर १३: लैङ्क्रिक समानता तथा सामाक्रजक वक्रहका रर्का आयामहरु 

क्रचर १४: क्षरेित शासकीय सधुार 

क्रचर १५: पानी सशुासनका आयामहरु  

क्रचर १६: संघीय प्रर्ालीमा प्रस्ताक्रवत ‘खासस्व’ संस्थाित संरचना र काया क्रवबरर् 

क्रचर १७ : क्रबपत जोक्रखम व्यवस्थापन चि 

क्रचर १८ : ‘खासस्व’ क्षेरको बजेट क्रवक्रनयोजनको प्रवकृ्रत्त 

क्रचर १९: योजनाका क्रवक्रभन्त्न क्रबर्षय शीर्षाकहरूको लाितको तुलनात्मक क्रचर 

क्रचर २०: योजना कायाान्त्वयनको लाक्रि प्रत्येक चरर्मा आवश्यक बजेट 

क्रचर २१: क्षरे क्रवकास योजनाको आवश्यक बजेट तथा हालको बजेट क्रवक्रनयोजन पवकृ्रत्त सनसुारको ह ने कमी 

क्रचर २२: क्षरेित क्रवकास योजना शरुुवातको सवधारर्ाित स्कीम 

 

 


