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१.० भमुिका 

साितितनक स्िाश्र्थयमा अपेक्षक्षत सिुार ल्याउन र िररिी तनिारणको राम्ष्ट्रय उद्देश् य प्राम्तत िनातको लाचि 
आिारितु आिस्यकता िनेको सिकैो सरुक्षक्षत खानेपानी तथा सरसफाई सेिामा पहंूि हो। यी आिारितु र 
अत्यािश्यक सेिामा न्त्यनु पहंुि िएकै कारण िेरै नेपालीले उच्ि रोि-ब्याचिको मारिाट अनाहकमां 
तनभनकोटीको म्ििन तनिातह िनत र अल्पायमु ैम्ििन िमुाउन परेको कुरा सितबिददत छ। 

 

शहरी होस िा ग्रामींण दिु ैक्षेरका िामसन्त्दाहरु असरुक्षक्षत खानेपानी, अस्िस्थ रहनसहन र अपयाततत 
सरसफाई सबुििाका कारणले पानी-िन्त्य िा खानेपानी सिंमं्न्त्ित रोििाट प्रिावित िई रहेका छन।् िसका 
कारण मातनसहरुले बिमिन्त्न समस्याहरु झेल्नकुा साथै आयआितनको मौका समेत िमुाउन ुपरर रहेको छ। 
त्यसमा पतन झन पानीको अिािमा टाढा-टाढाका महुानिाट पानी ओसानत ददनानदुदन घण्टौ समय ब्यततत 
िदात ग्रामीण मदहलाहरुले झन ैिढी आयआितनको मौका िमुाउन ुपरेको छ। 

 

दक्षक्षण एमशयामा मार बिमारी, ओषिोपिार, तथा यी आिारितू सेिाको अिािका कारणले हूने समयको 
ििातदी र िभुने अिसरको आचथतक मलू्य लििि ३४ अरि डलर हुने अनमुान िररएको छ१। त्यस्त ैदक्षक्षण 
एमसयामा लिानीको लििि आचथतक प्रततफल खानेपानी आयोिनामा ३.५, सरसफाई आयोिनामा ६.९ र 
दिु ैएकककृत आयोिनामा लििि ६.६ रहेको छ२। सयंकु्त राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरुले “शहस्राब्दी घोषणा” 
मापतत “शहस्राब्दी उद्देश्य” परुा िने अठोट िरेका छन।् शहस्राब्दी उद्देश्यको ७औ उद्देश्य अन्त्तिततको 
१०औ लक्षमां “ईस्िी सन ्२०१५ सभम सरुक्षक्षत खानेपानीमा तथा आिरितु सरसफाई सेिामा ंददिो पहंूि 
न िएको िनसखं्या आिा घटाउने” ितन स्पष्ट्ट उल्लखे िररएको छ। 
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शहस्राब्दी उद्देश्यले सरकारलाई नञां नञां नीतत र रणनीतत अपनाई सेिा बिस्तारको उच्ि लक्ष तनिातरण 
िरर मशघ्र उपलम्ब्ि हामसल िनत ठोस आिार प्रदान िरेको छ। नेपालले उत्साहिनक रुपमा शहस्राब्दी 
उद्देश्यले आिारितु खानेपानी र सरसफाई सबुििामा २०१५ को लाचि तनिातरण िरेको लक्ष क्रमश: ७३% 
र ५३% लाई २०१३ मा न ैउतछतन सकेको छ। 

 

ििकक नेपाल सरकार आिारितू आिस्यकताको रुपमा ं२०१७ सभम सि ैलाई आिारितू खानेपानी तथा 
सरसफाई सेिा परु् याउन कदटिद्ि रहेको छ िने २०२७ सभम सिलैाई मध्यम तथा उच्ि स्तरको खानेपानी 
तथा सरसफाई सेिा परु् याउने लक्ष समेत सरकारले मलएको छ। 

       

१ Human Development Report, UNDP, 2006, p42 

2 Economic and health effects of increasing coverage of low cost household drinking water supply and sanitation interventions to 

countries off-track to meet MDG target 10, WHO/UNDP, 2007 

२.० ऐतिहामिक पषृ्ठभमूि 

सरकारको केदह दशक देखख  पटक पटक क्रममक रुपमा पररस्कृत िदै क्षेरित तथा उप-क्षेरित रुपमा 
अचिकार िररदैं आए पश् िात ग्राममण खानेपानी तथा सरसफाई नीतत २०६० र सहरी खानेपानी तथा 
सरसफाई नीतत २०६६ बिकमसत िरर लाि ूिनत सिंि िएको चथयो।यस ैअिचिमा िलस्रोत, िातािरण, 
स्थातनय तनकाय, सरसफाई, ससं्थाित सिुार, महसलू तनिातरण, खानेपानी िणुस्तर तथा सहरी विकास 
समेत यो क्षेर तथा उपक्षरे सिं सिंम्न्त्ित अन्त्य कततपय नीतत तथा काननूहरुको तनमातण िए। 

 

ईस्िी सन ्२०११ को िनिणना अनसुार नेपालको कुल िनसखं्या २ करोड़ रहेको छ, िस मध्ये ४५ लाख 
(१७%) सहरी तथा २ करोड़ २० लाख (८३%) ग्रामीण छन ्।ग्रामीण िनसखं्या ४ हिार २ सय िांऊ 
बिकास सममततहरुमा र सहरी िनसखं्या काठमान्त्डौ उपत्यका सदहत तराई तथा पहाड़का ५८१ 
निरपामलकाहरुमा  िसोिास िदतछन,् िस मध्ये दईू ततहाई १६ िटा ठूला निरपामलकाहरुमा िस्द छन।् 
यी निरपामलकाहरु िाहेक थुप्र ैस्याना सहर तथा ििारहरु,  खास िरर पिूत-पम्श्िम रािमाित तथा उत्तर-
दक्षक्षण पहंूि माितका छेंऊ-छांऊमा, समेत उददयमान िई रहेका छन।्खानेपानी तथा ढलतनकास बििािको 
सशंोचित १५ िवषतय सहरी खानेपानी तथा सरसफाई बिकाश योिना, २००० अनसुार यस्ता २०९ स्याना 
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सहर तथा ििारहरुमा हरुमा िसोिास िने २० लाख िनसखं्यालाई सहरी स्तरको खानेपानी तथा सरसफाई 
सबुििा िादहएको छ। 

१९७१ मा कुल िनसखं्या को ४% (१६ निरपामलका) मार सहरी रहेकोमा २०११ मा १७% (५८ 
निरपामलका) पिेुको छ िने २०२१ मा २६% िन्त्दा िढी हुने अनमुान िररएको छ। 

ई. १९९० को दशक देखखको रािनतैतक खुलापन र बिकेन्त्रीकरणका कारणल ेिरैसरकारी ससं्था समेत 
सामदुातयक समहू, स्थातनय तनकाय तथा तनिी क्षेर यस क्षेरका नयां तथा महत्िपणूत सहयोिीका रुपमा 
देखा परे।मांि-तनदेमशता, सामदूातयक सहिाचिताको पायतददशा र तनमातण खितमा समदुातयक साझेदारीता 
सदहत अनेकौ नया-ंनयां कायतपद्िततको विकास िररयो िस्ले समदुायलाई आयोिनाको पणूत स्िाममत्ि 
ग्रहण िनत प्रोत्साहन िर् यो र क्षेरलाई प्रिादहत दलुति सािन र स्रोतको अचिकतम उपयोि िनत सहि 
िनायो।  

 

खानेपानी र सरसफाई सेिामा पहंुि क्षरेित रुपमा फरक-फरक ढंिले पररिावषत हंुदै आएता पतन बरिवषतय 
योिना (२०१०-१३) को तर्थयांकिाट पहंुिमां िदृ्चि िई तनिातररत लक्ष प्राम्तत िएको देखाएको छ (तालीका 
१)।िनस्िास्र्थयको लाचि केम्न्त्रय िमूमका हंुदाहंुदै पतन सरसफाई सेिाले बिितमा खानेपानी िन्त्दा न्त्यनू 
प्रथममकता पाई रहेकोमा हाल ततब्रताका साथ बरिवषतय लक्षलाई नाघेको छ।ई. १९९० मा िाल-िामलका 
मतृ्यदुर १४२ प्रतत १००० िाट ई. २०१२ मा ४२ मा झरेको शे्रय आिारितु खानेपानी र सरसफाई सवुििा 
विस्तारमा प्रातत उपलम्ब्िलाई न ैददन ुपदतछ। 

 तामलका १: खानेपानी तथा सरसफाई सेिामा पहंूि 

पहंूि (िनसखं्या को प्रततशत)  बरिवषतय अतंररम योिना 

 (२०६४-६७)२ 

बरिवषतय योिना 

(२०६७-७०)३                                                                                                                                                                                
लक्ष उपलम्ब्ि लक्ष उपलम्ब्ि  

आिारिुत खानेपानी सेिामा पहंूि 
िएको िनसखं्या  

८५ ८० ८५ ८५ 

मध्यम-उच्ि स्तरको खानेपानी 
सेिामा पहंूि िएको िनसंख्या 

१५ १०.५   

आिारिुत सरसफाई सेिामा पहंूि 
िएको िनसखं्या  

६० ४३ ६० ६२ 



मस्यौदा: खानेपानी तथा सरसफाई नीतत २०७१  

6 
 

        

१ हाल ैिेष्ट्ठ २०७१ मा निरपामलकाको सखंया ५८ िाट िढाएर १३० परु् याईको िएतापतन आचिकाररक तर्थयांक उपलब्ि न िएकोले िनसखं्या परुानै ५८ निरपामलका कै आिारमा    

उल्लेख िररएको छ । 

२ स्रोत: रा. यो. आ. बरिवषतय योिना (२०६७-७०) 

३  स्रोत: रा. यो. आ. बरिवषतय योिना अििारणा पर (२०७०-७३) 

सहरी तथा ग्राममण क्षेरका िनसखं्यालाई आिारितु खानेपानी तथा सरसफाई सवुििा ऊपलब्ि िराउने 
कायतमा राम्र ैप्रितत िएको िएता पतन सपंन्त्न आयोिना सिुारु राख्न र हालको आिारितु सेिाको 
स्तरोन्त्नतत िनत िेरै प्रयत्न िनुत िांकी न ैछ। स्थलित सरसफाई सयंन्त्रहरुिाट तनसतृ हुने दवुषत 
लेदोपानीको असरुक्षक्षत बिसितनिाट िातिरण र िनस्िाश्र्थयलाई िोिाउन; स्थलित सरसफाई प्रविचििाट 
सतंोषप्रद उपलम्ब्ि हामसल नहुने सहरी क्षेरहरुमा मलमरु ढल प्रणालीको ब्यिस्था िनत; पाईप प्रणाली िाट 
खानेपानी उपलब्ि िए पश्िात िदृ्चि हुने फोहर पानीको तनस्काशनको लाचि ढल प्रणालीको ब्यिस्था िनत 
र सहरी सघन क्षेरमा िषातत ेपानीिाट िनस्िाश्र्थय र सपंवत्तको ििािट िनत विशषे ध्यान परु् याउन 
अिस्यक िएको छ। 

 

३.० बितिान अवस्था 

 

सरकारद्िारा खानेपानी तथा सरसफाई क्षरेमा ि ैरहेको लिानी सन ्२०१७ सभममा सिलैाई खानेपानी तथा 
सरसफाइ सबुििा परु् याउने लक्ष सदहतको खानेपानी योिना (२००२-२७)द्िारा तनदेमशत रदह आएको छ। 
साथै यो योिनाले सन ्२०१७ सभम २७% र सन ्२०२७ सभम ५०% िनसखं्याको खानेपानी सबुििा 
स्तरोन्त्नतत िरी मध्यम तथा उच्ि स्तरमा परु् याउने लक्ष समेत तनिातरण िरेको छ।तर सरसफाई 
सबुििाको हकमा िने कुन ैस्तरोन्त्नतत तनिातरण िररएको छैन।्  

ित शताम्ब्दको सरुु ९०िौं दशक सभम क्षरेित नीतत आिचिक पञ्ििवषतय योिना तथा िावषतक ििटे तथा 
कायतक्रमटात तनदेमसत हुने िरेको चथयो। वि. स. २०५१मा पदहलो पटक नीतत सिंन्त्िी दस्तािेि “सरसफाई 
कायतक्रम तिुतमा र कायातन्त्ियनका लाचि नेपाल राम्ष्ट्रय सरसफाई नीतत र माितदशतन” प्रकामसत िएको 
चथयो। ग्राममण क्षेरमा खानेपानीको तलुनमा सरसफाईलाई न्त्यनु प्राथममकता ददईने िरेकोले सरसफाईलाई 
प्रिितन िनत सरसफाई नीतत आिस्यक ठातनएको चथयो। सरसफाई नीतत पश्िात वि. स. २०५५ मा राम्ष्ट्रय 
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खानेपानी नीतत प्रकामशत िररएको चथयो िो मखु्यतया ग्राममण खानेपानीमा केम्न्त्रत चथयो। वि. स. 
२०६०मा नञा ं“राम्ष्ट्रय ग्राममण खानेपानी तथा सरसफाई नीतत” ले २०५५ को नीततलाई बिस्थापन िररयो र 
सिं ैनीतत कायातन्त्ियन रणनीतत समेत समािेस िररएको चथयो। सहरी क्षेर सिंन्त्िी विमशष्ट्ट नीततको 
अिािमा नेपाल सरकारल ेए. डी. बि. को सहयोिमा मेलभिी खानेपानी योिना कायातन्त्ियनलाई 
सहम्िकरण िनत वि. स. २०६७ मा “काठमान्त्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरित नीतत” तथा 
“काठमान्त्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरित रणनीतत” सविकृत िर् यो। वि. स. २००९ मा मार ै
नेपाल सरकारिाट  “सहरी खानेपानी तथा सरसफाई नीतत” म्स्िकृत ियो।  

पतछल्ला दईु क्षरेसिं सिंम्न्त्ित नीततित दस्तािेि यहां सकं्षक्षतत रुपमा िणतन िररएको छ। यो सम्भममलत 
नञां नीततको दस्तािेिले मौिुदा दईु तनततहरुका दस्तािेिलाई प्रकरण ५.०: नञां नीततको आिस्यकतामा 
उल्लेख िएका कारणहरुल ेविस्थापन िरेको छ। साथ ैपररमशष्ट्ठ २ मा सिंम्न्त्ित काननू, नीतत र आिचिक 
योिनाहरुलाई सकं्षक्षपत रुपमा उल्लखे िररएको छ।        

ग्रािीण खानेपानी िथा िरिफाई राष्रीय नीति २०६० र ग्रािीण खानेपानी िथा िरिफाई राष्रीय रणनीति 
२०६०: यो नीततको मखू्य ऊद्देश् य बिशषे िरर वपछडडएको िित र िनिातत समदुायलाई लक्षक्षत िरर 
पानीिन्त्य रोि न्त्यतूनकरण िनत तथा परुूष, मदहला तथा िालिच्िाहरुको पानी ओसानत लाग्ने समयको 
िित िनत शत ्प्रततशत िनसखं्यालाई खानेपानी तथा सरसफाई सबूििा परु् याउने नञां लक्ष तनिातरण िनुत 
रहेको छ। यो नीततले मौिदुा खानेपानी प्रणालीहरुको ब्यापक स्तरमा निीकरण, पनुस्थातपन, सिुार तथा 
निीकरण र सेिाको िणुस्तरमा सिुारमा ध्यान केम्न्त्रत िरेको छ। 

यो नीततले सहरी पररप्रके्षमा पतन आमंशक रुपमा, खास िरर तनिेष एकककरण तथा स्थातनय तहमा क्षमता 
बिकास सिंिंमा, सहरी समदुायको खानेपानी तथा सरसफाई सेिा सिंिंमा पतन केदह माितदशतन िरेको 
चथयो।तर यो सहरी खानेपानी तथा सरसफाई सेिाको सि ैिदटल मदु्दा सिंोिन िनत असफल रहेको 
कारणले िेग्ल ैसहरी खानेपानी तथा सरसफाई नीतत २०६६ तिुतमा िरर िारर िररएको चथयो। 

िहरी खानेपानी िथा िरिफाई नीति २०६६: यो सहरी खानेपानी तथा सरसफाई नीततले सलंग्न सि ै
क्षेरित तनकाय तथा सिंठनहरुले सहरी क्षेरमा ससुिंत, सामिंस्यी र एकरुप कायतददशा सदहतको क्षरेित 
सेिा बिकासको  तनममत्त यौटा छाता नीततको खांिो पतुत त िरेको छ। समयको मांि अनरुुप यो नीततले 
लाित-उठती, साितितनक-तनिी-सहिाचिता, क्षेरित प्रिािकारीताको लाचि सिुाररएको सेिा आपतूत तलाई 
सदह पररपे्रक्षमा स्थवपत िरेको छ।  

यो नीततले कायातन्त्ियन तहमा मलुकुको सहरी खानेपानी तथा सरसफाईको िुनौततलाई सिंोिन िने िरर 
थालनी िररएका र यो नीततको बिकासमा महत्िपणूत अन्त्तर्दतम्ष्ट्ट ददने ४ िटा कायतक्रम पदहिान िरेको 
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चथयो।यी स्याना सहरी खानपेानी तथा सरसफाई क्षेर आयोिना (STWSSSP); काठमान्त्डौ उपत्यका 
खानेपानी क्षरे बिकास कायतक्रम (KVWSSDP); सहरी िातािरण सिुार कायतक्रम (UEIP) र एकककृत 
सहरी बिकास आयोिना (IUDP) हुन।् 

४.० ििस्या र चुनौिीहरु 

पतछल्ला समयमा यो क्षरेल ेखानेपानी तथा सरसफाईको आयोिना िक्रको सि ैिरणका लािी थुप्र ै
सकारात्मक पाईलाहरु सदह ददशामा िाल्न सफल िएको छ।ग्रामीण उपक्षरेमा खानपेानी तथा सरसफाइ 
उपिोक्ता ससं्थाको िठन र दतात, प्राथममकताका साथ खानेपानीको लािी पानीको स्रोत उपयोि िनत 
अनमुतत पर, माि-आिाररत आयोिना कायातन्त्ियन, िनसहिाचिता तथा तनणतय प्रकृयामा मदहला 
सहिाचिता, आयोिनाको लाि साझदेारीमा सामाम्िक समािेमसता, तनमातण खितमा सामदुायको योिदान, 
सामदुातयक स्िाममत्ि र ब्यिस्थापन, आचथतक रुपमा सिंाब्य आयोिनाहरुमा समदुायको सहलिानी र 
लिानीको उठती, सरसफाई सेिा बिस्तारमा अचिकतम ध्यान केन्त्रीकरण, ईत्यादद उल्लेखतनय छन।् 

त्यस ैिरर निर खानेपानी र सरसफाई कायतको स्थातनय स्तरमा खानेपानी ब्यिस्थापन िोडतिाट 
बिकेम्न्त्रकृत ब्यिस्थापन, साितितनक-तनिी-साझदेारी कायतददशा, पणूत लिानी उठती, ब्यािसातयक 
मशद्िान्त्तमा आिाररत महसलू तनिातरण आदद सहरी उपक्षरेको सिुारको लािी उठाईयका ठोस कदमहरु 
हुन।्  

राष्ट्रीय योिनाहरुले खानेपानी तथा सरसफाई सबुििा परु् यउनका लािी तनिातरण िरेका लक्षहरु परुा िएका 
छन।्म्ि.. स., िा. बि. स तथा निरपालीकाहरु लाई खुला ददशा मकु्त क्षरे घोषणसा िने अमियान 
सफलताका साथ अतघ िढी रहेका छन ्र कततपय घोषणा ि ैपतन सकेका छन।् 

माचथ उल्लेख िररएका सफलताहरुको शे्रय पतछल्ला दईु दशक िन्त्दा िढी समय देखख स्थावपत उत्तम 
नीततित ढािंालाई ददन सककन्त्छ।तथावप, बिितमा िामलएका कततपय कदमहरुलाई थप सरु्ददढकरण र 
स्थतयत्ि िनुत पने हंुदा क्षरेमा थुप्र ै समस्या र िुनौतीहरुको सिंोिन हुन अझै पतन िांकी छन।्अझै सपंन्त्न 
आयोिनाहरुको ददिोपना; सेिा स्तरोन्त्नतत; सेिा न पिेुकाहरुलाई सेिा परु् याउन;ु िररि तथा उपेक्षक्षत 
िितको सेिामा पहंुि िदृ्चि िनुत; स्थातनय स्तरमा क्षमता अमििदृ्चि िनुत; सामाम्िक र िातािरखणय 
सरुक्षा; सहरी सरसफाईमा ततब्र सिुार; मदहला, िालिामलका तथा शाररररक िुनौती सदहतका ब्यम्क्तहरुको 
साितितनक सेिामा पहंुि अमििदृ्चि, आदद िस्ता नञा ंउपािम (approach)  साथ तनपदटन ुपने िरर थप 
नञां नञां िुनौतीहरु देखा परेका छन।्  
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बिमिन्त्न क्षेरित मलु्यांकनहरुिाट पदहिान िररएका मखु्य-मखु्य समस्या तथा िुनौततहरु तनभनानसुार 
बिषयित मशषतकहरुमा ििात िररएका छन,् िसलाई सिेा सिंालनको सि ैतहमा ददिो रुपमा ससं्थाित िनत 
लािी अझ ैकामहरु िनत िाकंी न ैछन।् 

४.१ प्राबबधिक कायतदिशाहरु (approaches) 

४.१.१ िहरी खानेपानी 

१. अचिकांश सहरहरुको खानेपानी सेिा पयाततत र सतंोषिनक छेनन।् सहर तथा निरहरुमा खानेपानी 
सेिामा सिकैो पहंूि छैन, पानीको िाप न्त्यनू छ, आपतुत त अनाबिरल छ, थप घरेल ुउपाय निरर 
पानी वपउन योग्य छैनन,् िरै-आय पानीको पररमाण अचिक छ, र उपिोक्ता सतंषु्ट्टी न्त्यनु छ। 
सि ैिसो सहरी खानेपानी सेिाको उल्लेख्य सिुारको टड़कारो आिस्यकता छ।    

२. खानेपानी आपतुत त िनेको वपउने, खाना पकाउने, लिुा िनेु र ब्यम्क्तित सरसफाईको िस्ता 
घरायसी उपयोिको लािी मार हो ितन िखुझने िररन्त्छ। योिना िनाउदा, आिो तनिाउन, सड़क 
सफा िनत, हररयाली कायम िनत, मनोरन्त्िन िनत, साितितनक तयाउ र सफाई सबुििा ईत्यादद 
िस्ता नािररक उपयोिलाई निरअन्त्दाि िररने िररन्त्छ। त्यस ैिरर ससं्थाित र औद्योचिक 
क्षेरको, खास िरर अस्पताल, बिद्यालय, होतले तथा ब्यिम्स्थत आिामसय क्षरेको, मांि आपतुत त 
पतन सेिा प्रदायकको म्िभमेिारीको रुपमा िखुझने िररदैंन। 

३. ततब्र ितत तथा अब्यिम्स्थत रुपमा बिकामसत ि ैरहेका सहर तथा निरहरुका स्थातनय पानीका 
स्रोतहरु, खासिरर पहाडी ििुािहरुमा, िांड ैतन अपयाततत िएर िाने िदत छन।् मौिुदा स्रोतहरु 
साल ैवपच्छे घटदै िएका छन।् टाढा टाढाका माचंथका स्रोतहरुिाट तल पानी स्थानान्त्तर िदात 
खचितलो हुने र अनेकौ सामाम्िक तथा िातािरखणय समस्या र िुनौतत थवपने िदत छ। महंंिो 
िग्िा र कदठन ििुनौट ले िदात िसाततमा प्रिुर मारामा उपलब्ि हुने पानीको स्थातनय िणडारण 
िरर सखु्खा याममा बितरण िनत असहि देखखन्त्छ। 

४. अनाचिकृत र अस्िस्थ िम्स्तका िामसन्त्दाहरु आिारितु खानेपनी तथा सरसपाई सिेा पाउनिाट 
उपेक्षक्षत छन।् 

४.१.२ ग्रामिण खानेपानी 
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५. यद्यवप पतछल्ला दशकहरुमा उल्लेख्य लिानी द्िारा िनसखं्याको खानेपानी उप-क्षरे पहंूिमा राम्र ै
उपलम्ब्ि हामसल िएको छ, तर सपंन्त्न योिनाहरुको ददिोपना िने ठुल ैमदु्दाको रुपमा रदह 
आएको छ। 

६. सड़क तथा रािमाितले आिािमनमा सबुििामा सिुारका कारणले थुप्र ैनिर तथा ििारहरु 
बिकमसत िरैहेका छन ्र िविष्ट्यमा थुप्र ैअरु पतन बिकमसत हंुदै िाने छन।्िनसखंया िदृ्चि र 
मातनसहरुको म्ििनस्तरमा सिुारको कारणले कततपय ग्रामीण समदुायको तनममतत आिारितु 
खानेपानी तथा सरसफाई सिेा बिल्कुल ैअपयाततत ि ैसकेका छन।् 

७. िेरै िसो पहाडी खानेपानी सखु्खा याममा अतत न्त्यनु िहाि िएका स-साना सतहित र अित-
सतहित पानीका स्रोतका अिारमा डडिाईन तथा सिंालन िररएका छन।्ििकक ती स्रोतहरुमा 
िषतको िेरै मदहनाहरुमा कईयौ िनुा िढी िहाि हुने िरेको छ। यसता स्रोतहरु सकु्ष्म िलिाय ु
पररिततन हंुदा िा िलािार क्षेरमा प्राकृततक िा मानविय कारणले िदात सकु्ष्म िपु्राबिचिक र 
िनस्पततक पररिततनले िदात परैु सखु्खा हुने िदत छन।् 

८. स्थातनय स्तरमा िलस्रोतको िजै्ञातनक तथा समचुित योिनाको अिािमा स्रोतको उपिोि िारे 
उपिोक्ता-उपिोक्ता िीि तथा पानी के प्रयोिनको लाचि उयोि िने िारे अक्सर बििाद उठने िदत 
छन।् 

४.१.३ िहरी िरिफाई 

९. अचिकांस सहरहरुमा सरसफाई सेिाको अिस्था अतत न ैखराि रहेका छन।्प्रसोिन बिना न ैढल 
पानीको स्रोतमा ममसाईने िररन्त्छ। 

१०. या त सहरका सघन आिादी िएका क्षरेहरुका लाचि अनपुयकु्त हुने हंुदा मानविय मलमरूको 
सरुक्षक्षत ब्यिस्थापन िनत स्थलित सरसफाई प्रबिचि असफल िएका छन ्िा स्थातनय तनकायहरु 
सहरी िामसन्त्दाहरुिाट सरसफाईको नयनूतम मापदण्ड पालना िराउन प्रिािकारी हुन सकेका 
छैनन।् 

११. िेरै िसो सहरी पररिेशमा तनभन लाितका ढल प्रसोिन सयंन्त्रको तनमातणको लाचि िादहने ठूलो 
क्षेरफलको िग्िा उपलब्ि हुन कदठन छ। 
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१२. बिविि ब्यिस्थापककय कमी कमिोरीहरुले िदात काठमान्त्डौ उपतयकाका मौिुदा केदह ढल प्रसोिन 
सयंन्त्र मिये सि ैिसो या त सिंालनमा छैनन ्िा परुा उपयोिमा छैनन।् उपत्यका िादहरका 
सहरहरुमा ढल प्रसोिन सयंन्त्र छैनन।् 

१३. कमिोर फोहरमलैा ब्यिस्थापककय अभ्यास सहर तथा निरहरुको ढल प्रणाली सिंालनमा समस्या 
थवप रहेका छन।् 

१४. सहर तथा निरहरुको साितितनक स्थानहरुमा साितितनक  सौिालयको अिाि छ र साथै मौिुदा 
सौिालयहरमा पयाततत पानीको र उचित ब्यिस्थाको अिाि छ।य्सतो अब्यिम्स्थत सौिालयहरुले 
िनमानसमा खराि उदाहरण प्रस्ततु िदत छन ्र आफ्नो छरतछमेका सौिालय राख्न अनतु्पे्रररत िदत 
छ। 

४.१.४ ग्रािीण िरिफाई 

१५. परभपराित रुपमा ग्रामीण क्षेरहरुमा सरसफाई कायतक्रमहरु खानेपानी आयोिनाहरुको 
सहकायतक्रमका रुपमा सिंालन िररन्त्छ।फलस्िरुप आयोिना तनमातण पश्िात सहयोि र अनिुमन 
ब्यिस्था कमिोर देखखएको छ। 

१६. ग्रामीण क्षेरमा सरसफाई प्रिितन कायत मखु्यतया: स्िास्र्थय मशक्षा र पाररिाररक िपी र सेतटीक 
टयांक तनमातण िस्ता स्थलित सरसफाईमा केम्न्त्रत छ।तर स्थलित सरसफाई सयंन्त्रिाट 
तनस्कने दवुषत लेदोपानी स्िस्र्थय र सरुक्षक्षत िातिरणीय तिरले ओसाने र थान्त्को लाउने फ्याकं्ने 
कायतमा पयाततत ध्यान परु् याउन सककएको छैन।् 

१७. मानि मलमरूिाट कृवष उत्पादनमा प्रयोि िने मलको रुपमा स्रोत पनुप्रातम्तत िने सककनेमा ध्यान 
पयुातईएको छैन।् 

१८. िेरै ग्रामीणि बिद्यालयहरुमा या त िपीको अिाि छ िा छंदै छैन। 

१९. सड़कहरुमा साितितनक सिारी बिसौनीहरुमा साितितनक सौिालयहरुको सितथा अिाि छ। 

२०. खानेपानीको सिुार साथ िदृ्चि हुने फोहर पानीको पानीको ब्यिस्थापन िनत अिस्यक पने ढलको 
तनमातणलाई उचित प्राथममकता ददईदैंन। 
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२१. ग्रामीण र खास िरर बिकामसत ि ैरहेका ग्रामीण निर क्षेरहरुमा फोहर मलैाको स्िस्थ 
ब्यिस्थापनको अिािमा सिुाररएको खानेपानी तथा सरसफाईिाट ग्रामीण िामसन्त्दाले पाउने लाि 
सकुंचित िएका छन।् 

४.२ लङै्धिक ििानिा र िािाजिक ििावेमििा 

२२. अझै पतन देशको केदह िािमा सतु्केरी र रिश्िला िएका मदहला तथा दमलतहरुलाई िारा छुन र 
पाररिाररक िपी प्रयोि िनत नददने रुदढिादी सामाम्िक परभपरा बिद्यमान छ। 

२३. काननूत: अमान्त्य िएता पतन कततपय ग्रामीण क्षरेहरुमा अछुत प्रथा अझै पतन कायम छ र 
अछुत ितननेहरुलाई साितितनक िारा र शौिालयको प्रयोि िनतिाट िचंित िने िररन्त्छ। 

२४. साितितनक सौिालयहरु मदहला, िालिामलका तथा सारीररक िुनौती िएका ब्यम्क्तहरुका लाचि 
उपयोि-मरैी छैनन।् 

२५. बिद्यालय सौिालयहरु छारा तथा सारीररक िुनौती िएका ब्यम्क्तहरुका लाचि उपयोि-मरैी छैनन।् 

२६. िररि र वपछडडएका िितलाई खानेपानी सरंिना तनमातण िदात ब्यहोनुत पने अचग्रम निद तथा श्रम-
सहयोि, िारा िडान दस्तरु र लिानी-उठतीमा आिाररत महसलुले ठुलो िार पने िदत छ।    

२७. सहर तथा ग्रामीण दिु ैक्षेरका िररि र वपछडडएका िितलाई सरसफाई सरंिना र पाररिाररक िपी 
तनमातण खित ब्यहोदात ठुलो िार पने िदत छ। 

4.3 बािावरणीय बबषयहरु 

२८. बिश्ि िलिाय ुपररिततनले िदात खानेपानी सेिा अपयाततत िा िदं न ैहुने िरर पानीका स्रोत घटने र 
सकु्ने सिंािना िढाएको छ।यस्तो सिंािना अतत कम पानी िएका स-स्याना स्रोतका आिारमा 
डडिाईन र तनमातण िररएका आयोिनामा िढी हुने िदत छ। 

२९. खानेपानी महुान प्रिावित पररिवषत र सीमांककत न िने िररन्त्दा  सेिा प्रदायकहरु िलािार 
क्षेरको िनबिनास र महुानको प्रदषूण रोक्न असमथत छन।् 

३०. पयाततत र प्रिािकारी ढलतनकास तथआ सरसफाई सेिाको अिािमा सहर तथा निरहरुको िमुमित 
तथा सतह स्रोतहरु बिमिन्त्न ककमसमले प्रदवुषत ि ैरहेका छन।् 
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३१. खानेपानी तथा सरसफाई सिेा तनमातण तथा सिंालन िररदंा िातािरखणय पक्षलाई अचिकतम 
िेिास्ता िने िररन्त्छ। 

४.४ लिानी उठिी र ब्य्य भार बहन िािर्थयतिा 

३२. लिानी उठती सहयोिी नीतत र काननूी प्राििानको अिािमा तनिी क्षेर तथा बिवत्तय ससं्थआहरु 
आचथतक सिंाब्यता िएका आयोिनाहरुमा लिानी िनत असमथत छन।् 

३३. समग्रमा समानरुपले लिानी उठती नीतत लाि ूिदात न्त्यनू आय िएका समदुायहरु न्त्यनू सेिास्तर 
र रुदढिादी ददिाईन रोज्ने ततर अग्रसर हुन्त्छन।् 

३४. सामान्त्यतया: िेरै सहरी तथा सि ैग्रामीण समदुायहरु अचिक लाित र सिंालन खितका कारण 
प्रसोिन सदहतको ढलतनकास सेिामा पणूत लिानी उठतीको ब्य्यिार िहन िनत असमथत छन।् 

४.५ ििति िभंार िथा िचंालन 

३५. अक्सर तनमातण िदात, त्यसमा पतन ग्रामीण क्षरेमा, कमसल तनमातण सामग्री र कायत-कुसलता 
प्रयोि हुने िदात ममतत सिंार तथा सिंालन खित िढी हुने िदत छ। 

३६. सामान्त्यतया: िेरै िसो सहरी तथा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई सेिाको महसलु दर न्त्यनू हुने 
िदात कमतिारीको पाररश्रममक, उिात, रासायतनक, ममतत सिंार तथा अन्त्य खितको लाचि उठने 
रािस्ि अपयाततत हुने िदत छ। 

37. सामान्त्यतया:ठुला खानेपानी तथा सरसफाई सेिा-सिंठनहरुका केन्त्रीय तथा क्षेबरय कायातलयहरुमा 
अिस्यकता िन्त्दा िढी कमतिारी कायतरत छन।्र ततनका बििाि तथा शाखाहरुमा कायतिार अनसुार 
सतंमुलत रुपमा कमतिारी कारयरत छैनन।् 

३८. अचग्रम ममतत सिंार योिना तिुतमा िने िररदैन र सामान्त्यतया: तनरोिात्मक ममतत सिंारको 
सटटा  उपिारात्मक ममतत सिंारलाई ग्राह्यता ददईन्त्छ। 

३९. ममतत सिंार पराबिचिज्ञहरु, त्यसमा पतन िढी ग्रामीण क्षेरहरुमा, दक्षताको कमी छ र तततनहरु 
उपर पयाततत सपुररिेक्षण पगु्दैन। 

४०. ममतत सिंार कायत िादहरिाट िराउने प्रिलन कम छ र िेरै िसो कायतहरु सिंठन मिरकैा 
तनयममत िा ददघतकामलन तनयकु।त कमतिारीिा ठ िराईन्त्छ। 
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४१. सरसफाई सेिाको ममतत सिंारले न्त्यनु िाह्यतता पाउने िदत छ। 

४२. ऊच्ि बिद्यतु महसलु र राष्ट्रीय बिद्यतु आपतूत तमा न्त्यनूताले िदात प्रतत ददन िारी बिद्यतु 
आपतूत तमा हुने कटौतीले िदात बिद्यतुमा आिाररत खानेपानी तथा सरसफाई सेिा सिंालन नराम्ररर 
प्रिावित िएका छन।् 

४.६ िसं्थािि बबषयहरु 

४३. खानेनेपानी तथा सरसफाई सेिाको बिकासलाई तनददतष्ट्ट िने िरुु-योिनाको अिािमा 
निरपालीकाहरुमा हिुिा र तात्कामलक समस्या समािान हुने िरर सेिा बिस्तार िने िररन्त्छ। 

४४. स्थातनय तनकाय तथा क्षरेित तनकायहरु बिि खानेपानी तथा सरसफाई सेिाको बिकास, सिंालन, 
अनिुमन र तनयमन सिंचंित िमुमका र म्िभमेिारीमा स्पष्ट्टताको अिाि छ। 

४५. सहरी तथा ग्रामीण दिु ैक्षेरमा खानेपानी तथा सरसफाई सेिा आपतूत तमा सलंग्न क्षरेित तनकायहरु 
िीि समन्त्ियको अिािले प्रयासमा दोहरोपन र दरुुह स्रोतको दरुुपयोि हुन िएका छन।् 

४६. बिमिन्त्न, खास िरर ग्रामीण उप-क्षेरमा सलंग्न, तनकायहरुले आयोिना तिुतमा र कायातन्त्ियनमा 
अपनाउने फरक-फरक कायतददशाले िदात िन-सािारण बिि अन्त्योल ल्याउने र तनकायहरु बिि 
अस्िश्थ प्रततस्पिातलाई प्रोत्साहन ददने िदत छ। 

४७. सरकारले ने. खा. पा. स.ं ले सिंालन िरर रहेका सहर तथा निरहरुमा खा. पा. ब्य. िो. िठन 
द्िारा सरुु िरेको ससं्थाित सिुारका कारण ससं्थानको सेिामा सिुार ल्याउन िादहने लिानीमा 
प्रततकुल प्रिाि पारेको छ। 

४८. दक्ष िनशम्क्त र आचथतक स्रोतको अिािमा स्थातनय तनकायहरु स्िायत्य साशन ऐन र 
तनयमािलीले तनददतष्ट्ट िरे अनसुार िांउ, निर तथआ शहरुमा खानेपानी तथा सरसफाई सेिाको 
म्िभमेिारी िहन िनत असमथत प्राय: छन।् 

४९. स्िायत्त साशन ऐन र तनयमािलीले बिकेम्न्त्रकृत खानपेानी प्रसाशतनक सरंिनाको ििको रुपमा 
स्थावपत िसैकेको खानेपानी उपिोक्ता समहु िस्तो स्थातनय ससं्थाको िमुमकालाई पयाततत महत्ि 
ददन समेको छैन।् 
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५०. खानेपानी तथा सरसफाई उपिोक्ता सममततको, बिशषे िरर ग्रामीण क्षरेका, योिना, कायातन्त्ियन 
तथा सिंालन तनणतय प्रकृयामामा प्रिािकारी सहिािीता र सेिाको ब्यािसातयक प्रिन्त्ि क्षमता 
सरु्दढ िने प्रयास पयाततत छैनन।् 

५१. प्रयासमा दोहरोपना र स्रोत-सािनको ििातदी हुने िरर सि ैतहका बिमिन्त्न कायातन्त्ियन तनकायहरु, 
सेिा प्रदायक तथा सेिा तनयामक बििको समन्त्िय कमिोर र अप्रिािकारी छन।् 

५२. स्थातनय तनकायहरु सहर तथा निरहरुमा फोहर मलैा अब्यिस्थापन समेत सि ैअस्िश्थकर 
अभ्यासहरु तनषिे िरर सहरी सरसफाई कायतको प्रिािकारी सिंोिन िनत िेरै हद सभम असमथत 
छन।् 

४.७ काननूी प्राविान 

५३. िलस्रोत ऐन अन्त्तितत िारी िएको खानेपानी तनयमािली खानेपानी तथा सरसफाई िस्तो बिस्ततृ 
र िहुआयाममक सामाम्िक र आचथतक पक्षलाई समेटन अपयाततत रहेको महससू िररएको छ्।यस्को 
मात ृकाननू, िलस्रोत ऐन, मलूितू रुपमा सतह स्रोतहरु को सरंक्षण तथा सिंितन िरर िलस्रोतको 
उपयोिलाई तनयमन िनत िारी िररएको चथयो। 

५५. मौिुदा तनयमन काननू, खानेपानी महसलु तनिातरण आयोि, पयाततत र प्रिािकारी रुपले सेिा 
प्रदायकिाट सलुि र तनरन्त्तर सरुक्षक्षत खानेपानी सेिा प्रातत िने उपिोकताको अचिकारको रक्षा 
िनातका साथै तततनहरुलाई सेिाको उपयोि म्िभमेिार िई िनत िािरुक िराउन कमिोर रहेको 
महससू िररएको छ।ग्रामीण खानेपानी तथआ सरसफाई सेिा सिंिंमा खा. पा. म. तन. आ. को 
क्षेराचिकार सामान्त्यतया: अनस्पष्ट्ट छ। 

५.० नञां नीतिको आवस्यकिा 

 यो नञां खानेपानी तथा सरसफाई नीतत ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई राष्ट्रीय नीतत २०६० र 
सहरी खानेपानी तथा सरसफाई नीतत २०६६ नांऊका दस्तािेिको ससंोचित र सम्भममलत रुप 
हो।तनभन कारणहरुले मौिुदा नीततहरुको सशंोिन र सम्भमलनको आिस्यकता परेको हो। 

          

 यौटै खानेपानी तथआ सरसफाई नीततको आिस्यकता 
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१. ग्रामीण तथा सहरी नीततहरु िेग्ला िेग्ल ैसमयमा आिस्यकतानसुार सरुिद्ि िररएका हुन।्िेरै 
िसो ग्रामीण तथा सहरी क्षरेका मदु्दाहरु समान िएकाले दिुलैाई अद्यािचिक िदात दिुलैाई 
सम्भमलन िनत पतन अिसर िुरेको हो।  

सहरी र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई नीतत अध्यािचिक िनुत पने आिस्यकता 

२. सहरी र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई नीततहरु िेग्ला िेग्ल ैसमयमा लेखखएको कारणले िदात 
ततनका िीि असिंतत र असामन्त्िस्यता िएको देखखएको छ। 

३. सहरी तथा ग्रामीण दिु ैक्षेरमा सप्रदंो आचथतक अिस्था र म्ििन स्तर, िढदो िािरुकता, र 
िदमलदंो म्ििनशलैीले िदात ददनानदुदन सिुाररएको खानेपानी तथा सरसफाई सेिाको िढदो माि 
सिंोिन िनातको लाचि नीततहरुको पररमाितन र अध्यािचिकरण आिस्यक िएको चथयो। 

४. समयान्त्तरमा राम्ष्ट्रय तथा अन्त्तरातम्ष्ट्रय स्तरमा हामसल िएका क्षरेको सिंालन र प्राविचिक 
अनिुिहरुलाई राम्ष्ट्रय नीततमा समेटन आिश्यक िएको चथयो। 

५. प्रयासमा दोहरोपना न्त्यतुनकरण र क्षेरित स्रोत-सािनको प्रिािकारी उपयोि िरर क्षेरका सि ै
तनकायहरुको कायत सपंादनमा सामन्त्िस्यता र एकरुपताको लाचि एकै उद्देश्य, लक्ष र कायतददशा 
प्रदान िनत नीततलाई सरु्दढ पानत आिश्यक िएको चथयो। 

६. सेिाप्रदायककलाई आफूले प्रदान िने सेिामा सिुार ल्याउन सहम्िकरण िनत र सेिाग्राहीहरुलाई 
उपलब्ि सेिािाट अचिकतम लाि मलन सेिा प्रदायक तथा सेिग्राहीहरुलाई आफ्नो कततब्य र 
म्िभमेिारी अझ ैिढी स्पष्ट्ट पानत आिश्यक िएको चथयो। 

७. सहरी ढलतनकास प्रणालीमा लिानीको अिािमा बिग्रदै िएको सहरी िातािरणमा सिुार ल्याउन 
िनत ढल र प्रशोिन सयंन्त्र सदहतको सहरी सरसफाईमा थप िोड़ ददन आिश्यक िएको चथयो । 

८. अमिप्रातयत उद्देश्य र लक्ष प्राम्ततकोलाचि मौिुदा नीतत प्रिािकारी र पयाततत िएको योग्यताको 
पनुरािलोकन आिश्यक िएको चथयो। 

६.० लक्ष 

यस खानेपानी तथा सरसफाई नीततको लक्ष ददिो खानपेानी तथा सरसफाई सेिाको ब्यिस्थािाट 
समािेशी सामाम्िक-आचथतक बिकास, सितसािारणको स्िास्र्थय र म्ििनस्तरमा िणुात्मक सिुार 
तथा िातािरखणय सरंक्षणको सतुनम्श्ितता द्िारा सहरी तथा ग्रामीण क्षरेमा िररिी न्त्यनु िनुत 
रहेको छ। 

७.० उद्िेश्यहरु 



मस्यौदा: खानेपानी तथा सरसफाई नीतत २०७१  

17 
 

१. सेिास्तर समेत ककटान िरर तनभन िमोम्िमका िनसखं्यालाई सेिा परु् याउने लक्ष परुा िरर सिकैो 
सरुक्षक्षत र पयाततत खानेपानी तथा सरसफाई सेिामा पहंूि सतुनम्श्ित िने; 

 खानेपानी 

- ई. २०१७ सभम सत प्रततशत िनसखं्यालाई आिारितु स्तरको सेिा परु् याउने, िस मध्ये २५ 
% ले पाउने सेिास्तर मध्यम देखख उच्ि स्तरको हुने१। 

- ई. २०२७ सभम सत प्रततशत िनसखं्यालाई मध्यम देखख उच्ि स्तरको सेिा परु् याउने२। 

सरसफाई 

- ई. २०१७ सभम सत प्रततशत िनसखं्यालाई आिारितु स्तरको सेिा परु् याउने, िस मध्ये १० 
% ले पाउने सेिास्तर मध्यम देखख उच्ि स्तरको हुने१। 

- ई. २०२७ सभम सत प्रततशत िनसखं्यालाई मध्यम देखख उच्ि स्तरको सेिा परु् याउने२। 

१ National target of National Water Plan (2002-27) 

२ मध्यम तथा उच्ि स्तररय सेिाको प्रस्तावित लक्ष। 

नोट: सेिास्तरको पररिाषाको लाचि पररमशष्ट्ठ १: शब्द तथा पररिाषा सूिी हेनुत होस।     

 

२. सि ैतहको तनणतय प्रकृयामा आफ्नो सारोकारका बिषय स्पष्ट्टताका साथ राख्न सकने िरर  
सेिाग्राही, खास िरर मदहला, तनितन, तथा मसमाम्न्त्तकृत समदुायको सहिाचिता सतुनम्श्ित िने; 

३. अस्िश्थकर तथा अनाचिकृत िस्तीका िामसन्त्दा, साररररक असक्षमता िएका ब्यकतत का साथै 
मदहला, तनितन, तथा मसमाम्न्त्तकृत समदुायको खानेपानी तथा सरसफाई सेिामा तनिाति पहंूि 
सतुनम्श्ित िने; 

४. उपयोिमा रहेका तथा उपयोिको सिंािना रहेका खानेपानीका सतही तथा िमुमित स्रोतहरु 
सरुक्षक्षत िने, बिकमसत िने र ब्यिस्थापन िने; 

५. सतही र िमुमित पानीलाई फोहर पानी द्िारा प्रदवुषत हुनिाट िोिाउने; 

६. लाित-प्रिािी िकैम्ल्पक प्रविचिका अमििदृद्चि िने; 
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७. खानेपानी तथा सरसफाई सिेा परु् याउन योिना तिुतमा, कायातन्त्ियन र ब्यिस्थापन िनत स्थातनय 
स्तरको ससं्थाित क्षमता अमििदृ्चि िने; 

८. सक्षम सेिाग्राहीिाट लाित अचिकतम उठाउने; 

९. सेिा सिंालक िा सेिा प्रदायकले सेिा सिंालन तथा ममतत-सिंार खित पगु्ने िरर महसलू उठाउन 
पाउने; 

१०. साितितनक-तनिी सहिाचिता र क्षेरित बिकासमा राष्ट्रीय बिवत्तय ससं्थानहरुको लिानी अमििदृ्चि 
िने; 

११. क्षेरित तनकायहरु िीि समन्त्िय र ततनको सेिा प्रदान कुशलता अमििदृ्चि िने; र 

१२. ददिो सेिा प्रिाहको लाचि, िातािरणको सरुक्षा, सेिाग्राहीको स्िाथत रक्षा र ससं्थाित िमुमका र 
म्िभमेिारी स्पष्ट्ट िनत काननूी सरंिना सरु्दढ िने। 

८.० नीतिहरु 

 यो नीततले खानेपानी तथा सरसफाई सेिाको - िसको लक्ष तनितन तथा मसमाम्न्त्तकृत समदुाय 
सदहत समस्त सेिाग्राहीलाई िान्त्न सक्ने मलु्यमा सरुक्षक्षत, िरपदो, पयाततत र सतुघ्रएको सेिा 
परु् याउने रहेको छ - कायतक्षरे आिारितु मानविय आिस्यकता पररपतुत त िने मार िन्त्दा पतन 
बिस्ततृ िएको स्िीकार िदत छ। आिस्यकतानसुारको पिुातिार, उपयकु्त सांिठतनक सरंिना, बििेक 
सभमत लाित-असलुी, अनकुुल बिवत्तय िातािरण, तनणतय प्रकृयामा उपिोक्ताको पणुत सहिाचिता र 
नीम्ि क्षरेसिं फलदाई साझदेारी ददिो तिरको क्षेरीय उद्देश्य प्राम्ततको लाचि मलु तत्ि िएको 
कुरो स्िीकार िररएको छ।यो नीततले िातािरखणय सरुक्षाको लाचि प्रिािकारी उपायहरु अपनाउने  
लक्ष मलनकुा साथै मांि र आपतुत त ब्यिस्थापन द्िारा खानेपानीको अन्त्य प्रततस्पिी उपयोिहरु सिं 
सतंलुन कायम िनतमा िोड़ ददएको छ।  

 यस बिषयमा मखु्य सदै्िाम्न्त्तक नीततहरु यसरी रहेका छन:् 

१, आिारभिु िेवािा पहंुच: नेपाल सरकारले खानेपानी सिेालाई एक मातनसको मौमलक 
अचिकार ितन स्िीकार िरेको छ।हाल सभम ठुलो िनसखं्यालाई आिारितु खानेपानी 
तथा सरसफाई सेिा परु् याउन उल्लेखतनय सफलता प्रातत िरर सकेको छ र ई० २०१७ 
सभम मशघ्र सिलैाई परु् याउन ििनिद्ि छ।(उद्देश्य १) 
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२. िेवा स्िरोन्नति: िढदो िािरुकता र सामान्त्यतया: सधु्रदो आचथतक अिस्थाल ेिदात ग्रामीण 
तथा सहरी क्षरेका िनसखं्या आिारितु िन्त्दा उच्ि स्तरको सेिाको आकांक्षा राख्द छन।् 
यस्तो आकांक्षा पररपतुत त िनातको लाचि नेपाल सरकारले िरणिद्ि रुपमा मौिदुा सि ै
खानेपानी तथा सरसफाई सिेालाई ई० २०२७ सभममा मध्यम तथा उच्ि तहमा 
स्तरोन्त्नतत िने छ। (उद्देश्य १) 

 ३. बबधग्रएका योिनाहरुको पनुस्थातपन: आिा िन्त्दा िढी मौिुदा खानेपानी योिनाहरु 
सिंालनमा नरहेका िा आमंसक रुपमा सिंालनमां रहेका िताईन्त्छ। त्यस ैिरर सहरी तथा 
ग्रामीण दिु ैक्षरेका िेरै ससं्थाित तथा सारिितनक सरसफाई सरंिनाहरुको सिंालन तथा 
ब्यिस्थापन तनभन कोटीका छन।् नेपाल सरकारले यस्ता सिंालनमा नरहेका िा आंमसक 
रुपमा सिंालनमां रहेका मौिुदा खानेपानी तथा सरसफाई सबुििाहरुको पनुस्थातपनलाई 
उच्ि प्राथममकता ददने छ। (उद्देश्य १) 

४. तनणतय प्रक्रिययािा िेवाग्राहीको िलं्निा: तनणतय प्रकक्रयामा सेिाग्राहीको सलंग्नताको हकमां 
िने हाल सभम केदह प्रितत िएका छन।् बिितका अनिुिका आिारमा सेिा योिना 
तिुतमा देखख सिंालन र ब्यिस्थापन सभम सि ैमहत्िपणुत र कदठन तनणतयहरुमा 
सामदुातयक परामशत प्रकक्रयालाई बिस्ताररत र सघनीितु िरर अझै िढी उन्त्नत र थप 
प्रिािकारी िनाईने छ।मदहला, िररि, मसमाम्न्त्तकृत समहुका िनसमदुायलाई तनणतय 
प्रकृयामा सलंग्न िराउन बिशषे ध्यान केम्न्त्रत िररने छ। (उद्देश्य २) 

५. िबकैो िेवािां पहंुच: कततपय अिस्थामा िररि, मसमाम्न्त्तकृत र सकुभिासीहरु लाई 
कुन ैन कुन ैकारणिाट उन्त्नत खानेपानी तथा सरसफाई सबुििाको लाििाट िचंित 
िराईन्त्छ। विद्यालय तथा साितितनक सौिालय हरु छारा, मदहला तथा असक्त अमरैी 
छन।् सिकैो खानेपानी तथा सरसफाई सबुििामा समान पहंुि सतुनम्श्ित िनत सि ैउपाय 
अपनाईने छ। (उद्देश्य ३) 

६. खानेपानी स्रोिको िरूक्षण र िरंक्षण: सहरी तथा ग्रामीण खानेपानीका स्रोतका िलािार 
क्षेरहरु मानि अततक्रमणिाट सितर असरुक्षक्षत छन,् िो स्रोत प्रदषुण, स्रोत न्त्यनुीकरण र 
स्रोत उपयोि सिंम्न्त्ि बििादका सामान्त्य कारणहरु हुन।् तसथत मानि कृयाकलाप िाट 
खानेपानीको िणुस्तर र पररमाणमा प्रततकुल प्रिाि पानतिाट िोिाउन सि ैसि ैखानेपानी 
स्रोतहरुलाई सरुक्षक्षत िनत उचित उपायहरुको अनसुरण िररने छ।त्यस ैिरर खानेपानी 
स्रोतको पानीको िणु िदृ्चि िनत सरंक्षण बिचि उन्त्नत पाररने छ।।(उद्देश्य ४) 
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७. ििह िथा भमुििि पानीको स्रोि फोहरपानी प्रिषुणबाट िरुक्षक्षि िने: पानीका सि ैसतह 
स्रोतहरुमा, खासिरर सहरी क्षेरमा, अप्रसोचित फोहरपानी ममसाउदा िा स्थलित सरसफई 
सयंन्त्रहरुिाट तनस्कने दवुषत लेदोपानी फाल्दा अत्यचिक प्रदवुषत िएको पाईन्त्छ।सहरी 
तथा ग्रामीण क्षरेहरुमा सतेटीक टयांक र खालड ेिपी िस्ता स्थलित सरसफाई 
सयंन्त्रहरुको िाक्लो अिम्स्थततले िमुमित पानी प्रदषुणको खतरािाट यकु्त िनाएको 
छ।तसथत सतह र िमुमित पानी लाई प्रदषुणिाट िोिाउन िरणिद्ि रुपमा उपयकु्त 
उपायहरुको अिलभिन िरर फोहरपानी यस प्रकारको खतरा न्त्यनु िररने छ।(उद्देश्य ५) 

८. वािाबरण काननूहरुको पालना: खानेपानी तथा सरसफाई आयोिनाको तनमातण तथा 
सिंालनमा प्रिमलत िातािरण काननूहरुको कमिोर पालना स्थातनय स्तरमा िातािरखणय 
ह्रासको कारक रहेको र साथ ैविश्ि िलिाय ुपररिततनमा सघाउ िरेको कुरोको िढदो रुपमा 
आत्मसात िररदैं छ।यस्तो कमी कमिोरीको िम्भिरताट पिुतक मनन िरर विद्यमान 
काननूहरुको कढाईका साथ पालना िएको सतुनम्श्ित िनत उपयकु्त उपायहरुको अिलभिन 
िररने छ। (उद्देश्य ५) 

९. लािि-प्रभावकारी िथा ब्यययभार बहन यो्य बकैजपपक प्रववधि उपयोि: नेपाली आचथतक-
सामाम्िक पररिेशमा खानेपानी तथा सरसफाई सेिा िन्त्दोिस्त िदात औद्योचिक राष्ट्रहरुले 
िस्तो उन्त्नत प्रविचिको प्रयोि अक्सर ब्ययिार िहन योग्य नरहेको पमु्ष्ट्ट िई सकेका 
छन ्र साथै उच्ि लिानी र सिंालन खितले िदात सेिाको पहंुि बिस्तार कायतमा ब्याििान 
परु् याउंछ।फोहरपानी प्रसोिन प्रविचिको हकमा त यो कुरा िढी लाि ुहुन्त्छ। यो अिस्थािाट 
पार पाउन िकैम्ल्पक लाित-प्रिािकारी तथा ब्ययिार िहन योग्य िकैम्ल्पक प्रविचिको 
उपयोिलाई िढािा ददईने छ। यद्यवप यस्ता प्रविचिल ेिने सिंै औद्योचिक राष्ट्रहरुको 
मापदण्ड परुा िने खालका हुने छैनन।् (उद्देश्य ६) 

१०. स्थातनय िसं्थाहरुको िबलीकरण: खा. पा. स. उ. स.ं, खा. पा. ब्य. िो., ने. खा. पा. स.ं 
शाखा, ि.ै स. स., सामदुातयक ससं्थाहरु िस्ता स्थातनय ससं्थाहरुको खानेपानी तथा 
सरसफाई सेिा प्रिािकारी ढंिले प्रिाह िने क्षमता अमििदृ्चि िनत ततनको सिलीकरण 
आिस्यक िएको छ। खास िरर िेरै आयोिनाहरु सिंामलत ि ैनरहेकाले ग्रामीण क्षरेका 
खा. पा. स. उ. स.ं, हरुको सिलीकरणमा तत्काल ध्यान परु् याउन ुपरेको छ। नेपाल 
सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई सेिा आयोिनाको प्रिािकारी तिुतमा, विकास र 
ब्यिस्थापनमा सक्षम तलु्याउन स्थातनय ससं्थाहरुलाई सिल पाने कुरा उच्ि प्राथममकता 
ददने छ। (उद्देश्य ७) 
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११. स्थातनय तनकायहरुको िबलीकरण: सािारणतया: स्थातनय तनकायहरुमा स्था. स्िा. शा. 
ऐन र तनयमािलीले खोिे िस्तो कायत प्रिािकारी र पयाततत ढंिले सपंादन िनत आिस्यक 
विज्ञता र सािनको अिाि छ। नेपाल सरकारले क्षेरित कृयाकलाप सिंन्त्िी योिना 
तिुतमा, पयतिेक्षण, सयंोिन र अनिुमनमा केन्त्रीय िमुमका तनिातह िनत सक्षम पानत 
स्थातनय तनकायहरुलाई सिल िनाउन ठोस उपायहरुको अिलभिन िने छ। (उद्देश्य ७) 

१२. क्षेत्रिि बबकाििा ि.ै ि. ि. को भमुिका भढाउने: नेपइल सरकारले क्षरेित विकाशमा, 
खास िरर सामाम्िक पररिालनको िमुमका तनिाउनमा, ि.ै स. स. को योिदानको कदर 
िरेको छ। तर क्षेरित तनकायहरुमा ि.ै स. स. को सलंग्नताको स्तर, कायतक्षेर र 
योिदानको आयोिनाका अन्त्य िततबिचिसिं सामन्त्िस्यतामा ठुलो अतंर रदह आएको 
छ,।नेपाल सरकारले सि ैक्षरेित तनकायहरुमा समान र तनम्श्ित न्त्यनुतम सलंग्नता रहने 
िरर क्षरेमा ि.ै स. स. को  िमुमका र म्िभमेिारी िढाउन थप कदम िाल्ने छ। (उद्देश्य 
७) 

१३. िेवा िरंचना तनिातणिा िहलिानी: खानेपानी तथा सरसफाई सेिालाई आिारितु मानविय 
आिस्यकताको रुपमा ग्रहण िरर नेपाल सरकारल ेबिित िार दशक देखख यस क्षरेमा 
आिारितु सेिाको लाचि नेपाल सरकारले ठुलो लिानी िरर सकेको छ। तर िन समदुायले 
ब्ययिार िहन िनत सक्ने ितत मलु्यमा आिरितु िन्त्दा माचथको स्तरको सेिा खोज्ने 
िरेका छन;् िुन उत्साहिनक रहेको कुरो बिितको प्रयोिले पमु्ष्ट्ट िरर सकेको छ। 
बिितको अनिुििाट सेिा स्तरको आिारमा नेपाल सरकारले बिमिन्त्न सहलिानीको 
बिकल्प अपनाउने छ। (उद्देश्य ८) 

१४. दििो िेवा प्रवाहको लाधि पयातप्ि िहिलू: सामान्त्यतया: खानेपानी तथा सरसफाई सेिाको 
महसलू अपयाततत हुने िरर तनिातरण िने प्रिमलत पररपाटीले िदात सितर तनममतत सेिा 
प्रणाली ददिो नहुने र उपिोक्तालाई प्रिाह िररने सेिामा प्रततकुल प्रिाि पारेको कुरो 
नेपाल सरकारल स्िीकार िदत छ। यस प्रकारको असिंत म्स्थततिाट मकु्त हुन नेपाल 
सरकारले ब्यािसातयक सेिा प्रदायकद्िारा तनरन्त्तर आिस्यक स्तरहको सिेा प्रिाह िनत 
मलने सि ैअग्रसरता प्रतत सकारात्मक रहने र तनममतत सेिा प्रणालीको ददिोपना िोखखममा 
पनत नददनाको लाचि सामदुातयक सेिा प्रदायकहरुलाई पयाततत महसलू तनिातरण िनत 
सहम्िकरण िने छ।(उद्देश्य ९) 
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१५. खानेपानी िेवा प्रवाहिा तनिी क्षते्रको िहभाधििा: सािारणतया खानेपानी आपरुतत 
नाफामलुक ब्यिसाय िएको कुरा काठमान्त्डौ उपत्यकामा आंमशक रुपमा खानेपानी 
आपतुत तमा िएको कमी परुा िनत तनिी क्षरेद्िारा सिंामलत नाफायकुत टैंकर सेिाहरुले 
देखाएको छ। यद्यवप यसले तनिी क्षेरले सहरी खानेपानी उपक्षरेमा लिानी िने केदह 
सिंाब्यता रहेको तफत  ईंचित िदत छ, तर तततनहरुलाई खानेपानी पिुातिार बिकास तथा सेिा 
सिंालनमा लिानी िनत उपयकु्त िातािरण सिृना िररएको छैन।तसतत नेपाल सरकारले 
क्षेरको विकासमा तनिी क्षेरको साझदेारीको सिंािना रहेको कुरा स्िीकार िदै सहरी 
खानेपानी सेिा प्रिाहमा तनिी क्षरेको सहिाचिताको लाचि उपयकु्त िातािरण सिृना िने 
छ।(उद्देश्य १०) 

१६. बैंक िथा बबविय ििंथाहरु िाफत ि क्षते्रिि लिानी: नेपाल सरकारले खानेपानी योिना 
तनमातणको लाचि स्थानीय तनकायको प्रत्याितुतमा स्याना तथा उददयमान निरहरुका खा. 
पा. स. उ. स.ं लाई न. बि. को. माफत त तनमातण लाितको ४५ % सभम ऋण मलन सक्ने 
तलु्याई सकेको छ।यस्तो पहलको सफलताको आिारमा, नेपाल सरकारले िैंक तथा बिवत्तय 
ससं्थाहरु माफत त खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरको बिकासको लाचि खा. पा. स. उ. स.ं, 
खा. पा. ब्य. िो., कंपनी तथा स्थानीय तनकायहरुलाई लिानी-ऋण उपलब्ि िराउन सहि 
िातािरण सिृना िने छ। (उद्देश्य १०) 

१७. क्षेत्रिि ििन्वय: नेपाल सरकारले क्षरेित समन्त्ियको बिषयलाई बिित कईयौ िषत देखख 
न ैिम्भिरता पिुतक मलदैं आएको छ।एक राष्ट्रीय सरसफाई तथा स्िास्र्थय तनदेसन सममतत 
(NSHSC) तथा एक एक राष्ट्रीय सरसफाई तथा स्िास्र्थय समन्त्िय सममतत (WASH 
CC) र केन्त्रीय, क्षेबरय, म्िल्ला, निररय तथा िा. बि. स. स्तरमा खानेपानी, सरसफाई 
तथा स्िाश्र्थय समन्त्िय सममततहरुको िठन ि ैसकेका छन।् क्षेरको समन्त्ियात्मक तथा 
सामन्त्िस्यात्मक रुपले बिकास तथा सामदुहक कायत सपंादन मलु्यांकन िनत दात ृर राम्ष्ट्रय 
सरोकारिालाहरु सम्भममलत एक क्षरेित सारोकार समहुको (SSG) पतन स्थापना िएको 
छ। यस प्रकारको पहलकदमीिाट  क्षेरित समन्त्ियमा आएको सिुारले उत्सादहत िएकोले 
नेपाल सरकारले पयाततत म्िभमेिारी साथ यी ससं्थाहरुलाई स्थातयत्ि ददएर सरु्दढ पानत ठोस 
कदम िाल्ने छ। (उद्देश्य ११) 

१८. िारोकार वालाहरुको स्पष्ट भमुिका िथा जिम्िवारी: खानेपानी तथा सरसफाई सेिा 
सरंिनामा नेपाल सरकारको अचिन रहने र उपिोक्ता ससं्था सिंालक रहने परभपराित 
ब्यिस्थाले सेिा प्रिाहको बिकास र उन्त्नततका लाचि समदुायलाई सरकारमा आचश्रत 
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िराएको छ।त्यस ैिरर स्थातनय स्िायत्त साशन ऐन र तनयमािलीले स्थानीय तनकायलाई 
ददएको िमुमका र म्िभमेिारीिाट पन्त्छ्याएको छ।तसथत नेपाल सरकारले आफ्ना तनकाय, 
स्थानीय तनकाय र उपिोक्ता ससं्थाहरुको बिि सेिा तथा सपंवत्तको स्िाममत्ि, सिंालन, 
बिकास र उन्त्नततको लाचि िमुमका र म्िभमेिाररको स्पष्ट्ट ककटान िने छ ।(उद्देश्य ११) 

१९. िेवा बबकाििा क्षेत्रब्ययापी कायतदिशा (approach): सेिा प्रिाहमा परभपराित अलपकालीन 
आयोिनामखुी कायतददशाको अनसुरणद्िारा नीततित सिंादको बिस्तार, एकै नीततको 
अनसुरण, साझा यथाथतपरक खित कायतक्रम, साझा अनिुमन सयंन्त्र, र अझै िढी 
समन्त्ियात्मक स्रोत प्रिाह र खररदमा सरकार, दातसृसं्था र सरोकारिालाहरुलाई एकै 
ठांउमा ल्याउन प्रिािकारर िएको पाईएको छैन।् यस्तो अभ्यासले पररमाणमा प्रयासमा 
दोहरोपना र दातसृसं्थाहरु तथा सारोकारिालाहरु बिि अस्िस्थ प्रततस्पिात देखा परेको 
छ।यस्तो कायतददशाले कुशल र ददिो सेिाप्रिाहमा प्रततकुल प्रिाि पारेको छ। यी 
कारणहरुले िदात नेपाल सरकारले कायतक्रम-आिाररत कायतददशाको आिारितु मशद्िान्त्त 
अनसुार सि ैतहमा खानेपानी, सरसफाई तथा स्िास्र्थय समन्त्िय सममततको दरो नेततृ्िमा 
क्षेरब्यापी कायतददशाको अनसुरण िने छ। (उद्देश्य ११) 

२०. िापन-बबन्ि ुस्थापन (benchmarking)  र कायत िपंािन अनिुिन: सहरी बिकास 
मन्त्रालयको क्षेरित क्षमता अबििदृ्चि ईकाईले तीस स्याना सहरहरुको खानेपानी सबुििा-
प्रणालीिाट प्रारभि िररएको मापन-बिन्त्द ुस्थापन र अनिुमन प्रिािकारी र उत्साहिदतक 
देखखएको छ। त्यसलैे िततमान प्रयासको िततलाई ततब्र पारर सि ैसहरी खानेपानी मापन-
बिन्त्द ुस्थापन र अनिुमन िने कायतलाई क्षेरमंा स्थाई स्िरुप ददईने छ। यो प्रकृयालाई 
ग्रामीण क्षेर लिायत सरसफाईमा समेत बिस्तार िररने छ। (उद्देश्य ११)             

२१. क्षेत्रििा अग्रणी तनकायको रुपिा खा. पा. ढ. तन. बब. को िबलीकरण: खा. पा. ढ. तन. 
बि. नेपाल सरकारको अग्रणी तनकाय तोककएको िएता पतन अग्रणी तनकायको िमुमकाको 
स्पष्ट्ट पररिाषाको अिािमा बििािले र्दढताका साथ अग्रणी िमुमका तनिातह िनत िने 
सकेको छैन। तसथत नेपाल सरकारकले खा. पा. ढ. तन. बि. लाई अग्रणी तनकायको 
िमुमका तनिातह िनत आिस्यक िमुमका पररिावषत िने छ र प्रिािकारी िमुमका तनिातह 
िनत सक्ने िरर यसलाई सिलीकरण िने छ। (उद्देश्य १२) 

२२. क्षेत्र तनयिन र िहिलू तनिातरण: खानेपानी तथा सरसफाई क्षेर अचिकतया तनयमन बिना 
िमल रहेको छ। िलस्रोत ऐन २०४९ अन्त्तितत िारी िररएको खानेपानी तनयमािली २०५५ 
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मात ृकाननूको मसममतताले िदात िातािरखणय, सामाम्िक, आचथतक, प्राविचिक र ससं्थाित 
िस्ता बिविि विषय समेटेको यो क्षरेका मदु्दाहरुलाई सिंोिन िनत अपयाततत देखखयको 
छ। बि. स. २०६३ मा स्थापना िररएको खानेपानी महसलू तनिातरण आयोिको अचिकार 
क्षेर पतन राष्ट्रीय स्तरमा महसलू तनिातरण र तनयमनको साटो ब्यािसातयक सेिा 
प्रदायकहरुको महसलू तनिातरण िनतमा मसममत छ। तसथत नेपाल सरकारले िातािरण 
सरंक्षण, उपिोक्ताको ब्यहोनत सक्ने मलु्यमा िणुस्तररय सेिा प्राम्ततको िाहनाको सरुक्षण 
र सरोकारिालाहरुको िमुमका र म्िभमेिारी पररिावषत िनत मौिुदा काननूी पररिेसलाई 
सरु्दढ िनत ठोस कदम िाल्ने छ। (उद्देश्य १२) 

 

९.० रणनीतिहरु                 

घोवषत नीततहरुको कायातन्त्ियन प्रिािकारी ढंिले अचि िढाउन सतुनम्श्ित िनतका लाचि प्रत्येक 
नीततका लाचि तनभनानसुारका रणनीततहरु पदहिान िररएका छन:्         

  

९.१ आिारभिु स्िरको िेवािा पहंूच:  

 तनभन िमोम्िमको रणनीतत अनसुरण िरर २०१७ सभम सिलैाई आिारितु स्तरको खानेपानी तथा 
सरसफाई सबुििामा पहंुि परु् याईने छ (उद्देश्य १): 

१. बि. स. २०१७ सभम सिलैाई आिारितु खानेपानी तथा सरसफाई सेिा परु् याउन सेिा न पिेुको 
िनसखं्यालाई सेिा परु् याउनमा प्राथममकताका साथ लिानी िररने छ। 

२. आिारितु स्तरको खानेपानी तथा सरसफाई सेिाको प्राििान दिुतम क्षेर र न्त्यनू आय िएका 
समदुायमा लक्षक्षत िररने छ। 

३. आिारितु स्तरको सेिा प्रातत िने समदुायले योिना तनमातण लाितमा न्त्यनूतम योिदान िनुत 
पने छ। 

४. आिारितु स्तरको सेिा प्रातत िने समदुयले सबुििाको सिंालन तथा ममतत सिंार िनत र 
ददिो सेिा सिुारु राख्न्न स्थानीय क्षमता िादहरको आिस्यक प्राविचिक सहयोि प्रदान िररने 
छ। 

५. न्त्यनु सिंालन तथा ममतत सिंार खित लाग्ने सरल प्राविचिक बिकल्पलाई प्राथममकता ददईने 
छ। 
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९.२ िेवा स्िरोन्नति: नेपाल सरकारले मौिुदा आिारितु खानेपानी तथा सरसफाई सेिा स्तरोन्त्नततको 
लाचि तनभनानसुारको रणनीतत अनसुरण िने छ। (उद्देश्य १): 

६. खानेपानी तथा सरसफाई सिेाको स्तरोन्त्नतत निरपालीका र िा. बि. स. हरुमा उददयमान 
ब्यापाररक केन्त्र र स्याना सहरहरु लक्षक्षत हुने छन।् 

७. निरपालीका िा िा. बि. स. लाई िनसखं्याको आयस्तर र ततने मनसायका आिारमा 
खानेपानी तथा सरसफाई सेिा िन्त्दोिस्तको लाचि आिारितु, मध्यम तठा उच्ि स्तर 
ईलाकामा बििािन िररने छ.। 

८. ब्यािसातयक आिारमा कायतरत निरपामलकाका सेिा प्रदायकहरुले सन ्२०२७ सभम आफ्नो 
मातहतको क्षरेका ईलाकाहरुमा तोककए िमोम्िमको स्तरको सेिा प्रदान िनुत पने छ.। 

९. निरपामलकाहरुका खानेपानी तथा सरसफाई उपिोक्ता ससं्थाहरुले सन ्२०२७ सभम खानेपानी 
सेिाको स्तरोन्त्नतत कम्भतमा मध्यम स्तरको िनुत पने छ (उद्देश्य १): 

१०. ब्यािसातयक आिारमा कायतरत निरपामलकाका सेिा प्रदायकहरुलाई आफ्नो क्षेरसिं िोडड़एका 
सेिा नपिेुका क्षरेहरुमा सेिा बिस्तार िनत र अन्त्य खानेपानी तथा सरसफाई उपिोक्ता 
ससं्थाहरुले सेिा परु् याई रहेका क्षरेका ईलाकाहरुमा तोककए िमोम्िम सेिा स्तरोन्त्नतत िनत 
प्रोत्सादहत िररने छ। 

११. खानेपानी तथा सरसफाई सिेा प्रदान कायतमा सलंग्न रहेका स्थातनय तनकायहरुले सन ्२०२७ 
सभम आफ्नो क्षेरका ईलाकाहरुमा तोककए िमोम्िम सेिा स्तरोन्त्नतत िनत पने छ। 

१२. अरु कुन ैसेिा प्रदायकलाई म्िभमा न ददईएको िएमा, स्थातनय स्थातनय तनकायहरुले सन ्
२०२७ सभम आफ्नो क्षेरका ईलाकाहरुमा तोककए िमोम्िम सेिा स्तरोन्त्नतत िनत पने छ। 

९.३ िचंालनिा नरहेका आयोिनाहरुको पनुस्थातपन: नेपाल सरकारले सिंालनमा नरहेका िा आंमसक 
सिंालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाई सरंिनाहरु को पनुस्थातपना िनत तनभन रणनीततहरु 
अपनाउने छ (उद्देश्य १): 

 १३. ग्राममण क्षेरमा सिंालनमा नरहेका िा आमंसक सिंालनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाई 
सेिा सरंिनाहरु आिारितु स्तरको सेिा प्रदान िने पनुस्थातपनालाई उच्ि प्राथममकता ददईने 
छ। 
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 १४. ब्यािसातयक आिारमा सिंामलत सेिा प्रदायकहरुले सन ्२०२७ सभम खानेपातन तथा सरसफाई 
सेिाको कुन ैिा सि ैसिंालनमा नरहेका िा आंमसक सिंालनमा रहेका िािको पनुस्थातपन िा 
पनुसिंालन िरर पणुत सिंालनमा ल्याई सक्न ुपने छ। 

 १५. पणुत िा आंमसक लाित उठततको आिारमा सिंालन िरर रहेका खा. पा. स. उ. स.ं हरुले सन ्
२०२७ सभम खानेपातन तथा सरसफाई सेिाको कुन ैिा सि ैसिंालनमा नरहेका िा आंमसक 
सिंालनमा रहेका िािको पनुस्थातपन िा पनुसिंालन िरर पणुत सिंालनमा ल्याई सक्न ुपने 
छ। 

 १६. सेिा सिंामलत िरर रहेका स्थातनय तनकायहरुले सन ्२०२७ सभम खानेपानी तथा सरसफाई 
सेिाको कुन ैिा सि ैसिंालनमा नरहेका िा आंमसक सिंालनमा रहेका िािको पनुस्थातपन िा 
पनुसिंालन िरर पणुत सिंालनमा ल्याई सक्न ुपने छ। 

९.४ तनणतय प्रकृयािा उपभोक्िा िहभाधििा: उपिोक्ताहरुलाई, विशषे िरर मदहला, िररि र 
मसमाम्न्त्तकृत समदुायहरुलाई, सि ैतहको तनणतय प्रकृयामा सहिािी हुन प्रोत्सादहत िररने छ। 
रणनऋततहरु तनभनानसुार हुने छन ्(उद् देश्य २): 

 १७. कायातन्त्ियन तनकाय तथा सिेा प्रदायकले मांि-आिाररत सेिा प्रदान िनतका लाचि महसलु 
तनिातरण समेत आयोिना तिुतमा, बिकास र सिंालन सि ैतहमा उपिोक्ता तथा सिंावित 
उपिोक्ताहरुसिंको परामशत प्रकृया पररमाितन िररने छ।  

 १८. उपिोक्ताहरु ले मौिदुा सेिा स्तर िारे िझु्न सकुन,् प्रविचि र सेिाको प्राथममकता पदहिान 
िनत सकुन, र ससुचुित तनणतय िनात योग्य हुनाका खाततर उपलब्ि प्रविचि र लाित िारे 
तमाम बिकल्पहरु प्रस्ततु िररयो सतन सतुनम्श्ित हुनाको लाचि पयाततत उपायहरुको अिलभिन 
िररने छ। 

 १९. खानेपानी तथा सरसफाई तिुतमा, बिकास, ब्यिस्थापन तथा ममतत सिंारका सि ैपक्षमा 
मदहलाहरुको सहिचितालाई अझै सरु्दढ पाररने छ। यसका लाचि कायतकाररणी सममततमा 
मदहलाहरुको सखं्या कभतीमा एक ततहाई हुने िरर िढाईने छ। कभतीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
सदस्य सचिि िा कोषाध्यक्ष मध्ये एक महत्िपणुत पद मदहलाले सभहाल्ने छन।् 

 २०. सेिा प्रदायकले महसलु तनिातरण प्रकृयामा पदहिान िररएका िररि तथा कमिोर िितसिं 
बिस्ततृ परामशत िनुत पने र ततनीहरुलाई महसलुमा सबुििा ददई ततनीहरुको िांसोलाई पयाततत 
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स्थान ददन ुपने छ। यसको सतुनम्श्ितताको लाचि सेिा प्रदायकले उपेक्षक्षत र िनिातत समदुाय 
मध्येिाट  कभतीमा एक िना कायतकारी सममततमा राख्नु पने छ। 

 २१. परुुषको पतन खानेपानी तथआ सरसफाई सेिािाट लािाम्न्त्ित हुन समान िमुमका रहने 
िएकोले ततनीहरुलाई पतन उचित मशक्षा र सिेतना कायतक्रमको माध्यमिाट घरायसी स्तरमा 
प्रिािकारी खानेपानी तथा सरसफाई ब्यिस्थापनको लाचि प्रोत्सादहत िररने छ। 

९.५ िबकैो िेवािा पहंुच: सिकैो खानेपानी तथा सरसफाई सेिामा समान पहंुि सतुनम्श्ित िनत तनभन 
िमोम्िमका रणनीततक उपायहरु अपनाईने छ उद्देश्य ३): 

 २२. सि ैआयोिना कायातन्त्ियन तनकाय तथा सेिा प्रदायकहरुले िररि तथा मसमाम्न्त्तकृत 
िनतालाई खास सबुििा उपलब्ि िराउन िररि समदुाय तथा फोहर र अनाचिकृत िस्तीहरुको 
पयाततत पदहिान हुने िरर सामाम्िक नक्सांकन तयार िनुत पने छ ताकक तततनहरु खानेपानी 
तथा सरसफाई सेिासिं आिद्ि हुन र आिद्ि रदह रहन सकुन।् 

 २३. मदहला, छारा तथा साररररक िुनौती िएका ब्यम्क्त मरैी साितितनक र विद्यालय सौिालयको 
पयाततत ब्यिस्था िररने छ।  

 २४. सतु्केरी र रिस्िला िएका मदहला तथा हरुलाई घरायसी तथा साितितनक खानेपानी तथा 
सरसफाई सबुििाको प्रयोि िनतिाट िचंित िरर सामाम्िक िेदिाि तनमुतल िनत प्रिािकारी 
सामाम्िक मशक्षा कायतक्रम सिंालन िररने छ। 

९.६ खानेपानीका स्रोिहरुको िरंक्षण र िबंितन: तनभन रणनीततहरु अनसुरण िरर खानेपानी सेिाका 
स्रोतहरुको सरंक्षण र सिंितनका उपयकु्त उपायहरु हिलिंन िररने छ (उद्देश्य ४):  

 २५. परुातन तथा ऐततहामसक ढंुिे िारा, कंुिा, ईनार, पोखरी, ईत्यादद िस्ता पानीका स्रोतहरुलाई 
मनोरन्त्िनात्मक तथा सौन्त्दयातत्मक उद्देश्यका लाचि उपयोि तथा सरंक्षण िनत प्रोत्सादहत 
िररने छ। यस्ता पानीका स्रोतहरु खानेपानी अपयाततत िएका सहर तथा निरहरुमा अपिाद 
स्िरुप सहयोिी स्रोतका रुपमा िलािार क्षेरको पयाततत सरंक्षण र पानीको प्रशोिन सदहत 
उपयोि िनत ददईने छ। 

 २६. खानेपानीका सतह तथा िमुमित पानीका स्रोतहरुको प्रिावित िलािार क्षरे पररिावषत िररने 
छ र सेिा प्रदायकलाई पानीको िणुस्तर र पररमाण कायम राख्न्न िलािार क्षेरको सरंक्षण र 
सिंितन िनत म्िभमेिार िराईने छ।   
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९.७ फोहरपानीबाट ििह िथा भमुििि िलस्रोि प्रिषुण तनवारण: तनभनानसुारका रणनीततको 
कायातन्त्ियनिाट फोहरपानी ब्यिस्थापनमा सिुार िरर िरणिद्ि रुपमा फोहरपानीिाट हुने सतह 
तथा िमुमित िलस्रोतको प्रदषुण रोक्न उचित उपाय अपनाईने छ (उद्देश्य ५): 

 २७. नेपाल सरकारले पानीका प्रकृततक स्रोत तथा कृवष योग्य िमुममा ममसाईने सि ैप्रकारका 
फोहरपानीको िणुस्तर मानक तनरिारण िने छ। तनिातररत मानक  सतह तथा िमुमित 
िलस्रोतको प्रदषुणको िाम्भियतताको आिारमा प्राथममकता तनिातरण िरर लाि ुिररने छ। 

 २८. फोहर पानी उपयकु्त प्रशोिन पश्िात सतह स्रोतमा ममसाउन ुिन्त्दा कृवष योग्य िमुममा 
तनकास िनत प्राथममकता ददईने छ। 

     २९. अस्पताल, ब्यािसातयक ससं्था तथा उद्योिहरुल ेफोहरपानी साितितनक ढलमा ममसाउदा 
फोहरपानीको िणुस्तर िमोम्िम प्रशोिन िनुत पने छ। 

९.८ वािाबरण िरंक्षण काननूको पालना: नेपाल सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई आयोिनाहरुको 
तनमातण तथा सिंालन िदात िातािरखणय काननूहरुको पणुत पालना ियको सतुनम्श्ित िनत ठोस 
उपायहरुको अिलभिन िने छ। त्यसका लाचि तनभन रणनीततहरु मलईने छ (उद्देश्य ५)। 

 ३०. सि ैखानेपानी तथा सरसउई आयोिना तनमातण तथा सिंालन िरणमा िातािरण प्रतत 
िािरुकता तथा िातािरण तनयम पालनाको अनिुमन कायतक्रम अतनिायत िररने छ। 

 ३१. सहरी क्षेरका खानेपानी तथा सरसफाई विकास योिना सिंम्न्त्ित निर तथा सहरको 
िातािरखणय विकास योिनाले तनदेमसत िरे अनसुार िररने छ। 

 ३२. खानेपानी तथा सरसफफाई पेशाकमी र प्राविचिकहरुलाई िातािरखणय काननूका प्राििानहरु 
प्रतत सिेंदनशील िनाईने छ र क्षेरित तनकायहरुमा तनमातण तथा सिंालन िदात न्त्यनूतम 
प्रततकुल िातािरखणय प्रिाि पने िरर आयोिनाको तिुतमा र डडिाईन िने क्षमताको विकाश 
िररने छ। 

 ३३. क्षेरित तनकायहरुमा प्रिमलत काननू िमोम्िम प्रारम्भिक िातािरखणय पररक्षण र िातािरण 
प्रिाि मलु्यांकन िनत आिश्यक क्षमताको विकास िररने छ। 

 ३४. डडिाईन िररयका सेिा सरंिनाको तनमातण र सिंालन िदात प्रततकुल िातािरखणय प्रिाि 
न्त्यनूतम हुने कुराको सतुनम्श्ित िनत मौिदुा डडिाईन तनदेमशकाहरु पनुरािलोकन र 
अध्यािचिक िररने छ। 
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९.९ लािि-प्रभावकारी िथा ब्यययभार बहन यो्य बकैजपपक प्रववधि उपयोि: यद्यवप सिंै औद्योचिक 
राष्ट्रको मापदण्ड अनकुुल नहोस तर  लाित-प्रिािकारी तथा ब्ययिार िहन योग्य िकैम्ल्पक 
प्रविचि उपयोिलाई प्रिितन िररने छ (उद्देश्य ६)। 

 ३५. िढी पानी पने िौिोमलक क्षरे र िलनिल्तीमा रहेका प्रविचििाट खानेपानी सिंि निएका 
स्थानहरुमा घरको छानािाट िषातत ेपानी सकंलन प्रविचिको प्रिितन िररने छ। 

 ३६. सखु्खा याममा ससाना खोला र नदीहरुमा पानी सकु्ने हंुदा समदुायलाऐ पानी आपतुत त िनत िषात 
यामको प्रिुर पानीलाई िभमा िनत कृततम ताल तथा पोखरीहरु बिकमसत िने तफत  बििार 
परु् याईने छ। 

 ३७. सिंि िएमा मध्य पहाड़ी िेि र दक्षक्षणी पहाड़ी फें दमा खानेपानी प्रणालीको डडिाईन 
अचिकांस पानी सतह श्रोतिाट र अपिु पानी िमुमित श्रोतिाट आपतुत त िने िरर दिु ैसतहित 
र िमुमित पानीको श्रोतको आिारमा िररने छ। 

 ३८. प्रदवुषत खानेपानी वपउनाले पानीिन्त्य रोििाट असरुक्षक्षत िरैहेका ग्राममण समदुायमा सरुक्षक्षत 
खानेपानीको िन्त्दोिस्त नहंुदा सभम घामिाट र पानी उमालेर रोिाणुनासन िने िस्ता अत्यतं 
कम खचितला  घरायसी खानेपानी प्रशोिन विचिको प्रिितन िररने छ। 

 ३९. विशषे िरर ग्राममण क्षरेमा वपसािमा तनदहत उच्ि पौम्ष्ट्टक तत्िलाई कृवष मलको रुपमा 
प्रयोिको लाचि पनुप्रातम्तत िनत पयातिरण-मरैी िपीको प्रिितन िररने छ। 

 ४०. स्याना सहर र ठुला सहर तथा महानिरका उपनिरहरुमा परभपराित ढलतनकास प्रणालीको 
सटटा स्थलित सरसफाई प्रणालीिाट तनसतृ हुने प्रदवुषत पानी ििाउन स्याना ढल र ररडिेड 
िस्ता कम खचितला ढल प्रशोिन विचिलाई उच्ि प्राथममकता ददईने छ। 

 ४१. सस्तो मलु्यमा िग्िा उपलब्ि िएमा परभपराित प्रविचिको सटटा ढल प्रशोिन पोखरी 
(waste stabilization pond) िस्ता प्राकृततक प्रकृयामा आिाररत ढल प्रशोिन विचिलाई 
प्राथममकता ददईने छ। 

 ४२. महंिो िग्िाको मलु्य हुने घना िस्ती िएका निर तथा महानिरहरुमा विकेम्न्त्रकृत याम्न्त्रक 
पकेैि प्रशोिन सयंन्त्रको उपयोि िररने छ। 
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९.१० स्थातनय िसं्थाहरुको क्षििा िदुृढ़ पाने: नेपाल सरकारले प्रिािकारी ढंिले खानेपानी तथा 
सरसफाई आयोिनाको तिुतमा, विकास तथा ब्यिस्थापन िने क्षमता अमििदृ्चि िनत स्थातनय 
तनकायहरुलाई सरु्दढ पाने छ। 

 ४३. खानेपानीको विकास, ब्यिस्थापन तथा सिंालनका मल ने. खा. पा. स.ं सिंामलत सहरहरुलाई 
नञां स्थातनय खा. पा. ब्य. िो. लाई हस्तानान्त्तरण िने ससं्थाित सिुारका प्रकृयाललाई थप 
ईच्छुक सहर तथा महानिरहरुमा विस्तार िररने छ। िोडतहरुलाई आिस्यक आचथतक तथा 
प्राविचिक सहयोि िरर टेिा पयुातईतने छ। 

 ४४. ससं्थाित सिुार को प्रकृया प्रारभि िएको िएको दशकको पतछल्ला िषतदेखख न ैने. खा. पा. 
स.ं का निरहरु तनकट िविष्ट्यमा िोडतमा साररने अनमुानमा सरकारी र दात ृतनकायहरुको 
आचथतक सहयोिमा ब्यापक कटौती िररएको छ। नेपाल सरकारलाई आचथतक सहायताको 
कटौतीका कारणले ससं्थानका सहरहरुमा अन्त्यायपणुत तिरले सेिा प्रिाह प्रिावित िएको 
महससू िएको छ। नेपाल सरकारले ससं्थानले आफ्नो सहरहरुमा आिस्यक स्तरको सेिाप्रिाह 
िनत सक्षम हुनेिरर पयाततत आचथतक सहयोि प्रातत िरोस िन्त्ने कुराम सतुनम्श्ित िने छ।   
को  दो छ। 

 ४५. ने. खा. पा. स.ं का सहरहरु नञां िोडतमा सरर िाने क्रम सिं ैससं्थानको कायतक्षेर ददनानदुदन 
घटदो क्रममा रहेकोले यसलाई खा. पा. ब्य. िोडत लिायत अन्त्य तनकायको स्िाममत्िमा रहेका 
सेिा प्रणाली ब्यिस्थापन करारमा सेिा सिंालन िनत सक्ने तनकायमा पररिततन िररने छ। 

 ४६. सरकारी-तनिी साझेदारीको आिारमा काठमान्त्डौ उपत्यकाका सहरहरुको खानेपानी तथा 
ढलतनकास सेिा सिंालन िनत र सिुार कायतहरु कायातन्त्ियन िनत स्थावपत कंपनी का. उ. खा. 
मल. को सेिाप्रिाहन क्षमता बिितका सकं्रमणकालीन सरकारहरुको न्त्यनु रािनतैतक सहयोिका 
कारणले स्थापना िएदेखख न ैकमिोर हुदै िएको छ। तर अि रािनतैतक पररम्स्थतत िढी 
म्स्थर ि ैसकेकोले यसको सि ैिन्त्दा ठुलो दहस्सेदारको हैमसयतमा अन्त्य दहस्सेदारहरु समेतको 
सहयोिमा का. उ. खा. मल. को क्षमता पनुस्थातपन र ससक्त पानत ठोस उपायहरु अपनाईने 
ि। 

 ४७. नञां सिंठनमा आफ्नो िवृत्त विकास र सेिा तनितृत सबुििा प्रततको चिन्त्ताले िदात ने. खा. पा. 
स.ं का कमतिारी सिंठनहरु ससं्थाित सिुारका पक्षपाती नरहेको देखा परेका छन।् नेपाल 
सरकारले ती कमतिारीहरुलाई न्त्यायोचित िवृत्त विकास हुनेमा आस्िस्त पानत र सेिा तनितृत 
सबुििाको पणुत सरुक्षा सतुनम्श्ित िनत उचित उपायहरु अपनाउने छ। 
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 ४८. खानेपानी तथा सरसफाई सपंवत्तको स्िामीको रुपमा पररिावषत अचिकार र म्िभमेिारीका साथ 
उपिोक्ताहरुलाई सेिाप्रिाह िनत स्ितन्त्र र स्िायत्त रदह सिुारात्मक कायत अतघ िढाउन सक्न े
िरर खानेपानी उपिोक्ता ससं्थाहरुको ििैातनक म्स्थतत मिितु पाररने छ।  

 ४९. खानेपातन ब्यिस्थापन िोडत ऐनको प्राििान िमोम्िम उपिोक्तालाई स्ितन्त्रता र स्िायत्तता 
पिुतक सेिा प्रिाह िनत ससं्थाित क्षमता सरु्दढ पानत खानेपानी उपिोक्ता ससं्थाहरुलाई 
प्रोत्सादहत िररने छ। 

 ५०.  आचथतक अनदुान सहयोि उपलब्ि िराउन र ि.ै स. स. तथा परामशतदाता ससं्थाहरु माफत त 
कायातन्त्ियन सहयोि उपलब्ि िराउन उपिोक्ता आफैिाट सिंामलत खानेपानी तथा सरसफाई 
आयोिनाको प्रिितन िनत ग्राममण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास सममततलाई सरकारको 
एक स्थाई तनकाय िनाईने छ। 

 ५१. ग्राममण खानेपानी उपिोक्ता ससं्थाहरुको खानेपानी तथा सरसफाई आयोिनाको तिुतमा, 
कायातन्त्ियन तथा सिंालन क्षमता िढाईदै लचिने छ। खानेपानी तथा सरसफाई डडमििन र 
सिडडमििन कायातलयहरुको िमुमका आयोिनाको तिुतमा, कायातन्त्ियन तथा सिंालनमा 
समदुायलाई प्राविचिक सहयोि िरर सहम्िकरण िनेमा केम्न्त्रत िराउदै लचिने छ। 

 ५२. आफ्नो क्षरेाचिकार र कायातदेश अनसुार सेिग्राहीलाई सेिा ददन सक्ने िरर सिेा 
सिंालकहरुलाई सहयोि र सहम्िकरण िनत स्थातनय प्रसाशतनक, सरुक्षा तथा विकाससिंद्ि 
तनकायहरुलाई अमिमखु िररने छन।् 

९.११ स्थातनय क्षििा िदुृढ़ीकरण: क्षेरित विकास कृयाकलाप सिंन्त्िी योिनाको तिुतमा, सपुररिेक्षण, 
सयंोिन र अनिुमनमा केम्न्त्रय िमुमका तनिातह िनत स्थातनय तनकायहरुलाई सरु्दढ पानत नेपाल 
सरकारल ेठोस उपायहरु अपनाउने छ (उद्देश्य ७)। 

 ५३. स्थातनय तनकायको योिनामा समािेस एको विकास कायतक्रम मार कायातन्त्ियन िने नीतत 
कढाईका साथ पालना िररने छ.। 

 ५४. खानेपानी तथा सरसफाई आयोिना तिुतमा र डडिाईन िदात सिंम्न्त्ित िा. वि. स. र 
निरपमलकाहरुको आिस्यकता प्रततविम्भित िराउनाका लाचि ती तनकायहरुसिं पयाततत परामशत 
िररने छ। 
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 ५५. क्षेरित विकास तनकायहरुल ेसिंम्न्त्ित िा. वि. स. र निरपमलकाहरुलाई खानेपानी तथा 
सरसफाई योिनाका डडिाईन र ड्राईंि, तथा लाित अनमुान तथा प्रततिेदनका प्रततहरु सदहत  
सि ैप्रासचंिक िानकारीहरु उपलब्ि िराउने छन।् 

 ५६. क्षेरित विकास तनकायहरुल ेसिंम्न्त्ित म्ि. वि. स., िा. वि. स. र निरपमलकाहरुलाई 
आिचिक सममक्षा िठैकहरुमा आफ्नो कायतक्रमको आचथतक र िौततक प्रितत प्रततिेदन प्रस्ततु 
िनुत पने छ। 

 ५७. सिंम्न्त्ित म्ि. वि. स., िा. वि. स. र निरपमलकाहरुले अनिुमन र मलु्याङ्कन िनत तथा 
आयोिनाका प्रिततमा िािा पारर रहेका सामाम्िक र िातािरखणय समस्या र मदु्दाहरुको 
समािान िनत आयोिना स्थलको आिचिक अिलोकन िनुत पने छ।  

 ५८.  क्षेरित विकास तनकायहरुिाट सिंम्न्त्ित म्ि. वि. स., िा. वि. स. र निरपमलकाहरुलाई सेिा 
प्रदायक िा तनिी क्षरेका सिंालकहरु सिं िररएको ब्यिस्थापन करारको एक प्रतत उपलब्ि 
िराईने छन।् 

 ५९.  सेिा प्रदायक िा तनिी क्षरेका सिंालकहरुले सिंम्न्त्ित सिंम्न्त्ित म्ि. वि. स., िा. वि. स. र 
निरपमलकाहरुले अनिुमन र मलु्याङ्कन िनत तथा आयोिनाका प्रिततमा िािा पारर रहेका 
सामाम्िक र िातािरखणय समस्या र मदु्दाहरुको समािान िनत आयोिना स्थलको आिचिक 
अिलोकन िनुत पने छ। आिचिक सममक्षाको लाचि सिंालन प्रततिेदन उपलब्ि िराउने छन।् 

 ६०.  सिंम्न्त्ित म्ि. वि. स., िा. वि. स. र निरपमलकाहरुले सेिा सिंालनको अनिुमन र 
मलु्याङ्कन िनत तथा सेिा सिंालन सभिन्त्िी समस्या र मदु्दाहरु को समािानमा सहयोि 
िनत सेिा स्थलको आिचिक अिलोकन िनुत पने छ। 

 ६१. म्ि. वि. स., िा. वि. स. र निरपमलकाहरुल े“पणुत सरसफाई” प्राम्ततका लाचि समयिद्ि 
योिना तिुतमा र कायातन्त्ियन िनत र आफ्नो क्षेरलाई “ददशा वपसाि मकु्त” क्षेर घोषणा िनत 
िरर आएको प्रोत्साहन र समथतनलाई ततब्र पाररने छ।  

९.१२ क्षेत्रिि ववकाििा ि.ै ि. ि. को भमुिका वदृ्धि: नेपाल सरकारले खानेपानी तथा सरसफाई 
विकासमा ि.ै स. स. को िमुमका अझै िदृ्चि िनत कदम िाल्ने छ (उद्देश्य ७)। 
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 ६२. आयोिनाको तिुतमा, विकास र सिंालनका िरणहरुमा सामाम्िक-आचथतक मापन-बिन्त्द ु
स्थापना सिेक्षण, सरसफाई स्िास्र्थय विज्ञान प्रिितन, तथा सामाम्िक पररिालन कायतमा ि.ै 
स. स. को सलंग्नता अतनिायत िराईने छ। 

 ६३. आयोिना सपंन्त्न िए पश्िात आयोिनाको ददिोपना र आयोिनािाट प्रातत लािको 
अनिुमनको लाचि ि.ै स. स. समदुायमा आिचिक रुपमा पररिालन िररने छ। 

 ६४. सरकारी िा स्थातनय तनकायको अनदुानमा सिंामलत स्याना आयोिनाहरु कायातन्त्ियनमा 
समसुायलाई सहयोि िनत ि.ै स. स. पररिालन िररने छ। 

९.१३ िेवा प्रबन्ि ििात लािि-खचत ब्ययहोररने बबकपपहरु: नेपाल सरकारले समदुायको मांि िरेको 
सेिास्तर िमोम्िम लाित खितको सरकार, स्थातनय तनकाय र समदुायले ब्यहोने विमिन्त्न 
अनपुातको ब्यिस्था िने छ (उद्देशय ८)। 

 ६५. नेपाल सरकारले आिरितु सेिा स्तरको खानेपानी तथा सरसफाई आयोिना तनमातण खितको 
८० देखख ९० प्रततसत उपलब्ि िराउने कायतलाई तनरन्त्तरता ददने छ। ब्ययिार िहन क्षमताको 
आिारमा higher level, सकेमा निद रुपमा, उपिोक्ता समदुायिाट योिदान िररने छ। 

 ६६. नेपाल सरकारले आिरितु िन्त्दा माचथको सेिा स्तरको खानेपानी आयोिना तनमातण खितको 
८० देखख ९० प्रततसत उपलब्ि िराउने कायतलाई तनरन्त्तरता ददने छ। ब्ययिार िहन क्षमताको 
आिारमा तनमातण खितको िांकी ४० देखख ५० प्रततशत उपिोक्ता समदुायिाट योिदान िररने 
छ, िस मध्ये ५ देखख १० प्रततशत शरुु म ैनिद योिदान र िांकी ३० देखख ४५ प्रततशत 
अन्त्य मध्यस्थ विवत्तय ससं्थाको माफत त उपलब्ि िराईने छ। 

 ६७. नेपाल सरकारले सामान्त्यतया ब्यापाररक आिारमा सिंालन िरर रहेका खानेपानी सेिा 
प्रदायकलाई खानेपानी आयोिना तनमातणका लाचि रकम योिदान िने छैन।् 

 ६८. नेपाल सरकारले आिारितु िन्त्दा िढी सेिा स्तरका सरसफाई आयोिनाका तनमातण खितको 
७० देखख ८० प्रततशत रकम उपलब्ि िराउने छ। तनमातण खितको िाकंी २० देखख ३० प्रततशत 
रकम स्थातनय तनकाय र िरै-ब्यापाररक सेिा प्रदायकले उपलब्ि िराउन ुपने छ। 

 ६९. नेपाल सरकारले ब्यापाररक सेिा प्रदायकलाई आिारितु िन्त्दा िढी सेिा स्तरका सरसफाई 
आयोिनाको तनमातण खितको २० देखख ३० प्रततशत रकम अनदुान स्िरुप उपलब्ि िराउने छ। 
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 ७०. अन्त्यथा सहमतत िएकोमा िाहेक, ब्यापाररक सेिा प्रदायकको सेिा क्षेरमा स्थातनय तनकायको 
सरसफाई सभिन्त्िी आयोिनामा िएको लिानी अनदुानको रुपमा मलईने छ। 

९.१४ दििो िेवा प्रवाहको लाधि पयातप्ि िहिलू: नेपाल सरकारले सेिा प्रदायकलाई ददिो सेिा प्रिाहको 
लाचि आिस्यक पयाततत स्तरमा महसलू तनिातरण िनत समथतन र सहम्िकरण िने छ (उद्देश्य ९)। 

 ७१. खा. पा. म. तन. आयोिलाई देशब्यापी रुपमा पारदशी मापदण्ड र ब्यापाररक सेिा 
प्रदायकहरुका लाचि ब्यापाररक मसद्िान्त्तका आिारमा खानेपानी तथा सरसफाई महसलू 
स्िीकृत िनत सक्ने िराईने छ। 

 ७२. खा. पा. म. तन. आयोिलाई देशब्यापी रुपमा पारदशी मापदण्ड र िरै-ब्यापाररक तर पणुत िा 
आंमशक लाित उठतीको आिारमा खानेपानी तथा सरसफाई महसलू स्िीकृत िनत सक्ने 
िराईने छ। महसलू ऋण िएमा सो असलूी, माल-सामग्री िदली खित तथा ममतत र सिंालन 
खितको लाचि पगु्ने हुन ुपदतछ। 

 ७३. समदुायिाट दंिामलत खानेपानी तथा सरसफाई सेिाका खा. पा. उ. तथा स. स.ं द्िारा माल-
सामग्री िदली खित तथा ममतत र सिंालन खितको लाचि पगु्ने िरर महसलु तनिातरण िनतमा 
सहम्िकरण िररने छ। 

 ७४. सि ैसेिा प्रदायकहरुले लक्षक्षत िररि तथा मसमाम्न्त्तकृत समदुायका लाचि सहुमलयत महसलू 
दर तनरिारण िनुत पने छ। सेिा प्रदायकले ब्यहोनुत पने नोक्सानी अन्त्य उपिोक्ताले ततने 
महसलू माफत त उठाउन ददईने छ। 

 ९.१५ िेवा प्रवाहिा तनिी क्षेत्रको िहभाधििा: नेपाल सरकारले सहरीका साथै ग्रामीण खानेपानी तथा 
सरसफाई सेिा प्रिाहमा तनिी क्षरेको सहिाचिता िराउनाका लाचि उपयकु्त िातािरण मसितना िने 
छ (उद्देश्य १०)। 

  ७५. निरपामलका, िा. बि. स. तथा खा. पा. उ. स. ससं्था हरुलाई सेिा ब्यिस्थापन करार अतंितत 
सिंालन िराउन र ममतत सिंार कायत िाह्य-स्रोतिाट िराउन प्रोत्सादहत र सहम्िकरण िररने 
छ। 

 ७६. निरपामलका, िा. बि. स. तथा खा. पा. उ. स. ससं्था हरुलाई खानेपानी तथा सरसफाई सेिा 
पिुातिार विकासमा लिानीमा तनिी क्षेरको सहिाचिता िराउन प्रोत्सादहत र सहम्िकरण िररने 
छ। 
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 ९.१६ बैंक िथा ववविय िसं्थाहरु िाफत ि ववि पररचालन: नेपाल सरकारले स्थातनय तनकाय, खा. पा. उ. 
स. ससं्था, ससं्थान, तथा कंपनीहरुलाई खानेपानी तथा सरसफाई क्षरेको विकासमा िैंक तथा 
विवत्तय ससं्थानहरुले ऋण लिानी उपलब्ि सक्ने िातािरण िनाउने छ (उद्देश्य १०)। 

  ७७. खा. पा. उ. स. ससं्था ले खानेपानी तथा सरसफाई पिुातिारमा लिानीको परैु िा आंमशक ऋण 
मलन िाहेमा स्थातनय तनकायले िमानी िमस ददन सक्ने काननूी आिार उपलब्ि िराईने छ। 

  ७८. खा. पा. ब्य. िोडतहरुलाई  ले खानेपानी तथा सरसफाई पिुातिारमा लिानीको परैु िा आंमशक 
ऋण मलन िाहेमा आफ्नो िल र अिल सपंवत्त ऋणको लाचि चितो राख्न सक्ने काननूी आिार 
उपलब्ि िराईने छ। 

 ९.१७ क्षेत्रिि ििन्वय: नेपाल सरकारले बिमिन्त्न तहमा स्थावपत समन्त्िय सममततहरुलाई सरु्दढ िने र 
ततनलाई क्षेरको स्थाई ससं्था िनाउने छ (उद्देश्य ११)। 

  ७९. राम्ष्ट्रय, क्षबेरय, म्िल्ला तथा स्थातनय स्तरका खानेपानी, सरसफाई तथा स्िक्षता समन्त्िय 
सममतत (WASH CC) हरुको िमुमका तथा म्िभमेिारीका पररिावषत िरर स्थातयत्ि ददन 
काननूी ब्यिस्था िररने छ।  

  ८०. राष्ट्रिय सरसफाई तथा स्वक्षता मार्ग निरे्दसि सनमनत (NSHC) तथा राष्ट्रिय सरसफाई तथा 

स्वक्षता समन्वय सनमनत (NSHCC) लाई नयिीहरुको खािपेािी तथा सरसफाई उपक्षते्रकोको 
समन्वयात्मक भनुमकालाई उचित प्रनतनवष्ट्ित र्िग पिुिा गमाकरण र्रर क्रमश: राष्ट्रिय 
खािपेािी, सरसफाई तथा स्वक्षता मार्ग निरे्दसि सनमनत (NWASHSC) र राष्ट्रिय खािपेािी, 
सरसफाई तथा स्वक्षता समन्वय सनमनत (NWASH CC) राचखि ेछ। 

  ८१. खानेपानी, सरसफाई तथा स्िक्षता समन्त्िय सममतत (WASH CC) हरु क्षते्रकोर्त नवकास र 
सिंालिको एकनत्रकोत र समष्ट्न्वकृत योजिा तज ुगमा र्िग र क्षते्रकोर्त निकास र सिंालि 
कृयाकलाप हरुको अिरु्मि र मलु्ाकंि र्िग म्ि. वि. स., िा. वि. स. तथा 
निरपामलकाहरुको बिस्ताररत अिंको रुपमा काम िने छन।् 

  ८२. खा. पा. उ. स. सममततहरुको महासघंको महत्ि र क्षमताको सभमान िदै पारदशी, 
ििाफदेदहता पणुत र प्रिािकारी सेिा प्रिाह िनत महासघंको िमुमकालाई सरु्दढ पाररने छ। 

  ८३. आिारितु तहमा िा. वि. स. तथा निरपामलकाका खानेपानी, सरसफाई तथा स्िक्षता 
समन्त्िय सममतत (WASH CCs) स्थावपत र सरु्दढ िराई ततनीहरुको खानेपानी, सरसफाई 
तथा स्िच्छता योिना तिुतमालाई म्िल्ला खानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता (WASH) 
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योिनाको रुप ददन म्िल्ला खानेपानी, सरसफाई तथा स्िक्षता समन्त्िय सममतत (D WASH 
CCs) हरुलाई आिस्यक स्रोत सािन उपलब्ि िराईने छ। 

 ९.१८ िरोकारवालाहरु को अधिक स्पष्ट भमुिका र जिम्िेवारी: नेपाल सरकारले सपंवत्तको स्िाममत्ि, 
सिंालन म्िभमेिारी सेिाको विकास र सिुारमा आफ्नो तनकाय, स्थातनय तनकाय तथा खा. पा. उ. 
स. ससं्थाहरु बििको िमुमका र म्िभमेिारी अझै िढी स्पष्ट्ट पाने छ (उद्देश्य ११)। 

     ८४. सरकारी स्रोतिाट तनममतत खानेपानी प्रणालीहरुहरुको स्िाममत्ि सिंचंित निरपामलका र िा. वि. 
स. हरुलाई हस्तान्त्तरण िररने र सेिा सिंालनको म्िभमेिारी खा. पा. उ. स. स.ं लाई ददईने 
प्रिलनलाई तनरन्त्तरता ददईने छ। 

   ८५. सरकारी स्रोतिाट तनममतत सरसफाई र ढल प्रणालीहरुहरुको स्िाममत्ि सिंचंित निरपामलका र 
िा. वि. स. हरुलाई सिंालन म्िभमेिारीका साथ हस्तान्त्तरण िररने छ। 

   ८६. नेपाल सरकारका क्षेरित तनकायहरुले सिंाब्यता अध्यन; प्राविचिक प्रारुप, नक्सा, लाित 
ईष्ट्टीमेट तथा िोलपर तयार पाने; विकास तनमातणको सपुररिेक्षण तथा सेिा सिंालनको 
अनिुमन कायतमा खा. पा. उ. स. स.ं लाई प्राविचिक सहयोि पिुाउने छन।् 

 ९.१९ िेवा प्रवाहको लाधि क्षते्रब्ययापी कायतदिशा (SWAp): नेपाल सरकारले सि ैतहका खानेपानी, 
सरसफाई तथा स्िक्षता समन्त्िय सममतत (WASH CCs) माफत त कायतक्रम-आिाररत कायतददशा 
(PBAp) को मशद्िान्त्तमा आिाररत सेिा प्रिाहको लाचि क्षरेब्यापी कायतददशा अनसुरण िरर दरो 
नेततृ्ि प्रदान िने छ (उद्देश्य ११)। 

  ८७. सि ैतहका खानेपानी, सरसफाई तथा स्िक्षता समन्त्िय सममतत (WASH CCs) हरुलाई सि ै
सारोकारिालाहरुलाई एक मार, विस्ततृ र समम्न्त्ित कायतक्रम र ििेट सरंिना तयार पानत; 
कायतक्रम स्तरमा समान सिूकांकको आिारमा कायत सपंादन अनिुमन तथा मलु्यांकन िनत; 
तथा समान प्रततिेदन प्रकृया अनशुरण िनत साझा िरातल प्रदान िने काम ददईने छ। 

 ८८. सरूुमा नेपाल सरकारले नमनुा स्िरुप केदह म्िल्लामा क्षेरब्यापी कायतददशाका आिारमा 
कायतक्रम र ििटे तिुतमा लाि ुिरर ५ िषतको समय सीमा मिर सि ैम्िल्लामा बिस्तार िने 
छ। 
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  ८९. आयोिना-आिाररत कायत ददशािाट कायतक्रम-आिाररत कायतददशा तफत को सरकारी अग्रसरतालाई 
दातसृसं्थाहरुको समथतन मलन र ततनको सहयोिलाई त्यस ैअनकुुल पररछालन िनत िभिीर 
प्रयासहरु िररने छ। 

 ९.२० िापन-बबन्ि ुस्थापन (benchmarking)  र कायत िपंािन अनिुिन: मापन-बिन्त्द ुस्थापन 
(benchmarking)  र कायत सपंादन अनिुमन कायतको िततमान प्रयासहरुलाई ततब्रता ददई क्षेरित 
अनिुमन प्रकृयालाई स्थाई स्िरुप प्रदान िररने छ (उद्देश्य ११)। 

  ९०. निरपालीका तथा स्याना र उददयमान निरहरुमा सेिा प्रदान िरर रहेका सहरी खानेपानी 
सेिाहरुको मापन-बिन्त्द ुस्थापन (benchmarking) र कायत सपंादन अनिुमन ३ िषतको 
समयसीमा मिर परुा िररने छ। 

     ९१. सि ैग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई सेिाहरुको मापन-बिन्त्द ुस्थापन (benchmarking)  र 
कायत सपंादन अनिुमन प्रारभि िरर ३ िषतको समयसीमा मिर परुा िररने छ। 

  ९२. सि ैसहरी सरसफाई सेिाहरुको मापन-बिन्त्द ुस्थापन (benchmarking)  र कायत सपंादन 
अनिुमन प्रारभि िरर ५ िषतको समयसीमा मिर परुा िररने छ। 

  ९३. िेिमा आिाररत मापन-बिन्त्द ुस्थापन (benchmarking) र कायत सपंादन अनिुमनको आकंड़ा-
िडंार (database) ब्यिस्थापन प्रणाली स्थापना िररने छ र सो प्रणालीलाई सहरी विकास 
मन्त्रालयको ब्यिस्थापन सिूना प्रणाली (MIS) र खानेपानी तथा ढलतनकास वििािको 
राम्ष्ट्रय ब्यिस्थापन सिूना प्रणाली (NMIP) सिं आिद्ि िररने छ। 

 ९४. सहरी विकास मन्त्रालयको ब्यिस्थापन सिूना प्रणाली ईकाई (MIS Unit) द्िारा सिंामलत िेि 
र विश्ि सिूना प्रणाली (GIS) आिाररत ब्यिस्थापन सिूना प्रणालीलाई पनुउत म्ितकरण िररने 
छ र ईकाई लाई मन्त्रालय तथा आंकड़ा-िडंार (database) ब्यिस्थापन प्रणालीमा योिदान 
परु् याउने अन्त्य क्षेर सिंचंित तनकायहरुले आंकड़ा-िडंारको तनयममत र तनरन्त्तर अध्यािचिकरण 
र उपयोि िनतको लाचि आिस्यक सािनस्रोत उपलब्ि िराईने छ। 

 ९५. खानेपानी तथा ढलतनकास वििािको राम्ष्ट्रय ब्यिस्थापन सिूना प्रणाली ईकाईको आंकड़ा-
िडंारलाई िेि आिाररत िराईने र सिल पाररने छ र ईकाईलाई वििाि, क्षबेरय अनिुमन तथा 
डडमििन कायातलय र आयोिनाहरुले आकंड़ा-िडंारको तनयममत र तनरन्त्तर अध्यािचिकरण र 
उपयोि िनतको लाचि आिस्यक सािनस्रोत उपलब्ि िराईने छ। 
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९.२१ खा. पा. ढ़. तन. वव. लाई अग्रणी तनकायको रुपिा िबलीकरण िने: नेपाल सरकारले नेततृ्िदाई 
तनकायको रुपमा खा. पा. ढ. तन. वि. ले तनिातह िनत आिस्यक िमुका पररिावषत िने छ र 
यसलाई प्रिािकारी ढंिले आफ्नो िमुमका िहन िनत सिलीकरण िने छ। 

 ९६. नेपाल सरकारको क्षेरित अग्रणी तनकायको रुपमा खा. पा. ढ. तन. वि. ले सहरी विकास 
मन्त्रालयलाई तनभन प्रकारल ेसघाउने छ: 

  - क्षेरित नीतत, रणनीतत तथा काननू िारे सल्लाह ददने; 

  - क्षेरित नीतत, रणनीतत तथा काननूको कायातन्त्ियुन अनिुमन र सतुनम्श्ित िने; 

  -  डडिाईन मापदण्ड र तनदेमशका तयार िने र अध्यिचिक िने; 

  -  सेिास्तर मानक र प्राविचिक तनयम पमु्स्तका र तनदेमशका तयार पाने; 

- डडिाईन मापदण्ड र तनदेमशका, सेिास्तर मानक र प्राविचिक तनयम पमु्स्तका र तनदेमशका 
कायातन्त्ियुन अनिुमन र सतुनम्श्ित िने;  

  - क्षेरित योिनाको तयार िने र अध्यािचिक िने; 

  - आिचिक क्षेरित कायतक्रम र खित अनमुान तयार िने र अध्यािचिक िने; 

  - क्षेरित कायत सपंादन अनिुमन र पनुरािलोकन िने; 

  -  कभतयटुरीकृत आंकड़ा िडंारणको सिंारण र ब्यिस्थापन िने; 

  -  क्षेरित िनसािन विकास योिना तयर पाने र कायातन्त्ियन िने; 

- दातसृसं्था तथा क्षेरित तनकायहरुको स्रोत-सािन प्रिाहको समन्त्िय र सामन्त्िस्यीकरण 
िने; र 

- अन्त्य ब्यािसातयक सहयोि पिुाउने। 

९७. क्षेरित अग्रणी तनकायको रुपमा खा. पा. ढ. तन. वि. ले तनभन कामहरु िने छ: 

- स्थातनय स्तरमा खानेपानी, ढलतनकास तथा सरसफाई योिनाहरुको तनमातण तथा 
सिंालनको अनमुतत ददने; 
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- स्थातनय तनकायहरुको क्षेरित कृयाकलापको योिना तिुतमा र अनिुमन क्षमता विकास 
िनत सहयोि परु् याउने;  

- सेिा प्रदायकहरुको सेिाप्रिाह कायतको अनिुमन िनत स्थातनय तनकायहरुलाई सहयोि 
परु् याउने; 

- आयोिना तनमातण कायातन्त्ियन र सपुररिेक्षण िनतमा खा. पा. उ. स. स.ं लाई सहम्िकरण 
िने तथा प्राविचिक र आचथतक सहयोि परु् याउने; 

- सेिा सिंालन र ब्यिस्थापन िनतमा खा. पा. उ. स. स ंसहम्िकरण िने र प्राविचिक 
सहयोि परु् याउने; 

- सेिा सिुार, बिस्तार, क्षमता िदृ्चि तथा पनुस्थातपन िनतमा खा. पा. उ. स. स.ं लाई 
सहम्िकरण िने तथा प्राविचिक र आचथतक सहयोि परु् याउने; 

- तनरन्त्तर उपयकु्त ससं्थाित सिुार िनतका लाचि खा. पा. उ. स. स.ं लाई सहम्िकरण तथा 
उत्प्रररत िने; 

- िाढी-परैो, आंिीिेरी तथा िकुभप िस्ता प्राकृततक प्रकोप क्षतत पिेुर खानेपानी तथा 
सरसफाई सेिा अिरुद्ि िएका समदुायमा आपातकामलन सेिा सिंालन िने; 

- िाढी-परैो, आंिीिेरी तथा िकुभप िस्ता प्राकृततक प्रकोप क्षतत पिेुका र अिरुद्ि िएका 
सेिा पनुस्थातपन िनतमा समदुायलाई सहम्िकरण िने तथा प्राविचिक र आचथतक सहयोि 
परु् याउने; र 

- स्थातनय स्तरमा िनशम्क्तको क्षमता विकास िनत तामलम सिंालन िने। 

९८. केम्न्त्रय, क्षेबरय तथा स्थातनय स्तरमा खानेपानी, सरसफाई तथा आरोग्य विज्ञान सिंम्न्त्ि 
क्षमता विकास िनत. पा. द खा. पा. ड. तन. वि. को केम्न्त्रय िनसािन विकास ईकाईलाई 
राम्ष्ट्रय प्रमशक्षण ससं्थाको रुपमा विकास िररने छ। 

९.२२ िेवा तनयिन िथा िहिलू तनिातरण: नेपाल सरकारले िातािरण सरंक्षण, ब्ययिार िहन योग्य 
मलु्यमा िणुस्तररय सेिा प्रातत िनत सेिाग्राहीको स्िाथत रक्षा र सरोकारिालाहरुको िमुमका र 
म्िभमेिारी पररिावषत िनत नेपाल सरकारले काननूी ब्यिस्था सरु्दढ िनत ठोस कदम िाल्ने छ 
(उद्देश्य १२)। 
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९९. प्रिािकारी सेिा तनयमनलाई सहम्िकरण िनत विस्ततृ काननू तथा तनयमहरु िनाई लाि ु
िररने छ। 

१००. सि ैसेिा प्रदायकहरुले प्रदान िरेको सेिा काननू, तनयम तथा सेिा मानक िमोम्िम तनयमन 
िनत खा. पा. म. तन. आ. को काननू पनुरािलोकन िरर यसलई क्षेराचिकार ददईने र सरु्दढ 
पाररने छ।    

    

  



मस्यौदा: खानेपानी तथा सरसफाई नीतत २०७१  

41 
 

 

 

              


