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पर्िलो पररच्छे द
पररिय
स्वच्छ खानेपानी सुितक्षि फोहि व्यिस्थापन ि शारििीक आिोग्यिा सम्बन्धी सचेिना ि व्यिहाि सभ्य
समाजको द्योिक हो । यी सेिाहरुको उपलििा, उपयोग, गुणस्ति ि प्रभािकािीिाको मानि स्वास्थ्यमा
गम्भीि प्रभाि पर्ा छ । असु ितक्षि पानी, अपयाा प्त फोहि व्यिस्थापन ि व्यब्धिगि आिोग्यिा िथा पोषणका
सम्बन्धमा साििानीको अभािमा मानि स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक ं समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् । तितभन्न
अध्ययनहरुले खानेपानी, सिसफाई ि आिोग्यिा सम्बन्धी सचेिना, सेिाहरुमा पहुुँ च ि गुणस्तिको आम
जनसमुर्ायको स्वास्थ्य (ब्रुकि ि अन्य २००८, बात्र्िम िथा कैिन्रस, २०१०, प्रुस–उस्तन, २०१४) बालमृत्यू
र्ि (तफन्क ि अन्य, २०११, आनोल्ड, २०१३) ि मािृ मृत्यूर्ि (तबनोिा ि अन्य, २०१४, डब्लुएचओ ि यु तनसेफ,
२०१२) सुँग बतलयो सम्बन्ध िहे को कुिा पुति गिे का छन् । तिगि र्शकहरुमा तिश्वव्यापी रुपमै खानेपानी ि
सिसफाईलाई मानि अतिकािको रुपमा स्थातपि गने ि सुितक्षि खानेपानी ि सिसफाई सेिाहरुमा सबैको
पहुुँ च पुयाा उने प्रयास भैिहे को छ ।
२८ जुलाई २०१० मा संयुि िािरसंघको सािािणसभाले स्वच्छ, सुितक्षि खानेपानी ि सिसफाईको
अतिकािलाई सािाभ म मानि अतिकािको रुपमा घोषणा गिी सबै सर्स्य िािरहरुलाई “सबैका लातग
खानेपानी ि सिसफाईको लक्ष्य प्राब्धप्तका लातग थप प्रयासहरु गना अतपल गिे को तथयो । सहस्राब्दी तिकास
लक्ष्यले यो एजे ण्डालाई अतघ बढाउन मर्ि गयो िि समग्र तर्शा तनर्े श ि प्रतरयाहरुिफा भन्दा
सूचकहरुमा अत्यतिक जोड तर्ं र्ै प्राय िर्थािार्ी ि टप डाउन पद्धतिमा बतढ भिपयो (मोतिक ि मेहिा,
२००९)। सहस्राब्दी तिकास लक्ष्यले यसलाई एक तिश्वव्यापी अतभयानको रुपमा भने स्थातपि गयो । िि
अझै जनस+ख्याको ठूलो भाग सुितक्षि खानेपानी ि अझ तिशेष गिी सिसफाई सेिाबाट बतिि िहे का छन्
। तिश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसाि हाल तिश्वका ९१ प्रतिशि जनसुँख्याको सुिारिएको खानेपानी सेिामा ि
६८ प्रतिशिको सुिारिएको सिसफाई सेिामा पहुुँ च िहे को छ (डब्लुएचओ, २०१७)। यही कमाका लातग
किोड मातनसहरुले हिे क तर्न जोब्धखम ि लज्जाजनक परिब्धस्थतिहरुको सामना गनुापिे को छ । एक
िथ्ाुँ क अनुसाि सन् २०१५ सालसम्म आईपुग्दा पतन तिश्वमा झण्डै एक अिा मातनसहरुले अझै
खुलास्थानमा तर्सातपसाि गर्ा छन् जसले गर्ाा कुपोषण, पुड्कोपन, झाडापखालाको तनयन्त्रणमा कतठनाइ
भैिहे को छ (युतनसेफ, २०१५) । सिसफाइलाई हल्का रुपमा चतपाको व्यिस्थाको रुपमा मात्र हे नुा हुुँ र्ैन ।
यसमा तर्सा तपसाि लगायि ििल ि ठोस फोहिको सं कलन, ओसाि पसाि, प्रशोिन, तिसजान ि पुनप्रयोग
सम्मको सम्पूणा चर समातिि हुन्छ । कुनै एक चिणमा अििोि िा समस्या आएमा त्यसबाट पूिै चर
प्रभातिि हुन्छ । यसै पृष्ठभू तममा हाल सं युि िािरसं घको ने िृत्वमा कायाा न्वयन भैिहे को र्ीगो तिकासका
लक्ष्यहरु हातसल गने तिश्वव्यापी अतभयानमा खानेपानी ि सिसफाईलाई पतन तिशेष महत्वका साथ समातिि
गरिएको छ ।
संसािभि लामो समयर्े ब्धख खानेपानी ि सिसफाईको एजेण्डा पिस्पि आिद्ध भएको पाइन्छ िि तिगिमा
खानेपानीको िुलनामा सिसफाई ि आिोग्यका सिालहरु ग ण िहे का तथए । त्यसैले यी क्षेत्रमा लगानी पतन
कम भएको तथयो । नीतिगि अस्पििा ि असंगतिहरु, तिश्ृंखतलि ि छरिएको कायाा न्वयन, तितभन्न तनकाय
ि पर्ातिकािीहरु िीचको काया तिभाजनमा अस्पििा ि पुनिािृतिका समस्याहरु िहे का तथए । अतहले
ब्धस्थतिमा केही परिििान आएको छ । सिकािी गैिसिकािी क्षेत्र, तिकास साझेर्ािहरु ि पर्ातिकािीहरुको
प्रभािकािी सञ्जाल ियाि भएको छ । सूचना ि िथ्ाुँ कहरु आर्ान प्रर्ान हुन थालेका छन् ।
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कायारमहरुलाई अनुपुिक ि सहतरयात्मक ढुँ गले कायाा न्वयन गना खोतजएको छ । सिाि माध्यम ि नीति
तनमाा िाहरुले पतन यो एजे ण्डालाई महत्व तर्न थालेको पाइन्छ । िेिै मुलुकहरुले पृथक साुँ गठतनक
संिचनाहरु, पृथक नीतिहरु ि कायाा न्वयन तनकायहरुको व्यिस्था गिे का छन् । तिश्वभिको प्रिृति हे र्ाा
बतलयो िाजनीतिक प्रतिबद्धिा, स्थानीय सिकािहरुको नेिृत्वर्ायी भूतमका, स्पि नीति ि लक्ष्य तनिाा िण,
पयाा प्त स्रोि तितनयोजन, मानि संशािनको तिकास, उपयुि प्रतितिको छन ट, उपलि तितिय स्रोिको
उच्चिम उपयोग, सुशासन, सिकािको िफाबाट प्रभािकािी अनुगमन िथा सुपिीिेक्षण, एक नेिृत्वर्ायी
तलड एजेन्सीको स्थापना ि तितभन्न तनकायहरु बीच प्रि तजम्मेिािीहरुको तिभाजनलाई सफलिाका ित्वहरु
मातनएको छ ।
नेपालमा र्ोस्रो आितिक योजना (२०१८/१९—२०२०/२१) र्े ब्धख खानेपानी आपूतिा ि सिसफाइसम्बन्धी
कायारमहरु व्यिब्धस्थि रुपमा आिम्भ भएको हो । सं युि िािरसं घबाट प्रायोतजि खाने पानी िथा सिसफाई
र्शक (१९८१–१९९०)को घोषणापतछ अतभयानले थप उजाा प्राप्त गयो । यस क्षेत्रको तबकास ि तिस्तािका
लातग गैससहरुले पतन सिकािसुँग हािेमालो गना थाले । त्यसमा पतन सहस्राब्दी तिकास लक्ष्य यसका लातग
एउटा कोसेढुुँगा नै सातिि भयो । यसले प्रि लक्ष्य ि सू चकहरु तनिाा िण गिी तिकास साझेर्ािहरुलाई पतन
क्षेत्रको तिकासमा समातहि गयो । सन् १९७२ मा खानेपानी िथा ढल तनकास तिभागको स्थापना भएपतछ
सो तिभागले खानेपानी िथा सिसफाई क्षे त्रको तलड एजेन्सीको रुपमा काम गर्ै आएको छ । तिभागको
तबस्तृि सं स्थागि अनुभि ि पूिाा िािहरु ियाि भएका छन् । (खानेपानी िथा ढल तनकास तिभाग, २०१४) ।
िेस्रो ि त्यसपतछका आितिक योजना िथा िातषाक तिकास काया रमहरुले हजाि खानेपानी आपूतिासम्बन्धी
आयोजनाहरु कायाा न्वयन गर्ै आएका छन् । नि योजना अितिमा खानेपानी आयोजनाहरुको र्ीगोपनका
लातग तनमाा ण, संचालन ि ममाि सम्भािमा उपभोिा समूह ि आम जनसमुर्ायको सहभातगिामा तिशेष
जोड तर्इयो । त्यस्तै , स्वास्थ्य, तशक्षा ि सिसफाई कायारम ि सचे िना कायारमहरु पतन सुँगसुँ गै सं चालन
गरियो । नि योजनाको अन्तमा ७१.६ प्रतिशि जनसुँख्याको खानेपानीमा पहुुँ च तथयो । त्यसबेला सम्म
बहुसुँख्यक जनसमुर्ाय िािाििणीय, सामातजक ि िै यब्धिक आिोग्य एिं सिसफाईको महत्वप्रति त्यति
जागरुक तथएनन् । त्यसै ले जलजतनि िोगको संरमण तनयन्त्रण भन्दा िातहि पुतगिहन्थ्यो (िा.यो.आ., २०५८
र्श ं योजना)। यस सन्दभा मा र्श योजनाले पयाा प्त खानेपानी आपूतिासुँगै आिद्ध सिसफाई से िाको
तबस्तािलाई एक प्रमुख चुन िी स्वीकाि गर्ै जनस्वास्थ्यमा सुिाि ल्याउनका लातग समुर्ायको
जागरुकिामा अतभबृब्धद्ध जरुिी ठानेको तथयो (िा.यो.आ., २०५८ र्श ं योजना)। यसै सन्दभामा, नेपाल
सिकािले तब.सं. २०६० मा ग्रामीण खाने पानी आपू तिा िथा सिसफाईसम्बन्धी िातिरय नीति, २०६०
कायाा न्वयनमा ल्याएको तथयो । प्रस्तु ि अध्ययनले तिगि करिि १३ िषाको अितिमा सो नीतिको कायाा न्वयन
ि उपलब्धि एिं कमी कमजोिीहरु केलाउनुका साथै सो नीतिको सान्दतभाकिा ि सुिािका क्षेत्र पतन
पतहचान गना खोजेको छ ।
२.अध्ययनको उद्दे श्य
कायाा र्ेशले तनतर्ा ि गिे बमोतजम प्रस्तुि अध्ययनले तनम्न पक्षहरुलाई समेटी नीति पिीक्षण गने ि
प्रतििेर्न पेश गने —
२.१.

नीतिसम्बद्ध मन्त्रालय िथा अन्तगाि तनकायमा उपलि नीति सम्बब्धन्धि िथ्, िथ्ाुँ क ि सूचनाहरु
अध्ययन िथा तिश्लेषण गने ।
2

२.२.

नीतिगि व्यिस्थाको त्यसक्षेत्रको आितिक योजना, िातषाक नीति िथा कायारम ि बजेटसुँगको
िार्ात्म्यिाको अिस्था तिश्लेषण गने ।

२.३.

नीति कायाा न्वयन गना आिश्यक पने अन्तितनकायगि सम्बन्ध िथा अन्तिआिद्धिा कस्तो छ ि
सम्बब्धन्धि तनकायिीच समन्वय सहकाया भएको छ छै न सो को तिश्लेषण गने ।

२.४.

सम्बद्ध नीतिले अिलम्बन गिे को र्ू िदृति, लक्ष्य, उद्दे श्य हातसल भए नभएको तिश्ले षण गने ।

२.५.

नीतिमा उल्लेख भए बमोतजम िजुामा /गठन गनुापने कानून /संिचना /सतमति िजुामा /गठन गरिए
नगरिएको अिस्था तिश्लेषण गने ।

२.६.

नीति कायाा न्वयन गना तजम्मेिाि मुख्य तनकायले नीति कायाा न्वयन गना काया योजना ियाि गिे
नगिे को अिस्था एकीन गने ।

२.७. कायाा न्वयनमा िहे को नीतिको तनिन्तििाको सान्दतभाकिा ि परिमाजानको आिश्यकिाको सम्बन्धमा
पुष्ट्याईका आिािहरु पतहचान गिी प्रतििेर्नमा समािेश गने ।
२.८.
३.

समग्रमा नीति प्रभािकािीिाको अिस्था तिश्लेषण गने ।
अध्ययन र नीर्त परीक्षणको र्वर्ि

नीति पिीक्षणका रममा र्े हायको तिति अनुशिण गरिएको तथयोोः
३.१ सम्बब्धन्धि नीतिका सम्बन्धमा िजूामा भएका िणनीति, कायायोजना, गुरुयोजना लगायिका नीतिगि
र्स्तािेजहरुको डे स्क रिभ्यू ि मुख्य मुख्य पक्षहरुको पतहचान ।
३.२ मुख्य सूचनार्ािाहरुसुँ गको अन्तिाा िाा ।
३.३ उपलि सूचनाका आिािमा सो नीति कायाा न्वयनका लातग तिद्यमान /ियाि गरिएको योजनाहरु,
संस्थागि संिचनाहरु, प्रतरयाहरु, तिनको तिचको अन्तिसम्बन्धहरु, सहतरयात्मकिा ि अन्ति
तनकाय एिं सिोकाििालाहरुिीचको समन्वयको अिस्थाका बािे मा उपलि सूचना िथ्ाुँ कहरुको
संकलन, अध्ययन ।
३.४ र्ीघाकालीन सोच, उद्दे श्य, िणनीति ि िातिरय योजना, िातषाक तिकास कायारमहरु िीचको िालमेल ि
बजेटसुँगको आिद्धिाको तिश्लेषण ।
३.५ नीति कायाा न्वयनको ििामान अिस्था, हालसम्म हातसल भएका प्रतिफलहरुको तिश्लेषण सन्दभामा
नीतिको उद्दे श्य ि लक्ष्यहरु प्राब्धप्तको अिस्था ि समग्र प्रभािकािीिाको अध्ययन, लेखाजोखा ि
तिश्लेषण।
३.६ सबल पक्ष ि र्ु िाल पक्षहरुको पतहचान ि नीतिको तनिन्तििाको सान्दतभाकिा ि सु िािका क्षे त्रहरुको
पतहचान।
३.७ सो का आिािमा तनचोड िथा सुझािहरुको पतहचान।
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४. अध्ययनर नीर्त परीक्षणको सीमा
यो अध्ययन छोटो समय ि तसतमि स्रोिसािनमा गनुा पिे को हुुँ र्ा यसका कतिपय सीमाहरु िहे का छन्
। सिाप्रथम, यो उपलि र्स्तािेजहरुको अध्ययनमा आिारिि छ ि स्थलगि अध्ययन हुन सकेको छै न
। र्ोस्रो, मन्त्रालयको बािम्बाि पुनगाठन, कमाचािीहरुको सरुिा, संस्थागि स्मृतिको अभािले गर्ाा
सूचनाहरु संकलनको काया समस्यामूलक तथयो । िेस्रो, हालमा नयाुँ अध्ययन िथा सभेहरु नभएकाले
तिषय सम्बब्धन्धि सूचना ि िथ्ाुँ कहरु प्राय र्ु ई तिनिषा पुिाना भएकाले कतिपय तिषयमा अद्याितिक
सूचना प्राप्त हुन सकेन । िेिै जसो सूचनाहरु सन् २०१४ /१५ साल सम्म मात्र उपलि भएकोले
प्रतििेर्नले िीनै सूचनाहरुलाई आिाि बनाएको छ । च थो , सम्बद्ध तनकायहरुमा सम्बद्ध
व्यब्धिहरुलाई भेट्न पतन कतठनाईको अनुभि भयो । अन्तमा, खानेपानी ि सिसफाईको क्षेत्रमा भएको
प्रगतिमा समीक्षाको तिषय अथिा ग्रामीण खानेपानी िथा सिसफाई नीति, २०६० को यथाथा योगर्ान
कति भयो अथिा सो नीति नआएको भए अतहले र्े ब्धखएको प्रगति हुन सक्थ्थ्ो सक्थेन अथिा कतिसम्म
प्रगति हुन सक्थ्थ्ो भन्ने खालको एतटर व्यू सनको समस्या पतन तिद्यमान िहे को छ । त्यसैले जम्मा ७
सूचकहरु जस्तै सेिामा पहुुँ च, गुणस्ति, सुचारुिा, सिसफाई, प्रातितिक पक्ष, समािेशीकिण ि
र्ीगोपनका आिािमा प्रगतिको लेखाजोखा गने प्रयास गरिएको छ । समग्रमा, उपलि स्रोि ि
सािनको सीमातभत्र िही प्रभाििार्ी मूल्याुँ कन गने प्रयास भएको छ ।
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दोस्रो पररच्छे द
नीर्तगत व्यवस्था, कायािन्वयन संयन्त्र र बजेट
२.१

नीर्तगत व्यवस्था
ग्रामीण खाने पानी आपूतिा िथा सिसफाई सम्बन्धी िातिरय नीति, २०६०, ग्रामीण खानेपानी आपूतिा िथा
सिसफाई सम्बन्धी िातिरय िणनीति, २०६० ि ग्रामीण खानेपानी आपूतिा िथा सिसफाई क्षेत्रगि
कायायोजना, २०६० एकसाथ िजुामा भै कायाा न्वयनमा आएको हो । ग्रामीण खानेपानी आपूतिा िथा
सिसफाई सम्बन्धी िातिरय िणनीति िथा काया योजनाले उल्ले ब्धखि नीतिका तितिि पक्षहरुलाई अझ
तिस्ताि ि स्पि पािे को छ । यी र्स्तािे ज एक अकोको पूिकको रुपमा िहे का छन् ि समग्रमा ग्रामीण
खानेपानी िथा सिसफाईका सम्बन्धमा कायारम ि आयोजनाहरुलाई मागार्शान गर्ा छन् ।नीतिले
र्ीघाकालीन सोच परिभातषि गिे को छै न । यसका िीन उद्दे श्यहरु र्े हायबमोतजम िहे का छन्ोः
•

सबै जनिा ि खासगिी तपछतडएका व्यब्धि, िगा ि समुर्ायलाई लतक्षि गिी प्राथतमकिा साथ स्वच्छ,
सुतििाजनक, ि पयाा प्त मात्रामा खानेपानी ि सिसफाई सुतििा पुयाा उने ।

•

पानीजन्य संरामक िोग ि िोगीको सुँख्यालाई कम गने ।

•

पानी ओसानाका लातग मतहला, पुरुष ि बालबातलकाले लगानी गने श्म ि समयको बचि गिी
उत्पार्नशील कायामा लगाउने ।

यी उद्दे श्यहरुको प्राब्धप्त गर्ै नीतिले खानेपानीमा आिािभूि सेिा प्राप्त गने जनसुँख्या नीति िजुामाका
बखि ७१.१ प्रतिशि िहे कोमा २०७३ सम्ममा शिप्रतिशि जनसंख्यामा सेिा पुयाा उने ि सोही अितिमा
सिसफाई सेिालाई पतन शि प्रतिशि पु याा उने लक्ष्य अतघ सािे को छ । नीति, िणनीति ि कायायोजनाले
र्े हायका तिषयमा र्े हाय बमोतजम मागार्शान गिे का छन्ोः
२.१.१ योजना तथा कायिक्रमतफि म जुर्ा खानेपानी प्रणालीको व्यापक ममाि, पुनस्थापना, सुिाि, तबस्ताि
ि सेिास्तिमा सुिाि गने , स्थानीय तनकाय माफाि स्थानीय जनसमुर्ायलाई आिश्यकिा पतहचान,
आयोजना छन ट, िजुामा, अनुगमन ि व्यिस्थापनमा सहभागी बनाउुँ र्ै उनीहरुकै अग्रसििामा
सेिाहरु तनमाा ण ि संचालन गने , जनचेिना, स्वास्थ्य तशक्षा, सिसफाई ि समग्र जलस्रोि तिकासका
कायारमहरुलाई पिस्पि आिद्ध गिी संचालन गने , िािाििणीय र्ु ष्प्रभाि न्यूनीकिण गने ि सो
प्रयोजनका लातग स्थानीय तनकाय, उपभोिा समूह ि गैससहरुको क्षमिा अतभबृब्धद्ध गने कुिामा
जोड तर्इएको छ ।आयोजनाको सुँख्या अिस्था, लागि, संचालन ि ममाि सम्भािको तजम्मेिािी
समेिका सबै िथ्ाुँ क ि सू चकहरु समातिि गिी तजल्ला खानेपानी आपूतिा िथा सिसफाई प्रोफाइल
ियाि गने , कायासम्पार्नको आिािमा बजेटको व्यिस्था गने , आयोजनाहरु ियाि गर्ाा तजल्ला ि
गाउुँ का आितिक योजनाहरुलाई आिाि बनाउने , तजतिस ि गातिसले स्थानीयस्तिमा तनमाा ण िा
संचालनमा िहे का गैसस ि खानेपानी आपूतिा िथा सिसफाई तिकास बोडा ि अन्य क्षे त्रगि तिकास
कायारमको समन्वय ि सु परििेक्षण गने जस्ता कुिामा जोड िहे को छ । त्यस्तै , बतढ जनघनत्व
भएका शहिी इलाकाहरुमा सिसफाइसम्बन्धी सचेिना कायारमहरु संचालन गने , समुर्ायको
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सहभातगिामा ढल ि नालाहरु तनमाा ण गने ि सािाजतनक श चालयहरुको तनमाा णमा जोड तर्इएको
छ।
२.१.२ प्रर्वर्िगत व्यवस्थातफि उपयुि िउपभोिाले िान्न ि व्यिस्थापन गना सक्ने खालको प्रतितिको
प्रयोग, स्थानीयस्तिमा उपलि ज्ञान, तसप ि सािनको अतिकिम परिचालन गने , आिश्यक
मेतशनिी, उपकिण ि सामग्रीहरु स्थानीय िहमा उत्पार्न गने ि सामग्री तनमाा णमा स्तिीयिा कायम
गना मापर्ण्ड तनिाा िण गिी लागू गने उल्लेख गरिएको छ । साथै , सुपथ, उपयुि ि िािाििणमैत्री
पिम्पिागि ि नयाुँ प्रतितिहरु समेि समातिि गिी तिकल्प सतहिको क्याटलग ियाि गने ,
उपभोिाहरुको आिश्यकिा रयशब्धि ि महसूल तिने इच्छा समेिका आिािमा छन ट गने
सुतििा प्रर्ान गने ि िैकब्धल्पक प्रतितिहरुको प्रयोग गने क्षमिा तिकास गने भतनएको छ ।
२.१.३.पानीको पररमाण तथा गुणस्तरतफि खानेपानीमा सुक्ष्म जैतिक, िासायतनक, ि भ तिक ित्वको
स्थानीयस्ति मै उपभोिा माफाि अनुगमन िथा मूल्याुँ कन गिी गुणस्ति सुतनतिि गने संयन्त्र
तिकास गने ि पानीको गुणस्तिको मानकहरु ियाि गने िथा अनु गमन ि तनयन्त्रण प्रतरयालाई
सुदृढ गने भतनएको छ । िणनीतिमा खानेपानीका स्तिको आिािभूि ४ सूचकहरु परिभातषि
गरिएको छ जस्तैोः
पररमाणः ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिव्यब्धि प्रतितर्न ४५ तलटि हुनुपने ि २५ तलटि भन्दा कम हुन
नहुने।
पहुँियोग्यताः िािासम्मको िेसो ि ठाडो र्ू िी रमशोः १५० तमटि ि ५० तमटिभन्दा बतढ हुन
नहुने । सबै घिपरििािहरुले आिेजािे १५ तमने टको र्ु िीमा यो सुतििा प्राप्त गनुा पने ।
र्वश्वशनीयताः तिना जानकािी प्राय पानी िन्द नहुने , टु टफुट भएमा िुरुन्त ममाि सम्भाि
गनुापने ि म समी परिििानबाट आपूतिा खासै प्रभातिि नहुने व्यिस्था गने ।
गुणात्मकताः गुणस्ति तिश्वस्वास्थ्य संगठनको न्यूनिम मापर्ण्ड अनुरुप हुनु पने ि नेपाल
सिकािले पतन आफ्नै मापर्ण्ड तनिाा िण गने ।
सुतििा तिमुख समूहहरुका लातग एकमात्र तिकल्पको रुपमा िहे को सािाजतनक िािा िन्द हुने गिी
तनजी िािाहरु जडान ि तबस्ताि नगने , समुर्ायको खानेपानी गुणस्ति पिीक्षण क्षमिा अतभबृब्धद्ध
गनेि तनयतमि रुपमा पिीक्षण गने व्यिस्था तमलाउने उल्लेख छ ।
२.१.४संस्थागत व्यवस्थातफि स्थानीय तनकायमा तनक्षेपण गिी स्थानीय तनकाय, उपभोिा समूह,
सामुर्ातयक सं स्थाहरुको भूतमका सुदृढ गने , सिकाि ि स्थानीय तनकायले तनयमन, अनुगमन ि
सहजकिाा को भूतमका खेल्ने , तितभन्न सिोकाििालाहरु िीच सहकाया ि साझेर्ािीका लातग अनुकूल
िािाििण ियाि गने , केन्द्र र्े ब्धख स्थानीय िहसम्म जनशब्धि तिकास गने , आयोजना चव्रmको सबै
िहको तनणाय प्रतरयामा मतहला, र्तलि, जनजाति, आतर्िासी ि तपछतडएको िगालाई अतनिाया ि
साथाक रुपमा सहभागी गिाउने ि अति गिीि घिपरििािको पतहचानको िरिका ि मापर्ण्ड ियाि
गिी उनीहरुलाई लतक्षि अनुर्ानको व्यिस्था गने कुिामा जोड िहे को छ । समन्वयका लातग स्थानीय
तिकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, तशक्षा मन्त्रालय, तजल्ला तिकास सतमति (तजतिस), गाउुँ तिकास
सतमति (गातिस), र्ािाहरु, ग्रामीण खानेपानी िथा सिसफाई कोष तिकास सतमति, यस क्षेत्रमा
सतरय गैससहरु, ि तनजीक्षेत्रका प्रतितनतिहरु समेि िहे को क्षे त्रगि सिोकाि समूहहरुि िातिरय
खानेपानी आपूतिा िथा सिसफाई समन्वय सतमति स्थापना गने भतनएको छ । प्रणालीहरुको स्विन्त्र
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तनिीक्षण ि सामातजक पिीक्षणको लातग खानेपानी िथा सिसफाई उपभोिा िथा सिसफाई
महासं घ स्थापना गना सक्ने साथै संिचनाहरुको तडजाइन, स्पेतसतफकेसन, लागि अनुमान अनुरुप
भए नभएको हे ना ि प्रातितिक पिीक्षण समेि गना स्ति तनिीक्षण, अनुगमन िथा मूल्याुँ कन प्रणालीको
तिकास गने कुिा उल्लेख छ ।
२.१.५ कायािन्वयन सम्बन्धमा नीतिमा िजुामा, कायाा न्वयन, समन्वय ि सुपिीिेक्षणमा तजतिस, गातिस ि
उपभोिा सतमतिहरुको भूतमकालाई महत्वपूणा बनाइएको छ । उपभोिा समूहहरु माफाि
आयोजना कायाा न्वयन गने , खानेपानी िथा ढल तनकास तिभागले प्रत्यक्ष कायाा न्वयन घटाउुँ र्ै लगी
स्वातमत्व, संचालन, ममाि ि सम्भािको तजम्मा उपभोिा समूह ि स्थानीय तनकायलाई तर्ने उल्लेख
छ । तिभागले प्रातितिक सहायिा, क्षमिा अतभबृब्धद्ध, तनर्े तशका ि तर्ग्दशानहरु ियाि गने , िथ्ाुँ क
अद्याितिक गने , प्रोफाइल ियाि गना तजतिसहरुलाई ि आयोजना ियाि गना र्ािृ समुर्ायलाई
सघाउने, शहिी ि अिा शहिी क्षेत्रमा लागि उठ् िी तसद्धान्तका आिािमा संचालन गरिने
आयोजनाहरुको तडजाइन, कायाा न्वयन, अनुगमन गने , पानीको गुणस्ति मापनका लातग अनुसन्धान
ि प्रयोगशालाहरु स्थापना गने , ठूला ि प्रातितिक दृतिले जतटल आयोजनाहरु संचालन गने िा
सहयोग गने कुिामा बढी केन्द्रीि हुने भतनएको छ । ग्रामीण खानेपानी िथा सिसफाईकोष तिकास
सतमतिले सहजीकिण गने तनयतमि संस्थाको रुपमा काम गने ि कायाा न्वयन तनकायलाई तितिय ि
प्रातितिक सहयोग ि सिकािलाई नीतिगि सु िािमा सहयोग प्रर्ान गने उल्लेख छ ।
२.१.६ संिालन तथा सम्भारतफि आयोजनाको स्वातमत्व, संचालन ि सम्भािको र्ातयत्व उपभोिा
सतमतिले तलनुपने ि बृहि एिं जतटल आयोजनाहरुको लातग प्रातितिक सहायिा ि आतथाक
अनुर्ानको व्यिस्था गने उल्लेख छ । िणनीतिले संचालन िथा ममािसम्भाि कोष खडा गने , तजतिस
ि गातिस स्तिमा पुनस्थापना कोष स्थापना गने , कोषलाई सबल बनाउन कायाा न्वयन तनकायहरुको
आयमूलक काया रमहरुसुँग आिद्ध गने , गातिसका प्रातितिक सहायकहरुलाई आयोजनाहरुको
संचालन िथा ममािसम्भाि सम्बन्धी िातलम तर्ने ि सामुर्ातयक स्वास्थ्य स्वयं सेतिकाहरुलाई
सिसफाइ सम्बन्धी िातलम तर्ने भतनएको छ । उपभोिा समूहहरुलाई व्यिस्थापकीय सीप प्रर्ान
गने ि जिाफर्े ही बनाउने , समूहहरुिीच अनु भि ि सहयोग आर्ानप्रर्ान गना महासं घ गठन गने ि
ममाि सम्भािसम्बन्धी शिाहरु, पानीको महसुल तनिाा िणजस्ता तिषय समेि समािे श गिी तनर्े तशका
तनमाा ण गने कुिा उल्लेख छ ।
२.१.७ कानूनी प्राविानिरुतफि पानीको स्रोिको प्रर्ु षण िोक्न गुणस्ति िथा िािाििणीय स्वच्छिा कायम
िाख्न, ि तनजीक्षेत्रको सहभागीिा बढाउन आिश्यक कानूनी आिाि ियाि गने ि खानेपानी िथा
सिसफाई उपभोिा सतमतिहरुको र्िाा अतनिाया गने उल्लेख छ ।साथै िणनीतिमाखानेपानी िथा
सिसफाई श्ोि ऐन, २०४९, खानेपानी िथा सिसफाई श्ोि तनयमािली २०४९, खानेपानी तनयमािली,
२०५४ लाई स्थानीय स्वायि शासन ऐन ि अन्य सम्बद्ध कानूनहरुसुँग सामन्जस्य हुने गिी परिमाजान
गने, उपभोिा समूह र्िाा सम्बन्धी कायातितिलाई सुतििा तिमुख समूहलाई सहज हुने गिी सिल ि
पािर्शी बनाउने , खानेपानी िथा सिसफाई सम्बन्धी अतिकािको बाुँ डफाुँ ड सम्बन्धमा पािर्शी
समन्यातयक ि प्रभािकािी इजाजि प्रणाली तिकास गने ि भ तिक, िसायतनक ि जैतिक प्रर्ु षकहरु
सम्बन्धी मापर्पण्डहरु लागू गनुाका साथै तनिन्ति अनुगमन गरिने उल्लेख छ ।
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२.१.८ आर्थिक र्वर्ियपक्षमा आयोजनाहरुको तनमाा ण, संचालन िथा सम्भािका लातग िोतकएको लक्ष्य पुिा
गने गिी बजेटको व्यिस्था गने , सामातजक परिचालनबाट स्थानीय सािन, स्रोि ि सीपको अतिकिम
उपयोग गने , आयोजनाहरुलाई प्रभािकािी मागमा आिारिि गने ि सेिाकोस्ति उपभोिाले िान्न ि
तिना सक्ने बनाउने भतनएको छ । िणनीतिमा स्थानीय तनकाय, गैसस ि समुर्ायको आयोजना ि
तितिय स्रोि व्यिस्थापन गने क्षमिा तिकास गने , संचालन ि ममाि सम्भािका लातग स्रोिको व्यिस्था
गने, महसूल तनर्े तशकाहरु ियाि गरिनेि ग्राहकहरुलाई लागि प्रभािकािीिाका आिािमा सेिा
सुतििाहरु उपलि गिाउने कुिामा जोड तर्इएको छ । ग्रामीण समुर्ायको योगर्ान खानेपानी ि
सिसफाई र्ु िैमा श्म समेि २० प्रतिशि हुने ि त्यसमध्ये एक प्रतिशि नगर् नै हुनुपने , तनमाा ण काया
शुरु गनुापूिा नै संचालन ि ममाि खचाका लातग कोष स्थापना गनुापने , सुतििा तिमुख समूहका लातग
योगर्ानको अनुपाि १० प्रतिशिमा कम नहुने गिी घटाउन सतकने , नगर् योगर्ान गना नपने
व्यिस्था गने जस्ता प्राििानछन् । गरििी पतहचानका लातग ६ मतहनाभन्दा कम समयसम्म खाद्यान्न
पयाा प्त हुने घििुिीहरु, र्ै तनक ज्यालार्ािीमा जीिनयापन गने घििुिीहरु, मतहला घिमूली भएका
घििुिीहरु, अन्य िाह्य आतथाक सहयोग नपाउने ि शारिरिक रुपमा अशि व्यब्धिहरु भएका
घििुिीहरुलाई प्रोक्सी सूचक मातनएको छ । ठूला ि महत्वपूणा संिचनाहरुको ममाि सम्भािका लातग
भने स्थानीय तनकाय ि सिकािले तितिय सहयोग उपलि गिाउने , स्थानीय िहका आयोजनाहरुको
बजेट सीिै स्थानीय तनकायलाई तनकासा तर्ने गरिि परििािका लातग तिशेष अनुर्ानका लातग
समुर्ायबाट व्यिब्धस्थि चरकोषहरुको व्यिस्था गने ि व्यब्धिगि श चालयको ममाि सम्भाि खचा
घिपरििािले िेहोने व्यिस्था गिे को छ । ग्रामीण क्षेत्रमा उपभोिा सतमतिहरुले संचालन खचा
उठाउने ि शहिी इलाकामा संचालन खचा िाहे कका अन्य खचाहरु समेि उठाउने भतनएको छ ।
२.१.९स्थल छनौट र पानीको उपलब्धतातफि िणनीतिले तिद्यमान मापर्ण्डहरुको पुनिािलोकन गिी
योजना छनोट ि प्राथतमकीकिणका लातग नयाुँ स्पि, पािर्शी ि सहजै लागु गना सतकने मापर्ण्ड
बनाउने भनेको छ जसमा गिीिी ि कि, खानेपानी ि सिसफाईको तिद्यमान सेिा सुतििाको
अिस्था, झाडापखाला लगायि पानीका कािणले हुने िोगहरुको तिद्यमानिा, सेिासुतििाका लातग
पैसा तिने इच्छा, लाभलागि अनुपाि ि िािाििणीय सिोकािजस्ता तिषयहरु पतन समातिि गने
भतनएको छ । पानीको परिमाण, पहुुँ च, तिश्वसनीयिा, ि गुणात्मकिाजस्ता सूचकहरुको आिािमा
सेिा स्तिको परिभाषा गने स्रोि सुिाि तबस्ताि ि पु नस्थापनाका लातग बजेटको व्यिस्था गने ि
पुनस्थाा पनाका आयोजनाहरुमा आन्तरिक बसाई सिाईका कािण तसतजाि मागहरुलाई सम्बोिन गने
गिी खानेपानी िथा सिसफाई सुतििा ि सेिाहरु समािे श गने उल्लेख छ ।
२.१.१०लैंर्गक, जातीय तथा सुर्विा र्वमुख समूिको सिभार्गतामा अर्भबृद्धिका लातग िणनीतिले
लैंतगक िथा जातिगि तहसािले पतछ पिे का जाति जनजातिहरुको उतचि प्रतितनतित्व हुने गिी
योजनाहरु िजुामा गने , सुतििा सेिाहरुको योजना िजुामा, तनणाय तनरुपण, िातलम, ि व्यिस्थापनलाई
समािेशी बनाउने , मतहला, जािजाति एिं सुतििा तिमुख समुर्ायहरुको समानुपातिक सहभातगिा
सुतनतिि हुने गिी उपभोिा समूह गठन गने , मतहला सहभातगिा कब्धिमा ३० प्रतिशि कायम गने
ि तजतिस िथा गातिसहरुले पतन योजना िजुामा अनु गमन मूल्याुँ कन गर्ाा लैतगक ि जािजातिगि
मापर्ण्डहरु प्रयोग गने व्यिस्था तमलाउने उल्लेख गिे को छ ।
२.१.११स्वास्थ्य, आरोग्यता र सरसफाईतफि िणनीतिले खानेपानी आपूतिालाई आिोग्यिा ि सिसफाईको
प्याकेजसुँग एकीकृि गने ि आिोग्यिा सु िाि कायायोजना अन्तगािका आयोजनाहरुको बजेटको २०
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प्रतिशि िकम स्वास्थ्य प्रिद्धा न, आिोग्यिा व्यिहािमा परिििान, ि सुितक्षि तर्सातपसाि तिसजानका
लातग तितनयोजन गिी सुतििा तिमुख समुर्ायहरुमा सिसफाई सेिा तबस्ताि गनामा खचा गने ि
उपयुि सूचकहरुको प्रयोग गिी लै तिक ि सुतििा तिमुख समुर्ायहरुमा सेिा पहुुँ चको अनुगमन
गने, तिद्यालय ि समुर्ायमा आिारिि र्ु िै काया रमहरुको माध्यमबाट आयोजनाको कायाा न्वयन
गने, मतहला िथा बालबातलकामा फैतलने झाडापखाला िोगको बािे मा सचेिना अतभबृब्धद्ध गने ,
व्यिहाि परिििान गने ि आमसुँचाि माध्यम ि स्थानीय ि ििरिकाको प्रयोग गिी आिोग्यिा प्रिद्धा न
गने कुिा उल्ले ख छ । िातिरय स्वास्थ्य तशक्षा सूचना िथा संचाि केन्द्रसुँग समन्वय गने , उच्च
जोब्धखममा िहे का समुर्ायबाट मागभै आएमा अलग कायारमहरु गने , बायोग्यास उत्पार्न गने
यां कीहरुको तनमाा णकाया लाई सिसफाइ कायारमसुँ ग आिद्ध गने , तिद्यालयहरुमा ि अन्यत्र पतन
मतहला ि पुरुषका लातग तभन्न श चालयको व्यिस्था गने , तशक्षक िथा तिद्याथीको सहभातगिामा
तनयतमि श चालय सफाई गने , शैतक्षक पाठयरममा स्वास्थ्य, सिसफाई िथा आिोग्यिालाई
समािेश गने , तिद्याथीहरुका माध्यमबाट तिद्यालय िातहि िहे का बालबातलकामा समेि स्वास्थ्य,
सिसफाई ि आिोग्यिा तशक्षा प्रचाि प्रसाि गने कुिामा जोड तर्इएको छ ।
२.१.१२वातावरणीय पक्षमा िणनीतिले िािाििणीय क्षति न्यूनीकिण गने कायातिति ियाि गने ि जोब्धखम
पतहचान भएमा तबस्तृि अध्ययन ि तिश्लेषण गने , सबै सिोकाििालाहरुलाई िािाििणीय जाुँ च ि
मूल्याुँ कन प्रतरयाका बािे मा जानकािी तर्ई सहभागी हुने अिसि प्रर्ान गने , जाुँ च मूल्याुँ कनबाट
पतहचान गरिएका तिषयहरुमा स्विन्त्र रुपमा पु निािलोकन गने व्यिस्था गने , जोब्धखम
न्यूनीकिणका लातग तनर्े तशकाहरु ियाि गने , िािाििण संिेद्य उपागमहरु माफाि सामुर्ातयक
लाभलाई अतिकिम बनाउने ि तनमाा ण िथा संचालनको अितिभि िािाििणीय सुिक्षासम्बन्धी सबै
उपायहरु अिलम्बन गने व्यिस्था गिे को छ ।
२.१.१३नीर्तगत अनुगमन तथा सूिना व्यवस्थापनतफि सेिाको स्ति अनुसाि िथ्ाुँ क बैंक स्थापना गने ,
आयोजनाहरुको सूचना व्यिस्थापन क्षमिा बृब्धद्ध गर्ै तजल्लाहरुमा सूचनाकेन्द्र स्थापना गिी
नीतिहरुको कायाा न्वयन अनुगमनगने कुिामा जोड छ । क्षेत्रगि नीतिहरु कायाा न्वयन भएको
सुतनतिि गना , लक्ष्य िथाउद्दे श्य हातसल गनेिफा भएका प्रगतिहरु मापन गना ि कायाा न्वयनका ि ि
िरिकाहरुमा सु िाि गना , तनयतमि अनुगमनमा जोड तर्नुका साथै खानेपानी िथा ढल तनकास
तिभागले अनुगमन िथा मूल्याुँ कन प्रणाली स्थापना, िथ्ाुँ क संकलन, भण्डािण, तिश्लेषण ि
प्रयोगका लातग तिभागको क्षमिा अतभबृब्धद्ध गने भतनएको छ ।
२.२ आवर्िक योजना, वार्षिक नीर्त तथा कायिक्रम र बजेटसुँगको तादात्म्यताको अवस्था
नीति कायाा न्वयनमा आउुँ र्ा र्स ं योजना कायाा न्वयनमा िहे को तथयो । िास्तिमा यो नीति उि
योजनाको फ्रेमतभत्रबाट आएको ि खानेपानी िथा सिसफाई सम्बन्धी र्स ं योजनाको
अििािणालाई आत्मसाि गिे को र्े ब्धखन्छ । एघाि ं तत्रितषाय योजना (२०६३/६४–६५/६६)को र्ीगो ि
समिामूलक रुपमा खानेपानी ि सिसफाई सेिाहरु उपलि गिाई आम जनिाको जीिनस्ति
उकास्ने ि स्वास्थ्यको अिस्थामा सु िाि गने र्ीघाकालीन सोच तथयो । यसले उपचािको सुतििा सतहि
रतमकरुपमा शुद्ध खानेपानी सेिा समग्र जनसमुर्ायमा पुयाा उने , उपयुि प्रतितिको अिलम्वन गिी
श चालय सेिा तबस्ताि गने , शहिी िथा अिाशहिी क्षे त्रहरुमा समेि ढल प्रणाली तबस्ताि गने ि २०७४
सम्ममा सम्पूणा जनसमुर्ायमा आिािभूि खानेपानी िथा सिसफाइ सेिा पु याा उने उद्दे श्य िाखेको
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तथयो । यी उद्दे श्यहरु हातसल गनाका लातग पुिाना खाने पानी आयोजनाहरुको पुनस्थापन, खानेपानी
सम्बन्धी मापर्ण्ड, २००७ अनुरुप रतमक रुपमा खानेपानीको गुणस्तिमा सु िाि ल्याउने , खानेपानी
आपुतिा िथा सिसफाई नीति, २०६० बमोतजम रमश सेिाहरुको स्तिबृब्धद्ध गने , ग्रामीण िथा शहिी
क्षेत्रमा सचेिना फैलाई उपभोिा सतमति िथा स्थानीय तनकायहरुको सहभातगिा ि योगर्ानका
आिािमा सिसफाई सम्बन्धी सुतििाहरु तबस्ताि गने , आिश्यक नीतिगि, सं स्थागि ि कानूनी सु िाि
गर्ै सबै सिोकाििालाहरुको समन्वयका लातग से क्टििाइड पद्धतिमा जाने , प्रभािकािी ि
नतिजामूलक कायाा न्वयन, अनुगमन ि मूल्याुँ कनका लातग सं स्थागि क्षमिा अतभबृब्धद्ध गने , तनिन्ति
िथ्ाुँ कहरुलाई अद्याितिक गने सूचना प्रचाि प्रसाि गने कुिामा जोड तर्एको तथयो ।
बाह्रौ र्िवषीय योजना (२०६७/६८–२०६९/७०) ले र्ीगो िथा सुितक्षि खानेपानी िथा सिसफाई
सुतििा उपलि गिाई जनस्वास्थ्यमा सुिाि ि जनिाको जीिनस्ति मातथ उकास्ने उद्दे श्य तलएको
तथयो । खानेपानीको गुणस्ति ि सेिास्ति रतमक रुपमा िृब्धद्ध गिी सन् २०१७ सम्म सिैलाई
खानेपानी िथा सिसफाइ सुतििा उपलि गिाउने , तछटो प्रतिफल तर्ने ि अिुिा खानेपानी िथा
सिसफाइ कायारम सम्पन्न गने , आयोजना तनमाा ण िथा सिालनमा स्थानीय सहभातगिा ि स्वातमत्व
अतभिृब्धद्ध गने , ममाि सम्भाि, पुनोःस्थापना ि व्यिस्थापनलाई थप प्रभािकािी बनाउने , खानेपानी
िथा सिसफाइलाई क्षेत्रगि अििािणामा(SWAP) लैजाने , स्थानीय स्रोि सािनको उपयोग गने ,
िातिरय खाने पानी मापर्ण्ड २०६३ अनुसाि रतमक रुपमा खानेपानीको गुणस्ति सु िाि गर्ै लाने , ि
संस्थागि क्षमिा सु िाि गने जस्ता िणनीतिहरु अतघ सािे को तथयो । साथै , सिकाि, स्थानीय तनकाय,
समुर्ाय, उपभोिा, िथा गैससहरुले समन्वयात्मक रुपमा काया गने , खानेपानी ि सिसफाइ
कायारमलाई एकआपसमा आबद्ध गिी लैजाने , उपभोिाहरुको सहलगानीमा आयोजनाहरु गने , ि
पूणा सिसफाइ कायारम सिालन गिी खुल्ला तर्शामुि क्षेत्र तिकास गर्ै लैजाने कुिामा जोड
तर्इएको तथयो ।
तेह्रौ ं योजना (२०७०/७१–२०७२/७३) ले पतन सबै जनिालाई आिािभूिस्तिको खानेपानी िथा
सिसफाई सेिा उपलि गिाउने उद्दे श्य अतघ सार्ै हातसल गना का लातग िातिरय खाने पानी मापर्ण्ड
२०६२ ि सोको काया योजनाअनुरूप खानेपानी िथा सिसफाई सेिामा पहुँ 'च, गुणस्ति ि सेिास्ति
रतमक रूपमा िृब्धद्ध गने , स्रोि उपलि नभएका सुक्खाग्रस्त स्थानहरूमा िै कब्धल्पक स्रोिको
रूपमा िषाा िको पानी सं कलन ि उपयोग, सोलाि िा तिर्् युिीय पम्प, हाइडरोतलक र्याम जस्ता
प्रतितिहरू सिालन गने , रमशोः क्षेत्रगि अििािणा अिलम्बन गने ि स्थानीय स्रोि सािनको
उपयोग गर्ै िािाििणमैत्री ि जलिायु परिििान अनुकूलन गने िणनीतिहरु अिलम्बन गिे को तथयो
।
वतिमान िौिौ ं योजना(२०७३/७४–२०७५/७६) ले पतन अतघल्ला योजनाहरुकै ममालाई तनिन्तििा
तर्एको छ । नेपालको सं तििानले खानेपानी िथा सिसफाई सेिा आिािभूि मानिअतिकािको
रूपमा स्थातपि गिे को सन्दभामा यसले सबै जनसंख्यालाई आिािभूिस्तिको खानेपानी िथा
सिसफाई सेिा उपलि गिाउने ि मध्यम िथा उच्चस्तिको खानेपानी िथा सिसफाइ सेिा तिस्ताि
गने उद्दे श्य िाखेको छ । उद्दे श्य हातसल गनाका लातग सबैलाई खानेपानी िथा आिािभूि स्तिको
सिसफाई िथा श चालयको सुतििा पु र्याउने , जलािाि क्षेत्र िथा पिम्पिागि स्रोिको संिक्षण ि
पानीको पुनोःभिणको व्यिस्था गने , ि ििाई–मिेशमा तिद्यमान खानेपानी समस्या िथा आसेतनक
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प्रर्ु षण न्यूनीकिण गने जस्ता िणनीतिहरु प्रस्ताि गिे को छ । साथै , योजना अितिमा खानेपानीको
कभिे ज ९० प्रतिशि ि सिसफाईको कभिे ज ८९ प्रतिशि पुयाा उने परिमाणात्मक लक्ष्य अतघ सािे को
छ ।खानेपानी िथा सिसफाई सेिाको तिस्ताि ि गुणस्ति िृब्धद्ध गने ,सिह स्रोिबाट पानीको आपूतिा
नपुग भएको अिस्थामा िषाा को पानी संकलन गने पद्धति तिकास गिी सबै जनसंख्यालाई
आिािभूिस्तिको खानेपानी िथा सिसफाई सेिा उपलि गिाउने उल्लेख छ ।
खानेपानी ि सिसफाई क्षेत्रमा अन्य नीतिगि व्यिस्थाहरु पतन िहे का छन् । िातिरय सिसफाई नीति,
१९९४, खानेपानी आपूतिा क्षेत्रगि नीति, १९९८, नेपाल जलयोजना, २००५ भ तिक योजना िथा
तनमाा ण मन्त्रालयको सोचपत्र, २००७, शहिी खानेपानी िथा सिसफाई नीति, २००९ यसका केही
उर्ाहिणहरु हुन् । सेिा सं चालनमा गुणस्तिीयिा, तनयतमििा, पािर्तशािा एिं जिाफर्े तहिा कायम
गिी खानेपानी सेिा प्रिाहलाई गुणस्तिीय, भिपर्ो एिं सिासुलभ बनाउन खाने पानी सेिा सुँचालन
सम्बन्धी तनर्े तशका, २०१२ ल्याइयो भने सहस्राब्दी तिकास लक्ष्य हातसल गनाका लातग थप प्रयासहरु
आिश्यक पने र्े खी सिसफाईमा केन्द्रीि िही सहस्राब्दी तिकास लक्ष्य एब्धक्सतलिे शन फ्रेमिका,
२०१३ ल्याइयो । त्यस्तै , खुला तर्सामुि अिस्थालाई तर्गो बनाउने , सिसफाई सम्बन्धी बानीव्यिहाि
तिकास गने , घिायसी िथा संस्थागि िहमा सुतििाको समुतचि प्रयोग ममाि सम्भाि िथा स्तिोन्निी
गने, सुितक्षि खानेपानीको सेिा सुतनतिि गने , फोहोि मैला पुनोःप्रयोग गि्ा ने , पोखिी िथा साना
जलाशय ि खोला खोल्सीहरुको संिक्षण गिी स्वच्छिा िथा सुन्दििा कायम िाख्ने उद्दे श्य सतहि पूणा
सिसफाई मागार्शान, २०१६ पतन आएको छ । िि लागि खुल्ने गिी कायारम ि कायायोजना भने
ियाि भएको पाइएन । यसिी हे र्ाा यो क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगि व्यिस्थाहरु भएका छन् ि प्राय एक
अकोसुँग िालमेलमै िहे का छन् । सायर् अतहलेको आिश्यकिा सबै नीतिगि व्यिस्थालाई
एकीकृि गने गिी बृहि क्षेत्रगि गुरुयोजना ियाि गनुा ि त्यसको लातग लागि सतहिको काया योजना
हो ।
स्रोि सािनले भ्याएसम्म उब्धल्लब्धखि नीतिगि व्यिस्थाहरु ि आितिक योजनाका ममाहरुलाई
आत्मसाि गने प्रयास गर्ै िातषा क तिकास कायारमहरु िजुामा हुने गिे का छन् । सालबसाली रुपमा
स्थान पाउुँ र्ै आएका प्रमुख कायारमहरु र्े हायबमोतजमका िहे का छन्ोः
•

आिारभूत खानेपानी सेवा उपलव्ि गराउने कायिक्रमिरः यस अन्तगाि सालबसाली
रूपमा सिातलि आयोजनाहरू तनमाा ण एिं तिस्ताि गने , िैकब्धल्पक स्रोि परिचालन गने ,
उपभोिाहरूको सहलगानीमा सिालन गरिने खानेपानी आयोजना तिस्ताि गने ि ग्रामीण
खानेपानीजस्ता कायारम कायाा न्वयनमा छन् ।

•

खानेपानी सेवास्तर तथा गुणस्तर अर्भवृद्धि गने कायिक्रमिरः यसमा खानेपानी
आयोजना, साना शहिी खानेपानी िथा सहलगानी कायारम, खानेपानी गुणस्ति सुिाि,
आसेतनक न्युनीकिण, ि पानी सुिक्षायोजनाजस्ता काया रमहरू सिालनमा छन् ।

•

ममित सुिार, पुनर्निमािण तथा पुनःस्थापन गने कायिक्रमिरः यसमा ममाि सुिाि,
पूनतनामाा ण, सेिा पुनस्र्थापना, डीप टयुबिेल िथा इलेक्टरोमेकातनकल उपकिण पुनस्र्थापना ि
जलािाि िथा स्रोिसंिक्षण, भूतमगि जलभण्डािण एिं पूनभािण जस्ता कायारम सिातलि छन्
।

•

सरसफाई सुर्विा र सेवास्तर अर्भवृद्धि गने कायिक्रमिरः यसमा र्े शभि अतभयानको
रूपमा सिातलि एकल (Stand alone)पूणा सिसफाइ, खानेपानी आयोजनासुँग आबर्् घ
सिसफाई काया रमका साथै काठमाण्ड उपत्यका ढलसुिाि, िागमिी सु िाि, स्यातनटिी ढल
तनमाा ण, ि जनचेिना अतभिृर््तघ जस्ता तरयाकलापहरु यस अन्तगाि सिातलि छन् ।
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•

िामेछापको पकििासितभिपानी, पाुँ चथिको यासोक ि काभ्रेको तिमाल लगायिका अन्य
सुख्खा क्षेत्रहरूमा खानेपानी आयोजना संचालन गना छु ट्टै उपतशषाक अन्तगाि बजेट तितनयोजन
गिी सुख्खा क्षे त्रका बातसन्दाहरूलाई खानेपानी सेिासंचालन भएका छन् ।

•

क्षमता अर्भवृद्धि तथा संस्थागत सुिार गने कायिक्रमिरः यसमा खानेपानी िथा ढल
तनकास तिभाग ि अन्तगािका तनकायहरुको संस्थागि सुिाि ि स्थानीय तनकाय, उपभोिा
सतमति, सामुर्ातयक /गै.स.सं. ि सम्बर्् घ तनकायहरूको क्षमिा अतभिृर््तघ काया रम सिातलि
छन् ।

२.३ खानेपानी िथा सिसफाई बजेटको व्यिस्था
बजेटको दृतिले यसक्षेत्रको तितनयोजन िलमातथ हुने गिे को छ । खानेपानी िथा सिसफाई नीति
कायाा न्वयनमा आउुँ र्ासम्म यस क्षेत्रको तितनयोजन अत्यन्त कम िहने गिे को तथयो । सन\ २००६ मा
बैर्ेतशक सहयोगले गर्ाा समग्र बजेटको ३.२ प्रतिशिसम्म पुग्यो िि पतछ पुनोः कम भयो (िा.यो.आ,
२०१६)।खानेपानी आपूतिा ि सिसफाइ एिं आिोग्यिासम्बन्धी सेिाहरुको तबस्ताि सुँगसुँगै यसक्षेत्रमा
सिकािको लगानी पतन बढ् र्ै गैिहे को छ । खानेपानी िथा ढल तनकास तिभाग िाहे क पतन यो
क्षेत्रमा संघीय मामला िथा स्थानीय तिकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, तशक्षा मन्त्रालय ि
गैिसिकािी क्षेत्रबाट पतन लगानी हुने गिे को सन्दभामा कुनै अमुक आ.ि.मा कुनै तजल्ला िा तिकास
क्षेत्रमा यति नै खचा भयो ि शहिी ि ग्रामीण क्षेत्रमा यति यति तितनयोजन ि खचा भएको छ भनेि
यकीन गना कतठन छ । चालु आ.ि. को िातषाक तिकास कायारम अनुसाि खानेपानी िथा सिसफाई
मन्त्रालय अन्तगाि मात्र तितभन्न २८ िटा बजेट उपतशशाकहरुमा रु. ३२,९४,६५,००,०००।—
तितनयोजन भएको छ । िि यस क्षेत्रको तितनयोजनको प्रिृतिलाई हे र्ाा आ.ि. २०७० /७१ र्े ब्धख
बजेटमा उल्लेख्य बृब्धद्ध हुन थालेको र्े ब्धखन्छ (िातलका नं १) ।
िातलका नं १ पतछल्ला चाििषामा तितनयोतजि बजेट
आ.व.
२०७३।७४
२०७२।७३

कूल र्वर्नयोर्जत(रु.
िजारमा)
३२९४६५००
२२५७६२५७

िालु

पूुँजीगत

१३२२४६७
१३१५२०७

२०७५१९१३
१३८१३६८०

२०७१।७२
२०७०।७१

१९०३५३९१
१५३८५०३५

९९९३२१
६३१०३६०

१२७८८८७०
५०८७१४३

स्रोिोः िातिरय योजना आयोग

िि यो बजेट खानेपानी िथा सिसफाई क्षेत्र हे ने मन्त्रालयको नाममा तितनयोतजि बजेट हो । यसमा
यस क्षेत्रमा काम गने अन्य मन्त्रालय िथा तनकायहरुको बजेट समािेश भएको

छै न । यसको अथा

त्यसलाई समेि समातहि गर्ाा बजेटको आकाि अझ बढ् ने प्रि छ । समग्रमा, आयोजनाहरु ि बजेट
नीति, आितिक योजनाका ममाअनु रुप नै ियाि भै कायाा न्वयनमा गैिहे को पाइन्छ । िातिरय बजेटको
आकािमा हुुँ र्ै गएको बृब्धद्धसुँगै यसक्षेत्रको बजेटमा पतन रतमक रुपमा बृब्धद्ध हुर्ै गैिहे को पाइन्छ ।
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तिश्व स्वास्थ्य सं गठनबाट प्रकातशि ग्लास प्रतििेर्नले नेपालको चालू आ.ि.को यसक्षेत्रको बजेट
करिि ४३ अिा (अमेरिकी डलि ४३ किोड) िहे को र्े खाएको छ । त्यस्तै िाश (WASH) क्षेत्रमा
प्रतिव्यब्धि खचा हे र्ाा तिश्वको औसि ५० अमेरिकी डलि िहे को छ (सूचना तर्ने २५ र्े शहरुको
आिािमा) भने नेपालको ६ अमेरिकी डलि िहे को छ जुन तनकै कम हो । त्यस्तै , कूल गाहा स्थ
उत्पार्न ि यसक्षेत्रको लगानीको तिश्वको अनुपाि हे र्ाा औसि अमेरिकी डलि १.२७ प्रतिशि छ भने
नेपालको खचा ०.८३ प्रतिशि िहे को छ । बजेटको स्रोि हे र्ाा तिश्वमा औसि ६६ प्रतिशि
घिपरििािले व्यहोने गिे को र्े ब्धखन्छ भने नेपालमा १३ प्रतिशि मात्र घिपरििािले िेहोने गिे को
र्े ब्धखन्छ जुन तनकै न्यून हो (ग्लास प्रतििेर्न, २०१७)।

२.४ कायाा न्वयन संयन्त्र
खानेपानी िथा सिसफाई लामो समयसम्म भ तिक योजना िथा तनमाा ण मन्त्रालय त्यसपतछ शहिी
तिकास मन्त्रालय अन्तगाि िहुँ र्ै आएको तथयो । यी र्ु िै मन्त्रालयहरुको मूल जोड अन्य तिषयहरुमा
हुुँ र्ा यो क्षेत्रले कम प्राथतमकिा पाउने ब्धस्थति तथयो । शायर् यही कुिालाई मनन गिी नेपाल सिकाि
(मब्धन्त्रपरिषर्् ) को २०७२ प ष ९ को तनणायानुसाि पृ थक खानेपानी िथा सिसफाई मन्त्रालयको
गठन भएको छ । यसले गर्ाा यो तिषयले थप प्राथतमकिा पाउन थालेको ि बजे टमा पतन उल्ले ख्य
बृब्धद्ध हुन थालेको र्े ब्धखयो । मन्त्रालय अन्तगाि खानेपानी िथा ढल तनकास तिभाग ि ग्रामीण
खानेपानी आपूतिा िथा सिसफाई कोष तिकास सतमतिले खानेपानी ि सिसफाईका कायारमहरु
कायाा न्वयन गरििहे का छन् । खानेपानी िथा ढल तनकास तिभाग अन्तगाि पाुँ च िटा क्षेत्रीय अनुगमन
िथा सुपिीिेक्षण कायाा लयहरु ि तजल्लास्तिमा काया बोझ अनुसाि ४३ तडतभजन िथा २८ सब–
तडतभजन कायाा लयहरू माफाि खानेपानी िथा सिसफाई आयोजना िथा काया रमहरू संचालन
िथा सेिा प्रिाह गरिर्ै आएको छ ।समन्वयका लातग केन्द्र तजल्ला ि गातिसमा समन्वय सतमतिको
स्थापना भै कायािि िहे का छन् । तिभागले सामातजक परिचालकहरु ि उपभोिा सतमतिहरु माफाि
अन्य कायाहरुका अतिरिि, एक हजािभन्दा बढी जनसंख्यालाई सेिा पु र्याउने आयोजनाहरूको
तनमाा ण गने गिाउने , गुणस्ति सुिािका तनतमि पानी प्रशोिन प्रणाली तनमाा ण गने , तिर्् युतिय
उपकिणहरूको प्रयोग गिी पानी संकलन िा तिििण गने िथा जतटल प्रतितियुि
आयोजनाहरूको तनमाा ण गने गिाउने काया गर्ा छ । प्रशोिन प्रणाली सतहिका आिुतनक ढल
आयोजनाहरू तनमाा ण गने , खानेपानीको तनयमन गुणस्ति पिीक्षण तनयन्त्रण तनयतमि अनुगमन ि
तनगिानी (Surveillance) सम्बब्धन्धि कायाहरू गने , ििाई क्षेत्रका भुतमगि पानीमा पाइने आसेतनक
लगायि अन्य प्रर्ु षणको पिीक्षण अनुसन्धान एि प्रशोिन संिचना सम्बब्धन्ध कायाहरू गने , जीणा
भएका ठूला आयोजनाहरू ममाि सुिाि िथा पुनोःतनमाा ण गने , िािाििणीय प्रभाि मूल्याुँ कन ि
प्रकोप व्यिस्थापन सम्बन्धी काया हरू गने , एक घि एक चपी माध्यमबाट आिािभुि स्तिको
सिसफाई सेिा उपलि गिाउने जस्ता काया यो तिभागले गर्ै आइिहे को छ । हाल खानेपानी िथा
सिसफाई सम्बन्धी कायाको तनिीक्षण ि अनुगमन गना यस तिभागमा १२ िटा शाखाहरू िहे का छन
(शहिी तिकास मन्त्रालय, २०७०, िातषाक प्रगति प्रतििे र्न २०६९।७०) । त्यस्तै , िातिरय सिसफाई
िथा आिोग्य समन्वय सतमतिले क्षे त्रीय सिसफाई िथा आिोग्य समन्वय सतमतिलाई महत्वपूणा
तिषयहरुमा तर्शातनर्े श गर्ा छ । क्षेत्रीय समन्वय सतमतिहरुले खुला तर्सा तपसािमुि तजल्लाहरुको
सत्यापन गिी सत्यिथ् पिा लगाउुँ छन् । तजल्लास्तिमा तितभन्न तनकायहरुको िीच समन्वय स्थापना
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गनाका लातग तजल्ला सभापतिको अध्यक्षिामा तजल्ला खानेपानी सिसफाई िथा आिोग्य सम्बन्धी
समन्वय सतमति ि नगि िथा गातिसस्तिमा गाउुँ िथा नगि खानेपानी सिसफाई िथा आिोग्य
सम्बन्धी समन्वय सतमतिहरु गठन भएका छन् जसलाई गातिस अध्यक्ष िथा नगिपातलकामा मेयिले
नेिृत्व गने व्यिस्था िहे को छ ।अध्ययनको रममा यी समन्वय सतमतिहरु त्यति सतरय हुन
नसतकिहे को ि तयनको प्रयास बतढ सिसफाईमा केन्द्रीि हुने गिे को बुतझयो ।
नीतिको कायाा न्वयनमा योगर्ान गने अको तनकाय ग्रामीण खानेपानी िथा सिसफाइ कोष तिकास
सतमतिको स्थापना २०५२ साल चैत्र १ गिे तिकास सतमति ऐन २०१३ अन्तगाि नेपाल सिकािको
गठन आर्े श बमोतजम भएको हो । पिम्पिागि खानेपानी आपूतिा िथा तिििण प्रणालीमा आिािभूि
परिििान ल्याई मागमाआिारिि िथा सहभातगिामुलक तबकास अििािणालाई समातहि गिी
ग्रामीण जनिालाई सुितक्षि खानेपानी िथा सिसफाइ सुतििा उपलि गिाउन यसको स्थापना
भएको हो । यसले गैिसिकािी सुँस्थाहरु माफाि काम गर्ा छ । यसले स्वायि रुपमा ि तिर्े शी
सहयोगलाई समन्वय गने संयन्त्रको रुपमा पतन काम गनुाका साथै खानेपानी सिसफाई,
अन पचारिक तशक्षा, िािाििण एिं स्वास्थ्य, आतजतिका, सामातजक उििर्ातयत्व, फण्ड िथा समग्र
व्यिस्थापन, समुर्ाय

सहजीकिण

ि

क्षमिा

अतभबृब्धद्धलाई

एकसाथ

अगातड

बढाउुँ र्ै

सशब्धिकिणलाई पतन बल पुयाा उन खोजेको छ । पतहलो ग्रामीण खानेपानी िथा सिसफाइ
आयोजना सन् (१९९६-२००३) सफल समापन पतछ र्ोस्रो आयोजना सन्(२००४-२०१२)
सफलिापूिाक सम्पन्न भयो । पतहलो ग्रामीण खाने पानी िथा सिसफाई आयोजनाबाट ९००
खानेपानी िथा सिसफाई आयोजना सिालन भई ७ लाख ग्रामीण जनिालाई सुितक्षि खानेपानी
िथा सिसफाइको सेिा प्रर्ान गरिएको तथयो भने र्ोस्रो ग्रामीण खानेपानी िथा सिसफाइ
आयोजनाबाट १४६५ खानेपानी िथा सिसफाइ आयोजना सिालन भइ ११ लाख ग्रामीण जनिालाई
सुितक्षि खानेपानी िथा सिसफाईको से िा प्रर्ान गरिएको तथयो । यी र्ु बै आयोजनाद्वािा २३६५
आयोजना सम्पन्न गिी १८ लाख ग्रामीण जनिालाई सुितक्षि खानेपानी िथा सिसफाईको सेिा प्रर्ान
गरियो ।

खाने पानी िथा सिसफाइ सम्बन्धी िातिरय लक्ष्य हातसल गना सतमतिको योगर्ान
खानेपानीको क्षेत्रमा २३ प्रतिशि ि सिसफाइमा २१ प्रतिशि हुने प्रक्षे प गरिएको तथयो (शहिी
तिकास मन्त्रालय, २०७०)।
खानेपानी िथा सिसफाई नीति िथा कायाव्रmमहरुको कायाा न्वयनमा सहकाया गने िेस्रो महत्वपूणा
तनकाय स्थानीय तिकास मन्त्रालय अन्तगाि को स्थानीय पूिाा िाि तिकास िथा कृतष सडक तिभाग
(डोतलडाि) हो । आ.ि. २०५९ /६० र्े ब्धख ग्रामीण खानेपानी आपूतिा िथा सिसफाई आयोजना
(RWSSP) ित्कालीन स्थानीय तिकास मन्त्रालय अन्तगाि स्थानीय तनकायहरु माफाि संचालनमा
िहे को छ । यस तिभागले खानेपानी िथा सिसफाई कायारम संचालन गना का लातग स्थानीय
तनकायहरुलाई सहजीकिण गर्ै आएको छ । २०६६ /६७ र्े ब्धख युतनसेफले पतन तिभाग ि स्थानीय
तनकायका मानि संसािनको क्षमिा अतभबृब्धद्धमा सघाउुँ र्ै आएको छ । तिभाग ि स्थानीय
तनकायहरुले १००० भन्दा कम जनसं ख्याका लातग खानेपानी ि सिसफाईका आयोजनाहरु संचालन
गर्ा छन् । यो आयोजनाको कब्धिमा २० प्रतिशि िकम सिसफाई ि आिोग्यका लातग खचा गनुापने
प्राििान गरिएको छ । बाुँ की ८० प्रतिशिको पतन कब्धिमा ८० प्रतिशि िकम चालु आयोजनाहरु
सम्पन्न गनाका लातग खचा गने व्यिस्था छ ।
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उब्धल्लब्धखि िीनिटा सं स्थाहरुलाई सेिा प्रिाहका ३ िातहकाहरु

(channel)

मान्न सतकन्छ ।

गैिसिकािी संघसंस्थालाई अको िातहकाको रुपमा तलन सतकन्छ । यी सबैको आआफ्नैकायापद्धति,दृतिकोण, प्राथतमकिा, नम्सहरु छन् जसले गर्ाा एउटै नीतिको तभन्नतभन्न गतिमा
बहुकायाा न्वयन (multiple

implementation)

को ब्धस्थति बन्ने गिे को छ । यो ब्धस्थतिमा

जिाफर्े हीिा ि उििर्ातयत्व प्रणाली स्थातपि गना गाह्रो हुन्छ । यस बाहे क सािुनपानीले हाि िुने ि
तिद्यालय स्तिमा सिसफाई ि आिोग्यसम्बन्धी तरयाकलापहरु तजल्ला तशक्षा कायाा लय ि जनस्वास्थ्य
कायाा लयहरु माफाि हुने गिे को, तितभन्न िातिरय ि अन्तिाा तिर«य गैससहरुले पतन खानेपानी ि
सिसफाई सम्बन्धी काया रमहरु संचालन गर्ै आएको पाइन्छ । क कसले कहाुँ कहाुँ के के
आयोजना संचालन गरििहे का छन् भन्ने सूचना सं कलन गना सतकएन । उनीहरु पूणा स्वायि रुपमा
आफुखुशी काम गरििहे को बुतझयो ।
सिकािबाट यो क्षेत्रका लातग आिश्यक पने जनशब्धिको व्यिस्था गिी जनशब्धि तिकास ि क्षमिा
अतभबृब्धद्धमा पतन लगानी गरिएको छ । हाल खानेपानी िथा ढल तनकास तिभाग अन्तगाि ४२
तडतभजन, २८ सि तडतभजनहरुमा झण्डै २२०० तितभन्न िह ि श्ेणीका कमाचािीहरु कायािि िहे का
छन् । त्यस्तै , खानेपानी िथा सिसफाई कोष तिकास सतमति अन्तगाि ४७ जना कमाचािीहरु
कायािि िहे का छन् । यस िाहे क साझेर्ाि संस्थाहरुका लातग पतन क्षमिा अतभबृब्धद्धका काया रमहरु
संचालन गिी कुल ६ हजाि २ सय ४० सिोकाििालाहरूको क्षमिा अतभिृब्धद्ध भएको िथ्ाुँ क पाइयो
।िि कमाचािीहरुको बािम्बाि भैिहने सरुिाले गर्ाा कायासम्पार्नमा असि गने गिे को पाइयो ।
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तेस्रो पररच्छे द
३. कायािन्वयन र उपलद्धब्धको लेखाजोखा
कायारम ि आयोजनाहरु माफाि नीतिहरु कायाा न्वयन भएका छन् ि परिणामहरु पतन आएका छन्
। िि प्रत्यक्ष काया कािण सम्बन्ध स्थातपि गना कतठन छ । त्यस्तै , तिद्यमान कायाा न्वयन क्षमिाको
िुलनामा उपलि स्रोिसािनहरु पयाा प्त तथए तथएनन् ? उपलि स्रोिसािनको उच्चिम प्रयोग हुन
सक्यो सकेनखानेपानी िथा सिसफाई सुतििाबाट बचि हुन गएको समयको उत्पार्नशील प्रयोग
भयो भएनखानेपानी ि सिसफाई क्षेत्र कतिको सहतव्रmयात्मक हुन सकेका छन् ?कायाा न्वयनमा
स्थानीय भ गोतलक, सामातजक, साुँ स्कृतिक तिशेषिाहरुको प्रभाि कस्तो पिे को छ ?यी प्रश्नहरुको
जिाफ पाउन सतजलो छै न । त्यस्तै , कायाा न्वयनमा र्े ब्धखएका तितिििाहरु थाहा पाउनका लातग
नीतिहरु, िणनीतिहरु, कायारमहरु ि आयोजनाहरुको बृहि, प्रातितिक िथा तितिगि तहसािले
परिशुद्ध ि व्यिब्धस्थि मूल्याुँ कन अतन स्थलगि अध्ययनहरु जरुिी हुन्छ जुन हामीलाई प्राप्त समय
ि स्रोिको सीमातभत्र सं भि तथएन । त्यस्तै िोतकएको नम्स ि पद्धतिहरुको अनु शिण कति भयो
भएन? कायारमहरुमा स्थानीय अनुकूलनका समस्याहरु आए आएनन िा कुन हर्सम्म ि कति
गम्भीि भएि आए?त्यस्तै , ित्कालीन, माध्यकालीन ि र्ीघाकालीन असिहरु के के भए? असिहरु
कति अपेतक्षि ि कति अनपे तक्षि तथए नीति र्े ब्धख काया रम, आयोजना ि तरयाकलाप सम्मका काया
कािण श्ृ ङ्खलाहरु पतहल्याएि, त्यसलाई मापन गिे ि एतटर व्यूसन गना सतकने कुिा सम्भि भएन ।
त्यसैले प्रस्तुि लेखाजोखा मूलि प्रभािमूलक हुन पुगेको छ । र्े हायका अनुच्छेर्हरुमा केही प्रमुख
सूचकहरु ि अध्ययनबाट प्राप्त सूचनाहरुका आिािमा नीति कायाा न्वयनमा गएपतछ भएका
उपलब्धिहरुको मोटामोटी तिश्लेषण प्रस्तुि गरिएको छ ।
३.१ सेवामा पहुँि
नीतिहरु कायाा न्वयनको िािाििण त्यति अनुकूल भन्न सतकने तथएन । शुरुमा र्े शमा शसस्त्र संघषा
पतन चतलिहे कै तथयो । शाब्धन्त संझ िापतछ पतन िाजनीतिक अब्धस्थििा, तनिन्ति परिििान भैिहने
सिकािहरु, मन्त्रालयहरुको गठन ि पुनगाठनहरु, कमाचािीका सरुिा, िन्द हडिालहरु, उपभोिा
समूहहरुको िाजनीतिकिण, प्रशासनयन्त्रमा व्याप्त तिगिबाट नतसक्ने प्रिृति, तफिलो अनुगमन
िथा मूल्याुँ कन प्रणालीजस्ता प्रणालीगि अििोिहरु (Systematic Constraints) िहे का तथए । यस
सन्दभामा, नेपाल सिकािले सन २०१७ सम्ममा खानेपानी ि सिसफाइ सेिामा सबै जनसमुर्ायको
पहुुँ च पुयाा उने लक्ष्य अतघ सािे को हो । तिगि झण्डै बाह्र िषा मा उब्धल्लब्धखि बािाहरुको बािजूर्
पतन यस क्षेत्रमा िेिै उपलब्धिहरु हातसल भएका छन् । जहाुँ २०११ को िातिरय जनगणनाले
सुिारिएको खानेपानी ि सिसफाई सेिामा पहुुँ चलाई रमशोः ८५ ि ६२ प्रतिशि र्े खाएको तथयो
मब्धिपल इब्धिकेटि क्लस्टि सभे (२०१४) ले खानेपानी ि सिसफाईमा रमशोः ९३ प्रतिशि ि ६०
प्रतिशि पहुुँ च र्े खाएको तथयो । सभे अनुसाि ग्रामीण क्षेत्रमा खुला तर्सातपसाि गनेहरुको अनुपाि
४५ प्रतिशि पाइएको तथयो जुन िीव्र गतिमा घट् ने रममा तथयो । सहस्राब्दी तिकास लक्ष्यको साि
लक्ष्यले सन् २०१५ सम्ममा सुितक्षि खानेपानीमा पहुुँ च नभएका जनसमुर्ायको सुँख्या आिा
घटाउन भनेको तथयो । िर्नुसाि नेपाल सिकािले ७३ प्रतिशि सफा स्रोिको खानेपानीमा पहुुँ च
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पुयाा उने लक्ष्य िाखेकोमा ८३ प्रतिशि पुयाा उन सफल भै सो लक्ष्य हातसल गना सफल भयो । त्यस्तै
सिसफाई सेिाको कभिे ज ८० प्रतिशि पुयाा उने भनेकोमा ८१ प्रतिशि पु याा ई लक्ष्य हातसल भएको
छ (िायोआ, सहस्राब्दी तिकास लक्ष्य अब्धन्तम प्रतििेर्न, २०१६)। केन्द्रीय िथ्ाुँ क तिभाग (२०१५)
अनुसाि नेपालका झण्डै ५२ प्रतिशि घि परििािहरुको पाइप लाइनको पानीमा पहुुँ च छ जसमा
४८.५ प्रतिशि ग्रामीण घिपरििाि छन् । समग्रमा ३५.९ प्रतिशि घिपरििाि ि ३९.१ प्रतिशि
ग्रामीण घिपरििािका लातग खानेपानीको प्रमुख स्रोि हािे पम्प ि युििेल िहे को छ । झण्डै १३
प्रतिशि घि परििािहरुले खुला पोखिी, मूल, नर्ी िथा अन्य स्रोिबाट खानेपानी आपूतिा गने गिे का
छन् । समिाको दृतिले हे र्ाा ७२ प्रतिशि अत्यन्त सम्पन्न घिपरििािले पाइपिाला पानीमा पहुुँ च
पाएका छन् भने २९.४ प्रतिशि सबैभन्दा कम आय हुने परििािको पाइपिाला खानेपानीमा पहुुँ च
छ । समग्रमा ८३.६ प्रतिशि जनसुँख्याको आिािभूि खानेपानी सेिामा पहुुँ च पुगेको छ (िायोआ,
सहस्राब्दी तिकास लक्ष्य अब्धन्तम प्रतििेर्न, २०१६)। पानी ल्याउन लाग्ने समयका हकमा ७ प्रतिशि
घि परििािलाई एकपटक पानी ल्याउनका लातग आिा घण्टाभन्दा बढी समय लाग्दछ । यसमध्ये
सबैभन्दा िेिै (३० प्रतिशि) मध्यपतिमको पहाडी क्षे त्रमा बसोबास गर्ा छन् भने सबैभन्दा कम पूिी
ििाइमा (१ प्रतिशिभन्दा कम) । प्राय पढे लेखेका ि सम्पन्न परििािका मूलीहरु भएको स्थानमा
मातनसहरुले आफ्नै घिको कम्पाउण्डमा पानी ल्याउने प्रयास गने गिे को पाइयो । ८४ प्रतिशि
घिपरििािमा ियस्क मतहलाहरुले९ प्रतिशि घिपरििािमा ियस्क पुरुषले ५ प्रतिशिमा छोिीहरुले
ि २ प्रतिशिमा छोिाहरुले पानी ल्याउने गर्ा छन् । ियस्क मतहलाहरुले पानी ओसाने घिपरििािमा
सबैभन्दा बढी (९२ प्रतिशि) सूर्ूिपतिमको पहाडी क्षेत्रमा ि सबैभन्दा कम सू र्ूिपतिम ििाईमा
(७३ प्रतिशि) िहे का छन् (तमक्स, २०१४)।
यसमा तहमाल, पहाड, ििाई ि तितभन्न तिकासक्षेत्रमा यसको कभिे जको हालको खब्धण्डकृि िथ्ाुँ क
उपलि हुन सकेन । सन २०१४ मा प्रकातशि खानेपानी िथा सिसफाईको ब्धस्थतिको प्रतििेर्न
अनुसाि खानेपानीको भ गोतलक तिििणको प्रिृति हे र्ाा तहमाल, पहाड ि ििाई क्षेत्रमा कभिे ज
रमशोः ८०.१९, ८४.८९, ि ८४.७९ प्रतिशि िहे को तथयो । सिसफाईको कभिे जको हकमा
सिसफाई (श चालय)मा पहुुँ च भएका घिपरििािको अनुपाि सन् २००० मा ३० प्रतिशि मात्र तथयो
भने २०१५ मा ८१ प्रतिशि पुग्यो ि हाल यो ८७.२७ प्रतिशि पुगेको छ । मब्धिपल इब्धिकेटि
क्लस्टि सभे , २०१४ अनुसाि करिि ४५ प्रतिशि (५९.९ प्रतिशि शहिी क्षेत्रमा ि ४१.५ प्रतिशि
ग्रामीण क्षेत्रमा) घिपरििािले मात्र सेफ्टी याुँ क सतहिको फ्लस श चालयको प्रयोग गने गिे को
पाइयो । अको २२ प्रतिशि घिपरििािले सािािण खाल्डे श चालय प्रयोग गरििहे को ि झण्डै २६
प्रतिशिले श चालयको प्रयोग नगने गिे को पाइयो जसमध्ये ६४ प्रतिशि अत्यन्त न्यून आय
समूहका घिपरििाि ि २.३ प्रतिशि सबैभन्दा बतढ आय भएका समूहका घिपरििािहरु तथए
।२०७३ आषाढ मसान्तसम्ममा सिसफाईको कभिे ज ८७.२७ प्रतिशि पुगेको छ । एक घि एक
श चालय, खुला तर्सातपसाि मुि क्षे त्रहरुको स्थापना ि सािुनपानीले हाि िुने अतभयानको
उल्लेखनीय सफलिाले गर्ाा उब्धल्लब्धखि अितिमा र्े शभिका ३१५७ गातिसहरुमध्ये २५१४ गातिस,
२१७ नगिपातलकामध्ये १३६ ि ७५ तजल्लामध्ये ३८ तजल्लाहरु खुला तर्सातपसाि मुि घोतषि
भएका छन् (खानेपानी िथा ढलतनकास तिभागको अप्रकातशि अतभलेख, २०१७)। सन् २०१०
सालमा भ गोतलक तहसािले तहमाल, पहाड ि ििाईमा यसको कभिे ज ३३.६, ५२.९ ि ३५.६
िहे कोमा २०१४ मा व्रmमशोः ७४.४८, ८७.१४ ि ५६.९३ प्रतिशि पु गेको पाइन्छ (Water and
Sanitation Status, NMIP Report, 2014) सिसफाईको क्षेत्रमा नेपाल तिश्वमै छोटो अितिमा िेिै
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प्रगति गने मुलुकहरुको पंब्धिमा िहे को छ । सन २०१० र्े ब्धख २०१५ को मध्यसम्ममा सिसफाई
सेिाको तबस्ताि झण्डै र्ोब्बि भै ४३ प्रतिशिबाट ८१ प्रतिशि पु ग्यो (DWSS, 2015)। र्े शभिमा
सबैभन्दा कम प्रगति मध्यमािल तिकास क्षेत्रमा ि त्यसमा पतन ििाईका तजल्लाहरुमा भएको
र्े ब्धखन्छ । अतहलेसम्म पतन ४५ प्रतिशिभन्दा बढी श चालयहरु तपट लेतटर नको रुपमा िहे का छन् ।
सन् २०१४ मा अस्वस्थकि श चालयहरु ि भएको श चालयको उपयोग नगने जनसुँख्याको अनुपाि
व्रmमशोः ७.३ ि ०.७ प्रतिशि िहे को तथयो ।
त्यस्तै , खानेपानी ि सिसफाई र्ु िैिफा ििाई ि तिशेष गिी मध्य ििाईक्षेत्रको पहुुँ च न्यून भएको
पाइयो । १९.३ प्रतिशि मात्र ििाईका घिपरििािमा पाइपिाला खानेपानी उपलि तथयो भने ७२.३
प्रतिशिले छोतपएको इनािको पानी खाइिहे का तथए । पतिमािल तिकास क्षेत्रमा ६४.३ प्रतिशि ि
३६ प्रतिशि पूिाा िलका घिपरििािको पाइपिाला पानीमा पहुुँ च तथयो । त्यस्तै सिसफाई सेिाको
कभिे जमा पतन अरु तिकासक्षेत्रको िुलनामा पतिमािल तिकासक्षेत्र केही अगातड र्े ब्धखयो भने
सूर्ूि पतिमािल अतल पछातड पिे को र्े ब्धखयो (३० प्रतिशि)। जािजातिको दृतिले नेिाि समुर्ायको
सिसफाई सेिामा पहुुँ च सबैभन्दा बतढ (७१.६ प्रतिशि) ि मिेशी र्तलिहरुको सबैभन्दा न्यून (४.६
प्रतिशि) िहे को पाइयो (िा.यो.आ., २०१६)। तिद्यालयहरुमा पतन खानेपानी ि सिसफाई सेिाको
तबस्ताि हुुँ र्ै गएको छ जसले गर्ाा तकशोिीहरुको तिद्यालय छाड् ने प्रिृतिमा कमी आएको
र्े ब्धखएको छ । यसिी प्राप्त उपलब्धि हातसल गना मा तितभन्न सिकािी कायाा लयहरु, तिकास
साझेर्ािहरु, िातिरय अन्तिातिरय गैिसिकािी सं स्थाहरुबाट तसजा ना गरिएको सामातजक
आन्दोलनको ठूलो योगर्ान िह्यो (युतनसेफ, २०१५, िन िाश एनुअल रिपोटा )। र्तक्षण एतशयाली
मुलुकहरुसुँग िु लना गर्ाा ने पालमा खानेपानीको कभिे ज अफगातनस्तान (८ प्रतिशि) ि पातकस्तान
(५९ प्रतिशि) को भन्दा िाम्रो ि अन्य मुलुकहरुको िु लनामा अपयाा प्त र्े खा पर्ा छ । त्यस्तै ,
सिसफाईिफा नेपालको अिस्था भािि (४७.८ प्रतिशि) ि अफगातनस्तान (३७ प्रतिशि) को भन्दा
िाम्रो र्े ब्धखन्छ । नेपालमा बाुँ की करिि १३ प्रतिशि जनसुँख्यामा खानेपानी िथा सिसफाई सेिा
पुयाा उने चुन ति िहे को छ । यस परिदृश्यमा २०१७ सम्ममा शिप्रतिशि जनसुँख्यामा खानेपानी ि
सिसफाई से िा पुयाा उने िातिरय नीतिको लक्ष्य भने पू णारुपमा प्राप्त हुन नसक्ने लक्षण र्े ब्धखन्छ ।
त्यस्तै , िणनीतिले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिव्यब्धि प्रतितर्न ४५ तलटि पानी आपूतिा हुन पने ि २५ तलटि
भन्दा कम हुन नहुने ि िािासम्मको िेसो ि ठाडो र्ु िी रमश १५० तमटि ि ५० तमटिभन्दा बढी हुन
नहुने नम्र्स बनाएको भए िापनी कति कति र्ु िीमा कति जनसुँख्याले सेिा प्राप्त गरििहे का छन्
भन्ने एकीन जानकािी प्राप्त हुन सकेन ।
हाल सिसफाई तििका तरयाकलापहरुको जोड पूणा सिसफाईमा िहे को छ । हालमा
घिपरििािमा, कायाा लय िथा संस्थाहरुमा ि शैतक्षक संस्थाहरुमा जोड िहे को छ । प्रमुख
तरयाकलापहरु गातिसहरुको स्तिमा िजुामा ि कायाा न्वयन हुने गर्ा छ । तिद्यालयिफाको सिसफाई
कायारमले बाल क्लिहरुको स्थापना, िातषाक काया योजनाको िजुामा ि कायाा न्वयन, िालिातलका,
लैंतगक ि अपाुँ गिा भएका व्यब्धि मैत्री सिसफाई सेिाहरुको तनमाा णउपयोग सिसफाई ि ममािमा
जोड तर्एको छ ।
३.२ खानेपानीको गुणस्तर
ग्रामीण खानेपानी आपूतिा िथा सिसफाई सम्बन्धी िातिरय नीति, २०६० ि िणनीतिमा खानेपानीमा
सुक्ष्म जैतिक, िासायतनक, ि भ तिक ित्वको स्थानीयस्तिमै उपभोिा माफाि अनुगमन िथा
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मूल्याुँ कन गिी गुणस्ति सुतनतिि गने सं यन्त्र तिकास गने , पानीको गुणस्तिको मानकहरु ियाि गने
ि अनुगमन ि तनयन्त्रण प्रतरयालाई सुदृढ गने भतनएको छ । िणनीतिमा गुणस्ति तिश्व स्वास्थ्य
संगठनको न्यूनिम मापर्ण्ड अनुरुप हुनुपने ि नेपाल सिकािले पतन आफै मापर्ण्ड तनिाा िण गने
भतनएको छ । िि हालसम्म सिकािको प्रयास बतढ पहुुँ चिफा केब्धन्द्रि भएको सन्दभा आपूतिा
भैिहे को खानेपानीको गुणस्ति सुिािमा भने पयाा प्त ध्यान पु ग्न नसकेको र्े ब्धखएको छ । प्रर्ु तषि
खानेपानी नेपालको जनस्वास्थ्यको एक गम्भीि समस्याको रुपमा िहे को छ । भूतमगि जलको जहाुँ
प्रयोग भएको छ त्यहाुँ प्याथोजेतनक व्याक्टे रियाहरु, तकटनाशकहरु, नाइटे «ट ि औद्योतगक
उत्सजान ि िहािहरुको जोब्धखम िहे को छ ि कतिपय सुितक्षि भतनएका स्रोिहरु िा तिििण
प्रणालीका ठाउुँ ठाउुँ मा अप्रशोतिि पानी िा फोहिको िसािटबाट प्रर्ु तषि भएको ब्धस्थति छ ।
नेपाल मब्धिपल इब्धिकेटि क्लस्टि सभे (तमक्स), २०१४ अनुसाि आपूतिा भैिहे को खानेपानी मध्ये
७१ प्रतिशि ई–कोतलबाट प्रर्ु तषि तथयो । अप्रशोतिि स्रोिबाट सीिा पानी प्रयोग गने
घिपरििािमध्ये १४ प्रतिशिले मात्रउपचाि गिे ि पानी खान्छन् । यही कािणले गर्ाा झाडापखालाको
प्रकोप तनयन्त्रणमा उल्ले ख्य प्रगति हुन सकेको छै न । खुला तर्सातपसाि मुि िािाििणले मात्र
सम्पूणा सिसफाई ि आिोग्यको ग्यािं टी गना सक्दै न । त्यसका लातग घिपरििाि, टोल तछमेक ि
ििपिको िािाििणलाई स्वच्छ ि आिोग्यमय िाख्नुपर्ा छ ि पानीको स्रोि ि आपूतिा प्रणालीलाई
प्रर्ु षणमुि बनाउनु पर्ा छ । पानीको गुणस्तिलाई असि पाने ित्वहरुमा नर्ी ििपि ि पानीको
मुहान ििपि घिे लु िथा औद्योतगक फोहिमैला फाल्ने परिपाटी, कृतषक्षेत्रमा बढ् र्ो िासायतनक
ित्वहरु एिं तकटनाशकहरुको प्रयोगि गैि शहिी इलाकाहरुमा ढलतनकासको प्रणाली तिकास हुन
नसक्नु , ब्धखयालागेकाचुतहने पानीका पाइपहरु ि ढल ि पानीका पाइपहरु सुँगसुँ गै तिछ्याइनु आतर्
छन् (CBS Nepal and Unicef,2014)।
समग्रमा ९३ प्रतिशि घिपरििािले सुिारिएको स्रोिबाट पानी उपयोग गने गिे को, त्यसमध्ये ४३
प्रतिशिले युििेल िा बोिहोल प्रयोग गिे को, १९ प्रतिशिले सािाजतनक िािा प्रयोग गिे को, १६
प्रतिशिले तनजीिािा प्रयोग गने गिे को पाइयो (तमक्स, २०१४)। नसुिारिएको स्रोिबाट पानी
तपउनेहरुमा सबैभन्दा प्रचतलि (३ प्रतिशि) असुितक्षि मूलको पानी खाने गिे को पाइयो ।
सुिारिएको पानीको स्रोि उपयोग गने मा सबैभन्दा िेिै पूिी ििाईमा तथए (९९ प्रतिशि) भने
मध्यपतिमको तहमाली क्षे त्रमा सबैभन्दा कम (७३ प्रतिशि) तथए । घिमूलीको तशक्षाको स्ति ि
सुिारिएको स्रोिबाट पानी तपउने परिपातटिीच कुनै सम्बन्ध भेतटएन । सबैभन्दा कम आय हुने
घिपरििािका ८३ प्रतिशिले सुिारिएको स्रोिबाट पानी नतपउने गिे को पाइयो (तमक्स, २०१४)।
नसुिारिएको पानीको स्रोि प्रयोग गने घिपरििािका सर्स्यमध्ये ८१ प्रतिशिले तिना उपचाि ि १४
प्रतिशिले मात्र उपचाि गिे ि पानी तपउने गिे को पाइयो । उपचािको प्रमुख तिति तफिि गनुा (१२
प्रतिशि) ि उमाल्नु (१० प्रतिशि)िहे को पाइयो । सबैभन्दा बतढ उपचाि गिी पानी तपउनेमा
पतिमािल तिकास क्षे त्र (६३ प्रतिशिले उमाल्ने गिे को) ि सबैभन्दा कम सूर्ूिपतिम पहाडमा ९९
प्रतिशिले तिना कुनै उपचाि पानी तपउने गिे को पाइयो । पानी उपचाि गने प्रचलन शहिी क्षेत्रमा,
तशतक्षि िथा सम्पन्न परििािमा बढी िहे को र्े ब्धखयो (तमक्स, २०१४)।
त्यसो ि खानेपानी गुणस्ति सुतनतिििाका लातग ग्रामीण खानेपानी िथा सिसफाई कोष तिकास
सतमतिबाट मुहानर्े ब्धख मुखसम्म खानेपानीको गुणस्ति सुतनतिि गनाका लातग आयोजनाका तितभन्न
चिण (पूिा सम्भाव्यिा, तिकास चिण ि कायाा न्वयन चिण) मा खानेपानी गुणस्तिको पिीक्षण गने
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गरिएको छ । यस अन्तगाि र्श ं समूहको पूिा सम्भाव्यिा चिणमा खानेपानीको ५५७ नमुना प्राप्त
भएकोमा ४२९ आयोजनाहरू ग्रातभटी प्रणालीमा िहे का ि त्यस्ता प्रणालीमा पने मुहानहरूमा मुख्य
रुपमा जैतिक संरमण ि केहीमात्रामा तफकल कोतलफाम, ितमलोपन, एमोतनया, आइिन ि
म्यागतनज जस्ता ित्वहरू पतन पाइयो । त्यसैगिी सं कलन गरिएको १२८ िटा नमूना भूतमगि
खानेपानी प्रणालीका टयुििेल, इनािहरूको नमुनाहरूको जाुँ च गर्ाा मध्यम सं ख्यामा ितमलोपन,
एमोतनया, आइिन, म्यागतनज ि तफकल कोतलफाम आतर् पाइयो ।
तमक्स अनुसाि समग्रमा ८२ प्रतिशि जनसं ख्या इ.कोलीको जोब्धखममा छन् । शहिी क्षेत्र (७२
प्रतिशि)भन्दा ग्रामीण क्षेत्र (८४ प्रतिशि)मा बढी जोब्धखम छ ि लगभग ८० प्रतिशि घिपरििािहरु
तनिन्ति जोब्धखममा ितहिहने गिे को अिस्था छ । उच्चतशक्षा प्राप्त व्यब्धिका घिपरििािमा भने यो
जोब्धखम अतल कमहुने (६४ प्रतिशि) अनुमान गरिएको छ । यथाथामा पानीको गुणस्ति परििािको
आतथाक है तसयिसुँग प्रत्यक्ष सम्बब्धन्धि िहने गिे को छ । सबैभन्दा तिपन्न परििािहरु इ.कोलीको
उच्च जोब्धखममा िहे का छन् (९१ प्रतिशि)। त्यस्तै नसुिारिएको पानीको स्रोि प्रयोग गनेहरु
सुिारिएको स्रोि प्रयोग गने हरु भन्दा बतढ जोब्धखममा िहे का छन् । पाइपको पानी प्रयोग गनेहरु
भन्दा अन्य स्रोिको पानी प्रयोग गनेहरु ि हाििुने सुतििा भएकाभन्दासुतििा नहुनेहरु इ.कोलीको
बतढ जोब्धखममा छन् ।
३.३ सुिारुता
अतिकाुँ श खानेपानीसम्बन्धी आयोजनाहरुको अिस्था र्यनीय िहे को छ । त्यसले गर्ाा कतिपय
आयोजनाहरुबाट िषाभि पानी नआउने , पयाा प्त पानी उपलि नहुने ,ि कतिपय ममाि सम्भािको
अभािमा सेिा अिरुद्ध भैिहे को अिस्था पतन छ । सन् २०१२ को एक अनुमान अनुसाि र्े शमा
संचातलि आयोजनाहरुमध्ये २५ प्रतिशि मात्र िाम्रिी सं चालन भैिहे का

तथए । खानेपानी िथा ढल

तनकास तिभागको एक प्रतििेर्न (२०१४) अनुसाि ७० प्रतिशिभन्दा बतढ आयोजनाहरु
ममािसम्भाि, पुनस्थापन ि पुनतनमाा ण गनुापने अिस्थामा

छन् । हिे किषा बातढ पतहिोको

कािणबाट औसिमा १०० आयोजनाहरु क्षतिग्रस्त हुने गिे का छन् । सन् २०१५ को महाभूकम्पको
कािणले १५७० आयोजनाहरु गम्भीि रुपमा क्षतिग्रस्त भए भने ३६६३ आयोजनाहरु आुँ तशक
रुपमा क्षतिग्रस्त भै सेिा अिरुद्ध भए (िा. यो. आ.२०१५) । खानेपानी आपूतिाको प्रणाली
व्यिस्थापनमा पतन िेिै सु िाि हुनुपने अिस्था छ भने र्क्ष जनशब्धिको अभाि, उपकिण ि
सामग्रीहरुको अभाि, संचालन ि ममाि सम्भािका लातग यथेष्ठ स्रोिको अभािले आयोजना सुचारु
गनामा अििोि खडा हुने गिे को छ । कतिपय आयोजनामा तिशेषगिी सािाजतनक िािाहरुमा
ममाि सम्भाि गनाका लातग उपभोिाहरुले कम रुची र्े खाउने ि र्ु गाम क्षेत्रमा पाटा पूजाा को अभाि
हुने, पुिाना आयोजनालाई ममाि सम्भाि िा पुनस्थापन गनुाको साटो िाजनीतिक प्रभािका आिािमा
नयाुँ आयोजना लैजाने प्रिृति पतन र्े खा पिे को छ ।
खानेपानी िथा ढल तनकास तिभागबाट भएको सभेले कभिे ज ि सेिाको सुचारुिा बािे लेखाजोखा
गयो िि सेिाको स्ति िा पयाा प्तिा ि अपयाा प्तिा बािे यसले अध्ययन गिे न । िषाभिको आपूतिाको
अिस्था, आयोजनाको भ तिक अिस्था ि व्यिस्थापनको बािे मा अध्ययन भयो । ममािको
आिश्यकिा नभएका उपभोिाहरु आफैले ममाि गना सक्ने (Minor Repair) ि उपभोिाले मात्रै
गनानसक्ने ि िाह्यसहयोग आिश्यक पने (Major Repair)भनी िगीकिण गरिएको छ ।
तडजाइनको चिणमा सुचारु िहे का िि परिमाण ि गुणस्तिका दृतिले हालको माग िान्न
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नसतकिहे का आयोजनालाई पुनस्थापन गनुापने आयोजनाको िगामा िाब्धखएको छ । िेिै नै कम
क्षमिामा संचालन भैिहे का ि उपभोिाका अतिरिि उल्लेख्य रुपमा िाह्य तितिय ि प्रातितिक
तनिेशको आिश्यकिा िहे का आयोजनालाई पुनतनमाा ण आिश्यक भएका आयोजनाको रुपमा
िगीकिण गिी गरिएको छ । अध्ययनअनुसाि पाइपिाला िािाको भ तिक ि व्यिस्थापनको
अिस्था यसप्रकाि तथयो (िातलका २)।
तार्लकाः २ पाइपवाला िारािरुको भौर्तक अवस्था र व्यवस्थापन
क्षेत्र

जम्मा
आयोजना
सुँख्या

िषाभिी
पानी
आउने
प्र.श.

िाम्रिी
संचातलि
प्र.श.
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ममा ि
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ममा ि
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पुनस्थाप
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आफ्नै
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भएका
प्र.श.
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ममा ि कोष
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स्रोिोः खाने पानी िथा ढलतनकास तिभाग, २०१४ Nationwide Coverage and Functionality Status of Water Supply and Sanitation in
Nepalकाआिािमा ियाि गरिएको ।

३.४ सरसफाई
ग्रामीण खानेपानी आपूतिा िथा सिसफाईसम्बन्धी िातिरय नीति, २०६० ि िणनीतिको ससतिा
अध्ययन गर्ाा सिसफाईले भन्दा खानेपानीले बतढ स्पेस पाएको र्े ब्धखन्छ । यस्तो हुनुको कािण
सिसफाईको महत्वप्रति जागरुकिा कम हुनु ि सन् २०६० सम्म तिश्वभि नै सिसफाईको एजेण्डाले
त्यति महत्व पाउन नसक्नु हो । यही कमीलाई अनुभूि गिी सिसफाई सम्बन्धी छु ट्टै गुरुयोजना
ल्याइयो ि सहस्राब्दी तिकास लक्ष्य पूिा नहुने र्े खेपतछ सहस्राब्दी तिकास लक्ष्य एक्सीलेिेसन
फ्रेमिका ल्याइएको हो । अपयाा प्त सिसफाइ सुतििा ि अगतिलो सिसफाईसम्बन्धी आचिणका
कािणले जनजीिनमा ि तिशेष गिी मतहला ि बालबातलकाको स्वास्थ्यमा गम्भीि असि पने गिे को
छ । अझ पतन र्े शका कतिपय स्थानमा खुला तर्सातपसािलाई समाजले अनुमोर्न गरििहे को
पाइन्छ । यो व्यिहाि खुला तर्सातपसाि मुि क्षेत्रमा पतन र्े ख्न सतकन्छ । चतपाहरु ि तिशेष गिी
तपट लेतटर नहरु गन्हाउने भएकाले फोहि ठानी प्रयोग नगने ि खुला तर्सातपसािलाई तनिन्तििा तर्ने
गरिएको छ । यी समस्याहरुको िािजूर् नेपालले सिसफाईको क्षेत्रमा गिे को प्रगति उल्लेखनीय
िहे को छ । सन् १९९० र्े ब्धख २०१४ को िीचमा सुिारिएको तनजी सुतििाको प्रयोग गने
जनसमुर्ायको अनुपाि ४२ प्रतिशिले बृब्धद्ध भयो । यसको अथा हो र्ु ई र्शक अगातडको िुलनामा
झण्डै १ किोड ७० लाख बतढ जनसमुर्ायले सुिारिएको सिसफाई सुतििाको उपभोग गरििहे का
छन् । यही अितिमा खुला तर्सातपसाि गने जनसमुर्ायको अनुपािमा ५६ प्रतिशिले कमी आयो ।
यसिी नेपाल र्तक्षण एतशयामा सबैभन्दा तछटो खुला तर्सातपसाि मुि क्षेत्रको रुपमा रुपान्तरिि
भएको छ । तमक्स २०१४ अनुसाि ६० प्रतिशि नेपालीहरुले तनजी सु िारिएको श च सुतििा प्रयोग
गिे को पाइयो । िि चतपाहरुमा पहुुँ च बढे िापनी सु ितक्षि रुपमा बालबातलकाको मलमुत्र सं कलन ि
व्यिस्थापन गने िानी बतससकेको छै न । यसले गर्ाा झाडापखालाजस्ता िोगहरुको िोकथाम
अपेक्षाकृि रुपमा हुन सतकिहे को छै न । तमक्स अनुसाि ४८ प्रतिशि बालबातलकाहरुको मलमुत्र
सुितक्षि रुपमा व्यिस्थापन हुन सकेको छै न ।
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सिसफाईसम्बन्धी सामातजक अतभयानको सफलिाको मूल कािण सबै सिोकाििालाहरुको साझा
प्रयासलाई मातनएको छ । कतिपय तिद्यालयहरुमा श चालयको अभाि छ िापनी तिद्यालयहरुमा
गरिएको लगानी ि तिद्यालयमा आिारिि सम्पूणा सिसफाईको ब्यानि अन्तगाि तिद्याथीहरुको
भूतमका महत्वपूणा िहे को छ । सन् २००९ मा अत्यन्त न्यू न सं ख्यामा तिद्यालयहरुमा छात्राहरुका
लातग अलग्ग चतपाको प्राििान तथयो ि झण्डै ७५ प्रतिशि तिद्यालयहरुमा चतपाको व्यिस्था नै
तथएन। हाल यस्ता सुतििायुि तिद्यालयहरुको सुँ ख्या र्ु ई तिहाई पुगेको छ । तिद्यालयमा
खानेपानी सिसफाई ि आिोग्यिा सम्बन्धी सुतििाहरुको सेिाको तनिन्तििा, ममाि सम्भाि ि
व्यिस्थापनको पाटो अझै पतन चुन तिपूणा िहे को छ । अझै पतन उपयुि सिसफाइ ि आिोग्यिाको
प्राििानको अभािमा तिशेष गिी मतहनािािीका बेलामा तनकै ठूलो सुँख्यामा तकशोिीहरु
तिद्यालयमा अनुपब्धस्थि िहने गिे का छन् । यसको िािजूर् पतन यो सिालमा तशक्षकहरु, तिद्यालय
व्यिस्थापन सतमतिहरु, तशक्षक अतभभािक संघहरु प्राय बेखबि िहे को पाइएको छ ।
सिसफाई गुरु योजना, २०६८ को कायाा न्वयन पिाि हालका तर्नसम्म आईपुग्दा स्थानीय
तनकायको नेिृत्वमा सामातजक अतभयानको रुपमा सिसफाई प्रिद्धा न कायारम संचालन भईिहे को
छ । यस क्षेत्रमा सं लग्न सिोकाििालाहरुले तिगिर्े ब्धख तितभन्न नामले खु ला तर्सामुि क्षेत्र घोषणा
पिािका तरयाकलापहरु संचालन गर्ै आएको भएिा पतन पिम्पिागि रुपमा स्थातपि रुढीबार्ी
संस्काि, सिसफाईले स्वास्थ्यमा पु र्याउने सकािात्मक प्रभाि प्रतिको सचे िनाको अभाि,
आिश्यक पूिाा िािहरुको कमी, हे ल्चेरयाई, अशििा िथा स्थानीय िहको तफिलो अनुगमनका
कािण सिसफाइ सम्बन्धी संिचनाहरुको समुतचि प्रयोग, ममाि सम्भाि िथा स्वस्थकि बानी
ब्यिहाि तिकास गने काया चु न िीपू णा बने को छ । सिसफाईको िातिर«य अतभयानमा सहिी
सिसफाईका मुद्दाहरुलाई ठोस रुपमा संबोिन गनुा उब्धिकै आिश्यक िहे को छ । तिपर्् का
अिस्थामा खानेपानी ि सिसफाईका सेिा सुतििाहरुको आपूतिा ि तनिन्तििा अपरिहाया िहे को
र्े ब्धखन्छ (पूणा सिसफाई मागार्शान, २०१६)।
करिि ६० प्रतिशि घिपरििािले सुिारिएको सिसफाई सेिा उपयोग गरििहे को पाइयो । यसिाहे क
१० प्रतिशिले पाुँ च परििाि िा सोभन्दा कम परििािसुँग संयुि रुपमा, २ प्रतिशिले पाुँ चभन्दा िेिै
परििािसुँग संयुि रुपमाि १ प्रतिशिले सािाजतनक सुतििा प्रयोग गने गिे को पाइयो । मध्यमािल
तिकास क्षेत्रको पहाडमा सबैभन्दा बतढ घिपरििाि (२६ प्रतिशि) ले साझा िा सािाजतनक
सुतििाको उपयोग गर्ा छन् भने सबैभन्दा कम (२ प्रतिशि) सुर्ूिपतिम पहाडमा । पतिमािल
तिकास क्षेत्रमा सबैभन्दा िेिै सुिारिएको सिसफाई सेिा उपयोग गने परििािहरुको बसोबास
िहे को छ (९४ प्रतिशि) ि सबैभन्दा कम उपयोग गने घिपरििािको बसोबास मध्य ििाईका
तजल्लाहरुमा िहे को छ (४२ प्रतिशि) । ग्रामीण क्षे त्रमा (६७ प्रतिशि) भन्दा शहिी क्षेत्रमा बतढ
सिसफाई सेिाको प्रयोग हुने गिे को छ (९४ प्रतिशि)। बतढ तशतक्षि परििािहरुमा यो सेिाको बतढ
प्रयोग हुने गिे को पाइएको छ । त्यस्तै हाि िुने प्रचलनिफा, ९७ प्रतिशि घिपरििािमा हाििुनका
लातग तनतिि स्थान िय गरिएको पाइयो । त्यसमध्ये र्ु ई तिहाई घिपरििािमा पानी ि सािुन र्ु िै
कुिा उपलि भए भने ६ प्रतिशिमा पानी ि अन्य हाििुने िैकब्धल्पक ित्वहरु उपलि भएको
पाइयो । १३ प्रतिशि घिपरििािमा पानी मात्र प्रयोग भएको पाइयो भने २ प्रतिशिमा सािुन पाईयो
िि पानी पाइएन । बाुँ की ९ प्रतिशि घिपरििािमा सािुन ि पानी र्ु िै नभएको अिस्था िह्यो ।
साबुनपानी प्रयोगको दृतिले पूिी ििाई सबैभन्दा अगातड िहे को छ (८१ प्रतिशि) भने सबैभन्दा
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पछातड मध्यपतिमको पहाडीक्षेत्र (४१ प्रतिशि) िहे को छ । तशतक्षि ि सम्पन्न परििािहरुमा पानी,
सािुन ि हाििुने ठाउुँ को व्यिस्था बतढ ि कम तशतक्षि िा तिपन्न परििािहरुमा कम हुने गिे को छ ।
तिपन्न परििािहरुमध्ये ४६ प्रतिशिले मात्र पानी सफा गने पर्ाथा ि हाििुने ठाउुँ को व्यिस्था गिे का
छन् ।
३.५ उपयुक्त प्रर्वर्िको प्रयोग
नीति िथा िणनीतिमा उपयुि िउपभोिाले िान्न ि व्यिस्थापन गना सक्ने खालको प्रतितिको
प्रयोग गने , स्थानीयस्तिमा उपलि ज्ञान, सीप ि सािनको अतिकिम परिचालन गने , आिश्यक
मेतशनिी, उपकिण ि सामग्रीहरु स्थानीय िहमा उत्पार्न गने ि सामग्री तनमाा णमा स्तिीयिा कायम
गना मापर्ण्ड तनिाा िण गिी लागू गने उल्लेख गरिएको छ ।साथै सुपथ उपयुि ि िािाििणमैत्री
पिम्पिागि ि नयाुँ प्रतितिहरु समेि समातिि गिी तिकल्प सतहिको क्याटलग ियाि गने ,
उपभोिाहरुको आिश्यकिा रयशब्धि ि महसूल तिने इच्छा समेिका आिािमा छन ट गने
सुतििा प्रर्ान गने ि बैकब्धल्पक प्रतितिहरुको प्रयोग गने क्षमिा तिकास गने भतनएको छ । िि
यथाथामा यस प्रकृतिका कायाहरु त्यति प्रभािकािी हुन नसकेको बुतझयो । कतिपय आयोजनाहरु
ससाना पाटा पूजाा को अभािमा बन्द हुने गिे को थाहा भयो ।
३.६ लैंर्गक समानता र सामार्जक समावे शीकरण
ग्रामीण खानेपानी िथा सिसफाइ कोष तिकास सतमतिको र्श समूहको पूिा संभाव्यिा
प्रतििेर्नबाट पानीको सुतििाको अभािका कािण मतहलाहरूले खानेपानीको जोहो गना कतिपय
स्थानमा १२ घण्टासम्म तबिाउनु परििहे को र्े ब्धखन्छ। तिपन्न, भ गोतलक रूपमा र्ु गाम ठाउुँ मा
बसोबास गने ि अिसिबाट ितिि िगा (र्तलि िा जनजाति) का मतहलाले ि एकैसाथ अनेक ं
ितहष्किणका घटनाहरूका सामना गनुा पने हुन्छ । यही िथ्लाई मध्यनजि गिे ि ग्रामीण
खानेपानी िथा सिसफाई क्षेत्रमा लैंतगक समानिा ि सामातजक समािेशीकिणको ममालाई आफ्ना
आयोजनाहरूमा मूलप्रिाहीकिण गरिएको छ । खाने पानी िथा सिसफाई आयोजनाको िजुामा,
कायाा न्वयन ि व्यिस्थापनमा समेि उनीहरूको भूतमका अतभबृब्धद्धका लातग प्रयासहरु भएका छन्
। समािेशीकिणको सिाललाई तितभन्न कोणबाट सम्बोिन गने प्रयास भएको छ । प्रथमिोः
सेिाग्राहीहरुलाई आयोजनाको िजुामा, कायाा न्वयन, अनु गमन िथा मूल्याुँ कनको प्रतरयामा
समातहि गने प्रयास भएको छ । र्ोस्रो, सेिा प्रिाहमा र्तलि, अल्पसुँख्यक, तपछतडएका
जािजातिलाई लतक्षि गने गरिएको छ । िेस्रो, सेिा प्रर्ायक जनशब्धिलाई पतन समािेशीकिणको
माध्यमबाट तितिििापूणा बनाउने प्रयास भएको छ । िसथा , आयोजनाहरुको लातग कमाचािीहरु
तनयुि गर्ाा पतन तितभन्न समुर्ायहरुको प्रतितनतित्व हुने गिी गने गरिएको छ ।
पूिा संभाव्यिा अध्ययन िथा र्शै समूह अन्तगािको तिकास चिणको प्रतििेर्नका अनुसाि ४५ िटा
तजल्लाका एक सय साि िटा सहयोगी संस्थाले ५६२ िटा आयोजनाको पूिा संभाव्यिा प्रतििेर्न
पेश गिे का तथए । र्श ं समूह अन्तगाि ८९ हजाि १ सय ७८ घि परििािका ४ लाख ९१ हजाि ४
सय २४ जनसख्या समेतटने लक्ष्य तथयो, यसमध्ये ५०.१ प्रतिशि पुरुष ि ४९.९ प्रतिशि मतहलाहरू
छन् । आयोजनाहरू सबै समािेशी तसद्धान्तका आिािमा छनोट भएका छन् ि तयनमा
मतहलाहरूको प्रतितनतित्वलाई प्रमुख आिािका रुपमा तलइएको छ । यीमध्ये करिि ४० प्रतिशि
घि परििािहरू उपल्लो जातिका, २९ प्रतिशि िु लनात्मक रुपमा अिसिबाट ितिि जनजाति, १५
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प्रतिशि र्तलि, ६ प्रतिशि िातमाक अल्पसंख्यक समूह, ६ प्रतिशि नै अन्य तपछतडएका जािजाति
ि ४ प्रतिशि िुलनात्मक रुपमा लाभाब्धन्वि जनजाति िहे को बुतझयो ।
कब्धिमा ३३ प्रतिशि मतहलाहरू हुनुपने व्यिस्थाअनुरुप एकसय साििटा सहयोगी संस्थामध्ये
अतिकां शले आफ्ना कमाचािीमा ५० प्रतिशि मतहला, तिपन्न ि सामातजक ितहष्किणमा पिे को
समूहलाई समािेश गिे को, त्यसमध्ये ७२ प्रतिशि सहयोगी संस्थाले कब्धिमा ३३ प्रतिशि
मतहलाहरूलाई कमाचािीमा तनयुि गिे को िि मतहला कमाचािीहरू तनयुि गना ि उनीहरूलाई
संस्थामा तटकाईिाख्न भने चुन िीपूणा भएको बुतझयो । मतहलाहरुको िाहुल्य उत्प्रेिकमा भएको,
िास (WASH) प्रातितिक िथा प्रातितिक अतिकृिमा उनीहरुको प्रतितनतित्व कम िहे को ि टीम
लीडिमा मतहला प्रतितनतित्व तनकै कम अथाा ि् १० प्रतिशि मात्र िहे को पाइयो । त्यस्तै ,
युतनसेफबाट संचातलि क्षमिा अतभबृब्धद्ध कायारममा पतन कब्धिमा करिि २५ हजाि उपभोिा
सतमतिका सर्स्यहरुमध्येबाट ३३ प्रतिशि स्थान मतहलाहरुका लातग प्रर्ान गरिएको तथयो । यस्ता
उपभोिा सतमतिहरुमा मतहलाहरुको प्रतितनतित्व ३३ प्रतिशिभन्दा बतढ िहे को छ ।
३.७ दीगोपन
ग्रामीण खानेपानी िथा सिसफाई नीति िथा िणनीतिमा आयोजनाको स्वातमत्व, संचालन ि
सम्भािको र्ातयत्व उपभोिा सतमतिले तलनुपने ि बृहि एिं जतटल आयोजनाहरुको लातग
प्रातितिक सहायिा ि आतथाक अनुर्ानको व्यिस्था गने उल्लेख छ । िणनीतिले संचालन िथा ममाि
सम्भाि कोष खडा गने , तजतिस ि गातिसस्तिमा पुनस्थाा पना कोष स्थापना गने , कोषलाई सबल
बनाउन कायाा न्वयन तनकायहरुको आयमूलक काया रमहरुसुँग आिद्ध गने , गातिसका प्रातितिक
सहायकहरुलाई आयोजनाहरुको संचालन िथा ममाि सम्भाि सम्बन्धी िातलम तर्ने ि सामुर्ातयक
स्वास्थ्य स्वं य सेतिकाहरुलाई सिसफाई सम्बन्धी िातलम तर्ने व्यिस्था गिे को छ । उपभोिा
समूहहरुलाई व्यिस्थापकीय सीप प्रर्ान गने ि जिाफर्े ही बनाउने , समूहहरु िीच अनुभि ि
सहयोग आर्ान प्रर्ान गना महासुँघहरु गठन गने , ममाि सम्भाि सम्बन्धी शिाहरु, पानीको महसुल
तनिाा िण जस्ता तिषयहरु समेि समािेश गिी तनर्े तशकाहरु तनमाा ण गने ि आिश्यक पाटा पूजाा हरु
स्थानीय िहमै उत्पार्न गने भनेको छ । तनमाा णकाया शुरु गनुापूिा नै संचालन ि ममािखचाका लातग
कोष स्थापना गनुापने ि गरिि परििािका लातग तिशेष अनुर्ानका लातग समुर्ायबाट व्यिब्धस्थि
चरकोषहरुको व्यिस्था गने भतनएकोमा ममाि सम्भाि कोष, तिशेष अनुर्ानका लातग चरकोष ि
पुनस्थापना कोष स्थापना गने काया प्राय हुन नसकेको र्े ब्धखयो । त्यस्तै , गातिसहरुमा
प्रातितिकहरुले सेिा पतन तनयतमि रुपमा तर्न नसतकिहे को, स्थानीयस्तिमा पाटा पूजाा उत्पार्न गना
नसतकएकोममािसम्भािमा उपभोिा सतमतिबाट अपेतक्षि पहल नभएको ि उपभोिाहरु
ममािसम्भािका लातग योगर्ान गना कम ित्पि हुने गिे को भन्ने बुतझयो ।
३.८ अनुगमन, मूल्ाुँकन तथा सूिना व्यवस्थापन
पतहचान गरिएका सूचकहरु अनुसाि सूचनाहरु संकलन गने ि अद्याितिक गने काया प्रभािकािी
रुपमा हुन नसतकिहे को र्े ब्धखन्छ । खानेपानी िथा ढल तनकास तिभागले खानेपानी िथा सिसफाई
सेिामा पहुुँ च ि सेिाहरुको सुचारुिासम्बन्धी सही सूचनाहरु संकलन गने अद्याितिक गने ि योजना
िथा कायारम िजुामाका लातग सूचनाहरु उपलि गिाउने , प्रचाि प्रसाि गने उद्दे श्यले िातिरय
व्यिस्थापन सूचना आयोजनाको स्थापना गिे को छ ।िापतन सूचक बमोतजमका खब्धण्डकृि
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सूचनाहरु भने प्राप्त हुन सकेन । खानेपानी िथा सिसफाई क्षेत्रको िथ्ाुँ कहरु, तितभन्न कायारम
आयोजना िा ब्धस्कमहरुको कायाा न्वयन, संचालन, ममाि सम्भाि ि पुनस्थापनको अिस्था ि
आिश्यकिाका बािे मा तनिन्ति सूचनाहरु अद्याितिक गिी बजेट ि कायारम िजुामा प्रतरयालाई
पृष्ठपोषण गनुापर्ा छ । सूचना प्रणालीलाई सुदृढ ि अद्याितिक गनाका लातग उपलि आिुतनक
सूचना प्रतििीको अतिकिम उपयोग गनुापर्ा छ । प्रमुख सूचकहरुोः आिािभूि खानेपानीको
उपलििा हुने जनसुँख्या ि प्रतिशि, उच्च ि मध्यमस्तिका खानेपानी सेिाको उपलििा हुने
जनसुँख्या ि प्रतिशि, चुहािट तनयन्त्रण ि पानीको बचि आयोजनाहरुको सुँ ख्या, खानेपानीको
तिििणको सुतनतिििा िषाा याम, सुख्खायाम प्रति घि जम्मा तलटि, सिसफाई सुतििाको उपलििा
घिपरििाि सुँख्या ि प्रतिशि जस्ता सूचकहरुको प्रयोग भएको पाइन्छ । प्रभािकािी सूचकमा
आिारिि गुणस्तिीय, भिपर्ो, सामतयक ि आय, उमेि, जािजाति, क्षेत्र, बसाइसिाई ि लैंतगक
आिािमा खब्धण्डकृि िथ्ाुँ कहरु संकलन ि अद्याितिक गने व्यिस्था हुन जरुिी छ ।
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िौथो पररच्छे द
४. र्निोड र सुझाविरु
४.१ र्निोड
४.१.१ समग्रमा हे र्ाा ग्रामीण खानेपानी ि सिसफाई नीति ि कायानीति आएपतछ यो क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगि
व्यिस्थाहरु भएका छन् ि प्राय एक अकोसुँ ग िालमेलमै िहे का छन् । तिशेष गिी पृथक
मन्त्रालयको स्थापनापतछ यस क्षेत्रले नेिृत्व प्राप्त गिे को छ ि उल्लेख्य प्रगति पतन भएको छ । िि
सन् २०१७ सम्ममा खानेपानी ि सिसफाईको कभिे ज शि प्रतिशि पु र्याउने लक्ष्य ित्काल पूिा हुने
र्े ब्धखर्ै न । अन्य तिषयका हकमा कायाा न्वयनलाई प्रभािकािी बनाउनका लातग लागि खुल्ने गिी
बजेटेड कायारम ि काया योजना भने ियाि भएको पाइएन । सालबसाली कतहल्यै अन्त नहुने
खालका कायारम िाख्ने ि प्राप्त बजेटलाई इब्धन्रमेन्टल ढं गले खचा गर्ै जाने प्रिृति िहे को छ । नयाुँ
ि रुपान्तिकािी सोचको प्राय अभाि छ । कायारमहरुलाई प्राथतमकीकिण गने , सालिसाली
प्रकृतिका काया रमहरुलाई रिनोभेट गने , सेिाको परिमाण, गुणस्ति ि स्ति यकीन गने , माग ि
आिश्यक पूिाा िािको लागि इब्धस्टमेटमा आिारिि भै स्रोिसािनको तितनयोजन गने , अन्तितनकाय
समन्वयमा सुिाि गने , खानेपानी ि सिसफाईमा न्यायोतचि सािनको िाुँ डफाुँ ड गने कुिामा अझ
िेिै काम गना बाुँ की िहे को पाइयो ।
४.१.२ समग्रमा, खानेपानी ि सिसफाईको क्षेत्रमा उल्ले खनीय प्रगति भएको भए िापतन सिसफाई सेिाको
पहुुँ चमा क्षेत्रीय, जािीय, शारििीक तिशेषिा ि िगीय तहसािले तिषमिाहरु िहे का छन् । आतथाक
सामातजक है तसयिका अतिरिि यो तिषमिाका तितभन्न कािणहरु छन् । सिसफाई ि आिोग्यका
क्षेत्रमा बाब्धिि मात्रामा प्रगति हातसल गना सेिामा सबैको पहुुँ च पुयाा उन ि तिषमिाहरुको
सम्बोिन हुन जरुिी छ । उपलि िथ्ाुँ क अनुसाि र्े शमा झण्डै १३ प्रतिशि घिपरििािहरु
खानेपानी ि सिसफाई सेिाबाट बतिि िहे का छन् । प्राप्त जानकािी अनुसाि बाुँ की स्थानहरु प्राय
र्ु गाम क्षेत्रमा िहे का, पानीको स्रोि तनकै टाढा भएका, प्रातितिक ि तितिय तहसािले चुन तिपू णा
भएकाले शिप्रतिशि पहुुँ च सुतनतिि गने काया तनकै चुन तिपूणा हुन सक्थ्छ । साथै , िातिरय िथ्ाुँ क
प्रणालीमा तितभन्न कािणले आपूतिा अिरुद्ध भएका सेिाहरु प्रतितिब्धम्बि नहुने ि कभिे जको
िथ्ाुँ क अद्याितिक गिीिहने प्रचलन नहुुँ र्ा बास्ततिक कभिे ज बिाइएभन्दा तनकै कम छ भन्न
सतकन्छ । सन् २०१४⁄१५को इएमआई िथ्ाुँ क अनुसाि ८०प्रतिशि तिद्यालयहरुमा चतपा नै तथएनन
भने ७०प्रतिशि तिद्यालयहरुमा केटािकेटीहरुका लातगपृथक श चालय तथएनन्।खुला तर्सातपसाि
गने प्रचलन तितभन्न क्षेत्रहरुमा एकनास छै न।तशतक्षि ि सम्पन्न परििाि ि क्षेत्रमा यो प्रचलन कम छ
भने तिपन्न ि बतितिकिणमा पिे का समुर्ायहरुमा बतढ छ । अन्य भ गोतलक क्षेत्रमा भन्दा ििाईमा
समाजबाट बतढ अनुमोतर्ि भएकोले यो प्रचलन बढी छ । ििाई ि पहाडी क्षेत्रमा पतन पूिी, मध्य,
पतिम,मध्यपतिम ि सूर्ूि पतिम तिकास क्षेत्रमा यो प्रचलन एकनास छै न ।त्यस्तै , तिद्यालयहरु,
स्वास्थ्य संस्थाहरु, कािागािहरु, तितभन्न सिकािी िथा तनजीक्षेत्रका कायास्थलहरु अन्य संस्थाहरुमा
पतन खानेपानी ि सिसिफाईको एकीकृि प्याकेजलाई अगातड बढाउन सतकएको छै न ।
मतहलाहरुको मतहनािािीसम्बन्धी सिसफाई ि आिोग्यिफा पतन खासै काम हुन सकेको छै न
।साथै , अपाुँ गिा भएका व्यब्धिहरुको आिश्यकिा अनु रुपका सेिाहरु तिकास गना पतन सतकएको
छै न ।
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४.१.३ बजेट व्यिस्थािफा, ग्रामीण समुर्ायको योगर्ान खानेपानी ि सिसफाई र्ु िैमा श्म समेि २० प्रतिशि
हुने ि त्यसमध्ये एक प्रतिशि नगर् नै हुनुपने व्यिस्था अनुरुप नै काम भैिहे को छ । िि
तनमाा णकाया शुरु गनुापूिा नै संचालन ि ममाि खचाका लातग कोष स्थापना गने , तिपन्न िगाको लातग
तिशेष अनुर्ान तर्न चरकोष ि पुनस्थापना कोष स्थापना गने जस्ता काया प्रभािकािी हुन
नसकेको पाइएको छ ।सिकािको िफाबाट खानेपानी आपूतिा ि सिसफाई एिं आिोग्यिासम्बन्धी
सेिाहरुको तबस्ताि सुँगसुँ गै लगानी पतन बढ् र्ै गैिहे को छ । ग्लास प्रतििेर्नले नेपालको चालू
आ.ि.को यसक्षेत्रको बजेट करिि ४३ अिा (अमेरिकी डलि ४३ किोड) िहे को र्े खाएको छ । त्यस्तै
िाश (WASH)क्षेत्रमा प्रतिव्यब्धि खचा हे र्ाा तिश्वको औसि ५० अमेरिकी डलि िहे को छ भने
नेपालको ६ अमेरिकी डलि िहे को छ जुन तनकै कम हो । त्यस्तै , कूल गाहा स्थ उत्पार्नमा
यसक्षेत्रको लगानीको तहस्सा तिश्वको औसि अमेरिकी डलि १.२७ प्रतिशि छ भने नेपालको ०.८३
प्रतिशि मात्र िहे को छ । बजेटको स्रोि हे र्ाा तिश्वमा औसि ६६ प्रतिशि घिपरििािले व्यहोने
गिे को र्े ब्धखन्छ भने नेपालमा १३ प्रतिशि मात्र घिपरििािले िेहोने गिे को र्े ब्धखन्छ जु न तनकै न्यून हो
(NUF प्रतििेर्न, २०१७)। यसिी तिश्व समुर्ायको िुलनामा हामीले यो क्षेत्रमा कम लगानी गिे का
छ ं ि आम जनसमुर्ायले पतन कम योगर्ान गिे को छ भन्ने र्े ब्धखन्छ ।
४.१.४ नीतिगि संस्थागि ि लगानीका दृतिले नेपालमा खानेपानी िथा सिसफाईको क्षेत्र तिखब्धण्डि छ ।
तिद्यमान नीतिहरु शहिी ि ग्रामीण क्षेत्रका लातग तभन्न छन् । तिभाग, कोष तिकास सतमति,
डोतलडाि, स्थानीय तनकायहरु ि गैससहरु अलगअलग सेिा प्रिाहका िातहकाहरु (Channel) का
रुपमा िहे का छन् । यी सबैको आआफ्नै कायापद्धति, दृतिकोण, प्राथतमकिा, ि नम्सहरु छन् जसले
गर्ाा एउटै नीतिको तभन्नतभन्न गतिमा बहुकायाा न्वयन (Multiple Implementation) को ब्धस्थति बन्ने
गिे को छ । यो ब्धस्थतिमा जिाफर्े हीिा ि उििर्ातयत्वको प्रणाली स्थातपि गना गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै ,
सेिा प्रिाहका लातग सेिाको स्तिहरुलाई पतन स्तिीकिण गना सतकएको छै न । प्रस्तु ि नीति िथा
िणनीतिले खानेपानी िथा सिसफाईमा आिािभूि प्राििानभन्दा मातथल्लो चिण ि स्तिको सेिाका
लातग प्रि मागातचत्रहरु प्रस्तुि गर्ै नन् । साथै , यसलाई छै ठ ं र्ीगो तिकास लक्ष्य ि त्यसका
सूचकहरुसुँग सामन्जस्य हुने गिी पुनिािलोकन गनुापने आिश्यकिा छ । खचा ले िान्न सक्ने
लागिमा समिामूलक ढुँ गले सेिा उपलि गिाउने , पानी प्रशोिन पुनचरण प्रतितिमाफाि सुितक्षि
बनाई पुन प्रयोग गने , पानीको उपचाि ि उपयोगमा कुशलिा बृब्धद्ध गने , एकीकृि जलस्रोि
व्यिस्थापन लागू गने , पानीसुँग सम्बब्धन्धि अन्तितनभाििाहरुको पतहचान गिी व्यिस्थापन गने जस्ता
तिषयहरुमा थप ध्यान तर्नु पने आिश्यकिा छ । यी तिषयहरु नीतिगि सु िािका तिषय बन्न सक्थ्छन्
ि यीनलाई यस खण्डमा प्रस्तुि गरिएका अन्य िुुँर्ाहरुलाई समेि समािेश गिी परिमातजाि
एकीकृि ि तिस्तृि नीतिको िजुामा गनुा बािनीय छ ।
४.१.५ खब्धण्डि नीतिगि ि संस्थागि व्यिस्थाका कािणले कायाा न्वयन तनकायहरुको अप्रोच, नम्र्स, तिति ि
पद्धतिहरुमा एकरुपिा पाइर्ै न । खानेपानी िथा ढल तनकास तिभाग, कोष तिकास सतमति,
डोतलडाि, िातिरय िथा अन्तिाा तिरय गैिसिकािी सं स्थाहरु, स्थानीय तनकायहरुको कायापद्धति ि
भूतमकामा पतन तितिििा र्े ब्धखएको छ । साथै यी संस्थाहरुिीच आयोजना िजुामा ि कायाा न्वयनका
लातग यथेि छलफल, अन्तितरया ि आर्ान प्रर्ान पतन हुन नसतकिहे को बुतझयो । केन्द्र, तजल्ला, ि
गाउुँ स्तिमा गतठि खानेपानी िथा सिसफाई समन्वय सतमतिहरुको बतढ जोड सिसफाईिफा
भएकोले खानेपानी क्षे त्रमा कम सूचना ि जानकािीहरु आर्ान प्रर्ान हुने गिे को भन्ने बुतझन आयो ।
सूचनाहरुको

आर्ानप्रर्ान,

आयोजनाहरुको

नक्ाुँ कन,

एिं

पिस्पि

सम्बद्धिा

ि

सहतरयात्मकिाको अभािमा समग्र क्षेत्रको कायाकुशलिा ि प्रभािकािीिामा असि गरििहे को
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अिस्था छ । सं घीय ढाुँ चामा रुपान्तरिि हुने रममा िेिै कायाहरु स्थानीय तनकायहरुलाई
हस्तान्तिण गरिने सन्दभामा यी कतिपय कुिाहरुमा सुिाि हुुँ र्ै जाने आशा गना सतकन्छ ।
४.१.६ हालसम्मको प्रयासहरु मूलि खानेपानी िथा सिसफाईको आिािभूि से िामा पहुुँ च बढाउनेिफा
केन्द्रीि िहे को छ । त्यसैले सेिा सुतििाको गुणस्ति सु िाि गने ि स्तिबृब्धद्ध गनेिफा खासै ध्यान जान
सकेको छै न । खानेपानी सम्बन्धी मापर्ण्ड, २००७ ि सेिाहरुको स्तिसम्बन्धी तिद्यमान नीतिगि
व्यिस्थाहरुको प्रभािकािी कायाा न्वयन हुन सकेको छै न ।
४.१.७ खानेपानी प्रणालीहरुमा पानी आपूतिा सुचारु गने सिालमा पतन समस्या छ । बहुसुँख्यक
आयोजनाहरु तितभन्न प्रकािका समस्याले ग्रस्त छन् किै िषाभि पानी आपूतिा हुुँ र्ैन , किै सामान्य
ममाि सम्भाि ि किै ठूल्ठूलो ममाि, पुनस्थाा पन ि तनकै ठूलो सुँख्यामा पुन तनमाा णकै पतन
आिश्यकिा पिे को र्े ब्धखन्छ । ममाि सम्भािको कामलाई अतघ बढाउने कायामा उपभोिा
सतमतिहरुको प्रभािकािीिा अतिकाुँ श स्थानहरु कम र्े ब्धखने गिे को छ । ममाि सम्भाि कोषहरुको
स्थापना अत्यन्त कम आयोजनाहरुमा मात्र भएको छ ि भएका पतन अतिकाुँ श प्रभािकािी छै नन् ।
कतिपय स्थानमा ससाना पाटा पुजाा को अभाि, प्रातितिकहरुको अभाि, ममाि कोषको अभाि ि
उपभोिाहरुमा ममािका लातग योगर्ान गना अतनच्छा व्यि हुने ि पुिानो ममाि सुिाि गिी सुचारु
गनाको सट्टा िाजनीतिक नेिाहरुसुँग माग िाखी नयाुँ आयोजना ल्याउने प्रिृति पतन बाक्लै र्े ब्धखएको
छ । यसले गर्ाा आयोजनाहरुको र्ीगोपनको पाटो अत्यन्त चुन तिपूणा र्े ब्धखन्छ ।
४.१.८ खानेपानीका आयोजनाहरु तजल्लास्तिबाट तसफारिश भै आउने भन्दा पतन िाजनीतिक र्लका नेिा
िथा साुँ सर्हरुको तसफारिशमा केन्द्रमा सम्बब्धन्धि मन्त्रालय ि िातिरय योजना आयोगले िातषा क
तिकास कायारमहरुमा समािेश गने परिपातटले गर्ाा स्थानीय सूचना ि प्रमाणहरुमा आिारिि
योजना पद्धतिको तिकास हुन सकेको छै न । यसले गर्ाा समिामूलक तिििणमा समस्या आएको
छ ि किै ओभि सप्लाई ि किै अिि सप्लाईको अिस्था तिद्यमान हुन सक्ने कुिालाई इन्काि गना
सतकर्ै न ।
४.१.९ कोष तिकास सतमतिका काया रम ि आयोजनाहरु िाहे क अन्य काया रमहरुको तडजाइनमा प्रि काया
कािण सम्बन्धहरु स्थातपि हुन नसकेको ि बजेटको तितनयोजनलाई प्रि प्रतिफल, प्रभाि ि
असिका सूचकहरुसुँग आिद्ध गना सतकएको छै न । न ि तरयाकलापहरुको कायारमको
उद्दे श्यसुँगको आिद्धिालाई िैज्ञातनक दृतिले मूल्याुँ कन गने प्रयास नै भएको

छ । तिभागले

संचालन गरििहे को कायारमहरुको व्यिब्धस्थि मूल्याुँ कन पतन हुन सकेको छै न । अन्य क्षेत्रहरुमा
जस्तै यस क्षेत्रमा पतन उत्प्रेिणा प्रणाली ि पुिस्काि ि र्ण्डको प्राििान छै न । न ि तनयतमि ि
सूचकहरुमा आिारिि भएि प्रभािकािी रुपमा अनुगमन गने प्रचलनको तिकास हुन सकेको छ ।
४.१.१० सिसफाईिफा तिद्यमान गुरुयोजना बतढ खु ल्लातर्सातपसाि मुि क्षेत्र तबस्ताििफा केन्द्रीि भएकोले
सम्पूणा सिसफाईको अििािणालाई समेट्न नसकेको भन्ने बुतझयो । यसले गर्ाा हाल सिसफाई
आन्दोलनले स्थानीयस्तिमा जोड पकतडिहे को बेला बतनिहे को अनुकूल िािाििणमा सिसफाईका
समग्र सिालहरुलाई एकीकृि रुपमा सम्बोिन गनाका लातग पयाा प्त काया गना नसतकिहे को भन्ने
बुतझयो । त्यसैले सिसफाईसम्बन्धी गुरुयोजनालाई पुनिािलोकन गिी सम्पूणा सिसफाईको
अििािणाि र्ीगो तिकासका सूचकहरुसुँग आिद्ध गना बािनीय छ ।
४.१.११ समिामूलक सेिाका दृतिबाट समािेशीकिणका लातग प्रयासहरु भएका छन् । उपभोिा
सतमतिहरुलाई प्रतितनतिमूलक बनाउने गरिएको छ । कमाचािी भनाा गर्ाा , िातलमको व्यिस्था गर्ाा
सबैमा मन्त्रालयले ियाि गिे को लैतगक िथा सामातजक समािेशीकिणसम्बन्धी मागार्शानका
आिािमा गने गरिएको छ ि नीतिहरुमा, संस्थाहरुमा, कायारम ि आयोजना तिकास ि
28

कायाा न्वयनमा यो तिषयलाई मूलप्रिाहीकिण गने प्रयास गिे को छ । िापतन तिपन्न समुर्ायका लातग
गरिनुपने लतक्षि काया रमहरु भने हुन नसकेको बुतझयो । त्यस्तै सेिा सुतििालाई अपाुँ गिा भएका
व्यब्धिहरु मैत्री बनाउनेिफा पतन प्रगति हुन सकेको छै न ।
४.१.१२ नीतिको ममा अनुरुप आयोजनाको स्वातमत्व, संचालन ि सम्भािको र्ातयत्व उपभोिा सतमतिले
तलनेिफा त्यति रुची नर्े खाएको, योगर्ान गना अतनच्छा र्े खाएको, ममाि सम्भाि कोष, पुनस्थापना
कोष ि चतरय कोष स्थापना गने िफा उत्साहजनक प्रगति हुन नसकेको अिस्था िहे को छ । यो
ब्धस्थति आयोजनाहरुको र्ीगोपनका दृतिले सकािात्मक भन्न सतकर्ै न । उपभोिा समूहहरुलाई
व्यिस्थापकीय सीप प्रर्ान गने ि जिाफर्े ही बनाउने , समूहहरुिीच अनुभि ि सहयोग आर्ान
प्रर्ान गना महासं घहरु गठन गने ि ममाि सम्भािसम्बन्धी शिा हरु, पानीको महसु ल तनिाा िणजस्ता
तिषयहरु समेि समािेश गिी र्ीगोपन सुतनतिि गनाका लातग एक प्याकेज बनाएि कायाा न्वयन गनुा
आिश्यक छ ।
४.१.१३ मुलुक संघीय संिचनािफा जान लागेको सन्दभा मा खाने पानी ि सिसफाईका काया रमहरु स्थानीय
तनकायमै जाने र्े ब्धखन्छ । बढ् र्ो भूतमकाका लातग िी तनकायहरु कतिको ियाि ि सक्षम छन् भन्ने
कुिाको लेखाजोखा तिश्लेषण हुनु जरुिी छ । यस सन्दभामा नीति तनमाा णको र्ातयत्व संघ , प्रर्े श, ि
स्थानीय तनकायलाई कसिी तिभाजन गने भन्ने बािे मा िहस ि छलफल आिश्यक पने र्े ब्धखन्छ ।
अक्सि स्थानीय तनकायहरुसुँग आतथाक िथा मानिीय स्रोि ि प्रातितिक ज्ञान ि खानेपानी,
सिसफाई, स्वास्थ्य ि पोषण िीचको सम्बन्ध बािे ज्ञानको कमीले गर्ाा हालकै ब्धस्थतिमा बतढिहे को
तजम्मेिािी तनिाा ह गना कतठनाई हुने सम्भािना छ ।
४.१.१४ व्यिस्थापन सूचना प्रणाली ि पतहचान गरिएका सूचकहरु अनुसाि सू चनाहरु संकलन गने ि
अद्याितिक गने कायालाई थप प्रभािकािी बनाउनुपने र्े ब्धखन्छ । खानेपानी िथा ढल तनकास
तिभागले खानेपानी िथा सिसफाई सेिामा पहुुँ च ि सेिाहरुको सुचारुिासम्बन्धीसूचनाहरु संकलन
गने अद्याितिक गने ि योजना िथा कायारम िजुामाका लातग सूचनाहरु उपलि गिाउने , प्रचाि
प्रसाि गने उद्दे श्यले िातिरय व्यिस्थापन सू चना आयोजनाको स्थापना गिे को भएपतन सू चक
बमोतजमका खब्धण्डकृि सूचनाहरु उपलि नहुने अिस्था िह्यो । खानेपानी िथा सिसफाई क्षेत्रको
िथ्ाुँ कहरु, तितभन्न कायारम आयोजना िा ब्धस्कमहरुको कायाा न्वयन, संचालन, ममाि सम्भाि ि
पुनस्थाा पनको अिस्था ि आिश्यकिाका बािे मा तनिन्ति सूचनाहरु अद्याितिक गिी बजेट ि
कायारम िजुामा प्रतरयालाई पृष्ठपोषण गरिहे को अिस्था र्े ब्धखएन । त्यस्तै , हालसम्म एउटा पतन
मूल्याुँ कन हुन नसकेको बुतझएको छ । यसले अनुगमन मूल्यां कन ि सूचना प्रणालीको
अपयाा प्तिालाई इं तगि गर्ा छ ।
४.१.१५ जलिायू परिििानका प्रािब्धम्भक लक्ष्यणहरु र्े खा पर्ै छन् । बढ् र्ो िािाििणीय ह्रास िथा प्रर्ु षणले
कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरुमा पानीको स्रोिहरु सुक्दैछन् भने कतिपय स्रोिहरु प्रर्ु तषि भई प्रयोग
गना नसतकने भैिहे का छन् ि पानीको आपूतिा मा कमी आइिहे को छ । नीतिगि पु निािलोकनमा यो
तिषयलाई पतन सम्बोिन गनुापने र्े ब्धखएको छ ।
४.२

सुझाविरु
मातथका तनचोडहरुमा नै भािी नीतिगि ि संस्थागि सु िािका लातग सुझािका रुपिे खाहरु प्रस्तुि
भएका छन् । िापतन तिशेष गिी र्े हायका तिषयहरुमा बतढ ध्यान पुयाा उन बािनीय हुनेछ—

४.२.१ सिाप्रथम ि सालबसाली कतहल्यै अन्त नहुने खालका कायारम िाख्ने ि प्राप्त बजेटलाई इब्धन्रमेन्टल
ढं गले खचा गर्ै जाने प्रिृति िहे को छ । यसलाई परिििान गर्ै तिद्यमान कायारमहरुको
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सान्दतभाकिा, प्रभािकािीिा, ि लागि प्रभािकािीिाको समय समयमा लेखाजोखा गिी सालिसाली
रुपमा िहे को काया रमहरुको आिश्यकिा अनुरुप पु नसंिचना गने िा हटाउनेिफा सोच्न जरुिी छ
। संघीय ढाुँ चामा जाने सन्दभामा यी कायाहरु कुनिहको सिकािबाट गना उपयुि हुने हो यकीन
गिी तजम्मेिािी ि कायातिभाजन गना आिश्यक

छ । बहुसुँख्यक आयोजनाहरु स्थानीय तनकायमै

जानसक्ने प्रकृतिका र्े ब्धखन्छन् । काया रम िजुामामा पतन नयाुँ तिकल्पहरुमा जाने ि रुपान्तिकािी
सोचको आिश्यकिा छ । कायारमहरुलाई प्राथतमकीकिण गनेसेिाको परिमाण, गुणस्ति ि स्ति
यकीन गने , माग ि आिश्यक पूिाा िािको लागि इब्धस्टमेटमा आिारिि भै स्रोि सािनको
तितनयोजन गने , स्रोिसािनको उच्चिम उपयोग ि लागिको मूल्य (value

for money)

मा

जोडतर्ने , अन्तितनकाय समन्वयमा सुिाि गने ि र्ु ई उपक्षेत्रहरु (खानेपानी ि सिसफाई) मा
न्यायोतचि सािनको बाुँ डफाुँ ड गने व्यिस्था गनुा आिश्यक र्े ब्धखन्छ ।
४.२.२ खानेपानी ि सिसफाईको कभिे ज कम भएका तजल्ला ि समुर्ायहरुमा बतढ जोड तर्र्ै तिशेष गिी
िातिरय औसिभन्दा कम कभिे ज भएका मध्य ििाईका ८ तजल्लाहरु ि अन्य त्यस्तै पकेटहरु
पतहचान गिी थप लतक्षि कायारम, बजेट ि प्रयास केन्द्रीि गनुापने र्े ब्धखन्छ । हाल पतन प्रयासहरु
यसै तर्शामा भैिहे को पाइन्छ त्यसलाई थप प्रभािकािी ि सम्पूणा बनाउनु जरुिी छ ।
४.२.३ खानेपानी िथा सिसफाईको एजेण्डालाई स्वास्थ्य, आिोग्य ि तशक्षा क्षेत्रका साथै अन्य संस्थागि
क्षेत्रहरुमा पतन एकीकृि ि समब्धन्वि गिी अतघ बढाउनु आिश्यक छ । तिद्यालयमा छात्रछात्राका
लातग अलग श चालयको व्यिस्था रमश तिस्ताि हुुँ र्ै गैिहे को छ । स्वास्थ्य सेिा सुतििा ि तिशेष
गिी प्रसुतिकक्ष ि तििामी कक्षमा पानीको व्यिस्था सम्बन्धमा सिकािले मागार्शा न ियाि गिे को छ
। िि त्यसको कायाा न्वयनका लातग व्यिब्धस्थि योजना ियाि भएको छै न ि तिद्यमान कायाा न्वयन
प्रणालीमा पतन समन्वयको खाुँ चो छ । मतहलाहरुको गरिमा, सुिक्षा ि स्वास्थ्यका लातग
मतहनािािीसुँग सम्बब्धन्धि सिसफाई ि आिोग्यको तिशेष महत्व छ । सफाकपडा िा स्यानीटिी
प्याड, त्यसलाई फेने सुितक्षि स्थान, पानी ि सािुन, ि प्रयोग गिे का सामानहरु सुितक्षि रुपमा
फाल्ने ठाउुँ को आिश्यक एकािफा छ भने अकोिफा यस्तो बेला अपनाउनु पने साििानीका
बािे पतन ज्ञान तर्नुपने आिश्यकिा छ । यसबािे मा परििाि, आफन्तजन, तमत्रमण्डली, तशक्षकहरु ि
बृहि समाजमा नै सचेिना फैलाउने , कािागािहरु, लोकमागाहरु, सािाजतनक स्थानहरु, ि अन्य
तितभन्न सिकािी ि तनजी संस्थाहरुमा पतन पयाा प्त सेिासु तििा तिकास गनेिफा ध्यान तर्नुपने भएको
छ । साथै , अपाुँ गिा भएका व्यब्धिका तितशि आिश्यकिाहरुलाई पतहचान गिी सेिा सुतििा
तिस्ताि गनुा आिश्यक छ ।
४.२.४ नीति िथा िणनीतिले खानेपानी िथा सिसफाइमा आिािभूि प्राििानभन्दा मातथल्लो चिण ि
स्तिको सेिाका लातग प्रि मागातचत्रहरु प्रस्तुि गर्ै नन् । साथै यसलाई छै ठ ं र्ीगो तिकास लक्ष्य ि
त्यसका सूचकहरुसुँग सामन्जस्य हुने गिी पुनिािलोकन गनुापने आिश्यकिा छ । खचाले िान्न
सक्ने लागिमा समिामूलक ढुँ गले सेिा उपलि गिाउने , पानी प्रशोिन पु नचरण प्रतिति माफाि
सुितक्षि बनाई पुनप्रयोग गने , पानीको उपयोगमा कुशलिा बृब्धद्ध गने , एकीकृि जलस्रोि
व्यिस्थापन लागू गने , पानीसुँग सम्बब्धन्धि अन्तितनभाििाहरुको पतहचान गिी व्यिस्थापन गने जस्ता
तिषयहरुमा थप ध्यान तर्नुपने आिश्यकिा छ । मातथ खण्ड ४.१ ि यस खण्डमा प्रस्तुि गरिएका
अन्य िुुँर्ाहरुलाई समेि समािेश गिी तितभन्न सिोकाििाला तनकाय ि व्यब्धिहरुसुँगको पिामशामा
हालसम्मका तसकाईहरुलाई एकीकृि गने

उपलब्धिहरुलाई सुदृढ गने , शहिी क्षेत्रलाई समेि

समािेश गने ि र्ीगो तिकास लक्ष्यलाई पतन एकीकृि गने गिी एक खानेपानी िथा
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सिसफाईसम्बन्धी िातिरय गुरुयोजना ियाि गना बािनीय छ जसले प्रर्े श ि स्थानीय िहका
कायारम िथा बजेटहरुका लातग समेि मागार्शान गिोस् ।
४.२.५संघीय प्रणालीमा जाुँ र्ै गर्ाा प्रर्े श ि स्थानीय िहमा खानेपानी ि सिसफाईका अतिकाुँ श
तरयाकलापहरु जाने भएकोले सम्बद्ध तनकायहरुको क्षमिा अतभबृब्धद्ध, सूचना प्रणालीको तिकास,
तनयमनकािी संयन्त्रको तिकास, सिोकाििालाहरुको सहभातगिा एिं सिकािी, गैिसिकािी,
सामुर्ातयक क्षेत्र ि तिकास साझेर्ािहरुको भूतमका ि तरयाकलापमा समन्वयका लातग थप प्रयास
जरुिी र्े ब्धखन्छ ।
४.२.६ जलिायू परिििानका तितभन्न परिणामहरु मध्ये एक तितभन्न िोगहरुको उत्पति, संरमण िथा अन्य
प्रकोपहरुमा बृब्धद्ध पतन हो । भतिष्यमा जलसुँग सम्बब्धन्धि प्रकोपहरुको सुँख्या, स्केल ि गंभीििामा
बृब्धद्ध हुनसक्ने संभािना िहे को छ । यसको असि खानेपानीको उपलििा, गुणस्ति, सिसफाई ि
मानि स्वास्थ्यमा पतन पने तनतिि छ । सन् २०१४ मा सिोकाििालाहरुबाट सम्पन्न यस क्षेत्रको
संयुि सतमक्षाले जलिायू परिििानबाट यस क्षेत्रमा पना सक्ने असिहरुको बािे मा सम्पूणा
अध्ययनको तसफारिश गिे को तथयो जुन हाल पतन सान्दतभाक छ । सेिाको तबस्ताि जति महत्वपूणा
छ त्यो भन्दा बतढ

सुसुँचालन ि र्ीगोपन सुतनतिि गने कुिा महत्वपूणा छ । त्यसैले बढ् र्ो

जोब्धखमहरुको सन्दभामा जोब्धखमको पाटोलाई पतन सम्बोिन गनेगिी लतचला (Resilient) क्लाइमेट
स्माटा सेिा सुतििाहरु तनमाा ण गने परिपातट तिकास गनुापर्ा छ ।
४.२.७ पतहलो नजिमा खानेपानी िथा सिसफाई सेिाको कभिे ज सन्तोषजनक नै र्े ब्धखन्छ ि यो बढ् ने
रममा पतन छ । खानेपानीको गुणस्तििफा, पानीको स्रोि िथा उपयोग तिन्र्ू मा पानीको गुणस्ति
संिोषजनक नभएको भन्ने गुनासोहरु आइिहे को ि यसको जनस्वास्थ्यमा पने िहुआयातमक
असिका सन्दभामा समग्र क्षेत्रगि सेिाको गुणस्ति ि प्रभािकािीिामा जोड तर्ं र्ै खानेपानी सुिक्षा
योजना, स्रोि ि उपयोग तिन्र्ू मा तपउने पानीको उपचािको व्यिस्था, गाउुँ िथा नगि क्षेत्रहरुमा
गुणस्ति पिीक्षणसेिाको तबस्तािमा जोड तर्नुपने र्े ब्धखएको छ । सेिाप्रिाहलाई तनिन्ति िाख्ने ,
प्रर्ु षण िोक्ने , उपचाि गने , पानीको उपयोगमा कुशलिा बृब्धद्ध गने जस्ता तिषयमा बतढ ध्यान तर्नु
आिश्यक छ । सेिाको स्तिमा पतन सु िािका प्रशस्त गुुँजायश र्े ब्धखन्छ । त्यसैले आउने तर्नहरुमा
सेिाहरुलाई आिािभूिस्तिबाट स्तिोन्नि गिी मध्यम ि उपल्लोस्तिका सेिाहरुमा लैजानु जरुिी
भएको छ । साथै , सेिाहरुको प्रभािकािीिा ि तर्गोपन कायमिाख्न पतन त्यतिकै जरुिी छ ।
४.२.८ सिसफाईिफाखुला तर्सातपसािमुि क्षेत्रको घोषणा एक सामातजक आन्दोलनको रुपमा अतघ
बतढिहे को छ । िि केही पकेटहरु यस्ता िाुँ की छन् जहाुँ यो आन्दोलनको प्रभाि न्यून िहे को छ ।
खुला तर्सातपसािमुि घोषणा भैसकेका क्षेत्रमा समेि बालबातलकाको मलमुत्रको असुितक्षि
व्यिस्थापन एक चुन तिकै रुपमा िहे को छ । त्यसैले खुला तर्सातपसाि मुिक्षेत्रबाट यो
आन्दोलनलाई सम्पूणा सिसफाईको आन्दोलनमा रुपान्तिण गना बहुक्षेत्रीय दृतिकोणका साथसाथै
स्थानीय तनकायहरुमा उच्च िाजनीतिक प्रतिबद्धिा ि सबै सिोकाििालाहरुको सहकायाको
आिश्यकिा पने हुुँ र्ा त्यसिफा पतन प्रयास हुनु आिश्यक छ ।
४.२.९ नेपाल िीव्र शहिीकिणको चिणमा पुगेको छ । नगिपातलकाहरुको सुँख्यामा बृब्धद्ध हुुँ र्ैछ । यसले
गर्ाा साना शहिहरुमा खानेपानी िथा सिसफाईका लातग गुणस्तिीय पूिाा िाि ि सेिाहरुको तबस्ताि
गनुापने आिश्यकिा छ ।
४.२.१० व्यिस्थापन सूचना प्रणाली ि व्यिस्थापन पतहचान गरिएका सूचकहरु अनुसाि सूचनाहरु संकलन
गने ि अद्याितिक गने काया प्रभािकािी रुपमा हुन नसतकिहे को र्े ब्धखन्छ । हिे क िषा बजेट ि
कायारम िजुामा प्रतरयालाई पृष्ठपोषण गने गिी खानेपानी िथा सिसफाई क्षेत्रको िथ्ाुँ कहरु,
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तितभन्न कायारम आयोजना िा ब्धस्कमहरुको कायाा न्वयन, संचालन, ममाि सम्भाि ि पुनस्थाा पनको
अिस्था ि आिश्यकिाका बािे मा तनिन्ति सूचनाहरु अद्याितिक गने परिपाटी बसाउनु जरुिी छ ।
सूचना प्रणालीलाई सुदृढ ि अद्याितिक गनाका लातग उपलि आिुतनक सूचना प्रतितिको
अतिकिम उपयोग गर्ै सूचकमा आिारिि गुणस्तिीय, भिपर्ो, सामतयक ि आय, उमेि,
जािजाति, क्षेत्र, बसाइसिाई ि लैंतगक आिािमा खब्धण्डकृि िथ्ाुँ कहरु संकलन ि अद्याितिक गने
व्यिस्था हुन जरुिी छ ।
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