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१. ववभागको स्वरूप र प्रकृधत 

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन ववभाग खानेपानी तथा सरसफाईको के्षरमा काम गने अग्रणी सरकारी धनकाय 
हो । यस ववभागको स्थापना वव.सं. २०२९ साल मंधसर ४ गते भएको हो । तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त 
शासन ऐन, २०५५ को प्रावधानअनसुार खानेपानी र सरसफाईसम्बन्धी कायि ववभािन केन्र र स्थानीय 
धनकायहरूको साझा कायिको रूपमा रहेका धथए भने नेपालको वतिमान संववधानले पधन यसलाई संघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहको जिम्मेवारीका रूपमा अंगीकार गरेको छ । मलुकुभरका खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणालीहरुको 
योिना तिुिमा, धनमािण, संचालन तथा ममित सम्भार लगायतको जिम्मवेारी यस ववभागको रहेको छ । मलुकुमा 
संघीय शासन सरुु हनुअुजघ देशका ७५ वटै जिल्लामा ववभागमातहतका धडधभिन र सब-धडधभिनमाफि त ्काम 
हुुँदै आइरहेको धथयो भन े संघीयता पश्चात ् देशभरका २० वटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन 
आयोिनाहरूमाफि त ्काम हुुँदै आइरहेको छ । ववभागको नेततृ्च महाधनदेशक (रा.प. प्रथम, स्याधनटरी) बाट 
हनुे गरेको छ ।  

२. ववभागको काम, कतिव्य र अधधकार  

यस ववभागको कायिवववरण देहायबमोजिम रहेको छ । 

• माग भई आएका आयोिनाहरूको अध्ययन गरी Feasible योिनाहरू कायािन्वयनमा लैिाने ।  

• खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्धी नीधत तिुिमाको लाधग सहयोग गने ।  

• खानेपानी तथा सरसफाईसम्बन्धी अधभलेख तथा तथ्याङ्कहरूको भण्डारण गने ।  

• खानेपानी तथा सरसफाई के्षरमा कायिरत कमिचारी, उपभोक्ता संस्थाका पदाधधकारीहरू लगायतको 
क्षमता अधभवृविको लाधग ताधलमको व्यवस्था गने ।  

• बदधलदो पररप्रके्ष्यअनसुार खानेपानी तथा सरसफाई के्षरमा उपयकु्त प्रववधध ववकासका लाधग अध्ययन 
अनसुन्धान गने । 

• सेवा संचालनका लाधग उपभोक्ता संस्था तथा स्थानीय धनकायहरूलाई आवश्यक सहयोग गने । 

• खानेपानी तथा सरसफाइ कायक्रि म संचालनको लाधग बिटे व्यवस्था, खचको अनगुमन तथा धनयन्रण, 

बिेट रकमान्तर, बेरुिू फर्छ्यौट लगायतका आधथिक प्रशासन सम्बन्धी कायिहरु गने । 

• खानेपानी गणुस्तरसम्बन्धी राविय धनदेजशका तयारी एवं पालना गराउन ेतथा गणुस्तर सम्बन्धी कायक्रि म 
संचालन गने । 

• खानेपानी तथा सरसफाई आयोिनाहरूको एकीकृत database तयार गने NWASH Portal को संचालन 
गने । 

• समय समयमा तोवकएबमोजिम अन्य कायिहरू गने । 
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३. ववभागमा रहने कमिचारी र कायिवववरण 

यस ववभागमा रहने कमिचारी वववरण (संगठन संरचना) देहायबमोजिम रहेको छ । साथै, शाखागत कायिवववरण 
यस ववभागको website: www.dwssm.gov.np मा हेनि सवकन्छ ।  

खानेपानी तथा ढल  व्यवस्थापन ववभागको स्वीकृत स् थायी दरवन्दी अनसुारको कमिचारी वववरण 

क्र.सं. पद सेवा समूह उपसमूह शे्रणी स्वीकृत 
पद 
संख्या 

पद 
पूधति 
संख्या 

ररक्त कैवफयत 

ववभाग तफि  

१ महाधनदेशक इजिधनयररङ्ग धसधभल स्याधनटरी रा.प.प्रथम(प्रा.) १ १     

२ उपमहाधनदेशक इजिधनयररङ्ग धसधभल स्याधनटरी रा.प.प्रथम(प्रा.) २ २     

३ मखु्य प्रशासकीय 
अधधकृत 

प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

  रा.प.दितीय १ १     

४ प्रमखु लेखा 
धनयन्रक 

प्रशासन लेखा   रा.प.दितीय १ १     

५ धसधनयर 
धडधभिनल 
इजिधनयर 

इजिधनयररङ्ग धसधभल स्याधनटरी रा.प.दितीय(प्रा.) ४ ४     

६ मेकाधनकाल 
धसधनयर 
धडधभिनल 
इजिधनयर 

इजिधनयररङ्ग मेकाधनकल िनरल 
मेकाधनकल 

रा.प.दितीय(प्रा.) १ १     

७ इजिधनयर इजिधनयररङ्ग धसधभल स्याधनटरी रा.प.ततृीय(प्रा.) १० १०     

८ मेकाधनकल 
इजिधनयर 

इजिधनयररङ्ग मेकाधनकल िनरल 
मेकाधनकल 

रा.प.ततृीय(प्रा.) १ १     

९ कम््यूटर 
इजिधनयर 

ववववध     रा.प.ततृीय(प्रा.) १   १   

१० इलेजरिकल 
इजिधनयर 

इजिधनयररङ्ग इलेजरिकल िनरल 
इलेजरिकल 

रा.प.ततृीय(प्रा.) १   १   

११ शाखा अधधकृत प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

  रा.प.ततृीय १ १     

१२ लेखा अधधकृत प्रशासन लेखा   रा.प.ततृीय १ १     

१३ केधमष्ट इजिधनयररङ्ग केधमिी   रा.प.ततृीय(प्रा.) १ १     

१४ माइक्रोबायोलोजिष्ट स्वास्थ्य ्याथोलोिी माइक्रोबायोलोिी रा.प.ततृीय(प्रा.) १   १   

१५ हाइड्रोजियोलोजिष्ट इजिधनयररङ्ग जियोलोिी हाइड्रोजियोलोिी रा.प.ततृीय(प्रा.) १   १   

१६ धसधनयर 
मेकाधनरस 

इजिधनयररङ्ग मेकाधनकल िनरल 
मेकाधनकल 

रा.प.अनं.प्रथम(प्रा.) १ १     

१७ अधसषे्टन्ट केधमष्ट इजिधनयररङ्ग केधमिी   रा.प.अनं.प्रथम(प्रा.) १ १     
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१८ नायव सबु्बा प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

  रा.प.अनं.प्रथम ४ ४     

१९ लेखापाल प्रशासन लेखा   रा.प.अनं.प्रथम १   १   

२० कम््यूटर अपरेटर ववववध     रा.प.अनं.प्रथम २ २     

२१ ल्याब अधसषे्टन्ट इजिधनयररङ्ग केधमिी   रा.प.दितीय(प्रा.) १   १   

२२ भारी सवारी 
चालक 

इजिधनयररङ्ग मेकाधनकल   शे्रणी वववहन १ १     

२३ हलकुा सवारी 
चालक 

इजिधनयररङ्ग मेकाधनकल   शे्रणी वववहन ४ ४     

२४ कायािलय सहयोगी       शे्रणी वववहन ६ ६     

            ४९ ४३ ६   

आयोिना कायािन्वयन समूह तफि  
१ सपुररटेन्डेन्ट 

इजिधनयर 

इजिधनयररङ्ग धसधभल स्याधनटरी रा.प.प्रथम(प्रा.) १३ १२ १   

२ धसधनयर 
धडधभिनल 
इजिधनयर 

इजिधनयररङ्ग धसधभल स्याधनटरी रा.प.दितीय(प्रा.) ३९ ३६ ३   

३ इजिधनयर इजिधनयररङ्ग धसधभल स्याधनटरी रा.प.ततृीय(प्रा.) ७८ ६२ १६   

४ लेखा अधधकृत प्रशासन लेखा   रा.प.ततृीय ७ ५ २   

५ केधमष्ट इजिधनयररङ्ग केधमिी   रा.प.ततृीय(प्रा.) ७ ५ २   

६ कम््यूटर अपरेटर ववववध     रा.प.अनं.प्रथम ७ ७     

७ नायव सबु्बा प्रशासन सामान्य 
प्रशासन 

  रा.प.अनं.प्रथम ७ ७     

८ सव-इजिधनयर इजिधनयररङ्ग धसधभल स्याधनटरी रा.प.अनं.प्रथम(प्रा.) २८ २८     

९ अधसषे्टन्ट केधमष्ट इजिधनयररङ्ग केधमिी   रा.प.अनं.प्रथम(प्रा.) ७ ६ १   

१० हलकुा सवारी 
चालक 

इजिधनयररङ्ग मेकाधनकल   शे्रणी वववहन २१ २१     

११ कायािलय सहयोगी       शे्रणी वववहन २१ २१     

            २३५ २१० २५   

 

४. ववभागअन्तगितका महाशाखा, शाखा र जिम्मेवार पदाधधकारी 
 

क्र.सं. महाशाखा / शाखा जिम्मेवार पदाधधकारी 

१ खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन ववभाग रमाकान्त दवुाडी, महाधनदेशक 

२ ढल व्यवस्थापन तथा सरसफाइ महाशाखा रामकुमार शे्रष्ठ, उप-महाधनदेशक 

३ खानेपानी तथा योिना महाशाखा माधवप्रसाद अधधकारी, उप-महाधनदेशक 
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४ गणुस्तर सधुार तथा सेवा धनयमन शाखा िगरनाथ दास, धस.धड.ई. 

५ राविय खानेपानी तथा सरसफाइ प्रजशक्षण केन्र राि ुमहत, प्रमखु (धस.धड.ई.) 

६ कमिचारी प्रशासन शाखा चेत प्रसाद उप्रतेी, मखु्य प्रशासकीय अधधकृत 

७ आधथिक प्रशासन शाखा कमल सापकोटा, प्रमखु लेखा धनयन्रक 

८ इलेरिोमकेाधनकल तथा हाइड्रो जियोलोजिकल 
शाखा 

ररक्त 

९ धडिाइन, अनसुन्धान तथा उपयकु्त प्रववधध शाखा सरुत कुमार बम, धस.धड.ई. 

१० संस्थागत सहयोग तथा सेवा परामशि इकाई  / 

राविय सूचना व्यवस्थापन आयोिना   

डा. रजित ओझा, धस.धड.ई. 

१० योिना अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखा वीरेन्र कुँ डेल, धस.धड.ई. 

११ ढल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाइ 
शाखा 

अरूण कुमार कणि, धस.धड.ई. 

 

५. सेवा प्राप्त गनि लाग्ने दस्तरु र अवधध 

दस्तरुिः सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा व्यवस्था भएबमोजिम ।  

अवधधिः सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा व्यवस्था भएबमोजिम । 

 

६. धनणिय गने प्रकृया र अधधकारी 

धनणिय प्रकृया सम्बन्धमा 

• प्रचधलत काननुले तोकेको प्रकृयाबमोजिम ।  

धनणिय गने अधधकारी 

• खानेपानी मन्रालयको माननीय मन्रीस्तरबाट । 

• खानेपानी मन्रालयको सजचवबाट ।  

• खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन ववभागको महाधनदेशकबाट । 

• खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन ववभागको उप-महाधनदेशकबाट । 

• नीधतगत ववषयमा मजन्रपररषदबाट । 
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७. सूचना अधधकारीको वववरण 

यस ववभागको योिना, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखाका प्रमखुलाई सूचना अधधकारी तोरने व्यवस्था हुुँदै आएको 
छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले धनददिष्ट गरेको ढाुँचामा धनवदेन ददई यस शाखामाफि त ्आफूलाई 
आवश्यक परेको सूचना काननुबमोजिम प्राप्त गनि सवकने व्यवस्था रहेको छ । 

सूचना अधधकारीको वववरण 

 

 

 

८. ववभागअन्तगित कायािन्वयन भइरहेका प्रमखु योिना तथा कायिक्रमहरू 

यस ववभागअन्तगित देहायका आयोिना तथा कायिक्रमहरू कायािन्वयन हुुँदै आइरहेका छन ् । उक्त 
आयोिनाहरूसंग सम्बजन्धत कुनै सूचना आवश्यक परेमा सम्बजन्धत आयोिना व्यवस्थापन कायािलयमा सम्पकि  
गरेर सूचना माग गनि सवकनछे ।  

क्र.सं. आयोिना  आयोिना कायािलय 
रहेको स्थान 

संजक्षप्त िानकारी 

१ शहरी खानेपानी 
तथा सरसफाई 
(क्षेरगत) आयोिना 

खानेपानी तथा ढल 
व्यवस्थापन ववभाग  

प्रथम, दोस्रो र तेस्रो चरणका आयोिनाहरूको 
सफलतापश्चात ् आयोिना संचालन तथा यसको 
दीगोपनाका लाधग केही पाठहरू धसकी २० वटा 
सहरहरूमा सहरी खानेपानी तथा सरसफाई (के्षरगत) 
आयोिना (२०१९-२०२४) संचालन गररएको छ 
। यो आयोिनाले कररब ३ लाख २० हिार सहरी 
िनसंख्यालाई उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी 
सेवा तथा कररब ६४ हिार िनसंख्यालाई सधुाररएको 
सरसफाई सधुबधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ 

नाम वीरेन्र कुँ डेल 

पद धसधनयर धडधभिनल इजन्िधनयर 

शाखा  योिना, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखा 

फोन नं. ०१-४००६६५१ 

मोबाइल नं. ९८५११८६०४७ 
e-mail dwssplanning@gmail.com 

website www.dwssm.gov.np 
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। सहरी आयोिनाहरूको धनमािणको लाधग उपभोक्ता 
संस्थाले धनमािण लागतको ३०% सम्म सहलगानी 
गने व्यवस्था रहेको छ । सोमध्ये ५% रकम 
उपभोक्ता संस्थाले आयोिना संचालनको 
प्रधतबितास्वरूप अग्रीम नगद िम्मा गनुिपने र बाुँकी 
२५% उपभोक्ता संस्थालाई नगर ववकास कोषले 
ऋण प्रबाह गने व्यवस्था रहेको छ । आयोिनाको 
७०% लागत भने नेपाल सरकारले एजशयाली ववकास 
बैंकको ऋण सहयोगमाफि त ् उपलब्ध गराउन े
व्यवस्था रहेको छ ।  

 

२ सहलगानी खानेपानी 
तथा सरसफाई 
आयोिना  

खानेपानी तथा ढल 
व्यवस्थापन ववभाग 

खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा के्षर तथा सेवास्तर 
वृविको कायिलाई व्यापकता ददई राविय  खानेपानी 
गणुस्तर मापदण्ड, २०६२ अनसुारको धछटो छररतो 
एवं दीगो सेवा सधुनजश्चत गनि सरकार, स्थानीय धनकाय 
र उपभोक्ता समदुायको संस्थागत सहलगानीमा 
आधाररत सहलगानी खानपेानी तथा सरसफाई 
आयोिना संचालनमा रहेको छ । यस 
कायिक्रमअन्तगित मौिदुा खानेपानी आयोिनाको सेवा 
के्षर वा सेवा ववस्तार वृवि वा क्रमागत वा नयाुँ 
आयोिनाको धनमािण कायिमा उपभोक्ता संस्थाले कुल 
लागतको ३०% र नेपाल सरकारले ७०% पूुँिीगत 
लगानी गने व्यवस्था रहेको छ । उपभोक्ता संस्थाले 
लगानी गने ३०% मध्ये कम्तीमा पधन १०% लगानी 
नगदमै र बाुँकी लगानी श्रम वा नगदमा गनि सवकन े
व्यवस्था रहेको छ । तर मानव ववकास सूचकाङ्क 
न्यून रहेका २४ जिल्लाहरूको हकमा भने उपभोक्ता 
संस्थाले कुल लागतको कम्तीमा २५% र नेपाल 
सरकारले ७५% पूुँिीगत लगानी गने व्यवस्था रहेको 
छ । नेपालको ग्रामीण र अधि सरकारी के्षरमा िहाुँ 
उपभोक्ता संस्थाले ३०% योगदान िटुाउन नसरने, 
साववक सखु्खा के्षर खानेपानी आयोिनाको 
कायिक्षेरमा नपने स्थानमा मध्यम तथा उच्चस्तरको 
खानेपानी सेवा पयुािउने उदेश्यले आ.व. ०७७/७८ 



7 
 

बाट नयाुँ आयोिनाको रूपमा यो आयोिना संचालन 
गररएको छ ।  

३ केन्रीय खानेपानी 
आयोिना 

खानेपानी तथा ढल 
व्यवस्थापन ववभाग 

नेपालको ग्रामीण र अधि सरकारी के्षरमा िहाुँ 
उपभोक्ता संस्थाले ३०% योगदान िटुाउन नसरने, 
साववक सखु्खा के्षर खानेपानी आयोिनाको 
कायिक्षेरमा नपने स्थानमा मध्यम तथा उच्चस्तरको 
खानेपानी सेवा पयुािउने उदेश्यले आ.व. ०७७/७८ 
बाट नयाुँ आयोिनाको रूपमा यो आयोिना संचालन 
गररएको छ ।  

४ एकीकृत खानेपानी 
तथा सरसफाई 
आयोिना  

खानेपानी तथा ढल 
व्यवस्थापन ववभाग 

देशका ठूला १२ वटा नगरपाधलकाहरू (धरान, 
धबराटनगर, िनकपरु, वीरगि, भरतपरु, हेटौंडा, 
पोखरा, बटुवल, लजुम्बनी – सांस्कृधतक, नेपालगि, 
धनगढी र भीमदत्त) मा एकीकृत खानेपानी तथा ढल 
व्यवस्थापनको कायिक्रम लागू गने उदेश्यले आ.व. 
२०७७/७८ बाट यो आयोिना सरुु भएको हो ।  

५ िलवाय ु अनकुुधलत 
बहृत ् खानेपानी 
आयोिना 

खानेपानी तथा ढल 
व्यवस्थापन ववभाग 

नेपालको सखु्खा के्षर अन्तगित पने जिल्लाहरूका 
अधत ववकट भौगोधलक बनावट भएका स्थानहरुमा 
छररएर रहेका समदुाय/बस्तीहरुलाई सविसलुभ 
तररकाले मध्यम वा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा 
पयुािउने उद्देश्यले िलवाय ुपररवतिनले समते पानीको 
पररमाणमा असर नपने स्रोतहरुलाई उपयोग गरर 
ददगो रूपमा खानेपानी व्यवस्थापन गदै िनताको 
खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुुँचको संवैधाधनक हक 
सधुनजश्चत गनि िलवाय ु अनकूुधलत वृहत खानेपानी 
आयोिना संचालन गररएको छ। यस 
आयोिनाअन्तगित मजल्टस्टेि बहृत ् खानेपानी 
आयोिनाहरू, खानेपानी आयोिनाहरूमा सोलार 
िडान गने कायि र िलाशययकु्त खानेपानी 
आयोिनाहरूको धनमािण तथा अध्ययन कायि भइरहेको 
छ । 

६ कोधभड – १९ 
रेस्पोन्स आयोिना  

 

खानेपानी तथा ढल 
व्यवस्थापन ववभाग 

खानपेानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको माध्यमबाट 
सन ्२०१९ धडसेम्बरबाट ववश्व महामारीको रूपमा 
फैधलएको कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाम 
तथा धनयन्रणका लाधग स्थानीय तहहरूलाई टेवा 
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पयुािउने उदेश्यले Japan Fund for Prosperous and 

Resilient Asia and Pacific Grant को ५ धमधलयन 
अमेररकी डलरको अनदुान सहयोग (Asian 

Development Bank माफि त)्मा यो कायिक्रम सरुु 
भएको हो ।  

७ दीगो सरसफाई 
आयोिना 

सखेुत (ववभागमा 
सम्पकि  इकाई मार 
रहेको) 

कणािली प्रदेशका ३० वटा स्थानीय तहमा खानेपानी 
तथा सरसफाईको दीगो व्यवस्थापन, बनेका खानेपानी 
संरचनाहरूको पनुस्थािपना, खानेपानी पहुुँच नपगेुको 
समदुायमा खानेपानीको पहुुँच पयुािउने तथा खानेपानी 
तथा सरसफाईको क्षेरमा स्थानीय तहको क्षमता 
अधभबवृि गने उदेश्यले वफनल्याण्ड सरकारको 
अनदुान सहयोगमा आ.व. २०७८/७९ बाट यो 
कायिक्रम सरुु गररएको हो । 

८ खानेपानी सशुासन 
तथा पवुािधार प्रवधिन 
कायिक्रम 

खानेपानी तथा ढल 
व्यवस्थापन ववभाग 

ववश्व बैंकको ऋण सहयोग तथा प्रदेश र स्थानीय 
तहको लागत साझेदारीमा कणािली र सदूुर पजश्चम 
प्रदेशका छनोट भएका छ वटा पाधलकाहरु (सखेुत 
जिल्लाको वीरेन्रनगर नगरपाधलका, सल्यान 
जिल्लाको शारदा नगरपाधलका, डोटी जिल्लाको 
ददपायल धसलगढी नगरपाधलका तथा कैलाली 
जिल्लाका बदिगोररया, िोशीपरु एवं िानकरी 
गाउुँपाधलका) मा दीगो तथा  सधुाररएको खानेपानी 
आपूधति र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने एवं सेवा 
प्रवाहको स्थानीय क्षमतामा अधभवृवि गने लक्ष्यका 
साथ यो कायिक्रम आ.व. २०७८/७९ सरुु गररएको 
हो ।  

 

९. ववभागको खचिसम्बन्धी वववरण  

आ.व. २०७९।८० को दोस्रो रैमाधसक अवधध (काधतिक-पौष) मा यस ववभाग र ववभागमातहतका 
आयोिना/कायिक्रमहरूमा भएको खचिको वववरण देहायबमोजिम राजखएको छ ।  

(श्रोतिः Line Ministry Budget Information System) 
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आधथिक वषि २०७९/८० 
(मवहना देजख : श्रावण   मवहना सम्म : 

पौष) 
(रु.हिारमा) 

क्र.स. बिेट कोड बिेट उपशीषिक 
बिेट खचि खचि प्रधतशत 

चाल ु पुुँिीगत िम्मा चाल ु पुुँिीगत िम्मा चाल ु पुुँिीगत िम्मा 

१ ३१३०१०११ खानेपानी ववभाग ७०२०० १३४००० २०४२०० २८६८६ १०२३० ३८९१६ ४०.८६ ७.६३ १९.०६ 

२ ३१३०१०१२ िनसाधन ववकास कायिक्रम ३४४०० १०७०० ४५१०० ८४८२ ० ८४८२ २४.६६ ० १८.८१ 

३ ३१३०१०१३ 
संघीय खानेपानी तथा ढल 
ब्यवस्थापन आयोिनाहरु 

२७५१०० ३२००० ३०७१०० ११६५६८ ८५६६ १२५१३४ ४२.३७ २६.७७ ४०.७५ 

४ ३१३०११०१ 
राविय सूचना व्यवस्थापन तथा 
अनगुमन आयोिना 

८९१०० ६००० ९५१०० १६८७ ० १६८७ १.८९ ० १.७७ 

५ ३१३०११०२ 
खानेपानी सेवा ववस्तार तथा 
पनुस्थािपना कायिक्रम 

३१०० २२६२७७१ २२६५८७१ ६१ ४९९८८ ५००४८ १.९६ २.२१ २.२१ 

६ ३१३०११०३ 
खानेपानी तथा गणुस्तर सधुार 
कायिक्रम 

१५२०० ६६४३०० ६७९५०० ४२५७ ८३१३८ ८७३९४ २८.०१ १२.५२ १२.८६ 

७ ३१३०११०५ 
िलवाय ुअनकुुधलत वृहत 
खानेपानी आयोिना 

३९७४४ ३१९६१०० ३२३५८४४ १८७९२ ७४४४६५ ७६३२५७ ४७.२८ २३.२९ २३.५९ 

८ ३१३०११०६ 
ढल धनमािण तथा प्रशोधन 
कायिक्रम 

२०००० २४२४२०० २४४४२०० ५६७१ २५४२८८ २५९९५९ २८.३६ १०.४९ १०.६४ 

९ ३१३०११०७ 
खानेपानी तथा सरसफाई सह-
लगानी कायिक्रम 

४१००० २११८८०० २१५९८०० १९१४५ ४२९४५७ ४४८६०२ ४६.६९ २०.२७ २०.७७ 

१० ३१३०११०८ 
सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ 
(क्षेरगत) आयोिना 

१४५२०० ४०००७०० ४१४५९०० ४६१२५ ८३००६१ ८७६१८५ ३१.७७ २०.७५ २१.१३ 

११ ३१३०१११३ केजन्रय खानेपानी आयोिना १२१५६ २८०४७०० २८१६८५६ ३४२८ ७५४२७५ ७५७७०३ २८.२ २६.८९ २६.९ 
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१२ ३१३०१११४ 
एवककृत खानेपानी तथा ढल 
व्यवस्थापन आयोिना 

८६०० ३००००० ३०८६०० २८७७ ४४०९९ ४६९७६ ३३.४५ १४.७ १५.२२ 

१३ ३१३०१११५ कोधभड-१९ रेस्पोन्स आयोिना ७२०० २५०००० २५७२०० १४०७ ६९७७५ ७११८१ १९.५४ २७.९१ २७.६८ 

१४ ३१३०१११६ ददगो सरसफाइ आयोिना ० ३००००० ३००००० ० १२१३ १२१३   ०.४ ०.४ 

१५ ३१३०१११७ 
खानेपानी सशुासन तथा पवुािधार 
प्रवधिन कायिक्रम 

३००० ३९६८०० ३९९८०० ० ० ० ० ० ० 

कुल िम्मा ७६४००० १८९०१०७१ १९६६५०७१ २५७१८६ ३२७९५५५ ३५३६७३७ ३३.६६ १७.३५ १७.९८ 
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१०. यस अवधधमा ववभागबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कामहरू 

• सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोिनाअन्तगित दईुवटा खानेपानी आयोिनाहरूको धनमािण कायिको 
खररद सम्झौता भएको।   

• िलवाय ुअनकूुधलत बहृत ्खानेपानी आयोिनाअन्तगित दईुवटा खानेपानी आयोिनाहरूको बोलपर आह्वान 
भएको ।  

• शहरी खानेपानी तथा सरसफाई (क्षेरगत) आयोिनाअन्तगित सखेुतको सभुाघाट खानपेानी आयोिनाको 
पवहलो चरणको काम सवकएर O & M phase मा गएको ।  

• कररब ३२ हिार नयाुँ घरधरुीहरूको धनिी धाराको नरसाङ्कन भई ववभागको online portal 

www.nwash.mows.gov.np मा समेत प्रववष्ट भएको ।  

११. ववभागमा सूचना माग भई परेको धनवेदन र सूचना ददइएको ववषय  

• कुनै धनवदेन नपरेको । 

• फोनबाट सूचना माग हनुे गरेको र फोनबाटै सूचना ददन ेगररएको ।  

 

 

http://www.nwash.mows.gov.np/

