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प्ाक्कथन

सन ्२००६ पश्ात नै “राष्ट्रिय सचुना वयवस्ापन आयोजना” खानेपानी त्ा सरसफाइका ष्वष्िनन अवयवहरु समवष्नधित तथयाांक 

सांकलनमा अष्वष््छिनन रुपमा लाग् ैआएको सव्वष्वष््तै छि । सन ्२०१५ सममको आधिारितु खानेपानी त्ा सरसफाइ तथयाांक, 

खानेपानी प्रणालीहरुको सचुारुपन हरुका अधयावष्धिक गररएका तथयाांकहरु यस क्ेत्रको माग्वष्न्देशन त्ा “क्ेत्रगत ष्वकास योजना” 

ष्नमा्वणको लाष्ग आधिार तथयाांकको रुपमा रहकेो छि। सन ्२०१५ पश्ात खानेपानी त्ा सरसफाइ क्ेत्रका अवयवहरुमा पररवत्वन 

आएका कारण “राष्ट्रिय सचुना वयवस्ापन आयोजना” ले ष्लँ् ैआएका मानकहरु पष्न पररवत्वन गनु्व पनदे अवस्ामा यो तथयाांक 

पषु्सतका यस ष्कष्समको तथयाांकको शाय् अष्नतम प्रकाशन नै होला तर यसले अब हामीले खानेपानी, सरसफाइ त्ा सव्छिता 

क्ेत्रमा चालन ुपनदे पाइलाहरु खट्ुयाउने आश ष्लएको छुि ।

यो तथयाांक ष्वष्िनन चरणहरुमा आएका तथयाांकको सँगालो हो जसलका लागी यस क्ेत्रका सवै सरोकारवालाहरु खानेपानी त्ा 

सरसफाइ उपिोक्ा सष्मष्त, अनय सेवा प्र्ायकहरु, उपिोक्ाहरु, ष्िष्िजन त्ा सव-ष्िष्िजन काय्वलयहरु, स्ाष्नय सतरका खाससव 

सष्मष्तहरु, राट्रि सचुना वयवस्ापन आयोजनाका ष्िनन ष्िनन समयका शाखा प्रमखु त्ा कम्वचारी सा्ीहरु ष्वशषेत पे्रमकृट्ण 

श्ेष्ठ,सरोज गौतम को अ्क प्रयास प्रष्त म वत्वमान शाखा प्रमखुको हषै्सयतले धिनयवा् ज्ापन गन्व चाहनछुि । सा्ै “राष्ट्रिय सचुना 

वयवस्ापन आयोजना” मा लामो समय समम काय्वरत रही खाससवको तथयाांक क्ेत्रमा अतलुष्नय योग्ान पयुा्वउन ुिएका अग्रज 

सवष्ग्वय ष्हम प्रसा् गौतमलाई समते यो तथयाांक पषु्सतका प्रकाशनको क्रममा सम्झन चाहनछुि ।

अन्तयमा यो तथयाांक प्रकाशनको लाष्ग स्ुझाव सललाह र अनवरत रुपमा माग्व्श्वनका लाष्ग खानेपानी त्ा ढल वयवस्ापन 

ष्विागका महाष्न्देशक सषु्नल कुमार ्ास  र उप-महाष्न्देशक रमाकानत ्वुािीजयलुाई समते हाष्््वक आिार प्रकट गन्व चाहनछुि ।

रबित ओझा
शाखा प्मुख

राष्ट्रिय सचुना वयवस्ापन आयोजना/
खानेपानी त्ा ढल वयवस्ापन आयोजना





सन््ेश

ष्वतेको ्शक्षे्ख नेपालले खानेपानी त्ा सरसफाइ क्ेत्रमा उललेखनीय प्रगष्त हाष्सल गरेको छि। खानेपानी र सरसफाइको पहुचँलाई  

राष्को सामाष्जक र आ्थीक सतरको मानकको रुपमा नै ष्लइने गररएको त्ा नेपालको सांष्वधिानले नै यी ्वुै पाटालाई अष्धिकारको 

रुपमा वयाखया गररसकेको पररपेक्मा यस क्ेत्रको मह्तव अ्झ बढेर गएको छि । 

खानेपानी त्ा ढल वयवस्ापन ष्विाग ष्बष्िनन सवरुपमा सन ्१९७२ ्षे्ख नै खानेपानी क्ेत्रको ष्मयो ष्नकायको रुपमा स्ाष्पत 

छि।अष्हलेकै अवस्ामा सांष्ियता पश्ात स्ाष्नय ष्नकाय, प्र्शेको यो क्ेत्रमा िषु्मका वढाइएको िएता पष्न ष्वष्िनन प्र्शेमा यसका 

हाँगाष्वँगा फैष्लएर रहकेो छिन ् । केष्नरिय ष्नकायको रुपमा यस ष्विागको एक मह्तवपणु्व काय्व िनेको राजय िररका तथयाांकलाई 

केष्नरिकृत गरी सोही तथयाांकको आधिारमा आगामी काय्वष््शा तय गनु्व पष्न हो । सोही काय्विार परुा गन्व सन २००६।२००७ ्खेी 

शरुुवात िएको राष्ट्रिय सचुना वयवस्ापन आयोजनाले खानेपानी त्ा सरसफाइको  क्ेत्रगत तथयाांक उपलवधि गराउन मह्तवपणु्व 

िषु्मका खलेेको छि । यस क्ेत्रको पष्हलो तथयाांक पषु्सतका सन ्२०११ मा प्रकाष्शत िए पश्ात ष्िनन ष्िनन समयमा यस आयोजनाले 

तथयाांक अधयावष्धिक ग्दै आएको छि । यसै तथयाांक का आधिारमा हामीले सन ्२०१५मा  खानेपानी त्ा सरसफाइ क्ेत्रमा सहश्ाव्ी 

ष्बकास लक् परुा गरेको गौरवका आधिारमा िनने ्ररलो आधिार समते पाएका ष््यौ ँ। 

सन ्२०१८ सममको तथयाांक अधिावष्धिक िएको यो पसुतक प्रकाष्शत हुँ् ा म अ्तयनत हष्ष्वत छुि । यस पसुतक प्रकाशन मा ष्वशषे 

योग्ान गनु्वहुने सोही आयोजनाका ितुपवु्व ष्स.ष्ि.ई पे्रम श्षे्ठ, इष्नजष्नयर सरोज गौतम लगायत ष्िष्िजन र सव-ष्िष्िजन काय्वलयका 

प्रमखुहरुलाई धिनयवा् ष््न चाहनछुि । यस पसुतक प्रकाशनको लाष्ग ष्नरनतर पे्ररणा ष््न ुहुने मानष्नय मनत्री ष्बना मगरजय ु, सष्चवजय,ु 

सहसष्चवजय ुलगायत मनत्रालय पररवारलाई समते ष्वशषे धिनयवा् ष््न चाहनछुि । सा्ै अष्नतम क्णमा यस पसुतकलाई प्रकाशन योगय 

सवरुपमा लयाई प्रकाशन गनु्वहुने ष्स.ष्ि.ई. िा. रष्जत ओ्झा, उप-महाष्न्देशक रमाकानत ्वुािीलाई समते धिनयवा् ष््न चाहनछुि । यो 

पसुतकले ष््गो ष्वकास लक् २०३० परुा गन्व एउटा आधिार तयार गरोस ्िनने शिुकामना समते ष््न चाहनछुि ।

सबुनल ्ुकमार ्ास
महाबन द्ेश्क

खानेपानी त्ा ढल वयवस्ापन ष्विाग
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१.१ पषृ्ठभूबम
 खानेपानी र सरसफाइ नेपाल सरकारको एक उ्च प्रा्ष्मकता प्राप्त क्ेत्र हो । नेपालको सांष्वधिानले खानेपानी र सरसफाइलाई 

जनताको मौष्लक अष्धिकारको रुपमा पररिाष्षत गरेको छि । सवै नेपाली जनताहरुलाई सफा र सव्छि ष्पउनेपानी को सहज 
वयवस्ा गनदे प्रण नेपालले सांवैधिाष्नक तवरले नै पष्न गरेको पाइनछि । यसै गरी सवै नेपाली जनताहरुलाई सफा र सव्छि 
वातावरणमा बाँ्न पाउने अष्धिकारको प्र्तयािषू्त पष्न नेपालले सँवैधिाष्नक रुपम ैगरेको छि । यसै अनरुुप नेपाल सरकारले 
खानेपानी त्ा सरसफाइका काय्वक्रमहरुलाई प्रा्ष्मकताका सा् सांचालन गरररहकेो छि र ष्बगत केही वष्वहरुको तलुना्तमक 
अधययन ग्ा्व यस क्ेत्रले उललेखय प्रगष्त हाष्सल गरेको पष्न ्षे्खनछि । खानेपानी र सरसफाइ क्ेत्रको लाष्ग तोष्कएको 
सहश्ाष्व् लक् नेपालले समय ष्ित्रै हाष्सल गरेको ष््यो । त्ाष्प, यस क्ेत्रमा गन्व पनदे कामहरु अ्झ ैधिरैे बाँष्क रहकेा छिन।् 
समपणू्व नेपाली जनतालाई सफा र सव्छि ष्पउने पानीको सहज आपषू्त्व गनदे र आधिारितू सतरको सरसफाइ सषु्वधिाहरु उपलवधि 
गनदे प्रणका अलावा सांयकु् राट्रि सांिबाट सन २०३० समम समपनन गनदे गरर ष्नधिा्वरण गरेको ष््गो ष्वकास लक् नां. ६ परूा 
गन्व ष्नकै धिरैे कामहरु गनु्व पनदे ्षे्खनछि । खानेपानी र सरसफाइको क्ेत्रमा तोष्कएका लक्हरु हाष्सल गन्व सरकारले अ्तयनत 
वयवष्स्त, वैज्ाष्नक र नयायोष्चत रुपमा जनताको सा् र सहयोग ष्लँ् ैकामग्दै जानकुो ष्बकलप छैिन । सो गन्व पष्न हामीलाई 
खानेपानी, सरसफाइ र सव्छिता समवष्नधि वत्वमान सांरचनाहरुको सांखया, ष्ववरण र सांचालन अवस्ाको य्ा ््व ष्चत्रण ̷ 
तथयाङ्क आष््को जरूरी प््वछि । यसता तथयाङ्कहरुको अिावमा एकाष्तर सष्ह योजना तजु्वमा हुन सक्नै िने अकको ष्तर 
उष्चत ष्नमा्वण र सांचालन त्ा सांिार पष्न असमिव जसतै हुन जानछि ।

 नेपाल सरकारले खानेपानी र सरसफाइको ष्वकास त्ा ष्वसतारको लाष्ग खानेपानी त्ा ढल ष्नकास ष्विागलाई यस क्ेत्रको 
लाष्ग क्ेत्रगत नेत्ृतव समुपेको छि । यष्ह ष्बिाग अनतग्वत राट्रिीय सचूना वयवस्ापन शाखाको वयवस्ा गररएको छि, जसले 
्शे ैिररको खानेपानी र सरसफाइको तथयाङ्क सांकलन त्ा अधयावष्धिक गनदे काय्व ग््वछि । यो प्रष्तवे्न यसै श्ृांखलाको एक 
किीको रुपमा रहकेो छि ।

 खानेपानी आयोजनाहरुको ष्नमा्वण र सांचालन काय्वमा नेपालका ्पैु्र सांि सांस्ाहरु सांलगन रहकेा छिन ्। ्पैु्र सरकारी त्ा 
गैर सरकारी सांस्ाहरु खानेपानी आयोजना ष्नमा्वण गनदे र सेवा सांचालन गनदे काय्वमा सांलगन रहकेो पाइनछि । राष्ट्रिय सचूना 
वयवस्ापन शाखाको माधयम बाट खानेपानी त्ा ढल ष्नकास ष्विागले ्शेैिर ष्बष्िनन ष्नकायहरुले ष्नमा्वण गरेका र 
सांचालन गरी रहकेा ष्बष्िनन प्रकारका खानेपानी आयोजनहरुको तथयाङ्क सांकलन गनदे, अधयावष्धिक गनदे र समपे्रषण गनदे 
काय्व ग््वछि र ग्दै आएको छि । सन २००८ मा पष्हलो पटक खानेपानी त्ा ढल ष्नकास ष्विागले ्शे ैिर रहकेा ष्बष्िनन 
प्रकारका खानेपानी आयोजनाहरुको ष्वसततृ सवदेक्ण काय्व समपनन गरेको ष््यो । जनु सवदेक्णको आधिारमा सन २०११ मा 
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पष्हलो पटक राष्ट्रिय तथयाङ्क साव्वजष्नक िएको ष््यो । ष्वसततृ सवदेक्ण बाट प्राप्त िएको तथयाङ्कहरुलाई ्तयस पष्छिका 
वष्वहरुमा क्रमशः अधयावष्धिक गनदे काय्व ियो र हाल समम ष्नरनतरता ष््इएको छि । खानेपानी त्ा ढल ष्नकास ष्विाग 
अनतग्वत रहकेा ७५ वटै ष्िष्िजन त्ा सव ष्िष्िजन काया्वलयहरु माफ्व त यस तथयाङ्क वाष्ष्वक रुपमा अधयावष्धिक गररँ् ै
आएको छि र प्रसततु प्रष्तवे्न यसै क्रमको पष्छिललो नष्तजा हो । सन २०११ मा सांकलन गररएको तथयाङ्कलाई वाष्ष्वक 
रुपमा अधयावष्धिक ग्दै जाँ्ा ष्जलला ष्स्त खानेपानी त्ा सरसफाइ ष्िष्िजन त्ा सव ष्िष्िजन काया्वलय माफ्व त गररएको 
अधयावष्धिक  तथयाङ्कको आधिारमा यो प्रष्तवे्न तयार पाररएको छि । यो प्रष्तवे्नमा आ.व. २०७४।७५ को अनत समममा 
्शेमा ष्नमा्वण िएका र सांचालनमा रहकेा खानेपानी आयोजनाहरु र ्तयस बाट लािाष्नवत िएका िरधिरुीहरु, सरसफाइ 
अवस्ा, आयोजनाहरुको हालको वसतषु्स्ष्त आष्् समषे्टएका छिन ्।

१.२  प्बतवे्न तयारी्का आधारहरु
 यस प्रष्तवे्न मलूतः खानेपानी त्ा ढल ष्नकास ष्विागले आफना ७५ वटा ष्जलला ष्स्त काया्वलयहरु माफ्व त ् आ-आफनो 

ष्जललामा रहकेा खानेपानी आयोजनाहरु वारेमा सांकलन गररएको  अधयावष्धिक तथयाङ्कहरुको आधिारमा तयार पाररएको 
छि । खानेपानी त्ा ढल ष्नकास ष्विागले खानेपानी त्ा सरसफाइ का ष्जललागत तथयाङ्कहरु अधयावष्धिक गन्व अन 
लाइन सफटवयरको ष्वकास गरेको छि र प्र्तयेक ष्जललाले यष्ह सफटवयरको प्रयोग गरी ष्ववरणहरु अधयावष्धिक गरेका छिन ्। 
ष्बिागमा रहकेो राष्ट्रिय सचूना वयवस्ापन शाखाले ष्यनै अधयावष्धिक गररएका तथयाङ्कहरुको ष्वशे्षण गरी प्रष्तवे्न 
तयार पारेको छि । यस प्रष्तवे्नमा समावेश िएको खानेपानी सेवाको ष्वशे्षण गन्व आ.व. २०७४।७५ को अनत सममको 
तथयाङ्क मात्र प्रयोग गररएको छि । यसका सा्ै प्रष्तवे्न लाई अ्झ वष्ढ उपयोष्ग बनाउन नेपालको खानेपानी त्ा सरसफाइ 
क्ेत्रको तथयाङ्कहरु उललेख गररएका अनय प्रष्तवे्नहरुको पष्न सहयोग ष्लइएको छि । उ्ाहरणको लाष्ग खानेपानी त्ा 
ढल ष्नकास ष्विाग अनतग्वतका खानेपानी त्ा सरसफाइ ष्िष्िजन । सव ष्िष्िजन काया्वलयहरुवाट पेश गररएका वाष्ष्वक 
प्रष्तवे्नहरु, केष्नरिय तथयाङ्क ष्विाग बाट प्रकाष्शत गररएका ष्ववरण हरु, खानेपानी मनत्रालय बाट प्रकाष्शत समसामष्यक 
प्रष्तवे्नहरु आष्् बाट पष्न आवशयकता र औष्च्तयको आधिारमा केही ष्ववरणहरु सािार गररएका छिन ्। 

१.३  बसबमतताहरु
यस प्रष्तवे्नका पष्न केही ष्सष्मतताहरु छिन ्। यो प्रष्तवे्न अधययन ग्ा्व ष्नमन ष्समाहरुलाई मनन ्गरेमा वष्ढ सा ््वक हुने 
्षे्खनछि ।
- यस प्रष्तवे्नमा उललेख िएका खानेपानीसांग समवष्नधित समपणू्व ष्ववरण आ.व. २०७४।७५ को अनत सममका मात्र हुन ्। 
- समपणू्व ष्वशे्षण मलूतः ष्िष्िजन सव ष्िष्िजन काया्वलयहरु बाट अधयावष्धिक गररएका ष्ववरणहरुमा आधिाररत रहकेा 

छिन ्।
- यो प्रष्तवे्नमा जनु सकैु सांस्ा वा ष्नकायहरुबाट नेपाल ष्ित्र ष्नमा्वण िएका खानेपानी सेवाका ष्ववरणहरु समावेश गनदे 

प्रयास गररएको छि । सवै जसो मखूय ष्नकायहरुले गरेका कामहरु समावेश पष्न िएका छिन ्। तर नेपाल ष्ित्र िएका सवै 
खानेपानी आयोजना वा कृयाकलापहरुका ष्ववरणहरु समावेश िएकै छिन ्िष्न ठोकुवा गन्व सकने अवस्ा िने रहकेो छैिन ।

- सवै ष्ववरण सन २००८ मा गररएको सवदेक्णमा आधिाररत िई प्र्तयेक वष्व गररएको अधयावष्धिक ष्ववरणको आधिारमा 
मात्र सांकलन गररएको हुँ् ा केही आयोजनाहरु छुिटेको वा केही आयोजनाहरु ष्वष्िनन नामले ्ोहररएको पष्न हुन सकने 
्षे्खनछि । ष्वशे्षण ग्ा्व यसता कष्महरुलाई नयषू्नकरण गनदे प्रयास गररएको िए तापष्न ष्नमू्वल नै गररएको छि िनी िनन 
सकने अवस्ा छैिन ।

- कुनै पष्न स्ानको वत्वमान िरधिरुी आांकलन गन्व कुनै सवदेक्ण नगररएको हुँ् ा सन २०११ मा केष्नरिय तथयाङ्क ष्विागबाट 
प्रकाष्शत गररएको िरधिरुर सांखयालाई जनसांखया वषृ्ध््रको आधिारमा प्रक्ेपण गरी वत्वमान िरधिरुी सांखया तय गररएको 
छि । तर कुनै प्रकारले िरधिरुी सांखया गणनानै गररएका स्ानहरुमा ती नै तथयाङ्कहरु समावेश गररएका छिन ्। 

- आयोजनाको सांचालन अवस्ाको ष्वशे्षण मलूतः पाइप प्रणालीमा आधिाररत खानेपानी आयोजनाहरुमा मात्र गररएको 
छि । सा्ै सांचालन अवस्ाको ष्वशे्षण ष्सधिा रुपमा सोष्धिएको प्रश्न को उत्तरको आधिारमा मात्र गररएको छि । क्रश चके 
गरी गष्हरो ष्वशे्षण गररएको छैिन । 

- सरसफाइको ष्ववरण आ.व. २०७४।७५ को अनत सममको प्रगष्तको आधिारमा गररएको छि । सरसफाइ िननाले जनताहरुको 
शौचालय सममको पहुचँलाई मात्र ष्लइएको छि । सरसफाइका अनय सचूकहरु यस ष्वशे्षणमा प्रयोग गररएको छैिन ।
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यस परर्छेि्मा प्रष्तवे्नमा प्रयोग िएका केही वाकयाँशका पररिाषाहरु ष््ने प्रयास गररएको छि । यस परर्छेि्ले ग्ा्व प्रष्तवे्न बझुन 
मद्दत पगुछि िनने ष्वश्ास गररएको छि ।

२.१ आधारभूतसतर्को खानेपानी सबुवधाहरु
 नेपाल सरकारले सन २०१९ समममा सवै नेपालीको पहुचँमा आधिारििूतू सतरको खानेपानी सषु्वधिा पयुा्वउने लक् राखकेो छि । 

यस प्रष्तवे्नमा पष्न खानेपानीको सषु्वधिा पगुेको िष्न यष्ह आधिारििूतू सतरको खानेपानी सेवा लाई ष्लइएको छि । नेपाल 
सरकारले खानेपानी सेवालाई ष्तन सतरमा ष्बिाजन गरेको छि - आधिारितू सतरको खानेपानी सेवा, मधयम सतरको खानेपानी 
सेवा र उ्च तहको खानेपानी सेवा । यी ष्तन मधये आधिारितू सतरको खानेपानी सेवा िननाले नयनूतम खानेपानी सेवा िनने 
पष्न बषु््झनछि । खानेपानीको सषु्वधिालाई चार वटा सचूकको आधिारमा बष्ग्वकरण गनदे प्रयास गररएको छि; पररमाण, पहुचँ, 
ष्नरनतरता र गणुसतर ।

 माष्् उष्ललष्खत सचूकहरु मधये ष्नमन अवस्ा परुा िएमा आधिारितू सतरको खानेपानी सेवा पगुेको िष्न माष्ननछि ।

 पररमाणः सामानयत नयनूतम प्रष्त वयष्क् प्रष्त ष््न ४५ ष्ल. पानी उपलवधि िएको हुन ुपनदे । तर, यो पररमाण आकाश ेपानी 
सांकलन आयोजना वा सखुखा क्ेत्र, जहाँ पानी को उपलवधिता ष्नकै कम छि, आष््मा अ्झ केही कम छि । ष्त क्ेत्रहरुमा २० 
ष्ल. प्रष्त वयष्क् प्रष्त ष््न लाई आवशयक पररमाणको रुपमा ष्लइएको छि ।

 पहुचँः कुनै पष्न िरको लाष्ग पानी ष्लन जाने ्षे्ख पानी ष्लएर आउने समय ३० ष्मनेट वा सो िन्ा कम लागेको छि िने 
्तयस िरमा पानी को सषु्वधिा पगुेको माष्ननछि । यसको अ ््व, कुनै िरका वयष्क्ले साव्वजष्नक धिारा, सरुष्क्त कुवा वा पँधिरेा, 
ट्यवुवेल, वा अनय कुनै श्ोत बाट पानी उपयोग गछि्व र पानी ष्लनको लाष्ग वष्ढमा ३० ष्मनेट खच्व गछि्व िने उ आधिारितू 
सषु्वधिा ष्लने ष्ित्र प््वछि । यस समयमा पानी ष्लन धिारासमम जाने, पालो कुनदे, पानी ्ापने र पानी ष्लएर ष्फता्व आउने समय 
सवै जोष्िएको हुनेछि ।

 ष्नरनतरताः पानीको श्ोत (धिारा, कुवा, ट्यवुवेल, ईनार आष््) मा वष्वको १२ मष्हना तर २४ िणटामा कुनै एक समय पानी 
पाइनछि िने ्तयो आधिारितू सतरको सषु्वधिा ष्ित्र प््वछि ।

 गणूसतरः िरायसी प्रयोगको लाष्ग उपलवधि िएको पानी मानव सवासथयको लाष्ग हानीकारक निएको, हे् ा्व सफा ्षे्खने 
िएको अवस्ामा आधिारितू सतरको पानी पाएको िनने बषु््झनछि ।

 यस प्रष्तवे्नमा उललेख गररएको खानेपानीको पहुचँ वा किरेज यष्ह आधिारितू सतरको खानेपानी सषु्वधिालाई मधयनजर गरी 
पेश गररएको छि ।

kl/efiffx?
kl/R5]b–@
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२.२ मधयम सतर्को खानेपानी सबुवधाहरु
 नेपाल सरकारले मधयम सतरको खानेपानी लाई यस प्रकार पररिाष्षत गरेको छि ।

 पररमाणः कष्मतमा १०० ष्ल. पानी प्रष्तवयष्क् प्रष्त ष््न उपलवधि िएको ।

 पहुिँः आफनै आगँनमा पानी उपलवधि िएको । पाइप प्रणाली अनतग्वत आएको आफनै आगँनमा रहकेो ष्नष्ज धिारा, ट्यवुवेल 
वा अनय कुनै पानीका श्ोतबाट उपलवधि िएको ।

 बनरन्तरताः ष््नको २४ सै िणटा वा आवशयक परेको बेला र वष्वको १२ मष्हना पानी उपलवधि िएको ।

 गुणसतरः कुनै न कुनै प्रकारले प्राकृष्तक श्ोत बाट उपलवधि िएको पानी प्रशोधिन केनरि बाट प्रशोष्धित िएको वा पानीका 
गणुसतर पाराष्मष्तहरु नेपाल सरकारले तोकेको खानेपानी गणुसतर माप्णि २०६२ अनरुुप िएको ।

२.३  उचिसतर्को खानेपानी सबुवधा
 नेपाल सरकारले उ्च सतरको खानेपानी लाई यस प्रकार पररिाष्षत गरेको छि ।

 पररमाणः कष्मतमा १०० ष्ल. पानी प्रष्तवयष्क् प्रष्त ष््न उपलवधि िएको ।

 पहुिँः पाइप प्रणाली अनतग्वत आएको आफनै आगँनमा रहकेो ष्नष्ज धिारा, ट्यवुवेल वा अनय कुनै पानीका श्ोतबाट उपलवधि 
िएको ।

 बनरन्तरताः ष््नको २४ सै िणटा वा आवशयक परेको बेला र वष्वको १२ मष्हना पानी उपलवधि िएको ।

 गुणसतरः कुनै न कुनै प्रकारले प्राकृष्तक श्ोत बाट उपलवधि िएको पानी प्रशोधिन केनरि बाट प्रशोष्धित िएको वा पानीका 
गणुसतर पाराष्मष्तहरु नेपाल सरकारले तोकेको खानेपानी गणुसतर माप्णि २०६२ अनरुुप िएको ।

२.४  पाईप प्णाली्को खानेपानी आयोिना
 कुनै प्राकृष्तक पानीका श्ोतमा िएको पानी कुनै प्रकारको पाइपहरुको प्रयोग गरी अनयत्र स्ानानतर गरी ष्बतरण गररएको 

खानेपानी आयोजनालाई पाइप प्रणालीको खानेपानी आयोजना िष्नएको छि । यसता आयोजनामा एक स्ानमा िएको पानी 
सेवा क्ेत्रमा वा सेवा क्ेत्रको नष्जक समम लयाई साव्वजष्नक, सामु् ाष्यक वा ष्नष्ज धिाराहरुको माधयम बाट सेवा ग्राहीलाई 
ष्बतरण गररएको हुनछि । 

 पानीलाई स्ानानतर गन्व को लाष्ग प्रयोग िएको शष्क् र प्रष्वष्धिको आधिारमा पाईप प्रणालीको खानेपानी आयोजनालाई पनुः 
ग्राष्िष्ट फलो प्रणाली, सतही पष्मपङ र  ओिरहिे प्रणाली गरी ष्तन प्रकारमा ष्बिाजन गररएको छि । 

- ग्राष्िटी फलो प्रणाली –यस प्रणालीमा एक स्ानको पानी अनयत्र स्ानानतर ग्ा्व कुनै वाह्य शष्क्को प्रयोग गररएको 
हुा्ं नै, केवल गरुु्तवाकष्वण बल को सहायताले पानी एक ठाऊँ बाट अकको ठाउँमा बग्छि । यस प्रणालीमा महुानमा कुनै 
प्रकारको ईनटेक बनाइएको हुनछि िने तहाँ बाट पाईपमा पानी बगाएर अनयत्र लाने गररनछि । यस प्रणालीमा समानयतया 
पानी अगलो ठाउँ बाट होचो ठाउँमा मात्र बग्छि ।

- सतही पष्मपङ –प्राकृष्तक रुपमा रहकेो पानीको महुान िन्ा सेवा ष््न पनदे स्ान अगलो स्ानामा रहकेो अवस्ामा 
पानी लाई कुनै वाह्य शष्क् र पमप (यनत्र) प्रयोग गरी अगलो ठाउँमा लान पनदे हुनछि । यसरी होचो ठाउँमा रहकेो पानी 
पमपको सहायता ले ष्लफट गरी अगलो ठाउँमा बनाईएको टैंक वा धिारामा पयुा्वई पानी ष्बतरण गररएको खानेपानी 
प्रणाली लाई सतही पष्मपङ िष्न नामाकरण गररएको छि । यस प्रणालीमा ििूषू्मगत श्ोतको प्रयोग गररएको हुँ् नै र 
टैकँहरुको ष्नमा्वण पष्न सतहमा नै गररएको हुनछि, जहाँबाट ग्राष्िष्ट फलो प्रणाली बाट पनूः पानी ष्बतरण हुने गछि्व ।

- ओिरहिे प्रणाली- जष्मनमषु्नको पानी अ्ा्वत िषू्मगत पानीलाई पमपको सहायताले ष्लफट गरी जष्मनको सतह िन्ा 
माष्् ष्नमा्वण गररएको पानी टैकँमा पयुा्वई पाईप प्रणाली बाट ष्बतरण गररएका प्रणालीहरुलाई ओिरहिे प्रणाली िष्न 
नामाकरण गररएको छि । िषू्मगत पानीको प्रयोग र जष्मनको सतह िन्ा माष्् बनाइएको पानी टैंकमा पानी पयुा्वई पनुः 
पाईप प्रणाली बाट धिाराधिारामा पानी पयुा्वइएका खानेपानी आयोजनाहरु यस खणिमा राष्खएका छिन ्।



vfg]kfgL tyf ;/;kmfOsf] cj:yf lrq0f
la=;+= @)&%

5

२.५  ट्युववेल
 यस प्रष्तवे्नमा ट्यवुवेल िननाले जष्मनको पानी ष्नकालने ष्िप त्ा सयालो ट्यवुवेलहरुलाई मात्र ई ांष्गत गररएको छि । िेढ 

्खेी ्ईु ईनच सममका पाईपहरु लाई जष्मन मषु्न २० ्षे्ख १५० ष्फट समम गािेर जष्मनको पानी ष्नकालने प्रष्वष्धि ग्राउणि 
वाटर लेिल माष्् िएका तराई क्ेत्रमा ष्नकै लोकष्प्रय छि । यस प्रकारको ट्यवुवेलहरुमा समानयतया जष्मन माष््नै राष्खने 
हाते पमपहरु प्रयोग गररएको हुनछि । ग्राउणि वाटर लेिल १० ष्मटर िन्ा तल रहकेो ठाउँहरुमा यो प्रष्वष्धि काम लाग्नै । 
जष्तसकैु गष्हरो गरी पाईप गाष्िएको िए तापष्न जष्मनको पानीको सतह १० ष्म. वा सो िन्ा कम िएको स्ानहरुमा मात्र 
यो सयालो ट्यवुवेलले काम ग््वछि ।

 जष्मन ष्ित्र पानी को सतह १० ष्मटर िन्ा तल रहकेा ठाउँहरुमा जष्मनको पानी ष्नकालन ष्िप ट्यवुवेलको प्रयोग गनु्व पनदे 
हुनछि । ष्िप ट्यवुवेलमा पष्न सयालो ट्यवुवेलमा जसतै पाइप गाष्िने गछि्व तर, यस मा पानी ताननको लाष्ग छुिटै् प्रकारको पमप 
प्रयोग गररएको हुनछि । यसता पमपहरु हातैले चलाउने वा कुनै मोटरले चलने हुन सकछिन । हातले चलाउने यसता पमपहरुमा 
ईष्णिया माक्व  २ वा माक्व  ३ आष्् जसता पमपहरु प्रचष्लत छिन ्। 

 ष्िप ट्यवुवेल को पानी तानेर कुनै पानी टैकँहरुमा राखने र पनुः पाईपको माधयमले धिाराहरुमा ष्वतरण गनदे गररएको छि िने 
यसता प्राणालीलाई पाईप प्रणाली िष्नएको छि । तर यष्् ट्यवुवेलमा नै गएर पानी ष्लईनछि िने ट्यवुवेल वग्वमा राष्खएको छि ।

२.५  सरुबक्षत मूहानहरु
 यस प्रष्तवे्नको प्रयोजनको ष्नष्मत सरुष्क्त महूान िननाले कुनै पष्न प्राकृष्तक पानीका महूानहरु जसमा केही न केही सधुिार 

गरी पानीलाई सरुष्क्त बनाउने प्रयास गररएको छि, लाई ष्लईएको छि । प्राकृष्तक रुपमा रहकेा कुवा, पँधिरेा, धिारा आष्् पानीका 
श्ोतहरुमा कुनै प्रकारको मानष्वय कृयाकलापहरु गरी पानीलाई वष्ढ सरुष्क्त र सफा बनाउने प्रयास गररएका महुानहरुलाई 
सरुष्क्त महूान िष्न पररिाष्षत गररएको छि । महूानलाई छिोपने, माष्् बाट िल तका्वउने, ईनार को वरपर सरुष्क्त पेटी बनाउने, 
छिोपने आष्् जसता काय्वहरु सधुिारका काय्वहरु हुन ।

२.६  असरुबक्षत मूहानहरु
 प्राकृष्तक रुपमा र अवयवष्स्त रुपमा रहकेा, कुनै सरुक्ाका उपाय नअपनाइएका पानीका महुानहरु, जसमा पानी प्र्षूण हुने  

समिवना अष्धिक रहनछि, लाई असरुष्क्त महूान िनी वष्ग्वकरण गररएको छि । नष््, खोला, खोलसी, पोखरी, खलुा कुवा, 
नाला आष््को पानीलाई यस वग्वमा राष्खएका छिन ्। यस वग्वमा पनदे महुानबाट पानी खाने जनताहरुलाई आधिारितू सतरको 
खानेपानी सेवा नपाएको वग्वमा राष्खएको छि । 

२.७  शौिालय
 मानवमलमतू्र सरुष्क्त रुपमा िणिारण गन्व बनाइएको मानव ष्नष्म्वत सांरचना जहाँ प्रयोगकता्वले सहज र सरुष्क्त रुपमा ष्नज्तव 

(Privacy) का सा् मलमतू्र ्तयाग गन्व सकछिन । ्तयाग गररएको मलमतू्रलाई सरुष्क्त रुपमा िणिारण गनदे वयवस्ा गररएको 
लाई मात्र शौचालय िष्नने छि । 

२.८  घरायसी शौिालय
 एक पररवारका स्सयहरुको प्रयोगको लाष्ग बनाइएको शौचालय लाई िरायसी शौचालय िष्नएको छि । पररवार सांखया 

जष्तसकैु िए तापष्न एक िरको लाष्ग बनाइएको शौचालयलाई िरायसी शौचालय िनएको छि । आवशयकता अनसुार एक 
िरमा एक िन्ा वष्ढ जत सकैु सांखयामा शौचालय हुन सकछिन ्।

२.९  सावमािबन्क शौिालय
 साव्वजष्नक स्ानमा समपणू्व सव्वसाधिारणले जनुसकैु समयमा प्रयोग गन्व सकने गरर बनाइएको शौचालय लाई साव्वजष्नक 

शौचालय िष्नएको छि । वयवस्ापनको मोिेल अनसुार साव्वजष्नक शौचालय प्रयोग गरे वापत प्रयोगकता्वले कुनै ष्नष्श्त 
रकम ष्तन्व पनदे पष्न हुन सकछि वा नपनदे पष्न हुन सकछि ।
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२.१०  ससंथागत शौिालय
 कुनै सांि सांस्ामा आवध् वयष्क्हरु वा ्तयस सांस्ामा सेवा ष्लन आउने सेवाग्राहीहरुको प्रयोगको लाष्ग बनाउएको 

शौचालयलाई सांस्ागत शौचालय िष्नएको छि । ष्वद्ालय, काया्वलय, वयापाररक िवन, मनोरांजनस्ल आष्् स्ानमा 
ष्नमा्वण िएका शौचालय यस वग्वमा प््वछि । 

२.११  खुलाब्सा मूक्त के्षत्
 कुनै ष्नष्श्त समु् ाय जहाँरहकेा समपणू्व िरहरुमा िरायसी शौचालय ष्नमा्वण िई सवैले प्रयोग गरर रहकेाछिन ्र वाटो िाटो त्ा 

साव्वजष्नक स्ानहरुमा खलुारुपमा मानव ष््साष्पसाव ्षे्खएको छैिन िने ्तयस वष्सत वा समु् यलाई खलुा ष््सामकु् क्ेत्र 
िष्नएको छि । सरसफाइ गरुु योजना २०६८ ले कुनैपष्न समु् ायलाई खलुाष््सा मकू् िोषणा गन्व ष्नष्श्त ष्वष्धि तय गरेको छि ।

२.१२ पूणमा सरसफाइ ्कायमाक्रम
 पणू्व सरसफाइ काय्वक्रम िननाले तोष्कएको (बष्सत,टोल,समु् ाय,ष्वद्ालय क्ेत्र,गाउँपाष्लका, नगरपाष्लका त्ा ष्जलला) मा 

ष्वष्िनन सरसफाइ का सषु्वधिा र सव्छिता प्रवध््वन त्ा बानी बयहोरामा ष्वकास वा पररवत्वन गरर उ्तकृष सरसफाइको अवस्ा 
हाष्सल गन्व सांचालन गररने ष्बष्िनन कृयाकलापहरु सष्हतको काय्वक्रम हो । पणू्व सरसफाइले  बानी वयवहार पररवत्वनको 
पष्हलो चरणको रुपमा खलुा ष््सा ष्वसज्वन गनदे परमपराको अन्तय गनदे कुरामा अ्ा्वत खलुा ष््सा मकु् क्ेत्रको ष्वकास 
गनदे कुरामा धयान केष्नरित ग््वछि । ्ोश्ो चरण अनतग्वत ्ीगो सरसफाइ र सव्छिता हाष्सल गनदे समवनधिी सबै वयवस्ालाई 
समट्े्छि । 
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३.१  पररिय
 नेपाल सरकारले खानेपानी सेवा लाई मलूतः ष्तन तहमा बष्ग्वकरण गरेको छि । 

1. आधिारितू सतरको खानेपानी सेवा

2. मधयम सतरको खानेपानी सेवा

3. उ्च सतरको खानेपानी सेवा

 नेपाल सरकारले सन २०१७ को अनत समममा समपणु्व नेपाली जनताहरुलाई आधिारितू सतरको खानेपानी सेवा उपलवधि 
गराउने लक् ष्लएको ष््यो तर लक् अनसुार सफलता पाउन नसकेको हुँ् ा लक् पररवत्वन गरी हाल सन ्२०१९ को अनत 
समममा यो लक् हाष्सल गनदे गरी लक् सांशोधिन गररएको छि । खानेपानी सेवाको बष्ग्वकरण गन्व मलूतः चारवटा सचूकहरुको 
सहायता ष्लइएको छि । १. पानीको पररमाण २. पहुचँ ३. ष्नरनतरता र ४. गणुसतर

 आधिारितूसतरको खानेपानी सेवा िननाले ष्नमन अनसुारको सचूक परुा िएको हुन ुपछि्व । चार मधय कुनै एक मात्र सचूक परुा 
निएको अवस्ामा उक् खानेपानी सेवालाई सेवा नपगुेको नै माष्ननेछि ।

1. पानीको पररमाणः कुनै िरले ४५ ष्लटर प्रष्तष््न प्रष्त वयष्क् पानी प्राप्त गरेको छि िने आधिारितू सतरको खानेपानी 
सेवा पगुन  पानीको पररमाण को सचूक परुा िएको माष्ननेछि । यस वग्वको सेवाको लाष्ग पानीको स्ोत वारे कुनै 
बन्जे राष्खएको छैिन । जनु सकैु महूान जसतै पाइप प्रणाली बाट प्राप्त धिारा, सयालो वा ष्िप ट्यवुवेल, सरुष्क्त कुवा, 
पँधिरेा, ईनार वा आकाशपेानी सांकलन गरी बनाइएको धिारा आष््वाट प्राप्त पानी उष्ललष्खत पररमाणमा प्राप्त िएको 
अवस्ामा यस सचूक परुा िएको माष्ननछि । यस प्रयोजनको लाष्ग ४५ ष्लटर प्रष्त वयष्क् प्रष्त ष््न िष्नएतापष्न 
पानीको ष्नकै अिाव रहकेो स्ानहरुमा, आकाश ेपानी मात्र सांकलन गररएको स्ानहरुमा २० ष्लटर प्रष्त वयष्क् 
प्रष्तष््न मात्र प्राप्त िए पष्न पररमाण पगुेको माष्ननछि ।

2. पहुचँः आधिारितू सतरको पानी सेवा पाउन कुनै पष्न िरधिरुरको कमपाउणि ष्ित्र वा आगँन मा पानीका श्ोत हुन ुपछि्व 
िनने छैिन । ष्नजी धिारा, साव्वजष्नक धिारा, कुवा पँधिरेा वा ट्यवुवेल, सरुष्क्त महुान आष्् जसता पानीका श्ोतहरु बाट 
पानी प्राप्त गरेको छि र सो श्ोत को पानी िरमा लयाउन वष्ढमा ३० ष्मनेट समय लागछि िने उसले आधिारितू सतरको 
पानी प्राप्त गरेको माष्ननछि । पानी लयाउने समय िनेको खाली िाँिो ष्लएर पानी ष्लन जाने, पानीको लाष्ग पख्वने, 
पानी िनदे र पानी ष्लएर फक्व ने समय हो । यी समपणू्व कृयाकलाप गन्व वा एक गाग्री पानी िरसमम ष्लएर आउन ३० 

cfwf/e"t:t/sf] vfg]kfgL ;'ljwfx?
kl/R5]b–#
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ष्मनेट िन्ा कम समय लागछि िने यो सचूक पष्न परूा िएको माष्नने छि ।

3. ष्नरनतरताः आधिारितू सतरको पानी सेवा पगुनको लाष्ग कुनै पष्न वयष्क्ले वष्वको १२ मष्हना पानी प्राप्त गरेको हुन ु
पछि्व, तर यस वग्वको लाष्ग ्षै्नक त्ा ष््निरी पानी पाएको हुन ुपछि्व िनने छैिन । प्र्तयेक ष््न कुनै न कुनै समयमा यष्् 
पानी प्राप्त हुनछि िने यस वग्वको सचूक परुा िएको माष्ननेछि ।

4. पानीको गणुसतरः जनताले प्राप्त गनदे पानी ष्पउँ्ा सवासथयमा असर नपगुने िएको खणिमा यस सचूक पष्न परुा िएको 
माष्ननेछि । आधिारितूसतरको पानी सेवा हुन पानी प्रशोष्धितनै हुन ुपछि्व िनने छैिन । कुनै पष्न सरुष्क्त महुानवाट प्राप्त 
गरेको पानी िए पगुछि ।

 माष्् उललेख गररएका सचूकहरु परुा गरी कसैले पानी सेवा प्राप्त गरेको छि िने ्तयो आधिारितू सतरको पानी सेवा प्राप्त 
गनदेको सषू्चमा प््वछि ।

३.२ राबट्रियगत्को ्कभरेि
 ्शेका  ७७ वटा ष्जललाहरुबाट प्राप्त तथयाङ्कहरुको ष्वशे्षण ग्ा्व हाल (आ.व. २०७४।७५ को अनत समममा) नेपालका 

कररव ८७.८८% िरधिरुरहरु आधिारितू सतरको पानी प्र्ान गनदे प्रणालीको पहुचँमा िएको ् षे्खनछि । सन २०१४ मा प्रकाष्शत 
तथयाङ्क अनसुार यो तथयाङ्क ८३.५९% रहकेो ष््यो । यसरी हे् ा्व ष्बतेका ४ वष्वमा ्शेिररको आधिारितूसतरको प्रणाली 
पहुचँमा कररव ४% ले वषृ्ध् िएको ् षे्खनछि । चार वष्वको सर्र हे् ा्व प्रष्त वष्व केवल १% का ् रले सेवा सषु्वधिा वषृ्ध् िएको 
्षे्खनछि । नेपाल सरकारले राखकेो लक् र ्शेमा िएका अनय सषु्वधिाहरुको तलुनामा यो वषृ्ध््र केही कम ्षे्खनछि ।

 

चित्र १ : आधारभुत खानेपानी प्रणालीको पहुिँ % मा (२०१० देचख २०१८ समम)

 ८७.८८% िरधिरुीहरुले आधिारितूसतरको प्रणालीको पहुचँमा पगुेको िष्नरहँ् ा ष्त सवै िरधिरुीले पाइप प्रणालीबाट सेवा 
पाएको िनी बझुन हुँ् नै । माष्् िष्नए जसतै,पाइप प्रणालीको धिाराहरुबाट पानी खाने, ट्यवुवेलबाट पानी खाने, सरुष्क्त 
महुान त्ा ईनारहरुबाट पानी खाने र वषा्वतको पानी सांकलन गरी पानी खाने िरधिरुीहरुलाई यस वग्वमा समावेश गररएको 
छि । नेपालका कररव ५१.६९% िरधिरुीहरुले पाईप प्रणालीबाट ष्वतररत खानेपानी सेवा उपिोग गरररहकेा छिन ्िने कररव 
३३.३८% िरधिरुीहरु सयालो त्ा ष्िप ट्यवुवेलबाट प्राप्त खानेपानीमा आष्श्त रहकेो ्षे्खनछि । यसै गरी कररव २.७% 
िरधिरुीहरु केही न केही रुपमा सधुिार गरी सरुष्क्त बनाइएका प्राकृष्तक महुानहरुबाट प्राप्त खानेपानी प्रयोग गरर रहकेा छिन ्। 
यस बाहके सानो ष्हससा िएपष्न आकाशपेानी सांकलन गरी खानेपानी को रुपमा प्रयोग गनदे िरधिरुीहरु पष्न नेपालमा छिन ्। प्राप्त 
तथयाङ्कहरुको आधिारमा यसता िरधिरुीहरुको ष्हससा कररब ०.११% रहकेो छि । नेपालका कररव १२.१२% िरधिरुीहरुमा 
आधिारितू सतरको खानेपानी प्रणालीको पहुचँ बाष्हर  ्षे्खनछि । पानी ष्वना छिोटो समयको लाष्ग पष्न जीवन समिव निएको 
हुनाले यी सेवा नपगुेका िरधिरुीहरुले पष्न पानी प्रयोग गरर रहकेा हुनछिन, तर ष्यष्नहरुले प्रयोग गनदे खानेपानी सेवामा माष्् 
उललेख गररएका सवै सचूकहरु परूा िएका छैिनन ्। 
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चित्र २: आधारभुत खानेपानी प्रणाली सचुिधा िच ग्िकरण (%मा)

 प्राप्त अधयावष्धिक तथयाङ्कको आधिारमा हे् ा्व नेपालमा साना ठुला गरी कररव ४२,०३९ वटा पाइप प्रणालीका खानेपानी 
आयोजनाले कररव २८,४२,७२१ िरधिरुीहरुमा ष्नष्ज त्ा साव्वजष्नक धिाराहरुको माधयम बाट खानेपानी सेवा प्र्ान गरर 
रहकेो ्षे्खनछि । यी प्रणालीहरुको आकार, उमरे, त्ा वत्वमान अवस्ामा वयापक अनतर रहकेो पाइनछि । एक धिारामात्र 
िएका ष्सकमहरु ्षे्ख ष्लएर १००० िन्ा वष्ढ धिारा िएका ष्सकमहरु पष्न यसमा छिन,् िने िख्वरै ष्नमा्वण समपनन िएका 
ष्सकम ्षे्ख ४० वष्व अगािी ष्नमा्वण िएका खानेपानी ष्सकमहरु पष्न यसैमा छिन ्। माष्् िष्नएका सवै खानेपानी ष्सकमहरु 
हाल पणू्व रुपमा सांचालनमा रहकेा पष्न छैिनन ्। यस वारे पणू्व ष्ववरण पष्छिलला परर्छेि्हरुमा ष््इएको छि ।

 यसै गरी ्शेका कररव १८ लाख िरधिरुीहरुको खानेपानीको मखुय श्ोत ट्यवुवेल रहकेो ्षे्खनछि । नयनूतम ३० ष्फट ्षे्ख 
वष्ढमा १०० ष्फट सममको गष्हराइमा गाष्िएका हाते चापाकल अ्ा्वत सयालो ट्यवुवेलहरु ्षे्ख ष्लएर ३०० ष्फट समम 
गष्हरो गाष्िएका ष्िप ि्यवुवेलहरु यसै वग्वमा प््वछिन ् । सयालो ट्यवुवेलहरुमा हाते पमप जिान गररएका छिन ् िने ष्िप 
ट्यवुवेलहरुमा सोष्ह अनसुारका हाते पमप वा याष्नत्रक पमपहरु जिान गररएकाछिन ् । नेपालको ्ष्क्णी ििूागमा रहकेो 
समतल क्ेत्रमा िषू्मगत जलश्ोतको राम्ो िणिार रहकेो छि । उष्चत वयवस्ापन सष्हत यस जल िणिारको स्पुयोग गररएको 
अवस्ामा ्तयस क्ेत्रको पानीको समसया धिरैे ह् समम समाधिान गन्व सष्कने समिावना रहकेो ्षे्खनछि ।

 नेपालका कररव िेढ लाख िरधिरुीहरुले ष्पउने पानीको श्ोतको रुपमा प्राकृष्तक रुपमा उपलवधि तर केही न केही सरुक्ाका 
उपायहरु अवलमवन गररएका महुानहरु प्रयोग गरर रहकेा छिन,् जसलाई पष्न आधिारितू खानेपानी सेवाको कोटीमा राष्खएको 
छि । छिोष्पएका ईनारहरु, सांरक्ण गररएका कुवा, पँधिरेाहरु, जसता परमपरागत पानीका महुानहरु यस वग्वमा प््वछिन ्। 

 आकाश ेपानी अ्ा्वत वषा्वतको पानी एक सरुष्क्त र सव्व सलुि पानीका श्ोत हो र वषा्वतको पानी नै सवै पानीका महूान हरुको 
मखूय महुान हो । उष्चत र वयवष्स्त सांकलन गररएको अवस्ामा वषा्वतको पानीलाई एक सहज र सरुष्क्त पानीका श्ोतको 
रुपमा ष्वकास गन्व सष्कने सांमिावना छि । हाल नेपालमा कररव ६ हजार िरधिरुीले िरायसी सतरमा वषा्वतको पानी सांकलन गरर 
आफनो पानीको आवशयकता पषू्त्व ग्दै आएको ्षे्खनछि । 

३.३ प््ेशगत खानेपानी्को अवसथा
 नेपाल लाई राजनैष्तक रुपमा ७ वटा प्र्शेमा ष्विाजन गररएको छि । खानेपानी प्रणालीका सषु्वधिाको पहूचँको ष्हसावले 

हे् ा्व ७ वटै प्र्शेहरु को अवस्ा कररव कररव उसतै ्षे्खनछि । राष्ट्रिय किरेज ८७.८८% रहकेो अवस्ामा नेपालका ४ 
वटा प्र्शेहरुको सर्र किरेज औसत िन्ा कम रहकेो छि िने ३ वटा प्र्शेको किरेज औसत िन्ा माष्् रहकेो ्षे्खनछि । 
प्र्शे नां. १,२,६ र ७ को किरेज औसत िन्ा केही कम ्षे्खनछि िने प्र्शे नां. ३,४ र ५ को किरेज औसत िन्ा केही माष्् 
्षे्खनछि । प्र्शे नां. ६ को किरेज सवै िन्ा कम ८४.१८% रहकेो छि िने प्र्शे नां. ४ को किरेज सवै िन्ा वष्ढ ८९.८९% 
रहकेो ्षे्खनछि । यसरी हे् ा्व आधिारितू सतरको खानेपानी प्रणालीको सेवाको किरेजमा प्रा्षे्शक ष्िननता खासै पाइएको 
छैिन । 
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चित्र ३ : प्रदेश्त खानेपानी प्रणालीको पहुिँ (%मा)

 नेपालमा आधिारितू सतरको खानेपानी प्रणालीको सेवा ८७.८८% िरधिरुीहरुले पाएको ्षे्खएता पष्न पाइप प्रणालीको 
खानेपानी सेवा प्राप्त गरेका िरधिरुीहरुको प्रष्तशत िने केवल ५१.६९% रहकेो छि । प्रा्षे्शक रुपमा पाइप प्रणालीको पानी 
उपयोग गनदे िरधिरुीहरुको तलुना्तमक ष्वशे्षण ग्ा्व ठुलो अनतर पाइएको छि । पाईप प्रणालीको खानेपानी आयोजनाहरु बाट 
सवै िन्ा कम लािाष्नवत हुने प्र्शेमा प्र्शे नां. २ रहकेो छि, जहाँ केवल १०.४६% िरधिरुीहरुले सो सेवा पाएका छिन ्। सवै 
िन्ा वष्ढ पाईप प्रणालीको खानेपानी सेवा उपिोग गनदेमा प्र्शे नां. ४ रहकेो छि, जहाँ ८४.२३% िरधिरुीहरुले यो सेवा पाएका 
छिन ्।

 पाईप प्रणालीको खानेपानी सेवा पष्छि सवै िन्ा वष्ढ नेपाली िरधिरुीहरुले प्रयोग गरर रहकेो प्रणाली ट्यवुवेलहरु हुन, जसबाट 
िषू्मगत जलको प्रयोग गररनछि । नेपालका कररव ३३.३८% िरधिरुी यसै प्रणालीमा आष्श्त रहकेो ्षे्खनछि । िषू्मगत जलको 
उपयोग िष्नएतापष्न यस बग्वमा हाते चापाकल अ्ा्वत सयालो ट्यवुवेलहरु र पाईप प्रणाली निएको ष्िप ट्यवुवेलहरु मात्र 
राष्खएका छिन ्। िौगोष्लक बनावट, श्ोतको उपलवधिता आष््ले ग्ा्व पष्न हुन सकछि, प्रा्षे्शक रुपमा हे् ा्व यस प्रणालीको 
उपयोगमा पष्न ठुलो अनतर रहकेो ्षे्खनछि । प्र्शे नां. ६ मा सवै िन्ा कम ०.६६% िरधिरुरहरुले मात्र ट्यवुवेलहरुको प्रयोग 
ग््वछिन ्िने प्र्शे नां. २ मा सवै िन्ा वष्ढ ७६.९१% िरधिरुीहरु यो प्रणालीमा आष्श्त छिन ्। 

 कररव २.७% नेपाली िरधिरुीहरु सरुष्क्त गररएको पानीका प्राकृष्तक महुानहरु र ईनारहरुको पानीमा आष्श्त ्षे्खनछि । यसता 
सेवा ष्लने िरधिरुीहरु पष्न कम वेसी रुपमा सवै प्र्शेमा रहकेा छिन ् । सवै िन्ा वष्ढ यस वग्वको सेवा ष्लइरहकेा िरधिरुीहरु 
प्र्शे नां. ३ मा रहकेा छिन,् जहाँका कररव ५.९२% िरधिरुीहरु सरुष्क्त महुान प्रयोग ग््वछिन ्। सवै िन्ा कम सरुष्क्त महुानको 
पानी प्रयोग गनदे िरधिरुीहरुको सांखया प्र्शे नां. २ मा रहकेा छिन,् जहाँ केवल ०.४७% िरधिरुीहरु यसता सेवामा ष्नि्वर छिन ्।

३.३.१ प््ेश नं. १ ्को खानेपानी अवसथा

 २ वटा ष्हमाली, ९ वटा पहािी र ३ वटा तराई का ष्जलला सष्हत १४ वटा ष्जलला समषे्टएर बनेको प्र्शे नां. १ 
मा कररव ८५.२% प्रष्तशत िरधिरुीहरु आधिारितूसतरको खानेपानी सेवाबाट लािाष्नवत िएको ्षे्खनछि । सेवा 
पाएका मधय पष्न कररव ४४.८४% िरधिरुीहरुले पाइप प्रणालीको खानेपानी सेवा पाएका छिन ्िने कररव ३९.४१% 
िरधिरुीहरु सयालो त्ा ष्िप ट्यवुवेलको माधयम बाट िषू्मगत जलको प्रयोग गरर रहकेाछिन ्। सरुष्क्त मलू त्ा ईनार 
को प्रयोग गनदे िरधिरुी कररव ०.९६% छिन ्िने कररव ०.०६% िरधिरुीहरुले वषा्वतको पानी सांकलन गनदे प्रष्वष्धि 
अपनाएका छिन ्। यी सवै ग्ा्व पष्न कररव िेढ लाख िरधिरुी अ्ा्वत ४.६२% िरधिरुीमा कुनै प्रकारको खानेपानी सेवा 
पगुेको ्षे्खन्नै । ष्त िरधिरुी परमपरागत र असरुष्क्त पानीको महुानहरु प्रयोग गरीरहकेाछिन ्।
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िस .नं खानेपानी �णाली घरधुरी संख्या �ितशतमा
1 पाइप �णाली 436828 44.84

2 �ुववेल 383926 39.41

3 अन्य सुरिक्षत �ोत 9323 0.96

4 वषार्ते पानी 584 0.06

5 �णालीमा नसमे�टएका घरधुरी 143435 14.72

कुल जम्मा 974096 100.00

ष्चत्र ४ : प्र्शे नां १ को खानेपानीको अवस्ा (% मा)

 ष्वष्िनन खानेपानी आयोजनाहरुको ष्नमा्वण िई रहकेो यस प्र्शेमा सन २०१० मा ७७.६१% िरधिरुी आधिारितू 
खानेपानी सेवाबाट लािाष्नवत िएका ष््ए, जनु हाल ८५.२८% पगुेको छि । प्र्शे नां. १ को औसत वषृ्ध् ्र समग्र 
नेपाल को वषृ्ध् ्र सांग लगिग समान ्षे्खनछि । तर, ्शेको राष्ट्रिय लक्य परुा गन्व यो प्रगष्त ्र सनतोषजनक िने 
रहकेो छैिन ।

 ष्हमाल, पहाि र तराई, ष्तनै प्रकारको िौगोष्लक सांरचना िएको यस प्र्शे तलुना्तमक रुपमा अनय प्र्शे िन्ा 
ष्वकष्शत माष्ननछि । १४ ष्जलला मधय सवै िन्ा कम खानेपानी को किरेज िएको ष्जललामा पाँच्र प््वछि, जहाँ 
केवल ७८.३९% िरधिरुीले मात्र खानेपानी सषु्वधिा प्राप्त गरेकाछिन ् । यसै गरर प्र्शेको तेह्र्मु सवै िन्ा वष्ढ 
आधिारितू सतरको खानेपानी सषु्वधिा पाएका िरधिरुीहरु रहकेो ष्जलला बनेको छि, जहाँ ८९.७८% िरधिरुीमा यो 
सषु्वधिा पगुेको ्षे्खनछि । यो ष्जलला प्र्शेको सविन्ा वष्ढ पाइप प्रणालीको खानेपानी सषु्वधिा प्राप्त गनदे ष्जलला 
पष्न बनेको छि , यहाँ कररव ८८.६१ % िरधिरुीहरुले पाइप प्रणालीको खानेपानी सषु्वधिा पाएका छिन ्। प्रष्तशतको 
आधिारमा प्र्शे ष्ित्र सवै िन्ा कम पाइप प्रणालीको खानेपानी पाउने ष्जललामा मोरङ्ग प््वछि, जहाँ केवल 
१५.४६% िरधिरुीहरुमा यो सषु्वधिा पगुेको छि । अकको तफ्व , मोरङ्ग प्र्शे नां. १ को सवै िन्ा वष्ढ ट्यवुवेल प्रयोग 
गनदे िरधिरुी िएको ष्जलला बनन पगुेको छि । कररव ७०.५२% िरधिरुीहरु ट्यवुवेलको पानी प्रयोग ग््वछिन,् जसको 
अष्धिकाांश ष्हससा सयालो ट्यवुवेलले ष्लएको छि ।

 प्राप्त तथयाङ्क अनसुार मोरङ्गका कररव २७,७८५ िरधिरुी अ्ा्वत कुल िरधिरुरको १३.७% िरहरुमा कुनै प्रकारको 
खानेपानी सेवा सषु्वधिा पगुेको छैिन । 

३.३.२ प््ेश नं. २ ्को खानेपानी्को अवसथा

 आठ वटा तराईका सम्र ष्जललाहरु ष्मलेर बनेको यस प्र्शेमा औसत ८७.८५% िरधिरुीहरुमा आधिारितू सतरको 
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खानेपानी सषु्वधिा पगुेको तथयाङ्क छि । आठ मधय पसा्व ष्जललामा सवै िन्ा वष्ढ ९४.७% िरधिरुीमा यो सेवा पगुेको 
्षे्खनछि िने सवै िन्ा कम ष्सराहा ष्जललामा ८४% िरधिरुीहरुमा यो सेवा पगुेको ्षे्खनछि । अनय प्र्शेको तलुनामा 
यस ष्जललामा पहािी ििूाग केही ्ोरै मात्र िएकोले हुन सकछि, पाइप प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरुको ष्हससा 
ष्नकै कम मात्र रहकेो छि । समपणु्व िरधिरुरहरु मधय १०.४६% मा मात्र पाइप प्रणालीको खानेपानी पगुेको यस प्र्शेमा 
सयालो ट्यवुवेल प्रयोग गरर िषू्मगत श्ोतको पानी उपयोग गनदे िरधिरुीहरु कररव ७६.९१% रहकेो छि । आठ मधये 
बारा ष्जललामा सवै िन्ा वष्ढ कररव १५% िरहरुमा पाइप प्रणालीको खानेपानी ष्बतरण हुनछि िने सवै िन्ा कम 
पाइपको पानी सप्तरी ष्जललामा रहकेो छि, जहाँ मात्र ३.१४% िरहरुमा यो सषु्वधिा रहकेो छि । प्र्शेको अष्धिकाांस 
स्ानमा ग्राउणि टर टेवल ष्नकै माष्् िएको हुँ् ा सयालो ट्यवुवेलहरु जिान गन्व सष्जलो हुने िएकोले यस प्र्शेमा 
ट्यवुवेलको ष्हससा वष्ढ िएको हुनप््वछि । रौतहट ष्जललामा ८३% िन्ा वष्ढ िरधिरुीहरु यसै प्रणालीका पानीमा 
आष्श्त रहकेो पाइनछि िने सबै िन्ा कम धिनषुाका िरधिरुीहरु ट्यवुवेलमा आष्श्त छिन,् जहाँ ७१.५३% िरधिरुीहरु 
यसमा आष्श्त छिन ्। कररव चवाष्लस हजार िरधिरुर अ्ा्वत कूल मधय ०.४७% िरधिरुी यहाँ सरुष्क्त पाररएको ईनार, 
कुवा, पँधिरेा आष््मा ष्नि्वर रहकेा छिन ्। यसता पानीका सांरचनाहरु धिरैे ्ोरैको रुपमा प्र्शेका आठ वटै ष्जललाहरुमा 
रहकेा छिन,् सवै िन्ा वष्ढ िने सला्वहीमा रहकेो ्षे्खनछि, जहाँका १% िरधिरुीहरु यसैमा आष्श्त छिन ्।

 

िस .नं खानेपानी �णाली घरधुरी संख्या �ितशतमा
1 पाइप �णाली 97436 10.46

2 �ुववेल 716273 76.91

3 अन्य सुरिक्षत �ोत 4384 0.47

4 वषार्ते पानी 102 0.01

5

�णालीमा नसमे�टएका 
घरधुरी 113116 12.15

कुल जम्मा 931311 100.00

चित्र ५: प्रदेश नं २ को खानेपानी प्रणाली अिस्ा (% मा)
 सन २०१० को तथयाङ्क अनसुार केवल ७७.६१% िरधिरुीहरुको मात्र आधिारििूतू खानेपानी सेवामा पहुचँ पगुेको 

यस प्र्शेमा हाल ८७.८५% िरधिरुीमा सेवा पगुेको ्षे्खनछि, जनु उ्तसाहप्र् छि । तर राष्ट्रिय लक्को तलुानामा यो 
सनतोषजनक िने होइन ।
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३.३.३ प््ेश नं. ३ ्को खानेपानी अवसथा

 सँष्िय राजधिानी काठमाणिौं समते गरर १३ वटा ष्जलला समावेश िएको यस प्र्शेका कूल मधय कररव ९०% 
िरधिरुीहरुमा आधिारितू खानेपानी सेवा पगुेको ् षे्खनछि । राष्ट्रिय औसत िन्ा केही माष्् वषृ्ध् ् र रहकेो यस प्र्शेमा 
खानेपानी सेवामा िएको प्रगष्त अनय प्र्शेको तलुनामा केही माष््नै छि । सन २०१० मा ८२.७९% िरधिरुीहरमा 
मात्र खानेपानी सेवा पगुेको यस प्र्शेमा सन २०१२, २०१४ र २०१८ मा क्रमशः ८३.३३%, ८७.४६% र 
८९.८९% पगुेको ्षे्खनछि । 

 यस प्र्शेमा पाईप प्रणालीको खानेपानी सेवाको ष्हससा कररव ७४% रहकेो छि िने ट्यवुवेलहरुको ष्हससा कररव १०% 
रहकेो छि । कररव ७६७२४ अ्ा्वत ५.९२% िरधिरुीहरु सरुष्क्त प्राकृष्तक पानीका महूानहरु प्रयोग गरररहकेाछिन ्। यस 
प्र्शेमा पष्न वषा्वतको पानी सांकलन गरर प्रयोग गनदे िरधिरुीहरु रहकेाछिन ्। उपलवधि तथयाङ्कहरुको आधिारमा यस 
प्र्शे ष्ित्र कूल मधय ०.०५% िरधिरुीहरु पणू्व रुपले वषा्वतको पानीमा ष्नि्वर ्षे्खनछि ।

 

चित्र ६: प्रदेश नं ३ को खानेपानी प्रणाली अिस्ा (% मा)

 यस प्र्शेका ष्जललाहरु मधये सवै िन्ा कम खानेपानी सेवा पगुेको ष्जलला ष्सनधिलुी रहकेो छि, जहाँ ८२.४३% 
िरधिरुीहरुमा आधिारििूतू खानेपानी सेवा पगुेको ्षे्खनछि । सवै िन्ा वष्ढ खानेपानी सेवा प्राप्त गरेको ष्जललामा 
काठमाणिौं प््वछि, जहाँ ९४.१७% िरधिरुीहरुमा सेवापगुेको ्षे्खनछि । खानेपानीको अिाव रहकेो िष्न वयापक चचा्व 
िएको काठमाणिौं ष्जललाका ७६.३१% िरहरुमा पाइप प्रणालीको सेवा पगुेको ्षे्खनछि िने ९.७५% िरधिरुीहरु 
ट्यवुवेलको माधयम बाट िषू्मगत जलम ैआष्श्त ्षे्खनछिन । पाइप प्रणालीको सेवा पगुेको ्षे्खएता पष्न आधिारितु 
खानेपानी सषु्वधिा प्राप्त गनदे जनसांखयामा िने प्रश्नष्चनह नै रहकेो छि ।यसैगरर कररव ८% िरधिरुीहरु सरुष्क्त परमपरागत 
पानीका श्ोतहरुम ैष्नि्वर रहकेा छिन ्।
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 सांष्िय राजधिानी काठमाणिौ सष्हत ्पैु्र ठुला शहरहरु समते रहकेो यस प्र्शेमा अ्झ ै कररब १०% िरधिरुीहरु 
असरुष्क्त प्राकृष्तक महूानहरुको पानी कषका सा् उपयोग गरर रहकेो ्षे्खनछि, जनु पककै पष्न सखु् कुरा होईन । 
सा्ै आगामी वष्वहरुमा सहश्ाव्ी लक्-६ को मानकको रुपमा प्रणालीको पहुचँका सा् सा्ै सेवा पहुचँको समते 
तथयाांकमा ष्वष्शष्ष्ठकरण गररन ुपनदे ्षे्खएको छि।

३.३.४ गणड्की प््ेश

 वत्वमान नेपालका ७७ मधय ११ ष्जलला ष्मलेर बनेको यस गणिकी प्र्शेको आधिारितू खानेपानी सेवाको किरेज 
राष्ट्रिय औसत िन्ा केही माष््नै छि । कररव ८९.९२% िरधिरुीहरुमा आधिारितू खानेपानी सेवा पगुेको यस ष्जललामा 
पाइप प्रणालीको खानेपानी सेवाको योग्ान ८४.२३% रहकेो छि । ट्यवुवेलको पानीमा आष्श्त िरधिरुीहरुको ष्हससा 
कररव २.३३% रहकेो यस प्र्शेमा परमपरागत सरुष्क्त महुान र वषा्वतको पानी मात्र प्रयोग गनदे िरधिरुीहरु क्रमशः 
३.१५% र ०.२१% रहकेो छि । खानेपानी सेवामा क्रमशः ष्वकास ग्दै गरेको यस प्र्शेको खानेपानी किरेज सन 
२०१० मा ८४.३२% रहकेो पाइनछि िने सन २०१२ र सन २०१४ मा क्रमश ८५% र ८६.०४% रहकेो पाइनछि ।

 

चित्र ७: ्ण्डकी प्रदेशको खानेपानी प्रणाली अिस्ा (% मा)
 

 पहािी ष्जललाहरुको बाहुलयता रहकेो यस प्र्शेमा तलुना्तमक रुपमा  सवै िन्ा कम खानेपानी सेवा पगुेको ष्जलला  
८४.७२% सष्हत तनहु ँरहकेो छि । मनाङ्ग ष्जललाको किरेज ९८.५% रहकेो छि । नेपालकै सवै िन्ा कम िरधिरुी 
रहकेो यस मनाङ्ग ष्जललामा मात्र २१ िरधिरुीमा खानेपानी प्रणालीको सेवा नपगुेको ्षे्खनछि । 

 समग्र प्र्शे मधये कररव ५७ हजार अ्ा्वत कूल िरधिरुीको कररव १०% िरधिरुीहरुमा अ्झ ैआधिारििूतू सतरको 
खानेपानी सषु्वधिा पष्न पगुेको छैिन । ती िरधिरुीहरु हाल समम पष्न परमपरागत असरुष्क्त खानेपानीका श्ोतहरुमा नै 
ष्नि्वर रहकेो ्षे्खनछि ।
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३.३.५ प््ेश ५ ्को खानेपानी अवसथा 

 नेपालको सवै िन्ा ठुलो उप्तयका ्ाङ उप्तयका समते १२ ष्जलला ष्मलेर बनेको यस ५ नां. प्र्शे पष्न आधिारितू 
सतरको खानेपानी प्रणालीको सेवा सषु्वधिाको ष्हसावले राष्ट्रिय औसत िन्ा केही माष्् नै रहकेो छि । यस प्र्शेको 
सर्र खानेपानी प्रणालीको पहुचँ ८८.५७% रहकेो छि । ष्वगत ्षे्खको खानेपानी ष्वकास क्रम हनेदे हो िने यस 
प्र्शेले पष्न यस क्ेत्रमा क्रष्मक ष्वकास गरेको ्षे्खनछि । सन २०१० को तथयाङ्क अनसुार समग्र प्र्शेमा ८२.८% 
िरधिरुीहरुमा मात्र खानेपानी प्रणाली पगुेको ्षे्खनछि िने हाल आएर ८८.५७% हुन ु अनय प्र्शेको तलुनामा 
सनतोषजनक रहकेो छि । तर राष्ट्रिय लक् र आशाष्तत प्रगष्त्रको तलुनामा यो प्र्शेले गरेको प्रगष्त पष्न कम नै हो । 

 तराईका सम्र ििूाग रहकेा ष्जललाहरुको सांलगनताले ग्ा्व यस प्र्शेका खानेपानी सेवा पाएका मधये सवै िन्ा 
धिरैे अ्ा्वत ४३.५६% िरधिरुरहरु ट्यवुवेलको सहायताले ष्नकाष्लएको िषू्मगत पानीमा नै ष्नि्वर रहकेो ्षे्खनछि । 
पाईप प्रणालीबाट खानेपानीको सेवा पाइरहकेा िरधिरुरहरुको सांखया ४२.२२% रहकेो छि । परमपरागत तर केही सधुिार 
गरेर सरुष्क्त बनाइएका खानेपानीका श्ोतहरुमा आष्श्त पररवारहरुको ष्हससा िने २.५२% रहकेो ्षे्खनछि । यस 
प्र्शेमा पष्न सानै ष्हससा िए पष्न आकाशपेानी सांकलन गनदे  केही पररवारहरु रहकेा छिन ्। कूल मधये कररव ०.२७% 
पररवारहरुले आकाशपेानी सांकलन गरेका छिन ्।

 

चित्र ८: प्रदेश नं ५ को खानेपानी प्रणाली अिस्ा (% मा)
 

 पहािी र सम्र ििूागको बाहुलयता रहकेो यस प्र्शेमा सवै िन्ा राम्ो प्रगष्त िएको ष्जललामा रुपन्हेी प््वछि, 
जहाँका ९८.६% िरधिरुीहरुमा खानेपानी सेवा पगुेको ्षे्खनछि । यसै गरर सवै िन्ा कम किरेज पगुेको ष्जललामा 
्ाङ प््वछि, जहाँ केवल ७५.५६% िरधिरुीहरुले मात्र आधिारििूतू खानेपानी सेवा पाएका छिन ्। यस ष्जललामा अ्झ ै
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पष्न १ लाख िन्ा वष्ढ अ्ा्वत ११.४३% िरधिरुीहरु मा कुनै वयवष्स्त खानेपानी सेवाको पहूचँ पगुेको छैिन । ती  
िरधिरुीहरु परमपरागत र असरुष्क्त खानेपानीका श्ोतहरुको िरमा छिन ्।

३.३.६  ्कणामाली प््ेश

 ष्बगत केही वष्व ्षे्ख तलुना्तमक ष्हसाबले ष्वकासमा पछिािी परेको िष्न चचा्व िइ रहकेा कणा्वली अांचलका ५ 
ष्जलला सष्हत १० ष्जलला ष्मलेर बनेको यस कणा्वली प्र्शे आधिारितू सतरको खानेपानी प्रणालीको पहुचँको 
ष्हसावले अनय प्र्शेको तलुनामा धिरैे पछिािी िने रहकेो ्षे्खा्ं नै । राष्ट्रिय औसत िन्ा केही कम रह ेपष्न अनय 
प्र्शेको तलुनामा यहाँको किरेज धिरैे पछिािी िने रहकेो छैिन । समग्रमा ८४.१८% िरधिरुीहरुमा खानेपानी प्रणाली 
पगुेको यस प्र्शेमा पाइप प्रणालीको खानेपानी सेवा उपयोग गनदे िरधिरुीको सांखया ८०.९% रहकेो छि । नेपालका 
सात प्र्शे मधये सवै िन्ा धिरैे प्रष्तशत िरहरुले पाइप प्रणालीको खानेपानी उपिोग गनदेमा प्र्शे नां. ४ पष्छि यो 
प्र्शे आउँछि । पाईप प्रणालीको खानेपानी पष्छि यस प्र्शेमा सरुष्क्त महुान त्ा ईनार को पानी प्रयोग गनदेको ष्हससा 
आउँछि ।  कुल सेवा मधये कररव २.५१% ष्हससा सरुष्क्त महुान त्ा ईनारहरुको आउँछि । ट्यवुवेलको पानी प्रयोग 
गनदे र आकाश ेपानी सांकलन गनदेको प्रष्तशत क्रमश ०.६५% र ०.१३% रहकेो ्षे्खनछि ।

 

चित्र ९: कणागिली प्रदेशको खानेपानी प्रणाली अिस्ा (% मा)

 सन २०१० मा समग्र प्र्शे मधये केवल ७०.५१% ले मात्र खानेपानी सेवा पाइरहकेा ष््ए िने हाल यो प्रष्तशत वढेर 
८४.१८% पगुेको छि । यसरी प्र्शेको मात्र तलुना्तमक अधययन ग्ा्व आधिारितू खानेपानी सेवाको क्ेत्रमा प्र्शेले 
रामै् प्रगष्त गरेको ्षे्खनछि । राष्ट्रिय वषृ्ध् ्र वाष्ष्वक औसत कररव १% मात्र रहकेोमा यो प्र्शेको वषृ्ध् ्र वाष्ष्वक 
कररव २% रहकेो ्षे्खनछि । यस प्र्शेमा अ्झ ैपष्न कररव ५० हजार िरधिरुीहरुमा आधिारितू सतरको खानेपानी सेवा 
पयुा्वउन ुबाँष्क ्षे्खनछि ।
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३.३.७ सु् ुरपबचिम प््ेश्को  खानेपानी अवसथा

 नेपालको पनूःसांरचना गरी सात प्र्शेमा ष्विाजन हुन ुिन्ा पष्हले सु् रू पष्श्म ष्वकास क्ेत्रको रुपमा रहकेो यस सात 
नां. प्र्शे को खानेपानी किरेज कररव ८६.५३% रहकेो छि । यस प्र्शेमा त्तकाष्लन सू् रु पष्श्म ष्वकास क्ेत्रका 
९ वटा ष्जललाहरु समावेश िएका छिन ्। ब्झाङ, वाजरुा जसता ष्वकट िनेर पररष्चत ष्जललाहरुका सा्ै कैलाली 
कनचनपरु जसता अ्तयनत सगुम ष्जललाहरु समते समेष्टएको यस प्र्शेमा पष्छिलला ्शकहरुमा ष्वकासको गष्त ष्नकै 
तीव्र रहकेो ्षे्खनछि । यस प्र्शेको खानेपानी सषु्वधिाको ष्वकास गष्त अनय प्र्शेको तलुनामा केही ससुत ्षे्खनछि । 
सन २०१० मा नै ८३.३१% खानेपानी प्रणालीको पहुचँ  पषु्ग सकेको यस क्ेत्रको ष्वकास ्र प्रष्त वष्व ०.४६% मात्र 
रहकेो छि ।

 

चित्र १०: सदुुरपचचिम प्रदेशको खानेपानी प्रणाली अिस्ा (% मा)

 समग्र प्र्शेको ष्वशे्षण ग्ा्व कूल मधये ४५.८४% िरधिरुीहरुले पाइप प्रणालीको खानेपानी सेवा पाइरहकेा छिन ्
िने ३८.६६% िरधिरुीहरुले ट्यवुवेलको माधयमाबाट िषू्मगत जलको उपयोग गरर रहकेो पाईनछि । कररव १.९% 
िरधिरुीहरु परमपरागत तर सरुष्क्त गररएको पानीका महूानहरु उपयोग गरर रहकेो पाईनछि र एउटा सानो ष्हससा (कररव 
०.१३%) आकाश ेपानी सांकलन गनदे प्रणालीबाट पष्न लािाष्नवत िइ रहकेो ्षे्खनछि ।

 नौ ष्जलला मधये कनचनपरुमा सवै िन्ा कम किरेज ् षे्खनछि, जहाँ ७३.७०% िरधिरुीहरु लािाष्नवत िएका छिन ्। यसै 
गरर सवै िन्ा वष्ढ किरेज िएको ष्जललामा ९६.६१% सष्हत कैलाली प््वछि । तर चाखलाग्ो ष्वषय यस कैलाली 
ष्जललाको सेवा प्राप्त गनदेहरुको ठुलो ष्हससा ट्यवुवेलको पानी बाट लािाष्नवत िएका छिन ् । कररव ८२.८६% 
िरधिरुीहरु ट्यवुवेलमा आष्श्त छिन ्िने मात्र १३.४९% िरधिरुीहरुले पाइप प्रणालीको पानी उपिोग गरर रहकेा छिन ्। 

 आधिा िन्ा वष्ढ िरधिरुरहरुमा पाइप प्रणालीको खानेपानी नपगुेको यस प्र्शेमा ६८ हजार िन्ा वष्ढ अ्ा्वत ्
१३.४७% िरधिरुीहरु अ्झ ैपष्न असरुष्क्त त्ा परमपरागत महूानको पानी बाट गजुारा चलाईरहकेा छिन ्।
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३.४ बिललागत खानेपानी सेवा्को अवसथा
 नेपालको सांष्वधिान २०७२ अनसुार नेपालको पनूः सांरचना पष्छि नेपालमा ७ प्र्शे र ७७ ष्जललाहरु कायम िएका छिन ्। साष्वक 

७५ वटा ष्जलला मा रहकेा ्ईु वटा ष्जलला नवलपरासी र रुकुम लाई ष्विाजन गरर ७७ वटा ष्जलला कायम गररएको छि । यसै 
गरर साष्वकमा कररव ४ हजार वटा स्ानीय ष्नकायहरु रहकेो मा हाल ् शेिर ७५३ वटा स्ानीय तहहरु रहकेाछिन ्। खानेपानी 
त्ा सरसफाइको तथयाङ्क सांकलन गनदे अवस्ामा साष्वककै स्ानीय ष्नकायहरुलाई नयनूतम ईकाइ माष्न तथयाङ्कहरु 
सांकलन गररएको ष््यो । सोष्ह तथयाङ्कहरुलाई नेपालको हालको सांरचनामा ढालेर ष्वशे्षण गनदे कोष्शस गररएको छि । 
हाल नेपाल लाई राजनैष्तक रुपमा सात प्र्शे, ७७ ष्जलला र ७५३ स्ानीय तहमा ष्विाजन गररएको छि । पनूग्वष्ठत सांरचना 
अनसुार खानेपानी सेवाको अवस्ा कसतो रहकेो छि ष्ववेचना गनदे कोष्शस यस अनु् छेि्मा गररएको छि ।

 नेपालका ७७ ष्जललाहरु मधय सवै िन्ा वष्ढ आधिारितु सतरको खानेपानी सेवा सषु्वधिा पाएको ष्जललामा रुपन्हेी प््वछि 
जहाँका ९८.६% प्रष्तशत जनताले यो सषु्वधिा पाएका छिन ्। यसै गरर सवै िन्ा कम जनताले खानेपानी सषु्वधिा पाएको 
ष्जललामा कनचनपरु प््वछि, ष्कनष्क यस ष्जललाका कररव ७३.७ प्रष्तशत जनताले मात्र यो सषु्वधिा पाएको छि । सवै िन्ा वष्ढ 
पाईप प्रणालीको खानेपानी सषु्वधिा रहकेो ष्जलला मनाङ हो िने  सप्तरी ष्जलला सवै िन्ा कम पाईप प्रणालीको खानेपानी 
सषु्वधिा पाउने ष्जललामा परेको छि । यसै गरर बष्््वया ष्जलला सवै िन्ा वष्ढ ट्यवुवेल रहकेो ष्जलला बनेको छि िने कष्तपय 
ष्हमाली ष्जललाहरुमा एउटा पष्न ट्यवुवेल रहकेो छैिन । प्रणालीहरुको पणू्व ष्ववरण सष्हत खानेपानीको ष्जललागत किरेज 
तलको टेवलमा ष््ईएको छि ।

३.५  सथाबनय तहगत खानेपानी सेवा्को अवसथा
 नेपालमा हाल ष्तन तहको(सँष्िय, प्रा्षे्शक र स्ाष्नय तह)  सरकार रहकेो छि । एक सँष्िय सरकार, सात वटा प्रा्षे्शक तहको  

सरकार रहकेो छि िने ७५३ वटा स्ाष्नय तहको सरकार रहकेो छि । ७५३ वटा स्ाष्नय तहलाई पष्न गाउँपाष्लका, नगरपाष्लका, 
उप-महानगरपाष्लका र महानगरपाष्लका गरर चार बग्वमा ष्विाजन गररएको छि । नेपालमा हाल ४६० वटा गाउँपाष्लका, २७६ 
वटा नगरपाष्लका, ११ वटा उप-महानगरपाष्लका र ६ वटा महानगर पाष्लकाहरु रहकेा छिन ्। स्ाष्नय तहको सवैिन्ा तललो 
ईकाइको रुपमा विा लाई ष्लइएको छि । ७५३ वटा स्ाष्नय तह लाई ६७४३ वटा विामा ष्बिाजन गररएको छि, जस मधय 
३५२७ वटा विाहरु नगरपाष्लका ष्ित्र प््वछिन ्िने बाष्क ३२१६ वटा विा गाउँपाष्लकाहरु ष्ित्र प््वछिन ्। यस अनु् छेि्मा 
स्ाष्नय तहगत रुपमा आधिारितु सतरको खानेपानी सेवा को अवस्ा ष्वशे्षण गनदे जमकको गररएको छि ।

चित्र ११: स्ाचनय सतरमा खानेपानी प्रणाली पहुिँ (% मा)

३.५.१ महानगरपाबल्काहरुमा खानेपानी सेवा्को अवसथा

 नेपालमा हाल ६ वटा महा नगरपाष्लका रहकेा छिन ्। सन २०११ को जनगणनालाई प्रक्ेपण ग्ा्व हाल ष्य ६ वटा 
महा नगरपाष्लकाहरुमा कररव ५,९२,९२० िरधिरुी रहकेो छि, जनु नेपालको कूल मधये १०.७८% हुन आउँछि । 
मतलव नेपालको  १०.७८%% िरधिरुीहरु महानगरपाष्लका ष्ित्र प््वछि । नेपालका महानगरपाष्लकाहरुष्ित्र रहकेा 
िरधिरुीहरुमा कररव २४,३७,२९१ जनसांखया बसोबास गरेको अनमुान रहकेो छि ।
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चित्र १२: महान्रपाचलकाहरुमा खानेपानी प्रणालीको अिस्ा

 नेपालका ६ वटा महानगरपाष्लकाहरुमा रहकेा िरधिरुीहरु मधये कररव साढे पाँचलाख िरधिरुीहरुमा आधिारितू सतरको 
खानेपानी सेवा पगुेको ्षे्खनछि । अनय िौष्तक पवूा्वधिारमा जसतै नेपाली जनताहरुको चाहना खानेपानी क्ेत्रमा पष्न  
ष्नकै वढेको ्षे्खनछि । हाल प्राप्त तथयाङ्कहरुको आधिारमा नेपालमा ६ वटा महानगरमा रहकेा कररव ९२.२३% 
िरधिरुीहरुमा आधिारितू सतरको खानेपानी सेवाको प्रणालीको पहुचँ पगुेको ्षे्खनछि । जस मधये कररव ६६.१४% 
िरधिरुीहरु पाइप प्रणालीका खानेपानी सेवामा आवध् ्षे्खनछिन िने २१.१४% िरधिरुीहरु ट्यवुवेल को सेवा बाट 
लािाष्नवत िएका ्षे्खनछिन । सरुष्क्त ईनार, कुवा आष्् प्राकृष्तक महूानको आश्यमा कररव ४.९३% िरधिरुीहरु 
रहकेा छिन ्िने कररव ७.७५% िरधिरुीहरु केही असरुष्क्त र परमपरागत पानीका महूानहरुको िरमा नै छिन ्। 

 समयको माग र सेवाग्राहीको चाहना अनसुार खानेपानी सेवामा पष्न सतर वषृ्ध् ग्दै लान ुआजको आवशयकता 
हो । खानेपानीको सेवासतरमा वषृ्ध् ग्दै जानकुो सा्ै हाल समम पष्न वयवष्स्त खानेपानीको सेवा नपगुेका कररव 
७.७५% महानगरवासीहरुको िरसमम खानेपानी सेवा पयुा्वउन ुआजको टि्कारो आवशयकता हो । सा्ै प्रणालीको 
पहुचँ पगुेका स्ानमा पष्न खानेपानी सेवासतर आधिारितु रुपमा पगुेको नपगुेको छुिट्याउन सेवासतरका मानकहरु 
अनसुारले तथयाांक राखन आगामी वष्वमा सोच पयुा्वउन ुपनदे ्षे्खनछि।

३.५.२ उप महानगरपाबल्काहरु्को खानेपानी अवसथा

 नेपालको हाल पनुःसांरष्क्त राजनैष्तक ष्विाजन अनसुार ११ वटा उप-महानगरपाष्लका हरु रहकेा छिन ्।  ४ वटा 
ष्जललामा फैष्लएको ष्य ११ वटा उप-महानगरपाष्लकाहरुको खानेपानी अवस्ा पष्न लगिग महानगरपाष्लकाहरु 
को जसतै रहकेो छि । कूल ३,३३,४५७ िरधिरुी रहकेो उप-महानगरपाष्लकाहरुमा कररव ८९.१२% िरधिरुीहरु 
आधिारितूसतरको खानेपानी सेवाबाट लािाष्नवत िएको ्षे्खनछि । लािाष्नवत मधय कररव ४५.६४% ले पाइप 
प्रणालीको खानेपानी सेवा उपिोग गरर रहकेा छिन ्िने कररव ३८.८७% ले ट्यवुवेल माफ्व त िषू्मगत पानी उपिोग 
गरर रहकेा छिन ्। कररव ४.५२% िरधिरुीहरु सरुष्क्त पाररएको ईनार, कुवा, पँधिरेा आष्् जसता परमपरागत पानीका 
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श्ोतहरुमा आष्श्त छिन ्िने कररव १०.८८% िरधिरुी कुनै पष्न सेवा बाट बष्नचत रहकेा छिन,् अ्ा्वत ष्त िरधिरुीहरु 
असरुष्क्त हुन सकने पानीका महुान बाट मनगगे श्म खचदेर आफना आवशयकता परूा  ग्दैछिन ्।

 

चित्र-१३: उप-महान्रपाचलकाहरुमा खानेपानी प्रणालीको अिस्ा

३.५.३ नगरपाबल्काहरुमा खानेपानी्को अवसथा

 हाल नेपालमा साना ठुला गरी २७६ वटा नगरपाष्लकाहरु रहकेा छिन ्। सवै नगरपाष्लकाहरुको ष्वकासको अवस्ा 
एकै प्रकारको छैिन । शहरीकरणको ष्हसाबले पष्न सवै नगरपाष्लकाहरु एकै तहमा छैिनन ्। योजनावध् शहर ्षे्ख 
ग्रामीण सवरुपका वष्सतहरु पष्न ष्य नगरपाष्लकाहरुमा परेका छिन ्।

 हालको सांरचना अनसुार २७६ वटा नगरपाष्लकाहरुको िगूोल ष्ित्र कररव २६,३८,५७४ िरधिरुीहरु रहकेा छिन ्। जसमा 
कररव १ करोि २८ लाख जनताहरु वसोवास ग््वछिन ्। यी िरधिरुीहरु मधये कररव ८७.५२% अ्ा्वत ्२३,०९,१६८ 
िरधिरुीहरुको आधिारितूसतरको खानेपानी प्रणालीको पहुचँ रहकेो तथयाङ्क रहकेो छि । जस मधये कररव ४५.३८% 
िरधिरुीहरुले पाइप प्रणालीबाट आएको पानी साव्वजष्नक वा ष्नजी धिाराहरुमाफ्व त सेवा पाइ रहकेाछिन ्। यसै गरी कररव 
३९.२२% िरधिरुीहरुले सयालो ट्यवुवेलहरु माफ्व त ्सेवा पाइरहकेा छिन ्। कुनै न कुनै प्रकारले सरुष्क्त बनाइएको 
प्राकृष्तक खानेपानी श्ोतहरुबाट पानीको सेवा प्राप्त गनदे िरधिरुीहरुको ष्हससा कररव २.९१% रहकेो छि । यष्त हुँ् ा पष्न 
कररव १२.४८% नेपालका नगरवासीहरु असरुष्क्त खानेपानीका श्ोतहरुबाट पानी ष्पउन बाधय छिन ्।
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चित्र-१४: न्रपाचलकाहरुमा खानेपानी प्रणालीको अिस्ा

३.५.४ गाउँपाबल्काहरुमा खानेपानी्को अवसथा

 धिरैे लामो समय्षे्ख नेपाललाई गाउँ नै गाउँले िररएको ्शे िष्नने गरे पष्न हालको राजनैष्तक ष्बिाजन अनसुार 
नेपालको कूल मधये केवल ३७% िरधिरुीहरुमात्र गाउँपाष्लकाहरुको क्ेत्र ष्ित्र प््वछिन ्। नेपालको कूल ििूाग मधये 
कररव ७०% ििूाग ४६० वटा गाउँ पाष्लकाहरुले ओगटेको ् षे्खनछि । सालाखाला प्रष्त बग्व ष्क.ष्म. क्ेत्रमा ९८ जना 
मानछेिको बसोबास गाउँपष्लका क्ेत्रमा रहकेो ्षे्खनछि । गाउँपाष्लकाहरुको क्ेत्रमा पनदे १९,३४,९८५ िरधिरुीहरुमा 
९८,७८,९५० जनताहरु बसोबास ग््वछिन ्। नेपालका ७७ मधये ्ईु ष्जलला काठमाणिौ र िक्परु गाउँपाष्लका ष्बष्हन 
छिन ्। 

 नेपालका कूल ४६० वटा गाउँपाष्लकाहरुमा रहकेा िरधिरुीहरु मधय १६,८०,०९६ अ्ा्वत ८६.८३% मा 
आधिारििूतूसतरको खानेपानी सेवा पगुेको तथयाङ्क छि । खानेपानी सेवा पाएका मधये ५६.९% िरधिरुीहरुले 
पाइपको पानी प्रयोग गरेकाछिन ्िने २८.२१% सयालोट्यवुवेलमा िर परेकाछिन ्। कररव १.४३% िरधिरुीहरु सरुष्क्त 
बनाइएका पानीका प्राकृष्तक श्ोतहरुमा आष्श्त छिन ् िने कररव १३.१७% िरधिरुीहरु अ्झ ै असरुष्क्त पानीका 
महुानहरु बाट ्खुष्जलो काम चलाउँ्छैिन ्।
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चित्र-१५: ्ाउँपाचलकाहरुमा खानेपानी प्रणालीको अिस्ा

३.६ भौगोबल्क के्षत् अनुसार खानेपानी सबुवधा
 नेपाललाई िौगोष्लक रुपमा मखूयतः ष्तन िागमा ष्बिाजन गररएको छि । ष्हमाली क्ेत्र, पहािी क्ेत्र, र तराई क्ेत्र । नेपालको 

उत्तरी िागमा अवष्स्त १५ ष्जललाहरु ष्हमाली क्ेत्रमा प््वछिन ्िने नेपालको मधये िागमा रहकेा ४१ ष्जललाहरु पहािी 
िागमा प््वछिन ्। यसै गरी ्ष्क्णी िागको सम्र ििूागमा रहकेा २१ वटा ष्जललाहरुलाई तराई क्ेत्र िनी बष्ग्वकरण गररएका 
छिन ्। तराई क्ेत्रमा सम्र िाग धिरैे पनदे िएको हुँ् ा वष्ढ सहज र सगुम छि िने पहािी क्ेत्र तलुना्तमक रुपले केही कष्ठन 
र ्गु्वम रहकेो छि । सवािाष्वक रुपले ष्हमाली क्ेत्र सवै िन्ा कष्ठन र ्गु्वम रहकेो छि । मानव बसोबासको ष्हसावले पष्न 
यी  क्ेत्रहरुको चररत्र फरक फरक रहकेो छि । ष्हमाली क्ेत्रको जनिन्तव ष्नकै कम (२० वयष्क्।ष्क.ष्म.) रहकेो छि िने पहािी 
क्ेत्रको जनिन्तव केही वष्ढ (१८५ वयष्क्।ष्क.मी.) रहकेो छि । तराई क्ेत्रको जनिन्तव िने ष्तन क्ेत्रमा सवै िन्ा वष्ढ (४४३ 
वयष्क्।ष्क.मी.) रहकेो छि । नेपालका कूल जनसांखया मधये कररव आधिा जनसांखया तराई क्ेत्रमा बसोबास ग््वछिन ्। पानीका 
महूानको ष्हसावले पष्न यी  क्ेत्रहरुको चररत्र फरक फरक रहकेो छि । अष्धिकाांश तराईका ष्जललाहरुमा राम्ो िषू्मगत जल 
िणिार रहकेो छि । माष््ललो तहको िषू्मगत जल सतह कुनै स्ानमा ५, १० ष्फटम ैरहकेो पाइनछि िने कुनै स्ानमा ४०, ५० 
ष्फटमा रहकेो पाईनछि । पहािी क्ेत्रका ष्जललाहरुको मखूय पानीका श्ोतहरुको रुपमा स साना मलू, कुवा पँधिरेा र खोलाहरु 
रहकेाछिन ्िने ष्हमाली क्ेत्रमा तलुना्तमकरुपमा ठुला पानीका महूानहरु पाइने गरेको छि ।
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चित्र १६: भौ्ोचलक के्त्र अनुसार खानेपानी प्रणालीको अिस्ा

३.६.१ बहमाली के्षत््को खानेपानी्को अवसथा

 ष्हमाली क्ेत्रमा रहकेा १५ वटा ष्जललाहरुको सर्र हे् ा्व यहाँका कररव ८३.८% िरधिरुीहरु आधिारितू सतरको 
खानेपानी सेवाबाट लािाष्नवत िएको ्षे्खनछि । लािाष्नवत िरधिरुीहरु मधये ठुलो ष्हससा अ्ा्वत ८२.८८% 
िरधिरुीहरु पाईप प्रणाष्लको खानेपानी सेवा क्ेत्र ष्ित्र प््वछिन ्िने कररव ०.७५% िरधिरुीहरु सधुिाररएको खानेपानीका 
श्ोत उपयोग गनदे ष्ित्र प््वछिन ्। यस ष्हसावले कररव १६.२% ष्हमाली िगेका िरधिरुीहरु अ्झ ैअसरुष्क्त पानी प्रयोग 
गछि्वन वा कषकर रुपमा पानी उपयोग गरररहकेा छिन ्। 

 नेपालको कूल िरधिरुीहरु मधये कररव ५.५% िरधिरुीहरु मात्र ष्हमाली क्ेत्रमा प््वछिन,् त्ाष्प िोगोष्लक ष्बकटता, 
पातलो बष्सत, त्ा यातायातको कष्मले ग्ा्व ष्हमाली क्ेत्रमा खानेपानी सेवा पयुा्वउन तलुना्तमक रुपमले ष्नकै कष्ठन 
छि । ष्हमाली क्ेत्रमा पनदे ष्जललाहरुले नेपालको कूल ििूिूागको कररव ३५% ष्हससा ओगटेको छि ।

 ष्हमाली िगेका १५ ष्जललाहरु मधये प्रष्तशतको आधिारमा सवै िन्ा वष्ढ किरेज रहकेो ष्जलला मनाङ्ग (९८.५%) 
रहकेो छि । यस ष्जललाको तथयाङ्क अनसुार केवल २१ िरधिरुीहरुमा मात्र पाईप प्रणालीको खानेपानी सेवा पयुा्वउन 
बाकी रहकेो छि । यसैगरर प्रष्तशतको आधिारमा ष्हमाली ष्जललाहरु मधये ब्झाङ्ग सवै िन्ा कम किरेज िएको 
ष्जललामा प््वछि । ब्झाङ्गमा ७५.८३% िरहरुमा मात्र आधिारितू खानेपानी सेवा पगुेको ्षे्खनछि, जस मधये पाईप 
प्रणालीको खानेपानी सेवा पाउने िरधिरुीहरु मात्र ७३.७५% रहकेो छि । यस ष्जललामा २४.१७% िरधिरुरहरुमा 
आधिारितूसतरको खानेपानी सेवा समते पगुेको छैिन ।

३.६.२ पहाडी के्षत््को खानेपानी अवसथा

 नेपालको ७ मधये ६ वटा प्र्शेहरुमा फैष्लएर रहकेो ४१ वटा ष्जललाहरु िौगोष्लक रुपमा पहािी क्ेत्र ष्ित्र प््वछिन ्। 
नेपालको कूल िरधिरुीहरु मधये ४७.६८% िरधिरुी रहकेो यस पहािी क्ेत्रमा नेपालको कररव ४३% (६२,८८१ बग्व 
ष्क.मी. ) ि ूिाग प््वछि । नेपालको सांष्िय राजधिानी काठमाणिौ समते समेष्टएको पहािी ििूाग पवू्वको मषे्च ्षे्ख 
पष्श्मको महाकाली समम नै फैष्लएको छि ।

 प्राप्त तथयाङ्क अनसुार कूल पहािी िरधिरुरहरु मधये ८८.०५% िरधिरुीहरुमा आधिारितू खानेपानी सेवा पगुेको 
्षे्खनछि । खानेपानीको आधिारितू सेवा बाट लािाष्नवत िरधिरुीहरुमधये ८०.५% िरधिरुीहरुमा पाईप प्रणालीको 
खानेपानी सेवा पगुेको ्षे्खनछि िने कररव ३.४४% िरधिरुर हरु सयालो ट्यवुवेलमा आष्श्त ्षे्खनछि । यसै गरर कूल 
िरधिरुीहरु मधये  सधुिाररएको प्राकृष्तक महूान पयकोग गनदे र आकाश ेपानी सांकलन गरेर प्रयोग गनदे को प्रष्तशत क्रमश 
३.९४ र ०.१९ रहकेो ्षे्खनछि ।

 पहािी ष्जललाहरु मधये तलुना्तमक रुपमा सवै िन्ा कम किरेज रहकेो ष्जलला पयठुान रहकेो छि, िने सवै िन्ा 
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वष्ढ किरेज िएको ष्जलला काठमाणिौ रहकेो छि । पयठुान र काठमाणिौ को खानेपानी किरेज क्रमश ७५.७९% र 
९४.१७% रहकेो छि । पयठुान ष्जललामा पाईप प्रणाष्लको खानेपानी सेवा पाएका िरधिरुीहरुको ष्हससा ७४.०३% 
रहकेो छि िने यो ष्हससा काठमाणिौको हकमा ७६.६१% रहकेो छि । कररव १२% िरधिरुीहरुमा आधिारििूतू खानेपानी 
सेवा समते नपगुेको यस क्ेत्रमा खानेपानी आयोजनाहरु ष्नमा्वण गन्व तलुना्तमक रुपमा ष्हमालमा िन्ा कम खष्च्वलो 
्षे्खनछि िने तराई मा िन्ा महांगो। ष्वष्िनन कारणले प्राकृष्तक महूानहरु सकुने  समसयाले यो क्ेत्र सवै िन्ा वष्ढ 
प्रिाष्वत बष्न रहकेो छि । 

३.६.३ तराई के्षत््को खानेपानी अवसथा

 नेपालको ्ष्क्ष्ण िागमा रहकेो २१ वटा ष्जललाहरुलाई तराई क्ेत्र िष्न पररिाष्षत गररएको छि । सम्र र उवजाउ 
िषू्म िएकोले हुन सकछि यो क्ेत्रमा जनिन्तव ष्नकै वष्ढ छि । नेपालको कूल मधये कररव आधिा जनसांखया बसोबास 
गनदे यस क्ेत्रमा २५,७३,०८५ िरधिरुीहरु रहकेो छि । नेपालका ७ वटा मधये ५ वटा प्र्शेमा तराइका ष्जललाहरु प््वछिन ्
िने प्र्शे नां. २ का समपणू्व ८ वटा ष्जललाहरु तराईका मात्र छिन ्।

 समग्र तराईको कुरा ग्ा्व कररव ८८.१८% िरधिरुीहरुमा आधिारितू खानेपानी सेवा पगुेको ्षे्खनछि । खानेपानी सेवा 
पगुेका िरधिरुीहरुमा ट्यवुवेल को खानेपानी प्रयोग गनदेको ष्हससा सवै िन्ा ठुलो रहकेो छि । कररव ६७.८३% तराईका 
िरधिरुीहरु ट्यवुवेलको पानीमा आष्श्त रहकेो ्षे्खनछि । पाईप प्रणालीको खानेपानी बाट सेवा पाएका िरधिरुीहरुको 
ष्हससा ट्यवुवेल को िन्ा कम अ्ा्वत १८.६३% मात्र रहकेो ्षे्खनछि । यस वाहके १.७% िरधिरुीहरु सरुष्क्त 
पाररएको प्राकृष्तक खानेपानीका श्ोतहरुमा आष्श्त छिन ्िने  सानो ष्हससा आकाश ेपानी सांकलन गरर प्रयोग गनदे 
हरुको छि । प्रष्तशतको ष्हसावले सवै िन्ा कम किरेज िएको ष्जललामा कनचनपरु रहकेो ्षे्खनछि, जहाँ कररव 
७३.७% िरधिरुीहरुमा आधिारििूतू सतरको खानेपानी सेवा पगुेको ्षे्खनछि । यसैगरर तराईका ष्जललाहरुमधये सवै 
िन्ा वष्ढ किरेज िएको ष्जललामा रुपन्हेी प््वछि । रुपन्हेीका कररव ९८.६१% िरधिरुीहरु आधिारितू सतरको 
खानेपानी सेवा बाट लाि ष्लई रहकेा छिन ्। उष्ललष्खत ्वुै ष्जललाहरुमा पाईप प्रणालीको खानेपानी सेवा िन्ा 
ट्यवुवेलको खानेपानी सेवा ष्लने िरधिरुीको सांखया वष्ढ ् षे्खनछि । पाईप प्रणालीको खानेपानी सेवामा आष्श्त पररवार 
सांखया कनचनपरु र रुपन्हेीमा क्रमश ७.२७% र ३८.७५% रहकेो ्षे्खनछि । यसैगरर कनचनपरु र रुपन्हेी ष्जललामा 
ट्यवुवेलको खानेपानी सषु्वधिा पाएका िरधिरुीहरुको ष्हससा क्रमश ६६.२८% र ५९.६६% रहकेो ्षे्खनछि ।

 िौगोष्लक सगुमता, अपार िषू्मगत जलिणिार र िना वष्सतहरु जसता खानेपानी योजना ष्नमा्वणका लाष्ग सहज 
वातावरण हुँ् ा हुँ्  ैपष्न तराई क्ेत्रष्ित्र पनदे ष्जललाहरुका कररव ११.८२% िरधिरुीहरुमा आधिारितू सतरको खानेपानी 
सेवा पष्न पगुेको ्षे्खन्नै । असरुष्क्त वा कुनै सधुिार नगररएको प्राकृष्तक पानीका श्ोतहरु, खलुा ईनार, खोलसा 
खोलसी, पोखरी आष््कै पानीमा ष्त िरधिरुीहरु आष्श्त िई रहन ुपरेको छि । 
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नेपालका कररव कररव ८८% िरधिरुीहरुले आधिारितू सतरको खानेपानी प्रणालीमा समषे्टएका छिन ्िष्नरहँ् ा ती सवै िरधिरुीहरुले 
एकै प्रकारका खानेपानी प्रणालीबाट सेवा पाई रहकेा छैिनन ्। मोटा मोटीरुपमा नेपालमा िएका खानेपानी प्रणालीहरुलाई चार िागमा 
ष्बिाजन गररएको छि । पष्हलो पाईप प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरु, ट्यवुवेल माफ्व त िषू्मगत पानीको प्रयोग, सधुिाररएको र 
सरुष्क्त प्राकृष्तक खानेपानीका महूानहरु र आकाशपेानी सांकलन प्रणाली । माष्् उष्ललष्खत चारवटै खानेपानी प्रणाली ष्ित्र पष्न 
ष्िनन ष्िनन प्रकारका सेवाको उपिोग हुने गरेको छि ।

४.१ पाईप प्णाली्का खानेपानी आयोिनाहरु
 यस प्रष्तवे्नको प्रयोजनको लाष्ग कुनै पष्न प्रकारको पाईपहरु प्रयोग गरर एक ठाऊँको पानी सेवाग्राहीको नष्जक समम लयाई 

उपयोग गरेको अवस्ालाई पाईप प्रणालीको खानेपानी सेवा पाएको िष्न पररिाष्षत गररएकोछि । उपलवधि तथयाङ्कहरुको 
आधिारमा नेपालका कररव ५१.६९% िरधिरुीहरु पाईप प्रणालीको खानेपानी सेवा बाट लािाष्नवत िएको ्षे्खनछि । पाईपको 
माधयम बाट सेवा ग्राहीको पहूचँ समम लयाइएको पानी मलूतः ष्नजी र साव्वजष्नक धिाराहरुको माधयम बाट सेवा ग्राहीको िर 
समम पयुा्वइएको छि । पाइप प्रणालीको खानेपानी सेवा पाएका मधये कररव ३०.५५% िरधिरुीहरु आफनै िरमा जिान गररएको 
ष्नष्ज धिाराबाट सेवा ष्लई रहकेा छिन ्िने बाकी ६९.४५% िरधिरुीहरु िरको नष्जक रहकेो साव्वजष्नक धिारा वा सामू् ाष्यक 
धिाराहरुबाट पानी ्ापेर पानीको उपिोग गरर रहकेाछिन ्। 

 

चित्र १७: पाइप प्रणालीमा सािगिजचनक र चनजी धारा अनुपात

vfg]kfgLsf k|0ffnLx?
kl/R5]b–$



vfg]kfgL tyf ;/;kmfOsf] cj:yf lrq0f
la=;+= @)&%

26

 प्राप्त त्ाङ्कहरुको आधिारमा हालसमम नेपालमा साना ठुला गरर कररव ४२०३९ वटा खानेपानी ष्सकमहरु ष्नमा्वण समपनन 
िइ सकेकाछिन ्। एक ष्सकममा एक धिारा मात्र िएका आयोजना ्षे्ख एउटै ष्सकममा १००० वटा िन्ा वष्ढ धिाराहरु रहकेा 
आयोजनाहरु यस वग्वमा प््वछिन ्। प्राप्त तथयाङ्क अनसुार, िएका पाईप प्रणालीका आयोजनाहरु मधये एउटै ष्सकममा १००० 
वटा धिारा िन्ा वष्ढ िएका ष्सकमहरुको सांखया १८७ वटा रहकेो छि । यसै गरर प्रष्त ष्सकम ५० िन्ा कम धिारा िएका 
खानेपानी ष्सकम को सांखया कररव ४०४२१ वटा अ्ा्वत ९६.१५% रहकेो छि । ५० ्षे्ख ५०० समम धिारािएका र ५०१ ्षे्ख 
१००० समम धिारा िएका ष्सकमहरु सांखया क्रमश १२७० वटा र १६१ वटा रहकेो छि । यसरी हे् ा्व साना आकारका खानेपानी 
ष्सकमहरुकै वाहुलयता ् षे्खनछि । ठुला आयोजनाहरु ष्नकै कम रहकेाछिन ्। यस ष्कष्समको प्रणाली वष्ग्वकरण ष्नकट िष्वट्यमा 
सेवा प्र्ायक वष्ग्वकरणमा समते आवशयक हुने ्षे्खएको छि ।

 

ष्चत्र १८: पाइप प्रणालीमा धिारा सांखया अनसुारले प्रणाली वष्ग्वकरण

नेपालमा िएका पाईप प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरुलाई पष्न ष्तन िागमा ष्बिाजन गरेर तथयाङ्क सांकलन गररएको छि । 

1. ग्राष्िटी फलो खानेपानी ष्सकमहरु

2. सतही पष्मपङ्ग खानेपानी ष्सकमहरु

3. ओिरहिे ट्याङ्क सष्हत िषू्मगत पानी प्रयोग हुने ष्सकमहरु

४.१.१ ग्ाबभटी फलो खानेपानी बस्कमहरु

 पथृवीमा रहकेो गरूु्तवाकष्वण बलले ग्ा्व माष््ललो सतहमा िएको पानी तल बग्छि । यसरी कुनै वाह्य शष्क्को प्रयोग 
ष्बना प्राकृष्तक रुपमा माष््ललो सतहको पानी तललो सतहमा बगने प्रकृयालाई ग्राष्िटी फलो ष्ससटम िष्ननछि । सेवा 
ग्राही रहकेो सतह िन्ा माष््ललो सतहमा रहकेो पानीलाई पाईपको माधयम बाट सेवाग्राही रहकेो स्ान समम प्राकृष्तक 
रुपम ैबगने वातावरण ष्मलाएर बानइएको खानेपानी प्रणालीलाई ग्राष्िटी फलो खानेपानी प्रणाली िष्नएकोछि । पहािी 
बनौट र अगलो होचो जष्मनको सतह िएको नेपाल जसतो ्शेमा ग्राष्िटी फलो ष्ससटम का खानेपानीका समिावना 
वष्ढ ्षे्खनछि । नेपालमा ष्नमा्वण िएका ४२ हजार ष्सकमहरु मधये यस कोटीमा ४१२४४ ष्सकमहरु प््वछिन ्। ि-ूबनौट 
र प्राकृष्तक महुानहरुको उपलवधिताले ग्ा्व यसता ग्राष्िष्ट फलो ष्ससटमहरु पहािी र ष्हमाली क्ेत्रमा वष्ढ बनेकाछिन ्। 
ग्राष्िटी फलो का ३४३८१ वटा ष्सकमहरु पहािी क्ेत्रमा रहकेाछिन ्िने ५५८१ वटा ष्हमाली िागमा रहकेाछिन ्। बाँष्क 
१२८२ वटा ष्सकमहरु तराई क्ेत्रमा परेकाछिन ्।  कुनै वाह्य शष्क् नलागने िई सांचालन खच्व कम लागने िएको हुँ् ा 
यसता ष्सकमहरुमा उपिोक्ाको वष्ढ चासो रहकेो ्षे्खनछि । तर, ि ू-बनौट र वष्सतको उपष्स्ष्तको कारण सधिै ँयो 
प्रणाली प्रयोग गन्व सांिव िने हुँ् नै ।
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४.१.२ सतही पब्पङ्ग खानेपानी आयोिनाहरु

 कष्हलेकाही सेवा ष््न पनदे मानव वष्सत उपलवधि पानीको प्राकृष्तक श्ोत िन्ा माष््ललो सतहमा रहकेो हुनछि । यसतो 
अवस्ामा पाईपको प्रयोग गरर सेवाग्राहीको नष्जक समम पानी लयाउनको लाष्ग गरुु्तवाकष्वण बलको सहायताले 
मात्र पगु्नै । कुनै प्रकारको यनत्र र वाह्य शष्क्को प्रयोग गरी पानीलाई माष््ललो सतह समम उठाउन ुपनदे हुनछि । 
यसरी पमपको प्रयोग गरी तललो सतहमा रहकेो पानीलाई माष््ललो सतह समम पाईपको माधयम बाट पठाएर सेवा 
ग्राष्हको िर समम पयुा्वइएको खानेपानी प्रणालीहरुला सतही पष्मपङग प्रणाली िष्न नामाकरण गररएको छि । यसता 
प्रणालीहरुमा पमप गरर पानीलाई ष्सधि ैसेवाग्राहीको धिारासमम पयुा्वइएको पष्न हुन सकछि वा कुनै अगलो ठाउँमा ष्नमा्वण 
गररएको पानी पोखरी समम पयुा्वएर ्तयहाँ बाट पनूः प्राकृष्तक रुपमा धिारा धिारा समम पयुा्वइएको पष्न हुन सकछि । 
तथयाङ्क अनसुार नेपालमा हाल समम ३३५ वटा यसता खानेपानी ष्सकमहरु रहकेाछिन ्। ष्वजलुी वा ष्िजेल आष््को 
प्रयोग गरी पमप  चलाएर पानी तानन पनदे िएकोले यसता खानेपानी प्रणालीमा सांचालन खच्व तलुना्तमक रुपमा वष्ढ 
लागछि, तर कष्हले काही ँयसको ष्वकलप पष्न हुँ् नै । सतही पष्मपङ्ग खानेपानी आयोजनाहरुमा ष्वद्तु, ष्िजेल 
आष््का अलावा सौय्व शष्क्को प्रयोगले चलने पमपहरु पष्न प्रयोग गररएका छिन ्। 

४.१.३ ओभरहेड टै्ँक सबहत भूबमगत पानी प्योग हुने बस्कमहरु 

 ष्वशषे गरी तराईका सम्र ििूागहरुमा जहाँ पानीको श्ोतको रुपमा िषू्मगत पानी उपलवधि छि, यसता ष्सकमहरु 
ष्नमा्वण िएका छिन ्। यसता ष्सकमहरुमा जष्मनमा बोररङग गरी पमपको मधयमबाट िषू्मगत पानी सतहमा लयाइनछि 
र सेवा ग्राहीको िरमा पानी पयुा्वईनछि । पमपको पानी ष्सधि ैसेवाग्राहीको िरमा पयुा्वउन पष्न सष्कनछि, तर नेपालमा 
यसरी जष्मन बाट तानेको पानी पष्हले कुनै पानी टैकँमा जममा गरी फेरर धिारामा पठाउने प्रचलन लोकष्प्रय छि । पानी 
टैंकलाई सेवाक्ेत्र िन्ा केही माष्् बनाएको अवस्ामा ग्राष्िटी फलो ष्ससटम बाट नै पानी बगाउन सष्कने िएको 
हुा्ं ा सांचालन खच्व कम लागछि । यस ््व अगलो ठाउँमा टैकँ बनाउन नष्मलेको अवस्ामा जष्मन िन्ा माष्् अ्ा्वत 
ओिरहिे पानी टैकँ ष्नमा्वण गनदे प्रचलन छि, ष्वशषे गरी समम परेको तराई क्ेत्रमा । तराई क्ेत्रमा िषू्मगत पानीको 
सहजताले ग्ा्व यसता प्रकारका ष्सकमहरु धिरैे रहकेो ्षे्खनछि । नेपालमा कूल ४६० वटा ओिरहिे सष्हतको िषू्मगत 
पानी प्रयोग हुने ष्सकम रहकेा छिन ्जसमधये कररव ९०% अ्ा्वत ४१६ वटा तराई क्ेत्रमा रहकेाछिन ्। बाष्क ४४ वटा 
पहािी क्ेत्रमा छिन ्िने ष्हमाली क्ेत्रमा यसता ष्सकमहरु छैिनन ।

४.२ ट्युववेल माफमा त भूबमगत पानी प्योग हुने खानेपानी सबुवधाहरु
 िषू्मगत पानी जष्मनको सतह िन्ा केही ष्फट तल छि िने ट्यवुवेल गािेर हाते पमपको प्रयोग गरेर पष्न पानी ष्नकालन 

सष्कनछि । यसरी माष््ललो तहमा रहकेो िषू्मगत पानी ट्यवुवेल गािेर हाते पमपले ष्नकाष्लएको पानी प्रयोग गनदे िरधिरुीहरु 
यस बग्वमा राष्खएको छि । नेपालको कूल मधये ३३.३८% िरधिरुीहरु यस प्रणालीमा आष्श्त रहकेो ्षे्खनछि । नेपालमा कररव 
१८ लाख िरधिरुीहरुको मखूय पानीको श्ोत यष्ह सयालोट्यवुव;े रहकेो तथयाङ्क छि । सात वटै प्र्शेमा सयालो ट्यवुवेल 
प्रयोग गनदे िरधिरुीहरु रहकेो िए तापष्न प्र्शे नां. २ मा यो प्रणाली प्रयोग गनदेको सांखया सविन्ा अष्धिक रहकेो छि । यसै गरी 
िौगोष्लक क्ेत्रको ष्हसावले हे् ा्व नेपालको कूल सयालोट्यवुवेल प्रयोग गनदे १८ लाख िरधिरुीहरु मधये तराई क्ेत्रमा मत्रै साँढे 
सत्र लाखको हाराहारीमा रहकेाछिन ्। कररव ९० हजार िरधिरुी पहािी ििूागमा रहकेाछिन ्। ष्हमाली क्ेत्रमा सयालो ट्यवुवेल 
नगनय रुपमामात्र प्रयोग िएका  छिन ्। यो क्ेत्रमा िौगोष्लक बनौटको कारणले पष्न यो प्रणाली समिब छैिन ।

 

 चित्र १९: भौ्ोचलक के्त्र अनुसार ट्युििेल प्रयो् (बायाँ ) त्ा चनजी र सािगिजचनक ट्युििेल सखंया (दायाँ)
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 सयालो ट्यवुवेल जिान गन्व तलुना्तमक रुपमा कम खच्व लाग्छि । कम खच्वम ैष्नमा्वण हुने, आफनै आगँनमा हुने र सांचालन 
खछि्व नगनय मात्र लागने हुँ् ा प्राकृष्तक रुपमा सांिावय र सहज िएका स्ानहरुमा यो प्रणालीको लोकष्प्रयता ष्नकै वढ््ो छि ।  
नेपालमा कररव १० लाख ४४ हजार ष्नजी ट्यवुवेलहरु रहकेो तथयाङ्क छि । यसै गरी २ ्षे्ख ५ िर सममका लाष्ग गाष्िएका 
सव्वजष्नक ट्यवुवेलहरुको पानी प्रयोग गनदेिरधिरुरहरुको सांखया कररव ८ लाख रहकेो ्षे्खनछि । यसरी ष्नजी र साव्वजष्नक गरी 
नेपालमा हाराहारी १२ लाख सयालो ट्यवुवेल रहकेो तथयाङ्क रहकेो छि ।

४.३ सधुाररए्को र सरुबक्षत खानेपानी ्का प्ा्ृकबत्क मूहान प्योग गनदेहरु
 पाईप प्रणाली र ट्यवुवेल बाहके कररव २.७% अ्ा्वत १,४८,७३१ िरधिरुीहरु आफना िर नष्जकका तर सरुष्क्त खानेपानीका 

प्राकृष्तक महूानहरु बाट प्राप्त हुने पानी प्रयोग गनदेहरु रहकेाछिन ्। सरुष्क्त प्राकृष्तक महूान िननाले मानष्वय कारणले प्र्षु्षत 
निएका र हुने सांिावना कम रहकेा प्राकृष्तक मलू, पँधिरेा, कुवा, आष्् प््वछिन ्। यसै गरी सरुष्क्त बनाइएका (छिोष्पएका व 
वयवष्स्त बानईएका) ईनारहरु पष्न यस बग्वमा प््वछिन ्। पानी ष्लन केही शारररीक श्म पनदे िए तापष्न तलुना्तमक रुपमा 
सरुष्क्त र आफु नष्जक रहकेो यसता श्ोतहरु बाट पानी पाएका िरधिरुीहरुलाई पष्न आधिारितू सतरको पानी सषु्वधिा पाएको 
िष्न पररिाष्षत गररएको छि । तर, यसता श्ोतहरुमा पानी ष्लन जाँ्ा आते जाते ३० ष्मनेट िन्ा वष्ढ समय लागन िएन ।

४.४ आ्काशेपानी स्ंकलन प्णाली प्योग गनदेहरु
 आकाश ेपानी जष्मनमा रहकेा सवै पानीका मलुहरुको पष्न मलु हो । आकाश बाट सफा र मनगगे पानी जष्मनमा प््वछि । यो 

पानीलाई सष्ह तररकाले सांकलन र सांचय गरेर पष्न िरायसी पानीको माग पषु्त्व गन्व सष्कनछि । यसरी आकाश ेपानी सांकलन 
गरेर िरायसी प्रयोग गनदे प्रयोजनको लाष्ग बनाइएका प्रणालीहरुलाई आकाश ेपानी सांकलन प्रणाली िष्ननछि । नेपालमा 
सानो सकेलमा मात्र आकाश ेपानी सांकलन गनदे प्रणालीको प्रयोग िएको छि । नगणय सांखयामा अ्ा्वत कररव ०.११% नेपाली 
िरधिरुीहरुले यो प्रणाली अवलमवन गरेको ्षे्खनछि । ष्वशषेत शहरी क्ेत्रका िरधिरुीहरु र केही ग्राष्मणक्ेत्रका िरधिरुीहरु यो 
प्रणाली प्रयोग गरर रहकेो पाइएको छि ।

४.५ असरुबक्षत पानी्का मूहान प्योग गनदेहरु
 पानी उपयोग नगररकन वा पानी नष्पइकन माष्नस बाँ्न सक्नै । प्र्षुणहुने जोष्खम वष्ढ िएका मलू, पँधिरेा, कूवा, खोलसा 

खोलसी, नष््, पोखरी आष््को पानी प्रयोग गनदेहरु लाई आधिारितू सतरको पानी पष्न नपाएको िष्न यो वग्वमा राष्खएको छि । 
यसै गरी तलुना्तमक रुपमा सरुष्क्त िए तापष्न पानी ष्लन जान लागने समय ३० ष्मनेट िन्ा वष्ढ लागने िर धिरुीहरुलाई पष्न 
आधिारितू सेवा नपाएको वग्वमा राष्खएको छि । कररव १२.१२% नेपाली िरधिरुीहरु आधिारितू सतरको खानेपानी सेवा बाट 
पष्न बष््चत रहकेाछिन ्। 
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नेपालमा सानाठुला गरी कररव ४२ हजार पाईप प्रणालीका खानेपानी ष्सकमहरु ष्नमा्वण िएका छिन ्िने कररव १२ लाख सयालो 
ट्यवुवेलहरु जिान िएकाछिन ्। ष्य खानेपानी प्रणालीहरुको ष्नमा्वण ष्वष्िनन समय कालमा िएका हुन । एउटा ष्सकममा एक मात्र 
धिारा िएका साना ष्सकम ्षे्ख ष्लएर ्शौ हजार धिारा िएका ठुला खानेपानी ष्सकमहरु पष्न यसमा परेका छिन ्। ष्नजीधिाराहरु माफ्व त 
मात्र पानी ष्वतरण िई रहकेा ्षे्ख ष्लएर पणू्व रुपमा साव्वजष्नक धिाराहरु बाट मात्र पानी ष्वतरण गरर रहकेा ष्सकमहरु पष्न रहकेा छिन ्। 
सारमा िन्ा ष्सकमहरुको आकार, प्रकार र अवस्ामा एक रुपता छैिन । 

यसै गरी सयालो ट्यवुवेलहरुको अवस्ामा पष्न एक रुपता छैिन । नेपालिरी जिान िएका कररव १२ लाख ट्यवुवेलहरु पष्न जिान 
वष्व, ट्यवुवेलको गष्हराई त्ा सांिारको ष्स्तीको आधिारमा फरक फरक खाले छिन,् एक रुपका छैिनन ।

कुनै पष्न आयोजनाको एक ष्नष्श्त सांचालन अवष्धि रहकेो हुनछि । अ्ा्वत, कुनै पष्न आयोजना एक ष्नष्श्त अवष्धिसमम सेवा ष््न 
लायक हुने अनमुान गरी ष्नमा्वण गररएका हुनछिन । अष्धिकाश पाईप प्रणालीका खानेपानी योजना २० ्षे्ख २५ वष्वको ष्िजाइन 
ष्पररयि को लाष्ग बनाइएका छिन ्। नेपालमा रहकेा केही परुाना खानेपानी ष्सकमहरुको ष्िजाइन ष्पररयि पष्न सष्क सकेको ्षे्खनछि । 
यसै गरी कुनै पष्न खानेपानी ष्सकमहरु बाट सहज र सचुारू सेवा ष्लन उष्चत मम्वत सांिारको आवशयकता प््वछि । आवष्धिक रुपमा 
सांिार त्ा य्ा समयमा मम्वत गररनाले खानेपानी आयोजनाहरु ष््गो हुने र सहज सेवा उपलवधिहुने कुरा जग जाहरे छि । उष्ललष्खत 
अवस्ाहरुको अिावमा खानेपानी ष्सकमहरु बाट अपेष्क्त सेवा प्राप्त नहुन सकछि । 

हाल नेपालमा ष्नमा्वण िएका सवै खानेपानी ष्सकमहरु बाट अपेष्क्त सतरको सेवा प्राप्त िई रहकेो छैिन । िएका खानेपानी आयोजनाहरु 
मधये केही पणू्व रुपमा सांचाष्लत छिन ्िने केही सामानय मम्वत गनु्व पनदे अवस्ाका छिन ्। यसै गरी केही ष्सकमहरुमा ठुलो मम्वत गनु्व 
पनदे ्षे्खनछि िने केही ष्सकमहरुको पनूस्ापन नै गनु्व पनदे ्षे्खनछि । यसतै केही आयोजनाहरु पनू ष्नमा्वण नै गनु्व पनदे अवस्ाका छिन ्। 
ष्नयष्मत मम्वत सांिारको कष्म, उपयकु् अवसरमा प्राष्वष्धिक जनशष्क्को अिाव, सानोष्तनो मम्वत सांिारको लाष्ग पष्न बजेट नहुन,ु 
उपिोक्ाहरुमा सेवासतर वषृ्ध्को चाहना त्ा प्राकृष्तकरुपमा महुानहरु सकुन ुवा पानी कम हुँ्  ैजान ुयसका मखूयकारणहरु हुन ।
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चित्र २०: हाल समम चनमागिण भएका खानेपानी प्रणालीको अिस्ा

५.१ पूणमारुपमा सिंाबलत खानेपानी बस्कमहरु
 नेपालिरका ष्िष्िजन सव ष्िष्िजन काया्वलयहरु बाट प्राप्त खानेपानी आयोजनाहरुको ष्ववरण अनसुार नेपालिर ष्नमा्वण 

समपनन िएका खानेपानी ष्सकमहरु मधये केवल २८.१३% खानेपानी ष्सकमहरुमात्र पणू्व रुपमा सांचाष्लत रहकेाछिन ्। नेपालका 
सानाठुला गरी ११८२८ वटा खानेपानी ष्सकमहरुले मात्र ष्िजाइन अनसार सेवा प्र्ान गरररहकेाछिन ्। यो प्रष्तशत सन २०१४ 
को प्रष्तवे्नमा केवल २५.४% रहकेो ष््यो । प्रा्षे्शक रुपमा पणू्वरुपमा सांचालनमा रहकेा खानेपानी ष्सकमहरुको प्रष्तशत 
यहाँ ष््इएको छि । 

५.२ सामन्य मममात गनुमापनदे खानेपानी बस्कमहरु
 ष्िजाइन अनसुार पणू्वरुपमा सेवा ष््न नसष्करहकेा तर सामानय मम्वत मात्र गरे पष्न राम्ो सेवा ष््न सकने खानेपानी ष्सकमहरुको 

सांखया नेपालमा कररव १६ हजार अ्ा्वत ३८.०७% रहकेो छि । ष्य खानेपानी आयोजनाहरु हाल पणू्वरुपमा सांचाष्लत निए 
पष्न सामानय मम्वत गरे पष्छि पणू्व रुपमा सांचालन हुन सकने अवस्ाका छिन ्। प्रष्तशतको ष्हसावले हे् ा्व सामानय मम्वत गनु्वपनदे 
ष्सकमहरुको ष्हससा सन २०१४ को तलुनामा कररव २%ले वष्ढ ्षे्खएकोछि । तर कुनैपष्न खानेपानी योजनाहरुमा मम्वत गनु्व 
पनु्व, मम्वत गनु्व आष्् कृयाकलाप लगातार चष्ल रहनेे प्रकृया हो । सामानय मम्वत गनु्व पनदे खानेपानी ष्सकमहरु बाट पष्न जनताले 
खानेपानी सषु्वधिा िने पाई नै रहकेा हुन सकछिन ।

५.३ ठुलो मममात गनुमा पनदे खानेपानी बस्कमहरु
 ष्बष्ग्रएका खानेपानी आयोजनाहरुको मम्वत गन्व धिरैे लागत लागने िएमा, जष्टल प्रकारको प्राष्वष्धिक कामहरु परेमा वा 

स्ानीय रुपमा उपलवधि निएका सामानहरु फेर व्ल गन्व परेमा ठुलो मम्वत गनु्व पनदे ष्सकम िनने बषु््झनछि ।  ठुलो मम्वत गनु्व पनदे 
खानेपानी ष्सकमहरुको सेवा सचुारु निएको वा आांष्शक मात्र सचुारु िएको पष्न हुन सकछि । प्राप्त तथयाङ्कहरुको आधिारमा 
ष्वशे्षण ग्ा्व नेपालमा रहकेा खानेपानी ष्सकमहरु मधये कररव ४२ सय ष्सकमहरुमा ठुलो मम्वत गनु्व पनदे ्षे्खनछि । यो सांखया 
कूल ष्सकमहरुको कररव १०% हुन आउँछि । 
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५.४ पूनसथामापना गनुमा पनदे खानेपानी बस्कमहरु
 ष्बष्िनन कारणहरुले खानेपानी ष्सकमहरुको पनूस्ापन नै गनु्व पनदे अवस्ा आउन सकछि । महूानमा पानीको श्ोत कम हुन ुवा 

सकुन,ु सेवा क्ेत्रको ष्वसतार गन्व पनु्व, उपिोक्ाहरुको सेवासतरको वषृ्ध् गनदे चाहना हुन,ु आयोजना ष्नकै परूानो हुन ु(ष्िजाइन 
ष्पररयि समाप्त हुन)ु आष्् कारणहरुले ग्ा्व खानेपानी आयोजनाको पनूस्ा्वपना गन्व पनदे अवस्ाको सजृना हुन सकछि । प्राप्त 
तथयाङ्कको आधिारमा नेपालका समपनन आयोजनाहरु मधये कररव १५.८५% अ्ा्वत ६६६७ वटा ष्सकमहरु पनूस्ा्वपना 
नै गन्व पनदे िएको ्षे्खनछि । ष्जललाहरु बाट पे्रष्षत ष्ववरणमा पनूस्ा्वपना गनु्व पना्वका कारणहरुको उललेख निएको र ष्सधि ै
पसू्ा्वपना गनु्व पनदे िनने मात्र लेष्खएको हुँ् ा यसका कारणहरु यहाँ उललेख गन्व सष्कएन । पनूस्ा्वपना गनु्व पनदे िष्न उललेख 
िएका आयोजानहरु बाट सेवा ग्राहीले आांष्शकमात्र सेवा पाई रहकेा हुन सकछिन ।

 पष्हले प्रकाष्शत ष्ववरणहरु सांग तलुना ग्ा्व पनूस्ा्वपना गन्व पनदे खानेपानी ष्सकमहरुको प्रष्तशतमा पष्न कष्म आएको 
्षे्खनछि । सन २०१४ को प्रष्तवे्नमा पनूस्ा्वपना गन्व पनदे आयोजनाहरुको ष्हससा १९.८% रहको ष््यो । नेपाल सरकारको 
पष्छिलला वष्वहरुमा खानेपानी ष्सकमहरुको पनूस्ापना काय्वमा रहकेो लगानी, उपिोक्ाहरुमा आएको चतेना आष्् काय्वले 
पष्न यो प्रष्तशत िट्् ैगएको हुन सकछि ।

५.५ पूनःबनमामाण गनमा पनदे खानेपानी बस्कमहरु
 जया् ैपरुानो खानेपानी आयोजनाहरु, प्राकृष्तक प्रकोपको कारण क्ष्त पगुेका ष्सकमहरु, आसवािाष्वक रुपमा जनसांखया 

वषृ्ध् िएका सेवा क्ेत्रमा रहकेा खानेपानी ष्सकमहरु कष्हले काही ँ मम्वत वा पनूस्ापन गनदै नसष्कने अवस्ामा पगुेका 
हुन सकछिन । यसता ष्सकमहरु परैु ि्तकाएर नयाँ नै बनाउन ुपनदे हुन सकछि । ष्जललाहरु बाट पे्रष्षत गररएको तथयाङ्कहरुको 
आधिारमा कररव ७.९३% खानेपानी ष्सकमहरु परैु ि्तकाउन ुपनदे खालका रहकेा छिन ्। यसता आयोजनाहरु बाट जनताहरुले 
सेवा पष्न पाईरहकेा हुँ् नैन । तस ््व यसता आयोजना िएका स्ानहरुमा कुनै योजना निए सरह नै हुनछि ।

 

चित्र २१:  प्रदेश ्त रुपमा हाल समम चनमागिण भएका खानेपानी प्रणालीको अिस्ा
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खानेपानी आयोजनाहरु ष्नमा्वण समपनन िए पष्छि ष््गो रुपमा लामो समय समम सेवा ष््ने गरी सांचालन होस िनने सवैको चाहना 
हुनछि । बष्लयो सांग बनाइएका आयोजनाहरु ष््गो नै हुनछिन ्िनने छैिन । आयोजना ष््गो हुन ुवा नहुनमुा ्पैु्र कारणहरु रहकेो रहकेो 
हुन सकछिन ्। यी कुराहरुमा राम्ो धयान ष््एको अवस्ामा  खानेपानी आयोजनाहरु ष््गो हुनकुा सा्ै सेवासतर पष्न राम्ो हुन जानछि । 
नेपालमा सांचालन िई रहकेा अष्धिकाांश खानेपानी आयोजनाहरु उपिोक्ा सष्मष्तको सांलगनतामा ष्नमा्वण िएका छिन ्िने कररव सवै 
आयोजनाहरु सांचालन ष्जममा उपिोक्ा सष्मष्तलाई नै ष््ईएको छि (के य ुके एल, र नेपाल खानेपानी सांस्ान अनतग्वतका बाहके) । 
यस ््व खानेपानी आयोजनाहरुको ष््गोपनाको लाष्ग सवल र सक्म उपिोक्ा सष्मष्त र यसको चसुत वयवस्ापन पष्न मखूय शत्वहरु 
मधयेको एक हो । समग्रमा िननपु्ा्व कुनै पष्न खानेपानी आयोजनाहरुको ष््गोपनको लाष्ग ष्नमन चार वटा बूँ्ाहरु मखूय रहकेो 
्षे्खनछि ।

- सष्ह ष्िजाइन र सष्ह तररकाले ष्नमा्वण गररएको खानेपानी योजना.

- चसुत र सकृय उपिोक्ा सष्मष्त (सांस्ागत सांरचना)

- उपयकु् प्राष्वष्धिक जनशष्क्

- आवशयक औजारहरु

- आवशयक बजेट 
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चित्र २२: प्रणालीको चद्ोपनमा असर पुयागिउने केचह मानकहरुको अिस्ा (चसकम सखंया अनुसार)

 यस प्रष्तवे्न तयार गन्वको लाष्ग सांकलन गररएको ष्ववरणहरुमा माष्् उललेख गररएका बूँ्ाहरु वारे पष्न केही जानकारीहरु 
ष््इएको छि । ष्त बूँ्ाहरुको सांष्क्प्त ष्ववेचना यहाँ गररएको छि ।

६.१ खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ सबमबत
 काठमाणिौ उप्तयका खानेपानी ष्लष्मटेि, नेपाल खानेपानी सांस्ान सांचालक रहकेा काठमाणिौ लगायत नेपालका केही 

शहरर खानेपानी योजनाहरु बाहके सवै खानेपानी योजनाहरु स्ानीय खानेपानी उपिोक्ा सष्मष्तहरु माफ्व त नै सांचालन िई 
रहकेा छिन ्। नेपालको वत्वमान नीष्त अनसुार कुनै पष्न खानेपानी योजना ष्नमा्वण ग्ा्व स्ानीय उपिोक्ा सष्मष्तको सांलगनता 
अष्नवाय्व रहकेो छि । यसता उपिोक्ा सांस्ाहरु समवष्नधित ष्जलला ष्वकास सष्मष्तको ष्जलला जलश्ोत सष्मष्तमा ्ता्व िएको 
हुन ुपछि्व । उपिोक्ा सष्मष्तहरु सांस्ागत रुपमा ्ता्व हुन ुिनेको परोक्रुपमा सकृय िएको सकेत हो । प्राप्त तथयाङ्क अनसुार 
नेपालका ४२ हजार मधये कररव १६,४०० खानेपानी ष्सकमहरु मात्रै ष्वष्धिवत रुपमा ्ता्व गररएको पाईएको छि । ्ता्व िएर पष्न 
ष्नयष्मत रुपमा बैठकहरु बसने, आवष्धिक रुपमा साधिारण सिा गनदे सष्मष्तहरु ष्नकै नयनू मात्र रहकेो छि । चसुत ् रुुसत उपिोक्ा 
सष्मष्त नहुँ् ा पष्न ष्नण्वय गन्व ष्ढला हुने, ष्जममा ष्लने मानछेि नहुने आष्् जसता समसयाहरुले ग्ा्व खानेपानी योजनाहरुको 
सांचालनमा समसया आउने गछि्व िने ष््गोपनामा पष्न प्रश्न ष्चनह लागने गछि्व ।

६.२ मममात ्कायमा्कतामा
 कुनैपष्न खानेपानी आयोजनामा सामानय प्राष्वष्धिक समसया आउन ुसमानय कुरा हो । यसता साना ष्तना समसयाहरुको त्तकाल 

ष्नराकरण गरी मम्वत गरेको खणिमा पानी सांचालन ष्नयष्मत र सचूारु हुनछि । यसतै मम्वत काय्व गन्वको लाष्ग नेपालका सवै 
खानेपानी आयोजनाहरुमा मम्वत काय्वकता्वहरु राखन ुपनदे अष्नवाय्व वयवस्ा गररएको छि । समानय प्राष्वष्धिक ज्ान ष््इएका ष्त 
मम्वत काय्वकता्वहरुबाट सानो ष्तनो मम्वत काय्व तरुनत गररनछि र आयोजनामा ठुलो क्ष्त हुन ष््ँ् नै । हे् ा्व सामानय लागने यसता 
मम्वत काय्वकता्वको उपष्स्ष्तले खानेपानी योजनाहरुको सेवा सतर बढाउन र खानेपानी सेवालाई ष््गो बनाउन ठूलो मद्दत 
पगुेको अनिुव छि । 

 प्राप्त ष्ववरण अनसुार केवल ३९% खानेपानी ष्सकमहरुमा मम्वत काय्वकता्व राष्खएको पाईएको छि । मम्वत काय्वकता्व राष्खएको, 
उष्चत ताष्लमको वयवस्ा गररएको र ष्नयष्मत पाररश्ष्मक ष््इएको खानेपानी आयोजना अनयको तलुनामा राम्ो ्वेा ष््न 
सफल र ष््गो पष्न हुने ग््वछि ।
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६.३ आवशय्क औिारहरु
 ष्नमा्वण समपनन िएका खानेपानी आयोजनाहरु उपिोक्ाहरुलाई हसतानतरण ग्ा्व आयोजनाको लाष्ग अष्त आवशयक पनदे 

औजारहरु समते राखरे हसतानतरण गनदे गररनछि । ताष्लम प्राप्त मम्वत काय्वकता्व र उपयकु् औजारहरु िएको अवस्ाम कुनै 
पष्न प्रकारको सानो ष्तनो मम्वत काय्व गन्व सष्जलो हुनछि, जसले ग्ा्व खानेपानी ष्सकमहरु सचूारू रुपमा सांचालन गन्व सहयोग 
ग््वछि । नेपालमा सांचालनमा रहकेो ४२ हजार ष्सकमहरु मधये कररव ३४.५% अ्ा्वत १४,५३३ ष्सकमहरुमा मात्र आवशयक 
औजारहरु  वयवस्ा िएको पाईएको छि । आवशयक औजारहरुको अिावमा चाहरे पष्न मरमत काय्वकता्व वा अनय कुनै 
वयष्क्ले आयोजनामा आवशयक िएका मम्वत काय्वहरु गन्व सक्नैन ्। जसले ग्ा्व खानेपानीको सेवा प्रवाहमा समसया आउन 
सकछि ।

६.४ मममात सभंार ्कोष
 चसुत र सकृय वयवस्ापन, आवशयक सांखयामा ताष्लम प्राप्त मानव सांसाधिन,  आवशयक औजारहरु र त्तकाल खच्व गन्व 

सष्कने गरी नग् कोष िएको अवस्ामा खानेपानी आयोजानहरुलाई ष््गो बनाउन सष्जलो प््वछि । । सानो ष्तनो ष्बष्ग्रएका 
सामानहरु तरुुनत मम्वत गरी बनाउन सष्कएमा पष्छि ठुलो क्ष्त हुन बाट जोगाउन सष्कनछि । यष्ह तथयलाई मनन ्गरी समु् ायमा 
आधिाररत खानेपानी ष्सकमहरुमा मम्वत सांिार कोषको वयवस्ा गररएको हो । आयोजना ष्नमा्वण हुन ुिन्ा अगािी ्षे्खनै 
मम्वत सांिार कोषको वयवस्ा हुन ुपनदे प्रावधिान राष्खएको हुनछि । नेपालमा सांचालनमा रहकेा केही खानेपानी ष्सकमहरुमा यसता 
कोषको वयवस्ा गररएको छि र यष्ह कोषको पररचालनले सेवा सचुारु गन्व ठुलो मद्दत िइ रहकेो पष्न छि । तर सवै ष्सकमहरुमा 
यो वयवस्ा गररएको पाइन्नै । प्राप्त ष्ववरण अनसुार सांचालनमा रहकेा खानेपानी ष्सकमहरु मधये कररव ५.७% ष्सकमहरुमा 
मात्र मम्वत कोषको वयवस्ा गरी सांचालन गररएको पाइएको छि । 

 मम्वत कोषको अिावमा नेपालका ्पैु्र खानेपानी ष्सकमहरु, ष्वशषे गरी ्गु्वम स्ानमा रहकेा, अ्तयनत सानो रकम खचदेर 
समाधिान हुने समसयाहरु पष्न सलु्झाउन नसकेर सेवा ष्बष्हन िएर बसेको ्पेु्र दृषानतहरु छिन ्।
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 सन १८९१-९३ मा नारायणष्हटी ् रवार र केष्ह समभ्ानत पररवारका िरहरु त्ा काठमाणिौका केहीस्ानमा साव्वजष्नक धिाराहरु बाट खानेपानी 

आपषु्त्व गन्व पाईप प्रणालीको खानेपानी आयोजनाको ष्नमा्वण गररएको ष््यो, जनु ईष्तहासमा वीर धिाराको नामले पररष्चत छि । यस आयोजनाको 

ष्नमा्वणमा वेलायती इष्नजष्नयर श्ी एल.एम.सकलेयर ले प्राष्वष्धिक सहयोग गरेका ष््ए । यस खानेपानी आयोजना नै नेपालको पष्हलो वयवष्स्त 

पाईप प्रणालीको खानेपानी आयोजना हो । राणा शासक वीर शमसेरको काय्वकालमा बेलायती ईष्नजष्नयर को नेत्ृतवमा ष्नमा्वण िएको उक् 

खानेपानी आयोजना बनेको कररव १२५ वष्व समममा नेपालमा ४२ हजार िन्ा वष्ढ साना ठुला खानेपानी ष्सकमहरु बष्न सकेका छिन ्र सयौकँो 

सांखयामा ष्नमा्वणाष्धिन अवस्ामा छिन ्। नेपाल सरकारले खानेपानी त्ा ढल ष्नकास ष्विाग लाई खानेपानी त्ा सरसफाइ क्ेत्रको अग्रणी 

ष्नकायको रुपमा पष्हचान गरेको छि । नेपालमा बनेका अष्धिकाांश पाईप प्रणालीको खानेपानी आयोजना ष्नमा्वणमा यस खानेपानी त्ा ढल 

ष्नकास ष्विागको सांलगनता रहकेो छि । ष्विाग बाहके नेपालमा खानेपानी योजना ष्नमा्वण र सांचालन गनदे काय्वमा ्पैु्र सरकारी त्ा गैर सरकारी 

सांस्ाहरु सांलगन रहकेा छिन ्। नेपाल ष्ित्र खानेपानी योजना ष्नमा्वण र सांचालन मा सांलगन िएका केही मखूय ष्नकाय त्ा सांस्ाहरुको सष्क्प्त 

ष्ववरण यहाँ ष््इएको छि ।

७.१  खानेपानी तथा ढल बन्कास बवभाग
 ष्ब.सां. २०२८ सालमा स्ापना िएको यस खानेपानी त्ा ढल ष्नकास ष्विाग ्शे ष्ित्र खानेपानी त्ा सरसफाइ क्ेत्रमा काम गनदे 

अग्रणी सरकारी ष्नकाय हो ।  स्ापनाको शरुुवाष्त वष्वहरुमा नेपालका ष्बष्िनन ष्जलला हरुमा खानेपानी आयोजना आफै ष्नमा्वण र 

सांचालन गरर जनताहरुलाई खानेपानी सेवा ष््ने गरेको यस ष्बिागले हाल आफनो िषू्मका पररवत्वन गरी खानेपानी र सरसफाइ क्ेत्रको 

ष्वकास र प्रवध््वन गन्व सहयोष्ग िषू्मका ष्नवा्वह गरी रहकेो छि । 

 नेपाल सरकारले खानेपानी क्ेत्रको ष्वकास र प्रवध््वन गन्व छुिट्याईएको बजेटको अष्धिकाांश ष्हससा यष्ह ष्विाग माफ्व त खच्व हुने ग््वछि ।  

खानेपानी र सरसफाइका ष्बष्िनन काय्वक्रम र आयोजनाहरु माफ्व त यस ष्बिाग, खानेपानी त्ा सरसफाइ क्ेत्रको ष्बकास र ष्वसतारमा 

ष्नरनतर लाष्ग रहकेो छि । सा्ै नेपालमा खानेपानी र सरसफाइ क्ेत्रमा काम गनदे सांि-सांस्ा र ष्नकायहरुको समनवय गनदे काय्व पष्न यस 

ष्विागले ग्दै आएको छि । खानेपानी र सरसफाइ क्ेत्रको लाष्ग आवशयक नीष्त ष्नमा्वण गनदे, क्ेत्रगत समनवय गनदे आष्् बाहके यस 

ष्विागले ष्नमन काय्वक्रम र आयोजनाहरु माफ्व त ्शेमा खानेपानी र सरसफाइ क्ेत्रको ष्वकास र प्रवध््वनमा लाष्ग रहकेो छि ।

1. खानेपानी त्ा सरसफाइ काय्वक्रम- 

2. साना शहरी खानेपानी त्ा सरसफाइ आयोजना

3. सखुखा क्ेत्र खानेपानी त्ा सरसफाइ आयोजना

4. सह-लगानी खानेपानी त्ा सरसफाइ आयोजना

5. जलाशययकु् खानेपानी आयोजना

6. उ्च प्रष्वधियकु् खानेपानी आयोजना

7. तराई मधिसे खानेपानी त्ा सरसफाइ आयोजना

vfg]kfgL cfof]hgf lgdf{0f tyf ;+rfngdf ;+nUg lgsfox?
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७.२  नेपाल खानेपानी ससँथान
 नेपालका केही शहरहरुमा काय्वक्ेत्र रहकेो यस सँस्ान पणू्व सरकारी सवाष्म्तवको हो । नेपाल सरकारका अनय ष्नकायले ष्नमा्वण गरेको 

शहरी खानेपानी आयोजनाहरु आफुमा हसतानतरण िएर आएपष्छि सांचालन गनदे काम यस सांस्ानले ग््वछि । यस वाहके यस सांस्ानले 

आफै पष्न केही खानेपानी आयोजनाहरुको सधुिार ष्वसतार त्ा ष्नमा्वण गरेको छि । 

७.३  ्काठमाणडौ उपतय्का खानेपानी बलबमटेड
 काठमाणिौ उप्तयका ष्ित्रका मखूय मखूय शहरहरुमा रहकेो खानेपानी आयोजनाहरु काठमाणिौ उप्तयका खानेपानी बोि्वको सवाष्म्तवमा 

प््वछि ।  बोि्वको सवाष्म्तवमा रहकेो खानेपानी सांचालन गनदे ष्जममा काठमाणिौ उप्तयका खानेपानी ष्लष्मटेिले पाएको छि । काठमाणिौ 

उप्तयका खानेपानी ष्लष्मटेिले हाल कररव १ लाख िरधिरुीहरुमा सेवा प्र्ान गरर रहकेो छि ।

७.४  खानेपानी तथा सरसफाइ ्कोष बव्कास सबमबत
 नेपालका ग्राष्मणक्ेत्रहरुमा ५०० िन्ा कम जनताहरुलाई सेवा पगुने खानेपानी त्ा सरसफाइको काम गन्व गष्ठत यस सष्मष्त 

जनमानसमा फणि बोि्वको नामले वष्ढ पररष्चत छि । ष्वश्वैकँको ऋण सहयोगमा यस सष्मष्तले हाल समम कररव २९१० वटा साना 

साइजका खानेपानी त्ा सरसफाइ आयोजनाहरु (पाईप प्रणाली, पष्मपङ त्ा सयालो ट्यवुवेलगरर) ष्नमा्वण समपनन गरर सकेको छि । 

समपनन खानेपानी आयोजनाहरुबाट मोटामोटी ३६११६५ नेपाली िरधिरुीहरु लािाष्नवत िएको ्षे्खनछि ।

७.५  गररवी बनवारण ्कोष
 ष्वपनन जनताहरुलाई ससाना आय आज्वनका काय्वक्रमहरुमा सहिाष्ग गराएर गररवीको रेखामा्ी लयाउने उद्दशेय सष्हत स्ापना िएको 

यस कोषले पष्न ससाना खानेपानी आयोजनाहरु ष्नमा्वण गनदे गरेको छि । पानी ष्जवनको आधिार िएको हुँ् ा, जनताहरुको माग बमोष्जम 

ससाना खानेपानी आयोजनाहरु सांचालन गरेर समु् ायमा हसतानतरण गनदे यस कोषले हाल समम कररब २२५२ वटा अ्तयनत साना 

सतरका खानेपानी ष्सकमहरु ष्नमा्वण गरेको ्षे्खनछि, जसबाट कररव ९७२०९ िरधिरुीहरु लािाष्नवत िएको ्षे्खनछि ।

७.६  खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ सबमबत
 नेपालको हाल प्रचष्लत ष्नयम अनसुार जनुसकैु खानेपानी आयोजना ष्नमा्वण ग्ा्व ष्नमा्वण पवू्वनै सांमिावय उपिोक्ाहरुको सांलगनतामा 

एक खानेपानी उपिोक्ा त्ा सरसफाइ सष्मष्त गठन गनु्व अष्नवाय्व छि । ष्य सष्मष्तहरुको सांलगनता आयोजना ष्िजाइन ्षे्ख सांचालन 

सममनै अष्नवाय्व िए तापष्न ष्नमा्वण समपनन िए पष्छि यसको सांचालन गनु्व मखूय ष्जममवेारी हो । कष्मतमा ्ईु जना मष्हला स्सय 

अष्नवाय्व िएको यस सष्मष्त जलश्ोत ऐन २०४९ अनसुार ष्जलला ष्वकास सष्मष्तको ष्जलला जलश्ोत सष्मष्तमा ्ता्वपष्न गनु्व 

पनदे प्रावधिान रहकेो छि । नेपालका अष्धिकाांश खानेपानी योजनाहरु उपिोक्ा सष्मष्तहरु माफ्व त नै सांचालन िई रहकेा छिन ्। अ्तयनत 

सान ग्राष्मण खानेपानी आयोजनाहरु ्षे्ख ष्लएर शहरी क्ेत्रमा खानेपानी ष्वतरण गरररहकेो ३, ४ हजार िन्ा वष्ढ धिाराहरु िएको 

आयोजना पष्न उपिोक्ा सष्मष्त माफ्व त सफलतापवु्वक सांचालन िई रहकेो पाईनछि । कररव १६ हजार सानाठुला खानेपानी आयोजनाका 

सष्मष्तहरु ्ता्व िई सांचालन मा रहकेो र अनय ष्बना ्ता्व सांचालन िई रहकेो पाईनछि ।

७.७  राबट्रिय तथा अन्तराबट्रिय गैर सर्कारी ससंथाहरु
 नेपालको खानेपानी ष्सकमहरु ष्नमा्वणमा ्ज्वनौ अनतराष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैर सरकारी सांस्ाहरु ्शकौ अगाष्ि ्षे्ख सांलगन रहँ्  ैआएको 

छि । नेपालको ग्रामीण खानेपानी योजनाहरुको ष्नमा्वणमा यषु्नसेफ नेपाल, हलेिटेास, पलान नेपाल, बाटर एि नेपाल, केयर नेपाल, 

एस.एन.ष्ि, जाईका, जसता राट्रि सांष्िय ष्नकाय र सांस्ाहरुको अहां िषू्मका रहकेो छि । ष्य सांस्ाहरुको सांलगनतामा कष्त आयोजनाहरु 

ष्नमा्वण िए र सांचालनमा छिन ्िनने एष्कन तथयाङ्क छैिन, तर ढुकक सांग िनन सष्कनछि, ठुलो ष्हससा छि ।

 यसै गरर कुनै न कुनै रुपमा ्पैु्र नेपाली राष्ट्रिय गैर सरकारी सांस्ाहरु सांलगनता पष्न नेपालको खानेपानी क्ेत्रमा रहकेो छि । नेपाल 

सवासथयको लाष्ग पानी (नेवा), वातावरण त्ा जनश्ास् सांस्ा (ऐनफो), सेवक नेपाल, नेपाल रेिक्रश, आष्् केही प्रष्तष्नष्धि 

उ्ाहरणहरु हुन । नेपालको खानेपानी र सरसफाइ क्ेत्रको ष्वकास र ष्वसतारमा गैर सरकारी सांस्ाहरुको िषू्मका र योग्ान अ्तयनत 

ठूलो रहकेो छि ।

७.८  सथानीय बन्कायहरु
 त्तकाष्लन गाउँ ष्वकास सष्मष्त त नगरपाष्लकाहरुको लगानी र सांलगनतामा ष्नकै सांखयामा स-साना खानेपानी आयोजनाहरुको ष्नमा्वण 

िएका छिन ्। स्ानीयको मागको आधिारमा सानासाना खानेपानी आयोजनाहरु ष्नमा्वण गन्वमा स्ानीय ष्नकायहरुले आफनो बजेटको 

ठूलो ष्हससा खचदेको ् षे्खनछि । यसै गरर त्तकाष्लन ष्जलला ष्वकास सष्मष्तहरु अनतग्वत पष्न ् पैु्र खानेपानी आयोजनाहरु ष्नमा्वण िएका 

छिन ्।
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सव्छि ष्पउनेपानी उपिोग गन्व पाउन ुसवैको अष्धिकार हो । तर ष्वष्वधिकारणहरुले वत्वमान अवस्ामा सवै नेपाली जनताहरुले पया्वप्त 
मात्रामा सव्छि ष्पउने पानी पाईरहकेाछैिनन ्। कररव ८८% नेपालीको पहुचँमा आधिारितू सतरको खानेपानी सेवा पगुेको िष्नएतापष्न 
ष्त सवै पणू्वरुपले सव्छि छैिनन ्। पणू्वरुपले सव्छि िननकुो ता्तपय्व गणूसतररय पानी िनने बझुन ुपछि्व । नेपाल सरकारले ष्ब.सँ. २०६४ 
सालमा “नेपाल खानेपानी गणुसतर माप्णि-२०६४” बनाई लाग ुगरर सकेको छि । उक् माप्णिमा खानेपानीको लाष्ग २७ वटा 
पाराष्मतीहरु को माप्णि ष्नधिा्वरण गरेको छि । नेपाल सरकारले तोकेका सवै पाराष्मतीहरु परूा िएको पानीलाई नै गणुसतररय खानेपानी 
िष्ननछि । 

नेपाल खानेपानी गणुसतर माप्णि परूा गन्व प्रशोष्धित खानेपानी नै हुन ुपछि्व िनने छैिन । सरुष्क्त र वाह्य प्र्षूणको सांिावना नरहकेा 
वा नयनू िएका महूानहरु प्रयोग गरर लयाइएको पानी ष्बना प्रशोधिन पष्न शधु् अ्ा्वत नेपाल गणूसतर अनसुारको हुन सकछि । तर यस 
कुराको ष्नकययौल पानी परीक्ण गरेर मात्र गन्व सष्कनछि । नेपालमा हाल मलू रुपमा ष्तन तररकाले खानेपानी को गणुसतर कायम राखने 
कोष्शस गररएको छि ।

- प्र्षूण निएको वा प्र्षूणको सांिावना कम रहकेो महूान बाट पानी लयाउने

- खानेपानी सरुक्ा योजना अपनाएर प्र्षूणको जोष्खम नयषू्नकरण गनदे 

- ष्वतरण िन्ा पष्हले पानी प्रशोधिन केनरिहरुको ष्नमा्वण गरेर पानीलाई शधु् बनाउने 

नेपाल्को पररपे्क्षमा खानेपानीमा बतन प््कार्का प््ूषणहरु मूखय रुपमा रहे्का ्न ्। 

- िौष्तक प्र्षूणः धिष्मलोपना त्ा आखँाले ्षे्खने वाह्य वसतहुरु

- रसायष्नक प्र्षूणः आइरन, मया्गाष्नज, एमोष्नया, फलोराईि, आसदेष्नक जसता रसायनहरु

- जैष्वक प्र्षूणः ष््साजनय वसतहुरुको सांसग्वबाट हुने जैष्वक प्र्षूणहरु

खानेपानी आयोजनासतरमा नै कुनै न कुनै उपाय अपनाएर उष्ललष्खत प्र्षूणहरु हटाउन वा नयषू्नकरण गन्व खोष्जनछि । तर सवै स्ानमा 
यो सांिव िई रहकेो छैिन । उष्ललष्खत प्र्षुणहरुमधये जैष्वक प्र्षूणले तरुनत नकारा्तमक असर ्खेाउने हुनाले कष्मतमा यो प्र्षुण 
हटाउन प्रयास गररएको छि, कुनै न कुनै उपाय अवलमवन गरेर । यस बाहके नेपालले िरेल ुप्रशोधिन ष्वष्धि बाट ष्पउने पानी प्रशोधिन गन्व 
पष्न वयापक जनचतेना र सषु्वधिाहरु ष््ई रहकेो छि । िरेल ुप्रशोधिन ष्वष्धि िननाले जहाँ पानी उपयोग गनदे हो ्तयष्ह ँप्रशोधिन गनदे ष्वष्धि 
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हो । अांग्रेजीमा यसलाई पवाईनट अफ यजु ष्वष्धि पष्न िष्ननछि । यस ष्वष्धि अनतग्वत ष्वशषे गरर चार वटा साधिारण ष्वष्धिलाई नेपालले 
अांष्गकार गरर रहकेो छि । 

- पानी उमालने

- ष्फलटर गनदे

- सोष्िस अ्ा्वत सौय्व ष्वष्करण बाट पानी शषु्ध्करण गनदे

- कलोररनको प्रयोग गनदे

 नेपालका धिरैे िरपररवारले कुनै एक िरेल ुष्वष्धि प्रयोग गरर पानी शषु्ध्करण गरेर मात्र पानी उपयोग गरररहकेो छि, तर यस 
समवष्नधि तथयाङ्क उपलवधि छैिन ।

८.१ प््ुषण नभए्को वा प््ुषण्को सभंावना ्कम भए्को मूहान्को प्योग 
 ष्वशषे गरर ग्राष्मण क्ेत्रमा साना खानेपानी योजना ष्नमा्वण ग्ा्व सांिव िए समम सरुष्क्त महुानहरुको प्रयोगमा प्रा्ष्मकता 

ष््ने गररएको छि । सरुष्क्त महूानहरुमा पानीको मलू (Springs) प््वछि, जसमा वाह्य प्र्षुणको सांिावना कम होस ।  तर 
यो सधिै ँसमिव हुँ् नै । प्राप्त तथयाङ्क अनसुार कररव १७ हजार खानेपानी ष्सकमहरुको महूान प्राकृष्तक मलू रहकेो छि । 
तलुना्तमकरुपमा ष्य महूानहरु बाट प्राप्त िएको पानी सरुष्क्त माष्ननछि, तर गयारेणटी गन्व िने सष्कन्नै ।

८.२ खानेपानी सरुक्षा योिना अपनाए्का खानेपानी बस्कमहरु
 पष्छिललो समय नेपालले, ष्वशषे गरी  ग्राष्मण क्ेत्रको खानेपानी आयोजनाहरुमा, खानेपानी सरुक्ा योजना लाग ुगनदे पहल 

गरर रहकेो छि । खानेपाष्न आयोजना सांचालकहरुको क्मता अष्िवषृ्ध् गनदे, ष्सकममा सांिाष्वत प्र्षुणका श्ोतहरुको 
पष्हचान गनदे र ष्नयनत्रनका ष््ि्वकाष्लन उपायहरुको अवलमवन गनु्व खानेपानी योजनाका ष्वशषेताहरु हुन । यसरी महुान 
्षे्ख उपिोक्ाको धिारा समम पानीलाई कुनै पष्न वाह्य प्र्षुण हुनबाट जोगाउँ् ैपानीको उपिोग ष्बन् ुसमम शधु् पानीको 
बहाव ग्ा्व उपिोक्ाले तलुना्तमक रुपमा शधु् पानी पाउने सांिावनामा उ्च वषृ्ध् हुनजानछि । यो ष्वष्धि तलुना्तमक रुपम 
ष्नकै ससतो र िरप्को रहकेो छि । यष्कन तथयाङ्क निएपष्न नेपालमा हाल समम ५०० िन्ा वष्ढ खानेपानी ष्सकमहरुमा यो 
पध्तीको उपयोग गररएको छि । 

८.३ पानी प्शोधन ्ेकन्द्रहरु्को बनमामाण
 पष्छिललो समय नेपालमा खानेपानी प्रशोधिन केनरिहरुको ष्नमा्वण गनदे प्रचलन वढ््ो छि । जनताहरु बाट पष्न यस प्रकारको 

प्रशोधिन केनरिहरु माग पष्हले िन्ा वष्ढ आई रहकेो छि ।

 प्राप्त तथयाङ्क अनसुार नेपालका कररव १९% िरधिरुरहरुले कुनै न कुनै प्रकारले प्रशोधिन गररएको पानी उपिोग गरर 
रहकेाछिन ्। ष्वष्िनन प्रकारका प्रशोधिन ईकाईहरु आवशयकता अनसुार प्रयोग गररएकाछिन ्। नेपालमा मलूत: धिष्मलोपना, 
आईरन, एमोष्नया त्ा कष्हकँतै फलोराइिको र अष्धिकाँश स्ानाम जैष्वक प्र्षुण को समसया रहकेो छि । तस ््व यहाँ ष्नमा्वण 
िएका अष्धिकाांश प्रशोधिन केनरिहरु ष्य नै प्र्षुणहरु हटाउने खालका ष्नमा्वण िएका छिन ्। जैष्वक प्र्षुण अ्ा्वत ्पानीमा 
रहकेा ष्जवाणहुरु हटाउन मलूतः कलोररनेसन पलानटहरु राष्खएकाछिन ् । आइरन त्ा मयाांगाष्नजहरु हटाउन ऐरेसन त्ा 
ष्फलटरहरुको प्रयोग गररएकोछि । यसैगरर धिष्मलो हटाउने लक् सष्हत पलेन सेष्िमनेटेसन पलानट, रफेष्नङ ष्फलटर, त्ा मखूय 
प्रशोधिन ईकाइको रुपमा सलो सयाणि ष्फलटर र या्वष्पि सयाणि ष्फलटर प्रयोग िइरहकेा छिन ्।
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खानेपानी सेवा जनताहरुको मौष्लक हकको रुपमा पष्न नेपालको सांष्वधिानले अांष्गकार गरेको छि । खानेपानी सव्वकाष्लक रुपमा 
सवै जनताहरुको पष्हलो प्रा्ष्मकतामा पष्न परररहकेो ्षे्खनछि । सोष्ह अनसुार राजयले पष्न खानेपानी क्ेत्रमा मनगगे लगानी गरेको 
्षे्खनछि । यद्ष्प यो लगानी आवशयकताको तलुनामा कम होला । ष्बक्रम सांवत २०२८ सालमा खानेपानी त्ा ढल ष्नकास 
ष्विागको स्ापना पष्छि ्शेिैर म्झौला त्ा ठुला खानेपानी आयोजनाहरुको ष्नमा्वण क्रम वढेको ष््यो । तर खानेपानी आयोजना 
ष्नमा्वण गनदे ष्नकायमा खानेपानी त्ा ढल ष्नकास ष्विाग मात्र छैिन, ्पैु्र सरकारी त्ा गैर सरकारी ष्नकायहरु यस काय्वमा सांलगन 
रहकेो पाईनछि । यसै गरर खानेपानी आयोजनहरु ष्नमा्वण गन्व ्पैु्र वै्षे्शक लगानीको पष्न प्रयोग िएको पाईनछि । फलसवरुप हाल 
्शेमा ४२ हजार िन्ा वष्ढ साना ठुला खानेपानी ष्सकमहरु रहकेो पाईनछि । ती खानेपानी ष्सकमहरुमा के कष्त लगानी िएको छि िनने 
यष्कन तथयाङ्क िने सांकलन गन्व सष्कएको छैिन, र सांकलन गन्व सांिव पष्न ्षे्खन्नै । ष्नमा्वण िएका खानेपानी आयोजनाहरु मधये 
कुनै पणू्व रुपमा सांचाष्लत छिन ्िने कुनै मम्वत गनु्व पनदे अवस्ामा छिन ्। यसै गरर कुनै आयोजनाहरु पनूःस्ापना गन्व पनदे छिन ्िने कुनै 
आयोजनाहरु पनूःष्नमा्वण नै गन्व पनदे खालका छिन ्। 

यस परर्छेि्मा ्शेमा हाल िएका खानेपानी आयोजनाहरुको प्रक्ेष्पत लागत मलूय कष्त हो, मम्वत गन्व के कष्त रकम आवशयक पछि्व, 
सेवा नपगुेका जनताहरुमा सेवा पयुा्वउन कष्त रकम आवशयक पला्व िनने ष्वषयमा अनमुाष्नत वजेट रकमको लेखाजोखा गनदे प्रयास 
गररएको छि ।

९.१  स्पन्न खानेपानी आयोिनाहरु्को वतमामान लागत मूलय
 नेपालमा हाल अष्सत्तवमा रहकेा ४२ हजार िन्ा वष्ढ खानेपानी ष्सकमहरु एकै वष्वमा बनेका हनैन ्। चार ्शक अष्ि ष्नमा्वण 

िएका ्षे्ख हाल सालै समपनन िएका सममका छिन ्। नेपालका ष्बष्िनन िौगोष्लक क्ेत्रमा बनेका छिन,् ष्बष्िनन सतरका छिन ्। 
त्ाष्प हाल अष्सत्तवमा रहकेा खानेपानी ष्सकमहरुको अनमुाष्नत समपष्त मलूयाङ्कन गनदे हतेलेु यो अभयास गररएको छि । 

 हाल नेपालको ष्हमाली क्ेत्रमा पाईप प्रणालीको खानेपानी ष्सकमहरु ष्नमा्वण गन्व सर्र प्रष्त वयक्ी ने.रु. २५ हजार  लागने 
अनमुान गररएको छि । यद्ष्प यो पष्न अ्तयनत हलकुा अनमुान हो । आयोजनाको लागत, आयोजनाको प्रकार, ढुवानी िािा, 
सामाग्रीहरुको प्रकार आष्् जसता सयौं  चल (िरेरएवलस) हरुमा ष्नि्वर रहनछि । यसैगरर ष्हमाली क्ेत्रमा ट्यवुवेलहरु ष्नमा्वण 
गन्व प्रष्त िरधिरुी ने.रु. २५ हजार को हाराहरीमा खच्व हुने अनमुान गररएको छि । सांरष्क्त महुानहरु बाट सव्छि पानी पाउनको 
लाष्ग प्रष्त धिरुी कररव रू. १५ हजार र वषा्वतको पानी सांकलनको प्रणाली बनाउन प्रष्त वयक्ी कररव रु ३० हजार लागने 
अनमुान गररएको छि । यो अनमुान हाल सांचालनमा रहकेा खानेपानी आयोजनाहरुको लागतको आधिारमा मोटा मोटीरुपमा 
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मात्र गररएको हो । यस अनमुान अनसुार पष्न ष्हमाली ष्जललामा आधिारितू सतरको खानेपानी सेवा को लाष्ग वत्वमान मलूयमा 
कररव ३२ अरव लगानी रहकेो ्षे्खनछि । जस मधये सवै िन्ा वष्ढ पाइप प्रणालीको खानेपानी मा लगानी लागेको अनमुान 
गन्व सष्कनछि । 

 यसैगरर पहािी क्ेत्रमा ष्नमा्वण िएका खानेपानी आयोजनाहरुको ष्नमा्वण लागत ष्हमाली क्ेत्रको िन्ा केही ससतो ्षे्खएको 
छि । पहािी ष्जलला िष्न बष्ग्वकृत ४१ वटा ष्जललाहरुको ष्नमा्वण लागत पष्न एकै नासको त छैिन । िौगोष्लका अवष्स्ष्त, 
योजनाको आकार, प्रकार आष््को आधिारमा प्रष्त वयष्क् लागत कम बेसी हुने ग््वछि । तर ष्नमा्वण समपनन िइ सकेको 
खानेपानी ष्सकमहरुको वत्वमान लागत मलूय अनमुान गनदे उद्दशेयको लाष्ग पहािी क्ेत्रमा ष्नमा्वण हुने खानेपानी आयोजनाहरु 
मधये पाईप प्रणाली, ट्यवुवेल, सांरष्क्त महुान र वषा्वतको पानी सांकलन गन्वको लाष्ग क्रमशः २० हजार, ४ हजार,  २ 
हजार र २० हजार रुपैयँाँ प्रष्त वयष्क् लागने मोटामोटी अनमुान गररएको छि । यस ष्हसाबले पहािमा हाल रहकेो खानेपानी 
सषु्वधिाहरुको लाष्ग राजयले कररव १९० अरव रुपैयँाँ खचदेको अनमुान छि । 

 यसै गरर तराई क्ेत्रमा  खानेपानी योजना ष्नमा्वण  गन्व पाईप प्रणालीको खानेपानी, ट्यवुवेल, सांरष्क्त महूान र वषा्वतको पानी 
सांकलन गन्वको लाष्ग क्रमशः मोटामोटी रु. १५ हजार, ३ हजार, िेढ हजार र २० हजार प्रष्तवयष्क् लागेको अनिुव रहकेो छि । 
यस ष्हसाबले तराईमा समपनन िएका खानेपानी ष्सकमहरु ष्नम्वण गन्व राजयले मोटा मोटी ६३ अरब रुपैयँाँ बराबरको खच्व गरर 
सकेको अनमुान रहकेो छि । यसरी नेपालका कररव ८८% जनसांखयालाई आधिारितू सतरको खानेपानी सेवा पयुा्वउन वत्वमान 
मलूयमा कूल २८५ अव्व िन्ा वष्ढ पैसा खच्व गरर सष्कएको अनमुान छि ।

 

चित्र २३ :समपनन खानेपानी आयोजनाहरुको ितगिमान ला्त मूलय (रु अरबमा)

९.२  मममात सभंार खिमा
 नेपालमा हाल कररव ४२ हजार िन्ा वष्ढ सानाठुला पाईप प्रणालीका खानेपानी ष्सकमहरु अष्सत्तवमा छिन ्। तर ती सवै 

ष्सकमहरु पणू्व क्मतामा सांचालन िई रहकेा छैिनन ् । अष्सत्तवमा रहकेा पाईप प्रणालीका खानेपानी ष्सकमहरु मधये कररव 
२८.१५% ष्सकमहरु राम्ो सांग सांचालन िई रहकेा छिन ्िने सामानय मम्वत गन्व पनदे र ठुला मम्वत गन्व पनदे ष्सकमहरुको ष्हससा 
क्रमश ३८.०७% र १०% रहकेो ्षे्खनछि । यसै  गरी पनूःस्ापना गनु्व पनदे र पनूः ष्नमा्वण गनु्व पनदे ष्सकमहरुको ष्हससा क्रमश 
१५.८६% र ७.९४% रहकेो ्षे्खनछि । समपनन िएका पाईप प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरु बाट कररव २८,४२,७२१ 
िरधिरुीहरु लािाष्नवत िएको ्षे्खनछि । खानेपानी ष्सकमहरुको साइजमा ष्नकै ठुलो ष्िननता रहकेो छि । एक ष्सकम बाट एक 
िर मात्र लािाष्नवत हुने ्षे्ख ५००० िर िन्ा वष्ढ लािाष्नवत हुने ष्सकमहरु रहकेा छिन ्। त्ाष्प, औसतमा एक खानेपानी 
ष्सकम बाट कररव ६८ िरधिरुी लािाष्नवत िएको ्षे्खनछि ।
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चित्र २४ : खानेपानी आयोजनाहरुलाई पुणगि क्मतामा सिंालन ्नगि आिशयक अनुमाचनत रकम (रु करो्डमा)

९.२.१ पूणमा रुपमा सिंाबलत खानेपानी बस्कमहरु्को सभंार खिमा

 ्शेिर साना ठुला गरर कररव ११,८२८ वटा पाईप प्रणालीका खानेपानी ष्सकमहरु पणू्वरुपमा सेवा ष््ने गरी  सांचालनमा 
रहकेो तथयाङ्क छि ।  यी  ष्सकमहरु बाट कररव ३९ लाख जनताहरुले आधिारितू सतरको खानेपानी सेवा पाई रहकेा 
छिन ्। यी  ष्सकमहरु बाट ्ीि्वकाल समम सेवा पाई रहनको लाष्ग यसको राम्ो सयाहार सांिार गन्व पनदे हुनछि । सांिार 
िननाले त्तकाल ्षे्खएका सनाष्तना मम्वतहरु गरी हालने, ष्बग्रन सांिावना रहकेा स्ानहरुमा उष्चत रेख्खे पयुा्वउने 
आष्् कृयाकलापहरु प््वछिन ्। यसता कामहरुको लाष्ग पष्न केही न केही बजेटको आवशकता प््वछि । नयनूतम प्रष्त 
िरधिरुी रु. १ हजार िएमा यसता सांिारका काय्वहरु हुन सकने अनमुान गररएको छि । तस ््व, सांिारकाय्वको लाष्ग कररव 
८० करोि रुपैयँा लागने ्षे्खनछि ।

९.२.२ सामान्य मममात गनमा पनदे आयोिनाहरु

 ्शेमा हाल कररव १६,००७ वटा खानेपानी ष्सकमहरु सामानय मम्वत गन्व पनदे खालका छिन ्। यसता सामानय मम्वत 
गन्व पनदे बग्वमा रहकेा अष्धिकाांश खानेपानी ष्सकमहरु बाट जनताले सेवा िने  पाई नै रहकेा हुनछिन । सामानय गन्व पनदे 
कामहरु समयमा नगरेको अवस्ामा िने यसता ष्सकमहरु बाट सेवा नपाउने हुँ्  ैजानेछि , ष्कन िने ष्बग्रने क्रम बढ्् ै
जानेछि । कररव ५२ लाख जनताले उपिोग गरररहकेो खानेपानी ष्सकमहरु सामानय मम्वत गन्व ष्हमाली क्ेत्रमा प्रष्त 
वयष्क् रू. ३५००, पहािमा रु.३००० र तराईमा रु २५०० मात्र लागत लागने अनमुान ग्ा्व पष्न समग्र ्शेको लाष्ग 
रु १४.५ अव्व  लागने ्षे्खनछि । समयमा र सष्ह तररकाले मम्वत सांिार काय्व गन्व सकेको खणिमा ष्य आयोजनाहरुले 
पष्न ष््ि्व काल समम सेवा ष््न सकने छिन ्।

९.२.३ ठुलो मममात गनमा पनदे आयोिनाहरु

 वाष्ढ पष्हरोले पाईप त्ा अनय सांरचनाहरु बगाएको, टैंक आष््मा क्ष्त पगुेको, जसता आयोजनाहरुलाई ठुला मम्वत 
गन्व पनदे आयोजनाको कोटीमा राष्खएको छि । यसता आयोजनाहरुको मम्वत गन्व सामानहरु नै फेन्व पनदे वा ठुलो श्म 
लागने िएको हुा्ं ा केही वष्ढ रकम लागने ् षे्खनछि । यसता आयोजनाहरु बाट जनताले सेवा पष्न पाईरहकेो नहुन सकछि । 
हालको अनिुवको आधिारमा यसता आयोजनाहरुको मम्वत गन्व कष्मतमा पष्न ष्हमाली क्ेत्रमा ७ हजार, पहािी क्ेत्रमा 
६ हजार तराईमा ५ हजार रुपैयाँ प्रष्त वयक्ी लागने ्षे्खएको छि । यस ष्हसावले कररव साँढे ्ईु लाख िरहरुले उपिोग 
गरर रहकेो ४२०४ खानेपानी ष्सकमहरुको मम्वत गन्व कररव ७ अव्व  रुपैयँा लागने ्षे्खनछि ।
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९.२.४ पूनःसथापना गनमा पनदे बस्कमहरु

 अष्सत्तवमा रहकेा खानेपानी ष्सकमहरु मधये ६६६७ वटा ष्सकमहरु पनूःस्ापना नै गन्व पनदे खालका छि न । पनूः 
स्ापना िननाले आयोजनाको अष्धिकाँश िाग ष्बग्रीएको, सेवा क्ेत्र ष्वसतार गनु्व पनदे, पाईपहरु परैु फेन्व पनदे, महूान 
्प गन्व पनदे आष्् जसता काम िएका ष्सकमहरु हुन । यसता पनूः ष्नमा्वण गन्व पनदे िष्नएका आयोजनाहरु बाट 
उपिोक्ाले खासै सेवा पाईरहकेा हुँ् नैन । पाएकै िए पष्न आषँ्शक मात्र पाएका हुन सकछिन । पनूः ष्नमा्वण ग्ा्व नयाँ 
आयोजना ष्नमा्वण ग्ा्व लागने िन्ा केही कम मात्र बजेट लागने हुनछि । हालको अनिुव अनसुार कुनै योजना पनूः 
ष्नमा्वण ग्ा्व प्रष्त वयष्क् मोटामोटी रु. ्ईु ्षे्ख ष्तन हजार लागने गरेको छि । यस ष्हसाबले नेपालमा रहकेा ६६६७ 
खानेपानी ष्सकमहरु पनूःष्नमा्वण गन्व कररव २५ अव्व रुपैंयाँ लागत लागने अनमुान गररएको छि ।

९.२.५ पूनः बनमामाण गनुमा पनदे आयोिनाहरु

 हाल िएका खानेपानी ष्सकमहरु मधये कररव ७.९४% अ्ा्वत ३३३३ वटा सेवा ष््नै नसकने अवस्ामा पगुेका छिन ्। 
अ्तयनत परुाना, िकूमप वा अनय प्राकृष्तक ष्बपष्त्तले ष्बगारेका, महुान पणू्वरुपमा सकेुका, आष्् ष्सकमहरु यस वग्वमा 
परेका छिन ्। यी  आयोजनाहरु बाट उपिोक्ाहरुले कुनै प्रकारको सेवा पाई रहकेा पष्न छैिनन । यसता आयोजना क्ेत्र 
ष्ित्र पनदे िरधिरुीहरु एक प्रकारले सेवा नपाएका िरधिरुी नै हुन । खानेपानी योजना समपनन िएर पष्न कुनै सेवा नपाएका 
यसता कररव २,२५,७२१ िरधिरुीहरुको लाष्ग आधिारितू सतरको खानेपानी सेवा पयुा्वउन ष्तनका ष्सकमहरु पनूः 
ष्नमा्वन नै गन्व पनदे हुनछि । यस काय्वको लाष्ग नयाँ आयोजना बनाउँ्ा जष्त नै रकम लागने हुन सकछि । यस ष्हसाबले 
यी आयोजनाहरुको पनूः ष्नमा्वण गन्व प्रष्त वयष्क् रु १५ हजार ्खेी २५ हजार लागने ्षे्खनछि । यस ष्हसावले ३३३३ 
वटा ष्सकमहरुको पनू ष्नमा्वण गन्व कररव कररव २१ अव्व करोि रुपैयाँ लागने अनमुान गररएको छि ।

 माष्् ष्ववेचना गररए अनसुार हाल नेपालमा सांचालनमा रहकेा ४२ हजार खानेपानी ष्सकमहरु बाट २८,४२,७२१ 
िरधिरुीहरुलाई राम्ो सांग आधिारितूसतरको खानेपानी सेवा सांचालन गन्व कररव १५ अव्व ४ करोि लगानी आवशयक 
हुन आउँछि ।

९.३  सेवा नपुगे्का िनताहरुलाई सेवा पुयामाउने
 तथयाङ्क अनसुार नेपालका कररव ६,६७,७१८ िरधिरुीहरुले आधिारितूसतरको खानेपानी सेवा पष्न पाएका छैिनन ्। ्शे ैिर 

छिररएर रहकेा यी िरधिरुीहरुको यष्कन पष्हचान पष्न हुन सकेको छैिन । त्ाष्प यी िरधिरुीहरुको पष्हचान गरी नयनूतम रुपमा 
आधिारितू सतरको खानेपानी सेवा पयुा्वउने ्ाष्य्तव राजयको रहकेो छि । यस काय्वको लाष्ग के कष्त रकम आवआयक प््वछि, 
ती िरहरुको पष्हचान र सवदेक्ण पष्छि मात्र िनन सष्कनछि। तर कररव १५ ्खेी २५ हजार कै ्रले ष्हसाव ग्ा्व परमपरागत 
खानेपानीका महूानहरु बाट पानी प्रयोग गरररहकेा जनताहरुको ष्हससालाई पाईप प्रणालीकै खानेपानी सेवा पयुा्वउने हो िने ् प 
१३३ अव्व रुपैयाँको आवशयकता पन्व सकछि । 

 यस ष्हसावले अ्तयनत मोटो ष्हसावले हे् ा्व नेपालका सवै िरधिरुीहरुलाई आधिारितूसतरको  खानेपानी सेवा पयुा्वउन वत्वमान 
मलूयमा  १८७ अव्व  रुपैयाँ बजेट लागने अनमुान गररएको छि । 
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सव्छि खानेपानी र उपयकु् सरसफाइ सव्छि जीवनका लाष्ग निइ नहुने आ्ारहरु हुन । आम माष्नसको जनसवासथयमा सधूिार 
लयाउनको लाष्ग सफा ष्पउने पानीको उपलवधिताका सा्ै सफा वातावरण को पष्न उष्त्तकै आवशयकता रहकेो हुनछि । सव्छि ष्पउने 
पानीको सहज उपलवधिता र आधिारितु सरसफाइका सषु्वधिामा जनताको सहज पहुचँ पयुा्वउने नेपाल सरकारको उ्च प्रा्ष्मकतामा 
रहकेो छि । 

सरसफाइ शव् बहु आयाष्मक रहकेो छि । यस ष्ित्र ्पैु्र कुराहरु अटाएकाहहुनछिन । माष्नसहरुको शौचालय सममको पहुचँ, 
ष््साष्पसावको सांकलन ्षे्ख ष्लएर यसको उष्चत वयवस्ापन, फोहरमलैा वयवस्ापन, ढल ष्नकासको वयवस्ा आष्् जसता 
ष्वषयहरु सरसफाइको पररिाषाष्ित्र अटाएका हुनछिन । तर यस प्रष्तवे्नमा सरसफाइ िननाले मानव मलमतु्रको वयवस्ापन मा मात्र 
ष्सष्मत गररएको छि । यसमा पष्न सवस्कर शौचालय सममको पहुचँलाइ मात्र ष्वशषे फोकस गररएको छि ।

केष्ह वष्व पष्हले समम नेपालमा शौचालयको उपलवधिता र प्रयोग ष्नकै ष्नराशाजनक रहकेो ष््यो । उपलवधि त्ायाङ्कहरुको 
आधिारमा िनने हो िने नेपालमा सन ्१९९० समम केवल ६% जनताहरुमा मात्र शौचालयको पहुचँ रहकेो ष््यो । नेपाल सरकारको 
अ्क प्रयासया वावजु्  सन ्२००९ समममा शौचालयको पहुचँ पगुेका जनताहरुको प्रष्तशत कररव ४३% मा ष्सष्मत रहन पगुयो । 
सरकारी त्ा गैरसरकारी सांि सांस्ाहरुको ठुलो प्रयासवाट शौचालय समम जनताको पहुचँ प्रष्तशत ४३% पगुे पष्न शौचालय ष्नमा्वण 
पश्ात प्रयोग गनदेको सांखया ्तयो िन्ा नयनु रहकेो ्षे्खयो वा यस प्रकारको आरोप लाग् ैआयो । सरकारी गैर सरकारी सांिशांस्ाहरुको 
आष् ््वक अनानमा ष्नमा्वण िएका िरायसी शौचालयहरु शौच काय्वको लाष्ग प्रयोग नगरर अनय कामको लाष्ग प्रयोग िइरहकेो िनने 
ष्वष्िनन प्रष्तवे्नहरुले ्खेाउन ुका सा्ै आम जनतावाट गनुासाहरु आइरह्यो । 

यष्ह क्रममा नेपाल सरकारले ष्ब.सां. २०६८ मा नेपालमा सरसफाइ क्ेत्रको सधुिार गन्वको लाष्ग “सरसफाइ गरुू योजना” तयार गरर लाग ु
गररयो ।  सरसफाइको ष्वकासको लाष्ग ष्नष्श्त सांरचनागत वयवस्ा, िरायसी शौचालय ष्नमा्वणमा प्र्तयक् आष् ््वक अनु् ान नष््ने, 
सरसफाइलाइ अष्ियानको रुपमा सांचालन गनदे जसता ष्वशषेता िएको यस सरसफाइ गरुू योजना लाग ुिए पश्ात नेपालमा सरसफाइ 
अ्ा्वत शौचालय ष्नमा्वण काय्वले वयापकता पाएको ्षे्खनछि । गरुु योजनाको मम्व र िावना अनसुार सरसफाइ अष्ियानको पष्हलो 
नष्तजाको रुपमा शौचालयको सांखयालाइ िन्ा  खलुा ष््सा मकू् बष्सत, टोल गाउँ, शहर र ष्जलला लाइ ष्लन ्ाष्लयो । स्ाष्नय 
तहहरु (त्तकाष्लन गा ष्व स वा नगरपाष्लकाहरु) को नेत्ृतवमा सवै सांि सांस्ाहरुको सहिाष्गता ष्नशष्चत गरेर सांचालन गरेको 
अष्ियानको नष्तजा सवरुप खलुा ष््सा मकू् अष्ियानले वयापकाता ष्लन ्ालयो ।

िरायसी शौचालयहरुको ष्नमा्वणको लाष्ग सरसफाइ गरुु योजनाले केष्ह माप्णि पष्न ष्नधिा्वरण गरर ष््एको छि । उ्ाहरणको लाष्ग 

;/;kmfOsf] cj:yf
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यस गरुु योजनाले कुनै पष्न िरायसी शौचालयको जष्मन िन्ा माष््को िाग आ-आफनो ई््छया र ग्छेि अनसुार जनु सकैु प्रकारको 
सामग्री प्रयोग गरेर बनाइए तापष्न कष्मतमा पष्न शौचालयको सलायवको सतह समम। पयान ष्सटको सतह समम स्ाष्य सांरचनाको 
ष्नमा्वण गन्व स्ुझाव ष््एको छि । अ्ा्वत गरुु योजनाले ष्वश् सवासथय सांगठन र यषु्नसेफ को सांयकु् अनगुमन काय्वक्रम (जे. एम.ष्प.) ले 
पररिाष्षत गरेको सधुिाररएको सरसफाइ (चष्प्व) िएको अवस्ामा मात्र शौचालयको पहुचँ पगुेको िनने अ ््वमा ष्लएको छि । सांयकु् 
अनगुमन काय्वक्रम (जे.एम.ष्प.) ले सधुिाररएको सरसफाइ सषु्वधिा (चष्प्व) लाई ्हेाय बमोष्जम वष्ग्वकरण गरेको छि ।

1. फलस वा पानी हाली फलस गरीः

- पाइप वा ढल प्रणालीमा जाने 

- सेष्पटक टैकँमा जाने ।

- खालिे चष्प्वमा जाने 

2. हावा आवत जावत हुनेगरी सधुिाररएको खालिे चष्प्व (ष्ि। आइ.ष्प.) ।

3. सलायव र ढककन सष्हतको खालिे चष्प्व ।

4. कमपोष मल बनाउने चष्प्व (ईकोसान चष्प्व), बायो गयाँस जष्ित चष्प्व ।

१०.१  समग् ्ेश्को सरसफाइ अवसथा
 आ.व. २०७४।७५ को अनत सममको तथयाङ्कहरुको ष्वशे्षण ग्ा्व नेपालका कूल ५३१५४९१ िरधिरुीहरु मधये ९८.३२%  

अ्ा्वत ५२२६३५७ िरधिरुीहरुमा शौचालयको पहुचँ पगुेको ् षे्खनछि । तर हाल ् शेैिर खलुा ष््सा मकु् अष्ियान पणू्व गष्तका 
सा् सांचालन िइ रहकेो हुँ् ा सरसफाइको तथयाङ्क ष्नकै गष्तष्शल िइ ष््एको छि । जस अनसुार यो तथयाङ्कमा पररवत्वन 
िइ सकेको हुन सकछि ।सन ्२००९ मा केवल ४३% नेपाली िरधिरुीहरु मात्र शौचालय रहकेो मा हाल ९८% िन्ा वष्ढ 
िरधिरुीहरुको पहुचँ हुन ुपककै पष्न ष्नकै सखु् कुरा हो । तर पष्न नेपाल सरकारले सन ्२०१७ को अनत समममा नेपालका सवै 
िरधिरुीहरुमा नयनुतम आधिारितु शौचालयको पहुचँ पयुा्वई नेपाल लाई नै खलुा ष््सा मकु् ्शे बनाउने लक्य चाष्ह ँपरूाहुन 
सकेन । अ्झ ैकररव २% िरधिरुीहरु आधिारितु चष्प्वको सषु्वधिा वाट बष््चत रहकेो अवस्ा छि ।

 

ष्चत्र २५ :आधिारितु सरसफाइको सषु्वधिा (% मा)

 नेपालमा बनेका िरायसी शौचालयहरुको प्रकार वारे यष्कन तथयाङ्क िने सांकलन हुन सकेको छैिन । सरसफाइ गरुु योजना 
लाग ुिए पष्छि लाइष्नङ निएका खालिाहरु प्रयोग िएका चष्प्वहरु, ढककन निएका चष्प्वहरु, ष््सा ष्पसावलाई ष्बनाकुनै 
सरुष्क्त सांकलन ्तयसै छिोिेर बनाइएका चष्प्वहरुलाई सरुष्क्त चष्प्वको पररिाषावाट हटाइएको हुनाले ्तयसता चष्प्वहरुलाइ 
चष्प्वको रुपमा गणनानै गररएको छैिन । ्तयसता चष्प्वको प्रयोग गरर रहकेाहरुले पष्न आफनो चष्प्वको सतरोननष्त गरर रहकेाछिन ्।
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 सांखयावारे यष्कन तथयाङ्क निए तापष्न नेपालमा लोकष्प्रय र वष्ढ सांखयामा बनेका वष्प्वहरुको प्रकार यस प्रकार रहकेो छि । 

1. सयायव र ढककन सष्हतको खालिे चष्प्वः नेपालको सरसफाइको ईष्तहासको शरुुवाष्त चरणमा यसता प्रकारका चष्प्वहरु 
को सांखया ष्नकै रहतेापष्न हाल यसता चष्प्वहरुको सांखया ष्नकै कम रहकेो छि । यस प्रकारका चष्प्व प्रयोग कता्वहरुले पष्न 
सतरोननष्तको ष्सलष्सलामा अनय प्रकारका वष्प्वहरुको ष्नमा्वण गरर रहकेा छिन ्। खालिोलाई लाइष्नङ गरेको, माष्् 
सलायव र ढककनको अष्नवाय्व एवां उष्चत प्रयोग गरेको अवस्ामा यसता चष्प्वलाइ पष्न सरुष्क्त चष्प्व माष्नएको छि । 

2. एक खालिे अफसेट चष्प्वः चष्प्विर िन्ा अनय स्ान (नष्जकै) मा एउटा मात्र खालिो खनेर मलमतू्र िणिारण गनदे गरर 
बनाइएका चष्प्व लाई एकखालिे अफसेट चष्प्व िष्नएको छि । यसता चष्प्वहरुमा वाटरष्सल सष्हतको पयानको प्रयोग 
िएको हुनछि िने मलमतू्रलाई पाइपको सहायताले खालिो समम पयुा्वइएको हुनछि । खालिोलाई समानयताया ईटा, 
ढुङ्गा वा ष्समनेटको ररङ्गहरुले लाइष्नङ गररएको हुनछि । एष्कन तथयाङ्क निए पष्न नेपामा पष्छिललो वष्व यसता 
चष्प्वहरुको सांखया उललेखय रहकेो छि । ष्हमाल, पहाि र तराई सवै क्ेत्रमा यस प्रकारको चष्प्व लोकष्प्रय िई रहकेाछिन ।

3. ्ईू खालिे अफसेट चष्प्वः वाटरष्सल पयान सष्हतको चष्प्ववाट ष्नसकेको मलमतू्रलाई सांकलन गन्व चष्प्व नष्जकै 
्ईु वटा खालिाहरु खनेर बनाइएका चष्प्वहरु यस वग्वमा परेकाछिन ् । यसता ्ईु खालिे चष्प्वहरुको ्वुै खालिाहरु 
एकै पटक प्रयोग हुँ् नैन ् । एउटा खालिो िरे पष्छि ्तयस लाई बन् गरेर अकको खालिोको प्रयोग गररनछि र  पष्हलो 
खालिोलाई ष्िकमपोज हुन छिोष्िनछि । पया्वयवाची शव्को रुपमा सलूि शौचालय पष्न िष्नने यस प्रकारको चष्प्व 
मलमतू्र वयवस्ापनका ष्हसावले ष्नकै राम्ा रहकेाछिन ्। पहाि त्ा तराईमा ष्नकै लोकष्प्रय यस प्रकारका चष्प्वहरुको 
सांखयावारे यष्कन तथयाङ्क त छैिन तर पष्छिलला वष्वहरुमा पैसा वचत गनदे धिनुमा यसता चष्प्वको ष्नमा्वणमा कष्म िएको 
महशसु गररएको छि ।

4. सेष्पटक टैकँ मा जोष्िएको चष्प्वः वाटरष्सल पयान सष्हतको चष्प्ववाट ष्नसकेको मलमतू्रलाई सेष्पटक टैकँमा जममा गनदे 
गरर बनाइएका चष्प्वहरु यस वग्वमा रहकेाछिन ्। नेपामा सेष्पटक टैकँो ष्नमा्वण गरर चष्प्व बनाउने क्रमले पष्न वयापकता 
पाउँ् ैगरेको अनिुव गररएकोछि । सेष्पटक टैकँको आकार र साइजको वारेमा एक रुपता िने आउन सकेको छैिन ्। 
प्रयोगकता्वहरुको तलुनामा ष्नकै सानो त्ा कतै ष्नकै ठुलो साइजको सेष्पटक टैकँ बनाइएको पाईनछि । सेष्पटक टैकँको 
प्रयोग तलूना्तमक रुपमा ग्रामीण  क्ेत्रमा िन्ा शहरी क्ेत्रमा वष्ढ ्षे्खनछि ।

5. ड्ाई ईकोसान अ्ा्वत ष््साष्पसाव छुिट्याइएको चष्प्वः सांखयाको ष्हसावले ष्नकै कम िए पष्न ष््सा र ष्पसाव छुिट्याउने 
सषु्वधिा सष्हत ष्नमा्वण िएका ईकोसान चष्प्वहरु पष्न नेपालमा रहकेा छिन ्। यस प्रकारका चष्प्वहरुमा ष््सा र ष्पसावलाई 
अलग अलग सांकलन गररनछि र ष्पसाव लाई ष्सधि ैमलको रुपमा खतेबारीमा प्रयोग गररनछि िने ष््सालाई खरानी 
ष्मसाएर प्रशोधिन गरर सवायल कष्णिट्नरको रुपमा प्रयोग गररनछि । यस प्रकारको चष्प्वमा ष््सालाई सखुखा सांकलन 
गररनछि, समा पानी ष्मसाईन्नै । यस प्रकारका वातावरण मैत्री शोचालयहरुको सांखया नेपालमा हजार िन्ा वष्ढ रहकेो 
अनमुान छि ।

6. वेट ईकोसान चष्प्वः ष््सा ष्पसावलाई छुिट्ा छुिटै् सांकलन गनदे तर ष््सालाई पानीले बगाएर कुनै ष्पट वा टैकँमा जममा 
गनदे बनाइएको चष्प्व लाई वेट ईकोसान नाम ष््इएको छि र यस प्रकारको चष्प्व पष्न नेपालमा उललेखय रुपमा रहकेो छि । 
यस प्रकारको चष्प्वमा सांकलन िएको ष्पसावलाई पष्न मलको रुपमा तरुुनतै प्रयोग गररनछि िने ष््सालाई अनय चष्प्वमा 
जसतै सांकलन र ष्बसज्वन गररनछि । नेपालको ष्बष्िनन स्ानमा यस प्रकारको चष्प्व प्रयोग िई रहकेो ्षे्खनछि तर सांखया 
र प्रयोग वारे यष्कन तथयाङ्क िने प्राप्त छैिन ्।

१०.२  प्ा्ेबश्क रुपमा सरसफाइ्को अवसथा
 चष्प्वको पहुचँको आधिारमा नेपालका सातवटै प्र्शेहरु को ष्स्ष्त रामै् ्षे्खनछि । प्र्शे नां. २ केष्ह पछिािी रहकेो ्षे्खनछि िने 

अनय प्र्शेको अवस्ा उननाइस ष्बस कै रहकेो छि ।

१०.२.१ प््ेश नं. १ ्को सरसफाइ अवसथा

 १४ वटा ष्जललहरु ष्मलेर बनेको यस प्र्शे चष्प्वको पहुचँको आधिारमा रामै् अवस्ामा रहकेो छि । कूल ९९३७३५ 
िरधिरुी रहकेो यस प्र्शेका ९९.५५% िरधिरुीहरुमा आधिारितु सतरको सरसफाइ सषु्वधिा अ्ा्वत शौचालयको पहुचँ 
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पषु्गसकेको ्षे्खनछि । ्झापा र मोरङ्ग ष्जलला वाहके बाकी १२ वटा ष्जललाका शत प्रष्तशत शौचलायको पहुचँ 
पषु्गसकेको छि । बाष्क ्ईु ष्जललामा पष्न शौचालय ष्नमा्वन अष्ियान ष्तव्र रुपमा चष्लरहकेो छि ।

१०.२.२ प््ेश नं २ ्को सरसफाइ अवसथा

 ८ वटा तराईका ष्जललाहरु ष्मलेर बनेको यस प्र्शेमा जनताहरुको शौचालय सममको पहुचँ अनय प्र्शेको तलुनामा 
केष्ह कम ्षे्खनछि । यस प्र्शेका २ ष्जलला सप्तरी र ष्सराहामा मात्र शत प्रष्तशत िरहरुमा शौचालय रहकेो छि बने 
बाष्क ष्जललाका िरधिरुीहरुमा शौचालय ष्नमा्वणको क्रम जारी रहकेो छि । हाल समम यस प्र्शेको समग्र शौचालयको 
पहुचँको अवस्ा कररव ९३.५४% रहकेो छि । प्र्शे ष्ित्रका ९३१३६३ िरहरु मधय ८७२३९० िरहरुमा कुनै न कुनै 
प्रकारको शौचालय बष्न सकेको छि ।

 यस प्र्शेमा हालको शौचालयको अवस्ा अनय प्र्शेको तलुनामा केष्ह कम लागे पष्न यस प्र्शेमा गत केष्ह 
वष्वको प्रगष्त ्रे उ्तसाहजनक रहकेो ्षे्खनछि । सन ् २०१० को तथयाङ्क अनसुार यस प्र्सेमा केवल २०% 
िरधिरुीहरुमा मात्र शौचालय रहकेो ष््यो । अ्तयनत बाकलो जनिन्तव र खलुा ष््सा गनदे प्रचलनले सामाष्जक मानयता 
समते पाईरहकेो यस प्र्शेमा सरसफाइ अष्ियान पष्न अनय प्र्शेको तलूनामा ष्नकै ष्ढलो मात्र शरुु िएको ष््यो । 
यस पषृ्ठिषु्ममा हाल रहकेो ९३.५४% िरहरुमा शौचालय रहकेो अवस्ा ष्नकै सनतोषजनक हो । तर राष्ट्रिय लक्य 
अनसुार शत प्रष्तशत िरहरुमा शौचालय पयुा्वइन नसकन ु्खु् त छँि्छैि ।

१०.२.३ प््ेश नं ३ ्को सरसफाइ अवसथा

 सांष्िय राजधिानी काठमाणिौ समते समेष्टएको यस प्र्शेको सरसफाइ अवस्ा प्र्शे नां.२ को िन्ा केष्ह राम्ो 
्षे्खए तापष्न अनय प्र्शेको तलूनामा कमजोर नै रहकेो छि । समपणू्व रुपमा पहािी र ष्ित्री मधिशे रहकेो यस प्र्शेमा 
केवल ९८.९८% िरहरुमा शौचालय रहकेो तथयाङ्क छि । १३ वटा ष्जललाहरु मधय ९ वटा ष्जललाका शतप्रष्तशत 
िरहरुमा शौचालयको पहुचँ छि िने बाष्क ४ वटा ष्जललाका केष्ह िरहरुमा शौचालय बनन बाष्क रहकेो ्षे्खनछि । 

 यस प्र्शेको शौचालय ष्नमा्वणको गष्तलाई ष्ब.सां. २०७२ सालको महा िकुमपले ठुलो धिकका ष््एको ्षे्खनछि । 
उक् िकुमप वाट अ्तयनत प्रिाष्वत अष्धिकाांस ष्जललाहरु यसै प्र्शे अनतग्वत प््वछि । यस प्र्शेका बाष्क कररव १% 
िरहरुमा शौचालय िनने क्रमले ष्तव्रता पाइ रहकेोछि र ष्नकट िष्वट्यमा नै शत प्रष्तशत िरहरुमा शौचालय सषु्वधिा 
पगुने समिावना रहकेो छि ।

१०.२.४ प््ेश नं. ४, गणड्की प््ेश ्को सरसफाइ अवसथा

 ११ ष्जलला समषे्टएर बनेको यस गणिकी प्र्शेका समपणू्व ५१७९५९ िरहरुमा शौचालयको पहुचँ पगुेको ्षे्खनछि । 
शतप्रष्तशत िरहरुमा शौचालय पगुेको यो पष्हलो प्र्शे हो । नेपालकै सविन्ा पष्हलो खलुा ष््सा मकू् ष्जलला 
कासकी समते रहकेो यस प्र्शेमा सरसफाइको अवस्ा अनय प्र्शेको तलुनामा ष्नकै राम्ो रहकेो छि । 

१०.२.५ प््ेश नं. ५ ्को सरसफाइ अवसथा

 ५ वटा तराई का ष्जललाहरु समते १२वटा ष्जलहरु समटेेर बनेको यस प्र्शेको समग्र िरहरु मधय ९९.४२% िरहरुमा 
शौचालयको पहुचँ पषु्ग सकेको छि । १२ मधय कष्पलवसत ुष्जललामा कररव ६४०० िरहरुमा शौचालय बनन बाष्क 
छि िने अनय िरहरुमा बष्न सकेको छि । बाँके बष्््वया कष्पलवसत ुजसता सरसफाइको ष्हसावले ष्नकै पछिािी परेका 
ष्जललाहरु समते रहकेो यस प्र्शेले पष्छिलला केष्ह वष्वहरुमा गरेको प्रगष्त उललेखष्नय रहकेो छि । 

१०.२.६ प््ेश नं. ६, ्कणामाली प््ेश्को सरसफाइ अवसथा

 नेपालको सवै िन्ा ्िु्वम माष्नएको यस कणा्वली प्र्शे सरसफाइ अ्ा्वत शौचालयको पहुचँको आधिारमा ष्नकै 
ष्वकष्सत छि । हुमला, जमुला, िोलपा, मगु ुजसता अ्तयनत ष्वकट ष्हमाली ष्जललाहरु समावेश िएको यस प्र्शेका 
समपणू्व २७५३५८ िरहरुमा आधिारितु सतरको शौचालयको सषु्वधिा पगुेको छि । सवै िन्ा पछिािी बनेको रुकुम 
पष्श्म ष्जलला समते १० ष्जलला समावेश यस प्र्शेका १० वटै ष्जललाहरु खलुा ष््सा मकू् िोषणा समते िइ 
सकेका छिन ्।
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१०.२.७ प््ेश नं. ७, सू् ुर पबचिम प््ेश्को सरसफाइ अवसथा

 त्तकाष्लन सू् रुपष्श्म ष्वकास क्ेत्रका ९ वटा ष्जललाहरु ष्मलेर बनेको यस प्र्शेका सवै ष्जललाहरुका समपणू्व 
िरहरुमा शौचालयको सषु्वधिा पषु्गसकेको छि । प्र्शे ष्ित्रका सवै नौ वटा ष्जललाहरुका समपणू्व । िहरुमा शौचालय 
बनेर यस प्र्शेका सवै ष्जललाहरुलाइखलुा ष््सा मकू् ष्जलला िोषणा समते िइ सकेका छिन ्।

१०.३  खुला ब्सा मूक्त अबभयान
 सरसफाइ गरुु योजना २०६८ लाग ुिए पष्छि नेपालमा खलुा ष््सा मकू् अष्ियान ले वयापकता पाउन ् ालयो । पष्हले सरसफाइ 

लाई काय्वक्रम वा आयोजनामा ष्सष्मत गराईएको ष््यो िने गरुु योजान लाग ुिए पष्छि यस लाई अष्ियानको रुपमा ष्लन 
्ाष्लयो । समू् ायमा केष्ह वयष्क्ले मात्र शौचालय बनाई प्रयोग ग्ा्व ्तयसको फाई्ा समु् ायले ष्लन सक्नै । शौचालयको 
फाई्ा ष्लन समपणू्व समु् ायले नै शौचालय बनाई ष््साष्पसावलाई सरुष्क्त वयवस्ापन गन्व पछि्व िनने िावनाको ष्वकास हुन 
्ालयो । फलसवरुप अष्ियान अनतग्वत ष्नमा्वण िएका शौचालयको सःखया होईन सवैिरधिरुीले शौचालय बनाई प्रयोग िएको 
समु् ाय, टोल, वष्सत आष््को गणना हुन ्ालयो । समु् ायका सवै िरधिरुीले शौचालय ष्नमा्वण गरर प्रयोग गरेको पकका िए 
पष्छि सो समु् ायलाई खलुा ष््सा निएको समु् ाय िन् ै‘खलुा ष््सा मकू् क्ेत्र’ िष्न िोषणा गन्व ्ाष्लयो । यो अष्ियानले 
क्रमाश वयापकता ष्लँ् ैजाँ्ा आफनो टोल, विा, गा.ष्व.स. वा नगर पाष्लका र अनततः ष्जलला लाई नै खलुा ष््सा मकु् 
ष्जलला िष्न िोषणा गनदे क्रम वढ्् ैगयो । खलुा ष््सा मकू् समु् ाय, गा.ष्व.स. त्ा ष्जलला िोषणा गनु्व लाई जनताहरुले 
आफनो ईजजत र गौरवको रुपमा प्रसततु गन्व ्ाले । यसरर खलुा ष््सा मकू् अष्ियान एक सामाष्जक अष्ियानको रुपमा अष्ि 
वढ्न ्ालयो र यो क्रम हाल समम पष्न य्ावत रहकेो छि ।

 नेपालको सरसफाइ ईष्तहासमा कासकी ष्जलला सविन्ा पष्हलो खलुा ष््सा मकू् ष्जललाको रुपमा ्ज्व बएको छि । ्तयस 
पष्छि ष्चतवन र तनहु ँक्रमशः ्ोस्ो र तेश्ो खलुा ष््सा मकु् ष्जललाका रुपमा िोष्षत िए। स्ाष्नय तहको विा, ्षे्ख खलुा 
ष््सा मकू् िोषणा गनदे क्रम स्ाष्नय तह र ष्जललामा गएर टुांष्गने गरेको छि । आ.व. २०७४।७५ को अनत समममा नेपालका 
७७ मधये ६० ष्जलला ष्वष्धिवत रुपमा खलुा ष््सा मकू् ष्जलला िोषणा िइ सकेका छिन । यसै गरर ३ ष्जललामा शतप्रष्तशत 
िरहरुमा शौचालय ष्नमा्वन समपनन िई खलुा ष््सा मकू् िोषणा गनदे प्रकृयामा छिन ्िने बाष्क ष्जललामा उ्तसाहजनक रुपमा 
अष्ियान सांचालन िई रहकेो छि । 

 नेपालका ७ वटा प्र्शेहरु मधये प्र्शे नां. ४,६ र ७ का समपणू्व ष्जललाहरु खलुा ष््सा मकू् ष्जलला िोष्षत िई सकेका छिन । 
प्र्शे नां. १ का १४ मधये १० ष्जलला, प्र्शे नां. २ का ८ मधये २ ष्जलला, प्र्शे नां. ३ का १३ मधये ८ ष्जलला र प्र्शे नां. ५ 
का १२ मधये १० ष्जलला खलुा ष््सा मकू् िोषणा िई सकेको छि । नेपालका बाष्क ष्जललाहरु पष्न ष्नकट िष्वट्यम ैखलुा 
ष््सा मकु् िोषणा गनदे लक् सष्हत अष्ियानमा होष्मएको छि ।

१०.४  ससंथागत शौिालयहरु ्को अवसथा
 िरायसी शौचालयको सा्सा्ै समाजमा सांस्ागत शौचालयहरुको पष्न ्तयष्तकै आवशयकता रहकेो हुनछि ।  ष्वद्ालय, 

काया्वलय, ष्सनेमाहल, वयापाररक िवन आष््मा रहकेो शौचालयलाई सांस्ागत शौचालय िष्न पररिाष्षत गररएको छि । 
सरसफाइ गरुु योजना २०६८ अनसुार कुनै पष्न समु् ाय, टोल आष्् खलुा ष््सा मकू् िोष्षत हुनको लाष्ग ्तयस क्ेत्रमा रहकेा 
समपणू्व सांि सांस्ाहरुमा पष्न उपयकु् प्रकारको सवस्कर शौचालय हुन आवशयक छि । नेपालका गा.ष्व.स. वा नगरपाष्लकाहरु 
लाई खलुा ष््सा मकू् िोषणागनु्व पवू्व अनगुमन ग्ा्व सांस्ागत शौचालयहरुको पष्न अनगुमन गररएको हुनछि । सवै सांि 
सांस्ाहरुमा शौचालय रहकेो ष्नष्श्तता िए पष्छि मात्र उक् समु् ाय, टोल वा स्ाष्नय तह लाई खलुा ष््सा मकू् िोषणा गन्व 
अनमुष्त ष््ने गररनछि । तर, सांस्ागत शौचालयहरुको यष्कन तथयाङ्क िने उपलवधि छैिन ।

१०.५  बवद्ालयहरुमा शौिालय्को अवसथा
 नेपालको पररपे्रक्मा ष्वद्ालय एक असाधय मह्तवपणू्व साव्वजष्नक सांस्ा हो । नेपालको धिरैे ििुागमा फैष्लएको र सवैको 

सरोकार रहकेो यस सांस्ामा उपयकु् प्रकारको र उपयकु् सांखयामा शौचालयहुन ु ष्नतानत आवशयक रहकेो छि । शषै्क्क 
वष्व २०१५।१६ को उपलवधि तथयाङ्कको आधिारमा नेपालमा जममा २९१३३ साव्वजष्नक ष्वद्ालयरहकेो छि । िएका 
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ष्वद्ालय मधये कररव ८१.६४% अ्ा्वत २३७८४ वटा ष्वद्ालयहरुमा मात्र शौचालयको सषु्वधिा रेहको छि । प्राप्त तथयाङ्क 
अनसुार २३७८४ वटा ष्वद्ालयहरुमा गरर जममा ९२७५१ वटा शौचालयका ईकाइहरु रहकेा छिन ् । जस अनसुार प्रष्त 
ष्वद्ालय ३.९ वटा शौचालय ईकाइ रहकेाछिन ्। ष्वद्ालयको यस तथयाङ्क अनसुार प्रष्त ६८ ष्वद्ाष् ््व एक शौचालय ईकाइ 
प््वछि । शौचालय िएका ष्वद्ालयहरु मधये कररव ८४.५% ष्वद्ालयहरुमा बाष्लकाहरुको लाष्ग छुिटै् शौचालयको वयवस्ा 
गररएको छि । यसै गरर कररव ६५.३% ष्वद्ालयहरुमा ष्शक्कहरुको लाष्ग छुिटै् शौचालयको वयवस्ा रहकेो छि । 

१०.५.१ भौगोबल्क के्षत् अनुसार बवद्ालय शौिालय्को अवसथा

 नेपालमा हाल रहकेा ष्वद्ालय मधये ४०२५ वटा ष्वद्ालय ष्हमाली क्ेत्रमा रहकेा छिन िने १६५९१ वटा ष्वद्ालय 
पहािमा अवष्स्त छिन ्। बाकी ८५१७ वटा ष्वद्ालयहरु तराई क्ेत्रमा रहकेा छिन ्। ष्हमाली क्त्रमा हकेा ७२.६९% 
ष्वद्ालयहरुमा मात्र शौचालयको सषु्वधिा रहकेो छि िने यो प्रष्तशत पहािी क्ेत्रमा ७७.८९ रहकेो छि । तराई क्ेत्रमा 
कररव ९३.१५% ष्वद्ालयहरुमा शौचालयको सषु्वधिा रहकेो छि । तर उष्ललष्खत ष्तन वटै िौहोष्लक प्र्शेहरुमा 
रहकेा ष्वद्ालयहरुमा ष्वद्ाष् ््व शौचालयको अनपुात ष्नकै धिरैे छि। शौचालयनै निएका ष्वद्ालयहरुमा शौचालय 
ष्नमा्वण गनु्व त छँि्छैि, िएका ष्वद्ालयहरुमा पष्न शौचालयको सांखया वढाउन ुपनदे वाधयता छि । सामानयतया २५ ् षे्ख 
३० ष्वद्ाष्््वको लाष्ग एक शौचालय ईकाइ रहन ुपनदे प्रचलन रहकेो छि ।

 नेपालका कररव २०% ष्वद्ालयहरुमा कुनै प्रकारको शौचालय सषु्वधिा उपलवधि िएको ्षे्खन्नै िने शौचालय 
उपलवधि िएका अष्धिकाांश ष्वद्ालयहरुमा ष्वद्ाष् ््वको अनपुातमा शौचालय ईकाइ कम रहकेा छिन । पानीको पया्वप्त 
वयवस्ा नहुनाले शौचालयको सांचालन र सरसफाइमा समसया एक ठुलो चनुौष्तको रुपमा रहकेो छि । पहािी र 
ष्हमाली क्ेत्रका अष्धिकाांश ष्वद्ालयहरु अगलो स्ान मा बनाइएको पाइनछि, जहाँ पानीको पया्वप्त वयवस्ा गन्व सव्व्ा 
कष्ठन रहकेो छि ।

१०.६  सावमािबन्क शौिालयहरु ्को अवसथा
 खलुा ष््सा मकू् अष्ियान शरुु िए पष्छि नेपालमा साव्वजष्नक शौचालयहरुको मागमा वयापक वषृ्ध् िएको ्षे्खनछि । मठ 

मष्न्र, बजार क्ेत्र, बस पाक्व , राजमाग्व हरु आष््मा सारवजष्नक शौचालयको आवशयकता प््वछि । नेपालमा कष्त वटा 
साव्वजष्नक शौचालयहरु रहकेा छिन र ष्तन को अवस्ा कसतो रहकेो छि िने यष्कन तथयाङ्क कतै पष्न उपलवधि छैिन ् । 
नेपालको प्रचष्लत काननू अनसुार साव्वजष्नक शौचालयहरुको ष्नमा्वण त्ा वयवस्ापन गनदे ष्जममा स्ाष्नय ष्नकायहरुको 
हो । केष्ह स्ाष्नय ष्नकायहरु यस क्ेत्रमा लाष्ग रहकेा पष्न छिन ्। तर ष्नधि्वकक सांग िनन सष्कने अवस्ा के छि िने स्ाष्नय 
ष्नकायहरुले बनाएका र सांचालनमा लयाएका साव्वजष्नक शौचालयहरु जनताहरुको माग अनसुार पया्वप्त चाष्हां छैिनन ्।

 तथयाङ्कगत ष्ववरण उपलवधि निए तापष्न हाल िएका साव्वजष्नक शौचालयहरुको सेवा सतर पष्न सनतोष जनक रहकेो 
्षे्खन्नै । पानीको पया्वप्त वयवस्ा नहुन,ु सरसफाइमा उष्चत धयान नष््न ु आष्् साव्वजष्नक शौचालय वयवस्ापनका 
हालका सा्झा समसयाहरु हुन ्।

 हाल नेपालका उललेखय सांखयामा सरकारी र गैर सरकारी सांिसांस्ाहरु साव्वजष्नक शौचालय ष्नमा्वणमा जषु्टरहकेाछिन ।
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११.१  बनिोड
1. नेपालमा हाल समम ८७.८८% जनताहरुले आधिारितुसतरको खानेपानी प्रणालीको सेवा पाईरहकेा छिन िने कररव 

१९% जनताले प्रशोष्धित खानेपानी सेवाको लाि पाइरहकेाछिन ्। आधिारितु खानेपानी प्रणालीले समते आधिारितु 
सतरको सेवा ष््एको नष््एको पत्ता लाउन िने आगामी तथयाांकहरुमा ष्िनन मानकहरुको स्ापना गनु्वपनदे ्षे्खएको 
छि ।

2. कररव ४३ हजार साना ठुला खानेपानी ष्सकमहरुको मधयम वाट ्शेका कररव ५१.६९% जनताहरुले पाइप प्रणाली 
वाट आधिारितु सतरको खानेपानी प्रणालीको पहुचँमा रहकेा छिन ्।

3. पाइप प्रणालीको खानेपानी सेवा उपिोग गनदे मधय कररव ३०.५५% ले ष्नजी धिाराको माधयम वाट र बाष्क ६९.४५% 
ले साव्वजष्नक धिाराहरुको माधयम वाट पानी पाई रहकेा छिन ् ।

4. नेपालका कूल जनता मधय ३३.३८% जनता सयालो ट्यवुवेल लगाएतका िषु्मगत पानीमा आष्श्त छिन ्।

5. हाल समम पष्न १२.१२% िरधिरुीहरुमा आधिारितु सतरको खानेपानी सेवा पष्न पगुेको छैिन ्।

6. समपनन िएका खानेपानी ष्सकमहरु मधय पष्न २८.१४% ष्सकमहरु मात्र पणू्वरुपले सांचालनमा छिन ्। कररव ३८% 
ष्सकमहरुमा सामानय मम्वतको आवशयकता ्षे्खनछि िने १०% ष्सकमहरुमा ठुला मम्वत गन्व पनदे ्षे्खनछि । समपनन 
िएका ष्सकमहरु मधय पनूःस्ापनानै गनु्व पनदे र पनूःष्नमा्वणनै गन्व पनदे ष्सकमहरुको ष्हससा क्रमश १५.८६% ७.९३% 
रहकेो छि ।

7. ९८.३२% िरहरुमा शौचालय रहकेो छि । हाल समम इइ वटा गाउँपाष्लका, इइ वटा नगरपाष्लका, इइ वटा 
उपमहानगरपाष्लका र इइ वटा महानगरपाष्लका सष्हत इइ वटा ष्जललाहरु खलुा ष््सामकू् िोषणा िई सकेका छिन ्।

११.२  सझुावहरु
1. कुनैपष्न क्ेत्रको ष्वकास गन्वको लाष्ग सष्ह योजना ष्नकै मह्तवपणू्व हुनछि िने सष्ह योजनाको लाष्ग सष्ह तथयाङ्क 

र सोचको मह्तवपणू्व िषु्मका रहकेो हुनछि । खानेपानी त्ा सरसफाइ क्ेत्रको समयानकुुल ष्वकास गन्वको लाष्ग सष्ह 
सचूना र तथयाङ्क अ्तयावशयक हुनछि र यसको लाष्ग ्प काम गन्व अष्त जरुरी ्षे्खनछि ।
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2. ्शे सांष्ियतामा प्रवेश गररसकेको अवस्ामा यस क्ेत्रको सचूना र तथयाङ्क प्रा्षे्शक र अ्झ स्ाष्नय तह वाटनै 
ष्लने र राखने प्र्ाको शरुु गन्व जरुरी ्षे्खनछि ।

3. खानेपानी प्रणालीहरुको वष्ग्वकरण र ष्वष्शष्ष्ठकरण वत्वमान पररपेक्मा आवशयक ्षे्खएको छि । सांचालन ,मम्वत र 
समिारमा ष्वष्िनन सरकारका तहहरु कृयाष्शल हुने हुँ् ा सो वष्ग्वकरण मह्तवपणु्व हुने ् षे्खनछि। सा्ै आगामी वष्वहरुमा 
जष्टल प्रकृतीका खानेपानी त्ा सरसफाइ आयोजनाहरु सांचालन हुने हुँ् ा सेवा प्र्ायक हरु को प्रकार छुिट्याउन 
समते तथयाांक आवशयक हुने ्षे्खनछि।

4. ष््गो ष्वकास लक् (Sustainable Development Goal, SDG) हाष्सल गन्व खानेपानी त्ा सरसफाइ 
क्ेत्रको तथयाङ्कहरु पष्न सोष्ह बमोष्जम सांकलन गररन ुपछि्व । यसको लाष्ग हालको तथयाङ्क सांकलनको ्ायरा र 
ष्वष्धिमा समायानकुुल पररवत्वन गन्व जरुरी छि ।

5. खानेपानी सषु्वधिाको उपलवधिता वारे खानेपानीको तथयाङ्क राख्ा खानेपानी उपलवधि गररने माधयम, खानेपानीको 
गणुसतर, सेवासतर आष््को पष्न सचूना वा तथयाङ्क राखने ववस्ाको शरुु हुन जरुरी छि ।

6. खानेपानी प्रशोधिन केनरि र यसको सांचालन गष्तष्वष्धि वारे पष्न य्ेष सचूना र तथयाङ्कको आवशयकता रहकेो हुँ् ा 
यस ष्वषयमा पष्न सचूना सांकलन गररन ुपछि्व ।

7. सचूना त्ा तथयाङ्क सांकलनमा स्ाष्नय तहको सहिाष्गता अष्नवाय्व गन्व जरुरी छि । खानेपानी त्ा ढल वयवस्ापन 
ष्विाग जसता केनरिीय ष्नकायले यस काय्वको सहष्जकरण गनदे गरर काय्वक्रम तय गनु्व उपयकु् हुनेछि ।

8. सचूना  र तथयाङ्कमा एकरुपता लयाउनको लाष्ग स्ाष्नय, प्र्शे र केनरिीय तहमा समनवय हुन जरुरी छि, यसको लाष्ग 
एकै प्रकारको ष्वष्धि वा सफटवयरको प्रयोग गनु्व अष्नवाय्व रहनछि ।

9. सरसफाइको तथयाङ्क र सचूना सांकलनमा पष्न केष्ह पररमाज्वन गन्व जरुरी छि । ष््गो ष्वकास लक् परूा गन्व पष्न 
तथयाङ्क सांकलन ष्वष्धिमा पररमाज्वन जरुरी छि । िरायसी शौचालयको मात्र तथयाङ्क नराष्ख, साव्वजष्नक शौचालय, 
सांस्ागत शौचालय वारे पष्न तथयाङ्क ष्लन जरुरी छि ।

10. नेपालमा ढल प्रणाली, ढल प्रशोधिन प्रणाली आष्् वारे तथयाङ्क राष्खएको ्षे्खन्नै । आगामी ष््न मा यस वारे 
पष्न तथयाङ्क सांकलन हुन जरुरी ्षे्खनछि ।

11. ष््गो ष्वकास लक् परुा गन्व आधिारितु सतरको सरसफाइ सषु्वधिाले नपगुने र सरुष्क्त वयवस्ापन गररएको सरसफाइ 
चाष्हने िएको हुँ् ा सोष्ह अनरुुपको तथयाङ्क सांकलन हुन जरुरी ्षे्खनछि ।

12. खानेपानी त्ा सरसफाइ क्ेत्रको सचूना र तथयाङ्क सव्वसाधिारणले त्तकालै पाउने वयवस्ासष्हतको ष्वष्धि ष्वकास 
गनु्व जरुरी ्षे्खनछि ।


