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कायाकारी साराशं  

आयोजनाको पररचय 

सहरी खानेपानी  नीततले तनिाारण गरे अनरुुप सामान्य व्यवटथामा उपभोक्ता संटथाले कुल लागतको कम्तीमा ३० 
प्रततशत र नेपाल सरकारले ७० प्रततशत पूूँजीगत लगानी गने व्यवटथा रहेको छ । उपभोक्ता संटथाले लगानी 
गने ३० प्रततशत मध्ये आयोजना कायाान्वयन अगावै कम्तीमा पतन पाूँच प्रततशत लगानी र थप पाूँच प्रततशत 
लगानी कायाान्वयन चरणमा नगदमा जम्मा गनुापने र वाूँकी २० प्रततशत लगानी श्रम वा नगदमा गनुा पने 
व्यवटथा रहेको छ । लाभग्राही वगा अतत गरीि (Ultra Poor) भएको ष्ट्रवशेष अवटथामा उपभोक्ता संटथाले कुल 
लागतको कस्म्तमा २५ प्रततशत र नेपाल सरकारले ७५ प्रततशत पूूँजीगत लगानी गरेको छ। उपभोक्ता संटथाले 
लगानी गने २५ प्रततशत मध्ये आयोजना कायाान्वयन अगावै कम्तीमा पतन १.५ प्रततशत लगानी र थप १.५ 
प्रततशत लगानी कायाान्वयन चरणमा नगदमा जम्मा गनुापने र वाूँकी २२ प्रततशत लगानी श्रम वा नगदमा गनुापने 
गरी यो आयोजनाको प्रारुप तयार गररएको छ । दातसंृटथाको सहयोगमा मार तनभार रहने सोचलाई अन्त्य गरी 
छनौि भएका आयोजनाका लातग नेपाल सरकारिाि िजेि ष्ट्रवतनयोजन हनुे र सहलगानी वा लगानी उठ्तीको 
अविारणामाफा त समग्र खानेपानी तथा सरसफाईको गणुटतरीय सेवाको उस्चत व्यवटथा गनेगरी आयोजना सञ्चालनको 
व्यवटथा गररएको छ ।  

आयोजनाको उद्दशे्य 

 

सहलगानी आयोजनाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई आिारभतू टतरसम्म मार सीतमत नराखी जीवनयापनमा 
आएको पररवतान सापेक्ष उपभोक्तालाई तछिोछररतो रुपमा सरुस्क्षत, ष्ट्रवश्वसनीय, पयााप्त र द्वदगो सेवा उपलव्ि 
गराई जीवनटतर उकाटन िेवा पयुााउन ेमूल उद्देश्य राखेको छ । आयोजनाका अन्य उद्देश्यहरु तनम्न िमोस्जम 
छन:् 

 आयोजनामा सहभागी आयोजनाका उपभोक्ता संटथाका पदातिकारी र कमाचारीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता र 
दक्षता वृद्धी गरी व्यवसाष्ट्रयक ढंगले द्वदगो तथा आत्मतनभार सेवा संचालन गना सहयोग गने ।  

 खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको क्षेर तथा टतर वृष्ट्रद्ध र व्यवटथापनमा सामदुाष्ट्रयक तथा तनजी क्षेरको 
संलग्नता एवं लगानीको वातावरण तथा अवसर शृ्रजना गना उपभोक्ता संटथालाई सहयोग गने ।  

 टवटथ जीवनयापनमा खानेपानीको गणुटतर र सरसफाइको महत्विारे उपभोक्ताहरुको चेतना अतभवृष्ट्रद्ध गरी 
जागरुक िनाउने ।  

 खानेपानीको गणुटतर कायम राख्न खानेपानी सरुक्षा योजना (Water Safety Plan) कायाान्वयन गने ।  
 

 मूल्याङ्कनको उद्दशे्य 
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 यस आन्तररक मूल्याङ्कनको सामान्य (General) उद्देश्य सहलगानी आयोजनाहरुको कायासम्पादनटतर, 
सान्दतभाकता, प्रभावकारीता, कायादक्षता, प्रभाव र दीगोपनाको लेखाजोखा गनुा रहेको छ ।  
 यस कायाक्रमका ष्ट्रवस्शष्ट उद्दशे्यहरु तनम्नानसुार छन:् 
 यस आयोजनाले तलएको उद्देश्य अनरुुप कायाक्रमहरुको छनौि, कायाप्रष्ट्रक्रया, उपयकु्तता र समग्र 

कायासम्पादनको लेखाजोखा गने ।  
 आयोजना कायाान्वयन भएका के्षरमा उपभोक्ताको पहुूँच, प्रयोग, सन्तषु्ट्रष्ट र समावेस्शताको िारेमा मूल्याङ्कन 

गने ।  
 आयोजनाको द्वदगोपनाको अध्ययन गने ।  
 आयोजना कायाान्वयनिाि खानेपानी सेवा सषु्ट्रविाको ष्ट्रवटतार भई जनताको जीवनटतरमा आएको तत्कातलन 

असरको मूल्याङ्कन गने ।  

मूल्याङ्कन ष्ट्रवति 

यो आयोजनाको मूल्याङ्कनको लातग प्राथतमक तथ्याङ्क संकलन ष्ट्रवति र द्वितीय तथ्याङ्क संकलन ष्ट्रवति माफा त सूचना 
तथा तथ्याङ्क संकलन गरी संकतलत सूचनालाई कायासम्पादन, सान्दतभाकता, प्रभावकाररता, कायादक्षता, प्रभाव र 
द्वदगोपना गरी ष्ट्रवतभन्न ६ विा सूचकहरुमा टतरीकरण गरी मूल्याङ्कन गररएको छ । प्राथतमक तथ्याङ्क संकलन 
ष्ट्रवति अन्तगात सेवा प्रदायक तनकायसंग अन्तवााताा, लस्क्षत समूह छलफल, जातनफकार अन्तवााताा र प्रत्यक्ष 
टथलगत अवलोकन ष्ट्रवति अवलम्िन गररएको तथयो भने द्वितीय तथ्याङ्क संकलन ष्ट्रवति अन्तगात खानेपानी तथा 
सरसफाइ तितभजन कायाालय, खानेपानी तथा ढल तनकास ष्ट्रवभाग र खानेपानी तथा सरसफाई मन्रालयिाि प्राप्त 
दटतावेजहरु, उपभोक्ता सतमततिाि प्राप्त वाष्ट्रषाक प्रततवेदन, वेिसाइिहरु, नेपालको संष्ट्रविान, द्वदगो ष्ट्रवकास लक्ष्य, 
खानेपानी तथा सरसफाईसंग सम्िस्न्ित ष्ट्रवतभन्न राष्ट्रिय नीततहरु, चौिौं योजना (आतथाक वषा २०७३/७४-
२०७५/७६), आतथाक वषा २०७४/७५ को िजेि िक्तव्य आद्वद दटतावेजहरु अध्ययन गररएको तथयो ।  

मूल्याङ्कनको नततजा 

यो आयोजनाको मूल्याङ्कनिाि प्राप्त नततजालाई देहायको ६ विा सूचकहरुमा टतरीकरण गरी प्रटततु गररएको 
छ ।  

क) कायासम्पादन 

उपभोक्ताहरुको माग र सम्भाव्यताको आिारमा आयोजना छनौि हनुे गरेको र आयोजनाको ष्ट्रवटततृ आयोजना 
प्रततवेदन (Detailed Project Report- DPR) र कायायोजना तयार गरी आयोजना सञ्चालन हनुे गरेको छ । 
आयोजनाको समग्र लक्ष्य र प्रगततलाई ष्ट्रवश्लषेण गदाा कायाान्वयनको प्रथम चरणको प्रगतत १०० प्रततशत 
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रहेको देस्खएको छ भन ेदोस्रो चरण-१ को प्रगतत ८५ प्रततशत र चरण-२ को ५० प्रततशत रहेको देस्खएको 
छ । समग्रमा आयोजनाको कायासम्पादन टतर उत्तममा ख) वगीकरण गररएको छ ।  

ख) सान्दतभाकता 
खानेपानीसंग सम्िस्न्ित राष्ट्रिय नीततहरु द्वदगो ष्ट्रवकास लक्ष्य-६ संग प्रत्यक्ष सम्िस्न्ित रहेको छ । 
उपभोक्ताको माग र आवश्यकताको आिारमा आयोजना छनौि हनु ेगरेको देस्खएको र आयोजना भौगोतलक  
र जनसांस्ययक दृष्ट्रष्टिाि उपयकु्त देस्खएको छ । साथै आयोजना तनमााण र संचालनको लातग संटथागत 
व्यवटथा भएको र उपभोक्ता सतमततको गठन लैंतगक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण मागादशान-
२०७० को प्राविान अनरुुप हनुे गरेको छ । समग्रमा आयोजनाको सान्दतभाकताको टतर अतत सान्दतभाकमा 
क) वगीकरण गररएको छ ।  

ग) प्रभावकाररता 
सम्पूणा आयोजनाहरु सम्भाव्यता अध्ययन पश्चात DPR तजुामा गरी सञ्चालन गररने गरेको तर DPR मा 
वातावरणीय पक्षलाई त्यती ध्यान नद्वदइएको पाईएको छ । साथै आयोजना कायाान्वयनमा उपभोक्ताहरु 
सन्तषु्टीको िारेमा स्जज्ञासा रायदा ४२ प्रततशत अत्यन्त सन्तषु्ट र ३३ प्रततशत सन्तषु्ट देस्खएका छन । 
आयोजनालाई अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गना उपभोक्ताहरुलाई प्राष्ट्रवतिक र व्यवटथापकीय तातलमको 
आवश्यकता रहेको देस्खएको छ । समग्रमा आयोजनाको प्रभावकाररता टतर प्रभावकारीमा ख) वगीकरण 
गररएको छ ।  

घ) कायादक्षता 
सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना कायाान्वयन तनदेस्शका, २०७२ (दोस्रो संशोिन-
२०७४) का ष्ट्रवति तथा प्राविान अनरुुप सञ्चालन हनु े गरेको छ । आयोजनाको स्रोत ष्ट्रवतनयोजन र 
उपभोगको अवटथा अत्यन्त उत्तम रहेको र स्रोत ष्ट्रवतनयोजन सक्षमता अतत कायादक्षतापूणा रहेको छ । 
समग्रमा आयोजनाको कायादक्षता टतर कायादक्षतापूणामा क) वगीकरण गररएको छ ।  

ङ) तत्कातलन प्रभाव 

तनमााण सम्पन्न आयोजनाले आसं्शक रुपमा मार खानेपानी ष्ट्रवतरण गने गरेको देस्खएको छ । ष्ट्रवतररत 
खानेपानीको गणुटतर, मारा र समयप्रतत उपभोक्ताहरु अत्यन्त सन्तषु्ट रहेको पाईएको छ । साथै खानेपानीको 
उपलब्ितािाि समय र इन्िनको िचत तथा आसेतनक लगायतका अन्य रासायतनक त्वहरूको कारणिाि 
टवाटथमा पने जोस्खम हिेर गएको जटता तत्कातलन सकारात्मक प्रभावहरु देस्खएको छ । त्यसैगरी समग्र 
आयोजनाप्रतत उपभोक्ताहरुको िारणा  सकारात्मक रहेको पाइएको छ । समग्रमा आयोजनाको तत्कातलन 
प्रभाव टतर प्रभावपूणामा ख) वगीकरण गररएको छ ।  
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च) द्वदगोपना 
उपभोक्ता सतमततको संटथागत द्वदगोपनाको ष्ट्रवश्लषेण गदाा अत्यन्त उत्तम पाइएको छ । ६ मध्ये ५ 
आयोजनामा प्राष्ट्रवतिक र दक्ष कमाचारीको व्यवटथा रहेको र ६ मध्ये ५ आयोजनाका  उपभोक्ता सतमततले 
आयोजना कायाान्वयन कायायोजना तजुामा गरेको पाइयो । सो मध्ये १ आयोजनाको उ.स.ले खानेपानीको 
चक्रीय गरुुयोजना समेत तजुामा गरेको पाइयो । त्यसै गरी १ आयोजनाको आयोजना कायाान्वयन कायायोजना 
तजुामाको क्रममा रहेको पाईयो। साथै,  आयोजनालाई थप प्रभावकारी र द्वदगो िनाउन आयोजना व्यवटथापन 
कायाालयको आगामी आ.व. २०७५/७६ देखी SCADA प्रष्ट्रवति प्रयोगमा ल्याउन लागेको, उपभोक्ताहरुलाई 
ऋण व्यवटथाको लातग नगर ष्ट्रवकास कोषसंग समझदारी परमा हटतान्तरण भई सकेको छ । त्यसै गरी 
आयोजना कायाान्वयनमा टथानीय तहको सहभातगता र सहमततको प्राविान, आयोजना अनगुमन परामशादाता 
एकाइ (Project Monitoring Consultant Unit) को टथापना लगायतका व्यवटथाहरु भएको जानकारी प्राप्त 
भएको छ । समग्रमा आयोजनाको द्वदगोपना टतर अत्यन्त द्वदगोपनामा क) वगीकरण गररएको छ ।  

समग्र मूल्याङ्कन 

मूल्याङ्कनलाई (क) देस्ख (ङ) सम्म पाूँचविा तहमा टतरीकरण गररएको छ । मूल्याङ्कनका आिारहरुलाई 
टतरीकरण गदाा कायासम्पादन टतर ख), सान्दतभाकता टतर क), प्रभावकाररता टतर ख), कायादक्षता टतर 
क), प्रभाव टतर ख) र द्वदगोपना टतर क) रहेको छ । मूल्याङ्कनका ६ विा आिारहरु मध्ये दईुविाले क 
टतर र चारविाले ख टतर प्राप्त गरेकाले समग्र मूल्याङ्कन टतर ख) सन्तोषजनकमा वगीकरण गररएको छ 
।  

आयोजनासंग सम्िस्न्ित सवालहरु 

ष्ट्रवटततृ आयोजना प्रततवेदन (DPR) मा भएभन्दा फरक तिजाइन तथा लागत भेररएसन हनुे गरेको,  

वातावरणीय पक्षलाई ययाल नगररएको, तोष्ट्रकएको समयमा आयोजना सम्पन्न नहनु,ु अन्य सरोकारवाला 
पक्षसंगको कमजोर समन्वयात्मक अवटथा, केन्रीय टतरिाि तनयतमत अनगुमन नहनु ु यस आयोजनाका 
समटया र चनुौततहरु रहेको पाईयो ।  

सझुावहरु 

आयोजनाको आगामी कायाान्वयन तथा व्यवटथापनका अन्य आयामहरू प्रदेश तथा टथानीय तहिाि हनुे 
हुूँदा यस आयोजनाको कायाान्वयन तनदेस्शका सोष्ट्रह अनसुार पररमाजान गरी ततनै तहका सरकारिीचको 
नीततगत तथा संटथागत समन्वय तथा सहकायाको व्यवटथा हनुपुने । सहलगानी अनपुातका ष्ट्रवतभन्न 
ष्ट्रवकल्पहरुको व्यवटथा गने, वातावरणीय पक्षलाई अतनवाया सम्वोिन गने व्यवटथा, पानीको गणुटतर मापनका 
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लातग भौततक प्रणालीको ष्ट्रवकास गनुापने ।  आयोजना अवतिभर कायाान्वयन एकाइका कमाचारीहरुको 
फेरिदल नहनु ेव्यवटथा, अनगुमन मूल्यांकनलाई थप प्रभावकारी िनाउन ेव्यवटथाका साथै आयोजनाका 
प्राष्ट्रवतिक कमाचारीहरुलाई तातलमको व्यवटथा तमलाउनपुने । 

तनष्कषा 

सहलगानी खानेपानी आयोजना अत्यन्त सान्दतभाक, उच्च द्वदगोपना भएको, कायासम्पादनटतर, कायादक्षताको 
टतर, प्रभावकाररताको टतरमा अब्िल ठहररएको सफल आयोजना हो । उपभोक्ताको मागको आिारमा 
संचालन हनुे प्रकृततको यस आयोजना गणुटतरीय खानेपानी प्रभावको के्षरमा ज्यादै महत्वपूणा र सान्दतभाक 
आयोजना हो । यस मलु्यांकनिाि तनशतृ भएका राय सझुाव समाष्ट्रहत भई आगामी कायायोजनामा परावतान 
हनुका लातग संटथागत तथा नीततगत  व्यवटथा हनुे गरी अगािी िढ्न ुिान्छनीय हनु्छ । 
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पररच्छेद एक  

मूल्याङ्कनको पररचय 
१.१ मूल्याङ्कनको पषृ्ठभमूी 
ष्ट्रवकास कायाक्रम र आयोजनाहरुको तजुामा, कायाान्वयन,अनगुमन र मूल्याङ्कन ष्ट्रवकास प्रष्ट्रक्रयाका अतभन्न 
अंगहरु हनु ्। नेपाल सरकारका ष्ट्रवतभन्न नीतत तथा ऐन कानूनहरुको मातहतमा रही सम्पन्न भइसकेका वा 
संचालनको अवटथामा रहेका कायाक्रम र आयोजनाहरुको राष्ट्रिय योजना आयोगले मूल्याङ्कन गरी त्यसिाि 
प्राप्त नततजालाई नीतत  र तनणाय प्रष्ट्रक्रयाको उपयोग िढाउन र उत्तरदाष्ट्रयत्व सतुनस्श्चत गने प्रयास गरररहेको 
छ । ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवति /प्रष्ट्रक्रयाहरुको माध्यमिाि आन्तररक र टवतन्र मूल्याङ्कन गरी सोिाि प्राप्त हनुे तनष्कषा 
तथा सझुावलाई टपष्ट कायायोजना िनाइ कायाान्वयन गनुापने व्यवटथा राष्ट्रिय अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
द्वदग्दशान, २०७० समेतले गरेको छ । यटता मूल्याङकनहरु आयोग वा नेपाल सरकारका अन्य तनकाय 
आफैले वा प्रततटपिाात्मक ष्ट्रवतििाि छातनएका टवतन्र मूल्याङकनकताा वा तेस्रो पक्षको संलग्नतामा गराउन 
सष्ट्रकने व्यवटथा रहेको छ । सोही िमोस्जम हरेक वषा केही कायाक्रम तथा आयोजनाहरुको आन्तररक वा 
तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन गने गररएको छ । चाल ुआतथाक वषा २०७४/७५ मा कृष्ट्रष, वन तथा टथानीय ष्ट्रवकास 
महाशाखािाि सहलगानी खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजनाको आन्तररक मूल्याङ्कन गने गरी वाष्ट्रषाक ष्ट्रवकास 
कायाक्रम टवीकृत भएको छ । सहरी खानेपानी तथा सरसफाई नीतत अनरुुप आ.व. २०६९/७० देस्ख सञ्चालन 

गररएको यस सहलगानी खानपेानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तागतका आयोजनाहरु सहलगानीमा आिाररत 

मोिलमा सञ्चालनमा रहेका छन ।  

१.२ मूल्याङ्कनको उद्दशे्य 

यस आन्तररक मूल्याङ्कनको सामान्य उद्देश्य सहलगानी आयोजनाहरुको कायासम्पादनटतर, सान्दतभाकता, 
प्रभावकारीता, कायादक्षता, प्रभाव र द्वदगोपनाको लेखाजोखा गनुा रहेको छ । 

यस कायाक्रमका तिस्शष्ट उद्दशे्यहरु तनम्नानसुार छन:् 

 यस आयोजनाले तलएको उद्देश्य अनरुुप कायाक्रमहरूको छनौि काया, प्रष्ट्रक्रया, उपयकु्तता र समग्र 
कायासम्पादनको लेखाजोखा गने ।  

 आयोजना कायाान्वयन क्षरेमा उपभोक्ताको पहुूँच, प्रयोग, सन्तषु्ट्रष्ट र समावेस्शताको िारेमा मूल्यांकन गने 
। 

 आयोजनाको द्वदगोपनाको अध्ययन गने ।  

 आयोजना कायाान्वयनिाि खानेपानी सेवा सतुििाको ष्ट्रवटतार भई जनताको जीवनटतरमा आएको तत्कातलन 
प्रभावको मूल्याङ्कन गने । 
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१.३ मूल्याङ्कन पद्धतत  

यो आयोजनाको मूल्याङ्कनको लातग प्राथतमक तथ्याङ्क संकलन ष्ट्रवति र द्वितीय तथ्याङ्क संकलन ष्ट्रवतिमाफा त 
सूचना तथा तथ्याङ्क संकलन गरी संकतलत सूचनालाई ष्ट्रवश्लषेण गररएको छ । मूल्याङ्कनको लातग देहायको 
ष्ट्रवतिहरु अवलम्वन गररएको छ ।  

१.४ आयोजनाको छनौि 
यस मूल्याङ्कन प्रयोजनका लातग देहायका अिारमा आयोजना छनौि गररएको छ: 

संचातलत आयोजनाको भौगोतलक र प्रादेस्शक प्रतततनतित्व हनुे गरी आयोजना कायान्वयनको टतरको आिारमा 
वगीकरण गरी सम्पन्न भएका तीनविा आयोजना र सञ्चालनमा रहेका चारविा आयोजनाहरु गरी देहायका 
आयोजनाहरु छनौि गररएको छः 

1. चेपेखोला पालङुिार सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- गोरखा 
2. िेशीसहर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- लमजुंग 

3. आनन्दवन शंकरनगर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- रुपन्देही  

4. शंकरनगर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- रुपन्देही 
5. उलाािारी सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- मोरंग 

6. चन्रगढी सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना- झापा 
 

१.५ प्राथतमक तथ्याङ्क सङ्कलन ष्ट्रवति  

छनौि गररएका आयोजनाहरूका सरोकारवाला पक्षहरू (सेवा प्रदायक संटथाका कमाचारी, लाभग्राही, 
जातनफकारहरू, उपभोक्ता सतमततका पदातिकारीहरू) संग अन्तवााताा, लस्क्षत समूह छलफल, टथलगत 
अवलोकन तथा अन्तरष्ट्रक्रयाहरूका माध्यमिारा प्राथतमक सूचना संकलन गररएको छ ।  

सेवा प्रदायकसंग अन्तवााताा (Interview with Service Provider) 

यस अन्तगात अध्ययनको लातग छनौि गररएका खानेपानी तथा सरसफाई सहलगानी आयोजना हेने सम्िस्न्ित 
ईस्न्जतनयर र सम्िस्न्ित खानपेानी तथा सरसफाई तितभजन कायाालयका प्रमखुसंग अन्तवााताा गररएको छ ।  

जातनफकारसंग अन्तरवाताा (Key Informants Interview, KII) 
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संटथागत तथा व्यस्क्तगत रुपमा जातनफकारसंग सूचना सङ्कलन गना एक एकविा चेकतलष्ट तयार गररएको 
छ र सोही चेकतलष्टका आिारमा ष्ट्रवतभन्न संघ संटथा जटतै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्रालय, खानेपानी 
तथा ढल तनकास ष्ट्रवभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ तितभजन, सव तितभजन कायाालयहरू कायाक्रम संचालन 
गने उपभोक्ता सतमतत तथा तनमााण व्यवसायी र तनजी क्षरेका परामशादाता तथा टथानीय राजतनततक दलका 
प्रतततनतिहरूसंग अन्तरवाताा गरी सूचना संकलन गररएको छ ।  

सामूष्ट्रहक छलफल (Focus Group Discussion-FGD) 

खानेपानी तथा सरसफाइसंग सम्िद्ध ष्ट्रवतभन्न टथानीय संटथाका प्रतततनतिहरु, सरोकारवाला, उपभोक्ता सतमतत, 
व्यवसाष्ट्रयक संटथाका व्यस्क्तहरुलाई भेला गराई सामूष्ट्रहक छलफल गराइएको छ । उक्त छलफलमा 
खासगरी आयोजना पष्ट्रहचानको प्रष्ट्रक्रया, उपभोक्ता सतमतत तनमााणको प्रष्ट्रक्रया, छनौिको आिारहरु, गणुटतर 
तथा सम्पन्न भएका आयोजनाहरुले वातावरणमा पारेको प्रभाव, कायासम्पादनको अवटथा, प्रष्ट्रक्रया, संचालन 
तथा व्यवटथापन सम्िन्ि, उपभोगको स्टथतत, ममात संभारको व्यवटथा, कायाान्वयनको प्रभावकारीता, 
कायादक्षता, द्वदगोपना जटता ष्ट्रवषयमा छलफल गरी गणुात्मक सूचना संकलन गररएको छ ।  

टथलगत भ्रमण अवलोकन (Field Observation) 

मूल्याङ्कनका क्रममा टथलगत भ्रमण गरी आयोजना कायाान्वयन टथलहरुको प्रत्यक्ष अवलोकनका साथै 
कायाालय तथा उपभोक्ता सतमततहरुसंग आवश्यक छलफल, सन्दभा सामग्रीहरुको सङ्कलन गररएको छ । 
नमूनाका रुपमा छनौि भएका आयोजनाहरुमा संचातलत कायाक्रमहरुको टथलगत अवलोकन गररएको छ 
। अध्ययन िोलीिाि सो अवतिमा कायाक्रमसंग सम्िस्न्ित कमाचारी तथा राजनीततक दलका प्रतततनतिहरु 
र अन्य सरोकारवालाहरुसंग आयोजनाको ष्ट्रवतभन्न पक्षिारे सूचना संकलन गररएको छ । 

१.६ द्वितीयक तथ्याकं सङ्कलन  

द्वितीय तथ्याङ्क संकलन ष्ट्रवति अन्तगात खानेपानी तथा सरसफाइ तितभजन कायाालय, खानेपानी तथा ढल 
तनकास ष्ट्रवभाग र खानेपानी तथा सरसफाई मन्रालयिाि प्राप्त दटतावेजहरु, उपभोक्ता सतमततिाि प्राप्त 
वाष्ट्रषाक प्रततवेदन, वेिसाइिहरु, नेपालको संष्ट्रविान,  द्वदगो ष्ट्रवकास लक्ष्य (२०१६-२०३०), खानेपानी तथा 
सरसफाईसंग सम्िस्न्ित ष्ट्रवतभन्न राष्ट्रिय नीततहरु, चौिौं योजना (आतथाक वषा २०७३/७४-२०७५/७६), 
आतथाक वषा २०७४/७५को िजेि िक्तव्य आद्वद दटतावेजहरु अध्ययन गररएको छ ।  

१.७ तथ्याकं प्रशोिन तथा ष्ट्रवश्लषेण  

यो मूल्यांकनमा प्राथतमक तथा द्वितीयक स्रोतिाि संकलन गररएका पररमाणात्मक तथा गणुात्मक तथ्याङ्कलाई 
तरभजुीकरणको माध्यमिाि ष्ट्रवश्लषेण गररएको छ । यसरी प्राप्त तथ्याङ्कलाई तरभजुीकरण गदाा आयोजनासंग 
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सम्िस्न्ित  ईस्न्जतनयर र सम्िस्न्ित तितभजन कायाालयको प्रमखुसंगको अन्तवााताा, लस्क्षत समूह छलफल 
जातनफकार अन्तवााताा, प्रत्यक्ष टथलगत अवलोकन, आयोजनासंग सम्िस्न्ित ष्ट्रवतभन्न दटतावेजहरु, मन्रालय 
र ष्ट्रवभागिाि प्राप्त दटतावेजहरु, उपभोक्ता सतमततिाि प्राप्त वाष्ट्रषाक प्रततवेदन र अन्य सम्िस्न्ित कागजातहरुको 
अध्ययनिाि प्राप्त तथ्याङ्कलाई तलुना गरी नततजा तनकातलएको छ ।  

१.८ मूल्याकंनको क्षरे र मूल्याङकनका नततजाको टतरीकरण 

यस आयोजना मूल्याङ्कनका कायाके्षर तनम्नानसुार रहेका छन:्- 

आयोजनाको कायासम्पादनटतर मूल्याङ्कन  

क) आयोजनाको ष्ट्रवटततृ आयोजना प्रततवेदन (DPR) छ/छैन? 

ख) कायाान्वयन कायायोजना छ/छैन? 

ग) आयोजनाले तलएका लक्ष्य अनसुारका कायाहरु संचालन भएका छन ्ष्ट्रक छैनन ्? 

घ) यी लक्ष्य तथा प्रततफलहरु हातसल नभएका भए त्यसका कारणहरु के के हनु सक्छन ्? 

आयोजनाको कायासम्पादन टतर तनम्न सूचकहरुका आिारमा मूल्याङ्कन गररनेछः 

क) अतत उत्तम ख) उत्तम ग) मध्यम घ) सन्तोषजनक ङ) सन्तोषजनक नभएको 
 

सान्दतभाकता (Relevancy) 

यस मूल्याङ्कनले यस आयोजनाको राष्ट्रिय तथा टथानीय पररप्रके्ष्यमा सान्दतभाकता सम्िन्िी अध्ययन तनम्न 
सूचकको आिारमा गररएको  छ : 

क) आयोजनाको योजना छनौि प्रष्ट्रक्रयाको उपयकु्तता र सान्दतभाकता कटतो छ ? 

ख) यो आयोजना सहलगानी आयोजना कायाान्वयन तनदेस्शका २०७२, दोश्रो संशोिन २०७४, द्वदगो ष्ट्रवकास 
लक्ष्य, खानेपानी तथा सरसफाइ रणनीततक योजना तथा ततहरु र राष्ट्रिय प्राथतमकतासंग सम्िस्न्ित नी
मेल  खान्छन ्ष्ट्रक खाूँदैनन ? 

ग) यस आयोजना कायाान्वयनको सांगठतनक संरचनाको उपयकु्तता र सान्दतभाकता कटतो छ ? 

घ)  लगानीको आिारमा यस आयोजनाको लस्क्षत भौगोतलक के्षरको उपयकु्तता र सान्दतभाकता कटतो छ  
?  

सान्दतभाकताको टतरीकरण देहायिमोस्जम गररएको छ: 
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नेपाल सरकारको नीतत, योजना, कायाक्रम तथा कायाक्रमका लक्ष्यहरु लस्क्षत वगाका आवश्यकता र 
प्राथतमकता तथा राष्ट्रिय/ष्ट्रवषयगत ष्ट्रवकास नीतत तथा लक्ष्यहरुमा के – कतत मेल खान्छन ्भने्न आिारमा 
मूल्याङ्कन गररएको छः 

क) अतत सान्दतभाक ख) सान्दतभाक ग) मध्यम घ) सामान्य सान्दतभाक  ङ) सान्दतभाक नभएको 

प्रभावकारीता (Effectiveness) 

आयोजनाका प्रततफलिाि टवच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा के कतत उद्दशे्य हातसल भए भने्न आिारमा 
प्रभावकारीताको मूल्याङ्कन गररनेछ । यस कायाक्रमका प्रथम चरणका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु हातसल भए 
ष्ट्रक भएनन ्भने्न सन्दभामा तनम्न सूचकमा केस्न्रत रही प्रभावकारीताको मूल्याङ्कन गररएको छ : 

क) आयोजनाको कायाान्वयन पूवा तनिााररत कायायोजना अनरुुप भएको छ ष्ट्रक छैन  ?  

ख) आयोजना कायाान्वयन गदाा िजेिको माग, तनकासा र खचा गने प्रष्ट्रक्रया कस्त्तको प्रभावकारी तथए ? 

ग) कायाक्रमका ष्ट्रक्रयाकलापहरुमा कुनै संशोिन वा पररवतान भएका तथए तथएनन ्? भएका भए उपयकु्त  

तथए/तथएनन ्? 

घ) कायाक्रम कायाान्वयनको पक्ष कस्त्तको प्रभावकारी तथयो ? 

ङ) कायाक्रम कायाान्वयन प्रष्ट्रक्रयािारे सरोकारवालाहरुको सन्तषु्ट्रष्ट कटतो छ ? 
च) यो कायाक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन गना योगदान द्वदने र व्यविान खिा गने कारक तत्वहरु के 
के हनु ्? 

 प्रभावकाररताको टतरीकरण देहायिमोस्जम गररएको छ: 

क) अतत प्रभावकारी  (ख) प्रभावकारी (ग) मध्यम (घ) सामान्य प्रभावकारी (ङ) प्रभावकारी नभएको  

कायादक्षता (Efficiency) 

यस आयोजनाको कायादक्षता सम्वन्िमा कायाक्रमको लगानी तथा प्राप्त प्रततफलको गणुटतर तथा पररणाम 
एवं यसको प्रातप्तमा लागेको समय र लागत ष्ट्रवश्लषेण गरी आयोजनाको कायादक्षता मूल्याङ्कन गररनेछ । यो 
मूल्याङ्कन ष्ट्रवशेषतः लागत प्रभावकारीताको आिारमा गररनछे । यो मूल्याङ्कनको लातग तनम्न सूचकको आिार 
तलइएको छः 

क) आयोजनाका प्रततफलको आिारमा लागत उपयकु्त छ छैन ? 

ख) आयोजनामा स्रोत ष्ट्रवतनयोजन सक्षमता कटतो छ ? 

ग) आयोजनामा स्रोत उपयोग सक्षमता कटतो छ  ? 
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घ) संचातलत ष्ट्रक्रयाकलापको प्रतत एकाइ लागत कटतो छ   ? 

 

कायादक्षताको टतरीकरण देहायिमस्जम गररएको छ: 

लगानीको आिारमा प्रततफल प्राप्त  भए नभएको, तनिााररत पररणाम प्राप्त गना आयोजनाको आतथाक पक्ष 
कस्त्तको तमतव्ययी र कुशल रह्यो भने्न आिारमा मूल्याङ्कन गररएको छ ।  

क) अतत कायादक्षतापूणा   ख) कायादक्षता   ग) मध्यम/ सामान्य  घ)  कायादक्षता   ङ)  कायादक्षता 
हातसल नभएको 
 

तत्कातलन प्रभाव (Immediate Impact) 

यस आयोजनािाि आशातीत पररणाम हातसल भए नभएको तथा ती पररणाम हातसल गनामा यी 
कायाक्रमहरूलाई कतत शे्रय द्वदन सष्ट्रकन्छ भने्न ष्ट्रवश्लषेण गरेर प्रभाव मूल्याङ्कन गररनछे । तलका सूचकहरूको 
आिारमा यस कायाक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन गररएको छः 

क) यस आयोजनािाि के कटता सषु्ट्रविाजनक कायाहरू गररए ? 

ख) त्यसिाि उक्त के्षरको खानपेानी उपलब्ितामा कटतो प्रभाव पर् यो ? 

ग) खानेपानीको उपलब्िताका कारण भएका अन्य सकारात्मक असरहरु के के छन ? 

 

प्रभावको टतरीकरण देहायिमोस्जम गररएको छः 

आयोजनाले तनम्त्याएका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तनिााररत वा तनिाारण नगररएका, सकारात्मक वा नकारात्मक 
पररवतान वा प्रभावलाई तनम्न सूचकको आिारमा मूल्याङ्कन गररएको छ ।  

क) अत्यन्त प्रभावूणा  ख) प्रभावपूणा  ग) मध्यम  घ) सामान्य प्रभाव  ङ) कुनै पतन प्रभाव 
नपरेको 

द्वदगोपना (Sustainability)  

यस आयोजनाको समग्र आतथाक व्यवटथापनको पक्ष, प्राष्ट्रवतिक प्रणालीको ष्ट्रवकास र भष्ट्रवष्यको तत्परता, 
आयोजना संचालन गने महत्वपूणा इकाईहरुको संटथागत क्षमता, जनशस्क्तको उपलब्िता, ममात सम्भारको 
तयारीपना तथा आयोजना तनमााणकै चरणमा प्रयोग भएका सामग्रीहरुको गणुटतरीयताका आिारमा यस 
कायाक्रमको द्वदगोपना मूल्याङ्कन गररएको  छः 
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क) सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको प्राष्ट्रवतिक र आतथाक द्वदगोपना कटतो छ ? 

ख) आयोजना कायाान्वयन गने इकाई कायाालयहरूको संटथागत द्वदगोपना कटतो छ ? 

ग) तनमााण गररएका संरचनाहरूको ममात संभारको अवटथा कटतो छ ? 
घ) यस आयोजनािाि तनमााण संरक्षण तथा सम्विान गररएका पूवाािारहरुको उपयोगको द्वदगोपना कटतो छ 
? 

द्वदगोपनाको टतरीकरण देहाय िमोस्जम गररएको छः 

आयोजना र त्यसिाि भएका उपलस्ब्ि एवं प्रततफलले कतत तनरन्तरता पाउूँछन ्भने्न आिार तलई तनम्न 
सचुकको आभारमा मूल्याङ्कन गररएको छ ।  

क) अतत द्वदगोपना भएको  ख) द्वदगोपनापूणा  ग) मध्यम  घ) सामान्य द्वदगोपना  ङ) 

द्वदगोपन नभएको 
 

१.९ मूल्याङ्कनको टतरीकरण 

यस आयोजनालाई ६ विा के्षरगत आिारमा टतरीकरण गररसकेपतछ त्यसको नततजाको आिारमा 
आयोजनाको समग्र मूल्याङ्कनको टतरीकरण तनम्न सूचकको आिारमा गररएको छ ।  

क)  अतत सन्तोषजनक  ख) सन्तोषजनक  ग) मध्यम  घ) सामान्य  ङ) सन्तोषजनक 
नभएको 
 

१.१० मूल्याङ्कन िोलीको िनोि  

यस आयोजनाको मूल्यांकन कायाका लातग राष्ट्रिय योजना आयोगको सहरी ष्ट्रवकास,  खानेपानी तथा सरसफाई 
शाखाका कायाक्रम तनदेशक श्री िेककुमार रेग्मीज्यूको नतेतृ्वमा सो शाखािाि योजना अतिकृतिय श्री रमेश 
पराजलुी र श्री ितिता भट्टराई लगायत खानेपानी तथा सरसफाइ मन्रालयिाि ईस्न्जतनयर श्री सजुन सवेुदी 
र शाखा अतिकृत श्री नारायण गौतम, राष्ट्रिय योजना आयोगको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखािाि 
योजना अतिकृत अनपु के.सी. का साथै राष्ट्रिय योजना आयोगकै आतथाक ष्ट्रवश्लषेण शाखािाि तथ्याङ्क अतिकृत 
प्रभा िराल समेत भएको मूल्याङ्कन िोली गठन गरी मूल्याङ्कन गररएको तथयो।  

१.११ मूल्याङ्कनका सीमाहरु 

यस मूल्याङ्कन कायाका देहाय िमोस्जमका सीमाहरु रहेका छन ्।  

खानेपानी तथा सरसफाई सहलगानी आयोजना अन्तगात देशका ष्ट्रवतभन्न स्जल्लामा २५ विा आयोजनाहरु 
ष्ट्रवतभन्न चरणमा तनमााण तथा सञ्चालनको अवटथामा रहेका भएता पतन समय र स्रोतको तसतमतताका कारण 
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६ विा आयोजनालाई मार मूल्याङ्कन कायाको लातग नमूनाको रुपमा तलन सष्ट्रकएको । ष्ट्रवभाग, मन्रालय 
तथा सम्िस्न्ित आयोजनागत आतिकाररक दटतावेजहरु र माग गरे अनसुारको सिै ष्ट्रववरण उपलब्ि हनु 
नसकेको । स्जल्ला तितभजन कायाालयका प्रमखु तथा अन्य आवश्यक कमाचारीहरुको अनपुस्टथततका कारण 
कततपय वैकस्ल्पक श्रोतिाि सूचना संकलन गररएको । आयोजना अवतिभर िेरैपिक ईस्न्जतनयर तथा अन्य 
कमाचारीहरुको सरुवाका कारण तसलतसलावद्द सूचनाहरू संकलन गना िािा पगेुको । लस्क्षत समूह 
छलफलमा सिै वगा र तप्काका उपभोक्ताहरुको समानपुाततक उपस्टथतत गराउन नसष्ट्रकएको । 

पररच्छेद दईु 
आयोजनाको पररचय 

२.१ आयोजनाको पषृ्ठभमूी 
खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको तनमााण तथा संचालन माफा त मध्यम तथा उच्च टतरको खानेपानी  तथा 
सरसफाई सेवा उपलब्ि गराई जनताको जीवन टतरमा सिुार ल्याउन सहरी खानेपानी तथा सरसफाई नीतत अनरुुप 
आ.व. २०६९/७० देस्ख सञ्चालन गररएको यस सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तागतका 
आयोजनाहरु सहलगानीमा आिाररत मोिलमा सञ्चालनमा रहेका छन ्। लागत उठ्तीको अविारणामा अगाति 

िढेको आयोजनाको यस मोिललाई दात ृसंटथा, नेपाल सरकार र प्रत्यक्ष लाभास्न्वत उपभोक्ताहरुले अपनत्व ग्रहण 

गना लायक आयोजनाका रुपमा तलईएको छ ।  

सहरी खानेपानी  नीततले तनिाारण गरे अनरुुप सामान्य व्यवटथामा उपभोक्ता संटथाले कुल लागतको कम्तीमा ३० 
प्रततशत र नेपाल सरकारले ७० प्रततशत पूूँजीगत लगानी गनेछन ्। उपभोक्ता संटथाले लगानी गने ३० 
प्रततशत मध्ये आयोजना कायाान्वयन अगावै कम्तीमा पतन पाचूँ प्रततशत लगानी र थप पाचूँ प्रततशत लगानी 
कायाान्वयन चरणमा नगदमा जम्मा गनुापने र वाूँकी २० प्रततशत लगानी श्रम वा नगदमा गनुा पनेछ । 
लाभग्राही वगा अतत गरीि (Ultra Poor) भएको ष्ट्रवशेष अवटथामा उपभोक्ता संटथाले कुल लागतको कम्तीमा 
२५ प्रततशत र नेपाल सरकारले ७५ प्रततशत पूूँजीगत लगानी गनेछन ्। उपभोक्ता संटथाले लगानी गने 
२५ प्रततशत मध्ये आयोजना कायाान्वयन अगावै कम्तीमा पतन १.५ प्रततशत लगानी र थप १.५ प्रततशत 
लगानी कायाान्वयन चरणमा नगदमा जम्मा गनुापने र वाूँकी २२ प्रततशत लगानी श्रम वा नगदमा गनुा पने 
गरी यो आयोजनाको प्रारुप तयार गररएको छ । दातसंृटथाको सहयोगमा मार तनभार रहने सोचलाई अन्त्य गरी 
छनौि भएका आयोजनाका लातग नेपाल सरकारिाि िजेि ष्ट्रवतनयोजन हनुे र सहलगानीको अविारण माफा त समग्र 

खानेपानी तथा सरसफाईको गणुटतरीय सेवाको उस्चत व्यवटथा गने गरी आयोजना सञ्चालनको व्यवटथा गररएको 
छ ।  
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यो आयोजनामा चाल ुआ.व.को िजेि रु १ अिा २६ करोि ८६ लाख ३६ हजार रहेको छ भने यो राष्ट्रिय 
योजना आयोगको प्राथतमकता सूस्चमा पष्ट्रहलो प्राथतमकतामा रहेको छ ।  

२.२ आयोजनाको उद्दशे्य 

सहलगानी आयोजनाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई आिारभतू टतरसम्म मार सीतमत नराखी जीवनयापनमा 
आएको पररवतान सापेक्ष उपभोक्तालाई तछिोछररतो रुपमा सरुस्क्षत, ष्ट्रवश्वसनीय, पयााप्त र दीगो सेवा उपलव्ि गराई 

जीवनटतर उकाटन िेवा पयुााउने मूल उद्देश्य राखेको छ । आयोजनाका अन्य उद्देश्यहरु तनम्न िमोस्जम छन:् 

क)  आयोजनामा सहभागी आयोजनाका उपभोक्ता संटथाका पदातिकारी र कमाचारीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षता 
अतभिषृ्ट्रद्ध गरी व्यवसाष्ट्रयक ढंगले द्वदगो तथा आत्मतनभार सेवा संचालन गना सहयोग गने ।  

ख) खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको क्षेर तथा टतर वृष्ट्रद्ध र व्यवटथापनमा सामदुाष्ट्रयक तथा तनजी क्षेरको संलग्नता 
एवम ्लगानीको वातावरण तथा अवसर शृ्रजना गना उपभोक्ता संटथालाई सहयोग गने ।  

ग) टवटथ जीवनयापनमा खानेपानीको गणुटतर र सरसफाइको महत्विारे उपभोक्ताहरुको चेतना अतभवृष्ट्रद्ध गरी  
जागरुक िनाउने ।  

घ) खानेपानीको गणुटतर कायम राख्न खानेपानी सरुक्षा योजना (Water Safety Plan) कायाान्वयन गने ।  

 

२.३ आयोजनाको कायाक्षरे 

सहलगानी कायाक्रमिाि तनम्न अनसुारका तनमााणातिन अवटथामा रहेका वा नयाूँ खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना सेवा के्षर ष्ट्रवटतार तथा सेवाटतर वृष्ट्रद्ध सम्िन्िी काया गररनछे ।  

क) १५ वषीय ष्ट्रवकास योजनाले पष्ट्रहचान गरेको साना सहरहरुको खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना ।  

ख) तनमााण सम्पन्न भैसकेका साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना ।  

ग) स्जल्ला सदरमकुाममा खानेपानी आपूती गने खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना ।  

घ) एउिै प्रणालीिाि ३००० भन्दा िढी जनसंयया भएका नगरोन्मखु तथा साना सहरहरुको खानेपानी तथा 
सरसफाइ आयोजनाहरु ।  

ङ) फोहोर प्रदषु्ट्रषत पानी प्रशोिन गने र ठोस तथा तरल रुपमा रहेको फोहरमैलाको उस्चत व्यवटथापनका 
साथसाथै टथानीय वातावरण सिुार आयोजना ।  

तर,  नेपाल सरकारिाि संचालन गररने यस कायाक्रमिाि काठमाण्िौ उपत्यका खानेपानी तलतमिेि नेपाल 
खानेपानी संटथान आद्वदिाि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ि गराइएको के्षरमा ती तनकायको 
टवातमत्वमा रहेका मौजदुा संरचना एवं सेवा प्रयोग गने गरी कुनै पतन कायाक्रम संचालन गररने छैन । 
त्यटतै, तसिै खोला, नदी, नाला आद्वद पानीका स्रोतहरुमा तनिााररत मापदण्ि अनसुार प्रशोिन नगररएको 
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टयातनिरी ढल ष्ट्रवसजान गने गरी प्रटताव गररएको कायाक्रममा पतन सहलगानी कायाक्रमिाि कुनै ष्ट्रकतसमको 
काया गररने छैन ।  

यस कायाक्रममा सहभागी हनु ेखानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा तनम्न िमोस्जमका कायाहरु गना सष्ट्रकनेछः 

क) खानेपानी आपूतता व्यवटथा 
ख) सरसफाइ कायाक्रम 

ग) जनचेतना अतभवषृ्ट्रद्ध कायाक्रम 

घ) क्षमता अतभवृष्ट्रद्ध कायाक्रम 

 

२.४ सहलगानी कायाक्रम कायाान्वयन व्यवटथा 
सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ कायाक्रम अन्तगातका आयोजना उपभोक्ताहरुको सहभातगतामा सहरी 
खानेपानी तथा सरसफाइ नीतत अनरुुप कायाान्वयन गने स्जम्मेवारी खानेपानी तथा ढल तनकास ष्ट्रवभागको 
रहेको छ । खानेपानी तथा ढल तनकास ष्ट्रवभागले सहलगानी अन्तगात कायाान्वयन गररने आयोजनाहरुको 
वाष्ट्रषाक िजेि तयार गरी पेश गने तनिााररत आयोजना कायाान्वयन तातलका अनरुुप काया सम्पन्न गना चाष्ट्रहन े
आवश्यक िजेि सतुनस्श्चत गने, िजेि तथा कायाक्रम टवीकृत गराउन ेर खचाको अनगुमन गने प्रगतत अनगुमन 
गने आवश्यक तनदेशन द्वदने र केन्रीय तहमा समन्वय गने कायाहरु गदाछ । त्यसै गरी कायाक्रम 
व्यवटथापनको लातग खानेपानी तथा ढल तनकास ष्ट्रवभाग अन्तगात राजपरांष्ट्रकत प्रथम शे्रणीको सपुररन्िेस्ण्िि 
इस्न्जतनयर आयोजना प्रमखु रहने गरी केन्रमा आयोजना व्यवटथापन कायाालयको टथापना गररएको छ । 
सम्िस्न्ित स्जल्लास्टथत ष्ट्रवभाग अन्तगातका क्षेरीय अनगुमन तथा सपुररवेक्षण कायाालयहरु र खानेपानी तथा 
सरसफाइ तितभजन तथा सव-तितभजन कायाालयहरु आयोजना कायाान्वयन एकाइ कायाालयका रुपमा रहेका 
छन ्। सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ कायाक्रम अन्तगात सत्र्चालन गररने आयोजनाहररु यीनै एकाइ 
कायाालयहरु माफा त सञ्चालन गररन्छन । आयोजनाको समग्र व्यवटथापनको स्जम्मेवारी आयोजना व्यवटथापन 
कायाालयको हनु्छ । आयोजनाको सम्पूणा खररद काया नेपाल सरकारको सावाजतनक खररद ऐन तथा 
सावाजतनक खररद तनयमावली र अन्य प्रचतलत तनयम कानून अनसुार गररन्छ । साथै आयोजना सम्पन्न भए 
पश्चात ष्ट्रवभागले प्राष्ट्रवतिक सेवा उपलब्ि गराउने र आयोजनाको अनगुमन तथा तनयमनको कायाहरु गने 
व्यटथा रहेको छ ।  

२.५ सहलगानी कायाक्रम कायाान्वयन प्रष्ट्रक्रया 
सहलगानी कायाक्रमिाि संचालन गररने आयोजनाको कायालाई आयोजना तजुामा तथा छनौि तनमााण र 
तनयतमत ममात सम्भार तथा संचालन गरी ३ चरणमा ष्ट्रवभाजन गरी कायाान्वयन गने व्यवटथा रहेको छ । 
प्रत्येक चरणमा गररने चरणवद्ध ष्ट्रक्रयाकलापको व्यवटथा गररएको छ ।  
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२.६ लैष्ट्रिक समानता र सामास्जक समावेशीकरण 

सहलगानी कायाक्रमिाि संचालन गररन ेआयोजनाको तजुामा, छनौि, कायाान्वयन तथा संचालनका प्रत्येक 
चरणमा आयोजना क्षेरका आद्वदवासी, जनजाती, मष्ट्रहला, दतलत, मिेशी, अपाि, आतथाक रुपले पतछ परेका 
लगायत सिै तह र के्षरका जनताको समान पहुूँच, सेवा, सषु्ट्रविा र अवसरहरु पाउन ुपने व्यवटथा रहेको 
छ । खानेपानी तथा सरसफाई मष्ट्रहलाहरुको लातग ष्ट्रवशेष सरोकारको ष्ट्रवषय भएकाले खानेपानी उपभोक्ता 
तथा सरसफाइ सतमततमा कम्तीमा तीनजना मष्ट्रहलाको प्रतततनतित्व रहने नीततगत व्यवटथा रहेको छ । साथै 
आयोजनाको प्रत्येक चरणका ष्ट्रक्रयाकलापहरुमा नेपाल सरकार, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्रालयिारा लाग ु
गररएको "लैष्ट्रिक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण मागादशान-२०७० (GESI Operational Guideline)" 

अनरुुप कायाान्वयन गनुा पने व्यवटथा रहेको छ ।  

२.७ अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

उपभोक्ता सतमतत सपुररवेक्षण इस्न्जतनयर र आयोजना कायाान्वयन एकाइ कायाालयका प्रमखुले तनमााण सामग्री 
एवम ्तनतमात संरचनाहरुको गणुटतर तनयतमत तनररक्षण एवं अनगुमन गने व्यवटथा रहेको छ । त्यसै गरी 
उपभोक्ता सतमततले तनयतमत तनररक्षण तथा अनगुमनको लातग कुनै एक सदटयको संयोजकत्वमा दईुजना 
उपभोक्ता सष्ट्रहतको तनमााण उपसतमतत िनाउन ुपने व्यवटथा रहेको छ । साथै,  स्जल्ला खानेपानी तथा 
सरसफाइ समन्वय सतमतत आयोजना व्यवटथापन कायाालय र खानेपानी तथा ढल तनकास ष्ट्रवभागले आवतिक 
अनगुमन एवं मूल्याङ्कन कायाहरु गने व्यवटथा रहेको छ । यसका लातग कसले कुन कुन पक्षको र कष्ट्रहले 
अनगुमन र मूल्याङ्कन गनुापने हो उपभोक्ता सतमतत र एकाइ कायाालयसंग छलफल गरी कायायोजना िनाउन ु
पनेछ ।  
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पररच्छेद तीनः 
आयोजनाको मूल्याङ्कन ष्ट्रवश्लषेण र नततजा 

 

यस मूल्याङ्कनको उद्देश्य प्राप्त गना मूल्याङ्कन िोली ले सेवा प्रदायकसंगको अन्तरवाताा, आयोजनासंग सम्िस्न्ित 
जातनफकारसंगको अन्तरवाताा, लाभग्राहीसंगको सामूष्ट्रहक छलफल र टथलगत भ्रमण अवलोकन तथा ष्ट्रवतभन्न 
माध्यमिाि संकलन गररएको आयोजनागत तथा समग्र प्राथतमक तथ्याङ्क र द्वितीयक तथ्याङ्कको अध्ययनको 
आभारमा देहायको के्षरमा वगीकरण गरी ष्ट्रवश्लषेण गररएको छ ।  

३.१ आयोजनाको कायासम्पादन टतर 
खानेपानी मन्रालय, खानेपानी ष्ट्रवभाग, स्जल्लास्टथत आयोजना कायाान्वयन एकाइ, लस्क्षत समूह छलफल र 
जातनफकार अन्तरवाताािाि प्राप्त सूचना तथा अन्य ष्ट्रवतभन्न माध्यमिाि प्राप्त आयोजनागत तथा समष्ट्रष्टगत तथ्याङ्कका 
आिारमा कायासम्पादनको मूल्याङ्कन गररएको छ । आयोजनागत रुपमा सोतिएका कायासम्पादन टतरका केही 
प्रश्नहरुः 

तातलका नः १ कायासम्पादन टतर मापन गने प्रश्नहरु 

तस.नं. काया सम्पादन सम्िन्िमा 
सोतिएका केही प्रश्नहरु 

मूल्याङ्कनका आिार  (आयोजना संयया) कैष्ट्रफयत 

 आयोजनाको लातग िजेिको 
माग र तनकासाको अवटथा 
कटतो छ? 

अत्यन्त सरल १  

सरल ५ 

मध्यम  ० 

सामान्य ० 

सरल छैन ० 

 खचाको स्टथतत के छ? अतत उत्तम ३  

उत्तम २ 
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मध्यम ० 

सामान्य ० 

सन्तोषजनक छैन १ 

 आयोजनाको DPR छ/छैन? छ ६  

छैन ० 

 आयोजनाको कायायोजना 
छ/छैन? 

छ ६  

छैन ० 

 आयोजना छनौिको ष्ट्रवति 
कटतो रहेको छ? 

उपभोक्ताको मागमा 
आिाररत 

५  

खानेपानी ष्ट्रवभागिाि १ 

 आयोजना सञ्चालनका लातग 
पूवाािार र आवश्यक स्रोत 
सािनको व्यवटथा कटतो छ? 

अतत उत्तम ०  

उत्तम १ 

मध्यम ५ 

सामान्य ० 

सन्तोषजनक छैन ० 

 आयोजनाले लक्ष्य अनसुार 
प्रगतत हातसल गरेको छ/छैन? 

छ ०  

आसं्शक ६ 

छैन ० 

 आयोजनाले सरोकारवाला 
तनकायसंग समन्वय गरेको 
छ/छैन? 

छ २  

छैन ४ 
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 आयोजनाहरु उपभोक्ताहरुको माग र सम्भाव्यताको आिारमा आयोजना छनौि हनु ेगरेको र आयोजनाको 
DPR र कायायोजना तयार गरी आयोजना सञ्चालन हनुे गरेको पाईयो भने आयोजनाको समग्र लक्ष्य र प्रगततलाई 
ष्ट्रवश्लषेण गदाा कायाान्वयनको प्रथम चरणको प्रगतत १०० प्रततशत रहेको देस्खएको छ भने दोस्रो चरण-१ को 
प्रगतत ८५ प्रततशत र चरण-२ को प्रगतत ५० प्रततशत रहेको देस्खएको छ । 

३.१.१ ष्ट्रवटततृ आयोजना प्रततवेदन (Detail Project Report-DPR): 

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको माग भएको टथानमा उ.स.ले माग गरे िमोस्जम आयोजनाको छनौि भई 
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, लगत इस्टिमेसन पश्चात परामशा सेवामाफा त ष्ट्रवटततृ आयोजना प्रततवेदन तयार 
गरी आयोजनाको तनमााण काया अगािी िढाउने गरेको पाइयो । यसमा लागत समय जनशस्क्त लाभग्राही र 
आयोजनाको आय ुजटता पक्षहरु समेष्ट्रिएको पाइयो । DPR तयार गदाा आयोजना कायाान्वयन एकाइ, ष्ट्रवभाग र 
उपभोक्ता सतमततको प्रत्यक्ष सहभातगता तथा छलफल हनुे गरेको पाइयो । आयोजना तनमााणको लातग DPR 

तयार भएपश्चात उपभोक्ताले एकमषु्ठरुपमा कुल लागतको ५% रकम संयकु्त खातामा जम्मा गने गरेको र 
आयोजना तनमााणको ष्ट्रवतभन्न चरणमा जनश्रमदान (कुल लागतको २०%) र िाकी ५% प्रत्येक तिल भकु्तानीको 
क्रममा ष्ट्रकटतािन्दी रुपमा जम्मा गने गरेको जानकारी प्राप्त भयो । यसरी उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सहभातगतामा 
गणुटतरीय संरचना तनमााण हनुे गरेको पाइयो । तर, कततपय अवटथामा तथ्यगत अध्ययन नै नगरी DPR तयार 
गनााले आयोजनाको पूवाािार तिजाइन र लागत भेररएसन हनुे गरेको देस्खयो ।  

३.१.२ आयोजना कायायोजनाः 

अध्ययनका लातग तलइएका आयोजनाहरुको आयोजना कायायोजना भएको देस्खएको र आयोजना तनमााण 
हटतान्तरण तथा सञ्चालन प्रष्ट्रक्रया आयोजना कायायोजनाको तातलका अनसुार नै भईरहेको जानकारी प्राप्त भयो 
। साथै,  आयोजना तनमााण चरणमा खानेपानी ष्ट्रवभाग तथा आयोजना कायाान्वयन एकाइिाि तनयतमत रुपमा 
अनगुमन तथा पषृ्ठपोषण प्राप्त भएको जानकारी उपभोक्ताहरुिाि प्राप्त भयो । त्यसैगरी तनमााण सम्पन्न र 
तनमााणको अस्न्तम चरणमा पगेुका ५ विा आयोजनाहरुमा अनमुातनत समयमा नै आयोजना तनमााण काया सम्पन्न 
भए नभएको िारेमा जानकारी तलदा ६ मष्ट्रहना देखी १ वषासम्म समयाििी थप गनुा परेको जानकारी प्राप्त भयो 
।  

३.१.३ कायाान्वयन एकाइ, तनमााण पक्ष र उपभोक्ता सतमतत िीच समन्वयः 

आयोजना कायाान्वयन एकाइ र उ.स.को प्रत्यक्ष सहभातगतामा आयोजनाको DPR तयार गरी तनमााण कायाको 
लातग ठेक्का लगाउने गरेको पाइयो । त्यसै गरी कायाान्वयन एकाइ र उ.स.को संयकु्त तथा एकल िोलीिाि 
आयोजनाको तनमााण काया र प्रयोग भएका सामानहरुको गणुटतरको अनगुमन तथा तनररक्षण हनुे गरेको पाइयो 
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। साथै, उपभोक्ताहरुले जनश्रमदान अन्तगात गनुा पने कायाहरु तनमााण पक्ष तथा आयोजना कायाान्वयन 
एकाइसंगको सहमततको आिारमा तनिाारण हनु ेगरेको पाइयो । यद्दपी, मूल्याङ्कनको नमनुाको रुपमा तलइएका 
आयोजनाहरु मध्ये एक आयोजनाका उ.स. तथा उपभोक्ताहरुले खानेपानी तथा सरसफाइ तितभजन कायाालय 
(आयोजना कायाान्वयन एकाइ) को समन्वयात्मक तथा व्यवटथापकीय क्षमता प्रतत असन्तषु्टी जनाएका तथए ।  

३.१.४ आयोजनाको लक्ष्य र प्रगततको टथीततः 

सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना व्यवटथापन कायाालयको आ.व. २०६९/७० देखी 
आ.व. २०७४/७५ सम्मको समग्र लक्ष्य तथा प्रगततको ष्ट्रववरण तलको िार स्चरमा देखाइएको छ ।  

आ.व. २०६९/७० देखी २०७४/७५ सम्मको प्रगतत अवटथा 

ग्राफ १ आयोजना प्रगतत अवटथा (संयया) 

 

स्रोतः सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना व्यवटथापन कायाालय 

आयोजना कायाान्वयनको पष्ट्रहलो चरण (सम्भाव्यता अध्ययन र DPR तयार गने) को लक्ष्य अनसुारको प्रगतत १०० 
प्रततशत रहेको देस्खयो भन ेआयोजनाको दोस्रो चरण (तनमााण काया प्रारम्भ) ले लक्ष्यको ८५.४१ प्रततशत प्रगतत 
हातसल भएको छ । त्यसै गरी आयोजनाको तेस्रो चरण-१ (तनमााण सम्पन्न हनुे आयोजना) को लक्ष्यको ५० 
प्रततशत मार प्रगतत भएको पाइयो भने आयोजनाको तेस्रो चरण-२ (आयोजना उ.स.लाई हटतान्तरण) को प्रगतत 
शून्य रहेको देस्खयो । यस सम्िन्िमा सोतिएको प्रश्नमा आयोजना व्यवटथापन कायाालयका प्रमखुिाि तनमााण 
सम्पन्न ७ विा आयोजना हटतान्तरणको प्रष्ट्रक्रयामा रहेको जानकारी प्राप्त भएको ।  

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

सम्भाव्यता
अध्ययन

DPR तयार तनमााण 
चरणमा प्रवेश

तनमााण 
सम्पन्न  

आयोजना 
उ.स.लाई 
हटतान्तरण

लक्ष्य (आयोजना संयया)
प्रगती  (आयोजना संयया)
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समयमा नै आयोजना तनमााण काया  सम्पन्न हनु नसक्नकुा कारणहरु तनम्नानसुार रहेको पाईयो: 

1. २०७२ िैशाख १५को महाष्ट्रवनाशकारी भकूम्प र त्यसको पराकम्पनको प्रभावले आयोजना तनमााण कायामा 
अवरोि तसजाना भएको ।  

2. २०७२ आस्श्वन ३ गते पतछको दस्क्षणी सीमा अवरोिका कारण तनमााण सामग्री आयातमा रोकावि आई 
लगभग ४ देखी ५ मष्ट्रहना तनमााण काया िन्द गनुा परेको ।  

3. िषााको समयमा ष्ट्रवशषे गरी तराईका आयोजनाहरुमा ३ मष्ट्रहना (आषाढ-भार) नद्वदिाि तनमााण सामग्री 
(िालवुा र ढुिा) उत्खननमा िन्देज र पहािका आयोजनाहरुमा िािोको समटयाले गदाा महुानसम्म तनमााण 
सामग्री पयुााउन नसक्न ु।  
4. आयोजनाको िीजाइन तथा पिक पिक लागत भेरीएसन हनुे गरेको।  

 

३.१.५ पूवाािार र स्रोत सािनको अवटथा 

तसमेन्ि, छि, िालवुा, इट्टा, ढुिा र काठ लगायतका सामान्य तनमााण सामाग्री लगायत आयोजनाको प्रकृतत अनसुार 
ष्ट्रवतभन्न लम्िाइ र मोिाइका GI (Galvanized Iron)  र DI (Ductile Iron) पाइपहरु, HP (Horse Power) पम्पहरु,  

जेनेरेिर, तार र अन्य ष्ट्रवद्यतुीय उपकरणहरु प्रयोग भएको पाइयो ।  

तनमााण सामग्रीको सहज उपलब्िताको िारेमा प्रश्न सोतिएकोमा तसमेन्ि, छिजटता सामग्रीहरु सहजरुपमा उपलब्ि 
भएता पतन जेनेरेिर पाइप र अन्य मेतसनरी सामाग्रीहरु DPR को इस्टिमेिका आिारमा भारतिाि आयात गनुा 
परेको र दस्क्षणी सीमा अवरोिका कारण त्यटता सामाग्रीको आयात लामो समयसम्म रोष्ट्रकएको जानकारी प्राप्त 
भयो ।  

तनमााण सामग्रीमा रहेका सवालहरुः 

1. तनमााणमा िढी मारामा DI पाइपको प्रयोग भएको पाइयो, जसले गदाा आयोजनाको अन्य पूवाािारको आयू 
४० /५० िषा सम्म रहूँदा पतन DI पाइपको आयू १५ /२० िषा सम्म मार रहने अवटथा रहेको 
2. तिजलुीको सहज आपूतीको कारण जेनेरेिर प्रयोग नभइ थस्न्कएर रहेको अवटथा 
3. भोल्िेज उतारचढाव  (voltage fluctuation) कारण फ्यूज जान ेसमटया रहेको, capacitor को प्रयोग नभएको 
पाइएको ।  

 

समटया समािानको लातग भएका प्रयासहरुः 

Panel board  को Fuse मा देस्खएको समटयाको समािान गनाको लातग आयोजना व्यवटथापन कायाालयिाि 
अतनवाया रुपमा Capacitor राख्न सूचना जारी गररएको र आगामी द्वदनमा DPR तयार गदाा capacitor को पतन 
लागत समावेश गररने जानकारी प्राप्त भएको ।  
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कायासम्पादनको समग्र मूल्याङ्कनः 

आयोजनाको कायासम्पादनको समग्रतालाई हेदाा मागको आिारमा आयोजना छनौि हनुे गरेको, DPR र कायायोजना 
तयार गरेर मार आयोजना कायाान्वयन गररएको देस्खन्छ । त्यसै गरी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन,  DPR 

तजुामा जटता कायाको लक्ष्य अनसुारको शतप्रततशत प्रगतत हातसल भएको पाइएको छ भने ८५ प्रततशत 
आयोजनाहरु तनमााण चरणमा प्रवेश गरेको देस्खन्छ । यद्दपी भकूम्प, सीमा अवरोि, DPR मा देस्खएका 
कैष्ट्रफयतहरु, वषाायामका भौगोतलक समटयाहरु जटता ष्ट्रवष्ट्रवि कारणले गदाा लक्ष्य अनसुार आयोजना तनमााण काया 
सम्पन्न भन े हनु नसकेको अवटथा देस्खएको छ । समग्रमा कायासम्पादन टतरलाई ख) उत्तममा वगीकरण 
गररएको छ ।  

३.२ आयोजनाको सान्दतभाकता 
आयोजनाको राष्ट्रिय तथा अन्तरााष्ट्रिय नीततगत तादम्यता, टथानीय आवश्यकता र मागको अवटथा, भौगोतलक र 
जनसांस्ययक उपयकु्तता, सांगठतनक व्यवटथा तथा समावेस्शताको अवटथाको आिारमा सान्दतभाकताको मूल्याङ्कन 
गररएको छ । यसको लातग सम्िस्न्ित तिषयगत के्षरका दटतावेजहरुको अध्ययन, लाभग्राहीसंगको सामूष्ट्रहक 
छलफल तथा सरोकारवालासंगको अन्तवााताा र टथलगत भ्रमणको तथ्याङ्क तथा सूचनाहरुलाई आिार मातनएको 
छ । आयोजनागत रुपमा सोतिएका सान्दतभाकतासंग सम्िस्न्ित केही प्रश्नहरुः 

तातलका नः २ सान्दतभाकता टतर मापन गने प्रश्नहरु 

तस.नं. सान्दतभाकता सम्िन्िमा 
सोतिएका केही प्रश्नहरु 

मूल्याङ्कनका आिार (आयोजना संयया) कैष्ट्रफयत 

 आयोजनाको नीतत सान्दतभाकता 
छ/ छैन? 

छ ६  

छैन ० 

 आयोजना सञ्चालन पूवा 
आवश्यकता पष्ट्रहचान भएको 
छ/छैन? 

छ ६  

छैन ० 

 आयोजना सञ्चालनकोको 
भौगोतलक आकार उपयकु्त 
छ/छैन?  

छ ६  

छैन ० 
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 आयोजना सञ्चालनको लातग 
जनसांस्ययक उपयकु्त छ/छैन? 

छ ६  

छैन ० 

 आयोजना अन्तगातका कायाक्रम 
र ष्ट्रक्रयाकलापहरु समय सापक्ष 
कतत उपयकु्त छन? 

अत्यन्त उपयकु्त ०  

उपयकु्त ६ 

मध्यम ० 

आसं्शक रुपमा 
उपयकु्त 

० 

उपयकु्त छैन ० 

 आयोजनाले लाभग्राहीको 
आवश्यकताको कतत सम्िोिन 
गछा? 

पणुारुपमा गछा ०  

आसं्शक रुपमा गछा ६ 

तिटथ ० 

थाहा भएन ० 

गदैन ० 

 आयोजना तनमााण काया कुन 
प्रष्ट्रक्रया माफा त हनु्छ? 

उपभोक्ता समूह 
माफा त 

०  

ठेक्का प्रष्ट्रक्रया ० 

दिैु ६ 

उपभोक्ताको माग र आवश्यकताको आिारमा आयोजना छनौि हनुे गरेको देस्खएको र आयोजना भौगोतलक  र 
जनसांस्ययक दृष्ट्रष्टिाि उपयकु्त देस्खएको छ साथै आयोजना तनमााण र संचालनको लातग संटथागत व्यवटथा भएको 
र अतिकांश उ.स.को गठन लैंतगक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण मागादशान-२०७० को प्राविान 
अनरुुप हनुे गरेको देस्खन्छ। 

३.२.१ नीततगत सान्दतभाकता 
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सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सहरी खानपेानी तथा सरसफाइ नीतत अनरुुप आ.व. २०६९/७० 
देस्ख सञ्चालनमा आएको आयोजना हो । यस आयोजनाका उद्देश्यहरु नेपालको संष्ट्रविानको भाग ३, िारा 
३५(४) "प्रत्येक नागररकलाई टवच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुूँचको हक हनुेछ ।" भने्न प्राविान, 
सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना कायाान्वयन तनदेस्शका-२०७२ (दोस्रो संशोिन-
२०७४), द्वदगो ष्ट्रवकास लक्ष्य-६ तथा खानेपानी तथा सरसफाइ रणनीततक योजनाका प्राविानहरुसंग मेल खान े
देस्खएको छ । तर आयोजनाको उद्देश्य अनरुुप सरसफाइका कायाक्रमहरु भने सञ्चालन भएको नदेस्खएको । 

३.२.२ आयोजनाको भौगोतलक तथा जनसासं्ययक उपयकु्तता 

तराई र मध्ये पहािी स्जल्लाका साना सहरहरुमा उपभोक्ताहरुको अगवुाइमा उपभोक्ता सतमततको गठन गरी 
उपभोक्ता सतमततिाि खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको माग भए िमोस्जम आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी 
सञ्चालन गने गररएको र आयोजना छनौि प्रष्ट्रक्रयामा लाभग्राहीको प्रत्यक्ष सहभातगता रहने नीततगत व्यवटथा 
रहेकोमा मूल्याङ्कनको लातग नमनुाको रुपमा तलइएका ६ विा आयोजना मध्ये १ विा आयोजना िहेक अन्य 
आयोजना उपभोक्ताको माग, आवश्यकता र आयोजनाको सम्भाव्यताका आिारमा आयोजना छनौि भएको 
जानकारी पाइयो । मूल्याङ्कनको लातग नमूनाको रुपमा तलइएको एक आयोजना भने ष्ट्रवभागिाि छनौि भई 
सञ्चालन गररएको जानकारी प्राप्त भयो । अध्ययनमा तलइएका आयोजाहरुलाई यस आयोजनाको अविारणा 
अनसुार भौगोतलक तथा जनसांस्ययक दृष्ट्रष्टकोणिाि हेदाा उपयकु्त देस्खएको छ (तराई तथा मध्य पहािका साना 
सहरहरुमा कम्तीमा ३००० भन्दािढी जनसंयया उपभोक्ता) ।  

३.३.३ आयोजनाको समावेस्शताको अवटथा 

आयोजनाको प्रत्येक चरणका ष्ट्रक्रयाकलापहरुमा नेपाल सरकार, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्रालयिारा लाग ु
गररएको "लैष्ट्रिक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण मागादशान-२०७०" अनरुुप गनुा पने व्यवटथा रहेकोमा 
सहलगानी खा.पा.आ. िेशीसहर लमजिु र चन्रगढी झापा िाहेकका अन्य सहलगानी आयोजनाहरुको उ.स.मा 
मष्ट्रहला, दतलत र आद्वदवासी जनजाततको गणपरुक संयया पगेुको देस्खन्छ । सहलगानी आयोजना िेशीसहरको 
उ.स.मा मष्ट्रहलाको गणपरुक संयया नपगेुको र चन्रगढीको उ.स.मा त्यहाको िहसंुययक मिेशी समदुाय (राजवंशी) 
को प्रतततनतित्व नभएको देस्खएको छ ।  

साथै, सहलगानी खा. पा. आ. उलाािारी मोरि, चन्रगढी झापा, शंकरनगर र आनन्दवन-शंकरनगर ििुवलका 
उ.स.का मष्ट्रहला सदटयहरुको तनणाय प्रष्ट्रक्रयामा सष्ट्रक्रय सहभातगता देस्खयो भने सहलगानी खा.पा.आ. पालिुिार 
गोरखा र िेशीसहर लमजिुका मष्ट्रहला सदटयहरुको तनणाय प्रष्ट्रक्रयामा भतूमका नरहेको देस्खयो । त्यसै गरी 
सहलगानी खा. पा. आ. साझेदारी र लागत उठ्ती अविारणामा सञ्चातलत आयोजना भएकाले यस आयोजनाले 
गररि र ष्ट्रवपन्न समदुायका मागलाई सम्िोिन गना सकेको देस्खदैँन ।  
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३.२.४ आयोजना कायाान्वयनको लातग संटथागत व्यवटथा 

सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कायाान्वयनको लातग खानेपानी तथा ढल तनकास ष्ट्रवभाग अन्तगात 
राजपरांष्ट्रकत प्रथम शे्रणीको सपुररन्िेस्ण्िि इस्न्जतनयर आयोजना प्रमखु रहने गरी केन्रमा आयोजना व्यवटथापन 
कायाालयको टथापना गररएको पाईयो । सम्िस्न्ित स्जल्लास्टथत ष्ट्रवभाग अन्तगातका क्षेरीय अनगुमन तथा 
सपुररवेक्षण कायाालयहरु र खानेपानी तथा सरसफाइ तितभजन तथा सि-तितभजन कायाालयहरु आयोजना 
कायाान्वयन एकाइ कायाालयका रुपमा रहेका । आयोजना तनमााण चरणमा यटता एकाइ कायाालयहरुको 
समन्वयात्मक भतूमका हनुे र आयोजना तनमााण सम्पन्न भए पश्चात उपभोक्ता सतमततलाई हटतान्तरण गने व्यवटथा 
रहेको ।  

सान्दतभाकताको समग्र मूल्याङ्कन 

नेपालको संष्ट्रविान, चौिौं योजना, खानेपानी तथा सरसफाइसंग सम्िस्न्ित ष्ट्रवतभन्न नीततहरु र द्वदगो ष्ट्रवकास लक्ष्य-
६ संग प्रत्यक्ष/परोक्ष रुपमा अन्तसाम्िस्न्ित रहेको तथा टथानीय सरोकारवाला र लाभग्राहीले समेत अत्यन्त 
सान्दतभाक रहेको प्रततष्ट्रक्रया द्वदएकाले समग्रमा यस आयोजनाको सान्दतभाकताको टतर क) अतत सान्दतभाकमा 
वगीकरण गना सष्ट्रकन्छ ।  

३.३ प्रभावकारीता 
आयोजनासंग सम्िस्न्ित दटतावेजहरु, आयोजना कायाान्वयन एकाइका कमाचरी र जातनफकार अन्तवााताा, लस्क्षत 
समूह छलफल र टथलगत भ्रमणिाि प्राप्त तथ्याङ्कका आिारमा प्रभावकारीताको मूल्याङ्कन गररएको छ । 

आयोजनागत रुपमा सोतिएका प्रभावकारीतासंग सम्िस्न्ित केही प्रश्नहरुः 

तातलका नः ३ प्रभावकाररता टतर मापन गने प्रश्नहरु 

तस.नं. प्रभावकारीता सम्िन्िमा सोतिएका 
केही प्रश्नहरु 

मूल्याङ्कनका 
आिार 

(आयोजना 
संयया) 

कैष्ट्रफयत 

 आयोजनाको प्रकार के हो? तलस्फ्िि ०  

पस्म्पि १ 
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ग्रातभष्ट्रि मोिल १ 

िीप ट्यवेूल ४ 

 आयोजनाले तलएको उद्देश्य हातसल 
भएको छ/छैन? 

छ ३ आयोजना तनमााण सम्पन्न 
भइसकेको तर हटतान्तरण हनु 
िाूँकी । पानी ष्ट्रवतरण भन े
भईरहेको ।  

छैन ० 

 आयोजनाको पररमाजानको 
आवश्यता छ/छैन? 

छ ० उ.स.लाई प्राष्ट्रवतिक तथा 
व्यवटथापकीय तातलम द्वदनपुने 

 

खानेपानी सेवा ष्ट्रवटतारमा 
आयोजनागत रुपमा गररि लस्क्षत 
ष्ट्रवशेष नीततगत व्यवटथा हनुपने 

  

खानेपानी सम्िन्िमा जनचेतनाका 
कायाक्रमहरु थप गरी उ.स. 
माफा त सञ्चालन गनुापने 

आसं्शक रुपमा 
छ 

६ 

छैन ० 

 आयोजनाको तनमााण कायामा 
वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा 
रास्खएको छ/छैन 

छ ३  

छैन ३ 

 तनमााण सम्पन्न आयोजनाको 
खानेपानी सेवा तनिााररत मापदण्ि 
अनसुार छ/छैनः               १. 
समय 

          

          

छ ३  

द्वठकै ० 

छैन ० 

छ ३ 

तिटथ ० 
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                     २. 
मारा 

 

 

 

 

                     ३. 
गणुटतर 

 

छैन ० 

अत्यन्त 
गणुटतरीय 

० 

गणुटतरीय ३ 

मध्यम ० 

 ठीकै ० 

सन्तोषजनक ० 

 आयोजनािाि सेवा उपलब्ि 
गराउने सम्िन्िमा समावेस्शताको 
पक्ष कटतो छ? 

ष्ट्रवषेश व्यवटथा 
भएको 

०  

सिैलाई समान 
व्यवहार 

३ 

सम्पूणा आयोजनाहरु सम्भाव्यता अध्ययन पश्चात DPR तजुामा गरी सञ्चालन गररने गरेको तर DPR मा वातावरणीय 
पक्षलाई त्यती ध्यान नद्वदइएको पाइएको छ  

 

३.३.१ आयोजना कायाान्वयन पूवाको प्रभावकारीता 

सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका आयोजनाहरु सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, 
आयोजना कायाान्वयन तनदेस्शका-२०७२ (दोस्रो संशोिन २०७४) अनसुार तीन चरणमा कायाान्वयन हनुे गरेको 
पाइयो । आयोजना कायाान्वयन पूवा सम्िस्न्ित के्षरका उपभोक्ता सतमतत माफा त आयोजनाको माग भएपतछ 
आयोजनाको सम्भाव्यताको (प्राष्ट्रवतिक, ष्ट्रवत्तीय र आतथाक दृष्ट्रष्टकोणिाि) अध्ययन र तत ्पश्चात DPR तयार गरेर 
मार आयोजना कायाान्वयन गररने गरेको पाइयो ।  

३.३.२ आयोजना कायाान्वयन प्रष्ट्रक्रयािारे लाभग्राहीको सन्तषु्ट्रष्टको अवटथा  

ग्राफ २ उपभोक्ताको सन्तषु्ट्रष्ट अवटथा 
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स्रोतः FGD 

आयोजना कायाान्वयन प्रष्ट्रक्रया िारे टथलगत अध्ययनमा सस्म्मतलत ६ विा आयोजनाका ३४ जना 
उपभोक्ताहरुलाई उनीहरुको सन्तषु्टीको िारेमा सोतिएको प्रश्नमा अत्यन्त सन्तषु्ट (१५), सन्तषु्ट (१०), मध्यम 
(६), सामान्य (३) र सन्तषु्ट नभएको (०) पाइयो ।  

यद्दपी,  आयोजना पररमाजानको आवश्यकता भएको वा नभएको भनी जातनफकारसंग सोतिएको प्रश्नमा आसं्शक 
रुपमा पररमाजानको आवश्यकता भएको िताएका तथए । के कटता ष्ट्रक्रयाकलापहरु थप गनुापने वा हिाउन ु
पनेछ भतन सोतिएको प्रश्नमा उनीहरुले उपभोक्ता सतमततको व्यवटथापकीय क्षमता अतभवृष्ट्रद्धको कायाक्रम समावेश 
हनुपुने र गरीि लस्क्षत ष्ट्रवशेष नीततगत व्यवटथा हनुपुने िारणा राखेका तथए । यसै सन्दभामा आयोजना 
कायाान्वयन एकाइका कमाचारीहरुले पतन आयोजना थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गना प्राष्ट्रवतिक तथा 
व्यवटथापकीय तातलमको आवश्यकता रहेको, खानेपानी सेवा ष्ट्रवटतारमा आयोजनागत रुपमा गररि लस्क्षत ष्ट्रवशषे 
नीततगत व्यवटथा हनुपने र खानेपानी सम्िन्िमा जनचेतनाका कायाक्रमहरु थप गरर उपभोक्ता सतमतत माफा त 
सञ्चालन गनुापने भनाइ राखेका तथए । त्यसैगरी आयोजनाको DPR चरणदेस्ख अस्न्तम भकु्तानी भई हटतान्तरण 
हनुेसम्मका प्रत्येक चरणमा उपभोक्ता/उ.स. लाई पतन प्रत्येक कायाको सूचनामातथको पहुूँच टथापना, तनयतमत 
अनगुमन मूल्यांकनका लातग आवश्यक नीततगत तथा कानूनी व्यवटथा हनुपुने माग सतुनयो । 

३.३.३ तनमााण सम्पन्न आयोजनाको तनिााररत मापदण्ि 

तनमााण सम्पन्न आयोजनाको तनिााररत मापदण्िको ष्ट्रवश्लषेण प्रततद्वदन पानी ष्ट्रवतरणको समय, पानीको मारा र 
गणुटतरलाई आिार मानी ष्ट्रवश्लषेण गररएको छ । तीन विै आयोजनाका कायाान्वयन एकाइका कमाचारीलाई सो 
सम्िन्िमा सोतिएका प्रश्नहरुमा सिै जना तनिााररत समय र मारा अनसुार नै पानीको ष्ट्रवतरण भईरहेको तथा 

१५

१२

६

३

०

आयोजना कायाान्वयनमा उपभोक्ताको सन्तषु्ट्रष्टको अवटथा

अत्यन्त सन्तषु्ट सन्तषु्ट मध्यम सामान्य सन्तषु्ट नभएको
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ष्ट्रवतररत पानी अत्यन्तै गणुटतरीय (प्रशोतित पानीको गणुटतर अनसुारको) भएको िताएका तथए । त्यसैगरी 
उपभोक्ताहरु पतन पानीको गणुटतरप्रतत अत्यन्तै ष्ट्रवश्वटत र पानी ष्ट्रवतरण गने समय र माराप्रतत अत्यन्तै सन्तषु्ट 
रहेको पाइयो । 

३.३.४ आयोजनाको वातावरणीय पक्ष 

सहलगानी खानेपानी आयोजनाहरु मध्ये ३ विा िाहेकका आयोजनाले आिारभतू वातावरणीय पक्षलाई ध्यान 
नद्वदइएको पाइयो । केष्ट्रह आयोजनाहरुले पानीको िहावलाई मध्य नजर गदै स्रोत टथानान्तरण गरेको  देस्खएको 
तथयो भने केष्ट्रह योजनाले भतूमगत पानीको सतहको अत्यतिक दोहन तथा ष्ट्रवनास रोक्नका लातग ररचाजा ष्ट्रपिको 
व्यवटथा गरेको पाईयो । 

प्रभावकारीताको समग्र मूल्याङ्कनः 

यो आयोजना सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना कायान्वयन तनदेस्शका २०७२ (दोस्रो 
संशोिन-२०७४) अनसुार सञ्चालनमा रहेको पाइयो । सम्पूणा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र DPR तजुामा 
भएको पाइयो तर DPR मा वातावरणीय पक्षलाई भने त्यती ध्यानमा राखेको पाइएन । त्यसै नमूनाका रुपमा 
तलएका आयोजनाका ४२ उपभोक्ता प्रततशत अत्यन्त सन्तषु्ट र ३३ प्रततशत उपभोक्ता सन्तषु्ट रहेको पाइयो भन े
जातनफकार र आयोजना कायाान्वयन एकाइका कमाचारीहरुले आयोजना कायाान्वयनमा केही पररमाजान गनुापने 
िारणा व्यक्त गरेका तथए । अतः यी सिै नततजाका आिारमा आयोजनाको प्रभावकारीतालाई ख) प्रभावकारीमा 
वगीकरण गना सष्ट्रकन्छ ।  

३.४ कायादक्षता 
आयोजनागत रुपमा सोतिएका कायादक्षतासंग सम्िस्न्ित केही प्रश्नहरुः 

तातलका नः ४ कायादक्षता टतर मापन गने प्रश्नहरु 

तस.नं. कायादक्षता सम्िन्िमा 
सोतिएका केही प्रश्नहरु 

मूल्याङ्कनका आिार (आयोजना संयया) कैष्ट्रफयत 

 प्रततफलको आिारमा 
आयोजनाको लागत उपयकु्त 
छ/छैन? 

अत्यन्त उपयकु्त ०  

उपयकु्त ३ 

मध्यम  ० 
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सामान्य ० 

उपयकु्त छैन ० 

 आयोजना सञ्चालनको लातग 
स्रोत ष्ट्रवतनयोजन सक्षमता 
कटतो छ? 

अतत उत्तम ४  

उत्तम ० 

मध्यम ० 

सामान्य ० 

सन्तोषजनक छैन १ 

 आयोजना सञ्चालनको लातग 
स्रोत उपयोग सक्षमता कटतो 
छ? 

अतत उत्तम ४  

उत्तम १ 

मध्यम ० 

सामान्य ० 

सन्तोषजनक छैन १ 

 भकु्तानी प्रष्ट्रक्रयामा कुनै ष्ट्रववाद 
आयो/आएन? 

आयो १  

आएन ४ 

 आयोजना तनमााण चरणमा 
अपेस्क्षत आगत भन्दा 
वाटतष्ट्रवक लागत कतत फरक 
पयो? 

फरक छैन  ०  

२५% सम्म ४ 

२५%-५०% सम्म ० 

५०%-७५% सम्म १ 

७५% भन्दा िढी ० 

सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना कायाान्वयन तनदेस्शका, २०७२ (दोस्रो संशोिन-२०७४) 
का ष्ट्रवति तथा प्राविान अनरुुप सञ्चालन हनुे गरेको देस्खयो। आयोजनाको स्रोत ष्ट्रवतनयोजन र उपभोगको अवटथा 



36 
 

अत्यन्त उत्तम रहेको र स्रोत ष्ट्रवतनयोजन सक्षमता अतत कायादक्षतापूणा रहेको छ तर आयोजनाको 
अनगुमन/मूल्याङ्कनको पािो कमजोर रहेको पाइयो । 

३.४.१  आयोजनाको छनौिका मापदण्ि र ष्ट्रविी 

सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना आयोजना कायाान्वयन तनदेस्शका-२०७२ (दोस्रो संशोिन २०७४) 
िमोस्जम आयोजना कायाान्वयनको पष्ट्रहलो चरण अन्तगात आयोजना तजुामा तथा छनौि रहेको छ । यस अन्तगात 
आयोजनाको छनौिका मापदण्ि तथा ष्ट्रवति उल्लेख भएको छ । उपभोक्ता सतमतीले तनिााररत आवेदन फारम 
तथा आयोजनाको प्रततवेदन, व्यहोनुा पने साझेदारीको रकम समयमा नै उपलब्ि गराउने प्रततिद्धता सष्ट्रहत 
आयोजनाको माग गनुापने पाइयो । उपभोक्ताले माग गरेको आयोजना मनातसव देस्खएमा आयोजना व्यवटथापन 
कायाालयले ष्ट्रववरण एष्ट्रकन गने,  सम्िस्न्ित स्जल्ला स्टथत कायाालयको समन्यवयमा टथलगत अध्ययन अवलोकन 
गरी संभाव्य ष्ट्रवकल्प र अनमुातनत लागत सष्ट्रहतको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततवेदन तयार गने गरेको पाइयो । 
उपभोक्ता सतमतत र टथानीय तहको सहभातगतामा सम्भाव्यता अध्ययन प्रततवेदनमाथी छलफल र सहमतत हनु े
गरेको पाइयो । तत्पश्चात आयोजना कायान्वयन एकाइ र उपभोक्ता सतमततिीच आयोजना कायाान्वयन गना परुा 
गनुापने शता र वहन गनुापने स्जम्मेवारी परुा गने प्रततिद्धता सष्ट्रहत प्रारस्म्भक चरणको सम्झौता गरी आयोजना 
कायान्वयन हनुे गरेको पाइयो ।  

३.४.२ श्रोत ष्ट्रवतनयोजन र उपयोगको अवटथा 

आयोजनाको स्रोत ष्ट्रवतनयोजन तथा उपभोगको अवटथा ष्ट्रवश्लषेण गना आ.व. २०७०/७१ देखी चाल ुआ.व. 

२०७४/७५ सम्मको ष्ट्रवतनयोस्जत िजेि र खचालाई तलइएको तथयो (तातलका नं. ३.४.२) ।  

तनमााण सम्पन्न भएका तीन आयोजनाहरुले औसतमा आ.व. २०७०/७१ देखी आ.व. ०७३/७४ सम्मको कुल 
ष्ट्रवतनयोस्जत िजेिको ७९.११ प्रततशत खचा गरेको पाइयो । त्यसै गरर तनमााणको ष्ट्रवतभन्न चरणमा रहेका तीन 
आयोजनाहरुले औसतमा आ.व. २०७०/७१ देखी आ.व. ०७३/७४ सम्मको कुल ष्ट्रवतनयोस्जत िजेिको ८६.७० 
प्रततशत खचा गरेको पाइयो भने चाल ुआ.व. ०७४/७५को  दोस्रो चौमातसक सम्ममा कुल ष्ट्रवतनयोस्जत िजेिको 
४६.४२ प्रततशत खचा भएको पाइयो । जसमा सिैभन्दा िढी खचा गने आयोजना (१) ले ६१.३९ प्रततशत र 
कम खचा गने आयोजना (१) ले १८.४६ प्रततशत खचा गरेको पाइयो । अतः समग्रमा आयोजनाको स्रोत 
उपयोग सक्षमता अतत उत्तम रहेको पाइयो ।  

३.४.३.  आयोजनाको ष्ट्रवतनयोजन सक्षमता 

आयोजनाको स्रोत ष्ट्रवतनयोजन तथा उपभोगको अवटथा ष्ट्रवश्लषेण गना आ.व. २०७२/७३ देस्ख चाल ुआ.व. 

२०७४/७५ सम्मको ष्ट्रवतनयोस्जत िजेिलाई तलइएको तथयो (तातलका नं. ३.४.३) । आयोजनामा औसतमा 
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कुल ष्ट्रवतनयोस्जत िजेिको २.२७ प्रततशत चाल ुखचा तफा  र ९७.७२ प्रततशत िजेि पूूँजीगततफा  ष्ट्रवतनयोजन 
भएको हुूँदा स्रोत ष्ट्रवतनयोजन सक्षमता समेत अतत कायादक्षतापूणा रहेको देस्खयो ।  

३.४.४ आयोजनाको अनगुमन र मूल्याङ्कन 

आयोजना कायाान्वयनको अनगुमन र मूल्याङ्कनको अवटथाका िारेमा आयोजना कायान्वयन एकाइका कमाचारी, 
उ.स., उपभोक्ताहरु, अन्य सरोकार पक्ष तथा मन्रालय, ष्ट्रवभाग र आयोजना व्यवटथापन कायाालयका प्रमखुहरुसंग 
स्जज्ञासा रास्खएको तथयो । सो सम्िन्िमा केन्रीय तनकायिाि अनगुमन हनुे गरेको तर हालसम्म सञ्चातलत 
सम्पूणा आयोजनाको अनगुमन भने नभएको पाईयो । अनगुमनको अवटथामा देस्खएका समटयाहरुको समािान 
सम्िस्न्ित टथानमा नै खोस्जन ेगररएको तर कुनै पतन आयोजनाको अनगुमन प्रततवेदन तयार नगररएको जानकारी 
प्राप्त भयो । त्यसै गरी आयोजना कायाान्वयन टथानमा भने आयोजना कायाान्वयन एकाइका कमाचारी र उ.स. 

सस्म्मतलत संयकु्त अनगुमन िोली गठन हनुे गरेको र सो िोलीले आयोजनाको तनमााण चरणमा तनयतमत रुपमा 
अनगुमन गने गरेको जानकारी प्राप्त भएको तथयो । साथै, अध्ययनका लातग तलइएका ६ विै आयोजनामा 
उ.स.का उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा  कम्तीमा सतमतत िाष्ट्रहरका दईु जना उपभोक्ताहरु सदटय रहन ेगरी एक 
अनगुमन उपसतमतत गठन भएको र उक्त उपसतमततले तनयतमत रुपमा आयोजनाको कायाान्वयनको अनगुमन 
तथा आवश्यक तनदेशन द्वदन ेगरेको जानकारी प्राप्त भएको तथयो ।  

कायादक्षताको समग्र मूल्याङ्कन 

सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना कायाान्वयन तनदेस्शका, २०७२ (दोस्रो संशोिन-२०७४) 
को आयोजना छनौिका मापदण्ि र ष्ट्रवतिको व्यवटथा भएको र सोहीिमोस्जम आयोजना छनौि हनुे गरेको पाइयो 
। त्यसैगरी आयोजनाको स्रोत ष्ट्रवतनयोजन र उपभोगको अवटथा अतत उत्तम तथा स्रोत ष्ट्रवतनयोजन सक्षमता अतत 
कायादक्षतापूणा रहेको देस्खन्छ । साथै, केन्रीय तनकायिाि आयोजनाको तनयतमत अनगुमन नभएता पतन आयोजना 
कायाान्वयन एकाइ र उ.स. तथा उपभोक्तािाि तनयतमत रुपमा आयोजनाको तनमााण प्रष्ट्रक्रयाको अनगुमन हनु े
गरेको पाइयो । अतः प्राप्त सूचनाको ष्ट्रवश्लषेणका आिारमा आयोजनाको कायादक्षतालाई ख) कायादक्षतापूणामा 
वगीकरण गना सष्ट्रकन्छ ।  

३.५ तत्कातलन प्रभाव  

मूल्याङ्कनको लातग नमूनाको रुपमा तलइएका ६ विा आयोजनाहरु मध्ये ३ विा आयोजना हालसालै मार सम्पन्न 
भइ खानेपानी ष्ट्रवतरण गदै आएको पाइयो । तसथा यो मूल्याङ्कन अध्ययन सहलगानी आयोजनाको समग्र प्रभाव 
मूल्याङ्कन गना असमथा रहेको छ । यद्दपी, ष्ट्रवतररत खानेपानीको गणुटतर, समय र माराको आिारमा उपभोक्ताको 
सन्तषु्ट्रष्ट र यसले उपभोक्ताको जीवनटतरमा परु् याएको तत्कातलन योगदानको आिारमा आयोजनाको तत्कातलन 
प्रभाव मूल्याङ्कन गररएको छ । आयोजनागत रुपमा सोतिएका तत्कातलन प्रभावसंग सम्िस्न्ित केही प्रश्नहरुः 
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तातलका नः ५ तत्कातलन प्रभाव टतर मापन गने प्रश्नहरु 

तस.नं. प्रभाव सम्िन्िमा 
सोतिएका केही प्रश्नहरु 

मूल्याङ्कनका 
आिार 

(आयोजना 
संयया) 

कैष्ट्रफयत 

 उपभोक्ताको सन्तषु्ट्रष्टको 
अवटथा कटतो रहेको छ 

अत्यन्त 
सन्तषु्ट 

३  

सन्तषु्ट ० 

मध्यम  ० 

सामान्य ० 

सन्तषु्ट छैन ० 

 उपभोक्ताहरुको आयोजना 
प्रततको िारणा कटतो छ? 

सकारात्मक ६ पानीको माग अनसुार पूती हनु नसकेको 
वतामान अवटथामा आयोजना तनमााण पश्चात 
पयााप्त मारामा गणुटतरीय पानीको उपभोग गना 
पाउनेमा उपभोक्ताहरु आश्वटत रहेका ।  

तिटथ ० 

नकारात्मक ० 

तनमााण सम्पन्न आयोजनाले आसं्शक रुपमा मार खानेपानी ष्ट्रवतरण गने गरेको देस्खन्छ । ष्ट्रवतररत खानेपानीको 
गणुटतर, मारा र समयप्रतत उपभोक्ताहरु अत्यन्त सन्तषु्ट रहेको, साथै खानेपानीको उपलब्ितािाि समय र 
इन्िनको िचत तथा आसेतनक लगायतका रसायनको कारण टवाटथ्यमा पने जोस्खम हिेर गएको जटता तत्कातलन 
सकारात्मक प्रभावहरु देस्खएको छ।  

३.५.१ खानपेानीको उपलब्ितामा योगदान 

मूल्याङ्कनको लातग नमूनाका रुपमा तलइएका ६ विा आयोजना मध्ये ३ विा आयोजना तनमााण सम्पन्न भई 
खानेपानी ष्ट्रवतरण गरररहेका सहलगानी आयोजना हनु ्। ती आयोजनाहरु मध्ये एउिा आयोजनाले प्रत्येक द्वदन 
ष्ट्रवहान ६ िजे देस्ख ९ िजेसम्म खानेपानी ष्ट्रवतरण गने गरेको र अन्य दईु आयोजनाले प्रत्येक द्वदन २४ घण्िा 
खानेपानी ष्ट्रवतरण गने गरेको जानकारी प्राप्त भयो । सहलगानी आयोजनािाि खानेपानी उपभोग गरररहेका 
उपभोक्ताहरु पानीको गणुटतर र पानीको मारा देस्ख अत्यन्त सन्तषु्ट रहेको जानकारी पाइयो । यद्यपी (उपभोक्ता 
समूहमा तमतसदा) नयाूँ उपभोक्ताहरुले भन ेिारा जिान टवरुप महंगो शलु्क ततनुा परेकोमा गनुासो व्यक्त गरेको 
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पाइयो । िारा जिान टवरुप तलइने महंगो शलु्कका कारण गरीि जनताहरुले सहलगानी आयोजना अन्तगातको 
गणुटतरीय खानेपानी सेवा प्राप्त गनािाि वस्ञ्चत हनुपुरेको गनुासो पाइयो ।  

३.५.२ सरसफाइको क्षरेमा योगदान 

यस आयोजनाले हालसम्म सरसफाइको के्षरमा प्रत्यक्ष योगदान पयुााउन नसकेको पाइयो । उपभोक्ताहरुिाि नै 
खानेपानीको लातग मार आयोजनाको माग हनुे गरेको र DPR मा सरसफाइको प्राविान अनरुुप एकविा 
शौचालयको ल.ई. र तिजाइन हनुे गरेकोमा टथलगत अवलोकनको क्रममा उक्त शौचालय पतन उ.स. को 
कायाालय हातातभर वा नगरपातलकाको कायाालय हातातभर िने्न गरेको देस्खएको छ ।  

३.५.३ जीवनटतरमा योगदान 

गणुटतरीय खानेपानीको उपलब्िताका कारण पहािी स्जल्लामा पानीको मूलसम्म पगु्नपुने वाध्यता हिेको पाइयो 
। जसले गदाा समय र अततररक्त श्रमको िचत भएको पाइयो । तर िचत समय र श्रमलाई अन्य उत्पादनको 
क्षेरमा प्रयोग भएको एकीन तथ्याङ्क प्राप्त हनु सकेन । कततपय टथानमा "सहलगानी आयोजना" पूवा करीि 
आिा घण्िादेस्ख एक घण्िासम्म पातनको जोहो गना समय लाग्ने गरेको पाइएकोमा अि घरघरमा िाराको 
उपलब्िताले सो समय िचत हनुे गरेको पाईयो । सहलगानी आयोजना िाष्ट्रहरका उपभोक्ताहरुको पातनको मयुय 
श्रोत तसिै खोला/कुवाको पातन जसलाई पनुतनामालीकरण गरेर मार प्रयोग गना सष्ट्रकन्छ जसले गदाा समय र 
ईन्िनको थप खचा हनुे तर सहलगानी खानेपानी आयोजनाको िारा जिान महूँगो रहेको कारण जोड्न नसकेको 
पाइयो । त्यसै गरी, तराइका स्जल्लाहरुमा सहलगानीको खानेपानीको उपलब्िताका कारण आसेतनकयूक्त पानी 
प्रयोग गनुापने वाध्यता हिेर गएको जानकारी प्राप्त भयो । यसले गदाा आसेतनकका कारण टवाटथमा पने 
नकारात्मक असरिाि जोतगनका साथै लगुामा लाग्ने रातो/पहेलो दागको समटया हिेर गएको उपभोक्ताहरुको 
भनाइ तथयो ।  

३.५.३ उपभोक्ताको सन्तषु्ट्रष्ट 

सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाका उपभोक्ताहरुलाई आयोजना कायाान्वयन एकाइ उपभोक्ता 
सतमतत र ठेकेदारको कायाशैली सन्तोषजनक रहेको तथापी एक आयोजनाका उपभोक्ता सतमततका सदटयहरु भन े
आयोजना कायाान्वयन एकाइका प्रमखुको समन्वयात्मक तथा व्यवटथापकीय क्षमतासंग सन्तषु्ट नरहेको जानकारी 
पाइयो । त्यसै गरी तनमााण सम्पन्न भई खानेपानीको उपभोग गरीरहेका उपभोक्ताहरु पानीको आपूती पररमाण 
र गणुटतरमा सन्तषु्ट रहेको जानकारी प्राप्त भयो । साथै, सम्पूणा आयोजनाका उ.स.,  उपभोक्ताहरु र टथानीय 
तहका प्रतततनिीहरुको आयोजनाप्रतत सकारात्मक िारणा रहेको जानकारी प्राप्त भयो ।  

तत्कातलन प्रभावको समग्र मूल्याङ्कन 
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तनमााण सम्पन्न आयोजनाले आसं्शक रुपमा मार खानेपानी ष्ट्रवतरण गने गरेको र ष्ट्रवतररत खानेपानीको गणुटतर, 
मारा र समय प्रतत उपभोक्ताहरु अत्यन्त सन्तषु्ट रहेको पाइएको छ । साथै खानेपानीको उपलब्ितािाि समय 
र इन्िनको िचत हनु पगेुको साथै तराई के्षरमा आसेतनकको कारण टवाटथमा पने जोस्खम हिेर गएको जटता 
तत्कातलन सकारात्मक प्रभावहरु देस्खएको छ । यद्दपी, यस आयोजनाले सरसफाइको के्षरमा उल्लेयय काया 
भने नगरेको पाइएको छ । त्यसै गरी तनमााणको चरणमा रहेका आयोजनाका उपभोक्ताहरुको िारणा पतन 
आयोजनाप्रतत सकारात्मक रहेको पाइएको छ । अतः प्राप्त सूचनाको वश्लषेणको आिारमा आयोजनाको तत्कातलन 
प्रभावलाई ख) प्रभावपूणामा वगीकरण गना सष्ट्रकन्छ ।  

३.६ द्वदगोपना 
अध्ययनको लातग तलइएका आयोजना मध्ये एउिा आयोजना नयाूँ (तनमााण सम्पन्न) र अन्य आयोजना परुाना 
आयोजनाको ष्ट्रवटताररत आयोजनाहरु भएकोले तनमााण चरणमा नै रहेता पतन आयोजनाको द्वदगोपनाको अनमुान 
लगाउन सष्ट्रकने अवटथा रहेको छ । आयोजनासंग सम्िस्न्ित दटतावेजहरुको अध्ययन, सरोकारवालाहरु तथा 
जातनफकारहरुसंगको छलफल र अन्तवाातााका साथै टथलगत अवलोकनका आिारमा आयोजनाको द्वदगोपनाको 
ष्ट्रवश्लषेण गररएको छ । आयोजनागत रुपमा सोतिएका द्वदगोपना टतर मापन सम्िस्न्ित केही प्रश्नहरुः 

तातलका नः ६ द्वदगोपना टतर मापन गने प्रश्नहरु 

तस.नं. द्वदगोपनाका सम्िन्िमा 
सोतिएका केही प्रश्नहरु 

मूल्याङ्कनका आिार (आयोजना संयया) कैष्ट्रफयत 

 आयोजना तनमााणको क्रममा 
जनसहभातगता कटतो रहेको 
तथयो/छ? 

अत्यन्त उत्साहपूणा 0  

उत्साहपूणा ५ 

सामान्य ० 

सरल छैन ० 

 सहलगानीको लातग रकम 
जम्मा गना र पररचालन गना 
कुनै समटया आयो/आएन? 

आयो ३  

आएन २ 

 छ ५  
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तनमााण सम्पन्न आयोजना 
सञ्चालनको लातग काया योजना 
छ/छैन 

छैन १ 

 तनमााण सम्पन्न आयोजनाको 
प्राष्ट्रवतिक पररक्षण भएको 
छ/छैन? 

छ ३  

छैन ० 

 आयोजना छनौिको ष्ट्रवति 
कटतो रहेको छ? 

उपभोक्ताको मागमा 
आिाररत 

५  

खानेपानी ष्ट्रवभागिाि १ 

 आयोजना सञ्चालनका लातग 
पूवाािार र आवश्यक स्रोत 
सािनको व्यवटथा कटतो छ? 

अतत उत्तम   

उत्तम ४ 

मध्यम १ 

सामान्य १ 

सन्तोषजनक छैन  

 आयोजनाले सरोकारवाला 
तनकायसंग समन्वय गरेको 
छ/छैन? 

छ २  

छैन ४ 

उपभोक्ता सतमततको संटथागत द्वदगोपनाको ष्ट्रवश्लषेण गदाा अत्यन्त उत्तम छ भने िेरै  आयोजनामा प्राष्ट्रवतिक र 
दक्ष कमाचारीको व्यवटथा रहेको र केष्ट्रह आयोजनाहरूले खानेपानीको चक्रीय गरुुयोजना समेत तजुामा गरेको 
साथै SCADA प्रष्ट्रवति प्रयोगमा ल्याउन लागेको, उपभोक्ताहरुलाई ऋण व्यवटथाको लातग नगर ष्ट्रवकास कोषसंग 
समझदारी परमा हटताक्षर भईसकेको देस्खन्छ। त्यसै गरी आयोजना कायाान्वयनमा टथानीय तहको सहभातगता 
र सहमततको प्राविान, PMCU को टथापना लगायतका व्यवटथाहरु भएको देस्खन्छ । 

३.६.२ संटथाको द्वदगोपना 
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सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना तनमााण पश्चात उ.स.लाई हटतान्तरण गररने नीततगत व्यवटथा 
रहेकोले संटथाको द्वदगोपनाको ष्ट्रवश्लषेण गदाा उपभोक्ता सतमततको सक्षमतालाई आिार तलइएको छ । मूल्याङ्कनको 
लातग तलइएका ६ विा आयोजना मध्ये ५ विा आयोजनाका उ.स.हरु परुाना उ.स.हरु रहेको र कायाान्वयनमा 
रहेका हालका सहलगानी आयोजनाहरु पानीको माग िढ्दै गएपतछ सहलगानीको अविारणा अनसुार नयाूँ 
आयोजना थप गरेको पाइयो । एउिा आयोजनामा नयाूँ उ.स. रहेको पाइयो जहाूँ यो आयोजना नै पष्ट्रहलो 
खानेपानी आयोजना हो । ६ विै उ.स.मा प्रत्येक २ िषामा उपभोक्ताहरुको अगवुाई र प्रत्यक्ष सहभातगतामा 
पदातिकारीहरुको तनवााचन हनुे गरेको पाइयो ।  

उ.स.ले प्रत्येक वषा सािारण सभा गनुा पने र वाष्ट्रषाक प्रततवेदन प्रकास्शत पने प्राविान रहेको र सोही अनसुार ६ 
विै उ.स. ले सािारण सभा गरी वाष्ट्रषाक प्रततवेदन प्रकास्शत गरेको देस्खयो । त्यसै गरी आयोजनाको तनमााण 
अन्तगात उ.स.को भवनको तनमााण हनुे प्राविान रहेको पाइयो । त्यसै गरी प्रत्येक उ.स.ले आवश्यक वा न्यूनतम 
मारामा प्राष्ट्रवतिक तथा अप्राष्ट्रवतिक कमाचारीहरूको व्यवटथा गरेको पाइयो ।  

अतः संटथाको द्वदगोपना अन्तगात उ.स.को द्वदगोपनाको मूल्याङ्कन गदाा द्वदगोपना दृष्ट्रष्टिाि अत्यन्त उत्तम रहेको 
पाइयो ।  

३.६.२ प्रष्ट्रवति र दक्ष जनशस्क्तको व्यवटथा 

आयोजनाको तनमााण चरण र तनमााण चरण पश्चात DLP समयसम्म आयोजना कायाान्वयन एकाइ र तनमााण पक्ष 
(ठेकेदार)ले आयोजनाको लातग आवश्यक प्रष्ट्रवति र दक्ष जनशस्क्तको व्यवटथा गनुापने व्यवटथा रहेको जानकारी 
उपलब्ि भयो । आयोजना उ.स.लाई हटतान्तरण पश्चात उ.स.ले नै ममात संभार र सञ्चालन गनुापने भएकाले 
आवश्यक प्रष्ट्रवति र दक्ष जनशस्क्तको व्यवटथा गनुापने अवटथा रहेको देस्खयो ।  

मूल्याङ्कनका लातग तलइएका ६ विा आयोजना मध्ये ५ विा आयोजनाका उ.स. आयोजना सञ्चालनको लातग 
इस्न्जतनयर, सि-इस्न्जतनयर देस्ख सािारण ममात संभारको तातलम प्राप्त कमाचारीहरु लगायत व्यवटथापक र 
प्रशासतनक कमाचारीहरु सरकारी सेवा सषु्ट्रविा सरह वा सो भन्दा िढी हनुे गरी तनयकु्त गररएको देस्खयो भन े
एउिा आयोजनामा दक्ष जनशस्क्तको अभाव देस्खयो ।  

त्यसै गरी ६ मध्ये ३ आयोजनाको पानी पररक्षणको लातग आफ्नै प्रयोगशाला रहेको देस्खयो भने ३ आयोजनामा 
प्रयोगशाला नभएको देस्खयो ।  

३.६.३ आयोजना सञ्चालनको लातग कायायोजना/योजना 
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आयोजना तनमााण पश्चात सञ्चालनको लातग कायायोजना/योजना भएको वा नभएको भतन सम्िस्न्ित आयोजनाका 
उ.स.लाई सोतिएको प्रश्नमा ६ मध्ये १ आयोजनाको कुनै कायायोजना/योजना नभएको तर िनाउने प्रष्ट्रक्रयामा 
रहेको जानकारी प्राप्त भएको अन्य ४ आयोजनाहरुको आयोजना संचालन तथा ममात सम्भारको लातग कायायोजना 
रहेको र १ आयोजनाको सन २०१२ देखी २०२७ सम्मको खानेपानीको चष्ट्रक्रय गरुुयोजना रहेको र सोही 
योजना िमोस्जम नै आयोना सञ्चालन हनुे जवाफ प्राप्त भएको तथयो ।  

३.६.४ सहलगानी खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना व्यवटथापन कायाालयको आगामी कायायोजना 

सहलगानी कायाक्रमलाई आगामी द्वदनमा थप प्रभावकारी र द्वदगो िनाउन आयोजना व्यवटथापन कायाालय र 
मन्रालयिाि भए गरेका कायाहरुको िारेमा मन्रालय, ष्ट्रवभाग र आयोजना व्यवटथापन कायाालयका प्रमखुहरुसंग 
जानकारी तलन खोज्दा आगामी द्वदनमा सहगलानी आयोजनाको के्षरमा देहायका कायायोजनाहरु भएको जानकारी 
प्राप्त भयोः 

क) आगामी आ .व . २०७५ /७६ देस्ख सहल गानी खानेपानी आयोजनामाफा त िने्न दइुविा नयाूँ आयोजनामा 
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) प्रष्ट्रवतिमा आिाररत भएर तनमााण गना लातगएको र  
SCADA प्रष्ट्रवतिलाई सम्भव भएसम्म अन्य नयाूँ आयोजनामा पतन लाग ुगने जानकारी प्राप्त भएको । 

ख) उपभोक्ताहरुको ततना/लगानी गना सक्न ेक्षमता र तत्परतालाई आिार मानी साझेदारीको ष्ट्रकतसम ७०:३० 
का साथै ६०:४० र ५०:५० को सम्भाव्यता अध्ययन गररने भएको । 

ग) उपभोक्ताहरुको ष्ट्रकटता भकू्तानी सतुनस्श्चत गना आगामी आगामी आ.व.  २०७५ /७६ ३०देस्ख  प्रततशत 
२५मध्ये  प्रततशत सम्म नगर तिकास कोषिाि सहतुलत दरमा ऋण तलन सष्ट्रकन ेव्यवटथा भएको  । 

यसका लातग खानेपानी ष्ट्रवभाग र नगर ष्ट्रवकास कोषिीच समझदारी परमा हटताक्षर भईसकेको जानकारी 
प्राप्त भएको । 

घ) आगामी आ.व. २०७५ /२०७६ ९देस्ख तनमााणका ष्ट्रवतभन्न चरणमा रहेका  विा आयोजना प्रदेश सरकारलाई 
हटतान्तरण गरीएको र आगामी आ.व. देस्ख आयोजनाको माग प्रष्ट्रक्रयादेस्ख नै टथानीय तहको सहभातगता र 
सहमतत हनुपुने र उपभोक्तािाि हनुपुने साझेदारी रकमको सतुनस्श्चत भकू्तानको लातग टथानीय तह जमानत 
िटनपुने गरी नीततगत व्यवटथा गना लातगएको जानकारी प्राप्त भएको । 

ङ) सहलगानी आयोजनाको तनयतमत र थप प्रभावकारी अनगुमनको लातग आयोजना व्यवटथापन कायाालय 
अन्तगात Project Monitoring Consultant Unit टथापनाको काया अस्न्तम चरणमा पगेुको र आगामी आ. व. 

२०७५ /७६ देखी आयोजनाको कायाान्वयनको प्रत्येक चरणमा प्रभावकारी रुपमा अनगुमन हनुे व्यवटथा 
तमलाइएको जानकारी प्राप्त भएको ।  

द्वदगोपनाको समग्र मूल्याङ्कन 

आयोजना कायाान्वयन तनदेस्शकाको प्राविान, अध्ययनका लातग नमूनाका रुपमा तलइएका आयोजनाको टथलगत 
अवलोकन  तथा उपभोक्ता र जातनफकारको प्रततष्ट्रक्रयाका आिारमा उपभोक्ता सतमततको संटथागत द्वदगोपनाको 
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ष्ट्रवश्लषेण गदाा अत्यन्त उत्तम पाइएको छ ।  साथै, नमूनाको रुपमा तलइएमा छ मध्ये पाूँच आयोजनामा प्राष्ट्रवतिक 
र दक्ष कमाचारीको व्यवटथा रहेको । छ मध्ये पाूँच आयोजनाका  उपभोक्ता सतमततले आयोजना कायाान्वयन 
कायायोजना तजुामा गरेको पाइयो । एक आयोजनाको उ.स.ले खानेपानीको चक्रीय गरुुयोजना समेत तजुामा 
गरेको पाइयो । त्यसै गरी एक आयोजनाले आयोजना कायाान्वयन कायायोजना तजुामा गदै रहेको जानकारी प्राप्त 
भयो । साथै, आयोजनालाई थप प्रभावकारी र द्वदगो िनाउन आयोजना व्यवटथापन कायाालयको आगामी आ.व. 

२०७५/७६ देखी SCADA प्रष्ट्रवति प्रयोगमा ल्याउन लागेको, उपभोक्ताहरुलाई ऋण व्यवटथाको लातग नगर 
ष्ट्रवकास कोषसंग समझदारी परमा हटताक्षर भईसकेको जानकारी प्राप्त भयो । त्यसै गरी आयोजना कायाान्वयनमा 
टथानीय तहको सहभातगता र सहमततको प्राविान, PMCU को टथापना लगायतका व्यवटथाहरु भएको जानकारी 
प्राप्त भयो । अतः प्राप्त सूचनाको ष्ट्रवश्लषेणको आिारमा आयोजनाको द्वदगोपनालाई क) अत्यन्त द्वदगोपनामा 
वगीकरण गना सष्ट्रकन्छ । 

३.७ आयोजनाको समग्र नततजाको टतरीकरण 

यस आयोजनालाई छविा के्षरगत आिारमा टतरीकरण गररसकेपतछ त्यसको नततजाको आिारमा आयोजनाको 
समग्र मूल्याङ्कनको टतरीकरण तनम्न सूचकको आिारमा गररएको छ ।  

क) अतत सन्तोषजनक ख) सन्तोषजनक ग) मध्यम घ) सामान्य ङ) सन्तोषजनक नभएको 
 

सोअनसुार सहलगानी खानेपानी आयोजनाको कायासम्पादन टतर उत्तम रहेको, सान्दतभाकताको टतर अतत 
सान्दतभाक रहेको, प्रभावकाररताको टतरमा प्रभावकारी रहेको, कायादक्षताको टतरमा कायादक्षतापूणा रहेको, 
तत्कातलन प्रभावको टतरमा प्रभावपूणा रहेको तथा द्वदगोपनाको टतरमा अत्यन्त द्वदगोपना रहेको आिारमा समग्र 
आयोजनालाई सन्तोषजनक टतरमा रहेको भनी टतरीकरण गररएको छ । 

तातलका नः ७ आयोजनाको समग्र नततजा टतरीकरण 

मूल्याङ्कनको 
आिार 

मूल्याङ्कनको आिार 

(क) देस्ख  (ङ) सम्म 

तनष्कषा 

कायासम्पादन उत्तम उपभोक्ताहरुको माग र सम्भाव्यताको आिारमा आयोजना 
छनौि हनु ेगरेको र आयोजनाको DPR र कायायोजना तयार 
गरी आयोजना सञ्चालन हनु ेगरेको । आयोजनाको समग्र 
लक्ष्य र प्रगततलाई ष्ट्रवश्लषेण गदाा कायाान्वयनको प्रथम 
चरणको प्रगतत १०० प्रततशत रहेको देस्खएको छ भने दोस्रो 
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चरण-१ को प्रगतत ८५ प्रततशत र चरण-२ को प्रगतत ५० 
प्रततशत रहेको देस्खएको छ । समग्रमा आयोजनाको 
कायासम्पादन टतर उत्तममा वगीकरण गररएको छ ।  

सान्दतभाकता अतत सान्दतभाक नेपालको संष्ट्रविान, खानेपानीसंग सम्िस्न्ित राष्ट्रिय नीततहरु र 
द्वदगो ष्ट्रवकास लक्ष्य-६ संग प्रत्यक्ष सम्िस्न्ित रहेको । 
उपभोक्ताको माग र आवश्यकताको आिारमा आयोजना 
छनौि हनुे गरेको देस्खएको र आयोजना भौगोतलक  र 
जनसांस्ययक दृष्ट्रष्टिाि उपयकु्त देस्खएको । साथै आयोजना 
तनमााण र संचालनको लातग संटथागत व्यवटथा भएको र 
अतिकांश उ.स.को गठन लैंतगक समानता तथा सामास्जक 
समावेशीकरण मागादशान-२०७० को प्राविान अनरुुप हनु े
गरेको । समग्रमा आयोजनाको सान्दतभाकताको टतर अतत 
सान्दतभाकमा वगीकरण गररएको छ ।  

प्रभावकाररता  प्रभावकारी सम्पूणा आयोजनाहरु सम्भाव्यता अध्ययन पश्चात DPR तजुामा 
गरी सञ्चालन गररने गरेको तर DPR मा वातावरणीय पक्षलाई 
त्यती ध्यान नद्वदइएको पाइएको छ । साथै आयोजना 
कायाान्वयनमा उपभोक्ताहरु सन्तषु्टीको िारेमा स्जज्ञासा रायदा 
४२ प्रततशत अत्यन्त सन्तषु्ट र ३३ प्रततशत सन्तषु्ट देस्खएका 
छन । आयोजनालाई अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गना 
उपभोक्ताहरुलाई प्राष्ट्रवतिक र व्यवटथापकीय तातलमको 
आवश्यकता रहेको देस्खएको छ । समग्रमा आयोजनाको 
प्रभावकाररता टतर प्रभावकारीमा वगीकरण गररएकोछ ।  

कायादक्षता कायादक्षतापूणा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना 
कायाान्वयन तनदेस्शका, २०७२ (दोस्रो संशोिन-२०७४) का 
ष्ट्रवति तथा प्राविान अनरुुप सञ्चालन हनुे गरेको । 
आयोजनाको स्रोत ष्ट्रवतनयोजन र उपभोगको अवटथा अत्यन्त 
उत्तम रहेको र स्रोत ष्ट्रवतनयोजन सक्षमता अतत कायादक्षतापूणा 
रहेको छ ।तर आयोजनाको अनगुमन/मूल्याङ्कनको पािो 
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कमजोर रहेको पाइयो ।  समग्रमा आयोजनाको कायादक्षता 
टतर कायादक्षतापूणामा वगीकरण गररएको छ ।  

तत्कातलन 
प्रभाव 

प्रभावपूणा तनमााण सम्पन्न आयोजनाले आसं्शक रुपमा मार खानेपानी 
ष्ट्रवतरण गने गरेको । ष्ट्रवतररत खानेपानीको गणुटतर, मारा 
र समयप्रतत उपभोक्ताहरु अत्यन्त सन्तषु्ट रहेको, साथै 
खानेपानीको उपलब्ितािाि समय र इन्िनको िचत तथा 
आसेतनक लगायतका रसायनको कारण टवाटथ्यमा पने 
जोस्खम हिेर गएको जटता तत्कातलन सकारात्मक प्रभावहरु 
देस्खएको । त्यसैगरी समग्र आयोजनाप्रतत उपभोक्ताहरुको 
िारणा  सकारात्मक रहेको पाइएको छ । समग्रमा 
आयोजनाको तत्कातलन प्रभाव टतर प्रभावपूणामा वगीकरण 
गररएको छ ।  

द्वदगोपना अत्यन्त द्वदगोपना उपभोक्ता सतमततको संटथागत द्वदगोपनाको ष्ट्रवश्लषेण गदाा 
अत्यन्त उत्तम पाइएको । छ मध्ये पाूँच आयोजनामा 
प्राष्ट्रवतिक र दक्ष कमाचारीको व्यवटथा रहेको र छ मध्ये 
पाूँच आयोजनाका  उपभोक्ता सतमततले आयोजना कायाान्वयन 
कायायोजना तजुामा गरेको पाइयो । एक आयोजनाको उ.स.ले 
खानेपानीको चक्रीय गरुुयोजना समेत तजुामा गरेको पाइयो 
। त्यसै गरी एक आयोजनाको आयोजना कायाान्वयन 
कायायोजना तजुामाको क्रममा रहेको पाईयो । साथै, 

आयोजनालाई थप प्रभावकारी र द्वदगो िनाउन आयोजना 
व्यवटथापन कायाालयको आगामी आ.व. २०७५/७६ देखी 
SCADA प्रष्ट्रवति प्रयोगमा ल्याउन लागेको, उपभोक्ताहरुलाई 
ऋण व्यवटथाको लातग नगर ष्ट्रवकास कोषसंग समझदारी 
परमा हटताक्षर भईसकेको । त्यसै गरी आयोजना 
कायाान्वयनमा टथानीय तहको सहभातगता र सहमततको 
प्राविान, PMCU को टथापना लगायतका व्यवटथाहरु भएको 
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जानकारी प्राप्त भएको । समग्रमा आयोजनाको द्वदगोपना टतर 

अत्यन्त द्वदगोपनामा वगीकरण गररएको छ ।  

समग्र मूल्याङ्कन सन्तोषजनक मूल्याङ्कनलाई (क) देस्ख (ङ) सम्म पाूँचविा तहमा टतरीकरण 
गररएको छ । मूल्याङ्कनका आिारहरुलाई टतरीकरण गदाा 
कायासम्पादन टतर ख), सान्दतभाकता टतर क), प्रभावकाररता 
टतर ख), कायादक्षता टतर ख), प्रभाव टतर ख) र द्वदगोपना 
टतर क) रहेको छ । मूल्याङ्कनका छविा आिारहरु मध्ये 
दईुविाले क टतर र चार विाले ख टतर प्राप्त गरेकाले समग्र 
मूल्याङ्कन टतर सन्तोषजनकमा वगीकरण गररएको छ ।  
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पररच्छेद चार 
 मूल्याङ्कन सम्िन्िी सवाल, तनष्कषा र सझुावहरु 

 

४.१ मूल्याङ्कनका क्रममा प्राप्त सवालहरु 

सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको मूल्याङ्कनको क्रममा योजना छनौि, कायाान्वयन र सञ्चालन 
लगायतका ष्ट्रवषयमा उठेका मयुय सवालहरुलाई तनम्नानसुार प्रटततु गररएको छ ।  

४.१.१. योजना तजुामा तथा तनमााण सम्िन्िी सवाल 

क) पहुूँचको आिारमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी छनौि भएको आयोजनाको प्रभावकारी रुपमा तनमााण सम्पन्न 
भएता पतन उपभोक्ताहरुको क्षमताको कारण सञ्चालन तथा ममातमा समटया देस्खएको ।  

ख) आयोजनाको DPR तजुामा गदाा टथलगत/तथ्यगत अध्ययन नगररकन आयोजना तिजाइन तथा लागत 
इस्टिमेशन गररने गरेको पाइएको, जसले गदाा तिजाइन तथा लागत भेररएसन हनु गई आयोजनाको लागत तथा 
अवति िढेको तथा भकु्तानीका प्रष्ट्रक्रयामा कद्वठनाइ हनुे गरेको पाइएको । 

ग) आयोजना कायाान्वयनमा वातावरणीय पक्षलाई अतनवाया रुपमा सम्िोिन गरेको नपाइएको । 

घ) तनमााण व्यवसायीले तोष्ट्रकएको समयमा आयोजना तनमााण सम्पन्न गना नसकेको । 

ङ) अन्य सरोकारवाला पक्षसंगको समन्वयतात्मक अवटथा कमजोर हनुाले आयोजनाको तनमााण र लागतमा 
नकारात्मक असर पने गरेको । 

 

४.१.२ अनगुमन र उपभोग सम्िन्िी सवाल 

क) केस्न्रय तनकायिाि तनयतमत अनगुमनको व्यवटथा नभएको । 

ख) आयोजना कायाान्वयन एकाइ र उ.स.ले गने तनयतमत अनगुमन र तनररक्षणको प्रततवेदन नहुूँदा अनगुमनमा 
देस्खएका सवालहरु टपष्ट हनु नसकेको ।  

 

४.२ तनष्कषा 
सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको मूल्याङ्कनको क्रममा गररएको समूह छलफल, अन्तवााताा, टथलगत 
अवलोकन र भ्रमण तथा दटतावेजहरुको अध्ययनको आिारमा यो आयोजना ष्ट्रवगत ६ िषा देस्ख सञ्चालनमा 
आएको देस्खन्छ । यो आयोजना कायाान्वयनको लातग ष्ट्रव.स. २०७२ सालमा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ 
आयोजना, आयोजना कायाान्वयन तनदेस्शका, २०७२ (दोस्रो संशोिन-२०७४) लाग ु गररएको छ । सोही 
तनदेस्शकाको प्राविान िमोस्जम उपभोक्तािाि आयोजनाको माग भइसकेपतछ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन 
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र DPR तयार गरी आयोजना कायाान्वयन हनुे गरेको छ । संघीयता लाग ुभएसूँगै यो आयोजना संघ र प्रदेश 
सरकारिाि सञ्चालन गने गरी व्यवटथा गररएको छ ।  

आयोजनाको तनमााण काया उपभोक्ता र ठेकेदारले संयकु्तरुपमा गने र तनमााण सम्पन्न भए पश्चात आयोजना 
उपभोक्ता सतमततलाई हटतान्तरण हनुे व्यवटथा रहेको पाइयो । यो आयोजना सञ्चालन, उपभोग तथा ममात 
संभार उपभोक्ता सतमततिाि हनुे गरेको पाइयो । यो आयोजना गणुटतरीय खानेपानी प्रवाहको के्षरमा ज्यादै 
महत्वपूणा र सान्दतभाक रहेको पाइयो ।  

७०:३० (ष्ट्रवशषे अवटथामा ७५:२५) को अनपुातमा सरकार र उपभोक्तािीच लागत साझेदारी अविारणामा 
आिाररत खानेपानी आयोजना भएकोले यो आयोजना उपभोक्ताहरुको ततना सक्ने क्षमता र ततने तत्परतामा 
आयोजनाको छनौि र कायाान्वयनलाई तनिाारण गने गरेको देस्खयो ।  

गणुटतरीय खानेपानी सेवा ष्ट्रवटतारमा उल्लेखनीय योगदान परु् याएको भएता पतन उल्लीस्खत सवालहरुको तनवारण 
गदै सरोकारवाला पक्षसंग समन्वयात्मक तवरिाि आयोजना कायाान्वयन गना सष्ट्रकयो भने अझ प्रभावकारी हनु े
देस्खन्छ ।  

४.३   सझुावहरु 

४.३.१ नीततगत सिुारका लातग सझुाव 

क) सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, आयोजना कायाान्वयन तनदेस्शका, २०७२ (दोस्रो संशोिन-
२०७४) लाई पररमाजान गरी आयोजना कायाान्वयनमा तीनै तहका सरकारहरुिीचको नीततगत तथा संटथागत 
समन्वय र सहकायाको व्यवटथा गने ।  

ख) आयोजना कायाान्वयन तनदेस्शका पररमाजान गरी उपभोक्ताको क्षमता र ततने तत्परताको आिारमा सहलगानीको 
अनपुात ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवकल्पसष्ट्रहत (जटतो ७०:३०, ६०:४० र  ५०:५० सम्म) उपलब्ि हनुपुछा । अकोतफा  
आयोजनागत रुपमा ततना नसक्नेहरुका लातग खानेपानी सेवा उपलब्ि गराउन सरकार र उपभोक्ता सतमततलाई 
अतनवाया व्यवटथा हनु मापदण्ि तथा कानून तनमााण गनुापने ।  

ग) आयोजना कायाान्वयनमा वातावरणीय पक्षलाई अतनवाया सम्िोिन गनुापने व्यवटथा तमलाउन ुपने ।  

४.३.२ व्यवटथापकीय सिुारका लातग सझुाव 

क) आयोजना कायाान्वयन अवतिभर आयोजना कायाान्वयन एकाइका कामाचारीहरुको सरुवा नहनु े व्यवटथा 
तमलाउने ।  
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ख) आयोजना कायाान्वयनको तनयतमत अनगुमन गनुा पने र त्यसको प्रततवेदन अतनवाया रुपमा पेश गनुा पने 
व्यवटथा तमलाउन ुपने ।  

ग) DPR तयार गने परामशादातालाई आयोजना तनमााणको तनररक्षणको पतन स्जम्मेवारी द्वदन ुपने र तनमााणको 
क्रममा आयोजनाको तिजाइन र लागत भेररएसनको अवटथा तसजाना हनु पगेुमा त्यसको जवाफदेष्ट्रहता पतन 
सम्िस्न्ित परामशादातालाई नै द्वदने व्यवटथा तमलाउन ुपने । 

घ) आयोजना सञ्चालन तथा ममात सम्भारको लातग उपभोक्ता र उपभोक्ता सतमततका कमाचारीहरुलाई 
व्यवटथापकीय  र प्राष्ट्रवतिक तातलम द्वदने व्यवटथा तमलाउन ुपने । 

४.३.३ सझुाव कायाान्वयन कायायोजना 

तातलका ८ सझुाि कायाान्वयन कायायोजना 

क्र.स नीततगत सिुारका 
लातग सझुावहरु 

स्जम्मेवार तनकाय सहयोगी तनकायहरु कायाान्वयनको समय 
अविी 

१ आयोजना कायाान्वयन 
तनदेस्शका, २०७२ 
(दोस्रो संशोिन-
२०७४) लाई 
पररमाजान गरी 
आयोजना 
कायाान्वयनमा तीनै 
तहका 
सरकारहरुिीचको 
नीततगत तथा 
संटथागत समन्वय र 
सहकायाको व्यवटथा 
गने ।  

खानेपानी मन्रालय खानेपानी ष्ट्रवभाग, 

सहलगानी खानेपानी 
तथा सरसफाइ 
आयोजना, आयोजना 
व्यवटथापन 
कायाालय 

 ३ मष्ट्रहना 

२ आयोजना कायाान्वयन 
तनदेस्शका पररमाजान 
गरी उपभोक्ताको 
क्षमता र ततने 
तत्परताको आिारमा 

खानेपानी मन्रालय खानेपानी ष्ट्रवभाग, 

सहलगानी खानेपानी 
तथा सरसफाइ 
आयोजना, आयोजना 

 ३ मष्ट्रहना 
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सहलगानीको अनपुात 
७०:३० का साथै 
६०:४० र  ५०:५० 
सम्म परु् याउन ुपने भन े
अको तफा  
आयोजनागत रुपमा 
ततना नसक्नेहरुका 
लागी खानेपानी सेवा 
उपलब्ि गराउन 
सरकार र उपभोक्ता 
सतमततलाई िाध्यकारी 
िनाउने व्यवटथा 
तमलाउन े

व्यवटथापन 
कायाालय 

३ आयोजना 
कायाान्वयनमा 
वातावरणीय पक्षलाई 
अतनवाया सम्िोिन 
गनुापने व्यवटथा 
तमलाउन ुपने ।  

 

खानेपानी मन्रालय खानेपानी ष्ट्रवभाग, 

सहलगानी खानेपानी 
तथा सरसफाइ 
आयोजना, आयोजना 
व्यवटथापन 
कायाालय 

 ३ मष्ट्रहना 

क्र.स. व्यवटथापकीय 
सिुारका लातग 
सझुावहरु 

स्जम्मेवार तनकाय सहयोगी तनकायहरु कायाान्वयनको समय 
अविी 

१ आयोजना कायाान्वयन 
अविीभर आयोजना 
कायाान्वयन एकाइका 
कामाचारीहरुको सरुवा 

खानेपानी मन्रालय खानेपानी ष्ट्रवभाग, 

सहलगानी खानेपानी 
तथा सरसफाइ 
आयोजना, आयोजना 

तत्काल 
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नहनुे व्यवटथा 
तमलाउने ।  

व्यवटथापन 
कायाालय 

२ तनयतमत अनगुमन गनुा 
पने र त्यसको 
प्रततवेदन अतनवाया 
रुपमा पेश गनुा पने 
व्यवटथा तमलाउन ुपने 
।  

खानेपानी मन्रालय, 

राष्ट्रिय योजना 
आयोग 

खानेपानी ष्ट्रवभाग, 

सहलगानी खानेपानी 
तथा सरसफाइ 
आयोजना, आयोजना 
व्यवटथापन 
कायाालय 

 

आयोजना 
कायाान्वयन एकाइ, 

उपभोक्ता सतमतत 

तत्काल 

३ DPR तयार गने 
परामशादातालाई 
आयोजना तनमााणको 
तनररक्षणको पतन 
स्जम्मेवारी द्वदन ुपने र 
तनमााणको क्रममा 
आयोजनाको तिजाइन 
र लागत भेररएसनको 
अवटथा तसजाना हनु 
पगेुमा त्यसको 
जवाफदेष्ट्रहता पतन 
सम्िस्न्ित 
परामशादातालाई नै 
द्वदन ेव्यवटथा तमलाउन ु
पने ।  

खानेपानी मन्रालय, खानेपानी ष्ट्रवभाग, 

सहलगानी खानेपानी 
तथा सरसफाइ 
आयोजना, आयोजना 
व्यवटथापन 
कायाालय 

 

तत्काल 

(अव कायाान्वयनमा जान े
आयोजनािाि सरुु गनुा 
पने) 
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४ आयोजना सञ्चालन 
तथा ममात सम्भारको 
लातग उपभोक्ता र 
उपभोक्ता सतमततका 
कमाचारीहरुलाई 
व्यवटथापकीय  र 
प्राष्ट्रवतिक तातलम द्वदन े
व्यवटथा तमलाउन ुपने 
।  

खानेपानी मन्रालय, खानेपानी ष्ट्रवभाग, 

सहलगानी खानेपानी 
तथा सरसफाइ 
आयोजना, आयोजना 
व्यवटथापन 
कायाालय 

 

६ मष्ट्रहना 
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अनसूुचीहरू 

अनसूुची १ सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ  आयोजनाको आन्तररक मूल्याङ्कन कायाशता 
१.मूल्याङ्कनको पषृ्ठभमूी  

ष्ट्रवकास कायाक्रम र आयोजनाहरुको तजुामा, कायाान्वयन,अनगुमन र मूल्याङ्कन ष्ट्रवकास प्रष्ट्रक्रयाका अतभन्न अंगहरु हनु ्। 
नेपाल सरकारका ष्ट्रवतभन्न नीतत तथा ऐन कानूनहरुको मातहतमा रही सम्पन्न भइसकेका वा संचालनको अवटथामा रहेका 
कायाक्रम र आयोजनाहरुको राष्ट्रिय योजना आयोगले मूल्याङ्कन गरी त्यसिाि प्राप्त नततजालाई नीतत  र तनणाय प्रकृयाको 
उपयोग िढाउन र उत्तरदाष्ट्रयत्व सतुनस्श्चत गने प्रयास गरररहेको छ । ष्ट्रवतभन्न ष्ट्रवति /प्रष्ट्रक्रयाहरुको माध्यमिाि आन्तररक 
र टवतन्र मूल्याङ्कन गरी सोिाि प्राप्त हनुे तनष्कषा तथा सझुावलाई टपष्ट कायायोजना िनाइ कायाान्वयन गनुा पने व्यवटथा 
राष्ट्रिय अनगुमन तथा मूल्याङ्कन द्वदग्दशान,२०७० समेतले गरेको छ । यटता मूल्याङकनहरु आयोग वा नेपाल सरकारका 
अन्य तनकाय आफैले वा प्रततटपिाात्मक ष्ट्रवतििाि छातनएका टवतन्र मूल्याङकनकताा वा तेस्रो पक्षको संलग्नतामा गराउन 
सष्ट्रकन ेव्यवटथा रहेको छ । सोही िमोस्जम हरेक वषा केही कायाक्रम तथा आयोजनाहरुको आन्तररक वा तेस्रो पक्ष 
मूल्याङ्कन गने गररएको छ ।चाल ुआतथाक वषा २०७४/७५मा कृष्ट्रष, वन तथा टथानीय ष्ट्रवकास महाशाखािाि सहलगानी 
खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजनाको आन्तररक मूल्याङ्कन गने गरी वाष्ट्रषाक ष्ट्रवकास कायाक्रम टवीकृत भएको छ । 

२. मूल्याङ्कन गररन ेआयोजनाको पररचय 

सन ् २०१७ (ष्ट्रव.सं. २०७३) सम्म सिै जनतालाई खानपेानी सेवा उपलव्ि गराउन े राष्ट्रिय लक्ष्य अनरुुप खानेपानी सेवा 
ष्ट्रवटतारकोलातग देशभर ष्ट्रवतभन्न प्रष्ट्रवति र क्षमताका खानेपानी संरचना र प्रणालीहरुको तनमााण भएका छन ्। यद्दपी, ष्ट्रवतभन्न समय 

अन्तरालमा िनेका कततपय खानेपानीका संरचना र प्रणालीहरु वतामान अवटथामा पतन राम्रोसंग संचालन भइरहेका छन ्भन ेकततपय 

प्रणालीहरुको उस्चत ममात सम्भार तथा समय सापेक्ष सिुार हनु नसकेको कारण ततनवाि अपेस्क्षत सेवा उपलव्ि हनु सष्ट्रकरहेको 
छैन।साथसाथै, देशमा ष्ट्रवकासको गतत संगसंगै जनजीवनमा पतन प्रशटत गततस्शलता, जनसंययाको वृष्ट्रि, आन्तररक वसाइसराई र 

वसोवास क्षेरको ष्ट्रवटतारका साथसाथै जीवनटतरमा आएको पररवतानका कारणले राम्रोसंग संचालन भइरहेका कततपय 
स्जल्लास्टथत तितभन्न खानेपानी प्रणालीहरुिाि माग अनरुुपको सेवा उपलव्ि हनु सष्ट्रकरहेको छैन र खानेपानीको पररमाण र 

गणुटतर पतन अपयााप्त र न्यून हुूँदै गईरहेको छ ।  

खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको तनमााण तथा संचालन माफा त मध्यम तथा उच्च टतरको खानेपानी  तथा सरसफाई सेवा 
उपलब्ि गराई जनताको जीवन टतरमा सिुार ल्याउन सहरी खानेपानी तथा सरसफाई नीतत अनरुुप आ.व. २०६९/७० देस्ख 

सञ्चालन गररएको यस सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई कायाक्रम अन्तागतका आयोजनाहरु सहलगानीमा आिाररत मोिलमा 
सञ्चालनमा रहेका छन । लागत उठ्तीको अविारणामा अगाति िढेको आयोजनाको यस मोिललाई दात ृसंटथा, नेपाल सरकार 

र प्रत्यक्ष लाभास्न्वत उपभोक्ताहरुले अपनत्व ग्रहण गना लायक आयोजनाका रुपमा तलईएको छ ।  
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सहरी खानेपानी नीततले तनिाारण गरे अनरुुप सामान्य व्यवटथामा उपभोक्ता संटथाले कुल लागतको कम्तीमा ३० प्रततशत र 
नेपाल सरकारले ७० प्रततशत पूूँजीगत लगानी गनेछन ्। उपभोक्ता संटथाले लगानी गने ३० प्रततशत मध्ये आयोजना 
कायाान्वयन अगावै कम्तीमा पतन पाचूँ प्रततशत लगानी र थप पाचूँ प्रततशत लगानी कायाान्वयन चरणमा नगदमा जम्मा 
गनुापने र वाूँकी २० प्रततशत लगानी श्रम वा नगदमा गनुा पनेछ । लाभग्राही वगा अतत गरीि (Ultra Poor) भएको 
ष्ट्रवशेष अवटथामा उपभोक्ता संटथाले कुल लागतको कम्तीमा २५ प्रततशत र नेपाल सरकारले ७५ प्रततशत पूूँजीगत 
लगानी गनेछन ्। उपभोक्ता संटथाले लगानी गने २५ प्रततशत मध्ये आयोजना कायाान्वयन अगावै कम्तीमा पतन १.५  
प्रततशत लगानी र थप १.५ प्रततशत लगानी कायाान्वयन चरणमा नगदमा जम्मा गनुापने र वाूँकी २२ प्रततशत लगानी 
श्रम वा नगदमा गनुा पने गरी यो आयोजनाको प्रारुप तयार गररएको छ। दातसंृटथाको सहयोगमा मार तनभार रहने सोचलाई 
अन्त्य गरी छनौि भएका आयोजनाका लातग नेपाल सरकारिाि िजेि ष्ट्रवतनयोजन हनुे र सहलगानीको अविारण माफा त समग्र 

खानेपानी तथा सरसफाईको गणुटतरीय सेवाको उस्चत व्यवटथा गने गरी आयोजना सञ्चालनको व्यवटथा गररएको छ । 

यो आयोजनामा चाल ुआ.व.को िजेि रु १ अिा २६ करोि ८६ लाख ३६ हजार रहेको छ भन ेयो राष्ट्रिय योजना 
आयोगको प्राथतमकता ससु्चमा :P1 मा रहेको छ। 

 

आयोजनाको हालसम्मको उपलब्िी  

 

 हालसम्म तनम्नानानसुारका तीनविा आयोजनाहरु सम्पन भइसकेका  छनः- 
 १. चेपेखोला, पालङुिार सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, गोखाा । 

 २. आनन्दवन शंकरनगर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, रुपन्देही । 

 ३.शंकरनगर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना,रुपन्देही । 

 संचालनमा रहेका आयोजनाहरु २२ विा छन।् 

 यस आ.व. को अन्त्यमा सम्पन्न हनुे लक्ष्य तलएका आयोजनाहरु ११ विा छन।् 

 चाल ुआ.व. २०७४/७५मा २२ विा आयोजनाहरुको ष्ट्रवटततृ आयोजना प्रततवेदन (DPR) तयार गने लक्ष्य तलइएकोमा 
१५ विा आयोजनाहरुको DPR तयार भई सकेको छ। 

 आ.व. २०७४/७५मा १५ विा आयोजनाहरुको संभाव्यता अध्ययन हनुे क्रममा रहेको छ। 

 

३ आयोजनाको उद्दशे्य 

सहलगानी आयोजनाले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई आिारभतू टतरसम्म मार सीतमत नराखी जीवनयापनमा आएको 
पररवतान सापेक्ष उपभोक्तालाई तछिो रुपमा सरुस्क्षत, ष्ट्रवश्वसनीय, पयााप्त र दीगो सेवा उपलव्ि गराई जीवनटतर उकाटन 
िेवा पयुााउन ेमूल उद्देश्य राखेको छ । आयोजनाका अन्य उद्देश्यहरु तनम्न िमोस्जम छन:् 
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 आयोजनामा सहभागी आयोजनाका उपभोक्ता संटथाका पदातिकारी र कमाचारीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षता 
िदृ्ति गरी व्यवसाष्ट्रयक ढंगले द्वदगो तथा आत्मतनभार सेवा संचालन गना सहयोग गने । 

 खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको क्षेर तथा टतर वृष्ट्रद्ध र व्यवटथापनमा सामदुाष्ट्रयक तथा तनजी क्षेरको संलग्नता एवं 
लगानीको वातावरण तथा अवसर शृ्रजना गना उपभोक्ता संटथालाई सहयोग गने । 

 टवटथ जीवनयापनमा खानेपानीको गणुटतर र सरसफाइको महत्विारे उपभोक्ताहरुको चेतना अतभवृष्ट्रद्ध गरी जागरुक 
िनाउन े। 

 खानेपानीको गणुटतर कायम राख्न खानेपानी सरुक्षा योजना (Water Safety Plan) कायाान्वयन गने । 
 

४. मूल्याङ्कनको उद्दशे्य  

यस आन्तररक मूल्याङ्कनको सामान्य (General) उद्देश्य सहलगानी आयोजनाहरुको कायासम्पादनटतर, सान्दतभाकता, 
प्रभावकारीता, कायादक्षता, प्रभाव र दीगोपनाको लेखाजोखा गनुा रहेको छ ।  

यस कायाक्रमका तिस्शष्ट उद्दशे्यहरु तनम्नानसुार छन:् 

 यस आयोजनाले तलएको उद्दशे्य अनरुुप कायाक्रमहरुको छनौि, कायाप्रष्ट्रक्रया, उपयकु्तता र समग्र कायासम्पादनको 
लेखाजोखा गने । 

 आयोजना कायाान्वयन भएका के्षरमा उपभोक्ताको पहुूँच, प्रयोग, सन्तषु्ट्रष्ट र समावेस्शताको िारेमा मूल्याङ्कन गने ।  
 आयोजनाको द्वदगोपनाको अध्ययन गने। 
 आयोजना कायाान्वयनिाि खानेपानी सेवा सतुििाको ष्ट्रवटतार भइ जनताको जीवनटतरमा आएको तत्कातलन असरको 
मूल्याङ्कन गने। 

 

 

५. मूल्याङ्कन पद्धतत  

यस मूल्याङ्कनको लातग प्राथतमक तथा द्विततय दवैु ष्ट्रकतसमका तथ्याङ्क संकलन गररनछे । 

५.१ प्राथतमक तथ्याङ्क सङ्कलन ष्ट्रवति  

छनौि गररएका आयोजनाहरूका सरोकारवाला पक्षहरू (लाभग्राही, जातनफकारहरू, उपभोक्ता सतमततका पदातिकारीहरू) 
सूँग अन्तवााताा, लस्क्षत समूह छलफल, टथलगत अवलोकन तथा अन्तरष्ट्रक्रयाहरूका माध्यमिारा प्राथतमक सूचना संकलन 
गररनेछ । 

आयोजनाको छनौि (Project Selection) 
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यस मूल्याङ्कन प्रयोजनका लातग देहायका अिारमा आयोजना छनौि गररनेछः 

संचातलत आयोजनाको भौगोतलक र प्रादेस्शक प्रतततनतित्व हनुे गरी आयोजना कायान्वयनको टतरको आिारमा 

वगीकरण गरी सम्पन्न भएका तीनविा आयोजना र सञ्चालनमा रहेका चारविा आयोजनाहरु गरी देहायका आयोजनारु 
छनौि गररएको छः 

(क) जाजरकोि सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना,  जाजरकोि 
(ख) चेपेखोला पालङुिार सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, गोखाा 
(ग) िेशीसहर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, लमजिु 

(घ) आनन्दवन शंकरनगर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, रुपन्देही 
(ङ) शंकरनगर सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, रुपन्देही 
(च) उलाािारी सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, मोरंग 

(छ) चन्रगढी सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, झापा 
 

क. जातनफकारसूँग अन्तरवाताा (Key Informants Interview, KII) 
संटथागत तथा व्यस्क्तगत रुपमा जातनफकारसूँग सूचना सङकलन गना एक एकविा चेकतलष्ट तयार पाररनछे र सोही 
चेकतलष्टका आिारमा ष्ट्रवतभन्न संघ संटथा जटतै खानेपानी तथा सरसफाइ मन्रालय, खानेपानी तथा ढल तनकास ष्ट्रवभाग, 
के्षरीय अनगुमन तथा सपुररवेक्षण कायाालयहरू, खानेपानी तथा सरसफाइ तितभजन, सव तितभजन कायाालयहरू कायाक्रम 
संचालन गने उपभोक्ता सतमतत तथा तनमााण व्यवसायी र तनजी के्षरका परामशादाता टथानीय राजतनततक दलका 
प्रतततनतिहरूसूँग अन्तरवाताा गरी सूचना संकलन गररनछे । 

ख. सामूष्ट्रहक छलफल (Focus Group Discussion-FDG) 

खानेपानी तथा सरसफाइसूँग सम्िद्ध ष्ट्रवतभन्न टथानीय संटथाका प्रतततनतिहरु, सरोकारवाला, उपभोक्ता सतमतत, व्यवसाष्ट्रयक 
संटथाका व्यस्क्तहरुलाई भेला गराई सामूष्ट्रहक छलफल गराइनेछ। उक्त छलफलमा खासगरी आयोजना पष्ट्रहचानको 
प्रष्ट्रक्रया, उपभोक्ता सतमतत तनमााणको प्रष्ट्रक्रया, छनौिको आिारहरु, गणुतर तथा सम्पन्न भएका आयोजनाहरुले वातावरणमा 
पारेको प्रभाव, कायासम्पादनको अवटथा, प्रष्ट्रक्रया, संचालन तथा व्यवटथापन सम्िन्ि, उपभोगको स्टथतत, ममात संभारको 
व्यवटथा, कायाान्वयनको प्रभावकारीता, कायादक्षता, द्वदगोपना जटता तिषयमा छलफल गरी गणुात्मक सूचना संकलन 
गररनेछ। 

ग. टथलगत भ्रम अवलोकन  (Field Obervation) 

मूल्याङ्कनका क्रममा टथलगत भ्रमण गरी आयोजना कायाान्वयन टथलहरुको प्रत्यक्ष अवलोकनका साथै कायाालय तथा 
ष्ट्रवकास सतमततहरुसंग आवश्यक छलफल, सन्दभा सामग्रीहरुको संकलन गररनेछ ।नमूनाका रुपमा छनौि भएका 
टथानहरुमा संचातलत कायाक्रमहरुको टथलगत अवलोकन गररनेछ । अध्ययन िोलीिाि सो अवतिमा कायाक्रमसंग 
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सम्िस्न्ित सरकारी तथा गैरसरकारी तनकायका प्रतततनतिहरु, सरोकारवालाहरु, साथै स्जल्ला अनसुारको प्रतततनतित्व 
हनुेगरी कायाक्रमका ष्ट्रवतभन्न पक्ष िारे सूचना संकलन गररनेछ । 

५.२ द्वितीयक तथ्याकं सङ्कलन  

कायाक्रमसंग सम्िस्न्ित दटतावेजहरु जटतै: प्रगतत प्रततवेदन, वाष्ट्रषाक कायाक्रम र िजेि, चौमातसक प्रगतत प्रततवेदन, 
कायाक्रम टतरमा भएका अनगुमन र मूल्याङ्कन प्रततवेदन, मन्रालय तथा ष्ट्रवभागिाि भए/गरेका अनगुमन र मूल्यांकन, 
अन्य संघ संटथािाि भए गरेका अध्ययन प्रततवेदन आद्वदिाि मूल्यांकनका लातग आवश्यक माध्यतमक/द्वितीयक तथ्यांक 
संकलन गररनेछ। यसका अततररक्त खानेपानी के्षरसंग सम्िस्न्ित सरकारका नीततहरु, आवतिक योजना तथा यस 
कायाक्रमसंग सम्िस्न्ित अन्य प्रकाशनहरुलाई समेत तथ्यांक संकलनको द्वितीयक श्रोतको रुपमा प्रयोग गररनेछ । 

 

५.३ तथ्याकं प्रशोिन तथा ष्ट्रवश्लषेण  

यो मूल्यांकनमा प्राथतमक तथा द्वितीयक स्रोतिाि संकलन गररएका सिै सूचनाहरुलाई उपयकु्त कम्प्यिुर प्रोग्राममा प्रष्ट्रवष्ट 
गरी ष्ट्रवश्लषेण गररनेछ ।ष्ट्रवश्लषेणका लातग आवश्यक तातलकाहरू  िनाइनेछ । तथ्यांकको ष्ट्रवश्लषेण गदाा मातथ तनिाारण 
गररएका  मूल्यांकनका आिारहरुमा छुट्टा छुटै्ट ष्ट्रवश्लषेण गररनेछ । 

६. मूल्याकंनको के्षर र मूल्याङकनका नततजाको टतरीकरण 

यस आयोजना मूल्याङ्कनका कायाके्षर तनम्नानसुार हनुेछन:्- 

क. कायाक्रमको कायासम्पादनटतर मूल्याङ्कन   

क) आयोजनाको ष्ट्रवटततृ आयोजना प्रततवेदन (DPR) छ/छैन ? 

ख) कायाान्वयन कायायोजना छ/छैन ? 

ग) आयोजनाले तलएका लक्ष्य अनसुारका कायाहरु संचालन भएका छन ्ष्ट्रक छैनन ् ? 

घ) यी लक्ष्य तथा प्रततफलहरु हातसल नभएका भए त्यसका कारणहरु के के हनु सक्छन ्? 

ङ) आयोजनाको कायासम्पादन टतर तनम्न सूचकहरुका आिारमा मूल्याङ्कन गररनेछः 
क) अतत उत्तम ख) उत्तम ग) मध्म घ) सन्तोषजनक घ) सन्तोषजनक नभएको 

ख. सान्दतभाकता (Relevancy) 

यस मूल्याङ्कनले यस आयोजनाको राष्ट्रिय तथा टथानीय पररप्रके्ष्यमा सान्दतभाकता सम्िन्िी अध्ययन तनम्न सूचकको 
आिारमा गने छ : 

 आयोजनाको योजना छनौि प्रष्ट्रक्रयाको उपयकु्तता र सान्दतभाकता कटतो छ ? 
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 यो आयोजना सहलगानी आयोजना, आयोजना कायाान्वयन तनदेस्शका – २०७२(दोस्रो संसोिन -२०७४), द्वदगो 
ष्ट्रवकास लक्ष्य, खानेपानी तथा सरसफाइ रणनीततक योजना, तथा सम्िस्न्ित नीततहरु र राष्ट्रिय प्राथतमकतासंग 
मेल खान्छन ्ष्ट्रक खांदैनन ्? 

 यस आयोजना कायाान्वयनको सांगठतनक संरचनाको उपयकु्तता र सान्दतभाकता कटतो छ ? 

 लगानीको आिारमा यस आयोजनाको लस्क्षत भौगोतलक के्षरको उपयकु्तता र सान्दतभाकता कटतो छ? 

 सान्दतभाकताको टतरीकरण देहायिमोस्जम गररनछे: 

नेपाल सरकारको नीतत, योजना, कायाक्रम तथा कायाक्रमका लक्ष्यहरु लस्क्षत वगाका आवश्यकता र प्राथतमकता तथा 
राष्ट्रिय/ष्ट्रवषयगत ष्ट्रवकास नीतत तथा लक्ष्यहरुमा के – कतत मेल खान्छन ्भने्न आिारमा मूल्याङ्कन गररनेछः  

क) अतत सान्दतभाक 

ख) सान्दतभाक 

ग) मध्यम 

घ) सामान्य सान्दतभाक   

ङ)  सान्दतभाक नभएको 
 

 

ग. प्रभावकारीता (Effectiveness) 

 

आयोजनाका प्रततफलिाि टवच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा के कतत उद्देश्य हातसल भए भने्न आिारमा प्रभावकारीताको 
मूल्याङ्कन गररनेछ । यस कायाक्रमका प्रथम चरणका लक्ष्य तथा उद्दशे्यहरु हातसल भए ष्ट्रक भएनन ्भने्न सन्दभामा तनम्न 
सूचकमा केस्न्रत रही प्रभावकारीताको मूल्याङ्कन गररनछे : 

 आयोजनाको कायाान्वयन पूवा तनिााररत कायायोजना अनरुुप भएको छ ष्ट्रक छैन  ?  

 आयोजना कायाान्वयन गदाा िजेिको माग  ,न स् कासा र खचा गने प्रष्ट्रक्रया कस्त्तको प्रभावकारी तथए ? 

 कायाक्रमका ष्ट्रक्रयाकलापहरुमा कुनै संशोिन वा पररवतान भएका तथए तथएनन ्  ?भएका भए उपयकु्त तथए  तथएनन ्
? 

 कायाक्रम कायाान्वयनको पक्ष कस्त्तको प्रभावकारी तथयो ? 

 कायाक्रम कायाान्वयन प्रष्ट्रक्रयािारे सरोकारवालाहरुको सन्तषु्ट्रष्ट कटतो छ? 

 यो कायाक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन गना योगदान द्वदने र व्यविान खिा गने कारक तत्वहरु के के हनु ्? 

 प्रभावकाररताको टतरीकरण देहायिमोस्जम गररनेछ: 

आयोजनाका तनिााररत उद्देश्यहरु के कतत प्राप्त भए भए वा प्राप्त हनुे सम्भावना छ भने्न आिारमा मूल्याङ्कन गररनछे । 

क) अतत प्रभावकारी  (ख) प्रभावकारी (ग) मध्यम (घ) सामान्य प्रभावकारी (घ) प्रभावकारी नभएको  
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घ. कायादक्षता )Efficiency) 

यस आयोजनाको कायादक्षता सम्वन्िमा कायाक्रमको लगानी तथा प्राप्त प्रततफलको गणुटतर तथा पररणाम एवं यसको 
प्रातप्तमा लागेको समय र लागत ष्ट्रवश्लषेण गरी आयोजनाको कायादक्षता मूल्याङकन गररनेछ।यो मूल्याङ्कन ष्ट्रवशषेतः लागत 
प्रभावकारीताको आिारमा गररनेछ । यो मूल्याङ्कनको लातग तनम्न सूचकको आिार तलइने छ : 

 आयोजनाका प्रततफलको आिारमा लागत उपयकु्त छ छैन ? 

 आयोजनामा स्रोत ष्ट्रवतनयोजन सक्षमता कटतो छ ? 

 आयोजनामा स्रोत उपयोग सक्षमता कटतो छ ?  

 संचातलत ष्ट्रक्रयाकलापको प्रतत एकाइ लागत कटतो छ ?   

कायादक्षताको टतरीकरण देहायिमस्जम गररनेछ: 

लगानीको आिारमा प्रततफल प्राप्त  भए नभएको, तनिााररत पररणाम प्राप्त गना आयोजनाको आतथाक पक्ष कस्त्तको तमतव्ययी 
र कुशल रह्यो भने्न आिारमा मूल्याङ्कन गररनेछ ।  

(क) अतत कायादक्षतापूणा 
(ख) कायादक्षता 
(ग) मध्यम 

(घ) सामान्य कायादक्षता 
(ङ) कायादक्षता हातसल नभएको 

 
 

ङ. प्रभाव (Impact) 

यस आयोजनािाि आशातीत पररणाम हातसल भए नभएको तथा ती पररणाम हातसल गनामा यी कायाक्रमहरूलाई कतत 
शे्रय द्वदन 

सष्ट्रकन्छ भने्न ष्ट्रवश्लषेण गरेर प्रभाव मूल्याङ्कन गररनछे । तलका सूचकहरूको आिारमा यस कायाक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कन 
गररनेछः 

 यस आयोजनािाि के कटता सषु्ट्रविाजनक कायाहरू गररए? 

 त्यसिाि उक्त के्षरको खानपेानी उपलब्िता र जनटवाटथ्यमा कटतो प्रभाव पर् यो? 

 यस सहलगानी आयोजनाले के कतत जनसंयया लाभस्न्वत भए र त्यसले गदाा टथानीय जनताको जीिनटतरमा के 
कटतो प्रभाव पार् यो ? 

 आयोजनािाि लाभास्न्वत भएका समदुाय र नभएका समदुायको जीवनटतरमा आएका पररवतानहरु तलुनात्मक अध्ययन 
गरी आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गररनछे। 

प्रभावको टतरीकरण देहायिमोस्जम गररने छः 
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आयोजनाले तनम्त्याएका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तनिााररत वा तनिाारण नगररएका, सकारात्मक वा नकारात्मक पररवतान वा 
प्रभावलाई तनम्न सूचकको आिारमा मूल्याङ्कन गररनेछ । 

क) अत्यन्त प्रभावूणा 
ख) प्रभावपूणा  

ग) मध्यम 

घ) सामान्य प्रभाव 

ङ) कुनै पतन प्रभाव नपरेको 
च. द्वदगोपना (Sustainability)  

देहायको आिारमा यस कायाक्रमको द्वदगोपना मूल्याङ्कन गररनेछः 

 सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको प्राष्ट्रवतिक र आतथाक द्वदगोपना कटतो छ? 

 आयोजना कायाान्वयन गने इकाई कायाालयहरूको संटथागत द्वदगोपना कटतो छ ? 

 तनमााण गररएका संरचनाहरूको ममात संभारको अवटथा कटतो छ ? 

 यस आयोजनािाि तनमााण, संरक्षण तथा सम्ििान गररएका पूवाािारहरुको उपयोगको द्वदगोपना कटतो छ?  

द्वदगोपना टतरीकरण देहाय िमोस्जम गररनछेः 

आयोजना र त्यसिाि भएका उपलस्ब्ि एवं प्रततफलले कतत तनरन्तरता पाउूँछन ् भने्न आिार तलई तनम्न सचुकको 
आभारमा मूल्याङ्कन गररनछे। 

क) अतत द्वदगोपना भएको 
ख) द्वदगोपनापूणा 
ग) मध्यम 

घ)  सामान्य द्वदगोपना 
ङ)  द्वदगोपन नभएको 
 

 

७. मूल्याङ्कन िोलीको िनौि  

यस आयोजनाको मूल्यांकन गना कम्तीमा पाूँचजना व्यस्क्तको आवश्यकता पदाछ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सहरी 
ष्ट्रवकास, खानेपानी तथा सरसफाई शाखाको नतेतृ्वमा  खानेपानी तथा सरसफाइ मन्रालयको  उक्त आयोजना हेने 
प्रतततनति, आयोजना कायाान्वयन गने तनकायका प्रतततनति, तथ्याङ्क शास्त्री, ष्ट्रवषय ष्ट्रवज्ञ र राष्ट्रिय योजना आयोगको  अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन महाशाखाको प्रतततनिी समेत भएको मूल्याङ्कन िोली गठन गररने छ। 

८. सूचना आदान प्रदान गने व्यवटथा  
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यस आन्तररक मूल्याङ्कन कायालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको अनगुमन तथा ,मूल्याङ्कन महाशाखाले आवश्यकता अनसुार 
सिै प्राष्ट्रवतिक पक्षमा पषृ्ठपोषण गनेछ । 

९. आन्तररक मूल्याङ्कनका प्रततवेदनहरू  

नेपाली भाषामा लेस्खएको यस मूल्याङ्कनका प्रततवेदनहरू तनम्नानसुार हनुछेनः 

 प्रारस्म्भक प्रततवेदन  

 मटयौदा प्रततवेदन 

 सरोकारवालासूँग मूल्याङकनका नततजा प्रटततुीकरण र पषृ्ठपोषण 

 अस्न्तम प्रततवेदन  

 अस्न्तम प्रततवेदनलाई रा.यो.आ.को वेवसाइिमा सावाजतनक गररनेछ।प्रततवेदनमा उल्लेस्खत सझुावहरुलाई कायाान्वयन 
गना कायान्वयन कायायोजना सष्ट्रहतको सझुाव संघीय खानपेानी तथा सरसफाइ मन्रालय लगायतका तनकायमा 
पठाइनछे। 

१०. मूल्याङ्कनको समय  

क्र.स. ष्ट्रक्रयाकलाप प्रथम मष्ट्रहना द्विततय 
मष्ट्रहना  

ततृीय 
मष्ट्रहना 

चौथौ 
मष्ट्रहना  

१. कायाशता तयार गने  चैर १५ 
सम्म 

   

२. मूल्याङ्कन कायायोजना तयारी, मूल्याङकन 
औजारहरू र पररष्कृत गने र प्रश्नहरू 
सभेपूवाको पररक्षण गने   

चैर १५ 
सम्म 

   

३. ष्ट्रफल्िमा सभे र सूचना संकलन काया गने   चैर १५-
जेठ १५  

  

४. तथ्यांक प्रशोिन गने    जेठ 
२५सम्म 

 

५. प्रारस्म्भक प्रततवेदन तयार गने    आषाढ 
५सम्म 
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६. प्रारस्म्भक प्रततवेदनमा पषृ्ठपोषण तथा सझुाव 
प्राप्त गने  

   आषाढ 
१५  

७. नततजा प्रटततु गने र सझुाव समावेश गरी 
अस्न्तम प्रततवेदन तयार गने 

   आषाढ 
३०  

 

११. मलु्याकंन योजना  

काया सम्पादन 

मूल्यां
कन 
कायाक्षे
र  

मयुय 
प्रश्न 

सहायक 
प्रश्न 

तनणायका 
आिारहरु 

तथ्यांकको 
स्रोत  

तथ्यांक 
संकलन ष्ट्रवति  

ष्ट्रवश्लषेण 
ष्ट्रवति  

स्जम्मे
वारी 

सम
य 

काया 
सम्पाद
न 

आयोजना
को 
व्यवटथा
पन 
कटतो 
तथयो ? 

आयोजना 
कायाान्वय
नको 
संरचना 
कटतो 
तथयो ?  

िेण्िर 
/काया 
सम्पादन 
सम्झौता 
समयमा 
भयो ष्ट्रक 
भएन ?  

 पररमाण
त्मक 

 गणुा
त्म
क 

 तम
स्श्रत 

 अनु
भतूत  

ष्ट्रवश्ले
षण 

 द्विती
यक  

 प्राथ
तमक 

 

 आवतिक(वा
ष्ट्रषाक, 
चौमातसक) 
प्रततवेदन 
सतमक्षा  

 िेण्िर/काया 
सम्पादन 
सम्झौताको 
सतमक्षा 

 छलफल   

 प्रततवे
दन 
सतम
क्षा 

 गणुा
त्मक 
सूचना 
ष्ट्रवश्लषे
ण 

मूल्याङ्क
न 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ 

१ 
हप्ता 
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ठेकदार 
वा सेवा 
प्रदायक 
छनौिका 
प्रष्ट्रक्रया 
उपयकु्त 
तथए ष्ट्रक 
तथएनन ्?  

 पररमाण
त्मक 

 गणुा
त्म
क 

 तम
स्श्रत 

 अनु
भतूत  

    
ष्ट्रवश्लषे
ण  

 द्विती
य
क  

 प्राथ
तम
क 

 प्रततवेदन 
सतमक्षा 

 िेण्िरको 
सतमक्षा 
छलफल 

 प्रततवे
दन 
सतम
क्षा 

 

मूल्याङ्क
न 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ 

१ 
हप्ता 

सम्झौता 
अनसुार 
काम 
गर् यो ष्ट्रक 
गरेन ? 

 पररमाण
त्मक 

 गणुा
त्म
क 

 तम
स्श्रत 

 अनु
भतूत  

   ष्ट्रवश्लषेण 

 द्विती
य
क  

 प्राथ
तम
क 

 

 प्रततवेदन 
सतमक्षा 

 छलफल 

 

 प्रततवे
दन 
सतम
क्षा 

 

मूल्याङ्क
न 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ 

१ 
हप्ता 
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  तनमााण वा 
सेवा ठेक्का 
लगाउने 
संटथा र 
ठेक्का तलने 
संटथा वा 
व्यस्क्त 
िीचको 
समन्वय 
र 
सहकाया 
कटतो छ 
?  

 पररमाणा
त्मक 

 गणुा
त्मक 

 तमस्श्रत 

 अनभुू
तत  

ष्ट्रवश्लषे
ण 

 द्वितीय
क 

 प्राथतम
क 

  

 प्रततवे
दन 
सतम
क्षा 

 छलफ
ल 

 पराचा
र 

  

 प्रततवे
दन 
सतम
क्षा 
 

मूल्याङ्क
न 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ 

१ 
ह
प्ता 

लक्ष 
तनिाारण 
गररए 
अनसुार 
भौततक र 
ष्ट्रवस्त्तय 
प्रगतत 
भयो ष्ट्रक 
भएन ? 

 पररमाणा
त्मक 

 गणुा
त्मक 

 तमस्श्रत 

 अनभुू
तत  

ष्ट्रवश्लषेण 

 द्वितीय
क 

 प्राथतम
क 

 

 प्रगतत 
प्रततवे
दन 
सतम
क्षा 

 छलफ
ल 

 

 प्रगतत 
प्रततवे
दन 
सतम
क्षा 
 

मूल्याङ्क
न 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ 

१ 
ह
प्ता 

काया 
सम्पाद
न 

कायायोजना 
तयार 
भएका तथए 
ष्ट्रक तथएनन ्
? 

 

आयोजना
को 
कायायोज
ना तयार 
छ ष्ट्रक 
छैन ?  

 पररमाणा
त्मक 

 गणुा
त्मक 

 तमस्श्रत 

 अनभुू
तत  

 द्वितीय
क  

 प्राथ
तम
क 

 प्रगतत 
प्रततवे
दन 
सतम
क्षा 

 छलफ
ल 

 

 प्रगतत 
प्रततवे
दन 
सतम
क्षा 

 

मूल्याङ्क
न 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ 

१ 
ह
प्ता 
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कायाान्वयन
को स्टथतत 
कटतो छ 
? 

    
ष्ट्रवश्लषेण
  

आयोजना 
(तनमााण 
काया ) 
तोष्ट्रकएको 
समयमा 
सम्पन्न 
भएको छ 
ष्ट्रक छैन ्
? 

 पररमाणा
त्मक 

 गणुा
त्मक 

 तमस्श्रत 

 अनभुू
तत  

   ष्ट्रवश्लषेण 

 द्वितीय
क  

 प्राथ
तम
क 

 

 प्रततवे
दन 
सतम
क्षा 

 छलफ
ल 

 

 प्रगतत 
प्रततवे
दन 
सतम
क्षा 

 

मूल्याङ्क
न 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ 

१ 
ह
प्ता 

 

 

 

सान्दतभाकता 

मूल्याङ्कन 
काया 
क्षेर 

मयुय 
प्रश्न 

सहायक प्रश्न तनणायका 
आिारहरु 

तथ्यांकको 
श्रोत 

तथ्यांक 
संकलन  

 

ष्ट्रवश्लषेण 
ष्ट्रवति 

स्जम्मे
वारर 

सम
य 

सान्दतभा
कता 

राष्ट्रिय 
नीतत 
तथा 

आयोजनाले 
खानेपानी 
नीतत, 
रणनीतत,प्राथ
तमकता र 

 पररमा
णात्म
क 

 गणुा
त्म
क 

 द्वितीयक 

 प्राथतमक 

राष्ट्रिय 
नीतत तथा 
प्राथतमक
ता र 
आयोजना

राष्ट्रिय 
नीतत तथा 
प्राथतमक
ता र 
आयोजना

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ र 

१ 
ह
प्ता 
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प्राथतमक
ता  

 

लाभग्रष्ट्रह
को 
आवश्य
कता 
संवोिन  

 

लस्क्षत 
समहुको 
आकार 

 

समावेस्श
ता 

 

आयोज
ना 
तनमााण
को 
सान्दतभा
कता 

आवश्यकतासं
ग तादात्म्यता 
राखछ ष्ट्रक 
रायदैन ?  

 तम
स्श्रत 

 अनु
भतूत  

   
ष्ट्रवश्लषेण 

का 
लक्षको 
सतमक्षा 

छलफल  

को 
लक्षको 
सतमक्षा  

िोली 
नेता 

 पररमाणा
त्मक  

 गणुात्मक  

 तमस्श्रत 

 अनभुतुत 
ष्ट्रवश्लषेण 

 

 द्वितीयक 

 प्राथतमक 

 

लाभग्राहीको 
आवश्यकता 
संिोिन गछा 
ष्ट्रक गदैन ? 

 पररमाणा
त्मक  

 गणुात्मक  

 तमस्श्रत 

 

 द्वितीयक 

 प्राथतमक 

 

लाभग्राष्ट्रह
को 
मागको 
सतमक्षा  

 

छलफल  

छलफल
िाि प्राप्त 
सूचना 
तथा 
लाभग्राही
को 
ष्ट्रवश्लषेण  

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ र 
िोली 
नेता 

१ 
ह
प्ता 

आयोजना 
छनौि  गदाा 
टथानीय 
तनकाय,संघ 
संटथा एवं 
लाभग्राष्ट्रहको 
सहभातगता छ 
छैन ? 

 पररमाणा
त्मक  

 गणुात्मक  

 तमस्श्रत 

 

 द्वितीयक 

 प्राथतमक 

 

प्रततवेदन 
सतमक्षा  

 

छलफल 

प्रततवेदन 
सतमक्षा  

 

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ र 
िोली 
नेता 

१ 
ह
प्ता 
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 आयोजना 
टथानीय 
तनकाय 
(स्जल्ला/नगर
/गाउूँ 
पररषद)िाि 
माग भएको 
हो ष्ट्रक 
होइन? 

 पररमाणा
त्मक  

 गणुात्मक  

 तमस्श्रत 

 

 द्विततयक 

 प्राथ
तमक 

प्रततवेदन 
सतमक्षा  

 

छलफल 

प्रततवेदन 
सतमक्षा  

 

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ र 
िोली 
नेता 

१ 
ह
प्ता 

 प्रिद्धान 
दृष्ट्रष्टकोणले 
छनौि भएको 
आयोजना 
उपयकु्त तथयो 
ष्ट्रक तथएन ? 

  द्विततयक 

 प्राथ
तमक 

 

 लाभग्रा
हीको 
प्रोफाइ
ल 
ष्ट्रवश्लषेण 

 छलफ
ल 

 लाभग्रा
हीको 
प्रोफाइ
ल 
ष्ट्रवश्लषेण 

 

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ र 
िोली 
नेता 

१ 
ह
प्ता 

  कायाक्रमको 
कायाान्वयन 
पक्षको 
उपयकु्तता र 
सान्दतभाकता 
कटतो छ ?   

 पररमाणात्म

क 

 गणुात्मक  

 अनभुतूत 

ष्ट्रवश्लषेण 

 

 द्विततयक 

 प्राथतमक 

 

 लाभग्रा
हीको 
प्रोफाइ
ल 
ष्ट्रवश्लषेण 

 छलफ
ल 

 लाभग्रा
हीको 
प्रोफाइ
ल 
ष्ट्रवश्लषेण 

 

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ र 
िोली 
नेता 

१ 
ह
प्ता 

  आयोजना 
लैष्ट्रिक 
समावेस्शता र 
पहुूँचको 
दृष्ट्रष्टकोणले 

 परामाणात्म

क 

 गणुात्मक  

 अनभुतूत 

ष्ट्रवश्लषेण 

 

 द्विततयक 

 प्राथतमक 

 

 लाभग्रा
हीको 
प्रोफाइ
ल 
ष्ट्रवश्लषेण 

 छलफ
ल 

 लाभग्रा
हीको 
प्रोफाइ
ल 
ष्ट्रवश्लषेण 

 

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ र 
िोली 
नेता 
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प्रभावकाररता  

 

सान्दतभाकता 
छ ष्ट्रक छैन ? 

मूल्याङ्क
न काया 
क्षेर 

मयुय प्रश्न सहायक प्रश्न तनणायका 
आिारहरु 

तथ्यांकको 
श्रोत 

तथ्यांक 
संकलन 
ष्ट्रवति 

ष्ट्रवश्लषेण 
ष्ट्रवति 

स्जम्मे
वारर 

सम
य 

प्रभाका
ररता 

१. यो 
आयोजना 
अन्तगात 
के कटता 
आयोजनाह
रू कसरी 
सञ्चालन 
गदै 
आएको छ 
? 

२.यस 
आयोजनाले 
तनमााण 
गरेका 
आयोजनाह
रूको 
पहुूँच, 
प्रयोग र 

यस आयोजना 
अन्तगात के 
कटता 
आयोजनाहरू 
सञ्चालन 
गररदैंछ 
आएको छ? 

 

 पररमाणा
त्मक  

 गणुात्म
क  

 तमस्श्रत 

 अनभुतुत 
ष्ट्रवश्लषेण 

 

 द्वितीयक 

 प्राथतमक 

 

 

KII, FGD 

छलफल
िाि 
आएका 
सूचना 

 छलफल
िाि 
आएका 
सूचना 
तथा 
लाभग्रा
हीको 
प्रोफाइ
ल 
ष्ट्रवश्लषेण 

 

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ र 
िोली 
नेता 

१ 
ह
प्ता 

मष्ट्रहला, 
आद्वदवासी/जन
जातत, मिेशी 
लगायतका 
समदुायको 
सहभातगताको 
लातग ष्ट्रवशेष 
प्राविानको 
व्यवटथा छ 

 पररमाणा
त्मक  

 गणुात्म
क  

 तमस्श्रत 

 अनभु ु
तत 
ष्ट्रवश्लषे
ण  

 द्वितीयक 

प्राथतमक  
 

KII, FGD 

छलफल
िाि 
आएका 
सूचना  

 छलफल
िाि 
आएका 
सूचना 
तथा 
लाभग्रा
हीको 
प्रोफाइ
ल 
ष्ट्रवश्लषेण 

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ र 
िोली 
नेता 

१ 
ह
प्ता 
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कायादक्षता 

समावेशीता
को अवटथा 
कटतो छ? 

 

३.आयोज
नाले 
वातावरणी
य पक्षलाई 
ध्यानमा 
राखेको छ 
वा छैन? 

 तनमााणको 
सान्दतभाक
ता 

ष्ट्रक छैन, 
यटता 
समदुायको 
सहभातगताको 
अवटथा कटतो 
छ ? 

 

वातावरणीय 
संरक्षणका के 
कटता 
उपायहरु 
अपनाइएका 
छन? 

 पररमाणा
त्मक  

 गणुात्म
क  

 तमस्श्रत 

 अनु
भतुत 
ष्ट्रवश्ले
षण
  

 द्वितीयक 

प्राथतमक 
 

KII, FGD 

छलफल
िाि 
आएका 
सूचना  

 छलफल
िाि 
आएका 
सूचना 
तथा 
लाभग्रा
हीको 
प्रोफाइ
ल 
ष्ट्रवश्लषेण 

 

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ र 
िोली 
नेता 

१ 
ह
प्ता 

 के 
अपनाइएका 
उपायहरु 
प्रयाप्त छन?् 

 पररमाणा
त्मक  

 गणुात्म
क  

 तमस्श्रत 

 अनभु ु
तत 
ष्ट्रवश्ले
षण 

 

 द्वितीयक 

 प्राथ
तमक 

KII, FGD 

छलफल
िाि 
आएका 
सूचना 

 छलफल
िाि 
आएका 
सूचना 
तथा 
लाभग्रा
हीको 
प्रोफाइ
ल 
ष्ट्रवश्लषेण 

  

 

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेष
ज्ञ र 
िोली 
नेता 

१ 
ह
प्ता 
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मूल्याङ्क
न काया 
क्षेर 

मयुय प्रश्न सहायक 
प्रश्न 

तनणायका 
आिारहरु 

तथ्यांकको 
श्रोत 

तथ्यांक 
संकलन  

 

ष्ट्रवश्लषेण 
ष्ट्रवति 

स्जम्मेवा
रर 

सम
य 

कायादक्ष
ता 

१.आयोजना 
छनौिका 
मापदण्ि र 
छनौि ष्ट्रवति 
छन ? 

 

२.आयोजना
मा श्रोत 
सािनको 
ष्ट्रवतनयोजन 
र 
उपयोगको 
अवटथा 
कटतो छ 
? 

 

३.आयोजना
को प्रतत 
एकाई 
लागतको 
अवटथा 

ष्ट्रवगत ५ 
वषामा 
ष्ट्रवतनयो
स्जत 
िजेिको 
खचाको 
प्रततशत 
कतत छ 
? 

 पररमाणा
त्मक 

 गणुा
त्मक 

 तमस्श्र
त 

 अनभुू
तत  

   ष्ट्रवश्लषेण 

 

 द्वितीयक 

 प्राथतमक 

 

 

KII, FGD 

छलफल
िाि 
आएका 
सूचना 

िजेि 
तनकासा 
र 
खचाको 
सतमक्षा 

मूल्यांक
न 
ष्ट्रवशेषज्ञ 
र िोली 
नेता 

१ 
हप्ता 

िजेि 
तनकासा 
समयमा 
भएको 
छ ष्ट्रक 
छैन ? 

 पररमाणात्म
क  

 गणुात्मक  

 तमस्श्रत 

 

 द्वितीयक 

 प्राथतमक 

 

 

" 

 

" 

मूल्यांक
न 
ष्ट्रवशेषज्ञ 
र िोली 
नेता 

१ 
हप्ता 

ष्ट्रवतनयो
स्जत 
िजेिको 
खचाको 
प्रततशत 
कतत छ 
? 

 पररमाणात्म
क  

 गणुात्मक  

 तमस्श्रत 

 

 द्वितीयक 

 प्राथतमक 

 

 

'' 

 

'' 

 

मूल्यांक
न 
ष्ट्रवशेषज्ञ 
र िोली 
नेता 

१ 
हप्ता 
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प्रभाव 

 कटतो छ 
?  

  

 

प्रतत 
एकाई 
लागत 
कतत छ 
? 

 पररमाणात्म
क  

 गणुात्मक  

 तमस्श्रत 

 

 द्विततयक 

 प्राथ
तमक 

प्रततवेदन 
सतमक्षा  

 

छलफल 

तलुनात्म
क     
ष्ट्रवश्लषेण  

मूल्यांक
न 
ष्ट्रवशेषज्ञ 
र िोली 
नेता 

१ 
हप्ता 

मूल्याङ्क
न 
काया 
क्षेर 

मयुय प्रश्न सहायक 
प्रश्न 

तनणायका 
आिारहरु 

तथ्यांक
को श्रोत 

तथ्यांक 
संकलन  

 

ष्ट्रवश्लषेण 
ष्ट्रवति 

स्जम्मेवा
रर 

सम
य 

प्रभाव १.यस 
आयोजनाले 
खानेपानीको 
सहज रुपमा 
उपलब्िता
मा 
परु् याएको 
योगदान 
कटतो छ ?  

 

आयोजना
ले 
खानेपानी
को सहज 
रुपमा 
उपलब्िता
मा 
सहयोग 
परु् याएको 
छ ष्ट्रक 
छैन ्? 

 पररमाणा
त्मक 

 गणुा
त्मक 

 तमस्श्रत 

 अनभुू
तत  

   ष्ट्रवश्लषेण 

 

 द्वितीय
क 

 प्राथतम
क 

 

 

KII, FGD 

छलफल
िाि 
आएका 
सूचना 

उपलब्िी
को 
सतमक्षा  

मूल्यांक
न 
ष्ट्रवशेषज्ञ 
र िोली 
नेता 

१ 
हप्ता 
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द्वदगोपना 

२.यस 
आयोजनाले 
जनटवाटथ्य
मा र 
जीवनटतरमा  
के कटतो 
असर पारेको 
छ ? 
 

 

३.यस 
आयोजना 
सम्िन्िमा 
उपभोक्ताहरु
को सन्तषु्ट्रष्ट 
कटतो छ ? 

आयोजना
को 
संचालनले 
तपाईको  
टवाटथ्य र 
जीवनटतर
मा कटतो 
सिुार 
आयो ? 

 पररमाणात्म
क  

 गणुात्मक  

 तमस्श्रत 

 

 द्वितीय
क 

 प्राथतम
क 

 

KII, FGD 

छलफल
िाि 
आएका 
सूचना 
छलफल  

छलफल
िाि प्राप्त 
सूचना 
तथा 
लाभग्राही
को 
ष्ट्रवश्लषेण  

मूल्यांक
न 
ष्ट्रवशेषज्ञ 
र िोली 
नेता 

१ 
हप्ता 

आयोजना 
प्रतत 
कततको 
सन्तषु्ट 
हनुहुनु्छ ? 

 पररमाणात्म
क  

 गणुात्मक  

 तमस्श्रत 

 

 द्वितीय
क 

 प्राथतम
क 

 

KII, FGD 

छलफल
िाि 
आएका 
सूचना 

 

" 
मूल्यांक
न 
ष्ट्रवशेषज्ञ 
र िोली 
नेता 

१ 
हप्ता 

मूल्या
ङ्कन 
काया 
क्षेर 

मयुय प्रश्न सहायक 
प्रश्न 

तनणायका 
आिारहरु 

तथ्यांकको 
श्रोत 

तथ्यांक 
संकलन  

 

ष्ट्रवश्लषेण 
ष्ट्रवति 

स्जम्मे
वारर 

सम
य 

द्वदगोप
ना 

१ 
सम्पन्न 
भएका 
आयोज
ना 
संचाल
नका 

संटथागत 
संरचना 
टथायी छ 
छैन ? 

 

 

 पररमाणा
त्मक 

 गणुा
त्मक 

 तमस्श्र
त 

 अनभुू
तत  

 द्वितीयक 

 प्राथतमक 

 

 

KII, FGD 

छलफल
िाि 
आएका 
सूचना 
छलफल 

 कायाक्र
मको 
द्वदगोपना
िारे 
सतमक्षा  

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेषज्ञ 
र िोली 
नेता 

१ 
हप्ता 
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लातग 
के 
कटतो 
नीततग
त 
व्यव
टथा 
रहेको 
छ ? 

२आयोजना  
संचालन 
गना 
संटथाको 
द्वदगोपना 
कटतो छ? 

३.आयोज
ना 
संचालनका 
लातग 
प्रष्ट्रवति र 
दक्ष 
जनशस्क्त
को 
अवटथा 
कटतो छ 
? 

 

नयाूँ 
संरचनामा 
आयोजना
मा O&M 
भएको छ 
ष्ट्रक छैन? 

?  

   
ष्ट्रवश्लषेण 

 

प्रततवेदन 
सतमक्षा 

छलफलको 
तनष्कषाको 
ष्ट्रवश्लषेण 

तनमााण 
सम्पन्न 
भएका 
भौततक 
संरचनाहरु
को 
संरक्षण र 
उपयोगको 
लातग के 
योजना छ 
? 

टवीकृत 
दरवन्दी 
कतत र 
कटतो  
छ? 

 

 पररमाणात्म
क  

 गणुात्मक  

 तमस्श्रत 

 

 द्वितीयक 

 प्राथतमक 

 

KII, FGD 

छलफल
िाि 
आएका 
सूचना 
छलफल 

प्रततवेदन 
सतमक्षा   

दटतावेजको 
अध्ययन 

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेषज्ञ 
र िोली 
नेता 

१ 
हप्ता 

जनशस्क्त 
व्यवटथाप
न योजना 

 पररमाणात्म
क  

 गणुात्मक  

 तमस्श्रत 

 द्वितीयक 

 प्राथतमक 

 

KII, FGD 

छलफल
िाि 
आएका 

 कायाक्र
मको 
द्वदगोपना

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेषज्ञ 

१ 
हप्ता 
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छ ष्ट्रक 
छैन? 

? 

 सूचना 
छलफल 

प्रततवेदन 
सतमक्षा 

िारे 
सतमक्षा  

छलफलको 
तनष्कषाको 
ष्ट्रवश्लषेण  

र िोली 
नेता 

  कुन 
श्रोतिाि 
वजेि प्राप्त 
हनु्छ? 

 पररमाणात्म
क  

 गणुात्मक  

 तमस्श्रत 

 

 द्विततयक 

 प्राथ
तमक 

KII, FGD 

छलफल
िाि 
आएका 
सूचना 
छलफल 

प्रततवेदन 
सतमक्षा 

प्रततवेदन 
सतमक्षा  

 

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेषज्ञ 
र िोली 
नेता 

१ 
हप्ता 

  ममात 
सांभारको 
लातग 
कतत 
िजेि 
तितनयोजन 
भएको छ 
? 

नयाूँ 
प्रष्ट्रवतिलाई 
उपयोग 
गना 
सष्ट्रकएको 
छ ष्ट्रक 
छैन ? 

  द्विततयक 

 प्राथतम
क 

 
KII, FGD 

छलफल
िाि 
आएका 
सूचना 
छलफल 

प्रततवेदन 
सतमक्षा 

कायाक्रमको 
द्वदगोपनािा
रे सतमक्षा  

छलफलको 
तनष्कषाको 
ष्ट्रवश्लषेण  

मूल्यां
कन 
ष्ट्रवशेषज्ञ 
र िोली 
नेता 

१ 
हप्ता 
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अनसूुची २ मूल्यांकन िोलीको ष्ट्रववरण 

क्र.सं. नाम  पद कायाालय 

1.   श्री िेक कुमार रेग्मी कायाक्रम तनदेशक राष्ट्रिय योजना आयोग 

2.  श्री प्रभा िराल तथ्यांक अतिकृत राष्ट्रिय योजना आयोग 

3.  श्री अनपु के.सी. योजना अतिकृत राष्ट्रिय योजना आयोग 

4.  श्री शतमाला काकी योजना अतिकृत राष्ट्रिय योजना आयोग 

5.  श्री रमेश पराजलुी योजना अतिकृत राष्ट्रिय योजना आयोग 

6.  श्री ितिता भट्टराई योजना अतिकृत राष्ट्रिय योजना आयोग 

7.  श्री सोना शे्रष्ठ योजना अतिकृत राष्ट्रिय योजना आयोग 

8.  श्री सजुन सवेुदी ईस्न्जतनयर खानेपानी तथा ढल तनकास ष्ट्रवभाग 

9.  श्री नारायण प्रसाद गौतम शाखा अतिकृत खानेपानी मन्रालय 

 

अनसूुची ३ प्रश्नावली 

सहलगानी खानपेानी तथा सरसफाई आयोजनाको आन्तररक मूल्याकंनको लातग सूचना 
संकलन गना तयार गररएको प्रश्नावलीः 

प्रदेश 
अनसुार 
आयोजना 
र 
िजेिको 
ष्ट्रवभाजन 
कटतो छ 
? 
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क) सेवा प्रदायक संटथाको लातग 

(१) कायासम्पादनसंग सम्िस्न्ितः- 

१. आयोजनाको लातग िजेिको माग, तनकास र खचाको स्टथतत कटतो छ? 

 १.१ माग र तनकासाको स्टथततः क) अत्यन्त सरल ख) सरल ग) सामान्य घ) सरल छैन 

 १.२  खचाको स्टथततः क) अतत उत्तम ख) उत्तम ग) सामान्य घ) सन्तोषजनक छैन 

 १.३ अन्य केही: ……………………………………………… 

२. यस आयोजना अन्तगात के कटता कायाक्रमहरु सञ्चातलत छन?् 

क) खानेपानीसगूँ सम्िस्न्ित ख) सरसफाईसूँग सम्िस्न्ित ग) दवैु 

३. आयोजना सञ्चालनको ष्ट्रवतिहरु के के हनु?  

क) उपभोक्ता सतमतत ख) ठेक्का प्रष्ट्रक्रया ग) दवैु 

३. आयोजना छनौि गने ष्ट्रवति कटतो रहेको छ? 

 उत्तरः  

४. आयोजना सञ्चालनको लातग पूवाािार, आवश्यक स्रोत सािन तथा औजारको व्यवटथा कटतो 
छ? 

क) अतत उत्तम ख) उत्तम ग) सामान्य घ) सन्तोषजनक छैन 

५. आयोजनाले तलएको लक्ष्य अनसुारको प्रगतत हातसल भएको छ वा छैन? 

क) छ  ख) आंस्शक  ग)छैन 

६. आयोजनाका कायाक्रमहरु पूवातनिााररत कायातातलका अनसुार सञ्चालन हनुे गरेको छ वा छैन? 

क) छ   ख) कुनै छन कुनै छैनन ् ग) छैन 

७. यस आयोजनाले सरोकारवाला अन्य तनकायहरुसंग समन्वय गने गरेको छ वा छैन? 
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क) छ   ख)आंस्शक  ग) छैन 

 

(२) सान्दतभाकतासंग सम्िस्न्ितः- 

१. यो आयोजना कुन राष्ट्रिय नीततसंग सम्िस्न्ित छ? 

 उत्तरः  

२. आयोजना सञ्चालन पूवा यसको आवश्यकता पष्ट्रहचान गररएको छ/ छैन? 

क) छ   ख) छैन 

३. आयोजना सञ्चालन गनाका लातग छनौि गररएका उपभोक्ता समूह र भौगोतलक क्षेरको आकार 
उपयकु्त छ/छैन? 

क) छ   ख) छैन 

४. आयोजना अन्तगातका कायाक्रमहरु र ष्ट्रक्रयाकलापहरु समय सापेक्ष  उपयकु्त छ/ छैन? 

क) अत्यन्त उपयकु्त  ख) उपयकु्त   ग)आंस्शक रुपमा उपयकु्त  घ) उपयकु्त छैन 

८.  आयोजनाले लाभग्राही/उपभोक्ताको आवश्यकता कस्त्तको सम्िोिन गछा?  

क) पणुारुपमा गछा  ख) आंस्शकरुपमा गछा ग)  थाहा भएन घ) गदैन 

९. उपभोक्ता सतमततको गठन र सञ्चालन कसरी हनु्छ? 

 क) उपभोक्ताको अगवुाइमा  ख) आयोजनाको अगवुाइमा  ग) प्रवदु्ध वगाको अगवुाइमा 

१०. आयोजनाको तनमााण काया कुन प्रष्ट्रक्रया माफा त हनु्छ? 

 उत्तरः  

११.  ठेक्का तनमााण गदाा ठेक्का लगाउने प्रष्ट्रक्रया उपयकु्त छ/छैन-तथयो/तथएन? 

 क) छ   ख) छैन 
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ग) प्रभावकाररतासंग सम्िस्न्ितः- 

१.  यस आयोजनाको उदे्दश्य/लक्ष्यिारेमा यहाूँलाइ के कटतो जानकारी छ? (कतत भौगोतलक क्षेर 
र जनसंययालाई सेवा पयुााउने, तिपटु्यवेल, पाइपलाईन, भण्िार पोखरी, िारा जिान) 

उत्तरः 

 

२. आयोजनाले तलएको उदे्दश्य हातसल भएको छ/छैन? 

 क) छ   ख) छैन 

 छ-  प्र.नं.३ जाने,  छैन- प्र.नं.४ जान े

३. आयोजनालाई सफलतापूवाक सञ्चालन गना के के कुराले मद्दत गरेको छ? 

उत्तरः 

४. आयोजना सञ्चालन क्रममा आएका िािाहरु के के हनु? 

 उत्तरः 

५. वािा व्यविानहरु हिाउन के कटता प्रयासहरु भएका छन?् 

 उत्तरः 

६. यसका कायाक्रमहरुमा पररमाजानको आवश्यकता छ/छैन? 

 क) छैन  ख)आंस्शक    ग) छ 

७. आयोजना तनमााण क्रममा वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा रास्खएको छ/छैन-तथयो/तथएन? 
(छैन/तथएन- ९मा जाने) 

 क) छ   ख) छैन 

८. वातावरण संरक्षणका के कटता उपायहरु अपनाइएका तथए/छन? 
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उत्तरः 

९. हालसम्मको अविीमा कतत विा आयोजना कायाान्वयनमा आए र त्यस मध्ये कततविा 
आयोजना तनमााण सम्पन्न भए? 

उत्तरः 

१०. तनमााण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएका आयोजनामा तनिााररत मापदण्ि अनसुारको खानेपानी 
आपतुता कटतो छ? (समय, मारा, ष्ट्रपउयोग्य) 

समयः क) छ   ख) ठीकै   ग) छैन 

माराः क) छ   ख) तिटथ   ग) छैन 

गणुटतरः क) अत्यन्त गणुटतरीय  ख) गणुटतरीय  ग) ठीकै  घ) सन्तोषजनक छैन 

११. आयोजनािाि समावेशी तवरले सेवा उपलब्ि गराउन के कटतो व्यवटथा गररएको छ? 

उत्तरः 

 

घ) कायादक्षतासंग सम्िन्िीतः- 

१. प्रततफलको आिारमा आयोजनाको लागत उपयकु्त छ/छैन? 

क) उपयकु्त छ  ख) सन्तोषजनक   ग) उपयकु्त छैन 

२. आयोजना सञ्चालनको लातग स्रोत ष्ट्रवतनयोजन सक्षमता कटतो छ? 

 क) अतत उत्तम ख) उत्तम ग) सामान्य घ) सन्तोषजनक छैन 

३. आयोजना सञ्चालको लातग स्रोत उपयोग सक्षमता कटतो छ? 

क) अतत उत्तम ख) उत्तम ग) सामान्य घ) सन्तोषजनक छैन 

४. आयोजनाको प्रतत एकाई लागत कतत छ? 
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उत्तरः 

५. आयोजनाको लाभ लागत अनपुात कटतो छ? 

उत्तरः 

६. भकु्तानी प्रष्ट्रक्रयामा कुनै ष्ट्रववाद आयो/आएन? 

 क) आयो  ख) आएन 

७. आयोजना तनमााण चरणमा अपेक्षा गरेको लागत र वाटतष्ट्रवक खचा कतत छ/तथयो? 

 क) फरक छैन (0%) ख) २५% सम्म फरक ग) २५%-५०% सम्म फरक घ) ५०% भन्दा 
िढी 

 ८. अपेस्क्षत लागत र वाटतष्ट्रवक लागतमा फरक हनुकुा कारणहरु के के हनु? 

 उत्तरः  

ङ) प्रभावसंग सम्िस्न्ितः- 

१. आयोजनाले समग्र लक्ष्य हातसल गरेको छ/छैन? 

  क) छ   ख) छैन 

 छ- प्र.नं.३मा जाने,  छैन- प्र.नं.२मा जाने 

 

२. लक्ष्य र प्रगततिीचका अन्तरका कारणहरु के के हनु? 

उत्तरः 

३. उपभोक्ताको सन्तषु्ट्रष्टको अवटथा कटतो रहेको छ? 

क) अत्यन्त सन्तषु्ट (९०% माथी) ख) सन्तषु्ट (७५-९०% सम्म) ग) सामान्य (५०-७५% सम्म) घ) 
सन्तषु्ट छैन 
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४. उपभोक्ताहरुको आयोजनाप्रतत कटतो िारणा रहेको पाइयो? 

 क) सकारात्मक  ख) तिटथ  ग) नकारात्मक 

५. ष्ट्रवटताररत ष्ट्रपउने पानीको गणुटतर र पररमाणसंग सन्तषु्ट हनुहुनु्छ? 

उत्तरः 

च) द्वदगोपनासंग सम्िस्न्ितः-  

१. सहलागानी आयोजना सञ्चालन गना संटथागत संरचना टथायी छ/छैन? 

 क) छ   ख) छैन 

२. आयोजना कतत चरणमा कयाान्वयन भएको छ?  

उत्तरः 

 ३. कायाान्वयनका क्रममा जनसहभातगता कटतो छ? 

क) अत्यन्र उत्साहपूणा ख) उत्साहपूणा ग) सामान्य घ) सन्तोषजनक छैन 

४. साझेदारी लगानी कतत कतत मारामा भएको छ? 

 उत्तरः 

५. सहलगानीको लातग रकम जम्मा गना र पररचालन गनाको लातग कुनै ष्ट्रववाद/िािा आयो ष्ट्रक 
आएन? 

 क) आयो  ख) आएन 

६. तनमााण सम्पन्न भएका आयोजनाको संरक्षण र उपयोगका लातग के योजना छ? 

 क) छ   ख) छैन 

७.  तनमााण सम्पन्न भएका आयोजनाको प्राष्ट्रवतिक पररक्षण भएको छ/छैन? 

 क) छ   ख) छैन 
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८. तनमााण सम्पन्न भएका आयोजनाको ममात संभारका लातग खचाको व्यवटथा कसरी हनुे गरेको 
छ? (कोष खिा गरेर/ कायाालय आफैले/ उपभोक्ताले) 

क) कोष खिा गरेर  ख) नेपाल सरकार ग) उपभोक्ताले 

९. तनमााण सम्पन्न आयोजनाको सञ्चालन र ममात संभारको लातग प्राष्ट्रवतिक जनशस्क्तको व्यवटथा 
छ/छैन? 

 क) छ   ख) छैन 

१०. आयोजना सञ्चालनको लातग उपभोक्ताहरुको लातग तातलमको व्यवटथा छ/ छैन? 

क) छ   ख) छैन 

११. छ भने- उक्त तातलम प्रयाप्त छ, छैन? 

क) छ   ख) छैन 

१२. छैन भने- उपभोक्ताको लातग तातलमको आवश्यकता छ/ छैन? 

क) छ   ख) छैन 

१३. आयोजनाको कायाान्वयनका क्रममा अनगुमनको के कटतो व्यवटथा रहेको छ? 

उत्तरः 

१४. अनगुमन प्रणाली कततको प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भएका छन? 

 उत्तरः 
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(२) जानीफकारका लागी प्रश्नावली 

१ आयोजना छनौिको आिार, मापदण्ि के हो? 

उत्तरः 
२ आयोजना सञ्चालनिाि खानेपानी तथा सरसफाई मन्रालयले अंतगकार गरेका राष्ट्रिय 

नीततहरुमा के कटतो सहयोग पगेुको छ। 

क) अत्यन्त सहयोगी  ख) सहयोगी  ग) ठीकै   घ) सहयोगी छैन 

३ आयोजना सञ्चालन तथा ममात संभारका लातग के कटता नीतत, कायाष्ट्रवति तथा द्वदग्दशानहरु 
रहेका छन? सोमा भएका व्यवटथाहरु समयानकुुल संशोिन हनु ुआवश्यक छ, छैन? 

उत्तरः 
   ४     प्रदेश अनसुार आयोजना र िजेिको ष्ट्रवभाजना कटतो छ? 

उत्तरः 
५  आयोजना सिै ठाूँउमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन भएको छ /नछै ? नभएको भए यसका 
कारणहरु के के     हनु? 

क) छ   ख) कतै छ कतै छैन   ग)छैन 

ख)/ग) उत्तर आएमा कारणहरुः क. 

ख.  

ग. 

घ. 
६ आयोजना सञ्चालनको लातग दक्ष जनशस्क्तको सतुनश्चतततता कसरी गनुाहनु्छ? 

उत्तरः 
७ आयोजनामा नयाूँ प्रष्ट्रविीलाई उपयोग गना सष्ट्रकएको छ /छैन ? 

क) छ   ख) कतै छ कतै छैन   ग)छैन 

 

८ आयोजनाले लक्ष्य अनरुुपको प्रगतत हातसल गरेको छ /छैन ? 

क) छ  ख) छैन 

९ यो आयोजना टथानीय आवश्यकतालाई सम्िोिन गना पयााप्त छ ष्ट्रक छैन? 

उत्तरः 
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१० यो आयोजनामा सिुार गनुापने तिषयहरु पतन औल्याइद्वदनहुोस न। 

उत्तर: 

 

११ आयोजनागत प्रततवेदन प्राप्त भएको छ /छैन ? 

क) छ  ख) छैन 

१२ आयोजनाको केस्न्रय टतरिाि अनगुमन भएको छ /छैन ? 

क) छ  ख) छैन 

१२.१ छ भने कतत पिक भएको छ? 

उत्तरः  
१३ सहलगानी आयोजना सञ्चालनलाई अझ प्रभावकारी िनाउन भावी कायायोजना के छ? 

उत्तरः 
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(३) लस्क्षत समूह छलफल (FGD) 

१४ आयोजनाको उदे्दश्य /लक्ष्यका िारेमा जानकारी पाउनभुएको छ /छैन ? 

क) छ   ख) छैन 

१५ तपाई आयोजना कायाान्वयनको कुन चरण देस्ख कसरी सहभागी हनुभुयो? 

उत्तरः 
१६ यो आयोजनाले यहाूँका जनताको दैतनकीमा कटतो प्रभाव परेको छ? तपाईहरुको प्रततकृया कटतो 

छ? (सकारात्मक/नकारात्मक दिैु तिषयमा छलफल गरौ) 
उत्तरः 

१७ यो आयोजना तनमााण प्रष्ट्रक्रया कततको प्रभावकारी छ? 

क) अत्यन्त प्रभावकारी  ख) प्रभावकारी   ग) तिटथ  घ) प्रभावकारी छैन 

१८ यसको प्रभावकारी कायाान्वयनका समटयाहरु के के होलान कसरी समािान गना सष्ट्रकएला? 

उत्तरः 
१९ खानेपानीको गणुटतर र मारा कटतो छ? 

उत्तरः 
२० आयोजनाका कमाचारी तथा अन्य सरकारी कमाचारीहरु के कततको अनगुमनमा आउने गरेका 

छन उनीहरुको भतूमका कटतो रहेको छ? 

उत्तरः 
२१ यो आयोजनाको लागत, सम्पन्न तमतत तथा पानीको मारा र गणुटतरको िारेमा के के थाहा छ? 

उत्तर: 
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अनसूुची ४ तटवीरहरु 

 

(समूहगत छलफलमा सहभागी हुूँदै, उलाािारी) 
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(टथलगत अवलोकन) 
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(सामूष्ट्रहक छलफल, रुपन्देही) 


