vfg]kfgL tyf सरसफाई

g]kfnsf] ;+ljwfgdf vfg]kfgL tyf ;/;kmfOnfO{ df}lns
xssf] ?kdf ;+/If0f ul/Psf] 5 .

p2]Zo M vfg]kfgL tyf ;/;kmfO If]qsf] ljsf; tyf lj:tf/
u/L lbuf] tyf ;dtfd'ns vfg]kfgL tyf ;/;kmfO
;'ljwf pknJw u/fO{ hg:jf:Yodf ;'wf/ /
hLjg:t/ dfly psf:g 6]jf k'¥ofpg] .

nIo M g]kfn ;/sf/n] to u/]sf] gLlt tyf sfo{gLlt
cjnDjg u/L cfjlws of]hgfn] lgwf{/0f u/]sf]
nIo xfl;n ub}{ /fli6«o nIo xfl;n ug]{ .
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खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको राष्ट्रिय लक्ष्य
राष्ट्रिय लक्ष्य खानेपानी तफफ - सन् २०१७
•

आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा सबैलाई उपलब्ध गराउने

•

मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा २७ % जनतालाई उपलब्ध गराउने

•

क्रमशः

vfg]kfgLsf] nfuL Go"gtd ;'ljwf– Ps 3/ Ps wf/fsf]
cjwf/0ff

सरसफाइ तफफ - सन् २०१७
•

खुल्ला दिसा मुक्त राष्ट्र बनाउने

•

क्रमशः

पूर्ण

सरसफाइ(दिशा जन्य लेिो व्यवस्थापन(FSM), फोहोर पानी

व्यवस्थापन(WWM), सावणजदनक शौचालय(Public Toilet), स्वच्छता(Hygiene)

)तफण

।
सन २०३० सम्म ष्ट्िगो ष्ट्िकास लक्ष्य-६ “स्वचछ ष्ट्पउने पानी तथा
सरसफाई(Clean Water & Sanitation)” हाष्ट्सल गने।
उन्मुख हुने
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;+ljwfgn] kl/sNkgf u/]sf] ;+l3o ;+/rgf cGt{ut
txut bfloTj tyf e"ldsf
k|To]s gful/snfO{ :jR5 vfg]kfgL
tyf ;/;kmfOdf kx'Frsf] xs x'g]5
.(धारा ३५ (४))

k|To]s gful/snfO{ :jR5 / :j:y
jftfj/0fdf afFRg kfpg] xs x'g]5 .
(धारा ३० (१))

;+3Lo tx – cg';"rL %
•Hfn>f]tsf] ;+/If0f / ax'cfoflds pkof]u ;DaGwL gLlt /
dfkb08
•s]lGb|o tYofFs -/fli6«o tyf cGt{/fli6«o dfgs tyf u'0f:t/_
•s]lGb|o :t/sf 7"nf cfof]hgf tyf kl/of]hgfx?
•/fli6«o tyf cGt{/fli6«o jftfj/0f Joj:yfkg
k|b]z tx –cg';"rL ^
•k|b]z :t/sf vfg]kfgL cfof]hgfx?
•If]qut tYofFs
•Hfn pkof]u tyf jftfj/0f Joj:yfkg

:yflgo tx –cg';"rL *
• :yfgLo ljsf; cfof]hgf tyf kl/of]hgfx?
• tYofFs / clen]v ;+sng
• cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO

उच्च मध्यमस्तररय ठूला खानेपानी आयोजनाहरू
उिाहरर्को लादग
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मुख्य-मुख्य कायफक्रम
•सन् २०१७ सम्म खुल्ला दिसा मुक्त राष्ट्र बनाउने

• ;/;kmfO u'?of]hgf , lhNnfut /0fgLlts sfo{of]hgf cg'?k

&% j6} lhNnfdf k"0f{ ;/;kmfO sfo{qmd ;+rfng गने ।
•v'nf lbzf d'Qm x'g af+sL दजल्ला,न.पा, uf=lj=;=x?nfO{
qmdzM v'nf lbzf d'Qm If]qsf] ?kdf ljsf; ug]{ .
•;j} lhNnfdf ;fj{hlgs zf}rfnox?sf] tYof+s ;+sng ug{] .

•वातावरर्ीय सरसफाइ सम्बन्धी प्रदवदध अध्ययन, दवकास, अनुसन्धान
तथा सूचना व्यवस्थापन गने ।
•पयफटकीय तथा साांस्कृष्ट्तक महत्वका ताल तलैया नष्ट्ि
हाल सम्मको उपलब्धी
नाला,पोखरीहरुको
िातािरणीय स्वास्थय कायम गनफ
ष्ट्क्रयाकलाप सांचालन गने
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9n lgdf{0f tyf k|zf]wg sfo{qmd
मुख्य-मुख्य कायफक्रम






:yfgLo lgsfo tyf pkef]Qmf ;d'bfosf] ;lqmo ;xeflutf /
cfly{s ;f´]bf/Ldf k|zf]wg s]Gb| ;lxtsf] 9n k|0ffnL lgdf{0f.

ढल निर्ााण सम्बन्धध र्ापदण्ड तयारी तथा अद्यावनध गिे ।
ढल प्रणाली व्यवस्थापि सम्बन्धध प्रववनध अध्ययि, ववकास, अिुसधधाि
तथा सूचिा व्यवस्थापि गिे ।
सम्भाववत ७ वटा प्रादे न्िक सदरर्ुकार्/ ि.पा. हरूको एकीकृत खािेपािी
र ढल व्यवस्थापि गिे
िया िगरपानलका/ न्िल्ला सदरर्ुकार्हरूको एकीकृत खािेपािी र ढल
व्यवस्थापि गिे
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जलिायु पररितफन प्रभाि न्यूष्ट्नकरण तथा उपयुक्त
प्रष्ट्िष्ट्ि
मुख्य-मुख्य कायफक्रम

 vfg]kfgLsf] ;|f]t gePsf 7fpFdf

jiff{tsf] kfgL ;+sng tyf
pkef]usf] nflu cfof]hgf
klxrfg,
cWoog
tyf
sfof{Gjog गने .

उपयुक्त प्रदवदध दवकासको लादग
दनिे दशकाहरु तयार गरी लागु गने/
गराउने।
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cfof]hgfsf] दवदभन्न साधन
!=सहलागानी
२. सानासहरी
१g]kfn ;/sf/, pkef]Qmf ju{ jf :yfgLo lgsfosf] ;xnufgL /
nfut c;'nLdf cfwfl/t x'g],
@= cfof]hgfsf] lgdf{0f, ;~rfng / ;Def/df pkef]Qmfju{sf] :jfldTj
/xg] u/L n}lËs ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zL ;xeflutf /xg]
tyf
#= ;]jfsf] u'0f:t/ ;'wf/ / ;]jf:t/df j[l4 cfpg] .

TSTWSSSP: Local Contribution in the Project

House connection
& Household Latrine
for ultra poor
Output Based Aid

85 % : 15%

70 % :30%

cfof]hgfsf] gLlt
• ;xnufgL tyf nfut c;'nL (Cost Sharing/Recovery) tyf
;fem]bf/L
• n}lËs ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f (Gender Equility &
Social

Inclusion - GESI)

• k|ltkmndf cfwfl/t cg'bfg
• kf/blz{tf / pQ/bfloTj

(Output-based Aid)

STWSSSP: Local Contribution in the Project

House connection
& Household Latrine
for ultra poor
Output Based Aid

85 % : 15%

50 % :50%

खानेपानी तथा सरसफाइ सह–लगानी कायफक्रम
(३१३१११)
मुख्य-मुख्य कायफक्रम

• सहलगानी कायणक्रमले खानेपानी तथा सरसफाइ
सेवालाई आधारभू त स्तर सम्म मात्र दसदमत नराखी जीवन
यापनमा आएको पररवतणन सापेक्ष उपभोक्तालाई दिटो
रुपमा सुरदक्षत, दवश्वसनीय, पयाण प्त र दिगो सेवा उपलव्ध
गराई जीवन स्तर उकास्न टे वा पुयाण उने
•सेवा क्षे त्र, सेवा स्तर तथा गु र्स्तर बृध्दि(क्रमागत/नयााँ
आयोजनाको दनमणर् गने
लागत साझेिारी
कुल लागतको ३०% उपभोक्ता संस्था र ७०% नेपाल सरकार ।
३०% मध्ये १०% अदिम नगि र बााँ की श्रम / नगि ।
दवशे ष व्यवस्था:
कुल लागतको २५% उपभोक्ता संस्था र ७५% नेपाल सरकार ।
२५% मध्ये ३% अदिम नगि र बााँ की श्रम / नगि ।
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ष्ट्िगो ष्ट्िकास लक्ष्य-६ खानेपानी तथा सरसफाई
६.१ सन् २०३० सम्ममा सबैको खचणले धान्न सक्ने लागतमा सबैको लादग समतामुलक रुपमा सुरदक्षत खानेपानी
पु-याउने
६.२ सन् २०३० सम्ममा सबैको लादग पयाण प्त सरसफाइ र स्वच्छता समतामुलक पहुाँ च हादसल गने र खुला दिसा गने अभ्यासको
अन्तय गने। यस क्रममा मदहला, बादलका, दकशोरी तथा अन्य संकटासन्न अवस्थामा रहे काहरुको आवश्यकतालाई दवशे ष ध्यान
दिने
६.३ सन् २०३० सम्ममा प्रिु षर् काम गरे र जताततै फोहोर फ्याक्ने प्रवृदत हटाएर, खतरनाक रसायन एवम् अन्य सामिीको
न्यु दनकरर् गरे र पानीको गुर्स्तर सुधार गने, दवश्वव्यापीरुपमा प्रशोधन नगररएको फोहोर पानीको मागलाई आधा गने तथा
उल्लेख्य मात्रामा प्रशोधन गने र सुरदक्षत रुपमा पुन: प्रयोग गने।
६.४ सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाइ सध्िधन गनण तथा पानीको अभाव झे दलरहे को जनसंख्यालाइ उल्लेख रुपमा घटाउन सबै
क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृदि गने र स्वच्छ पानीको दिगो दनष्काशन तथा आपुदतण गने

६.५ सन् २०३० सम्ममा सबै तहमा एदककृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागु गने, उपयुक्त भए सम्म यो कायण अन्तरसीमा सहयोग माफणत
गने।
६.६ सन् २०३० सम्ममा दहमाल, पहाड, वन, जं गल, दसमसार, नदि, भुदमगत जलभण्डार त ताल तलै या लगायतका पानीसाँग
सम्बध्न्धत पयाण वरर्ीय अन्तरदनभणरताको संरक्षर् र पुनस्थाण पना गने
६.७ सन् २०३० सम्ममा दवकासोन्मुख मुलुकहरुको खानेपानी र सरसफाइ सिध्न्ध कयणक्रम र दक्रयाकलाप जस्तै आकाशे पानी
संकलन, दनमणदलकरर्, जल कुशलता, प्रिु दषत पानी प्रशोधन, पन: चक्रर् तथा पुन:प्रयोग प्रदवदधहरुको लादग क्षमता अदभवृध्ि
र अन्तरादष्ट्र सहयोग दवस्तार गने

६.८ पानी र सरसफाइ व्यवस्थापनको लादग स्थादनय समुिायको सहभादगतालाई सुदृढ गनण सहयोग गने

संक्रमर्कादलन व्यवस्था

• समानुपादतक दहसाबमा इध्जजदनयर र सब-इध्जजदनयर व्यबस्था गरी केध्िय
कायणक्रम र स्थादनय कायणक्रमको लादग िु ट्टा िु ट्टै व्यबस्था (Support Model)

• स्थादनय दनकायमा कमणचारी खटाउने
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THANK YOU

