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खानेपानी, सरसफाइ तथा  स्वच्छतता 

व्यवस्थापन बोर्ड अवधारणाका मुख्य बुुँदाहरू 

- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतता 

व्यवस्थापन बोर्ड  

- खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतता इकाई  

- गाउुँपालिका स्तरीय खानेपानी तथा 

सरसफाइ योजना ममडत सम्भार कोष   

- गाउुँपालिका स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ 

तथा स्वच्छतता - व्यवस्थापन सुचना प्रणािी 

- खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलमलत 

दताड तथा नलवकरण  

- खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलमलत 

सञ्जाि  

- खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता 

सलमलतिे वालषडक प्रलतवेदन गने  

- खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता 

सलमलतको वालषडक मूलयाांकन  

- खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलमलत 

पुरस्कृत हुने  

- लदगो िक्ष प्रालिको िालग प्रलतबद्धता   

पृष्ठभूमी  

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले स्थानीय सिकािसंग सुमधुि सम्बन्ध 

स्थापपत गिी उनीहरुसंगै काम गिैको लामो इपतहास िहेको छ । परियोजनाले  सन ्

२००६ देपि नेपालको सुदिूपपिम ि 

कणााली प्रदेशका १० वटा पजल्लाहरु 

(अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजिुा, 

डडेल्धुिा, दैलेि डोटी, दार्ुाला, हुम्ला ि 

कैलाली) मा िानेपानी, सिसफाइ तथा 

स्वच्छता व्यवस्थापन ि जीपवकोपाजान 

प्रबर्द्ान के्षत्रमा तत्कालीन स्थानीय 

पनकाय ि हाल स्थानीय सिकािसंग काम 

गदै आइिहेको छ   । परियोजनाले तेस्रो र्िण सम्ममा उल्लेपित पजल्लाका कुल 

६८ वटा स्थानीय तहहरुमा काम गरिसकेको छ । आपथाक वर्ा २०७७/७८ मा २७ 

वटा लपक्षत ि ३६ वटा प्रस्तावमा आधारित गरि कूल ६३ वटा स्थानीय तहहरुमा 

परियोजना कायाित िहेको पथयो भने र्ाल ुआपथाक वर्ा २०७८/७९ मा २७ वटा 

लपक्षत गाउँपापलकहरुमा परियोजना कायाित छ ।  

परियोजनाको पपहलो र्िण सन् २०१० मा ि दोस्रो र्िण २०१६ मा सम्पन्न भै 

हाल तेस्रो र्िण सञ्र्ालनमा िहेको छ  । तेस्रो र्िण २०२२ मा सम्पन्न हनेु छ । 

परियोजनाले र्ाि नपतजा के्षत्रहरू क्रमश: िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता; 

जीपवकोपजान; नवीकिणीय उजाा ि जलवाय ु परिवतान; ि स-ुशासनसनको लापग 

क्षमता पवकासमा काम गदाछ ।  अको अथामा परियोजनाले स्थानीय 

सिकािहरुसंगको सहकायामा सम्बपन्धत स्थानीय तहहरु  ि समदुायको क्षमता 

अपभवपृर्द् गदै िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता ि जीपवकोपजान प्रबर्द्ानमा 

काम गदाछ ।   

िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको पदगोपना सुपनपित गरिन ु पदाछ ।  

िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको पदगोपना कायम िाख्न स्थानीय 

सिकािहरूले िानेपानी 

प्रणालीहरुको सञ्र्ालन तथा  

ममात सम्भािका लापग 

िणनीपतक एवम ् व्यवहारिक 

व्यवस्थापनका साथै पणूा 

सिसफाइ ि मयाापदत 

मपहनावािी व्यवस्थापन 

सम्बपन्ध आवश्यक 

पक्रयाकलापहरू कायाान्वयन 

गनुापदाछ । 

नेपालको संपवधान २०७२ ि 

स्थानीय सिकाि सञ्र्ालन 

ऐन २०७४ को प्रावधान 

अनुसाि नागरिकलाई 

िानेपानी, सिसफाइ तथा 

स्वच्छता सेवा प्रवाह गना 

स्थानीय सिकािहरुलाई 

पजम्मेवािी प्रदान गरिएको छ 

।  यो पजम्मेवािी पुिा गनाको 

लापग  स्थानीय सिकािहरूले 

आफ्नो स्थानीय तह पभत्र 

स्थानीय नीपत पनयमहरू ि 

स्थानीय स्तिमा साझेदािी गनुा आवश्यक हुन्छ । 

िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता के्षत्रको सुशासनलाई संस्थागत गना  

गाउँपापलकहरुसंगको  पिामशा ि समन्वयमा परियोजनाले  िानेपानी, सिसफाइ 

तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोडा अवधािणाको पवकास गिेको छ । यो अवधािणा 

िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता के्षत्रको पदगो व्यवस्थापन को उपयकु्त 

उपायको रुपमा अपि सारिएको छ । यस अवधािणालाई नीपतगत रुपमा स्थापपत 

गरि कायाान्वयन गनाको लापग परियोजना कायाित २७ वटा लपक्षत 

गाउँपापलकहरुमा आ.व. २०७६/७७ मा िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता 

व्यवस्थापन पनदेपशका तयाि पारि लाग ुभएको छ । यो पनदेपशका स्थानीय सिकाि 

सञ्र्ालन ऐन २०७४ ले प्रदत्त गिेको अपधकाि प्रयोग गिी परियोजनाको 

प्रापवपधक सहयोगमा गाउँपापलकाहरुले  तयाि पािेको हो । यस पनदेपशकाका 

प्रावधान अनुसािका २७ वटै गाउँपापलकहरुमा िानेपानी, सिसफाइ तथा 

स्वच्छता व्यवस्थापन बोडा गाउँपापलकाको औपर्ारिक अंगको रुपमा स्थापना भै 

सकेका छन् ।  

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतता व्यवस्थापन बोर्डको 

सांरचना  

िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोडाको संस्थागत संिर्ना 

पनदेपशकामा उल्लेि गरिएको छ । अपधकांश गाउँपापलकाहरुमा गाउँपापलका 

अध्यक्षले नै बोडा को अध्यक्षता गनुा भएको छ । 

 

 

खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छतता व्यवस्थापन बोर्डको भूलमका: 

िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोडाको मखु्य पजम्मेवािी भनेको 

स्थानीय तहमा िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छताको के्षत्रमा सुशासन प्रबर्द्ान 

गनुा हो । बोडाका मखु्य कताव्यहरु  तल प्रस्ततु गरिएका छन:  

 स्पष्ट परिकल्पना सपहत िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता के्षत्रको 

आवपधक योजनाहरु तयाि पाने । 

 िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता के्षत्रको बजेट पवपनयोजन सपहत वापर्ाक 

योजना तजुामा गने । 

 िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता के्षत्र सम्बन्धी आवश्यक नीपत पनमााणमा 

गाउँ कायापापलकालाई सहयोग गने । 

 गाउँपापलका िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता - व्यवस्थापन सूर्ना 

प्रणाली स्थापना गिी पक्रयाशील गने । 

 गाउँपापलका स्तिमा िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन कोर् 

स्थापना गिी सञ्र्ालन गने । 

 िानेपानी प्रणालीहरुको सञ्र्ालन तथा पदगोपना सुपनपित गने । 

संयकु्त िाष्ट्र सिंको पदगो पवकास 

लक्ष्य ६.१. “सन २०३० 

सम्ममा सबैका िालग सुरलक्षत 

तथा खचडिे धान्न सक्ने 

मूलयमा लपउने पानीमा 

सवडसुिभ तथा समतामूिक 

पहुुँच हालसि गने” िहेको छ । 



 

 

 गाउँपापलकालाई पणूा सिसफाइयकु्त अवस्थामा पुियाउन पणूा सिसफाइ तथा 

स्वच्छता सम्बधी पक्रयाकलापहरु तजुामा गिी कायाान्वयन गने  ।  

 गाउँपापलका अन्तगात सावाजपनक स्थानहरुको लापग सिसफाइ सम्बधी 

कायाक्रमहरु तजुामा गिी कायाान्वयन गने  । 

 गाउँपापलका अन्तगातका सबै संस्था एवम ्पवद्यालयहरुमा सिसफाइ 

व्यवस्थापन गने । 

 गाउँपापलकाको मयाापदत मपहनावािी व्यवस्थापनयकु्त अवस्था हापसल गना 

सो सम्बन्धी लपक्षत पक्रयाकलापहरु तजुामा गरि कायाान्वयन गने ।    

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतता इकाई  
िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता इकाईले  िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता 

व्यवस्थापन बोडाको मातहतमा िही काया सञ्र्ालन गने तथा बोडाको 

सपर्वालयको रुपमा काम  गदाछ ।  

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतता इकाई: 

 वापर्ाक कायाक्रममा पपहर्ान गरिएका सिसफाइ, स्वच्छता ि मयाापदत 

मपहनावािी व्यवस्थापन सम्बन्धी पक्रयाकलापहरु कायाान्वयन तथा सो को 

लापग आवश्यक समन्वय गने । 

 िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापनको लापग िटाईएका 

व्यपक्त, स्वयम ् सेवक, पवद्यालय, यवुा क्लबहरू, आमा समहूहरू, ि 

समदुायमा आधारित संस्थाहरूको अनुगमन, सहजीकिण ि सुपरिवेक्षण 

गने । 

 गाउँपापलका स्तिीय िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता - व्यवस्थापन 

सूर्ना  प्रणाली स्थापना गिी अध्यावपध गने ि आवश्यक भएको बेला 

िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोडालाई स-प्रमाण पनणाय 

गना वास्तपवक तथ्याङ्क उपलब्ध गिाउने । 

 िानेपानी तथा सिसफाइ उपभोक्ता सपमपतले वडा कायाालय माफा त पेश 

गिेका योजनाको सञ्र्ालन अवस्थाको प्रपतवेदन संग्रह गिी व्यवस्थापन 

सूर्ना  प्रणाली अध्यावपधक गने ि प्रस्तापवत काया योजना सपहत को 

योजनाहरुको अवस्थाको सािांशगत पवविण िानेपानी, सिसफाइ तथा 

स्वच्छता व्यवस्थापन बोडामा पेश गने । प्रपतवेदन पेश नगने वडाहरुलाई 

ताकेता गरि प्रपतवेदन प्राप्त गने । 

 िानेपानी तथा सिसफाइ उपभोक्ता सपमपतको गठन/पुनगाठन ि 

दताा/नपवकिण गने काममा सहजीकिण गने । 

 सबै िानेपानी तथा सिसफाइ उपभोक्ता सपमपतहरुको सञ्र्ालन तथा 

ममात सम्भाि व्यवस्थापन गने कायामा सहयोग गने ि उपभोक्ता 

सपमपतहरुको सञ्र्ालन तथा ममात सम्भाि व्यवस्थापनको मलू्यांकन गने  

। 

 सञ्र्ालन तथा ममात सम्भाि व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट िानेपानी तथा 

सिसफाइ योजनाहरु छनौट गिी पुिस्कृत गना बोडा माफा त गाउँ 

कायापापलकामा पेश गने, मलू्यांकनमा कमजोि अंक प्राप्त गने उपभोक्ता 

सपमपतहरुलाई सपमपत पुनगाठन, व्यवस्थापन तापलम तथा अन्य उपायहरु 

माफा त सपक्रय बनाउन सहजीकिण गने ।  

 पवद्यमान िानेपानी तथा सिसफाइ योजनाहरुको आवपधक रुपमा 

अनुगमन तथा मलू्यांकन गने पर्द्पत स्थापना गने ।  

 िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता के्षत्रको वापर्ाक प्रपतवेदन तयाि गिी 

िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोडामा पेश गने । 

 आपतकापलन तथा ठूलो ममातको आवश्यकता अध्ययन गिी आपथाक 

सहयोगको लापग सपमपतमा पसफारिस गने । 

 िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोडाले तोके बमोपजम 

िानेपानी तथा सिसफाइ योजनाहरुको पदगोपना व्यवस्थापन सम्बपन्ध 

अन्य कृयाकलापहरु सहयोग तथा सञ्र्ालन गने । 

 िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोडाको प्रशासपनक तथा 

अन्य अपभलेिकिण सपहत सपमपतको सपर्वालयको काया गने ।  

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सलमलत सञ्जाि  

गाउँपापलकामा िानेपानी तथा सिसफाइ उपभोक्ता सपमपत सञ्जाल िहन्छ ।  यस 

सञ्जालको अध्यक्ष िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोडाको 

पदेन सबस्यको रुपमा मनोपनत गरिन्छ । यो सञ्जालले िानेपानी तथा सिसफाइ 

उपभोक्ता सपमपत, िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोडा ि अन्य 

दात ृ संस्थाहरुसंग पुलको काम गदाछ । यो सञ्जालले िानेपानी प्रणालीहरुका 

सञ्र्ालन तथा ममात सम्भाि सम्बन्धी सवाल ि समस्या पपहर्ान गरि पतनीहरुको 

समाधानको बाटो िोज्ने गदाछ । समग्रमा यो सञ्जालको मखु्य भपूमका भनेको 

योजनाको पदगो सञ्र्ालन तथा ममात सम्भाि व्यवस्थापनको लापग उपभोक्ता 

सपमपतहरुको संस्थागत क्षमता अपभवपृर्द् गना पैिवी गने ि उपभोक्ता 

सपमपतहरुलाई आवश्यक सहयोग गनुा िहेको हुन्छ  । 

सबै िानेपानी तथा उपभोक्ता सपमपतहरु सञ्जालमा आबर्द् हुन ुअपनवाया हुन्छ । 

यसका साथै योजनाको सञ्र्ालन तथा ममात सम्भाि कोर् जम्मा गरि वपृर्द् गना ि 

िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य सेवा प्राप्त गना 

स्थानीय पवश्वसनीय सहकािीमा आबर्द् हुन, सबै िानेपानी तथा उपभोक्ता 

सपमपतहरु प्रोत्सापहत गरिन्छन । 

ममडत सम्भार कोष  

िानेपानी तथा सिसफाइ योजनाहरुको पदगो सञ्र्ालन व्यवस्थापनको लापग 

ममात सम्भािमा िानेपानी तथा सिसफाइ उपभोक्ता सपमपतहरुलाई आवश्यक  

सहयोग गना गाउँपापलकास्तिमा िानेपानी तथा सिसफाइ योजना ममात सम्भाि 

कोर् स्थापना गरिन्छ । योजनाहरुको अवस्था पपहर्ानको आधािमा िानेपानी, 

सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोडाले कुनै पपन योजनालाई ममात सम्भाि 

गना गाउँ कायापापलकालाई पसफारिस गना सक्ने छ । ति यस्तो पसफारिस गनुा भन्दा 

पपहला बोडाले उपभोक्ता सपमपतहरुले योजनामा पनम्न बमोपजमको न्यनूतम 

मापदण्ड कायम गिेको सुपनपित गने छ:   

 उपभोक्ता सपमपतले िानेपानी सुिक्षा योजना तजुामा गिी कायाान्वयन गिेको 

तथा िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन कायापवपध 

कायाान्वयन गिेको । 

 उपभोक्ता सपमपत गाउँपापलकामा दताा भै बापर्ाक रुपमा पनयपमत नवीकिण 

भएको । 

 उपभोक्ता सपमपतको आफ्नो सञ्र्ालन तथा ममात सम्भाि कोर् भएको ि 

पनयपमत रुपमा पानी महशलु उठाउने गिेको ।  

 उपभोक्ता सपमपतले औजािहरु तथा जगेडा पाटापूजााहरुको व्यवस्था गिेको 

। 

 उपभोक्ता सपमपतले ममात सम्भाि कायाकताा पनयकु्त गिी परिर्ालन गिेको । 

 उपभोक्ता सपमपतले बापर्ाक साधािण सभा गिी िर्ा तथा कायाक्रमहरुको 

सावाजपनक परिक्षण पनयपमत रुपमा गने गिेको । 

 उपभोक्ता सपमपतले लेिापालन तथा भण्डाि श्रेष्ट्ता दरुुस्त िािेको । 

खानेपानी गुणस्तर व्यवस्थापन  

प्रत्येक िानेपानी तथा सिसफाइ योजनामा िानेपानी सुिक्षा योजना तयाि भै 

कायाान्वयन भएको हुनु पदाछ । सबै िानेपानी तथा सिसफाइ योजनामा पानीको 

गणुस्ति सुपनपित गना गाउँपापलकाले गाउँपापलकास्तिमा पानीको गणुस्ति 

परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना  गिी सञ्र्ालनमा ल्याउने छ । पानीको गणुस्ति 

परिक्षण गदाा बोडाले न्यनुतम शलु्क पनधाािण गना सकने छ  ।  



 

 

प्रलतवेदन पद्दलत  

उपभोक्ता सपमपतले हिेक आपथाक वर्ाको पपहलो तै्रमापसक अवपधपभत्र िानेपानी 

तथा सिसफाइ योजनाको भौपतक अवस्था सम्बन्धी प्रपतवेदन वडा कायाालयमा 

पेश गदाछ  ि त्यसको बेधाथा िानेपानी तथा सिसफाइ उपभोक्ता सपमपत सञ्जाल 

तथा आवर्द् भएको सहकािी संस्थामा पेश गदाछ । यो िानेपानी तथा सिसफाइ 

योजनाहरुको सञ्र्ालन तथा ममात सम्भाि व्यवस्थापन, उपभोक्ता सपमपतको 

संस्थागत व्यवस्थापन, पणूा सिसफाइ, मपहनावािी भएको बेला मपहलाहरुले र्पी 

तथा धािा प्रयोग गिेको ि ििबािी व्यवस्थापनको अवस्था सम्बन्धी पबर्यहरुलाई 

समेट्दछ  ।  कुनै प्रकािको आपतकापलन ममात सम्भाि, सेवा पवस्ताि तथा अन्य 

आवश्यक सहयोगका पवर्यहरु समेत प्रपतवेदनमा समावेश गरिन्छन । वडा 

कायाालयले प्रपतवेदन संग्रह गिी िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता इकाईमा पेश 

गदाछ । यपद िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोडा वा िानेपानी 

तथा सिसफाइ उपभोक्ता सपमपत सञ्जालले पवरे्श रुपमा ध्यान पदनुपने कुनै 

पवर्य भएमा समेत यस प्रपतवेदनमा समावेश गरिन्छ । 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतता - व्यवस्थापन सूचना  

प्रणािी  

िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता  इकाईले गाउँपापलकाको िानेपानी, 

सिसफाइ तथा स्वच्छता - व्यवस्थापन सूर्ना  प्रणाली स्थापना गिी अध्यावपधक  

गदाछ । इकाइले आवश्यक भएको बेला िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता 

व्यवस्थापन बोडालाई स-प्रमाण पनणाय गना वास्तपवक तथ्याङ्क उपलब्ध गिाउनु 

पदाछ । िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी गाउँपापलकाको व्यवस्थापन 

सूर्ना  प्रणाली िापष्ट्रय  व्यवस्थापन सूर्ना  प्रणालीसंग जोपडएको छ ।   

उपभोक्ता सपमपतबाट वडा कायाालय माफा त प्रपतवेदनहरु प्राप्त भै सके पछी 

िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता इकाईले अनुगमन भ्रमणहरु  माफा त 

प्रपतवेदनमा भएका तथ्याङ्क तथा पवविणहरुको र्ेक जाँर् गदाछ । र्ेक जाँर् भै 

सकेका तथ्याङ्क तथा पवविणको आधािमा िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता 

इकाईले व्यवस्थापन सूर्ना  प्रणाली अध्यावपधक गदाछ ।  

अनुगमन तथा मूलयाांकन  
िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोडाले पनयपमत अनुगमन गने 

पद्दपत स्थापना गदाछ । बोडाले िानेपानी तथा सिसफाइ योजनाहरुको सञ्र्ालन 

तथा ममात सम्भाि व्यवस्थापन, उपभोक्ता सपमपतको संस्थागत व्यवस्थापन, पूणा 

सिसफाइ, मपहनावािी भएको बेला मपहलाहरुले र्पी तथा धािा प्रयोग गिेको ि 

ििबािी व्यवस्थापनको अवस्थाको अनुगमन गदाछ । अनुगमन भ्रमणहरुले 

प्रपतवेदनमा भएका तथ्याङ्क तथा पवविणहरुको र्ेक जाँर् गदाछन । अनुगमन 

भ्रमणहरुले योजनामा कुनै प्रकािको सहयोगको आवश्यकता भए नभएको समेत 

लेिाजोिा गदाछ । 

र्ेक जाँर् भै सकेका तथ्याङ्क तथा पवविणहरुको आधािमा िानेपानी, 

सिसफाइ तथा स्वच्छता इकाइले गाउँपापलका भरिका सबै िानेपानी तथा 

सिसफाइ उपभोक्ता सपमपतहरुको स्तिीय प्रकृयाबाट मलू्यांकन गदाछ । उत्कृष्ठ 

उपभोक्ता सपमपतहरुलाई हौसला प्रदान गना िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता 

व्यवस्थापन बोडाको पसफारिसमा गाउँ कायापापलका/गाउँ सभा ले पुिस्कृत गदाछ ।    

लदगो लवकास िक्ष हालसिको प्रलतवद्धता  

िानेपानी, सिसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोडा पनम्नानुसािका लक्षहरु 

हापसल गना प्रपतबर्द् िहेको छ । 

लक्ष ५ :  लैङ्पगक समानता हापसल गने ि सबै मपहला तथा पकशोिीहरूको 

सशक्तीकिण गने । 

लक्ष ६ :   सबैका लापग सफा पानी तथा सिसफाइमा पहुँर् सपुनपित गने । 

लक्ष १०: देशपभतै्र वा देशहरूबीर् िहेको असमानतालाई न्यनू गने । 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

वेब: www.rvwrmp.org.np 

 
 

 

प्रालवलधक सहयोग इकाईहरुः अछाम, बैतडी, बझाङ्ग, बाजिुा, डडेल्धुिा, दैलेि, दार्ुाला, डोटी, हुम्ला ि कैलाली 

 

सम्पकड : 

पररयोजना सहयोग इकाई :  

अमिगढी नगिपापलका – ५, डडेल्धुिा 

सुदिूपपिम प्रदेश ,नेपाल  

फोन :  + ९७७  - ९६-४१०४१३/४१०४१४  

फ्याक्स + :९७७  - ९६- ४१०४१५  

ईमेल: info@rvwrmp.org.np 

 

 

 

सम्पकड  कायाडिय: 

मानभवन, जावलािेल, लपलतपुि , नेपाल  

फोन :  + ९७७  - १- ५५५०६२८/५५४३३०१   

फ्याक्स + :९७७-१-५५२१४१७  

 

 

“यो सामग्री यिुोपेली संि ि वैदपेशक मापमला मन्त्रालय, पफनल्याण्ड समतेको आपथाक सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो । यसमा व्यक्त 

गरिएका दृपष्टकोणहरुले यिुोपेली संि वा वैदपेशक मापमला मन्त्रालय, पफनल्याण्डको आपधकारिक धािणा प्रपतपबपम्बत गदनै ।” 

http://www.rvwrmp.org.np/
https://www.facebook.com/rvwrmp/
https://twitter.com/waternepal
https://www.instagram.com/water_for_life_nepal/
http://rvwrmp.org.np/rvwrmp-videos.html
mailto:info@rvwrmp.org.np

