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एक घर एक धारााः नीतिगि व्यवस्था र अबको बाटो 
डा. महेश्वर प्रसाद यादव 

नेपालको खानेपानी के्षत्रको राष्ट्रिय नीतिका रूपमा ल्याइएको ‘एक घर एक धारा नीति’ 
सबलैाई खानेपानीको सवुवधा उपलब्ध गराउने महत्वपरू्ण रर्नतैिक कदम बनेको छ । 
नागररक समाजहरूको एजेण्डा बनेको चनुावी घोषर्ापत्रहरूमा समेि समावेश भएको यो 
नारा अनसुार काम हुने हो भने यसले समदुायलाई समदृ्धधतिर लजैाने तनष्ट्श्चि छ । 

यतुनसेफ नेपालका अनसुार नेपालमा हालसम्म सम्पन्न खानेपानी आयोजनाहरूमध्ये 
१९ प्रतिशि मात्र सरुक्षक्षि िवरले एक घर एक धाराका रूपमा तनमाणर् भएका छन ्। 
यसको अर्ण ८१ प्रतिशि 
आयोजनाहरू सरुक्षक्षि रूपमा 
व्यवष्ट्थर्ि छैनन ् र िी 
मध्येका प्रायःजसो सब ै
आयोजनाहरू सावणजतनक 
अर्ाणि ् सामदुातयक छन ् । 
हालसम्म तनर्मणि खानेपानी 
आयोजनाहरूमध्ये २८ प्रतिशि 
मात्र ैपरू्ण रूपमा सञ्चालनमा 
रहेको सरकारी िथ्याङ्क छ । 
त्यसगैरी, ३८ प्रतिशि आयोजनाहरूलाई सानातिना ममणिको आवश्यकिा छ । करीब 
३४ प्रतिशि आयोजनाहरूलाई ठूलो ममणि, पनुःथर्ापना वा पनुःतनमाणर्को आवश्यकिा 
रहेको छ । यी आवश्यकिाहरू परूा नहुुँदा अर्ाणि ् समयमा ममणि सम्भार नभएकै 
कारर्ले गदाण अधधकाांश खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न भएको केही समयपतछ न ै
रुग्र् हुुँदै जाने प्रववृि देखखन्छ ।  

खानेपानी आयोजनाहरू परू्ण रूपमा सञ्चालन नहुने ववर्भन्न कारर्हरूमध्ये 
आयोजनाप्रति अपनत्वको भाव कम हुन ुएक हो । मातनसमा ‘यो मेरो हो’ भन्ने भावना 
जागिृ नभइञ्जेल सांरचनाहरूको रेखदेख, ममणि सम्भारको ष्ट्जम्मेवारी ग्रहर् गदैन, 

सानोतिनो कुरामा पतन अरुको मखु िाक्ने प्रववृि रहहरहन्छ । िर भौतिक सांरचनाप्रति 
अपनत्व जागेवपछ मातनसले हुुँदा अन्य प्राववधधक कारर्हरूको समाधान उपभोक्िाले 
आफै खोज्न सक्छन ् । िसर्ण, एक घर एक धारा नीतिको सफल कायाणन्वयनले 
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आयोजनाप्रति उपभोक्िाहरूको अपनत्व अर्भवदृ्धध भई आयोजनाहरू हदगो रूपले परू्ण 
रूपमा सञ्चालन गनण सहयोगी भएको पाइएको छ । 

नीतिगि व्यवस्था 

खानेपानी, सरसफाइ िर्ा थवच्छिा (वास) के्षत्र सम्बन्धी नीतिगि व्यवथर्ाको रूपमा 
नेपालको सांववधान, वास के्षत्र ववकास योजना, सांयकु्ि रारि सांघको हदगो ववकास 
लक्ष्यहरू, खानेपानी िर्ा सरसफाइ ऐन २०७९ िर्ा नेपाल सरकारको आधर्णक वषण 
२०७९÷८० को नीति िर्ा कायणक्रममा उष्ट्ल्लखखि प्रावधानहरूलाई समेहिएको पाइन्छ । 

नेपालको सांववधानले सरुक्षक्षि खानेपानी र सरसफाइमा पहुुँचलाई मौर्लक हकको रूपमा 
मान्यिा हदएको छ । सांववधानको धारा ३५ मा ‘थवाथथ्य सम्बन्धी हक’ समावेश 
गररएको छ । यसको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागररकलाई थवच्छ खानेपानी र सरसफाइमा 
पहुुँचको हक हुनेछ भन्ने वाक्याांश उल्लेख गररएको छ । त्यसगैरी धारा ३० मा थवच्छ 
वािावरर्को हक समावेश गररएको छ । जसको उपधारा १ मा प्रत्येक नागररकलाई 
थवच्छ र थवथर् वािावरर्मा बाुँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवथर्ा गररएको छ भने 
उपधारा २ मा वािावरर्ीय प्रदषूर् र ह्रासबाि हुने क्षतिबापि पीडडिलाई प्रदषूकबाि 
काननू बमोष्ट्जम क्षतिपतूिण पाउने हक हुनेछ । सांववधानको धारा ३० र ३५ मा उल्लेख 
गररएको मौर्लक हकहरूको कायाणन्वयनको लाधग उच्चथिरको खानेपानी, सरसफाइ िर्ा 
थवच्छिा सेवा प्रदान गनुण पने देखखन्छ । उच्चथिरको सेवा प्रदान गनण एक घर एक 
धारा नीतिको सफल कायाणन्वयन हुन ुपछण । 

सन ्२०१६ देखख २०३० समयावधध रहेको वास के्षत्र ववकास योजनाका िीन चरर्हरू 
छन ्। पहहलो चरर् (२०१६–२०२०) ले आधारभिू वास सेवाहरूको पहुुँच र सधुाररएको 
सेवा थिर, पनुतनणमाणर् शिप्रतिशि जनिामा पयुाणउने लक्ष र्लएको छ । दोस्रो चरर् 
(२०२१–२०२५) ले सधुाररएको सेवा थिर, मध्यम÷उच्च, कायणक्षमिा र हदगोपन समेिेको 
छ । त्यसगैरी िेस्रो चरर् (२०२६–२०३०) ले सधुाररएको सेवा थिर र प्रभाव 
मलू्याङ्कनलाई समेट्छ । सधुाररएको खानेपानी सेवामा राष्ट्रिय मापदण्ड अनसुार 
पानीको गुर्थिर कायम गने उच्च–मध्यम थिरको सेवासहहिको सरुक्षक्षि खानेपानी 
समावेश छ ।  

यस बाहेक वास के्षत्र ववकास योजनामा ग्रामीर् खानेपानी आयोजनाहरूको लाधग पानी 
आपतूिण सेवा थिर समेि समेहिएको छ । आधारभिू थिरका लाधग कष्ट्म्िमा २५ प्रतिशि 
घरधरुीले एक घर एक धारा सहहिको सेवा पाएको हुन ुपछण । कुन ैसमदुायमा २५ 
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प्रतिशि भन्दा कम घरधरुीमा एक घर एक धारा अनसुार तनमाणर् गररएको हकमा 
गुर्थिरहीन सेवा भएको मातनन्छ । उच्च–मध्यम थिरको सेवामा शिप्रतिशि घरधरुीमा 
एक घर एक धारा अनसुार छुट्िाछुट्िै धारा तनमाणर् सेवा प्रदान गररएको हुन ुपछण । 
िसर्ण, एक घर एक धारा नीति अवलम्बनबाि मात्र ैउच्च–मध्यम थिरको सेवा प्रादान 
गनण सककन ेतनष्ट्श्चि छ । 

सांयकु्ि रारि सांघले िजुणमा गरेको हदगो ववकास लक्ष्यहरूमा प्रथिाववि १७ लक्ष्यहरू 
भववरयको ववकाससुँग सम्बष्ट्न्धि छन ्। जसले नयाुँ अन्िराणष्ट्रिय ववकास एजेन्डाको 
मापन र महत्वाकाांक्षा प्रदशणन गदणछ । तिनीहरू एकीकृि र अववभाज्य छन ्। हदगो 
ववकासका िीन आयामहरू (आधर्णक, सामाष्ट्जक र वािावरर्ीय) अन्िरसम्बष्ट्न्धि छन ्
। प्रथिाववि १७ हदगो ववकास लक्ष्यहरू मध्ये लक्ष्य ६ सरुक्षक्षि खानेपानी र सरसफाइिफण  
लक्षक्षि छ । हदगो ववकासको छैठौं लक्ष्य भनेको सबकैा लाधग खानेपानी र सरसफाइको 
उपलब्धिा र हदगो व्यवथर्ापन सतुनष्ट्श्चि गनुण हो । यथिो सतुनष्ट्श्चिा एक घर एक 
धारा नीतिको सफल कायाणन्वयनबाि मात्र ैसम्भव हुन्छ । 

त्यसगैरी नेपाल सरकारको आधर्णक वषण २०७९÷८० को नीति िर्ा कायणक्रममा एक घर 
एक धारालाई देशभर लाग ूगने कायणक्रम समेहिएको छ । िदनसुार, थर्ानीय र प्रदेश 
सरकारले समेि एक घर एक धारा नीतिलाई प्रार्र्मकिाका सार् अवलम्बन गरररहेका 
छन । सामदुायको चासो र िीन ैिहको सरकारको नीतिलाई मध्यनजर गदाण एक घर 
एक धारा नीतिलाई उच्च प्रार्र्मकिा हदएको छ । 

२०७९ भदौ २१ गिे प्रमार्ीकरर् भएको खानेपानी िर्ा सरसफाइ ऐन २०७९ को दफा 
३ को उपदफा १ मा खानेपानी िर्ा सरसफाइको अधधकार सम्बन्धी व्यवथर्ा गररएको 
छ । जस अनसुार ‘प्रत्येक नागररकलाई थवच्छ खानेपानी िर्ा सरसफाइ पहुुँचको 
अधधकार हुनेछ र त्यथिो अधधकारको सम्मान, सांरक्षर्, सम्बद्णधन र पररपतूिण यस ऐन 
िर्ा प्रचर्लि काननू बमोष्ट्जम हुनेछ । उपदफा १ बमोष्ट्जमको खानेपानी िर्ा 
सरसफाइमा पहुुँचको अधधकार अन्िगणि प्रत्येक नाररकलाई (क) थवच्छ खानेपानीमा 
सहज र सलुभ पहुुँचको अधधकार, (ख) तनयर्मि रूपमा पयाणप्ि, थवच्छ र गरु्थिरीय 
खानेपानी प्राप्ि गने अधधकार, (ग) गुर्थिरीय सरसफाइ सेवाको सहज र सलुभ पहुुँचको 
अधधकार हुनेछ । त्यसगैरी, उपदफा १ बमोष्ट्जमको अधधकारको सम्मान, सांरक्षर्, 

सम्बद्णवन, पररपतूिण र कायाणन्वयन गने ष्ट्जम्मेवारी पारथपररक समन्वयमा नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार र थर्ानीय िहको हुनेछ । यस ऐन बमोष्ट्जम प्रत्येक नागररकलाई 
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थवच्छ खानेपानी िर्ा सरसफाइ पहुुँचको अधधकार सतुनष्ट्श्चि गनण एक घर एक धारा 
नीति कायाणन्वयन गनुण उिम उपाय हो ।  

अबको बाटो 

सामदुायको चासो र िीन ैिहको सरकारको नीतिले गदाण एक घर एक धारा नीति उच्च 
प्रार्र्मकिामा परेको देखखन्छ । नेपालको सांववधानको ‘सरुक्षक्षि खानेपानी र सरसफाइमा 
पहुुँच’ सम्बन्धी मौर्लक हकको सफल कायाणन्वयनका लाधग िर्ा वास के्षत्र ववकास 
योजनाले िय गरेको उच्च–मध्यम थिरको सेवा सतुनष्ट्श्चि गरी हदगो ववकासको छैठौं 
लक्ष्य हार्सल गनण समेि यो नीति अपररहायण छ । 

ववगिमा सांचार्लि आयोजनाहरूको अनभुवको आधारमा एक घर एक धारा आयोजना 
कायाणन्वयन गने क्रममा धारा तनमाणर् गदाण उपभोक्िा, ववकास साझदेार र थर्ानीय 
सरकारको योगदानको प्ररि खाका कायाणन्वयन पवूण िय हुन ुपछण । यथिो योगदानको 
खाका लागि अनपुािमा वा लाग्ने सामग्रीको आधारमा गनण सककन्छ । त्यसगैरी, एक 
घर एक धारा नीति कायाणन्वयन गदाण धाराको उचाईको आधारमा सानो र मध्यम 
धाराहरूको ववकल्प उपभोक्िाहरूलाई हदन ुउधचि हुन्छ । जसले गदाण उपभोक्िाहरूले 
आफ्नो इच्छा अनसुारको धारा तनमाणर् गनण सक्छन ्। यसले सामदुायको आयोजनाप्रति 
अपनत्व बढ्छ । समदुायले साना वा मध्यम धारा छनौि गनण सक्छन ्र सोही अनसुार 
लागि तिनीहरूले वहन गनण सक्छन ्। धाराको लागि ठाउुँ  अनसुार फरक हुन सक्छ 
।  

एक घर एक धारा आयोजनामा पानी र्मिर जडान गनुण पछण । पानीको खपि बमोष्ट्जम 
पानी शलु्क अशलु उपर गनुण पछण । जसले गदाण पानीको उधचि सदपुयोग भएको 
पाइएको छ । खपि अनसुार शलु्क सङ्कलन गररन्छ, जुन न्यायोधचि पतन हो । 
न्यनूिम एकाइका लाधग न्यनूिम शलु्कहरू िय गररन ुपछण र खपि अनसुार र्प शलु्क 
अशलु उपर गनुण पछण । ववकास साझदेार सांथर्ाको पहल एवां सहजीकरर्मा न्यनूिम 
एकाइ शलु्क तनधाणरर् गनुणपछण । 

उपभोक्िाहरूको योगदान मनुार्सब मात्रामा हुन ुपछण , जसले समदुायको अपनत्व बढाउुँछ 
। पाइप प्रर्ालीबाि खानेपानी वविरर् गदाण मखु्य पाइपलाइनको हकमा पाइपलाइन 
खन्न पनुणको लाधग अांर्शक खचण सेवा प्रदायक÷थर्ानीय सरकारले व्यहोने र बाुँकी 
सामदुायको जनश्रमदानबाि गररन ुउिम देखखन्छ । ह्यान्ड पम्प िर्ा अन्य ककर्समको 
प्रववधधका लाधग लागिमा सझदेरी गरी उपभोक्िा, ववकास साझदेार र थर्ानीय सरकारको 
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योगदान व्यवथर्ापन गनण सककन्छ । अति ववपन्न समदुायका मातनसहरूको लाधग र्प 
योगदानको व्यवथर्ा र्मलाउन ववकास साझदेार िर्ा सम्बष्ट्न्धि उपभोक्िा सर्मतिले 
पहल गनुण पछण । अति ववपन्न समदुायका मातनसहरूको िफण बाि योगदान गनण र्प 
नगद सहयोगको लाधग थर्ानीय सरकारहरूसुँग समन्वय गनण आवश्यक छ । 

(नेपाल थवाथथ्यको लाधग पानीको त्रमैार्सक बुलेहिन, पानी िर्ा सरसफाई, वषण २१, 
अांक १, कातिणक २०७९ मा प्रकार्सि लेखको पररमाष्ट्जणि सांथकरर्) 
 


