राजापुर नगरपालिकाको कायाािय
राजापुर नगरपालिका, बलदा या
िुम्बिनी प्रदे श

प्रलिबद्धिा
खानेपानी, सरसफाआ तथा स्वच्छता क्षेत्रको एईटा ददघघकादिन योजना खाकाको
दनक्कै खााँचो महससु भैरहेको दथयो । यसै दसिदसिामा भौदतक पवू ाघधार दवकास
मन्त्त्रािय, िदु बबनी प्रदेशिे नगरपादिकाको वाश योजना बनाईने कायघको िादग
सहजीकरण गरर योजना तजघमु ामा बाटो देखाईने कायघ गरे कोमा अभार व्यक्त गदघछु
| नगरपादिका गठन भए देदख नै खानेपानी, सरसफाआ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा
अवश्यकता महससु गररएको एईटा दीघघकािीन योजना खाकाको खााँचो परु ा गनघ
यो वाश योजना सफि हुने कुरामा दवश्वास दिएको छु । नगरपादिका वास योजना तयार गनघका िादग प्रादवदधक
सहयोग ईपिब्ध गराईने भौदतक पवू ाघधार दवकास मन्त्त्रािय, िदु बबनी प्रदेश प्रदत हामी धेरै ऄभारी छौ र धन्त्यवाद
ज्ञापन गनघ चाहन्त्छौ । यो वास योजना तयार गनघ ठुिो योगदान ददने तथ्याङ्क संकिकहरु, सहकमी जनप्रदतदनदध
दमत्रहरु, वडातह तथा नगरपादिका तहका वास योजना कायघदिका सदस्यहरु, प्रदेश मन्त्त्राियबाट खदटनभु एका
वाश संयोजक यज्ञ राज जोशी, योजना तजघमु ामा सहजीकरण tyf तथ्यांकहरुको दबश्ले षण गरर योजना पस्ु तक
तयार गनघमा सहयोग पयु ाघईने IDS Nepal (GSF/UNHABITAT) र नगरपादिकाको तफघ बाट ;"rgf k|lalw
clws[t v';L /fd yf? िगायत नगर कायघपादिकाको ऄन्त्य कमघचारी दमत्रहरु एवं प्रत्यक्ष ऄप्रत्यक्ष सहयोग
पयु ाघईनु हुने सबैिाइ हाददघक धन्त्यवाद ज्ञापन गनघ चाहन्त्छु ।

सन २०२५ सबम राजापरु नगरपादिकामा सबैिाइ "एक घर एक धारा" ऄथाघत् अधारभतू स्तरको खानेपानी र
सन् २०३० सबम दीगो दवकास िक्ष्य ऄन्त्तगघत सरु दक्षत खानेपानी, सरु दक्षत सरसफाइ र स्वच्छताको िक्ष्य हादसि
गनघ यो वास योजनाको सफि कायाघन्त्वयनको िादग नगरपादिकाको तफघ बाट पूणघ प्रदतबद्धता व्यक्त गदघछु र
नगरपादिका वास योजना ऄनसु ारको िक्ष्य समयमै हादसि गनघ नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, दवकास साझेदार,
दातृ दनकायहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरु र ऄन्त्य सबै सरोकारवािा पक्षहरुबाट ऄमल्ु य सहयोग
प्राप्त हुनेछ भन्त्ने दवश्वास दिएको छु ।

.................................
दशव प्रसाद चौधरी
नगर प्रमख
ु

धन्यबाद !
यो योजना दस्तावेज तयारीमा प्रदेश मन्त्त्रािय, दबदभन्त्न सघं सस्ं थाहरु तथा
नगरपादिका र वडाका जनप्रदतदनदधका साथै कमघचारी साथीहरुको ईच्च
सहभादगतात्मक सि
ं ग्नता रहेकोमा म ऄनगु दृ हत छु । जसिे यो योजना
कायाघनव्यन गनघ सबैिे स्वदमत्त्व ग्रहण गने कुराको प्रत्याभदू त गदघछ । मिाआ
अशा छ यो वाश योजनािे हाम्रा ऄवश्यकता, पयाघप्त र सरु दक्षत खानेपानी प्राप्त
गने चाहना, घर अगं नमा यथोदचत सरसफाआका सदु वधाहरू सदहत
पणू सघ रसफाआ र ती सदु वधाहरू दीगो गनघको िादग पथ प्रदशघन गने दस्तावेज हुने छ ।
नगरपादिका वास योजना तयार गनघका िादग प्रादवदधक सहयोग ईपिब्ध गराईने भौदतक पवू ाघधार दवकास
मन्त्त्रािय, िदु बबनी प्रदेश प्रदत हामी धेरै ऄभारी छौ र धन्त्यवाद ज्ञापन गनघ चाहन्त्छौ । यो वास योजना तयार गनघ
ठुिो योगदान ददने तथ्याङ्क संकिकहरु, सहकमी जनप्रदतदनदध दमत्रहरु, वडातह तथा नगरपादिका तहका वास
योजना कायघदिका सदस्यहरु, प्रदेश मन्त्त्राियबाट खदटनभु एका वाश संयोजक यज्ञ राज जोशी, योजना तजघमु ामा
सहजीकरण गने IDS Nepal (GSF/UNHABITAT) र तथ्यांकहरुको दबश्ले षण गरर योजना पस्ु तक तयार
गनघमा सहयोग पयु ाघईने GIZ ऄन्त्तगघतको सश
ु ासनका िादग क्षमता दवकास (CDSG) कायघक्रम र FCG का दबज्ञ
दबदपन पौडेि, नगरपादिकाको तफघ बाट सचू ना प्रदवदध ऄदधकृ त खदु शराम थारु िगायत नगर कायघपादिकाको
ऄन्त्य कमघचारी दमत्रहरु एवं प्रत्यक्ष ऄप्रत्यक्ष सहयोग पयु ाघईनु हुने सबैिाइ हाददघक धन्त्यवाद ज्ञापन गनघ चाहन्त्छु ।
धन्त्यबाद !
.................................
मनकिा चौधरी
नगर ईप-प्रमख
ु

नेऩारको सॊविधान, २०७२ को भौलरक हक धाया ३५ स्िास््म सम्फन्धध हक
अधतगगत

उऩधाया (४)

प्रत्मेक

नागरयकराई

स्िच्छ

खानेऩानी

तथा

सयसपाइभा ऩहॉचको हकको सननन्चचतता गरयएको छ । ददगो बफकास रक्ष्म
(SDGs) ऩरयऩनतगका

रागग ऩणगसयसपाई

भागगदर्गन,

२०७३

फभोन्जभ

नगयऩालरकास्तयीम खानेऩानी, सयसपाइ य स्िच्छता मोजना (Municipality

Level WASH Plan) ननभागण गनग प्रदे र् सयकाय भधरीऩरयषद् िाट स्िीकृत

खानेऩानी, सयसपाइ तथा स्िच्छता (WASH) कामगविगध, २०७६ अनसाय

याजाऩय नगयऩालरकािाट याजाऩय नगयऩालरका खानेऩानी सयसपाइ तथा स्िच्छता (WASH) मोजना,

२०७७ स्िीकृत गरय जायी गरयएको छ । मर् भहत्तभ र्ब कामगभा कर्र नेतत्ृ ि प्रदान गनग हने

आदयणीम नगय प्रभख श्री लर्िप्रसाद चौधयीज्म, उऩप्रभख श्री भनकरा कभायी चौधयीज्म, िडाध्मऺज्महरु
य कामगऩालरका सदस्मज्महरु, रन्म्फनी प्रदे र् बौनतक ऩिागधाय बफकास भधरारम जस्रे प्राविगधक सहमोग

उऩरब्ध गयामो, भाननीम प्रदे र् साॊसदज्महरु, न्जल्रा सभधिम सलभनत, फददग मा, प्रदे र् भधरारमिाट खदटई

आउन बएका ऩालरका फाॉस सॊमोजक श्री मऻयाज जोर्ी, मोजना तजभ
ग ा, स्थरगत कामगभा सहमोग
ऩमागउन हने IDS Nepal (GSF/UN HABITAT), GIZ अधतगगतको सर्ासनका रागग ऺभता बफकास (CDSG)
कामगक्रभ य FCG का बफऻ, नगयऩालरकाका सच
ू ना अगधकृत श्री खर्ीयाभ थारु य िाॉहाका दटभका

अगधकृत तथा सहामक कभगचायीहरु य प्रत्मऺ एिभ ् ऩयोऺ ननदे र्न, सभधिम, ददर्ा ननदे र्न य आिचमक
सहमोग ऩमागउन हने फडघयज्महरु य सम्ऩणग याजाऩय नगयऩालरका न्स्थत क्रक्रमालर्र याजनीनतक दर,

सॊघ सॊस्था य स्थानीम नागरयकहरू प्रनत हाददगक कृतऻता व्मक्त गदग छौं । अधत्मभा, सायबत रूऩभा
बधनऩदाग याजाऩय नगयऩालरका एउटा निोददत आधननक र्हयको ये खाॊकनको रुऩभा बफकास अग्रगभनको

प्रचय सम्बाव्मता मक्त नगय यहे को महाॉका अगधकाॊर् श्रभजीिी, भेहनती थारु सभदामको सक्रक्रम

क्रक्रमालर्रतारे गदाग ऩनन खानेऩानी सयसपाइ तथा स्िच्छता (WASH) मोजना अऩरयहामग, दयगाभी प्रबाि
याख्ने अत्मधत भहत्िको बफषम यहे को त्म घाभ जवत्तकै छरगङ्ग यहे को छ । तसथग मो मोजना
ऩन्स्तकारे नागरयकको स्िास््म तथा सयसपाइ स्िच्छता अलबमानभा एउटा कोर्ेढङ्गा (Mile Stone)

सदहतको स्ऩष्ट भागगदर्गन (Clear -Cut Roadmap) हाभी साभ प्राप्त बएको छ जन हारसम्भ फददग मा

न्जल्राभा फाॉस मोजना ननभागणभा अग्रणी यहे कोभा अत्मधतै गौयिान्धित हॉदै कोलबड -१९ बफचिब्माऩी

भहाभायीको जदटरता एिभ ् विषभ ऩरयन्स्थनतका फाफजद घयै िाट सभेत सभधिम तथा प्राविगधक कामगभा
मथेष्ट सहमोग ऩमागउन हने जनप्रनतननगध, विलबधन सॊघ सॊस्था, दात ृ सॊस्था, बफकास साझेदाय य कभगचायी
लभरहरू प्रनत हाददग क कृतऻताका साथ मर् मोजनारे ननकट बविष्मभा रगानीको सननन्चचतताका साथ

मोजना कामागधिमन गरय अऩेक्षऺत जनबािनाको कदय गनेछ बधने अलबव्मन्क्तका साथ हाददगक
र्बकाभना व्मक्त गदग छ । धधमिाद र्ननफाय ११ ऩस २०७७ र्बभ ् ।

……………………………
(फसधतयाज अगधकायी)

प्रभख प्रर्ासकीम अगधकृत

याजाऩय नगयकामगऩालरकाको कामागरम याजाऩय, फददग मा ।
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१.१ पृष्ठभूवम
नेपािको संदवधानमा मौदिक हकको धारा ३५ को ईपधारा ४ िे प्रत्येक नागररकिाइ स्वच्छ खानेपानी तथा
सरसफाआमा पहुचाँ को हक सदु नदित गरे को छ | यसको ऄथघ सवै नेपािी जनताहरुिाइ सफा र स्वच्छ दपईनेपानीको
सहज व्यवस्था गने प्रण नेपाििे सबं ैधादनक तवरिे नै गरे को छ । यसै गरी सवै नेपािी जनताहरुिाइ सफा र
स्वच्छ वातावरणमा बााँच्न पाईने ऄदधकारको प्रत्याभदू त पदन नेपाििे सबं ैधादनक रुपमै गरे को छ । यसै ऄनरुु प
सदं घय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुिे खानेपानी तथा सरसफाआका कायघक्रमहरुिाइ प्राथदमकताका साथ
सच
ं ािन गनघपु ने ऄपररहायघ छ । यसै सन्त्दभघमा नगरपादिकािे सबै नगरबादसिाइ स्वच्छ दपईनेपानी र सरसफाआको
सहज व्यवस्था गने ऄठोटका साथ सहभादगतामि
ु क तररकाबाट यो वाश योजना तजघमु ा गरे को हो ।
पणू घ सरसफाआ मागघदशघन २०७३ ऄनसु ार पणू घ सरसफाआका दक्रयाकिाप सफा र स्वच्छ क्षेत्र र पणू घ सरसफाआ ईन्त्मख
ु
क्षेत्र गरी दआु चरणमा बााँडेर सञ्चादित छन् । पदहिो चरणमा सफा र स्वच्छ क्षेत्र घोषणाका िागी पदन दवदभन्त्न
२७ वटा सचू कमा दनदित ऄवस्था हादसि गनघु पनेछ, जसका िादग सरसफाआ र स्वच्छता सबबन्त्धी तथ्याक
ं
सक
ं िन तथा दवश्ले षण गरी सबबदन्त्धत क्षेत्रका समन्त्वय सदमदतहरुिे सरोकारवािाहरुको सहभादगता र सदक्रयतामा
गाईाँपादिका वा नगरपादिका खानेपानी, सरसफाआ र स्वच्छता योजना (WASH Plan) तजमघु ा गररने छ भन्त्ने बाँदु ा
ईल्िेख गररएको छ जनु ऄदत महत्वपूणघ र ऄन्त्य सबै सचू कहरुिाइ प्रभादवत पाने दवषय हो ।
नेपािको सन्त्दभघमा ददगो दवकास िक्ष्य (Sustainable Development Goal) को पररपदू तघका िादग देशको
संघीय राज्य संरचनामा व्यवस्था भए बमोदजमका तीन तह (संघीय, प्रादेदशक र स्थानीय तह) मा रहेका मन्त्त्रािय,
दवदभन्त्न दनकाय र मातहतमा रहेका संघसंस्थाहरूिे अ–अफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गरररहेका छन् । यसमध्ये पदन
'सबैका िावग स्िच्छ पानी र सरसफाइको उपिब्धता तथा वदगो व्यिस्थापन सुवनवित गने‖ िक्ष्य
प्रादप्तका िादग नगरपादिकास्तरमा यो वाश योजना तयार गररएको छ |
प्रदेश सरकार (प्रदेश नबबर ५) िे सन् २०२५ सबम "एक घर एक धारा" पयु ाघईने संकल्प गरे ऄनरुु प यस
नगरपादिकािे पदन प्रदेश सरकारको सो िक्ष्य हाँदसि गदै सन् २०३० सबम दीगो दवकास िक्ष्य समेत प्राप्त गनघ
क्षेत्रगत योजनाको अवश्यकता महशसु गरर वाश योजना दनमाघण ऄगाडी बढाएको हो | प्रदेश सरकार
मदन्त्त्रपररषदबाट स्वीकृ त खानेपानी, सरसफाआ तथा स्वच्छता (वाश) कायघदबदध २०७६ ऄनसु ार यस िदु बबनी
प्रदेश (प्रदेश नं ५) दभत्रका सबै नगरपादिका तथा गाईाँपादिकहरुिे वाश योजना तयार गनघपु ने भएकािे पदन यो
वाश योजना वान्त्छनीय देदखएको हो |

१.२ औवचत्य
नगरपादिका दभत्रको खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छताको ऄवस्था पत्ता िगाइ सन् २०२२ सबम सबैिाइ एक घर
एक धारा ऄथाघत् अधारभतू तहको खानेपानी तथा सरसफाआ पयु ाघईने र सन २०३० सबम सरु दक्षत खानेपानी र
सरु दक्षत सरसफाइ तथा स्वच्छताको िक्ष्य हादसि गने ईद्देश्यिे नगरपादिकािे खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता
योजना दनमाघण गने दनणघय गरे को हो । नगरपादिका वास योजना बनाईनक
ु ो मख्ु य ईद्देश्य हािको खानेपानी
सरसफाइ र स्वच्छताको ऄवस्था पत्ता िगाईने, सवेक्षण बाट प्राप्त तथ्याङ्कको दवश्ले षण गरी नगरपादिकाको

खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता को नीदत तथा प्राथदमकताहरु तय गने प्रभावकारी कायाघन्त्वयनको िादग
अवश्यकता श्रोत साधान को यकीन गने र कायघन्त्वयन, ऄनगु मन तथा मल्ू यांकनको दवदधहरु सदहत दस्तावेज
तयार तथा तथ्याङ्कहरु संकिन गरी नगरपादिका को दनणघय प्रदक्रया िाइ सहज गराईनु हो ।

१.३ उद्देश्य
वाश योजनाको प्रमख
ु ईद्देश्य नगरपादिकामा खानेपानी, सरसफाआ तथा स्वच्छताको मौजदु ा दस्थदत पत्ता िगाइ
सेवाबाट बदं चत समदु ाय तथा क्षेत्रको िादग खानेपानी र सरसफाआ सेवाको सदु नदितता र सेवामा स्तररकरण प्रदान
गनघ योजना दनमाघण गनघु हो । यसबाट नगरबादसको िादग खानेपानी र सरसफाआ सेवाहरू सरु दक्षत, पयाघप्त, पहुचाँ
योग्य, स्वीकायघ र सामथ्यघिे भ्याईने गरी सदु नित हुनेछन् । नगरपादिकामा दवद्यमान श्रोतहरुको औदचत्यपणु घ तथा
समतामि
ू क दवतरण र समस्याको ददगो समाधान सदहतको योजना दनमाघण नै वाश योजनाको प्रमख
ु ऄपेदक्षत
पररणाम हो ।

१.४ समयािवध
यस वास योजनाको समयावदध प्रदेश सरकारिे पास गरे को संकल्प प्रस्तावको ममघ ऄनुरुप सन् २०२५ सबम
सबैिाइ एक घर एक धारा ऄथाघत् अधारभतू तहको खानेपानी तथा सरसफाआ पयु ाघईने गरर र ददगो दवकास िक्ष्य
हााँदसि हुने गरी & वषघ (सन २०२७) सबमको हुनेछ र प्रत्येक दइु दइु बषघमा ऄद्यावदधक तथा पनु राविोकन गररने
छ।

१.५ अध्ययनका वसमा
 सबै खानेपानी योजनाहरु दबशेष गरर ट्यबु ेिहरुको जैदवक तथा रासायदनक पररक्षण गनघ सदकएन,
 योजना दनमाघण गने बेिामा दबस्तृत ऄध्ययन गनै पने भएकािे वाश योजनामा िागत ऄनुमानमा धेरै जोड
नगररएको
 पैसा दतनघ नपने खािको मोबाआि एप्िीके सन प्रयोग गररएकोिे के दह दसदमतता भएको
 समय दसमा एकदमै थोरै भएको
 कोदभडको महामारीिे वाश योजना दनमाघणका क्रममा तथ्यांक संकिन एबम योजना तजघमु ामा धेरै समस्या
भएको

१.६ तयारी विवध र प्रकृया
वाश योजना तजमघु ा एक प्रकृ यामा अधाररत पद्ददत हो | सबघप्रथम त नगरपािीकाको वाश योजना दनमाघण
गनघकािादग प्रदेश सरकार, भौदतक पवू ाघधार दवकास मन्त्त्राियसाँग राजापरु नगरपादिकािे समझदारी पत्रमा
हस्ताक्षर गयो | सोदह समझदारी ऄनरुु प प्रदेश मन्त्त्राियिे यस नगरपादिकाका दइु जना (एक जना वाश हेने
फोकि पसघन र एक जना सचू ना प्रदबदध ऄदधकृ त ) िाइ वाश योजना दनमाघण सहजीकरण गनघका िादग २ ददने
तादिमको अयोजना गरर क्षमता दवकास गने कायघ गयो र पादिकामा तादिम तथा सहजीकरण गनघका िादग एक
जना वाश संयोजक पदन खटायो | यी दतनै जना तादिम प्राप्त व्यदक्तहरुिे पादिकामा अइ अबश्यक तयारी तथा

दनमाघण प्रदक्रयामा सहजीकरण गरे | खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योजना तयारीमा नगरपादिकािे
तपदशिका चरण र प्रकृ याहरु ऄविबवन गयो :

१.६.१ स्थानीयतहको तयारी बैठक तथा अवभमुखीकरण





पादिका वास कायघदि गठन तथा वास योजना तजघमु ा सबबदन्त्ध ऄदभमदु खकरण,
वास योजनाका िादग प्रयोग गररने प्रश्नाविी तथा m-Water मोबाआि एदप्िके सन प्रयोग गने दनणघय,
वास योजना तजघमु ाका िादग दवस्तृत बजेट तथा कायघ योजना दनमाघण,
वास योजना तजघमु ा संपकघ व्यदक्त छनोट गरी दनदेदशका बमोदजमका ऄन्त्य जनशदक्त व्यवस्थापन प्रदक्रया ऄदघ
बढाईने ।
 तथ्याङ्क सक
ु ाआएको
ं िकहरु छनोटको िादग दनणघय र अबस्यकताको दबज्ञापन खि

१.६.२ िडा स्तरीय तयारी िैठक तथा अवभमुखीकरण
 वडा वास कायघदि गठन तथा ऄदभमदु खकरण गररएको,
 ऄनसु दू च २ बमोदजम वडास्तरीय खानेपानी तथा सरसफ़ाआ योजनाहरुको दववरण तयार गररएको
 तथ्याङ्क संकिकहरुिाइ मोबाआि एदप्िके सन माफघ त गररने सभेक्षण सबबदन्त्ध ऄदभमदु खकरण गने दनणघय
गररएको
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 तथ्याङ्क सक
ं िनकताघहरुिे वडा वास कायघदििे मनोदनत गरे का सदस्य सदहत मोबाआि एदप्िके सन द्रारा दतन
प्रकारको प्रश्नाविी प्रयोग गरर दतन प्रकारको तथ्यांकहरु -- घरायसी तह, संस्थागत तह तथा योजना तहका
तथ्याङ्क संकिन गरे को हो | भौगोदिक ऄवस्था (GPS Point) सदहतको तथ्याङ्क संकिन गररएको हो |
 सक
ं दित तथ्याङ्कहरुिाइ पादिका वास सयं ोजकिे दैदनक जाच गने गररएको दथयो र के दह स्थानमा पनु
तथ्याङ्क दिनु पने ऄवस्थामा संकिनकताघ िाइ दफताघ पठाइ पनु ः तथ्यांक संकिन गररएको दथयो
 तथ्याङ्क संकिन संपन्त्न पिात घारायसी तथा संस्थागत वास सदु बधा स्तर, योजनाको संचािन स्तर िगायत
ऄन्त्य अवश्यकता बमोदजमका चाटघ (chart), टेबि तथा नक्साहरु तयार गररएको दथयो |
तथ्याङ्क संकिन गनघका िादग दनबन ब्यदक्तहरुिाइ तादिम ददइ पररचािन गररएको दथयो :
तालिका ! तथाांक सांकिकको लििरण
िडा नं.

तथ्यांक संकिकको नाम
1

ऄदनता चौधरी
ऄनु चौधरी
आकरा खान
आश्वरी ऄमीन कुशबु या
ददनेश चौधरी
नरे श चौधरी
दनरमाया चौधरी
दनरु घदतघ
पणु घ बहादरु थारु
प्रदेशु थारु
दबजय थापा
दबना कुमारी चौधरी
रन्त्जना िबसाि
रन्त्जीता चौधरी
राधाकृ ष्ण चाैैधरी
रे खा कुमारी थारु
िहानु चौधरी
दवनय पनु
दवदमता चौधरी
शभु ा कुमारी चौधरी
श्रीता शमाघ
सरोज चौधरी
दसनम भट्ट
सुदमत्रा कुमारी चौधरी
सुरेश चौधरी
सुदसिा पररयार
जबमा

2

3

4

5

जबमा
6

7

8

9

10

394

394
656

656

676

676

3

778

553
3
445

553
2

1

340

346

1

446
577

642
322

2

577

1

645

1

323
1

1

500

500

1

282

283
520

2
1

2
1

1

1

520
691

580
262
255

643

262
1

1

3

1

478

1

1

257
1

645

2

487

667

667

503
1

679

536

536

2

505

1

681
224

1
1271

1294

224

462
1233

1751

697
582

1
1

781

1441

463
1242

822

1083

1098

1472

12707
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 सक
ं दित तथ्याङ्क रुजु गरी ईपिव्ध चाटघ (chart), टेबि र नक्शाका अधारमा वडा स्तरीय वास योजना
तजघमु ा
 वडास्तरीय वास दववरण तथा पादिका वास योजनाका िादग दसफाररस गररएका दक्रयाकिापहरु सावघजदनक
गररएको ।
तालिका 1 : िडास्तरीय योजना तजुमज ा गोष्ठीहरु
िडा नं

िडा योजना तजयुमा गोष्ठीको वमवत

1

२०७७।०५।२६

2

२०७७।०५।२१

3

२०७७।०५।२३

4

२०७७।०५।३०

5

२०७७।०५।२२

6

२०७७।०५।२४

7

२०७७।०५।२९

8

२०७७।०५।२८

9

२०७७।०५।२५

१०

२०७७।०६।०७
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नगरस्तरीय योजना तजघमु ा गोष्ठीको दमदत, के गररएको दथयो, के दनणघय भयो ?
दमदत २०७७ ऄसोज २५ गते का ददन यस राजापरु नगरपादिकाको खानेपादन सरसफाआ तथा स्वच्छता
समन्त्वय सदमदतको बैठक बाट यस राजापरु नगरपादिकाको वास योजना दनमाघणका िादग संकदित तथ्याकंहरुको
प्रस्ततु ीकण तथा दवष्िेशण गरी खानेपादन सरसफाआ तथा स्वच्छता योजना कायाघन्त्वयनका िादग नगरपादिकाको
दनदत तथा प्रथादमकता तयार गरर ऄनमु ोदन गररयो । ईक्त दनदत तथा प्रथदमकता पाररत साँगसाँगै संकदित
तथ्याकंहरुको अधारमा रही मन्त्त्रियिे तोके को मापदण्ड ऄनसु ार खानेपानी सरसफाआ तथा स्वच्छता
कृ याकिापहरुको प्राथदमदककरण गरी यस वास योजना दनमाघणमा सहयोग गने सबपणू घ संघसंस्थाहरुिाआ धन्त्यवाद
ज्ञापन गररयो ।

!=^=^ jf; of]hgf tof/L tyf ;fj{hlglss/0f
सक
ु ासनका
ं दित तथ्यांकहरुको दबस्िेषण सदहत वाश योजना िेखनका िादग नगरपादिकािे GIZ ऄन्त्तगघत सश
िादग क्षमता दवकास सहयोग कायघक्रम (CDSG) िाइ ऄनरु ोध गररयो र FCGका दबज्ञबाट सो कायघका िादग
सहयोग दिइयो |

१.७ रावरिय तथा अन्तरावरिय कानुन,नीवत, योजना तथा िक्ष्यहरुसंगको तादम्यता
नगरपादिकाको वाश योजना तजमघु ा गने सन्त्दभघमा नेपाि सरकारिे खानेपानी तथा सरसफाआको क्षेत्रमा रादष्िय
तथा ऄन्त्तरादष्िय रुपमा गरे का प्रदतवद्धताहरु जस्तै नेपािको संदवधान,२०७२ को धारा ३० को मौदिक हक
ऄन्त्तगघत गरे को ब्यबस्था ,दीगो दवकास िक्ष्य प्रादप्तका िादग नेपाि सरकारिे गरे का प्रदतवद्धता,खानेपानी तथा
सरसफाआ क्षेत्रको क्षेत्रगत दवकास योजना,१५ औ ं पञ्चबदषघय योजनाको अधार पत्र,स्थानीय सरकार सञ्चािन
ऐन,२०७४, पणू घ सरसफाआ मागघदशघन २०७३,दबद्यािय एवं स्वास्थ्य संस्थाको खानेपानी,सरसफाआ तथा स्वच्छता
कायघदवदध तथा मापदण्डिे मागघदशघन गरे का मख्ु य मख्ु य दबषयहरुिाइ पदन यस खासस्व योजनामा प्राथदमकताका
साथ समादवष्ट गरी कायाघन्त्वयन गनघ िादगएको छ ।
मुख्य नीवत तथा योजना
ददगो दवकास िक्ष्य २०१६—२०३०

नेपािको संदवधान, २०७२

खानेपानी तथा सरसफाआ क्षेत्रगत दवकास
योजना (२०७३–२०८७)

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी प्रािधान
 ३.९.२ ऄसरु क्षीत खानेपानी, सरसफाआ तथा स्वच्छतािे हुने
मृत्यदु र घटाईने
 ४.क. दबद्याियमा बाि, िैदगक
ं तथा ऄपागंमत्रै ी सरु दक्षत
संरचना दनमाघण गरी सरु दक्षत खानेपानी, सरसफाआ तथा
स्वच्छता सदु नदित हुने
 ६.१. सन् २०३० सबममा सबैको सबैको िादग समतामि
ू क
रूपमा सरु दक्षत खानेपानी प¥ु याईने
 ६.२. सन् २०३० सबममा सबैका िादग प्रयाप्त सरसफाआ र
स्वच्छतामा समतामि
ु क पहुचाँ हादसि गने र खि
ु ा ददसा गने
ऄभ्यासको ऄन्त्त्य गने
 नेपािको संदवधान,२०७२ को धारा ३० स्वच्छ वातावरणको
हक ऄन्त्तगघत ईपधारा (१) मा प्रत्येक नागररकिाइ स्वच्छ र
स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाईने हक हुनेछ
 धारा ३५ स्वास्थ्य सबबन्त्धी हक ऄन्त्तगघत ईपधारा (४) प्रत्येक
नागररकिाइ स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाआमा पहुचाँ को हक
हुनेछ भन्त्ने ईल्िेख छ
 धारा ४४ ईपभोक्ताको हक ऄन्त्तगघत ईपधारा (१) मा प्रत्येक
ईपभोक्तािाइ गणु स्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गने हक हुने
काननू ी प्रावधान छ ।
 क्षेत्रगत सश
ु ासन र प्रभावकाररतामा सधु ारका माध्यमबाट
‗वास‘ सेवाहरूिाइ सबैको पहुचाँ मा प¥ु याइदैं सेवाको स्तरमा
सधु ार ल्याईने ।
 दवद्ममान क्षेत्रगत मद्दु ाहरू एवम् भदवष्यमा दबकदसत हुन सक्ने
पररदृष्यहरूको सबबोधन गने ।

१५ औ ं पन्त्चबदषघय योजना

स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४

 यस क्षेत्रको प्रभावकारी कायघक्रम दनमाघण एवम् ससु ङ्गत र
सामञ्जस्सीय ढङ्गिे कायाघन्त्वयन गनाघका िादग क्षेत्रगत
प्राथदमकता र रणनीदत स्पष्ट गदै क्रमश : क्षेत्रगत एकत्रीकरण
गने ।
 रादष्िय प्राथदमकताहरू, रणनीदतहरू, मानकस्तरहरू एवम्
कायघदवदधहरूका तह सबपणू घ
सरोकारवािाहरूिाइ
प्रभावकारी ‗वास‘सेवा प्रवाहको कायघक्रम दनमाघण एवम्
व्यवस्थापनका िादग मागघदनदेशन तथा ऄदभप्रेररत गने ।
 सबै नेपािी नागररकहरूसबम सचु ारु र ददगो ‗वास‘ सेवाहरूको
पहुचाँ को सदु नदितता गनघ यस क्षेत्र दवकास योजनासंग तादात्बय
हुने गरी सक्षमकारी नीदत, काननु ी एवम् दनयमनकारी खाका,
सेवा प्रवाहको िादग स्पष्ट संस्थागत संयन्त्त्र, दवत्तीय प्रबन्त्धहरू,
क्षमता ऄदभवृदद्ध, पररष्कृ त समन्त्वय र कायघसबपादन ऄनगु मन
पद्धदत िागू गनघु ।
 खानेपानी र सरसफाआ सेवाको पयाघप्त, सरु दक्षत र सवघसुिभ
रूपमा ईपिब्धताबाट जनस्वास्थ्यमा सधु ार गनघु ।
 सबै नागररकिाइ अधारभतू स्तरको सरसफाआ सेवामा पहुचाँ
तथा मानव मि मत्रू र फोहोर पानीको ईदचत व्यवस्थापन गरी
वातावरणीय स्वच्छता कायम गराईनु ।
 जिवायु पररवतघन ऄनक
ु ू िन तथा दवपद् व्यवस्थापनमैत्री
खानेपानी तथा सरसफाआ सेवा सदु नदित गनघु ।
 खानेपानी तथा सरसफाआको ददगो सेवा प्रवाहमा संघीय,
प्रादेदशक र स्थानीय तहको भदू मका सबिीकरण गदै क्षमता
ऄदभबृदद्ध गनघु ।
 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ११ को ईपदफा (२) झ
(१) मा अधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाआ तथा पोषण सबबन्त्धी
नीदत, काननू , मापदण्ड, योजनाको तजघमु ा, कायाघन्त्वयन तथा
दनयमन,
(५) स्वच्छ खानेपानी तथा खाद्य पदाथघको गणु स्तर र वायु तथा
ध्वदनको प्रदषू ण दनयन्त्त्रण र दनयमन,
(६) सरसफाआ सचेतनाको ऄदभवृदद्ध र स्वास्थ्यजन्त्य
फोहोरमैिाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारिे गने प्रावधान छ
 ईपदफा (२) ध.खानेपानी, साना जिदवद्यतु अयोजना,
वैकदल्पक ईजाघ
(१) स्थानीय खानेपानी सबबन्त्धी नीदत, काननू , मापदण्ड,











योजना, कायाघन्त्वन र दनयमन,
(२) खानेपानी महसि
ु दनधाघरण र खानेपानी सेवाको
व्यवस्थापन स्थानीय तहिे गने ब्यबस्था छ ।
ऐनको दफा ११ को ईपदफा ४ ग.२ मा खानेपानी महसुि
दनधाघरण र खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन गाईाँपादिका तथा
नगरपादिकाद्धारा गने ब्यबस्था छ ।
ऐनको पररच्छे द ६ को दफा २४,योजना बनाइ कायाघन्त्वयन गने :
मा बदु ा नं (१) गाईाँपादिका तथा नगरपादिकािे अफ्नो
ऄदधकारक्षेत्रदभत्रका दवषयमा स्थानीयस्तरको दवकासका िादग
अवदधक, वादषघक, रणनीदतगत दवषय क्षेत्रगत मध्यकािीन
तथा दीघघकािीन दवकास योजना बनाइ िागू गनघु प्रावधान छ ।
ऐनको दफा २५को दफा (२) को ईपदफा (१) बमोदजम योजना
बनाईाँदा नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको नीदत, िक्ष्य,
ईद्देश्य, समयसीमा र प्रदक्रयासाँग ऄनक
ु ू ि हुने गरी सश
ु ासन,
वातावरण, बािमैत्री, जिवायु पररवतघन ऄनक
ु ू िन, दवपद्
व्यवस्थापन, िैङ्दगक तथा सामादजक समावेशीकरण जस्ता
ऄन्त्तरसबबदन्त्धत दवषयिाइ ध्यान ददनु पनेछ ।
त्यसै गरी ऐनको दफा २६ को (घ) फोहोरमैिा दबसजघनस्थि
वा प्रशोधन प्रणािीको दवकास र सञ्चािन गाईाँपादिका वा
नगरपादिकासाँग साझेदारी, सबझौता वा सयं क्त
ु व्यवस्थापनमा
गनघ सदकने ब्यबस्था छ ।
ऐनको पररच्छे द (९): गाईाँपादिका तथा नगरपादिकाको
दवत्तीय ऄदधकारक्षेत्रको दफा ६२ को ईपदफा (२) गाईाँपादिका
तथा नगरपादिकािे दनमाघण, सञ्चािन वा व्यवस्थापन गरेको
स्थानीय पवू ाघधार वा ईपिब्ध गराएको देहायको कुनै सेवा
ईपयोग गरे बापत बबदन्त्धत सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीिाइ
सेवा शल्ु क िगाईन सक्नेछ

पणू घ सरसफाआ मागघदशघन,२०७३

दवद्यािय खानेपानी तथा सरसफाआ
कायघदवदध,२०७४

 पणू घ सरसफाआ मागघदशघन,२०७३ िे सन् २०३० सबम सबैको
िादग र सधैको िादग पणू घ सरसफाआको ऄवस्था हादसि
गनेतफघ ईन्त्मख
ु हुने िक्ष्य दिएको छ । ईक्त िक्ष्यिाइ ३
चरणमा दवभाजन गरी कायाघन्त्वयन हुदै अआरहेको छ ।
 तह १: सन् २०२२ सबम १५ प्रदतशत गाईपादिका र १०
प्रदतशत न.पा.
 तह २: सन् २०२७ सबम ५० प्रदतशत गाईपादिका र ४०
प्रदतशत न.पा.
 तह ३: सन् २०३० सबम १०० प्रदतशत गाईपादिका र १००
प्रदतशत न.पा.
पणू घ सरसफाआको ईद्धेश्य भनेको :
 खि
ु ा ददसामक्त
ु ऄवस्थाको ददगोपना कायम गने ।
 सरसफाआ र स्वच्छता सबबन्त्धी बानी व्यवहार दवकास गने ।
 घरायसी तथा संस्थागत तहमा सरसफाआ र स्वच्छताका
सदु वधाको समदु चत प्रयोग,ममघत सबभार तथा स्तरोन्त्नती गने ।
 सरु दक्षत खानेपानीको सेवा सदु नदित गने र घरायसी तथा
सस्थागत तहमा पानी शद्ध
ु ीकरणको प्रवद्र्धन समेत गने ।
 फोहोरमैिा तथा मानव मिमत्रू ीय फोहोरको सबभव भएसबम
पनू ःप्रयोग गने वा तोदकएको मापदण्डका अधारमा दवसजघन
गने ।
 पोखरी तथा साना जिाशय र खोिा खोल्सीहरुको सरं क्षण
गरी स्वच्छता तथा सन्त्ु दरता कायम राख्ने ।
 पणू घ सरसफाआका दइु चरण ैः सफा र स्वच्छ चरण, पणू घ
सरसफाआ ईन्त्मख
ु चरणमा दवभाजन गरी कायाघन्त्वयन गने र
सबपणू घ चरणहरु पिात् पणू घ सरसफाआयक्त
ु गाईाँ ,बस्ती,टोि र
समदु ाय घोषणा गने ब्यबस्था यस मागघदशघनमा ईल्िेख छ ।
दवद्यािय खानेपानी तथा सरसफाआ कायघदवदध,२०७४ को िक्ष्य:
 दवद्याियमा ददगो खानेपानी, सरसफाआ तथा स्वच्छता प्रवद्र्धन
गरी शैदक्षक ईपिदब्ध बढाईन ऄनक
ु ू ि वातावरणको दसजघना
गने रहेको छ
 कायघदवदधको ईद्देश्यहरु दवद्याियमा सबै बािबादिकाहरुका
िादग ऄनक
ु ू ि हुने गरी खानेपानी, सरसफाआ तथा स्वच्छताका
सचू कएवम् मापदण्ड तयार गने,तयार गररएको मापदण्ड



स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानी, सरसफाआ तथा
स्वच्छता सबबन्त्धी मापदण्ड,२०७५










कायाघन्त्वयनका िादग दवदध, प्रदक्रया र पध्ददतका दवषयमा
सहजीकरण गने र दवद्याियमा स्वच्छ खानेपानीको
व्यवस्थापन, सरसफाआका सदु वधा र स्वच्छ वातावरण तयार
गनघका िादग ईपिब्ध स्रोत साधनको ईपयोगमा दवदभन्त्न
दनकायहरुको भदू मका पदहचान एवम् समन्त्वयका िादग
सहजीकरण गने रहेको छ ।
यस कायघदवदधिे दबद्यािय स्वमल्ु याङ्कनको मापदण्ड जस्तै
सबै दवद्याियहरुमा पानी, शौचािय, वातावरणीय सरसफाआ,
हररयािी वातावरण, स्वच्छता सदु वधा, स्वच्छता दशक्षा,
मदहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, सस्ं थागत व्यवस्था र
ददगोपना, दवपद् जोदखम व्यवस्थापन, ऄनगु मन तथा
जवाफदेदहताका अधार तय गरी यसै मापदण्डका अधारमा
दवद्यािय खानेपानी, सरसफाआ तथा स्वच्छताका ऄवस्थािाइ
मल्ू याङ्कन गरे र वगीकरण गनघ तारा पद्धदतिाइ अधार
मादनएको छ ।
ठुिा स्वास्थ्य संस्थाहरु,मझौिा स्वास्थ्य संस्थाहरु,साना
स्वास्थ्य संस्थाहरु ,दवस्ताररत सेवा,घबु ती दशदवर स्वास्थ्य
सस्ं थाको तह र स्वास्थ्य सस्ं थाको बदगघकरण ।
दवतरण गररने पानीको गणु स्तर: दपईने पानी, हात धनु े पानी र
मेदडकि प्रयोजनको िादग मध्यम स्तरको पानीको प्रगोग गने र
दवशेष पररदस्थतीको िादग ईच्च स्तरको पानीको प्रयोग र दपईने
पानीको गणु स्तर भन्त्दा कम स्तरको पानीिाइ सफा गने, िन्त्री
र सरसफाआको िादग मात्र प्रयोग गने ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुका िादग सरसफाआको मापदण्ड
कबपाईन्त्डमा, ऄन्त्तरंग दवभाग (अइदपडी),ओदपडी (प्रत्येक
दवभाग÷ब्िक),प्रदतक्षा गने स्थान, परामशघ कक्ष, िन्त्री कोठा,
यएु सजी कोठा, शल्यदक्रया कोठा, प्याथोिोदज ब्िक, प्रसदू त
कोठा÷ ईत्तर प्रसदू त कक्ष, प्रसदू त कक्ष, िास घर,
प्रयोगशािा, िन्त्री सेवा, प्रत्येक दवभागमा व्बिष्तयच‖क
ऋदयकभत, सबै सेवाददने स्थानमा हात धनु े बेदसनमा सेवाग्राही
एवं कमघचारीको िादग मत्रु ािय र शौचाियको मापदण्डको
साथै हात धनु े बेदसनको सख्ं या तोदकएको ।
स्वास्थ्य संस्थाको िादग स्वच्छता मापदण्ड जस्तै
शौचािय÷नहु ाईने
सदु वधा,हातको
सरसफाआ,िन्त्री
सरसफाआ,व्यदक्तगत सरसफाआ तथा व्यदक्तगत सरु क्षा सामग्री

(सेवा प्रदायक),मदहनावारी भएको ऄवस्थाको सरसफाआ
व्यवस्थापन,खानेकुराको
स्वच्छता
(ऄविोकन
गने),िासघरको सरसफाआ (िासघरको सदु वधा भएको
ऄस्पतािमा मात्र िागू हुने),सचू ना प्रवाह र स्वच्छता
प्रवद्र्धन,कीट तथा मसु ाको दनयन्त्त्रण,क्षमता ऄदभवृदद्ध र
वातावरणीय स्वच्छता÷ सरसफाआ तोदकएको ।
 स्वास्थ्य संस्थाजन्त्य फोहरमैिा व्यवस्थापनका िादग दनदित
मापदण्ड तोदकएको

अध्याय २. नगरपाविकाको बस्तुगत वििरण
२.१. भौगोदिक ऄवदस्थदत र बनोट
नेपािको िदु बबनी प्रदेश ऄन्त्तगघत बददघया दजल्िामा पने राजापरु नगरपादिका भौगोदिक दहसाबिे २८० २१'
२५.१६'' देदख २८० २९' ४३'' ईत्तरी अक्षांश र ८१० ३' २५.६३'' देदख ८१० १२' ५२'' सबम पवू ी देशान्त्तरसबम
फै दिएको छ । समद्रु सतहबाट १४२ दमटर देदख १५४ दमटर सबमको ईचाआमा ऄवदस्थत राजापरु नगरपादिका
ऐदतहादसक तथा धादमघक महत्व बोके को एईटा प्रमख
ु कृ दष क्षेत्र हो । १२७.०८ वगघ.दक.मी. क्षेत्रफि रहेको यस
नगरपादिकाको ईत्तरमा गेरुवा गाईाँपादिका र कै िािी दजल्िा, पदिमदतर कै िािी दजल्िा, ददक्षणमा भारत र
पवू मघ ा मधवु न नगरपादिका रहेका छन् । राजापरु नगरपादिकािाइ २०७१ पौष २५ गते सादवकको दौितपरु ,
नयााँगाईाँ , राजापरु , बदिापरु , दभबमापरु र मानपरु टपरा गा.दव.स. समावेश गरी १९ वडा सदहतको राजापरु
नगरपादिका घोषणा गरीएको दथयो भने दमदत २०७३ फागनु २२ गते सादवकको राजापरु न.पा. र खैररचन्त्दनपरु
गा.दव.स. समावेश गरर जबमा १० वडा कायम गरे को छ ।
२.१.१ भौदतक ऄवदस्थदत
क्षेत्रफि : १२७.०८ वगघ दक.मी.
ऄक्षांश : २८० २१' २५.१६'' देदख २८० २९' ४३'' ईत्तरी
देशान्त्तर : ८१० ३' २५.६३'' देदख ८१० १२' ५२'' पवू ी
ईचाइ : समन्त्ु द्र सतहबाट १४२ दमटर देदख १४५ दमटर
सबम
हावापानी : ईष्ण तथा ईपोष्ण
तापक्रम : न्त्यनू तम ७०C देदख ऄदधक्तम ४१०C सम्भ
वषाघ

: ८०० दमदिदिटर

प्रमख
ु नदी : कणाघिी नदी, बढु ी कुिो
पयघटदकय स्थान : नेपािको सबै भन्त्दा िामो मोटरे बि
कोठीयाघाट पि
ु , ऄनघह्वा ताि, थारु होमस्टे, थारु संग्राहािय, कणाघिी नददमा डिदफन
ऄविोकन अदी, थारु संकृतीहरु तथा दवदभन्त्न दकदसमका थारु नाचहरु ।
मख्ु यजात जादत: थारु ,ब्राह्मण क्षेत्री , ददित, ठकुरी, मधेशी, मस्ु िीम अदी
धमघ

: दहन्त्द,ु बौद्घ, दक्रदियन, आस्िाम अदद ।

जदमन : समथर
रादष्िय तथ्याङ्क दवभाग कोड :

तालिका 2
कायम गविका िडाहरु समािेश भिका साविकका गा.वि.स.र न.पा. हरु

साविकको िडा नं.

5

राजापरु न.पा.
राजापरु न.पा.
राजापरु न.पा.
राजापरु न.पा.
राजापरु न.पा.

१,२
३,४
५,६,१०
११,१२
७-९
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राजापरु न.पा.

१६,१७
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राजापरु न.पा.

१३
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राजापरु न.पा.

१४,१५
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राजापरु न.पा.

१८,१९
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खैरीचन्त्दनपरु गा.दव.स.
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२.१.२ ऐदतहादसक दचनारी तथा नामाकरण
यस नगरपादिकाको नाम राजापरु रहनक
ु ो कारण दवदभन्त्न जनदवश्वास र ऐदतहादसक पृष्ठभदु म रहेका छन् । कदहिे
गोिामण्डी, कदहिे राजापरु नाम भएको यस ठाईाँमा राजाराम कुमीको नामबाट राजापरु भएको हो भन्त्ने कथन
रहेको छ भने ऄको कथन ऄनसु ार यस ठाईाँमा पदहिा ठकुरी जादतका राजारजौटाहरुिे बसोबास गथे पदछ राजा
राजा हुदं ै राजापरु भएको हो भन्त्ने दवश्वास पाआन्त्छ ।
२.१.३ राजनीदतक ऄवदस्थदत
प्रदेश

:िदु बबनी

दजल्िा

:बददघया

दनवाघचन क्षेत्र

: संघीय दनवाघचन क्षेत्र नं. २, बददघया
प्रदेशसभा दनवाघचन क्षेत्र नं .२ (ख)बददघया

२.१.४ धरातिीय ऄवस्था
पवू :घ

मधवु न नगरपादिका

पदिम: कै िािी दजल्िा

ईत्तर:

गेरुवा गाईाँपादिका र कै िािी दजल्िा

ददक्षण: भारत

२.१.५ प्राकृ दतक सबपदा
नदीनािा तथा ताितिैया
नगरपादिका कणाघिी नदीको प्राकृ दतक बहाबिे दनमाघण गरे को टापु भएकािे नेपािको सबै भन्त्दा िामो नदी
कणाघिी नदद नै यस नगरपादिकाको प्रमख
ु नदी हो, यस नगरपादिका दभत्र नेपािको सबै भन्त्दा िामो मोटरे वि
कोठीयाघाट पि
ु िगाएत के दह ठुिा नहरहरु, ऄनघह्वा ताि, सामदु ायीक बनहरु, दसचाआ अयोजनाहरु तथा
कुिोहरु यस नगरपादिका दभत्र पदघछन । समग्रमा हेदाघ राजापरु नगरपादिका प्राकृ दतक स्रोत सबपादामा दनकै नै
धनी रहेको छ ।
२.१.६ हावापानी
जिवायक
ु ो दहसाबिे यस नगरपादिका ईष्ण तथा ईपोष्ण प्रकारको हावापानी रहेको छ । प्रदेशीय हावापानी
पाआएता पदन बाह्रै मदहना एकै नासको हावापानी छै न । चैत्र मदहनादेदख अदश्वनको सरुु सबम गमी हुन्त्छ । अदश्वन,
कादतघक र फागनु मा यहााँको हावापानी समदशतोष्ण हुन्त्छ भने मदं सर, पौष र माघमा दनकै जाडो हुन्त्छ । जेष्ठको ऄन्त्त्य
देदख अदश्वनको सरुु सबम मनसनु ी वायक
ु ा कारण प्रशस्त वषाघ हुने गछघ । सबै स्थानीय स्तरमा तापक्रम मापन
नभएको हुदाँ ा बददघया दजल्िाको तापक्रमिाइ अधार मादन राजापरु नगरपादिकाको तापक्रम ऄनमु ान गररएको छ ।
गमीयाममा यहााँको औषत ऄदधकतम तापक्रम ४१ दडग्री सेदल्सयससबम पग्ु छ भने दहईाँदमा औषत न्त्यनु तम ७
दडग्री सेदल्सयससबम पग्ु न जान्त्छ ।
२.१.७ पयघटकीय, सास्कृ दतक र मनोरम स्थिहरू र सांस्कृ दतक ईत्कृ ष्टता





नेपािको सबै भन्त्दा िामो कोठीयाघाट पि
ु ।
नेपािको सबै भन्त्दा िामो कणाघिी नदी जसमा डिदफन, गोहीहरु पाआने भएकोिे पयघटकीय दृष्टीकोणिे महत्वपणु घ रहेको
छ।
थारु जादतको पदहचान जगेनाघ गनघ दवदभन्त्न समदु ायहरुमा थारु अवास गृहहरु सचं ािनमा अएका छन ।
ऄनघह्ववा ताि, थारु संस्कृ दतक संग्राहिय अदी पयघटदकय स्थिहरु रहेका छन ।

२.२ पहुचाँ
यो नगरपादिका बददघया दजल्िाको सदरमक
ु ाम गि
ु ररयाबाट ४५ पदिममा ऄवदथस्त छ र पवू घ पदिम हुिाकी
राजमागघ यस नगरपादिका बीच हुदाँ ै गएको छ । पदिममा कै िादि दजल्िाको दटकापरु नगरपादिका बाट पदन
कररब २० दकिोदमटरको दरु ीमा यो नगरपादिका ऄबदस्थत रहेको छ । पवू घ पदिम हुिाकी राजमागघमा कै िािी
दजल्िाको दसमाना कणाघिी नदी कट्ने दबदत्तकै यो नगरपादिका अईाँदछ ।

२.३ भ–ू ईपयोग तथा वातावरण
मस नगयऩालरकाको ब- उऩमोगराई हे दाग नगयको कर ऺेरपर १२७.०८ फगग क्रक लभ भध्म १०३ िगग क्रक
लभ अथागत ८१% खेनतको रागग मोग्म जलभनको रुऩभा यहे को छ । त्मसै गरय ४% अथागत ५ िगग क्रक

लभ जर ऺेररे ओगटे को ऩाइधछ । साथै फारिारे ३.०७% अथागत ४ िगग क्रक लभ, ७.६६% अथागत १० फगग
क्रक लभ आिास ऺेर य फट्मान ऺेररे ५% अथागत ७ िगग क्रक लभ जग्गा ओगटे को ऩाइधछ ।
मस नगयऩालरकको भाटोको फनािट अनतनै खेती मोग्म बएकारे महाॉका भाननसहरुको भख्म
आम्दानीको स्रोत नै खेती क्रकसानी हो । त्मसैरे खेती मोग्म जलभनराई ऩण
ू ग रुऩभा प्रमोग गरय
नगयफासीहरुको आगथगक रुऩरे फद्
ृ गध गनग य िातािय अनकर खेती गरय स-ू सम्ऩधन सभाज ननभागण
गनग सक्रकधछ ।

िाताियणीम दहसाफरे मस नगयऩालरका अत्मधतै भनभोहक यहे को छ य हरयमारी फोट विरुिाहरुको
कायण िाताियणभा सधैनै अनकर भहसस गनग सक्रकधछ साथै मस नगयको िाताियणीम दहसाफभा
भैसभ उष्ण य उऩोष्ण यहेको छ य फषाग ऩनन प्रमाप्त भाराभा हने बएकोरे धमनतभ ५०० लभलरलरटय
दे खख ८०० लभलरलरटय सम्भको ऩाननको भल्माङ्कन गरयएको छ ।

२.४ जात जादत र जनसाङ्दख्यक दववरण
तालिका 3: पाररिाररक तथा जनसख्ां या लििरण
िडा न.ं
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
जम्मा

ब्राह्मण क्षेत्री

जनजावत

250
40
95
188
150
157
87
194
167
179
1507

दवित

977
1203
1118
1318
1210
1038
600
789
898
1075
10226

12
31
16
63
71
38
85
100
26
164
606

मधेसी
2
3
4
42
6
2
31
2
10
102

मुविम

िोपोन्मुख

अन्य
30
1

91
1

1
1

जम्मा
16

2

48
2
7
17

1
1
96

4
43
137

33

1271
1294
1233
1751
1441
1242
822
1083
1098
1472
12707

राजापरु नगरपादिका दभत्र सबै जातजादतहरुको दमदस्रत बसोबास रहेको छ | सबैभन्त्दा बढी जनजातीहरु दबशेष गरर
थारु समदु ायको बाहुल्यता छ | जनजातीहरुको १०२२६ पररवार रहेको छ भने दोस्रो मा ब्राबहण/क्षेत्री समदु ाय
रहेको छ जसको पररवार सख्ं या १५०७ रहेको छ | ददितहरु पदन सबै वडाहरुमा छररएर रहेका छन् | ददितहरुको
पदन ६०६ पररवार दवदभन्त्न वडामा रहेका छन् | ददितहरुको सबैभन्त्दा बढी पररवार वडा न. १० र ८ मा रहेको छ
भने सबैभन्त्दा कम वडा नं १ मा रहेको छ | नगरपादिका भरमा जबमा घरधरु ी/पररवार सख्ं या १२७०७ रहेको छ |
तालिका 4 िडागत मलहिा तथा परुज षको जनसांख्या
िडा नं.
1

पुरुष सदस्य सख्ं या

मवहिा सदस्य सख्ं या
3571

िैंवगक अल्पसख्ं यक सख्ं या
3448

2
3
4
5
6
7
8
9
10

3580
3408
4213
4011
3411
2414
3212
3159
4333
35312

जम्मा

3477
3391
4090
3854
3356
2428
3255
3068
4194
34561

1
1
1

3

नगरपादिकाको कुि जनसख्ं या ६९,८७६ रहेको छ | घरधरु ी/पररवार सख्ं या १२७०७ रहेको छ | यसरर हेदाघ १
पररवारमा कररब ५.५ जना रहेको देदखन्त्छ | नगरपादिकामा परुु षको जनसख्या मदहिाको जनसख्ं या भन्त्दा थोरै
बढी देदखन्त्छ | जबमा परुु षको जनसख्ं या ३५३१२ छ भने मदहिाको जनसंख्या ३४५६१ रहेको छ | दसदमत
सख्ं यामा िैंदगक ऄल्पसख्ं यक ३ जना यस नगरदभत्र रहेको पाआयो |
िडागत रुऩभा जम्भा जनसॊख्मा
5000
4000
3000
2000
1000
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ऩरुष

3571

3580

3408

4213

4011

3411

2414

3212

3159

4333

भदहरा

3448

3477

3391

4090

3854

3356

2428

3255

3068

4194

1

1

रैंगगक अल्ऩसॊख्मक

1

वडागत रुपमा हेदाघ सबै भन्त्दा बढी जनसंख्या वडा नं.१० मा देदखन्त्छ भने सबै भन्त्दा कम वडा न.१ मा रहेको छ |
बढी जनघनत्व भएको वडा हरु ४,९,३, ५,८ हुन् | सबैभन्त्दा कम ७ न.वडा पदछ वडा न. ९ मा पदन कम जनसंख्या
रहेको देदखन्त्छ |

२.५ जनसख्ं याको गदतदशिता
नगरपादिकामा बसोबास गनेमात्र नभएर नगरमा ऄन्त्य स्थानका मादनसहरु पदन बस्ने गदघछन् । खानेपानी ऄथवा
यस्तै ऄन्त्य सेवा सदु बधाहरुको ईनीहरुिाइ पदन अबस्यकता पदघछ । डेरामा बस्ने बादहरका मादनसहरुको दवचार
नगदाघ हामीिे बनाईने सरं चना तथा योजनाहरु ऄपगु हुने तथा ब्यबदस्थत गनघ कदठन हुने हुन सक्दछ । राजापरु नगर
दभत्र पदन १% ऄथाघत् ७५ घरधरु ीमा घर पररवार बाहेक बादहरको मान्त्छे पदन बस्ने गरे को पाआयो । त्यसैगरी ६%
घरधरु ीको ऄथाघत् ७९० घरपररवारको नगर दभत्र ऄको घर पदन भएको पाआयो ।

घरभा ऩररवार फाहे कको

एक बन्दा फढी घर हुने को वववरण

फाहहरको/बाडाभा फस्ने

छ, 790,
6%

छ, 75,
1%
छै न,
12632,

छै न,

99%

11917,
94%

२.६ साबघजदनक तथा संस्थागत शौचािय
सािगजननक तथा सॊस्थागत सौचारम
४५
४०
३५
३०
२५
२०
१५
१०
५
०

र्ैक्षऺक सॊस्था

स्िास््म सॊस्था

सािगजननक स्थार

राजापरु नगरपादिका दभत्र ४० वटा शैदक्षक संस्था रहेका छन् भने ११ वटा स्वास्थ्य संस्था यसैगरी ३९ वटा
साबघजदनक स्थिमा सौचाियहरु रहेका छन् |
नगरदभत्र रहेका ४० दबद्याियहरु मध्ये २ वटा बाि दशक्षा, २८ वटा अधारभतू तहको रहेका छन् । मा.दव.तहको
९ वटा दबद्यािय र १ वटा क्याबपस नगर दभत्र रहेका छन् |
शै लिक संस्थाको प्रकार

बाि वशक्षा
आधारभूत

संख्या
२
२८

९

मा.वि.
क्याम्पस/विश्वविद्यािय

१
४०

जम्मा

२.७ वास क्षेत्रमा कायघरत दबकास साझेदारहरु





GSF/UNHABITAT अन्तगय ि IDS नेपाि
TDH/Geruwa

KMJS
Suahara

ऄध्याय ३: खानेपानी, सरसफाआ तथा स्वच्छता दस्थदत
३.१ खानेपानीको प्राथदमक श्रोत
यस भागमा प्रस्ततु गररएको सबै तथ्याङ्कहरु २०७७ मा यस नगर पादिकाको वडा न.ं १ देदख १० सबमका सबै
घरधरु ीहरुमा गररएको सवेक्षणबाट संकिन गररएका प्राथदमक तथ्याङ्कहरु हुन । खानेपानीको हाि प्रयोग
गरररहेको श्रोतको रुपमा यस क्षेत्रमा सबै घरधरु ीिे स्यािो ट्युबवेि प्रयोग गरररहेको छन् ।
खानेऩानीको स्रोत
[CATEGORY
NAME],
[VALUE],
[PERCENTAGE]

३.२ पानी भनघ िाग्ने समयको अधारमा पानीमा पहुचाँ
एक पटक पानी ल्याईन िाग्ने (जाने–पखघने–भने–फकघ ने) समयको अधारमा पानीमा पहुचाँ को ऄवस्था यहााँ प्रस्ततु
गररएको छ । यो एकपटक पानी भनघको िादग िाग्ने समय मात्र हो, वास्तदवकतामा एकपटक मात्र पानी भरे र पग्ु दनै
।
तराआमा घर दभत्र वा घर नदजक ट्यबु वेि हुने भएकािे यस पादिकाको समग्र ऄवस्था नेपािका ऄन्त्य
गाईाँपादिका तथा नगरपादिकाको ति
ु नामा राम्रो छ, तर ऄझै पदन के दह घरधरु ीहरुिे दैदनक रुपमा पानी ल्याईनको
िादग कदठनता झेिीरहेका छन् ।
पानी भनय िाग्ने समय
१५ दमनेट भन्त्दा बढी ३० दमनेट सबम

10

159
12526
12
12707

५ भन्त्दा बढी १५ दमनेट सबम
५ दमनेट वा कम
योजनाको दनदज धारा
जम्मा

३.३ पानीको ईपिब्धता
पानी सधै ईपिब्ध हुन सक्छ भन्त्ने छै न । वषाघतको समयमा धेरै मि
ू फुट्ने, जदमनको पानीको स्तर पदन मादथनै हुने
तर सख्ु खा समयमा मि
ू हरु सक्ु ने, जदमनको पानीको स्तर ति झने भएकािे बषघभरी नै तेस्ता स्रोत बाट पानी
ईपिब्ध नहुन सक्छन । राजापुर नगरपादिकाका जबमा १२७०७ घरधरु ी मध्ये ११८२४ (९३%) मा मात्र वषघ भरी
पग्ु ने मात्रामा पानी ईपिब्ध हुने देदखएको छ । ५०१ घरधरु ीहरुिाआ १२ मदहना भन्त्दा कम र ११ मदहना भन्त्दा बढी
ईपिब्ध हुने देदखएको छ । २०६ घरधरु ीहरुिाआ ११ मदहना भन्त्दा कम र १० दमहना भन्त्दा बढी समयका िादग
मात्र पानी ईपिब्ध हुने रहेको छ । १७६ घरधरु ीहरुिाइ १० मदहना भन्त्दा कम समयका िादग मात्र प्राथदमक स्रोत
बाट पानी ईपिब्ध हुने रहेछ ( हेनघहु ोस, दचत्रः ..... )
खानेऩानीको उऩरब्धता
१० भदहना बधदा
कभ, 176, 1%
१२ भदहना,
11824, 93%

१० दे खख ११

भदहना , 206,
2%
११ दे खख १२
भदहना , 501,
4%

पानीको पयाा प्तिा

घरधुरी

पानीको प्रयाप्तता (सबै घरायसी प्रयोगको िादग पग्ु छ )
दपईन र खाना पकाईन मात्र पग्ु छ
दपईन मात्र पग्ु छ

12592
72
43
12707

जम्मा

३.४ मौजदु ा तथा दनमाघणाधीन खानेपानी प्रणािी/योजनाहरु
राजापरु नगरपादिका दभत्र रहेको एक मात्र खानेपानी प्रणािी/योजना "राजापुर खानेपानी आयोजना" समेत
ऄदहिे सच
ं ािनमा रहेको छै न | खानेपानी तथा सरसफाआ सब-दडदभजन कायाघिय, बददघयाबाट प्राप्त दववरण
ऄनसु ार ६ वटा खानेपानी योजनाहरु सरुु वात/दनमाघणाधीन ऄबस्थामा रहेको छ | तादिकामा हेदाघ दनमाघण सबपन्त्न

तथा दनमाघणाधीन खानेपानी योजनाहरुिे ३६६५ घरधरु ीहरुिाइ मात्र ब्यबदस्थत खानेपानी ईपिब्ध गराईने
देदखन्त्छ | यो कररब नगरपादिकाको घरधरु रहरुको २८.८४ मात्र हो |
वनमायणाधीन खानेपानी योजनाहरु
कायघक्रम

खानेपानी योजनाको नाम

अ.व. ०७७/७८ मा
दवदनयोदजत बजेट

िाभादन्त्वत वडाहरु िाभादन्त्वत घरधरु ी

सघन खानेपानी विकास
काययक्रम

बािाबजार खा.पा.यो
टपरा खा.पा. व्यवस्थापन
सघं षघनगर खा.पा.अ.
टपरा खा.पा.अ.
राजापरु खा.पा.अ.स.ु दब.

४५,००,०००।००
१,००,०००।००
७५,००,०००।००
६९,००,०००।००
१०,००,०००।००

२
६
४
६
४

५९३

१०

१५५
३६६५

उच्च प्रविवधयुक्त के वन्िय र
तराई-मधेश खानेपानी सुधार
काययक्रम

धन्त्ु धीपरु खा पा अ
जम्मा

९३१
१२३४
७५२

३.५ खानेपानीको सदमदतहरुको दताघ ऄवस्था
दनमाघण सबपन्त्न र दनमाघणाधीन गरे र नगरपादिका दभत्र ६ वटा खानेपानी योजनाहरु रहेको देदखन्त्छ | यसमध्ये १ वटा
सदमदत मात्र दताघ भइ नदबकरण भएको देदखन्त्छ भने १ वटा सदमदत दताघ प्रकृ यामा रहेको र बााँकी ४ वटा खानेपानी
योजना दताघ प्रकृ यामा पनी नअएको देदखएको छ ।
सदमदतको ऄवस्था
सदमदत दताघ छ तर नदवकरण छै न
सदमदत दताघ छै न
सदमदत दताघ तथा नदवकरण गररएको छ
सदमदत दताघ प्रदक्रयामा छ
जबमा

योजना संख्या
0
4
1
1
6

३.६ खानेपानीको गणु स्तर
हामीिे खाने गरे को पानी तीन वटा कारणवाट प्रददु षत हुने गदघछ । ती कारण हुन रासायदनक, भौदतक र जैदवक ।
तराइ क्षेत्रमा प्राय रासायदनक र जैदवक दइु वटा प्रदषु णको जोदखमको सबभावना रहने गदघछ । पानीको गणु स्तर
पानी अपदू तघको सेवास्तर मापन गने एईटा प्रमख
ु सचू क हो । यस ऄवस्थामा पानीको परीक्षण गदाघ पानीमा
―कोदिफमघ(Coliform) ब्याक्टेररया र असेदनक ईपदस्थत छ/छै न–भनेर परीक्षण गररन्त्छ, जसिे सदजिै पानी
―कोदिफमघ‖ जीवाणहु रुबाट र असेदनक मक्त
ु छ दक छै न भनेर देखाईछ । जैदवक प्रदषु ण भएमा यसको ऄसर
तत्काि देदखने हुन्त्छ भने असेदनक जस्तो रासायदनक प्रदषु णिे िामो समय पदछ ऄसर देखाईने हुन्त्छ | ऄन्त्य
रासायदनक प्रदषु ण भएको पानीमा रंग, गन्त्ध, स्वादमा के दह फरक पनघ सक्ने भए पदन असेदनक परु ै रंग दबदहन,
स्वाद दबदहन अाँखािे नदेदखने हुन्त्छ र ऄसर पदन धेरै पदछ देखाईने भएकािे मन्त्द दबष जस्तै खतरनाक हुन्त्छ | यस

पादिकामा प्रयोग हुने ऄदधकांश पानीका श्रोतहरु जदमन मदु नको पानी/ट्यबु ेवि
े भएकािे रासायदनक पररक्षण
भएको नभएको जानकारीहरु तिको तादिकामा प्रस्ततु गररएको छ :
के खानेपानी आसेवनक मुक्त छ ?
आसेवनक मक्त
ु (<=५० PPB )
आसेवनक यक्त
ु (>५० PPB )
आिश्यक छै न (खास गरर बोररङ्ग िा ट्युब िेि नभिमा)
जााँच नगररिको
जम्मा

घरधुरी
3026
388
8
9285
12707

मादथको तादिका ऄनसु ार ऄझै पदन ३८८ (कररब ३%) घरधरु ीहरुिे नेपािको मापदण्ड (५० ppb) भन्त्दा बढी
असेदनक भएको पानी खाआरहेको छन् भने ऄझै पदन ९२८५(कररब ७३%) घरधरु ीहरुको पानीमा असेदनक
भएको/नभएको या जांच गररएको छै न या घरपररवारहरुिाइ थाहा छै न | तत्काि यी घरधरु ीहरुको असेदनक जााँच
गनघपु ने देदखन्त्छ |
सवेक्षणको क्रममा खानेपानी शद्ध
ु ीकरण गरे र ईपभोग गने ऄभ्यासको ऄध्ययन गदाघ यस क्षेत्रका कररव २१ प्रदतशत
घर पररवारिे शद्ध
ु ीकरणका कुनै न कुनै ईपाय (दफल्टर गने, ईमाल्ने, सोडीस गने, क्िोररन प्रयोग) गने गरे को
पाआएको छ । पानीको गणु स्तररयता एक महत्वपणू घ दवषय हो । यो दवषय पणू घ सरसफाइ तथा स्वच्छता र पानी
सरु क्षा योजना जस्ता दवदभन्त्न ऄदभमदु खकरण तथा ऄन्त्तरदक्रया कायघक्रम, वैठक र ऄदभयानहरुमा दवषयवस्तु
समावेश गरी सबबोधन गनघ सदकन्त्छ ।
घयामसी तहभा खानेऩानी र्द्गधकयण

घयामसी तहभा
घयामसी तहभा
कनै उऩाम
नअऩनाउने ,
10101, 79%

सद्गधकयण गने ,
2606, 21%

३.७ घरायसी खानेपानीको सदु बधास्तर
खानेऩानीको सबफधास्तय

आधायबूत सविधा,
12707, 100%

सबै घरधरु ीहरुिे ट्यबु वेिबाट खानेपानी खाने र ट्यबु ेिहरु घर बाट नदजक हुने भएकािे नगरपादिका दभत्रका सबै
घरधरु ीहरुिे अधारभतू तहको खानेपानी खाआरहेको पाआयो |

३.८ शैदक्षक संस्था/दबद्याियमा खानेपानीको ऄवस्था
शैक्षऺक संस्थाभा खानेऩानी प्रणाली
२८

३०
२५
२०
१५

९

१०
५
०

२
फार लर्ऺा

१
आधायबूत

भा वि

क्माभप्स

शैदक्षक संस्थाहरुमा ह्यान्त्डपबप /ट्यबु ेि नै खानेपानीको मख्ु य स्रोतमा रहेको देदखन्त्छ | सबै २ वटै बाि दशक्षा, २८
वटा अधारभतू दबद्यािय, ९ वटा मा.दव.तथा १ क्याबपसमा खानेपानीको स्रोत ह्यान्त्डपबप नै रहेको छ । बाि
दशक्षामा ऄध्ययन गरररहेका स-साना बािबादिकाहरुिे ह्यान्त्डपबप चिाएर पानी खानपु ने ऄवस्थामा दछट्टै सधु ार
ल्याईनपु ने छ |

३.९ स्वास्थ्य संस्थामा खानेपानीको सदु बधास्तर
स्िास््म सॊस्थाभा खानेऩानी को सबफधा स्तय

[VALUE], १८ %

[VALUE], ८२%

आधायबूत

लसलभत सबफधा

नगरपादिकादभत्र ११ वटा स्वास्थ्य सस्ं था रहेकोमा ९ वटामा स्वास्थ्य सस्ं थामा चादहने अधारभतू स्तरको
खानेपानी सेवा ईपिब्ध रहेको छ भने २ वटामा दसदमत सदु बधा छ |

सरसफाइ तथा स्िच्छताको अिस्था
घरायसी चपीको प्रकार
वडा नं. १ देदख १० सबम जबमा १२,७०७ घरमा गररएको सवेक्षण ऄनसु ार घरायसी सौचाियको दकदसम तथा
सदु वधास्तरको ऄवस्थािाइ दनबन ऄनसु ार तादिका र चाटघमा प्रस्ततु गररएको छ । जस ऄनुसार ऄझै पदन १९०८
(१५%) घरमा चपी नै नहुनुिाइ पणू घ सरसफाआ प्रवद्र्धनको िादग ठूिो चनु ौदतको रुपमा दिन सदकन्त्छ । यो
समस्याको समाधानिाइ वडा स्तरीय वास समन्त्वय सदमती तथा कायघ दिको प्राथदमकताको दवषय हुन अवश्यक
देदखन्त्छ | तादिका ऄनसु ार सबैभन्त्दा बढी २६% घरहरुमा ऄझै पदन कच्ची चपी रहेको छ भने ४% िे ऄझै
साझेदारीमा चपी प्रयोग गरररहेकाछन् , ८%िे चपी सबपन्त्न गरे का छै नन् | यी सबैिाइ जोडेर हेदाघ ऄझै पदन ६७६३
(५३.२%) घरधरु ी के दन्त्द्रत भएर सरसफाआ गरुु योजनािे तोके ऄनसु ारको चपी दनमाघण गनघ खि
ु ा ददसामक्त
ु
ऄदभयानको बेिामा जस्तै ऄदभयान नै सचं ािन गनघपु ने देदखन्त्छ |

चपीको प्रकार
गोिर ग्यााँस जवडत शौचािय
पवक्क (दुइ खाल्डे)
आफ्नै िक खाल्डे ढि जोवडिको पवक्क चपी
आफ्नै िक खाल्डे पवक्क चपी
आफ्नै सेप्टीक टंकी जोवडिको पवक्क चपी
पवक्क चपी (साझेदारी)
जवमन सम्म पवक्क तर बावहरी सरं चना नभिको
कच्ची चपी
चपी नभिको

घरधुरी सख्ं या

प्रवतशत

2295

18%

278
610

2%
5%

2284

18%

477

4%

540

4%

1056

8%

3259

26%

1908

15%

12707

100%

जम्मा

घयामसी चऩीको प्रकाय
कच्ची चऩी
जलभन सम्भ

चऩी नबएको
15%

26%

ऩन्क्क तय फादहयी
सॊयचना नबएको

गोिय ग्माॉस
जडडत र्ौचारम
18%

8%
ऩन्क्क चऩी
(साझेदायी)
4%

सेप्टीक टॊ की
जोडडएको ऩन्क्क एक खाल्डे ऩन्क्क
4%
18%

ऩन्क्क (दइ
खाल्डे)
2%
एक खाल्डे ढर
जोडडएको ऩन्क्क
5%

िडागत रुपमा चपीको प्रकार :
वडा नं.

िपीको प्रकार

गोवर ग्यााँस जदडत
शौचािय
पदक्क (दआु खाल्डे)
एक खाल्डे ढि
जोदडएको पदक्क
एक खाल्डे पदक्क
सेप्टीक टंकी जोदडएको
पदक्क
पदक्क चपी (साझेदारी)
जदमन सबम पदक्क तर
बादहरी संरचना नभएको
कच्ची चपी
चपी नभएको

1

2

3

4

5

6

7

8

9

294

224

178

128

332

320

103

187

115

414

2295

5

242

1

5

5

1

1

278

18
310

82

2

53

35

4

85

23

13

3

610

132

134

643

229

222

51

118

216

468

71

2284

29

20

78

183

62

31

27

15

22

10

477

30

34

40

74

100

37

27

143

55

540

36

12

2

755

83

5

147

1

11

4

1056

170

637

135

103

197

557

156

336

257

711

3259

252

151

155

221

168

236

181

273

68

203

1908

1083

109
8

147
2

12707

1271

कुि जम्मा

10 जम्मा

1294

1233

1751

1441

1242

822

घरायसी सौचाियको सवु िधास्तर
िडागत रुऩभा चऩीको सबफधास्तय
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

सविधा विदहन

252

151

155

221

168

236

181

273

68

203

असयक्षऺत सविधा

170

637

135

103

197

557

156

336

257

711

लसलभत सविधा

66

46

42

829

183

42

147

28

154

59

आधायबूत सविधा

471

236

723

465

319

86

230

254

503

84

सयक्षऺत सविधा

312

224

178

133

574

321

108

192

116

415

२५७३ (२०%) िे सरु दक्षत सदु बधा, ३३७१ (२७%) िे अधारभतू सदु बधा, १५९६ (१३%) िे दसदमत सदु बधा,
३२५९ (२६ \%) िे ऄसरु दक्षत सदु बधा, १९०८ (१५%) सदु बधा दबदहन रहेका छन् |

चपीको प्रयोग :
चऩीको प्रमोगको अिस्था

सफैरे ननमलभत प्रमोग
सफैरे ननमलभत प्रमोग

गनह
ग धन, 199, 2%

गनह
ग धछ, 10600,
98%

चपी भएका १०७९९ घरधरु ी मध्ये १०६०० घरधरु ीका सबै सदस्यहरुिे चपी प्रयोग गरररहनभु एको ईल्िेख
गनघभु यो भने १९९ घरधरु ीहरुिे चपी भएपदन के दह सदस्यहरु ऄझै पदन बादहर ददसा-दपसाब गनघ जाने गरे को कुरा
ईल्िेख गनघु भयो | चपीको प्रयोग नगनेमा दबशेष गरे र ५ वषघ मदु नका बच्चाहरु र बृद्ध र ऄसक्तहरुिे प्रयोग नगरे को
कुरा पाआयो |
िपी प्रयोग नगने समु ह

५ बषघ सबमका बच्चाहरुिे प्रयोग गनघहु ुन्त्न
मदहनावारीको बेिा प्रयोग गनघहु ुन्त्न
वृद्ध र ऄसक्तहरुिे प्रयोग गनघहु ुन्त्न
वृद्ध र ऄसक्तहरुिे प्रयोग गनघहु ुन्त्न, ५ बषघ सबमका बच्चाहरुिे प्रयोग गनघहु ुन्त्न, मदहनावारीको बेिा प्रयोग गनघहु ुन्त्न
जम्मा

घरधुरी संख्या

182
1
15
1
199

पूणयसरसफाइको अिस्था
नगरपादिका दभत्रका १२७०७ घरधरु ीहरु मध्ये ४६३ घरधरु ी (४%) हरुमा पणू सघ रसफाआका सबै सचू कहरु परु ा
भएको पाआयो भने १२२४४ (९६%) घरधरु ीहरुमा पणू सघ रसफाआको दबदभन्त्न सचू कहरु परु ा भएको पाआए पदन सबै
सचू कहरु परु ा भएको पाआएन |

नगरऩाललकाका घरधुरीभा ऩण
ण रसपाइको अवस्था
ू स
ऩूणस
ग यसपाइको सफै
सूचक ऩया बएको,
463, 4%

ऩूणस
ग यसपाइको सफै

सच
ू क ऩया नबएको,
12244, 96%

वडागत रुऩभा ऩण
ण रसपाइको अवस्था
ू स
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1

ऩण
ग यसपाइको सच
ू स
ू क ऩया नबएको 1178
ऩूणस
ग यसपाइका सफै सूचक ऩया
बएको

93

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1238

1226

1727

1372

1237

744

1057

1096

1369

56

7

24

69

5

78

26

2

103

शैवक्षक सस्ं थामा सरसफाइको सवु बधा
नगरपादिका दभत्र कुि जबमा ४० वटा शैदक्षक सस्ं थाहरु रहेका छन् | यस मध्ये २ वटा बाि दशक्षा, २८ वटा
अधारभतू दबद्यािय, ९ वटा मा.दब. र १ वटा क्याबपस रहेको छ | २ वटा बाि दशक्षामा अधारभतू तहको
सरसफाआको सदु बधस्तर रहेको छ । २८ वटा अधारभतू दबद्याियमा सधु ारीएको चपीको सदु वधा रहेको छ र बााँकी
रहेको ९ वटा मा.दव. का साथै १ वटा क्याबपसमा समेत सधु ारीएको चपीको सदु वधा रहेको छ ।
र्ैक्षऺक सॊस्थाभा चऩीको सबफधा
2, 5%

38, 95%

सधायीएको

आधायबत

फोहरमैिाको ब्यबस्थापन
नगरपादिका दभत्रका कररब ५३% (६७२५घरधरु ीहरु) िे फोहर संकिन गरे र ब्यबस्थापन गने गरे का छै नन् | बााँदक
घरधरु ीहरुिे सक
ं िन र ब्यबस्थापन गने गरे का छन् | सवेक्षणमा २३ घरधरु ीहरुिे फोहरिाइ कुदहने, नकुदहने र पनु :
प्रयोग हुने भनेर ३ प्रकारमा फोहरिाइ बदगघकरण गरे र संकिन गने र ब्यबस्थापन गने गरे को पाआयो | त्यसैगरी
३१% (३९२६ घरधरु ी) िे कुदहने र नकुदहने भनेर २ प्रकारमा बदगघकरण गरे र संकिन तथा ब्यबस्थापन गने गरे को
पाआयो |
कररब १६% (२०३३ घरधरु ी) िे फोहरिाइ बदगघकरण नगरी एकै स्थानमा संकिन गने गरे को पाआयो |
घयामसी तहभा पोहयभैराको व्मिस्थाऩन
कदहने नकदहने य ऩन प्रमोग हने

6725, 53%

पोहोयहरु छट्टा छट्टै सॊकरन
23, 0%

सबफधा
कदहने य नकदहने पोहोयभार छट्टा
छट्टै सॊकरन सबफधा
सिै क्रकलसभका पोहोय एकै
स्थानभा सॊकरन गने

2033, 16%

3926, 31%

सॊकरन गने नगये को

र्ैक्षऺक सॊस्थाभा पोहय सॊकरनको व्मिस्था
२ प्रकायभा फगगगकयण गरय पोहय
सॊकरन गने व्मिस्था (कदहने य
5, 9%
40, 69%

नकदहने)
फगगगकयण नगयी सॊकरन गने
व्मिस्था

13, 22%

सॊकरन गने ब्मफस्था नबएको

स्िास््म सॊस्थाभा पोहयको ब्मफस्थाऩन
खरा जराउने
2, 20%
3, 30%

पोहोय प्रसोधन नगरय अधम
पाेेहय सॉग लभसाइने गरयएको
पोहोय प्रसोधन नगरय
खाल्डाेेभा गाड्ने गरयएको
पोहोय प्रसोधन नगयी खरा

3, 30%

1, 10%
1, 10%

जराउने
साभाधम इन्धसनये टयभा
जराउने

अध्याय ४ : खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता योजना
४.१ खानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता योजनाको सोच, िक्ष्य तथा अपेवक्षत उपिवब्धहरु
दूरदृवि (सोच) यस नगरपादिकामा बसोबास गने सबैका िादग सरु दक्षत, पयाघप्त, सवघसि
ु भ, दस्वकायघ र दकफायदत
खानेपानी तथा सरसफाइका सेवाहरु माफघ त जनस्वास्थ्य र दजवनस्तरमा सधु ार ल्याईने |
िक्ष्य: प्रदेश सरकारिे पास गरे को संकल्प प्रस्तावको ममघ ऄनरुु प सन् २०२२ सबम सबैिाइ एक घर एक धारा
ऄथाघत् अधारभतू तहको खानेपानी तथा सरसफाआ पयु ाघईने र सन २०३० सबम ददगो दवकास िक्ष्य हााँदसि हुने
गरी ईच्च स्तरको वास सेवा प्रदान गने ।

४.१.१. खानेपानी योजना (वनमायण, ममयत, स्तरोन्नवत र गण
ु स्तर)
खानेपानीका क्षेत्रमा अगामी १० वषघ दभत्रमा नगरपादिका भररका सबपणु घ नागररकहरुिाइ सदु क्षत खानेपानीको
पंहुच पयु ाघईन अबस्यक पने खानेपानी योजनाहरु दनमाघण गने, सदु बधा दवस्तार तथा स्तरोन्त्नदत गने, ममघत
अबस्यक भएका योजनाहरुिाइ ममघत गने र गणु स्तरमा सधु ार गनघपु ने योजनाहरुको गणु स्तर सधु ार गने यो वास
योजनाको िक्ष्य रहेको छ ।
अपेवक्षत उपिवब्धहरु
ईपिब्धी नं. १ सबपणू घ नगरवासीहरुिाइ सरु दक्षत खानेपानीको महत्व वारे मा जानकारी भै पानीको ईपभोगमा
सतघकता ऄपनाएका हुनेछन्
ईपिब्धी नं. २ नगरपादिकामा दवदभन्त्न दनकायहरुबाट दनमाघण भै सञ्चािनमा रहेका खानेपानी अयोजनाहरुको
ममघत संभार तथा सधु ार दवस्तार भएको हुनेछ ।
ईपिब्धी नं. ३ हाि सबम खानेपानी अायोजनाहरु नपरे का क्षेत्रहरुमा प्राथदमकता ददइ नयााँ (िघु तथा बृहत)
अयोजनाहरु दनमाघण गररनेछ ।
ईपिब्धी नं. ४ श्रोत संरक्षणका कायघक्रमहरुिाइ जिवायु पररवतघन एवं जिाधार संरक्षणका क्षेत्रका कायघक्रमहरु
साँग एदककृ त गरी सञ्चािन गररनेछ ।
ईपिब्धी नं. ५ दनमाघणादधन तथा ऄब बन्त्ने ठूिा प्रकृ दतका नयााँ अयोजनाहरुमा पानी प्रशोधन प्रणािी सदहत
दनदज धारा दवतरण गने गरी अबश्यक संरचनाहरु दनमाघण गररनेछ ।
ईपिब्धी नं. ६ खानेपानी योजना ईपभोक्ता सदमदतहरुको संस्थागत क्षमता ऄदभबृदद्ध भइ खानेपानी योजनाको
सचु ारुपन पदन कायम हुनेछ ।

४.१.२ पूणय सरसफाई यूक्त समुदाय
नगरपादिकामा ऄदहिे पदन १९०८ (१५%) घरमा चपी नै नहुनि
ु ाइ पणू घ सरसफाआ प्रवद्र्धनको िादग ठूिो
चनु ौदतको रुपमा दिन सदकन्त्छ । २६% घरहरुमा ऄझै पदन कच्ची चपी रहेको छ भने ४% िे ऄझै साझेदारीमा
चपी प्रयोग गरररहेकाछन् , ८%िे चपी सबपन्त्न गरे का छै नन् | यी सबैिाइ जोडेर हेदाघ ऄझै पदन ६७६३ (५३.२%)

घरधरु ी के दन्त्द्रत भएर सरसफाआ गरुु योजनािे तोके ऄनसु ारको चपी दनमाघण गनघ खि
ु ा ददसामक्त
ु ऄदभयानको बेिामा
जस्तै ऄदभयान नै संचािन गनघपु ने देदखन्त्छ | यस ऄवस्थामा व्यापक सधु ार गरी पणू घ सरसफाआ ऄदभयानको
ऄवस्थामा पग्ु नु धेरै चनु ौदत छ । नगर दभत्रका घरहरुमा हात धनु े सदु बधाको ब्यबस्था गने ऄवस्थामा सधु ार भएको
छ तर ऄझै पदन प्रभावकारी ऄनगु मन प्रणािी दक्रयादशि बनाईन सदकएको छै न । मादनसहरुको सरसफाआ सबबन्त्धी
अनीबानीमा ठूिो पररवतघन ल्याईन अवश्यक छ । ठोस तथा तरि फोहोर ब्यबस्थापन नगरपादिका तहमा नै
राम्रो छै न । दवशेष गरी नगरपादिकाको ठोस तथा तरि फोहोरको ब्यबस्थापनमा व्यापक सधु ार गनघपु ने छ ।
यस नगरपादिका वास योजनािे नेपाि सरकार, खानेपानी मन्त्त्राियद्रारा तयार पाररएको पणू घ सरसफाआ
मागघदशघन, २०७३ का दसद्धान्त्त, िक्ष्य तथा रणदनदतहरुिाइ ऄदं गकार गरे को छ । त्यसैिे यसमा प्रस्ताव गररएका
सरसफाइका कायघक्रमहरुको कायाघन्त्वयन नेपाि सरकारको पणू घ सरसफाआ मागघदशघन, २०७३ िे पररिदक्षत गरे को,
ऄवदध िक्ष्य र दसद्धान्त्तका साथै ददगो दवकास िक्ष्यिे पररभादषत गरे का सरसफाआका सदु वधास्तरका
सचु कहरुिाइ समेत तादाबयता दमिाइ सोदह बमोदजम कायघयोजनाहरु तय गरी कायाघन्त्वयन गदै जाने िक्ष्य
दिआएको छ ।
सोदह पणू घ सरसफाआ मागघदशघन, २०७३ िे पररभादषत गरे को सन २०३० सबम ‗सबैको िादग र सधैको िादग पणू घ
सरसफाआ‘ को ऄवस्था हादसि गनेतफघ ईन्त्मख
ु हुन यस नगरपादिका वास गरुु योजनािे सन २०३० सबममा सबपणु घ
नगरपादिकािाइ पणु घ सरसफाइ यक्त
ु नगरपादिकाको स्तरमा पु¥याईने िक्ष्य दिएको छ । यसको िादग
तपदसिका अवदधक योजनाहरु तय गररएको छ ।
पदहिो चरणः यस चरणमा सन २०२२ सबममा ३ वटा वडािाइ पणु घ सरसफाइ यक्त
ु वडा घोषणा गने िक्ष्य
दिआएको छ ।
दोश्रो चरणः यसचरणमा सन २०२५ सबममा थप ३ वटा वडािाइ पणु घ सरसफाइ यक्त
ु वडा घोषणा गने िक्ष्य
दिआएको छ ।
तेश्रो चरणः यसचरणमा सन २०३० सबममा थप ४ वटा वडािाइ पणु घ सरसफाइ यक्त
ु वडा घोषणा गने िक्ष्य
दिआएको छ । सबपणु घ वडामा ठोस तथा तरि फोहोर व्यवस्थापन प्रणािीको व्यवस्था गररने िक्ष्य दिआएको छ ।
सबपणु घ दवद्यािय, सावघजदनक स्थान तथा स्वास्थ्य र सघं सस्ं थाहरुमा मदहिामैदत्र, ऄपाङ्गमैदत्र तथा बािमैदत्र
शौचाियहरुको व्यवस्था गररने छ ।
अपेवक्षत उपिवब्धहरु
ईपिदब्ध न.ं १ समदु ायका सबै घर पररवारमा पक्की शौचाियको स्तरोन्त्नदत गरी पणू रुघ पमा प्रयोग गरे का हुनेछन् ।
ईपिदब्ध नं. २ खल्ु िा रुपमा फोहोर फाल्ने प्रबृदतको दनयन्त्त्रण र न्त्यदु नकरण भएको हुनेछ । सो प्रयोजनका िादग
कदबतमा एईटा व्यवदस्थत ल्याण्डदफि साआटको दनमाघण हुनेछ ।
ईपिदब्ध नं ३ नगरपादिकाका अबस्यक साबघजदनक स्थानहरुमा सावघजदनक शौचािय दनमाघण भआ व्यवदस्थत
रुपमा संचािनमा अईने छन ।

ईपिदब्ध नं ४ समदु ायका कदबतमा अधा घरपररवारको शौचाियको मानवजन्त्य िेदो व्यवस्थापन भएको र बांकी
अधा घरपररवारको स्वयमिे नै सरु दक्षत व्यवस्थापन भएको हुनेछ ।
ईपिदब्ध नं ५ समदु ायका सबपुणघ व्यदक्तहरुिे जोदखमपूणघ ऄवस्थामा साबनु पानीिे हात धोएका हुने छन
ईपिदब्ध नं ६ समदु ायका सबपणु घ मदहिाहरुिे मदहनावारी स्वच्छताको महत्व जानकारी पाईने छन । ५०
प्रदतशतिे स्यादनटरी प्याड र बांकी ५० प्रदतशतिे पनु ःप्रयोग गनघ दमल्ने सफा कपडाको प्रयोग गरे का हुनेछन ।

४.१.३ विद्यािय पूणय सरसफाइ
अगामी १० वषघ दभत्रमा नगरपाैादिकामा रहेका सबपणु घ सामदु ादयक दवद्यािय, किेज, प्रादवदधक
दवद्याियहरुमा सरु दक्षत खानेपानी र प्रयोगकताघ मैदत्र शौचाियहरुको दवकास गरर सबपणु घ शैदक्षक सस्ं थाहरुिाइ
पणु घ सरसफाआ यक्त
ु दवद्यािय घोषणा हुनेछ ।
अपेवक्षत उपिवब्धहरु
ईपिदब्ध नं. १ सबै सामदु ादयक र संस्थागत दशक्षाियमा बाि, ऄपाङ्ग र िैंदगकमैत्री शौचािय भएका हुनेछन ।
ईपिदब्ध नं. २ सबै सामदु ादयक र संस्थागत दवद्याियहरु, सबै प्रकारका क्याबपस एवं किेजहरु, प्रादवदधक
दशक्षाियहरुमा खानेपानीको ब्यबस्था हुनेछ भने शौचाियहरु दनयदमत सरसफाआ गरी प्रयोग योग्य हुनेछ ।
ईपिदब्ध नं. ३ सबपणू घ दबद्याियहरु पणू सघ रसफाआ क्षेत्रको रुपमा दवकदसत भएको हुनेछ ।

४.१.३ कायायिय र स्िास््य संस्थाहरुमा खानेपानी र सरसफाइ
अगामी दतन वषघमा यस नगरपादिका भररका सबै सरकारी, गैर सरकारी र दनदज क्षेत्रका कायाघियहरुमा सरु दक्षत
खानेपानी र स्वच्छ शौचाियको व्यवस्था हुनेछ ।
अपेवक्षत उपिवब्धहरु
ईपिदब्ध नं. १ दतन बषघदभत्र सबपणू घ कायाघियहरुमा प्रयोगकताघ मैत्री शौचािय, खानेपानी र हात धनु े ब्यवस्था
भएको हुनेछ ।
ईपिदब्ध नं. २ सबै कायाघियहरुमा अअफ्नो कायाघियको ब्यवस्थापनका साथै रंगरोगन र बगैचा ब्यवदस्थत
भएको हुनेछ ।
ईपिदब्ध नं. ३ सबपणू घ कमघचारीहरुको सरसफाआ सबबदन्त्ध ब्यवहारमा पररवतघन अएको हुनेछ

४.१.४ ठोस तथा तरि फोहोर व्यिस्थापन र मवहनािारी स्िच्छता प्रिि्धन

अगामी दस वषघमा यस नगरपादिका भररका सबै बजार क्षेत्रमा ठोस तथा तरि फोहोर व्यवस्थापन प्रणािी
स्थापना तथा सबै स्थानका मदहिाहरु मदहनावारी स्वच्छता प्रवद्र्धनका दवषयमा जानकार र व्यवहार पररवतघन
भएको हुने छ ।
अपेवक्षत उपिवब्धहरु
ईपिदब्ध नं. १ दस बषघ दभत्र सबपणू घ बजार क्षेत्रमा फोहोरको वदगघकरण गरर फोहोर संकिन तथा व्यवस्थापनका
िादग ल्याण्डफीि साआट दनमाघण तथा पररचािन भएको हुनेछ ।
ईपिदब्ध नं २ दस बषघ दभत्र सबपणू घ बजार क्षेत्रमा ढिहरु दनमाघण हुने र ढिको व्यवस्थापनका िादग ढि प्रशोधन
आकाआहरु बनाएर पररचािन भएको हुनेछ ।
ईपिदब्ध नं ३ दस बषघ दभत्रमा समदु ायमा स्वास्थ्य कायघकताघहरुको पररचािनबाट मदहनावारी स्वच्छता
प्रवद्र्धनका ऄदभयानहरु संचािन गरर कदबतमा ५० प्रदतशत मदहनावारी भएका मदहिाहरुिे सरु दक्षत स्यादनटरी
प्याडको प्रयोग गरे का हुने छन र बांकी ५० प्रदतशतिे पदन सफा कपडाको प्रयोग गने र सरसफाइमा दवशेष ध्यान
प¥ु याएका हुने छन ।

४.२ खानेपानी, सरसफाई तथा स्िच्छता योजना कायायन्ियन रणनीवत
नगरपादिका द्रारा तय गररएका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) सबवदन्त्ध िक्ष्य परु ा गनघ नगरपादिका
क्षेत्रमा भएका सरोकारवािाहरुको छररएका प्रयासहरुिाइ एकीकृ त गनघु नै यस योजनाको प्रमख
ु रणदनदत हुनेछ ।
तसथघ नगरपादिका क्षेत्रमा कायघरत सबपणु घ सरोकारवािाहरुिे अफ्नो कायघक्रमको योजना तथा कायाघन्त्वयनका
िादग तपदसिका रणदनदतहरु ऄविबवन गररने छ ।
 नगरपादिकामा हाि सबम पदन सरु दक्षत खानेपानीको पहुचाँ नपगु क
े ा जनसमदु ायिाइ सरु दक्षत खानेपानीको
सेवा ईपिब्ध गराईने
 नगरपादिकािे खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा तय गरे को िक्ष्य प्राप्त गनघका िादग ऄपगु रकम
व्यवस्थापनका िादग ऄन्त्य दनकायहरु संग समन्त्वयकारी भदु मका दनवाघह गने ।
 स्थानीय सरकारको नेतत्ृ वमा कायघक्रम सञ्चािन गरीनेछ ।
 वडाहरुिे अफ्नो वादषघक बजेट तय गदाघ खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा पदन अबस्यकता ऄनसु ारको
रकम दवदनयोजन गने दनदत कायाघन्त्वयन गररने छ ।
 दवद्यािय, सरकारी कायाघिय तथा सघं सस्ं था, राजनीदतक दिको कायाघियमा बािमैत्री, िैंदगक तथा ऄपागं
मैत्री खानेपानीका संरचना एवं चपी दनमाघण तथा प्रयोगको सदु नितता गरीनेछ ।
 सबपणू घ दवद्याियहरुमा ऄदनवायघ रुपमा यरू रनि सदहतका शौचािय दनमाघण गररनेछ । माध्यादमक तहका
दबद्याियहरुमा मदहनावारी स्वच्छता सामाग्री र व्यवस्थापन समेतको सदु बधा सदु नदित गररनेछ ।
 सबै घरधरु ीमा चपी एवं संस्थागत दनकाय र अवश्यकता ऄनसु ार सावघजदनक स्थानमा शौचाियहरुको
दनमाघण गरी चपीमा सबैको पहुचाँ र साबनु पानी सदहतको प्रयोगको सदु नदितता गररने छ ।

 घरयासी चपी दनमाघणको िादग सबवदन्त्धत घरपररवारिाइ नै दजबमेवार बनाइने छ र त्यसको िादग कुनै
प्रकारको अदथघक ऄनदु ान ईपिब्ध गराआने छै न भने शाररररक रुपमा ऄशक्त, ऄपाङ्गता भएका व्यदक्त र
एकि मदहिाहरुका िादग ऄनगु मन सदमदतको दसफाररसमा अदथघक सहयोग ईपिब्ध गराईने दनदत दिइने
छ।
 चपी बनाईने अदथघक हैदसयत भएकािे पदन चपी बनाईन ऄटेर गरे मा नगरपादिका बाट ईपिब्ध गराईने
दसफाररस तथा सहयोगहरु चपी नवनाईदा सबमको िादग स्थगन गररनेछ ।
 सावघजदनक शौचािय सन्त्चािनका सबवन्त्धमा परबपरागत रुपको सशल्ु क दवदधमा पनु दवघचार गरर दवदभन्त्न
अय अजघनका गदतदवदधहरु सगं जोदडने छ जस्तै ऄगादड पसि चिाईने र पछादड सावघजदनक शौचािय
हुने वा गोवार ग्यााँसमा जडान गने अदद ।
 समदु ायमा गोवरग्यााँस, सधु ारीएको चल्ु हो, करे साबारी, कबपोष्ट दपट, जठु े ल्नो, चाङ्ग (भाडा सक
ु ाईने ठाईाँ),
खोर, भकारो अददको दनमाघण तथा प्रयोग, सबपणू घ घरपरीवारहरुमा प्रोत्सादहत गराईने ।
 प्रत्येक वडाको कायघ योजनामा जिवायु पररवतघनको प्रभाव, दवपत न्त्यनू ीकरण दक्रयाकिाप तथा मदहनावारी
व्यवस्थापन सबबन्त्धी मद्ध
ु ाहरुिाइ पदहचान र सबबोधन गररनेछ ।
 सरोकारवािा तथा दनकायहरुिे नगरपादिका स्तरीय खानेपानी सरसफाआ स्वच्छता रणनीदतसाँग मेि हुने गरी
अफ्ना कायघ योजना तथा दक्रयाकिाप तजमघु ा गनघु पनेछ ।
 जिवायु पररवतघनका ऄसरहरु कम गनघ जिवाय ऄनक
ु ु िन योजनािाइ दवशेष प्राथदमकतामा राखी
कायाघन्त्वयन गररने छ ।
 वाश योजनाको कायाघन्त्वयनको दनयदमत ऄनगु मन तथा अवश्यक परे मा पररमाजघन गने समेत दजबमा
नगरपादिकाको हुनेछ ।
 नंया दनमाघण हुने योजनामा खानेपानी सरु क्षा योजना िागु गररने छ तथा चािु योजनाहरुमा पदन खानेपानी
सरु क्षा योजना वा व्यवदस्थत ममघत योजना बनाआ िागु गररने छ ।
 कायघयोजनािे तय गरे का खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रको कायघयोजना ऄनसु रका योजनाहरु
कायाघन्त्वयनका िादग नगरपादिकामा वास शाखा गठन गररने छ । ईक्त वास यूदनट ऄन्त्तगघत एईटा सचू ना
के न्त्द्रको स्थापना गररनेछ र सो सचू ना के न्त्द्रमा सबपणू घ कायघक्रम, सचू ना तथा दववरणहरु ऄध्यावदधक गररनेछ
।
 बजार र बजार ईन्त्मख
ु क्षेत्रहरुमा ईत्पन्त्न हुने ठोस तथा तरि फोहोरको बदगघकरण तथा ब्यबस्थापनका िागी
ईदचत स्थानमा ल्याण्डदफल्ड क्षेत्र को दनमाघण गरीनेछ ।
 खानेपानी, सरसफाआ र स्वच्छता प्रवद्र्धनका िादग सरं चनागत तथा सचेतनागत दक्रयाकिापहरुको क्षमता
ऄदभवृदद्ध िादग प्राथदमकता ददआने छ ।
 खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको ददगोपनाका िादग दनदज संस्थाहरुको संिग्नतािाइ समेत प्रोत्साहन र
वातावरण तयार गनघ नगरपादिकािे भदु मका खेल्ने छ ।
 नगरपादिकामा कदबतमा पदन एक स्थानमा खानेपानी गणु स्तर मापन के न्त्द्र स्थापना गररने छ ।
 नगरपादिकामा खानेपानी तथा सरसफाइ कायघक्रमका िादग एईटा छुट्टै कोषको स्थापना गररने छ । जसको
सच
ं ािन नगरपादिका वास समन्त्वय सदमदतिे गने छ ।

विपद जोवखम व्यिस्थापन तथा जििायु पररितयन अनुकुिन योजना
खानेपानी प्रणािीहरूको सचु ारूपनमा प्रभाव पाने तत्वहरूमा प्रणािीहरूका व्यवस्थापन क्षमता तथा दबदत्तय
सभं ाव्यता प्रमख
ु रूपमा रहने भएतापदन सख्ु खा याम सङ्गै घट्दो पानीको ईपिब्धता मख्ु य दनणाघयक कारक हुने
गदघछ । एकादतर पानीका श्रोतहरू सक्ु दै गएको बारे मा मि
ु क
ु का धेरै भभू ागमा ऄनभु व गररएको छ भने ऄको दतर
हािको एक घर एक धाराको सरकारी नीदत र दीगो दवकासका िक्ष्य ऄनरू
ु प साबघजदनक धाराको सट्टामा दनदज
धारा जडानको ऄवधारणाका कारण पानीको माग वृदद्ध हुन जाने देदखन्त्छ । यसिे गदाघ पानीका श्रोतहरू मादथ थप
दबाब श्रृजना हुन पग्ु दछ ।
पानीका श्रोतहरू घट्नक
ु ा कारणहरू ऄनेक हुन सक्छन:् भ-ू ईपयोग तथा स्थानीय दवकास गदतदवदध जस्ता
मानवजन्त्य दक्रयाकिाप, जिवायु पररवतघनका कारण बषाघको ऄदनदमयतता, महु ानको ऄदतक्रमण तथा जिाधार
क्षेत्रको संरक्षणमा वेवास्ता वा अम रूपमा पोखरीहरू दनमाघण गने परबपरागत जिश्रोत व्यवस्थापनका तौर
तररकाहरूको ऄभ्यासमा अएको ह्रास अदद ।

अध्याय ५ : कायययोजना तथा काययक्रमहरुको प्राथवमवककरण
५.१. खानेपानी योजनाहरुको पवहचान तथा योजना
५.१.१ नयां खानेपानी योजनाहरु
नयााँ खानेपानीहरु दनमाघण गदाघ खेरर एक घर एक धाराको दनदत ऄविबवन गररनक
ु ा साथै भदु मगत पानीको श्रोत
भएकोिे ओभरहेड टैंकको ऄिावा पानी शदु द्धकरणका िादग अवश्यक संरचनाहरु पदन दनमाघण गररने छ । यस
क्षेत्रमा ग्रादभटी फ्िो प्रणािीको खानेपानी योजना सञ्चािन गनघ सबभव छै न भने ऄदधकांश क्षेत्रमा दडप, वोररङ,
ओभरहेड ट्यांकीवाट दवतरण र ट्यवु ि
े यहाका वैकदल्पक प्रदवदध हो । तर दडप वोररङ र ओभरहेड प्रदवदधको
िादग धेरै ठूिो िागत अवश्यक पने र त्यस दकदसमका योजना सञ्चािन गनघका िादग सहयोग गने सहयोगी तथा
दातृ दनकायको पदहचान पदन गनघु पने हुन सक्छ ।
नयााँ खानेपानी योजनाका िादग िागत ऄनमु ान गदाघ हाि प्रचिनमा रहेको दहसाव रु १०,५०० प्रदत व्यदक्तको
दरिे प्रक्षेपण गररएको छ तर भदवष्यमा गररने योजनामा जनसख्ं या बृदद्द र प्रदत व्यदक्त िागत समेत फरक पनघ
ऄनमु ानीत िागत बढन सक्नेछ । पदहिो वषघमा सबै जसो योजनाहरुको दवज्ञहरुको सहयोगमा सवेक्षण तथा
ऄनमु ादनत िागत दनकादिने छ र दवज्ञहरुिे योजनाको दवस्तृत सवेक्षणका क्रममा के दह योजनाहरु थप घट गरे र
पदन िागत ऄध्ययन गनघ सक्नेछन । खानेपानी तथा सरसफाआ सेवाको माग भएको स्थानमा ई.स.िे माग गरे
बमोदजम अयोजनाको छनौट भइ अयोजनाको सबभाव्यता ऄध्ययन,िगत आदस्टमेसन पिात वबस्तृत आयोजना
प्रवतिेदन (Detailed Project Report) तयार गरी अयोजनाको दनमाघण कायघ ऄगाडी बढाआने छ भने
जनशदक्त ईपिब्ध नभएमा परामशघ सेवा माफघ त पदन दबस्तृत अयोजना प्रदतवेदन तयार गररने छ । यसमा िागत,
समय, जनशदक्त ,िाभग्राही र अयोजनाको अयु जस्ता पक्षहरु समेदटने छ । अधारभतु तहको खानेपानी सेवा
ईपिव्ध गराईनको िादग हाििाइ दनबन ऄनसु ारको नयााँ खानेपानी अयोजना प्रस्ताव गररएको छ ।
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५.१.२ सच
ं ावित खानेपानी योजनाहरुको ममयत सम्भार, पनु वनमायण, स्तरोन्नती
स्तरोन्त्नदत तथा दवस्तार गररने खानेपानी योजनाहरुको दववरण
क्र स

कृयाकिाप/योजना
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/fhfk'/ ahf/, %)%
bn},
cgGgtk'/,

/fhfk'/ vfg]kfgL
tyf
;/;kmfO{ $
of]hgf

५.१.३ खानेपानी सुरक्षा योजना, गुणस्तर पवहचान तथा गुणस्तर सुवनवितता
सबपणु घ दनमाघण सबपन्त्न भआ सके का र दनमाघणादधनका ऄिावा प्रस्तादवत खानेपानी योजनाहरुमा खानेपानी सरु क्षा
योजना िागु गररने छ ।

५.२ सरसफाई योजनाहरुको पवहचान तथा योजना
५.२.१ घरयासी शौचािय वनमायण तथा स्तरोन्नवत
घरयासी शौचाियहरु दनमाघण तथा स्तरोन्त्नदतका िादग ऄनगु मन सदमदत बनाएर ऄनगु मन चपी नभएका घरहरुिाइ
दनदित समय ददएर बनाईन िगाआने छ र चपी नबनाईने घरहरुिाआ रणदनदतमा ईल्िेख भए बमोदजम कावाघहीको
प्रकृ या ऄगाडी बढाआने छ । साझेदारी तथा प्यान सबम पक्का भएका चपीहरुिाइ ऄनगु मन, जनचेतनाका
माध्यमबाट चपी बनाईन िगाआने छ भने हािसबम कच्ची भएका र चपी नै नभएका घरहरुिाइ के दह सहयोग
ईपिब्ध गराएर भए पदन दनमाघण गनघ िगाआने छ |
क्र स

शौचािय नभिका घर
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

जबमा

कवच्च चपी सध
ु ार

252
151
155
221
168
236
181
273
68
203

170
637
135
103
197
557
156
336
257
711

1908

3259

जम्मा सख्ं या

अनुमावनत िागत
422

2110000

788

3940000

290

1450000

324

1620000

365

1825000

793

3965000

337

1685000

609

3045000

325

1625000

914

4570000

5167

25835000

५.२.२ सस्ं थागत शौचािय (विद्यािय, स्िास््य सस्ं था, साियजवनक) वनमायण तथा स्तरोन्नवत
सावघजदनक तथा संस्थागत शौचािय दनमाघण, संचािन तथा ममघतका िादग सबवदन्त्धत संस्थाहरुिाइ दजबमेवार
बनाआने छ । धेरै जसो स्थानमा शौचाियहरु भएको तथा संचािनको ऄवस्था खराव रहेको र संरचनाहरु बाि
मैदत्र, ऄपाङ्ग मैदत्र तथा मदहिा मैदत्र नभएको ऄवस्थामा ममघत सबभार तथा स्तरोन्त्नदतका ऄिावा सावघजदनक
शौचाियहरुको हकमा भने ममघत सबभारको ग्यारे दन्त्ट पदछ मात्र दनमाघण गररने छ ।
सस्ं थागत शौचािय वनमायण तथा ममयत वििरण
क्र स

कृयाकिापर योजना

िडा नं

टोि

1

/;k'?jf ;fj{hlgs ;f}rfno

#

/;k'?jf

2

/fdk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

&

/fdk'/

3

;8'jf aGhf/Ltf/ rf]s ;fj{hlgs ;f}rfno

*

;8'jf aGhf/Ltf/

4

;8sk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

९

;8sk'/

5

;f]gk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

!

;f]gk'/

6

;f]x/Lof ;fj{hlgs ;f}rfno

@

;f]x/Lof

7

;fd'bflos ejg 5f]6\sL ef}/f ;fj{hlgs %
;f}rfno

5f]6\sL ef}/f

8

1fgf]bo k|f= lj= a;Gtf ;fj{hlgs ;f}rfno

%

1fgf]bo k|f= lj=
a;Gtf

9

3'Dgf ufpF3/ lSnlgs glhs

$

3'Dgf ufpF3/

10

5f]6\sL bf}ntk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

!

11

6]l8of rf]s ;fj{hlgs ;f}rfno

#

12

6k/f k'j{ ;fO{6 ;fj{hlgs ;f}rfno

^

13

a;kfs{ ;fj{hlgs ;f}rfno

$

14

a;kfs{ ;fj{hlgs ;f}rfno

$

15

a]nfzf ;fj{hlgs ;f}rfno

&

16

a]n'jf ;fj{hlgs ;f}rfno

^

अनुमावनत िागत

17

a8\sL leDdfk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

&

18

afh'/f 6f]n ;fj{hlgs ;f}rfno

&

19

afhL ;8'jf ;fd'bflos ejg ;fj{hlgs %
;f}rfno

20

aflgofk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

(

21

afnfahf/ ;fj{hlgs ;f}rfno

@

22

a8\sL bf}ntk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

!

23

5f]6\sL bf}ntk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

!

24

bo/fdk'/
;f}rfno

25

b'uf{gu/ ;fj{hlgs ;f}rfno

26

cd/ zlxb ax'd'vL SofDk; ;fj{hlgs 4
;f}rfno

27

cd/ zlxb bz/y rGb df= lj= ;fj{hlgs 4
;f}rfno

28

cf]:tfhk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

*

29

d'/}of ;fj{hlgs ;f}rfno

#

30

d+unk'/ rf]s ;fj{hlgs ;f}rfno

10

31

d'3{jf ;fj{hlgs ;f}rfno

!

32

dfgk'/ 6k/f df lj ;fj{hlgs ;f}rfno

6

33

dfgk'/ uf}/Lrf]s ;fj{hlgs ;f}rfno

^

34

dgk/Lk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

!

35

d'lvofhk'/
;f}rfno

36

e]/L df lj ;fj{hlgs ;f}rfno

;fd'bfoLs

;fd'bflos

ejg

ejg

;fj{hlgs %

(

;fj{hlgs %

8

37

ef]sk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

*

38

emaxL ;fj{hlgs ;f}rfno

!

39

emK6L ;fd'bflos ejg ;fj{hlgs ;f}rfno

%

40

emK6L rf]s ;fj{hlgs ;f}rfno

^

41

eu|fgk'/ rf]s ;fj{hlgs ;f}rfno

10

42

g]kfn /fli6o df lj gofFufp ;fj{hlgs 2
;f}rfno

43

g]kfn /fli6o df lj uf]l8ofg ;fj{hlgs 9
;f}rfno

44

gofFufp ;fj{hlgs ;f}rfno

@

45

hf]tk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

@

46

hf]uLk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

^

47

hgr]6gf df lj ;fj{hlgs ;f}rfno

10

48

hok'/ ;fd'bflos ejg ;fj{hlgs ;f}rfno %

49

k'/f}gf ;fj{hlgs ;f}rfno

*

50

k|ofuk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

#

51

kb\ds'df/L df lj ;fj{hlgs ;f}rfno

5

52

l;Gb'/f ;fj{hlgs ;f}rfno

#

53

l6x'gL ;fj{hlgs ;f}rfno

!

54

l8dfs]{;g ldng rf]s ;fj{hlgs ;f}rfno 10

55

laRsf a/u8xL
;f}rfno

56

lbkgu/ ;fj{hlgs ;f}rfno

(

57

yf? ;+u|fxno u'jf/L ;fj{hlgs ;f}rfno

@

k|ltIffno

;fj{hlgs @

58

lgxfnk'/
;f}rfno

59

lqj]0fL rf]s leDdfk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

&

60

lqj]gL ahf/ ;fj{hlgs ;f}rfno

%

61

ls;fg df lj ;fj{hlgs ;f}rfno

5

62

lt3|f ;fj{hlgs ;f}rfno

#

63

ltg3?jf ;fj{hlgs ;f}rfno

(

64

lxdfnLk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

!

65

lzj dlGb/ ;fj{hlgs ;f}rfno

$

66

nfx'/]6f]n ;fj{hlgs ;f}rfno

&

67

nIdLk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

#

68

O{Zj/Lu+h ;fj{hlgs ;f}rfno

(

69

r}gk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

(

70

rgf}/f ;fj{hlgs ;f}rfno

!

71

s[i0fgu/
;f}rfno

72

sf]7f/k'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

!

73

sf]7Lof3f6 ahf/ ;fj{hlgs ;f}rfno

10

74

sflnsf df lj rgf}/f ;fj{hlgs ;f}rfno

1

75

u0f]z dlGb/ ;fj{hlgs ;f}rfno

$

76

uf]l8ofgf ;fj{hlgs ;f}rfno

(

77

v]ns'b d}bfg, abfnk'/;fj{hlgs ;f}rfno

%

78

v]ns'b

;f}rfno

;fd'bflos

;fd'bflos

d}bfg,

ejg

ejg

vNnfhok'/

;fj{hlgs %

;fj{hlgs %

;fj{hlgs %

79

wf]ljgk'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

*

80

xg'dfg s'6L ;fj{hlgs ;f}rfno

10

81

yf?

;+u|fxno

asf{

ef}/f

;fj{hlgs %

;f}rfno
82

z+s/k'/ ;fj{hlgs ;f}rfno

&

83

zflGtk'/ rf]s ;fj{hlgs ;f}rfno

$

िाश योजनाको कायायन्ियन तथा अनगु मन
अनुगमनको तह :
ऄनगु मनको तह यस प्रकार हुनेछ :
टोि/समुदाय स्तर: टोि दवकास सदमदत/बडघर ऄथाघत् समदु ाय अफै , संघ/संस्थाहरू जस्तै दवद्यािय,
सामदु ादयक वन, स्वास्थ्य संस्थाहरू
िडा स्तर: वडा कायाघिय/वडा सदमदत/वडा खानेपानी,सरसफाआ तथा स्वच्छता समन्त्वय सदमती
नगरपादिका स्तर: ईप प्रमख
ु को संयोजकत्वमा रहेको ऄनगु मन सदमदतिे पदन वाश योजनामा प्रस्ताव गररएका
कृ याकिापहरु संचािन, प्रभावकारी कायाघन्त्वयन तथा सचु कहरु समयमै हााँदसि गरे नगरे को सबबन्त्धमा दनयदमत
ऄनगु मन गने ब्यवस्था दमिाआने छ, सो कायघमा नगरपादिका खानेपानी , सरसफाआ तथा स्वच्छता समन्त्वय
सदमदतिे अवश्कताका अधारमा सबै सहयोग प्रदान गने बातावरण दनमाघण गररने छ ।
;+:yfut ;+/rgf,;/f]sf/jfnfx?sf] e"ldsf / lhDd]jf/L
;/f]sf/jfnfx?sf] e"ldsf / lhDd]jf/L M
qm=;
!

;/f]sf/jfnf
ljj/0f
gu/kflnsf

lgsfox?sf] e"ldsf / lhDd]jf/L
− :yfgLo :t/df vfg]kfgL,;/;kmfO tyf :jR5tf
k|j{4gdf g]t[Tj k|bfg ug]{ .
− :yfgLo ;fwg ;|f]tsf] k|efjsf/L pkof]u ug{]
u/fpg]] .
− :yfgLo ;/f]sf/jfnfx?;Fu ;dGjosf/L e"ldsf
v]Ng] .
− jfz of]hgf th'{df ug{ ;xof]u / sfof{Gjog

@

−
−
−
−

Jf8f sfof{no

−
#

gu/Kfflnsf l:yt vfg]kfgL
;/;kmfO tyf :jR5tf zfvf

−
−

−
$

gu/Kfflnsf
zfvf

l:yt

lzIff

−

%

gu/Kfflnsf l:yt :jf:Yo
zfvf

−

^

gu/Kfflnsf l:yt dlxnf
tyf jfnjflnsf zfvf

−
−
−

&

jg l8lehg sfof{no tyf
gu/ leqsf ;fd'bflos
agx?

−
−
−

*

s[lif ljsf; sfof{no s[lif
1fg s]Gb|

−

ah]6 tyf dfgj ;+;f]wg Joj:yfkg ug]{
g]t[Tj, ;dGjo / ;"rgf tyf clen]v Joj:yfg
cg'udg, lgodg / ;'k/Lj]If0f
:yfgLo :t/df vfg]kfgL,;/;kmfO tyf :jR5tf
k|j4{gdf ;dGjo tyf g]t[Tj k|bfg ug]{,
;fdflhs kl/rfngsf cleofgdf g]t[Tj, ;dGjo /
;"rgf tyf clen]v Joj:yfg
cg'udg, lgodg / ;'k/Lj]If0f
sfo{qmdsf] d'Vo ;xof]uLsf] e"ldsfdf /xL cfˆgf]
sfof{nodf pknAw cfly{s / dfgjLo ;|f]tnfO{
vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tfsf] If]qdf
kl/rfng ug]{,
vfg]kfgL cfof]hgfsf] lgdf{0f, dd{t ;'wf/ tyf
Ifdtf ljsf;df cfly{s tyf k|fljlws ;xof]u ug]{
.
ljBfnosf] cu'jfOdf ;/;kmfO tyf :jR5tf
;DaGwL cflgafgLdf kl/jt{g cleofg sfo{qmdsf]
g]t[Tj ub}{ x/]s ljBfnodf k"0f{{;/;kmfO sfo{qmd
;+rfng ug]{,
:jf:Yo, pk:jf:Yo rf}sLx?dfkm{t xftw'g] / cGo
;/;kmfO tyf :jR5tf sfo{qmdnfO{ cufl8
a9fpg],;/;kmfO tyf :jR5tf ;DaGwL
cfgLafgLdf kl/jt{g cleofg sfo{qmddf
:jo+;]jLsf, dfl;sfx?nfO{ kl/rfng ug]{,
dlxnf ;xeflutf clej[l4 ug{sf nflu
;zlQms/0fsf sfo{qmd ;+rfng ug]{,
dlxnf ;xsf/L ;+:yf tyf ;d"xx? kl/rfng ug]{,
jfnSnjx?nfO{ ;/;kmfO tyf :jR5tf ;DjGwL
sfo{df nfUg ;Ifd jgfpg]
;fd'bflos tyf lghL jg ;d"xsf] cfly{s ;|f]t /
hgzlQmnfO{ ;/;kmfO tyf :jR5tfsf] If]qdf
k|of]u ug{ d'Vo e"ldsf lgjf{x ug]{,
jg Onfsf ;]jf s]Gb|x?nfO{ ;d]t ;/;kmfO tyf
:jR5tf ;DaGwL cflgafgLdf kl/jt{g cleofgdf
nufpg] .
j[Iff/f]k0f, vfg]kfgLsf] d"n ;+/If0f tyf e"Ifo
lgoGq0f;DaGwL sfo{ ug]{
s[lif ;]jf s]Gb|x?sf] cu'jfO{df :yfgLo s[lif
;d"xnfO{ ;/;kmfO tyf :jR5tfsf] If]qdf sfd

−
−
−
−
(

e]6]g/L c:ktfn tyf kz'
lj1 s]Gb|

−
−

!)
!!

cfd;+rf/
dfWodx?,;+rf/sdL{ tyf
Gffu/Ls ;dfh
ljBfno

−
−
−
−
−
−

−
!@

ljsf; ;fem]bf/ lgsfox?

!#

pBf]u jfl0fHo ;+3

−
−
−
−
−
−

!$

cGt/fli6«o tyf /fli6«o
u}/;/sf/L ;+:yfx?

!%

gu/kflnsfl:yt u}/ ;/sf/L
;+3 ;+:yf

!^

dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf

−
−
−
−
−
−

ug{ nufpg],
h}ljs s[lif k|0ffnLnfO{ k|j4{g ug]{
esf/f] ;'wf/ sfo{qmd ;~rfng ug]{
kmf]xf]/d}nfsf] Jo:yfkg ;DaGwL sfo{df ;3fpg]
cfocfh{gsf sfo{df ;xsfo{ u/L ;/;kmfO tyf
:jR5tf k|a{4g ug
ufO{j:t' tyf kz'k+IfLx?sf] Jojl:yt kfng ug{sf]
nflu uf]7 tyf dnvfb Joj:yfkgdf d'Vo e"ldsf
v]Ng], esf/f] ;'wf/ sfo{qmd ;~rfng ug]{
kz'hGo /f]uaf6 aRg ;Sg] pkfox? af/] sfo{qmd
;+rfng ug]{,
rl/r/gsf] Joj:yf ug]{
cleofg / ;Gb]z d"ns ;fdu|Lx?sf] k|rf/k|;f/
cWoog, cjnf]sg / ;kmn syfx?sf] k|rf/k|;f/,
cg'udg k}/jL
hLjgpkof]uL 1fg, ;Lk, cEof; / ;r]tgf lj:tf/
ljBfyL{, ljBfno kl/jf/ / ;d'bfosf] ;zlQms/0f
/ ;ls|otf a[l4, cled'vLs/0f / tflnd, cj:yf
ljZn]if0f, ;r]tgfd"ns sfo{s|d ;+rfngdf
;xhLs/0f
;kmf / :jR5 ljBfno k|j4{g u/L gd"gfsf] ?kdf
k|:t't x'g]
k|fljlws tyf ljz]if1 ;]jf pknAw u/fpg],
cfly{s ;|f]t pknAw u/fpg] tyf vf]hL ug]{,
sfo{qmddf ;xhLs/0fsf] e"ldsf lgjf{x ug]{ .
;/;kmfO tyf :jR5tfsf] cleofgnfO{ ;kmn
jgfpg lghL If]qsf] kl/rfng ug]{,
:yfgLo ;|f]t / hgzlQm kl/rfng ug{ ;xof]u
ug]{,
gu/kflnsfsf ;/;kmfO tyf :jR5tf cleofgdf
;xsfo{ / ;xof]u ug]{
cfly{s ;|f]t pknAw u/fpg]
sfo{qmdsf] ;xlhs/0f ug]{
k|fljlws tyf ljz]if1 ;]jf pknAw u/fpg],
;/;kmfO tyf :jR5tf;DaGwL cflgafgLdf
kl/jt{g cleofgnfO{ ;+:yfsf] sfo{of]hgfdf /fv]/
sfof{Gjog ug]{,
;fdflhs kl/rfngsf] sfo{ ug]{,
;d'bfo :t/df vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :R5tf

!&

!*

Joj;foLx?M xf]6]n tyf
/]i6'/f Yff]s tyf v'b|f
Jofkf/L,oftfoft Joj;foL
sn sf/vfgf / d7 dlGb/
;+rfns
:yfgLo Snj / :yfgLo
;d"x, pkef]Qmf ;ldlt cflb

k|j4{gdf ;xof]u tyf ;xhLs/0f ug]{ .
− ;/;kmfO ;fdu|L pTkfbgdf ;xof]u / nufgL ug]{
− kmf]xf]/ d}nfsf] juL{s/)f / Joj:yfkg
− ;'/lIft lkpg]kfgL / zf}rfnosf] ;'ljwf, xft w'g]
:yfg / ;fdu|Lsf] Joj:yf cflbdf Wofg lbg] .
− ;r]tgfd"ns sfo{s|d ;+rfngdf ;xhLs/0f
− :yfgLo :t/sf sfo{qmddf cu'jfO ug]{

लनणायहरु :

नक्सा हरु :

चपी नभिका घरधरु ी

साझेदारी गररिका चपी

जवमन सम्म पवक्क तर बाहीरी सरं चना नभिका चपीको घरधरु ी

