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ufpFkflnsf cWoIfsf] sndaf6
 s~rg ufpFkflnsfsf] vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf :jR5tfsf] If]qdf xfnsf] cj:yf kQf nufO ufpFkflnsfdf 
;/n / pRrtd ;"rgf k|ljlwsf] ;xfotfn] ;a} 3/w'/Lx?, ;fj{hlgs :yn, ;+:yfx? / ljBfnox?sf] ef}uf]lns 
cjl:ylt -GPS_ ;lxtsf] tYofÍ ;+sngsf] k|ltkmn :j?k ljZj;gLo clg lg0f{ostf{x?sf] nflu cToGt 
pkof]uL of] s~rg ufpFkflnsf vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf :jR5tf of]hgf -jf; Knfg_ tof/ ug{ ufpFkflnsf 
;kmn ePsf] 5 . jf; Knfg tof/ ubf{sf ljleGg 5 r/0fx?af6 k|fKt tYofÍ tyf glthfx?nfO{ ljZn]if0f 
u/L tof/ ul/Psf of jf; Knfg k|ltj]bg / ufpFkflnsfsf] cd"No ;DklQsf ?kdf /xg k|To]s 3/w'/Lut, 
;fj{hlgs :ynx?, ljBfnox? / ;+:yfx?sf] jf; If]q ;DalGwt tYofÍx? cfjZostf cg';f/ ljZn]if0f u/L 
tyf sfof{Gojogsf nflu lgs} pkof]uL x'g]5g\ . j8fut ?kdf 3/w'/L tyf 6f]nx?df vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf 
:jR5tfsf] lx;fjn] s'g cj:yfdf 5g\ eGg] s'/f sfo{sIf d} a;]/ Google Earth af6 x]g{ ;lsg], 5kfO{ 
ul/Psf gS;fx?df :ki6?kdf b]lvg] / tbg';f/sf] lg0f{o / sfof{Gjog ug{ ;lsg] s'/f of] ufpFkflnsf jf; 
of]hgfsf] k|d'v ljz]iftf /x]sf] 5 / o;n] xfdL lg0f{ostf{x?nfO{ kf/bzL{ / j:t'k'/s 9+un] lg0f{o lng lgs} 
;lhnf] agfPsf] 5 .
 ;+sng ul/Psf] tYofÍ / To;af6 tof/ ul/Psf gS;fx? cGo ljsf; lgdf{0fsf] ultljlwx?sf] lg0f{o 
tyf sfof{Gjog ug{ pkof]uL x'g] b]lvPsf 5g\ . ;DejtM o:tf] k|ljlwd}qL ufpFkflnsf jf; of]hgf agfpg] 
s~rg ufpFkflnsfsf nflu yk lhDd]jf/L af]w ;d]t ePsf] 5 .
 g]kfn ;/sf/sf] ;g\ 2030 ;Dd / k|b]z ;/sf/sf] 2023 ;Ddsf] nIo cg';f/ s~rg ufpFkflnsfdf 
;a}nfO{ ;'/lIft vfg]kfgL, ;'/lIft ;/;kmfO{ tyf :jR5tfsf] nIo xfl;n ug{ of] jf; of]hgfsf] ;kmn 
sfof{Gjogsf] nflu ufpFkflnsfsf] tkm{af6 k"0f{ k|lta4tf JoQm ub{5' / ufpFkflnsf jf; of]hgf cg';f/sf] nIo 
;dod} xfl;n ug{ g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/, ljsf; ;fem]bf/ bft[ lgsfox?, ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L ;+3 
;+:yfx? / cGo ;a} ;/f]sf/jfnf kIfx?af6 cd"No ;xof]u k|fKt x'g]5 eGg] ljZjf; lnPsf] 5' . ufpFkflnsf 
PSn}sf] kxndf dfq lgwf{l/t nIo xfl;n gx'g] s'/f kSsf g} 5, t;y{ s~rg ufpFkflnsf af;L cfb/0fLo 
hg;d'bfox?, /fhg}lts bnx?, ;dfh;]jLa'l4hLlj ;a}sf] ;Nnfx ;'emfj clg ;fy / ;xof]u ldNg]5 eGg 
ck]Iff ub{5' .
 s~rg ufpFkflnsfsf] ufpFkflnsf jf; of]hgf tof/ ug{sf nflu k|ljlws ;xof]u pknAw u/fpg] 
ef}lts k"jf{wf/ ljsf; dGqfno, n'lDagL k|b]z k|lt xfdL w]/} cfef/L 5f} / wGojfb 1fkg ug{ rfxG5f} . of] jf; 
of]hgf tof/ ug{ 7"nf] of]Ubfg lbg] tYofÍ ;+snsx?, ;xsdL{ hgk|ltlglw ldqx?, j8f tx tyf ufpFkflnsf 
txsf jf; of]hgf sfo{bnsf ;b:ox?, jf; O{sfO nufot ufpF sfo{kflnsfsf] sd{rf/L ldqx? nufPt k|ToIf 
ck|ToIf ;xof]u k'of{pg'x'g] ;a}nfO{ xflb{s wGojfb 1fkg ug{ rfxG5' .
 s~rg ufpFkflnsfsf] ;a}sf nflu ;'/lIft vfg]kfgL, ;/;kmfO{ tyf :jR5tfsf] nIo xfl;n ug]{ 
cleofgdf ;a} ;/f]sf/jfnf kIfx?sf] ;fy, ;Nnfx–;'emfj / ;xof]u k|fKt x'g]5 / jf; of]hgfsf] ;kmn 
sfof{Gjog ug{ s~rg ufpFkflnsf ;kmn x'g]5 eGg] ljZjf; k|s6 ug{ rfxG5' .

wGojfbÛ
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cWofo–!
s~rg ufpFkflnsfsf] 

a:t'ut ljj/0f



1

s~rg ufpFkflnsfsf] vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf of]hgf–@)&&

 

 1 

१.१ भौगोलिक अवस्थिलि र बनोट 
कञ्चन गाउँपालिका रुपन्देही स्िल्िाको ववकासोन्मखु गाउँपालिकाहरु मध्ये एक हो। 
यसको भ-ूबनोट समिर एकै खािको छ। समिि भ-ूभाग र उववर मलििो माटोका 
कारण प्रशथि कृवि उत्पादन हनुे संभावना भएिा पलन 12 लसचाई मवहना पानीको श्रोि 
नभई आकाशे पानीको भर पनुवपने अवथिा र आि भोलि घर घडेरीका िालग िलमन 
प्िवटङ्ग  हुँदै गएकोिे उत्पादन ददन प्रलिददन घट्दै िानकुा सािसािै वािावरणीय असर 
समेि परेको छ। यहाँ मौसम अनसुारका खेिी बाहै्र मवहना गनव सवकन्छ। मखु्य बािी 
धान, गहुँ, मकै, मास, मसरुो, रहर, आिस, िोरी, मम्फुिी, आि ुआदद हनु।् आिभोलि 
व्यवसायीक रुपमा बेमौसमी िरकारी खेिी, च्याउ खेिी, पशपुािन, हाँस, कुखरुापािन 
गररदै आएको छ। उत्पाददि खाद्यन्न ििा िरकारी नस्िकैका थिानीय हाटबिारहरु, 
भैरहवा र बटुविमा बेचलबखान गररन्छ।यस स्िल्िामा उष्ण प्रदेशीय हावापानी पाइएिा 
पलन बाहै्र मवहना एकैनासको हावापानी छैन।् चैत्र मवहनादेस्ख आस्िनको सरुु सम्म गमी 
हनु्छ।आस्िन, कालिवक, मंलसर र फागनुमा यहाँको हावापानी समशीिोष्ण हनु्छ भन ेपौि 
र माघ मवहनामा लनकै िाडो हनु्छ। िेष्टको अन्त्यदेस्ख आस्िनको सरुुसम्म मनसनुी 
वायकुा कारण प्रशथि बिाव हनु ेगछव। 
नेपािको पनुसंरचना गने क्रममा थिानीय िहको गठन गदाव साववकका गाउँ ववकास सलमलिहरु 

गिेडी र रुद्रपरुिाई लमिाएर यस गाउँपालिकाको थिापना २०७३ चैत्र २७ गिे भएको हो । 
यो महत्वपूणव कञ्चन नदीको नामबाट आम िनिाको चाहना बमोस्िम साववक गिेडी र 
रुद्रपरु गा वव स संवि 2046 भन्दा पवहिे एउटै पञ्चायि भएकािे अवहिेको थिानीय 
लनकायको संरचना अनसुार पवहिेकै कुरािाई कायम गरी कञ्चन गाउँपालिका बनाइएको 
हो। 

 यो गाउँपालिका ऐलिहालसक, परुािास्त्वक, सामास्िक, वािावरणीय ििा आलिवक वहसाबिे 

परापूववकािदेस्ख नै एक महत्वपूणव ववस्श� थििको रुपमा पररस्चि हुँदै आएको छ । यस 

गाउँपालिकाका पूववमा सैनामैना नगरपालिका र गैडहवा गाउँपालिका, पस्िममा गैडहवा 
गाउँपालिका र कवपिवथि ुस्िल्िाको वाणगंगा नगरपालिका, उत्तरमा सैनामैना नगरपालिका 
ििा दस्िणमा गैडहवा गाउँपालिका रहेका छन ्। 
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१.१.१ भौगोलिक अवस्थिलि 

िेत्रफि :  58.52 बगव वकिोलमटर  

अिांशः : 83.205099 देस्ख 83.308096 

देशान्िर : २७.638319 देस्ख २७.747298 

उचाई  : समनु्द्री सिहवाट १13 लमटर देस्ख 165 लमटर  
हावापानी : उष्ण प्रदेशीय 

िापक्रम : न्यूनिम 10 लडग्री सेस्ल्सयस देस्ख अलधकिम 40 लडग्री सेस्ल्सयस 

औिि विाव : १२८५ लमलिलिटर 

नदी  : कञ्चन नदी र कोठी खोिा 
मखु्य िालि : �ा�ण, िेत्री, मगर, िारु ,मधेशी ,नेवार ,गरुुङ्ग, दलिि आदद। 
धमव   : वहन्द,ु बौद्घ, वक्रस्ियन, इथिाम आदद । 
िलमन  : समिर 

िाि  : गिेडी िाि (दानापरु िाि) 
 

१.1. .२  ऐलिहालसक  स्चनारी  ििा  नामाकरण 

चरेु पहाडबाट अनवरि रुपमा बलगरहन े कञ्चन नदीका नामबाट यस गाउँपालिका 
नामाकरण गररएको हो। प्राचीन समयदेस्ख लनरन्िर बलगरहन ेयो नदी पाल्पा स्िल्िाका 
बढुीदमार र सत्यविीबाट सरुुभइव रुपन्देही स्िल्िाको सैनामैना नगरपालिकाको साववक 
सािझण्डी गाववस र यस कञ्चन गाउँपालिकाको बीच भाग भएर उत्तरबाट दस्िण िफव  
बलग दानव नदीमा लमलसन पगु्छ। सामान्य रुपमा नदी कटानका कारणिे केही नोक्सानी 
भएिा पलन कृवि उत्पादनमा यो नदीको अत्यन्िै ठुिो महत्त्व रहेको छ । गाउँपालिकाको 
कररब बीच भाग भएर बग्ने भएकािे ववलभन्न थिानमा बाधँबाधी लसचांइव गररन्छ। नददिन्य 
श्रोि ढुङ्गा, बािवुाको माग पलन यसै नददिे परुा गरररहेको छ, यसका सािै गाउँपालिकाको 
आम्दानीको मखु्य श्रोि पलन हो।कृवि, वन ििा वािावरण, धालमवक थिि, नदी िन्यश्रोि 
आदद ववलभन्न कारणिे यस नदीको आलिवक, धालमवक, सामास्िक महत्व रहेको छ ।यो 
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महत्वपूणव कञ्चन नदीको नामबाट आम िनिाको चाहना वमोस्िम साववक गिेडी र 
रुद्रपरु गाववस संवि २०४६ भन्दा पवहिे एउटै पञ्चायि भएकािे अवहिेको थिानीय 
लनकायको संरचना अनसुार पवहिेकै कुरािाइव कायम गरी कञ्चन गाउँपालिका बनाइएको 
हो । 

कञ्चन गाउँपालिकामा पहाडी मूिका ब्रा�ण, िेत्री, मगर, कामी, दमाई, साकीका 
सािसािै रैिान ेिारु, यादव, मसुिमान िगायिका ववलभन्न बालसन्दाहरुको बसोबास छ। 
यस गाउँपालिकामा दशै, लिहार, िनैपूस्णवमा, िीि, छठ, होिी, बदु्दियन्िी, मोहरम, 
वक्रसमस, इद िगाएिका ववलभन्न चाडपवव मनाइन्छ। मठमस्न्दर, मस्थिद, ववलभन्न धालमवक 
थिि, देउसीभैिो, भिनवकव िन, कौरा, िारुनाच आदद यहाँका मौलिक साँथकृलिक चिन, 
समहुमा लमिेर बथने बानी, गचुपु्प परेका बथिी र ववलभन्न भािा गाउँपालिकाका महत्वपूणव 
र ऐलिहालसक पि हनु।् यहाँका बालसन्दाहरु अत्यन्िै लमिनसार, सोझा र ववकास प्रमेीको 
रुपमा पररस्चि छन।् पञ्चायिकािदेस्ख नै यहाँको ववकासमा िपैु व्यस्ित्वहरुको योगदान 
रहेको छ। 2016 सािदेस्ख नै ववद्याियहरुको थिापना गने, भैिभुिुा लसंचाईको सवुवधा 
िप गने, यािायाि िगायिका ववलभन्न ववकास लनमावणका कायवमा थिानीय िनिाको 
प्रत्यि योगदान रहेको छ। यस िेत्रको 2046 सािमा पररविवन पिाि रािनैलिक 
चेिनामा लनकै फड्को मारेको ववलभन्न समयमा भएका आवलधक लनवावचन र लिनको 
पररणामबाट िाहापाउन सवकन्छ। 

 

१.१.३ रािनीलिक अवस्थिलि 

प्रदेश  : िसु्म्बनी  
अञ्चि  : िसु्म्बनी  
स्िल्िा   : रुपन्देही  
लनवावचन िेत्र : संघीय लनवावचन िेत्र नं .५, रुपन्देही  
     प्रदेश सभा लनवावचन िते्र नं .५ (क  ) ,५ (ख) रुपन्देही 
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१.१.४ धराििीय अवथिा  
पूवव  : सैनामैना नगरपालिका र गैडहवा गाउँपालिका  

पस्िम  : गैडहवा गाउँपालिका र कवपिवथि ुस्िल्िाको वांणगंगा नगरपालिका 
उत्तर  : सैनामैना नगरपालिका     

दस्िण  : गैडहवा गाउँपालिका 

कायाविय 
वडा कायाविय रहेको 

थिान 
Latitudes Longitudes Elevation 

गा.पा.को कायाविय गिेडी 27.64563642 83.2745862 121 लम 

१ नं .वडा कायाविय िैसा 27.66106618 83.29074383 133 लम 

२ नं .वडा कायाविय गिेडी 27.64563642 83.2745862 121 लम 

३ नं .वडा कायाविय हरैया 27.59524152 83.24744225 118 लम 

४ नं .वडा कायाविय स्शवािय मस्न्दर 27.61623591 83.24572563 121 लम 

५ नं .वडा कायाविय भैसाही 27.64180637 83.23534012 130 लम. 

१.१.५ प्राकृलिक सम्पदा  
 सामदुावयक वन, साझेदारी वन, राविय वन, िाि ििैया, नदी नािा आदद । 

१.१.६  सांथकृलिक उत्कृ�िा 
 मठमस्न्दर, मदरसा, चचव, गमु्वा, भैरवघाट, ििुसीघाट, धमवसंथकृलि, चाडपवव 

१.१.७ ववकासका सम्भावनाहरु 

पूणव सािरिा घोिण हनु,ु थवाथ्यका सूचकहरुको अवथिा राम्रो हनु,ु कृवियोग्य िलमन 
प्रशथिै हनु ुर पशपुािनको िालग प्रशथि वनिंगि हनुिेु यस गाउँपालिकालभत्र बसोबास 
गने गाउँवासीहरुको आत्मलनभवरिा बढाउँदै िैिान सवकन्छ । खाद्यान्न ,िरकारी ,मास ु,
अण्डा ,दूधिन्य ,दाि िगायिमा यस गाउँपालिकािाई आत्मलनभवर बनाउन सवकन े
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सम्भावना प्रचरु मात्रामा छ । पूवव पस्िम रािमागवबाट कररव 7 वकिो लमटर लभत्र, 
फायरिाईन िसु्म्बनी सडक खण्ड यस गाउँपालिका वडा नं. 5, 4 र 3 हुँदै, रामापरु 
िसु्म्बनी सडकसमेि यस गाउँपालिका वडा नं. 1 हुँदै गएको र हरैया बाँसगडी सडक 
खण्डमा पिु लनमावण सम्पन्न भएको र बाटो कािोपते्र हदैु गरेको र वडा नं. 1 र 2 
िाई कृवि सडकिे समेिेको हनुािे यािायाि ििा व्यापाररक ,प्रयटकीय र आलिवक 
दृव�कोणिे यो गाउँपालिकाको ववकासका सम्भावनाहरु प्रशथिै छन ्। यािायािको 
सगुमिा ,प्रशथि खिुा थिानहरु ,िािििैयाबाट लसंचाई, कञ्चन नदद र कोठी खोिाबाट 
समेि कृवि योग्य िलमन लसचाई गनव सवकन ेभएकोिे नमनुा सहरको रुपमा ववकास गनव 
सवकने सम्भावना छ । प्रशथि िािििैया,प्राचीन ,ऐलिहालसक र पौरास्णक महत्वका 
ठाउँहरु ििा प्राकृलिक दृश्याविोकनका िेत्रहरु भएकािे पलन यस गाउँपालिकाको 
समग्र प्रयवटन गरुुयोिना ियार गरी प्रयवटकीय थििहरुको ववकास गदै िान सवकनेछ 
र प्राकृलिक थििहरुको संरिण गदै िप संरचनाहरु लनमावणबाट प्रयवटकीय आकिवकको 
मखु्य थिि बनाउन सवकन्छ । यस गाउँपालिकाको प्रशथि िलमन बनिङ्गििे 
ओगटेको हुँदा काववन सञ्चय गरी ििवाय ु पररविवन न्यूलनकरणमा गाउँपालिकाको 
महत्वपूणव भलूमका सिृना गरी काववन व्यापारबाट िप आम्दानी गनव म�ि पगु्न ेछ । 

१.२ पहुँच  

महेन्द्र रािमागवबाट कररव 7 वकिोलमटर लभत्र रहेको यस गाउँपालिकाको केन्द्र स्िल्िा 
सदरमकुाम भैरहवा कररव 56 वकिोलमटर सडक दरुीमा अवस्थिि रहेको र िसु्म्बनी 
प्रदेशको अथिाई मकुाम बटुवि कररव 27 वकिोवकटर दरुीमा अवस्थिि रहेको छ । 

1.3 गाउँपालिका खानेपानी, सरसफाइ ििा थवच्छिा योिनाको 
पषृ्टभमूी 
गाउँपालिका लभत्रको खानेपानी, सरसफाइ र थवच्छिाको अवथिा पत्ता िगाई सन ्2030 
सम्म सरुस्िि खानेपानी र सरुस्िि सरसफाइ ििा थवच्छिाको िक्ष्य हालसि गने  
उ�ेश्यिे गाउँपालिकािे खानेपानी, सरसफाइ र थवच्छिा योिना लनमावण गने लनणवय 
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गरेको हो। गाउँपालिका वास योिना बनाउनकुो मखु्य उ�ेश्य हािको खानेपानी, 
सरसफाइ र थवच्छिाको अवथिा पत्ता िगाउने, सरसफाइ र थवच्छिाको अवथिा पत्ता 
िगाउने, सवेिणबाट प्राप्त ि्याङ्कको ववश्लिेण गरी गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ 
ििा थवच्छिाको नीलि ििा प्रािलमकिाहरु िय गरी प्रभावकारी कायावन्वयनको िालग 
आवश्यकिा श्रोि साधानको यवकन गने र कायावन्वयन, अनगुमन ििा मूल्याङ्कनको 
ववलधहरु सवहि ि्याङ्कहरु संकिन ििा दथिावेि ियार गरी गाउँपालिकाको लनणवय 
प्रवक्रयािाई सहि गराउन ुहो। 

1.3.1 गाउँपालिका वास योिनाका चरणहरु 

लनमावणका मखु्य लसद्दान्िहरु थिानीय सरकारको नेितृ्व, समदुायबाट व्यवथिापन, ििबाट 
मालिहनु ेयोिना ििुवमा (Bottom to Top Planning) ववलध, पूणवरुपमा सहभालगिा र 
समावेशी प्रवक्रया, थिानीय िहमा िमिा ववकास, िनचेिना, सवुवधाथिर पवहचान ििा 
ववश्लिेण, प्रािलमक ि्याङ्कको आधारमा मात्र प्रािलमवककरण र लनणवयकिावहरुिाई सस्ििो 
र आवश्यक सचुना संकिन हनु।ु 

गाउँपालिका वास योिना पाँचवटा चरणका वक्रयाकिापहरु सम्पन्न गरी ियार गररएको 
हो।सबै चरणका वक्रयाकिापहरु गाउँपालिका, गाउँपालिका वास ईकाई र वडाहरुमा 
सम्पन्न भएका हनु र गाउँपालिकािे यो प्रलिवेदन ियार गरेको हो।त्यसपलछ अन्य कच्चा 
ि्याङ्कहरु गाउँपालिकाको सम्पलिको रुपमा सरुस्िि रास्खएको छ।मोवाइि फोनमा 
mWater Application को प्रयोगमा गाउँपालिका लभत्रका सबै घरधरुी, सावविलनक 
थिि, संथिाहरु ििा ववद्याियहरुमा ि्याङ्क संकिकहरु पररचािन गरी भौगोलिक 
अवथिा (GPS Reading) सवहिको ि्याङ्क संकिन गररएको हो। ििको स्चत्रिे 
गाउँपालिका वास योिना ियारीका चरणहरु देखाउँछ। 
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१.४ ियारीका चरण 

१.४.१ वथिसु्थिलि वववरण ढाँचा, औिार ििा कायवववलध ियारी 
ि्याङ्क सङ्किन गनव प्रयोग गररएका ववलधहरु वाथिवमा कञ्चन गाउँपालिकाको वास 
प्रोफाईि लनमावण गने क्रममा प्रािलमक र दििीयक दवैु प्रकारका स्रोि सामग्रीको प्रयोग 
गररएको छ ।यो वास योिना ियारी गाउँपालिका िहको बैठक, अलभमखुीकरण, वडा 
िहका बैठक ििा अलभमखुीकरणहरु र ि्याङ्क संकिकहरु पवहचान गरी mWater 

Application िारा सबै घरधरुी, संथिा ििा ववद्याियहरुको ि्याङ्क संकिन, वडा िहमा 
सावविलनक सूचना नक्साहरु प्रकाशन, वडाहरुका योिना ििुवमा बैठक र गाउँपालिका 
िहको योिना ििुवमा बैठक बसेर सम्पन्न गररएको हो। वडा िहमा वडा वास योिना 
कायवदिहरु, गाउँपालिका िहमा गाउँपालिका वास योिना कायवदि र ि्याङ्क 
संकिकहरुको ठूिो मेहनििे यो योिना ियार भएको हो।यो वास योिना ियारी गने 
कायवमा भौलिक पूवावधार ववकास मन्त्रािय, िसु्म्बनी प्रदेशिे आवश्यक प्राववलधक सहयोग 
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१.४ ियारीका चरण 

१.४.१ वथिसु्थिलि वववरण ढाँचा, औिार ििा कायवववलध ियारी 
ि्याङ्क सङ्किन गनव प्रयोग गररएका ववलधहरु वाथिवमा कञ्चन गाउँपालिकाको वास 
प्रोफाईि लनमावण गने क्रममा प्रािलमक र दििीयक दवैु प्रकारका स्रोि सामग्रीको प्रयोग 
गररएको छ ।यो वास योिना ियारी गाउँपालिका िहको बैठक, अलभमखुीकरण, वडा 
िहका बैठक ििा अलभमखुीकरणहरु र ि्याङ्क संकिकहरु पवहचान गरी mWater 

Application िारा सबै घरधरुी, संथिा ििा ववद्याियहरुको ि्याङ्क संकिन, वडा िहमा 
सावविलनक सूचना नक्साहरु प्रकाशन, वडाहरुका योिना ििुवमा बैठक र गाउँपालिका 
िहको योिना ििुवमा बैठक बसेर सम्पन्न गररएको हो। वडा िहमा वडा वास योिना 
कायवदिहरु, गाउँपालिका िहमा गाउँपालिका वास योिना कायवदि र ि्याङ्क 
संकिकहरुको ठूिो मेहनििे यो योिना ियार भएको हो।यो वास योिना ियारी गने 
कायवमा भौलिक पूवावधार ववकास मन्त्रािय, िसु्म्बनी प्रदेशिे आवश्यक प्राववलधक सहयोग 
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प्रदान गरेको छ।  यसमा ववशेिगरी थििगि सवेिण गने क्रममा घरधरुीमा नगई 
प्राप्त हनु नसक्न ेवववरणहरुिाई घरधरुी सवेिण mWater application  प्रयोग गररएको 
छ । त्यसपलछ प्राप्त सूचनाहरूिाई िालिकीकरण गने र ववश्लिेण गने कायव गरी यो 
वथिगुि वववरण ियार पाररएको छ । 

१.४.२ वथिसु्थिलि वववरण ियारी कायवशािा 
 यस गाउँपालिकाको वास प्रोफाईि ियारीको िालग गाउँ पालिका थिरीय खानेपानी, 
सरसफाइ ििा थवच्छिा सलमलि गठनका िालग गाउँपालिका अध्यि, गाउँपालिका 
उपाध्यि, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि, सम्पूणव वडाका वडा अध्यि, वडा सस्चव, सरुिा 
लनकायका प्रलिलनलध, खानेपानी उपभोिा सलमलिका प्रलिलनलध, थवाथ्य सरसफाइ ििा 
फोहोर मैिा व्यवथिापनमा काम गने प्रलिलनलध समेििाइव राखी कायवशािा सञ्चािन गरी 
गाउँपालिका अध्यि श्री गोकणव बहादरु िते्री ज्यूको अध्यििामा गाउँपालिका थिरीय 
खानेपानी, सरसफाइ ििा थवच्छिा सलमलिको गठन गरर उि सलमलिको  बैठकबाट 

लनणवय गरी यस गाउँपालिकाको समथि ववियवथि ुसमेवटएको प्रोफाइि ियार गनव सरुूवाि 

गररएको लियो । 

१.४.३ सहिकिाव ििा गणक छनौट अलभमखुीकरण र पररचािन 

 गाउँपालिका थिरीय सलमलिको बैठक अनसुार प्रत्येक वडाबाट कस्म्िमा 3 िना 
ि्याङ्क सङ्किकहरूिाइव छनौट गरी गाउँपालिकामा पठाए अनसुार 15 िना 
गणकहरूिाइव यस गाउँपालिकािे वास प्रोफाइि ि्याङ्क सङ्किनको िालग ियार गरेको घरधरुी 
सवेिण mWater Application   भनवको िालग 3 ददन ेअलभमखुीकरण िालिम संचािन 
गरर आ-आफ्नो वडामा ि्याङ्क संकिनको िालग पठाईएको लियो।उि ि्याङ्क 
संकिनको िालग िाँदा अनसूुची अनसुारको वववरण टोि ववकास संथिाका प्रलिलनलधहरुको 
वववरण र खानेपानी आयोिना प्रलिलनलध िगाएि समािसेवी हरुको सम्पकव मा रहेर 
िनप्रलिलनलधको रोहवरमा ि्याङ्क संकिन गररएको लियो। भन ेउि ि्याङ्किाई प्रलिददन 
गाउँपालिकाबाट सवुद्दकरण गरी आलधकाररिा प्रधान गररएको लियो। 
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१.४.४ ि्याङ्क सङ्किन 

िालिका १.१ ि्याङ्क सङ्किकको नाम िर 

लस.न. ि्याङ्क संकिकको नाम, िर वडा नं. सङ्किन गररएको सङ्खख्या 
1 लनमविा चालिसे कञ्चन वडा न १ 705 

२ भलुमका िराम ु(िापा) कञ्चन वडा न १ 551 

३ सरुि िारु कञ्चन वडा न 1 646 

४ रेन ुचौधरी कञ्चन वडा न 2 482 

५ माधव अलधकारी कञ्चन वडा न 2 418 

६ नारायण ठाकुर कञ्चन वडा न 2 289 

७ श्याम आचायव कञ्चन वडा न 3 716 

८ सशुीि सापकोटा कञ्चन वडा न 3 683 

९ सरथविी शमाव कञ्चन वडा न 3 632 

१० इन्द्र कुमारी सनुार कञ्चन वडा न 4 847 

११ पषु्पा वव.क. कञ्चन वडा न 4 632 

१२ पूिा िापा कञ्चन वडा न 4 615 

१३ लसविाि रेग्मी कञ्चन वडा न 5 166 

१४ कृष्ण कुमारी रेग्मी कञ्चन वडा न 5 828 

१५ ररि ुराना कञ्चन वडा न 5 695 

कुि िम्मा ि्याङ्क  8905 

 

१.४.५ ि्याङ्क प्रशोधन ििा ववश्लिेण र स्रोि नक्सा ियारी 
 यस गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाबाट प्राप्त भएको ि्याङ्कहरूिाइव ववश्लिेण गररएको र 

सो बाट प्राप्त ि्याङ्कहरूिाइव एकीकृि गरी Table र Chart मा प्रथििु गररएको छ ।ववलभन्न 
फमेटहरुमा टेबि र चाटवहरुिाई केिाउँदै एक एक गरेर ि्याङ्कहरुको प्रश्न उत्तर 
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मािी छिफि गदै प्रलिवेदनको रुपमा ियार पाररएको हो िनु प्रलिवेदनिे समग्र 
गाउँपालिकाको प्रारस्म्भक रुपरेखा ियार भएको छ। 

 

१.४.६ वथिसु्थिलि वववरणको मथयौदा ियारी 
 यस गाउँ  वास वथिसु्थिलि वववरण ढाँचा, सवेिण औिार ििा कायवववलध भौलिक 
पूववधार मन्त्रािय िसु्म्बनी प्रदेश बाट पठाइएको ढाँचामा mWater application बाट प्राप्त 
ि्याङ्क ववश्लिेण गररयो ।ववलभन्न खण्डमा ववभािन गरेर छुट्टाछुटै्ट प्रश्नमािी छिफि गदै 
गाउँपालिका थिरीय वास कायवदिबाट पास गरेर आवश्यक प्रश्नहरु िप गदै अस्न्िम रुप 
ददईएको हो।उि ि्याङ्किाई गणकहरुको सहायिािे घरधरुीमा पगेुर ि्याङ्किाइव ववलभन्न 

खण्डीकरण गरी  ि्याङ्क लिइयो । गाउँपालिका थिरीय वास प्रलिवेदनको मथयौदा ियारी 
गनव र प्रलिवेदनिाई अस्न्िम रुप ददन ववलभन्न चरणहरुका छिफि र बैठकहरु संचािन 
गरी यसिाई अस्न्िम रुप ददईन ेछ। 

 

१.५ िाि िालि र िनसास्ङ्खख्यक वववरण  
यहाँ राविय िनगणनाबाट प्राप्त नलििाको आधारमा िनसङ्खख्याका ववववध पिहरुको 
ववश्लिेण गररएको छ । राविय िनगणना, २०६८ अनसुार कञ्चन गाउँपालिकामा �ा�ण, 
िेत्री, मगर, गरुुङ्ग, नवेार, कामी, साकी, दमाइ िगायि पहाडी मूिका ववलभन्न िाििािी 
र रैिान े िारु, यादव, िोध, कुमी, हररिन, मसुिमान आदद िगायि िाििालिका 
सािसािै ववलभन्न धमव र संथकृलिका 7,084 घर छन ्िसमा मवहिा 18,207 र परुुि 
14,865 गरी िम्मा िनसङ्खख्या 33,072 िसमध्ये परुुि ४९.८५ प्रलिशि 
(३६,१३७ िना) र मवहिा ५०.१५ प्रलिशि (३६,३६० िना) रहेको छ। यथिै 
यहाँको लिङ्गको अनपुाि 97.2 र गररबी 19.26 रहेका छन ्। 
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िालिका १.२ वडागि घरपररवार ििा िनसङ्खख्या वववरण 

वडा 
नं 

िनगणना २०६८ अनसुार घरपररवार सवेिण २०७६ अनसुार 

घरपररवा
र 

िनसङ्खख्या 
औसि 
पररवा
र 
आका
र 

घरपररवा
र 

िनसङ्खख्या 
औसि 
पररवा
र 
आका
र 

िम्मा परुुि मवहिा िम्मा परुुि मवहिा 

१ 
2517 12423 5804 6619 4.94 

1803 91४२ 46८२ 44६० 5.1 

२ १३२४ 7४६३ 3८०७ 3६५६ 5.6 

३ 

4567 20649 9061 11588 4.52 

19९२ 
10४७
९ 

5२८६ 5१९३ 5.3 

४ 20९५ 
10६४
२ 

53३० 5३१२ 5.1 

५ 168८ 83२७ 42७६ 40५१ 4.9 

िम्म
ाा 

7084 33072 14865 18207 4.73 8905 
४६०५
३ 

२३३८
१ 

२२६७
२ 

5.2 

स्रोिः कञ्चन गाउँपालिका प्रोफाइि र घरपररवार सवेिण, २०७६ 
 

 
 

कञ्चन १ र २ कञ्चन ३, ४ र ५ जम्मा
घरपररवार 2517 4567 7084
पुरुष 5804 9061 14865
महिला 6619 11588 18207
जम्मा 12423 20649 33072
औसत पररवार आकार 4.94 4.52 4.73
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राविय िनगणना २०6८ का आधारमा
घरपररवार परुुि मवहिा िम्मा औसि पररवार आकार
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राविय िनगणना २०६८ अनसुार कञ्चन गाउँपालिकाको िाििालिकाको आधारमा 
िनसङ्खख्या वविरण िि िालिकामा उल्िेख गररए अनसुारको छ । 

िालिका १.३ िाििालिका आधारमा िनसङ्खख्या 

धमव/वडा 
कञ्चन १ र २ कञ्चन ३, ४ र ५ 

कुि िम्मा 
परुुि मवहिा िम्मा परुुि मवहिा िम्मा 

��ण 649 789 1438 2167 2786 4953 6391 

िेत्री 612 749 1361 1128 1516 2644 4005 

मगर 1311 1589 2900 3028 3975 7003 9903 

गरुुङ्ग 41 43 84 139 189 328 412 

नेवार 25 23 48 100 102 202 250 

कामी 521 606 1127 961 1302 2263 3390 

दमाई 133 167 300 304 353 657 957 

साकी 58 51 109 97 106 203 312 

दलिि अन्य 129 127 256 52 67 119 375 

मसुिवान 59 60 119 22 27 49 168 

िारु 1099 1209 2308 836 872 1708 4016 

यादव 175 164 339 11 11 22 361 

िोध 380 384 764 - - - 764 

मल्िाहा 95 91 186 - - - 186 

िराई अन्य 420 442 862 102 113 215 1077 

अन्य 97 125 222 114 169 283 505 

स्रोि  राविय िनगणना २०६८ 
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१.६ आलिवक गलिववलध र पेसा  
गाउँपालिकाको अिविन्त्र मखु्यियाः कृवि, वन, मत्थयपािन, उद्योग, पानी, लनमावण, 

िोक, खदु्रा बिार, होटि, रेथटुरेन्ट, पयवटन ििा सेवा िथिा िते्रमा लनभवर भएको देस्खन्छ 
। उपयिु हावापानी, माटोको वनोट ििा समिि भएको यस गाउँपालिका कृविको िालग 
उपयिु उववर माटो भएको िराईको िते्र भएको हुँदा गाउँपालिकामा अलधकांश घरपररवार 
प्रत्यि वा अप्रत्यि रुपमा कृवि व्यवसायमा संिग्न रहेका छन ्। गाउँपालिकाका सबै 
वडाहरुमा रणनीलिक ििा शहरी सडक सञ्जािका कारण गाउँका सबै वडा ििा 
स्िल्िालभत्रका सबै गाउँपालिका/नगरपालिकाहरूमा पहुँच सहि बनाइएको छ । 
स्िल्िाको ववकासका िालग ववलभन्न राविय ििा अन्िराविय संथिाहरू कायवरि रहन,ु 

सशुासन ििा पारदस्शविाका िालग ववलभन्न ऐन, काननु, नीलि, लनयम कायावन्वयनमा 
रहनिुगायि ववलभन्न अवसरहरू गाउँपालिकाको ववकासका सकारात्मक पिहरु रहेका 
छन ् । मीि, फलनवचर उद्योग,  च्याउ फमव, कुखरुा पािन, पश ु पािन आदद यस 
गाउँपालिकामा रहेका केही साना ििा घरेि ु उद्योग व्यवसायहरु हनु ् । यस 
गाउँपालिकाका मालनसहरु उल्िेखनीयरुपमा औद्योलगक ववकासिफव  िालगरहेका देस्खन्छ 
। यस गाउँपालिकाको अको मखु्य आलिवक आधार वैदेस्शक रोिगार रहेको देस्खन्छ । 
यद्यवप यो त्यलि सकारात्मक भन ेहोइन । 

यस गाउँपालिकाको आलिवक ििा सामास्िक ववकासमा यहाँका सहकारी संथिाको भलूमका 
महत्वपूणव रहेको छ । सहकारी संथिाहरुिे थिानीय थिरको बचििाई गाउँपालिकाबाट 
बावहर िानबाट रोकी थिानीय िते्रमा ववलभन्न आयमूिक कायवमा िगानी गरररहेका छन ्
। यस गाउँपालिकामा िम्मा 27 वटा सहकारी संथिा र 6 वटा बैंकिे आलिवक 
गलिववलध सञ्चािन गरी रहेका छन ्। 

१.७ िनसङ्खख्याको गलिशीििा र बसाइँ सराइ  

यस कञ्चन  गाउँपालिकामा २०७7 सािको असार मसान्िसम्म दिाव भएको व्यस्िगि 
घटनाको अवथिा हेदाव एक विवमा 2213 िन्म दिाव, 520 मतृ्य ुदिाव, ६83 वववाह 



15

s~rg ufpFkflnsfsf] vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf of]hgf–@)&&

 

 15 

दिाव, 33 सम्बन्ध ववच्छेद दिाव, 299 पररवार बसाइँ सरेर आएको र 91 पररवार 
बसाइँ सरेर गएको देस्खन्छ । 

१.८ भौलिक पूवावधार  
कञ्चन गाउँपालिकाको गाउँ प्रोफाइि २०७४ अनसुार यस गाउँपालिका लभत्रका सबै 
वडाहरुमा सडक सञ्जाि पगेुको छ । गाउँपालिकामा भौलिक पूवावधारको िेत्रमा मखु्य 
गरी कृवि मागव, हिुाकी िोकमागव र अन्य सहायक मागवहरु रहेका छन ्। ववद्यिुको 
पहुँच सवै वडामा कररव ९५ प्रलिशि घरमा छ भन ेसञ्चारको िते्रमा नेपाि टेलिकम र 
एनसेििे सेवा प्रदान गरर रहेका छन ्।   

१.९ गाउँपालिकामा उपिब्ध अन्य कायवयोिनाहरु र वास 
योिनाको सम्वन्ध  

 सरसफाइ सँग सम्वन्धी योिना 
 खानेपानी योिना (प्रत्येक वडामा लनमावणाधीन ििा मौिदुा योिनाहरु) 
 शौचािय लनमावणका योिनाहरू 

 नािा ििा ढि लनमावण सँग सम्वन्धी योिना 

१.१० वास िेत्रमा कायवरि ववकासका साझेदारहरु  
यस गाउँपालिकामा खानेपानी ििा सरसफाइका िेत्रमा हाि थिानीय खानेपानी उपभोिा 
सलमलि, प्रदेश सरकार ििा नेपाि सरकारको साझेदारीमा कायवक्रम संचािन रहेको छ 
। 
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२.१ कञ्चन गाउँपालिकाको खानेपानीको अवथिा 

2.1.1 गाउँपालिकामा खानेपानीका प्रािलमक स्रोिहरु  
कञ्चन गाउँपालिकाका सबै 5 वटा वडाका 8905 घरधरुीको खानपेानी सरसफाइ 

ििा थवच्छिा सवेिण गरी ि्याङ्क सङ्किन गररएको लियो । प्राप्त mWater घरधरुी 
सवेिण प्रलिवेदन अनसुार खानेपानीको मखु्य स्रोिको (बिवमा सबै भन्दा बढी प्रयोग गने 
खानेपानीको श्रोि) आधारमा वडागि वववरण िपलसि अनसुार रहेको पाईएको छ । 

िालिका २.१ खानेपानीका प्रािलमक स्रोिहरु 
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अस
रुस्ि

ि 
मूि

 

आ
का

से 
पान

ी 

संर
स्ि

ि 
महु

ान 

योि
नाक

ो ल
नि

ी 
धार

ा 

योि
नाक

ो 
सा
ववि

लनक
 धा

रा 
ट्य

बुवे
ि 

(५
० 

लम.
 भ

न्द
ा 

मा
लि)

 

ट्य
बुवे

ि 
(५

० 
लम.

 भ
न्द

ा 
कम

) कुि 
िम्मा 

१ 1 2  858 8 921 16  
२      1320 4 1324 

३ 24   181  1627 160  
४   3 955 11 800 326  
५ 5 6  396  1281   
िम्मा 30 8 3 2390 19 5949 505  

 
 

 

cWofo–@
 vfg]kfgL, ;/;kmfO 
tyf :jR5tf l:ylt



17

s~rg ufpFkflnsfsf] vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf of]hgf–@)&&

 

 16 

२.१ कञ्चन गाउँपालिकाको खानेपानीको अवथिा 

2.1.1 गाउँपालिकामा खानेपानीका प्रािलमक स्रोिहरु  
कञ्चन गाउँपालिकाका सबै 5 वटा वडाका 8905 घरधरुीको खानपेानी सरसफाइ 

ििा थवच्छिा सवेिण गरी ि्याङ्क सङ्किन गररएको लियो । प्राप्त mWater घरधरुी 
सवेिण प्रलिवेदन अनसुार खानेपानीको मखु्य स्रोिको (बिवमा सबै भन्दा बढी प्रयोग गने 
खानेपानीको श्रोि) आधारमा वडागि वववरण िपलसि अनसुार रहेको पाईएको छ । 

िालिका २.१ खानेपानीका प्रािलमक स्रोिहरु 
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2.1.2 गाउँपालिकामा खानेपानीको थिर 

संयिु रािसंघको संयिु 
अनगुमन कायवक्रम (JMP) को 
पररभािा अनसुार कञ्चन 
गाउँपालिकाका सम्पूणव 
8905 घरपररवारहरुको 
खानेपानीको सवुवधाको थिर 
ववश्लिेण गररएको छ । िथमा 8358  घरपररवार आधारभिू थिरमा रहेको पाइएको 
छ भन े505 घरपररवारहरु असरुस्िि र 41 घरपररवारहरु  सेवा नै नभएको पाइएको 
छ । 

 
िालिका नं २.२ खानेपानीको सवुवधा थिर  

वडा १ २ ३ ४ ५ िम्मा 
असरुस्िि सवुवधा 0 0 17 1 3 21 

आधारभिू सवुवधा 1113 1233 1713 794 717 5570 

सीलमि सवुवधा 0 0 1 0 1 2 

सरुस्िि सवुवधा 693 91 261 1300 967 3312 
 

 

वडा नं. १ वडा नं. २ वडा नं. ३ वडा नं. ४ वडा नं. ५ जम्मा
असुरहित 0 0 17 1 3 21

आधारभूत 1113 1233 1713 794 717 5570

सीहमत 0 0 1 0 1 2

सुरहित 693 91 261 1300 967 3312

0 0 17 1 3 21
1113 1233 1713 794 717

5570

0 0 1 0 1 2693 91 261
1300 967

3312

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

खानेपानीको सवुवधा थिर

असुरहित आधारभूत सीहमत सुरहित

खानपेानी सवेाको परिभाषा तथा सचूकहरु 
सिुक्षित तरिकाल ेव्यवस्थापन गरिएको खानपेानी (Safely Managed): 

आधािभूत खानेपानी स्रोत जनु घि परिसिक्षभत्र जक्षतवेला पक्षन उपलध 
छ ि दिसाजन्य तथा अन्य प्रमुख िासायक्षनक प्रिषूणबाट (जस्तै 
Arsenic) मुक्त छ । 
आधािभतू खानपेानी सवेा (Basic Service): सुधारिएको खानेपानीको 
स्रोत, पानी संकलन समय ३० क्षमनेटभन्िा कम लाग्ने । 
क्षसक्षमतखानपेानी सवेा (Limited Service): खानेपानीका असुिक्षित 
स्रोत ि पानी सकंलन समय ३० क्षमनेट भन्िा बदि लाग्ने । 
असिुक्षित खानपेानी सवेा (Unsafe Service/ No Service): सतही 
पानीको स्रोत 
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िालिका नं २.३ खानेपानीको थिर (ददगो ववकास िक्ष्यको आधारमा) 
खानेपानीको 
थिर 

सरुस्िि व्यवस्थिि 
सेवा 

आधारभिू सेवा सीलमि सेवा असरुस्िि 

प्रलिशि 37.19 62.55 ०.023 0.24 

2.1.3 कञ्चन गाउँपालिकामा खानेपानीको प्रािलमक श्रोिहरु 
यस भागमा प्रथििु गररएको सबै ि्याङ्कहरु कञ्चन गाउँपालिकामा सबै घरधरुीहरुमा 
गररएको सवेिणबाट संकिन गररएको प्रािलमक ि्याङ्कहरु हनु।् समग्रमा 5949 
(66.80%) घरधरुीहरुिे लडप ट्युववेिबाट खानेपानीमा पहुँच पगेुको देस्खन्छ। 2390 
घरधरुीहरुमा योिनाको लनिी धारा र 19 घरधरुीहरुमा योिनाको सावविलनक धारा 
(27.05%) िडान भएको छ। 505 घरधरुीहरुमा थयािो ट्युववेि(50 वफट भन्दा 
कम) प्रयोग भएको छ। 30 घरधरुीहरुिे असरुस्िि मूिको पानी प्रयोग गछवन।्सािै 
संरिण नगररएका असरुस्िि पानीका मूिहरु प्रयोग गने 3 घरधरुीहरु छन।् 8 
घरधरुीहरु आकासे पानी प्रयोग गरररहेका छन।् यथिा घरधरुीहरु गाउँपालिकाको समग्र 
िनसंख्याको ििुनामा 6.15 प्रलिशि रहेको छ। भन े93.85 प्रलिशि ्घरधरुीहरुिाई 
सधुाररएको खानेपानी सवुवधा पाएका घरधरुीको रुपमा लिन सवकन्छ। 

िालिका नं : २.४ मौिदुा खानेपानी प्रणािीहरुको वववरण 

घरधरुी सवेिणका आधारमा कञ्चन गाउँपालिकामा 7 वडा लनमावणालधन खानेपानी 
आयोिनाहरु रहेका छन।् िस मध्ये रुद्रपरु खानेपानी उपभोिा सलमलििे ओभर हेड 
टङ्की िारा खानेपानी वविरण गरेको छ। उि खानेपानी आयोिनािे कञ्चन गाउँपालिकाको 
५, ४ र 3 नं. वडाको केही भागिाई समेटेको छ। रािोडाँडा/ सनु्दरनगर खानेपानी 
ििा सरसफाइ संथिािे ओभर हेड टङ्की िारा खानेपानी वविरण गरेको छ। उि 
आयोिनािे कञ्चन वडा नं. १ को कररव 230 घरधरुीिाई समेटेको छ। बकुिगाड 
खानेपानी ििा सरसफाइ संथिािे पाइप प्रणािीिारा खानेपानी वविरण गरेको छ।उि 
आयोिनािे कञ्चन गाउँपालिका वडा नं. 1 र 2 को केही भागिाई समेटेको छ भन ेयो 
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आयोिना लनमावणालधन अवथिामा रहेको छ। भन ेअन्य ४ वटा आयोिनाहरु लनमावणालधन 
अवथिामा रहेका छन।् कञ्चन गाउँपालिकाको वडा नं. 1 को केही घरधरुी बाँसगडी 
खानेपानी ििा सरसफाइ उपभोिा सलमलििारा वविररि आयोिनािे समेटेको देस्खन्छ। 

2.1.4 लनमावणाधीन खानेपानी आयोिनाहरु 

कञ्चन गाउँपालिकामा ववलभन्न लनकायहरुको सहयोगमा लनमावणाधीन खानेपानी प्रणािीहरु 
िपलसिका रहेका छन । मालि खानेपानी वविरण भएको भलनएिा पलन उि आयोिनाहरु 
पूणव रुपमा सम्पन्न भएर वविरण नभई आयोिना संचािनकै क्रममा ववलभन्न माध्यमहरु 
प्रयोग गरेर खानेपानी वविरण गरेको देस्खन्छ। यसरी हदाव सबै आयोिनाहरु लनमावणकै 
क्रममा रहेका छन।् 

िालिका नं : २.५ लनमावणाधीन खानेपानी प्रणािीहरुको वववरण 

क्र 
सं 

योिनाको नाम 
िाभास्न्वि 

िेत्र 

सहयोगी 
लनकाय वड

ा नं
 

 

िाभास्न्वि 
कै. 

घर िनसङ्खख्या 

१ 

रुद्रपरु खानेपानी ििा 
सरसफँई उपभोिा 
संथिा 

वडा नं. 3, 
4 र 5  

प्रदेश 
सरकार 

4 1802 9370 

लनम
ावण
 स

म्प
न्न 

२ 

रािोडाँडा/सनु्दरनगर 
खानेपानी ििा 
सरसफाइ संथिा 

रािोडाँडा फण्ड बोडव 1 230 1137 
लनम

ावण
 स

म्प
न्न 

३ 
बकुिगाड खानेपानी 
ििा सरसफाइ संथिा 

वडा नं. 1 
र 2 

खानेपानी 
ववभाग 

प्रदेश सरकार 

1 1075 5482  

४ 
धलमनािाि खानेपानी 
ििा सरसफाइ संथिा 

वडा नं. 3 
र 4  

प्रदेश 
सरकार 

३    
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५ 
दानापरु खानेपानी ििा 
सरसफाइ संथिा 

वडा नं. 1 
प्रदेश 
सरकार 

1    

६ 

भैसाही वपपरीचापा 
खानेपानी ििा 
सरसफाइ उपभोिा 
संथिा 

वडा नं. 5 

ग्रालमण 
खानेपानी 
ििा 
सरसफाइ 

5    

७ 
मिावरदेवी खानेपानी 
ििा सरसफाइ संथिा 

वडा नं. 3 
प्रदेश 
सरकार 

3    

यसरी हेदाव कञ्चन गाउँपालिकामा लनमावणाधीन र लनमावण सम्पन्न आयोिनाहरु पूणव रुपमा 
संचािनमा आउनहेो भने समग्र गाउँपालिकाको घरधरुी सङ्खख्यािाई सरुस्िि खानेपानी 
उपिब्ध गराउन सवकने सवेिणको प्रारस्म्भक अनमुान गररएको छ। सवेिणका क्रममा 
देस्खएका कायव प्रगलि र िनसमदुायको अग्रसरिािे लनमावणाधीन आयोिनाहरु समयमा नै 
सम्पन्न हनु े कुरामा कुनै दईुमि नरहेको िर प्राववलधक कारणिे कुनै असर नगरेमा 
समयमानै सम्पन्न हनु ेकुरा आयोिनाका अध्यिहरुको भनाई रहेको छ। 
 
घरपररवार सवेिणमा पानीको प्रयावप्तिाको सवेिण गदाव सबै घरायसी प्रयोगका िालग 
पगु्छ भन्न ेघरपररवार 83.8 प्रलिशि लिए, 13.3 प्रलिशि घरपररवारिे वपउन, भान्सा 
ििा सरसफाइ गनव पगु्छ, 2.9 प्रलिशि घरपररवारिे वपउन मात्र पगु्छ भनेका लिए ।  

खानेपानी वपउन योग्य छ वक छैन भलन गररएको धारणा सवेिणमा ९5 प्रलिशि 
घरपररवारिे वपउन योग्य छ , 3.5 प्रलिशि पररवारिे वपउन योग्य छैन भन ेर 1.5 
प्रलिशि पररवारिे िाहा छैन भन ेिर 75 प्रलिशि घर पररवारिे पानी शदु्दीकरण नगरी 
प्रयोग गने गरेका छन।् िस मध्य आयोिनाबाट वविरण गररएको पानी भएकािे 
शदु्दीकरण गनव पदैन भन्न ेदेस्खयो, 15.५ प्रलिशि घरपररवारिे पानी कवहिे काँवहमात्र 
शदु्दीकरण गरेर प्रयोग गने र 14.5 प्रलिशि पररवारिे सधैं शदु्दीकरण गरेर प्रयोग गने 
गरेको बिाएका छन ् ।समग्रमा यस गाउँपालिकामा खानेपानीको शदु्दिा मापन गदाव 
असरुस्िि थिरबाट खानेपानी प्रयोग गने घरधरुी सङ्खख्या लनकै कम रहेको देस्खएको छ। 



21

s~rg ufpFkflnsfsf] vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf of]hgf–@)&&

 

 20 

५ 
दानापरु खानेपानी ििा 
सरसफाइ संथिा 

वडा नं. 1 
प्रदेश 
सरकार 

1    

६ 

भैसाही वपपरीचापा 
खानेपानी ििा 
सरसफाइ उपभोिा 
संथिा 

वडा नं. 5 

ग्रालमण 
खानेपानी 
ििा 
सरसफाइ 

5    

७ 
मिावरदेवी खानेपानी 
ििा सरसफाइ संथिा 

वडा नं. 3 
प्रदेश 
सरकार 

3    

यसरी हेदाव कञ्चन गाउँपालिकामा लनमावणाधीन र लनमावण सम्पन्न आयोिनाहरु पूणव रुपमा 
संचािनमा आउनहेो भने समग्र गाउँपालिकाको घरधरुी सङ्खख्यािाई सरुस्िि खानेपानी 
उपिब्ध गराउन सवकने सवेिणको प्रारस्म्भक अनमुान गररएको छ। सवेिणका क्रममा 
देस्खएका कायव प्रगलि र िनसमदुायको अग्रसरिािे लनमावणाधीन आयोिनाहरु समयमा नै 
सम्पन्न हनु े कुरामा कुनै दईुमि नरहेको िर प्राववलधक कारणिे कुनै असर नगरेमा 
समयमानै सम्पन्न हनु ेकुरा आयोिनाका अध्यिहरुको भनाई रहेको छ। 
 
घरपररवार सवेिणमा पानीको प्रयावप्तिाको सवेिण गदाव सबै घरायसी प्रयोगका िालग 
पगु्छ भन्न ेघरपररवार 83.8 प्रलिशि लिए, 13.3 प्रलिशि घरपररवारिे वपउन, भान्सा 
ििा सरसफाइ गनव पगु्छ, 2.9 प्रलिशि घरपररवारिे वपउन मात्र पगु्छ भनेका लिए ।  

खानेपानी वपउन योग्य छ वक छैन भलन गररएको धारणा सवेिणमा ९5 प्रलिशि 
घरपररवारिे वपउन योग्य छ , 3.5 प्रलिशि पररवारिे वपउन योग्य छैन भन ेर 1.5 
प्रलिशि पररवारिे िाहा छैन भन ेिर 75 प्रलिशि घर पररवारिे पानी शदु्दीकरण नगरी 
प्रयोग गने गरेका छन।् िस मध्य आयोिनाबाट वविरण गररएको पानी भएकािे 
शदु्दीकरण गनव पदैन भन्न ेदेस्खयो, 15.५ प्रलिशि घरपररवारिे पानी कवहिे काँवहमात्र 
शदु्दीकरण गरेर प्रयोग गने र 14.5 प्रलिशि पररवारिे सधैं शदु्दीकरण गरेर प्रयोग गने 
गरेको बिाएका छन ् ।समग्रमा यस गाउँपालिकामा खानेपानीको शदु्दिा मापन गदाव 
असरुस्िि थिरबाट खानेपानी प्रयोग गने घरधरुी सङ्खख्या लनकै कम रहेको देस्खएको छ। 
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िालिका नं : २.६ खानेपानी भरेर ल्याउने समय 

पानी भरेर ल्याउन ेसमय वडा गि घरधरुी प्रलिशि कुि िम्मा 
(िान भनव आउन) १ २ ३ ४ ५   

१५ लमनेटभन्दा बढी ३० 
लमनेटसम्म 

0.1  0.3 0.1 0.9 0.1 0.3 

३० लमनेट भन्दा बढी  0  0.1 0  0.2 0 0.1 

५ भन्दा बढी १५ लमनेटसम्म 2.7 २6.7 0.4 2.1 1.5 5.4 

५ लमनेट वा कम 49.4 72.4 92.4 50.9 75.9 67.8 

योिनाको लनिी धारा 47.7 0.5 7.1 46.0  22.6 26.4 

िम्मा 100 100 100 100 100 100 

 

 
 

वडा नं. 1 वडा नं. 2 वडा नं. 3 वडा नं. 4 वडा नं. 5 िम्मा
योिनाको लनिी धारा 47.7 0.5 7.1 46 22.6 26.4

5 लमनेट वा कम 49.4 72.4 92.4 50.9 75.9 67.8

5 देस्ख 15 लमनेट सम्म 2.7 26.7 0.4 2.1 1.5 5.4

15 देस्ख 30 लमनेट सम्म 0 0.1 0 0.2 0 0.1

30 लमनेट भन्दा बढी 0.1 0.3 0.1 0.9 0.1 0.3

47
.7

0.
5 7.

1

46

22
.6 26

.4

49
.4

72
.4

92
.4

50
.9

75
.9

67
.8

2.
7

26
.7

0.
4 2.
1

1.
5 5.
4

0 0.
1

0 0.
2

0 0.
1

0.
1 0.
3

0.
1 0.
9

0.
1 0.
3

खानेपानी ल्याउन िाग्ने समयका आधारमा वडा गि 
वववरण

योिनाको लनिी धारा 5 लमनेट वा कम 5 देस्ख 15 लमनेट सम्म
15 देस्ख 30 लमनेट सम्म 30 लमनेट भन्दा बढी
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2.1.5 कञ्चन गाउँपालिकामा खानेपानीको समग्र अवथिा 
कञ्चन गाउँपालिकामा समग्र खानेपानीको हािको अवथिा कथिो रहेको छ? घरधरुी 
सवेिण 2076 का आधारमा रहेको छ। 

खानेपानी स्िवनको अपररहायव ित्व हो। पानी सधै उपिब्ध हनु सक्छ भन्न े छैन। 
विाविको पानी संकिन प्रणािीको टङ्की वा घैटोमा पानी छ भन ेयो धेरै सवुवधािनक 
हनुसक्छ िर यो बिव भरी उपिब्ध नहनु सक्छ। कुनै पानीका मूिहरुको हकमा पलन 
यही कुरा िाग ुहनुसक्छ, िनु सखु्खा समयमा सकु्छन।्कञ्चन गाउँपालिकामा ६६30 
(74.5%) घरधरुीिे बिव भरी पयावप्त मात्रामा पानी उपिब्ध हनु ेप्रािलमक खानेपानीका 
श्रोिहरुबाट पानीको सवुवधा पाइरहेको देस्खन्छ।11 मवहना भन्दा बढी 12 मवहना 
भन्दा कम सवुवधा उपिब्ध गने घरधरुी 723 (8.1%), 10 मवहना भन्दा बढी 11 
मवहना भन्दा कम सवुवधा उपिब्ध गने घरधरुी 477 (5.4%) र 10 मवहना भन्दा 
कम सवुवधा उपिब्ध गने घरधरुी 1075(12.1%) रहेको देस्खन्छ। 
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2.1.5 कञ्चन गाउँपालिकामा खानेपानीको समग्र अवथिा 
कञ्चन गाउँपालिकामा समग्र खानेपानीको हािको अवथिा कथिो रहेको छ? घरधरुी 
सवेिण 2076 का आधारमा रहेको छ। 

खानेपानी स्िवनको अपररहायव ित्व हो। पानी सधै उपिब्ध हनु सक्छ भन्न े छैन। 
विाविको पानी संकिन प्रणािीको टङ्की वा घैटोमा पानी छ भन ेयो धेरै सवुवधािनक 
हनुसक्छ िर यो बिव भरी उपिब्ध नहनु सक्छ। कुनै पानीका मूिहरुको हकमा पलन 
यही कुरा िाग ुहनुसक्छ, िनु सखु्खा समयमा सकु्छन।्कञ्चन गाउँपालिकामा ६६30 
(74.5%) घरधरुीिे बिव भरी पयावप्त मात्रामा पानी उपिब्ध हनु ेप्रािलमक खानेपानीका 
श्रोिहरुबाट पानीको सवुवधा पाइरहेको देस्खन्छ।11 मवहना भन्दा बढी 12 मवहना 
भन्दा कम सवुवधा उपिब्ध गने घरधरुी 723 (8.1%), 10 मवहना भन्दा बढी 11 
मवहना भन्दा कम सवुवधा उपिब्ध गने घरधरुी 477 (5.4%) र 10 मवहना भन्दा 
कम सवुवधा उपिब्ध गने घरधरुी 1075(12.1%) रहेको देस्खन्छ। 
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वववरणर/वडा वडा नं. 1 वडा नं. 2 वडा नं. 3 वडा नं. 4 वडा नं. 5 िम्मा 

12 मवहना 
 

1119 1147 776 2000 1588 6630 

11 देस्ख 12 
मवहना  

413 130 6 91 83 723 

10 देस्ख 11 
मवहना 

240 33 193 4 7 477 

10 मवहना भन्दा 
कम 

34 14 1017 0 10 1075 

 
 

 
 

यसरी हदाव पानीको उपिब्धिा वडागि रुपमा फरक फरक रहेको थप� रुपमा देख्न 
सवकन्छ िथिै वडा नं. ४ मा १२ मवहना पानीको उपिब्धिा हनुे प्रलिशि 95.46 
रहेको छ भने वडा नं ५ मा 94.07 प्रलिशि रहेको छ वडा नं. ३ मा भने १० मवहना 

वडा नं. १ वडा नं. २ वडा नं. ३ वडा नं. ४ वडा नं. ५ जम्मा
१२ महिना १११९ ११४७ ७७६ २००० १५८८ ६६३०
११ देखि १२ महिना ४१३ १३० ६ ९१ ८३ ७२३
१० देखि ११ महिना २४० ३३ १९३ ४ ७ ४७७
१० महिना भन्दा कम ३४ १४ १०१७ 0 १० १०७५

०

१०००

२०००

३०००

४०००

५०००

६०००

७०००

वडागि रुपमा खानपेानी को उपिब्धिा वववरण

१२ महिना ११ देखि १२ महिना १० देखि ११ महिना १० महिना भन्दा कम



25

s~rg ufpFkflnsfsf] vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf of]hgf–@)&&

 

 24 

भन्दा कम पानीको उपिब्धिा हनुे घरधरुीको प्रलिशि (51.05%) बढी रहेको देस्खन्छ 
वडा नं. 1 र 2 भन े१२ मवहना पानीको उपिब्धिा हनुे घरधरुी संख्या बढी रहेको 
छ। 

2.1.6 संथिागि( शैस्िक संथिा र थवाथ्य संथिा) हरुमा खानेपानी सवुवधा 
घरधरुी सवेिण 2076 का अनसुार कञ्चन गाउँपालिकामा  रहेका िम्मा ७७ वटा 
संथिागि ि्याङ्क मध्ये सामदुावयक, संथिागि ििा बाि  स्शिा केन्द्र, ववद्याियहरु ििा 
किेिहरु िम्मा 33 वटा रहेका छन।्िसमा खानेपानी उपिब्धिा अनसुार धेरै िसो 
ववद्याियहरुमा लडप ट्युवेि रहेको देस्खएको छ। ववद्याियमा वफल्टरहरु न्यनु्न मात्रमा 
रहेिा पलन उि पानीिाई वफल्टरको प्रयोग गरेर शदु्दीकरण गरी प्रयोग गरेको देस्खएन। 
अलधकांश ववद्याियहरुमा पानी शदु्दीकरणको कुनै पलन प्रवक्रया नअपनाई लसधैँ प्रयोग गने 
गरेको पाइयो ।  

सम्पूणव शैस्िक संथिाहरुको खानेपानी सवुवधा को अवथिा, स्रोिहरु र अन्य ववथििृ 
ि्याङ्कहरु अनसूुची ९.३ मा प्रथििु गररएको छ।  
 

थवाथ्य संथिाहरुमा खानेपानी सवुवधा  

कञ्चन गाँउपालिकामा भएका सम्पूणव थवाथ्य संथिाहरुमा ट्युबवेिको पानी उपिब्धिा 
छ भन े पानीको शदु्दीकरणको अवथिा सामान्य रहेको छ। एउटा थवाथ्य संथिामा 
खानेपानी उपभोिा सलमलििारा वविरण गररएको खानेपानी प्रयोग गररएको छ। 
 

संथिागि कायावियहरुमा खानेपानी सवुवधा 
कञ्चन गाउँपालिकामा रहेका ४१ वटा संघ संथिा ििा  गैर सरकारी कायावियहरुको 
खानेपानीको अवथिा अध्ययन गदाव सबै कायावियहरुमा ट्युबवेिको पानी प्रयोग गने 
गरेको पाइएको छ ।कलिपय संघ संथिाहरुमा खानेपानीको उपिब्धिा नरहेको पाइएको 
छ। खानेपानी शदु्दीकरणको िालग वफल्टरको प्रयोग गरेको देस्खएको छ। 
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२.२ सरसफाइ ििा थवच्छिाको अवथिा  

2.2.1 घरायसी सरसफाइ ििा थवच्छिाको अवथिा 
यस भागमा प्रथििु गररएका सबै ि्याङ्कहरु कञ्चन गाउँपालिकामा सबै घरधरुीहरुमा 
गररएको सवेिणबाट संकिन गररएका प्रािलमक ि्याङ्कहरु हनु।् रुपन्देही स्िल्िा खलु्िा 
ददसा मिु भैसकेकोिे कञ्चन गाउँपालिका पलन खलु्िा ददशा मिु िेत्र घोविि 
गाउँपालिका हो। यस कारण सैद्दास्न्िक रुपमा शि प्रलिशि िनसङ्खख्यामा सरसफाइको 
पहुँच हनुपुछव िर अझै ठ्या�ै िेथिो अवथिामा भएको ििका प्रमाणहरुका आधारमा भन्न 
सवकदैन। 
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कञ्चन गाउँपालिकाका कुि 8905 घरधरुीमा घरपररवार सवेिण गररएको लियो । 
सवेिण गररएको ि्याङ्क अनसुार कञ्चन गाउँपालिकामा हािसम्म पलन कररव 191 
(2.1 प्रलिशि) घरपररवार शौचािय वववहन रहेको देस्खन्छ र 8420 (94.55 
प्रलिशि) घरपररवारको पक्कै ी शौचािय , 73 (0.8 प्रलिशि) कस्च्च शौचािय, 211 
(2.4 प्रलिशि) िलमन सम्म पक्कै ी िर बावहरी संरचना नभएका रहेका छन ्। गि 
२०७६ असोि 13 गिेका ददनमा राििाई नै खिुा ददसामिु राि घोिणा गरी सकेको 
अवथिामा पलन कञ्चन गाउँपालिका िदारुकिाका साि खिुा ददसामिुको अवथिामा पगु्न ु
अपररहायव भएको छ ।  

सो घरपररवार सवेिणको ि्याङ्क अनसुार घरायसी चपीको अवथिा िपलसिको देस्खएको 
छ ।  

िालिका २.९ घरधरुी सवेिणमा वडागि शौचाियको वववरण 

शौचाियको व्यवथिा 
वडा न 

िम्मा 
१ २ ३ ४ ५ 

आफ्नै एक खाल्डे ढि 
िोलडएको पक्कै ी चपी 
(िेदो प्रशोधन 
नगररएको) 

39 40 243 384 218 924 

आफ्नै एक खाल्डे 
पक्कै ी चपी (िेदो 
प्रशोधन नगररएको ) 

681 126 902 398 809 2916 

आफ्नै दइु खाल्डे पक्कै ी 
चपी 

445 594 377 18 31 1465 

आफ्नै सेप्टीक टंकी 
िोलडएको पक्कै ी चपी  
(िेदो प्रशोधन 
नगररएको) 

322 154 330 1068 484 2358 

कच्ची चपी 22 22 5 12 12 73 



28

s~rg ufpFkflnsfsf] vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf of]hgf–@)&&

 

 27 

शौचाियको व्यवथिा 
वडा न 

िम्मा 
१ २ ३ ४ ५ 

गोवर ग्याँस िलडि 
शौचािय 

124 80 100 24 21 349 

चपी नभएको 43 62 27 9 50 191 

िलमनसम्म पक्कै ी िर 
बावहरी संरचना 
नभएको 

39 107 0 57 5 211 

पक्कै ी शौचािय (अन्य 
घरसंग साझेदारी) 

91 138 5 125 58 417 

िम्मा 1807 1324 1992 2095 1688 8905 

  प्रलिशि 20.3 14.9 22.4 23.5 19.0 १००.०० 

 
घरवररपररको सरसफाइको अवथिा सवेिणमा घरायसी शैचाियको प्रयोग र 

उपिब्धिामा 1815 (20.4 प्रलिशि) घरहरुमात्र सरुस्िि सवुवधा रहेका छन ्, 6198 
(69.6 प्रलिशि) घरहरु आधारभिू सवुवधामा रहेका छन,् 628 (7.1 प्रलिशि) घरहरु 
सीलमि सवुवधामा रहेका छन,् 73 (0.8 प्रलिशि) घरहरु असरुस्िि सवुवधा उपभोग 
गरररहेका छन ्भने 191 (2.1 प्रलिशि) घरहरु सवुवधा वववहन अवथिामा रहेका छन ्
। कररब 6० प्रलिशि घरधरुीमा शौचािय वररपरर हाि धनु े सवुवधा छैन भने 4० 
प्रलिशि थिानमा मात्र साबनु सवहिको हाि धनुे सवुवधा छ ।   

 

1815

6198

628

73 191

सुरहित सुहवधा आधारभूत सुहवधा हसहमत सुहवधा असुरहित सुहवधा सुहवधा हवहिन
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यसरी हदाव वडागि रुपमा चपी नभएका घरधरुीहरु, िलमन सम्म पक्कै ी िर बावहरी संरचना 
नभएको र अथिायी चपी भएका घरधरुीहरुको संस्िप्त वववरण िि देखाइएको छ। यहाँ 
475 ( 5.33 प्रलिशि) घरधरुीहरुिाई प्रािलमकिामा राख्नपुने देस्खएको छ। यी घरधरुी 
मध्ये 211 घरधरुीहरुिे िलमन सम्म पक्कै ी िर बावहरी संरचना लनमावण नगररएको 
देस्खएको छ। 

  
 
घरवररपररको सरसफाइको अवथिा सवेिणमा कररव 37.44 प्रलिशि घरहरुमा मात्र  
सफा रहेका, 20.52 प्रलिशि घरहरु फोहोर र बाँकी 42.04 प्रलिशि घरहरु मध्यम 
अवथिामा रहेका छन।् कररव 55 प्रलिशि घरधरुीमा शौचािय वररपरर हाि धनुे सवुवधा 
छैन भने 45 प्रलिशि घरधरुीहरुमा साबनु सवहिको हािधनुे सवुवधा रहेको देस्खएको 
छ। 

 

वडा नं. १ वडा नं. २ वडा नं. ३ वडा नं. ४ वडा नं. ५ जम्मा
जहमनसम्म पक्की तर बाहिरर

संरचना नभएको 39 107 0 57 5 211

क�ी चपी 22 22 5 12 12 73
चपी नभएको 43 62 27 9 50 191

39

107

0

57

5

211

22 22
5 12 12

73
43

62
27

9

50

191

0

50

100

150

200

250

वडागि रुपमा शैचािय प्रयोगको रुपमा ध्यान ददनपुने घरधरुीहरु

जहमनसम्म पक्की तर बाहिरर संरचना नभएको क�ी चपी चपी नभएको

३७.४४

४२.०४

२०.५२

सरसफाइको अवस्था

सफा हिकै फोिोर
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घरबाट लनथकेको िरि फोहोर कररव 28.८४ 
प्रलिशि घर पररवारिे करेसाबारीमा, कररव 
40.३२ प्रलिशििे खिुा ठाउँ, १०.४६ िहाँ 
पायो त्यही २०.३८ प्रलिशििे ढि वा सेस्प्ट 
टवङ्कमा बगाउन े गरेका छन ् । ठोस फोहोर 
व्यवथिापनको अवथिा झनै कहािी िाग्दो नै 
छ, कररब 100 प्रलिशि घरपररवारको फोहोर 
व्यवथिापन थवयमिे नै गने गरेको पाइयो । 
घरपररवारमा कररब १६ प्रलिशि घरपररवारिे 
कुवहन े र नकुवहने फोहोर अिग -अिग गने 
गरेका र कररब ८४ प्रलिशि घरपररवारिे 
कुवहन े र नकुवहन े फोहोर अिग-अिग गने 
गरेका छैनन ्।  

 
िालिका नं २.१० सरसफाइको थिर (ददगो ववकास िक्ष्यको आधारमा) 

२८.८४

४०.३२

१०.४६

२०.३८

तरल फोिोरको व्यवस्थापन

करेसाबारी िुल्ला िााँउ जिााँ पायो त्यिी ढल वा सेहि टहि

JMP अनसुाि सिसफाइको परिभाषा 
 सुिक्षितरुपले व्यवक्षस्थत सिसफाई 

दिगो क्षवकास लक्ष्यले सुिक्षित रूपले व्यवक्षस्थत 
सिसफाइलाई सुधारिएका सुक्षवधाहरूको प्रयोग जुन अन्य 
परिवािसँग साझेिािी गरिएको छैन ि जहाँ फोहिलाई 
उत्पक्षतस्थानम,ै वा सुिक्षित रुपल े फोहोि फाल्न े स्थानमा 
िुवानी गिी व्यबस्थापन गरिएको रुपमा परिभाक्षषत गिेको 
छ । नेपालको सन्िभभमा यो सामान्यतया डबल (क्षपट 
शौचालयहरूमामात्र सम्भव हुन्छ जहाँ एउटा क्षपट भरिएको 
खण्डमा अको प्रयोग गरिन्छ ि क्षपटमा कम्पोष्ट हुि ैगछभ जसल े
गिाभ  भरिएको क्षपट कच्चा रुपमानै फोहि क्षनकालिे खाली गनुभ 
पिैन । सवेिण गिाभ प्रायोग गरिएका अन्य परिभाषाहरु 
क्षनम्नानुसाि छन ्

 आधािभुत BASIC:  पक्की शौचालय भएको ति अरु घिसँग 
साझेिािी नगरिएको एकल सेक्षटटक टैंक भएका 
शौचालयहरु० 

 सीक्षमत LIMITED पक्की शौचालय भएको ति अरु घिसँग 
पक्षन साझेिािी गरिएको 

 नसुधारिएको UNIMPROVED:  कच्ची शौचालयहरु 
भएको 

 खुल्ला दिशा (शौचालय नभएको) 
स्रोत JMP, https://washdata।org/monitoring/sanitation) 
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कञ्चन गाउँपालिकामा सरसफाइ सेवाहरु ददगो ववकास िक्ष्य (एसडीिी) का पररभािाहरु 
प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गररएको लियो । व्यवस्थिि सरसफाइमा  गोवरग्यांस िलडि र 
डबि वपट भएका शौचाियहरु छन ्सेस्प्टक टङ्की भएका शौचाियहरुिाई आधारभिू 
सरसफाइ र कच्ची चपीहरुिाइ नसधुाररएको सवुवधामा रास्खएको छ ।  पररभािाका 
िालग सँगैको बक्स हेनुवहोस ।  

बञ्चन गाउँपालिका प्रत्येक घरका आफ्नै थिायी शौचाियका सन्दभवमा पलन अब खाडि 
भररयो भन ेके गने? भन्न ेबारे पलन सोच्न ेसमय आइसकेको छ, िर एउटा मात्र खाडि 
भएको शौचाियमा खाडिमा भएको फोहोर कम्पो� हनु पाएको हुँदैन त्यसैिे यो भररएमा 
खािी गनव गाह्रो हनु्छ । त्यसैिे पूणव सरसफाइ कायवक्रममा दईु खाल्डे चपीिाई प्रववद्दन 
गने पलन एिेण्डा हनुपुछव, िसिे गदाव सबै घर पररवारिाई अको खाल्डो कहा ँखन्न ेभनेर 
सोच्न प्रोत्सावहि गरोस ्। 

कञ्चन गाउँपालिकाका केहीीँ घरहरुमा वैज्ञालनक ढिलनकासको व्यवथिा भएको र फोहोर 
व्यवथिापनका िालग ल्याण्डवफि साइट ििा ढि लनकासको प्रवन्ध रहेको पाइयो । 
व्यवस्थिि सरसफाइ अन्िवगि गोवरग्यांस िलडि र डबि वपट भएका शौचाियहरु छन ्
सेस्प्ट टवङ्क भएका शौचाियहरुिाई आधारभिू सरसफाइ र कच्ची चपीहरुिाई 
नसधुाररएको सवुवधामा रास्खएको छ ।  पररभािाका िालग सँगैको बक्स हेनुवहोस । 
  

खलु्िा ददसा मिु घोिणा गनुव नै पूणव सरसफाइका िालग प्रवेश ववन्द ुहो। बक्स हेनुवहोस- 
पूणव सरसफाइ मागवदशवन 2073 को अनसुार पूणव सरसफाइका सचुकहरु। िब सबै 
सचुकहरु परुा गरी ठीक छ भनी प्रमास्णि भएमा पूणव सरसफाइ उन्मखु िते्र घोिणा 
गनव सवकन्छ। िबकी लनिो स्थटकर पाएको घरधरुी पूणव सरसफाइको अलभयानमा सहभागी 
भएको िनाउँछ भने, हररयो स्थटकर प्राप्त घरधरुीिे सबै सचुक परुा गरेको हनु्छ। स्थटकर 
छैन भने यी घरधरुीहरु पूणव सरसफाइको कुनै पलन कायवक्रममा समावेश नभएको 
िनाउँछ। 

कञ्चन गाउँपालिका ि्याङ्क संकिन 2076 िाई आधार मानेर हेदाव पूणव सरसफाइको 
अवथिािाई हेदाव 8816 (99 प्रलिशि) घरधरुीसँग स्थटकर छैन भन्नुको अिव िी 
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घरधरुीहरु पूणव सरसफाइ अलभयानमा समावेश छैनन ् िसमा 89 (1 प्रलिशि ) 
घरधरुीमात्र पूणव सरसफाइ घोिणा भएका छन।् सबैिे सधै लनयलमि रुपमा शौचाियको 
प्रयोग गनुव र सरुस्िि बानी व्यवहार अपनाउन ुनै पूणव सरसफाइका िालग आधार हो। 
त्यसैिे यसमा सधै ध्यान ददन ुपछव। 
 

 

पूणव सरसफाई? 

क.पाचँ मखु्य सरसफाई ििा थवच्छिा र व्यवहारहरु 

 चपीको प्रयोग 

 िोस्खमपूणव अवथिामा साबनु वा सफागने सामाग्री र पानीिे हािधनुे अवथिा 
 घरायसी िहमा सरुस्िि रुपमा पानीको प्रयोग र शदु्दीकरण (िथिै घरायसी 

िहमा पानी शदु्दीकरणका ववलधहरुको प्रयोग) 

 व्यस्िगि सरसफाई गनव (लनयलमि नङ काट्ने, नहुाउने, कपडा धनुे, दैलनक 
रुपमा कपाि कोने, दाँि माझने आदद) 

 घर लभत्र र घर बावहर र ठोस ििा िरि फोहोर मैिा व्यवथिापन 

ख. घरायसी सरसफाई 

 सबै घरधरुीहरुमा चपी हनुपुने र हािधनुे सवुवधा उपिब्ध हनुपुने िथिै साबनु 
भाडासफा गने प्िेटपमव आदद 

 चपीमा ब्रस, सफा गने सामाग्री आदद 

 पानी र खानेकुरा छोपेर राख्न े

 घरका कोठाहरु, आगन र घर वररपररको लनयलमि सरसफाई 

 गोठको उस्चि व्यवथिापन भएको 
 फोहोर पानी संकिन खाडि छोवपएको हनुपुने 

 सरुस्िि खानेपानीको सवुवधामा पहुँच भएको हनुपुने 

 ठोस फोहोर मैिा व्यवथिापनको िालग फोहोर संकिन ििा व्यवथिापनको 
िालग भाँडो ििा खाडिहनुपुने र  

 सधुाररएको चिुो वा बायोग्यास हनुपने (ऐस्च्छक) 
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2.2.2 संथिागि सरसफाइ सवुवधा 
ि्याङ्क संकिन मापन गदाव यो सवेिणमा लनम्न बमोस्िम ददगो ववकासका िक्ष्यको 
सूचकहरु प्रयोग गररएको छ। 

 आधारभिूः पयावप्त पक्कै ी चपीको सवुवधा, मवहिा परुुि छुटै्ट भएको र प्रयोग गनव 
सवकने। 

 लसलमिः पयावप्त पक्कै ी चपीको सवुवधा नभएको, मवहिा परुुिका िालग छुटै्ट कोठा 
छैन ्वा सवेिणको समयमा प्रयोग योग्य छैन। 

 सवुवधा छैनः चपी छैन वा कच्चा चपी। 

संथिागि वववरण ७७ वटाको समग्र सरसफाइको अवथिा देखाउँछ। लभन्न सूचकहरुको 
अवथिा बराबरी रुपमा सबै सूचकहरुमा बाँलडएको छ। सबै संथिामा शौचाियको सवुवधा 
छ, िथमा 68 संथिामा सधुाररएको चपी, 1 संथिामा कच्ची चपी/खाल्डे चपी र 8 
संथिामा चपी नभएको वववरण देस्खन्छ समग्रमा 25.7 प्रलिशि संथिा आधारभिू सवुवधा 
र 74.3 प्रलिशि संथिा सीलमि सवुवधा छ भन्न ेअवथिा देस्खन्छ। यहाँ सीलमि सवुवधा 
भन्नािे, त्यहाँ पक्कै ी चपीको सवुवधा भएको िर मवहिा परुुिका िालग छुटै्ट कोठा छैन वा 
सभेिणको समयमा प्रयोग योग्य नरहेको अवथिामा लियो भन्न ेबझुाउँछ।छ। अको 

99

1

पूणव सरसफाईको अवथिा प्रलिशि

सबै सरसफाईको सूचक पुरा नभएको सबै सरसफाईको सूचक पुरा भएको
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2.2.2 संथिागि सरसफाइ सवुवधा 
ि्याङ्क संकिन मापन गदाव यो सवेिणमा लनम्न बमोस्िम ददगो ववकासका िक्ष्यको 
सूचकहरु प्रयोग गररएको छ। 

 आधारभिूः पयावप्त पक्कै ी चपीको सवुवधा, मवहिा परुुि छुटै्ट भएको र प्रयोग गनव 
सवकने। 

 लसलमिः पयावप्त पक्कै ी चपीको सवुवधा नभएको, मवहिा परुुिका िालग छुटै्ट कोठा 
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संथिागि वववरण ७७ वटाको समग्र सरसफाइको अवथिा देखाउँछ। लभन्न सूचकहरुको 
अवथिा बराबरी रुपमा सबै सूचकहरुमा बाँलडएको छ। सबै संथिामा शौचाियको सवुवधा 
छ, िथमा 68 संथिामा सधुाररएको चपी, 1 संथिामा कच्ची चपी/खाल्डे चपी र 8 
संथिामा चपी नभएको वववरण देस्खन्छ समग्रमा 25.7 प्रलिशि संथिा आधारभिू सवुवधा 
र 74.3 प्रलिशि संथिा सीलमि सवुवधा छ भन्न ेअवथिा देस्खन्छ। यहाँ सीलमि सवुवधा 
भन्नािे, त्यहाँ पक्कै ी चपीको सवुवधा भएको िर मवहिा परुुिका िालग छुटै्ट कोठा छैन वा 
सभेिणको समयमा प्रयोग योग्य नरहेको अवथिामा लियो भन्न ेबझुाउँछ।छ। अको 

99

1

पूणव सरसफाईको अवथिा प्रलिशि

सबै सरसफाईको सूचक पुरा नभएको सबै सरसफाईको सूचक पुरा भएको
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शब्दमा भन्दा त्यहाँ अध्ययन गने, काम गने वा भ्रमण गने व्यस्िहरुिे सधै शौचािय 
प्रयोग नगनव लन सक्छन ्भन्ने अवथिा देस्खन्छ।सरसफाइ सवुवधा कायम राख्न संथिागि 
शौचािय व्यवथिापन सलमलि र समूहहरुको महत्वपूणव भलूमका हनु्छ, िथिै केही 
शौचाियहरु ममवि संभार नहुँदा सीलमि सलुबधा लभत्र पनव गए। थवाथ्य संथिाहरुमा 
ववरामीिे मात्र प्रयोग गनव छुटै्ट शौचािय हनुपुछव, थवाथ्यकमी, ववरामी िगाएि अन्य 
सबैिे एउटै शौचािय प्रयोग गने भएकािे सीलमि सेवामा पनव गएका हनु।् 

 

संथिागि वववरण हेदाव ववद्यािय/सावविलनक चपीमा पानीको उपिब्धिाहरु हेदाव 75.3 
प्रलिशि संथिाहरुमा सधैभरी हनुे(सभेको समयमा पलन भएको) भन्न ेवववरण देस्खएको छ 
भन े24.7 प्रलिशि संथिाहरुमा हनु्छ(िर सधै होइन) भन्न ेदेस्खएको छ। 

  

74.3

25.7

हवद्यालय वा साववजहनक चपीको सुहवधा स्तर

आधारभूत सुहबधा सीहमत सुहबधा

75.3

24.7

ववद्यािय/सावविलनक चपीमा पानीको उपिब्धिा वववरण

सधैभरी हुने(सभेको समयमा पहन भएको) हुन्छ (तर सधै िोइन)
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2.2.3 शैस्िक संथिाहरुमा सरसफाइ ििा थवच्छिाको अवथिा 
 कञ्चन गाउँपालिकामा रहेका सम्पूणव सामदुावयक ििा संथिागि शैस्िक 
संथिाहरुको सरसफाइ ििा थवच्छिाको अवथििाई मूल्याङ्कनगदाव  शौचाियहरुमा 
पानीको उपिब्धिा, पयावप्तिा, सावनुपानी र हािधनु े सवुवधा, मवहनावारी थवच्छिा 
व्यवथिापन, ठोस ििा िरि फोहोर व्यवथिापनआदद सूचक राखेर ि्याङ्क लिइएको 
लियो ।  

 
 

कञ्चन गाउँपालिकामा रहेका सम्पूणव ववद्याियहरु मध्ये 47.3 प्रलिशि हािधनु ेसवुवधा 
भएको र सभेको समयमा पानी ििा साबनु उपिब्ध भएको, 27.0 प्रलिशि हािधनुे 
सवुवधा भएको र सभेको समयमा पानी उपिब्ध भएको िर साबनु उपिब्ध नभएको र 
25.7 प्रलिशि हािधनुे सवुवधा नभएको वा पानी उपिब्ध नभएको ि्याङ्क सवेिणबाट 
देस्खएको छ।  

47.3

27

25.7

शौहिक संस्थािरुमा स्वच्चताको सुहवधा

िातधुने सुहवधा भएको र सभेको समयमा पानी तथा साबुन उपलब्ध भएको

िातधुने सुहवधा भएको र सभेको समयमा पानी उपलब्ध भएको तर साबुन उपलब्ध
नभएको
िातधुने सुहवधा नभएको वा पानी उपलब्ध नभएको
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२.२.४ थवाथ्य संथिाहरुमा सरसफाइ ििा थवच्छिा अवथिा 
कञ्चन गाउँपालिकामा भएका थवाथ्य संथिाहरुमा शौचािय रहेको पाईयो । थवाथ्य 
संथिाहरुमा सरसफाइ र थवच्छिाको अवथिा राम्रो देस्खयो । एउटा थवाथ्य संथिाको 
शौचाियमा बािमैत्री सवुवधा, अपाङ्गमैत्री सवुवधा र मवहनावारी व्यवथिापनको सवुवधा 
(शौचाियमा ढकन सवहिको डथटलबन) रहेको पाइयो भने अको थवाथ्य संथिा भाडामा 
रहेकोिे सबै सवुवधा नरहेको पाईएको छ। यद्दवप सबै थवाथ्य संथिाहरुमा ठोस फोहोर 
सङ्किनका िालग प्िाव�क व्याग र डथटलबन रहेका छन ्र िी फोहोर व्यवथिापनका 
िालग, ५ वटामा िैववक प्रवक्रयाबाट ववशेि खाडिमा गाढने  र ५ वटामा फाहोर ववसिवन 
केन्द्रमा व्यवथिापन गने गरेको पाईयो । 

समग्र सावविलनक संथिाहरुको फोहोर मैिा व्यवथिापनको अवथिािाई केिाउदा 10.8 
प्रलिशि संथिाहरुिे 3 प्रकारमा बगीकरण गरी फोहोर संकिन गने व्यवथिा (कुवहने, 
नकुवहने, पनुःप्रयोग हनु)े, 70.3 प्रलिशि संथिाहरुमा 2 प्रकारमा बगीकरण गरी फोहोर 
संकिन गने व्यवथिा (कुवहने र नकुवहने), 9.5 प्रलिशि संथिाहरुमा बगीकरण नगरी 
फोहोर संकिन गने व्यवथिा रहेको देस्खएको छ भने 9.5 प्रलिशिमा संथिाहरुमा 
फोहोर संकिन गने व्यवथिा नभएको प्रारस्म्भक ि्याङ्किे देखाएको छ। 
 

0 10 20 30 40 50 60 70

महिनावारी भएको बेलामा चपी प्रयोग गनव पाइने

सेनेटरी प्याड हवसजवन गनव डस्ट हवन भएको

सेनेटरी प्याड इखिहनटर(जलाउने) मा हबसजवन हुने

माहथका कुनै पहन छैन

शौहिक संस्थािरुमा महिनावारी स्वच्चता व्यवस्थापन
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2.2.5 महामारीको प्रकोप  

कञ्चन गाउँपालिकाका अनसुार ववगि ५ विवमा पानीिन्य रोगको महामारीको प्रकोप 
नदेस्खएको । 

२.३ खानेपानी गणुथिर अवथिा  

यस कञ्चन गाउँपालिका लभत्रको खानेपानीको अवथिािाई हेदा त्यलि सन्िोििनक पाईएन 
। प्राय घरघरुीमा लडप ट्युववेिबाट पानी वपउनेको सङ्खख्या धेरै देस्खयो िर त्यस पानीको 
गणुथिर ििा आसेलनकको अवथिा िाँच गररएको छैन । लडप/थयािो ट्यवुवेि लनमावण 
गदाव पािना गनुवपने पूणव मापदण्ड पूरा गररएको छैन। पालिकालभत्र केही मात्रामा घरधरुीिे 
असरुस्िि थिरको खानेपानी प्रयोग गरेको पाईएको छ भन ेकलिपय घरधरुीहरुिे अन्य 
घर संग साझेदाररमा खानेपानी प्रयोग गरेको देस्खएको छ। 

10.8

70.3

9.5

9.5

सावविलनक संथिाहरुको फोहोर व्यवथिापन सवुवधा

3 प्रकारमा बगीकरण गरी फोहोर संकिन गने व्यवथिा (कुवहन,े नकुवहन,े 
पनुःप्रयोग हनुे)
2 प्रकारमा बगीकरण गरी फोहोर संकिन गने व्यवथिा (कुवहन ेर नकुवहन)े

बगीकरण नगरी फोहोर संकिन गने व्यवथिा

फोहोर संकिन गने व्यवथिा नभएको
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२.४ ववपद िोस्खम ििा ििवाय ुपररविवन असर थिानीय 

अनकूुिनका प्रयासहरु  
यस गाउँपालिकाको पाश्र्वस्चत्र २०७४ अनसुार ववपद िोस्खमको अवथिा ववश्लिेण गदाव 
प्रमखु िोस्खमको रुपमा भकूम्प, बाढी, आगिागी, महामारी, शीििहर, मौसमी सखु्खा, वकट 
आिङ्क, चट्यागं प्रमखु रुपमा आएका लिए । खानेपानी, सरसफाइ र थवच्छिाका िेत्रमा 
त्यथिा ववपदहरुिे गम्भीर असर पने गरेका छन ्। यससम्बन्धी वववरणिाई देहायको 
िालिकामा प्रथििु गररएको छ । 
  

िालिका २.११ गाउँपालिकामा हनु सक्ने सम्भाववि प्रकोपको वववरण 

क्र.स. संभाववि प्रकोप ववद्यमान अवथिा समय 

१ भकूम्प भकूस्म्पय िोस्खमका दृव�िे नेपाि वविको 
११ औ ं थिानमा रहेको र गाउँपालिकामा 
भकूम्प प्रलिरोधात्मक भवन कमै मात्रामा 
भएको, भवन आचारसंवहि पूणवरुपमा िाग ु
नभएको, 

िनुसकैु 
समयमा 

२ बाढी पालिकामा ववशेििः साना ठूिा नदी र 
खोिाहरु बग्न ेगरेको र विावयाममा नदी ििा 
खोिाहरुिे आसपासका भभुागहरु विेनी िोरै 
सङ्खख्यामा पररवार प्रभाववि भैरहेका छन ्।  

िेष्ट/असोि 

३ आगिागी पालिकाको धेरै िसो भभूाग घनावथिी रहेका 
र अलि ववपन्न समदुायका घरहरु सचेिना 
अभाव, अग्नी लनयन्त्रण यन्त्रको अभाव, घरको 
बनोट हावाहरुी चल्न ुर बच्चाहरुिे आगोबाल्न े
वथिहुरु खेिाउँदा आगिागीका घटना बढी 
हनु ेगरेको , 

चैत्र/िेष्ट 
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क्र.स. संभाववि प्रकोप ववद्यमान अवथिा समय 

४ महामारी बाढी पिाि पूणव प्रकोपको रुपमा झाडापखािा 
िगायिका पानी िन्य रोगहरु बढने गरेको, 
स्रोि साधन अभाव र िनचेिना कमी, अनकूुि 
िमिाको अभाव, 

ववपद् पलछ 

५ बडव फ्ि ु अव्यवस्थिि कुखरुा पािन, िनुसकैु 
समयमा 

६ शीििहर स्चसोको मात्रा बढ्दै गएको समयमा ववपन्न 
वथिी बढी प्रभाववि, 

पिु/माघ 

7 मौसमी सखु्खा पानी नपरेमा नहरको लसंचाई नपगेुकका 
भागहरु, 

असार/भदौ 

8 वकट आिङ्क ििवाय ु पररविवन, बढी वविदीको प्रयोगका 
कारण िाभकारी चरा, वकराहरु िोप, 

खेिी मौसम 

9 चट्याङ्ग अलसना बढी िसो बिावयाम र पानी परेको समयमा, िनुसकैु 
समयमा 

समग्र िराइ िेत्रमा िथिै यस िेत्रमा पलन ििवाय ुपररविवनको असरहरु देस्खन िािेको 
बिाइन्छ । प्रमखु रुपमा खानेपानीको प्रमखु स्रोिको रुपमा रहेको भलूमगि स्रोिको 
पानीको सिह घटेको र अलिववृ� अनाववृ�को कारणिे बावढका सािै खडेरी िथिा 
समथयाहरु क्रमश बढेका छन ्। ििवाय ुअनकूुिनका िालग योिनाबद्द िवरबाट कुनै 
पलन कायवक्रमको सरुुवाि भएको पाइएको छैन । 

२.५ योिना कायावन्वयनमा िनिाको चासो र योगदानका िालग 
ित्परिा 
यस गाउँपालिकाका िनिामा खानेपानी, सरसफाइ र थवच्छिाका सम्वन्धमा बढेको चासो 
झन थिानीय सरकारको बहािी पिाि चासोसँगै अपेिा पलन झनै बढेको छ । अव 
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सानो लिनो िगानी र िनपररचािनको िालग खासै समथया नरहेकोिे समदुायमा खानेपानी, 
सरसफाइ ििा थवच्छिा अलभयानिाई पररणाममखुी बनाउन िदारूकिाका साि िालग 
परेको  देस्खन्छ । 

२.६ पूणव सरसफाइ उन्मखु अवथिा िफव को समग्र अवथिा  

यस गाउँपालिकामा खिुाददसामिु घोिणा पिािपूणव सरसफाइको ददशामा अगाडी बढेको 
छ र गाउँपालिका थिरीय खानेपानी सरसफाइ ििा थवच्छिा समन्वय सलमलि सवकय 
बनेको छ ।गाउँपालिका र थिानीय टोि सधुार सलमलिको सवक्रयिामा गाउँपालिकाका 
सबै वडाहरुमा सरसफाइको कायवक्रम अगाडी बवढ रहेको छ । समग्रमा पूणव सरसफाइको 
अवथिा िि िालिकामा प्रथििु गररएको छ ।  

िालिका २.१२ पूणव सरसफाइका सूचक र ववद्यमान अवथिा 

िालिका २.१२ पूणव सरसफाइ उन्मखु अवथिा िफव को समग्र अवथिा 
क्र 
स 

पूणव सरसफाइका सूचकहरु ववद्यमान अवथिा कै 

१ योिना ििुवमा ििा व्यवथिापन 

 समन्वय सलमलि सवकय भएको, 
 वास प्िान ियार भएको, 
 िमिा ववकासका िालग 
िालिमहरु सञ्चािन गररएको, 

 गाउँपालिका थिरीय वास समन्वय 
सलमलि गठन भएको, 

 वास योिना ियारीको क्रममा रहेको, 
 िमिा ववकासका िालग खानेपानी र 

सरसफाइ सम्बन्धी िालिमहरु भएका, 

 

२ चपीको समसु्चि प्रयोगको 
अवथिा 

 प्रत्येक घरधरुी, संघ संथिा र 
आवश्यकिा अनसुार 
सावविलनक थिानहरुमा चपी 
लनमावण भइ प्रयोग भएको, 

 ७४.८६ प्रलिशि घरधरुीमा, ९६.३८ 
प्रलिशि ववद्याियहरुमा, १०० प्रलिशि 
थवाथ्य संथिाहरुमा, ९८ प्रलिशि 
सावविलनक र १०० प्रलिशि 
कायावियहरुमा चपी प्रयोग भइ रहेको, 

 ७२.३६ प्रलिशि घरधरुी, मा ९६.३८ 
प्रलिशि ववद्याियहरुमा, १०० प्रलिशि 
शौचािय भएका थवाथ्य संथिामा र 
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क्र 
स 

पूणव सरसफाइका सूचकहरु ववद्यमान अवथिा कै 

 साबनु पानीको सवुवधा 
सवहिको सरुस्िि र सफा चपी 
रहेको, 

 खिुा ठाउँमा ददसा नभेवटएको, 
 संघ सथिा र सावविलनक 
शौचाियहरु प्रयोगकिावमैत्री 
भएको, 

९८ प्रलिशि सावविलनक शौचाियहरुमा 
हािधनुे सवुवधा छ । 

 शौचािय भएका ववद्याियहरु मध्ये 
१०० प्रलिशि िैवङ्गकमैत्री र ८७.९५ 
प्रलिशि अपाङ्गमैत्री, थवाथ्य 
संथिाहरुमध्ये १०० प्रलिशि 
िैवङ्गकमैत्री र ७८ प्रलिशि अपाङ्गमैत्री 
र सावविलनक शौचाियहरु १०० 
प्रलिशि िैवङ्गकमैत्री र २१ प्रलिशि 
अपाङ्गमैत्री शौचाियहरु रहेका छन ्। 

३ व्यस्िगि सरसफाइ 

 प्रत्येक घरिे उपयिु 
थिानमा साबनु पानी सवहिको 
हािधनुे थिान बनाएको, 

 घर, ववद्यािय, थवाथ्य संथिा, 
कायावियहरुमा साबनु पानीिे 
हाि धनु ेसवुवधा 

 घर, ववद्यािय, थवाथ्य संथिा, 
कायावियहरुमा साबनु पानीिे 
हाि धनु,े मवहनावारी 
व्यवथिापन िगायिका 
व्यस्िगि सरसफाइ सम्बन्धी 
ज्ञान र अभ्यास भएको, 

 व्यस्िगि सरसफाइमा ध्यान 
परु् याएको, 

 ७८.१३ प्रलिशि घरधरुीमा साबनुपानी 
सवहिको हाि धनु ेसवुवधा छ । 

 ९८.४३ प्रलिशि ववद्यािय, ९९ प्रलिशि 
थवाथ्य संथिामा साबनु सवहिको हाि 
धनुे सवुवधा छ । 

 

४ सरुस्िि पानीमा पहुचँ ििा प्रयोग  खानेपानी योिनाहरुका mWater Inventory 
प्रलिवेदन अनसुार कररब १६.७८ 
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क्र 
स 

पूणव सरसफाइका सूचकहरु ववद्यमान अवथिा कै 

 आधारभिू थिरकोपानीमा 
सबैको पहुंच भएको, 

 खानेपानी प्रणािीबाट सरुस्िि 
खानेपानी नभएको अवथिामा 
घरायसी, ववद्यािय, संघ 
संथिामा पानीको 
शदु्दीकरणका कुनै एक 
ववलधको प्रयोग गरेर मात्र 
पानी वपउन ेगरेका, 

 घरेि ु पानी शदु्दीकरणका 
आवश्यक सामाग्रीहरु 
थिानीय बिारमा उपिब्ध 
भएको, 

प्रलिशि घरहरुमा मात्र पाइप 
प्रणािीको खानेपानीमा पहुँच पगेुको छ 
। 

 खानेपानीको शदु्दीकरण गने सम्वन्धमा 
घरायसी िहमा ४ प्रलिशि घरधरुीिे 
संधै शदु्दीकरण गने गरेका, २०.५८ 
प्रलिशि घरधरुीिे कवहिेकांही गने 
गरेका छन ्। 

 खानेपानीको शदु्दीकरण गने सम्वन्धमा 
ववद्याियमा िहमा ४.३१ प्रलिशि 
ववद्याियहरुिे शदु्दीकरण गने गरेका, 
९५.६९ प्रलिशि ववद्याियहरुिे कवहिे 
पलन गने गरेका छैनन । 

 खानेपानीको शदु्दीकरणका सम्वन्धमा 
थवाथ्य संथिाहरुको  िहमा २३.६९ 
प्रलिशि थवाथ्य संथिाहरुिे 
कवहिेकांही गने गरेका छन ्भन ेबांकी 
७६.३१ प्रलिशि थवाथ्य संथिाहरुिे 
गने गरेका छैनन ्। 

५ थवच्छ र सरुस्िि खानाको 
प्रयोग 

 घरको भान्सा, होटि ििा 
रे�ुराहरु सफा रहेको र वासी 
ििा सडेगिेको खाना नखान े
र नबेच्ने, 

 यी सूचकहरुमा वास योिना प्रवक्रयाका 
क्रममा सूचना नलिइएको, 
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क्र 
स 

पूणव सरसफाइका सूचकहरु ववद्यमान अवथिा कै 

 खाना पकाउन े र खाने भाँडा 
सफा हनुकुा सािै खानेकुरा र 
वपउन ेपानी छोपेर राखेको, 

 फिफूि ििा खानकुेराहरु 
राम्रो सँग सफा गरेर एवं 
पकाएर, ििाएर खान ेखवुाउन े
गरेको, 

 सरुस्िि खानाको िालगकायवदि 
गठन गरी कस्म्िमा चौमालसक 
रुपमा अनगुमन हनुे गरेको, 

६ घरायसी एवं संथिागि 
सरसफाइ 

 घर, ववद्यािय, संघ संथिालभत्र 
ििा बावहर सफा रहेको,, 

 ववद्यािय, संघ-संथिा ििा 
सावविलनक शौचाियहरुमा 
मवहनावारीमा प्रयोग गररएका 
सेनटेरी प्याड वा अन्य 
साधनहरुको सफाइ एवं 
ववसिवन गने वैज्ञालनक व्यवथिा 
भएको, 

 घर, आंगन एवं ववद्यािय, संघ 
संथिाबाट लनथकन ेफोहोरिाई 
कुवहन ेर नकुवहनेमा वगीकरण 
गरी िी फोहोरको समसु्चि 
व्यवथिापन गरेको, 

 घरायसी िहमा कररब १६ प्रलिशि 
घरपररवारिे कुवहन ेर नकुवहन ेफोहोर 
छुट्टयाउने गरेका छन ् र फोहोर 
व्यवथिापनका िालग वैज्ञालनक व्यवथिा 
छैन । 

 घर, आंगन एवं ववद्यािय, संघ संथिाबाट 
लनथकन े फोहोरपानीको सरुस्िि 
लनथकासनको व्यवथिापन हनु सकेको 
छैन । 

 अथपिाि, उद्योग, किकारखानाबाट 
लनथकेको फोहोरको सरुस्िि सङ्किन, 

लनथकासन ििा ववसिवन सोही संथिािे 
गने गरेका छैनन ्। 

 गोठ सधुारका कायवक्रम परम्परागि 
िवरिे नै गने गरेका छन ्। 
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क्र 
स 

पूणव सरसफाइका सूचकहरु ववद्यमान अवथिा कै 

 खाना पकाउन े र खाने भाँडा 
सफा हनुकुा सािै खानेकुरा र 
वपउन ेपानी छोपेर राखेको, 

 फिफूि ििा खानकुेराहरु 
राम्रो सँग सफा गरेर एवं 
पकाएर, ििाएर खान ेखवुाउन े
गरेको, 

 सरुस्िि खानाको िालगकायवदि 
गठन गरी कस्म्िमा चौमालसक 
रुपमा अनगुमन हनुे गरेको, 

६ घरायसी एवं संथिागि 
सरसफाइ 

 घर, ववद्यािय, संघ संथिालभत्र 
ििा बावहर सफा रहेको,, 

 ववद्यािय, संघ-संथिा ििा 
सावविलनक शौचाियहरुमा 
मवहनावारीमा प्रयोग गररएका 
सेनटेरी प्याड वा अन्य 
साधनहरुको सफाइ एवं 
ववसिवन गने वैज्ञालनक व्यवथिा 
भएको, 

 घर, आंगन एवं ववद्यािय, संघ 
संथिाबाट लनथकन ेफोहोरिाई 
कुवहन ेर नकुवहनेमा वगीकरण 
गरी िी फोहोरको समसु्चि 
व्यवथिापन गरेको, 

 घरायसी िहमा कररब १६ प्रलिशि 
घरपररवारिे कुवहन ेर नकुवहन ेफोहोर 
छुट्टयाउने गरेका छन ् र फोहोर 
व्यवथिापनका िालग वैज्ञालनक व्यवथिा 
छैन । 

 घर, आंगन एवं ववद्यािय, संघ संथिाबाट 
लनथकन े फोहोरपानीको सरुस्िि 
लनथकासनको व्यवथिापन हनु सकेको 
छैन । 

 अथपिाि, उद्योग, किकारखानाबाट 
लनथकेको फोहोरको सरुस्िि सङ्किन, 

लनथकासन ििा ववसिवन सोही संथिािे 
गने गरेका छैनन ्। 

 गोठ सधुारका कायवक्रम परम्परागि 
िवरिे नै गने गरेका छन ्। 
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क्र 
स 

पूणव सरसफाइका सूचकहरु ववद्यमान अवथिा कै 

 घर, आगँन एवं ववद्यािय, संघ 
संथिाबाट लनथकन े
फोहोरपानीको सरुस्िि 
लनष्कासन भएको, 

 अथपिाि, उद्योग, 

किकारखानाबाट लनथकेको 
फोहोरको सरुस्िि सङ्किन, 

लनथकासन ििा ववसिवन सोही 
संथिािे गने गरेको, 

 उपयिु िररकािे पशपंुस्िको 
गोठ ििा खोर र मिमूत्र 
व्यवथिापन गने गरेको, 

 भान्सा कोठामा हावा 
ओहोरदोहोर हनु े उस्चि 
व्यवथिा ििा धवुारवहि 
चलु्होको प्रयोग भएको, 

७ वािावरणीय सरसफाइ 

 गाउँ टोि, नगर एवं चौिारा 
आदद सावविलनक थिानहरुको 
सरसफाइको िालग सरसफाइ 
सलमलि गठन भएको,, 

 घरायसी ििा संथिागि िहमा 
ठोस ििा िरि फोहोर 
व्यवथिापनको आवश्यकिा 
अनसुार उपयिु प्रववलधको 
भएको, 

 ठोस ििा िरि फोहोर व्यवथिापनको 
वैज्ञालनक ढि लनकास ििा ल्याण्डवफि 
साइटको लनमावण गररएको छ । 
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क्र 
स 

पूणव सरसफाइका सूचकहरु ववद्यमान अवथिा कै 

 मानव मिमूत्रको 
व्यवथिापनका हकमा 
व्यवस्थिि सेस्प्ट ट्याङ्कीमा 
िोलडएको, पक्कै ी वाटरशीि चपी 
िगायि अन्य उपयिु 
प्रववलधको प्रयोग भएको, 

 नगर वा नगरोन्मखु िेत्रमा 
ठोस फोहोरमैिा 
व्यवथिापनका िालग सेनटेरी 
ल्याण्डवफि साइटको पवहचान 
गरी लनमावणको योिना ििुवमा 
भएको, 

 व्यवस्थिि ढि प्रणािी (मानव 
मतु्रीय फोहोर व्यवथिापन वा 
वैज्ञालनक फोहोरपानी प्रशोधन 
प्रणािी योिना ििुवमा भएको, 
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३.१ खानेपानी योिनाहरुको पवहचान ििा योिना  

3.1.1 नयाँ खानेपानी योिनाहरु 
नया ँखानेपानीहरु लनमावण गदाव एक घर एक धाराको नीलि अविम्वन गररनकुा सािै 
भलूमगि पानीको स्रोि भएकोिे ओभरहेड टवङ्कको अिावा पानी शदु्दीकरणका िालग 
आवश्यक संरचनाहरु पलन लनमावण गररन ेकायवक्रम रास्खएको छ । नयाँ योिना लनमावणका 
िालग सववप्रिम लनमावणाधीन योिनाहरुको सम्पन्न गने कुरािाई प्रािलमकिामा राखेर 
समन्वय गररन ेछ ।  

नया ँखानेपानी योिनाहरु पवहचान गदाव वडाथिरीय योिना ििुवमा गोष्टीबाट प्राप्त खानेपानी 
योिनाहरुको सूचीिाई पालिका थिरको गोष्टीमा प्रथििु गरी पाररि गने र प्रािलमकिा 
िोक्न े प्रवकया माफव ि गररयो । गाउँपालिका थिरीय गोष्टीबाट प्रथिाववि खानेपानी 
योिनाहरुको सूची यस प्रकार रहेको छ । कञ्चन गाउँपालिकामा लनमावणाधीन खानेपानी 
आयोिनाहरुिाई समयमा सम्पन्न गनव सक्ने हो भने मात्र पलन सरुस्िि खानेपानी उपिब्ध 
गराउन सक्ने गाउँपालिका थिरीय वास ि्याङ्कमा देस्खन्छ। 

िलिका नं . ३.१: लनमावणाधीन नया ँयोिनाहरु 

क्र 
स 

वक्रयाकिाप र योिना 

वड
ा नं

 

बाह्म सहयोग 
योिनाको 
वकलसम 

कैवफयि. 

1 
बकुिगाड खानेपानी 
ििा सरसफाइ संथिा 

वडा नं. 
1 र 2 

खानेपानी ववभाग 

प्रदेश सरकार 

ओभर हेड 
टङ्की 

ओभर हेड टङ्की 
लनमावण हुँदै 

2 
धलमनािाि खानेपानी 
ििा सरसफाइ संथिा 

वडा नं. 
3 र 4  

प्रदेश सरकार 
ओभर हेड 
टङ्की 

 

3 
दानापरु खानेपानी ििा 
सरसफाइ संथिा 

वडा नं. 
1 

प्रदेश सरकार ओभर हेड 
टङ्की 

 

4 

भैसाही वपपरीचापा 
खानेपानी ििा सरसफाइ 
उपभोिा संथिा 

वडा नं. 
5 

ग्रालमण खानेपानी 
ििा सरसफाइ 

ओभर हेड 
टङ्की  
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क्र 
स 

वक्रयाकिाप र योिना 

वड
ा नं

 

बाह्म सहयोग 
योिनाको 
वकलसम 

कैवफयि. 

5 
मिावरदेवी खानेपानी 
ििा सरसफाइ संथिा 

वडा नं. 
3 

प्रदेश सरकार ओभर हेड 
टङ्की 

 

3.1.2 लनमावणाधीन खानेपानी योिनाहरुको ममवि सम्भार, सचुारुपन र 
ददगोपन  

कञ्चन गाउँपालिकामा लनमावणाधीन सम्पूणव खानेपानी योिनाहरुको ददगोपन र 
सचुारुपनिाई कायम राख्न अनगुमन, मूल्याङ्कन ििा िमिा ववकासका कायवक्रमहरु 
सञ्चािन गररनेछ ।लनमावणाधीन योिनाहरु लनधावररि समयमा सम्पन्न गनव पहि र योिना 
बद्द रुपमा कायवक्रमहरु सञ्चािन गररन ेछ। 

3.1.3 खानेपानी सरुिा योिना, गणुथिर पवहचान ििा गणुथिर सलुनस्िििा  
समदुायिे प्रयोग गरररहेका सम्पूणव खानेपानी प्रणािी, लनमावणाधीन र प्रथिाववि खानेपानी 
योिनाहरुमा खानेपानी सरुिा योिना िागू गररने छ । सरुिा योिना कायावन्वयनका 
िालग अलि आवश्यक खानेपानी गणुथिर परीिणका िालग गाउँपालिकाका केही प्राववलधक 
कमवचारीहरुिाई पानी गणुथिर परीिण िालिममा सहभागी गराएर गाउँपालिकामा 
खानेपानी गणुथिर परीिणको व्यवथिा लमिाइने छ । पानी परीिण पिाि पानीको 
गणुथिर कायम गनव ववलभन्न कायवक्रमहरु सञ्चािनका सािै आवश्यक खानेपानी 
योिनाहरुमा पानी शदु्दीकरण कायवक्रम समेि कायावन्वयन गररन ेछ । 

३.२ सरसफाइ योिनाहरुको पवहचान ििा योिना  

3.2.1 घरायसी शौचािय लनमावण ििा थिरोन्नलि  
घरायसी शौचाियहरु लनमावण ििा थिरोन्नलिका िालग अनगुमन सलमलि बनाएर शौचािय 
नभएका घरहरुिाई लनस्िि समय ददएर  शौचािय बनाउन प्रोत्सावहि गररन ेछ र चपी 
नबनाउने घरहरुिाई रणनीलिमा उल्िेख भए बमोस्िम कारवाहीको प्रवक्रया अगालड 
बढाइने छ ।घरको आलिवक अवथिा अलि कमिोर भएको र शौचािय लनमावण गनव 
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नसक्ने घरपररवारिाई गाउँपालिकािे समदुायको िागििाई मध्यनिर गदै बाह्म सामाग्री 
खररदका िालग अनदुान कायवक्रम संचािन गने योिना लनमावण गररएको छ । 

  

िालिका नं ३.२ नया ँलनमावण ििा थिरोन्नलि गररने शौचाियहरुको  वववरण 

क्र 
स 

शौचािय 
नभएका घर 

कच्ची  
सामान्य शौचािय सधुार 
(अन्य घरसंग साझेदारी) 

िम्मा 
सङ्खख्या 

१  191 73 417 3542 
 

 

 

3.2.2 संथिागि शौचािय (ववद्यािय, थवाथ्य संथिा, सावविलनक थिि) 
लनमावण ििा थिरोन्नलि  

सावविलनक ििा संथिागि शौचािय लनमावण, सञ्चािन ििा ममविका िालग सम्बस्न्धि 
संथिाहरुिाई स्िम्मेवार बनाइन ेछ । धेरै िथिो थिानमा शौचाियहरु भएको ििा 
सञ्चािनको अवथिा खराव रहेको र संरचनाहरु बाि मैत्री, अपाङ्ग मैत्री ििा मवहिा मैत्री 

191

73
417

नया ँलनमावण ििा थिरोन्नलि गररन ेशौचाियहरुको  वववरण

शौचािय नभएका घर कच्ची चपी सामान्य शौचािय सधुार (अन्य घरसंग साझेदारी)
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नभएको अवथिामा ममवि सम्भार ििा थिरोन्नलिका अिवा सावविलनक शौचाियहरुको 
हकमा भने ममवि सम्भारको सलुनस्िििा पलछ मात्र लनमावण गररन ेछ । 

िालिका नं ३.३ संथिागि शौचािय नया ँलनमावण ििा ममवि वववरण 

क्र 
स 

वकयाकिाप र योिना 
अनमुालनि 
िागि 

कैवफय
ि 

क
) 

सावविलनक शौचािय      

१ 
नया ँसावविलनक शौचािय लनमावण िम्मा ४ वटा प्रलि 
शौचािय १५,००,००० 

६०,००,०००।
- 

  

ख) ववद्यािय सरसफाइ (सामदुावयक)     

१ 
ववद्यािय शौचािय ममवि र सवुवधा िप (19 वटा 
ववद्यािय) 

19,००,०००।
- 

  

ग) थवाथ्य संथिा सरसफाइ     

१ सम्पूणव सरकारी थवाथ्य संथिा शौचािय ममवि १,००,०००।   

घ)  सावविलनक संथिा सरसफाइ     

 १ सरकारी कायाविय शौचािय ममवि सवुवधा िप ५,००,०००।   

  िम्मा 85,००,०००।   

3.2.3 व्यवस्थिि ठोस फोहोर व्यवथिापन योिना 
ठोस फोहोर व्यवथिापनका सम्बन्धमा गाउँपालिकामा ित्कािका िालग केही कायवक्रमहरु 
मात्र प्रथिाव गररए पलन ठोस फोहोर व्यवथिापनका िालग लछमेकी सैनामैना 
नगरपालिकासँग समन्वय गरेर व्यवस्थिि ल्याण्डवफि साइट लनमावण गनव प्रथिाव गररएको 
छ । हािको िालग शहरीकरणको प्रवकयामा रहेका थिानका समदुायबाट लनथकन े
फोहोरहरुिाई व्यवथिापनका िालग व्यवस्थिि ल्याण्डवफि र फोहोर ढुवानीको व्यवथिा 
गनवका िालग गाउँपालिकािे योिना बनाउने छ भने अन्य समदुायहरुमा भने थवयम 
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समदुायिे नै फोहोरको वगीकरण गरी कम्पो� बनाउन,े पनु प्रयोग गने र घर घरमा 
फोहोर खाडि बनाइ व्यवस्थिि गनव अलभयानका रुपमा थिानीय संघ संथिा ििा आमा 
समूहहरुिाई अगवुाई गनव िगाइन ेछ । गाउँपालिका थिरीय वास समन्वय सलमलिको 
लसफाररसमा सफा र थवच्छ टोिहरुिाई गाउँपालिकाबाट वाविवक रुपमा परुथकृि गने 
कायवक्रम पलन रास्खनछे।  

3.2.4 व्यवस्थिि ढि व्यवथिापन योिना 
कञ्चन गाउँपालिकामा आगामी ५ विव लभत्र करीव 20 प्रलिशि समदुायिाई ढि 
लनकासको सवुवधा उपिब्ध गराउने िक्ष्य लिइएको छ । बांकी 8० प्रलिशि समदुाय 
भने अझै पलन ग्रामीण बस्थिको रुपमा नै बसोबास गरर रहेका  छन ्र उनीहरु २ खाल्डे 
चपीको प्रयोग गरी शौचाियको िेदोिाई मिको रुपमा नै प्रयोग गनेछन ्भन्ने अनमुान 
गररएको छ । 

3.2.5 मवहनावारी थवच्छिा व्यवथिापन योिना  

घरधरुी सवेिण र छिफिका क्रममा पाएको ि्यहरुका आधारमा धेरै िसो मवहिाहरु 
पनुव प्रयोग गनव सवकन ेकपडािाई सेनटेरी प्याडको रुपमा प्रयोग गरेका छन ्र यवुलिहरुमा 
भन ेपनु प्रयोगमा नआउन ेखािको सेनटेरी प्याडको प्रयोग गने गरेको पाइएको छ िर 
प्रयोग गरी सके पलछको व्यवथिापनको अवथिा नािकु रहेको छ । मवहनावारी 
व्यवथिापनका िालग पनुप्रयोग गररन ेकपडाको थवच्छिामा भन ेकेही प्रश्नहरु खडा भएका 
छन ्। यसकारणिे आलिवक अवथिामा सधुार गरी कुवहने ििा पनु प्रयोग गनव लमल्ने 
खािको सेनटेरी प्याड प्रयोग गनविाई भने प्रोत्साहन गनवका िालग आमा समूहहरुमा 
वकािि गररने छ ।  

ववद्याियहरुमा भने 5 वटा ववद्याियमा मात्र मवहनावारी व्यवथिापनको अवथिा 
सन्िोििनक रहेकोिे अन्य बाँकी लबद्याियहरुमा पलन मवहनावारी व्यवथिापनका 
योिनाहरु कायावन्वयन गररन ेछ । 
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3.2.6 साबनुपानीिे हाि धनेु कायव योिना 
कञ्चन गाउँपालिकामा खाना खानभुन्दा अगाडी साबनु पानीिे हाि धनुे घरपररवार कररब 
55 प्रलिशि रहेको छ । साबनुपानीिे हाि धनुे घरपररवारको अवथिा सन्िोििनक 
रहेको भए पलन खाना खान ुभन्दा अगाडी हाि धनु ेपररवारको सङ्खख्या शि प्रलिशिमा 
परु् याउन ुपने आवश्यकिा छ । यस कायवका िालग ववद्याियहरुमा ववद्यािीहरुिारा र 
समदुायहरुमा खानेपानी ििा सरसफाइ उपभोिा सलमलि, आमा समूहहरुिारा अलभयानको 
रुपमा सन्चािन गररन ेछ । 

३.3 ववपद् िोस्खम ्व्यवथिापन ििा ििवाय ुपररविवन अनकूुिन 
योिना  

3.3.1 ववपद् िोस्खम ्व्यवथिापन 

यस गाउँपालिकामा ववववध प्रकारका ववपदहरुको सम्भावना ववद्यमान रहेका छन ् । 
खडेरी, आगिागी, भकूम्प आदद ववपदहरु बारम्वार दोहोरीएर देखा पने समथयाहरु हनु ्
। बाढी पवहरो भकूम्पिथिा ठूिा प्रकोपहरु पहालड िेत्रमा भएिापलन यस िेत्रिाई समेि 
असर गने हनुािे यस बेिामा खानेपानी र सरसफाइको िेत्रमा ठुिो असर पने र 
व्यवस्थिि गनव नसकेमा ववपदिे भन्दा पलन त्यस पलछको असरिे ज्यान िोस्खममा परेका 
प्रशथि उदाहरणहरु छन ्। त्यसैिे लबपदका बेिामा पनव आउने समथयािाई ध्यानमा 
राखी पूवव ियारी सवहिको ववपद व्यवथिापन योिना बनाई राख्न ुअलनवायव देस्खएको छ 
। खानेपानी , सरसफाइ ििा ववपद व्यवथिापन िोस्खम न्यूलनकरणका िालग उल्िेस्खि 
कायवक्रमहरु ववलभन्न सरोकारवािा लनकायहरुको समन्वयमा गाउँपालिकामा सञ्चािन 
गररने छ । 

१. गाउँपालिका ििा वडा थिरीय सलमलि ििा उपसलमलिहरुिाई आपिकालिन 
समयमा खानेपानी, सरसफाइ ििा थवच्छिाको िते्रमा गनुवपने पूवव ियारीका 
लबियमा िालिम उपिब्ध गराई समन्वय सलमलिहरुको िमिा र सीप अलभववृद्द 
गराइने छ । 
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२. ववलभन्न क्िथटरहरुसँग वास क्िथटरको समन्वय गराउन े, 
३. ववपद् सम्बन्धी ियार भएको रणनीलिक कायव योिनािाई अद्यावलधक गने , 
४. गाउँपालिका ििा वडा थिरमा िोस्खमको नक्साङ्कन गने , 
५. पीयूि, वाटरगाडव िथिा क्िोररनसेन गने औिलधको भण्डारण मिबिु राख्न े, 
६. िरुुन्ि ियार गनव सवकने लडिाइनको चपी लनमावण गने सामग्रीहरुको  भण्डारण 

गने  , 
७. पानीको गणुथिर िाँच्न ेववलध–औिार/उपकरणको व्यवथिा गने ,  

८. सहिकिाव/थवमसेवकहरु िलिम ददइ ववपद्को अवथिामा खानेपानी सरसफाइ 
ििा थवच्छिाका लनलमत्त पररचािन गने , 

९. मानवीय सहयोगको िालग िमिा अलभववृद्द गने र भववष्यमा हनु सक्ने ववपद्को 
िालग िालिम प्राप्त मानव संसाधन िैयारी अवथिामामा राख्न े, 

१०. आपिकालिन अवथिाको िालग िय गररएका खिुा थिानहरुको पवहचान र 
िानकारी सम्पूणव समदुायमा गराउने 

११. गाउँपालिकामा ववपद िोस्खम िगेडा कोि व्यवथिापन गने , 
१२. सूचना व्यवथिापन ब्यवस्थिि गने , 
१३. ववपद्को बेिा साबनु पानीिे हाि धनु,े सफा पानी, सवुवधाको उस्चि ममवि सम्भार 

र ठोस र िरि फोहोरमैिा व्यवथिापनमा ध्यान ददन े, 

3.3.2 ििवाय ुपररविवन अनकूुिन  

राविय ििा अन्िराविय अध्ययन अनसुन्धानिे नेपाि वविमा नै ििवाय ुपररविवनको 
असरको उच्च िोस्खममा रहेको बिाइरहेका छन ् । एकि प्रयासिे मात्र ििावाय ु
पररविवनको असरिाई रोक्न नसवकन े हुँदा ििवाय ु पररविवनिाई आत्मसाि गदै 
अनकूुिनको ियारी अवथिामा रहनकुो ववकल्प छैन । िसिव लनम्न उल्िेस्खि कायवहरु 
सञ्चािन गरी ििवाय ुपररविवनका असरहरुको अनकूुिन गररनेछ ।  

१. ििाधार िेत्रहरुको संरिण र प्रवधवन गदै उच्च िेत्रहरुमा पानी पनुभवरण 
पोखरीहरु लनमावण गने, 
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२. विृारोपण ििा वन संरिण गने, 
३. मालनसहरुिाई पानीको समसु्चि प्रयोगमा चेिना अलभववृद्दका कायवक्रम सञ्चािन 

गने, 
४. परम्परागि मूिहरुको (लडप ट्युववेि) संरिण गने, 
५. खोिा नािाहरु लनयन्त्रणका िालग िैववक बाँधहरु लनमावण गनव प्रश्रय ददन े, 

६. प्िाव�क िन्य वथिकुो अलधक प्रयोगमा लनयन्त्रण गने, 

३.4 वैकस्ल्पक प्रववलध  
खानेपानी ििा सरसफाइ िेत्रको ददगो व्यवथिापनका िालग नववनिम ्अनसुन्धान गनुव र 
अन्य थिानमा प्रयोग भई उपयोगी भएका प्रववलधहरु अविम्वन गनव आवश्यक देस्खएको 
छ । यथिा प्रववलधहरु विावरणमैत्री, प्रयोगकिावमैत्री, आलिवक रुपमा सवि, कायावन्वयन 
गनव सहि, ममवि सम्भार गनव सहि हनु ुअलनवायव छ । अन्य थिानहरुमा अविम्वन गरी 
उपयोगी भएको िपलसिका प्रववलधहरु अविम्वन गनुव गाउँपालिका ित्पर देस्खएको छ 
।  

िालिका नं ३.४ खानेपानीका बैकस्ल्पक प्रववलधहरु 

योिनाको 
प्रकार 

बैकस्ल्पक प्रववलधहरु कैवफयि 

खानेपानी 
योिना 

 आकाशे पानी सङ्किन 

 सौयव वा ववद्यिुीय पानी िान्न े
प्रववलध 

 पानीको बहउुपयोग गररने प्रववलध 

 पानीको पहुँच नपगेुका, अलि 
ववपन्न समदुायिाई प्रािलमकिा 

सावविलनक र 
संथिागि 

 िैलगंकमैत्री, अपाङ्गमैत्री, ििा 
बािमैत्री संरचना 

 पानीको उपिब्धिा 
 लनयलमि ममवि सम्भार व्यवथिा  

वािावरणीय 
सरसफाइ 

 चपी (इकोसान, सिुभ, सखु्खा) 
को कम्पोव�ङ्ग प्रववलध , 

थिानीय स्रोि साधनहरुको 
अलधकिम प्रयोग ििा ददगो 
ववकास पद्दलि, 
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योिनाको 
प्रकार 

बैकस्ल्पक प्रववलधहरु कैवफयि 

ढिलनकास व्यवथिापन खेर 
गएको पानीको करेसाबारीमा 
प्रयोग, 

पनुभवरण पोखरी 
प्रववलध 

ििाधार िेत्रको उच्चिम 
िेत्रहरुमा पोखरीहरु ििा 
कुिोहरुको लनमावण 

गाइवथििुाई पानी समेि 
खवुाउन लमल्ने सरुस्िि संरचना 

योिना ििा 
ििाधार िेत्र 
संरिण 

िैववक संरिणका उपायहरु 

विृारोपण 

 स्रोिहरुको बारबन्देि ििा 
संरिण  

माटो बग्न नदीन ेप्रववलधको 
प्रयोग ििा सिहमा बग्नेपानी 
लनयन्त्रण 

धुँवा रवहि 
चलु्हो 

 माटोको धुँवारवहि चलु्हो 
 फिामको धुँवारवहि चलु्हो 

 थिानीय लमस्िहरुको िमिा 
ववकास 

 समदुायको चेिना अलभववृद्द 

गोबर ग्याँस  ववलभन्न साइिका गोबर ग्याँस  गोबर ग्याँस कम्पलनहरु सँगको 
समन्वय 

३.5 पालिका थिर ििा समदुाय थिर िमिा ववकास योिना 

3.5.1 पालिका थिर िमिा अलभववृद्द योिना  
गाउँपालिकामा खानेपानी ििा सरसफाइ कायव सम्पादनका िालग कमवचारीहरु हािको 
अवथिामा नरहेको । ििावप खानेपानी र सरसफाइका पूवावधारहरुको ववकासका िालग 
गाउँपालिकाको योिना ििा प्राववलधक शाखा स्िम्मेवार लनकाय रहेको छ । आगामी 
ददनमा ठोस ििा िरि फोहोर व्यवथिापन कायव सम्पादानको प्रयोिनका िालग वािावरण 
ििा सरसफाइ शाखा गठन गरी त्यसमा कायवरि कमवचारीहरुका िालग खानेपानी र 
वािावरणीय सरसफाइ सम्बन्धी िालिम, पानी परीिण, फोहोर मैिा व्यवथिापन, 

ल्याण्डवफि साइट व्यवथिापन र ढि फोहोर शदु्दीकरण सम्बन्धी िालिम ििा िमिा 
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अलभववृद्दका सािै सूचना व्यवथिापन िालिमको व्यवथिा गरी िमिा अलभववृद्द गररन ेछ 
। 

3.5.2 समदुाय थिर िमिा अलभवृवद्द योिना 
समदुाय थिरका िालिमहरुमा केही छालनएका व्यस्िहरु मात्र संिग्न हनु ेऔपचाररक र 
खस्चविा कायवक्रमहरु भन्दा अलभयानका रुपमा सबै समदुायहरुिाई समेट्ने कायवक्रमहरु 
गररने छ । ििावप केही िमिा ववकासका वक्रयाकिापहरु गाउँसभाको लनणवय र 
प्रािलमकिाको आधारमा वडाहरुको लसफाररस र गाउँपालिका वास समन्वय सलमलि र 
गाउँ कायवपालिकाको लनणवय पिाि वाविवक कायवक्रममा समावेश गरी गररने छ । 

१. पम्प अपरेटर िालिम  - २ वटा 
२. पानी परीिण िालिम - १ वटा 
३. ममवि सम्भार कायवकिाव िालिम - २ वटा 
४. उपभोिा सलमलि व्यवथिापन िि िेखािालिम - २ वटा 
५. खानेपानी सरुिा योिना िालिम - २ वटा 
६. िैङ्लगक समानिा ििा समास्िक समावेशीकरण िालिम  - २ वटा 
७. पूणव सरसफाइ, सरसफाइ ििा थवच्छिा - २ वटा 
८. ििवाय ुपररविवन अनकूुिन ििा प्रकोप िोस्खम न्यूनीकरण िालिम आदद  -

२ वटा 

३.6 पूरक वविय सवाि (Cross-cutting Issues) र सम्वोधन 
योिना  

यस गाउँपालिकामा खानेपानी,  सरसफाइ र थवच्छिाका सवािमा िि उल्िेस्खि पूरक 
वविय वा सवािहरु ववद्यमान ्रहेका छन ्िसिाई सम्वोधन गने योिना यो वास योिनामा 
पररकल्पना गररएको छ । 



57

s~rg ufpFkflnsfsf] vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf of]hgf–@)&&

 

 55 

3.6.1 िैवङ्गक ििा समावेशीकरण मूि प्रवावहकरण समावेशीकरण 

यस वास योिनामा खानेपानी ििा सरसफाइका सेवाको न्यायोस्चि वविरण ििा उपभोग 
गने सवािमा समेि ववचार परु् याएर योिना छनौट ििा कायावन्वयन, ममवि सञ्चािन 
प्रवक्रया र नीलि लनमावण िहमा पछालड पाररएका समदुायहरुको संम्िग्निािाई प्रत्याभलूि 
गररने छ । योिनाको प्रािलमकीकरणको पवहिो बदुाँमा नै पछालड पाररएका र हािसम्म 
उपभोगको अलधकारबाट बस्न्चि समदुायिाई प्रािलमकिामा राख्न ेउल्िेख गरेर िािीय, 

धालमवक र अलि गररबीको कारणिे बस्न्चि भएका समदुायहरुमा पवहिो चरणमा नै 
कायवक्रमहरु प्रथिाव गरी कायावन्वयनमा िान ेपररकल्पना गररएको छ । 

संववधानमा नै व्यवथिा भए बमोस्िम मवहिािाई नीलि लनमावण िहमा आवद्द गराउनका 
िालग ववलभन्न सलमलिहरुको पदालधकारीमा अलनवायव संिग्निाको नीलिका अिावा 
मवहिामैत्री वास सेवा लनमावणमा पलन लबशेि ध्यान ददईन ेछ । 

3.6.2 प्रयोगकिाव मैत्री संरचना लनमावण योिना 
यस वास योिना कायावन्वयनको स्शिस्शिामा लनमावण हनुे सम्पूणव खानेपानी ििा 
शौचाियका संरचनाहरु प्रयोगकिाव मैत्री हनुछेन ्। 

िालिका नं ३.५ प्रयोगकिाव मैत्री लसिलसिमा संरचना लनमावण योिना 

मवहिा मैत्री वास सेवा 

यरुरनि सवहिको मवहिा परुुिका िालग बेग्िा बेग्िै शौचािय, 
परुुिको यरुरनि कररब ३ वफटको उचाइमा भने मवहिाको 
भ ुँइमा टायि िगाएको हनु ुपने, 
मवहिा यरुरनिको िरि पदािव राम्रो संग बग्ने गरी लभरािोपन 

लमिाएको हनुपुने, 
शौचाियको ढोका खिुा हुँदा पलन चपी कोठा र यरुरनि 
बावहरबाट नदेस्खने गरी लडिायन गररएको हनु ुपछव, 
चपीको प्रत्येक कोठामा सेनेटरर प्याड राख्नको िालग ढकनी 
भएको बास्ल्टन अलनवायव रास्खएको हनु ुपनेछ , 
शौचाियको कोठामा पयावप्त ठाउँ रास्खएको हनु ुपछव , 
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बािमैत्री वास सेवा 

ववलभन्न उमेर समूहका बच्चाहरुका िालग हाि धनेु बेलसन र 
धाराको साइिमा ववववधिा हनुपुने 

शौचाियका लभत्तहरुमा ववलभन्न रवङ्गन सन्देसमूिक स्चत्रहरु 
कोररएको हनु ुपछव, 

अपाङ्गमैत्री वास सेवा 

कोठाको साइि सामान्यभन्दा ठूिो हनु ुपने िसिे गदाव दिि 
चेयर सस्ििै घमुाउन सवकयोस ्, 
शौचािय िाने बाटो र वरण्डा िीि चेयर सस्ििै िाने गरर 
Ramp सवहिको फरावकिो बनाउन ुपने, 
लभत्री कोठाको लभत्ताहरुमा ह्माण्डिहरु रास्खएको हनु ु पदवछ 
िसको कारणिे शारीररक अशििा भएका व्यस्त्तिे सहििाका 
साि चपी प्रयोग गनव सकुन , 
दृव� ववहीनहरुका िालग ववशेि स्चह्न भएको वाटो लनमावण 
गनुवपने, 

अन्य 

ढोकाको साइि सबै साइिका व्यस्ििाई मध्यनिर गरी 
बनाउन पने, 
ढोका बावहर नै हािधनेु बेलसन रास्खन ुपने 

ढोका िवहिेपलन लभत्रलिर खोलिन पने र ह्माण्डि दावहने 
हािलिर पाररनपुने,, 
हाि धोएको पानी यरुरनि भएर बग्ने बनाउन ुपने , 
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४.१ गाउँपालिकाको वास संरचना 
कञ्चन गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाइ ििा थवच्छिाको िेत्रमा कायव गनवका िालग 
बेग्िै वास एकाइ नभए पलन गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको संयिु कायवक्रमको रुपमा 
खानेपानी, सरसफाइ ििा थवच्छिा कायवक्रम कायावन्वयनका िालग एक िना पालिका 
वास संयोिक व्यवथिा गररएको छ । आगामी ददनमा वास कायवक्रम कायावन्वयनका 
िालग गाउँपालिकािे बेग्िै संरचना ियार गरी कायव सञ्चािन गररन ुअपररहायव भएको छ 
। 

४.२ पालिकामा वास िेत्रमा कायवरि अन्य संथिाहरु र कायवक्रम  

कञ्चन गाउँपालिकाबाट उपिव्ध िानकारी अनसुार यस गाउँपालिकामा खानेपानी, 
सरसफाइ ििा थवच्छिा िेत्रमा कायवरि उपभोिा सलमलि/संथिा, थिानीय संघ संथिा 
मात्र रहेको छ ।  

४.३ गाउँपालिकामा वास संयिु कोि 
गाउँपालिका वास समन्वय सलमलिको रोहवरमा गाउँपालिकामा वास संयिु कोिको 
थिापना गररन ेछ । उि कोि वास िेत्रमा कायवक्रम सञ्चािन गनव चाहन ेअन्य संघ 
संथिाहरुको पलन सहयोगको अपेिा गररएको छ । सो कोिको रकम केवि खानेपानी 
सरसफाइ र थवच्छिा प्रवधवनको िेत्रमा मात्र कायव गनेछ । गाउँथिरीय वास समन्वय 
सलमलििे कोि सञ्चािन लनदेस्शका ियार गरी कोिको पररचािन ििा व्यवथिापन गनेछ 
। 

4.4 संथिागि संरचना ििा िमिा ववकास आवश्यकिा 

4.4.1 संथिागि संरचना  

वास िते्रमा कायवक्रम योिना बनाउन, कायावन्वयन र अनगुमन गनवका िालग नेपाि 
सरकारिे लनम्न संरचनाहरु थिापना गरेको छ । 

स्चत्र ४.१: “वास” सेवाहरुको िालग संघीय संरचनामा ववलभन्न िहको भलूमका र स्िम्मेवारी 
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4.4.2 संथिागि िमिा अलभवृवद्द 

खानेपानी, सरसफाइ र थवच्छिा प्रवद्दनका िालग संरचनागि ििा सचेिनागि 
वक्रयाकिापहरुको िमिा अलभववृद्दका िालग अविम्वन गररन ुपने उपायहरु यसप्रकार 
छन:् 

 िालिम, कायवशािा, सेलमनार, 
 समदुाय र सथिागि सचेिनामूिक कायवक्रम , 
 परीिण कायवक्रमहरु, 
 सरसफाइ प्रदशवनी, महोत्सव, 

 अविोकन भ्रमण, 
 थवः िेखािोखा अभ्यास, 

संघीय वास मन्त्रालय 
(िाक्षिय वास क्षनिशेन 

सक्षमक्षत) 
(िाक्षिय वास समन्वय 

क्षवकास 
साझेिाि 

खा पा ि व्य  क्षव  वास िेत्र क्षनयमक 

प्रािके्षशक सिकाि  

वास िते्र हनेे मन्त्रालय प्रिशे खा पा ि व्य काि 
खासस्वसस 

क्षजल्ला समन्वय सक्षमक्षत 

वास िते्र हनेे मन्त्रालय खा पा स क्षड कायाभलय ि क्षजल्ला 
वास  

नगिपाक्षलका 
पाक्षलका वास सस ि 

वडा खासस्वस 

योजना ि साना प्रणालीहरुको कायाभन्वयन, 
सञ्चालन तथा ममभत ि सबै साना वास 

प्रणालीहरुको ममभत सुधाि 

योजना कायाभन्वयन ि 
पूवाभधािहरुको मुख्य 
ममभत सुधाि 

योजना ि वास 
पूवाभधािहरुको 
कायाभन्वयन

नीक्षत, योजना 
कायाभन्वयन ि  वास 

िेत्रको क्षनयमन 

िा यो आ अथभ मन्त्रालय 
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अनसूुची ५.१ लनमावणालधन नयाँ खानेपानी योिनाहरु 
क्र 
स 

वक्रयाकिाप र 
योिना वड

ा नं
 

िते्र घरधरुी 
िनसङ्
ख्या 

योिनाको 
वकलसम 

कै
. 

1 

बकुिगाड 
खानेपानी ििा 
सरसफाइ संथिा 

1 
वडा नं. 1 र 2 
मा 

  ओभर हेड टङ्की  

2 

धलमनािाि 
खानेपानी ििा 
सरसफाइ संथिा 

3  वडा नं. 3   

ओभर हेड टङ्की 

 

3 

दानापरु खानेपानी 
ििा सरसफाइ 
संथिा 

1 वडा नं. 1   

ओभर हेड टङ्की 

 

4 

भैसाही वपपरीचापा 
खानेपानी ििा 
सरसफाइ 
उपभोिा संथिा 

 5 वडा नं. 5   

ओभर हेड टङ्की 

 

5 

मिावरदेवी 
खानेपानी ििा 
सरसफाइ संथिा 

3 
वडा नं. 3 र 
गैडहवा 

  

ओभर हेड टङ्की 

 

अनसूुची ५.२  थवाथ्य संथिाहरुको पानी र सरसफाइको अवथिा 
 

क्र
.स 

थवाथ्य 

संथिाको नाम  
वडा 

म.प.ु 
छुट्टा 
छुटै्ट 

पानीको 
उपिब्ध

िा 

अपाङ्ग 
मैत्री 
सवुवधा 

हाि 
धनुे 

सवुवधा 

मवहनावारी 
व्यवथिाप
न सवुवधा 

सरसफा
इको 

अवथिा 

१ 
रुद्रपरु 
थवाथ्य चौकी 

4 छ छ छ छ छ राम्रो 
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२ 
गिेडी 
थवाथ्य चौकी 

२ छैन छ छ छ छ राम्रो 

 

अनसूुची ५.३ ववद्याियको सरसफाइको वववरण 

क्र.
सं. 

शैस्िक संथिाको 
नाम 

व
डा 

प्रका
र 

खानेपान
ाीको 
सवुवधा  

चपीमा 
पानीको 
उपिब्धिा 

चपीको 
सवुवधा 
थिर 

थवच्छ
िाको 
सवुवधा  

मवहनावारी 
थवच्छिा 
व्यवथिापन 

फोहोर 
व्यवथिा
पन 

1 

श्री हरैया बहमुखुी 
क्याम्पस 3 

क्या
म्पस 

ट्युववे
ि राम्रो 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

2 

श्री यलुनभसवि 

आधारभिू 
ववद्यािय 3 

आध
ाार
भिू 

ट्युववे
ि राम्रो 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

3 

श्री शास्न्िभलूम 

आधारभिू 
ववद्यािय 5 

आध
ाार
भिू 

ट्युववे
ि राम्रो 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

4 

श्री स्शस ुसदन 
आधारभिू ववद्यािय 3 

आध
ाार
भिू 

ट्युववे
ि दठकै 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

5 

श्री िनज्योलि 
आधारभिू ववद्यािय 1 

आध
ाार
भिू 

ट्युववे
ि राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

6 

श्री भौसाही बाि 

स्शिा 5 

बाि 
स्शक्
िा 

ट्युववे
ि राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

7 

श्री रुद्रपरु एक्स 

आलमव एकेडेमी 5 

आध
ाार
भिू 

ट्युववे
ि राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

8 

श्री ज्ञ्यानोदय 

आधारभिू 
ववद्यािय 5 

आध
ाार
भिू 

ट्युववे
ि राम्रो 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

9 

श्री अक्सफोड 
मोडन थकुि 1 

मा.व
स्ा. 

ट्युववे
ि राम्रो 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 
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क्र.
सं. 

शैस्िक संथिाको 
नाम 

व
डा 

प्रका
र 

खानेपान
ाीको 
सवुवधा  

चपीमा 
पानीको 
उपिब्धिा 

चपीको 
सवुवधा 
थिर 

थवच्छ
िाको 
सवुवधा  

मवहनावारी 
थवच्छिा 
व्यवथिापन 

फोहोर 
व्यवथिा
पन 

10 

श्री दगुाव आभारभिू 

ववद्यािय 1 

आध
ाार
भिू 

पाइप 
प्रणािी राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

11 श्री दगुाव मा.वव 1 

मा.व
स्ा. 

पाइप 
प्रणािी राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

12 

श्री न्यू लत्रभवुन 

अग्रिेी ववद्यािय 1 

आध
ाार
भिू 

पाइप 
प्रणािी राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

13 
श्री मिावरदेवी 
मा.वव. 3 

मा.व
स्ा. 

ट्युववे
ि राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

14 

श्री वहमािय 
आधारभिू ववद्यािय 4 

आध
ाार
भिू 

पाइप 
प्रणािी राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

15 

श्री रुद्रपरु मा.वव. 
(अग्रिेी) 4 

मा.व
स्ा. 

ट्युववे
ि राम्रो 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

16 

श्री स्शवसस्ि 
आधारभिू ववद्यािय 4 

आध
ाार
भिू 

पाइप 
प्रणािी राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

17 

श्री बिुभमूी 
आधारभिू 
ववदयिय 1 

आध
ाार
भिू 

पाइप 
प्रणािी राम्रो 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

18 

श्री बाि कल्यान 

आधारभिू ववद्याि 4 

आध
ाार
भिू 

पाइप 
प्रणािी राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

19 

श्री रुद्रपरु वपस 

ल्याण्ड भपू ुसैलनक 
अग्रिेी ववद्यािय 4 

मा.व
स्ा. 

पाइप 
प्रणािी राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

20 श्री रुद्रपरु मा.वव. 4 

मा.व
स्ा. 

ट्युववे
ि राम्रो 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

21 

श्री प्रगिी नमनुा  
मा. वव 1 

मा.व
स्ा. 

ट्युववे
ि राम्रो 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 
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क्र.
सं. 

शैस्िक संथिाको 
नाम 

व
डा 

प्रका
र 

खानेपान
ाीको 
सवुवधा  

चपीमा 
पानीको 
उपिब्धिा 

चपीको 
सवुवधा 
थिर 

थवच्छ
िाको 
सवुवधा  

मवहनावारी 
थवच्छिा 
व्यवथिापन 

फोहोर 
व्यवथिा
पन 

22 

श्री इभर लग्रन 

अग्रिेी ववद्यािय 3 

मा.व
स्ा. 

ट्युववे
ि दठकै 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

23 

श्री मोडन लभिन 

अग्रिेी ववद्यािय 3 

मा.व
स्ा. 

ट्युववे
ि राम्रो 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

24 

श्री ज्ञानज्योलि 

आधारभिू 
ववद्यािय 3 

आध
ाार
भिू 

ट्युववे
ि राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

25 श्री भौसाही मा.वव 5 

मा.व
स्ा. 

ट्युववे
ि राम्रो 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

26 श्री गिेडी मा.वव. 2 

मा.व
स्ा. 

ट्युववे
ि राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

27 

श्री झारगैरा 
िनचाहना अग्रिेी 
ववद्यािय 3 

आध
ाार
भिू 

ट्युववे
ि राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

28 

श्री बदु्दददप अग्रिेी 
मा.वव. 5 

मा.व
स्ा. 

पाइप 
प्रणािी राम्रो 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

29 

श्री सरथविी 
मा.वव. 5 

मा.व
स्ा. 

पाइप 
प्रणािी राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

30 

श्री सन मोडि 
अग्रिेी ववद्यािय 5 

मा.व
स्ा. 

पाइप 
प्रणािी राम्रो 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

31 

श्री िसु्म्बनी 
ज्ञानलनकेिन मा वव 5 

मा.व
स्ा. 

पाइप 
प्रणािी राम्रो 

आधार
भिू 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

32 श्री हरैया मा.वव. 3 

मा.व
स्ा. 

ट्युववे
ि राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 

33 

श्री गौिम बदु्द 

आधारभिू 
ववद्यािय 2 

आध
ाार
भिू 

ट्युववे
ि राम्रो 

सीलमि 
सवुवधा छ राम्रो राम्रो 
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अनसूुची ५.४ संथिागि सरसफाइको वववरण 
क्र.
सं. संथिाको नाम/ सावविलनक थििको नाम 

व
डा 

खानपेानीको 
सवुवधा  

चपीमा पानीको 
सलुबधा थिर 

चपीको सवुवधा 
थिर 

१ प्रगलि पि आमा समूह 4 ट्युववेि सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 
२ प्रगलि पि आमा समूह 4 ट्युववेि सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 
३ सनुगाभा हरनाचउर शास्न्िपाकव  4 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 
४ दगुाव आमा समूह 4 पाइप प्रणािी आधारभिू सीलमि सवुवधा 
५ एन आइव सी बैंक 3 पाइप प्रणािी आधारभिू सीलमि सवुवधा 
६ चादँनी यवुा क्िब 1 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 

७ स्चत्त्र कुटी मस्न्दर 5 ट्युववेि सीलमि सलुबधा 
आधारभिू 
सवुवधा 

८ श्री हािेमािो आमा समूह 1 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 
९ श्री लमिन आमा समूह 5 ट्युववेि सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 

१० दगुाव सामदुावयक मवहिा समहु 5 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 

११ 

श्री वपपरीचापा मवहिा सामदुावयक बन 
समूह 5 ट्युववेि सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 

१२ कञ्चन गाउँपालिका वाड नं ५ 5 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 
१३ मालिका देवव मस्न्दर 5 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 
१४ न्य ुमनुिाई यवुा क्िव 1 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 
१५ ह्मास्प्पनसे होटि 1 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 
१६ श्री प्रगिीशीि आमा समूह 5 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 
१७ श्री सीिवनस्शि मवहिा समूह 1 ट्युववेि सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 
१८ गमु्वा वडा नं. ५ 4 पाइप प्रणािी आधारभिू सीलमि सवुवधा 
१९ न्य ुसीिवन शीि मवहिा समूह 4 ट्युववेि सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 
२० गिेडी सािी संिाि 1 पाइप प्रणािी सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 
२१ श्री मनकामना हािेमािो मवहिा समूह 1 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 
२२ श्री समयमाई सामदुावयक बन 1 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 
२३ कञ्चन गाउँपालिका वाड नं ४  4 पाइप प्रणािी आधारभिू सीलमि सवुवधा 

२४ बाि आश्रम 4 पाइप प्रणािी आधारभिू 

आधारभिू 
सवुवधा 

२५ नेपाि  लनमावण ििा  सम्बद्द  श्रलमक संघ  4 पाइप प्रणािी आधारभिू सीलमि सवुवधा 

२६ 

सनुगाभा सामदुावयक  ववकास  केन्द्र 
कञ्चन ४  रुपन्देही  4 ट्युववेि आधारभिू 

आधारभिू 
सवुवधा 
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क्र.
सं. संथिाको नाम/ सावविलनक थििको नाम 

व
डा 

खानपेानीको 
सवुवधा  

चपीमा पानीको 
सलुबधा थिर 

चपीको सवुवधा 
थिर 

२७ चचव कञ्चन ४ 4 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 
२८ नव िागलृि आमा समूह 4 छैन छैन सीलमि सवुवधा 

२९ लसिवनस्शि आमा समूह 4 ट्युववेि आधारभिू 

आधारभिू 
सवुवधा 

३० अथनैया यवुा क्िब 4 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 
३१ शास्न्ि आमा समूह 3 ट्युववेि सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 
३२ िेक व्याम्वो कटेि 1 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 
३३ स्शव मस्न्दर 5 ट्युववेि सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 
३४ कञ्चन ३ वडा कायाविय 3 पाइप प्रणािी सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 
३५ दानापरु िेक साइड  1 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 
३६ मस्न्दरा आमा समूह 1 ट्युववेि सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 
३७ बसन्ि फुिवारी आमा समूह 2 ट्युववेि सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 
३८ गिेडी थवाथ्य चौकी 2 ट्युववेि आधारभिू सीलमि सवुवधा 
३९ नागररक सचेिना केन्द्र  1 पाइप प्रणािी सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 
४० गौिम बदु्द आमा समूह 2 ट्युववेि सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 
४१ गौरीडाडाँ आमा समूह 2 ट्युववेि सीलमि सलुबधा सीलमि सवुवधा 

अनसूुची ५.५ खानेपानी योिनाहरुको ददगोपना (Sustainability) 

लस नं सूचकहरु 

अध्ययन 
गररएको नलििा 

अपेिा 
गररएको 

सधुारको 
आवश्यकिा 

सङ्खख्या प्रलिशि  

१ सलमलि गठन १ १००% १००% छैन 

२ ३३% मवहिा सहभालगिा १ १००% १००% छैन 

३ ििस्रोि सलमलिमा दिाव १ १००% १००% छैन 

४ आफ्नै कायाविय भवन ० ०% १००% छ 

५ 
आफ्नै ममवि संभार प्राववलधक 
भएका 

१ 
१००% १००% 

छैन 
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लस नं सूचकहरु 

अध्ययन 
गररएको नलििा 

अपेिा 
गररएको 

सधुारको 
आवश्यकिा 

सङ्खख्या प्रलिशि  

६ 
ममवि सम्भार कायवकिाविाई ििब 

उपिब्ध गराउने 
० 

०% १००% 
छ 

७ आफैं िे िेखा व्यवथिापन गने  १ १००% १००% छैन 

८ िेखापाििे िेखा व्यवथिापन गने ० ०% १००% छ 

९ लनयलमि बैठक गने १ १००% १००% छैन 

१० लनयलमि वाविवक साधारण सभा गने  १ १००% १००% छैन 

११ पानी महशिु उठाउन ेगरेका ० ०% १००% छ 

१२ वाविवक िेखा परीिण गराउन ० % १००% छ 

अनसूुची ५.६ वास िेत्रका सरोकारवािा संथिाहरु र स्िम्मेवारी 

५.६.१ कायवक्रम सञ्चािन िह 

५.६.२ नीलि लनमावण ििा समन्वय िह 

क्र.स सरोकारवािाहरु कायव िेत्र 

१ व्यस्ि 

 खानेपानी ििा चपीको समसु्चि प्रयोग, सरसफाइ, ममवि सम्भार, 

व्यस्िगि सरसफाइ गने , 
  थवच्छिा प्रवद्दवनका बानी व्यवहार अविम्बन गने, नमूना बनेर 

देखाउने , 
  सरसफाइ र थवच्छिािाई िीवन पद्दलिको रुपमा अविम्बन गने , 

२ घर पररवार 

  चपीको लनमाणव, सरुस्िि प्रयोग गरी लनयलमि सरसफाइ र ममवि 
सम्भार गने , 
  सरसफाइ र थवच्छिामा आफूिे गरेका असि अभ्यसिाई  

सामास्िकीकरण गराउने , 
  सरुस्िि पानी र खानाको प्रयोग गने , 
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क्र.स सरोकारवािाहरु कायव िेत्र 

  घर आगँन र वररपररको सरसफाइ गरी घर बगैचा व्यवथिापन गने 
, 
  थवच्छकर बानी व्यवहार ववकासका िालग पररवारका सदथय र 
लछमेकीिाई अलभप्ररेणा गने , 
  घरधरुीबाट लनस्थकने फोहोरमैिाको वगीकरण गरी सरुस्िि 
व्यवथिापन गने , 
  सफा र थवच्छ घर प्रवद्दन गरी नमूनाको रुपमा प्रथििु हनुे , 
आफूिे गरेका खानेपानी, सरसफाइ र थवच्छिा सम्बन्धी असि 
अभ्यासको थवःअनगुमन गने , 

३ 
ववद्यािय ििा 
क्याम्पसहरु 

पाठ्यक्रममा उल्िेख गररएको प्रयोगात्मक नम्बर िाई सरसफाइको 
 आनीबानी पररवविन सँग िोडेर अस्घ बढाउने , 
पाठ्यक्रममा उल्िेख गररएको पररयोिना कायविाई ववद्यािीिे उसको  
घरमा गरेको सरसफाइ र थवच्छिाको गलिववलध संग िोडेर अस्घ 
बढाउने , 
पूणव सरसफाइ सम्बन्धी कायवयोिना ििुवमा ििा कायावन्यवन गने , 
  ववद्यािी बाि क्िव गठन गरी सवक्रयिामा ल्याउने , 
बािमैत्री, िैलगंकमैत्री चपी यूररनि ििा खानेपानी सवुवधा लनमावण  

गरी प्रयोगमा ल्याउने ििा लनयलमि ममवि सम्भार गने , 
ववद्याियमा खानेपानी, सरसफाइ ििा थवच्छिाको आचार संवहिा ियार 
गरी िागू गराउने , 
 सरुस्िि पानीको प्रयोग गने ,  
 थवच्छकर बानी व्यवहार ववकासका िालग  ववद्यािी र समदुायिाई 
अलभप्ररेणा गने , 
फोहोरमैिाको वगीकरण गरी सरुस्िि व्यवथिापन गराउने , 
ववपद्को समयमा खानेपानी, सरसफाइ र थवच्छिा सम्बन्धी सचेिना 
गराउने , 
ववद्यािय र समदुाय सरसफाइको लसकाइ केन्द्रका रुपमा ववकास 
गराउने , 
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 सफा र थवच्छ ववद्यािय ििा क्याम्पस प्रवद्दवन गरी नमूनाको रुपमा 
प्रथििु गराउन,े 

४ 
समदुाय ििा 
सलमलि 

पूणव सरसफाइ सम्बन्धी कायवयोिना ििुवमा ििा कायावन्यवन गने , 
गाउँ टोि समूहको गठन ििा सवक्रयिा गराउने , 
बाटोघाटोको लनयलमि सरसफाइ गने , 
थिानीय लनयम, आचार संवहिाको ववकास र पररपािना गराउने , 
प्रयोगकिाव–मैत्री सरसफाइ सवुवधाको लनमावण ििा थिरोन्निी गरी 
लनयलमि ममवि सम्भार गराउने , 
खानेपानीको स्रोि सािै लनमावण भएका अन्य संरचनाहरु िथिै 
पाइपिाइन र टङ्कीहरुको ममवि सम्भार ििा संरिण गने गराउने , 
प्रयोग गरीरहेको पानी सरुस्िि नभएमा, पानीको शदु्दीकरण गरी प्रयोग 

गनव िगाउन,े  
 समदुायमा सरसफाइ र थवच्छिा कायम राख्न े, 
 सावविलनक शौचाियको लनमावण, व्यवथिापन,सरसफाइ र ममवि सम्भार 

गने , 
 थवच्छकर बानी व्यवहार ववकासका िालग  घरधरुी र नागररक 
समदुायिाई अलभप्ररेणा गने , 
 फोहोरमैिाको वगीकरण र समसु्चि व्यवथिापन गने , 
 विृारोपण, हररयािी पाकव , बगैचा, चौिाराको लनमावण र संरिण गने , 
समदुायिाई सफा र थवच्छिा  ववकास गरी पूणव सरसफाइिफव  उन्मखु 
भएको नमूना समदुाय बनाउने , 

५ 

उपभोिा सलमलि          
( खानेपानी ििा 
सरसफाइ बिार 

 व्यवथिापन 
सलमलि वन 

िस्िि समूह, सलमलि र समदुायिाई खानेपानी सरसफाइ ििा 
थवच्छिाको 
 व्यवहार पररवविनमा  सचेलिकरण गरी  सवक्रय बनाउने , 
 नीलि लनयम, आचार संवहिा ििुवमा गरी िाग ुगराउने , 
 थिानीय स्रोि साधनको पवहचान गरी पररचािन गराउने , 
 अवथिा ववश्लिेण, ि्याक सङ्किन गनव सहयोग परु् याउने , 
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व्यवथिापन 

सलमलि) 
 ववपद्को समयमा खानेपानी, सरसफाइ र थवच्छिा सम्बस्न्ध सचेिना 
गराउने , 
 अनगुमन र सहिीकरण गनव सहयोग परु् याउने , 
 सरोकारवािाहरु ििा समन्वय सलमलिसँग समन्वय गने , 
 थवच्छकर बानी व्यवहार ववकासका िालग  घरधरुी र नागररक 
समदुायिाई अलभप्ररेणा गने , 
 फोहोरमैिाको वगीकरण र समसु्चि व्यवथिापन गने , 
 विृारोपण, हररयािी पाकव , बगैचा, चौिाराको लनमावण र संरिण गने , 
खानेपानी ििा सरसफाइका सवुवधाहरुको लनयलमि प्रयोग, 

ममवि संभार,र व्यवथिापनमा सहयोग परु् याउने , 

६ 
पशवुधशािा 
सञ्चािक 

 उस्चि थिानमा वधशािा लनमावण गराउने ,  
 वधशािाको सरसफाइ र त्यहाँबाट लनथकेको फोहोर व्यवथिापन गने 
, 
मासकुो थवच्छिा कायम रास्ख थवच्छ मास ुमात्र लबवक्र लबिरण 
गराउने , 

७ 

सरकारी कायाविय, 

गै.स.स., सहयोगी 
लनकाय, 

 रेडक्रस 
सोसाइटी, लनिी 
कायाविय आदी  

प्रयोगकिाव–मैत्री चपी, यूररनि ििा खानेपानी संरचनाको  लनमावण, 

प्रयोग ििा ममवि सम्भार गराउने , 
 आवश्यक स्रोि र साधन उपिब्ध गराउने , 
खानेपानीको स्रोि सािै लनमावण भएका संरचनाको संरिण गराउने , 
प्रयोग गरीरहेको पानी सरुस्िि नभएमा, पानीको शदु्दीकरण गरी प्रयोग 

गनव िगाउने, 
समदुायमा सरसफाइ र थवच्छिा कायम राख्न े, 
सावविलनक शौचाियको लनमावण, व्यवथिापन,सरसफाइ र ममवि सम्भार 

गराउने , 
समदुाय पररचािनको कायव अस्घ बढाउने , 
समदुायमा महसशुीकरण गराई व्यवहार पररवविनका गलिववलधहरु 
सञ्चािन गराउने , 
 कायवक्रममा सशुासन कायम गराउने , 
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नीलि लनयम ियार गराउने , 
आफ्नो कायावियिाई नमूनाको रुपमा थिावपि गराउने , 
सरुस्िि पानीको प्रयोग गने गराउने , 
 कायाविय र वररपररको सरसफाइ कायम राख्न,े 
थवच्छकर बानी व्यवहार ववकासका िालग  कमवचारी र सेवाग्राहीिाई 
अलभप्ररेणा गने , 
फोहोरमैिाको वगीकरण र समसु्चि व्यवथिापन गने , 
सफा र थवच्छ कायाविय प्रवद्दन गरी नमूनाको रुपमा प्रथििु हनु े, 

८ 

मवहिा थवाथ्य 
थवयंसेववका र 
थवाथ्य कायवकिाव 

आफू र आफ्नो पररवारिे सफा र थवच्छिा कायम राखी  नमूनाको 
रुपमा प्रश्ििु हनुे , 
समदुायमा ज्ञान, सीप र सचेिना ववथिार गने, 
सामदुावयक सशस्िकरण र सवक्रयिामा ववृद्द गने, 
अलभमखुीकरण र टे्रलनङ्ग गने, 
सचेिनामूिक कायवक्रम सञ्चािनमा सहिीकरण, 
ववपद्को समयमा खानेपानी, सरसफाइ र थवच्छिा सम्बन्धी सचेिना र 

सामग्री वविरणमा सहयोग गने, 
सफा र थवच्छ आनीबानी प्रदशवन गरी नमूनाका रुपमा प्रथििु हनूुपने , 
अनगुमन र सहिीकरण गनव सहयोग परु् याउने, 

९ 

स्शिक, ववद्यािय 
व्यवथिापन 
सलमलि  र  

अलभभावक स्शिक 
संघ  

पाठ्यक्रममा उल्िेख गररएको प्रयोगात्मक नम्बरिाई सरसफाइको 
 आनीबानी परवविनसँग िोडेर अस्घ बढाउने , 
पाठ्यक्रममा उल्िेख गररएको पररयोिना कायविाई ववद्यािीिे उसको 
घरमा 
 गरेको सरसफाइ र थवच्छिाको गलिववलधसँग िोडेर अस्घ बढाउने , 
पूणव सरसफाइ सम्बन्धी कायवयोिना ििुवमा ििा कायावन्यवन गने, 
 ववद्याियमा बाि क्िव गठन गरी लनयलमि सल्िाह सझुाब उपिब्ध 
गराउने , 
समन्वय सलमलिमा प्रलिलनलधत्व गरी सवक्रय सहभालग हनुे , 
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आनीबानी पररवविन सम्बन्धी ज्ञान, सीप, अभ्यास ददई सचेिना ववथिार 

गने, 
ववद्यािी, ववद्यािय पररवार र समदुायको सशस्िकरण र सवक्रयिा ववृद्द 
गने, 
अलभमखुीकरण र िालिम सञ्चािन गने, 
आफू संिग्न लनकायमा खानेपानी सरसफाइ ििा थवच्छिाको 
 आचार संवहिा ियार गरी िाग ुगनव सहयोग गने , 
ववपद्को समयमा खानेपानी, सरसफाइ र थवच्छिा सम्बन्धी सचेिना 
लबथिार  

सािै सामग्री वविरणमा सहयोग परु् याउने, 
आफ्नो घर पररवार र ववद्याियको थवःअनगुमन गने, 
आनीबानी पररवविनका वक्रयाकिापको सहिीकरण गनव सहयोग 
परु् याउने, 
सफा र थवच्छ ववद्यािय प्रवद्दवन गरी नमूनाको रुपमा प्रथििु हनुे , 

१० 
ववद्यािी, बाि 
क्िव  

आफू र आफ्नो घर पररवारिाई खानेपानी, सरसफाइ ििा थवच्छिाको 
व्यवहार पररविवनमा नमूना राख्न े, 
 ववद्यािय सेवा िेत्रलभत्र  सरसफाइ क्यािेन्डर बनाइ कायवक्रम 
सञ्चािन गने ,, 
सरसफाइका सवुवधाहरु एवं किा कोठा र वररपररको वािावरणीय 
सरसफाइ गने 

ि्याक सङ्किन, सचेिनामूिक कायवक्रम सञ्चािनमा सहभागी हनुे, 
अववभावकहरुिाई खानेपानी, सरसफाइ ििा थवच्छिा प्रवद्दवन गनव 
अलभप्ररेरि गने , 
आफूिे गरेका आनीबानी पररवविन वक्रयाकिापको थवअनगुमन गने , 
सफा र थवच्छ ववद्यािय प्रवद्दन गरी नमूनाको रुपमा प्रथििु हनुे , 

११ 
थिानीय क्िव र 
समूह  

आफू र आफ्नो घर पररवारिाई खानेपानी, सरसफाइ ििा थवच्छिाको 
व्यवहार पररविवनमा नमूना राख्न े, 
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खानेपानी,सरसफाइ ििा थवच्छिा सम्बन्धी  ज्ञान, सीप र सचेिना 
ववथिार गने , 
सामदुावयक सशस्िकरण र सवक्रयिा ववृद्द गनव सहयोग परु् याउने, 
अलभमखुीकरण र टे्रलनङ्ग गनव सहयोग परु् याउने, 
अवथिा ववश्लिेण, ि्याक सङ्किन गनव सहयोग परु् याउने, 
सचेिनामूिक कायवक्रम सञ्चािनमा सहिीकरण गनव सहयोग परु् याउने, 
ववपद्को समयमा खानेपानी, सरसफाइ र थवच्छिा सम्बन्धी सचेिना 
 र सामग्री वविरणमा सहयोग परु् याउने, 
अनगुमन र सहिीकरण गनव सहयोग परु् याउने, 
सफा र थवच्छ संथिा प्रवद्दन गरी नमूनाको रुपमा प्रथििु हनुे, 

१२ 
ववत्तीय संथिा ििा 
सहकारी 

आफ्नो संथिा िाई सफा र थवच्छ संथिाको रुपमा ववकास गराउने , 
सरसफाइ सामग्रीको बिारीकरणमा सहयोग गने , 
सहलुियि व्याि दरमा ऋण प्रदान गने, 
सामग्रीहरुको बिारीकरण र वविरण गने , 

१३ 
संचारकमी ििा 
नागररक समाि 

खानेपानी, सरसफाइ ििा थवच्छिाको व्यवहार पररवविनमा आफू र 
आफ्नो  
पररवार नमूनाको रुपमा प्रथििु हनु,े 
सन्देशमूिक सामग्रीहरुको प्रचारप्रसार गने, 
अध्ययन, अविोकन र सफि किाहरुको प्रचारप्रसार गने, 
समदुायमा भए गरेका वक्रयाकिापको अनगुमन र पैरवी गने, 

१४ 

 लनिी िेत्रका 
व्यवसायी र मठ 
मस्न्दर  संचािक 
आदद 

आफ्नो संथिािाई सफा र थवच्छ संथिाको रुपमा ववकास गराउने , 
सरसफाइ सामग्रीको बिारीकरणमा सहयोग गने , 
फोहोरको वगीकरण गरी र व्यवथिापन गराउने, 
कायवथिि र सेवाको सरसफाइ र थवच्छिा कायम गने, 
सरसफाइ ििा थवच्छिा अलभयानमा कमवचारी, संगठन र 
लनकायहरुिाई पररचािन गने , 
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