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रास्कोट नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय, कािीकोट 

कर्ायिी प्रदेश 

 

नेपािको संलवधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कततव्यको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागररकिाई खानपेानी तथा 

सरसफाइमा पह ुँचको हक ह ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनरुुप नपेाि सरकारिे जनु सकैु समयमा, जो सकैुिाई र जहाुँसकैु ठाउुँमा प्राप्त 

ह ने गरर पर् याप्त, सिुभ, सरुलित,स्वीकायत र खचत बहन गनत सक्ने सामर्थयत योग्य खानपेानी, सरसफाइ र स्वच्छता सेवाको माध्यमबाट 

सावतजलनक स्वास्र्थय र जीवनस्तर सधुार गन े प्रमखु िक्ष्य राखकेो ह दा यस स्थानीय तहमा पलन आ–आफ्नो िेत्रमा स्थानीय स्तरको 

खास्वस योजना तजुतमा गरर योजनाबद्ध तवरिे अगाडी बढन ुअपररहायत भएको ह दा यो योजना लनमातण गररएको छ । यस रास्कोट 

नगरपालिकाको  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनािे समावेशी र सहभालगतात्मक प्रलियाबाट िते्रगत समदुायहरुको 

आधारभतू आवश्यकताहरुिाई योजनावद्ध रुपमा सम्बोधन गद ैजान ेलवश्वास समते लिइएको छ । दीर्तकािीन सोंच, उद्दशे्य र रणनीलत 

तय गद ैस्थानीय साधन र स्रोतहरुको अलधकतम पररचािन गने गरी तयार पाररएको यस खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनािे 

यस रास्कोट नगरपालिका िते्रको समग्र लवकासमा सहयोग परु् याउनकुो साथै थप जनमलुख, सेवामलुख, जनउत्तरदायी र पारदशी तुल्याई 

शसुासनको प्रत्याभलूत लदिाउन ेकुरा लनलित छ । 

 

यो खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको िते्रगत आवलधक योजनाको लनमातण सामहुीक प्रयास वाट मात्र संभव भएको हो । यो योजना 

लनमातणमा आलथतक तथा प्रालवलधक सहयोग गने यलुनसेफ नपेाि तथा कायतिम साझेदार संस्था समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नपेाि, 

सखुेत प्रती लवशेष धन्द्यवाद लदन चाहन्द्छु । त्यसै गरर यस कायतमा प्रत्यि–अप्रत्यि रुपमा सहयोग गन ेसम्पणूत संस्था, व्यलि र रास्कोट 

न.पा.का कमतचारी,वडा प्रलतलनलध एवं नागररक समाजिाई धन्द्यवाद लदन चाहन्द्छु । साथै यस योजनािे लनलदतष्ट गरेका िक्ष्य तथा 

उपिलधधहरु हालसि गनत नगरपालिकामा कायतरत सम्पणूत सरकारी लनकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, लवकास साझेदार संस्थाहरु तथा 

कमतचारीहरुबाट पणूत सहयोगको अपिेा राख्द ै यसको प्रभावकारी कायातन्द्वयनमा नगरपालिकाको तफत बाट प्रलतवद्धता समेत व्यि गनत 

चाहन्द्छु । 

 

िन्यवाद !!! 

          

 

           

 

                                                                         

 

                                                                                         रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट 
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रास्कोट नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय, कािीकोट 

कर्ायिी प्रदेश 

नेपाि अलधराज्यको मध्यपलिम िेत्र अन्द्तगतत कणातिी प्रदशेको कािीकोट लजल्िामा अवलस्थत यस रास्कोट नगरपालिकाको 

स्थानीय भ–ूसान्द्दलभतक तर्थयगत तर्थयाङ्क र वस्तगुत आधारमा समदुायसंगको छिफि र लस्वकायतताको आधारमा यस 

नगरपालिकाको  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतायोजना तजुतमा कायत प्रथम पटक तयार गरी प्रस्ततु गनत पाउुँदा हामी हलषतत 

छौ ुँ । यस कायतमा नगरपालिकािाई लवलभन्द्न िेत्रबाट आलथतक, प्रालवलधक, परामशत तथा रायसुझाव प्राप्त भएको छ र जसको 

पररणाम स्वरुप यो योजना तयार गनत नगरपालिका सफि भएको छ । आलथतक तथा प्रालवलधक सहयोग गरी यस कायतिाई सफि 

पानत योगदान गने यलुनसेफ नेपाि तथा कायतिम साझेदार संस्था समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाि, सखुेत प्रलत नगरपालिका 

पररवार हालदतक आभार प्रकट गदतछ । यसैगरी लवलभन्द्न तहका छिफि कायतमा सहलजकरण गने परामशतदाता टोलि तथा 

NWASH Apps प्रयोग गरी तर्थयांक संकिन गनुत ह ने गणकहरु प्रलत म धन्द्यवाद लदन चाहन्द्छु । यो योजना लनमातणको िममा 

प्रारलम्भक प्रलतवेदन िेखन, पनुराविोकन, नपगु तर्थयाङ्क संकिन तथा लवशे्लषण, नगर तथा वडास्तरीय छिफिमा सहभागी 

भई अलन्द्तम योजना प्रलतवेदन तयारीमा सहयोग गनुत ह ने परामशतदाताहरु, रास्कोट नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता योजना सम्बन्द्धी अध्ययन तथा योजना लनमातण कायतमा सहभागी भई रचनात्मक सुझाव र सहयोग लदन ुह ने सम्पणुत 

महानभुावहरूिाई धन्द्यवाद सलहत हालदतक आभार प्रकट गनत चाहान्द्छु । 

 

यस योजनािे लनलदतष्ट गरेका भावी कदमको सफि कायतन्द्वयनमा सरकारी लनकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, लवकास साझेदार 

संस्थाहरु तथा राजनीलतक दिहरुबाट पणूत सहयोगको अपेिा राख्दयैसको प्रभावकारी कायातन्द्वयनमा नगरपालिकाको तफत बाट 

प्रलतवद्धता समेत व्यि गनत चाहन्द्छु । 

 

िन्यवाद !!! 

          

  

 

 

 

                                                                                  

                                                                                   रास्कोट नगरपालिका, कािीकोट



 

 
 
 

 
रास्कोट नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय, कािीकोट 

कर्ायिी प्रदेश 

नेपािको संलवधान २०७२ को भाग ३, धारा ३५ को उपधारा ४, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे आफ्नो िेत्र लभत्रका 

नागररकहरुिाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापनको िालग स्थानीय तहिाई प्रदत्त काननूी भलूमका र लजम्मेवारीिाई 

मनन \ गद,ै सबैको िालग स्वच्छ सरुलित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सलुवधा उपिव्ध गराउनकुा साथै पानीको उपयोग 

माफत त गररने जीलवकोपाजतनका प्रयासहरुबाट आफ्नो िेत्र लभत्रका नागररकहरुको स्वास्र्थय अवस्थामामा सधुार ल्याउने यस 

नगरपालिकाको िक्ष्य रहकेो छ । यसै सन्द्दभतमा यलुनसेफ, नेपाि र कायतिम साझेदार संस्था समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाि, 

सखुेतको आलथतक तथा प्रालवलधक सहयोगमा रास्कोट नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना २०७७/७८-

२०८१/८२, तजुतमा गररएको छ । स्थानीयस्तरमा योजना पलहचान‚ तजुतमा‚ कायातन्द्वयन‚ अनगुमनमा स्थानीय तहिाई नै लजम्मेवार 

र जवाफदहेी बनाउन‚ शासन व्यवस्थापनमा जनताको सहभालगता प्रवद्धतन गनत‚ जनतािाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सलुवधा 

उपिधध गराउन तथा स्थानीय तहबाट नै शशुासनको स्थापना गराउनको िालग संलवधानिे स्थनीय तहिाई अलधकार लदए संगै यस 

नगरपालिकािे पलन आफ्नो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता िेत्रको कायतयोजना तजुतमा गरर कायातन्द्वयन गनत यो योजना तजुतमा 

गरेको हो । यसै सन्द्दभतमा यस नगरपालिकाद्वारा संचािन ह ने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता संग सम्बलन्द्धत  हरेक 

लियाकिाप सेवाग्राही मैत्री बनाउन यस दस्तावेजिे सर्ाउने अपेिा गरेको छु । यस नगरपालिका लभत्र सम्पन्द्न ह ने खानपेानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छता िेत्रका जनुसकैु प्रयास वा कायतिमकोमा लनलवतभेद, सशिीकरण, सहभालगता, जवाफदहेी र कानुनी 

प्रावधान जस्ता मानव अलधकार लनलदतष्ट सतत अविम्वन गरर सेवा प्रदान गनत यस दस्तावेजिे नगरपालिकािाई सहयोग गने  

लवश्वास लिएको छु । 

अन्द्त्यमा यो योजना दस्तावेलजकरणमा सहकायत गने लवलभन्द्न कायातियका सम्पणूत महानभुावहरु, तर्थयांक संकिकहरु प्रलत हालदतक 

आभार व्यि गदतछु र यस दस्तावेज अनरुुप आगामी लदनमा थाल्ने कायतिम तथा योजनाहरु कायतन्द्वयनमा सहकायत, समन्द्वय र 

सहयोग गनत नागररक समाज, समुदाय िगायत सबैमा अलपि समेत गदतछु । 

 

िन्यवाद !!!   

         

 

 

   

 

                                                                                                   रास्कोट नगरपालिका, कािीकोट 
 

 

 



 

 
 
 

  

ldltM @)&*÷)%÷)# 

z'esfdgf  

:jf:Yo g} 7"nf] wg xf], ;'/lIft vfg]kfgL tyf ;'wfl/Psf] ;/;kmfO ;'ljwf lagf :j:y / ;d[4 hLjg ;Dej 5}g . 

oxL oyfy{nfO{ dgg\ ub}{ ;/sf/L, u}x|;/sf/L tyf gLlh If]qsf] ;xsfo{ / cfd hgtfsf] ;xeflutfsf] dfWodaf6 

/fli6«o ;/;kmfO u'?of]hgf, @)^* sf] ;kmn sfof{Gjog u/L sflnsf]6 lhNnf s0ff{nLsf] klxnf] / g]kfnsf] cf7f} 

lhNnfsf] ¿kdf lj=;= @)&) h]i7 @^ ut] v'nf lb;fd'Qm lhNnfsf] ¿kdf 3f]if0ff u/LPsf] lyof] . sfnLsf]6 lhNnf 

v'nf lb;fd'Qm If]qsf ¿kdf 3f]if0ff eP klg o;sf] lbuf]kgf sfod u/L 7f]; tyf t/n kmf]xf]/sf] Joj:yfkg, 

hf]lvdk"0f{ ;dodf ;fa'g–kfgLn] xftw'g] cfgLafgL, ;+:yfut -ljBfno / :jf:Yo :+f:yfdf_ vfg]kfgL tyf ;/;kmfO 

;'ljwfsf] plrt Joj:yfkg / ;'/lIft vfg]kfgLdf ;d'lrt kxF'rsf] ljsf; ug{ cem} r'gf}tLsf ¿kdf /x]sf 5g .  

 

Vffg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf If]qsf pknlAwx¿nfO{ ;+:yfut ub}{ o;sf] lbuf]kgf sfod ug{ / ljBdfg 

;d:ofx¿sf] ;dfwfg ul/ o; If]qsf] yk ;'wf/ ug{ /f:sf]6 gu/kflnsfn] “;'/lIft vfg]kfgL ;lxt Ps 3/ Ps 

wf/f, k"0f{ ;/;kmfOo'Qm gu/kflnsf xfd|f] cleef/” eGg] d"n gf/fsf ;fy ;ª\3Lo vfg]kfgL dGqfno, o'lg;]km 

g]kfn / vfg]kfgL tyf 9n Joj:yfkg ljefu;+usf] ;dGjodf gu/:t/Lo vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf -jf;_ 

of]hgf, @)&* th'{df u/]sf]df cToGt} v'zL nfu]sf] 5 . lbuf] ljsf; nIosf] dd{cg';f/ o; gu/kflnsfn] ;a} 

hgtfnfO{ ;'/lIft vfg]kfgL tyf ;/;kmfOsf] Gofof]lrt kx'Frdf clej[l4 ub}{ ljBfno tyf :jf:Yo ;+:yfx¿df 

klg vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf k|j{4g / plrt Joj:yfkg ug{ th'{df ul/Psf] o; vfg]kfgL, ;/;kmfO 

tyf :jR5tf -jf;_ of]hgf, @)&* sf] ;kmn sfof{Gjogsf ;fy} nlIft gtLhfx¿sf] k|flKtsf nflu xflb{{s awfO 

1fkg ub}{ ;'/lIft vfg]kfgL tyf k"0f{ ;/;kmfOsf] ofqfdf o'lg;]km g]kfnsf] lg/Gt/ ;xof]u /xg] k|lta4tf 

hgfpg rfxG5' .  

 

;fy} o; /0fgLlts of]hgfn] a[xt\ lbuf] ljsf; nIosf pknawLx? ;dodf xfl;n ul/ vfg]kfgL / ;/;kmfO;Fu 

;DalGwt nIox? / g]kfn ;/sf/sf] !% cf}F of]hgfsf nIox?df ;dflxt / cfa4 eO{ /f:sf]6 gu/kflnsfn] 

lnPsf ljsf; nIox? tyf gtLhfx¿sf] ;xh kl/k"lt{ x'g ;sf];\ eGg] ;kmntfsf] z'esfdgf JoQm ub{5' .  

 

wGojfb . 

 

 

====================                     

bLks >]i7 

k|d'v 

o'lg;]km, If]qLo sfof{no, g]kfnu~h . 

 



“ सरुलित खानेपानी सलित एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाइयूक्त नगरपालिका िाम्रो अलििारा” 
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पररच्छेद–१ 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाको पररचय 

१.१ पृष्ठिुिी 

पानी जीवन हो, सरसफाइ जLवनको पद्धलत हो र स्वR5ता साथतक जीवनको पलहचान हो । मालनस स्वस्थ भएर जLवनयापन गनतका िालग स्वच्छ 

खानपेानी र आधारभतू सरसफाइ सलुवधा आवश्यकीय कुराहरु ह न ्। लयनै कुरािाई मध्यनजर गद,ै संयिु रारि संर् द्वारा प्रलतपालदत लदगो लवकास 

िक्ष्य न ं६ को १ र २ मा सन ्२०३० सम्ममा लवश्वका सम्पणूत जनतािाई स्वच्छ लदगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको उपिधधता सलुनलित 

गने उल्िेख गररएको छ र नपेाि सरकारिे पलन यो लदगो िक्ष्य कायातन्द्वयनका िालग प्रलतवद्धता जनाएको छ । यसै सन्द्दभतमा नपेािको संलवधान 

२०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कततव्यको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागररकिाई खानपेानी तथा सरसफाइमा पह ुँचको हक ह न े

व्यवस्था गररएको छ । सबैिाई सरुलित खानपेानी तथा सरसफाइको पह ुँच ह नपुन े लनलितता यसिे प्रदान गरेको छ । सोही अनरुुप नेपाि 

सरकारिे जनु सकैु समयमा, जो सकैुिाई र जहाुँसकैु ठाउुँमा प्राप्त ह ने गरर पयातप्त, सिुभ, सरुलित, स्वीकायत र खचत वहन गनत सक्ने सामर्थयत 
योग्य खानपेानी, सरसफाइ र स्वच्छता सेवाको माध्यमबाट सावतजलनक स्वास्र्थय र जीवनस्तर सधुार गने प्रमखु िक्ष्य राखेको छ । यो िक्ष्य 

प्राप्तीमा योगदान गनत नपेाि सरकारिे खासस्व िेत्रगत लवकास योजना पलन तयार गरेको छ । यसै अनरुुप स्थानीय तहहरुमा पलन आ–आफ्नो 

िेत्रमा स्थानीय स्तरको खासस्व योजना तजुतमा गरर योजनाबद्ध तवरिे अगाडी बढन ु अपररहायत भएको छ । अत:स्थानीय सरकारहरुिे 

खानपेानी र को िक्ष्य प्रालप्त र लदगो व्यवस्थापनका िालग अलहिे सम्म गररएका प्रयत्नहरुमा अझ तीव्रता लदनकुासाथै संरचनागत सदुृलढकरण 

तथा िमता अलभवलृद्द गनुत अपररहायत दलेखन्द्छ । 

 

वततमान पररवेशमा सरसफाइ र स्वच्छताको दायरा फरालकिो भएर प्रलतष्ठा, स्वास्र्थय, लवकास लनमातण, जनजीलवका, सामालजक सशलिकरण र 

समलृद्धको आधारस्तम्भको रुपमा रुपान्द्तररत भइ लवकासको अलभन्द्न अंगको रुपमा स्थालपत भएको छ । तथापी परम्परागत रुपमा स्थालपत 

रुढीवादी संस्कार, सरसफाइिे स्वास्र्थयमा प¥ुयाउन ेसकारात्मक प्रभाव प्रलतको सचेतनाको अभाव, आवश्यक पवूातधारहरुको कमी, खानपेानी 

उपभोिा तथा सेवा प्रदायक लनकायको चरम हले्चेियाई, अशिता तथा स्थानीय तहको लफतिो अनगुमनका कारण खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता सम्बन्द्धी संरचनाहरुको समलुचत प्रयोग, ममतत सम्भार तथा स्वस्थकर बानी व्यहोरा लवकास गने कायत भन ेचनुौती रलहत बन्द्न सकेको 

छैन । साथै लवपदक्ा अवस्थामा खानपेानी र सरसफाइका सेवा सलुवधाहरुको लनरन्द्तरता पलन अपररहायत दलेखन्द्छ । त्यसैिे सावतजलनक र लनजी 

िेत्रको सदुृढ साझेदारीमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको लनरन्द्तरताको िालग प्रभावकारी रुपमा संस्थागत लियाशीिता, स्तररय 

सेवा प्रवाह, नलतजामिूक सचतेना अलभबदृ्धी, व्यापक सामाजीकरण, सामलूहक सशलिकरण तथा स्व–अनगुमन र फिोअप सम्बलन्द्ध 

लियाकिापहरुको लनयलमत कायातन्द्वयन जरुरी रहकेो छ । 

 

खानपेानी तथा सरसफाइ सेवामा सबै नागररकको पह ुँच परु् याउनका िालग स्थानीय सरकारको संरचनागत सदुृलढकरण तथा िमता अलभवलृद्द 

गनुत अपररहायत छ । यस िममा स्थानीय लनकायहरुिाई स्थानीय सरकारका रुपमा संस्थागत गने लदशामा स्थानीय सरकार संचािन सम्बन्द्धमा 

व्यवस्था गनत बनेको ऐन, २०७४ िे सबैभन्द्दा महत्वपणूत योगदान गरेको छ । यस ऐनिे हरेक स्थानीय लनकायिे िते्रगत योजना तजुतमा गनुतपन ेर 

सोको आधारमा वालषतक योजना तथा बजेट तजुतमा गनुतपने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । योजनाबद्ध रुपमा सम्पणूत जनतामा सरुलित खानपेानी,  तथा 

स्वच्छता प्रवधतन कृयाकिाप संचािनका िालग बततमान खानपेानी तथा को अवस्था, सम्भालवत श्रोतहरु, सावतजलनक तथा संस्थागत खानपेानी 

तथा को अवस्था समदुायको स्वच्छता आलनबालन सम्वन्द्धमा सवेिण,अध्ययन छिफि गरी उपिधध तर्थयहरु र सचूनाहरुका आधारमा 

खानपेानी तथा ढि व्यवस्थापन लवभागको िते्र लवकास योजना २०७४-२०८७ संग तादाम्यता लमिाएर खानपेानी, सरसफाइ तथा स्व्चछताका 

कायतिमको प्राथलमकीकरण गरर बजेट समेत आंकिन गरी यस रास्कोट नगरपालिकाको खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना 

तयार गररएको छ । यस रास्कोट नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता िते्रको समग्र लवकासको िक्ष्य तथा उद्दशे्य लनधातरण गरर 

सो प्राप्त गनतका िालग आवश्यक नीलत, रणनीलत, प्राथलमकता पलहचान तथा पररभालषत गरी यस नगर िते्रको मागतलचत्र तयार गनतका िालग 

खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तजुतमा गने कायत गररएको छ । 
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१.२ औलचत्य 

संयिुरारि संर्िे खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतािाई मानवको आधारभतु अलधकारको रुपमा मान्द्यता लदई लदगो लवकास िक्ष्यका लवलवध 

पररसचूकहरु मध्ये िाई पलन एक महत्वपणूत पररसचूकको रुपमा समावेश गरेको छ।  संयिु रारि संर् द्वारा प्रलतपालदत लदगो लवकास िक्ष्य न ं६ 

को १ र २ मा सन ्२०३० सम्ममा लवश्वका सम्पणूत जनतािाई स्वच्छ लदगो खानपेानी तथा  सेवाको उपिधधता सलुनलित गन ेउल्िेख गररएको 

छ । नपेाि सरकारिे संयिु रारि संर्द्वारा प्रलतपालदत लदगो लवकास िक्ष्य कायातन्द्वयनका िालग प्रलतवद्धता जनाई सकेको सन्द्दभतमा स्थानीय 

सरकारहरुिे लदगो र व्यवलस्थत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको सलुनलितताका िालग योजनाबद्ध तवरिे अगाडी बढन ुअपररहायत भएको 

छ ।  खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको िते्रमा रास्कोट नगरपालिकाको िमता,वास्तलवक अवस्था र भावी योजनाहरु तय गनतका िालग यो 

खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाको आवश्यकता महससु गरर लनमातण गररएको हो। खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 
नागररकको नैसगीक अलधकारको रुपमा नेपािको संलवधानिे व्यवस्था गरेको ह दा यस नगर िेत्रका जनतािाई सवतसिुभ, सरुलित र लदगो 

खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बलन्द्ध सेवाको पह ुँचमा अलभवलृद्द गनुत नगरपालिकाको कततव्य तथा लजम्मेवारी हो । योजना लवना गररन े

हरेक स्थानीय लनकायको लवकासिे खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको पह ुँचका िेत्रमा आशालतत सफिता नह न े ह दा स्थानीय भ–ू

सान्द्दलभतक (Geo-referenced) तर्थयगत तर्थयाङ्क र वस्तगुत आधारमा समदुायसंगको छिफि र लस्वकायततािाई समते मध्य नजर गरी 

सेवाबाट वलञ्चलतरणमा परेका समदुायहरुिाई प्राथलमकतामा राखेर योजना बनाइ खानेपानी तथा सरसफाइको िते्रमा लवकास गनत खासस्व 

योजना अलत आवश्यक दस्तावेज भएकोिे यो योजना लनमातण गररन ु अपररहायत छ । स्थानीय तहमा लवद्यमान श्रोतहरुको औलचत्यपणूत, 

समतामिूक र लदगो एलककृत लवकास योजनाको लनमातण न ै खासस्व योजनाको प्रमखु अपलेित पररणाम भएको ह दा यो योजना तजुतमा र 

कायातन्द्वयन अपररहायत दलेखएको छ । 

 

१.३ उदे्दश्य 

यस रास्कोट नगरपालिकाको खासस्व योजना तजुतमा गनुतको प्रमखु उद्दशे्य स्थानीय तहमा खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको मौजदुा 

लस्थलतको संकिन तथा अलभिेलखकरण गरर सेवाबाट वलञ्चत समदुाय तथा िते्रको िालग खासस्व सेवाको सलुनलितता प्रदान गनत योजना 

लनमातण गनुत रहकेो छ । यसै अनरुुप खासस्व योजनाको लवलशष्ट उद्दशे्यहरु दहेाय बमोलजक रहकेा छन ्। 

१. यस नगरपालिकाको खानपेानीका लवद्यमान श्रोतहरु र मौजदुा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बलन्द्ध संरचना सलुवधाहरुको िगत 
संकिन गरर अलभिेखीकरण गन े। 

२. खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासंग अन्द्तर सम्बलन्द्धत लवषयवस्तुहरु स्वास्र्थय, लशिा र आय आजतनका अवसरहरु सलहत यसबाट प्राप्त 

गनत सलकने प्रलतफिहरुको पररचािन, प्राथालमकरण र प्रवधतनको योजना तयार गने । 

३. स्थानीय तहमा सेवाबाट वलञ्चत, पह ुँच बालहरका मदुायमा खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा प्रवाहको लनलितता सलहत अल्पकािीन 

र लदर्तकािीन रणनैलतक योजना तयार पाने । 

४. स्थानीय तहको सरुलित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्थाको आधार रेखा तर्थयाङ्क सलहतको मापदण्ड तयार गरर उपरोि सेवा 

लवस्तार लनलित समयावलधमा पणूत (१००%) गनत प्रलतवद्धता सलहतको अवधारणा तयार पान े। 

५. खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना संग अन्द्य लवषयगत योजनाहरुिाई एलककृत गनतको लनलम्त स्थानीय तहिाई 

सहलजकरण गने । 

 

१.४ सियावलि 

यस खासस्व योजनाको समयावलध नपेाि सरकार खानपेानी मन्द्त्रािय, खानेपानी तथा ढि व्यवस्थापन लवभागको नेपाि खानपेानी, 

सरसफाइतथा स्वच्छता िेत्र लवकास योजना (SDP)  २०७४-२०८७ संग सामन्द्जस्यता ह न ेगरी पाुँच वषत सम्मको ह नछे । प्रत्येक योजनाको 

पाुँच वषतको समय समालप्त संगै नयाुँ योजमामा प्रवेश गदात यस नगरपालिकाको खासस्व योजना अद्यावलधक र पनुराविोकन गररने छ ।   

 

१.५ लसलितता/ अध्ययनका लसिा 

साधन, श्रोत, समय, िागत, सचूना िगायत अन्द्य लवषयवस्तुहरुको लसलमतताका कारणिे जनुसकैु योजना तजुतमा प्रलिया पलन केही लनलित 

सीमा लभत्र बाुँलधएको ह न्द्छ, यो खासस्व योजना लनमातण कायत  नपेाि सरकार, खानपेानी तथा ढि व्यवस्थापन लवभाग द्वारा प्रस्तालवत ढाुँचा 
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अनसुार तयार गररएको NWASH Apps वाट प्राप्त ह न सक्ने तर्थयाङ्किाई नै यो योजना लनमातण प्रलियाको मखु्य लसमािेत्र मालनएको छ । 

यस नगरपािीका िते्रको खासस्व अवस्थाको मौजदुा लस्थलतको आधार रेखा तयार पानतको िालग NWASH Apps को प्रयोग गररएको हो र 

यस Apps मा समावेश गररएका NWASH/MIS Based Apps हरुमा समावेश गररएका प्रश्नहरुको माध्यमबाट तर्थयाङ्कहरु संकिन 

गररएको हो । यस Apps अन्द्तगतत तर्थयाङ्क तथा आवश्यक सचूनाहरु नगरपालिकाका लनवातलचत पदालधकारीहरु, कायतरत कमतचारीहरु, 

लवद्यािय लशिक तथा स्वास्र्थय केन्द्रका कमतचारीका अिावा मलहिा स्वास्र्थय स्वयम ् सेलवकाहरुसंग छिफि गरी संकिन गररएको हो । 

र्रधरुी तहको सरसफाइ स्वच्छताको वततमान अवस्थाको सचूनाहरु संकिन गनत सम्पणूत र्रपररवारमा न ै पलुग सचूनाहरु संकिन गनत 

नसलकएकोिे नमनुा पद्धलत अपनाइ १० प्रलतशतको अन्द्तरािमा नमनुा संकिन (Random Sampling Method) लवलधबाट सम्बलन्द्धत 

र्रधरुीमा पलुग गणकद्वारा सचूनाहरु संकिन गरर प्राप्त तर्थयहरुिाई सामालन्द्यकरण गररएको छ । तर्थयाङ्कहरु संकिनका िालग स्थानीय 

प्रालवलधक तर्थयाङ्क संकिकको अभाव भएकोिे कलतपय प्रालवलधक सचूनाहरु समते गरै प्रालवलधक तर्थयाङ्क संकिकहरुको माध्यमबाट 

संकिन गररएको हो  

 

१.६ तयारी लवलि र प्रकृया 

यस रास्कोट नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तयारीका िममा तपलशिका प्रलियाहरु अविम्वन 

गररएको छ; 

१.६.१ खासस्व योजनाको ढााँचा, सवेक्षर् औजार र आवश्यक जनशलि व्यवस्थापन 

नेपाि सरकार, खानपेानी तथा ढि व्यवस्थापन लवभाग द्वारा प्रस्तालवत ढाुँचामा प्रस्तालवत लवषय वस्त ुतयारीका िालग लफल्ड सवेिणका 

अनसुचूी र प्रश्नाविीहरुको पनुराविोकन गररएको लथयो । यस नगरपालिकाको खासस्व योजना प्रलिया अन्द्तगतत सवेिण औजार तयार 

गदात ऐन, लनयम र लनदलेशकामा भएका व्यवस्थाको समेत उपयोग गरी लनम्न लवलध र प्रलिया परुा गरी आवश्यक जनशलि व्यवस्थापन 

गररएको लथयो; 

• ऐन, लनयम, लनदलेशका तथा प्रलतवेदन अध्ययन तथा पनुराविोकन 

• खासस्व योजना तजुतमा सम्बन्द्धी पालिकाको सोचमालथ छिफि र लनमातणको िालग पालिका स्तरीय लनणतय गररएको लथयो 

• खासस्व योजना तजुतमाका िालग संिग्न ह ने संर्ीय अथवा प्रदशेका सरकारी लनकाय वा लवकास साझेदार संस्थाहरुसंगको वातात, 

परामशत र छिफि तथा लनणतय सलहत समझदारी र सहमती गररएको लथयो । 

• सेवा प्रदायक संस्थाहरुको छनौट उनीहरुका िालग अलभमलुखकरण, तालिम (NWASH MIS Operation Training) र 

पररचािनका लियाकिाप संचािन  गररएको लथए । 

• पालिकास्तरमा अवधारणापत्रको प्रस्तुती तथा दरुदशीता र पररदृश्य लनमातण कायतशािा संचािन गररएको लथयो । 

• समग्रमा यस नगरपालिकाको खासस्व योजन तजुतमाका िालग सेवा प्रदायक संस्थाका तफत बाट लनम्न अनसुारको मानव संशाधनको 

व्यवस्था गररएको लथयो । 

१. खासस्व योजना लवज्ञ – टोिी नेता :    १ जना 

२. सामालजक पररचािक/ गणक /सब इलञ्जलनयर :   ९ जना (प्रलत वडा कलम्तमा एकका दरिे) 

३. इलञ्जलनयर (IT/GSI) लवज्ञः      १ जना 

४.  दस्तावेजीकरण लवज्ञः      १ जना 

 

१.६.२ नगरपालिका स्तरीय अलििुलखकरर् गोष्ठी तथा सहिलत लनिायर् 

यस नगरपालिकाको खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तजुतमा सम्बन्द्धमा भएका लनणतय, योजना तजुतमा सम्बन्द्धी कायतलनदशे तथा 

योजना तजुतमा लनदलेशका बमोलजक नगरपालिका स्तरीय अलभमलुखकरण गोष्ठी तथा सहमलत लनमातण कायतशािा गोष्ठी लमलत २०७६ साि 

कालततक २८ गते सम्बलन्द्धत सबै पिबीच आपसी सरसल्िाह र समझदारी कायम गरी योजना तजुतमा प्रलियािाई अगालड बढाइएको लथयो । 

उि कायतशािा गोष्ठीको आयोजना नगरपालिकािे गरेको लथयो भन ेसहलजकरण सम्बलन्द्धत लवषय लवज्ञद्वारा गररएको लथयो । गोष्ठीमा लवद्यमान 

अवस्थामा योजनाको आवश्यकता, योजना तजुतमा प्रलिया, सरोकारवािाको भलूमका तथा योजना लनमातणका  िालग आवश्यक तर्थयांक बारे 

छिफि गरी योजना तजुतमा कायततालिका समते तयार गरी छिफि गररएको लथयो । खासस्व योगना तजुतमा कायतमा सहयोग तथा समन्द्वयको 
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िालग सोलह अलभमलुखकरण गोष्ठीमा पालिका स्तरीय पाुँच सदस्यीय कायतदि (Task Force) र केन्द्रीय व्यलि (Focal Person) मनोनयन 

गररएको लथयो । 

१.६.३ तथ्याङ्क सकंिन तथा िेखाजोखा 

लवषयगत तर्थयाङ्क संकिनका िालग NWASH Apps को प्रयोग गररएको लथयो र यस Apps मा समावेस गररएका बाह्र 

NWASH/MIS Based Apps मा समाबेस आवश्यक चेकलिष्ट तथा प्रश्नाविी अनसुार लफल्ड सविेण तथा लवलभन्द्न लनकाय, संर्-संस्था र 

लवषयगत िते्रबाट आवश्यक  तर्थयाङ्क संकिन गररएको लथयो । यसिममा अपगु तथा पयातप्त ह न नसकेका तर्थयांक तथा सचूनाका िालग 

परामशत दात ृसंस्थाका लवज्ञ टोिीिे सम्बलन्द्धत कायातिय र संर्-संस्थामा भेटर्ाट गरी सम्बलन्द्धत पदालधकारी र कमतचारीहरुसुँग छिफि गरी 

आवश्यक तर्थयांक संकिन गररएको लथयो । लफल्ड सवेिणको माध्यमबाट तर्थयाङ्क÷सचूना संकिनका िालग गणकहरुिाई NWASH 

MIS सम्बलन्द्ध तीन लदने प्रलशिण लदइएको लथयो । यो प्रलशिणमा NWASH MIS मा प्रयोग ह ने १२ वटा Apps को गणकिाई व्यावहाररक 

अभ्यास पलन गररएको लथयो । NWASH MIS मा प्रयोग ह ने १२ वटा Apps हरु मध्ये प्रमखु एउटा NWASH Inventory पणूत प्रालवलधक 

भएकोिे यसका प्रलशिाथी गणकहरु पलन प्रालवलधक पषृ्ठभलूमकै छालनएको लथयो र आवश्यक सचूना र तर्थयाङ्कहरु संकिन गररएको लथयो । 

 

१.६.४ तथ्याङ्क प्रशोिन, लवशे्लषर् र िस्यौदा तयारी 

लवलभन्द्न माध्यमबाट संकलित सचूना र तर्थयाङ्कहरुको पनुराविोकन गरर तर्थयाङ्कहरुको संलहता र प्रारलम्भक लफल्ड प्रलतवेदन तयार पाररएको 

लथयो र लवज्ञहरुको सहयोगमा प्रशोधन तथा लवस्ततृ लबशे्लषण गरर यस नगरपालिकाको खानेपानी,  तथा स्वच्छता लस्थलत वततमान लस्थलतको 

मौजदुा लस्थलतको पलहचान गरर आधार रेखा तयार पाररएकोछ । तत्पिात, वाडत स्तरीय छिफि र परामशत गोष्ठीबाट प्रमाणीकरण भएको 

तर्थयाङ्क र सचूनाको आधारमा खासस्व योजना तजुतमा खाका अनसुार मस्यौदा खासस्व योजना तयार पाररएको लथयो । यो मस्यौदा यस 

नगरपालिका जनप्रलतलनलध, कायतपालिका, कायतकारी, प्रालवलधकहरु, कायतदि सलहत स्थानीय तहमा कायतरत खासस्व िते्रका सरोकारवािा 

संस्थाका प्रलतलनलधहरु सलहत उपलस्थत एक लदन े गोष्ठीको आयोजना गरर सो मस्यौदा योजना प्रस्तुत गररएको लथयो । सो गोष्ठीमा खासस्व 

योजनाको बुुँदागत छिफि गरर उपलस्थत सहभागीहरुको सझुाव, पषृ्ठपोषण प्राप्त गरी मस्यौदा योजनामा समावेश गरीएको लथयो । साथै वाडत 

स्तरमा प्राप्त अल्पकालिन, मध्यकालिन, दीर्तकालिन आयोजनाहरुिाई प्राथमीकीकरणका िालग सो गोष्ठीमा सहजीकरण गररएको लथयो । 

प्रथामीकीकरणमा परेका ती आयोजनाहरुिाई कसरी आगामी योजनाम्मा कसरर समावेश गने भन्द्ने वारे गोष्ठीबाट सझुाव ग्रहण गरी ती सब ै

सझुाव र गोष्ठीको कायत लववरणको अलभिेलखकरण गरी योजना प्रलतवेदनमा संिग्न गररएको छ । अत: नगरपालिका स्तरीय गोष्ठीबाट प्राप्त 

सझुाव, पषृ्ठपोषण र आयोजनाहरुको प्राथमीकीकरणको आधारमा यस नगरपालिकाको पलहिो खासस्व योजनाको रुपमा तयार गरी प्रस्ततु 

गररएको छ । 

१.६.५ खासस्व योजना प्रिार्ीकरर् गोष्ठी  

यो योजना तजुतमाका लवलभन्द्न चरण तथा प्रलियाबाट प्राप्त उपिधधीिाई अलन्द्तम रुप लदन पालिका स्तरीय योजना  प्रमाणीकरण कायतशािा 

गोष्ठीको आयोजना गररएको लथयो । गोष्ठीमा आवलधक तजुतमाको लदशालनदशे गन े लवषयगत प्रलतलनलध, लवषयगत लनकायका प्रलतलनलध, संर्-

संस्थाका प्रलतलनलध, नीलज िेत्र, िलित वगतको सलिय सभालगता रहकेो लथयो । गोष्ठीमा प्रस्तालवत खानपेानी तथा का दरुदृलष्ट, पररिक्ष्य, 

िक्ष्य, रणनीलत, अन्द्य लवकासका साझेदारहरुको संिग्नता, नगरपालिकाको खासस्व कायतिमहरुको बजेट, जिवाय ु पररवततनका असर र 

अनकुुिन योजना, लवपद व्यवस्थापनका योजना, संस्थागत िमता छिफिका अिावा प्राप्त सचूना र तर्थयाङ्कहरुको पलुष्टकरण गन ेकायत 

गररएको लथयो । यो योजना दस्तावेजको वैधालनक आधारका िालग सरोकारवािा लनकायबाट प्राप्त सझुाव र पषृ्ठपोषणिाई  समायोजन गरी 

योजना लवज्ञ टोिीद्वारा यो योजना दस्तावेजिाई अलन्द्तम रुप प्रदान गररएको छ । 

१.६.६ खासस्व योजना तयारी तथा सावयजलनलककरर्   

यो खासस्व योजना नगरपालिकाको बैठकबाट कायातन्द्वयनको प्रलतबद्धता सलहत स्वीकृत गरी आगामी नगरपररषदबाट पास गने गरी 

प्रमाणीकरण र सावतजलनलकरण गररएको छ । यसका साथै खासस्व िेत्रको यो योजनामा  आधाररत भई यस नगरपालिकाको वालषतक नीलत, 

कायतिम र बजेट तजुतमा गरी यो योजना कायातन्द्वयन गररनेछ । ऐन लनयम तथा नीलतगत व्यवस्था तथा लनधातररत ढाुँचा अनसुार खासस्व 

योजनाको नलतजामिूक अनगुमन तथा मलू्याकंन गरी प्रलतवेदन तयार गन ेतथा लसकाइको अलभिेखन तथा योजना अद्यावलधक कायतमा प्रयोग 

गररनेछ । 
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पररच्छेद–२ 

नगरपालिकाको वस्तुगत लववरर् 

२.१ िौगोलिक अवलस्थलत र बनोट 

रास्कोट नगरपालिकाको भौगोलिक अवलस्थलत हदेात यो कणातिी प्रदशेको कालिकोट लजल्िामा पने नौ स्थनीय तह - 6 गाउुँपालिका र 3 

नगरपालिका मध्य एक हो  । नपेाि अलधराज्यको मध्यपलिम िेत्र अन्द्तगतत पन ेकणातिी कणातिी प्रदशेमा अवलस्थत रास्कोट नगरपालिका एक 

दगुतम लहमािी िेत्र हो । यस नगरपालिकाको नाम सालबकको रास्कोट गा.लव.स बाट रहन गएको हो ।संवैधालनक व्यवस्था बमोलजक गाउुँ लवकास 

सलमलतिाई लबस्तार गरेर बनाइएको नपेािको नयाुँ लनलमतत स्थानीय प्रशासलनक एकाईको आधारमा यो नगरपालिका सालबकका लसपखाना, 

स्यनूा र फुकोट गालवसका वडाहरु समावेस गरर बनेको हो र यसमा ०९ नगरका वडा संख्या रहकेा छन ्। नपेाि सरकारिे लव.सं. २०७४ साउन 

२८ गते स्थानीय तहको सङ्ख्या ७४४ बाट बढाएर ७५३ मा सीलमत गरेको लथयो । नयाुँ लनणतय अनसुार अब नेपािमा जम्मा ७५३ स्थानीय तह 

रहकेो छ जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउुँपालिकारहकेो छ सोलह अनरुुप यो रास्कोट नगरपालिकाको 

प्रशासलनक अलस्तत्व कायम भएको हो ।यस नगरपालिकाको प्रशासलनक केन्द्र स्यनूामा रहकेो छ । 

िौगोलिक अवलस्थलतिः  

समावेश भएका सालबक नपा वा वडाहरुः लसपखाना, स्यनूा, फुकोट 

जनसंख्याः १६२७२ 

िेत्रफिः  ५९.७३ वगत लक.मी. 

प्रस्तालवत केन्द्रः सालबक स्यनूा गा.लव.स. को कायातिय  

वडा संख्याः ०९ 

सीिानािः 

पवूतः पचंािझरना गा.पा. 

पलिमः सान्द्नी लत्रवेणी  गा.पा. 

उत्तरः सान्द्नी लत्रवेणी  गा.पा. र बाजरुा लजल्िा  

दलिणः पचंािझरना गा.पा. 

२.२ पह ंच 

यस रास्कोट नगरपालिका िेत्र लभत्रका यातायात सेवा र प्रमखु बजार केन्द्रहरुका आधारमा पह ुँच पिको लवशे्लषण गररएको छ ।   

२.२.१ यातायात सेवा 

यातायात सेवा अन्द्तगतत 9 वटा  वडामा कच्ची सडक लनमातण भएको । धालमतक तथा पयतटलकय स्थि र वडा वलस्तमा सम्म जानको िालग केलह 

ठाउुँमा मात्र सडक लनमातण भएको छ । यस नगरपालिकामा सडक भएको िेत्रमा लजप, ट्याक्टर, वाईक, िकको उपिधधता भएको भएता पलन 

ररक्सा, ट्यालक्सको साथै सडकमा गड्ुने अन्द्य साधनको सम्भावना रहकेो छ र नगरपालिकाको सबै वडामा कृलष रोड लवस्तार गनुत अलत 

आवश्यक रहकेो छ । 

तालिका नं २.१ यातायात सेवासम्बलन्ि लववरर् 

वडा नं. सेवाको अवस्था पवूातधारको अवस्था 

१ कलच्च सडक: तुसार खोर सम्म मात्र पगुेको गाउुँ वलस्तसम्म सडक लनमातण भईरहकेो अवस्था 

२ कलच्च सडक: सेरा सम्म मात्र पगुेको गाउुँ वलस्तसम्म सडक लनमातण भईरहकेो अवस्था 

३ कलच्च सडक: भवानी काुँध सम्म लिन ुपन े धलमतक तथा पयतटलकय स्थिसम्म सडक लनमातण गनपुन े

४ कलच्च सडक: दउेर पटन सम्म लिन ुपन े धलमतक तथा पयतटलकय स्थिसम्म सडक लनमातण गनपुन े

५ कलच्च सडक भएको अन्द्य ठाउुँमा लनमातण ह ुँद ैगएको धलमतक तथा पयतटलकय स्थिसम्म सडक लनमातण गनपुन े

६ कलच्च सडक भएको अन्द्य ठाउुँमा लनमातण ह ुँद ैगएका धलमतक तथा पयतटलकय स्थिसम्म सडक लनमातण गनपुन े

७ कलच्च सडक भएको अन्द्य ठाउुँमा लनमातण ह ुँद ैगएका धलमतक तथा पयतटलकय स्थिसम्म सडक लनमातण गनपुन े
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वडा नं. सेवाको अवस्था पवूातधारको अवस्था 

८ सडक लनमातण ह ुँद ैगरेको तर प्रत्येक वलस्तमा पगुेको छैन प्रत्येक वलस्तमा सडक लनमातण गनपुने 

९ सडक लनमातण ह ुँद ैगरेको तर प्रत्येक वलस्तमा पगुेको छैन प्रत्येक वलस्तमा सडक लनमातण गनपुने 

श्रोतःयोजना कायतशािा गोष्ठी तथा छिफि, २०७६ 

२.२.२ प्रिुख बजार केन्रहरु 

यस नगरपालिका िेत्र लभत्र शालन्द्तर्ाट, आरलसपी बजार, सेरा बजार र भातडी बजारमा मािसामान लकनबेच गररन्द्छ । वडा वलस्त दलेख बजार 

सम्म पैदियात्रा गदात १ र्ण्टा दलेख ५ र्ण्टा सम्म समय खचत गरेर बजार सम्म आइपलुगन्द्छ । यस नगरपालिकाका मालनसहरू आफुिाइत नलजक 

ह ने बजारमा गएर दलैनक उपभोग्य सामानहरू आपलूतत गदतछन ्। यस िते्रको लवस्ततृ लववरण तिको तालिकामा पलन प्रस्तुत गररएको छ ।  

तालिका नं  २.२ प्रिुख बजार केन्रहरु 

लस.नं. बजार िेत्र ठेगाना पाएकपन ेस्थानहरु न.पा.कायातियबाटको दरुी समय 

१ शालन्द्तर्ाट रानपा ६ वड्डािा, औि, महेिमडुी, मान बजार, रानपा १ दलेख ९ १० लक.लम. पैदि ५ र्ण्टा 

२ RCP बजार रानपा ५ बह नथान, स्यनुा, लसमखाना, िेकबलस्त, ममु्रा, फुकोट पदैि १ दलेख ३ र्ण्टासम्म 

३ सेरा बजार रानपा २ िहरेिा, ममु्रा, क्यरूी, न्द्यौपानेवडा, छलवसेवाडा, पथुरुवाडा, 

जनािीकोट 

पैदि २ र्ण्टा 

लसंचाईको व्यवस्था छ 

४ भातडी बजार रानपा ८ राविवाडा, तामाकोट, सागालटया 

श्रोतःयोजना कायतशािा गोष्ठी तथा छिफि, २०७६ 

 

२.३  िूउपयोग तथा वातावरर् 

पहाडी िते्रमा अवलस्थत कालिकोट लजल्िा अन्द्तगततको योनगरपालिकाको भ–ूिेत्र लववधतायिु छ । नगरको िेख खण्ड केलह पहाडी भ–ू

भागमा लहउुँ पने गछत । यस नगरपालिकाको भ–ूिते्र लभरािो रहकेो दलेखन्द्छ । यस नगरपालिकाको अलधकांश भ–ूभाग चट्टान छ भन ेकेलह भ–ू

भाग र्ाुँसे भीरपाखा  तथा चरन िते्रको रुपमा रहकेो छ । प्राकृलतक श्रोत साधन लवशेष गरी बह मलु्य तथा प्रलशद्ध जलडबटुी, र सांस्कृलतक तथा 

धालमतकस्थि यस नगरपालिकाकाको लवकासका संभाव्य श्रोतहरु ह न ्।  
 

२.४ आिारिूत जनसाङ्लययकी 

यो नगरपालिका लभत्रको र्रधरुी तथा जनसंख्याको अवस्थािाई हदेात वडागत लहसाबिे फरक फरक लस्थलत रहको छ । यस स्थानमा ३०१६ 

र्रधरुीमा जनसंख्या १९१६८ र  cf}ift र्रधरुीको आकार ६.३४ रहकेो दलेखन्द्छ । सबभन्द्दा बढी वडा न.ं ८ फुकोटको र्रधरुी ४६१, जनसंख्या 

२९८३ र सबभन्द्दा कम वडा न.ं ७ फुकोटको र्रधरुी १४८, जनसंख्या ९२० रहकेो पाइएको छ ।  यस  नगरपालिकाको जनसंख्या सम्बन्द्धी 

लवस्ततृ थप लववरण दहेाय बमोलजक रहकेो छ । 

तालिका नं  २.३ आिारितू जानसाङ्लययकलववरर् 

वडा नं सालबक गालवसहरु सालबक वडा नं. 3/w'/L hg;+Vof hDdf cf}ift 3/w'/L cfsf/ 

१ लसपखाना २-४,६ 436 2731 6.26 
२ लसपखाना १,५ 342 2139 6.25 
३ लसपखाना ७,८,९ 300 1798 5.99 
४ स्यनूा १,२,३ 287 1806 6.29 
५ स्यनूा ४,५,७ 377 2391 6.34 
६ स्यनूा ६,८,९ 331 2072 6.26 
७ फुकोट ५,६ 148 920 6.22 
८ फुकोट ४,७,८,९ 461 2983 6.47 
९ फुकोट १,२,३ 334 2328 6.97 

 
जम्िा 

 
3016 19168 6.34 

श्रोत: नगरपालिका प्रोफाईि, २०७६ 
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जात जालतको जनसांलययक लववरर्  

जातजालत समहू अनसुार जनसंख्या लवतरण लवशे्लषण गदात यस नगरपालिकामा सवै भन्द्दा वढी पहाडी बाह्मणको संख्या ४७४७, ठकुरीको 

संख्या ३९०६ र िेत्रीको संख्या ३३७८ समहूको जनसंख्या रहकेो पाइयो । सभ भन्द्दा कम नेवार ६, लवश्वकमात (चनुार) ३, लवश्वकमात (ओड) २, 

किवार २, अन्द्य, नरुाङ, कुसणु्डा, कान ुहिवाइ र यादव १÷१ रहकेो दलेखन्द्छ । यस पालिकाको जात जालतको जनसाङ्लख्यक  लववतरण 

तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

श्रोत: नगरपालिका प्रोफाईि, २०७६ 

 

जालतगत घरिुरीको लववरर् 

यस रास्कोट  नगरपालिकाको जालतगत र्रधरुीका आधारमा सबभन्द्दा बढी दलित र्रधरुी १०५४ र सबभन्द्दा कम  कुसणु्डा, नवार, सनुवुार र 

यादव र्रधरुी  १÷१ रहकेा छन ्। यस नगरपालिकमा दलित जालतको बाह ल्यता सबभन्द्दा बढी र अन्द्य जालतको िमश बाह्मण, ठकुरी, िते्री, 

कुमाि, योगी , लगरी, अमाि, कुसणु्डा, नेवार र यादव कम ह द ैआएको दलेखन्द्छ । जालतगत र्रधरुीको लवस्ततृ लववरण तिको लचत्रमा  प्रस्ततु 

गररएको छ ।  

 
श्रोत: नगरपालिका प्रोफाईि, २०७६ 

 
पेशा जनसांलययक लववरर्  

कुनै पलन स्थानको आलथतक लवकासको मखु्य आधार भनेको नै त्यहाुँ बसोबास गने मालनसहरु के कस्तो पशेा व्यवसायमा संिग्न छन ्भन्द्न ेकुरािे 

लनधातरण गदतछ । साथै आलथतक लवकासको मखु्य आधार र मेरुदण्ड भनेकै पेशा हो, कुनै पलन स्थानको समलृद्धको पलहचान त्यस ठाउुँको 

रोजगारीको अवस्थािे जनाउने गदतछ । अतः यस नगरपालिकामा बसोबास गन े मालनसहरुको मखु्य पेशा भनेकै कृलष, व्यापार व्यवसाय र 

पशपुािन हो । हािको पेशागत आधारमा लवद्याथी अध्ययनरत ६०८५ सबभन्द्दा  हो भन े  सभभन्द्दा कम अन्द्य ५४ मा दलेखन्द्छ । पशेागत 

जनसंख्यािाइत लवलभन्द्न पेशामा संिग्न र्रपररवारको लवस्ततृ लववरण तिको लचत्रमा समावेश गररएको छ ।  
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श्रोत: नगरपालिका प्रोफाईि, २०७६ 

 

उिेरर लिगंअनुसारको जनसांलययक लववरर् 

यस रास्केट नगरपालिका िते्र लभत्रको ० दलेख ४ वषतको समहूबाट ९० वषत भन्द्दा मालथको उमरे समहूमा लवभाजन गरर जम्मा १९ वटा उमरे 

समहूमा लवभाजन गरर दखेाइएको छ । सबभन्द्दा बढी जनसंख्या भएको मलहिा र परुूषको उमेर १० दलेख १४ वषत र सबभन्द्दा कम जनसंख्या 

भएको उमेर ८० दलेख मालथ रहकेो दलेखन्द्छ । तुिनात्मक रूपमा बाल्यावस्थाको उमरेको जनसंख्या धेरै र बदृ्धावस्थाको उमरेको जनसंख्या कम 

रहकेो छ । लवलभन्द्न खोपका कारण बाि मतृ्यदुरमा न्द्यनु भइ बािबालिकाको जनसंख्या लतव्र गलतमा बलृद्ध ह दनै आएको छ । यस 

नगरपालिकाको उमरे र लिङ्ग अनसुार जनसंख्याको लवस्ततृ लववरण तिको लपरालमडमा प्रस्ततु गररएको छ ।  

 
श्रोत: नगरपालिका प्रोफाईि, २०७६ 
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पररच्छेद–३ 

पालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता लस्थलत 

 
कालिकोटका अन्द्य स्थानीय लनकाय भन्द्दा यो नगरपालिकाको खानेपानीका श्रोतका लहसाविे अलि सलुवधा योग्य ठाउुँमा पदतछ । वततमान 

अवस्थामा जिवायमूा आएको पररवततन र त्यसिे पानीका 

िेत्रमा पारेको असरहरुिाई नजर अन्द्दाज गदात यस रास्कोट 

नगरपालिका वासीको आवश्यकता पररपलूततमा तत्कािका 

िालग प¥याप्त श्रोतहरु भएता पलन श्रोतको उलचत संरिण र 

व्यवस्थापन ह न नसके भलवश्यमा संकट आउन सक्न े

दलेखन्द्छ । यस नगरपालिकामा परम्परागत रुपमा लनमातण 

गररएका धारा तथा सावतजलनक खानपेानीका स्रोतहरुबाट 

पाइप प्रणािी जडान गरर समदुायिे खानेपानीको रुपमा 

प्रयोग गरररहकेा छन ्। 

 

३.१ पालिकाको खानेपानीको अवस्था 

यस नगरपालिका िते्र लभत्रको खानपेानीको अवस्थािाइत 

पानीको प्राथलमक स्रोत, खानपेानीको सेवाको पह ुँच, 

पानीको गणुस्तर, खानेपानीका चािु योजनाहरु, खानेपानी 

योजनाहरुको सचुारुपन तथा कायतिमता र हाि खानेपानी 

पह ुँच भएका वलस्तहरूका आधारमा लवशे्लषण गररएको छ । 

  

३.१.१ पानीको प्राथलिक श्रोतहरु 

o; नगरपालिका िते्रमा दीगो र व्यवलस्थत स्रोत सलहतको 

खानपेानी आपलूतत प्रणािी लवकास ह न सकेको छैन । 

प्रयोगमा रहकेा स्रोतहरूमा लनजी धारा, सावतजलनक धारा 
तथा महुान रहकेा छन ्। एउटै स्रोतबाट पयातप्त र लनयलमत खानेपानी आपलूततको सलुनलितता नभएका कारण एउटै र्रपररवारिे लवलभन्द्न स्रोतबाट 
खानपेानी आपलूतत/उपभोग गने गरेको लस्थलत छ । खानेपानीको सरुलित स्रोतबाट उपभोग गने ८५ प्रलतशत र असरुलित स्रोतबाट उपभोग गने १५ 

प्रलतशत र्रधरुी रहका छन ्। खानपेानीका िालग लवलभन्द्न स्रोतहरुको प्रयोग भइरहकेो अवस्थामा लवलभन्द्न र्रपररवारको खानपेानीको प्राथलमक 
स्रोत (सम्बलन्द्धत र्रपररवारको खानेपानीको मखु्य स्रोत) लचत्र न ं३.१ मा प्रस्तुत गररएको छ । 

मालनस र प्रकृलतका िालग अत्यावश्यक 

वस्तु पानीको समस्या लचन्द्ता र चासोको 

लवषय बन्द्द ैगईरहकेो छ । तीव्र जनसंख्या 

वलृद्ध भएसुँग ैपानीको चनुौती थलपएको छ 

र पानीको सलह उपयोग तथा त्यसका 

स्रोतको संरिणमा चतेना अलभवलृद्ध र 

स्रोतको लदगो व्यवस्थापन आजको 

आवश्यकता हो । यस रास्कोट 

नगरपालिकामा गररएको कूि २३२ नमनुा 

र्रधरुी सवेिण -२०७६ अनसुार कुि 

*% प्रलतशत र्रपररवामा खानेपानी 

प्रणािीको धारा  अथातत ् पाइपबाट 
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लवतररत खानपेानीको पह ुँच पगुेको दलेखन्द्छ । पाइपबाट लवतररत धाराको पानी उपिधध नभएका कररब १५ प्रलतशत र्रपररवारिे असरुलित 

खानपेानीका प्राथलमक श्रोतहरु जस्तै: खोिा, कूिो र अन्द्य श्रोतको पानी प्रयोग गने गरेको पाईएको छ । लवलभन्द्न पानीको श्रोत प्रयोग गन ेतथा 

पाइपबाट लवतररत पानीको पह ुँच भएका पररवारको लववरण मालथ लदएको बार ग्राफमा प्रस्तुत गररएको छ । 
 

३.१.२ खानेपानीको सेवाको पह ाँच 

पानी न ैजीवन हो,जीवन लजउनका िालग पानी अपररहायत ह न्द्छ । खानेपानी सहज रूपमा उपिधध ह न सकेन भन ेजीवनशिैी नै कलठन ह न्द्छ । 

पानीका कारण लवलभन्द्न रोगबाट समस्या झेल्न ुपदतछ । त्यसै कारण प्रत्येक नागररकिाई स्वच्छ खानपेानीमा पह ुँचको हकको सलुनलित गनत यो 

नगरपालिकािे खानपेानी तथा को आवश्यकतािाई लवगतका लदनदलेख महत्व लददं ैआएको छ । हािसम्म खानेपानीको गणुस्तरमा सधुार गनत 

खानपेानीका महुान संरिण र स्रोत वररपरी सरसफाइ गन ेगररएको भएता पलन आगामी लदनहरुमा प्रभावकारी कायतिमहरु ल्याउन र संचािन गनत 

आवश्यक दलेखन्द्छ । यस पालिकाको िते्रगत खानेपानी सेवाको पह ुँचको अवस्थािाई तिका] तालिका र लचत्रमा लवशे्लषणका गररएको छ । यस 

नगरपालिकाका जम्मा ३०१६ र्रधरुी मध्ये २२९४ (७६) प्रलतशत र्रधरुीहरूिे पाइप प्रणािीबाट खानेपानी सलुवधा पाइका छन ्भन े७२२ 

(२४) प्रलतशत र्रधरुीहरूिे अन्द्य श्रोतहरू जस्तै ढुङ्गेधारा, कुवा तथा खोिाको पानी प्रयोग गरररहकेो दलेखन्द्छ । वडा न.ं ८ का शतप्रलतशत 

४६१ र्रधरुीिे पाइप प्रणािीद्वारा खानपेानी सलुवधा उपभोग गरेको र वडा नं.  का ३०० र्रधरुी मध्ये ७५ र्रधरुीिे पाइप प्रणािीद्वारा खानेपानी 

सलुवधा उपभोग गरी बाुँकी २२५ र्रधरुीहरूिे अन्द्य श्रोतबाट खानेपानी सलुवधा उपभोग गरेको दलेखन्द्छ ।  

 

तालिका नं  ३.१ वडागत रूपिा खानेपानी सेवा प्राप्त गने घरिरुी तथा जनसयंयाको लववरर् 

 वडा नं.  जम्िा घरिरी 
पाइप प्रर्ािीबाट खानानी सलुविा पाउने 

घरिुरीहरू 

अन्य श्रोतबाट िािालन्वत     

घरिुरीहरू 

1 436 418 18 

2 342 256 86 

3 300 75 225 

4 287 211 76 

5 377 143 234 

6 331 265 66 

7 148 148 0 

8 461 461 0 

9 334 317 17 
जम्िा  3016 2294 722 

श्रोत:NWASH घरधरुी सर्वेक्षण २०७६ को आधारमा गररएको प्रके्षपण 

यस रास्कोट नगरपालिकामा खानपेानीको सवतसिुभ पह ुँच पयुातउनकुो साथै अपलेित रुपमा पानी जन्द्य रोगहरुको प्रकोप लनराकरणको प्रयास 

भईरहकेो छ । यसै सन्द्दभतमा खानेपानीको गणुस्तरमा समेत सधुार ल्याउन लनमातण ह ने नयाुँ आयोजनामा समेत खानेपानीको गणुस्तरिाई 

मध्यनजर गरी आयोजना लनमातण तथा कायातन्द्वयन गनुतपन ेदलेखन्द्छ । NWASH Apps बाट गररएको र्रधरुर सवेिण २०७६ अनसुारवततमान 

अवस्थािाई लवशे्लषण गदात यस नगरपालिकाको खानेपानी सेवाको स्तर वलगतकरण अनसुार @ प्रलतशत र्रपलवारिे सरुलित तररकाि े

व्यवस्थापन गररएको खानेपानी प्राप्त गरेको, *#  प्रलतशत ्र्रपररवारिेआधारभतू खानपेानी सेवा प्राप्त गरेको र ( प्रलतशत र्रपररवारिे सीलमत 

खानपेानी सेवा प्राप्त गरेको दलेखन्द्छ eg] ^ k|ltzt hg;+Vofdf xfn ;Dd klg vfg]kgLsf] kx'Fr gk'u]sf] 

b]lvG5 . खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको िते्रगत लवकास योजना अनरुुप खानपेानी सेवाको स्तरिाई लनम्न बमोलजक वलगतकरण 

गरेको पाइन्द्छ ।  
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– सरुलित तररकािे व्यवस्थापन गररएको खानपेानी: आधारभतू खानपेानी श्रोत जनु र्र पररसर लभत्र जलतवेिा पलनउपिव्ध छ र 

लदसाजन्द्य तथा अन्द्य प्रमखु रासायलनक प्रदषुणवाट मिु छ । 

– आधारभतू खानपेानी सेवा:  सधुाररएको खानपेानीको श्रोत, पानी संकिन समय ३० लमनेट भन्द्दा कम िाग्ने । 

– लसलमत खानेपानी सेवा: खानपेानीका असरुलित श्रोत र पानी संकिन समय ३० लमनेट भन्द्दा बढी िाग्ने । 

– असरुलित खानेपानी सेवा: सतही पानीको श्रोत 

 

तालिका नं ३.२ : खानेपानी सेवा स्तरको वलगयकरर् 

पररलितहरू  सेवाको स्तर 

  लनम्न आिारिूत िध्यि उच्च 

cfjZostf 

kl/df0f 

-Pn.lk.l;.8L_ 

@%-$% $%-^%  ^%-!)) !))-!%) 

:jR5tf 

gePsf] ;a} cfwf/e"t JolQmut / 

vfB :jR5tf ;Dej, 

sk8f w'g g'xfpg ck'u 

;a} cfwf/e"t JolQmut / 

vfB :jR5tf ;'lglZrt, 

sk8f w'g / g'xfpg klg 
;'lglZrt 

;a} :jR5tfsf 

cfjZostfx?  k'/f x'g] 

u'0f:t/ lkpg of]Uo /fli6«o u'0f:t/ dfgs -

u|fld0f dfkb08_ k'/f u5{ 

/fli6«o u'0f:t/ dfgs k'/f 

u5{ 

/fli6«o u'0f:t/ dfgs 

k'/f u5{ 
z'ne kx'Fr @%% eGbf sd 

pkef]Qmfn] lghL 

wf/f h8fg  

@%% eGbf a9L 

pkef]Qmfn] lghL wf/f 
h8fg u/]sf]  

!))% pkef]Qmfn] lghL 

wf/f h8fg u/]sf]  

!))% pkef]Qmfn] 

lghL wf/f h8fg u/]sf] 

ljZj;lgotf ljt/0f cjlw 

306f/lbg 

  * 306f -clws dfu 

;dodf_  

!@ 306f lbgsf] ;dodf @$ 306f 

lg/Gt/tf  Ps dlxgfdf Ps 

k6s;Dd ;]jf cj?4 

tLg dlxgfdf Ps k6s;Dd 

;]jf cj?4 

afx| dlxgfdf Ps 

k6s;Dd ;]jf cj?4 

nrstf  cj?4 ;]jf @ lbg leq 

;'rf? x'g] 

cj?4 ;]jf ! lbg leq 

;'rf?  

cj?4 ;]jf ! lbg leq 

;'rf? 

clws dfu wfGg] Ifdtf   crfgs !)%clws dfu 

wfGg] 

crfgs !)%clws 

dfu wfGg] 

;]jf ;Gt'li6 :t/ gu/]sf] gu/]sf] &%% ()% 
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यस रास्कोट नगरपालिकाका ९ वटै वडाको नमनुा र्रपररवार सवेिणमा पानीको पयातप्तताको सवेिण गदात सबै कामका िालग पानी पगु्छ भन्द्न े

र्रपररवार ८.६२ प्रलतशत, लपउन भान्द्सा तथा सरसफाइ गनत पगु्छ भन्द्ने ८.१९ प्रलतशत र्रपररवार, पानी लपउन र भान्द्साको कामका िालग मात्र 

पगु्छ भन्द्न ेपररवार १७.६७ प्रलतशत, लपउन मात्र पगु्छ भन्द्ने र्रपररवार ५७.३३ प्रलतशत र ८.१९ प्रलतशत पररवारिाई पानी नपगुेको दलेखन्द्छ । 

िेत्रगत रुपमा दलैनक खानेपानीको प्रयोग र पयातप्तताको लस्थलत लचत्र ३.३ मा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

३.१.३ पानीको गुर्स्तर 

 सबै मालनसको पह ुँचमा महुानको पानी उपिधध नह न ेह ुँदा अलधकांश सवतसाधारणिे सरुलित खानपेानी लपउन पाएका छैनन,् मानव स्वास्र्थयमा 

प्रत्यि असर गने खानेपानी न ैशदु्ध नह दा 

मालनसका िालग अत्यावश्यक शदु्ध पानीको 

समस्या अलहिे लचन्द्ता र चासोको लवषय 

बनेको छ । यस नगरपालिकामा गररएको र 

स्वच्छता सम्बलन्द्ध र्रधरुी सविेण २०७६ 

अनसुार, खानेपानीको शलुद्वकरण नगरी 

उपभोग गने र्रर्रुी ९७.७५ प्रलतशत, 

कलहिेकाुँही मात्र खानेपानीको शलुद्वकरण गने 

०.४२ प्रलतशत र खानपेानीको शलुद्वकरण  सधैं 

गररन्द्छ भन्द्नमेा १.८० प्रलतशत दलेखएको छ । 

त्यसैिे, यस नगरपालिकामा पलन पानी 

शलुद्धकरणका उपायहरु अविम्बन र  पानी शलुद्धकरण गन ेउपाय योजनाबद्ध रुपमा x'न ुपने दलेखन्द्छ । 

३.१.४ खानेपानीका चािु योजनाहरु 

यस रास्कोट नगरपालिकािे यस िते्रका शत प्रलतशत जनसंख्यािाई आधारभतू स्तरको खानेपानी सेवा प-ुयाउन वडा गत  योजना संचािन गद ै

आएको छ । वडा अनसुार खानेपानीका चािु योजनाहरुको लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ। 

 

३.१.५ खानेपानी योजनाहरुको सचुारुपन तथा काययक्षिता 

s= िौजुदा खानेपानी प्रर्ािीहरुको प्रकार, श्रोतहरूको लकलसि तथा पानी बहावको लनयलित लस्थलत   
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  यस रास्कोट नगरपालिकामा हाि संचािनमा रहकेा ५१ वटा खानपेानी आयोजनाहरूमा सम्पणूत आयोजनाहरू ग्रालभटी लसस्टम रहकेा र उि 

आयोजनाहरू मध्ये ४७ वटा खानपेानीका श्रोत मिु र ४ वटा खानपेानी आयोजनाहरूके श्रोत खोिाको रहकेा दलेखन्द्छ । ३९ वटा खानपेानी 

आयोजनाहरूमा वषत भरी पानी लनयलमत प्रवाह भएको, १० वटा खानेपानी आयोजनामा ११ दलेख १२ मलहनासम्म पानी  प्रयाप्त ह ने र बाुँकी 

आयोजनाहरू ११ मलहना भन्द्दा कम पानी प्रवाह भएको दलेखन्द्छ । उि आयोजनाहरू  मध्ये ३४ वटा खानपेानी आयोजनाहरूको श्रोत संरिण 

गरेर सरुलित रहकेो र अन्द्य बाुँकी खानपेानी आयोजनाहरूको श्रोत संरिण नभइ सरुलित नभएको र जोलखममा  १९  वटा खानपेानी योजना 

रहकेो दलेखन्द्छ । यस नगरपालिका लभत्रका खानपेानी आयोजनाहरूके प्रकार र लनयलमतताको अवस्थािाइत अध्ययन गनत तिको तालिकामा 

लवस्ततृ रूपमा दखेाइएको छ ।  

 

तालिका नं  ३.$ िौजुदा खानेपानी प्रर्ािीहरुको लववरर् 

j8f 

g=+ 

xfn ;+rfngdf 

/x]sf vf= kf= 

of]hgf ;+Vof 

cfof]hgfsf] k|sf/ >f]tsf] k|sf/ kfgLsf] axfjsf] lgoldttf >f]t ;+/If0fsf] cj:yf 

u|fle6L 
laB'lto tyf  

lnlˆ6ª 
d"n vf]nf aif{e/L 

!!–!@ 

dlxgf 

!! dlxgf 

eGbf sd 

;a} lsl;dn] 

;+/lIft 
hf]lvddf 

1 8 8 0 5 3 4 2 2 6 2 
2 7 7 0 7 0 5 1 1 2 5 
3 4 4 0 4 0 5 0 1 3 2 
4 5 5 0 4 1 5 0 0 4 1 
5 4 4 0 4 0 0 3 1 1 3 
6 3 3 0 3 0 3 0 0 3 0 
7 7 7 0 7 0 6 1 0 5 2 
8 8 8 0 8 0 6 3 0 6 3 
9 5 5 0 5 0 5 0 0 4 1 

जम्मा 51 50 0 47 4 39 10 5 34 19 
 

ख. िौजुदा खानेपानी प्रर्ािीहरूको लनिायर् अवलि तथा िािालन्वत घरिुरीहरू  

यस नगरलपिका िेत्र लभत्रमा लवगतदलेख हािसम्म लनमातण भएका खानेपानी आयोजनाहरू मध्ये ५१ वटा खानेपानी आयोजना मात्र 

हािसम्म संचािन अवस्थामा रहकेो दलेखन्द्छ । लदगोपनाका दृलष्टकेणमा जनु ५१ खानेपानी आयोजनाहरू मध्ये २१ वटा खानेपानी 

आयोजनामा ० दलेख ५ वषत सम्म ६५१ जनसंख्या िाभालन्द्वत, १५ वटा खानेपानी आयोजनामा ६ दलेख १० वषत सम्म ६१३ 

जनसंख्या िाभालन्द्वत, ४ खानेपानी आयोजनामा ११ दलेख १५ वषत सम्म १७१ जनसंख्या िाभालन्द्वत, ११ वटा खानेपानी 

आयोजनामा २१ वषत भन्द्दा मालथका ८५९ जनसंख्या िाभालन्द्वत रहकेो दलेखन्द्छ । यस नगरपालिकामा १६ देलख २० वषत सम्म लटकाउ 

भएका खानेपानी आयोजना संख्या नरहकेो दलेखन्द्छ ।  ० दलेख ५ वषत सम्म संचािन भएका खानेपानी आयोजनाहरू सबभन्द्दा बढी 

रहकेा र २० वषत भन्द्दा मालथ सम्मके समयावलध सम्म संचािन ह ने खानेपानी आयोजनाहरू न्द्यनू मात्रामा रहकेा छन ् । खानेपानी 

आयोजनाहरूिाइत लदगो तथा स्थायी रूपमा संचािन गनतको िालग नगरपालिकािे खानेपानी सरुिा योजना बनाइ कायातन्द्वयन गनत 

जरूरी रहकेो दलेखन्द्छ । उि खानेपानी आयोजनाहरूको लवस्ततृ लववरण ितको तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ ।  

 

तालिका नं. ३.५ योजनाको आयुको आिारिा वडागत रूपिा खानेपानीको सयंया र िािालन्वत घरिुरीको लववरर् 

j8f 

g+ 

vfg]kfg

L 

of]hgfs

f] 

s'n 

;+Vof 

s'n 

nfefGjL

t 3/w'/L 

)–% aif{ ^–!) aif{ !!–!% aif{ !^–@) aif{ 
@) aif{ eGbf 

dfly 

of]hg

f 

;+Vof 

nfefGjL

t 

of]hg

f 

;+Vof 

nfefGjL

t 

of]hg

f 

;+Vof 

nfefGjL

t 

of]hg

f 

;+Vof 

nfefGjL

t 

of]hg

f 

;+Vof 

nfefGjL

t 
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1 8 418 4 163 2 60 0 0 0 0 2 195 
2 7 256 4 106 2 52 1 98 0 0 0 0 
3 4 75 3 59 0 0 1 16 0 0 0 0 
4 5 211 1 29 1 40 0 0 0 0 3 142 
5 4 143 1 7 3 136 0 0 0 0 0 0 
6 3 265 0 0 0 0 2 57 0 0 1 208 
7 7 148 4 80 2 15 0 0 0 0 1 53 
8 8 461 2 111 4 264 0 0 0 0 2 86 
9 5 317 2 96 1 46 0 0 0 0 2 175 
ज
म्मा 51 2294 21 651 15 613 4 171 0 0 11 859 

 

u= िौजुदा खानेपानी प्रर्ािीहरूिा लनजी तथा सावयजलनक िाराको अवस्था  

यस रास्कोट नगरपालिकामा हािसम्म अलस्तत्वमा रहकेा तथा लनरन्द्तर रूपमा संचािन अवस्थाका ५१ वटा खानपेानी आयोजनाहरू मध्य े 

२०४ र्रधरुीिे लनजी धारामा पानी खाने गरेको, २०८८ र्रधरुीिे सावतजलनक धारामा पानी खाने गरेको र संस्थागत  धारामा २ र्रधरुीिे पानी 

उपभोग गरेको  दलेखन्द्छ । यस नगरपालिकाका ३०१६ र्रधरुी मध्ये २२९४ र्रधरुी मात्र खानपेानीको िालग िाभालन्द्वत रहकेा छन ्भने अन्द्य 

र्रधरुी खानेपानीबाट वलञ्चत रहकेो दलेखन्द्छ । खानेपानीबाट वलञ्चलतकरणमा रहकेा र्रधरुीिाइत उपभोग गन ेहतेकुा साथ यस पालिकामा १५ 

वटा खानपेानी योजनाहरू लनमातणाधीन अवस्थामा रहकेा छन ्। सबभन्द्दा बढी वडा नं. ८ का ४६१ र्रधरुीका ४५९ जना मालनसहरू सावतजलनक 

धाराको पानी उपभोग गरररहकेो र सबभन्द्दा बढी लनजी धाराको पानी उपभोग गने वडा न.ं ६ का ३३१ र्रधरुीका ८० र्रधरुी िाधालन्द्वत भएको 

दलेखन्द्छ । सरुलित तथा लनयलमत खानपेानीको सलुवधा संचािन गनतको िालग यस नगरपालिकािे ममतत सम्भारकोषको व्यवस्था गनत जरूरी 

रहकेो दलेखन्द्छ । वडागत खानपेानीको लवस्ततृ लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

 

 

 

तालिका नं. ३.६ वडागत रूपिा खानेपानीको सयंया र िािालन्वत घरिुरीको लववरर् 

j8f 

g+ 
hDdf 

3/w'/L 

cfof]hgf 

;+Vof 

nfefGjLt 3/w'/Lx? 

gLlh wf/fx? ;fj{hlgs wf/f ;+:yfut wf/f hDdf 3/w'/L 

1 436 8 0 418 0 418 
2 342 7 0 256 0 256 
3 300 4 0 75 0 75 
4 287 5 2 209 0 211 
5 377 4 5 138 0 143 
6 331 3 80 185 0 265 
7 148 7 55 93 0 148 
8 461 8 2 459 0 461 
9 334 5 60 255 2 317 
जम्मा 3016 51 204 2088 2 2294 

 

3= िौजुदा खानेपानी प्रर्ािीहरुको काययक्षिता तथा सचुारुपन  
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यस नगरपालिका िेत्र लभत्र कुि ५१ मौजदुा खानपेानी आयोजना/प्रणािीहरु छन ्। यी आयोजना संचािनको शरुुवाती अवस्थामा उपभोिा 

सलमलतहरु सलिय ह न ेर केलह समय पिात ्सलमलतहरु लनरकृय ह ने समस्यािे आयोजनाको संचािन तथा ममतत सम्भारका िालग सलमलतहरुबाट 

कुनै पहि नभएको दलेखन्द्छ ।  हािको अवस्थामा तिको लचत्र न.ं ३.५ मा दखेाईएको सचुारुपनको अवस्था हदेात जम्मा 14 वटा खानपेानी 

आयोजना राम्रोसंग सञ्चालित छन ्भन े 21 वटा खानेपानी आयोजना सामान्द्य ममतत गनुतपन,े१० वटा खानपेानी योजना बहृत ्ममतत गनुतपन े

दलेखन्द्छन ्भन ेबांकी ६ वटा आयोजनाहरू पनुलनमातण गनुतपने अवस्थामा रहकेा छ ।  

 

यस नगरपालिकामा लनमातण सम्पन्द्न र लनमातणाधीन सम्पणूत आयोजनाहरुमा संचािन तथा ममतत सम्भारका िालग कोषको अभावका कारण खासै 

पहि भएको दलेखदनै । तसथत यी खानपेानी आयोजनाको ममतत सम्भार कोषको अलनवायत स्थापना गनत सकेको खण्डमा यसको लदगोपना कायम 

रहन्द्छ र सबै आयोजनाहरु िाई संचािनमा ल्याउन सलकन ेआवस्था छ । ५१ वटा खानेपानी योजना मध्ये रामे्रसंग संचालित खानपेानी 14 वटा 

रहकेा छन ्। सामान्द्य ममतत गनुत पन े21 वटा खानेपानी योजनािाइत कम िागतमा संचािनमा ल्याउन सलकने रहकेो  छ ।  सामान्द्य ममतत सम्भार 

गरर खानेपानी संचािन गदात पलन समदुायमा खानपेानी उपभोगको प्रत्याभलूत गनत गराउन सलकने अवस्था रहकेो छ । सचुारुपनका िालग जोलखम 

लवशे्लषण गरर स्तरीकरण तथा सचुारुपनको प्राप्ताकंका आधारमा यस नगरपालिकामा रहकेा आयोजनाको लदगोपनाका वलगतकरण तालिकामा 

प्रस्तुत गररएको छ । 
 

 

 

तालिका नं. ३.७ वडागत रूपिा खानेपानी आयेजनाको सचुारूपनाको लववरर् 

j8f 

g+ 

cfof]hgf 

;+Vof 

;'rf?kgfsf] cj:yf 

/fd|f;+u ;+rflnt 

cfof]hgf 

;fdfGo dd{t 

ug'{ kg]{ cfof]hgf 

a[xt dd{t 

ug'{kg]{ of]hgf 

k'glgdf{0f ug'{ 

kg]{ of]hgf 

k'g{:yfkgf ug'{ 

kg]{ of]hgf  

1 8 2 4 1 0 0 
2 7 3 2 1 0 1 
3 4 1 2 1 0 0 
4 5 1 3 1 0 0 
5 4 1 2 2 0 0 
6 3 3 2 0 0 0 
7 7 2 2 2 0 1 
8 8 1 2 2 0 3 
9 5 2 2 0 0 1 
जम्मा 51 16 21 10 0 6 
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ª= खानेपानी योजनाहरुको लदगोपना  तथा िियत सम्िार अवस्था 

धेरै जसो खानपेानी तथा सरसफाइ कायतिमहरुमा उपभोिाहरुिे पूुँलजगतका साथै 

सञ्चािन र ममततको िागतमा योगदान लदनपुने ह न्द्छ । यसको उद्दशे्य भनेको 

कायातन्द्वयन भएका आयोजनाहरुमा िागतको योगदानिे उपभोिाहरुको अपनत्व 

लवकास गराउन ु हो । आयोजनाको योजना लवकास चरणदलेख हस्तान्द्तरण गन े

समयसम्म समदुायको सहभालगतािे योजनाहरुिाई लदगो ह न सहयोग गदतछ । त्यसै 

गरर लनरन्द्तर सञ्चािन र ममतत सम्भार गने लजम्मेवारी पलनलतनीहरुको न ै ह न्द्छ तर यो ह न नसकेको अवस्था छ । यस नगरपालिकामा रहकेा 

मौजदुा खानपेानी प्रणािीहरुको लदगोपनाको प्राप्तांकको अवस्थाका आधारमा ५० वटा खानपेानी आयोजनाहर कम जोलखम वा जोलखम नरहकेो 

दलेखन्द्छ भने १ वटा खानेपानी योजना उच्च जोलखममा रहकेो दलेखन्द्छ । 

 

तालिका नं  ३. * िौजुदा खानेपानी प्रर्ािीहरुको लदगोपना अवस्था  

वडा नं. 
आयोजना 

संयया 
sd hf]lvd jf hf]lvddf 5}g 

(&) eGbf al9) 
s]lx hf]lvddf (^) 

b]lv &)) 
al9 hf]lvddf (^) 

eGbf sd) 

1 8 8 0 0 
2 7 7 0 0 
3 4 4 0 0 
4 5 5 0 0 
5 4 4 0 0 
6 3 3 0 0 
7 7 6 0 1 
8 8 8 0 0 
9 5 5 0 0 

जम्मा  51 50 0 1 
 

r= खानेपानी योजनाहरुको लदगोपना  तथा िियत सम्िार अवस्था 

यस रास्कोट नगरपालिकामा हाि चािु अवस्थामा रहकेा  ५१ वटा खानपेानी आयोजना मध्ये सबै खानेपानी आयोजनामा उपभोिा सलमलत 

भएका, ३२ वटा आयोजनामा ममतत सम्भार भएका छन ्भने जम्मा 11 वटा आयोजनामा पानीको महशिु व्यवस्था भएको र 11 वटा खानपेानी 

आयोजनामा ममतत सम्भार औजारको व्यवस्था भएको दलेखन्द्छ । जसको लववरण तिको लचत्रमा दखेाईएको छ । 

 

३.१.४ लनिायर्ािीन तथा सिुार लवस्तार िैरहेका खानेपानी प्रर्ािीहरू 

k|fKtfs+sf cfwf/df of]hgfx?sf] lbuf]kgfsf jlu{s/0f 
hDdf k|fKtfs lbuf]kgsf nflu hf]lvdsf] :t/ 
&) eGbf al9 sd hf]lvd jf hf]lvddf 5}g 
^) b]lv &) s]lx hf]lvddf 
^) eGbf sd al9 hf]lvddf 
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यस नगरपालिकाका लवलभन्द्न वलस्तहरूमा रास्कोट नगरलपिका िगायत सरकारी तथा गैर सरकारी नकायहरूके आलथतक तथा प्रालवलधक 

सहयोगमा १२ वटा खानेपानी योजनाहरको लनमातण, ममतत सधार तथा लवस्तारका कायत ह दाुँ गरेका छन ्। जनु खानेपानी योजनाबाट एकर्र एक 

धाराको अवधारणिाइत कायातन्द्वयन गररएको देलखन्द्छ । लनमातणाधीन खानपेानीको सम्पन पिात नगरपालिकाका ५६८ र्रधरुी िाभालन्द्वत ह न े

दलेखन्द्छ ।  

तालिका नं. ३.१२ लनिायर्ािीन खानेपालन प्रर्ािीहरको लववरर्  

l;=g+=  cfof]hgfsf] gfd j:tLsf] gfd nfefGjLt 3/w'/Lx?  s}lkmot 

! uUu]vf]nf yfkfsfF8f vfg]kfgL 

cfof]hgf 

j8f g ! !% Ps 3/ Ps wf/f 

@ ;]/frf}/ vfg]kfgL cfof]hgf j8f g @ ## Ps 3/ Ps wf/f 

# 96]nd'nf vfg]kfgL cfof]hgf j8f g @ $% Ps 3/ Ps wf/f 

$ j'8L;}g j?sfln vfg]kfgL 

cfof]hgf 

j8f g @ #% Ps 3/ Ps wf/f 

% sf]lnufFp vfg]kfgL cfof]hgf  j8f g # $% Ps 3/ Ps wf/f 

^ O{d]nr]gL vfg]kfgL cfof]hgf  j8f g $ %) Ps 3/ Ps wf/f 

& j'8fjf8f vfg]kfgL cfof]hgf j8f g % #% Ps 3/ Ps wf/f 

* Af8\8fnf vfg]kfgL of]hgf  j8f g+= ^, 

a8\8fnf 

*# Ps 3/ Ps wf/f 

( cf]vn9\+uf vfg]kfgL cfof]hgf  j8f g+= ^,  #%  Ps 3/ Ps wf/f 

!) jfn'vf]nf vfg]kfgL cfof]hgf j8f g+ & %& Ps 3/ Ps wf/f 

!! /f}hfvf]nf vfg]kfgL cfof]hgf j8f g & ^# Ps 3/ Ps wf/f 

!@ r'qLsf]6 vfg]kfgL cfof]hgf j8f g ( &@ Ps 3/ Ps wf/f 

 hDdf  %^*  

 

३.१.६ हाि सम्ि खानेपानी पह ाँच निएका वलस्तहरू  

यस रास्कोट नगरपालिका िेत्र लभत्रमा खानपेानीको पह ुँच नपगुेका वलस्तहरू कायम रहकेो दलेखन्द्छ । खानपेानीको लवस्तार गनतको िालग 

नगरपालिकािे खानपेानीिाइत जोड लदइ मखु्य प्राथलमकतामा रालख प्रत्येक र्रर्रमा खानपेानी सलुवधाको महशसु गराउन आवश्यक रहकेो छ । 

८ वटा वलस्तका मालनसहरूिे असरुलित महुानको पानी उपभोग गनत बाध्यकारी अवस्था रहकेो दलेखन्द्छ । यस अवस्थाको अन्द्त्य गनत सबै 

सरोकारवािा लनकाय संग समन्द्वय गरर खानेपानी िेत्रको मखु्य मदु्दाको वकाित गनत वास योजना लनमातण गरी कायातन्द्वयन गनत अवश्यक रहकेो 

दलेखन्द्छ । खानेपानीको पह ुँच नगेका वलस्तहरको लवस्ततृ लववरण तिको तालिकामा दखेाइएको छ ।  

 

तालिका नं. ३.१३ हाि सम्ि खानेपानी पह ाँच नपुगेका खानेपानी प्रर्ािीहरूको लववरर् 

l;=g=+ j8f gDd/ a:tLsf] gfd 3/w'/L ;+Vof  xfn  k|of]u ul/ /x]sf] >f]t  

! j8f ! ebfn]sf8f j:tL, /]Ud]n 

blnt j:tL / /fdk'/ j:tL 

*( d'nsf] 

@ j8f @ r'8Ld'n j:tL $% d'nsf] 

# j8f # ;fufl6of / /ftfvfn j:tL !@* d'nsf] 

$ j8f $ cd/ j:tL blnt 6f]n #) d'nsf] 

% j8f % ;fpjf8f blnt 6f]n j:tL #)) d'nsf] 

^ j8f & /f]sfofjf8f j:tL @) d'nsf] 

& j8f * knftLjf8f j:tL @)) d'nsf] 

* j8f ( yf]Ndf blnt 6f]n j:tL $% d'nsf] 
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३.@ शैलक्षक ससं्थाहरुको सिग्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था 

यस नगरपालिका लभत्रको शैलिक संस्थाहरूके समग्र खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अस्थामा लवद्यािय, लवद्याथी, लशिक तथा 

कमतचारी, शैलिक संस्थाहरुमा खानेपानी सलुवधाको अवस्था र लवद्याियमा ठेस तथा तरि फोहोरको व्यवस्थापनिाइत लवशे्लषण 

गररएको छ ।  

 

३.२.१ लवद्यािय, लवद्याथी, लशक्षक तथा कियचारी 

यस रास्कोट नगरपालिका अन्द्तगतत ३४ वटा सामदुालयक र ५ वटा संस्थागत गरर जम्मा ३९ वटा लवद्याियहरू संचािनमा रहकेा छन ् । जस 

मध्य े बाि लवकास केन्द्र ९ वटा, आधारभतू तहका लवद्यािय ३१ वटा र  माध्यलमक तहका लवद्यािय ५ वटा गरी जम्मा ६६४५ जना 

लवद्याथीहरू अध्ययनरत र २३९ जना  लशिकहरूिे अध्यापन गराउुँद ैआएको दलेखन्द्छ । यीनै सम्पणूत लवद्याियमा खानपेानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छताको सलुवधा पगु्न सलकरहकेो छैन । लवद्याियमा खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आधारभतू आवश्यकताको लवषय बनेको छ । वास 
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सलुवधा न ै लवद्याथीको शैलिक गणुस्तरको आधार हो । लवद्याथीहरूिाइत लनयलमत गराउन वास सलुवधािे भलूमका खिेेको छ । त्यस कारण 

लवद्याियमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्व्च्छता प्रवद्धतन गनत नगरलपिकािे वास योजना लनमातण गरी कायातन्द्वयनमा ल्याउन जरूरी रहकेो छ । 

लवद्याियको खानपेानी , सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्द्धी लवस्ततृ लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

तालिका नं. ३.२.१ वडागत रूपिा लवद्यािय, लशक्षक तथा लवद्याथीहरको लववरर् 

  

वडा न 

ववद्यालय वववरण तह ववद्यार्थी संख्या शिक्षक तर्था कममचारी 
संख्या  

सामुदाशयक  संस्र्थागत  जम्मा  
वाल 

शिक्षा 
मात्र 

आभारभुत 

तह 
(कक्षा ८ 
सम्म)  

मावव 

तह 

क्याम्पस 

/ कलेज 
जम्मा छात्रा छात्र जम्मा महहला परूुष जम्मा 

1 3 0 3 0 3 0 0 3 338 308 646 14 10 24 

2 3 1 4 1 4 1 0 6 410 422 832 12 18 30 

3 4 1 5 1 4 0 0 5 501 506 1007 16 11 27 

4 2 0 2 0 2 0 0 2 176 134 310 14 6 20 

5 5 2 7 0 6 2 0 8 692 584 1276 53 13 66 

6 6 1 7 1 6 1 0 8 638 467 1105 24 15 39 

7 2 0 2 1 1 0 0 2 139 128 267 6 5 11 

8 5 0 5 2 3 1 0 6 638 481 1119 9 3 12 

9 4 0 4 3 2 0 0 5 52 31 83 7 3 10 

hDdf 34 5 39 9 31 5 0 45 3584 3061 6645 155 84 239 

 

३.२.२ शैलक्षक ससं्थाहरुिा खानेपानी सलुविाको अवस्था 

यस पालिका िेत्र लभत्रका रहकेा ४३ (सावतजलनक, संस्थागत वा अन्द्य) लवद्याियहरुमा लवद्याियमा पानीको उपिधधताको मौजदुा अवस्थाको 

सवेिण २०७६ को तर्थयांक अनसुार जम्मा २४ वटा लवद्याियहरुमा लनयलमत खानपेानीको उपिधध भएको र बाुँकी १९ वटामा सामदुालयक 

खानपेानी प्रणािीबाट लवद्याियमा धारा जोलडए तापलन पानीको उलचत रुपमा उपिधधता नभएको दलेखन्द्छ । पानीको उपिधधता भएका २४ 

वटा लवद्याियहरुमा पलन सबैको पह ुँच सलहतको लपउनका िालग सरुलित र पयातप्त पानीको उपिधध नभएको दलेखन्द्छ । जस मध्य ेजम्मा ८ वटा 

लवद्याियहरुमा अपाङ्गता वा लवशेष सहयोग चालहन ेधयलिहरुमा पानीको पह च छ भने, ४ वटा लवद्याियहरुमा पह ुँच छ तर अरुको सहायोग 

लिनपुन ेदलेखन्द्छ । त्यस्तै गरर १२ वटा लवद्याियहरुमा अपाङ्गता वा लवशेष सहयोग चालहने व्यलिहरूिाइ पानीको पह ुँचबाट बालहर भएको 

दलेखन्द्छ, जनु कुरा ति वतृ लचत्रमा प्रस्तुत गररएको छ । 
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खानपेानी न ैजीवन हो । जीवन लजउने आधार न ैसरुलित खानपेानी हो । लवद्याियको शैलिक सधुार गनत खानपेानीको पह ुँच ह न आवश्यक छ । 

यस नगरपालिका िते्र लभत्रका लवद्याियको खानानीको पह ुँचको अवस्था हदेात लनयलमत खानपेानीको पहुुँच भएको लवद्यािय १८, खानेपानीको 

सरुलित श्रोत भएको लवद्यािय ११, पानी भण्डारण सलुवधा भएको लवद्यािय १२ खानेपानीको शलुद्धकरण भएको लवद्यािय २ र खानपेानी 

लनयलमत गणुस्तर पररिण  गने लवद्याियकत्र संख्या ० रहकेो छ । असरुलित खानपेानीको उपभोगबाट लवद्याथीहरूिाइत लवलभन्द्न रोगिे ग्रलसत 

बनाइएको र्टना दलेखन्द्छन ्। शलुद्धकरण नगरर पानी लपउन ेहो भने झाडापखिा, मासी र आुँउजन्द्य रोगिे लवद्याथीको पढाइमा असर पछत । प्रत्येक 

लवद्याथी बराबर दलैनक १२ लिटर सरुलित खानेपानीको उपिधधता भएको ह न ुपदतछ । त्यसकारण लवद्याियमा खानपेानीको सलुवधा िगायत 

सरुलित र शलुद्धकरणका उपाय अविम्बन गनत जरूरी दलेखन्द्छ ।  

तालिका नं. ३.२.२ लवद्यािय खानेपानी पह ाँचको लस्थलत लववरर्  

वडा न. 
शनयशमत खानेपानी 
सुववधा भएका 
ववद्यालय संख्या  

 खानेपानीको 
सुरक्षक्षत श्रोत 

भएका ववद्यालय  

पानी भण्डारण 

सुववधा भएका  

 खानेपानीको 
िवुिकरण गरर प्रयोग 

गने गरेका 

 खानेपानीको शनयशमत 
गुणस्तर पररक्षण गने 

गरेका 
1 2 1 1 1 0 
2 0 0 1 0 0 
3 2 1 1 1 0 
4 1 1 1 1 0 
5 4 4 3 0 0 
6 3 1 0 2 0 
7 1 1 1 0 0 
8 4 2 4 0 0 
9 2 2 3 0 0 

hDdf 18 11 15 5 0 
 

#=@.@ शैलक्षक ससं्थाहरुिा सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्था 

सरसफाइ तथा स्वच्छतासुँग सम्बलन्द्धत लवलभन्द्न लवषयहरु चपीको समलुचत प्रयोग,व्यलिगत , न्द्यनूतम आवश्यक तथा सरुलित पानीमा पह ुँच 

तथा प्रयोग, सफा र स्वच्छ लवद्यािय, ठोस तथा तरि फोहोरको व्यवस्थापन, ढि तथा मानव मिमतु्रीय फोहोर व्यवस्थापन, वातावरणीय 

सरसफाइ आलदिाई सरुलित लवद्यािय वा शलैिक संस्थाको अवधारणािे समेट्न ुपदतछ । लशिा आजतन गन ेठाउुँमा  तथा स्वच्छताको अवस्था 

राम्रो ह निेु वह पिीय प्रभाव राख्छ ।मालनसको अलधकांश शाररररक र मानलसक बलृद्द लवकाश बाल्य अवस्थामा न ै ह ने भएकोिे 

बािबालिकािाई सरुलित राख्न स्वस्थ लवद्यािय,  तथा स्वच्छताको अवस्थािाई ध्यान लदन ुअपररहायत दलेखन्द्छ । सरसफाइ, स्वच्छ खानपेानी, 

पानी सलहतको शौचाियको व्यवस्था, स्वच्छ पानीिे बािबालिकामा गणुस्तरीय लशिाका िालग प्राप्त गने वातावरण बनाउन ेभएकोिे शलैिक 

संस्थाहरुमा  तथा स्वच्छता लवकासमा जोड लदन अलतआवश्यक रहकेो छ । अत: यस रास्कोट नगरपालिका लभत्र रहकेा शैलिक संस्थाहरुको 

संस्थागत  तथा स्वच्छताका सम्वन्द्धमा गररएको सवेिण २०७६ (NWASHApps प्रयोग ) को तर्थयांक ति प्रस्ततु गररएको छ । 
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यस नगरपालिकामा रहकेा लवद्याियमा मलहनावारी भएको समयमा लवद्यािय आउने छात्राको NWASH बाट गररएको सवेिणको आधारमा 

लवशे्लषण गदात मलहनावारी भएको समयमा ६४.७१ प्रलतशत सबै छात्रा लवद्यािय आउने गरेको, २३.५३ प्रलतशत छात्रा कोही पलन आउन ेनगरेको 

र ११.७६ प्रलतशत छात्रा केलह मात्रामा आउने गरेको पाइएको छ । लवद्याियको मलहनावारी स्वच्छता सम्बन्द्धी लववरण तिको लचत्रमा उल्िेख 

गररएको छ । 

त्यसै गरर सामदुालयक र संस्थागत लवद्याियमा शौचाियको अवस्था लवशे्लषण अनसुार २५% लवद्याियका शौचािय खराब अवस्थामा रहकेा 

छन,् ७२% प्रयोग गनतको िालग सन्द्तोषजनक भएको र जम्मा ३% लवद्याियमा शौचाियको अवस्था धेरै राम्रो अवस्थामा रहकेो दलेखन्द्छ । 

लवस्ततृ लववरण तिको लचत्रमा उल्िेख गररएको छ । 

  

 

Tfflnsf g+= #=@=# ljBfnox?sf] ;/;kmfO{ tyf :jR5tf kx'Frsf] l:ylt ljj/0f  

वडा न. 
िौचालय 
भएका 

छात्राका 
लाशग छुट्टै 

िौचालय 
भएका 

िौचालय प्रयोगकताम मैत्री भएका 
यूरीनल सुववधा भएका 

ववद्यालय संख्या 
इन्सीनेटर 
भएको 

लैशगंक 
हहसावले 
सुरक्षक्षत 

बालमैवत्र 
रहेका 

ववद्यालय 

अपागंतामैत्री 
रहेका 

ववद्यालय 

वातावरण 
मैत्री रहेका 
ववद्यालय 

छात्रा छात्र 
 

1 2 2 1 0 1 0 1 1 1 
2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 
3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 
4 2 2 0 0 1 0 1 1 1 
5 7 7 4 3 1 0 1 1 1 
6 7 7 6 3 0 0 0 0 0 
7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
8 3 3 2 1 1 0 2 1 0 
9 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

hDdf 33 33 17 11 6 1 7 6 5 
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३.२.३ लवद्याियिा ठोस तथा तरि फोहोरको व्यवस्थापन  

यस नगरपालिकाका सम्पणूत लवद्याियहरूको वातावणीय सरसफाइको अवस्थािाइत हने ेहो भने ३ वटा लवद्याियमा ठोस फोहोरिाइत डलस्वनमा 

सङ्किन गरर सरुलित लवसतजन गन ेगरेको, १ वटा लवद्याियमा कुलहने र नलकहन ेफोहोरको अिग अिग संकिन गरर सरुलित लवसतजन गन े

गरेको, १४ वटा लवद्याियको पररसरमा पिू रोपी बगैंचाको व्यवस्थापन गरर लवद्याियको वातावरण स्वच्छ तथा हररयािी गररएको र २ वटा 

लवद्याियको खािी जलमनमा विृारोपण, बगैंचा करेसावारी बनाइएको दलेखन्द्छ । लवद्याियको लवस्ततृ लववरण तिको तालिकामा उल्िेख 

गररएको छ ।  

तालिका नं. ३.२.३ वातावरर्ीय सरसफाइ सम्बन्िी लववरर् 

वडा न. 

ठोस फोहरलाई 

डस्टवबनमा संकलन 
गरर सुरक्षक्षत 
ववसजमन गन े 

 कुहहन र नकुहहनेको 
अलग अलग 
संकलन गरर 

सुरक्षक्षत ववसजमन गन े 

फोहरको पुनः 
प्रयोग तर्था पुन 
चक्रण पिती 
लागु गररएका 

 ववद्यालय पररसरमा 
फूल रोपी बगैचाको 
व्यवस्र्थापन गररएको 

 ववद्यालयको खाली 
जशमनमा बकृ्षारोषणा, 
बगैचा र करेसावारी 

बनाईएको 
1 1 1 0 0 0 
2 1 0 0 0 0 
3 1 1 0 0 1 
4 1 0 0 1 0 
5 0 0 0 6 0 
6 0 0 0 4 0 
7 1 1 0 1 0 
8 1 0 0 1 1 
9 0 0 0 1 1 

hDdf 3 1 0 14 3 

३.२.४ व्यवस्थापन तथा ससं्थागत व्यवस्था 

यस नगरपालिका िेत्र लभत्रका लवद्याियको व्यवीथापन तथा संस्थागत  अवस्थािाइत लवशे्लषण गदात २३ लप्रतशत लवद्याियमा बािक्िब  तथा 

लवद्यािय वास सलमलत ग७न भएको, ८ प्रलतशत लवद्याियिे खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना बनाइ यस. आइ.लप. मा समावेश गरी 

कायातन्द्वयन गरेका, ८ प्रलतशत लवद्याियमा ममतत सम्भार कोषको स्थापना गररएको पाइन्द्छ । लवद्याियमा संस्थागत लदगोपना बािकल्ब, 

खानपेानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्द्वय सलमलतको महत्वपणूत भलूमका रहन्द्छ । यसका अवस्थािाइत लवस्ततृ रूपमा तिको तालिकामा प्रस्ततु 

गररएको छ ।  

तालिका नं. ३.२.५ व्यवस्थापन तथा ससं्थागत अवस्था सम्बन्िी लववरर्  

वडा न. 
वबधालय खानेपानी, सरसफाइ 

तर्था स्वच्छता समन्वय 
सशमशत गठन भएको 

ववद्यालयको 
jf;  योजना 

भएको 

मममत सम्भार 

कोषको व्यवस्र्था 
भएको 

आवश्यक सीप र 
जगेडा औजारहरुको 
व्यवस्र्था भएको 

शनयशमत रुपमा िौचालय, 

पानी टंकी, हफल्टर र हातधुने 
ठाउँको सरसफाइ गन े 

1 3 1 0 0 1 
2 2 0 1 0 0 
3 2 1 0 1 1 
4 1 1 0 0 1 
5 1 1 0 0 1 
6 0 0 1 0 0 
7 1 1 1 1 1 
8 1 1 0 0 1 
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9 1 1 0 0 1 
hDdf 9 7 3 2 7 

 

३.२.५ बाि लवकास केन्र (कक्षा) िा खानेपानी, सरसफाइ तथा वच्छता सेवाको अवस्था   

यस नगरपालिका अन्द्तगतत रहकेा कुि १३ वटा समदुायमा आधाररत बाि लवकास केन्द्र मध्ये २ वटा बाि वकास केन्द्रमा सरुलित खानेपानी 

सेवा पगुेको, १ बाि लवकास केन्द्रमा शौचािय सलुवधा भएको तर कुन ै पलन बािलिवकास  केन्द्रमा सामलुहक हात धनु े सलुवधा नभएको 

दलेखन्द्छ । लवद्याियमा आधाररत कुि ३० वटा बाि लवकास केन्द्र मध्ये १८ वटा बाि वकास केन्द्रमा सरुलित खानपेानी सेवा पगुेको, २६ बाि 

लवकास केन्द्रमा शौचािय सलुवधा भएको  र ९ वटा  बािलिवकास  केन्द्रमा सामलुहक हात धनुे सलुवधा भएको दलेखन्द्छ । अन्द्य लवस्ततृ लववरण 

तिको तालिकामा उल्िेख गररएको छ ।  

तालिका नं. ३.२.५ बािलवकास केन्रको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता लववरर्  

क्र. स.ं वडा 

नं. 

सिुदायिा आिाररत बािलवकास केन्र लवद्याियिा आिाररत बािलवकास केन्र 

सयंया  सरुलक्षत 

खानेपानी 

सेवा 

शौचािय 

िएका  

सािुलहक 

हात िुने 

सलुविा  

सयंया  सरुलक्षत 

खानेपानी 

सेवा  

शौचािय 

िएका  

सािुलहक हात 

िुने सलुविा  

१ १ ० ० ० ० ५ २ ५ १ 

२ २ १ ० ० ० ४ २ २ ० 

३ ३ २ ० ० ० ३ ३ ३ १ 

४ ४ १ ० ० ० २ १ १ १ 

५ ५ २ ० ० ० ३ ३ ३ २ 

६ ६ १ ० ० ० ६ ३ ६ १ 

७ ७ २ १ ० ० १ १ १ १ 

८ ८ ३ ० ० ० ३ २ ३ १ 

९ ९ १ १ १ १ ३ १ २ १ 

जम्िा  १३ २ १ १ ३० १८ २६ ९ 
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३.# स्वास्थ्य ससं्थाहरुको सिग्र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था 

#=#=! स्वास्थ्य ससं्थाहरुिा खानेपानी सलुविाको अवस्था 

o; रास्कोट नगरपालिका िेत्र लभत्र अवलस्थत स्वास्र्थय संस्थाहरुको खासस्व अवस्थाको मौजदुा लस्थलत आंकिन सवेिण २०७६ अनसुार 

लनयलमत खानपेानी सेवा उपिधध भए नभएको लववरण स्वास्र्थय संस्थाको नाम सलहत तिा प्रस्ततु गररएकोछ । यस नगरपालिकामा रहकेा ६ 

वटा स्वास्र्थय संस्था मध्ये ३ वटामा लनयलमत खानेपानी सेवा उपिधध ह ने दलेखन्द्छ । अन्द्य स्वास्र्थय संस्थामा खानेपानी लनयलमत रूसपमा 

उपिधध नभएको पाइएको छ । केलह स्वास्र्थय संस्थामा दलैनक लवरामी संख्या २० दलेख ४० जना आउने गरेका छन ्। लवरामीिाइत खानेपानी 

लनयलमत आवश्यक पदतछ । ६ वटा स्वास्र्थय संस्था मध्ये ३ वटा  स्वास्र्थय संस्थाहरूमा लनयलमत २४ र्ण्टा खानपेानीको उपिधधता भएका छन ्

भन े अन्द्य स्वास्र्थय संस्थामा खानपेानीको उपिधधता नै नभएको पाइएको छ ।  खानपेानी उपिधध भएको स्वास्र्थय संस्थामा लनमतिीकरणका 

उपाय अपनाएर अपांगता भएका व्यलिहरको िालग पह ुँच भएको र खानेपानी भण्डारण सलुवको व्यवस्था गरररहकेो दलेखन्द्छ । स्वास्र्थय 

संस्थाको खानेपानी सलुवधा सम्बन्द्धी लवस्ततृ लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ ।  

तालिका नं  ३.#=! स्वास्थ्य ससं्थाहरुिा खानेपानी सलुविाको अवस्था 

शस
. 
नं 

स्वास््य संस्र्थाको 
नाम 

वडा 
नं 

औसत 
वबरामी 
संख्या 
(दैशनक

) 

शनयशमत 
खानेपानी 
सेवा 

उपलब्ध 
भएको 

२४ सै 
घण्टा 

खानेपानीको 
उपलब्धता 

सुरक्षक्षत 
श्रोतको 
खानेपानी 
सेवा 

उपलब्ध 
भएको 

वपउनका 
लाशग 

िुविकरण 
गररएको 

खानेपानीको 
गुणस्तर 
पररक्षण 
गररएको 

अपांगता 
भएको 

व्यविहरुलाई 
खानेपानीको 

सुववधा 
भएको 

खानेपानी 
भण्डार 

सुववधा 
भएको 

1 
शसपखाना स्वास््य 
चौकी 

2 20 छैन   छैन छैन छैन छैन छैन 

2 

आधारभुत 

स्वास््य सेवा 
केन्द 

4   छैन   छैन छैन छैन छैन छैन 

3 
आधारभुत 

स्वास््य संस्स्र्था  
5 40 छैन   छैन छैन छैन छैन छैन 

4 
रास्कोट कम्युशनहट 
हक्षस्पटल 

5   छ छ छ छ छ छ छ 

5 
आधारभुत 

स्वास््य केन्द 
6 40 छ छ छैन छ छैन छैन छैन 

6 
फुकोट स्वास््य 
चौकी  9 20 छ छ छ छ छैन छ छ 

श्रोत:NWASH सरसफाइरस्वच्छता सम्बलन्द्ध र्रधरुर सवेिण २०७६ 

#=#=@ स्वास्थ्य संस्थाहरुिा सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्था 

यस नगरपालिका लभत्र पने स्वास्र्थय संस्था (अस्पताि, स्वास्र्थयकेन्द्र आदी) का शौचाियहरुमा पानीको उपिधधता, शौचाियको 

पयातप्तता, सावनुपानी र हातधनुे सलुवधा, मलहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, ठोस तथा तरि फोहोर व्यवस्थापन आलद अवस्थाको 

मौजदुा लस्थलत आंकिन गनतसम्पन्द्न गररएको सवेिण २०७६ को तर्थयांकको लववरण यहाुँ लचत्रमा प्रस्ततु गररएको छ । उि लववरण 

अनसुार सबै स्वास्र्थय संस्थाहरूमा शौचाियहरुमा छन ्भन े३ वटामा मात्र हात धनुे स्थायी सलुवधा रहकेो छ ।  

mailto:३.@=%5E
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३.३.२ स्वास्थ्य ससं्थाहरूिा सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था 

यस रास्कोट नगरपालिका िेत्र लभत्रमा ६ वटा स्वास्र्थय संस्थामा सधुाररएको शौचािय व्यवस्था भएको तर सबै प्रयोग मतै्री नभएको दलेखन्द्छ । 

संरचना दलेखने मात्र  प्रयोग लवलहन भएका संरचना प्रयोगमा ल्याइ सेवाग्राहीिाइत सहजता सेवाको महससु गराउन ुन ैसेवा प्रदायकको प्रमखु 

लजम्मेवारी हो । िैलगंकमैत्री बनाउनको िालग मलहिा र परुूषको अिग अिग शौचािय, प्रयोगमैत्रीका लहसाविे बािबालिका, लवरामी र 

अपांगता व्यलिहरूको िालग सहज ह ने संरचना बनाउन अलनवायत रहकेो दलेखन्द्छ । अन्द्य लवस्ततृ लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको 

छ ।  
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तालिका नं  ३.३.२ स्वास्थ्य ससं्थाहरूिा सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था लववरर् 

शस
. 
न ं

स्वास््य 
संस्र्थाको 
नाम 

वडा 
न ं

सुधाररएको िौचालय िौचालय छ भने िौचालय प्रयोगकताममैत्री भएको 
िौचालय
मा ह्यान्ड 
वाशिंग 
स्टेिन 
भएको 

छ 

ज
म्मा 
सं
ख्या 

प्रयोग
मा 

रहेको 
संख्या 

महहला
का 
लाशग 
िौचाल
य 

वबरामी
का 
लाशग 
छुट्टै 

स्टाफ
का 
लाशग 
छुट्टै 
िौचाल

य 

सबमसाधारण
का लाशग 
छुट्टै 

िौचालय 
भएको 

बालबाशल
का लाशग 

महहला
का 
लाशग 

अपांग
ता 

भएको 

1 

शसपखाना 
स्वास््य 
चौकी 

2 छ 1   छैन     1 छ छैन छैन छैन 

2 

आधारभुत 

स्वास््य 
सेवा केन्द 

4 छ 1 1 छैन       छ छैन छैन छैन 

3 

आधारभुत 

स्वास््य 
संस्स्र्था , 
आर.शस.वप
. बजार 

5 छ 3 1 छ     3 छ छ छैन छैन 

4 

रास्कोट 
कम्यशुनहट 
हक्षस्पटल 

5 छ 3   छ 2 1   छ छ छैन छ 

5 

आधारभुत 

स्वास््य 
केन्द 

6 छ 1 1 छैन     1 छ छैन छैन छ 

6 

फुकोट 
स्वास््य 
चौकी  

9 छ 3   छ 1 1 1 छैन छ छैन छ 

 

 

३.३.३. स्वास्थ्य ससं्थाको फोहोर व्यवस्थापन  

यस नगरपालिकाको ६ वटा स्वास्र्थय संस्था मध्ये ५ वटा स्वास्र्थय संसथामा ठोस फोहोरको सरुलित व्यवस्थापन तथा संकिन गनत 

बकेटहरूको िेवलिङ्ग सलहत व्यवस्था गररएको छ । ६ वटा स्वास्र्थय संस्थामा जैलवक प्रलियाबाट फोहोरको सरुलित लनमतिीकरण 

गने गररएको दलेखन्द्छ । यसै गरी ६ वटा स्वास्र्थय संस्थाको पनुः प्रयोग गनत लमल्ने सामग्रीको लनमतिीकरण तथा बाफबाट शलुद्धकरण 

गनत लसफाररस गररएको उपकरण बाट अटोक्िेलभङ्ग गने गररएको छ । (Autoclave with prescribed equipment  steam 

sterilization under pressure) बाट अटोक्िेलभङ्ग गने गररएको छ ।  
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तालिका नं. ३.३.३ स्वास्थ्य ससं्थािा फोहोर व्यवस्थापनको लववरर् 

शस. 
नं 

स्वास््य संस्र्थाको नाम वडा न ं

ठोस फोहोरको 
सुरक्षक्षत संकलन 
गनम बकेटहरुको 
लेवशलङ्ग सहहत 
व्यवस्र्था गररएको 

ठोस फोहोरको 
सुरक्षक्षत 

शनममशलकरण गनम 
गररएको 

ठोस फोहोरको 
सुरक्षक्षत रुपमा 
ववसजमन गनम 

गरेको 

पून: प्रयोग गनम शमल्ने 
औजारहरुको शनममशलकरण 
तर्था अटो क्लेशभंग गने 

गरेको 

1 शसपखाना स्वास््य चौकी 2 छैन गररन्छ 
जैववक प्रहक्रया 

बाट 

Autoclave with local 
process 

2 
आधारभुत स्वास््य सेवा 

केन्द 
4 छ गररन्छ 

गाढेर (Bury in 

special pit) 
,,   ,, 

3 
आधारभुत स्वास््य 
संस्स्र्था  

5 छ गररन्छ ,,   ,, ,,   ,, 

4 
रास्कोट कम्युशनहट 

हक्षस्पटल 
5 छ गररन्छ 

गाढेर (Bury in 

special pit) 
,,   ,, 

5 आधारभुत स्वास््य केन्द 6 छ गररन्छ ,,   ,, ,,   ,, 

6 फुकोट स्वास््य चौकी  9 छ गररन्छ ,,   ,, ,,   ,, 

 

#=$  नगरपालिकाको सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था 

यस नगरपालिका िेत्र लभत्रको र्रायसी स्वच्छता, सावतजलनक एवम ् सामदुालयक  शौचाियको अवस्था र नगगरपालिकामा खानानीको 

चनुौतीको अवस्थाको लवशे्लषण गरर सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइएको छ ।  

 

#=$=! घरायसी  तथा स्वच्छताको अवस्था 

जम्मा २३२ र्रधरुीमा गररएको र्रायसी सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था सवेिण २०७६ को तर्थयांकको आधारमा प्रिेपण गदात कुि 

र्रधरुीको अझ ैपलन ११.०६ प्रलतशत र्रधरुीमा शौचािय नभएको दलेखएको छ भन ेपलक्क र कच्ची चपीको उपिधध भएका र्रधरुी ८८.९४ 

प्रलतशत रहकेो छ । यस नगरपालिकामा खानपेानी र सरसफाइको िते्रमा सरकारी तथा लवशेष गरी गैससबाट ठूिो िगानीका बाबजदु पलन 

चपीको पह ुँच अपेिाकृत रुपमा सफि ह न नसकेको दलेखन्द्छ । चपीको लकलसम अनसुार र्रधरुी लववरण दहेायको तालिकामा प्रस्तुत गररएको 

छ । 

तालिका: ३.८ चपीको लकलसि अनसार घरिुरी लववरर् 

j8f g+= 3/w'/L 

gd'gf 3/w'/L ;j]{If0f -232_ cg';f/ gd'gf 3/w'/L ;j]{If0f -232_ cg';f/ k|ltzt hDdf 3/w'/Ldf k|If]k0f ubf{ 

zf}rfno

gePsf] 

slRr 
zf}rfno 

klSs 
zf}rfno 

hDdf 
zf}rfnog

ePsf] 

slRr 
zf}rfno 

klSs 
zf}rfno 

zf}rfno

gePsf] 

slRr 
zf}rfno 

klSs 
zf}rfno 

hDdf 

1 436 2 4 12 18 11.11 22.22 66.67 48 97 291 436 
2 342 6 8 21 35 17.14 22.86 60.00 59 78 205 342 
3 300 2 7 7 16 12.50 43.75 43.75 38 131 131 300 
4 287 5 13 6 24 20.83 54.17 25.00 60 155 72 287 
5 377 3 25 2 30 10.00 83.33 6.67 38 314 25 377 
6 331 2 25 0 27 7.41 92.59 0.00 25 306 0 331 
7 148 1 8 6 15 6.67 53.33 40.00 10 79 59 148 
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j8f g+= 3/w'/L 

gd'gf 3/w'/L ;j]{If0f -232_ cg';f/ gd'gf 3/w'/L ;j]{If0f -232_ cg';f/ k|ltzt hDdf 3/w'/Ldf k|If]k0f ubf{ 

zf}rfno

gePsf] 

slRr 
zf}rfno 

klSs 
zf}rfno 

hDdf 
zf}rfnog

ePsf] 

slRr 
zf}rfno 

klSs 
zf}rfno 

zf}rfno

gePsf] 

slRr 
zf}rfno 

klSs 
zf}rfno 

hDdf 

8 461 4 4 34 42 9.52 9.52 80.95 44 44 373 461 
9 334 1 5 19 25 4.00 20.00 76.00 13 67 254 334 

hDdf 3016 26 99 107 232  - -  -  334 1272 1410 3016 
k|ltzt       -  -  - 11.06 42.18 46.76 100.00 
श्रोत: नगरपालिकाप्रोफाईि, २०७६ तथार्रायसी सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था सवेिण २०७६ 

 

यस नगरपालिकाको र्रायसी  तथा स्वच्छताको अवस्था सवेिण २०७६ को तर्थयांक अनसुार मलहनावारी ह ुँदा मलहिा/लकशोरीहरुिे चपी 

प्रयोगको आवस्था,  लदसा व्यवस्थापनको लस्थलत, र्रेि ुठोस पदाथत व्यवस्थापन, र्र वरीपरीको  लस्थलत, हात धनुे सलुवधा भए नभएको तथा 

सरसफाइको स्तर (लदगो लवकाश िक्ष्यको आधारमा) को लववरण लववरण दहेायका वतृलचत्रहरुमा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

नगरपालिकाका सबै वडामा मलहिाहरुिे मलहनावारी भएको बेिामा चपीको प्रयोगगछतन ्गदनैन ्भलन गररएको NWASH नमनूा सबेिणमा 

९५.०० प्रलतशत मलहिािे चपीको प्रयोग गन ेगरेको पाइन्द्छ भन े५.०० प्रलतशत मलहिाहरुिे मलहनावारी भएको बेिामा चपीको प्रयोग गने 

नगरेको पाइएको छ। त्यसै गरी, हत धनुका िालग स्थानको लनमातण र साबनु पानीको धयबस्था भए नभएको सम्बलन्द्ध नमनूा सबेिणमा कररब 

३०.१० प्रलतशत र्रमा हात धनुे लनलित स्थान भएको र ६९.९० प्रलतशतमा हात धनुे लनलित स्थानमा साबनु पानीको व्यवस्था नभएको पाइन्द्छ 

। त्यस्तै र्रवररपरीको सरसफाइमा एकदम ४.१७ प्रलतशत, लठकैमा ९४.९१ प्रलतशत र फोहोरमा ०.९३ प्रलतशत रहकेो दलेखन्द्छ । त्यसै अन्द्य 

सरसफाइ तथा लदशा व्यवस्थापनको सलुवधा सम्बन्द्धी लववरण तिका ग्राफबाट स्पष्ट पानत खोलजएको छ । 
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यस रास्कोट नगरपालिकामा सरसफाइ सेवाहरूको स्तर लदगो लवकास िक्ष्य (एसडीजी) का पररभाषाहरू प्रयोग गरी मलू्याङ्कन गररएको 

लथयो । जस अनसुार यस नगरपालिकाका सब ैवडामा सरसफाइ सेवाको स्तर सम्बलन्द्ध नमनूा र्रधरुी सबेिण गन ेिममा ८८.०७ प्रलतशत 

र्रपररवारमा आधाभतू स्तरको सरसफाइ सेवा, १०.०९ प्रलतशत र्रपररवारमा लसलमत सरसफाइ सेवा तथा जम्मा १.८३ प्रलतशत र्रपररवारमा 

सरुलित व्यवलस्थत सेवा भएको दलेखन्द्छ ।  
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३.१.७.२ सावयजलनक र सािुदालयक शौचािय 

यो नगरपालिका खिुा लदशामिु िेत्र र्ोषणा गरेकोिे त्यसिाई कायातन्द्वयनमा िैजान सब ैनागररकका िालग प्रयोगमा आउन ेगरी सावतजलनक 

शौचाियको उलचत व्यवस्था गनत आवश्यक दलेखन्द्छ । शौचािय सबकैो सभ्यताको मापदण्ड भएकोिे मलहिा र अपांग िगायतका सबै 

नागररकका िालग आवश्यक सावतजलनक शौचाियको व्यवस्था गनत आजको पलहिो आवश्यकता रहकेो छ । नगरपालिकाको बजार िते्रमा 

सावतजलनक शौंचाियको लनमातण तथा उलचत व्यवस्था नह ुँदा सेवाग्राही, बटुवा र यात्रिेु समस्या झेल्न ुपरेको छ।यस्तो आवस्थामा  सावतजलनक 

र सामदुालयक शौचािय लनमातणको कायतिाई आत्मसात गद ैवातावरण प्रदषुण ह न नलदन लदसालपसावहरुको प्रशोधन गन ेउपयिु प्रणािीको 

लवकासमा जोड लदन अलतआवश्यक रहकेो छ । 

 

३.१.७.३ पालिकाको खानेपानीका चुनौतीहरु 

यस नगरपालिकामा पानीको गणुस्तर कमी, पानीको पह ुँचमा कमी, आयोजनाहरु लनयलमत सञ्चािन नह न,ु उपिधध पानीमा गणुस्तको कमी र 

पानी प्रशोधन प्रलवलधको कायातन्द्वयनमा कमी जस्ता समस्या खानेपानी िेत्रकाका मखु्य चनुौलतको रुपमा रहकेा छन ्। 

 भौगालिक लवकटताक कारण नयाुँ खानपेानी आयोजनाहरुको लनमातण र मौजदुा आयोजनाको सधुार लवस्तार तथा लनयलमत ममतत 

सम्भार कलठन ह न ु

 स्थानीय स्तरमा खानपेानी तथा का लियाकिापहरुको संचािन तथा समन्द्वयका िालग मानव संसाधन र आलथतक श्रोतको अभाव  

ह न ुर उपिधध स्रोत साधनको प्रभावकारी संचािन तथा व्यवस्थापनको िालग एकीकृत कायत योजना नह न।ु 

 वन लवनाश, बाढी–परैो, जिवाय–ुपररवततनका कारण पानीका स्रोत सकु्द ैजान ु। 

 कमजोर लवतरण प्रणािी (लनयलमत ममतत सम्भार नह न ु,जनचतेनाको कमी नीलतलनयमको कायातन्द्वयनमा कमी पानी), परीिण नगरी 

योजना लनमातण (उपकरणको अभाव, संस्थाको नीलत लनयम नह न ु ) तथा गणुस्तरीय स्रोतको अभावको कारण उपिधध पानीका 

आयोजना संचािन र उपभोग प्रलियामा गणुस्तरको कमी ह न ु। 

 कमजोर आलथतक अवस्था, नीलतगत सीलमतता, स्रोतको अभाव, योजना प्रलियामा उपभोिाको सहभालगतामा कमी/न्द्यनू, लवकट 

भौगोलिक अवस्था, छररएर रहकेो वलस्त, िमागत योजनाहरुमा बजेट अपगु आलद जस्ता कारणिे नगरवासी सबै जनसंख्यािाई 

सरुलित खानपेानीमा पह ुँच वलृद्ध गनत नसक्न ु। 

 उपभोिाको अपनत्वको कमी, ममतत सम्भार कोषको कमी, लनमातण कायतको गणुस्तरमा कमीका कारण लनयलमत सञ्चािन नह न ु। 

 
 

 
पररच्छेद–४ 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता िक्ष्य, योजना तथा रर्नीलत 
 

४.१ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाको सोच तथा िक्ष्य 

सरुलित खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता मानव जीवन लवकासको प्रखमु आधार भएकोिे यसमा सबैको पह ुँच ह न ुआवश्यक छ । तसथत, 

यस नगरपालिकाका आम नागररकहरुको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता िेत्रको आधारभतू आवश्यकतािाई परुा गनतको िागी तजुतमा 

गररएको यो योजनाको सोच, पररिक्ष्य, िक्ष्य र उद्दशे्य लनम्नानसुार रहकेा छन ्। 
 

४.१.१ सोच 

यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाको सोच “ सरुलक्षत खानेपानी सलहत एक घर एक िारा, पूर्य सरसफाइयिू 

नगरपालिका हाम्रो अलििारा” eGg] gf/fsf ;fyखानेपानी, सरसफाइतथा स्वच्छता -खासस्व_ सेवाको माध्यमबाट सावतजलनक 

स्वास्र्थय र आम नागररकहरुको जीवनस्तर सधुार गने” रहकेो छ । 
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४.१.२ पररिक्ष्य 

यस रास्कोट नगरपालिकामा पारदलशतता, प्रलवलधमैत्री, प्रयोगकतात मतै्री खानपेानी,सरसफाइ र स्वच्छताका कायतिमहरु संचािन गरी उच्च 

स्तरको खासस्व सेवा प्रदान गने । 
 

४.१.३ िक्ष्य 

यस नगरपालिकामा खानपेानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजनाको िक्ष्य नगरवासी आम नागररकिाई २०८३ (सन २०२६) सम्ममा ४०% 

मध्यम र २५% उच्चस्तरको खासस्व सेवा प्रदान गन ेरहकेो छ । 
 

४.२ उदे्दश्यहरु 

यस योजनािे लिइएको उद्दशे्य दहेाय अनसुार रहकेा छन;्  
 नगरपालिका िेत्रलभत्र रहकेा मौजदुा खानेपानी आयोजनाहरुको सधुार लवस्तार तथा लनयलमत ममतत सम्भार गद ैखानेपानी सरुिा 

योजना िाग ुगरर नगरवासी सबै जनसंख्यािाई सरुलित खानेपानीमा पह ुँच वलृद्ध गन े। 
 सहभालगतात्मक पद्धलतको माध्यमबाट समदुाय तथा नगर िेत्रको  तथा स्वच्छता प्रवतद्धनमा अपनत्व भावको लवकास गराई पणूत यिु 

र्र, समदुाय, वडा तथा नगरपालिकाको लवकास गन े। 
 समन्द्वयात्मक तथा एकीकृत कायत पद्धती अपनाई लवद्यािय तथा स्वास्र्थय संस्थाहरुको खानपेानी तथा सरसफाइ सलुवधाको सधुार 

गरर पणूत को नमनूा स्थिको रुपमा लवकास गन े। 
 पानीका मिूहरुको संरिण तथा वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कनद्वारा भौलतक लनमातणिाई व्यवलस्थत गद ैजिवाय ुपररवततनको 

असरमा न्द्यनूीकरण गनुतको साथै लवपदमा प्रभावकारी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाका िालग व्यवस्थापन गने । 
 नगरपालिका र वडास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवािाई प्रभावकारी र लदगोपनको िालग संस्थागत िमता लवकास 

गने । 
 

४.३ नगरपालिकाकोखानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाका लनदेशक लसिान्तहरु 

यस योजनाको दरूदृलष्ट तफत  उन्द्मखु ह न, िक्ष्य प्रालप्तमा अलधकतम योगदान पयुातउन तथा उद्दशे्य हालसि गनतका िालग संचािन ह ने खानपेानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको योजनाबद्ध प्रयासहरुमा दहेायका लनदलेशत लसद्धान्द्तहरु अविम्बन गररनछे: 

१. नागररक सिंग्नता र जनकेन्रीत खास्स्व सेवाको लवकास 

यस नगरपालिकाको खासस्व िेत्रको सामालजक पररचािनमा मलहिा, बािबालिका, अपाङ्गता भएका व्यलि र लपछलडएको वगत एवं 

समदुायको सशलिकरणिाई माध्यम बनाइनछे । खास्स्व िते्रमा समदुायमा आधाररत तथा नागररक समाजका संस्थाहरुको संस्थागत िमता 

लवकासको माध्यमबाट खासस्विते्रको लवकास प्रलियमा नागररक तथा समदुायको संिग्नता बलृद्ध गररनेछ । खासस्व िेत्रमा स्थानीय श्रोत, 

साधन, प्रलवलध, ज्ञान, सीप र िमताको अलधकतम उपयोग गरी दीगोपनामा टेवा परु् याईनछे । 

२. वातावरर् सन्तुिन तथा खासस्व के्षत्रको दल गो लवकास 

जिवाय ुपररवततनबाट उत्पन्द्न समस्या लनराकरण तथा जोलखम न्द्यलूनकरण तथा स्थानीय अनकूुिनको उपायहरु अविम्बन गरी जनकेन्द्रीत 

खास्स्व सेवा लवकासको अवसरमा बलृद्ध गररनछे । यस नगरपालिकाको खासस्व िते्र लवकास प्रलियामा वातावरणमतै्री स्थानीय शासन 

प्रणािीिाई समालहत गरी खासस्व सेवाको कायतिाई वातावरणमैत्री तथा दल गो बनाइनछे । 

३. स्थानीय ससं्थागत क्षिता लवकास 

वडा कायातिय, वडा नागररक मचं, नागररक सचेतना केन्द्र, लवद्यािय तथा स्वास्र्थय व्यवस्थापन सलमलत, िगायत अन्द्य समदुायमा आधाररत 

समहू र सञ्जािहरुको खासस्व सम्बलन्द्ध िमता अलभबलृद्ध गरी उनीहरुिाई यस िते्रमा अझ बढी लियाशीि र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

स्थ ानीय लनकायमा खासस्व िेत्रको संरचनागत सधुार र िमता लवकासको माध्यमबाट स्थानीय शासन प्रलियामा मलहिा, बािबालिका, 
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अपाङ्गता भएका व्यलि, जेष्ठ नागररक तथा पछालड पाररएका वगतको सम्िग्नता सलुनलित,अथतपणूत र प्रभावकारी बनाईनछे ।स्थानीयस्तरमा 

खासस्व िेत्रमा संचालित आयोजना तथा कायतिमिाई दल गो, नलतजामिुक, पारदशी र प्रभावकारी बनाइनछे । 

४. िैलगंक, सािालजक सिावेशीकरर् तथा अवसरिा सिता 

योजना तजुतमा, सञ्चािन तथा अनगुमन प्रलियािाई अझ बढी समावेशी र सहभालगमिुक बनाई उपिधध श्रोत साधनको अलधकतम 

पररचािन गरी दीगो र सन्द्तलुित खासस्व सेवामा जोड लदईनेछ । खासस्व िेत्रको संस्थागत लवकास र सदुृढ गरी समावेशी र समानतामैत्री 

वातावरण लनमातण गररनछे । खासस्व सेवा तथा सलुवधा आम नागररक तथा सेवाग्राहीहरुको पह ुँच बलृद्ध गरी स्थानीय स्तरमा प्रवालहत सेवा 

तथा सलुवधाहरु अलधकारमा आधाररत,सहज,सवतसिुभ,गणुस्तरीय बनाइनेछ । समावेशीकरण नीलत अन्द्तगततखासस्विेत्र अन्द्तगततका कायतिम 

खास गरर सेवाबाट वलञ्चत समदुाय, िेत्र र जनसंख्या (मलहिा,दलित,आलदबासी–जनजाती, अपाङ्गता भएका व्यलि, जेष्ठ नागररक तथा 

अन्द्य लपछडा वगत) को समलुचत सेवामा बढी िलित ह नेछ । खासस्व योजना कायातन्द्वयनको लशिलशिामा लनमातण ह ने सम्पणूत खानपेानी तथा 

शौचाियका संरचनाहरू मलहिा, बािबालिका, अपाङ्गता भएका व्यलि तथा जेष्ठ नागररक प्रयोगकतात मतै्र ी लनमातण गररनछे । सरसफाइ 

तथा स्वच्छता सम्बन्द्धी सबै कायतिम र लियाकिापहरुमा िैङ्लगक संवेदनशीितािाई आत्मसात गररनेछ । स्थानीय तहका सहजकतात 

िगायत सबै तहका समन्द्वय सलमलतहरुमा कलम्तमा पलन एक लतहाइ सदस्य सलहत प्रमखु वा उपप्रमखु पदहरु मलहिा ह नपुने प्रावधानिाई 

सलुनलित गररनछे । सल्िाहकार समहुमा समेत समलुचत ढङ्गिे िैङ्लगक सन्द्तुिन कायम गररनछे । यसैगरी िमता अलभवलृद्ध सम्वन्द्धी सबै 

तालिम/कायतशािाहरुमा पलन सहभागीहरुको िैङ्लगक सन्द्तिुन लमिाइनेछ ।  

५. िानव अलिकार र सािालजक न्याय 

खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको किते्रमा सरकारी,गरै सरकारी,सामदुालयक संस्थाको संस्थागत संरचनामा लवपन्द्न एवं लसमान्द्तकृत 

वगतको अथतपणूत सहभालगतािाई सलुनलित गद ै िैंलगक समानताको अवधारणािाई अविम्बन गररनछे । समाजमा लपछलडएको 

वगत,दलित,जनजालत, जेष्ठ नागररक, मलहिा तथा बािबालिकाको िालग खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बलन्द्ध िलित वगत कायतिमका 

साथै अन्द्य लवशेष कायतिम संचािन गररनछे । 

६. सिुदाय, लनजी के्षत्र एवं गैसस साझेदारी  

खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको किते्रमा सेवा प्रवाह तथा पवूातधार लवकास कायतमा सावतजलनक,लनजी,सामदुालयक तथा सावतजलनक 

लनजी साझेदारी अवधारणा अविम्वन गररनछे ।समदुाय,लनजी िेत्र तथा गैसस जस्ता साझेदारहरु बीच अन्द्तरलिया छिफि र वहसका 

माध्यमवाट खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासेवा लवस्तार कायतिाई अझ वढी समन्द्वयात्मक,सहभालगतामिूक र प्रभावकारी बनाइनेछ 

।खानपेानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता अन्द्तगततका कायतिमको पारदलशतता, प्रभावकाररता र जवाफदलेहता अलभबलृद्धका िालग उपिधध काननूी 

व्यवस्था अनसुार सावतजलनक सनुवुाई र सावतजलनक परीिण, सामालजक परीिण, नागररक अनगुमन तथा लनगरानीको औजार प्रयोग गरी 

सधुारका प्रलतवद्धताको पािना गररनेछ ।  

७. नलतजािूिक व्यवस्थापन प्रर्ािी 

खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता िेत्रको योजना तथा बजेट तजुतमा गदात नलतजामिूक योजनाको खाकामा सचूकको आधारमा 

गररनेछ।खानपेानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाको नलतजामिूक अनगुमन खाुँका अनसुार सहभालगतामिुक र तेश्रो पिद्धारा समीिा 

गररनेछ । आयोजना तथा कायतिमको तेश्रो पिद्वारा अनगुमन तथा मलू्यांकन गररनछे र कायत सम्पादनको आधारमा राम्रो काम गने संर्, संस्था 

तथा लनकायिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 
४.४ नगर खानेपानी, सरसफाइतथा स्वच्छता योजनाका प्राथलिकताका के्षत्रहरु 

तपलशि अनसुारको ५ वटा लवषयगत िेत्र अन्द्तगतत उपिेत्रहरुको प्राथलमकतािम अनसुार यसनगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता सम्बलन्द्ध िते्रगत योजना तथा कायतिम यस योजनामा तजुतमा गररएको छ । 

योजना प्राथलमकता िते्र: १: आयोजनाहरुको लदगोपना, सरुिा र सरुलित खानपेानी 
योजना प्राथलमकता िते्र: २: पणूत सरसफाइिेत्र 
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योजना प्राथलमकता िते्र: ३: संस्थागत (लवद्यािय तथा स्वास्र्थय संस्था) खानपेानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता 
योजना प्राथलिकता के्षत्र: ४: जिवाय ुपररवतयन, असर न्यूनीकरर् र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 
योजना प्राथलमकता िते्र: ५: संस्थागत तथा िमता लवकास 

४.५ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतािाई प्राथलिकताका आिारहरु 

तालिका न.ं ४.१: खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतािाई प्राथलमकताका आधारहरु 
क्र.स आिारहरुका के्षत्र आिारहरु 

१ नेपािको सलंविान 

२०७२ 
धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणमा वस्न पाउने हक 

धारा ३५ (४) िे मौलिक अलधकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । 

२ दीगो लवकास 

िक्ष्यको िक्ष्य ६  

 

६.१ सन ्२०३० सम्म सबैिाई सरुलित खानपेानी सेवामा सबैको न्द्योलचत पह ुँच भएको ह ने: सरुलित 

लकलसमिे व्यवस्थापन भएको खानपेानी  सवै र्रधरुीमा सरुलित खानपेानी, चालहएको वेिा 

उपिधध,गणुस्तरयिू 

६.२ सन ्२०३० सम्ममा सधुाररएको  सलुवधामा सबैको सिुभ तथा न्द्योलचत पह ुँच र खिुा लदसामिु 

अवस्था भएको ह ने छ । 

सरुलित लकलसमिे व्यवस्थापन भएको सरसफा: (सबै र्रमा शौचािय सलुवधा भएको,(मानव लबसतलजत 

फोहर तथा लफकि सिजको उलचत व्यवस्थापन) 

३ १५ औ ंलवकास 

योजनाको आिारपत्र 

 

साझा आकांिा: सम्वदृ्ध नपेाि,सखुी नपेािी साझा रालरिय आकांिा 

सोचः स्वच्छ, सरुलित, सवतसिुभ र लदगो खानपेानी तथा  सेवा 

उद्दशे्यहरुः  

१.खानपेानी, तथा स्वच्छताको उपिधधताबाट जनस्वार्थयमा सधुार ल्याउने र सवै नागररकिाई 

आधारभतू स्तरको  सेवामा पह ुँच तथा मानव मिमिुत्र र फोहोरको उलचत व्यवस्थापन गन े

२.जिवाय ूपररवततन अनकुुि तथा लवपद व्यवस्थापन मतै्री खानेपानी तथा  सेवा सलुनलित् गन े

३.खानपेानी तथा को लदगो सेवा प्रवाहमा संर्,प्रदशे तथा स्थानीय सरकारको भलूमका सविीकरण गद ै

िमता अलभवलृद्ध गनुत 

४ स्थानीय सरकार 

सचंािन ऐन २०७४ 

 

ऐनको पररच्छेद ३, दफा ११ अन्द्तगतत गाउुँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कततव्य र अलधकार 

अन्द्तगतत दहेायका कामहरु तोलकएको छ; 

 स्थानीय तहमा लवषयगत स्थानीय तर्थयांक संकिनर अलभिेख संकिन गने; 

 आधारभतू स्वास्र्थय र  सम्बलन्द्ध कायतहरु संचािन गने गराउने; 

 स्थानीय वजार व्यवस्थापन, वातारण संरिण र जैलवक लवलवलधता सम्बलन्द्ध कायतहरु संचािन 

गने गराउने; 

५ पलहिो लवकास 

योजनाको आिारपत्र 
पररच्छेद५ –पवूातधार िेत्र अन्द्तगतत उप-लशषतक ५.५. खानपेानी तथा सरसफाइ र पररच्छेद ६ सामालजक 

िेत्र अन्द्तगतत स्वास्र्थय सम्बलन्द्ध योजना तय गररएको र यस सम्बलन्द्ध तय गररएका कायत योजनाको 

आधारमा रहरे यो खानपेानी, तथा स्वच्छता योजना लनमातण गररएको छ 

६ खानेपानी तथा  

के्षत्रगत लवकास 

योजना  (२०७३–

 िेत्रगत सशुासन र प्रभावकाररतामा सधुारका माध्यमबाट “वास” सेवाहरूिाई सबैको पह ुँचमा वलृद्ध 

गद ैसेवाको स्तरमा सधुार ल्याउने । 

 लवद्ममान िते्रगत मदु्दाहरू एवम ्भलवरयमा लवकलसत ह न सक्न ेपररदृश्यहरूको सम्बोधन गन े। 
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२०८७)  यस िेत्रको प्रभावकारी कायतिम लनमातण एवम ्ससुङ्गत र सामञ्जस्सीय ढङ्गिे कायातन्द्वयन 

गनातका िालग िेत्रगत प्राथलमकता र रणनीलत स्पष्ट गद ैिमश: िते्रगत एकत्रीकरण गने । 

 रालरिय प्राथलमकताहरू,रणनीलतहरू, मानकस्तरहरू एवम ्कायतलवलधहरूका तह सम्पणूत 

सरोकारवािाहरूिाई प्रभावकारी “वास”सेवा प्रवाहको कायतिम लनमातण एवम ्व्यवस्थापनका 

िालग मागतलनदशेन तथा अलभप्रेररत गने । 

 सबै नेपािी नागररकहरूसम्म सचुारु र लदगो “वास” सेवाहरूको पह ुँचको सलुनलितता गनत यस िेत्र 

लवकास योजनासंग तादात्म्य ह ने गरी सिमकारी नीलत, काननुी एवम ्लनयमनकारी खाका, सेवा 

प्रवाहको िालग स्पष्ट संस्थागत संयन्द्त्र, लवत्तीय प्रबन्द्धहरू, िमता अलभवलृद्ध,परररकृत समन्द्वय र 

कायतसम्पादन अनगुमन पद्धलत िाग ूगनुत । 

७ पूर्य सरसफाइ 

िागयदशयन,२०७३ 

पणूतसरसफाइ मागतदशतन,२०७३ िे सन ्२०३० सम्म सबैको िालग र सधैको िालग पणूत को अवस्था 

हालसि गनेतफत  उन्द्मखु ह न ेिक्ष्य लिएको छ । उि िक्ष्यिाई ३ चरणमा लवभाजन गरी कायातन्द्वयन ह द ै

आइरहकेो छ । 

तह १: सन ्२०२२ सम्म १५ प्रलतशत गाउपालिका र १० प्रलतशत न.पा.;   

तह २: सन ्२०२७ सम्म ५० प्रलतशत गाउपालिका र ४० प्रलतशत न.पा.; र 

तह ३: सन ्२०३० सम्म १०० प्रलतशत गाउपालिका र १०० प्रलतशत न.पा.) 

पूर्य सरसफाइ िागयदशयन अनुसार पूर्य को उिेश्य लनम्नानुसार छन ्; 

 खिुा लदसामिु अवस्थाको लदगोपना कायम गन े र स्वच्छता सम्बन्द्धी बानी व्यवहार लवकास गने । 

 र्रायसी तथा संस्थागत तहमा  र स्वच्छताका सलुवधाको समलुचत प्रयोग, ममतत सम्भार तथा 

स्तरोन्द्नती गने । 

 सरुलित खानपेानीको सेवा सलुनलित गने र र्रायसी तथा सस्थागत तहमा पानी शदु्धीकरणको 

प्रवर्धन समेत गने । 

 फोहोरमैिा तथा मानव मिमतू्रीय फोहोरको सम्भव भएसम्म  पनूःप्रयोग गन ेवा तोलकएको 

मापदण्डका आधारमा लवसजतन गन े।  

 पोखरी तथा साना जिाशय र खोिा¬ खोल्सीहरुको संरिण गरी स्वच्छता तथा सनु्द्दरता कायम 

राख्न े। 

पूर्य सरसफाइका दुई चरर्: सफा र स्वच्छ चरण/पणूत  उन्द्मखु चरणमा लवभाजन गरी कायातन्द्वयन गन ेर 

सम्पणूत चरणहरु पिात ्पणूत यिु गाउुँ,बस्ती,टोि र समदुाय र्ोषणा गन ेधयबस्था यस मागतदशतनमा उल्िेख 

छ । 

८ लवद्यािय खानेपानी 

तथा स्वच्छता 

काययलवलि,२०७४ 

लवद्यािय खानेपानी तथा  स्वच्छता काययलवलि,२०७४ को िक्ष्य: 

लवद्याियमा लदगो खानपेानी,  तथा स्वच्छता प्रवर्धन गरी शैलिक उपिलधध बढाउन अनकूुि 

वातावरणको लसजतना गन ेरहकेो छ  
९ स्वास्थ्य ससं्थािा 

खानेपानी,  तथा 

स्वच्छता सम्बन्िी 

स्वास्थ्य ससं्थाहरु, लवस्ताररत सेवा, घुम्ती लशलवर स्वास्थ्य ससं्थाको तह र स्वास्थ्य ससं्थाक 

बलगयकरर् सम्बन्िी िापदण्ड;  

 लवतरण गररने पानीको गणुस्तरसम्बन्द्धी मापदण्ड;  
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िापदण्ड,२०७५  स्वास्र्थय संस्थाहरुका िालग को मापदण्ड  

 स्वास्र्थय संस्थाको िालग स्वच्छता मापदण्ड; 

 स्वास्र्थय संस्थाजन्द्य फोहरमिैा व्यवस्थापनका िालग लनलि मापदण्ड 

 

४.६ रालरिय िक्ष्य, अवलि र रर्नीलत (के्षत्रगत सिुार योजना) सगंको अन्तर सम्बन्ि 

यस रास्कोट नगरपालिकाको खासस्व योजनािे नपेाि सरकार,खानेपानी तथा ढि व्यवस्थापन लवभागद्वारा तयार पाररएको 

खानपेानी,सरसफाइतथा स्वच्छता िेत्र लवकास २०७३ - २०८७ का लसद्धान्द्त,िक्ष्य तथा रणनीलतहरुिाई अंलगकार गरेको छ । त्यसैिे यसमा 

प्रस्ताव गररएका खानपेानी तथा सरसफाइका योजनाहरुको लनमातण नपेाि सरकारको िेत्रगत लवकास योजनामा पररिलित गरेको अवलध िक्ष्य 

र लसद्धान्द्तमा समते तादाम्यता लमिाई सोलह बमोलजक कायतयोजनाहरु तय गरी  कायातन्द्वयन गद ैजाने िक्ष्य लिएको छ । सोलह िेत्रगत लवकास 

योजनािे पररभालषत गरेको ५० प्रलतशि जनतािे उच्च स्तरको खानपेानी सेवा र बांकी ५० प्रलतशत जनताहरुिे मध्यम स्तरको खानपेानी 

सेवा सन २०३० सम्म प्राप्त ह न ेगरी योजना बनाइन कायातन्द्वयन योजना बनाइएको छ । 
 

तलिका नं ४.२: िेत्रगत सधुार योजनाको अवलध र िक्ष्यहरु 

cjlw nIox? 

tfTsflng r/0f -;g @)!^ b]lv @)@)_ 
 ;j}sf] cfwf/e"t vf;:j ;]jfdf kFx'r 

 ;]jfsf] :t/df ;'wf/ -dWod @%% / pRr !%%_ hgtf 

dWosflng r/0f -;g @)@! b]lv @)@%_  ;]jfsf] :t/df ;'wf/ -dWod $)% / pRr #)%_ hgtf 

 sfo{Ifdtf / lbuf]kgfdf ;'wf/ 

lb3{sflng r/0f -;g @)@^ b]lv @)#)_  ;]jfsf] :t/df ;'wf/ -dWod %)% / pRr %)%_ hgtf 

 k|efj n]vfhf]vf 
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४.७ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता के्षत्रके सिया, सम्िावना तथा अवसरको लवशे्लषर् र िक्ष्य तालिका  

यस नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता के्षत्रिा देलखएका िूयय सिस्या, सम्भावना तथा अवसरको लवशे्लषर्ा यस प्रकार रहेको छ ।  

के्षत्र : १: आयोजनाहरुको लदगोपना, सरुक्षा र सरुलक्षत खानेपानी  

 क. समस्या तथा सवािहको 

लवशे्लषण प्रिुख सिस्या  

कारर्  असर सम्िावना तथा अवस सिस्या सििानका रर्नीलत 

 पानीका महुानिाई 

व्यवस्थापन र संरिणमा 

समस्या, 

 खानपेानी आयोजनाहरूको 

कमजोर संचािन तथा 

व्यवस्थापन, 

 सरुलित खानपेानीको सिुभ 

तथा लदगो व्यवस्थापन, 

 महुानिाई व्यवस्थापन र 

संरिण गने सोच नभएको, 

 सरुलित खानपेानी सम्बन्द्धी 

सचेतनाके कमी,  

 

 खानपेानीका महुान र संरचना 

लनमातण गनतको िालग आलथतक 

व्यवस्थापनमा कमी,  

 

 ;'/lIftvfg]kfgLsf] cefjn] 

kfgLhGo /f]ux? b]lvg' 

 रास्कोट नगरपालिकामा वडा नं. 

१ दलेख ९ सम्म एक र्र धारा 

व्यवस्थापन गनत कायातन्द्वयनमा 

समस्या दलेखन ु, 

 gu/kflnsfdfvfg]पानीका 

महुानको श्रोत प्रसस्तै ह न,ु 

 वडाहरु नगरपालिकाको 

कायातियबाट नलजक र सडक 

संजाििे समेटेको, 

 खानपेानी उपभोिा 

सलमलतहरूको सकृय 

सहभालतता तथा लवकास, 

 एकर्र एक धारा अवधारणा 

िाग ुगने , 

 एकर्र एक धारा अवधारणा 

िाग ुगने , 

 खानपेानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता सेवामा सीमान्द्तकृत 

र जोलखमा रहकेा समदुायको 

पह ुँच बलृद्ध गनत  

 खानपेानीको गणुस्तर पररिण 

तथा सधुारमा जोड लदने । 

 

ख. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता के्षत्रको योजना सोच तालिका 

 िापनका सचूकहरु इकाई 
२०७७/७८ 

वतयिान  

अवस्था 

२०७९/८

१ िध्यि 

अवस्था 

२०८१/८२ 

पााँचौं 

वषयको 

िक्ष्य 

पुष््टयाईका आिारहरु पूवायनुिा

न तथा 

जोलखि 

पक्ष 

नलतजा 

१ 

नगरपालिका िेत्रलभत्र रहकेा मौजदुा खानेपानी आयोजनाहरुको सधुार लवस्तार तथा लनयलमत ममतत सम्भार गद ैखानेपानी सरुिा योजना िाग ुगरर नगरवासी सब ैजनसंख्यािाई सरुलित 

खानपेानीमा पह ुँच वलृद्ध गन े। 

१ पानीमा आधारभतु पह ुँच भएको जनसंख्या  प्रलतशत  88.07 94 100 योजनाको अलन्द्तम मलू्याङ्कन प्रलतवेदन, नमनूा  
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 िापनका सचूकहरु इकाई 
२०७७/७८ 

वतयिान  

अवस्था 

२०७९/८

१ िध्यि 

अवस्था 

२०८१/८२ 

पााँचौं 

वषयको 

िक्ष्य 

पुष््टयाईका आिारहरु पूवायनुिा

न तथा 

जोलखि 

पक्ष 

२ राम्रोसंग सञ्चािनमा रहकेा आयोजनाबाट िाभालन्द्वत 

जनसंख्या  

प्रलतशत 
60 

75 
90 

सवेिण, वालषतक प्रलतवेदन, अध्ययन प्रलतवदने तथा 

अलभिेख, नपाको वास प्रलतवेदन 

 

 खानपेानी आपलूततको पह ुँच   
 

   

३ एक र्र एक धारामा पह ुँच भएको र्रधरुी  प्रलतशत  20 50 80 ’’  
४ राम्रोसंग सञ्चािनमा रहकेा आयोजना  प्रलतशत 21 36 50 ’’  
५ महुान संरिण गररएका आयोजना  प्रलतशत 30 55 80 ’’  
६ ममतत सम्भार तथा उलचत व्यवस्थापन  प्रलतशत 20 50 80 ’’  
७ सलिय उपभोिा सलमलत भएका आयोजना  प्रलतशत  10 45 80 ’’  
८ ममतत सम्भार सयन्द्त्र (कायत योजना, पानी शलु्क, कोष, 

कायतकतात र औजार), स्थालपत भएका आयोजनाहरु 

प्रलतशत 
10 

30 
50 

’’  

 आयोजनाहरुिा खानेपानी सरुक्षा योजना िागु गरर 

गुर्स्तर सिुार  

 
 

 
   

९ खानपेानीको लनयलमत गणुस्तर पररिण गरेका आयोजना  प्रलतशत  10 30 70 ’’  
१० खानपेानी सरुिा योजना िाग ुभएका योजना  प्रलतशत  10 45 80 ’’  
११ पानी प्रशोधन प्रणािी िाग ुगरेका आयोजना संख्या  प्रलतशत 10 30 50 ’’  

 

ग. सिलष्टगत काययनीलतहरु 

काययनीलत 

• सरुलित खानपेानीको पह ुँचका प्रवधतन गलतलबधीहरुिाई  प्रभावकारी, समावेशी र लदगो बनाउन सबैको सहभालगता सलुनलित गन ेर खानेपानी िेत्रको योजना तजुतमा तथा यसको 

कायातन्द्वयनमा स्थानीय तहको नतेतृ्वमा संचािन गन े। 

• खानपेानी आयोजनाको पह ुँच एवं सेवा लवस्तारका िालग एक र्र एक धाराको अवधारणा ल्याउन ेर खानपेानीको गणुस्तर सलुनलितताका िालग पानी पररिण लवलधिाई अलनवायत 

बनाउने । 
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• खानपेानी तथा  आयोजनाहरुमा खानेपानी ममतत सम्भार कोष,ममतत सम्भार कायतकतातको व्यवस्था आलदको अनगुमन गरी खानेपानी सरुिा योजना िाग ुगन ेर आयोजनाहरुको ममतत 

सम्भार तथा व्यवस्थापन कायतिाई प्रभावकारी बनाउन नगरपालिका स्तरमा खानपेानी िेत्रका प्रालवलधक र प्िम्बरहरुको लवकास तथा पररचािन गने । 

• खानपेानी आयोजनाको िगत राख्ने र सलमलतिाई अलनवायत दतातको प्रलियामा ल्याउन े। 

• लनमातण भएका खानपेानी तथा  उपभोिा सलमलतहरुको व्यवस्थापकीय िमता अलभवलृद्ध गरी लजम्मेवार बनाउने नीलत अविम्बन गन ेर खानपेानी आयोजनाको सचुारुपना र लदगोपनाका 

िालग उपभोिा सलमलतिाई लजम्मवेार बनाउने । 

• खानपेानी िेत्रमा एकरुपता कायम गद ैिेत्रगत समन्द्वय तथा सहकायतिाई लवशेष जोड लदने । 

के्षत्र : २: पूर्य सरसफाइ के्षत्र 

क. सिस्या तथा सवािहको लवशे्लषर्  

प्रिुख सिस्या  कारर्  असर सम्िावना तथा अवसर

  

सिस्या सििानको 

रर्नीलत 

 सरुवा रोग तथा महामारी फैिन,ु 

 सरसफाइ तथा स्वच्छता िेत्रमा 

लनधातररत िक्ष्यहरु प्राप्त नह न,ु 

 व्यलिगत तथा सामालजक 

लवकासमा असर पनुत,  

 सामालजक लहसाबमा लतरस्कृत 

भइरहन । 

 

 गररब, अलशिा र जनचेतनाको 

कमी, 

 सामदुलयक भावनाको अभाव ह न ु

तथा इच्छाशलिमा कमी,श्रोत तथा 

साधनको न्द्यनू , 

 उपिधधता तथा लनलत 

कायातन्द्वयनमा खकुुिेपन रूलडबादी 

संस्कार जालतय लवभेद, 

 स+भालवत सेवा, सलुवधाहरुमा कमी 

ह न ु। 

 

 रालरिय तथा अन्र्तरालरिय िक्ष्य एवं 

समसामलहक प्रलतबद्धताहरु प्रालप्त नह न ु

 स्वस्थकर जीवनयापनमा अवरोध, 

 लशिा, स्वास्र्थयमा मात्र नभई सम्पणूत 

सामालजक लवकासमा नकारात्मक 

प्रभाव रहन,ु  

 दि जनशलि उत्पादन, शसुासन 

प्रवतदन र प्रलतफि प्रालप्तमा असफिता 

ह न े

 व्यलिको शारररीक तथा मानलसक 

बलृद्ध र लवकासमा कमी ह न ु। 

 एक र्र एक धारा,एक 

र्र एक स्वच्छ शौचािय 

अलभयान संचािन 

भएको, 

 पणूत सरसफाई अलभयान 

संचािन भएको, 

लवद्यािय तथा स्वास्र्थय 

संस्थामा र सावतजलनक 

लनकायहरुमा स्वच्छ 

खानपेानी र शौचािय 

पनुःलनमातण तथा ममतत 

कायत संचािन गररएको। 

 पणूत सरसफाइ  

प्रवतद्धन माफत त 

समदुाय तथा नगर 

िेत्रको  तथा 

स्वच्छता सेवामा 

सब ैनागररकको 

पंह च तथा उपयोग 

सलुनलित गनरे सेवा 

व्यवस्थामा सधुार 

गने । 

 

ख. योजना सोच तालिका 

 िापनका सचूकहरु इकाई 

२०७७/७८ वतयिान  अवस्था 

२०७९/८१ 

िध्यि 

अवस्था 

२०८१/८२ 

पााँचौं वषयको 

िक्ष्य 

पुष््टयाईका आिारहरु पूवायनुिान तथा 

जोलखि पक्ष 
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 िापनका सचूकहरु इकाई 

२०७७/७८ वतयिान  अवस्था 

२०७९/८१ 

िध्यि 

अवस्था 

२०८१/८२ 

पााँचौं वषयको 

िक्ष्य 

पुष््टयाईका आिारहरु पूवायनुिान तथा 

जोलखि पक्ष 

नलतजा  सहभालगतात्मक पद्धलतको माध्यमबाट समदुाय तथा नगर िेत्रको  तथा स्वच्छता प्रवतद्धनमा अपनत्वभावको लवकास गराई पणूत सरसफाइयिु र्र, समदुाय, वडा तथा नगरपालिकाको 

लवकास गने । 
१ पणूत सरसफाइको आधारभतु  पह ुँच पगुेका र्रधरुी  प्रलतशत  1.72 

 
16 

30 अलन्द्तम मलू्याङ्कन 

प्रलतवेदन, नमनूा सवेिण, 

वालषतक प्रलतवेदन, अध्ययन 

प्रलतवदेन तथा अलभिेख, 

नपाको वास प्रलतवेदन 

 

२ सधुारीयको सरसफाइ सलुवधा पगुेका र्रधरुीहरु  प्रलतशत 5 23 40  
३ पणूत सरसफाइयिु वडा र्ोषणा संख्या  0 3 5  
क सहजरुपमा सरुलित चपीको समलुचत प्रयोग        
४ स्तरोन्द्नती गनुत पने कच्ची चपीहरु  प्रलतशत  47.80 66.5 100 ’’  
५ साझेदारीमा चपी प्रयोग गन ेर्रधरुी प्रलतशत  8.18 4.5 0 ’’  
६ मलहनावारी भएको अवस्थामा चपीको प्रयोग नगन ेर्रधरुी  प्रलतशत  5.37 2.5 0 ’’  
७ चपीमा लनयलमत पानी तथा  सामग्रीको व्यवस्था भएका  प्रलतशत  36.82 68 100 ’’  
ख व्यलिगत स्वच्छता सम्बन्द्धी बानी व्यवहारको लवकास      ’’  
८ हातधनुका िालग लनलित स्थान भएका  प्रलतशत  28.70 64 100 ’’  
९ हातधनुे स्थानमा साबनु पानीको व्यवस्था  प्रलतशत  28.70 64 100 ’’  

१० 
जोखीमपणूत समयमा सावनु पानीिे हातधनुे (र्रका सबै 

सदस्यहरु)  
प्रलतशत  

--- 
50 

100 
’’  

ग र्रायसी रुपमा पानीको शलुद्धकरण गरर सरुलित पानीको प्रयोग        
११ सरुलित महुान, श्रोतको पानी खाने गरेको  प्रलतशत  30 55 80 ’’  
१२ पानी लपउन,े खनाउन ेर राख्ने भाुँडा सफा र छोपरे राख्ने गरेको  प्रलतशत  20 55 90 ’’  
१३ खानपेानीको र्रायसी रुपमा सधै शलुद्धकरण गने गरेको  प्रलतशत  1.80 41 80 ’’  

र् 
र्रायसी फोहरको समलुचत व्यवस्थापन भई  सफा स्वच्छ र्र 

आुँगन लनमातण  
 

 
 

   

१४ र्रआुँगन वररपरर को अवस्था राम्रो भएका र्र  प्रलतशत  99.03 
 

99.95 
100 ’’  
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 िापनका सचूकहरु इकाई 

२०७७/७८ वतयिान  अवस्था 

२०७९/८१ 

िध्यि 

अवस्था 

२०८१/८२ 

पााँचौं वषयको 

िक्ष्य 

पुष््टयाईका आिारहरु पूवायनुिान तथा 

जोलखि पक्ष 

१५ ठोस फोहोर वगीकरण गरी व्यवस्थापन गरेको  प्रलतशत  6.11 53 100 ’’  

१६ 
तरि फोहरिाई करेसाबारी वा अन्द्य सरुलित व्यवस्थापन गरेको  प्रलतशत  

100 
 

लनरन्द्तर 
लनरन्द्तर 

’’  

१७ 
सधुाररएको चलु्होको प्रयोग ( धवुाुँरलहत, ग्याुँस, वायोग्याुँस, 

इिेलक्टक.)  
प्रलतशत  

5 
27.5 

50 
’’  

१८ भाडाकुुँ डा माझ्ने स्थानको व्यवस्था  प्रलतशत  43.36 71.5 100 ’’  
१९ भाडा सकुाउन ेसरुलित स्थानको व्यवस्था प्रलतशच  7.86 45 80 ’’  
२० पशपुछंीको िालग छुटै गोठ खोर भएका  प्रलतशत  --- 10 20 ’’  
२१ मिमतू्रको उलचत व्यवस्थापन  प्रलतशत  2.5 9 15 ’’  

ङ 
ठोस फोहरको समलुचत व्यवस्थापन भई लवलभन्द्न स्थानमा 

सावतजलनक शौचािय लनमातण तथा व्यवस्थापन  
 

 
 

   

२२ 

सावतजलनक शौचािय  संख्या  
6 

ममतत गरर 

प्रयोगमा 

ल्याउने 

6 

’’  

२३ ढि लनकासको उलचत व्यवस्थापन भएका बजार िते्र  संख्या --- 2 
 

4 ’’  

२४ 
र्र र पसिवाट लनस्कन ेठोस तथा तरि फोहरको बगीकरण र 

सरुलित व्यवस्थापन  
प्रलतशत  --- 2.5 

5 
’’  

२५ वाटोर्ाटो,सावतजलनक स्थि,चौतारो सफा भएका बजार िते्र  संख्या --- 2 4 ’’  
च वजार िेत्रमा  सामग्रीहरुको सहज आपतूी        

२६ 
खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतका सामग्रीहरु उपिधध ह न े

वजार िेत्र  
संख्या  --- 2 

4 
’’  

२७  सामग्री लविी लवतरक वा सप्िायर संख्या  संख्या  --- 2 4 ’’  
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ग. सिलष्टगत काययनीलतहरु 

काययनीलत 

• र्रायसीस्तरमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवधतनमा सहयोग पयुातउनका िालग समतामिूक पद्धलतको अनशुरण गरर स्थानीय तहको नतेतृ्वमा सहभालगतामिूक योजना तजुतमा 

तथा कायातन्द्वयनमा जोड लदई अनगुमन तथा मलु्यांकन गने । 

• फोहरमिैािाई स्रोतमा न्द्यनूीकरण, पनुः प्रयोग, प्रशोधन वा लवसजतन गरीफोहरमिैाको व्यवलस्थत तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गनत तथा फोहरमिैाबाट जनस्वास्र्थय तथावातावरणमा 

पनत सक्न ेप्रलतकूि प्रभाविाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा पनत सक्न ेप्रलतकूि प्रभाविाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गनतका तथा फोहरमैिा 

व्यवस्थापनको िते्रमा कायत गने लनकायहरु बीच समन्द्वय तथा सहकायतमा सचेतनामिुक सहभालगतात्मक अलभयान संचािन गने । 

• स्थानीय स्रोत साधनको पलहचान र पररचािन गरर प्रत्येक वडाहरुमा पणुत  सम्बन्द्धी कायतयोजना लनमातण गरर  कोष स्थापना र सञ्चािन गन े। 

• पणूत सरसफाइ प्रवतद्धनका िते्रमा सचूना, लशिा तथा सञ्चार जस्ता व्यवहार पररवततन सम्बलन्द्ध लियाकिापहरु सञ्चािन गरी आम सरोकारवािाहरुको पररचािन गन ेवातावरण 

लसजतना गने । 

• नगरपालिका िेत्रमा उत्सजीत तरि तथा ठोस फोहोर व्यवस्थापनमा सावतजलनक नीलज साझेदारी पद्दलत अपनाउने। 

• भगूोि तथा अवस्थािाई मध्यनजर राखी  समदुायिे धान्द्न सक्न ेस्थालनय स्तरमा उपिधध साधन श्रोत प्रयोग गरी उपयिु प्रलवलध को प्रयोग गरर पलक्क शौचािय प्रवधतनिाई 

प्राथलमकताका साथ अलर् बढाउने । 

• सरससफाइका सामाग्रीहरुको ग्रालमण स्तरसम्म बजारीकरण गनत लनजी िेत्रको सहभालगता बढाउन जोड लदने तथा आवश्यक कायतिते्रहरुको पलहचान गरर कायतन्द्वयन गन े। 

• नगरिेत्रबाट लनस्कन ेठोस फोहोरमिैाको व्यवस्थानको िालग स्यालनटरी ल्याण्डलफि साइटको लनमातण गने 

• सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्द्धी सकरात्मक बानी लवकासका बाि केन्द्रीत तथा अनकुरणीय प्रयासहरुको थािनी गने र खानपेानी तथा सरसफाइ िेत्रको अनगुमनका आधारमा 

प्रमालणकरण गरर प्रोत्साहन गने । 

• लवद्याियको अगवुाईमा सेवा िेत्रको सरसफाइ तथा स्वाच्छता प्रवतद्धन जस्ता पद्धती िाग ुगने । 

• लवद्यािय र स्वास्र्थय संस्थाहरुमा सरुलित खानपेानी तथा सधुारीएको सरसफाइ सलुवधा लनमातण व्यवस्थापनमा लवशेष जोड लदई अनदुान र कायतमलू्याङ्कनमा जोलडन ेलदने । 

के्षत्र : ३: संस्थागत (लवद्यािय तथा स्वास्थ्य संस्था) खानेपानी तथा स्वच्छता 

क. सिस्या तथा सवािहको लवशे्लषर्  

प्रिुख सिस्या  कारर्  असर सम्िावना तथा 

अवसर  

उपयोग गने रर्नीलत 

 खानपेानी श्रोतको अभाव; चेतनाको कमी; लसलमत  लवद्यािय तथा स्वास्र्थय संस्थामा  लवद्याथी तथा सेवाग्राही खानेपानी  प्रयाप्त महुान,  संस्थागत (लवद्यािय 
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श्रोत र साधन;  

  कुनै लवद्याियमा िमता भन्द्दा बडी लवद्याथीको 

चाप, लवद्याियमा शौचाियको अभाब, 

 लवद्यमान छाउपडी प्रथा,  

 प्रालवलधक दिताको कमी, 

  भौगोलिक लवकटता र कलठनाई; खानपेानीको 

अप्रयातप्तता, 

खानपेानी सेवामा कमी, 

  लवद्यािय खानेपानीमा कम 

िगानी; जनचतेनामिुक कायतिम 

संचािन नह न,ु 

 लशिा र स्वास्र्थयमा राज्यको कम 

िगानी, 

 माध्यालमक लवद्यािय संख्यामा 

कमी, 

 सामालजक कु संस्कार;  

 दितामिुक तालिम संचािन नह न;ु  

 िगानीमा कमी सरोकारवािािे 

चाुँसो नलदन;ु  

 कलठन भ ूबनोटको कारण 

यातायातको पह ुँचमा कमी  

 संस्थागत सालमत्वको भगूि कम 

ह न ु

तथा स्वच्छता सेवाको पह चबाट 

बालहर ह न;ु बािबालिका तथा 

सेवाग्राही खानेपानी पह ुँचभन्द्दा 

बालहर रह न; उलचत आवश्यक  

 संरचना लनमातण नह न;ु वस्थापनमा 

कलठनाई; सहभालगतामा कमी र 

अवसरबाट वलञ्चत; भौलतक 

संरचना लनमातणमा गणुस्तर कायम 

नह न ुर पह ुँचबाट बालहर 

 वातावरण प्रदलुशत ह न ु

प्रयाप्त प्राकृलतक 

श्रोत र साधन, 

 राजनैलतक 

स्थालयत्व, 

 संस्थागत 

संरचनाको लनमातण 

भईसकेको 

जलमनको मलू्यमा 

कमी 

 अनकुुिन मौसम 

तथा स्वास्र्थय संस्था) 

मा खानपेानी,  तथा 

स्वच्छता िेत्रको 

एकीकृत रुपमा 

संस्थागत लवकास 

गरर वातावरणीय 

सरसफाइ तथा फोहोर 

मैिा व्यवस्थापन 

सेवा सलुवधामा वलृद्ध 

गने । 

 

ख. योजना सोच तालिका 

 िापनका सचूकहरु इकाई २०७७/७८ 

वतयिान  अवस्था 

२०७९/८१ 

िध्यि अवस्था 

२०८१/८२ पााँचौं 

वषयको िक्ष्य 
पुष््टयाईका आिारहरु पूवायनुिान तथा 

जोलखि पक्ष 

नलतजा समन्द्वयात्मक तथा एकीकृत कायत पद्धती अपनाई लवद्यािय तथा स्वास्र्थय संस्थाहरुको खानपेानी तथा  सलुवधाको सधुार गरर पणूत को नमनूा स्थिको रुपमा लवकास गन े। 

१ 
रालरिय मापदण्ड बमोलजकका वास सलुवधा भएका तथा लतन तारे सचुक परुा 

भएका नमनुा लवद्यािय  
;+Vof 

1 
 
 

24 
48 

अलन्द्तम मलू्याङ्कन 

प्रलतवेदन, नमनूा सवेिण, 

वालषतक प्रलतवेदन, 

अध्ययन प्रलतवदेन तथा 

अलभिेख, नपाको वास 

प्रलतवेदन 

 

 

२ दईु तारे सचुक परुा गरेका लवद्यािय  ;+Vof 4 28 48  
३ व्यवलस्थत खानपेानी तथा सरसफाइ सलुवधा भएका नमनुा स्वास्र्थय संस्था  ;+Vof 2 2 3  
४ संस्थाको फोहरको उलचत संकिन, लनमतिीकरण र व्यवस्थापन गन े प्रलतशत 100 लनरन्द्तर + लनरन्द्तर   
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 िापनका सचूकहरु इकाई २०७७/७८ 

वतयिान  अवस्था 

२०७९/८१ 

िध्यि अवस्था 

२०८१/८२ पााँचौं 

वषयको िक्ष्य 
पुष््टयाईका आिारहरु पूवायनुिान तथा 

जोलखि पक्ष 

क 
लवद्याियहरुमा प्रयोगकतात मतै्री खानेपानी तथा  सलुवधा भई समलुचत प्रयोग 

तथा व्यवस्थापन  
 

 
 

   

५ लवद्याियहरुमा लनयलमत खानपेानीको सलुवधा भएको  प्रलतशत  22 61 100 ’’  

६ 
लवद्याियहरुमा खानेपानी भण्डारण सलुवधा भएको (प्रलत लबधाथी १२ िी 

प्रलत लदन)  
प्रलतशत  

58.82% 
79 100 ’’  

७ खानपेानीको सलुद्धकरण गरी प्रयोग गने लवद्यािय  प्रलतशत  9.52% 54.5 100 ’’  
८ शौचािय भएका लवद्यािय  प्रलतशत  86.84% 93 100 ’’  

९ 

छात्र र छात्राका िालग चकुुिसलहत अिग अिग सधुारीएका तथा पानी 

सलहतको धारा भएको शौचाियको व्यवस्था भएका लवद्यािय  
प्रलतशत  

71.88% 

85 100 ’’  

१० 
बाि, िैङ्लगक, अपाङ्गता र वातावरण मतै्री यरुरनि सलुवधा भएका 

लवद्यािय  
प्रलतशत  

16.13% 
58 100 ’’  

११ 

सरुलित स्थानमा बाि, िैङ्लगक, अपाङ्गता र वातावरण मतै्री १:४० 

शैचािय र लवद्याथीको अनपुातमा सलुवधा सलहत लदसा, लपसाबको सरुलित 

लनकास तथा व्यवस्था गररएको  

 
 
प्रलतशत  

6.06 

 
 
 

53 

 
 
 

100 

’’  

१२ 
सामलुहक हात धनुे सलुवधा (लनयलमत पानी तथा साबनुको व्यवस्था) भएका 

लवद्यािय  
प्रलतशत  15 57.5 100 ’’  

१३ 
खानपेानी तथा सरसफाइ सयन्द्त्र लवकास (सलमलत गठन,कायत योजना र कोष 

स्थापना) भएका लवद्यािय  
प्रलतशत  --- 65 100 ’’  

१४ 
खानपेानी, तथा स्वच्छता समतेको लवपत पवूत तयारी र प्रलतकायत योजना 

तयार गररएको र जोलखम नक्साङ्कन तयार गरीएको  
प्रलतशत  

--- 
65 100 ’’  

१५ ठोस तथा फोहर संकिन तथा समलुचत व्यवस्थापन भएका लवद्यािय  प्रलतशत  7.69 
 

53.5 
 

100 
’’  

ख स्वास्र्थय संस्थाहरुमा प्रयोगकतात मतै्री खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता       
१६ खानपेानीको लनयलमत आपतूी व्यवस्था भएका  प्रलतशत  50% 75 100 ’’  
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 िापनका सचूकहरु इकाई २०७७/७८ 

वतयिान  अवस्था 

२०७९/८१ 

िध्यि अवस्था 

२०८१/८२ पााँचौं 

वषयको िक्ष्य 
पुष््टयाईका आिारहरु पूवायनुिान तथा 

जोलखि पक्ष 

१७ प्रयोगकतात शौचाियको सलुवधा भएका कायातिय तथा संस्था संस्था  संख्या  100% लनरन्द्तर लनरन्द्तर ’’  
१८ सावनु पानी सलहतको हात धनुे व्यवस्था भएका  प्रलतशत  50% 80 100 ’’  

१९ 
ठोस तथा तरि फोहरको उलचत संकिन तथा व्यवस्थापन भएका कायातिय 

तथा संस्था  
प्रलतशत  

100% 
 

लनरन्द्तर लनरन्द्तर 
’’  

२० वाडतहरुमा फोहरको सेलग्रगेसन गन ेगरीएको स्वास्र्थय संस्था  प्रलतशत  10 
55 100 ’’  

२१ प्िासान्द्टा लपट भइ फोहर व्यवस्थापन गन ेस्वास्र्थय संस्था  प्रलतशत  30 65 100 ’’  
२२ फोहर जिाउन इन्द्सीनटेरको व्यवस्था भएका स्वास्र्थय संस्था  प्रलतशत  20 60 100 ’’  
ग कायायिय तथा ससं्थाहरुिा प्रयोगकताय िैत्री खानेपानी तथा सरसफाइ       
२३ पाइप प्रणािीबाट खानपेानीको लनयलमत आपतूी व्यवस्था भएका  प्रलतशत  30 65 100 ’’  
२४ प्रयोगकतात शौचाियको सलुवधा भएका कायातिय तथा  संस्था  प्रलतशत  84.62 92.5 100 ’’  
२५ सावनु पानी सलहतको हात धनुे व्यवस्था भएका  प्रलतशत  41.67 70.5 100 ’’  

२६ 
ठोस तथा तरि फोहरको उलचत संकिन तथा व्यवस्थापन भएका कायातिय 

तथा संस्था  
प्रलतशत  

50 
75 100 ’’  

२७ अपाङ्गता वा लवशेष सहयोग चालहने धयलिहरुिाई पानीको सहच पह ुँच प्रलतशत  15.38 57.5 100 ’’  
२८ पानीको सदु्वीकरण गरी प्रयोग गन ेकायातिय तथा संस्थाहरु प्रलतशत  69.23 84.5 100 ’’  
 

ग. सिलष्टगत काययनीलतहरु 

काययनीलत 

 लवद्याियमा खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्वन्द्धी योजना तजुतमा, सञ्चािन, रेखदखे र व्यवस्थापनमा सहयोग गनतका िालग प्रत्येक लवद्याियमा सम्वलन्द्धत लवद्यािय 

व्यवस्थापन सलमलतको मातहतमा रहने गरी लवद्यािय खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्द्वय सलमलतको लनमातण गनी कायातन्द्वयनमा ल्याउने  

 लवद्यािय र स्वास्र्थय संस्थाहरुमा प्रयोगकतात मैत्री शौचाियको व्यवस्थापन र लदगो सञ्चािनमा जोड लदने  

 सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्द्धी सकरात्मक बानी लवकासका बाि केन्द्रीत तथा अनकुरणीय प्रयासहरुको थािनी गने । 

 लवद्याियको अगवुाईमा सेवा िेत्रको सरसफाइ तथा स्वाच्छता प्रवतद्धन जस्ता पद्धती िाग ुगने । 
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काययनीलत 

 लवद्यािय र स्वास्र्थय संस्थाहरुमा सरुलित खानपेानी तथा सधुारीएको सरसफाइ सलुवधा लनमातण व्यवस्थापनमा लवशेष जोड लदई अनदुान र कायतमलु्याङ्कनसंग जोलडन ेछ । 

 लवद्याियिाई तीनतारायिु बनाउन र लनरन्द्तरता लदनका िालग लवद्याियव्यवस्थापन सलमलत,लशिकहरू र बाि क्िबसुँग समन्द्वय गरी अन्द्यआवश्यक लियाकिापहरू संचािन गने र 

लवद्याियको खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्था अनगुमन,सधुार तथा व्यवस्थापनको अवधारणा अविम्बन गन े। 

 लवद्यािय तथा स्वास्र्थय संस्थाहरुको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्थाको लनयलमत अनगुमन गरर लवशेष प्राथालमकताका साथ सधुारका कायतहरु गने र मापदण्डको आधारमा 

उत्कृष्ट अवस्थामा पयुातउनका िालग आवश्यक स्रोतहरूको खोजी र व्यवस्थापन गने । 

 लवद्यािय तथा स्वास्र्थय संस्थाहरुको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सलुवधाहरूको सलुनलिलतताका िालग सहभालगतात्मक योजना तजुतमा र कायातन्द्वयन को िालग 

सरोकारवािाहरुसुँग समन्द्वय र सहकायत गने, 

 लवद्यािय तथा स्वास्र्थय संस्थाहरुका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतास ुलवधाहरूको ममतत, सम्भार, रेखदखे र अनगुमनका लियाकिाप संचािान गन े

के्षत्र : ४: जिवाय ुपररवतयन, असर न्यूनीकरर् र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा  

क. सिस्या तथा सवािहरूको लवशे्लषर् 

प्रिुख सिस्या  कारर्  असर सम्िावना तथा अवसर उपयोग गने रर्नीलत 

 परृ्थवीको तापिम र्टबढ ह न;ु पानीका 

महुान सकु्द ैजान;ु भ–ूिय बाढी पलहरो 

जान:ु  

 प्राकृलतक श्रोतहरु मालसन;ु महामारी 

लनलम्तन;ु जीवहरुको अलस्तत्व 

िोपह न;ु  

 भोकमारी लसजतना ह न;ु जलमनको उवतरा 

शलिमा कमी आउन;ु 

 जंगि फडानी, डढिेो िाग्न;ु  

 अव्यवलस्थत शहररकरण;  

 काबतनडाईअक्साईड, काबतन मोनो 

अक्साईड जस्ता हालनकाररक ग्यासहरु 

उसतजन ह न;ु  

 अव्यवलस्थत औधोलगकरण  

 उद्योगहरुिे वातावरण प्रदषुण सम्बलन्द्ध 

आचार संलहता पािना नगनुत आलद 

 पानीको प्रयाप्तता नह न ुतथा खडेरी पनुत;  

 उत्पादकत्वमा ह्रास आउन;ु  

 जीवहरु नालसन;ु रूखहरु सकु्न;ु  

 अलधक बषातका कारण महुान फोहोर ह न;ु  

 पानीको महुान फोहोर भई लवलभन्द्न लकलसमका 

पानीजन्द्य रोगहरु िाग्न;ु  

 पानीको प्रयाप्तता नभएका लवलभन्द्न लकलसमका 

संिमण रोगहरु सरसफाईका कारणिे फैिन;ु  

 आलिदलेख थालिसम्म र ओठदलेख गोठसम्म 

प्रत्यि असर पादछै 

 विृारोपण गन,े 

खानपेानी र 

सरसफाई सम्बलन्द्ध 

गोष्ठी र जनचेतना 

मिुक कायतिम 

सन्द्चािन,  

 खानपेानी सरसफाइ 

सम्बलन्द्ध ऐन,लनयम 

लनमातण तथा 

कायातन्द्वयन ।  

 खानपेानी तथा 

सरसफाइ सेवा 

िेत्रमा लवपद 

जोलखम 

न्द्यलुनकरण, 

लवपदको 

पवूततयारी, 

व्यवस्थापन तथा 

उद्धार र अनकुुिन 

पद्धलतिाई मिु 

प्रवाहमा ल्याई 

सेवा व्यवस्थापन 

गने । 
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ख. योजना सोच तालिका 

 िापनका सचूकहरु इकाई २०७७/७८ 

वतयिान  

अवस्था 

२०७९/८१ 

िध्यि 

अवस्था 

२०८१/८२ 

पााँचौं वषयको 

िक्ष्य 

पुष््टयाईका आिारहरु पूवायनुिान 

तथा जोलखि 

पक्ष 

 पानीका मिूहरुको संरिण तथा वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कनद्वारा भौलतक लनमातणिाई व्यवलस्थत गद ैजिवाय ुपररवततनको असरमा न्द्यनूीकरण गनुतको साथै 

लवपदमा प्रभावकारी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाका िालग व्यवस्थापन गन े। 

क 
वन तथा िूसरंक्षर्, पानीका िुिहरुको सरंक्षर्, िौलतक लनिायर् व्यवलस्थत 

गदै जिवायु पररवतयनको असर न्यूनीकरर्  
 

 

 

 

अलन्द्तम मलू्याङ्कन प्रलतवेदन, 

नमनूा सवेिण, वालषतक 

प्रलतवेदन, अध्ययन प्रलतवदेन 

तथा अलभिेख, नपाको वास 

प्रलतवेदन 

 

१ संरलित मिुहरुको संख्या संख्या 14 57 100  
२ स्थानीय जिवाय ुअनकुुिन योजना तयार भइ कायातन्द्वयन भएका नपा  संख्या  - - 1  
३ महूान संरिण तथा पनुतभरण गरीएका आयोजना  प्रलतशत  10 40 80  

४ 
DRR/CCA िाई खानेपानी योजनाका सबै तहमा समावेस गरी लनमातण तथा ममतत 

गरीएका आयोजना  
प्रलतशत  5 15 

20  

ख 
सिंालवत लवपद्िाई िध्येनजर गदै स्थानीय स्तरको प्रलतकायय योजना बनाई 

क्षिता लवकास  
  

 
   

५ स्थानीय लवपद न्द्यनूीकरण तथा व्यवस्थापन कायतयोजना भएका वडा संख्या 1 5 9 ’’  
६ आपतकािीन खानेपानी र  सम्बन्द्धी योजना लनमातण भएका महुान प्रलतशत  --- 30 50 ’’  
७ आपतकािीन खानेपानी र  सेवा सम्बन्द्धी िमता लवका भएका नपा/वडा  प्रलतशत  --- 65 100 ’’  

८ 
आपतकािीन खानेपानी र  सेवाका िालग कोष/सामाग्री/जनशलि व्यवस्था भएका 

नपा/वडा  
प्रलतशत  --- 65 

100 
’’  

 

ग. सिलष्टगत काययनीलतहरु 

काययनीलत 

• स्थानीय लवपद तथा जिवाय ुप्रलतरिा योजना (LDCRP),र स्थानीय अनकुुिन योजना (LAPAs) को लवकास तथा कायातन्द्वयनमा खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा िेत्रमािाई मिु 

प्रवाहमा ल्याई आवश्यक लियाकिाप संचािन गने। 

• नयाुँ आयोजनाहरुको लनमातणको िममा प्रकोप जोखीमको न्द्यनू प्रभाव ह ने गरी वातावरणमैत्री बनाउने । 
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काययनीलत 

• खानपेानीका श्रोतहरुको नक्साङ्कन गरर श्रोतहरु संरिण र पनुतभरणमा लवशेष जोड लदने । 

• खानपेानीको बह उपयोग योजना बनाई सोलह अनसुारका कायतिम तथा योजनािाई प्राथालमकता लदन े। 

• जिवाय ुपररवततन र जोखीम न्द्यनूीकरण बारेमा प्रचार प्रसारका साथै विृारोपण र वनजंगिको संरिणमा जोड लदने । 

• खानपेानी आयोजनाहरुको लनमातण गदात जोखीमको न्द्यनू प्रभाव ह ने गरी वातावरणमैत्री बनाउने । 

के्षत्र : ५: ससं्थागत तथा क्षिता लवकास 

क. सिस्या तथा सवािहको लवशे्लषर्  

प्रिुख सिस्या  कारर्  असर सम्िावना तथा अवसर  उपयोग गने रर्नीलत 

 िमतागत लवकास 

तालिमको कमी 

 जनचेतनाको कमी 

 

 लशिाको कमी 

 सचूनाको 

पह ुँच नभएको 

 वडा स्तरीय खानपेानी,सरसफाइ तथा 

स्वच्छता समन्द्वय सलमलतको गठन कुनै पलन 

वडामा नह न;ु  

 कायतिम व्यवस्थापनको िालग लजम्मेवार 

शाखार ईकाइ गठन नह न;ु  

 मानव जीवनमा लवलभन्द्न लकलसमका रोगहरु 

िाग्न ुर गररबी बढ्न,ुरोजगारीको कमी;  

 लजल्िामा खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता समन्द्वय सलमलत लियालशि 

ह न;ु  

 नगर स्तरीय खानपेानी,सरसफाइ तथा 

स्वच्छता समन्द्वय सलमलत गठन ह न;ु  

प्रयाप्त मात्रामा खानेपानीका मिुहरु 

भएको, 

 खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा 

िेत्रमा स्थानीय लवकासका 

सरोकारवािाको िमता तथा 

संस्थागत लवकास गरर स्थानीय 

श्रोत तथा वाह्य श्रोत पररचािनमा 

अलभबलृद्ध गने । 

 

ख. योजना सोच तालिका 

 िापनका सचूकहरु इकाई २०७७/७८ 

वतयिान  

अवस्था 

२०७९/८१ 

िध्यि 

अवस्था 

२०८१/८२ 

पााँचौं वषयको 

िक्ष्य 

पुष््टयाईका आिारहरु पूवायनुिान 

तथा जोलखि 

पक्ष 

  नगरपालिका र वडास्तरीय खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवािाई प्रभाबकारी र लदगोपनको िालग संस्थागत िमता लवकास गने । 

 
नगरपालिका स्तरीय सिन्वय सलिलतहरुको ससं्थागत लवकास     

 

लतनै तहमा सरकार, अलन्द्तम 

मलू्याङ्कन प्रलतवेदन, नमनूा 

सवेिण, वालषतक प्रलतवेदन, 

अध्ययन प्रलतवदेन तथा 

अलभिेख, नपाको वास प्रलतवेदन 

e"–sDk, 

af9L klx/f] 
१ समन्द्वय सलमलतको गठन/पनुत गठन भएका समन्द्वय सलमलतहरु  संख्या  --- - 1  

२ लनयलमलत बैठक गने समन्द्वय सलमलतहरु (२ मलहनामा)  संख्या  1 - 2  

३ खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता फोकि धयलि तोलकएका समन्द्वय सलमलतहरु  संख्या  12 17 30  

४ खनेपानी सरसफाइ तथा  प्रवर्धन योजना तजुतमा भएका समन्द्वय सलमलतहरु  संख्या  12 25 30  
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 िापनका सचूकहरु इकाई २०७७/७८ 

वतयिान  

अवस्था 

२०७९/८१ 

िध्यि 

अवस्था 

२०८१/८२ 

पााँचौं वषयको 

िक्ष्य 

पुष््टयाईका आिारहरु पूवायनुिान 

तथा जोलखि 

पक्ष 

५ खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्द्धी कोष स्थापना  संख्या  5 15 35  

६ अधत वालषतक रुपमा अनगुमन गने समन्द्वय सलमलतहरु  संख्या  10 lg/Gt/ lg/Gt/  

 

पूर्यर्  सरसफाइ सम्बन्िी स्थानीय स्तरका सिन्वय सलिलत,सरोकारवािा र 

सजंािहरुको क्षिता लवकास   
  

 
  

 

७ पणुत सरसफाइ सम्बन्द्धी तालिम प्राप्त स्थानीय सहजकतातहरु  संख्या  100 300 500 ’’  

८ 
परू्तण सरसफाइ सम्बन्द्धी तालिम प्राप्त स्थानीय स्तरका संजािहरु (स्वास्र्थय, 

लशिा,सामालजक पररचािन)  
संख्या  20 35 

50 
’’  

 

ग. सिलष्टगत काययनीलतहरु 

काययनीलत 

• खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा प्रबद्धतनमा संस्थागत तथा िमता लवकास कायतिम सञ्चािन सम्बन्द्धी लनणतय प्रलिया समावेशी र सहभालगतामिूक बनाउन ेर सेवाको पह ुँचमाफरक 

िमता भएका व्यलि र बािबालिकािाई लवशेष प्राथलमकता लदन े।  

• खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा िते्रमा संस्थागत लवकास र सशुासन सम्बन्द्धी कायतिम सञ्चािन गदात सरकारी लनकाय,गैर सरकारी संस्था र सामदुालयक संस्था मञ्चबाट एकीकृत 

वालषतक कायतयोजना तयार गरी सो अनसुार कायतिम सञ्चािन गने ।  

• स्थानीय लनकाय तथा सावतजलनक सेवा प्रदायक लनकायका पदालधकारी,प्रालवलधक तथा अन्द्य कमतचारीको िमता र कायत व्यवहारमा सधुार गने ।  

• खानपेानी, तथा स्वच्छता िते्रमा एकरुपता कायम गद ैिेत्रगत समन्द्वय तथा सहकायतिाई लवशेष जोड लदने । 

• स्थानीय तहहरुको योजना अनसुार सहयोगी संस्थाहरुिे स्थानीय लनकायहरुसंग समझदारी गरेर मात्र कायतिम सञ्चािन गन े। 

• यस िेत्रको लदगोपना कायम गनत स्थानीय स्तरमा दि जनशलि लवकास तथा पररचािनमा जोड लदने । 

• नगर तथा वडा समन्द्वय सलमलतहरुको िमता लवकास योजना बनाई समन्द्वायात्मक रुपमा संचािन गन े।स्थानीय खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा लवकास लनमातणका आयोजना तथा 

कायतहरुमा स्थानीय स्रोत तथा साधनको अलधकतम प्रयोग तथा पररचािनको िालग प्रयास गने ।  

• खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा िते्रमा सामदुालयक सशलिकरण तथा सामालजक पररचािन कायतिम लवस्तार गरी कायतिमिाई अझ प्रभावकारी बनाउनेरकायतिमहरुको नलतजा तथा 

प्रभावकाररताको अनगुमन गने ।  
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पररच्छेद–५ 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कायययोजना तथा लवत्तीय श्रोत लवशे्लषर् 

 
खानपेानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना कायातन्द्वयनमा नगरपालिकािे नतेतृ्वदायी भलूमका लनवातह गनछे । योजनाको िक्ष्य, 

उद्दशे्य,उद्दशे्यहरु हालसि गनत योजनामा आधाररत भई सहभालगतामिूक रुपमा योजना तथा बजेट तजुतमा गरी योजना कायातन्द्वयनको संयोजन 

गनेछ । वालषतक योजना तथा बजेट तजुतमा गदात स्थानीय लनकाय, लवषयगत कायातिय, गैसस,नीज ी िते्र तथा समदुाय समतेको सहभालगतामा 

सहभालगतामिूक लवलधबाट गररनछे । योजना तजुतमा जस्तै योजना कायातन्द्वयन तथा अनगुमनमा समेत लवषयगत सलमलतिाई लियाशीि 

बनाइनछे । लवषयगत िेत्र अनसुार प्रमखु कायतिम, प्राथलमकता प्राप्त आयोजना,प्रस्तालवत कायतिमको िलित िेत्र  तथा वगत,िक्ष्य सलहत 

कायतयोजना तपलशि अनसुार प्रस्ततु गररएको छ । 
लवषयगत िेत्रको उद्दशे्य तथा नलतजा, िक्ष्य, जोलखम पि, लवगतको िगानी प्रवलृत्त र जोलखम पििाई मिू आधार मानी प्रमखु 

आयोजना/कायतिम तजुतमा गररएको छ । कायतयोजनामा प्रमखु कायतिम/आयोजना,५ वषतको िक्ष्य, िलित िते्र, वगत तथा समदुाय,कायातन्द्वयन 

वषत, बजेटको श्रोत तथा नपगु बजेट प्रस्तुत गररएको छ । 
 

कायययोजनाके्षत्र १: आयोजनाहरुको लदगोपना, सरुक्षा र सरुलक्षत खानेपानी 

५.१.१ के्षत्रगत कायययोजना तालिका 

क्र स 

 
के्षत्रगत प्रिुख काययक्रि 

५ वषयको िक्ष्य कायय योजना (वषय) लजम्िेवारी 

एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५  

 सरुलक्षत खानेपानीको पह ाँच र आयोजनाहरुको लदगोपना तथा सरुक्षा 

१ नयां खानपेानी आयोजनाहरुको  

पलहचान तथा संचािन 
वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ 

रास्कोट नगरपालिका 

गै.स.स.खा.पा.उ.स. 

साझेदारी संस्था  

२ एक र्र एक धाराजडान कायतकम वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ ’’ 

३ अधयबलस्थत खानेपानी िाइन 

लवतरणको उलचत व्यवस्थापन गन े
वटा २० ५ ४ ४ ४ ४ ’’ 

४ वडा स्तरीय खानपेानी उपभोिा 

सलमलतहरुको दतात तथा सलमलत गठन 
वटा ९  ९    ’’ 

५ खानपेानी आयोजनाहरुको संस्थागत 

तथा सचूारुपना सधुार योजना लनमातण 
वटा २० 

 

 ५ 

 

५ ५ ५ ’’ 

६ संचालित खानेपानी आयोजनाहरुको 

ममतत सम्भारतथा  पनुलनमातण कायतिम  

वटा ३० ६ 

 

६ ६ ६ ६ ’’ 

७ खानपेानीका मिु संरिण,जिाधार 

संरिण 
योजना 

संख्या 

५१ १० 

 

१० १० १० ११ ’’ 

८ खानपेानी आयोजनाहरुमा खानेपानी 

सरुिा योजना तजुतमा र कायातन्द्वयन 
योजना 

संख्या 

५१ १० 

 

१० १० १० ११ ’’ 

९ खानपेानीको लनयलमत गणुस्तर पररिण योजना 

संख्या 

५१ १० 

 

१० १० १० ११ ’’ 

१० आयोजनाहरुमा खानेपानी सरुिा योजना वटा २०  ५ ५ ५ ५ ’’ 
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५.१.२ के्षत्रगत कायययोजना अनुसार लवत्तीय श्रोत लवशे्लषर् 

क्र स के्षत्रगत प्रिुख काययक्रि 

५ वषयको िक्ष्य 
बजेट रु. 

हजारिा 
कायायन्वयन वषय (आ.व.) 

बजेटको 

श्रोत/ 

लजम्िेवारी 

एकाई पररिार् 
 

१ २ ३ ४ ५   

१ 

नयां खानपेानी 

आयोजनाहरुको  

पलहचान तथा संचािन 

वटा 25 60000 12000 12000 12000 12000 1200 

प्रदशे संर्  

गै स.स. 

रास्कोट 

न.पा  

२ 
एक र्र एक धारा जडान 

कायतकम 
वटा 25 50000 1000 1000 1000 1000 1000 ’’ 

३ 

अव्यवलस्थत खानेपानी 

िाइन लवतरणको उलचत 

व्यवस्थापन गन े

वटा 20 4500 900 900 900 900 900 ’’ 

४ 

वडा स्तरीय खानपेानी 

उपभोिा सलमलतहरुको 

दतात तथा सलमलत गठन 

वटा 9 90 0 90 0 0 0 ’’ 

५ 

खानपेानी 

आयोजनाहरुको 

संस्थागत तथा 

सचूारुपना सधुार योजना 

लनमातण 

वटा 20 200 0 50 50 50 50 ’’ 

६ 
संचालित खानेपानी 

आयोजनाहरुको ममतत 
वटा 30 25000 5000 

5000 5000 5000 5000 
’’ 

तजुतमा  

११ पानी प्रशोधन तथा सरुिा योजना िाग ु

कायतिम 
वटा ५ १ १ १ १ १ ’’ 

१२ आयोजनाहरुको ममतत सम्भार तथा 

व्यवस्थापन तालिम 
पटक ५ १ १ १ १ २ ’’ 

१३ प्रालवलधक र प्िम्बर िमता  लवकास 

तालिम 
पटक १० २ २ २ २ २ ’’ 

१४ पानीको शलुद्धकरण गन ेउपाय सम्बन्द्धी 

तालिम 
पटक १० २ २ २ २ २ ’’ 

१५ सावतजलनक धाराहरूको ममतत तथा 

सम्भार 

पटक १० २ २ २ २ २ ’’ 

१६ सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा लफल्टर जडान वटा १० २ २ २ २ २ ’’ 

१७ पानीबाट ह न ेमहामारी र दवैी 

प्रकोपसम्बन्द्धी सचतेना कायतिम 

पटक १० २ २ २ २ २ ’’ 
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सम्भारतथा  पनुलनमातण 

कायतिम   

७ 
खानपेानीका मिु 

संरिण,जिाधार संरिण 

योजना 

संख्या 
51 5000 1000 1000 1000 1000 1000 ’’ 

८ 

खानपेानी 

आयोजनाहरुमा 

खानपेानी सरुिा योजना 

तजुतमा र कायातन्द्वयन 

योजना 

संख्या 
51 1785 350 350 350 350 385 ’’ 

९ 
खानपेानीको लनयलमत 

गणुस्तर पररिण 

योजना 

संख्या 
51 510 100 100 100 100 110 ’’ 

१० 

आयोजनाहरुमा 

खानपेानी सरुिा योजना 

तजुतमा 

वटा 20 100 0 25 25 25 25 ’’ 

११ 

पानी प्रशोधन तथा 

सरुिा योजना िाग ु

कायतिम 

वटा 5 2500 500 500 500 500 500 ’’ 

१२ 

आयोजनाहरुको ममतत 

सम्भार तथा व्यवस्थापन 

तालिम 

पटक 5 1000 200 200 200 200 200 ’’ 

१३ 
प्रालवलधक र प्िम्बर 

िमता  लवकास तालिम 
पटक 10 2000 400 400 400 400 400 ’’ 

१४ 
पानीको शलुद्धकरण गन े

उपाय सम्बन्द्धी तालिम 
पटक 10 100 20 20 20 20 20 ’’ 

१५ 
सावतजलनक धाराहरूको 

ममतत तथा सम्भार 
पटक 10 3000 600 600 600 600 600 ’’ 

१६ 

सेवाप्रदायक 

संस्थाहरूमा लफल्टर 

जडान 

वटा 10 250 50 50 50 50 50 ’’ 

१७ 

पानीबाट ह न ेमहामारी र 

दवैी प्रकोपसम्बन्द्धी 

सचेतना कायतिम 

पटक 10 500 100 100 100 100 100 ’’ 

१ कुि कायतिम बजेट 24445 2630 4995 6005 3805 7010   

२ 
प्रशासलनक बजेट (कुि कायतिम बजेटको 

१०%) 
2445 263 500 601 381 701   

३ प्रस्तालवत कुि बजेट 26890 2893 5495 6606 4186 7711   

 

५.१.३.सािान्य िियत सम्िार गनुय पने योजनाहरुको प्राथालिकताक्रि 

यस रास्कोट नगरपालिकामा लनमातण भएका खानेपानी आयोजनाहरुको संचािन अवस्थािाई लनयलमत सचुारु राख्न तथा थप धयवलस्थत गनत 

सामान्द्य ममतत सम्भार गनुत पन ेखानपेानी आयोजनाहरुका प्राथालमकता तपलशि बमोलजक लनधातरण गररएको छ । 
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qm=;+= of]hgfsf] gfd 
j8f 

g+= 

nfeflGjt 

3/w'/L  

nfeflGjt 

hg;+Vof 

अनुिालनत 

िागत 

1 u'jfn]sf]6 t';f/] vf]nfvfg]kfgL of]hgf 1 145 613 457700 

2 t';f/ vf]nf 8'+u|Lsf]6 vfg]kfgL of]hgf 1 80 245 299089 

3 t';f/ vf]nftfdfsf]6 vfg]kfgL of]hgf 1 20 125 327625 

4 u'jfn]sf]6 e§]u8f vfg]kfgL of]hgf 1 25 164 280990 

5 t';f/ vf]nf 6gsk'/ vfg]kfgL of]hgf 1 43 215 328509 

6 uu]vf]nfyfkf sf+8f vfg]kfgL of]hgf 1 15 75 297075 

7 ah]8fvf]nfvfg]kfgL of]hgf 1 50 394 396034 

8 auf}/f Gof}kfg]af8f vfg]kfgL of]hgf 1 40 129 850149 

9 d'u|fxfvfg]kfgL of]hgf 2 50 350 2791832 

10 s}nf;yfgvfg]kfgL of]hgf 2 35 169 341923 

11 e'jgyfgvfg]kfgL of]hgf 2 98 492 518333 

12 96]d'nfvfg]kfgL of]hgf 2 24 145 285719 

13 96]d'nf -nflnu'/fF;_ vfg]kfgL of]hgf 2 9 35 307819 

14 a'9L;Lg vfg]kfgL of]hgf 2 28 131 254193 

15 5la;]jf8f 6Ld'6f/ vfg]kfgL of]hgf 2 12 65 540512 

16 av]{ 8'+uf vfg]kfgL of]hgf 3 12 55 303867 

17 sfnLufpvfg]kfgL of]hgf 3 20 102 1148932 

18 g}sfnfvfg]kfgL of]hgf 3 16 70 231753 

19 s'dfnjf8f ef6LaL8f vfg]kfgL of]hgf 3 27 142 255093 

20 ;fg]vf]nfvfg]kfgL of]hgf -j;Gtk'/_ 4 27 154 372395 

21 Od]n5]gL -rf6]vfnf_ vfg]kfgL of]hgf 4 29 167 1694113 

22 a};fkfgLvfg]kfgL of]hgf 4 5 35 311847 

23 l;Dn] d'n -afx'gufpF_ vfg]kfgL of]hgf 4 120 460 413413 

24 w'tf rf]ofsfkfvf] vfg]kfgL of]hgf 4 40 155 424914 

25 aufg] vf]nfvfg]kfgL of]hgf -/fgfufp_ 5 33 187 636230 

26 6S;f /fO8'+uf vfg]kfgL of]hgf 5 7 53 405975 

27 aufgf ;fpaf8f vfg]kfgL of]hgf 5 15 75 1348792 

28 afxLn kf?6]af8f vfg]kfgL of]hgf 5 88 313 451221 

29 ah]8L ldng6f]n vfg]kfgL of]hgf 6 29 129 641674 
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qm=;+= of]hgfsf] gfd 
j8f 

g+= 

nfeflGjt 

3/w'/L  

nfeflGjt 

hg;+Vof 

अनुिालनत 

िागत 

30 e8fn] ;fd'bflosvfg]kfgL of]hgf 6 28 439 1885784 

31 l;r'af8f a8fnf vfg]kfgL of]hgf 6 130 736 1201881 

32 cf]v/ ?v vfg]kfgL of]hgf 7 3 41 246675 

33 kf/f vfg]kfgL of]hgf 7 25 259 2835429 

34 u}/f:jfbf] d'nvfg]kfgL of]hgf 7 12 155 921258 

35 afn' vf]nf vfg]kfgL of]hgf 7 20 229 297187 

36 rf+v8f d'n vfg]kfgL of]hgf 7 1 10 312683 

37 ag kg]/f d'n vfg]kfgL of]hgf 7 20 110 275552 

38 aufg] vf]nf vfg]kfgL of]hgf -* g+= j8f_ 8 91 612 6950486 

39 3§d'n vfg]kfgL of]hgf -afOtL_ 8 6 52 286305 

40 dfg]{rfvfkfgL vf]nf vfg]kfgL of]hgf 8 37 308 708211 

41 r'jfsfgL vfg]kfgL of]hgf -kf6]8Ln_ 8 52 489 3882831 

42 dfhkg]/f l;dvfg]kfgL of]hgf 8 138 603 5043871 

43 /ftf 9'+uf vfg]kfgL of]hgf 8 29 263 556245 

44 kfgLvf]nf vfg]kfgL of]hgf -afvf{sf]6_ 8 100 368 228675 

45 ;'Sofdfnf vfg]kfgL of]hgf 8 11 126 244379 

46 sf]6vf]nf vfg]kfgL of]hgf 9 80 547 585326 

47 uf8vs{ vfg]kfgL of]hgf 9 16 112 344848 

48 vf]N6] kf6\nf vfg]kfgL of]hgf 9 81 339 1129990 

49 d08fs'/L vfg]kfgL of]hgf 9 94 693 7696825 

50 ;f]8Lvf]nf vfg]kfgL of]hgf 9 46 379 3197187 
    जम्िा 55749349 

 

५.१.४. ठुिो िियत सम्िार तथा लवस्तार गनुय पने योजनाहरुको प्रथालिकताक्रि 

यस नगरपालिकामा लनमातण भएका खानपेानी आयोजनाहरुको संचािन अवस्थािाई लनयलमत सचुारु राख्न तथा थप धयवलस्थत गनत ठुिो ममतत 

सम्भार गनुत पने खानपेानी आयोजनाहरुका प्राथालमकता तपलशि बमोलजक लनधातरण गररएको छ । 

qm=;+= of]hgfsf] gfd j8f g+= 
nfeflGjt 

3/w'/L  

nfeflGjt 

hg;+Vof 
अनमुालनत िागत 

1 aufg] vf]nfd'nvfg]kfgL of]hgf 7 43 265 472382 
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कायययोजनाके्षत्र २: पूर्य सरसफाइ 

५.२.१के्षत्रगतकायययोजना तालिका 

क्र 

स 

 

के्षत्रगत प्रिुख काययक्रि 

५ वषयको िक्ष्य कायय योजना (वषय) लजम्िेवारी 

एकाई पररिार् 
१ २ ३ ४ ५  

 पूर्य  प्रवयिन के्षत्र  

१ न.पा र वडा खानेपानी  तथा स्वच्छता 

समन्द्वय सलमलत गठन गन े
वटा 10 10     ;+3,k|b]z,gkf,

;fem]bf/ ;+:yf 

२ खानपेानी,सरसफाइ र स्वच्छता 

सम्बन्द्धी सवेिण तथा  सविेणको 

नलतजा सावतजलनकणन 

पटक 5 1 1 1 1 1 ’’ 

३ नगर स्तरीय  फोहोर व्यवस्थापन नीलत 

लनमातण 
पटक 1 

 
 1    ’’ 

४ पणूत  सरसफाइ सम्बन्द्धी अनगुमन तथा 

मलू्यांकन संयन्द्त्र लनमातण 
पटक 1 

 
 1    ’’ 

५ वातावरणीय  सरसफाइका िालग 

जनचेतनामिूक कायतिम 
पटक 10 2 2 2 2 2 ’’ 

६ सावतजलनक स्थानको सरसफाइ 

अलभयान सञ्चािन 
पटक 15 3 3 3 3 3 ’’ 

७ सावतजलनक शौचाियको लनमातण वटा 4  1 1 1 1 ’’ 

८ सावतजलनक शौचाियको ममतत 

सम्भार,पनुलनमातण,स्तरोन्द्नती    
वटा 2   1 1  ’’ 

९ र्रायसी शौचािय लनमातण तथा 

स्तरोन्द्नलत /  एक र्र एक चपी लनमातण 

कायतिम 

र्.ध ु 3200 800 600 600 600 600 ’’ 

१

० 

सरकारी कामकाज गदात वडाबाट 

शौचािय लनमातण भएको लसफाररस पत्र 

संिग्न गराउन ेर नभएको हकमा 

प्रलतवद्धता पत्रमा हस्तािर गराउन े

पटक x/]s 

3/w'/L 
लनरन्द्तर  

१

१ 

र्रायसी फोहरमिैािाई स्रोतमा 

न्द्यनूीकरण,पनुः प्रयोग,प्रशोधन सम्बलन्द्ध 

तालिम 

पटक 10 2 2 2 2 2 ’’ 

१

२ 

अलत लवपन्द्न तथा गररव र्रधरुीहरुिाई  

चपी लनमातण सहयोग 

वटा 50 10 10 10 10 10 ’’ 

१

३ 

सधुाररएको चलु्हो लनमातण तथा ममतत 

तालिम 
पटक 2 1 1    ’’ 

१

४ 

जठेुल्िो लनमातण कायतिम संख्या 3200 800 600 600 600 600 ’’ 

१

५ 

ठोस फोहरको समलुचत व्यवस्थापन 

तालिम 

पटक 2    1 1 ’’ 
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५.२.२ के्षत्रगत कायययोजना अनुसार लवत्तीय श्रोत लवशे्लषर् 

क्र 

स 
के्षत्रगत प्रिुख काययक्रि 

५ वषयको िक्ष्य 
बजेट रु. 

हजारिा 

कायायन्वयन वषय (आ.व.) बजेटको श्रोत/ 

लजम्िेवारी 

  
एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५ 

१ 

न.पा र वडा खानेपानी  तथा 

स्वच्छता समन्द्वय सलमलत गठन 

गन े

वटा 1 50 50 0 0 0 0 
k|b]z ;+3 

u}=;=;= 

gkf 

२ 

खानपेानी,सरसफाइ र स्वच्छता 

सम्बन्द्धी सवेिण तथा  सविेणको 

नलतजा सावतजलनकणन 

पटक 5 250 50 50 50 50 50 ’’ 

३ 
नगर स्तरीय  फोहोर व्यवस्थापन 

नीलत लनमातण 
पटक 1 250 0 250 0 0 0 ’’ 

४ 

पणूत   सरसफ ाइ सम्बन्द्धी 

अनगुमन तथा मलू्यांकन संयन्द्त्र 

लनमातण 

पटक 1 50 0 50 0 0 0 ’’ 

५ 
वातावरणीय  सरसफाइका िालग 

जनचेतनामिूक कायतिम 
पटक 10 250 50 50 50 50 50 ’’ 

६ 
सावतजलनक स्थानको सरसफ ाइ 

अलभयान सञ्चािन 
पटक 15 150 30 30 30 30 30 ’’ 

७ सावतजलनक शौचाियको लनमातण वटा 4 2800 0 700 700 700 700 ’’ 

८ 
सावतजलनक शौचाियको ममतत 

सम्भार, पनुलनमातण, स्तरोन्द्नती    
वटा 2 50 0 0 25 25 0 ’’ 

९ 

र्रायसी शौचािय लनमातण तथा 

स्तरोन्द्नलत /  एक र्र एक चपी 

लनमातण कायतिम 

र्.ध ु 3200 3200 800 600 600 600 600 ’’ 

१

६ 

ल्याण्डलफि साइटको व्यस्थापन वटा 1    1  ’’ 

१

७ 

पणूत  सरसफाइ प्रवतद्धनका िालग  

होलडतङ्ग बोडत,लभते्त िेखन सचूना,लशिा 

तथा सञ्चार सम्बन्द्धी सामग्रीहरु तयार 

कायतिम 

पटक 5 
 

1 1 1 1 1 ’’ 

१

८ 

लवद्यािय र स्वास्र्थय संस्थाहरुमा 

सरुलित खानपेानी तथा सधुारीएको 

सरसफाइ सलुवधा लनमातण सम्बलन्द्ध 

कायतिम 

पटक 53 12 11 10 10 10 ’’ 

१

९ 

मलहनावारी स्वच्छता अलभवलृद्ध 

सचेतना कायतिम 

पटक 10 2 2 2 2 2 ’’ 

२

० 

पालिका तथा वडाको पणूत सरसफाइ 

अनगुमन तथा प्रमाणीकरण 

पटक 10 2 2 2 2 2 ’’ 
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क्र 

स 
के्षत्रगत प्रिुख काययक्रि 

५ वषयको िक्ष्य 
बजेट रु. 

हजारिा 

कायायन्वयन वषय (आ.व.) बजेटको श्रोत/ 

लजम्िेवारी 

  
एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५ 

१० 

सरकारी कामकाज गदात वडाबाट 

शौचािय लनमातण भएको 

लसफाररस पत्र संिग्न गराउने र 

नभएको हकमा प्रलतवद्धता पत्रमा 

हस्तािर गराउन े

पटक x/]s 3/w'/L 0 0 0 0 0 0 ’’ 

११ 

र्रायसी फोहरमिैािाई स्रोतमा 

न्द्यनूीकरण,पनुः प्रयोग,प्रशोधन 

सम्बलन्द्ध तालिम 

पटक 10 2000 400 400 400 400 400 ’’ 

१२ 

अलत लवपन्द्न तथा गररव 

र्रधरुीहरुिाई  चपी लनमातण 

सहयोग 

वटा 50 500 100 100 100 100 100 ’’ 

१३ 
सधुाररएको चलु्हो लनमातण तथा 

ममतत तालिम 
पटक 2 600 0 300 300 0 0 ’’ 

१४ जठेुल्िो लनमातण कायतिम संख्या 3200 29000 16000 4000 3000 3000 3000 व्यलिगत 

१५ 
ठोस फोहरको समलुचत 

व्यवस्थापन तालिम 
पटक 2 600 0 0 0 300 300 ’’ 

१६ ल्याण्डलफि साइटको व्यस्थापन वटा 1 1500 0 0 0 0 1500 ’’ 

१७ 

पणूत  सरसफाइ प्रवतद्धनका िालग  

होलडतङ्ग बोडत,लभत्त ेिेखन 

सचूना,लशिा तथा सञ्चार 

सम्बन्द्धी सामग्रीहरु तयार कायतिम 

पटक 5 150 30 30 30 30 30 ’’ 

१८ 

लवद्यािय र स्वास्र्थय संस्थाहरुमा 

सरुलित खानपेानी तथा 

सधुारीएको सरसफाइ सलुवधा 

लनमातण सम्बलन्द्ध कायतिम 

पटक 53 1060 240 220 200 200 200 ’’ 

१९ 
मलहनावारी स्वच्छता अलभवलृद्ध 

सचेतना कायतिम  
पटक 10 200 40 40 40 40 40 ’’ 

२० 

पालिका तथा वडाको पणूत 

सरसफाइ अनगुमन तथा  

प्रमाणीकरण 

पटक 10 500 100 100 100 100 100 ’’ 

 
कुि कायतिम बजेट 43160 17890 6920 5625 5625 7100   

 
प्रशासलनक बजेट (कुि कायतिम बजेटको १०%) 4316 1789 692 563 563 710   

 
प्रस्तालवत कुि बजेट 47476 19679 7612 6188 6188 7810   

 

कायययोजना के्षत्र ३:  ससं्थागत (लवद्यािय तथा स्वास्थ्य ससं्था) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

५.३.१ के्षत्रगतकायययोजना तालिका 

क्र स के्षत्रगत प्रिुख काययक्रि ५ वषयको िक्ष्य कायय योजना (वषय) लजम्िेवारी 
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 एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५  

१ लवद्यािय तथा स्वास्र्थय संस्था 

प्रयोगकतात (िैलगक,मलहनावारी 

मैत्री,अपांगतामतै्री ) मतै्री खानेपानी 

तथा चपी लनमातण 

वटा 53 11 11 11 10 10 ;+3,k|b]z,gkf,;fem]bf/ 

;+:yf,  लवद्यािय तथा 

स्वास्र्थय संस्था 

२ सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्द्धी 

सकरात्मक बानी लवकासका िालग 

बाि केन्द्रीत कायतिम संचािन गने 

वडा 9 2 2 2 2 1 ’’ 

३ लवद्यािय तथा स्वास्र्थय संस्थामा 

कनेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता   

समन्द्वय सलमलत गठन तथा 

अलभमखुीकरण तालिम 

पटक 60 12 12 12 12 12 ’’ 

४ संस्थागत खानपेानी, तथा स्वच्छता 

समेतको लवपत पवूत तयारी र प्रलतकायत 

योजना लनमातण 

वटा 44 11 11 11 10 1 ’’ 

५ लवद्यािय  खानेपानी,  तथा स्वच्छता  

लशिा कायतिम संचािन 
पटक 41 9 8 8 8 8 ’’ 

६ संस्थामा खानपेानीको लनयलमत आपतूी 

व्यवस्था 
संख्या 53 11 11 11 10 10 ’’ 

७ संस्थामा फोहोर संकिन गनत 

कन्द्टेनरको व्यवस्था 
वटा 3 1 1 1   ’’ 

८ हात धनुे अलभयान सञ्चािन पटक 60 12 12 12 12 12 ’’ 

९ जनचेतनामिूक होलडङबोडत वटा 53 20 33    ’’ 

१० लवद्यािय तथा स्वास्र्थय सेवाप्रदायक 

संस्थामा washing slab लनमातण 
संख्या 208 60 48 40 30 30 ’’ 

११ स्वास्र्थय संस्थाका वाडतहरुमा फोहरको 

सेलग्रगेसन प्रणािीको व्यबस्थापन 
वटा 

वटा 13     
’’ 

१२ लशिक, लवद्याथी, स्वस्र्थयकमी र 

स्वयम्सेलवकािाई तालिम 
वटा 53 11 11 11 10 10 ’’ 

१३ संस्थामा प्िासान्द्टा लपट लनमातण तथा 

ममततसम्भार 
संख्या 3 1 1 1   ’’ 

१४ सरुलित खानपेानी तथा सधुारीएको 

सरसफाइ सलुवधा सम्बलन्द्ध लवद्यािय 

व्यवस्थापन सलमलत, लशिकहरू र 

बाि क्िबिाई तालिम 

पटक 53 11 11 11 10 10 ’’ 

१५ लवद्यािय तथा स्वास्र्थय संस्थाहरुका 

खानपेानी, तथा स्वच्छता 

सलुवधाहरूको ममतत, सम्भार तालिम 

पटक 53 11 11 11 10 10 ’’ 

१६ खानपेानी शलुद्धकरण प्रणािी पलहचान 

तथा व्यवस्थापन 

संस्था/ 
संख्या 

53 11 11 11 10 10 ’’ 
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५.३.२ के्षत्रगत कायययोजना अनुसार लवत्तीय श्रोत लवशे्लषर् 

क्र 

स 
के्षत्रगत प्रिुख काययक्रि 

५ वषयको िक्ष्य 
बजेट रु. 

हजारिा  

कायायन्वयन वषय (आ.व.) बजेटको 

श्रोत/ 

लजम्िेवारी  
एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५ 

१ 

लवद्यािय तथा 

स्वास्र्थय संस्था 

प्रयोगकतात ( 

िैलगक,मलहनावारी 

मैत्री,अपांगतामतै्री ) 

मैत्री  खानपेानी तथा 

चपी लनमातण 

वटा 53 37100 7700 7700 7700 7000 7000 
k|b]z ;+3 

u}=;=;= 

/f:sf]6gkf 

२ 

सरसफाइ तथा 

स्वच्छता सम्बन्द्धी 

सकरात्मक बानी 

लवकासका िालग 

बाि केन्द्रीत 

कायतिम संचािन 

गन े

वडा 9 1800 400 400 400 400 200 ’’ 

३ 

लवद्यािय तथा 

स्वास्र्थय संस्थामा 

खानपेानी,  सरसफाइ 

तथा स्वच्छता   

समन्द्वय सलमलत गठन 

तथा अलभमखुीकरण 

तालिम 

पटक 60 1200 240 240 240 240 240 ’’ 

४ 

संस्थागत 

खानपेानी,सरसफाइ 

तथा स्वच्छता 

समेतको लवपत पवूत 

तयारी र प्रलतकायत 

योजना लनमातण 

वटा 44 700 220 220 220 20 20 ’’ 

५ 

लवद्यािय  खानेपानी,  

सरसफाइ   तथा 

स्वच्छता  लशिा 

कायतिम संचािन 

पटक 41 820 180 160 160 160 160 ’’ 

६ 

संस्थामा खानपेानीको 

लनयलमत आपतूी 

व्यवस्था 

संख्या 53 530 110 110 110 100 100 ’’ 

७ संस्थामा फोहोर वटा 3 4500 1500 1500 1500 0 0 ’’ 
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क्र 

स 
के्षत्रगत प्रिुख काययक्रि 

५ वषयको िक्ष्य 
बजेट रु. 

हजारिा  

कायायन्वयन वषय (आ.व.) बजेटको 

श्रोत/ 

लजम्िेवारी  
एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५ 

संकिन गनत 

कन्द्टेनरको व्यवस्था 

८ 
हात धनुे अलभयान 

सञ्चािन 
पटक 60 600 120 120 120 120 120 ’’ 

९ 
जनचेतनामिूक 

होलडङबोडत  
वटा 53 530 200 330 0 0 0 

;DalGwt 

;+;yfk|b]z 

;+3 

u}=;=;=gkf 

१० 

लवद्यािय तथा 

स्वास्र्थय सेवाप्रदायक 

संस्थामा washing 

slab लनमातण 

संख्या 208 1040 300 240 200 150 150 ’’ 

११ 

स्वास्र्थय संस्थाका 

वाडतहरुमा फोहरको 

सेलग्रगेसन प्रणािीको 

व्यबस्थापन 

वटा 13 260 260 0 0 0 0 ’’ 

१२ 

लशिक, लवद्याथी, 

स्वस्र्थयकमी र 

स्वयम्सेलवकािाई 

तालिम 

वटा 53 1590 330 330 330 300 300 ’’ 

१३ 

संस्थामा प्िासान्द्टा 

लपट लनमातण तथा 

ममततसंहार 

संख्या 3 75 25 25 25 0 0 ’’ 

१४ 

सरुलित खानपेानी 

तथा सधुारीएको 

सरसफाइ सलुवधा 

सम्बलन्द्ध लवद्यािय 

व्यवस्थापन 

सलमलत,लशिकहरू र 

बाि क्िबिाई 

तालिम 

पटक 53 1590 330 330 330 300 300 ’’ 

१५ 

लवद्यािय तथा 

स्वास्र्थय संस्थाहरुका 

खानपेानी, सरसफाइ 

तथा स्वच्छता 

सलुवधाहरूको ममतत, 

सम्भार तालिम 

पटक 53 1590 330 330 330 300 300 ’’ 

१६ 
खानपेानी शलुद्धकरण 

प्रणािी पलहचान तथा 
संस्था/संख्या 53 1590 330 330 330 300 300 ’’ 
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क्र 

स 
के्षत्रगत प्रिुख काययक्रि 

५ वषयको िक्ष्य 
बजेट रु. 

हजारिा  

कायायन्वयन वषय (आ.व.) बजेटको 

श्रोत/ 

लजम्िेवारी  
एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५ 

व्यवस्थापन 

१ कुि कायतिम बजेट 55515 12575 12365 11995 9390 9190   

२ 
प्रशासलनक बजेट (कुि कायतिम बजेटको 

१०%) 
5552 1258 1237 1200 939 919   

३ प्रस्तालवत कुि बजेट 61067 13833 13602 13195 10329 10109   
 

कायययोजना के्षत्र ४: जिवायु पररवतयनको असरिा न्यूनीकरर् तथा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 

५.४.१ के्षत्रगतकायययोजना तालिका 

क्र स 

 
के्षत्रगत प्रिुख काययक्रि 

५ वषयको िक्ष्य कायय योजना (वषय) लजम्िेवारी 

एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५  

१ खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र 

जिवाय ुपररवततनको असर न्द्यनूीकरण 

तालिम 

पटक 10 2 2 2 2 2 ;+3,k|b]z,gkf,;fem]bf/ 

;+:yf, लवद्यािय तथा 

स्वास्र्थय संस्था 

२ स्थानीय जिवाय ुअनकुुिन तथा  

आपतकािीन खानेपानी, सरसफाइ तथा 
स्वच्छता सम्बन्द्धी योजना लनमातण  

वडा 9  9    ’’ 

३ आपतकािीन खानेपानी श्रोतहरुको 

नक्साङ्कन तथा  श्रोतहरु संरिण र पनुतभरण 

कायतिम 

वटा 18  9 9   ’’ 

४ जिवाय ुपररवततन र जोखीम न्द्यनूीकरण 

आलभमखुीकारण 

पटक 10 2 2 2 2 2 ’’ 

५ स्थानीय लनकायको खानेपानी, तथा 

स्वच्छता ऐन लनमातण तथा कायातन्द्वयन  

वटा 1 1     ’’ 

६ स्थानीय लनकायको खानेपानी, िेत्रमा लवपद 

जोलखम न्द्यनुीकरण नीलत तथा रणनीलतक 

कायत योजना लनमातण तथा आलभमखुीकारण 

तालिम 

वटा 2 1    1 ’’ 

७ खानपेानी तथा खानपेानी, केलन्द्रत लवपद 

जोलखम न्द्यनुीकरणर जिवाय ुपररवततन 

अनकुुि प्रवधतन तालिम 

पटक 10 2 2 2 2 2 ’’ 

८ वाडागत जोलखमको नक्सांकन पटक 1 1     ’’ 

९ पानीको गणुस्तर जाुँच्न ेलवलध–

औजार/उपकरण खररत तथा व्यवस्था 

पटक 3 1  1  1 ’’ 

१० आपतकािीन खानेपानी र  सेवाका िालग 

जनशलि व्यवस्था तालिम 

पटक 10 2 2 2 2 2 ’’ 

११ आपतकािीन खानेपानी र  सेवाका 

पािीमामा िालग कोषको लनमातण 

पटक 1 1     ’’ 



“ सरुलित खानेपानी सलित एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाइयूक्त नगरपालिका िाम्रो अलििारा” 

 

13 
 

 

५.४.२ के्षत्रगत कायययोजना अनुसार लवत्तीय श्रोत लवशे्लषर् 

क्र 

स 
के्षत्रगत प्रिुख काययक्रि 

५ वषयको िक्ष्य 
बजेट रु. 

हजारिा 
कायायन्वयन वषय (आ.व.) 

बजेटको 

श्रोत/ 

लजम्िेवारी 

एकाई पररिार्   १ २ ३ ४ ५   

१ 
खानेपानी,  तथा स्वच्छता र जिवायु 

पररवततनको असर न्द्यूनीकरण तालिम 
पटक 10 2500 500 500 500 500 500 k|b]z ;+3 

u}=;=;=gkf 

२ 

स्थानीय जिवायु अनकुुिन तथा  

आपतकािीन खानेपानी र  सम्बन्द्धी योजना 

लनमातण  

वडा 9 1800 0 1800 0 0 0 ’’ 

३ 

आपतकािीन खानेपानी श्रोतहरुको 

नक्साङ्कन तथा  श्रोतहरु संरिण र पनुतभरण 

कायतिम 

वटा 18 9000 0 4500 4500 0 0 ’’ 

४ 
जिवायु पररवततन र जोखीम न्द्यूनीकरण 

आलभमखुीकारण  
पटक 10 2000 400 400 400 400 400 ’’ 

५ 
स्थानीय लनकायको खानेपानी, तथा स्वच्छता 

ऐन लनमातण तथा कायातन्द्वयन  
वटा 1 500 500 0 0 0 0 ’’ 

६ 

स्थानीय लनकायको खानेपानी,  िेत्रमा लवपद 

जोलखम न्द्युनीकरण नीलत तथा रणनीलतक 

कायत योजना लनमातण तथा  आलभमखुीकारण 

तालिम 

वटा 2 1000 500 0 0 0 500 ’’ 

७ 

खानेपानी तथा खानेपानी, केलन्द्रत लवपद 

जोलखम न्द्युनीकरणर जिवायु पररवततन 

अनकुुि प्रवधतन तालिम 

पटक 10 2500 500 500 500 500 500 ’’ 

८ वाडागत जोलखमको नक्सांकन पटक 1 900 900 0 0 0 0 ’’ 

९ 
पानीको गणुस्तर जाुँच्ने लवलध–

औजार/उपकरण खररत तथा व्यवस्था 
पटक 3 3000 1000 0 1000 0 1000 ’’ 

१० 
आपतकािीन खानेपानी र  सेवाका िालग 

जनशलि व्यवस्था तालिम 
पटक 10 2500 500 500 500 500 500 ’’ 

११ 
आपतकािीन खानेपानी र  सेवाका 

पािीमामा  िालग कोषको लनमातण 
पटक 1 2700 2700 0 0 0 0 ’’ 

१ कुि काययक्रि बजेट 28400 7500 8200 7400 1900 3400   

२ प्रशासलनक बजेट (कुि काययक्रि बजेटको १०%) 2840 750 820 740 190 340   

३ प्रस्तालवत कुि बजेट 31240 8250 9020 8140 2090 3740   
 

कायययोजना के्षत्रग ५: ससं्थागत तथा क्षिता लवकास 

५.५.१ के्षत्रगतकायययोजना तालिका 

क्र स 

 
के्षत्रगत प्रिुख काययक्रि 

५ वषयको िक्ष्य कायय योजना (वषय) लजम्िेवारी 

एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५  

१ खानपेानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता  कोष 

लनमातण 

वडा 9  9    k|b]z ;+3 u}=;=;= 

/f:sf]6gkf, j8f 

२ पालिका/ वडा स्तरीय खानेपानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्द्वय 

वडा/ 

पालिका 

10 10     ’’ 
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५.५.२ के्षत्रगत कायययोजना अनुसार लवत्तीय श्रोत लवशे्लषर् 

क्र 

स 
के्षत्रगत प्रिुख काययक्रि 

५ वषयको िक्ष्य बजेट 

रु. 

हजारिा 

कायायन्वयन वषय (आ.व.) बजेटको 

श्रोत/ 

लजम्िेवारी 
एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५ 

१ 
खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता  

कोष लनमातण 
वडा 9 1800 0 1800 0 0 0 

k|b]z ;+3 

u}=;=;= 

/f:sf]6gkf 

२ 

पालिका/ वडा  स्तरीय खानपेानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्द्वय 

सलमलतको गठन 

वडा/पालिका 10 50 50 0 0 0 0 ’’ 

३ िेत्रगत  अनगुमन तथा मलु्यांकन  पटक 5 100 20 20 20 20 20 ’’ 

४ 

पणूत  सरसफाइ सम्बन्द्धी स्थानीय स्तरका 

समन्द्वय सलमलत, सरोकारवािा र 

संजािहरुको िमता लवकास तालिम 

पटक 5 1000 200 200 200 200 200 ’’ 

५ 

खानपेानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा 

प्रदायक लनकायका पदालधकारी, 

प्रालवलधक तथा अन्द्य कमतचारीको िमता 

तालिम  

पटक 5 1200 0 480 0 480 240 ’’ 

६ 

स्थानीय सञ्जािहरुको पणूत  सरसफाइ 

सम्बन्द्धी अलभमखुीकरण तालिम 

(स्वास्र्थय,लशिा, सामालजक पररचािन) 

पटक 10 2000 400 400 400 400 400 ’’ 

सलमलतको गठन 
३ िेत्रगत  अनगुमन तथा मलु्यांकन पटक 5 1 1 1 1 1 ’’ 

४ पणूतसरसफाइ सम्बन्द्धी स्थानीय स्तरका 

समन्द्वय सलमलत, सरोकारवािा र 

संजािहरुको िमता लवकास तालिम 

पटक 5 
 

1 1 1 1 1 ’’ 

५ खानपेानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा 

प्रदायक लनकायका पदालधकारी, 

प्रालवलधक तथा अन्द्य कमतचारीको िमता 

तालिम 

पटक 5 
 

 2  2 1 ’’ 

६ स्थानीय सञ्जािहरुको पणूत  सरसफाइ 

सम्बन्द्धी अलभमखुीकरण तालिम 

(स्वास्र्थय, लशिा, सामालजक पररचािन) 

पटक 10 2 2 2 2 2 ’’ 

७ पालिका स्तरीय खानपेानी, सरसफाइ 

तथा स्वच्छता समन्द्वय सलमलतहरुको 

कायत योजना लनमातण 

पटक 1  1    ’’ 

८ खनेपानी, सरसफाइ तथा  स्वच्छता 

िेत्रको संयिु अनगुमन 

पटक 5 
 

1 1 1 1 1 ’’ 
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क्र 

स 
के्षत्रगत प्रिुख काययक्रि 

५ वषयको िक्ष्य बजेट 

रु. 

हजारिा 

कायायन्वयन वषय (आ.व.) बजेटको 

श्रोत/ 

लजम्िेवारी 
एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५ 

७ 

पालिका स्तरीय खानपेानी, सरसफाइ 

तथा स्वच्छता समन्द्वय सलमलतहरुको 

कायत योजना लनमातण 

पटक 1 300 0 300 0 0 0 ’’ 

८ 
खनेपानी, सरसफाइ तथा  स्वच्छता 

िेत्रको संयिु अनगुमन 
पटक 5 50 10 10 10 10 10 ’’ 

१ कुि काययक्रि बजेट 6500 680 3210 630 1110 870   

२ प्रशासलनक बजेट (कुि काययक्रि बजेटको १०%) 650 68 321 63 111 87   

३ प्रस्तालवत कुि बजेट 7150 748 3531 693 1221 957   

 

६.६ िनाव श्रोत लवशे्लषर् 

 नगर/वडा खानपेानी, तथा स्वच्छता समन्द्वय सलमलत 
 जनप्रलतलनलधहरु र राजनैलतक दिहरु 
 लवषयगत कायातियहरु 
 नगर तथा वडा स्तरीय सञ्जािहरु 
 खानपेानी तथा  उपभोिा महासंर् 
 दात ृलनकाय र त्यससुँग आबद्ध धयलि तथा स ंस्थाहरु 
 लशिक लशलिका, लवद्याथी, लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, लशिक अलभभावक संर् तथा बाि क्िव 
 गैर सरकारी स ंस्थाहरु 
 पणूत  सम्बन्द्धी सहजकतात तथा उत्पे्ररकहरु 
 मलहिा स्वास्र्थय स्वयम ्सेलवका एवं सामालजक पररचािकहरु 
 संचार माध्यमहरु तथा पत्रकारहरु 
 सहकारी स ंस्थाहरु 
 धालमतक तथा साुँस्कृलतक समहू तथा ती समहूका प्रमखु तथा प्रलतलनधीहरु 
 स्थानीय स्तरमा गलठत समहूमा आवद्ध व्यलि तथा समहू (आमा समहू, मलहिा समहू,यवुा क्िब, बािक्िव, आलद) 
 स्थानीय तहका दि मानवीय स्रोतहरु जस्तैः लसकमी, डकमीहरु 
  तथा स्वच्छता सम्वन्द्धी स्रोतव्यलिहरु 
 स्थानीय व्यवसायी,व्यापारीहरु तथा लनमातण व्यवसायी 
 नागरीक समाज 
 सावतजलनक यातायात व्यवसायी,कमतचारी तथा चािकहरु आदी िगायतका सम्परू ्तण जनसमदुायहरु 

 
६.७ सम्िाव्य िगानीका स्रोतहरू 

 न.पा., लजल्िा प्रालवलधक कायातिय (खानपेानी आयोजना लनमातण, ममतत सधुार) 
 खानपेानी तथा  लडलभजन कायातिय (खानपेानी आयोजना लनमातण,ममतत सधुार,सरुिा योजना िाग)ु 
 लशिा शाखा कायातिय (लबद्याियमा शौचािय, स्तरोन्द्नती, हात धनुे स्थान, सचतेना) 
 स्वास्र्थय शाखा कायातिय (स्वास्र्थय संस्थामा शौचाियको स्तरोन्द्नती, इलन्द्सरेटर, सचेतना कायतिम) 
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 वडा कायातियहरु पणूत  अलभयान सञ्चािन 
 लजल्िा पश ुसेवा कायत ािाय 
 लजल्िा कृलष कायातिय (भकारो सधुार, करेसाबारी, कम्पोष्ट प्िान्द्ट) 
 लजल्िा वन कायातिय ( सधुारीएको चलु्हो, जिवाय ुपररवततन आलद) 
 उद्योग वालणज्य संर्बाट ( फोहोरमिैा व्यवस्थापन,सचतेना ) 
 गैर सरकारी संस्था 
 उधोग बालणज्य संर् तथा लनजी िते्र, आवलधक एंव वालषतक योजनाको समीिा गरी प्रस्तुत योजनको अद्यावलधक पलन गनत सलकनछे । 
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पररच्छेद–६ 

संस्थागत संरचना र क्षिता अलिवृलि 

 

६.१ ससं्थागत सरंचना, योजना कायायन्वयन तथा अनुगिन सयंन्त्र 

नगरबासीिाई आधारभतू स्वास्र्थय, सरसफाइतथा स्वच्छता सेवा प्रदान गनुत प्रमखु लजम्मेवारी रहकेो र सोको व्यवस्थापनमा स्पष्ट काननुी 

व्यवस्था गरी कायतसम्पादन गनत वाञ्छनीय भएकोिे नपेािको संलवधानको धारा २२१ को अनसुचूी ८ को सचूी नं. ९ र १० को 

अलधकारहरुिाई र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को (झ) मा भएको व्यवस्थािाई कायातन्द्वयन गनत सोही 

ऐनको दफा १०२ बमोलजक नगरपालिकाको नगरसभािे स्वास्र्थय, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन तजुतमा गरर कायातन्द्वयन गनुतपन े ह न्द्छ  । 

अत:पालिकाको संगठन र खासस्व योजना कायातन्द्वयन तथा अनगुमन संयन्द्त्रको संरचना नेपाि सरकारिे खासस्व िेत्रमा कायतिम योजना 

बनाउन,कायातन्द्वयन र अनगुमन गनतका िालग तयारीको लनम्न संरचना अनसुार स्थापना गनत सलकनछ । 
Ævf;:jÆ ;]jfx?sf] nflu ;+3Lo ;+/rgfdf laleGg txsf] e"dLsf / lhDd]jf/L 

Lo vf;:j dGqfno 

-/fli«ojf; lgb]{zg ;ldlt_ 

- /fli6«o jf;/ 

 

 

 

 

f 

f 

 

 

 

 

 

 

६.२  खासस्व योजना कायायन्वयन, अनुगिन र िानव श्रोतको व्यवस्था 

खानपेानी तथा सरसफाइ िते्रको लदगो तथा समलुचत लवकास िक्ष्य हालसि गनत लनयलमत अनगुमन र गणुस्तरको प्रमाणीकरण अपररहायत अगंका 

रुपमा रहकेो ह न्द्छ । तसथत पणूतसरसफाइका िते्रमा आधारभतू तथा लवस्ताररत सचूकहरुका साथै यस रणनीलतक योजनाका लवलभन्द्न लवषय िेत्रमा 

लनधातररत सचूकहरु समेतिाई समेटेर एक एकीकृत चेकलिष्ट तयार गरी सो को आधारमा सहभालगतात्मक अनगुमन पद्धलत अगालड बढाइनेछ । 

समग्रमा दहेाय बमोलजकको अनगुमन सन्द्यंत्र तथा पद्धलतको आधारमा अनगुमनको कायतिाई अलनवायत तथा लनयलमत गराईनेछ ।तपलशिमा 

उल्िेलखत कायतलवधी र प्रमाणीकरण प्रकृया अपनाइ पणूत  िेत्र र्ोषणा गरीन ेछ ।सफा र स्वच्छ समदुाय तथा नगरको अवस्थािाई कायम गद ै

;+l3o jf; dGqfno 

-/fli6|o jf; lgb]{zg 

;ldlt_ 

-/fli6|o jf; ;dGjo 

;ldlt_ 

ljsf; 

;fem]bf/ 

vfkf 9 lg  lj 

lj  

jf; If]q 

lgods 

k|fb]lzs ;/sf/  

jf; If]q x]g]{ dGqfno 

k|b]z vf kf 9 Jo sf/ jf; ;; 

lhNnf ;dGjo ;ldlt 

jf; If]q x]g]{ dGqfno 

vf kf ; l8 sfof{no / lhNnf jf; ;; 

gu/kflnsfkflnsfjf

; ;;/ j8f jf; 

;; 

of]hgf / ;fgf k|0ffnLx?sf] 

sfof{Gjog, ;Grfng tyf 

dd{t / ;a} ;fgf jf; 

k|0ffnLx?sf] dd{t ;'wf/ 

of]hgfsfof{Gjog / 

k'jf{wf/x?sf] d'Vo dd{t 

;''wf/ 

of]hgf / jf; 

k'jf{wf/x?sf] sfof{Gjog 

lglt, of]hgfsfof{Gjog/  

jf; If]qsf] lgodg 

/f of] 

cf 

c d 
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कुनै पलन वडा,नगरपालिका िते्रमा पणूत का सचूकहरु परूा भएको अवस्थामा उि िेत्रिाई पणूत यिु िेत्र र्ोषणा गनत सलकनछे । यसरी कुनै पलन 

िेत्रिाई पणूत यिु िेत्र र्ोषणा गनत लनम्न प्रकृया अविम्बन गनुत पन ेछ । 
 

६.३ अनुगिन योजना 

मापनयोग्य सचूकको आधारमा नलतजा मिुक अनगुमन तथा मलू्याङ्कन प्रणिी सदुृढ गरी खानपेानी, सरसफाइ र स्वच्छता िेत्रको लवकास 

कायतिम आयोजनाहरुको लनधातररत िक्ष्य हालसि भए-नभएको अवस्थाको लचत्रण गनत एक राम्रो राम्रो अनगुमन लप्रलियाको खाचो पदतछ। यो 

योजनाको अनगुमन तथा मलू्यांकन प्रयोजनका िालग लवद्यमान काननुी व्यवस्था तथा प्रचिनका आधारमा दहेायका संरचना प्रस्ताव गररएको 

छ ।  

 सपुररवेिण तथा अनगुमन सलमलतको लनमातण 

 सपुररवेिण तथा अनगुमन उपसलमलतको लनमातण 

 संयिु अनगुमन सलमलतको लनमातण 

 लवषयगत सलमलतको लनमातण 

 अनगुमन प्रलिया: पटके तथा लनयलमत अनगुमन, नागररक अनगुमन, नलतजामा आधाररत अनगुमन ढाुँचा अनसुार वालषतक समीिा, 

मध्यावलध मलू्यांकन, अलन्द्तम मलू्यांकन र नलतजामा आधाररत अनगुमन– मलू्यांकन कायातन्द्वयन अवधारणा, यी लवलभन्द्न तह तथा 

समयमा गररन ेअनगुमन तथा मलू्यांकन प्रयालिया ह न । 

 

६.३.१ नलतजािा आिाररत अनुगिन ढााँचा अनुसार वालषयक सिीक्षा 

लवद्यमान सन्द्दभतमा अनगुमन पद्धलतको प्रभावकाररताका िालग मिूतः अनगुमन तथा मलू्याङ्कन संयन्द्त्रहरुिाई सलिय तुल्याउने तथा उपरोि 

संयन्द्त्रहरुिाई काम गनत उपयिु वातावरणको तयारी गनुत आवश्यक ह न आउुँछ । 

व्यवलस्थत,भरपदो तथा अद्यावलधक तर्थयाङ्क र यसको लवशे्लषणिे मात्र योजनामा 

तोलकएका उद्दशे्य हालसि गनेतफत  उन्द्मखु भए-नभएको सलुनलित गनत सलकने भएकािे 

यस योजना अन्द्तगतत लवद्यमान संरचनाहरुिाई सलिय तुल्याउने तथा योजना 

कायातन्द्वयन िक्ष्यअनरुुप एवं कायातन्द्वयन योजना मतुालवक भए नभएको एवं 

योजनाको लनलदतष्ट िक्ष्य हालसि भए नभएको मापन गररनेछ । यसका िालग 

सपुररवेिण तथा अनगुमन सलमलत तथा उपसलमलतिाई सलिय बनाउन आवश्यक 

व्यवस्था गररनछे । साथै,हरेक लवषयगत योजनासुँग सम्बलन्द्धत तर्थयाङ्कको लनयलमत 

संकिन,अद्यावलधक तथा लवशे्लषण गरी प्रस्तालवत आयोजनाहरुबाट योजनािे लनलदतष्ट 

गरेका िक्ष्य,उद्दशे्य हालसि गने लदशामा के कस्तो प्रगलत भइरहकेो हो लनचोडमा 

पलुगनेछ । प्राप्त लनचोडको आधारमा लजम्मेवार लनकायिाई सचते वा प्रोत्सालहत गन ेव्यवस्था गररनछे । 
यसका साथै लवषयगत सलमलत,सरोकारवािा तथा कायातन्द्वयन लनकायिे समते पटके,चौमालसक र वालषतक रुपमा अनगुमन गनछे भने योजनाको 

मद्यावलध र अन्द्तमा तेस्रो पिीय अनगुमनको व्यवस्था ह नछे । साथै,यस योजनाका सचूकहरुमा आधाररत रही वालषतक योजना समीिा गन े

पद्धलतको पािना गररनेछ । मद्यावधी र अलन्द्तम मलू्यांकन योजना कुन लदशामा गइरहकेोछ र सलह लदशा लदन के गनत आवश्यक छ भन्द्ने सझुाव 

लदनेछ । लवलभन्द्न तह तथा समयमा गररने अनगुमन तथा मलू्याङ्कन र सो को अपेलित उपिधधी दहेायअनसुार ह नछेः 
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६.३.२ अनुगिनको लविी 

यस योजनािाई लनम्नानसुार अनगुमन तथा मलू्यांकन लनम्मनसुरको तहगत लवलधबाट गररनछेः  
(क) नगर अनगुमन सलमलतः नगरपालिकाममा सलिय लजलवस अनगुमन सलमलतिे वालषतक योजनाको िालग पषृ्ठपोषण गने हतेिेु वालषतक 

अनगुमन गनेछ ।  
(ख) संयिु वह सरोकारवािा अनगुमन सलमलतःसंयिु वह सरोकारवािा अनगुमन सलमलत बनाउने र उि सलमलतिे वालषतक रुपमा अनगुमन 

गनेछ । 
(ग) वालषतक समीिा नलतजामा आधाररत :  नलतजामा आधाररत वालषतक समीिा पालिकाको योजना शाखािे गरी नलतजामा आधाररत 

सारांश (outcome monitoring summsry) तयार गरी अनगुमन गनेछ ।  
(र्) मध्यावलध मलू्यांकनः योजनामा लनधातररत िक्ष्य,उद्दशे्य,सचूक र नीलतहरुका आधारमा योजना कायातन्द्वयनको मध्यावलध मलू्यांकन 

ह नेछ । यस मलू्यांकन टोिीमा योजना सम्बन्द्धी दखि भएका र अनभुवी पेशालवदक्ो समहू संिग्न ह नेछन ्। मध्यावलध मलू्यांकन 

टोिीमा रहन ेअन्द्य सदस्यहरु र यसको कायतलवलध पालिकाको नगरपालिका सभािे लनधातरण गनेछ ।  
(ङ) अलन्द्तम मलू्यांकनः यस दस्तावेजमा लनधातररत िक्ष्य,उद्दशे्य,सचूक र नीलतहरुका आधारमा योजनाको समयावलध सम्पन्द्न भएपलछ 

अथातत ्योजना सम्बन्द्धी दखि भएका र अनभुवी पेशालवदक्ो समहू संिग्न ह नेछन ्। अलन्द्तम मलू्यांकन टोिीमा रहनअेन्द्य सदस्यहरु 

र यसको कायतलवलध नगर शभािे लनधातरण गनेछ । अलन्द्तम मलू्यांकनको प्रलतवेदन सावतजलनक गररनेछ । 

 
६.३.३ अनुगिनको तह 

यस नगरपालिकाको खासस्व योजना कायातन्द्वयन तथा अनगुमनका पद्दलत नअुसर अनगुमनको तह यसप्रकार ह नछे;  
 समदुाय स्तर: समदुाय आफै, संर्/संस्थाहरु जस्तै लवद्यािय, स्वास्र्थय संस्थाहरु 
 वडा स्तर : वडा स्तरीय खानपेानी, तथा स्वच्छता समन्द्वय सलमती  
 नगरपालिका स्तर: नगरपालिका स्तरी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्द्वय सलमलत 

 

t]>f] kIfåf/f % aif{ k5L 

gtLhfdfkg 

 aflif{s ?kdfglthfdfkg 

 jflif{s of]hgfnfO{ k[[[i7kf]if0f 
jflif{s 

t]>f] kIfsf] ;xlhs/0fdf ;xeflutfd"ns 

?kdf-t]>f] jif{df_ 

tx÷lgsfo ;dofjlw kl/0ffd 

dWofjlw

d"NofÍg 

clGtdd"

NofÍg 
gtLhfd'NofÍg 

ljifout ;ldlt, cg'udgtyf 

;'k/Lj]If0f ;ldlt / ;+o'Qm cg'udg 

;ldlt 

k6s] / 

lgoldt 

;+alGwtsfof{no tyfljifout 

;ldlt 

 k|ultsf] k|jfxdfkgx'g] /  

 kfngf cg'udg 
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६.३.४ सचूक 

यस नगरपालिकाको खानेपानी,सरसफाइ र स्वच्छता योजनाकोउद्दशे्य अनसुार सरुलितखानपेानीकोपह ुँचर आयोजनाहरुको लदगोपनातथा सरुिा; 

पणूत  प्रवतद्धन; संस्थागत (लवद्यािय तथा स्वास्र्थय संस्था) खानपेानीतथा स्वच्छता प्रवतद्धन; जिवाय ु पररवततनको असरमा न्द्यनूीकरण तथा 

खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा; र संस्थागत तथा िमता लवकासगरर पाुँचिते्रको सचूकहरु लनधातरण गररएको छ। यी यस्ता सचुकहरु लवकास गदात 

खानपेानी र स्वच्छता िेत्रको मौजदुा आधार रेखा, खानेपानी र स्वच्छता सम्बन्द्धी नीलत, लनयम, मागतदशतन र सम्बलन्द्धत योजनाको उदशे्य  र 

कायतपद्धलत िगायतका संरचनािाई ध्यान लदइएको । 

 
६.३.५ नलतजािूिक अनुगिन खाका 

लवषयगत िते्रअनसुारका कायतिमको अनगुमन सम्बलन्द्धत कायातन्द्वयन गन े लनकाय तथा लवषयगत सलमलत,संयिु अनगुमन सलमलतिे पटके र 

आवलधक (चौमालसक,अधतवालषतक र वालषतक) अनगुमन गरी नगरपालिकाको कायातियमा प्रलतवेदन पशे गने छन ् । सहभालगतामिूक रुपमा 

वालषतक समीिा कायतिम र तेश्रो पिद्वारा समते कायतिमको गणुस्तरीयता,िागत प्रभावकाररता र नलतजाको मापन गररनेछ । योजनाको तेश्रो 

पिद्वारा मध्यावलध तथा अलन्द्तम मलु्याङ्कन गरी नलतजा सावतजलनक गररनेछ । लवषयगत िेत्रको कायतिमको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन गन े

लजम्मेवारी नगरलस्थत लवषयगत सलमलतको ह नछे । साथै नगर योजना,अनगुमन तथा लवशे्लषण प्रणािी संचािन लनदलेशकामा उल्िेलखत 

अनगुमनका सचूक र अनगुमन योजना समते उपयोग गररनेछ । लवषयगत िेत्र अनसुारको लवस्ततृ अनगुमन तथा मलू्याङ्कन योजनाको खाुँका 

दहेाय अनसुार छ । 

 
 सचूक (मापन गने लवषय) अनगुमनका लवषयहरु ( 

के मापन गने?) 
अनगुमनका 

साधन 
अनगुमनको 

समय 
अनगुमन गने 

लजम्मेवारी ि.स लवषयगत के्षत्र लववरर् इकाई आिाररेखा  िक्ष्य 

      नक्साङ्कन/ 

अध्ययन/ गणना 

/ अध्ययन तथा 

सवेिण/ 

अविोकन/  
नमनूा सवेिण / 
सहभालगतामिूक 

अनगुमन/  
नागररक 

अनगुमन 

मध्यावलध/  
अलन्द्तम / 
वालषतक/  
चौमालसक 

अनगुमन 

तथा 

सपुररवेिण 

सलमलत/  
लवषयगत 

सलमलत /  
संयिु 

अनगुमन 

सलमलत / 
तेश्रो पि 

         

 
६.४ लनरकषय तथा िावी कायायदेश 

सम्बलन्द्धत स्थानीय तहका सबै जनप्रलतलनलध, कायतपालिका, कायतकारी, प्रालवलधकहरु, कायतदि सलहत संभव भएसम्म संर्ीय र प्रदशेस्तरीय 

सम्बलन्द्धत मन्द्त्रािय/लवभाग/ कायातियका प्रलतलनलधहरु र सो स्थानीय तहमा कायतरत खासस्व िेत्रका सरोकारवािा संस्थाका प्रलतलनलधहरु 

सलहत उपलस्थलतमा एक लदनेमस्यौदा खासस्व योजनाको प्रस्तुती गोष्ठीको आयोजना गरर सो मस्यौदा खासस्व योजना प्रस्तुत गररन ेछ ।सो 

गोष्ठीमा खासस्व योजनामा बुुँदागत छिफि गररन ेछ र सो मा उपलस्थत सहभागीहरुको सझुाव,पषृ्ठपोषण र क्ष्िउगत प्राप्त गरी मस्यौदा योजनामा 

समावेश गरर तयार पाररएकोयोयोजना तयार पाररएको छ। यस मा वाडत स्तरमा प्राप्त अल्पकालिन,मध्यकालिन,दीर्तकालिन आयोजनाहरुिाई 

प्राथमीकीकरण गरर आयोजनामा समावेश गरर यस योजनाका कायतिम तजुतमा गररएको छ । यसरर तयार पाररएको यो योजना दस्तावेज पनु: 

पालिका स्तरीय गोष्ठीबाट प्राप्त सझुाव,पषृ्ठपोषण र आयोजनाहरुको प्राथमीकीकरणको आधारमा यस पालिकाको पलहिो खासस्व योजना तयार 

गररएको हो । यसिाई  यस नगरको कायतपालिकामा छिफि गरर पाररत गररन े छ र कायतन्द्वयनको कायतलवलध लनमातण र स्वीकृलत गरर र 

कायातन्द्वयनका िालग जारी गररन े छ।स्वास्र्थय, सरसफाइतथा स्वच्छता योजनको लनमातण पिात तत्काि अलनवायत रुपमा कायातन्द्वयनमा 

ल्याइएको ह नछे । प्रस्तुत दस्तावेजिाई यस पालिकाको एलककृत योजना सलमलत र सभादमा समेत पेश गरी अनमुोदन गररन ेछ । यो दस्तावेज 
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कायातन्द्वयनको मखू्य लजम्मेवार लनकाय यो रास्कोट नगरपालिका स्वयं ह न ेह दा सो िे लनलदतष्ट गरेका दीर्तकालिन सोच,िक्ष्य र उद्दशे्यहरु हालसि 

गनतका लनलमत्त सरकारी, दात ृलनकाय, लवकासे संर्-संस्था संगको समन्द्वय, सञ्जािीकरण र सहकायतिाई महत्वपणुत स्थान लदइनेछ । हरेक वषत 

यो योजनािे लनलदतष्ट गरेका िेत्रगत िक्ष्य तथा उद्दशे्य वालषतक योजना माफत त प्रलतलवलम्वत गरी कायातन्द्वयन गररएको ह नेछ । यो योजनाको 

कायातन्द्वयन सन्द्दभतमा दखेापन ेसम्भालवत समस्या तथा लववादहरु आपसी छिफि तथा समझदारीबाट टंुगो िगाइएको ह नेछ ।  

 
अनुसचुीहरु 

अनुसचूी१: तथ्याङ्क प्रिालर्करर्तथा िस्यौदा योजनािालथ छिफि काययशािाका सहिागीहरुको उपलस्थलत तथा प्रलतविता 
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“ सरुलित खानेपानी सलित एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाइयूक्त नगरपालिका िाम्रो अलििारा” 

 

23 
 

 

अनुसलुच २: वडागत रुपिा खानेपानीको सेवाको स्तर लववरर् 

 

 

 

क्रि सयंया वडा न ं सुरलक्षत व्यवलस्थत सेवा आिारिूत सेवा सीलित सेवा सेवा छैन जम्िा 

1 1 0 18 0 0 18 

2 2 0 34 0 0 34 

3 3 0 15 1 0 16 

4 4 2 19 1 1 23 

5 5 0 24 1 5 30 

6 6 0 25 2 0 27 

7 7 1 14 0 0 15 

8 8 0 20 13 6 39 

9 9 0 18 2 0 20 

जम्िा 

 

3 187 20 12 222 
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अनुसलुच ३: िौजुदा खानेपानी आयोजनाको लववरर् 

l;=g+= vfg]kfgL of]hgfsf] gfd j8f+= 
k|0ff{nLsf] 

lsl;d 

>f]tsf] 

k|sf/ 

nfefGjLt 

e/w'/Lx? 

;DkGg 

aif{  

lgdf{0f 

;xofuL 

lgsfox? 

d'xfg 

;+Vof 

6\of+sL 

;+Vof 

;fj{hlgs 

wf/f 

gLlh 

wf/f 

;+:yfut 

wf/f 

1. 
u'jfn]sf]6 t';f/] 

vf]nfvfg]kfgL of]hgf 1 
u|fle6L 

kfO{k d'xfg 145 2053 DWSS 1 1 7 0 0 

2. 
t';f/ vf]nf 8'+u|Lsf]6 

vfg]kfgL of]hgf 1 ,,   ,, vf]nf 80 2075 VDC 1 1 4 0 0 

3. 
t';f/ vf]nftfdfsf]6 

vfg]kfgL of]hgf 1 ,,   ,, vf]nf 20 2072 DWSS 1 1 1 0 0 

4. 
u'jfn]sf]6 e§]u8f vfg]kfgL 

of]hgf 1 ,,   ,, d'xfg 25 2074 
No 
Data 1   1 0 0 

5. 
t';f/ vf]nf 6gsk'/ 

vfg]kfgL of]hgf 1 ,,   ,, d'xfg 43 2074 DWSS 1   2 0 0 

6. 
uu]vf]nfyfkf sf+8f 

vfg]kfgL of]hgf 1 ,,   ,, vf]nf 15 2075 DWSS 1   1 0 0 

7. 
ah]8fvf]nfvfg]kfgL of]hgf 

1 ,,   ,, d'xfg 50 2050 DWSS 

 
1 1 8 0 0 

8. 
auf}/f Gof}kfg]af8f 

vfg]kfgL of]hgf 1 ,,   ,, d'xfg 40 2068 DWSS 1 1 1 0 0 
9. d'u|fxfvfg]kfgL of]hgf 2 ,,   ,, d'xfg 50 2074 DWSS 1   1 0 0 
10. s}nf;yfgvfg]kfgL of]hgf 2 ,,   ,, d'xfg 35 2074 DWSS 1 1 4 0 0 
11. e'jgyfgvfg]kfgL of]hgf 2 ,,   ,, d'xfg 98 2064 DWSS 1 1 8 0 0 
12. 96]d'nfvfg]kfgL of]hgf 2 ,,   ,, d'xfg 24 2072 VDC 1 1 3 0 0 

13. 
96]d'nf -nflnu'/fF;_ 

vfg]kfgL of]hgf 2 ,,   ,, d'xfg 9 2074 DWSS 1   1 0 0 
14. a'9L;Lg vfg]kfgL of]hgf 2 ,,   ,, d'xfg 28 2070 DWSS 1   2 0 0 

15. 
5la;]jf8f 6Ld'6f/ 

vfg]kfgL of]hgf 2 ,,   ,, d'xfg 12 2075 
No 
Data 1 1 1 0 0 

16. av]{ 8'+uf vfg]kfgL of]hgf 3 ,,   ,, d'xfg 12 2075 DWSS 1 1 1 0 0 
17. sfnLufpvfg]kfgL of]hgf 3 ,,   ,, d'xfg 20 2075 VDC 3 1 2 0 0 

18. g}sfnfvfg]kfgL of]hgf 3 ,,   ,, d'xfg 16 2063 
OTHER
S 1 1 1 0 0 

19. 
s'dfnjf8f ef6LaL8f 

vfg]kfgL of]hgf 3 ,,   ,, d'xfg 27 2075 VDC 1   2 0 0 

20. 
;fg]vf]nfvfg]kfgL of]hgf -

j;Gtk'/_ 4 ,,   ,, d'xfg 17 2039 VDC 1   2 0 0 

21. 
Od]n5]gL -rf6]vfnf_ 

vfg]kfgL of]hgf 4 ,,   ,, d'xfg 29 2073 VDC 1 1 7 2 0 
22. a};fkfgLvfg]kfgL of]hgf 4 ,,   ,, d'xfg 5 2053 VDC 1   1 0 0 

23. 
l;Dn] d'n -afx'gufpF_ 

vfg]kfgL of]hgf 4 ,,   ,, d'xfg 120 2050 DWSS 1 1 7 0 0 

24. 
w'tf rf]ofsfkfvf] vfg]kfgL 

of]hgf 4 ,,   ,, vf]nf 40 2072 DWSS 1 1 2 0 0 

25. 
aufg] vf]nfvfg]kfgL of]hgf 

-/fgfufp_ 5 ,,   ,, d'xfg 33 2070 VDC 1 1 6 3 0 

26. 
6S;f /fO8'+uf vfg]kfgL 

of]hgf 5 ,,   ,, d'xfg 7 2075 DWSS 1 1 2 2 0 

27. 
aufgf ;fpaf8f vfg]kfgL 

of]hgf 5 ,,   ,, d'xfg 15 2072 DWSS 1 1 1 0 0 

28. 
afxLn kf?6]af8f vfg]kfgL 

of]hgf 5 ,,   ,, vf]nf 88 2072 VDC 1 1 3 0 0 

29. 
ah]8L ldng6f]n vfg]kfgL 

of]hgf 6 ,,   ,, d'xfg 29 2063 
OTHER
S 1 1 3 0 0 
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30. 
e8fn] ;fd'bflosvfg]kfgL 

of]hgf 6 ,,   ,, d'xfg 28 2067 DWSS 1 1 6 0 0 

31. 
l;r'af8f a8fnf vfg]kfgL 

of]hgf 6 ,,   ,, d'xfg 208 2055 DWSS 1 2 6 82 1 
32. cf]v/?v vfg]kfgL of]hgf 7 ,,   ,, d'xfg 3 2071 DWSS 1   1 0 0 
33. kf/f vfg]kfgL of]hgf 7 ,,   ,, d'xfg 25 2075 DWSS 1 1 4 1 0 

34. 
u}/f:jfbf] d'nvfg]kfgL 

of]hgf 7 ,,   ,, d'xfg 12 2071 DWSS 1   3 0 0 
35. afn' vf]nfvfg]kfgL of]hgf 7 ,,   ,, d'xfg 74 2055 DWSS 1 4 3 52 0 
36. rf+v8f d'nvfg]kfgL of]hgf 7 ,,   ,, d'xfg 1 2076 VDC 1   0 1 0 

37. 
ag kg]/f d'nvfg]kfgL 

of]hgf 7 ,,   ,, d'xfg 20 2074 DWSS 1   1 0 0 

38. 
aufg]vf]nfd'n vfg]kfgL 

of]hgf 7 ,,   ,, d'xfg 43 2073 DWSS 1 1 8 0 0 

39. 
aufg]vf]nf vfg]kfgL of]hgf 

-* g+= j8f_ 8 ,,   ,, d'xfg 91 2072 DWSS 1 1 6 0 0 

40. 
3§d'n vfg]kfgL of]hgf -

afOtL_ 8 ,,   ,, d'xfg 6 2071 DWSS 1   2 0 0 

41. 
dfg]{rfvfkfgLvf]nfvfg]kfgL 

of]hgf 8 ,,   ,, d'xfg 37 2054 VDC 2 1 3 0 0 

42. 
r'jfsfgLvfg]kfgL of]hgf -

kf6]8Ln_ 8 ,,   ,, d'xfg 52 2050 DWSS 1 1 5 1 1 

43. 
dfhkg]/f l;dvfg]kfgL 

of]hgf 8 ,,   ,, d'xfg 138 2072 VDC 1 1 3 0 0 
44
. 

/ftf 9'+uf vfg]kfgL of]hgf 

8 ,,   ,, d'xfg 29 2071 DWSS 1 1 3 0 0 

45. 
kfgLvf]nfvfg]kfgL of]hgf -

afvf{sf]6_ 8 ,,   ,, d'xfg 100 2073 VDC 1   2 0 0 

46. ;'Sofdfnfvfg]kfgL of]hgf 8 ,,   ,, d'xfg 11 2075 
OTHER
S 1   1 1 0 

47. sf]6vf]nfvfg]kfgL of]hgf 9 ,,   ,, d'xfg 80 2075 DWSS 1 1 30 20 0 
48
. 

uf8vs{ vfg]kfgL of]hgf 

9 ,,   ,, d'xfg 16 2075 DWSS 1   4 0 0 

49. 
vf]N6] kf6\nfvfg]kfgL 

of]hgf 9 ,,   ,, d'xfg 81 2053 DWSS 1 1 8 0 0 
50. d08fs'/L vfg]kfgL of]hgf 9 ,,   ,, d'xfg 94 2050 DWSS 1 1 11 0 0 
51. ;f]8Lvf]nfvfg]kfgL of]hgf 9 ,,   ,, d'xfg 46 2068 DWSS 1 1 1 40 3 
  hDdf       2327     54 38 196 205 5 
 

अनुसचूी ४ िौजुदा खानेपानी प्रर्ािीहरुको लदगोपना ( Sustanability status) 

sf]8 g+ vfg]kfgL of]hgfsf] gfd j8f g+ k|fKtf+s -k|ltzt_ s}lkmot 

60503002 u'jfn]sf]6 t';f/] vf]nfvfg]kfgL of]hgf 1 70  sd hf]lvd 

60503004 t';f/ vf]nf 8'+u|Lsf]6 vfg]kfgL of]hgf 1 74  sd hf]lvd 

60503005 t';f/ vf]nftfdfsf]6 vfg]kfgL of]hgf 1 59  al9 hf]lvd 

60503006 u'jfn]sf]6 e§]u8f vfg]kfgL of]hgf 1 64  s]lx hf]lvd 

60503007 t';f/ vf]nf 6gsk'/ vfg]kfgL of]hgf 1 74  sd hf]lvd 

60503009 uu]vf]nfyfkf sf+8f vfg]kfgL of]hgf 1 64  s]lx hf]lvd 

60503011 ah]8fvf]nfvfg]kfgL of]hgf 1 76  sd hf]lvd 

60503013 auf}/f Gof}kfg]af8f vfg]kfgL of]hgf 1 74  sd hf]lvd 
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sf]8 g+ vfg]kfgL of]hgfsf] gfd j8f g+ k|fKtf+s -k|ltzt_ s}lkmot 

60503014 d'u|fxfvfg]kfgL of]hgf 2 70  sd hf]lvd 

60503015 s}nf;yfgvfg]kfgL of]hgf 2 70  sd hf]lvd 

60503020 e'jgyfgvfg]kfgL of]hgf 2 68  s]lx hf]lvd 

60503021 96]d'nfvfg]kfgL of]hgf 2 76  sd hf]lvd 

60503022 96]d'nf -nflnu'/fF;_ vfg]kfgL of]hgf 2 63  s]lx hf]lvd 

60503023 a'9L;Lg vfg]kfgL of]hgf 2 72  sd hf]lvd 

60503024 5la;]jf8f 6Ld'6f/ vfg]kfgL of]hgf 2 73  sd hf]lvd 

60503031 av]{ 8'+uf vfg]kfgL of]hgf 3 69  s]lx hf]lvd 

60503032 sfnLufpvfg]kfgL of]hgf 3 62.67  s]lx hf]lvd 

60503036 g}sfnfvfg]kfgL of]hgf 3 75  sd hf]lvd 

60503037 s'dfnjf8f ef6LaL8f vfg]kfgL of]hgf 3 62  s]lx hf]lvd 

60503039 ;fg]vf]nfvfg]kfgL of]hgf -j;Gtk'/_ 4 64  s]lx hf]lvd 

60503040 Od]n5]gL -rf6]vfnf_ vfg]kfgL of]hgf 4 56.41  al9 hf]lvd 

60503041 a};fkfgLvfg]kfgL of]hgf 4 60.5  s]lx hf]lvd 

60503042 l;Dn] d'n -afx'gufpF_ vfg]kfgL of]hgf 4 62  s]lx hf]lvd 

60503046 w'tf rf]ofsfkfvf] vfg]kfgL of]hgf 4 63  s]lx hf]lvd 

60503050 aufg] vf]nfvfg]kfgL of]hgf -/fgfufp_ 5 72  sd hf]lvd 

60503058 6S;f /fO8'+uf vfg]kfgL of]hgf 5 64   s]lx hf]lvd 

60503059 aufgf ;fpaf8f vfg]kfgL of]hgf 5 68   s]lx hf]lvd 

60503060 afxLn kf?6]af8f vfg]kfgL of]hgf 5 71  sd hf]lvd 

60503062 ah]8L ldng6f]n vfg]kfgL of]hgf 6 72  sd hf]lvd 

60503068 e8fn] ;fd'bflosvfg]kfgL of]hgf 6 63  s]lx hf]lvd 

60503069 l;r'af8f a8fnf vfg]kfgL of]hgf 6 55.09  al9 hf]lvd 

60503070 cf]v/?v vfg]kfgL of]hgf 7 69  s]lx hf]lvd 

60503072 kf/f vfg]kfgL of]hgf 7 64  s]lx hf]lvd 

60503073 u}/f:jfbf] d'nvfg]kfgL of]hgf 7 70  sd hf]lvd 

60503074 afn' vf]nfvfg]kfgL of]hgf 7 72  sd hf]lvd 

60503075 rf+v8f d'nvfg]kfgL of]hgf 7 64  s]lx hf]lvd 

60503077 ag kg]/f d'nvfg]kfgL of]hgf 7 71  sd hf]lvd 

60503078 aufg] vf]nfd'nvfg]kfgL of]hgf 7 50.3  al9 hf]lvd 

60503079 aufg] vf]nfvfg]kfgL of]hgf -* g+= j8f_ 8 64  s]lx hf]lvd 

60503081 3§d'n vfg]kfgL of]hgf -afOtL_ 8 62  s]lx hf]lvd 

60503082 dfg]{rfvfkfgLvf]nfvfg]kfgL of]hgf 8 62  s]lx hf]lvd 

60503083 r'jfsfgLvfg]kfgL of]hgf -kf6]8Ln_ 8 62  s]lx hf]lvd 

60503084 dfhkg]/f l;dvfg]kfgL of]hgf 8 62  s]lx hf]lvd 
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sf]8 g+ vfg]kfgL of]hgfsf] gfd j8f g+ k|fKtf+s -k|ltzt_ s}lkmot 

60503086 /ftf 9'+uf vfg]kfgL of]hgf 8 62  s]lx hf]lvd 

60503087 kfgLvf]nfvfg]kfgL of]hgf -afvf{sf]6_ 8 64  s]lx hf]lvd 

60503089 ;'Sofdfnfvfg]kfgL of]hgf 8 57  al9 hf]lvd 

60503094 sf]6vf]nfvfg]kfgL of]hgf 9 67.55  s]lx hf]lvd 

60503095 uf8vs{ vfg]kfgL of]hgf 9 68  s]lx hf]lvd 

60503100 vf]N6] kf6\nfvfg]kfgL of]hgf 9 69  s]lx hf]lvd 

60503101 d08fs'/L vfg]kfgL of]hgf 9 70  sd hf]lvd 

60503104 ;f]8Lvf]nfvfg]kfgL of]hgf 9 79 sd hf]lvd 

 

अनुसलुच ४: लवद्यािय खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बलन्ि सचूकगत लववरर् 

qm=;+  

cfwf/x?  

;'rsx?  

Ps tf/f  b'O{ tf/f  ltgtf/f  

1  kfgL 
!=!=lkpg, xftw'g / ;/;kmfO 

ug{sf nflukfgLsf] pknAwtf 

!=@=ljBfnodflkpgsfnflu z'4Ls/0f 

ul/Psf] kfgLsf] Joj:yf 

!=#=lkpg / ;/;kmfOsfnflu ;'/lIft / 

kof{KtkfgLsf] pknAwtf -k|ltJolSt b}lgs !@ 

ln=_   

2  zf}rfno 

@=!=5fqf tyf 5fqx¿sf 

nflur's'n 

;lxtsfcnucnuzf}rfnoePsf]  

@=@=afn, n}ª\lus , ckfª\utf / 

jftfj/0f d}qLo'l/gn / kfgL 

;lxtsf] wf/f ePsf] zf}rfnosf] 

Joj:yf 

@=#=;'/lIft :yfgdfafn, n}ª\lus, ckfª\utf / 

jftfj/0f d}qL !M$) z}rfno / ljBfly{sf] 

cg'kftdf ;'ljwf ;lxtlb;f, lk;fasf] 

;'/lIftlgsf; tyfJoj:yf ul/Psf]   

3  Afftfj/l0fo 

;/;kmfO{  

#=!=7f]; kmf]x/nfO{ 8:6lagdf 

;ª\sng u/L ;do ;dodfla;h{g 

ug]{ ul/Psf]   

#=@=7f]; kmf]x/x¿nfO{ l;;f 

jfwft'hGo, gs'lxg / s'lxg] u/L 

cnucnu 8:6lagdf ;ª\sng u/L 

slDtdfxKtfdf Ps k6s la;h{g 

ug]{ ul/Psf]   

#=#=;fduLx¿sf] k|of]u 36fpg], k'gMk|of]u ug]{ 

/ k'gMrs|0fsf] k4lt nfu' u/L kmf]xf]/sf] 

Joj:yfkg ul/Psf]   

4  ;kmf / 

xl/ofnLaftfj/0f  

$=!=ljBfno ;]jfIf]q v'nflb;fd'St 

3f]if0ff ePsf]   

$=@=ljBfno kl/;/leqk"mnx¿ 

/f]kLauF}rfsf] Joj:yfePsf]   

$=#ljBfnoleqsf] pko'StvfnLhldgdf 

j[If/f]k0f / s/];faf/Lsf] ljsf; ul/Psf]   

5  :jR5tf ;'ljwf 
%=!=kfgL / ;fa'g ;lxtsf] xftw'g] 

;'ljwfePsf]   

%=@=;d"xdf ;fa'gkfgLn] xftw'g] 

:yfoL ;'ljwf ;lxt ;fa'g / kfgLsf] 

lgoldtJoj:yfePsf]   

%=#=;d"xdf ;fa'gkfgLn] xftw'g] :yfoL 

;'ljwf -$) ljBfyL{ a/fa/ Ps wf/f_ df 

;a}sf] ;xhkx'FreO{ gfnLjf ;f]slk6 jf 

s/];faf/LdfkfgLsf] lgsf;sf] Joj:yf 

ul/Psf]   

6  :jR5tf lzIff 

^=!=;a} sIffdf :jR5tf 

lzIffcWoog, cWofkgx'g] u/]sf] / 

kfFrsIffeGbfdflydlxgfjf/L 

:jR5tf Joj:yfkg k7g kf7g 

ug]{ ul/Psf]   

^=@=ljBfyL{x¿sf] 

Jofjxfl/s÷hLjgpkof]uL :jR5tf 

lzIffdf ;lj|mo ;xeflutfx'g] u/]sf]   

^=#=:jf:Yo tyf jftfj/0f ljifodf 

ljBfyL{x¿sf] JolStut ;/;kmfO /  

:jR5tf Jojxf/ sf cfwf/df cª\s lbg] 

k4ltsf] cjnDag ul/Psf]   
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qm=;+  

cfwf/x?  

;'rsx?  

Ps tf/f  b'O{ tf/f  ltgtf/f  

7  

Dflxgfjf/L 

:jR5tf 

Aoj:yfkg 

;'ljwf 

&=!=;]lg6/L Kof8 Joj:yfkgsf 

nflu 5fqf zf}rfnox¿df 9sg  

;lxtsf] 8:6lag /flvPsf]   

&=@=cfsl:dscj:yfsf nflu ;xh 

;]gL6/L Kof8sf] Joj:yf / k|of]u 

ul/Psf Kof8x¿sf] ;'/lIftl a;h{g 

ug{ 5fqf zf}rfnodf OG;Lg]6/ 

;'lawfePsf]   

&=#=5fqfx¿n] k'gk|of]u ug]{ ;]lg6/L Kof8 

tof/ ug]{ l;kl;sL 

Jojxf/df NofPsf / dlxgfjf/L :jR5tf 

;'ljwfx¿ ;~rfngdf /x]sf   

8  ;+:yfutAoj:yf 

/ lbuf]kgf 

*=!=afnSna / ljBfno vfg]kfgL, 

;/;kmfOtyf :jR5tf  

;dGjo ;ldlt u7g ePsf]   

*=@=ljBfno ;'wf/ 

of]hgfdfvfg]kfgL, ;/;kmfOtyf 

:jR5tf of]hgf ;dfj]z ePsf]   

*=#=dd{t ;Def/ sf]ifsf] Joj:yf, cfjZos 

l;k / hu]8f cf}hf/x¿sf] Joj:yf ePsf] / 

lgoldt ¿kdf tflnsfcg';f/ zf}rfnosf] 

;/;kmfO ug]{ ul/Psf]   

9  ljkb hf]lvd 

Joj:yfkg 

(=!=lzIfstyfafnaflnsfx¿nfO{ 

ljkt hf]lvdGo"gLs/0f  

;DaGwdf Ifdtf ljsf; ul/Psf]   

(=@=vfg]kfgL, ;/;kmfOtyf :jR5tf 

;d]tsf] ljktk"j{ tof/L / k|ltsfo{ 

of]hgftof/ ul/Psf] / 

hf]lvdgS;fª\sg tof/ u/L ;a}n] 

b]Vg] :yfgdf 6fFluPsf]   

(=#=vfg]kfgL tyf ;/;kmfOsf ;+/rgfx¿ 

g]kfn ;/sf/sf] :jLs[t dfkb08 cg';f/ 

lgdf{0f ePsf]   

10  cg'udg tyf 

hjfkmb]lxtf 

!)=!=vfg]kfgL, ;/;kmfOtyf 

:jR5tf / dlxgfjf/L :jR5tfsf 

nflu ;Dks{ lzIfs -dlxnfnfO{ 

kfyldstf_ sf] Joj:yf ul/Psf]   

!)=@=vfg]kfgL, ;/;kmfOtyf 

:jR5tf / dlxgfjf/L :jR5tf 

;Dks{ lzIfssf] lgu/fgLdf b}lgs 

¿kdf zf}rfnosf] ;kmfO / 

;fa'gkfgLn] xftw'g] ul/Psf]   

!)=#=vfg]kfgL, ;/;kmfOtyf :jR5tf / 

dlxgfjf/L :jR5tf ;Dks{ lzIfssf] 

;xhLs/0fdf vfg]kfgL, ;/;kmfOtyf :jR5tf 

sg{/ sf] :yfkgf ul/Psf]   

 

अनुसचुी ५ : लवद्याियगत खानेपानी तथा सरसफाइ लववरर् 

शस.न.ं ववद्यालयको परुा नाम 
ववद्यालयको 
हकशसम 

वबद्यालयलको तह छात्र छात्रा परुुष 
शिक्षक 

महहला 
शिक्षक 

 िौचालय 
भएका 
ववद्यालय 

वबद्यालयमा 
शनयशमत 

खानेपानीको 
उपलब्धता 
भएको 

१ 

श्री जनज्याेेती बाल 
वबकाि केन्र 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

बाल शिक्षा, 9 19 0 1 छैन छैन 

२ 

श्री काला शसल्ला मा वव 
सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८),हदतीय 
तह/मावव तह (८ 
देक्षख १२), 

248 310 9 3 छ छ 

३ 

श्री काशलका अेाधारभूत 
ववद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

112 127 5 4 छ छ 

४ 

श्री वपगंला देवी 
अेाधारभूत वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

0 0 0 0 छ छ 

५ 
धरपरुा बाल वबकाि केन्र 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

बाल शिक्षा, 30 20 0 1 छैन छैन 

६ 

श्री कणामली बाल ग्रहृ 
संस्र्थागत 
(शनक्षज) 

बाल 
शिक्षा,आधारभूत 
तह (१ देक्षख ८), 

125 70 5 6 छ छ 

७ श्री शसममस्टा अेाधारभुत सामुदाशयक आधारभूत तह (१ 30 40 3 3 छ छैन 



“ सरुलित खानेपानी सलित एक घर एक धारा, पूर्ण सरसफाइयूक्त नगरपालिका िाम्रो अलििारा” 

 

29 
 

ववधालय वबद्यालय देक्षख ८), 

८ 

श्री हहमनहद अेाधार भुत 
वबधालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

23 72 3 2 छ छ 

९ 

श्री िान्ती अेाधारभूत 
वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

44 52 2 1 छ छ 

१० 

श्री रमालमस्टाेे 
अेाधारभुत ववधालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

60 93 5 3 छ छैन 

११ 

श्री बहडमाशलका मा. वव. सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८),हदतीय 
तह/मावव तह (८ 
देक्षख १२), 

290 432 25 2 छ छ 

१२ 

श्री सरस्वती अेाधारभूत 
वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

बाल 
शिक्षा,आधारभूत 
तह (१ देक्षख ८), 

0 0 3 3 छ छ 

१३ 

श्री ववजयपरु अेाधारभुत  

ववधालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

59 61 6 3 छ छैन 

१४ 

श्री अेाेैसा अेाधारभूत 
वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

बाल शिक्षा, 9 26 2 0 छ छ 

१५ 

श्री मंगला देवी 
अेाधारभूत वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

51 67 7 0 छ छ 

१६ 

श्री बहडमाशलका  अन्त्रगत 

चशलरहेको 18 महहने बाशल 
क्षेबज्ञान Tecs 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

हदतीय तह/मावव 
तह (८ देक्षख १२), 

7 33 5 0 छ छ 

१७ 

श्री जनज्याेेती 
अेाधारभूत वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

47 44 2 3 
 

छ 

१८ 

श्री नम प्रभात बाेेहडङ 
स्कुल 

संस्र्थागत 
(शनक्षज) 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

82 78 8 3 छ छ 

१९ 

श्री नवज्याेेती बाल 
वबकाि केन्र 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

बाल शिक्षा, 22 26 2 0 छ छ 

२० 

श्री दशुिल्ला अेाधारभुत 
ववधालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

बाल शिक्षा, 21 20 2 2 छ छ 

२१ 

श्री पद्मावती इंग्लीस 
बाेेडीङ्ग वबद्यालय 

संस्र्थागत 
(शनक्षज) 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

90 16 4 3 छ छ 

२२ 

श्री जनज्याेेती बाल 
वबकाि केन्र 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

बाल शिक्षा, 17 13 0 1 छैन छ 

२३ 

श्री सुन्दर अेाधारभूत 
वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

149 167 7 3 छ छैन 

२४ 

श्री अन्नपणूम बडरूख 
अेाधारभुत ववधालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

45 56 2 2 छ छैन 

२५ 

श्री जनचेतना बाल वबकाि 
केन्र 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

बाल शिक्षा, 21 8 0 1 छैन छैन 

२६ 

श्री मात्रीभुमी एजकेुिनल 
एकेडेमी 

संस्र्थागत 
(शनक्षज) 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

100 78 5 4 छ छैन 

२७ 

श्री राइढंुगा अेाधारभूत 
वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

150 160 4 2 छ छ 

२८ 

श्री एकता अेाधारभूत 
वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

34 48 2 1 छ छ 
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२९ 

श्री माेेतीराम माध्याशमक 
वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८),हदतीय 
तह/मावव तह (८ 
देक्षख १२), 

215 245 3 10 छैन छैन 

३० 

श्री जन जाग्रतृी उच्च 
माध्यामीक वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८),हदतीय 
तह/मावव तह (८ 
देक्षख १२), 

360 487 0 0 छ छ 

३१ 

श्री वपपलकाेेट 
अेाधारभुत  ववधालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

100 140 3 2 छ छैन 

३२ 
न्य ुमाेेडेल ब्राइट एकेडेमी संस्र्थागत 

(शनक्षज) 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

0 0 2 1 छ छैन 

३३ 

श्री िम्भुनार्थ अेाधारभुत 
ववधालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

74 83 9 3 छ छैन 

३४ 

श्री ददेुशसल्ला अेाधारभुत 
ववधालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

25 35 3 1 छ छ 

३५ 

श्री लाशलगुराँस अेाधारभूत 
वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

40 50 2 1 छ छैन 

३६ 

श्री जन प्रकाि 
अेाधारभूत वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

42 45 2 1 छ छैन 

३७ 

श्री मशलक अेाधारभूत 
वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

192 195 5 3 छ छैन 

३८ 

श्री मान्च ुअेाधारभूत 
वबद्यालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

107 131 6 4 छ छ 

३९ 

श्री पचकाेेट अेाधारभुत 
ववधालय 

सामुदाशयक 
वबद्यालय 

आधारभूत तह (१ 
देक्षख ८), 

31 37 2 1 छ छैन 

 

अनुसचुी ६: स्वास्थ्य ससं्थाको खानेपानीको अवस्था 

स्वास्थ्य संस्थाको नाि 

लसपखानास्वास्थ्य 

चौकी 

आिारिुतस्वास्थ्य 

सेवा केन्द 

आिारिुतस्वास्थ्य 

संस्स्था,आर.लस.लप. 

बजार 

रास्कोट 

कम्युलनलट 

हलस्पटि 

आिारिुतस्वास्थ्य 

केन्द 

फुकोट स्वास्थ्य 

चौकी 

स्वास्र्थय ससं्थाको प्रकार हले्थ पोस्ट 

प्राइमरी हेल्थ केयर 

सने्द्टर हले्थ पोस्ट हलस्पटि 

प्राइमरी हेल्थ केयर 

सने्द्टर हले्थ पोस्ट 

वडा नं 2 4 5 5 6 9 
औसत लबरामी सखं्या (दलैनक) 20   40   40 20 

लनयलमत खानेपानी सवेा उपिधध भएको छैन छैन छैन छ छ छ 

२४ स ैर्ण्टा खानेपानीको उपिधधता       ह न्द्छ ह न्द्छ ह न्द्छ 

सरुलित श्रोतको खानेपानी सवेा उपिधध भएको छैन छैन छैन छ छैन छ 

लपउनका िालग शलुद्धकरण गररएको       सधं ैगररन्द्छ सधं ैगररन्द्छ सधं ैगररन्द्छ 

खानेपानीको गुणस्तर पररिण गररएको       गरेको छ गरेको छैन गरेको छैन 

अपांगता भएको व्यलिहरुिाई खानेपानीको 

सलुवधाभएको       छ छैन छ 

खानेपानी भण्डार सलुवधा भएको छैन छैन छैन छ छैन छ 

खानेपानी लनयलमत सवेा नभए बकैल्पीक श्रोतको 

पलहचानभएको       छ छैन छैन 
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अनुसचुी ७: स्वास्थ्य ससं्थाको शौचाियको सरसफाईको अवस्था 

 

लसपखानास्वास्थ्य 

चौकी 
आिारिुतस्वास्थ्य 

सेवा केन्द 

आिारिुतस्वास्थ्य 

संस्स्था,आर.लस.लप. 

बजार 

रास्कोट 

कम्युलनलट 

हलस्पटि 
आिारिुतस्वास्थ्य 

केन्द 
फुकोट 

स्वास्थ्य चौकी 
लसपखानास्वास्थ्य 

चौकी 

  

स्वास्र्थयसंस्थाको 

प्रकार हले्थपोस्ट 

प्राइमरीहले्थ केयर 

सेन्द्टर हले्थपोस्ट हलस्पटि 

प्राइमरीहले्थ 

केयर सेन्द्टर हले्थपोस्ट 

  वडा नं 2 4 5 5 6 9 

सुधाररएकोशौचािय 

  

छ छ छ छ छ छ छ 

जम्मा संख्या 1 1 3 3 1 3 
प्रयोगमारहकेो संख्या 

 
1 1 

 
1 

 

शौचािय छ भन े

  

  

  

मलहिाका िालग छुटै्ट छैन छैन छ छ छैन छ 

लबरामीकािालग छुटै्ट 

   
2 

 
1 

स्टाफका िालग छुटै्ट  

   
1 

 
1 

सबतसाधारणकािालग 

छुटै्ट शौचािय भएको 1 
 

3 
 

1 1 

शौचािय 

प्रयोगकतात 

मैत्रीभएको 

बािबालिका िालग छ छ छ छ छ छैन 

मलहिाकािालग छैन छैन छ छ छैन छ 

अपांगता भएको सक्दैनन सक्छन सक्छन सक्छन सक्दैनन सक्दैनन 

  

शौचाियमाह्यान्द्ड 

वालशंग स्टेशन 

भएको छैन छैन छैन छ छ छ 

 

अनुसचुी ८: स्वास्थ्य ससं्थाको फोहोर व्यवस्थापन 

स्वास्थ्य संस्थाको नाि 

स्वास्थ्य 

संस्थाको 

प्रकार 

व

डा 

नं 

ठोस फोहोरको सुरलक्षत सकंिन गनय 

बकेटहरुको िेवलिङ्गसलहत व्यवस्था 

गररएको 

ठोस फोहोरको सुरलक्षत 

लनियलिकरर् गनय 

गररएको 

ठोस फोहोरको सुरलक्षत 

रुपिा लवसजयन गनय 

गरेको 

पून: प्रयोग गनय लिल्ने औजारहरुको 

लनियलिकरर् तथाअटो क्िेलिंग गने 

गरेको 

लसपखानास्वास्र्थय 

चौकी हले्थ पोस्ट 2 छैन गररन्द्छ जैलवक प्रलिया बाट Autoclave with local process 

आधारभतु स्वास्र्थय 

सेवा केन्द्द 

प्राइमरी 

हले्थ केयर 

सेन्द्टर 4 छ गररन्द्छ 

गाढेर (Bury in 

special pit) Autoclave with local process 

आधारभतु स्वास्र्थय 

संस्स्था , आर.लस.लप. 

बजार हले्थ पोस्ट 5 छ गररन्द्छ 

गाढेर (Bury in 

special pit) 

Autoclave with prescribed 
equipment  Steam sterilization 
under pressure 

रास्कोट कम्युलनलट 

हलस्पटि हलस्पटि 5 छ गररन्द्छ 

गाढेर (Bury in 

special pit) 

Autoclave with prescribed 
equipment  Steam sterilization 
under pressure 

आधारभतुस्वास्र्थय 

केन्द्द 

प्राइमरी 

हले्थ केयर 

सेन्द्टर 6 छ गररन्द्छ 

गाढेर (Bury in 

special pit) Autoclave with local process 

फुकोट स्वास्र्थय चौकी हले्थ पोस्ट 9 छ गररन्द्छ 

गाढेर (Bury in 

special pit) Autoclave with local process 



 

 
 
 

 


