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दस्तावेज 
खााँडाचक्र नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना 
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खााँडाचक्र नगरपार्िका 

नगर कायिपार्िकाको कायाििय, कािीकोट 

कर्ाििी प्रदेश 

 

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

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

मनन गद,ै सबैको िालग स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सलुवधा उपिव्ध गने प्रमखु िक्ष्य यस नगरपालिकािे राखेको छ 

। लदगो लवकास िक्ष (िक्ष नं. ६) बमोलजम सन् २०३० लभत्रमा सबैको िालग खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सलुवधाको लदगो 

व्यवस्थापन सलुनलित गने कुरामा नगरपालिका प्रलतवद्धताका साथ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सलुवधाको लदगोपनािाई 

आधारभतू मानव अलधकारको रुपमा स्वीकार गद ैआएको छ । यसका िालग स्थानीय स्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

( खास्वस) योजना तजुुमा गरर योजनाबद्ध तवरिे अगाडी बढनु अपररहायु भएको हुदा यो योजना लनमाुण गररएको हो । खानेपानी 

सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका सेवाहरु लनरन्द्तर रुपमा प्राप्त भईरहने, भेदभावरलहत तथा आलथुक एवं लवलधक रुपिे सबैको सहज 

पहुाँचयोग्य हुनु अलनवायु भएको हुदा यस खााँडाचक्र नगरपालिकाको  खास्वस योजनािे समावेशी र सहभालगतात्मक प्रलक्रयाबाट 

क्षेत्रगत समदुायहरुको आधारभतू आवश्यकताहरुिाई योजनावद्ध रुपमा सम्बोधन गद ैजाने लवश्वास समेत लिएको छु । 

 

यसथुः खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको लदगो व्यवस्थापन प्रयोजनको िालग खााँडाचक्र नगरपालिकािे दीर्ुकािीन सोंच, 

उद्देश्य र रणनीलत तय गद ैस्थानीय साधन र स्रोतहरुको अलधकतम पररचािन गने गरी यो योजना िागु गररने छ । यो योजना 

लनमाुणमा आलथुक तथा प्रालवलधक सहयोग गने यलुनसेफ नेपाि र कायुक्रम साझेदार संस्था समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाि, 

सखुेत प्रती लवशेष धन्द्यवाद लदन चाहन्द्छु । त्यसै गरर यस कायुमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गने सम्पणुू संस्था, व्यलि र 

खााँडाचक्र न.पा.का कमुचारी, वडा प्रलतलनलध एवं नागररक समाजिाई धन्द्यवाद लदन चाहन्द्छु । साथै यस योजनािे लनलदषु्ट गरेका 

िक्ष्य तथा उपिलधधहरु हालसि गनु नगरपालिकामा कायुरत सम्पूणु सरकारी लनकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु, लवकास साझेदार 

संस्थाहरु तथा कमुचारीहरुबाट पणुू सहयोगको अपेक्षा राख्द ै यसको प्रभावकारी कायाुन्द्वयनमा नगरपालिकाको तफुबाट 

प्रलतवद्धता समेत व्यि गनु चाहन्द्छु । 

 

धन्द्यवाद !!! 

                जसी प्रसाद पाण्डे 

             नगर प्रिुख 

        खााँडाचक्र नगरपार्िका, कािीकोट 
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खााँडाचक्र नगरपार्िका 

नगर कायिपार्िकाको कायाििय, कािीकोट 

कर्ाििी प्रदेश 

 

खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रको लवकासको िालग स्थानीय तहिे आ-आफ्नो क्षेत्र लभत्र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको 

मौजदुा अबस्था लवशे्लषण गरी सन् २०३० सम्ममा लदगो लवकास िक्ष्य हालसि गने उदशे्यिे खासस्व क्षेत्रको आवलधक योजना 

तजुुमा गनुु पने सन्द्दभुमा यस खााँडाचक्र नगरपालिकाको स्थानीय भ–ूसान्द्दलभुक तथ्यगत तथ्याङ्कको आधारमा पालिकास्तरीय 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तजुुमा गरेको छ । नेपािको संलवधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कतुव्यको 

धारा ३५ को उपधारा ४ अनुसार प्रत्येक नागररकिाई खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुाँचको हक हुने व्यवस्था गरेको छ र खानेपानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाहरु समानतामा आधाररत लवभेदरलहत, सहभालगतामिूक, सचूनामिूक तथा उत्तरदालयत्वमिूक भए 

मात्र मानव अलधकारको ममु वमोलजम भएको मालनन्द्छ । 

 

यसै सन्द्दभुमा यस पालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको समग्र लवकासको िक्ष्य तथा उद्देश्य लनधाुरण गरी सो 

प्राप्त गनुका िालग आवश्यक नीलत, रणनीलत, प्राथलमकता पलहचान गरी यस क्षेत्रमा नगरपालिकाको मागुलचत्र तयार गनुका िालग 

यो योजना तजुुमा गने कायु गररएको हो । यस कायुमा नगरपालिकािाई लवलभन्द्न क्षेत्रबाट आलथुक, प्रालवलधक, परामशु तथा 

रायसझुाव प्राप्त भएको छ र जसको पररणामस्वरुप यो योजना तयार गनु नगरपालिका सफि भएको छ । आलथुक तथा प्रालवलधक 

सहयोग गरी यस कायुिाई सफि पानु योगदान गने यलुनसेफ नेपाि तथा कायुक्रम साझेदार संस्था समाज जागरण केन्द्र (स्याक) 

नेपाि, सखुेत प्रलत नगरपालिका पररवार हालदकु आभार प्रकट गदछु । यसैगरी लवलभन्द्न तहका छिफि कायुमा सहलजकरण गने 

परामशुदाता टोलि र तथ्यांक संकिन गनुुहुने गणकहरु प्रलत म धन्द्यवाद लदन चाहन्द्छु । यो योजना लनमाुणको क्रममा प्रारलम्भक 

प्रलतवेदन िेखन, पनुराविोकन, नपगु तथ्याङ्क संकिन तथा लवशे्लषण, नगर तथा वडास्तरीय छिफिमा सहभागी भई अलन्द्तम 

योजना प्रलतवेदन तयारीमा सहयोग गनुु हुने परामशुदाता श्री िलित जंग शाही र खााँडाचक्र नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ 

तथा स्वच्छता योजना सम्बन्द्धी अध्ययन तथा योजना लनमाुण कायुमा सहभागी भई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गनुु हुने सम्पणुु 

महानुभावहरूिाई धन्द्यवाद सलहत हालदकु आभार प्रकट गनु चाहान्द्छु । साथ,ै यस योजनािे खााँडाचक्र नगरपालिकाको खानेपानी, 

सरसफाइ र स्वच्छता सेवाक्षेत्रको समग्र लवकासमा सहयोग पुर् याउनुको साथै स्थानीय शासन व्यबस्थािाई थप जनमलुख, 

सेवामलुख, जनउत्तरदायी र पारदशी तुल्याई शसुासनको प्रत्याभलूत लदिाउन सहयोग गने छ र यस योजनािे लनलदषु्ट गरेका भावी 

कदमको सफि कायुन्द्वयनमा सरकारी लनकायहरु, गैरसरकारी संस्थाहरु तथा लवकास साझेदार संस्थाहरुबाट पणुू सहयोगको 

अपेक्षा राख्द ैयसको प्रभावकारी कायाुन्द्वयनमा नगरपालिकाको तफुबाट प्रलतवद्धता समेत व्यि गनु चाहन्द्छु । 

 

िन्यवाद !!! 

             र्िजया र्िष्ट 

             नगर उप-प्रिुख 

        खााँडाचक्र नगरपार्िका, कािीकोट
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नगर कायिपार्िकाको कायाििय, कािीकोट 

कर्ाििी प्रदेश 

 

नेपािको संलवधानिे आधारभतू स्तरको खानेपानी र सरसफाई सुलवधािाई नागररकको आधारभतू अलधकारको रुपमा प्रत्याभतू 

गरेको छ । हािका लदनमा स्वच्छ खानेपानीको उपिधधता र सरसफाइको दायरा फरालकिो भइ प्रलतष्ठा, स्वास्थ्य, लवकास लनमाुण, 

जनजीलवका, सामालजक सशलिकरण र समलृद्धको आधारस्तम्भको रुपमा लवस्ताररत भई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईिाई रालरिय 

लवकासको अलभन्द्न अंगको रुपमा लिन थालिएको छ । यस सदभुमा यस नगरपालिकामा खानेपानीका लवद्यमान श्रोतहरु, मौजदुा 

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बलन्द्ध संरचना सलुवधाहरुको िगत संकिन गरर अलभिेखीकरण गरर स्थानीय तह क्षेत्रलभत्रका सेवा 

वंचीत पहुाँच वालहरका समदुायमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सेवा प्रवाहको लनलितता सलहत अल्पकािीन र लदधुकािीन 

रणनैलतक योजना तयार पारर कायुक्रमहरु संचािन गनु वाञ्छनीय भएकािे यो पन्द्च वषीय खास्वस योजना लनमाुण भएको छ । 

लवशेष गरी यस नगरपालिकािे आफ्नो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको कायुयोजना तजुुमा गरर कायाुन्द्वयन गनु यो 

योजना तजुुमा गरेको हो । आगामी लदनहरुमा यस नगरपालिकाद्वारा संचािन हुने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता संग 

सम्बलन्द्धत हरेक लक्रयाकिाप सेवाग्राही मैत्री बनाउन यस दस्तावेजिे सर्ाउने अपेक्षा गरेको छु । यस नगरपालिका लभत्र सम्पन्द्न 

हुने खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका जनुसकैु प्रयास वा कायुक्रमकोमा लनलवुभेद, सशिीकरण, सहभालगता, जवाफदहेी 

र कानुनी प्रावधान जस्ता मानव अलधकार लनलदषु्ट सतु अविम्बन गरर सेवा प्रदान गनु यस दस्तावेजिे नगरपालिकािाई सहयोग 

गने  लवश्वास लिएको छु । 

 

यो कायु सम्पादनको िालग यस नगरपालिका क्षेत्र लभत्रको सरुलक्षत खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्थाको आधार रेखा 

तथ्याङ्क सलहतको मापदण्ड तयार पानु खानेपानी मन्द्त्राियबाट तयार भई उपिधध भएको NWASH APPS प्रयोग गरर तथ्यांक 

संकिन गररएको छ र यसै लसिलसिामा तथ्यांक संकिकको भलूमकामा रहनुभएका सम्पणुू गणकहरु प्रलत म धन्द्यवाद लदन चाहन्द्छु 

। साथै आलथुक तथा प्रालवलधक सहयोग गरी यस कायुिाई सफि पानु योगदान गने यलुनसेफ नेपाि तथा कायुक्रम साझेदार संस्था 

समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाि, सखुेत प्रलत नगरपालिका पररवार हालदुक आभार प्रकट गदछु । अन्द्त्यमा यो योजना 

दस्ताबेलजकरणमा सहकायु गने लवलभन्द्न कायाुियका सम्पणुू महानुभावहरु, तथ्यांक संकिकहरु प्रलत हालदुक आभार व्यिगदछुु 

र यस दस्तावेज अनुरुप आगामी लदनमा थाल्ने कायुक्रम तथा योजनाहरु कायुन्द्वयनमा सहकायु, समन्द्वय र सहयोग गनु नागररक 

समाज, समदुाय िगायत सबैमा सरोकारवािाहरुमा अलपि समेत गदछुु । 

 

िन्यवाद !!! 

                

             खड्क प्रसाद उपाध्याय  

              प्रिुख प्रशासकीय अर्िकृत  

        खााँडाचक्र नगरपार्िका, कािीकोट
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पररच्छेद १:   

खानेपानी, सरसफाइ  तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाको पररचय  

 

१.१ पृष्ठभूर्ि  

नेपािको संलवधानको भाग ३ को मौलिक हक र कतुव्यको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागररकिाई खानेपानी तथा 

सरसफाइमा पहुाँचको हक हुने व्यवस्था गररएको छ । नपेाि सरकारिे सबैिाई सरुलक्षत खानेपानी तथा सरसफाइको पहुाँचको 

लनलितता गन ुजनु सकैु समयमा, जो सकैुिाई र जहााँसकैु ठाउंमा प्राप्त हुने गरर पयाुप्त, सिुभ, सरुलक्षत, स्वीकायु र खचु बहन गन ु

सक्ने सामथ्यु योग्य खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सेवा प्रदान सधुार गने प्रमखु िक्ष्य राखेको छ । यो िक्ष्य प्राप्तीमा योगदान गनु 

नेपाि सरकारिे खासस्व क्षेत्रगत लवकास योजना पलन तयार गरेको छ । यसै अनुरुप स्थानीय तहहरुमा पलन आ–आफ्नो क्षेत्रमा 

स्थानीय स्तरको खास्वस योजना तजुुमा गरर योजनाबद्ध तवरिे अगाडी बढनु अपररहायु भएको छ । अत: स्थानीय सरकारहरुिे 

खानेपानी र सरसफाइको िक्ष्य प्रालप्त र लदगो व्यवस्थापनका िालग अलहिे सम्म गररएका प्रयत्नहरुमा अझ तीब्रता लदनुका साथै 

संरचनागत सदुृलढकरण तथा क्षमता अलभबलृद्द गनुु अपररहायु दलेखन्द्छ । यसै सन्द्दभुमा, संयिु रारि संर् द्वारा प्रलतपालदत लदगो लवकास 

िक्ष्य नं ६ को १ र २ मा सन् २०३० सम्ममा लवश्वका सम्पणुू जनतािाई स्वच्छ लदगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको उपिधधता 

सलुनलित गने उल्िेख गररएको छ र नपेाि सरकारिे पलन यो लदगो िक्ष्य कायाुन्द्वयनका िालग प्रलतवद्धता जनाएको छ । यसका 

िालग खानेपानी, सरसफाइ  तथा स्वच्छता क्षेत्रमा सबै नागररकको पहुाँच लनलितता गद ै लनलवुभेद, सशिीकरण, सहभालगता, 

जवाफदहेी र कानुनी प्रावधान जस्ता मानव अलधकारका लनलदषु्ट सतु अविम्बन गररनु स्थानीय तहको प्रमखु दालयत्व हो । खानेपानी 

तथा सरसफाइ सेवामा सबै नागररकको पहुाँच वलृद्धका िालग स्थानीय सरकारको संरचनागत सदुृलढकरण तथा क्षमता अलभबलृद्द गनुु 

अपररहायु छ । यस क्रममा स्थानीय लनकायहरुिाई स्थानीय सरकारका रुपमा संस्थागत गने लदशामा स्थानीय सरकार संचािन 
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सम्बन्द्धमा व्यवस्था गनु बनेको ऐन-२०७४ िे सबैभन्द्दा महत्वपणुू योगदान गरेको छ । यस ऐनिे हरेक स्थनीय लनकायिे क्षेत्रगत 

योजना तजुुमा गनुुपने र सोको आधारमा वालषुक योजना तथा बजेट तजुुमा गनुुपने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । योजनाबद्ध रुपमा सम्पणूु 

जनतामा सरुलक्षत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवधुन कृयाकिाप संचािनका िालग वतुमान खानेपानी तथा सरसफाइको 

अवस्था, सम्भालवत श्रोतहरु, सावुजलनक तथा संस्थागत खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था समदुायको स्वच्छता आलनबालन 

सम्वन्द्धमा सवेक्षण, अध्ययन छिफि गरी उपिधध तथ्यहरु र सचूनाहरुका आधारमा खानेपानी तथा ढि व्यवस्थापन लवभागको 

क्षेत्र लवकास योजना २०७४-२०८७ संग तादाम्यता लमिाएर खानेपानी, सरसफाइ तथा स्व्चछताका कायुक्रमको प्राथलमकीकरणर 

गरर बजेट समेत आंकिन गरी यस नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार गररएको छ । यस पालिकाको 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको समग्र लवकासको िक्ष्य तथा उद्देश्य लनधाुरण गरी सो प्राप्त गनुका िालग आवश्यक नीलत, 

रणनीलत, प्राथलमकता पलहचान तथा पररभालषत गरी यस क्षेत्रमा पालिका को मागुलचत्र तयार गनुका िालग खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता योजना तजुुमा गने कायु गररएको छ । 

 
अतः स्थानीय तहमा उपिधध नागररक संस्थाहरूको साझेदारीमा स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्र लवकासको 

लनरन्द्तरताको िालग प्रभावकारी रुपमा संस्थागत लक्रयाशीिता, स्तररय सेवा प्रवाह, नलतजामिूक सचेतना अलभबदृ्धी, व्यापक 

सामाजीकरण, सामूलहक सशलिकरण र स्व-अनुगमन सम्बलन्द्ध लक्रयाकिापहरुको लनयलमत कायाुन्द्वयन जरुरी रहकेो छ । यसै 

लसिलसिामा यस पालिकाको क्षेत्रगत अनुभव, स्थानीय तहका सरोकारवािाहरुको पषृ्ठपोषण, योजना तजुुमा कायुशािाको सझुाव, 

पालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको कायाुन्द्वयनको वतुमान अवस्था लवशे्लषण र लवज्ञहरुका राय सझुाव एवं 

नीलतगत आधारहरुिाई मध्यनजर गद ैयस पालिकाको प्रत्यक्ष सहजीकरण र समन्द्वयमा यो योजना तयार पाररएको छ ।  

 
१.२ और्चत्य 

खानेपानी, सरसफाइ  तथा स्वच्छता सेवािाई मनाव अलधकारको रूपमा दृलष्टगत गरी सदुृढ र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका 

सबै अंगिाई आ-आफ्नो कामका िालग सक्षम बनाउन ुआवश्यक पछु । पवूाुधार एवं सेवा सलुवधाको सहज उपिधधतामा कमी 

हुनुि े स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ  तथा स्वच्छता सेवाको वास्तलवक उपभोगको प्रत्याभलूत सेवाग्राहीिे गनु नसकेको 

अवस्था लवद्यमान  छ । यस पालिकाका सबै नागररकिे समावेशी, मयाुलदत र समतामिूक आधारमा वास्तलवक अथुमा लनवाुध 

रुपमा खानेपानी, सरसफाइ  तथा स्वच्छता सेवा उपभोग गनु सक्ने लस्थलत तयार गरर सेवाग्राही सेवा अलधकारका बाहक हुन भन्द्ने 

संस्कृलतको लवकास र कतुव्यका बाहकहरुमा वालञ्छत मात्रामा हुन नसक्नु एवं खानेपानी, सरसफाइ  तथा स्वच्छता सेवाका अन्द्य 

चनुौतीहरुको स्थालनय स्तरमा सम्बोधन गनु यो योजना तजुुमा र कायाुन्द्वयन अपररहायु दलेखएको छ । संयिु रारि संर्िे पलन 

खानेपानी तथा सरसफाइिाई मानवको आधारभतु अलधकारको रुपमा मान्द्यता लदई लदगो लवकास िक्ष्यका लवलवध पररसचूकहरु 

मध्ये सरसफाइिाई पलन एक महत्वपणुू पररसचूकको रुपमा समावेश गरेको छ ।  संयिु रारि संर् द्वारा प्रलतपालदत लदगो लवकास िक्ष्य 

नं ६ को १ र २ मा सन् २०३० सम्ममा लवश्वका सम्पणुू जनतािाई स्वच्छ लदगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको उपिधधता 

सलुनलित गने उल्िेख गररएको छ । नेपाि सरकारिे संयिु रारि संर्द्वारा प्रलतपालदत लदगो लवकास िक्ष्य कायाुन्द्वयनका िालग 

प्रलतवद्धता जनाई सकेको सन्द्दभुमा स्थानीय सरकारहरुिे लदगो र व्यवलस्थत खानेपानी तथा सरसफाइको सलुनलितताका िालग 

योजनाबद्ध तवरिे अगाडी बढनु अपररहायु भएको छ ।  खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा यस पालिकाको क्षमता, 

वास्तलवक अवस्था र भावी योजनाहरु तय गनुका िालग यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजनाको आवश्यकता 

महससु गरर लनमाुण गररएको हो । खानेपानी तथा सरसफाइ नागररकको नैसगीक अलधकारको रुपमा नेपािको संलवधानिे व्यवस्था 
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गरेको हुदा यस नगर क्षेत्रका जनतािाई सवुसिुभ, सरुलक्षत र लदगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बलन्द्ध सेवाको पहुाँचमा 

अलभवलृद्द गनुु पालिकाको कतुव्य तथा लजम्मेवारी हो । योजना लवना गररने हरेक स्थानीय लनकायको लवकासिे खानेपानी र 

सरसफाइको पहुाँचका क्षेत्रमा आशालतत सफिता नहुने हुदा स्थानीय भ–ूसान्द्दलभुक तथ्यगत तथ्याङ्क र वस्तुगत आधारमा 

समदुायसंगको छिफि र लस्वकायुतािाई समेत मध्य नजर गरी सेवाबाट बलन्द्चलतमा परेका समदुायहरुिाई प्राथलमकतामा राखेर 

योजना बनाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षेत्रमा लवकास गनु खासस्व योजना अलत आवश्यक दस्तावेज भएकोिे यो 

योजना लनमाुण र र कायाुन्द्वयन अपररहायु छ । 

 
१.३ खासस्व योजना तजुििा गनुिका उदे्दश्य 

यस खााँडाचक्र नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तजुुमा गनुुको मखु्य उद्देश्यहरू दहेाय बमोलजम रहकेा 

छन्ः 

१. यस पालिकाको खानेपानीका लवद्यमान श्रोतहरु र मौजदुा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बलन्द्ध संरचना सलुवधाहरुको 

िगत संकिन गरर अलभिेखीकरण गने । 

२. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासंग अन्द्तरसंबलन्द्धत लवषयवस्तुहरु स्वास्थ्य, लशक्षा र आय आजुनका अवसरहरु 

सलहत यसबाट प्राप्त गनु सलकने प्रलतफिहरुको पररचािन, प्राथालमकरण र प्रबद्धुनको योजना तयार गने । 

३. स्थानीय तहमा सेवाबाट वंचीत, पहुाँच वालहरका मदुायमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा प्रवाहको लनलितता 

सलहत अल्पकािीन र लदधुकािीन रणनैलतक योजना तयार पाने । 

४. स्थानीय तहको सरुलक्षत खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्थाको आधार रेखा तथ्याङ्क सलहतको मापदण्ड 

तयार गरर उपरोि सेवा लवस्तार लनलित समयावलधमा सतप्रलतसत परुा गनु प्रलतवद्धता सलहतको अवधारणा तयार पाने । 

५. खासस्व योजना संग अन्द्य लवषयगत योजनाहरुिाई एलककृत गनुको लनलम्त स्थानीय सरकारिाई सहलजकरण गने । 

 
१.४ दायरा र सियावर्ि  

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

सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्र लवकास योजना २०७४-२०८७ संग सामन्द्जस्यता हुने गरी पााँच वषु सम्मको हुनेछ । प्रत्येक योजनाको 

पााँच वषुको समय समालप्त संगै नयााँ योजमामा प्रवेश गदाु यस पालिकाको खासस्व योजना अद्यावलधक र पनुराविोकन गररने छ ।  

स्थानीय तहमा यस योजनािे खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका लक्रयाकिापिाई व्यवहारमा प्रभावकारी कायाुन्द्वयन र प्रबद्धुन 

गन ेदलष्टिे तपलसिमा उल्िेलखत तीन चरणका लवकास प्रयासको माध्यमबाट स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको 

योजना कायाुन्द्वयनका सामालजक उपिलधधहरु तय गरेको छ : 

१. आिारभूत तह: सेवा प्रदायक संस्था/लनकायहरुिे खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता लवकासका प्रयास माफुत 

सेवाग्राहीिाई प्रत्यक्ष सेवा र सहयोग परु् याई तत्काि आवश्यकता परुा हुने लक्रयाकिाप संचािनको मापदण्ड तय गरेको 

छ । 

२. िध्यि तह: स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक संस्था/लनकायहरुिे ज्ञान, लसप, चेतनाको माध्यमबाट क्षमता र 

सशलिकरणको लवकासका प्रयासबाट खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका सेवाग्राहीको वतुमान अवस्थामा सधुार 

ल्याउिे लक्रयाकिाप संचािनको मापदण्ड तय गरेको छ । 
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३. र्वकर्सत चरर्: स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक संस्था/लनकायहरुिे सेवाग्राहीको खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छताको आधारभतु आवश्यकता  सलूनलितताको िालग पहुाँच लवलहन समदुायको पक्षमा नीलत तथा संरचनागत 

व्यवस्थामा सधुार ल्याउन आवश्यक लक्रयाकिापको संचािनको मापदण्ड तय गरेको छ । 

 
१.५ र्सर्ितता/ र्सिा  

साधन, श्रोत, समय, िागत, सचूना िगायत अन्द्य लवषय वस्तुहरुको लसलमतताका कारण योजना तजुुमा प्रलक्रया केही लनलित सीमा 

लभत्र बााँलधएको हुन्द्छ, यो खासस्व योजना लनमाुण कायु  नेपाि सरकार, खानेपानी तथा ढि व्यवस्थापन लवभाग द्वारा प्रस्तालवत 

ढााँचा अनुसार तयार गररएको NWASH Apps वाट प्राप्त हुन सक्ने तथ्याङ्किाई नै यो योजना लनमाुण प्रलक्रयाको मखु्य लसमाक्षेत्र 

मालनएको छ । यस पािीकाको खासस्व अवस्थाको मौजदुा लस्थलतको आधार रेखा तयार पानकुो िालग NWASH Apps को 

प्रयोग गररएको हो र यस Apps मा समावेस गररएका बाह्र NWASH/MIS Based Apps मा समाबेस गररएका प्रश्नहरुको 

माध्यमबाट तथ्याङ्कहरु संकिन गररएको हो । यस Apps अन्द्तगुत तथ्याङ्क तथा आवश्यक सचूनाहरु यस पालिकाका लनवाुलचत 

पदालधकारीहरु, कायुरत कमुचारीहरु, लवद्यािय लशक्षक तथा स्वास्थ्य केन्द्रका कमंचारीका अिावा मलहिा स्वास्थ्य 

स्वयमसेलवकाहरुसंग छिफि गरी संकिन गररएको हो । र्रधरुी तहको सरसफाइ र स्वच्छताको वतुमान अवस्थाको सचूनाहरु 

संकिन गनु सम्पणुू र्रपररवारमा नै गई सचूनाहरु संकिन गनु नसलकएकोिे नमनुा पद्धलत अपनाई १० प्रलतशतको अन्द्तरािमा 

नमनुा संकिन लवलधबाट सम्बलन्द्धत र्रधरुीमा गई गणकहरुद्वारा सचूनाहरु संकिन गरर प्राप्त तथ्यहरुिाई यस योजनामा 

सामालन्द्यकरण गररएको छ । तथ्याङ्कहरु संकिनका िालग स्थानीय प्रालवलधक तथ्याङ्क संकिकको अभाव भएकोिे कलतपय 

प्रालवलधक सचूनाहरु समेत गैर प्रालवलधक तथ्याङ्क संकिकहरुको माध्यमबाट संकिन गररएको हो । 

  
१.६ योजना तजुििा र्वर्ि तथा प्रर्क्रया 

यो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योजना तयारीमा तपलसिका प्रलक्रयाहरु अविम्वन गररएको छ; 

 
१.६.१ खासस्व योजनाको ढांचा, सवेक्षर् औजार र आवश्यक जनशर्ि व्यवस्थापन 

नेपाि सरकार, खानेपानी तथा ढि व्यवस्थापन लवभागद्वारा प्रस्तालवत ढााँचा अनुरुप लवषय वस्तु तयारीका िालग लफल्ड सवेक्षणका 

अन-ुसचूी र प्रश्नाविीहरुको पनुराविोकन गररएको लथयो । यस पालिकाको खासस्व योजना प्रलक्रया अन्द्तगुत सवेक्षण औजार तयार 

गदाु ऐन, लनयम र लनदलेशकामा भएका व्यवस्थाको समेत उपयोग गरी लनम्न लवलध र प्रलक्रया परुा गरी आवश्यक जनशलिको 

व्यवस्थापन गररएको लथयो; 

• ऐन, लनयम, लनदलेशका तथा प्रलतवेदन अध्ययन तथा पनुराविोकन गररएको लथयो; 

• खासस्व योजना तजुुमा सम्बन्द्धी पालिकाको सोचमालथ छिफि र लनमाुणको िालग पालिका स्तरीय लनणुय गररएको लथयो; 

• खासस्व योजना तजुुमाका िालग संिग्न हुने संर्ीय अथवा प्रादलेशक सरकारी लनकाय वा लवकास साझेदार संस्थाहरुसंगको 

वाता,ु परामशु र छिफि तथा लनणुय सलहत समझदारी र सहमती गररएको लथयो; 

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

र पररचािनका लक्रयाकिाप संचािन गररएको लथयो; 

• पालिका स्तरमा अवधारणा पत्रको प्रस्तुती तथा दरुदशीता र पररदृश्य लनमाुण कायुशािा संचािन गररएको लथयो; 
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समग्रमा यस पालिकाको खासस्व योजन तजुुमाका िालग सेवा प्रदायक संस्थाका तफुबाट- खासस्व योजना लवज्ञ ( टोिी नेता) १ 

जना,  सामालजक पररचािक/ गणक /सब इलञ्जलनयर (प्रलत वाडु कलम्तमा एकका दरिे) ५–३३ जना,  इलञ्जलनयर (IT/GSI) लवज्ञ 

१ जना र दस्तावेजीकरण लवज्ञ १ जनाको व्यवस्था गररएको लथयो । 

 
१.६.२ नगरपार्िका स्तरीय अर्भिुर्खकरर् गोष्ठी तथा सहिर्त र्निािर् 

यस पालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) योगना तजुुमा सम्बन्द्धमा भएका लनणुय, योजना तजुुमा संबन्द्धी 

कायुलनदशे तथा योजना तजुुमा लनदलेशका बमोलजम नगरपालिका स्तरीय अलभमलुखकरण गोष्ठी तथा सहमलत लनमाुण कायुशािा 

गोष्ठी लमलत २०७६ साि कालतुक ३० गते सम्बलन्द्धत सब ैपक्षबीच आपसी सरसल्िाह र समझदारी कायम गरी योजना तजुुमा 

प्रलक्रयािाई अगालड बढाईएको लथयो । उि कायुशािा गोष्ठीको आयोजना पालिकािे गरेको लथयो भने सहलजकरण सम्बलन्द्धत 

लवषय लवज्ञद्वारा गररएको लथयो । गोष्ठीमा लवद्यमान अवस्थामा योजनाको आवश्यकता, योजना तजुुमा प्रलक्रया, सरोकारवािाको 

भलूमका तथा योजना लनमाुणका  िालग आवश्यक तथ्यांकबारे छिफि गरी योजना तजुुमा कायुतालिका समेत तयार गरी छिफि 

गररएको लथयो । खासस्व योगना तजुुमा कायुमा सहयोग तथा समन्द्वयको िालग सोलह अलभमलुखकरण गोष्ठीमा पालिका स्तरीय पााँच 

सदस्यीय कायुदि र संयोजक ( सम्पकु व्यलि) मनोनयन गररएको लथयो । 

 

 

 
१.६.३  त्याङ्क संकिन तथा िेखाजोखा 

लवषयगत तथ्याङ्क 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 अनुसार लफल्ड सवेक्षण तथा लवलभन्द्न लनकाय, 

संर्-संस्था र लवषयगत क्षेत्रबाट आवश्यक  तथ्याङ्क संकिन गराइएको लथयो । यस क्रममा अपगु तथा पयाुप्त हुन नसकेका तथ्यांक 

तथा सचूनाका िालग परामशुदात ृसंस्थाका लवज्ञ टोिीिे संबलन्द्धत कायाुिय र संर्-संस्थामा भेटर्ाट गरी सम्बलन्द्धत पदालधकारी र 

कमुचारीहरुसाँग छिफि गरी आवश्यक तथ्यांक संकिन गररएको लथयो । लफल्ड सवेक्षणको माध्यमबाट तथ्याङ्क/सचूना 

संकिनका िालग गणकहरुिाई NWASH MIS सम्बलन्द्ध  तीन लदने प्रलशक्षण लदइएको लथयो । यो प्रलशक्षणमा NWASH MIS 

मा प्रयोग हुने १२ वटा Apps को गणकिाई व्यावहाररक अभ्यास पलन गरीएको लथयो । NWASH MIS मा प्रयोग हुने १२ वटा 

Apps हरु मध्ये प्रमखु एउटा NWASH Inventory पणुू प्रालवलधक भएकोिे यसका प्रलशक्षाथी गणकहरु पलन प्रालवलधक पषृ्ठभलूमकै 

छालनएको लथयो र आवश्यक सचूना र तथ्याङ्कहरु संकिन गररएको लथयो । 

 
१.६.४ त्याड्ढ प्रशोिन, र्वशे्लषर् र िस्यौदा तयारी 

लवलभन्द्न माध्यमबाट संकलित सूचना र तथ्याङ्कहरुको पनुराविोकन गरर तथ्याङ्कहरुको संलहता र प्रारलम्भक लफल्ड प्रलतवेदन 

तयार पाररएको लथयो र लवज्ञहरुको सहयोगमा प्रशोधन तथा लवस्ततृ लबशे्लषण गरर यस नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता लस्थलत वतुमान लस्थलतको मौजदुा लस्थलतको पलहचान गरर आधार रेखा तयार पाररएको छ । तत्पिात, वाडु स्तरीय छिफि 

र परामशु गोष्ठीबाट प्रमाणीकरण भएको तथ्याङ्क र सचूनाको आधारमा खासस्व योजना तजुुमा खााँका अनुसार मस्यौदा खासस्व 

योजना तयार पाररएको लथयो । यो मस्यौदा यस पालिका जनप्रलतलनलध, कायुपालिका, कायुकारी, प्रालवलधकहरु, कायुदि सलहत 

स्थानीय तहमा कायुरत खासस्व क्षेत्रका सरोकारवािा संस्थाका प्रलतलनलधहरु सलहत उपलस्थत एक लदने गोष्ठीको आयोजना गरर सो 

मस्यौदा योजना प्रस्तुत गररएको लथयो । सो गोष्ठीमा खासस्व योजनाको बुाँदागत छिफि गरर उपलस्थत सहभागीहरुको सुझाव, 
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पषृ्ठपोषण प्राप्त गरी मस्यौदा योजनामा समावेश गरीएको लथयो । साथ,ै वाडु स्तरमा प्राप्त अल्पकालिन, मध्यकालिन, दीर्ुकालिन 

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 सबै सुझाव र गोष्ठीको कायु लववरणको 

अलभिेलखकरण गरी योजना प्रलतवेदनमा संिग्न गररएको छ । अत: पालिका स्तरीय गोष्ठीबाट प्राप्त सझुाव, पषृ्ठपोषण र 

आयोजनाहरुको प्राथमीकीकरणको आधारमा यस पालिकाको पलहिो खासस्व योजनाको रुपमा तयार गरी प्रस्तुत गररएको छ । 

 
१.६.५ खासस्व योजना प्रिार्ीकरर् गोष्ठी  

यो योजना तजुुमाका लवलभन्द्न चरण तथा प्रलक्रयाबाट प्राप्त उपिधधीिाई अलन्द्तम रुप लदन पालिका स्तरीय योजना  प्रमाणीकरण 

कायुशािा गोष्ठीको आयोजना गररएको लथयो । गोष्ठीमा आवलधक तजुुमाको लदशालनदशे गने लवषयगत प्रलतलनलध, लवषयगत 

लनकायका प्रलतलनलध, संर्-संस्थाका प्रलतलनलध, नीलज क्षेत्र, िलक्षत वगुको सलक्रय सभालगता रहकेो लथयो । गोष्ठीमा प्रस्तालवत 

खानेपानी तथा सरसफाइका दरुदृलष्ट, पररिक्ष्य, िक्ष्य, रणनीलत, अन्द्य लवकासका साझेदारहरुको संिग्नता, पालिकाको खासस्व 

कायुक्रमहरुको बजेट, जिवाय ुपररवतुनका असर र अनुकुिन योजना, लवपद व्यवस्थापनका योजना, संस्थागत क्षमता सम्बलन्द्ध  

छिफिका अिावा प्राप्त सचूना र तथ्याङ्कहरुको पलुष्टकरण गने कायु गररएको लथयो । यो योजना दस्तावेजको वैधालनक आधारका 

िालग सरोकार 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 साविजर्नर्ककरर्   

यो खासस्व योजना यस पालिकाको बैठकबाट कायाुन्द्वयनको प्रलतबद्धता सलहत स्वीकृत गरी आगामी सभाबाट पास गने गरी 

प्रमाणीकरण र सावुजलनलकरण गररएको छ । यसका साथै खासस्व क्षेत्रको यो योजनामा  आधाररत भई यस पालिकाको बालषुक 

नीलत, कायुक्रम र बजेट तजुुमा गरी यो योजना कायाुन्द्वयन गररनेछ । ऐन लनयम तथा नीलतगत व्यवस्था तथा लनधाुररत ढााँचा अनुसार 

खासस्व योजनाको नलतजामिूक अनुगमन तथा मलू्याकंन गरी प्रलतवेदन तयार गने तथा लसकाईको अलभिेखन तथा योजना 

अद्यावलधक कायुमा प्रयोग गररनेछ । 
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पररच्छेद २: 

पार्िकाको वस्तुगत र्ववरर् 

 

२.१ नगरपार्िकाको संर्क्षप्त भौगोर्िक अवर्स्थर्त र िनोट 

कणाुिी प्रदशेको कालिकोट लजल्िामा पने नौ स्थनीय तह - सात गाउाँपालिका र दईु नगरपालिका मध्य यो खााँडाचक्र 

नगरपालिका एक हो । नेपािको मध्यपलिम 

क्षेत्रमा अवलस्थत यो नगरपालिकाको 

लसमानामा पवूुमा लतिागफुा न. पा., पलिममा 

नरहररनाथ गा.पा., उतरमा पचािझरना र 

सन्द्नीलत्रवेणी गा.पा. र दलक्षणमा कालिका र 

महबौ गा.पा. पदछुन् । भौगोलिक क्षेत्र र 

वनौटको लहसाविे यो नगरपालिका पहाडी 

क्षेत्रमा पदछु । संवैधालनक व्यवस्था बमोलजम 

गाउाँ लवकास सलमलतिाई लबस्तार गरेर 

बनाइएको नेपािको नयााँ लनलमुत स्थानीय 

प्रशासलनक एकाईको आधारमा यो खााँडाचक्र 

नगरपालिका सालबकका मान्द्म, दांहा, पांखा, 

भताु र बदािकोट गालवसका वडाहरु समाबेस 

गरर बनेको हो र यसमा ११ नगरका वडा संख्या 

रहकेा छन ्। यस नगरपालिकाको  प्रशासलनक 

लबभाजन तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

तालिका नं २.१: नगरपालिकाको वडा लबभाजन लववरण 

वडा नं  सालवक गा.लव.स. हरु र वाड नं वडा नं  सालवक गा.लव.स. हरु र वाड न ं

१ मान्द्म ५ ७ दांहा ८ र ९ 

२ मान्द्म १ दलेख ४ र भताु ८ ८ पांखा १ दलेख ४ 

३ मान्द्म ८ र ९ ९ पांखा ५ दलेख ७ 

४ मान्द्म ६ र ७ १० पांखा ८ र ९ 

५ दांहा १ दलेख ३ ११ बदािकोट १ र ३ 

६ दांहा ४ दलेख ७  नगरका वडा संख्या: ११ 

श्रोत: नगरपालिका प्रोफाईि, २०७५ 

 

२.२ भू–उपयोग सम्िन्िी र्ववरर्  

यो खााँडाचक्र नगरपालिकाको भ–ूक्षेत्र लववधतायिु छ । नगरको िेख खण्ड केलह पहाडी भ–ूभागमा लहउाँ पने दलेख कणाुिी नदी 

लकनारमा वेशीहरु पलन रहकेा छन् । यसनगरपालिकाको भ–ूक्षेत्र लभरािो रहकेो दलेखन्द्छ । यस नगरपालिकाको अलधकांश भ–ूभाग 

चट्टानिे ढाकेको छ भने केलह भ–ूभाग र्ााँसे भीरपाखा  तथा चरन क्षेत्रको रुपमा रहकेो छ । यस नगरपालिकामा खेतीयोग्य जलमनको 

नक्शा १ इिाका र वडा र्वभाजन देर्खने नगरपार्िकाको नक्शा 
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अभाव छ । प्राकृलतक श्रोत साधन लवशेष गरी बहुमलु्य तथा प्रलशद्ध जलडबुटी, र सांस्कृलतक तथा धालमुकस्थि पन्द्चदवेि मलन्द्दर यस 

नगरपालिकाकाको लवकासका संभाव्य श्रोतहरु हुन् र यी क्षेत्रहरुको लवकास र व्यवस्थापनमा िगानी गरेर मात्र नगरको लवकासिाई 

गलत लदन सलकन्द्छ । खााँडाचक्र नगरपालिकाको भ–ूउपयोगको लस्थलत तिको तालिकाबाट प्रष्ट पनु  सलकन्द्छ ।  

२.३ पह ंच  

२.३.१ प्रिुख िजार केन्रहरु 

यस खााँडाचक्र नगरपालिकाका प्रमखु बजार केन्द्र र अवस्थाको लववरण दहेायको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

तालिका नं २.२: बजार सम्बन्द्धी लववरण 

qm=;+= k|d'v ahf/ s]Gb|x? ahf/sf] ca:yf 

!= DfGd ;]jfdf cfwf/Lt pBdljsf; t'nfgfTds ?kdf /fd|f] ePsf], s[lifdf cfwf/Lt pBd - t/sf/L, 
afv|f, df}/L, :ofp, v';flg{ kfp8/, Rofp, l;ld, ef}l;÷ufO{ kfng _ Aofa;fon] plrt ahf/ 
kfPsf] 

@= kLnL ;]jfdf cfwf/Lt pBd ljsf; t'nfgfTds ?kdf /fd|f] ePsf],s[lif cfwf/Lt pBd - t/sf/L, 
afv|f, :ofp,v';flg{kfp8/, Rofp, l;ld, ef}l;÷ufO{ kfng _ Aofa;fon]plrt ahf/ kfPsf] 

# lht] v'nfn' ;]jfdf cfwf/Lt pBdljsf; t'nfgfTds ?kdf /fd|f] ePsf],s[lif{ cfwf/Lt pBd - t/sf/L, 
afv|f, :ofp, v';{flgkfp8/, Rofp, l;ld, e}l;÷ufO{ kfng _ Aofa;fon] plrtahf/ kfPsf] 

$ Kffbd3f6 s[lif / agdf cfwf/Lt pBd al9 / ;]jfdf cfwfl.t pBd sdePsf] pBd ljsf; 
Aofj;flxs gePdfsf] tyf pTkfbLt j:t'n] klg plrt ahf/ gkfPsf] 

श्रोत: नगरपालिका प्रोफाईि, २०७५ 

 

२.३.२. नगरपार्िका र्भत्रका िजारको अवस्था   

यस खााँडाचक्र नगरपालिका क्षेत्रमा रहकेा बजारको लववरण दहेाय बमोलजम रहकेो छ । 

तार्िका न.ं २.३ िजार सम्िन्िी र्ववरर् 

j:tL 
glhssf] :yfoL lsl;dsf] jhf/ jf8{ leq nfUg] xf6 jhf/ 

jhf/ /x]sf] :yfg j:tL b]lv b"/L  ahf/ nfUg] 7fpFsf] gfd jhf/ nfUg] lbg -jf/_ j:tL b]lv b"/L  

rf}v]vf]nf 

tf8L 1 -ls=dL=_+ tf8L ahf/  1 -ls=dL=_+ 

rf}v]vf]nf ahf/ 3 -ls=dL=_+ rf}v]vf]nf   
t];f}[af6f 1 -ls=dL=_+    
df]Nkmf 1-ls=dL=_+    
ljxfgL 1 -ls=dL=_+    

dfGdf dfGdf 3 -ls=dL=_+ lhNnf ;dGjo ;ldlt ;flgahf/ 3 -ls=dL=_+ 

kfvf a;Gtk'/ ;+u}hf]8LPsf] a;Gtk'/ lgoldt 0 

b'd| df]Nkmf 7 -ls=dL=_+    
;]/f df]Nkmf 5 -ls=dL=_+    

श्रोत: नगरपालिका प्रोफाईि, २०७५ 
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२.३.३ स्वार्ित्वको आिारिा घरकोर्ववरर् 

यस नगरपालिकाका ८८.२४ प्रलतशतको संख्या लनलज र्रमा बसोबास गद ैआएका छन् भने जम्मा १०.८२ को र्रधरुी संख्या र्र 

भाडामा बसेको पीएको छ । यस बाहके वडागतरुपमा स्वालमत्वको आधारमा र्रपररवार संख्या ट सम्बलन्द्ध लववरण तिको 

तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

तार्िका नं.२.४ स्वार्ित्वको आिारिा िसोवास गने घरको प्रकार 

वडा 
र्.ध ुसं लनलज भाडामा संस्थागत अन्द्य 

संख्या प्रलतशत संख्या प्रलतशत संख्या संख्या प्रलतशत 

1 963 579 60.12 382 39.67 0 2 0.21 

2 596 584 97.99 5 0.84 0 8 1.34 

3 226 226 100.00 0 0.00 0 0 0.00 

4 267 265 99.25 1 0.37 0 1 0.37 

5 368 362 98.37 5 1.36 0 1 0.27 

6 372 372 100.00 0 0.00 0 0 0.00 

7 131 130 99.24 1 0.76 0 0 0.00 

8 267 248 92.88 1 0.37 0 18 6.74 

9 201 196 97.51 0 0.00 0 5 2.49 

10 159 159 100.00 0 0.00 0 0 0.00 

11 165 158 95.76 7 4.24 0 0 0.00 
hDdf 3716 3279 88.24 402 10.82 0 35 0.94 

श्रोत: नगरपालिका प्रोफाईि, २०७५ 

 

२.४ आिारभूत जानसााँर्ययक चररत्र  

२.४.१ र्रधरुीको आधारमा जनसंख्या लववरण 

आधारभतु सचुना तथा नगरको र्रधरुी सभेक्षण २०७५ का अनुसार यस नगरको कूि २२४८५ जनसंख्या मध्ये ११६७० परुुष र 

१०८१५ मलहिा रहकेा छन् । कूि र्रधरुी ३७१६ मध्ये सबै भन्द्दा बढी र्रधरुी वडा नं. ०१ मा र्.ध.ु संख्या ९६३ रहकेो छ । जस्मा 

परुुष र्रमिुी संख्या ८७९ र मलहिा र्रमिुी संख्या ८४  रहकेो छ । त्यसै गरी सबै भन्द्दा कम र्रधरुी वडा नं. ०७ मा र्.ध.ु संख्या 

१३१ रहकेो छ । यस नगरपालिकाको औसत पररवारको आकार ५.५ रहकेो पाइन्द्छ । यस जनसंख्या सम्बन्द्धी थप लववरण दहेाय 

बमोलजम रहकेो छ । 

तार्िका नं २.५: घरिुरीको आिारिा जनसंयया र्ववरर् 

वडा नं. र्रधरुी 

जनसंख्या- र्रधरुी सभके्षण २०७५ 

पररवारको 

आकार 

िैंलगक 

अनुपात 

र्रमिुी अनुसार 

र्रधरुी 

मलहिा परुुष जम्मा प्रलतसत मलहिा परुुष 

१ 963 2258 2447 4705 20.93 4.5 108.37 84 879 
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वडा नं. र्रधरुी 

जनसंख्या- र्रधरुी सभके्षण २०७५ 

पररवारको 

आकार 

िैंलगक 

अनुपात 

र्रमिुी अनुसार 

र्रधरुी 

मलहिा परुुष जम्मा प्रलतसत मलहिा परुुष 

२ 597 1811 1950 3761 16.73 5.2 107.68 121 476 

३ 226 720 777 1497 6.66 4.8 107.92 20 206 

४ 267 864 899 1763 7.84 5.4 104.05 15 252 

५ 368 1102 1169 2271 10.10 5.6 106.08 49 319 
६ 372 1146 1396 2542 11.31 5.8 121.82 67 305 
७ 131 426 429 855 3.80 6.4 100.70 41 90 
८ 267 826 918 1744 7.76 6.4 111.14 42 225 
९ 201 617 640 1257 5.59 6.3 103.73 41 160 
१० 159 516 528 1044 4.64 7.9 102.33 14 145 
११ 165 529 517 1046 4.65 6.2 97.73 33 131 
जम्िा 3716 10815 11670 22485 100.00 5.5 107.91 527 3188 
श्रोत: नगरपालिका प्रोफाईि, २०७५ 

 

२.४.२: उिेर तथा र्िङ्गका आिारिा जनसंययाको र्ववरर्  

उमेर समहुगत रुपमा हदेा यस नगरपालिकामा १६–६० वषु समहूको जनसंख्या कूि जनसंख्याको ५४.७९ प्रलतशत रहकेो छ । त्यसै 

गरी क्रमसः १४.७५ प्रलतसत ६ दलेख १० वषु उमेर समहूको जनसंख्या, १३.७१ प्रलतसत ११ दलेख १५  वषु उमेर समहूको 

जनसंख्यारहकेो छ भने ५ वषु भन्द्दा कम उमेरका समहूको कररब १२.५१% रहकेो छ । यसै गरी ज्येष्ठ नागररकको रहकेा ६१ वषु 

भन्द्दा मालथको जनसंख्या कररब ४.२३% रहकेो छ भने ज्येष्ठ नागररक अन्द्तगुत पलन लवशेष संरक्षणको आवश्यता पने उमेर समहू 

७५ वषु भन्द्दा मालथको जनसंख्या कररब ०.४८ % रहकेो छ । उमेर तथा लिङ्गका आधारमा जनसंख्याको थप लववरण तिको 

तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ ।  

 

तार्िका नं २.६: र्वर्भन्न उिेरगत जनसंययाको र्ववरर् 

वडा 

नं. 

५ बषु सम्मका जम्मा ६–१० बषुका जम्मा ११–१५ बषुका जम्मा  १६–२४ बषुका जम्मा 

वािक वालिका जम्मा वािक वालिका जम्मा केटा केटी जम्मा केटा केटी जम्मा 

१ 269 204 473 371 299 670 305 307 612 460 492 952 
२ 257 228 485 311 268 579 299 262 561 357 362 719 

३ 105 96 201 99 92 191 96 84 180 176 166 342 

४ 128 127 255 143 154 297 126 118 244 173 148 321 

५ 156 140 296 194 139 333 168 168 336 201 226 427 

६ 197 134 331 198 182 380 197 161 358 269 218 487 

७ 45 42 87 63 62 125 55 59 114 86 80 166 

८ 142 120 262 140 113 253 114 114 228 178 167 345 
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वडा 

नं. 

५ बषु सम्मका जम्मा ६–१० बषुका जम्मा ११–१५ बषुका जम्मा  १६–२४ बषुका जम्मा 

वािक वालिका जम्मा वािक वालिका जम्मा केटा केटी जम्मा केटा केटी जम्मा 

९ 86 80 166 88 85 173 91 73 164 137 132 269 

१० 64 65 129 85 86 171 76 61 137 99 114 213 

११ 65 63 128 71 73 144 74 75 149 108 110 218 

जम्िा 1514 1299 2813 1763 1553 3316 1601 1482 3083 2244 2215 4459 
प्रर्तसत 6.73 5.78 12.51 7.84 6.91 14.75 7.12 6.59 13.71 9.98 9.85 19.83 

 
वडा नं. 

 
२५–४५ बषुका जम्मा ४६–६० बषुका जम्मा ६१–७५ बषुका जम्मा ७६ बषु मालथ जम्मा जम्मा संख्या 

पुरुष मलहिा जम्िा पुरुष मलहिा जम्िा पुरुष मलहिा जम्िा पुरुष मलहिा जम्मा पुरुष मलहिा जम्मा 

१ 
821 796 1617 181 118 299 38 40 78 2 2 4 2447 2258 4705 

२ 479 474 953 179 152 331 64 58 122 4 7 11 1950 1811 3761 

३ 183 173 356 82 66 148 31 40 71 5 3 8 777 720 1497 

४ 207 198 405 75 68 143 42 45 87 5 6 11 899 864 1763 

५ 273 262 535 102 108 210 66 51 117 9 8 17 1169 1102 2271 

६ 336 301 637 132 113 245 57 31 88 10 6 16 1396 1146 2542 

७ 117 119 236 34 40 74 24 21 45 5 3 8 429 426 855 

८ 202 198 400 89 70 159 46 37 83 7 7 14 918 826 1744 

९ 133 142 275 68 73 141 32 28 60 5 4 9 640 617 1257 

१० 127 113 240 48 43 91 24 33 57 5 1 6 528 516 1044 

११ 129 158 287 50 30 80 18 17 35 2 3 5 517 529 1046 
जम्िा 

30
0
7 

29
34

 

59
4
1 

10
4
0 

8
8
1 

19
21

 

4
4
2 

4
0
1 

8
4
3 

59
 

50
 

10
9 

11
67

0
 

10
8
15

 

22
4
8
5 

प्रर्तसत 

13
.3

7 

13
.0

5 

26
.4

2 

4
.6

3 

3.
92

 

8
.5

4
 

1.
97

 

1.
78

 

3.
75

 

0
.2

6 

0
.2

2 

0
.4

8
 

51
.9

0
 

4
8
.1

0
 

10
0
 

श्रोत: नगरपालिका प्रोफाईि, २०७५ 

 

२.४.२ जार्तयताको आिारिा जनसंययाको र्ववरर् 

यस नगरपालिकाको जातजालत समहू अनुसार जनसंख्या लवतरण लवरिेषण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

तार्िका नं.२.७: वडागत रुपिा जातजार्त अनुसार जनसंयया 

वडा नं. 

पहाडी 

दलित 

मधेशी 

दलित 

पहाडी 

जनजाती 

/आदीबासी 

मधेशी 

जनजाती/ 

आदीबासी 

पहाडी बाह्मण 

क्षेत्री/ठकुरी/ 

सन्द्यासी 

मधेशी 

बाह्मणक्षेत्री/ 

राजपुत 

मलुस्िम 

पहाडी 

अन्द्य 

मधेशी 

अन्द्य 

जम्मा 

१ 1235 8 9 7 3437 2 1 6 4705 
२ 2124 1 3 3 1628 2 0 0 3761 
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वडा नं. 

पहाडी 

दलित 

मधेशी 

दलित 

पहाडी 

जनजाती 

/आदीबासी 

मधेशी 

जनजाती/ 

आदीबासी 

पहाडी बाह्मण 

क्षेत्री/ठकुरी/ 

सन्द्यासी 

मधेशी 

बाह्मणक्षेत्री/ 

राजपुत 

मलुस्िम 

पहाडी 

अन्द्य 

मधेशी 

अन्द्य 

जम्मा 

३ 15 0 0 3 1478 1 0 0 1497 

४ 1112 0 0 0 649 0 1 0 1762 

५ 522 0 0 1 1741 5 1 1 2271 

६ 626 0 0 0 1915 1 0 0 2542 

७ 43 0 0 0 809 3 0 0 855 

८ 515 0 0 1 1227 1 0 0 1744 

९ 275 0 0 1 980 1 0 0 1257 

१० 323 2 1 1 716 1 0 0 1044 

११ 244 0 0 0 800 1 0 1 1046 

जम्िा 1235 8 9 7 3437 18 3 8 22484 

प्रर्तशत 31.28 0.05 0.06 0.08 68.40 0.08 0.01 0.04 100 
श्रोत: नगरपालिका प्रोफाईि, २०७५ 

 

२.४.३: र्भन्न शारररीक तथा िानर्सक क्षिता भएका व्यर्िहरुको जनसंययाको र्ववरर् 

यस नगरपालिकाको अपांगताको आधारमा जनसंख्याको लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । शारररीक तथा मानलसक 

क्षमता भएका व्यलिहरुको जनसंख्यानगरको कुि जनसंख्याको ०.८४ प्रलतशत रहकेो छ । जसमा शारररीक अपाङ्गता भएकाहरुको 

संख्या सवै भन्द्दा वढी १०७ रहेको छ भने क्रमसःस्वर वोिाई वा वोल्न नसक्नेको संख्या २८, श्रवण दृलष्टलवलहनको संख्या २१, 

दृलष्टलवलहन र न्द्यनू दृलष्टलवलहनको संख्या १५, ससु्त श्रवणको समस्या भएका व्यलिको संख्या १२ र वौलद्धक अपांग ससु्त मनलस्थलत 

भएकाको संख्या ६ रहकेो छ। लवस्ततृ लववरण तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ ।  

 

तार्िका नं. २.८: अपाङ्गताको प्रकार अनुसार जनसंयया र्ववरर् 

व
ड
ा 
नं

 

शारीररक अपांग/ 

लवकिाङ्ग 

दृलष्टलवलहन र न्द्यून 

दृलष्टलवलहन 

स्वर वोिाई वा 

वोल्न नसक्ने 

सुस्त श्रवण वौलद्धक अपांग 

सुस्त मनलस्थलत 

श्रवण दृलष्टलवलहन  

जम्मा 

म लह ि
ा 

पु रु ष
 

ज म्म
ा 

म लह ि
ा 

पु रु ष
 

ज म्म
ा 

म लह ि
ा 

पु रु ष
 

ज म्म
ा 

म लह ि
ा 

पु रु ष
 

ज म्म
ा 

म लह ि
ा 

पु रु ष
 

ज म्म
ा 

म लह ि
ा 

पु रु ष
 

ज म्म
ा 

म लह ि
ा 

पु रु ष
 

ज म्म
ा 

१ 8 5 13 4 4 8 2 3 5 1 2 3 0 0 0 4 7 11 19 21 40 
२ 6 4 10 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1 10 5 15 

३ 10 6 16 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 13 8 21 

४ 1 5 6 1 1 2 2 4 6 0 0 0 1 0 1 1 3 4 6 13 19 

५ 8 9 17 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 0 0 1 1 2 10 14 24 

६ 3 5 8 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 9 13 

७ 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 4 

८ 4 6 10 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 12 

९ 3 7 10 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 14 22 
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व
ड
ा 
नं

 

शारीररक अपांग/ 

लवकिाङ्ग 

दृलष्टलवलहन र न्द्यून 

दृलष्टलवलहन 

स्वर वोिाई वा 

वोल्न नसक्ने 

सुस्त श्रवण वौलद्धक अपांग 

सुस्त मनलस्थलत 

श्रवण दृलष्टलवलहन  

जम्मा 

म लह ि
ा 

पु रु ष
 

ज म्म
ा 

म लह ि
ा 

पु रु ष
 

ज म्म
ा 

म लह ि
ा 

पु रु ष
 

ज म्म
ा 

म लह ि
ा 

पु रु ष
 

ज म्म
ा 

म लह ि
ा 

पु रु ष
 

ज म्म
ा 

म लह ि
ा 

पु रु ष
 

ज म्म
ा 

म लह ि
ा 

पु रु ष
 

ज म्म
ा 

१० 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 4 

११ 5 7 12 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 7 8 15 

ज

म्िा 
53 54 107 5 10 15 12 16 28 6 6 12 4 2 6 8 13 21 

88 101 189 

श्रोत: नगरपालिका प्रोफाईि, २०७५ 
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पररच्छेद ३: 

पार्िकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र्स्थर्त 

३.१ खााँडाचक्र नगरपार्िकाको खानेपानी र्स्थर्तको पुनराविोकन 

३.१.१  पानीको प्राथर्िक श्रोतहरु 

यस नगरपालिकामा गररईएको कूि ३११ नमनुा र्रधरुी 

सवेक्षण -२०७६ अनुसार कुि ६४.९७ प्रलतशत 

र्रपररवामा खानपेानी प्रणािीको धारा  अथाुत ्

पाइपबाट लवतररत खानेपानीको पहुाँच पगुेको दलेखन्द्छ 

जम्मा १.२० प्रलतसत मात्र जनसंख्या सरुक्षलत श्रोतको 

पानी प्रयोग गने गरेको पाईएको छ । पाइपबाट लवतररत 

धाराको पानी उपिधध नभएका कररब ३२.६३ प्रलतसत 

र्रपररवारिे असरुलक्षत खानेपानीका प्राथलमक श्रोतहरु 

जस्तै:  खोिा, कूिो र अन्द्य श्रोतको पानी प्रयोग गन े
गरेको पाईएको छ । लवलभन्द्न पानीको श्रोत प्रयोग गने तथा पाइपबाट लवतररत पानीमा पहुाँच भएका पररवारको लववरण मालथ लदएको बार ग्राफ 
मा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

३.१.२ खानेपानीका चािु योजनाहरु 

खााँडाचक्र नगरपालिका क्षते्रका शत प्रलतशत जनसंख्यािाई आधारभतू स्तरको खानपेानी सेवा प-ुयाउन एकीकृत तथा वडा गत योजना 

संचािन गनु ुपन ेदलेखन्द्छ । वडा अनुसार खानेपानीका चाि ुयोजनाहरुको लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएकोछ । 
 तार्िका नं  ३.१ िौजुदा खानेपानी प्रर्ािीहरुको र्ववरर् 

l;=g=+ vfg]kfgL of]hgfsf] gfd j8f g+= nfeflGet 3/w'/L nfeflGet hg;+Vof 

1 ?tf w}g]8L vf=kf 1 15 114 
2 d'u|fkfNt vf=kf  1   0 
3 dfGd vf8ffrs| vf=kf 1 168 1632 

4 h8]nf] -dflyNnf] ;]/L_ 

vf=kf=\ 
2 10 61 

5 ?tf w}g]8L vf=kf 2 20 148 
6 cf}n 8fF8f sfou8f vf=kf  2 4 40 
7 v8L vf]nf u}/LsfKn  3 15 91 
8 v8L vf]nf hghLjg 3 20 200 
9 v8Lvf]nf vf=kf  3 14 70 
10 e]/f  sGb]vf]nf vf=kf  3 20 160 
11 c8Lkx8f vf]kf vf=kf  3   287 
12 v8Lvf]nf vf=kf  3 12 70 
13 l/8f/L  vf=kf  4 12 120 
14 s6\g] v]t vf=kf 4 20 241 
15 OldNof vf=kf  4 12 96 
16 d'nvf]nf  vf=kf= 8 0 300 

64.97%1.20%

32.63%

1.20%

र्चत्र नं ३.१ vfg]kfgL k|of]u ug]{ kl/jf/

पाइप प्रणािी: खानेपानीको धारा

सरुलक्क्षत श्रोत: ट्यबुवेि,मिू,आकासेपानी

असरुलक्षत श्रोत: ट्यबुवेि,मिू,कुवा

सतही पानी - पोखरी,ताि,खोिा,नदी
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17 d6nf vf=kf= 5 139 1180 
18 bfxf vf=kf= 5 245 1474 
19 ljxfgL vf=kf  5 13 116 
20 jd{ vf=kf  5 8 86 
21 l;t' vf=kf  5 19 192 
22 u;]{ vf]nf vf=kf= 6 22 210 
23 tNnf] gfpnL vf=kf= 6 63 749 
24 d]h/ kfvf vf=kf= 7 97 890 
25 e]/f vf]nf tn;]/f vf=kf= 7 44 442 
26 36\6 uf9 vf=kf= 8 50 620 
27 r'nL cf? d'nf vf=kf= 8 19 128 
28 af]x/f vf=kf= 8 32 357 
29 ah]8Ld]n 3/ vf=kf  8 1 4 
30 ah]8L ;]/fjf8f vf=kf 8 18 180 
31 d'nvf]nf vf=kf  4 22 132 
32 le8b]j lrdufFp vf=kf  8 10 85 
33 5f8]uf8f  cf]lnd'n :sLn  9 50 411 
34 8Ld' wf/fvf =kf= 10 50 500 
35 lv/fpn] vf=kf 10 141 1386 
36 /fxb]j vf=kf  10 19 225 
37 kfgLvf]nf -lhDh]8L_ vf=kf 11 6 56 
38 dfnfuf8f vf=kf= 11 31 191 
39 jh]8L vf=kf 11 6 27 
40 abfnsf]6 vf=kf  11 4 30 
41 aa{]8L vf=kf  11 21 106 
42 /fyf8fa vf kf  5 28 281 
 

hDdf   1214 13688 
 

३.१.३ खानेपानीको सेवाको पह ाँच  

यस पालिकाको क्षते्रगत खानेपानी सेवाको पहुचको अवस्थािाई वडागतरुपमा खानेपानीको श्रोत र सेवा प्राप्त गने र्रधरुी तथा जनसंख्याको 

लववरण तिको तालिकामा लवशे्लषणका गररएको छ  । नगरपालिकाको कूि ३७१६ र्रपररवार मध्य ेसबै पररवारमा पाइपबाट लवतररत 

खानपेानीको पहुाँच पगुेको दलेखदनै । यस नगरपालिकामा ३११ र्रधरुीमा लदगो लवकास िक्ष्यको आधारमा गररईएको नमनुा र्रधरुी सवेक्षण 
-२०७६ को अनुसार खानेपानीको स्तर तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

तार्िका नं  ३.२ खानेपानीको स्तर (र्दगो र्वकास िक्ष्यको आिारिा) 

खानपेानीको स्तर  सरुलक्षत व्यवलस्थत सेवा आधारभतू सेवा सीलमत सेवा सेवा छैन जम्मा 

प्रलतशत  0% 64% 10% 26% 100% 

र्रधरुी  0 199 31 81 311 

जनसंख्य  0 1863 337 727 2929 
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सरसफाइ र स्वच्छता सम्बलन्द्ध र्रधरुर सवेक्षण २०७६ अनुसार यस नगरपालिकामा खानेपानीको गणुस्तरमा समेत सधुार ल्याउन 

लनमाुण हुने नयााँ आयोजनामा समेत खानेपानीको गणुस्तरिाई मध्यनजर गरी आयोजना लनमाुण तथा कायाुन्द्वयन गनुु पन ेदलेखन्द्छ । 

वतुमान अवस्थामा यस नगरपालिकाको खानेपानी सेवा स्तरको प्रलतसत लववरण ति लचत्र ३.२ मा दखेाईएको छ भने क्षते्रगत रुपमा 

दलैनक खानेपानीको प्रयोग र पयाुप्तताको लस्थलत लचत्र ३.३ मा प्रस्तुत गररएको छ ।  

लचत्र ३.२ खानपेानी सेवाको स्तर लचत्र ३.३ खानपेानीको पयाुप्तता 

  

 

३.१.४  पानीको गुर्स्तर 

यस नगरपालिकामा गररएको सरसफाइ र स्वच्छता सम्बलन्द्ध 

र्रधरुर सवेक्षण २०७६ अनुसार, खानपेानीको शलुद्वकरण नगरी 

उपभोग गन ेर्रर्रुी ९३.९२ प्रलतसत दलेहएको छ । त्यसैिे, यस 

नगरपालिकामा पानी शलुद्धकरणका उपायहरु अविम्बन र  

पानी शलुद्दकरण गरी उपभोग गनकेो संख्या जम्मा १.२२% 

दलेखन्द्छ । सबै मालनसको पहुाँचमा महुानको पानी उपिधध नहुन े

हुाँदा अलधकांश सवुसाधारणिे सरुलक्षत खानपेानी लपउन पाएका 

छैनन,् मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गन ेखानेपानी नै शदु्ध 

नहुदा मालनसका िालग अत्यावश्यक शदु्ध पानीको समस्या 

अलहिे लचन्द्ता र चासोको लवषय बनेको छ ।  

 

३.१.५ हाि सम्ि खानेपानी पह ाँच नपुगेका िस्तीहरुको र्ववरर् 

खााँडाचक्र नगरपालिकाका ११ वडा मध्ये हाि सम्म खानेपानी सहज पहुाँच नपगुेका समदुाय अनुसार जालतगत र्रधरुी सम्बलन्द्ध लववरण 

तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ ।  

तार्िका नं  ३.३:  खानेपानीको पह ाँच नपुगेका िस्ती र घरिुरीको र्ववरर् 

4.86%

93.92%

1.22%

र्चत्र ३.४ vfg]kfgLsf] z'lås/0f ug]{ 3/3'/L

कलहिेकााँही 

मात्र गररन्द्छ

गररदनै

सधै गररन्द्छ

0%

64%11%

25%

vfg]kfgL ;]jfsf] :t/

सुरलक्षत व्यवलस्थत सेवा

आधारभूत सेवा

सीलमत सेवा

सेवा छैन

13.50%

19.33%

34.05%

12.58%

20.55%

vfg]kfgLsf] kof{Kttf

लपउन र भान्द्साको कामिाई 

मात्र पुग्छ

लपउन, भान्द्सा तथा सरसफाई 

गनु पुग्छ

लपउनिाई मात्र पुग्छ

पुग्दनै
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;d'bfosf] gfd hDdf 3/w'/L blnt w/w'/L hghftL 3/w'/L a|fXd0f/If]qL cGo 

abfnsf]6 8fF8f  30 0 0 30 0 
blnt 6f]n 50 50 0 0 0 
cflbkxf8  20 0 0 20 0 
/]+lun 35 0 0 35 0 

lhDh]8L 12 1 0 11 0 
cf;Lsg]{ 70 40 0 30 0 
u}/LufFp 70 40 0 30 0 
3}g]8L  200 100 0 100 0 
g/] kf]/LkNnL 60 60 0 0 0 
kf]/LkNnL 30 3 0 27 0 
blh{ 6f]n 15 15 0 0 0 
l;ofnf 52 1 0 51 0 
knf}gf 25 0 0 25 0 
kf]/Ljf8f 7 0 0 7 0 
efp?s'gf 8 0 0 8 0 
l;?uf8f 15 0 0 15 0 
श्रोत : NWASH, सबेक्षण,२०७६ 

 

३.१.५ खानेपानी योजनाहरुको सुचारुपन/कायिक्षिता 

िौजुदा खानेपानी प्रर्ािीहरुको कायिक्षिता तथा सुचारुपन  

यस नगरपालिकामा लगएको मौजदुा खानपेानी प्रणािीहरुको कायुक्षमता तथा सचुारुपन सम्बलन्द्ध र्रधरुर सवेक्षण २०७६ अनुसार, लनमाणु 

सम्पन्द्न र लनमाुणालधन सम्पणुू आयोजनाहरुमा संचािन तथा ममतु सम्भारका िालग कोषको आभावका कारण खासै पहि भएको दलेखदनै । 

तसथु यी खानेपानी आयोजनाको ममतु सम्भार कोषको स्थापना गरर आवश्यक खानेपानी आयोजनाको लदगोपनामा जोड लदन ुपने दलेखएको 

छ । यस नगरपालिका क्षते्रभीत्र कुि ४२ मौजदुा खानपेानी आयोजना/प्रणािीहरु छन् । यी आयोजना संचािनको शरुुवाती अवस्थामा उपभोिा 

सलमलतहरु सलक्रय हनुे र केलह समय पिात् सलमलतहरु लनरकृय हनुे अवस्थािे आयोजनाको संचािन तथा ममतु सम्भारका िालग सलमलतहरुबाट 

कुनै पहि नभएको दलेखन्द्छ । सचुारुपनका िालग जोलखमको स्तरीकरण तथा सचुारुपनको प्राप्ताकंका आधारमा यस नगरपालिकामा रहकेा 

आयोजनाको लदगोपनाका वलगकुरण तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

तार्िका नं  ३.४: प्राप्ताकंका आिारिा योजनाहरुको र्दगोपनाका वर्गिकरर् 

जम्िा प्राप्ताक सुचारुपनका िार्ग जोर्खिको स्तर योजना संयया / वटा 

७० भन्द्दा बलढ कम जोलखम वा जोलखममा छैन ३० 

६० दलेख ७० केलह जोलखम ३ 

६० भन्द्दा कम बलढ जोलखम ३२ 

श्रोत: सरसफाइ र स्वच्छता सम्बलन्द्ध र्रधरुर सवेक्षण २०७६ 

नगरपालिका क्षेत्रभीत्रका मौजदुा खानपेानी आयोजना प्रणािीहरुको सम्पणुु संरचनाहरु र पाइपिाइन समेतको भ–ूसान्द्दलभुक सचूना तथा 

तथ्यांक संकिनको िालग गररएको सवेक्षण २०७६ अनुसार जोलखमको स्तरीकरणको प्राप्तांक सलहत वडागत खानपेानी योजनाको नामहरु 

ति तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ । 
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तार्िका नं  ३.५: जोर्खिको स्तरीकरर् सर्हत वडागत खानेपानी योजनाको नाि 

l;=g=+ vfg]kfgL of]hgfsf] gfd j8f g+= k|fKtf+s s}lkmot 

1 ?tf w}g]8L vf=kf 1 39 बलढ जोलखम 

2 d'u|fkfNt vf=kf  1 40 बलढ जोलखम 

3 dfGd vf8ffrs| vf=kf 1 58 बलढ जोलखम 

4 h8]nf] -dflyNnf] ;]/L_ vf=kf=\ 2 42 बलढ जोलखम 

5 ?tf w}g]8L vf=kf 2 34 बलढ जोलखम 

6 cf}n 8fF8f sfou8f vf=kf  2 75  

7 v8L vf]nf u}/LsfKn  3 42 बलढ जोलखम 

8 v8L vf]nf hghLjg 3 82  

9 v8Lvf]nf vf=kf  3 42 बलढ जोलखम 

10 e]/fsGb]vf]nf vf=kf  3 82  

11 c8Lkx8f vf]kf vf=kf  3 96  

12 v8Lvf]nf vf=kf  3 82  

13 l/8f/L vf=kf  4 75  

14 s6\g] v]t vf=kf 4 75  

15 OldNof vf=kf  4 77  

16 d'nvf]nf vf=kf= 8 17 बलढ जोलखम 

17 d6nf vf=kf= 5 82  

18 bfxf vf=kf= 5 30 बलढ जोलखम 

19 ljxfgL vf=kf  5 62  

20 jd{ vf=kf  5 30 बलढ जोलखम 

21 l;t' vf=kf  5 72  

22 u;]{ vf]nf vf=kf= 6 35 बलढ जोलखम 

23 tNnf] gfpnL vf=kf= 6 72  

24 d]h/ kfvf vf=kf= 7 82  

25 e]/f vf]nf tn;]/f vf=kf= 7 72  

26 36\6 uf9 vf=kf= 8 35 बलढ जोलखम 

27 r'nL cf? d'nf vf=kf= 8 75  

28 af]x/f vf=kf= 8 75  

29 ah]8Ld]n 3/ vf=kf  8 75  

30 ah]8L ;]/fjf8f vf=kf 8 35 बलढ जोलखम 

31 d'nvf]nf vf=kf  4 42 बलढ जोलखम 

32 le8b]j lrdufFp vf=kf  8 35 बलढ जोलखम 

33 5f8]uf8f  cf]lnd'n :sLn  9 20 बलढ जोलखम 

34 8Ld' wf/f  vf=kf= 10 89  
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श्रोत: सरसफाइ र स्वच्छता सम्बलन्द्ध र्रधरुर सवेक्षण २०७६ 

३.२ संस्थागत (शैर्क्षक संस्था र स्वास््य संस्था) खानेपानी सुर्विा 

३.२.१ स्वास््य संस्थाहरुिा खानेपानी सुर्विाको अवस्था 

यस नगरपालिका क्षेत्र लभत्र अवलस्थत स्वास्थ्य संस्थाहरुको खासस्व अवस्थाको मौजदुा लस्थलत आंकिन सवेक्षण २०७६ अनुसार 

लनयलमत खानेपानी सेवा उपिधध भए नभएको लववरण स्वास्थ्य संस्थाको नाम सलहत तिा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

तार्िका नं  ३.६:  स्वास््य संस्थाहरुिा खानेपानी सुर्विाको अवस्था 

श्रोत: सरसफाइ र स्वच्छता सम्बलन्द्ध र्रधरुर सवेक्षण २०७६ 

 

l;=g=+ vfg]kfgL of]hgfsf] gfd j8f g+= k|fKtf+s s}lkmot 

35 lv/fpn] vf=kf 10 89  

36 /fxb]j vf=kf  10 96  

37 kfgLvf]nf -lhDh]8L_ vf=kf 11 72  

38 dfnfuf8f vf=kf= 11 65 केलह जोलखम 

39 jh]8L vf=kf 11 72  

40 abfnsf]6 vf=kf  11 72  

41 aa{]8L vf=kf  11 72  

42 /fyf8fa vf kf  5 82  

वडा नं स्वास््य संस्थाको नाि 

र्नयर्ित खानेपानी सेवा उपिब्ि 

भएको 

२४ सै घण्टा खानेपानीको 

उपिब्िता 

१ लबस्ट मेलडकि एण्ड स्वास्थ लकलल्नक छ हुन्द्छ 

२ गुरााँस मेलडकि हि छ हुाँदैन 

३ चन्द्खेिी फामाु अथवा स्वास्थ लकलिलनक छ हुाँदैन 

४ लजल्िा अस्पताि छ हुन्द्छ 

५ शाही मेलडकि हि छ हुाँदैन 

६ आधारभतू स्वास्थ केन्द्र छैन  

७ दाहा स्वास्थ्य चौकी छ हुन्द्छ 

८ आधारभतु स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कायाुिय, लपिी छ हुन्द्छ 

९ स्वास्थ्य चौकी पांखा  छैन  

१० आधारभतु  स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कायाुिय चौकी छैन  

११ स्वास्थ्य चौकी पांखा  छैन  

१२ आधारभतु  स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कायाुिय चौकी छ हुन्द्छ 

१३ सामदुालयक स्वास्थे ईकाइ बदािकोट छ हुाँदैन 
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३.३  शैर्क्षक संस्थाहरुिा खानेपानी सुर्विाको अवस्था 

यस नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका सावजुलनक, संस्थागत वा अन्द्य 

लवद्याियहरुमा पानीको उपिधधताको मौजदुा अवस्थाको 

सवेक्षण २०७६ को तथ्यांक अनसुार जम्मा ६१.५४ प्रलतसत 

लवद्याियहरुमा खाने पानीको उपिधध भएको र बााँलक ३८.४६ 

प्रलतसतमा पानीको उलचत रुपमा उपिधधता नभएको दलेखन्द्छ ।  

 

 

पानीको उपिधधता भएका लवद्याियहरुमा पलन सबैको पह ाँच 

सलहतको लपउने र सरसफाइका िालग सरुलक्षत र पयाुप्त पानीको 

उपिधध नभएको दलेखन्द्छ । यस नगरपालिका अन्द्तगुतका 

लवद्याियहरुमा अपाङ्गता वा लबशेष सहयोग चालहन े 

धयलिहरुमा पानीको पहुाँचको उपिधधताको मौजदुा अवस्थाको 

सवेक्षण २०७६ को तथ्यांक अनुसार जम्मा ६९.५७% िे मात्र 

सलजिै संग पह ाँच भएको दलेखन्द्छ भन े पहुाँच नहुनेको संख्या 

२१% रहकेो छ र अरुको सहयोग लिई पहचुमा रहकेाको संख्या ८.७०% रहकेो छ । यस नगरपालिकामा रहकेा शैलक्षक संस्थाहरुको वडा 

गत लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

तार्िका नं  ३.७: नगरपार्िकािा रहेका शैर्क्षक संस्थाहरुको वडा गत र्ववरर् 

  लवद्यािय लववरण तह 
 

  

वडा न सामदुालयक  संस्थागत  जम्मा  वाि लशक्षा मात्र आभारभतु तह (कक्षा ८ सम्म)  मालव तह क्याम्पस/किेज जम्मा 

1 4 2 6 0 5 1 0 6 

2 5 0 5 0 5 0 0 5 

3 3 1 4 0 2 1 1 4 

4 2 0 2 0 2 0 0 2 

5 5 0 5 0 4 1 0 5 

6 4 0 4 0 3 1 0 4 

7 3 0 3 0 1 2 0 3 

8 3 0 3 1 0 2 0 3 

9 2 0 2 1 0 1 0 2 

10 1 0 1 0 1 0 0 1 

11 4 0 4 0 2 2 0 4 

hDdf 36 3 39 2 25 11 1 39 
 

यस नगरपालिका क्षते्र लभत्र भएका १३ वटा स्वास्थया संस्थामा लनयलमत खानपेानी सेवा उपिधध सम्बलन्द्ध लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु 

गररएको छ । 

तार्िका नं  ३.८: स्वास््य संस्थािा खानेपानीको अवस्थाको र्ववरर् 

 

61.54%

38.46%

र्चत्र ३.५: laBfnodf kfgLsf] pknAwtf

छ
छैन

8.70%
21.74%

69.57%

0.00% 50.00% 100.00%

र्चत्र ३.६: ckfª\utf jf laz]if ;xof]u AolQmx?df kfgLsf] 

kx'Fr 
छ तर अरुको सहायोग लिनु पने

हुन्द्छ

पहुाँच छैन

हो सलजिै संग
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र्स. 

नं 
 

स्वास््य संस्थाको नाि स्वास््य संस्थाको प्रकार वडा न ं

र्नयर्ित 

खानेपानी सेवा 

उपिब्ि भएको 

२४ सै घण्टा 

खानेपानीको 

उपिब्िता 

सुरर्क्षत श्रोतको 

खानेपानी सेवा 

उपिब्ि भएको 

1 
लबस्ट मेलडकि एण्ड स्वास्थ 

लकलल्नक हले्थ केयर लक्िलनक 1 छ हुन्द्छ छ 

2 गुरााँस मेलडकि हि हले्थ केयर लक्िलनक 1 छ हुाँदैन छ 

3 
चन्द्खेिी फामा ुअथवा स्वास्थ 

लकलिलनक हले्थ केयर लक्िलनक 1 छ हुाँदैन छ 

4 लजल्िा अस्पताि हलस्पटि 1 छ हुन्द्छ छ 

5 शाही मलेडकि हि हले्थ केयर लक्िलनक 1 छ हुाँदैन छ 

6 आधारभतू स्वास्थ केन्द्र प्राइमरी हले्थ केयर सेन्द्टर 2 छैन 
 

छैन 

7 आधारभतू स्वास्थ्य इकाइ हले्थ पोस्ट 3 छ हुन्द्छ छ 

8 आधारभतू स्वास्थ सेवा केन्द्र प्राइमरी हले्थ केयर सेन्द्टर 4 छैन 
 

छैन 

9 दाहा स्वास्थ्य चाैैकी हले्थ पोस्ट 5 छ हुन्द्छ छ 

1
0 

आधारभतु स्वास्थ्य तथा 

सरसफाई कायाुिय, लपिी प्राइमरी हले्थ केयर सेन्द्टर 7 छ हुन्द्छ छ 

11 स्वास्थ्य चौकी पांखा  हले्थ पोस्ट 9 छैन 
 

छैन 

12 
आधारभतु  स्वास्थ्य तथा 

सरसफाइ कायाुिय चौकी हले्थ पोस्ट 10 छैन 
 

छैन 

13 
सामुदालयक स्वास्थे ईकाइ 

बदािकोट प्राइमरी हले्थ केयर सेन्द्टर 11 छैन 
 

छैन 

र्स

. 

नं 

स्वास््य संस्थाको 

नाि 

स्वास््य 

संस्थाको 

प्रकार 

र्पउनका 

िार्ग 

शुर्र्द्करर् 

गररएको 

खानेपानीको 

गुर्स्तर 

पररक्षर् 

गररएको 

अपांगता भएको 

व्यर्िहरुिाई 

खानेपानीको सुर्ििा 

भएको 

खानेपानी 

भण्डार 

सुर्ििा 

भएको 

खानेपानी र्नयर्ित सेवा 

नभए िैकल्पीक श्रोतको 

पर्हचान भएको 

1 
लबस्ट मेलडकि एण्ड 

स्वास्थ लकलल्नक 

हले्थ केयर 

लक्िलनक गररदैन गरेको छैन छैन छैन छैन 

2 गुरााँस मेलडकि हि 

हले्थ केयर 

लक्िलनक गररदैन गरेको छैन छैन छैन छैन 

3 

चन्द्खेिी फामा ु

अथवा स्वास्थ 

लकलिलनक 

हले्थ केयर 

लक्िलनक गररदैन गरेको छैन छैन छैन छैन 

4 लजल्िा अस्पताि हलस्पटि संधै गररन्द्छ गरेको छैन छ छ छैन 

5 शाही मलेडकि हि 

हले्थ केयर 

लक्िलनक गररदैन गरेको छैन 
 

छैन छैन 

6 
आधारभतू स्वास्थ 

केन्द्र 

प्राइमरी 

हले्थ केयर 

सेन्द्टर 
   

छैन 
 

7 
आधारभतू स्वास्थ्य 

इकाइ हले्थ पोस्ट 

कलहिे 

काहींमात्र 

गररन्द्छ थाह छैन छैन छैन छैन 

8 
आधारभतू स्वास्थ 

सेवा केन्द्र 

प्राइमरी 

हले्थ केयर 

सेन्द्टर 
   

छैन 
 

9 
दाहा स्वास्थ्य 

चाैैकी हले्थ पोस्ट संधै गररन्द्छ गरेको छ छ छ छैन 
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10 

आधारभतु स्वास्थ्य 

तथा सरसफाई 

कायाुिय, लपिी 

प्राइमरी 

हले्थ केयर 

सेन्द्टर संधै गररन्द्छ गरेको छ छ छैन छैन 

11 स्वास्थ्य चौकी पांखा  हले्थ पोस्ट 
   

छैन 
 

12 

आधारभतु  स्वास्थ्य 

तथा सरसफाइ 

कायाुिय चौकी हले्थ पोस्ट 
   

छैन 
 

13 
सामुदालयक स्वास्थे 

ईकाइ बदािकोट 

प्राइमरी 

हले्थ केयर 

सेन्द्टर 
   

छैन 
 

 

 

३.४ सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था 

३.४.१ घरयासी सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था   

जम्मा ३११ र्रधरुीमा गररएको र्रायसी सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था सवेक्षण २०७६ को तथ्याकंको आधारमा प्रक्षेपण गदाु कुि 

र्रधरुीको ७.८३ प्रलतसत र्रधरुीमा सौचािय नभएको दलेखएको छ भन ेपलक्क र कच्ची चपीको उपिधध भएका र्रधरुी ९२.१७ प्रलतशत 

रहकेो छ । चपीको लकलसम अनुसार र्रधरुी लववरण दहेायको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

तार्िका ३.९: चपीको र्कर्सि अनसार घरिुरी र्ववरर् 

j8f 

g+= 
3/w'/L 

gd'gf 3/w'/L ;j]{If0f -३११_cg';f/ gd'gf 3/w'/L ;j]{If0f -३११_ cg';f/ k|ltzt hDdf 3/w'/Ldf k|If]k0f ubf{ 

;f}rfno 

gePsf] 

slRr 

zf}rfno 

klSs 

zf}rfno 
hDdf 

;f}rfno 

gePsf] 

slRr 

zf}rfno 

klSs 

zf}rfno 

;f}rfno 

gePsf] 

slRr 

zf}rfno 

klSs 

zf}rfno 
hDdf 

1 963 1 3 28 32 3.13 9.38 87.50 30 90 843 963 

2 597 10 6 27 43 23.26 13.95 62.79 139 83 375 597 

3 226 1 2 22 25 4.00 8.00 88.00 9 18 199 226 

4 267 7 15 9 31 22.58 48.39 29.03 60 129 78 267 

5 368 0 24 6 30 0.00 80.00 20.00 0 294 74 368 

6 372 0 19 3 22 0.00 86.36 13.64 0 321 51 372 

7 131 0 10 15 25 0.00 40.00 60.00 0 52 79 131 

8 267 1 6 17 24 4.17 25.00 70.83 11 67 189 267 

9 201 6 22 1 29 20.69 75.86 3.45 42 152 7 201 

10 159 0 0 17 17 0.00 0.00 100.00 0 0 159 159 

11 165 0 33 0 33 0.00 100.00 0.00 0 165 0 165 

hDdf 3,716 26 140 145 311 6.07 32.71 33.88 291 1373 2052   

    8.36 46.6 45 100       7.83 36.95 55.22 100.00 

श्रोत: नगरपालिका प्रोफाईि, २०७४ तथा र्रायसी सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था सवेक्षण २०७६  

 

यस नगरपालिकाको र्रायसी सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्था सवेक्षण २०७६ को तथ्यांक अनुसार मलहनावारी हुाँदा मलहिा/लकशोरीहरुि े

चपी प्रयोगको आवस्था,  लदसा धयवस्थापनको लस्थलत, र्रेि ुठोस पदाथु व्यवस्थापन, र्र वरीपरीको सरसफाइ लस्थलत, हात धनुे सलुवधा भए 

नभएको तथा सरसफाइको स्तर (लदगो लवकाश िक्ष्यको आधारमा) को लववरण लववरण दहेायका वतृलचत्रहरुमा प्रस्तुत गररएको छ । 
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साविजर्नक र सािुदार्यक शौचािय 

यस नगरपालिकाका महत्वपणुू सावुजलनक क्षेत्रमा सावुजालनक शौचाियहरुको लनमाुण तथा व्यवस्थापन गनुु अलतआवश्यक रहकेो 

छ । नगरपालिका क्षेत्रका प्रमखु बजार तथा व्यापाररक स्थिहरुको सरसफाइको िालग थप सावुजालनक शौचाियहरुको लनमाुण गनुु 

पने दलेखन्द्छ ।  यस नगरपालिकाको वडा नं १, बजार क्षते्र लजरो पोइन्द्टमा रहकेो साबुजलनक  शौचाियको अवस्था लववरण तिको 

तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

तार्िका ३.१०: साविजर्नक र सािुदार्यक शौचािय र्ववरर्  

सावुजलनक शौचािय कसि ेसंचािन गरररहकेो छ? नगर/गाउाँ पालिका 

सावुजलनक शौचािय कहााँ अवस्थीत छ? राजमागु/मिू बाटो छेउ 

साबुजलनक शौचाियमा कलतवटा कमोड अथवा प्यान छन्? 6 
साबुजलनक शौचािय प्रयोगमा छ? छ 

औसतमा दलैनक कलतजनाि ेसावजुलनक शौचािय प्रयोग गछुन? 10 

सावुजलनक शौचाियमा पानीको उपिधदता छ? लनरन्द्तर छैन 

पानी कसरी उपिधद भईराखेको छ ? 

अन्द्य सलुवधा भएको (बाल्टी, ड्रम वा अन्द्य कुन ै

सामग्रीमा जम्मा गरेको) 

हात धनुे स्थान छ ? छैन 

हताधनु ेस्थानमा साबुनको व्यवस्था छ ? छैन 

91.32%

8.68%

र्चत्र ३.८: dlxgfjf/L xF'bf rkL{sf] 

k|of]u

गछछन
गरै्दनन ्

30.63%

69.37%

छ

छैन

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

र्चत्र ३.९: ;fa'g kfgLn] xft w'g] ;'ljwf

छ छैन

2.62%

93.77%

3.61%

र्चत्र ३.७: 3/ j/Lk/Lsf] ;/;kmfO{sf] cj:yf

एकर्दम सफा
ठिकै
फोहोर
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शौचाियमा चकुुि िगाउन ेव्यवस्था उलचत छ? छ 

शौचाियमा ग्यास पाइप (भेलण्टिशेन)  जडान गरेको छ ? छैन 

सावुजलनक शौचाियमा सरसफाइको अवस्था कस्तो छ? सहन सलकन ेखाल्को दगुुन्द्ध 

के शौचािय िैंलगक मैत्री छ? छ 

मलहिाको िागी छुट्टै लपसाब र्रको (urinal) व्यवस्था छ ? छैन 

परुुषका िागी छुट्टै लपसाब र्रको (urinal) व्यवस्था छ ? छ 

के शौचािय अपाङ्गता भएका व्यलिहरुि ेसहजै प्रयोग गन ुसक्छन? सक्दनैन ्

के शौचािय बािबालिकाहरुिे सहजै प्रयोग गनु सक्छन? सक्छन 

मलहनावारी हुाँदा प्रयोग हुने मलहनावारी सामाग्री व्यबस्थापन गनु के उपिधध छ? छैन 

के शौचाियमा मलहनावारी हुाँदा प्रयोग हुने प्याड उपिधध छ? छैन 

शौचाियको कनेक्क्सन कहााँ छ? सेलप्टक ट्यांकीमा 

लदसाजन्द्य िेदो पदाथु बेवस्था गनु ुभन्द्दा पलहिे प्रसोधन गने धयावस्था छ? छैन 

ममतु सम्भार कोषको व्यवस्था छ? छैन 

शौचािय प्रयोग गदा ुसलु्क लतनुु पछु ? पछु 

शौचािय छेउमा पसि राख्ने स्थान छ? छ 

के पसि संचािनमा छ? छ 

 

 घरायसी र्दसाजन्य पदाथि सरसफाइको अवस्था 

र्रधरुी सवेक्षण २०७५ अन्द्तगुत फोहोरमैिा लवसजुन लवलध अनुसार कुलहने र नकुलहने वगीकरण गरी र्रलभत्र लवसजुन गन े९८५ 

(२७%) र्रधरुी संख्या रहकेो छ भने लनधाुररत स्थानमा फाल्ने र्रधरुी संख्या २९१५ (७८%)  रहकेो छ । औसतमा प्रलत पररवार 

प्रलतलदन लवसजुन हुने फोहोरमैिा १.७३ केजी रहकेो छ र अन्द्य फोहोरमैिा लवसजुन लवलध अपनाउनेको संख्या ८% रहकेो छ । 

सरसफाइ तथा स्वच्छताका सम्वन्द्धमा गररएको सवेक्षण २०७६ को तथ्यांक अनुसार र्रायसी लदसाजन्द्य पदाथु सरसफाइको अवस्था 

सम्वन्द्धी लवस्ततृ लववरण दहेायको लचत्रमा प्रस्तुत गररएको छ । 
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90%
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18%
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छ छैन २ बषु लभत्र २-४ बषु ४-६ बषु ६ बषु पछाडी मान्द्छेिे हातैिे 

लवना साधन प्रयोग

गरेर

पम्प िगाएर अलहिे सम्म सफा 

गरेको छैन 

अन्द्य 

आलहिे सम्म चपीको खाडि भररएको लनमाुण गरेको कलत बषु पलछ चपीको खाडि भररयो खाडि कसिे सफा गयो

र्चत्र ३.१० 3/fo;L lb;fhGo kbfy{ Joj:yfkg
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३.४.२ शैर्क्षक संस्थाहरुिा सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्था 

सरसफाइ तथा स्वच्छतासाँग सम्बलन्द्धत लवलभन्द्न लवषयहरु चपीको समलुचत प्रयोग, व्यलिगत सरसफाइ, न्द्यनूतम आवश्यक तथा सरुलक्षत 

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

वातावरणीय सरसफाइ आलदिाई सरुलक्षत लवद्यािय वा शैलक्षक संस्थाको अवधारणाि ेसमेट्नु पदछु । लशक्षा आजुन गने ठाउाँमा सरसफाइ 

तथा स्वच्छताको आवस्था राम्रो हनुुिे वहपुक्षीय प्रभाव राख्छ । मालनसको अलधकांश शाररररक र मानलसक बलृद्द लवकाश बाल्य अवस्थामा 

नै हुन ेभएकोिे बािबालिकािाई सरुलक्षत राख्न स्वस्थ लवद्यािय, सरसफाइ तथा स्वच्छताको अवस्थािाई ध्यान लदन ुअपररहायु दलेखन्द्छ । 

सरसफाइ, स्वच्छ खानपेानी, पानी सलहतको शौचाियको व्यवस्था, स्वच्छ पानीिे बािबालिकामा गणुस्तरीय लशक्षाका िालग प्राप्त गन े

वातावरण बनाउाँन ेभएकोिे शैलक्षक संस्थाहरुमा सरसफाइ तथा स्वच्छता लवकासमा  जोड लदन अलतआवश्यक रहकेो छ  । यस नगरपालिका 

लभत्र रहकेा शैलक्षक संस्थाहरुको संस्थागत सरसफाइ तथा स्वच्छताका सम्वन्द्धमा गररएको सवके्षण २०७६ को तथ्यांक ति प्रस्ततु गररएको 

छ । 

 

  

  

 

0%0%

83%

17%

र्चत्र ३.११: ;/;kmfO{sf] :t/ -lbuf] ljsfz 

nIosf] cfwf/df_

सुधाररएको सेवा

आधारभूत सेवा

सीममत सेवा

सुबिधा नै 
नभएको

13.16%
7.89%

7.89%

71.05%

र्चत्र ३.१२

: dlxgfjf/Lsf] j]nf ljBfno cfpg] 5fqfx?

आधा जलत आउाँछन्

केलह मात्र आउाँछन्

कोही पलन आउाँदनैन्

सबै आउछन

94.87%

5.13%

र्चत्र ३.१३: laBfnosf] zf}rfnosf] cj:yf

छ
छैन

27.78%

72.22%

र्चत्र ३.१४: zf}rfno k|of]u ug{ k|ofKt kfgL 

/ ;fa'gdf laBfyL{sf] kx'Fr

छ
छैन
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३.४.३  स्वास््य संस्थाहरुिा सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्था  

यस खााँडाचक्र नगरपालिका लभत्र पने स्वास्थ्य संस्था (अस्पताि, स्वास्थ्यकेन्द्र आदी) का शौचाियहरुमा पानीको उपिधधता, 

शौचाियको पयाुप्तता, सावनुपानी र हातधनुे सलुवधा, मलहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, ठोस तथा तरि फोहोर व्यवस्थापन आलद 

अवस्थाको मौजदुा लस्थलत आंकिन गनु सम्पन्द्न गररएको सवेक्षण २०७६ को तथ्यांकको लववरण यहााँ लचत्रमा प्रस्तुत गररएको छ । 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

23.08%

38.46%

38.46%

र्चत्र ३.१५: zf}rfnosf] k|of]usf] cj:yf

प्रयोग छ, सफा छैन र 

पालन पलन छैन

प्रयोगमा छ, सफा छैन छ 

र पानी पनी छ

प्रयोगमा छ, सफा पलन छ 

र पानी पनी छ

46.15%

53.85%

र्चत्र ३.१६: xft w'g] ;'ljwf

छ

छैन

15.38%

84.62%

सक्छन

सक्दैनन

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

र्चत्र ३.१७: ckfËtf ePsf JolQmx?df zf}rfnosf] kx'Fr
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पररच्छेद: ४ 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र्वकास योजनाको अविारर्ा 

 
४.१ पृष्ठभूर्ि 

खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता लवकासको अवधारणाि ेमिूतः स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कायकुो सम्बदु्धन, 

संरक्षण, सम्मान र पािनाको िालग लदशालनदशे गरेको हुन्द्छ । यो अवधारणा स्थानीय तहका वहपुलक्षय सरोकारवािा (राजनीलतक, बौलद्धक, 

लवषयगत, लनजी क्षेत्र, गैर सरकारी तथा नागररक समाज, िलक्षत वग ुतथा नीलतगत तहका प्रलतलनलधहरु) को सहभालगतामा साझा सहमलतको 

दस्तावेजको रुपमा तयार भएकोछ । यस अवधारणा अनुरुप स्थानीय तहको नतेतृ्व तथा स्थानीय सरोकारवािाहरुको प्रलतवद्धता तथा 

सहभालगता बमोलजम खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षते्रको आवलधक योजना तयार गररएकोछ । अत: यो योजना स्थान र लवषय क्षते्रगत 

लवशेषताहरुमा आधाररत एकीकृत सहमलतको दस्तावेज हो । जनु स्थानीय तहमा लक्रयाशीि सबै प्रमखु सरोकारवािाको सहभालगता र 

सहयोगमा तयार पाररएको छ । यसिे नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षते्रको दलर्कुालिन सोच, समलष्टगत िक्ष्य तथा 

उद्देश्य लनधाुरण गरी सो प्राप्त गनुका िालग आवश्यक नीलत, रणनीलत, प्राथलमकता पलहचान तथा पररभालषत गरी स्थानीय तहमा खानपेानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छता लवकासको भलवरयको मागुलचत्रण तयार गदछु । यस प्रलक्रयामा स्थानीय लवकासका साझेदार एवं सरोकारवािाको 

पलहचान भई प्रभावकारी पररचािनको आधार तयार हुन्द्छ । स्थानीय लनकायहरुको अगवुाईमा यो योजना तजुुमा कायु कानुनतः बाध्यात्मक 

र व्यवहारतः जनताका आकांक्षा एवं समदुाय/बस्तीको सम्भावना तथा आवश्यकताका आधारमा खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

लवकासकाको पलहचान, कायुक्रम लनधारुण एवं श्रोत साधनको लवलनयोजन गनु उत्पे्ररणा जगाउन,े उत्साह बढाउने, लवश्वास लदिाउन े र 

लवकासन्द्याय स्थालपत गन ेमहत्वपणुू उपाय हो । सरुलक्षत खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता मानवजीवन लवकासको प्रखमु आधार भएकोि े

यसमा सबैको पहुाँच हुन ुआवश्यक हुन्द्छ ।  

 
४.२ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाको पररकल्पना 

यस नगरपालिकाका आम नागररकहरुको खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको आधारभतू आवश्यकतािाई परुा गनुको िागी तजुमुा 

गररएको यो योजनाको पररकल्पना लनम्नानुसार रहकेा छ; 

 

 “ र्दगो, स्वच्छ-सुरर्क्षत खानेपानी र संस्थागत र्वकास, हाम्रो सान । 

पूर्ि सरसफाइयिु सिुन्नत सिाज र्निािर्,  खााँडाचक्रको पर्हचान ” 

 

४.३ सिर्ष्टगत िक्ष्य 

यस नगरपालिकामा खानपेानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजनाको िक्ष्यहरु दहेाय अनुसार रहकेोछ ।  

नगरवासी आम नागररकिाई २०८३ (सन २०२६) सम्ममा ४०% मध्यम र २५% उच्च स्तरको खासस्व सेवा प्रदान गन े। 

 

४.४ सिर्ष्टगत उदे्दश्यहरु 

यस योजनािे लिइएको उद्देश्य दहेाय अनुसार रहकेा छन्;  

o १. नगरपालिका क्षते्रलभत्र रहकेा मौजदुा खानेपानी आयोजनाहरुको सधुार लवस्तार तथा लनयलमत ममुत सम्भार गद ैखानपेानी सरुक्षा 

योजना िाग ुगरर नगरवासी सबै जनसंख्यािाई सरुलक्षत खानेपानीमा पहुाँच वलृद्ध गन े। 
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o २. सहभालगतात्मक पद्धलतको माध्यमबाट समदुाय तथा नगर क्षते्रको सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवुद्धनमा अपनत्वभावको लवकास 

गराई पणुू सरसफाइयिु र्र, समदुाय, वडा तथा नगरपालिकाको लवकास भगने । 

o ३. समन्द्वयात्मक तथा एकीकृत कायु पद्धती अपनाई लवद्यािय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको खानेपानी तथा सरसफाइ सलुवधाको 

सधुार गरर पणुू सरसफाइको नमनूा स्थिको रुपमा लवकास गन े। 

o ४. पानीका मिूहरुको संरक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कनद्वारा भौलतक लनमाुणिाई व्यवलस्थत गद ैजिवाय ुपररवतुनको 

असरमा न्द्यनूीकरण गनुुको साथै लवपदमा प्रभावकारी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाका िालग धयवस्थापन गने । 

o ५. नगरपालिका र वडास्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवािाई प्रभाबकारी र लदगोपनको िालग संस्थागत क्षमता 

लवकास गने । 

४.५ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाका र्नदेशक र्सर्द्ान्तहरु  

खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षते्रको दीगो लवकास र योजनाको दीरु्कािीन सोचतफु उन्द्मखू हुन एवं उद्देश्य / िक्ष्यमा अलधकतम 

योगदान परु् याउनका िालग गररन ेयोजनाबद्ध प्रयासहरु सञ्चािन गदाु ति उल्िेखभएका लनदशेक लसद्धान्द्तहरु अपनाईन ेछन्  

नागररक संिग्नता र जनकेन्रीत खास्स्व सेवाको र्वकास   

• खासस्व क्षते्रको सामालजक पररचािनमा मलहिा, वािवालिका, अपाङ्गता भएका व्यलि र लपछलडएको वग ु एवं समदुायको 

सशलिकरणिाई माध्यम बनाइनछे ।  

• खास्स्व क्षते्रमा समदुायमा आधाररत तथा नागररक समाजका संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता लवकासको माध्यमबाट खासस्व क्षेत्रको 

लवकास प्रलक्रयमा नागररक तथा समदुायको संिग्नता बलृद्ध गररनेछ । खासस्व क्षेत्रमा स्थानीय श्रोत, साधन, प्रलवलध, ज्ञान, सीप र 

क्षमताको अलधकतम उपयोग गरी दीगोपनामा टेवा पयुाुईनछे । 

वातावरर् सन्तिुन तथा खासस्व के्षत्रको दीगो र्वकास 

• जिवाय ुपररवतुनबाट उत्पन्द्न समस्या लनराकरण तथा जोलखम न्द्यलूनकरण तथा स्थानीय अनुकूिनको उपायहरु अविम्बन गरी 

जनकेन्द्रीत खास्स्व सेवा लवकासको अवसरमा बलृद्ध गररनछे ।  

• खासस्व क्षते्र लवकास प्रलक्रयामा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रणािीिाई समालहत गरी खासस्व सेवाको कायुिाई वातावरणमैत्री 

तथा दीगो बनाइनछे । 

स्थानीय संस्थागत  क्षिता र्वकास 

• वडा कायािुय, वडा नागररक मचं, नागररक सचेतना केन्द्र, लवद्यािय तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापन सलमलत, िगायत अन्द्य समदुायमा 

आधाररत समहू र सञ्जािहरुको खासस्व सम्बलन्द्ध क्षमता अलभबलृद्ध गरी उनीहरुिाई यस क्षते्रमा अझ बढी लक्रयाशीि र 

प्रभावकारी बनाईनेछ । 

• स्थनीय लनकायमा खासस्व क्षेत्रको संरचनागत सधुार र क्षमता लवकासको माध्यमबाट स्थानीय शासन प्रलक्रयामा मलहिा, 

बािबालिका, अपाङ्गता भएका व्यलि, जेष्ठ नागररक तथा पछालड पाररएका वगुको सम्िग्नता सलुनलित, अथुपणुू र प्रभावकारी 

बनाईनछे । 

• स्थानीय स्तरमा खासस्व क्षेत्रमा संचालित आयोजना तथा कायुक्रमिाई दीगो, नलतजामिुक, पारदशी र प्रभावकारी बनाईनेछ । 

िैर्गकं, सािार्जक सिावेशीकरर्  तथा अवसरिा सिता  

• योजना तजुमुा, सञ्चािन तथा अनुगमन प्रलक्रयािाई समावेशी र सहभालगमिुक बनाई उपिधध श्रोत साधनको अलधकतम 

पररचािन गरी दीगो र सन्द्तुलित खासस्व सेवामा जोड लदईनछे ।  

• खासस्व क्षेत्रको संस्थागत लवकास र सदुृढ गरी समावेशी र समानता मतै्री वातावरण लनमाुण गररनछे ।  

• खासस्व सेवा तथा सलुवधा आम नागररक तथा सेवाग्राहीहरुको पहुाँच बलृद्ध गरी स्थानीयस्तरमा प्रवालहत सेवा तथा सलुवधाहरु 

अलधकारमा आधाररत, सहज, सवुसिुभ, गणुस्तरीय बनाइनछे ।  



ख ाँड चक्र नगरप लिक को ख नेप नी, सरसफ इ तथ  स्वच्छत  योजन  २०७७/७८-२०८१/८२, क लिकोट 

 

32 
 
 

• समावेशीकरण नीलत अन्द्तगतु खासस्व क्षेत्र अन्द्तगतुका कायुक्रम खास गरर सेवाबाट वलञ्चत समदुाय, क्षते्र र जनसंख्या (मलहिा, 

दलित, आलदबासी–जनजाती, अपाङ्गता भएका व्यलि, जेष्ठ नागररक तथा अन्द्य पछाडी पाररएका वगु) को  समलुचत सेवामा बढी 

िलक्षत हुनछे ।  

• खासस्व योजना कायाुन्द्वयनको लशिलशिामा लनमाुण हुन ेसम्पणुू खानपेानी तथा शौचाियका संरचनाहरू मलहिा, वािबालिका, 

अपाङ्गता भएका व्यलि तथा जेष्ठ नागररक प्रयोगकता ुमलैत्र लनमाुण गररनेछ । 

• सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्द्धी सबै कायुक्रम र लक्रयाकिापहरुमा िैङ्लगक संवेदनशीितािाई आत्मसात गररनेछ । 

• स्थानीय  तहका सहजकता ुिगायत सबै तहका समन्द्वय सलमलतहरुमा कलम्तमा पलन एक लतहाइ सदस्य सलहत प्रमखु वा उपप्रमखु 

पदहरु मलहिा हुनपुने प्रावधानिाई सलुनलित गररनेछ । सल्िाहकार समहुमा समेत समलुचत ढङ्गिे िङ्ैलगक सन्द्तिुन कायम 

गररनेछ । यसैगरी क्षमता अलभवलृद्ध सम्वन्द्धी सबै तालिम/कायुशािाहरुमा पलन सहभागीहरुको िङ्ैलगक सन्द्तुिन लमिाइनछे ।  

िानव अर्िकार र सािार्जक न्याय 

• खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्षते्रमा सरकारी, गरै सरकारी, सामदुालयक संस्थाको संस्थागत संरचनामा लवपन्द्न एवं 

लसमान्द्तकृत वगुको अथुपणुू सहभालगतािाई सलुनलित गद ैिैंलगक समानताको अवधारणा िाई अविम्बन गररनछे । 

• समाजमा लपछलडएको वगु, दलित, जनजालत, जेष्ठ नागररक, मलहिा तथा बािबालिकाको िालग खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

सम्बलन्द्ध िलक्षत वग ुकायुक्रमका साथै अन्द्य लवशेष कायुक्रम संचािन गररनछे । 

सिुदाय, र्नजी के्षत्र एवं गैसस साझेदारी  

• खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको कक्षेत्रमा सेवा प्रवाह तथा पवूाुधार लवकास कायुमा सावुजलनक, लनजी, सामदुालयक तथा 

सावुजलनक लनजी साझदेारी अवधारणा अविम्वन गररनेछ ।  

• समदुाय, लनजी क्षते्र तथा गैसस जस्ता साझेदारहरु बीच अन्द्तरलक्रया छिफि र वहसका माध्यमवाट खानपेानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता सेवा लवस्तार कायुिाई अझ वढी समन्द्वयात्मक, सहभालगतामिूक र प्रभावकारी बनाइनछे ।  

• खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता अन्द्तगुतका कायुक्रमको पारदलशतुा, प्रभावकाररता र जवाफदलेहता अलभबलृद्धका िालग उपिधध 

कानूनी व्यवस्था अनुसार सावुजलनक सनुुवाई र सावुजलनक परीक्षण, सामालजक परीक्षण, नागररक अनुगमन तथा लनगरानीको 

औजार प्रयोग गरी सधुारका प्रलतवद्धताको पािना गररनछे ।  

नर्तजा िूिक व्यवस्थापन प्रर्ािी  

• खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको योजना तथा बजेट तजुमुा गदा ुनलतजामिूक योजनाको खााँकामा सचूकको आधारमा 

गररनेछ ।  

• खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाको नलतजा मिूक अनगुमन खााँका अनुसार सहभालगता मिुक र तशे्रो पक्षद्धारा समीक्षा 

गररन ेछ ।  

• आयोजना तथा कायुक्रमको तेश्रो पक्षद्वारा अनगुमन तथा मलू्यांकन गररन ेछ र कायु सम्पादनको आधारमा राम्रो काम गने संर्, 

संस्था तथा लनकायिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

४.६ नगर खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाका र्वषयगत के्षत्रहरु  

नगर खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबदु्धनका ५ वटा लवषयगत क्षते्रहरु र सो अन्द्तगतुका उपक्षते्रहरु दहेाय अनुसार लनधारुण गरी लवषयगत 

क्षेत्र योजना तथा कायुक्रम तजुुमा गररएको छ । 

र्वषयगत के्षत्र र्वषय के्षत्रगत प्राथर्िकता 

१: आयोजनाहरुको लदगोपना, सुरक्षा र 

सुरलक्षत खानेपानी 

• सुरलक्षत खानेपानीको सेवामा  पहुाँच र आपूलतु 
• पानीका मिू/श्रोतको संरक्षणमा वातावरण अनुकुिन 
• मौजुदा खानेपानी योजनाको उलचतरुपिे ममुत सम्भार र लवस्तार 
• नयााँ योजनाको लनमाुण 
• उपभोिा र धयबस्थापन सलमलतहरुको क्षमता अलभबलृद्ध 
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र्वषयगत के्षत्र र्वषय के्षत्रगत प्राथर्िकता 

२: पूणु सरसफाइ • सहभालगतात्मक पद्धलतको माध्यमबाट समदुाय तथा नगर क्षेत्रको सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवुद्धन; 
• सुरलक्षत चपीको समलुचत प्रयोग; 
• र्रायसी फोहरको समलुचत धयवस्थापन तथा व्यलिगत सरसफाइ सम्बन्द्धी बानी व्यवहारको लवकास; 
• पानीको शुलद्धकरण गरर सुरलक्षत पानीको प्रयोग; 
• ठोस फोहरको समलुचत धयवस्थापन 
• वजार क्षेत्रमा सरसफाइ सामग्रीहरुको सहज आपूती 

३: संस्थागत (लवद्यािय तथा स्वास्थ्य 

संस्था) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

• लवद्याियहरुमा प्रयोगकताु मैत्री शैचािय र खानेपानी तथा सरसफाइको धयवस्थापन तथा प्रयोग  
• स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगकताु मैत्री शैचािय र खानेपानी तथा सरसफाइको धयवस्थापन तथा प्रयोग 
• संस्थागत (लवद्यािय तथा स्वास्थ्य संस्था) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको एकीकृत 

लवकास वातावरणीय सरसफाइ तथा फोहोर मैिा व्यवस्थापन सेवामा वलृद्ध 
• लवद्यािय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सुलवधाहरूको ममुत, सम्भार 

४: जिवायु पररवतुन, असर न्द्यूनीकरण र 

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा  

• वन तथा भसंूरक्षण तथा जिवायु पररवतुनको असर न्द्यूनीकरण 
• खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा क्षेत्रमा लवपद जोलखम न्द्युलनकरण, लवपदको पूवुतयारी, व्यवस्थापन तथा 

उद्धार 
• अनुकुिन पद्धलतको मिु प्रवालहकरण र सेवा धयवस्थापन 

५: संस्थागत तथा क्षमता लवकास • नगरपालिका स्तरीय समन्द्वय सलमलतहरुको संस्थागत लवकास 
• खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा क्षेत्रमा स्थानीय लवकासका सरोकारवािाको क्षमता तथा संस्थागत 

लवकास 
• स्थानीय श्रोत तथा वाह्य श्रोत पररचािनमा अलभबलृद्ध 

 

४.७ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाका आिारहरु 

क्र.स योजनाका आिार के्षत्र र्वरर्/ आिारहरु 

१ नेपािको संर्विान २०७२ • धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणमा वस्न पाउने हक 

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

 

 

२ 

 

 

दीगो र्वकास िक्ष्यको िक्ष्य ६ 

 

• ६.१ सन् २०३० सम्म सबैिाई सुरलक्षत खानेपानी सेवामा सबैको न्द्योलचत पहुाँच भएको हुने: 

सुरलक्षत लकलसमिे व्यवस्थापन भएको खानेपानी  सवै र्रधरुीमा सुरलक्षत खानेपानी, चालहएको 

वेिा उपिधध, गुणस्तरयूि 

• ६.२ सन् २०३० सम्ममा सुधाररएको सरसफाइ सुलबधामा सबैको सुिभ तथा न्द्योलचत पहुाँच र 

खिुा लदसामिु अवस्था भएको हुने छ । 

• सुरलक्षत लकलसमिे व्यवस्थापन भएको सरसफा: (सबै र्रमा शौचािय सुलबधा भएको, (मानव 

लबसुलजत फोहर तथा लफकि सिजको उलचत धयवस्थापन) 

 

 

३ 

 

 

१५ औ ंर्वकास योजनाको 

आिारपत्र 

 

• साझा आकांक्षा: सम्वदृ्ध नेपाि, सुखी नेपािी साझा रालरिय आकांक्षा 

• सोचः स्वच्छ, सुरलक्षत, सवुसुिभ र लदगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 

• उद्देश्यहरुः  

१. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको उपिधधताबाट जनस्वाथ्यमा सुधार ल्याउने 

सवै नागररकिाई आधारभतू स्तरको सरसफाइ सेवामा पहुाँच तथा मानव मिमिुत्र र फोहोरको 

उलचत व्यवस्थापन गने 

२. जिवायू पररवतुन अनुकुि तथा लवपद व्यवस्थापन मैत्री खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 

सुलनलित् गने 

३. खानेपानी तथा सरसफाइको लदगो सेवा प्रवाहमा संर्, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको 

भलूमका सविीकरण गदै क्षमता अलभवलृद्ध गनुु 
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४ 

 

 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन 

२०७४ 

 

ऐनको पररच्छेद ३, दफा ११ अन्द्तगुत गाउाँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कतुव्य र अलधकार 

अन्द्तगुत देहायका कामहरु तोलकएको छ; 

• स्थानीय तहमा लवषयगत स्थानीय तथ्यांक संकिन र अलभिेख संकिन गने;  

• आधारभतू स्वास्थ्य र सरसफाइ सम्बलन्द्ध कायुहरु संचािन गने गराउने; 

• स्थानीय वजार व्यवस्थापन, वातारण संरक्षण र जैलवक लवलवलधता सम्बलन्द्ध कायुहरु संचािन 

गने गराउने; 

• खानेपानी, साना जिलवधतु सम्बलन्द्ध कायुहरु संचािन गने गराउने; 

 

 

५ 

 

 

खानेपानी तथा सरसफाइ 

के्षत्रगत र्वकास योजना  

(२०७३–२०८७) 

• क्षेत्रगत सुशासन र प्रभावकाररतामा सुधारका माध्यमबाट “वास” सेवाहरूिाई सबैको पहुाँचमा 

वलृद्ध गदै सेवाको स्तरमा सुधार ल्याउने । 

• लवद्ममान क्षेत्रगत मदु्दाहरू एवम ्भलवरयमा लबकलसत हुन सक्ने पररदृश्यहरूको सम्बोधन गने । 

• यस क्षेत्रको प्रभावकारी कायुक्रम लनमाुण एवम ्सुसङ्गत र सामञ्जस्सीय ढङ्गिे कायाुन्द्वयन 

गनाुका िालग क्षेत्रगत प्राथलमकता र रणनीलत स्पष्ट गदै क्रमश: क्षेत्रगत एकत्रीकरण गने । 

• रालरिय प्राथलमकताहरू, रणनीलतहरू, मानकस्तरहरू एवम् कायुलवलधहरूका तह सम्पूणु 

सरोकारवािाहरूिाई प्रभावकारी “वास”सेवा प्रवाहको कायुक्रम लनमाुण एवम ्व्यवस्थापनका 

िालग मागुलनदेशन तथा अलभप्रेररत गने । 

• सबै नेपािी नागररकहरूसम्म सुचारु र लदगो “वास” सेवाहरूको पहुाँचको सुलनलितता गनु यस 

क्षेत्र लवकास योजनासंग तादात्म्य हुने गरी सक्षमकारी नीलत, कानुनी एवम ्लनयमनकारी खाका, 

सेवा प्रवाहको िालग स्पष्ट संस्थागत संयन्द्त्र, लवत्तीय प्रबन्द्धहरू, क्षमता अलभवलृद्ध, परररकृत 

समन्द्वय र कायुसम्पादन अनुगमन पद्धलत िागू गनुु । 

 

 

 

 

 

६ 

 

 

 

 

 

पूर्ि सरसफाइ िागिदशिन,२०७३ 

• पूणु सरसफाइ मागुदशुन,२०७३ िे सन् २०३० सम्म सबैको िालग र सधैको िालग पूणु 

सरसफाइको अवस्था हालसि गनेतफु उन्द्मखु हुने िक्ष्य लिएको छ । उि िक्ष्यिाई ३ चरणमा 

लवभाजन गरी कायाुन्द्वयन हुदै आइरहकेो छ । तह १: सन् २०२२ सम्म १५ प्रलतशत 

गाउपालिका र १० प्रलतशत न.पा.;  तह २: सन् २०२७ सम्म ५० प्रलतशत गाउपालिका र ४० 

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

• पूणु सरसफाइ मागुदशुन अनुसार पूणु सरसफाइको उदे्धश्य लनम्नानुसार छन् ;  

o खिुा लदसामिु अवस्थाको लदगोपना कायम गने । 

o सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्द्धी बानी व्यवहार लवकास गने । 

o र्रायसी तथा संस्थागत तहमा सरसफाइ र स्वच्छताका सुलवधाको समलुचत 

प्रयोग,ममुत सम्भार तथा स्तरोन्द्नती गने । 

o सुरलक्षत खानेपानीको सेवा सुलनलित गने र र्रायसी तथा सस्थागत तहमा पानी 

शदु्धीकरणको प्रवर्धन समेत गने । 

o फोहोरमैिा तथा मानव मिमतू्रीय फोहोरको सम्भव भएसम्म  पूनःप्रयोग गने वा 

तोलकएको मापदण्डका आधारमा लवसजुन गने ।  

o पोखरी तथा साना जिाशय र खोिा¬ खोल्सीहरुको संरक्षण गरी स्वच्छता तथा 

सुन्द्दरता कायम राख्ने । 

• पूणु सरसफाइका दईु चरण: सफा र स्वच्छ चरण, पूणु सरसफाइ उन्द्मखु चरणमा लवभाजन गरी 

कायाुन्द्वयन गने र सम्पूणु चरणहरु पिात् पूणु सरसफाइयुि गाउाँ,बस्ती,टोि र समुदाय र्ोषणा 

गने धयबस्था यस मागुदशुनमा उल्िेख छ । 

  कायुलवलध,२०७४ को िक्ष्य: 
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७ 

 

 

 

र्वद्यािय खानेपानी तथा 

सरसफाइ कायिर्वर्ि,२०७४ 

• लवद्याियमा लदगो खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्धन गरी शैलक्षक उपिलधध बढाउन 

अनुकूि वातावरणको लसजुना गने रहकेो छ  

• कायुलवलधको उद्देश्यहरु लवद्याियमा सबै बािबालिकाहरुका िालग अनुकूि हुने गरी खानेपानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छताका सूचकएवम ्मापदण्ड तयार गने,तयार गररएको मापदण्ड 

कायाुन्द्वयनका िालग लवलध, प्रलक्रया र पध्दलतका लवषयमा सहजीकरण गने र लवद्याियमा 

स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन, सरसफाइका सुलवधा र स्वच्छ वातावरण तयार गनुका िालग 

उपिधध स्रोत साधनको उपयोगमा लवलभन्द्न लनकायहरुको भलूमका पलहचान एवम् समन्द्वयका 

िालग सहजीकरण गने रहकेो छ ।  

• यस कायुलवलधिे लबद्यािय स्वमलु्याङ्कनको मापदण्ड जस्तै सबै लवद्याियहरुमा पानी, 

शौचािय, वातावरणीय सरसफाइ, हररयािी वातावरण, स्वच्छता सुलवधा, स्वच्छता लशक्षा, 

मलहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, संस्थागत व्यवस्था र लदगोपना, लवपद ्जोलखम व्यवस्थापन, 

अनुगमन तथा जवाफदेलहताका आधार तय गरी यसै मापदण्डका आधारमा लवद्यािय 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका अवस्थािाई मलू्याङ्कन गरेर वगीकरण गनु तारा 

पद्धलतिाई आधार मालनएको छ । 

 

८ 

 

स्वास््य संस्थािा खानेपानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छता 

सम्िन्िी िापदण्ड,२०७५ 

• स्वास्थ्य संस्थाहरु, लवस्ताररत सेवा, र्मु्ती लशलवर स्वास्थ्य संस्थाको तह र स्वास्थ्य संस्थाको 

बलगुकरण सम्बन्द्धी मापदण्ड;  

• लवतरण गररने पानीको गुणस्तर सम्बन्द्धी मापदण्ड;  

• स्वास्थ्य संस्थाहरुका िालग सरसफाइको मापदण्ड  

• स्वास्थ्य संस्थाको िालग स्वच्छता मापदण्ड; 

• स्वास्थ्य संस्थाजन्द्य फोहरमैिा व्यवस्थापनका िालग लनलि मापदण्ड 

 

४.८  रार्रिय िक्ष्य, अवर्ि र रर्नीर्त (के्षत्रगत सुिार योजना) संगको अन्तरसम्िन्ि 

यस नगरपालिका खासस्व योजनािे नेपाि सरकार, खानेपानी तथा ढि व्यवस्थापन लवभागद्वारा तयार पाररएको खानपेानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता क्षते्र लवकास २०७३ - २०८७ का लसद्धान्द्त, िक्ष्य तथा रणनीलतहरुिाई अंलगकार गरेको छ । त्यसैिे यसमा प्रस्ताव गररएका 

खानपेानी तथा सरसफाइका योजनाहरुको लनमाुण नपेाि सरकारको क्षेत्रगत लवकास योजनामा पररिलक्षत गरेको अवलध िक्ष्य र लसद्धान्द्तमा 

समेत तादाम्यता लमिाई सोलह बमोलजम कायुयोजनाहरु तय गरी  कायाुन्द्वयन गद ैजाने िक्ष्य लिएको छ । सोलह क्षेत्रगत लवकास योजनाि े

पररभालषत गरेको ५० प्रलतशि जनतािे उच्च स्तरको खानपेानी सेवा र बाकंी ५० प्रलतशत जनताहरुि ेमध्यम स्तरको खानेपानी सेवा सन 

२०३० सम्म प्राप्त हुन ेगरी योजना बनाइन कायानु्द्वयन योजना बनाईएको छ । 

 

तर्िका नं . ४.१: के्षत्रगत सुिार योजनाको अवर्ि 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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तर्िका नं ४.२: खानेपानी सेवा स्तरको वर्गिकरर् 

kl/ldltx?  ;]jfsf] :t/ 

 lgDg cfwf/e"t dWod pRr 

cfjZostf 

kl/df0f 

-Pn.lk.l;.8L_ 

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

:jR5tf 

gePsf] ;a} cfwf/e"t JolQmut 

/ vfB :jR5tf ;+ej, 

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] lglh 

wf/f h8fg  

@%% eGbf al9 

pkef]Qmfn] lglh wf/f 

h8fg u/]sf]  

!))% pkef]Qmfn] lglh 

wf/f h8fg u/]sf]  

!))% pkef]Qmfn] 

lglh 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 

ltg dlxgfdf Ps 

k6s;Dd ;]jf cj?4 

afx| dlxgfdf Ps 

k6s;Dd ;]jf 

cj?4 

nrstf  ca?4 ;]jf @ lbg leq 

;'rf? x'g] 

ca?4 ;]jf ! lbg leq 

;'rf?  

ca?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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पररच्छेद: ५ 

योजनाको के्षत्रगत सोच तार्िका, रर्नीर्त, कायियोजना तथा र्वत्तीय श्रोत र्वशे्लषर् 

५.१ के्षत्रगत सिस्या, चुनौतीहरु  तथा सिािान उपयोगी रर्नीर्त  

यस नगरपालिकाको खासस्व योजनाको क्षते्रगत सोच तालिका, रणनीलत र कायुयोजना बनाउनको िालग स्थानीय तहको मौजदुा अवस्थािाई 

लवशे्लषण गनुु अलत आवश्यक हुन्द्छ । समदुायमा रहकेा खासस्व सम्बलन्द्ध जोलखम समस्याहरु, त्यसका कारक तत्व, सम्भावनाहरु, लवशेषता 

र महत्वका कुराहरुको तथ्यको आधारमा नगरपालिकाको भाबी योजना लनमाुण गनु ुपन ेहदुा यस नगरपालिकाको खासस्वको क्षेत्रगत समस्या, 

चनुौतीहरु  तथा समाधानका उपयोगी रणनीलत सम्बलन्द्ध पररवेश लवशे्लषण लनम्नानुसार गररएको छ । 

 

खासस्व योजनाका के्षत्र के्षत्रगत सिस्या तथा चुनौतीहरु उपयोगी रर्नीर्त 

के्षत्र : १: 

आयोजनाहरुको 

र्दगोपना, सुरक्षा र 

सुरर्क्षत खानेपानी 

यस क्षेत्रका प्रमखु समस्याहरु स्वच्छ खानपेानी उपभोगको पहुाँचमा कमी, 

महुानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन नहुनु, पानीको महुान संरक्षण नहुन,ु 

महुान वरीपरी वन जंगि कटानी हनुु, आलथुक स्रोतकोिालग 

दातलृनकायसाँग बढी लनभुरता हुन,ु जवाफदलेहता नहनुु, आयोजना ममतु 

सम्भारमा कमी हनुु, सामालजक अपनत्वको कमी हनुु, अनुगमन-

मलु्याङ्कन र लनरीक्षणमा कमी हुन,ु नीलत लनययको पररपािना नहुनु, 

उपभोिा सलमतीहरुमा अलथुक पारदलशुता नहुन,ु सरोकारवािाहरु वीच 

समन्द्वयमा कमी हनुु, प्राकृलतक प्रकोपका कारण खानपेानी आयोजना 

क्षतीग्रस्त हुन,ु आयोजनाहरु दीगो नहुनु, खानेपानी उपभोिा सलमलत 

सलक्रय नहुन,ु पानीको लनयलमत रुपमा गणुस्तर परीक्षण नहनुु  आलद 

रहकेाछन । यी क्षते्रगत समस्या तथा चनुौतीहरुको कारण उपभोिाको 

सरुलक्षत खानपेानीमा पहुाँचमा कलमहुनु, आयोजनाहरुको लदगोपना तथा 

सरुक्षामा ह्रास आउने, लनमाुण भएका खानपेानी आयोजनाहरुको 

सचूारुपना ह्रास आउने, समतामिुक रुपमा सरुलक्षत खानपेानीको पहुाँचमा 

बलृद्ध हुन नसक्न ेजस्ता असर दखेापरेका छन् । 

आयोजनाहरुको लदगोपना तथा 

सरुक्षा प्रवुद्धन को माध्यमबाट 

खानपेानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता सेवाको उपिव्धतामा 

सरुलक्षत खानपेानीको पंहचुमा 

वलृद्ध गन े। 

खानपेानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता सेवामा सीमान्द्तकृत र 

जोलखमा रहकेा समदुायको पहुाँच 

बलृद्ध गन ुसेवािाई सिुभ र 

सहज र  अनूकुि बातावरण तथा 

भौलतक पवूाुधार लनमाुण गने । 

 

खासस्व योजनाका के्षत्र के्षत्रगत सिस्या तथा चुनौतीहरु उपयोगी रर्नीर्त 

 
 
के्षत्र : २: पूर्ि 

सरसफाइ तथा 

स्वच्छता प्रिर्द्िन 

 प्रत्येक र्रधरुी, संर् संस्थाहरुमा आवश्यकता अनुसार सावुजलनक 

स्थानहरुमा चपी लनमाुण नहुनु; धवुा रलहत चलु्होको प्रयोगमा कलम हुनु; 

पणुू सरसफाइको मापदण्ड अनुसार चपी लनमाुण नहनुे र लनमाुणाधीन 

चपीको समलुचत प्रयोग नहुनु, आधारभतू स्तरको सरुलक्षत पानीमा सबकैो 

पहुाँच तथा प्रयोगकताु मैत्री नबन्द्नु, , व्यलिगत, र्रायसी, वातावरणीय 

सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बलन्द्ध समदुायमा सरसफाइ तथा स्वच्छता 

सम्बन्द्धी न्द्यनू चतेनास्तर रहनु । र्रायसी ठोस तथा तरि फोहोरको उलचत 

व्यवस्थापन नहुन ुजस्ता समस्या तथा चनुौतीहरुको कारण व्यलिगत तथा 

संस्था सरसफाइ प्रबदु्धनका लक्रयाकिापमा अबरोधको लस्थलत लसजुना 

हुने, पणुू सरसफाइ सबैको पहुाँच तथा प्रयोगकता ुमतै्री नहनुे र  र्रायसी 

एवं संस्थागत सरसफाइको समलुचत व्यवस्थापनमा अबरोध आयोउने 

जस्ता आसर यस क्षते्रमा दखेा परेका छन् । 

पणुू सरसफाइ प्रवुद्धन माफुत 

समदुाय तथा नगर क्षेत्रको 

सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवामा 

सब ैनागररकको पंहचु तथा 

उपयोग सलुनलित गने र सेवा 

व्यवस्थामा सधुार गन े। 

चेतना अलभवलृद्ध; आवश्यक 

बजेट लबलनयोजन; प्रारलम्भक 

र्रदिैो सवेक्षण; ममतु, संभार, 

पनू लनमाुण; लशक्षा, तालिम 

तथ्याङ्क संकिन 

खासस्व योजनाका के्षत्र के्षत्रगत सिस्या तथा चुनौतीहरु उपयोगी रर्नीर्त 
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खासस्व योजनाका के्षत्र के्षत्रगत सिस्या तथा चुनौतीहरु उपयोगी रर्नीर्त 

 

 

के्षत्र : ३ : संस्थागत 

(र्वद्यािय तथा 

स्वास््य संस्था) 

खानेपानी, 

सरसफाइ तथा 

स्वच्छता 

 

लवद्यािय वास सम्बन्द्धी स्वीकृत कायुवीलधअनुसार नहनु, लवद्यािय तथा 

स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगकतामुैत्री खानेपानी तथा शौचाियको 

धयवस्थापन नहुनु; सरसफाइ तथा स्वच्छताका मापदण्ड अनुरुप भौलतक 

पवूाुधार लनमाुणको कलम हुनु; लवद्यािय तथा स्वास्थ्य संस्थामा खानपेानी 

तथा सरसफाइ सलुवधाहरुको स्थानीय तहबाट हुनु पन ेपहमा कलमहनुु, 

फोहरको उलचत रुपमा संकिन तथा व्यबस्थापन अन्द्हुन,ु लनमुलिकरण 

तथा धयवस्थापन प्रणािीको लवकास नहुनु; र्र, आंगन एवं लवद्यािय, 

संर् संस्थाबाट लनस्कन ेफोहोरपानीको सरुलक्षत लनस्कासन नहुन,ु 

लवद्याियमा सेलनटरी प्याड उपिधध नहुन ुर त्यसतफु ध्यान नलदनु, 

लवद्याियहरुमा जोखीमपणू अवस्थामा साबुन पानीि ेहातधनु धयवस्था 

तथा आनीबानीमा पररवतनुको  लवकास नहनुु जस्ता समस्याको कारण 

र्र, लवद्यािय, संर् संस्था लभत्र तथा बालहर फोहोर धयवस्थापनमा समस्या 

दलेखएको छ । 

संस्थागत (लवद्यािय तथा 

स्वास्थ्य संस्था)मा खानपेानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको 

एकीकृत रुपमा संस्थागत लवकास 

गरर वातावरणीय सरसफाइ तथा  

फोहोर मिैा व्यवस्थापन सेवा 

सलुवधामा वलृद्ध गने । 

लतनतारे लसद्धान्द्तिाई प्रभावकारी 

रुपमा िाग ुगने । 

लवद्यािय तथा स्वास्थ्यका 

सरोकारवािाहरुको सरसफाई 

सम्बलन्द्ध चतेना अलभबलृद्ध गने । 

खासस्व योजनाका के्षत्र के्षत्रगत सिस्या तथा चुनौतीहरु उपयोगी रर्नीर्त 

के्षत्र : ४ : जिवायु 

पररवतिन, असर 

न्यूनीकरर् र 

खानेपानी तथा 

सरसफाइ सेवा 

 

यस लवषगत क्षते्रको मिू समस्याको रुपमा जिवाय ुपररवतनुको कारण 

वातावरणीय प्रभाव, असर न्द्यनूीकरण तथा लवपदमा प्रभावकारी भौलतक 

लनमाुणिाई व्यवलस्थत गन ुनसक्निुे खानपेानी तथा सरसफाइ सेवामा 

समस्या दलेखएको छ । जिवाय ुपररवतुनका असर तथा सोको न्द्यनूीकरण 

सम्बलन्द्ध कायुक्रम संचिान नहुन,ु ; खानपेानी आयोजनाहरुको लनमाुण 

गदा ुजोखीमको न्द्यनू प्रभाव हनुे गरी वातावरणमैत्री नहनुु; प्रकोप संभालवत 

क्षेत्रहरुको नक्शांकन तथा व्यवस्थापन योजना लनमाुण नहुन,ु महुान तथा 

जिाधार संरक्षणको कमीका कारण महुान सकु्द ैजानु; जिवाय ु

पररवतुनको कारण हुने जोखीम न्द्यनूीकरण कायुक्रमका िालग वजेट तथा 

कायुक्रमको आभव हुन,ु भकू्षय तथा पलहरोका कारण अलधकांश 

खानपेानी आयोजनाहरु प्रभालवत भई खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा 

अबरोध शजृना हुनु; जिवाय ुपररवतुनका कारण हनुे भ–ूक्षय, पलहरो, 

बाढी, लकराको प्रकोप र खडेरी आलदका कारण महुानहरु सकु्द ैजानु जस्ता 

समस्या दलेखएका छन् । 

खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा 

क्षेत्रमा लवपद जोलखम न्द्यलुनकरण, 

लवपदको पवुूतयारी, व्यवस्थापन 

तथा उद्धार र अनुकुिन 

पद्धलतिाई मिु प्रवाहमा ल्याई 

सेवा धयवस्थापन गन े। 

लवपद ्व्यवस्थापन सम्बलन्द्ध लनलत 

लनमाुण गरी लवलभन्द्न लवपद ्

जोलखम न्द्यलूनकरण व्यवस्थापन 

सलमलत गठन गरी वास्तलवक 

कायु गने। 

 

खासस्व योजनाका के्षत्र के्षत्रगत सिस्या तथा चुनौतीहरु उपयोगी रर्नीर्त 

 

के्षत्र : ५ : संस्थागत 

तथा क्षिता र्वकास  

 

खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको प्रभाबकारी र लदगोपनको 

िालग संस्थागत क्षमता लवकासको अभाबमा आवश्यकता अनुरुप 

गणुस्तरीय सेवा प्रदान गन ुनसक्न ुआजको प्रमखु समस्याव रहकेो छ । 

स्थानीय तहमा खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता लवकासका िालग 

राजनीलतकरुपमा साझा सहमलत हनुनसक्दा यस क्षेत्रमा हुनपुन ेभौलतक 

संरचनामा िगानी हुन सकेको छैन । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

योजना तथा कायुक्रमको प्राथलमलककरण गरी सोही अनुसार श्रोत 

पररचािन गने प्रवलृत्तको थािनी हनु नसकेको अवस्था छ ।  

खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा 

क्षेत्रमा स्थानीय लवकासका 

सरोकारवािाको क्षमता तथा 

संस्थागत लवकास गरर स्थानीय 

श्रोत तथा वाह्य श्रोत 

पररचािनमा अलभबलृद्ध गने । 
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५.२ के्षत्रगत योजना सोच तार्िका रर्नीर्त, कायियोजना तथा र्वत्तीय श्रोत र्वशे्लषर् 

५.२.१: आयोजनाहरुको र्दगोपना, सुरक्षा र सुरर्क्षत खानेपानी 

क) के्षत्रगत योजना सोच तार्िका 

  िापनका सूचकहरु     

 क्र.सं सूचक इकाई 

२०७७/७८ 

वतििान  

अवस्था 

२०७९/८१ 

िध्यि 

अवस्था 

२०८१/८२ 

पााँचौं 

वषिको 

िक्ष्य 

पुष््टयाईका 

आिारहरु 

पूवािनुिान 

तथा 

जोर्खि 

पक्ष 

१ नगरपार्िका के्षत्रर्भत्रका सम्पूर्ि घरिुरीिा  सुरर्क्षत खानेपानीको सेवािा  पह ाँच वृर्र्द् भएको ह नेछ । 

१.१ 
उच्च स्तरको खानेपानी सेवामा पहुाँच भएका 

र्रधरुी  संख्या / प्रलतशत 
प्रलतशत  0 25 ५० 

योजनाको अलन्द्तम 

मूल्याङ्कन 

प्रलतवेदन, नमूना 

सवके्षण, बालषुक 

प्रलतवेदन, 

अध्ययन प्रलतवदेन 

तथा अलभिेख 

  

१.२ 
मध्यम  स्तरको खानेपानी सेवामा पहुाँच भएका 

र्रधरुी  संख्या / प्रलतशत 
प्रलतशत  0 20 ४० ”   

१.३ 
आधारभतू खानेपानी सेवामा पहुाँच पुगेका 

र्रधरुी  संख्या / प्रलतशत 
प्रलतशत  63.6 ७९ ९५ ”   

१.४ 
लसलमत खानेपानी सेवा पुगेका र्रधरुी  संख्या / 

प्रलतशत 
प्रलतशत  11.5 5 ० ”   

१.५ सेवा नपुगेका र्रधरुी संख्या / प्रलतशत प्रलतशत  24.9 12.5 ० ”   

२ 

नगरपार्िका के्षत्रर्भत्रका सम्पूर्ि खानेपानी योजनाका उपभोिा सर्ित्तीहरु पारदशी रुपिे र्क्रयाशीि भई र्निािर् भएका 

खानेपानी योजनाको उर्चतरुपिे ििित सम्भारगरर , र्नयर्ित रुपिा स्वच्छ र गुर्स्तरयुि खानेपानी आपूर्ति गनि सक्षि भएका 

ह नेछन 

२.१ 

लनयलमत रुपमा ममुत सम्भार भएका तथा पूणु 

क्षमतामा संचािन भएका योजना संख्या 

/प्रलतशत  । 

प्रलतशत 12.82 25 ५० 

योजनाको अलन्द्तम 

मूल्याङ्कन 

प्रलतवेदन, नमूना 

सवके्षण, बालषुक 

प्रलतवेदन, 

अध्ययन प्रलतवदेन 

तथा अलभिेख 

  

 

२.२ 

लनयलमत रुपमा खानेपानीको गुणस्तर पररक्षण 

गरर गुणस्तरीय पानी आपूलतु गरररहकेा योजना 

संख्या /प्रलतशत  । 

प्रलतशत 0 25 ५० ”   

 

 

२.३ 
सुरलक्षत खानेपानी युि समदुाय योषणा भएका 

खानेपानी उ.स.  
प्रलतशत 0 25 ५० ”    

२.४ 

लनयलमत साधारणा सभा, िेखा पररक्षण र 
पारदलशुता कायम भएका सकृय उपभोिा 

सलमलत 

प्रलतशत 0 30 ६० ”   

 

 
२.५ प्रलतशत 0 37.5 ”  
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खानेपानी आयोजनाको उलचत ममुत संभार 

संयन्द्त्र (कोष, कायुकताु, औजार) भएका 

खानेपानी उ.स. 

७५   

 
ख) सिर्ष्टगत रर्नीर्तहरु: 

• खानपेानी आयोजनाको पहुाँच एवं सेवा लवस्तारका िालग एक र्र एक धाराका नीलत लिने, मौजदुा योजनाको ममतु सम्भार वा 

लवस्तार गदाु जोखीमको न्द्यनू प्रभाव हुने गरी वातावरणमतै्री बनाउने र लनमाुण भएका खानपेानी तथा सरसफाइ उपभोिा 

सलमलतहरुको धयवस्थापकीय क्षमता अलभवलृद्ध गरी लजम्मेवार बनाउने नीलत अविम्बन गने र खानेपानी आयोजनाको सचुारुपना र 

लदगोपनाका िालग उपभोिा सलमलतिाई लजम्मेवार बनाउने ।  

• सरुलक्षत खानपेानीको पहुाँचका प्रवधुन गलतलबधीहरुिाई प्रभावकारी, समावेशी र लदगो बनाउन सबैको सहभालगता सलुनलित गने र 

खानपेानी क्षेत्रको योजना तजुुमा तथा यसको कायाुन्द्वयनमा स्थानीय तहको नतेतृ्वमा संचािन गने । 

• खानपेानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरुमा खानपेानी ममुत संभार कोष, ममुत संभार कायुकताकुो धयवस्था आलदको अनुगमन गरी 

खानपेानी सरुक्षा योजना िाग ुगन ेर आयोजनाहरुको ममुत संभार तथा धयवस्थापन कायुिाई प्रभावकारी बनाउन नगरपालिका 

स्तरमा खानपेानी क्षेत्रका प्रालवलधक र प्िम्बरहरुको लवकास तथा पररचािन गने । 

• खानपेानीको लनयलमत रुपि ेगणुस्तर पररक्षणका िालग आबश्यक पने लकट, जनशलि, र ल्याब सेवा स्थानीय रुपमा उपिधध 

गराउनका िालग लनलज क्षेत्रका सेवा प्रदायकको क्षमता अलभबलृद्धका साथ लनलज क्षेत्रसंग सहकायु र साझेदारीको कायु आरम्भ गने 

र खानपेानी आयोजनाको िगत राख्ने र सलमलतिाई अलनवायु दताुको प्रलक्रयामा ल्याउने । 

• लनमाुण भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोिा सलमलतहरुको धयवस्थापकीय क्षमता अलभवलृद्ध गरी लजम्मेवार बनाउने नीलत 

अविम्बन गने र खानपेानी आयोजनाको सचुारुपना र लदगोपनाका िालग उपभोिा सलमलतिाई लजम्मवेार बनाउन े।  

• खानपेानी क्षेत्रमा एकरुपता कायम गद ैक्षेत्रगत समन्द्वय तथा सहकायिुाई लवशेष जोड लदने । 

• हाि सम्म खानेपानीका योजना नबनेका, समालजक रुपि ेबलन्द्चलतकरणमा परेका समदुायको बसोबास भएका बलस्त िाई नयााँ 

योजनामा प्राथलमकता लदइनेछ । 

• लनयलमत रुपि ेपानीको गणुस्तर पररक्षणका िालग आबश्यक पन ेलकट, जनशलि, र ल्याब  सेवा स्थानीयरुपमा उपिधध गराउनका 

िागी लनलज क्षेत्रका सेवा प्रदायकको क्षमता अलभबलृद्ध गने । 

• खानपेानी आयोजनाको सचुारुपना र लदगोपनाका िालग ममतु संभार कोष, ममतु संभार कायुकताु, पानी शलु्कको अलनवायु धयवस्था 

गने नीलत अविम्बन गररनछे साथै उपभोिा सलमलतिाई लजम्मेवार बनाउन नगरपालिका, वडा र उपभोिा सलमलतलबच लत्रपलक्षय 

कायुक्षमता तथा लदगोपना सम्झौता गरर लनयलमत अनुगमन तथा मलू्याङ्कन गररन ेछ । 

• खानपेानी आयोजनामा उपभोिा सलमलतको गठन, पनुगुठन गरर उि आयोजनाहरु नगरपालिकामा अलनवायु रुपमा दताु गने एवं 

उपभोिा सलमलतहरुको धयवस्थापकीय क्षमता अलभवलृद्ध गद ैधयबलस्थत र धयबसालयक बनाइनेछ ।  

ग)  के्षत्रगत कायियोजना तार्िका 

क्र 

स 
के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 

५ िषिको िक्ष्य कायि योजना (वषि) र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५  

 सुरर्क्षत खानेपानीको पह ाँच र आयोजनाहरुको र्दगोपना तथा सुरक्षा  
१ नयां खानेपानी आयोजनाहरुको  पलहचान 

तथा संचािन 
वटा 3  1 1 1  नगरपालिका,  

साझेदार संस्था 

२ एक र्र एक धारा जडान कायुकम वडा 10 3 2 2 2 2 ” 

३ अधयबलस्थत खानेपानी िाइन लवतरणको 

उलचत धयबस्थापन गने 
वडा 11 2 2 2 2 3 ” 

४ वडा स्तरीय खानेपानी उपभोिा सलमलतहरुको 

दताु तथा सलमलत गठन 
वडा 11 lg/Gt/tf  ” 
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घ) के्षत्रगत कायियोजना अनुसार र्वत्तीय श्रोत र्वशे्लषर्: 

क्र 

स 
के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 

५ िषिको िक्ष्य 
िजेट रु. 

हजारिा 
कायािन्वयन वषि (आ.व.) 

िजेटको 

श्रोत/ 

र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार्   १ २ ३ ४ ५   

१ 
नयां खानेपानी आयोजनाहरुको  

पलहचान तथा संचािन 
वटा 3 800 0 200 200 200 200 

k|b]z ;+3 

u}=;=;= 

/f:sf]6 
gkf 

२ 
एक र्र एक धारा जडान 

कायुकम 
वडा 10 250 50 50 50 50 50 ’’ 

क्र 

स 
के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 

५ िषिको िक्ष्य कायि योजना (वषि) र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५  

 सुरर्क्षत खानेपानीको पह ाँच र आयोजनाहरुको र्दगोपना तथा सुरक्षा  
५ खानेपानी आयोजनाहरुको संस्थागत तथा 

सूचारुपना सुधार योजना लनमाुण 
वटा 11 lg/Gt/tf  ” 

६ संचालित खानेपानी आयोजनाहरुको ममुत 

सम्भार 
वटा 42 6 8 7 11 10 ” 

७ आयोजनाहरुको पुनलनमाुण कायुक्रम   वटा 6 1 2 1 1 1 ” 

८ आयोजनाहरुको स्तरोन्द्नती   वटा 5 1 1 1 1 1 ” 

९ श्रोत संरक्षण तथा उलचत धयवस्थापन वटा 10 2 3 2 1 2 ” 

१० आयोजनाहरुमा खानेपानी सुरक्षा योजना 

तजुुमा 
वटा 7 lg/Gt/tf  ” 

११ खानेपानीको लनयलमत गुणस्तर पररक्षण पटक 4  1 1 1 1 ” 

१२ पानी प्रशोधन तथा सुरक्षा योजना िागु 

कायुक्रम 
वटा 22 5 3 2 6 6 ” 

१३ आयोजनाहरुको ममुत संभार तथा 

धयवस्थापन तालिम 

पटक 5 1 1 1 1 1 ” 

१४ प्रालवलधक र प्िम्बर क्षमता  लवकास तालिम पटक 2 1 1    ” 

१५ पानीको शुलद्धकरण गने उपाय सम्बन्द्धी 

तालिम 

पटक 10 2 2 2 2 2 ” 

१६ सावुजलनक धाराहरूको ममुत तथा सम्हार पटक 5 1 1 1 1 1 ” 

१७ सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा लफल्टर जडान वटा 41 6 5 7 9 14 ” 

१८ पानीबाट हुने महामारी र दैवी प्रकोपसम्बन्द्धी 

सचेतना कायुक्रम 

पटक 5 1 1 1 1 1 ” 

१९ सामान्द्य ममुत संभार गनुु पने खानेपानी योजना:  j6f 25 5 5 5 5 5 ” 

२० ठुिो ममुत गनुु पने खानेपानी योजना  j6f 16  4 4 4 4 ” 

२१ नयााँ लनमाुण तथा पुनः लनमाुण गनुु पने खानेपानी 

योजना  
j6f 5 1 1 1 1 1 ” 
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क्र 

स 
के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 

५ िषिको िक्ष्य 
िजेट रु. 

हजारिा 
कायािन्वयन वषि (आ.व.) 

िजेटको 

श्रोत/ 

र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार्   १ २ ३ ४ ५   

३ 

अधयबलस्थत खानेपानी िाइन 

लवतरणको उलचत धयबस्थापन 

गन े

वडा 11 515 100 100 100 100 115 ’’ 

४ 

वडा स्तरीय खानेपानी उपभोिा 

सलमलतहरुको दताु तथा सलमलत 

गठन 

वडा 11 50 10 10 10 10 10 ’’ 

५ 

खानेपानी आयोजनाहरुको 

संस्थागत तथा सूचारुपना सुधार 

योजना लनमाुण 

वटा 11 300 60 60 60 60 60 ’’ 

६ 
संचालित खानेपानी 

आयोजनाहरुको ममुत सम्भार 
वटा 42 640 0 120 160 140 220 ’’ 

७ 
आयोजनाहरुको पुनलनमाुण 

कायुक्रम   
वटा 6 250 0 50 100 50 50 ’’ 

८ आयोजनाहरुको स्तरोन्द्नती   वटा 5 200 0 50 50 50 50 ’’ 

९ 
श्रोत संरक्षण तथा उलचत 

धयवस्थापन 
वटा 10 500 100 100 150 100 50 ’’ 

१० 
आयोजनाहरुमा खानेपानी सुरक्षा 

योजना तजुुमा 
वटा 7 560 80 80 160 160 80 ’’ 

११ 
खानेपानीको लनयलमत गुणस्तर 

पररक्षण 
पटक 4 100 0 25 25 25 25 ’’ 

१२ 
पानी प्रशोधन तथा सुरक्षा 

योजना िागु कायुक्रम 
वटा 22 1100 250 150 100 300 300 ’’ 

१३ 
आयोजनाहरुको ममुत संभार 

तथा धयवस्थापन तालिम 
पटक 5 750 150 150 150 150 150 ’’ 

१४ 
प्रालवलधक र प्िम्बर क्षमता  

लवकास तालिम 
पटक 2 400 200 200 0 0 0 ’’ 

१५ 
पानीको शुलद्धकरण गने उपाय 

सम्बन्द्धी तालिम 
पटक 10 1000 200 200 200 200 200 ’’ 

१६ 
सावुजलनक धाराहरूको ममुत 

तथा सम्हार 
पटक 5 250 50 50 50 50 50 ’’ 

१७ 
सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा 

लफल्टर जडान 
वटा 41 615 90 75 105 135 210 ’’ 

१८ 

पानीबाट हुने महामारी र दैवी 

प्रकोपसम्बन्द्धी सचेतना 

कायुक्रम 

पटक 5 250 50 50 50 50 50   

१९ 
सामान्द्य ममुत संभार गनुु पने खानेपानी 

योजना 
j6f 25 2500 500 500 500 500 500   

२० ठुिो ममुत गनुु पने खानेपानी योजना  j6f 16 800 0 200 200 200 200   

२१ 
नयााँ लनमाुण तथा पुनः लनमाुण गनुु पने 

खानेपानी योजना  
j6f 5 2500 500 500 500 500 500   
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क्र 

स 
के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 

५ िषिको िक्ष्य 
िजेट रु. 

हजारिा 
कायािन्वयन वषि (आ.व.) 

िजेटको 

श्रोत/ 

र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार्   १ २ ३ ४ ५   

१ कुि कायिक्रि िजेट     14330 2390 2920 2920 3030 3070  

२ 
प्रशासर्नक िजेट (कुि 

कायिक्रि िजेटको १०%)     1433 239 292 292 303 307   

३ प्रस्तार्वत कुि िजेट 15763 2629 15763 2629 3212 3212 3333 

घ)  सािान्य ििित संभार गनुि पने योजनाहरुको प्राथार्िकता क्रि 

यस नगरपालिकामा लनमाुण भएका खानपेानी आयोजनाहरुको संचािन अवस्थािाई लनयलमत सचुारु राख्न तथा थप धयवलस्थत गन ु

सामान्द्य ममुत संभार गनुु पन ेखानेपानी आयोजनाहरुकाको प्राथालमकता तपलसि बमोलजम लनधाुरण गररएको छ । 

l;=g=+ vfg]kfgL of]hgfsf] gfd j8f g+= nfeflGet 3/w'/L nfeflGet hg;+Vof अनुिार्नत िागत  

1 cf}n 8fF8f sfou8f vf=kf 2 4 40 435853 
2 v8L vf]nf hghLjg 3 20 200 1529071 
3 e]/f  sGb]vf]nf vf=kf 3 20 160 1214666 
4 c8Lkx8f vf]kf vf=kf 3 20 287 1214666 
5 v8Lvf]nf vf=kf 3 12 70 1696042 
6 l/8f/L  vf=kf 4 12 120 332666 
7 s6\g] v]t vf=kf 4 20 241 626717 
8 OldNof vf=kf 4 12 96 288916 
9 d6nf vf=kf= 5 139 1180 10431416 
10 l;t' vf=kf 5 19 192 1862607 
11 tNnf] gfpnL vf=kf= 6 63 749 289585 
12 d]h/ kfvf vf=kf= 7 97 890 1958675 
13 e]/f vf]nf tn;]/f vf=kf= 7 44 442 524341 
14 r'nL cf? d'nf vf=kf= 8 19 128 1419102 
15 af]x/f vf=kf= 8 32 357 1815331 
16 ah]8Ld]n 3/ vf=kf 8 1 4 410007 
17 8Ld' wf/f  vf=kf= 10 50 500 259984 
18 lv/fpn] vf=kf 10 141 1386 11515611 
19 /fxb]j vf=kf 10 19 225 1888162 
20 kfgLvf]nf -lhDh]8L_ vf=kf 11 6 56 301987 
21 jh]8L vf=kf 11 6 27 837760 
22 abfnsf]6 vf=kf 11 4 30 268999 
23 aa{]8L vf=kf 11 21 106 393990 
24 /fyf8fa vf kf 5 28 281 2526129 
    hDdf 44042283 
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ङ) ठुिो ििित संभार तथा र्वस्तार गनुि पने योजनाहरुको प्रथार्िकता क्रि  

यस नगरपालिकामा लनमाुण भएका खानपेानी आयोजनाहरुको संचािन अवस्थािाई लनयलमत सचुारु राख्न तथा थप धयवलस्थत गन ुठुिो 

ममतु संभार गनु ुपने खानपेानी आयोजनाहरुका प्राथालमकता तपलसि बमोलजम लनधाुरण गररएको छ । 

l;=g=+ vfg]kfgL of]hgfsf] gfd j8f g+= 
nfeflGet 

3/w'/L 

nfeflGet 

hg;+Vof 

अनुिार्नत िागत  

1 d'u|fkfNt vf=kf  1 c:ktfn  c:ktfn  771368 
2 dfGd vf8ffrs| vf=kf 1 168 1632 303194 
3 h8]nf] -dflyNnf] ;]/L_ vf=kf=\ 2 10 61 402824 
4 v8L vf]nf u}/LsfKn  3 15 91 1257565 
5 v8Lvf]nf vf=kf  3 14 70 1130005 
6 ljxfgL vf=kf  5 13 116 1197688 
7 d'nvf]nf vf=kf  4 22 132 576904 
    hDdf 5639548 

 

च) पुन र्निािर् तथा र्वस्तार गनुि पने योजनाहरुको प्रथार्िकता क्रि  

यस नगरपालिकामा लनमाुण भएका खानपेानी आयोजनाहरुको संचािन अवस्थािाई मध्येनजर गदाु तपलसिका खानपेानी आयोजनाको 

पनुः लनमाुण गनु ुपने गरर प्राथालमतामा रालखएको छ । 

l;=g=+ vfg]kfgL of]hgfsf] gfd j8f g+= 
nfeflGet 

3/w'/L 

nfeflGet 

hg;+Vof 

अनुिार्नत िागत  

1 ?tf w}g]8L vf=kf 1 15 114 771368 
2 ?tf w}g]8L vf=kf 2 20 148 2530112 
3 d'nvf]nf  vf=kf= 8 55 300 205000 
4 bfxf vf=kf= 5 245 1474 1197688 
5 jd{ vf=kf  5 8 86 427582 
6 u;]{ vf]nf vf=kf= 6 22 210  2530112 
7 36\6 uf9 vf=kf= 8 50 620 1223962 
8 ah]8L ;]/fjf8f vf=kf 8 18 180 589311 
9 le8b]j lrdufFp vf=kf  8 10 85 301318 
10 5f8]uf8f  cf]lnd'n :sLn  9 50 411 651099 

    hDdf 10427552 

 

छ) के्षत्रगत आर्थिक स्रोत सािनको व्यवस्थापन  

यस नगरपालिकाको खासस्व योजना अन्द्तगुत सरुलक्षत खानेपानीमा पहुाँच बलृद्ध, आयोजनाहरुको लदगोपना तथा सरुक्षा  लनधारुण गरेको िक्ष्य 

तथा उद्देश्य हालसि गनुको िालग दहेाय बमोलजमको आलथुक स्रोतको प्रक्षेपण गरीएको छ 

खासस्व योजनाका के्षत्र सहयोगी र्नकाय तथा संस्था 
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के्षत्र : १: आयोजनाहरुको र्दगोपना, 

सुरक्षा र सुरर्क्षत खानेपानी 

नगरपालिका, प्रदशे र संलर्य सरकार, खानपेानी,लसचाई तथा उजा ुलवकास कायािुय, यलुनसेफ 

नेपाि, खानेपालन क्षते्रमा काम गने लवकासका साझेदर, अन्द्य गैरसरकारी संर् संस्थाहरु 

 

५.२.२: पूर्ि सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रिर्द्िन 

क) के्षत्रगत योजना सोच तार्िका 

  िापनका सूचकहरु 

  
पुष््टयाईका आिारहरु 

  
पूवािनुिान 

तथा 

जोर्खि 

पक्ष 
 क्र.स ं सूचक इकाई 

२०७७/७८ 

वतििान  

अवस्था 

२०७९/८१ 

िध्यि 

अवस्था 

२०८१/८२ 

पााँचौं वषिको 

िक्ष्य 

१ 
सहभार्गतात्िक पर्द्र्तको िाध्यििाट सिुदाय तथा नगर के्षत्रको सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्िनिा अपनत्वभावको र्वकास भई 

पूर्ि सरसफाइयुि घर, सिुदाय, वडा तथा नगरपार्िकाको र्वकास भएको ह नेछ । 

१.१ 
सुधारीयको सरसफाइ सुलबधा पुगेका 

र्रधरुीहरु  
प्रलतशत 5 25 50 

योजनाको अलन्द्तम मूल्याङ्कन 

प्रलतवेदन, नमूना सवेक्षण, बालषुक 

प्रलतवेदन, अध्ययन प्रलतवदेन तथा 

अलभिेख 

  

१.२ 
आधारभतु सरसफाइ पहुाँच पुगेका 

र्रधरुी 
प्रलतशत 10 30 55 ”   

२ व्यर्िगत सरसफाइ सम्िन्िी िानी व्यवहारको र्वकास भएको ह नेछ 

२.१ 
साबुन पानी सलहत हातधनुका िालग 

लनलित स्थान भएका 
प्रलतशत 30.63 70 १०० ”   

२.२ 
जोखीमपूर्ुण समयमा सावुन पानीिे 

हातधनेु (र्रका सबै सदस्यहरु) 
प्रलतशत 61.03 80 १०० ”   

३ ठोस तथा तरि फोहरको सिुर्चत ब्यवस्थापन भई  िातावरर्र्य सरसफाइ कायि भएको ह नेछ 

३.१ 

ठोस फोहोर श्रोत स्तरमा सुरलक्षत 

वगीकरण तथा  व्यवस्थापन गने 

र्रधरुी 

प्रलतशत 9.23 65 १०० ”   

३.२ 
तरि फोहरको सुरलक्षत व्यवस्थापन 

गने र्रधरुी 
प्रलतशत 9.23 65 १०० ”   

३.३ 
लदसाजन्द्य िेदो समलुचत 

धयवस्थापन गने र्रधरुी 
प्रलतशत 0 50 १०० ”   

३.४ 
पूणु सरसफाइ सुचक पूरा भएका 

र्रधरुीको   (प्रमालणकरण)  
प्रलतशत 0 50 १०० ”   

३.५ पूर्ुण सरसफाइ युि वडा संख्या  0 50 ११ ”   
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ख) सिर्ष्टगत रर्नीर्तहरु: 

• गरपालिकामा धयवलस्थत रुपिे सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्धन गनु पणुू सरसफाइ नीलत अविम्बन गरर स्थानीय तहको नेततृ्वमा 

सहभालगतामिूक योजना तजुमुा तथा कायानु्द्वयनमा जोड लदने ।   

• पणुू सरसफाइ अलभयानमा नगर  तथा वडाहरुको नेततृ्वमा सहभालगतामिूक योजना तजुमुा गरर सरसफाइको क्षेत्रमा कायु गन े

लनकायहरु बीच समन्द्वय तथा सहकायुमा सचतेनामिुक सहभालगतात्मक अलभयान संचािन गने । 

• प्रत्येक वडाहरुमा पणुु सरसफाइ सम्बन्द्धी कायुयोजना लनमाुण,  सरसफाइ कोष स्थापना र सञ्चािन गने,  

• पणुु सरसफाइ सम्बन्द्धी कायुयोजना लनमाुण गरी सोको प्रभावकारी कायाुन्द्वयनका िालग नगर स्तरमा पणुू सरसफाइ प्रवदु्धन कोष 

स्थापना गरर पररचािन गन ेर स्थानीय स्रोत साधनको पलहचान र पररचािन गने, 

• सचूना, लशक्षा तथा सञ्चार जस्ता व्यवहार पररवतुन सम्बलन्द्ध लक्रयाकिापहरु सञ्चािन गरी आम सरोकारवािाहरुको पररचािन 

गने वातावरण लसजुना नारी पणुू सरसफाइ प्रवद्धुनको सामालजक अलभयान संचािनगने ।  

• नगरपालिका क्षेत्रमा उत्सजीत तरि तथा ठोस फोहोर व्यवस्थापन, सावुजलनक सौचािय लनमाुण तथा धयवस्थापनमा सावुजलनक 

नीलज साझदेारी पद्दलत अपनाउने,  

• तरि तथा ठोस फोहोरको र्रायसी तहमा न्द्यनू, कम तथा पनुः प्रयोगमा लबशेष जोड लदने र अनगुमन तथा प्रमालणकरण संयन्द्त्रका 

िालग लनदलेशका तयार गरी सो बमोलजम गठन र पररचािन गने 

• सरससफाइका सामाग्रीहरुको ग्रालमण स्तरसम्म बजारीकरण गनु लनलज क्षेत्रको सहभालगता बढाउन जोड लदने तथा आवश्यक 

कायुक्षेत्रहरुको पलहचान गरर कायुन्द्वयन गन े।  

• नगरक्षेत्रबाट लनस्कन ेठोस फोहोरमिैाको व्यवस्थानको िालग स्यालनटरी ल्याण्डलफि साइटको लनमाुण गने । 

• उत्प्ररेरत चतेना अलभवलृद्ध, अनगुमन, मलु्याङ्कन गन े। 

ग) के्षत्रगत कायियोजना तार्िका: 

क्र 

स 

 

के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 

५ िषिको िक्ष्य कायि योजना (वषि) र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार् 
१ २ ३ ४ ५  

१ आधारभतू सवेक्षण तथा तथ्यांक अद्यावलधक  पटक 4  1 1 1 1 न.पा.र वडा, 
साझेदार संस्था   

२ पूणु सरसफाइ सम्बन्द्धी सरोकारवािाहरुको क्षमता 

लवकास  
पटक 5 1 1 1 1 1 ” 

३ पूणु सरसफाइ सम्बन्द्धी समदुाय स्तरमा सचेतना 

अलभबलृद्ध 
पटक 5 1 1 1 1 1 ” 

४ र्रायसी शौचािय लनमाुण तथा स्तरोन्द्नलत /  एक र्र 

एक चपी लनमाुण कायुक्रम 
र्.ध ु 3000 600 600 600 600 600 ” 

५ जुठेल्िो तथा चाङ्ग लनमाुण कायुक्रम संस्था 60  30 30   ” 

६ साबुन पानी सलहत हातधनेु लनलित स्थान लनमाुण र 

प्रयोग  
संस्था 50 10 10 10 10 10 ” 

७ र्र आाँगनको सरसफाइ अलभयान  j8f 11 11     ” 

८ स्वच्छता प्रवर्धन सम्बन्द्धी सचेतना  पटक 5 1 1 1 1 1 ” 

९ सुधाररएको चलु्हो लनमाुण तथा ममुत तालिम पटक 3  1  1 1 ” 

१० र्रायसी फोहरमैिािाई स्रोतमा न्द्यूनीकरण, पुनः प्रयोग, 
प्रशोधन सम्बलन्द्ध तालिम 

पटक 5 1 1 1 1 1 ” 

११ पूणु सरसफाइ सुचकको प्रमालणकरण  j8f 11     11 ” 
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घ) के्षत्रगत कायियोजना अनुसार र्वत्तीय श्रोत र्वशे्लषर्: 

क्र 

स 
क्षेत्रगत प्रमखु कायुक्रम 

५ बषुको िक्ष्य 
बजेट रु. 

हजारमा 
कायाुन्द्वयन वषु (आ.व.) 

बजेटको 

श्रोत/ 

लजम्मेवारी 

एकाई पररमाण   १ २ ३ ४ ५   

१ 
आधारभतू सवेक्षण तथा 

तथ्यांक अद्यावलधक  
पटक 4 800 0 200 200 200 200 

k|b]z ;+3 

u}=;=;= 

gkf 

२ 

पूणु सरसफाइ सम्बन्द्धी 

सरोकारवािाहरुको क्षमता 

लवकास  

पटक 5 800   200 200 200 200 ’’ 

३ 

पूणु सरसफाइ सम्बन्द्धी 

समदुाय स्तरमा सचेतना 

अलभबलृद्ध 

पटक 5 750 150 150 150 150 150 
’’ 

४ 

र्रायसी शौचािय लनमाुण 

तथा स्तरोन्द्नलत /  एक र्र 

एक चपी लनमाुण कायुक्रम 

र्.ध ु 3000 15000 3000 3000 3000 3000 3000 
’’ 

५ 
जुठेल्िो तथा चाङ्ग लनमाुण 

कायुक्रम 
संस्था 60 600 0 300 300 0 0 ’’ 

६ 

साबुन पानी सलहत हातधनेु 

लनलित स्थान लनमाुण र 

प्रयोग  

संस्था 50 750 150 150 150 150 150 
’’ 

७ 
र्र आाँगनको सरसफाइ 

अलभयान  
j8f 11 500 100 100 100 100 100 ’’ 

८ 
स्वच्छता प्रवर्धन सम्बन्द्धी 

सचेतना  
पटक 5 500 100 100 100 100 100 ’’ 

९ 
सुधाररएको चलु्हो लनमाुण 

तथा ममुत तालिम 
पटक 3 600 0 200 0 200 200 ’’ 

क्र 

स 

 

के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 

५ िषिको िक्ष्य कायि योजना (वषि) र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार् 
१ २ ३ ४ ५  

१२ वातावरणीय सरसफाइका िालग जनचेतनामिूक 

कायुक्रम 
पटक 5 1 1 1 1 1 ” 

१३ सावुजलनक शौचाियको लनमाुण, ममुत सुधार  तथा 

धयवस्थापन 
j8f 11  3 3 3 2 ” 

१४ व्यवलस्थत ढि व्यवस्थापन स्थान 3  1  1 1 ” 

१५ ल्याण्डलफि साइटको व्यस्थापन वटा 1 लनरन्द्तर ” 

१६ पूणु सरसफाइ प्रवुद्धनका िालग  होलडुङ्ग बोडु, लभते्त 
िेखन सूचना, लशक्षा तथा सञ्चार सम्बन्द्धी सामग्रीहरु 
तयार कायुक्रम 

पटक 5 
 

1 1 1 1 1 ” 

१७ पालिका तथा वडाको पूणु सरसफाइ  अनुगमन तथा  

प्रमाणीकरण 

पटक 10 2 2 2 2 2 ” 
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क्र 

स 
क्षेत्रगत प्रमखु कायुक्रम 

५ बषुको िक्ष्य 
बजेट रु. 

हजारमा 
कायाुन्द्वयन वषु (आ.व.) 

बजेटको 

श्रोत/ 

लजम्मेवारी 

एकाई पररमाण   १ २ ३ ४ ५   

१० 

र्रायसी फोहरमैिािाई 

स्रोतमा न्द्यूनीकरण, पुनः 
प्रयोग, प्रशोधन सम्बलन्द्ध 
तालिम 

पटक 5 1000 200 200 200 200 200 

’’ 

११ 
पूणु सरसफाइ सुचकको 

प्रमालणकरण  
j8f 11 550 0 0 0 0 550 ’’ 

१२ 

वातावरणीय सरसफाइका 

िालग जनचेतनामिूक 

कायुक्रम 

पटक 5 500 100 100 100 100 100 
’’ 

१३ 

सावुजलनक शौचाियको 

लनमाुण, ममुत सुधार  तथा 

धयवस्थापन 

j8f 11 7700 0 2100 2100 2100 1400 
’’ 

१४ व्यवलस्थत ढि व्यवस्थापन स्थान 3 3000 0 1000 0 1000 1000 ’’ 

१५ 
ल्याण्डलफि साइटको 

व्यस्थापन 
वटा 1 2600 0 650 650 650 650 ’’ 

१६ 

पूणु सरसफाइ प्रवुद्धनका 

िालग  होलडुङ्ग बोडु, लभते्त 
िेखन सूचना, लशक्षा तथा 
सञ्चार सम्बन्द्धी सामग्रीहरु 

तयार कायुक्रम 

पटक 5 100 20 20 20 20 20 

’’ 

१७ 

पालिका तथा वडाको पूणु 

सरसफाइ  अनुगमन तथा  

प्रमाणीकरण 

पटक 10 100 20 20 20 20 20  

१ कुि कायिक्रि िजेट     35850 3840 8490 7290 8190 8040  

२ 
प्रशासर्नक िजेट (कुि 

कायिक्रि िजेटको १०%)     3585 384 849 729 819 804   

३ प्रस्तार्वत कुि िजेट 39435 4224 9339 8019 9009 8844   

 

ङ) के्षत्रगत आर्थिक स्रोत सािनको व्यवस्थापन  

यस नगरपालिकाको खासस्व योजना अन्द्तगतु सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबदु्धनको िालग  लनधारुण गरेको िक्ष्य तथा उद्देश्य हालसि गनकुो 

िालग दहेाय बमोलजमको आलथुक स्रोतको प्रक्षेपण गरीएको छ 

खासस्व योजनाका के्षत्र सहयोगी र्नकाय तथा संस्था 

के्षत्र : २: पूर्ि सरसफाइ तथा 

स्वच्छता प्रिर्द्िन 

नगरपालिका तथा वडाहरु, यलुनसेफ नपेाि िगायत लवकासका साझदेर, उद्योग बालणज्य संर् 

िगायत सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा कायु गरररहकेा गैरसरकारी संर् संस्थाहरु 

सामदुालयक संस्थाहरु (टोि लवकास सलमलत, नागररक मञ्च), सहकारी, क्िबहरु, गठुी, धालमुक 

मञ्चहरु/संस्थाहरु, पयुटन व्यवसायीहरु, व्यवसायी संर्, लनमाुण व्यवसायी संर्, अन्द्य (सांसद, 

मेयेर, कायुक्रम लवकास संस्था), संलर्य र प्रदशे सरकारसंग सहकायु 
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५.२. ३ : संस्थागत (र्वद्यािय तथा स्वास््य संस्था) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

क) के्षत्रगत योजना सोच तार्िका 

 
क्र

.

सं 

िा

पन

का 

सू

च

क

हरु 

इ

का

ई 

२०७७/७८ वतििान  अवस्था २०७९/८१ िध्यि अवस्था 

२

०

८

१/

८

२ 

पााँ

चौं 

व

षि

को 

ि

क्ष्य 

पु

ष््टया

ई

का 

आ

िा

रह

रु 

पू

वाि

नु

िा

न 

त

था 

जो

र्ख

ि 

प

क्ष 

१ 
लवद्याियहरुमा प्रयोगकताुमैत्री खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको सुलनित भई समलुचत प्रयोग तथा धयवस्थापन भएका तीन तारे नमुना 
लवद्याियहरुको लवकास भएको हुनेछ । 

१

.

१ 

रा

लरि

य 

मा

पद

ण्ड 

ब

मो

लज

म

का 

वा

स 

सु

लव

धा 

भए

का 

त

था  

लत

न 

तारे 

सुच

क 

पुरा 

भए

का 

नमु

प्र

लत

श

त 

5
0 

यो

ज

ना

को 

अ

लन्द्त

म 

मू

ल्या

ङ्क

न 

प्र

लत

वेद

न, 

लब

द्या

ि

य 

स्व

मु

ल्या
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प्र

लत

वेद

न 

त

  



ख ाँड चक्र नगरप लिक को ख नेप नी, सरसफ इ तथ  स्वच्छत  योजन  २०७७/७८-२०८१/८२, क लिकोट 

 

50 
 
 

 
क्र

.

सं 

िा

पन

का 

सू

च

क

हरु 

इ

का

ई 

२०७७/७८ वतििान  अवस्था २०७९/८१ िध्यि अवस्था 

२

०

८

१/

८

२ 

पााँ

चौं 

व

षि

को 

ि

क्ष्य 

पु

ष््टया

ई

का 

आ

िा

रह

रु 

पू

वाि

नु

िा

न 

त

था 

जो

र्ख

ि 

प

क्ष 

ना 

लव

द्या

िय  

था 

अ

लभ

िे

ख 

१

.

२ 

दईु 

तारे 

सुच

क 

पुरा 

गरे

का 

लव

द्या

िय  

प्र

लत

श

त 

8
0 

”   

१

.

३ 

एक 

तारे 

सुच

क 

पुरा 

गरे

का 

लव

द्या

िय  

प्र

लत

श
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1
0
0 

”   

१

.

४ 
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िय

हरु
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वाि

नु

िा

न 

त

था 

जो

र्ख

ि 

प

क्ष 

र 

को

ष 

स्था

पना

) 

भए

का 

लव

द्या

िय 

१

.

१ 

ठो

स 

त

था 

फो

हर 

सं

क

िन 

त

था 

समु

लच

त 

धय

व

स्था

पन 

भए

का 

लव

द्या

िय   

प्र

लत

श

त 

1
0
0 

”   

२ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा प्रयोगकताुमैत्री खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवाको सुलनित भई समलुचत प्रयोग तथा धयवस्थापन भएको हुनेछ । 
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र्ख

ि 

प

क्ष 

२

.

१ 

सुर

लक्ष

त 

खा

नेपा

नी

को 

लन

य

लम

त 

आ

पू

ती 

धय

व

स्था 

भए

का  

प्र

लत

श

त 

1
0
0 

स्वा

स्थ्य 

सं

स्था 

र 

न

पा

को 

खा

स

स्व 

प्र

लत

वेद

न 

  

२

.

२ 

प्र

यो

गक

ताु 

मै

त्री 

शौ

चा

िय

को 

सु

लव

धा 

भए

का 

सं

ख्या 

1
0
0 

”   
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र्ख
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प

क्ष 

सं

स्था  

२

.

३ 

सा

वनु 

पा

नी 

स

लह

त

को 

हा

त 

धनेु 

सु

लव

धा 

भए

का 

प्र

लत

श

त 

1
0
0 

”   

३ स्वास्थ्य संथाहरुको फोहरको उलचत रुपमा संकिन, लनमुुलिकरण तथा धयवस्थापन प्रणािीको लवकास भएको हुनेछ । 

३

.

१ 

सं

स्था

को 

फो

हर

को 

उ

लच

त 

सं

क

िन

, 
लन

मु

िी

प्र

लत

श

त 

1
0
0 

”   
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र्ख

ि 

प

क्ष 

कर

ण र 

धय

व

स्था

पन 

गने  

३

.

२ 

प्िा

सा

न्द्टा 

लपट 

भइ 

फो

हर 

धय

व

स्था

पन 

गने 

स्वा

स्थ्य 

सं

स्था 

प्र

लत

श

त 

1
0
0 

”   

३

.

३ 

फो

हर 

ज

िा

उन 

इ

न्द्सी

नेट

र

को 

धय

व

प्र

लत

श

त 

1
0
0 

”   
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३

.

४ 

सं

स्था

को 

खा

नेपा

नी, 
सर

स

फा

इ 

त

था 

स्व

च्छ

ता 
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व
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पन 
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1
0
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”   
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आ

लद) 

 

ख) सिर्ष्टगत रर्नीर्तहरु: 

• लवद्याियको अगवुाईमा सेवा क्षेत्रको सरसफाइ तथा स्वाच्छता प्रवर्धन जस्ता पद्धती िाग ुगने । 

• लवद्यािय र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सरुलक्षत खानपेानी तथा सधुारीएको सरसफाइ सलुबधा लनमाुण धयवस्थापनमा लवशेष जोड लदई 

अनुदान र कायुमलु्याङ्कनसंग जोलडने छ । 

• लवद्याियको खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्था अनगुमन, सधुार तथा धयवस्थापन गन ेलतन तारे अवधारणा अविम्बन 

गने । 

• लवद्यािय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको खानपेानी तथा सरसफाइ अवस्थाको लनयलमत अनुगमन गरर लवशेष प्राथलमकताका साथ 

सधुारका कायुहरु गन े। 

• खानपेानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको अनुगमनका आधारमा प्रमालणकरण गरर प्रोत्साहन गने । 

• सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्द्धी सकरात्मक बानी लवकासका बाि केन्द्रीत तथा अनुकरलणय प्रयासहरुको थािनी  गन े। 

 ग) के्षत्रगत कायियोजना तार्िका: 

क्र स 

 
के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 

िर्क्षत के्षत्र  

तथा वगि 
५ िषिको िक्ष्य कायि योजना (वषि) र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५  
१. र्वद्यािय वास तफि            
१.१ लवद्यािय खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता सम्बन्द्धी क्षमता अलभवलृद्ध 
ljBfno Kf6s 5 1 1 1 1 1 लवद्यािय, स्वास्थ्य संस्था, 

न.पा,  साझेदार संस्था   
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१.२ लवद्यािय वास अवस्था सुधार सम्बन्द्धी 

कायु योजना तजुुमा तथा कायाुन्द्वयन 
ljBfno Kf6s 1  1    ” 

१.३ प्रयोगकताु मैत्री (िैलगक, मलहनावारी 
मैत्री, अपांगतामैत्री ) शौचािय 

लनमाुण, स्तरोन्द्नती, संचािन तथा 
व्यवस्थापन 

ljBfno Jf6f 38 6 8 8 8 8 ” 

१.४ वािवालिकामैत्री सुरलक्षत खानेपानी 

सुलबधाको लनमाुण/ममुत सुधार, पानी 
भण्डारण तथा शलुद्धकरण सुलबधाको 

धयवस्थापन 

ljBfno Jf6f 38  9 9 9 11 ” 

१.५ सामहूीक हातधनेु लनलित स्थान लनमाुण  ljBfno Jf6f 38 10 10 10 4 4 ” 

१.६ लवद्यािय सरसफाइ कोष स्थापना, 
वलृद्ध तथा सञ्चािन 

ljBfno Jf6f 38 6 8 8 8 8 ” 

१.७ लवद्याियमा सरसफाइ तथा स्वाच्छता 

सम्बन्द्धी धयवहाररक तालिम तथा 

कक्षा  सञ्चािन 

ljBfno Kf6s 5 1 1 1 1 1 ” 

१.८ पूणु सरसफाइ प्रवर्धनात्मक 

लक्रयाकिापहरु सञ्चािन ( र् यािी, 

हालजरी जवाफ, र्रदैिो, गीत, नाच, 
नाटक ) 

;fd'bflos 

ljBfno 

Kf6s 10 2 2 2 2 2 ” 

१.९ मलहनावारी स्वाच्छता सम्बन्द्धी तालिम  ljBfno Kf6s 10 2 2 2 2 2 ” 

१.१० सरसफाइ आचारसंलहता लनमाुण तथा 

कायाुन्द्वयन ( फेिेक्स वा लभते्तिेखन 

सलहत) 

ljBfno Kf6s 5 1 1 1 1 1 ” 

१.११ लवद्याियहरुको लवपत पूवु तयारी र 

प्रलतकायु योजना तयार तथा जोलखम 

नक्साङ्कन तयार  

ljBfno Jf6f 1   1   ” 

१.१२ ठोस तथा फोहर संकिन तथा समुलचत 

धयवस्थापन भएका लवद्यािय   
ljBfno Jf6f 38 8 8 8 8 6 ” 

१.१३ लवद्यािय अविोकन  ljBfno Kf6s 5 1 1 1 1 1 ” 

१.१४ लवद्यािय वास सलमलत, बाि क्िबको 
संस्थागत लवकास 

ljBfno/बाि 

क्िब 
Jf6f 10 2 2 2 2 2 ” 

१.१५ लवद्याियको वास अवस्थाको लनयलमत 

अनुगमन तथा प्रमालणकरण गने 

ljBfno Kf6s 5 1 1 1 1 1 ” 

१.१६ तारे सुचक पुरा गरेको नमनुा लवद्यािय 

र्ोषणा 

ljBfno Kf6s 10 2 2 2 2 2 ” 

२. स्वास््य संस्था तफि           
२.१ वस लफट (स्वास्थ्य संस्थाको 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता) 

प्रवर्धन सम्बन्द्धी क्षमता अलभवलृद्ध 

Joj:yfkg 

;ldlt, 

:jf:YosdL{ 

Kf6s 5 1 1 1 1 1 Kflnsf, ;+3;+:yf, 

;xof]uL lgsfo 
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घ) के्षत्रगत कायियोजना अनुसार र्वत्तीय श्रोत र्वशे्लषर्: 

क्र स के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 
५ िषिको िक्ष्य 

िजेट रु. 

हजारिा 
कायािन्वयन वषि (आ.व.) 

िजेटको श्रोत/ 

र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार्   १ २ ३ ४ ५   

१ र्वद्यािय वास तफि                     

१.१ 
लवद्यािय खानेपानी, सरसफाइ तथा 

स्वच्छता सम्बन्द्धी क्षमता अलभवलृद्ध 
Kf6s 5 5000 1000 1000 1000 1000 1000 k|b]z ;+3 

u}=;=;=gkf 

१.२ 
लवद्यािय वास अवस्था सुधार सम्बन्द्धी 

कायु योजना तजुुमा तथा कायाुन्द्वयन 
Kf6s 1 400 0 400 0 0 0 ’’ 

१.३ 

प्रयोगकताु मैत्री (िलैगक, मलहनावारी 

मैत्री, अपांगतामैत्री ) शौचािय लनमाुण, 

स्तरोन्द्नती, संचािन तथा व्यवस्थापन 

Jf6f 38 21000 4200 4200 4200 4200 4200 ’’ 

२.२ स्वस्थ्य संस्थाको वास अवस्था सुधार 

सम्बन्द्धी कायु योजना तजुुमा तथा 

कायाुन्द्वयन 

;]jfu|fxL Jf6f 1  1    ” 

२.३ स्वस्थ्य संस्थाको प्रयोगकताु मैत्री 

(िैलगक, मलहनावारी मैत्री, 
अपांगतामैत्री) शौचािय लनमाुण, 
स्तरोन्द्नती, संचािन तथा व्यवस्थापन 

;]jfu|fxL Jf6f 10  3 3 2 2 ” 

२.४ स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुरलक्षत 

खानेपानी सुलबधाको लनमाुण/ममुत 

सुधार, पानी भण्डारण तथा शुलद्धकरण 
सुलबधाको धयवस्थापन 

sd{rf/L, 

;]jfu|fxL 

Kf6s 5 1 1 1 1 1 ” 

२.५ स्वास्थ्य संस्थाको मखु्य स्थानहरुमा 

हातधनेु स्थान लनमाुण/ममुत सुधार 

;]jfu|fxL Jf6f 10  3 3 3 1 ” 

२.६ सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्द्धी 

सचेतना अलभयान (बािबालिबाका 

आमाहरुिाई िलक्षत गरर) 

;'gf}nf 

chf/ 

lbgsf cfdf 

Kf6s 5 1 1 1 1 1 ” 

२.७ सरसफाइ आचारसंलहता लनमाुण तथा 

कायाुन्द्वयन ( फेिेक्स वा लभते्तिेखन 

सलहत) 

sd{rf/L, 

;]jfu|fxL 

Kf6s 10 2 2 2 2 2 ” 

२.८ स्वास्थ्य संस्थाको लवपत पूवु तयारी र 

प्रलतकायु योजना तयार तथा जोलखम 

नक्साङ्कन तयार  

Joj:yfkg 

;ldlt 

Kf6s 1  1    ” 

२.९ स्वास्थ्य संस्थाको फोहर संकिन तथा 

समलुचत धयवस्थापन  

:jf:YosdL{, 

cGo 

sd{rf/L 

Kf6s 10  3 3 2 2 ” 

२.१० स्वास्थ्य संस्थाको फोहर संकिका 

िालग इन्द्सीनेटर, लपटहरुको ममुत सुधार 
;ldlt संस्था 10   2 5 3 ” 

२.११ वास अवस्थाको लनयलमत अनुगमन 

तथा प्रमालणकरण गने 

gu/ kflnsf Kf6s 5 1 1 1 1 1 ” 
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क्र स के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 
५ िषिको िक्ष्य 

िजेट रु. 

हजारिा 
कायािन्वयन वषि (आ.व.) 

िजेटको श्रोत/ 

र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार्   १ २ ३ ४ ५   

१.४ 

वािवालिकामैत्री सुरलक्षत खानेपानी 

सुलबधाको लनमाुण/ममुत सुधार, पानी 

भण्डारण तथा शुलद्धकरण सलुबधाको 

धयवस्थापन 

Jf6f 38 19000 0 4500 4500 4500 5500 ’’ 

१.५ सामूहीक हातधनेु लनलित स्थान लनमाुण  Jf6f 38 380 100 100 100 40 40 ’’ 

१.६ 
लवद्यािय सरसफाइ कोष स्थापना, 

वलृद्ध तथा सञ्चािन 
Jf6f 38 19000 3000 4000 4000 4000 4000 ’’ 

१.७ 

लवद्याियमा सरसफाइ तथा स्वाच्छता 

सम्बन्द्धी धयवहाररक तालिम तथा 

कक्षा  सञ्चािन 

Kf6s 5 1500 300 300 300 300 300 ’’ 

१.८ 

पूणु सरसफाइ प्रवर्धनात्मक 

लक्रयाकिापहरु सञ्चािन ( याुिी, 

हालजरी जवाफ, र्रदैिो, गीत, नाच, 

नाटक ई.) 

Kf6s 10 3000 600 600 600 600 600 ’’ 

१.९ मलहनावारी स्वाच्छता सम्बन्द्धी तालिम  Kf6s 10 2000 400 400 400 400 400 ’’ 

१.१ 

सरसफाइ आचारसंलहता लनमाुण तथा 

कायाुन्द्वयन ( फेिेक्स वा लभत्तेिेखन 

सलहत) 

Kf6s 5 250 50 50 50 50 50 ’’ 

१.११ 

लवद्याियहरुको लवपत पूव ुतयारी र 

प्रलतकायु योजना तयार तथा जोलखम 

नक्साङ्कन तयार  

Jf6f 1 500 0 0 500 0 0 ’’ 

१.१२ 
ठोस तथा फोहर संकिन तथा समुलचत 

धयवस्थापन भएका लवद्यािय   
Jf6f 38 760 160 160 160 160 120 ’’ 

१.१३ लवद्यािय अविोकन  Kf6s 5 250 50 50 50 50 50 ’’ 

१.१४ 
लवद्यािय वास सलमलत, बाि क्िबको 

संस्थागत लवकास 
Jf6f 10 1000 200 200 200 200 200 ’’ 

१.१५ 
लवद्याियको वास अवस्थाको लनयलमत 

अनुगमन तथा प्रमालणकरण गने 
Kf6s 5 500 100 100 100 100 100 ’’ 

१.१६ 
तारे सुचक पुरा गरेको नमुना लवद्यािय 

र्ोषणा 
Kf6s 10 1000 200 200 200 200 200 ’’ 

२ स्वास््य संस्था तफि             

२.१ 

वस लफट (स्वास्थ्य संस्थाको 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता) 

प्रवर्धन सम्बन्द्धी क्षमता अलभवलृद्ध 

Kf6s 5 250 50 50 50 50 50 ’’ 

२.२ 

स्वस्थ्य संस्थाको वास अवस्था सुधार 

सम्बन्द्धी कायु योजना तजुुमा तथा 

कायाुन्द्वयन 

Jf6f 1 250 0 250 0 0 0 ’’ 
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क्र स के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 
५ िषिको िक्ष्य 

िजेट रु. 

हजारिा 
कायािन्वयन वषि (आ.व.) 

िजेटको श्रोत/ 

र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार्   १ २ ३ ४ ५   

२.३ 

स्वस्थ्य संस्थाको प्रयोगकताु मैत्री 

(िैलगक, मलहनावारी मैत्री, 

अपांगतामैत्री) शौचािय लनमाुण, 

स्तरोन्द्नती, संचािन तथा व्यवस्थापन 

Jf6f 10 1200 0 360 360 240 240 ’’ 

२.४ 

स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुरलक्षत खानेपानी 

सुलबधाको लनमाुण/ममुत सुधार, पानी 

भण्डारण तथा शुलद्धकरण सलुबधाको 

धयवस्थापन 

Kf6s 5 2500 500 500 500 500 500 ’’ 

२.५ 
स्वास्थ्य संस्थाको मुख्य स्थानहरुमा 

हातधनेु स्थान लनमाुण/ममुत सुधार 
Jf6f 10 200 0 60 60 60 20 ’’ 

२.६ 

सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्द्धी 

सचेतना अलभयान (बािबालिबाका 

आमाहरुिाई िलक्षत गरर) 

Kf6s 5 250 50 50 50 50 50 ’’ 

२.७ 

सरसफाइ आचारसंलहता लनमाुण तथा 

कायाुन्द्वयन ( फेिेक्स वा लभत्तेिेखन 

सलहत) 

Kf6s 10 200 40 40 40 40 40 ’’ 

२.८ 

स्वास्थ्य संस्थाको लवपत पूवु तयारी र 

प्रलतकायु योजना तयार तथा जोलखम 

नक्साङ्कन तयार  

Kf6s 1 100 0 100 0 0 0 ’’ 

२.९ 
स्वास्थ्य संस्थाको फोहर संकिन तथा 

समुलचत धयवस्थापन  
Kf6s 10 500 0 150 150 100 100 ’’ 

२.१ 
स्वास्थ्य संस्थाको फोहर संकिका 

िालग इन्द्सीनेटर, लपटहरुको ममुत सुधार 
संस्था 10 1000 0 0 200 500 300 ’’ 

२.११ 
वास अवस्थाको लनयलमत अनुगमन 

तथा प्रमालणकरण गने 
Kf6s 5 200 40 40 40 40 40 ’’ 

१ कुि कायिक्रि िजेट 82190 11040 17860 17810 17380 18100  

२ प्रशासर्नक िजेट (कुि कायिक्रि िजेटको १०% 8219 1104 1786 1781 1738 1810   

३ प्रस्तार्वत कुि िजेट 90409 12144 19646 19591 19118 19910   

 

ङ) के्षत्रगत आर्थिक स्रोत सािनको व्यवस्थापन  

यस नगरपालिकाको खासस्व योजना अन्द्तगतु संस्थागत (लवद्यािय र स्वास्थ्य संस्था) को खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रबदु्धन गन ु

लनधारुण गरेको िक्ष्य तथा उद्देश्य हालसि गनुको िालग दहेाय बमोलजमको आलथुक स्रोतको प्रक्षेपण गरीएको छ 

खासस्व योजनाका के्षत्र सहयोगी र्नकाय तथा संस्था 

के्षत्र : ३ : संस्थागत (र्वद्यािय तथा 

स्वास््य संस्था) खानेपानी, 

सरसफाइ तथा स्वच्छता 

नगरपालिका, स्वास्थ्य सेवा कायािुय,यलुनसेफ नपेाि िगायत लवकासका साझेदर, संस्थागत 

सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा कायु गरररहकेा गरैसरकारी संर् संस्थाहरु 
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५.२. ४ : जिवाय ुपररवतिन, असर न्यूनीकरर् र खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा 

क) के्षत्रगत योजना सोच तार्िका 

  िापनका सूचकहरु इकाई 

२०७७/७८ 

वतििान  

अवस्था 

२०७९/८१ 

िध्यि 

अवस्था 

२०८१/८२ 

पााँचौं वषिको 

िक्ष्य 

पुष््टयाईका आिारहरु 
पूवािनुिान तथा 

जोर्खि पक्ष 

१ 
पानीका मिूहरुको संरक्षण तथा वातावरणीय प्रभाव मलु्याङ्कनद्वारा भौलतक लनमाुणिाई व्यवलस्थत गदै जिवायु पररवतुनको असरमा न्द्यूनीकरण 

गनुुको साथै लवपदमा प्रभावकारी खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाका िालग धयवस्थापन गने । 

१.१ 
महुान तथा जिाधार संरक्षण गररएको 

संख्या 
संख्या 1 15 30 

योजनाको अलन्द्तम मूल्याङ्कन प्रलतवेदन, 

अध्ययन प्रलतवदेन तथा अलभिेख, 

खासस्व प्रलतवेदन, NWASH तथांक 

  

१.२ 
महूान संरक्षण तथा पुनुभरण गरीएका खापा 

आयोजना 
प्रलतशत  0 2 3 ”   

१.३ 

DRR/CCA िाई सबै तहमा समावेस गरी 

लनमाुण तथा ममुत गरीएका खापा 

आयोजना 

प्रलतशत  0 15 25 ”   

१.४ 

आपतकािीन खानेपानी र सरसफाइ 

सम्बन्द्धी योजना लनमाुण भई पूवु तयारी 

संयन्द्त्र भएका नगरपालिका तथा वडा 

संख्या 

प्रलतशत  0 7.5 15 ”   

ख) सिर्ष्टगत रर्नीर्तहरु: 

• वडास्तरको लवपद जोलखम न्द्यलूनकरण सलमलतको गठन गरी सकृय गन े। 

• स्थानीय लवपद तथा जिवाय ु प्रलतरक्षा योजना (LDCRP), र स्थानीय अनुकुिन योजना (LAPAs) को लवकास तथा 

कायाुन्द्वयनमा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा क्षते्रमािाई मिु प्रवाहमा ल्याई आवश्यक लक्रयाकिाप संचािन गन े।  

• खानपेानीका श्रोतहरुको नक्साङ्कन गरर श्रोतहरु संरक्षण र पनुुभरणमा लबशेष जोड लदइनछे भने खानपेानी क्षेत्रको बहुउपयोग योजना 

बनाई सोलह अनुसारका कायुक्रम तथा योजनाहरुिाई प्राथलमकता लदने ।  

• लवपद ्जोलखम न्द्यलूनकरण तथा लवशे्लषण र अभ्यासका माध्यमिे “वास”का मजबुत भौलतक संरचनाहरूको वलृद्ध एबम कमजोर 

संरचनाको पनु: स्र्थापना गरी समदुायको लवपद प्रलतरोलध क्षमता वलृद्ध गररने छ । 

• खानपेानीको बहुउपयोग योजना बनाई सोलह अनुसारका कायुक्रम तथा योजनािाई प्राथालमकता लदन े। 

• सम्भालवत लवपदहरुिाई सामाना गनु लवपद ्पवुू तयारी योजना लनमाुण गनुका िालग खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्िष्टर 

गठन र पररचािन गररने छ र आवश्यकता अनुसारको क्षमता लवकास, सामाग्रीको मौज्दात र लवपद कोषको स्थापना गररन ेछ । 

• जिवाय ुपररवतुन र जोखीम न्द्यनूीकरण बारेमा प्रचार प्रसारका साथै वकृ्षारोपण र वनजंगिको संरक्षणमा जोड लदने । 

• खानपेानी आयोजनाहरुको लनमाुण गदा ुजोखीमको न्द्यनू प्रभाव हनुे गरी वातावरणमैत्री बनाउने । 

• खा पा उपभोत्ताको खातामा २% कोषमा करट्ट गने । 

ग) के्षत्रगत कायियोजना तार्िका: 

क्र स 

 
के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 

५ िषिको िक्ष्य कायि योजना (वषि) र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५  
१.१ जिवायु पररवतुनका असर तथा सोको 

न्द्यूनीकरण सम्बलन्द्ध  खानेपानी उ.स. िाई 

तालिम 

k6s 5 1 1 1 1 1 न.पा,  साझेदार संस्था   

१.२ न.पा स्तरीय जोलखम न्द्यूनीकरण सम्बन्द्धी 

कायुयोजना तजुुमा (खानेपानी योजना) 
k6s 1  1    ” 
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घ) के्षत्रगत कायियोजना अनुसार र्वत्तीय श्रोत र्वशे्लषर्: 

क्र स के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 

५ िषिको िक्ष्य 
िजेट रु. 

हजारिा 
कायािन्वयन वषि (आ.व.) 

िजेटको 

श्रोत/ 

र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार्   १ २ ३ ४ ५   

१.१ 

जिवायु पररवतुनका असर तथा 

सोको न्द्यूनीकरण सम्बलन्द्ध  

खानेपानी उ.स. िाई तालिम 

k6s 5 1250 250 250 250 250 250 
k|b]z ;+3 

u}=;=;= 

gkf 

१.२ 

जोलखम न्द्यूनीकरण सम्बन्द्धी 

कायुयोजना तजुुमा (खानेपानी 

योजना) 

k6s 1 450 0 450 0 0 0 ’’ 

१.३ 

जिवायु पररवतुन, लवपद ्
धयवस्थापन र पानीको समुलचत 

प्रयोग तथा धयवस्थापनमा चेतना 

अलभवलृद्ध 

k6s 4 1200 0 300 300 300 300 ’’ 

क्र स 

 
के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 

५ िषिको िक्ष्य कायि योजना (वषि) र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५  
१.३ जिवायु पररवतुन, लवपद ्धयवस्थापन र 

पानीको समलुचत प्रयोग तथा धयवस्थापनमा 

चेतना अलभवलृद्ध 

k6s 4  1 1 1 1 ” 

१.४ खानेपानी योजनाको महुान क्षेत्रमा बकृ्षारोपण 

तथा वन संरक्षण गने 
k6s 5 1 1 1 1 1 ” 

१.५ जिाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र प्रवधुन गदै 

उच्च क्षेत्रहरूमा पानी पुनभुरण पोखरीहरू 

लनमाुण गने 

j6f 3  1  1 1 ” 

१.६ मिुखोिा, नािाहरू लनयन्द्त्रणका िालग 
जैलवक बााँधहरू लनमाुण गनु प्रश्रय लदने 

7fpF 

:yfg 

25 5 5 5 5 5 ” 

१.७ लवपद ्पूवु तयारी तथा प्रलतुकायु सम्बन्द्धी 

कायु योजना लनमाुण cWofjlws 
k6s 1     1 ” 

१.८ नगरंपालिका तथा वडा स्तरमा जोलखमको 

नक्सांकन गने  cWofjlws 
k6s 1     1 ” 

१.९ खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्द्धी 

सामाग्रीको मौजाद गने (लपयूष, वाटरगाडु 
जस्ता क्िोररनेसन गने औषलध, खानेपानी र 

सरसफाइ सामाग्री) 

k6s 5 1 1 1 1 1 ” 

१.१० सहजकता/ुस्वयंसेवकहरूिाई तालिम k6s 5 1 1 1 1 1 ” 

१.११ नगरपालिकामा लवपद ्जोलखम जगेडा कोष 

व्यवस्थापन गने 
k6s 5 1 1 1 1 1 ” 

१.१२ आपतकाि र महामारी संग जुझ्न 

सामदुालयक स्तरमा लवपद व्यवस्थापन 

सलमलत गठन तथा पररचािन  

k6s 5 1 1 1 1 1 ” 

१.१३ सूचना व्यवस्थापन धयवलस्थत गने  k6s 5 1 1 1 1 1 ” 



ख ाँड चक्र नगरप लिक को ख नेप नी, सरसफ इ तथ  स्वच्छत  योजन  २०७७/७८-२०८१/८२, क लिकोट 

 

67 
 
 

क्र स के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 

५ िषिको िक्ष्य 
िजेट रु. 

हजारिा 
कायािन्वयन वषि (आ.व.) 

िजेटको 

श्रोत/ 

र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार्   १ २ ३ ४ ५   

१.४ 
खानेपानी योजनाको मुहान क्षेत्रमा 

बकृ्षारोपण तथा वन सरंक्षण गने 
k6s 5 1000 200 200 200 200 200 ’’ 

१.५ 

जिाधार क्षते्रहरूको संरक्षण र 

प्रवधुन गदै उच्च क्षेत्रहरूमा पानी 

पुनभुरण पोखरीहरू लनमाुण गने 

Jf6f  3 1500 0 500 0 500 500 ’’ 

१.६ 

मुिखोिा, नािाहरू लनयन्द्त्रणका 
िालग जलैवक बााँधहरू लनमाुण गनु 

प्रश्रय लदन े

:yfg 25 7500 1500 1500 1500 1500 1500 ’’ 

१.७ 

लवपद ्पूव ुतयारी तथा प्रलतुकायु 

सम्बन्द्धी कायु योजना लनमाुण 
cWofjlws 

k6s 1 400 0 0 0 0 400 ’’ 

१.८ 
नगरंपालिका तथा वडा स्तरमा 

जोलखमको नक्सांकन गने  
k6s 1 400 0 0 0 0 400 ’’ 

१.९ 

खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्द्धी 

सामाग्रीको मौजाद गने (लपयूष, 
वाटरगाडु जस्ता क्िोररनसेन गने 

औषलध, खानेपानी र सरसफाइ 

सामाग्री) 

k6s 5 1500 300 300 300 300 300 ’’ 

१.१ 
सहजकताु /स्वयसंेवकहरूिाई 

तालिम 
k6s 5 1500 300 300 300 300 300 ’’ 

१.११ 
नगरपालिकामा लवपद ्जोलखम 

जगेडा कोष व्यवस्थापन गने 
k6s 5 2500 500 500 500 500 500 ’’ 

१.१२ 

आपतकाि र महामारी संग जुझ्न 

सामुदालयक स्तरमा लवपद 

व्यवस्थापन सलमलत गठन tyf 

kl/rfng 

k6s 5 1000 200 200 200 200 200 ’’ 

१.१३ 
सूचना व्यवस्थापन / धयवलस्थत 

गने । 
k6s 5 100 20 20 20 20 20 ’’ 

१ कुि कायिक्रि िजेट 20300 3270 4520 3570 4070 4870   

२ प्रशासर्नक िजेट (कुि कायिक्रि िजेटको १०%) 2030 327 452 357 407 487   

३ प्रस्तार्वत कुि िजेट 22330 3597 4972 3927 4477 5357   

 

ङ) के्षत्रगत आर्थिक स्रोत सािनको व्यवस्थापन  

यस नगरपालिकाको खासस्व योजना अन्द्तगुत जिवाय ुपररवतनु तथा लवपद ्जोलखम न्द्यनूीकरण बाट आयोजनाहरुको लदगोपना तथा सरुक्षा 

लनधारुण गनु तय: गररएका िक्ष्य तथा उद्देश्य हालसि गनु दहेाय बमोलजमको आलथुक स्रोतको प्रक्षपेण गरीएको छ 

खासस्व योजनाका के्षत्र सहयोगी र्नकाय तथा संस्था 

के्षत्र : ४ : जिवायु पररवतिन, असर 

न्यूनीकरर् र खानेपानी तथा 

सरसफाइ सेवा 

नगरपालिका, खानेपानी,लसचाई तथा उजाु लवकास कायािुय, लजल्िा वन लडलभजन कायािुय 

जिवाय ुपररवतुन कायुक्रम, यलुनसेफ नपेाि िगायत लवकासका साझेदर, जिवाय ुपररवतुन 

तथा लवपद ्जोलखम न्द्यनूीकरण क्षते्रमा कायु गरररहकेा गैरसरकारी संर् संस्थाहरु, सामदुालयक 

वन समहु, खा पा उपभोत्ता समहु 
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५.२. ५ : संस्थागत तथा क्षिता र्वकास  

क) के्षत्रगत योजना सोच तार्िका 

क्र.सं िापनका सूचकहरु इकाई 

२०७७/७८ 

वतििान  

अवस्था 

२०७९/८१ 

िध्यि 

अवस्था 

२०८१/८२ 

पााँचौं वषिको 

िक्ष्य 

पुष््टयाईका 

आिारहरु 
पूवािनुिान तथा जोर्खि पक्ष 

  
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवािाई प्रभाबकारी र लदगो गनु नगरपालिका र वडास्तरीय सबै कायाुिय तथा संस्थाहरुमा प्रयोगकताु मैत्री 
खानेपानी तथा सरसफाइको पहुाँच भएको हुनेछ । 

१ 

पाइप प्रणािीबाट 

खानेपानीको लनयलमत 

आपूती धयवस्था भएका  

प्रलतशत  33.33 66.65 100 

योजनाको अलन्द्तम 

मूल्याङ्कन 

प्रलतवेदन, 

स्वमुल्याङ्कन 

प्रलतवेदन तथा 

अलभिेख 

klx/f]sf] hf]lvd, lxpFb] ofddf 

lxphDg] hf]lvd 

२ 

प्रयोगकताु शौचाियको 

सुलवधा भएका कायाुिय 

तथा  संस्था  

प्रलतशत  73.33 85 100 ” 
ef}lts ;+/rgf gofF lgdf{0f 

x'g'  

३ 
सावनु पानी सलहतको हात 

धनेु धयवस्था भएका  
प्रलतशत  42.86 71.5 100 ” 

;lxof]hgf lgdf{0f gx'gfn] 

Ef}lts ;+/rgf Tof] vfnsf] 

gx'g' / ;/;kmfO{ r]tgf 

clej[l4sf] sld x'g' 

४ 

ठोस तथा तरि फोहरको 

उलचत संकिन तथा 

धयवस्थापन भएका 

कायाुिय तथा संस्था  

प्रलतशत  7.14 53.5 100 ” 
;+:yfsf] of]hgfdf Wofg sd 

x'bf of]hgfsf] sld 

५ 

अपाङ्गता वा लवशेष 

सहयोग चालहने 

धयलिहरुिाई पानीको 

सहच पहुाँच 

प्रलतशत  46.67 73.5 100 ” 

ckfË d}qL, afnd}qL wf/f, 

ckfËtf d}qL ?dsf] 

Joj:yfkg tyf s;}sf] Wofg 

ghfg' 

६ 

पानीको सुद्वीकरण गरी 

प्रयोग गने कायाुिय तथा 

संस्थाहरु 

प्रलतशत  33.33 66.5 100 ” sfof{nodf lglt tyf r]tgfsf] 

sdL 

 

ख) सिर्ष्टगत रर्नीर्तहरु: 

• खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा क्षते्रमा संस्थागत लवकास र सशुासन सम्बन्द्धी कायुक्रम सञ्चािन गदा ुसरकारी लनकाय, गरै सरकारी 

संस्था र सामदुालयक संस्था मञ्चबाट एकीकृत बालषुक कायुयोजना तयार गरी सो अनुसार कायुक्रम सञ्चािन गन े।  

• स्थानीय लनकाय तथा सावुजलनक सेवा प्रदायक लनकायका पदालधकारी, प्रालवलधक तथा अन्द्य कमुचारीको क्षमता र कायु व्यवहारमा 

सधुार गने ।  

• यस क्षेत्रको लदगोपना कायम गन ुस्थानीय स्तरमा दक्ष जनशलि लवकास तथा पररचािनमा जोड लदने । 

• नगर तथा वडा समन्द्वय सलमलतहरुको क्षमता लवकास योजना बनाई समन्द्वायात्मक रुपमा संचािन गन े।स्थानीय खानपेानी तथा 

सरसफाइ सेवा लवकास लनमाुणका आयोजना तथा कायहुरुमा स्थानीय स्रोत तथा साधनको अलधकतम प्रयोग तथा पररचािनको 

िालग प्रयास गने ।  

• नगर तहमा खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको व्यवस्थापन गनु नगर खानपेानी तथा सरसफाइ समन्द्वय शाखाि ेपणुु भलुमका 

लनवाुह गने र वडा तहमा समन्द्वय सलमलत लनमाुण गरर आवश्यक भलुमका लनवाुह गने। 
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• सरसफाइ प्रवुधन कोषको धयवस्था र सञ्चािनगने तथा सरसफाइ आचारसंलहताको लनमाुण र कायानु्द्वयन गन े

• खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रको योजना तजुमुा तथा यसको कायाुन्द्वयनमा स्थानीय लनकायहरुको नेततृ्वमा संचािन गन े

। 

• खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा प्रबद्धुनमा संस्थागत तथा क्षमता लवकास कायुक्रम सञ्चािन सम्बन्द्धी लनणुय प्रलक्रया समावेशी र 

सहभालगतामिूक बनाउन ेर सेवाको पहुाँचमा फरक क्षमता भएका व्यलि र बािबालिकािाई लवशेष प्राथलमकता लदन े।  

• खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा एकरुपता कायम गद ैक्षेत्रगत समन्द्वय तथा सहकायिुाई लवशषे जोड लदने । 

• स्थानीय तहहरुको योजना अनुसार सहयोगी संस्थाहरुिे स्थानीय लनकायहरुसंग समझदारी गरेर मात्र कायुक्रम सञ्चािन गन े। 

• खानपेानी तथा सरसफाइ सेवा क्षेत्रमा सामदुालयक सशलिकरण तथा सामालजक पररचािन कायुक्रम लवस्तार गरी कायुक्रमिाई 

अझ प्रभावकारी बनाउने र  कायुक्रमहरुको नलतजा तथा प्रभावकाररताको अनुगमन गने ।  

ग) के्षत्रगत कायियोजना तार्िका: 

क्र स 

 
के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 

५ िषिको िक्ष्य कायि योजना (वषि) र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार् १ २ ३ ४ ५  
१ संस्थागत तथा क्षमता लवकास         
१.१ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता  कोष 

लनमाुण 
वडा 11  11    न.पा, सम्बलन्द्धत शाखा,   

साझदेार संस्था  
१.२ पालिका /  वडा स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ 

तथा स्वच्छता समन्द्वय सलमलतको गठन 
वडा 12 12     ” 

१.३ क्षेत्रगत  अनुगमन तथा मलु्यांकन  पटक 5 1 1 1 1 1 ” 

१.४ पूणु सरसफाइ सम्बन्द्धी स्थानीय स्तरका 

समन्द्वय सलमलत, सरोकारवािा र 

संजािहरुको क्षमता लवकास तालिम 

पटक 5 1 1 1 1 1 ” 

१.५ खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा 
प्रदायक लनकायका पदालधकारी, प्रालवलधक 
तथा अन्द्य कमुचारीको क्षमता तालिम  

पटक 5 1 1 1 1 1 ” 

१.६ स्थानीय सञ्जािहरुको पूणु सरसफाइ 

सम्बन्द्धी अलभमखुीकरण तालिम ( 

(स्वास्थ्य, लशक्षा, सामालजक पररचािन) 

पटक 5 1 1 1 1 1 ” 

१.७ पालिका स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ तथा 
स्वच्छता समन्द्वय सलमलतहरुको कायु योजना 

लनमाुण 

पटक 1  1    ” 

१.८ खनेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको संयुि 

अनुगमन 
पटक 5 1 1 1 1 1 ” 

१.९ वडा तथा नगर स्तरीय लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत तथा पूणु सरसफाई सम्बलन्द्ध सुचक 

पुरा गनु कायुक्रम 

पटक 5 1 1 1 1 1 ” 
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घ) के्षत्रगत कायियोजना अनुसार र्वत्तीय श्रोत र्वशे्लषर्: 

क्र 

स 
के्षत्रगत प्रिुख कायिक्रि 

५ िषिको िक्ष्य 
िजेट रु. 

हजारिा 
कायािन्वयन वषि (आ.व.) 

िजेटको श्रोत/ 

र्जम्िेवारी 

एकाई पररिार्   १ २ ३ ४ ५   
१ संस्थागत तथा क्षमता लवकास                   

१.१ 
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता  कोष 
लनमाुण 

वडा 11 2200 0 2200 0 0 0 
k|b]z ;+3 

:yfgLo tx, cGo 

;+3 ;+:yf 

१.२ 

पालिका /  वडा स्तरीय खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्द्वय 

सलमलतको गठन 

वडा 12 60 60 0 0 0 0 ’’ 

१.३ क्षेत्रगत  अनुगमन तथा मुल्यांकन  पटक 5 50 10 10 10 10 10 ’’ 

१.४ 

पूणु सरसफाइ सम्बन्द्धी स्थानीय स्तरका 

समन्द्वय सलमलत, सरोकारवािा र 

संजािहरुको क्षमता लवकास तालिम 

पटक 5 1000 200 200 200 200 200 ’’ 

१.५ 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा 
प्रदायक लनकायका पदालधकारी, 
प्रालवलधक तथा अन्द्य कमुचारीको क्षमता 

तालिम  

पटक 5 1200 240 240 240 240 240 ’’ 

१.६ 

स्थानीय सञ्जािहरुको पूणु सरसफाइ 

सम्बन्द्धी अलभमुखीकरण तालिम ( 

(स्वास्थ्य, लशक्षा, सामालजक पररचािन) 
पटक 5 1000 200 200 200 200 200 ’’ 

१.७ 

पालिका स्तरीय खानेपानी, सरसफाइ 
तथा स्वच्छता समन्द्वय सलमलतहरुको कायु 

योजना लनमाुण 

पटक 1 5000 0 400 0 0 0 ’’ 

१.८ 
खनेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको संयुि 

अनुगमन 
पटक 5 250 50 50 50 50 50 ’’ 

१.९ 

वडा तथा नगर स्तरीय लवपद ्व्यवस्थापन 

सलमलत तथा पूणु सरसफाई सम्बलन्द्ध सुचक 

पुरा गनु कायुक्रम 

पटक 5 2500 500 500 500 500 500 ’’ 

१ कुि कायुक्रम बजेट 13260 1260 3800 1200 1200 1200   

२ प्रशासलनक बजेट (कुि कायुक्रम बजेटको १०%) 1326 126 380 120 120 120   

३ प्रस्तालवत कुि बजेट 14586 1386 4180 1320 1320 1320   

 

ङ) के्षत्रगत आर्थिक स्रोत सािनको व्यवस्थापन  

यस नगरपालिकाको खासस्व योजना अन्द्तगुत संस्थागत सदुृढीकरण तथा क्षमता लवकासको िालग तय: गररएका िक्ष्य तथा उद्देश्य हालसि 

गनु दहेाय बमोलजमको आलथुक स्रोतको प्रक्षपेण गरीएको छ 

खासस्व योजनाका के्षत्र सहयोगी र्नकाय तथा संस्था 

के्षत्र : ५ : संस्थागत तथा क्षिता 

र्वकास 

नगरपालिका, यलुनसेफ नपेाि िगायत लवकासका साझेदर, संस्थागत सदुृढीकरण तथा क्षमता 

लवकास क्षते्रमा कायु गरररहकेा गैरसरकारी संर् संस्थाहरु 
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पररच्छेद–६ 

संस्थागत संरचना, अनुगिन तथा िूल्याङ्कन र्िर्ि 

६.१ पार्िकाको संगठन र खासस्व योजना कायािन्वयन तथा अनुगिन संयन्त्रको पर्हचान तथा र्वशे्लषर्  

स्थालनय तहमा खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्द्धी लक्रयाकिाप संचािन गदाु सबै सरकारी तथा गैर सरकारी संर् सस्था र 

सरोकारवािाहरूिे नगरपालिकास्तरीय खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनाका रणनीलत र मान्द्यताहरूिाई अविम्वन गनुु पने हुन्द्छ ।  

नगरबासीिाई आधारभतू स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा स्वच्छता सेवा प्रदान गनुु प्रमखु लजम्मेवारी रहकेो र सोको धयवस्थापनमा स्पष्ट कानुनी 

धयवस्था गरी कायुसम्पादन गन ु वाञ्छनीय भएकोिे नपेािको संलवधानको धारा २२१ को अनुसचूी ८ को सचूी न.ं ९ र १० को 

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

ऐनको दफा १०२ वमोलजम नगरपालिकाको नगरसभाि े स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन तजुमुा गरर कायाुन्द्वयन गनुुपन े हुन्द्छ । 

नगरपालिका स्तरीय खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्द्वय सलमलति े नगरपालिकामा संचालित कुन ै पलन खानपेानी, सरसफाइ र 

स्वच्छताका कायुक्रम नपेाि सरकारको खानपेानी, सरसफाइ र स्वच्छता नीलत, लनयम र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ अनुरुप 

संचािन गने सलुनलितता एवं सहजीकरण गनुु पदछु । अत: नगरपालिकाको संगठन र खासस्व योजना कायाुन्द्वयन तथा अनुगमन संयन्द्त्रको 

संरचना नपेाि सरकारिे खासस्व क्षेत्रमा कायुक्रम योजना बनाउन, कायाुन्द्वयन र अनुगमन गनुका िालग तयापुरेको लनम्न संरचना अनुसार 

स्थापना गन ुसलकनछ । 

Ævf;:jÆ ;]jfx?sf] nflu ;+3Lo ;+/rgfdf laleGg txsf] e"dLsf / lhDd]jf/L 

Lo dGqfno 

-/fli«o jf; lgb]{zg ;ldlt_ 

- /fli6«o jf;/ 

 

 

 

 

f 

f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;+l3o jf; dGqfno 

-/fli6|o jf; lgb]{zg 

;ldlt_ 

ljsf; 

;fem]bf/ 

vf kf 9 lg  

lj lj  

jf; If]q lgods 

k|fb]lzs ;/sf/  

jf; If]q x]g]{ dGqfno 

/

lhNnf ;dGjo ;ldlt 

jf; If]q x]g]{ dGqfno 

/

gu/kflnsf kflnsf 

jf; ;;/ j8f jf; 

;; 

of]hgf / ;fgf k|0ffnLx?sf] 

sfof{Gjog, ;Grfng tyf dd{t 

/ ;a} ;fgf jf; k|0ffnLx?sf] 

dd{t ;'wf/ 

of]hgf sfof{Gjog / 

k'jf{wf/x?sf]  d'Vo dd{t 

;''wf/ 

of]hgf / jf;  

k'jf{wf/x?sf] sfof{Gjog 

lglt, of]hgf sfof{Gjog /  

jf; If]qsf] lgodg 

/f of] cf  c d  
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६.२ खासस्व योजना कायािन्वयन तथा अनुगिनका िार्ग आवस्यक िानव श्रोतको व्यवस्था  

खानपेानी तथा सरसफाइ क्षते्रको लदगो तथा समलुचत लवकास िक्ष्य हालसि गनु लनयलमत अनगुमन र गणुस्तरको प्रमाणीकरण अपररहायु 

अंगका रुपमा रहकेो हनु्द्छ । तसथु परू ्ुण सरसफाइका क्षेत्रमा आधारभतू तथा लवस्ताररत सचूकहरुका साथै यस रणनीलतक योजनाका लवलभन्द्न 

लवषय क्षेत्रमा लनधाुररत सचूकहरु समेतिाई समटेेर एक एकीकृत चकेलिष्ट तयार गरी सो को आधारमा सहभालगतात्मक अनुगमन पद्धलत 

अगालड बढाइनछे । समग्रमा दहेाय बमोलजमको अनुगमन सन्द्यंत्र तथा पद्धलतको आधारमा अनुगमनको कायुिाई अलनवायु तथा लनयलमत 

गराईनेछ । तपलसिमा उल्िेलखत कायुलवधी र प्रमाणीकरण प्रकृया अपनाइ पणुू सरसफाइ क्षेत्र र्ोषणा गरीने छ । सफा र स्वच्छ समदुाय तथा 

नगरको अवस्थािाई कायम गद ैकुनै पलन वडा, नगरपालिका क्षेत्रमा पणुू सरसफाइका सचूकहरु परूा भएको अवस्थामा उि क्षेत्रिाई पणुू 

सरसफाइयिु क्षेत्र र्ोषणा गनु सलकनेछ । यसरी कुन ैपलन क्षेत्रिाई पणुू सरसफाइयिु क्षेत्र र्ोषणा गनु लनम्न प्रकृया अविम्बन गनु ुपन ेछ । 

६.३ अनुगिन योजना  

मापनयोग्य सचूकको आधारमा नलतजामिुक अनगुमन तथा मलू्याङ्कन प्रणिी सदुृढ गरी खानपेानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रको लवकास 

कायुक्रमआयोजनाहरुको लनधाुररत िक्ष्य हालसि भए-नभएको अवस्थाको लचत्रण गनु एक राम्रो राम्रो अनगुमन लप्रलक्रयाको खाचो पदछु । यो 

योजनाको अनुगमन तथा मलू्यांकन प्रयोजनका िालग लवद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा प्रचिनका आधारमा दहेायका संरचना प्रस्ताव गररएको 

छ ।  

• सपुररवेक्षण तथा अनुगमन सलमलतको लनमाुण 

• सपुररवेक्षण तथा अनुगमन उपसलमलतको लनमाुण 

• संयिु अनुगमन सलमलतको लनमाुण 

• लवषयगत सलमलतको लनमाुण 

अनुगमन प्रलक्रया: पटके तथा लनयलमत अनगुमन, नागररक अनगुमन, नलतजामा आधाररत अनुगमन ढााँचा अनुसार वालषुक समीक्षा, मध्यावलध 

मलू्यांकन, अलन्द्तम मलू्याकंन र नलतजामा आधाररत अनुगमन– मलू्यांकन कायानु्द्वयन अवधारणा, यी लवलभन्द्न तह तथा समयमा गररन े

अनुगमन तथा मलू्यांकन प्रयालक्रया हुन । 

६.३.१ नर्तजािा आिाररत अनुगिन ढााँचा अनुसार वार्षिक सिीक्षा 

लवद्यमान सन्द्दभुमा अनगुमन पद्धलतको प्रभावकाररताका िालग मिूतः अनुगमन तथा मलू्याङ्कन संयन्द्त्रहरुिाई सलक्रय तुल्याउने तथा उपरोि 

संयन्द्त्रहरुिाई काम गनु उपयिु वातावरणको तयारी गनु ुआवश्यक हनु आउाँछ । व्यवलस्थत, भरपदो तथा अद्यावलधक तथ्याङ्क र यसको 

लवशे्लषणिे मात्र योजनामा तोलकएका उद्देश्य हालसि गनतेफु उन्द्मखु भए-नभएको सलुनलित गन ुसलकन ेभएकाि ेयस योजना अन्द्तगतु लवद्यमान 

संरचनाहरुिाई सलक्रय तुल्याउन ेतथा योजना कायानु्द्वयन िक्ष्यअनुरुप एवं कायाुन्द्वयन योजना मतुालवक भए नभएको एवं योजनाको लनलदषु्ट 

िक्ष्य हालसि भए नभएको मापन गररनछे ।  
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यसका िालग सपुररवेक्षण तथा अनुगमन सलमलत तथा 

उपसलमलतिाई सलक्रय बनाउन आवश्यक व्यवस्था गररनेछ । साथै, 

हरेक लवषयगत योजनासाँग सम्बलन्द्धत तथ्याङ्कको लनयलमत 

संकिन, अद्यावलधक तथा लवशे्लषण गरी प्रस्तालवत 

आयोजनाहरुबाट योजनािे लनलदषु्ट गरेका िक्ष्य, उद्देश्य हालसि गने 

लदशामा के कस्तो प्रगलत भइरहकेो हो लनचोडमा पलुगनछे । प्राप्त 

लनचोडको आधारमा लजम्मेवार लनकायिाई सचेत वा प्रोत्सालहत 

गने व्यवस्था गररनछे । 

यसका साथै लवषयगत सलमलत, सरोकारवािा तथा कायाुन्द्वयन 

लनकायिे समते पटके, चौमालसक र वालषुक रुपमा अनगुमन गनेछ 

भने योजनाको मद्यावलध र अन्द्तमा तसे्रो पक्षीय अनगुमनको 

व्यवस्था हुनेछ । साथै, यस योजनाका सचूकहरुमा आधाररत रही 

वालषुक योजना समीक्षा गन ेपद्धलतको पािना गररनछे । मद्यावधी र 

अलन्द्तम मलू्यांकन योजना कुन लदशामा गइरहकेोछ र सलह लदशा 

लदन के गनु आवश्यक छ भन्द्ने सझुाव लदनछे ।  

लवलभन्द्न तह तथा समयमा गररन ेअनुगमन तथा मलू्याङ्कन र सो को अपेलक्षत उपिधधी दहेायअनुसार हनुेछः 

 

६.३.२.अनुगिनको र्विी   

यस योजनािाई लनम्नानुसार अनगुमन तथा मलू्यांकन लनम्मनुसरको तहगत लवलधबाट गररनछेः  

(क) नगर अनगुमन सलमलतः नगरपालिकाममा सलक्रय लजलवस अनगुमन सलमलति ेवालषुक योजनाको िालग पषृ्ठपोषण गन े हतेिु े वालषुक 

अनुगमन गनेछ ।  

t]>f] kIfåf/f % aif{ k5L 

gtLhf dfkg  

• aflif{s ?kdf glthf dfkg 

• 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 

clGtd 

d"NofÍg 
gtLhf d'NofÍg 

ljifout ;ldlt, cg'udg tyf 

;'k/Lj]If0f ;ldlt / ;+o'Qm cg'udg 

;ldlt 

k6s] / 

lgoldt 

;+alGwt sfof{no tyf 

ljifout ;ldlt 

• k|ultsf] k|jfx dfkg x'g] /  

• kfngf cg'udg 

glthfdf cfwfl/t 

cg'udg k|0ffnLsf] 

sfof{Gjog

;+:yfut 

;+oGqx?sf] 

;lqmotfaf6 

cg'udg 

lgoldtf 

tYof+s 

Joj:yfkgdf 

;'wf/
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(ख) संयिु वहुसरोकारवािा अनगुमन सलमलतःसंयिु वहुसरोकारवािा अनुगमन सलमलत बनाउने र उि सलमलतिे वालषुक रुपमा अनगुमन 

गनेछ । 

(ग) वालषुक समीक्षा नलतजामा आधाररत : नलतजामा आधाररत वालषकु समीक्षा पालिकाको योजना शाखाि ेगरी नलतजामा आधाररत साराशं 

तयार गरी अनुगमन गनछे ।  

(र्) मध्यावलध मलू्यांकनः योजनामा लनधारुरत िक्ष्य, उद्देश्य, सचूक र नीलतहरुका आधारमा योजना कायाुन्द्वयनको मध्यावलध मलू्यांकन हुनछे 

। यस मलू्यांकन टोिीमा योजना सम्बन्द्धी दखि भएका र अनुभवी पेशालवदक्ो समहू संिग्न हुनछेन् । मध्यावलध मलू्यांकन टोिीमा रहन े

अन्द्य सदस्यहरु र यसको कायलुवलध पालिकाको नगरपालिका सभाि ेलनधाुरण गनछे ।  

(ङ) अलन्द्तम मलू्यांकनः यस दस्तावेजमा लनधाुररत िक्ष्य, उद्देश्य, सचूक र नीलतहरुका आधारमा योजनाको समयावलध सम्पन्द्न भएपलछ अथाुत ्

योजना सम्बन्द्धी दखि भएका र अनुभवी पेशालवदक्ो समहू संिग्न हुनछेन ् । अलन्द्तम मलू्यांकन टोिीमा रहनेअन्द्य सदस्यहरु र यसको 

कायुलवलध नगर शभािे लनधारुण गनेछ । अलन्द्तम मलू्यांकनको प्रलतवेदन सावुजलनक गररनेछ । 

६.३.३. अनुगिनको तह:    

यस नगरपालिकाको खासस्व योजना कायाुन्द्वयन तथा अनुगमनका पद्दलत नुअसर अनगुमनको तह यसप्रकार हुनछे;  

समदुाय स्तर: समदुाय आफै, संर्/संस्थाहरु जस्तै लवद्यािय, स्वास्थ्य संस्थाहरु 

वडा स्तर : वडा स्तरीय खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्द्वय सलमती  

नगरपालिका स्तर: नगरपालिका स्तरी खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्द्वय सलमलत 

६.३.४. सूचक   

यस नगरपालिकाको खानपेानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजनाको उद्देश्य अनुसार सरुलक्षत खानपेानीको पहुाँच र आयोजनाहरुको लदगोपना तथा 

सरुक्षा; पणुू सरसफाइ प्रवुद्धन; संस्थागत (लवद्यािय तथा स्वास्थ्य संस्था) खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवुद्धन; जिवाय ुपररवतुनको 

असरमा न्द्यनूीकरण तथा खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा; र संस्थागत तथा क्षमता लवकास गरर पााँच क्षेत्रको सचूकहरु लनधाुरण गररएको छ । 

यी यस्ता सचुकहरु लवकास गदाु खानपेानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रको मौजदुा आधार रेखा, खानपेानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्द्धी 

नीलत, लनयम, मागुदशुन र सम्बलन्द्धत योजनाको उदशे्य  र कायुपद्धलत िगायतका संरचनािाई ध्यान लदइएको । 

६.३.५. नर्तजािूिक अनुगिन खााँका 

लवषयगत क्षेत्रअनुसारका कायुक्रमको अनुगमन सम्बलन्द्धत कायाुन्द्वयन गने लनकाय तथा लवषयगत सलमलत, संयिु अनगुमन सलमलति ेपटके र 

आवलधक (चौमालसक, अधुवालषुक र बालषुक) अनगुमन गरी नगरपालिकाको कायािुयमा प्रलतवेदन पेश गने छन् । सहभालगतामिूक रुपमा 

वालषुक समीक्षा कायुक्रम र तेश्रो पक्षद्वारा समते कायुक्रमको गणुस्तरीयता, िागत प्रभावकाररता र नलतजाको मापन गररनेछ । योजनाको तेश्रो 

पक्षद्वारा मध्यावलध तथा अलन्द्तम मलु्याङ्कन गरी नलतजा सावुजलनक गररनेछ । लवषयगत क्षते्रको कायुक्रमको अनगुमन तथा मलु्याङ्कन गन े

लजम्मेवारी नगरलस्थत लवषयगत सलमलतको हुनछे । साथै नगर योजना, अनुगमन तथा लवशे्लषण प्रणािी संचािन लनदलेशकामा उल्िेलखत 

अनुगमनका सचूक र अनगुमन योजना समते उपयोग गररनछे । लवषयगत क्षेत्र अनुसारको लवस्ततृ अनगुमन तथा मलू्याङ्कन योजनाको खााँका 

दहेाय अनसुार छ । 

 सूचक (िापन गने 

र्वषय) र्वषयगत के्षत्र 

र्ववरर् 

इकाई आिाररेखा  िक्ष्य अनुगिनका 

र्वषयहरु ( के िापन 

गने?) 

अनुगिनका 

सािन 

अनुगिनको 

सिय 

अनुगिन 

गने 

र्जम्िेवारी 

      नक्साङ्कन/ 

अध्ययन/ गणना 

/ अध्ययन तथा 

मध्यावलध/  

अलन्द्तम / 

बालषुक/  

चौमालसक 

अनुगमन 

तथा 

सुपररवेक्षण 

सलमलत/  
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 सूचक (िापन गने 

र्वषय) र्वषयगत के्षत्र 

र्ववरर् 

इकाई आिाररेखा  िक्ष्य अनुगिनका 

र्वषयहरु ( के िापन 

गने?) 

अनुगिनका 

सािन 

अनुगिनको 

सिय 

अनुगिन 

गने 

र्जम्िेवारी 

सवेक्षण/ 

अविोकन/  

नमनूा सवेक्षण / 

सहभालगतामिूक 

अनुगमन/  

नागररक 

अनुगमन 

लवषयगत 

सलमलत /  

संयुि 

अनुगमन 

सलमलत / 

तेश्रो पक्ष 

 

६.४: र्नरकषि तथा भावी कायिर्दशा  

सम्बलन्द्धत स्थानीय तहका सबै जनप्रलतलनलध, कायुपालिका, कायुकारी, प्रालवलधकहरु, कायुदि सलहत संभव भएसम्म संर्ीय र प्रदशेस्तरीय 

सम्बलन्द्धत मन्द्त्रािय/लवभाग/ कायािुयका प्रलतलनलधहरु र सो स्थानीय तहमा कायुरत खासस्व क्षेत्रका सरोकारवािा संस्थाका प्रलतलनलधहरु 

सलहत उपलस्थलतमा एक लदने मस्यौदा खासस्व योजनाको प्रस्ततुी गोष्ठीको आयोजना गरर सो मस्यौदा खासस्व योजना प्रस्तुत गररने छ । सो 

गोष्ठीमा खासस्व योजनामा बुाँदागत छिफि गररन ेछ र सो मा उपलस्थत सहभागीहरुको सझुाव, पषृ्ठपोषण र क्ष्िउगत प्राप्त गरी मस्यौदा 

योजनामा समावेश गरर तयार पाररएको यो योजना तयार पाररएको छ । यस मा वाडु स्तरमा प्राप्त अल्पकालिन, मध्यकालिन, दीर्ुकालिन 

आयोजनाहरुिाई प्राथमीकीकरण गरर आयोजनामा समावेश गरर यस योजनाका कायुक्रम तजुुमा 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 । र यसिाई  यस नगरको कायुपालिकामा छिफि गरर पाररत गररन ेछ र कायुन्द्वयनको कायुलवलध 

लनमाुण र स्वीकृलत गरर र कायाुन्द्वयनका िालग जारी गररन ेछ । स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजनको लनमाुण पिात तत्काि अलनवायु 

रुपमा कायाुन्द्वयनमा ल्याइएको हुनछे । प्रस्तुत दस्तावेजिाई यस पालिकाको एलककृत योजना सलमलत र सभादमा समते पेश गरी अनुमोदन 

गररन ेछ । यो दस्तावेज कायानु्द्वयनको मखू्य लजम्मेवार लनकाय यो खााँडाचक्र नगरपालिका स्वयं हुने हुदा सो िे लनलदषु्ट गरेका दीर्ुकालिन 

सोच, िक्ष्य र उद्देश्यहरु हालसि गनुका लनलमत्त सरकारी, दात ृलनकाय, लवकासे संर्-संस्था संगको समन्द्वय, सञ्जािीकरण र सहकायिुाई 

महत्वपणुु स्थान लदइनेछ ।  हरेक वषु यो योजनाि ेलनलदषु्ट गरेका क्षेत्रगत िक्ष्य तथा उद्देश्य वालषुक योजना माफुत प्रलतलवलम्वत गरी कायाुन्द्वयन 

गररएको हनुेछ । यो योजनाको कायाुन्द्वयन सन्द्दभमुा दखेा पन ेसम्भालवत समस्या तथा लववादहरु आपसी छिफि तथा समझदारीबाट टंुगो 

िगाइएको हुनछे । यसका अलतररि, आवलधक एंव वालषुक योजनाको समीक्षा गरी प्रस्तुत योजनको अद्यावलधक पलन गन ुसलकनछे । 

६.४.१ खासस्व योजना स्वीकृलत र अवलध  

यस खासस्व योजना नगरपालिकािे लस्वकृत गरेर नगरसभाबाट पास गरेको लमलत दलेख िाग ूहनुे छ । यस खासस्व योजनाको समयावलध 

नेपाि सरकार खानेपानी मन्द्त्रािय, खानपेानी तथा ढि व्यवस्थापन लवभागद्वारा  तयार पाररएको खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षते्र 

लवकास योजना (SDP) २०७४(२०८७ संग सामन्द्जस्यता हनुे गरी ५ वषु (सन २०२५ अथाुत लब. सं २०८१) सम्मको हुनछे । यो अवलधिाई 

दईु चरणमा बााँलडएको छ । पलहिो चरण सन  २०२०–२०२२ र दास्रो चरण  सन २०३–२०२५ सम्म हुनछे । प्रत्येक चरणको समालप्त र नयााँ 

चरणमा प्रवेश गदाु खासस्व योजना अद्यावलधक र पनुराविोकन गररन ेछ ।  

६.४.२ नगरपालिकाको खासस्व संरचना  

खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कायुक्रमहरू पवूाुधार लवकास र वातावरण शाखा अन्द्तगतु संचािन गररने गररन्द्छ । खानेपानी, सरसफाइ 

तथा स्वच्छता कायुक्रमका िालग छुट्ट ैवास संरचना बलन नसकेको अवस्थामा यथासक्य चााँडो खासस्वको प्रभावकारी कायाुन्द्वयका िालग 

खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता शाखाको स्थापना तथा लजम्मेवार कमुचारीको धयवस्थापन गरी त्यसिाई साधन श्रोत सम्पन्द्न गरेर अगालड 

बढने लनलत यस नगरपालिकाि ेलिएको छ ।  
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६.४.३  नगरपालिकामा खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (खासस्व) कोष  

पालिका खासस्व समन्द्वय सलमलतको रोहवरमा खासस्व कोषको स्थापना गररन ेछ । उि कोष खासस्व क्षेत्रमा कायुक्रम संचािन गनु चाहने 

अन्द्य संर् संस्थाहरूको पलन सहयोगको अपके्षा गररएको छ । सो कोषको रकम केवि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रबदु्धनमा मात्र खचु 

गररने छ । खासस्व समन्द्वय सलमलतिे कोष संचािन लनदलेशका १ वषुलभत्र तयार गरी कोषको पररचािन तथा व्यवस्थापन गनछे ।    
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अनुसूचीहरु : 

अनुसूची १ त्याङ्क प्रिार्र्करर् तथा िस्यौदा योजनािार्थ छिफि कायिशािाका सहभागीहरुको उपर्स्थर्त तथा 

प्रर्तवर्द्ता 
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cg';'lr @M j8fut ?kdf vfg]kfgLsf] ;]jfsf] :t/ ljj/0f  

क्रि सयंया वडा न ं सुरर्क्षत व्यवर्स्थत सेवा आिारभूत सेवा सीर्ित सेवा सेवा छैन जम्िा 

1 1 0 27 0 5 32 
2 2 0 15 10 18 43 
3 3 0 18 5 3 26 
4 4 0 11 6 14 31 
5 5 0 30 1 0 31 
6 6 0 20 2 0 22 
7 7 0 25 0 0 25 
8 8 0 2 7 28 37 
9 9 0 12 7 10 29 
10 10 0 17 0 4 21 
11 11 0 33 0 0 33 
जम्िा  0 210 38 82 330 
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cg';'lr #M df}h'bf vfg]kfgL cfof]hgfsf] ljj/0f  

vfg]kfgL 

of]hgfsf] gfd 

j8f 

g+= 

d'xfg 

;+Vof 

6\of+sL 

;+Vof 

;fj{hlg

s wf/f 

3/kl/;/ 

wf/f 

;+Vyfut 

wf/f 

hDdf 

wf/f 

hDdf 

3/w'/L 

k'?

if 

dlx

nf 

hDdf 

hg;+Vof 

?tf w}g]8L vf=kf 1 1 1 4 0 0 4 15 57 57 114 

d'u|fkfNt vf=kf  1 1 1 0 0 5 5     

dfGd vf8ffrs| 

vf=kf 1 6 3 1 156 3 161 168 
86
3 769 1632 

h8]nf] -dflyNnf] 

;]/L_ vf=kf=\ 2 1  2 0 0 2 10 34 27 61 

?tf w}g]8L vf=kf 2 1 1 8 0 0 8 20 72 76 148 
cf}n 8fF8f 

sfou8f vf=kf  2 1  2 0 0 2 4 19 21 40 
v8L vf]nf 

u}/LsfKn  3 1 1 1 0 0 1 15 51 40 91 
v8L vf]nf 

hghLjg 3 1 1 1 0 0 1 20 90 110 200 

v8Lvf]nf vf=kf  3 1  1 0 0 1 14 30 40 70 
e]/f  sGb]vf]nf 

vf=kf  3 2 1 1 0 0 1 20 60 
10
0 160 

c8Lkx8f vf]kf 

vf=kf  3 1  1 0 0 1  

13
0 157 287 

v8Lvf]nf vf=kf  3 1  1 0 0 1 12 30 40 70 

l/8f/L  vf=kf  4 1  1 0 0 1 12 50 70 120 

s6\g] v]t vf=kf 4 1  1 0 0 1 20 
11
1 130 241 

OldNof vf=kf  4 1  1 0 0 1 12 36 60 96 

d'nvf]nf  vf=kf= 8 1  0 0 1 1 0 
15
0 

15
0 300 

d6nf vf=kf= 5 1 1 11 0 2 13 139 
58
3 

59
7 1180 

bfxf vf=kf= 5 1 1 4 0 0 4 245 
70
6 

76
8 1474 

ljxfgL vf=kf  5 1  4 0 0 4 13 56 60 116 

jd{ vf=kf  5 2 1 1 3 0 4 8 43 43 86 

l;t' vf=kf  5 1  3 0 0 3 19 91 101 192 

u;]{ vf]nf vf=kf= 6 1 1 2 0 0 2 22 95 115 210 
tNnf] gfpnL 

vf=kf= 6 1 1 3 0 0 3 63 
38
9 360 749 

d]h/ kfvf vf=kf= 7 1 2 0 93 3 96 97 
45
7 433 890 

e]/f vf]nf tn;]/f 

vf=kf= 7 1 1 7 3 0 10 44 
25
2 

19
0 442 

36\6 uf9 vf=kf= 8 2  1 0 0 1 50 
32
0 

30
0 620 

r'nL cf? d'nf 

vf=kf= 8 1 1 2 0 0 2 19 71 57 128 

af]x/f vf=kf= 8 1  1 0 0 1 32 
19
2 165 357 

ah]8Ld]n 3/ 

vf=kf  8 1  1 0 0 1 1 2 2 4 
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vfg]kfgL 

of]hgfsf] gfd 

j8f 

g+= 

d'xfg 

;+Vof 

6\of+sL 

;+Vof 

;fj{hlg

s wf/f 

3/kl/;/ 

wf/f 

;+Vyfut 

wf/f 

hDdf 

wf/f 

hDdf 

3/w'/L 

k'?

if 

dlx

nf 

hDdf 

hg;+Vof 

ah]8L ;]/fjf8f 

vf=kf 8 1  2 0 0 2 18 80 
10
0 180 

d'nvf]nf vf=kf  4 1  1 0 0 1 22 62 70 132 
le8b]j lrdufFp 

vf=kf  8 1  1 0 0 1 10 40 45 85 
5f8]uf8f  

cf]lnd'n :sLn  9 1 1 5 0 0 5 50 
18
9 222 411 

8Ld' wf/f  vf=kf= 10 1 1 2 0 0 2 50 
22
0 

28
0 500 

lv/fpn] vf=kf 10 1 1 6 0 0 6 141 
67
1 715 1386 

/fxb]j vf=kf  10 1  1 0 0 1 19 
12
5 

10
0 225 

kfgLvf]nf -

lhDh]8L_ vf=kf 11 1  1 0 0 1 6 26 30 56 

dfnfuf8f vf=kf= 11 1  1 0 0 1 31 85 106 191 

jh]8L vf=kf 11 1  1 0 0 1 6 15 12 27 

abfnsf]6 vf=kf  11 1  1 0 0 1 4 15 15 30 

aa{]8L vf=kf  11 1  1 0 0 1 21 56 50 106 

/fyf8fa vf kf  5 1  5 0 0 5 28 
14
2 139 281 

hDdf 
 

50 21 94 255 14 364 1500 
67
66 

692
2 13688 

 

cg';'lr $M ljBfno,vfg]kfgL,;/;kmfO tyf :jR5tf ;DalGw ;"rsut ljj/0f  

qm=;+  

cfwf/x?  

;'rsx?  

Ps tf/f  b'O{ tf/f  ltg tf/f  

1  kfgL  
!=!=lkpg, xftw'g / ;/;kmfO 

ug{sf nflu kfgLsf] pknAwtf   

!=@=ljBfnodf lkpgsf nflu 

z'4Ls/0f ul/Psf] kfgLsf] 

Joj:yf   

!=#=lkpg / ;/;kmfOsf nflu ;'/lIft / 

kof{Kt kfgLsf] pknAwtf -k|lt JolSt 

b}lgs !@ ln=_   

2  zf}rfno  

@=!=5fqf tyf 5fqx¿sf nflu 

r's'n ;lxtsf cnu cnu 

zf}rfno ePsf]  

@=@=afn, n}ª\lus , ckfª\utf / 

jftfj/0f d}qL o'l/gn / kfgL  

;lxtsf] wf/f ePsf] zf}rfnosf] 

Joj:yf  

@=#=;'/lIft :yfgdf afn, n}ª\lus, 

ckfª\utf / jftfj/0f d}qL !M$) 

z}rfno / ljBfly{sf] cg'kftdf ;'ljwf 

;lxt lb;f, lk;fasf] ;'/lIft lgsf; 

tyf Joj:yf ul/Psf]   

3  Afftfj/l0fo 

;/;kmfO{  

#=!=7f]; kmf]x/nfO{ 8:6lagdf 

;ª\sng u/L ;do ;dodf 

la;h{g ug]{ ul/Psf]   

#=@=7f]; kmf]x/x¿nfO{ l;;f jf 

wft'hGo, gs'lxg / s'lxg] u/L 

cnu cnu 8:6lagdf ;ª\sng 

u/L slDtdf xKtfdf 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/ofnL 

aftfj/0f  

$=!=ljBfno ;]jfIf]q v'nf 

lb;f d'St 3f]if0ff ePsf]   

$=@=ljBfno kl/;/leq k"mnx¿ 

/f]kL auF}rfsf] Joj:yf ePsf]   

$=#ljBfno leqsf] pko'St vfnL 

hldgdf j[If/f]k0f / s/];faf/Lsf] 

ljsf; ul/Psf]   
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qm=;+  

cfwf/x?  

;'rsx?  

Ps tf/f  b'O{ tf/f  ltg tf/f  

5  :jR5tf 

;'ljwf  

%=!=kfgL / ;fa'g ;lxtsf] 

xftw'g] ;'ljwf ePsf]   

%=@=;d"xdf ;fa'g kfgLn] 

xftw'g] :yfoL ;'ljwf ;lxt 

;fa'g / kfgLsf] lgoldt 

Joj:yf ePsf]   

%=#=;d"xdf ;fa'g kfgLn] xftw'g] :yfoL 

;'ljwf -$) ljBfyL{ a/fa/ Ps wf/f_ df 

;a}sf] ;xh kx'Fr eO{ gfnL jf ;f]slk6 

jf s/];faf/Ldf kfgLsf] lgsf;sf] 

Joj:yf ul/Psf]   

6  :jR5tf 

lzIff  

^=!=;a} sIffdf :jR5tf 

lzIff cWoog, cWofkg x'g] 

u/]sf] / kfFr sIffeGbf dfly 

dlxgfjf/L :jR5tf 

Joj:yfkg k7g kf7g ug]{ 

ul/Psf]   

^=@=ljBfyL{x¿sf] 

Jofjxfl/s÷hLjg pkof]uL 

:jR5tf lzIffdf ;lj|mo 

;xeflutf x'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]   

7  

Dflxgfjf/L 

:jR5tf 

Aoj:yfkg 

;'ljwf  

&=!=;]lg6/L Kof8 

Joj:yfkgsf nflu 5fqf 

zf}rfnox¿df 9sg  

;lxtsf] 8:6lag /flvPsf]   

&=@=cfsl:ds cj:yfsf nflu 

;xh ;]gL6/L Kof8sf] Joj:yf 

/ k|of]u ul/Psf Kof8x¿sf] 

;'/lIft la;h{g ug{ 5fqf 

zf}rfnodf OG;Lg]6/ ;'lawf 

ePsf]   

&=#=5fqfx¿n] k'g k|of]u ug]{ ;]lg6/L 

Kof8 tof/ ug]{ l;k l;sL  

Jojxf/df NofPsf / dlxgfjf/L :jR5tf 

;'ljwfx¿ ;~rfngdf /x]sf   

8  
;+:yfut 

Aoj:yf / 

lbuf]kgf  

*=!=afn Sna / ljBfno 

vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf 

:jR5tf  

;dGjo ;ldlt u7g ePsf]   

*=@=ljBfno ;'wf/ of]hgfdf 

vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf 

: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 

tflnsf cg';f/ zf}rfnosf] ;/;kmfO 

ug]{ ul/Psf]   

9  ljkb hf]lvd 

Joj:yfkg  

(=!=lzIfs tyf 

afnaflnsfx¿nfO{ ljkt 

hf]lvd Go"gLs/0f  

;DaGwdf Ifdtf ljsf; 

ul/Psf]   

(=@=vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf 

:jR5tf ;d]tsf] ljkt k"j{ 

tof/L / k|ltsfo{ of]hgf tof/ 

ul/Psf] / hf]lvd gS;fª\sg 

tof/ u/L ;a}n] b]Vg] :yfgdf 

6fFluPsf]   

(=#=vfg]kfgL tyf ;/;kmfOsf 

;+/rgfx¿ g]kfn ;/sf/sf] :jLs[t 

dfkb08cg';f/ lgdf{0f ePsf]   

10  cg'udg tyf 

hjfkmb]lxtf  

!)=!=vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf 

:jR5tf / dlxgfjf/L 

:jR5tfsf nflu ;Dks{ lzIfs 

-dlxnfnfO{ kfyldstf_ sf] 

Joj:yf ul/Psf]   

!)=@=vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf 

:jR5tf / dlxgfjf/L :jR5tf 

;Dks{ lzIfssf] lgu/fgLdf 

b}lgs ¿kdf zf}rfnosf] ;kmfO 

/ ;fa'g kfgLn] xft w'g] ul/Psf]   

!)=#=vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf 

/ dlxgfjf/L :jR5tf ;Dks{ lzIfssf] 

;xhLs/0fdf vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf 

:jR5tf sg{/ sf] :yfkgf ul/Psf]   

 

cg';'rL %M :jf:Yo ;+:yfsf] vfg]kfgLsf] cj:yf 

स्वास््य 

संस्थाको नाि 

व

डा 

नं 

औसत 

र्िरािी 

संयया 

(दैर्नक) 

र्नयर्ित 

खानेपानी 

सेवा उपिब्ि 

भएको 

२४ सै घण्टा 

खानेपानीको 

उपिब्िता 

सुरर्क्षत श्रोतको 

खानेपानी सेवा 

उपिब्ि भएको 

र्पउनका 

िार्ग 

शुर्र्द्करर् 

गररएको 

खानेपानीको 

गुर्स्तर 

पररक्षर् 

गररएको 

अपांगता भएको 

व्यर्िहरुिाई 

खानेपानीको सुर्ििा 

भएको 

लबस्ट मेलडकि 

एण्ड स्वास्थ 

लकलल्नक 1  छ हुन्द्छ छ गररदैन गरेको छैन छैन 

गुरााँस मलेडकि 

हि 1  छ हुाँदैन छ गररदैन गरेको छैन छैन 
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स्वास््य 

संस्थाको नाि 

व

डा 

नं 

औसत 

र्िरािी 

संयया 

(दैर्नक) 

र्नयर्ित 

खानेपानी 

सेवा उपिब्ि 

भएको 

२४ सै घण्टा 

खानेपानीको 

उपिब्िता 

सुरर्क्षत श्रोतको 

खानेपानी सेवा 

उपिब्ि भएको 

र्पउनका 

िार्ग 

शुर्र्द्करर् 

गररएको 

खानेपानीको 

गुर्स्तर 

पररक्षर् 

गररएको 

अपांगता भएको 

व्यर्िहरुिाई 

खानेपानीको सुर्ििा 

भएको 

चन्द्खेिी फामा ु

अथवा स्वास्थ 

लकलिलनक 1  छ हुाँदैन छ गररदैन गरेको छैन छैन 

लजल्िा अस्पताि 1 100 छ हुन्द्छ छ संधै गररन्द्छ गरेको छैन छ 

शाही मलेडकि हि 1  छ हुाँदैन छ गररदैन गरेको छैन 
 

आधारभतू स्वास्थ 

केन्द्र 2  छैन 
 

छैन 
   

आधारभतू 

स्वास्थ्य इकाइ 3 6 छ हुन्द्छ छ 

कलहि े

काहींमात्र 

गररन्द्छ थाह छैन छैन 

आधारभतू स्वास्थ 

सेवा केन्द्र 4  छैन 
 

छैन 
   

दाहा स्वास्थ्य 

चाैैकी 5 10 छ हुन्द्छ छ संधै गररन्द्छ गरेको छ छ 

आधारभतु 

स्वास्थ्य तथा 

सरसफाई 

कायाुिय, लपिी 7  छ हुन्द्छ छ संधै गररन्द्छ गरेको छ छ 

स्वास्थ्य चौकी 

पांखा  9 15 छैन 
 

छैन 
   

आधारभतु  

स्वास्थ्य तथा 

सरसफाइ कायाुिय 

चौकी 

1
0  छैन 

 
छैन 

   

सामुदालयक स्वास्थे 

ईकाइ बदािकोट 

1
1 7 छैन 

 
छैन 

   
 

cg';'rL ^M :jf:Yo ;+:yfsf] zf}rfnosf] ;/;kmfO{sf] cj:yf 

    सुधाररएको शौचािय शौचािय छ भने 

शौचािय प्रयोगकताु मैत्री 

भएको   

स्वास्थ्य संस्थाको नाम 

व

डा 

नं छ 

ज

म्मा 

सं

ख्या 

प्रयोगमा 

रहकेो 

संख्या 

मलहिा का 

िालग 

शौचािय 

लबरामी 

का िालग 

छुट्ट ै

स्टाफका 

िालग छुट्टै 

शौचािय 

सबुसाधारण का 

िालग छुट्टै 

शौचािय भएको 

बाि 

बालिका 

िालग 

मलहिा 

का 

िालग 

अपांग

ता 

भएको 

शौचाियमा 

ह्यान्द्ड वालशंग 

स्टेशन भएको 

लबस्ट मेलडकि एण्ड 

स्वास्थ लकलल्नक 1 छ 1 1 छैन   1 छ छैन 

सक्दैन

न छैन 

गुरााँस मेलडकि हि 1 छ 1 1 छैन   1 छ छैन 

सक्दैन

न छ 

चन्द्खेिी फामाु अथवा 

स्वास्थ लकलिलनक 1 छ 1 1 छैन   1 छैन छैन 

सक्दैन

न छ 

लजल्िा अस्पताि 1 छ 33 33 छ 25 6 2 छ छ सक्छन छ 

शाही मेलडकि हि 1 छ 1 1 छैन   1 छ छैन 

सक्दैन

न छ 

आधारभूत स्वास्थ 

केन्द्र 2 छ 1 1 छैन   1 छ छैन 

सक्दैन

न छैन 
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    सुधाररएको शौचािय शौचािय छ भने 

शौचािय प्रयोगकताु मैत्री 

भएको   

स्वास्थ्य संस्थाको नाम 

व

डा 

नं छ 

ज

म्मा 

सं

ख्या 

प्रयोगमा 

रहकेो 

संख्या 

मलहिा का 

िालग 

शौचािय 

लबरामी 

का िालग 

छुट्ट ै

स्टाफका 

िालग छुट्टै 

शौचािय 

सबुसाधारण का 

िालग छुट्टै 

शौचािय भएको 

बाि 

बालिका 

िालग 

मलहिा 

का 

िालग 

अपांग

ता 

भएको 

शौचाियमा 

ह्यान्द्ड वालशंग 

स्टेशन भएको 

आधारभूत स्वास्थ्य 

इकाइ 3 छ 1 1 छैन  1  छैन छैन 

सक्दैन

न छैन 

आधारभूत स्वास्थ 

सेवा केन्द्र 4 छ 1 1 छैन   1 छैन छैन 

सक्दैन

न छैन 

दाहा स्वास्थ्य 

चाैैकी 5 छ 3 2 छैन  1 1 छ छैन सक्छन छैन 

आधारभुत स्वास्थ्य 

तथा सरसफाई 

कायाुिय, लपिी 7 छ 1 1 छैन   1 छैन छैन 

सक्दैन

न छ 

स्वास्थ्य चौकी पांखा  9 छ 1 1 छैन   1 छैन छैन 

सक्दैन

न छ 

आधारभुत  स्वास्थ्य 

तथा सरसफाइ 

कायाुिय चौकी 

1
0 छ 1 1 छैन   1 छैन छैन 

सक्दैन

न छैन 

सामुदालयक स्वास्थे 

ईकाइ बदािकोट 

1
1 छ 1 1 छैन   1 छैन छैन 

सक्दैन

न छैन 

 

cg';'rL &M :jf:Yo ;+:yfsf] kmf]xf]/ Aoj:yfkg 

स्वास््य 

संस्थाको नाि 

व

डा 

नं 

ठोस फोहोरको सुरर्क्षत 

संकिन गनि िकेटहरुको 

िेवर्िङ्ग सर्हत व्यवस्था 

गररएको 

ठोस फोहोरको 

सुरर्क्षत 

र्नििर्िकरर् गनि 

गररएको 

ठोस फोहोरको सुरर्क्षत रुपिा र्वसजिन गनि 

गरेको 

पून: प्रयोग गनि र्िल्ने 

औजारहरुको र्नििर्िकरर् 

तथा अटो क्िेर्भंग गने 

गरेको 

लबस्ट मेलडकि 

एण्ड स्वास्थ 

लकलल्नक 1 छैन गररन्द्छ 

फोहोर लबसजुन केन्द्रमा पठाउने ¬ Engineered 

method designed and constructed to 

keep waste isolated from environment 

Autoclave with 

prescribed equipment  

Steam sterilization under 

pressure 

गुरााँस मलेडकि 

हि 1 छैन गररन्द्छ गाढेर (Bury in special pit) 

Autoclave with 

prescribed equipment  

Steam sterilization under 

pressure 

चन्द्खेिी फामा ु

अथवा स्वास्थ 

लकलिलनक 1 छैन गररन्द्छ 

फोहोर लबसजुन केन्द्रमा पठाउने ¬ Engineered 

method designed and constructed to 

keep waste isolated from environment 

Autoclave with 

prescribed equipment  

Steam sterilization under 

pressure 

लजल्िा 

अस्पताि 1 छ गररन्द्छ 

फोहोर लबसजुन केन्द्रमा पठाउने ¬ Engineered 

method designed and constructed to 

keep waste isolated from environment 

Autoclave with 

prescribed equipment  

Steam sterilization under 

pressure 

शाही मलेडकि 

हि 1 छैन गररन्द्छ 

फोहोर लबसजुन केन्द्रमा पठाउने ¬ Engineered 

method designed and constructed to 

keep waste isolated from environment 

Autoclave with 

prescribed equipment  

Steam sterilization under 

pressure 

आधारभतू 

स्वास्थ केन्द्र 2 छैन गररन्द्छ गाढेर (Bury in special pit) 

Autoclave with local 

process 
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स्वास््य 

संस्थाको नाि 

व

डा 

नं 

ठोस फोहोरको सुरर्क्षत 

संकिन गनि िकेटहरुको 

िेवर्िङ्ग सर्हत व्यवस्था 

गररएको 

ठोस फोहोरको 

सुरर्क्षत 

र्नििर्िकरर् गनि 

गररएको 

ठोस फोहोरको सुरर्क्षत रुपिा र्वसजिन गनि 

गरेको 

पून: प्रयोग गनि र्िल्ने 

औजारहरुको र्नििर्िकरर् 

तथा अटो क्िेर्भंग गने 

गरेको 

आधारभतू 

स्वास्थ्य इकाइ 3 छैन गररन्द्छ कुनै प्रलक्रयागत लबलध नअपनाउन े

Autoclave with 

prescribed equipment  

Steam sterilization under 

pressure 

आधारभतू 

स्वास्थ सेवा केन्द्र 4 छ गररदैन गाढेर (Bury in special pit) 

Autoclave with local 

process 

दाहा स्वास्थ्य 

चाैैकी 5 छ गररन्द्छ गाढेर (Bury in special pit) 

Autoclave with local 

process 

आधारभतु 

स्वास्थ्य तथा 

सरसफाई 

कायाुिय, लपिी 7 छैन गररदैन कुनै प्रलक्रयागत लबलध नअपनाउने 

Autoclave with local 

process 

स्वास्थ्य चौकी 

पांखा  9 छ गररदैन गाढेर (Bury in special pit) 

Autoclave with local 

process 

आधारभतु  

स्वास्थ्य तथा 

सरसफाइ 

कायाुिय चौकी 

1
0 छैन गररदैन कुनै प्रलक्रयागत लबलध नअपनाउने 

Autoclave with local 

process 

सामुदालयक 

स्वास्थे ईकाइ 

बदािकोट 

1
1 छैन गररन्द्छ 

 

Autoclave with 

prescribed equipment  

Steam sterilization under 

pressure 

 

 


