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प्रतिबद्धिा
समदुायमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सवु्वधा प्र्वर्द्धनको मखुय 

उद्शेय सवित ने्वाले तीन दशक अवि शरुु गरेको यात्ाले िाल नेपालको 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्ेत्मा उललेखनीय योगदान पयुाद्धउन सफल 

भएको ्छ । यस अ्ववधमा  समसत उपभोक्ािरु, खानेपानी तथा सरसफाइ 

उपभोक्ा सवमवतिरु, दात ृ वनकायिरु, सरकारी तथा गैर सरकारी वनकायिरु 

ए्ंव सरोकार्वालािरुसँग भएको सिकायद्ध र उिाँिरुबाट प्राप्त भएको सियोग 

ए्ंव िौसलाले िामीलाई अझ ै अवि बढ्ने उराद्ध वदएको ्छ । ने्वाको तीसौ 

्वाव्द्धकोतस्वका अ्वसरमा समसत कमद्धचारीिरु, साधारण सदसयिरु तथा 

कायद्धसवमवतका तफद्ध बाट आगामी वदनमा पवन खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 

सवु्वधाको स्वद्धसलुभताका लावग वरियाशील िँुद ैयस क्ेत्मा आउनसकने भा्वी 

चनुौतीिरुको  सफलताप्ूवद्धक सामना गददै गणुसतरीय तथा वदगो से्वा प्रदान गनने 

कायद्धलाई वनरनतरता वदन िामी प्रवतबर्ता वयक् गदद्ध्छौं ।

TOWARDS A HEALTHY AND PROSPEROUS NEPAL
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संसथा सथापनाको तीसौं ्वाव्द्धकोतस्वको उपलक्यमा प्रकावशत यो समाररका ने्वाको गौर्व गाथा िो । 
यसमा सथापनाकालदवेख ्वतद्धमानसमम ने्वाद्ारा दशेको खानेपानी तथा सरसफाइ क्ेत्लाई आधार 
मानेर गररएका व्वकास प्रयासिरूको वचत्ण गनने रमकको गररएको ्छ ।  ने्वाको प्रधान कायाद्धलय तथा 
प्रदशे कायाद्धलयका कमद्धचारीिरूद्ारा लेख, िटना अधययन, कव्वता र मकु्कका माधयमबाट कायद्धरिम 
सञचालनमा िावसल गरेका वसकाई र अनभु्विरूलाई यस कृवतमा समेवटएको ्छ । यस समाररकामा 
ने्वाको कायद्धसवमवतका अधयक्जयलेू रावट्रिय तथा अनतराद्धट्रिय परर्वेशमा खानेपानीसँग समबवनधत 
मान्व अवधकारलाई वदईएको मित्वबारे रानकारी वदन ुभएको ्छ । साथै यसमा ने्वाका संसथापक तथा प्ूवद्ध वनदनेशक जयलेू तीस ्व्ने 
यात्ाका मित्वपणूद्ध उपलव्ध र वसकाईिरूलाई उरागर गनुद्ध भएको ्छ, रनु ने्वाको मात् नभई समग्र खानेपानी तथा सरसफाइ क्ेत्मा 
गररएका उललेखनीय वरियाकलापिरूको री्वनत प्रसतवुत िो भनने मलाई लागद्छ । यसैगरी यस पसुतकमा संसथाको आगामी यात्ाको 
रणनैवतक पररदृट्य प्रसततु गररएको ्छ, रसबाट ने्वा भा्वी चनुौतीिरूको सामना गददै गणुसतररय से्वा प्रदान गनद्ध सध ैझैं तमतयार ्छ भनने 
सपष्ट िुन्छ । यस समाररकामा आयोरनािरू चलदो राखन गररएका पिलिरू, आयोरना अनगुमनका लावग व्वगतदवेख ्वतद्धमानसमम 
अपनाइएका प्रव्ववध तथा औरारिरू र तयसबाट परेको प्रभा्व, रल्वाय ुपरर्वतद्धनको असरलाई नयनूीकरण गनद्ध ने्वाले गरेको पिल, 
खलुा वदसामकु् कायद्धरिममा ने्वाको योगदान तथा समदुायिरूलाई पणूद्ध सरसफाइतफद्ध  उनमखु बनाउन वन्वाद्धि गरेको भवूमका, खानेपानी 
गणुसतर कायम राखन गररएको पिल रसता व्वव्वध व्व्य पवन समवेटएका ्छन ्। यिाँ संलगन िटना अधययनिरूले ने्वाले समदुायमा 
गरेको कामको प्रभा्वलाई श्दवचत्का रूपमा प्रसततु गरेका ्छन ्। समग्रमा, यस पसुतकमा समवेटएका सामग्रीिरूले ने्वाद्ारा सञचावलत 
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कायद्धरिम र वतनसँग आबर् समार रूपानतरणका अनय औरारिरूका माधयमबाट उपभोक्ािरू के 
कसरी लाभावन्वत भएका ्छन ्भनने वयाखया गदद्ध्छ ।

खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छताको क्ेत्मा िावसल गरेको अनभु्व तथा वसकाई समेवटएको यो समाररका  ने्वाको वरियाकलापिरूको 
अवभलेखीकरण मात् नभई सामदुावयक व्वकासका समपणूद्ध सरोकार्वालािरूका लावग पवन मननयोगय र उपयोगी िुने िाम्ो अपेक्ा ्छ । 
वकनभने यसमा खानेपानी र सरसफाइसँग समबवनधत प्राव्ववधक कुरा मात् नभएर सशुासन, पारदवशद्धता, लैंवगक समानता तथा सामावरक 
समा्वेशीकरण पर्वत ए्वं समयानकुुल प्रव्ववधिरूको अ्वलमबन गरेर आयोरनालाई चलदो राखन गररएका पिलिरू तथा तयसबाट 
आएका परर्वतद्धनका झलकिरूलाई ्वणद्धन गररएको ्छ । 

ने्वाको तीस ्व्ने गवतशील र गौर्वपणूद्ध गाथा समेवटएको यस समाररकालाई पाठक समक् लयाउन भवूमका वन्वाद्धि गनुद्ध िुने यस संसथाका 
अधयक् जय ूलगायत कायद्धसवमवत, संसथापक ए्वं प्ूवद्ध वनदनेशक जय ूतथा समपणूद्ध कमद्धचारी ्वगद्धलाई म िावदद्धक धनय्वाद वदन चािन्ुछ । 
यस समाररका प्रकाशन माफद्ध त ् ने्वालाई शभुकामना वदन ु िुने खानेपानी मनत्ालय, खानेपानी तथा ढल वय्वसथापन व्वभाग, समार 
कलयाण परर्द, चयारीटी ्वाटर, खानेपानी सरसफाइ उपभाेक्ा मिासंि नेपाल, वसनधलुी, काभ्,े बागलङु र मयागदी वरललाका वरलला 
समन्वय सवमवत तथा समबवनधत गाउँ / नगरपावलकािरूलाई व्वशे् धनय्वाद वदन चािन्ुछ । अनतयमा, समाररका तयारीमा संलगन 
समपादन मण्डलका संयोरक तथा सदसयिरू, सललािकारिरू, लेखरचना उपल्ध गराउनिुुने मिानभुा्विरू तथा समाररका समपादनमा 
उललेखनीय योगदान वदन ुिुने यस संसथाका प्ूवद्ध कमद्धचारी भरत अवधकारीलाई पवन म िावदद्धक धनय्वाद वदन चािन्ुछ । 

कृिज्ञिा

ई. रेशम जंग सिंह
निर्देशक, िव्ा
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नेपालका ग्रामीण समदुायिरूमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सवु्वधािरूको संसथागत प्र्वधद्धन गनने 
धयेयका साथ २०४९ श्ा्वण १५ गते व्ववध्वत ्रूपमा सथापना भएको नेपाल स्वास्थयको लावग पानी (ने्वा) 
ले आफनो तीन दशकको यात्ा साथद्धक ढङ्गले परूा गरेको ्छ । यस अ्ववधमा ने्वाको आवथद्धक वय्वसथापन 
तथा प्राव्ववधक सियोग र सिरीकरणमा समपनन २५३८ आयोरनाका माधयमबाट व्ववभनन समदुायका २२ 
लाख ्वावसनदाले खानेपानी र सरसफाइको आधारभतू सवु्वधा पाएका ्छन ्। खानेपानी र सरसफाइ रसतो 
मावनसको आधारभतू आ्वशयकता र संव्वधानप्रदत्त मौवलक िकको सवुनवचितताका लावग आफूले वन्वाद्धि गरेको यो उललेखनीय भवूमकाप्रवत 
ने्वा ग्वद्ध गदद्ध्छ । 
री्वनका लावग अपररिायद्ध पानी र सभय ए्वं स्वसथ री्वनका लावग आ्वशयक सरसफाइ सवु्वधाको प्रतयाभवूत िुन ुभनेको ्वासत्वमा समग्र 
व्वकासकै ढोका खोलन ु सरि िो । वकनभने पानी र सरसफाइका सवु्वधामा वदगो पिुचँ भएपव्छ मावनसको री्वनमा सिरता थवपन्छ, 
रीव्वकोपारद्धनका व्वकलपिरू फेला पदद्ध्छन,् रोगवयावधबाट उनमवुक् वमल्छ र सखुी समारको सथापनाका आधारसतमभिरू बवलया िुदँ ै
रान्छन ्। यिी ्वासतव्वकतालाई आतमसात गरेको ने्वाले आफना खानेपानी तथा सरसफाइ आयोरनािरूमा भौवतक संरचना बनाउने कायद्ध 
मात् नगरी उपभोक्ािरूको री्वनमा सकारातमक परर्वतद्धन लयाउने व्वव्वध प्रकारका पिलिरूलाई रो्ड वददँ ैआएको ्छ । 
समदुायलाई भौवतक संरचनािरूको वनमाद्धणमा बाह्य सियोग र सिरीकरणको आ्वशयकता पनद्ध सक्छ । तर व्वकासको प्रवतफललाई वदगो र 
साथद्धक बनाउनका लावग तयसप्रवत समदुायको अपनत्व िुन ुअपररिायद्ध ्छ । यसैले ने्वाले सद्ैव आफनो आवथद्धक वय्वसथापन, प्राव्ववधक सियोग 
ए्ंव सिरीकरणमा समपनन िुने आयोरनािरू समदुायको मागमा आधाररत भएको सवुनवचित गरेर मात् समदुायको अग्ुवाईमा सञचालन गनने 
गदद्ध्छ । व्वकासका वरियाकलापिरूबाट समदुायको सामावरक, सांसकृवतक र आवथद्धक िवैसयतमा गणुातमक परर्वतद्धन आउन सकयो भने मात् 
तयसबाट समार रूपानतरणमा बल पगुद्छ  । ने्वाले आयोरनामा मविला तथा सीमानतकृत ्वगद्ध लगायत समदुायका सबै ति, तपका र ्वगद्धको 
समान प्रवतवनवधत्वका लावग  लैंवगक समानता तथा सामावरक समा्वेशीकरणको  अ्वधारणालाई कायद्धरिमको मलूप्र्वािीकरणमा समटेेको ्छ । 
नेपालका करर्व ९४ प्रवतशत रनसंखयाले खानेपानी तथा शतप्रवतशतले सरसफाइको आधारभतू सवु्वधा िावसल गररसकेको त्थयाङ्कलाई 
आधार मानने िो भने अब िामी लक्यको धरैे नवरकै ्छौं भनने लाग्छ, तर ्वासतव्वकता यसतो ्ैछन । वनमाद्धण समपनन भएका अवधकांश खानेपानी 
आयोरनािरूको सचुारूपन जयाद ै नै समसयाग्रसत ्छ भने समदुायिरू खलुा वदसामकु् िोव्त भइसके तापवन मावनसिरूको  सरसफाइ र 
स्वच्छता समबनधी आनीबानी वदगो िुन अझ ैसमय लागने दवेखएको ्छ । यस पररपे्रक्यमा सरसफाइ ए्वं स्वच्छता समबनधी आनीबानीको 
वदगो व्वकास गनद्ध पवन ने्वाले व्वशे्  धयान वदएको ्छ । वयनै पिलिरूको पररणामस्वरूप, आर ने्वाको सियोगमा समपनन आयोरना क्ेत्का 
्वावसनदािरू आफनो आयोरनालाई वदगो राखद ैपणूद्ध सरसफाइ उनमखु समदुाय बनाउने  अभयासमा लागेका ्छन ्। 
ने्वा दशे र समदुायको समयानकूुल आ्वशयकतािरूको संबोधन गनद्ध पवन कृतसंकवलपत ्छ । यस संसथाले व्ववभनन समयमा दशेमा िुने गरेका 
व्वनाशकारी प्राकृवतक प्रकोपबाट क्वतग्रसत भएका खानेप ानी आयोरनािरूको पनु:सथापना र पनु:वनमाद्धण कायद्ध समपनन गररसकेको ्छ भने 
आयोरना सञचालन नभएकै ठाउँिरूमा पवन प्रकोपपव्छको अ्वसथामा सरुवक्त खानेपानी तथा सरसफाइका सवु्वधािरूको सवुनवचितताका 
लावग कायद्ध गददै आएको ्छ ।  साथै व्वश्ववयापी रूपमा फैवलएको कोवभ्ड मिामारीका समयमा आयोरना क्ेत्िरूमा सरुवक्त तररकाले साबनु 
पानीले िात धनेु सथानको वनमाद्धण, सयावनटाइरर, मासक, पञरा, वयवक्गत सरुक्ा उपकरण रसता सामग्रीिरूको व्वतरणका साथै सचतेनामलूक 
कायद्धरिमिरू संचालन गररएको वथयो ।
ने्वाको गौर्वपणूद्ध व्वगत र ्वतद्धमानलाई वलवपबर् गररएको यो समाररका ने्वाका लावग मात् नभई नेपालको खानेपानी तथा सरसफाइ क्ेत्को 
व्वकासरिम प्रवत रूवच राखने व्वद्त ््वगद्ध, अनसुनधानकताद्ध, समबवनधत सरोकार्वाला, व्वद्ाथथी लगायत सबैका लावग सङ्ग्रिणीय अवभलेखका 
रूपमा रिने मरेो व्वश्वास ्छ । संसथा सथापनाको तीसौं ्वाव्द्धकोतस्वको अ्वसरमा म व्वगतको गौर्वपणूद्ध यात्ाबाट प्राप्त उपलव्धिरू अक्णुण राखद ै
आगामी वदनमा यो संसथा अझ सशक् ढंगले अवि बढ्ने व्वश्वास वदलाउन चािन्ुछ । िालसमम यस संसथाद्ारा समपावदत वरियाकलापिरूलाई 
सफल बनाउन सियोग परु ्याउने व्ववभनन दात ृवनकायिरू, व्वशे् गरी सथापनाकालदवेख लामो समयसमम  सियोग गनने ्वाटरए्ड नेपाल तथा 
व्वगत बाह्र ्व्द्धदवेख अव्ववच्छनन रूपमा सियोग गददै आएको चयाररटी ्वाटरप्रवत आभारी ्ुछ  । यसैगरी िालसममका उपलव्धिरू िावसल गनद्ध 
सियोग गनने व्ववभनन तिका  सरकारी वनकायिरू, समबवनधत सरोकार्वाला, सथानीय उपभोक्ािरू, ने्वा कायद्धसवमवतका सिकमथीिरू र अिोरात् 
खट्ने कमद्धचारीिरूप्रवत आभार वयकत्त गदद्ध्ुछ  ।  अनतयमा,  यस संसथाले पररकलपना गरेको 'समरृ् र स्वसथ नेपाल' प्रावप्तका लावग आगामी 
वदनमा पवन व्वगतमा झैं सबैबाट सियोग ए्वं सद्ा्व पाइरिने अपेक्ा राखद्ुछ, धनय्वाद !

अध्यक्षको कलमबाट 

प्रा. कपिल श्रेष्ठ
अधयक्

ने्वा कायद्धसवमवत
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;+o'Qm /fi6« ;+3åf/f cfx\jfg ul/Psf] cGt/fli6«o vfg]kfgL tyf ;/;kmfO bzs -;g\ 
!(*!–!(()_ sf] k|efj :j?k g]kfndf vfg]kfgL tyf ;/;kmfO ;'ljwfx¿sf] ;+:yfut 
k|jw{g ug]{ p2]Zon] :yfkgf ePsf] g]kfn :jf:Yosf] nflu kfgL -g]jf_ n] cToGt ;fy{s 
/ pknlAwk"0f{ 9Ën] tL;f}+ jif{ k"/f u/]sf] 5 . o; cjlwdf o; ;+:yfn] d'n'ssf] vfg]kfgL tyf ;/;kmfO If]qsf] 
ljsf;sf nflu cToGt pbfx/0fLo sfo{x¿ u/]sf] 5, h'g sfo{x¿nfO{ cGt/fli6«o bft[ ;+:yfx¿n] sb/ u/]sf 5g\ 
eg] g]jfn] Jofjxfl/s ?kdf ;kmn ;flat u/]sf cEof;x¿nfO{ g]kfn ;/sf/n] cfk\mgf sltko gLlt tyf sfo{z}
nLx¿df cfTd;ft u/]sf] 5 . of] xfdL ;a}sf nflu cToGt xif{sf] ljifo xf] . 

g]jf :yfkgf x'Fbf vfg]kfgL cfof]hgfx¿nfO{ s;/L lbuf] /fVg], o;df pkef]Qmfx¿sf] ckgTj s;/L hufpg] / 
;/;kmfO Pj+ :jR5tf sfo{qmdnfO{ vfg]kfgL;Fu s;/L PsLs[t ug]{ eGg] cjwf/0ffn] d"t{ ?k lnO;s]sf] lyPg . t/ 
g]jfn] ;d'bfodf ljleGg gjLg / l;h{gzLn sbdx¿sf] cjnDag ub}{ Jofjxfl/s ?kdf ;kmn ePsf sfo{z}nLnfO{ 
cjnDag ub}{ vfg]kfgL, ;/;kmfO / :jR5tf If]qdf h] h:tf] pbfx/0fLo sfo{  ug{ ;kmn eof], Tof] cfh g]jfsf] dfq 
geO{ d'n's} vfg]kfgL tyf ;/;kmfO If]qsf nflu kyk|bz{s ePsf] 5 . 

vfg]kfgL k|0ffnLsf] lbuf]kg sfod /fVb} ;/;kmfO ;DaGwL cfgLafgLnfO{ Jojxf/df abNgsf nflu g]jfn] u/]sf 
sfo{x¿ pbfx/0fLo 5g\ . kfgLhGo /f]usf] /f]syfd, ljkbsf] ;+af]wg, ;d'bfosf dlxnf tyf lk5l8Psf ju{x¿sf] 
dfu / rfxgfsf] ;+af]wg ug]{ g]jfsf] sfo k4ltn] ubf{ vfg]kfgL / ;;/;kmfOsf dfWodaf6 ;fdflhs ljsf;sf cGo 
kIfx¿sf] pTyfgdf klg 7"nf] 6]jf k'u]sf] 5 . ;dofg's"n k|ljlwx¿nfO{ cFufNb} cl3 a9]sf] g]jfn] ;'b"/ eljio;Dd 
;d'bfosf] cfjZostf k"/f ul//xg]5 eGg] d]/f] ljZjf; 5 . 

cGTodf, tL;f}+ jflif{sf]T;jsf] of] uf}/jk"0f{ cj;/df g]jfnfO{ Ps ;kmn / pbfx/0fLo ;+:yfsf ?kdf :yflkt ug{ cf–
cfk\mgf] If]qaf6 of]ubfg lbg] ;a} dxfg'efjx¿ k|lt xflb{s s[t1tf 1fkg ub}{ g]kfn ;/sf/sf] ;+3, k|b]z / :yfgLo 
txsf] gLlt / sfo{qmdnfO{ ;d]t 6]jf k'Ug] u/L cfufdL lbgdf vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tfsf] cleofgdf yk 
k|efjsf/L e"ldsfsf] nflu z'esfdgf JoQm ub{5' .

wGojfb .

उपाध्यक्षको  
शुभकामना मन्तव्य

dGh'/L l;+x
pkfWoIf

g]jf sfo{;ldlt
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tLg bzsnfO{ kms]{/ x]bf{

pd]z kf08] 4

g]jfsf] cfufdL ofqfsf] dfu{lrq

O{= /]zd h+u l;+x 9

Vffg]kfgL cfof]hgfx¿ rNbf] /fVg ul/Psf] kxn

s'df/k|;fb l;njfn 12

;d'bfonfO{ ;d[l4tkm{ 8f]xf]¥ofp“b} kn}6] vfg]kfgL tyf ;/;kmfO cfof]hgf

c?0f s'df/ >]i7  16

vfg]kfgL kl/of]hgfsf] ;]G;/af6 cg'udgM Ps gjLg k|of]u

8f=dx]Zj/k|;fb ofbj 19

cfw'lgs k|ljlwn] rf}/ ufp“jf;Lsf] b'Mv kG5fOlbof]

wgjL/ ;fpt 24

g]kfndf vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tfdf hnjfo' kl/jt{gsf] k|efj

O{= /]zd h+u l;+x, 26

kfgLn] Nofof] ;d[l4sf] laxfgL

ljgf]b sf]O/fnf 30

vfg]kfgL kl/of]hgfsf] cg'udgdf clegj

8f=dx]Zj/k|;fb ofbj 31

df]afOnaf6 tYof+s ;+sngM  Ps ;j]{If0f ;f/yL

lalkg xf8f 35

;/;kmfO / :jR5tf k|j4{gdf g]jfsf] of]ubfg 

c?0f s'df/ >]i7  38

?kf6f/df 5rlNsPsf] v'zL

/rgf a:g]t   41
g]jfåf/f ;~rflnt vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf sfo{qmddf n}l·s ;dfgtf / ;fdflhs 
;dfj]zLs/0f

/f]lhgf dfgGw/ 43

dLgs'df/Lsf] x]/fn' aGg] rfxgf

k|ldnf n'+u]nL 45

ljifo;"rL
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vfg]kfgL / dfgj clwsf/ M  
ljZjJofkL / /fli6«o kl/b[io

k|f= slkn >]i7
cWoIf, g]jf

k[i7e"ld

xfn cfk\mgf] tL;f}+ jflif{sf]T;j dgfO/x]sf] g]kfn :jf:Yosf] 
nflu kfgL -g]jf_ cfk\mgf] :yfkgf sfnb]lv g} g]kfnsf] 
vfg]kfgL tyf ;/;kmfOsf] If]qs} Ps cu|0fL u}/ ;/sf/L 
;+:yf ?kdf kl/lrt 5 . g]kfnsf] u|fdL0f If]qsf jfl;Gbfsf] 
ltvf{ d]6fpFb} pgLx¿sf] hLjgdf ;sf/fTds kl/jt{g 
Nofpg of] ;+:yf :yfkgf ug]{ b"/b[li6 ePsf ;Dk"0f{ cfb/0fLo 
cu|hx¿ wGojfbsf kfq x'g'x'G5 . pxfFx¿sf] cu|ufdL 
;f]rsf sf/0f vfg]kfgL h:tf] hLjgsf nflu ckl/xfo{ 
tTj cfkm\g} 3/cfFugd} ;xh ?kdf pknAw ePkl5 
u|fdL0f ;d'bfosf] hLjgz}nL / ;f]rdf ;d]t 5f]6} ;dodf 
pNn]vgLo ;sf/fTds kl/jt{g cfPsf] b]lvPsf] 5 . g]jfn] 
vfg]kfgL / ;/;kmfO ;'ljwfx¿sf] k|jw{g u/]/ dflg;sf] oL 
clwsf/ k|fKt ug]{ dfgj clwsf/sf] klg ;Ddfg u/]sf] 5 . 

dfgj clwsf/sf] ;Gbe{df kfgL ;DaGwL clwsf/sf] cj:yf 

dfgj clwsf/ cGtu{tsf] ;a}eGbf dxTjk"0f{ clwsf/ eg]sf] 
k|To]s JolQmn] cfTd;Ddfgk"j{s afFRg kfpg] clwsf/ xf] . 
o;}u/L kfgL klg ;a}sf nflu ckl/xfo{ tTj xf], o;sf] 
cefjdf dflg;sf] hLjg, ;Eotf tyf ljsf;sf] sNkgf 
;Dd klg ug{ ;ls+b}g . o;}n] of] n]vdf dfgj clwsf/sf] 
l;4fGt tyf dfgj clwsf/ ;DaGwL cGt/f{li6«o sfg'gdf 
…kfgL ;DaGwL clwsf/Ú nfO{ s;/L x]g]{ ul/Psf] 5 eGg] 
ljifoj:t'nfO{ phfu/ ug]{ k|of; ul/Psf] 5 .  

dfgj clwsf/sf] cfh;Dd ;j{:jLs[t kl/efiff jf 
JofVof x'g ;s]sf] 5}g . dfgj clwsf/sf] dfGotf Ps 
ax'cfoflds, ax'cyL{, ax' kl/eflift / cGof]nk"0f{ ljifo eP 
klg dflg;x¿n] o;nfO{ ;a} dflg;n] hGdb]lv d[To' ko{Gt 
k|fKt ug]{ g};lu{s, hGdl;4 zf:jt / ;dfg clwsf/sf 
?kdf :jLsf/ u/]sf 5g\ . of] hGdl;4 clwsf/ k|fKt ug{ 
/ pkef]u ug{{ s'g} klg JolQmnfO{ s'g} klg zlQm, JolQm 
jf lgsfon] slxNo} klg cfkm"v'zL jl~rt ug{ ;Qm}g . 
dfgj clwsf/nfO{ ;a} JolQmsf] cfTd;Ddfgk"j{s afFRg 
kfpg] clwsf/ (Right to live with human dignity), s'g} 
klg lsl;dsf] e]befj / c;dfgtf lj?4sf] xs (Right to 
equality and non-discrimination), Gofo k|flKtsf] clwsf/ 
(Right to justice) tyf ;a} lsl;dsf :jtGqtfx¿, pkef]u 

ug]{ clwsf/ h;df zflGtk"j{s lj/f]w ug{ kfpg] clwsf/ 
(Right to freedoms, including the right to peaceful 
dissent, sf ?kdf lng] ul/G5 . JolQm tyf ;d'bfosf log} 
rfxgf, cfsf+Iff / oL ;a} clwsf/ pkef]u ug{ kfpg' kg]{ 
clwsf/sf] xs bfjL (Demands and claims) Pj+ ;dfh tyf 
/fHoaf6 ;a} JolQm / ;d'bfosf hGdl;4 g};lu{s clwsf/
x¿sf] lgMzt{ k|Tofe"lt / ;'lglZrttf (Entitlement) sf 
?kdf a'em\g ;lsG5 . cfhsf] ljZjdf dfgj clwsf/sf] 
dfGotf / :jLsfo{tf Ps ;Eo tyf ;';+:s[t /fi6«n] cfkm\gf 
gful/sx¿ -cgful/s ;d]t_ k|lt ug]{ Jojxf/ / bfloTjsf] 
g}lts d"Nof+sg ug]{ k|d'v dfkb08 (Indicator/benchmark) 
sf ?kdf klg ljsl;t ePsf] 5 . JolQmsf oL dfgj 
clwsf/x¿ tyf /fHon] clgjfo{ ?kdf kl/kfng ug'{ kg]{ 
bfloTjx¿ Dffgjclwsf/ ;DaGwL ljZj k|l;4 cGt/f{li6«o 
3f]if0ffkqx¿ -h:t}, dfgj clwsf/ af/] ;+o'Qm /fi6« ;+3sf] 
ljZjJofkL 3f]if0ffkq, !) l8;]Da/ !($* Universal 
Declaration of Human Rights, 10 December 1948-
UDHR), ;lGw – dxf;lGwx¿ tyf o;sf cg'aGwx¿ 
h:t}, gful/s tyf /fhgLlts clwsf/sf] dxf;lGw, 
!(^^ –International Covenant on Civil and Political 
Rights, 1966 (ICCPR) and its Optional Protocols; 
cfly{s, ;fdflhs tyf ;f+:s[lts clwsf/sf] dxf;lGw, 
!(^^ International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, 1966 (ICESCR) / cGo w]/} b:tfj]hx¿_ 
tyf cGo cGt/f{li6«o k|:tfj / l6Kk0fLx¿df -h:t}, cfly{s, 
;fdflhs tyf ;f+:s[[lts clwsf/sf] dxf;lGwn] kfgL dfly 
hf/L u/]sf] General Comment No. 15, November 2002, 
cflb_ :ki6 ?kdf k|Tofe"t ul/Psf] kfOG5 . cGt/f{li6«o 
b:tfj]hx¿df pNn]v ul/Psf dfgj clwsf/ ;DaGwL 
bfloTjx¿nfO[ lgof]lht ?kdf pNn+3g ug]{ /fi6«x¿nfO{ 
;+o'Qm ;+3af6} a]nf avtdf ljleGg lsl;dsf ;hfo, 
gl;xt tyf k|ltaGw÷gfsfaGbL nufpg] sfo{ klg x'+b} 
cfPsf] b]lvG5 . tyflk, ;+o'Qm /fi6« ;+3n] dfgj clwsf/ 
pn+3g ug]{ /fHox¿sf lj?4 ;+w} ljjfbf:kb, ckof{Kt, 
sdhf]/ tyf ck|efjsf/L /x]sf] rrf{ klg plQs} 5 . oBlk, 
dfgj clwsf/ ;DaGwL oL cGt/f{li6«o b:tfj]hx¿sf] k|d'v 
cfsif{0f klg oL b:tfj]hsf] kIf /fi6«x¿n] clgjfo{ / lgMzt{ 
?kdf kl/kfng ug'{ kg]{ dfgj clwsf/ k|ltsf] bfloTj / ;f] 
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bfloTjnfO{ j]jf:tf tyf hfgfhfg pNnª\3g ubf{ x'g ;Sg] 
cg'zf;gsf] sfo{jfxL g} xf] . 

dfly pNn]v ul/Psf dfgj clwsf/sf l;4fGt / dfGotfx¿ 
Psflt/ 5g\ eg] …kfgL ;DaGwL clwsf/Ú h:tf] Ps cToGt 
ckl/xfo{, lglj{sNk / hLjgbfoL tTjsf ljifodf dfgj 
clwsf/ ;DaGwL clwsf+z gfd rn]sf cGt/f{li6«o tyf 
;+o'Qm /fi6« ;+3Lo ;lGw dxf;lGw Pj+ cGo dxTjk"0f{ 
b:tfj]hx¿n] o; clwsf/nfO{ cToGt Go"g dxTj / 
k|fyldstf lbPsf] jf:tljstf csf{lt/ 5 . pbfx/0fsf 
nflu, ljZjel/sf dfgj clwsf/jfbLx¿n] ljZjdf dfgj 
clwsf/sf] …qmflGtsf] lju'n km'Sg]Ú k|]/0ffbfoL / cu|ufdL 
b:tfj]hsf ?kdf ;Ddfg ug]{ u/]sf]] ;+o'Qm /fi6« ;+3Lo 
3f]if0ffkq !($*, nufot /fhgLlts tyf gful/s 
clwsf/af/] cGt/f{li6«o dxf;lGw (ICCPR) tyf cfly{s, 
;fdflhs tyf ;f+:s[lts clwsf/af/] cGt/f{li6«o dxf;lGw 
(ICESCR) h:tf dxTjk"0f{ b:tfj]hx¿n] kfgL ;DaGwL 
clwsf/nfO{ of t k"0f{tof a]jf:tf u/]sf 5g\ of t ck|ToIf 
jf k|;+ujz dfq pNn]v  u/]sf 5g\ . jf:tjdf oL s'g} 
klg b:tfj]hx¿n] JolQm jf ;d'bfosf] kfgL ;DaGwL ;dfg 
e]befj /lxt clwsf/ tyf To;dfly ;xh kx'Frsf ljifodf 
:ki6 / ;zQm 9Ën] pNn]v u/]sf 5}gg\ .      

kfgL ;DaGwL clwsf/ :yflkt ug]{ cGt/f{li6«o k|of;x¿

kfgL ;DaGwL clwsf/nfO{ cGt/f{li6«o :t/df nfdf] ;do;Dd 
a]jf:tf ul/Psf] eP klg ljZjel/sf kfgLsf] ljifodf 
lqmofzLn cleoGtfx¿n] ljZj ;d'bfosf] Wofgfsif{0f ug{ 
tyf of] clwsf/nfO{ cGo clwsf/ ;/x :yflkt ug{ lg/Gt/ 
k|of; ub}{ cfPsf 5g\ . pgLx¿s} cys k|of;sf sf/0f 
dfgj clwsf/sf ;lGw – dxf;lGwdf geP klg dfgj 
clwsf/ / cGo ;DalGwt ljifoaf/] hfgsf/L x'g] u/]sf 
y'k|} 3f]if0ff, lg0f{o tyf l6Kk0fLkqx¿df eg] …kfgL ;DaGwL 
dfgj clwsf/Ú nfO{ dfGotf lbg] rng ;'? ePsf] b]lvG5, 
pbfx/0fsf nflu M

•	 ;g !(&@ df :6sxf]d, :jL8]gdf ;DkGg ePsf] dfgj 
jftj/0f ;DaGwL ;+o'Qm /fi6« ;+3Lo ;Dd]ng (UN 
Conference on the Human Environment, 1972, 
Stockholm, Sweden) df hf/L ul/Psf] 3f]if0fkqdf 
kfgLnfO{ …;+/If0f ug{ cfjZos k|fs[lts ;|f]tÚ sf 
?kdf dfGotf lbPsf] 

•	 ;+o'Qm /fi6« ;+3sf] kfgL af/]df ;Dd]ng, df/ 8]n 
Knf6f, ch]{lG6gf !(&& df hf/L ePsf] lg0f{okqdf 
cGt/f{li6«o If]qdf JolQm / ;d'bfox¿sf] kfgL ;DaGwL 
clwsf/nfO{ klxnf]k6s ;':ki6 / ;zQm ?kdf :jLsf/ 
ul/Psf] 

•	 a|flhnsf] l/cf] l8 h]g]l/of]sf ;g !((@ df ;DkGg 

ePsf] cToGt rlr{t …jftfj/0f / ljsf;Ú ljifos /fi6« 
;+3Lo ;Dd]ng (UN Conference on Environment 
and Development (Rio Summit), Rio de Janeiro, 
June 1992) …ljZjsf ;a} dflg;x¿nfO{ vfg]kfgLsf] 
clwsf/ k|fKt 5Ú eg]/ kfgL ;DaGwL clwsf/nfO{ k'gM 
hf]8 lbOPsf] 

•	 ef/tsf] gofF lbNnLdf ;DkGg ePsf] …;/;kmfO{ ;DaGwL 
t[tLo blIf0f PlzofnL ;Dd]ng, @! gf]e]Dj/ @))* 
(Third South Asian Conference on Sanitation, 
21 November 2008) df hf/L ul/Psf] 3f]if0fkqn] 
klg ;/;kmfOdf kx+'r / ;'/lIft vfg]kfgL ;DaGwL 
clwsf/nfO{ cfwf/e"t clwsf/sf ?kdf dfGotf 
lbOPsf] 

o; ;Gbe{df ;+o'Qm /fi6«;+3n] klg /fi6«;+3Lo ;lGw – 
dxf;lGw tyf cGo b:tfj]hx¿df kfgL ;DaGwL clwsf/sf] 
ljifodf b]lvPsf] 7"nf] z"GotfnfO{ s]xL xb;Dd kl/k"lt{ 
ug]{ p2]Zon] cfly{s, ;fdflhs tyf ;f+:s[lts clwsf/af/] 
sfo{;ldltn] gf]e]Da/ @))@ df hf/L u/]sf] k|ltj4tf 
(ICESCR, General Comment No. 15, November, 2002) 
tyf @* h'nfO{, @)!) sf ldltdf /fi6«;+l3o dxf;efn] 
Ps P]ltxfl;s 3f]if0ff dfkm{t …vfg]kfgL / ;/;kmfO ;a} 
lsl;dsf dfgj clwsf/ k|flKtsf nflu cTofjZos tTj 
xf]Ú eg]/ :ki6;Fu :jLsf/ u/]sf]n] ljZj ;d"bfon] klg 
kfgL / ;/;kmfO dfly yk dxTj / k|fyldstf lbg yfn]sf] 
b]lvPsf] 5, . h:t} M ;+o'Qm /fi6«;+3 cfkmg} cu|;/tfdf 
;+rfng ub}{ cfPsf ax'rlr{t …lbuf] ljsf;sf nIox¿ 
(Sustainable Development Goals) tyf ;x;|fAbL 
ljsf;sf nIox¿ (Millennium Development Goals)Ú n] 
klg kfgL / ;/;kmfOsf] clwsf/nfO{ k'g M k'li6 u/]sf] 5 . 

o:t} dxTjk"0f{ /fi6«;+3Lo dxf;lGwx¿ h:t} dlxnf 
lj?4 x'g] ;a} lsl;dsf e]befj pGd'ngsf] dxf;lGw, 
!(&( (Convention on the Elimination All Forms of 
Discrimination Against Women, 1979) sf] bkmf !$ -h_, 
afn clwsf/ ;DaGwL dxf;lGw, !(*( (Convention on 
the Right of Child, 1989) sf] bkmf @$ -u_ Pj+ ckfË 
ePsf JolQmx¿sf] clwsf/af/] dxf;+lGw, @))^ sf] bkmf 
@* -@_ -s_ (Convention on the Rights of the People-
with-Disability, 2006) df kfgL ;DaGwL clwsf/ af/] 
yf]/} eP klg ;':ki6 pNn]v ul/Psf]n] of] clwsf/nfO{  
cGt/f{li6«o sfg'gdf dfGotf k|fKt ug{ yk an k'u]sf] 5 .

kfgL ;DaGwL clwsf/nfO{ ;+j}wflgs dfGotf lbg] g]kfnsf] 
;x|fgLo sbd

g]kfnn] d'n'sdf u0ftGq :yfkgf ePkl5 lgdf{0f ePsf] 
gofF ;+ljwfgdf vfg]kfgL / ;/;kmfOnfO{ gful/ssf] df}lns 
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clwsf/sf ?kdf :yflkt u/]/ pbfx/0fLo sfd u/]sf] 5 . 
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] efu # – …df}lns xs / st{JoÚ v08sf] 
wf/f #% :jf:Yo ;DaGwL xssf] pkbkmf $ n] æk|To]s 
gful/snfO{ vfg]kfgL tyf ;/;kmfOdf kx'Frsf] xs x'g]5æ 
eg]/ :ki6 pNn]v u/]sf] 5 . ;+ljwfgk|bQ of] clwsf/n] 
kfgL / ;/;kmfOsf] k|Tofe"lt ;DaGwL P]g, sfg'gx¿sf] 
lgdf{0fdf ;xof]u k'Ug] cfzf knfPsf] 5 .  

;+ljwfgdf vfg]kfgL / ;/;kmfOnfO{ gful/ssf] xssf 
?kdf :yflkt u/fpg g]jf nufot ljleGg ;+3 ;+:yfx¿sf] 
lg/Gt/ k}/jLsf sf/0fn] cfh vfg]kfgL / ;/;kmfO 
g]kfnLx¿sf] df}lns clwsf/sf ?kdf :yflkt ePsf] 5 . 
of] cleofgsf] Ps ;lqmo ;b:osf ?kdf cfk"mn] lgjf{x 
u/]sf] e"ldsfk|lt g]jf ;b}j uf}/j ub{5 . 

cGt/f{li6«o tyf ;+o'Qm /fi6« ;+3Lo ;lGw dxf;lGw Pj+ cGo 
dxTjk"0f{ b:tfj]hx¿n] kfgL ;DaGwL clwsf/nfO{ cToGt 
Go"g dxTj lbPsf] kl/k|]Iodf ltg} ;lGw tyf dxf;lGwx¿sf] 
kIfsf ?kdf /x]sf] xfd|f] b]zn] kfgL -/ ;/;kmfOnfO{ ;d]t_ 
nfO{ ;+j}wflgs clwsf/sf] bhf{ lbg] sfo{nfO{ ljZjs} 
kl/k|]Iodf x]bf{ …sfnf] afbndf rfFlbsf] 3]/fÚ ;dfg xf] . 

cfufdL dfu{lrq

cfh ljZjel/ g kfgLsf] pknAwtfdf sdL cfPsf], 
kfgL tyf kfgLsf] ax'd"No ;|f]tx¿sf] r/d bf]xg, 
b'?kof]u, k|b"if0f tyf ahf/Ls/0fn] ubf{ pTkGg hl6n / 
;+j]bgzLn kl/k|]Ifdf kfgL ;DaGwL clwsf/af/] hfgsf/L 
Pj+ rf;f] /fVg] 5l/P/ a;]sf ;a} ljåfg, ljlwj]Qfx¿, 
/fhgLlt1x¿, gLlt lgdf{tf / of]hgfljbx¿, kqsf/x¿, 
dfgj clwsf/jfbLx¿ tyf ;d:t ;/f]sf/jfnfx¿n] ca 

gofF+ ;f]r / b[li6sf]0fsf] ljsf; ug'{ cToGt cfjZos 
ePsf] 5 . cfkm\gf Gofof]lrt dfu / cfjfhx¿nfO{[ 
cGt/f{li6«o sfg'gdf :ki6l;t :yflkt ug{ yk k|efjsf/L 
bjfjd"ns / ;r]tgfd"ns cleofg, uf]i7L sfo{qmdx¿ 
cuf8L a9fpg cfjZos 5 . o:tf] nIf k|fKt ug{ cGo 
ljifo / If]qx¿df lqmofzLn dfgj clwsf/jfbLx¿ tyf 
ljsf;sf cleoGtfx¿sf] klg ;xof]u / P]Soj4tf k|fKt 
ug]{ k|of; ug{ klg plQs} cfjZos 5 . 

o; cfn]vdf ul/Psf] ljZn]if0faf6 cfd dflg;sf] kfgL 
;DaGwL hGdl;4 / g};lu{s clwsf/sf] cGt/f{li6«o dfgj 
clwsf/ ;DaGwL sfg'gdf ;zQm ?kdf :yflkt ug]{ / 
;'lglZrt ug]{ nIfdf d"n r'gf}tL eg]sf] ljBdfg cGt/
f{li6«o sfg'g tyf /fi6«;+3Lo ;lGw dxf;lGwx¿n] of] 
clwsf/nfO{ ;':ki6 ?kdf :jLsf/ gubf{ g} pTkGg ePsf] 
xf] eGg] k|i6 x'G5 . cg]s 3f]if0ff, l;4fGt, lg:sif{kq tyf 
sfo{qmdx¿ h:tf g/d sfg'gdf JoQm ul/Psf k|ltj4tf 
/ k|Tofe"ltx¿n] of] clwsf/sf] Goflos tyf sfg'gL 
sfof{Gjogsf] ;'lglZrt / e/kbf]{ cfwf/ lbg ;Qm}g . 

xfd|f] b]zsf] ;Gbe{df s'/f ug]{ xf] eg] kfgL / ;/;kmfO 
gful/ssf ;+ljwfgk|bQ xssf ?kdf :yflkt eP tfklg 
Jojxf/df kfgL / ;/;kmfOdf dflg;sf] lbuf]kg ;'lglZrt 
ug{ /fHon] tbf?stf lng' ckl/xfo{ 5 . xfn ;~rflnt 
vfg]kfgL cfof]hgfx¿df b]lvPsf] lbuf]kgsf] ;d:of 
;dfwfg u/]/ gful/sx¿nfO{ ;'/lIft, e/kbf]{, kof{Kt / 
lbuf] vfg]kfgL ;'ljwf pknAw u/fpg ;s] dfq} ;+ljwfgk|bQ 
clwsf/sf] /Iff x'g ;S5 . 

kfgL xf] ;j{ >]i7 ;a}sf] ltvf{ d]6fpg] 

ltvf{ dfq d]6fpGg o;n] ;a} k|f0fLsf] Hofg arfpg] .

aU5 kfgL vf]nf cg]sf}F 7fpFdf k'u]/ 

d]6fpG5 Kof; ltvf{n] hf] a;]sf] x'G5 s'/]/ .

b"lift gu/f}F ;a}n] kfgL lkpg' 5 xfdLn] 

of] :jR5 kfgL ;+u} lhGbuL latfpg' 5 xfdLn] .

:jR5 kfgL ;+u} lhGbuL latfpg' 5 xfdLn] ..Uff]v{ axfb'/ zfxL
;fdflhs k|fljlws, g]jf

ækfgLÆ
sljtf 

v'Nnf lb;f afO{ afO{ M ca k"0f{ ;/;kmfO{ 
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िषृ्ठभूपि
संयकु् राट्रि संिले सन ्१९८१ दवेख १९९० को अ्ववधलाई 'अनतराद्धवट्रिय 
खानेपानी तथा सरसफाइ दशक'का रूपमा मनाउने वनणद्धय गयको । 
तयस समयमा नेपाल लगायत तेस्ो व्वश्वका मलुकुिरूमा खानेपानी 
र सरसफाइको अ्वसथा जयाद ै नारकु वथयो । १९९० मा नेपालमा 
खानेपानी सवु्वधा प्राप्त गनने रनसंखया २८ प्रवतशत भएको त्थयाङ्क 
सा्वद्धरवनक भयो, रसमा चलदो रिकेा खानेपानी प्रणालीिरूका बारेमा 
उललेख नै वथएन । के्वल ६ प्रवतशत रनसंखयाको िरमा चपथी भएको 
त्थयाङ्कले दखेायो । 

खानेपानी तथा सरसफाइ क्ेत्मा मरेो संलगनता ८० को दशकको 
अनतयवतर िुन पगुयो । नेपालको ग्रामीण क्ेत्मा सथानीय गैरसरकारी 
संसथािरू माफद्ध त ् खानेपानी र सरसफाइ प्र्वधद्धनको काम सरुु गरेको 
'्वाटरए्ड' नामक बेलायती संसथामा आबर् भएर िामी काम गनद्ध 
थालयौं । तयवतखरे ्वाटरए्ड समार कलयाण परर्द ् (ततकलीन 
सामावरक से्वा रावट्रिय समन्वय परर्द)् को एउटा पररयोरनाका रूपमा 
कायद्धरत वथयो ।  

यस अवि संगवठत रूपमा ग्रामीण खानेपानी आयोरनािरू सञचालनको 
लामो अनभु्व कसैलाई पवन वथएन । तयसैले तयवतखरे सञचालन भएका 
खानेपानी आयोरनािरू प्रवत उपभोक्ािरूको अपनत्व पाइदँनै्थयो । 
यसको मखुय कारण वथयो, कुनै पररयोरनाले वनवचित ठाउँमा गएर 
मिुानबाट धारासमम पानी लयाइवदने, तर तयसको चलदोपन र वदगोपनका 
लावग कुनै चासो नै नराखने प्र्ववृत्त । कुनै गाउँमा गएर 'यो खानेपानी 
कसले बनाएको ?' भनेर सोधयो भने पाइने उत्तर प्राय: उसतै िुन्थयो 
– 'ख ै  प्रोरेकटले बनाएको िो, उनीिरू पवन गए, धारामा पानी पवन 
आउन ्छा््डयो ।' समग्रमा भनदा पररयोरना माफद्ध त तयवतखरे सञचावलत 
खानेपानी आयोरनािरूमा उपभोक्ािरूको अपनत्व, कायाद्धन्वयनकारी 
संसथाको उत्तरदावयत्व र र्वाफदिेीपनको अभा्व वथयो । तयसैले िामी 
बीचमा यस अवि सरकार र केिी अनतराद्धवट्रिय व्वकास संसथािरूले 
मात् सञचालन गनने गरेको खानेपानी आयोरना वनमाद्धणको काममा 
अब से्वा प्रदायकको र्वाफदिेीपन र उपभोक्ािरूको अपनत्व 
झवलकन आ्वशयक ्छ भनने ्वैचाररक ्छलफल िुन थालयो । खानेपानी 
र सरसफाइप्रवत तयवतखरे दवेखएको उदासीनतालाई वचनद्ध पवन नागररक 
समारको प्रवतवनवधत्व गनने संसथाको आ्वशयकता वदनवदनै ट््डकारो िुदँ ै
गइरिकेो िामीले मिशसु गर ्यौं । 

ससं्रा स्रािनराकरा अड्चन र गपिशील यरात्राको ्रालनी
यिी पररपे्रक्यमा ्वाटरए्डमा संलगन करर्व २५ रना कमद्धचारीिरूको 
मतैकयमा ्वाटरए्डको समते समथद्धनमा बेगलै संसथा गठन गनने वनणद्धय 

tLg bzsnfO{ kms]{/ x]bf{
pd]z kf08]

;+:yfks Pj+ k"j{ lgb]{zs, g]jf

भयो । दशेमा भखद्धरै भएको रारनैवतक परर्वतद्धनले शासन वय्वसथालाई 
तलुनातमक रूपमा उदार बनाएको वथयो । संि संसथा दताद्धमा काननुी र 
वया्विाररक अ््डचन िटेको वथयो । िामी सवरलै संसथा गठन गरेर काम 
शरुु गररिालने मनवसथवतमा वथयौं । 

तर अपेक्ाका व्वपररत िामीले भने संसथा दताद्धका लावग वनकै ठूलो 
िण्डर खान ुपर ्यो । यसको कारण के वथयो भने ठीक यिी बेलामा व्वश्व 
बैंकले नेपालको खानेपानी तथा सरसफाइ क्ेत्मा ठूलो लगानी गनने 
भयो । बैंकले यस अवि सरकारी वनकायिरूसँग काम गदाद्ध उतसािरनक 
पररणाम नआएकाले सरकार बािकेका अनय संि संसथािरूसँग साझदेारी 
गनने सोच बनाएको वथयो । यिी बेला िामीले खानेपानी र सरसफाइको 
क्ेत्मा काम गनने उद्शेयले संसथा दताद्ध गनद्ध गरेको पिललाई सरकारी 
वनकायका पदावधकारीिरूले व्वश्व बैंकको तयिी को् प्रावप्तका लावग 
िो भनने अथद्ध लगाए । तर यो संयोग मात् वथयो । यिी एउटा 'आशकंा' 
ले गदाद्ध िाम्ो संसथाका लावग खानेपानी संसथान र खानेपानी तथा ढल 
वय्वसथापन व्वभाग (ततकालीन खानेपानी तथा ढल वनकास व्वभाग) 
सँग समते परामशद्ध वलइयो । ती वनकायको राय प्राप्त गनद्ध मविनौं लागयो । 
यो संशय िटाउन संसथाको तदथद्ध कायद्धसवमवतले नीवतगत रूपम ैवनणद्धय 
गरेर व्वश्व बैंकको ऋण सियोग नवलने िो्णा गरेपव्छ मात् 'नेपाल 
स्वास्थयको लावग पानी (ने्वा)' का रूपमा संसथा दताद्ध भयो । 

सन ्१९९० लाई नै आधार ्व्द्ध बनाएर सन ्२०१५ समममा सिस्ावदी 
व्वकास लक्य िावसल गनने लक्य वनधाद्धरण भयो । यसले गदाद्ध खानेपानी 
र सरसफाइको प्र्वधद्धनमा व्वश्ववयापी चासो बढ्यो । खानेपानी र 
सरसफाइ दशकले नै स्वच्छता र सरसफाइलाई उचच मित्व वदएकाले 
्वाटरए्ड पवन यस व्व्यमा सं्वेदनशील वथयो । संसथा गठन ताका नै 
्वाटरए्डले ने्वालाई कवमतमा पाँच ्व्द्धसमम सिकायद्ध गनने दररलो भरोसा 
वदएको वथयो, रनु सिकायद्ध अव्ववच्छनन रूपमा २७ ्व्द्धसमम कायम 
रह्यो । यवतमात् नभएर पव्छ गएर ्वाटरए्डकै पिलमा ने्वाले यवुनसेफ 
र व्डएफआइव्डको समते आवथद्धक सियोग प्राप्त गनद्ध सकयो । यस रिममा  
ने्वाले दशेका व्ववभनन वरललामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थयवशक्ा 
कायद्धरिम सञचालन गनने अ्वसर पायो ।  यसरी काम गदाद्ध खानेपानी 
प्रणालीको वदगोपन र समा्वेवशतालाई पविलो प्राथवमकता वदइयो । 

तयवतखरे यस क्ेत्मा अनभु्व िावसल गरेका सथानीय संसथािरू ्ँछद ै
वदएनन ् भनदा पवन िुन्छ । तयसैले िामीले सथानीय संसथािरूको 
अनभु्वलाई भनदा वनयतलाई िरेेर नयाँ संसथािरूलाई काम गनने अ्वसर 
वदयौं । ने्वाका कमचाद्धरीिरूको दक् प्राव्ववधक र वय्वसथापकीय परामशद्ध 
तथा प्रभा्वकारी अनगुमनका कारण सबै संसथािरूले गरेको कायद्ध 
समपादन अव्वल रह्यो । २०५३ मा संयकु् अवधराजयका य्ुवरार चालसद्ध 
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नेपालको रारकीय भ्मणमा आएका बेला य्ुवरारले संयकु् अवधराजयको 
सियोगमा नेपालमा वनवमद्धत सफल पररयोरनािरू अ्वलोकन  गनने 
कायद्धरिम बनेको रि्ेछ । रसमा ्वाटरए्डको आवथद्धक सियोग, ने्वाको 
आवथद्धक वय्वसथापन तथा प्राव्ववधक सियोगमा प्वद्धत वरललामा 
वनमाद्धण भएको बाउसे खानेपानी तथा सरसफाइ आयोरनाको ्छनोट 
भयो र य्ुवरारबाट सोिी आयोरनाको अ्वलोकन भयो । संसथािरूको 
अनभु्वलाई भनदा वनयतलाई प्राथवमकता वदएर उनीिरूसँग गररएको 
समन्वय साथद्धक र सफल ठिररएको यो एउटा सानो उदािरण वथयो । 
्वाटरए्डका संरक्क समते रिकेा य्ुवरार चालसद्धका साथमा बेलायत 
सरकारका प्रवतवनवधिरू समते सवममवलत यस भ्मण पचिात ्बेलायतको 
व्ड.एफ.आइ.व्ड. ले ने्वा माफद्ध त ्मधय तथा सदुरू पवचिमाञचल क्ेत्मा 
खानेपानी तथा सरसफाइ प्र्वधद्धनको क्ेत्मा नौ ्व्द्धसमम लगानी गयको । 

यिी बेला व्वश्व बैंकले परीक्णका रूपमा शरुु गरेको रनताको खानेपानी 
तथा सरसफाइ (रखापास) कायद्धरिमले खानेपानी क्ेत्मा अनभु्व 
सँगालेका गैर सरकारी संसथािरूसँग सिकायद्ध गनने नीवत वलयो । यस 
बेलासमममा ने्वा दशेका धरैे वरललामा पवुगसकेका वथयो र थपैु्र 
संसथािरू ने्वासँग सिकायद्ध गरेर यस क्ेत्मा अनभु्वी भइसकेका वथए । 
ती संसथािरूले रखापाससँग काम गनने अ्वसर पाए । ने्वा उनीिरूका 
लावग मावथ चढ्ने मञच (jumping board) का रूपमा रह्यो । यो 
िाम्ा लावग खशुीको कुरा वथयो । वकनभने यसले नेपालको खानेपानी र 
सरसफाइ क्ेत्को प्र्वधद्धनमा सिाउ परु ्यायो । 

यरात्राकरा कोशरे ढुङ्गराहरू
नेपालको खानेपानी तथा सरसफाइ क्ेत्को संगवठत व्वकासको थालनीकै 
बेलादवेख यस क्ेत्मा काम गनने अ्वसर पाएको ने्वाले गौर्वपणूद्ध 
तररकाले तीन दशकको यात्ा परूा गरेको ्छ । यो अन्वरत यात्ा रिममा 
खानेपानी तथा सरसफाइ क्ेत्मा कैयन ् मानक सथावपत भएका ्छन ्।  
खानेपानी तथा सरसफाइ आयोरनालाई वदगो, समा्वेशी प्रकृवतको 
बनाएर यसका माधयमबाट रनरी्वनका व्ववभनन पक्मा सकारातमक 
परर्वतद्धन लयाउन ने्वाले गरेका अभयास र प्रयोगिरू कालानतरमा यस 
क्ेत्कै लावग अनकुरणीय बनन पगुे । रसले गदाद्ध ने्वा दशेम ैखानेपानी 
तथा सरसफाइ क्ेत्मा काम गनने संभ्वत: सबैभनदा ठूलो संसथाका रूपमा 
सथावपत िुन पगुयो । यिाँ तयसतै केिी प्रसङ्गिरूको चचाद्ध गररएको ्छ, 
रनु यस यात्ाका कोश ेढुङ्गा सावबत भएर ने्वालाई एउटा 'ब्ाण्ड' को 
रूपमा वचनाउन सफल भए । 

१. लैङ्पगक ि्रा गरीबी सवंरेदनशील िद्धपिको अवलमबन 
: प्रारमभमा खानेपानीका लावग काम गनने संसथािरूको काम 
भनेको मिुानको पानी पाइपबाट गाउँको धारासमम लयाउने 
अथ्वा तराई क्ेत्मा ट्य्ुव्वेल गा्ेडर पानी वनकालनेसममको िुने 
गदद्ध्थयो । पानीसँग रोव्डएका आवथद्धक, सामावरक, सांसकृवतक, 
्वाता्वरणीय, लैङ्वगक पक्िरूलाई पणूद्ध रूपमा बे्वासता 
गररन्थयो । तर ने्वाले प्रारमभदवेख नै पानीलाई समवृर्को 
प्र्वेशद्ारका रूपमा वलयो । पानी वतखाद्ध मट्ेने ्वसत ुमात् नभएर 
समवृर् र मान्वोवचत री्वनयापनको रग पवन िो भनने सोचलाई 
िामीले शरुुदवेख नै मलू मनत्का रूपमा वलयौं । वनमाद्धण भएका 
खानेपानी आयोरनािरू वदगो िुनपु्छद्ध र आयोरना वदगो िुनका 

लावग सामावरक-साँसकृवतक र आवथद्धक आयामिरूलाई 
बे्वासता गररन ु िुदँनै भनने रणनैवतक सोचका साथ ने्वा अवि 
बढ्यो । धरैे कुरािरू काम गदाद्ध वसवकयो । उदािरणका लावग 
बैत्डी वरललाको ततकालीन वरलला व्वकास सवमवतले समते 
प्राव्ववधक रूपमा असंभ्व भनेर वनमाद्धण गनद्ध पव्छ िटेको उक् 
वरललाको सबैभनदा सकुखाग्रसत क्ेत्मधये एक मावनने च्ेडपानी 
भनने सथानमा ने्वाले खानेपानी आयोरना वनमाद्धण गदाद्ध सथानीय 
्वावसनदािरूले दईु सय वदन श्मदान गरेको पाइयो । तयिाँका 
अवधकांश परुु्िरू रोरगारीका वसलवसलामा भारतवतर 
राने ग्छद्धन ्। समदुायमा बनद ै गरेको खानेपानी आयोरनामा 
श्मदान गनद्ध थालदा भारतको रावगर राने, नगरौं भने खानेपानी 
सवु्वधाबाट ्ववञचत िुन ुपनने र समारले नै ्वविट्कार गनने ्डरले 
उनीिरू ऋण काढेरै भए पवन जयाला वदएर मान्ेछ पठाउँदा रि्ेछन ्। 
यसरी वलएको ऋण वतनद्ध उनीिरूलाई धरैे समय लागदो रि्ेछ । 
िाम्ो उद्शेय त ऋण काढी काढी आयोरनाका काममा मान्ेछ 
लगाउने भनने वथएन । आयोरनाप्रवत उपभोक्ािरूको अपनत्व 
भा्व रगाउने र थोरै भए पवन लागत साझदेारी गनने उद्शेयले 
उनीिरूको सिभावगता खोवरएको वथयो । तयिाँका मावनसिरूले 
ऋण काढेर यो काम गरेको थािा पाएपव्छ िामीले कतै िाम्ो 
कारणले गदाद्ध मावनसिरू अझ व्वपननोमखु त िुने िोइनन ्भनने 
व्वशे््ण गर ्यौं । यो व्वशे््णले आयोरना कायाद्धन्वयन गररने 
समदुायमा उपभोक्ािरूको समपननता सतरीकरण (Wellbeing 
ranking) गरेर उनीिरूको आवथद्धक अ्वसथा अनसुारको 
श्मदान ए्ंव ममद्धत समभार को्को शलुक वनधाद्धरणको आधार 
खोवरने वनयमको थालनी भयो । तयसैगरी आयोरनाको वनणद्धय 
प्रवरियामा िुने मविलािरूको नाममात्को सिभावगतालाई सदुृढ 
तलुयाउन उपभोक्ा सवमवतका पदावधकरीिरूमा ५० प्रवतशत 
मविलािरूको सिभावगता ए्वं आयोरनाबाट भकु्ानी िुने 
कायद्धमा मविला ए्ंव व्वपनन ्वगद्धका समिूको सवुनवचितता गनने कायद्ध 
प्रारमभ भयो । यसतै कुरािरूबाट पे्रररत भएर ने्वाले 'लैङ्वगक 
तथा गरीबी सं्वेदनशील' पर्वत अपनाएर समदुायमा जयाद ै
व्वपनन र प्छाव्ड पाररएका वयवक्िरूलाई खानेपानी र सरसफाइ 
से्वाको सवुनवचितता गराउन थावलयो । 

 ने्वाको पैर्वीका कारण यो पर्वत नेपाल सरकारद्ारा तरुद्धमा 
गररएको खानेपानी तथा सरसफाइ नीवत तथा रणनीवत २००४ 
मा समा्वेश िुन पगुयो । पररणामस्वरूप आर दशेभरर बवनने 
खानेपानी तथा सरसफाइ आयोरनािरूले लैङ्वगक तथा गरीबी 
सं्वेदनशीलता अ्वलमबन गनने गरेका ्छन ्। 

२. फकके र हरेदरादा अधययन : संसथा सथापना भएको एक दशकपव्छ 
िामीले िामी सिी बाटोमा त ्छौं ? कतै िाम्ो यात्ा 'वि््ँडद्ैछ 
पाइला मट्ेद्ैछ' रसतो भइरिकेो त ्ैछन ? भनने स्व:मलूयाङ्कन 
गनने वनणद्धय गर ्यौं र यसको र्वाफ खोजन समपनन आयोरनािरूको 
चलदोपनको अ्वसथा िनेद्ध 'फकने र िरेौ अधययन' (Looking 
back study) गययौं । सामानयतया िामी लक्य प्रावप्तवतर मात्ै 
उनमखु िुन्छौं, तर गरेको कामको वसंिा्वलोकन गररएन भने 
लक्य नवरक पगुदा उपलव्धिरू नगणय भइसकेका िुन्छन ्। 
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यिी कुरालाई आतमसात गरेर गररएको यो अधययनबाट समपनन 
आयोरनािरूमधये २० प्रवतशतमा वदगोपनको केिी न केिी 
समसया रिकेो पाइयो । सामानयतया वनरी क्ेत्मा मात् रिकेो 
यसतो अभयास गरेर िामीले आयोरनाको वदगोपनमा दवेखएका 
समसयािरूको त संबोधन गर ्यौं नै, यसबाट अरु केिी वसकाइिरू 
पवन प्राप्त भए । रसतो वक -  यस अधययनबाटै िामीले खरे 
गएको पानीको सदपुयोग गरेर करेसाबारी लगाउने चलनबाट 
उपभोक्ािरूले तारा तरकारी खाएर बढी भएको बेचरे आमदानी 
गरेको दखेयौं । यसलाई अझ प्रोतसावित गनद्ध समदुायको ततकाल 
आ्वशयकता भनदा २० प्रवतशत बढी पानी समदुायमा लयाउन 
थावलयो । यसले एकावतर करेसाबारी प्र्वधद्धनमा मद्त गर ्यो 
भने अकाद्धवतर, आगामी करर्व २० ्व्द्धसमम बढ्ने रनसंखयाको 
माग पवन परूा गनने भयो । यसैगरी ममद्धत समभार को् र ममद्धत 
समभार कायद्धकताद्धको अपररिायद्धतालाई रो्ड वदइयो भने उपभोक्ा 
सवमवतको संगठनातमक स्वरूपलाई थप समा्वेशी तथा ममद्धत 
समभार को्लाई थप प्रभा्वकारी बनाउन सामदुावयक ऋण तथा 
बचत कायद्धरिमसँग यसको आबर्ता गराउने नीवतगत वनणद्धयिरू 
वलइयो । 

३. सिुदरायको अवुगराईिरा सञचरापलि िूरदा सरसफराइ 
िद्धपिको िरीक्षर ि्रा िररिरारदान सपहि िूलप्वराहीकरर 
: सन ्२००० को दशकको प्रारवमभक चरणसमम पवन नेपालमा 
सरसफाइ कायद्धरिमलाई कसैले आतमसात गरेको वथएन । 
खानेपानी तथा सरसफाइ कायद्धरिम सञचालन गनने संि संसथाले 
पवन खानेपानीलाई नै उपलव्धको सचूक मानने गदद्धथे । ने्वाले 
वयवक्गत स्वच्छता र सरसफाइ कायद्धरिमलाई त रो्ड वददँ ै
आएको वथयो । तर स्वास्थय वशक्ा कायद्धरिम भनेको पवन 
एकपटक वसकाउने काममा सीवमत वथयो । वसकन ुपनने मान्ेछले 
वसके वसकेनन,् तयसको अनमुगन कम ै िुन्थयो । यसतै, चपथीिरू 
बनाउन अनदुान वदइन्थयो र सरसफाइमा पणूद्ध कभरेरको 
लक्य वनधाद्धरण गररंदनै्थयो । यसै पररपे्रक्यमा सन ् २००३ मा 
बंगलादशेको ढाकामा आयोवरत दवक्ण एवशयाली राट्रििरूको 
पविलो सरसफाइ सममलेन (SACOSAN-I) ले चपथी 
वनमाद्धणका लावग वदइने अनदुानले मावनसलाई पराधीन बनाउने 
भएकाले अनदुान पर्वत तयागेर उनीिरूलाई मनैबाट चपथी 
बनाएर प्रयोग गराउन रागतृ गराउन ुप्छद्ध भनने नीवत वसफाररस 
गर ्यो । प्रवसर् समारशास्ती रबटद्ध चयामबसद्ध र कमल कारले यस 
पर्वतलाई समदुायको अग्ुवाईमा सञचावलत पणूद्ध सरसफाइ 
पर्वत (Community Led Total Sanitation Approach) 
को नाम वदए र यसका आधारभतू व्ववध (tools) का बारेमा पवन 
वयाखया गरे । 

 ने्वाले यस पर्वतलाई नेपालम ै पविलोपटक आफना 
कायद्धरिमिरूमा लाग ूगनने वनणद्धय गर ्यो । प्रारमभमा अनदुान रवित 
पर्वतमा उपभोक्ािरूको कुरा त परै राओस ्कमद्धचारी ्वगद्ध पवन 
सिमत वथएनन ्। "अनदुान वददँा त चपथी नबनाउनेले अनदुान 
रवित अ्वसथामा त झन ्कसरी चपथी बनाउँ्छन ्?" भनने साझा 
वरज्ासा वथयो । तर ने्वाले धावदङ वरललाको काकथी्डाँ्डा, 

मोरङ वरललाको ्ुडमे् एकताचोक र गोखाद्ध वरललाको भोलनेमा 
यो व्ववधको परीक्ण गर ्यो । कमद्धचारी्वगद्धलाई कसरी समदुायमा 
चपथीको आ्वशयकता बोध गराउने भनने प्रवशक्ण वदइयो । केिी 
समयवभत्ै ने्वाका कमद्धचारीिरू यस व्व्यका सिरकताद्ध बने 
भने आफना अनभु्विरू सँगालेर ने्वाले यस पर्वतसमबनधी 
पवुसतका तथा सचूना, वशक्ा तथा सञचार (IEC) सामग्रीिरू 
प्रकाशन गर ्यो । रनु पवुसतका तथा सामग्रीिरू खलुा वदसामकु् 
अवभयानको रिममा सामदुावयक प्रजज्वलन कायद्धका सशक् 
औरार सावबत भए । 

४. छरािरा सगंठनको स्रािनराकरा लरापग िहल : सन ्२००० ताका 
नेपालमा धरैे नै खानेपानी आयोरनािरू वनमाद्धण भइसकेका 
वथए । आयोरना अनतगद्धत गवठत उपभोक्ा सवमवतिरू बीच 
अनभु्वको आदान प्रदान गनने, कायद्धशलैीमा एकरूपता लयाउने 
तथा यस क्ेत्का मदु्ािरूको संगवठत रूपले सशक् पैर्वी गनद्ध 
यी सबै उपभोक्ा समवतिरूलाई एक ठाउँमा गोलबनद गनुद्ध 
प्छद्ध भनने कुरामा ने्वाले धयान केवनरित गर ्यो । सामदुावयक ्वन 
उपभोक्ारुको ्छाता सङ्गठन फेकोफनको प्रभा्वकाररता पवन 
यसका लावग पे्ररक बनयो । यसै सोच अनसुार ने्वाको पिलमा 
सन ्२००३ मा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा मिासंिको 
तदथद्ध सवमवत सथापना भयो । आर खानेपानी तथा सरसफाइका 
उपभोक्ािरूलाई गोलबनद गरेर यस क्ेत्को उतथानका लावग 
पैर्वीमा रटेुको फे्ड्वासनको रनमको प्रस्व ्वेदना अनभु्व 
गरेको ने्वा आफनो उक् पिलप्रवत सद्ैव ग्वद्ध गदद्ध्छ । 

५. नीपिगि िररविदानकरा लरापग िैरवी : आफूले िावसल गरेका 
अनभु्वका आधारमा नीवतगत परर्वतद्धनका लावग ने्वाले गरेको 
पैर्वी अकको उललेखनीय उपलव्धका रूपमा रह्यो । मावथ नै 
उललेख गररए झैं ने्वाले लैङ्वगक तथा गरीबी सं्वेदनशीलताको 
अभयासलाई खानेपानी तथा सरसफाइ नीवत र रणनीवतमा संलगन 
गराउन वन्वाद्धि गरेको भवूमकाकै पे्ररणाले ने्वाले नयाँ बनन लागेको 
संव्वधानमा खानेपानी र सरसफाइ नागररकको मौवलक िकका 
रूपमा सथावपत िुन ु प्छद्ध भनने पैर्वीको थालनी गर ्यो, रसमा 
पव्छ यस क्ेत्मा कायद्धरत अनय संि संसथाको प्रयास पवन रोव्डन 
पगुयो । मलुकुमा गणतनत् सथापना पचिात पनु:सथावपत संसदका 
सांसद तथा संव्वधान सभाका सभासदिरूलाई खानेपानी तथा 
सरसफाइको मित्व, यसको अभा्वमा परररिकेो दरूगामी असरका 
बारेमा धरैे मञचिरूमा ्छलफल गररयो । पविलो संव्वधानसभा 
भङ्ग भए पवन यो प्रयास रारी नै रह्यो र दोस्ो संव्वधानसभाले 
खानेपानी र सरसफाइ नागररकको मौवलक अवधकारका रूपमा 
वयाखया गयको । यो उपलव्ध ्वासत्वम ै ऐवतिावसक वथयो । 
व्वश्वका जयाद ैथोरे संव्वधानिरूले मात् खानेपानी र सरसफाइको 
सवु्वधालाई नागररकको मौवलक अवधकारका रूपमा सथावपत 
गरेका ्छन,् रसमा नेपाल पवन पदद्ध्छ । 

 सरसफाइ भनने व्व्यलाई चचाद्धकै व्व्य नबनाउने, यसलाई 
वन्वेधत (taboo) श्द मानने पररपाटीका बीच सरसफाइ र 
चपथीको आ्वशयकताका लावग पैर्वी गरररिकेो ने्वाले प्रतयेक 
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्व्द्ध सरकारले प्रसततु गनने नीवत तथा कायद्धरिममा सरसफाइले 
प्राथवमकता पाउन ु प्छद्ध भनने मनन गर ्यो । तयवतखरे प्रतयेक 
्व्द्धको फागनु मविनावतर अथद्ध मनत्ालयले गोरखापत्मा आगामी 
बरेटका लावग सझुा्व वदने उदथी ्छाप्थयो । सो अनसुार ने्वाले 
पवन सरसफाइका लावग बेगलै बरेट व्ववनयोरन र एक िर एक 
चपथी राजयको नीवत िुनपुनने भनने आशयको सझुा्व पेश गर ्यो । 
तर मनत्ालयको सझुा्व पेवटका सझुा्व खसालने कमद्धकाण्डी 
काइदाबाट कुनै पवन पररणाम वनसकन सकेन । तयसैले २०६६ 
सालको बरेट तयारीका रिममा रिकेा अथद्धमनत्ालयका व्ववशष्ट 
कमद्धचारीिरूसँग ने्वाको अग्रसरतामा यवुनसेफ, व्वश्व स्वास्थय 
संगठन, फे्ड्वासनका पदावधकारीिरू रिकेो प्रवतवनवध मण्डलले 
्छलफल गरेर सरसफाइ व्व्यलाई स्वद्धप्रथम सरकारको नीवत तथा 
कायद्धरिममा सामले गराउन सफल भयो । तयस ्व्द्धको नीवत तथा 
कायद्धरिममा सरसफाइका लावग बेगलै बरेट व्ववनयोरन गररने, 
एक िर एक चपथी सरकारको नीवत रिने र दशेलाई खलुा मलमतू् 
रवित बनाउने कायद्ध सरकारको प्राथवमकता वभत् पनने श्दा्वली 
उललेख भयो । सरसफाइका लावग ्ुछट्याइएको सीवमत बरेट 
आवथद्धक ्व्द्धको अवनतम समयमा आएर रकमानतर गरी खानेपानी 
वतरै सानने पररपाटी रिकेो उक् समयमा यो उपलव्ध ्वासत्वमा 
कोश ेढुङ्गा वथयो । यसपव्छ सथानीय तिमा समते सरसफाइका 
लावग बरेटको आकार बढ्न थालयो ।  

६. ज्रान वयवस्रािन : खानेपानी तथा सरसफाइ क्ेत्मा व्ववभनन 
संसथािरूले सँगालेको अनभु्व, वसकाइ र िावसल गरेको ज्ानको 
समवुचत वय्वसथापन गरेको खण्डमा आगामी वदनका लावग 
मागद्धदशद्ध बनने सक्छ भनने दरूदृवष्ट सवित ने्वाले यस क्ेत्मा कायद्धरत 
गैरसरकारी संसथािरूसँग समन्वय गरी 'खानेपानी तथा सरसफाइ 
क्ेत्को ज्ान वय्वसथापन सञराल' (The Water, Sanitation 
and Hygiene-Resource Centre Network Nepal) 
नामक अनौपचाररक संगठनको थालनी गररएको वथयो । 
सदसय संसथािरूमा पालैपालो सवच्वालय रिने यस संसथालाई 
अनतत: गैरसरकारी संसथाका रूपमा दताद्ध गररयो । खानेपानी 
तथा सरसफाइ क्ेत्मा िावसल भएका वसकाई र अनभु्विरूको 
आदान प्रदानको उपयकु् थलो बनेको यो सञराल िाल दात ृ
वनकायको सियोगको अभा्व भोवगरिकेो ्छ । यसले पनुरथी्वन 
पाउन आ्वशयक ्छ । 

७. वहु दरािृ पनकरायसगँ सहकरायदा : मावथ नै उललेख गररए झैं 
प्रारमभदवेख नै ्वाटरए्डको आवथद्धक सियोग पाइरिकेो ने्वाको 
काम दखेरे अनय दात ृ वनकायिरूले पवन ने्वासगँ सिकायद्ध 
गनने इच्छा वयक् गरररिकेा वथए । संसथाको अक्णुणता लावग 
रणनैवतक रूपमा धरैे दात ृवनकायिरूसँग सिकायद्ध गनुद्ध अपररिायद्ध 
दवेखयो । समदुायमा खानेपानी र सरसफाइ सवु्वधाको बढ्दो 
माग परूा गनद्धका लावग पवन ने्वाले यरुोप, अमरेरका, अट्रेिवलया 
आवद मिादशेका व्ववभनन १५ ्वटा संि संसथािरूबाट आवथद्धक 
सियोग प्राप्त गनद्ध सफल भयो । बेलायतका अनतराद्धवट्रिय व्वकास 
मनत्ी कलेरसटद्धले ने्वाद्ारा वनमाद्धण गररएको लमरङु वरललामा 
अ्ववसथत एउटा खानेपानी आयोरनाको भ्मणको वसलवसलामा 

धारा खोलेर अरँलुीबाट  पानी वपउँदा भ्मण दलमा रिकेा 
रारदतू लगायत अनय व्ववशष्ट वयवक्िरूले आखँीभौं उचालदा 
मलेै उिाँिरूलाई तयो धाराको पानी वपउन योगय ्छ भनेर आश्वसत 
पारें । अनतत: तयो पानी ्वासत्वम ै वपउन योगय ्छ भनने मरेो 
आतमव्वश्वास सिी सावबत भयो । यो एक वकवसमले दाताबाट 
गररएको ने्वाको कामको अनगुमन समते वथयो । यसैगरी 
अट्रेिवलयाका रारदतू ससुन ग्रेसले पवन सखुनेत वरललाको धनेरी 
खानेपानी आयोरनाको भ्मण गरेर आफनो दशेद्ारा गररएको 
सियोगको अनगुमन गनुद्ध भएको वथयो । यसरी ने्वाले सबै 
दातािरू समक् आफनो कामको परीक्ा उत्तीणद्ध गररसकेको ्छ । 

 कुनै दात ृ वनकायले कारण्वश िात वझके पवन समदुायका 
मावनसिरू लाभावन्वत भइरिुन ् भनने रणनैवतक सोच अनसुार 
गररएको कायद्धले गदाद्ध आर व्वगतका प्रमखु दात ृवनकायिरूको 
सियोगबाट ्ववञचत िुदँा पवन ने्वाले अनय सियोगी संसथा 
माफद्ध त ्समदुायमा आफनो से्वा परु ्याइरिन सक्म भएको ्छ । 

८. नवीन पवपि ि्रा प्पवपिहरूको अवलमबन : खानेपानी र 
सरसफाइ क्ेत्मा वभवत्एका न्वीन प्रव्ववधिरूलाई आतमसात गनने 
कुरामा पवन ने्वाले सथापनाकाल दवेख नै धयान वददँ ैआएको ्छ । 
उदािरणका लावग सन ्१९९८ दवेख नेपालले कुविरोबाट पानी 
संकलन गनने प्रव्ववधलाई आतमसात गर ्यो । सामानयतया समरुिी 
सतिभनदा १५ सय वफट मावथको उचाईमा लागने कुविरोमा रिकेो 
पानीलाई पोवलप्रोवपलन नामक रालीबाट संकलन गनने यो प्रव्ववध 
धनकुटाको ध्वरे्डाँ्डा, इलामको मानेभञजयाङ तथा िकद्ध टेवसथत 
सानी पाथीभरा मवनदर पररसर, तापलेरङुको प्रवसर् पाथीभरा 
मवनदर पररसर लगायतका ठाउँिरूमा र्डान गररएको वथयो । 
पानीको अनय व्वकलप नभएका ्डाँ्डा मावथका बसतीिरूको 
वतखाद्ध मट्ेन यो प्रव्ववध सिायक वसर् भएको वथयो । बंगालको 
खा्डीबाट आउने ्वाट्पयकु् िा्वा पवचिमवतर  बढ्द ैराँदा यसमा 
रिकेो पानीको मात्ा रिमश: कम िुदँ ैराने भएकाले यो प्रव्ववध 
अनसुार नेपालको प्ूवथी क्ेत्मा मात् पानी उलेखय मात्ामा पानी 
संकलन गनद्ध सवकन्थयो । पानीको अनय व्वकलप प्राप्त भएपव्छ यो 
प्रव्ववध अनसुार खानेपानी आयोरनािरू सञचालनमा नआए 
पवन कुनै वदन यिी प्रव्ववधले नै समदुायको आ्वशयकता पवूतद्ध 
गरेको अ्वसथा पवन वथयो । यसैगरी ने्वाले शरुु गरेको ्व्ाद्धतको 
पानी संकलन तथा खरे गएको पानीलाई सानो पोखरीमा रममा 
गरी वसंचाईमा प्रयोग गनने पानीको ्विुउपयोग समबनधी  नीवतलाई 
खानेपानी तथा सरसफाइ क्ेत्ले आतमसात गर ्यो ।

 िाल ने्वाले आयोरनाको वदगोपनाका लावग अपनाउँद ैआएका 
अनगुमन व्ववधिरूलाई समयानकुुल बनाउँद ै लगेको ्छ । 
ि्वाइपत् अनगुमनबाट शरुु गररएको अनगुमन व्ववध मोबाइल 
फोनको प्रचलनको वयापकतापव्छ िलेलो मवनटररङ िुदँ ै िाल 
सेनसर मवनटररङ समम पगुेको ्छ । रसका बारेमा यस पवुसतकामा 
प्रकावशत 'खानेपानी पररयोरनाको सेनसरबाट अनगुमन- एक 
न्वीन प्रयोग' शी्द्धकको लेखमा पवन व्वसततृ रूपमा उललेख 
गररएको ्छ । 
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९. पसरदानशीलिरालराई प्ोतसराहन : ने्वाले सद्ैव आफना 
कमद्धचारीिरूको वसरद्धनशीलतालाई कदर गददै आएको ्छ । 
प्रव्ववध, ज्ान वय्वसथापन लगायतका व्व्यिरूमा कमद्धचारीिरूले 
गरेको प्रयोग र अभयासलाई नेततृ्व तिबाट प्रोतसािन वदइनाले 
सकारातमक पररणामिरू दखेा परेका ्छन ्। कमद्धचारीिरूकै 
अग्रसरतामा ने्वाद्ारा वनवमद्धत धारािरूमा सरसफाइ र स्वच्छता 
सनदशे लेवखएका टायलिरू टाँसने, धारामा लगुा सकुाउन र 
निुाउँदा गोपयता कायम राखन सिाउ परु ्याउने ितेलेु ह्याङ्गर 
बनाउने, धाराको बारबेरा गरेर मविलािरूको अनकुुल बनाउने, 
पाठशालािरूमा बालमतै्ी धारा ए्व ंशौचालय वनमाद्धण, अपाङ्गता 
भएका वयवक्िरूका लावग अनकुुल धारा र सरसफाइ सवु्वधािरूको 
वनमाद्धण, सरसफाइ र स्वच्छता क्ते्को परै्वीका लावग समबवनधत 
वयवक् तथा समिूिरूसगँ सं्वाद गनद्ध, सचतेना रागरणका लावग 
सथानीय परर्वशे अनसुारको व्ववध र सामग्री वनमाद्धण तथा प्रचार 
प्रसार गनने रसता िदेाद्ध सामानय लागने तर सकारातमक परर्वतद्धन 
लयाउने कायद्धिरू भए । 

 नयाँ कुरा र प्रयोगसँग न्डराइ गररने कामबाट प्राप्त पररणाम 
नै ने्वाको गवतशील यात्ाको आधार बनयो । अनुदान 
रवित पर्वतबाट सरसफाइ कायद्धरिम सञचालन गनने, दुगद्धम 
सथानिरूमा सरसफाइ सामग्रीको उपल्धताका लावग 
सथानीय वयापारीिरूलाई प्रोतसािन गरेर सरसफाइ बरार 
(Sani mart)  सथापना गनने कामिरू यसतै प्रयोगका उपर 
िुन् ।  सफल वसर् प्रयोगिरूलाई ने्वाले आफूले मात् 
वय्विारमा नउतारी खानेपानी तथा सरसफाइ क्ेत्मै यसको 
अनुभ्व बाँ््डने काम गर ्यो । कवतपय नीवतगत कुरािरू लाग ू
गनद्ध ने्वाले गरेको पैर्वीकै पररणामस्वरूप आर यसता कुरािरू 
खानेपानी र सरसफाइ के्त्कै साझा समपवत िुन पुगेका ्छन् । 
वयनै न्वीनतम सोच तथा परीक्णले ने्वालाई दवक्ण एवशया 
लगायत व्वश्वका व्ववभनन मञचमा समेत सममावनत सथान 
प्राप्त गनद्ध मद्त वमलयो । 

१०. पविद् सबंोिन : आफना वनयवमत कायद्धरिमका साथै व्ववभनन 
प्रकारका प्राकृवतक व्वपदबाट उतपनन रोवखम वय्वसथापनका 
लावग ने्वाले मित्वपणूद्ध भवूमका वन्वाद्धि गददै आएको ्छ । 
२०५९ सालमा वचत्वन वरललाको कठारमा भी्ण बाढी 
तथा भल पविरोबाट क्वतग्रसत भएका खानेपानी संरचनािरूको 
पनु:वनमाद्धणदवेख सखुनेत वरललाका अनतगद्धतका बाढी प्रभाव्वत 
क्ेत्का ्वावसनदािरूलाई सरुवक्त खानेपानी तथा सरसफाइ 
सवु्वधािरू उपल्ध गराउन यस संसथाले  उललेखनीय भवूमका 
वन्वाद्धि गरेको ्छ । २०६६ सालमा राररकोट लगायतका 
वरललािरूमा फैवलएको झा्डापाखालको मिामारीका समयमा 
ने्वाले व्ववभनन वनकायिरूसँगको सिकायद्धमा उक् वरललाका 
दसेरा, मझकोट लगायतका समदुामया सरुवक्त खानेपानी र 
सरसफाइको प्र्वधद्धनका लावग उललेखनीय कायद्ध गरेको वथयो । 
यसैगरी २०७२ को मिाभकूमपबाट क्वतग्रसत भएका खानेपानी 
तथा सरसफाइका संरचनािरूको पनु: वनमाद्धणमा ने्वाले 

उललेखनीय कायद्ध गरेको ्छ ।  

 व्वश्ववयापी रूपमा फैवलएको मिामारीका कारणले उतपनन 
बनदाबनदीको अ्वसथामा ने्वाले प्रदशे कायाद्धलयिरू बागलङु 
र वसनधलुी वरललाका आयोरना सथलमा अलपत् परेका 
वमस्तीिरूलाई नगद तथा खाद्ाननको सियोग उपल्ध गराउने 
रसता समसयाको ततकालीन संबोधानका साथै काठमा्डौं, 
वसनधलुी र बागलङु वरललाका १० ्वटा एफएम सटेसनमा 
कोवभ्ड–१९ बाट बचन अपनाउन ु पनने कदमिरूका बारेमा 
रानकारीमलूक सचूना प्र्वािलाई प्राथवमकता वदयो । व्ववभनन 
क्वारेनटाइन सेनटरिरूमा ने्वाले पाउदान भएको साबनु िात धनेु 
ठाउँ (Contactless Handwashing Station) को समते 
वय्वसथा गरेको वथयो । यसता प्राकृवतक प्रकोपिरू पव्छ वनवमतन 
सकने व्वपद ् नयनुीकरणका लावग सचतेनामलूक वरियाकलाप 
सञचालनमा पवन ने्वाले आफनो दक्ता प्रदशद्धन गनने गरेको ्छ ।

अनतयिरा
 तीस ्व्ने यात्ाका सबै पक्िरूलाई यो ्छोटो कुराकानीबाट उरागर 

गनद्ध सभं्व ्ैछन । तर समग्रमा के भनन सवकन्छ भने नेपालको 
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्ते्को प्र्वधद्धनमा यो कालखण्ड 
वनचिय पवन गौर्वशाली रिन पगुयो । अनतत: अब नेततृ्व िसतानतरण 
गनुद्ध प्छद्ध भनने मनसायका साथ आफनो कायद्धकाल बाँकी रिदँ ैनेततृ्व 
िसतानतरणको दईु ्व्ने कायद्धयोरना तयार गरी मलेै सौिार्द्धपणूद्ध 
रूपमा ने्वाबाट व्वदा वलएको ्ुछ । आफनो कायद्धकालमा 
मलाई अमलूय सझुा्व, सललाि र वनदनेशन वदने कायद्धसवमवतका 
सदसयिरू, लेखा परीक्ण सवमवत, साधारण सदसयिरू, ने्वामा 
शरुुदवेख िालसमम कायद्धरत सबै कमद्धचारी साथीिरू, समदुायिरू, 
िाम्ो कामलाई मलूयाङ्कन गरेर नेपालको खानेपानी तथा 
सरसफाइ प्र्वधद्धनका लावग लगानी गनने दात ृवनकायिरू लगायत 
सबै प्रवत म िावदद्धक कृतज्ता वयक् गदद्ध्ुछ । प्रतयेक ठाउँ र ससंथामा 
झैं यस संसथामा पवन वयवक्गत स्वाथद्ध भएका वयवक्िरू नभएका 
िोइनन,् वतनको अनवुचत स्वाथद्धका व्वरुर्मा कार्वािी गदाद्ध मलाई 
वयवक्गत रूपमा र संसथागत रूपमा ने्वालाई नै बदनाम गराउन 
खोर े पवन वतनको कुवतसत स्वाथद्धको पदाद्धफास भई अनतत: सतयकै 
रीत भएको ्छ । ने्वाको यात्ा गवतशील रूपमा अवि बवढरिकेो 
्छ । आगामी वदनका लावग रणनैवतक खाका तयार भएको ्छ । 
मलुकुको खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता के्त्को प्र्वधद्धनका 
लावग ने्वा व्वगतमा झैं अवि बवढरिने्छ भनने मरेो व्वश्वास ्छ । 
ससंथालाई यो अ्वसथामा लयाउन यसको अ्वधारणादवेख यो 
सतरसमम नेततृ्व प्रदान गनने अ्वसर पाउन ुमरेा लावग री्वनभरको 
एउटा उललेखय उपलव्धका रूपमा रह्यो, यसमा मलाई ग्वद्ध ्छ । 
यिी गव्वद्धत भा्वका साथ ने्वालाई गौर्वपणूद्ध यात्ाको वनरनतरताका 
लावग शभुकामना  !

(श्री उमशे पाण्ेसँगको कुराकानरीका आधारमा भरत अधधकाररीद्ारा 
धिधित/समपाधित)
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्वतद्धमान रविले पवन व्वगतको प्रभा्वबाट वनदनेवशत िुन्छ र  तयिी 
अनभु्वले आगामी वदनको बाटो पवन वनधाद्धरण गदद्ध्छ । व्व.सं. २०४९ मा 
एक गैर सरकारी संसथाको रूपमा सथावपत भई खानेपानी र सरसफाइका 
माधयमबाट समदुायको आवथद्धक तथा सामावरक अ्वसथामा 
सकारातमक परर्वतद्धन लयाउने मखुय लक्य वलएर काम गरेको ने्वाको 
तयिी गौर्वपणूद्ध व्वगतले ्वतद्धमानलाई समते ्डोिोर ्याएको ्छ । ने्वाले 
आफनो सथापनाकालको तीसौ ्व्द्ध परुा गददै गदाद्ध यस संसथाको पिल 
तथा अग्ुवाईमा कररब २२ लाख नेपाली नागररक खानेपानी, सरसफाइ 
तथा स्वच्छताको सवु्वधाबाट लाभावन्वत भएका ्छन,् रनु ने्वाको 
मात् नभई  दशेको खानेपानी र सरसफाइ क्ेत्कै लावग उललेखनीय  
उपलव्ध िो । 

यो तीन दशकको अ्ववधमा ने्वाले िावसल गरेका अनभु्व र वसकेका 
पाठिरूबाट आफनो कायद्धरिमलाई पररट्कृत र समयानकुुल बनाउँद ै
दशेका व्ववभनन दगुद्धम भभूागमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 
प्र्वधद्धनका कायद्धरिमिरू वनरनतर सञचालन गददै आएको ्छ । खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई व्वकासको प्र्वेश व्वनदकुा रूपमा वलएर 
समदुायको आवथद्धक तथा सामावरक अ्वसथा रूपानतरण गनने धयेयलाई 

सफल बनाउन उललेखनीय योगदान गनुद्ध िुने संथापकदवेख िालसमम 
संलगन िुनिुुने संसथाका साधारण सदसय, कायद्धसवमवत पदावधकारी 
ए्ंव सदसय, संसथापक वनदनेशक लगायत यो यात्ामा रोव्डएका समपणूद्ध 
कमद्धचारीिरू बधाई ए्ंव धनय्वादका पात् िुनिुुन्छ । यो मिान कायद्धमा 
वनरनतर सियोग गनुद्ध िुने समपणूद्ध दात ृ वनकायिरू, सियोगी संसथािरू, 
आम उपभोक्ािरू र समपणूद्ध सथानीय तथा संिीय सरकारी वनकाय ए्वं 
रनप्रवतवनवधिरू तथा सरोकार्वालािरूको योगदानप्रवत संसथा आभारी 
्छ ।

अवसर ि्रा प्रा्पिकिरा
नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको रावट्रिय, खानेपानी, सरसफाइ तथा 
स्वच्छता नीवत, २०७८ (मसयौदा) मा उवललवखत त्थयांक अनसुार 
िालसमम ९४ प्रवतशत रनस ंखयाले मात् आधारभतू सतरको खानेपानीको 
सवु्वधा प्राप्त गरेका ्छन ्। रसमधये २४ प्रवतशत रनसंखयाले मात् 
मधयम सतरको खानेपानी सवु्वधा प्राप्त गरेका ्छन ्। आगामी आवथद्धक 
्व्द्ध २०७९/०८० को नीवत तथा कायद्धरिम ए्ंव बरेटमा सरकारले 
आधारभतू सतरको खानेपानीको सवु्वधालाई ९७ प्रवतशतमा पयुाद्धएर 
खानेपानी से्वाको गणुसतर ्ववृर् गनने लक्य वलएको ्छ । यसैगरी संयकु् 
राट्रि संिद्ारा वनधाद्धररत वदगो व्वकास लक्य नं. ६ ले सन ्२०३० समममा 
“सबैका लावग सरसफाइ तथा स्वच्छ खानेपानी उपल्धता र वदगो 
वय्वसथापन गनने” उद्शेय वलएको ्छ । यसैगरी नेपाल सरकारको १५औ ं
योरनाले “स्वच्छ, सरुवक्त, स्वद्धसलुभ र वदगो खानेपानी तथा सरसफाइ 
से्वा” उपल्ध गराउने सोच राखकेो ्छ । उललेवखत लक्य प्राप्त गनद्ध 
नेपाल सरकारको अग्ुवाइमा यस क्ेत्मा संलगन समपणूद्ध दातवृनकायिरू, 
रावट्रिय तथा अनतराद्धवट्रिय गैर सरकारी संि संसथािरू, आम उपभोक्ािरू 
ए्ंव तीनै तिका सरकारी वनकायिरूको साझदेारी र समन्वय  
अपररिायद्ध ्छ । 

यिी पररपे्रक्यमा व्वगतको अनभु्वबाट वसकद ैर आफना गवतव्ववधिरूलाई 
समय सापेक् बनाउँद ै यस संसथाले आगामी पाँच ्व्द्धका लावग 
रणनीवतक योरना (Strategic Plan 2022 - 2026) तयार गरेको 
्छ । रसमा व्ववभनन वनकाय, साझदेार तथा सरोकार्वालािरूसँगको 
समन्वय, सिकायद्ध र साझदेारीमा लक्य प्राप्त गनद्ध आफना प्राथवमकता, 
वरियाकलापिरू र अपेक्ा गररएका उपलव्धिरू तय गररएको ्छ । 
िालसमममा दशेका ५१ वरललामा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 
कायद्धरिम प्र्वधद्धन समबनधी कायद्ध गररसकेको ने्वाले िाल चयाररटी: ्वाटर 
अमरेरकाको आवथद्धक सियोग, सथानीय सरकार र उपभोक्ािरूसंगको 
साझदेारीमा वसनधलुी, काभ्पेलानचोक, बागलङु र मयागदी वरललाका 

g]jfsf] cfufdL ofqfsf] dfu{lrq
O{= /]zd h+u l;+x

 lgb]{zs, g]jf 
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व्ववभनन पावलकािरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समबनधी 
आयोरनािरू सञचालन गददै आएको ्छ र उक् कायद्धरिमलाई आगामी 
वदनमा ओखलढंुगा र प्ूवथी रुकुममा व्वसतार गनने योरना ्छ । तयसतै. 
दात ृ वनकायको प्राथवमकता र संसथाको भा्वी रणनीवतक योरना 
अनसुार भव्वट्यमा आफना कायद्धरिमिरूलाई खानेपानी, सरसफाइ तथा 
स्वच्छताको पिुचँ कम भएका कणाद्धली प्रदशेका व्ववभनन सथानिरू 
लगायत दशेका अनय भ-ूभागिरूमा आफूलाई केवनरित गनने नीवत 
वलइएको ्छ । संसथाको उक् रणनीवतक योरनाले मखुय गरी नेपालको 
संव्वधानमा मौवलक िकको रूपमा सथावपत  स्वच्छ खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्वच्छता से्वामा पिुचँ, नेपाल सरकारले तय गरेको 
पनध्ौं आ्ववधक योरनामा सबैलाई आधारभतू सतरको खानेपानी र 
सरसफाइ से्वाको पिुचँ सवुनवचित गददै गणुसतरीय से्वा अवभ्ववृर् गनने 
लक्य वलइको ्छ । 

यसका साथै संयकु् राट्रि संिले तय गरेको सन ्२०१६ दवेख २०३० 
सममको लावग तय गरेको वदगो व्वकास लक्य नं. ६ (SDGs 6) 
“स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ” प्राप्त गनद्ध नेपाल सरकारले खानेपानी, 
सरसफाइ र स्वच्छता क्ेत् व्वकास योरना (SDP) मा वनवदद्धष्ट गररएका 
वभनन वरियाकलापिरूलाई सियोग परु ्याउने उद्शेय समते वलइएको ्छ । 
ने्वाले आगामी वदनमा सञचालन गनने आयोरना तथा कायद्धरिमलाई 
प्रभा्वकारी बनाउन व्ववभनन चार ्वटा मखुय व्व्यगत क्ेत्िरू (The-
matic Areas), आठ ्वटा मागद्धदशद्धक वसर्ानतिरू (Values), सात 
्वटा पर्वतिरू (Approach) र चार ्वटा अनतरक्ेत्ीय मदु्ािरू (Cross 

cutting issues)  तय गरेको ्छ (िनेुद्धिोस ्तावलका १)। यस रणवनवतक 
योरना कायाद्धन्वयन अ्ववधको अनतयसमममा व्ववभनन दात ृ वनकायको 
सियोगमा थप २० वमवलयन अमरेरकी ्डलर आवथद्धक सियोग रटुाई 
िाल रिकेो २२ लाख लाभावन्वत रनसंखयाबाट ्ववृर् गरी २५ लाख 
नेपालीलाई खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको पिुचँमा पयुाद्धउने लक्य 
वलइएको ्छ । 

चुनौिी ि्रा योरनरा:
ने्वाले सथापना कालदवेख िालसमम १५ ्वटा भनदा बढी अनतराद्धवट्रिय 
दात ृ वनकायिरूसँग सिकायद्ध गररसकेको ्छ । आफनो आगामी पाँच 
्व्ने रणनीवतमा तय गररएका लक्य ए्वं उद्शेय प्राप्त गनद्ध व्ववभनन 
दात ृ वनकायिरू, तीनै तिका सरकारिरू, आम उपभोक्ा र अनय 
सरोकार्वालाको सियोग ए्ंव सद ्भा्वको आ्वशयकता पदद्ध्छ । एक 
गैरसरकारी संसथाका लावग योरना गरे अनरुूप कायद्धरिम सञचालन गनद्ध 
सबै भनदा मखुय चनुौती आवथद्धक स्ोत रटुाउन ुिो । उक् स्ोत प्रावप्तका 
लावग ने्वाले पाँच ्व्ने रणनीवतक योरना (strategic plan), ्विु्व्थीय 
योरना (multi year plan), र को् अवभ्ववृर् रणनीवत (fun-
drasing strategy) तयार गरेको ्छ । यसका साथै ने्वाको आवथद्धक 
तथा प्राव्ववधक सियोगमा समपनन खानेपानी आयोरनािरूको वदगो 
वय्वसथापन र सञचालनका लावग वनरी क्ेत्/से्वा प्रदायक लाई कसरी 
सिभागी गराउन सवकन्छ भनने व्व्यलाई प्राथवमकता वददँ ै आगामी 
्व्द्धमा अधययन तथा अनसुनधान कायद्धलाई बढ्वा वददँ ै अनसुनधान र 
ज्ान वय्वसथापन योरना (R & D and KM plan) र वया्वसावयक 
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योरना (business plan) बनाउने तयारी गररएको ्छ । यी व्ववभनन 
योरना र रणनीवतका आधारमा नेपालको खानेपानी, सरसफाइ तथा 
स्वच्छता क्ेत्मा लगानी ए्वं सिकायद्ध गनद्ध इच्ुछक दात ृ वनकायिरू, 
अनतराद्धवट्रिय,  रावट्रिय तथा सथानीय संि संसथािरू, वनरी क्ेत्,  आम 

उपभोक्ािरू र तीनै तिका सरकारिरूसँग आ्वशयक समन्वय, सिकायद्ध 
र साझदेारी गददै अवि बढ्ने नीवत वलइएको ्छ । 

ताधिका १

पवषयगि क्षरेत्हरू  
(Thematic Areas),

अनिर क्षरेत्ीय िुद्राहरू  
(Cross Cutting Issues)

िरागदादशदाक पसद्धरानि  
(Values)

िद्धपिहरू
(Approach)

वदगो खानेपानी, सरसफाइ तथा 
स्वच्छता से्वा प्रबाि  

रल्वाय ुपरर्वतद्धन अनकूुलन र व्वपद ्रोवखम 
नयवूनकरण 

पारदवशद्धता 
पणूद्ध कभरेर

सरोकार्वालािरूको क्मता व्वकास लैङ्वगक समानता र सामावरक समा्वेशीकरण र्वाफदिेीता सिभावगता

समन्वय र पैर्वी कृव्, पो्ण र रीव्वकोपारद्धन गरर्वी सं्वेदनशीलता साझदेारी र सिकायद्ध

अनसुनधान, व्वकास तथा संसथागत 
ज्ान ्यबसथापन 

एकीकृत रलस्ोत वय्वसथापन
लैंवगक समानता र सामावरक 
समा्वेशीकरण

एकीकृत पद्वत

माधिको ताधिकामा उलिेधित धिषयहरू बारे  धिसततृत जानकाररीको िाधग 
रणनरीधतक योजना २०२२-२०२६ अधययन गनुनु होिा ।

सामदुावयक वय्वसथापन पणूद्ध सरसफाइ

वदगोपना उपयकु्ता  र प्रभा्वकारीता

गैर भदेभा्व पैर्वी

तटसथता

kfgL / ;/;kmfO{
lhj hGt' af]6la?af ;anfO{ rflxG5 kfgL
kfgL lagf ;Dea 5}g s;}sf] lhGbufgL
/+u, uGw :jfbxLg x'G5 ;kmf kfgL
b"lift x'g lbg' x'Gg xfdLn] hfgL hfgL

d'xfgb]lv d'v;Dd kfgL /fvf}+ :jR5 
Ps} 7fpFdf r's] klg ;a} x'G5 Wj:t 
:jR5 kfgL lkpg ug'{k5{ ;/;kmfO
;kmf u/] :j:y eOG5 x'G5 /f]usf] ljbfO{

:jR5 kfgL ;/;kmfOsf] nufcf}+ ufpFdf gf/f
;r]t /xf}{+ ;Eo agf}+ g]kfnL hg ;f/f
kfgL xfd|f] lhGbuL xf] u/f}+ o;sf] ;+/If0f 
;kmf /fVg a]nf a]nf ug'{k5{ lg/LIf0f

ufpF a:tL b'u{d e]udf 5f} / ltdL g]jf .
:jR5 kfgLaf6 jl~rt ;asf] u5f}{ ;]jf ..
@)$( ;fn >fj0f !% hGdlbg o;sf] .
;a} lhNnf k'Ug k5{ xfd|f] g]kfn b]zsf] ..

  

;[hgf kf6fdu/
jl/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf

g]jf

sljtf 

v'Nnf lb;f d'Qm ef] M ca xfdLnfO{ 9'Ss ef] 
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Vffg]kfgL cfof]hgfx¿  
rNbf] /fVg ul/Psf] kxn

s'df/k|;fb l;njfn
jl/i7 k|aGws– lkmN8 ck/];g, g]jf

ljifo k|j]z

xfd|f] b]zdf k|To]s jif{ ;of}+sf] ;+Vofdf vfg]kfgL cfof]hgfx¿ 
lgdf{0f x'g] u/]sf 5g\ . vfg]kfgL cfof]hgfx¿sf] lgdf{0fsf] 
tYofÍnfO{ dfq x]bf{ t k|To]s gful/sn] ;'/lIft vfg]kfgLsf] 
;'ljwf kfO;s]sf] cfefif x'G5 . t/ jf:tljstf o:tf] 
5}g . lsgeg] clwsf+z cfof]hgfx¿ l8hfOg cjlw cyf{t\ 
k|fljlws ¿kdf cfof]hgf olt jif{;Dd rNg ;S5 eg]/ 
ls6fg ul/Psf] cj:yf;Dd ;~rfng x'g g;sL cf+lzs jf 
k"0f{ ¿kd} lau|g] u/]sf] kfOPsf] 5 . 

g]kfndf ;~rflnt vfg]kfgL cfof]hgfx¿dWo] sl/a @* 
k|ltzt cfof]hgfx¿ dfq k"0f{¿kdf ;~rflnt b]lvPsf] 5 . 
o;sf] tfTko{ sl/a &@ k|ltzt cfof]hgfx¿ of t tTsfn 
dd{t ug'{kg]{, of t k'gM lgdf{0f ug'{kg]{ jf k'gM:yfkgf 
ug'{ kg]{ b]lvPsf] 5 . o;n] ubf{ Psflt/ 7"nf] nufgL 
v]/ uO/x]sf] 5 eg] csf{lt/ tYofÍdf vfg]kfgLsf] ;'ljwf 
kfPsf] elgPsf dflg;x¿ k'gM vfg]kfgLsf] hf]xf] ug{ 306f}+ 
vlr{g afWo eO/x]sf 5g\ . To;}n] vfg]kfgL cfof]hgfx¿ 
lsg lauF|b} hfG5g\ / o;nfO{ nfdf] ;do;Dd s;/L rNbf] 
/fVg ;lsG5 ;a} ;/f]sf/jfnfx¿sf] Wofg hfg h?/L 5 . 

vfg]kfgL cfof]hgfx¿ l8hfOg cjlw k"/f gx'Fb} lsg 
lalu|G5g\ t < o;sf] ljZn]if0f u/]/ x]bf{ d'Vo kfFr j6f 
sf/0fx¿ b]vf kb{5g\, ltgnfO{ o;k|sf/ juL{s/0f ug{ 
;lsG5 M != cfof]hgfsf] cfly{s lbuf]kgf gx'g', @= pkef]Qmf 

;ldltsf] ;+:yfut ljsf; gx'g', #= cfof]hgf jftfj/0fLo 
¿kn] cg's'n gx'g', $= cfof]hgfdf k|fljlws q'l6 x'g', / 
%= dfudf cfwfl/t cfof]hgf ;~rfngdf Wofg glbOg' .  

vfg]kfgL k|0ffnL rNbf] /fVg ul/Psf] kxn

g]kfn :jf:ysf] nflu kfgL -g]jf_ n] ljut #) jif{b]lv 
g]kfnsf] u|fdL0f If]qdf lg/Gt/ ¿kdf vfg]kfgL, ;/;kmfO 
tyf k|jw{gsf] sfd ub}{ cfPsf] 5 . o; qmddf g]jfn] 
g]kfnsf %! lhNnfx¿df sfof{Gjog ul/Psf b'O{ xhf/ 
kfFr ;o eGbf a9L cfof]hgfx¿ dfkm{t s/La @@ nfv 
dflg;x¿nfO{ ;'/lIft vfg]kfgL, ;/;kmfO / :jR5tf 
-vf;:j_ ;]jf k|bfg ul/;s]sf] 5 .

g]jfn] :yfkgf sfnb]lv g} cfof]hgfsf] lbuf]kgsf nflu 
Wofg lbPsf] 5 . ljleGg ljlwx¿ ckgfP/ cfof]hgfsf] 
cg'udg ug]{ / To;af6 k|fKt glthfsf cfwf/df 
;d:ofsf] ;+af]wg ug]{ g]jfsf] gLltn] ubf{ sl/j *^ 
k|ltzt cfof]hgfx¿ rNbf] cj:yfdf /x]sf] b]lvPsf] 
5 .1 -g]jfn] ckgfPsf cg'udg ljlwx¿af/] lj:t[t 
hfgsf/Lsf nflu o;} k':tssf] k[i7 #! df k|sflzt 
…vfg]kfgL kl/of]hgfsf] cg'udgdf clegjÚ zLif{ssf] 
n]v k9\g' x'g cg'/f]w 5 – ;Dkfbs_ . g]jfn] vfg]kfgL 
cfof]hgfnfO{ lbuf] agfpg] x]t'n] cfof]hgf of]hgf 
th'{dfb]lv sfof{Gjog r/0f;Dd FIETS  b[li6sf]0f 
(F- Financial sustainability -cfly{s lbuf]kgf_, I- 
Institutional Sustainability -;+:yfut lbuf]kgf_, E- 
Environmental Sustainability -jftfj/0fLo lbuf]kgf_, 
T- Technical Sustainability -k|fljlws lbuf]kgf_ / 
S- Social Sustainability ;fdflhs lbuf]kgf_) nfO{ 
cfTd;ft u/]/ sfd ul//x]sf]5  . of] cfn]vdf oxL 
FIETS Approach sf] af/]df g]jfn] xfl;n u/]sf] cg'ej 
k|:t't ul/Psf]5 .

!= ljQLo lbuf]kgf (F-Financial Sustainability):
ljQLo :yfloTj cyf{t ljQLo lbuf]kgf eGgfn] vfg]kfgL 
cfof]hgf ;~rfng ug{ cfjZos kg]{ gubsf] plrt 
Joj:yfkg ePsf] cj:yf xf] . cfof]hgfdf kfgL dxz'n 

@ g]jfsf] x]nf] cg'udgaf6 k|fKt tYof+s .

rNbf] ca:yfsf] g]jf2f/f lgld{t wf/f . kmf]6f]M wgjL/ ;fjt
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lgoldt / k"0f{ ¿kdf p7\g] u/]sf], p7]sf] /sdsf] kf/bzL{ 
9+un] n]vf k|0ffnL /flvPsf] ;fy} k|0ffnLsf] dd{t ;Def/sf 
nflu afXØ ;|f]tsf] lge{/tf x6]sf] cj:yfnfO{ hgfpF5  .

g]jfn] vfg]kfgL cfof]hgfsf] ug'{kg]{ dd{t;Def/ tyf 
dd{t sfo{stf{sf] dlxgfjf/L tna e'QmfgLsf nflu 
pkef]Qmf ;ldltnfO{ dd{tsf]if v8f ug{ pTk|]l/t ub}{ 
cfPsf] 5 . cfof]hgfsf] sfof{Gjog x'g' k"j{ g} k|To]s 

3/af6 ;fdflhs Gofosf cfwf/df ? gf} ;o b]lv ? Ps 
xhf/ kfFr ;o;Dd p7fO{ ;d'bfodf /x]sf] ;xsf/L jf 
glhssf] a}+Ídf vftf vf]nL hDdf ug]{ ul/G5 . wf/fdf 
kfgL v;]kl5 wf/fdf h8fg ePsf] dL6/ l/l8ª cg';f/ 
k|lt dlxgf pkef]Qmf ;ldltn] tf]s] cg';f/sf] dxz'n 
p7fpg] ul/Psf] 5 . d'7L bfg b]p;L e}nf], gofF 3/ 
h8fg z'Ns, k|lt dlxgf dfl;s z'Ns cflb h:tf sf]if 
;+sngsf pkfox¿ vf]Hg pkef]Qmf ;ldltnfO{ k|l/t 
ul/G5 . art sf]ifsf] cfwf /sd a}+s vftfd} /flvG5 / 
cfwf /sd ;d'bfodf C0f nufgL ul/G5 . cfof]hgfsf] 
cfsf/ cg';f/ a9Ldf b'O{ hgf;Dd dd{t sfo{stf{nfO{ 
pkef]Qmf ;ldltn] lgo'lQm lbO{ sfddf nufpg] ub{5  . 
dd{t sfo{stf{n] k|lt dlxgf tna kfpF5g\ . pkof]u eO{ 
v]/ uPsf] / a9L ePsf] kfgLnfO{ hDdf u/]/ s/];faf/L 
agfpg pTk|]l/t ul/G5 . w]/} pkef]Qmfx¿n] o;/L 
t/sf/L v]tL u/L cfk\mgf] cfjZostf k"/f u/]/ a9L 
ePsf] t/sf/L a]r]/ ;d]t kfgL dx;'n ltg{ ;Ifd 
ePsf 5g\ . pkef]Qmf ;ldltn] cfˆgf] dd{t sf]if hu]8f 
kf6{k'hf{ lsgL /fv]sf x'G5g\ . 

kfgL dxz'n gltg]{ cfgLafgLn] dd{t ;+ef/ sf]if dha't 
x'g ;Sb}g . of] s'/f pkef]Qmfx¿n] klg a'em]sf 5g\ . To;}n] 
pkef]Qmf ;ldltn] s8fOsf ;fy kfgL dxz'n p7fpg 
yfn]sf 5g\ . dgfl;a sf/0f g} geO{ dxz'n g} glbg] 
3/sf] wf/f sf6\g], dd{t ;+ef/ sf]ifsf] x/lx;fa k|i6 ¿kdf 

/fVg] / cfoJoonfO{ kf/bzL{ agfpg] h:tf ;'zf;gsf 
ljz]iftfx¿nfO{ k|To]s cfof]hgfdf nfu" u/fpg] s'/fnfO{ 
;a} pkef]Qmfx¿n] cjnDag ug{ ;s]df cfof]hgfdf ljQLo 
lbuf]kg ;'glZrt x'g]5 .  

@= ;+:yfut lbuf]kg (I-Institutional Sustainability)

;+yfut lbuf]kg eg]sf] vf]g]kfgL cfof]hgfsf] ;+rfng 
gLlt / lgodx¿ lqmofzLn /x]sf] pkef]Qmf dd{t 
sfo{stf{ / pkef]Qmf ;ldlt cf–cfˆgf] e"ldsfdf :ki6 
/x]sf] / ;lqmo¿kdf e'ldsf lgjf{x u/]sf] cj:yf eGg] 
a'lemG5 .

g]jfn] vfg]kfgL tyf ;/;kmfO pkef]Qmf ;ldltx¿nfO{ 
;DalGwt UfpFFkflnsf jf gu/kflnsfsf] hn;|f]t ;DaGw 
Joj:yf ug{ ag]sf] lgodfjnL adf]lhd btf{ ug{ k|l/t ug]{ 
ub{5 . o;sf ;fy} g]jfn] vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf 
;ldltsf] Ifdtf clej[l4sf nflu tLg lbg] tflndsf] Joj:yf 
u/]sf] 5 . o; tflnddf a}7s s;/L a:g], lg0f{o k'l:tsfdf 
a}7ssf] lg0f{o s;/L n]Vg], ;ldltsf] sfd st{Jo s] xf], 
dd{t sf]if lsg rflxG5 / s;/L p7fpg], dd{t sfo{stf{sf] 
sfd s] xf] eGg] h:tf b}lgs lqmofsnfk ;~rfng ;DaGwL 
;a} s'/fsf] hfgsf/L pknAw u/fOG5 . o;sf ;fy} 
;ldltnfO{ k|0ffnL;Fu ;DalGwt ;fdfGo k|fljlws hfgsf/L 
klg lbOG5 .

g]jfn] pkef]Qmf ;ldltsf] sfof{no ;~rfngsf 
nflu rflxg] ;a} :6]zg/L pknAw u/fpg'sf ;fy} 
pkef]Qmf ;ldltnfO{ vfg]kfgL ;/;kmfO{ :jR5tf 
Joj:yfkg sfo{ljlw th' {df u/L ;f]xL cg';f/ sfo{ 
ug{ k| ]l/t ub{5 . ;ldltsf] cfˆg} a} +s vftf x'G5 . 
cfof]hgfsf ;Dk"0f { ;+/rgfx¿sf] lgdf{0f k"/f ePkl5 
pkef]Qmf ;ldltnfO{ d'xfgb]lv wf/f;Dd e|d0f u/fO{ 
k'gM Ps lbg] k'gtf{huL tflnd lbOG5 . cfof]hgf 
;DkGg ePkl5 pkef]Qmf ;ldltnfO{ pkof]u u/]/ v]/ 
uPsf]÷a9L ePsf] kfgLsf] ;b'kof]u, dd{t sf]if C0f 
nufgL, kfgL ;'/Iff of]hgf h:tf lqmofsnfk x¿df 
;+nUg u/fOG5 . pkef]Qmf ;ldltn] cfkm\gf ] cfof]hgf 
;DkGg ePsf] lbgnfO{ cfof]hgfsf] hGdlbg 3f]if0ff 
ug{ ] ;Nnfx lbOG5 . k|To]s aif{ cfof]hgfsf] hGd 
lbj; dgfO{ ;f] lbgdf cfd e]nf u/fP/ aif { el/sf] 
vr{sf] cfo Joo k|:t't ug{ / pkef]Qmf ;ldltsf] 
k'g{u7g jf ;f] ;ldltnfO{ k'gM Ps aif{sf] sfo{ef/ 
cg'df]bg ug] { cEof;sf] yfngL ePsf] 5 .

o:tf x]bf{ ;fdfGo nfUg] o:tf lqmofsnfkx¿nfO{ cfTd;ft 
ugf{n] cfof]hgfsf] +;+:yfut lbuf]kgdf pNn]vgLo k|efj 
kg]{ ;'lglZrt 5 . 

vfg]kfgL pkef]Qmfx¿ lgoldt dd{t ;Def/ sf]if p7fpb} . kmf]6f]M 

s'df/k|;fb l;njfn
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#=jftfj/0fLo lbuf]kg (E-Environment 
Sustainability):
;|f]tx¿sf] PsLs[t / lbuf] Joj:yfkgsf ;fy} kfgLsf] 
;d'lrt k|of]u u/L dflg;x¿sf] hLljsf]kfh{g ;xh 
agfpg d2t k'u]sf] cj:yf g} jftfj/0fLo lbuf]kg ePsf] 
cj:yf xf] . jt{dfg cj:yfdf plrt of]hgf / k|fljlws 
bIftf au]/ oqtq vlgPsf u|fdL0f ;8sn] w]/} vfg]kfgL 
cfof]hgfx¿sf] d'xfg tyf kfOknfOg, wf/f, 6\ofÍL h:tf 
;+/rgfx¿df Iflt k'u]sf] e]l6Psf] 5 . d'xfgx¿ c:jfefljs 

¿kn] ;'Sb} uPsf 5g\ . o;sf ;fy} ;d'bfodf cfOk'u]sf] 
kfgL v]/ uPkl5 plrt Joj:yfkg gul/gfn] jftfj/0fgLo 
;d:ofx¿ lglDtPsf] b]lvPsf] 5 . 

dflg;sf] nfk/jfxLn] eO/x]sf] o:tf] cj:yf cfk\mgf 
cfof]hgfx¿df x'g glbg g]jfn] d'xfg lgdf{0f ubf{ klx/f] 
tyf af9Lsf] hf]lvdaf6 x'g ;Sg] Ifltsf] Go"gLs/0fdf Wofg 
lbPsf] 5  . d'xfgsf] ;'/Iffsf nflu tf/hfnL pknAw u/fP/ 
/fd|/L en tsf{pg] k|fljlws ;Nnfx lbOG5 . kfOknfOg 
vGbf ?v la?jfnfO{ hf]ufP/ vGg ;Nnfx lbg], kf]lnlyg 
kfOknfO{ hldgsf] ;txeGbf Ps dL6/ d'lg uf8\g] / 
s'g} klg ;+/rgf tof/ ubf{ jftfj/0fLo Iflt x'g glbg 
clwstd k|oTg ug]{ sfo{ ul/G5 . wf/f, 6\ofÍL tyf cGo 
;+/rgf agfpg' k"j{ klx/f] hfg], eljiodf af6f] vGg] gvGg] 
tyf cGo sf/0fn] ;+/rgf eTsfpg' kg]{ h:tf hf]lvdx¿sf] 
k"j{ cg'dfg u/]/ dfq ;+/rgf agfpg] ul/G5 . d'xfg jl/
k/L ePsf] la?jf hf]ufpg] tyf gofF la?jf /f]Kg nufpg] 
sfo{nfO{ k|]l/t ul/G5 . 

jftfj/0fLo lbuf]kgf a9fpg] csf]{ k|efjsf/L pkfo xf], v]/ 
uPsf]] kfgLsf] ;b'kof]u . dfly g} pNn]v ul/P em}+ g]jfn] 
pkef]Qmfx¿nfO{ v]/ uPsf]] kfgL pkof]u u/L s/];faf/L 
agfpg tflnd tyf hfgsf/L k|bfg ub{5 . o;n] Psflt/ 
jftfj/0fLo ;+/If0fdf of]ubfg k'u]sf] 5 eg] csf{lt/ 
pkef]Qmfx¿sf] hLjg:t/df yf]/} eP klg ;sf/fTds k|efj 
kf/]sf] 5 .  

3/3/df ;fa'g kfgLn] xft w'g], efF8f df‰g] tyf efF8f 
;'sfpg] 7fpFsf] lgdf{0f ug{ k|]l/t ul/Psf] 5, h;af6 

;d'bfox¿ ;kmf / :jR5 ;d'bfodf ¿kfGtl/t ePsf 5g\ . 
o;af6 k"0f{ ;/;kmfO cleofgnfO{ klg 6]jf k'u]sf] 5 . 
o;}u/L k|To]s cfof]hgfdf kfgL ;'/Iff 6f]nL u7g u/L 
vfg]kfgL ;'/Iff of]hgf nfu" ul/Psf] 5 .

$= k|fljlws lbuf]kgf (T-Technical Sustainability) 
k|fljlws lbuf]kgf eGgfn] lgdf{0fwLg ;+/rgfx¿n] plrt 
9Ën] sfd ul//x]sf] tyf :yfgLo dflg;x¿ vfg]kfgL 
cfof]hgfsf] dd{t ;Def/ ug{ ;Ifd ePsf] cj:yfnfO{ 
hgfpF5 . hu]8f kf6{k'hf{ :yfgLo ahf/df pknAw ePsf], 
cfof]hgf ;+rfng ug{ rflxg] cfjZos k|fljlws 1fg 
;d'bfonfO{ x:tfGt/0f ul/Psf] cj:yf klg k|fljlws 
lbuf]kgfsf ;"rsx¿ x'g\ .  

cfof]hgf lbuf] x'gsf] nflu k|fljlws kIf alnof] x'g 
cToGt h?/L 5 . cfof]hgf ;e]{If0fsf]] ;xLkg (Accuracy), 

l8hfOgsf] :t/Lotf tyf lgdf{0f sfo{sf] u'0f:t/n] 
cfof]hgfx¿sf] ;kmntfnfO{ dfkg ub{5 . 

sltko pkef]Qmf ;ldltx¿ ;fdfGo vfg]kfgL 6]SgLl;ogsf] 
e/df lgdf{0f sfo{ ug]{ ub{5g\ . t/ bIf k|fljlwssf] /]vb]v 
ePg eg] cfof]hgdf w]/} k|fljlws q'l6x¿ x'g ;S5g\ / 
cfof]hgf hlGdFb} ckfËtfsf] lzsf/ x'g k'U5 . o;af6 7"nf] 
d]xgt / nufgL 8'Jg ;S5 . t;y{ pkef]Qmf ;ldltnfO{ 
cfof]hgf lgdf{0f k"j{ g} cfjZos k|fljlws 1fg lbg' kb{5 . 
cfof]hgfdf k|of]u x'g] lgdf{0f ;fdu|Lx¿sf] gfd / ltgsf] 
u'0f:t/, l;d]G6 / afn'jfsf] ld>0fsf] dfqf, So"l/ªsf] tl/sf 
/ ;fdu|Lx¿sf] x]/rfx / e08f/0f h:tf k|fljlws 1fg lbg 
;lsof] eg] g} cfof]hgfsf] cfo' a9]/ hfg] lglZrt 5 . 

g]jfn] k|To]s cfof]hgf bIf k|fljlwssf] k|ToIf lgu/fgLdf 
dfq lgdf{0f ub{5 . pkef]Qmfx¿dWo] ;d'bfodf g} a:g], 
ljb]z ghfg] ;d"xdWo]af6 cfof]hgfsf] cfsf/ cg';f/ 
a9Ldf tLg hgf dd{t sfo{stf{ 5gf]6 u/L tflnd k|bfg 

d'xfg ;+/If0f tyf lgdf{0f sfo{ . kmf]6f]M ;'/]G› rGb

wf/f dd{t ub}{ dd{t sfo{stf{ . kmf]6f]M s'df/k|;fb l;njfn
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ub{5 . tflnd k|fKt dd{t sfo{stf{n] cfof]hgfsf] kfOk 
hf]8\g], u'0ff sf6\g] nufotsf cfof]hgfsf] ;a} knlDa+ª 
sfd ub{5g\ / o;afkt Hofn klg kfpF5g\ . oL tflnd 
k|fKt dd{t sfo{stf{x¿ dWo]af6 g} /fd|f] sfd ug]{ a9Ldf 
b'O{ hgfnfO{ ;ldltn] cfof]hgf ;DkGg kZrft dd{t 
sfo{stf{sf] kbdf lgo'lQm ub{5 / sfddf v6fpF5 . 

g]jfn] dd{t sfo{stf{nfO{ Ps yfg cf}hf/x¿ pknAw 
u/fPsf] x'G5 . pkef]Qmf ;ldltn] hu]8f kf6{k'hf{ lsg]/ 
pkef]Qmf ;ldltsf] sfof{nodf /fVg' kb{5 . g]jfn] :yfgLo 
ahf/df vfg]kfgL cfof]hgfdf k|of]u x'g] u]6eNa, Unf]a 
eNa, wf/fsf] 6'6L, wf/fsf] jf;/ pknAwtfsf nflu k}/jL 
ub{5 . 

%= ;fdflhs lbuf]kg ( S-Social Sustainability) 

vfg]kfgL cfof]hgfn] ;d'bfosf ;Dk"0f{ ju{ / tKsfsf 
jfl;Gbfx¿sf] dfu k"/f u/]sf] x'g' kb{5 . cfof]hgfaf6 
pknAw x'g] ;]jf ;'ljwf ;dfj]zL rl/qsf] ePg 
;fdflhs Gofodf vnn k'U5 / To;n] ;dfhnfO{ 
g} ljeQm ub{5 . To;}n] cfof]hgf ;d'bfosf] dfudf 
cfwfl/t gePsf] ;fy} ;d'bfosf] ;xeflutf ePsf] 
5}g eg] ToxfF pkef]Qmfx¿sf] rf;f] / ckgTj x'Fb}g, 
kmn:j¿k cfof]hgf lbuf] x'g ;Sb}g . To;}n] cfof]hgfsf] 
of]hgf th'{df b]lv g} ;d'bfonfO{ ;df;j]zL tl/sfn] 
;+nUg ug'{kb{5 . :yfgLo ;|f]t ;fwg tyf 1fgnfO{ 
cfTd;ft u/L cfof]hgfsf] l8hfOg ug'{k5 . ;d'bfosf] 
ljrf/, efjgf / dfunfO{ j]jf:tf ug'{x'b}g . cfof]hgfsf 
lqmofsnfkx¿ Kff/bzL{ x'g h?/L 5 . 

;fdflhs lbuf]kgsf oL ljz]iftfx¿nfO{ g]jfn] cIf/zM 
kfngf ub}{ cfPsf] 5 . g]jfn] ;d'bfosf] dfudf cfwfl/t 
cfof]hgfx¿ sfof{Gjog ub{5 . cfof]hgfnfO{ ;dfj]zL 
agfpg ;e]{If0fsf] ;dodf g} dlxnf k'?if a/fa/ x'g]u/L 

/ d'Vo rf/ kbdf klg clgjfo{ ¿kdf b'O{ hgf dlxnf / 
b'O{ hgf k'?if /xg' kg]{ zt{df pkef]Qmfsf] cfDfe]nfaf6 
( b]lv !! hgfsf] vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ pkef]Qmf 
;ldltsf] u7g ul/G5 . cfof]hgf ;e]{If0f / ;Demf}tfsf] 
;dodf cfDfe]nf af]nfO{ ;fj{hlgs ;'g'jfO{ ul/G5 . 
cfof]hgfsf] s'n nfut, ug'{kg]{ sfd, wf/f 6\ofÍL /fVg] 
7fpF cflb ;d]l6Psf] hfgsf/L af]8{ tyf ;d'bfosf] 
;fdflhs gS;f tof/ kf/L ;a}n] b]Vg] 7fpFdf /flvG5 .  
k|To]s dlxgfsf] cGTodf x'g] ;ldltsf] a}7sdf CBME 
(Community Based Monitoring and Evaluation)  6'n 
k|of]u u/L ah]6 cg';f/sf] vr{sf] cj:yf s:tf] 5, 
dfl;s sfo{of]hgf cg';f/sf] sfo{k|ult eof] ePg, 
;du| sfdk|lt hgu'gf;f]x¿ s] s:tf 5g\ eGg] s'/f 
a'e]m/ sfo{ ;Gt'li6sf] :jMd"NofÍg ul/G5 . 

sltko ;+:yfx¿n] cfof]hgfx¿ lgdf{0f ubf{ c3f]lift 7]s]bf/ 
k|of]u u/]/ ul/Psf] kfOG5 . o:tf 7]s]bf/sf] p2]Zo gfkmf 
sdfpg' dfq ePsfn] p;n] u'0f:t/nfO{ Wofg lbFb}g . t/ 
g]jfn] cfof]hgfsf] lgdf{0f sfo{ hg;xeflutfaf6 k"/f ug]{ 
ub{5 . o;df 7]s]bf/nfO{ k|j]z lbOb}g . cfof]hgf ;DkGg 
ePkl5 ;fj{hlgs k/LIf0f ul/G5 / ;d'bfosf] /f]xa/df 
cfof]hgf ;DkGg ;xdlt kqdf pkef]Qmf ;ldlt, g]jf / 
:yfgLo ;/sf/sf k|ltlglwx¿n] x:tfIf/ ub{5g\ . vfg]kfgL 
cfof]hgf ;DkGg kZrft b'O{ jif{;Dd g]jfn] ljleGg ljlw 
k|of]u u/L kl/of]hgsf] cg'udg ;fy} ;d'bfonfO[ ljleGg 
;xof]u, ;Nnfx tyf ;'emfj lbg] ub{5 . 

pk;+xf/

d'xfgb]lv kfOk la5\\ofO{ wf/fdf kfgL v;fn]/ dfq vfg]kfgL 
cfof]hgf k"/f x'g ;Sb}g eGg] tYo k|dfl0ft eO;s]sf] 
5 . To;}n] g]jfn] vfg]kfgL cfof]hgfx¿sf] lbuf]kg / 
;'zf;g;Fu hf]l8Psf plNnlvt kfFr j6} cfofdx¿df 
hf]8 lbP/ sfd ul//x]sf] 5 . o;s} kl/0ffd:j¿k g]jfn] 
ckgfpFb} cfPsf] x]Nnf] cg'udg ljlwaf6 k|fKt hfgsf/L 
cg';f/ sl/a *^ k|ltzt cfof]hgfx¿ k"0f{ ¿kdf rNbf] 
b]lvPsf 5g\ . g]jfn] FIETS APPROACH  nfO{ cfTd;ft 
u/L cfof]hgf sfof{Gojg u/]df tyf cfof]hgf lbuf] x'g] 
/x]5 eGg] cg'ejl;4 1fg xfl;n u/]sf] 5 . To;}n] s'g} 
klg cfof]hgfsf] lbuf]kg g} lbuf] ljsf;sf] d]?b08 xf] 
eGg] s'/fnfO{ Wofgdf /fv]/ cfof]hgf th'{df / sfof{Gjog 
ug{ cfjZos 5 . g]jfsf vfg]kfgL cfof]hgfx¿nfO{ lbuf] 
agfpg ckgfOPsf oL pkfox¿ ljsf; lgdf{0fsf cGo 
sfo{df klg cg's/0fLo x'g ;S5g\ . 

;fdflhs gS;f ;lxtsf] hfgsf/L af]8{ . kmf]6f]M s'df/k|;fb l;njfn

emf8fkvfnf x}+hf dxfdf/L M 5}g ca o;sf] 8/ /lQel/ 
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एक दशक अवि वनमाद्धण भएको सखुनेत वरललाको पनचपरुी नगरपावलका 
्व्डा नं. ३ (ततकालीन सालकोट गाव्वस) वसथत पलैटै खानेपानी तथा 
सरसफाइ आयोरना मो्डलका विसाबले अनय आयोरनाभनदा केिी 
वभनन वथयो । यिाँका बावसनदािरूले ने्वा समक्  वनरी धारा सवितको  
खानेपानी आयोरनाको माग गरेका वथए । तयवतखरेसमम ने्वाले 
परीक्णका रूपमा प्वद्धत वरललाको व्डम्ुवा र बागलङु वरललाको 
भीमवगठे खानेपानी आयोरनामा मात् वनरी धारा र्डान गरेको वथयो । 
तर ने्वाले सदुरू तथा मधय पवचिम क्ेत्मा वनरी धारायकु् आयोरना 
गरेको यो पविलो आयोरना नै वथयो | तयस बेलासमम िोव्त रूपमा 
वनरी धारा वनमाद्धण गनने नीवत वथएन । `

वनरी धारा राखने उपभोक्ािरूको प्रबल चािनाका बीच पलैटे 
आयोरनाको व्वसततृ सभनेक्ण कायद्ध अवि बढ्यो । सबै उपभोक्ािरू 
वनरी धारा राखने पक्मा वथएनन ्। अत: लामो ्छलफलपव्छ वनरी र 
सा्वद्धरवनक द्ुवै मो्डलमा आयोरना वनमाद्धण गररने व्व्यमा सिमवत 
रट्ुयो ।

वफनलयाण्ड सरकार र नेपाल सरकारको सिलगानीमा कणाद्धली प्रदशेमा 
शरुु िुन लागेको SUSWA (Sustainable WASH for All) को 
प्रयोरनका लावग ने्वाले व्वगतमा समपनन गरेका आयोरनािरूको 
िालै अनगुमन गनने रिममा पलैटे खानेपानी तथा सरसफाइ आयोरना 
पणूद्ध रूपमा चलदो अ्वसथाम ैरिकेो थािा पाउँदा मन वनकै िव्द्धत भयो । 
अवधकांश आयोरनािरू व्डराइन अ्ववध प्ूवद्ध नै रुगण अ्वसथामा पगुने 
प्र्ववृत्त दवेखएको ्वतद्धमान अ्वसथामा यो आयोरना एक दशकपव्छ पवन 
चलदो अ्वसथामा रिन ु्वासत्वम ैसकारातमक पक् वथयो । अनगुमनका 
रिममा उक् खानेपानी आयोरनाको सवमवतका पदावधकारीिरू 
ए्वम ् प्रणालीको रेखदखेको लावग वनयकु् गररएका ममद्धत समभार 
कायद्धकताद्धिरूसँग ्छलफल गनने अ्वसर प्राप्त भयो । उक् अनौपचाररक 
्छलफलका सिभागीिरूले आफनो खानेपानी आयोरनालाई कसरी एक 
दशकसमम रसताको चलदो मात् नराखी यसको सतरोननवत गददै आवथद्धक 
रूपले समते समपनन बनाउन सवकयो भनने अनभु्व प्रसततु गरेका वथए । 
ग्रामीण क्ेत्मा वनमाद्धण िुने समपणूद्ध खानेपानी आयोरनािरूका लावग 
अनकुरणीय र पे्ररणादायी िुने भएकाले उनीिरूको अनभु्वलाई यिा 
्छोटकरी रूपमा प्रसततु गररएको ्छ । 

तीव्र रनसंखया ्ववृर् र अनयत्बाट बसाई सराई गरेर आउने मावनसिरूका 
कारण पलैटे गाउँ एक दशक अवि नै बरार क्ेत्मा पररणत िुन थालेको 
वथयो ।  तयसैले यस ठाउँमा वनरी धारा सवितको आयोरना वनमाद्धणको 
माग भएको वथयो । मावथ नै उललेख गररए झैं समदुायका सबै ्वावसनदा 
यो पक्मा नभएकाले द्ुवै थरीको चािना परूा गनद्ध उक् आयोरनामा १२४ 

िरमा वनरी धारा र ३७ ्वटा सारद्धवनक धारा वनमाद्धण गररएको वथयो |  

अिनतव र ितिरिराको करारर : िरागिरा आिराररि आयोरनरा
तयवतखरे वनरी धारा वनमाद्धण गनने िरिरूले आयोरना वनमाद्धणमा प्रवत 
िर सात िरार रूपैयाँ,  प्रारवमभक ममद्धत को् बापत एक िरार रूपैयाँ, 
आयोरनामा रनश्मदानका साथै शाखा पाईपलाइन दवेख आ्वशयक 

पाईप लगायत धारा वनमाद्धणको समपणूद्ध खचद्ध  वयिोरेका वथए । मागमा 
आधाररत आयोरना भएकाले यसमा उपभोक्ािरूको काम गनने 
ततपरता, अपनत्व र आवथद्धक तथा श्म योगदान जयाद ै उतकृष्ट रह्यो । 
उनीिरूले तोवकएको वमवतवभत् सिरै वनमाद्धण कायद्ध समपनन गरेका वथए । 
यस आयोरनाको वदगोपनको एउटा कारण नै यो मागमा आधाररत िुन ु
पवन िो । 

मावनस स्वभा्वैले परर्वतद्धन चािने प्राणी िो । ्वतद्धमानमा सनतषु्ट निुन ुर 
री्वन सिर बनाउन नयाँ नयाँ खोर गनुद्ध मावनसको स्वभा्व िो । यसैले 
त कुनै समयमा गफुामा बसने मावनसका सनतवत आर चरम व्वकासको 
अ्वसथामा पगुेका ्छन ्। सा्वद्धरवनक र वनरी धाराको प्रसङ्गलाई पवन 
यससँग रो्ेडर िनेद्ध सवकन्छ । कुनै वदन गाउँका बीचमा एउटा  सामदुावयक 
धारा  वनमाद्धण िुदँा मावनसको ि्द्धको सीमा रिदँनै्थयो । तर पानीको 
बढ्दो आ्वशयकता र सिरताका लावग आर वनरी धारा उनीिरूको 
रोराइ िुन थालयो । सामदुावयक धारामा पानी भदाद्ध आइपनने वकचलो,  
सामदुावयक धाराको टुटी फेनने ए्वम ्ममद्धत कायद्धको लावग आइपनने व्वव्वध 
समसयािरू र एक दइु िरका कारणले बाँकी िरलाई धारामा पानी भनद्ध 
आउने बाधाको कारणले पलैटे ्वावसनदािरूमा पवन वनरी धारा प्रवत 
आक्द्धण बढ्द ैगयो । 

एक घर : एक िराररापिर बढ्दो आकषदार
यसपव्छ नेपाल सरकारको आह्ानमा "एक िर - एक धारा" को 
अ्वधारणा अनसुार काम िुन थालेपव्छ मात् समदुायमा वयापक रूपमा 

;d'bfonfO{ ;d[l4tkm{ 8f]xf]¥ofp“b} kn}6] 
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO cfof]hgf

c?0f s'df/ >]i7  
jf; k|aGws, g]jf
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वनरी धारािरू वनमाद्धण िुन थाले । उवतखरे सा्वद्धरवनक धाराको माग गनने 
उपभोक्ािरू पवन ्छरव्छमकेमा वनरी धाराले थवपवदएको सिरता दखेरे 
वनरी धारा राखनै इच्ुछक दवेखन थाले । उपभोक्ािरूको यसतो चािना 
बमोवरम उपभोक्ा सवमवतले समपणूद्ध आयोरना क्ेत्का िरिरूमा वनरी 
धाराको सवु्वधा उपलवध गराउन पिल गर ्यो । थप केिी टोलका लावग 

संिीय खानेपानी कायाद्धलयको ६० लाख रूपैयाँ आवथद्धक सियोगमा 
१२० िन मीटर (१ लाख २० िरार लीटर) पानी रममा गनने ट्याङ्की 
वनमाद्धण ए्वं शाखा पाईपलाइन  थप गरी सबै िरमा वनरी धारा वनमाद्धणको 
अवि बढ्यो । यसरी आयोरनाको सतरोननवत कायद्ध गदाद्ध शरुुका १२४ 
सवित िालसमम २९४ िरमा वनरी धारा र्डान गनद्ध सवमवत सफल 
भयो | यसरी पलैटे ्वावसनदािरूले नयाँ आयोरनाको माग नगरी परुानै 
प्रणालीको क्मता बढाउन संिीय खानेपानी कायाद्धलयसँग गरेको 
सिकायद्धले उतकृष्ट नवतरा प्राप्त भएको ्छ । 

खानेपानी आयोरनाको सतरोननवत गनद्ध उपभोक्ा सवमवत सद्ैव ततपर 
रह्यो । सवमवतले आयोरनाको वनयवमत ममद्धत र ममद्धत कायद्धको लावग 
बनाइएको वनयमको पणूद्ध पररपालनामा रो्ड वदएको, आयोरना 
कायाद्धन्वयनका रिममा तावलम पाएका दईु रना ममद्धत समभार 

कायद्धकताद्धको वनयवुक्, उनीिरूलाई वनयवमत मावसक प्रवत वयवक् दश 
िरार रूपैयाँ पाररश्वमक भकु्ानी, उपभोक्ाबाट वनयवमत रूपमा पानीको 
उपयोग बमोवरमको मिशलु वतनने वय्वसथाले यो आयोरना सद्ैव चलदो 

पडललीप्सराद नयुररे (िलैटरे खरानरेिरानी ि्रा सरसफराइ आयोरनरा 
सपचव एवं वहृि खरानरेिरानी आयोरनराकरा अधयक्ष: 

"खानेपानी स्वास्थय तथा सरसफाइको क्ेत्मा ने्वाले 
सालकोटबासीलाई ठूलो गनु लगाएको ्छ । ने्वाको आगमनले 
िामीले खानेपानीका साथै सरसफाइको सवु्वधा पायौं, रसले गदाद्ध 
खलुा वदसामकु् कायद्धरिममा पवन ठूलो सियोग पगुयो । आयोरना 
समपनन भएपव्छ ने्वा यिाँ नरि े पवन आयोरनाको वदगोपनका 
लावग ने्वाले वसकाएका कुरािरूको अ्वलमबनले गदाद्ध आर 
िाम्ो आयोरना अझ पररमारद्धन िुने अ्वसथामा पगुेको ्छ । अनय 
कवतपय ठाउँमा आयोरना बवनएको ्व्द्धवदनवभत्ै समसयाग्रसत 
भएको दवेखन्छ, तर िामी यो आयोरनालाई ्व्यौं ्व्द्ध वटकाएर 
यसको सतरनोवनत गददै रान प्रवतबर् ्छौं । 

अ्वसथामा नै रह्यो । यसैगरी सा्वद्धरवनक धारा प्रयोगकताद्धिरूले समते 
वनयवमत मिशलु भकु्ानी गनने आ्वशयक पररपाटी भएको िुनाले ममद्धत 
समभार को्मा रकम रममा भइह्यो । 

तर िाल वनरी धाराको प्रयोगमा आएको वयापकताले उवतखरे वनवमद्धत 
३७ मधये १५ ्वटा सामदुावयक धारा उपभोक्ािरूले वनरी धारामा पानी 
खादा ती धारािरू प्रयोगव्विीन बनन पगुेका ्छन ्। िाल संचालनमा 
रिकेा बाँकी २२ ्वटा सामदुावयक धारािरू पवन वनरी धाराको र्डान 
पव्छ प्रयोगव्विीन अ्वसथामा पगुने्छन ्। तर कुनै उपभोक्ाको िर नवरकै 
सामदुावयक धारािरू भएमा तयसता धारालाई वनरी धारामा परर्वतद्धन 
गरी सामदुावयक धाराको अवसतत्व रोगाउन सवमवतका पदावधकारीिरू 
प्रवतबर् ्छन ् ।

्पिदँो सपुविरा र बढ्दो कोष 
सामुदावयक धाराका समपूणद्ध उपभोक्ािरूले समेत वनरी धाराको 
सुव्वधा पाएपव्छ यिाँका ६५ प्रवतशत उपभोक्ािरू से्वा प्रावप्तका 
दृवष्टले समान बनेका ्छन् । पानीको उपल्धताले उनीिरूको री्वन 
सिर र सुखी त बनेको ्छ नै, सबै उपभोक्ािरूको इमानदार योगदान 
र उपभोक्ा सवमवतको सफल वय्वसथापनले गदाद्ध यो खानेपानी 
आयोरना पूणद्ध रूपमा नाफामा चलेको आयोरना सावबत भएको 
्छ । प्रारवमभक को्  १ लाख ६१ िरार रूपैयाँ  भएको सवमवतको 
खातामा िाल करर्व ३७ लाख रूपैयाँ पुगेको ्छ,  रुन रकम ने्वाले 
आयोरना वनमाद्धण गरेको आवथद्धक सियोग भनदा थोरैले मात् कम  
िो । यसको अथद्ध यो आयोरनाले आफनो वनमाद्धण खचद्ध नै 
उठाइसकेको ्छ । खासगरी उपभोक्ाबाट वनयवमत रूपमा पानीको 
उपयोग बमोवरमको मिशुल वतनने वय्वसथाका लावग प्रवतपावदत 
वनयमले मिशुल माफद्ध त ममद्धत संभार को्को रकम धेरै नै रममा गनद्ध 
सवमवत सफल भएको िो । िाल खानेपानीको सतरोननवत कायद्ध गदाद्ध 
िाल वनरी धारा र्डान गनने सावबकका उपभोक्ािरूसँग आठ िरार 
रूपैयाँ र बसाई सरी आएका नयाँ उपभोक्ािरूसँग १३ िरार ५०० 
रूपैयाँ (आठ िरार रूपैयाँ र श्मदान बराबरको पाँच िरार पाँच 
सय रूपैयाँ) वलने सवमवतको वनणद्धयले पवन उललेखनीय रूपमा ममद्धत 
समभार को् ्ववृर् भएको देवखन्छ ।

रगि पब.सी. वराडदा अधयक्ष वडरा न २, िंचिुरी नगरिरापलकरा

िाम्ो क्ेत्मा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोरना वनमाद्धण िुन ुभनेको 
यिाँ व्वकासको थालनी िुन ु समान वथयो । िाम्ो अनरुोधलाई 
स्वीकार गरेर ने्वाले तयवतखरैे वनरी धारा रो््डन सिमवत रनाएकाले 
आर िामीलाई थप समदुायमा वनरी धारा रो््डन सवरलो भएको 
्छ । आगामी वदनमा पवन िाम्ो बढ्दो पानीको माग परूा गनद्ध ने्वाको 
सियोग आ्वशयक प्छद्ध । ने्वाले वसकाएको ज्ानले गदाद्ध नै आर 
िामी परुानो आयोरनालाई चलदो राखद ैथप आ्वशयकता परूा गनद्ध 
नयाँ आयोरना माग गनने अ्वसथामा पगुेका ्छौं ।
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वहृि आयोरनरािफदा  रूिरापनिरि हुनरे क्रििरा िलैटरे खरानरेिरानी 
आयोरनरा
व्वगतमा वनमाद्धण भएको आयोरनामा प्रयोग भएको शाखा पाईपको 
साइरले िाल थवपएका सबै िरधरुीको धारासमम एकैसाथ पानीको 
्विाब नसकने भएको साथै कवतपय ठाउँमा पाइपिरू स्डक व्वसतार गदाद्ध 
स्डक वकनारबाट दईु-तीन वमटरसमम गविराईमा परुरन गएकाले वबसतारै 
आ्वशयकता अनसुार नयाँ पाइपलाइन व्वसतार गनुद्धपनने भएको ्छ । बाँकी 
सामदुावयक धारा प्रयोग गनने १९० िरिरूलाई वनरी धारा उपलवध गराउने 
उद्शेयले बिृत खानेपानी आयोरनाका लावग सवमवत अग्रसर भएको ्छ ।  
शरुुमा आफनो आयोरना क्ेत्लाई मात् वनरी धाराको लावग आयोरना 
माग गनने व्वचारले समबवनधत सियोगी वनकायलाई समन्वय गदाद्ध बिृत 
खानेपानीका लावग रनसंखया नपगुने रानकारी पाएपव्छ  पलैटे खानेपानी 
तथा सरसफाइ आयोरनाको सवरियतामा वनरी धारा र्डानका लावग 
बिृत खानेपानी आयोरना कायाद्धन्वयन लावग पिल भइरिकेो ्छ । बिृत 
आयोरनाको लावग सरकारी वनकायिरूसँग समन्वय यसता आयोरनाका 
लावग दश िरार ्वा सो भनदा बढी रनसंखया आ्वशयक िुने भएकाले 
ने्वाको आवथद्धक तथा प्राव्ववधक सियोगमा व्वगतमा सावबक सालकोट 
गाव्वस (िाल पनचपरुी नगरपावलका)  मा वनमाद्धण समपनन भएका १२ 
्वटा आयोरनाका  उपभोक्ा सवमवतिरूिरूसँग परामशद्ध गदाद्ध उनीिरू 
समते यस योरनामा संलगन िुन इच्ुछक भएकाले ्विृत खानेपानी 
आयोरनाका लावग वन्वेदन वदइयो । िाल योरना स्वीकृत भइसकेको 
रानकारी प्राप्त भएको ्छ । उक्  प्रसताव्वत आयोरनाको लावग ने्वाले 
वनमाद्धण गरेका मलू इनटेकिरू प्रयोग गररने र अनय संरचना, पाइपलाइन 
आ्वशयकता अनसुार वनमाद्धण तथा परर्वतद्धन गररने भएको ्छ ।

अवधकांश खानेपानी आयोरनािरू व्डराइन अ्ववध नपगुद ैरुगण िुने ्वा 
पणूद्ध रूपमा वबवग्रने दर बवढरिकेो ्वतद्धमान अ्वसथामा पलैटे खानेपानी 
आयोरनाले उपभोक्ािरूको चािना िुने िो भने आयोरना चलदो िुने 
मात् नभई तयसको सतरोननवत िुन संभ्व रि्ेछ र खानेपानी आयोरना नै 
समदुायको समवृर्को कारक बनने रि्ेछ भनने कुरा प्रमावणत गररवदएको 
्छ । यसरी खानेपानी आयोरनाले समदुायलाई स्वसथ र समवृर्तफद्ध  
अवि बढाउँ्छ भनने कुराको ज्वलनत उदािरण बनेको ्छ पलैटे खानेपानी 
आयोरना । 

kfgL g} xf] hLjgsf] d"n cfwf/
;j{k|yd ;a}nfO gd:sf/
kfgL kFw]/f] kfgL kFw]/f]
kfgL lagf lhGbuL x'G5 cw'/f]

b"lift kfgL ;/;kmfOsf] sdLn] 
nfU5 /f]u kmf]xf]/L afgLn]
kfgL kFw]/f] kfgL kFw]/f]
kfgL lagf lhGbuL x'G5 cw'/f]

rfª h'7\ofg agfO{ k|of]u ug'{ x}
;/;kmfOdf cufl8 a9\g' x}
kfgL kFw]/f] kfgL kFw]/f]
kfgL lagf lhGbuL x'G5 cw'/f]

;kmf /xL /f]u nfUg glbcf}+ x}
kmf]xf]/ kfgL s;}n] glkcf}+ x}
kfgL kFw]/f] kfgL kFw]/f]
kfgL lagf lhGbuL x'G5 cw'/f]

;kmf kfgL ufpF3/df NofÚsf 5g\
9'Ss eO{ ;a}n] vfÚsf 5g
kfgL kFw]/f] kfgL kFw]/f]
kfgL lagf lhGbuL x'G5 cw'/f]
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kfgL kFw]/f] kfgL kFw]/f]
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ca xfd|f] uGtAo xf] k"0f{ ;/;kmfO :jf:Yo g} 7"nf] M wg xf]
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पवषय प्वरेश
नेपालमा िालसमम वनमाद्धण भएका खानेपानी आयोरनािरूमधये 
२८ प्रवतशत मात्ै पणूद्ध रूपमा सञचालनमा रिकेो सरकारी त्थयाङ्क 
्छ । तयसैगरी, ३८ प्रवतशत आयोरनािरूलाई सानावतना ममद्धतको 
आ्वशयकता ्छ । करीब ३४ प्रवतशत आयोरनािरूलाई ठूलो 
ममद्धत, पनु:सथापना ्वा पनु:वनमाद्धणको आ्वशयकता रिकेो दवेखन्छ । 
यसबाट के दवेखन्छ भने अवधकांश खानेपानी आयोरनािरू व्ववभनन 
कारणिरूले गदाद्ध समपनन भएको केिी समयपव्छ नै रुगण िुदँ ैराने प्र्ववृत्त 
्छ । आयोरनाको व्डराइन अ्ववध परूा िुन नसकदा ठूलो लगानी खरे 
गइरिकेो ्छ ।

तयसकारण, समपनन भएका आयोरनािरूलाई चलदो अ्वसथामा राखन 
र वदगो बनाउनका लावग कायाद्धन्वयन पव्छको अनगुमन तथा सियोगको 
अपररिायद्धता बढेको ्छ । यो त्थयलाई आतमसात गरेर नेपाल स्वास्थयको 
लावग पानी (ने्वा) ले न्वीन तथा समयानकुल प्रव्ववध ए्वं पर्वत 
अ्वलमबन गरेर कायाद्धन्वयन पव्छको अनगुमन तथा सियोग कायद्धलाई 
प्राथवमकताका साथ अ्वलमबन गरररिकेो ्छ ।

ने्वाले ग्रामीण क्ेत्मा सरुवक्त खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा 
पिुचँ सवुनवचित गनद्धमा व्वशे् ज्ता िावसल गरेको ्छ । ने्वाको आवथद्धक 
सियोग तथा प्राव्ववधक सिरीकरणमा  नेपालका ५१ वरललािरूमा 
कायाद्धन्वयन गररएका दइु िरार पाँच सय भनदा बढी पररयोरनािरू 
अनतगद्धत वनवमद्धत ४० िरार भनदा बढी धारािरू माफद्ध त करीब २२ लाख 
मावनसिरूले सरुवक्त खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता समबनधी सवु्वधा 
िावसल गरेका ्छन ्। 

यस सनदभद्धमा, सथलगत अनगुमनको अवतररक् अवभन्व संयनत् (Inno-
vative mechanism) अनतगद्धत ि्वाई-पत् अनगुमन (Letter moni-
toring), िलेो अनगुमन (Hello monitoring), सेनसर अनगुमन 
(Sensor monitoring) र टोल-फ्ी अनगुमन (Toll-free monitor-
ing) प्रयोग गरररिकेो ्छ ।  यस आलेखमा खानेपानी पररयोरनाको 
सेनसरबाट अनगुमन समबनधी न्वीन प्रयोग बारेमा व्वसततृ ्वणद्धन ए्ंव 
व्वशे््ण गररएको्छ ।

सरेनसरको िररचय
आरभोवल व्ववभनन क्ेत्मा व्वव्वध प्रयोरनका लावग सेनसरको प्रयोग 

िुने गरेको ्छ । समयानकुल प्रव्ववध ए्वं पर्वत अ्वलमबन गनने रिममा, 
खानेपानी क्ेत्मा पवन सेनसरको पररक्ण प्रगोग शरुु भएको ्छ । चयररटीः 
्वाटर, अमरेरकाको सियोगमा एवशया र अवफ्काका व्ववभनन दशेिरूमा 
सेनसरको परीक्ण प्रयोग भइरिकेो ्छ । तयसै अनरुूप, नेपालमा पाइप 
सेनसरको आयात गरी र्डान गररएको ्छ ।

सेनसर एउटा सानो यनत् िो । रसमा, वरएसएम वसम, ्यारिी र टबाद्धइन 
र्डान गररएको िुन्छ । रसले वनयवमत रूपमा धाराबाट पानी बगेको ्वा 
नबगेको, कवत मात्ामा बगेको भनने रसता रानकारी वदन्छ ।

धारामा सेनसर सथापनाको मखुय उद्शेय खानेपानी प्रणालीिरूको 
कायद्धक्मता अनगुमन गनुद्ध िो । यसबाट प्रणालीिरूको कायद्धक्मता 
तरुुनतै थािा िुन्छ । आ्वशयक परेको बेला सेनसरले वदएको रानकारी 
अनसुार ममद्धत समभार कायद्ध ततकाल गनद्ध सवकन्छ । तयसैले यसले 
आयोरनािरूलाई चलदो अ्वसथामा राखन र वदगो बनाउन मद्त गदद्ध्छ । 
यसको वयापक प्रयोग िुने िो भने नेपालमा सरुवक्त खानेपानी, सरसफाइ 
र स्वच्छता (WASH) से्वािरूमा वदगो पिुचँको माधयमबाट नेपाली 
रनताको री्वनसतरमा सधुार लयाएर खानेपानी तथा सरसफाइ समबनधी 

सेनसर । फोटोः ्ा.महशे्वरप्रसाि यािि

vfg]kfgL kl/of]hgfsf] ;]G;/af6 
cg'udgM Ps gjLg k|of]u!

8f=dx]Zj/k|;fb ofbj@ 
lk=Pd=cf/=, Dofg]h/, g]jf

!= jf;va/ -washkhabar.com_ df ldlt @)&( cfiff9 !$ ut] k|sfl;t cfn]vsf] kl/dflh{t ;+:s/0f xf] .
@= n]vs pBdzLntf ljsf;df ljBfjfl/lw ug{' ePsf]5 / ljut sl/a b'O{ bzsb]lv ;+o'Qm /fi6« ;+3 nufot ljleGg /fli6«o tyf cGt/f{li6«o ;+3 

;+:yfdf ;+nUg x'g'x'G5, xfn g]kfn :jf:Yosf] nflu kfgL -g]jf_ sf] of]hgf, cg'udg tyf l/kf]l6+u ljefusf] k|d'v x'g'x'G5 .
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रावट्रिय लक्य ए्वं वदगो व्वकास लक्य (SDGs) िावसल गनद्ध योगदान 
परु ्याउँ्छ ।

सरेनसरको रडरान
सेनसर र्डान अनतगद्धत साइट चयन, ममद्धत कायद्धकताद्धलाई प्रवशक्ण, 
र्डान कायद्ध, सेनसर दताद्ध, साइट दताद्ध, र र्डान गररएका सेनसरिरूबाट 

अनगुमन सवितका कायद्धिरू पदद्ध्छन ्। समबवनधत खानेपानी प्रणालीका 
ममद्धत कायद्धकताद्धिरूलाई सेनसर र्डान समबनधी तावलम प्रदान गररन्छ । 
तयसपव्छ, ती प्रणालीिरूको समबवनधत धारािरूमा सेनसर र्डान 

सेनसरको धभधरि भागहरू

गररन्छ । सेनसर र्डान कायद्धका लावग ममद्धत कायद्धकताद्धिरूलाई पररचालन 
गनने गररएको ्छ । सेनसरिरूको र्डान माफद्ध त ममद्धत कायद्धकताद्धिरूलाई 
सेनसरिरूको बारेमा थािा िुन्छ । रनु र्डान पव्छको ममद्धत समभार 
कायद्धमा सियोगी िुन्छ ।

सेनसर र्डान गदाद्ध व्ववभनन सचूकिरूलाई आधार बनाइन्छ । यसता 
मखुय सचूकिरूमा तलुनातमक रूपमा धाराको िना तथा ठूला संराल, 
वरएसएम कभरेर, सवरलै पिुचँयोगय आयोरना, सवरिय समदुाय आवद 
िुन । तयसैगरी, सिायक सचूकिरूमा एक भनदा बढी पानी ट्याङ्की 
भएका प्रणालीिरू, पिा्डी खानेपानी प्रणालीिरू, र पाइपलाइनिरूको 
रेखावचत् भएको प्रणालीिरू आवदलाई समेवटएको ्छ ।

समयानकुल प्रव्ववध तथा अनगुमन पर्वत अ्वलमबन गनने रिममा, ने्वाले 
चयारीटीः ्वाटर, अमरेरकाको सियोगमा व्व.सं. २०७६ बैशाखदवेख 
सेनसर र्डान तथा दताद्ध प्रवरियाको थालनी गरेको िो । समबवनधत 
समदुायमा सेनसरको परीक्ण गरी पविलो चरणमा नेपालको वसनधलुी 
वरललाको रतनचरुामा २०० ्वटा नमनूा सेनसर र्डान गररएको ्छ । 
तयसैगरी, दोस्ो चरणमा व्व.सं. २०७६ कावतद्धकदवेख बाँकी सेनसरिरू 
र्डान गररएको िो । पविलो चरणमा र्डान गररएका २०० नमनुा 
सेनसरबाट अनगुमन गदाद्ध वसकेका वसकाइिरूलाई समा्वेश गरी बाँकी 
सेनसरिरूको र्डान गररएको िो । 

यसबािके, सथापना गररएका सेनसरिरूलाई ने्वा मो्डाको (Mobile 
data collection, MODACO) मा अवग्रम रूपमा व्डराइन गररएको 
'साइट दताद्ध स्वनेक्ण' र 'सेनसर र्डान स्वनेक्ण' माफद्ध त दताद्ध गररन्छ ।

प्राधिधधकहरूिे सेनसर ज्ान गि ै। फोटो: धनिरीर साित
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नेपालमा िालसमम कुल एक िरार ४४४ ्वटा सेनसर आयात गररएको 
्छ । रस मधये, व्वव्वध प्राव्ववधक कारणले गदाद्ध नेपालको बागलङु र 
वसनधलुी वरललामा आठ सय ७२ ्वटा सेनसर मात् र्डान गररएको्छ । 
वसनधलुी र बागलङु वरललाको व्ववभनन गाउँ/नगर पावलकािरूमा 
र्डान गररएका सेनसरिरूको व्व्वरण तावलका-१ मा वदइएको्छ ।

िरापलकरा-१: नरेिरालको बरागलुङ र पसनिुली परललरािरा रडरान 
गररएकरा सरेनसरको पबबरर

क्र.स.ं परललरा गराउँ/नगर िरापलकरा
सरेनसर रडरान 

गररएको सखंयरा
कैपफयि

१ वसनधलुी तीनपाटन गाउँपावलका ४२५
२ वसनधलुी वफककल गाउँपावलका १३२  
३ वसनधलुी गोलनरोर गाउँपावलका ९६
४ बागलङु ढोरपाटन नगरपावलका ७२
५ बागलङु वनसीखोला गाउँपावलका ९०
६ बागलङु ्वव्डगा्ड गाउँपावलका २६
७ बागलङु ताराखोला गाउँपावलका ११
८ बागलङु रैवमनी नगरपावलका २०

रममा सेनसर र्डान गररएको संखया ८७२

स्ोतः ने्वा, २०७९ ।

तदानसुार, वसनधलुी वरललाको तीनपाटनमा ४२५ ्वटा, वफककलमा 
१३२ ्वटा, र गोलनरोरमा ९६ ्वटा सेनस र र्डान गररएको ्छ । 
तयसैगरी, अनगुमनका लावग बागलङु वरललाको ढोरपाटनमा ७२ ्वटा, 
वनसीखोलामा ९० ्वटा, बव्डगा्डमा २६ ्वटा, ताराखोलामा ११ ्वटा, र 
रैवमनीमा २० ्वटा सेनसर र्डान गररएको ्छ ।

सरेनसरबराट अनुगिऩ
व्वश्वको कुनै पवन कुनाबाट सेनसर रव्डत आयोरनाको अनगुमन गनद्ध 
सवकन्छ । कुनै धारा संचालनमा ्छ ्वा ्ैछन भनने तरुुनतै थािा पाउन 
सवकन्छ । कुन वदन कुन धाराबाट कवत पानी बगयो, थािा पाउन सवकन्छ । 
कम रनशवक्बाट धरैे आयोरनािरूको अनगुमन गनद्ध सवकन्छ । 
कुनै आयोरनामा प्राव्ववधक समसया भए ्छोटो समयमा थािा पाउन 
सवकन्छ । ममद्धत समभार कायद्ध आ्वशयक भए, अवभलमब समबोधन गनद्ध 
सवकन्छ । रसले गदाद्ध, दात ृ वनकायिरूलाई आफनो लगानी सवुनवचित 

गनद्ध सवरलो िुन्छ ।

तयसै गरी, गाउँ/नगर पावलकाले आफनो पावलकामा र्डान गररएका 
सेनसरिरूबाट सो पावलकाको खानेपानी आयोरनािरूको अनगुमन 
्छोटो समयमा गनद्ध सक्छन ्। आ्वशयक दक् रनशवक्को वय्वसथा 
र पररचालन गनद्ध सवरलो िुन्छ । आ्वशयकता अनसुार प्रव्ववधको 
वय्वसथापन र प्रयोग गनद्ध सवकन्छ । ने्वा र समबवनधत गाउँ/नगर पावलका 
बीच गररएको समझदारी बमोवरम अा-आफनो वरममबेारी वन्वाद्धि गरी 
खानेपानी आयोरनािरूको अनगुमनलाई प्रभा्वकारी बनाइएको ्छ ।

सेनसरले समबवनधत धाराबाट पानी प्र्वाि भएको ्वा नभएको रानकारी 
््डयासबो्डद्धमा पठाउने गदद्ध्छ । साथै, पानीको प्र्वाि औसत प्रवत िणटा 
वलटरमा पठाउँ्छ । तयसैगरी, चयन गररएको मविनामा वदनभर शनूय 
वलटर प्र्वाि भएको वदनिरूको संखया थािा पाउन सवकन्छ । सेनसरले 
रनसंखयाको आधारमा औसत पानीको प्र्वाि वलटरमा पठाउँ्छ । उचच 
प्र्वाि, चयन गररएको मविनामा िणटाको संखया रिाँ वलटर प्रवतिणटा 
३६० र ९०० बीच भएको थािा पाउन सवकन्छ । असामानय प्र्वाि, 
चयन गररएको मविनामा िणटाको संखया रिाँ वलटर प्रवतिणटा ९०० 
भनदा बढी भएको थािा पाउन सवकन्छ ।

सेनसर अनगुमनबाट प्राप्त त्थयांक व्वशे््ण गदाद्ध आ्वशयक भएमा, 
ने्वाका प्राव्ववधकिरूले समबवनधत समदुाय र ममद्धत कायद्धकताद्धलाई 
फोन माफद्ध त समपकद्ध  गरी से्वा वदन्छन ्। से्वा प्रदान गनुद्ध भनदा पविला 
समसयािरूको सतर व्वट्ले्ण गररन्छ । समसयािरूको सतर अनरुूप 
ने्वाका प्राव्वधकले फोनबाट ्वा सथलगत भ्मण गरेर ममद्धत कायद्धकताद्धलाई 
प्रवशवक्त गरी समसया समाधान गनने गरेका ्छन ्।

ने्वाका प्राव्वधकिरूले सेनसर अनगुमनबाट प्राप्त रानकारी अनसुार 
अा्वशयक भएमा  दवैनक रूपमा फोन गरी थप रनकारी वलनकुा साथै 
समसया समाधान गनद्ध सियोग गनने गरेका ्छन ्। तयसै गरी, प्रतयेक 
मविनामा दईु पटक सेनसर कल सेनटर अनगुमन प्रवत्वेदन तयार गनने 
गररएको ्छ ।

सेनसर अनगुमनबाट संकवलत रानकारीिरूको व्वशे््ण गरी सोिी 
अनरुूप कायद्धयोरना तरुद्धमा गरी कायाद्धन्वयन गररन्छ । कायद्धयोरनामा 

््यासबो न्ुिे धिएको पानरीको प्रिाह (औसत प्रधत घणटा धिटरमा) । फोटोः ्ा.महशे्वरप्रसाि यािि
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सेनसर अनगुमनद्ारा भव्वट्यको पनुसथाद्धपनाका लावग पविचान गररएका 
आयोरनािरूलाई समटेेर तयार गनने गररएको ्छ । यस कायद्धयोरनामा 
िलेो अनगुमन र टोल-फ्ी अनगुमनद्ारा भव्वट्यको पनुसथाद्धपनाका लावग 
पविचान गररएका पररयोरनािरूलाई समटेेर पनुसथाद्धपना गरुुयोरना 
तयार गरी कायाद्धन्वयन गररन्छ ।

टोल-फ्ी अनगुमनमा उपभोक्ाले फोन गनुद्ध प्छद्ध । िलेो अनगुमनमा 
ने्वाका प्राव्ववधकिरूले फोन गनुद्ध प्छद्ध । रबकी, सेनसर अनगुमनमा 
फोन नगररकन खानेपानी आयोरनािरूको अ्वसथाबारे थािा पाउन 
सवकन्छ । आयोरना बारे थप रानकारी वलन फोन गनुद्ध प्छद्ध । तसथद्ध, 
यो अनगुमन पर्वत टोल-फ्ी अनगुमन र िलेो अनगुमन भनदा फरक 
अवभन्व अनगुमन पर्वत िो ।

सेनसर अनगुमन पर्वतको प्रभा्वकाररता र दक्ता मापन गनद्ध अनगुमन 
प्रवत्वेदनिरू, फोन र सथलगत भ्मण माफद्ध त प्रवशक्ण र ममद्धत सिायत 
संखयािरू, र पनुसथाद्धपनाको लावग पविचान गररएका आयोरनािरूको 
व्वशे््ण गरेर गररन्छ । प्रभा्वकाररता र दक्ताको आधारमा सेनसर 
अनगुमन पर्वत उपयोगी ्छ ।

सरेनसरको भरावी पदशरा
मावथ नै उललेख गररए झैं यस पर्वतबाट ्छोटो समयमा धरैे 
पररयोरनािरूको अनगुमन गनद्ध सवकन्छ । रसले गदाद्ध लागत पवन 
कम लाग्छ । प्रभा्वकारीता र दक्ताको आधारमा यो अनगुमन 
पर्वत उपयोगी भएकोले यसलाई वनरनतरता वदन सवकन्छ । यसको 
उपयोवगताका आधारमा, सेनसरबाट अनगुमन गररएका पररयोरनािरू 
मधये ९५ प्रवतशत चलदो अ्वसथामा िुने्छन ्भनने अपेक्ा वलइएको ्छ ।

सेनसर अनगुमनको अनभु्व र प्राप्त रानकारीको आधारमा सेनसरमा 
प्राव्ववधक सधुार अा्वशयक दवेखन्छ । सेनसरमा अनय प्राव्ववधक सधुार 
सवित पानी वमटरको व्वशे् ता थप गरी दोस्ो पसुताको सेनसर वनमाद्धण 
नेपालमा गनुद्ध बढी उपयोगी िुने्छ । 

प्रारवमभक ्छलफल तथा व्वशे््णका आधारमा सेनसरको उतपादन 

नेपालमा गनद्ध सकने समभा्वना दवेखन्छ । नेपालमा उतपादन गदाद्ध सेनसरको 
ममद्धत समभार आ्वशयकता अनसुार गनद्ध सवकन्छ । पानी वमटरको 
व्वशे् ता सवितको बिु-उपयोगी सेनसर उतपादन गदाद्ध तलुातमक रूपमा 
लागत कम िुन सक्छ । यसको प्रयोगको दायरा धरैे क्ेत्मा वबसतार गनद्ध 
सवकन्छ । साथै, आयत गदाद्ध लागने लागत तथा समयको समते बचत 
िुन्छ ।      

उिसहंरार
नेपालका कवतपय सथानमा अवधकांश खानेपानी आयोरनािरू व्ववभनन 
कारणिरूले गदाद्ध व्डराइन अ्ववध परूा नगरी पणूद्ध ्वा आवंशक रूपमा 
क्वतग्रसत भएको पाइन्छ । यो अ्वसथालाई हृदयङ्गम गरेर ने्वाले 
खानेपानी आयोरनािरूलाई दीिद्धकालसमम चलदो बनाई राखने लक्य 
सवित सेनसर अनगुमन पर्वत अपनाउँद ैआएको ्छ ।

िालसममको अ्वसथालाई िदेाद्ध यो पर्वतले खानेपानी प्रणालीलाई चलदो 
राखन र तयसप्रवत समदुायको अपनत्व रगाउन ठूलो सियोग परु ्याएको 
्छ । सेनसर अनगुमनको प्रभा्वकाररता तथा प्राप्त त्थयांक व्वशे््ण गरी 
आएको नवतरा िरेेर अनय पररयोरनािरू ्वा संि संसथाको सनदभद्धमा 
प्रयोग गनद्ध सवकने ्वा नसवकने वनकयकोल गनद्ध सवकन्छ ।

अनगुमनको अनभु्व र प्राप्त रानकारीको आधारमा सेनसरमा प्राव्ववधक 
सधुार सवित पानी वमटरको व्वशे् ता थप गरी दोस्ो पसुताको सेनसर 
वनमाद्धण तथा उतपादन नेपालमा गनुद्ध बढी उपयोगी िुने दवेखन्छ ।
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काठमा्डौं :नेपाल स्वास्थयको लावग पानी (ने्वा) र नेपाल पानी सदुपयोग 
फाउण्ेडसन (नेपासफा)

रावट्रिय सचूना वय्वसथापन आयोरना (व्व.स .ं२०७५) िानेपानरी तिा सरसफाइको 
अिसिा धचरिण. काठमा्डांै रावट्रिय सूचना वय्वसथापन आयोरना, खानेपानी 
तथा ढल वय्वसथापन वबभाग, नेपाल सरकार.

*) k|ltzt /f]u b"lift kfgLaf6 nfU5
;'/lIft kfgL dfq lkP /f]ux¿ efU5

KffgLdf ePsf] sL6f0f' ha gi6 x'G5
clg dfq Tof] kfgL ;'/lIft x'G5 .

kfgL z'l4s/0f ug{] rf/} ljlw ugf}+
pdfNg], lkmN6/ ug{], Snf]l/g];g,;f]l8; egL hfgf+}

cfpF, x}hf, /utdf:fL, emf8fkvfnf, 6fOkmfO8 
kf]lnof] / h'sf,hl08; clg lhofl8{ofl;;\
b"lift kfgL vfFbf nfUg] oL /f]u eufpgnfO{
;/;kmfOdf Wofg lbcf}+ ;w}{ /dfpgnfO{

kfgL ;'/lIft /fVg] ljlw c?nfO{ klg l;sfcf} 
kfgLhGo /f]uaf6 nfUg] vr{ ;lhn};Fu 36fcf} .

kfgL ;'/lIft agfpg cfh}b]lv cleofg rnfcf}+
;'/lIft kfgL lKfcf}F cfk"m, c?nfO{ klg oxL l;sfcf}+}

k|lbk dfemL 
 jl/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf

;'/lIft kfgLsf] dxTj
sljtf

bfgjL/x?n] c8\ofPsf] ;+:yf xf] g]jf,
ljs6 / b'u{d uFfpx?df ub}{ cfPsf] 5 ;]jf

3fd kfgL gegL sfd ug]{ sd{rf/L cfPsf 5g\ g]jfdf 
eL/kfvf ;fFu'/f] uf]/]6f] pl5Gb} ljkGgsf] ;]jfdf

efn] af:bf ufu|L af]sL kw+]/L lt/ a9\b} hfGy] kfOnfx? 
3/3/df wf/f, h'7\ofg rfFª x'Fbf v';L 5g\ u[lx0fL dlxnfx?

x]bf{ x]b}{ h'u} laTof] t}klg ;]jf ub}{5f}+
b'MvL u/La hgtfsf] cf]7df d':sfg eb}{5f}+ . 

sdn axfb'/ If]qL
al/i7 ;jf/L rfns, g]jf 

bfgjL/x?n] c8\ofPsf] ;+:yf

sljtf 
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3fd em'lNs g;Sb} zzLsnf kf}8nn] ufpFeGbf cfwf 306f 
tn /x]sf] d'xfgaf6 b'O{ k6s kfgL NofO;lsg\ . pgnfO{ 
h:t} ;a} ufpFn]x¿nfO{ laxfgsf] rf/ aHbf gaHb} p7]/ 
kfgL af]Sg guO{ ;'v 5}g . lsgeg] w]/} l9nf] ubf{ Psflt/ 
3/sf] sfd laT5, csf{lt/ s'jfdf kfgL eg]{sf] nsf]{ 
nlDaO;s]sf] x'G5 . w]/} l9nf] eof] eg] t slxn]sfxLF l/Qf 
ufu|L af]s]/ 3/ kmls{g'kg]{ x'G5 . psfnf]df kfgL af]Sbf 
zlzsfnf hlxn] klg ;f]lR5g\ æof] b'Mvaf6 slxn] 5'6sf/f 
slxn] kfOg] xf]nf <Æ 

t/ kf7sj[Gb, of] s'/f ca Psfb]zsf] syf h:t} eO;s]sf] 
5= . ljutdf u/]sf] b'Mv ;Dem]/ oxfFsf jfl;Gbf cfk}+m 
cfZro{df kg{] u5{g\ . afun'ª lhNnfsf] 9f]/ gu/kflnsf 
j8f g+= %, rf}/ ufpFsf ;Dk"0f{ $) 3/ / Pp6f ljBfnodf 
ag]sf wf/fn] oxfFsf jfl;GbfnfO{ s'jf wfpg' kg]{ ;s;k"0f{ 
cj:yfaf6 5'6sf/f lbPsf] 5 .  

ha kfgL psfnf] aUof]

afun'ª lhNnfsf] klZrdL If]qdf cjl:yt rf}/ ufpFsf] 
lz/fglt/ kfgLsf] s'g} d'xfg gePsfn] oxfFsf jfl;Gbf 
oxfF a:tL a;]b]lv g} kfgL af]s]/ ltvf{ d]6\g afWo lyP . 

;flassf] clwsf/Lrf}/ uflj;af6 vfg]kfgL cfof]hgfsf] 
dfu cfPsfn] pkef]Qmfx¿sf] dfu ;+af]wg ug{ o; 7fpFdf 
g]jfsf] k|b]z sfof{no afun'ªn] lj:t[t ;e]{If0f ;DkGg u/L 
g]jfsf] cfl{y{s tyf k|fljlws ;xof]u, :yfgLo jfl;Gbfx¿sf] 
;lqmotf / 9f]/kf6g gu/kflnsf;Fu ;dGjodf @)&% ;fn 
>fj0f !* ut] of] cfof]hgf ;DkGg eof] . d'xfgdf /flvPsf 
!* j6f zf}o{ Kofgnaf6 pTkGg zlQmaf6 rNg] kDkn] 
Ps lsnf]ld6/ dfly /x]sf] l/he{Ejfo/;Dd kfgL kmfNbf 
t cfk"mx¿ crDdd} k/]sf] atfpF5g\  :yfgLo jfl;Gbf 
lzjnfn ;fksf]6f .

g]jfn] Ps eGg] lghL sDkgL;Fusf] ;xsfo{df o; 
cfof]hgfdf zf}o{zlQm h8fg u/]sf] xf] . zf}o{zlQmaf6 
lbge/ 6\of+sLdf kfgL hDdf x'g] ePsfn] pkef]Qmfx¿n] 
rf}la;} 306f kfgL pkef]u ug{ kfPsf 5g\ . kfgL tfGg] 
kDk hu]8f /flvPsfn] s'g} lbg kDk lalu|of] eg] klg 
kfgLsf] cefj gx'g] ePsf] 5 . klxn] klxn] kfgL af]Sg 

s'jflt/ bu'g{ afWo afnaflnsfx¿n] n]vk9 ug{ kfPsf 
5g\ . æpltv]/ kfgL geP/ a]nfdf vfgf gkfSbf gfgLx¿ 
:s'n hfg kfpFb}gy], clxn] cfgGb ePsf] 5 lgÆ zzLsnf 
elG5g\ . kfgLsf] ;'ljwf ylkPkl5 ;a} 3/sf s/];faf/Ldf 
;'Vvf df};ddf klg t/sf/L kmNg yfn]sf] 5 . 

3/cfFugdf s'g} lbg kfgLsf] ;'ljwf xf]nf eGg] sNkgf 
klg gu/]sf rf}/ ufpFsf jfl;Gbfx¿n] cfof]hgf lgdf{0fsf 
qmddf u/]sf] ;lqmo of]ubfgn] pgLx¿df o; cfof]hgf 
k|lt ckgTj hfu]sf] 5 . g]jfsf] sl/j @) nfv %) xhf/, 
gu/kflnsfsf] @ nfv / pkefQmfx¿sf] ^ nfv !* xhf/ 

cfw'lgs k|ljlwn] rf}/  
ufp“jf;Lsf] b'Mv kG5fOlbof]

wgjL/ ;fpt
jl/i7 ;xfos cfof]hgf lg/LIfs, g]jf
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eGbf a9L /sd a/fa/sf] hg>dbfg u/L @* nfv ^& 
xhf/ ?k}ofFsf] nfutdf of] cfof]hgf tof/ ePsf] xf] . 
cfof]hgfsf nflu ;d'bfosf ;Dk"0f{ $) 3/n] #% lbg;Dd 
hg>dbfg u/]sf] atfpF5g\ pkef]Qmf ;ldltsf cWoIf 
eLdaxfb'/ ljs . 

cfof]hgfsf] lbuf]kgfsf] nflu ul/Psf] kxn 

kfFr hgf dlxnf / 5 hgf k'?if /x]sf] P3fx| ;b:oLo 
pkef]Qmf ;ldlt /x]sf] o; cfof]hgfsf] dd{t ;Def/ 
sf]ifdf xfn;Dddf b'O{ nfv ?k}ofF eGbf a9L /sd 
hDdf eO;s]sf] 5 . k|To]s wf/fdf kfgL ld6/ h8fg 
ul/Psf] 5 . tLg o'lg6;Dd kfgL pkef]u ug]{ pkef]Qmfn] 

dfl;s ?kdf k|lt o'lg6 cyf{t\ ! xhf/ ln6/;Ddsf] ?= 
%) / tLg o'lg6eGbf a9L kfgL vkt ug]{n] k|lt yk 

o'lg6sf] ? @) dxz'n a'emfpg' kg]{ lgod agfOPsf] 5 . 
o;af6 Psflt/ kfgLsf] cgfjZos vktdf lgoGq0f eP/ 
;a}nfO{ vfg]kfgLsf] ;'ljwf pknAw ePsf] 5 eg] csf{lt/ 
;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] cjwf/0ff Jofjxfl/s ?kdf nfu"  
ePsf] 5 .  

tflnd k|fKt dd{t sfo{stf{n] vfg]kfgL k|0ffnLsf] lbgx'F 
/]vb]v u/]/ ;d:of cfPsf] 7fpFdf tTsfn dd{t u/L kfgL 
;~rfng u5{g\ . lgoldt ?kdf pkef]Qmf ;ldltsf] a}7s 
a:g] ePsfn] cfof]hgf;Fu ;DalGwt s]xL ;d:of cfPdf 
;dfwfg ug{ yk ;lhnf] ePsf] 5 . 

o; cfof]hgfsf] csf]{ ljz]iftf s] xf] eg] oxfFsf k|To]s wf/fdf 
bft[ lgsfo Rofl/6LM jf6/, cd]l/sfsf] ;xof]udf ;]G;/ 
-Ps lsl;dsf] pks/0f_ hf]l8Psf] 5 . o;sf dfWodaf6 
g]jfsf] afun'ªl:y k|b]z sfof{no tyf sf7df8f}++l:yt k|wfg 
sfof{noaf6}{ wf/fdf kfgL cfP gcfPsf] yfxf x'g] x'gfn] 
To; ;DaGwL ;"rgf t'?Gt} k|fljlwsx¿n] kfpF5g\ / ToxfF 
s] sf/0fn] kfgL cfpg aGb ePsf] xf] eGg] s'/fsf] hfFr u/]/ 
;d:of ePdf ;dfwfg ul/xfN5g\ . o;/L pkef]Qmfx¿n] 
kfgLsf] cefj ef]Ug' kb}{g .   

pkef]Qmfx¿sf] ;lqmotfnfO{ dWogh/ ub}{ 9f]/kf6g 
gu/kfnlsfn] o; cfof]hgfsf dd{t ;Def/ sfo{stf{nfO{ 
dfl;s !% xhf/ ?k}ofF kfl/>lds lbPsf] 5 . o;af6 
dxz'n afkt p7]sf]] ;Dk"0f{ /sd k|0ffnLsf] dd{t ;Def/ 
tyf :t/Ls/0fdf vr{ ul/g] hfgsf/L pkef]Qmf ;ldltsf 
cWoIf eLdaxfb'/ ljZjsdf{n] lbP . vfg]kfgLsf sf/0fn] 
cfk\mgf] sf]if a9\b} uPsf]df oxfFsf jfl;Gbf v'zL 5g\ .                                                         

;kmf /fvf}+ sIff sf]7f rf}/ rkL{ wf/f 

;kmf ;'U3/L eP/ k9f}+ /dfp“b} xfdL ;f/f 

dg k/fp5g\ ;a}n] ;kmf ;'U3/LnfO{ 

;?jf /f]un] dg k/fp5 /] kmf]xf]/LnfO{ 

u/] s] kf] x'Gg / :ju{ aG5 oxL wtL{ 

xft]dfnf] u/]/ cl3 a9f}+ ;a} ;/;tL{ 
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रलस्ोतमा व्वश्वकै धनी राट्रिमधयेको नेपालमा िालसमम पवन कररब २० 
लाख नागररक आधारभतू खानेपानी सवु्वधाबाट ्ववञचत ्छन ्। प्रचरु 
मात्ामा रलस्ोत भए पवन, दगुद्धम र व्वकट भ-ूबनोट, मिुानभनदा टाढा र 
मावथ ्छररएर रिकेा बसतीिरू, अवनयवनत्त रूपमा बढ्दो शिरीकरण र 
पानीको वदगो पिुचँ परु ्याउन आ्वशयक प्ूवाद्धधार वनमाद्धणका लावग पयाद्धप्त 
स्ोतको अभा्व रसता कारणले गदाद्ध रनसंखयाको ठूलो विससा अझ ै
पवन खानेपानीको चरम अभा्व झलेन बाधय ्छ । सरकारले आधारभतू 
खानेपानी से्वाको आपवूतद्ध पिुचँ राट्रिवयापी कररब ९४ प्रवतशत र 
मधयमदवेख मावथललो तिको खानेपानी से्वाको पिुचँ २४ प्रवतशत 
मात्ै रिकेो त्थयाङ्क प्रक्ेपण गरेको ्छ । खानेपानी, सरसफाइ तथा 
ढल वय्वसथापन व्वभाग (DWSSM) द्ारा सन ्२०१८ मा प्रकावशत 
रावट्रिय वय्वसथापन सचूना पररयोरना प्रवत्वेदनले दशेभररका करर्व 
४३ िरार खानेपानी आयोरनािरूमधये २८.१४ प्रवतशत खानेपानी 
आयोरनािरू मात् पणूद्ध रूपमा संचालन भएको, ३८.०८ प्रवतशत 
खानेपानी आयोरनािरूलाई साना ममद्धत र बाँकी आयोरनािरूलाई 
ठूलो ममद्धत र पनुसथाद्धपना आ्वशयक रिकेो दखेाएको ्छ ।

खानेपानी प्र्वधद्धनका लावग संगवठत व्वकास प्रयास भएको दशकौं 
भइसकदा पवन यो पररदृट्य व्वद्मान रिन ु व्व्डम्वना नै िो । तसथद्ध, 
खानेपानी आयोरनािरूलाई व्डराइन अ्ववधभर पणूद्ध रूपमा सञचालन 
िुने पररवसथवतको वनमाद्धण गनद्ध प्राथवमकता वदन अपररिायद्ध भइसकेको ्छ । 
पानीको उपल्धता मात् यथेष्ट िोइन, उपभोक्ािरूलाई सरुवक्त पानी 

उपल्ध गराउन ुसरकार र खानेपानीका से्वा प्रदायकिरूको स्वकोचच 
प्राथवमकताको व्व्य िुन आ्वशयक ्छ । इनार, पोखरी र खोलािरूमा 
वनभद्धर िुने पानीका स्ोतिरू प्रायः रैव्वक र रासायवनक द्ुवै रूपमा 
दवू्त िुन्छन ्। रल्वाय ुपरर्वतद्धनका कारण िुने गरेको भी्ण ब्ाद्धतले 
वनमतयाउने बाढी र पविरोले खानेपानी व्वतरण प्रणालीका संरचनारिरूमा 
ठूलो क्वत परु ्याउँ्छ । यसैगरी व्वगत केिी ्व्द्धदवेख ्वाता्वरण प्रभा्व 
मलूयाङ्कन नै नगरी रथाभा्वी स्डक खनने प्र्ववृत्तले मिुान परुरने, सकुने 
र पाइपलाइन, रररभद्धम्वायर रसता खानेपानी प्रणालीका संरचना वबग्रने 
गरेको पाइएको ्छ । यसता प्राकृवतक र मान्व वनवमद्धत कारणले पानीको 
गणुसतर वबग्रन्छ रसले गदाद्ध पानीरनय रोगिरू रसतै झा्डापखाला, 
िरैा, टाइफाइ्ड र िपेाटाइवटस रसता पानीरनय रोगको प्रकोप बढ््छ । 
राम्ो स्वास्थय, सरसफाइ र स्वच्छताका लावग पयाद्धप्त सरुवक्त पानी 
आ्वशयक ्छ। व्वगत दईु ्व्द्धदवेख व्वश्वलाई नै आरिानत पारेको कोवभ्ड-
१९ मिामारीबाट बचने सबैभनदा प्रभा्वकारी उपायमधये साबनु पानीले 
बारमबार िात धनु ुपवन एक िो भनने त्थय सथावपत भइसकेको ्छ । २०७६ 
असोर १३ गते  दशे खलुा वदसामकु् िो्णा भई आधारभतू सरसफाइ 
सवु्वधामा उललेखनीय प्रगवत भएको ्छ । यो अ्वसथालाई वदगो राखद ै
पणूद्ध सरसफाइको यात्ावतर लमकन पानीको उपल्धता अपररिायद्ध ्छ । 

रलवरायु िररविदान:
रल्वाय ु परर्वतद्धन भननाले ्व्ाद्ध र तापरिममा िुने दीिद्धकालीन 
परर्वतद्धनलाई बवुझ्छ । तीव्र शिरीकरण र औद्ोवगकीकरणका कारण 
िररतगिृ गयासिरूको वनरनतर उतसरद्धनले व्वश्ववयापी रूपमा रल्वाय ु
परर्वतद्धनको प्रभा्वलाई बढाइरिकेो ्छ। IPCC, 2014 ले िाल वचसो 
वदन र रातको संखया िट्दो रिममा रिकेो र नयानो वदन र रातको संखया 
बढ्दो रिममा रिकेो तथा एवसया, यरुोप र अट्रेिवलयामा गमथीको लिर 
बढेको किालीलागदो त्थयाङ्क प्रसततु गरेको ्छ । िालैका ्व्द्धिरूमा 
रल्वाय ु परर्वतद्धन-पे्रररत प्रकोपिरूको आ्ववृत्तबाट रल्वाय ु परर्वतद्धन 
्वासतव्वक ्छ र नेपाल रसतो प्ूवद्ध पवचिम नै फैवलएर रिकेो विमालय 
क्ेत् भएको ठाउँमा यसका प्रभा्विरू सपष्टसँग दृवष्टगोचर भइरिकेा 
्छन ् । रसले यस क्ेत्लाई नै उचच रोवखममा परु ्याएको ्छ। व्वश्व 
बैंक रल्वाय ु परर्वतद्धन ज्ान पोटद्धलका अनसुार नेपालमा सन ् १९९१ 
दवेख २०१५ समम औसत ्वाव्द्धक तापरिम प्रवत दशक ०.२३ व्डग्री 
सेवलसयसले बढ्द ैगएको ्छ भने र व्वशे्  मनसनुमा सन ्१९६० दवेख 
औसत ्व्ाद्ध प्रवत दशक ३.७ वममी (-३.२%) ले िट्द ै गएको ्छ । 
रल्वाय ु परर्वतद्धनले नेपालको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र 
स्वास्थय क्ेत्लगायतका व्ववभनन क्ेत्मा प्रभा्व पारेको ्छ ।

g]kfndf vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf 
:jR5tfdf hnjfo' kl/jt{gsf] k|efj

O{= /]zd h+u l;+x, 
lgb]{zs, g]jf
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खरानरेिरानी, सरसफराइ ि्रा सवचछिरा (WASH) क्षरेत्िरा 
रलवरायु िररविदानकरा असर:
रल्वाय ु परर्वतद्धनले समपणूद्ध पाररवसथवतक प्रणालीमा नकारातमक 
असर परु ्याउँ्छ । यसको एउटा प्रमखु प्रभा्व भनेको पानीको स्ोतमा 
ह्रास आउन ु िो, रसले खानेपानी आपवूतद्ध प्रणालीको संचालनमा र 
सरसफाइमा चनुौती वनमतयाउँ्छ। रल्वाय ुपरर्वतद्धनका कारण िुने पविरो, 
बाढी र पानीको मिुानमा िुने कटानले पानीको गणुसतरमा असर ग्छद्ध 
र अनततः पानीरनय रोगिरू वनवमतने खतरा बढ््छ । िामीले समयम ै

रल्वाय ुपरर्वतद्धन अनकुुलनका कदम चालन नसकदा पानीको स्ोतमा 
र गणुसतरमा ह्रास आएका धरैे उदािरणिरू दवेखरिकेा ्छौं । काठमा्डौं 
रसतो रनिनत्व बढी भएको ठाउँ मात् नभएर प्ूवद्ध पवचिम रारमागद्धको 
्ेछउ्छाउको तराइ तथा भा्वर क्ेत्मा भवूमगत पानीको स्ोत अतयवधक 
िवटसकेको व्व्वरणिरू प्राप्त भइरिकेा ्छन ्  । यसले गदाद्ध मावनसिरू 
पानीका ्वैकवलपक असरुवक्त स्ोतिरू ्छनौट गनद्ध बाधय िुन्छन ्। 
यसबाट उनीिरूको स्वास्थय रोवखम अझ ैबढ्ने र पानीकै रोिो गदाद्धगददै 
उतपादनशीलता िट्ने वनवचित ्छ । यसैले रल्वाय ुपरर्वतद्धनको असरसँग 
रधुन समबवनधत वनकाय ए्ंव सरोकार्वालािरूले अवत मित््वका साथ 

अनकुुलन रणनीवत तथा योरना कायाद्धन्वयन गनद्ध आ्वशयक ्छ ।

एकीकृत रलस्ोत वय्वसथापन (IWRM) समबनधी व्व्यमा 
सरोकार्वालािरूको क्मता अवभ्ववृर् र रल्वाय-ुउतथानशील पानी 
सरुक्ा योरना (Climate Resilient Water Safety Plan) को 
कायाद्धन्वयनसँगै ्वकृ्ारोपण र रलाधार तथा मलू संरक्णले रल्वाय ु
परर्वतद्धनका असरिरू व्वरुर् ल््डन मद्त गनद्ध सक्छ । रल्वाय ु
परर्वतद्धनको असरलाई नयनूीकरण गनद्ध व्ववभनन नीवत वनयमिरू 
बनेका ्छन ् तर उक् नीवत वनयमिरू कायाद्धन्वयनका बीचमा ठूलो 
खा्डल ्छ । सथानीय सरकारिरूले सथानीय समदुाय र समबवनधत 
सरोकार्वालािरूसँगको समन्वय र सिकायद्धमा अनकुुलन रणनीवतिरू 
बझुन, सथानीय आ्वशयकता अनसुार ढालन र कायाद्धन्वयन गनद्ध 
आ्वशयक ्छ । सरकारी वनकायिरूसँगको समन्वय र गैरसरकारी, वनरी 
क्ेत् र अनतराद्धवट्रिय दात ृ वनकायिरूसँगको सिकायद्धमा ्वाता्वरणीय र 
रल्वाय ु परर्वतद्धन अनकुुलन रणनीवतिरूको कायाद्धन्वयनले नेपालमा 
्वाता्वरणीय स्ोतिरूको संरक्ण र अवधकतम उपयोग गनद्ध मद्त गनद्ध 
सक्छ । 

खरानरेिरानी, सरसफराइ ि्रा सवचछिरा (WASH) क्षरेत्िरा रलवरायु 
िररविदानकरा असर नयूनीकरर गनदा नरेवरालरे गररेकरा प्यरासहरू:
रल्वाय ुपरर्वतद्धनको शीघ्र असर दवेखने क्ेत्मधये पानी पवन एक िो । 

मावथ नै उललेख गररए झ ैिाल पानीका स्ोतिरू सकुने रिम वदनानवुदन 
बवढरिकेो ्छ । िट्दो पानी र बढ्दो रनसंखया बीच सामाञरसय 
वमलाएर सबैलाई  पयाद्धप्त र गणुसतरीय पानी उपल्ध गराउने चनुौतीको 
सामना गनद्ध ने्वाले आफनो कायद्धरिममा रल्वाय ुपरर्वतद्धनका असरिरू 
कम गनद्ध दिेाय बमोवरमका पिलिरू गददै आएको ्छ : 

•	 सथानीय सरकारिरूलाई खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 
योरना (WASH Plan), पानीको बिुउपयोग गरुुयोरना 
(WUMP) रसता नीवतिरूको वनमाद्धण गनद्ध प्राव्ववधक ए्ंव आवथद्धक 
सियोग

क्र.स.ं रलवरायुकरा प्भरावहरू
रलवरायुकरा प्भरावबराट 

हुनरे खिररा 
खरानरेिरानी,सरसफराइ ि्रा सवचछिरािरा िनके प्भराव 

१
अवनयवमत ए्वं ्छोटो समयमा 
भारी ब्ाद्धत 

बाढी, पविरो 

• E.Coli र कोवलफमद्धका कारण पानी दवू्त िुने समभा्वना ।
• भवूमगत मागद्ध ्वा सति माफद्ध त सरसफाइ प्ूवाद्धधारिरूबाट भवूमगत पानी दवू्त िुने 

समभा्वनािरू ।
• भौवतक संरचनािरूको क्वतले खानेपानीको गणुसतरमा कमी तथा खानेपानी र 

सरसफाइ व्वतरण प्रणालीमा क्वत पगुने ।

२
ब्ाद्धतमा कमी 
(लामो समय सकुखा)  

ख्ेडरी 

• नदी र खोलािरूमा पानीको सतर कम िुदँा प्रदू् ण उचच िुन्छ ।
• पानीको पनुभद्धरण (Recharging) मा कमी आउन ुर भवूमगत पानीको प्रयोगमा 

्ववृर् िुनलेु अनततः भवूमगत पानीको स्ोतमा कमीआउन ु।
• पानीको स्ोतको कमीले गदाद्ध असरुवक्त स्ोतको प्रयोग बढ्ने र पानी ओसानद्ध धरैे 

समय लागने ।
• सरसफाइ तथा स्वच्छता अभयासमा चनुौती ।

३ तापरिममा ्ववृर् 
तातो लिर / विमनदी र विउँ 
पगलने

• पानीरनय रोगिरू वनवमतने खतरा । 
• सकुखा समयमा पानीको उपल्धतामा कमी ।
• अतयावधक गवमद्धले मावनसिरूको दवैनक री्वनमा िुनसकने खतरा । 
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•	 खानेपानी आयोरनािरूको व्वसततृ स्वनेक्ण गदाद्ध नै रल्वाय ु
परर्वतद्धनको कारण िुनसकने व्वपदको अनमुान ए्ंव लेखारोखा गरी 
व्डराईन र लागत तयार गनने प्रणालीको व्वकास 

•	 खानेपानी आयोरनािरूको व्ववभनन भौवतक प्ूवाद्धधारको वनमाद्धण 
कायद्धको गणुसतर तथा व्डराईन अनसुारको कायाद्धन्वयनको 
सवुनवचितता 

•	 रल्वाय ु उतथानशील पानी सरुक्ा योरना (CR-WSP) को 
कायाद्धन्वयन, समदुायको क्मता व्वकास र अनगुमन

•	 ने्वाबाट आयोरना समपनन पचिात उपभोक्ा सवमवतिरू संग 
वनयवमतरूपमा संचालन तथा वदगोपना बारे समपकद्ध , प्राव्ववधक 
सियोग ए्वं समन्वय 

•	 ने्वाको िालसालै तयार भएको संसथाको आगामी पाँच ब्द्ध (सन ्
२०२२ दवेख २०२६ समम) को रणनीवतक योरनामा रल्वाय ु
परर्वतद्धन, यसले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतामा पनद्ध सकने 
प्रभा्व, रल्वाय ु परर्वतद्धन अनकुुलन योरना र व्वपद रोवखम 
नयनूीकरण बारे प्राथवमकता वदइएको 

•	 आगामी वदनमा IWRM पर्वतको अ्वलम्वन, समदुायमा 
आधाररत अनकुुलन योरनाको र कायाद्धन्वयन व्व्यमा 
सरोकार्वाला र उपभोक्ाको क्मता व्वकासमा सियोग गनने योरना 
।

आगरािी बराटो:
IPCC, 2014 का अनसुार व्वश्ववयापी रूपमा रल्वाय ु परर्वतद्धन 
प्रभा्विरूको रोवखमलाई सीवमत ्वा नयनूीकरण गनद्ध अनकुुलन 
उपायिरू लाग ूगनद्ध आ्वशयक ्छ, रसमा नयनूीकरण उपायका रूपमा 
पयाद्धप्त र वदगो िररतगिृ गयास िटाउने प्रयासिरू समा्वेश ्छन ्। खानेपानी, 
सरसफाइ र स्वच्छता (WASH) से्वामा पिुचँ बढ्नाले दशेको समग्र 
सामावरक-आवथद्धक ्ववृर् र गररबी उनमलूनमा मित््वपणूद्ध योगदान पगुद्छ। 
मावनसिरूको स्वास्थय, पो्ण र रीव्वकोपारद्धनमा सधुार गनद्ध खानेपानी, 
सरसफाइ र स्वच्छताको मित्वपणुद्ध योगदान िुन्छ । रल्वाय ुपरर्वतद्धन 
र यसका प्रभा्विरूले WASH से्वािरूलाई कमरोर र वनसकृय  
बनाउँ्छ । WASH समबनधी नीवत, योरना र आ्वशयक वनणद्धयिरू 
तयार गदाद्ध ्वा कायाद्धन्वयन गदाद्ध रल्वाय ुअनकुुलन रणनीवतिरू पवन 
समा्वेश गदाद्ध रल्वाय ु परर्वतद्धनको कारणले िुने प्रकोप रोवखमलाई 
कम गनद्ध योगदान पयुाद्धउँ्छ । रल्वाय ुपरर्वतद्धन अनकुुलन रणनीवतिरू 
र व्वपत रोवखम नयनूीकरण ए्ंव वय्वसथापन (DRRM) समबनधी 
गवतव्ववधिरूलाई नीवत र योरनािरूमा समा्वेश गनुद्ध मात् पयाद्धप्त ्ैछन, 
यसलाई खानेपानी प्रणालीको व्वसततृ स्वनेक्ण, व्वसततृ समभावयता 
अधययन, व्डराइन र कायाद्धन्वयन चरणको समयमा समते धयान वदन ु
पदद्ध्छ ।

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता समबनधी पररयोरनािरू व्डराईन 
अ्ववधभर पणूद्ध रूपमा सचुारु ्वा सञचालन गनद्ध, वनमन उललेवखत 
व्ववभनन गवतव्ववधिरू अ्वलमबन गनद्ध आ्वशयक ्छ ।

१. रल्वाय ुअनकुुलन योरना र कायाद्धन्वयन

•	 रल्वाय ु उतथानशील खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतालाई 
सथानीय परर्वेश अनकुुलता अनसुारको योरना तरुद्धमा गरी 
संसथागत क्मता सधुार गनने

•	 प्ूवद्ध रानकारी र प्रवतवरिया प्रणाली
•	 व्वसततृ समभावयता अधययन ए्वं स्वनेक्णमा र WASH 

प्ूवाद्धधारिरूको व्डराइन र कायाद्धन्वयनको रिममा रोवखमको 
लेखारोखा ए्ंव मलूयांकन गनने र रल्वाय ु परर्वतद्धन अनकुुलन 
रणनीवतिरू तरुद्धमा गनने

२. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता आयोरना कायाद्धन्वयनको 
रिममा वनमन बमोवरमका अनकुुलन रणनीवतिरू अपनाउन सवकन्छ 

•	 नीवत वनमाद्धण, योरना र कायाद्धन्वयनमा एकरूपता 
•	 पानीका स्ोतिरूको पविचान र संरक्ण:

o पानीका स्ोतिरूको संरक्ण गनद्ध पनुभद्धरण (Recharge), 
अ्वधारण (Retention) र पनु: प्रयोग (Re-use) (3R) 
को नीवत अ्वलमबन गनने।

o भवूमगत रलस्ोतको संरक्ण गनने
	इनार र ट्यबु्वलेिरूको पानीको स्ोतमा ख्ेडरी 

र बाढीबाट िुने प्रदू् ण रोगाउने । 
o ्व्ाद्धतको पानी संकलन र समवुचत उपयोग 

•	 रल्वाय ुसमबधी अनकुुलन योरनािरूमा रन-चतेना रगाउने
o स्ोत संरक्ण, िरायसी तिमा पानीको समवुचत प्रयोग ए्ंव 

पानीको सवुर्करण 
o दीिद्धकालीन र वदगो सरसफाइ र स्वच्छता अभयासिरू सधुार 

र सवुनवचित गनने

३. रल्वाय ु परर्वतद्धन समबवनध नीवत तथा अनकुुलन रणनीवतिरूको 
व्वकास ए्ंव कायाद्धन्वयन:

•	 समबवनधत नीवत तथा अभयासिरू
o मतै्ीपणूद्ध नीवत र उवचत कायाद्धन्वयनको आ्वशयकता
o संिीय, प्रादवेशक र सथानीय रल्वाय ु अनकुुलन योरना, 

खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योरना (WASH 
Plan), पानीको बिुउपयोग गरुुयोरना (WUMP) रसता 
नीवतिरूको व्वकास ए्ंव कायाद्धन्वयन, IWRM पद्वतको 
अ्वलम्वन, समदुायमा आधाररत अनकुुलन योरनाको र 
कायाद्धन्वयन

o रल्वाय ुउतथानशील पानी सरुक्ा योरना (CR-WSP) को 
कायाद्धन्वयन र उवचत पररणाम आधाररत अनगुमन

o वनयवमत अनगुमन ए्वं समयमा नै पषृ्ठपो्ण 
	o संि-संसथा र साझदेारी – व्ववभनन संि संसथािरू बीच 

समन्वय ए्ंव साझदेारीमा कायद्धरिम तरुद्धमा र कायाद्धन्वयन 
o प्रव्ववध – रल्वाय ु उतथानशील प्रव्ववधको प्रयोग गरर 

खानेपानी र सरसफाइ प्ूवाद्धधारको वनमाद्धण
o लगानी – सरकारी वनकाय ए्वं व्ववभनन दात ृ वनकायद्ारा 

आवथद्धक स्ोतको सवुनवचितता
•	 समदुाय र सरोकार्वालािरूको रल्वाय ुअनकुुलन वरियाकलाप 
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सम्ववनध क्मता व्वकास ए्ंव रनचतेना मलुक कायद्धरिमको 
आयोरना 

•	 अनसुनधान र व्वकास
o सरोकार्वालािरू बीच अनभु्व ए्ंव वसकाईको आदान प्रदान 
o अधययन अनसुनधानको व्वकास ए्ंव प्र्वर्द्धन 

सथानीय सरकार सञचालन ऐन २०७४ का अनसुार सथानीय तिमा 
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता से्वा, रल्वाय ुपरर्वतद्धन अनकुुलन 
रणनीवत र व्वपद ् रोवखम नयनूीकरण ए्ंव वय्वसथापन (DRRM) 
गवतव्ववधको योरना तथा नीवत तरुद्धमा र सोको कायाद्धन्वन गनने प्रमखु 
वरमम्ेवारी सथानीय सरकारको िो । तसथद्ध, सानदवभद्धक नीवतिरू तयार 
गनद्ध र वतनको उवचत कायाद्धन्वयन गनने क्मता ्वतद्धमान सनदभद्धमा मित््वपणूद्ध 
्छ। यसबािके सबै तिका सरकारिरूको क्मता व्वकासले रल्वाय ु
परर्वतद्धनका चनुौतीिरू सामना गनद्ध समबर् सबै सरोकार्वालािरू 
बीचको साझदेारीलाई बवलयो बनाउन मद्त गनने्छ । समबवनधत 
सरकारी वनकाय, अनतराद्धवट्रिय रावट्रिय तथा सथानीय संिसंसथा, व्वकास 
साझदेारिरूले रल्वाय ु परर्वतद्धनको असरको सफलताप्ूवद्धक सामना 
गनद्ध सानदवभद्धक नीवत तरुद्धमा, कायाद्धन्वयन र अनगुमनमा न्ववन्वाद्धवचत 
सथानीय सरकार तथा उपभोक्ािरूको क्मता अवभ्ववृर्लाई उचच 
प्राथवमकतामा राखन ुपनने दवेखन्छ ।

d'Qms –!

;sf/fTds ;f]Rg] cfˆg} Vofn /fVg] dg x'g' k5{,

kl/jf/ :j:y agfO{ /fVg ;xof]uL kg x'g' k5{ ..

kfgL ;'lås/0f u/]/ lkpg lbg'; cfdf, 

pHHjn :jf:Yo km"n h:tf] xfd|f] hLjg x'g'k5{ ..

d'Qms –@

x]g'{;\ ;dod} Vofn u/]g eg] /f]uL x'G5,

w]/} tgfj x'G5 pkrf/ u/]/ cfkm} hf]uL x'G5 ..

eljio cfˆgf] kl/jf/sf] af/] ;f]r]/ x]g'{,

hfGg] a'‰g]x¿ g} xfd|f] glhssf] ;xof]uL x'G5 ..

;dfh xfd|f] ;/;kmfO eof] x}
g]jf ;+:yf ufpF ufpFdf cfof] x}

jftfj/0f ;kmf u/fpF ;a} Ps eP/
kfgL lk+p pdfn]/ jf lkmN6/ u/]/

x]bf{ klg ;kmf 5 xfd|f] ufpF
;kmf ug'{ k5{ ufpFsf] ;a} 7fpF

g]jf ;+:yf b]lvG5 ufpF ufpF
kfgL wf/f jGof5g 7fpF 7fpF

z'4 kfgL ufpFe/L cfP/
vfG5g hgtf v'j v';L eP/

e/t axfb'/ lai6
cfof]hgf ;fxfos lgl/Ifs, g]jf

afns'df/L dxtf]
 jl/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf

b'O{ d'Qms

  v'zL

d'Qms

sljtf

;fg} b]lv nfu]sf] afgL bLuf] x'G5 eGg] hfgL

;fg} b]lv nufpg' k5{ :j:ys/ cfgLafgL

 

;fgf afa' gfgLnfO{ a]aLk6df lb;f u/fcf}+   

aRrfsf] lb;fnfO{ rkL{df lj;{hg ug]{ u/f}+

kmf]xf]/ / kmf]xf]/LnfO{ ;a}n] u5{g\ lgGbf 

;kmf ;'U3/L agf}+ ;a} xfdL cfh}b]lv ;bf
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lxpFb xf];\ of avf{, nLnfaxfb'/ 3tL{sf] af/Lsf] kf6fdf 
Psgf; xl/ofnL x'g yfn]sf] 5 . af/Ldf Psflt/ n6/Dd} 
lsaL kmn]sf 5g\, csf{lt/ sfutL / l6Da'/sf] g;{/L 5 . 
df};d cg';f/sf t/sf/Lsf] klg vfFrf] 5}g . af/Lsf] kf6fsf] 
dflyNnf] efudf agfPsf] ;fgf] kf]v/Ldf hDdf ePsf] 
kfgLn] oL ;a} af]6lj?jfdf l;+rfO{ ug{ k'u]sf] 5 . s]xL 

;do cl3;Dd lxpFbdf clncln /fof]sf] ;fu / avf{ofddf 
b'O{ rf/ 8f]sf ds} kmNg] af/Ldf cfhef]ln o:tf] rdTsf/ 
ePsf] b]Vbf dflg;x¿ crDd dfG5g\ . 

afun'ª lhNnfsf] klZrdL If]qdf kg]{ lg;Lvf]nf ufpkFflnsf 
j8f g+ $, yfkfufpFsf #% jifL{o nLnf axfb'/ 3tL{n]  
cfkm\gf] af/Ldf v]/ uPsf] kfgLsf] ;b'kof]u u/]/ u/]sf] 
kmnk"mn, t/sf/L tyf g;{/L Joj;foaf6 jflif{s rf/ nfv 
?k}ofF cfDbfgL ug{ yfn]sf 5g\ . le/fnf] ef}uf]lns agfj6 

ePsf] o; ;d'bfosf dflg;x¿sf] cfosf] bl/nf] ;|f]t 
5}g . ef}uf]lns ljs6tfn] ubf{ oxfFsf jfl;Gbfx¿sf] w]/} 
;do s]xL ;do cl3;Dd vfg]kfgLsf] hf]xf] ubf{d} laTYof] . 

t/ ca o; ;d'bfodf vfg]kfgLsf] b'Mv 5}g . g]kfn :jf:Yosf] 
nflu kfgL -g]jf_ sf] cfly{s tyf k|fljlws ;xof]u tyf 
:yfgLo jfl;Gbfsf] ;lqmotdf o; ;d'bfodf @)&# ;fn 
>fj0f dlxgfdf ;DkGg ePsf] vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf 
:jR5tf cfof]hgfsf sf/0f oxfFsf jfl;Gbfx¿sf] b}lgsL 
km]l/Psf] 5 . klxn] lbgxF' kfgL eg{ 3/ d'lgsf] vf]N;L wfpFbf 
pgLx¿sf] laxfg u'lh|GYof] . ;d'bfodf rf}la;} 306f kfgL 
pknAw ePkl5 kfgLsf nflu vlr{g' kg]{ ;do ar]sf] 5 . 

oxL ;do / kfgLsf] ;b'kof]u u/]/ o; ;d'bfosf k|foM 
;a} dflg;x¿n] cf–cfˆgf] s/];faf/Ldf df};d cg';f/sf] 
kmnkm'n / t/sf/L v]tL ug{ yfn]sf 5g\ . 

cfhef]ln nLnfaxfb'/sf] g;{/Ldf cGoqaf6 klg dflg;x¿ 
cjnf]sgsf nflu cfpg yfn]sf 5g\ . pgn] /fd|f] efpdf 
lsaL a]R5g\ ;fy} g;{/L Jofkf/ klg /fd|/L rn]sf] 5 . 
o;/L kfgLn] o; ;d'bfosf] ltvf{ dfq gd]6L pgLx¿sf] 
cfDbfgLsf] ;|f]tnfO{ klg a9fpg yfn]sf] 5 . yfkfufpFsf] 
;]/f]k]m/f] x]bf{ …kfgL g} xf], ;d[l4sf] laxfgLÚ eGg] s'/f 
rl/tfy{ x'G5 .  

kfgLn] Nofof]  
;d[l4sf] laxfgL

ljgf]b sf]O/fnf
lk=Pd=cf/= clkm;/, g]jf
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िषृ्ठभूपि (Background)
कुनै पवन सा्वद्धरवनक सरोकारका भौवतक संरचनािरूबाट उपभोक्ािरू 
लामो समयसमम लाभावन्वत िुन सकून भनने सोच वलइएको िुन्छ । 
यसता संरचनािरू रवत वदगो िुन्छन,् वतनमा गररएको लगानीको असलुी 
पवन सोिी मात्ामा िुने गदद्ध्छ । तर धरैेरसो वनमाद्धणकालमा वलइने यसतो 
सोचभनदा ्वासताव्वकता फरक िुने गरेको पाइन्छ । खानेपानी क्ेत्को 
कुरा गनने िो भने पवन ठूलो लगानी र मिेनेतका साथ वनमाद्धण भएका 
खानेपानी आयोरनािरूबाट उपभोक्ािरूले अपेवक्त लाभ िावसल 
गनद्ध नसकेको ्वासतव्वकता िाम्ा सामनुने ्छ । वकनभने अवधकांश 
खानेपानी आयोरनािरू व्ववभनन कारणिरूले गदाद्ध व्डराइन अ्ववध परूा 
नगरी पणूद्ध ्वा आवंशक रूपमा क्वतग्रसत िुने गरेको त्थय अधयययनले  
दखेाएको ्छ । 

तयसकारण, समपनन आयोरनािरूलाई चलदो अ्वसथामा राखन र वदगो 
बनाउनका लावग कायाद्धन्वयन पव्छको अनगुमन तथा सियोग आ्वशयक 
्छ । यी अ्वसथािरूलाई धयानमा राखद ैनेपाल स्वास्थयका लावग पानी 
(ने्वा) ले कायाद्धन्वयनपव्छको अनगुमन संयनत् तथा सियोगको पिल र 
अ्वलमबन गरररिकेो ्छ ।

ने्वा ग्रामीण क्ेत्मा सरुवक्त खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतामा 
पिुचँ सवुनवचित गनद्धमा व्वशे् ज्ता िावसल गरेको एक रावट्रिय सतरको 
गैरसरकारी संसथा िो । व्व.सं. २०४९ मा सथावपत ने्वाले नेपालका 
५१ वरललािरूमा कायाद्धन्वयन गररएका दइु िरार पाँच सय भनदा 
बढी पररयोरनािरू माफद्ध त करीब २२ लाख मावनसिरूलाई सरुवक्त 
खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता से्वािरू प्रदान गररसकेको ्छ ।

समयानकुल प्रव्ववध तथा पर्वत अ्वलमबन गनने रिममा, ने्वाले 
खानेपानी आयोरनािरूलाई चलदो अ्वसथामा राखन र वदगो 
बनाउने ितेलेु कायाद्धन्वयन पव्छको अनगुमनलाई आतमसात गरेको 
्छ । यस सनदभद्धमा सथलगत अनगुमनको अवतररक् अवभन्व संयनत् 
(Innovative mechanism) को प्रयोग गददै आइरिकेो ्छ । अनगुमनमा 
अवभन्विरूको रूपमा ि्वाई-पत् अनगुमन (Letter monitoring), 
िलेो अनगुमन (Hello monitoring), सेनसर अनगुमन (Sensor 
monitoring) र टोल-फ्ी अनगुमन (Toll-free monitoring) प्रयोग 
गरररिकेो ्छ । यस आलेखमा वयनै अवभन्विरूको बारेमा ्वणद्धन ए्ंव 
व्वशे््ण गररएको्छ ।

हवराई-ित् अनुगिन (Letter monitoring)
ने्वाले सुरुमा खानेपानी प्रणालीलाई चलदो अ्वसथामा 
(Functional) रावखराखनका लावग पररयोरना समपनन भएपव्छ 
दुई ्व्द्धसमम प्रतयेक ्छ मविनामा सथलगत भ्मण गरी अनुगमन 
गनने पर्वत अपनाएको वथयो । पव्छ, यसलाई लगातार दुई ्व द््धका 
लावग ्व्द्धमा एक पटक सथलगत भ्मण गरी अनुगमन गनने पर्वतमा 
परर्वतद्धन गररयो । आयोरनािरूको संखया बढ्दै गएपव्छ ि्वाई-पत् 
अनुगमन पर्वत पवन थप गररयो ।

हिाई-परिको नमनुा । फोटो सौजनय:  भरत अधधकाररी 

समयानकुुल प्रव्ववध तथा पर्वत अ्वलमबन गनने सनदभद्धमा, ने्वाले व्व.सं. 
२०५२ साल दवेख करीब एक दशक समम ि्वाई-पत् अनगुमन पर्वतको 
वयापक प्रयोग गरेको वथयो । संभाव्वत समसयािरूको सचूी सवितको 
ि्वाई-पत् ्छपाई गरी दईु ्व्द्धलाई पगुने गरी उपभोक्ा सवमवतलाई 
वदइन्थयो, उपभोक्ा सवमवतले तयिाँ उललेख गररएका समसयािरूमा 
वचनो लगाई तथा लेखरे ने्वालाई िुलाक माफद्ध त वनःशलुक त्ैमावसक 
रूपमा पठाउने ग्थयको ।

सूचीमा समपूणद्ध संरचनाको समभाव्वत समसयािरू समेवटएको वथयो, 
रस अनुसार पररयोरना कायाद्धन्वयन पव्छको से्वा प्रदान गररन्थयो । 
ि्वाई-पत् अनुगमनबाट संकवलत रानकारीिरूको व्वशे््ण 
गरी सोिी अनुसार योरना बनाई कायाद्धन्वयन गररने गररएको 
वथयो । मोबाईल फोनको प्रयोगमा वयपकता आएपव्छ ि्वाई-पत् 
अनुगमनको प्रयोग बनद गररएको ्छ । मोबाईल फोनको प्रयोगमा 

vfg]kfgL kl/of]hgfsf]  
cg'udgdf clegj!

8f=dx]Zj/k|;fb ofbj@

lk=Pd=cf/= Dofg]h/, g]jf

!= jf;va/ -washkhabar.com_ df ldlt @)&( h]7 @* ut] k|sfl;t cfn]vsf] kl/dflh{t ;+:s/0f xf] .
@= n]vs pBdzLntf ljsf;df ljBfjfl/lw ug{' ePsf]5 / ljut sl/a b'O{ bzsb]lv ;+o'Qm /fi6« ;+3 nufot ljleGg /fli6«o tyf cGt/f{li6«o ;+3 

;+:yfdf ;+nUg x'g'x'G5, xfn g]kfn :jf:Yosf] nflu kfgL -g]jf_ sf] of]hgf, cg'udg tyf l/kf]l6+u ljefusf] k|d'v x'g'x'G5 .
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वयपकता नआएको र िुलाक से्वा पुगेको क्ेत्मा ि्वाई-पत् अनुगमन 
पर्वत अझै अ्वलमबन गनद्ध सवकन्छ ।

हरेलो अनुगिन (Hello Monitoring)
मोबाईल फोनको प्रयोगमा वयापकता आएपव्छ व्व.सं.२०७२ असोर 
दवेख ने्वाले िलेो अनगुमन पर्वत शरुु गरेको िो । रस अनतगद्धत ने्वाका 
प्राव्ववधकिरूले प्रतयेक ्व्द्ध भदौ-असोर मविनामा ममद्धत कायद्धकताद्धिरू 
र उपभोक्ा सवमवतलाई फोन गरेर परुानो पररयोरनािरूको अ्वसथा बारे 
रानकारी वलने ग्छद्धन ्।

िलेो अनगुमन अनतगद्धत ममद्धत कायद्धकताद्धबाट सबै धारािरूको अवनतम 
भ्मण, धारािरूको कायद्धक्मता, समसया भएका धारािरूको व्वसततृ 
रानकारी, समाधान गनद्ध कवत समय लाग्छ, समाधान गनद्ध नसकने भए 
तयसको कारण के िो, रगे्डा सामग्रीिरूको राँच, सवमवतले ममद्धत 
कायद्धकताद्धलाई वनयवमत रूपमा भकु्ानी गरररिकेो ्छ ्वा ्ैछन भनने बारे 
रानकारी संकलन गररन्छ ।

उपभोक्ा सवमवतबाट ममद्धत समभार को्को संकलन, कुल ममद्धत 
समभार को्, सवमवतको बैठकिरूको वनयवमतता, रगे्डा सामग्रीिरू 
बारेमा रानकारी संकलन गररन्छ । तयसै गरी, समसयािरू समाधान 
गनने समय, समाधानका लावग कसले खचद्ध गयको, समसया समाधानका 
लावग प्रयोग गररएको ठाउँमा रगे्डा सामग्रीिरूको प्रवतसथापन र 
सथानीय बरार ्वा वरलला सदरमुकाममा रगे्डा सामग्रीिरूको 
उपल्धता भएको ्वा नभएको रानकारी समेत उपभोक्ा सवमवतबाट 
संकलन गररन्छ ।

िलेो अनगुमन माफद्ध त पररयोरनािरूमा पविचान गररएका समसयािरूको 
आधारमा ने्वाका प्राव्ववधकिरूले ममद्धत कायद्धकताद्धलाई समसयािरू 
समाधान गनद्ध फोन माफद्ध त प्रवशक्ण वदन्छन । यवद समसया वतनीिरूको 
क्मता भनदा बाविरको ्छ भने, ने्वाका प्राव्ववधकिरूले समसया समाधान 
गनद्ध समबवनधत आयोरनाको सथलगत भ्मण गरी ममद्धत सिायता प्रदान 
ग्छद्धन ्। यवद तयिाँ ठूलो क्वतिरू भएको ्छ र पनुसथाद्धपना आ्वशयक ्छ 
भने, ने्वाका प्राव्ववधकिरूले स्वनेक्ण गरी पररयोरनाको पनुसथाद्धपनाका 
लावग आयोरनाको सचूी तयार गनने ग्छद्धन ्।

नेिाको प्राधिधधक धिबेकप्रसाि िहाि, हिेो अनगुमनका िाधग फोन 
गिदै । फोटोः धिपक बयक

िलेो अनगुमनबाट संकवलत रानकारीिरूको व्वशे््ण गरी सोिी 
अनसुार योरना बनाई कायाद्धन्वयन गररने्छ । िलेो अनगुमनद्ारा 
भव्वट्यको पनुसथाद्धपनाका लावग पविचान गररएका पररयोरनािरूलाई 
सेनसर अनगुमनर टोल-फ्ी कल सेनटर अनगुमनद्ारा भव्वट्यको 
पनुसथाद्धपनाका लावग पविचान गररएका आयोरनािरूमा समटेेर 
पनुसथाद्धपना गरुु योरना (Master rehabilitation plan) तयार गरी 
कायाद्धन्वयन गररने्छ ।

यो अनगुमन पर्वत टोल-फ्ी कल सेनटर अनगुमन र सेनसर अनगुमन 
भनदा फरक अवभन्व अनगुमन पर्वत िो । यस पर्वतबाट ्छोटो 
समयमा धरैे पररयोरनािरूको अनगुमन गनद्ध सवकन्छ, रसले गदाद्ध लागत 
पवन कम लाग्छ । तयसले गदाद्ध, प्रभा्वकारीता र दक्ताको आधारमा यो 
अनगुमन पर्वत उपयोगी ्छ र वनरनतर प्रयोग भरैिकेो ्छ ।

यस सनदभद्धमा, िलेो अनगुमन गररएका धारािरू मधये ९० प्रवतशत 
धारािरू चलदो अ्वसथामा (Functional) िुने्छन ् भनने अपेक्ा 
वलइएको ्छ । अनगुमन गररएका समदुाय/ पररयोरनािरूको संखया, 
फोन माफद्ध त प्रवशवक्त ममद्धत/सिायता संखया, सथलगत भ्मण गरी 
प्रदान गररएको ममद्धत/सिायता संखया र भव्वट्यको पनुसथाद्धपनाका लावग 
पविचान गररएका आयोरनािरूको आधारमा यस अवभन्व अनगुमन 
पर्वतको प्रभा्वकाररता र दक्ता मापन गररन्छ ।

सरेनसर अनुगिन (Sensor Monitoring)
ने्वाले अनगुमनलाई प्रभा्वकारी बनाउन व्व.सं. २०७६ को बैशाखबाट 
सेनसर माफद्ध त अनगुमन शरुु गरेको ्छ । यस अनतगद्धत नेपालको बागलङु 
र वसनधलुी वरललाका पाँच सय भनदा बढी धारािरूमा सेनसर र्डान 
गररएको ्छ । सेनसर वरएसएम वसमयकु् बैरिी र टरबाइन सवितको एउटा 
सानो यनत् िो, रसले वनयवमत रूपमा धाराबाट पानी बगेको ्वा नबगेको 
रानकारी वदनकुा साथै कवत मात्ामा पानी बगेको ्छ भनने रानकारी 
््डयसबो्डद्धमा पठाउने गदद्ध्छ ।

सेनसर र्डान गररएको धारा । फोटो: ई.सरंीबकुमार थापा

सेनसर अनगुमनबाट प्राप्त रानकारी अनसुार आ्वशयक भएमा, 
ने्वाका प्राव्ववधकिरूले समबवनधत समदुायलाई फोन ग्छद्धन ्। 
समबवनधत खानेपानी प्रणालीमा रिकेा समसयािरूको आधारमा 
ने्वाको प्राव्वधकिरूले फोन माफद्ध त ्वा सथलगत भ्मण गरेर ममद्धत 
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कायद्धकताद्धिरूलाई प्रवशक्ण प्रदान गनने गरेका ्छन ्। िालमा, ने्वाका 
प्राव्वधकिरूले प्राप्त रानकारी अनसुार दवैनक रूपमा फोन गनने गरेका 
्छन ्भने प्रतयेक मविनामा दईु पटक कल सेनटर अनगुमन प्रवत्वेदन तयार 
गनने गररएको ्छ ।

यो अनगुमन पर्वत टोल-फ्ी कल सेनटर अनगुमन र िलेो अनगुमन 
भनदा फरक अवभन्व अनगुमन पर्वत िो । यसबाट कम लागतमा धरैे 
आयोरनािरूको अनगुमन ्छोटो समयमा गनद्ध सवकन्छ। सेनसर अनगुमन 
पर्वत प्रभा्वकारीता र दक्ताको आधारमा उपयोगी ्छ ।

संकवलत रानकारीिरूको व्वशे््ण गरी सोिी अनसुार योरना बनाइ 
कायाद्धन्वयन गररने्छ । सेनसर अनगुमनद्ारा भव्वट्यको पनुसथाद्धपनाका 
लावग पविचान गररएका आयोरनािरूलाई िलेो अनगुमन र टोल-फ्ी 
कल सेनटर अनगुमनद्ारा भव्वट्यको पनुसथाद्धपनाका लावग पविचान 
गररएका पररयोरनािरूमा समटेेर पनुसथाद्धपना गरुु योरना तयार गरी 
कायाद्धन्वयन गररने्छ ।

यस सनदभद्धमा, सेनसरबाट अनगुमन गररएका धारािरू मधये ९५ प्रवतशत 
धारािरू चलदो अ्वसथामा (Functional) िुने्छन ् भनने अपेक्ा 
वलइएको ्छ । सेनसर कल सेनटर अनगुमन प्रवत्वेदनिरू, फोन माफद्ध त 
प्रवशवक्त ममद्धत/सिायता संखयािरू, सथलगत भ्मण गरी प्रदान गररएको 
ममद्धत/सिायता संखयािरू र भव्वट्यको पनुसथाद्धपनाका लावग पविचान 
गररएका आयोरनािरूको आधारमा यस अवभन्व अनगुमन पर्वतको 
प्रभा्वकारीता र दक्ता मापन गररने्छ ।

टोल-फ्री अनुगिन (Toll-free monitoring)
ने्वाले नेपाल 
टेवलकमसँगको समन्वयमा 
१६६००१२३४५० टोल-फ्ी 
नमबर रिने गरी व्व.सं. २०७९ 
बैशाखमा प्रधान कायाद्धलयमा 
टोल-फ्ी कल सेनटर सथापना 
गरेको ्छ । सा्वद्धरवनक 
व्वदा बािके सोमबारदवेख 
शरुिबार वबिान ९ बरेदवेख 
बेलकुा ५ बरेसमम अथाद्धत 
ने्वाको कायाद्धलय खलुा 
रिकेो समयमा कल सेनटर 
सञचालनमा रिने्छ । 
िाल, प्रधान कायाद्धलयमा 
तोवकएको कमद्धचारीले दवैनक 
कलिरू प्राप्त गरेर र तयस 
अनसुार रावरष्टरमा रेक्डद्ध 
राखने काम गददै आएका ्छन ्।

कल सेनटरको बारेमा रानकारी व्ववभनन प्र्वधद्धनातमक सामग्रीिरू, 
सामवुिक एसएमएस र नेपालको बागलङु र वसनधलुी वरललाका 
सथानीय एफएम सटेशनिरूबाट प्रसारण माफद्ध त ्वा सरोकार्वालािरू र 
उपभोक्ािरूलाई रानकारी प्रदान गराइएको ्छ । यो अनगुमन पर्वत 

िलेो अनगुमन र सेनसर अनगुमन भनदा फरक अवभन्व अनगुमन पर्वत 
िो ।

आयोरनािरूमा दवेखएको प्राव्ववधक समसयािरू बारेमा समदुायका 
मावनसिरूले पैसा नलागने फोन नमबर माफद्ध त रानकारी गराउन सकने्छन ्। 
समबवनधत खानेपानी प्रणालीमा रिकेा समसयािरूको आधारमा ने्वाका 
प्राव्वधकिरूले फोन माफद्ध त ्वा सथलगत भ्मण गरेर प्रवशक्ण प्रदान 
गनने्छन ्।

टोल-फ्ी अनगुमनबाट संकवलत रानकारीिरूको व्वशे््ण गरी सोिी 
अनसुार योरना बनाई कायाद्धन्वयन गररने्छ । टोल-फ्ी कल सेनटर 
अनगुमनद्ारा भव्वट्यको पनुसथाद्धपनाका लावग पविचान गररएका 
पररयोरनािरूलाई िलेो अनगुमन र सेनसर अनगुमनद्ारा भव्वट्यको 
पनुसथाद्धपनाका लावग पविचान गररएका आयोरनािरूमा समटेेर 
पनुसथाद्धपना गरुु योरना तयार गरी कायाद्धन्वयन गररने्छ ।

यस सनदभद्धमा, स्वनेक्ण गररएका ममद्धत कायद्धकताद्धिरू ्वा समुदायका 
सदसयिरू मधये ८० प्रवतशतलाई कल गनद्धका लावग टोल-फ्ी नमबर 
अथाद्धत् पैसा नलागने फोन नमबर थािा िुने्छ भनने अपेक्ा वलइएको 
्छ । प्राप्त कलिरूको संखया, फोन माफद्ध त प्रवशवक्त ममद्धत/सिायता 
संखया, सथलगत भ्मण गरी प्रदान गररएको ममद्धत/सिायता संखया र 
भव्वट्यको पुनरसथापनाका लावग पविचान गररएका आयोरनािरूको 
आधारमा यस अवभन्व अनुगमन पर्वतको प्रभा्वकारीता र दक्ता 
मापन गररन्छ ।

पनषकषदा (Conclusion)
नेपालको कवतपय सथानमा खानेपानी आयोरनािरू समपनन भएको 
केिी समयपव्छ नै रुगण िुदँ ैराने प्र्ववृत्त ्छ । यो अ्वसथालाई हृदयङ्गम 
गरेर ने्वाले खानेपानी आयोरनािरूलाई दीिद्धकालसमम चलदो बनाई 
राखने लक्य सवित यिाँ उललेख गररएका अवभन्व अनगुमन पर्वतिरू 
अपनाउँद ैआएको िो । िालसममको अ्वसथालाई िदेाद्ध यी पर्वतिरूले 
खानेपानी प्रणालीलाई चलदो राखन र तयसप्रवत उपभोक्ािरूको अपनत्व 
रगाउन ठूलो सियोग परु ्याएका ्छन ्।

िलेो अनगुमन, अनय पररयोरनािरू ्वा संि संसथाको सनदभद्धमा प्रयोग 
गनद्ध सवकन्छ भने सेनसर अनगुमन र टोल-फ्ी अनगुमनको प्रभा्वकाररता 
थप केिी समय िरेेपव्छ मात् अनय पररयोरनािरू ्वा संि संसथाको 
सनदभद्धमा प्रयोग गनद्ध सवकने ्वा नसवकने वनकयकोल गनद्ध सवकन्छ ।
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cfjZos 5 wf/f / rkL{sf],
k|of]u u/f} xlk{s / a|;sf]

kfgL hLjg xf], kfgL hLjg xf]
;/;kmfO gu/] hLjg hfg] ef]

Hofg arfpF ;–;fgf gfgLsf],
kxF'r k'¥ofpF ;'/lIft kfgLsf]

kfgL hLjg xf], kfgL hLjg xf]
;/;kmfO gu/] hLjg hfg] ef]

noM lthsf] lut

efF8f wf]O{ e'O{Fdf slxNo}, /fVg' xfDn] x'Fb}g – @
rfª agfO{ /fVg] u/], /f]un] 5F'b}g – @

efF8f df‰g' h'7\ofgdf, ;'sfpg' x} rfªdf – @
6'6L afN6Lg /fVg' 5]pdf, ;fa'g ;fy}df – @

efF8f wf]O{ rfªdf /fVbf, kmf]xf]/ j:t' nfUb}g – @
s's'/, ;'Fu'/, s'v'/fn] 5'g ;Sb}g – @

rfª h'7\ofg agfpg, ge'nf}}+ x} s;}n] – @
o;sf] kmfObf a'emL /fvf}+, xfdL ;a}n] – @

rfª h'7\ofg agfpFbf, 3/sf] zf]ef a9\g]5 – @
:j:y hLjg hLpgnfO{, ;xof]u ug]{5 – @

rkL{ rfª h'7\ofg t, xfd|f] 3/sf uxgf – @
a'em]/ gL kfg]{ u5{g\, cg]s axfgf – @

htftt} kmfNg'x'Gg, ca xfDn] kmf]x/ – @
hfg b]lv To;}af6, aG5 df]xf]/ – @

rfª h'7\ofg agfPdf, x'G5 ;a}nfO{ ;lhnf] – @
o:tf] rLh agfpgnfO{, gu/f}+ l9nf] – @

a;'Gw/f 3tL{
al/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf

s]zj lai6 
al/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf

;/;kmfO uLt

rfª h'7\ofgsf] dxTj

uLt

:jf:Yo uLt

vfPkl5 lb;flk;fa lg:sf;g x'g] 

k|fs[lts sd{

lb;flk;fasf] ;'/lIft lj;{hg  

ug'{ clt k"Go wd{ 
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िररचय
त्थयाङ्क, गवणतको तयो शाखा िो रसमा आकँ्डािरूको सङ्ग्रि, 
प्रदशद्धन, ्वगथीकरण र तयसका गणुिरूको आकंलनको अधययन गनने 
गररन्छ ।  यो गवणतीय व्वज्ानको शाखा भएकोले यसलाई सामावरक 
व्वज्ान, व्वकास वनमाद्धणका वरियाकलाप, वयापार, वशक्ा, स्वास्थय 
लगायत सामावरक रनरी्वनका अनय व्ववभनन क्ेत्िरूमा प्रयोग गनने 
गररन्छ । 

त्थयाङ्कले कुनै पवन अ्वसथाको ्वासतव्वक वचत्ण गदद्ध्छ । व्ववभनन 
प्रयोरनको लावग त्थयाङ्क संकलन गनने परमपरा वनकै परुानो िो । 
आरसमम प्राप्त प्रमाणका आधारमा नेपालमा सबैभनदा पविलो र 
वय्ववसथत त्थयाङ्क संकलनको उदािरणका रूपमा सन ् १९११ को 
रनगणनालाई वलन सवकन्छ । त्थयाङ्क सङ्कलन भनेको चरिरू 
(Variables) को बारे रानकारी सङ्कलन र मापन गनने एक वय्ववसथत 
तररका िो । रसले शोधकताद्धलाई अनसुनधान प्रश्निरूको र्वाफ 
वदन, पररकलपनािरू परीक्ण गनद्ध र पररयोरनािरूको मलूयाङ्कन गनद्ध 
अा्वशयक त्थयाङ्क उपल्ध गराउँ्छ ।

त्थयाङ्क सङ्कलन गदाद्ध व्ववभनन व्ववधिरू प्रयोग गनने गरेको पाइन्छ । 
रसमधये स्वनेक्ण व्ववध एक िो । प्रव्ववधको व्वकाससँगै िाल व्डवरटल 
व्ववधबाट त्थयाङ्क सङ्कलन गनने कायद्धमा वयापकता आएको ्छ । 
यसको तलुनामा परमपरागत व्ववधबाट त्थयाङ्क सङ्कलन कायद्ध वढलो, 
प्रशोधन गनद्ध लामो समय लागने र तयसको रेक्डद्ध राखने कायद्ध झनझवटलो 
िुन्छ । तसथद्ध िाल व्डवरटल व्ववधबाट त्थयाङ्क संकलन कायद्धमा 
वयापकता आएको ्छ । यस लेखमा व्डवरटल व्ववध प्रयोग गरेर अथाद्धत ्
मोबाइलका माधयमबाट त्थयाङ्क संकलन गरी गररने स्वनेक्णबारे 
व्व्वेचना गररएको ्छ ।

िोबराइलबराट िथयराङ्क सकंलन करे  हो ?
मोबाइल त्थयाङ्क सङ्कलन व्ववध मोबाइल फोन, ट्या्लेट आवदको 
प्रयोग गरेर रानकारी संकलन गनने व्ववध िो । मोबाइल प्रयोगको 
चलनमा वयापकता आएपव्छ यो व्ववध प्राथवमक त्थयाङ्क सङ्कलन 
गनने व्छटो र भरपदको व्ववधका सथावपत भएको ्छ । यस व्ववध माफद्ध त 
धरैे मावनसिरूलाई रो्ेडर शीघ्र त्थयाङ्क व्वशे््ण तथा प्रशोधन गनद्ध 
सवकन्छ ।

मोबाइल त्थयाङ्क संकलन व्ववधमा त्थयाङ्क सङ्कलन सफट्वेयर 
प्रयोग गररन्छ । त्थयाङ्क सङ्कलन सफट्वेयर इलेकरिोवनक रूपमा 
गणुातमक र मात्ातमक त्थयाङ्क सङ्कलन र भण्डारणका लावग 

कमपयटुरमा आधाररत प्रणाली िो । त्थयाङ्क सङ्कलन प्रणाली प्रयोग 
गरेपव्छ परमपरागत रूपमा गररंद ैआएको स्वनेक्णिरूको प्रयोग िट्न गई 
त्थयाङ्क व्वशे््ण, प्रशोधन र ररपोवटद्धङ व्छटो ्छररतो बनन पगु्छ । यसैले 
परमपरागत रूपमा कागरको फारममा त्थयाङ्क संकलन गनने व्ववध 
भनदा मोबाइल स्वनेक्ण व्ववध वदनानवुदन लोकवप्रय बनद ैगइरिकेो ्छ । 

मोबाइल त्थयाङ्क संकलन व्ववधका सकारातमक पक्िरू यसप्रकार 
्छन ्

१. त्थयाङ्क सङ्कलनले व्ववधले कागरी फारमको ठूलो 
मात्ामा बोकन कम गनद्ध मद्त गदद्ध्छ । 

२. स्वनेक्ण सञचालन गनद्धको लावग एउटा मात् मोबाइल उपकरण 
मात् बोकदा िुन्छ ।

३. मोबाइल एपमा सङ्कलन गररएको त्थयाङ्किरूमा गलती 
नै भए पवन तयसलाई व्ववभनन माधयमबाट परीक्ण गरेर िदेाद्ध 
सवरलै गलती पत्ता लगाउन सवकन्छ । 

४. भाव्क गलतीिरू कम िुन्छन ्। 

५. चािकेो खण्डमा रनुसकैु ठाउँबाट पवन इनटरनेटको प्रयोगबाट  
त्थयाङ्क िनेद्ध सवकन्छ ।  

 कागरी प्रश्नलाई एपमा रावखएको । फोटो : वबवपन िा्डा

df]afOnaf6 tYof+s ;+sngM  
Ps ;j]{If0f ;f/yL

lalkg xf8f
Pd=Pg=O{= P08 Pd=cfO{=P;= clkm;/, g]jf
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यो एप प्रयोगको लावग सामानय  तावलम र  एप चलाउने केिी वबवध 
नै  पयाद्धप्त िुन्छ तयसतो किी ँप्राव्वधक ज्ानको ररुरी  िुदनै । तयसैले यो 
सामानय लेखपढ गनद्ध राने वयवक् ले पवन सवरलैसंग प्रयोग गनद्ध सक्छन ।

िोबराइलबराट िथयराङ्क सकंलन कसरी गररनछ ?
पव्छललो दशकमा व्वश्वमा समाटद्धफोनको प्रयोग बढेको भए पवन सोिी 
अनरुूप इनटरनेटको पिुचँ बढेको ्ैछन । अझ ै पवन व्वश्वका धरैेरसो 
भागिरूमा इनटरनेटको भरपदको सवु्वधा ्ैछन । िाम्ो दशेका पवन दगुद्धम 
सथानिरूमा यिी अ्वसथा ्छ । तयसैले अफलाइन त्थयाङ्क सङ्कलन 
व्ववधको प्रयोगमा वयापकता आएको ्छ ।

त्थयाङ्क सङ्कलन एपिरू मोबाइल एपिरू िुन ्। रसले समाटद्धफोन, 
ट्या्लेट ्वा आईपया्डबाट त्थयाङ्क सङ्कलन गनद्ध समभ्व बनाउँ्छ । 
त्थयाङ्क सङ्कलन एपिरूको मखुय फाइदािरू मधये एक अफलाइन 
्वा अन-द-गो त्थयाङ्क सङ्कलन गनने समभा्वना िो । अफलाइन 
फारमिरूको प्रयोग गरी इनटरनेटको भरपदको सवु्वधा नभएका ठाउँिरूमा 
काम गरररिकेा त्थयाङ्क सङ्कलकिरूले त्थयाङ्कको ्याकअप 
आफनो मोबाइल उपकरणमा भण्डारण गरी र इनटरनेट र्डान उपल्ध 
भएपव्छ अपलो्ड गनद्ध सक्छन । 

यसका लावग प्रश्ना्वली अनसुार मोबाइल एपमा प्रश्निरू व्डराइन 
गररन्छ । प्रयोगकताद्धले ती प्रश्निरू मोबाइल एपमा ्डाउनलो्ड ग्छद्धन ् र 
प्रदान गररएको यरुर नेम र पास्व्डद्ध प्रयोग गरेर लगइन ग्छद्धन ्। तयसपव्छ 
फारम खोलेर त्थयाङ्क प्रव्वष्टी ग्छद्धन ्र त्थयाङ्क ््डयासबो्डद्धमा पठाउन 
इनटरनेट प्रयोग गरेर सभद्धरमा त्थयाङ्क आपलो्ड ग्छद्धन ्।

ने्वा मोबाइल एपको  िोम पेर  । फोटो : वबवपन िा्डा

आपलो्ड भएका त्थयाङ्क आ्वशयकता अनसुार पररमारद्धन गनद्ध 

पवन सवकन्छ । स्वनेक्णिरू वफल्डमा गररन्छ र इनटरनेटको प्रयोग 
गरर सभद्धरमा पठाइन्छ । प्राप्त त्थयाङ्कलाई व्ववभनन कोणबाट व्वशे््ण 
गनद्ध सवकन्छ । मोबाइल एपमा सथान र्ियावकङ, फोटोिरूपवन अपलो्ड 
गनद्ध सवकन्छ । फोटोिरू अवन्वायद्ध रूपमा अपलो्ड गनने वनयम बसाउने िो 
भने गणकिरू समबवनधत ठाउँम ैपगुकेो सवुनवचित गनद्ध पवन सवरलो िुन्छ ।   
तयसले गदाद्ध नककली त्थयाङ्क अपलो्ड गनद्ध समभ्व िुदनै । मोबाइल 
एवपलकेसनबाट अनय सफट्वयेर, ्वबेसाइटमा पवन त्थयाङ्क वलङ्क गनद्ध 
सवकन्छ । व्डवरटाइज्ड त्थयाङ्क नष्ट गनद्ध र परर्वतद्धन गनद्ध धरैे गाह्रो िुन्छ । 

सीपिििराहरू र पिनको पनरराकररको िहल
कुनै पवन उपकरणको सीवमतता र क्मतािरू बझुरे िामी यसको 
अवधकतम लाभ वलन सक्छौं । िाम्ो दशेको सनदभद्धमा यस व्ववधको 
सबैभनदा ठूलो सीवमतता भनेको इनटरनेट र वबरलुी स्वद्धसलुभ निुन ुिो । 
तर यसको वनराकरणका लावग दिेाय बमोवरमका पिलिरू गनुद्ध पदद्ध्छ :

१) रवत सकदो चाँ्डो आफनो त्थयाङ्क वसङ्रिोनाइर गनने ।

२) मोबाइल ररचारद्धका लावग पा्वर ्याकअपको वय्वसथा गनने । 

३) 'एप ्ेडटा' खाली नगनने ्वा एप पनु: ्डाउनलो्ड नगनने, अनयथा 
अफलाइन ्ेडटा िराउन सक्छ ।

४) अफलाइन फारम प्रव्ववष्टिरूको ्याच अपलो्ड गदाद्ध, व्छटो 
र्डानको लावग राँच गनने ।

५) मयानअुल (Manual) तयार गनने रसले सामानय प्रावबवधक 
समसया प्रयोगकताद्ध आफैले समाधान गनद्ध सकोस ्प्रयोगकताद्ध 
िरूलाई उपल्ध गराउने ।

६) इनटरनेटको उपल्ध नभएको  ठाउँमा प्रयोग गदाद्ध त्थयाङ्कको 
आ्वशयकता ततकाल ्ैछन भने मात् प्रयोग गनने ।

७) रवत धरैे त्थयाङ्क एपमा  आपलो्ड  िुद ैरान्छ  तयवत तयवत 
नै एप लाई  भार पददै रान्छ  तयसैले   समय समयमा वयाकअप 
वलने तावक  भव्वट्यमा प्रयोग गदाद्ध एपलाई भर नपरोस । 

नरेवराको िहल
नेपाल स्वास्थयको लावग पानी (ने्वा) मा त्थयाङ्क सङ्कलन र 
स्वनेक्णका लावग व्डवरटाइज्ड त्थयाङ्कको अ्वधारणा व्वकास 
गररएको ्छ । यसतो स्वनेक्णका लावग व्वश्वभरर व्ववभनन मोबाइल 
एपिरू प्रयोगमा ्छन ्। ने्वाले सन ् २०१३  बरारमा उपल्ध अनय 
एपको प्रयोग गरर त्थयाङ्क संकलन गददै आएको वथयो । यसैलाई 
मधयनरर गरर आ्वशयकताको आधारमा ने्वाले सन ् २०१८ मा 
‘मोबाइलबाट त्थयाङ्क सङ्कलन (Mobile data collection, 
MODACO)’ भवनने आफनै मोबाइल एप व्डराइन गरी प्रयोगमा 
लयाएको्छ । यसको प्रयोगबाट त्थयाङ्क सवित वरवपएस तथा फोटो 
समते संकलन गनद्ध सवकन्छ । यस कायद्धका लावग ने्वाले समय  समयमा 
तावलमिरू आयोरना गरी त्थयाङ्क संकलनकताद्धिरू पवन तयार गनने 
गरेको ्छ ।

समयनकुुल प्रव्ववधको प्रयोग गनने रिममा, मोबाइलबाट त्थयाङ्क 
सङ्कलन गदाद्ध पयाद्ध्वरणमतै्ी िुनकुो साथै समय र लागत दबैु कम 
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लागने गदद्ध्छ । यसले त्थयाङ्क वबशे््ण गनद्ध पवन व्छटो ्छररतो िुने्छ ।   
खानेपानी तथा सरसफाइ क्ेत्मा यस व्ववधको वयापक प्रयोगले 
्वासतव्वक त्थयाङ्क थािा भई से्वाबाट ्ववञचत ्वगद्धलाई यथासकय 
व्छटो से्वा परु ्याउन सवकन्छ भने ममद्धत समभार ्वा पनु: वनमाद्धणको 
आ्वशयकता भएका आयोरनािरूको पविचान गनद्ध मद्त ग्छद्ध । समग्रमा 
यस व्ववधले खानेपानी आयोरनािरूलाई सचुारू राखन ठूलो मद्त 
परु ्याउने दवेखन्छ ।

  

/Ë, uGw, :jfbxLg x'G5 Ps tTj
k|f0fLb]lv jg:kltnfO{ To;s} dxTj
3/fo;L k|of]udf of ;/;kmfO ug{
olb kfgL gePdf k5{ ;a} dg{

;kmf / :jR5 /fvf}+ ;w}F 3/ cfFug
;|f]]t, ;Dkbf clg xfd|f KffgLsf d'xfg ..
arfpg] 5 o;n] xfdL ;asf] hLjg .
To;}n] t 5 of] kfgL hLjgdf d"Nojfg ..

lkpg dfq geP/ l;+rfO ug{ kfgL 
7"nf 7"nf hnfzo 6Dd eg{ kfgL 
kfgLaf6} hnljB't kfgLaf6} v]tL
olx kfgLsf] cefj eP x'G5 hLjg Iflt

jiff{ ofddf b"lift klg x'g ;S5 kfgL
z'4Ls/0f ug'{k5{ o;sf ljlw hfgL
pdfNg] / ;f]l8; ug]{ b'O{ ljlw klxn]
Snf]l/g clg lkmN6/ ug]{ ljlw cfÚ5 clxn]
              
kfgL /fVg] efF8f] ;w}+ ;kmf x'g' k5{
z'l4s/0f u/]kl5 ;a sL6f0f' d5{
d'xfgb]lv d'v:fDd ;kmf /fvf}+ kfgL .
;kmf kfgL, :jR5 afgL – :j:y lhGbufgL .

aNn kf] a'‰gnfO{ yfn] ============

;/;kmfOdf Wofg lbp x} ;a}n] 

x] ;a} eGbf 7"nf] xfd|f] :jf:Yo g} xf] wg 

To;sf nflu lbg k5{ ;/;kmfOdf Wofg

z'l4s/0f u/L xfDn] lkpg] u/f}+ kfgL 

KffgL lagf rNb}g x} xfd|f] lhGbufgL 

;kmf ;'£3/ /fVg] wtL{nfO{ 

k|of]u u/f} ;a}n] rkL{nfO{ 

kmf]xf]/ xft / b'lift kfgL xf] x} /f]usf] sf/0f 

o:t} o:t} sf/0fn] g} hfG5 sltsf] k/f0f 

kmf]x/ j:t' 5f]Pkl5 xft wf]cf}+ ;fa'g kfgLn] 

w]/} /f]uaf6 aRg ;lsG5 xft w'g] afgLn] 

aNn kf] a'‰gnfO{ yfn] ============

efF8f df‰g] h'7\ofgdf ;'sfpg] rfªdf 

6'l6 afN6Lg klg /fvf}+ ;fa'g ;fy}df 

s'lxg] / gs'lxg] kmf]xf]/ cnu /fvL

kmf]xf]/af6 df]x/ agfpF ;'g d]/f] ;fyL

aNn kf] a'‰gnfO{ yfn] ============

xft w'gnfO{ ;fa'g kfgL gª sf6\gnfO{ g}gL 

;an] k|of]u ug]{ u/f}+ bfh' efO{ lbbL a}gL 

laz]if ul/ Wofg lbpF ;/;kmfOsf] kf6f] 

;kmf u/f}+ 3/ cfug cfkm' lxF8\g] af6f]   

aNn kf] a'‰gnfO{ yfn] ============

5f]kL /fvf}+ vfgf clg 5f]kL /fvf}+ kfgL 

of] afgLn] hf]luG5 x} xfd|f] lhGbufgL 

;kmf xf}+ cfk"m klg ;kmf /fvf}+ aRrf aRrLnfO{

Jojl:yt vf]/ agfO{ /fvf}+ kz' kG5LnfO{ 

tf/f s'df/L >L;
n]vf ;xfos, g]jf

dlgiff la=s=
al/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jfkfgL

;/;kmfO lut 

sljtf

uLt
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िषृ्ठभूपि
नेपालमा सरसफाइ प्र्वधद्धनको वय्ववसथत थालनी संयकु् राट्रिसंिले 
सन ्१९८० को दशक (१९८१-१९९०) लाई खानेपानी तथा सरसफाइ 
दशकको रूपमा कायद्ध गनद्ध आविान गरे पचिात ्भएको िो । त्थयाङ्क 
अनसुार सन ्१९९० मा ६ प्रवतशत नेपालीले चपथी प्रयोग गनने गदद्धथे भने 
यसको २९ ्व्द्ध पव्छ अथाद्धत ् सन ् २०१९ मा नेपाल खलुा वदसामकु् 
दशे िो्णा भएको ्छ । यद्वप, यो अ्वसथालाई वदगो राखरे सरसफाइ 
र स्वच्छताको सवु्वधा ए्ंव आनीबानीलाई अझ पररट्कृत गददै पणूद्ध 
सरसफाइको अ्वसथासमम परु ्याउन ुपनने ठूलो चनुौती िाम्ा सामनुने ्छ । 

सतिी रूपमा िदेाद्ध चपथी स्वद्धसलुभ िुन वकन यवत धरैे समय लागयो भनने 
वरज्ासा पवन उतपनन िुन सक्छ । तर यगुौंदवेख खलुा ठाउँमा वदसावपसाब 
गनने मावनसको बानी एकाएक परर्वतद्धन गनद्ध सवरलो पककै वथएन । 
तयसमावथ समारमा वयाप्त अचतेना, रुढी्वादी मानयतािरू, गरीबी, 
यातायातको असवु्वधा, रारनैवतक अवसथरता, सरसफाइ प्र्वधद्धनमा 
राजयको उदासीनता रसता कैयौं वय्वधानिरू व्वद्मान वथए । यसता 
वय्वधानिरूलाई िटाउँद ै यसतफद्ध  राजयको समते धयानाक्द्धण गरेर 
सरसफाइलाई अवभयानकै रूपमा सञचालन भएर तयसले सफलता 
पाउन ुभनेको सामानय कुरा िोइन । सरसफाइ प्र्वधद्धनका लावग ने्वाले 
चालेका कदम, सञचालन गरेका परीक्ण कायद्धरिमिरू, समदुायका 
सदसयिरू तथा संसथाका कमद्धचारीिरूको क्मता अवभ्ववृर्का लावग 
गररएका पिलिरू, यस क्ेत्मा िावसल गररएको ज्ान र तयसको 
प्रचार प्रसार ए्ंव वय्वसथापनबाट प्राप्त नवतराले नेपालको सरसफाइ 
अवभयानलाई उललेखनीय रूपमा मलरल गरेको ्छ । यस लेखमा सोिी 
पिलको व्व्वेचना गररएको ्छ ।    

नरेवराको िहल
ने्वाले आफनो सथापना कालदवेख नै एकीकृत कायद्धरिमका रूपमा 
खानेपानी, स्वास्थयवशक्ा र सरसफाइ प्र्वधद्धनका कायद्धलाई अवि 
बढायो । यद्वप, तयवतखरे अविलेको रसतो प्रतयेक िरमा चपथी बननै पनने 
र रवमनको सतिसममको संरचना पककी िुनै पनने भनने मापदण्डिरू तयार 
भइसकेका वथएनन ्। 

शरुुमा यवुनसेफ लगायतका संसथािरूले खाल्ेड चपथीकै प्र्वधद्धन गनने 
गदद्धथे । ने्वाले पवन आफना आयोरनािरूमा खाल्ेड चपथीलाई नै प्र्वधद्धन 
गददै आएको वथयो । रस अनसुार भोरपरु वरललाको ततकालीन कयरुरनी 
पानी गाव्वसभरर नै चपथी वनमाद्धण भएका वथए भने अनय आयोरना क्ेत्मा 
पवन यिी प्रव्ववध अनसुार चपथी बनेका वथए । तर गनध आउने, वझगँा 

भवनकने, सथायी र सरुवक्त निुने रसता अनेकौं बेफाइदाका कारण 
खाल्ेड चपथीको प्र्वधद्धन धरैे लामो वटकेन । 

यसपव्छ ने्वाले पककी चपथी प्र्वधद्धनमा धयान वदन थालयो । यसका लावग 
उपभोक्ािरूलाई वनवचित अनदुान वदइन्थयो । तर यो बेलासमम आयोरना 
क्ेत्का सबै िरमा चपथी िुनै पनने प्रा्वधानलाई अवन्वायद्ध गररएको वथएन । 
कायद्ध प्रगवतको सचूक खानेपानी मात् िुने गदद्ध्थयो । 

समय रिमसँगै ने्वाले समदुायमा पककी चपथीिरू प्र्वधद्धन गनद्ध थालयो र 
समदुायको एउटा वसङ्गो इकाईमा नै कार्द्धकम लाग ूगनने नीवत (area 
coverage policy) अनसुार काम शरुु गर ्यो । यसै अनसुार  लगायत 
अनय केिी संसथािरू समतेको पिलमा २०६२ भारि १४ गते बागलङु 
वरललाको ततकालीन अरने्वा गाव्वस नेपालकै पविलो खलुा वदसामकु् 
गाव्वस िो्णा गररयो । यस बेला सरसफाइ गरुुयोरना तरुद्धमा भइसकेको 
वथएन, तथावप ने्वाले अरने्वामा तय गरेका खलुा वदसामकु् अ्वसथाका 
सचूकिरूलाई २०६८ मा तरुद्धमा गरेको सरसफाइ गरुुयोरनाले समते 
पणूद्ध रूपमा पवुष्ट गर ्यो । 

बंगलादशेमा प्रवतपावदत 'समदुायको अग्ुवाईमा सञचावलत पणूद्ध 
सरसफाइ (CLTS) पर्वत' लाई ने्वाले स्वद्धप्रथम सन ् २००३ मा 
नेपालमा अ्वलमबन गर ्यो । यो पर्वत अनसुार परीक्णका रूपमा 
सञचालन गररएका सरसफाइ कायद्धरिमिरू सफल भएपव्छ नेपालमा 
यसको वयापक अनसुरण िुन थालयो । यो पर्वत नेपालको सरसफाइ 
अवभयानको बाटोमा अतयनत मित्वपणूद्ध मो्ड सावबत िुन पगुयो । 

ने्वाले आफनो प्ूवद्ध अनभु्व र वसकाइका आधारमा CLTS पर्वतलाई 
नेपालको परर्वेश सिुाउँदो बनाउने कायद्ध गयको । यस पर्वतले 
समदुायका समपणूद्ध िरमा अनदुानरवित त्वरले चपथीिरू बनन ुप्छद्ध भनने 
मानयता राख्थयो । तर ने्वाले आफनो व्वगतको अनभु्वका आधारमा 
समदुायमा अतयनत व्वपननता र अशक्ता रसता अ्वसथामा बाँचन बाधय 
मावनसिरूका लावग केिी न केिी सियोग आ्वशयक प्छद्ध भनने कुराको 
पैर्वी शरुु गयको । एकावतर समदुायका समपणूद्ध िरमा चपथी बवननै पनने, 
अकाद्धवतर वदनभरर काम गरेर पवन वबिान बेलकुीको ्छाक टानद्ध मवुसकल 
परर्वार, एकल ्वा ्वरृ्ा्वसथा, नाबलक नै िरमलुी भएको परर्वारले 
कसरी बनाउँ्छन ्चपथी भनने कुरामा व्वशे््ण शरुु भयो । तयसैले यसमा 
सामावरक नयायको वसर्ानतअनरुूप तयसता परर्वारलाई अनदुानका 
रूपमा  नभई  प्रोतसािनका  रूपमा  चपथी  बनाउन  सामानय  सियोगको 
पयाकेर  लयाइयो ।  यो  पररमावरद्धत  रूपलाई  ने्वाले 'समदुायको 
अग्ुवाईमा सञचावलत सबैका लावग आधारभतू सरसफाइ पर्वत' 

;/;kmfO / :jR5tf k|j4{gdf  
g]jfsf] of]ubfg 

c?0f s'df/ >]i7  
jf; k|aGws, g]jf
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Community Led Basic Sanitation for All  नाम वदएको 
वथयो । सबैभनदा उपलव्धमलूक कुरा के भयो भने सरसफाइ गरुुयोरना 
२०६८ ले समते सामावरक नयायको यो वसर्ानतलाई आतमसात गर ्यो 
र यिी पर्वतको अनसुरण गरेर दशे खलुा वदसामकु् िुन सफल भयो । 

यस पर्वतको व्वशे् तामधये चपथी वनमाद्धणमा अनदुान नवदइने, 
मावनसिरूलाई चपथी बनाउन रागतृ गराउने प्रजज्वलन (triggering) 
व्ववध अपनाउने, समदुायका सबै िरिरू समट्ेने र यसको अग्ुवाई 
समदुायले नै गनने आवद वथए । 

यसै रिममा सन ् २००४ मा खानेपानी तथा सरसफाइ क्ेत्को साझा 
वनणद्धयबाट वचत्वन वरललालाई नेपालकै पविलो खलुा वदसामकु् 
वरलला िो्णा गनने सिमवत भयो र "सन ् २००९, वचत्वन िनेद्ध रौं" 
भनने लक्य सवितको नारा उद्ो् गरेर कायद्ध प्रारमभ भयो । तयसबेला 
वचत्वनमा ने्वाको मधय तथा पवचिमाञचल क्ेत्ीय कायाद्धलय पवन 
भएको िुनाले यो अवभयान सफल बनाउन ने्वाले मित्वपणूद्ध भवूमका 
वन्वाद्धि गर ्यो । तयसबेलासमम सञचार माधयमले सरसफाइ समबनधी 
व्व्य्वसतलुाई मित्व वदने गरेको वथएन । ने्वाले नेपाल पत्कार 
मिासंिसँगको सिकायद्धमा वचत्वन लगायत दशेभररका पत्कारिरूलाई 
सरसफाइ व्व्यमा अवभमखुीकरण गरेर सरसफाइ सामग्री तयारी 
र प्रसारण/प्रकाशनका लावग चरणबर् रूपमा प्रवतयोवगतातमक 
कायद्धरिमिरूको आह्ान गर ्यो । यसले गदाद्ध सञचार माधयमिरूमा 
सरसफाइ समबनधी सामग्रीिरूले सथान पाउन थाले । व्वव्वध रवटलताले 
वचत्वन नेपालको पविलो खलुा वदसामकु् वरलला िो्ण िुन नसके पवन 
खलुा वदसामकु् अवभयानका धरैे सफल प्रयोगिरू यिी वरललाबाट शरुु 
भए । 

सहकरायदाको उतकृष्ट उदराहरर बनयो सरसफराइ अपभयरान
सरसफाइ गरुुयोरना २०६८ ले तोवकएको क्ेत्मा सरसफाइ प्र्वधद्धनका 
लावग पणूद्ध सरसफाइ पर्वत आधारभतू मापदण्डका रूपमा लाग ूिुने र 
प्रतयेक िरधरुी र संसथामा अवन्वायद्ध रूपमा सधुाररएको र दीगो चपथीको 
पिुचँ िुनपुनने रसता खलुा वदसामकु् अ्वसथाको नयनूतम मापदण्ड 
तोकयो । वरलला सतरमा कायद्धरिम संयोरन र अनगुमनको वरमम्ेवारी 
ततकालीन वरलला व्वकास सवमवतमा रिकेो वरलला सतरीय सरसफाइ 
तथा स्वच्छता समन्वय सवमवत (D-WASH-CC) र सथानीय सतरमा 
गाव्वस/नपा सतरीय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय सवमवत (V/M-
WASH-CC) िरूले पाए । सरसफाइ प्र्वधद्धनमा संलगन सबै संि 
संसथािरूले वयनै समन्वय सवमवतको मातितमा रिरे कायद्ध गरे । सोिी 
अनसुार ने्वाले पवन व्ववभनन सियोगी दात ृ संसथािरूको सियोगमा 
वयनै समन्वय सवमवतिरूसँगको सिकायद्धमा खलुला वदसामकु् गाव्वस 
िो्णा कायद्धलाई तीव्रताका साथ अगाव्ड बढाउँदैं दशे खलुा वदसामकु् 
िो्णा िुने बेलासमममा व्ववभनन वरललाका ५२ गाव्वसलाई खलुला 
वदसामकु् क्ेत् िो्णा गनद्ध सफल भयो । वरलला सतरमा िदेाद्ध ने्वाले 
गोरखा र वसनधलुी वरललाका धरैेरसो गाव्वसिरूलाई खलुा वदसामकु् 
गरेर रावट्रिय अवभयानमा मित्वपणूद्ध योगदान वदन सफल भयो । अकको 
मित्वपणूद्ध कुरा, खलुा वदसामकु् अवभयान सफल भएपव्छ ने्वाले प्रतयेक 
आयोरना क्ेत्मा सरसफाइ तथा स्वच्छता कायद्धरिमको गणुातमकता 

बढाउने कायद्धलाई उवत्तकै मित््वका साथ अगाव्ड बढाउद ैलगयो | 

खलुा वदसामकु् अवभयान सबै नेपालीिरूको साझा व्वकास एरेण्डा 
बनन पगुयो । यिी साझा प्रयास स्वरूप २०७६ असोर  १३ गते नेपाल 
‘खलुा वदसामकु् राट्रि ए्ंव पणूद्ध सरसफाइतफद्ध  अग्रसर नेपाल’ िो्णा 
कायद्ध समपनन भयो | 

िूरदा सरसफराइ उनिुख करायदाक्रिलराई पनरनिरिरा 
खलुा वदसामकु् अ्वसथा पणूद्ध सरसफाइ यात्ाको आधार वशव्वर रसतै 
िो । यिाँ आइपगुेपव्छ अलमवलएर बसने िो भने प्राप्त उपलव्धिरू 
रिमश: िराउँद ै रान्छन ् र पणूद्ध सरसफाइ अवभयानको यात्ा पनु: शरुु 
गनद्ध कवठन प्छद्ध । रावट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय सवमवतको 
समन्वय र सिरीकरणमा पणूद्ध सरसफाइ मागद्धदशद्धन २०७३ तयार 
पाररएको भए पवन यस अनरुूप अवि बढ्न खलुा वदसामकु् अवभयानमा 
रसतो उतसाि र सामवुिक प्रवतबर्ता नदवेखन ुव्व्डम्वना िो । तर ने्वाले 
भने खलुा वदसामकु् अ्वसथाका उपलव्धिरूको वदगोपनाका लावग 
सरसफाइका सवु्वधािरूको वनमाद्धण, वतनको प्रभा्वकारी सञचालन, 
ग्रामीण र शिरी क्ेत्मा सरसफाइ र स्वच्छताको वनरनतरताका लावग 
सतरीय से्वा प्र्वाि, सचतेना अवभ्ववृर्, वयापक सामावरकीकरण, 
सामवुिक सशवक्करण तथा स्व–अनगुमन समबनधी वरियाकलापिरूको 
वनयवमत कायाद्धन्वयनलाई रो्ड वददँ ैआएको ्छ । 

यसैगरी ्वाता्वरण मतै्ी सथानीय सशुासन ढाँचा २०७० लाई मखुय 
आधार मानद ैने्वाले वयापक वदगो व्वकास लक्य, सथानीय वनकायको 
नेततृ्व, मान्व मलुमतु्ीय फोिोरको वय्वसथापन, ठोस तथा तरल 
फोिोरमलैाको प्रशोधन गरी पनुःप्रयोग ्वा तोवकएको मापदण्ड अनसुार 
व्वसरद्धन रसता वयवक्गत, िरायसी र ्वाता्वरणीय सरसफाइ प्र्वधद्धनको 
अपररिायद्धतामा रो्ड वददँ ैआएको ्छ । 

पणूद्ध सरसफाइ मागद्धदशद्धन २०७३ ले पणूद्ध सरसफाइ अनतगद्धत तोवकएका 
सचूकिरू परूा गरी सन ्२०३० समम सबैका लावग र सधकैा लावग पणूद्ध 
सरसफाइको अ्वसथा िावसल गननेतफद्ध  उनमखु िुने सोच अनरुूप ‘सफा र 
स्वच्छ क्ेत्’ र ‘पणूद्ध सरसफाइ उनमखु क्ेत्’ गरी दईु क्ेत्को िो्णा गनने 
वय्वसथा गरेको ्छ । 

यसका लावग ने्वाले खलुा वदसामकु् अ्वसथाको वदगोपना कायम गनद्ध 
चपथीको समवुचत प्रयोग, सरसफाइ र स्वच्छता समबनधी बानी वय्विार 
व्वकास, िरायसी तथा संसथागत तिमा सरसफाइ र स्वच्छताका 
सवु्वधाको समवुचत प्रयोग,ममद्धत समभार तथा सतरोननवत, सरुवक्त 
खानेपानीको से्वा सवुनवचितता र िरायसी तथा ससथागत तिमा 
पानी शवुर्करण प्र्वधद्धन, िरायसी तथा ्वाता्वरणीय सरसफाइ कायद्ध 
सञचालनका लावग योरना तरुद्धमा तथा वय्वसथापन समन्वय सवमवतको 
क्मता अवभ्ववृर् गरी सवमवतसँगको प्रतयक् सिकायद्ध ए्वं पावलकासँगको 
प्रभा्वकारी समन्वयमा काम गददै आएको ्छ |  

पणूद्ध सरसफाइ मागद्धदशद्धन २०७३ अनसुार पणूद्ध सरसफाइ अनतगद्धत 
तोवकएका सचूकिरूलाई आधार मानी सथानीय तिमा उपयकु् िुने 
गरी सचूकिरूलाई पररमारद्धन गरी सफा तथा स्वच्छ समदुाय िो्णा 
गनद्ध प्रतयेक िरले ती सचूकिरू परूा भए नभएको अनगुमन गनद्ध िरभटे 
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•	 खानेपानी ढाकेर/्छोपेर राखकेो ए्वं पानी शवुर्करण गरेर 
प्रयोग गनने गरेको

५. सरुपक्षि खरानराको प्योग

•	 भानसाकोठा सफा राखने गरेको, पकाउने भाँ्डा, खाने भाँ्डा 
सफा सँग माझी िाममा सकुाई सरुवक्त राखने गरेको, 

•	 खाना राम्री पकाउने र पकाएको खाना ्छोपेर राखने गरेको, 

•	 सागस्री, फलफूल राम्री धोएर मात् खाने गरेको, 

•	 सरुवक्त पानी र खाद् ्वसतकुो मात् प्रयोग गनने गरेको र बासी 
स्ेडगलेको खानेकुरा खान गरेको 

६. घररायसी/वरािरावरनीय सरसफराइ 

•	 िर आगँन सध ँसफा गनने गरेको, 

•	 िर आगँन बाट वनसकने फोिोरलाई ्वगथीकरण गरर वय्वसथापन 
गनने गरेको, 

•	 िरबाट वनसकने फोिोर पानीको समवुचत वय्वसथापन गनने 
गरेको, 

•	 फोिोर फालने खा्डलको वय्वसथा गरेको, 

•	 पशपुंक्ीको लावग ्ुछटै् गोठ/खोर/टिरा बनाइ मलमतु्को 
वय्वसथापन गनने गरेको, 

•	 कप्डा सकुाउने उवचत प्र्वनध भएको, 

•	 सधुाररएको चलुो भएको साथै करेसाबारीको प्र्वनध भएको

उवललवखत वरियाकलाप परूा भएपव्छ समबवनधत समन्वय सवमवत 
कायद्धदलले उक् क्ेत्को अनगुमन गरी सफा र स्वच्छ क्ेत्का उवललवखत 
सचूकिरू परूा भएको अ्वसथामा प्रतयेक िरमा सटीकर व्वतरण गरी 
आफनो क्ेत्लाई सफा र स्वच्छ क्ेत्का रूपमा स्व–िो्णा गनद्ध ने्वाको 
सिरीकरण रिने गरेको ्छ ।

उिसहंरार
समार प्रगवतवतर उनमखु िुदँ ैराँदा मावनसको री्वनसतरका मापदण्डिरू 
समते बदवलँद ैरान्छन ्। व्वगतमा चपथी प्रयोगलाई सरसफाइको सचूक 
मावनन्थयो भने आर वयवक्गत स्वच्छता, िरायसी तथा ्वाता्वरणीय 
सरसफाइका सचूकिरू परूा भएको अ्वसथालाई मात् सरसफाइ मानन 
थावलएको ्छ । यसैगरी िाल सरसफाइको दायरा समते फरावकलो 
भएर यो मावनसको प्रवतष्ठा, स्वास्थय, व्वकास वनमाद्धण, रनरीव्वका, 
सामावरक सशवक्करण र समवृर्को आधारसतमभको रूपमा पररवचत 
िुन थालेको ्छ । तयसैले सरसफाइलाई रावट्रिय व्वकासको अवभनन 
अगंको रूपमा वलन थावलएको ्छ । यो त्थयलाई मधयनरर गरेर ने्वाले 
आगामी वदनमा स्वच्छता र सरसफाइ प्र्वधद्धनलाई उचच मित्व वदने्छ, 
रसबाट वदगो व्वकास लक्यको बुँदा नं. ६.२ ले वनधाद्धरण गरेको सन ्
२०३० समममा सबैका लावग पयाद्धप्त र समतामलूक रूपमा सरसफाइ 
र स्वच्छतामा पिुचँ पयुाद्धउने लक्यका साथै पणूद्ध सरसफाइका रावट्रिय 
लक्यिरू परूा गनने ठोस आधार वमलने्छ । 

 

कायद्धलाई वनरनतरता वदने, समिू वशक्ा माफद्ध त पणूद्ध सरसफाइका मखुय 
सचूकिरू तथा सो अनतगद्धतका अनय सिायक सचूकिरूको बारेमा 
रानकारी गराउने र चतेना अवभ्ववृर् कायद्धरिम सञचालन गददै आएको 
्छ । समदुाय सतरमा वनधाद्धरण गररएका सचूकिरू परूा गराउन ने्वाले 
िर िरमा अवन्वायद्ध रूपमा भाँ्डा माझने र सकुाउने सथान, साबनु पानी 
सवितको िात धनेु सथान, िरायसी फोिोर वय्वसथापनको लावग फोिोर 
खा्डल, लगुा सकुाउने ्डोरी रसता सरसफाइ र स्वच्छता समबनधी 
सवु्वधािरू वनमाद्धण गनद्ध सिरीकरणका अनय सरसफाइ र स्वच्छता 
समबनधी आनीबानीमा सधुारका लावग क्मता अवभ्ववृर् तथा 
रनचतेनामलूक कायद्धरिम सञचालन  गददै आएको ्छ ।  

स्रानीय सिरिरा उियुक्त हुनरे िुखय सचूक ि्रा सहरायक 
सचूकहरू 

१. चिपीको सिुपचि प्योग 

•	 आफनै पककी चपथी भएको,

•	 बचचालाई वदसा गराउने भाँ्डो भएको, 

•	 सबैले सधै ँचपथीमा मात् वदसा गनने गरेको, 

•	 चपथीको सरसफाइ वनयवमत गनने गरेको ए्ंव चपथीमा पानीको 
वय्वसथा भएको 

२.  वयपक्तगि सरसफराइ 

•	 वनयवमत रूपमा निुाउने गरेको,  

•	 वनयवमत रूपमा दाँत माझने गरेको, 

•	 वनयवमत रूपमा नङ काट्ने गरेको, 

•	 वनयवमत रूपमा कपाल, दाह्री काट्ने गरेको, 

•	 बालबचचाको नाकमा वसंगान नभएको,  

•	 सफा लगुा लगाएको तथा मविना्वरी स्वच्छता वय्वसथापनमा 
धयान वदएको 

३.  सराबुन िरानीलरे हराि िुनरे बरानी 

•	 िात धनेु वनवचित ठाउँ भएको,  

•	 िात धनुका लावग पानी भएको टुटी सवितको भाँ्डो र 
साबनुको वय्वसथा भएको,  

•	 खाना बनाउन,ु खान,ु र ख्ुवाउन ुअवि, चपथीका प्रयोग पव्छ 
साबनु पानीले िात धनेु गरेको   

•	 कुनै पवन फोिोर कुरा/व्व्ादी ्छोएपव्छ,  वबरामी तथा 
बचचाको सयािार गनुद्ध अवि र पव्छ साबनु िात धनेु बानी 
भएको

४. नयूनिि आवशयक ि्रा सरुपक्षि िरानीिरा िहुचँ ि्रा 
प्योग 

•	 पानी भनद्ध राँदा लागने समय १५ वमनेट सरुवक्त खानेपानीको 
सवु्वधा (१५ वम. वमत्) भएको,0

•	 प्रयोग गनने पानीको स्ोत सरुवक्त भएको, 

•	 खानेपानी राखने भाँ्डा सफा भएको,  
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;[hgf sf]O/fnfn] 8f]sf]df ufu|L / xftdf Uoflng af]s]/ Ps 
306fsf] psfnf] af6f] kfgL af]Sg yfn]sf] em08} aL; jif{ 
eP5 . !% jif{sf] slnnf] pd]/df ljjfx eP/ ?kf6f/ ufpF 
cfPsL ;[hgfn] of] cjlwdf kfgL eg{ lxF8]sf] af6f], af]s]sf] 
kfgL / vlr{Psf] ;dosf] lx;fa ug]{ xf] eg] slt w]/} x'G5 
xf]nf < ;[hgfsf] dfq geO{ l;Gw'nL lhNnfsf] ;'gsf]zL 

ufpFkflnsf j8f g++= ! df kg]{ ?kf6f/ ufpFsf ;a} jfl;Gbfn] 
ef]Ub} cfPsf] of] b'Mvsf] lx;fa u/]/ ;fWo 5}g . 

t/ ?kf6f/ jf;Lx¿sf nflu tL lbgx¿ sxfnLnfUbf] 
;Demgfdf kl/0ft eO;s]sf 5g\ . lsgeg] @)&* h]7 
dlxgfb]lv pgLx¿n] ufpFsf] k'5f/df /x]sf] £ofDk] vf]nfaf6 
£ofDkf] eg'{ kg]{ / cfFk3f/Lsf] s'jfdf kfgLsf nflu kfnf] s'g'{ 
kg]{ cj:yfaf6 kf/ kfP . of] ;d'bfodf g]kfn :jf:Yosf] 
nflu kfgL -g]jf_ sf] cfly{s tyf k|fljlws ;xof]u tyf 
:yfgLo jfl;Gbfx¿sf] ;lqmotfdf ;DkGg vfg]kfgL 

cfof]hgf cGtu{t ag]sf @^ wf/faf6 kfgL cfPkl5 oxfFsf 
^@ 3/sf ##^ dflg;x¿sf] ltvf{ t d]l6Psf] 5 g}, lbgsf] 
cfwfh;f] ;do vlr{P/ kfgL eg'{ kg]{ afWotfaf6 ;d]t 
pgLx¿n] d'lQm kfPsf 5g\ .  a|fDx0f, If]qL, hghflt / 
blnt ;d'bfosf] a;f]af; /x]sf] o; ;d'bfodf kfgLn] ubf{ 
NofPsf] v'zL zAbdf dfq aofg ug{ ;lsg] vfnsf] 5}g . 

sl7g ljut / cfzfnfUbf] eljio

#) jif{s} pd]/b]lv Psn dlxnfsf] ?kdf ;[hgfn] cfk\
mgf rf/ hgf ;Gtfgsf] kfng kf]if0f ug'{ k/]sf] lyof] . 
v]tLkftL / kz'kfng gu?F eg] d'vdf df8 gnfUg], kfNbf 
klg kfgLs} r/d b'Mv x'g] afWotf lyof] . vfgf ksfpg, 

efF8fs'F8f df‰g, rkL{df k|of]u ug{, ufO{afv|fnfO{ v'jfpg 
kfgL cf];fbf{ c? sfd ug]{ k'm;{b slxNo} ePg pgnfO{ . 
n'uf w'g / g'xfpg t pgLx¿ ;do lgsfn]/ vf]nfd} k'Ug] 

?kf6f/df  
5rlNsPsf] v'zL

/rgf a:g]t   
jl/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf
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ub{y] . æeg]sf] a]nfdf ;/;kmfO ug{ sxfF kfOGYof] / < 
cfkm"n] dfq g;s]/ 5f]5f]/Lx¿nfO{ ;d]t kfgL af]sfpg' 
kg]{ afWotf lyof] . :s'n hfg] a]nfdf ufu|L af]s]/ vf]nf / 
s'jf wfpg' k/]kl5 ltgLx¿n] klg s;/L /fd|/L k9\g ;s'g\ 
<Æ ;[hgfsf] of] egfO{n] kfgLsf] cefj dflg;sf] ;d[l4sf 
nflu s'g xb;Dd afws ag]sf] 5 eGg] s'/f ;xh} yfxf 
x'G5 .  

kfgL ufpFdf cfPkl5 ca oL b'Mv gdL7f] ;Demgfdf dfq 
;Lldt ePsf 5g\ . ;d'bfosf b'O{–tLg 3/sf aLrdf wf/f 
lgdf{0f ePsf 5g\ . 5f]/f5f]/Ln] k9fO{df kof{Kt Wofg lbg 
kfPsf 5g\ . klxn] kfgL af]Sg vlr{g' k/]sf] ;dodf ca 
cf/fd ug{, s/];faf/L / cGo v]tLkftL ug{ ;lsg] ePsf] 
5 .  

kfgL;Fu} ;d'bfosf c? cj;/ / ;sf/fTds kIfx¿sf] 
klg cfudg ePsf] 5 . xfn ;[hgf klg vfg]kfgL tyf 
;/;kmfO pkef]Qmf ;ldltsf] ;b:o kbdf r'lgPsL 
l5g\ . cfof]hgfnfO{ lbuf] /fVg pkef]Qmfx¿sf] lgoldt 
e]nf, dd{t ;Def/ sfo{stf{sf] sfdsf] cg'dug / /]vb]v 
ug]{, kfgL dxz'n p7]sf] ;'lglZrt ug]{ h:tf lhDd]jf/L 
pgsf] klg sfFwdf cfPsf] 5 . pgsf nflu JolQmut ?kdf 
v'zLsf] s'/f s] 5 eg] dd{t ;Def/ sfo{stf{df pgs} 5f]/f 
/ljg sf]O/fnf 5gf]6 ePsf 5g\, o;af6 pgsf] kl/jf/nfO{ 
u'hf/f ug{ yf]/} eP klg ;xof]u k'u]sf] 5 . 

æklxn] kfgL eb}{df lbg laTYof], ca t a}7sdf uP/ gofF 
s'/f l;Sg kfOPsf] 5, cl3 ;/]/ af]Ng] cfTdljZjf; klg 

knfPsf] 5Æ ;[hgf elG5g\ . 

b]z v'nf lb;fd'Qm x'g] qmddf ?kf6f/ ufpFdf klg rkL{x¿ 
ag]/ k|of]u x'g yfn]sf lyP . t/ Toltv]/ kfgLsf] cefjn] 
rkL{x¿ ;kmf /fVg Hofb} sl7g lyof] . ufpFdf kfgLsf] 
;'ljwf ePkl5 of] cj:yfsf] cGTo ePsf] 5 . xfn k|To]s 
3/df ef8fF ;'sfpg] rfª, cfw'lgs h'7\ofg, 6'6L ;lxtsf] 
afN6Lgsf] Joj:yf 5 . ;a} 3/df kmf]xf]/ Joj:yfkgsf 
nflu vfN6f] lgdf{0f u/]/ s'lxg] / gs'lxg] kmf]xf]/nfO{ cnu 
u/]/ s'lxg] kmf]xf]/nfO{ dn agfpg] rng z'? ePsf] 5 . 
dflg;x¿n] ;fa'g kfgLn] plrt t/Lsfn] xft w'g] nufot 
JolQmut :jR5tf, 3/fo;L tyf jftfj/0Lo ;/;kmfO 
;DaGwL y'k|} s'/f l;Sg] cj;/ kfPsf 5g\ . v]/ uPsf] 
kfgLsf] ;b'kof]uaf6 s/];faf/L nufpg] rng a9\b}5 . 

o; cfof]hgfdf vfg]kfgL ;'/Iff of]hgf ;d]t nfu" ePsf] 
5 . oxfF u7g ePsf] gf} ;b:oLo vfg]kfgL ;'/Iff sld6Lsf 
;b:ox¿n] g]jfaf6 tflnd ;d]t k|fKt u/]sf 5g\ . 
pgLx¿n] cfof]hgfdf s]xL ;d:of cfPdf To;sf] ;dfwfg 
ug]{ ub{5g\ . 

ca k]ml/ klxn]s} lbg gbf]xfl/of];\ eGg] s'/fdf o; ;d'bfosf 
dflg;x¿ ;r]t 5g\ . ;ldltn] k|To]s 3/af6 kfgLsf] 
dxz'n afkt Ps ;o ?k}ofF p7fpg] u/]sf] 5 . o;af6 
dd{t ;Def/ sfo{stf{sf] kfl/>lds, cfof]hgfnfO{ rflxg] 
hu]8f kf6{k'hf{, ;ldltnfO{ rflxg] sfuhkq / d;nGbsf] 
Joj:yf ug]{ ul/Psf] 5 . 
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िषृ्ठभूपि 
लैङ्वगक समानता र सामावरक समा्वेशीकरण (लैससास) भनेको 
लैङ्वगक, रातीय, आवथद्धक वसथवत र अनय सामावरक-सांसकृवतक 
वभननताबाट समारमा वसरद्धना भएको असमानता र फरक वय्विारको 
खा्डल पनुने अ्वधारणा िो । सामावरक रनरी्वनमा सबैको पविचान, 
प्रवतवनवधत्व, प्रवतष्ठा ए्ंव पिुचँ बढाउने अ्वधारणाका रूपमा यसको 
सतू्पात भएको िो । सबैको सिभावगता, समानपुावतक प्रवतवनवधत्व, 
सकारातमक व्वभदे, आरक्ण, सशवक्करण, लवक्त कायद्धरिम आवदका 
माधयमबाट समारलाई समतामलूक बनाउने यसको उद्शेय िो । यो 
सामावरक नयायको वसर्ानतमा आधाररत ्छ । 

नेपालको व्वकास क्ेत्मा व्वद्मान लैङ्वगक असमानता र सामावरक 
बविट्कार, असमान व्वतरण प्रणाली, क्मतामा अनेकता भए पवन 
यी कुरालाई बे्वासता गरेर सबैलाई एकै खालको वय्विार गररनाले 

व्वकासको प्रवतफल सबैले समतामलूक ढङ्गले प्राप्त गनद्ध नसकेको 
दवेखन्छ । लैङ्वगक असमानता र सामावरक बविट्करण गररबी 
नयनूीकरणको प्रमखु बाधािरू मधये एक िो । यस व्व्यमा लामो 
समयदवेखको बिसले गदाद्ध संव्वधानदवेख ऐन काननुिरूमा लैङ्वगक 
समानता र सामावरक  समा्वेवशतालाई टे्वा वदने प्रा्वधानिरू रावखन 
थालेका ्छन ्। तर यस अ्वधारणालाई पणूद्ध रूपमा वय्विारमा उतानद्ध सके 
मात् समार समा्वेशी बनने वनवचित ्छ । 

सििरािूलक पवकरासकरा लरापग  लैससरास अविराररराको 
अिररहरायदािरा
लैङ्वगक र सामावरक समा्वेशीकरणलाई ्ुछट्ा्ुछटै् लवक्त गनद्ध सवकँदनै 
वकनभने लैङ्वगक, रातीय र रातीय-आधाररत असमानतािरू 

सामावरक सतरीकरणको मखुय भाग िुन ्रसले सामावरक बविट्करणका 
वनयमिरू र अभयासिरूलाई वनयनत्ण ग्छद्ध । खानेपानी तथा सरसफाइ 
क्ेत्कै उदािरण वलएर िरेौं - भौगोवलक सथान र ्छररएको रनसंखयाले 
पवन धरैे मावनसिरूलाई पानीको सिर पिुचँ र उपल्धताबाट ्ववनचत 
ग्छद्ध । तसथद्ध, खानेपानी, स्वच्छता तथा सरसफाइ आयोरनािरूमा 
लैङ्वगक र सामावरक समा्वेशीकरणका मदु्ािरूलाई गमभीरताप्ूवद्धक 
वलएर तयसता वप्छव्डएका समिूिरूको आ्वशयकतालाई समबोधन गनद्ध 
अपररिायद्ध ्छ । नेपालको संव्वधानले प्रतयेक नेपालीलाई खानेपानीको 
िक वदएको भए तापवन तललो तिमा बविट्कृत र सीमानतकृत समिूले 
खानेपानीको पिुचँमा अझ ै पवन भदेभा्वको सामना गनुद्धपरेको ्छ । 
तसथद्ध, यी अनवुचत र असमान अभयासिरू िटाउन लैङ्वगक समानता 
र सामावरक समा्ेवशीकरणलाई व्वकास क्ेत्मा मलूप्र्वािमा लयाउन 
मित््वपणूद्ध ्छ, तावक प्रतयेक वयवक्ले समान रूपमा बाँचन र स्ोतिरूमा 
समान पिुचँ र फाइदा वलन सकोस ्।

लैङ्पगक सिरानिरा र सरािरापरक सिरावरेशीकररकरा लरापग 
नरेवराको िहल
नेपाली समारमा परमपरागत रूपमा अभयास िुदँ ै आएको लैङ्वगक 
भवूमकालाई िनेने िो भने पानीको वय्वसथापन गनने वरममा धरैेरसो 
मविला र बालबावलकािरूको िुने ग्छद्ध । िरायसी कामको वरमम्ेवारी 
मविलािरूको काँधमा िुन्छ । पानीको वय्वसथापनमा उनीिरूको 
अवधकांश समय वयतीत िुने िुदँा यसले िरको काममा बोझ थप्छ 
र मखुयतया मविलािरूले ती कवठनाइिरूको सामना गनुद्धप्छद्ध । 
मविलािरूले आफनो परर्वारका सदसयिरूको स्वास्थय र सरसफाइको 
वरमम्ेवारी बिन ग्छद्धन ्। तर, कुनै समदुायमा खानेपानी आयोरना 
बनदाखरेर धारो किाँ राखने कुरासमम मविलािरूलाई सोवधदंनै । 

िरायसी काम र सामावरक अपेक्ािरू बीच सनतलुन गनद्ध गाह्रो िुने 
भएकाले सामदुावयक गवतव्ववधिरूमा मविलािरूको सिभावगता 
चनुौतीपणूद्ध भएको िुदँा ने्वाले १९९९ दवेख आयोरनािरूमा लैङ्वगक 
र गररबी सं्वेदनशील दृवष्टकोण (Gender and Poverty Sensitive 
Approach) लाग ूगरी संगवठत रूपमा खानेपानी, स्वास्थय र सरसफाइ 
कायद्धरिममा लैङ्वगक असमानता र गररबीका मदु्ािरूलाई समबोधन 
गददै आएको ्छ । लैङ्वगक समानता र सामावरक समा्वेशीकरणका 
मदु्ािरूलाई अझ प्रभा्वकारी रूपमा समबोधन गनद्ध ने्वाले सन ्२००७ 
दवेख  लैङ्वगक समानता र सामावरक समा्वेशीकरण (लैससास) नीवत 
अ्वलमबन गददै आएको ्छ । 

तयसो त ने्वाले सथापनाकालदवेख नै खानेपानी आयोरनािरूमा मविला 

n}l·s ;dfgtf / ;fdflhs  
;dfj]zLs/0f

/f]lhgf dfgGw/
km08 /]lhª sf]cl8{g]/, g]jf

g]jfåf/f ;~rflnt vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf sfo{qmddf
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तथा आवथद्धक-सामावरक रूपमा वप्छव्डएका ्वगद्धिरूको अथद्धपणूद्ध 
सिभावगतालाई प्राथवमकता वददं ैआएको िो । व्वगतका अनभु्विरूबाट 
वसकद ैने्वाले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सवमवतमा ५० प्रवतशत 
मविलािरूको प्रवतवनवधत्व अवन्वायद्ध गरेको ्छ, रसमधये ५० प्रवतशत 
सवमवतको वनणद्धय गनने पदमा िुन्छन ्। यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइ 
उपभोक्ा सवमवत गठन गदाद्ध लैससास नीवत अनसुार  सबै रावत, 
अलपसंखयक र सामावरक-आवथद्धक समिूको समानपुावतक प्रवतवनवधत्व 
सवुनवचित गनने गररन्छ । िाल समम ने्वाले सञचावलत आयोरनािरूका 

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ा सवमवतमा ४२.६७ % मविलाको 
सिभावगता दवेखन्छ । ने्वाद्ारा २०२०-२०२१ मा सञचावलत 
आयोरनािरूका कुल लाभावन्वत रनसंखयामधये, ६१ प्रवतशत रातीय 
आधारमा 'व्वपनन रनरावत' ्वगद्धका वथए, र लगभग २३ प्रवतशत 'दवलत' 
्वगद्धका वथए। यसबािके, पररयोरना क्ेत्बाट सिभावगतामलूक समपवत्त 
्वगथीकरण ्ेडटा अनसुार ३८ प्रवतशत लाभावन्वत ्वगद्धलाई 'अवत गररब' 
को रूपमा ्वगथीकृत गररएको वथयो।

यसैगरी सामानयतया परुु्ले मात् गनने भवनएका वमस्ती तथा ममद्धत समभार 
कायद्धकताद्धको वरमम्ेवारी मविलालाई पवन समुपने  गददै आएको ्छ । 
मविला र परुु् द्ुवैलाई सामदुावयक स्वच्छता स्वयंसे्वक (CHVs) को 
रूपमा संलगन िुन प्रोतसावित गररन्छ। 

ने्वाले काम गनने समदुायमा आयोरना वनमाद्धण कायद्ध सरुु िुन ु अगा्वै 
आयोरनाको ममद्धत समभारका लावग समदुायको सामावरक- आवथद्धक 
सतर अनसुार प्रवत िरधरुीबाट वनमन बमोवरम प्रारवमभक ममद्धत को् 
संकलन गरर सवमवतको बैंक खातामा रममा गनुद्धपनने नीवत ्छ ।

१) ग्रावभटी फलो खानेपानी प्रणाली अनतगद्धतको आयोरनामा 
कवमतमा ‘अवत गररब’ िरधरुीले रु. ९००/-, ‘गररब’ िरधरुीले रु 
१२००/- र ‘मधयम’ िरधरुीले रु १५००/- उठाउन ुपनने्छ ।

२) सौयद्ध उराद्ध तथा  व्वदू्तीय पमप प्रयोग गरर संचांलन िुने खानेपानी 
प्रणाली अनतगद्धतको आयोरनामा कवमतमा ‘अवत गररब’ िरधरुी 
रु १०००/- , ‘गररब’ िरधरुीले रु १५००/- र ‘मधयम’ िरधरुीले 
रु २०००/- उठाउन ुपनने्छ ।

खलुा वदसामकु् अवभयानका रिममा व्वपनन ्वगद्धिरूलाई प्रोतसािन 
स्वरूप गरेको सियोगले नै समदुायका सबै िरमा चपथी बनन सफल 

भएको कुरा यिाँ समरणीय िुन्छ, रनु प्रा्वधान सरसफाइ गरुुयोरनामा 
समते प्रवतव्ववमबत भएको ्छ । 

गररबी तथा भदेभा्वपणूद्ध वय्विारको सामना गनुद्ध परररिकेो ्वगद्धलाई 
खानेपानी, स्वच्छता तथा सरसफाइ सवु्वधाको पिुचँ परु ्याई व्ववभनन 
रीव्वकोपारद्धन गवतव्ववधिरू माफद्ध त गणुसतरीय री्वनतफद्ध  उनमखु 
गराउनका लावग ने्वाले खानेपानी आयोरनाको वनमाद्धण रिममा 
प्राथवमकताका साथ रोरगारीका अ्वसरिरू समते वदने गरेको ्छ । 

ने्वाद्ारा लवक्त रनसङ्खयामा मखुयतया आधारभतू खानेपानी र 
सरसफाइ से्वािरूबाट ्ववञचत ग्रामीण तथा सीमानतकृत समदुायका 
मविला, बालबावलका, व्ववभनन क्मता भएका वयवक्िरू साथै रातीय 
र रातीय अलपसंखयकिरू समा्वेश ्छन।् यस रनसंखयाको अवद्तीय 
आ्वशयकतािरूले िामीले गनने कायद्धिरूको प्रकृवत वनधाद्धरण गनने्छ। 
आयोरना ्छनोटको रिममा समसयाको गमभीरता र समदुायिरूको 
सामावरक-आवथद्धक सनदभद्धको आधारमा सीमानतकृत समदुायिरूको 
पविचान गररन्छ ।

लपक्षि सिूह वगपीकरर
सबै मावनसिरूको पानी र सरसफाइमा व्वश्ववयापी पिुचँको अवधकारलाई 
सममान गददै ने्वाले आयोरना ्छनोट र कायाद्धन्वयन गदाद्ध गररब र 
बविट्कृतिरूलाई यी से्वािरूमा राम्ो पिुचँ सवुनवचित गनद्ध प्राथवमकता 
वदने्छ। से्वा प्र्वािका लावग लवक्त समिूलाई वनमनानसुार ्वगथीकरण 
गररन्छ:

• भौगोवलक रूपमा दगुद्धम क्ेत्िरूमा गररब र सामावरक रूपमा 
बविट्कृत (मविला, दवलत, वप्छव्डएका रनरावतिरू र अनय) 
लाई पविलो प्राथवमकता 

• दोस्ो- रो गररब ्छन ्तर सामावरक रूपमा बविट्कृत ्ैछनन्

• तेस्ो -गररब नभए पवन सामावरक रूपमा बविट्कृत

• चौथो - बाँकी रनसंखया

आवथद्धक रूपमा लाभावन्वत रावत समिूका मविलािरूको लावग, 
लैङ्वगक समानता अझ ै पवन बवलयो बाधा िो । लैङ्वगक पक्पाती 
भदेभा्वपणूद्ध ररवतिरूलाई समबोधन गनद्धका लावग रनचतेनामलुक र 
क्मता अवभ्ववृर्लाई प्राथवमकता वदइन्छ । 

उिसहंरार 
खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता क्ेत्मा लैङ्वगक समानता र सामावरक 
समा्वेशीकरण बढाउन संसथागत प्रवतबर्ता, स्ोत र दीिद्धकालीन 
सियोग आ्वशयक ्छ। ने्वाले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता 
कायद्धरिमलाई समदुायको व्वकासको उद ्गम व्वनद ुमानद्छ । खानेपानी र 
सरसफाइको पिुचँ भएपव्छ मावनसिरूको री्वनमा आउने सिरताका 
साथै कायद्धरिममा लाग ूगररने लैससास पर्वतले समारलाई समतामलूक 
अ्वसथावतर ्डोिोयाद्धउने व्वश्वासका साथ अवि बढेको ने्वा आफनो यो 
लक्यमा धरैे सफल पवन भएको ्छ । खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता 
क्ेत्मा लैङ्वगक समानता र सामावरक समा्वेशीकरण बढाउन संसथागत 
प्रवतबर्ता, स्ोत र दीिद्धकालीन सियोग आ्वशयक ्छ ।
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समदुायमा खानेपानी आयोरनाको काम भइरिकेो ्छ । केिी 
मावनसिरू वरआई पाइपको गणुा काट्ने र आ्वशयकता अनसुार 
रो््डने काम गरररिकेा ्छन ्। यसरी काम गननेमधये एक िुन ्मीनकुमारी 
िाय ु। सामानयतया परुु्िरूले मात् गनने यसतो काम मविलाले 
आतमव्वश्वासप्ूवद्धक गरेको दखेरे मावनसिरू ्छकक प्छद्धन ्। 

मीनकुमारीले कसरी वसवकन ्िोला त यसतो काम ? मीन स्वयंलाई यो 
प्रश्न सोधदा उनी भवन्छन ् "िाम्ो गाउँमा ने्वाको खानेपानी आयोरना 
आएपव्छ िामीले पाएको तावलममा मविला र परुु् बराबर िुन ् भनने 
कुरामा रो्ड वदइन्थयो । तावलमम ैरान थालेपव्छ मलाई िामी मविलािरू 

पवन त परुु्भनदा कम ्ैछनौं भनने लागन थालयो । तयसैले मलेै वमस्ती 
तावलममा आफनो नाम वटपाए ँ। यसमा मलाई सबै रनाले िौसला पवन 
वदन ुभयो ।" समदुायमा वमस्तीको काम गनने परुु्िरूको खाँचो वथएन । 
तर मीनकुमारीले यस काममा दखेाएको चासोले गदाद्ध उपभोक्ा सवमवतले 
उनलाई ्छनोट गर ्यो । 

वसनधलुी वरललाको कमलामाई नगरपावलका ्व्डा नं. १ कोपचकेी 
्वावसनदा मीनकुमारी नेपालकै लोपोनमखु र वप्छव्डएको रावतमधयेमा 
गवनने िाय ुरावतकी िुन ्। यगुौंदवेखको पछयौटेपनले गदाद्ध यस रावतका 
मावनिरूको आमदानीको भरपदको स्ोत ्ैछन भने यस समदुायमा चतेनाको 
सतर पवन जयाद ैकम ्छ  । यसले गदाद्ध उनीिरू सधैं अभा्व र अचतेनाको 
कुचरिबाट उवमकन सकेका ्ैछनन ्। िाल नेपाल सरकारले उनीिरूलाई 

लोपोनमखु रावतमा राखरे राजयका तफद्ध बाट केिी सियोग गनद्ध थालेपव्छ 
व्वगतको तलुनामा उनीिरूको अ्वसथा केिी सधुारोनमखु दवेखएको ्छ । 
तर तयो पयाद्धप्त ्ैछन, वकनभने उनीिरूको चतेनाको सतर उवकसएपव्छ मात् 
उनीिरूको री्वनमा सकारातमक र वदगो परर्वतद्धन आउने वनवचित ्छ । 

यसतो परर्वेशमा िुवकद्ध एकी मीनकुमारीले आफनो समदुायमा सञचालन 
भइरिकेो  कोपच े  खानेपानी तथा सरसफाइ आयोरनाका काममा  परुु् 
सरि सीप वसकेर उनीिरूसँगै काँधमा काँध वमलाएर काम गरेको जयाद ै
खशुीको कुरा िो । 

फरे ररएको सोच र रीवनशैली 
समुदायमा खानेपानी आयोरना कायाद्धन्वयन भएपव्छ आफनो 
समुदायमा वबसतारै परर्वतद्धनका संकेतिरू वमलन थालेको मीनकुमारी 
बताउँव्छन् । वदनभरर मेलापात र िाँसदाउरामै वबतने उनको वदनचयाद्ध 
फेररएको ्छ । वबिान उनी आयोरनाको काममा गएर पाइप काट्ने, 
वफवटङ गनने काम गव्छद्धन् भने बाँकी समयमा अरु काम गव्छद्धन् । िुन त 
यो काम सधैंका लावग िोइन, तयसैले आयोरनाको काम सवकएपव्छ 
उनी आयोरनाकै िेरालु (ममद्धत समभार कायद्धकताद्ध) बनने सोचमा 
व्छन् । िाल वसकेको सीपले िेरालुको काम सफलतापू्वद्धक गनद्ध सकने 
उनमा आतमव्वश्वास पलाएको ्छ । "पुरु्िरू कामको खोरीमा 
कता कता पुग्छन्, िामी रसता मविला िेरालु बनयौं भने सधैं यिी ँ
बसेर काम ग्छयौं वन" उनी भवन्छन् । ्वासत्वमा समुदायका व्व्वावित 
मविलािरूलाई ममद्धत समभार कायद्धकताद्ध बनाउँदा उनीिरूले काम 
्छा्ेडर राने संभा्वना जयादै कम िुने गरेको अनुभ्व ने्वाले यस अवि 
नै िावसल गररसकेको पवन ्छ । 

िाल सबैका िर ्वरपर र िरवभत्को ्वाता्वरण स्वच्छ भएको ्छ । 
सबैका िरमा भाँ्डा माझने ठाउँ, सकुाउने चाङ, चपथी र टुटी भएको बालटी 
सवितको िात धनेु ठाउँको वय्वसथा भएको ्छ । िाल उपभोक्ािरूले 
िर िरमा पानी शवुर्करणका लावग वफलटर समते राखकेा ्छन ्। 
"आयोरनाले िामीलाई धरैे कुरा वसकायो, सबैमा सरसफाइको बानी 
बसेकाले अब पविलेरसतो रोगवयावधले पवन सताउन ्छा्ेडको ्छ" 
मीनकुमारी भवन्छन ्। 

मीनकुमारी र उनको गाउँ कोपचकेा अनय ्वावसनदाको री्वनमा आएको 
सकारातमक परर्वतद्धन िदेाद्ध परर्वतद्धनका लावग सबैभनदा ठूलो कुरा चतेना 
अवभ्ववृर् रि्ेछ भनने सपष्ट िुन्छ । 

dLgs'df/Lsf] x]/fn' aGg] rfxgf
k|ldnf n'+u]nL

jl/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf
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िषृ्ठभूपि
नेपालमा राणा प्रधानमनत्ी ्वीर शमशरेको पालामा पविलोपटक 
्वीरधारा प्रणालीबाट खानेपानी व्वतरणबाट वय्ववसथत रूपमा 
पाइपबाट खानेपानी व्वतरणको शभुारमभ भएको िो । व्व.सं. १८९१ मा 
काठमा्डौंबाट शरुु भएको खानेपानी व्वतरणको काममा आर सरकारी 
तथा गैरसरकारी वनकायिरू संलगन ्छन ्। तर यो पिल शरुु भएको स्वा 
सता्दीपव्छ पवन िामी आधारभतू खानेपानी सवु्वधाको स्वद्धसलुभ 
पिुचँका लावग सङ्ि्द्धरत ्छौं ।  सरकारी त्थयांकलाई आधार मानने िो 
भने नेपालमा िालसमम वनमाद्धण भएका खानेपानी आयोरनािरू मधये 
२८ प्रवतशत मात्ै पणूद्ध रूपमा सञचालनमा ्छन ्। तयसैगरी, ३८ प्रवतशत 
आयोरनािरूलाई सानावतना ममद्धतको आ्वशयकता ्छ । करीब ३४ 
प्रवतशत आयोरनािरूलाई ठूलो ममद्धत, पनु:सथापना ्वा पनुःवनमाद्धणको 
आ्वशयकता रिकेो ्छ । यसबाट के दवेखन्छ भने अवधकांश खानेपानी 
आयोरनािरू व्ववभनन कारणिरूले गदाद्ध समपनन भएको केिी समयपव्छ 
नै समसयाग्रसत िुन थालेका ्छन ्। 

खानेपानी आयोरनाको सञचालनमा समसया आउनुका मुखयतया 
दुई कारण ्छन् । एउटा िो – वय्वसथापकीय कमरोरी र अकको िो 
प्राकृवतक र मान्व वसवरद्धत प्रकोप । असमान र रवटल भूबनोट ए्वं 
अतयावधक व्वव्वध िा्वापानी भएको िाम्ो रसतो देश व्वव्वध 
प्राकृवतक र मान्व-पे्रररत ्वाता्वरणीय खतरािरूको सामना गनद्ध 
बाधय ्छ । व्वश्ववयापी पररदृट्यलाई िेदाद्ध रन-धनको क्वतसँग 
समबवनधत मौसमी िटनािरूको प्रभा्विरूको मूलयाङ्कन गनने 
गलोबल कलाइमेट ररसक इन्ेडकसका अनुसार नेपाल रल्वाय ु
रोवखमको विसाबले चौथो सथानमा ्छ । साथै, भूकमप राने प्र्ववृत्त र 
प्रभा्वका विसाबले व्वश्ववयापी रोवखमको विसाबले एिारौं सथानमा 
्छ । िाम्ो देश व्वश्वका सबै बिु-रोवखमयुक् देशिरूको सूवचमा 
शी्द्ध बीसौं सथानमा ्छ । केनरिीय त्थयाङ्क व्वभागका अनुसार 
नेपालको रनसंखया २ करो्ड ९० लाख नािेको ्छ, रसमधये झण्ैड 
दुई वतिाईको रीव्वकोपारद्धनको माधयम कृव् ्छ । ८० प्रवतशत भनदा 
बढी रनसंखया प्राकृवतक प्रकोपको रोवखममा परेको ्छ,  रसमा 
भूकमप, ख्ेडरी, बाढी, पविरो, तापरिम बृवर् र  विमताल फुट्ने 
रसता िटनािरू समा्वेश ्छन् ।

बाढी र पविरो रसता रोवखमिरूले खासगरी कणाद्धली र मधशे प्रदशेमा 
खानेपानी र सरसफाइ रसता अतया्वशयक से्वािरूको पिुचँमा वय्वधान 
पगुेको ्छ । यिाँका ्वावसनदाले धरैे पटक ख्ेडरी र बाढीको सामना गनुद्ध 

परेको दवेखन्छ । तयसैगरी, दशेका अनय क्ेत्िरू पवन यसता रोवखमबाट 
अ्ुछतो ्ैछनन ्। 

पविद् रोपखि नयूनीकरर करे  हो ?
व्वपद ् रोवखम नयनूीकरणले व्वद्मान व्वपद ् रोवखमलाई कम गनने 
गदद्ध्छ । नयाँ व्वपद ् रोवखमलाई रोकने कम गदद्ध्छ । साथै, अ्ववशष्ट 
रोवखम वय्वसथापन गरी वदगो व्वकासको उपलव्धमा योगदान 
परु ्याउँ्छ । व्वपद ् रोवखम नयनूीकरण (DRR) लाई व्वपद ् रोवखम 
नयनूीकरण वय्वसथापन (DRRM) पवन भवनन्छ  । यो प्रकोपबाट 

उतपनन िुने रोवखमको पविचान र मलूयाङ्कन गरी रोवखम कम गनने 
एक वय्ववसथत दृवष्टकोण िो । यस दृवष्टकोणले सरोकारिािाहरूिाई 
व्वपद ् रोवखम र तयसको वय्वसथापनप्रवत रागरुक बनाई प्रकोपलाई 
पे्रररत गनने ्वाता्वरणीय तथा सामावरक-आवथद्धक कमरोरीिरूलाई कम 
गनने लक्य राख्छ । 

िामीले वनमाद्धण गनने सबैरसो खानेपानी आयोरनामा समते व्वपद ्
रोवखमको समभा्वना िुन्छ । शरुुदवेख नै धयान वदएको खण्डमा 
यसता संभाव्वत रोवखमलाई कम गनद्ध सवकन्छ । खानेपानी तथा 
सरसफाइ आयोरनाका व्ववभनन चरणिरूमा आई पनने संभाव्वत 
रोवखमलाई धयानमा राखरे काम गनद्ध सकेको खण्डमा ठूला रोवखमबाट 
आयोरनालाई बचाउन ्वा क्वतलाई नयनू गनद्ध सवकन्छ । अविले थपैु्र 
संि संसथािरू खानेपानी क्ेत्मा आबर् भएपवन आयोरनामा आउने 
व्वपद ्रोवखम र वतनको नयनूीकरणका लावग कमलेै मात् काम गरेको 
दवेखन्छ । खानेपानी आयोरना वनमाद्धण गनुद्ध भनदा आयोरनालाई 

vfg]kfgL cfof]hgfdf ljkb\  
hf]lvd Go"gLs/0f

O{ =;+hLa s'df/ yfkf
k|fljlws ;+of]hs, g]jf



47g]kfn :jf:Yosf] nflu kfgL -g]jf_ g]kfn :jf:Yosf] nflu kfgL -g]jf_

uf}/jk"0f{ ofqfsf tLg bzs

TOWARDS A HEALTHY AND PROSPEROUS NEPAL

कवमतमा पवन व्डराइन अ्ववधसमम सचुारु राखन झनै चनुौतीपणूद्ध ्छ भनने 
त्थयलाई आतमसात गरेको खण्डमा मात् व्वपदक्ो रोवखम नयनूीकरण 
गनद्ध सवकन्छ । 

खरानरेिरानी आयोरनरािरा आउन सकनरे पविद्करा करारक 
ितवहरू
खानेपानी प्रणालीिरूमा प्राकृवतक र मान्व वसवरद्धत द्ुवै तररकाले 
व्वपदक्ो असर िुन सक्छ । बाढी, पविरो, भकूमप, मिुान सकुने प्र्ववृत्त 
प्राकृवतक िुन ्। यसैगरी रथाभा्वी बाटोिाटो वनमाद्धण गनुद्ध, वसंचाई निर 
्वा अनय संरचना वनमाद्धण गनने कायद्ध, ्वन व्वनाश रसता वरियाकलाप 
मावनसबाट िुने भएकाले यसबाट िुने सकने व्वपदल्ाई मान्व वसवरद्धत 
व्वपद ््वा प्रकोप भवनन्छ । तर मावनसले अतयवधक र रथाभा्वी रूपमा 
गनने प्राकृवतक स्ोतिरूको दोिनबाट बाढी, पविरो र मिुान सकुने प्र्ववृत्त 
बढ्ने िुदँा आरभोवल प्राकृवतक प्रकोपका िटनािरू ्ववृर् िुन थालेका 
्छन ्। 

खरानरेिरानी आयोरनरािरा पविद् रोपखि नयूनीकरर कसरी 
गनदा सपकनछ ?
समसया आइलागेपव्छ मात् तयसको वनराकरणवतर लागने िाम्ो बानीले 
गदाद्ध व्वपदक्ो रोवखम बढेको िो । वयवक्गतदवेख राजय सतरसमम ै
यो प्र्ववृत्त व्वद्मान ्छ । िरमा आगो लागेपव्छ इनार खनने प्र्ववृत्त 
निवटञरेल कुनै पवन व्वपद ्रोवखम नयनूीकरण िुन सकदनै । खानेपानी 
आयोरनाका सनदभद्धमा पवन यिी कुरा लाग ू िुन्छ । आयोरना वनमाद्धण 
प्ूवद्ध नै तयसमा िुने रोवखमको व्वशे््ण गनने िो भने व्वपद ् रोवखम 
नयनूीकरणको योरना बनाउन सवरलो िुन्छ र प्रकोप वनयनत्ण गरी 
व्वपदक्ो रोवखम नयनूीकरण गनद्ध सवकन्छ । व्वपद ्रोवखम वनराकरणका 
लावग ने्वाले आयोरना चरिका व्ववभनन चरणमा गददै आएका कायद्धिरू 
दिेाय बमोवरम ्छन ्:

योरनरा चरर (खरानरेिरानी आयोरनरा छनोट/ सभकेक्षरको 
क्रििरा)
आयोरनाको समभावयता अधययनका रिममा पानीको समभाव्वत 
स्ोतले ्व्द्धभरर पयाद्धप्त पानी उपल्ध गराउन सक्छ वक सकदनै, पानी 
दवू्त पदाथद्धिरूबाट मकु् ्छ ्ैछन, स्ोतको सरुक्ा आ्वशयक ्छ  ्ैछन, 
र कुनै संभाव्वत खतराले आयोरनाको कायद्धक्मतालाई कुन िदसमम 

रोवखममा पा्छद्ध भनने राँच गररन्छ । यवद यी सबै पक्िरूबाट िदेाद्ध रोवखम 
कम भएमा ्वा रोवखम नयनूीकरण गनद्ध संभ्व भएमा आयोरनाको तयारी 
चरणमा प्र्वेश गनद्ध सिर िुन्छ ।

कुनै पवन खानेपानीको आयोरना ्छनोट तथा व्वसततृ समभावयता 
अधययन (Detail feasibility study) गनने रिममा खानेपानीको संरचना 
वनमाद्धण िुने ठाउँिरू सरुवक्त भएको सवुनवचित गनुद्ध पदद्ध्छ । खोलामा 
बवनने इनटेकलाई बाढीले असर परु ्याउन सकने संभा्वना अतयवधक 
भएको िुदँा इनटेक वनमाद्धण सथलको ्छनोटमा व्वशे्  सा्वधानी अपनाउन ु
पदद्ध्छ । इनटेकलाई सरुवक्त बनाउन उपयकु् ढङ्गले पखाद्धलिरू लगाउने 
कायद्ध गनुद्ध पदद्ध्छ ।  यसैगरी खानेपानीको पाइप लाइन वबछयाउने ठाउँ तथा 
रिवसङ बाढी पविरोको चपेटामा नपनने तथा कुनै प्रकारको व्वपद ्रोवखम 
निुने ठाउँबाट भएको यकीन गनुद्ध पदद्ध्छ । प्रणालीको व्डराइन गनने रिममा 
भसूखलन िुन सकने क्ेत्िरू ्वा प्रदू् णको रोवखम िुने क्ेत्िरूलाई 
सपष्टसँग उललेख गनुद्ध पदद्ध्छ ।

मिुानमा पानीको मात्ा िट्न नवदनका लावग स्ोत सरुक्ा गवतव्ववधलाई 
मित्वका साथ सञचालन गनुद्ध पदद्ध्छ । सकुखा याममा समते पानीको 

अभा्व िुन नवदन मलू ्वा खोलाको रलाधार क्ेत्मा पानी पनुभद्धरणका 
लावग खाल्डािरू खनने तथा ्वकृ्रोपण रसता स्ोत संरक्णका कायद्धलाई 
प्राथवमकता वदन ु पदद्ध्छ ।  यसता प्ूवाद्धधार व्वकासमा गररने लगानीले 
आगामी वदनमा व्वपदक्ो रोवखमका साथै रल्वाय ु परर्वतद्धनको 
असरलाई नयनूीकरण गनद्ध मित्वपणूद्ध सियोग पयुाद्धउँ्छ । यसता 
वरियाकलापिरूलाई आयोरना वनमाद्धणको प्रारवमभक लागतम ैसमट्ेन 
सकेको खण्डमा भव्व्यमा प्रणालीको ममद्धत समभार तथा पनु:सथापनामा 
लागने खचद्ध पवन कम िुन सक्छ । 

करायरादानवयन चरर (खरानरेिरानी आयोरनरा पनिरादारको क्रििरा) 
यवद व्वसततृ सभनेक्णबाट ्छनोट गरेको आयोरना सञचालन िुन 
सभं्व दवेखयो भने आयोरना आगामी चरणमा प्र्ेवश गदद्ध्छ, रसमा 
खानेपानी उपभोक्ा सवमवत  गठन गररन्छ । यस सवमवतका पदावधकारी 
ए्ंव सदसयिरूलाई खानेपानी आयोरनाका व्वव्वध पक्मा वया्विाररक 
रानकारी वदने उद्शेयले अवभमखुीकरण गररन्छ, रस अनतगद्धत खानेपानी 
सरुक्ा योरना, रल्वाय ुपरर्वतद्धन, प्राकृवतक प्रकोप, पानी सरुक्ा र रलाधार 
सरंक्ण ए्व ं वय्वसथापन रसता व्व्य्वसतिुरूका बारेमा ज्ान वदइन्छ । 
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यसले खानेपानी उपभोक्ा सवमवतलाई समभाव्वत रोवखमिरू पविचान गनद्ध 
र समाधानका उपायिरू खोजन मद्त ग्छद्ध । यसका साथै सवमवतले ्छनोट 
गरेका वयवक्िरूलाई ममद्धत समभार कायद्धकताद्ध तावलम वदइन्छ । उनीिरूले 
तावलमको एक भागको रूपमा रल्वाय ुपरर्वतद्धन अनकूुलन- व्वपद ्रोवखम 
नयनूीकरण (Climate Change Adaptation - Disaster Risk Re-
duction, CCA-DRR) समबनधी रानकारी समते पाउँ्छन ्। यस चरणमा 
पानीको गणुसतर परीक्ण समते गररन्छ । 

आयोरना वनमाद्धणका रिममा संरचनािरूलाई कसरी बवलयो बनाउने 
भनने कुरामा व्वशे् धयान वदन ुपदद्ध्छ । नकसा अनसुार संरचनािरू बनेको 
सवुनवचित गददै वनमाद्धण सामग्रीिरूको गणुसतरमा पवन तयवत्तकै धयान वदन ु
पदद्ध्छ । तावलमप्राप्त वमस्तीिरूलाई मात् वनमाद्धण कायद्धमा संलगन गराउनकुा 
साथै संरचनािरूलाई भव्वट्यमा स्डक, रलव्वद्तु ्वा अनय भौवतक 
वनमाद्धणका कामले परु ्याउन सकने असरको आकंलन गनुद्ध प्छद्ध । बाढी, 
पविरोको रोवखम निुने ठाउँको ्छनोट, पोवलवथन पाइपलाई रवमनमा 
कवमतमा पवन एक वमटर गा््डने कायद्धलाई सद्ैव पररपालना गनुद्ध पदद्ध्छ । 

पनिरादार िपछको चरर (खरानरेिरानी आयोरनरा पनिरादारिपछ)
वनमाद्धण पव्छको चरण आयोरनाको वदगोपनप्रवत लवक्त िुन्छ । यस 
चरणमा व्वपद ् रोवखम नयनूीकरणका लावग व्ववभनन वय्वसथापकीय 
कायद्ध गनद्ध सवकन्छ । खानेपानी उपभोक्ा सवमवतले खानेपानी सरुक्ा 
योरना र प्रणालीको सञचालन तथा ममद्धत समभार नीवत तयार ग्छद्ध । 
यस नीवतले ततकाल आइ पनने सकने र दीिद्धकालीन ममद्धत समभारका 
आ्वशयकतािरूलाई धयान वदन्छ । यसले योरना संसथागत वय्वसथािरू 
रसतै खानेपानी उपभोक्ा सवमवत संरचना र बैठकिरूको आ्ववृत्त, 
पानीको मिशलु सङ्कलन र ममद्धत कायद्धकताद्धको वरमम्ेवारीिरू ्वणद्धन 
गदद्ध्छ । उपभोक्ािरूले खानेपानी सरुक्ा योरना प्रवशक्ण प्राप्त ग्छद्धन ्। यस 
प्रवशक्णमा आयोरनामा आइपनद्ध सकने रोवखमिरू पविचान गनने दवेख 
वलएर समपणूद्ध आयोरना क्ेत् र कयाचमनेट क्ेत्को सा्वधानीप्ूवद्धक राँच 
गररन्छ। प्रणाली व्वशे््णको आधारमा खानेपानी उपभोक्ा सवमवतले 
खानेपानी सरुक्ा योरना लाग ूगरी प्रणालीको वनयवमत संचालन र ममद्धत 
समभारका लावग ्छोटो अ्ववधको योरना र ठूला सतर्ववृर् कायद्धिरूको 
लावग दीिद्धकालीन योरना सवित एक वयापक  योरना तयार गदद्ध्छ । 
तावलमपव्छ खानेपानी सरुक्ा योरना टोलीसँग आयोरनालाई वनरनतर 
कायाद्धन्वयन, समीक्ा र अद्ा्ववधक गनने वरमम्ेवारी िुन्छ । 

खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ा सवमवत र खानेपानी सरुक्ा योरना 
टोलीको सवरियतामा खानेपानी प्रणालीमा वदनिु ँ आइपनद्ध सकने 
रोवखमको वय्वसथापन र संचालनमा सधुार गरी आयोरना क्ेत्मा 
अव्ववच्छनन सरुवक्त पानी आपवूतद्ध गनुद्ध र उपभोक्ािरूको स्वास्थयको 
सरुक्ा गनुद्ध खानेपानी सरुक्ा योरनाको मखुय उद्शेय िो । खानेपानी 
आयोरामा आउन सकने रोवखम कम गनद्ध खानेपानी सरुक्ा योरना एक 
उवचत माधयम िो । यसका चरणिरू वनमनानसुार ्छन ्:

- खानेपानी सरुक्ा योरना टोली गठन

- खानेपानी प्रणालीको वयाखया तथा व्वशे््ण

- प्रदू् ण पविचान तथा वनयनत्णका उपायिरू

- सधुार कायद्ध योरना तरुद्धमा तथा कायाद्धन्वयन 

- अनगुमन र खानेपानी सरुक्ा योरनाको प्रमाणीकरण 

- प्रवत्वेदन, अवभलेख तथा पनुरा्वलोकन (समीक्ा)

आयोरनामा खानेपानी सरुक्ा योरना प्रभा्वकारी रूपमा लाग ूगनद्ध सकेमा 
िामीले वदने स्ेवा आधारभतू सतरबाट ्ववृर् भई मधयम ्वा सधुाररएको 
अ्वसथमा पगुन सक्छ । यस योरनाले पानीको आपवूतद्धलाई सरुवक्त र 
भरपदको बनाउँ्छ । खासगरी बखाद्धयाममा पानीका माधयमबाट फैलन सकने 
रोगवयावध वनयनत्ण िुन गई सभंाव्वत व्वपद ् ट्छद्ध । यसरी आयोरनाका 
व्ववभनन चरणिरूमा व्वपद ्रोवखम नयनूीकरणलाई धयान वदएर काम गददै 
राँदा स्वाभाव्वक रूपमा रोवखम पवन नयनूीकरण िुद ैरान्छ र आयोरनालाई 
समभाव्वत ठूला रोवखमबाट सरुवक्त राखन सवकन्छ ।

(समपपूणनु तधसबर सनुकोशरी गाउँपाधिका िा ्  ४ यमनुा्ाँ्ाको 
िानेपानरी आयोजनाका हुन ्र तधसबर साभार रोधजना माननधर)

g]kfndf w]/} lyP To:tf ufpF a:tL
kfgL lagf ef}+tfl/b} lyP dfG5] lxhf] cl:t
w]/} ufpF 7fpFdf ca k'Ug yfNof] vfg]kfgL

vf]Hof}+ eg] xf]nfg\ cem} s]xL 7fpF 5fgL 5fgL
h;sf 5}gg\ af]lnlbg] sf]xL 5}gg\ ;Sg] af]Ng
s;};Fu ;Sof 5}gg\ cem} cfˆgf] b'Mv vf]Ng
To:tf ufpF a:tL x]/L k'¥ofpg' 5 vfg]kfgL

gu/]/ To:tf ufpFnfO{ e]befj hfgL hfgL
k"/f ug{ g;s] t ltgsf] df}lns clwsf/
;/sf/ clg ;+3;+:yfsf] s] eof] / ;f/
hgtfnfO{ ;r]t u/L lgdf{0f u/f}+ cfof]hgf

k"/f u/f}+ hgtfsf] z'4 kfgL lkpg] rfxgf
lgdf{0f dfq u/]/ t grNnf lg w]/} jif{
lbuf] clg u'0f:t/df w]/} Wofg lbg' k5{
lgoldt /]vb]v clg u/] dd{t ;Def/
oxL xf]nf of]hgfsf] lbuf]kgsf] cfwf/

ljgf]b sf]O/fnf
lk=Pd=cf/= clkm;/, g]jf

dd{t ;Def/ lbuf]kgfsf] cfwf/
sljtf
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w]/} jif{ cl3sf] s'/f xf] – ufpFeGbf lgs} k/ /x]sf] l;:g]/L 
s'jf ufpFn]x¿sf] ltvf{ d]6\g] Pp6} dfq kfgLsf] ;|f]t 
lyof] . clzIff, cr]tgf / u/LaLsf] ;fª\nf]df a]l/Psf] Tof] 
a]nf 3/ glhs} s;/L kfgLsf] ;'ljwf pknAw ug{ ;lsG5 
eg]/ pgLx¿n] ;f]Rg klg hfg]sf lyPgg\ . l;:g]/L s'jf 
pgLx¿sf] lglj{sNk kfgLsf] ;|f]t lyof] . 

l;Gw'nL lhNnfsf] sdnfdfO{ gu/kflnsf j8f g++= !@, afFe]m 
ufpFsf jfl;Gbfx¿n] o'uf}+b]lv ef]Ub} cfPsf] kfgLsf] cefj 
x6fpg @)%^ ;fndf glhs}sf] l;:g]/L vf]nfdf c:yfoL 
OG6]s agfO{ ?v–?vdf kfOk 6fFUb} ufpF;Dd NofP . 
To;kl5 pgLx¿n] s]xL /fxt t kfP . t/ of] /fxt Ifl0fs 
lyof], Ps t kfgL kof{Kt lyPg, To;dfly slxn] vf]nfdf 
en cfP/ t slxn] kTs/n] y'lgP/ kfgL cfpg aGb x'GYof], 
slxn] 3fF;kft ug{ hËn hfg]x¿n] kfOk sfl6lbGy] jf 
hf]8]sf] 7fpFdf v':sfOlbGy] . o:tf] cj:yfdf pxL l;:g]/L 
s'jf guO{ ;'v} lyPg . 

s'jf xf];\ jf vf]nfsf] kfgL, To;sf] u'0f:t/af/] ;f]Rg] 1fg 
s;}nfO{ lyPg . kfgL pdfn]/ vfg'k5{ eGg] ;Nnfx lbg] klg 
sf]xL lyPg .

Pslbg t clt g} eof] . :yfgLo a'l4axfb'/ du/ clxn] 
klg l3g dfGb} eG5g\ æwf/fdf kfgL gcfP/ kfOk nfOg x]b}{ 
d'xfg;Dd k'u]sf] t d'xfgd} dfG5]sf] lb;f e]l6of] .Æ lb;f 
;f]xf]/]/ kfgL Nofpg' afx]s csf]{ ljsNk lyPg, pgLx¿n] 
To;} u/] . 

æToltv]/ ufpFdf emf8fkvfnf / h'sfsf] k|sf]k h:t} lyof], 
emg\ avf{ nfu]kl5 t 3/}lkR5] dfG5] la/fdL e]l6Gy]Æ :yfgLo 
jfl;Gbf t]haxfb'/ zfxL atfpF5g\ .  

b'Mv d]6\g] k|of; / xfl;n ePsf] pknlAw

l;Gw'nL lhNnfdf vfg]kfgL, ;/;kmfO / :jR5tf ;'ljwfsf] 
k|jw{gsf nflu sfo{ ub}{ cfPsf] g]kfn :jf:Yosf] nflu kfgL 
-g]jf_ sf af/]df ;'g]kl5 afFe]m ufpFsf jfl;Gbfx¿n] @)&% 
k'if % ut] g]jfsf] l;Gw'nLl:yt k|b]z sfof{nodf cfk\mgf] 
;d'bfodf vfg]kfgL cfof]hgf ;~rfngsf nflu lgj]bg 
lbP . o;kl5 @)&^ h]i7 ^ ut] g]jfaf6 afFem] ufpFdf 

vfg]kfgL cfof]hgfsf nflu ;e]{If0f eof] . 

o;kl5 cfof]hgf lgdf{0fsf ;a} k|lqmof cl3 a9] / h]7 
!) ut] g} ;d'bfodf vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf 
pkef]Qmf ;ldlt u7g eof] . To;kl5 t'?Gt} lgdf{0f sfo{ 
cl3 a9]sf] atfpF5g\ ;ldltsf ;lrj x]d/fh >]i7 . 

g]jfsf k|fljlwsx¿sf] ;Nnfx / /]vb]v clg :yfgLo 
jfl;Gbfsf] cys kl/>daf6 @)&( h]i7 dlxgf b]lv 
;d'bfosf ;Dk"0f{ %^ 3/w'/Lsf #%& hgf ;b:o nfeflGjt 
ePsf 5g\ . o; cfof]hgf cGtu{t Pp6f OG6]s, l8l:6«Jo';g 
-ljt/0f_ / l/hEjf{o/ -kfgL hDdf ug]{ 6\ofÍL_ ;d]t !) 
j6f 6\ofÍL, #& ;fj{hlgs wf/f / :yfgLo >L dfWoflds 
ljBfnosf nflu Pp6f wf/f lgdf{0f ePsf 5g\ . 

of] cfof]hgf lgdf{0f ug{ Rof/L6L jf6/sf] cfly{s ;xof]u, 
g]jfsf] Joj:yfkg tyf k|fljlws ;xof]u /x]sf] lyof] eg] 
sdnfdfO{ gu/kflnsfsf] of]hgf tyf cfly{s ;xof]u /x]sf] 
lyof] . cfof]hgf lgdf{0fsf qmddf :yfgLo jfl;Gbfx¿n] 
JolQmut, 3/fo;L / jftfj/0fLo :jR5tf / ;/;kmfO 
;DaGwL pko'Qm hfgsf/L kfP/ Jojxf/df ptf/] . 
pkef]Qmf ;ldltsf cWoIf a'l4axfb'/ du/ eG5g\, æg]jfsf 
sd{rf/Lx¿n] xfdLnfO{ ljleGg r]tgfd"ns 1fg lbP/ 
Jofjxfl/s cEof; u/fpg' eof], h;n] ubf{ clxn] xfd|f] 
ufpFdf $% j6f rfª, $% j6f h'7\ofg, $% j6f kmf]x/ 
kmfNg] vf8n lgdf{0f eP . kl/0ffd :j?k xfd|f] ;d'bfo 
@)&( c;f/ ^ ut] k"0f{ ;/;kmfO pGd'v If]q 3f]if0ff x'g 

vfg]kfgLn] af“em]df  
df}nfPsf] v';L

t]h axfb'/ af]xf]/f 
k|fljlws clws[t, g]jf
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;kmn ePsf] 5 .Æ

l;:g]/L s'jfaf6 kfgL cf];f/]sf] a]nf / clxn] w]/} s'/fdf 
kl/jt{g eO;s]sf] 5 . dflg;nfO{ kfgL dfq xf]Og, 
;'/lIft / :jR5 kfgL cfjZos kg]{ /x]5 eGg] tYo;Fu 
oxfFsf jfl;Gbf kl/lrt ePsf 5g\ . g]jfn] pgLx¿nfO{ 
vfg]kfgL z'l4s/0f ljlw / k|lqmofsf nflu vfg]kfgL ;'/Iff 
of]hgf ;DaGwL tflnd lbPsf] 5 . pgLx¿n] ;f]xL cg';f/ 
vfg]kfgL ;'/Iff of]hgf nfu" u/]sf 5g\ . kfgLdf x'g ;Sg] 
ljleGg ef}lts / /f;folgs kf/fldltx¿sf] k/LIf0f ePsf] 
5 . Jojl:yt tl/sfn] ;'/lIft d'xfgaf6 kfgL NofPsf] 
/ d'xfgb]lv d'v;Dd vfg]kfgL ;'/lIft /fVg ;a} ljlw 
ckgfOPsfn] kfgL ;'/lIft 5 . kfgL s'g} klg a]nf c;'/lIft 
x'g ;Sg] tYok|lt pgLx¿ ;r]t ePsf] atfpF5g\ g]jfsf 
al/i7 ;xfos cfof]hgf lg/LIfs df]xg l;+x wfdL .

;d'bfodf kfgLsf] ;'ljwf ePkl5 dfl;x¿n] v]/ uPsf] 
kfgLsf] ;b'kof]u u/]/ s/];faf/L nufpg klg yfn]sf 
5g\ . :yfgLo zf]ef /fgf, Zofd >]i7, gf/fo0f axfb'/ >]i7 
nufotn] o;/L u/]sf] t/sf/L v]tLaf6 cfk\mgf] cfjZostf 
k"/f u/]sf 5g\ . ævfg]kfgL ;'ljwfn] /f]uJoflw x6fof], of] 
cfof]hgf lgdf{0f ePkl5 ;d'bfodf s;}nfO{ klg kfgLhGo 
/f]u b]vf k/]sf] 5}g .Æ :yfgLo jfl;Gbf t]h axfb''/ zfxL 
atfpF5g\ . 

;s] ;kmf u/f}+ g;s] kmf]xf]/ gu/f}+

    ;kmf, ;Eo dflg; e}+ af“rf} / arfcf}+

v'Nnf 7fp“df lb;f ug]{ ca bl08t x'G5 

ufp“ ;dfhdf To:tf dflg; k|ltalGwt x'G5
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afun'ª lhNnfsf] tLgkf6g–!, vf/vf]nfsL 6+sdfof >]i7nfO{ 
cfhef]ln cfˆgf] hGd aL; jif{ l56f] ePsf]df k'5tf] nfU5 . 
æpd]/ b'Mv} b'Mvn] laTof], a'9];sfndf t cln ;'v kfOg] 
/x]5 lg ÛÆ pgL elG5g\ . kfgLs} cefjsf sf/0fn] ubf{ 
cfkm"n] hLjgel/ kfPsf] b'Mv / clxn] a'9];sfndf ;xh 
aGb} uPsf] hLjg;Fusf] t'ngf ubf{ pgnfO{ To:tf] nfUg' klg 
:jfefljs g} xf] . cG7fpGg j6f lxpFb krfO;s]kl5 pgsf] 
ufpFdf vfg]kfgL tyf ;/;kmfO cfof]hgfsf ¿kdf ;'v 
em'lNsPsf] 5 . vfg]kfgLsf] ;'ljwfn] ;d'bfosf ljutsf w]/} 
b'Mv si6 x6fP/ gofF cfzfsf] ;~rf/ u/fPsf] 5 . g]jfsf] 
cfly{s tyf k|fljlws ;xof]udf :yfgLo jfl;Gbfx¿sf] 
cys k|of; / kl/>dn] o; ufpFdf vfg]kfgLsf] ;'ljwf 
pknAw ePsf] xf] . 

ælbg xf];\ jf /ft, em/L xf];\ jf 6G6nfk'/ 3fd, ;w}Fel/ 
kfgL eg{ vl6/xg' kg]{ xfd|f] afWotf ca ;lsPsf] 5 .  
5f]/f5f]/LnfO{ ;'tfP/ Ps 306f wfP/ /ftL /ftL s'jfdf 

l5d]sLx¿;Fu emu8f ub}{ kfgLsf nflu kfnf] a;]sf lbgx¿ 
;DemFbf g/fd|f] ;kgf b]v]/ lapFem]h:tf] nfU5Æ pgL elG5g\ . 

oltv]/ tLgkf6gsf 3/ cfFugsf wf/fdf em/]sf] kfgLn] 
oxfFsf jfl;Gbfsf] ltvf{ dfq xf]Og, 7"nf] b'Mv ;d]t ;a} 
d]6fO{ lbPsf] oxfFsf jfl;Gbfx¿ atfpF5g\ . 

/ft / lbg h:t} ljut / jt{dfg

ævfg]kfgL cfof]hgf galg~h]nsf] b'Mvsf] aofg u/]/ ;fWo 
5}gÆ 6+sdfof elG5g\ ævfg]kfgL lng 3/eGbf w]/} tn 
s'jfdf uP/ 3G6f}+ s'g'{ kg]{ xfd|f] afWotf lyof] . ;'Vvf 
;dodf t emg s'jfdf kfgL hDdf x'g klg lgSs} ;do 
nfUYof], Tolta]n ;Dd 3/sf] cGg afnL / vfg]s'/f ;a} 

afFb/ cfP/ ;vfk kfYof]{ .Æ

avf{ ofddf kfgL eg{ hfFbf w]/} k6s lrKn]/ n8]sf] cg'ej 
oxfFsf k|To]s dflg;;Fu 5 . n'uf w'g t pgLx¿ s'jf 
eGbf klg lgs} tn /x]sf] vf]nfdf Ps 306f lxF8]/ hfg 
afWo lyP . kfgLsf] b'Mvn] ubf{ ;fdfGo x'g' kg]{ hLjg 
c;fdfGo ag]sf] lyof] . æ3/df kfx'gf cfpFbf c? eGbf 
klg kfgL s;/L k'¥ofpg] eGg] lrGtf nfUYof] . s]6fs]6Ln] 

xft w'Fbf cln a9L kfgL kf]v] eg] ufnL vfGy] . xft wf]Psf] 
/ efF8f wf]Psf] kfgL klg hDdf u/]/ ufO{ e};LnfO{ lbg' 
kg]{ afWotf lyof]Æ kfgLsf] cefjn] pTkGg ePsf o:tf 
cg]s cg'ej 5g\ 6+sdfof;Fu . ækfgLsf] cefjn] ubf{ g} 
s/];faf/L nufpg ;s]sf lyPgf}+ . ufpFdf s;}sf] ljjfx, 
ef]h x'g] eof] jf cGo ;dflhs sfo{qmd x'g] eof] eg] c? 
sfd 5f8]/ rf/–kfFrlbg cuf8Lb]lv g} kfgLsf] hf]xf] ug'{ 
kYof]{ .Æ kfgLsf] cefjn] ubf{ sltko ;fdflhs–;f+:s[lts 
sfo{qmd klg vNnf] x'g] u/]sf] tLtf] cg'ej oxfFsf jfl;Gbf 
JoQm u5{g\ . 

kfgLsf] hf]xf]df clwsf+z ;do JotLt ug'{ k/]kl5 oxfFsf 

kfgL;“u} cfof]  
;'vsf] nx/  

Cif]Zj/L b]jsf]6f 
jl/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO sfo{stf{, g]jf
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dflg;x¿sf] hLljsf]kfh{gsf lqmofsnfkdf ;do lbg 
kfpFb}gy] . o;/L kfgLsf] cefjn] pgLx¿sf] hghLjgnfO{ 
b'Mvsf] s'rqmdf ?dn]sf] lyof] . 

t/, ca tL ;a} s'/f 6+sdfofn] eg] h:t} g/fd|f] ;kgf 
b]v] h:t} ePsf 5g\ . lsgeg] clxn] ;a}sf 3/ glhs}sf] 
wf/fdf rf}la;} 306f kof{Kt kfgL cfpF5 . 

lnk\m6 k|ljlwn] ufpFdf NofPsf] v'zL

o; ;d'bfosf] dflyNnf] e]udf vfg]kfgLsf] d'xfg gePsfn] 
g} oxfFsf jfl;Gbf b'Mv Joxf]g{ afWo lyP . g]jfsf] cfly{s 
tyf k|fljlws ;xof]udf zf}o{ phf{af6 kfgL tfGg] kDk 
rNg] k|ljlw h8fg u/]kl5 ufpFdf kfgL cfof], h'g oxfFsf 
jfl;Gbfsf nflu ;'vb cfZro{ ;flat eof] . clxn]sf] 

;'vnfO{ ;+lIfKt ?kdf j0f{g ub}{ 6+sdfof elG5g\ æclxn] t 
xfdLnfO{ of] 7fpF :ju{ h:t} nfu]sf] 5 .Æ

;d'bfodf kfgLsf] cfudg;Fu} r]tgfsf] nx/ klg k}mlnPsf] 
5 . cfof]hgf lgdf{0fsf qmdb]lv g} oxfFsf jfl;Gbfn] 
:jf:Yo / ;/;kmfO{ ;DaGwL ljleGg tflndx¿ kfPsf 
5g\ . h;n] ubf{ pgLx¿sf] JolQmut :jR5tf Pj+, 3/fo;L 
/ jftfj/0fLo ;/;kmfOdf w]/} 7"nf] kl/jt{g cfPsf] 5 . 
clxn] ;a}df ;fa'g kfgLn] xft w'g] afgLsf] ljsf; ePsf] 
5 . 3/ 3/df efF8fs'F8f ;'sfpg] rfª, h'7\ofg / ;fa'g 
kfgLn] xft w'gsf nflu 6'6L ePsf] afN6Lsf] Joj:yf u/]sf] 
b]lvG5 . v]/ uPsf] kfgLsf] ;b'kof]u u/L yf]/} ePklg 
t/sf/L t/sf/L pTkfbg ug]{ afgLsf] ljsf; ePsf] 5 . 
o;/L ljutdf sfsfs'n ag]sf] of] ;d'bfo clxn] kfgLs} 
sf/0fn] ;'vL ;d'bfodf kl/0ft ePsf] 5 . g]jfn] sf]le8sf] 
dfxfdf/Lsf] cj:yfdf ;d]t dxfdf/Laf6 aRg arfpg 
ljleGg r]tgfd"ns sfd u/]sf]df pgLx¿ v'zL b]lvG5g\ . 

c?n] h] eg'g\ dnfO{, d cfkm\g} klxrfgdf 5' 
ltvf{d'Qm ufpF agfpg], Pp6f cleofgdf 5' .

cfh o:tf] df]8df lnO{, 5f8of] lhGbuLn] 
ToxL lbg b]lv d, b'O{vf]nLsf] bf]efgdf 5' . 

;d'bfosf] bMvdf b'Mv, ;'vdf ;'v ld;fpFb}
;xFb} lr;f] lxpF t';f/f], clg rsf]{ 3fddf 5' .

;S5f} eg] ;fy b]pm g;s], v'6\6f gtfg laGtL
k"0f{ ;/;kmfO{pGd'v ufpF, agfpg] bf}/fgdf 5' .

sxfF 5f} cr]n eg]/ ;f]W5f} ltdL, d g]jfdf 5' 
ltvf{Psf] ufpF a:tLx¿sf], b}lgs ;]jfdf 5' .

hxfF b"lift kfgL lkP/, s}of}+ dflg; /f]ufP
xf], pgLx¿nfO{ z'4 kfgL, v'jfpg] 6]jfdf 5' .

x]d/fh dx/f
 al/i7 :jR5tf tyf ;//;kmfO ;xhstf{, g]jf

Pp6f cleofgdf 5'

uhn

d'Qms

v'Nnf lb;fd'Qm g]kfn agfpg]  

/fi6«s} nIo xf]   

k'/f ug{ ;3fpg' xfdL ;a}sf]  

bfloTj / st{Jo xf]

;'/lIft kfgLsf] nflu  
vfg]kfgL ;'/Iff of]hgf
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;'/lIft kfgLsf] nflu  
vfg]kfgL ;'/Iff of]hgf

dx]Gb| sf]O/fnf
jf; clws[t, g]jf

O{= lg/h u'?ª
jf; clws[t, g]jf

िषृ्ठभूपि     
पानी प्ृथ्वीमा सबैभनदा बढी पाइने यौवगक िो । पानीले प्ृथ्वीको 
सतिको कररब ७० प्रवतशतभाग ओगटेको ्छ । यसमधयेको ९७.५ 
प्रवतशत पानी समरुिमा ननुीलो पानीका रूपमा रिकेो ्छ । बाँकी २.५ 
प्रवतशत पानी ननुीलो नभए तापवन तयसमधयेको करर्व ७९ प्रवतशत 
पानी विमनदी र सथायी रूपमा रमकेो विउँका रूपमा रिकेा ्छ । 
बाँकी करर्व ३० प्रवतशत पानी भवूमगत रूपमा रिकेो ्छ भने करर्व 
१ प्रवतशत पानी वचसयान र दलदलका रूपमा रिकेो ्छ । यसमधये 
बाँकी रिकेो ०.३ प्रवतशत पानी ताल र नदीमा रिकेो ्छ । पानीको 
यो अशं मात्ै वया्विाररक रूपमा प्रयोग िुने अ्वसथामा रिकेो ्छ । 
यो त्थयाङ्कले संसारमा रिकेो अपार रलरावशमधयेको जयाद ै थोरै 
अशंमा मात् िाम्ो पिुचँ िुन सकने दखेाउँ्छ । मौसम परर्वतद्धनको असरले 
पानीको यो भण्डार कम िुदँ ैगइरिकेो ्छ भने रनसंखया ्ववृर्दर भने तीव्र 
रिकेो ्छ । कररब २ अबद्ध भनदा बढी मान्ेछिरू पानीको अभा्व भएका 

क्ेत्मा बस्छन, रल्वाय ुपरर्वतद्धन र रनसंखया ्ववृर्का कारण यो संखया 
अझ ैबढ्न सक्छ ।२ कररब २.७ अबद्ध मावनसिरू ्व्द्धमा कररब १ मविना 
रवत पानीको अभा्व झलेन बाधय ्छन ्र प्रतयेक ्व्द्ध कररब २० लाख 
बालबावलकािरू पानीरनय रोगिरू, खासगरीत झा्डापखालाबाट 
मनने गरेका ्छन ्।३ सन ् २०२५ समममा संसारको कररब दईु वतिाई 
मावनसिरूले पानीको संकट सामना गनुद्धपनने४त्थय सा्वद्धरवनक भएको ्छ ।

िाम्ो दशेमा सरुवक्त पानी र आधारभतू सरसफाइका सवु्वधािरू 
सधैंप्रमखु मदु्ाका रूपमा रिकेो ्छ। नेपालको संब्वधानको धारा ८ 
को उपधारा ३५ ले पवन सरुवक्त खानेपानीलाई मान्व अवधकारको 
रूपमा वयाखया गरेको ्छ भने धारा ३० ले स्वच्छ ्वाता्वरणमा बाँचन 

पाउने अवधकार सवुनवचित गरेको ्छ । साथै, सरकारले संयकु् राट्रि 
संिको वदगो व्वकास लक्य परूा गनने प्रवतबर्ता रनाएको ्छ,रस 
अनसुार सन ् २०३० समममा समपणूद्ध नागररकलाई सरुवक्त खानेपानी 
र आधारभतू सरसफाईका सवु्वधािरूमापिुचँको लक्य राखकेो ्छ । 
सरकार तथा गैरसरकारी संसथािरूले प्रतयेक ्व्द्धखानेपानी र सरसफाइ 
प्र्वधद्धनका लावग ठूलो रकम व्ववनयोरन गनने गरेका ्छन ्। यस क्ेत्मा 
उतसािरनक प्रगवत िावसल भए तापवनअझ ैरनसंखयाको ठूलो विससा 
यी सवु्वधािरूबाट ्ववञचत ्छ । 

खरानरेिरानी सरुक्षरा योरनरा 
िाम्ो दशेमा सामानयता खानेपानी आयोरनािरू १५-२० ्व्द्धका लावग 
व्डराइन गनने गररन्छ, रसको अथद्ध कुनै पवन खानेपानी आयोरनाले 
समटेेको रनसंखयालाई १५-२० ्व्द्धसमम मापदण्ड अनसुार पानी आपवूतद्ध 

गनद्ध सक्छ भनने िो । तर ्वासतव्वकता अवल फरक ्छ, नेपालका धरैे 
रसतो ग्रावमण खानेपानी आयोरनािरू रल्वाय ुपरर्वतद्धन, समदुायको 
सामावरक-आवथद्धक अ्वसथा, ममद्धत समभारको कमी,िलेचरेिाई, 
चतेनाको कमी, अनेपेवक्त ख्ेडरी, ्वन व्वनाश, प्राकृवतक प्रकोप र 
रथाभा्वी स्डक वनमाद्धण रसता कारणिरूले वनमाद्धण भएको दईु-तीन 
्व्द्धम ै वबग्रेर राने रसता समसयािरूबाट ग्रसत ्छ । खानेपानी तथा 
ढल वनकास वय्वसथापन व्वभागद्ारा प्रकावशत सन ् २०१८ को एक 
ररपोटद्ध अनसुार अनसुार नेपालका के्वल २८.१७  प्रवतशत खानेपानी 
आयोरनािरू पणूद्धरूपमा संचालनमा ्छन ् र कररब ३८.०८ प्रवतशत 
योरनािरूलाई सामानय ममद्धतको खाँचो ्छ भने बाँकीलाई ठुलै 
वकवसमको ममद्धतको खाँचो ्छ ।

खानेपानी सरुक्ा योरनाले खानेपानी प्रणालीको चलदोपन र 
वदगोपनलाई मात् समबोधन नगरी यवद खानेपानी प्रणाली गाई्वसत,ु 
मावनसिरू र अनय व्वव्वध कारणिरूबाट दवू्त िुने समभा्वना धरैे ्छ 
भने तयो योरना वदगो र चलदो अ्वसथामा मात् भएर केिी अथद्ध ्ैछन 
भनने मानयता राख्छ ।  वचवकतसा वबज्ानले यत्ो चमातकाररक फ््डको 
मारेको  यो यगुमा अझ ै पवन दशेमा सरुवक्त खानेपानीको अभा्वका 

विश्व सिवास्थ्य संगठनले खवानेपवानी सरुक्वा ्योजनवालवाई 
खवानेपवानी प्रणवालीलवाई व्यिससथित गनने सबैभन्वा 
भरप्दो र प्रभवािकवारी तररकवा मवानेको छ।५ - 

अनतरवाव्रि्य पवानी एसोससएसन
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कारण धरैेले पानीरनय रोगिरूबाट अकालम ै जयान गमुाउन ु परेको 
वततो यथाथद्ध ्वासतबम ै पी्डादायी र लारमदको ्छ । िाल काठमा्डौं र 
िटेौ्डामा िरैाका वबरामीिरू भवेटएको ररपोटद्धले पवन के दशाद्धउँ्छ भने 
खानेपानीको सरुवक्त प्रयोगको स्वालमा िामी अझ ैपारमपररक ्छौं । 
तयसैले खानेपानी प्रणालीका लावग खानेपानी सरुक्ा योरना अवत नै 
मित्वपणूद्ध ्छ । समग्रमा भनन ुपदाद्ध खानेपानी सरुक्ा योरनाले कुनै पानी 
खानेपानी प्रणाली वभत्का भौवतक संरचनािरूको वदगोपन, पानीको 
वनयवमत व्वतरणको सवुनवचितता र मिुान दवेख मखु समम पानीको 
सरुवक्त प्रयोग भनने बझुाउँ्छ ।

सामानयतया खानेपानी सरुक्ा योरनामा लाग ूिुने प्रवरियािरू स्वद्धमानय 
नै ्छन,् तर कवतपय संसथाले आफनो संसथाको नीवत र योरना अनसुार 
६ तिलाई र कवतपयले १० तिलाई मागद्धदशद्धन बनाउँ्छन ्। यिाँ ६ तिका 
बारेमा उललेख गररएको ्छ, ने्वाले पवन ६ तिलाई नै अनसुरण गनने 
गरेको ्छ ;

१) खानेपानी सरुक्ा योरना टोली गठन 

२) प्रणालीको व्वशे््ण 

३) प्रकोपको व्वशे््ण र समाधानका उपायिरू

४) कायाद्धन्वयन

५) सपुरर्वेक्ण र प्रमाणीकरण 

खानेपानी योरनािरूमा खानेपानी उपभोक्ा सवमवतको अधयक्को 
संयोरकत्वमा ्ुछटै् सरुक्ा योरना टोलीको गठन गररन्छ, योरनाको 
आकार अनसुार सदसय संखया वनधाद्धरण गनने गररन्छ ।सरुक्ा योरना 
टोली गठन गदाद्ध लैंवगक समानता र सामावरक सिभावगताको नीवतलाई 
पालना गनुद्ध प्छद्ध ।

िरानीको गुरसिर 
शरु् पानीमािाईड्ोरनको दइुटा र अवकसरनको एउटा अण ु िुन्छ, 
्वासत्वमा प्रकृवतमा तयसतो शरु् पानी पाउन मवुशकल ्छ ।्व्ाद्धतको 
पानी आफैं मा शरु् िुने भए तापवन आकाशबाट झददै गदाद्ध तयसमा पवन 
्वाता्वरणमा भएका व्ववभनन व्ववभनन फोिोर, गयास तथा धलुोिरू सोसने 
ग्छद्ध । पणूद्धरूपमा पानीको शवुर्करण आफैमा एकदम गािको,रवटल, 
मिगँो र समय धरैे लागने िुन्छ । व्ववभनन औव्वधमा वमसाउन, 
शलयवरियाका औरारिरू सफा गनने लगायतका वचवकतसकीय प्रयोरन 
तथा ली्ड एवस्ड ्यारिीमा िालने रसता कामका लावग मात् यसको 
उपयोग गररन्छ ।यसतो पानीमा िामीलाई चाविने खवनर र ल्वण निुने 
भएकाले पानी शवुर्करण गदाद्ध िाम्ो स्वास्थयलाई असर गनने ्वसतिुरू 
मात् पानीबाट िटाउने ग्छछौ । पानीको गणुसतरको बारेमा ्छलफल गनुद्ध 
भनदा अगा्डी पानीका व्ववभनन प्रकारिरू को बारेमा ्छलफल गनुद्ध 
उपयकु् िुन्छ ;

१) पौवष्टक पानी –रासायवनक रूपमा अशरु् तर वपउन योगय ।

२) स्वावदष्ट पानी – वपउँदा स्वाद आउने तर वपउन योगय ।

३) वपउन योगय पानी – पौवष्टक पानी र स्वावदष्ट पानीको गणुिरू 
भएको ।

४) प्रदवु्त पानी – अना्वशयक रसायनिरू वमवसएको, वपउन र 
अनय कामकारको लावग अयोगय ।

५) दट्ठव्त पानी – स्वास्थयको लावग िावनकारक री्वाणिुरू 
वमवसएको पानी ।६

मावथ उललेख गरेझैं पानी उपभोक्ासमम परु ्याउन ुमात् ठुलो कुरा िोइन, 
यवद िामी गणुसतरमा धयान वददनैौ भने । सामानयतया बाविर दवेखने पानी 
(मलू अथ्वा खोलसी) खानेपानीको लावग प्रयोग गनने गररन्छ । प्ृथ्वीको 
सतिमा दवेखने यसता पानीिरू व्ववभनन कारणले गदाद्ध सधै ँ दवू्त िुने 
रोवखममा िुन्छ । प्रभा्वकारी खानेपानी सरुक्ा योरनाले मात् पानीको 
गणुसतर कायम गनद्ध सवकदनै, कविलेकािी ँपानी आफैमा वपउन अयोगय 
भएको िुन्छ । रसतो वक – नेपालको तराईका केिी वरललािरू तथा 
काठमा्डौं उपतयकाका केिी सथानमा व्डप बोररङ गरेर वनकालेको पानीमा 
आसनेवनक दवेखएको ्छ । तयसैले खानेपानीका योरनािरू संचालन गनुद्ध 
अवि नै पानीको गणुसतर नाप राँच गनुद्ध अवत आ्वशयक िुन्छ र सोिी 
अनसुार उपयकु् कदम चालन आ्वशयक िुन्छ ।नेपालको सनदभद्धमा 
खानेपानी तथा ढल वय्वसथापन व्वभागले व्ववभनन पारावमवतिरूको 
मापदण्ड तोकेको ्छ , र ती सबै पारावमवतिरूको आ-आफनै अवधकतम 
सिन सीमा ्छन ्। व्वभागले वत परावमवतिरूलाई तीन भागमा बाँ्ेडको 
्छ -

१) भौवतक 

२) रासायवनक 

३) रैव्वक 

िालैव्वभागले गरेको नयाँ संशोधन अनसुार कवमतमा १९ पारावमवतिरू 
राँच गनदै प्छद्ध र बाँकी थप ९ पारावमवतिरू आ्वशयकता र सानदवभद्धकता 
िरेेर राँच गनुद्ध पनने िुन्छ भनेर भनेको ्छ ।

तयसैले पानीको गणुसतर नाप राँच गररसकेपव्छ आ्वशयकता अनसुार 

अटोमवेटक कलोररनेशन,ने्वा वसनधलुी । फोटो : ई. वनरर गरुुङ
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तयसको उपचार गनने गनुद्ध प्छद्ध । खानेपानी प्रणालीमा पानी शदुक्रण गनने 
व्ववभनन व्ववध चलनचलतीमा ्छन ्। ती िुन ् - वथग्याउने टंकी,रवफंग 
वफलटर, सलो सयाण्ड वफलटर आवद।

िरानीको गुरसिर र नरेवराको दृपष्टकोर 
प्रतयेक नेपालीिरूलाई सरुवक्त पानी र आधारभतू सरसफाईका 
सवु्वधािरूसमम पिुचँ परु ्याउने लक्का साथ कायद्धरत नेपाल स्वास्थयको 
लावग पानी (ने्वा) ले यो लक्य प्राप्तका लावग आफना योरनािरूमा 
पानी शवुर्करणका उपयकु् प्रव्ववधिरू वथग्याउने टंकी,रवफंग वफलटर, 
सलो सयाण्ड वफलटर र स्वचावलत कलोररनेशन प्रणाली अ्वलमबन गनने 
गरेको ्छ ।

्वन व्वनाश, प्राकृवतक प्रकोप,औद्ोगीकीकरण,प्रदू्ण, अ्वैज्ावनक 
तररकाले गररएका भौवतक वनमाद्धण,रल्वायु परर्वतद्धन रसता 
कारणिरूले पानीका स्ोतिरू प्रतयेक वदन सुकदै गरररिेको ्डरलागदो 
पररवसथवत िाम्ा सामु ्छ । तयसैले खानेपानी सुरक्ा योरनाको 
सियोगमा पानीको स्ोत संरक्ण गददै यसको गुणसतर कायम गनुद्ध 
आरको आ्वशयकता िो ।

अनतयमा,सरुवक्त खानेपानी र आधारभतू सरसफाइका सवु्वधािरूको 
उपल्धताले नै समारबाट गरीबी वन्वारण र खाद् संकट मोचन गरेर 
स्वसथ री्वन र समनुनत समारको सपना साकार गनद्ध सक्छौं ।

सनदभदा सचुी :
• https://www.livescience.com/29673-how-

much-water-on-earth.html 
• https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/drinking-water
• https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/drinking-water
• https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/drinking-water
• https://www.unicef.org/nepal/water-and-sani-

tation-wash
• Water supply and sanitary Engineering- GS 

Birdie, JS Birdie ,page 125 , Dhanpat Rai 
Publication 

s'g} /Ë 5}g d]/f], g t s'g} uGw
k[lyjL g} 3/ d]/f], hfGg st} cGt ..

d]/} sf/0f c8]sf] 5 ;+;f/df >[li6
hutdf hLjg lbg] d]/f] o} 5 b[li6 ..

OHht lbP ;asf] Kof/f] aG5' hfgL hfgL
kmf]xf]/ u/] k]ml/ aG5' d g} /f]usf] vfgL ..

kfgL, afbn, lxpF, zLt ;a} ?k d]/f
;Eotfsf] d'xfg x'F d, ;f]r Ps km]/f .. 

;kmf :jR5 /fv dnfO{ dfof u/ ;w+},
lg/f]uL g} agL a; ;+;f/df /Db} ..

lxdfnsf] sfvaf6 eml/ /}5' x]/, 
pkof]u u/ d]/f] s]xL hfGg v]/ ..

;kmf /fv j/Lk/L kfgL /}5 egL, 
;+;f/sf] Åbodf d} xF' a:g] /fgL ..

gjhft lzz'b]lv j[åj[4f ;Dd, 
;kmf /fvL k|of]u u/] agfO{ lbG5' 6Dd ..

lbzf lk;fa gu/ x} :jR5 /fv dnfO{,  
jg:klt k|f0fL ;asf] u5'{ ;w}F enfO{ ..

kz' kG5L hLj cfTdf ;asf] nflu aG5',
kmf]xf]/ nfu] ;f]l8; ul/ vfg] u/ eG5' ..

Ps e'Nsf] pdfn]/ vfg] u/ ;fyL, 
lg/f]uL g} eO{ ltdL r9\g ;S5f} dfly ..

3fd nfu] afbnd} cfsf;df p8\5,' 
em/gfsf] lz/dfyL lz/laGb' aG5' ..

slxn] sfxL cl;gfsf] ?k lnO ?G5', 
lxdkft alg slxn] ;asf] d'6' r'D5' ..

x]/ x]/ ;a ;fyL d 5' dfyL dfyL, 
kfgL eGg] j:t\' /}5 ;a} eGbf hftL – @ ..

s[i0f k|;fb sfˆn]
cfof]hgf ;fxfos lgl/Ifs, g]jf

kfgL 
sljtf

wf/f, h'7]Ngf cflbaf6 v]/ hfg] kfgLsf] ;b'kof]u

s/];faf/L,t/sf/L tyf kmnkm"n v]tLdf u/f}+ k|of]u 

lbgx'F bfFt dfem\g], xftd'v uf]8f w'g], skfn sf]g]{ afgL 

g'xfpg], gº sf6\g], ;kmf sk8f nufpg] clt /fd|f] afgL 
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To;df 6'6L afN6Lg /fvL efF8f df‰g]] / xft w'g] 7fpF 
agfP . s]xL jif{ cl3;Dd v'nf 7fpFdf lb;flk;fa ug]{ 
pgsf] kl/jf/sf ;a} ;b:ox¿ ;]km\6L 6\of+sL hl8t rkL{ 
agfO{ k|of]u ug]{ ub{5g\ . 

6Lsf/fdsf] 3/ j/k/sf] jftfj/0f :jR5 5 . pgn] cfFugd} 
wf/f agfPsf 5g\\ . rfª / wf/f jl/k/L 9'ª\uf nfOgdf 
ldnfP/ dl;gf lu6\6Lx¿ xfn]sf 5g\ . wf/f / h'7\ofg  
jl/k/L ;kmf u/]/ ;'lsnf agfPsf 5g\ . v]/ uPsf] kfgLnfO{ 
s/];faf/Ldf nufO{ t/sf/L kmnfPsf 5g\ . cfFugd} kfgL 

em/]kl5 klxn]h:tf] l5d]sL;Fu kfgLsf] lgx'Fdf emu8f x'g], 
kfnf] s'g'{ kg]{ ;d:of x6]sf] pgL atfpF5g\ .  

of] sfd dlxnfn] dfq ug'{ kg]{ / of] sfd rflxF k'?ifn] 
dfq ug]{ eg]/ ;dfhn] ls6fg u/]sf] lgodnfO{ 6Lsf/fdn] 
tf]8]sf 5g\ . æPscsf{sf] af6f] gx]/L 3/sf] sfd u¥of] eg] 
;a}nfO{ ;lhnf] klg x'G5, Pscsf{df dfof a9\5Æ pgL 
5f]6s/Ldf eG5g\ . jf:tjdf of] 5f]6f] jfSonfO{ Jojxf/df 
ptfg]{ xf] eg] 3/–3/df v'zLofnL a9\g] lglZrt 5 . 

cfk\mgf] b}lgs Jojxf/df ;fdfGo kl/jt{g ug]{ xf] eg] kl/jf/ 
tyf ;dfhsf] ?kfGt/0f ;+ej 5 eGg] s'/fsf] 6Lsf/fd 
pTs[i6 pbfx/0f x'g\ . g]jfsf] cfly{s tyf k|fljlws ;xof]udf 
vfg]kfgL, ;/;kmfO tyf :jR5tf cfof]hgf ;~rfng 
ePsf w]/} ;d'bfox¿df o:t} pT;fxhgs kl/jt{gx¿ 
b]Vg kfOG5 . lsgeg] g]jfn] d'xfgaf6 wf/f;Dd kfgL 

6Lsf/fd lj=s= rfªdf efF8f dflem/x]sf 5g\ . 3/leq vfgf 
ksfpFb} u/]sL pgsL >LdtL rGb|dfof s]xL h'7f efF8f 
lnP/ ToxfF cfOk'lug\ . 6Lsf/fdn] tL efF8fs'F8f 5]pdf /fVg 
Ozf/f u/] / cfk\mgf] sfddf k"j{jt\ nflu/x] . rGb|dfof 
cfFug a9fg{ yflng\ . rf/ hgfsf] kl/jf/ ePsf] of] 3/df 
>Ldfg >LdtL ;w}+el/ o;}u/L sfd ub{5g\ . PshgfnfO{ 
dfq sfdsf] af]em yf]kg]{ pgLx¿sf] afgL 5}g .  

afun'ª lhNnfsf] 9f]/kf6g gu/kflnsf – * l:yt gf}3/ 
6f]nsf] Pp6f 3/sf] cfFugsf] of] b[ionfO{ ;txL ?kdf x]bf{ 
clt ;fdfGo nfUg ;S5 . t/ o; ;d'bfosf] ;fdflhs 
;f+:s[lts k[i7e"ldsf] kl/j]znfO{ x]g]{ xf] eg] oxL Pp6f 
;fgf] b[ion] of] ;dfh la:tf/} ;sf/fTds kl/jt{glt/ 
pGd'v x'Fb} u/]sf] cfefif x'G5 . 

s]xL ;do cl3;Dd g]kfnsf cGo w]/} ;d'bfodf h:t} of] 
;d'bfodf klg k'?ifx¿n] efF8fat{g df‰g], s/];faf/Ldf 
sfd ug]{, afnaRrf x]g]{ sfd ub}{gy] . ;dfhn] o:tf] sfd 
c3f]lift ?kdf dlxnfx¿sf] lhDd]jf/Lsf ?kdf a'‰g] uYof]{ . 
t/ k]zfn] KnDa/ / ld:qLsf] sfd ug]{ 6Lsf/fd ljsn] 
3/fo;L sfdwGbf u/]sf] b]v]/ pgsf] kl/jf/sf ;b:ox¿ 
v'zL ePsf 5g\ . 

6Lsf/fd s]xL jif{ ljb]zdf /f]huf/L u/]/ kmls{Psf JolQm 
x'g\ . ljb]zdf b'Mv u/]/ b'O{ rf/ k};f sdfP/ cfk\mg} b]zdf 
s]xL Ond ug]{ ;f]rn] pgL 3/ kmls{P . 3/ kms{]{kl5 pgL 
cfk\mgf] ;d'bfodf g]jfsf] cfly{s tyf k|fljlws ;xof]udf 
vfg]kfgL cfof]hgfsf lqmofsnfkdf ;lqmo ?kn] ;xefuL 
eP . pkef]Qmfx¿sf nflu ;~rfng ul/g] ljleGg 
tflndx¿df pgL ;lqmo ?kn] ;xefuL eP . tflnddf pgn] 
;'/lIft vfg]kfgL, ;/;kmfO / :jR5tf, n}lËs ;dfgtfsf 
ljifoj:t'x¿sf af/]df hfgsf/L kfP . pgL eG5g\ …d}n] 
t ljb]z uP/ l;Sg gkfPsf] s'/f cfˆg} ufpF3/df l;Sg] 
df}sf kfPF .Ú

tflndaf6 k|fKt 1fgnfO{ Jojxf/df ptf/]sfn] 6Lsf/fdsf] 
dfq geO{ pgsf] kl/jf/nfO{ g} ;sf/fTds k|efj kg{ uof] . 
6Lsf/fdn] tflnddf l;s] cg'?k rkL{ agfP/ ;kl/jf/n] 
k|of]u ug{ yfn] . pgn] cfFug glhs} rfª\ h'7\ofg agfO{ 

ljb]zdf gkfPsf] 1fg  
3/ cf“ugd} ldNof] 

of]u axfb'/ df]Qmfg 
 jl/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf
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Nofpg] sfd dfq gu/L pkef]Qmfx¿sf] cfly{s / ;fdflhs 
ljsf;df kl/jt{g Nofpg] lsl;dsf lqmofsnfkx¿df klg 
hf]8 lbg] u/]sf] 5 . g]jfåf/f ;~rflnt ljleGg tflndx¿n] 
pkef]Qmfx¿n] 1fg / ;Lk xfl;n u/]sf 5g\ . tflnddf 
l;s]sf s'/fx¿nfO{ Jojxf/df nfu" ug{ 6Lsf/fdn] u/]sf] 
kxnn] Psflt/ ;/;kmfO cleofgn] 6]jf kfPsf] 5 eg] 
csf{lt/ pgsf] 3/ kl/jf/df v'zLofnL 5fPsf] 5, h'g s'/f 
pgsf] 3/ k'Ug] hf]sf]xLn] klg cg'ej ug{ ;S5 . 

l6sf/fd lj=s sf] 3/

z'esfdgf 5 g]jf ltdLnfO{ – @
ltdL hGd]sf] tL;f}+}+ j;Gt lat]5 – @
ltd|f cu|ufdL kfOnfx? ;w}+ cufl8 al9/x'g\ – @
b'/ b/fhsf a:tLx?df ;/;kmfOsf] r]tgf lbO{ – @
Kof;L cfTdfx?sf] Kof; d]6fpg] nIo lnO{ – @
cuf8L nDsL /x]5f} lg/Gt/ ltdL – @  
clj/n auL /x]5f} g/f]lsO{ ltdL – @
cfxf slt b[9 / kljq 5 ltd|f] p2]Zo – @
ltd|f] p2]Zo k"/f ug{ lbg /ft gegL – @
cxf]/fq nfuL kg]{, ltd|f sd{7 l;kfxLnfO{ nfvf} nfv 
gdg 5 – @
afO; nfv cfTdf v'zL 5g\ ltd|f] ;]jf kfO{ – @
Kof;Lx?sf] ;fyL ;nfd 5 g]jf ltldnfO{ – @
lg/Gt/ cufl8 a9\b} hfpm z'esfdgf 5 ltdLnfO{ – @
Kof;Lx?sf] ;fyL ;nfd 5 ltdLnfO{ – @

vfd t eg] wldnf] kfgL
gvfd eg] hfg] ef] k/fgL           
3/ 3/}}df . ;/;kmfO u/f} g xfd|} kfnfdf .

;fa'g nufO{ efF8f wf]O kvfnL           
kfgL lkpg' /fd|/L pdfnL
3/ 3/}}df . ;/;kmfO u/f} g xfd|} kfnfdf .

kmf]xf]/ xftn] /f]u w]/} ;b{5
;fa'g nufO xft w'g' kb{5
3/ 3/}}df . ;/;kmfO u/f} g xfd|} kfnfdf .

3/ cfFug efG5fsf] kmf]xf]/nfO{ 
Joj:yfkg u/f} g efu nufO{
3/ 3/}}df . ;/;kmfO u/f} g xfd|} kfnfdf .

eujtL ;fksf]6f
al/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf

of]u axfb'/ df]Qmfg
al/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf

z'esfdgf   

z'esfdgf   

uLt

uLt

uLtf, afOan, s'/fg, h] hlt 5g\ wd{ u|Gy
tL ;a}n] ;/;kmfOnfO{ clgjfo{ sd{ dfG5 

:j:y, ;Dj[4 hLjg, k|lti7fnfO{ cd"No 7fgL
    x/]sn]  dg}b]lv u/f} bLuf] ;/;kmfOdf nufgL 

;kmf :j:y dflg; eO{ afFRg] xfd|f] /x/ 
    ;kmf agf}, ;kmf /fvf} 3/ ufp ;x/ 

;kmf tfhf vfg]s'/f ;'/lIft kfgL 
    ;fa'g nufO{ xft w'g] clt /fd|f] afgL 
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sl/j @) jif{ cl3 bfp/f sf6\g] qmddf ?vaf6 n8]/ bflxg] 
v'6\6f] efFlRrPsf l;Gw'nL lhNnfsf] dl/0f ufpFkflnsf j8f 
g+ @ sf %) jifL{o 1fgWjh lyªsf] ;xL pkrf/ x'g ;s]g . 
s]xL ;do c:ktfnsf] a;fOdf pgsf] Joyf 36\g'sf] ;f6f] 
a9\g yfNof] . v'6\6f efFlRrPsf] 7fpFdf ePsf] OGk]mS;g 
z/L/el/ k}mlnP/ Hofg} hfg ;Sg] b]v]/ 8fS6/x¿ pgsf] 
v'6\6f sf6\g afWo eP . 

v]tL ls;fgL u/]/ hLjg u'hf/f ug'{ kg]{ 1fgWjh o'jfj:yfdf 
g} ckfËtfsf] lzsf/ ePkl5 pgL dfq geO{ pgdf cfl>t 
kl/jf/n] klg w]/} b'Mvsf] ;fdgf ug'{ k¥of] . 3fp lgsf] 
ePkl5 Knfli6ssf] gSsnL v'6\6fsf] ;xf/fn] pgL n7\7L 

6]s]/ ;fdfGo ?kdf lxF8\g t ;Sg] eP, t/ psfnf] cf]/fnf] 
lxF8\g, ef/L af]Sg, an nufP/ ug'{ kg]{ sfd ug{ pgL 
c;dy{ eP . t/ ;a}eGbf c;lhnf] l:yltsf] ;fdgf rflxF 
rkL{ k|of]u ug]{ a]nfdf x'g yfNof] . lsgeg] Pp6f v'6\6f] 
gePkl5 6'qm'Ss a:g ;ls+b}glyof] . 3/df c?sf nflu 
ag]sf] Kofg ePsf] rkL{ k|of]u ug{ g} pgnfO{ Hofb} ;s; 
x'g yfNof] . (बीस ्व्द्ध अवि नै ज्ानध्वरको िरमा चपथी वथयो त ?)

ckfËtf ePsfx¿nfO{ ;lhnf];Fu a:g ldNg] vfnsf] rkL{ 
-sdf]8_ klg ahf/df kfOG5 . t/ To:tf] vfnsf] rkL{sf 
af/]df pgnfO{ yfxf lyPg . yfx} eP klg ;Lldt cfDbfgL 
ePsf] kl/jf/n] To:tf] rkL{ agfpg ;Sg] s'/} ePg . o;/L 

1fgWjh w]/} jif{ b'Mv vKg afWo eP . 

lj=;+= @)&^ ;fndf 1fgWjhsf] ufpFdf g]jfsf] cfly{s tyf 
k|fljlws ;xof]udf ;fd/L lzv/8fF8f vfg]kfgL :jf:Yo 
tyf ;/;kmfO cfof]hgf lgdf{0f z'? eof] . cfof]hgf 
;~rfngsf qmddf pgL wf/f :jo+;]jsdf 5gf]6 eP . 
vfg]kfgL pkef]Qmf ;ldlt / g]jfn] vfg]kfgLsf] ;'/Iff / 
;/;kmfO ljifodf wf/f :jo+;]js tflnd ;~rfng ubf{ 
pgn] cfk"m ckfËtfsf] lzsf/ ePsf] x'gfn] jiff}{b]lv cGo 
sfd nufot ljz]if u/L rkL{ k|of]u ubf{ ef]Ug' kl//x]sf] 
;d:ofsf af/] s'/f /fv] . tflndsf ;xhstf{n] :yfgLo 
?kd} pknAw x'g] sf7 k|of]u u/]/ klg pgsf nflu 
;lhnf] x'g] rkL{ k|of]u ug{ ldNg] k|fljlws 1fg lbPkl5 
pgL pT;flxt eP . t/ pgL;Fu rkL{ lgdf{0f ug{sf nflu 
/sd lyPg . pkef]Qmf ;ldltn] pgnfO{ vfg]kfgL tyf 
;/;kmfO cfof]hgf cGtu{tsf clt sdhf]/ aGbf]a:t 
ePsf pkef]QmfnfO{ eg]/ 5'6\ofPsf] /sddWo]af6 b'O{ xhf/ 
?k}ofF pknAw u/fof] . Tof] k};fn] 1fgWjhn] ;d'bfod} 
kfOg] sf7 lsg]/ cfk}+mn] sdf]8 h:tf] s';L{ agfP . o;/L 
pgn] jiff}{+b]lv ef]Ub} cfPsf] ;d:ofsf] ;dfwfg eof] . 

1fgWjhsf] ;d'bfodf vfg]kfgL cfof]hgf cGtu{t ag]sf 
$* j6f wf/faf6 !)* 3/sf (%* hgf nfeflGjt ePsf 
5g\ . o; cfof]hgfaf6 ;a}eGbf nfeflGjt eg] cfk"m 
ePsf] 1fgWjhsf] egfO 5 . lsgeg] pgn] Psflt/ ;a}n] 
h:t} vfg]kfgLsf] ;'ljwf kfPsf 5g\ eg] csf{lt/ jiff}{+b]lv 
ef]lu/x]sf] kL8faf6 pDsg] cj;/ klg kfPsf 5g\ . o;sf 
;fy} pgn] 5/l5d]sLx¿ efF8f dfem\g] :Nofa lgdf{0f u/]/ 
s]xL gub klg sdfP . o;af6 pgnfO{ ;fdfGo cj:yfsf 
dflg;n] em}+ sfd ug{ ;Sg] cfTdljZjf; klg knfPsf] 5 . 

1fgWjhn] kfPsf] 1fgaf6  
hLjg ;xh eof]

gj/fh ;'a]bL 
jl/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf

sfuh Knfli6s kmf]xf]/ M  
8i6lagdf kmfNg';\ xh'/ 



59g]kfn :jf:Yosf] nflu kfgL -g]jf_ g]kfn :jf:Yosf] nflu kfgL -g]jf_

uf}/jk"0f{ ofqfsf tLg bzs

TOWARDS A HEALTHY AND PROSPEROUS NEPAL

"मनुद्ध नै ्छ भने आफनै दशेमा मनुद्ध राम्ो भनेर म िर फवकद्ध ए"ँ रोरगारीका 
लावग साउदी अरब गएका ताराबिादरु मोक्ानले भने । वसनधलुी 
वरललाको मररन गाउँपावलका ्व्डा नमबर २, ्छवत्त्वनका २९ ्व्थीय 
तारा बिादरु व्वश्ववयापी रूपमा फैवलएको कोरोना भाइरसको मिामारीका 
कारण तयिाँ लामो समयदवेख बेरोरगार भएपव्छ िर फवकद्ध एका वथए । 

२०७७ असार १९ गते िर फकद्ध दँा व्वकवसत दशेिरूमा त कोरोनाको 
मिामारीले रनरी्वन असतवयसत बनाएको बेलामा आफनो दशेमा 
त झन ् कसतो िालत िोला भनने उनलाई लागेको वथयो । "यसतो 
मिामारीमा िर पगुेपव्छ बाँचन सवरलो त ्ैछन तर बाँवचञरेल परर्वारसँगै 
सखु द:ुख बाँ्ेडर बसन त पाइन्छ भनेर मरेा पाइलािरू िरवतरै अवि बढे" 
उनी भन्छन ्। तर उनले सोच ेरवत अ्वसथा वबग्रेको रिने्छ । व्वदशेबाट 
आउनेलाई सीध ैसमदुायमा िलुवमल िुन नवदन व्वशे्  वय्वसथा गररएको 
रि्ेछ । काठमा्डौंको वत्भ्ुवन अनतराद्धवट्रिय व्वमानसथलमा अ्वतरण 
गरेपव्छ नेपाली सेनाको वय्वसथापनमा रिकेो िोवल्डङ सेनटरमा केिी 
वदन वबताएका मोक्ानलाई मररन गाउँपावलकाले वय्वसथापन गरेको 
मररन बिुमखुी कयामपसको क्वारेनटाइनमा पठाइयो । "मनभरर कवत खरे 
िर पगुुँ भनने भए पवन वनयमको पालना गनदै पयको । फेरर, सबैको भलाईका 
लावग नै तयसतो वय्वसथा गररएको त बझुन ुपयको वन" उनले सनुाए ।

आििको बरेलरा पसकरे को ज्रानलरे बचरायो
मररन कयामपसको क्वारेनटाइनमा तारा बिादरु पगुदा तयिाँ उनी सवित 
व्ववभनन दशेबाट फवकद्ध एका ्छ रना रममा भएका वथए । उनीिरू सबैका 
लावग एउटा शौचालय वथयो । तारा बिादरुलाई तयिाँ भएकामधये 
कसैलाई कोवभ्ड-१९ को सङ्रिमण भएको रि्ेछ भने त अरुवतरबाट 
बच ेपवन धाराको टुटी खोलदा-बनद गदाद्ध नै अककोमा भाइरस सलाद्ध भनने 
ठूलो ्डर वथयो । तर नेपाल स्वास्थयको लावग पानी (ने्वा) ले चयाररटी: 
्वाटरको सियोगमा यस क्वारेनटाइनमा र्डान गररवदएको खटु्ाले वथचदा 
पानी र साबनु आउने िात धनेु सटेशन दखेपेव्छ उनलाई ठूलो राित 
मिशसु भयो । 

ने्वाका सिरकताद्ध तथा क्वारेनटाइन वय्वसथापन टोलीका सदसयिरूले 
क्वारेनटाइमा बसेका वयवक्िरूलाई बारमबार  साबनु पानीले राम्री िात 
धनेु तररका वसकाइरिनथे । कुनै पवन प्रकारको फोिोर ्छोएपव्छ कवमतमा 
२० सेकेण्डसमम साबनु पानीले वमवचवमची िात धुदँा मात् तयिाँ भएका 
समपणूद्ध री्वाणिुरू िट््छन ् भनने कुरा उनले यिी ँ आएर थािा पाए । 
"पविले पविले त रविले पवन ितार ितार िात धनेु गररन्थयो, तर तयो 
त गलत रि्ेछ" आफनो व्वगतको िात धनेु बानी समझदँ ैउनी भन्छन ्। 

मावनसले आपत व्वपतमा धरैे कुरा वसक्छ भनेको सिी रि्ेछ भनने 
उनलाई लागयो । 

खटु्ाले वलभर वथचपेव्छ आफूलाई चाविएको मात्ामा साबनु र पानी द्ुवै 
आउने  प्रव्ववध कुनै रवटल प्रव्ववध नभए पवन वनकै वसरद्धनशील सोचको 
उपर भएको उनले पाए । वकनभने सबैभनदा ्डर िातले रथाभा्वी ्ँुछदा 
िुन्थयो । तर यस व्ववध अनसुार खटु्ाले वलभर वथचपेव्छ िातमा मात्ा 
अनसुारको साबनु र पानी आउँ्थयो । "खटु्ाले चलने िात धनेु मवेशनले 
रोग सनद्धबाट बचायो" उनी भन्छन ्।  

ने्वाका सिरकताद्धिरूले व्ववभनन पचाद्ध र पोष्टरिरूको प्रयोग गरेर कोवभ्ड 
बाट बचन सामावरक दरूी कायम गनने, उवचत तररकाले मासक लगाउने, 
साबनु पानीले िात धनेु कुरािरू वसकाइरिनथे । "तयिाँ बसदा मलेै 
स्वच्छता र सरसफाइ समबनधी राम्ा आनीबानी वसकें " उनी भन्छन ्। 

क्वारेनटाइनमा आएपव्छ अरुको रसतै ताराको पवन वपवसआर परीक्ण 
गररयो । असार २८ गते तयसको पररणाम आयो, उनको शरीरमा त 
कोरोना भाइरसले बास गररसकेको रि्ेछ । तर तयिाँवभत्को सामावरक 
दरूी कायम गनने, मासक लगाउने, साबनु पानीले िात धनेु रसता 
वनयमिरूको राम्री पालना गरेकाले उनीबाट अरुमा कोरोना सनद्ध पाएन । 
"कोरोना पोरेवटभ भएको द:ुखका बीचमा आफूले अरुलाई कोरोना 
साररनँ भनने समझरे खशुी भए ँ म । तयिाँ पगुेपव्छ वसकेको ज्ानलाई 
वय्विारमा लाग ूगरेकैले मबाट भाइरस उमकन पाएन । यसको श्ये म 
ने्वालाई वदन्ुछ ।" उनी भन्छन ्। 

कोवभ्ड–१९ पोवरवटभ आएपव्छ उनलाई वरलला असपताल 
वसनधलुीको आइसोलेसन सेनटरमा साररएको वथयो । उक् आइसोलेसन 
सेनटरमा पवन ने्वाले 'खटु्ाले चलने िात धनेु मवेशन' र्डान गररवदएको 
वथयो । भागय्वश, यिाँ पवन उनीबाट अरुमा भाइरस सनद्ध पाएन । उनी 
सामानय रुिाखोकी लागदा लागद ैवनको भएर सकुशल िर फवकद्ध ए । 

समदुायमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्र्वधद्धनको कायद्ध गददै 
आएको ने्वाले दशेमा उतपनन व्वशे्  पररवसथवतमा सावबकको कामका 
साथै आपतमा परेका रन समदुायको राित लावग आफनो क्ेत्गत व्वज्ता 
अनसुारको काम गददै आएको एउटा सानो उदािरण िो यो । भकूमप, 
बाढी, मिामारी रसता आपतकालीन अ्वसथामा समदुायको राितका 
लावग क्मता अनसारको कदम चालन ने्वा सद्ैव ततपर ्छ । 

Sjf/]G6fOgdf xfl;n  
u/]sf] :jR5tf lzIff

dlgiff lj=s=  
jl/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf 
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b'Mvn] slxNo} klg 5f8]g o's'df/LnfO{ . hGdFbf zf/Ll/s 
cj:yf /fd|f] eP tfklg afNosfnb]lv g} pgL ckfËtfsf] 
lzsf/ eOg\ . kl/jf/sf] h]7f] ;Gtfgsf ?kdf hlGdPsL 
pgsf tLg efOdWo] b'O{ efO{ klg ckfËtfs} lzsf/ eP . 
3/df (^ jif{sL cfdf, s]xL ug{ / /fd|/L af]Ng klg g;Sg] 
b'O{ hgf efO{ . cfk\mg} pd]/ klg ^& jif{ s6\g nfUof] . 
cfDbfgLsf] ;|f]t eGg', ToxL k/Dk/fut s[lif / kz'kfng . 

b}lgs hLjgdf c?sf] e/ kg'{ kg]{ afWotf . afun'ª lhNnfsf] 
h}ldgL gu/kflnsfdf kg]{ y'DsLnf 6f]nsL jfl;Gbf o's'df/L 
yfkf / pgsf] kl/jf/n] ckfËtfsf] sf/0fn] hLjg u'hf/f 
ug{ u/]sf] ;ª\3if{n] hf];'s}sf] klg dg kufN5 . 

To;f] t ef}uf]lns ljs6tf / vfg]kfgLsf] r/d cefj 
ePsf] o; 7fpFsf cGo jfl;GbfnfO{ klg hLjg u'hf/f 
ug{ t sxfF ;lhnf] lyof] / < t/ kl/jf/df Ps hgf 
klg geP/ tLg hgf ckfËtfsf] lzsf/ ePkl5 o's'df/Lsf] 
hLjg slt c;xhk"0f{ eof] xf]nf, cg'e"t ug{ g;s] klg 
cg'dfg t ug{ ;lsG5 . t/ a'9];sfn nfUof] eg]/ a:g] 
cj:yf 5}g o's'df/Lsf] . æcfdfn] sfd ug{ ;s'~h]n olt 
b'Mv lyPg, ca\  sfdsf] lhDd]jf/L d]/f] sfFwdf cfof] . 
t/ cfk\mgf] xfnt o:tf] 5 .Æ pgn] elgg\ .  vfg]kfgLsf] 
r/d b'Mv /x]sf] o; 7fpFdf o's'df/LnfO{ ;a}eGbf a9L b'Mv 
klg vfg]kfgLs} hf]xf] ubf{ x'g] ub{Yof] . v'§fsf] e/df dfq 
lxF8\g g;s]/ xft 6]s]/ lxF8\g' kg]{ cj:yfdf k'u]sL pgnfO{ 
6f9fsf] d'xfg;Dd l3l;|Fb} uP/ kfgL Nofpg Hofb} ;s; x'g] 
ub{Yof] . ckfËtfsf] lzsf/ gePsf efO eg] ljb]z ePsfn] 
pgsf] of] b'Mvdf ;fy lbg] klg sf]xL lyPg . 

ufpFn]n] c:yfoL kfOkaf6 kfgL NofPsf lyP . t/ s]xL 
dlxgfd} kfOkx¿ nyflnË eP / kfgL cfpg 5f8\of] . 
To;kl5 ToxL k'/fg} s'jf wfpg' kg]{ afWotf lyof] . 

kfgLsf] pknAwtfn] ylkof] ;xhtf

hLjgsf] pQ/f4{df k|j]z u/]kl5 eg] aNn o's'df/Lsf] 
hLjgdf s]xL ;xhtf ylkPsf] 5 . xfn ;/sf/n] ckfË 
eQf lbg yfn]kl5 hLjg u'hf/f ug{ cln ;xh ePsf] 
pgL atfpFl5g\ . g]jfsf] cfly{s tyf k|fljlws ;xof]udf 
o; ;d'bfodf @)&* ;fn >fj0f dlxgfdf ;DkGg ePsf] 
vfg]kfgL tyf ;/;kmfO cfof]hgfaf6 o; ufpFsf ;Dk"0f{ 
$* 3/ nfeflGjt ePsf 5g\ . cfof]hgfn] o's'df/Lsf] 
cfFugd} kfgLsf] wf/f agfOlbPsf] 5 .  o;df k|fljlwsx¿n] 
o's'df/L h:tf] ckfËtfsf] lzsf/ ePsf JolQmx¿nfO{ k|of]u 
ug{ ldNg] u/L wf/fsf] 6'6L /flvlbPsfn] pgnfO{ wf/f k|of]u 
ug{ klg ;lhnf] ePsf] 5 . 

wf/f glhs} xft w'g] / efF8f dfem\g] h'7\ofg / ;'sfpg] rfª 
lgdf{0f ePsfn] cfk"mnfO{ efF8f dfem\g, n'uf w'g / g'xfpg 
w]/} ;lhnf] ePsf] o's'df/Ln] atfOg\ . t/ klxn] klxn] 
rfx]/ klg ;kmf ;'U3/ eP/ a:g g;s]sf], rkL{ ;w}+ kmf]xf]/ 
x'g] u/]sf], kfgL af]Sg hfFbf xft v'§fdf 3fp rf]6 nfu]sf] 
;Demgfn] 3l/3l/ em:sfO/xG5 pgnfO{ . of] kfgL klg s'g} 
lbg cfpg 5f8\of] eg] k]ml/ k'/fg} b'Mv kmls{P/ cfpg] xf] 
ls eg]/ kL/ nfUg] pgL atfpFl5g\ . t/ pkef]Qmf ;ldltsf 
cWoIf tf]ogfy kfWo vfg]kfgL cfof]hgf lbuf] /fVgsf nflu 
x]/fn' /flvPsf], lgoldt ?kdf dd{t ;Def/ sf]if p7\g] 
ePsfn] vfg]kfgLsf] b'Mv ;w}+sf nflu x6]sf] atfpF5g\ .  

  

kfgLn] /f]Sof]  
b'Mvsf] j]u

   afn s'df/L dxtf]
jl/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf
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æc? ufpFdf t ljsf;sf sfd ePs} b]VYof}+ . xfdLn] x]bf{x]b}{ 
w]/} ufpFx¿df vfg]kfgLsf wf/f ag] . dflg;x¿ kfgL af]Sg 
vf]nf wfpg 5f8] . t/ xfd|} ufpFdf dfq cfpg' kg]{ ljsf; 
w]/} ;do;Dd af6}df cndlnof]Æ /0faxfb'/ 3tL{n] eg] . 
afun'ª lhNnfsf] lg;Lvf]nf ufpFkflnsf j8f g+= ^, lemDdf 
ufpFsf jfl;Gbf /Tgaxfb'/sf] of] egfO{n] cem klg ;'/lIft 

vfg]kfgLsf] ;'ljwfaf6 w]/} dflg;x¿ jl~rt 5g\ eGg] k|i6 
x'G5 . 

sl/j $) 3/kl/jf/sf] a;f]af; ePsf] lemDdf ufpFsf 
jfl;Gbfsf] kfgL cfk"lt{ ug]{ lhDdf s]xL ;do cl3;Dd 
ufpFsf] aLraf6 au]sf] lemDdf vf]nfs} lyof] . g'xfpg], n'uf 
w'g], j:t'efpnfO{ v'jfpg] h:tf sfd dfq geO{ pgLx¿n] 
vfg]kfgLsf] ;|f]t klg oxL vf]nf dfq} lyof] . kfgL eg{sf 

nflu oxfFsf dflg;x¿ ;do vlr{g afWo lyP . avf{ofd 
nfu]kl5 oxfFsf jfl;Gbfsf] si6 cem a9\g] uYof]{ . lsgeg] 
avf{ofd / cln 7"nf] kfgL k/]sf a]nfdf ufu|Ldf wldnf] 
kfgL eg'{sf] ljsNk x'Fb}gYof] . 

oxL cj:yfnfO{ g} cfk\mgf] efUo ;Dem]/ afFlr/x]sf 
lemDdf ufpFsf jfl;Gbfx¿n] Ps lbg ufpFdf vfg]kfgL 
cfof]hgf aGg] xNnf ;'g] . t/ of] xNnf geO{ jf:tljstf 
g} /x]5 . lg;Lvf]nf ufpFkflnsfn] @)&% ;fndf g]jf, 
k|b]z sfof{no afun'ª;Fu ;dGjo u/L o; ;d'bfodf 
vfg]kfgL cfof]hgfsf] dfu u/]kl5 oxfFsf jfl;GbfnfO{ 
ca kfgLsf] b'Mv x6\g] cfzf knfof] . g]jfn] t'?Gt} 
vfg]kfgL cfof]hgfsf] lj:t[t ;e]{If0f u/]/ cfof]hgf 
z'? u¥of] . :yfgLo jfl;Gbfx¿sf] pT;fxk"0f{ ;lqmotfn] 
cfof]hgf ;dod} ;DkGg eof] . 

vf]nf;Dd wfP/ ToxfFsf] c;'/lIft kfgL vfg' gkbf{ ufpF 
/f]uJoflwaf6 d'Qm ePsf] ;'gfpF5g\ pkef]Qmf ;ldltsf 
;lrj ;d]t jg]sf /g jxfb'/ 3tL{ . æklxn] klxn] avf{ 
nfUof] ls emf8fkvfnf, cfpFdf;L / 6fOkmfO8 h:tf /f]un] 
;tfpg] u/]sf] lyof] .Æ pgL eG5g\ ækfgLn] b'Mv d]6fof], 
/f]uAoflw x6fof] . kfgLn] ufpFdf ;'v lnP/ cfof] .Æ

d'xfgsf] kfgLn] ;'/lIft  
ag] pkef]Qmfx¿ 

   ;[hgf kf6fdu/  
jl/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf

;kmf /fvf} dlGb/ kf}jf dl:hb / rr{
    hxfF x'G5 ;/;kmfO ToxfF ;a}sf] enf] x'G5

;fa'g kfgLn] xft wf]cf}+,
afnaflnsfsf] hLjg arfcf}+

rkL{ agfcf}+ ;kmf /fvf}+ eGb} 3/df hfpmF
5/l5d]s ;a} ldnL ;Fu} rkL{ agfcf}+
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st} kmf]xf]/ 5}g, ;a}sf] 3/ cfFug ;kmf;'U3/ 5, k|To]s 
3/df efF8f dfem\g] Jojl:yt h'7\ofg / efF8f ;'sfpg] rfª 
5 .  wf/faf6 v]/ hfg] kfgLnfO{ s/];faf/Ldf nufOPsf] 5 . 
/fd|/L ;Kfmf ul/Psf] rkL{ / glhs} 6'6L ;lxtsf] afN6L / 
;fa'gsf] Joj:yf 5 . kmf]xf]/sf] plrt :yfgdf Joj:yfkg 
ul/Psf] 5 . 

of] j0f{g xf], l;Gw'nL lhNnfsf] uf]nGhf]/ ufpFkflnsf j8f 
g+= @ l:yt wf/fkfgL tNnf]ufpFsf] . lhNnf ;b/d'sfdaf6 
%) lsnf]ld6/sf] b"/Ldf /x]sf] o; ufpFdf g]kfn :jf:Yosf] 
nflu kfgL -g]jf_ k|b]z sfof{no l;Gw'nL / uf]nGhf]/ 
ufpFkflnsfsf] ;fem]bf/Ldf cfly{s jif{ @)@!÷@@ df 

vfg]kfgL ;/;kmfO cfof]hgf ;~rfng eO{ ;DkGg ePkl5 
oxfF cfPsf] kl/jt{g Hofb} g} pT;fxk|b 5 . vfg]kfgL 
cfof]hgfsf sf/0fn] oxfFsf ;Dk"0f{ #% 3/w'/Lsf] hLjgdf 
pNn]vgLo kl/jt{g cfPsf] b]Vg ;lsG5 .

oxfFsf] h:tf] b[Zo g]kfnsf k|To]s ufpF3/df b]Vg kfOPsf 
lbg xfd|f] b]z ;fFRr} g} k"0f{ ;/;kmfOtk{m pGd'v b]z 
s'/fdf z+sf 5}g . æ;fFRr} eGg] xf] eg] cfhsfn xfd|f] ufpF 
:ju{ h:t} ePsf] 5 .Æ o; ufpFsf ^( jifL{o l8n axfb'/ 
a;]n -;fsL{_ eG5g\ . klxn] klxn] ufpFdf aflxl/of dflg; 
cfpFbf cfk"mnfO{ af]Ng ;d]t c;lhnf] nfUg] u/]sf] ;DemFb} 
pgL eG5g\  æoxfF g]jfn] vfg]kfgL cfof]hgf ;~rfng 

gul/~h]n;Dd xfdL c:yfoL kfOkaf6 kfgL NofP/ vfg 
afWo lyof}+ . d'xfg klg /fd|f] lyPg . b'O{ b'O{ lbgdf b'O{ 306f 
lxF8]/ dd{t gu/] kfgL aGb eOxfNYof] .Æ

kfgLsf] cefjn] ubf{ gx'g' kg]{ y'k|} s'/f x'Gy] ufpF3/df . 
ækfgLs} lgx'Fdf l5d]sL l5d]sL aLr e}m emu8f x'g] ub{Yof] . 
rfx]/ klg eg]sf] h:tf] b"wfn' ufO{j:t' kfNg ;ls+b}gYof], 
xl/of] t/sf/L vfg] rng lyPgÆ l8naxfb'/ eG5g\ . t/ 
cfof]hgf ;DkGg eP/ wf/faf6 kfgL cfpg] lalQs} o:tf 
;d:of x6]sf 5g\ .

3/ cfFugd} kfgLsf] ;'ljwf ePkl5 l8naxfb'/n] wf/faf6 
v]/ hfg] kfgL k|of]u u/]/ t/sf/L nufP/ kmnfPsf 5g\ . of] 
b'O{ dlxgfdf dfq} pgn] vfOj/L %) xhf/ ?k}ofFsf] t/sf/L 
laqmL u/]sf 5g\ . l8naxfb'/sf] o; sfdn] 5/l5d]sLnfO{ 
klg k|]l/t u/]sf] 5 . pgsf] af/Ldf kmn]sf] t/sf/L x]b}{ 
l5d]sL lx/f ;fsL{ eG5g\ æca d klg v]/ uPsf] kfgLsf] 
;b'kof]u u/L o;/L g} t/sf/L kmnfpF5' .Æ 

o;/L kfgLn] wf/fkfgL tNnf]ufpFsf jfl;Gbfx¿sf] ltvf{ 
dfq d]6]sf] xf]Og, ufpFnfO{ g} ;/;kmfOo'Qm agfpg ;xof]u 
u/]sf] 5 . ufpFdf kfgLsf] cfudg;Fu} ;d[l4sf lrGxx¿ 
b]lvg yfn]sf 5g\ . l8naxfb'/ eG5g\ æk};f t xfd|} jl/kl/ 
/x]5, xfdLn] To;nfO{ l6Kg dfq} ghfg]sf /x]5f}+, g]jfn] 
xfdLnfO{ ;/;kmfOsf] lzIff dfq xf]Og, cfDbfgL u/]/ k};f 
l6Kg] a'l4 klg lbof] .Æ 

kfgLn] NofPsf] ;d[l4  
euatL ;fksf]6f 

jl/i7 :jR5tf tyf ;/;kmfO ;xhstf{, g]jf

v'Nnf lb;fd'Qm eof]] ;femf k|ofzdf 
xfd|f] k|lta4tf 5 k"0f{ ;/;kmfOdf 

   
;/;kmfOaf6 g} ;f}Gbo{sf] z'?jft x'G5 

    ;u/dfyf em} g]kfnLsf] zL/ pRr x'G5



63g]kfn :jf:Yosf] nflu kfgL -g]jf_ g]kfn :jf:Yosf] nflu kfgL -g]jf_

uf}/jk"0f{ ofqfsf tLg bzs

TOWARDS A HEALTHY AND PROSPEROUS NEPAL

g]jfåf/f ;~rflnt vfg]kfgL tyf ;/;kmfO cfof]hgfx¿sf] Ps emns



64 g]kfn :jf:Yosf] nflu kfgL -g]jf_ g]kfn :jf:Yosf] nflu kfgL -g]jf_

uf}/jk"0f{ ofqfsf tLg bzs

TOWARDS A HEALTHY AND PROSPEROUS NEPAL
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uf}/jk"0f{ ofqfsf tLg bzs

TOWARDS A HEALTHY AND PROSPEROUS NEPAL
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uf}/jk"0f{ ofqfsf tLg bzs

TOWARDS A HEALTHY AND PROSPEROUS NEPAL
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