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मन्तव्य 

आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सम्पूर्ा नागररकको न्युनतम आवश्यकता र अलधकार हो । २०७२ 

सािको भुकम्पका कारर् खानेपानी र सरसफाईको के्षत्रमा भएका क्षतीिाई थ्यानमा राख्दै, यस के्षत्रका 

पुवााधार लवकासका िालग मागालर्चत्र तयार गना र पूरै गाउँपालिकामा खानेपानी र सरसफाईको 

सेवालवस्तारका िालग यो गुरुयोजना तयार पाररएको छ । समुदायको सहभालगतामा तजुामा गरेको 

योजनािे मात्र समुदायका वास्तलवक आवश्यकताको पलहर्चान गना सक्दछ । खानेपानी, सरसफाई तथा 

स्वच्छताको के्षत्रमा गररने बाह्य सहयोग वास्तलवक आवश्यकता भएको वगामा पदाछ, जसिे स्थानीय 

सरकारको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना तजुामा र कायाान्वयन गने क्षमतािाई अलभबृलदद 

गना समेत सहयोग पुयााउँछ । तसथा यु.के एडको सहयोग रमट म्याक्डोनल्डसँगको सहकायामा गोखाा 

लजल्िाको धार्चे गाउँपालिकाको गाउँपालिका स्तरीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता रर्नीलतक 

योजना नमूनाको रुपमा तयार गररएको छ । यस पररप्रेक्ष्यमा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना 

माफा त खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छताको के्षत्रमा यस गाउँपालिकामा हािसम्म भएका सुलवधाहरुको 

स्तरोन्नलत सबैका िालग खानेपानी र पूर्ा सरसफाईको उद्धशे्य हालसि गने ददशामा यो प्रलतवेदन कोसे 

दङु्गा हुने हामी लवश्वस्त छ  । 

यो रर्नीलतक योजना आगामी ददनमा गाउँपालिका अन्तगात सञ्चािन हुने पूर्ा सरसफाई तथा एदककृत 

खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता कायाक्रमिाई पररिलक्षत गद ैसाझा रर्नीलतको रुपमा तजुामा गररएको 

छ । नेपाि सरकारको समृद्ध नेपािी: सुखी नेपािीको नारािाई आत्मसात गदै ददगो लवकास िक्ष्यिे तय 

गरेको सन २०३० सम्म सम्पूर्ा जनतािाईर्चालहएजती खानेपानी र सरसफाई सुलवधामा पहुरँ्च पुयााउने 

िक्ष्य हालसि गनाका िालग प्रभावकारी पद्घलत लवकास गने प्रयास हो । यो रर्नीलतक योजनािे 

गाउँपालिका भररका खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको लस्थलतिाई लबश्लेएक गरेको छ । 

अन्त्यमा यो रर्नीलतक योजना तयार पाने लसिलसिामा आर्थाक तथा प्रालवलधक सहयोग गने दातृ लनकाय, 

साझेदार तथा परामशादाता संस्थाहरुिाई धन्यबाद ददन र्चाहन्छु । साथै, यो रर्नीलतक योजना अनुमोदन 

गरी कायाान्वयन गना हामी प्रलतवद्घ छ  ँ र यसका िालग अन्य सरोकारवािा संघ संस्थाबाट सहयोगका 

िालग अनुरोध गदाछ  ँ। 

धन्यवाद । 

अदयक्ष, 

धार्चे गाँउपालिका तथा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय सलमलत, 

माछीखोिा, गोखाा । 

लमलत : 
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सारसकं्षेप 

लव. स. २०७२ सािमा गएको भूकम्पका कारर् गोरखा लजल्िामा रहकेो धार्च ेगाउँपालिकामा खानेपानी, 

सरसफाईतथा स्वच्छता सम्बलन्धत पूवााधारहरुमा उल्िेखनीय क्षलत पुगेको लथयो । यसिाई दयानमा 

राखीलवकास र समृलद्धको आधारस्तमभ तयार गना र परैू गाउँपालिकामा खानेपानी र सरसफाईको 

प्रर्चालितका िालग यो गुरुयोजना तयार पाररएको छ । यस गुरुयोजना लनमाार्को लनम्ती आवश्यक काया 

लवधीतथा प्रकृया अपनाइएको लथयो । आवश्यक तथ्याङ्क र सूर्चनाको संकिनगना सालवकका र पुराना 

प्रर्ािीको अदययन गररयो । पुर्र्ामा पररयोजनासँगको सहकायामा सूर्चनाहरु संकिनका िागी फारमहरु  

तयार पाररयो । त्यसपलछ अदययन टोिीको छनोट गरी गाउँपालिकामा पलहिा कायाशािा गोष्ठीको 

आयोजना गररयो । लवलभन्न श्रोतबाट तथ्याङ्क संकिन भएपलछ अदययन टोिीका सदस्यहरुद्वारा त्यस 

तथ्याङ्कको लबश्लेषर् गररयो । यसपछी तयार पाररएको मस्य दा गुरुयोजनामा छिफि र पूनराविोकनका 

लनम्ती गाउँपालिका स्तरीय दोस्रो कायाशािा गोष्ठीको आयोजना गररयो । प्रलतवेदन तयार भैसके पछी 

यसमा राय, सुझाव संकिन गना तेश्रो कायाशािा गोष्ठीको आयोजना गररयो । 

धार्चे गाउँपालिका सालवकका ७ वडा गाँउ लवकास सलमतीहरु (हुिर्चुक, केराँउजा, उलहया, िाप्राक, गुम्दा, 

काशीगाउँ र िापुबेसी) लमिेर बनेको छ । यस गाउँपालिकाको कायाािय माछीखोिामा रहकेो छ । कुि 

जनसंख्या १३,२२९ र कुि के्षत्रफि ६५२ वगा दकिोलमटर रहकेो यस गाउँपालिकामा ३,१२८ घरधुरी र 

हरेक घरधुरीमा औसत ४ सदस्य रहकेा छन् । यस गाउँपालिकामा २७ वटा लवद्याियहरु रहकेा छन् भने 

साक्षर पुरुषको (७७ %) दाजँोमा साक्षर मलहिाको (६३ %) सङ्ख्या कम रहकेो दलेखन्छ । यो 

गाँउपालिकामा स्वास्थ्थ सेवा प्रदान गने ११ वटा स्वास्थ्य संस्था रहकेा छन् ।  

धार्चे गाउँपालिकामा फोहोरमैिा व्यवस्थापन र फोहोर पानीको लनकास गने कायामा केही समस्या रहतेा 

पलन लस्तलथ वडा खुल्िा ददसामुक्त के्षत्र घोषर्ा भैसकेका छन् । स्वच्छताका सुर्चक हदेाा खानेकुरा स्वच्छता 

लस्तलथ (९९.०२%) सबै भन्दा संतोषजनक पाइयो भने साबुनपानीिे हात धुने अवस्थामा (५८.८४%) भन े

सुधार ल्थाउनु जरुरी दलेखन्छ । घरधुरीमा खानेपानी प्रशोधन लस्तलथमाकमी भने यहाँका बालसन्दामा 

खानेपानी प्रतीको संतु्ी नभएको पाइयो । कुि ९३ प्रलतशत घरमा र्चपीको व्यवस्था भएको धार्च े

गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा खाल्डे र्चपीको िोकलप्रयता बढी दलेखएता पलन अन्य वडामा आधुलनक र्चपीको 

प्रयोग अलधक देलखयो । यहाँका केही लवद्याियहरुमा छात्र-छात्रा मैत्री र्चपीको र सुरलक्षत पानी 

उपिब्धताको प्रबन्ध लमिाउनु धेरै नै जरुरी दलेखन्छ । 

प्राकृलतक एवं मानव लसर्जातकारर्िे पानीका श्रोत तथा मुहानमा असर परेकोिे खानेपानीको 

उपिव्धतामा कमी भइरहकेो अवस्थामा यस गाउँपालिकामा संभाव्य र म जुदा गरी ५१ वटा श्रोत फेिा 

परेका छन् । जस मदये ३५ वटा हाि प्रयोगमा आइरहेका श्रोत हुन् भने १६ प्रस्तालवत खानेपानीका श्रोत 

रहकेा छन् । यहाँ लवद्यमान ३५ वटा खानपेानी प्रर्ािी छन् जस मदये १२ वटा पूर्ा रुपमा सन्र्चालित, ९ 

वटा अधा रुपमा सन्र्चालित र १४ वटा पूर्ा रुपिे सन्र्चािनमा नआएका पररयोजना छन् । वडा नं ३ 
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(उलहया) मा सबैभन्दा धेरै खानेपानी प्रर्ािी रहकेा छन् । लवद्यमान खानेपानी प्रर्ािीको अदययन गदाा धेरै 

प्रर्ािीहरु पूर्ा रुपमा सन्र्चािनमा नआएको र सन्र्चािनमा रहकेा प्रर्ािीको ‘एक घर एक धारा’ 

अवधारर्ा अन्तगात पयाा्त  मात्रामा खानेपानी नपुगेको  अवस्था भेरटयो । सेवा नपुगेका जनसंख्याका िालग 

अनुमालनत ६ करोड ४४ िाख २० हजार िगानीमा जम्मा १५ वटा पररयोजना प्रस्तालवत गररएका छन् 

जसिे १,२८९ जना उपभोक्तािाई िाभालन्वत गराउने िक्ष्य बोकेको छ । त्यसैगरी खानेपानी आयोजनाको 

स्तरोन्नतीका लनम्ती ६ करोड ५० िाख िगानीमा २६ पुना:स्थापना गनुापने पररयोजना प्रस्तालवत गररएका 

छन् जसिे १,५७४ जना उपभोक्तािाई िाभालन्वत गराउने िक्ष्य बोकेको छ ।  

लनधााररत िक्ष्यिाई पुरा गना खानेपानी तथा सरसफाईका लनम्ती लवलभन्न प्राथलमदककरर् नीती तयार 

पाररएको भएता  पलन भ गोलिक  करिनाइ, भुकम्पजस्ता लवपद जोलखम तथा सरसफाई तफा को कमजोर 

जडमानलसकतािे यस योजनािाई केही र्चुन ती ददइरहकेो देलखन्छ । यस अवस्थामा गाउँपालिका लभत्रै  

रहकेा सरोकारवािा संस्था (गाउँपालिका खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय सलमलत, लवद्यािय 

,संर्चारकमी, उपभोक्ता सलमलत, मलहिा स्वास्थ्य स्वयंसेलवका र स्वास्थ्य कायाकताा आदी) िे खानेपानी, 

सरसफाई तथा स्वच्छताको के्षत्रमा आफ्नो स्तरबाट पुयााउने सहयोगिे यस गुरुयोजनाको मुि ममािाई 

समेट्ने साथका  हुने लवश्वाश गररएको छ ।    
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EXECUTIVE SUMMARY 

Due to the earthquake 2072, the Dharche Rural Municipality (RM) of the Gorkha district 

has suffered significant damage in the infrastructural sector of drinking water, sanitation 

and hygiene. Keeping this in mind, this master plan has been designed to prepare a 

roadmap for infrastructure development in the area and to collect the necessary data for 

the extension of services throughout the RM. A detailed method was adopted for the 

designation of this master plan, including the study of old plans; preparation of forms for 

data collection in collaboration with Mott McDonald; formation of study teams, 

establishment of local level workshop; data collection, statistical analysis, discussion on 

draft wash master plans, conducting a day local-level workshop for review and the 

approval of final wash master plan from the RM representatives. 

Dharche RM is composed of 7 wards (Hulchuk, Keraunja, Uhiya, Laprak, Gumda, 

Kashigaun and Lapubesi).  The headquarter of this rural municipality lies in 

Machhikhola market. The total population of this RM is 13,229 and the total area is 652 

sq km. The RM has a total 3,128 households and an average of 4 members per 

household. There are 27 schools in this RM and the proportion of literate men (77%) 

appears to be higher than the proportion of literate women (63%). There are 11 health 

stations providing the general and specialized treatment facilities. 

All the wards have been declared open defecation free zones even though there are 

some problems regarding the management of waste and wastewater in this area. 

Looking at the area of six-key hygiene ,message, the status of food hygiene status is 

found satisfactory (99.02%) while handwashing status (58.84%) needs to be improved  

in all wards.Regarding the use of latrines, 93% of total households had facilities of 

latrines.Although, people in ward no. 3 seem to favour traditional toilets, the proportion 

of modern toilets are higher in other wards. For some schools of this RM, the presence 

of gender-friendly toilets and the provision of clean drinking water is urgently needed. 



5 
 

 A total 51 drinking water sources have been found in Dharche of which 35 are currently 

in use and 16 are the proposed source of drinking water. There are 35existing water 

distribution projects out of which 12are fully operational, 9 are partially operational and 

14 schemes fully need to be repaired. The largest number of drinking water projects (i.e, 

11) exist in Ward No 3 (Uhiya). 

Regarding the existing drinking water schemes, many projects are not fully operational 

and the projects under operation are not found to be providing enough water supply as 

per onehouse and onetap concept. Thus, a total of 15new projects have been proposed 

for unserved population with an estimated investment of  64.4 million, which aims to 

serve population of 1,289. Similarly, 26rehabilitation projects have been selected for the 

distribution of drinking water with an estimated investment of 65 million, which aims to 

serve population of 1,574. Although various prioritization policies have been formulated 

for drinking water and sanitation to meet these goals, constrains like geographical 

difficulties, disaster risk such as earthquake and lack of public awareness towards 

sanitation seem to be challenging this scheme. In this case, the genuine support from 

the concerned authorities (RM Water Supply, Sanitation and Sanitation Coordination 

Committee, School, Communication Workers, Consumers Committee, Women's Health 

Volunteers and Health Workers) are believed to help achieving the master plan’s goal. 
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१. पररर्चय 

लवगतका केही दशकमा नेपािका ग्रालमर् के्षत्रका खानेपानी र सरसफाईको के्षत्रमा उल्िेखनीय प्रगलत 

भएको छ  तर २०७२ सािको भूकम्प र त्यसपलछ गएका पराकम्पहरूका कारर् गोरखा िगायत अन्य केही 

लजल्िाहरुका जनजीवन तथा आर्थाक अवस्थामा िूिो प्रभाव पनुाका साथै खानेपानी, सरसफाई तथा 

स्वच्छताको सेवा ददने पुवााधारमा पलन उल्िेखनीय क्षलत भएको लथयो । लवलभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी 

संस्थाहरूिे यी लजल्िाहरूमा भूकम्प प्रभालवत बालसन्दािाई पुनवाास र पुनाःलनमाार् गलतलवधी माफा त 

सहयोग पुर् याइरहकेो सन्दभामा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छताको पुवााधारमा टेवा पुर् याउने िक्ष्यिे 

यस गुरुयोजनाको अवधारर्ा अलघ सारीएको छ । 

१.१ पररभाषा 

लवषय वा प्रसङ्गिे अकर्क अथा निागेमा यस कायालवलधमा : 

क) “सरसफाई” भन्नािे मानव मिमुत्रको सुरलक्षत लबसजानका िालग सेवा र सुलवधाहरुको उलर्चत व्यवस्था 

भन्ने बुलझन्छ । यसिे फोहोरमैिा संकिन र फोहोर पानीको लवसजान माफा त स्वच्छता कायम गने कायािाई 

पलन समेट्छ । जनस्वास्थ्य प्रवद्धानका िालग गररएका लवलभन्न कृयाकिापहरुको समग्र काया नै सफाइ हो । 

ख) “स्वच्छता” आफू र वररपररको वातावरर् सफा गरी रोगको लवस्तार रोकु्न र लबरामी हुनबाट बच्न 

अपनाइने सम्पूर्ा व्यवहारहरुिाई समेट्छ ।  स्वच्छतािे व्यलक्त र समुदायको स्वस्थ आनीबानी समेतिाई 

जनाउँछ । 

ग) “सफा र स्वच्छ अवस्था” भन्नािे सफा र स्वच्छ र्चरर्का सूर्चकहरु पुरा गरेपलछ सम्बलन्धत सलमलतबाट 

अनुमोदन एवं प्रमार्ीकरर् भएको अवस्थािाई जनाउँछ । 

घ) “पूर्ा सरसफाइ उन्मुख अवस्था” भन्नािे यस गुरुयोजनामा उल्िेलखत सफा र स्वच्छ पूर्ा सरसफाइ 

उन्मुख दवुै र्चरर्का सूर्चकहरु पुरा गरेपलछ सम्बलन्धत सलमलतबाट अनुमोदन एवं प्रमार्ीकरर् भएको 

अवस्थािाई जनाउँछ ।  

ि) “सावाजलनक श र्चािय” भन्नािे सावाजलनक स्थानमा हहडंडुि गने जो कोही व्यलक्तिे प्रयोग गना सके्न 

प्रयोगकताा-मैत्री श र्चाियिाई बुझाउँछ ।  
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र्च) “संस्थागत श र्चािय” भन्नािे लवद्यािय, कायाािय, स्वास्थ्य संस्था जस्ता सावाजलनक लनकायहरुमा 

लनमार्ा गररएका प्रयोगकताा-मैत्री श र्चाियिाई बुझाउँछ । 

छ) “सामालजक समावेशीकरर्” भन्नािे समुदायका सबै लिङ्ग, जात, जालत, वगा, धमा, व्यवसाय र सबै 

के्षत्रका व्यलक्तको योजना तजुामा र लनर्ाय प्रदक्रया र सेवा सुलवधामा पहुरँ्च रहकेो अवस्था बुझाउँछ । 

ज) “लवपद ् व्यवस्थापन” भन्नािे बाढी-पलहरो, आगिागी, भूकम्प र रोगव्यालध जन्य महामारी जस्ता 

प्राकृलतक एवं मानव सृलजत लवपद ् सम्बन्धी पूवा तयारी, उद्धार, पुनािाभ, पुनस्थाापना र पुना:लनमाार् 

व्यवस्थापनको समल्गत व्यवस्थापनको समलष्ठगत व्यवस्थािाई बुझाउँछ । 

झ) “प्रयोगकताा-मैत्री खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छताका सुलवधाहरु” भन्नािे शारीररक रुपिे असक्षम र 

अपाङ्गता भएका बािबालिका तथा जेष्ठ नागररक आदद सबैिाई प्रयोग गना सलजिो हुने प्रयोगकताा-मैत्री 

सुलवधाहरुिाई बुझाउँछ । 

ञ) “बानी व्यवहार लवकास” भन्नािे श र्चाियको प्रयोग, साबुन पानीिे हसत धुन,े मलहिाको मलहनावारी 

व्यवस्थापन िगायत अन्य सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी आनीबानीको लनरन्तर प्रदक्रयािाई बुझाउँछ । 

ट) “ददगो सरसफाइ” भन्नािे स्वर्चालित र लनयलमत रुपमा संर्चनलित सरसफाइिाई बुझाउँछ ।  

ि) “सुरलक्षत पानी” भन्नािे मानव स्वास्थ्यिाई हानी गने भ लतक, जैवीक र रसायलनक पदाथाहरु नरहकेो 

खानेपानीिाई बुझाँउछ ।  

ड) “सरोकारवािा” भन्नािे सरकारी, गैरसरकारी कायाािय तथा लनकाय, राजनीलतक दि, लवद्यािय, 

सहकारी, लनजीके्षत्र, नागररक समाज, सञ्चार के्षत्र, उपभोक्ता सलमलतहरु िगायतका सरोकारवािाहरुिाई 

बुझाउँछ ।  

१.२ प्रलतवदेनको उद्देश्य तथा समरेटएका क्षेत्र 

खानेपानी आपूर्ता, सरसफाई र स्वच्छता जस्ता आधारभूत सेवा प्रवाह गने पूवााधारको समग्र लवकास 

गनाका िालग मागालर्चत्र तयार गनुा र यी पुवााधारको लहसाबमा पुरै गाउँपालिकामा सेवा लवस्तार गनाका 

िालग आवश्यक तथ्याङ्क संकिन गनुा नै यो अदययनको मूि उदशे्य रहकेो छ । 

काया सूलर्चमा उल्िेख भए अनुसार,यस अदययनको दायरा तथा कायाके्षत्र लनम्न रहकेा छन्: 
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 गाउँपालिकामा कम्तीमा तीन वटा गुरुयोजना सम्बन्धी कायाशािा गोष्ठीको आयोजना गने । 

 जनसंख्या, आर्थाक अवस्था, लशक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बलन्धत लद्वलतय श्रोतबाट उपिब्ध हुने 

तथ्याङ्क संकिन गने ।           

 उपिब्ध खानपेानीको स्रोतहरुको पलहर्चान गरी सुख्खा याममा श्रोतको वाहव मापन गने । 

 समुदायहरू, लवद्याियहरू र अन्य संस्थाहरूका िालग उपिब्ध सुलवधाहरूका लववरर् तयार पाने । 

 ‘एक घर एक धारा’ को अवधारर्ा िागु गन ेददशामा काया योजना बनाउने । 

 खुिा ददसामुक्त के्षत्र, स्वच्छता व्यवहार र प्रर्चलित ६ वटा सूर्चकहरु – श र्चाियको प्रयोग, साबुन 

पानीिे हात धुने, मलहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापन, खाद्यस्वच्छता, घरमा पानीको उपर्चार तथा 

फोहोर व्यवस्थापन लवषयमा तथ्यािक संकिन गने । 

 पररयोजना समबलन्धत अनुमालनत िागतको आंकिन गने तथा प्राथलमकता लनधाारर् गने । 

 

१.३ प्रलतवदेन तयारी लवधी एव ंप्रकृया 

यस प्रलतवेदनमा समेरटएको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता गुरुयोजना तयारीको िालग लर्चत्र नं १ मा 

दखेाए बमोलजको प्रदक्रया तथा लवलध अपनाइएको लथयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्चरर् ७ 

र्चरर् ९ 

र्चरर् ४ 

र्चरर् २ 

आवश्यक तथ्यांकहरु र सरू्चनाको संकिन 

तथ्यांकहरु र सरू्चनाहरु संकिनको िालग संयन्त्रको लनमाार् 

अदययन टोिीको लनमाार् 

गाउँपालिका स्तरीय कायाशािा 

गाउँपालिकाको वडा स्तरीय तथ्याँक सकंिनगाउँपालिका स्तरीय कायाशािा गोष्ठी 

तथ्यांक लबश्लेषर् 

मस्य दा गुरु योजना तयारी 

मस्य दा योजनामा छिफि र पनूराविोकन गना १ ददने गाउँपालिका स्तरीय  कायाशािा गोष्ठी 

अलन्तम गुरु योजना तयारी र गाउँपालिकाबाट अनमुोदन 

र्चरर् १ 

र्चरर् ३ 

र्चरर् ६ 

र्चरर् ५ 

र्चरर् ८ 

लर्चत्र नं १: अपनाइएको प्रदक्रया तथा लवलध 
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आवश्यक तथ्याङ्क र सूर्चनाहरुको संकिनका लनम्ती सवाप्रथम नलजकैका गाउँपालिकाहरुमा भएका 

गुरुयोजना र यी के्षत्रमा भएका आवलधक योजनाहरुको अदययन र समीक्षा गररयो । यु. के. एडसँगको 

सहकायामा सम्बलन्धत संघसंस्थाबाट तथ्यांक र सूर्चनाहरु संकिनकािागी फारमहरु  तयार पाररएको लथयो 

। त्यसपलछ अदययन टोिीको गिन गररयो र  गाउँपालिका स्तरीय कायाशािा गोष्ठीको आयोजना गररयो । 

स्थिगत सवेक्षक लवलभन्न श्रोतबाट तथ्याङ्क संकिन भएपलछ  कायादिका सदस्यहरुद्वारा त्यस तथ्याङ्कको 

लबश्लेषर् गररयो ।  त्यस पश्चात बनाइएको मस्य दा गरुयोजनामा छिफि र पनूराविोकनका लनम्तीएक 

ददने गाउँपालिका स्तरीय कायाशािा गोष्ठीको आयोजना गररयो । अन्तयमा अलन्तम प्रलतवेदनमा 

उल्िेखनीय सुधार गरी गाउँपालिकाबाट अनुमोदन गरीयो । 

 

१.४ अदययनको सीमा  

खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता गुरुयोजना,धार्चे गाउँपालिकामा खानेपानीर सरसफाईका पुवााधारका 

लवकासको लनलम्त पूर्ारुपमा सहयोगी हुने अपेक्षा रालखएको भएता पलन यसका केही सीमा रेखाहरु रहकेा 

लथए । यस रर्नीलतक योजनाको आधारमा जलत पलन खानेपानी योजनाहरु प्रस्तालवत छन्, ती योजनाहरु 

सबै कायाान्वयन नहुन पलन सक्छन् । कलतपय योजनाहरु सहज तररकािे  कायाान्वयनमा ल्याउन सदकने 

हुन्छ भने कलतपय योजनाहरु आथीक स्रोत, मानलवय  स्रोत र अन्य प्रालवलधक करिनाईका कारर्िे 

कायाान्वयन  गना सम्भव नहुन सक्छन् । बसाइँसराइ र अन्य के्षत्रमा भएका लजलवको पाजानका अवसरहरुको 

लसजानाका कारर् गुरुयोजनािे समेटेका के्षत्रमा जनसंख्या घट्ने क्रममा रहकेो हुदँा केही वषापलछ 

कुनैस्थानमा खानेपानी पूवााधारको आवश्यकता अलहिेको तुिनामा कम हुनसके्न दलेखन्छ । संभालवत 

लसलमततािाई मदयनजर राख्दै, खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी बानी व्यवहार पररवतानमा 

सकारात्मक रुपमा सफिता हालसि गनाका िागी गाउँपालिकामा रहकेा सरोकारवािा संघसंस्थाहरुिे सबै 

सम्बलन्धत लनकायसँग समन्वय र सहकयाका गद ै स्थालनय स्रोत साधनको पलहर्चान गना सकेमा खानेपानी 

सरसफाई तथा स्वच्छताको दीगो लवकासमा सहयोग पुग्ने लवश्वास गररएको छ ।  
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२.सामालजक आर्थाकलववरर् 

२.१.स्थान तथा पहुरँ्च 

गण्डकी प्रदशेको गोखाा लजल्िा अन्तागत रहकेो धार्चे गाउँपालिका २०७३ साि, फाल्गुन २७ गतेका ददन 

संघीय सरकारको एक स्थानीय ईकाईको रूपमा स्थालपत भएको लथयो । यस गाउँपालिकाको मुख्यािय 

माछीखोिामा अवलस्थत छ । यस गाउँपालिकाको पूवामा धाददि लजल्िाको रुबी ायािी गाउँपालिका 

अन्तरगत वडा ५ र ६ र र्चीनको स्वशालसत के्षत्र लतब्बत, पलश्चममा सुलिकोट गाउँपालिका वडा १, उणरमा 

र्चुमनुब्री गाउँपालिका वडा ३ र ७ तथा अरुर्त गाउँपालिका र दलक्षर्मा धाददङ्ग लजल्िाको आरुघाट 

अन्तागत वडा १,३ र ४ पदाछन् । हुिर्चुक, केराउनजा, उलहया, िाप्राक, गुम्दा, काशीगाउँ र िापुबेसी वाडा 

लमिेर यो गाउँपालिकाको लनमाार् भएको छ । सबै भन्दा िूिो के्षत्रफिवडा नं १ को केराउनजा (७-९) 

रहकेो छ जसको के्षत्रफि वगा दक. मी ३०० रहकेो छ । लर्चत्र न ं २ मा धार्चे गाउँपालिकाको नक्शा 

दखेाइएको छ । 

यस गाउँपालिकाको कायााियबाट सबै वडाहरूमा पुग्नका िालग कच्ची बाटोको लनमाार् भइसकेको छैन । 

प्रलशद्ध मनास्िु लहमाि तथा गर्ेश लहमािसम्म पुग्नकािालग पदमागाको लनमाार् गररएको छ । पदमागािे 

यारुबगरदलेख गर्ेश लहमाि भएर र्चुमनुब्री गाउँपालिका पुग्ने पदमागा र िाप्राकदेलख सालसि, मेम्र्ची, 

लिस्पारा, करि मािकुन्ती, तेसेवि, लनसराि छो हुदँ ैउलहया गाउँ जाने पदमागा गाउँपालिकाको पहिमा 

लनमाार् भएका हुन् । भुकम्पबाट क्षलत भएका पदमागाको पुनःलनमाार्मा लवश्व खाद्य कायाक्रम िगायत अन्य 

संघ संस्थािे सहयोग गरेको छ । यस गाउँपालिकाको वडा नं ३ को खोिााबेसी, वडा नं ४ को िाप्राक वडा 

नं ५ को गुम्दा, माछीखोिा, िब्सीबोट, याम्गाउँ, र लसङ्गिा, वडा नं ६ को काशीगाउँ, वडा नं ७ को 

िापुबेसी तथा िापुगाउँिाई मोटर बाटोको ट्रयाक खोलिएको छ । यस गाउँपालिकाको हािको केन्र 

माछीखोिाबाट आरुघाट बजारसम्मको दरुी ३० दक.मी. र िाप्राक बारपाक हुदँ ै गोरखा सम्मको दरुी 

अन्दाजी ९० दक.मी रहकेो छ । 
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लर्चत्र नं २: गाउँपालिकाको नक्शा 
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२.२ भ-ूधराति सम्बन्धी लववरर् 

टोपोग्रादफक नक्सा सवे लवभागका अनुसार यस गाँउपालिकाको भु-धरातििाई लवभाजन गदाा ५ लडग्री 

भन्दा कम लभरािोपना भएको १.२९ प्रलतशत, ५ दलेख १५ लडलग्रसम्म लभरािोपना भएको ४.०२ प्रलतशत 

रहकेो छ । सबैभन्दा बढी ४९.१४ जलमन ३० देलख ४५ लडलग्र सम्म लभरािो भएको पाइन्छ । यस सम्बन्धी 

थप लववरर् दहेायको तालिकामा ददइएको छ । यस गाउँपालिकाको भू-धरातिको लववरर् तालिका नं १ 

मा ददइएको छ । 

तालिका नं १: भू-धरातिको लववरर् 

क्र.स. लभरािोपना क्षते्रफि (हके्टर) प्रलतशत 

१ ५ लडग्री भन्दा कम ८४३.६६ १.२९ 

२ ५ देलख १५ लडलग्र सम्म २६२५.१२ ४.०२ 

३ १५ देलख ३० लडलग्र सम्म १६४७६.०३ २५.२२ 

४ ३० देलख ४५ लडलग्र सम्म ३०२३३.७९ ४६.२७ 

५ ४५ लडग्री भन्दा मालथ १५१५९.५५ २३.२० 

जम्मा ६५३३८.१५ १००.०० 

 

२.३ भ-ुउपयोगको लववरर् 

धार्चे गाउँपालिकाको भु-उपयोगिाई वगीकरर् गदाा वन जङ्गििे ढाकेको जलमन ३६.६७ प्रलतशत, 

कृलषयोग्य जलमन ९.८३ प्रलतशत र पानीिे ढाकेको जमीन ०.१७ प्रलतशत रहकेो छ । यस गाउँपालिकाको 

वडा १ को धेरै जलमन वाँझो तथा खेतीका िालग अयोग्य रहकेो दलेखयो । यस सम्बन्धी थप सालङ्खक 

लववरर् तालिका नं २ मा ददइएको छ भनेसो लववरर्को लर्चत्राङ्कन लर्चत्र नं ३ मा गररएको छ । 

तालिका नं २: भु-उपयोगको लववरर् 

भ-ुउपयोग क्षते्रफि (हके्टर) प्रलतशत 

वनजंगिि ेढाकेको भुभाग २३९५७.५८ ३६.६७ 

कृलषयोग्य जलमन ६४२०.२८ ९.८३ 

पानीिे ढाकेको भाग ११३.९८ ०.१७ 

र्चट्टान २४९.८७ ०.३८ 

लहउँिे ढाकेको भुभाग १६५५.५४ २.५३ 

अन्य ३२९४०.३५ ५०.४२ 

जम्मा ६५३३७.६० १०० 

श्रोतःधार्चे आवलधक योजना,२०७६ 
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लर्चत्र नं ३: भु-उपयोगको लववरर् 

 

२.४ जनसालंख्यक लववरर् 

यस गाउँपालिकाको वृलस्तत जनसालंख्यक जानकारी तालिका नं ३ मा दखेाइएको छ । सन् २०६८ सािको 

जनगर्ना अनुसार यस गाउँपालिकाको कुि जनसंख्या १३,२२९ रहकेो छ भने कुि के्षत्रफि ६५२ वगा 

दकिोलमटर रहकेो छ । यस गाउँपालिकाको घनत्व प्रलत वगा दक.लम २०.३६ रहकेो छ । हरेक घरधुरीमा 

औसत ४ सदस्य रहकेो पाइन्छ । वडा नं ५ मा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहकेो छ भने कुि जनसंख्यामा 

पुरुषको तुिनामा मलहिाको संख्या अलधक भएको पाइएको छ ।  
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तालिका नं ३: जनसंलख्यक लववरर् 

वडा न ं वडाको नाम घरधरुी जनसखं्या परुुष मलहिा 

१ हुिर्चुक १९२ ७८३ ३५६ ४२७ 

२ केराउनजा ५८१ २४६५ ११०३ १३६२ 

३ उलहया ४७ १८५७ ८२३ १०३४ 

४ िाप्राक ५२९ २१६१ ९७२ ११८९ 

५ गुम्दा ५३५ २३०३ १०६१ १२४२ 

६ काशीगाउँ ४१४ १८३७ ८६० ९७७ 

७ िापुबेसी ४५० १८२३ ८०२ १०१ 

 जम्मा ३१२८ १३२२९ ५९७७ ७२५२ 

*श्रोतः १: जनगर्ना २०६८, केलन्रय तथ्याङ्क लवभाग 

 

२.५ समग्र शैलक्षक लस्थलत 

यस गाउँपालिकामा रहकेा घरधुरी मदय १० प्रलतशत घरधुरीहरु तथा ६५७ उणरदाताहरुबाट प्रा्त  

तथ्याङ्क अनुसार लशलक्षत मलहिा र पुरुषको सङ्ख्या उस्तै रहकेो पाइएको छ । यो तथ्याङ्क तालिका नं ४ 

मा उल्िेख गररएको छ । स्नातक तहमा भने पुरुषको संख्यामा देलखएको गीरावटिे पुरुषहरुमा सहरी 

के्षत्रमा आइ स्नातक वा सो भन्दा मालथ अदययन गने तथा वैदशेीक रोजगारीका िागी पिायन हुने कुराको 

लर्चत्रर् गदाछ ।     

 

तालिका नं ४ : लवद्याथीकर्क लववरर् 

क्रस ं लशक्षा परुुष मलहिा 

१ प्राथलमक ३७१ ३४५ 

२ मादयलमक ३१५ २६६ 

३ उच्च मादयलमक १२८ ६३ 

४ स्नातक वा सो भन्दा मालथ ७ १९१ 

५ अन पर्चाररक १०७ १२३ 

६ छैन २३२ ३१९ 

जम्मा ११६० ११३५ 
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यस गाउँपालिकाको साक्षरता दर कररव ७१ % (१५ वषा भन्दा माथी को उमेर समूहको) रहकेो छ, जसमा  

मलहिा ६३ % र पुरुष साक्षरता ७७ % दलेखन्छ । वडागत रुपमा हदेाा सबै भन्दा बढी वडा न ं५ मा ८४% 

र  कम वडा नं ३ मा ५४ % साक्षरता रहकेो छ ।  

यस गाउँपालिकामा सामुदालयक लवद्यािय २६ र लनजी लवद्यािय एक गरी कुि २७ लबद्यािय रहकेा छन् । 

लबद्याथीको कुि सङ्ख्या ४,०७४ रहकेो छ जस मदये ३९१९ (९७ %) सरकारी लवद्याियमा र १५५ जना 

(३ %) लनजी लबद्याियमा अदययनरत छन् । लबद्याथीको िैंलगक अनुपात हदेाा ५१ % छात्रा र ४९ % छात्र 

रहकेो दलेखन्छ ।   

लशक्षक लबद्याथी को अनुपात हदेाा प्राथलमकमा प्रलत लशक्षक १५ र मादयलमक तहमा प्रलत लशक्षक ३४ 

लबद्याथी रहकेो छ । लबद्याथी भनाा दर हदेाा आधारभुत तहमा ९८ %, मादयलमकमा ७३ % र उच्च 

माद्यलमक तहमा ३६ % रहकेो छ । लबद्यािय छोड्ने अनुपात कक्षा ६ देलख ८ सम्म कररव ३ % र 

मादयलमक तहमा २ % रहकेो पाइन्छ ।  यस गाउँपालिकामा वडा नं २ मा लवद्याथीको संख्या सबैभन्दा 

बढी रहकेो छ भने सबैभन्दा कम वडा नं १ मा रहकेो छ । शैलक्षक तहिाई आधारभूत तथा मादयलमक गरी 

दइु भागमा लवभाजन गरी िैलङ्गकता अनुसारको लवद्याथी संख्या सम्बन्धी लववरर् वडागत रुपमा दहेायको 

तालिकामा ददइएको छ । धार्चे गाउँपालिकामा रहकेा लवद्याियका अवलस्थतीको लववरर् लर्चत्र नं ४ मा 

दखेाइएको छ ।  

तालिका नं ५ : तह अनुसार लवद्याथी संख्या 

वडा वडाको 

नाम 

आधारभतु मा.लव उच्च.मा.लव जम्मा 

  छात्रा छात्र छात्रा छात्र छात्रा छात्र  

१ हुिर्चुक १०९ ८८ ० ० १०९ ८८ १९७ 

२ केराउनजा १४० ११८ २३५ २३० ३७५ ३४८ ७२३ 

३ उलहया १६७ १३२ १०६ ९० २७३ २२२ ४९५ 

४ िाप्राक ० ० २२० २१९ २२० २१९ ४३९ 

५ गुम्दा १६१ १३८ १४८ १३४ ३०९ २७२ ५८१ 

६ काशीगाउँ ८७ ९३ १९२ १५७ २७९ २५० ५२९ 

७ िापुबेसी ९० १०७ २०६ ५५ २९६ २६२ ५५८ 

जम्मा ७५४ ६७६ ११०७ ९८५ १८६१ १६६१ ३५२२ 

श्रोतःधार्चे आवलधक योजना,२०७६ 
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लर्चत्र नं ४ : लवद्यािय लववरर् 
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२.६ स्वास्थ्थ सवेाको वतामान लस्थलत 

यस गाउँपालिकाका ७ वटा वडाहरू मदये वडा नं २, ३,४, ५, ६ र ७ नं वडामा स्वास्थ्य र्च की रहकेा छन् 

। वडा नं ५ मा गुम्दा र माछी खोिामा गरी २ वटा स्वास्थ्य र्च की रहकेा छन् । यस गाउँपालिकामा १२ 

वटा स्वास्थ्य संस्था र १९ वटा खोप केन्र छन । वडा नं १ र ७ मा स्वास्थ्य संस्था र वडा नं ३ मा स्वास्थ्य 

इकाई पलन रहकेा छन । धार्चे गाउँपालिकामा ३ वटा स्वास्थ्य इकाई छन भने १ वटा सामुदालयक स्वास्थ्य 

संस्था रहकेो छ । सालवकको केराउनजा गालवसिाई धार्चे गाउँपालिकाको वडा नं १ र २ मा लवभाजन गदाा 

स्वास्थ्य र्च की वडा नं २ मा पदाछ भने वडा नं १ मा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गररएको छ । कुि 

स्वास्थ्यकमी २८ जना कायारत छन भने ७ जना को दरबन्दी रहकेो मदये जम्मा ६ जना हले्थ अलसस्टेन्टहरु 

कायारत छन ।  भुकम्पिे क्षलत पुयााएका स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्थायी रुपमा लप्रफ्याब प्रलवलधबाट लनमाार् 

गररएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको दकलसम तथा रहकेो स्थान सम्बन्धी लववरर् तालिका नं ६ मा ददइएको छ । 

तालिका नं ६: स्वास्थ्य सम्बन्धी लववरर् 

क्र स ं स्वास्थ्य ससं्थाको दकलसम वडा न ं स्थान 

१ हुिर्चुक स्वास्थ्य संस्था १ हुिर्चुक 

२ केर जा स्वास्थ्य र्च की २ केर जा 

३ उलहया स्वास्थ्य र्च की ३ उलहया 

४ खोिाा स्वास्थ्य ईकाइ ३ खोिााबेसी 

५ िाप्राक स्वास्थ्य र्च की ४ िाप्राक 

६ माछीखोिा स्वास्थ्य र्च की ५ माछीखोिा 

७ गुम्दा स्वास्थ्य र्च की ५ गुम्दा 

८ लसङ्गिा स्वास्थ्य र्च की ५ लसङ्गिा 

९ काशीगाउँ स्वास्थ्य र्च की ६ काशीगाउँ 

१० िापु स्वास्थ्य र्च की ७ िापुबेसी 

११ िापु गाउँ स्वास्थ्य र्च की ७ िापु गाउँ 

श्रोतःधार्चे आवलधक योजना,२०७६ 
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लर्चत्र नं ५: स्वास्थ संस्था लववरर् 
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२.७ जनप्रलतलनद्यी तथा कमर्चारीको लववरर् 

यस गाउँको कायापालिकाका लनवाालर्चत जनप्रलतलनद्यी र कमार्चारीहरूको सूर्ची तालिका नं ७ र ८ मा उल्िेख 

गरीएको छ । 

तालिका नं.७: गाउँ कायापालिकाका जनप्रलतलनद्यीहरूको लववरर् 

क्र.स.ं पद नाम सम्पका  न ं

१ अदयक्ष सन्त बहादरु गरुुि (सन्तोष) ९८५१०१९३५३ 

२ उपादयक्ष फुिमाया गरुुि ९८४६७२२४०५ 

 

 

तालिका नं. ८: गाउँ कायापालिकाका कमार्चारीहरूको लववरर् 

क्र.स.ं पद नाम सम्पका  न ं

१ प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत श्री लवश्र लवजय शमाा ९८४९२७९९८१ 

२ स्वास्थ्थ संयोजक लडि प्रसाद गुरुि  ९८४६६४८२७६ 

३ खररदार ध्रुब राज पराजुिी ९८४६२९२२०७ 

४ खररदार अरुर् कुमार महतो ९८०४८१२३५७ 

५ खररदार अशोक थापा मगर ९८६६०३१०१९ 

६ इलन्जलनयर ई. प्रलवन वस्ती ९८५५०८७८२२ 

७ सव इलन्जलनयर राम नारायर् र्च धरी ९८४२८६९९०६ 

८ िेखा प्रमुख गर्ेश राना ९८५७६३४१३३ 

९ खररदार शैिेर ्महतो ९८०९६२००१६ 

१० सूर्चना अलधकारी राम नारायर् र्च धरी ९८४२८६९९०६ 

११ गाँउ लशक्षा अलधकारी पदम बहादरु ढकाि ९८६६६६६१४७ 

१२ कम््युर अपरेटर कमि गुरुि ९८६१६२९०८९ 
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३. खानपेानी तथा सरसफाईको लवद्यमान लस्थलत 

यस गाउँपालिकामा रहकेा लवद्यमान ३५ खानेपानी पररयोजनाहरु मदये केही पररयोजनाहरु पूर्ा रुपमा 

सन्र्चािनमा नआएका र धरैे ‘एक घर एक धारा’ अवधारर्ा अन्तरगत सन्र्चािनमा रहकेा पररयोजनाबाट  

पयाा्त  मात्रामा खानेपानी नपुगेको अवस्था छ । यसरी सेवा नपुगेका जनसमुदायका िागी सालबकका 

खानेपानी पररयोजनाहरुको पुनःस्थापना तथा नयाँ खानेपानी पररयोजनाको प्रस्तावना गररएको छ । लर्चत्र 

नं ६ मा धार्चे गाउँपालिकामा रहकेा ‘एक घर एक धारा’ को नीलत अनुरुप लनमार्ा भई सन्र्चािनमा रहकेा, 

सावाजलनक धारा भएका र नयाँ पररयोजना गरी तीन प्रकारका खानेपानी आयोजनाहरुको लर्चत्राङ्कन 

गररएको छ । 

 

लर्चत्र नं ६: खानेपानीका लवद्यमान तथा प्रस्तालवत पररयोजना 
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३.१ पानीको स्रोतहरूको सूर्ची 

उणर पुवामा लतब्बतसँग लसमाना जोलडएको धार्चे गाउँपालिकाको ३६.६७ प्रलतशत जलमन वन जङ्गिि े

ढाकेको छ । यस कारर् यहाँका खानेपानीका श्रोतहरु अलधकतम सदाबाहार रहकेो पाइयो । तथापी 

प्राकृलतक एवं मानवजन्य कारर्िे पानीका श्रोत तथा मुहानहरुमा हास आई खानेपानीको उपिव्धतामा 

कमी आएको छ । तालिका नं ९ मा दखेाइए अनुसार वडा नं ३ (उलहया) मा सबैभन्दा धेरै पानीका श्रोतहरु 

रहकेो छन् भने हुिर्चुकमा सबैभन्दा कम पानीका श्रोतहरु रहकेो छन् । 

तालिका नं ९ : पानीका स्रोतहरूको सूलर्च 

 

 

३.२ सामदुालयक खानेपानीको  वतामान लस्थलत 

तालिका नं १० मा धार्चे गाउँपालिकामा लवतररत खानेपानी पररयोजनाको सारसंके्षप दखेाइएको छ, 

जसमा लवलभन्न खानेपानी पररयोजनाको सन्र्चािन अवस्था उल्िेख गररएको छ । पाहाडी इिाका भएका 

कारर्िे यस के्षत्रमा ग्रालभटी प्रर्ािी माफा त खानेपानी पररयोजना लनमार्ा गररएको पाइन्छ । यी मदये ९ 

वटा पररयोजना हाि पूर्ा रुपमा सन्र्चलित छन् भने ५ अधा रुपमा सन्र्चलित रहकेा छन् । १४ सन्र्चािनमा 

नआएका पररयोजना मदये २०७२ सािको भूकम्पवाट १२ वटा खानेपानी प्रर्ािीहरु क्षलतग्रस्त भई 

१६०० जना प्रभालवत भएका छन् । भूकम्पबाट लवस्थापन भई पुर्नःस्थापन भएका केराउनजा र िाप्राक 

के्षत्रमा खानेपानीको सुलवधा धेरै कमजोर रहकेो अवस्था छ । जसका कारर् यस के्षत्रमा हाि रहकेा 

पररयोजनाको लसघ्र ममात तथा व्यवस्थापन गनुा पने देलखएको छ । 

 

वडा 

न.ं 

वडाको 

नाम 

खानपेानीका 

श्रोत 

(सखं्या) 

अन्य कायाका िागी  प्रयोजनमा 

आएका खानपेानीका श्रोत 

(सखं्या) 

हाि प्रयोगमा 

आइरहकेा श्रोत 

(सखं्या) 

नया ँपररयोजनाका 

िागी प्रस्तालवत श्रोत 

(सखं्या) 

१ हुिर्चकु ६ - ४ २ 

२ केराउनजा १० - ६ ४ 

३ उलहया १२ - १० ३ 

४ िाप्राक १ - १ - 

५ गुम्दा ६ - ५ १ 

६ काशीगाउँ ४ - ३ १ 

७ िापुबेसी ११ - ६ ५ 

जम्मा ५० - ३५ १६ 
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तालिका नं १०: खानेपानी सेवा पहुरँ्चको वतामान अवस्था 

वडा 

न ं

वडाको 

नाम 

जम्मा 

घरधरुी 

जम्मा 

जनसखं्या 

पानी 

लवतरर् 

पररयोजना

का सखं्या 

पानी 

पररयोजना

का प्रकार 

(ग्रालभटी / 

लिफ्ट) 

िाभालन्व

त 

धरधरुी 

खानपेानी पररयोजनाको 

अवस्था 

परू्ा 

रुपमा 

सन्र्चलित 

आहशकं 

रुपमा 

सन्र्चलित 

परू्ा रुपि े

सन्र्चािन

मा 

नआएका 

* 

१ हुिर्चुक २३१ ११५५ ४ ग्रालभटी १५२ २  २ 

२ केराउन

जा 

११२६ ५६२८ ६ ग्रालभटी ६११ १ १ ४ 

३ उलहया ५०७ २५३५ ११ ग्रालभटी ४२६ ४ १ ६ 

४ िाप्राक ९१५ ४५७५ १ ग्रालभटी २०६  १  

५ गुम्दा ५०४ २५२० ५ ग्रालभटी ३०८ १ ३ १ 

६ काशीगा

उँ 

२६४ १३२० ३ ग्रालभटी २२७ २ १  

७ िापुबेसी ६२९ ३१४४ ५ ग्रालभटी १६६ २ २ १ 

जम्मा ४१७६ २०८७७ ३५  २०९६ १२ ९ १४ 

नोट-*(>८०%  संरर्चनाि ेकाम नगरेको अवस्थामा) 

 

३.३ सरसफाई तथा स्वच्छताको वतामान लस्थलत 

३.३.१ सरसफाईको लस्थलत 

सरसफाई तफा  ९३ प्रलतशत घरमा र्चपीको व्यवस्था भएको छ जसमदये ७३ प्रलतशत सेलफ्टट्याङ्की सलहत, 

२ प्रलतशत ढि सलहतको र बाकी १८ प्रलतशत खाल्डे र्चपी रहकेा छन् । तथापी प्राकृलतक एवं मानवजन्य 

कारर्िे पानीका श्रोत तथा मुहानहरुमा हास आई खानेपानीको उपिव्धतामा कमी आएको छ । त्यसमाथी 

खानेपानी लवतरर् प्रर्ािी मापदण्ड अनुरुप नभएका करर्िे स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था नहुदँा 

पानीजन्य रोगहरु बढ्दै गएका छन् । भूकम्पको कारर्िे खानेपानी तथा सरसफाईका संरर्चनाहरु क्षलतग्रस्त 

भएका छन् जसका कारर्व्यलक्तगत तथा सामुदालयक सरसफाईको अायास पलन कमजोर हुदँ ैगइरहकेा छन् 

। तालिका नं ११ मा धार्चे गाउँपालिकाका वडाहरु खुिा ददसा मुण के्षत्र घोषर्ा भएको कुरा दखेाइएको छ 

। 
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तालिका नं १० : खुिा ददसा मणु क्षेत्र घोषर्ा भएको अवस्था 

वडा न ं वडाको नाम जममा घरघरुी खिुा ददसा मकु्त क्षते्र घोषर्ा 

भएको ? (छ/छैन) 

१ हुिर्चुक २३१ छ 

२ केराउनजा ११२६ छ 

३ उलहया ५०७ छ 

४ िाप्राक ९१५ छ 

५ गुम्दा ५०४ छ 

६ काशीगाउँ २६४ छ 

७ िापुबेसी ६२९ छ 

 

 

३.३.२ स्वच्छता लस्थती 

स्वच्छताका सुर्चक हदेाा खानेकुरा स्वच्छता लस्तथी (९९.०२%) सबै भन्दा संतोषजनक पाइयो भन े

साबुनपानीिे हात धुने अवस्थामा (५८.८४%) भने सुधार ल्थाउनु जरुरी दलेखन्छ । सवेक्षर् गररएका 

१०% घरधुरीमा पलन र्चपी प्रयोगको अवस्था (८८.७३%) राम्रो नै दलेखयो । वडा ६ र ४ मा यो लस्थती 

राम्रो नै भए पलन वडा ४ मा केही कमी दलेखएको छ । यहाँका वालसन्दािे मलहनावारी सरसफाई 

व्यवस्थापनमा (७०.८१%) केही मात्रामा फड्को मारे पलन फोहोर व्यवस्थापन लस्तथीमा (६०.५८%) भने 

सुधार गनुा पने दलेखएको छ । स्वच्छता लस्थतीको लववरर् तालिका नं १२ मा दखेाइएको छ ।  

तालिका नं १२: स्वच्छता लस्थती 

वडा 

न.ं 

वडाको 

नाम 

र्चपी 

प्रयोगको 

लस्थलत (%) 

साबनुपानीि े

हात धनु े

लस्तथी (%) 

घरधरुीमा 

खानपेानी 

प्रषोधन 

लस्तथी (%) 

खानकुेरा 

स्वच्छता 

लस्तथी (%) 

फोहोर 

व्यवस्थापन 

लस्तथी 

(%) 

मलहनावारी 

सरसफाई 

व्यवस्थापन 

लस्तथी (%) 

१ हुिर्चुक ८१.९४ २६.६२ ०.०० ९८.६१ ६४.८१ ७९.६३ 

२ केराउनजा ९५.०० ६१.२५ ०.०० ९८.७५ ६८.१३ ६८.७५ 

३ उलहया ८६.५१ २३.४१ ०.०० ९८.८१ ५६.६१ ६१.११ 

४ िाप्राक ५९.०६ ९०.२७ २.६८ ९३.९६ ५८.६१ ४९.२२ 

५ गुम्दा ९८.६३ ९३.८४ ४.११ ९७.९५ ५०.०० ७३.९७ 

६ काशीगाउँ १००.०० ८२.७२ २.४७ १००.०० ७५.९ ६२.९६ 

७ िापुबेसी १००.०० ३३.७७ ०.०० १००.०० ५०.०० १००.०० 

 

तालिका १३ मा र्चपी लनमाार्को अवस्था देखाइएको छ । यो अवस्था हनेे हो भने वडा न ं३ मा खाल्ड े

र्चपीको िोकप्रीयता बढी देलखएता पलन  अन्य वडामा आधुलनक र्चपी (पानी खन्याएर प्रयोग गना सके्न) को 

प्रयोग अलधक देलखएको छ । 
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तालिका नं १३: र्चपी लनमाार्को अवस्था 

वडा न.ं वडाको नाम जम्मा 

घरधरुी 

र्चपीको 

सखं्या 

र्चपीका प्रकार कैदफयत 

आधलुनक र्चपी (पानी 

खन्याएर प्रयोग गना सके्न) 

साधारर् 

खाल्डे 

र्चपी 

१ हुिर्चुक ७२ ५९ ५९ -  

२ केराउनजा ८० ७६ ७३ ३  

३ उलहया १२६ १०९ ३८ ६६  

४ िाप्राक १४९ ८८ ८२ ६  

५ गुम्दा ७३ ७२ ७२ -  

६ काशीगाउँ ८१ ८१ ८१ -  

७ िापुबेसी ७७ ७७ ७७ -  

 

३.४ लवद्याियमा खानपेानी र सरसफाईको अवस्था 

तालिका नं १४ मा धार्चे गाउँपालिकामा रहकेा लवद्याियमा लवद्यमान खानेपानी तथा सरसफाईको अवस्था 

दशााइएको छ । सवेक्षर् भएका सबै लवद्याियहरुमा  र्चपीको प्रबन्ध भएता पलन सबैमा छात्र-छात्रा मैत्री 

र्चपीको प्रबन्ध भएको भने पाइएन । त्यसैगरी सबै लवद्याियहरुमा खानेपानीको प्रबन्ध  भएता पलन ११ 

लवद्याियहरुमा स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध गनुापने कुराको जानकारी पाइएको छ । 
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तालिका नं १४: खानेपानी तथा सरसफाईको व्यवस्था भएका लवद्याियका जानकारी 

वडा 

न ं

वडाको नाम लवद्याियको नाम लवद्याथीको सखं्या छात्र मतै्री 

र्चपीको प्रबन्ध 

भएको 

लवद्याियका 

सखं्या 

छात्रा मतै्री र्चपीको 

प्रबन्ध भएको 

लवद्याियका सखं्या 

खानपेानीको 

प्रबन्ध भएको 

लवद्याियका 

सखं्या 

छात्र मतै्री 

र्चपीको प्रबन्ध 

गनुापन े

लवद्याियका 

सखं्या 

छात्रा मतै्री 

र्चपीको 

प्रबन्ध गनुापन े

लवद्याियका 

सखं्या 

स्वच्छ 

खानपेानीको 

प्रबन्ध 

गनुापन े

लवद्याियका 

सखं्या छात्र छात्रा 

१ हुिर्चुक श्री गर्ेश लहमाि आधारभुत 

लवद्यािय 

१५ १७ - - १ १ १ १ 

२ केराउनजा श्री इक्षा  आधारभुत लवद्यािय १०० १००   १ - - १ 

३ उलहया श्रीकेरुन्जा मादयलमक  लवद्यािय १९९ २२७   १ - - १ 

श्री डुङ्िा  आधारभुत लवद्यािय ४४ ४६ - - १ १ १ १ 

श्री सात कन्या देवी माद्यलमक  

लवद्यािय 

८४ १२२   १ - - - 

श्री पावाती  आधारभुत लवद्यािय ८७ १११ - - १ १ १ १ 

श्री िाकपि आधारभुत लवद्यािय ८ ७ - - १ १ १ - 

४ िाप्राक िाप्राक बोर्डाि स्कुि ९० ७६   १ - - - 

श्री मनीकाम देवी माद्यलमक 

लवद्यािय 

१५६ १९४   १ - - १ 



30 
 

वडा 

न ं

वडाको नाम लवद्याियको नाम लवद्याथीको सखं्या छात्र मतै्री 

र्चपीको प्रबन्ध 

भएको 

लवद्याियका 

सखं्या 

छात्रा मतै्री र्चपीको 

प्रबन्ध भएको 

लवद्याियका सखं्या 

खानपेानीको 

प्रबन्ध भएको 

लवद्याियका 

सखं्या 

छात्र मतै्री 

र्चपीको प्रबन्ध 

गनुापन े

लवद्याियका 

सखं्या 

छात्रा मतै्री 

र्चपीको 

प्रबन्ध गनुापन े

लवद्याियका 

सखं्या 

स्वच्छ 

खानपेानीको 

प्रबन्ध 

गनुापन े

लवद्याियका 

सखं्या 

छात्र छात्रा 

५ गुम्दा श्री जनसेवा आधारभुत लवद्यािय  १ - - १ १ १ - 

श्री सुयर्कदय माद्यलमक लवद्यािय ७९ ८६   १ - - - 

श्री  सींह देवी आधारभुत लवद्यािय ७७ ९२   १ - - - 

६ काशीगाउँ सुया देवी नीम्न माद्यलमक  

लवद्यािय 

८७ ८१   १ - - १ 

श्री मन्जु श्री  माद्यलमक  लवद्यािय १६४ १९१   १ - - १ 

७ िापुबेसी श्री पवात दकरर्  माद्यलमक  

लवद्यािय 

६६ ४८   १ - - १ 

गण्डकी नीम्न माद्यलमक लवद्यािय १२५ १६०   १ - - १ 

श्री लशव आभारभुत  लवद्यािय २० २६ - - १ १ १ १ 
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३.५ खानेपानी प्रर्ािीको प्राथलमकता 

तालिका नं १५ मा लवद्यमान खानेपानी पररयोजनाको पुनाःस्थापनाको जानकारी उल्िेख गररएको छ । 

स्थिगत अदययनको आधारमा भ गोलिक  करिनाइ, लवपदा जोलखम तथा सरसफाईको स्तरिाई दयानमा 

राखी प्राथलमकता लनधाारर् गररएको छ भने घरधुरीका संख्या पलन सवेक्षर् अनुरुप कुि संख्याको १०% न ै

रालखएको छ । ‘एक घर एक धारा’ अवधारर्ा अन्तागत पयाा्त  मात्रामा खानेपानी नपुगेको अवस्थामा 

सानोतीनो ममात वा पनुाःस्थापना तथा पुनाःलनमार् गनुा पन ेपररयोजनाका सूलर्च तयार पाररएको छ । यस 

प्रकार पुनाःस्थापना गनुापने २६ पररयोजना रहकेा छन् जसिे १६०४ जनसंख्यािाई िाभालन्वत पुयााउने 

अनुमान छ ।  

तालिका नं १५: लवद्यमान खानपेानी पररयोजनाको  पुनाःस्थापना 

वडा 

न ं

वडाको नाम प्राथलमक 

तह 

सानोतीनो 

ममात गनुापन े

पररयोरजनाका 

सखं्या 

घरधरुीका 

सखं्या/ 

सानोतीनो ममात 

गनुापन े

पररयोजनाका 

सखं्या 

पनुाःस्थापना 

तथा 

पनुाःलनमार्का 

पररयोजनाका 

सखं्या 

 

पनुाःस्थापना 

तथा 

पनुाःलनमाार् गनुा 

पन ेजनसखं्या 

१ हुिर्चुक B - - ३ १४० 

२ केराउनजा B - - ५ ३९१ 

३ उलहया B - - ८ २९७ 

४ िाप्राक B - - १ २०६ 

५ गुम्दा B - - ४ २७६ 

६ काशीगाउँ B - - ३ २२७ 

७ िापुबेसी B - - २ ६७ 

जम्मा    २६ १६०४ 

*A-न्युन जोलखम, B- मदयम जोलखम, C- उच्चजोलखम 

न्युन जोलखम -०.०-३.९ 

मदयम जोलखम -४.०-६.९ 

उच्चजोलखम -७.०-१० 
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४. योजना छन ट र िागत इलस्टमटे 

४.१ सवेा लवलहन स्थानकािागी खानपेानी योजना 

यस गाउँपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाईको हाि अवस्थाको सवेक्षर् गरे पश्चात,  खानेपानीको सेवा 

नपुगेका केही जनसंख्या रहकेो जानकारी प्रा्त  भएको छ । तसथा, स्थिगत सवेक्षर् तथा सावाजलनक 

परामशा पश्चात प्रस्तालवत नयाँ पररयोजना तालिका नं १६ मा दखेाइएका छन् । पुवा जनसंख्याको दर हनेे 

हो भने अलजरकोटको जनसंख्या घट्दो क्रममा रहकेो छ । प्रस्तावना गनुापने नयाँ पररयोजनाका िागी प्रती 

इकाई लनमाार् िागतका आघारमा जम्मा खर्चा लनकािीएको छ भने पाइप िाइन तथा धाराको पुना:लनमार्ा 

खर्चा भने सुर्चारु पररयोजनाका आधारमा अनुमान गररएको छ । 

वडा नं २ अन्तागत प्रस्तालवत िामाबेसी-२ खानेपानी पररयोजना यस गाउँपालिकामा १ करोड १४ 

िाखको ५० हजारको अनुमालनत िागतमा लनमाार् हुने िूिो पररयोजना रहकेो छ ।  यस पररयोजनािे 

सेवा नपुगेका १,१४५ जनसंख्यािाई  िाभालन्वत गने िक्ष्य बोकेको छ । त्यसैगरी वडा ३ को केराबारी 

खानेपानी पररयोजना १ िाख ५० हजारको न्यून िागतमा लनमाार् हुन सके्न अनुमान छ जसिे १५ 

जनसंख्यािाई सेवा प्रदान गना सके्न दलेखएको छ । समग्रमा मोटामोटी ६ करोड ४४ िाखको िागतमा 

लनमाार् हुन सके्न १५ प्रस्तालवत पररयोजनािे सेवा नपुगेका ६,४४२ जनसंख्यािाई सेवा प्रदान गने अनुमान 

छ ।   

तालिका नं १६: नयाँ खानेपानी पररयोजना 

वडा 

न ं

जोलखम 

तह 

गाउँको 

नाम 

सेवा नपगुकेा 

जनसखं्याका िागी 

प्रस्तालवत 

पररयोजना 

िाभालन्वत 

जनसखं्या 

घरधरुी 

सखं्या 

िागत 

खानपेानी 

(िाखमा) 

िागत ढि 

लनकास* 

(िाखमा) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

१ B लसल्िालसत लसल्िालसत -

२खानेपानी 

पररयोजना 

१६५ ३३ १६.५ ८.२५      

यारु यारुखानेपानी 

पररयोजना 

२३० ४६ २३ ११.५      

२ C ािानर्चेत ािानर्चेत -

२खानेपानी 

पररयोजना 

५३ ११ ५.३ २.६५      

डोङ्गन डोङ्गनखानेपानी 

पररयोजना 

१३१० २६२ १३१ ६५.५      
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वडा न ं जोलखम 

तह 

गाउँको नाम सेवा नपगुकेा 

जनसखं्याका िागी 

प्रस्तालवत 

पररयोजना 

िाभालन्वत 

जनसखं्या 

घरधरुी 

सखं्या 

िागत 

खानपेानी 

(िाखमा) 

िागत ढि 

लनकास* 

(िाखमा) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

२ C लब क बस्ती लब क बस्ती 

खानेपानी 

पररयोजना 

६५ १३ ६.५ ३.२५      

िामाबेसी िामाबेसी -२ 

खानेपानी 

पररयोजना 

११४५ २२९ ११४.५ ५७.२५      

३ B िाकपाि िाकपाि -२ 

खानेपानी 

पररयोजना 

१३० २६ १३ ६.५      

केराबारी केराबारी 

खानेपानी 

पररयोजना 

१५ ३ १.५ ०.७५      

५ A माछी खोिा माछी खोिा 

खानेपानी 

पररयोजना 

९८० १९६ ९८ ४७.५      

६ C काशी गाउँ 

बेसी 

काशीगाउँ बेसी 

खानेपानी 

पररयोजना 

१८५ ३७ १८.५ ९.२५      

७ B खानी गाउँ खानी गाउँ 

खानेपानी 

पररयोजना 

६५४ १३१ ६५.४ ३२.७      

लसरान गाउँ लसरान गाउँ 

खानेपानी 

पररयोजना 

१३० २६ १३ ६.५      

िापुबेसी िापुबेसी -२ 

खानेपानी 

पररयोजना 

१४० २८ १४ ७      

पुछार गाउँ, 

माझ 

गाउँ,हारसंग 

गाउँ,स्कुि 

टोि 

िाप ुखानेपानी 

पररयोजना 

१०४५ २०९ १०४.५ ५२.२५      

थालत थालत खानेपानी 

पररयोजना 

१९५ ३९ १९.५ ९.७५      

जम्मा    ६४४२ १२८९ ६४४.२ ३२०.६      

*A-न्युन जोलखम, B- मदयम जोलखम, C- उच्चजोलखम 
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न्युन जोलखम -०.०-३.९ 

मदयम जोलखम -४.०-६.९ 

उच्चजोलखम -७.०-१० 

*- ढि लनकास भन्नाि ेभिपानी व्यवस्थापन र घर संस्था आददबाट लनस्केको लनकास पानीको व्यवस्थापन भन्ने बुलझन्छ । 

४.२ पनुाःस्थापना गनुापन ेआयोजना 

धार्चे गाउँपालिकामा लवलभन्न खानेपानी पररयोजना भएता पलन धेरै पररयोजनाहरु पूर्ा रुपमा सन्र्चािनमा 

नआएको र ‘एक घर एक धारा’ अवधारर्ा अन्तरगत सन्र्चािनमा रहकेा लवद्यमान पररयोजनाबाट पयाा्त  

मात्रामा खानेपानी नपुगेको  अवस्था छ । ती मदये केही पुनाःस्थापनाका िागी प्रस्तालवत पररयोजनाहरुको 

सूलर्च तालिका नं १७ मा उल्िेख गररएको छ । पुनाःस्थापना गनुापने पररयोजनाका िागी प्रलत इकाई 

लनमार्ा िागतका आघारका जम्मा खर्चा लनकािीएको छ भने पाइप िाइन तथा धाराको लनमाार् खर्चा भने 

सुर्चारु पररयोजनाका आधारमा अनुमान गररएको छ । 

वडा नं ४ अन्तागत प्रस्तालवत किकि खानेपानी पररयोजना ७७ िाख ५० हजारको अनुमालनत अलधकतम 

िागतमा पुनाःलनमाार् हुने िूिो पररयोजना रहकेो छ ।  यस पररयोजनािे अल्प सेवा पुगेका २०७ 

घरधुरीिाई  िाभालन्वत गने िक्ष्य बोकेको छ । त्यसैगरी वडा ५ कोपुङ्सावाि र लर्चिढुङ्गा खोिा 

खानेपानी पररयोजना खानेपानी पररयोजना ४ िाख ५० हजारको न्यून िागतमा पुनाःलनमाार् हुन सके्न 

अनुमान छ जसिे १२ घरधुरीिाई सेवा प्रदान गना सके्न दलेखएको छ । समग्रमा मोटामोटी ६ करोड ५० 

िाखको िागतमा पुनाःलनमाार् हुन सके्न २६ प्रस्तालवत पररयोजनािे अल्प सेवा पुगेका १,५७४  

घरधुरीिाई सेवा प्रदान गने अनुमान छ । 

तालिका नं १७ : पुनाःस्थापनाका पररयोजना 

वडा 

न ं

जोलखम 

तह 

पनुाःस्थापनाका 

पररयोजनाका 

सूलर्च 

वस्तीको 

नाम 

घरधरुी 

सखं्या 

िागत 

खानपेानी 

(िाखमा) 

िागत ढि 

लनकास* 

(िाखमा) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

१ B हुिर्चुक खानेपानी 

पररयोजना 

हुिर्चुक १०० ४१ ५      

सल्िाघारी 

खानेपानी 

पररयोजना 

सल्िाघारी १७ ६.५ ०.८५      

लसल्िालसत 

खानेपानी 

पररयोजना 

लसल्िालसत २३ ९.५ १.१५      
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वडा 

न ं

जोलखम 

/प्राथलमकी

करर्को 

तह 

पनुःस्थापनाका 

पररयोजनाका 

सूलर्च 

वस्तीको 

नाम 

घरधरुी 

सखं्या 

जम्मा खर्चा 

(िाखमा) 

िागत ढि 

लनकास* 

(िाखमा) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

दिटेन खानेपानी 

पररयोजना 

दिटेन १२२ ५३.५ ६.१      

बाम्िा र्चोक 

खानेपानी 

पररयोजना 

बाम्िा र्चोक ९० ४१.५ ४.५      

घान्सु खानेपानी 

पररयोजना 

घान्सु ५० २३.५ २.५      

लिन्जाि खानेपानी 

पररयोजना 

लिन्जाि ३० १४ १.५      

िामा बेसी 

खानेपानी 

पररयोजना 

िामा बेसी ९९ ४६ ४.९५      

३ B िुिरे्चतखानेपानी 

पररयोजना 

िुिरे्चत २२ ९ १.१      

खोिाा बेसी 

खानेपानी 

पररयोजना 

खोिाा बेसी २२ १० १.१      

तल्िो 

उइयाखानेपानी 

पररयोजना 

तल्िो 

उइया 

१२२ ३०.५ ६.१      

कुलन्तरे्चत सेवाि 

खानेपानी 

पररयोजना 

घि ेगाउँ ३८ १६.५ १.९      

डुङ्िा खानेपानी 

पररयोजना 

डुङ्िा ४२ १४ २.१      

िाक्पाि खानेपानी 

पररयोजना 

िाक्पाि १८ ८ ०.९      

लबन्र्चेट खानेपानी 

पररयोजना 

लबन्र्चेट ११ ५ ०.५५      

अन्तर बेसी 

खानेपानी 

पररयोजना 

अन्तर बेसी २२ ९ १.१      

४ B किकि खानेपानी 

पररयोजना 

िाप्राक २०६ ७७.५ १०.३      
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वडा 

न ं

जोलखम 

/प्राथलमकी

करर्को 

तह 

पनुःस्थापनाका 

पररयोजनाका 

सूलर्च 

वस्तीको 

नाम 

घरधरुी 

सखं्या 

जम्मा खर्चा 

(िाखमा) 

िागत ढि 

लनकास* 

(िाखमा) 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हस्याङ्खानेपानी 

पररयोजना 

ि्सीबोट ७९ ३३ ३.९५      

लसङ्गिा 

खानेपानी 

पररयोजना 

लसङ्गिा १४१ ६३.५ ७      

कुलन्जरा खानेपानी 

पररयोजना 

यमगाउँ ४४ १९ २.२      

पुङ्सावाि र 

लर्चिढुङ्गा खोिा 

खानेपानी 

पररयोजना 

यमगाउँ १२ ४.५ ०.६      

६ B कादरुी-१ 

खानेपानी 

पररयोजना 

काशी गाउँ ७० ३१.५ ३.५      

गोरेटोको 

छमखगा 

खानेपानी 

पररयोजना 

छमखगा ५० २२.५ २.५      

कादरुी-२ 

खानेपानी 

पररयोजना 

यासाा १०७ ४७ ५.३५      

७ B हुिखोिा-२ 

खानेपानी 

पररयोजना 

पोउटु २१ ८ १      

सन्र्चेतखानेपानी 

पररयोजना 

पाण्राि १६ ६ ०.८      

  जम्मा  १५७४ ६५० ७९      

*A-न्युन जोलखम, B- मदयम जोलखम, C- उच्चजोलखम 

न्युन जोलखम -०.०-३.९ 

मदयम जोलखम -४.०-६.९ 

उच्चजोलखम -७.०-१० 

*- ढि लनकास भन्नाि ेभिपानी व्यवस्थापन र घर संस्था आददबाट लनस्केको लनकास पानीको व्यवस्थापन भन्ने बुलझन्छ । 
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४.३ सावाजलनक श र्चािय, फोहोरमैिा व्यवस्थापन र ढि लनकास तथा भिपानी व्यवस्थापन 

धार्चे गाउँपालिकाको वडा नं ४ मा सावाजलनक श र्चाियको व्यवस्था गररएको छ तर बाँकी वडाहरुमा 

र्चालह सावाजलनक श र्चाियको व्यवस्था गनुापने दलेखन्छ । साथै यस गाउँपालिकामा रहकेो माछीखोिा, 

तातोपानी, खोिााबेसी, आरुबजार, दोबान बजार के्षत्रमा र बसपाका मा पलन सावाजलनक श र्चाियको 

आवश्यकता रहकेो देलखन्छ  ।  केही डस्टलबनहरुको प्रयोग गरेर फोहोरमैिा व्यवस्थापन गने गररएको छ । 

फोहोरमैिाका श्रोतहरुिाई छुटयाउने व्यवस्था गररएको छैन र यहा कुनै लबसजान स्थि नरहकेो पाइयो ।  

यस गाउँपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनका साथसाथै भिपानी र ढि व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन अत्यन्त 

जरुरी दलेखन्छ । गा. पा कायााियमा सावाजलनक श र्चाियको साथसाथै फोहोर र ढि व्यवस्थापनको 

आवश्यकता छ र यसको अवस्था गम्भीर रहकेो छ ।  

४.४ सवेा नपगुकेो र सकंटासन्न जनसंख्याका िागी योजना 

तालिका नं १८ मा सेवा नपुगेको र संकटासन्न जनसंख्याका िागी प्रस्तालवत योजनाहरुको लवस्तृत 

जानकारी दखेाइएको छ । स्थिगत अदययनको आधारमा भ गोलिक करिनाइ, लवपदा जोलखम तथा 

सरसफाईको स्तरिाई दयानमा राखी प्राथलमकता लनधाारर् गररएको छ भने घरधुरीका संख्या पलन सवेक्षर् 

अनुरुप कुि संख्याको १०%  नै रालखएको छ ।  

तालिका नं १८: सेवा नपुगेको र संकटासन्न जनसंख्याका िागी नयाँ खानेपानी योजना 

वडा न ं वडाको 

नाम 

जोलखमको 

तह 

गाउँको नाम सेवा नपगुकेो 

र सकंटासन्न 

जनसखंयाका 

िागी 

पररयोजना 

घरधरुी 

सखं्या 

जनसखं्या 

१ हुिर्चुक B लसल्िालसत लसल्िालसत -

२ खानेपानी 

पररयोजना 

३३ १६५  

यारु यारु 

खानेपानी 

पररयोजना 

४६ २३० 

२ केराउनजा C ािानर्चेत ािानर्चेत -२ 

खानेपानी 

पररयोजना 

११ ५३ 
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वडा न ं वडाको 

नाम 

जोलखमको 

तह 

गाउँको नाम सेवा नपगुकेो 

र सकंटासन्न 

जनसखंयाका 

िागी 

पररयोजना 

घरधरुी 

सखं्या 

जनसखं्या 

२ केराउनजा C डोङ्गन डोङ्गन 

खानेपानी 

पररयोजना 

२६२ १३१० 

लब क बस्ती लब क बस्ती 

खानेपानी 

पररयोजना 

१३ ६५ 

िामाबेसी िामाबेसी -२ 

खानेपानी 

पररयोजना 

२२९ ११४५ 

३ उलहया B िाकपाि िाकपाि -२ 

खानेपानी 

पररयोजना 

२६ १३० 

केराबारी केराबारी 

खानेपानी 

पररयोजना 

३ १५ 

५ गुम्दा A माछी खोिा माछी खोिा 

खानेपानी 

पररयोजना 

१९६ ९८० 

६ काशीगाउँ C काशी गाउँ 

बेसी 

काशीगाउँ 

बेसी 

खानेपानी 

पररयोजना 

३७ १८५ 

७ िापुबेसी B खानी गाउँ खानी गाउँ 

खानेपानी 

पररयोजना 

१३१ ६५४ 

लसरान गाउँ लसरान गाउँ 

खानेपानी 

पररयोजना 

२६ १३० 

िापुबेसी िापुबेसी -२ 

खानेपानी 

पररयोजना 

२८ १४० 

पुछार गाउँ, 

माझ 

गाउँ,हारसंग 

गाउँ, स्कुि 

टोि 

िापु 

खानेपानी 

पररयोजना 

२०९ १०४५ 
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वडा न ं वडाको 

नाम 

जोलखमको 

तह 

गाउँको नाम सेवा नपगुकेो 

र सकंटासन्न 

जनसखंयाका 

िागी 

पररयोजना 

घरधरुी 

सखं्या 

जनसखं्या 

७ 

 

िापुबेसी B थालत थालत 

खानेपानी 

पररयोजना 

३९ १९५ 

जम्मा     १२८९ ६४४२ 

*A-न्युन जोलखम, B- मदयम जोलखम, C- उच्चजोलखम 

न्युन जोलखम -०.०-३.९ 

मदयम जोलखम -४.०-६.९ 

उच्चजोलखम -७.०-१० 

 

४.५ प्राथलमकीकरर् रर्नीलत 

हरेक योजनाको सलह कायाानवयनका िागी एक पछी अकर्क गद ैकायाहरुिाई लनरन्तरता ददनु जरुरी हुन्छ । 

लनम्न प्राथलमकीकरर् रर्नीलतद्वारा खानेपानी तथा सरसफाईको के्षत्रमा उल्िेखलनय प्रगती हुने िक्ष्य 

लिइएको छ ।  

खानपेानी 

सवाप्रथम हािमा रहकेा उपभोणाहरुिाई पयाा्त  खानेपानी पुयााउनु नै यस योजनाको पलहिो उपिब्धी 

रहकेो हुन्छ । त्यसका िागी हाि सन्र्चालित खानेपानी पररयोजनाहरुको ममात गने कायािाई पलहिो 

प्राथलमकता ददनु जरुरी छ । ममातबाट असम्भब भएमा नयाँ योजना लनमाार् गने व्यवस्था लमिाउनु पदाछ । 

त्यस पश्चात लनरन्तर सन्र्चािनका िागी हरेािुको लनयुलक्त गने तफा  दयान ददनुपछा । त्यसका अिावापानी 

महशुि तोके्न तथा ममात कोषिाई लनरन्तरता ददने काया जरुरी रहकेो छ । उपभोक्ता सलमलतको बैिक 

लनयलमत रुपमा कम्तीमा २ मलहनामा १ पटकर खानेपानी मुहानको पानीको गुर्स्तर बषाको कलम्तमा २ 

पटक पररक्षर् अलनबाया गनाािे खानेपानीको स्वच्छता व्यवलस्थत भैरहन्छ। प्रयोगमा नआएका पानीको श्रोत 

संरक्षर् गरी नयाँ बन्ने खानेपानी योजनामा १ घर, १ धाराको अवधारर्ा िागु गनुा पदाछ । 

सरसफाई 

सरसफाईको के्षत्रमा प्रगतीका लनम्ती सवाप्रथम यस के्षत्रमा र्चलिरहकेो अलभयानिाई लनरन्तरता ददनु जरुरी 

छ । दलैनक घरायसी कायाबाट लनलस्कएको फोहरमैिा ब्यवस्थापनका िागी स्थानको छन ट गने र त्यस 
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बारेमा जानकारीका िागी सरसफाई  सम्बन्धी जनर्चतेना मुिक सुर्चनाबोडा राख्ने जस्ता काम गनुा पदाछ । 

िाउँ िाउँमा डस्टलबनको ब्यवस्था गने तथा घरधुरीबाट लनस्कनधेुवाँ िगायत अरु प्रदषुर्का तत्वमा कमीका 

िागी धुवाँरलहत र्चुिोको प्रयोगमा जोड ददनु पदाछ । त्यसैगरी लवद्याियहरुमा  सरसफाईको व्यवस्थापन, 

लवद्यािय के्षत्र र वजार के्षत्रमा र्चपी र फोहर व्यवस्थापन गनुापछा  तथा सावाजलनक श र्चाियको 

आवश्यकता अनुसार स्थापना र ब्यवस्थापन गनुापछा । र्चपी खोल्सा खोल्सीमा लमसाउने र जथाभाबी 

फोहोर फाल्नेिाई दण्ड जररवानाको ब्यवस्था गरीउलर्चत फोहोर ब्यवस्थापन गनेिाई प्रोत्साहान गनाका 

लनम्ती पुरस्कारको ब्यवस्थागने हो भन ेसरसफाईको के्षत्रमा उल्िेखलनय उन्नती गना सदकन्छ । सावाजलनक 

श र्चाियको िागत प्रलतददन २५० िाभग्राहीका िालग १८७४ पने अनुमान गररएको छ । 
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५. योजना कायाान्वयन, अनगुमन र अद्यावलधदककरर् 

यस गुरुयोजनाका मूि उदेश्य प्रा्त ीका लनम्ती धार्चे गाउँपालिकामा भररपूर्ा अवसरका साथै केही र्चुन ती 

पलन रहकेा छन् । ती मदये केही र्चुन ती र अवसर ति उल्िेख गररएका छन् । 

र्चनु तीहरु 

भूकम्पपलछको आवास लनमाार्मा भएको दढिाइिे पक्की श र्चािय लनमाार्मा कम प्राथलमकता,भूकम्पको 

कारर् अलधकांश संस्थागत र्चपी समेत क्षलत भएको, श र्चािय लनमाार्मा बाह्य सहयोगको अपेक्षा, 

गाउँपालिकामा लबद्यमान खानेपानी योजनाहरु अलधकांश ममात सम्भारको अभाबमा सुर्चारु रुपमा 

सञ्चािन नहुनु, अलधकांश खानेपानी उपभोक्ता सलमलतहरु लनलस्क्रय र उदालसन हुनु, पानी महशुि संकिन 

तथा ममात संभार कोषको यथोलर्चत ब्यवस्था नहुनु, भूकम्पका कारर् खानेपानी योजनाहरुमा क्षलत भएको 

कारर् खानेपानीको उपिव्धतामा असहजता, भूकम्प तथा जिवायु पररवतानका कारर् खानेपानी 

योजनाहरुको मूहानहरुमा पानीको मात्रामा कमी हुनु, गाउँपालिकाको लबकट स्थानहरुमा जनर्चेतनाको 

अभावमा सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी आनीबानीमा अझै यथोलर्चत सुधारको कमी हुनु, खानेपानी, 

सरसफाई तथा स्वच्छता कायाक्रमको िालग यथे् मात्रामा गाउँपालिकासंग बजेटको अभाव हुनु, “एक घर 

एक धारा र एक र्चपी” नीलतको प्रभावकारी कायाान्वयन गनुा, स्वच्छ पानीको लवतरर् गनुा, खानेपानीका 

मूहानको संरक्षर् गनुा, खानेपानी प्रर्ािीको दीगो व्यवस्थापन गनुा, भूकम्पवाट क्षलतग्रस्त संरर्चनाहरुको 

पुनर्नामाार् र पुनस्थाापन गनुा, सरसफाईको अायास वढाउनु आदद प्रमूख र्चुन लत हुन । 

 

अवसरहरुः 

संलघय संरर्चना अनुरुप स्थानीय तहको लनवाार्चन माफा त जनप्रलतलनलधहरु लनवाालर्चत भई  स्थानीय 

सरकारको गिन हुनु,लनवाालर्चत जनप्रलतलनलधहरु लबकास लनमाार् तथा समुदायको दलैनक आवश्यकताप्रलत 

सकारात्मक र जवाफदहेी हुनु,स्वच्छ खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी आनीबानीहरुको महत्व 

र आवश्यकताप्रलत समुदायहरुको जनर्चेतनामा अलभबृलदद हुनु र आनीबानीहरुमा सकारात्मक पररवतान 

हुन,ु खानेपानी उपभोक्ता सलमलतहरु तथा समुदायहरु पुर्नः खानेपानी योजनाहरुको सुर्चारु रुपमा सञ्चािन 

गना सदक्रय हुने अवस्था दलेखनु, सम्पूर्ा वडाहरु िगायत हसंगो गाउँपालिका नै खानेपानी, सरसफाई तथा 

स्वच्छता रर्नीलतक योजनाप्रलत सकारात्मक हुनु र िागु गना प्रलतबद्ध हुनु,पानीका श्रोतहरु उपिव्धहुनु, 

अलधकांस पररवारमा खानेपानीको पहुरं्च पुग्नु, खानेपानी गाँउपालिका जनताको र्चासोको लवषय हुनु, 
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खानेपानी लवलभन्न सरकारी, लनलज तथा गैससहरुको सहकाया हुनु, एक घर धारा र एक र्चपीको रालिय  

नीलत कायाान्वयनमा रहनु, सरसफाई सम्वलन्ध र्चेतना अलभवृलद्ध हुनु, पूर्ा सरसफाई उन्मुख हुनु आदी 

यसका अवसर हुन । 

उल्िेख गररएका र्चुन ती र अवसरिाई दयानमा राखेर यस गुरुयोजनाको लनमाार् गररएको छ । स्थालनय 

सरकार तथा लनकायका सरोकारवािाहरुको सहकायािे स्वच्छता तथा खानेपानीको पुवााधार लवकाशको 

ददशालनदशेमा टेवा पुगेको छ । यहाँका जनमानसमा बढ्दो खानेपानी तथा सरसफाई प्रलतको सकारात्मक 

सोर्चका कारर् यो गुरुयोजना सलजिै िागु गन े कुरा प्रलत लवश्वस्त छ  ँ । तथापी, केही भुकलम्पय क्षती, 

भ गोलिक लवकटता तथा बजेटको अभाव िगायत र्चुन ती भएता पलन लतनिाई आत्मसाथ गरी पुवााधार 

लवकाशमा न्यून असर पने तवरिे यो गुरुयोजना अलघ बढेको छ ।  
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६. सरोकारवािको भलूमका 

गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको पुवााधार लवकासका िागी वहुि सरोकारवािको 

भूलमका तथा लजम्मेवारी रहकेो हुन्छ । केही सरोकारवािा संस्था तथा अगुवाह गने व्यलक्तहरुको लजम्मेवारी 

तालिका नं १९ मा ददइएको छ ।   

तालिका नं १९: सरोकारवािको भूलमका 

क्र.म सरोकारवािाहरु कायाक्षते्र 

१ व्यलक्त 

- र्चपीको समुलर्चत प्रयोग, सरसफाइ, ममात सम्भार, व्यलक्तगत 

सरसफाइ गन े

- स्वस्थकर बानी व्यवहार अविम्बन गन े

- घर आगँनको सरसफाइ गन े

- सरसफाइ प्रलत सर्चेत नागररकको रुपमा सावाजलनक दालयत्व 

लनवााह गन े

२. घरपररवार 

- र्चपीको लनमाार्, समुलर्चत प्रयोग, सरसफाइर ममात सम्भार गने 

- सरससफाइ सम्बन्धी समालजकीकरर् गन े

- घर आगँन र वररपरीको सरसफाइ र बगैर्चा व्यवस्थापन गने 

- स्वच्छकर बानी व्यवहार लवकासका िालग पररवारका सदस्य र 

लछमेकीिाई अलभपे्ररर्ा गने 

- घरधुरीबाट लनलस्कने फोहोरमैिाको वगीकरर् र समुलर्चत 

व्यवस्थापना गन े

३. 

गाउँपालिका खानेपानी, 

सरसफाई तथा स्वच्छता 

समन्वय सलमलत 

- रर्नीलतक योजना तथा कायायोजना तजुामा गना सहयोग 

- बजेट तथा मानव संसाधन, नेतृत्व, समन्वय र सूर्चना तथा 

अलभिेख व्यवस्थापन गने 

- कायाावयन भएका नीलत र कायाक्रमको सही अनुगमन र सपुररवेक्षर् 

गने 

- पूर्ा सरसफाइ सम्बन्धी कायायोजना तजुामा तथा कायाान्यवन गने 

- गाउँ टोि र वररपररको सरसफाइ कायम राख्ने 
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क्र.म सरोकारवािाहरु कायाक्षते्र 

  

- खानेपानी मुहान संरक्षर्, पानीको शुलद्धकरर् र स्वच्छता कायम 

राख्ने 

 

४. लवद्यािय 

- सरसफाइका लवषयवस्तुिाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश गने 

- पूर्ा सरसफाई सम्बन्धी कायायोजना तजुामा तथा कायाान्यवन गना 

- बाि–मैत्री, िैहगंक–मैत्री र्चपी, यूररनि तथा खानेपानी सलुवधा 

लनमाार्, प्रयोग,  सरसफाई  तथा ममात सम्भार गन े

- लवद्याियको पानीको स्वच्छता र वररपररको  सरसफाई  कायम 

राख्ने तथा स्वच्छकर बानी व्यवहार लवकासका िालग  लवद्याथी र 

समुदायिाई अलभपे्रररत गन े

- लवद्याियका अन्य लनकायबाट फोहोरमैिाको वगीकरर् र समुलर्चत 

व्यवस्थापन गन े

- लवपद्को समयमा खानेपानी,  सरसफाई  र स्वच्छता सम्बन्धी 

सर्चेतना र सामग्री लवतरर्मा सहयोग प्रा्त  गने 

- समुदाय तथा अदययनकतााहरुका िालग  सरसफाई  लसकाइ केन्रका 

रुपमा लवकास हुनेसफा र स्वच्छ लवद्यािय तथा किजे प्रवद्धान गरी 

नमुनाको रुपमा प्रस्तुत हुन े

५. 

उपभोक्ता सलमलत (खानेपानी 

तथा  सरसफाई , वन 

व्यवस्थापन सलमलत) 

- िलक्षत समूह तथासंगिन समुदायिाई संगरित, सूसुलर्चत र सदक्रय 

बनाएर नीलत लनयम, आर्चार संलहता तजुामा गने र िागु गराउने 

- अवस्था लवशे्लषर्, तथ्याक सकंिन गना सहयोग पुर् याउने  

- लवपद्को समयमा खानेपानी,  सरसफाई  र स्वच्छता सम्बन्धी 

सर्चेतना र सामग्री लवतरर्मा सहयोग पुर् याउने  

- कायाानवयन भएका नीलत तथा कायाक्रमको अनुगमन र सहजीकरर् 

गने 
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क्र.म सरोकारवािाहरु कायाक्षते्र 

६. 
मलहिा स्वास्थ्य स्वयंसेलवका 

र स्वास्थ्य कायाकताा 

- प्रालवलधकज्ञान, सीपरस र्चेतना लवस्तार तथा सामुदालयक 

सशलक्तकरर्र सदक्रयतामा वृलद्ध गनाका लनम्ती अलभमुखीकरर् र 

रट्रगररङ्ग गराउने 

- अवस्था लवशे्लषर्, तथ्यांक सकंिन लवपद्को समयमा खानपेानी,  

सरसफाई  र स्वच्छता सम्बन्धी सर्चेतना र सामग्री लवतरर्मा 

सहयोग गन े

- मलहिा भएकै कारर्िे लपछलडएका मलहिा वगामा सर्चेतनामूिक 

कायाक्रम सञ्चािनमा सहजीकरर् गन े

७. 

अलभभावक, लशक्षक, 

लवद्यािय व्यवस्थापन 

सलमलत 

- स्वच्छताको लवकासमा उपयोगी ज्ञान, सीप, अायास र सर्चेतना 

लवस्तार गन े

- लवद्याथी, लवद्यािय पररवार र समुदायको सशलक्तकरर् र सदक्रयता 

वृलद्ध गनुाका साथ ैअलभमुखीकरर् र तालिम सञ्चािन गने 

- लवपद्को समयमा खानेपानी,  सरसफाई  र स्वच्छता सम्बन्धी 

सर्चेतना र सामग्री लवतरर्मा सहयोग पुर् याउने  

- लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे भने सरसफाई तथा स्वच्छताको 

नारािाई मूिमन्त्र मानी सफा र स्वच्छ लवद्यािय प्रवधान गरी 

नमुनाको रुपमा प्रस्तुत हुन े

८. लवद्याथी, बाि क्िब 

- लवद्यािय सेवा क्षेत्रलभत्र  सरसफाई  क्यािेन्डर बनाई कायाक्रम 

संर्चािन गन े

- सरसफाई का सुलवधाहरु एवं कक्षा कोिा र वररपररको वातावरर्ीय  

सरसफाई  गने  

- लवद्याथी तथा बाि क्िबिे अलवभावकहरुिाई  सरसफाई  प्रवदान 

गना अलभपे्रररत गनुाका साथै अनुगमन र सहजीकरर् गना सहयोग 

पुर् याउने कायाक्रम गने 
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९. स्थानीय क्िव र समूह 

- प्रालवलधक ज्ञान, सीप र सर्चतेना लवस्तार गने, सामुदालयक 

सशलक्तकरर् र सदक्रयता वृलद्ध तथा अलभमुखीकरर् र रट्रगररङ्ग 

गने 

- अवस्था लवशे्लषर्, तथ्यांक सकंिन, सर्चेतनामूिक कायक्रम 

संर्चािनमा सहजीकरर् गन े

- लवपद्को समयमा खानेपानी,  सरसफाई  र स्वच्छता सम्बन्धी 

सर्चेतना र सामग्री लवतरर्मा  सहयोग र अनुगमन र सहजीकरर् 

गने 

१०. 
सहकारी तथा अन्य लवणीय 

संस्था 

- सरसफाई सामग्री उत्पादन तथा बजारीकरर्मा सहयोग गने 

- िगानी गने सहुलियत व्याजदरमा ऋर् प्रदान गने 

११. राजनीलतक दि 

- राजनैलतक प्रलतवद्धताका साथ गाउँपालिकास्तरमा रहकेा आफ्ना 

भातृ संगिनहरु र कायाकताा पररर्चािन गरी स्रोतको खोजी तथा 

पररर्चािन गन े

- सरसफाई  अलभयानको अनुगमनमा सदक्रय सहभालगता जनाइ 

ह सिा प्रदान गन े

- पाटीको घोषर्ापत्र माफा त खानेपानी र  सरसफाई  प्रवद्र्धनका 

िालग िोस प्रलतवद्धता गने कायािाई प्राथलमकता ददने 

- गाउँपालिका भएको राजनीलतक संयन्त्रिाई पररर्चािन गने 

१२. 
सरकारी, गैर सरकारी संस्था 

र लनजी संघ संस्था 

- िैंलगक, अशक्त र बाि–मैत्री र्चपी, यूररनि तथा खानेपानी सुलवधा 

लनमाार्, प्रयोग तथा ममात सम्भार गना आवश्यक सहयोग गने 

- स्वच्छकर बानी ब्यवहार लवकासका िालग कमार्चारी र सेवा 

ग्राहीिाई अलभपे्ररर्ा गने 

- फोहोरमैिाको वगीकरर् र समुलर्चत व्यवस्थापन गन े

- लवपद्को समयमा खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धी 

सर्चेतना र सामग्री लवतरर्मा सहयोग पुयााउने 
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१३. संर्चारकमी 

- सन्दशेमूिक सामग्रीहरुको प्रर्चारप्रसार गने तथा अदययन 

अविोकन र सफि कथाहरुको प्रर्चारप्रसार गरर र्चाि ु

पररयोजनाको अनुगमन गन े

१४. लनजी क्षेत्रका व्यवसायी आदद 

- सरसफाई  सामग्री उत्पादन तथा बजारी करर्मा सहयोग र 

िगानी गन े

- ददसा िेदो ब्यवस्थापन (ODF) सम्बन्धी कायाहरु तथा 

फोहोरमैिाको वगीकरर् र व्यवस्थापन गने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

७. सवासुिभ खानेपानी र पूर्ासरसफाईका सूर्चकहरु 

यो गरुुयोजना िागु भए पछीपूर्ा सरसफाई अलभयान अन्तगात सफा र सवच्छ के्षत्र एवं पूर्ा सरसफाई 

उन्मुख के्षत्रको स्व-अनुगमन वा प्रमार्ीकरर्का िागी अनुगमन गदाा लनम्न लिलखत सूर्चकहरुिाई आधार 

मालनने छ । 

१. योजना तजुामा तथा व्यवस्थापन 

योजना तजुामा तथा व्यवस्थापनको अनुगमन र प्रमार्ीकरर्का िालग तिका सूर्चकहरुिाई मुख्य 

आधार मान्नु वान्छनीय हुनेछ ।   

- समन्वय सलमलत सदक्रय रहकेो, 

- WASH Plan तजुामा भएको 

- क्षमता लवकासको िालग तालिमहरु सञ्चािन गररएको 

 

२. र्चपीको समलुर्चत प्रयोग 

र्चपीको समुलर्चत प्रयोगको अनुगमन र प्रमार्ीकरर्का िालग तिका सूर्चकहरुिाई मुख्य आधार मान्न ु

वान्छनीय हुनेछ ।   

- प्रत्येक घरधुरी, संघसंस्था र आवश्यकता अनुसार सावाजलनक स्थानहरुमा र्चपी लनमर्ा भइ 

प्रयोग भएको, 

- साबुन पानी सलहतको सुरलक्षत, सफा र्चपी भएको, 

- खुिा िाँउमा ददसा नभेरटएको, 

- संघसंस्थाका र सावाजलनक श र्चािय प्रयोग कताा मैत्री भएको 

 

३. व्यलक्त सरसफाई 

व्यलक्त सरसफाईको अनुगमन र प्रमार्ीकरर्का िालग तिका सूर्चकहरुिाई मुख्य आधार मान्नु 

वान्छनीय हुनेछ ।   

- प्रत्येक घरिे उपयुक्त स्थानमा साबुन पानी सलहतको हात धुने स्थान बनाएको, 

- घर, लवद्यािय संघसंस्था र सावाजलनक श र्चाियहरुमा साबुन पानीिे हात धुने सुलवधा (स्थान 

र साबुन पानी) भएको, 
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- घर, लवद्यािय, स्वास्थ्थ संस्था, कायााियहरुमा साबुन पानीिे हात धुने, मलहिाको मालसक 

धमा व्यवस्थापन िगायतका व्यलक्तगत सरसफाई सम्बन्धी ज्ञान र अायास भएको, 

- व्यलक्तगत सरसफाईमा दयान पुयााएको (समुदायका सदस्य, लवद्याियका लवद्याथी/ लशक्षक / 

कमार्चारी, होटेि र रे्ुराका कमार्चारी/ व्यवस्थापक समेत) 

 

४. सरुलक्षत पानीमा पहुरँ्च तथा प्रयोग 

सुरलक्षत पानीमा पहुरँ्च तथा प्रयोगको अनुगमन र प्रमार्ीकरर्का िालग तिका सूर्चकहरुिाई मुख्य 

आधार मान्नु वान्छनीय हुनेछ ।   

- आधारभूत स्तरको खानेपानीमा सबैको पहुँर्च भएको, 

- खानेपानी प्रर्ािीबाट सुरलक्षत खानेपानी उपिब्ध नभएको अवस्थामा घरायसी, लवद्यािय, 

संघसंस्थामा पानी शुद्धीकरर्का कुनै एक लवलधको प्रयोग गरेर मात्र पानी लपउने गरेको, 

- घरायसी पानी शुद्धीकरर् आवश्यक सामग्रीहरु स्थानीय बजारमा उपिब्ध भएको, 

५. सरुलक्षत खानाको प्रयोग 

सुरलक्षत खानाको प्रयोगको अनुगमन र प्रमार्ीकरर्का िालग तिका सूर्चकहरुिाई मुख्य आधार 

मान्नु वान्छनीय हुनेछ ।   

- घरको भान्सा, होटेि, क्यालन्टन तथा रेस्टुरा सफा रहकेो र बासी तथा सडेगिेको खाना 

नखाने/ नबेच्ने गरेको 

- खाना पकाउने र खाने भाँडा सफा हुनुका साथै खानेकुरा र लपउने पानी छोपेर राखेको, 

- फिफूि तथा खानेकुराहरु राम्रोसँग सफा गरेर एवं पकाएर, तताएर खाने, खुवाउने गरेको, 

- सुरलक्षत खानाको अनुगमनका िालग कायादि गिन गरी कम्तीमा र्च मालसक रुपमा अनुगमन 

हुने गरेको 

 

६. घरायसी एव ंससं्थागत सरसफाई 

घरायसी एवं संस्थागत सरसफाईको अनुगमन र प्रमार्ीकरर्का िालग तिका सूर्चकहरुिाई मुख्य 

आधार मान्नु वान्छनीय हुनेछ ।   
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- घर, लवद्यािय, संघ संस्था लभत्र तथा बालहर सफा रहकेो, 

- लवद्यािय, संघसंस्था र सावाजलनक श र्चाियहरुमा मालसक धमा/मलहनावारी प्रयोग गररएका 

स्यानीटरी ्याड वा अन्य साधनहरुको सफाइ एवं लवसजान गने वैज्ञालनक व्यवस्था भएको, 

- घर आँगन एवं लवद्यािय, संघसंस्थाबाट लनस्कने फोहोरिाई वगीकरर् गरी कुलहने र न कुलहन े

फोहोरको समुलर्चत व्यवस्थापन गरेको । घर एवं लवद्यािय, संघसंस्थाबाट लनस्कने 

फोहोरपानीको सुरलक्षत लनस्कासन भएको 

- अस्पताि, उद्योग, किकारखानाबाट लनस्केको फोहोरको सुरलक्षत संकिन, लनस्कासन तथा 

लवसजान सोही संस्थािे गने गरेको, 

- उपयुक्त तररकािे पशुपंक्षीको गोि तथा खोर र मिमूत्र व्यवस्थापन गने गरेको, 

- भान्सा कोिामा हावा ओहोरदोहोर हुने उलर्चत व्यवस्था तथा धुँवा रलहत र्चुल्होको प्रयोग 

भएको 

 

७. वातावरर्ीय सरसफाई 

वातावरर्ीय सरसफाईको अनुगमन र प्रमार्ीकरर्का िालग तिका सूर्चकहरुिाई मुख्य आधार मान्नु 

वान्छनीय हुनेछ ।  

- गाँउ, टोि, नगर एवं सडक, र्च तारा आदद सावाजलनक स्थानहरुको सरसफाईको िालग 

सरसफाई सलमलत गिन भएको, घरायसी एवं संस्थागत तहमा िोस तथा तरि फोहोर (मानव 

मिमुत्र बाहके) व्यवस्थापनको 

- आवश्यकता अनुसार उपयुक्त प्रलवलधको प्रयोग भएको (पक्की वाटरशीि र्चपी र व्यवलस्थत 

से्टीक) 

- मानव मिमुत्रको व्यवस्थापनको हकमा व्यवलस्थत से्टीक ट्यांकीमा जोलडएको पक्की 

वाटरशीि र्चपी िगायत अन्य उपयुक्त प्रलवलधको प्रयोग भएको, 

- गाँउ वा वडाउन्मुख के्षत्रबाट लनस्कने फोहोरमैिा (िोस तथा तरि) को उलर्चत व्यवस्थापन 

भएको, 

- गाँउ वा वडाउन्मुख क्षेत्रमा िोस फोहोरमिाको व्यवस्थापनको िालग स्यालनटरी ल्याण्डदफि 

साइटको पलहर्चान गरी लनमाार्का योजना तजुामा भएको, 
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- व्यवलस्थत ढि प्रर्ािी (मानव मि मुत्रीय फोहोरको व्यवस्थापन वा वैज्ञालनक फोहोरपानी 

प्रशोधन प्रर्ािी ) को योजना तजुामा भएको 
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८. खानपेानी, सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय सलमलत  

८.१ गाउँपालिका स्तरीय खानपेानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सलमलत काम, कताव्य र अलधकार 

क) धार्चे गाँउपालिकािाई पूर्ा सरसफाई बनाउन योजना तजुामा गने । 

ख) खुल्िा ददसामुक्त के्षत्र घोषर्ािाई ददगो बनाउद ैपूर्ा सरसफाई सुलनलश्चतता गने ।  

ग) धार्चे गाँउपालिका के्षत्रलभत्र रहकेा स्वास्थ्थ, र फोहोरमैिा व्यवस्थापन के्षत्रमा काम गने संघ संस्थाहरु 

बीर्च समन्वय गने । 

घ) स्वास्थ्थ, सरसफाई र फोहोरमैिा व्यवस्थापनका के्षत्रमा काम गने संघ संस्थाहरुको श्रोत र साघनिाई 

एकीकृत पररर्चािन गने व्यवस्था लमिाउने । 

ि) पूर्ा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धी बानी व्यवहार लवकास गना अलभयान संर्चािन गने । 

र्च) पूर्ा सरसफाई, फोहोरमैिा व्यवस्थापनका िालग वडास्तरीय खानेपानी, सरसफाईतथा स्वच्छता 

सलमलतिाई आवश्यक सहयोग गने व्यवस्था लमिाउने । 

छ) खानेपानी, सरसफाईतथा स्वच्छता कोषको व्यवस्थापन गने । 

ज) खानेपानी, सरसफाईतथा स्वच्छता उपभोक्ता सलमलतको क्षमता लवकास गरी खानेपानी महसुि 

लनधाार्मा गने गराउने । 

 

८.२ वडास्तरी खानपेानी,सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन सलमलतको काम, कताव्य र अलधकार 

क) वडािाई खुिा ददसामुक्त के्षत्र पश्चातका योजना बनाउने र कायाान्वयन गने । 

ख) वडािाई खुिा ददसामुक्त के्षत्र घोषर्ािाई ददगो बनाउनद ैपूर्ा सरसफाई सुलनलश्चतता कायम गने । 

ग) वडामा गिन भएका टोि लवकास संस्थािाई वडाको खुिा ददसामुक्त र पूर्ा सरसफाई अलभयान 

पररर्चािन गने । 

घ) वडालभत्र रहकेा स्वास्थ्थ, सरसफाई र फोहोरमैिा व्यवस्थापनका के्षत्रमा काम गने संघ संस्थाहरु बीर्च 

समन्वय गने । 
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ि) वडास्तरमा स्वास्थ्थ, सरसफाई र फोहोरमैिा व्यवस्थापनका के्षत्रमा काम गने संस्थाहरुको श्रोत र 

साधनिाई एकीकृत पररर्चािन लमिाउने । 

र्च) वडास्तरमा पूर्ा सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धी बानी व्यवहार लवकास गना दक्रयाकिाप संर्चािन गने । 

छ) गाँउपालिका स्तरीय खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सलमलतबाट प्रा्त  लनदशेनहरु कायाान्वयन र 

आवश्यक समन्वय गने । 

 

८.३ खानेपानी, सरसफाई तथम स्वच्छता समन्वय सलमलत 

लमती गिन भएको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सलमलत लनम्नानुसार रहकेो छ । 

तालिका नं २० : समन्वय सलमलतको 

पढ नाम 

गाउँपालिका अदयक्ष  

प्रमुख प्रशाशदकय अलधकृत  

सुर्चना अलधकृत  

वडा अदयक्ष  

स्वास्थ्य सुलवधा प्रदायहरु  

गैर सरकारी वा समुदायमा आधाररत संस्था प्रलतलनलध  

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी उपभोक्ता प्रलतलनलध  

वन उपभोक्ता सलमलत प्रलतलनलध  

टोि सुधार सलमलत प्रलतलनलध  

मलहिा समूह प्रलतलनलध  

बाि क्िव प्रलतलनलध  

मलहिा स्वास्थ्य स्वयंसेलवका प्रलतलनलध  

लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत प्रलतलनलध   

किेज व्यवस्थापन सलमलत प्रलतलनलध  

बैंक तथा लबलतय संस्थाहरु प्रलतलनलध  

सुरक्षा लनकाय प्रलतलनलध  
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९. प्रमुख सझाव 

सररोकारवािािे ति ददइएका उल्िेलखत दक्रयाकिापहरुमा दयान ददन आवश्यक देलखन्छ : 

- खानेपानी तथा सरसफाइका संरर्चनाहरु लनमाार् गदाा वातवरर्, बाि, िैंलगक, अपाङ्गतार 

वृद्धमैत्री संरर्चनाहरुको लनमाार्मा लबशेष जोड ददने ।  

- सबै घरधुरी, संस्थागत लनकाय, सावाजलनक स्थानहरुमा (खानेपानी आयोजना लनमाार् तथा 

पुनास्थापना र ममात सम्भार गरी ) आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुरँ्च सुलनलश्चत गने । 

- सुरलक्षत खानेपानीको सेवा सुलनलश्चत गना घरायसी तथा संस्थागत तहमा पानी शुद्धीकरर् लबलधहरु 

( दफल्टर, सोलडस, उमाल्ने, क्िोररनेशन वा अन्य ) को प्रवद्धान गने । 

- खानेपानी योजनाको दीगोपना तथा पानीको गुर्स्तरको सुलनलश्चतताको िालग गाउँपालिकामा 

लनर्मात सम्पूर्ा खानेपानी योजनाहरुमा पानी सुरक्षा योजना बनाई क्रमश: िागू गन े।  

- लवद्यमान खानेपानी योजनाहरुको दीगोपनको िालग स्थानीय आवश्यकता अनुसार लबशेष व्यवस्था 

गनुापछा । पानी महशुि संकिन तथा ममात सम्भार कायािाई अद्याबलधक गनुापछा । आर्थाक तथा 

प्रशासलनक िगायत सम्पूर्ा लवषय र लनर्ाय प्रदक्रयाहरुमा अलधकतम पारदर्शाता र सबै 

सरोकारवािमाहरुको सदक्रय सहभालगता सुलनलश्चत गने । 

- जिवायु पररवतानका असरहरुिाई न्यूनीकरर् गना र सामान्य अवस्थामै पलन थोरै पानी भए पुग्न े

खािका प्रलवलधहरुको तथा स्थानीय रुपमा सुहाउँदा कम िागतका उपयुक्त प्रलवलधगत लवकल्पहरु 

अपनाउन समेत जोड ददने । 

- सबै संस्थागत लनकाय र आवश्यकता अनुसार सावाजलनक स्थानमा श र्चाियहरुको लनमाार् गरी 

र्चपीमा सबैको पहुरँ्च र साबुन पानी सलहतको प्रयोगको सलनलश्चत गने ।  

- सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवद्धान सम्बन्धी बानी व्यवहारमा पररवतान ल्याउन लवद्यािय सरसफाइ 

कायाक्रम, समुदायको अगुवाइमा पूर्ा सरसफाइ, समुदायको अगुवाइमा पूर्ा वानी व्यवहोरा 

पररवतान अलभयानहरुिाई लनरन्तरता ददईनेछ । यसका िालग समुदाय, स्थानीय समूह र 

लवद्याियिाई सशक्त तुल्याउने सहभालगता र उत्प्रेरर्ामूिक लवलधहरु प्रयोग गने । 

- मलहिाहरुको मलहनावारीिाई प्राकृलतक प्रकृयाका रुपमा लिद ैयसको स्वच्छता र व्यवस्थापानको 

िालग घरायसी, लवद्यािय तथा संस्थागत लनकायमा मलहनावारी स्वच्छता व्यवस्थापनका िालग 

स्यानीटरी ्याड वा अन्य सामग्रीहरुको सफाइ एवं सुरलक्षत लवसाजन सम्बन्धी ज्ञान प्रर्चार प्रसार 

गनुापछा । समुदाय, लवद्यािय, संस्थागत लनकाय तथा सावाजलनक श र्चाियहरुमा स्यानीटरी ्याड 

वा अन्य सामग्रीहरुको सफाइ एवं लवसाजन गने उलर्चत व्यवस्था समेत गना जरुरी छ । 
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१०. लनर्चोड 
 

मट म्याकडोनल्ड तथा स्थालनय लनकायको सहकायामा बनेको यस गुरुयोजनािे २०७२ सािको भुकम्पका 

कारर् खानेपानी र सरसफाईको पुवााधारमा आएका क्षतीको ममा बोकेको छ । यस के्षत्रका पुवााधार 

लवकासका िालग मागालर्चत्र तयार गना र पूरै गाउँपालिकामा खानेपानी रसरसफाईको सेवालवस्तार गनुा नै 

यस गुरुयोजनाको िक्ष्य रहकेो छ । 

यस के्षत्रमा फोहोर पानीको लनकासमा केही समस्या रह े पलन सब ै वडा खुल्िा ददसामुक्त के्षत्र घोषर्ा 

भैसकेका छन् । स्वच्छताका सुर्चक हदेाा स्वर्चछताका सुर्चक हदेाा खानेकुरा स्वच्छता लस्तथी (९९.०२%) 

सबै भन्दा संतोषजनक पाइयो भने साबुनपानीिे हात धुने अवस्थामा (५८.८४%) भने सुधार ल्थाउन ु

जरुरी दलेखन्छ । घरधुरीमा खानेपानी प्रशोधन लस्तथीमा कमी भने यहाँका बालसन्दामा खानेपानी प्रतीको 

संतु्ी हुनसके्न अनुमान छ । ९३ प्रलतशत घरमा र्चपीको व्यवस्था भएको धार्चे गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा 

खाल्डे र्चपीको िोकप्रीयता बढी दलेखएता पलन  अन्य वडामा आधुलनक र्चपीको प्रयोग अलधक देलखयो । 

यहाँका केही लवद्याियहरुमा छात्र- छात्रा मैत्री र्चपीको र स्वच्छ पानीको प्रबन्ध लमिाउनु धेरै न ैजरुरी 

दलेखन्छ । 

प्राकृलतक एवं मानवजन्य कारर्िे पानीका श्रोत तथा मुहानहरुमा हास आई खानेपानीको उपिव्धतामा 

कमी भइरहकेो अवस्थामा यस गाउँपालिकामा ५० खानेपानीका श्रोत फेिा परेका छन् । जस मदय ३५ 

हाि प्रयोगमा आइरहकेा श्रोत हुन् भन े१६ प्रस्तालवत खानेपानीका श्रोत रहकेा छन् । यहाँ लवद्यमान  ३५ 

पानी लवतरर् पररयोजना छन् जस मदये १२पूर्ा रुपमा सन्र्चलित, ९ अधा रुपमा सन्र्चलित र १४ पूर्ा रुपिे 

सन्र्चािनमा नआएका पररयोजना छन् । वडा नं ३ (उलहया) मा सबैभन्दा धेरै (११) खानेपानी पररयोजना 

रहकेा छन् । लवद्यमान खानेपानी पररयोजनाको अदययन गदाा धेरै पररयोजनाहरु पूर्ा रुपमा सन्र्चािनमा 

नआएको र सन्र्चािनमा रहकेा पररयोजनाबाट  एक घर एक धारा अवधारर्ा अन्तरगत पयाा्त  मात्रामा 

खानेपानी नपुगेको  अवस्था भेरटयो ।  केही सेवा नपुगेका जनसंख्याका िागी अन्दाजी ६ करोड ४४ िाख 

२० हजार िगानीमा जम्मा १५ पररयोजना प्रस्तालवत गररएका छन् जसिे १,२८९ जनसंख्यािाई 

िाभालन्वत गराउने िक्ष्य बोकेको छ । त्यसैगरी खानेपानी लवतरर्का स्तरोन्नतीका लनम्ती ६ करोड ५० 

िाख िगानीमा २६ पुनः स्थापनाका पररयोजना प्रस्तालवत गररएका छन् जसिे १,५७४ जनसंख्यािाई 

िाभालन्वत गराउने िक्ष्य बोकेको छ ।  
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यस गुरुयोजनाको मूि उदशे्य प्रा्त ीका लनलम्त स्थालनय सरोकारवािाहरुको महत्वपूर्ा भूलमका रहकेो छ । 

सबैको सहकायामा यस गुरुयोजनाद्वारा पुरै र्चुमनुब्री गाउँपालिकामा खानेपानी र सरसफाईको उलर्चत सेवा 

लवस्तार हुने आशा गररएको छ । 
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१०. अनुसलूर्च 

अनसुलूर्च १: पानीका श्रोतहरुको लवस्तृत जानकारी 

तालिकानं २१: धारे्च गाँउपालिकाका पानीका श्रोतहरुको 

वडा न.ं श्रोतकोनाम श्रोतहरुकोप्रका

र (खोिा/मिु) 

म समी/

बाह्रमा

स े

मापन 

भएको 

वहाव 

श्रोतको प्रयोजना लज.लप.एस पररयोजनाका 

नाम 

जनसखं्या पानीपररयो

जनाका 

प्रकार 

     खानपेानी 

मात्र 

खान तथा अरु 

प्रयोजनका लनम्ती 

(लसर्चाइ/लवद्यतु) 

नया ँ     

१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ताबु  मिु मुि बाह्रमा

से 
०.८८ √ - - 28.24530

6 
/84.8630

02 
/1,692.00 

दोभान खानेपानी 

पररयोजना 

६०  ग्रालभलत 

कुबेर खोिा 

वारी 

मुि बाह्रमा

से 

०.३५ √ - - 28.28002
0 

/84.9200
08 

/1,918.90 

हुिर्चुकखानेपानी 

पररयोजना 

५००  
 

ग्रालभलत 

कुबेर खोिा 

पारी 

खोिा बाह्रमा

से 
०.४१ √ - - 28.28032

3 
/84.9187

61 
/1,847.60 

बादर  खोिा मुि बाह्रमा

से 

०.२३ √ - - 28.28085
7 

/84.9104
92 

/1,575.40 

सल्िाघारी 

खानेपानी 

पररयोजना 

८४ 
 

ग्रालभलत 
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वडा न.ं श्रोतको नाम श्रोतहरुको 

प्रकार 

(खोिा/मिु) 

म समी/

बाह्रमा

स े

मापन 

भएको 

वहाव 

श्रोतको प्रयोजना लज.लप.एस पररयोजनाका नाम जनसखं्या पानीपररयो

जनाका 

प्रकार 

     खानपेानी 

मात्र 

खान तथा अरु 

प्रयोजनका लनम्ती 

(लसर्चाइ/लवद्यतु) 

नया ँ     

१ लसप्राि मुि बाह्रमा

से 
१.५० √ - - 28.29451

6 
/84.9121

49 
/1,180.00 

लसल्िालसत 

खानेपानी 

पररयोजना 

११४ 
 

ग्रालभलत 

लसप्राि मुि बाह्रमा

से 

१ - - √  लसल्िालसत-

२खानेपानी 

पररयोजनाप्रस्तालवत 

१६५ ग्रालभलत 

ब्याग्िा झमा खोिा बाह्रमा

से 

१० - - √  यारुखानेपानी 

पररयोजना – 

प्रस्तालवत 

२३० ग्रालभलत 

२ 

 

 

 

 

ओमदोि सोि खोिा बाह्रमा

से 

१.१ √ - - 28.24813
0 

/84.9152
30 

/1,908.10 

रुन्र्चेत खानेपानी 

पररयोजना 

११०० ग्रालभलत 

N/A मुि बाह्रमा

से 

०.४ √ - - 28.23154
0 

/84.9042
03 

/2,096.90 

दिटेनखानेपानी 

पररयोजना 

६९० ग्रालभलत 
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वडा न.ं श्रोतकोनाम श्रोतहरुकोप्रका

र (खोिा/मिु) 

म समी/

बाह्रमा

स े

मापन 

भएको 

वहाव 

श्रोतको प्रयोजना लज.लप.एस पररयोजनाका नाम जनसखं्या पानीपररयो

जनाका 

प्रकार 

     खानपेानी 

मात्र 

खान तथा अरु 

प्रयोजनका लनम्ती 

(लसर्चाइ/लवद्यतु) 

नया ँ     

२ 

 
N/A मुि बाह्रमा

से 

०.१५ √ - - 28.23112
3 

/84.9028
30 

/2,107.80 

बाम्िा र्चोक खानेपानी 

पररयोजना 

४५० ग्रालभलत 

घान्सु मुि बाह्रमा

से 

०.१ √ - - 28.23366
8 

/84.9059
97 

/2,122.10 

घान्सु खानेपानी 

पररयोजना 

२५० ग्रालभलत 

N/A मुि बाह्रमा

से 

०.३५ √ - - 28.23770
0 

/84.9005
27 

/1,898.00 

लिन्जाि खानेपानी 

पररयोजना 

१५० ग्रालभलत 

कोलसङ्गि मुि बाह्रमा

से 

०.३ √ - - 28.23691
8 

/84.8930
18 

/1,554.10 

िामा बेसी खानेपानी 

पररयोजना 

४९५ ग्रालभलत 

तेिेस्योि मुि बाह्रमा

से 
०.१ - - √ - ािानर्चेत-२खानेपानी 

पररयोजनाप्रस्तालवत 

५३ ग्रालभलत 

सेमलजि मुि बाह्रमा

से 
०.४ - - √ - डोनगान खानेपानी 

पररयोजना- प्रस्तालवत 

१३१० ग्रालभलत 
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व

डा 

न.ं 

श्रोतकोना

म 

श्रोतहरुकोप्रका

र (खोिा/मिु) 

म समी/बाह्रमा

स े

मापन 

भए

को 

वहाव 

श्रोतको प्रयोजना लज.लप.एस पररयोजनाका 

नाम 

जनसं

ख्या 

पानीपररयोजना

का प्रकार 

     खानपेा

नी मात्र 

खान तथा अरु 

प्रयोजनका 

लनम्ती 

(लसर्चाइ/लवद्यतु

) 

न

या ँ
    

२ 

सुन्दरी 

जि 

मुि बाह्रमासे १ - - √ - लब के बस्ती 

खानेपानी 

पररयोजना- 

प्रस्तालवत 

६५ ग्रालभलत 

कोलसङ्गि मुि बाह्रमासे ०.३ - - √ - िामाबेसी-२ 

खानेपानी 

पररयोजना- 

प्रस्तालवत 

११४५ ग्रालभलत 

३ 

 

 

इसीब्राम 

मुि बाह्रमासे N/A √ - - 28.292113 
/84.88816

2 
/1,616.30 

िुिरे्चतखानेपा

नी पररयोजना 

११० ग्रालभलत 

राना मुि मुि बाह्रमासे ०.४ √ - - 28.254212 
/84.87580

8 
/1,070.60 

खोिाा बेसी 

खानेपानी 

पररयोजना 

११० ग्रालभलत 

कुबेर मुि बाह्रमासे ०.७ √ - - 28.283472 
/84.87517

2 
/2,255.20 

तल्िो उइया 

खानेपानी 

पररयोजना 

६१० ग्रालभलत 
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वडा न.ं श्रोतको नाम श्रोतहरुको 

प्रकार 

(खोिा/मिु) 

म समी/

बाह्रमा

स े

मापन 

भएको 

वहाव 

श्रोतको प्रयोजना लज.लप.एस पररयोजनाका नाम जनसखं्या पानीपररयो

जनाका 

प्रकार 

     खानपेा

नी मात्र 

खान तथा अरु 

प्रयोजनका लनम्ती 

(लसर्चाइ/लवद्यतु) 

नया ँ     

३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

च्योटा होि 

खोिा 

खोिा बाह्रमा

से 

०.४१ √ - - 28.289396 
/84.87739

4 
/2,035.20 

खानेपाकुलन्तरे्चत 

सेवाि् नी 

पररयोजना 

१९० ग्रालभलत 

पोवाि खोिा खोिा बाह्रमा

से 

१.०२ √ - - 28.303475 
/84.89519

8 
/1,921.50 

डुङ्िा खानेपानी 

पररयोजना 

२१० ग्रालभलत 

धारा खोिा मुि बाह्रमा

से 

०.२२ √ - - 28.334022 
/84.89942

0 
/1,443.20 

िाक्पाि खानेपानी 

पररयोजना 

९० ग्रालभलत 

लिसाि होि मुि बाह्रमा

से 

०.१२ √ - - 28.291128 
/84.88403

0 
/1,846.00 

लबन्र्चेट खानेपानी 

पररयोजना 

५५ ग्रालभलत 

साङ्गु बषाा मुि बाह्रमा

से 
N/A √ - - 28.248121 

/84.86876
5 

/1,396.00 

अन्तर बेसी खाने 

पानी पररयोजना 

११० ग्रालभलत 

ताबु मुि मुि बाह्रमा

से 

०.८८ √ - - 28.245306 
/84.86300

2 
/1,692.00 

देउरे्चत खानेपानी 

तथा सरसफाई 

आयोजना 

२२० ग्रालभलत 
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वडा न.ं श्रोतको नाम श्रोतहरुको 

प्रकार 

(खोिा/मिु) 

म समी/

बाह्रमा

स े

मापन 

भएको 

वहाव 

श्रोतको प्रयोजना लज.लप.एस पररयोजनाका नाम जनसखं्या पानीपररयो

जनाका 

प्रकार 

     खानपेा

नी मात्र 

खान तथा अरु 

प्रयोजनका लनम्ती 

(लसर्चाइ/लवद्यतु) 

नया ँ     

३ 

 

रेवाि मुि मुि बाह्रमा

से 

०.३७ √ - - 28.24251
2 

/84.8568
43 

/2,099.30 

कोटडाँडा खानेपानी 

तथा सरसफाई 

आयोजना 

१२० ग्रालभलत 

लसङ्गादुा मुि मुि बाह्रमा

से 

१.०५ √ - - 28.24501
1 

/84.8593
21 

/1,903.80 

पुकुम खानेपानी तथा 

सरसफाई आयोजना 

३०५   ग्रालभलत 

धाराखोिा मुि बाह्रमा

से 
०.३ - - √  िाकपाि-

२खानेपानी 

पररयोजना- 

प्रस्तालवत 

१३० ग्रालभलत 

जाराि पाखा 

होि् 

मुि बाह्रमा

से 
०.२ - - √  केराबारीखानेपानी 

पररयोजना- 

प्रस्तालवत 

१५ ग्रालभलत 

४ कािकाि मुि बाह्रमा

से 
०.७२ √ - - 28.20337

8 
/84.7918

88 
/2,488.90 

कािकािखानेपानी 

पररयोजना 

१०३० ग्रालभलत 



63 
 

वडा न.ं श्रोतको नाम श्रोतहरुको  

प्रकार 

(खोिा/मिु) 

म समी/

बाह्रमा

स े

मापन 

भएको 

वहाव 

श्रोतको प्रयोजना लज.लप.एस पररयोजनाका नाम जनसखं्या पानीपररयो

जनाका 

प्रकार 

     खानपेा

नी मात्र 

खान तथा अरु 

प्रयोजनका लनम्ती 

(लसर्चाइ/लवद्यतु) 

नया ँ     

५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बेसीगाउँ 

मुहान 

मुि बाह्रमा

से 

०.३५ √ - - 28.20292
2 

/84.8695
93 

/974.30 

खानीबेसीखानेपानी 

पररयोजना 

१६०   ग्रालभलत 

हरस्याि 

खोिा 

खोिा बाह्रमा

से 

०.२१ √ - - 28.19499
3 

/84.8352
76 

/1,835.50 

हरस्याि 

खोिाखानेपानी 

पररयोजना 

३९५ ग्रालभलत 

हरस्याि 

खोिा 

खोिा बाह्रमा

से 
०.३५ √ - - 28.19446

5 
/84.8349

10 
/1,845.50 

हरस्याि 

खोिा 

खोिा बाह्रमा

से 
०.१८ √ - - 28.19454

0 
/84.8347

85 
/1,841.20 

५ 

 

रटम्बाखोिा खोिा बाह्रमा

से 

१.० √ - - 28.23609
8 

/84.8306
33 

/2,740.50 
 
 

लसङ्गिाखानेपानी 

पररयोजना 

७०५ ग्रालभलत 
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वडा न.ं 

 

श्रोतको नाम श्रोतहरुको 

प्रकार 

(खोिा/मिु) 

म समी/

बाह्रमा

स े

मापन 

भएको 

वहाव 

श्रोतको प्रयोजना लज.लप.एस पररयोजनाका नाम जनसखं्या पानीपररयो

जनाका 

प्रकार 

     खानपेा

नी मात्र 

खान तथा अरु 

प्रयोजनका लनम्ती 

(लसर्चाइ/लवद्यतु) 

नया ँ     

 कुलन्जरा मुि बाह्रमा

से 
०.२२ √ - - 28.20025

4 
/84.8475

79 
/1,923.10 

कुलन्जरा खानेपानी 

पररयोजना 

२२० ग्रालभलत 

पुङ्सा मुि बाह्रमा

से 
N/A √ - - 28.19573

2 
/84.8428

14 
/2,014.60 

पुङ्सावाि र 

लर्चिढुङ्गा खोिा 

खानेपानी 

पररयोजना 

६० ग्रालभलत 

माछीखोिा 

मुि 

मुि बाह्रमा

से 
०.८ - - √ - माछीखोिा 

खानेपानी 

पररयोजना – 

प्रस्तालवत 

९८०   ग्रालभलत 

६ थापरर्चोक मुि बाह्रमा

से 

०.२ √ - - 28.18686
8 

/84.9006
18 

/2,091.10 

कादरुी-१ खानेपानी 

पररयोजना 

३५० ग्रालभलत 

धैसे च्याट मुि बाह्रमा

से 

०.२ √ - - 28.19268
5 

/84.9073
53 

/2,014.70 

गोरेटोको 

छमखगाखानेपानी 

पररयोजना 

२५० ग्रालभलत 
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वडा न.ं 

 

श्रोतको नाम श्रोतहरुको 

प्रकार 

(खोिा/मिु) 

म समी/

बाह्रमा

स े

मापन 

भएको 

वहाव 

श्रोतको प्रयोजना लज.लप.एस पररयोजनाका नाम जनसखं्या पानीपररयो

जनाका 

प्रकार 

     खानपेा

नी मात्र 

खान तथा अरु 

प्रयोजनका लनम्ती 

(लसर्चाइ/लवद्यतु) 

नया ँ     

६ 

 

 

 

 

 

 

 

ररल्िो खोिा खोिा बाह्रमा

से 

०.२ √ - - 28.18795
8 

/84.9222
48 

/1,990.20 

कादरुी-२खानेपानी 

पररयोजना 

५३५ ग्रालभलत 

क्योघुनु मिु 

 

मुि बाह्रमा

से 
०.४ - - √  कालशगाउँ 

बेसीखानेपानी 

पररयोजना- 

प्रस्तालवत 

१२५ ग्रालभलत 

७ 

 

 

लिपुर मुि खोिा बाह्रमा

से 

०.२ √ - - 28.16597
9 

/84.8525
38 

/1,799.80 

लभरकुना खानेपानी 

पररयोजना 

२६५ ग्रालभलत 

लर्चसापानी खोिा बाह्रमा

से 
०.३२ √ - - 28.16517

3 
/84.8518

88 
/1,795.90 
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वडा न.ं 

 

श्रोतको नाम श्रोतहरुको 

प्रकार 

(खोिा/मिु) 

म समी/

बाह्रमा

स े

मापन 

भएको 

वहाव 

श्रोतको प्रयोजना लज.लप.एस पररयोजनाका नाम जनसखं्या पानीपररयो

जनाका 

प्रकार 

     खानपेा

नी मात्र 

खान तथा अरु 

प्रयोजनका लनम्ती 

(लसर्चाइ/लवद्यतु) 

नया ँ     

७ 

 

हुिखोिा मुि बाह्रमा

से 

०.१९ √ - - 28.172029 
/84.84116

4 
/2,049.50 

हुिखोिा-१ 

खानेपानी 

पररयोजना 

१७५ ग्रालभलत 

घटे्टखोिा मुि बाह्रमा

से 
०.३२ √ - - 28.158340 

/84.86062
0 

/1,113.00 

डन्डा  मिु मुि बाह्रमा

से 

०.३८ √ - - 28.178406 
/84.87685
1 /852.70 

िापुबेसी खानेपानी 

पररयोजना 

२०५ ग्रालभलत 

हुिखोिा मुि बाह्रमा

से 
०.४६ √ - - 28.165889 

/84.86385
9 

/1,322.00 

हुिखोिा-२ 

खानेपानी 

पररयोजना 

१०५ ग्रालभलत 

फािाि मुि बाह्रमा

से 

०.१ √ - - 28.184052 
/84.87190

2 
/1,058.80 

सन्र्चेत खानेपानी 

पररयोजना 

 

 

 

८० 

 

 

 

ग्रालभलत 

 

 

 लनिाम्रे्च मुि बाह्रमा

से 
०.३१ √ - - 28.184201 

/84.87346
1  994.20 

त्योङ्स्योि 

खोिा 

खोिा बाह्रमा

से 
०.५ - - √  खानी गाउँ 

खानेपानी 

पररयोजना- 

प्रस्तालवत 

६५४ ग्रालभलत 



67 
 

 

 

 

 

वडा न.ं 

 

श्रोतकोनाम श्रोतहरुकोप्रका

र (खोिा/मिु) 

म समी/

बाह्रमा

स े

मापन 

भएको 

वहाव 

श्रोतको प्रयोजना लज.लप.एस पररयोजनाका नाम जनसखं्या पानीपररयो

जनाका 

प्रकार 

     खानपेा

नी मात्र 

खान तथा अरु 

प्रयोजनका लनम्ती 

(लसर्चाइ/लवद्यतु) 

नया ँ     

७ नुस्कुम मुि बाह्रमा

से 
०.२४ - - √  लसरान 

गाउँखानेपानी 

पररयोजना- 

प्रस्तालवत 

१३० ग्रालभलत 

फािि मुि बाह्रमा

से 
०.५ - - √  िापुबेसी२खानेपानी 

पररयोजना- 

प्रस्तालवत 

१४० ग्रालभलत 

हुिखोिा मुि बाह्रमा

से 
०.४ - - √  िापुखानेपानी 

पररयोजना- 

प्रस्तालवत 

१०४५ ग्रालभलत 

भैरुङ्थान मुि बाह्रमा

से 
०.२५ - - √  थातीखानेपानी 

पररयोजना- 

प्रस्तालवत 

१९५ ग्रालभलत 
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अनसुलूर्च २: सामदुालयक खानपेानी पररयोजनाका लववरर् 

तालिका नं २२ : सामुदालयक खानेपानी पररयोजनाका लववरर् 

वडा 

न ं

पानी लवतरर् 

पररयोजनाका नाम 

वस्तीको 

नाम 

िाभालन्वत 

घरधरुी 

िाभालन्वत 

जनसखं्या 

हाि सरं्चािनको अवस्था लनमाार् 

समर्थात 

पानी 

पररयोजनाका 

प्रकार 

     परू्ा रुपमा 

सन्र्चलित 

अधा रुपमा 

सन्र्चलित 

असन्र्चलित 

(>८०%  

सरंर्चनाि े

काम नगरेको 

अवस्थामा) 

  

१ दोभान खानेपानी 

पररयोजना 

दोभान १२ ६० १ - - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

हुिर्चुक खानेपानी 

पररयोजना 

हुिर्चुक १०० ५०० १ - - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

सल्िाघारी खानेपानी 

पररयोजना 

सल्िाघारी १७ ८५ - - १ पुर्र्ामा ग्रालभलत 

लसल्िालसत खानेपानी 

पररयोजना 

लसल्िालसत २३ ११५ - - १ पुर्र्ामा ग्रालभलत 

२ रुन्र्चेत खानेपानी 

पररयोजना 

रुन्र्चेत २२० ११०० १ - - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

दिटेन खानेपानी 

पररयोजना 

दिटेन १२२ ६१० - - १ पुर्र्ामा ग्रालभलत 

बाम्िा र्चोक खानेपानी 

पररयोजना 

बाम्िा र्चोक ९० ४५० - - १ पुर्र्ामा सोिार लिफ्ट 

घान्सु खानेपानी 

पररयोजना 

घान्सु ५० २५० - - १ पुर्र्ामा ग्रालभलत 
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वडा 

न ं

पानी लवतरर् 

पररयोजनाका नाम 

वस्तीको 

नाम 

िाभालन्वत 

घरधरुी 

िाभालन्वत 

जनसखं्या 

हाि सरं्चािनको अवस्था लनमाार् 

समर्थात 

पानी 

पररयोजनाका 

प्रकार 

     परू्ा रुपमा 

सन्र्चलित 

अधा रुपमा 

सन्र्चलित 

असन्र्चलित 

(>८०%  

सरंर्चनाि े

काम नगरेको 

अवस्थामा) 

  

२ लिन्जाि खानेपानी 

पररयोजना 

लिन्जाि ३० १५० - - १ पुर्र्ामा ग्रालभलत 

िामा बेसी खानेपानी 

पररयोजना 

िामा बेसी ९९ ४९५ - १ - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

 िुिरे्चतखानेपानी 

पररयोजना 

िुिरे्चत २२ ११० - - १ पुर्र्ामा ग्रालभलत 

 खोिाा बेसी खानेपानी 

पररयोजना 

खोिाा बेसी २२ ११० - - १ पुर्र्ामा ग्रालभलत 

 तल्िो उइया खानेपानी 

पररयोजना 

तल्िो उइया १२२ ६१० - - १ पुर्र्ामा ग्रालभलत 

 कुलन्तरे्चत सेवाि् 

खानेपानी पररयोजना 

घि ेगाउँ ३८ १९० - - १ पुर्र्ामा ग्रालभलत 

 डुङ्िाखानेपानी 

पररयोजना 

डुङ्िा ४२ २१० १ - - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

 िाक्पािखानेपानी 

पररयोजना 

िाक्पाि १८ ९० - - १ पुर्र्ामा ग्रालभलत 

 लबन्र्चेटखानेपानी 

पररयोजना 

लबन्र्चेट ११ ५५ - १ - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

 अन्तर बेसीखानेपानी 

पररयोजना 

अन्तर बेसी २२ ११० - - १ पुर्र्ामा ग्रालभलत 
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वडा 

न ं

पानी लवतरर् 

पररयोजनाका नाम 

वस्तीको 

नाम 

िाभालन्वत 

घरधरुी 

िाभालन्वत 

जनसखं्या 

हाि सरं्चािनको अवस्था लनमाार् 

समर्थात 

पानी 

पररयोजनाका 

प्रकार 

     परू्ा रुपमा 

सन्र्चलित 

अधा रुपमा 

सन्र्चलित 

असन्र्चलित 

(>८०%  

सरंर्चनाि े

काम नगरेको 

अवस्थामा) 

  

३ देउरे्चत खानेपानी तथा 

सरसफाई आयोजना 

देउरे्चत ४४ २२० १ - - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

कोटडाँडा खानेपानी 

तथा सरसफाई 

आयोजना 

कोटडाँडा २४ १२० १ - - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

पुकुम खानेपानी तथा 

सरसफाई आयोजना 

पुकुम ६१ ३०५ १ - - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

४ कािकाि खानेपानी 

पररयोजना 

िाप्राक २०६ १०३० - १ - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

५ खानीबेसीखानेपानी 

पररयोजना 

खानीबेसी ३२ १६० १ - - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

हरस्यािखानेपानी 

पररयोजना 

ि्सीबोट ७९ ३९५ - १ - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

लसङ्गिाखानेपानी 

पररयोजना 

लसङ्गिा १४१ ७०५ - - १ पुर्र्ामा ग्रालभलत 

कुलन्जरा खानेपानी 

पररयोजना 

यमगाउँ ४४ २२० - १ - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

पुङ्सावाि र 

लर्चिढुङ्गाखोिा 

खानेपानी पररयोजना 

यमगाउँ १२ ६० - १ - पुर्र्ामा ग्रालभलत 
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वडा 

न ं

पानी लवतरर् 

पररयोजनाका नाम 

वस्तीको 

नाम 

िाभालन्वत 

घरधरुी 

िाभालन्वत 

जनसखं्या 

हाि सरं्चािनको अवस्था लनमाार् 

समर्थात 

पानी 

पररयोजनाका 

प्रकार 

     परू्ा रुपमा 

सन्र्चलित 

अधा रुपमा 

सन्र्चलित 

असन्र्चलित 

(>८०%  

सरंर्चनाि े

काम नगरेको 

अवस्थामा) 

  

६ कादरुी-१खानेपानी 

पररयोजना 

काशी गाउँ ७० ३५० - १ - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

गोरेटोको 

छमखगा 

खानेपानी पररयोजना 

छमखगा ५० २५० १ - - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

कादरुी-२ खानेपानी 

पररयोजना 

यासाा १०७ ५३५ १ - - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

७ लभरकुना खानेपानी 

पररयोजना 

लभरकुना ५३ २६५ १ - - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

हुिखोिा-१ खानेपानी 

पररयोजना 

हुिखोिा ३५ १७५  १ - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

िापुबेसी खानेपानी 

पररयोजना 

िापुबेसी ४१ २०५ १ - - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

हुिखोिा-२ खानेपानी 

पररयोजना 

पोउटु २१ १०५ - १ - पुर्र्ामा ग्रालभलत 

सन्र्चेत खानेपानी 

पररयोजना 

पाण्राि १६ ८० - - १ पुर्र्ामा ग्रालभलत 

 जम्मा  २०९६ १०४८०   १   
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अनसुलूर्च ३ : लनलज धारा लवतरर् भएका खानपेानी प्रर्ािीहरुको लववरर् 

तालिका नं २३ : लनलज धारा लवतरर् भएका खानेपानी प्रर्ािीहरुको लववरर् 

 

वडा 

न ं

पानी लवतरर् 

पररयोजनाका 

नाम 

गाउँको 

नाम 

धाराको 

सखं्या 

िाभालन्वत  िाभालन्वत 

जनसखं्या 

हाि सरं्चािनको अवस्था पानी 

पररयोजनाको 

प्रकार 

लनमार्ा 

समालथत 

      परू्ा 

रुपमा 

सन्र्चलित 

अधा 

रुपमा 

सन्र्चलित 

असन्र्चलित 

(>८०%  

सरंर्चनाि े

काम 

नगरेको 

अवस्थामा) 

  

१ दोभान  

खानेपानी 

पररयोजना   

दोभान ११ १२ ६० १ - - ग्रालभलत पुर्र्ामा 

२ रुनर्चेत  

खानेपानी 

पररयोजना   

रुनर्चेत २२२ २२० ११०० १ - - ग्रालभलत पुर्र्ामा 

३ खोिााबसी  

खानेपानी 

पररयोजना    

खोिााबसी २ २२ ११० १ - - ग्रालभलत पुर्र्ामा 

५ खानेबेसी  

खानेपानी 

पररयोजना   

खानेबेसी २३ ३२ १६० १ - - ग्रालभलत पुर्र्ामा 

७ लभरकुना 

खानेपानी 

पररयोजना 

लभरकुना ५१ ५३ २६५ १ - - ग्रालभलत पुर्र्ामा 

िापुबेसी  

खानेपानी 

पररयोजना   

िापुबेसी ४१ ४१ २०५ १ - - ग्रालभलत पुर्र्ामा 
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अनसुलूर्च ४ : र्चपी भएका लवद्याियहरुका सलूर्च 

तालिका नं २४ : र्चपी भएका लवद्याियहरुका सूलर्च 

वडा 

न ं

जोलखमको 

तह* 

वडाको 

नाम 

लवद्याियको 

नाम 

परुुषको 

सखं्या 

मलहिाको 

सखं्या 

परुुषका 

िालग 

र्चपीको 

प्रबन्ध 

भएको 

मलहिाका 

िालग र्चपीको 

प्रबन्ध भएको 

जम्मा खर्चा 

(िाखमा) 

१ B हुिर्चुक श्री गर्ेश 

लहमाि 

आधारभुत 

लवद्यािय 

१५ १७ छैन 

 

छैन 

 

५० 

२ B िाप्राक श्री इक्षा  

आधारभुत 

लवद्यािय 

१०० १०० छ 

 

छ 

 

३ 

३ A गमु्दा 

काशीगाउँ 

उलहया 

िाप्राक 

श्रीकेरुन्जा 

मादयलमक  

लवद्यािय 

१९९ २२७ छ 

 

छ 

 

३ 

B श्री डुङ्िा  

आधारभुत 

लवद्यािय 

४४ ४६ छैन छैन ५० 

B श्री सात कन्या 

देवी माद्यलमक  

लवद्यािय 

८ 

४ 

१२२ छ 

 

छ 

 

०.७ 

B श्री पावाती  

आधारभुत 

लवद्यािय 

८७ १११ छ 

 

छ 

 

०.७ 

B श्री िाकपाि 

आधारभुत 

लवद्यािय 

८ ७ छैन छैन ५० 

४ B गुम्दा 

 

िाप्राक बोर्डाि 

स्कुि 

९० ७६ छ 

 

छ 

 

०.५ 

A श्री मनीकाम 

देवी माद्यलमक 

लवद्यािय 

१५६ १९४ छ 

 

छ 

 

३ 

५ B िापुबेसी 

उलहया 

िाप्राक 

श्री जनसेवा 

आधारभुत 

लवद्यािय 

 १ छैन छैन - 

B श्री सुयर्कदय 

माद्यलमक 

लवद्यािय 

७९ ८६ छ 

 

छ 

 

०.५ 
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वडा 

न ं

जोलखमको 

तह* 

वडाको 

नाम 

लवद्याियको 

नाम 

परुुषको 

सखं्या 

मलहिाको 

सखं्या 

परुुषका 

िालग 

र्चपीको 

प्रबन्ध 

भएको 

मलहिाका 

िालग र्चपीको 

प्रबन्ध भएको 

जम्मा खर्चा 

(िाखमा) 

५ B  श्री  सींह देवी 

आधारभुत 

लवद्यािय 

७७ ९२ छ 

 

छ 

 

०.५ 

६ B गुम्दा सुया देवी नीम्न 

माद्यलमक  

लवद्यािय 

८७ ८१ छ 

 

छ 

 

०.५ 

C श्री मन्जु श्री  

माद्यलमक  

लवद्यािय 

१६४ १९१ छ 

 

छ 

 

३ 

७ B िापुबेसी 

 

श्री पवात दकरर्  

माद्यलमक  

लवद्यािय 

६६ ४८ छ 

 

छ 

 

०.५ 

B गण्डकी नीम्न 

माद्यलमक 

लवद्यािय 

१२५ १६० छ 

 

छ 

 

३ 

B श्रीलशव 

आभारभुत  

लवद्यािय 

२० २६ छैन छैन ५० 

*यी लवद्याियको जोलखम तह हनेाका िागी ति ददइएका कुराहरुिाई धयानमा रालखएको लथयो : 

 र्चपीको अवस्था 

 छात्र र छात्राहरुको िागी छुटै व्यवस्था 

 छात्राहरुको मलहनावारीको समयमा प्रयोग हुने ्याडको व्यवस्थापन गन ेव्यवस्था छ  

A– धेरै राम्रो छ 

B- राम्रो छ 

 C- नराम्रो छ 
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अनसुलूर्च ५: सवेा नपुगकेा जनसंख्याका लनम्ती नया ँपररयोजनाका लववरर् 

तालिका नं २५ : सेवा नपगुेका जनसंख्याका लनम्ती नयाँ पररयोजनाका लववरर् 

 

वडा 

न ं

गाउँ नया ँ

पररयोजना

का सलूर्च 

जोलखम 

/प्राथलमकीकर

र्को तह 

घरधु

री 

सखं्या 

िाभालन्व

त 

जनसं

ख्या 

मिुको 

नाम 

वहाव 

(लिटर/सेके

न्ड) 

इन्टेक िागत 

(िाखमा) 

प्रसारर् 

िाइन 

िागत 

(िाखमा

) 

आर. 

लभ. 

रटिाग

त 

(िाख

मा) 

लवतरर् 

िाइन 

िागत 

(िाखमा

) 

धारा 

िागत 

(िाखमा

) 

अन्य 

खर्चा 

िागत 

(िाखमा

) 

जम्मा खर्चा 

(िाखमा) 

 

१ 

लसल्िालस

त 

लसल्िालसत

-

२खानेपानी 

पररयोजना 

A ३३ १६५ लसप्राि १ ०.९ ३.३ १.६५ ४.९५ ४.९५ ०.९ १६.५ 

यारु यारुखानेपा

नी 

पररयोजना 

B ४६ २३० ब्याग्िा 

झरना 

१० १.१५ ४.६ २.३ ६.९ ६.९ १.१५ २३ 

२ 

 

ािानर्चेत ािानर्चेत-

२खानेपानी 

पररयोजना 

B ११ ५३ तेिेस्योि ०.१ ०.३ १.०६ ०.५३ १.५९ १.५९ ०.३ ५.३ 

डोनगान डोनगानखा

नेपानी 

पररयोजना 

C २६२ १३१० सेमलजि ०.४ ६.५५ २६.२ १३.१ ३९.३ ३९.३ ६.५५ १३१ 

लब क 

बस्ती 

लब क 

बस्तीखाने

पानी 

पररयोजना 

C १३ ६५ सुन्दरीज

ि 

१ ०.४ १.३ ०.६५ १.९५ १.९५ ०.४ ६.५ 
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वडा 

न ं

गाउँ नया ँ

पररयोजना

का सलूर्च 

जोलखम 

/प्राथलमकीकर

र्को तह 

घरधु

री 

सखं्या 

िाभालन्व

त 

जनसं

ख्या 

मिुको 

नाम 

वहाव 

(लिटर/सेके

न्ड) 

इन्टेक िागत 

(िाखमा) 

प्रसारर् 

िाइन 

िागत 

(िाखमा

) 

आर. 

लभ. 

रटिाग

त 

(िाख

मा) 

लवतरर् 

िाइन 

िागत 

(िाखमा

) 

धारा 

िागत 

(िाखमा

) 

अन्य खर्चा 

िागत 

(िाखमा) 

जम्मा खर्चा 

(िाखमा) 

२ िामाबेसी िामाबेसी-

२ 

खानेपानी 

पररयोजना 

A २२९ ११४५ कोलसिगा

ग 
०.३ ५.८ २२.९ ११.४५ ३४.३५ ३४.३५ ५.८ ११४.५ 

 

३ 

िाकपाि िाकपाि-

२खानेपानी 

पररयोजना 

C २६ १३० धार 

खोिा 
०.३ ०.६५ २.६ १.३ ३.९ ३.९ ०.६५ १३ 

केराबारी केराबारी

खानेपानी 

पररयोजना 

A ३ १५ जाराि 

पाखा 

होि 

०.२ ०.०७ ०.३ ०.१५ ०.४५ ०.४५ ०.०७ १.५ 

५ माछीखो

िा 

माछीखोिा 

खानेपानी 

पररयोजना 

A १९६ ९८० माछीखो

िा मिु 
०.८ ४.९ १९.६ ९.८ २९.४ २९.४ ४.९ ९८ 

६ काशी गाउँ 

बेसी 

काशी 

गाउँखानेपा

नी 

पररयोजना 

C ३७ १८५ क्योघुनु 

मुि 
०.४ ०.९२ ३.७ १.८५ ५.५५ ५.५५ ०.९२ १८.५ 

७ 

 

खानी गाउँ खानी 

गाउँखानेपा

नी 

पररयोजना 

C १३१ ६५४ तोिस्योि 

खोिा 
०.५ ३.२७ १३.०८ ६.५४ १९.६२ १९.६२ ३.२७ ६५.४ 
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वडा 

न ं

गाउँ नया ँ

पररयोजना

का सलूर्च 

जोलखम 

/प्राथलमकीकर

र्को तह 

घरधु

री 

सखं्या 

िाभालन्व

त 

जनसं

ख्या 

मिुको 

नाम 

वहाव 

(लिटर/सेके

न्ड) 

इन्टेक िागत 

(िाखमा) 

प्रसारर् 

िाइन 

िागत 

(िाखमा

) 

आर. 

लभ. 

रटिाग

त 

(िाख

मा) 

लवतरर् 

िाइन 

िागत 

(िाखमा

) 

धारा 

िागत 

(िाखमा

) 

अन्य खर्चा 

िागत 

(िाखमा) 

जम्मा खर्चा 

(िाखमा) 

७ लसरान 

गाउँ 

लसरान 

गाउँखानेपा

नी 

पररयोजना 

A २६ १३० नुस्कुम ०.२४ ०.६५ २.६ १.३ ३.९ ३.९ ०.६५ १३ 

िापुबेसी िापुबेसी -

२खानेपानी 

पररयोजना 

A २८ १४० फािाि ०.५ ०.७ २.८ १.४ 
 

४.२ ४.२ ०.७ १४ 

पुछार 

गाउँ, माझ 

गाउँ,हारसं

ग 

गाउँ,स्कुि 

टोि 

िापुखानेपा

नी 

पररयोजना 

A २०९ १०४५ हुिखोिा ०.४ ५.३ २०.९ १०.४५ ३१.३५ ३१.३५ ५.३ १०४.५ 

थालत थातीखाने

पानी 

पररयोजना 

B ३९ १९५ भैरुिथान ०.२५ ०.९७ ३.९ १.९५ ५.८५ ५.८५ ०.९७ १९.५ 

 जम्मा    ६४४२  १९.८९ ३२.२१ १२८.८

४ 

६४.४२  

१९३.२

६ 

१९३.२

६ 

३२.२१ ६४४.२० 
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अनसुलूर्च ६: लवद्यमान खानेपानी पररयोजनाको पुनःस्थापना 

तालिका नं २६: लवद्यमान खानपेानी पररयोजनाको पुनाःस्थापनाका लववरर् 

वडा 

न ं

जोलखमका तहहरु पनुःस्थापनाका 

पररयोजनाका 

सूलर्च 

गाउँ घरधरुी 

सखं्या 

िाभालन्वत 

जनसखं्या 

इन्टेक 

िागत 

(िाखमा) 

प्रसारर् 

िाइन 

िागत 

(िाखमा) 

आर. लभ. 

रटिागत 

(िाखमा) 

लवतरर् 

िाइन 

िागत 

(िाखमा) 

धारा 

िागत 

(िाखमा) 

अन्य 

खर्चािागत 

(िाखमा) 

जम्मा खर्चा 

(िाखमा) 

१ B हुिर्चुक खानेपानी 

पररयोजना 

हुिर्चुक १०० ५०० २.०५ ८.२ ४.१ १२.३ १२.३ २.०५ ४१ 

सल्िाघारी 

खानेपानी 

पररयोजना 

सल्िाघारी १७ ८५ ०.४ १.३ ०.६५ १.९५ १.९५ ०.४ ६.५ 

लसल्िालसत 

खानेपानी 

पररयोजना 

लसल्िालसत २३ ११५ ०.५ १.९ ०.९५ २.८५ २.८५ ०.५ ९.५ 

२ B दिटेन खानेपानी 

पररयोजना 

दिटेन १२२ ६१० २.७ १०.७ ५.३५ १६.०५ १६.०५ २.७ ५३.५ 

बाम्िा र्चोक 

खानेपानी 

पररयोजना 

बाम्िा र्चोक ९० ४५० २.०७ ८.३ ४.१५ १२.४५ १२.४५ २.०७ ४१.५ 

घान्सु खानेपानी 

पररयोजना 

घान्सु ५० २५० १.२ ४.७ २.३५ ७.०५ ७.०५ १.२ २३.५ 

लिन्जाि खानेपानी 

पररयोजना 

लिन्जाि ३० १५० ०.७ २.८ १.४ ४.२ ४.२ ०.७ १४ 

िामा बेसी 

खानेपानी 

पररयोजना 

िामा बेसी ९९ ४९५ २.३ ९.२ ४.६ १३.८ १३.८ २.३ ४६ 
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वडा 

न ं

जोलखमका तहहरु पनुःस्थापनाका 

पररयोजनाका 

सूलर्च 

गाउँ घरधरुी 

सखं्या 

िाभालन्वत 

जनसखं्या 

इन्टेक 

िागत 

(िाखमा) 

प्रसारर् 

िाइन 

िागत 

(िाखमा) 

आर. लभ. 

रटिागत 

(िाखमा) 

लवतरर् 

िाइन 

िागत 

(िाखमा) 

धारा 

िागत 

(िाखमा) 

अन्य 

खर्चािागत 

(िाखमा) 

जम्मा खर्चा 

(िाखमा) 

३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C िुिरे्चतखानेपानी 

पररयोजना 

िुिरे्चत २२ ११० ०.४५ १.८ ०.९ २.७ २.७ ०.४५ ९ 

खोिाा बेसी 

खानेपानी 

पररयोजना 

खोिाा बेसी २२ ११० ०.५ २ १ ३ ३ ०.५ १० 

तल्िो उइया 

खानेपानी 

पररयोजना 

तल्िो उइया १२२ ६१० १.६ ६.१ ३.०५ ९.१५ ९.१५ १.६ ३०.५ 

कुलन्तरे्चत सेवाि् 

खानेपानी 

पररयोजना 

तल्िो उइया ३८ १९० ०.९ ३.३ १.६५ ४.९५ ४.९५ ०.९ १६.५ 

डुङ्िाखानेपानी 

पररयोजना 

डुङ्िा ४२ २१० ०.७५ २.८ १.४ ४.२ ४.२ ०.७ १४ 

िाक्पाि 

खानेपानी 

पररयोजना 

िाक्पाि १८ ९० ०.४ १.६ ०.८ २.४ २.४ ०.४ ८ 

लबन्र्चेट खानेपानी 

पररयोजना 

लबन्र्चेट ११ ५५ ०.२५ १ ०.५ १.५ १.५ ०.२५ ५ 

अन्तर बेसी 

खानेपानी 

पररयोजना 

अन्तर बेसी २२ ११० ०.४५ १.८ ०.९ २.७ २.७ ०.४५ ९ 

४ B कािकाङ्खानेपानी 

पररयोजना 

िप्राक २०६ १०३० ३.९ १५.५ ७.७५ २३.२५ २३.२५ ३.९ ७७.५ 
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वडा 

न ं

जोलखमका तहहरु पनुःस्थापनाका 

पररयोजनाका 

सूलर्च 

गाउँ घरधरुी 

सखं्या 

िाभालन्वत 

जनसखं्या 

इन्टेक 

िागत 

(िाखमा) 

प्रसारर् 

िाइन 

िागत 

(िाखमा) 

आर. लभ. 

रटिागत 

(िाखमा) 

लवतरर् 

िाइन 

िागत 

(िाखमा) 

धारा 

िागत 

(िाखमा) 

अन्य 

खर्चािागत 

(िाखमा) 

जम्मा खर्चा 

(िाखमा) 

५ B हस्याङ्खानेपानी 

पररयोजना 

ि्सीबोट ७९ ३९५ १.६५ ६.६ ३.३ ९.९ ९.९ १.६५ ३३ 

लसङ्गिा 

खानेपानी 

पररयोजना 

लसङ्गिा १४१ ७०५ ३.२ १२.७ ६.३५ १९.०५ १९.०५ ३.२ ६३.५ 

कुनलजरा 

खानेपानी 

पररयोजना 

यमगाउँ ४४ २२० ०.९५ ३.८ १.९ ५.७ ५.७ ०.९५ १९ 

पुङ्सावाि र 

लर्चिढुङ्गा खोिा 

खानेपानी 

पररयोजना 

यमगाउँ १२ ६० ०.३ ०.९ ०.४५ १.३५ १.३५ ०.३ ४.५ 

६ B कादरुी-

१खानेपानी 

पररयोजना 

काशीगाउँ ७० ३५० १.८ ६.३ ३.१५ ९.४५ ९.४५ १.८ ३१.५ 

गोरेटोको 

छमखगा 

खानेपानी 

पररयोजना 

छमखगा 

 

५० २५० १.२ ४.५ २.२५ ६.७५ ६.७५ १.२ २२.५ 

कादरुी-

२खानेपानी 

पररयोजना 

यासाा १०७ ५३५ २.३५ ९.४ ४.७ १४.१ १४.१ २.३५ ४७ 
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वडा 

न ं

जोलखमका तहहरु पनुःस्थापनाका 

पररयोजनाका 

सूलर्च 

गाउँ घरधरुी 

सखं्या 

िाभालन्वत 

जनसखं्या 

इन्टेक 

िागत 

(िाखमा) 

प्रसारर् 

िाइन 

िागत 

(िाखमा) 

आर. लभ. 

रटिागत 

(िाखमा) 

लवतरर् 

िाइन 

िागत 

(िाखमा) 

धारा 

िागत 

(िाखमा) 

अन्य 

खर्चािागत 

(िाखमा) 

जम्मा खर्चा 

(िाखमा) 

७ B हुिखोिा-२ 

खानेपानी 

पररयोजना 

पोउटु २१ १०५ ०.४ १.६ ०.८ २.४ २.४ ०.४ ८ 

सन्र्चेत खानेपानी 

पररयोजना 

पान्राि १६ ८० ०.३ १.२ ०.६ १.८ १.८ ०.३ ६ 

  जम्मा    ३२.५ १३० ६५ १९५ १९५ ३२.५ 

 

६५० 

*A-न्युन जोलखम, 

 B- मदयम जोलखम,  

C- उच्चजोलखम 
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अनसुलूर्च ७: पररयोजनाका लवस्तृत लववरर् 

 

लर्चत्र नं ७: ािानर्चेट  प्रस्तालवत पररयोजना 
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लर्चत्र नं ८: लब.क. बस्ती प्रस्तालवत पररयोजना 
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लर्चत्र नं ९: डोङ्गाि प्रस्तालवत पररयोजना 
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लर्चत्र नं १०: कालशगाँउ  प्रस्तालवत पररयोजना 
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लर्चत्र नं ११: केराबारी  प्रस्तालवत पररयोजना 
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