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एस.डी.ज़ी. भन्द्नािे संयिु राष्ट्र संघकन “लदगन लवकास िाय सन ्२०१६-२०३०” िाइ सषझन ु

पदाछ | 

एस.डी.पी. भन्द्नािे नेपाि सरकार, खानेपानी मन्द्त्राियकन “नेपाि खानेपानी, सरसँाआ तथा 
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हाि नेपािमा खानेपानी अयनजना संचािन ब्यबनथापनकन भलूमका गद ैअएका 

नेपाि खानेपानी संनथान, खानेपानी ईपभनिा सलमलत, लनलज ईद्यनग, खानेपानी नव-

सेवा गने ससाना ईपभनिा समहू वा पररवार, अलद समते खानेपानी सेवा प्रदायक 

ऄन्द्तगात पदाछन |  

खानेपानी सेवानतर  भन्द्नािे खानेपानी अयनजनाहरुिे ईपभनिा घरपररवारहरुिाइ ईपिब्ध गराएकन 

खानेपानीकन चार तहकन सेवानतरहरु ईच्च सेवानतर, मध्यम सेवानतर, अधारभतू 

सेवानतर र लनषन सेवानतर िाइ बझु्न ुपदाछ | खानेपानी सेवानतर लनधाारणका सचूकहरु 

पररमाण, गणुनतर, पहुच र लवश्वसनीयताकन अधारमा खानेपानीकन समग्र सेवानतर 

लनधाारण हुन्द्छ | यी चार वटै सवेा सचूकहरुकन समग्र सेवानतरिाइ नै खानेपानी सेवानतर 

भन्द्ने बझु्न ुपदाछ | ऄथाात ्खानेपानी सेवानतर भन्द्नािे यस खानेपानी रणनीलतमा 

पररभालषत गरे ऄनसुारकन ईपभनिा घरधरुीिे खानेपानी धारा वा ट्यबुविेबाट 

ईपिब्ध गरेकन समग्र खानेपानी सेवानतर भन्द्ने बझु्न ुपदाछ | 

गालवस  भन्द्नािे सालबक गाईँ लवकास सलमलतिाइ सषझन ुपदाछ | 
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1 पररच्छेद १: खानपेानी रणनीलतकन पररचय  

1.1 पररचय  

संयिु राष्ट्र संघकन लदगन लवकास िाय सन ्२०१६-२०३० )छनटकरीमा "एस.डी.जी."( िे सन ्२०३० )ऄथाात् 

लव.सं. २०८७( सषममा सबैकन लनलषत सरुलक्षत र लकँायती वा बेहनना सलकने खानेपानीकन सवाव्यापी र समानता 

मिूक पहुचँ हालसि गने िाय लिएकन छ )िाय: ६.१( । यसकन अधारमा नेपाि सरकार रालष्ट्रय यनजना 

अयनगिे नेपाि: लदगन लवकास िायहरू- वतामान ऄवनथा र भावी मागा लचत्र लव. सं. २०७४-२०८७ )छनटकरीमा 

" नेपाि रनडषयाप"( तयार गरेकन छ | जस ऄनसुार लनषन पररणात्मक िायहरु लिएकन छ | 

 

एस.डी.जी. र नेपाि रनड़षयापिे लिएकन िाय परुा गनाकन िालग नेपाि सरकार खानेपानी मन्द्त्राियिे नेपाि 

खानेपानी, सरसँाआ तथा नवच्छता के्षत्र लवकास यनजना लव. सं. २०७४-२०८७ )छनटकरीमा "एस.डी.पी."( तयार 

गरेकन छ | जसिे खानेपानी अयनजनाका सेवानतर तथा सूचकहरु बलगाकरण गरर खानेपानी सेवानतरकन ऄवनथा 

लवशे्लषण गना तथा िाय हालसि गनाकन िालग थप नपनट मागा लनदशेन गरेकन छ )पररच्छेद १.५( | 

नथानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ मा गाईँपालिकािे नथानीय नतरकन लबकासकन िालग अफ्नन ऄलधकार क्षेत्र 

लभत्रका लबषयमा अवलधक, ऄल्पकािीन, मध्यकािीन, र लदघाकालिन क्षेत्रगत रणनीलतक यनजना तजुामा गरर 

िाग ुगने व्यवनथा गरेकन छ | यस ऐनिे गाईँपालिकािाइ खानेपानीकन ब्यबनथापन तथा लनयमन गने लनदेशन गरे 

ऄनसुार यन खानेपानी रणनीलत तयार गररएकन छ |  यस खानपेानी रणलनती तयार गदाा लदगन लवकास िाय,  नेपाि 

रनडषयाप, र एस.डी.पी. िाइ मखु्य रुपमा अधार बनाआएकन छ | 

लव.सं. २०७८ मा यस गाईँपालिकाका सषपणूा ट्यबुविेकन ६% नमनुा सभके्षण साथै खानेपानी गणुनतर पररक्षण 

गरर गाईँपालिकाकन हािकन खानेपानी सेवानतर ऄवनथाकन मापन तथा लवशे्लषण गरर यन रणनीलत तयार गररएकन 

छ |  साथै यन रणनीलत चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन पाश्वालचत्र २०७५, बालषाक नीलत तथा कायािम, वालषाक बजटे 

लबलनयनजन, गाईँपालिकाका ऐन, लनयमाविी तथा कायालवलधहरुमा अधाररत छ | यन रणनीलत तजुामा गदाा 

सहभालगता मिुक यनजना तजुामा प्रलिया बमनलजम गाईँ सभा तथा काया पालिकाका पदालधकारी, कायााियका 

कमाचारी, खानेपानी सेवा प्रदायकहरुकन प्रलतलनलध, लबद्याियका प्रलतलनलध, नवान्य संनथाका प्रलतलनलध, दलित 

पररणात्मक िायहरू र सचूकहरू  सन ्२०३०  

१ सरुलक्षत खानेपानी प्रयनग गने जनसँख्या प्रलतशत ९०  

२ पाआपबाट लवतरण गररएकन पानीमा पहुचँ भएका पररवार प्रलतशत  ९०  

३ अधारभतू खानेपानी सेवामा पहुचँ  पररवार प्रलतशत  ९९  

४ घरपररवारिे प्रयनग गने खानेपानीमा इ-कनिाआ जनलखमनतर )प्रलत १०० लमलि लिटर 

नयाषपि पानीमा १ सीएँयु वा बढी भएकन( पररवार प्रलतशत  

१  

५ धाराकन पानीमा इ-कनिाआ जनलखमनतर )प्रलत १०० लमलि लिटर नयाषपि पानीमा १  

सीएँय ुवा बढी भएकन( पररवार प्रलतशत 

१  
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संनथाका प्रलतलनलध, ऄपांगता भएकाहरुकन संनथाका प्रलतलनलध तथा ऄन्द्य सरनकारवािा लनकायहरुकन 

सहभालगतामा तयार भएकन हन |  

सन ्२०३० )लव.सं. २०८७( सषमकन चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन खानेपानीकन लदगन लवकास िाय लनधाारण गना तथा 

परुा गनाकन िालग यन रणनीलत तयार गरेकन हन | यस रणलनतीिे चन्द्रनगर गाईँपालिका लभत्रका घर पररवार, 

लवद्यािय र नवान्य संनथाहरु, मलहिा, परुुष, यौलनक ऄल्पसंख्यक, ऄपांगता भएका व्यलि, दलित, जनजाती, 

ऄल्पसंख्यक तथा लपछलडएका घर पररवारहरु सबैिाइ खानेपानीकन ईच्च नतरकन सेवामा पहुच सन ्२०३० सषम 

सलुनलनचत गरेकन छ | यस रणनीलत कायाान्द्वयन गनाका िालग रणनीलतक कायायनजना तथा वालषाक प्राथलमकता 

मापदण्ड ऄनसुार खानेपानी अयनजनाहरुकन छनौट तथा प्रालबलधक सभके्षण गरर वालषाक लबनततृ खानेपानी यनजना 

तयार गररनेछ | साथै गाईँपालिकाकन खानेपानी लवकास त ाँ कन बालषाक नीलत तथा कायािम र बजटे लबलनयनजन 

गनामा यस रणनीलतिाइ अधार बनाआन ेछ | यस रणनीलत कायाान्द्वयनकन बालषाक मलु्यांकन तथा प्रगलत सलमक्षा गरर 

खानेपानी रणनीलतकन कायायनजना ऄनसुार प्रत्येक बषाकन खानेपानी लवकास यनजना तयार गररनेछ | 

1.2 पररकल्पना  

नेपािकन संलबधान, एस.डी.जी., नेपाि रनडषयाप,  एस.डी.पी., नथानीय सरकार संचािन ऐन तथा ऄन्द्य नेपाि 

सरकारका नीलत लनदलेशकाहरुकन अधारमा यस चन्द्रनगर गाईँ पालिकािे मलहिा, परुुष, यौलनक ऄल्पसंख्यक, 

वाि वालिका, यवुा, जषे्ठ नागररक, ऄपांगता भएका व्यलि, दलित, जनजाती, ऄल्पसंख्यक तथा लपछलडएका घर 

पररवारहरु सबैिाइ सन ्२०३० सषममा लनलज धारा, चौलबसै घण्टा ईपिब्ध, सरुलक्षत ्तथा पयााप्त पानी सलहतकन 

ईच्च नतरकन खानेपानीकन सेवामा पहुच परुाईन ेपररकल्पना गरेकन छ | साथ ैसबै घरपररवार, लवद्यािय, नवान्य 

संनथा, साबाजलनक नथिहरुमा सबै समयमा ईच्च नतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध गराईने पररकल्पना गरेकन छ | 

ईच्च नतरकन खानेपानी सेवाबाट गाईँपालिका क्षेत्रका कनलह पलन नछुट्ने यस रणनीलतिे पररकल्पना गरेकन छ | 

1.3 ईदशे्य  

यस रणनीलतका पररकल्पनाहरु हालसि गनाका िालग दहेाय ऄनसुारका खानेपानी सेवा लवनतारका ईदशे्यहरु यस 

रणनीलतमा मखु्य रुपमा समाबेश गररएकन छ | 

 हाि अधारभतू खानेपानी सेवा नपगुकेा घरपररवारहरुिाइ कलषतमा अधारभतू नतरकन खानेपानी सेवा 

परुाईने: हाि खानेपानी सेवा नतर अधारभतू भन्द्दा ति रहकेा  घरपररवार, नवान्य संनथा र 

लबद्याियहरुिाइ पलहिन प्राथलमकताका साथ अधारभतू वा मालथल्िन नतरकन खानेपानी सेवा परुाईने | 

o हाि अधारभतु भन्द्दा ति रहकेा ट्यबुविेहरुकन सेवानतर ईन्द्नलत गरर अधारभतू वा मालथल्िन 

नतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध गराईने | यसकन िालग खानेपानी पररक्षण र खानेपानी सरुक्षा 

यनजना लबशेष प्राथलमकताका साथ कायान्द्वयन गने | 

 मध्यम र ईच्च नतरकन खानेपानी सेवाकन िालग ओभरहडे टंकी पाआपिाआन खानेपानी अयनजनाहरु 

लनमााण गने | यनता पाआपिाआन अयनजनाहरु लनमााण गदाा ट्यबुविेहरुकन पानी समते सरसँाइ प्रयनजनमा 

गणना गने जसिे गदाा पाआपिाइन अयनजनाहरुकन प्रलत व्यलि प्रलत लदन पानी ईपिब्ध गराईन ुपने क्षमता 
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कम हुन गइ अयनजना लनमााण खचा कम हुनेछ | साथै ट्यबुविेहरुमा गरेकन िगानीकन समेत ऄलधकतम 

प्रयनग हुनेछ |  

 खानेपानी सेवानतर वलृद्ध गरर सबैिाइ ईच्च नतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध गराईने | यसकन िालग 

ओभरहडे टंकी पाआपिाआन खानेपानी अयनजनाहरुमा प्रशनधन प्रणािी जडान गने | 

 खानेपानी प्रणािीमा पानी सरुक्षा यनजनाका साथै खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन कायान्द्वयन गरर 

सबैिाइ ऄटुट ईच्च नतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध गराईने | 

 सरुलक्षत ्खानेपानीकन िालग एक घर एक पाआपिाआन धारा: सबै घरपररवारहरुिाइ सरुलक्षत् खानेपानीकन 

िालग पाआपिाआनकन लनलज धारा ईपिब्ध गराईने | 

 नवान्य संनथा, लबद्यािय र साबाजलनक नथिहरुमा ईच्चनतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध गराईने | 

 कनलह पलन छुट्ने छैन: खानेपानीकन सेवानतर ईन्द्नलत गदाा मलहिा, परुुष, यौलनक ऄल्पसंख्यक, यवुा, जषे्ठ 

नागररक, ऄपांगता भएका व्यलि, दलित, जनजलत, ऄल्पसंख्यक, लपछलडएका वगा तथा व्यलि कनलह पलन 

छुट्ने छैन | 

 खलण्डकृत त्याङ्क व्यवनथापनः सबैका िालग पानीकन ईपिब्धताकन िालग यनजना लनमााण, 

कायाान्द्वयन र ऄनगुमन मलु्यांकनकन िालग पालिकािे लिङ्ग, ईमरे, ऄपांगता, जातजातीिाइ अधार 

मानेर खलण्डकृत त्यांक संकिन व्यवनथापन गनेछ । 

 
 

1.4 लसद्धान्द्त  

चन्द्रनगर गाईँपालिकाका सबैिाइ ईच्च नतरकन खानेपानी सेवा परुाईने िक्ष हालसि गनाका िालग यस रणनीलत 

कायाान्द्वयन गदाा लनषन लसद्धान्द्तहरु ऄबिषबन गररने छन ्| 

१. समावशेी सहभालगता र खानपेानीमा पहुचँ: खानेपानीकन सेवानतर वलृद्ध गने काया गदाा समावेशी लनणाय प्रलिया 

ऄबिषबन गरर कनलह पलन ब्यलि वा वगा नछुट्ने गरर सबैिाइ खानेपानीकन पहुच हुने गरर कायािम 

कायाान्द्वयन गररनेछ | दहेाय ऄनसुारका व्यलि वा वगाहरु नछुट्ने गरर कायािमहरु कायाान्द्वयन गररनेछ | 

 मलहिा, परुुष, यौलनक ऄल्पसंख्यक, बािबालिका, यवुा, जेष्ठ नागररक, खानेपानी सेवाबाट बलन्द्चतमा 

परेका घरपररवारहरु  

 सबै जातीय र सबै धालमाक समदुायहरु   

 ऄपाङ्गता भएका व्यलिहरु   

 एकि मलहिा  

 लबपन्द्न अलथाक नतरका घरपररवारहरु जन खानेपानी अयनजनाकन सेवानतर ईन्द्नलत कायािममा 

अबनयक औषत अलथाक यनगदान गना ऄसक्षम ्छन ् 

 दलित, जनजाती, ऄल्पसंख्यक समदुाय, जनलखममा रहकेा घरपररवारहरु  
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२. “कुन ैननक्सान नगर” भन्द्ने लसद्धान्द्तिाइ पािना गररने छ | 

३. पारदशी र सशुासन: यस रणनीलत कायाान्द्वयन गदाा पारदलशाता र सशुासनिाइ ऄबिषबन गररनेछ | 

४. लदगनपना र जिवाय ुईत्थानलशिता: यस रणनीलत कायाान्द्वयन गदाा खानेपानी सेवा प्रणािीकन वातावरणीय, 

सामालजक, प्रालबलधक, अलथाक, संनथागत लदगनपना, जिवाय ु पररवतान ऄनकुुिन िचकता तथा जिवाय ु

ईत्थानशीितािाइ लवशषे ध्यान लदआने छ | 

 

1.5 पररभाषा: खानेपानी सवेा नतर 

नेपाि सरकार खानेपानी मन्द्त्राियिे तयार गरेकन नेपाि खानेपानी, सरसँाआ तथा नवच्छता क्षेत्र लवकास यनजना 

लव. सं. २०७४-२०८७ )एस.डी.पी.( िे खानेपानीकन पररमाण, गणुनतर, पहुचँ, र लवश्वसनीयताकन अधारमा 

खानेपानी अयनजनाकन सेवानतर बलगाकरण गरेकन छ | यसरर खानेपानी अयनजनािे ईपिब्ध गराएकन 

सेवानतरिाइ लनषन सेवानतर, अधारभतू सेवानतर, मध्यम सेवानतर र ईच्च सेवानतरमा लबभाजन गररएकन छ | 

एस.डी.पी. कन मापदण्ड ऄनसुार खानेपानी अयनजनाकन सेवानतर सचूकहरुिाइ लनषन ऄनसुार लनधाारण गररएकन 

छ | 

गणुनतरकन अधारमा खानपेानी सेवानतर बलगाकरण  

सचूक खानपेानी गणुनतर सवेानतर 

लनषन  अधारभतू मध्यम ईच्च 

गणुनतर पररक्षण  

 

रालिय खानेपानी 

गणुनतर मानक  

)ग्रामीण मापदण्ड( 

परुा गदनै वा पररक्षण 

गरेकन छैन    

रालिय खानेपानी 

गणुनतर मानक  

)ग्रामीण मापदण्ड( 

परुा गछा  

रालिय खानेपानी 

गणुनतर मानक  

परुा गछा  

रालिय खानेपानी 

गणुनतर मानक  

परुा गछा  

  

 

पररमाणकन अधारमा खानपेानी सवेानतर बलगाकरण  

 सचूक  
खानपेानी पररमाण सेवानतर 

लनषन अधारभतू मध्यम ईच्च 

पररमाण  

  

 

लि. प्र. व्य. 

प्र. लद. 

२५-४५ ४५-६५ ६५-१०० १००-१५० 

वा 



10 

नवच्छता 

 

अधारभतु व्यलिगत र  

खाद्य  नवच्छता सषभव 

नभएकन  

)जब सषम महुानम ै

ऄभ्यास गररँदनै(  

सबै अधारभतू 

व्यलिगत र खाद्य 

नवच्छता सषभव हुने  

कपडा धनु र नहुाईन 

ऄपगु 

सबै अधारभतू व्यलिगत 

र खाद्य नवच्छता  

सलुनलित भएकन; कपडा 

धनु र नहुाईन पलन 

सलुनलित हुने  

सबै 

नवच्छताका 

अवश्यकता

हरू परुा हुने  

    

पहुचँकन अधारमा खानपेानी सेवानतर बलगाकरण  

सचूक  खानपेानी पहुचँ सवेानतर 

लनषन  अधारभतू मध्यम ईच्च 

पहुचँ  

(Accessibility)  

  

२५% भन्द्दा कम 

ईपभनिािे लनजी धारा 

जडान गरेकन    

२५% भन्द्दा बढी  

ईपभनिािे लनजी धारा 

जडान गरेकन    

१००% ईपभनिािे 

लनजी धारा जडान 

गरेकन  

१००% ईपभनिािे 

लनजी धारा जडान 

गरेकन  

 

लवश्वसनीयताकन अधारमा खानपेानी  सवेानतर वगीकरण  

सचूक  खानपेानी लवश्वसनीयता सवेानतर 

लनषन अधारभतू मध्यम ईच्च 

लवश्वसनीयता   

(Reliability)  

)सबै ईपसचुकहरु 

परुा हुन ुपन(े  

लवतरण ऄवलध  

)घण्टा प्रलत  

लदन) 

 ८ घण्टा भन्द्दा कम  ८ घण्टा )ऄलधक 

माग समयमा(  

  

१२ घण्टा 

)लदनकन 

समयमा(  

२४ घण्टा  

)चौबीसै 

घण्टा(   

लनरन्द्तरता  

  

  

 एक मलहनामा एक 

पटक भन्द्दा बढी 

रुकावट हुने  

एक मलहनामा एक 

पटक सषम रनकावट 

हुने  

तीन मलहनामा 

एक पटक सषम 

रनकावट हुने  

१२ मलहनामा 

एक पटक सषम 

रनकावट हुने  

 िचकता  ऄवरुद्ध सेवा २ 

लदनमा सचुारु नहुने   

ऄवरुद्ध सेवा २ 

लदनमा सचुारु हुने   

ऄवरुद्ध सेवा 

१ लदनमा  

सचुारु हुने   

 ऄवरुद्ध सेवा 

१ लदनमा  

सचुारु हुने 

1.6 खानेपानी सवेानतर सभके्षण  

एस.एन.भी. नेपािकन सहयनगमा चन्द्रनगर गाईँपालिकामा खानेपानीकन सेवानतर सभेक्षण भएकन हन | यस 

सभके्षणमा “एक्वनफ्िन मनबाआि याप” कन प्रयनग गरर गाईँपालिकाका लवद्यमान ट्यबुविेहरुकन ँेहररनत तयार गरर 

जषमा ट्यबुविे संख्याकन ६% नमनुा छनौट गरर खानेपानीकन सेवानतर त्यांक संकिन गररएकन छ |  यन सभके्षण 

श्रावण २०७८ दलेख भर २०७८ सषम गररएकन लथयन | यस सबेक्षणमा सभकेन िालग छनौट भएका सामदुालयक र  
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लनलज ट्यबुविेहरु र सबै सरकारी लवद्यािय र सरकारी  नवान्य संनथाका ट्यबुविेहरुकन सेवा नतरका सचूक तथा 

ईप सचूकहरुकन त्यांक संकिन भएकन छ | साथै सभ ेभएका सबै ट्यबुविे हरुकन जी.पी.एस. ऄवलनथलत र ँनटन 

रेकडा भएकन छ | यस सबेक्षणमा सभ े भएका सबै ट्यबुवेिहरुकन पानीमा आकनिाइ र असेलनक पारालमलतकन 

गणुनतर पररक्षणकन गररएकन छ | गणुनतर पररक्षणकन िालग नलजककन लनयलमत लवद्यतु पावर ईपिब्ध हुने नथानमा 

खानपेानी गणुनतर पररक्षण प्रयनगशािा नथापना गरर “हाआलजयना खानपेानी गणुनतर पररक्षण लकट” कन प्रयनग गरर 

ईि पारालमलतहरु पररक्षण गररएकन छ | यसरर “हाआलजयना पनटेबि लकट” कन प्रयनगबाट ट्यबुविेकन पानीकन 

गणुनतर पररक्षण गरर प्रलत १०० लम.लि. सेषपि पानीमा आ-कनिाइ सी.एँ.य.ु कन संख्या गणना गररएकन छ | त्यसै 

गरर ररएजने्द्ट प्रयनग गरर रंग लमिन लबलधबाट असेलनककन सघनता लमलिग्राम प्रलत लिटर इकाइमा मापन गररएकन 

छ | साथै यस सभमेा ट्यबुविेकन वररपरी प्रदषुण हुने सषभावना र सामालजक त्यांकहरु संकिन गररएकन छ | 

यस रणनीलत तजुामा गदाा प्रयनग भएका खानपेानी सेवानतरका सचूक तथा ईपसचूकहरु  

यस खानेपानी रणनीलत तजुामा गदाा खानेपानी सेवानतर सचूक र ईपसचुकहरुकन लनधाारण तथा लवशे्लषण लनषन 

तालिकामा ईल्िेख भए ऄनसुार गररएकन छ जनु मखु्य रुपमा एस.डी.पी िे पररभालषत गरेकन खानेपानी सेवानतर 

सचूक तथा ईपसचुकमा अधाररत छ |   

तालिका नं. 1: खानेपानी सेवानतर लवशे्लषणमा प्रयनग भएका खानपेानी सेवानतर सचूक तथा ईपसचूकहरु  

ईपभनिािे खानेपानी संकिन गने 

हने्द्डपषपमा ईपिब्ध खानेपानी सेवा 

नतर लनषन सेवानतर  
अधारभतू 

सेवानतर  
मध्यम सेवानतर  ईच्च सेवानतर  

सेवा नतर 

सचूक  
ईप सचूक  

गणुनतर  

 

 

 

 

 

पानी संकिन गने 

हने्द्डपषपकन पानीकन 

गणुनतर )पररक्षण 

गने( 

आ-कनिाइ >0 

लसएँय/ु १०० 

लम.लि.,  वा 

असेलनक>०.०५ 

लम.ग्रा./लिटर 

आ-कनिाइ ≤0 लसएँय/ु१०० लमलिलिटर  

र  

असेलनक ≤०.०५ लम.ग्रा. /लिटर )भलूमगत खानेपानीकन 

श्रनतकन िालग मात्र( 

ट्यबुविे श्रनतमा 

प्रदषुण हुने 

सषभावना )मापदण्ड 

ऄनसुार ऄबिनकन, 

ऄध्ययन र  

लवशे्लषणबाट( 

वषाभररकन 

समयमा हने्द्डपषप 

र प्िेटँमाकन 

ऄवनथा र 

हने्द्डपषप 

वररपररकन 

सरसँाइ 

ऄवनथािाइ 

मापदण्ड ऄनसुार 

लवशे्लषण गदाा 

वषाभररकन समयमा हने्द्डपषप र प्िेटँमाकन ऄवनथा र हने्द्डपषप 

वररपररकन सरसँाइ ऄवनथािाइ मापदण्ड ऄनसुार लवशे्लषण 

गदाा ट्यबुविेमा प्रदषुण हुने सषभावना नभएकन 
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ईपभनिािे खानेपानी संकिन गने 

हने्द्डपषपमा ईपिब्ध खानेपानी सेवा 

नतर लनषन सेवानतर  
अधारभतू 

सेवानतर  
मध्यम सेवानतर  ईच्च सेवानतर  

सेवा नतर 

सचूक  
ईप सचूक  

ट्यबुविेमा 

प्रदषुण हुने 

सषभावना भएकन 

पररमाण 

पररवारकन िालग 

अबश्यक दलैनक 

पानीकन पररमाणकन 

पयााप्तता  मापन   

)लिटर प्रलत लदन प्रलत 

व्यलि पररमाणकन 

प्रलतलनलधत्व गने 

सचूक(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

लनषन लिलखत 

सबै कामकन 

िालग खानेपानी 

पयााप्त भएकन 

घरपररवारकन 

भनाआ:  

   लपईने र खान 

पकाईन े

  

  

  

  

  

  

  
 

)२५-४४ 

लि./व्य./लद.( 

  

लनषन लिलखत सबै 

कामकन िालग 

खानेपानी पयााप्त 

भएकन 

घरपररवारकन 

भनाआ:  

   लपईने र खाना 

पकाईन े 

   सरसँाइ )घर 

तथा शौचािय( + 

अधारभतू 

नवच्छता 

)शौचािय प्रयनग, 

हात धनुे(

  

 

[४५-६५ 

लि./व्य./लद.] 

लनषन लिलखत सबै 

कामकन िालग 

खानेपानी पयााप्त 

भएकन 

घरपररवारकन 

भनाआ:  

   लपईने र खाना 

पकाईने 

   सरसँाइ )घर 

तथा शौचािय( + 

अधारभतू 

नवच्छता 

)शौचािय प्रयनग, 

हात धनुे(

   नहुाईने

   िगुा धनुे 

 [६५–१०० 

लि./व्य./लद.] 

लनषन लिलखत सबै 

कामकन िालग 

खानेपानी पयााप्त 

भएकन घरपररवारकन 

भनाआ:  

   लपईने र खाना 

पकाईन े

   सरसँाइ )घर 

तथा शौचािय( + 

अधारभतू नवच्छता 

)शौचािय प्रयनग, 

हात धनुे(

   नहुाईने

   िगुा धनु े

   करेसाबारी/बगचैा 

र वनत ुपािन  

  

[>१०० 

लि./व्य./लद.] 

 

पहुचँ  

घर दलेख पानी 

संकिन गने हने्द्डपषप 

सषमकन दरुी )नाप 

लिने( 

घर दलेख 

सामदुालयक 

हने्द्डपषपकन दरुी 

> १५० लमटर वा 

लछमकेीकन 

हने्द्डपषपबाट 

खानेपानी 

संकिन गने 

घर दलेख 

सामदुालयक 

हने्द्डपषपकन दरुी ≤  

१५० लमटर 

घरपररसरमा 

हने्द्डपषप भएकन  

घरपररसरमा 

हने्द्डपषप भएकन  
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ईपभनिािे खानेपानी संकिन गने 

हने्द्डपषपमा ईपिब्ध खानेपानी सेवा 

नतर लनषन सेवानतर  
अधारभतू 

सेवानतर  
मध्यम सेवानतर  ईच्च सेवानतर  

सेवा नतर 

सचूक  
ईप सचूक  

गरेकन  

लवश्वसनीयता  

हने्द्डपषपमा दलैनक 

पानी ईपिब्ध हुने 

समय )घण्टा प्रलत 

लदन(  

< ८ घण्टा प्रलत 

लदन 

८ – ११ घण्टा 

प्रलत लदन 

१२  – २३ घण्टा 

प्रलत लदन 
२४ घण्टा प्रलत लदन 

हने्द्डपषपमा पानी 

सेवा रुकावट हुने 

अवलृि )गत १२ 

मलहनामा( 

> १ रुकावट प्रलत 

मलहना 

≤ १ रुकावट प्रलत 

मलहना 
≤ १ रुकावट प्रलत 

३ मलहना 
≤ १ रुकावट प्रलत 

वषा 

रुकावट भएकन पानी 

सेवा ँेरी सचुारु हुन 

िागकेन सबै भन्द्दा 

बढी समय )गत १२ 

मलहनामा( 

एक पटक पानी 

सेवा रुकावट हुदँा 

बढीमा पानी सेवा 

रुकावट भएकन > 

२ लदन   

एक पटक पानी 

सेवा रुकावट हुदँा 

बढीमा पानी सेवा 

रुकावट भएकन ≤ 

२ लदन   

एक पटक पानी सेवा रुकावट हुदँा बढीमा 

पानी सेवा रुकावट भएकन ≤  १ लदन   

 

मालथका सचूक तथा ईपसचूकहरु प्रयनग गरर प्रत्येक हने्द्डपषप वा ट्यबुविे श्रनतबाट त्यस घरपररवारकन िालग 

ईपिब्ध भएकन खानेपानी सेवानतरकन अधारमा त्यस श्रनतकन सचूक ऄनसुारकन खानेपानी सेवानतर लनधाारण 

गररएकन छ | मालथकन तालिकामा वणान गररएका चार वटा मखु्य सेवा सचूक ऄनुसारका खानेपानी सेवानतरहरु: 

पररमाण सेवानतर, गणुनतर सेवानतर, पहुच सेवानतर र लवश्वसनीयता सेवानतरहरु मध्ये सबैभन्द्दा लनषन रहकेन 

सेवानतर ऄवनथािाइ नै त्यस हने्द्डपषप वा ट्यबुविेकन समग्र खानेपानी सेवानतर ऄवनथा लनधाारण गररएकन छ |  

 

यस रणनीलत कायाान्द्वयन गदाा प्रयनग हनुे खानपेानी सवेानतरका समाबशेी सचूकहरु   

लनषन ऄनसुारका खानेपानी समाबेशी सेवानतर सचूकहरु  खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयन गरर सेवानतर ईन्द्नलत गदाा 

प्रयनग गररनेछ | खानेपानीकन समग्र सेवानतर वलृद्ध गरर अयनजनाकन खानेपानी सेवानतर अधारभतू, मध्यम र 

ईच्चमा परुाईनकन िालग तिकन तालिकामा प्रनततु गररएकन ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन िालग सेवानतर र 

ऄल्पसंख्यक र बलन्द्चतमा परेकाहरुकन सेवानतर समते वलृद्ध गनुा पनेछ | यसरर यी दइु वटा समाबेशी सचूकहरु 

समतेकन सेवानतरिे अयनजनाकन खानेपानी समग्र सेवा नतर लनधाारण हुनेछ | 

तालिका नं. 2: खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयन गदाा प्रयनग हुने समावशेी खानेपानी सेवानतर सूचकहरु  
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समाबेशी खानेपानी 

सेवा नतर सचूक  

लनषन सेवा नतर  अधारभतू सेवा नतर  मध्यम सेवा नतर  ईच्च सेवा नतर  

ऄपांगता भएका 

व्यलिहरुकन 

खानेपानीमा पहुचँ  

ऄपांगता भएकन व्यलिकन 

िालग ईपयिु बाटन समते 

नभएकन  

ऄपांगता भएकन 

व्यलिकन िालग ईपयिु 

बाटन भएकन तर रयाषप 

नभएकन  

ऄपांगता भएकन 

व्यलिकन िालग बाटन, 

रयाषप र नपशा टायि  

भएकन तर समाईने 

ह्यान्द्ड रेलिंग नभएकन 

ऄपांगता भएकन 

व्यलिकन िालग बाटन, 

रयाषप, नपशा टायि र  

समाईने ह्यान्द्ड रेलिंग 

भएकन 

ऄल्पसंख्यक र 

बलन्द्चतमा परेका 

घरपररवारका िालग 

खानेपानीकन पहुचँ  

खानेपानी संकिन गने 

सामदुालयक हने्द्डपषप  

सामदुालयक हने्द्डपषप 

दलित वा ऄल्पसंख्यककन 

घरबाट >१५० लमटर टाढा 

वा लछमकेीकन हने्द्ड 

पषपबाट संकिन गने 

गरेकन   

खानेपानी संकिन गने 

सामदुालयक हने्द्डपषप  

सामदुालयक हने्द्डपषप 

दलित वा 

ऄल्पसंख्यककन घरबाट 

≤१५० लमटर टाढा 

दलित वा 

ऄल्पसंख्यककन 

घरपररसरमा हने्द्डपषप  

रहकेन  

दलित वा 

ऄल्पसंख्यककन 

घरपररसरमा हने्द्डपषप 

रहकेन 

2 पररच्छेद २: गाईँपालिकाकन प्रनँाआि   

2.1 गाईँपालिकाकन सलषक्षप्त पररचय  

प्रदशे नं. २ कन सिााही लजल्िा लनथत चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन पवूामा ब्रहमपरुी गाईँपालिका र इश्वरपरु 

नगरपालिका, दलक्षणमा ब्रहमपुरी गाईँपालिका, पलिममा कलबिाशी नगरपालिका र ईिरमा आश्वरपरु र हररपरु 

नगरपालिका रहकेा छन ् | यस गाईँपालिकाकन क्षेत्रँि ४७.५१ वगा लकिनलमटर रहकेन छ | यस 

गाईँपालिकाकन कायाािय  ५२ लबगाहाबाट पररलचत सनु्द्दर र मननरम नाढ़ीतािकन छेईमा रहकेन छ |  

यस गाईँपालिकाकन जषमा घरधरुी संख्या ५८५० र जषमा जनसंख्या ३६०३१ रहकेन छ जस मध्ये १७२०६ 

मलहिा र १८८२५ परुुष जनसंख्या रहकेन छ | यस गाईँपालिकाका ५३.२% जनसंख्या साक्षर छन ् |  

यहाँ समति तथा ईबार जलमन भए पलन कृषकहरुिाइ अधलुनक खलेत त ाँ  अकलषात गराईन नसक्दा 

६०%जनता गररबीकन रेखामनुी रहन बाध्य रहकेन छन ् | यस गाईँपालिकाका धेरैजसन सडकहरु ग्राविे र 

कच्ची ऄवनथाका रहकेािे यातायात सेवा पबुाधार सधुार त ाँ  लवशषे जनड लदनपुने जरुरर दलेखएकन छ | 

यहाँकन कृषकहरुिे माछा पािनमा लवशेष जनड लदएका छन ्र प्रायजसन कृषकहरु माछा पाल्ने पेशा गरेका 

छन ्| नेपािका ठुिा तािहरु मध्य े५२ लबघाहाकन नाढ़ीताि यस ैगाईँपालिकामा रहकेनिे यन गाईँपालिका 

पयाटकीय ईद्यनग लवकासकन समते प्रबि सषभावना बनकेकन ठाईँ पलन हन | यन ठाईँमा चन्द्रसमशरेकन लबताा 

जलमन भएकनि ेयस ठाईंिाइ चन्द्रनगर भलनएकन हन र हाि चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन नामबाट पररलचत छ | 

यस गाईँ पालिकामा लतन वटा माध्यलमक लबद्यािय, लतन वटा लनषन माध्यलमक लबद्यािय र १७  वटा 
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प्राथलमक लवद्यािय लबद्याियहरु रहकेा छन ् भने ७ वटा नवान्य सेवा संनथाहरु रहकेा छन ् । (श्रनत: 

चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन वबेसाआट(  

2.2 गाईँपालिकाकन भौगनलिक ऄवनथा  

2.2.1 भौगनलिक ऄवलनथलत  

यन गाईँपालिका पवूा पलिम िनक मागा बाट १६ लक .लम. दलक्षण र लजल्िा सदरमकुाम मिंगवाबाट १३ 

लक.लम. ईिरमा रहकेन छ | लवश्व मानलचत्रमा यस गाईँपालिकाकन ँैिावट २६ लडग्री ५३ लमनेट ४१.६८  

सेकेन्द्ड ईिर दलेख २६ लडग्री ५८ लमनेट ३२.११ सेकेन्द्ड ईिरी ऄक्षांश सषम र ८५ लडग्री ३३ लमनेट ४७.९७ 

सेकेन्द्ड पवूा दलेख ८५ लडग्री ३८ लमनेट ३५.४९ सेकेन्द्ड पबुी दशेान्द्तर सषम रहकेन छ | समरुी सतह बाट ६० 

लमटर दलेख १५०  लमटर सषमकन ईचाइमा रहकेन यस गाईँपालिकाकन के्षत्रफ़ि ्४७.५ वगा लकिनलमटर रहकेन 

छ | 

श्रनत: गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ 

2.2.2 क्षते्रफ़ि 

सिााही लजल्िाकन सालबकका ४ वटा गाईँ लवकास सलमलतहरु लकसनपरु, बबरगजं, मनहनपुर र चन्द्रनगरका 

३६ वटा वडाहरु लमिेर चन्द्रनगर गाईँपालिका बनेकन हन | चन्द्रनगर गाईँपालिकाका वडाहरुकन भौगनलिक 

संरचना तथा के्षत्रफ़ि लनषन ऄनसुार रहकेन छ | 

तालिका नं 3: चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन वडागत के्षत्रफ़ि ्लववरण  

चन्द्रनगर गाईँ 

पालिकाकन वडा नं. 

सालबक गालबसहरु  सालबक गालबसका वडाहरु क्षेत्रफ़ि 

)वगा लक.लम.( 

१ लकसनपरु  )१-९( १२.६४ 

२ बबरगजं )७,८,९( २.२६ 
३ बबरगजं  )१,२,३,६( ३.६२ 
४ बबरगजं (४,५( र मनहनपरु)२,३,४( बबरगजं (४,५( र मनहनपरु)२,३,४( ५.३२ 
५ मनहनपरु  )१,५,६,७,८,९( ८.८७ 

६ चन्द्रनगर  )२-६,९( १०.४८ 
७ चन्द्रनगर  )१,७,८( ४.३२ 

जषमा    ४७.५१ 
 



16 

2.2.3 वतामान भईूपयनग 

चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन के्षत्रफ़ि ्५७५१ हके्टर ऄथाात ्५७.५१ वगा लकिन लमटर रहकेन छ | जसमा कृलष 

यनग्य जलमनकन के्षत्रफ़ि ्४२६४ हके्टर, बन क्षेत्र ७० हके्टर रहकेन छ , भने नलद नािा, खनिा, ति तिैया 

१५८ हके्टर, सडक, अद्यनलगक क्षेत्र अलदिे ओगटेकन ७५ हके्टर र ऄन्द्य भ-ूभाग १८४ हके्टर रहकेन छ | 

यस गाईँपालिकाकन भ-ूईपयनगिाइ तालिकामा लनषन ऄनसुार प्रनततु गररएकन छ | 

तालिका नं 4: चन्द्रनगर गाईँ पालिकाकन भ-ूईपयनग ऄवनथा  

ि.सं. लववरण  के्षत्रफ़ि ्)हके्टर( प्रलतशत  

१ कृलष के्षत्र  4264 89.7 
२ बन क्षेत्र  70 1.5 
३ खनिानािा, ताि तिैया   158 3.3 
४ औद्यनलगक क्षेत्र, सडक 75 1.6 
५ ऄन्द्य 184 3.9 

  जषमा 4751 100.0 
श्रनत: गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ 

 

2.2.4 नलद, खनिा तथा ताि तियैा  

सिााही लजल्िामा वालषाक २२१४ लमलि लमटर औसत वषाात हुने गछा | चन्द्रनगर गाईँपालिका क्षेत्र लभत्र 

ठुिा नलद नभए तापलन नाडीताि र यनता धेरै सानाठुिा ताि पनखरीहरु र लसमसार प्राकृलतक जि 

सषपदाहरु रहकेा छन ्| साथै यस गाईँ पालिकामा माछा पािनका िालग धेरै लनलज पनखरीहरु खलनएका छन ् 

| साथै यस गाईँपालिका लभत्र रहकेा नाढ़ीताि र यनता धेरै ताि पनखरी लसमसार जि सषपदािे ऐलतहालसक, 

धालमाक, संनकृलतक, पयाटकीय तथा वातावरणीय महत्व बनकेकन छ |    

2.3 गाईँपालिकाकन जनसंख्या बनौट  

2.3.1 वडा ऄनसुार घरधरुी तथा जनसंख्या 

गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ ऄनुसार यस गाईँपालिकाकन सबै वडाहरुमा गरर कुि ५८५० घरधरुी रहकेन छ | 

वडागत रुपमा घरधरुी संख्यािाइ लवशे्लषण गदाा लबलबधता यिु रहकेन दलेखन्द्छ | सबभैन्द्दा कम घरधरुी वडा नं. ५ 

मा ६२९ र सबै भन्द्दा बढी वडा नं. २ मा १०२७ रहकेन छ | यस गाईँपालिकाकन वडा ऄनसुारकन घरधरुी तथा 

जनसंख्या लववरण दहेाय बमनलजम रहकेन छ | 

तालिका नं 5: वडाऄनसुार घरपररवार संख्या तथा जनसंख्या लववरण  
वडा 

नं. 

घरधरुी 

संख्या जषमा जनसंख्या परुुष मलहिा 

 औसत पररवार 

अकार  

के्षत्रफ़ि ्)वगा 

लक.लम.( 

 जनघनत्व 

)औशत(  
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1 941 6077 3178 2899 6.46 12.64 480.78 

2 1027 5340 2834 2506 5.20 2.26 2,362.83 

3 844 5473 2853 2620 6.48 3.62 1,511.88 

4 789 4950 2597 2353 6.27 5.32 930.45 

5 629 4342 2239 2103 6.90 8.87 489.52 

6 893 5445 2812 2633 6.10 10.48 519.56 

7 727 4404 2312 2092 6.06 4.32 1,019.44 
जषमा 5850 36031 18825 17206 6.16 47.51 758.39 

श्रनत: गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ 

2.3.2 ईमेर तथा लिङ्ग समहू ऄनसुार जनसख्या  

यस गाईँपालिकाकामा रहकेा जनसंख्यािाइ ईमरेगत समहुमा लबभाजन गरेर प्रनततु गदाा १४ वषा मलुन ईमरे समहुमा 

३५.९%, १५ दलेख ५९ वषा ईमरे समहुमा ५८.५% , ६० दलेख ७४  वषा समहुमा ४.२%, र ७५ र सन भन्द्दा मालथ 

ईमरे समहुमा १.३% जनसंख्या रहकेन दलेखन्द्छ | गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ ऄनसुार यस गाईँपालिकाकन 

ईमरे र लिङ्ग समहू ऄनसुारकन जनसंख्या लववरण दहेाय ऄनुसार प्रनततु गररएकन छ |   

तालिका नं 6: ईमरे र लिङ्ग ऄनसुार चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन जनसंख्या लबबरण  

लिङ्ग  

  

 जषमा   

  

 ईमरे )वषा( समहुगत जनसंख्या  

00-14 15-59 60-74 ≥75 
जषमा जनसंख्या  36,031 12,944 21,095 1,526 466 
प्रलतशत जनसंख्या 100.0 35.9 58.5 4.2 1.3 

परुुष जनसंख्या  18,825 6,631 11,220 759 215 
मलहिा जनसंख्या 17,206 6,313 9,875 767 251 
परुुष% 52 51 53 50 46 
मलहिा% 48 49 47 50 54 

श्रनत: गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ 

2.3.3 जातजालतका अधारमा जनसंख्या 

चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ऄनसुार जातजालत सषबलन्द्ध लबनततृ जनसंख्या लववरण लनषन 

तालिकामा प्रनततु गररएकन छ |  

  तालिका न ं7: जातजालतकन अधारमा जनसंख्या लववरण   

ि.सं. जातजाती घरधरुी मलहिा परुुष जषमा जनसंख्या जनसंख्या प्रलतशत 

1 ब्राषहण 22 48 62 110 0.31% 

2 यादब 473 1,425 1,532 2,957 8.21% 

3 तेिी 641 1,687 1,962 3,649 10.13% 
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ि.सं. जातजाती घरधरुी मलहिा परुुष जषमा जनसंख्या जनसंख्या प्रलतशत 

4 मसुहर 561 1,483 1,560 3,043 8.45% 

5 कान ु 57 170 185 355 0.99% 

6 चमार 162 489 539 1,028 2.85% 

7 कुषहार 96 292 306 598 1.66% 

8 तत्मा 30 95 95 190 0.53% 

9 सडुी 154 436 487 923 2.56% 

10 मण्डि 21 54 60 114 0.32% 

11 नलुनया 74 211 249 460 1.28% 

12 कुमी 38 100 124 224 0.62% 

13 सननार 17 44 64 108 0.30% 

14 िनहार 67 205 235 440 1.22% 

15 खाप्व े 3 9 8 17 0.05% 

16 राईत 147 475 531 1,006 2.79% 

17 केवर 173 519 573 1,092 3.03% 

18 डनम 7 23 17 40 0.11% 

19 मलुनिम 602 2,051 2,216 4,267 11.84% 

20 लगरी 1 3 3 6 0.02% 

21 थारु 349 1,116 1,155 2,271 6.30% 

22 कनइरी 879 2,561 2,852 5,413 15.02% 

23 किवार 36 117 113 230 0.64% 

24 धनवी 19 48 61 109 0.30% 

25 वढइ 52 149 160 309 0.86% 

26 हजाम 120 370 393 763 2.12% 

27 कहार 22 50 57 107 0.30% 

28 पासवान 174 489 515 1,004 2.79% 

29 हिवुाइ 28 89 96 185 0.51% 

30 ऄन्द्य 825 2398 2615 5,013 13.91% 

  

जषमा  5,85
0 

17,20
6 

18,82
5 36,031 100.00% 

श्रनत: गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ 

 



19 

2.3.4 ऄपांगताका अधारमा जनसंख्या 

मलहिाकन िालग खानेपानी पररयनजनाकन ऄध्ययन २०७७ ऄनसुार यस गाईँपालिकामा ऄपांगता भएका 

व्यलिहरुकन जनसंख्या ५३७ रहकेन छ | जसमा २५५ जना शारीररक ऄपांगता भएका, ७२ जना शारीररक दृलि 

लबलहन, ५३ जना शारीररक बलहरा, ३२ जना मानलसक ऄपांगता भएका, १६ जना बौलद्धक ऄपांगता भएका, र 

१०९ जना बहु-ऄपांगता भएका व्यलिहरु रहकेा छन ् | सन सषबलन्द्ध लबनततृ लबबरण तिकन तालिकामा प्रनततु 

गररएकन छ| 

तालिका नं 8: चन्द्रनगर गाईँपालिकामा ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन लबनततृ लववरण  

वडा नं. 

  

लिङ्ग  

  

ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन जनसंख्या 

शारीररक  
न्द्यनु 

दृलि  

सनुत 

श्रवण  

दृनटी 

लबलहन  
बलहरा  

मानलसक 

ऄपांगता   

बौलद्धक 

ऄपांगता  

बहु 

ऄपांगता  
जषमा 

1 मलहिा 8   4 5 1  8 26 

 
परुुष 27   4 4 4  18 57 

2 मलहिा 11   6 5 1 2 3 28 

 
परुुष 26   13 7 3 3 5 57 

3 मलहिा 20   7 2 5  7 41 

 
परुुष 38   4 7 4  13 66 

4 मलहिा 10   6 1 1  13 31 

 
परुुष 16   7  2  14 39 

5 मलहिा 9   1 7 2 1 3 23 

 
परुुष 13   8 5 2  6 34 

6 मलहिा 11    3 1 1 4 20 

 
परुुष 32   2 3 3 2 7 49 

7 मलहिा 13   4 3 2 2 5 29 

 
परुुष 21   6 1 1 5 3 37 

जषमा मलहिा 82 0 0 28 26 13 6 43 198 

  परुुष 173 0 0 44 27 19 10 66 339 

  जषमा 255 0 0 72 53 32 16 109 537 

श्रनत: मलहिाकन िालग खानेपानी पररयनजनाकन ऄध्ययन २०७७ 

 

2.4 गाईँपालिकाकन मखु्य भौलतक संरचना तथा सेवा ऄवनथा 

2.4.1 सडक संजािकन ऄवनथा 

यस गाईँपालिकाकन वडा नं. २ दलेख ७ सषम लजल्िा नतरीय सडकिे छनएकन छ भने ७ वटै वडाहरुिाइ पालिका 

नतरीय सडक संजाििे जनडेकन छ | साथै वडाका मखु्य गाईँहरु यी सडक संजािसंग जनड्नका िालग वडा नतरीय 
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सडकहरु रहकेा छन ् | यस गाईँपालिकाका लवद्यमान सडक संजाि र लनमााणाधीन सडकहरुकन नतर ईन्द्नलतकन 

लबबरण लनषन तालिकाहरु ऄनुसार रहकेा छन ्| 

तालिका नं 9: सडक संजािकन लवद्यमान ऄबनथाकन लववरण  

ि.सं. सडककन बलगाकरण 

सडककन ऄवनथा )कािन 

पत्र, ग्राभिे, कच्ची( 

सडककन 

औसत 

चौडाइ )लम.( 

यस गाईँपालिका 

लभत्र पने सडककन 

िषबाइ )लक.लम.( 

यस सडकिे 

सेवा पगुकेा 

वडाहरु 

1 रालष्ट्रय राजमागा         

2 प्रदशे नतरीय राजमागा         

3 लजल्िा नतरीय सडक 

केही कािन पत्र, केही 

कच्ची 33 15 2,3,4,5,6,7 

4 पालिका नतरीय सडक  

केही कािन पत्र, केही 

कच्ची 4 50 

१ दलेख ७ 

सषम 

5 वडा नतरीय सडक  

केही कािन पत्र, केही 

कच्ची 4 50 

१ दलेख ७ 

सषम 

            

  

गाईँपालिका लभत्र 

सडककन जषमा िषबाइ     115   

श्रनत: गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ 

 

तालिका नं 10: लनमााणाधीन गाईँपालिका नतरीय सडक संजािकन लववरण  
ि.सं. सडककन नाम  सडककन ऄवनथा )कािन पत्र, 

ग्राभिे, कच्ची( 

सडककन 

औसत 

चौडाइ )लम.( 

सडककन 

िषबाइ 

)लक.लम.( 

यस सडकिे सेवा 

पगुकेा वडा तथा 

वनतीहरु 
1 चन्द्रनगर गा.पा.बाट कामद केलह कािन पत्र र केही ग्राभिे 10 3 6 

2 चन्द्रनगर गा.पा.बाट िनदवा केलह कािन पत्र र केही ग्राभिे 10 4 6 

3 चन्द्रनगर गा.पा.बाट खड्का 

टनि  

केलह कािन पत्र र केही ग्राभिे 10 5 7 

4 चन्द्रनगर गा.पा.बाट 

चन्द्रगन्द्ज  

केलह कािन पत्र र केही ग्राभिे 10 2 7 

5 चन्द्रनगर गा.पा.बाट 

पनखरीया, मनहनपरु 

केलह कािन पत्र र केही ग्राभिे 10 7 4, 5 ,6 

 चन्द्रनगर गा.पा.बाट बबरंगज 

लकसनपरु 

केलह कािन पत्र र केही ग्राभिे 10 10 1,2,3,5,6 

 चन्द्रनगर गा.पा.बाट बडकुवाा केलह कािन पत्र र केही ग्राभिे 10 4 2,3,7 

 सडककन जषमा िषबाइ   35  
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श्रनत: गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ 

2.4.2 शैलक्षक संनथाहरु 

भौगनलिक लहसाबिे कलठन र लबकट यस गाईँपालिकाकन समग्र शलैक्षक ऄवनथा सधुारका िालग लवलभन्द्न शलैक्षक् 

सेवाहरु प्रबाह गनाका िालग नथापना भएका शलैक्षक संनथाहरु सामदुालयक र संनथागत प्रकृलतका रहकेा छन ्| यस 

पालिकामा रहकेा शलैक्षक संनथाहरुकन लववरण लनषन ऄनसुार ईल्िेख गररएकन छ | 

तालिका नं 11: शलैक्षक संनथाहरुकन लववरण  
लवद्याियकन नतर लववरण  लवद्यािय संख्या 

सामदुालयक / सरकारी  लनलज लवद्यािय  जषमा लवद्यािय संख्या  
प्रा.लव. )१-५( 17 18 35 
लन.मा.लव. )१-८( 2 0 2 
मा.लव./ईच्च मा.लव. )१-१२( 3 0 3 
किेज  0 0 0 
प्रालबलधक  लशक्षािय   1 0 1 
लसप लवकास तालिम केन्द्र  0 0 0 
बाि लवकास केन्द्र  17 0 17 
मदरसा 6  6 
कुि जषमा  46 18 64 

श्रनत: गाईँपालिकाकन ऄद्यावलधक लववरण  

 

2.4.3 नवान्य संनथाहरु 

गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ ऄनसुार यस गाईँपालिका ऄन्द्तगात रहकेा सरकारी नवान्य संनथाहरुकन लववरण 

लनषन ऄनसुार रहकेन छ | 

तालिका नं 12: गाईँपालिकामा रहकेा नवान्य संनथाहरुकन लववरण  
वडा नं.  नवान्य संनथाकन नाम  प्राथलमक 

नवान्य केन्द्र  

नवान्य 

चौकी  
ईपनवान्य चौकी, प्रसतुी केन्द्र,  

सामदुालयक नवान्य आकाइ 
1 लकशनपरु नवान्य चौकी छैन  स्वास्थ्य 

चौकी 

 

2 बबरगजं नवान्य चौकी छैन  स्वास््य 

चौकी 
प्रसतुी केन्द्र,   

3 अ.नवा.सेवा केन्द्र छैन  छैन सामदुालयक नवा आकाइ 
4 अ.नवा.सेवा केन्द्र छैन   सामदुालयक नवा आकाइ 
5 मनहनपरु नवान्य चौकी छैन  स्वास््य  
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चौकी 
6 चन्द्रनगर नवान्य चौकी छैन  स्वास््य 

चौकी 
प्रसतुी केन्द्र,   

7 अ.नवा.सेवा केन्द्र छैन   सामदुालयक नवा आकाइ 

 जषमा   ४  प्र के २ ऄसवा सेवा क्न्द्र ३ 

श्रनत: गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ 

2.5 गाईँपालिकाका नागररकहरुकन अलथाक ऄवनथा  

2.5.1 मखु्य ब्यबसाय  

गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ ऄनसुार यस गाईँपालिकाका जनसंख्याकन मखु्य ब्यबसाय दहेाय ऄनसुार रहकेन 

दलेखन्द्छ |  

तालिका नं 13: मखु्य ब्यबसाय सषबलन्द्ध लववरण  

ब्यबसाय   मखु्य ब्यबसाय ऄनसुारकन वडागत जनसंख्या  

वडा  १ वडा २ वडा ३ वडा ४ वडा ५ वडा ६ वडा ७ जषमा 

कृलष  993 612 514 1043 722 340 342 4570 

पशपुािन  96 383 44 3 11 7 36 580 

कुखरुापािन  - - - - - - -  

माछापािन  - - - - - - -  

व्यापार  84 264 98 65 44 9 80 644 

ईद्यनग  - - - - - - -  

ननकरी  50 92 96 33 53 46 73 443 

दक्ष श्रलमक 93 163 239 326 233 10 172 1236 

बैदलेशक 

रनजगार  
115 141 180 282 212 143 157 1230 

ऄदक्ष श्रलमक 981 352 863 200 280 1246 360 4282 

लवद्याथी  1992 1777 1615 1014 1240 1491 1163 10292 

बेरनजगार  1673 1556 1824 1984 1547 2153 2017 12754 

ऄन्द्य  - - -      

जषमा  6077 5340 5473 4950 4342 5445 4400 36031 
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श्रनत: गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ 

2.5.2 गाईँपालिकाबाट लनकासी हुने वनतहुरु 

यस गाईँ पालिकामा प्रमखु खाद्यान्द्न बालिहरु wfg, ux'F, ds} अलद प्रमखु बालिकन रुपमा ईत्पादन गन ेगरेकन 

पाआन्द्छ | खाद्यान्द्न बािीमा यस गाईँपालिका साधारणतया जीलवकनपाजान मखुी भएतापलन ऄन्द्य नगद े बािीहरु 

ँिँुि, तरकारी, मत्नय पािन जन्द्य,  पशजुन्द्य ईत्पादन, पलन्द्क्ष पािन जन्द्य, दिहन, तेिहन अलद बालहर 

लनकासी गरेकन दलेखन्द्छ |  सामान्द्यतया लनषन ऄनसुारका वनतहुरु यस गाईँपालिकाबाट लनकासी हुने गरेका छन ्| 

तालिका नं 14: गाईँपालिकाबाट बालहर लनकासी हुने वनतहुरुकन लववरण  

ि.सं.  ईत्पादन क्षेत्र  लनकासी हुने वनत/ुसामग्रीहरुकन नाम  

1 कृलष जन्द्य )ऄन्द्न तथा नगद े

बािी( 

wfg, ux'F, ds}, bfnblng 

 

2 तरकारी खलेत जन्द्य  cfn', sf]le, aGbf, Kofh, 6df6/, vf];f{gL, af]8L, l3/f}nf, km;L{, 

nf}sf, sfs/f 

3 ँि, ँुि खलेत जन्द्य  cfk, lnRrL, s7x/, s]/f 

4 मत्नय पािन जन्द्य  df5f, df5fsf] e'/f 

5 पशपुािन जन्द्य  ufO{, e};L, v;L afv|f, ;'Gu'/ 

6 पलन्द्क्ष पािन जन्द्य  xfF;, s'v'/f, k/]jf 

श्रनत: गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ 

 

2.5.3 कृलष यनग्य जलमन र लसंचाइ सलुबधा  

गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ ऄनुसार यस गाईँपालिकामा रहकेा कृलष यनग्य जलमन र लसंचाइकन सलुबधाकन 

लववरण लनषन ऄनसुार रहकेन छ | 

तालिका नं 15: वडा ऄनसुार कृलष यनग्य जलमन र लसंलचत के्षत्रफ़ि ् 

वडा नं. कुि के्षत्रफ़ि ्)हके्टर( कृलष यनग्य जलमनकन 

के्षत्रफ़ि ्)ह.े( 
खलेत गररएकन 

जलमन )ह.े( 
लसंलचत 

के्षत्रफ़ि ्)ह.े( 
ऄलसलन्द्चत 

के्षत्रफ़ि ्)ह.े( 
1 1264 1160 1160 900 260 
2 226 196 196 96 100 
3 362 319 319 200 119 
4 532 419 419 300 119 
5 887 831 831 231 600 
6 1048 956 956 56 900 
7 432 383 383 200 183 

जषमा  4750 4335 4264 1983 2281 

श्रनत: गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ 
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2.5.4 अलथाक रुपि ेसलिय जनसंख्या  

यस गाईँपालिकाकन कुि जनसंख्यािाइ अलथाक रुपिे सलिय र लनलनिय ईमरे समहूका गरर लवशे्लषण गदाा कुि 

58.5% )१५ दलेख ५९ वषा ईमरे समहुका( जनसंख्या अलथाक रुपिे सलिय दलेखन्द्छन ्जसमा ११२२० परुुष र 

९८७५ मलहिा गरर जषमा २१०९५ जनसंख्या रहकेन छ | गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ कन लववरणिाइ 

अलथाक रुपिे सलिय ईमरे समहू ऄनसुार लनषन ऄनसुारका तालिकामा ईल्िेख गररएकन छ | 

तालिका नं 16: अलथाक रुपि ेसलिय ईमरेका जनसख्याकन लववरण  

ईमरे समहू परुुष मलहिा जषमा जनसंख्या  प्रलतशत 

0-14 6631 6313 12944 
                           
35.9  

15-59 11220 9875 21095 
                           
58.5  

60+ 974 1018 1992 
                              
5.5  

जषमा 18825 17206 36031 100.0 
श्रनत: गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ 

2.5.5 लवपन्द्नता नतरीकरण  

गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ ऄनसुार यस गाईँपालिकामा ५९.४% ऄलत गररब, २१.२% गररब, ११.०% 

मध्यम र ८.४% सषपन्द्न घरपररवार रहकेा छन ्|  वडा ऄनसुार यस त्यांकिाइ तिकन तालिकामा प्रनततु गररएकन 

छ | 

तालिका नं 17: वडा ऄनसुार लवपन्द्नता नतरीकरण मापनकन लबबरण  

वडा नं. 
घरपररवार संख्या  

ऄलत गररब गररब मध्यम सषपन्द्न जषमा 

1 644 196 56 45 941 
2 271 288 239 229 1027 
3 586 131 52 75 844 
4 419 263 99 8 789 
5 428 126 60 15 629 
6 753 112 24 4 893 
7 373 123 115 116 727 

कुि जषमा  3474 1239 645 492 5850 

औशत प्रलतशत  59.4 21.2 11.0 8.4 100.0 

श्रनत: गाईँपालिकाकन पाश्वा लचत्र २०७५ 
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2.6 खानेपानीमा िैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरणकन ऄवनथा   

यस गाईँपालिकामा एस एन भी नेपािकन कायािम ऄन्द्तगात सन ्२०२० मा खानेपानी, सरसँाइ तथा नवच्छता 

क्षेत्रमा िैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरणकन ऄवनथा ऄध्ययन गदाा यस गाईँपालिकाकन िैंलगक 

तथा सामालजक समावशेीकरणकन ऄवनथा दहेाय बमनलजम रहकेन दलेखएकन छ | 

खानेपानीमा िैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरणकन ऄवनथा र सझुाब: 

 खानेपानी, सरसँाइ तथा नवच्छता अयनजनाहरुमा मलहिाहरुकन िालग अयअजान कायािमहरुकन 

ऄवसर नरहकेन  

 खानेपानी, सरसँाइ तथा नवच्छता सषबन्द्धका बैठक, छिँि एव ंलनणाय गने प्रलियामा मलहिा र परुुष 

दबैुकन समान सहभालगता हुने नगरेकन | यनता बैठकहरुमा मलहिाहरुकन सहभालगता नगन्द्य रहने गरेकन र 

लनणाय प्रलियामा परुुषहरुकन प्रभतु्व रहने गरेकन | 

 एस एन भी नेपाििे सन २०२१ मा गरेकन सभेक्षणकन प्रारलषभक नलतजा ऄनसुार घरेिु र हरेचाहकन 

काममा मलहिा र लकशनरीहरुकन कायाबनझ परुुष र लकशनरकन तिुनामा धेरै रहकेन छ । कनलभड महामारीकन 

समयमा नेपाि सरकारिे बालहर लननकनकन िालग िगाएकन प्रलतवन्द्धकन कारण घर वालहरकन तिलव 

कामहरु पणूा रुपमा रनलकयन, नकुि किेजहरु वन्द्द भए र घरमा बनने परीवारका सदनयहरुकन संख्या बढ्यन 

। यसि घरेि ु र हरेचाहकन काम पलन काम पलन बढायन तर कुनै काम लवना घरमा रहदा पलन परुुष र 

लकशनरहरुकन घरलभत्रकन काममा संिग्नता बढेन । महामारीकन समयमा बढेकन सरसँाइकन 

अवश्यकताि े खानेपानी, सरसँाइ र नवच्छताका कृयाकिापहरु पलन बढे जसि े मलहिा र 

लकशनरीहरुकन कायावनझ ऄत्यालधक रुपमा बढायन ।  

 घरदलेख समदुायसषम घर लभत्रकन खानेपानी, सरसँाइ र नवच्छताका कृयाकिापममा परुुषहरुकन 

संिग्नतािाइ नवीकार गरीदैन, यन नवीकायाता कृयाकिाप ऄनसुार ँरक छ । वािवालिकाकन 

सरसँाइमा परुुषकन संिग्नताकन ऄनवीकायाताकन तह ईच्च रहकेन छ । 

खानेपानीमा ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन समावशेीकरणकन ऄवनथा: 

त्यसगैरर एस एन भी नेपाि र लसलवएम कन संयिु पहिमा सन ् २०१९ मा गररएकन ऄको ऄध्ययनिे 

ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन समावलेशताकन ऄवनथा लनषन ऄनसुार दखेाएकन छ | 

 यस पालिकाका दगुाम क्षेत्रका ऄपांगता भएका व्यलिहरुिे सरकारबाट ईपिब्ध हुन े कुनै पलन सहयनग 

नलिएकन ऄवनथा दलेखएकन छ | दगुाम क्षेत्रका ऄपांगता भएका व्यलिहरुिे सरकारबाट ईपिब्ध सहयनग 

लिन नसक्नकुा लनषन ऄनसुारका कारणहरु मखु्यतया दलेखएका छन ्| 

o ऄपांगताकन पररचय पत्र लिनकन िालग सरकारी प्रशासलनक केन्द्र टाढा भएकन 

o ऄपांगता भएकन मेलडकि प्रमाणपत्र लिनकन िालग गाह्रन भएकन 

o ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन िालग संशनलधत काननु कायाान्द्वयन गना प्रशासलनक लढिाइ भएकन 

 यस गाईँपालिकाका ऄपांगता भएका व्यलिहरुमा दलैनक व्यलिगत काया गना धेरै कलठनाइ भएकन र बहु-

ऄपांगता भएकन पाआएकन छ | 
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 यस गाईँपालिकाका ऄपांगता भएका व्यलिहरु र ईनीहरुकन हरेचाह गने व्यलिहरुिाइ यस 

गाईँपालिकामा संचािन भइरहकेन खानेपानी, सरसँाइ तथा नवच्छता सचेतना ऄलभवलृद्ध कायािम, साथै 

छाईपडी न्द्यनूीकरण गरर मलहिाहरुकन मलहनावारी नवच्छताकन िालग खानेपानीमा सधैं सहज पहुचँ वलृद्ध 

गन ेसचेतना कायािमकन लवषयमा जानकारी नभएकन पाइयन | 

 यस गाईँपालिकाका ऄपांगता भएका मलहिाहरु र ईनीहरुका हरेचाह गने व्यलिहरुकन ऄपांगता भएका 

परुुषहरुकन तिुनामा समदुाय नतरका बैठकहरुमा सहभालगता कम दलेखएकन छ | यस गाईँपालिकामा 

सामदुालयक बैठकहरुमा सहभागी हुने ऄपांगता भएका व्यलिहरुमा परुुषहरु नै दलेखएकन छ जन ऄपांगता 

भएका व्यलिहरुकन संनथामा समते संिग्न रहकेन दलेखएकन छ | 

 यस गाईँपालिकाका ऄपांगता भएका व्यलिहरु र ईनीहरुका हरेचाह गने व्यलिहरु समदुायमा हुने 

कायािमहरुमा कम सहभालगता हुनकुा धेरै कारणहरु दलेखएका छन ् | धेरै कारणहरु मध्य ेकेलह कारणहरु 

दहेाय ऄनसुारका रहकेा छन ्| 

o ऄपांगता भएका व्यलिहरु प्रलत समदुायकन नकारात्मक धारणा रहकेन  

o व्यलि र जलमनकन ऄवनथा ऄनसुार लमिाईन सलकने सहयनगी ईपकरणहरूकन ऄभाव रहकेन  

o ऄपांगता भएका व्यलिहरु प्रलत समदुायकन नकारात्मक धारणा रहकेन कारणिे बैठकहरुमा ऄपांगता 

भएका व्यलिहरुकन ऄथापणूा सहभालगता हुनमा लनरुत्साह गरेकन  

 यी ऄध्ययनहरुमा खानेपानीमा िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरणकन ऄवनथा सधुारका 

िालग गाईँपालिकािाइ लनषन ऄनसुारका सझुाबहरु संिग्न छन ्| 

o खानेपानी अयनजनाकन त्यांक ऄद्यावलधक गदाा ऄपांगता भएका व्यलि र ऄपांगताकन लववरणका 

त्यांकहरु समावेश गने  

o खानेपानी, सरसँाइ तथा नवच्छता सषबन्द्धका बैठकहरु र खानेपानी अयनजना संचािन 

ब्यबनथापनका छिँिहरुमा ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन सहभालगताकन िालग प्रनत्साहन गने  

o नथानीय सरकार र सहयनगी लनकायहरुिे ऄपांगता भएका मलहिाहरुकन ऄलधकारकन पलहचान गन ेर 

खानेपानी, सरसँाइ तथा नवच्छता सलुवधाका मदु्धाहरुमा लनयलमत रुपमा परामशा गने | 

o खानेपानी, सरसँाइ तथा नवच्छता क्षेत्रमा िैंलगक समानता तथा सामालजक समाबेशीकरणमा यस 

गाईँपालिकामा काम गने संनथाहरुकन सचुी तयार गने  

o िलक्षत ् वगा )ऄल्पसख्यक, अलद( कन खानेपानी, सरसँाइ तथा नवच्छता सषबन्द्धका र 

अयनजनाका बैठकहरुमा सहभालगता बढाईने सषबन्द्धमा गाईँपालिकाका कमाचारीहरुकन क्षमता 

ऄलभवलृद्ध गने  

o ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन सहायता केन्द्र नथापना र संचािन गना सहयनग )अलथाक र लवज्ञ 

परामशा( गने  

o खानेपानी अयनजनाहरुिाइ िैलगक समानता तथा समाबेशीकरण सषबन्द्धमा तालिम लदने  

o िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरणकन रणनीलत प्राथलमकताका साथ बनाइ खानेपानी 

अयनजनाहरुमा कायाान्द्वयन गने  
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o खानेपानी अयनजनामा समावसे हुनपुने िैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरणका  

लवषयहरु: 

 नेततृ्व लवकास क्षमता ऄलभवलृद्ध तालिम  

 ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन खानेपानी तथा सरसँाइमा पहुचँकन िालग ईपयिु बाटन 

सलुबधाकन ऄलडट  

 खानेपानी अयनजना संचािन ब्यबनथापनमा मलहिा सहभालगता र मलहिाहरुकन 

अयअजान वलृद्धकन ऄवसर  

 व्यवहार पररवतान संचार संदशे लददंा संवदेनलशि हुने  )ब्यबहार पररवतानिाइ व्यलिकन 

मयाादा र नवान्यसंग केलन्द्रत गने(  

 “एक घर एक पाआपिाआन धारा” ऄवधारणाकन कायाान्द्वयनिाइ लनरन्द्तरता लदइ कनलह 

पलन नछुट्ने गरर सबैिाइ खानेपानीकन पहुचँ सलुनलनचत गने | 

2.7 खानेपानीमा जिवाय ुपररवतानकन ऄसर  

एस. एन. भी. नेपािकन सहयनगमा संचालित मलहिाकन िालग खानेपानी पररयनजनािे सन ् २०२१ मा सिााही 

लजल्िाकन खानेपानी सेवामा जिवाय ु पररवतानकन ऄसर सषबन्द्धमा ऄध्ययन गरेकन लथयन | यस जिवायु 

पररवतानकन ऄसर ऄध्ययनबाट सिााही लजल्िामा खानेपानी सेवामा परेकन जनलखम तथा ऄसरहरु दहेाय ऄनसुार 

रहकेन दलेखन्द्छ | 

तालिका नं 18: सिााहीमा जिवाय ुपररवतानकन जनलखम 

जनलखम   जनलखमकन अवलृि  जनलखम मलहना  लबगत १० वषामा जनलखममा दलेखएकन पररवतान   

ऄलत वषाा/ बाढी वषामा एक भन्द्दा बढी  ऄसर – ऄसनज सन ् २००५ मा सिााहीमा ठुिन बाढी अएकन लथयन, 

जसिे धेरै क्षलत गरेकन लथयन | त्यस पलछका बढीिे भने 

त्यसरी धेरै क्षलत गरेकन छैन  | 
हुरी तुँ ान  वषामा एक भन्द्दा बढी  चैत्र - ऄसार  लबगतका बषा भन्द्दा हािका बषाहरुमा बढ्द ैअएकन छ  

खडेरी   कुनै बषा अईने र कुन ै

बषा नअईने  
चैत्र - जषे्ठ  पानीकन सतह ति झने गछा | धेरै जसन हने्द्डपषपिे पानी 

तान्द्दनै | खानेपानीकन पहचुमा ऄसर पछा | खतेमा पानी 

िगाईन महगँन पछा | जनावरकन िालग समते पानीकन 

पहुचमा ऄसर पछा | 
ऄलसना  वषामा एक भन्द्दा बढी चैत्र - जषे्ठ  लबगतका बषा भन्द्दा हािका बषाहरुमा बढ्द ैअएकन छ 

ऄत्यलधक गलमा  वषामा एक भन्द्दा बढी  बैशाख - ऄसार  लबगतका बषा भन्द्दा हािका बषाहरुमा बढ्द ैअएकन छ 

लसतिहर   वषामा एक भन्द्दा बढी मङ्लसर - माघ  लबगतका बषा भन्द्दा हािका बषाहरुमा बढ्द ैअएकन छ 
जगंिमा 

अगिागी  
कुनै बषा हुने र कुन ै

बषा नहुने  
चैत्र - जषे्ठ   केलह वषा ऄलघ यस गाईँपालिकामा ठुिन अगिालग भएर 

खतेीबािी, ऄन्द्न, पश ुर सषपलि ननक्सान भएकन लथयन | 
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सन ् २०२१ मा नेपािका ५० लजल्िाका जगंिहरुमा 

अगिालग भएकन लथयन | 

 

तालिका नं 19: सिााहीमा जिवाय ुपररवतानकन कारणिे खानेपानी सेवामा ऄसर 

जिवाय ुपररवतानकन कारणिे  

खानेपानी सेवामा ऄसर 
क्षलतकन लववरण 

खानेपानी पवूााधारमा क्षलत   बाढीबाट हने्द्डपषपहरुमा क्षलत  हुने गरेकन | 
पानीका श्रनतहरुमा ऄसर   पानीकन सतह मालथ अईने र जलमन मलुनकन पानीकन श्रनत प्रदलुषत हुने 

गरेकन, खानेपानीकन गणुनतर धेरै नराम्रन हुने गरेकन |  
खानेपानीकन पहुचँमा ऄसर   बाढी अईँदा हने्द्डपषपहरु पानीमा डुब्ने भएकनिे बाढीकन समयमा 

हने्द्डपषपबाट खानेपानीकन सेवा बन्द्द हुने गरेकन |  
मलहिा र सामालजक 

समाबेशीकरणमा ऄसर  
 हने्द्ड पषपहरु बाढीकन समयमा डुबानमा पने र बाटन लचप्िन हुने हुदँा 

गभावती मलहिा र ऄपांगता भएका व्यलिहरु चनट पटक िाग्ने जनलखममा 

हुने गरेका छन ्| 

 गररब पररवारका हने्द्डपषपहरु हनचन लनमााण हुने गरेकन दलेखएकन छ जसिे 

गदाा बाढीकन समयमा गररब पररवारहरु नै सरुलक्षत ् खानेपानीकन पहुचकन 

जनलखममा पछान |  

 बाढी अईने क्षेत्रमा धनी घरपररवारहरुिे अफ्नन हने्द्डपषपकन प्िेटँमा 

ईठाएर लनमााण गरेका हुन्द्छन तर त्यनतन हने्द्डपषपमा ऄपांगता भएका 

व्यलिहरुकन पहुच भने हुन नसकेकन दलेखन्द्छ | 

 खडेरीकन समयमा मलहिा र बालिकाहरुिाइ टाढाबाट पानी ल्याईन ु पने 

भएकनिे ऄत्यलधक कामकन बनझ हुने गरेकन दलेखन्द्छ  | 
खानेपानी र सरसँाइकन कारणिे 

हुने नवान्य ऄसर  

 बाढीिे डुबान भएकन समयमा झाडा पखािा, जनरन, पेट दखु्ने, र 

संिमणहरू हुने गरेकन छ | 

  मलहिा र बालिकाहरु पररवारकन िालग नवनथ खानेपानीकन ब्यबनथापन 

गने लजषमेवारी भएकनिे बाढी र खडेरीकन समयमा ईनीहरु भौलतक र 

मानलसक तनाबमा रहने गरेका छन ्| 

 बाढी र खडेरीकन समयमा मलहिा र लकशनरीहरुकन  मलहनावारी हुदँा 

सरसँाइकन िालग सँा पानीकन पहुच नहुदँा ईनीहरु तनाब र नवान्य 

जनलखममा रहकेा छन ्|  
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2.8 चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन संगठनात्मक संरचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लचत्र नं. 1M चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन संगठनात्मक ढांचा



30 

गाईँ कायापालिका सलमलत र ईप-सलमलतहरुकन संरचना  

चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन कायापालिकािे अफ्नन काम कारबाहीिाइ थप ब्यबलनथत रुपमा संचािन गरर काया 

सषपादन नतर गणुात्मक बनाइ ईच्चतम नलतजा प्राप्त गना गाईँपालिकाकन लबषयगत क्षेत्रमा लवलशिीकृत रुपमा नीलत, 

यनजना तथा कायािम संचािन गरर कायापालिकाकन बैठककन ईपिलब्धिाइ ऄझ वलृद्ध गना नेपािकन संलबधान 

२०७२ ऄनसुार कायापालिकािे लनषन ऄनसुारका कायापालिका सलमलत ईपसलमलत गठन सषबलन्द्ध कायालवलध बनाइ 

िाग ुगरेकन छ | 
१ सशुासन सलमलत  
२ अलथाक लवकास सलमलत  
३ सामालजक लवकास सलमलत  
४ लबधायक सलमलत 
५ राजनव परामशा सलमलत  
६ पबुााधार सलमलत  
७ बन तथा वाताबरण सलमलत  
८ भवन व्यवनथा सलमलत 
९ सचूना प्रलवलध सलमलत  
१० सषपदा तथा पयाटन सलमलत 
११ लवपद ब्यबनथापन सलमलत 

सलमलत गठन  
१ नेपािकन संलबधान तथा नथानीय सरकार संचािन ऐन र ऄन्द्य प्रचलित नेपाि काननुिे नथानीय तहिाइ 

ईपिब्ध गराआएकन ऄलधकारकन समलुचत प्रयनग गद ै नथानीय शासन प्रशासन िाइ ब्यबलनथत बनाइ 

जानसहभालगता, ईिरदालयत्व, पारदलशाता सलुनलनचत गरर सिुभ र गणुनतरीय सेवा प्रबाह गना मद्धत 

परुाईने ईदे्धश्यिे चन्द्रनगर गाईँपालिका ऄन्द्तगात लबषयगत क्षेत्रमा केलन्द्रत भइ लवलशिीकृत रुपमा 

लवषयहरु ईपर छिँि गरर लनलनकएका लनचनड तथा प्रनताब िाइ प्रमखु मा ाँ त कायापालिकामा पेश गरर 

अबश्यक काननु, नीलत, यनजना र कायािम तजुामा गने, कायाान्द्वयन गने गराईने तथा ऄनगुमन मा ाँ त 

ईपिलब्धिाइ ईच्चतम गराईन अबश्यक दलेखएकनिे हािकन संनथागत तथा लबषयगत क्षेत्रिाइ अधार 

मानी कायापालिका मातहत रहने सलमलत / ईप-सलमलत गठन गररने छ | 
२ ईपलनयम १ बमनलजमका सलमलतहरु गठन कायापालिकाकन लनणाय बमनलजम हुनेछ |कायापालिकाकन सदश्य 

मध्येबाट संयनजक १, सदनय बढीमा ३ जना र सदनय सलचवमा सषबद्ध शाखाकन प्रमखु रहने गरर सलमलत 

संरचना हुनेछ | सलमलतकन बैठकमा ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय ऄलधकृत अमलन्द्त्रत सदनयकन 

रुपमा रहन सक्नेछन | ऄध्यक्ष र ईपाध्यक्ष बाहके कायापालिकाकन सदनय कुनै एक लबषयगत सलमलतमा 

मात्र संयनजक वा सदनय हुन सक्नेछन | 
ईप सलमलत गठन  
सलमलति ेअफ्नन क्षेत्रालधकार लभत्रकन लवषयमा लवनततृ ऄध्ययन लवशे्लषण गना बढीमा ३ सदनयीय ईपसलमलत गठन 

गरर लजषमवेारी तनक्न सक्नेछ | 
)श्रनत: चन्द्रनगर गाईँपालिका कायालवलध र लनयमाविीहरु( 
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2.9 हाि गाईँपालिकामा कायारत लवकास साझदेारहरु र संलघय/प्रदशे सरकार नतरीय 

अयनजनाहरु  

संलघय सरकार र प्रदशे सरकारका अयनजनाहरु, लवकास साझदेार ऄन्द्तररालष्ट्रय संनथाहरु, र नथानीय सहयनगी 

संनथाहरु यस गाईँपालिकाकन खानेपानी सेवानतर ईन्द्नलत गना कायारत रहकेा छन ्| खानेपानी, सरसँाइ, नवान्य, 

पनषण, ईद्यम लशिाता लवकास, जिवाय ुपररवतान तथा प्रकनप न्द्यनूीकरण अलद के्षत्रमा सरकारी र गरैसरकारी 

संनथाहरुिे अफ्नन कायािम िलक्षत ् वगा सषम परुाईनमा गाईँपालिकािाइ सहयनग गरेका छन ् | यस 

गाईँपालिकामा लनषन ऄनसुारका सरकारी र रालष्ट्रय तथा ऄन्द्तररालष्ट्रय गरैसरकारी संनथाहरु कायारत रहकेन लववरण 

छिँि तथा त्यांकहरुबाट दलेखएकन छ  | 

तालिका नं 20: चन्द्रनगर गाईँपालिकामा कायारत लवकास साझदेारहरु र संलघय/प्रदशे सरकार नतरीय 

अयनजनाहरुकन लववरण   

ि.सं. कायारत संनथाकन  

नाम  
संनथाकन प्रकार  कायािम िाग ु

भएकन वडा नं. 

हरु  

लबषयगत काया क्षेत्र  लवकास साझदेार: ऄन्द्तर 

रालष्ट्रय संनथा / 
प्रनजके्टकन नाम  

1 ग्रामीण नारी ईत्थान 

संघ 

नथानीय गरै 

सरकारी संनथा  

सबै वडा  खानेपानी, सरसँाआ 

तथा नवच्छता 

एस.एन.लभ 

2 रालष्ट्रय रनजगार 

प्रवर्धन केन्द्र 

नथानीय गरै 

सरकारी संनथा  

सबै वडा  लशक्षा वल्र्ड लभजन 

3 बागमती सेवा 

समाज 

नथानीय गरै 

सरकारी संनथा  

सबै वडा  बैदलेशक रनजगार, 

नवान्य 

हले्भटेास, अरा नेपाि 

4 लशक्षा नीलत 

ऄभ्यास केन्द्र 

नथानीय गरै 

सरकारी संनथा  

१,२,३,७ लशक्षा  

  श्रनत: गाईँपालिकाकन ऄद्यावलधक लववरण  

 

3 पररच्छेद ३. खानेपानी ऄबनथाकन लवनिेषण  

3.1 लवद्यमान खानेपानी श्रनत 

चन्द्रनगर गाईँपालिकामा जषमा ५५५४ वटा लवद्यमान ट्यबुविे रहकेा छन ्जस मध्ये ३६१ वटा नमनुा ट्यबुविे 

छनौट गरर त्यस ट्यबुविेकन खानेपानी सेवा नतर सभेक्षण गररएकन छ | गाईँ पालिकामा सामदुालयक, संनथागत र 

लनलज ट्यबुविे हरुकन संख्या र सभकेन िालग नमनुा संख्या लनषन ऄनसुार रहकेन छ |   

तालिका नं 21: गाईँपालिकामा लवद्यमान ट्यबुवेि संख्या र सेवानतर सभके्षणकन िालग छनौट भएका नमनुा 

ट्यबुविे संख्या 
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खानेपानी श्रनतकन प्रकार जषमा ट्यबुविे संख्या सभकेन िालग नमनुा ट्यबुविे संख्या नमनुा % 

1: सामदुालयक ट्यबुविे 788 47            6.0  
2: संनथागत ट्यबुविे 28 28       100.0  
3: लनलज ट्यबुविे 4738 286            6.0  
कुि जषमा 5554 361            6.5  
 

चन्द्रनगर गाईँपालिकामा गररएकन खानेपानीकन सेवानतर सभेक्षणकन त्यांक ऄनसुार वानतलवक सभ ेभएका 

नमनुा ट्यबुविेहरुकन लबनततृ लववरण दहेाय ऄनसुार रहकेन छ |   

तालिका नं 22: चन्द्रनगर गाईँपालिकामा सेवानतर सभेक्षण गररएकन नमनुा ट्यबुविेहरुकन लबनततृ लववरण  

खानेपानी श्रनतकन प्रकार सभके्षण गररएकन नमनुा ट्यबुवेि संख्या 

१: सामदुालयक ट्यबुविे 39 
२: संनथागत ट्यबुविे )लवद्यािय र नवान्य संनथा( 28 
३: लनलज ट्यबुविे 278 
४: लछमकेीकन लनलज ट्यबुवेि 8 
५: सामदुालयक आनार 8 
कुि जषमा 361 
 

 

3.2 खानेपानीकन गणुनतर पररक्षण 

यस गाईँपालिकामा ७१.२% ट्यबुविेमा सनु्द्य आ-कनिाइ ऄथाात ्जलैवक पारालमलत पररक्षणबाट मात्र हदेाा सरुलक्षत ्

गणुनतरकन पानी रहकेन दलेखन्द्छ भने २८.८% ट्यबुविेकन पानी लपईनकन िालग प्रशनधनका ईपायहरु ऄबिषबन 

गनुा पने दलेखन्द्छ | जलैवक पररक्षणकन नलतजा लनषन ऄनसुार रहकेा छन ्| 

तालिका नं 23: ट्यबुविेकन पानीमा आ-कनिाइ पररक्षणकन नलतजा  

इकनिाइ )लसएँय/ु१००लम लि( ट्यबुविे )%( 

0 71.2 
10 15.2 
20 5.3 
50 5.8 

100 2.2 
500 0.3 

जषमा  100 
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यस गाईँपालिकामा ६.९% ट्यबुविेकन पानीमा असेलनक लबषकन सघनता ०.०५ लमलि ग्राम प्रलत लिटर भन्द्दा 

बढी दलेखएकन छ ऄथाात ्लपईनकन िालग ऄसरुलक्षत ्रहकेन छ |  

तालिका नं 24: चन्द्रनगर गाईँ पालिकामा ट्यबुविेकन पानीमा असेलनक पररक्षणकन नलतजा  

पानीमा असेलनककन मात्रा ०.०५ लमलि ग्राम / लिटर भन्द्दा 

बढी दलेखएकन ऄथाात ्पानी लपईन नहुने ट्यबुविे %  

पानीमा असेलनक नदलेखएकन ऄथाात ्पानी लपईन हुने 

ट्यबुविे % 

6.9 93.1 
 

3.3 खानेपानीकन सवेानतर लवशे्लषण  

3.3.1 खानेपानीकन गणुनतर सेवानतर 

यस गाईँपालिकाकन ट्यबुविेकन सेवा नतर सभके्षण गदाा ट्यबुविेकन पानीमा आ-कनिाइ पररक्षण, असेलनक 

पररक्षण र ट्यबुवेिकन पानीमा बषा भररमा प्रदषुण हुन सक्ने जनलखम ऄध्ययनकन अधारमा यस गाईँ पालिकाका 

ट्यबुविेहरुकन गणुनतर सेवा नतर दहेाय ऄनसुार दलेखएकन छ | 

तालिका नं 25: एक पटक पानीकन गणुनतर पररक्षणकन अधारमा मात्र हदेाा चन्द्रनगर गाईँपालिकामा खानेपानी 

गणुनतर सेवानतर ऄवनथा 

खानेपानी गणुनतर  पररक्षणकन नलतजा  ट्यबुविे % 

असेलनक वा इकनिाइकन कारणिे ऄसरुलक्षत ्ट्यबुविे  33.2 
दवु ैपारलमलतबाट सरुलक्षत ्ट्यबुविे  66.8 
कुि जषमा  100 
 

एक पटककन गणुनतर पररक्षणबाट मालथकन तालिका ऄनसुारकन ६६.८% ट्यबुवेिमा राम्रन गणुनतर दलेखएतापलन 

हने्द्डपषपकन ऄवनथा, प्िेटँमाकन ऄवनथा र वररपररकन सरसँाइकन ऄवनथाकन कारणिे ट्यबुविेकन श्रनतमा 

प्रदषुणकन जनलखम हुने गदाछ | त्यसैिे गणुनतर पररक्षणबाट लपईनकन िालग सरुलक्षत दलेखएकन साथै ट्यबुविेकन 

श्रनतमा प्रदषुणकन सषभावना नभएकन वा धेरै कम भएकन मापदण्डकन अधारमा त्यस ट्यबुविेकन पानी बषाभरर 

सरुलक्षत ् गणुनतरकन रहकेन लवशे्लषण गरर खानेपानी गणुनतर सेवानतर लनधाारण गररन्द्छ | यस गाईँपालिकाकन 

ट्यबुविेकन सेवा नतर सभके्षण गदाा ट्यबुविेकन पानीमा आ-कनिाइ पररक्षण, असेलनक पररक्षण र ट्यबुविेकन 

पानीमा बषा भररमा प्रदषुण हुन सक्ने जनलखम मापदण्डकन अधारमा यस गाईँपालिकाका ट्यबुविेहरुकन गणुनतर 

सेवानतर दहेाय ऄनसुार दलेखएकन छ | 

तालिका नं 26: पानीकन गणुनतर पररक्षण र ट्यबुविे श्रनतमा वषा भररमा प्रदषुणकन सषभावनाकन अधारमा 

चन्द्रनगर गाईँपालिकामा खानेपानी गणुनतर सेवानतर ऄवनथा  

खानेपानी गणुनतर  सेवानतर ट्यबुविे % 

लनषन गणुनतर सेवानतर )१( 94.5 
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ईच्च गणुनतर सेवानतर )४( 5.5 
कुि जषमा  100 

 

3.3.2 खानेपानीकन पररमाण सवेानतर 

यस गाईँपालिकामा ७२% ट्यबुविेहरुमा ईच्चनतरकन खानेपानी पररमाण ईपिब्ध भएकन दलेखन्द्छ ऄथाात ्

नवच्छताका सबै ब्यबहारकन िालग पानीकन पररमाण पयााप्त ईपिब्ध रहकेन दलेखन्द्छ | यस गाईँपालिकाकन 

ट्यबुविेकन सेवानतर सभेक्षणबाट खानेपानीकन पररमाण सेवानतर दहेाय ऄनसुार रहकेन दलेखन्द्छ | 

तालिका नं 27: चन्द्रनगर गाईँ पालिकामा खानेपानी पररमाण सेवानतर ऄवनथा 

खानेपानी पररमाण सेवानतर ट्यबुविे % 

लनषन पररमाण सेवानतर )१( 0.3 
अधारभतु पररमाण सेवानतर )२( 3.3 

मध्यम पररमाण सेवानतर )३( 24.4 
ईच्च पररमाण सेवानतर )४( 72 

कुि जषमा  100 
 

3.3.3 खानेपानीकन पहुचँ सेवानतर 

चन्द्रनगर गाईँपालिकामा ७७% ट्यबुविेहरु घरपररसर लभत्र लनलज प्रयनगमा रहकेन दलेखन्द्छ | २०.८% 

ट्यबुविेहरुिे  अधारभतू पहुचँ सेवा परुाएका छन ्जनु सामदुालयक ट्यबुविेहरु रहकेन दलेखन्द्छ | त्यनतै २.२% 

लनलज ट्यबुविेहरु लछमकेी घरपररवारिे समते मखु्य खानेपानीकन श्रनतकन रुपमा प्रयनग गरेकन दलेखन्द्छ, यनता लनलज 

ट्यबुविे प्रयनग गने लछमकेी घरपररवारकन िालग सामदुालयक ट्यबुविे समते सहज पहुचँमा नरहकेन दलेखन्द्छ जसिे 

गदाा ट्यबुविेमा पहुच सेवानतर लनषन हुन गएकन छ | यस गाईँपालिकाकन ट्यबुविेकन सेवानतर सभके्षणबाट 

खानेपानीकन पहुचँ सेवानतर दहेाय ऄनसुार रहकेन दलेखन्द्छ | 

तालिका नं 28: चन्द्रनगर गाईँपालिकामा खानेपानीकन पहुचँ सेवानतर ऄवनथा 

खानेपानी पहुचँ सेवानतर ट्यबुविे % 

लनषन पहुचँ सेवानतर )१( 2.2 
अधारभतु पहुचँ सेवानतर )२( 20.8 

ईच्च पहुचँ सेवानतर )४( 77 
कुि जषमा  100 

 

3.3.4 खानेपानीकन लवश्वसनीयता सवेानतर 

यस गाईँ पालिकामा ७७.६% ट्यबुविेहरुकन समयमा ममात सषभार भएकनिे ईच्च लवश्वसनीयता सेवा नतर 

दलेखन्द्छ भने २०.८% ट्यबुवेिहरुकन समयमा ममात सषभार नभएकन कारणिे लनषन लवश्वसनीयता सेवा नतर रहकेन 
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दलेखन्द्छ | यस गाईँपालिकाकन ट्यबुविेकन सेवा नतर सभेक्षणबाट खानेपानीकन लवश्वसनीयता सेवानतर ऄवनथा  

दहेाय ऄनसुार रहकेन दलेखन्द्छ | 

तालिका नं 29: चन्द्रनगर गाईँपालिकामा खानेपानी लवश्वसनीयता सेवानतर ऄवनथा 

खानेपानी लवश्वसनीयता सेवानतर ट्यबुविे % 

लनषन लवश्वसनीयता सेवानतर )१( 20.8 
अधारभतु लवश्वसनीयता सेवानतर )२( 0.8 

मध्यम लवश्वसनीयता सेवानतर )३( 0.8 
ईच्च लवश्वसनीयता सेवानतर )४( 77.6 

कुि जषमा  100 
 

3.3.5 खानेपानीकन समग्र सवेानतर  

एक पटक पानीकन गणुनतर पररक्षणकन अधार, पररमाण, पहुचँ र लवश्वसनीयता सचूक सेवा नतरकन अधारमा हदेाा 

चन्द्रनगर गाईँपालिकामा खानेपानीकन समग्र सेवानतर दहेाय ऄनसुार रहकेन दलेखन्द्छ | तर यनतन गणुनतर बषाभरी 

हुने ऄवनथाकन िालग ट्यबुविेकन श्रनतमा प्रदषुण हुने सषभावनाकन लवशे्लषणबाट मात्र लनधाारण गना सलकन्द्छ | 

तालिका नं 30: एक पटक पानीकन गणुनतर पररक्षणकन अधारमा मात्र हदेाा चन्द्रनगर गाईँपालिकामा खानेपानीकन 

ऄवनथा 

गणुनतर पररक्षण गरेकन लदनकन खानेपानी सेवानतर ट्यबुविे % 

लनषन )१( 50.1 
अधारभतु )२( 7.2 

मध्यम )३( 9.1 
ईच्च )४( 33.5 

कुि जषमा  100 
 

गणुनतर पररक्षण गररएकन लदनमा मालथकन तालिका ऄनुसारकन समग्र खानेपानी सेवा नतर ऄवनथा दलेखए तापलन 

बषाभररकन समग्र खाने पलन सेवा नतर भने दहेायकन तालिका ऄनसुार दलेखएकन छ | यस तालिकामा बषा भररकन 

समग्र खानेपानी सेवानतर लनधाारण गदाा ट्यबुविेकन पानीमा आ-कनिाइ पररक्षण, असेलनक पररक्षण र ट्यबुविेकन 

पानीमा बषा भररमा प्रदषुण हुन सक्ने जनलखम मापदण्डकन अधारमा गणुनतर सेवा नतर, वषाा भररकन पररमाण सेवा 

नतर, वषाभररकन पहुच सेवा नतर र बषाभरी ईपिब्ध लवश्वसनीयता सेवा नतरिाइ ऄधार लिइएकन छ | 

यसरर यस गाईँपालिकामा ९५.६% ट्यबुविेहरुकन समग्र खानेपानी सेवानतर लनषन नतर ऄथाात ्अधारभतू भन्द्दा 

तल्िन नतरमा दलेखएकन छ | यनतै ०.८% ट्यबुविेकन अधारभतू, र ३.६% ट्यबुवेिकन ईच्च समग्र खानेपानी 

सेवा नतर रहकेन छ | 



36 

तालिका नं 31: पानीकन गणुनतर पररक्षण र ट्यबुविे श्रनतमा वषा भररमा प्रदषुणकन सषभावनाकन अधारमा 

गणुनतर साथै पररमाण, पहुच र लवश्वसनीयताकन अधारमा चन्द्रनगर गाईँपालिकामा खानेपानीकन समग्र सेवानतर 

ऄवनथा 

समग्र खानेपानी सेवानतर ट्यबुवेि % 

लनषन समग्र खानेपानी सेवानतर )१( 95.6 
अधारभतु समग्र खानेपानी सेवानतर )२( 0.8 

मध्यम समग्र खानेपानी सेवानतर )३( 0 
ईच्च समग्र खानेपानी सेवानतर )४( 3.6 

कुि जषमा  100 

 

3.3.6 खानेपानीकन समग्र सवेानतर न्द्यनु हुनकुा कारणहरुकन लवशे्लषण   

समग्र खानपेानी सवेानतर लवशे्लषण प्रलिया  

प्रत्येक ट्यबुविेकन गणुनतर सेवा नतर, पररमाण सेवा नतर, पहुचँ सेवा नतर र लवश्वसलनयता सेवा नतर कन छुट्टा छुटै 

सचूक सेवानतर लनकािेर लत सचूक सेवानतर मध्ये सबै भन्द्दा तल्िन सेवा नतर नै त्यस ट्यबुविेकन समग्र 

खानेपानी सेवा नतर हुन्द्छ | यसरर सबै भन्द्दा कषजनर सचूक सेवानतरकन अधारमा समग्र सेवानतर कायम 

गररएकनिे गाईँ पालिकामा खानेपानीकन समग्र सेवा नतर प्रलतशत ्न्द्यनू दलेखएकन छ | समग्र सेवा नतर वलृद्ध गनाकन 

िालग न्द्यनु सेवा नतरमा रहकेन त्यस सचूक सेवा नतरिाइ मालथल्िन नतरकन सेवामा ईन्द्नलत गनुा पने हुन्द्छ | यस 

गाईँपालिकामा खानेपानीकन गणुनतर र लवश्वसनीयता कषजनर भएकन कारणिे समग्र खानेपानी सेवानतर ऄवनथा 

कषजनर दलेखएकन छ | 

गणुनतर सेवानतर न्द्यनु हनुकुा कारणहरु    

गणुनतर सेवा नतर लनधाारण गदाा इकनिाइ पररक्षण, असेलनक पररक्षण साथै ट्यबुविे कन जलमन मलुनकन पानीकन 

वषा भररकन समयमा श्रनतमा हुन सक्ने प्रदषुण का सषभावनाहरु समतेकन  अधारमा बषा भरर नै सरुलक्षत ्गणुनतरकन 

पानीकन ईपिब्धतािाइ अधार मानेर लनधाारण गररएकन छ | ट्यबुविेकन प्िेटँमा, संचािन ऄवनथा र वररपररकन 

प्रदषुण लनयन्द्त्रणकन ऄवनथा ऄध्ययनिे यस गाईँपालिकाका धेरै ट्यबुविेहरुमा प्रदषुणकन सषभावना ईच्च रहकेन 

छ | नेपाि सरकारकन मापदण्ड ऄनसुार दहेाय ऄनसुारका ऄवनथाहरुिाइ ट्यबुवेिकन श्रनतमा प्रदषुण हुने 

सषभावनाका सचूकहरु मालनएकन छ जस ऄनसुार लवशे्लषण गदाा वषाभरर ट्यबुवेिमा ईपिब्ध हुने पानीकन गणुनतर 

कषजनर दलेखएकन छ | 

१. हने्द्डपषपकन प्िेटँमाकन प्रकार )लसमने्द्ट कंलिट, काठ, वा माटन ढुंगा इटा(: काठ कन प्िटेँमा वा लसमने्द्ट ढिान 

नगरेकन माटन ढुंगा इटाकन प्िेटँमाबाट ट्यबुविेकन श्रनतमा प्रदषुणकन जनलखम भएकन | 

२. लसमने्द्ट कंलिटकन प्िेटँमा भएकन तर प्िेटँमा मलुनकन जलमनमा पानी चलुहने गरर ँुटेकन 
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३. हने्द्ड पषपकन नलजक ँनहनर पानी जमकेन  )दरुर १० लँट भन्द्दा कम( 

४. हने्द्डपषप दलेख चपीकन सनकलपट कन दरुी ३३ लँट भन्द्दा कम रहकेन )चपीकन सनकलपट भन्द्नािे लसमने्द्ट कंलिट 

ररंगिे बनाएकन लपट, वा सखु्खा ढुंगा, इटािे बनाएकन, वा लपटकन पानी लपट बालहरकन जलमनमा जाने प्रकारकन 

भन्द्ने बझु्न ुपदाछ( 

५. हने्द्डपषप दलेख गाइवनतकुन मिखादकन दरुी ३३ लँट भन्द्दा कम रहकेन  

६. हने्द्डपषप दलेख गाईँकन ँनहनर ँाल्ने गरेकन ठाईँकन दरुी ३३ लँट भन्द्दा कम रहकेन  

 ७. हने्द्डपषप दलेख मलेडकिकन ँनहनर ँाल्ने गरेकन ठाईँकन दरुी ३३ लँट भन्द्दा कम रहकेन  

८. हने्द्डपषप दलेख खिुा लदशा गन ेगरेकन ठाईँकन दरुी ३३ लँट भन्द्दा कम  

९. हने्द्डपषप सकेुकन भएर पानी तान्द्नकन िालग प्राआलमगं गनुा पने ऄवनथा अईने गरेकन  

१०. हने्द्डपषपकन प्िेटँमामा गाइ वनतहुरु सहज जाने गरकन 

लवश्वसनीयता सेवानतर न्द्यनु हनुकुा कारणहरु    

चन्द्रनगर, कौडेना, पसाा, रामनगर चार गाईँपालिकाहरुमा गरेकन सभके्षण ऄनसुार ट्यबुविेहरुकन खानेपानी 

लवश्वसनीयता सेवा नतर न्द्यनू हुनकुा दहेाय ऄनसुारका कारणहरु दलेखन्द्छ | 

ट्यबुविेहरुकन दलैनक खानेपानी सेवा ईपिब्धतामा रुकावट भएकन कारणिे लवश्वसनीयता सेवा नतर दहेाय 

ऄनसुार रहकेन दलेखन्द्छ | 

तालिका नं 32: ट्यबुविेकन पानी सेवा रुकावट र खानेपानी लवश्वसनीयता सेवानतर ऄवनथा )ट्यबुविे %( 

 खानेपानी सेवा रुकावट भएकन ऄवनथा  लवश्वसनीयता सेवा नतर  ट्यबुविे% 

बषा भरर रुकावट छैन  4 81.5 
१ वषामा १ रुकावट भएकन  4 4.4 
३ मलहनामा १ रुकावट भएकन  3 1.9 
१ मलहनामा १ रुकावट भएकन  2 0.4 
१ मलहनामा २ रुकावट भएकन 1 11.7 
जषमा  

 
100 

रुकावट पलछ खानेपानी सेवा ँेरी सचुारु हुन िागकेन समयकन अधारमा लवश्वसनीयता सेवा नतर दहेाय ऄनसुार 

दलेखएकन छ | 

तालिका नं 33: ट्यबुविेकन पानी सेवा रुकावट भएपलछ ँेरी सचुारु हुन िागकेन समय र खानेपानी लवश्वसनीयता 

सेवानतर ऄवनथा )ट्यबुविे %( 
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रुकावट पलछ खानेपानी सेवा ँेरी सचुारु भएकन ऄवनथा लवश्वसनीयता सेवा नतर  ट्यबुविे% 

रुकावट नभएकन  4 81.5 
१२ घण्टा लभत्र सचुारु भएकन  4 17.4 
१२-२४ घण्टा लभत्र सचुारु भएकन  3 0.9 
२४-४८ घण्टा लभत्र सचुारु भएकन  2 0.1 
४८ घण्टा भन्द्दा बढी समय िागकेन  1 0.1 
जषमा  जषमा  100 

हने्द्ड पषपमा ममात सषभार गने व्यलि तनलकएकन छ भने त्यस ट्यबुविेकन लवश्वसनीयता सेवा नतर ईच्च रहकेन 

सभके्षण िे दखेाएकन छ | लवश्वसनीयता सेवा नतरिाइ हने्द्ड पषपमा ममात सषभार गने व्यलि तनलकएकन वा 

नतनलकएका ट्यबुविे ऄनुसार लवशे्लषण गदाा दहेाय ऄनसुारकन ऄवनथा रहकेन छ |  

तालिका नं 34: ममात सषभार गने व्यलि तनलकएकन र नतनलकएकन हने्द्डपषपहरुमा लवश्वसनीयता सेवानतर ऄवनथा 

)ट्यबुविे %( 

लवश्वसनीयता खानेपानी सेवानतर  

के हने्द्डपषपकन ममात सषभार गने व्यलि तनलकएकन छ? )ट्यबुविे%( 

छ  छैन  जषमा  

1 3.6 18.6 11.8 
2 0.2 0.6 0.4 
3 3.9 0.6 2.1 
4 92.3 80.2 85.7 
जषमा  100 100 100 

 

3.3.7 ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन खानेपानीमा पहुचँ ऄवनथा  

चन्द्रनगर, कौडेना, पसाा, रामनगर चार गाईँपालिकाहरुमा गरेकन खानेपानी सेवानतर नमनुा सभके्षण ऄनसुार दहेाय 

ऄनसुारका ऄपांगता भएका व्यलिहरु रहकेन दलेखन्द्छ | 

तालिका नं 35: ऄपांगता भएका व्यलिहरु भएका घरपररवार प्रलतशत  

गाईँपालिका  

के तपाइकन घरमा ऄपांगता भएका व्यलि हुनहुुन्द्छ? )घरपररवार%( 

छ  छैन  जषमा  

चन्द्रनगर  8.1 91.9 100 
कौडेना  1.2 98.8 100 
पसाा  12.3 87.7 100 
रामनगर  5.7 94.3 100 
जषमा  6.6 93.4 100 
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तालिका नं 36: ऄपांगता भएका व्यलिहरु मध्ये मलहिा र परुुषकन जनसंख्या प्रलतशत  

गाईँ पालिका 

ऄपांगता भएका व्यलिहरुमा मलहिा र परुुषकन जनसंख्या % 

मलहिा  परुुष  जषमा  

चन्द्रनगर  29.6 70.4 100 
कौडेना  50 50 100 
पसाा  48.4 51.6 100 
रामनगर  29.4 70.6 100 
जषमा  38 62 100 
 

सभके्षणकन त्यांक ऄनसुार ८७.८% ट्यबुवेिहरुमा ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन पहुचँकन िालग सहज बाटन 

समते नभएकन दलेखएकन छ | ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन खानेपानीमा पहुचँ ऄवनथा दहेाय ऄनसुार रहकेन 

दलेखन्द्छ | 

तालिका नं 37: ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन खानेपानीमा पहुचँ ऄवनथा   

ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन खानेपानीमा पहुचँ ऄवनथा  ट्यबुविे % 

रयाषप, नपशा टायि, हने्द्डरेलिंग, रुकावट नभएकन बाटन 0.2% 
रयाषप, रुकावट नभएकन बाटन 0.1% 
रयाषप   0.2% 
नपशा टायि 0.1% 
हने्द्डरेलिंग, रुकावट नभएकन बाटन 0.2% 
हने्द्डरेलिंग 0.7% 
रुकावट नभएकन बाटन 10.8% 
मालथका कुनै सलुबधा नभएकन  87.8% 
जषमा  100.0% 
 

ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन िालग ट्यबुविे जाने बाटन र ट्यबुविे प्िेटँमामा बलिकन सलुबधा दहेाय ऄनसुार 

रहकेन दलेखन्द्छ | 

तालिका नं 38: ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन िालग बाटन र प्िेटँमामा बलिकन सलुबधा ऄवनथा   

ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन िालग खानेपानीमा सहज पहुचँ ऄवनथा ट्यबुविे % 

बाटन र प्िेटँमामा बलिकन सलुबधा भएकन 1.2 
प्िेटँमामा बलिकन सलुबधा भएकन  65.9 
बाटनमा बलिकन सलुबधा भएकन  0.2 
बलिकन सलुबधा नभएकन 32.8 
जषमा  100 



40 

3.4 लनमााणाधीन खानेपानी अयनजनाहरु  

यस गाईँपालिकामा हाि एक वटा ओभरहडे टंकी पाआपिाइन खानेपानी अयनजना लनमााणाधीन ऄवनथामा रहकेन 

छ जसकन सलषक्षप्त ऄवनथा लववरण दहेाय ऄनसुार रहकेन छ |  

तालिका नं 39: हाि लनमााणालधन रहकेा ओभरहडे टंकी पाआपिाइन खानेपानी अयनजनाहरुकन सलषक्षप्त लववरण 

अयनजनाकन नाम:  नाढीताि खानेपानी तथा सरसँाइ अयनजना  

अयनजनाकन प्रकार:  ओभरहडे टंकी पाआपिाइन खानेपानी अयनजना 

लनमााण सरुु भएकन बषा:  मलंसर २०७३   

लनमााण सषपन्द्न हुने बषा: चैत्र २०७८  

अयनजनािे सेवा परुाईने वडा:  ६, ७ 

अयनजनािे सेवा परुाईने गाईँहरु: गननभरीया र नाढी टनि 

घरपररवार संख्या: ६५० 

अयनजना लनमााणमा सहयनगी लनकाय:  ँन्द्डबनडा   

 

4 पररच्छेद ४: खानपेानी िाय, रणनीलत तथा प्राथलमकता  

चन्द्रनगर गाईँपालिकािे सन ्२०३० )लव.सं. २०८७( सषममा नेपाि सरकारकन खानेपानी क्षेत्रकन लदगन लवकास 

िाय हालसि गनाकन िालग दहेाय बमनलजमका मखु्य तीन वटा िाय तथा कनसेढुंगाहरु लनधाारण गरर ईि िायहरु 

हालसि गनाकन िालग दहेाय बलमलजमका रणनीलत तथा प्राथलमकताहरु लनधाारण गरेकन छ | 

 

पलहिन कनसेढुगंा : ४ वषा, सन ्२०२२-२०२५ 

िाय १ : सबैिाइ अधारभतू नतरकन खानपेानी सलुबधा सन ्२०२५ सषममा परुाईन े| 

रणनीलत: यस िाय हालसि गनाकन िालग दहेाय बमनलजमका रणनीलतहरु ऄबिषबन गररनेछ | 

प्राथलमकता नं. १: अधारभतू सलुबधा नतरमा परुाईने: लवद्यमान खानेपानी प्रणािीकन खानेपानी गणुनतर र 

लवश्वसनीयता सेवानतरमा ईन्द्नलत गरर अधारभतू नतरकन खानेपानी सेवा परुाईन खानेपानी सेवा संचािन 

ब्यबनथापन कायालवलध िाग ुगरेर अधारभतू नतरमा परुाईने रणनीलत लिइनेछ | 

o गाईँपालिकाकन सषपणूा ट्यबुवेिहरुमा असेलनक पररक्षण गने र नयाँ ट्यबुविे लिि गदाा 

असेलनक पररक्षण गना ऄलनवाया गने  | 

o असेलनक लपईन हुने लसमा भन्द्दा बढी दलेखएका ट्यबुविे हरुिाइ लपईनकन िालग लनषधे गने  

o धेरै जसन ट्यबुविे असेलनक मिु रहकेनिे ऄको व्यवनथा नभए सषम असेलनक नभएकन 

नलजककन ट्यबुविे वा असेलनक बायनसेन्द्ड लँल्टर सरुलक्षत ्खानेपानीकन िालग तत्कािकन 

ईपयिु लवकल्प हुन सक्दछ |  
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o गाईँपालिकाका सबै ट्यबुवेिहरुमा खानेपानी सरुक्षा यनजना िाग ुगरर आकनिाइ प्रदषुण घटाईने 

र इकनिाइ पररक्षण गरर खानेपानी सरुक्षा यनजना प्रमालणत गने | 

o बाढी प्रभाब के्षत्रमा नयाँ ट्यबुविे लनमााण गदाा वा लवद्यमान ट्यबुविेमा प्िेटँमा लनमााण गदाा 

हने्द्डपषप पानीिे डुबान नहुने गरर प्िेटँमा जलमन भन्द्दा मालथ ईठाएर लनमााण गने | साथै यनतन 

ईचाआकन प्िेटँमा लनमााण गदाा ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन खानेपानीमा पहुच हुने गरर लनमााण 

गने | 

o खानेपानी प्रणािीकन संचािन ब्यबनथापन गना प्रामालणक संचािन लबलधकन प्रयनग गरर  

लवश्वसनीयता सेवानतरमा ईन्द्नलत गन े| 

प्राथलमकता नं. २: मध्यम सलुबधा नतरमा परुाईन:े  

 लनमााणाधीन ओभरहडे टंकी पाइपिाआन अयनजनाकन लनमााण सषपन्द्न पिात खानेपानी सेवा संचािन 

ब्यबनथापन कायालवलध िाग ुगरर मध्यम नतरमा परुाईने रणनीलत लिइनेछ |   

 नयाँ ओभरहडे टंकी पाइपिाआन अयनजना लनमााण गरर अयनजना संचािनमा खानेपानी सेवा संचािन 

ब्यबनथापन कायालवलध िाग ुगरर मध्यम नतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध गराईने रणनीलत लिइनेछ |   

o ओभरहडे टंकी पाइप िाआन प्रणािी अयनजनाकन नयाँ लनमााण गदाा कलषतमा मध्यम सेवा 

नतरकन लनमााण गने रणनीलत लिइनेछ | 

o नयाँ पाइपिाआन अयनजना लनमााण गदाा सरसँाइकन िालग ट्यबुविेकन पानी समते प्रयनग गने 

गरर पाइपिाआन प्रणािीकन क्षमता लडजाआन गररनेछ | यसरर ओभरहडे टंकी पाइपिाइन 

प्रणािीकन अवश्यक क्षमता कम हुने भएकनिे िागत कम हुनेछ | ओभरहडे टंकी पाइपिाइन 

प्रणािीकन िगानी खानेपानीकन गणुनतरमा केलन्द्रत गररनेछ |  

 

प्राथलमकता नं. ३: ईच्च सेवानतरकन खानेपानी अयनजना लनमााणकन िालग तयारी गने:  

 बजार क्षेत्र वा घना बलनत भएकन क्षेत्रमा ईच्चनतरकन नयाँ ओभरहडे टंकी पाइपिाआन अयनजना लनमााण 

गनाकन िालग लबनततृ अयनजना प्रलतबेदन )डीपीअर( तयार गने, बनरहनि लिि गने, जिवाय ुपररवतानकन 

ऄसरबाट जलमन मलुनकन पानीकन सतह )वाटर टेबि( घट्ने ऄसरिाइ कम गनाकन िालग नलद लकनार वा 

पनखरी लकनार वा बषाभरर पानी जषने जलमन क्षेत्रमा नवाषपविे )इनार( लनमााण गने, पानीकन पररमाण 

मापन गन ेर गणुनतर पररक्षण गने, कलषतमा एक वषा भरर प्रत्येक मलहना पानीकन पररमाण र गणुनतर 

ऄनगुमन तथा मापन गन ेर अयनजनाकन डीपीअर तयार गन े |   

 मध्यम सेवा नतरका लवद्यमान ओभरहडे टंकी पाइपिाआन अयनजनाहरुमा प्रशनधन प्रणािी लनमााण तथा 

प्रणािी सधुार ईन्द्नलत गरर ईच्च सेवा नतरमा परुाईनकन िालग पानीकन पररमाण तथा गणुनतर पररक्षण गन े

साथै लबनततृ अयनजना प्रलतबेदन )डीपीअर( तयार गने | अबश्यकता ऄनसुार पानीकन थप पररमाणकन 

िालग नवाषपविे लनमााणिाइ प्राथलमकता लदने | 



42 

प्राथलमकता नं. ४: ओभरहडे टंकी पाइपिाआन प्रणािी नपगुकेा वा डीपीअर तयार नभएका बाँलक के्षत्रमा 

मध्यम सेवानतरकन खानेपानी अयनजना लनमााणकन िालग तयारी गने:  

 ओभरहडे टंकी पाइपिाआन प्रणािी नपगुकेा वा डीपीअर तयार नभएका बाँलक के्षत्रमा मध्यम नतरकन 

ओभरहडे टंकी पाइपिाआन अयनजना लनमााणकन िालग बनरहनि लिि गने, नलद लकनार वा पनखरी लकनार 

वा बषाभरर पानी जषने जलमनमा क्षेत्रमा नवाषपविे )इनार( लनमााण गने, पानीकन पररमाण मापन गन ेर 

गणुनतर पररक्षण गने, कलषतमा एक वषा भरर प्रत्येक मलहना पानीकन पररमाण र गणुनतर ऄनगुमन तथा 

मापन गन ेर अयनजनाकन डीपीअर तयार गन े |   

 

दनश्रन कनसेढुगंा : ३ वषा, सन ्२०२६–२०२८ 

िाय २: सबैिाइ मध्यम नतरकन खानपेानी सलुबधा सन ्२०२८ सषममा परुाईन े| 

रणनीलत: यस िाय हालसि गनाकन िालग दहेाय बमनलजमका रणनीलतहरु ऄबिषबन गररनेछ | 

प्राथलमकता नं. १: मध्यम एव ंईच्चनतरमा नतर ईन्द्नलत लनमााण भएका खानेपानी अयनजनाहरुकन राम्रन संचािन 

ब्यबनथापन गना खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलध प्रभाबकारी रुपमा िाग ुगने, सहयनग गने, लनयमन 

गन ेर ऄनगुमन गन ेरणनीलत लिआनेछ |  

प्राथलमकता नं. २: मध्यम नतरका ओभरहडे टंकी पाइपिाआन खानेपानी अयनजनाहरुिाइ ईच्च सेवानतरमा 

ईन्द्नलत लनमााण काया गने रणनीलत लिआनेछ | 

 लवद्यमान मध्यम सेवा नतरका ओभरहडे टंकी पाइपिाआन अयनजनाहरुमा प्रशनधन प्रणािी जडान/लनमााण 

र प्रणािीकन संरचना सधुार ईन्द्नलत लनमााण काया गरर ईच्च सेवा नतरमा परुाईने | अबश्यकता ऄनसुार 

पानीकन थप पररमाणकन िालग नवाषपविे लनमााण िाइ प्राथलमकता लदने | 

 

प्राथलमकता नं. ३: बजार क्षेत्र वा घना बलनत भएका क्षेत्रमा ईच्चनतरकन नयाँ ओभरहडे टंकी पाइपिाआन 

अयनजना लनमााण गने रणनीलत लिआनेछ | 

 ईच्च सेवा नतरकन ओभरहडे टंकी पाइपिाआन अयनजना लनमााण गदाा प्रशनधन प्रणािी सलहतकन 

खानेपानी प्रणािी लनमााण गररनेछ |  

प्राथलमकता नं. ४: ओभरहडे टंकी पाइपिाआन प्रणािी नपगुकेा बाँलक के्षत्रमा मध्यम सेवानतरकन ओभरहडे टंकी 

पाइपिाआन अयनजना लनमााण गने | 

प्राथलमकता नं. ५: ईच्च सेवानतरकन खानेपानी अयनजना लनमााणकन िालग तयारी गने:  

 लवद्यमान मध्यम सेवा नतरका ओभरहडे टंकी पाइपिाआन अयनजनाहरुमा प्रशनधन प्रणािी लनमााण तथा 

प्रणािीमा सधुार ईन्द्नलत गरर ईच्च सेवानतरमा परुाईनकन िालग पानीकन पररमाण मापन र गणुनतर पररक्षण 
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गरर लबनततृ अयनजना प्रलतबेदन )डीपीअर( तयार गने | अबश्यकता ऄनसुार पानीकन थप पररमाणकन 

िालग नवाषपविे लनमााण िाइ प्राथलमकता लदने | 

 

तेश्रन कनसेढुगंा : २ वषा, सन ्२०२९ – २०३० 

िाय ३: सबैिाइ ईच्च नतरकन खानपेानी सलुबधा सन ्२०३० सषममा परुाईन े| 

रणनीलत: यस िाय हालसि गनाकन िालग दहेाय बमनलजमका रणनीलतहरु ऄबिषबन गररनेछ | 

प्राथलमकता नं. १: बाँलक रहकेा मध्यम सेवा नतरका ओभरहडे टंकी पाइप िाआन प्रणािीमा प्रशनधन प्रणािी 

लनमााण तथा प्रणािी सधुार ईन्द्नलत लनमााण काया गरर ईच्च सेवानतरकन खानेपानी सेवा परुाईने रणनीलत लिआनेछ | 

प्राथलमकता नं. २: सबै ईच्च सेवानतरमा ईन्द्नलत लनमााण भएका अयनजनाहरुकन राम्रन संचािन ब्यबनथापन गना 

खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलध प्रभाबकारी रुपमा िाग ुगने, सहयनग गने, लनयमन गने र ऄनगुमन 

गने रणनीलत लिआनेछ |  

 

5 पररच्छेद ५: कायाान्द्वयन रणनीलत  

यस खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयन गदाा दहेाय बमनलजमका रणनीलतहरु ऄबिषबन गररने छ | 

खानपेानी सवेानतर ईन्द्नलत रणनीलत: 

 सामदुालयक, लनलज, सरकारी नवान्य संनथा र सरकारी लवद्याियका सबै ट्यबुविेहरुमा असेलनक 

पररक्षण गररनेछ | साथै तत्काि लवकल्पकन खनलज गररनेछ | 

 घरधरुी, नवान्य संनथा र लवद्याियमा अधारभतू नतरकन खानेपानी सेवाकन िालग ट्यबुविेहरुमा 

खानेपानी सरुक्षा यनजना र प्रामालणक संचािन लबलध िाग ुगररनेछ |  

 बाढीकन प्रभाब के्षत्रमा हने्द्डपषपकन प्िेटँमा बनाईँदा बाढीकन पानीबाट डुबान नहुने गरर जलमन सतह 

भन्द्दा मालथ ईठाएर लनमााण गररने नीलत िाग ुगररनेछ | साथै यनता प्िेटँमा लनमााण गदाा ऄपांगता भएका 

व्यलिहरुकन पहुच हुने गरर लनमााण गररनेछ | 

 मध्यम सेवा नतरकन खानेपानी सेवा वलृद्ध गनाकन िालग ओभरहडे टंकी पाइपिाआन प्रणािी लनमााण, 

लवनतार तथा सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलध िाग ुगररनेछ |  

 ईच्च नतरकन खानेपानी सेवा ईन्द्नलतकन िालग ओभरहडे टंकी पाइप िाआन प्रणािीमा प्रशनधन प्रणािी 

लनमााण गररनेछ साथै सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलध िाग ुगररनेछ | 

 ओभरहडे टंकी पाइपिाआन प्रणािीकन िालग पानीकन नयाँ श्रनत लनमााण गदाा वा थप श्रनत लनमााण गदाा 

जिवाय ुपररवतानकन ऄसरबाट जलमन मलुनकन पानीकन सतह )वाटर टेबि( घट्ने ऄसरिाइ कम गनाकन 

िालग नलद लकनार वा पनखरी लकनार वा बषाभरर पानी जषने जलमन क्षेत्रमा नवाषपविे )इनार( लनमााण गने, 
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पानीकन पररमाण मापन गन ेर गणुनतर पररक्षण गने र प्रशनधन प्रणािी लनमााण गने कायािाइ प्राथलमकता 

लदआनेछ |   

 ईच्च सेवानतरकन खानेपानी सेवा लनरन्द्तर कायम गनाकन िालग खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन 

कायालवलध िाग ुगररनेछ र ऄनुगमन गररनेछ | 

 गाईँ पालिकामा खानेपानी पररक्षण प्रयनगशािा नथापना गरर अयनजनाहरुमा खानेपानीकन गणुनतर 

ऄनगुमन लनयलमत रुपमा गररनेछ | 

 नवान्य संनथा र लवद्याियहरुमा खानेपानीकन पानी संकिन टंकी लनमााण र अन्द्तररक प्िलषबंग तथा 

अबनयक नथानहरुमा अबनयक संख्यामा धाराहरु लनमााण गरर खानेपानी सेवानतर वलृद्ध गररनेछ | 

 साबाजलनक नथानहरुमा चौलबसै घण्टा खानेपानीकन सलुबधा हुनेगरी खानेपानीकन धारा लनमााण गररनेछ | 

 "सबैकन िालग खानेपानी नीलत" लिआनेछ | ऄथाात ्खानेपानी सेवानतर वलृद्ध गदाा कनलह पलन छुट्ने छैन | 

 खानेपानीकन सेवानतर वलृद्ध गदाा समाबेशी, िैंलगक समानता, ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन अबनयकता 

र जिवाय ुपररवतान िचकता तथा जिवाय ुईत्थानलशितािाइ खानेपानीकन सेवानतर वलृद्ध कायािममा 

एकीकृत गररनेछ |  

 खानेपानी सेवानतर ईन्द्नलतका लियाकिाप कायाान्द्वयन गदाा सषभालवत जनलखममा रहकेा समहू वा 

ब्यलिहरुकन ऄबनयकतािाइ सषबनधन गररनेछ |  

 

खानपेानी संचािन तथा ब्यबनथापन रणनीलत: 

 ट्यबुविे खानेपानी प्रणािीकन ब्यबनथापन: सामदुालयक र लनलज प्रयनजनका ट्यबुविेहरुमा जिवाय ु

ईत्थानलशि खानेपानी सरुक्षा यनजना िाग ुगररनेछ | खानेपानी सरुक्षा यनजना ऄन्द्तगात मखु्य रुपमा 

हने्द्डपषपकन ममात सषभार, प्िेटँमा र लनकास नािी लनमााण, प्िेटँमा वररपररकन सरसँाइका 

मापदण्डहरुकन पािना अलद समाबेस हुनेछ | ट्यबुविेकन ममात सषभार गनाकन िालग अवश्यक नथानीय 

दक्ष जनशलि, औजार र सामग्रीहरुकन ईपिब्धताकन िालग क्षमता ऄलभवलृद्ध गररनेछ | साथै प्रत्येक गाईँ, 

टनि र वडामा खानेपानी सरुक्षा यनजना लनयमन तथा ऄनगुमन गनाकन िालग गाईँपालिकािे सलमलत 

लनमााण गरर क्षमता ऄलभवलृद्ध गरेर लजषमबेारी लदनेछ |             

 ओभरहडे टंकी पाइपिाआन प्रणािीकन ब्यबनथापन: खानेपानी संचािन ब्यबनथापनकन िालग सेवा 

प्रदायककन क्षमता र ऄन्द्य ईपिब्ध नथानीय श्रनतकन अधारमा खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन 

कायालवलध िाग ुगररनेछ | खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलध ऄन्द्तगात खानेपानी संचािनका 

प्रामालणक संचािन लवलधहरुकन प्रयनग गरर खानेपानी अयनजनाहरुकन संचािन, ममात सषभार तथा 

ब्यबनथापन गररनेछ जस ऄन्द्तगात जीवन चि खचाकन अधारमा खानेपानी महशिु लनधाारण, जिवाय ु

पररवतान िचकता तथा जिवाय ुईत्थानलशिता सलहतकन पानी सरुक्षा यनजना, पानीकन गणुनतर 

ऄनगुमन, लनरनधात्मक सषभार, गनुासन ब्यबनथापन, चहुावट लनयन्द्त्रण, िेखा ब्यबनथापन, नवमलु्यांकन, 

अलद समावेश रहनेछ | 
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 ट्यबुविे खानेपानी प्रणािी र ओभरहडे टंकी पाइपिाआन खानेपानी प्रणािीकन संचािन ब्यबनथापन 

राम्रन बनाइ ईच्च नतरकन खानेपानी सेवा लनरन्द्तर ईपिब्ध गराईनकन िालग गाईँपालिकािे खानेपानी सेवा 

संचािन ब्यबनथापन कायालवलध तयार गरर िाग ुगनेछ |  

समाबसेी खानपेानी रणनीलत: 

 लनधााररत िाय हालसि गनाकन िालग लियाकिाप कायाान्द्वयन गदाा सषभालवत जनलखममा रहकेा 

ब्यलिहरुकन ऄबनयकतािाइ सषबनधन गररने छ | यसरर काया गदाा त्यनता व्यलि र वगािाइ “कुन ै

ननक्सान नगर” भन्द्ने लसद्धान्द्तिाइ पािना गररने छ र यसका िालग लनषन कुरामा लवशेष ध्यान लदइनेछ,  

 लिङ्ग, अलथाक ऄवनथा, ऄपांगता, भगूनिकन संवलन्द्ध खानेपानी, सरसँाइ र नवच्छताकन सहज 

ईपिब्धतामा रहकेा खाडििाइ संवनधन गन ेतालक पलहिे नै लसमान्द्तीकरणकन जनलखममा रहकेाहरुकन 

नवान्य, अलथाक र सामालजक चनुौलतहरु थप खतरामा नपरनस ्| 

 सषभालवत लसमान्द्तकृत समहुहरुकन प्रलतलनलधत्व र प्रभाव बढाईने प्रकृयाहरुमा थप ऄथापणूा सहभालगता, 

पारदलशाता र जवाँदलेहता सलुनलित गन े। मलहिा, ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन प्रभावकारी 

प्रलतलनलधत्विाइ समथान गना ईनीहरुकन संगठनकन क्षमता र संजाििाइ सदुृढ गने | 

 ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन ग्रालमण खानेपानी, सरसँाइ र नवच्छताका सेवाहरुमा पहुचँ सधुार गना 

पहुचँयनग्य लडजाइनकन िालग सरकारी, लनजी क्षेत्र र नागरीक समाज सरनकारवािाहरुकन क्षमता ऄलभबलृि 

गन े| 

 ओभरहडे टंकी पाइपिाआन प्रणािीकन महशिु लनधाारण गदाा महशिु लतना नसक्ने ऄलत लबपन्द्न घरहरुकन 

पलहचान गरर ईि घरहरुकन िालग एक बषा सहुलियत दरमा महशिु लिने नीलत लिआनेछ | साथै एक बषामा 

ईि घरपररवारकन अय वलृद्ध गरर महशिु लतना सक्ने बनाईनकन िालग अय अजान मिुक लियाकिाप 

गना खानेपानी सेवा प्रदायक संनथािे ईि घरपररवारिाइ सहयनग गनेछ | 

 खानेपानीकन सेवा नतर वलृद्ध गदाा कनलह पलन नछुट्ने गरर मलहिा, परुुष, बािबालिका, ऄल्पसंख्यक, 

लपछलडएका र जनलखममा रहकेा जातजालत सबैकन िालग सेवा ईपिब्ध हुने गरर कायािम िाग ुगररनेछ | 

अयनजनामा सहभागी गराईनकन िालग अयनजना लनमााण र सेवा शलु्कमा यनता लसमान्द्तकृत वगाहरुिाइ 

लबशषे क्षमता ऄनुसारकन सहभलगता वा सरकार वा समदुायिे लवशेष सहुलियत लदने नीलत लिइनेछ |  

 िैंलगक समानता तथा सामालजक समाबेशीकरण, जिबाय ुऄनकुुिन तथा लवपद ब्यबनथापन जनता 

ऄन्द्तर सषबलन्द्धत लवषयहरुिाइ यस खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयन गदाा ऄलनवाया रुपमा ऄबिषबन 

गररनेछ | 

 अयनजनामा खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयन एव ंखानेपानी संचािन ब्यबनथापनका प्रत्येक तहका लनणाय 

प्रलियामा मलहिा, दलित, ऄल्पसख्यक, ऄपांगता भएका व्यलि, अलदकन सहभालगता सलुनलनचत 

गररनेछ | 

 सरसँाइ व्यवहार परीवतानका िालग व्यवहार परीवतान संचार ऄलभयान संचािन गन ेक्षमता ऄलभबलृि 

गन,े यनता ऄलभयानमा लवलभन्द्न समहु, समदुायहरुिाइ संिग्न गनाका िालग प्रेरक प्याकेजकन व्यवनथा गन े
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। व्यवहार परीवतान संचारकन लनयलमत ऄनुगमनिाइ लनरन्द्तरता लदने र व्यवहार परीवतान संचारकन 

प्रभावकाररता बढाईनकन िालग लसकाइिाइ ऄनसुरण गन े| 

 घरलभत्रकन खानेपानी, सरसँाइ र नवच्छताका कृयाकिापमा परुुषकन संिग्नता बढाईने कायािम 

संचािन गन े| 

 घरेि ुर हरेचाहकन कामकन वनझ कम गन ेप्रलवलधहरुकन ऄनदुानकन व्यवनथा सलहत प्रविन गन े| 

 िैलगकं समानता र सामालजक समावलेशकरणका चनुौलत र ग्यापहरु पलहचान गन,े यसका िालग लवलभन्द्न 

साझदेार संनथाहरुसँगकन सहकायामा िैलगकं समानता र सामालजक समावलेशकरण ऄनुसन्द्धान र लवशे्लषण 

गन े| 

 िैंलगक वजटेकन व्यवनथा गन ेर िैंलगक ऄसमानता हटाईनका िालग लवशेष कायािम संचािन गन े| 

 

ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन िालग खानपेानी रणनीलत: 

 खानेपानीमा पहुचँकन िालग ऄरुकन सहयनग अबनयक पने ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन िालग ऄरुकन 

सहयनग अबनयक पने नतरीकरणकन अधारमा प्राथलमकीकरण गरर पहुचँ परुाईने रणनीलत लिआनेछ |  

 ऄपांगता भएका घरपररवारिाआ खान र व्यलिगत नवच्छता ब्यबहारकन िालग पानीमा प्रत्येक सदनयकन 

बराबर पहुचँ हुन ुपने कुराकन महत्व बारे राम्रन संग बझुाआ सबै सदनयहरुिाइ पानीकन बराबर पहुचँ 

परुाईनकन िालग यनता पररवारहरुिाआ सहयनग परुाईने रणनीलत लिआनेछ | 

 खानेपानी र व्यलिगत नवच्छतामा पानीकन पहुचँकन िालग ऄको व्यलिकन धेरै सहयनग अबनयक पने 

खािका ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन हरेचाह गने व्यलिकन िालग लबशेष सहयनग परुाईने रणनीलत 

लिआनेछ | 

 वास यनजना तजुामा गदाा, खानेपानी अयनजनाकन डीपीअर बनाईँदा, क्षमता ऄलभवलृद्ध कायािम बनाईँदा 

र कायाान्द्वयन गदाा ऄपांगता भएका ब्यलक्िहरुकन नथानीय संनथासंगकन सहभालगतामा गररने छ | 

 ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन खान र नवच्छता ब्यबहारमा पानीकन पहुचँ सलुनलनचत गनाकन िालग 

सरसँाइ तथा नवच्छता ब्यबहार पररवतानका कायािमहरु नथानीय सरकारकन पहिमा ऄपांगता भएका 

ब्यलक्िहरुकन संनथा र नथानीय सरकारकन सहभालगतामा गररने छ | 

 सामालजक ब्यबहार पररवतान संचारिाइ समाबेशी गराईनकन िालग सचेतना र ऄन्द्य दृलिकनण पररवतान 

गन ेरणनीलतहरूिाइ प्राथलमकताका साथ िाग ुगररनेछ | 

 ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन सरकारी प्रशासलनक सषबलन्द्ध काया र ऄन्द्य सहयनगकन िालग सामालजक 

संनथा र ऄन्द्य सहयनगी सेवाहरुकन समते सहयनग लिने रणनीलत लिआनेछ | 

 ऄपांगता भएका व्यलिहरु जन सबै भन्द्दा लसमान्द्तकृत हुन्द्छन ईनीहरुकन ऄनभुब र सहभालगता सलुनलनचत 

गना ईनीहरुिाइ ऄनगुमन प्रलकयामा समाबेश गने रणनीलत लिआनेछ | ऄनगुमनमा ऄपांगता भएका मलहिा 

र परुुष दबैुकन सहभालगता सलुनलनचत गन ेरणनीलत लिआनेछ | 
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खानपेानी संचािन ब्यबनथापन संरचना तथा नीलत लनमााण रणनीलत: 

 रणनीलत कायाान्द्वयन गदाा मापदण्ड बनाइ िाग ुगररनेछ एव ंलनयमन गररनेछ | यसका िालग गाईँपालिकािे 

अबश्यक मापदण्ड, कायालवलध, ऐन तथा लनदलेशका तयार गरर िाग ुगनेछ |   

 साथै यस रणनीलत कायाान्द्वयन तथा खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलध कायाान्द्वयन गनाकन 

िालग गाईँपालिकािे गाईँपालिका र वडा नतरमा अबनयक संनथागत संरचना लवनतार तथा क्षमता 

लवकास गनेछ | यस रणनीलत ऄनसुारका संनथागत संरचनाहरु लवनतार गरर लजषमवेारी लदनेछ | 

 गाईँपालिकािे यस रणनीलत कायाान्द्वयनकन िालग अवश्यक वालषाक बजटे छुट्टाईने छ | साथै प्रदशे 

सरकार, संलघय सरकार र लवकास साझदेारहरुसंग यस रणनीलत कायाान्द्वयन गना सहकायाकन िालग ऄनरुनध 

तथा समन्द्वय गनेछ | 

 

6 पररच्छेद ६: सनंथागत सरंचना तथा लवनतार  

गाईँपालिकािे यस रणनीलत कायाान्द्वयन गनाका िालग गाईँपालिका र वडाकन लनणाय गने र ऄनगुमन तथा सलमक्षा 

गने संरचनाहरुमा सधुार तथा सलमलतहरुिाइ थप सलिय बनाआ दहेाय बमनलजमका कायाहरु गनेछ | 

 गाईँ कायापालिकािे यस खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयनकन िालग संनथागत संरचनाहरुकन लवनतार गन े

तथा खानेपानी समन्द्वय सलमलतहरुिाइ थप सलिय बनाईने काया गनेछ | यसरर गाईँ कायापालिकािे यस 

खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयनकन िालग यस रणनीलतिे पररकल्पना गरेकन संनथागत संरचनाहरुकन 

लवनतार गरर सबैिाइ लजषमवेारी लदने काया गनेछ | 

 गाईँ कायापालिकािे गाईँपालिका नतरमा यस खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयनकन ऄनगुमन, सलमक्षा र 

लनणाय गनेछ | 

 गाईँ कायापालिकािे कायापालिका ऄन्द्तगातका सलमलत र ईपसलमलतहरुिाइ यस खानेपानी रणनीलत 

कायाान्द्वयनका लवलभन्द्न लबषयहरु: खानेपानी पवूााधार, समाबेशी, सशुासन, लवपद ब्यबनथापन, 

खानेपानीमा जिवाय ुपररवतानकन ऄसर वा जनलखम अलद लवषयहरुमा ऄनुगमन गरर सुझाबकन िालग 

लजषमवेारी लदनेछ | 

 गाईँपालिका नतरीय खानेपानी सरसँाइ तथा नवच्छता समन्द्वय सलमलतिे खानेपानी रणनीलत तथा 

रणनीलतक कायायनजना कायाान्द्वयनकन ऄनगुमन गरर सझुाब लदनेछ | जस ऄन्द्तगात खानेपानी संचािन 

ब्यबनथापनकन ऄवनथा,  खानेपानीकन गणुनतर पररक्षण, खानेपानी सेवानतर ईन्द्नलत, समावेशी रणनीलत 

कायाान्द्वयनकन ऄवनथा, ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन सहभालगता र खानेपानीमा पहुचँ अलदकन 

नथिगत ऄनगुमन तथा त्यांक लवशे्लषण गरर सझुाब लदनेछ | यस सलमलतिे मालसक रुपमा ऄनगुमन गरर 

सझुाब लदनेछ | 
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 वडा नतरीय खानेपानी सरसँाइ तथा नवच्छता समन्द्वय सलमलतिे यस खानेपानी रणनीलत, रणनीलतक 

कायायनजना कायाान्द्वयन तथा खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलधकन कायाान्द्वयनकन ऄवनथा 

प्रत्येक मलहनामा ऄनुगमन गरर सझुाब लदनेछ | 

 टनि सरसँाइ सलमलतिाइ सलिय बनाइ यस खानेपानी रणनीलत तथा रणनीलतक कायायनजना कायाान्द्वयन 

गदाा समाबेशी र कनलह पलन नछुट्ने पररकल्पना गरे ऄनसुारकन भएकन ऄनगुमन गरर समाबेशी सलुनलनचत 

गना सझुाब लदनेछ | 

 पालिका र वडानतरका सलमलत र ईपसलमलतहरुकन संरचनाहरुिाइ थप समाबेशी बनाआने छ | 

गाईँपालिकािे यस रणनीलत कायाान्द्वयन गनाकन िालग गाईँपालिका र वडा कायााियकन प्रालबलधक काया गने 

संरचनाहरुकन लवनतार गरर दहेाय बमनलजमका प्रालबलधक कायाहरु गनेछ | 

 गाईँपालिकामा खानेपानीकन प्रालबलधक काया गनाकन िालग हाि रहकेन खानेपानी आकाइिाइ लवनतार गरर 

पानी पररक्षण प्रयनगशािा र खानेपानी त्यांक इकाइ सलहतकन खानेपानी शाखामा क्षमता लवनतार गररने 

छ |  

 गाईँपालिका नतरीय खानेपानी शाखािे खानेपानी रणलनती कायाान्द्वयन गना प्रालबलधक काया एव ं

खानपेानीकन गणुनतर पररक्षण काया गनेछ | 

 साथै वडा कायााियहरुमा समेत खानेपानी आकाइ नथापना गररनेछ | यस आकाइमा नथानीय दक्ष 

जनशलिहरुिाइ ऄनबुन्द्धन गरर खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलध िाग ुगनामा प्रलशक्षण 

तथा सहकाया गनेछ |  

 गाईँपालिका नतरमा पानी पररक्षण प्रयनगशािा नथापना गरर क्षमता लवकास गररनेछ | यस प्रयनगशािािे 

लनयलमत पानी पररक्षण तथा खानेपानीकन गणुनतर सभके्षण गरर लवशे्लषण प्रनततु गरर सझुाब गनेछ | 

गाईँपालिकािे यस रणनीलत कायाान्द्वयन गनाकन िालग खानेपानी संचािन, ममात सषभार तथा ब्यबनथापन तथा 

सेवा नतर ईन्द्नलत ऄवनथा सषबलन्द्ध त्यांक ऄध्यावलधक तथा लवशे्लषण गने संरचनाहरुकन नथापना तथा क्षमता 

लवनतार गरर दहेाय बमनलजमका कायाहरु गनेछ | 

 खानेपानी संचािन ब्यबनथापन तथा खानेपानी सेवा नतर लवतरणकन ऄवनथाकन त्यांक त्रैमालसक रुपमा 

ऄध्यावलधक गरर लवशे्लषण गना खानेपानी त्यांक इकाइ गाईँपालिका नतरमा नथापना गररने छ | यन 

खानेपानी त्यांक आकाइ गाईँपालिका नतरीय खानेपानी शाखामा रालखने छ | खानेपानीकन संचािन 

ब्यबनथापन तथा सेवानतर लबनिेशण गनाकन िालग क्षमता ऄलभवलृद्ध गरर यस आकाइिे प्रालबलधक शाखा, 

पानी प्रयनगशािा र सेवा प्रदायकहरुकन समन्द्वयमा त्यांक ऄध्यावलधक गने काया गनेछ | 

 यस खानेपानी त्यांक आकाइिे प्रत्येक लतन मलहनामा खानेपानी संचािन ब्यबनथापनकन ऄवनथा र 

ईपभनिाहरुिाइ ईपिब्ध गराएकन खानेपानीकन सेवानतरकन ऄवनथा ऄद्यावलधक गरर लबनिेशण गरर 

खानेपानी सरसँाइ तथा नवच्छता समन्द्वय सलमलतकन बैठकमा प्रनततु गनेछ | 

 प्रत्येक वषा खानेपानी अयनजनाकन "ईपभनिा सन्द्तनुटी सभेक्षण” गरर  खानेपानी सरसँाइ तथा 

नवच्छता समन्द्वय सलमलतकन बैठकमा प्रनततु गनेछ | 
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 खानेपानी सेवा प्रदायकहरुबाट नव मलु्यांकन प्रलतबेदन ऄधा-वालषाक रुपमा संकिन तथा ऄध्यावलधक 

गरर प्रत्येक अयनजनाकन खानेपानीकन संचािन ब्यबनथापन ऄवनथा लवशे्लषण गरर प्रलतवदेन प्रनततु 

गनेछ | 

 

7 पररच्छेद ७: काया यनजना तथा बजटे प्रक्षपेण  

7.1 गाईँपालिकाकन अयश्रनत ऄनमुान  

अलथाक वषा २०७६/७७ दलेख २०७८/२०७९ सषमकन बजटे लबलनयनजन ऄनसुार यस गाईँपालिकाकन 

वालषाक अय तथा अयश्रनत दहेाय बमनलजम रहकेन छ |  

तालिका नं 40:  चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन अयश्रनत अ.व. २०७६/७७ – २०७८/७९ 

अय लशषाक   
 चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन वालषाक अय )रु(  

अ.व. २०७६/७७ अ.व. २०७७/७८ अ.व. २०७८/७९ 

 संघीय सरकारबाट          236,497,000     271,821,810    351,826,000 
 प्रदशे सरकारबाट            17,169,000       20,169,000       15,592,613 
 राजनव बाडँँाडँबाट            83,266,000       79,060,730    
 अन्द्तररक श्रनतबाट          157,676,040     215,596,270      14,981,387 
 बैंक मौज्दात बाट          90,000,000 
 जषमा         494,608,040     586,647,810   472,400,000 
श्रनतः चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन लवकास यनजना अ.व. २०७६।७७ – २०७८।७९ 

 

7.2 गाईँपालिकाकन क्षते्रगत बजटे  

अलथाक वषा २०७६/७७ दलेख २०७८/७९ सषमकन बजेट लबलनयनजन ऄनसुार चन्द्रनगर गाईँपालिकािे कुि 

अयकन कररब ५६% प्रलतशत बजटे पुँजीगत त ाँ  खचा गद ैअएकन दलेखन्द्छ | खानेपानी तथा सरसँाइ क्षेत्र त ाँ  

पुँजीगत बजटेकन ६% दलेख ९% प्रलतशत सषम खचा गने गरेकन दलेखन्द्छ | गाईँ पालिकाकन बजटे लवलनयनजनकन 

संके्षप ्तिकन तालिकामा प्रनततु गररएकन छ |  
 

तालिका नं 41: चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन वालषाक बजटे लबलनयनजन संके्षप ्अ.व. २०७६/७७-२०७८/७९  

  

 खचा शीषाक  

अ.वा. २०७६/७७ अ.वा. २०७७/७८  

 बालषाक बजटे )रु( प्रलतशत   बालषाक बजटे )रु( प्रलतशत  

 चाि ु            209,281,040  42.3%    259,683,810  44.1% 
 पुंजीगत             285,327,000  57.7%    328,964,000  55.9% 
 जषमा         494,608,040     588,647,810    
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तालिका नं 42: गाईँपालिकाकन खानेपानी तथा सरसँाइ त ाँ कन वालषाक क्षेत्रगत बजेट लबलनयनजन अ.व. 

२०७६/७७-२०७८/७९  

ि.सं. लवषय क्षेत्र 
खानेपानी क्षेत्रमा बजटे लबलनयनजन )रु(  

 अ.व. २०७६/७७   अ.व. २०७७/७८   अ.व. २०७८/७९  

1 खानेपानी सरसँाइ तथा नवच्छता      17,400,000       16,650,000       13,300,000 

2 
िैंलगक, समाबेशी तथा ऄपांगता 

भएका व्यलिहरुकन िालग कायािम 
       7,549,000        2,600,000      12,400,000 

  जषमा      24,949,000      19,250,000      25,700,000 

श्रनतः चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन वालषाक नीलत कायािम तथा बजटे अ.व. २०७६।७७ – २०७८।७९ बाट  

  

7.3 खानेपानी रणनीलतक कायायनजना सन ्२०२२-२०३०  

चन्द्रनगर गाईँपालिकािे खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयन गनाकन िालग रणनीलतक कायायनजना तथा िगानी ऄनमुान 

तयार गरेकन छ | सन ्२०२५ सषममा ३१५० घरपररवारहरुिाइ मध्यम नतरकन खानेपानी सेवा परुाईने र २७०० 

घरपररवारहरुिाइ अधारभतु नतरकन खानेपानी सेवा परुाईने कायायनजना बनाएकन छ | जसका िालग ४ वषा )सन ्

२०२२-२०२५( का िालग रु 316,220,700.00 िगानी ऄनमुान गरेकन छ |  

सन ्२०२५ सषममा लनषन ऄनुसारकन खानेपानी सेवानतर ईन्द्नलत भएकन हुनेछ | 

 ईच्च नतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध भएकन घरपररवार संख्या:   ०   

 मध्यम नतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध भएकन घरपररवार संख्या:   ३१५०  

 अधारभतू नतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध भएकन घरपररवार संख्या:    २७००  

सन ् २०२८ सषममा १५०० घरधरुीमा ईच्चनतरकन खानेपानी सेवा परुाईने र ४३५० घरपररवारहरुमा मध्यम 

नतरकन खानेपानी सेवा परुाईने कायायनजना बनाएकन छ | जसका िालग सन ्२०२६-२०२८ सषम ३ वषाका िालग 

रु  372,830,000.00 िगानी ऄनमुान गरेकन छ |  

सन ्२०२८ सषममा लनषन ऄनुसारकन खानेपानी सेवानतर ईन्द्नलत भएकन हुनेछ | 

 ईच्च नतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध भएकन घरपररवार संख्या:  १५००  

 मध्यम नतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध भएकन घरपररवार संख्या:  ४३५०  

 अधारभतू नतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध भएकन घरपररवार संख्या:  ०   

सन ्२०३० सषममा गाईँपालिकाका सबै घरपररवारहरु )५८५० घरधरुी( िाइ ईच्च नतरकन खानेपानी सेवा परुाईन े

कायायनजना बनाएकन छ | जसका िालग ऄलन्द्तम २ वषा )सन ् २०२९-२०३० सषम( का िालग रु  

271,960,000.00 िगानी ऄनमुान गरेकन छ | 

सन ्२०३० सषममा लनषन ऄनुसारकन खानेपानी सेवानतर ईन्द्नलत भएकन हुनेछ | 
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 ईच्च नतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध भएकन घरपररवार संख्या:   ५८५०  

मालथ ईल्िेलखत लनमााण कायाका िालग गररएकन िगानी ऄनुमानका ऄलतररि खानेपानी अयनजनाहरुकन संचािन 

ब्यबनथापन र गाईँपालिकाकन खानेपानी सेवा संरचनाहरुकन क्षमता ऄलभवलृद्ध गरर यस खानेपानी रणनीलतक 

कायायनजना कायाान्द्वयन गनाकन िालग सन ् २०२२ दलेख २०३० सषम ९ वषाका िालग रु 142,962,000.00 

िगानी ऄनमुान गरेकन छ |  

यसरर सन ्२०२२ दखेी २०३० सषम यस खानेपानी रणनीलतका सषपणूा कायायनजनाहरु कायाान्द्वयन गना कुि जषमा 

रु   1,103,972,700.00  िागत ऄनमुान गरेकन छ | लबनततृ कायायनजना तथा िागत ऄनमुान तालिका नं. ४३   

मा प्रनततु गररएकन छ | 

 

तालिका नं 43:  चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन रणनीलतक कायायनजना तथा िगानी ऄनुमान  

क.  पलहिन कनसेढंुगा: सन ् २०२२ दलेख २०२५ सषम )४ वषा( मा सबैिाइ अधारभतू नतरकन 

खानेपानी सेवा परुाईने | 

लियाकिाप अयनजना/ 

ट्यबुविे  

संख्या 

घर 

संख्या  

जषमा ऄनमुालनत 

बजटे )रु. हजार( 

1  लवद्यमान ट्यबुविे खानपेानी प्रणािीकन सेवानतर ईन्द्नलत गरर अधारभतू 

नतरमा परुाईन े| 

   

 1.1 लवद्यमान सामदुालयक, लनलज र संनथाका सबै ट्यबुविेहरुकन 

पानीमा असेलनक पररक्षण गने | )५५५४ ट्यबुवेि संख्या( 

5554  3,054.70 

  असेलनक सषबलन्द्ध जागरण, लवकल्प, न्द्यनूीकरण )८.३% 

ट्यबुविेमा असेलनक हुन ्सक्ने ऄनमुान( 

461  2,305.00 

 1.2 लवद्यमान ट्यबुवेिहरुमा खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन 

लबलध, र पानी सरुक्षा यनजना िाग ु गरर अधारभतू सेवानतरमा 

नतरईन्द्नलत गने | )५५५४ ट्युबविे( )यस कायािमकन खचा खण्ड 

घ मा समाबेश छ( 

5554  5850  

 1.3 ट्यबुविे नभएका दलित, ऄल्पसंख्यक, लछमकेीका ट्यबुविे 

प्रयनग गने पररवारहरु, लवद्यािय र नवान्य संनथाका िालग नयाँ 

ट्यबुविे लनमााण गने )जषमा ट्यबुविेकन 20% ऄनमुान( 

1111  28,487.00 

     

2 अयनजनाकन खानपेानी सेवानतर मध्यम परुाईन े|    

 2.1 समग्र सेवानतर अधारभतूमा रहकेा लवद्यमान ओभरहडे पाइपिाआन 

खानपेानी अयनजनाकन सवेा नतर ईन्द्नलन्द्त गरर  मध्यम नतरमा 

परुाईन े

   

  जसकन िालग लनषन अयनजनाहरुकन सेवानतर ईन्द्नलत गररनेछ |    
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लियाकिाप अयनजना/ 

ट्यबुविे  

संख्या 

घर 

संख्या  

जषमा ऄनमुालनत 

बजटे )रु. हजार( 

   लवद्यमान ओभरहडे टंकी पाइपिाआन खानेपानी अयनजनाकन 

सेवा नतर मध्यम परुाईन नतर ईन्द्नलत लनमााण काया गने )१ 

अयनजना, ६५० घरपररवार संख्या( 

1   650  24,124.00  

   लनमााण सषपन्द्न पिात पाआपिाइन खानेपानी अयनजनामा 

खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालबलध कायाान्द्वयन 

गने )खानेपानी सरुक्षा यनजना सलहत( )यस कायािमकन खचा 

खण्ड घ मा समाबेश छ( 

   

   समग्र सेवानतर अधारभतू भन्द्दा ति रहकेा संनथाहरु )२  

नवान्य संनथा, १२ लवद्यािय( | यनता संनथामा धारा जडान 

गरर संनथामा अन्द्तररक पानी संकिन टंकी लनमााण, प्िलषबंग, 

लपईने पानी धारा, हात धनुे धारा,  सरसँाइ गने धारा, अलद 

लनमााण गने काया | 

14  7,700.00   

       
 2.2 पाआपिाआन अयनजना नभएका गाईँमा नया ँ ओभरहडे टंकी 

पाइपिाआन खानपेानी अयनजना लनमााण गरर मध्यम सवेा नतर 

परुाईन े

   

   मध्यम सेवा नतरकन नयाँ ओभरहडे टंकी पाइपिाआन 

खानेपानी अयनजना लनमााण गने )४ अयनजना, २५०० 

घरपररवार संख्या( 

 4 2500 233,000.00 

   समग्र सेवानतर अधारभतू भन्द्दा ति रहकेा संनथाहरु )३   

नवान्य संनथा, १८  लवद्यािय( | यनता संनथामा धारा जडान 

गरर संनथामा अन्द्तररक पानी संकिन टंकी लनमााण, प्िलषबंग, 

लपईने पानी धारा, हात धनुे धारा,  सरसँाइ गने धारा, अलद 

लनमााण गने काया | 

21   11,550.00     

     

3  बजार वा घना वनती भएका क्षेत्रमा ईच्चनतरकन नयाँ ओभरहडे टंकी पाइप 

िाइन खानेपानी अयनजना लनमााणकन िालग लबनततृ ऄध्ययन गरर लवनततृ 

यनजना प्रलतबेदन )डी.पी.अर.( तयार गने | यसकन िालग बनर हनि लिि 

गन,े पानीकन पररमाण, गणुनतर पररक्षण गने र डी पी अर तयार गने | )३ 

अयनजना, १५०० घरपररवार( 

               
6,000.00 

   जम्मा (क)  5850 316,220.70 
 

ख.  दनश्रन कनसेढंुगा: सन ्२०२६ दलेख २०२८ सषम )३ वषा( मा सबैिाइ मध्यम नतरकन खानेपानी 

सवेा परुाईने | 
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  लियाकिाप अयनजना/ 

ट्यबुविे  

संख्या 

घर 

संख्या  

जषमा ऄनमुालनत 

बजटे )रु. हजार( 

1 ईच्च नतरकन नयाँ ओभरहडे टंकी पाइपिाआन खानेपानी अयनजनाकन 

लनमााण गने )३ अयनजना, १५०० पररवार संख्या( 

3 1500 232,500.00 

2 खानेपानीकन सेवानतर ईन्द्नलत गना बाँलक रहकेा संनथाहरुमा मध्यम 

नतरकन खानेपानी सेवा परुाईने )३ नवान्य संनथा, १६ लवद्यािय( | 

यनता संनथामा धारा जडान गरर संनथामा अन्द्तररक पानी संकिन टंकी 

लनमााण, प्िलषबंग, लपईने पानी धारा, हात धनुे धारा,  सरसँाइ गने धारा, 

अलद लनमााण गरर मध्यम सेवा नतरमा परुाईने | 

19  10,450.00 

3 मध्यम नतरकन नयाँ ओभरहडे टंकी पाइपिाआन खानेपानी अयनजना 

लनमााण गने )३ अयनजना, १२०० घरपररवार संख्या( 

3 1200  112,380.00 

4 मध्यम सेवा नतरमा रहकेा संनथाहरुमा ईच्चनतरकन खानेपानी सेवा 

परुाईने )४ नवान्य संनथा,  ३० लवद्यािय( | यनता संनथामा अन्द्तररक 

खानेपानी संकिन, प्िलषबंग अलदकन सधुार र क्िनररन डनलजगं यलुनट 

नथापना गने | 

34  11,900.00 

5 लवद्यमान ओभरहडे टंकी पाइपिाआन खानेपानी अयनजना सेवा 

संचािन ब्यबनथापन लबलध, र पानी सरुक्षा यनजना िाग ु गरर लनरन्द्तर 

ईच्च नतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध गराईने | (११ अयनजना, ५८५० 

घरपररवार संख्या, ७ नवान्य संनथा, ४६ लवद्यािय( )यस कायािमकन 

खचा खण्ड घ मा समाबेश छ( 

11 5850  

6 लवद्यमान मध्यम सेवा नतरका ओभरहडे टंकी पाइप िाइन खानेपानी 

अयनजनाहरुमा प्रशनधन प्रणािी जडान सलहत प्रणािी सधुार गरर ईच्च 

नतरकन सेवा लनमााणकन िालग लबनततृ ऄध्ययन गरर लवनततृ यनजना 

प्रलतबेदन )डी.पी.अर.( तयार गने | (८ अयनजना, ३४५० घरपररवार 

संख्या( 

  5,600.00 

     
   जषमा )ख( 11  5850 372,830.00 
 

ग. तेश्रन कनसेढंुगा: सन ्२०२९ दलेख २०३० सषम )२ वषा( मा सबैिाइ ईच्च नतरकन खानेपानी 

सेवा परुाईने | 

क्रियाकऱाप अयनजना  

संख्या 

घर 
सखं्या  

जम्मा अनमुाननत 
बजेट (रु. हजार) 

1 सबैिाइ ईच्चनतरकन खानेपानी सेवा परुाईने   

 1.1 लवद्यमान मध्यम सेवा नतरका ओभरहडे टंकी पाइप िाइन 

खानेपानी अयनजनाहरुमा प्रशनधन प्रणािी जडान सलहत प्रणािी 

8 4350 271,960.00 
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क्रियाकऱाप अयनजना  

संख्या 

घर 
सखं्या  

जम्मा अनमुाननत 
बजेट (रु. हजार) 

सधुार लनमााण गरर ईच्च नतरकन सेवामा नतर ईन्द्नलत गने | (८ 

अयनजना, ४३५० घरपररवार संख्या(   

 1.2 लवद्यमान ओभरहडे टंकी पाइपिाआन खानेपानी अयनजना सेवा 

संचािन ब्यबनथापन लबलध, र पानी सरुक्षा यनजना िाग ु गरर 

लनरन्द्तर ईच्च नतरकन खानेपानी सेवा ईपिब्ध गराईने | (११  

अयनजना, ५८५० घरपररवार संख्या, ७ नवान्य संनथा, ४६ 

लवद्यािय( )यस कायािमकन खचा खण्ड घ मा समाबेश छ( 

11 5850  

      

   जषमा )ग( 11 5850 271,960.00 

     

 जषमा )क+ख+ग(  11  5850  961,010.70 
 

घ.  खानेपानी अयनजनाकन संचािन ब्यबनथापन र खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयन गनाकन िालग 

गाईँपालिकाकन क्षमता ऄलभवलृद्ध कायािम: सन ्२०२२ दलेख २०३० सषम )९ वषा( 

लियाकिाप अयनजना  

संख्या 

घर 

संख्या  

जषमा ऄनमुालनत 

बजटे )रु. हजार( 

1 खानेपानी अयनजनाकन संचािन ब्यबनथापन र खानेपानी रणनीलत 

कायाान्द्वयन गनाकन िालग गाईँपालिकाकन क्षमता ऄलभवलृद्ध गने कायािम 

| सन ्२०२२ दलेख २०३० सषमकन ऄनमुालनत िगानी |  

   

 1.1 गाईँपालिकाका सषपणूा खानेपानी अयनजनाहरुकन मापदण्ड 

ऄनसुारकन संचािन ब्यबनथापन गना क्षमता ऄलभवलृद्ध तथा 

सहकाया कायािम )ऄथाात ्खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन 

कायालवलध कायाान्द्वयन( 

11  5850 72,062.00 

 1.2 गाईँपालिकामा खानेपानी गणुनतर पररक्षण प्रयनगशािा नथापना 

तथा संचािन 

  22,300.00 

 1.3 गाईँपालिकामा खानेपानी, सरसँाइ तथा नवच्छता शाखा 

नथापना तथा संचािन  

  32,400.00 

 1.4 गाईँपालिकामा खानेपानी त्यांक यलुनट नथापना तथा संचािन    16,200.00 

  जषमा )घ( 10 5850 142,962.00 

 
   

 कुि जषमा )क+ख+ग+घ(  11 5850 1,103,972.70 
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7.4 खानेपानी रणनीलत सन ्२०२२-२०३० बजटे प्रक्षपेण  

चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन खानेपानी रणनीलतकन िाय, रणनीलत तथा प्राथलमकता ऄनसुार यस गाईँपालिकािे 

खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयन गना सन ् २०२२ दलेख सन ् २०३० सषमकन लवनततृ कायायनजना तयार गरेकन छ 

)तालिका नं. ४३( | ईि खानेपानी रणनीलतक कायायनजना कायाान्द्वयन गरर सन ्२०३० सषमकन लनधााररत िाय 

हालसि गना दहेाय बमनलजमकन िगानी प्रक्षेपण गररएकन छ | यस प्रके्षलपत ्िगानी ऄनुमानमा मलू्य वलृद्ध रालखएकन 

छैन |   

तालिका नं 44: चन्द्रनगर गाईँपालिकाकन खानेपानी रणनीलत सन ्२०२२-२०३० कायाान्द्वयन गना िाग्ने बालषाक 

िगानी प्रक्षेपण 

वषा 

)सन(् 

 

 

वालषाक िगानी प्रक्षेपण )रु हजारमा( 

पलहिन कनसेढुंगा : ५ वषा, 

सन ्२०२२-२०२५: िाय 

१ : सबैिाइ अधारभतू 

नतरकन खानेपानी सलुबधा 

सन ्२०२५ सषममा परुाईने | 

दनश्रन कनसेढुंगा : ३ वषा, 

सन ्२०२६–२०२८: िाय 

२: सबैिाइ मध्यम नतरकन 

खानेपानी सलुबधा सन ्

२०२८ सषममा परुाईने | 

तेश्रन कनसेढुंगा : २ वषा, सन ्

२०२९–२०३०: िाय ३: 

सबैिाइ ईच्च नतरकन 

खानेपानी सलुबधा सन ्

२०३० सषममा परुाईने | 

 

 

जषमा 

2022  94,939.842     94,939.842  

2023  94,939.842     94,939.842  

2024  94,939.842     94,939.842  

2025  94,939.842     94,939.842  

2026   140,161.333    140,161.333  

2027   140,161.333    140,161.333  

2028   140,161.333    140,161.333  

2029    151,864.667   151,864.667  

2030    151,864.667   151,864.667  

कुि जषमा   379,759.367   420,484.000   303,729.333   1,103,972.700  
 

7.5 श्रनत पररचािन रणनीलत  

खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयन गनाकन िालग सन ्२०२२ दलेख सन ्२०३० सषम ९ वषाकन िगानी ऄनमुान 

प्रनततु गररएकन छ | जसमा कुि िगानी रु. 1,103,972,700.00 ऄनमुान गररएकन छ | पलहिन चार 

वषामा वालषाक िगानी रु. 94,939,842.00 ऄनमुान गररएकन छ, पाँचौं, छैटौं र सातौं वषामा वालषाक रु. 

140,161,333.00 र नवौं र दशौ ँबषामा वालषाक रु. 151,864,667.00 िगानी ऄनुमान गररएकन छ | 

)तालिका नं. ४४( 

गाईँपालिकाकन वालषाक यनजना ऄनसुार लव.सं. २०७६/७७ दलेख २०७८/७९  सषम गाईँपालिकािे वालषाक 

कररब रु. २ करनड ५० िाख खानेपानी तथा सरसँाइमा िगानी गन ेगरेकन दलेखन्द्छ )तालिका नं. ४२( | 
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यसका ऄलतररि लवकास साझदेारहरुकन यस गाईँपालिकाकन खानेपानी सेवा नतर ईन्द्नलतमा लसधा िगानी 

भएकन दलेखन्द्छ | लबगत वषाहरुमा यस गाईँपालिकाकन खानेपानी क्षेत्रमा िगानी हदेाा, यस खानेपानी 

रणनीलतक यनजनाकन िाय हालसि गना तथा रणनीलत कायाान्द्वयन गनाकन िालग गाईँपालिकािे थप 

प्रभाबकारी समन्द्वय, सहकाया र ब्यबनथापन गनुापने दलेखन्द्छ | तसथा, यस गाईँपालिकािे खानेपानी रणनीलत 

कायाान्द्वयन गना ऄनमुान गररएकन िगानीका िालग नपगु बजटेकन श्रनत पररचािनकन िालग दहेाय 

ऄनसुारका रणनीलत ऄलख्तयार गनेछ | 

 संलघय सरकार संग ऄनदुान बढाईन पैरवी गने | 

 प्रदशे सरकार संग ऄनदुान बढाईन पैरवी गने | 

 संलघय सरकार संग खानेपानी रणनीलत ऄनसुारका ठुिा अयनजना लनमााणकन िालग माग गने | 

 प्रदशे सरकार संग खानेपानी रणनीलत ऄनसुारका ठुिा अयनजना लनमााणकन िालग माग गने | 

 ऄन्द्तररक श्रनत लवद्यतु ईत्पादन, जलडबटुी, खलनज, कर दनतरु, शलु्क अलद बढाईने | 

 लवकास साझदेार तथा गरै सरकारी संनथाहरुसंग साझदेारी र सहकाया गने | 

 जनश्रमदान, नथानीय श्रनत, नथानीय लनमााण सामग्री अलदमा समदुायकन यनगदानमा वलृद्ध गने | 

 िैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरण कायािम, ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन िालग 

खानेपानीकन पहुचँ परुाईने कायािम, र मलहिा / गररब घरपररवारकन अय अजान वलृद्ध गने 

कायािमकन िालग  संलघय सरकार, प्रदशे सरकार र लवकास साझदेारहरुसंग साझदेारी गनाकन िालग 

ऄनरुनध तथा समन्द्वय गने | 

8 पररच्छेद ८: ऄनगुमन र सलमक्षा 

यस खानेपानी रणनीलत सन ् २०२२-२०३० र खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलध कायाान्द्वयनकन 

ऄनगुमन र सलमक्षा गने काया गाईँपालिकािे दहेाय ऄनसुार गनेछ | 

 वडा नतरीय खानेपानी सरसँाइ तथा नवच्छता समन्द्वय सलमलतिे खानेपानी सेवानतर ईन्द्नलत लनमााण 

काया कायाान्द्वयन र खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलध कायाान्द्वयनकन ऄनगुमन मालसक 

रुपमा गनेछ | 

 पालिका नतरीय खानेपानी सरसँाइ तथा नवच्छता समन्द्वय सलमलतिे खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयन र 

खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलध कायाान्द्वयनकन ऄनगुमन मालसक रुपमा गनेछ | 

 प्रत्येक ६ मलहनामा खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयनकन ऄवनथा, खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन 

कायालवलध कायाान्द्वयनकन ऄवनथा र ईपभनिा घरपररवारहरुकन खानेपानी सेवानतर ऄबनथाकन त्यांक 

पणुारुपमा ऄद्यावलधक गररनेछ | त्यांक ऄद्यावलधक ऄसार र पौष मलहनामा गररने छ | पालिका नतरीय 

खानेपानी सरसँाइ तथा नवच्छता समन्द्वय सलमलतिे यस त्यांककन लवशे्लषण र नथिगत ऄनगुमन गरर 

ऄधा-वालषाक रुपमा सलमक्षा गनेछ | 
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 खानेपानी ईपभनिा सन्द्तलुि सबेक्षण चैत्र दलेख जषे्ठ मलहना सषममा वालषाक रुपमा गररनेछ | यस 

सभके्षणबाट घरधरुी नतरकन खानेपानी सेवानतर ऄवनथाकन लवशे्लषण गररनेछ | घरधरुी नतरकन सन्द्तलुि 

सभके्षण गदाा दलित, जनजाती, ऄल्पसंख्यक वगा र ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन अबश्यकता 

ऄनसुारकन खानेपानीकन पहुचँकन ऄवनथा समते सभेक्षण गररनेछ | साथै पलहचान भएका ऄलत लवपन्द्न 

घरपररवारहरुकन अयअजान वलृद्ध गना खानेपानी अयनजनाि ेगरेकन सहयनग र समन्द्वयका 

कायािमहरुबाट अय अजानमा भएकन वलृद्ध ऄवनथाकन समेत सभके्षण गररनेछ | पालिका नतरीय 

खानेपानी सरसँाइ तथा नवच्छता समन्द्वय सलमलतिे यस त्यांककन लवशे्लषण र सलमक्षा वालषाक रुपमा 

गनेछ | 

 खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयन र खानेपानी सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलध कायाान्द्वयन ऄबनथाकन 

ऄनगुमन, सलमक्षा र लनणाय प्रत्येक वषा श्रावण-भार र माघमा मलहनामा गाईँ कायापालिकािे गनेछ | 

अयनजना तथा घरधरुी नतरकन खानेपानी सेवानतर ऄबनथाकन त्यांक ऄद्यावलधक गरर सूचक 

ऄनसुारकन ऄवनथा लवशे्लषण गरर गाईँ कायापालिकािे ऄनगुमन, सलमक्षा तथा लनणाय गनेछ | गाईँ 

कायापालिकािे खानेपानी रणनीलतक यनजनाकन कायाान्द्वयन िाय प्राप्त ईन्द्मखु भए नभएकन ऄनगुमन 

तथा सलमक्षा गरर अगामी कायालदशा लनलदाि गनेछ | 

 खानेपानी अयनजनाहरुकन खानेपानी सेवानतर ईन्द्नलत ऄबनथा गाईँपालिकाकन वबेसाआटमा राखी 

सावाजलनक गररनेछ |  

यस खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयनकन ऄनगुमन तथा सलमक्षा प्रणािी तथा समय तालिकाकन सारांस दहेाय 

बमनलजम तालिकामा प्रनततु गररएकन छ |   

तालिका नं 45: खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयनकन ऄनगुमन तथा सलमक्षा तालिका  

पालिकाकन 

ऄनगुमन 

गन ेतह  

कसिे 

गन े? 

लकन गन?े  कसरर गने ?  कलहि ेगने ? 

वडा तह  वडा 

नतरीय  

खानेपानी 

सरसँाइ 

तथा 

नवच्छता 

समन्द्वय 

सलमलत  

खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयन र खानेपानी 

सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलध 

कायाान्द्वयनकन ऄनगुमन, सलमक्षा, र सझुाव  

गना | समावशेी लनणाय प्रलियाकन ऄवनथा 

ऄनगुमन तथा मलु्यांकन गना, साथै दलित, 

जनजाती, ऄल्पसंख्यक र ऄपांगता भएका 

व्यलिहरुकन अबश्यकता ऄनुसारकन 

खानेपानीमा पहुचँ ऄवनथाकन ऄनगुमन 

तथा मलु्यांकन गना | 

अयनजनाकन नथिगत 

ऄनगुमन  

मालसक रुपमा 

पालिका 

तह  

पालिका 

नतरीय  

खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयन र खानेपानी 

सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलध 

अयनजनाकन नथिगत 

ऄनगुमन र त्यांक लवशे्लषण  

मालसक रुपमा 
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पालिकाकन 

ऄनगुमन 

गन ेतह  

कसिे 

गन े? 

लकन गन?े  कसरर गने ?  कलहि ेगने ? 

खानेपानी 

सरसँाइ 

तथा 

नवच्छता 

समन्द्वय 

सलमलत 

कायाान्द्वयनकन ऄनगुमन, सलमक्षा, र सझुाव 

गना | 

खानेपानी अयनजनाहरुकन सेवानतर ईन्द्नलत 

लनमााण कायाकन ऄनगुमन र सलमक्षा गना | 

साथै दलित, जनजाती, ऄल्पसंख्यक र 

ऄपांगता भएका व्यलिहरुकन अबश्यकता 

ऄनसुारकन खानेपानीमा पहुचँ ऄवनथाकन 

ऄनगुमन र सलमक्षा गना | 

अयनजनाकन नथिगत 

ऄनगुमन र त्यांक लवशे्लषण 

|  

)खानेपानी सेवानतर ईन्द्नलत 

ऄवनथा, खानेपानी गणुनतर 

पररक्षण, ईपभनिा सन्द्तलुि, 

अलद  खानेपानी त्यांक 

इकाइ, पानी पररक्षण 

प्रयनगशािा र खानेपानी 

इकाइ/शाखाद्वारा त्यांक 

ऄद्यावलधक गरर लवशे्लषण 

गन(े 

त्यांक 

ऄध्यावलधक 

ऄसार र पौष 

मलहनामा गररने 

छ )प्रत्येक ६ 

मलहनामा(  

घरपररवारहरुकन खानेपानी सेवानतर 

ऄवनथाकन ऄनगुमन गना ईपभनिा सन्द्तलुि 

सभके्षण गररनेछ |  

ईपभनिा सन्द्तलुि सभेक्षण गदाा दलित, 

जनजाती, ऄल्पसंख्यक वगा र ऄपांगता 

भएका व्यलिहरुकन अबश्यकता 

ऄनसुारकन खानेपानीमा पहुचँ ऄवनथाकन 

समते सभेक्षण गररनेछ | 

साथै पलहचान भएका ऄलत लवपन्द्न घर 

पररवारहरुकन अयअजान वलृद्ध गना 

खानेपानी अयनजनाि ेगरेकन सहयनग तथा 

समन्द्वयका कायािमबाट अयअजानमा 

भएकन वलृद्ध ऄवनथाकन समेत सभके्षण 

गररनेछ | 

खानेपानी अयनजना हरुमा 

ईपभनिा सन्द्तलुि सभेक्षण 

गन े 

प्रत्येक वषा चैत्र 

दलेख जनेठ 

मलहना सषममा 

गररनेछ | 

पालिका 

तह  

गाईँ काया 

पालिका 

खानेपानी रणनीलत कायाान्द्वयन र खानेपानी 

सेवा संचािन ब्यबनथापन कायालवलध 

कायाान्द्वयन ऄबनथाकन ऄनगुमन, सलमक्षा 

खानेपानी अयनजना र 

घरधरुी नतरकन खानेपानी 

सेवानतर ऄबनथाकन 

प्रत्येक वषा 

श्रावण- भार र 
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पालिकाकन 

ऄनगुमन 

गन ेतह  

कसिे 

गन े? 

लकन गन?े  कसरर गने ?  कलहि ेगने ? 

र अबश्यक लनणाय गनेछ | 

खानेपानी रणनीलतक यनजनाकन कायाान्द्वयन 

िाय प्राप्त ईन्द्मखु भए नभएकन ऄनगुमन 

तथा सलमक्षा गरर अगामी कायालदशा लनलदाि 

गनेछ |   

ऄद्यावलधक त्यांक तथा 

सेवानतर  सचूक ऄनसुारकन 

ऄवनथा लवशे्लषण गरर गाईँ 

कायापालिकािे ऄनगुमन, 

सलमक्षा र लनणाय गनेछ | 

माघ मलहनामा 

 


