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मनत्व्य 

प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ५ ले आगामी दईु वर्षभित्र सबै घरधुररहरुमा खानेपानीको पह ुँच पुर् याउने लक्ष्य भलई िौभिक 

पूवाषधार भवकास मन्त्त्रालय मार्ष ि स्थानीय िह खानेपानी ,सरसर्ाइ िथा स्वच्छिा ( वास) योजना िजुषमा गने  

कायषक्रम अनुसार यस िूमे गाउुँपाभलकामा पभन योजना समेि िजुषमा िई यो पजना पुभस्िका प्रकाशन गनष पाउुँदा भनकै 

खुशी लागेको छ ।  

खानेपानी ,सरसर्ाइ िथा स्वच्छिा योजनाले वास्िभवक अवस्थालाई िथ्याङ्क मार्ष ि अवश्य भचत्रण गने छ । यस्ले 

प्रत्येक घरधुररहरुमा  खानेपानी िथा स्वच्छिाको विषमान अवस्थाको पभहचंान भदनेछ । सोभह विषमान अवस्थाको 

धरािलीय अवस्थामा टेकी  बन्त्ने योजना िीन िहका सरकारलाइ आफ्नो आवभधक योजना बनाइ  कायाषन्त्वयनमा 

सहजिा भमल्ने  भवश्वास भलएको छु । मानव जीवनको लाभग खानेपानी सरसर्ाइ िथा स्वच्छिा (वास)अपररहायष 

आवश्यक्ता हो । यी भवर्यहरु हाम्रो आभनबानी िथा मानब सभ्यिासुँग जोभिएको भबर्य पभन ह न । स्वच्छ खानेपानी र 

सरसर्ाईमा ध्यान नभदुँदा कैयौं   महामारर रै्भलएर  सयौंको ज्यान गएको हामै्र गाउुँघरमा भििो उदारणहरु छन । त्यसैले 

स्वस्थ  र सभ्य मानव बन्त्नका लाभग खानेपाभन सरसर्ाई िथा स्वच्छिा (वास) योजना आजको महत्वपूणष योजना हो । 

       अन्त्त्यमा, सबैका लागी सरसर्ाई िथा स्वच्छिा खानेपानीको  उपलब्धिा र भदगो व्यवस्थापनको प्रत्यािूभि गने 

भदगो भवकास लक्ष्य प्राप्तीका लाभग िथा संभवधानको मौभलक हकको रुपमा रहकेो स्वच्छ वािावरणको हक प्रत्यािूभि 

गनष खानेपानी वास योजना पहल भलने प्रदेश सरकार प्रदेश नं ५ प्रभि हाभदषक आिार प्रकट गदषछु साथै मोवाईल एपको 

लाभग सहजकिाषको िूभमका भनबाषह गनुषह ने िूमे गाउुँपाभलकाका सूचना अभधकृि जनक वली अहोरात्र खभट आफ्नो 

भजम्वेवारी पूरा गनुषह ने वास संयोजक टेक नारायण भवक जीलाई धेरै धेरै धन्त्यवाद छ । धन्त्यवाद छ घर वस्िी पानीको 

मुहान मुहान पुगी िथ्याङ्क संकलन गनुषह ने सम्पूणष िाईबभहनीहरुलाई । 

          

रामसुर बुढा मगर 
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 भूमे गाउँपालिकाको िास योजना  – २०७७        6 

भाग-१ : परिचय 
भूम े गाउँपालिका नेपािको संलर्धानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोलजम कार्म भएका गाउँपालिका, 

नगरपालिकाहरु मध्रे् एक स्थानीर् तह हो। नेपािको ५ नं. प्रदेश रुकुम (पूर्य) लजल्िामा पने भूमे गाउँपालिकामा 

सालर्कका महत, काकँ्री, मोराबाङ, काडँा, चुनबाङ गरी ५ गा.लर्.स.हरु र सालर्कको रुकुमकोट गा.लर्.स.को र्डा 

नं. ४ समेत समार्शे भएका छन् । २७३.६७ र्गय लक.लम. क्षेत्रफि रहेको र्स भूमे गाउँपालिकाको जनसंख्र्ा लर्.स.ं 

२०६८ सािको जनगणना अनुसार १८,५८९ रहेको छ। र्स गाउँपालिकाको पूर्यमा बागिुङ लजल्िा, पलिममा 

लसस्ने गाउँपालिका र मलुसकोट नगरपालिका, उत्तरमा पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका तथा दलक्षणमा रोल्पा लजल्िा 

रहेका छन् । ९ र्टा र्डा कार्ायिर्हरु रहेको र्स भूमे गाउँपालिकाको केन्र सालर्क मोराबाङ गा.लर्.स.को कार्ायिर् 

तोलकएकोमा गाउँसभाको लसफाररश तथा नेपाि सरकारको लनणयर्ानुसार केन्र पररर्तयन भई राजपत्रमा प्रकाशन 

भएपलछ हाि भूमे गाउँपालिका र्डा नं. २ लस्थत खाबाङ बजारमा रहकेो छ ।  

स्थानीर् तहको लनर्ायचन-२०७४ को दोस्रो चरणमा २०७४ साि असार १४ गते र्स गाउँपालिकामा स्थानीर् 

तहको लनर्ायचन भएसगैँ स्थानीर् सरकारि ेपूणयता पाएको छ । गाउँपालिका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, र्डाध्र्क्ष तथा र्डा 

सलमलतका सदस्र्हरुिे सपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण गरेपलछ गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र र्डा 

कार्ायिर्हरुबाट जनप्रलतलनलधहरुको उपलस्थलतमा सेर्ा प्रर्ाह िगार्तका कार्यहरु भैरहेका छन् । गाउँ सभा, गाउँ 

कार्यपालिका, न्र्ालर्क सलमलत तथा लर्षर्गत सलमलतहरुको लनर्ायचन/मनोनर्न सम्पन्न भई स्थानीर् सरकारका 

सब ैअङ्गहरु लक्रर्ाशीि भैरहेको अर्स्था छ ।  

अलधकांश मगर समुदार्को बाहुल्र्ता रहेको र्स गाउँपालिकाको नामाकरण पलन स्थानीर् मगर संस्कृलत अनुसार 

प्रत्रे्क र्षयको असार १ गतेका लदन भूलमिाई पूजा गररन्छ । भूम्र्ा पूजाको लदन गाउँमा र्षयभररको आर्व्र्र्को 

प्रस्तुत गरी गाउँको मुख्र् प्रलतलनलध र संबाहक (लमझार) पररर्तयन गने तथा भूलममा अझै उत्पादन बढोस् भनेर 

गाउँटोि अनुसार ३ देलख ७ लदनसम्म लर्शेष रुपमा मनाइने पर्य भएकािे सोही पर्यको नाम भूम्र्ाबाट र्स 

गाउँपालिकाको नामाकरण गररएको हो । र्सथय भूमे गाउँपालिका मगरहरुको Live Culture, परम्परागत भाषा 

संस्कृलत, पर्य, लर्लभन्न नाच आलदका कारण अनेकतामा एकता भएको सांस्कृलतक रुपमा धनी गाउँपालिका हो । 

खासगरी नगदे बािीमा आधाररत कृलष क्षेत्रको िालग प्रचुर सम्भार्ना रहकेो, र्न तथा र्ातार्रणको पर्ायप्त स्रोत 

रहेको, साना उद्योगको सम्भार्ना रहेको, प्राकृलतक तथा कृलत्रम पर्यटनको अलधक सम्भार्ना रहकेो, मध्र्पहाडी 

िोकमागयि े बीचैबाट छेडेको, व्र्ापाररक सम्भार्नाहरु जस्ता कारणि े भूमे गाउँपालिकामा स्रोत र साधनको 

व्र्र्लस्थत पररचािन र अलधकतम उपर्ोग गनय सलकने अर्सर र्स गाउँपालिकामा छ ।  

 

१.१ भौगोलिक अवस्थिति 

सालर्कमा मध्र्पलिमाञ्चि लर्कास क्षेत्र अन्तगयत राप्ती अञ्चिको उत्तरी भागमा अर्लस्थत रुकुम लजल्िा अलधकार 

सम्पन्न संलर्धानसभाबाट लनलमयत नेपािको संलर्धान बमोलजम राज्र् पुनःसंरचना भएपलछ लर्भाजन भएर रुकुम 
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(पलिमी भाग) ६ नं. प्रदेश र रुकुम (पूर्ी भाग) ५ नं. प्रदेशमा अर्लस्थत छ । सोही ५ नं. प्रदेश रुकुम (पूर्ी भाग) 

लजल्िा अन्तगयत अर्लस्थत भूम ेगाउँपालिका नेपािको मानलचत्रमा हेदाय ८२ लड. ३५ लम. देलख ८३ लड. १० लम. 

पूर्ी देशान्तरसम्म र २८ लड.२८ लम. देलख २९ लड. ००लम. उत्तरी अक्षाशंसम्म र समुर सतहबाट ७२४६ लम. 

उचाईमा रहेको छ । ९ र्टा र्डाहरु रहेको र्स गाउँपालिकाको कूि क्षते्रफि २७३.६७ र्गय लकिोलमटर रहेको छ । 

लजल्िाको हािको सदरमुकाम (रुकुमकोट)को समुर सतहबाट उचाई १६५० लम. रहेको छ भने लजल्िाको कूि 

क्षेत्रफि २९३१८२ हेक्टर रहेको छ । र्ो लजल्िामा  समलशतोष्ण हार्ापानी रहेको छ ।  र्स लजल्िामा औषत 

र्ालषयक र्षाय १८०० लम. लम. देलख २६०० लम.लम. रहेको छ । र्सै गरी लजल्िाको तापक्रम ०.२ देलख ३४ लड 

सेलल्सर्स सम्म रहेको प्राकृलतक लहसाबिे र्ो लजल्िा लहमाि, पहाड, िेक र र्सेी गरी चार भौगोलिक स्र्ारुपमा 

लर्भालजत रहेको छ ।  

 

नर्ा ँ संलर्धान लनमायणसगैँ कार्ायन्र्र्नको क्रममा २०७४ साि असोज १९ गतेको समग्र रुकुमको पूर्ी क्षते्रिाई 

समेटी ५ नं प्रदेश अन्तगयत र्सिाई ७७ औ नर्ा ँ लजल्िा घोषणा गरीएको हो । र्ो लजल्िाको लसमाना पूर्यमा 

बागिुङ र म्र्ाग्दी र पलिममा रुकुम पलिम र उत्तरमा डोल्पा र दलक्षणमा रोल्पासगँ जोलडएको छ । 

 

भूमे गाउँपालिकाि े

२७३.६७ र्गय लक.लम. 

क्षेत्रफि ओगटेको छ । 

र्स गाउँपालिका 

प्राकृलतक लहसाबि े

पहाड, िेक र लहमाि 

गरी तीन भौगोलिक 

स्र्रुपमा लर्भालजत छ 

। र्ो गाउँपालिकाको 

पूर्यमा बागिुङ लजल्िा, 

पलिममा लसस्ने 

गाउँपालिका र 

मुलसकोट नगरपालिका, उत्तरमा पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका तथा दलक्षणमा रोल्पा लजल्िा रहेका छन् ।  

 

१.२ राजनैतिक िथा प्रशासतनक संरचना 

भूम े गाउँपालिका नेपािको संलर्धानको धारा २९५ उपधारा ३ बमोलजम कार्म भएका गाउँपालिका, 

नगरपालिकाहरु मध्रे् एक स्थानीर् तह हो । नेपािको ५ नं. प्रदेश रुकुम (पूर्ी भाग) लजल्िामा पने भूमे 

गाउँपालिकामा सालर्कका महत, काकँ्री, मोराबाङ, काडँा, चुनबाङ गरी ५ गा.लर्.स.हरु र सालर्कको रुकुमकोट 

गा.लर्.स.को र्डा नं. ४ समते समार्ेश भई ९ र्टा र्डाहरु रहेका छन् । लर्.सं. २०६८ सािको जनगणना अनुसार 
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भूम ेगाउँपालिकाको जनसखं्र्ा १८,५८९ र २७३.६७ र्गय लक.लम. क्षते्रफिमा फैलिएको र्स गाउँपालिकाको पूर्यमा 

बागिुङ लजल्िा, पलिममा लसस्ने गाउँपालिका र मुलसकोट नगरपालिका, उत्तरमा पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका तथा 

दलक्षणमा रोल्पा लजल्िा रहेका छन् । ९ र्टा र्डाहरु समाव्श रहेको र्स भूमे गाउँपालिकाको केन्र सालर्क मोराबाङ 

गा.लर्.स.को कार्ायिर् तोलकएकोमा गाउँसभाको लमत २०७४/०९/०८ मा बसेको बैठकबाट लसफाररश भई नेपाि 

सरकारको लनणयर्ानुसार केन्र पररर्तयन भई नेपाि राजपत्र खण्ड ६७ संख्र्ा ५७ भाग ५ लमलत २०७४।११।१४ मा 

प्रकाशन भएपलछ हाि भूमे गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासलनक केन्र र्डा नं. २ लस्थत खाबाङबगरमा रहेको छ ।  

१.३ पह ुँच  

मध्र्पहाडी (पुष्पिाि) िोकमागयसगैँ रहेको भूम े गाउँपालिकाको केन्र खाबाङबगर हािको लजल्िा सदरमुकाम 

रुकुमकोटबाट १९ लक.लम. सडकको दूरीमा अर्लस्थत छ । र्स गाउँपालिकाको कार्ायिर्सम्म पुग्न दाङको 

सदरमुकाम घोराहीबाट  कररर् १६१ लकिोलमटर, प्रदेश राजधानी बुटर्िबाट ३८१ लक.लम. र राजधानी 

काठमाडौंबाट ६३६ लक.लम. रहेको छ । भूमे गाउँपालिकाको केन्रपूर्य-पलिममा पुष्पिाि मध्र्पहाडी िोकमागय र 

उत्तर-दलक्षणमा शलहदमागयको सङ्गममा रहेको छ ।  

१.४ भू- उपयोग िथा वािावरण 

 प्रकृलतक सम्पदाको लहसाबिे र्ो गाउँपालिका र्न तथा खलनज पदाथयमा धनी गाउँपालिका हो । परम्परागत 

उत्पादन खासगरी प्राङ्गाररक खेतीमा आधाररत कृलष पेशा रहेको र्स गाउँपालिकामा खेतीर्ोग्र् जलमन ३९१५ 

र्गयक लकिोलमटर रहेको छ भने ३२११२ र्गय लकिोलमटर जलम र्नजङ्गििे ओगटेको छ ।  मखु्र्बािीहरुमा गहु,ँ 

जौं, मकै, कोदो, फापर, आिु, िसुन आदी हुन भने प्राकृलतक रुपमा तामाखानी, फिाम खानी, लससा खानीका 

पर्ायप्त सम्भार्ना रहेको छ ।  

क्र.सं. वििरण के्षत्रफल (िर्ग वि.मी) िैवफयत 

१ खेलतर्ोग्र् जलमन ३९१५  

२ र्नजगंि ३२११२  

३ कूि २७३.६७   

 

भूम ेगाउँपालिका एक मात्र लहमािी लजल्िा अन्तगयतको स्थानीर् तह हो । र्हाको मालथल्िो भागमा लहउँदमा ६ 

लमलहना  लहउँ पने भएकोि ेअत्र्ालधक लचसो हुने गदयछ । र्हा ँबाहै्रमास लचसो हुनेहुनािे गलमयको कुनै महशुस हुदैन । 

र्स भूमे गाउँपालिकामा लहउँदम औषत तापक्रम ४ लडग्री मा पुग्छ भने गलमयर्ाममा सर्ै भन्दा बढीमा अलधकतम  २८ 

लडग्री सेलल्सर्ससम्म पुग्ने तथ्र्ाङ्किे देखाएको छ। 
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भाग-२ : जनसाांख्यिक तवविण 
 

२.१ जनसांिा ि जनघनत्व 
रालष्िर् जनगणना २०६८ को तथ्र्ाङ्क अनुसार र्स भूमे गाउँपालिकामा ९ र्टा र्डामा गरी ३८३५ घरधरुीमा 

१०१४६ मलहिा र ८४४३ पुरुष गरी कूि १८५८९ जनसंख्र्ा रहेको छ । र्डागत रुपमा सालर्क चुनबाङ 

गा.लर्.स. हािको र्डा नं. ९ मा सबभैन्दा बढी जनसंख्र्ा रहेको छ भने र्डा नं. ८ जनसखं्र्ाको लहसाबिे दोस्रो 

ठूिो र्डा हो । जनघनत्र्को लहसाबिे र्डा नं. ८ र ३ सबैभन्दा बढी जनघनत्र् भएका र्डाहरु हुन् । र्डा नं. ४ र ५ 

जनसंख्र्ा र घरधरुीको आधारमा सबभैन्दा कम भएका र्डाहरु हुन् भने अन्र् र्डाहरूमा औषत रहकेो छ  । 

 

र्ाउँपावलिािो िडार्त जनसंख्या र जनघनत्ि  

िडा 

नं. 

साविि 

र्ाविस 

तथा िडा 

क्षेत्रफल 

(ब.वि.वम.

) 

२०६८ िो जनर्णना अनुसार र्ाउँपावलिािो घरधुरी सिेक्षण २०७६ अनुसार 

मविला पुरूष जम्मा घरधुरी 
जनघन

त्ि 
मविला पुरूष जम्मा घरधुरी 

जनघन

त्ि 

१ 
काँक्री 

(४-७,९) 
७९.९५ १३३२ 

११०

८ 
२४४० ५४२ ३०.५२ १२२८ १२२७ २४५५ ५९१ ४.१५ 

२ 

काँक्री 

(१-३, 

८) 

३०.४४७ १२०७ 
१०४

६ 
२२५३ ४६६ ७४. १३३८ १३१६ २६५४ ५७६ ४.१५ 

३ 
मोराबाङ 

(१-९) 
२०.८४७ १३२५ 

१११

७ 
२४४२ ५१२ ११७.१४ १४५३ १३५० २८०३ ५४२ ५.१७ 

४ 

काँडा 

(१-३, 

८) 

१६.६०१ ६९८ ५९८ १२९६ २७१ ७६.६६ ८७२ ९१४ १७८६ ३६८ ५.१७ 

५ 
काँडा 

(४-७) 
१९.१८९ ७०३ ५६२ १२६५ २७२ ६५.९२ ८१८ ८६४ १६८२ ३२९ ५.११ 

६ 
महत 

(१,२, ९) 
२०.५९५ १००३ ८३४ १८३७ ३७१ ८९.२ १००४ १११४ २११८ ३९८ ५.११ 

७ 
महत (३-

६) 
२६.७९७ ८०८ ७०८ १५१६ ३२० ५६.५७ ६७९ ७२० १३९९ २९६ ४.७३ 

८ 

महत 

(७,८) र 

रुकुमको

ट (४) 

२०.५९५ १३२५ 
११०

१ 
२४२६ ४७२ ११७.८ १२५५ १२२१ २४७६ ४६५ ४.७३ 

९ 
चुनबाङ 

(१-९) 
३८.६८२ १७४५ 

१३६

९ 
३११४ ६०९ ८०.५ १९२४ १९४४ ३८६८ ७२० ५.३७ 

ज

म्मा 
  २७३.७ 

१०१४

६ 

८४४

३ 

१८५८

९ 

३८३

५ 
५.११ 

१०५७

१ 

१०६७

० 

२१२४

१ 

४२८

५ 
५.३७ 

 

२.१.२ गाउुँपाभलकाको विागि जनसंख्या (वास गणंकद्वारा गररएको सवेक्षण २०७६ अनुसार) 
क्रस िडा नं घरधुरी  पुरुष संख्या मविला संख्या िूल जनघनत्ि 

१ १ ६१२ १४५७ १४४२ २८९९ 4.74 



 

 

 भूमे गाउँपालिकाको िास योजना  – २०७७        10 

२ २ ६०४ १४९५ १४१३ २९०८ 4.81 

३ ३ ५५४ १५४४ १५६९ ३११३ 5.62 

४ ४ ४५७ १०१४ ९४५ १९५९ 4.29 

५ ५ ३३१ ८५५ ८४८ १७०३ 5.15 

६ ६ ४०३ ११०४ ११०५ २२०९ 5.48 

७ ७ ३६४ ९६० ८८६ १८४६ 5.07 

८ ८ ५१० १५६४ १५२४ ३०८८ 6.05 

९ ९ ६७८ २०४७ १९८४ ४०३१ 5.95 

  जम्मा ४५१३ १२०४० ११७१६ २३७५६ ५.२४ 

िास र्णंिद्वारा र्ररएिो सिेक्षण २०७६ अनुसार 

 

२.२ पररर्ार संख्र्ा र पाररर्ाररक बनोट 

िडा 

नं. 

क्षेत्रफल 

(ब.वि.वम.) 

२०६८ िो जनर्णना अनुसार घर सिेक्षण २०७५ िास सिेक्षण २०७६ 

िैवफयत 
जनसंख्या 

पररिार 

संख्या 

घरपररिार 

आिार 
जनसंख्या 

पररिार 

संख्या 

घरपररिार 

आिार 
जनसंख्या 

पररिार 

संख्या 

घरपररिार 

आिार 

१ ७९.९५ २४४० ५४२ ४.५० २४५५ ५९१. ४.१५ २८९९ ६१२ ४.७४   

२ ३०.४४७ २२५३ ४६६ ४.८३ २६५४ ५७६. ४.६१ २९०८ ६०४ ४.८१   

३ २०.८४७ २४४२ ५१२ ४.७७ २८०३ ५४२. ५.१७ ३११३ ५५४ ५.६२   

४ १६.६०१ १२९६ २७१ ४.७८ १७८६ ३६८. ४.८५ १९५९ ४५७ ४.२९   

५ १९.१८९ १२६५ २७२ ४.६५ १६८२ ३२९. ५.११ १७०३ ३३१ ५.१५   

६ २०.५९५ १८३७ ३७१ ४.९५ २११८ ३९८. ५.३२ २२०९ ४०३ ५.४८   

७ २६.७९७ १५१६ ३२० ४.७४ १३९९ २९६. ४.७३ १८४६ ३६४ ५.०७   

८ २०.५९५ २४२६ ४७२ ५.१४ २४७६ ४६५. ५.३२ ३०८८ ५१० ६.०५   

९ ३८.६८२ ३११४ ६०९ ५.११ ३८६८ ७२०. ५.३७ ४०३१ ६७८ ५.९५   

जम्मा २७३.७ १८५८९. ३८३५. ४.८३ २१२४१. ४२८५. ४.९६ २३७५६. ४५१३. ५.२४  

 
 

२.३ लैंतगक अनपुाि 

िडा नं. २०६८ िो जन र्णना अनुसार २०७५ िो घरधुरी सिेक्षण अनुसार २०७६ िो िास सिेक्षण अनुसार 

१ ८३.१८ ९९.९२ १०१.०४ 

२ ८६.६६ ९८.३६ १०५.८० 

३ ८४.३० ९२.९१ ९८.४१ 

४ ८५.६७ १०४.८२ १०७.३० 

५ ७९.९४ १०५.६२ १००.८३ 

६ ८३.१५ ११०.९६ ९९.९१ 

७ ८७.६२ १०६.०४ १०८.३५ 

८ ८३.०९ ९७.२९ १०२.६२ 

९ ७८.४५ १०१.०४ १०३.१८ 

 

२.४ उमेर अनुसारको जनसंख्या 

उमेर 

समूि 

०-४ ५-९ १०-

१४ 

१५-

१९ 

२०-

२४ 

२५-

२९ 

३०-

३४ 

३५-

३९ 

४०-

४४ 

४५-

४९ 

५०-

५४ 

५५-

५९ 

६०-

६४ 

६५-

६९ 

७०-

७४ 

७५+ 

जम्मा २०५५ २५२५ २७५९ २१३९ १४११ १०६६ ९०२ ९१५ ९२८ ८६७ ७६६ ८९५ ६६० ४१२ ३४१ २४७ 
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पुरुष १००३ १२४५ १३५२ ९७९ ५२८ ३९० ३२२ ३५८ ३९९ ३७० ३७० ३०४ ३०७ २०६ १७४ १३६ 

मविला १०५२ १२८० १४०७ ११६० ८८३ ६७६ ५८१ ५५७ ५२९ ४९७ ३९६ २९१ २५३ २०६ १६७ १११ 

 
२.५ जािजाति अनुसारको जनसंख्या (तजल्ला वस्िुगि तववरण रुकुम, २०७४/िथ्याङ्क कायाालय रुकुम / रा.ज.ग. २०६८) 

जातजावत जनसंख्या जातजावत जनसंख्या जातजावत जनसंख्या 

क्षेत्री १६४२ गुरुङ ३८८ सुधी १ 

ब्राहमण (पहाड) ३५ दमाई/ढोिी ५७९ लधमाि १ 

मगर १२३१९ ठकुरी ७१ थकािी २४ 

थारु ९ साकी ७ ब्राहु्म/बरामो १ 

तामाङ १ चमार/हररजन/राम २७ बादी ४० 

नेर्ार ३२१ सन्र्ासी/दशनामी १ घिे १२ 

मुसिमान ४ मुसहर १ दलित अन्र् ३२ 

कामी ३१०९ कुमाि १ तराई अन्र् १० 

र्ादर् १ हजाम/ठाकुर १   

जम्मा १८६४१ 

बिुसंख्यि १२३१९ (मर्र) 

मुख्य जावत प्रवतशतमा ६६.१ 

लजल्िा र्स्तुगत लर्र्रण रुकुम, २०७४/तथ्र्ाङ्क कार्ायिर् रुकुम / रा.ज.ग. २०६८ 

२.५.१ जािजाति अनुसािको जनसांिा (वास सवेक्षण २०७६ अनुसाि) 
िडा जनजाती  दवलत व्रिमण/क्षेत्री/ 

अन्य 

जम्मा 

१ ५३१ ७७ २ ६१२ 

२ ५३२ ६८ ५ ६०४ 

३ ३१२ २२१ २० ५५४ 

४ ३०३ १४२ ११ ४५७ 

५ २०६ १२१ ४ ३३१ 

६ ३२३ ३१ ४९ ४०३ 

७ २७० ४३ ५१ ३६४ 

८ ३५५ ७४ ८२ ५१० 

९ ४१२ १२० १४६ ६७८ 

२.५.२ सातवक गातवसका आधािमा जािजातिगि अनुपाि 
   

साविक गाविस जािजातिगि प्रतििि 

िडा नां. साविक गाविस साविक िडा जनजाति दलिि अन्य जम्मा 
१ काँक्री 4-7,9 ९० 

  

१० 

  

- 
  

१०० 

  २ काँक्री 1-3,8 
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३ मोिाबाङ 1-9 ५५.२ ३०.२५ १५.८ १०१ 

४ काँडा 1-3,8,9 ६९.४५ 

  

२२.५८ 

  

५ 

  

९७ 

  ५ काँडा 4-7 

६ महि 1,2,9 ३७.१४ 

  
  

४९.४७ 

  
  

१३.३९ 

  
  

१००  
७ महि 3-6 

८ महि ि रुकुमकोट-४ 7,8 रुकुमकोट ४ 

९ चुनबाङ 1-9 १७.९४ ५०.४७ २९.५९ ९८ 

  गाउँपालिकामा जम्मा   ५४ ३३ १३ ९९ 

स्जल्िा पार्शििर्चत्र, २०७२/स्जविस रुकुम 
 

२.६ मािृभाषाका आधारमा जनसंख्यााः  

मािभृाषा जनसंख्या मािभृाषा जनसंख्या मािभृाषा जनसंख्या 
नेपािी ११९८५ मैर्ििी ६ भोजपुिी ६ 

थारु ५ नेिाि ४ मगि ५२५१ 
अिधी १ गुरुङ २७५ उर्ुि १ 
सुनुिार १ साांकेतिक भाषा ३ घि े १२ 
बराम ३ खाम १०६४ डोटेिी ८ 
उल्िेख 
नभएको 

१६     

जम्मा १८६४१ 
जिल्ला वस्तुगत जववरण रुकुम, २०७४/तथ्याङ्क कायाालय रुकुम / रा.ि.ग. २०६८ 

२.७ धमा अनुसारको जनसंख्या प्रतिशि (सातवक गातवस) 

िडा नं. साविि र्ाविस साविि िडा विन्दू बौद्ध इस्लाम इसाई अन्य जम्मा 

१ काँक्री 4-7,9 ८७       १० ९७ 

२ काँक्री 1-3,8             

३ मोराबाङ 1-9 ८५.६       १४.६ १०० 

४ काँडा 1-3,8,9 ५८.८       ४१.२ १०० 

५ काँडा 4-7             

६ महत 1,2,9 ९६.४       ३.६ १०० 

७ महत 3-6             

८ महत र रुकुमकोट-४ 7,8 रुकुमकोट ४           ० 

९ चुनबाङ 1-9 ९९.३८       ०.६२ १०० 

  र्ाउँपावलिामा जम्मा   ८५ ० ० ० १४ ९९ 
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२.८ अपाङ्गिा भएका ्यतिको संख्या 

 शारीररि 

अपाङ्र्ता 

अन्धा/िम 

देख्ने 

िानसंर् 

सम्बवन्धत 

बविरो 

अन्धो 

भाषा 

सम्बवन्ध 

मानवसि िौवद्धि  धेरै 

प्रिारिो  

अपाङ्र्ता 

नभएिो  

दुिै 298 193 240 11 70 17 11 78 17671 

पुरुष 172 91 97 4 42 9 4 44 7980 

मविला 126 102 143 7 28 8 7 34 9691 

जिल्ला वस्तुगत जववरण रुकुम, २०७४/तथ्याङ्क कायाालय रुकुम / रा.ि.ग. २०६८ 
२.९ घरको स्वातमत्वव अनुसारको तववरणाः 

 घरिो स्िावमत्ि संख्या घरिो स्िावमत्ि % 

जम्मा 

घरधुरी  

आफ्नो  भाडामा संस्थागत अन्र् आफ्नो  भाडामा संस्थागत अन्र् 

3835 3737 64 1 33 97.4 1.7 0 0.9 

तथ्याङ्क कायाालय रुकुम / रा.ि.ग. २०६८ 
२.१० घर जग्गा अनुसारको लर्र्रणः 

घरिो जर्िो प्रिार संङख्या  प्रवतशत  

इट्टा, ढुङर्ा र माटोिो जोडाई 3800 99.1 

इट्टा, ढुङर्ा र वसमेन्टिो जोडाई 2 0.1 

वपल्लर सवितिो ढलान 0 0 

िाठिो वपल्लर  8 0.2 

अन्य 0 0 

उल्लेख नभएिो  25 0.7 

तथ्याङ्क कायाालय रुकुम / रा.ि.ग. २०६८ 
 

२.११ घरको गारो अनुसारको तववरणाः 

घरिो र्ारोिो प्रिार संङख्या  प्रवतशत  

इट्टा, ढुङर्ा र माटोिो जोडाई 3784 98.7 

इट्टा, ढुङर्ा र वसमेन्टिो जोडाई 9 0.2 

िाठ/दाउरा 16 0.2 

बाँस 1 0 

िाँचो ब्लि  0 0 

अन्य 0 0 

उल्लेख नभएिो 25 0.7 

तथ्याङ्क कायाालय रुकुम / रा.ि.ग. २०६८ 

२.१२ घरको छाना अनुसारको तववरणाः 

घरिो छानािो प्रिार संङख्या  प्रवतशत  

छबाली/खर 1010 26.3 

जस्ता पाता 40 1.0 

टायल/ढुङ्र्ा 2556 66.6 

ढलान 3 0.1 

िाठ/दाउरा 91 2.4 
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माटो 102 2.7 

अन्य 1 0 

उल्लेख नभएिो  32 0.8 

तथ्याङ्क कायाालय रुकुम / रा.ि.ग. २०६८ 
 

भाग- ३ : आर्थिक िथा सामालजक के्षत्र 
३.१ कृवष 

भू थिालमत्िको स्थितििः 

िडा  ० देवख ५  ६ देवख १०  ११  देवख १५ १६ देवख २० २१ देवख २५ २६ देवख ३० जम्मा िृषि घर  

१ २६८ १२६ 67 18 5 - 494 

२ - - - - - 1336 1336 

३ 82 62 12 - - - 156 

४ 95 72 72 48 - - 287 

५ 165 2065 75 24 154 - 2483 

६ 25 24 18 34 10 - 111 

७ 12 84 72 25 14 35 242 

८ 241 151 18 37 - - 447 

९ 168 29 89 55 10 - 351 

जम्मा  १०५६ २६१३ ४२३ २४१ १९३ १३७१ ५९०७ 

स्रोतः कृषि सरे्वक्षण, भूमे गापा कृषि शाखा २०७४ 

 
बािी चक्रको अिथिािः 

बाली चक्रिो 

अिस्था 

िडा  बावल चक्र ( पाखोोः मिै,वसवम िा बोडी िा भट्मास, मिै,िोदो, र्िू,मसुरो  

पाखो  खेत 

    र्िु+िेराउ/मिै+बोडी/मिै+ तोरी/ आलु+ मिै धान+र्िु धान+आलु 

१ १ गहु+केराउ/मकै+बोडी/जौ/लसलम   

२ २ मकै,लसलम,भटमास,बोडी,गह,ुमसुरो    

३ ३ जौ,आिु,मकै,तोरी,भटमस,लसलम  धान+गहु+ँ 

४ ४ जौ,मकै,आिु,भटमास,तारी,लसलम    

५ ५ गह ,ँकेराउ,आि्,तोरी,भटमास,लसलम   

६ ६ जौ,आिु,भटमास,तोरी,लसलम   

७ ७ जौ,आिु,तोरी,भटमास,लसलम,गहु,मकै   

८ ८ गह ,ँकेराउ,मकै,लसलम   

९ ९ गह ,ँकेराउ,मकै,लसलम,भटमास   
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स्रोतः कृषि सर्वेक्षण, भूमे गापा कृषि शाखा २०७४ 

 

फिफुि विरुिा सांयया ि आम्र्ानीको स्थिति 

५ फलफुल विरुिा संख्या              

क्र.

स 

िडा फलफुल

िो प्रिार  

जम्मा बोट 

संख्या 

फ.ल्ने विरुिा बोट 

संख्या  

नफल्ने विरुिा 

बोट संख्या  

वबक्री बजार  आम्दानी रिम 

रु (अनुमावनत) 

िैवफयत  

१ १ पिम  1044 ७८३ 261 स्थालनर् बजार  1174050   

२ २ आरु 800 ६८० १२० स्थालनर् बजार  1700000   

३ ३ केरा  7195 4676 २५१९ स्थालनर् बजार  1870400   

४ ४ नास्पलत 4297 ५१६ ३७८१ स्थालनर् बजार  154800   

५ ५ सुन्तिा  2985 १३४३ १६४२ स्थालनर् बजार  2954600   

६ ६ कागती  10926 १८५८ ९०६८ स्थालनर् बजार  836100   

७ ७ स्र्ाउ २८२६ ९८९ १८३७ स्थालनर् बजार  989000   

८ ८ ओखर ३६२० ११२२ २४९८ स्थालनर् बजार  504900   

९ ९ अनार ४९१ २८० २११ स्थालनर् बजार  420000   

  जम्मा    34184 १२२४७ २१९३७   10603850   

स्रोतः कृषि सरे्वक्षण, भूमे गापा कृषि शाखा २०७४ 

बािीिे ढाकेको के्षत्रफि 

िडा खेती योग्य जवमन  खेती भैरिेिो जवमन  खेत  पाखो िन जम्मा  िैवफयत 

१ ३८४. 318 0 318 २७०१. ३७२१.   

२ 600 452 0 452 3044 ४५४८.   

३ 517 440 9 431 1560 २९५७.   

४ 267 235 17 218 637 १३७४.   

५ 301 250 0 250 501 १३०२.   

६ 390 304 0 304 1104 २१०२.   

७ 256 207 0 207 1136 १८०६.   

८ 472 345 4 341 1077 २२३९.   

९ ७२८ 517 13 504 3079 ४८४१.   

जम्मा  ३९१५. 3068 43 3025 १४८३९. २४८९०.   

स्रोतः कृषि सरे्वक्षण, भूमे गापा कृषि शाखा २०७४ 

 

३.२ शिक्षा क्षते्रको शथिति 
क्र.सं. विद्यालय संख्या  

१ मा.लर्.(+२)- ४  

२  मा.लर्. (१-१०) ३  

३ आ.लर् (१-८) ६  

४ आ.लर् (१-७) ३  
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५ आ.लर्. (१-५) १७  

६ संस्थागत लर्द्यािर् (१-५) ३  

 जम्मा लर्द्यािर् संख्र्ा ३३+१  

१ बािलर्कास केन्र संख्र्ा २९  

२ सामुदालर्क लसकाई केन्र संख्र्ा ४  

 

 साक्षििा 

पुरुष मविला जम्मा (र्ाउँपावलिा) 

६५.८ ४५.१ ५४.५ 

स्रोतः रालष्िर् जनगणना, २०६८ 

 

३.६ थवाथ्य क्षेत्रको शथिति 
सूचकाङ्क लस्थलत 

जम्मा र्डा संख्र्ा ९ 

जम्मा जनसंख्र्ा १९९०५ 

जम्मा मलहिा संख्र्ा १११२५ 

ग्रामीण भेगमा बसोबास गने जनसंख्र्ा १९९०५ 

एक र्षय मूलनका बािबालिकाको संख्र्ा ४२३ 

पाँच र्षय मूलनका बािबालिकाको संख्र्ा १९०७ 

अनुमालनत जीलर्त जनसंख्र्ा ४३९ 

खुिा लदसामुक्त भएका र्डाहरुको जनसंख्र्ा ९ 

पूणय खोप घोषणा भएका र्डाहरुको संख्र्ा ९ 

स्र्ास्थ्र् संस्थामा पूणय प्रसुती घोषणा भएका र्डाहरुको संख्र्ा ० 

दुई र्षय मुलनका बािबालिकाको संख्र्ा ८१४ 

 
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भौतिक पूवााधारको अवस्था 

सांथिाहरुको  सूचक भस्थभि 

स्वास्थ्य संस्थाको स्वाभमत्व( जग्गाधनी पुजाष) रहेको संस्था  ५ 

स्वास्थ्य संस्थाहरुको आफ्नै िवन िएको संस्थाको सख्या   ५ 

िवनको भकभसम स्वास्थ्य मनत्रालयको मापदण्ि अनुसार िएको संस्थाको संख्या २ 

सेवा ग्रही र सेवा प्रदायकलाई छुट्टा छुटै  शौचालयको सूभवधा िएको संस्थको संख्या  २ 

खानेपानीको भनयभमि  उपलब्ध िएको स्वास्थ्य संस्था  ११ 
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टेभलर्ोन उपल्बध िएको स्वास्थ्य संस्था ० 

भवधुि उपलब्धिा िएको स्वास्थयको संख्या ५ 

सोलार व्यवस्था िएको स्वास्थ्यको संस्था २ 

ईन्त्टरनेट सूभवधा िएको स्वास्थ्य संस्था ५ 

एम्बुलेन्त्स सेवा उपलब्ध िएको स्वास्थ्य संस्था  ० 

मोटर बाटो र स्वास्थ्य चौकी भवचको दरूी  ५ भक.भम. 

 

गाउँपालिका अन्िगिि थिाथ्य िफि  मानि स्रोिको अिथिा 

क्र.स. पद  स्िीिृत दरबन्दी  पदपुवतग  िायगरत  िायगरत िरार  िै. 

१ हे.अ./ ज.स्र्ा.नी ५ ३ ३ ० 
 

२ अ.हे.ब.  १० ९ ९ ० 
 

३ अ.न.लम. १० ९ ९ ० 
 

४ का.स. ५ ५ २ ३ 
 

५ अ.न.लम करार(प्रसुलत केन्ृ) ४ ४ 
 

४ 
 

६ अन्र्  ० ० ० ० 
 

जम्मा ३४ ३२ २५ ७ 
 

 

थवाथ्य संथिाहरुहरुको वववरण 

भूमे गाउँपालिकामा सालर्कका ५ र्टा र्डामा ५ र्टा स्र्ास्थ्र् संस्था र ६ स्थानमा सामुदालर्क स्र्ास्थ्र् इकाइ रहेका छन् ।  

स्िास््य संस्थािो नाम स्थान िूल दरबन्दी पदपूवतग पदपूवतग िुन बाँिी िैवफयत 

भूम ेगाउँपालिका सामालजक साखा भूमे गाउँपालिका खाबङबगर २ २ -  

स्र्ास्थ्र् चौकी काकँ्री भूमे गापा २ काकँ्री ६ ५ १  

स्र्ास्थ्र् चौकी लसमा भूमे गापा ३ लसमा ६ ५ १  

स्र्ास्थ्र् चौकी काडँा भूमे गापा ४ काडँा ६ ५ १  

स्र्ास्थ्र् चौकी महत भूमे गापा ६ महत ६ ५ १  

स्र्ास्थ्र् चौकी चुनबाङ मूमे गापा ९ चुनबाङ ६ ५ १  

 

सामदुावयक थवाथ्य संथिाहरुको  वववरण 

सामुदावयि स्िास््य संस्थािो नाम स्थान िूल दरबन्दी पदपूवतग पदपूवतग िुन बाँिी िैवफयत 

सामुदालर्क  स्र्ास्थ्र् ईकाइ िुकुम भूमे गा.पा १ िुकम २ २ -  
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सामुदालर्क स्र्ा. ई. धमय शािा भूमे ७ धमयशािा २ २ -  

सामुदालर्क स्र्ा. ई.कोजाय भूमे ८ कोजाय ६ २ -  

सामुदालर्क स्र्ा झुम्िा बाङ भूमे गापा ३ झुम्िाबाङ ६ २ -  

सामुदालर्क स्र्ा. ई.सेराबाङ भूमे गा.पा ५ सेराबाङ ६ २ -  

कुलचर्ाङ स्र्ा. ई. कुलचर्ाङ भूमे गा.पा. ८कुलचबाङ ६ २ -  

 

भाग-५ : भौतिक पूवााधारको अवस्था 

५.१ यािायाि पूिािधाि 

५.१.१ सडक 

क्र.सं. काययक्रम  इकाई २०७४/०७५ २०७५/०७६ २०७६/०७७ जम्मा 

१ सडक 

कालोपत्रे/ढलान वक.तम. ० ० ० ० 

ग्राभेल वक.तम. ० ० ० ० 

ट्याक खोल्ने वक.तम. १३.९ ११.६१ १०.९ ३६.४४ 

२ पलु तनमायण 

मोटरेवल पलु/ काठे पलु संख्या ० ० ० ० 

झोलङु्गे पलु संख्या २ २ ६ १० 

आकासे पलु/आर.तस.तस 
पलु 

संख्या ० ० ० ० 

३ पाकय  तनमायण संख्या १ ० ० १ 

४ 

खानेपानी ििा ढल 
तनमायण 

खानेपानी सवुवधा िप 
उपलब्ध गराएका 

संख्या १६ ३५ ४७ ९८ 

खानेपानी सेवाबाट 
लाभाशववि घरपररवार 

संख्या २००० ५००० ९००० १६००० 

ढल तनमायण वक.तम. ०.५ ०.९ १.२ २.६ 

६ नदी तनयवत्रण वक.तम. ०.३५ ०.५ १ १.८५ 

 ८ 

जलववद्यिु ्ििा 
वैकशल्पक उजाय 

उत्पादन वक.वा. ० ० ० ० 

प्रसारण लाईन ववथिार वक.तम. ० ० ० ० 

११ 

नयााँ ववद्यालय भवन तनमायण सम्पन्न  संख्या २ ४ ८ १४ 

नयााँ कक्षा कोठा तनमायण सम्पन्न  संख्या ३ ८ १८ २९ 

१२ थवाथ्य चौकी तनमायण संख्या ५ ० ५ १० 

१५ सामदुावयक भवन तनमायण संख्या ८ ८ १४ ३० 
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श्रोि:- भजल्ला यािायाि गुरुयोजना, प्राभवभधक कायाषलय, रुकुम २०७० 

५.१.२ झोिुङ्गे पुि 

क्र. स. वििरण पुलिो 

प्रिार 

स्थान(र्ा.वि.स. वजल्ला) नवदिो नाम लम्बाई (वम.) िैवफयत 

दाँया विनार बाँया विनार 

1 रुकुम गाढ पुि लड काँडा रुकुमकोट रुकुमगाढ 
 

  

2 दोमाई दोभान पुि लड मोरार्ाङ महत िुकुमखोिा     

3 धमयशािा पुि लड धमयशािा िाबाङ थबांगखोिा     

4 रतुर्ामारे पुि एि लड मोराबाङ महत िुकुमखोिा     

5 जागेंधारा पुि लड काँक्री काँक्री िुकुमखोिा     

6 काँक्री लत्रर्नेीघट पुि लड काँक्री काँक्री िुकुमखोिा     

7 िुकुम पुि एि एन काँक्री काँक्री िुकुमखोिा 24   

8 महत लजतखोिा पुि लड मोराबाङ महत   84   

9 दोमाई टस एस टी महत महत थर्ांगखोिा 24   

10 धौिापलहरा पुि लड काँडा रुकुमकोट  रुकुमगाढ 70   

11 लसमिबोट चुनबाङ पुि लड चुनबाङ चुनबाङ   65   

12 कुडहर पुि लड महत रुकुमकोट कुलछबांग खोिा लनमायणलधन   

13 खोिा चाि बुढागाउ ँपुि लड चुनबाङ चुनबाङ   लनमायणलधन   

श्रोत:- लजल्िा र्ातार्ात गुरुर्ोजना, लजल्िा प्रलर्लधक कार्ायिर्, रुकुम २०७० 

५.२ जलतवधुि िथा उजाा 

५.२.१ जिविधुि उत्पार्न 

गाउँपालिकामा भएका िघुजिविद्युि आयोजनाहरु 

तस.नं. योजनाको नाम प्रमखुको नाम रहेको थिान क्षमिा  
सम्पकय  
नं. 

1 तत्रवेणी लघ ुजल ववद्यिु आयोजना  नर बहादरु बढुा भमुे गा.पा. – २  ४५ K.W. 9809890675 

2 केवसी खोला लघ ुजल ववद्यिु आयोजना  मेण प्रसाद रोका भमुे गा.पा. – ३  ९१ K.W. 

 

3 ग्रातमण लघ ुजल ववद्यिु आयोजना  फकय  बहादरु पनु भमुे गा.पा. – ३ तसमा १६ K.W. 

 

4 लकुुम खोला लघ ुजल ववद्यिु आयोजना  रुणी धन घिी भमुे गा.पा. १ लकुुम ८५ K.W. 

 

5 खुमा खोला लघ ुजल ववद्यिु आयोजना  टेकमान बढुा  भमुे गा.पा. – ७ लाभाङ १७ K.W. 9748563480 

6 
धमयिाला तसखारुम खोला लघ ुजल ववद्यिु 
आयोजना  

वसवि रोका 
भमुे गा.पा. – ७ 
धमयिाला 

८ K.W. 9810948947 

7 मेरुगा खोला लघ ुजलववद्यिु आयोजना  कमल बढुा  
भमुे गा.पा. – ६ 
शजिखोला 

१३५ 
kw. 

 

8 छिरा खोला लघ ुजलववद्यिु आयोजना  
मान बहादरु 
रोका  

भमुे गा.पा. – ८ १५ kw. 

 

9 कुशचबाङ खोला लघ ुजलववद्यिु आयोजना  मनराखी कामी ,, पाछाबाङ २० kw. 

 

10 लाखर खोला लघ ुजलववद्यिु आयोजना  कणय बहादरु भमुे गा.पा. – ९  १२ kw. 9748531773 
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बढुा 
11 बवचरे लघ ुज ववद्यिु आयोजना  धने प्रसाद बढुा भमुे गा.पा. – ९  ३ kw. 9866818671 

12 रुकुम खोला सानो लघ ुजलववद्यिु आयोजना  कमल बढुा  भमुे ६  
१३५ 
km. 

 

 

५.२.२ ित्तीको स्रोि 

घिधिुी सांयया 

 बजुिी म टीिेि बायो  याँस सोिाि अन्य उल्िेख नभएको 
 

 

बत्तीिो स्रोत वबजुली मट्टीतेल बायो ग्याँस सोलार अन्य उल्लेख 

नभएिो 

जम्मा 

घरधुरी संख्या ६९४ २३४ २३ १४९२ १३७९ १३ ३८३५ 

स्रोतोः िेन्रीय त्याङ्ि विभार्, रावरिय जनर्णना २०६८ 

 

 

५.३ भसचाई 

५.३.१ लसांर्चि के्षत्रको विििण 

क्र.स िडा बाहै्र मविना  मौषम  जम्मा  

१ १   ११.२५ 11.25 

२ २ २ 84.8 86.8 

३ ३ १२ १८४ 196 

४ ४ 17 - 17 
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५ ५       

६ ६   165 165 

७ ७ 4     

८ ८   44.4 44.4 

९ ९ 8 60.1 60.1 

  जम्मा  43 549.55 580.55 

स्रोतः कृषि सरे्वक्षण, भूमे गापा कृषि शाखा २०७४ 

 

६.३ गैसस तथा अन्र् साझेदार संस्थाहरु 

६.३.१ गैरसरकारी संस्थाहरु  

क्र.स. NGO िो नाम ठेर्ाना सञ्चालि/ प्रमुखिो 

नाम 

उद्देश्य 

1 रुकुमेिी समाज लर्कास केन्र मुलसकोट-१, रुकुम 

पलिम 

नरबहादुर नेपािी दलित, जनचेतना, ग्रामीण 

लर्कास 

2 श्री भेररडाँडा पर्यटन लर्कास तथा बातार्रण संरक्षण 

उपभोक्ता सलमलत 

भूमे ९ चुनबाङ राजकुमार लर्ष्ट   

3 संलघर् लर्कास केन्र नेपाि मुलसकोट १ रुकुम 

पलिम 

 
  

4 झुम्िाबाङ लभिेज फाउण्डेसन भूमे गापा ३ 

झुम्िाबाङ 

राम बहादुर बुढा  

5 बहुउद्देश्र्ीर् समाज लर्कास केन्र भूमे गापा २    

 

६.३.२ अन्िराातरिय गैरसरकारी संस्थाहरु  

क्र.स INGO िो नाम ठेर्ाना प्रमुखिो नाम  उद्दशे्य सियोर्ी दातृ 

वनिाय 

1 UMN Khalanga-1, Matha Durga Pd.Upadhyaya     

2 Safe the Children Khalanga-1, Kulendra Adhikari Child, Nutritutio,Education USAID 

 

६.३.२ UN AGENCY/BILATERAL ORGANIZATION हरुको  भववरण  

क्र.स UN Agencies 

िो नाम 

रिेिो 

स्थान 

प्रमुखिो नाम स्थापना 

वमवत 

उदेश्य सियोर्ी दातृ 

वनिाय 

1 UNFPA DCC 

Rukum 

Bhuwan 

Sejuwal 

Set. 

2010 

प्रजनन् स्र्ास्थ्र्,िैलगंक समानता र जनसंख्र्ा र 

लर्कासका क्षेत्रमा रालष्िर् सुचकहरुमा सुधार ल्र्ाउन 

सहर्ोग गने । 

UN 
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भाग-७ : आयु, गररवी र मानव तवकास 

७.१ प्रभि व्यभक्त आय 

७.२ गररबीको रेखामूभन रहेको जनसंख्या 

गा.लर्.स. लर्पन्नता स्तरीकरण कैलफर्त 

अलत गररर् गररर् मध्र्म सम्पन्न जम्मा 

चुनर्ाङ १७५ २१५ २१० 0 600   

महत १९५ २७१ ३७९ 0 845   

काँक्री २१९ ४६५ १६० 12 844   

मोराबाङ २०६ २११ ८१ 0 510   

कांडा १४० २०६ १४१ 0 530   

श्रोत:- सूचना सामालजक लर्कास तथा मानर् संशाधन शाखा, लजल्िा लर्कास सलमलतको कार्ायिर्, रुकुम 

भाग-८ : वन, जलाधार र प्राकृतिक तवपद् 

८.२ जलाधार के्षत्रको तस्थति 

८.२.१ जलवायु  

उचाइको भवभवधिाले गदाष स्थान अनुसार िापक्रम र वर्ाषमा मात्रात्मक भवभवधिा पाइन्त्छ । समुन्त्र सिहदेभख ७०० भमटर देभख ३५०० 

भमटरसम्म उचाईमा अवभस्थि यस गाउुँपाभलकाको और्िमा अभधकिम् िापक्रम २६ र न्त्यूनिम ्िापक्रम ३ रहेको छ । सबैिन्त्दा बढी 

िापक्रम ह न ेसमय जठे असार मभहनामा ३० भिग्री सम्म िापक्रम ह न ेगदषछ िन ेसबैिन्त्दा जािो ह ने मभहना पौर् माघ मभहनामा ३ भिग्री 

सम्म िापक्रम ह ने गदषछ । िर भहमाली र लेकाली िेगको िापक्रम प्रायः ० भिग्री ह ने गदषछ । जािोयाममा उच्च िागमा भहउुँ पछष । 

यसप्रकार यस गाउुँपाभलकामा िापक्रम समशीिोष्ण र शीिोष्ण गरी दईु प्रकारको हावापानी पाइन्त्छ ।  

क्र.सं. मवहना औषि अतधकिम िापक्रम (तड.से.) औषि वयूनिम ् िापक्रम (तड.से.) कुल वषाय (तम.तम.) 
१ जनवरी १०        ५  

२ फरवरी १२ ५  

३ माचय १४ ७  

४ अवप्रि १८ ८  

५ मई २० १२  

६ जनु २२ १४  

७ जलुाई २४ १६  

८ अगथट २२ १४  

९ सेप्टेम्बर २० ११  

१० अक्टोवर १६ ९  

११ नोभेम्वर १२ ७  

१२ तडसेम्वर  ११ ६  
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८.२.२ जलभण्डार  
लकुुम खोला कोजाय खोला शजि खोला िवुवाङ खोला 
ररसल खोला तछसमेरी खोला िवाङ खोला रुजी खोला 
कुशचवाङ खोला    
 

प्रमुख उपजिाधारहरुको नामाििीीः  

क्र.स. उपजलाधार क्षते्रको नाम साववक गा.वव.स. साववक वडा क्षते्रफल (हे.) कैवफयि 

१ सानोभेरी १ कााँडा ७ 6222.86  

रुकुमकोट  ८  

२ रुकुमगाड कााँडा पूरै 5514.95  

महि ७,८  

मोरावाङ ४,५  

३ िवाङ खोला महि  पूरै    

४ चनुवाङ खोला चनुवाङ पूरै 3947.36  

५ िवुाङ खोला कााँडा ७   

६ उिरी लकुुम खोला कााँक्री पूरै 8552.94  

कााँडा १,२,३  

मोरावाङ ४,५  

७ मातिल्नो सानोभेरी कााँडा ७,९   

 

८.३ प्राकृतिक तवपद् 

८.३.१ र्डागत संकटासन्न स्तरीकरण 

क्र.स. प्रिोपिो विवसम िडािरुिो प्रिोपिो स्तर 

उच्च मध्र्म न्रू्न 

१ पलहरो  १,२ (काक्री)  १,९,६,७,८  ४,५ 

२ बाढी - १,२,३,४,५,९ ६,७,८ 

३ आगिागी  - - १,२,३,४,५,६,७,८,९ 

४ हुरी र्तास - - १,२,३,४,५,६,७,८,९ 

५ चट्र्ाङ ९ ४,५ १,२,३,६,७,८ 

६ महामारी १,२,३,४,५,६,७ ८,९ - 

७ खडेरी ९ ८ ४,५ 

८ भूकम्प - - १,२,३,४,५,६,७,८,९ 

 

८.३.२ वडागि संकटासन्न प्रकोपको स्िरीकरण 

िडा  साविि 

र्ा.वि.स. 

िडािरुिो प्रिोपिो स्तर 

पलहरो बाढी आगिागी हुरीर्तास चट्र्ाङ माहामारी खडेरी भूकम्प 

१ काक्री 1 6 8 9 3 4 7 5 
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२ काक्री 1 6 8 9 3 4 7 5 

 ३ मोरार्ाङ  8 6 3 7 5 4 9 3 

४ काँडा 10 6 5 8 5 3 1 1 

५ काँडा 10 6 5 8 5 3 1 1 

६ महत 6 6 2 7 3 8 10 1 

७ महत 6 6 2 7 3 8 10 1 

८ महत  6 6 2 7 3 8 10 1 

९ चुनर्ाङ 9 7 2 7 6 4 6 5 
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९.१भूमे गाउुँपातलकाको खानेपानीको अवस्था  

९.१.१ भूमे गाउुँपातलकामा खानेपानीका प्रथातमक स्रोिहरु 

 

िूमे गाउुँपाभलका अन्त्िगषिका सबै ९ ओटै विाका ४५३० घरधुरीको खानेपानी िथा सरसर्ाई स्वच्छिा सवेक्षण गरर 

िथ्याङ्क संकलन गररएको भथयो । प्राप्त MWATER घरधुरी सवेक्षण प्रभिवेदन अनुसार ४५३० सि ्  प्रभिशि  

घरधुरीहरुले  पाईप प्रणाली सावषजनीक खानेपानीको प्रयोग,  वर्ाषयाममा आकासे पानी  ४ घरधुरीले प्रयोग गने पाईयो 

१०८७ घरधुरीले  भनभज धारा, ३०८० घरधुरीले सावषजभनक धारा , २०१ घरधुरीले संरभक्षि खानेपानीको मुहान प्रयोग , 

१०६  घरधुरीले असुरभक्षि मुहान, ३८ घरधुरीले  खोला खोल्सा पोखरी, पुँधेरो आदी पानी प्रयोग गरेको पाईयो ।     

पानीको श्रोिको आधारमा विागि भववरण िपभसलको रहकेो छ ।  
िडा आकासे बाट/असुरक्षिि तनजज धारा  सािवजतनक 

धारा 
संरक्षिि मुहान सिहको 

पानी  
कुि जम्मा  

१ १ २२ ५७६ ७ ६ ६१२ 

२ १ २१ ५४५ १३ २४ ६०४ 

३ २ १४ ५०८ २८ २ ५५४ 

४ ० २७० १८६ १ १ ४५७ 

५ ० १५० १७७ २ २ ३३१ 

६ २८ ४७ ३२० ८ ० ४०३ 

७ २८ ६३ २२९ ४३ १ ३६४ 

८ १८ ६२ ३४४ ८६ ० ५१० 

९ ८ ४४० २०१ २७ २ ६७८ 

अध्यायाः २  खानेपानी,सरसफाई िथा स्वच्छिा तस्थति 
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 जम्मा ४५१३ 

९.१.२ भूमे गाउुँपातलकामा खानेपानीको स्िर (संयुि अनुगमन कायाक्रम) 

 

िूमे गाउुँपाभलकाको आभथषक सहयोग र रुकमेली समाज भवकास केन्त्र साझेदारीमा सञ्चाभलि खानेपानी सरसर्ाई 

िथा स्वच्छिा  कायषक्रम सञ्चान िैरहकेो यस कायषक्रममा खानेपानी सरसर्ाई सम्बन्त्धी िूमे गाउुँपाभलकाका नौ वटै 

विाका गाउुँ समुदाय समाजमा हररयाली सर्ा र हररयालीः समदृ्व िूमेको नारालाई साकार पानष  सरसर्ाईका 

सूचकहरुलाई आत्मसाथ गदै प्रदेश नं ५ को वास योजनालाई सर्ल बनाउन अनुगमन भनरक्षण पररचालन र कामको 

भजम्मेवारी वाुँिर्ाि गरी हाल सम्म कायष अभन्त्िम चरणमा   छ ।  

९.१.३ खानेपानी सेवाको स्िर वतगाकरण 

खानेपानी, सरसर्ाई र स्वच्छिा क्षेत्र भवकास योजना (२०७४-२०८७) का आधारमा खानेपानी सेवाको स्िर 

वभगषकरण गदाष खानेपानी प्राप्त गने घरपररवार र जनसंख्याको पे्रके्षपण भनम्न रहकेा छन । 

 सिह  भसभमि आधारिूि  सुरभक्षि  असुरभक्षि 

प्रभिशि 

(जनसंख्या) 

०.६ १.७ ९३.२ ३.० - 

घरपररवार २९ ५४ ३०३२ ९५ ४६ 

 

९.१.४ पातलकामा खानेपानीको वस्िुगि तववरण  

तसंचाई 

िूमे गाउुँपाभलका भित्र भसचाईका सम्िावना िएका के्षत्रहरु पभहचान गररएको छ । विा अनुसार स्थान, लािभन्त्वि 

घरधुरी, लगिग कुलोको लम्बाई िल प्रस्िुि गररएको छ । 

विा नं १ 

 

 

qm=;= d'xfgsf] gfd l;+lrt x'g] :yfg  nfeflGjt 

3/w'/L 

nDjfO{ If]qkmn 

! /lrdvf]nf, nfdfSof+u, 

ufsf/vf]nf j[xQ/ of]hgf  

nfdfSof+u b]lv a/k]:o" 

;Dd   

#))   
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j8f g+= @ 

qm=;+= d'xfgsf] gfd l;+lrt :yfg nfeflGjt 

3/w'/L 

nDjfO{ If]qkmn 

! w'¿dvf]nf nfaf+u ^)  !@ la3f 

@ d'g'vf]nf g}af+u, k'g8]/f !!)  @^ la3f 

# k'jfvf]/] vf]nf vfaf+u ufpF !%)  @% la3f 

$ sfFqmL vf]nf  &)  $) la3f 

 

j8f g+= # 

qm=;+= d'xfgsf] gfd l;+lrt :yfg  nfeflGjt 3/w'/L nDjfO{ 

@ /f0ffdfg]{ 3}/f  !$) $ls=ld  

# h'u]kfgL  %) @ ls ld 

$ lemDafË vf]nf  %) !ls ld 

% whfxfNg] vf]nf  $) !ls ld 

^ h'Dnf vf]nf  #)  %ls ld 

& e}?dvf]nf d'xfg  @)) $ ls ld 

* vf/vf]nf  !%) &ls ld 

 

 

j8f g+= $ / % 

qm=;+= d'xfgsf] gfd l;+lrt x'g] :yfg  nfeflGjt 3/w'/L If]qkmn 

! d5}gf vf]nf j[xt 

of]hgf  

sfF8f ;]/fafª pkNnf] 

;flsd waf+u  

$!! % x]S6/ 

@ /};nvf]nf  gfpnL  !^% @ x] 
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j8f g+= ^ 

qm= 

;+= 

d'xfgsf] gfd  l;+lrt x'g] :yfg  nfeflGjt 3/w'/L  If]qkmn  

! d+u|fvf]nf j[xt 

of]hgf 

    

 

     dxt ufpF  

!))  

@ tfdf/L vf]nf @)) $))) 

# d'jfª vf]nf @@% @@% 

$ du/ vf]nf   

 

 

j8f g+= & 

qm=;+= d'xfgsf] gfd l;+lrt :yfg nfeflGjt 3/w'/L If]qkmn 

! glh{sf vf]nf uf]7afª &% !=% 

@ l;/afª vf]nf wd{zfnf &%  

# s'v'/] v'ªvf]nf  u'gfd #% ! x] 

$ cf]8f/vf]nf u'gfd @&  

% vf}nfvf]nf u'gfdSjfª @) %) 

^ :ofnaf;vf]nf cfu/Lafª &  

 

j8f g+= * 

qm=;+= d'xfgsf] gfd :yfg nfeflDjt 3/w'/L If]qkmn 

! d}sfF8f vf]nf   @%  

@ l;dvf]nf sf]afª #)  

# 5x/f vf]nf k";f{afª !%  

$ ;'kf{ vf]nf tfDb} @)  
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% s"nwf/f vf]nf sf]hf{ enfaf]6 @*  

^ l;dnaf]6 vf]nf n'ªr'ª !$  

& uf]/Lvf]nf  d}afª $%  

* xfF8L vf]nf s'lrafª %^  

( l;:gfaf/L vf]nf lemDsf *%  

!) kf5fafª vf]nf kf5fafª #)  

!! 3f]/g]6L vf]nf  3f]/g]6L / e};Lnf]6]  %)   

 

j8f g+= ( r'gjfª 

qm ;+= d'xfgsf] gfd l;+lrt :yfg nfeflDjt 3/w'/L If]qkmn 

! nfv/vf]nf l;+rfO{ vf]nf5fn 

df5fkf]v/L 

l;dnaf]6 

#% %) /f]kgL 

@ tf/nvf]nf l:k|ªsn/ dsf}{6f rf}/ #) *) 

# tf/nvf]nf  l:k|ªsn/ tf/n rGbg} bf]G›] @) %) 

$ r'gafª vf]nf l;+rfO{ 

cfof]hgf 

v]t au/ !% #) 

% wf/Lvf]nf l:k|ªsn/ 

l;+rfO{ of]hgf 

a'9fufpF @% @% 

^ l;hf vf]nf l:k|ªsn/ 

l;+rfO{ of]hgf 

rf]tfaf/L % !% 

& bxd"n vf]nf l:k|ªsn/ 

l;+rfO{ of]hgf 

e]/L8fF8f e]/Lvf]nf 

cf?afª 

@% *) 

* Rofªr'ª vf]nf Æ  Æ Rofªr'ª $) *) 

( hf}vf]l/of vf]nf Æ  Æ lahf}/L k]9L $) !)) 

!) k'cfeL/ vf]nf Æ  Æ n'Ddf @) %) 

!! dfn'jfvf]nf Æ  Æ v'ª !% %! 

!@ v'ªvf]nf   Æ  Æ v'ª, r]k|L, k]bL  !% %! 

!# 6fs'/L vf]nf  Æ  Æ k]bL  * @) 

!$ d'nvf]nf Æ  Æ nfdfrf}/ @% #) 

!% vs{vf]nf Æ  Æ tft]kfvf k]9Lrf}/ !^ () 

!^ d"nvf]nf Æ  Æ vs{ sNnssDb $) *) 
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!& d"n vf]nf Æ  Æ ;fpg] kfgL lai6 

8]/f 

() @) 

!* 7f8f] vf]nf Æ  Æ nf}/Lsfl6gf kmfk/ 

8fF8f 

@% (% 

!( bf]dxL vf]n Æ  Æ l;drf}/ dfemufpF @% #% 

@) t';f/] vf]nf Æ  Æ k]bLrf}/ cf]bf/ 

b'Dsf 

#% *) 

@! e'Qm 5x/f Æ  Æ uf]7Lafª #% &) 

@@ sNnfsDb sNnfsDb 

lkknaf]6  

!) ^) 

@# 5x/f vf]nf 5x/f vf]nf !) &% 

@$ nfdrf}/ vf]nf nfdrf}/  !%   

gf]6M ljz]if If]qsf nflu 7"nf l;+rfO{ cfof]hgfx?sf] ufpFkflnsfn] ;DefJotf cWoog u/L ljz]if 

of]hgf lgdf{0f ug]{ 5 .  

 

l;+rfOsf] Pp6f dfWofd kf]v/LnfO{ klg cfTd;ft\ u/L o; ufpFkflnsfn] lgDg:yfgdf kf]v/L 

lgdf{0f ug{] of]hgf u'?of]hgfdf ;dfj]z u/]sf] 5 . 

j8f g+= kf]v/L ;+Vof  

! @ kf]v/L,  

@= $ kf]v/L 

#= # kf]v/L,  

$= $ kf]v/L 

%= @ kf]v/L 

^ # kf]v/L, 

& @ j6f kf]v/L 

*= & j6f kf]v/L 

(= !) j6f kf]v/L 
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९.१.५ खानेपानीको समग्र अवस्था  
विागि खानेपानी योजनाहरुको भववरण   
vfg]kfgL j8f g+= ! 

qm ;+ vfg]kfgL d'xfg nfeflGjt 3/w'/L nDafO{ xfnsf] k|of]u 

! nfdfSofª vfg]kfgL  /lxd vf]nf %% & lsld 5}g 

@ aflhd vfg]kfgL e]8Lvs{ d'n !)) & lsld  

# k~rf;] vfg]kfgL ls/Lvf]nf #% # lsld  

$ dË/fvf]nf vfg]kfgL dË/fvf]nf !% # gofF 

% jgjfnf l/u vfg]kfgL dË/fvf]nf !@ # k'glg{df{0f 

^ 3lt{afnf vfg]kfgL t'Da' vf]nf @) # k'glg{df{0f 

& l/s'ª vfg]kfgL l/s'ª d'n @) ! k'glg{df{0f 

* wlgafª vfg]kfgL rf]rf]afª @% # k'glg{df{0f 

( nfFktf vfg]kfgL r}t]vf]nf $! ^  

!) gl/afª vfg]kfgL sfFvf]nfafª d"n $% @  

!! n's'd vfg]kfgL hf/Lvf]nf $%) #  

!@ afn'jf vfg]kfgL a}+;d"n !% @  

!# u/afª vfg]kfgL PDkf] d'n @) @  

!$ v'Od ! vfg]kfgL :oflhk'k !@ $  

!% v'Od @ vfg]kfgL 3f]/3f]/ d'n #) $  

!^ btf;L vf]nf vfg]kfgL btf;L vf]nf #) @  

!& wdvf]nf vfg]kfgL wdvf]nf & #  

!* d"nafª vfg]kfgL wdvf]nf !@ $  

!( ?lhvf]nf vfg]kfgL ?lhvf]nf #) @  

@) ;]kfn vfg]kfgL ;]kfn d"n % $  

@! odwf/f vfg]kfgL odwf/f d'n @) @  
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@@ t]afª vfg]kfgL kOkvf]nf ( %  

@# emfFqmLsª vfg]kfgL      

 

j8f g+= @ 

qm ;+ vfg]kfgL d'xfg nfeflGjt 3/w'/L nDafO{ xfnsf] k|of]u 

! dkf{ vf]nf vfg]kfgL dkf{ vf]nf ^) @ lsld  

@ afd vf]nf vfg]kfgL afd vf]nf ^% @ lsld  

# 3fnfª3'n'ª vfg]kfgL  &% @=% lsld  

$ /]afªvf]nf vfg]kfgL  %) !=% lsld  

% l;;f3f/L vf]nf vfg]kfgL  @% @=%  

^ ufgfkfgL vfg]kfgL ufgfkfgL vf]nf $% ! lsld  

& uNRof}n vfg]kfgL uNRof}n vf]nf ^% #=% lsld  

* v'kf{sf]6 vfg]kfgL v'kf{sf]6 vf]nf #% # lsld  

( gf}wf/L vfg]kfgL gf}wf/L vf]nf @@) & lsld  

!) r'km{'vf]nf vfg]kfgL  ^) @  

!! w'?d vf]nf vfg]kfgL  ^) @  

!@ uh]gL vf]nf  !%) @=% lsld  

!# eSn] vf]nf  #@ @ lsld  

 

j8f g+= # 

qm = ; d'xfg nfeflDjt 3/w'/L nDjfO{ s}lkmot 

! w'kL3}/f vfg]kfgL !%) ^ ls=dL  

@ /f0ffdg]{ 3}/f !$) $ls=ld   

# h'u]kfgL %) @ ls ld  

$ lemDafË vf]nf %) !ls ld  

% whfxfNg] vf]nf $) !ls ld  

^ h'Dnf vf]nf #)  %ls ld  
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& e}?dvf]nf d'xfg @)) $ ls ld  

* vf/vf]nf !%) &ls ld  

( leqLvf]nf vfg]kfgL  ()   

 

j8f g+= $ 

qm ;+ d'xfg nfeflGjt 3/w'/L nDafO{ xfnsf] k|of]u 

! :ofjfª vf]nf !^^ % lsnf]ldt/ ;fj{hlgs ?kdf 

@ emf/]vf]nf $!  ;fj{hlgs 

# uNkm" vf]nf @^   

$ h'u] vf]nf $% & ls= ld=   

% tfs'/f vf]nf+ h'u] kfgL !^% $ ls= ld=  ;fj{hlgs 

^ gf}wf/L vf]nf ^! # ls= ld=  k|of]u 5}g 

& leq] vf]nf &# ^ lsld k|of]u gePsf] 

* e'se's] vf]nf !% % lsld k|of]u gePsf] 

 

 

j8f g+= % 

qm ;+ d'xfg nfeflGjt 3/w'/L nDafO{ xfnsf] k|of]u 

! 6fs'/f vf]nf (! #  

@ 6Ë|L vf]nf #) $  

# rf/] vf]nf ^) @  

$ lem/ vf]nf #) $  

% wfd bfpg] vf]nf $) (  

^ hn5x/f vf]nf *^ !@  

& cf]v/u}/f *^ @  

 

 

j8f g+= ^ 

qm ;+ d'xfg nfeflGjt 3/w'/L nDafO{ xfnsf] k|of]u 

! leq jg ;f]/Ëf vf]nf !))   

@ h+hf ;jf{ª vf]nf @%)   

# leq ag !))   

$ ufu|] kfgL @%)   

% h'ud'/L  %)   
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^ leqjg+gfv]+ultªhf !))   

 

 

j8f g+= & 

qm 

;+ 

vfg]kfgL d'xfg nfeflGjt 

3/w'/L 

nDafO{ xfnsf] 

k|of]u 

! glh{sf vf]nf vfg]kfgL glh{sf vf]nf &% % lsld  

@ d'g'k' vfg]kfgL uj]{ vf]nf  !% #  

# wd{zfnf vfg]kfgL emDemf vf]nf ^% #  

$ u'gfd vfg]kfgL sf]Orf vf]nf !@) %  

% gf}d'n] u'gfd vfg]kfgL ls/f vf]nf !@) %  

^ cf]8f/vf]nf vfg]kfgL cf]8f/ vf]nf !% #  

& u'gfd cfv/Lafª afutf/] 

vfg]kfgL 

tfdf/L vf]nf !@ @  

* h'u] vf]nf vfg]kfgL h'u] vf]nf % !%)) 

ld 

 

( lxpF;f] vf]nf vfg]kfgL lxpF;f] vf]nf #& &  

!) h'uf sf6] l/;n vfg]kgL h'uf sf6] l/;n #& &  

!! emfFqmL vf]nf vfg]kfgL emfFqmL vf]nf !& ^  

!@ glh{sf dflyNnf] d'xfg 

x'nafª vfg]kfgL 

glh{sf dflyNnf] 

d'xfg x'nafª 

( %  

!# dflyNnf] emDemf vf]nf 

vfg]kfgL 

emDemf vf]nf & $  

 

 

j8f g+= * 

qm ;+ d'xfg nfeflGjt 3/w'/L nDafO{ lsld xfnsf] k|of]u 

! e};Lafu] vf]nf %) !%  

@ k"v]{ kfgL !@ !=%  

# 3f]g]{6L vf]nf @& @))  

$ afO;/L vf]nf @& !  
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% l;dvf]nf #) @  

^ w'kLaf]6 vf]nf @* @=%  

& r'OofF vf]nf $% %  

* xfF8L d'xfg #) %  

( s'gkfgL d'xfg !% @  

!) cf]v/]gf vf]nf %% #  

!! xfF8L vf]nf !) $  

!@ k';f{afª d'xfg !% !=%  

 

 

j8f g+= ( 

qm ;+ d'xfg nfeflGjt 3/w'/L nDafO{ lsld xfnsf] k|of]u 

! sfnfvf]nf %% #  

@ l;hf vf]nf %) %  

# bxd"n vf]nf %! ^  

$ ltnf vf]nf $) ^  

% dfgk'/ vf]nf !% *  

^ 5x/f vf]nf !) #  

& afg] vf]nf @) $  

* efn'g vf]nf @! $  

( ltnf vf]nf @)) !)  

!) d"n vf]nf !)) %  

!! k"v]{ kfgL efn' vf]nf #) $  

!@ wafª vf]nf ^) *  

!# ;'Gtnf af/L !% %  
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!$=  hf}vf]l/of vf]nf  #) ^ ;fdfGo dd{t 

!%= 6fs'/L vf]nf     

!^=  k'cfeL/ vf]nf     

!&= dfn'jf vf]nf    

!*=  lji6nf]6] vf]nf     

!(= 7f8f] vf]nf     

 

 

९.१.६ तनमााणातधन खानेपानी प्रणालीहरु 

विा नं १ 

क्र.स योजनाहरुको नाम योजना को 

प्रतवतध 

लाभातन्वि 

घरधुरी 

योजनाको सञ्चालन 

स्िर (सामान्य ठूलो) 

कैतफियि 

१ काखोला मुहान पाईप प्रणाली ४० राम्रो िूमे १ नररवाङ 

२ नाखकष   पाईप प्रणाली २० राम्रो िूमे १ घभिषवाला 

३ भवष्टलोटे खानेपानी 

योजना 

पाईप ५० राम्रो िूमे ९ चनु्त्बाङ 

४ बाह न काभटना  भलपभटङ ६५ राम्रो िूमे ९ चनु्त्बाङ 

५ आरुदाना खानेपानी 

मुहान 

पाईप प्रणाली १५० राम्रो  िूमे २ काुँक्री 

खाबाङ शैपािुङ 

 

९.१.६ खानेपानी भरेर ल्याउने समय 

पनी िरेर ल्याउने समय 

(जान िनष आउने) 

घरपररससरमै छ  

विा   नं.  कुल 

जम्मा  १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ 

         

५ भमनेट भित्र  २४७ ४४५ २६४ १२४ ९० ७८ १४४ ३०७ १३३ १८३२ 

५-१५ भमनेट भित्र ३४१ १३८ २८१ ७२ ८२ १०० १३० १७८ १५४ १४७६ 
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१५-३० भमनेट भित्र २१ ८ ११ २६३ १७ १५२ २० १४ १९ ५२५ 

३०-६० भमनेट भित्र  २ १५ ४ - १ ७५ २१ १४ ५२ १८४ 

कुल जम्मा  ६११ ६०६ ५६० ४५९ १९० ४०५ ३१५ ५१३ ३५८ ४०१७ 

 

पातनको पहँुच एक पटक पानी भिेि ल्याउन 
कति लमनेट िा छ? (धािामा कुनि पने भएमा 
सो सहहि) 
३० लमनेट भन्र्ा बढी  

३० लमनेट भन्र्ा कम  ५ 
लमनेटलभत्र  

 

 

 

 

योजना विहहन तनजी धािा 
 

 

                                        १५ भमनेट िन्त्दा कम 

 

 

 

९.१.७ संस्थागि (शैतक्षक संस्था र स्वास्थ्य संस्था)हरुमा खानेपानी सुतवधा 

 शैतक्षक संस्थाहरुमा खानेपानी सुतवधा  

वपउन, भान्सा 
ििा 
सिसफाई गनि  
पु छ । 

वपउन मात्र 
पु छ।(0.८ %) 

वपउन ि 
खाना 
पकाउन मात्र 
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िूमे  गाउुँपाभलकामा  रहकेा जम्मा ३३ वटा   सामुदाभयक , संस्थागि िथा बाल भशक्षा केन्त्र भवद्यालयहरु मध्ये २९ 

आधारिूि र ४  माध्याभमक  सामुदाभयक भसकाई केन्त्र  रहकेा छन । जम्मा ३३ भवद्यालयहरुमा खानेपानीको सुवधा 

ग्राभिटी पाईप प्रणालीबाट पानी उपलब्ध िएको र पाभन मुहानबाटै वर्ाषयाममा बाहके अन्त्य समयमा पानी मुहानबाटै 

शुद्ध आउने गरेकोले पानी शुद्धकरण  नगरेको पाईएको  छ । 

तचत्राः खानेपानी को  अवस्था 

संरक्षण नगररएको मुहान   संरभक्षि गररएको मुहान 

सिहको पानी  

 

     पाईप प्रणाली  

 

 

९.१.८ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा खानेपानी सुतवधा  

िूमे गाउुँपाभलका िएका  ३८ वटै सामुदाभयक स्वास्थ्य इकाई केन्त्रहरुमा ग्राभिटी पाईप प्रणालीबाट खानेपानी 

उपलब्धिा  छ जसमा २४ सै घण्टा पानी उपलब्ध ह न्त्छ । जसमा भसधै मुहानबाट आउने िएकोले पानीको शुभद्वकरण 

सम्बन्त्धमा सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कभहले पनी नगररने रहछे । पानीको गुणस्िर जाुँच सम्बन्त्धमा पनी अभहलेसम्म 

गुणस्िर जाुँचने रहने्त्छ । 

२.८ भवभिन्त्न संघ संस्थाहरुमा पानीको सुभवधाको अवस्था         

क्र.सं. सामदुावयक संथिाको नाम ठेगाना पनीको प्रयोग गने 
प्रववतध 

1.  रुपगुा लाम्पािा सा.स भमूे गाउाँपातलका १ ग्रतभवट पाईप प्रणाली  

2.  चौरी सा.स  भमूे गाउाँपातलका १ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

3.  रुजीसखोला सा.स भमूे गाउाँपातलका १ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

4.  सवुदर सा.स भमूे गाउाँपातलका १ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

5.  नररवांग सा.स भमूे गाउाँपातलका १ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 
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6.  लाली गरुााँस सा.स भमूे गाउाँपातलका १ ग्रतभवट पाईप प्रणाली  

7.  डााँफे सा.स भमूे गाउाँपातलका १ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

8.  धपुी सा.स भमूे गाउाँपातलका १ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

9.  सैपािंग सा.स भमूे गाउाँपातलका २ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

10.  वहमज्योिी सा.स भमूे गाउाँपातलका २ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

11.  इजर सा.स भमूे गाउाँपातलका २ ग्रतभवट पाईप प्रणाली  

12.  तमलन सा.स भमूे गाउाँपातलका २ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

13.  पहाडी मवहला सा.स भमूे गाउाँपातलका २ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

14.  नमनुा सा.स भमूे गाउाँपातलका १ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

15.  छेउडेरा सा.स भमूे गाउाँपातलका २ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

16.  हररयाली सा.स भमूे गाउाँपातलका २ ग्रतभवट पाईप प्रणाली  

17.  सल्लेरी सा.स भमूे गाउाँपातलका २ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

18.  तसद्ब सा.स भमूे गाउाँपातलका ३ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

19.  बनहर सा.स भमूे गाउाँपातलका ३ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

20.  सिुावि सा.स भमूे गाउाँपातलका ३ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

21.  लक्ष्मी सा.स भमूे गाउाँपातलका ३ ग्रतभवट पाईप प्रणाली  

22.  ठुलोगाउाँ सा.स भमूे गाउाँपातलका ३ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

23.  सरथविी सा.स भमूे गाउाँपातलका ३ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

24.  तसविामो सा.स भमूे गाउाँपातलका ३ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

25.  िामदह सा.स भमूे गाउाँपातलका ३ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

26.  देवीनाि सा.स भमूे गाउाँपातलका ३ ग्रतभवट पाईप प्रणाली  
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27.  चौिारा सा.स भमूे गाउाँपातलका ३ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

28.  लातलगरुााँस सा.स भमूे गाउाँपातलका ३ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

29.  मलुाल सा.स भमूे गाउाँपातलका ३ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

30.  राखतुलचौर सा.स भमूे गाउाँपातलका ३ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

31.  तसजयनशिल सा.स भमूे गाउाँपातलका ४ ग्रतभवट पाईप प्रणाली  

32.  लातलगरुााँस सा.स भमूे गाउाँपातलका ५ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

33.  सयपत्री सा.स भमूे गाउाँपातलका ६ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

34.  लातलगरुााँस सा.स  भमूे गाउाँपातलका ६ ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

35.  काक्री गा.वव.स सा.स .सञ्जाल  भमेू गाउाँपातलका    १र 
२ 

 ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

36.  काक्री कृवष सहकारी संथिा भमेू गाउाँपातलका १र२  ग्रतभवट पाईप प्रणाली  

37.  क्यांतसखोला लघजुलववधिु उप पररयोजना 
महासंघ 

भमेू गाउाँपातलका          
३ 

 ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

38.  काक्री गा.वव.स. सामदुावयक संथिा महासंघ भमेू गाउाँपातलका १ र २  ग्रतभवट पाईप प्रणाली 

 

चित्रः स्वास््य संस्थाहरुमा खानेपानी को सचुवधा  

चसचमत सुधारिएको   पानी असुिचित मुल वा खोला  

सेवा चवचहन  सुधारिएको श्रोत 

 

 

 

 

 

र्चत्रिःथिाथ्य सांथिाहरुमा खानेपानीको सूविधा 
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९.१.९ संस्थागि कायाषलयहरुमा खानेपानी सुभवधा  

भूमे गाउँपालिकामा िहेका सिकािी ििा गैिसिकािी  कायािियहरुको खानेपानी को अिथिा अध्यान गर्ाि . 

घरधुरी सवेणमा विागि शैचालयको भववरण 

वडा  नं. घिधुिी 

पक्की शौिालय कच्ची शौिालय शौिालय नभएको 

१ ६१५ २ ७ 

२ १५२ ४८० ९ 

३ ५३३ ३ २१ 

४ ४२८ २९ ३ 

५ २४२ ९३ १० 

६ २७३ २० ५ 

७ ३१२ ४८ १३ 

८ ४६७ ३८ १२ 

९ ५४७ २०० १५ 

 

सिसफाई अवस्था सिेण करिव १ प्रचतशत मात्र एकदम सफा िहेका छन ि  ९९ प्रचतशत घिहरुले घिायसी िहका 
सिसफाइको सूचक पुिा गनि नसकेको पाईयो  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९.१.१० सिसफाईको थिि (हर्गो विकास िक्ष्यको आधािमा ) 

सिसफाईको थिि सुधारिएको सेिा  आधािभूि  सेिा लसलमि सेिा सुविधा नै नभएको  

प्रतििि १०% ६०% १५% १५% 

 

पूणि सिसफाईको सूचक पुिा नभएको  

पूणि सिसफाईको सूचक पुिा भएको  
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िूमे गाउुँपाभलकामा सरसर्ाई  सेवाहरु भदगो भवकास लक्ष्य (एसिीजी) पररिार्ाहरु  प्रयोग  गरर मुल्याङकन गररएको  

भथयो । यस िूमे गाउुँपाभलका मा  आधुभनक  िररकाले  वनाईएका  सुधारीएको व्यभस्थि  र लेदो प्रसोधन पक्की चपी  

नएको  देभखयो िने  खाल्िो खनी  बनाईएका शौचालयहरुलाई   आधारिूि सरसर्ाई र कच्ची हरुलाई  नसुधारीएको 

सुभवधामा  राभखएको   छ  । पररिार्ाकोलाभग सगैको वक्स हनेष सक्नुह नेछ 

िूमे गाउुँपाभलका प्रत्येक घरका आफ्नै स्थायी शौचालय 

का आफ्नै स्थानीय शौचालयका पनी  अव खािल 

िररयो िने के गनष िन्त्ने बारे पभन सोच्ने समय आईसक 

को छ िर एउटा मात्र खािल िएको शौचालमा खािल 

मा िएको र्ोहोर कम्पोष्ट ह न पाएको ह दैन त्यसैले यो 

िररएमा खाभल गनष गाह्रो ह न्त्छ त्यसैले पूणष सरसर्ाई 

कायषक्रममा दईुखाले चेभपषलाई प्रवषद्वन गनष पनी एजेण्िा 

ह न पदषछ । जसले गदाष सवै घर पररवारलाई अको 

खाल्िो कहाुँ खन्त्ने िनेर प्रोत्साभहि गररयोस् । 

कुनै पनी घरमा वैज्ञानीक ढल भनकास व्यवस्था िएको 

िथा गाउुँपाभलका पभन र्ोहोर व्यवस्थापनका लाभग 

ल्यान्त्ि भर्लसाईट िथा ढल भनकासको प्रबन्त्ध नरहकेो 

पाईयो  । 

भचत्र नं २.१ सरसर्ाई सेवाको  स्िर  

 

 

 

 

 

 

 

• सुिक्षक्षि रुपि ेव्यिस्थिि सिसफाई  

हर्गो विकास िक्ष्यिे सुिक्षक्षि रुपि ेव्यिस्थिि सिसफाईिाई सुधारिएको 
सुविधाहरुको प्रयोग जुन अन्य परििाि सँग साझेर्ािी गरिएको छैन ि 
जहाँ फोहोििाई उत्पिी थिानमै िा सुिक्षक्षि रुपिे फोहोि फाल्ने थिान 
ढुिानी गिी व्यिथिापन गिीएको रुपमा परिभवषि गिेको छ । नेपािको 
सन्र्भिमा यो समान्यिय डबि वपट िौचािहरुमा मात्र सम्भि हन्छ जहाँ 
एउटा वपट प्रयोग गरिन्छ। पटमा कम्पोथट हुरै् गछि जसि ेगर्ाि भरिएको 
वपट कच्च रुपमान ैफोहोि तनकािेि खालि गनुि परै्न सिे गर्ाि प्रयोग 
गरिएका अन्य परिभाषाहरु तनम्न अनुसाि छन । 

• आधािभूि (Basic): (पक्की िौचािय भएको िि अरु घि सँग साझेर्ािी 
नगरिएको एकि सेप्टी  याङ्की भएको िौचािय हरु) 

•  लसलमििः (limited) पक्की िौचािय भएको िि अरु घिसँग पनी साझेर्ािी 
गिीएको  

• नसुधािीको (Unimproved):कच्ची िौचाियहरु भएको  

• खुल्िा हर्िािः (िौचािय नभएको) 

श्रोििः IMP 

 

JMP अनुसाि सिसफाईको परिभाषा  

सिहको पानी  

असुिक्षक्षि  

लसलमि सुविधा 

सुिक्षक्षि सूविधा  

आधाभूि सूविधा  
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सावाजनीक शौचालयहरु  

यस िूम ेगाउुँपलभकका भित्र व्यवभस्थि रुपमा सवषजभनक शौचालयहरु निएको पाईयो विा नं ९ को चनु्त्वाङको 

गैरीगाउुँ भस्थि बसपाकष मा र विा नं २को काक्री भस्थि  अभनवायष रुपमा सावषजभनक शैचालयको ित्काल आवश्यकिा 

रहकेो पाईयो िने अन्त्य स्थानहरुमा पनी सावषजभनक स्थानहरु महि खाबाङबगर लुकम भससाघारी इत्यादी ठाुँउहरुमा 

पनी आवश्किा रहकेो पाईयो ।  

 

९.१.११ शैतक्षक संस्थाहरुमा सरसफाई िथा स्वच्छिा अवस्था  

िूमे गाउुँपाभलकामा रहकेा सम्पूणष सामुदाभयक िथा संस्थागि शैभक्षक संस्थाहरुको खानेपानी,सरसर्ाइ िथा स्वच्छिा 

को अवस्था सन्त्िोर्जनक पाइएको भथयो । सम्मपूणष भवद्यालयहरुको शौचालयहरुमा पानीको उपलब्धिा, पयाषप्तिा,  

हािधुने सुभवधा ,साबुन पानी, मभहनावारी स्वच्छिा  व्यवस्थापन,ठोस िथा िरल र्ोहोर व्यवस्थापन आभद सुचक 

राखेर िथ्याङ्क भलइएको भथयो ।  

िूमे गाउुँपाभलकामा रहकेा सम्पूणष ३३ वटा  सामुदाभयक िथा संस्थागि भवद्यालयहरु मध्ये  ३३ वटा भवद्यालयहरुमा 

शौचालय भनमाषण िएको  र उक्त शौचालयरु प्रयोगमा आएको  पाईयो  । भवद्यालयमा शौचालय राम्रो निएको पाईयो । 

जम्मा २५ ओटा भवद्यालयमा पानीको भठकै सुभवधा रहकेो छ । शौचालय िएका ४  भवद्यालयहरुको शौचालय 

अपाङ्गिामैत्री सुभवधा (Ramp) िएको पाईयो  िने सवै  भवद्यालयहरुमा मात्र हाि धुने सुभवधा उपलब्ध छ र 

भवद्यालयमा मात्र  भकशोरीहरुको लाभग स्याभनटरी प्याि उपलब्ध निएको पाईयो  । कुल ३३ वटै शौचालय िएका 

भवद्यालय मध्ये सवै भवद्यालयमा मात्र लैङ्भगक रुपले सुरभक्षि रहकेा छन । शैभक्षक संस्थाहरुको सरसर्ाई सुभवधाको 

भववरण  िल भदएको छ ।  

९.१.१२ स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सरसफाई िथा स्वच्छिा अवस्था 

िूमे गाउुँपाभलका रुकुम पूवषमा  िएका जम्मा ५ वटा  स्वास्थ्य  संस्थाहरु मध्ये ५ वटै स्वास्थ्य संस्थाहरुमामा शौचालय 

भनमाषण िई प्रोयगमा आएका  छन । गाउुँपाभलकामा जम्मा ५ वटा शौचालय मध्ये २ वटा मा मभहला र पुरुर्को लाभग 

छुट्टाछुटै  शौचालय व्यवस्था गररएको छ । सवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सरसरर्ाई र स्वच्छिाको अवस्था राम्रो देभखयो । 

५ वटा  शौचालय मध्ये २ वटामा वाल मैभत्र  सूभवधा , २ वटा शौचालयमा अपाङ्गामैत्री सुभवधा  र ३ वटा स्वास्थ्य 

संस्थहरुमा मभहनावरी व्यवस्थापन सुभवधा (शौचालयमा ढकन सभहिको िस्टभवन ) रहकेो छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुमा 

ठोस र्ोहोर संकलनका लाभग १ वटामा पलाभष्टक व्याग र ५ वटामा भवशेर् खािलमा गाि्ने, ३ वटामा जैभवक 

प्रकृयाबाट र २ वटामा र्ोहोर भवसजषन कुभहने र नकुभहने वस्िु छुट्याई जलाउएर  व्यवस्थापन गने गरेका छन  ।  

भचत्रः 
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१०.महामारीको प्रकोप 

भवगि एक दशक पभहला िूमे गाउुँपाभलकामा सरसर्ाइको अवस्था एकदमै नाजुक रहकेो भथयो । बढ्दो जनसंख्या र 

मानव भवकासको व्यवस्थापन नह दाुँ  भवभिन्त्न खालका रोगहरु जस्िै झािापखाला, आउुँ, हजैा जस्िा रोगहरुले 

माभनसहरु ग्रस्ि र अकालमै मतृ्युको भशकार िएका भथए । िूमे गाउुँपाभलका विा नं २ काुँक्रीमा भवगिका वर्षहरुमा 

झािापखालाले महामारीको रुप भलएर  धेरै जनाको ज्यान गएको  भथयो । भवगिकै सालहरुमा सलसल भकरा  ,भहमपाि 

र खिेरीजस्िा  महामारीको प्रकोप रै्भलएको भथयो । भवगि िन्त्दा अभहले मानव भवकासको व्यवस्थापन भशभक्षि िएकै 

कारण सरसर्ाइले टोल, विा िथा गाउुँपाभलकाले सरसर्ाइमा र्ि्को मारेकै कारण महामारी प्रकोपको अवस्था 

समान्त्य भिर ढल्कीरहकेो पाईन्त्छ । समुदाय स्िरमा खानेपानी िथा सरसर्ाइलाई भनरन्त्िरिा , साबुन पानीले हाि धुने 

व्यस्थानपन, शौचालयको उभचि प्रयोग घर आुँगन सर्ा िथा घरायसी ,वािावरणीय र व्याभक्तगि सरसर्ाइले महामारी 

प्रकोपको अवस्था भनयन्त्त्रण िएको पाइन्त्छ । खानेपानी िथा सरसर्ाइलाई व्यवस्थापन गदै जाने हो िने अभधकाशं 

रोगहरु भनयन्त्त्रण िथा माभनसहरु स्वस्थ ह ने जनभवश्वस छ ।  

११.खानेपानी गुणस्िर अवस्था  

िूमे गाउुँपाभलका स्विावैले मानव भवकास सुँगसगै व्यवभस्थि िएको पाइन्त्छ । भवगिका वर्षहरुमा र्ाटरू्ट खानेपानी 

भवशुद्ध  िएिा पभन अभहले िने मानभवभवकास व्यवस्थापन भशभक्षि िएकै कारण अभधकाशं माभनसहरुले शुद्ध पानी 

भपउने गरेको पाइन्त्छ । खानेपानीको गुणस्िर त्यिी नराम्रो छैन भकनिने पािलो वस्िी िथा मुहानबाटै सधै शुद्ध पानी 

आउने गरेको र महुानबाट आएको पानीलाई पभन उमाल्ने , सोभिस गने, छान्त्ने िथा भर्ल्टर गरेर प्रयोग गरेको  पाईन्त्छ। 

सेिा विहहन 

आधािभूि सुविधा  

लसलमि सूविधा  

 हाि धुने व्यवस्था निएको  

हाि धुने सेवा सभहि सुभवधा िएको  

छुट्टाछुटै मभहला पुरुर्को लाभग चपीको 

सुभवधा  
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प्रयाजसो  मुहान घनाजङ्गलको खो ुँचबाट भनस्कने गरेको पाईन्त्छ । त्यसैले गदाष  कुनै मुहानको अवस्था वाहके धेरैजसो 

मुहानहरु शुद्ध र सर्ा नै देभखने गरेको पाइन्त्छ। त्यसैले अभहले सम्म पानीको शुद्धिा मापन गररएको छैन । 

 

१२.तवपद् जोतखम िथा जलवायु पररविान असर स्थानीयअनुकूलनका प्रयासहरु 

िूमे गाउुँपाभलकाको पश्वभचत्र २०७५ अनुसार भवपद ्जोभखमको अवस्था भवशे्लर्ण गदाष प्रमुख जोभखमको रुपमा बाढी, 

पभहरो, आगलाभग, िूकम्प, महामारी जंगली जनावर आिंक , मौसमी सुख्खा, भकट आंिक,च्ट्याङ् प्रमुख रुपमा 

आएका भथए । खानेपानी सरसर्ाई िथा स्वच्छिा  क्षेत्रमा त्यस्िा भवपदहरुले गभम्िर असर पाने गरेको पाईन्त्छ । यस 

सम्बन्त्धी भववरणलाई देहायको िाभलकामा प्रस्िुि गरीएको छ ।  

िाभलका न.ं १ गाउुँपाभलकामा ह न सक्ने सम्िाभवि प्रकोपको भववरण  

क्र
.स
. 

सम्भाववि 
प्रकोप 

ववद्यमान अवथिा समय 

१ िुकम्प िूकभम्पय जोभखमका दृभष्टले नेपाल भवश्वकै ११ औ स्थानमा रहकेो र 

गाउुँपाभलकामा िुकम्प प्रभिरोधत्मक िवन कमै मात्रामा िएको, िवन आचार 

संभहिा  पूणष रुपमा लागु निएको ।त्र 

जुनसुकै 

समयमा  

२ बाढी गाउुँपाभलकामा भवशेर्िः साना ठुला नभद र खोलाहरु बग्ने गरेको र वर्ाषयाममा  

नदी िथा खोलाहरुले आसपासका िूिागहरु वर्ेनी धेरै संख्यामा पररवार 

प्रिाभवि िैरहकेा छन । 

जेठ-असोज 

३ आगलागी  गाउुँपाभलकामा िराईका भिर जस्िो घना वस्िी निएको कारण आगलाभगका 

घट्ना वस्िीहरुमा िन्त्दा पनी वस्िी नभजकै जङगलमा ह ने आगलाभगका कारण 

घर, गोठ, वस्िुिाउ िथा चौपायारु मने गरेको पाईन्त्छ । भि अभि भवपन्त्न  

समुदायका घरहरु सचेना अिाव ,  घरको वनोट, हावाह री चल्नु र वच्चहरुले 

आगोबाल्ने वस्िुहरु खेलाउदा आगलागीका  घट्ना  बढी ह ने गरेको पाईन्त्छ । 

चैत्र-जेठ 

४ महामारी बाढी पश्चाि पूणष प्रकोपको रुपमा झािापखाला लागयिका पानी जन्त्य रोगहरु 

बढ्ने गरेको, स्रोि साधन अिाव र जनचेिना कभम, अनुकुल क्षमिा अिाव 

 

५ बिष फ्लु पेशागि रुपमा वैज्ञानीक सुरभक्षिरुपमा िथा  कुखुरापालन सम्बन्त्धी ज्ञान नह नु जुनसुकैवेला 

६ जंगली विा नं १, विा नं ६, ७ र ९ का माभथल्लो िेगका वस्िीहरु  जुनसुकै वेला 
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जनावर 

आिंक  

७ मौसमी 

सुख्खा 

पानी नपरेमा भसचाईको व्यवस्था निएका स्थानहरु  माघ-असार 

८ चट्याङ 

अभसना 

भहमपाि 

बढी जोसो वर्ाषयममा र पानी परेको वेला चट्याङ पने गरेको र भहउुँदको वेलामा 

धेरै भहमपािको कारण गह ुँ जौ लगाएिका अन्त्य वाभलहरुमा असर पुर् याएको 

पाईयो । 

मंभसर पुर् 

माघ र्ाल्गुन 

िथा 

वर्ाषयममा  

९ कोरोना 

िाईरस  

पभछल्लो चरणमा भवश्वव्यापीरुपमा रै्भलरहकेो कोभिि-१९ को कारण यस 

गाउुँपाभलकामा दैनीक भजभवकोपाजषनमा असर पाने गरेको । 

जुनसुकै 

वेलामा 

श्रोिः िूमे गाउुँपाभलकाको पाश्वभचत्र २०७६ 

समग्र पहािी के्षत्रमा जस्िै यस के्षत्रमा पभन जलवायु पररविषनको असरहरु देभखन थालेको बिाईन्त्छ । प्रमुख रुपमा 

खानेपानीको प्रमुख श्रोिको रुपमा रहकेो खानेपानी मुहानहरु सुख्खा याममा सुक्ने गरेको पाईन्त्छ । मुल सुक्दै जानुको 

कारण अनावश्यक रुपमा बाटो घाटो िथा रोिको लाभग जेभसभव भमभसन लागाउनु,अभिवषृ्ट अनावषृ्टीकोकारणले 

बाभढका साथै खिेरी जास्िा समस्याहरु क्रमश बढेका छन । जलवायु अनकुलनका लाभग योजनावद्व िवरबाट कुनै पनी 

कायषक्रमको सुरुवाि िएको पाईएको छैन ।  

१३. योजना कायाषन्त्वयनमा जनिाको चासो र योगदानका लाभग ित्परिा  

यस पाभलकामा जनिामा खानेपानी, सरसर्ाई र स्वच्छिाका सम्बन्त्धमा बढेको  चासो झन स्वास्थ्य सरकारको बहाली 

पश्चाि चासो सुँगै अपेक्षा पनी झनै बढेको  छ ।अब सानो भिनो लगानी र जनपररचालनको लाभग खासै समस्या 

नरहकेोले समुदायमा खानेपानी , सरसर्ाई िथा स्वच्छिा अभियानलाई  पररमाणमुखी बनाउ ित्परिा देभखन्त्छ । 

 

१४.पूणा सरसफाई उन्मुख अवस्था िफा को सम्रग अवस्था 

यस गाउुँपाभलकामा खुला भदसामुक्त घोर्णा पश्चािपूणष सरसर्ाईको भदशामा अगािी बढेको छ । गाउुँपाभलका  स्िररय 

खानेपानी सरसर्ाई िथा स्वच्छिा समन्त्वय सभमभि सकृय बनेको छ । रुकमेली समाज भवकास केन्त्र र िूमे गाउुँपालका 

साझेदारीमा कभिपय विामा खानेपानी, स्वच्छिा र सरसर्ाई सम्बन्त्धी कायषक्रमहरु सञ्चालनमा आएका छन  

िाभलकाः २.१२ पूणष सरसर्ाईका सूचक र भवद्यमान अवस्था िल प्रस्िुि गररएको छ ।  
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क.स पूणष सरसर्ाईका सूचकहरु भवद्यमान अवस्था 

१ योजना िजुषमा िथा व्यवस्थापन 

• समन्त्वय सभमभि सकृय िएको 

• वास पलान ियार िएको  

• क्षमिा भवकासका लाभग िाभलमहरु 

सञ्चालन गररएको  

• गाउुँपाभलका स्िररय वास सभमभि गठन िएको 

• वास योजना ियारीको क्रममा रहकेो  

• क्षमिा भवकासका लाभग खानेपानी र सरसर्ाई 

सम्बन्त्धी िाभलम 

२ चपीको  समुभचि प्रयोगको अवस्था  

• प्रत्येक घरधरुी, संघ संस्था र आवश्यकिा 

अनुसार सावषजभनक स्थानहरुमा चपी 

भनमाषण भवरलैमात्रमा िएको  

• कमै ठाउुँमा सावनुपानीको  सुभवधा 

सभहिको  सुरभक्षि र सर्ा चपी रहकेो  

• खुला ठाउुँमा भदसा निेभटएको  

• संघ सस्था र सावषजभनक शौचालयहरु 

प्रयोगकिाष मैत्री िएको  

• ३० प्रभिशि घरधुरीमा ,१० प्रभिशि 

भवद्यालयहरुमा  संस्थाहरुमा २५ प्रभिशि 

सावषजभनक र अन्त्य  कायाषलयहरुमा काम िै 

रहकेो  

• सि प्रभिशि घरधरुीमा र सि प्रभिशि  

भवद्यालयहरुमा सि प्रभिशि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा  

• शौचालय िएका भवद्यालयहरुमा  

 

३ व्याभक्तगि सरसर्ाई 

• प्रत्येक  घरले उपयुक्त  स्थानमा साबुन पानी 

सभहिको  हािधुने स्थान बनाएको  

• घर, भवद्यालय, स्वास्थय संस्था, 

कायाषलयहरुमा साबनु पानीले हाि धुने 

सुभवधा  

• घर,  भवद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, 

कायाषलयहरुमा साबुन पानीले हाि धुने,  

मभहनावारी  व्यवस्थापन लगायिका 

व्याभक्तगि सरसर्ारई सम्बन्त्धी ज्ञान र 

अभ्यास िएको  

• व्यगभक्तगि सरसर्ाईमा ध्यान पुर् याएको           

• ३० प्रभिशि घरधुरीमा, ९२ प्रभिशि 

भवद्यालयहरुमा संस्थाहरुमा, र ३३ प्रभिशि 

सावषजभनक शौचालयहरुमा  

• १० प्रभिशि भवद्यालय, ३३ प्रभिशि स्वास्थ्य 

संस्थाहरुमा सुभवधा  छ िने सावषजभनक 

शौचालयहरु अभहले सम्म नबनेको पाइयो । 

४ सुरतक्षि  पानीमा पह ुँच िथा प्रयोग 

• आधारिूि स्िरको पानीमा सबैको पह ुँच 

• खानेपानी योजनाहरुको MWater  प्रभिवेदन 

अनुसार  घरहरु भवद्यालय सावषजभनक संघ 
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िएको   

• खानेपानी प्रणालीबाट सुरभक्षि  खानेपानी 

निएको  अवस्थामा घरायसी, भवद्यालय, 

संघ संस्थामा पानीकोशुद्वीकरणका कुनै 

एक भवभधको प्रयोग गरेर मात्र पानी भपउने 

गरेका  

• घरेलु  पानी शुद्वीकरण आवश्यक 

सामाग्रीहरु स्थानीय बजारमा उपलब्ध 

िएको  

संस्थाहरुमा पानीको पह ुँच पुगेको छ ।   

• खानेपानीको शुभद्वकरण गने सम्बन्त्धमा घरायसी 

िहमा कमै  घरधुरीले  सधै शुद्वीकरण गने गरेका 

छन । 

• खानेपानीको शुद्वीकरण गने सम्बन्त्धमा भवद्यालय 

िहमा २ प्रभिशि भवदेयालयहरुले  शुभद्वकरण गने 

गरेको ९८ प्रभिशि भवद्यालयहरुले कभहले पनी 

शुद्वीकरण गने गरेका छैनन् । 

५ स्वाच्छ  र सुरभक्षि  खानाको  प्रयोग 

• घरको िान्त्सा, होटल िथा रेष्ट राहरु सर्ा 

रहकेो र वासी िथा सिेगलेको खाना 

नखाने/नबेच्ने  

• खाना पकाउने र खाने िािा सर्ा ह नुका 

साथै  खाने पानी र भपउने पानी सधै छोपेर 

राखेको । 

• र्लरु्ल िथा खाने कुराहरु राम्रो सगुँमात्र 

सर्ा गरेर पकाएर ििाएर खाने खुवाउने 

गरेको  

• सुरभक्षि खानाको लाभग कायषदल गठन गरी 

कभम्िमा चौमाभसक रुपमा अनुगमन ह ने 

गरेको  

 

• भय सूचना वास योजना प्रभिभक्रया क्रममा सूचना 

नभलएको  

 

६ घरायसी एवं संस्थागि सरसर्ाइ  

• घर,  भवद्यालय, संघसंस्था  भित्र िथा 

बाभहर सर्ा रहकेो  

• भवद्यालय संघ संस्था  िथा सावषजभनक 

शौचालयहरुमा मभहनावरीमा प्रयोग 

गररएका स्यान्त्टरी प्याि िथा अन्त्य 

साधनहरुको सर्ाई एव भवसजषन गने 

• घरायसी िहमा १६ प्रभिशि घरपररवारले कुभहने 

नकुभहने र्ोहोर छुट्याउने गरेका छन र र्ोहोर 

व्यवस्थापनका लाभग बैज्ञाभनक व्यवस्था छैन । 

• घर आगन एवं भवद्यालय, संघ संस्थाबाट भनभस्कने 

र्ोहोरलाई पानीको सुरभक्षि भनस्कासनको 

व्यवस्थापन हनु सकेको छैन । 

• अस्पिाल, उद्योग, कलकारखानाबाट भनस्केको 
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वैज्ञाभनक व्यवस्था िएको  

• घर आगन एवं भवद्यालय, संघ संस्थाबाट 

भनस्कने र्ोहोरलाई कुभहने र नकुभहने 

वभगषकरण गरी भि र्ोहोरको समुभचि 

व्यवस्थापन गरेको । 

• घर,आगन एवम भवद्यालय, संघ 

संस्थाहरुबाट भनभस्कने र्ोहोरपानीको 

सुरभक्षि भनस्कास्न िएको  

• अस्पिाल, उद्योग, कलकारखानाबाट 

भनभस्कएको र्ोहोरको सुरभक्षि संकलन 

,भनस्कासन िथा भवसजषन सोही संस्थाले 

गने गरेको  

• उपयुक्त िररकाले पशुपक्षीको गोठ िथा 

खोर मलमुत्र व्यवस्थापन गने गरेको 

• िान्त्सा कोठामा हावा ओहोर दोहोर ह ने 

उभचि व्यवस्था िथा धुवाुँरभहि चलुोको 

प्रयोग िएको  

र्ोहोर सुरभक्षि संकलन,भनस्कासन िथा भवसजषन 

सोही संस्थाले गने गरेको छैनन् । 

• गोठ सुधारका कायषक्रम परम्परागि िवरले नै गने 

गरेका छन । 

७ वािावरणीय सरसफाइ 

• गाउुँ टोल एवं चौिारा आभद 

सावषजभनक स्थानहरुको 

सरसर्ाइको लाभग सरसर्ाइ 

सभमभि गठन िएको  

• घरायसी िथा संस्थागि िहमा 

ठोस िथा िरल र्ोहोर 

व्यवस्थापनको आवश्यकिा 

अनुसार उपयुक्त प्रभवधी िएको  

• मानव मलमुत्रको व्यवस्थापनको 

हकमा व्यवभस्थि सेभफ्टक 

ट्यकीमा जोभिएको, पक्की 

वाटरभसल चपी लगाएि अन्त्य 

• गाउुँ टोल एवं चौिारा आभद सावषजभनक 

स्थानहरुको सरसर्ाइको लाभग सरसर्ाइ सभमभि 

गठन िएको(अभधकाशं विाहरुमा गठन िएको )  

• घरायसी िथा संस्थागि िहमा ठोस िथा िरल 

र्ोहोर व्यवस्थापनको आवश्यकिा अनुसार 

उपयुक्त प्रभवधी िएको(घरायसी स्िरमा िएको िर 

संस्थागि िहमा व्यवस्थापन गनष बाकी ुँ रहकेो ) 

• मानव मलमुत्रको व्यवस्थापनको हकमा 

व्यवभस्थि सेभफ्टक ट्यकीमा जोभिएको, पक्की 

वाटरभसल चपी लगाएि अन्त्य उपयुक्त प्रभवभध 

िएको  

• ठोस िथा िरल र्ोहोर व्यवस्थापनको बैज्ञाभनक 

ढल भनकास िथा ल्यान्त्िभर्ल साईटको भनमाषण 
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उपयुक्त प्रभवभध िएको  

• नगर वा नगर उन्त्मुख के्षत्रमा ठोस 

र्ोहोर मैला व्यवस्थापनका लाभग 

सेन्त्टरी ल्यन्त्िभर्ल साइटको 

पभहचान गरी भनमाषणको योजना 

िजुषमा िएको । 

• व्यवभस्थि ढल प्रणाली (मानव 

मुभत्रय र्ोहोर व्यवस्थापन वा 

वैज्ञानीक र्ोहोर पानी प्रसोधन 

प्रणाली योजना िजुषमा िएको ) 

गरएको छैन । 

 

 

 

३.१ खानेपानी योजनाहरुको पतहचान िथा योजना  

३.१.१ नयाुँ खानेपानी योजनाहरु 

नयाुँ खानेपानी योजनाहरु भनमाषण गदाष एक घर एक धाराको नीभि अवलम्बन गररनुका साथै मुहानको श्रोि िएकोले 

शुद्वीकरणका लाभग आवश्यक संरचनाहरु पभन भनमाषण गररनेका कायषक्रम राभखएको छ । नयाुँ योजना भनमाषणका लाभग 

सवषप्रथम भनमाषणभधन योजनाहरुको सम्पन्त्न गने कुरालाई प्रथाभमकिामा राखेर समन्त्वय गररने छ । 

िाभलका नं ३.१: खानेपानी िर्ष   नया योजनाहरु (प्रथाभमभककरण) 

क.स कृयाकलाप/योजना विा टोल घरधुरी जनसंख्या योजनाको 

भकभसम 

कैभर्

यि 

१ िूमे १ पाटेखोला  ६ महि ३०० ५६० पाईप प्रणाली   

२ झाुँक्री खोला ठूलो 

गाउुँ काक्री 

२ काक्री ५८ २४५ पाईप प्रणाली  

३ िुनबासा खोला ३ क्याङसी १२० ५६० पाईप प्रणाली  

४ चोर खोला  ५ सेराबाङ २१६ १२०० पाईप प्रणाली  

५ झम्जा खोला   ७ धमषशला  १५७ ८३५ पाईप प्रणाली   

अध्यायाः ३  कायायोजना िथा कायाक्रमको प्राथातमकीकरण 
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६ भलके खोला  ४ कािाुँ २१६ १२०० पाईप प्रणाली  

७ सानो भशखा खोला 

सल्लेरी  

९ चनुुबाङ ३५ १७५ पाईप प्रणाली  

८ कुलधारा िाम्दै   ८ िाम्दै  ३५ १७५ पाईप प्रणाली  

९ चैिे खोला  १ लापिा  ३०० २००० पाईप प्रणाली   

१० घोरघारघरे खानेपी  १ खुईम ५० २५० पाईप प्रणाली  

११ सास खोला 

खानेपानी 

२ खाबाङगाउुँ १०५ ५२५ पाईप प्रणाली  

१२  िैरम मुहान  ३ भसमा गाउुँ १०० ४६० पाईप प्रणाली  

१३ दोमै खोला  ८ दोमै पेदी  १२ ३५ पाईप प्रणाली   

१४ पुखेपानी खानेपानी  ८ िलावोट १५ ४० पाईप प्रणाली  

१५ नररजका खानेपानी  ७ लाबाङ ३५० ८०० पाईप प्रणाली  

१६ जवल छहरा 

खानेपनी  

५ दाभलबाङ १०४ ४८८ पाईप प्रणाली  

१७ कुम खोला  ४  कािाुँ ३५ १५० पाईप प्रणाली   

१८ मूल खोला ९ खकष  साउनेपानी 

दवुाचौर 

३९ १९७ पाईप प्रणाली  

१९ कुलधारा िेिाखोर 

खानेपानी  

८ मेलबोट िलाघारी 

कुनापानी 

३५ २५० पाईप प्रणाली  

२० खाली खोला ३ झुम्लाबाङ ५० २५० पाईप प्रणाली  

२१ टाकुरा खानेपानी 

योजना 

५ उपल्लोसाभकम ६४ ३७० पाईप प्रणाली   

२२ याङ्पो  खानेपानी  १ गारबाङ वालुवा ४० ३०० पाईप प्रणाली  

२३ सुवाखोला 

खानेपानी  

२ जङ्गािािाुँ ३६ १४५ पाईप प्रणाली  

२४ िुसारेनीखोला  ४ कािाबागर बस्िी ५० २०० पाईप प्रणाली  

२५ िामारीखोला  ७ आग्रीबाङबस्िी   पाईप प्रणाली   

२६ गाट्नेखोला २ सङसर खबाङबगर ९० ३७० पाईप प्रणाली  

२७ धजाहाल्ने 

खानेपानी  

 ३ िुनबाङ ७० २५० पाईप प्रणाली  

२८ हाुँस खेि ४ िल्लो साभकम १५ ५० पाईप प्रणाली  
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खानेपानी  

२९ कला कम्द  

खानेपानी  

९  कलाकम्द खानेपान 

योजना 

१५ ८६ पाईप प्रणाली   

३० घोनेटी खानेपानी  ८  नाम्रु् २० १०० पाईप प्रणाली  

३१  भकरीखोला  १ पञ्चास े ५० २५० पाईप प्रणाली  

३२ गमै खोला 

खानेपानी  

७  लाबाङबस्िी  ५० २५५ पाईप प्रणाली  

३३ जररल गैरा  ५ मछैना  बस्िी  ३५ १०४ पाईप प्रणाली   

३४ कुलधारा 

खानेपानी  

६ लुङचङु भसमलबोट 

पोखरापाटा 

१० ५० पाईप प्रणाली  

३५ औखर गैरा 

खानेपानी  

५ िालीबाङ १०४ ४९५ पाईप प्रणाली  

३६ भजमबाङ 

खानेपानी  

३ िुनबाङ ८० ४२० पाईप प्रणाली  

३७ रुजीखोला  १ रुजीखोला खापा २५ १५० पाईप प्रणाली   

३८ सुभलवन खापा २ मोप सुभलवन १२ ४० पाईप प्रणाली  

३९ दानामुल खानेपी  ४ गवनपानी कािाुँ २० १०० पाईप प्रणाली  

४० खेरेखोला 

आरुवाबङ 

४ िेरीखोला आरुबाङ १२ ३५ पाईप प्रणाली  

४१ घुघुटी गैरा 

खानेपानी  

५ ढर्ष  ३० १२० पाईप प्रणाली   

४२ िुसबाङखानेपानी 

योजना 

१ िूसबाङ १० ५० पाईप प्रणाली  

४३ काभलमाटी मुल  ३  क्याङसी ५० २५० पाईप प्रणाली  

४४ चापावोट 

खानेपानी  

८  पोखरापाटा दाङपाना १४ ३६ पाईप प्रणाली  

४५ नाउली  खापा ४ माचौर २५ १५० पाईप प्रणाली   

४६ गलच्योल 

खानेपानी  

२ गाबाङ २३ ८० पाईप प्रणाली  

४७ पधेरा खोला मुहान ३ िूमे ३ ७० ३०० पाईप प्रणाली  

४८ जुगेपानी खानेपानी  ४ िल्लो साभकम १२० ३५० पाईप प्रणाली  
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४९ दोमही खानेपानी ८ दोमभह  १० ३७ पाईप प्रणाली   

५० खामे खोला  ९ भवजौरा पेदी कोथाप ४० १८९ पाईप प्रणाली  

५१ छहरा खोला  ९  छहारा खोला  १२ ६० पाईप प्रणाली  

५२ पािा मुल  ४ पिामुल ६ १९ पाईप प्रणाली  

५३ असारे ररगधाना 

खकष   

३ ररगधाना २५ ८० पाईप प्रणाली   

५४ बोरै मुहान संरक्षण ३ खकष  पल्टे भवसाउना  ५० २२५ पाईप प्रणाली  

५५ कोठाबोट ८ कोठाबोट ६ १६ पाईप प्रणाली  

५६ भिलाखोला  ९ चारखेल्ने िेिीखकष  

च्याङचङु 

२२ १३० पाईप प्रणाली  

५७ िल्लो भिला 

खोला  

९ लामाचौर १९ ११५ पाईप प्रणाली   

५८ िक्लाखोला  ८ िोक्लाखोला ७ २२ पाईप प्रणाली  

५९ आरुवोट खोला  ९ िरीखाला  

आरुबाङखाल सभसना 

८ ४५ पाईप प्रणाली  

६०  भिला खोला ९ खाल मभसना  ५३ १३८ पाईप प्रणाली  

६१ दारे गैरा  ८  १८ ११२ पाईप प्रणाली   

६२ जुम्मली ढुङ्गा ९ गैरीगाउुँ १८ ११२ पाईप प्रणाली  

६३ िूट्ट छहरा  िूम े९ गोभठबाङ १३ ४४ पाईप प्रणाली  

६४ ह नाखोला  िूमे ९  ह नाखोला लुङजुला १२  ७२ पाईप प्रणाली  

६५ छहाराखोला  िूमे ८ छराखोला १४ ५० पाईप प्रणाली   

६७ घट्टेखोला  २ २ नं टोल १२ ३६ पाईप प्रणाली  

६८  भवष्टलोटे  ९ भवष्ट िेरा ४५ २७५ पाईप प्रणाली  

६९ मानपुर खोला ९ चारखेलने कुन्त्टे 

भवजौरा  

१५ ८१ पाईप प्रणाली  

७०  र्ल्लबासी  ८ र्ल्लेबासी ५ १२ पाईप प्रणाली   

७१ राम्चे खानेपानी २ राम्च े ६ २५ पाईप प्रणाली  

७२ भससाघारी 

खानेपानी  

३  भससाघारी ५० २२५ पाईप प्रणाली  

 

िातलका नं ३.१: तवद्यालय सावाजतनक िथा संस्थागि िफा  प्रस्िातवि नया योजनाहरु (प्रथातमतककरण) 
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क.स कृयाकलाप/योजनाको नाम विा टोल 

१ खाबाङबगर सावषजभनक शौचालय   २ खाबाङबगर 

२ भत्रवेणी बजार सावषजभनक शैचालय २ भत्रवेणी काक्री 

३ गैरीगाउुँ बसपाकष   ९ गैरीगाउुँ 

४ गैरीगाउुँ बजार ९ गैरीगाउुँबजार 

५ माभव कुभचवाङ ८ कुभचबाङ 

६ आ.भव भझम्का ८ भझम्का 

७ मा.भव भसमखोला ८ भसमखोला  

८ आ.भव कोजाष ८ कोजाष 

१० सामुदाभयक स्वास्थ्य कायाषलय कोजाष ८ कोजाष 

११ सामुदाभयक स्वास्थ्य कायाषलय कुभचवाङ ८  कुभचवाङ 

१२ मभहला िवन कोजाष ८ कोजाष 

१३ आभव दाभलबाङ शौचालय ५ िाभलबाङ 

१४ आभव सेराबाङ ५ सेराबाङ 

१५ मभहला िवन पानी शौचालय िूमे १ १ लुकुम 

१६ आ.भव. रुजीखोला पानी शौचालय िूमे १ रुभजखोला  

१८ आभदबासी जनजािी संग्रहालय २ काक्री 

१९ बाल भशशु िवन उपल्लो साभकम  ५  साभकम  

२० महि ठूलो गाउुँ ६ महि  

२१ दोमही सावषजभनक शौचालय ३ दोमही 

२२ दवुाचौर सावषजभनक शौचालय  ९ दवुाचौर 

२३ लाबाङ सावषजभनक शौचालय ७ लाबाङ 

२४ िेरीखोला सावषजभनक शौचालय  ९ चनु्त्बाङ 

२५ भससाघारी सावषजभनक शौचालय  ९ िेरीखोला  

२७ लाकुरी चौर मोराबाङ सावषजनक शौचालय  ३ मोराबाङ 

२८ भसमलबोट सावषजनभक शौचालय ८ भसमबोट 

२९ गुणाम सावषजभनक शौचालय  ७ गुणाम 

३० मभहला िवन कुभचवाङ सावषजभनक शौचालय  ८ कुभचबाङ 

३१ कािाुँ दभलि बस्िी सावषजभनक शौचायल ४ कािा 

३२ धहबाङ कािाुँ सावषजभनक शौचालय ४ कािाुँ 

३३ चौिारा कािाुँ सावषजभनक शौचालय ४ कािा 
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३४ जेभदखोला सावाषजभनक शौचालय  ४ कािाुँ 

३५ पैयापाटा सावषजभनक शौचालय  ३  

३६ एकले घर सावषजभनक शौचालय  ३ पैयापाटा 

३८ िल्लो साभकम सावषजभनक शौचालय  ४ िल्लो साभकम 

३९ ठूलो गाउुँ भसमा सवषजभनक शौचालय त्र ३ भसमा 

४० सुनार टोल ३ भसमा 

४१ घट्टेखोला झुम्लाबाङ ३ झुम्लाबाङ 

४२ ठूलो गाउुँ  ३ भसमा 

४१ ठूलो गाउुँ  ३ भसमा 

िातलका नं ३.१: सरसफाई  िथा स्वच्छिा िफा  प्रस्िातवि नया योजनाहरुाः (प्रथातमतककरण) 

क.स कृयाकलाप/योजनाको नाम विा कैभर्यि 

१ र्ोहोर व्यवस्थापनको लाभग िभम्पङको व्यवस्थापन   ७  

२ र्ोहोर व्यवस्थापनको लाभग िभम्पङको व्यवस्थापन  िथा ढल भनकास २  

३ िकारो सुधारको लाभग भसभमन्त्ट भविरण  ९  

४ सेराबाङ ढल भनकास ५  

५ िल्लो साभकम ढल भनकास ४  

६ उपल्लो साभकम ढल भनकास ५  

७ महि ठुलो गाउुँ ढल भनकास  ६  

८ धमषशाला ढल भनकास  ७  

९ कािाुँगाउ ढल भनकास  ४  

१० र्ोहोर व्यवस्थापनको लाभग िभम्पङ व्यवस्थापन   १  

 

 

३.१.२ भनमाषणाभधन खानेपानी  योजनाहरुको ममषि सम्िार, सुचारुपन र भदगोपन  

 िूमेगाउुँपाभलका भनमाषणाभधन सम्पूणष खानेपानी योजनाहरुको भदगोपन र सूचारुपनलाइ  कायम राख्न भवभवध 

क्षमिा भवकासका कायषक्रमहरु संचालन गररनेछ – 

३.१.३ खानेपानी सूरक्षा योजना, गुणस्िर पभहचान िथा गुणस्िर सुभनभश्चििा  
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 समुदायले प्रयोग गरररहकेा सम्पुणष खानेपानी प्रणाली, भनमाषणाभधन र प्रस्िाभवि खानेपानी योजनाहरुमा 

खानेपानी सुरक्षा योजना लागु गररने छ । सुरक्षा योजना कायाषन्त्वयनका लाभग अभि आवश्यक खानेपानी गुणस्िर 

परीक्षणका लाभग गाउुँपाभलकाका केही प्राभवभधक कमषचारीहरुलाई पानी गुणस्िर परीक्षण िाभलममा सहिागी गराएर 

गाउुँपाभलकामा खानेपानी गुणस्िर परीक्षणको व्यवस्था भमलाइने छ । पानी परीक्षण पश्चाि पानीको गुणस्िर कायम गनष 

भवभिन्त्न कायषक्रमहरु सन्त्चालनका साथै आवश्यक खानेपानी योजनाहरुमा पानी शुभिकरण कायषक्रम समेि कायाषन्त्वयन 

गररनेछ । 

३.२ सरसफाइ योजनाहरुको पतहचान िथा योजना 

३.२.१ घरायसी शौचालय तनमााण िथा स्िरोन्नति 

घरायसी शौचालयहरु भनमाषण िथा स्िरोन्त्नभिका लाभग अनुगमन सभमभि बनाएर चपी निएका घरहरुलाई भनभश्चि समय 

भदएर बनाउन प्रोत्साभहि गररने छ र चपी नबनाउने घरहरुलाइ रणनीभिमा उल्लेख िए बमोभजम कावाषहीको प्रभक्रया 

अगािी बढाइने छ । समुदायको लागि लाइ मध्यनजर गदाष बाह्य सामाग्री खररदका लाभग मात्र रु १,५०० प्रभि 

शौचालय अनुमान गररएको छ । 

िाभलका नं ३.२ नयाुँ भनमाषण िथा स्िरोन्त्नभि गररने शौचालयहरुको  भववरण 

क्र.स शौचालय निएका घर कच्ची सामान्त्य शौचाय सुधार जम्मा संख्या अनुमाभनि लागि 

१ ११३ ४१८ ५३१ २३०१८०००।- 

 

३.३.२ संस्थागि शौचालय (तवद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सावाजतनक) तनमााण िथा स्िरोन्नति 

 

सावषजभनक िथा संस्थागि शौचालय भनमाषण, संचालन िथा ममषिका लाभग सम्बन्त्धीि संस्थाहरुलाई भजम्मेवार बनाइने 

छ । धेरै जस्िो स्थानमा शौचालयहरु िएको िथा संचालनको अवस्था खराव रहकेो र संरचनाहरु बाल मैभत्र, अपाङ्ग 

मैभत्र िथा मभहला मैभत्र निएको अवस्थामा ममषि सम्िार िथा स्िरोन्त्नभिका अलावा सावषजभनक शौचालयहरुको 

हकमा िने ममषि सम्िारको सुभनभश्चििा पभछ मात्र भनमाषण गररने छ । 

 

िाभलका नं ३.३ संस्थागि शौचालय भनमाषण िथा ममषि भववरण  

क्र.स कृयाकलाप/योजना विा नं अनुमाभनि लागि  

क सावषजभनक शौचालय २ ३०००००० 
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१ नयाुँ सावषजभनक शौचालय भनमाषण जम्मा १०  

वटा १,५००,००० प्रभि शौचालय 
 १५०००००० 

ख भवद्यालय सरसर्ाई(सामुदाभयक)   

 भवद्यालय शौचालय नयाुँ भनमाषण(६ वटा)  ४८००००० 

 भवद्यालय शौचालय ममषि /सुभवधा थप (३३ 

वटा भवद्यालय ) 

 ६६००००० 

ग) स्वास्थ्य संस्था सरसर्ाइ    

 सम्पूणष स्वास्थ्य संस्था शौचालय ममषि- ११ 

वटा 

 ३३००००० 

घ)  सावषजभनक संस्था सरसर्ाई    

 सरकारी कायाषलय शौचालय  ममषि सुभवधा 

थप 

 ३३००००० 

 जम्मा  ३६००००००।- 

 

३.३.३ ्यवतस्थि ठोस फोहोर ्यवस्थापन योजना 

ठोस र्ोहोर व्यवस्थापनका सम्वन्त्धमा गाउुँपाभलकामा ित्कालका लाभग केही प्रवधषनात्मक कायषक्रमहरु मात्र 

प्रस्िाव गररए पभन ठोस र्ोहोर व्यवस्थापनका लाभग भछमेकी भसस्ने गाउुँपाभलका  संग समन्त्वय गरेर 

व्यवभस्थि ल्याण्िभर्ल साइट भनमाषण गनष प्रस्िाव गररएको छ । हालको लाभग मध्येलोकमागष वरपरका 

शहररकरणको प्रकृयामा रहकेा स्थानका समुदायबाट भनस्कने र्ोहोरहरुलाई व्यवस्थापनका लाभग व्यवभस्थि 

ल्याण्िभर्ल र र्ोहोर ढुवानीको व्यवस्था गनषका लाभग गाउुँपाभलकाले योजना बनाउने छ िने अन्त्य 

समुदायहरु िने स्वयम समुदायले नै र्ोहोरको बभगषकरण गरी कम्पोष्ट बनाउने, पुन प्रयोग गने र घर घरमा 

र्ोहोर खािल बनाइ व्यवभस्थि गनष अभियानका रुपमा स्थानीय संघ संस्था आमा समूहहरुलाई अगुवाई गनष 

लगाइने छ । गाउुँपाभलका स्िरीय वास समन्त्वय सभमभिको भसर्ाररसमा सर्ा र स्वच्छ टोल हरुलाई 

गाउुँपाभलकाको वास कोर्बाट वाभर्षक रुपमा पुरस्कृि गने कायषक्रम पभन राभखनेछ ।  

३.३.४ ्यवतस्थि ढल ्यवस्थापन योजना 

िूमे गाउुँपाभलकामा आगामी ५ बर्ष भित्र कररव १० प्रभिशि समुदायलाई ढल भनकासको सुभवधा उपलब्ध 

गराउने लक्ष्य भलइएको छ । बांकी ९० प्रभिशि समुदाय िने अझै पभन ग्राभमण बभस्िको रुपमा नै बसोबास गरर 
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रहकेाष  छन् र उभनहरु २ खाल्िे चपीको प्रयोग गरी शौचालयको लेदो लाई मलको रुपमा नै प्रयोग गनेछन् िन्त्ने 

अनुमान गररएको छ । 

३.३.५ मतहनावारी स्वच्छिा ्यवस्थापन योजना 

घरधुरी सवेक्षण र छलर्लका क्रममा पाएको िथ्यहरुका आधारमा धेरै जसो मभहलाहरु पुनष प्रयोग गनष सभकने 

कपिाको प्रयोग गने गरेका छन् र युवभिहरुमा िने स्याभनटरी प्यािको प्रयोग गने गरेको पाइएको छ िर प्रयोग गरी सके 

पभछको व्यवस्थापनको अवस्था नाजुक रहकेो छ । मभहनावारी व्यवस्थापनका लाभग पुनप्रयोग गररने कपिाको 

स्वच्छिामा िने केही प्रश्नहरु खिा िएका छन् । यसकारणले आभथषक अवस्थामा सुधार गरी कुभहने खालको स्याभनटरी 

प्याि प्रयोग गनषलाई िने प्रोत्साहन गनषका लाभग आमा समूहहरुमा वकालि गररने छ ।  

भवद्यालयहरुमा िने  स्याभनटरी प्यािको प्रयोग गने  नगरेको अभहले सम्म भवद्यालयमा मभहनावारी व्यवस्थापनको 

अवस्था नाजुक रहकेोले आ.व आभथषक वर्षमा वजेट छुट्याई मभहनावारी व्यवस्थापनका योजनाहरु कायाषन्त्वयन गररने 

छ ।  

३.३.६ साबुनपानीले हाि धुने काया योजना 

िूमे गाउुँपाभलकामा खाना खानु िन्त्दा अगािी साबुन पानीले हाि धुने घरपररवारको कररब २९८० रहकेो छ । 

साबुनपानीले हाि धुने घरपररवारको अवस्था सन्त्िोर्जनक रहकेो िए पभन खाना खानु िन्त्दा अगािी हाि धुने 

पररवारको संख्या सि प्रभिशि गररनु पने देभखएको छ । यस कायषका लाभग भवद्यालयहरुमा भवद्याथीहरुद्वारा र 

समुदायहरुमा खानेपानी िथा सरसर्ाई उपिोक्ता सभमभि, आमा समूहहरु द्वारा अभियानको रुपमा सन्त्चालन गररने छ ।  

 

३.४ तवपद जोतखम ्यवस्थापन िथा जलवायु पररविान अनुकुलन योजना 

३.४.१ तवपद जोतखम ्यवस्थापन 

यस गाउुँपाभलकामा भवभवध प्रकारका भवपदहरुको संिावना भवद्यमान रहकेा छन् । खिेरी, आगलागी, िुकम्प आभद 

भवपदहरु बारम्वार दोहोरर राख्ने भवपदहरु ह न ।बाढी पभहरो िुकम्प जस्िा ठुला प्रकोपको बेलामा खानेपानी र 

सरसर्ाइको के्षत्रमा ठुलो असर गने गरेका र व्यवभस्थि गनष नसकेमा भवपदले िन्त्दा पभन त्यस पभछको असरले ज्यान 

जोभखममा परेका प्रशस्ि उदाहरणहरु छन् । त्यसैले भबपदका बेलामा पनष आउने समस्यालाई ध्यानमा राभख पुवष ियारी 

सभहिको भवपद व्यवस्थापन योजना बनाई राख्नु अभनवायष देभखएको छ । खानेपानी र सरसर्ाइभवपद व्यवस्थापन 

जोभखम न्त्युभनकरणका लाभग उल्लेभखि कायक्रमषहरु भवभिन्त्न सरोकारवाला भनकायहरुको समन्त्वयमा गाउुँपाभलकामा 

संचालन गररने छ । 
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• गाउुँपाभलका िथा विा स्िरीय सभमभि िथा उपसभमभिहरुलाई आपिकाभलन समयमा खानेपानी, 

सरसर्ाइ िथा स्वच्छिाको के्षत्रमा गनुष पने पूवष ियारी भबर्यमा िाभलम उपलब्ध गराइ समन्त्वय 

सभमभिहरुको क्षमिा र सीप अभिवभृद्ध गराइने छ । 

• भवभिन्त्न क्लस्टरहरुसुँग वास क्लस्टरको समन्त्वय गराउने । 

• भवपद् सम्बन्त्धी ियार िएको रणनीभिक कायष योजनालाई अद्यावभधक गने । 

• गाउुँपाभलका िथा विा स्िरमा जोभखमको नक्सांकन गने । 

• भपयूर्, वाटरगािष जस्िा क्लोररनेसन गने और्भधको िण्िारण मजबुि राख्ने । 

• िुरुन्त्ि ियार गनष सभकने भिजाइनको चपी भनमाषण गने सामग्रीहरुको  िण्िारण गने  । 

• पानीको गुणस्िर जाुँच्ने भवभध–औजार÷उपकरणको व्यवस्था गने ।  

• सहजकिाष÷स्वयसंेवकहरु िभलम भदइ भवपदक्ो अवस्थामा खानेपानी सरसर्ाइ िथा स्वच्छिाका 

भनभमत्त पररचालन गने । 

• मानवीय सहयोगको लाभग क्षमिा अभिवभृद्ध गने र िभवष्यमा ह न सक्ने भवपदक्ो लाभग िाभलम प्राप्त 

मानव संसाधन िैयारी अवस्थामामा राख्ने । 

• आपिकाभलन अवस्थाको लाभग िय गररएका खुला स्थानहरुको पभहचान र जानकारी सम्पूणष 

समुदायमा गराउन े

• गाउुँपाभलका भवपद जोभखम जगेिा कोर् व्यवस्थापन गने । 

• सूचना व्यवस्थापन ब्यवभस्थि गने । 

• भवपदक्ो बेला साबुन पानीले हाि धुने, सर्ा पानी, सुभवधाको उभचि ममषि सम्िार र ठोस र िरल 

र्ोहोरमैला व्यवस्थापनमा ध्यान भदने । 

३.४.२ जलवायु पररविान अनुकूलन 
राभष्िय िथा अन्त्िराभष्िय अध्ययन अनुसन्त्धानले नेपाल भवश्वमा नै जलवायु पररविषनको असरको उच्च जोभखममा रहकेो 

बिाइरहेका छन् । एकल प्रयासले मात्र जलावायु पररविषनको असरलाई रोक्न नसभकने ह दंा जलवायु पररविषनलाई आत्मसाि 

गदै अनुकुलनको ियारी अवस्थामा रहनुको भवकल्प छैन । िसथष भनम्न उल्लेभखि कायषहरु संचालन गरी जलवायु पररविषनका 

असरहरुको अनुकुलन गररनछे ।  
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• जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण र प्रवधषन गदै उच्च क्षेत्रहरुमा पानी पुनिषरण पोखरीहरु भनमाषण गन े

• बकृ्षारोपण िथा बन संरक्षण गन े

• माभनसहरुलाई पानीको समुभचि प्रयोगमा चिेना अभिवभृद्धका कायषक्रम संचालन गन े

• परम्परागि मुलहरुको संरक्षण गन े

• खोला नालाहरु भनयन्त्त्रणका लाभग जैभवक बाुँधहरु भनमाषण गनष प्रश्रय भदने  

• प्लाभस्टक जन्त्य बस्िुको अभधक प्रयोगमा भनयन्त्त्रण गने 

३.५ बैकतल्पक प्रतवतध 

खानेपानी िथा सरसर्ाइको क्षेत्रको भदगो व्यवस्थापनका लाभग नभवनिम अनुसन्त्धान गनुष र अन्त्य स्थानमा प्रयोग िई उपयोगी 

िएका प्रभवभधहरु अवलम्वन गनुष आवश्यक देभखएको छ । यस्िा प्रभवभधहरु विावरणमैभत्र, प्रयोगकिाषमैभत्र, आभथषक रुपमा 

सवल, कायाषन्त्वयन गनष सहज, ममषि सम्िार गनष सहज ह नु अभनवायष छ । अन्त्य स्थानहरुमा अवलम्वन गरी उपयोगी िएको 

िपभसलका प्रभवभधहरु अवलम्वन गनुष गाउुँपाभलका ित्पर दभेखएको छ ।  

 

िाभलका नं ३.४ खानेपानीका बैकभल्पक प्रभवभधहरु 

of]hgfsf] k|sf/ a}slNks k|ljlwx? s}lkmot 

vfg]kfgL of]hgf 

cfsfz] kfgL ;+sng 

;f}o{ jf ljB'lto kfgL tfGg] k|ljlw 

kfgLsf] ax'pkof]u ul/g] k|ljlw 

kfgLsf] kx'Fr gk'u]sf, clt 

ljkGg ;d'bfonfO{ k|fyldstf 

;fj{lhlgs / ;+:yfut 

vf;:j 

n}lu+sd}lq, ckfËd}lq, tyf afnd}lq ;+/rgf kfgLsf] pknAwtf 

lgoldt dd{t ;Def/ Joj:yf  

jftfj/l0fo ;/;kmfO rlk{ -Osf];fg, z'ne, ;'Vvf_ sf] sDkf]li6Ë k|ljlw 

9nlgsf; Joj:yfkg 

v]/ uPsf] kfgLsf] s/];faf/Ldf k|of]u 

:yfgLo>f]t ;fwgx?sf] 

clwstd k|of]u tyf lbuf] 

ljsf; k4lt 

k'ge{/0f kf]v/L k|ljlw hnfwf/ If]qsf] pRrtd If]qx?df kf]v/Lx? tyf 

s'nf]x?sf] lgdf{0f 

ufOj:t'nfO{ kfgL ;d]t v'jfpg 

ldNg] ;'/lIft ;+/rgf 

of]hgf tyf hnfwf/ 

If]q ;+/If0f 

h}ljs ;+/If0fsf pkfox? 

j[Iff/f]k0f 

df6f] aUg glbg] k|ljlwsf] k|of]u 

tyf ;txdf aUg]kfgL lgoGq0f 
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>f]tx?sf] af/aGb]h tyf ;+/If0f  

w'Fjf /lxt r'Nxf] df6f]sf] w'Fjf /lxt r'Nxf] kmnfdsf] w'Fjf /lxt r'Nxf] :yfgLo ldl:qx?sf] Ifdtf ljsf; 

;d'bfosf] r]tgf clea[l4 

uf]a/ UofF; ljleGg ;fOhsf uf]a/ UofF; uf]a/ UofF; sDklgx? ;+usf] 

;DjGjo 

 

३.६ पातलका स्िर िथा समुदाय स्िर क्षमिा तवकास योजना 

३.६.१ पातलका स्िर क्षमिा अतभबृति योजना 

गाउुँपाभलकामा खानेपानी िथा सरसर्ाइ कायष सम्पादनका लाभग कमषचारीहरु हालको लाभग रुकमेली भवकास केन्त्र नेपालको 

सहकायषमा व्यवस्था गररएको छ । िथाभप खानेपानी र सरसर्ाइका पूवाषधारहरुको भवकासका लाभग गाउुँपाभलकाको योजना िथा 

प्राभवभधक शाखा भजम्मेवार भनकाय रहेको छ । आगामी भदनमा ठोस िथा िरल र्ोहोर व्यवस्थापन कायष सम्पादानको प्रयोजनका लाभग 

वािावरण िथा सरसर्ाइ शाखा गठन गरी त्यसमा कायषरि कमषचारीहरुका लाभग खानेपानी र वािावरभणय सरसर्ाइ सम्बभन्त्ध िाभलम, 

पानी परीक्षण, र्ोहोर मैला व्यवस्थापन, ल्याण्िभर्ल साइट व्यवस्थापन र ढल र्ोहोर शुद्धीकरण सम्बन्त्धी िाभलम िथा क्षमिा 

अभिबभृद्धका साथै सूचना व्यवस्थापन िाभलमको व्यवस्था गरी क्षमिा अभिबभृद्ध गररने छ ।  

 

३.६.२ समुदाय स्िर क्षमिा अतभबृति योजना 

समुदायस्िरमा िाभलमहरु केही छाभनएका व्यभक्तहरु मात्र संलग्न ह न ेऔपचाररक र खभचषला कायषक्रमहरु िन्त्दा अभियानका रुपमा सब ै

समुदायहरुलाई समेटने कायषक्रमहरु गररने छ । िथाभप केही क्षमिा भवकासका भक्रयाकलापहरु गाउुँसिाको भनणषय र प्राथभमकिाको 

आधारमा विाहरुको भसर्ाररस र गाउुँपाभलका वास समन्त्वय सभमभि र गाउुँ कायषपाभलकाको भनणषय पश्चाि वाभर्षक कायषक्रममा समावेश 

गरी गररन ेछ । 

• ममषि सम्िार कायषकिाष िाभलम ( २ वटा 

• उपिोक्ता सभमभि व्यवस्थापन िथ लेखािाभलम ( २ वटा 

• खानेपानी सुरक्षा योजना िाभलम ( २ वटा 

• लैभगंक समानिा िथा समाजभक समावेभसकरण िाभलम  ( २ वटा 

• पूणष सरसर्ाइ, सरसर्ाइ िथा स्वच्छिा ( २ वटा 

• जलवायु पररविषन अनुकुलन िथा प्रकोप जोभखम न्त्यूनीकरण िाभलम आभद  ( २ वटा 

• MWater MIs को प्रयोग र संचालन िाभलम 

 

३.७ पुरक तवषय सवाल cross-cutting Issues र सम्वोधन योजना 
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यस गाउुँपाभलकामा खानेपानी, सरसर्ाइ र स्वच्छिाका सवालमा िल उल्लेभखि पुरक भवर्य वा सवालहरु भवद्यमान रहेका छन् 

जसलाई सम्वोधन गने योजना यो वास योजनामा पररकल्पना गररएको छ । 

३.७.१ लैतगंक िथा समावेतसकरण मुलप्रवातहकरण 

यस वास योजनामा खानेपानी िथा सरसर्ाइका सेवाको न्त्यायोभचि भविरण िथा उपिोग गने सवालमा समेि भबचार पुर् याएर योजना 

छनौट िथा कायाषन्त्वयन र ममषि सन्त्चालन प्रभक्रया र नीभि भनमाषण िहमा पछाभि पाररएका समदुायहरुको संलग्निालाई प्रत्यािुभि गररने 

छ । योजनाको प्राथभमभककरणको पभहलो बुदाुँमा नै पछाभि पाररएका र हाल सम्म उपिोगको अभधकारबाट वभन्त्चि समुदायलाई 

प्राथभमकिामा राख्ने उल्लेख गरेर जाभिय, धाभमषक र अभि गररबीको कारणले बभन्त्चभिमा परेका समुदायहरुमा पभहलो चरणमा नै 

कायषक्रमहरु प्रस्िाव गरी कायाषन्त्वयनमा जाने पररकल्पना गररएको छ । 

 

संभवधानमा नै व्यवस्था िए बमोभजम मभहलालाई नीभि भनमाषण िहमा आवद्ध गराउनका लाभग भवभिन्त्न सभमभिहरुको पदाभधकारीमा 

अभनवायष संलग्निाको नीभिका अलावामभहला मैभत्र वास सेवा भनमाषणमा पभन भबशरे् ध्यान भदईने छ ।  

३.७.२ प्रयोगकिाा मैतत्र संरचना तनमााण योजना 

यस वास योजना कायाषन्त्वयनको भशलभशलामा भनमाषण ह न ेसम्पूणष खानेपानी िथा शौचालयका संरचनाहरु प्रयोगकिाष मैभत्र ह नेछन ्। 

मभहला मैभत्र वास 

सेवा 

• युररनल सभहिको मभहला परुुर्का लाभग बेग्ला बेग्लै शौचालय 

• पुरुर्को युररनल कररब ३ भर्टको उचाइमा िने मभहलाको िंुइमा टायल लगाएको ह नु पन े

• मभहला युररनलको िरल पदाथष राम्रो संग बग्ने गरी भिरालोपन भमलाएको ह नपुन े

• शौचालयको ढोका खुला ह ंदा पभन चपी कोठा र युररनल बाभहरबाट नदेभखने गरी भिजायन गररएको ह नु 

पछष 

• चपीको प्रत्येक कोठामा स्याभनटरर प्याि राख्नको लाभग ढकन िएको बाभल्टन अभनवायष राभखएको ह नु 

पनेछ  

• शौचालयको कोठामा पयाषप्त ठाउुँ राभखएको ह नु पछष 

बालमैभत्र वास 

सेवा 

• भवभिन्त्न उमेर समूहका बच्चाहरुका लाभग हाि धुने बेभसन र धाराको साइजमा भवभवधिा ह नपुन े

• शौचालयका भित्तहरुमा भवभिन्त्न रंभगन सन्त्देसमुलक भचत्रहरु कोररएको ह नु पछष 

अपाङ्गमैभत्र वास 

सेवा 

• कोठाको साइज सामान्त्य िन्त्दा ठुलो ह नु पने जसले गदाष भिल चेयर सभजलै घुमाउन सभकयोस 

• शौचालय जाने बाटो र वरण्िा भिल चेयर सभजलै जान ेगरर च्बmउ सभहिको र्राभकलो बनाउन ुपन े

• भिभत्र कोठाको भित्ताहरुमा ह्याण्िलहरु राभखएको ह न ुपदषछ जसको कारणले शाररररक अशक्तिा िएका 

व्यभत्तले सहजिाक साथ चपी प्रयोग गनष सकुन  

• दृभष्ट भवभहनहरुका लाभग भवशेर् भचन्त्ह िएको वाटो भनमाषण गनुष पन े

अन्त्य 
• ढोकाको साइज सबै साइजका व्यभक्तलाई मध्यनजर गरी बनाउन पने 

• ढोका बाभहर नै हािधुने बेभसन राभखनु पन े



 

 

 भूमे गाउँपालिकाको िास योजना  – २०७७        63 

• ढोका जभहलेपभन भित्र भिर खोभलन पन ेर ह्याण्िल दाभहन ेहाि भिर पाररनु पन े

• हाि धोएको पानी युररनल िएर बग्ने बनाउनु पन े

 

 

 

 

 

४.१ गाउुँपातलकाको वास संरचना 

िूमे गाउुँपाभलकामा खानेपानी, सरसर्ाइ िथा स्वच्छिाको क्षेत्रमा कायष गनषका लाभग बगे्लै वास एकाइ निए पभन गाउुँपाभलकाको 

खानेपानी, सरसर्ाई िथा स्वच्छिा रणनीभिक कायषयोजना २०७४ बमोभजम गाउुँपाभलकाको बजेट िथा गैरसरकारी संस्थाहरुको 

प्राभवभधक सहयोगमा कायषक्रम कायाषन्त्वयनका लाभग एक जना पाभलका वास संयोजक र सरसर्ाइ उत्पे्ररकहरुको व्यवस्था गररएकोको 

छ । पाभलकास्िरमा गाउुँपाभलका अध्यक्षको अध्यक्षिा र विास्िरमा सम्बभन्त्धि विाअध्यक्षको अध्यक्षिामा खानेपानी, सरसर्ाई िथा 

स्वच्छिा सभमभि गठन िएका छन ्।  आगामी भदनमा वास कायषक्रम कायाषन्त्वयनका लाभग गाउुँपाभलकामा बेग्लै संरचना ियार गरी कायष 

सन्त्चालन गररनु अपररहायष िएको छ ।  

४.२ गाउुँपातलकामा वास के्षत्रमा कायारि अन्य संस्थाहरु र कायाक्रम 

िूमे गाउुँपाभलकामा  खानेपानी, सरसर्ाई िथा स्वच्छिा क्षते्रमा भवशेर् कायषक्रम सञ्चालन गने संस्था रुकमेली भवकास केन्त्र रहेको छ 

िने क्षेत्रगि रुपमा बह उिेश्यीय समाज भवकास केन्त्र, झुम्लाबाङ भिलेज र्ाउण्िेशन, भमक नेपालले समिे केही कायषक्रम र अभियान 

सञ्चालन गरररहेको छ ।  

वास योजनापभछ गाउुँपाभलकाबाट कायाषन्त्वयन ह न े सघन कायषक्रमबाट प्रत्येक घरमा चपी भनमाषण िई आधारिूि सरसर्ाइ र 

स्वच्छिामा पह च पुगेको ह नछे र खुला भदसामुक्त िएका समुदायमध्ये ९० प्रभिशिले भनरन्त्िरिा पाउनेछन ्। 

लभक्षि क्षेत्रका जनसंख्यामा आधारिूि र सुरभक्षि खानेपानीको सुभवधामा पह च पगुेको ह नेछ र ३ वटा समुदाय सुरभक्षि पानी भपउने 

समुदायको रुपमा घोर्णा िएको ह नछे । 

३ वटा भवद्यालय र १ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपयुक्त र प्रिावकारी व्यवस्थापन गररएका खानेपानी ,सरसर्ाइ िथा स्वच्छिा 

सुभवधाहरु भनरन्त्िर प्रयोगमा रहनछेन् । 

गाउुँपाभलका  खानेपानी ,सरसर्ाइ िथा स्वच्छिालाई सबभलकरण गनष गाउुँपाभलका खानेपानी सरसर्ाइ िथा स्वच्छिा सम्बन्त्धी 

योजना भनमाषण िई कायाषन्त्वयन िएको ह नेछ । 

४.३ गाउुँपातलकाको वास संयुि कोष 

गाउुँपाभलका वास समन्त्वय सभमभिको रोहवरमा गाउुँपाभलकामा वास संयुक्त कोर्को स्थापना गररन ेछ । उक्त कोर् वास क्षेत्रमा कायषक्रम 

संचालन गनष चाहने अन्त्य संघ संस्थाहरुको पभन सहयोगको अपेक्षा गररएको छ । सो कोर्को रकम केवल खानेपानी सरसर्ाइ र 

अध्यायाः ४  संस्थागि संरचना र क्षमिा  अतभवृति 
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स्वच्छिा प्रवधषनमामात्र गररन ेछ । वास समन्त्वय सभमभिले कोर् संचालन भनदेभशका ियार गरी कोर्को पररचालन िथा व्यवस्थापन 

गनेछ ।  

४.४ संस्थागि संरचना िथा क्षमिा तवकास आवश्यकिा 

४.४.१ संस्थागि संरचना 

वास क्षेत्रमा कायषक्रम योजना बनाउन, कायाषन्त्वयन र अनुगमन गनषका लाभग नपेाल सरकारले भनम्न संरचनाहरु स्थापना गरेको छ । 

भचत्र ४.१ “वास” सेवाहरुको लाभग संघीय संरचनामा भवभिन्त्न िहको िभूमका र भजम्मेवारी 

Lo jf; dGqfno 

-/fli«o jf; lgb]{zg ;ldlt_ 

- /fli6«o jf;/ 

 

 

 

 

f 

f 

 

 

४.४.१ संस्थागि क्षमिा अतभवृति 

खानेपानी, सरसर्ाइ रस्वच्छिा प्रवर्धनका लाभग संरचनागि िथा सचेिनागि भक्रयाकलापहरुको क्षमिा अभिवृभद्धका 

लाभग अवलम्बन गररनु पने उपायहरु यसप्रकार छन्  

• िाभलम, कायषशाला, सेभमनार 

• समुदाय र सस्थागि सचेिनामूलक कायषक्रम  

• परीक्षण कायषक्रमहरु 

• सरसर्ाइ प्रदशषनी, महोत्सव, 

• अवलोकन भ्रमण 

• स्व(लेखाजोखा अभ्यास) 

;+l3o jf; dGqfno 

-/fli6|o jf; lgb]{zg ;ldlt_ 

-/fli6|o jf; ;dGjo ;ldlt_ 

ljsf; ;fem]bf/ 

vf kf 9 Jo  lj 

lj  

jf; If]q lgods 

k|fb]lzs ;/sf/  

jf; If]q x]g]{ dGqfno 

k|b]z vf kf 9 Jo sf/vf;:j;; 

lhNnf ;dGjo ;ldlt 

jf; If]q x]g]{ dGqfno 

vf kf ; l8 sfof{no / lhNnf jf; ;; 

गाउँkflnsf kflnsf jf; 

;; / j8f vf;:j;; 

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

sfof{Gjog, ;Grfng tyf dd{t 

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

dd{t ;'wf/ 

of]hgf sfof{Gjog / 

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

of]hgf / jf; k'jf{wf/x?sf] 

sfof{Gjog 

lglt, of]hgf sfof{Gjog /  

jf; If]qsf] lgodg 

/f of] cf cy{ dGqfno 
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• खानेपानी शुद्धिा मापन सम्न्त्धनी िाभलमहरु  
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अनुसूतचाः ५.१ प्रस्िातवि नयाुँ खानेपानी योजनाहरु 

क.स कृयाकलाप/योजना विा टोल घरधुरी जनसंख्या योजनाको 

भकभसम 

कैभर्यि 

१ िूमे १ पाटेखोला  ६ महि ३०० ५६० पाईप प्रणाली   

२ झाुँक्री खोला ठूलो गाउुँ 

काक्री 

२ काक्री ५८ २४५ पाईप प्रणाली  

३ िुनबासा खोला ३ क्याङसी १२० ५६० पाईप प्रणाली  

४ चोर खोला  ५ सेराबाङ २१६ १२०० पाईप प्रणाली  

५ झम्जा खोला   ७ धमषशला  १५७ ८३५ पाईप प्रणाली   

६ भलके खोला  ४ कािाुँ २१६ १२०० पाईप प्रणाली  

७ सानो भशखा खोला 

सल्लेरी  

९ चनुुबाङ ३५ १७५ पाईप प्रणाली  

८ कुलधारा िाम्दै   ८ िाम्दै  ३५ १७५ पाईप प्रणाली  

९ चैिे खोला  १ लापिा  ३०० २००० पाईप प्रणाली   

१० घोरघारघरे खानेपी  १ खुईम ५० २५० पाईप प्रणाली  

११ सास खोला खानेपानी २ खाबाङगाउुँ १०५ ५२५ पाईप प्रणाली  

१२  िैरम मुहान  ३ भसमा गाउुँ १०० ४६० पाईप प्रणाली  

१३ दोमै खोला  ८ दोमै पेदी  १२ ३५ पाईप प्रणाली   

१४ पुखेपानी खानेपानी  ८ िलावोट १५ ४० पाईप प्रणाली  

१५ नररजका खानेपानी  ७ लाबाङ ३५० ८०० पाईप प्रणाली  

१६ जवल छहरा खानेपनी  ५ दाभलबाङ १०४ ४८८ पाईप प्रणाली  

१७ कुम खोला  ४  कािाुँ ३५ १५० पाईप प्रणाली   

१८ मूल खोला ९ खकष  साउनेपानी दुवाचौर ३९ १९७ पाईप प्रणाली  

१९ कुलधारा िेिाखोर 

खानेपानी  

८ मेलबोट िलाघारी 

कुनापानी 

३५ २५० पाईप प्रणाली  

२० खाली खोला ३ झुम्लाबाङ ५० २५० पाईप प्रणाली  

२१ टाकुरा खानेपानी योजना ५ उपल्लोसाभकम ६४ ३७० पाईप प्रणाली   

अनुसूतचहरु 
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२२ याङ्पो  खानेपानी  १ गारबाङ वालुवा ४० ३०० पाईप प्रणाली  

२३ सुवाखोला खानेपानी  २ जङ्गािािाुँ ३६ १४५ पाईप प्रणाली  

२४ िुसारेनीखोला  ४ कािाबागर बस्िी ५० २०० पाईप प्रणाली  

२५ िामारीखोला  ७ आग्रीबाङबस्िी   पाईप प्रणाली   

२६ गाट्नेखोला २ सङसर खबाङबगर ९० ३७० पाईप प्रणाली  

२७ धजाहाल्ने खानेपानी   ३ िुनबाङ ७० २५० पाईप प्रणाली  

२८ हाुँस खेि खानेपानी  ४ िल्लो साभकम १५ ५० पाईप प्रणाली  

२९ कला कम्द  खानेपानी  ९  कलाकम्द खानेपान 

योजना 

१५ ८६ पाईप प्रणाली   

३० घोनेटी खानेपानी  ८  नाम्रु् २० १०० पाईप प्रणाली  

३१  भकरीखोला  १ पञ्चास े ५० २५० पाईप प्रणाली  

३२ गमै खोला खानेपानी  ७  लाबाङबस्िी  ५० २५५ पाईप प्रणाली  

३३ जररल गैरा  ५ मछैना  बस्िी  ३५ १०४ पाईप प्रणाली   

३४ कुलधारा खानेपानी  ६ लुङचङु भसमलबोट 

पोखरापाटा 

१० ५० पाईप प्रणाली  

३५ औखर गैरा खानेपानी  ५ िालीबाङ १०४ ४९५ पाईप प्रणाली  

३६ भजमबाङ खानेपानी  ३ िुनबाङ ८० ४२० पाईप प्रणाली  

३७ रुजीखोला  १ रुजीखोला खापा २५ १५० पाईप प्रणाली   

३८ सुभलवन खापा २ मोप सुभलवन १२ ४० पाईप प्रणाली  

३९ दानामुल खानेपी  ४ गवनपानी कािाुँ २० १०० पाईप प्रणाली  

४० खेरेखोला आरुवाबङ ४ िेरीखोला आरुबाङ १२ ३५ पाईप प्रणाली  

४१ घुघुटी गैरा खानेपानी  ५ ढर्ष  ३० १२० पाईप प्रणाली   

४२ िुसबाङखानेपानी 

योजना 

१ िूसबाङ १० ५० पाईप प्रणाली  

४३ काभलमाटी मुल  ३  क्याङसी ५० २५० पाईप प्रणाली  

४४ चापावोट खानेपानी  ८  पोखरापाटा दाङपाना १४ ३६ पाईप प्रणाली  

४५ नाउली  खापा ४ माचौर २५ १५० पाईप प्रणाली   

४६ गलच्योल खानेपानी  २ गाबाङ २३ ८० पाईप प्रणाली  

४७ पधेरा खोला मुहान ३ िूमे ३ ७० ३०० पाईप प्रणाली  

४८ जुगेपानी खानेपानी  ४ िल्लो साभकम १२० ३५० पाईप प्रणाली  

४९ दोमही खानेपानी ८ दोमभह  १० ३७ पाईप प्रणाली   
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५० खामे खोला  ९ भवजौरा पेदी कोथाप ४० १८९ पाईप प्रणाली  

५१ छहरा खोला  ९  छहारा खोला  १२ ६० पाईप प्रणाली  

५२ पािा मुल  ४ पिामुल ६ १९ पाईप प्रणाली  

५३ असारे ररगधाना खकष   ३ ररगधाना २५ ८० पाईप प्रणाली   

५४ बोरै मुहान संरक्षण ३ खकष  पल्टे भवसाउना  ५० २२५ पाईप प्रणाली  

५५ कोठाबोट ८ कोठाबोट ६ १६ पाईप प्रणाली  

५६ भिलाखोला  ९ चारखेल्ने िेिीखकष  

च्याङचङु 

२२ १३० पाईप प्रणाली  

५७ िल्लो भिला खोला  ९ लामाचौर १९ ११५ पाईप प्रणाली   

५८ िक्लाखोला  ८ िोक्लाखोला ७ २२ पाईप प्रणाली  

५९ आरुवोट खोला  ९ िरीखाला  

आरुबाङखाल सभसना 

८ ४५ पाईप प्रणाली  

६०  भिला खोला ९ खाल मभसना  ५३ १३८ पाईप प्रणाली  

६१ दारे गैरा  ८  १८ ११२ पाईप प्रणाली   

६२ जुम्मली ढुङ्गा ९ गैरीगाउुँ १८ ११२ पाईप प्रणाली  

६३ िूट्ट छहरा  िूम े

९ 

गोभठबाङ १३ ४४ पाईप प्रणाली  

६४ ह नाखोला  िूमे 

९ 

 ह नाखोला लुङजुला १२  ७२ पाईप प्रणाली  

६५ छहाराखोला  िूमे 

८ 

छराखोला १४ ५० पाईप प्रणाली   

६७ घट्टखेोला  २ २ नं टोल १२ ३६ पाईप प्रणाली  

६८  भवष्टलोटे  ९ भवष्ट िेरा ४५ २७५ पाईप प्रणाली  

६९ मानपुर खोला ९ चारखेलने कुन्त्टे भवजौरा  १५ ८१ पाईप प्रणाली  

७०  र्ल्लबासी  ८ र्ल्लेबासी ५ १२ पाईप प्रणाली   

७१ राम्चे खानेपानी २ राम्च े ६ २५ पाईप प्रणाली  

७२ भससाघारी खानेपानी  ३  भससाघारी ५० २२५ पाईप प्रणाली  

 

अनुसूची ५.२ स्वास्थ्य संस्थाहरुको पानी र सरसफाईको अवस्था 

भूमे गाउँपालिकामा सालर्कका ५ र्टा र्डामा ५ र्टा स्र्ास्थ्र् संस्था र ६ स्थानमा सामुदालर्क स्र्ास्थ्र् इकाइ रहेका छन् ।  

स्िास््य िडा स्थान म पु पानीिो  अपाङ्िमैत्री िात मविनािरी सरसफाई अिस्था 
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संस्थािो 

नाम 

िा 

लावर् 

वभन्दा 

वभन्दै 

उपल्बधता सुविधा धुने 

सुविधा 

व्यिस्थापन सुविधा 

भूमे 

गाउँपालिका 

सामालजक 

साखा 

२ भूमे गाउँपालिका 

खाबङबगर 

छ छ छ छ छ लठकै 

स्र्ास्थ्र् 

चौकी काँक्री 

२ भूमे गापा २ काँक्री छ छ छ छ छ लठकै 

स्र्ास्थ्र् 

चौकी लसमा 

३ भूमे गापा ३ लसमा छ छ छ छ छ लठकै 

स्र्ास्थ्र् 

चौकी काँडा 

४ भूमे गापा ४ काँडा छ छ छैन छ छ लठकै 

स्र्ास्थ्र् 

चौकी महत 

६ भूमे गापा ६ महत छ छ छ छ छ लठकै 

स्र्ास्थ्र् 

चौकी चुनबाङ 

९ मूमे गापा ९ चुनबाङ छ छ छैन छ छ लठकै 

 

सामुदातयक स्वास्थ्य संस्थाहरुको  तववरण 

थवाथ्य 
संथिाको नाम 

वडा थिान म प ुका 
लातग 
तभवदा 
तभवदै 

पानीको  
उपल्बधिा 

अपाङ्कमैत्री 
सवुवधा 

हाि धनुे 
सवुवधा 

मवहनावरीव्यवथिापन 
सवुवधा 

सरसफाई 
अवथिा 

सामदुावयक  
थवाथ्य ईकाइ 
लकुुम 

१ भूमे गा.पा १ 
लकुम 

छैन 

 

छैन 

 

छैन 

 

छ छैन 

 

ठठकै 

सामदुावयक थवा. 
ई. धमय िाला 

७ भूमे ७ 
धमयिाला 

छैन छैन छैन छ छैन ठठकै 

सामदुावयक थवा. 
ई.कोजाय 

८ भूमे ८ कोजाय छैन छैन छैन छ छैन ठठकै 

सामदुावयक थवा 
झमु्ला बाङ 

३ भूमे गापा ३ 
झमु्लाबाङ 

छैन छैन छैन छ छैन ठठकै 

सामदुावयक थवा. 
ई.सेराबाङ 

५ भूमे गा.पा ५ 
सेराबाङ 

छैन छैन छैन छ छैन ठठकै 

कुशचवाङ थवा. 
ई. कुशचवाङ 

८ भूमे गा.पा. 
८कुशचबाङ 

छैन छैन छैन  छैन ठठकै 

 

सामुदातयक तवद्यालयहरुमा सरसफाईको अवस्था 

क्र
.स

ववद्यालयको 
नाम 

टोल 
वा 

व
डा 

िौ
चाल 

लैङ
तग

पानी
को 

अपा
ङ्गमै

हािधु
ने 

अपा
ङ्गमै

हािधु
ने 

अपा
ङ्गमै

हािधु
ने 

अपाङ्ग
मैत्री 
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. समदुाय य क व्यथिा त्री सवुवधा त्री सवुवधा त्री सवुवधा 

 1       छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

सविो
ष 

जनक 

2 
आवव दवुाचौर 
चनुबाङ्ग 

दवुाचौर ९ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन " " 

3 
आवव तसमचौर 
चनुबाङ्ग 

तसमचौ
र 

९ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन " " 

4 
नेपाल राविय 
मावव चनुवाङ 

गैरीगा
उाँ 

९ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 

5 
सन्नी आवव 
गलमतछने्न 

खाल 
मतसना 

९ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 

6 
मदनथमतृि आवव 
डााँडागाउाँ 

डाडााँगा
उाँ ९ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 

7 
तत्रभवुन आवव 
खाबाङ 

खाबाङ २ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 

8 
जनजागतृि मावव 
महि 

महि ६ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 

9 
आवव महि 
लाबाङ 

लाबाङ ७ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 

10 
जनचेिना आवव 
खाम्दै 

थयाला 
खाम्दै 

८ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 

11 
बराहा आवव 
थयाला 

पवचासे १ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 

12 
नमूना आवव 
मोराबाङ 

काडााँ ४ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 

13 
िवहद िकु्र 
मावव तसमा 

तसमा ३ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 

14 
बालववकास 
आवव जंगडााँडा 

जंगडा
डााँ 

सैपािनु 

२ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 

15 

टक्सार आवव 
झमु्लाबाङ 
मोराबाङ 

झमु्ला
बाङ 

३ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 

16 

िवहद बास ु
थमतृि आवव 
क्याङसी 

क्याङ
सी ३ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 
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17 
भतुम आवव 
रुशजखोला 

रुशजखो
ला 

लकुुम 

१ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 

18 
तत्रवेणी मावव 
कााँक्री 

काक्री २ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ छैन 

" " 

19 
वहमालय आवव 
गावाङ छ 

गावाङ २ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ   

" " 

20 

तसद्बचौर मा छ 
वव लकुुम 
कााँक्री छ 

लकुम १ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ 2 

" " 

21 
बालज्योति आ 
छ वव  दहबाङ 

दहबाङ २ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ   

" " 

22 
नेपाल राविय 
आवव कोजाय 

कोजाय 
भोल्टी ८ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ   

" " 

23 
सरथविी आवव 
तसमखोला 

तसमखो
ला ८ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ   

" " 

24 
जनज्योति आवव 
महि धमयिाला 

धमयिा
ला 

७ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ   

" " 

25 
बाल जनजागरण 
आवव ररसालचौर 

ररसाल
चौर 

७ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ   

" " 

26 
आवव गनुाम 
महि 

गूणमा ७ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ   

" " 

27 
जनिशि मावव 
कााँडा 

काडााँ ४ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ   

" " 

28 
जनिा आवव 
सेरावाङ 

सेराबा
ङ 

५ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ   

" " 

29 

जनववकास 
आवव 
िल्लोसावकम 

िल्लो
सावकम 

४ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ   

" " 

30 

आधारभूि 
ववद्यालय 
डालीवाङ 

डालीवा
ङ 

५ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ   

" " 

31 मावव कुशचवाङ 
कुशचवा
ङ 

८ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ   

" " 

32 
आधारभूि 
ववद्यालय शझम्का 

शझम्का ८ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ   

" " 

33 बालववकास गोठीबा ९ छ छ छ छ छ छैन ठठकै छ   " " 
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आवव गोठीबाङ ङ 

 

अनुसूची ५.५ खानेपानी  योजनाहरुको तदगोपना (Sustainability) 

l; g+ ;'rsx? 
cWoog ul/Psf] glthf ck]Iff 

ul/Psf] 

;'wf/sf] 

cfjZostf ;+Vof k|ltzt  

! ;ldlt u7g 1 100% 100% 5}g 

@ ##% dlxnf ;xeflutf 1 100% 100% 5}g 

# hn>f]t ;ldltdf btf{ 1 100% 100% 5}g 

$ cfˆg} sfof{no ejg 0 0% 100% 5 

% cfˆg} dd{t ;+ef/ k|fljlws ePsf 1 100% 100% 5}g 

^ dd{t ;+ef/ sfo{stf{nfO tna pknAw 

u/fpg] 

0 0% 100% 5 

& cfkm}+n] n]vf Joj:yfkg ug]{  1 100% 100% 5}g 

* n]vfkfnn] n]vf Joj:yfkg ug]{ 0 0% 100% 5 

( lgoldt a}7s ug]{ 1 100% 100% 5}g 

!) lgoldt jflif{s ;fwf/0f ;ef ug]{  1 100% 100% 5}g 

!! kfgL dxz'n p7fpg] u/]sf 0 0% 100% 5 

!@ Jfflif{s n]vf k/LIf0f u/fpg 0 % 100% 5 

 

 

अनसूची: वास के्षत्रका सरोकारवाला संस्थाहरु र तजम्मेवारी  

कायाक्रम संचालन िह 

क्र.स. सरोकारवालाहरु                                           कायाके्षत्र 

१ ब्यभक्त • खानेपानी िथा चपीको समुभचि प्रयोग सरसर्ाई ममषि   सम्िार , व्याभक्तगि  सरसर्ाइ  गने । 

• स्वच्छिा प्रवधषन का  बानी व्यवहार अवल्मन गने , नमुना  वनेर देखाउने । 

• सरसर्ाइ र स्वच्छिालाइ  जीवन पद्धिी को रुपमा  अवलम्वन गन े। 

२ घर पररवार • चपीको भनमाषण ,सुरभक्षि  प्रयोग गरर भनयभमि सरसर्ाइ र ममषि  सम्िार  गन े। 

• सरसर्ाइ र स्वच्छिा  आरु्ले गरेका  असल अभ्यास लाई  सामाभजकीरण  गराउन े।  

• सुरभक्षि  पानी र खानाको प्रयोग गन े

• घर आगन र वररपररको  सरसर्ाइ गरी घर वगैचा व्यवस्थापन गने । 

• स्वच्छिा बानी व्यवहार भवकासका लाभग पररवारका सदस्य र भछम्कीलाई अभिप्रेरणा गने । 

• घरधुररबाट भनभस्कने र्ोहरमैला काव वभगषकरण  गरर सुरभक्षि व्यवस्थापन गने । 

• सर्ा र स्वच्छिा घर  प्रवद्धषन गरी नमनुाको रुपमा प्रस्िुि ह नेछ । 
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• आरु्ले गरेका खानेपानी , सररसर्ाइ र स्वच्छिा सम्वभन्त्ध असल अभ्यासको स्व : अनुगमन 

गने । 

  

३ भवद्यालय िथा 

क्याम्पसहरु 
•  पाठ्यक्रमा  उल्येख गररएको प्रयोगात्मक नम्वर लाइ  सरसर्ाइको आनीवानी  पररवषिनसंग 

जोिेर अभघ वढाउने । 

• पाठ्यक्रममा उल्लेख गररएको  पररयोजना कायषलाई भवद्याथी ले  उसको घरमा  गरेको  

सरसर्ाई र स्वच्छिा को गभिभवभध  संग जोिेर अभघ  वढाउने । 

• पूणष सरसर्ाइ सम्वभन्त्ध कायषयोजना िजुषमा िथा कायाषन्त्वयन गन े। 

• भवद्याथी  बाल क्लब गठन गरी सभक्रयिामा ल्याउने ।  

• वाल मैत्री ,लैंभगक मैत्री चपी  युररनल िथा खानेपानी  सुभवधाभनमाषण गरी  प्रयोग मा ल्याउने 

िथा भनयभमि ममषि सम्िार गन े। 

•  भवद्यालय मा खानेपानी सरर्ाइ  िथा स्वच्छिाको आचार सभहंिा ियार गरी लागु गराउने । 

• सुरभक्षि पानी को प्रयोग गन े। 

• स्वच्छकर बानी व्यवहार रभवकसका लाभग भवद्याथी  र समदुायलाई अभिपे्ररणा गने । 

• र्हरमैलाको वभगषकरण गरर सुरभक्षि व्यवस्थापन गराउन े।  

• भवपदक्ो समयमा खानेपानी , सरसर्ाइ  र स्वच्छिा सम्वभन्त्ध सचेिना गराउने । 

• भवद्यालय र समुदाय सरसर्ाइको भसकाई  केन्त्रका रुपमा भवकास गराउने । 

• सर्ा र स्वच्छ भवद्यालय िथा क्याम्पस प्रवद्धषन गरी नमुनाका रुपमा प्रस्ििु गराउने । 

 

४ समुदाय िथा 

सभमि 

• पूणष सरसर्ाइ सम्वभन्त्ध कायषयोजना िजुषमा िथा कायाषन्त्यवन गन े। 

• गाउुँटोल समुहको गठन िथा सभक्रयिा गराउने । 

• स्थानीय भनयम आंचार सभहिाको भवकास र पररपालना गराउने । 

• प्रयोगकिाष ,मैत्री सरसर्ाइ  सुभवधाको भनमाषण त्था स्िरोन्त्नउिी  गरी भनयभमि ममषि सम्िार 

गराउने । 

• बाटोघाटो को भनयभमि सरसर्ाइ गने । 

• खानेपानीको स्रोि साथ ैभनमाषण िएका अन्त्य सरंचनाहरु  जस्िै पाईपलाइन र टैभन्त्क हरु को 

ममषि सम्िार िथा सरंक्षण गने  गराउन े। 

• प्रयोग गरररहेको  पानी सुरभक्षि निएमा पानीको  शुभद्धकरण गरर प्रयोग गनष  लगाउन े। 

• समुदायमा सरसर्ाई र स्वच्छिा कायम राख्ने  

• सावषजभनक सौचालय को भनमाषण व्यवस्थापन सरसर्ाइ र ममषि सम्िार गनष । 

•   स्वच्छकर  वानी व्यवहार  भवकास का लाभग घरधुरी र नागरीक समुदायलाइ अभिपे्रररि गने । 

• र्ोहरमैला को वभगषकरण  र स्वच्छिा  समदुभचि व्यवस्थापन गन े 

• वोटभवरुवा रोपी हररयाली िर्ष  वगैचा  चौिारा को  भनमाषण र सरंक्षण  गने । 
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• समुदायलाई सर्ा र स्वच्छिा भवकास गरी पूणष सरसर्ाई िर्ष  उन्त्मुख िएको नमुना समुदाय 

वनाउने । 

५ उपिोक्ता सभमभि 

(खनेपाननी  िथा 

सरसर्ाइ बजार 

व्यवस्था सभमभि 

वन व्यवस्थापन 

सभमभि) 

• लभक्षि समूह सभमभि र समदुायलाइ  खानेपानी सरसर्ाई िथा स्वच्छिा व्यवहार पररविषन मा 

सचेभिकरण  गरर  सभक्रय वनाउने । 

• नीभि भनयम आचार संभहिा िजुषमा गरी लागु गराउने । 

• स्थानीय स्रोि साधन को पभहचान गरी पररचालन गराउने । 

• भवपदक्ो समुदायमा खानेपानी सरसर्ाई र स्वच्छिा  सम्वभन्त्ध सचेिना गराउने । 

• अनुगमन र सहभजकरण गनष सहयोग पुर् याउने । 

• सरोकारवाला िथा समन्त्वय सभमभिसंग समन्त्वय  गन े। 

• स्वच्छिा बानी व्वहार  भवकासका लाभग घरधुरी र नागरीक समुदायलाई अभिपे्ररणा गने । 

• र्ोहर मैला को वभगषकरण र समुभचि व्यवस्थापन गने  

• वोटभवरुवा ,हररयाली  पाकष  वगैचा चौिाराको भनमाषण र सरंक्षण गनष खानेपानी िथा सरसर्ाई 

का सुभवधाहरुको भनयभमि प्रयोग ममषि सम्िार र व्यवस्थापन मा सहयोग  पुर् याउने । 

६ 

 

 

 

पशु वथशाला 

सञ्चालक 

 

• उभचि स्थानमा वधसाला भनमाषण गराउन े। 

• वधसालाको सरसर्ारई र त्यहाुँ वाट भनस्केको र्ोहोर व्यवस्थापन गने । 

• मासुको स्वच्छिा कायम राखी स्वच्छ मासु मात्र भवभक्र भविरण गराउन े। 

७ सरकारी 

कायाषलय, 

गै.स.स., सहयोभग 

भनकाय, रेिक्रस 

सोसाइटी, भनजी 

कायाषलय आदी 

• प्रयोगकिाष–मैत्री चपी, यूररनल िथा खानेपानी संरचनाको  भनमाषण, प्रयोग िथा ममषि सम्िार 

गराउने । 

• आवश्यक स्रोि र साधन उपलब्ध गराउने । 

• खानेपानीको स्रोि साथ ैभनमाषण िएका संरचनाको संरक्षण गराउने । 

• प्रयोग गरीरहेको पानी सुरभक्षि निएमा, पानीको शुद्धीकरण गरी प्रयोग गनष लगाउने। 

• समुदायमा सरसर्ाइ र स्वच्छिा कायम राख्ने । 

• सावषजभनक शौचालयको भनमाषण, व्यवस्थापन,सरसर्ाइ र ममषि सम्िार गराउन े। 

• समुदाय पररचालनको कायष अभघ बढाउने । 

• समुदायमा महसुभशकरण गराई ब्यवहार पररवषिनका गभिभवभधहरु सञ्चालन गराउने । 

• कायषक्रममा सुशासन कायम गराउने । 

• नीभि भनयम ियार गराउन े। 

• आफ्नो कायाषलयलाई नमुनाको रुपमा स्थाभपि गराउन े। 

• सुरभक्षि पानीको प्रयोग गने गराउने ।  

• कायषयाषलय र वररपररको सरसर्ाइ कायम राख्ने 
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• स्वच्छकर बानी ब्यवहार भवकासका लाभग  कमषचारी र सेवाग्राहीलाई अभिप्रेरणा गने  

• र्ोहोरमैलाको वगीकरण र समुभचि व्यवस्थापन गने  

• सर्ा र स्वच्छ कायाषलय प्रवर्धन गरी नमनुाको रुपमा प्रस्ििु ह न े

८ मभहला स्वास्थ्य 

स्वयंसेभवका र 

स्वास्थ्य कायषकिा 

• आरु् र आफ्नो पररवारले सर्ा र स्वच्छिा कायम राभख  नमुनाको रुपमा प्रश्ििु ह ने ।  

• समुदायमा ज्ञान, सीप र सचिेना भवस्िार गने 

• सामुदाभयक सशभक्तकरण र सभक्रयिामा वभृद्ध गन े

• अभिमुखीकरण र भिगरीङ्ग गन े

• सचेिनामूलक कायक्रम संचालनमा सहजीकरण 

• भवपदक्ो समयमा खानेपानी, सरसर्ाइ र स्वच्छिा सम्बन्त्धी सचेिना र सामग्री भविरणमा 

सहयोग गन े

• सर्ा र स्वच्छ आनीवानी प्रदशषन गरी नमुनाका रुपमा प्रस्िुि ह नपुने  

• अनुगमन र सहजीकरण गनष सहयोग पु¥याउने 

९ भशक्षक, भवद्यालय 

व्यवस्थापन 

सभमभि  र 

अभििावक 

भशक्षक संघ 

• पाठ्यक्रममा उल्येख गररएको प्रयोगात्मक नम्बर लाई सरसर्ाइको आभनबाभन परवषिन संग 

जोिेर अभघ बढाउने । 

• पाठ्यक्रममा उल्येख गररएको पररयोजना कायषलाई भवद्याथीले उसको घरमा गरेको सरसर्ाइ र 

स्वच्छिाको गभिभबभध संग जोिेर अभघ बढाउने । 

• पूणष सरसर्ाइ सम्बन्त्धी कायषयोजना िजुषमा िथा कायाषन्त्यवन गन े

• भवद्यालयमा बाल क्लव गठन गरी भनयभमि सल्लाह सुझाब उपलब्ध गराउने । 

• समन्त्वय सभमभिमा प्रभिभनभधत्व गरी सभक्रय सहिाभग ह ने  

• आभनबानी पररवषिन सम्बभन्त्ध ज्ञान, सीप, अभ्यास भदई सचिेना भवस्िार गने 

• भवद्याथी, भवद्यालय पररवार र समुदायको सशभक्तकरण र सभक्रयिा वभृद्ध गन े

• अभिमुखीकरण र िाभलम सञ्चालन गन े

• आरु् संलग्न भनकायमा खानेपानी सरसर्ाइ िथा स्वच्छिाको आचार संभहिा ियार गरी लागु 

गनष सहयोग गन े। 

• भवपदक्ो समयमा खानेपानी, सरसर्ाइ र स्वच्छिा सम्बन्त्धी सचेिना भबस्िार साथै सामग्री 

भविरणमा सहयोग पु¥याउन े

• आफ्नो घर पररवार र भवद्यालयको स्वअनुगमन गन े

• आभनबाभन पररवषिनका भक्रयाकलापको सहजीकरण गनष सहयोग पु¥याउने 

• सर्ा र स्वच्छ भवद्यालय प्रवर्धन गरी नमुनाको रुपमा प्रस्िुि ह न े

१० भवद्याभथष बाल 

कल्व 

• आरु् र आफ्नो घर पररवारलाई खानेपानी, सरसर्ाइ िथा स्वच्छिाको ब्यवहार पररविषनमा 

नमुना राख्ने । 

• भवद्यालय सेवा क्षेत्रभित्र  सरसर्ाइ क्यालेन्त्िर बनाइ कायषक्रम संचालन गने  

• सरसर्ाइका सुभवधाहरु एवं कक्षा कोठा र वररपररको वािावरणीय सरसर्ाइ गने 
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• िथ्याक संकलन, सचेिनामूलक कायक््ररम संचालनमा सहिागी ह न े

• अभविावकहरुलाई खानेपानी, सरसर्ाइ िथा स्वच्छिा प्रवर्धन गनष अभिपे्रररि गन े 

• आरु्ले गरेका आभनबाभन पररवषिन भक्रयाकलापको स्वअनुगमन गन े। 

• सर्ा र स्वच्छ भवद्यालय प्रवर्धन गरी नमुनाको रुपमा प्रस्िुि ह न े

११ स्थानीय क्लव र 

समूह  

• आरु् र आफ्नो घर पररवारलाई खानेपानी, सरसर्ाइ िथा स्वच्छिाको ब्यवहार पररविषनमा 

नमुना राख्ने । 

• खानेपानी,सरसर्ाइ िथा स्वच्छिा सम्बभन्त्ध  ज्ञान, सीप र सचेिना भवस्िार गने  

• सामुदाभयक सशभक्तकरण र सभक्रयिा वभृद्ध गनष सहयोग पु¥याउने 

• अभिमखुीकरण र भिगररङ्ग गनष सहयोग पु¥याउने 

• अवस्था भवशे्लर्ण, िथ्याक संकलन गनष सहयोग पु¥याउन े

• सचेिनामूलक कायक्रम संचालनमा सहजीकरण गनष सहयोग पु¥याउन े

• भवपदक्ो समयमा खानेपानी, सरसर्ाइ र स्वच्छिा सम्बन्त्धी सचेिना र सामग्री भविरणमा 

सहयोग पु¥याउने 

• अनुगमन र सहजीकरण गनष सहयोग पु¥याउने 

• सर्ा र स्वच्छ संस्था प्रवर्धन गरी नमुनाको रुपमा प्रस्ििु ह न 

१२ भवत्तीय संस्था 

िथा सहकारी 

• आफ्नो संस्था लाई सर्ा र स्वच्छ संस्थाको रुपमा भवकास गराउने  

• सरसर्ाइ सामग्रीको बजारीकरणमा सहयोग गने  

• सह भलयि व्याुँज दरमा ऋण प्रदान गन े

• सामग्रीहरुको बजारीकरण र भविरण गन े

१३ संचारकमी िथा 

नागररक समाज 

• खानेपानी, सरसर्ाइ िथा स्वच्छिाको ब्यवहार पररवषिनमा आरु् र आफ्नो पररवार नमनुाको 

रुपमा प्रश्ििु ह न े

• सन्त्देशमूलक सामग्रीहरुको प्रचारप्रसार गन े

• अध्ययन, अवलोकन र सर्ल कथाहरुको प्रचारप्रसार गन े

• समुदायमा िए गरेका भक्रयाकलापको अनुगमन र पैरवी गन े

१४ भनजी क्षेत्रका 

व्यवसायी   

र मठ मभन्त्दर  

संचालक आभद 

• आफ्नो संस्था लाई सर्ा र स्वच्छ संस्थाको रुपमा भवकास गराउने  

• सरसर्ाइ सामग्रीको बजारीकरणमा सहयोग गने  

• र्ोहोरको वगीकरण गरी र व्यवस्थापन गराउने 

• कायषस्थल र सेवाको सरसर्ाइ र स्वच्छिा कायम गने 

• सरसर्ाइ िथा स्वच्छिा अभियानमा कमषचारी, संगठन र भनकायहरुलाई पररचालन गन े

 

५.६.२ नीति तनमााण िथा समन्वय िह 

क्रस सरोकारवालाहरु कायाके्षत्र 
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१ गा.पा. िथा न.पा. र भजल्ला • रणभनभिक योजना िथा कायषयोजना िजुषमा गनष सहयोग र कायाषन्त्वयन गन े

• बजेट िथा मानव संसाधन व्यवस्थापन गराउन े।  

• नेितृ्व, समन्त्वय र सूचना िथा अभिलेख व्यवस्थापन गने । 

• अनुगमन, भनयमन र सुपररवेक्षण गने । 

२ सरकारी कायाषलयहरु 

मन्त्त्रालय िथा भजल्ला िहका 

कायाषलयहरु 

• नीभि िथा रणनीभि भनमाषण गराउन ेर योजना िजुषमा र कायाषन्त्वयन गराउने । 

• बजेट िथा मानव संसाधन व्यवस्थापन गन े। 

• आफ्नो कायाषलयलाई सर्ा र स्वच्छिा कायम राख्ने । 

• समन्त्वय र सूचना िथा अभिलेख व्यवस्थापन गन े। 

• अनुगमन मुल्यांकन गन,े भनयमन र सुपररवेक्षण गन े। 

३ भनदेशन िथा समन्त्वय सभमभि • क्षेत्रगि सरोकारवालाहरु संग समन्त्वय िथा श्रोि साधन पभहचान गने 

• सरसर्ाइका मुिाहरुलाई स्थाभनय, राभष्िय र अन्त्िराभष्िय िहमा पैरवी गने 

• सिा सम्मेलन, गोष्ठी आभद संचालन गने  

• रणनीभिकयोजना िथा कायष योजना िजुषम ाागनष सहयोग र कायाषन्त्वयन गने  

• नेितृ्व, समन्त्वय र सूचना िथा अभिलेख व्यवस्थापन गने । 

• अनुसन्त्धान र भवकासका कृयाकलापमा सहयोग पु¥याउन े

• अनुगमन, भनयमन र सुपररवेक्षण गने । 

४ भवकास साझेदार संस्था • क्षेत्रगि नीभि िथा कायषक्रम कायाषन्त्वयनमा सम्बभन्त्धि कायाषलय र समन्त्वय 

सभमभिलाई प्राभवभधक िथा आभथषक सहयोग गने । 

• संरचना भनमाषणका कायषहरु संचालन गनष सहयोग गने । 

• अनुगमन मुल्यांकनमा सहयोग गने । 

५ राजनीभिक दल र दलका िाि ृ

संगठनहरु 
• सरसर्ाइलाई राभष्िय भवकासको महत्वपूणष मूलधारका रुपमा स्थाभपि गन े। 

• नीभि भनमाषण सहयोग गन,े दलका िाि ृसंगठनहरु लाई पररचालन गराउन े। 

• सरसर्ाइका लाभग प्रयाप्त बजेट व्यवस्थापन गने । 
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अनुसुतच नं ५.७ प्रस्िातवि सावाजतनक शौचालयहरु 

क.स कृयाकलाप/योजनाको नाम वडा टोल 

१ खाबाङबगर सावषजभनक शौचालय   २ खाबाङबगर 

२ भत्रवेणी बजार सावषजभनक शैचालय २ भत्रवेणी काक्री 

३ गैरीगाउुँ बसपाकष   ९ गैरीगाउुँ 

४ गैरीगाउुँ वजार ९ गैरीगाउुँबजार 

५ माभव कुभचवाङ ८ कुभचबाङ 

६ आ.भव भझम्का ८ भझम्का 

७ मा.भव भसमखोला ८ भसमखोला  

८ आ.भव कोजाष ८ कोजाष 

९ सामुदाभयक स्वास्थ्य कायाषलय कोजाष ८ कोजाष 

१० सामुदाभयक स्वास्थ्य कायाषलय कुभचवाङ ८  कुभचवाङ 

११ मभहला िवन कोजाष ८ कोजाष 

१२ आभव दाभलबाङ शौचालय ५ िाभलबाङ 

१३ आभव सेराबाङ ५ सेराबाङ 

१४ मभहला िवन पानी शौचालय िूमे १ १ लुकुम 

१५ आ.भव. रुभजखोला पानी शौचालय िूमे १ रुभजखोला  

१६ जल बजार  १ लुकुम बजार 

१७ आभदबासी जनजािी संग्रहालय २ काक्री  

१८ बाल भशशु िवन उपल्लो साभकम  ५ उपल्लो साभकम 

१९ महि ठूलो गाउुँ ६ महि 

२० दोमही सावषजभनक शौचालय ३ महि 

२१ दवुाचौर सावषजभनक शौचालय  ९ दवुाचौर 

२२ लाबाङ सावषजभनक शौचालय ९ दवुाचौर  

२३ िेरीखोला सावषजभनक शौचालय  ७ लाबाङ 

२४ भससाघारी सावषजभनक शौचालय  ९ िेरीखोला  

२५ लाकुरी चौर मोराबाङ सावषजनक शौचालय  ३ लाकुरीचौर मोराबाङ 

२६ भसमलबोट सावषजनभक शौचालय ८ भसमलबोट 

२७ गुणाम सावषजभनक शौचालय  ७ गूणाम 

२८ मभहला िवन कुभचवाङ सावषजभनक शौचालय  ८ कुभचबाङ 

२९ कािाुँ दभलि बस्िी सावषजभनक शौचायल ४ कािाुँ 
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३० धहबाङ कािाुँ सावषजभनक शौचालय ४ कािाुँ 

३१ चौिारा कािाुँ सावषजभनक शौचालय ४ कािा 

३२ दभलि िवन सावाषजभनक शौचालय  ४ कािाुँ 

३४ एकले घर सावषजभनक शौचालय  ३ एकले घर  

३६ िल्लो साभकम सावषजभनक शौचालय  ४ िल्लो साभकम 

३७ ठूलो गाउुँ भसमा सवषजभनक शौचालय  ३ भसमा 

४० ठूलो गाउुँ  झुम्लाबाङ ३ झुम्लाबाङ 

४१ ठूलो गाउुँ  क्याङसी  ३ क्याङ्सी  

४२ ठूलो गाउुँ  मोराबाङ ३ मोराबाङ 
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अनुसूची ५.८  गाउुँपातलकाको योजना िजुामा गोष्ठीको माइन्युट 

माईन्युट ……………… 

प्रस्िाव िथा तनणायहरु 

 



 

 

 भूमे गाउँपालिकाको िास योजना  – २०७७        81 

 

 



 

 

 भूमे गाउँपालिकाको िास योजना  – २०७७        82 

 

 



 

 

 भूमे गाउँपालिकाको िास योजना  – २०७७        83 

 

 एम वाटर एप्समाफा ि गाउुँपातलकाको नक्सा तज तप एस बाट तलएको नक्सा  

 

 

 भूमे गाउँपालिका िडा नां १  

 



 

 

 भूमे गाउँपालिकाको िास योजना  – २०७७       भाग - 
१ 

84 

 

 

िूमे गाउुँपाभलका १ देखी ९ नं सवै विा को नक्सा 

 



 

 

 भूमे गाउँपालिकाको िास योजना  – २०७७       भाग - 
१ 

85 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

भूमे गाउँपालिका 
गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

खाबाङबगि, रुकुम (पूिि) 

  


