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तनतज उद्योग वा नागररक सर्ाज वा सर्हू वा व्र्तिहरुिाई सम्झन ुपर्यछ |  हाि 

नेपािर्ा खानेपानी आर्ोजना संचािन ब्र्िस्थापनको भतूर्का गर् ैआएका नेपाि 

खानेपानी संस्थान, खानेपानी उपभोिा सतर्ति, तनतज उद्योग, खानेपानी स्व-सेवा गने 

ससाना उपभोिा सर्हू वा पररवार, आतर् सरे्ि खानेपानी सेवा प्रर्ार्क अन्िगयि 

पर्यछन |  

खानेपानी सेवास्िर  भन्नािे खानेपानी आर्ोजनाहरुिे उपभोिा घरपररवारहरुिाई उपिब्ध गराएको 

खानेपानीको चार िहको सेवास्िरहरु उच्च सेवास्िर, र्ध्र्र् सेवास्िर, आधारभिू 

सेवास्िर र तनम्न सेवास्िर िाई िझु्न ुपर्यछ | खानेपानी सेवास्िर सचूकहरु पररर्ाण, 

गणुस्िर, पहुच र तवश्वसनीर्िाको आधारर्ा खानेपानीको सर्ग्र सेवास्िर तनधायरण हुन्छ 

| र्ी चार वटा सेवा सचूकहरुको सर्ग्र सेवास्िरिाई खानेपानी सेवा स्िर भन्ने िझु्न ु

पर्यछ | अथायि ्खानेपानी सेवास्िर भन्नािे र्स खानेपानी रणनीतिर्ा पररभातषि गरे 

अनसुारको उपभोिा घरधरुीिे खानेपानी धारािाट उपिब्ध गरेको खानेपानी सेवास्िर 

भन्ने िझु्न ुपर्यछ | 

गातवस  भन्नािे सातिक गाउाँ तवकास सतर्तििाई सम्झन ुपर्यछ | 
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1 पररच्छेद १: खानेपानी रणनीलतको पररचय  

1.1 पररचय  

संर्िु राष्ट्र संघको तर्गो तवकास िक्ष्र् सन ्२०१६-२०३० (छोटकरीर्ा "एस.डी.जी.") िे सन ्२०३० (अथायि् 

तव.सं. २०८७) सम्र्र्ा सिैको तनतम्ि सरुतक्षि र तकफार्िी वा िेहोनय सतकने खानेपानीको सवयव्र्ापी र सर्ानिा 

र्िूक पहुाँच हातसि गने िक्ष्र् तिएको छ (िक्ष्र्: ६.१) । र्सको आधारर्ा नेपाि सरकार रातष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगिे 

नेपाि: तर्गो तवकास िक्ष्र्हरू- वियर्ान अवस्था र भावी र्ागय तचत्र तव. सं. २०७४-२०८७ (छोटकरीर्ा " नेपाि 

रोडम्र्ाप") िर्ार गरेको छ | जस अनसुार तनम्न पररर्ाणात्र्क िक्ष्र्हरु तिएको छ | 

 

एस.डी.जी. र नेपाि रोड़म्र्ापिे तिएको िक्ष्र् परुा गनयको िातग नेपाि सरकार खानेपानी र्न्त्रािर्िे नेपाि 

खानेपानी, सरसफाइ िथा स्वच्छिा के्षत्र तवकास र्ोजना तव. सं. २०७४-२०८७ (छोटकरीर्ा "एस.डी.पी.") िर्ार 

गरेको छ | जसिे खानेपानी आर्ोजनाका सेवास्िर िथा सूचकहरु ितगयकरण गरर खानेपानी सेवा स्िरको अवस्था 

तवशे्लषण गनय िथा िक्ष्र् हातसि गनयको िातग थप स्पस्ट र्ागय तनर्शेन गरेको छ (पररच्छेर् १.५) | 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ र्ा गाउाँपातिकािे स्थानीर् स्िरको तिकासको िातग आफ्नो अतधकार क्षेत्र 

तभत्रका तिषर्र्ा आवतधक, अल्पकािीन, र्ध्र्कािीन, तर्घयकातिन क्षेत्रगि रणनीतिक र्ोजना िजुयर्ा गरर िाग ु

गने व्र्वस्था गरेको छ | र्स ऐनिे गाउाँ पातिकािाई खानेपानीको ब्र्िस्थापन िथा तनर्र्न गने तनर्शेन गरे अनसुार 

र्ो खानेपानी रणनीति िर्ार गररएको छ |  र्स खानेपानी रणतनिी िर्ार गर्ाय तर्गो तवकास िक्ष्र्,  नेपाि रोडम्र्ाप, 

एस.डी.पी. िाई र्ुख्र् रुपर्ा आधार िनाइएको छ | 

२०७६/७७ र्ा र्स गाउाँ पातिकाका सम्पणूय खानेपानी आर्ोजनाहरुको सेवा स्िर सभेक्षण िथा खानेपानी गणुस्िर 

पररक्षणको ि्र्ांक तवशे्लषण गरर र्ो रणनीति िर्ार गररएको छ | साथै र्ो रणनीति ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको 

पाश्वयतचत्र २०७४, आवतधक गाउाँतवकास र्ोजना २०७६/७७-२०७७/८०, िातषयक नीति िथा कार्यक्रर्, वातषयक 

िजेट तितनर्ोजन, गाउाँ पातिकाका ऐन, तनर्र्ाविी िथा कार्यतवतधहरुर्ा आधाररि छ | र्ो रणनीति िजुयर्ा गर्ाय 

सहभातगिा र्िुक र्ोजना िजुयर्ा प्रतक्रर्ा पद्धिी िर्ोतजर् गाउाँ सभा िथा कार्य पातिकाका पर्ातधकारी, 

कार्ायिर्का कर्यचारी, खानेपानी सेवा प्रर्ार्कहरुको प्रतितनतध, तिद्यािर्का प्रतितनतध, स्वास््र् संस्थाका 

पररणात्मक िक्ष्यहरू र सूचकहरू  सन ्२०३०  

१ सरुतक्षि खानेपानी प्रर्ोग गने जनसाँख्र्ा प्रतिशि ९०  

२ पाइपिाट तविरण गररएको पानीर्ा पहुाँच भएका पररवार प्रतिशि  ९०  

३ आधारभिू खानेपानी सेवार्ा पहुाँच  पररवार प्रतिशि  ९९  

४ घरपररवारिे प्रर्ोग गने खानेपानीर्ा ई-कोिाइ जोतखर्स्िर (प्रति १०० तर्ति तिटर 

स्र्ाम्पि पानीर्ा १ सी.एफ.र्.ु वा िढी भएको) पररवार प्रतिशि  

१  

५ धाराको पानीर्ा ई-कोिाइ जोतखर्स्िर (प्रति १०० तर्ति तिटर स्र्ाम्पि पानीर्ा १ 

सीएफर् ूवा िढी भएको) पररवार प्रतिशि 

१  
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प्रतितनतध, र्तिि संस्थाका प्रतितनतध, अपांगिा भएकाहरुको संस्थाका प्रतितनतध िथा अन्र् सरोकारवािा 

तनकार्हरुको सहभातगिार्ा र्ो रणनीति िर्ार भएको हो |  

सन ्२०३० (तव.सं. २०८७) सम्र्र्ा ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको खानेपानीको तर्गो तवकास िक्ष्र् परुा गनयको िातग 

र्ो रणनीति िर्ार गरेको हो | र्स रणतनिीिे ठाटीकााँध गाउाँपातिका तभत्रका घर पररवार, तवद्यािर् र स्वास््र् 

संस्थाहरु, र्तहिा, परुुष, र्ौतनक अल्पसंख्र्क, अपांगिा भएका व्र्ति, र्तिि, अल्पसंख्र्क िथा तपछतडएका घर 

पररवारहरु सिैिाई खानेपानीको उच्च स्िरको सेवार्ा पहुच सन ्२०३० सम्र् सतुनतस्चि गरेको छ | र्स रणनीति 

कार्यन्वर्न गनयका िातग आर्ोजनाको प्रातितधक सभेक्षण गरर वातषयक तिस्ििृ खानेपानी र्ोजना िर्ार गररनेछ | 

साथै गाउाँपातिकाको खानेपानी िफय को िातषयक नीति िथा कार्यक्रर् र िजेट तितनर्ोजन गनयर्ा र्स रणनीतििाई 

आधार िनाइन ेछ | र्स रणनीति कार्यन्वर्नको िातषयक र्लु्र्ांकन िथा प्रगति सतर्क्षा गरर आगार्ी िषयको खानेपानी 

तवकास र्ोजना िर्ार गररनेछ | 

1.2 पररकल्पना  

नेपािको संतिधान, एस.डी.जी., नेपाि रोडम्र्ाप,  एस.डी.पी., स्थानीर् सरकार संचािन ऐन िथा अन्र् नेपाि 

सरकारका नीति तनर्तेशकाहरुको आधारर्ा र्स ठाटीकााँध गाउाँ पातिकािे र्तहिा, परुुष, र्ौतनक अल्पसंख्र्क, 

िाि िातिका, र्वुा, अपांगिा भएका व्र्ति, र्तिि, अल्पसंख्र्क िथा तपछतडएका घर पररवारहरु सिैिाई सन ्

२०३० सम्र्र्ा तनतज धारा, चौतिसै घण्टा सरुतक्षि ्िथा पर्ायप्त पानी सतहिको उच्च स्िरको खानेपानीको सेवार्ा 

पहुच परुाउन ेपररकल्पना गरेको छ | साथै सिै घरपररवार, तवद्यािर्, स्वास््र् संस्था, साियजतनक स्थिहरुर्ा सिै 

सर्र्र्ा उच्च स्िरको खानेपानी सेवा उपिब्ध गराउने पररकल्पना गरेको छ | उच्च स्िरको खानेपानी सेवािाट कोतह 

पतन नछुट्ने र्स रणनीतििे पररकल्पना गरेको छ | 

1.3 उदेश्य  

र्स रणनीतिका पररकल्पनाहरु हातसि गनयका िातग र्हेार् अनसुारका खानेपानी सेवा तवस्िारका उर्शे्र्हरु र्स 

रणनीतिर्ा र्खु्र् रुपर्ा सर्ािेश गररएको छ | 

• हाि खानेपानी सेवा नपगेुकािाई परुाउने: हाि खानेपानीको सेवा पगु्न नसकेका घरपररवार, स्वास््र् 

संस्था र तिद्यािर्हरुिाई पतहिो प्राथतर्किाका साथ खानेपानी सेवा परुाउने | 

• खानेपानी सेवा स्िर वतृद्ध गरर सिैिाई उच्च स्िरको सेवा उपिब्ध गराउने |  

• खानेपानी आर्ोजनाको संचािन िथा र्र्यि सम्भार ब्र्िस्थापन गरर सिैिाई अटुट उच्च स्िरको 

खानेपानी सेवा उपिब्ध गराउने | 

• एक घर एक धारा: सिै घर पररवारिाई तनतज धारा उपिब्ध गराउने | 

• स्वास््र् संस्था, तिद्यािर् र साियजतनक स्थिहरुर्ा धारा उपिब्ध गराउने | 

• कोतह पतन छुट्ने छैन: खानेपानीको सेवा स्िर उन्नति गर्ाय र्तहिा, परुुष, र्ौतनक अल्पसंख्र्क,  

अपांगिा भएका व्र्ति, अल्पसंख्र्क, तपछतडएका वगय िथा व्र्ति कोतह पतन छुट्ने छैन | 
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1.4 लसद्धातत  

ठाटीकााँध गाउाँपातिकाका सिैिाई उच्च स्िरको खानेपानी सेवा परुाउने िक्ष हातसि गनयको िातग र्स रणनीति 

कार्यन्वर्न गर्ाय तनम्न तसद्धान्िहरु अििम्िन गररने छन ्| 

१. सर्ािेसी: खानेपानीको सेवा स्िर वतृद्ध गने कार्य गर्ाय कोतह पतन ब्र्ति वा वगय नछुट्ने गरर कार्यन्वर्न गररनेछ | 

र्हेार् अनसुारका व्र्ति वा वगयहरु नछुट्ने गरर र्स्िा कार्यक्रर्हरु कार्यन्वर्न गररनेछ | 

• र्तहिा, परुुष, र्ौतनक अल्पसंख्र्क, िाििातिका, खानेपानी सेवािाट ितन्चिर्ा परेका घरपररवारहरु  

• सिै जािीर् र सिै धातर्यक सर्ुर्ार्हरु   

• अपाङ्गिा भएका व्र्तिहरु   

• तिपन्न आतथयक स्िरका घरपररवारहरु जो खानेपानी आर्ोजनाको सेवा स्िर उन्नति कार्यक्रर्र्ा 

आिस्र्क औषि आतथयक र्ोगर्ान गनय असक्षर् ्छन ् 

• अल्पसंख्र्क, जोतखर्र्ा रहकेा घरपररवारहरु  

२. पारर्शी र सशुासन: र्स रणनीति कार्यन्वर्न गर्ाय पारर्तशयिा र सशुासनिाई अििम्िन गररनेछ | 

३. तर्गोपन र िचकिा: र्स रणनीति कार्यन्वर्न गर्ाय वािावरणीर्, सार्ातजक, प्रातितधक, आतथयक, संस्थागि 

तर्गोपन िथा िचकिा िाई तवशेष ध्र्ान तर्इने छ | 

1.5 पररभाषा: खानेपानी सेिा स्तर 

नेपाि सरकार खानेपानी र्न्त्रािर्िे िर्ार गरेको नेपाि खानेपानी, सरसफाइ िथा स्वच्छिा क्षेत्र तवकास र्ोजना तव. 

सं. २०७४-२०८७ (एस.डी.पी.) िे खानेपानीको पररर्ाण, गणुस्िर, पहुाँच, तवश्वसनीर्िाको आधारर्ा खानेपानी 

आर्ोजनाको सेवा स्िर ितगयकरण गरेको छ | र्सरर खानेपानी आर्ोजनाि ेउपिब्ध गराएको सेवा स्िरिाई सनु्र् 

सेवास्िर, तनम्न सेवास्िर, आधारभिू सेवास्िर, र्ध्र्र् सेवास्िर र उच्च सेवास्िरर्ा तिभाजन गररएको छ | एस.डी.पी. 

को र्ापर्ण्ड अनसुार खानेपानी आर्ोजनाको सेवास्िर सचूकहरुिाई तनम्न अनसुार तनधायरण गररएको छ | 

गुणस्तरको आधारमा खानेपानी सेिास्तर बलगाकरण  

सूचक खानेपानी गुणस्तर सेिास्तर 

तनम्न  आधारभिू र्ध्र्र् उच्च 

गुणस्तर पररक्षण  
 

रातिर् गणुस्िर र्ानक  

(ग्रार्ीण र्ापर्ण्ड) 

परुा गर्नै वा पररक्षण 

गरेको छैन    

रातिर् गणुस्िर 

र्ानक  

(ग्रार्ीण र्ापर्ण्ड) 

परुा गछय  

रातिर् गणुस्िर र्ानक  

परुा गछय  

रातिर् गणुस्िर र्ानक  

परुा गछय  
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पररमाणको आधारमा खानेपानी सेिास्तर बलगाकरण  

 सूचक  
खानेपानी पररमाण सेिास्तर 

तनम्न आधारभिू र्ध्र्र् उच्च 

पररर्ाण  

  
 

ति. प्र. व्र्. 

प्र. तर्. 

२५-४५ ४५-६५ ६५-१०० १००-१५० 

वा 

स्वच्छिा 

 

आधारभिु व्र्तिगि र  

खाद्य  स्वच्छिा सम्भव 

नभएको  

(जि सम्र् र्हुानरै् 

अभ्र्ास गरराँर्नै)  

सिै आधारभिू 

व्र्तिगि र खाद्य 

स्वच्छिा सम्भव हुने  

कपडा धनु र नहुाउन 

अपगु 

सिै आधारभिू व्र्तिगि 

र खाद्य स्वच्छिा  

सतुनतिि भएको; कपडा 

धनु र नहुाउन पतन 

सतुनतिि हुने  

सिै 

स्वच्छिाका 

आवश्र्किा

हरू परुा हुने  

    

पहुाँचको आधारमा खानेपानी सेिास्तर बलगाकरण  

सूचक  खानेपानी पहुच सेिास्तर 

तनम्न  आधारभिू र्ध्र्र् उच्च 

पहुाँच  

(Accessibility)  

  

२५% भन्र्ा कर् 

उपभोिािे तनजी धारा 

जडान गरेको    

२५% भन्र्ा िढी  

उपभोिािे तनजी धारा 

जडान गरेको    

१००% उपभोिािे 

तनजी धारा जडान 

गरेको  

१००% उपभोिािे 

तनजी धारा जडान 

गरेको  

 

लिश्वसनीयताको आधारमा खानेपानी  सेिास्तर िगीकरण  

सूचक  खानेपानी लिश्वसनीयता सेिास्तर 

तनम्न आधारभिू र्ध्र्र् उच्च 

तवश्वसनीर्िा   

(Reliability)  

(सिै उपसचुकहरु 

परुा हुन ुपन)े  

तविरण अवतध  

(घण्टा प्रति  

तर्न) 

 ८ घण्टा भन्र्ा कर्  ८ घण्टा (अतधक 

र्ाग सर्र्र्ा)  

  

१२ घण्टा 

(तर्नको 

सर्र्र्ा)  

२४ घण्टा  

(चौिीसै 

घण्टा)   

तनरन्िरिा  

  

  

 एक र्तहनार्ा एक 

पटक भन्र्ा िढी 

रुकावट हुने  

एक र्तहनार्ा एक 

पटक सम्र् रोकावट 

हुने  

िीन र्तहनार्ा 

एक पटक सम्र् 

रोकावट हुने  

१२ र्तहनार्ा 

एक पटक सम्र् 

रोकावट हुने  

 िचकिा  अवरुद्ध सेवा २ 

तर्नर्ा सचुारु नहुने   

अवरुद्ध सेवा २ 

तर्नर्ा सचुारु हुने   

अवरुद्ध सेवा 

१ तर्नर्ा  

सचुारु हुने   

 अवरुद्ध सेवा 

१ तर्नर्ा  

सचुारु हुने 
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1.6 खानेपानी सेिा स्तर सभेक्षण  

एस.एन.भी. नेपािको सहर्ोगर्ा ठाटीकााँध गाउाँपातिकार्ा खानेपानीको सेवा स्िर सभेक्षण भएको हो | र्ो सभेक्षण 

र्स सभेक्षणको िातग प्रश्नाविीहरु एक्वोफ्िो र्ोिाइि र्ापको प्रर्ोग गरर र्स गाउाँपातिकाका सिै तवद्यर्ान 

खानेपानी आर्ोजनाहरुको सिै धाराहरुको ि्र्ांक संकिन गररएको छ |  र्ो सभेक्षण पौष २०७६ र्तेख आतश्वन 

२०७७ सम्र् गररएको तथर्ो | र्स सिेक्षणर्ा सिै संचातिि खानेपानी आर्ोजनाका सिै धाराहरुको खानेपानी सेवा 

स्िरका सचूक िथा उप सचूक हरुको ि्र्ांक संकिन भएको छ | साथै संचािनर्ा रहकेा सिै धाराहरुको जी.पी.एस. 

तस्थति रेकडय भएको छ | र्स सिेक्षणर्ा सेम्पि धाराको पानीको इ-कोिाई पररक्षण गररएको छ | एउटा खानेपानी 

आर्ोजनाको १ र्तेख ३ वटा धाराको पानी पररक्षण गररएको छ | पानी गणुस्िर पररक्षणको िातग सेम्पि धाराको 

छनौट गर्ाय सिैभन्र्ा िढी प्रर्षुण हुन सक्ने सम्भावना भएको धारािाई छनौट गररएको छ | आर्ोजनाको पानी 

संकिन टंकीिाट सिैभन्र्ा टाढाको धारा अथायि ् तविरण पाइपिाइनको सिैभन्र्ा पछुारको धाराको पानीर्ा 

सिैभन्र्ा िढी प्रर्षुण हुने सम्भावना भएकोिे प्रत्र्ेक आर्ोजनाको सिैभन्र्ा भन्र्ा िार्ो तविरण िाइन भएको 

धाराको पानीको सेम्पि गणुस्िर पररक्षणको िातग तिइएको छ | र्तर् र्स्िो पछुारको धाराको तविरण पाइपिाइनको 

िम्िाई ५ तक.र्ी. भन्र्ा िार्ो भएर्ा वा फरक र्खु्र् तविरण पाइपिाइन शाखा भएर्ा वा पानी संकिन टंकी फरक 

भएर्ा एक आर्ोजनार्ा १ भन्र्ा िढी सेम्पि तिईएको छ | र्स्िा धाराहरुको पानीको सेम्पि संकिन गरेर ६ घण्टा 

तभत्रर्ा  नतजकर्ा रातखएको पानी पररक्षण प्रर्ोगशािार्ा ितग पररक्षण गररएको छ | सम्ितन्धि वडार्ा वा नतजकको 

तनर्तर्ि तवद्यिु पावर उपिब्ध हुने स्थानर्ा पानी पररक्षण प्रर्ोगशािा स्थापना गरर हाइतजर्ना पानी गणुस्िर पररक्षण 

तकटको प्रर्ोग गरर धाराको पानीर्ा इ-कोिाई पररक्षण गररएको छ | र्सरर हाइतजर्ना पोटेिि तकटको प्रर्ोगिाट 

धाराको पानीको गणुस्िर पररक्षण गरर इ-कोिाई सी.एफ.र्.ु को संख्र्ा प्रति १०० तर्.ति. सेम्पि पानीर्ा गणना छ 

| 

 

यस रणनीलत तजुामा गदाा प्रयोग भएका खानेपानी सेिास्तरका सूचक तथा उपसूचकहरु  

र्स रणनीति िजुयर्ा गर्ाय खानेपानी  सेवा स्िर र सचूकहरु तनधायरण िथा तवशे्लषण तनम्न िातिकार्ा उल्िेख भए  

अनसुार गररएको छ जनु र्ुख्र् रुपर्ा एस.डी.पी िे पररभातषि गरेको खानेपानी सेवा स्िर सचूकर्ा आधाररि छ |   

िातिका नं. 1: खानेपानी सेवा स्िर तवशे्लषणर्ा प्रर्ोग भएका खानपेानी सेवास्िर सचूक िथा उपसचूकहरु  

खानेपानी संकिन गने धारािाट 

उपिब्ध खानेपानी सेवा स्िर 
तनम्न सेवा स्िर  

आधारभिू सेवा 

स्िर  
र्ध्र्र् सेवा स्िर  उच्च सेवा स्िर  

सेवा स्िर 

सचूक  
उप सचूक  

गणुस्िर  

 

 

पानी संकिन गने 

धाराको पानीको 

गणुस्िर (पररक्षण 

गने) 

इ-कोिाई >0 

तसएफर्/ु १०० 

तर्.ति.,  वा 

आसेतनक>०.०५ 

तर्.ग्रा./तिटर 

इ-कोिाई ≤0 तसएफर्/ु१०० तर्तितिटर  

र  

आसेतनक ≤०.०५ तर्.ग्रा. /तिटर (भतूर्गि खानेपानीको 

श्रोिको िातग र्ात्र) 
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खानेपानी संकिन गने धारािाट 

उपिब्ध खानेपानी सेवा स्िर 
तनम्न सेवा स्िर  

आधारभिू सेवा 

स्िर  
र्ध्र्र् सेवा स्िर  उच्च सेवा स्िर  

सेवा स्िर 

सचूक  
उप सचूक  

 

 

 

पानीको श्रोिको 

प्रकार  
असंरतक्षि ्श्रोि संरतक्षि ्र्हुान वा प्रशोधन सतहिको असंरतक्षि ्श्रोि  

पररर्ाण 

पररवारको िातग 

आिश्र्क र्तैनक 

पानीको पररर्ाणको 

प्रर्ाप्तिा  र्ापन   

(तिटर प्रति तर्न प्रति 

व्र्ति पररर्ाणको 

प्रतितनतधत्व गने 

सचूक)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

तनम्न तितखि 

सिै कार्को 

िातग खानेपानी 

पर्ायप्त भएको 

घरपररवारको 

भनाइ:  

•   तपउने र खान 

पकाउन े 

  

  

  

  

  

  

  

  

(२५-४४ 

ति./व्र्./तर्.) 

  

तनम्न तितखि सिै 

कार्को िातग 

खानेपानी पर्ायप्त 

भएको 

घरपररवारको 

भनाइ:  

•   तपउने र खाना 

पकाउन े 

•   सरसफाई (घर 

िथा शौचािर्) + 

आधारभिू 

स्वच्छिा 

(शौचािर् प्रर्ोग, 

हाि धनुे) 

  

[४५-६५ 

ति./व्र्./तर्.] 

तनम्न तितखि 

सिै कार्को 

िातग खानेपानी 

पर्ायप्त भएको 

घरपररवारको 

भनाइ:  

•   तपउने र खाना 

पकाउने  

•   सरसफाई (घर 

िथा शौचािर्) 

+ आधारभिू 

स्वच्छिा 

(शौचािर् 

प्रर्ोग, हाि धनुे) 

•   नहुाउने 

•   िगुा धनुे  

 [६५–१०० 

ति./व्र्./तर्.] 

तनम्न तितखि सिै 

कार्को िातग 

खानेपानी पर्ायप्त 

भएको घरपररवारको 

भनाइ:  

•   तपउने र खाना 

पकाउन े 

•   सरसफाई (घर 

िथा शौचािर्) + 

आधारभिू स्वच्छिा 

(शौचािर् प्रर्ोग, 

हाि धनुे) 

•   नहुाउने 

•   िगुा धनुे  

•   करेसािारी/िगैचा 

र वस्ि ुपािन   

 [>१०० 

ति./व्र्./तर्.] 
 

पहुाँच  

घर र्तेख पानी 

संकिन गने धारा 

सम्र्को र्रुी (नाप 

तिने) 

घर र्तेख 

सार्रु्ातर्क 

धाराको र्रुी > 

१५० तर्टर 

घर र्तेख 

सार्रु्ातर्क 

धाराको र्रुी ≤  

१५० तर्टर 

घरर्ा तनतज धारा 

जडान  

घरर्ा तनतज धारा 

जडान  

तवश्वसनीर्िा  

धारर्ा र्तैनक पानी 

आउने सर्र् (घण्टा 

प्रति तर्न)  

< ८ घण्टा प्रति 

तर्न 

८ – ११ घण्टा 

प्रति तर्न 

१२  – २३ घण्टा 

प्रति तर्न 
२४ घण्टा प्रति तर्न 

धारार्ा पानी सेवा 

रुकावट हुने आवतृत्त 

(गि १२ र्तहनार्ा) 

> १ रुकावट प्रति 

र्तहना 

≤ १ रुकावट प्रति 

र्तहना 
≤ १ रुकावट 

प्रति ३ र्तहना 
≤ १ रुकावट प्रति 

वषय 
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खानेपानी संकिन गने धारािाट 

उपिब्ध खानेपानी सेवा स्िर 
तनम्न सेवा स्िर  

आधारभिू सेवा 

स्िर  
र्ध्र्र् सेवा स्िर  उच्च सेवा स्िर  

सेवा स्िर 

सचूक  
उप सचूक  

रुकावट भएको पानी 

सेवा फेरी सचुारु हुन 

िागेको सिै भन्र्ा 

िढी सर्र् (गि १२ 

र्तहनार्ा) 

एक पटक पानी 

सेवा रुकावट हुाँर्ा 

िढीर्ा पानी सेवा 

रुकावट भएको > 

२ तर्न   

एक पटक पानी 

सेवा रुकावट हुाँर्ा 

िढीर्ा पानी सेवा 

रुकावट भएको ≤ 

२ तर्न   

एक पटक पानी सेवा रुकावट हुाँर्ा 

िढीर्ा पानी सेवा रुकावट भएको ≤  १ 

तर्न   

 

र्ातथका सचूक िथा उपसचूकहरु प्रर्ोग गरर प्रत्र्ेक धारािाट उपिब्ध भएको खानेपानी सेवा स्िरको आधारर्ा 

त्र्स धाराको खानेपानी सेवास्िर तनधायरण गररनेछ | आर्ोजनाको खानेपानी सेवा स्िर तनधायरण गर्ाय सिै भन्र्ा तनम्न 

सेवास्िर भएको धारािाई आधार र्ातनने छ | सिै भन्र्ा तनम्न स्िरको सेवा उपिब्ध भएको धाराको सेवा स्िर न ै

त्र्स आर्ोजनाको सेवा स्िर तनधायरण हुनेछ | सेवा स्िर वतृद्ध गनयको िातग त्र्स आर्ोजनािे उि धाराको सेवा स्िर 

वतृद्ध गनुय पने हुन्छ | साथै, चार वटा सचूक अनसुारका सेवा स्िरहरु: पररर्ाण सेवा स्िर, गुणस्िर सेवा स्िर, पहुच 

सेवा स्िर र तवश्वसनीर्िा सेवा स्िरहरु र्ध्र् ेसिै भन्र्ा तनम्न रहकेो सेवा स्िर नै सर्ग्र सेवा स्िर हुनेछ | 

यस रणनीलत कायातियन गदाा प्रयोग हुने खानेपानी सेिास्तरका समाबेशी सूचकहरु   

तनम्न अनसुारका खानेपानी सर्ािेशी सेवा स्िर सचूकहरु  खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्न गरर सेवा स्िर उन्नति गर्ाय 

प्रर्ोग गररनेछ | खानेपानीको सर्ग्र सेवा स्िर वतृद्ध गरर आर्ोजनाको खानेपानी सेवा स्िर आधारभिू, र्ध्र्र् र 

उच्चर्ा परुाउनको िातग ििको िातिकार्ा प्रस्ििु गररएको अपांगिा भएका व्र्तिहरुको िातग सेवा स्िर र 

अल्पसंख्र्क र ितन्चिर्ा परेकाहरुको सेवा स्िर सरे्ि वतृद्ध गनुय पनेछ | र्सरर र्ी र्ईु वटा सर्ािेशी सचूकहरु 

सरे्िको सेवा स्िरिे आर्ोजनाको खानेपानी सर्ग्र सेवा स्िर तनधायरण हुनेछ | 

िातिका नं. 2: खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्न गर्ाय प्रर्ोग हुने सर्ावेशी खानेपानी सेवास्िर सचूकहरु  

समाबेशी 
खानेपानी सेवा 
स्तर सूचक  

ननम्न सेवा स्तर  आधारभूत सेवा स्तर  मध्यम सेवा स्तर  उच्च सेवा स्तर  

अपाांगता भएका 
व्यक्तिहरुको 
खानेपानीमा पह ुँच  

अपाांगता भएको 
व्यक्तिको लानग उपय ि 
बाटो समेत नभएको  

अपाांगता भएको 
व्यक्तिको लानग उपय ि 
बाटो भएको तर रयाम्प 
नभएको  

अपाांगता भएको 
व्यक्तिको लानग बाटो, 
रयाम्प र स्पशश टायल  
भएको तर समाउने 
ह्यान्ड रेनलांग नभएको 

अपाांगता भएको 
व्यक्तिको लानग बाटो, 
रयाम्प, स्पशश टायल 
र  समाउने ह्यान्ड 
रेनलांग भएको 

अल्पसांख्यक र 
बन्न्चतमा परेका 
घरपररवारका लानग 
खानेपानीको पह ुँच  

खानेपानी सांकलन गने 
धारा दनलत वा 
अल्पसांख्यकको घरबाट 
>१५० नमटर टाढा 

खानेपानी सांकलन गने 
धारा दनलत वा 
अल्पसांख्यकको घरबाट 
≤१५० नमटर टाढा 

दनलत वा 
अल्पसांख्यकको घर 
पररसरमा खानेपानीको 
ननन्ि धारा रहेको  

दनलत वा 
अल्पसांख्यकको घर 
पररसरमा खानेपानीको 
ननन्ि धारा रहेको 
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2 पररच्छेद २: गाउाँपालिकाको प्रोफाइि   

2.1 गाउाँपालिकाको सलषक्षप्त पररचय  

नेपािको कणायिी प्रर्शे अन्िगयि र्िैेख तजल्िाका चार नगरपातिका र साि गाउाँपातिका र्ध्र्े ठााँटीकााँध 

गाउाँपातिका र्िैख तजल्िा तनवाचन के्षत्र नं. २ र्ा पर्यछ । पवूयर्ा र्िेैख तजल्िाको चार्णु्डा तवन्रासैनी 

नगरपातिका र भैरिी गाउाँपातिका, उत्तरर्ा कातिकोट तजल्िाको कातिका गाउाँपातिका पतिर्र्ा र्िैेखको 

आठवीस नगरपातिका र र्तक्षणर्ा चार्णु्डा तवन्रासैनी न.पा. र आठवीस न.पा. को भभूागको वीचर्ा 

अवतस्थि ठाटीकााँध गाउाँपातिका प्राकृतिक सम्पर्ा, साधन श्रोिर्ा सम्पन्न भएर पतन आतथयक रुपिे कर्जोर 

रहकेो छ । हाम्रो र्स ठाटीकााँध गाउाँपातिकार्ा सातवक तवशािा गा.तव.स., सातवक िोतिजैसी गातवस र 

सातवक िकान्र गा.तव.स. तर्िेर तसङ्गो  गाउाँपातिका वनेको छ । र्स गाउाँपातिकाको जम्र्ा क्षेत्रफि 

९०.७५ वगय तकिोतर्टर छ भने रातष्ट्रर् जनगणना २०६८ अनसुार जम्र्ा जनसंख्र्ा १८,८९६ रहकेो छ । 

िसोवासका तहसाविे र्स गाउाँपातिकार्ा तवतभन्न जाि जातिहरु रहकेो छन ्। जसर्ा व्राहर्ण, क्षेत्री, र्र्ाई, 

कार्ी, िातर्, आतर्वासी जनजाति आतर्को वसोवास गरर आएका छन ्। जसका आफ्नै भाषा भातष छन ्। 

जि, जतर्न, जंगि, जतडवटुी, जंगिी जनावर, एवर् उवयरभतूर् रहकेो र्ो गाउााँपातिका पूवय पतिर् उत्तर र्तक्षण 

गोिाकार भ–ूधरािि भएको अनेकिार्ा एकिा रहकेो गाउाँपातिका हो । र्ो गाउाँपातिकाको उत्तरी क्षेत्रर्ा 

रहकेो वनजंगिका कारण  पानीका प्रशस्ि श्रोिहरु, जतडवटुी, जंगिी जनावर, िथा  तनिर् पाइनकुा साथै 

स्र्ाउ खेिी र अिैची, खेिीको संभावना सरे्ि रहकेो छ ।  साथै पशपुािन िथा तवतभन्न िरकारी खेिीको 

पतन प्रशस्ि सम्भावना रहकेो छ । र्स गाउाँपातिकाको र्ध्र्े भागर्ा तवतभन्न खाद्यवािी जस्िै धान, गहुाँ, र्कै, 

कोर्ो एवर् िरकारी खेिीको प्रशस्ि संभावना रहकेो छ ।   

पवूयर्ा रार्गाड, उत्तरर्ा भिूगाड भएर वग्ने तसङ्गो रार्गाड खोिा, पतिर् िफय  वग्ने तचनेखोिा तनरन्िर 

वतगरहने खोिाहरु हुन । र्ी ३  वटै खोिाहरुिाट ढुङगा, तगट्टी, वािवुा, जस्िा तनर्ायण सार्ाग्रीहरु उपिब्ध 

गनय गराउन सतकने अवस्था छ । साथै जितवधिुको प्रशस्ि सम्भावनाहरु रहकेा छन ्। िेकािी के्षत्रर्ा पाईने 

तनिर् ढुङगा र जौचौरर्ा भएको िार्ाखानी एवर् तिरुवा टोिको फिार् खानी को उत्खनन गनय सकेर्ा 

ठाटीकााँध गाउाँपातिका िगार्ि तसङगो र्िैेख तजल्िा, प्रर्शे र रािकै आथीक सर्तृद्धर्ा टेवा पगु्ने सम्भावना 

रहकेो छ । (श्रोिठाटीकााँध गाउाँ पतिककोट वेिसाइट)  

2.2 गाउाँपालिकाको भौगोलिक अिस्था  

2.2.1 भौगोलिक अिलस्थलत  

राजतनतिक तहसाििे र्िैेखका ११ वटा स्थानीर् िहहरु र्ध्र् ेतजल्िाको प्रतितनतध सभा तनिायचन के्षत्र नं. २ 

िथा प्रर्शे सभा २ख अन्िगयि र्ो गाउाँपातिका पर्यछ | तवश्व र्ानतचत्रर्ा र्सको फैिावट २८ तडग्री ५५ तर्नेट 

उत्तर र्तेख २९ तडग्री ०३ तर्नेट उत्तरी अक्षांश सम्र् र ८१ तडग्री ३० तर्नेट पवूय र्तेख ८१ तडग्री ३७ तर्नेट 

पिुी र्शेान्िर सम्र् रहकेो छ | सर्रुी सिह िाट ७०० तर्टर र्तेख २९६० तर्टर सम्र्को उचाईर्ा रहकेो र्स 

गाउाँपातिकाको के्षत्रफ़ि ्८८.२२ वगय तकिोतर्टर रहकेो छ | 
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तजल्िा सर्रर्कुार् नारार्ण नगरपातिकािाट ५७ तकिोतर्टरको र्रुीर्ा र्ो गाउाँपातिकाको सर्रर्कुार् 

िकान्र रहकेो छ | र्स गाउाँपातिकाको पवूयर्ा चार्णु्डा तवन्रासैनी नगरपातिका भैरािी गाउाँपातिका, र 

पतिर्र्ा आठवीस नगरपातिका पर्यछन | त्र्सगैरर उत्तरर्ा कातिकोट तजल्िाको कातिका गाउाँपातिका र 

र्तक्षणर्ा चार्णु्डा तवन्रासैनी न.पा. र आठवीस न.पा. संग तसर्ाना जोतडएको छ | (श्रोि: नेपाि सरकारको 

जीआईएस म्र्ाप) 

पवूयर्ा र्िेैख तजल्िाको चार्णु्डा तवन्रासैनी नगरपातिका, उत्तरर्ा कातिकोट तजल्िाको कातिका 

गाउाँपातिका पतिर्र्ा र्िेैखको आठवीस नगरपातिका र र्तक्षणर्ा चार्णु्डा तवन्रासैनी न.पा. र आठवीस 

न.पा. को भभूागको वीचर्ा अवतस्थि ठाटीकााँध गाउाँपातिका प्राकृतिक सम्पर्ा, साधन श्रोिर्ा सम्पन्न भएर 

पतन आतथयक रुपिे कर्जोर रहेको छ । 

2.2.2 के्षत्रफ़ि 

र्िैेख तजल्िाको सातिकका 3 वटा गातिसहरु िकान्र, तवशािा र िोिीजैसी गातिसका २७ वटा वडाहरु 

तर्िेर र्ो गाउाँपातिका िनेको हो | ठाटीकााँध गाउाँपातिकाका वडाहरुको भौगोतिक संरचना िथा के्षत्रफ़ि 

तनम्न अनसुार रहकेो छ | 

तालिका नं 3: ठाटीकााँध गाउाँपालिकाको वडागत के्षत्रफ़ि ्लववरण  

ठाटीकााँध गाउाँ 
पातिकाको वडा नं. 

सातिक गातिस सातिक गातिसका 

वडाहरु 

के्षत्रफ़ि् 

(वगय तक.तर्.) 

1 िकान्र 6-9 ११.१४ 
2 िकान्र 1-5 ९.७३ 
3 तवशािा 1-5 २५ 
4 तवशािा 6-9 २२.३६ 
5 िोिीजैसी 1-6 ११.१२ 
6 िोिीजैसी 7-9 ८.८७ 
 जम्र्ा   ८८.२२ 

श्रोि: स्थानीर् तनकार्को तजआइएस ्नक्सा, सङ् घीर् र्ातर्िा िथा सार्ान्र् प्रशासन र्न्त्रािर् 

2.2.3 ितामान भूउपयोग 

ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको के्षत्रफ़ि ्8,822 हके्टर अथायि ्88.22 वगय तकिो तर्टर रहकेो छ | जसर्ा कृतष 

र्ोग्र् जतर्नको के्षत्रफ़ि्  4,032 हके्टर, िन क्षेत्र  3,820 हके्टर रहकेो छ , भने अन्र् भ-ूभाग नतर् नािा, 

खोिा, सडक, आद्योतगक क्षेत्र आतर्िे ओगटेको छ | र्स गाउाँपातिकाको भ-ूउपर्ोगिाई तनम्न अनसुार 

प्रस्ििु गररएको छ | 
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िातिका नं 4: ठाटीकााँध गाउाँ पातिकाको भ-ूउपर्ोग अवस्था  

क्र.सं. तववरण  के्षत्रफ़ि ्(हके्टर) प्रतिशि  

१ कृतष क्षेत्र   4,032.00   45.70  

२ िन िथा चरण क्षेत्र   3,820.00   43.30  
३ खोिानािा, िाि ििैर्ा, औद्योतगक क्षेत्र, सडक, आतर्      970.00   11.00  

 जम्र्ा  8,822.00   100.00  

श्रोि: नेपाि सरकारको जीआईएस नक्सा  

2.2.4 नलद, खोिा तथा ताि तिैया  

र्िैेख तजल्िार्ा वातषयक १५०० तर्ति तर्टर औसि वषायि हुने गछय | त्र्सैिे ठाटीकााँध गाउाँपातिका क्षेत्र 

तभत्र र्हाभारि शृंखिािाट उत्पतत्त भएका कणायिी नर्ीका िाहै्र र्तहना पानी िगीरहने र्जयनौं सहार्क ठुिा 

साना नतर्, खोिाहरु रहकेा छन ्| र्खु्र् गरर रार्गाड, भुिगाड र तचन्ने खोिा जस्िा ठुिा खोिा/नतर् र्तेख 

साना खोिा, खोल्सा िथा र्िूहरु रहकेा छन ्| साथै र्स गाउाँपातिका तभत्र ऐतिहातसक, धातर्यक, संस्कृतिक, 

पर्यटकीर् िथा वािावरणीर् जि सम्पर्ाको र्हत्व िोकेको र्र्ान िाि र साना ठुिा जि सम्पर्ा क्षेत्रहरु 

रहकेा छन ्|    

 

2.2.5 जििायु तथा जििायु पररितानको जोलखम  

hnjfo' kl/jt{gsf b[li6sf]0fn] b}n]v lhNnf clt k|efljt lhNnfsf] ?kdf /x]sf] 5 . lhNnf 

:t/Lo 5nkmn tyf k|f/lDes sfo{zfnf uf]i7Lsf ;xefuLx?n] klg oxfF hnjfo'sf] k|ToIf 

c;/ k/]sf cg'ejx? cfbfg k|bfg u/]sf lyP . साथै रार्गाड जिाधार क्षेत्रर्ा अितस्थि चार्णु्डा 

तिन्रासैनी नगर ufp+kflnsf वडा नं. ८ का सर्रु्ार्िे klg hnjfo'kl/jt{g k|ToIf ?kdf dx;'; 

u/]sf] tyf o;af6 s[lif nufot ljleGg If]qx?df kf/]sf] k|efjx?sf] cg'ej ;lxtsf 

pbfx/0fx? 5nkmnx?df ;/f]sf/jfnfx?n] k|:t't u/]sf lyP . :yfgLo:t/df ePsf 

5nkmn, ;xeflutfd"ns ?kdf tof/ ul/Psf df};dL kfqf] tyf ;do/]vfx? dfkm{t o; 

रार्गाड जिाधार क्षेत्रर्ा hnjfo' kl/jt{g pNn]Vo ?kdf ePsf] b]lvPsf] 5 . ;g !(*^ b]lv 

@)!# ;Ddsf] jiff{ tyf tfkqmdsf] tYof+sx? ljZn]if0f ubf{ lhNnf:t/df jiff{ x'g] 

dlxgfx? qmdzM kl5 ;b}{ uPsf] tyf tfkqmd qmdzM a9]sf] b]lvG5 . 

o; lhNnfsf] jflif{s cf};t tfkqmd @% l8u|L b]lv #% l8u|L ;]lG6u|]8 ;Dd /x]sf] 5 . o; 

ufp+kflnsfdf hnjfo" dfkgsf] 5'6\6} :6];g gePsf]n] lhNnf:t/df k|fKt tYof+sx?sf] 

ljZn]if0faf6 k|fKt ljj/0fnfO{ k|:t't ul/Psf] 5 . 
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lrq  g+= 1M b}n]vsf] ljut #) jif{sf] hnjfo' k|j[lQ  

  

  

  
  

  
lrq g+= 2M ljut #) jif{sf] tfkqmd j[l4 tyf jiff{sf] k|j[lQ  

>f]tM रार्गाड जिाधार क्षेत्रर्ा अवतस्थि चार्णु्डा तिन्रासैनी नगरपातिका वडा नं. ८ का सर्रु्ार्संग आशा 

प्रोजेक्टिे िर्ार गरेको र्ौसर्ी पात्रो, :yfgLo cg's"ng sfo{of]hgf (cf=j=@)&$/&%–@)&^/&&) 

dflysf] lrqdf ;g !(() b]lv @)!# ;Ddsf] lhNnfsf] tfkqmd tyf jiff{sf] ;du| k|j[lQ k|:t't 

ul/Psf] 5 . h; cg';f/ !(() df clwstd tfkqmd sl/a @$ l8u|L ;]G6u|]8 /x]sf]df @)!# 

df @^ l8u|L ;]G6u|]8 eGbf dfly /x]sf] b]lvPsf] 5 . To:t} Go'gtd tfkqmd klg sl/a !!=#) 

l8u|L ;]G6u|]8af6 a9]/ !#=#) l8u|L ;]G6u|]8df k'u]sf] b]lvG5 . jiff{sf] dfqfdf k|i6 ptf/r9fj 

b]lvPsf] / ;du|df jflif{s kfgLsf] dfqf sd x'b} uPsf] b]lvG5 . :yfgLo:t/sf ;r]tgf clej[4L 

tyf of]hgf th'{df sfo{qmdx?sf ;xeflux?n] v+8]/Lsf lbgx? a9\b} uPsf] tyf tfkqmd a9]sf] 

s'/f ;do/]vf dfkm{t JoQm u/]sf]n] j}1flgs tyf ;xeflutfd'ns b'a} ljlwaf6 ljZn]if0f ubf{ 

klg hnjfo" kl/jt{g qmdzM e}/x]sf] b]lvPsf] 5 . ufp+ ;Í6f;Ggtf tyf cg's"ng Ifdtf 

n]vfhf]vfsf nflu ef}uf]lns ;"rgf k|0ffnL tyf ;xeflutfd"ns kl/b[io ljsf;sf] ;d]t k|of]u 

u/L ;xeflutfd"ns ljlwx? Kf|of]u ul/Psf] 5 . रार्गाड जिाधार क्षेत्रर्ा तवगि #) jif{sf] cGt/fndf 

df};ddf b]lvPsf kl/jt{g tyf jfnLsf] ;dodf lgDgfg';f/ km/s b]lvPsf] 5 .  
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िातिका 5: रार्गाड जिाधार क्षेत्रको सहभातगिात्र्क र्ौसर्ी पात्रो  

>f]tM रार्गाड जिाधार क्षीत्रर्ा अितस्थि चार्णु्डा तिन्रासैनी नगरपातिका वडा नं. ८ का सर्रु्ार्संग आशा 

प्रोजेक्टिे िर्ार गरेको र्ौसर्ी पात्रो, :yfgLo cg's"ng sfo{of]hgf (cf=j=@)&$/&% – @)&^/&&) 

 

2.3 गाउाँपालिकाको जनसखं्या बनौट  

2.3.1 िडा अनुसार घरधुरी तथा जनसंख्या 

ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको प्रोफाइि २०७७ अनसुार र्स गाउाँ पातिकाको सिै वडाहरुर्ा गरर कुि ३९८५ घरधरुी 

रहकेो छ | वडागि रुपर्ा घरधुरी संख्र्ा िाई तवशे्लषण गर्ाय तितिधिा र्िु रहकेो र्तेखन्छ | सिै भन्र्ा कर् घरधरुी 

वडा नं. १ र्ा ६०६ र सिै भन्र्ा िढी वडा नं. ३ र्ा ८०८ रहेको छ |  

 

 

;Dd'vtfsf] If]q ;"rsx? ;do a}zfv h]i7 c;f/  >fj0f efb| c;f]h  sflt{s d+l;/ kf}if df3  kmfNu'0f r}q ;dodf b]lvPsf] 

kl/jt{g -36a9_ 

dfg  

-!–$_ 

jiff{ tyf o;sf] 

:j?k 

dg;'g aiff{ klxn]             #  dlxgfn] 36]sf] t/ 

kflg clxn] w]/} kg]{ 

u/]sf] 

$ 

 clxn]             

lxpFb] aiff{ klxn]             ! dlxgfn] 36]sf] / ! 

dlxgf kl5 ;/]sf] 

$ 

 clxn]             

lxdkft klxn]             lxpF clxn] 5}g @ 

 clxn]             

t';f/f] klxn]             ! dlxgfn] a9]sf],af]6 

la?jf ;'Sg] u/]sf] 

# 

 clxn]             

tfkqmd 

 

 

uld{sf 

lbgx? 

klxn]             !=% dlxgfn] a9]sf] $ 

 clxn]             

hf8f]sf 

lbgx? 

klxn]             @ dlxgfn] 36]sf] $ 

 clxn]             

lj?jfsf] 

Jojxf/ 

afnLdf 

km'n nfUg] 

;do 

klxn]             cf? @ dlxgf cuf8L 

km'N5 

$ 

 clxn]             

 

afnLdf 

km'n kfSg] 

;do 

klxn]             
! dlxgfn] cl3 

;/]sf] 

$ 

clxn]             

 

k|sf]ksf] :j?k 

Aff9L÷ 

Kflx/f] 

klxn]             KffgL kg]{ ;dodf 

kl/jt{g gePsf] t/ 

d';nwf/] kflg kg]{ 

u/]sf] 

$ 

clxn]             

lhljsf]kfh{gsf 

ls|ofsnfk 

:yflgo 

wfg 5g]{ 

klxn]             
! dlxgf kl5 ;/]sf] 

# 

clxn]             

Wffg sf6\g] klxn]             sf6\g] ;dodf 

kl/jt{g 5}g 

# 

clxn]             

Eff}lts >f]tsf] 

hfgsf/L 

kfgLsf] d"n 

km'6\g] 

klxn]             d'xfg km'6\5 t/ 

;ª\Vof 36]sf] 5 

$ 

clxn]             
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र्स प्रोफाइि अनुसार गाउाँपातिकाको जम्र्ा जनसख्र्ा २०६७०, परुुष  १०८०४, र्तहिा  ९८६३ र र्ौतनक 

अल्पसंख्र्क ३ रहकेो छ | रातष्ट्रर् जनगणना २०६८ अनसुार भने र्स गाउाँपतिकाको जम्र्ा घरधरुी संख्र्ा 3327, 
जनसख्र्ा  18896, परुुष  9389 र र्तहिा  9507  रहकेो र्तेखन्छ | (िातिका नं. ६) 

िातिका नं 6: वडाअनसुारको जनसातन्खकीर् तववरण  
वडा नम्बर घरध री िनसांख्या 

  

प रुष 

घरम ली 
महहला 
घरम ली िम्मा प रुष महहला 

यौननक 
अल्पसांख्यक  िम्मा 

1 531 75 606 1718 1608   3326 
2 563 55 618 1749 1562   3311 
3 744 64 808 1969 1781   3750 
4 574 59 633 1810 1662 1 3473 
5 600 70 670 1758 1678 1 3437 
6 649 1 650 1800 1572 1 3373 

िम्मा 3661 324 3985 10804 9863 3 20670 
श्रोि: ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको प्रोफाइि २०७७  

वडा नं. सर्ावेश गातवस 
घरधरुी 

संख्र्ा  
जनसंख्र्ा परुुष र्तहिा 

औसि पररवार 

आकार 

१,२ िकान्र (१-९) 1049 5,894  2,966  2,928  5.6  

३,४  तवशािा (१-९) 1195 6,707  3,298  3,409  5.6  

५,६  िोिीजैसी (१-९) 1083 6,295  3,125  3,170  5.8  

जम्र्ा   3327 18,896  9,389  9,507  5.7  

श्रोि: नेपाि सरकारको रातष्ट्रर् जनगणना २०६८  

 

2.3.2 उमेर तथा लिङ्ग समूह अनुसार जनसख्या  

र्स गाउाँ पातिकाकार्ा रहकेा जनसंख्र्ािाई उर्ेरगि सर्हुर्ा तिभाजन गरेर प्रस्ििु गर्ाय ५ वषय र्तुनका 

िाििातिकाको जनसंख्र्ा २८४७, ५ वषय र्तेख १४ वषय उरे्र सर्हुर्ा ५८९१, १५ र्तेख २४ वषय उरे्र सर्हुर्ा 

३४८०, २५ र्तेख ५९ वषय सर्हुर्ा ५५२१, ६० र्तेख ६९ िषय सर्हुर्ा ७८९ र ७० र्तेख र्ातथको उरे्र सर्हूर्ा 

३६८ रहकेो पाईर्ो | रातष्ट्रर् जनगणना २०६८ अनुसार र्स गाउाँपातिकाको उर्ेर र तिङ्ग सर्हू अनसुारको 

जनसंख्र्ा तववरण ििको िातिकार्ा प्रस्ििु गररएको छ |   

िातिका नं 7: उर्ेर िथा तिङ्ग अनसुार ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको जनसंख्र्ा तििरण  
तिङ्ग  जम्र्ा  उर्ेर (वषय) सर्हुगि जनसंख्र्ा 

00-
04 

05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 

जम्र्ा जनसख्र्ा 18896 2847 3222 2669 1903 1577 1281 975 925 
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परुुष जनसख्र्ा  9389 1419 1606 1359 940 737 591 468 457 
र्तहिा जनसख्र्ा 9507 1428 1616 1310 963 840 690 507 468 
परुुष% 49.7 49.8 49.8 50.9 49.4 46.7 46.1 48 49.4 
र्तहिा% 50.3 50.2 50.2 49.1 50.6 53.3 53.9 52 50.6 

 

तिङ्ग  उर्ेर (वषय) सर्हुगि जनसंख्र्ा 
40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-79 70-74 75+ 

जम्र्ा जनसख्र्ा 766 684 527 363 473 316 212 156 
परुुष जनसख्र्ा 353 363 301 197 237 171 99 91 
र्तहिा जनसख्र्ा 413 321 226 166 236 145 113 65 
परुुष% 46.1 53.1 57.1 54.3 50.1 54.1 46.7 58.3 
र्तहिा% 53.9 46.9 42.9 45.7 49.9 45.9 53.3 41.7 

श्रोि: रातष्ट्रर् जनगणना २०६८  

2.3.3 जातजालतका आधारमा जनसख्या 

ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको प्रोफाइि २०७७ अनसुार ठाटीकााँध गाउाँपातिकार्ा ६९% ब्राह्मण, क्षेतत्र, ठकुरी, 

सन्र्ासी, ३.५% जनजािी, र २८.७% र्तिि घरपररवारहरु रहकेा छन ्|   

रातष्ट्रर् जनगणना २०६८ अनुसार ठाटीकााँध गाउाँपातिकार्ा 39.9% ब्राह्मण, क्षेतत्र, ठकुरी, सन्र्ासी, ४.१% 

जनजािी, २७.८% र्तिि र २८.२% अन्र् जािजातिको जनसंख्र्ा रहकेा छन ्| जािजाति सम्ितन्ध तिस्ििृ तववरण 

तनम्न िातिकार्ा प्रस्ििु गररएको छ |  

  िातिका न ं8: जािजाति अनसुार घरपररवार संख्र्ा र जनसंख्र्ा तववरण   

वडा 
नम्बर 

िातिाती अन सार घरपररवार सांख्या 
पहाडी 

ब्राह्मण/क्षेत्री/ठक 
री 

तराई 
ब्राह्मण/रािप त 

पहाडी िनिानत तराई िनिानत 
पहाडी 
दनलत 

िम्मा 

1 355 0 1 0 253 606 
2 404 0 43 0 176 618 
3 523 0 45 0 253 808 
4 457 0 50 0 131 633 
5 433 0 1 0 238 670 
6 576 0 0 0 93 650 

िम्मा 2748 0 140 0 1144 3985 
प्रनतशत  69 0 3.5 0 28.7 100 

श्रोि: ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको प्रोफाइि २०७७  
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क्र.सां. िातिानत िनसांख्या प्रतिशि 

1 ब्राह्मण, क्षेतत्र, ठकुरी, सन्र्ासी  7545 39.9 
2 जनजािी  776 4.1 
3 र्तिि  5253 27.8 
4 अन्र् जािजाति  5322 28.2 
 जम्र्ा  18896 100.0 

श्रोि: रातष्ट्रर् जनगणना २०६८  

2.3.4 अपांगताका आधारमा जनसंख्या 

रातष्ट्रर् जनागणना २०६८ अनुसार र्स गाउाँपातिकार्ा जम्र्ा ७४२ जना अपांगिा भएका व्र्ति छन ्भने ठाटीकााँध 

गाउाँपातिकाको प्रोफाइि २०७७ अनसुार ४०४ जना अपांगिा भएका व्र्तिहरु छन ्| सो सम्ितन्ध तिस्ििृ तििरण 

ििको िातिकार्ा प्रस्ििु गररएको छ | 

िातिका नं 9: तभन्न शारीररक िथा र्ानतसक क्षर्िा भएका व्र्तिहरुको तववरण  

वडा 
नम्बर 

अपाङ्गताको न्स्िनत 

अपाङ्गता 
नभएको 

शारररीक 
अपाङग
ता 

भएको 

बौक्तिक 
अपाङग
ता 

भएको 

दृन्टट 
क्तबहहन 
(आुँखा 
नदेख्ने) 

बहहरा 
(स न्न 
र बोल्न 
नसक्ने) 

स्वर 
बोलार्श 
सम्बन्धी 
अपाङगता 
(भकभके) 

मनोसामा
न्िक 
अपाङग
ता 

भएको 

स स्त 
मन
न्स्ि
ती 

बह  
अपाुँ
गता 

उपलब्ध 
नभएको 

िम्मा 

1 3249 40 2 3 2   3     14 3326 
2 3264 23 1 5     3   5 5 3311 
3 3539 138 11 10 5   1   10 17 3750 
4 3384 33 2 11 11   7   4 11 3473 
5 3356 30 2 14 3   1   2 19 3437 
6 3322 16 2 1     1   2 27 3373 

जम्र्ा 20114 280 20 44 21 0 16 0 23 93 20670 
श्रोि: ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको प्रोफाइि २०७७  

 
वडा 

नं. 

सातिक 

गातवस 

तिङ्ग कुि जन 

संख्र्ा 

अपांगिा 

नभएका 

जनसंख्र्ा 

अपांगिा भएका जनसंख्र्ा 
शारी-

ररक 
न्र्नु 

दृति 
ससु्ि 

श्रवण 
दृस्टी 

तितहन 
ितहरा र्ानतसक 

अपांगिा 

िौतद्धक 

अपांगिा 

िहु 

अपांगिा 

1,2 िकान्र   जम्र्ा  5894 5808 47 17 5 0 6 1 4 6 

परुुष  2966 2916 24 8 5 0 4 0 3 6 

र्तहिा 2928 2892 23 9 0 0 2 1 1 0 

3,4 तिशािा  जम्र्ा  6707 6247 196 92 90 9 32 16 5 20 

परुुष  3298 3036 114 49 51 5 21 7 3 12 
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र्तहिा 3409 3211 82 43 39 4 11 9 2 8 

5,6 िोिी-

जैसी   
जम्र्ा  6295 6099 102 44 22 2 11 7 0 8 

परुुष  3125 3003 63 28 13 1 7 5 0 5 

र्तहिा 3170 3096 39 16 9 1 4 2 0 3 

कुि जम्र्ा  जम्र्ा  18896 18154 345 153 117 11 49 24 9 34 

परुुष  9389 8955 201 85 69 6 32 12 6 23 

र्तहिा 9507 9199 144 68 48 5 17 12 3 11 

श्रोि: रातष्ट्रर् जनगणना २०६८  

 

2.4 गाउाँपालिकाको मुख्य भौलतक सरंचना तथा सेिा अिस्था 

2.4.1 सडक संजािको अिस्था 

र्स गाउाँपातिकाको वडा नं. १ र्ा तजल्िा स्िरीर् र्ुख्र् सडकको १.१९ तक.तर्. िम्िाई पर्यछ | तजल्िा स्िरीर् 

र्खु्र् सडक र सहार्क सडकको २९.०८ तक.तर् िम्िाई र्स गाउाँपातिका तभत्र पर्यछ | (िातिका नं. १०) 

र्स गाउाँपातिकाका सिै वडाहरुिाई १९५ तक.तर्. िार्ो कच्ची सडक संजाििे तजल्िा सडकसंग जोडेको छ | 

र्ी कच्ची सडक संजािको स्िर उन्नतिका िातग गाउाँपातिकािे प्राथतर्किार्ा रातख प्रत्र्ेक वषय िगानी गरेको 

र्तेखन्छ | (िातिका नं. ११) 

िातिका नं 10: सडक संजािको तवद्यर्ान अिस्थाको तववरण  

क्र.सं. सडकको  
जम्र्ा िम्िाई 

(तक.र्ी.) 

ठाटीकााँध गाउाँपातिका क्षेत्र तभत्र पने  
तजल्िा स्िरीर् सडकको िम्िाई (तक.तर्.) 

सडकिे जोडेका ब्र्ापाररक 

केन्रहरु   

कािोपत्र सडक  ग्राभेि सडक  कच्ची सडक  
1 44.00 0 0 13.96 सात्तिा, िकान्र, िोिीजैसी, 

तििेपाटा, तसंहासैन   
2 7.44 0 0 1.19 तििेपाटा  
3 13.93 0 0 13.93 िर्ेटी तिन्रासैनी   

 65.37 0 0 29.08  

श्रोि: र्िैेख तजल्िा स्िरीर् र्ुख्र् सडक संजाि नक्सा  

िातिका नं 11: गाउाँपातिका स्िरीर् तनर्ायणाधीन सडक संजािको तववरण  
क्र. 

सं. 
सडकको नार्  

सडकको 

तकतसर्  

अनरु्ातनि 

िम्िाई (तक.तर्.) 

सडकको औसि 

चौडाई (तर्.) 

र्स सडकिे सेवा पगेुका वडा 

िथा वस्िीहरु 

1 
/fd3f6 – 7fl6Fsfw 

ljhf/] wgsf]6sfFw  
sRrL  48 !% 

Jf8f g+ !,@,$ / ^  

-klfnsfsf] d'Vo ;8s  



22 

2 
k'n jhf/ – d6]nf 

lj;fnf – dbfg tfn  
sRrL    !@ Jf8f g+ ! / #  

3 7fl6Fsfw – /ftf6fs'/f  sRrL  5 * Jf8f g+ !,# / $ 

4 
d6]nf– 7fl6Fsfw – 

cfu| – :ofpn]sfFw  
sRrL  15 !@ Jf8f g+ !,@,% / ^ 

5 
Df6]nf Kof8'nL –

dfemfu}/fufpF  
sRrL  12 * Jf8f g+ !,@ / $ 

6 
e}/j:yfg sf];]8L 

;8s  
sRrL  4 * Jf8f g+ !  

7 
7fl6Fsfw lr:td 

af3ag  
sRrL  11 * Jf8f g+ @,# / $ 

8 e}/j:yfg gbfOd6]nf  sRrL  5 ^ Jf8f g+ ! / #  

9 

Afhfofdfemvs{ 

afxfsf]6 u}/fufpF 

ljhf/] x'nfsL dfu{  

sRrL  40 !@ Jf8f g+ @ ,#, $ / ^  

10 ;'Oof HofdLrf}/dfemf  sRrL  8 * Jf8f g+ @,# / $ 

11 
dfemfHofdLrf}/ 

e]/Lkftfn afxfsf]6  
sRrL  10 * Jf8f g+ @ / #  

12 
ufOwf/f e'jfvf8f 

sflndf6L  
sRrL  7 * Jf8f g+ #  

13 
l;?jf/L pNn]gL 

wgsf]6  
sRrL  7 * Jf8f g+ $  

14 ;fttnf :ofpn]sfFw  sRrL  8 * Jf8f g+ %  

15 l8d'/]58fyfg  sRrL  15 ^ Jf8f g+ ^  

  जम्र्ा सडकको िम्िाई    195     

श्रोि: गाउाँपातिकाको तनर्ायणाधीन पाश्वयतचत्र २०६८ 

 

2.4.2 शैलक्षक संस्थाहरु 

भौगोतिक तहसाििे कतठन र तिकट र्स गाउाँपातिकाको सर्ग्र शैतक्षक अवस्था सधुारका िातग तवतभन्न शैतक्षक् 

सेवाहरु प्रिाह गनयका िातग स्थापना भएका शैतक्षक संस्थाहरु र्खु्र्िर्ा सार्रु्ातर्क प्रतक्रतिका रहकेा छन ्| र्स 

पातिकार्ा रहकेा शैतक्षक संस्थाहरुको तववरण तनम्न अनसुार उल्िेख गररएको छ | 

िातिका नं 12: शैतक्षक संस्थाहरुको तववरण  
तववरण  सार्रु्ातर्क / सरकारी  तनतज तिद्यािर्  कुि  
प्रा.तव. (१-५) 31 0 31 
तन.र्ा.तव. (१-८) 4 0 4 
र्ा.तव. (१-१२) 6 0 6 
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किेज  0 0 0 
प्रातितधक  तशक्षािर्   0 0 0 
तसप तवकास िातिर् केन्र  0 0 0 
िाि तवकास केन्र  0 0 0 
कुि जम्र्ा  41 0 41 

श्रोि: गाउाँपातिकाको तनर्ायणाधीन पाश्वयतचत्र २०७७  

2.4.3 स्िास््य संस्थाहरु 

गाउाँपातिकाको स्वास््र् प्रोफाइि २०७७ अनसुार र्स गाउाँपातिका अन्िगयि रहकेा स्वास््र् संस्थाहरुको तववरण 

तनम्न अनसुार रहकेो छ | 

िातिका नं 13: गाउाँ पातिकार्ा रहकेा स्वास््र् संस्थाहरुको तववरण  

वडा 

नं.  
स्वास््र् संस्थाको नार्  प्रसतुि केन्र  

(छ /छैन) 

प्राथतर्क 

स्वास््र् केन्र 

स्वास््र् 

चौकी  
उपस्वास््र् चौकी, प्रसिुी केन्र,  

सार्रु्ातर्क स्वास््र् इकाई 
1 िकान्र प्राथतर्क स्वास््र् केन्र  छ 1   
2 पातर्यिी सार्रु्ातर्क स्वास््र् इकाई छ   1 
3 तिशािा स्वास््र् चौकी  छ  1  
3 तिशािा सार्रु्ातर्क स्वास््र् इकाई छ   1 
4 गैरागाउाँ प्रसिुी केन्र  छ   1 
5 िोिीजैसी स्वास््र् चौकी  छ  1  
6 अगि डााँडा प्रसिुी केन्र छ   1 

 जम्र्ा   1 2 5 
श्रोि: ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको स्वास््र् प्रोफाइि २०७७  
 

2.5 गाउाँपालिकाका नागररकहरुको आलथाक अिस्था  

जि, जतर्न, जंगि, जतडवटुी, जंगिी जनावर, एवर् उवयरभतूर् रहकेो र्ो गाउााँपातिका पवूय पतिर् उत्तर र्तक्षण 

गोिाकार भ–ूधरािि भएको अनेकिार्ा एकिा रहकेो गाउाँपातिका हो । र्ो गाउाँपातिकाको उत्तरी क्षेत्रर्ा रहकेो 

वनजंगिका कारण  पानीका प्रशस्ि श्रोिहरु, जतडवटुी, जंगिी जनावर, िथा  तनिर् पाइनकुा साथै स्र्ाउ खेिी र 

अिैची, खेिीको संभावना सरे्ि रहकेो छ ।  साथ ैपशपुािन िथा तवतभन्न िरकारी खेिीको पतन प्रशस्ि सम्भावना 

रहकेो छ । र्स गाउाँपातिकाको र्ध्र्े भागर्ा तवतभन्न खाद्यवािी जस्िै धान, गहुाँ, र्कै, कोर्ो एवर् िरकारी खेिीको 

प्रशस्ि संभावना रहकेो छ ।   

पवूयर्ा रार्गाड, उत्तरर्ा भिूगाड भएर वग्ने तसङ्गो रार्गाड खोिा, पतिर् िफय  वग्ने तचनखेोिा तनरन्िर वतगरहने 

खोिाहरु हुन । र्ी ३  वटै खोिाहरु ढुङगा, तगट्टी, वािवुा, जस्िा तनर्ायण सार्ाग्रीहरु उपिब्ध गनय गराउन सतकने 

अवस्था छ । साथै जितवधिुको प्रशस्ि सम्भावनाहरु रहकेा छन ्। िेकािी के्षत्रर्ा पाईने तनिर् ढुङगा र जौचौरर्ा 
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भएको िार्ाखानी एवर् तिरुवा टोिको फिार् खानीको उत्खनन गनय सकेर्ा ठाटीकााँध गाउाँपातिका िगार्ि 

तसङगो र्िैेख तजल्िा, प्रर्शे र रािकै आथीक सर्तृद्धर्ा टेवा पगु्ने सम्भावना रहकेो छ । (श्रोि: गाउाँ पातिकाको 

वेवसाइट)  

 

2.5.1 मुख्य ब्यबसाय  

o; ufpFkflnsfsf] cy{tGq tyf /f]huf/Lsf] clwsf+z lx:;f s[lif tyf kz'kfngn] wfg]sf] 5 

eg] kl5Nnf aif{x?df a}b]lzs /f]huf/ klg d"Vo lx:;fsf] ?kdf /x]sf] b]lvG5 . o; 

ufpFkflnsfsf] xsdf klg s[lif g} d"Vo k]zfsf] ?kdf /x]sf] ;j]{If0faf6 k|fKt tYofÍn] jtfpF5 

h; cg';f/ oxfF ;j}eGbf j9L s[lifdf @*=* k|ltzt, j}b]lzs /f]huf/df )=^ k|ltzt, gf]s/Ldf 

@ k|ltzt, tyf pBf]u,Jofkf/ Joj;fodf !=% k|ltzt / Hofnf dhb'/Ldf !! k|ltzt hg;+Vof 

xfn k]zfut ?kdf sfo{/t /x]sf] b]lvG5 . वडा अनुसार प्रर्खु पेशा सम्ितन्ध तिस्ििृ तववरण तनम्न अनसुार 

रहकेो छ |  
िातिका न ं14: प्रर्खु पेशा अनसुार जनसंख्र्ा तववरण  

वडा नं.  

प्रर्खु पेशा अनुसार जनसंख्र्ा 

कृतष 
नोकरी 

जातगर 

उद्योग 

व्र्ापार 

ज्र्ािा 

र्जर्रुी 

व्र्वसातर्क 

कार्य 

(पत्रकार, 

वतकि, 

परार्शय, 

ठेक्का, 

पजुारी) 

िैर्तेशक 

रोजगारी 

तवद्या

थी 

गतृह

णी 

िेरोज

गार 

िढी 

उर्ेर 
अन्र् 

उपिब्ध 

नभएको 
जम्र्ा 

1 891 72 20 547 16 11 201 8 10 69 11 1470 3326 
2 1358 79 20     11 302   10 78 2 1450 3310 
3 1139 40 145 417 2 17 206 15 50 127 1 1590 3749 
4 737 70 48 607 3 10 131 107 95 80 7 1562 3457 
5 1008 46 10 173   2 263   259 86 1 1589 3437 
6 807 111 76 525 2 64 238 1 32 78 6 1432 3372 

जम्र्ा  5940 418 319 2269 23 115 1341 131 456 518 28 9093 20651 
प्रतिशि 28.8 2 1.5 11 0.1 0.6 6.5 0.6 2.2 2.5 0.1 44 100 

श्रोि: ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको प्रोफाइि २०७७  

 

2.5.2 गाउाँपालिकाबाट लनकासी हुने िस्तुहरु 

र्स गाउाँपातिकार्ा प्रर्खु खाद्यान्न िातिहरु धान, र्कै, कोर्ो, िोरी, भटर्ास आतर् प्रर्खु िातिको रुपर्ा उत्पार्न 

गन ेगरेको पाइन्छ | खाद्यान्न िातिर्ा र्स गाउाँपातिका साधारणिर्ा जीतवकोपाजयन र्ुखी भएिापतन अन्र् नगर् े

िािीहरु फिफुि (कागिी, सनु्ििा, जनुार, तनिवुा, अम्िा), िरकारी, पशजुन्र् उत्पार्न, र्िहन, िेिहन आतर् 

िातहर िजारर्ा तनकासी गरेको र्तेखन्छ | र्स पातिकार्ा कृतष क्षेत्र ब्र्िसातर्करण भने हुन सकेको छैन जसिे गर्ाय 
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स्थानीर् स्िरर्ा रोजगारीको अवस्था तसजयना हुन सकेको छैन | रार्गाड, भिुगाड र तचन्ने खोिािाट ढुंगा, तगट्टी, 

वािवुा तनकासी गने गरेको छ |  सार्ान्र्िर्ा तनम्न अनसुारका वस्िहुरु र्स गाउाँपातिकािाट तनकासी हुने गरेका 

छन ्| (िातिका नं. १६) 

िातिका नं 15: गाउाँपातिकािाट िातहर तनकासी हुने वस्िहुरुको तववरण  

क्र.सं.  वस्िहुरुको नार्  तनकासी हुने सार्ग्रीहरुको नार्  

1 कृतष जन्र्  िसनु, र्सुरुो, केराउ, िोडी, गहुाँ, र्कै, िोरी, तिि, फिफुि (कागिी, 

सनु्ििा, जनुार, तनिवुा, अम्िा) आतर्  

2 पश ुजन्र्  खसी, िाख्रा, कुखरुा, तघउ, र्ह  

3 िन िथा जतडिटुी  काउिो, झ्र्ाउिो, सनुगाभा, पाखनिेर्, िोिा, आतर्    

4 खतनज जन्र्  ढुंगा, तगट्टी, वािवुा, आतर्   

 

2.5.3 घरपररिारको िालषाक आषदानी 

ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको प्रोफाइि २०७७ अनुसार र्स गाउाँपातिकाका घरपररवारहरुको र्खु्र् आतथयक 

आम्र्ानीको श्रोि जातगर, व्र्ापार र िैर्तेशक रोजगारीहरु रहकेो र्तेखन्छ  | गाउाँपातिकाका घरपररवारहरुको सरर्ार 

वातषयक आम्र्ानी तववरण र्हेार् अनसुार रहकेो गाउाँपातिकाको प्रोफाइििे र्खेाएको छ | 

 
िातिका नं 16: वडा अनसुार घरपररवारहरुको वातषयक आम्र्ानी  

वडा 

नम्िर 

पररवारको सरर्र वातषयक आम्र्ानी 

अन्न 

वाति 

फि 

फुि 

पश ु

पन्छी 
िरकारी 

जतड 

वटुी 
श्रर् व्र्ापार वैर्तेशक जातगर अन्र् जम्र्ा 

1 38 134 1166 74 10 45462 1543 4045 14578 11224 78274 
2     1237 130   47243 970 3200 15664 9502 77946 
3 0 453 6397 20 10 70638 15030 6100 8192 22913 129753 
4 20 2739 670 5   61005 8290 4770 335573 3857 416929 
5 7 1 115   0 38389 696 1239 6096 1369 47912 
6 19 235 1056 383   182879 113493 28612 27526 10168 364371 

िम्मा 84 3562 10641 612 20 445616 140022 47966 407629 59033 1115185 
प्रनतशत 0.0 0.3 1.0 0.1 0.0 40.0 12.6 4.3 36.6 5.3 100.0 

श्रोि: ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको प्रोफाइि २०७७  

 

2.6 खानेपानीमा िैंलगक समानता तथा सामालजक समािेशीकरणको अिस्था   

र्स गाउाँपातिकार्ा एस एन भी नेपािको कार्यक्रर् अन्िगयि सन ् २०२० र्ा खानेपानी, सरसफाई िथा 

स्वच्छिा क्षेत्रर्ा िैंतगक सर्ानिा िथा सार्ातजक सर्ावेशीकरणको अवस्था अध्र्र्न गर्ाय र्स 

गाउाँपातिकाको िैंतगक िथा सार्ातजक सर्ावेशीकरणको अवस्था र्हेार् िर्ोतजर् रहकेो र्ेतखएको छ | 
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खानेपानीर्ा िैंतगक सर्ानिा िथा सार्ातजक सर्ावेशीकरणको अवस्था र सझुाि: 

• खानेपानी, सरसफाई िथा स्वच्छिा आर्ोजनाहरुर्ा र्तहिाहरुको िातग आर्आजयन कार्यक्रर्हरुको 

अवसर नरहकेो  

• खानेपानी, सरसफाई िथा स्वच्छिा सम्िन्धका िैठक, छिफि एवं तनणयर् गने प्रतक्रर्ार्ा र्तहिा र परुुष 

र्िैुको सर्ान  सहभातगिा हुने नगरेको | र्स्िा िैठकहरुर्ा र्तहिाहरुको सहभातगिा नगन्र् रहने गरेको र 

तनणयर् प्रतक्रर्ार्ा परुुषहरुको प्रभतु्व रहने गरेको | 

खानेपानीर्ा अपांगिा भएका व्र्तिहरुको सर्ावेशीकरणको अवस्था: 

त्र्स ैगरर एस एन भी नेपाि र तसतवएर् को संर्िु पहिर्ा सन् २०१९ र्ा गररएको अको अध्र्र्निे अपांगिा 

भएका व्र्तिहरुको सर्ावेतशिाको अवस्था तनम्न अनसुार र्खेाएको छ | 

• र्स पातिकाका र्गुयर् क्षेत्रका अपांगिा भएका व्र्तिहरुिे सरकारिाट उपिब्ध हुन े कुनै पतन सहर्ोग 

नतिएको अवस्था र्तेखएको छ | र्गुयर् क्षेत्रका अपांगिा भएका व्र्तिहरुिे सरकारिाट उपिब्ध सहर्ोग 

तिन नसक्नकुा तनम्न अनसुारका कारणहरु र्खु्र्िर्ा र्तेखएका छन ्| 

o अपांगिाको पररचर् पत्र तिनको िातग सरकारी प्रशासतनक केन्र टाढा भएको 

o अपांगिा भएको र्ेतडकि प्रर्ाणपत्र तिनको िातग गाह्रो भएको 

o अपांगिा भएका व्र्तिहरुको िातग संशोतधि काननु कार्ायन्वर्न गनय प्रशासतनक तढिाई भएको 

• र्स गाउाँपातिकाका अपांगिा भएका व्र्तिहरुर्ा र्तैनक व्र्तिगि कार्य गनय धेरै कतठनाई भएको र िहु-

अपांगिा भएको पाइएको छ | 

• र्स गाउाँपातिकाका अपांगिा भएका व्र्तिहरु र उनीहरुको हरेचाह गने व्र्तिहरुिाई र्स गाउाँपातिकार्ा 

संचािन भईरहकेो खानेपानी, सरसफाई िथा स्वच्छिा सचेिना अतभवतृद्ध कार्यक्रर्, साथै छाउपडी 

न्र्नूीकरण गरर र्तहिाहरुको र्तहनावारी स्वच्छिाको िातग खानेपानीर्ा सधैं सहज पहुाँच वतृद्ध गन ेसचेिना 

कार्यक्रर्को तवषर्र्ा जानकारी नभएको पाईर्ो | 

• र्स गाउाँपातिकाका अपांगिा भएका र्तहिाहरु र उनीहरुका हरेचाह गने व्र्तिहरुको अपांगिा भएका 

परुुषहरुको ििुनार्ा सर्रु्ार् स्िरका िैठकहरुर्ा सहभातगिा कर् र्तेखएको छ | र्स गाउाँपातिकार्ा 

सार्रु्ातर्क िैठकहरुर्ा सहभागी हुने अपांगिा भएका व्र्तिहरुर्ा परुुषहरु नै र्तेखएको छ जो अपांगिा 

भएका व्र्तिहरुको संस्थार्ा सरे्ि संिग्न रहकेो र्तेखएको छ | 

• र्स गाउाँपातिकाका अपांगिा भएका व्र्तिहरु र उनीहरुका हरेचाह गने व्र्तिहरु सर्रु्ार्र्ा हुने 

कार्यक्रर्हरुर्ा कर् सहभातगिा हुनकुा धेरै कारणहरु र्तेखएका छन ् | धेरै कारणहरु र्ध्र् ेकेतह कारणहरु 

र्हेार् अनसुारका रहकेा छन ्| 

o अपांगिा भएका व्र्तिहरु प्रति सर्रु्ार्को नकारात्र्क धारणा रहकेो  

o व्र्ति र जतर्नको अवस्था अनसुार तर्िाउन सतकने सहर्ोगी उपकरणहरूको अभाव रहकेो  

o अपांगिा भएका व्र्तिहरु प्रति सर्रु्ार्को नकारात्र्क धारणा रहकेो कारणिे िैठकहरुर्ा 

अपांगिा भएका व्र्तिहरुको अथयपणूय सहभातगिा हुनर्ा तनरुत्साह गरेको  
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• र्ी अध्र्र्नहरुर्ा खानेपानीर्ा िैंतगक सर्ानिा िथा सार्ातजक सर्ावेशीकरणको अवस्था सधुारका िातग 

गाउाँपातिकािाई तनम्न अनसुारका सझुािहरु संिग्न छन ्| 

o खानेपानी आर्ोजनाको ि्र्ांक अद्यावतधक गर्ाय अपांगिा भएका व्र्ति र अपांगिाको 

तववरणका ि्र्ांकहरु सर्ावेश गने  

o खानेपानी, सरसफाई िथा स्वच्छिा सम्िन्धका िैठकहरु र खानेपानी आर्ोजना संचािन 

ब्र्िस्थापनका छिफिहरुर्ा अपांगिा भएका व्र्तिहरुको सहभातगिाको िातग प्रोत्साहन गने  

o स्थानीर् सरकार र सहर्ोगी तनकार्हरुिे अपांगिा भएका र्तहिाहरुको अतधकारको पतहचान गन े

र खानेपानी, सरसफाई िथा स्वच्छिा सतुवधाका र्दु्धाहरुर्ा तनर्तर्ि रुपर्ा परार्शय गने | 

o खानेपानी, सरसफाई िथा स्वच्छिा क्षेत्रर्ा िैंतगक सर्ानिा िथा सार्ातजक सर्ािेशीकरणर्ा 

र्स गाउाँपातिकार्ा कार् गने संस्थाहरुको सचुी िर्ार गने  

o ितक्षि ् वगय (अल्पसख्र्क, आतर्) को खानेपानी, सरसफाई िथा स्वच्छिा सम्िन्धका र 

आर्ोजनाका िैठकहरुर्ा सहभातगिा िढाउने सम्िन्धर्ा गाउाँपातिकाका कर्यचारीहरुको क्षर्िा 

अतभवतृद्ध गने  

o अपांगिा भएका व्र्तिहरुको सहार्िा केन्र स्थापना र संचािन गनय सहर्ोग (आतथयक र तवज्ञ 

परार्शय) गने  

o खानेपानी आर्ोजनाहरुिाई िैतगक सर्ानिा िथा सर्ािेशीकरण सम्िन्धर्ा िातिर् तर्ने  

o िैंतगक सर्ानिा िथा सार्ातजक सर्ावेशीकरणको रणनीति प्राथतर्किाका साथ िनाई खानेपानी 

आर्ोजनाहरुर्ा कार्यन्वर्न गने  

o खानेपानी आर्ोजनार्ा सर्ावेस हुनपुने िैंतगक सर्ानिा िथा सार्ातजक सर्ावेशीकरणका  

तवषर्हरु : 

▪ नेितृ्व तवकास क्षर्िा अतभवतृद्ध िातिर्  

▪ अपांगिा भएका व्र्तिहरुको खानेपानी िथा सरसफाईर्ा पहुाँचको िातग उपर्िु िाटो 

सतुिधाको अतडट  

▪ खानेपानी आर्ोजना संचािन ब्र्िस्थापनर्ा र्तहिा सहभातगिा र र्तहिाहरुको 

आर्आजयन वतृद्धको अवसर  

▪ व्र्वहार पररवियन संचार संर्शे तर्रं्ा संवेर्नतशि हुने  (ब्र्िहार पररवियनिाई व्र्तिको 

र्र्ायर्ा र स्वास््र्संग केतन्रि गने)  

▪ एक-घर-एक-धारा अवधारणाको कार्यन्वर्निाई तनरन्िरिा तर्ई कोतह पतन नछुट्ने गरर 

सिैिाई खानेपानीको पहुाँच सतुनतस्चि गने  
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2.7 ठाटीकााँध गाउाँपालिकाको सगंठनात्मक संरचना 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तचत्र नं. 3M ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको संगठनात्र्क ढांचा
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गाउाँ कायापालिका सलमलत र उप-सलमलतहरुको संरचना  

गाउाँपातिकाको कार्यपातिकािे आफ्नो कार् कारिाहीिाई थप ब्र्ितस्थि रुपर्ा संचािन गरर कार्य सम्पार्न स्िर 

गणुात्र्क िनाई उच्चिर् नतिजा प्राप्त गनय गाउाँपातिकाको तिषर्गि क्षेत्रर्ा तवतशिीकृि रुपर्ा नीति, र्ोजना िथा 

कार्यक्रर् संचािन गरर कार्यपातिकाको िैठकको उपितब्धिाई अझ वतृद्ध गनय नेपािको संतिधान २०७२ अनसुार 

कार्यपातिकािे तनम्न अनसुारका कार्यपातिका सतर्ति उपसतर्ति गठन गनय सक्नेछ | 
१ सशुासन सतर्ति  
२ आतथयक तवकास सतर्ति  
३ सार्ातजक तवकास सतर्ति  
४ तिधार्क सतर्ति 
५ राजस्व परार्शय सतर्ति  
६ पिुायधार सतर्ति  
७ िन िथा वािािरण सतर्ति  
८ भवन व्र्वस्था सतर्ति 
९ सचूना प्रतवतध सतर्ति  
१० सम्पर्ा िथा पर्यटन सतर्ति 
११ तवपर् ब्र्िस्थापन सतर्ति 

सलमलत गठन  

१ नेपािको संतिधान िथा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन र अन्र् प्रचतिि नेपाि काननुिे स्थानीर् िहिाई 

उपिब्ध गराइएको अतधकारको सर्तुचि प्रर्ोग गर् ै स्थानीर् शासन प्रशासन िाई ब्र्ितस्थि िनाई 

जानसहभातगिा, उत्तरर्ातर्त्व, पारर्तशयिा सतुनतस्चि गरर सिुभ र गणुस्िरीर् सेवा प्रिाह गनय र्द्धि परुाउने 

उद्धेश्र्िे ठाटीकााँध गाउाँपातिका अन्िगयि तिषर्गि क्षेत्रर्ा केतन्रि भई तवतशिीकृि रुपर्ा तवषर्हरु उपर 

छिफि गरर तनतस्कएका तनचोड िथा प्रस्िाि िाई प्रर्खु र्ाफय ि कार्यपातिकार्ा पेश गरर आिश्र्क 

काननु, नीति, र्ोजना र कार्यक्रर् िजुयर्ा गने, कार्यन्वर्न गने गराउने िथा अनगुर्न र्ाफय ि उपितब्धिाई 

उच्चिर् गराउन आिश्र्क र्तेखएर्ा संस्थागि िथा तिषर्गि क्षेत्रिाई आधार र्ानी कार्यपातिका र्ािहि 

रहने सतर्ति / उप-सतर्ति गठन गनय सक्नेछ | 
२ उपतनर्र् १ िर्ोतजर्का सतर्तिहरु गठन कार्यपातिकाको तनणयर् िर्ोतजर् हुनेछ |कार्यपातिकाको सर्श्र् 

र्ध्र्ेिाट संर्ोजक १, सर्स्र् िढीर्ा ३ जना र सर्स्र् सतचवर्ा सम्िद्ध शाखाको प्रर्खु रहने गरर सतर्ति 

संरचना हुनेछ | सतर्तिको िैठकर्ा अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष र प्रर्ुख प्रशासकीर् अतधकृि आर्तन्त्रि सर्स्र्को 

रुपर्ा रहन सक्नेछन | अध्र्क्ष र उपाध्र्क्ष िाहके कार्यपातिकाको सर्स्र् कुनै एक तिषर्गि सतर्तिर्ा र्ात्र 

संर्ोजक वा सर्स्र् हुन सक्नेछन | 
उप सलमलत गठन  
सतर्तिि ेआफ्नो क्षेत्रातधकार तभत्रको तवषर्र्ा तवस्ििृ अध्र्र्न तवशे्लषण गनय िढीर्ा ३ सर्स्र्ीर् उपसतर्ति गठन 

गरर तजम्र्ेवारी िोक्न सक्नेछ | 
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2.8 हाि गाउाँपालिकामा कायारत लिकास साझेदारहरु र संलघय/प्रदेश सरकार 

स्तरीय आयोजनाहरु 

ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको तवकास र सम्वतृद्धर्ा ठुिो भतूर्का र र्ोगर्ान परुाउने हिेिेु तवतभन्न सरकारी र गैरसरकारी 

संघ संस्थाहरु पतन िागेका छन ्| खानेपानी,  स्वास््र्, पोषण, उद्यर् तशिािा तवकास, जिवार् ुपररवियन िथा प्रकोप 

न्र्नूीकरण आतर् क्षेत्रर्ा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरुिे आफ्नो कार्यक्रर् ितक्षि् वगय सम्र् परुाउनर्ा 

गाउाँपातिकािाई सहर्ोग गरेका छन ् | संतघर्/प्रर्शे सरकारका आर्ोजनाहरु र तवतभन्न तवकास साझेर्ार 

अन्िररातष्ट्रर् संस्थाहरु र तर्नको सहर्ोगर्ा संचातिि संस्थाहरु र्स गाउाँपातिकार्ा कार्यरि रहकेा छन ् | र्स 

गाउाँपातिकार्ा तनम्न अनसुारका सरकारी र रातष्ट्रर् िथा अन्िररातष्ट्रर् गैरसरकारी संस्थाहरु कार्यरि रहकेो तववरण 

छिफि िथा अतभिेखिाट र्तेखएको छ | 

िातिका नं 17: ठाटीकााँध गाउाँपातिकार्ा कार्यरि तवकास साझेर्ारहरु र संतघर्/प्रर्शे सरकार स्िरीर् 

आर्ोजनाहरुको तववरण 

क्र.सं. कार्यरि संस्थाको  

नार्  
संस्थाको 

प्रकार  

कार्यक्रर् 

िाग ुभएको 

वडा नं. हरु  

कार्य क्षेत्र  तवकास साझेर्ार: अन्िर 

रातष्ट्रर् संस्था / 
प्रोजेक्टको नार्  

1 एभरेस्ट क्िि  गैर सरकारी 

संस्था  

सिै वडाहरु  खानेपानी, सरसफाई र 

स्वच्छिा 

एस एन भी नेपाि  

2 ग्रातर्ण जिश्रोि 

ब्र्िस्थापन 

पररर्ोजना    

प्रोजेक्ट  सिै वडाहरु  खानेपानी, सरसफाई, 

स्वच्छिा र पानीको 

िहूपर्ोग र जिश्रोि 

ब्र्िस्थापन  

नेपाि-तफनल्र्ान्ड 

र्इुर्तेशर्ा सहर्ोग 

कार्यक्रर्  

3 भकारी  प्रोजेक्ट  सिै वडाहरु कृतष, तवपर् 

ब्र्िस्थापन, पानीको 

उत्पार्न र्िुक प्रर्ोग, 

प्राकृतिक श्रोि 

ब्र्िस्थापन, र्तहिा 

िथा सार्ातजक 

सर्ािेशीकरण  

र्एुस-एड  

4 तवद्यािर् 

सरसफाई प्रोजेक्ट  

प्रोजेक्ट  सिै वडाहरु तवद्यािर् सरसफाई  तवश्व खाद्य कार्यक्रर्  
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3 पररच्छेद ३. खानेपानी अबस्थाको लिस्िेषण  

3.1 लिद्यमान खानेपानी आयोजना 

ठाटीकााँध गाउाँपातिकार्ा जम्र्ा ९५ तवद्यर्ान खानेपानी आर्ोजना रहकेा छन ्जस र्ध्र्े ८९ पाइपिाइन आर्ोजना 

र ६ वटा र्हुान सधुार आर्ोजना रहकेा छन ्| र्स पातिकाका ९५ आर्ोजनाहरुिाट २७१६ घर पररवार, ४ स्वास््र् 

संस्था र १८ तवद्यािर्हरुिाइ सरे्टेको छ |  तवद्यर्ान ८९ पाइपिाईन आर्ोजनाहरु र्ध्र्े हाि संचािनर्ा रहकेा 

८८ पाइपिाइन आर्ोजनािाट २४४० घरपररवार, ४ स्वास््र् संस्था र १७ तवद्यािर्हरुिाई खानेपानी सेवा पगेुको 

छ | साथै ११५ घर पररवारहरुिाई ६ वटा र्ुहान सधुार प्रणािी आर्ोजनािाट खानेपानी सेवा उपिब्ध रहकेो छ | 

एक वटा पाइपिाइन आर्ोजना हाि िन्र् रहकेोिे १६१ घरपररवार आर्ोजनािाट तविररि खानेपानी सेवािाट हाि 

ितन्चि रहकेा छन ्(िातिका १८) | 

िातिका नं 18: खानेपानी आर्ोजना संख्र्ा र सेवा तविरण 

आर्ोजनाको प्रकार   

आर्ोजना 

संख्र्ा  

घर पररवार 

संख्र्ा  

स्वास््र् संस्था 

संख्र्ा  

तिद्यािर् 

संख्र्ा  

संचािनर्ा रहकेा आर्ोजना 94 2555 4 17 
  पाइपिाईन प्रणािी  88 2440 4 17 
  र्हुान सधुार प्रणािी  6 115 0 0 

हाि संचािन िन्र् रहकेा आर्ोजना 1 161 0 1 
  पाइपिाईन प्रणािी  1 161 0 1 
जम्र्ा  95 2716 4 18 

 

संचािनर्ा रहकेा पाइपिाइन आर्ोजनाहरुिाट ६.६% घरधुरीिाई खानेपानीको तनतज धाराको सतुिधा रहकेो छ 

भने ८३.४% घरधरुीिाई सार्ुर्ातर्क धाराको सेवा उपिब्ध छ |  र्ी आर्ोजनािाट ४ वटै स्वास््र् संस्था र १८  

वटै तिद्यािर्हरुर्ा तनतज धारा जडान भएको छ (िातिका १९) | 

िातिका नं 19: धारा जडानको प्रकार अनसुार तवद्यर्ान  पाइपिाइन आर्ोजनािाट सेवा % 

धारा जडानको प्रकार घर पररवार % स्वास््र् संस्था % तिद्यािर् % 

सार्रु्ातर्क धारा  93.4 0 0 

तनतज धारा  6.6 100.0 100.0 

कार्ायिर्, उद्योग, होटेि, आतर्का िातग धारा  0.0 0.0 0.0 

जम्र्ा  100.0 100.0 100.0 
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3.2 खानेपानीको गणुस्तर पररक्षण 

प्रत्र्ेक आर्ोजनाको तविरण पाइपिाईनको सिै भन्र्ा टाढाको धारा जहााँ िार्ो पाइपिाइनको कारणिे गर्ाय 

प्रर्षुणको सिै भन्र्ा उच्च जोतखर् हुन्छ त्र्स्िा  प्रत्र्ेक आर्ोजनार्ा १-३ धाराहरु छनौट गरेर पानी पररक्षण गरर 

सिै भन्र्ा नराम्रो गणुस्िर (धेरै इ-कोिाई) रहकेो धाराको आधारर्ा त्र्स आर्ोजनाको पानीको गणुस्िर तनधायरण 

गररएको छ | र्सरर र्स गाउाँपातिकार्ा ३५.८% आर्ोजनार्ा सनु्र् इ-कोिाई अथायि ्सरुतक्षि ्गणुस्िरको पानी 

रहकेो र्तेखन्छ | र्सरर उि आर्ोजनाहरुिाट सरुतक्षि ्गुणस्िरको पानी सेवा तिएका घरहरु ३९.०% र स्वास््र् 

संस्था ०% र ३५.३% तवद्यािर् रहकेा छन ्| 

िातिका नं 20: हाि संचािनर्ा रहकेा खानेपानी आर्ोजनािाट तविररि धाराको पानीर्ा इ-कोिाई पररक्षणको 

नतिजा  

इ-कोिाई पररक्षण नतिजा  आयोजना % घर पररिार % स्िास््य संस्था % लबद्यािय % 

सनु्र् इ-कोिाई  35.8 39.0 0.0 35.3 
१० इ-कोिाई  29.5 29.6 75.0 35.3 
२० इ-कोिाई  15.8 20.1 25.0 17.6 
५० इ-कोिाई  12.6 7.4 0.0 5.9 
१०० इ-कोिाई  4.2 2.7 0.0 0.0 
२०० इ-कोिाई  2.1 1.3 0.0 5.9 
५०० इ-कोिाई  0 0 0 0 
१००० इ-कोिाई  0 0 0 0 
गणना गनय नसतकने इ-कोिाई  0 0 0 0 
जषमा  100.0 100.0 100.0 100.0 

 

3.3 खानेपानीको सेिास्तर लिशे्लषण  

3.3.1 खानेपानीको गुणस्तर सेिास्तर 

र्स गाउाँपातिकाको तवद्यर्ान खानेपानी आर्ोजनाको नर्नुा धाराको पानीर्ा इ-कोिाई पररक्षण गर्ाय २३.४% 

घरपररवार उच्च, ७०.७% तनम्न र ५.९% सनु्र् गणुस्िर सेवा स्िरर्ा रहकेा छन ्| ५.९% घर पररवारहरुको हाि 

आर्ोजनाको खानेपानी सेवा संचािन िन्र् रहकेोिे पानी पररक्षण हुन नसकेको कारणिे सेवा स्िर सनु्र् रहकेो छ  

| सिै स्वास््र् संस्थाहरुर्ा खानेपानीको गणुस्िर सेवा तनम्न स्िरको रहकेो छ |  २२.२% तवद्यािर्हरुर्ा 

खानेपानीको गणुस्िर सेवा स्िर उच्च रहकेो छ भने ७२.२% र्ा तनम्न र ५.६% र्ा सनु्र् गणुस्िर सेवा रहकेो छ 

(िातिका २१) | 

िातिका नं 21: ठाटीकााँध गाउाँ पातिकार्ा गुणस्िर सेवा स्िर 
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गणुस्िर सेवा स्िर  घर पररवार % स्वास््र् संस्था % तिद्यािर् % आर्ोजना % 

सनु्र् (०) स्िर  5.9 0.0 5.6 1.1 
तनम्न (१) स्िर  70.7 100.0 72.2 75.8 

आधारभिु (२) स्िर  0.0 0.0 0.0 0.0 

र्ध्र्र् (३) स्िर  0.0 0.0 0.0 0.0 
उच्च (४) स्िर  23.4 0.0 22.2 23.2 

जम्र्ा  100.0 100.0 100.0 100.0 
 

3.3.2 खानेपानीको पररमाण सेिास्तर 

र्स गाउाँ पातिकार्ा रहकेा तवद्यर्ान ९५ खानेपानी आर्ोजनाहरु र्ध्र्े ४१.१% आर्ोजनाहरुको पररर्ाण सेवा स्िर 

उच्च, ३०.५% र्ध्र्र्, १८.९% आधार भिु, ७.४% तनम्न र २.१% सनु्र् रहकेो छ | र्ी आर्ोजनािे सरे्टेका 

घरहरुर्ा ३१.३% र्ा उच्च, २२.२% र्ा र्ध्र्र्, २६.७% र्ा आधारभिु, १२.९% र्ा तनम्न र ७% र्ा सनु्र् पररर्ाण 

सेवा स्िर रहकेो छ | र्स ैगरर २५% स्वास््र् संस्थार्ा र्ध्र्र्, २५% र्ा आधारभिु, र ५०% र्ा तनम्न पररर्ाण 

सेवा स्िर रहकेो छ | ५.६% तिद्यािर्र्ा उच्च, २७.८% र्ा र्ध्र्र्, ४४.४% आधारभिू,् १६.७% तनम्न र ५.६% 

र्ा सनु्र् पररर्ाण सेवा स्िर रहकेा छन ्(िातिका २२) | 

िातिका नं 22: ठाटीकााँध गाउाँ पातिकार्ा पररर्ाण सेवा स्िर 

पररर्ाण सेवा स्िर  घर पररवार % स्वास््र् संस्था % तिद्यािर् % आर्ोजना % 

सनु्र् (०) स्िर  7.0 0.0 5.6 2.1 
तनम्न (१) स्िर  12.9 50.0 16.7 7.4 

आधारभिु (२) स्िर  26.7 25.0 44.4 18.9 
र्ध्र्र् (३) स्िर  22.2 25.0 27.8 30.5 
उच्च (४) स्िर  31.3 0.0 5.6 41.1 

जषमा  100.0 100.0 100.0 100.0 
 

3.3.3 खानेपानीको पहुाँच सेिास्तर 

र्स गाउाँपातिकार्ा हाि रहकेा तवद्यर्ान ९५ आर्ोजनािे सेवा परुाएका २७१६ घरधरुी र्ध्र्े ४.२% आर्ोजनार्ा 

तनतज धारा प्रणािी तविरण भएको छ जसिे ४.३% घरपररवारर्ा उच्च स्िरको पहुच सेवा उपिब्ध छ | ६२.१% 

आर्ोजनार्ा आधार भुि स्िरको पहुच छ जसिे ५५.३% घर पररवारिाई आधारभुि स्िरको पहुच परुाएको छ | 

३२.६% आर्ोजनार्ा खानेपानी धाराको पहुाँच तनम्न स्िरको रहकेो छ जसिे ३४.५% घरधरुीिाई र्स्िो तनम्न 

स्िरीर् सेवा तर्एको छ | १.१% आर्ोजनाको हाि संचािन िन्र् रहकेोिे ५.९% घरधरुीर्ा खानेपानीको पहुाँच सनु्र् 

स्िरको रहकेो छ  (िातिका २३) | 
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िातिका नं 23: ठाटीकााँध गाउाँ पातिकार्ा खानेपानीको पहुाँच सेवा स्िर 

पहुाँच सेवा स्िर  घर पररवार % स्वास््र् संस्था % तिद्यािर् % आर्ोजना % 

सनु्र् (०) स्िर  5.9 0.0 5.6 1.1 
तनम्न (१) स्िर  34.5 25.0 16.7 32.6 

आधारभिु (२) स्िर  55.3 50.0 61.1 62.1 
र्ध्र्र् (३) स्िर  0.0 0.0 0.0 0.0 
उच्च (४) स्िर  4.3 25.0 16.7 4.2 

जषमा  100.0 100.0 100.0 100.0 
 

3.3.4 खानेपानीको लिश्वसनीयता सेिास्तर 

र्स गाउाँपातिकार्ा रहकेा ९५ तवद्यर्ान खानेपानी आर्ोजनाहरु र्ध्र्े ३०.५% आर्ोजनार्ा खानेपानीको 

तवश्वसनीर्िा सेवा स्िर उच्च रहकेो  छ जसिे १८.९% घरपररवार, र ११.१% तवद्यािर्िाई सो उच्च स्िरको 

सेवा परुाएको छ | र्सै गरर, ४.२% आर्ोजनाहरुर्ा तवश्वसनीर्िा सेवा स्िर आधारभिू रहेको छ जसिे २.९% 

घरपररवारहरुिाई सो स्िरको सेवा परुाएको छ | त्र्सैगरर ६४.२% आर्ोजनाहरुर्ा खानेपानी तवश्वसनीर्िा सेवा 

तनम्न स्िरको रहकेो छ जसिे ७२.३% घर धरुी, १००%  स्वास््र् संस्था, र ८३.३% तवद्यािर्हरुर्ा सो तनम्न 

स्िरीर् सेवा परुाएको छ | त्र्सगैरर १.१% आर्ोजनाको संचािन हाि िन्र् रहकेो छ जसिे गर्ाय ५.९% घरधरुी र 

५.६% तवद्यािर्हरुर्ा खानेपानी तवश्वसनीर्िा सेवा सनु्र् स्िरको रहकेो छ (िातिका नं. २४) | 

िातिका नं 24: ठाटीकााँध गाउाँ पातिकार्ा तवश्वसनीर्िा सेवा स्िर 

तवश्वसनीर्िा सेवा स्िर  घर पररवार % स्वास््र् संस्था % तिद्यािर् % आर्ोजना % 

सनु्र् (०) स्िर  5.9 0.0 5.6 1.1 
तनम्न (१) स्िर  72.3 100.0 83.3 64.2 

आधारभिु (२) स्िर  2.9 0.0 0.0 4.2 
र्ध्र्र् (३) स्िर  0.0 0.0 0.0 0.0 
उच्च (४) स्िर  18.9 0.0 11.1 30.5 

जषमा  100.0 100.0 100.0 100.0 
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3.3.5 खानेपानीको समग्र सेिास्तर  

र्स गाउाँपातिकाका ९5 तवद्यर्ान आर्ोजनाहरु र्ध्र्े 1.1% आर्ोजनाको सर्ग्र खानेपानी सेवास्िर आधारभिु 

रहकेो छ जसिे ०.7% घरपररवारहरुिाई  र्स स्िरको खानेपानी सेवा परुाएको छ | त्र्सैगरी १.१% आर्ोजनार्ा  

सर्ग्र सेवास्िर आधारभूि स्िरको रहकेो छ जसिे ०.३% घर पररवारहरुिाई सो स्िरको सेवा तर्एको छ  | 

त्र्सैगरी ९५.८% आर्ोजनाहरुर्ा सर्ग्र सेवास्िर तनम्न स्िरको रहकेो छ जसिे ९२.१% घर पररवार, १००% 

स्वास््र् संस्था, र ९४.४% तवद्यािर्हरुिाई सो स्िरको खानेपानी सेवा तर्एको छ | त्र्स्िै २.१% 

आर्ोजनाहरुको सर्ग्र खानेपानी सेवास्िर सनु्र् रहकेो छ जसिे ७.०% घरपररवार र ५.६% तवद्यािर्हरुको 

खानेपानी सर्ग्र सेवास्िर सनु्र् रहकेो छ (िातिका २५) | 

िातिका नं 25: ठाटीकााँध गाउाँ पातिकार्ा सर्ग्र सेवा स्िर 

सर्ग्र सेवा स्िर  घर पररवार % स्वास््र् संस्था % तिद्यािर् % आर्ोजना % 

सनु्र् (०) स्िर  7.0 0.0 5.6 2.1 
तनम्न (१) स्िर  92.1 100.0 94.4 95.8 

आधारभिु (२) स्िर  0.3 0.0 0.0 1.1 
र्ध्र्र् (३) स्िर  0.0 0.0 0.0 0.0 
उच्च (४) स्िर  0.7 0.0 0.0 1.1 

जषमा  100.0 100.0 100.0 100.0 

 

3.3.6 खानेपानीको समग्र सेिास्तर लनषन हुनुका कारणहरुको लिशे्लषण   

घरधुरीहरुको समग्र सेिास्तर लिशे्लषण  

र्स गाउाँपातिकार्ा तवद्यर्ान खानेपानी आर्ोजनाहरुिे सेवा परुाएका २७१६ घरपररवारहरुको गणुस्िर, पररर्ाण, 

पहुाँच र तवश्वशनीर्िा सचूकहरु अनसुारको खानेपानी सेवास्िर अवस्था िातिका नं. ३० र ३१ र्ा एकर्सु्ट रुपर्ा 

प्रस्ििु गररएको छ | र्स गाउाँपातिकाका घरधरुीहरुको खानेपानी सेवास्िर अवस्था पररर्ाण सचूक अनसुार १९.९%, 

गणुस्िर अनसुार ७६.६%, पहुाँच अनसुार ४०.५% र तवश्वसनीर्िा अनसुार ७८.२% आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो 

र्तेखन्छ | आर्ोजनाको सर्ग्र सेवास्िर कार्र् गर्ाय तर्नै चारवटा सचूक अनसुारका सेवास्िरहरु र्ध्र्े सिैभन्र्ा न्र्नु 

सेवास्िर नै त्र्स आर्ोजनाको खानेपानी सर्ग्र सेवास्िर कार्र् गररएको छ | र्सरर तवशे्लषण गर्ाय ७८.२% 

आर्ोजनाका घरधरुीहरुको तवश्वशनीर्िा सेवास्िर आधारभूि भन्र्ा िि रहकेो र आधारभिू भन्र्ा र्ातथ रहकेा 

२१.८% आर्ोजनाहरुको सरे्ि अन्र् तिन वटा सचूकहरु र्ध्र्े कुनै एक सचूक अनसुारको सेवास्िर आधारभिू 

भन्र्ा िि रहकेो कारणिे गर्ाय र्स गाउाँपातिकाका ९९.०% घरधरुीहरुको सर्ग्र सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि 

परेको छ | 
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िातिका न ं 26: आर्ोजनाका घरपररवारहरुको सचूक अनसुारका सेवास्िर र सर्तस्टगि सेवास्िर अवस्था 

(घरपररवार संख्र्ा) 

खानेपानी सेवा स्िर 

वगीकरण  

 घरधरुी संख्र्ा  

पररर्ाण 

सेवास्िर  

गणुस्िर 

सेवास्िर 

पहुाँच 

सेवास्िर 

तवश्वसनीर्िा 

सेवास्िर 

सर्तस्टगि सेवा स्िर 

सनु्र् (०) स्िर  189 161 161 161 189 
तनम्न (१) स्िर  351 1920 938 1964 2501 
आधारभिु (२) स्िर  724 0 1501 78 8 
र्ध्र्र् (३) स्िर  602 0 0 0 0 
उच्च (४) स्िर  850 635 116 513 18 
जम्र्ा  2716 2716 2716 2716 2716 

 

िातिका नं 27: आर्ोजनाका घरपररवारहरुको सचूक अनसुारका सेवा स्िर र सर्तस्टगि सेवास्िर अवस्था 

(घरपररवार %) 

खानेपानी सेवा स्िर 

वगीकरण 

घरधरुी प्रतिशि  

पररर्ाण 

सेवास्िर  

गणुस्िर 

सेवास्िर 

पहुाँच 

सेवास्िर 

तवश्वसनीर्िा 

सेवास्िर 

सर्तस्टगि सेवा स्िर 

सनु्र् (०) स्िर  7.0 5.9 5.9 5.9 7.0 

तनम्न (१) स्िर  12.9 70.7 34.5 72.3 92.1 

आधारभिु (२) स्िर  26.7 - 55.3 2.9 0.3 

र्ध्र्र् (३) स्िर  22.2 - - - - 

उच्च (४) स्िर  31.3 23.4 4.3 18.9 0.7 
जषमा 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

र्स गाउाँपातिकार्ा रहकेा ९५ तवद्यर्ान खानेपानी आर्ोजनाहरु र्ध्र्े ९३ आर्ोजनाहरुका २६९० घरधरुीहरुको 

सर्ग्र सेवास्िर आधारभूि भन्र्ा िि रहकेो र्तेखन्छ | र्सका कारणहरु तवशे्लषण गर्ाय २१५ घरधरुीहरुर्ा गणुस्िर 

सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे,  १२९ घरधरुी पहुाँचको कारणिे, २४८ घरधुरी तवश्वशतनर्िाको 

कारणि,े ३१२ घरधरुी ४ वटै सचूकिे, ९५५ घरधरुी गुणस्िर र तवश्वशनीर्िािे, २०९ घरधरुी गणुस्िर र पहुाँचिे, 

१०५ घरधरुी  गणुस्िर, पहुाँच र तवश्वशनीर्िािे,  १६१ घरधरुी गणुस्िर, पररर्ाण र तवश्वशतनर्िािे र ३५६ घरधरुी 

सचूकहरुको अन्र् िहु संर्ोजन सरे्ि तनम्न रहकेो कारणिे तवद्यर्ान आर्ोजनाका घरधरुीहरुको सर्ग्र खानेपानी 

सेवास्िर आधारभिू िह भन्र्ा िि रहकेो र्तेखन्छ | 
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िातिका नं 28: आर्ोजनाका घरपररवारहरुको खानेपानी सर्तस्टगि सेवास्िर अवस्था आधारभिू भन्र्ा तनम्न 

स्िरको हुनकुा कारणहरु  

सर्ग्र सेवास्िर आधारभूि भन्र्ा िि हुनकुा कारणहरु  आर्ोजना संख्र्ा  घरधरुी संख्र्ा  

गणुस्िर सेवास्िर आधारभूि भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र  16 215 
पररर्ाण सेवास्िर आधारभूि भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र  0 0 
पहुाँच सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र 3 129 
तवश्वशनीर्िा सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र 10 248 
सिै ४ वटा सचूक सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे  4 312 
गणुस्िर र तवश्वशनीर्िा सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र 32 955 
गणुस्िर र पहुाँच सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र 11 209 
गणुस्िर, पहुाँच र तवश्वशनीर्िा सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र 4 105 
गणुस्िर, पररर्ाण र तवश्वशनीर्िा सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र 2 161 
अन्र् िहु सचूक सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र 11 356 
जम्र्ा आधारभिू भन्र्ा रहकेा आर्ोजना िथा घरधरुी संख्र्ा  93 2690 

 

स्िास््य संस्थाको समग्र सेिा स्तर लिशे्लषण  

र्स गाउाँपातिकाका तवद्यर्ान खानेपानी आर्ोजनाहरुिे सेवा परुाएका ४ स्वास््र् संस्थाहरुको सचूक अनसुारको 

खानेपानी सेवास्िर िातिका नं. २९ र ३० र्ा एकर्सु्ट रुपर्ा प्रस्ििु गररएको छ | र्स गाउाँपातिकाका स्वास््र् 

संस्थाहरुको खानेपानी सेवास्िर पररर्ाण सचूक अनसुार ५०%, गणुस्िर अनसुार १००%, पहुाँच अनसुार २५% र 

तवश्वसनीर्िा अनसुार १००% आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो र्तेखन्छ | आर्ोजनाको सर्ग्र सेवा स्िर कार्र् गर्ाय तर्न ै

चारवटा सचूक अनसुारका सेवास्िरहरु र्ध्र्े सिैभन्र्ा न्र्नू सेवास्िर नै त्र्स आर्ोजनाको खानेपानी सर्ग्र सेवास्िर 

कार्र् गररएको छ | र्सरर १००% संस्थार्ा गणुस्िर र तवश्वशनीर्िा र्वैु सचूक सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि 

रहकेो कारणिे गर्ाय सिै स्वास््र् संस्थाहरुको सर्ग्र खानेपानी सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि परेको छ | 

िातिका नं 29: स्वास््र् संस्थाहरुको सचूक अनसुारका सेवास्िर र सर्तस्टगि सेवास्िर अवस्था (स्वास््र् संस्था 

संख्र्ा) 

खानेपानी सेवा स्िर 

वगीकरण 

स्वास््र् संस्था संख्र्ा  

पररर्ाण 

सेवास्िर  

गणुस्िर 

सेवास्िर 

पहुाँच 

सेवास्िर 

तवश्वसनीर्िा 

सेवास्िर 

सर्तस्टगि सेवा स्िर 

सनु्र् (०) स्िर  0 0 0 0 0 
तनम्न (१) स्िर  2 4 1 4 4 
आधारभिु (२) स्िर  1 0 2 0 0 
र्ध्र्र् (३) स्िर  1 0 0 0 0 
उच्च (४) स्िर  0 0 1 0 0 
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जषमा 4 4 4 4 4 
 

िातिका नं 30: स्वास््र् संस्थाहरुको सचूक अनसुारका सेवास्िर र सर्तस्टगि सेवास्िर अवस्था (स्वास््र् 

संस्था%) 

खानेपानी सेवा स्िर 

वगीकरण 

स्वास््र् संस्था % 

पररर्ाण 

सेवास्िर  

गणुस्िर 

सेवास्िर 

पहुाँच 

सेवास्िर 

तवश्वसनीर्िा 

सेवास्िर 

सर्तस्टगि सेवा स्िर 

सनु्र् (०) स्िर  - - - - - 

तनम्न (१) स्िर  50.0 100.0 25.0 100.0 100.0 

आधारभिु (२) स्िर  25.0 - 50.0 - - 

र्ध्र्र् (३) स्िर  25.0 - - - - 

उच्च (४) स्िर  - - 25.0 - - 

जषमा 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

तवद्यर्ान खानेपानी आर्ोजनािे सेवा परुाएका र्स गाउाँ पातिकाका ४ स्वास््र् संस्थाहरु र्ध्र्े  ४ वटै स्वास््र् 

संस्थाहरुको सर्ग्र सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो र्तेखन्छ | र्सका कारणहरु तवशे्लषण गर्ाय १ स्वास््र् 

संस्थार्ा चार वटै सचूक आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे, २ स्वास््र् संस्था गणुस्िर र तवश्वशनीर्िाको 

कारणि,े १ स्वास््र् संस्थार्ा गणुस्िर, पररर्ाण र तवश्वशतनर्िा तनम्न रहकेो कारणिे स्वास््र् संस्थाहरुर्ा 

खानेपानीको सर्ग्र सेवा स्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो र्तेखन्छ | 

िातिका नं 31: स्वास््र् संस्थार्ा खानेपानी सर्तस्टगि सेवास्िर अवस्था आधारभिू भन्र्ा तनम्नस्िर हुनकुा 

कारणहरु  

सर्ग्र सेवास्िर आधारभूि भन्र्ा िि हुनकुा कारणहरु  स्वास््र् संस्था संख्र्ा  

सिै ४ वटा सचूक सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे  1 
गणुस्िर र तवश्वशनीर्िा सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र 2 

गणुस्िर, पररर्ाण र तवश्वशनीर्िा सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र 1 

जम्र्ा आधारभिू भन्र्ा िि रहकेा स्वास््र् संस्था संख्र्ा  4 
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लिद्याियको समग्र सेिा स्तर लिशे्लषण  

र्स गाउाँपातिकाका तवद्यर्ान खानेपानी आर्ोजनाहरुिे सेवा परुाएका १८ तवद्यािर्हरुको सचूक अनसुारको 

खानेपानी सेवास्िर िातिका नं. ३२ र ३३ र्ा एकर्सु्ट रुपर्ा प्रस्ििु गररएको छ | तवद्यर्ान खानेपानी आर्ोजनाहरुिे 

सेवा परुाएका सिै (१००%) तवद्यािर्हरुर्ा खानेपानी सर्ग्र सेवास्िर आधारभिु भन्र्ा िि रहकेो छ | र्स गाउाँ 

पातिकाका तवद्यािर्हरुको खानेपानी सेवास्िर पररर्ाण सचूक अनसुार २२.२%, गणुस्िर अनसुार ७७.८%, पहुाँच 

अनसुार २२.२% र तवश्वसनीर्िा अनसुार ८८.९% आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो र्तेखन्छ | आर्ोजनाको सर्ग्र 

सेवास्िर कार्र् गर्ाय तर्नै चारवटा सचूक अनसुारका सेवास्िरहरु र्ध्र्े सिैभन्र्ा न्र्नू सेवास्िर नै त्र्स तवद्यािर्को 

खानेपानी सर्ग्र सेवास्िर कार्र् गररएको छ | र्सरर ८८.९% तवद्यािर्हरुर्ा खानीपतनको तवश्वसनीर्िा सेवास्िर 

आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो र आधारभिू भन्र्ा र्ातथ रहकेा ११.१% आर्ोजनाहरुको सरे्ि अन्र् तिन वटा 

सचूकहरु र्ध्र्े कुनै एक सचूक अनसुारको सेवास्िर आधारभूि भन्र्ा िि रहकेो कारणिे गर्ाय र्स गाउाँपातिकाका 

सिै (१००%) तवद्यािर्को सर्ग्र खानेपानी सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि परेको छ | 

िातिका नं 32: तवद्यािर्हरुको सचूक अनसुारका सेवास्िर र सर्तस्टगि सेवास्िर अवस्था (तवद्यािर् संख्र्ा) 

खानेपानी सेवा स्िर वगीकरण तवद्यािर् संख्र्ा  

पररर्ाण 

सेवास्िर  

गणुस्िर 

सेवास्िर 

पहुाँच 

सेवास्िर 

तवश्वसनीर्िा 

सेवास्िर 

सर्तस्टगि 

सेवा स्िर 

सनु्र् (०) स्िर  1 1 1 1 1 
तनम्न (१) स्िर  3 13 3 15 17 
आधारभिु (२) स्िर  8 0 11 0 0 
र्ध्र्र् (३) स्िर  5 0 0 0 0 
उच्च (४) स्िर  1 4 3 2 0 
जषमा 18 18 18 18 18 

 

िातिका नं 33: तवद्यािर्हरुको सचूक अनसुारका सेवास्िर र सर्तस्टगि सेवास्िर अवस्था (तवद्यािर्%) 

खानेपानी सेवा स्िर 

वगीकरण 

तवद्यािर् % 

पररर्ाण 

सेवास्िर  

गणुस्िर 

सेवास्िर 

पहुाँच 

सेवास्िर 

तवश्वसनीर्िा 

सेवास्िर 

सर्तस्टगि सेवा स्िर 

सनु्र् (०) स्िर  5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 

तनम्न (१) स्िर  16.7 72.2 16.7 83.3 94.4 

आधारभिु (२) स्िर  44.4 - 61.1 - - 

र्ध्र्र् (३) स्िर  27.8 - - - - 

उच्च (४) स्िर  5.6 22.2 16.7 11.1 - 

जषमा 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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र्स गाउाँपातिकार्ा तवद्यर्ान खानेपानी आर्ोजनािे सेवा परुाएका १८ तवद्यािर्हरु सिैको खानेपानी सेवा स्िर 

आधारभिू भन्र्ा िि रहनकुो कारणहरु तवशे्लषण गर्ाय १ तवद्यािर्र्ा गुणस्िर आधारभूि भन्र्ा िि रहकेो 

कारणि,े  १ तवद्यािर्र्ा पहुचको कारणिे, ३ तवद्यािर्र्ा तवश्वशनीर्िाको कारणिे, २ तवद्यािर्र्ा चार वटै 

सचूक सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेोिे, ८ तवद्यािर्र्ा गणुस्िर र तवश्वशनीर्िािे, १ तवद्यािर्र्ा गणुस्िर, 

पहुाँच र तवश्वशनीर्िािे, र २ तवद्यािर्र्ा गणुस्िर, पररर्ाण र तवश्वशतनर्िा तनम्न रहकेो कारणिे तवद्यर्ान 

आर्ोजनािे सेवा परुाएका सिै तवद्यािर्हरुको खानेपानी सर्ग्र सेवास्िर आधारभिू िह भन्र्ा िि रहकेो र्तेखन्छ 

| 

िातिका नं 34: तवद्यािर्हरुको खानेपानी सर्तस्टगि सेवास्िर अवस्था आधारभिू भन्र्ा तनम्न स्िरको हुनकुा 

कारणहरु  

सर्ग्र सेवास्िर आधारभूि भन्र्ा िि हुनकुा कारणहरु  तवद्यािर् संख्र्ा  

गणुस्िर सेवास्िर आधारभूि भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र  1 

पहुाँच सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र 1 

तवश्वशनीर्िा सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र 3 
सिै ४ वटा सचूक सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे  2 

गणुस्िर र तवश्वशनीर्िा सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र 8 

गणुस्िर, पहुाँच र तवश्वशनीर्िा सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र 1 
गणुस्िर, पररर्ाण र तवश्वशनीर्िा सेवास्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो कारणिे र्ात्र 2 

जम्र्ा आधारभिू भन्र्ा िि रहकेा तवद्यािर् संख्र्ा  18 
 

3.3.7 अपांगता भएका व्यलिहरुको खानेपानीमा पहुाँच अिस्था  

ठाटीकााँध गाउाँपातिकार्ा एस एन भी नेपाििे तव.सं. २०७६ र्ा गरेको अपांगिा भएका घरधरुीहरुर्ा खानेपानी 

िथा सरसफाईको अवस्था सभेक्षणको ि्र्ांक अनसुार र्स गाउाँपातिकार्ा जम्र्ा १६१ जना अपांगिा भएका 

व्र्तिहरु रहकेा छन ्जसको तववरण ििको िातिकार्ा प्रस्िुि गररएको छ | 

िातिका नं 35: एस एन भी नेपािको सभेक्षण अनसुार ठाटीकााँध गाउाँपातिकार्ा अपांगिा भएका व्र्तिहरुको 

तववरण  

वडा नं. 

सभेक्षण 

गररएको जम्र्ा 

अपांगिा भएका 

व्र्तिहरु  

अपांगिाको प्रकार अनसुार अपांगिा भएका व्र्तिहरु (जना) 

शारीररक 

अपांगिा 

भएका 

ससु्ि श्रवण वा 

दृति तितहन 

अपांगिा भएका 

िोल्न नसक्ने 

अपांगिा 

भएका 

िौतद्धक 

अपांगिा 

भएका 

र्ानतसक 

अपांगिा 

भएका 

िहु 

अपांगिा 

भएका 

1 37 24 8 3 1 0 1 
2 29 21 2 0 1 2 3 
3 38 32 4 0 0 2 0 
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4 19 10 3 0 4 0 2 
5 23 14 7 0 0 0 2 
6 15 10 1 0 1 0 3 

जम्र्ा  161 111 25 3 7 4 11 
 

र्स सभेक्षण अनसुार र्स गाउाँपातिकार्ा अपांगिा भएका व्र्तिको घरआगनर्ा खानेपानीको धारा भएका २४  

जना, सार्रु्ातर्क धारार्ा पहुाँच हुनेहरू ८४  जना र नतजकर्ा कुनै पतन खानेपानीको धारा नहुनेहरु ५३ जना रहकेा 

छन ्| अपांगिा भएका व्र्तिहरुको खानेपानीर्ा पहुाँचको अवस्थाको वडागि तववरण तनम्न अनसुार रहकेो छ | 

िातिका नं 36: अपांगिा भएका व्र्तिहरुको खानेपानीर्ा पहुाँच अवस्था तववरण 

वडा नं. 

  

अपांगिा भएका 

व्र्ति  

अपांगिा भएका व्र्तिको खानेपानीको पहुाँच अवस्था 

घरको आाँगनर्ा तनतज 

धारा भएका  

सार्रु्ातर्क धारा 

भएका  

नतजकर्ा धारा 

नभएका  

1 37 4 18 15 
2 29 13 12 4 
3 38 2 35 1 
4 19 4 15 0 
5 23 1 2 20 
6 15 0 2 13 

जम्र्ा  161 24 84 53 
 

र्स सभेक्षण अनसुार र्स गाउाँपातिकार्ा जम्र्ा १६१ जना अपांगिा भएका व्र्तिहरु र्ध्र्े ६० जना र्तहिा 

रहकेा छन ्जस र्ध्र्े ४५ जना १० र्तेख ५० िषय उरे्रका र्तहनावारी हुने उरे्रका र्तहिाहरु रहकेा छन ्जसको 

िातग पानीको सहज पहुाँच हुन ुअझ िढी आिश्र्क हुन्छ (िातिका नं. ३७ र ३८) | 

िातिका नं 37: तिङ्ग अनसुार अपांगिा भएका व्र्तिहरुको तववरण   

वडा नं. 

अपांगिा भएका व्र्तिहरु 

र्तहिा परुुष र्ौतनक अल्पसंख्र्क  जम्र्ा 

1 17 20 0 37 
2 12 17 0 29 
3 15 23 0 38 
4 7 12 0 19 
5 7 16 0 23 
6 2 13 0 15 

जम्र्ा 60 101 0 161 
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िातिका नं 38: १० र्तेख ५० वषय उर्ेरका अपांगिा भएका र्तहिाहरुको तववरण   

िडा नं. १० देलख ५० िषा उमेरका अपांगता भएका मलहिाहरु 

1 12 
2 11 
3 12 
4 3 
5 6 
6 1 

जषमा 45 
 

साथै अपांगिा भएकाहरुको िातग सार्रु्ातर्क वा तनतज खानपेानीका धारा सम्र् पगु्नको िातग रर्ाम्प, रेतिंग र 

धारर्ा हािि े सर्ाउन े पाइपतफतटंगहरु तनर्ायण गरेको र्स गाउाँपातिकार्ा र्तेखएको छैन जसिे गर्ाय अपांगिा 

भएकाहरुको खानेपानीर्ा सहज पहुाँच अझ कम्जोर रहकेो र्तेखन्छ | र्सरर र्स गाउाँपातिकार्ा अपांगिा भएकाहरुको 

आिस्र्किा अनसुारका संरचना िन्ने नगरेकािे रजस्विा हुने उरे्रका अपाङ्गिा भएका र्तहिाहरुको िातग 

पानीको धारा सम्र्को सहज पहुाँच नहुाँर्ा अझ कतठन अवस्था रहकेो र्तेखन्छ | 

  

3.4 लनमााणाधीन खानेपानी आयोजनाहरु  

र्स गाउाँ पातिकार्ा एक वटा खानेपानी आर्ोजना हािै सम्पन्न भएको छ | र्स आर्ोजना खानेपानी रणनीति 

िजुयर्ाको िातग ि्र्ांक संकिन गरेको सर्र्र्ा तनर्ायणाधीन अिस्थार्ा रहकेा तथर्ो | र्स आर्ोजनािे  वडा नं. 

४ क ४०० घरपररवार, १ स्वास््र् संस्था र १ तवद्यािर्र्ा खानेपानीको सेवा उपिब्ध गराएको छ | र्ो आर्ोजना 

ग्रातर्ण जिश्रोि पररर्ोजनाको सहर्ोग िथा  गाउाँ पातिकाको सहकार्यर्ा नर्ा तनर्ायण भएको हो | र्स नर्ााँ 

खानेपानी आर्ोजनािे सिै उपभोिाहरुिाई तनतज धारा (एक घर एक धारा) तविरण गने गरर तनर्ायण भएको छ | 

(िातिका ३९)  

िातिका नं 39: हाि ैसम्पन्न भएका खानेपानी आर्ोजनाहरुको तववरण  

वडा नं. आर्ोजना संख्र्ा  घर पररवार संख्र्ा स्वास््र् संस्था संख्र्ा तवद्यािर् संख्र्ा 

१     

२     

३     

४ 1 400 1 1 
५     
६     

जम्र्ा 1 400 1 1 
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र्स गाउाँ पातिकार्ा १२ वटा आर्ोजनाहरु हाि तनर्ायणाधीन चरणर्ा रहकेा छन ्र सिै आर्ोजनाहरु २०७८ साि 

सम्र्र्ा सप्पन्न हुनेछ | र्ी तनर्ायणाधीन आर्ोजनाहरुि े ३४२ घरपररवार र ९ तवद्यािर्हरुिाई खानेपानी सेवा 

उपिब्ध गराउने छ | र्ी आर्ोजनाहरु र्ध्र् ेएउटा आर्ोजना ग्रातर्ण जिश्रोि ब्र्िस्थापन आर्ोजनाको सहर्ोगर्ा 

तनर्ायण भएको छ भने िााँतक आर्ोजनाहरु र गाउाँपातिकाको सहर्ोगर्ा तनर्ायण भएको छ | र्ी खानेपानी 

आर्ोजनाहरु र्ध्र् ेएउटा आर्ोजना र्ात्र तनतज धारा प्रणािी अनसुार तनर्ायण भएको छ भने िााँतक आर्ोजनाहरु 

सार्रु्ातर्क धारा प्रणािी अनुसार तनर्ायण भएका छन ् | (िातिका ४४)  

िातिका नं 40: हाि तनर्ायणातधन रहकेा खानेपानी आर्ोजनाहरुको तववरण  

वडा नं. आर्ोजना संख्र्ा  घर पररवार संख्र्ा स्वास््र् संस्था संख्र्ा तवद्यािर् संख्र्ा 

१ 4 185 0 1 
२ 1 8 0 1 
३ 

    

४ 1 12 0 1 
५ 

    

६ 6 137 0 6 
जम्र्ा 12 342 0 9 

 

3.5 खानेपानी आयोजना नपगेुका बलस्तहरु   

र्स गाउाँपातिकाको १७ वटा िस्िीका ६५० घरपररवार, २ स्वास््र् संस्था र ७ तिद्यािर्हरुर्ा पाईपिाइन खानेपानी 

आर्ोजना पगु्न सकेको छैन  | गाउाँपातिकाका सिै वडाहरुर्ा र्स्िा िस्िीहरु रहकेा छन | वडा अनसुार पाइपिाइन 

खानेपानी आर्ोजना नपगेुका वतस्िहरुको तववरण र्हेार् िर्ोतजर् रहकेो छ | 

िातिका नं 41: हाि खानेपानी आर्ोजना नभएका ितस्िहरुको तववरण   

वडा नं. वस्िी संख्र्ा  घरधरुी संख्र्ा  स्वास््र् संस्था संख्र्ा  तवद्यािर् संख्र्ा  

१  2 404 1 2 
२  2 67 0 0 
३  2 36 0 1 
४  4 83 1 2 
५  5 45 0 0 
६  2 15 0 2 

जषमा  17 650 2 7 
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खानेपानी आर्ोजना हाि सम्र् पगु्न नसकेका र्ी ितस्िहरुर्ा िाहुन ४%, क्षेतत्र ५४.८%, र्तिि ४०.६%, 

अल्पसंख्र्ाक ०.५% र अन्र् ०.२% घरपररवार रहकेा छन ्(िातिका ४२) | 

िातिका नं 42: पाइपिाईन खानेपानी आर्ोजना नपगेुका ितस्िहरुर्ा जािजाति अनसुार घरपररवार संख्र्ा  

वडा न.ं  घरधरुी संख्र्ा  

िाहुन क्षेतत्र जनजािी र्तिि अल्पसंख्र्क अन्र् जम्र्ा 

1 15 187 0 202 0 0 404 
2 2 40 0 25 0 0 67 
3 0 23 0 13 0 0 36 
4 0 81 0 1 0 1 83 
5 9 10 0 23 3 0 45 
6 0 15 0 0 0 0 15 

जम्र्ा घरपररवार  संख्र्ा 26 356 0 264 3 1 650 
घरपररवार % 4.0% 54.8% 0.0% 40.6% 0.5% 0.2% 100.0% 

 

3.6 खानेपानी आयोजनाको संचािन अिस्था अनुसार घर सखं्या लििरण  

खानेपानी रणतनिी िजुयर्ाको िातग गररएको खानीपानी सेवास्िर सभेक्षणर्ा ठाटीकााँध गाउाँ पातिकार्ा ९५ वटा 

तवद्यर्ान खानेपानी आर्ोजनाको ि्र्ांक संकिन गरेको छ जस र्ध्र्े  ८८ वटा पाइपिाइन आर्ोजना र ६ वटा 

र्हुान सधुार आर्ोजना संचािनर्ा रहकेा छन ् भने एउटा पाइपिाइन आर्ोजनाको हाि संचािन िन्र् रहकेो 

अवस्था छ | 

खानेपानी सेवास्िर ि्र्ांक सभेक्षण पतछ एक आर्ोजना हाि ैसम्पन्न भएको छ भने १२ वटा आर्ोजना हाि 

तनर्ायणाधीन अवस्थार्ा रहकेा छन ् जनु र्सै आतथयक िषयर्ा सम्पन्न हुने आर्ोजनाहरु रहकेा छन ् | साथै गाउाँ 

पातिकार्ा रहकेा १९ वटा तवद्यर्ान खानेपानी आर्ोजनाहरु सेवास्िर ि्र्ांकर्ा छुटेका छन ् जनु ि्र्ांक 

अद्यावतधक गर्ाय सर्ावेश गररनेछ | र्सरर गाउाँ पातिकार्ा तवद्यर्ान, हािै सम्पन्न र तनर्ायणाधीन आर्ोजनाहरु सिै 

गरेर जम्र्ा १२७ वटा रहकेा छन ्|  

साथै गाउाँ पातिकाका १७ वटा वस्िीहरुर्ा हाि खानेपानी आर्ोजना पगु्न सकेको छैन | र्सरर सिै चरणका 

खानेपानी आर्ोजनाहरु र आर्ोजना नपगेुका वस्िीहरुको घरसंख्र्ाको जोड ४८४१ हुन आउने भए िापतन 

तनर्ायणाधीन र हािै सम्पन्न भएका पाइपिाइन खानेपानी आर्ोजनाहरुि े अनरु्ातनि ५०% घरधरुी तवद्यर्ान 

आर्ोजनाहरुको सरे्टेको हुर्ा गाउाँपातिकाको वास्ितवक घरसंख्र्ा ४४७० रहकेो अनुर्ान गररएको छ | 

िातिका नं 43: ठाटीकााँध गाउाँपातिकार्ा खानेपानी आर्ोजना पगेुका र आर्ोजना पगु्न नसकेका ितस्िहरुर्ा घर 

संख्र्ा, स्वास््र् संस्था संख्र्ा र तवद्यािर् संख्र्ा  

आर्ोजनाको प्रकार 
आर्ोजना 

संख्र्ा 
घर संख्र्ा 

स्वास््र् संस्था 

संख्र्ा 

तिद्यािर् 

संख्र्ा 

तवद्यर्ान संचािनर्ा रहकेा पाइपिाइन आर्ोजना 88 2440 4 17 

तवद्यर्ान र्हुान सधुार आर्ोजना 6 115 0 0 
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संचािन िन्र् रहकेा पाइपिाइन आर्ोजना 1 161 0 1 

हाि ैसम्पन्न पाइपिाइन आर्ोजना 1 400 1 4 

तनर्ायणाधीन पाइपिाइन आर्ोजना 12 342 0 5 

खानेपानी सेवा स्िर ि्र्ांक संकिन नभएका 

तवद्यर्ान आर्ोजना  

19 733 0 8 

खानेपानी आर्ोजना नपगेुका ितस्ि 17 650 2 7 

जम्र्ा 144 4841 7 42 

जम्र्ा वास्ितवक घरधरुी संख्र्ा * 137 4470 6 37 

* तनर्ायणाधीन र हािै सम्पन्न पाइपिाइन खानेपानी आर्ोजनाहरुिे अनरु्ातनि ५०% घरधरुी तवद्यर्ान 

आर्ोजनाहरुको सरे्टेको हुर्ा गाउाँपातिकाको वास्ितवक घरसंख्र्ा 4470 रहकेो अनरु्ान गररएको छ | 

 

4 पररच्छेद ४: खानेपानी िक्ष्य, रणनीलत तथा प्राथलमकता  

ठाटीकााँध गाउाँपातिकािे सन ्२०३० (तव.सं. २०८७) सम्र्र्ा नेपाि सरकारको खानेपानी क्षेत्रको तर्गो तवकास 

िक्ष्र् हातसि गनयको िातग र्हेार् िर्ोतजर्का र्खु्र् ३ वटा िक्ष्र् िथा कोसेढुंगाहरु तनधायरण गरेको छ |  

पलहिो कोसेढंुगा : ५ िषा, सन ्२०२०-२०२५ 

िक्ष्य १ : सबैिाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सुलबधा सन ्२०२५ सषममा पुराउने | 

रणनीलत: र्स िक्ष्र् हातसि गनयको िातग र्हेार् िर्ोतजर्का रणनीतिहरु अििम्िन गररनेछ | 

प्राथतर्किा नं. १: आधारभिू सतुिधा स्िर: र्हेार्का आर्ोजनाहरुर्ा साना तनर्ायण सधुार कार्य गरर खानेपानी 

सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध िाग ुगरेर आधारभूि स्िरर्ा परुाउने रणनीति तिईनेछ | 

o खानेपानी तिस्वसतनर्िा सेवास्िर कम्जोर भएका आर्ोजनाहरुर्ा खानेपानीको ब्र्िस्थापन, 

संचािन िथा सम्भारर्ा प्रर्ातणक संचािन तितध िाग ुगरर आर्ोजनाको तवश्वसनीर् सेवा 

स्िरर्ा सधुार गरर आधारभिू स्िरर्ा परुाउने | 

o गणुस्िर सेवा स्िर कम्जोर भएका र्िू र्हुान प्रर्ोग गरेका आर्ोजनाहरुर्ा साना तनर्ायण सधुार र 

पानी सरुक्षा र्ोजना र्ाफय ि आर्ोजनाको गणुस्िर सेवास्िर वतृद्ध गरर आधारभिू स्िरर्ा परुाउने | 

प्राथतर्किा नं. २: र्ध्र्र् सतुिधा स्िर: तनम्न अवस्थाका आर्ोजनाहरुको सेवा स्िर उन्नति तनर्ायण कार्य िथा 

खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध िाग ुगरर र्ध्र्र् स्िरर्ा परुाउने रणनीति तिईनछे |   

o आर्ोजनाको नर्ााँ तनर्ायण गर्ाय वा पनुतनयर्ायण गर्ाय र्ध्र्र् स्िरको तनर्ायण गने रणनीति तिईनेछ | 

▪ हाि खानेपानी सेवा पगु्न नसकेका ितस्िर्ा तवद्यर्ान प्रणािीिाट सेवा परुाउने | र्सरर 

तवद्यर्ान प्रणािीिाट सेवा परुाउन नसकेर्ा नर्ााँ पाइपिाइन तनर्ायण गने |  

▪ पाइपिाइन खानेपानी प्रणािी नभएका िस्िीर्ा नर्ााँ पाइपिाइन प्रणािी तनर्ायण गने |  
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▪ तवद्यर्ान ्सार्रु्ातर्क धारा प्रणातिका आर्ोजनाहरुको धेरै जसो धाराहरुर्ा पहुाँच र 

पररर्ाण सेवा स्िर आधारभिू भन्र्ा िि रहकेो आधारर्ा पनुतनयर्ायण गरर तनतज धारा 

जडान प्रणािीर्ा सधुारोंनिी गने |  

o पररर्ाण सेवा स्िर र्ध्र्र् रहकेा खानेपानी आर्ोजनाहरुको तनतज धारा प्रणािीर्ा स्िर उन्नति 

तनर्ायण कार्य गरर िथा खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध िाग ुगरर र्ध्र्र् स्िरको 

सेवा परुाउने रणनीति तिईनछे |   

o हाि ैसम्पन्न भएका र हाि तनर्ायणाधीन रहकेा तनतज धारा प्रणािीका खानेपानी आर्ोजनहरुर्ा 

खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध िाग ुगरर र्ध्र्र् सेवा स्िरर्ा परुाउने रणनीति 

तिइनेछ | 

प्राथतर्किा नं. ३: उच्च सतुिधा स्िर: तनम्न अवस्थाका आर्ोजनाहरुको सेवा स्िर उन्नति तनर्ायण कार्य िथा 

खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध िाग ुगरर उच्च स्िरर्ा परुाउने रणनीति तिईनेछ |   

o पानीको पररर्ाण सेवा स्िर उच्च रहकेा खानेपानी आर्ोजनाहरुको सधुार तनर्ायण कार्य िथा 

खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध िाग ुगरर उच्च स्िरर्ा परुाउने रणनीति तिइनेछ|   

प्राथतर्किा नं. ४: उच्च स्िरको खानेपानी सतुिधा तनर्ायणको िातग िर्ारी गने : घना ितस्ि भएको िजार क्षेत्रर्ा 

उच्च स्िर को खानेपानी आर्ोजनाको िातग पानीको श्रोिको नाप िथा गणुस्िर र्ापन गने, कतम्िर्ा एक वषय भरर 

प्रत्र्ेक र्तहना पानीको पररर्ाण र गणुस्िर अनगुर्न िथा र्ापन गने र आर्ोजनाको डीपीआर िर्ार गने  | 

 

दोश्रो कोसेढंुगा : ३ िषा, सन ्२०२६–२०२८ 

िक्ष्य २: सबैिाई मध्यम स्तरको खानेपानी सुलबधा सन ्२०२८ सषममा पुराउने | 

रणनीलत: र्स िक्ष्र् हातसि गनयको िातग र्हेार् िर्ोतजर्का रणनीतिहरु अििम्िन गररनेछ | 

प्राथतर्किा नं. १: आधारभिू, र्ध्र्र् एवं उच्च स्िरका सेवा आर्ोजनाहरुको राम्रो संचािन ब्र्िस्थापन गनय 

खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध प्रभािकारी रुपर्ा िाग ुगने र अनगुर्न गने रणनीति तिइनेछ |  

प्राथतर्किा नं. २: आधारभिू स्िरका खानेपानी आर्ोजनाहरुिाई र्ध्र्र् स्िरर्ा स्िर उन्नति गने तनर्ायण कार्य गने 

रणनीति तिइनेछ | 

प्राथतर्किा नं. ३: ितस्ि भन्र्ा िातहर अितस्थि घरपररवारको खानेपानी सतुिधा स्िर र्ध्र्र् परुाउने रणनीति 

तिइनेछ |  

प्राथतर्किा नं. ४: घना ितस्ि भएका िजार क्षेत्रर्ा उच्च स्िरको नर्ााँ खानेपानी आर्ोजना तनर्ायण गने रणनीति 

तिइनेछ | 

प्राथतर्किा नं. ५: अन्र् िााँतक आर्ोजनाहरुिाई उच्च स्िरको सेवार्ा परुाउन पानीको श्रोिको वषयभरर अनगुर्न 

गरर आर्ोजनाहरुको डीजाइन इतस्टर्ेट िर्ार गने रणनीति तिइनेछ |   
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तेश्रो कोसेढंुगा : २ िषा, सन ्२०२९ – २०३० 

िक्ष्य ३: सबैिाई उच्च स्तरको खानेपानी सुलबधा सन ्२०३० सषममा पुराउने | 

रणनीलत: र्स िक्ष्र् हातसि गनयको िातग र्हेार् िर्ोतजर्का रणनीतिहरु अििम्िन गररनेछ | 

प्राथतर्किा नं. १: सिै र्ध्र्र् एवं उच्च स्िरका सेवा आर्ोजनाहरुको राम्रो संचािन ब्र्िस्थापन गनय खानेपानी 

सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध प्रभािकारी रुपर्ा िागु गने र अनगुर्न गने रणनीति तिइनेछ |  

प्राथतर्िा नं. २: सिै र्ध्र्र् सेवा स्िरका आर्ोजनाहरुर्ा उच्च स्िरको खानेपानी सेवा तनर्ायण सम्पन्न गने 

रणनीति तिइनेछ | 

 

5 पररच्छेद ५: कायातियन रणनीलत  

ठाटीकााँध गाउाँपातिकािे र्स खानेपानी रणनीति २०७७-२०८७ कार्यन्वर्न गर्ाय र्हेार् िर्ोतजर्का रणनीतिहरु 

अििम्िन गनेछ | 

खानेपानी सेिास्तर उतनलत रणनीलत: 

• घरधरुी, स्वास््र् संस्था र तवद्यािर्को िातग आधारभूि, र्ध्र्र् र उच्च स्िरको खानेपानी सेवा वतृद्ध 

गनयको िातग साना तनर्ायण र्तेख प्रशोधन केन्र सतहिको ठुिा नर्ााँ खानेपानी आर्ोजना तनर्ायण िथा 

पनुतनयर्ायण गररनेछ |  

• साथै खानेपानीको आधारभिू, र्ध्र्र् र उच्च सेवास्िर वतृद्ध िथा उि सेवास्िर तनरन्िर कार्र् गनयको 

िातग खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध िाग ुगररनेछ | 

• गाउाँ पातिकार्ा खानेपानी पररक्षण प्रर्ोगशािा स्थापना गरर आर्ोजनाहरुर्ा खानेपानीको गणुस्िर 

अनगुर्न तनर्तर्ि रुपर्ा गररनेछ | 

• स्वास््र् संस्था र तवद्यािर्हरुर्ा खानेपानीको पानी संकिन टंकी तनर्ायण र आन्िररक प्ितम्िंग िथा 

आिस्र्क स्थानहरुर्ा आिस्र्क संख्र्र्ा धाराहरु तनर्ायण गरर खानेपानी सेवा स्िर वतृद्ध गररनेछ | 

• साियजतनक स्थानहरुर्ा चौतिसै घण्टा खानेपानीको सतुिधा हुनेगरी खानेपानीको धारा तनर्ायण गररनेछ | 

• "सिैको िातग खानेपानी नीति" तिइनेछ | अथायि ्खानेपानी सेवा स्िर वतृद्ध गर्ाय कोतह पतन छुट्ने छैन | 

• खानेपानीको सेवास्िर वतृद्ध गर्ाय सर्ािेशी, िैंतगक सर्ानिा, अपांगिा भएका व्र्तिहरुको आिस्र्किा 

र जिवार् ुपररवियन िचकिािाई खानेपानीको सेवास्िर वतृद्ध कार्यक्रर्र्ा एकीकृि गररनेछ |  

• खानेपानी सेवा स्िर वतृद्ध तक्रर्ाकिाप कार्ायन्वर्न गर्ाय सम्भातवि जोतखर्र्ा रहकेा ब्र्तिहरुको 

अिस्र्किािाई सम्िोधन गररनेछ |  
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खानेपानी संचािन तथा ब्यबस्थापन रणनीलत: 

• खानेपानी संचािन ब्र्िस्थापनको िातग सेवा प्रर्ार्कको क्षर्िा र अन्र् उपिब्ध श्रोिको आधारर्ा 

खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध िाग ुगररनेछ | खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन 

कार्यतवतध अन्िगयि खानेपानी संचािनका प्रार्ातणक संचािन तवतधहरुको प्रर्ोग गरर आर्ोजनाहरुको 

संचािन, र्र्यि सम्भार िथा ब्र्िस्थापन गररनेछ जस अन्िगयि जीवन चक्र खचयको आधारर्ा खानेपानी 

र्हशिु तनधायरण, जिवार् ुपररवियन िचकिा सतहिको पानी सरुक्षा र्ोजना, पानीको गणुस्िर अनगुर्न, 

तनरोधात्र्क सम्भार, गनुासो ब्र्िस्थापन, चहुावट तनर्न्त्रण, िेखा ब्र्िस्थापन, स्वर्लु्र्ांकन, आतर् 

सर्ावेश रहनेछ | 

समाबेसी खानेपानी रणनीलत: 

• तनधायररि िक्ष्र् हातसि गनयको िातग तक्रर्ाकिाप कार्ायन्वर्न गर्ाय सम्भातवि जोतखर्र्ा रहकेा 

ब्र्तिहरुको अिस्र्किािाई सम्िोधन गररने छ | र्सरर कार्य गर्ाय त्र्स्िा व्र्ति र वगयिाई "कुनै 

नोक्सान नगर" भन्ने तसद्धान्ििाई पािना गररने छ |  

• र्हशिु तनधायरण गर्ाय र्हशुि तिनय नसक्ने अति तिपन्न घरहरुको पतहचान गरर उि घरहरुको िातग एक 

िषय सहुतिर्ि र्रर्ा र्हशिु तिन ेनीति तिइनेछ | साथै एक िषयर्ा उि घरपररवारको आर् वतृद्ध गरर 

र्हशिु तिनय सक्ने िनाउनको िातग आर् आजयन र्िुक तक्रर्ाकिाप गनय खानेपानी सेवा प्रर्ार्क 

संस्थािे उि घरपररवारिाई सहर्ोग गनेछ | 

• खानेपानीको सेवा स्िर वतृद्ध गर्ाय कोतह पतन नछुट्ने गरर र्तहिा, परुुष, िाििातिका, अल्पसंख्र्क, 

तपछतडएका र जोतखर्र्ा रहकेा जािजाति सिैको िातग सेवा उपिब्ध हुने गरर कार्यक्रर् िाग ुगररनेछ | 

आर्ोजनार्ा सहभागी गराउनको िातग आर्ोजना तनर्ायण र सेवा शलु्कर्ा र्स्िा तसर्ान्िकृि वगयहरुिाई 

तिशेष क्षर्िा अनुसारको सहभतगिा वा सरकार वा सर्रु्ार्िे तवशेष सहुतिर्ि तर्ने नीति तिईनेछ |  

• िैंतगक सर्ानिा िथा सार्ातजक सर्ािेशीकरण, जििार् ुअनकुुिन िथा तवपर् ब्र्िस्थापन जस्िा 

अन्िर सम्ितन्धि तवषर्हरुिाई र्स खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्न गर्ाय अतनवार्य रुपर्ा अििम्िन 

गररनेछ | 

• आर्ोजनार्ा खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्न एवं खानेपानी संचािन ब्र्िस्थापनका प्रत्र्ेक िहका तनणयर् 

प्रतक्रर्ार्ा र्तहिा, र्तिि, अल्पसख्र्क, अपांगिा भएका व्र्ति, आतर्को सहभातगिा सतुनतस्चि 

गररनेछ | 

अपांगता भएका व्यलिहरुको िालग खानेपानी रणनीलत: 

• खानेपानीर्ा पहुाँचको िातग अरुको सहर्ोग आिस्र्क पने अपांगिा भएका व्र्तिहरुको िातग अरुको 

सहर्ोग आिस्र्क पने स्िरीकरणको आधारर्ा प्राथतर्कीकरण गरर पहुाँच परुाउने रणनीति तिइनेछ |  

• अपांगिा भएका घरपररवारिाइ खान र व्र्तिगि स्वच्छिा ब्र्िहारको िातग पानीर्ा प्रत्र्ेक सर्स्र्को 

िरािर पहुाँच हुन ुपने कुराको र्हत्व िारे राम्रो संग िझुाइ सिै सर्स्र्हरुिाई पानीको िरािर पहुाँच 

परुाउनको िातग र्स्िा पररवारहरुिाइ सहर्ोग परुाउने रणनीति तिइनेछ | 
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• खानेपानी र व्र्तिगि स्वच्छिार्ा पानीको पहुाँचको िातग अको व्र्तिको धेरै सहर्ोग आिस्र्क पने 

खािका अपांगिा भएका व्र्तिहरुको हरेचाह गने व्र्तिको िातग तिशेष सहर्ोग परुाउने रणनीति 

तिइनेछ | 

• वास र्ोजना िजुयर्ा गर्ाय, खानेपानी आर्ोजनाको डीपीआर िनाउाँर्ा, क्षर्िा अतभवतृद्ध कार्यक्रर् िनाउाँर्ा 

र कार्ायन्वर्न गर्ाय अपांगिा भएका ब्र्तक्िहरुको स्थानीर् संस्थासंगको सहभातगिार्ा गररने छ | 

• अपांगिा भएका व्र्तिहरुको खान र स्वच्छिा ब्र्िहारर्ा पानीको पहुाँच सतुनतस्चि गनयको िातग 

सरसफाई िथा स्वच्छिा ब्र्िहार पररवियनका कार्यक्रर्हरु स्थानीर् सरकारको पहिर्ा अपांगिा भएका 

ब्र्तक्िहरुको संस्था र स्थानीर् सरकारको सहभातगिार्ा गररने छ | 

• सार्ातजक ब्र्िहार पररवियन संचारिाई सर्ािेशी गराउनको िातग सचेिना र अन्र् दृतिकोण पररवियन 

गन ेरणनीतिहरूिाई प्राथतर्किाका साथ िाग ुगररनेछ | 

• अपांगिा भएका व्र्तिहरुको सरकारी प्रशासतनक सम्ितन्ध कार्य र अन्र् सहर्ोगको िातग सार्ातजक 

संस्था र अन्र् सहर्ोगी सेवाहरुको सरे्ि सहर्ोग तिने रणनीति तिइनेछ | 

• अपांगिा भएका व्र्तिहरु जो सिै भन्र्ा तसर्ान्िकृि हुन्छन उनीहरुको अनभुि र सहभातगिा सतुनतस्चि 

गनय उनीहरुिाई अनगुर्न प्रतकर्ार्ा सर्ािेश गने रणनीति तिइनेछ | अनगुर्नर्ा अपांगिा भएका र्तहिा 

र परुुष र्िैुको सहभातगिा सतुनतस्चि गन ेरणनीति तिइनेछ | 

 

खानेपानी संचािन ब्यबस्थापन संरचना तथा नीलत लनमााण रणनीलत 

• रणनीति कार्ायन्वर्न गर्ाय र्ापर्ण्ड िनाई िाग ुगररनेछ एवं तनर्र्न गररनेछ | र्सका िातग गाउाँपातिकािे 

आिश्र्क र्ापर्ण्ड, कार्यतवतध, ऐन िथा तनर्तेशका िर्ार गरर िाग ुगनेछ |   

• साथै र्स रणनीति कार्यन्वर्न िथा खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध कार्यन्वर्न गनयको 

िातग गाउाँपातिकािे गाउाँपातिका र वडा स्िरर्ा आिस्र्क संस्थागि संरचना तवस्िार िथा क्षर्िा 

तवकास गनेछ | र्स रणनीति अनसुारका संस्थागि संरचनाहरु तवस्िार गरर तजम्रे्वारी तर्नेछ | 

• गाउाँपातिकािे र्स रणनीति कार्यन्वर्नको िातग आवश्र्क वातषयक िजेट छुट्टाउने छ | साथै प्रर्शे 

सरकार, संतघर् सरकार र तवकास साझेर्ारहरुसंग र्स रणनीति कार्यन्वर्न गनय सहकार्यको िातग पहि 

गनेछ | 

 

6 पररच्छेद ६: संस्थागत संरचना तथा लिस्तार  

गाउाँपातिकािे र्स रणनीति कार्ायन्वर्न गनयका िातग गाउाँपातिका र वडाको तनणयर् गने र अनगुर्न िथा सतर्क्षा 

गने संरचनाहरुर्ा सधुार िथा सतर्तिहरुिाई थप सतक्रर् िनाइ र्हेार् िर्ोतजर्का कार्यहरु गनेछ | 
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• गाउाँ कार्यपातिकािे र्स खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्नको िातग संस्थागि संरचनाहरुको तवस्िार गन े

िथा खानेपानी सर्न्वर् सतर्तिहरुिाई थप सतक्रर् िनाउने कार्य गनेछ | र्सरर गाउाँ कार्यपातिकािे र्स 

खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्नको िातग र्स रणनीतििे पररकल्पना गरेको संस्थागि संरचनाहरुको 

तवस्िार गरर सिैको तजम्र्ेवारी तर्ने कार्य गनेछ | 

• गाउाँ कार्यपातिकािे गाउाँपातिका स्िरर्ा र्स खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्नको अनगुर्न, सतर्क्षा र 

तनणयर् गनेछ | 

• गाउाँ कार्यपातिकािे कार्यपातिका अन्िगयिका सतर्ति र उपसतर्तिहरुिाई र्स खानेपानी रणनीति 

कार्यन्वर्नका तवतभन्न तिषर्हरु: खानेपानी पवूायधार, सर्ािेशी, सशुासन, तवपर् ब्र्िस्थापन, आतर्र्ा 

अनगुर्न गरर सुझािको िातग तजम्र्ेवारी तर्नेछ | 

• गाउाँपातिका स्िरीर् खानेपानी सरसफाई िथा स्वच्छिा सर्न्वर् सतर्तििे खानेपानी रणनीति िथा 

रणनीतिक कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नको अनगुर्न गरर सझुाि तर्नेछ | जस अन्िगयि खानेपानी संचािन 

ब्र्िस्थापनको अवस्था,  खानेपानीको गणुस्िर पररक्षण, खानेपानी सेवा स्िर उन्नति, सर्ावेशी रणनीति 

कार्ायन्वर्नको अवस्था, अपांगिा भएका व्र्तिहरुको सहभातगिा र खानेपानीर्ा पहुाँच आतर्को 

स्थिगि अनगुर्न िथा ि्र्ांक तवशे्लषण गरर सझुाि तर्नेछ | र्स सतर्तििे र्ातसक रुपर्ा अनगुर्न गरर 

तनर्शेन/सझुाि तर्नेछ | 

• वडा स्िरीर् खानेपानी सरसफाई िथा स्वच्छिा सर्न्वर् सतर्तििे र्स खानेपानी रणनीति िथा रणनीतिक 

कार्यर्ोजना कार्यन्वर्नको अवस्था प्रत्र्ेक र्तहनार्ा अनगुर्न गरर सझुाि तर्नेछ | 

• टोि सरसफाई सतर्तििाई सतक्रर् िनाई र्स खानेपानी रणनीति िथा रणनीतिक कार्यर्ोजना कार्यन्वर्न 

गर्ाय सर्ािेशी र कोतह पतन नछुट्ने पररकल्पना गरे अनसुारको भएको अनगुर्न गरर सर्ािेशी सतुनतस्चि 

गनय सझुाि तर्नेछ | 

• पातिका र वडा स्िरका सतर्ति र उपसतर्तिहरुको संरचनाहरुिाई थप सर्ािेशी िनाइने छ | 

गाउाँपातिकािे र्स रणनीति कार्यन्वर्न गनयको िातग गाउाँपातिका र वडा कार्ायिर्को प्रातितधक कार्य गने 

संरचनाहरुको तवस्िार गरर र्हेार् िर्ोतजर्का प्रातितधक कार्यहरु गनेछ | 

• गाउाँपातिकार्ा खानेपानीको प्रातितधक कार्य गनयको िातग हाि रहकेो खानेपानी इकाईिाई तवस्िार गरर 

पानी पररक्षण प्रर्ोगशािा सतहिको खानेपानी शाखार्ा क्षर्िा तवस्िार गररने छ |  

• गाउाँपातिका स्िरीर् खानेपानी शाखािे खानेपानी रणतनिी कार्यन्वर्न गनय प्रातितधक कार्य एवं 

खानपेानीको गणुस्िर पररक्षण कार्य गनेछ | 

• साथै वडा कार्ायिर्हरुर्ा सर्ेि खानेपानी इकाई स्थापना गररनेछ | र्स इकाईको क्षर्िा तवकास गरर 

खानेपानी संचािन ब्र्िस्थापन िथा पानी सरुक्षा र्ोजना कार्यन्वर्न गनय प्रातितधक कार्य गनेछ |  

• गाउाँपातिका स्िरर्ा पानी पररक्षण प्रर्ोगशािा स्थापना गरर क्षर्िा तवकास गररनेछ | र्स प्रर्ोगशािािे 

तनर्तर्ि पानी पररक्षण िथा खानेपानीको गणुस्िर सभेक्षण गरर तवशे्लषण प्रस्ििु गरर सझुाि  गनेछ | 
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गाउाँपातिकािे र्स रणनीति कार्ायन्वर्न गनयको िातग खानेपानी संचािन, र्र्यि सम्भार िथा ब्र्िस्थापन िथा 

सेवा स्िर उन्नति अवस्था सम्ितन्ध ि्र्ांक अध्र्ावतधक िथा तवशे्लषण गने संरचनाहरुको स्थापना िथा क्षर्िा 

तवस्िार गरर र्हेार् िर्ोतजर्का कार्यहरु गनेछ | 

• खानेपानी संचािन ब्र्िस्थापन िथा खानेपानी सेवा स्िर तविरणको अवस्थाको ि्र्ांक र्ातसक रुपर्ा 

अध्र्ावतधक गरर तिस्िेशण गनय खानेपानीको ि्र्ांक गाउाँ पातिका स्िरर्ा स्थापना गररने छ | र्ो 

खानेपानी ि्र्ांक इकाई गाउाँपातिका स्िरीर् खानेपानी शाखार्ा रातखने छ | खानेपानी सेवा संचािन 

ब्र्िस्थापन िथा सेवा स्िर तिस्िेशण गनयको िातग क्षर्िा अतभवतृद्ध गरर र्स इकाईिे प्रातितधक शाखा, 

पानी प्रर्ोगशािा र सेवा प्रर्ार्कहरुको सर्न्वर्र्ा ि्र्ांक अध्र्ावतधक गने कार्य गनेछ | 

• र्स खानेपानी ि्र्ांक इकाईिे प्रत्र्ेक र्तहना खानेपानी सरसफाई िथा स्वच्छिा सर्न्वर् सतर्तिको 

िैठकर्ा खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापनको अवस्था र उपभोिाहरुिाई उपिब्ध गराएको 

खानेपानीको सेवा स्िर को अवस्था तिस्िेशण गरर प्रस्ििु गनेछ | 

• प्रत्र्ेक िषय खानेपानी आर्ोजनाको "उपभोिा सन्िसु्टी सभेक्षण गरर एर् वास तसतस को िैठकर्ा प्रस्ििु 

गनेछ | 

• खानेपानी सेवा प्रर्र्ेकहरुको स्व र्लु्र्ांकन प्रतििेर्न िातषयक रुपर्ा संकिन िथा अध्र्ावतधक गरर 

प्रत्र्ेक आर्ोजनाको खानेपानीको सेवा संचािन ब्र्िस्थापन अवस्था तिस्िेशण गरर प्रतिवेर्न प्रस्ििु 

गनेछ | 

 

7 पररच्छेद ७: काया योजना तथा बजेट प्रके्षपण  

7.1 गाउाँपालिकाको आयश्रोत अनुमान  

ठाटीकााँध गाउाँ पातिकाको आतथयक वषय २०७७/२०७८ को िजेट तितनर्ोजन अनसुार एक वषयको िातग र्हेार् 

िर्ोतजर् गाउाँपातिकाको वातषयक आर् प्रक्षेपण गररएको छ | आर्श्रोि प्रक्षेपण गर्ाय प्रर्शे सरकार र संतघर् सरकारको 

आर्ोजनाको िातग सरकारिाट उपिब्ध अनरु्ातनि िगानी सरे्ि प्रक्षेपण गरर गाउाँपातिकाको आर्श्रोिर्ा सर्ािेस 

गररएको छ | 

िातिका नं 44:  ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको आर्श्रोि र आर् अनरु्ान आ.व. २०७७/७८ 

क्र.सं. आर् श्रोि  आर् अनरु्ान (रु)  प्रतिशि 

1 आन्िररक श्रोि - नगर्    52,900,000     14.9  

2 कणायिी प्रर्शे सरकार - नगर् अनरु्ान     10,071,000       2.8  

3 नेपाि सरकार - नगर् अनरु्ान  225,600,000      63.4  

4 राजश्व िांडफांड - प्रर्शे सरकार - नगर्        398,000       0.1  

5 राजश्व िांडफांड - संतघर् सरकार - नगर्    67,085,400     18.8  

  कुि जम्र्ा   356,054,400   100.0  
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श्रोि: ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको कार्यक्रर्/पररर्ोजना अनसुार िजेट तितनर्ोजन आ.व. २०७७/७८  

7.2 गाउाँपालिकाको के्षत्रगत बजेट  

ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको आतथयक वषय २०७७/२०७८ को िजेट तितनर्ोजन अनसुार एक वषयको िातग क्षेत्रगि 

िजेट प्रक्षेपण र्हेार् िर्ोतजर् गररएको छ | गाउाँ पातिकाको आ. व. २०७७/७८ को कुि वातषयक िजेट रु 

356,054,400 रहकेो छ जस र्ध्र् ेरु 28,981,530 (8.1%) खानेपानी, सरसफाई र िैंतगक िथा सर्ािेशी 

क्षेत्रका कार्यक्रर्को िातग सरकारको िगानी छुट्टाईएको छ |   

िातिका नं 45: गाउाँ पातिकाको वातषक क्षेत्रगि िजेट अनुर्ान आ. व. २०७७/७८ 

क्र.सं. तवषर् क्षेत्र िजेट तितनर्ोजन (रु) प्रतिशि  

1 तवपर् ब्र्िस्थापन, उत्पार्न र्िुक, िैंतगक िथा सर्ािेशी कार्यक्रर् 7,000,000       2.0  

2 िैंतगक िथा सर्ावेशी, अपांगिा भएका व्र्तिहरुको िातग कार्यक्रर्  2,000,000       0.6  

3 सरसफाई कार्यक्रर्         2,392,530       0.7  

4 खानेपानी आर्ोजना/कार्यक्रर्  17,589,000       4.9  

  जषमा     28,981,530      8.1  
        

5 प्रशातनक खचय र अन्र् तवकास कार्यक्रर्हरु  327,072,870      91.9  

  कुि बजेट    356,054,400  100.0 

श्रोि: ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको कार्यक्रर्/पररर्ोजना अनसुार िजेट तितनर्ोजन आ.व. २०७७/७८  

 

7.3 खानेपानी रणनीलतक काया योजना सन ्२०२१-२०३०  

ठाटीकाुँध गाउाँ पातिकािे खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्न गनयको िातग रणनीतिक कार्यर्ोजना िथा िागि अनुर्ान 

िर्ार गरेको छ | सन ्२०२५ सम्र्र्ा ४९० घरधरुीिाई उच्च स्िरको खानेपानी सेवा परुाउने, ३१९३ घरधरुीिाई 

र्ध्र्र् र ७८७  घर पररवारहरुिाई आधारभुि स्िरको खानेपानी परुाउने कार्यर्ोजना िनाएको छ | जसका िातग ५ 

वषय (सन ्२०२१-२०२५) का िातग रु ३६७,७८६,००० िागि अनरु्ान गरेको छ | 

सन ्२०२५ सम्र्र्ा तनम्न अनुसारको खानेपानी सेवास्िर उन्नति भएको हुनेछ | 

• उच्च स्िरको खानेपानी सेवा उपिब्ध भएको घरपररवार संख्र्ा:   490 

• र्ध्र्र् स्िरको खानेपानी सेवा उपिब्ध भएको घरपररवार संख्र्ा:   3193 

• आधारभिू स्िरको खानेपानी सेवा उपिब्ध भएको घरपररवार संख्र्ा:    787 

सन ्२०२८ सम्र्र्ा २६१७ घरधरुीर्ा उच्चस्िरको खानेपानी सेवा परुाउने र १८५३ घरपररवारहरुर्ा र्ध्र्र् स्िरको 

खानेपानी सेवा परुाउन े कार्यर्ोजना िनाएको छ | जसका िातग सन ् २०२६-२०२८ सम्र् ३ वषयका िातग रु 

३४७,५७०,००० िागि अनुर्ान गरेको छ |  

सन ्२०२८ सम्र्र्ा तनम्न अनुसारको खानेपानी सेवास्िर उन्नति भएको हुनेछ | 
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• उच्च स्िरको खानेपानी सेवा उपिब्ध भएको घरपररवार संख्र्ा:  2617  

o ठुिा तनर्ायण कार्य र आर्ोजनाको संचिन ब्र्िस्थापन उच्च स्िरको गरेर उच्च स्िरको खानेपानी 

सेवा उपिब्ध भएको घरधरुी संख्र्ा      1690 

o र्ध्र्र् स्िरका आर्ोजनाको संचािन ब्र्िस्थापन उच्च स्िरको गरेर उच्च स्िरको खानेपानी सेवा 

उपिब्ध भएको घरधरुी संख्र्ा      927   

• र्ध्र्र् स्िरको खानेपानी सेवा उपिब्ध भएको घरपररवार संख्र्ा:  1853  

सन ्२०३० सम्र्र्ा गाउाँपातिकाका सिै घरपररवारहरु (४४७० घरधरुी) िाई उच्च स्िरको खानेपानी सेवा परुाउन े

कार्य र्ोजना िनाएको छ | जसका िातग अतन्िर् २ वषय (सन ्२०२९-२०३०) का िातग रु २५४,३१०,००० िागि 

अनरु्ान गरेको छ | 

सन ्२०३० सम्र्र्ा तनम्न अनुसारको खानेपानी सेवास्िर उन्नति भएको हुनेछ | 

• उच्च स्िरको खानेपानी सेवा उपिब्ध भएको घरपररवार संख्र्ा:   4470 

o ठुिा तनर्ायण कार्य र आर्ोजनाको संचिन ब्र्िस्थापन उच्च स्िरको गरेर उच्च स्िरको खानेपानी 

सेवा उपिब्ध भएको घरधरुी संख्र्ा       2890 

o र्ध्र्र् स्िरका आर्ोजनाको संचािन ब्र्िस्थापन उच्च स्िरको गरेर उच्च स्िरको खानेपानी सेवा 

उपिब्ध भएको घरधरुी संख्र्ा      1580   

र्ातथ उल्िेतखि तनर्ायण कार्यका िातग गररएको िागि अनरु्ानका अतिररि खानेपानी आर्ोजनाको संचािन 

ब्र्िस्थापन र गाउाँपातिकाको क्षर्िा अतभवतृद्ध गरर र्स खानेपानी रणनीतिक कार्यर्ोजना कार्यन्वर्न गनयको िातग 

२०२१ र्तेख २०३० सम्र् १० वषयको िातग रु १७९,६६५,५०० िागि अनुर्ान गरेको छ |  

र्सरर सन ्२०२१ र्ेखी २०३० सम्र् र्स खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्न गनय कुि जम्र्ा रु १,१४९,३३१,५०० 

िागि अनुर्ान गरेको छ | तिस्ििृ कार्यर्ोजना िथा िागि अनरु्ान िातिका नं. ४६ र्ा प्रस्ििु गररएको छ | 

िातिका नं 46:  ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको रणनीतिक कार्यर्ोजना िथा िगानी अनुर्ान  

क.  पलहिो कोसेढुगंा: सन ् २०२१ देलख २०२५ सषम (५ िषा) मा सबैिाई आधारभूत 

खानेपानी सेिा पुराउने | 

तक्रर्ाकिाप आर्ोजना/ 

संस्था  संख्र्ा 

घर 

संख्र्ा  

जम्र्ा अनरु्ातनि 

िजेट (रु. हजार) 

1 आयोिनाको सेवास्तर मध्यम प राउने  
   

 
1.1 क्तवद्यमान आयोिनाको सेवास्तर स धार गरर मध्यम सवेा 

स्तरमा प राउने | (समाबेशी खानेपानी रणनीनत 
कायशन्वयन गने गरर) 

   

  
िसको लानग ननम्न आयोिनाहरुको प न: ननमाशण गररनेछ | 
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तक्रर्ाकिाप आर्ोजना/ 

संस्था  संख्र्ा 

घर 

संख्र्ा  

जम्र्ा अनरु्ातनि 

िजेट (रु. हजार)    
क नै पनन धारा सांचालनमा नरहेका खानेपानी आयोिना 
(१ आयोिना, १६१ पररवार सांख्या, १ क्तवद्यालय) 

1 161  16,900  

   क नै पनन धारा सांचालनमा नरहेका आयोिनाको 
धारा नलएका सांस्िा (० स्वास््य सांस्िा, १ 
क्तवद्यालय) | यस्ता सांस्िामा आन्तररक पानी 
सांकलन टांकी ननमाशण, प्लन्म्बांग, क्तपउने पानी 
धारा, हात ध ने धारा,  सरसफाई गने धारा, आहद 
ननमाशण गन ेकायश | 

1  550 

   
१००% धाराको पानीको पररमाण सेवास्तर आधारभूत भन्दा 
तल रहेका आयोिना (२ आयोिना, ४८ पररवार सांख्या) 

2 48  5,220    

   
८०% धाराको पह ुँच सेवास्तर आधारभ त भन्दा तल रहेका  
आयोिना (१० आयोिना, १९५ पररवार सांख्या) 

10 185  20,320  

   
पार्पलार्न नभएका म हान/पुँधेरो स धार आयोिना (६ 
आयोिना, ११५ पररवार सांख्या) 

6 115  12,600 

   
समग्र सेवास्तर आधारभूत भन्दा तल रहेका छ ट्टै 
सांस्िागत आयोिना (सांस्िाको लानग मात्र बनार्एको, 
सम दायको लानग क नै पनन धारा क्तवतरण नभएका 
आयोिना मात्र) (० स्वास््य सांस्िा, ३ क्तवद्यालय) | यस्ता 
आयोिनाको प न: ननमाशण र सांस्िामा आन्तररक पानी 
सांकलन टांकी ननमाशण, प्लन्म्बांग, क्तपउने पानी धारा, हात 
ध ने धारा,  सरसफाई गने धारा, आहद ननमाशण गन ेकायश  

0 
 

0  

   
पह ुँच सेवास्तर आधारभूत भन्दा तल रहेका आयोिना (१५  
आयोिना, ६१० पररवार सांख्या, १ स्वास््य सांस्िा, ३ 
क्तवद्यालय) 

15 610  65,180 

   
पह ुँच सेवास्तर आधारभूत भन्दा तल रहेका 
सांस्िाहरु (१ स्वास््य सांस्िा, ३ क्तवद्यालय) | 

यस्ता सांस्िामा धारा िडान गरर सांस्िामा 
आन्तररक पानी सांकलन टांकी ननमाशण, प्लन्म्बांग, 

क्तपउने पानी धारा, हात ध ने धारा,  सरसफाई गने 
धारा, आहद ननमाशण गने कायश | 

4 
 

2,200 

   खानेपानी सेवास्तर सभेक्षण नभएका क्तवद्यमान खानेपानी 
आयोिनाहरु (१९ आयोिना, ७३३ पररवार सांख्या, ८ 
क्तवद्यालय) 

19 733 78,420 

 
 

 
सेवा स्तर सभके्षण नभएका क्तवद्यमान आयोिनाले 
समेटेका सांस्िाहरु (८ क्तवद्यालय) | यस्ता 
सांस्िामा धारा िडान गरर सांस्िामा आन्तररक 
पानी सांकलन टांकी ननमाशण, प्लन्म्बांग, क्तपउने पानी 

8 
 

4,400 
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तक्रर्ाकिाप आर्ोजना/ 

संस्था  संख्र्ा 

घर 

संख्र्ा  

जम्र्ा अनरु्ातनि 

िजेट (रु. हजार) 

धारा, हात ध ने धारा,  सरसफाई गने धारा, आहद 
ननमाशण गने कायश |  

1.2 विद्यमान आयोजनाहरुमा पूर्ण रुपमा ननजज धारा प्रर्ालीमा स्तर 
उन्ननत ननमाणर् कायण गरर मध्यम सेिास्तरमा पुराउने | 
(समाबेशी खानेपानी रणनीनत कायशन्वयन गने गरर) 

   

 
 

 
पानीको पररमाण सेवास्तर मध्यम रहेका क्तवद्यमान 
आयोिना (१८ आयोिना, ३२० पररवार सांख्या, १ स्वास््य 
सांस्िा, ५ क्तवद्यालय) 

18 320 17,600 

 
 

 
सांस्िाहरु  (१ स्वास््य सांस्िा, ५ क्तवद्यालय) 6 

 
3,300 

 
1.3 हाल पाइपलाइन खानेपानी आयोजना नभएका िस्तीहरुमा 

मध्यम सेिा स्तरको नयााँ आयोजना ननमाणर् गन े| (समाबशेी 
खानेपानी रणनीनत कायशन्वयन गने गरर) 

   

   
हाल पार्पलार्न खानेपानी आयोिना नभएका 
वस्तीहरुमा अन माननत नयाुँ आयोिना (१७ 
आयोिना, ६५० पररवार सांख्या, २ स्वास््य सांस्िा, ७ 
क्तवद्यालय) 

17 650 69,560 

   
सांस्िाहरु (२ स्वास््य सांस्िा, ७ क्तवद्यालय) | यस्ता 
सांस्िामा धारा िडान गरर सांस्िामा आन्तररक पानी 
सांकलन टांकी ननमाशण, प्लन्म्बांग, क्तपउने पानी धारा, हात ध ने 
धारा,  सरसफाई गने धारा, आहद ननमाशण गने कायश | 

9 
 

4,950 

   
छ ट्टै खानेपानी आयोिना भएका सांस्िाहरु (० स्वास््य 
सांस्िा, ० क्तवद्यालय) | नयाुँ आयोिना ननमाशण र 
सांस्िामा आन्तररक पानी सांकलन टांकी ननमाशण, 

प्लन्म्बांग, क्तपउने पानी धारा, हात ध ने धारा,  सरसफाई 
गने धारा, आहद ननमाशण गने कायश | 

0 
 

0 

 1.4 हालै सम्पन्न भएका र हाल ननमाशणाधीन रहेका ननन्ि धारा 
प्रणालीका खानेपानी आयोिनहरुमा सांचालन ब्यबस्िापन राम्रो 
बनाई मध्यम सेवा स्तरमा प राउने | (ब्यबस्िापन लागत 
अन मान नशषशक घ मा समाबेश छ) | (समाबेशी खानेपानी 
रणनीनत कायशन्वयन गने गरर) 

   

   हालै सम्पन्न भएका खानेपानी आयोिनहरु (१ आयोिना, 
४०० घरपररवार, १ स्वास््य सांस्िा, ४ क्तवद्यालय) 

1 400  

   सांस्िाहरु (१ स्वास््य सांस्िा, ४ क्तवद्यालय) | यस्ता 
सांस्िामा धारा िडान गरर सांस्िामा आन्तररक पानी 
सांकलन टांकी ननमाशण, प्लन्म्बांग, क्तपउने पानी धारा, हात ध ने 
धारा,  सरसफाई गने धारा, आहद ननमाशण गने कायश | 

5  2,750 
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तक्रर्ाकिाप आर्ोजना/ 

संस्था  संख्र्ा 

घर 

संख्र्ा  

जम्र्ा अनरु्ातनि 

िजेट (रु. हजार) 

   हाल ननमाशणाधीन रहेका खानेपानी आयोिनहरु (१२ 
आयोिना, ३४२ घरपररवार, ० स्वास््य सांस्िा, ५ 
क्तवद्यालय) 

12 342   

   सांस्िाहरु (0 स्वास््य सांस्िा, 5 क्तवद्यालय) | यस्ता 
सांस्िामा धारा िडान गरर सांस्िामा आन्तररक पानी 
सांकलन टांकी ननमाशण, प्लन्म्बांग, क्तपउने पानी धारा, हात ध ने 
धारा,  सरसफाई गने धारा, आहद ननमाशण गने कायश | 

5  2,750 

     
2  विद्यमान खानेपानी आयोजनाको सेिास्तर िवृि गरर उच्च स्तरमा 

पुराउने | (समाबशेी खानेपानी रणनीनत कायशन्वयन गने गरर) 

   

  
क्तवद्यमान खानेपानी आयोिनालाई ननन्ि धारा प्रणालीमा उच्च 
स्तरको ननमाशण स धार गन े 

   

   
पानीको पररमाण सेवा स्तर उच्च रहेका खानेपानी 
आयोिना (२६ आयोिना, ४९० पररवार सांख्या, ० स्वास््य 
सांस्िा, ० क्तवद्यालय)  

26 490 40,970 

   
सांस्िाहरु (० स्वास््य सांस्िा, ० क्तवद्यालय) | यस्ता 
सांस्िामा धारा िडान गरर सांस्िामा आन्तररक पानी 
सांकलन टांकी ननमाशण, प्लन्म्बांग, क्तपउने पानी धारा, हात ध ने 
धारा, सरसफाई गने धारा, आहद ननमाशण गने कायश | 

0 
 

 0 

3  विद्यमान खानेपानी आयोजनाको सेिास्तर विद्ध्री गरर आधारभूत 
स्तरमा पुराउने | (समाबेशी खानेपानी रणनीनत कायशन्वयन गने 
गरर) 

   

  
क्तवश्वसनीयता सेवास्तर आधारभूत भन्दा तल रहेका वा  
ग णस्तर सेवास्तर आधारभूत भन्दा तल रहेका मूल म हान 
भएका क्तवद्यमान आयोिनाहरुको साना ममशत र म ख्य रुपमा 
सांचालन ब्यबस्िापन र पानी स रक्षा योिना ब्यबस्िापनमा 
स धार गरर आधारभूत सेवास्तरमा स्तरउन्ननत गने | (१७ 
आयोिना, ७८७ पररवार सांख्या, २ स्वास््य सांस्िा, ९ क्तवद्यालय) 

17 787 9,066 

   
सांस्िाहरु (२ स्वास््य सांस्िा, ९ क्तवद्यालय) | यस्ता 
सांस्िामा धारा िडान गरर सांस्िामा आन्तररक पानी 
सांकलन टांकी ननमाशण, प्लन्म्बांग, क्तपउने पानी धारा, हात ध ने 
धारा,  सरसफाई गने धारा, आहद ननमाशण गने कायश | 

11 
 

6,050 

  
आधारभूत भन्दा तल रहेका बाुँहक क्तवद्यमान आयोिनाहरुको 
सेवा स्तर उन्ननत ननमाशण गरर आधारभूत स्तरमा प राउने (० 
आयोिना) 

0 0 0 

   
सांस्िाहरु (० स्वास््य सांस्िा, ० क्तवद्यालय) | यस्ता 
सांस्िामा धारा िडान गरर सांस्िामा आन्तररक पानी 

 0                  0  
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तक्रर्ाकिाप आर्ोजना/ 

संस्था  संख्र्ा 

घर 

संख्र्ा  

जम्र्ा अनरु्ातनि 

िजेट (रु. हजार) 

सांकलन टांकी ननमाशण, प्लन्म्बांग, क्तपउने पानी धारा, हात ध ने 
धारा, सरसफाई गने धारा, आहद ननमाशण गने कायश | 

4  बिार वा घना वस्ती भएका क्षेत्रमा उच्चस्तरको नयाुँ खानेपानी 
आयोिना ननमाशणको लानग क्तबस्ततृ अध्ययन गरर डी.पी.आर. तयार 
गन े | यसको लानग कन्म्तमा एक वषश सम्म श्रोतको पानीको 
पररमाणको मानसक रुपमा नाप र पानीको ग णस्तर मानसक रुपमा 
पररक्षण गरर डी.पी.आर. तयार गदाश  त्याांक क्तवश्लेषण गरर स धारका 
उपायहरु अबलम्बन गने | (3 आयोिना, १००० घरपररवार, 3 स्वास््य 
सांस्िा, 6 क्तवद्यालय) 

  
            

5,000  

   जम्मा (क) 137 4470 367,786 

नोट: घर संख्या गणना गर्ाा हाि लनर्ााणाधीन रहकेा आयोजना र हािै सम्पन्न भएका आयोजनाहरुि ेसरे्टेका  

घरसंख्या र्ध्य े५०% घरसंख्या लवद्यर्ान खानेपानी आयोजनाहरु लभत्रकै रहकेो अनरु्ान गरीएको छ | 

 

ख.  दोश्रो कोसेढुंगा: सन ्२०२६ देलख २०२८ सषम (३ िषा) मा सबैिाई मध्यम स्तरको 

खानेपानी सेिा पुराउने | 

तक्रर्ाकिाप आर्ोजना/ 

संस्था संख्र्ा 

घर 

संख्र्ा  

जम्र्ा अनरु्ातनि 

िजेट (रु. हजार) 

1 आधारभूत स्तरका खानेपानी आयोिनको स्तर उन्ननत ननमाशण गरर 
मध्यम स्तरको बनाउने (१७ आयोिना, ७८७ घरपररवार) | (समाबेशी 
खानेपानी रणनीनत कायशन्वयन गन ेगरर) 

17 787   83,860 

2 खानेपानीको सेवास्तर उन्ननत गनश बाुँहक रहेका सांस्िाहरुमा मध्यम 
स्तरको खानेपानी सेवा प राउने (२ स्वास््य सांस्िा, ६ क्तवद्यालय) | यस्ता 
सांस्िामा धारा िडान गरर सांस्िामा आन्तररक पानी सांकलन टांकी 
ननमाशण, प्लन्म्बांग, क्तपउने पानी धारा, हात ध ने धारा,  सरसफाई गने धारा, 
आहद ननमाशण गरर मध्यम सेवा स्तरमा प राउने | 

8 
 

4,400 

3 बिार वा घना वस्ती भएका क्षते्रमा उच्चस्तरको नयाुँ खानेपानी आयोिना 
ननमाशण | (६ आयोिना, १५०० घरपररवार) | (समाबेशी खानेपानी 
रणनीनत कायशन्वयन गन ेगरर) 

6 1200     251,160 

4 मध्यम सेवा स्तरमा रहेका सांस्िाहरुमा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा 
प राउने (३ स्वास््य सांस्िा,  ६ क्तवद्यालय) | यस्ता सांस्िामा आन्तररक 
खानेपानी सांकलन, प्लन्म्बांग आहदको स धार र क्लोररन डोन्िांग य ननट 
स्िापना गन े| 

9 
 

3,150 

5 िप बिार वा घना वस्ती भएका क्षेत्रहरुमा उच्चस्तरको नयाुँ खानेपानी 
आयोिना ननमाशणको लानग क्तबस्ततृ अध्ययन गरर डी.पी.आर. तयार गने 
| यसको लानग कन्म्तमा एक वषश सम्म श्रोतको पानीको पररमाणको 

  
        5,000      
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तक्रर्ाकिाप आर्ोजना/ 

संस्था संख्र्ा 

घर 

संख्र्ा  

जम्र्ा अनरु्ातनि 

िजेट (रु. हजार) 

मानसक रुपमा नाप र पानीको ग णस्तर मानसक रुपमा पररक्षण गरर 
डी.पी.आर. तयार गदाश  त्याांक क्तवश्लेषण गरर स धारका उपायहरु 
अबलम्बन गने | (६ आयोिना, १००० घरपररवार) 

   जम्मा (ख) 23 1,987 347,570 
 

 

ग. तेश्रो कोसेढुंगा: सन ्२०२९ देलख २०३० सषम (२ िषा) मा सबैिाई उच्च स्तरको 

खानेपानी सेिा पुराउने | 

तक्रर्ाकिाप आर्ोजना/ 

संस्था संख्र्ा 

घर 

संख्र्ा  

जम्र्ा अनरु्ातनि 

िजेट (रु. हजार) 

1 सबैलाई उच्चस्तरको खानेपानी सेवा प राउने   

 1.1 बिार वा घना वस्ती भएका क्षेत्रमा उच्चस्तरको नयाुँ खानेपानी 
आयोिना ननमाशण | (६ आयोिना, १५०० घरपररवार)  (समाबेशी 
खानेपानी रणनीनत कायशन्वयन गन ेगरर) 

६ 1200     251,160 

 
1.2 मध्यम सेवा स्तरमा रहेका सांस्िाहरुमा उच्चस्तरको खानेपानी 

सेवा प राउने (३ स्वास््य सांस्िा, ६ क्तवद्यालय) | यस्ता सांस्िामा 
आन्तररक खानेपानी सांकलन, प्लन्म्बांग आहदको स धार र क्लोररन 
डोन्िांग य ननट स्िापना गन े| 

9 
 

3,150  

 1.3 मध्यम सेवा स्तरमा रहेका आयोिनाहरुलाई राम्रो सांचलन तिा 
ममशत स धार ब्यबस्िापन गरर उच्च स्तरमा प राउने र सम्पूणश 
आयोिनाहरुको राम्रो सांचलन ब्यबस्िापन गने | (लागत अन मान 
शीषशक "घ" मा प्रस्त त गररएको छ)  |  

   

   जम्मा (ग) 6 1200 254,310 
     
 जम्मा (क+ख+ग) 137  4470 969,666 

 

घ.  खानेपानी आयोजनाको संचािन ब्यबस्थापन र खानेपानी रणनीलत कायातियन 

गनाको िालग गाउाँपालिकाको क्षमता अलभिृलद्ध कायाक्रम: सन ्२०२१ देलख २०३० 

सषम (१० िषा) 

तक्रर्ाकिाप आर्ोजना/ 

संस्था  संख्र्ा 

घर 

संख्र्ा  

जम्र्ा अनरु्ातनि 

िजेट (रु. हजार) 

1 खानेपानी आयोिनाको सांचालन ब्यबस्िापन र खानेपानी 
रणनीनत कायशन्वयन गनशको लानग गाउुँपानलकाको क्षमता 
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तक्रर्ाकिाप आर्ोजना/ 

संस्था  संख्र्ा 

घर 

संख्र्ा  

जम्र्ा अनरु्ातनि 

िजेट (रु. हजार) 

अनभवकृ्ति गने कायशक्रम | सन ्२०२१ देन्ख २०३० सम्मको 
अन माननत लगानी |  

 1.1 गाउुँपानलकाका सम्पूणश खानपेानी आयोिनाहरुको सांचालन 
ब्यबस्िापन गनश क्षमता अनभक्तब्रनध तिा सहकायश कायशक्रम  

137 4470 81665.5  

 1.2 गाउुँपानलकामा खानेपानी ग णस्तर पररक्षण प्रयोगशाला 
स्िापना तिा सांचालन 

  
 32,000  

 1.3 गाउुँपानलकामा खानेपानी तिा सरसफाई शाखा स्िापना 
तिा सांचालन  

  
 48,000  

 1.4 गाउुँपानलकामा खानेपानी तिा सरसफाई त्याांक य ननट 
स्िापना तिा सांचालन  

  18,000 

  जम्मा (घ)     179665.5 
    

 कुल जम्मा (क+ख+ग+घ)   137 4470  1,149,331 

 

 

7.4 खानेपानी रणनीलत सन ्२०२१-२०३० बजेट प्रके्षपण  

ठाटीकााँध गाउाँपातिकाको खानेपानी रणनीतिको िक्ष्र्, रणनीति िथा प्राथतर्किा (पररच्छेर् ४) अनसुार र्स 

गाउाँपातिकािे र्स रणनीति कार्यन्वर्न गनय सन ्२०२१ र्तेख सन ्२०३० सम्र्को कार्य र्ोजना िर्ार गरेको छ 

(िातिका ४६) |  उि कार्य र्ोजना कार्यन्वर्न गरर सन ् २०३० सम्र्को तनधायररि िक्ष्र् हातसि गनय र्हेार् 

िर्ोतजर्को िागि प्रक्षेपण गररएको छ | र्स प्रके्षतपि ्िागिर्ा र्लू्र् वतृद्ध रातखएको छैन |  

िातिका नं 47: ठाटीकााँध गाउाँ पातिकाको खानेपानी रणनीति सन ्२०२१-२०३० कार्यन्वर्न गनय िाग्ने िातषयक 

िागि प्रक्षेपण  

वषय 

(सन)् 

 

 

वातषयक िागि प्रक्षेपण (रु हजारर्ा) 

पतहिो कोसेढुंगा : ५ वषय, सन ्

२०२०-२०२५: िक्ष्र् १: 

सिैिाई आधारभिू स्िरको 

खानेपानी सतुिधा सन ्२०२५ 

सम्र्र्ा परुाउने | 

र्ोश्रो कोसेढुंगा : ३ वषय, सन ्

२०२६–२०२८: िक्ष्र् २: 

सिैिाई र्ध्र्र् स्िरको 

खानेपानी सतुिधा सन ्२०२८ 

सम्र्र्ा परुाउने | 

िेश्रो कोसेढुंगा : २ वषय, सन ्

२०२९ – २०३०: िक्ष्र् ३: 

सिैिाई उच्च स्िरको 

खानेपानी सतुिधा सन ्

२०३० सम्र्र्ा परुाउने | 

 

 

जम्र्ा  

2021 91523.75     91523.75 

2022 91523.75     91523.75 

2023 91523.75     91523.75 

2024 91523.75     91523.75 

2025 91523.75     91523.75 



60 

2026   133823.22   133823.2167 

2027   133823.22   133823.2167 

2028   133823.22   133823.2167 

2029     145121.55 145121.55 

2030     145121.55 145121.55 

कुल 
जम्मा  

457618.75 401469.66 290243.1 1149331.5 

7.5 श्रोत पररचािन रणनीलत  

खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्नको िातग सन ्२०२१ र्तेख सन् २०३० सम्र् १० वषयर्ा रु. 1,149,331,500 

िगानी अनरु्ान गररएको छ (िातिका नं. ४७) | पतहिो पााँच वषयर्ा िगानी वातषयक रु. 91,523,750 

अनरु्ान गररएको छ, छैटौं-आठौ वषयर्ा वातषयक रु. 133,823,220 र नवौं र र्शौ ाँ िषयर्ा रु. 
145,121,550 िगानी अनरु्ान गररएको छ |  

गाउाँपातिकाको वातषयक िजेट तितनर्ोजन गरे अनसुार आतथयक वषय २०७८/७८ र्ा गाउाँपातिकािे एक वषयको 

िातग रु. 28,981,530 खानेपानी, सरसफाई र िैंतगक िथा सर्ावेशी क्षेत्रर्ा िगानी गरेको र्तेखन्छ | र्सका 

अतिररि संतघर् सरकार र तवकास साझेर्ारहरुको र्स गाउाँपातिकाको खानेपानी सेवा उन्नतिर्ा तसधा िगानी 

भएको र्तेखन्छ | तिगिका वषयहरुर्ा र्स गाउाँपातिकाको खानेपानी क्षेत्रर्ा गरेको िगानी हरे्ाय, र्स खानेपानी 

रणनीतिक र्ोजनाको िक्ष्र् हातसि गनय िथा रणनीति कार्यन्वर्न गनयको िातग गाउाँपातिकािे थप प्रभािकारी 

सर्न्वर्, सहकार्य र ब्र्िस्थापन गनुयपने र्तेखन्छ | िसथय, गाउाँपातिकािे र्स खानेपानी रणनीति कार्ायन्वर्न 

गनय अनरु्ान गररएको िगानीका िातग नपगु िजेटको श्रोि पररचािनको िातग र्हेार् अनसुारका रणनीति 

अतख्िर्ार गनेछ | 

• संतघर् सरकार संग अनरु्ान िढाउन पैरवी गने | 

• प्रर्शे सरकार संग अनरु्ान िढाउन पैरवी गने | 

• संतघर् सरकार संग रणनीति अनसुारका ठुिा आर्ोजना तनर्ायणको िातग र्ाग गने | 

• प्रर्शे सरकार संग रणनीति अनुसारका ठुिा आर्ोजना तनर्ायणको िातग र्ाग गने | 

• अन्िररक श्रोि तवद्यिु उत्पार्न, जतडिटुी, खतनज, कर र्स्िरु, शलु्क आतर् िढाउने | 

• तवकास साझेर्ार िथा गैर सरकारी संस्थाहरुसंग साझेर्ारी र सहकार्य गने | 

• जनश्रर्र्ान, स्थानीर् श्रोि, स्थानीर् तनर्ायण सार्ग्री आतर्र्ा सर्रु्ार्को र्ोगर्ानर्ा वतृद्ध गने | 

• िैंतगक सर्ानिा िथा सार्ातजक सर्ावेशीकरण कार्यक्रर्, अपांगिा भएका व्र्तिहरुको िातग 

खानेपानीको पहुाँच परुाउने कार्यक्रर्, र र्तहिा / गररि घरपररवारको आर् आजयन वतृद्ध गने 

कार्यक्रर्को िातग  संतघर् सरकार, प्रर्शे सरकार र तवकास साझेर्ारहरुसंग साझेर्ारी गनयको िातग 

खोज गने | 
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8 पररच्छेद ८: अनुगमन र सलमक्षा 

र्स खानेपानी रणनीति सन ् २०२०-२०३० र खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध कार्ायन्वर्नको 

अनगुर्न र सतर्क्षा गने कार्य गाउाँपातिकािे र्हेार् अनसुार गनेछ | 

• वडा स्िरीर् खानेपानी सरसफाई िथा स्वच्छिा सर्न्वर् सतर्तििे खानेपानी सेवास्िर उन्नति तनर्ायण 

कार्य कार्यन्वर्न र खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध कार्ायन्वर्नको अनगुर्न र्ातसक 

रुपर्ा गनेछ | 

• पातिका स्िरीर् खानेपानी सरसफाई िथा स्वच्छिा सर्न्वर् सतर्तििे खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्न र 

खानेपानी सेवा सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध कार्यन्वर्नको अनगुर्न र्ातसक रुपर्ा गनेछ | 

• प्रत्र्ेक ६ र्तहनार्ा खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्नको अवस्था, खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन 

कार्यतवतध कार्यन्वर्नको अवस्था र उपभोिा घरपररवारहरुको खानेपानी सेवास्िर अिस्थाको ि्र्ांक 

पणुयरुपर्ा अध्र्ावतधक गररनेछ | ि्र्ांक अध्र्ावतधक असार र पौष र्तहनार्ा गररने छ | पातिका स्िरीर् 

खानेपानी सरसफाई िथा स्वच्छिा सर्न्वर् सतर्तििे र्स ि्र्ांकको तवशे्लषण र स्थिगि अनगुर्न गरर 

अधय-वातषयक रुपर्ा सतर्क्षा गनेछ | 

• खानेपानी उपभोिा सन्ितुि सिेक्षण चैत्र र्तेख जेस्ठ र्तहना सम्र्र्ा गररनेछ | र्स सभेक्षणिाट घरधरुी 

स्िरको खानेपानी सेवा स्िर अवस्थाको तवस्िेषण गररनेछ | घरधरुी स्िरको सन्ितुि सभेक्षण गर्ाय र्तिि, 

जनजािी, अल्पसंख्र्क वगय र अपांगिा भएका व्र्तिहरुको आिश्र्किा अनसुारको खानेपानीको 

पहुाँचको अवस्था सरे्ि सभेक्षण गररनेछ | साथै पतहचान भएका अति तवपन्न घरपररवारहरुको 

आर्आजयन वतृद्ध गनय खानेपानी आर्ोजनाि ेगरेको सहर्ोग र सर्न्वर्का कार्यक्रर्हरुिाट आर् 

आजयनर्ा भएको वतृद्ध अवस्थाको सरे्ि सभेक्षण गररनेछ | पातिका स्िरीर् खानेपानी सरसफाई िथा 

स्वच्छिा सर्न्वर् सतर्तििे र्स ि्र्ांकको तवशे्लषण र सतर्क्षा वातषयक रुपर्ा गनेछ | 

• खानपेानी रणनीति कार्यन्वर्न र खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन कार्यतवतध कार्यन्वर्न अिस्थाको 

अनगुर्न, सतर्क्षा र तनणयर् प्रत्र्ेक वषय श्रावण- भर र र्ाघर्ा र्तहनार्ा गाउाँपातिकाको कार्य पातिकािे 

गनेछ | आर्ोजना िथा घरधरुी स्िरको खानेपानी सेवास्िर अिस्थाको ि्र्ांक अद्यावतधक गरर सचूक 

अनसुारको अवस्था तवशे्लषण गरर कार्यपातिकािे अनगुर्न, सतर्क्षा िथा तनणयर् गनेछ | कार्यपातिकािे 

खानेपानी रणनीतिक र्ोजनाको कार्ायन्वर्न िक्ष्र् प्राप्त उन्र्खु भए नभएको अनगुर्न िथा सतर्क्षा गरर 

आगार्ी कार्यतर्शा तनतर्यि गनेछ | 

• आर्ोजनाको खानेपानी सेवास्िर सधुार अिस्था गाउाँपातिकाको वेिसाइटर्ा राखी सावयजतनक गररनेछ |  

र्स खानेपानी रणनीति कार्ायन्वर्नको अनगुर्न िथा सतर्क्षाको सारांस र्हेार् िर्ोतजर् िातिकार्ा प्रस्ििु 

गररएको छ | (िातिका नं. ४८) 

िातिका नं 48: खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्न अनगुर्न िथा सतर्क्षा िातिका    
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पातिकाको 

अनगुर्न गन े

िह  

कसिे गने ? तकन गन?े  कसरर गने ?  कतहि ेगने ? 

वडा िह  वडा स्िरीर्  

खानेपानी 

सरसफाई िथा 

स्वच्छिा 

सर्न्वर् सतर्ति  

खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्न र 

खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन 

कार्यतवतध कार्ायन्वर्नको अनुगर्न, 

सतर्क्षा, सझुाव  गनय, साथै सर्ावेशी 

तनणयर् प्रतक्रर्ाको अवस्था अनुगर्न 

िथा र्लु्र्ांकन गनय | साथै र्तिि, 

जनजािी, अल्पसंख्र्क र अपांगिा 

भएका व्र्तिहरुको आिश्र्किा 

अनसुारको खानेपानीर्ा पहुाँच 

अवस्थाको अनगुर्न िथा र्लु्र्ांकन 

गनय | 

आर्ोजनाको स्थिगि 

अनगुर्न  

र्ातसक रुपर्ा 

पातिका िह  पातिका स्िरीर्  

खानेपानी 

सरसफाई िथा 

स्वच्छिा 

सर्न्वर् सतर्ति 

खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्न र 

खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन 

कार्यतवतध कार्ायन्वर्नको अनुगर्न, 

सतर्क्षा, सझुाव गनय  

आर्ोजनाको स्थिगि 

अनगुर्न 

र्ातसक रुपर्ा 

खानेपानी आर्ोजनाहरुको सेवास्िर 

उन्नति अनगुर्न र सतर्क्षा गनय | साथै 

र्तिि, जनजािी, अल्पसंख्र्क र 

अपांगिा भएका व्र्तिहरुको 

आिश्र्किा अनसुारको खानेपानीर्ा 

पहुाँच अवस्थाको अनगुर्न र सतर्क्षा 

गनय | 

ि्र्ांक संकिन, पानीको 

गणुस्िर पररक्षण, सेवा 

स्िर तवशे्लषण, आतर्  

(ि्र्ांक र्तुनट, पानी 

पररक्षण प्रर्ोगशािा र 

खानेपानी 

ईकाई/शाखाद्वारा) 

ि्र्ांक 

अध्र्ावतधक 

असार र पौष 

र्तहनार्ा गररने 

छ (प्रत्र्ेक ६ 

र्तहनार्ा)  

घरपररवारहरुको खानेपानी सेवास्िर 

अवस्थाको अनगुर्न गनय उपभोिा 

सन्ितुि सभेक्षण गररनेछ |  

उपभोिा सन्ितुि सभेक्षण गर्ाय र्तिि, 

जनजािी, अल्पसंख्र्क वगय र अपांगिा 

भएका व्र्तिहरुको आिश्र्किा 

अनसुारको खानेपानीर्ा पहुाँच 

अवस्थाको सरे्ि सभेक्षण गररनेछ | 

खानेपानी उपभोिा 

सन्ितुि सभेक्षण गन े 

प्रत्र्ेक वषय चैत्र 

र्तेख जेस्ठ 

र्तहना सम्र्र्ा 

गररनेछ | 
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पातिकाको 

अनगुर्न गन े

िह  

कसिे गने ? तकन गन?े  कसरर गने ?  कतहि ेगने ? 

साथै पतहचान भएका अति तवपन्न घर 

पररवारहरुको आर्आजयन वतृद्ध गनय 

खानेपानी आर्ोजनाि ेगरेको सहर्ोग 

िथा सर्न्वर्का कार्यक्रर्िाट 

आर्आजयनर्ा भएको वतृद्ध अवस्थाको 

सरे्ि सभेक्षण गररनेछ | 

पातिका िह  गाउाँ 

कार्यपातिका 

खानेपानी रणनीति कार्यन्वर्न र 

खानेपानी सेवा संचािन ब्र्िस्थापन 

कार्यतवतध कार्यन्वर्न अिस्थाको 

अनगुर्न, सतर्क्षा र आिश्र्क तनणयर् 

गनेछ | 

खानेपानी रणनीतिक र्ोजनाको 

कार्ायन्वर्न िक्ष्र् प्राप्त उन्र्खु भए 

नभएको अनगुर्न िथा सतर्क्षा गरर 

आगार्ी कार्यतर्शा तनतर्यि गनेछ |   

आर्ोजना िथा घरधरुी 

स्िरको खानेपानी सेवा 

स्िर अिस्थाको ि्र्ांक 

अद्यावतधक िथा सचूक 

अनसुारको अवस्था 

तवशे्लषण गरर कार्य 

पातिकािे अनगुर्न, 

सतर्क्षा र तनणयर् गनेछ | 

प्रत्र्ेक वषय 

श्रावण- भार र 

र्ाघर्ा 

र्तहनार्ा 

 

 


