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1 पररचय 

नेपालको सनंवधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास््य सम्बनधध हकको उप धारा (४) मा “प्रत्यके नागररकलाई स्वच्छ 

खानेपानी तथा सरसफाइ मा पहुँचको हक हनेछ” भनन उल्लेख गररएको छ । वास (खानेपानी, सरसफाइ  र स्वच्छताको 

संनिप्त अंगे्रजी रुप) का योजना तजजुमा, कायाुधवयन, सञ्चालन र ममुत सम्भारका सबै पिलाई संघीय, प्राधतीय र 

स्थानीय सरकारमा पूर् ु नवकेनधित गन ेनेपालको संनवधानले पररकल्पना गरेको छ । जजनसजकै समय, जो सजकैलाई र 

जहाुँसजकै पनन प्राप्त हने सजरनित, पयाुप्त, सजलभ, स्वीकाय ुर खच ुबहन साम्य ॔योग्य खानेपानी, सरसफाइ  र स्वच्छता 

सेवाको माध्यमबाट सावुजननक स्वास््य र जीवनस्तरमा सजधार गने प्रर्देि सरकारले लक्ष्य नलएको छ । यसको लानग 

वास योजनाको आवश्यकता हधछ । तसथु स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ  तथा स्वच्छता नवकासको लानग 

स्थानीय तह वास योजना आधारभूत औजार हो । स्थानीय तहहरुमा वास योजना तयार पानज ुआवश्यक र्देनखएकोले 

प्रर्देि सरकारले सहजता तथा एकरुपताका लानग वास योजना तजजुमा ननर्दनेिका तयार पारेको हो । यस ननर्देनिकाले 

वास योजना तयारीको चरर्वद्ध प्रकृयाको वारेमा ननर्देिन गर्दछु । वास योजना एकककृत, समग्र तथा गनतिील योजना 

हो । सरसफाइ गजरु योजना २०६८ र यससुँग सम्वधधीत हुँर्द ैपरू्ु सरसफाइ र खजला कर्दसामजक्तको र्दीगोपनाको ममुलाई 

आधारमानी वास योजनाले र्दीगो खानपेानी, सरसफाइ  तथा स्वच्छता सम्वधधी सेवा सजनवधा सवैले पाउनज पछु भने्न 

कज रामा जोड कर्दधछ ।  

 

नेपालको ग्रामीर् िेत्रमा खानपेानीको सजनवधा प्राप्त जनसंख्या उच्च भएको र्देनखधछ तर सजधाररएको खानेपानीको सजनवधा 

नपाएको, आश्यकता अनजसारको सेवा सजनवधावाट वनञ्चत भएको, पानीको सजचारुपन नभएको घरधजरीको संख्या पनन 

उल्लेखनीय रहेको छ तर त्यस्तो घरधजरीहरु कहाुँ छन,् कज न कज न हन तथा ती मध्य ेकज नलाई प्राथनमकतामा राख्ने भने्न 

कज राहरुको स्पष्टता भएको र्देनखर्दैन । यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर पाउन भैरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ  योजनाको सूनच 

तयार पारेर मातै्र पजग्र्दैन । प्रत्येक घरमा गएर नववरर् नलनज पर्दछु । नयाुँ प्रनवनधको माध्यमवाट छोटो समयमा र कम 

वजेटवाट पनन नववरर् तयार गन ुसककधछ । स्थानीय तह स्तरीय ननर्ुयकताुहरु, जनप्रनतननधीहरु, स्थानीय तहका 

कमुचारीहरु, वडा वास नसनसको सर्दस्यहरु, स्थानीय तह स्तरीय वास नसनसको सर्दस्यहरुको लानग प्राथनमक त्याकं 

संकलन गनज ुवास योजनाको मजख्य उदे्दश्य रहेको छ । स्थानीय तहस्तरमा ननमारु् गररएको वास योजना प्राथनमकताको 

आधारमा स्थानीय तहस्तरमा कायाुधवयन गन,ु प्रर्देि तथा संघीय तहहरुमा तथा सहयोगी संस्थाहरुमा पेि गरर सहयोग 

प्राप्त गनु स्थानीय तहहरुले उपयोग गनु सके्नछन् । 

 

स्थानीय तहस्तरीय वास योजनामा वडातहका योजनाहरु समावेि भएका हधछन । अको अथुमा भन्नजपर्दाु वडा तहको 

योजना र तयारी नवना स्थानीय तहस्तरीय वास योजना तयार हर्दैन । यकर्द वास कायकु्रमको लानग वडा इच्छजक छैन 

वा उनीहरुको प्रथानमकतामा पर्दैन भने पनन सो कज राको ननर्ुय वडाबाट न ैहनजपर्दछु र सो सम्बनधध ननर्युलाई वास 

योजनाको अनजसूनचमा राख्नज पर्दुछ । 

 

नचत्र १ वडा तहको योजना बाट तयार हन ेस्थानीय तहस्तरीय वास योजना  । 
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नवगतमा तयार गररएको गानवसस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ  तथा स्वच्छता (वास) योजना तथा जल उपयोग गजरु 

योजना (WUMP) वाट भएका तपनसलका नसकाईहरुलाई यो ननर्देनिकाले ध्यान कर्दएको छ । 

 त्याङ्क संकलन प्रकक्रया धेरै लामो भएकोले कनतपय सधर्दभुमा त्याङ्क उपलब्ध हन ेबेलासम्ममा िजरूमा 

नलएको त्याङ्क पररवतुन हन सके्न । 

 त्याङ्कको नवश्वसननयता मै प्रश्न नचधह लाग्ने, त्याङ्क सम्वनधधत स्थल वा व्यनक्तबाट न ैल्याइएको हो भने्न 

एककन गन ुनसककन,े फारम तथा रटपोट जहाुँ बसेर पनन गनु सककने । 

 वास योजना सम्वनधधत कफल्डको काम, वडा तथा गा.नव.स. स्तरीय तजजुमा बैठक तथा कायुिाला गोष्ठी 

सहजीकरर् र प्रनतवेर्दनको लानग बाह्य परामिुर्दाता व्यनक्त वा संगठनलाई नजम्मा कर्दएर गररएकाले स्थानीय 

सरोकारवालाहरुको कम सहभानगता र कम नजम्मेवारीबहन जस्तो र्देनखएको । फलस्वरुप स्थानीय तह तथा 

सरोकारवालाले गानवस वास योजनाको अपनत्व कम नलएको । 

 योजना तयार गनु छोटो समयको लानग बाह्य व्यनक्तहरु संलग्न हने, त्याङ्क संकलकहरु र त्याङ्क नवशे्लषर् 

गरी प्रनतवेर्दन तयार गने व्यनक्तहरुसंगको सम्वधध भेट नै नहने/ हन नसके्न । अधय संघ संस्थाहरुले त्यस्त ै

प्रकृनतका त्याङ्कहरु फेरी अरु व्यनक्तहरु प्रयोग गरी गरररहेको हन ेर एक आपसमा सम्वधध नै नहने । स्थानीय 

सरकारका नजम्मेवार पर्दानधकारी तथा प्रमजख सरोकारहरुलाई नै कसले के कामका लानग त्याङ्क संकलन 

गर्दैछ र त्याङ्क कहाुँ उपलब्ध हधछ भने्न जानकारी पनन कम हन े। 

 गा.नव.स. वास योजना तजजुमा प्रकक्रयाका १६ चरर्हरु र फरक फरक नजम्मेवारीका धेरै सरोकारवालाहरु हुँर्दा 

जरटलता र्देनखयो । 

 वास योजनामा धेरै कज रा समेरटएको र साथै ठूलो र्दस्तावेज भएतापनन ननर्ुय प्रकक्रयाका लानग केही त्याङ्क 

तथा सजचनाहरु मात्र प्रयोगमा आएका । नविेष गरर खानेपानी तथा सरसफाइ  योजनाको प्राथनमकीकरर् 

गरेको सूनच चाही कायाुधवयन भएको । 

 

त्यसैले मानथका नसकाइहरुबाट अव बने्न वास योजनाहरु पररस्कृत, समय सापिे, सनजलो र उपयोगी भइ तत्काल 

कायाुधवयनमा आउनेछन ्।  

2 र्वस योजनवको उद्देश्य 

स्थानीय तहस्तरीय वास योजनाले स्थानीय तहनभत्रका प्रत्येक नवद्यालयहहरुमा, प्रत्येक सघसंस्थाहरुमा तथा  

प्रत्येक घरधजरीहरुमा खानेपानी, सरसफाइ  तथा स्वच्छताको वतुमान अवस्थाको पनहचान गछु । स्थानीय 

तहस्तरीय वास योजनाको उदे्दश्यहरु ननम्नानजसार छ ।  

 स्थानीय तहस्तरीय रर्नैनतक र वार्षकु वास योजना तयार गन,े 

 खानेपानीका स्रोतहरु र नवद्यमान खानेपानी तथा सरसफाइ सम्वनधधत संरचना सजनवधाहरुको सचूी तयार 

गने, 

 सम्भानवत खानेपानी आपूर्तु सरसफाइ र स्वच्छता, सम्बधधी कक्रयाकलापहरुको पनहचान र प्राथनमकताक्रम 

ननधाुरर् गने, 

 सरसफाइ र स्वच्छतामा आनीवानी पररवतुन र्दीगो कायम राख्न स्थानीयहरुको मजख्य सवालको रुपमा हन,े 

 गजगल नक्सा तयार गने जसमा अधय सूचनाहरु पनन समावेि गने जस्तैैः वाटो, जनमनको प्रयोग आकर्द, ताकी 

सो नक्सा अधय नवकास ननमारु्को कामको लानग पनन प्रयोग होस, 

 स्रोत संरिर्, जलाधार िेत्र संरिर् तथा र्दीगो सञ्चालन सनहतको पानी सजरिा योजनाको लानग खानपेानी 

तथा सरसफाइ  योजना पनहचान गन,े 

 जलवायज पररवतुन अनजकूलन र नवपर्द जोनखम धयूनीकरर्सम्वधधी स्थानीय आवश्यक कायुहरुको पनहचान 

गने । जस्तैैः पनहरा जाने संभानवत िेत्र, सरंचना संरिर्को लानग आवश्यक कामहरु, पानी पजनभुरर् तथा 
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सरंचना आकर्द । यी सवै स्थानीय तहमा (सानवक गानवस, अनहले वडा हन सके्न) पनहले तयार पारेको स्थानीय 

जलवायज अनजकूलन योजनाजहरु (LAPA) सुँग आधाररत हनज पछु, 

 खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको आधार रेखा तयार गरर खानपेानी, सरसफाइ  र स्वच्छतामा ित प्रनतित 

पुँहचको लक्ष्य ननधाुरर् गने ।  

3 र्वस योजनवकव ससदवन्त्िहरू

 स्थानीय सरकारको नेततृ्व र समजर्दायको व्यवस्थापन, 

 योजनाको तलर्देनख मानथसम्म जान/ेउध्र्वगामी(Bottom Up) धारर्ाको प्रवद्र्धन–त्याकं घरधजरीवाट 

नलने, वडातहमा योजना वनाउन,े योजनामा गाउुँटोल, वस्ती र योजनाको नवस्तृत नववरर्, स्थानीय 

तहस्तर र प्रर्देिस्तरवाट गने वास गनतनवधी, 

 पूर्ु सहभागीतात्मक र समावेिी प्रकक्रया, लैगगंक समानता, व्यनक्तको अनधकारलाई ध्यान कर्दर्दै स्थानीय 

तहको िमता अनभवृनद्ध, 

 योजनाका मजख्य पिहरुमा समजर्दायको जनचेतना अनभवृनद्ध, 

 पानीका स्रोतहरुको सूची र नवशे्लषर्, 

 माग र आवश्यकताको आधारमा योजनाको प्राथनमकककरर्, 

 जलवायज पररवतुन अनजकूलन र प्रकोप जोनखम धयूनीकरर्का पिलाई नवचार गर्दै वास िेत्रको लानग 

जलाधार िेत्र र पानीका स्रोतहरुको संरिर् । 

4 र्वस योजनव-योजनव िजजामवको आधवर 

 वास िेत्रका कक्रयाकलापहरुको वार्षकु /आवनधक योजना र प्राथनमकककरर् गन े

 सम्बनधधत स्थानीय तहमा काम र लगानी गनकुो लानग पररयोजना, र्दाता, गैह्र सरकारी संस्था र सरकारी 

संस्थाहरुलाई आकर्षुत गनु बजारीकरर् र समधवयात्मक औजारको रुपमा काम गन े

 स्थानीय तह वास योजना र यसको प्राथनमकतालाई पूवुितु मानी सम्बनधधत स्थानीय तहमा काम गनुको 

लानग सहमनत कर्दन सक्छ 

 पानीका स्रोतहरुको सचूी र खानेपानी सम्बनधधत संरचना तथा सजनवधाहरुको अद्यावनधक गने कायुलाई सहज 

बनाउनज 

 खानेपानी तथा सरसफाइको नयाुँ योजना प्रस्ताव गर्दाु कम लागत लाग्ने, ननजकको भरपर्दो मजहान, उपयजक्त 

प्रनवधीको छनौट, प्रस्तानवत मजहानले समेटने घरधजरी, सनमनतवाट व्यवस्थापन गनु सके्न, जलवायज पररवतुन 

अनजकज लन, र्दीगोपना आकर्द ध्यान कर्दनज पर्दुछ । 

 समजर्दायका सम्पूर्ु सहभागीहरु जस्तैैः जनसखं्यीक सचूना, जनजानत समूह, फरक िमता भएका व्यनक्त र 

स्थानीय तहका सम्पूर्ु िेत्रका वानसधर्दाहरुको सकक्रय सहभानगताको सजनननित गनजु जसले योजना सम्पूर्ु 

रुपमा समजर्दायले बजझोस र हरेक घरधजरीले अपनत्व महसजस गरोस 

 वास कक्रयाकलापमा जलवायज पररवतुन अनजकूलन र प्रकोप जोनखम धयूनीकरर्को सजनननितता गनजु । 

वास योजनाको लानग छनौट गररएको सचूकहरु प्रर्देिलाई जानकारी गराउने । एउटा प्रर्देिमा कररव ४०/५० 

लाख जनसंख्या हन ेहनाले घरतहसम्म जान सनजलो छैन । तसथु, १) प्रर्देिले वडा तहको वास योजनाको मजख्य 

अंिहरु नलने वा २) स्थानीय तह तहको वास योजनाको मजख्य अिंहरु नलने भने्न प्रर्ाली यककन गनजुपछु । प्रर्देिलाई 

कज नकज न सचूकहरुको प्रनतवेर्दन आवश्यक पछु वा र्दीगो नवकास लिको सचूकहरुको प्रनतवेर्दन मात्र भए पजग्छ प्रष्ट 

हनजपछु । 
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5 र्वस योजनव ियवरीको प्रक्रिययव

स्थानीय तह वास योजना गनतिील र्दस्तावेज हो । एक पटक तयार गरे पनछ सधैंलाई हर्दैन । बार्षकुरुपमा वा 

अनधकारप्राप्त अनधकारीको ननर्ुय अनजसार अद्यावनधक गनजपुछु । तलको नचत्र न ं२ मा वास योजना तयारीको चरर् 

र्देखाइएको छ । यसमा वडातहको प्राथनमकताको आधारमा वडागत योजना ननमाुर् गनु संकेत गर्दछु । उर्दाहरर्को 

लानग, पूर् ुसरसफाइ, सेवा सजनवधा तह, सजचारुपन तथा र्दीगोपनाको ननम्ती सजधार कायुहरुलाई वडातहमा समावेि 

गनजुपने हधछ । त्यस्तैगरर टोल, समजर्दायले भधर्दा स्थानीय तहवाट खानेपानी तथा सरसफाइ  योजनाको लानग आवश्यक 

हन सके्न काम तथा सहयोगहरु खजलाउन पने हधछ । 

  

मजख्य सैधद्धानधतक पि भनकेो घरधजरी गाउुँ , नवद्यालय तथा संघ सघंसंस्थावाट सकंलन गरेको त्याकं तथा नववरर्हरु 

ननर्ुय ननमाुर्को लानग प्रयोग गरुन् भने्न हो । यकर्द कज नै टोल तथा समजर्दाय खानेपानी आपूर्तकुो सजनवधा वनञ्चत छन 

भने सभंानवत पानीको स्रोत पनहचान गरर त्यस्ता टोल तथा समजर्दायमा पानी उपलब्ध गराउने नननित ठाउुँ  पनहचान 

गने । त्यस्ता टोल तथा समजर्दायमा समय र खचकुो वचत हन ेगरर नननित प्रश्नहरुमात्र प्रयोग गरर थप त्याकं सकंलन 

गनु सककने छ । 

 

तलको नचत्र नं २ मा स्थानीय तह वास योजना तयारीको चरर् र्देखाइएको छ । िहरी ककनसमको नगरपालिका को 

वडाहरुमा फरक ककनसमको िैली अपनाउनज पने हनसक्छ  । प्रत्येक घरधजरीमा गई सवेिर् गनजुको सट्टा गाउुँ  वा टोलका 

घरहरुलाई राखेर त्याकं नलन सककधछ । एकपटक वास योजना तयारीको यो चरर् पजरागरर सकेपनछ स्थानीय तहहरुको 

िमता नवकास हधछ र त्याकं अद्यावनधक आफै गनु सक्छन भने्न अपिेा गररएको छ । यो त्याकं सकंलनको नवनध 

अधय िेत्रहरुको लानग पनन उपयोगी हन सक्छ । पनहले पटक त्याकं सकंलन तथा नवशे्लषर् गनु लागेकाहरुको लानग 

यो अनतनै महत्वपरू्ु हनसक्छ । स्थानीय तहको नेतृत्वमा स्थानीय तहको सूचना प्रनवनध अनधकृतले सजपररवेिर्, 

नवशे्लषर् र पनछ सूचना व्यवस्थापनको नजम्मेवारी वहन गनजुपछु । वास योजना तयार गने क्रममा खानेपानी तथा 

सरसफाइ योजना, सावुजननक, ससं्थागत तथा नवद्यालय िौचालय र पजनभुरर् संरचनाहरुको योजना पनहचानसुँगै 

प्रस्तानवत वजेट पनन उल्लेख गनु सककन ेछ । 



5 
 

नचत्र न ं२: स्थानीय तह वास योजना तयारीको चरर् 

तानलका न ं१: स्थानीय तहस्तरीय वास योजनाको चरर्वद्ध प्रककया 

 

चरण क्रिययवकलवप म्जभमेर्वरी सरोकवरर्वलवहरु र कवम 

१  स्थानीय 
तहको ननर्णय 

को जनप्रनतननधिहरु, स्थानीय तह वास–सीसी र वडा वास–सीसीको सदस्यहरु, 

स्थानीय तह वास इकाईका कर्णचारीहरु, स्थानीय तहको र्ुख्य 
कर्णचारीहरु र सरोकारवालाहरु । 

के यदद स्थानीय तह वास योजना आवश्यक छ भने ननर्णय गने, यो 
योजना भभत्र  के हुनपुछण ननर्क्योल गने, अद्यावधिक गन,े स्थानीय तह 
वास योजना प्रककयाका लाधग आवश्यक बजेट र कायण योजना स्थानीय 
तह  वास योजना कायणदलको गठन 

२ वडा वास 
योजना 

कायणदल र 
वडास्तरीय 
तथयाांक 

सांकलन सर्ुह 

को वडा वास योजना कायणदल र वडास्तरीय तथयाांक सांकलक सर्ुह 
के वडा वास योजना कायणदल र वडास्तरीय तथयाांक सांकलक सर्ुहलाई 

अभभर्ुखिकरर्, सूचकहरु, र्ोवाइल अप्ललकेसन टुल जस्तै KoBo 

Application Tool/mWater/N WASH  वा अन्य; भर्नत र लक्ष्यहरु 
सदहत स्थानीय तहस्तरीय सांयरु्क्त कायण योजना । 
तथयाकां  सांकलक छनौट हुनपुवूण वडास्तरीय सर्ुहले हाल भैरहेको 
िानेपानी तथा सरसफाई योजनाको सांकेत सदहत वडागत रुपर्ा सचुी 
तयार पाने ।  

r/0f @M 

j8f jf; 

sfo{bn 

स्थानीय तह jf; of]hgf 

j8f 

jf; 

l;l; 

4f/f 

j8f 

jf; 

r/0f !M 

kflnsfs

f] lg0f{o 

r/0f #M 

tYyf+s 

r/0f $M 

j8f 

j}7s 

r/0f %M 

kflnsf  

j}7s 

yk ;d:of jf km/s b]lvPdf, yk 

tYyf+s  jf k'gM  tYyf+s ;s+ng 

cfjZos 5 <



6 
 

वडास्तरीय सर्हुले दैननक, सालतादहक र र्ाभसक कायण योजनाहरु र 
लक्ष्य सदहत आफ्नो आन्तरीक कायण योजना तयार गने ।  

 

३.१ तथयाकां  
सांकलन  

को तथयाांक सांकलकहरू (स्थानीय तहको वास इकाइ वा सूचना प्रववधि 
अधिकृत बाट गरु्स्तर सुननप्श्चत गररने) 

के वडास्तरीय टोलीले KoBo/mWater/N WASH वा अन्य र्ोबाइल सभे 

एप्ललकेसन 

औजार प्रयोग गरी घरिरुी र सावणजननक, सांस्थागत र ववद्यालयको 
तथयाांक सांकलन गने । सूचना प्रववधि अधिकृत वा स्थानीय तहले 
तोकेको व्यप्र्क्तबाट सांकभलत तथयाांकहरूको दैननक रूपर्ा गरु्स्तर 
सुननप्श्चत गनुणपदणछ । शुरूको ददनहरूर्ा सांकलकहरूले प्रश्न नबझु्ने वा 
गल्ती हुन सर्क्ने भएकाले शुरूका केही ददनहरू जोखिर्परू्ण हुन्छन ्।   

३.२ तथयाकां  
ववश्लेषर् 

को वडा वास योजना कायणदल 

 के प्रारप्भभक बबश्लेषर् र तथयाांक, नर्क्सा र प्राथभर्कता ददनपुने बस्ती  
प्रस्तुतीकरर् गने । 
तथयाांक र नर्क्साहरू सावणजननक ठाउँहरुर्ा प्रदशणन गने (जस्त ैवडा 
कायाणलयको सचूना वोडण तथा अन्य उपयरु्क्त ठाउँहरुर्ा) जसले गदाण जो 
सुकैले पनन प्रनतकिया ददन सकुन ्। 
वडास्तरीय बठैककोलाधग तथयाांकको तयारी गने । 
यदद कुन ैबस्तीर्ा स्पष्ट रूपर्ा केदह सर्स्या देखियो भने  र्हत्वपरू्ण 
बबषयहरुर्ा थप तथयाङ्क सांकलन आवश्यक हुन सर्क्छ । 

४ वडास्तरीय 
योजना तह 

को वाड–वास–सीसीहरु सदहत वडा प्रनतननधि,  अधिकारीहरु र साथ ैइच्छुक 
नागरीकहरु  पनन सहभाधग हुन सर्क्ने। 

के प्राथभर्कताहरुको पदहचान गने ,जस्तै: 
वडास्तरर्ै योजना तजुणर्ा, बजेट व्यवस्था र कायाणन्वयन गनण सककने 
योजना ।  
वडास्तरबाट ननर्णय गरर कायाणन्वय गनण स्थानीय तहस्तरर्ा पठाउन ुपने 
योजना ।   

 

५ स्थानीय 
तहस्तरीय 
योजना तह 

को स्थानीय तह–वास–सीसीहरु सदहत वडा प्रनतननधि र अधिकारीहरु इच्छुक 
नागरीकहरु  पनन सहभाधग हुन सर्क्ने । 

के वडाबाट पठाएको योजनाहरुको प्राथभर्कता ।  
स्थानीय तहस्तरीय कायण र लागतको आिारर्ा  ठुलो वा बदि िचण 
लाग्ने योजनाहरु  र गनतववधिहरुको पदहचान ।  

 

वडा वास योजना कायणदलले ननभन चरर्ाहरू अवश्यक भए नभएको ननर्णय गने छ । 
६ अविररर्क्त 

तथयाकां  र 
गाउँ बस्तीगत 
लेिाजोिा 

को वडा वास योजना कायणदल 

के कुन ैबस्ती वा सावणजननक, सांस्थागत तथा ववद्यालयको वास 
सुबबिाहरुको सवेक्षर् भएको तथयाकां र्ा केही नभर्ल्ने कुरा देखिएर्ा वा 
छुटेर्ा वडा वास योजना कायणदलले त्यो बप्स्तर्ा छुट्टै छलफल गरी वा 
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ववस्ततृ रुपर्ा पनुः तथयाकां  भलइ अवस्था पदहचान गने र योजनाको 
लाधग प्रस्ताव गनण सर्क्ने छ । 

७ क्षर्ताबदृ्दी 
गोष्ठी 

को वडा वास योजना कायणदल 

के वडातहको सब ैअभभर्ुिीकरर्हरु सककए पछी दभलत, र्दहला तथा 
वपछडीएका बगणहरुको योजना प्रककयार्ा सहभागी भै आफ्नो ववचार राख्न 
सर्क्ने अवस्था बनाउन सचेतना अभभबदृ्धिको लाधग कायणशाला गोष्ठी 
गनण सककन्छ । 

८ वडास्तरीय 
योजना तयारी 
पश्चात गोष्ठी 

 

को 
वडा वास भसभस  

के वडास्तरीय योजना तयार भएपछी योजनाको बारेर्ा जानकारी गराउन र 
सो योजना कायाणन्वयन गनणको लाधग ववभभन्न ककभसर्को सांघ सांस्था 
तथा ननकायहरुको प्रनतबद्िता भलन गोष्ठी सांचालन गने वा नगने भन्ने 
ननर्णय गने । यदद  गोष्ठी सांचालन गने ननर्णय भएर्ा हाल भैरहेका र 
सांभाववत सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराउने । 

 

* मोबाइल फोनको माध्यमवाट नवनभन्न ककनसमको ननैःिजल्क तथा थोरै पैसालाग्ने सवेिर्को औजारहरु प्रयोग गरर 

त्याकं संकलन गनु सककधछ । यसरी संकलन गरेको त्याकं तजरुधत नक्सामा राख्न, नवश्वासननयतता तथा 

गजर्स्तरीयतताको पररिर् गन ुसककने छ । परम्परागत िैलीमा प्रश्नावली भरेर त्याकं सकंलन गर्दाु सो स्थानको GPS 

reading नहन सक्छ । 

6 र्वस योजनवको वर्षयबस्िज 

वास योजनामा कम्तीमा पनन ननम्न नवषयवस्तजहरुलाई प्रस्तजत /समाविे गरेको हनजपछु ।  

 जनसाखं्यीक तथ्याकं : तथ्याकं संकलन गर्दाु नैनतक नजम्मेवारीलाई ध्यान कर्दनज पछु जस्तै घरपररवारको आर्थुक, 

स्वास््य तथा अधय गोनपननयता कायम गनजुपने ।  

 नवकासको प्रथानमकतामा लैंनगक संवेर्दननिलता, समावेिी, गररवी र सामानजक रुपमा स्वीकार भएका 

यस्ताकज रालाई राख्नजपने ।  

 घरायसी तहमा खानेपानी तथा सरसफाइको सजनवधाहरु उपलब्धताको प्रस्तृत गन,े र एउटै खानेपानी तथा 

सरसफाइको योजना भएपनन सवैघरपररवारले समान रुपमा सजनवधाहरु प्राप्त भए नभएको पनहचान गनजुपने ।  

 सरसफाइ  तथा पूर् ुसरसफाइको अवस्था जानकारी गराउन ेसो क्रममा चपी छ वा छैन, पूर्ु सरसफाइको लानग 

घरपररवारले थप सरसफाइ  तथा स्वच्छताका प्रयासहरु भएका छ वा छैन पनहचान गने । 

 वातावरर्ीय सवालहरु जस्तै जनमनको प्रयोग, वनको अवस्था, सडकको हालको अवस्था तथा अपेिा गरेको, 

नसचाइको सजनवधा, पनहरोको प्रभानवत िेत्र आकर्दलाई नक्सामा र्देखाउने । 

 वास योजनाको अनजसूनचहरुमा प्रत्येक वडाको योजना र ननर्यु पजनस्तकाको प्रनतनलपी राख्नज पर्दछु । 
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7 स्थवनीय िह र्वस योजनव बनवउन आर्श्यक मवनर् संसवधन, समय िथव 
बजेट 

वास योजना तयारीको समय र वजेट सम्वधधी स्थानीय तहको घरधजरी, गाउुँवस्ती तथा टोल, भौगोनलक अवस्थामा 

ननभुर गछु । जस्तैैः छररएर रहेको स्थानीय तहको वस्तीमा  तजलनात्मक रुपमा सवेिर् गन ुधेरै समय र वढी त्याकं 

संकलकहरु लाग्छन भने वाक्लो वसोवास भएको गाउुँवस्तीमा घरपररवारको सखंय्ाले  सवेिर्मा खासै असर पर्दैन 

सककधछ । स्थानीय तहको कमचुारी वा स्थानीय सरोकारवालाहरुले वास योजना प्रकक्रयाको नेतृत्व वा नजम्मेवारी वहन 

गरेमा वाह्य परामिुर्दाताको आवश्यकता नहन सक्छ ।  

 

मधत्रालय र स्थानीय तहल ेवास योजना तयार गन ुस्थानीय तह तहमा व्यवस्थापन गनजपुन ेमानव ससंाधान 

क्र. स. पर्द संख्या योग्यता व्यवस्थापन कैकफयत 

१ वास योजना 

संयोजक  

१ कज नैपनन नवषयमा कम्तीमा 

स्नातक उनत्तर्ु गरर वासमा 

र्दजई वषुका कायु अनजभव 

भएकोलाई ग्राहयता कर्दइन ेछ 

। 

मधत्रालयले छनौट 

तथा आर्थुक सेवा 

सजनवधा उपलव्ध 

गराउने 

 

२ त्यांक सकंलक प्रत्येक 

वडाको 

लानग २ 

वा सो 

भधर्दा 

वकढ 

कम्तीमा एस. एल. नस. वा 

सो सरह उनत्तर्ु गरर 

सामानजक नवकासमा १ 

वषुका कायु अनजभव   भएको 

र एधडोइड मोवाइल फोन 

चलाउन जाने्नलाई ग्राहयता 

कर्दइने छ । 

स्थानीय तहले छनौट 

तथा आर्थुक सेवा 

सजनवधा उपलव्ध 

गराउने 

स्थानीय 

व्यनक्तलाई  

संकलक वनाउन 

उपयजक्त हधछ । 

३ सजचना प्रानवनध 

अनधकृत 

१ ननयमानजसार स्थानीय तहले छनौट 

तथा आर्थुक सेवा 

सजनवधा उपलव्ध 

गराउने 

स्थानीय तहमा 

कायुरतलाई 

नजम्मेवारी कर्दने । 

४ अधय मानव 

संसाधन 

स्थानीय तहले कायुभारको आधारमा आवश्यक भएमा थप मावन संसाधनको व्यवस्था 

गनु सके्न छ । 

 

तथय्ाकं सकंलकहरुको सजनवधा  प्रचनलत कानजन ( श्रम ऐन, मधत्रालय तथा स्थानीय तहको भएको  नीनत ननयम 

आकर्द)  अनजसार आधारभूत तलव र आवश्यक अधय सजनवधा हनजपने । 

त्याकं संकलकहरुलाई त्याकं संकलन गन ुमोबाइल फोन वा टयावलेट, डाटा प्याकको सजनवधा कर्दनजपने । 

योजना तयारीको वठैकहरुको लानग कम्तीमा एउटा वडाको लानग एउटा फ्लेक्समा नक्सा तयार पान ेपर्दुछ । फ्लेक्सको 

वनावट र वजार अनजसार यसको मजल्य फरक फरक हनज सक्छ । छररएको वस्ती भएको वडा भधर्दा घनावस्ती भएको 

वडाको लानग नक्सा सानो वनाउर्दा हधछ । यो  फ्लेक्स नक्सा वडा कायाुलयमा राख्ने र यो नक्सा अधय योजना 

प्रकक्रयाहरुको लानग उपयोगी हनसक्छ ।  

वठैक खचैुः त्याकं सकंलक र वडास्तरीय वैठक लगायत अरु अनभमजखीकरर् तथा वैठक कर्दनभरीनै सञ्चालन गनजुपने 

हनाले कम्तीमा पनन खाजा तथा स्टेिनरी उपलव्ध गराउन पने । 

प्रनतवरे्दन (वास योजना) लखेनैः वास योजना तयार गनु वाह्य व्यनक्तको आवश्यक पनु सक्छ । तर स्थानीय व्यनक्त भए 

सूचना प्रनवनध अनधकृतसुँग वास योजनाको त्याकं नमलाउने र नेपालीमा टाइप गने हनजपछु । 

प्रनतवरे्दन (वास योजना) नप्रधटीङ/छपाईैः कम्तीमा पनन एउटा वडाको लानग एक प्रनत वास योजना कर्दनज पछु । वास 

योजनाका माध्यमवाट वार्षुक योजना वनाउने हनाले आवश्यकता अनजसार थप वास योजनाको प्रनत वनाउन पने हधछ 

। 
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यस्तैगरर भौगानलक वनावट, जनमनको िेत्रको भौनतक स्वरुप, घरधजरी सखं्या र ठाउुँको आधारमा सवेिर्को लानग 

आवश्यक पने समय ननधारुरत हधछ । यकर्द त्याकं सकंलकहरु राम्रोसुँग प्रनिनित भएका छन ् र काययुोजना 

वास्तनवकतामा आधारररत छ भने, तथा त्याकं सकंलकहरुले सकंलन गरेको त्याकं ननयनमत सजपररवेिर् गरर त्याकं 

गल्ती नभएको र पजनैः त्याकं सकंलन गनजु नपने भएमा त्याकं संकलनको काम एक मनहनानभत्र सककधछ । त्याकं 

सकंलनको काम सम्पन्न भई अको वडामा त्याकं संकलनको काम िजरु भै रहेको अवस्थामा पनन त्याकं सकंलनको 

काम सम्पन्न भएको वडाहरुमा नक्सा सनहत तयार गरर वडास्तरीय वास योजना वैठक सञ्चालन गरेर समय अनबध 

बचत गनु सककधछ । 

8 आबश्यक पने अनजगमनकव प्रकवर 

 संकलकहरुले त्याकंहरु राख्न थालेको मोवाइल अनप्लकेसन टजल (जस्तै KoBo Application 

Tool/mWater/N WASH वा अधय) पनहलो कर्दनर्देनख स्थानीय तहको सचूना प्रनवधी अनधकृत र वास सम्पकु 

व्यनक्तले सजपररवेिर् गनजुपछु । अनजगमनको मजख्य सूचकहरु ननम्नानजसार हनछे । 

 सवै त्याकं सकंलकहरुको सकक्रयताैः संकलकहरु मध्य े कस कसले त्याकंहरु राखे राखेन हनेजुपछु । ती 

संकलकहरुले काम नगरेको वा गनु नसकेको वा प्रानवनधक समस्या भोगेका छन भने तजरुधत समाधान गनजुपछु । 

 पेि भएको त्याकंहरुको पजनैः पररिर् गने । उर्दाहरर्को लानग, यकर्द एउटा नननित टोलको सवै घरधजरीहरु 

एउटै खानेपानी तथा सरसफाइ  योजनावाट लाभानधवत छन र योजना सजरनित तररकाले पानी व्यवस्थापन 

भएको शे्रर्ीमा छ भने, त्यहाुँ कोही अकस्मात सजनवधावाट वनञ्चत हन ेसंभावना रहर्दैन । तथापी कनहलेकाही 

संभव हन सक्छ तर यस्तो घटना भए त्यसको पररिर् गनजुपछु । 

 तोककएको समयसीमाैः सकंलक तथा वास योजना तयारीमा संलग्नहरुले तोककएको समयसीमालाई ध्यान 

कर्दनजपर्दुछ जसले गर्दाु वडातहको योजना वैठक राम्रो तथा समयमा सम्पन्न गनु सककधछ . 

9 आबश्यक पने िथ्यवकंको प्रकृतिहरु 

स्थानीय तह वास योजनाको उदे्दश्य नै वतुमान खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको अवस्था पनहचान गने र सोको 

आधारमा स्थानीय तहको अनधकार प्राप्त ननर्ुयकताुहरुले अधु वार्षुक, वार्षुक तथा र्दीघुकानलन योजनाहरुमा प्रयोग 

गरुन भने्न हो । कज नैपनन सवेिर् िजरुगनजु तथा त्याकं सकंलक पररचालन गनजु अगावै तल उल्लेनखत सचूना/नववरर्हरु 

उपलब्ध भएको हनजपन ेछ  

1. खानेपानी तथा सरसफाइ  योजनाको सनूच र ती योजनाहरुको पानीको गजर्स्तर मापनकोलानग कम्तीमा पनन 

P/A Vial  प्रयोग गरर सजरनित पानी नपउने गरे नगरेको नववरर् हनजपने छ । 

2. घरधजरी सवेिर्को लानग घरसंख्या, वडाको सीमाना तथा जनसंख्यीक नववरर्को उपलब्धता हनजपने । 

जनगर्ना नवनध अनजसार ितप्रनतित घरधजरी तथा प्रश्नावालीमा उल्लेख गरे अनजसार सवेिर् गनजुपन े। गाउुँ  

तथा टोललाई सकेंत नम्बर कर्दई त्याकं नवशे्लषर् सरल वनाइन ेछ । 

3. स्थानीय तहको वडागत रुपमा सावुजननक, ससं्थागत र नवद्यालयहरुको वास सेवा सजनवधाको सचूी तयार 

हनजपने छ । जनगर्ना नवनध अनजसार ितप्रनतित स्थानमा पजगी प्रश्नावालीमा उल्लेख गरे अनजसार सवेिर् 

गनजुपने । 

4. स्थानीय तहस्तर तथा वडास्तरको वास समधवय सनमनतको वैठकलानग नमूना ढाुँचा तयार गने ।  

5. कज नैगाउुँ  वा टोल खानेपानी तथा सरसफाइ  योजनावाट छज रटएका छन भने त्यस ठाउुँको आवश्यक त्याकं 

अझै वकढ नलनजपने हनसक्छ । तर घरधजरी सवेिर् र मोवाइल एप्स प्रयोग गनजु पछु भने्न छैन । गाउुँ  वा 

टोलस्तरको भेलावाट समस्याहरु पनहचान तथा सभंानवत समस्याको समाधानहरु पनहचान गनु सककने छ । 

सूनचकृत भएका योजनाहरु मध्ये समस्या र्देनखएको योजनाहरुमा मात्र नववरर् संकलन गर्दा ुहन े।   

घरधजरी तहको नववरर् 
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ितप्रनतित घरधजरीको त्याकं सकंलन गन ेत्यसपनछ प्रत्येक वडाको गाउुँवस्ती अनजसार त्याकं नवशे्लषर् गररन ेछ ।  

घरधजरी नपच्छेको नववरर् आवश्कता अनजसार पजनैः हेन ु वा जाुँच गनु सककने अवस्था रनहरहने छ । संकलन गरेको 

नववरर्ले प्रत्येक गाउुँवस्तीको साथै सवै पिको प्रनतनननधत्व गने छ । घरधजरी तहको त्याकंमा तल उल्लेनखत 

नववरर्हरु समेटी मोवाइल फोनको एप्स प्रयोग गररनेछ  । 

 जनसाखं्यीक नववरर् 

 खानेपानी आपूर्तकुो सजनवधा पनहचान 

 खानेपानी तथा सरसफाइ  सञ्चालन (Functionality) तथा सेवास्तर 

 पूर्ु सरसफाइको सचूकहरुका आधारमा सरसफाइ  तथा स्वच्छताको अवस्था 

सावजुननक, ससंथ्ागत र नवद्यालयको नववरर् 

सम्वनधधत वडावाट वडाको प्रसािननक िेत्र पनहचान गरर त्यस िेत्रनभत्र पने सवै सावुजननक, ससं्थागत तथा 

नवद्यालयको त्याकं सकंलन गन े। जस्तैैः हाट वजार तथा वसपाकु, स्वास््य ससंथ्ा तथा अस्पताल, वडा तथा सरकारी 

कायाुलय, सजरिा ननकायका कायाुलय, नवद्यालयहरु  आकर्दको वास सेवासजनवधा र्दनेखने गरर नचत्रर् गने ।  

 जनसाख्ंयीक नववरर् (कसले सजनवधा नलएको छ । जस्तैैः यकर्द नवद्यालय हो भने, कनत सखंय्ामा नवद्याथी तथा 

नििक निनिका, सरकारी कायाुलय हो भन,े कनत कमुचारी र कनत सेवाग्रही ) 

 खानेपानी आपूर्तकुो सेवा सजनवधाको अवस्था पनहचान 

 खानेपानी तथा सरसफाइ  सञ्चालन (Functionality) तथा सेवास्तर 

 पूर्ु सरसफाइको सचूकहरुका आधारमा सरसफाइ  तथा स्वच्छताको अवस्था (चपी छ चपी छैन, चपी संख्या, 

लैगगंक समनता तथा सामानजक समावेसीकरर्, पानीको उपलब्धता, हात धजने सजनवधा सनहत पानीको व्यवस्था 

) 

बक्स न ं१ 

पररभाषाैः 

स्थानीय तहस्तरीय खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता योजना तयार गन ुर्दीगो नवकास लक्ष्यमा उल्लेख भएका मजख्य 

सूचकहरुलाई आधार मानेर त्याकं संकलन गर्दाु उपयजक्त हन ेहनाले ती सूचकहरुको व्याख्या एकै ककनसमको हनजपछु 

।  साथै  त्याकं सकंलन गनु जानजभधर्दा पनहले मजख्य सचूक बारेमा प्रस्ट भएको हनज पर्दुछ । वडास्तरीय बैठकमा 

सबैले एकै ककनसमले अथु बजझ ेवा बजझेनन भने्न पनहचान गन ेर सूचकहरुको अथु प्रस्ट भएपछी मात्र त्याकं सकंलन 

गनु जानजपछु । र्दीगो नवकास लक्ष्यको आधारमा ननम्न सूचकहरुको अथु ननम्नानजसार गररएको छ । 

खानपेानीतफु 

सजरनित तररकाल ेपानी व्यवस्थापन (Safely managed water supply) :  घरपररवारले तलको सूचकहरु 

सबैमा ’हो’ भने्न जबाफ कर्दएमा सजरनित पानीप्राप्त भएको हनेछ । 

 व्यनक्तगत धारा जडान वा सामजर्दानयक धारा वा सजरनित  मूल  

 ५ नमनेटनभत्र पानीको उपलब्धता 

 १२ मगहंना पानीको उपलब्धता  

 पानीको पररिर् गरेको सजनचमा योजना ’जीवार्जरनहत’ उल्लेख भएको तथा आसेनीक  नभएको 

आधारभतू पानी सजनबधा  (Basic water supply)   

 व्यनक्तगत धारा जडान, सामजर्दानयक धारा, सजरनित मूल, 

 पानी संकलन समय ५ र्देनख १५ नमनेट सम्म 

 पानीको उप्लब्धता १२ मगहंना  भधर्दा कम  

 पानीको पररिर् गरेको सजनचमा योजना ’जीवार्ज र्देनखएको’ उल्लेख भएको तथा आसनेीक  नभएको 

नसनमत पानी सजनबधा (Limited water supply) 
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मानथका मध्ये कज नैपनन हन ्सके्न तर पानी संकलन समय १५ नमनेट भधर्दा बढी लाग्ने अबस्था भएको । 

 

असजरनित पानी सजनबधा (Unimproved water supply)  

संरिर् नगररएका कज वा, मूल, इनार तथा अधय असजरनित मजलहरु 

 

सतहको पानी  (Surface Water)    

खोला, नर्दी, पोखरी, गसचंाई कज लो मध्ये कज न ैएकवाट पानी सकंलन गने गरेको (यो सबै भधर्दा असजरनित  नवकल्प 

हो) 

 

 

२. सरसफाइ तफु 

 सजरनित रूपमा व्यवनस्थत  (Safely managed)  र्दजई खाल्डे पक्की चपी  भएको अधय पररवारसुँग 

साझरे्दारी नगररएको 

 आधारभतू (Basic)  अधय पररवारसुँग साझेर्दारी नगररएको एक खाल्डे वा सेनप्टक टैकं भएको पक्की चपी 

 सीनमत (Limited)पक्की चपी तर अधय पररवारसुँग साझेर्दारी गररएको 

 नसजधाररएको (Unimproved)कच्ची चपी 

 खजल्ला कर्दसा (Open Defecation) चपी नभएको वा खजला ठाउुँमा कर्दसा गने गरेको 

सरसफाइ  तथा स्वच्छता गजरुयोजना २०६८ मा उल्लेख गरेको आधारमा परू्ु सरसफाइका सूचकहरु पररभानषत 

गररएको छ । 

सरसफाइ  भन्नाले मानव मलमजत्रको सजरनित नबसजुनका लानग सेवा र सजनवधाहरुको व्यवस्थालाई सम्झनज पर्दुछ । 

सरसफाइले फोहोरमैला संकलन र फोहोर पानीको नवसजुन माफुत स्वच्छता कायम गनजुलाई बजझाउुँर्दछ । जनस्वास््य 

प्रवर्द्नुका लानग गररएका नवनभन्न स्वस्थकर कक्रयाकलापहरुको समग्र कायु न ैसफाइ हो भने्न बजझाउने छ । 

स्वच्छता भन्नाले आफू र वररपररको वातावरर् सफा गरी रोगको नवस्तार रोक्नज  र नबरामी हनबाट बच्न अपनाइन े

सम्पूर्ु व्यवहारहरु हन ्। स्वच्छताले व्यनक्त र समजर्दायको स्वस्थ आनीबानी समेतलाई जनाउुँछ । 

वातावरर्ीय सरसफाइ  भन्नाले भौनतक वातावरर्सुँग सम्वनधधत सवै पिहरुलाई ननयधत्रर् गने वृहत अवधारर्ा 

हो । वातावरर् सरसफाइले माननसको स्वास््य तथा आर्थुक अवस्थालाई पीडाकारक असर पानेलाई ननयधत्रर् गर्दुछ 

। मजख्यगरर ढल, ठोस फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा ककटार्ज ननयधत्रर् जस्ता कज राहरु समरेटधछन । यसको अनतररक्त 

अधय कक्रयाकलापहरुलाई सरसफाइले समेट्ने छन ।  

10 योजनव ियवरी र प्रस्िजिीकरण 

बजुँर्दा ९ (मानथ) मा आवश्यक पने तथ्याकंको प्रकृनतहरु र्दजई ककनसमले उल्लेख गररएको छ । एउटा घरायसी तहको 

र अको नवद्यालय, संघ संस्था तथा सावुजननक स्थानहरुको तथ्याकं सकंलन गररधछ ।  

सकंनलत त्याकंका आधारमा नवश्लषेर्  स्थानीय तह वास इकाई सनहत वडा वास कायुर्दलले मोवाइल एप्सवाट 

नसधै आवश्यकता अनजसारको नक्साको नप्रधट गने । प्राप्त भएका त्याकं तथा ननतजाहरु (Findings) को आधारमा 

वडा तहको योजना वनाउन ननम्न सामाग्रीहरु तयार गन े।  

 कज न टोल र बनस्तका कज न घरधजरीहरु कज न सजनवधाका लानग प्राथनमकतामा परे भने्न प्रस्ट छज रट्टने गरर (माकुर 

हाइलाइटर आकर्दको प्रयोगमा) गूगल नक्िाको नप्रधट गने । 

 अलग र्देनखने गरर टोलहरुको धेरै सचूी वनाउन पनन सककधछ जस्तैैः आधारभूत खानेपानी सजनवधाको 

एउटा, योजना कायिुमता/सञ्चालनको अवस्थाको अको, सरसफाइको अको आकर्द) वा छज ट्टा छज टै्ट नक्सा 

नप्रधट गने । 
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 सरसफाइ  तथा स्वच्छताका सूचकहरुको आधारमा टोलहरुको सूची तयार गनैेः कस्तो कस्तो ककनसमको 

सवालहरु कज नकज न टोलहरुमा र्दखेापरे । 

 नवद्यालय, संस्थागत तथा सावुजननक वास सजनवधाहरुको प्रथानमकककरर्को सूनच तयार गनैेः कज न कज रामा 

पनछ परेको र कज न कज रालाई योजना तयारी वैठकमा धेरै न ैआवश्यक भनेर प्रथानमकीकरर्को लानग 

नसफाररस गने । सवेिर् फारममा सेवा सजनवधाको फोटो समावेि गने, नवद्यालय, संस्थागत तथा 

सावुजननक भवनहरु र वातावरर्को कज रा पनन समावेि गने, यसमा वास सेवा सजनवधामात्र नभई सजधार 

गनजुपने कज रा पनन उल्लेख गने ।  

 पररर्ामहरुको प्रर्दिुन :  मानथ उल्लेख भए अनजसार प्राथनमकीकरर्को सूची र सामाग्री तयार पाने र 

सावुजननक स्थलमा योजना वैठक गन ेनमनत भधर्दा र्दजई हप्ता अगानड प्रर्दिुन गन े। सल्लाह, सजझाव तथा 

सजधारका कज रा भएमा ती कज राहरुलाई नलनखत रुपमा वडा कायाुलयमा पेि गन,े र उनीहरुले वडा वास 

योजना कायरु्दललाई उपलव्ध गराउने छन् । यो कायुर्दलले ती कज राहरुलाई समावेि गने वा नगन,े सजधार 

गनजुपने वा नपन ेभने्न कज रा सावुजननक वैठक अगावै ननर्ुय गनेछन् वा थप छलफलको लानग वैठकमा पेि 

गनजुपने छ । सावुजननक प्रर्दिुनको उदे्दश्य जनतालाई प्राप्त त्याकं तथा खोजहरुसुँग सानमप्यता वढाउन े

र प्राथनमकीकरर् िजरु हन अगावै सजधार गनु वातावरर् तयार तथा समय उपलव्ध गराउनज हो । यो टोल 

तहको वैठकको लानग आवश्यक पन ेपररर्ाम थाहा पाउन पनन हो वा वडातहको योजना वैठक वस्नज अनघ 

नननित नवषय वा िेत्रको थप त्याकं सकंलन गन ुआवश्यक छ/छैन ननधो गन ुउपयोगी हने भएकाले 

पनन हो ।  

नवश्लषेर्मा आधाररत योजना तयारी  

 योजना तथा टोलको प्राथनमकीकरर् 

 सरसफाइ  तथा स्वच्छता र पूर्ु सरसफाइको लानग स्थानीय तहको र्दीघुकानलन तथा वार्षकु योजना 

 ठोस फोहोर मैलाको स्थानहरु र नक्साकंन/पनहचान 

 ठोस फोहोर मैला व्यवस्थापनको लानग स्थानीय तहस्तरीय योजना 

 वास योजना र वास योजनाको बजारीकरर्को लानग सरोकारवालाहरुको पनहचान  

बक्स न ं२, छलफल गन ुसककन ेपिको चकेनलष्ट 

घरधजरीको त्थाकंहरुलाई गजगल अथ ुनक्सामा प्रर्दिनु/र्देखाउनैेः वडामा रहेको नववरर्हरुको प्रस्तृनत गर्दाु घरधजरी, 

सडकहरु तथा मजख्य स्थानहरु (जस्तै वजार िेत्रहरु, नवद्यालयहरु, कायाुलयहरु  आकर्द ) समावेि भएको र्देनखनज पछु 

। नक्समा उत्तर कर्दिा सकेत गरेको हनजपछु । तल उल्लेनखत कज राहरु अवलोकन गने नक्सा प्रयोग गनु सककधछ ।  

 वडाको सीमा र टोलहरु तथा टोलको नामहरु र नतननहरुको सीमा योजना तयारीको लानग राख्न सककधछ , 

 सघं ससंथ्ाहरुैः नवद्यालय, स्वास््य चौकी, वडा कायाुलय, वैंक तथा अधय कायाुलयहरु, 

 समजर्दायको अधय महत्वपूर् ु केधिहरुैः मनधर्दरहरु, पाकु, माननस भेलाहने तथा वैठक गन े ठाउुँ , वजार िेत्र, 

पसलहरु आकर्द, 

 भौगोलीक नविेषताहरुैः जस्तै नहमाल, वन, वाटोघाटो, नकर्दनाला, पजनभुरर् पोखरी, सडक, सडकको 

नवधर्दजवाट गाउुँ  पजग्ने र्दजरी, खेतीयोग्य जनमन, चरन िेत्र, सावुजननक जग्गा र यसको प्रयोग, स्थानीय सामाग्री 

(वालजवा ढजगां, वाुँस, ग्रावेल) पाउने स्थान आकर्द, 

 घरधजरी तहमा खानेपानी आपूर्तुको सजनवधा के हो ? कज न घरधजरी खानेपानी आपूर्तुको सजनवधावाट वनञ्चत ( 

जो सानचकै असजरनित वा नसजधाररएको स्रोतवाट पानी नपउने गछुन ) छन ्? , 

 रेखाकंन : वतुमान खानेपानी तथा सरसफाइ  योजनाहरुको पाइप रेखांकन, 

 खानेपानी प्रर्ाली तथा अधय पूवाुधारहरुको योजना तयारी वा ननमाुर्ानधन, 

 खजला कर्दसा भएका िेत्रहरु, 

 समजर्दायमा फोहोर, नसनो व्यवस्थापन तथा मृत िरीर व्यवस्थापन गने ठाउुँहरु, 

 वाढी, भूिय, सजख्खा तथा अधय जोनखम हने वा प्रभानवत हने िते्रहरु,
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अनजसजचच १ : स्थवनीय िह र प्रदेश मन्त्रवलय वर्चको समझदवरी 
पर को नमुना 

 
 

खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) योजना,  

तयारीका लागि 

..................................स्थानीय तह 

..................................गजल्ला 

र  

प्रदेश सरकार 

भौगतक पूवााधार गवकास मन्त्रालय, प्रदेश नं. ५, बुटवल 

वीच सम्पन्त्न 

समझदारी–पर 

 

गमगतिः २०७६ श्रावण .......  िते  
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पषृ्ठभूगम 

प्रर्देि सरकार, भौनतक पूवाुधार नवकास मधत्रालय, प्रर्देि न.ं ५, बजटवलले तयार गरेको स्थानीय तहस्तरीय वास योजना 

तजजुमा ननर्देनिकामा आधाररत रहेर यो समझर्दारी-पत्र तयार गररएको छ । यस समझर्दारी पत्रमा ............स्थानीय 

तह (यसपनछ स्थानीय तह भननएको) र प्रर्देि सरकार, भौनतक पवूाुधार नवकास मधत्रालय, प्रर्देि नं.५, बजटवल, (यसपनछ 

मधत्रालय भननएको) ले हस्तािर गरी स्थानीय तहस्तरीय खानपेानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना, (यसपनछ वास 

योजना भननएको) तयारीका लानग सहमनत गररएको छ । 

१ उदे्दश्यैः 

यस समझर्दारी पत्रका उदे्दश्यहरु र्देहाय बमोनजम रहेका छन ्। 

 पनलकास्तरमा नवद्यमान खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरुको नववरर् सकंलन गने । 

 पनलकास्तरमा घरधजरीहरुको सवेिर् गरर नवद्यमान खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता को 

सजनवधास्तर वर्गुकरर् गन े। 

 समजर्दायमा रहेका मनहला र नपछनडएका वगुहरुको  सहभानगता र समावेिीतालाई सजनननित गरी 

सेवा नवहनन तथा नसनमत सजनवधा स्तरका घरधजरीहरुलाई लनित गरर स्थानीय तहस्तरीय 

वासयोजना तजजुमा गनु समजर्दायलाई सहयोग गने । 

२ समझर्दारी पत्रको कायिुते्र 

यस समझर्दारी पत्रको कायिुेत्र समजर्दायका सवै वगुको सकक्रय सहभानगतामा स्थानीय तहको स्थानीय तहस्तरीय वास 

योजना तजजुमा कायुसंग मात्र नसनमत रहेको छ । यस समझर्दारीले स्थानीय तह स्तरीय वास योजनामा उल्लेख गररएका 

कज नैपनन नवकास सम्बधधी योजनाहरुको कायाुधवयनको लानग मधत्रालयवाट कज नै प्रकारको सहयोगको प्रनतवद्धता 

सजनननित गर्दैन ।  

 

३ भनूमका तथा नजम्मवेारी 

 क) भौनतक पवूाधुार नवकास मधत्रालय   

 वास योजना तजजुमाका लानग मधत्रालयमा रहने  परामिुर्दाता र स्थानीय तहस्तरमा रहने वास सयंोजक छनोट 

तथा पररचालन गने । 

 स्थानीय तहस्तरमा संचालन गने कायुिाला गोष्ठीको लागी प्रनवनध तथा आर्थुक   सहयोग गने । 

 नवत्तीय व्यवस्थापन, योजना तजजुमा र कायाुधवयनको कायुमा स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक सहयोग गने । 

आवश्यकता अनजसारका नवषयगत टोलीहरूबाट सहयोगको व्यवस्था नमलाउने । 

 मधत्रालयले परामिुर्दाता नवज्ञ, स्थानीय तहस्तरको संयोजक, स्थानीय तहस्तरसम्मको स्रोत ब्यनक्त्तको व्यबस्था 

गने छ । 

  अनजगमन तथा मूल्याङ्कन ननरधतर रुपमा गने । 

  स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त त्याकं, नववरर् एकककृत गने र व्यवस्थापन सचूना प्रर्ालीमा प्रनवष्ट गराउन,े अपडेट 

गने । 

 वास योजना तयार भइसकेपनछ योजना अनजसार मधत्रालयबाट गनजुपन े सहयोग र लगानी उपलब्धताका 

आधारमा गने । 

 

  ख) स्थानीय तहको भनूमका तथा नजम्मवेारी 

  स्थानीय तहस्तरीय वास योजना कायरु्दल गठन गने । 

 वास योजना तजजुमा सम्बनधध चरर्बद्ध काय ुपद्दती अनजसार स्थानीय तहस्तरमा गनजुपने कामहरुको काय ुयोजना 

तयार गन े। 

 मधत्रालयले व्यवस्था गने वाहकेका जनिनक्तहरु सूचना प्रनवनध अनधकृत, सामानजक पररचालक तथा त्याङ्क 

संकलकहरु छनौट तथा पररचालन गने । 

 वस्ती वा टोलस्तररय त्यांक संकलनको व्यवस्था नमलाउने । 
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 सवेिर् गरर प्राप्त भएको त्यांकहरुको  प्रारनम्भक नवशे्लषर् गने । 

 थप सूचना  आवश्यक भएमा ननर्यु गने र सकंलन गने । 

 स्थानीय तह तथा वडास्तरीय बैठकको लानग मोबाइल एनप्लकेसनमा आधाररत नक्सा, खानेपानी तथा 

सरसफाइको सजनबधास्तर, योजनाको सचंालन तथा कर्दगोपनाको अवस्था लगायतका मजख्य मजख्य नवषयहरु 

तयार पाने । 

 स्थानीय तह  स्तरीय बैठक भधर्दा १५ कर्दन अगाडी नै स्थानीय तह  कायाुलयमा त्याकं सकंलनको ननतजा 

तथा वासको अवस्था र्दखेाउने नक्िा सावुजननक जानकारीको लानग प्रकानित गन े।  

 स्थानीय तह तथा वडास्तरीय बैठक समधवय, संचालन तथा सहजीकरर् गने । 

 वास योजना तजजुमा ननर्देनिका अनजरूप स्थानीय तह वास योजना प्राथनमकककरर्  गरी  स्थानीय तह वास 

योजनालाई अनधतम रुप कर्दने । 

 स्थानीय तहले वास योजना तयार गरेपनछ एक प्रनत मधत्रालयलाई उपलब्ध गराउन ेर आवश्यकता अनजसार 

मधत्रालयले तोके अनजसार नडनजटल नववरर् उपलब्ध गराउने । 

 

४. मानव ससंाधन पररचान 

यस कायकुा लानग तपिील बमोनजमका अल्पकालीन जनिनक्त पररचालन गररनेछ । 

 

मधत्रालय र स्थानीय तहल ेवास योजना तयार गन ुस्थानीय तह तहमा व्यवस्थापन गनजपुन ेमानव ससंाधान 

क्र. स. पर्द संख्या योग्यता व्यवस्थापन कैकफयत 

१ वास योजना 

संयोजक  

१ कज नैपनन नवषयमा कम्तीमा 

स्नातक उनत्तर्ु गरर वासमा 

र्दजई वषुका कायु अनजभव 

भएकोलाई ग्राहयता कर्दइन ेछ 

। 

मधत्रालयले छनौट 

तथा आर्थुक सेवा 

सजनवधा उपलव्ध 

गराउने 

 

२ त्यांक सकंलक प्रत्येक 

वडाको 

लानग २ 

वा सो 

भधर्दा 

वकढ 

कम्तीमा एस. एल. नस. वा 

सो सरह उनत्तर्ु गरर 

सामानजक नवकासमा १ 

वषुका कायु अनजभव   भएको 

र एधडोइड मोवाइल फोन 

चलाउन जाने्नलाई ग्राहयता 

कर्दइने छ । 

स्थानीय तहले छनौट 

तथा आर्थुक सेवा 

सजनवधा उपलव्ध 

गराउने 

स्थानीय 

व्यनक्तलाई  

संकलक वनाउन 

उपयजक्त हधछ । 

३ सजचना प्रानवनध 

अनधकृत 

१ ननयमानजसार स्थानीय तहले छनौट 

तथा आर्थुक सेवा 

सजनवधा उपलव्ध 

गराउने 

स्थानीय तहमा 

कायुरतलाई 

नजम्मेवारी कर्दने । 

४ अधय मानव 

संसाधन 

स्थानीय तहले कायुभारको आधारमा आवश्यक भएमा थप मावन संसाधनको व्यवस्था 

गनु सके्न छ । 

 

 

४. आर्थकु व्यवस्थापन  

१) वास योजना तजजुमाको लागी मधत्रालयस्तरमा वास योजना नवज्ञ तथा स्थानीय तह वास संयोजकको नवत्तीय 

नजनम्मवारी मधत्रालयको हनेछ। तथ्याकं सकंलक तथा स्थानीय तहस्तर र वडास्तरमा अधय थप जनिनक्त्त 

आवश्कता भएमा नवत्तीय नजम्मेवारी स्थानीय तहको हनेछ । 
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२) मधत्रालयस्तरमा गररने तथा स्थानीय तहस्तरमा गररने िमता नवकास तथा योजना तमजुमा बैठक सम्बनधध 

खचु मधत्रालयले वेहोन ेछ भने वडास्तरमा गररन ेिमता नवकास तथा योजना तमजुमा बैठक सम्बनधध खचु स्थानीय 

तह ले वेहोने छ । 

 

५. वास योजना तयारीको चरर् तथा गनज ुपन ेकायहुरु 

चरर् १: पनलकाको ननर्यु   

१।१ स्थानीय तह वास कायरु्दल गठन तथा वास योजना तजजुमा सम्बनधध अनभमजनखकरर्, 

१।२ वास योजनाका लानग प्रयोग गररने प्रश्नावली तथा मोबाइल एनप्लकेसन सम्बनधध ननर्ुय,  

१।३ वास योजना तजजुमाका लानग नवस्तृत बजेट तथा काय ुयोजना ननमाुर्, 

१।४ वास योजना तजजुमा संपकु व्यनक्त छनोट गरी ननर्देनिका बमोनजमका अधय जनिनक्त व्यवस्थापन प्रकक्रया अनघ 

बढाउने । 

चरर् २:  वडा वास योजना कायरु्दल गठन तथा त्याङ्क सकंलक अनभमजखीकरर्  

२।१ वडा वास कायरु्दल गठन तथा अनभमजनखकरर्, 

२।२ अनजसनूच २ बमोनजम वडास्तरीय खानेपानी तथा सरसफ़ाइ योजनाहरुको नववरर् तयार गने, 

२।३ स्थानीय तह वास कायरु्दलले ननर्देिन गरे बमोनजम थप ननर्ुयहरु गने,  

२।४ त्याङ्क संकलकहरुलाई मोबाइल एनप्लकेसन माफुत गररने सभिेर् सम्बनधध अनभमजनखकरर् । 

चरर् ३:  त्याङ्क सकंलन तथा नवश्लषेर्  

३।१ त्याङ्कसंकलनकताुहरुले वडा वास कायरु्दलले मनोननत गरेका सर्दस्य सनहत मोबाइल एनप्लकेसन र्द्ारा घरायसी 

तह, संस्थागत तह तथा योजना तहका त्याङ्क संकलन गने,  

३।२ संकनलत त्याङ्कहरुलाई स्थानीय तह वास संयोजकले र्दैननक जाच गरी पजन त्याङ्क नलनज परेमा संकलनकता ु

लाई कफता ुपठाउन,े 

३।३ त्याङ्क संकलन संपन्न पिात घारायसी तथा संस्थागत वास सजनबधा स्तर, योजनाको संचालन स्तर लगायत 

अधय आवश्यकता बमोनजमका चाटु (chart), टेबल तथा नक्साहरु तयार गने ।  

चरर् ४:  वडास्तरीय योजना तजजमुा  

४।१ तथयाङ्क पजनैः नलनज पने भए सो नववरर् संकलनकता ुलाइ उपलव्ध गराउने, 

४।२ संकनलत त्याङ्क रुजज गरी उपलव्ध चाटु (chart), टेबल र नक्िाका आधारमा वडा स्तरीय वास योजना तजजुमा 

गने, 

४।३ वडास्तरीय वास नववरर् तथा स्थानीय तह वास योजनाका लानग नसफाररस गररएका कक्रयाकलापहरु सावुजननक 

गने ।  

 



17 
 

चरर् ५:  स्थानीय तहस्तरीय योजना तजजमुा  

५।१ वडास्तरीय त्याङ्क प्रस्तजनतकरर्, 

५।२ वडास्तरीय प्राथनमकककरर्का आधारमा ननर्देनषकाको वास योजना प्राथनमकककरर् नवनध अनजसार स्थानीय तह 

स्तरीय वास योजना तथा कक्रयाकलापहरु पनहचान, 

नवनवध 

१. यो समझर्दारी पत्र नव.स.ं २०७६ ................. (सन् २०१९ ..................) सम्म माधय रहनछे। 

२. यकर्द वास योजना तयारी  अवनधनभत्र नेपाल सरकारको कज नपैनन संस्थागत संरचना पररवतुन भएमा यस 

समझर्दारी पत्रमा उल्लेख भएका सम्पूर्ु नजम्मेवारीहरु स्वतैः नयाुँ कायम भएको संरचनामा जानेछ । 

३. यो समझर्दारी पत्रमा उल्लेनखत कज नै बजुँर्दालाई थप स्पष्ट पानु, थपघट तथा संिोधन गनु आवश्यक भएमा र्दजवै 

पिको आपसी सहमनतमा गनु सककनेछ । यर्दी कज नै असमझर्दारी वा नववार्द उत्पन्न भई नीनतगत तहवाट ननर्यु गनजु 

परेमा मधत्रालयको ननर्ुय नै अनधतम हनेछ । 

नमनतैः  नव.स.ं२०७६.......... 

तर्दनजसार ई.स.ं २०१९.......... 

स्थान:  

हस्तािर 

स्थानीय तहको तर्फबाट मधत्रालयको तर्फबाट 

हस्तािरैः 

......................................................................... 

हस्तािरैः  

................................................................ 

नामैः  नामैः 

पर्द  प्रमजख पर्द  सनचव 

कायाुलयको छापैः कायाुलयको छापैः 

रोहबर 

हस्तािरैः 

......................................................................... 

हस्तािरैः  

................................................................ 

नामैः  नामैः 

पर्द   पर्द  

कायाुलयको छापैः कायाुलयको छापैः 
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अनजसजचच २: र्िामवन खवनेपवनी योजनवको वर्र्रण संकलन फवरवम 
को नमुना 

वडा तहको प्रारनम्भक गोष्ठीमा तलको नववरर् आवश्यक हधछ । मोवाइल एप्समा संकेत नम्वर रानखने छ । हाल वडा 

पनन ठूलो भएकोले संकेत नम्वरले वडातहको त्याकं नवशे्लषर् गनु पनछ सनजलो हधछ । 

 

टोल संकेत नं ( यो 

संकेत नं सवेिर् 

फारममा रानखने छ) 

टोल/वस्तीको नाम घरधजरी संख्या कैकफयत 

W1.C1    

W1.C2    

W1.C3    

W1.C4    

W1.C5    

W1.C6    

W1.C7    

W= वडा / C=टोल 

 

तल उल्लेनखत तानलका वडा वास योजना कायुर्दलले तयार पानजुपछु । उहाुँहरुलाई वडामा भएको सवै  वतुमान 

खानेपानी तथा सरसफाइ योजनाहरुको वारेमा थाहा हनजपछु । केही घरधजरीका माननसहरुलाई योजनाको नाम, कसको 

सहयोगमा वनेको र कनहले बनाएको थाहा नहन सक्छ । पानी पररिर् भए नभएको थाहा नहन सक्छ । त्याकं 

संकलनको काम गनजु अगावै त्यांक संकलकहरुसुँग योजनाको नववरर् हनैपर्दुछ । 
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W1.0       W1.C1 
W1.1       W1.C2 
W1.2       W1.C3 
W1.3       W1.C4 

ननमारु्ानधन योजना सजची       

W1.i1       W1.C6 

W1.i2       W1.C7 
 

 

यो वववरर् तयार गनणका लाधग प्रत्येक िानेपानी योजनाको ववस्ततृ वववरर् तयार पानुण पने हुन्छ । यसका 
लाधग तलको प्रश्नावली भनुणपदणछ   
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नवद्यमान खानपेानी योजनाहरुको नववरर्  

यस सर्भके्षणका िालग NWAHS Inventory तथा NWASH - Project Sustainability एललिकेसन प्रयोग गनन 

सककन ेछ । 

पररचय  

१. योजनाको नाम:………………………..  

२. ठेगाना: नपा/गापा, वडा नम्बर…………………..  

३. योजनाको कोड:…………………….  

४. योजनाको प्रनवनध:  

    पाइप प्रर्ाली  

   इलेनक्िक नलफ्ट  

   सोलार नलफ्ट  

   उच्च टंकी 

  नडप ट्यजब वले 

  स्यालो ट्यजब वले 

  श्रोत संरिर्  

  आकासे पानन संकलन                                

५. योजनाको अवस्था:  

    सम्पन्न 

  क्रमागत     

६.  सम्पन्न आब:……………………..  

७. आर्थुक नववरर् :       

   लागत अनजमान …………………  

  वास्तनवक खचु ………………….  

सजचारुपन तथा कर्दगोपाना  

८. पानी सजरिा योजना 

 पानन सजरिा योजना लागज गरेको  

 ममतु सम्भार योजना लागज गरेको  

 नभएको  

९.  सनमनतको नवधान तथा र्दताु /ननवकरर्  

 छ 

 प्रकक्रयामा छ  

 छैन  

१०. ममुत सम्भार कोष  

११.  प्रनतघर प्रनतमनहना पानन महिजल रु.......  

१२. ममुत सम्भार कायुकताु  

 छ 

 छैन 

१३ ममतु सम्भार कायुकताु नववरर्  

कायुकताु  नलङ्ग  मानषक तलव तानलम प्राप्त 

कायुकताु १     

कायुकताु २     

कायुकताु ३     
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१४. सनमनत नववरर्  

पर्द  नाम नलङ्ग  जातजानत 

अध्यि     

उपाध्यि     

सनचव    

कोषाध्यि    

सर्दस्य    

सर्दस्य    

 

१५. प्रनत व्यनक्त प्रनत कर्दन पानीको उपलव्धता (नलटर) 

 १०० नल वा सो भधर्दा बढी  

 १०० नल भधर्दा कम तर ६५ नल वा सो भधर्दा बढी  

 ६५ नल भधर्दा कम तर ४५ नल वा सो भधर्दा बढी 

 ४५ नल भधर्दा कम तर २५ नल वा सो भधर्दा बढी 

 २५ नल भधर्दा कम  

 

१६. पानीको पहुँच  

 नननज धारा 

 ५ नमनेट वा कम  

 ५ भधर्दा बढी १५ नमनेट सम्म  

 १५ नमनेट भधर्दा बढी ३० नमनेट सम्म 

 ३० नमनेट भधर्दा बढी  

१७. बार्षुक  रुपमा पानीको उपलब्धता  

 १२ मनहना 

 ११ मनहना भधर्दा बढी 

 १० मनहना भधर्दा बढी  

 १० मनहना भधर्दा कम  

१८ नवतरर् प्रर्ाली 

 २४ घण्टा (ननरधतर) 

 १२ घण्टा वा सो भधर्दा बढी  

 ८ घण्टा वा सो भधर्दा बढी  

 ८ घण्टा भधर्दा कम  

१९ पानीको ननरधतरता  

 बषमुा एक पटक सम्म नबग्रने  

 बषमुा २ र्दनेख ४ पटक सम्म नबग्रने  

 बषमुा ५ र्दनेख १२ पटक सम्म नबग्रने  

 बषमुा १२ पटक भधर्दा बढी नबग्रने  

२०. पजनैः ममतु गन ुलागे्न कर्दन  

 १ कर्दन सम्म 

 २ कर्दन सम्म  

 २ कर्दन भधर्दा बढी  
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२१. जैनवक तथा रासायननक प्रर्दजषर् मजक्त  

 कोनलफमु मजक्त  

 आसुननक मजक्त  

 

२२. लाभानधवत नववरर् 

पर्द  र्दनलत जनजानत  खस/आयुन तराई (नपछडा)  धार्मुक अल्पसंख्यक  

घरधजरी       

पजरुष जनसंख्या       

मनहला जनसंख्या       

 

२३ संस्थागत तथा नवद्यालय लाभानधवत  

पर्द  संख्या लाभानधवत पजरुष संख्या  लाभानधवत मनहला संख्या  

नवद्यालय     

अधय संस्था     

 

२४. योजनाको सजचारुपनको अवस्था 

 संस्थागत कर्दगोपनाको अवस्था 

 ननयनमत बैठक  

 वार्षुक साधारर् सभा 

 बार्षुक सावुजननक सजनजवाई  

२५.  संरचनाको नववरर्  

मजहान संख्या  

मजहान    ककनसम  िमता (नल/से) 

      

      

      

संरचनाको नाम  संख्या  संरचनाको नाम  संख्या 

मजहान   भकारी टंकी सखं्या  

कलेक्सन टंकी   प्रिारर् पाइप नमटर   

नवतरर् टंकी   नवतरर् पाइप नमटर   

नलगफ्टंग स्टेज   प्रिारर् पाइप नमटर   

ओभर हेड टंकी    नवतरर् पाइप नमटर   

डीप ट्यजबवेल   व्यनक्तगत धारा   

स्यालो ट्यजबवेल    नवद्यालय धारा   

आकासे पनन संकलन   सोलार प्यानल वाट नपक   
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आकासे पनन संकलन टंकी   पगम्पंग पाइप नमटर   

श्रोत संरिर् सखं्या   अपरेटर घर   

अधय संरचना    सोलार पम्प   

ननमारु् पिात तथा चरर्को िमता नवकास  

२६. पजजीगत कक्रयाकलाप                                                                                                  

 भए/नभएको  रकम रु  नमनत  

पजजीगत पजनैः लगानी     

 

२७ िमता नवकास कक्रयाकलाप  

िमता नवकास कक्रयाकलाप  भए/नभएको 

पानी सजरिा योजना  

आर्थुक तथा लेखा व्यवस्थापन   

ग्रानमर् ममतु सम्भार कायुकताु तानलम  

पम्प अपरेटर तानलम  

ननमाुर् पिात गोष्ठी   

                                                                          

२८ योजनाको तनस्वर (संरचना र्दनेखने गरर) 

 

२९ योजनाको GPS 
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अनजसजचच ३ : घरधजरर सरे्क्षण फवरवम को नमुना 
पररचयवत्मक  
१ .स्थानीय तहको नार्  
२. वडा नभबर  
३. टोल ववकास सांस्था  
४. घरर्ुलीको नार्  
५. उिरदाताको नार्  
६. उिरदाताको भलङ्ग  
७. घरर्ुलीको जातजानत  
८. घरको परुुष सदस्य सङ्ख्या  
९. घरको र्दहला सदस्य सङ्ख्या  
१०. शारीररक अपाांगता भएको भए सङ्ख्या  
 

सरसफवइ सभबम्न्त्धि 

११. सौचालयको ककभसर् 

 पप्र्क्क (िलको सुबबिा सदहतको) 
 पप्र्क्क (दइु िाल्डे) 
 पप्र्क्क (एक िाल्ड ेवा सेफ्टी टांकी सदहतको) 
 पप्र्क्क (साझेदारी) 
 कच्ची  
 चपी नभएको  

१२. परू्ण सरसफाईको सूचकको अवस्था   
 सावनु पानीले हात िुने सुवविा सदहतको पप्र्क्क चपी 
 फोहोर सांकलन ब्याबस्था  
 सुिाररएको चुल्हो  
 ब्यबप्स्थत जुठेल्नो  
 भाडा सुकाउने चाङ्ग  
 सफा घर आगन वडा नभबर  

१३. परू्ण सरसफाइको  प्स्थनत  
 घोषर्ा भएको  
 सूचक परुा भएको 
 सूचक परुा नभएको  

 

खवनेपवनी सभबम्न्त्धि 

१४. िानेपानीको र्ाध्यर्  
 योजनाको ननप्ज िारा 
 योजनाको सावणजननक िारा 
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 सांरक्षक्षत र्ुहान  
 डीप ट्यबुवेल  
 स्यालो ट्यबुवेल  
 उच्च टांकी  
 आकासे पानी 
 अरुरक्षक्षत र्लू  
 सतहको पानी  

१५. योजनाको नार्  
१६. जैववक तथा रासायननक सुद्िता  

 कोभलफर्ण र्ुर्क्त  
 आसणननक र्ुर्क्त (<=५० PPB ) 

१७ योजना सुचारुपनको अवस्था 
 परू्णरुपर्ा सांचाभलत  
 सार्ान्य र्र्णत आवश्यक  
 ठुलो र्र्णत आवश्यक  
 योजना बन्द भएको  

िानेपानी सभबप्न्ि  

१८. बावषणक  रुपर्ा पानीको उपलब्िता  
 १२ र्दहना 
 ११ र्दहना भन्दा बिी 
 १० र्दहना भन्दा बिी  
 १० र्दहना भन्दा कर्  

१९. पाननको पहँुच  
 ननप्ज िारा 
 ५ भर्नेट वा कर्  
 ५ भन्दा बिी १५ भर्नेट सभर्  
 १५ भर्नेट भन्दा बिी ३० भर्नेट सभर् 

 ३० भर्नेट भन्दा बिी  
२० िानेपानीको सुवविा स्तर  

 सुरक्षक्षत सुवविा  
 आिारभूत सुवविा 
 भसभर्त सुवविा  
 असुरक्षक्षत सुवविा 
 सहताको पानी  

२१ िर्ागत योजना भएर्ा सो को नार्  

   
२२ घरको तप्स्वर  
२३  घरको GPS  
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अनजसजचच ४ : सवर्ाजतनक, संस्थवगि िथव वर्द्यवलय सरे्क्षण 
फवरवम को नमुना 

१. संस्थाको नाम ………………………..  

२. ठेगाना: नपा/गापा, वडा नम्बर…………………..  

३. संस्थाको ककनसम  

 संस्थागत 

 सवुजननक् 

 िैनिक संस्था  

४. िैनिक संस्थाको ककनसम (िैनिक संस्था भएमा) 

 प्राथुनमक  

 अधारभजत  

 कलेज  

५. नवध्याथी सधख्या (िैनिक संस्था भएमा)  

 मनहला छात्रा………..  

 पजरुष छात्र………….  

६. सौचालयको ककनसम 

 आधारभजत ्( प्रयोगकताु मैत्री पक्की सौचालय )  

 नसनमत ( पक्की सौचालय  

 सजनवधा नवनहन( कच्ची वा सौचालय नभएको  

७. स्वच्छताको सजनवधा  

 आधारभजत (जजनसजकै समयमा सावजन पानीले हात धजन ेसजनवधा) 

 नसनमत (नसनमत समयमा मात्र हात धजने सजनवधा) 

 सजनवधा नवनहन (हात धजने सजनवधा नभएको)  

८. पानीको सजनवधा  

 आधारभजत (ननरधतर सफा पानीको उपलव्धता) 

 नसनमत (कनहलेकाही मात्र पानीको उपलब्धता) 

 सजनवधा नवनहन (पानी उपलब्ध नभएको)  

९. सौचालयको तनस्वर (नभत्र र बनहर्)  

१०. सौचालयको GPS  
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अनजसजचच ५ : खवनेपवनी योजनव प्रवथसमक्रिकरणकव आधवरहरु 

योजनको 
कोड न+= 

योजनको 
नवम 

प्रस्िववर्ि 

खवनेपनी 
िथव 
सरसफवइ 

योजनव 
(१०) 

वर्द्धमवन 

खवनेपनी 
िथव 
सरसफवइ 

योजनव 
(५०) 

एक 

खेप 

पवनी 
भना 
लवग्ने 

समय 

(१५) 

उपलब्ध 

पतनको 
मवरव(१०) 

वपछडडएकव 
घरधजररको 
प्रतिशि(१५) 

जभमव 
प्रवप्िवङ्क 

 
 

(१००) 

कैक्रिफयि 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

vfg]kflg tyf ;/;kmfO{ of]hgf k|fyldsLs/0f ;'rsx?sf] jlu{s/0f tyf c+sef/ 

योजनाको नाम 

ठेगाना  

सचुक तथा 

आङ्कभार 

घरधरुी बर्गिकरण -s_ आङ्कभार कैर्ियत 

र्िद्धमान खानेपनी तथा 

सरसिाइ योजनाको 

सचुारुपनको अिस्था 

(१०) 

ममात िनुा पने योजना  २.५    

पुनगणमााण िनुा पने योजना  ५   

डीजाइन अवधी पुरा भएको 

योजना 

७.५   

नयााँ योजना १०  

खानेपानीको र्िद्धमान 

सरु्बधा स्तर  (५०) 

सुरगित सुगवधा  १२.५    

आधाराभुत सुगवधा २५   

गसगमत सुगवधा  ३७.५   

सुगवधा गवगहन ५०  

एक खेप पानी भनि 

लाग्ने समय (१५) 

५ गमनेट भन्त्दा कम समय लाग्ने ३.७५   

५ देखी १५ गमनेट सम्म लाग्ने ७.५   

१५ देखी ३० गमनेट सम्म लाग्ने ११.२५   
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३० गमनेट भन्त्दा बढी समय लाग्ने १५  

पर्नको उपलब्धता 

(१०) 

१२ मगहना २.५   

११ मगहना भन्त्दा बढी ५   

१० मगहना भन्त्दा बढी ७.५   

१० मगहना भन्त्दा कम १०  

र्पछर्िएका घरधरुरको 

प्रर्तशत (१५) 

१ देखी १५ प्रगतसत सम्म  ३   

१६ देखी ३० प्रगतसत सम्म ५   

३१ देखी ५० प्रगतसत सम्म   १०   

५० प्रगतसत भन्त्दा बढी   १५    

 

मलु्याङ्कन र्िर्ध 

 घरधुरी बगिाकरण अनुसारका घरधुरी सङ्ख ्या = क 

प्रास्तागवत योजनाको जम्मा घरधुरी सङ्ख ्या = ख 

प्राप्ताङ्ख क =  
क

ख
 x१००% 

एबम ररतले सम्पुणा घरधुरी वगिाकरणको प्राप्ताङ्ख कको योिफल नै प्रस्तागवत योजनाको प्राप्ताङ्ख क हुनेछ 

। 
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अनजसजचच ६: स्थवनीय िहस्िर प्रवरम्भभक गोष्ठी 
समयैः वास योजना सम्वधधी अरु काम नगर्दै ।  

स्थानैः स्थानीय तह कायाुलय वा पयाुप्त ठाुँउ भएको नवद्यालय वा सामजर्दानयक भवन गने । 

सहभागीहरुैः कायुस्थानीय तह सनमनत, वास इकाइ कमुचारी, स्थानीय तहस्तर वास सरोकारवाला, सूचना प्रनबनध 

अनधकृत 

अवनधैः आधा कर्दन  

स्रोत व्यनक्तैः मोबाइल फोनमा आधाररत सवेिर् उपकरर् एनप्लकेसनको अनजभव प्राप्त सचूना प्रनबनधको ज्ञान भएको 

व्यनक्त तथा स्थानीय तह वास योजनामा अनजभव प्राप्त व्यनक्त 

आवश्यक सामग्रीैः कर्दइएको ढाुँचामा खानेपानी योजना सूची (अनजसूनच १)ःैः स्थानीय तह वास योजना प्रश्नावली 

(अनजसूनच २ र ३ नेपालीमा), स्थानीय तह वास योजना चरर्बद्घ चाटुको ह्याधडआउटहरु, पोस्टर र नोटबजक, पेन, 

ब्राउन पेपर, प्रोजेक्टर आकर्द । 

उदे्दश्यहरुैः  

 स्थानीय तह वास योजना अवधारर्ाको व्याख्या गन,े यो ककन र कसरी गररधछ, कस्तो प्रकारको त्याकं 

आवश्यक हधछ जानकारी गनजु ।  

 नवनभन्न सरोकारवालाहरुको स्थानीय तह वास योजना तयार पानुमा के कस्तो भनूमका र नजम्मेवारीहरु 

रहधछ जानकारी हनज ।  

 स्थानीय तह योजना तयारी कायरु्दल बनाउन । 

 स्थानीय तह वास योजना प्रश्नावलीको लानग आवश्यक वडास्तरको वास योजनको सूचीको लानग आवश्यक 

पने फारमलाई अनधतम रुप कर्दने । 

 पानीको गजर्स्तर पररिर्को योजना बनाउने (जीवार्जको पररिर् गनुको लानग नप/ए भाइल) 

 स्थानीय तह वास योजना प्रश्नावलीलाई अनधतम रुप कर्दने (अनजसूची १ र २, त्यहाुँ थप स्थानीय तह 

अनजसारको नविेष प्रश्नावली पनन हन सक्छ) । 

 लैगगंक समानता तथा सामामनजक समावेसी नसद्घाधतलाई सजनननित गने (योजना बैठकमा र्दजबै पजरुष र 

मनहला, जात/जातीय/टोल समूहमा आधाररत प्रनतनननधको उपनस्थनत) 

 

कायसुचूीैः 

 उद्घघाटन ित्रैः गोष्ठीको पररचय र उदे्दश्यहरु, अपेनित पररर्ामहरु 

 सत्र १ नवषयको जानकारीैः स्थानीय तह योजना भनेको के हो, यो ककन गररधछ, प्रयोग गररएको पररभाषा 

र यो कसरी तयार पाररधछ । र्दीगो नवकास लक्ष्य  अनजसार वास सूचकको पररचय, सरसफाइ र स्वच्छतामा 

(खजल्ला कर्दसामजक्त िते्र र परू् ुसरसफाइका सचूक) र्दीगो नवकास लक्ष्य  सेवा स्तरसुँग सम्बधध, खानेपानीका 

समस्या, QARQ (पररमार्, उपलव्धता, नवश्वननयता र गजर्स्तर) सनहत समस्या र र्दीगो नवकास लक्ष्यसुँग 

सम्बधधमा अनभमजखीकरर् ।  

 सत्र २ काय ुयोजनाैः स्थानीय तह वास योजना कायरु्दल र वडा वास योजना कायरु्दलको भनूमका र 

नजम्मेवारी, वडा अनजसार खानेपानी योजना सचूी, नवस्तृत काय ुयोजनाको अनधतम रुप, स्थानीय तह वास 

योजना प्रकक्रयाको अनजसूची सनहत, संकलकको चयन, ननयजनक्त गने तानलका र प्रकक्रया (यकर्द गररएको छैन 

भने), कज ल बजेट र अपनेित नजम्मेवारी । 

 प्रनतबद्घता सनहत समापन 

अपनेित पररर्ामैः 

 स्थानीय तह वास योजना कायुर्दल गठन, भनूमका तथा नजम्मेवारी र सहमत भएको समय तानलका  

 वडास्तरको वास योजना सूची अनधतम रुप कर्दने (घरेलू सवेिर्को लानग आवश्यक) 
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 स्थानीय तह वास योजना तयारी सम्वधधी प्रश्नावलीको अनधतम रुप (यो ननर्देनिकाको अनजसूची १ र २) 

 

अनजसजचच ७: र्डवस्िर कवयादल प्रवरम्भभक गोष्ठी 
समयैः संकलकको अनभमजखीकरर् र पररचालन गनजु अनघ । 

स्थानैः वडा कायाुलय वा नवद्यालय वा सामजर्दानयक भवन आकर्द । 

सहभागीहरुैः वडा कायुस्थानीय तह सर्दस्य (र्दजवै मनहला र पजरुष, वडाको प्रनतनननध, नवद्यालय र वडामा भएका अरु 

प्रमजख संस्थाबाट प्रनतनननध ) 

अवनधैः एक कर्दन  

स्रोत व्यनक्तैः मोबाइल फोनमा आधाररत सवेिर् उपकरर् एनप्लकेसनको अनजभव प्राप्त सचूना प्रनबनधको ज्ञान भएको 

व्यनक्त तथा स्थानीय तह वास योजनामा अनजभव प्राप्त व्यनक्त । 

आवश्यक सामग्रीैः कर्दइएको ढाुँचामा खानेपानी योजना सूची (अनजसूनच १) स्थानीय तह वास योजना प्रश्नावली 

(अनजसूनच २ र ३ नेपालीमा), स्थानीय तह वास योजना चरर्बद्घ चाटुको ह्याधड आउटहरु, पोस्टर र नोटबजक, पेन, 

ब्राउन पेपर, प्रोजेक्टर आकर्द । 

उदे्दश्यैः ननम्न कज राहरुको वारेमा जानकारी हानसल गने छन ।  

 वडा वास कायरु्दलको भूनमका र नजम्मेवारीहरुको जानकारी हनज ।  

 स्थानीय तह वास योजनाको अवधारर्ाको बारेमा अवगत, प्रयोग गररएको पररभाषा र आवश्यक त्थाकं 

संकलनको जानकारी ।  

 कर्दइएको फारम अनजसार (अनजसूनच १) वडास्तरको योजना सचूीको तयार (पूरा तथा ननमाुर्ानधन रहेको) । 

यो जानकारी घरेलज सवेिर्मा थप गररधछ (अनजसूची २) 

 प्रश्नावलीमा के के नवषय र सो ककन समावेि गररएको जानकारी हनज (अनजसूची २ र ३) 

 लैगगंक समानता तथा सामामनजक समावेसी नसद्घाधतलाई सजनननित गने (योजना बैठकमा र्दजबै पजरुष र 

मनहला, जात/जातीय/टोल समूहमा आधाररत प्रनतनननधको उपनस्थनत) 

 

कायसुचूीैः 

 उद्घघाटन ित्रैः गोष्ठीको पररचय र उदे्दश्यहरु, अपनेित पररर्ामहरु 

 सत्र १ नवषयको जानकारीैः पनलका योजना भनेको के हो, यो ककन गररधछ, प्रयोग गररएको पररभाषा र यो 

कसरी तयार पाररधछ । र्दीगो नवकास लक्ष्य  अनजसार वास सूचकको पररचय, सरसफाइ र स्वच्छतामा 

(खजल्ला कर्दसामजक्त िेत्र र पूर् ुसरसफाइका सचूक) र्दीगो नवकास लक्ष्य  सेवा स्तरसुँग सम्बधध, खानेपानीका 

समस्या, QARQ (पररमार्, उपलव्धता, नवश्वननयता गजर्स्तर) सनहत कायिुमताका समस्याहरु र र्दीगो 

नवकास लक्ष्यसुँग सम्बधधमा अनभमजखीकरर् ।  

 सत्र २ काय ुयोजनाैः वडावास कायरु्दलको भूनमका र नजम्मेवारी, वडाअनजसार खानेपानी तथा सरसफाइ 

योजना सूचीको अनधतमरुप (वा यो कायु गररने नमनत यकर्द यो बैठकमा अनधतमरुप कर्दन नसकेमा, पानीको 

गजर्स्तरता पररिर्को योजना (नप.ए. भाइल आवश्यक), नवस्ततृ वडास्तर कायु योजनाको अनधतमरुप र 

संकलकको काय ुयोजना सनहतको तानलका  तयार गने । 

 प्रनतबद्घता सनहत समापन 

 

अपनेित पररर्ामैः 

 वडास्तरमा रहेको खानपेानी तथा सरसफाइ योजना पनहचान (अनजसूची १) र आवश्यकता अनजसार पानीको 

गजर्स्तर पररिर्को योजना (नप.ए. भाइल) । 

 वडावास कायुर्दलको समय तानलका सनहत कायु योजना उपलब्ध भएको, सकंलकहरुलाई कसरी पररचालन 

गने भने्न योजनासुँगै र वडास्तर योजना बैठकको सम्भानवत नमनत । 
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अनजसजचच ८  िथ्यवंक संकलकहरुको िवसलम 

समयैः वडास्तरको कायरु्दलको बैठक भए पनछ ( खानपेानी तथा सरसफाइ योजनाको सचूी पूरा नभएसम्म र पानीको 

गजर्स्तरता पररिर् नभएसम्म एकजना पनन संकलक पररचालन गनजु हर्दैन) 

स्थानैः स्थानीय तह कायाुलय वा पयाुप्त ठाुँउ भएको नवद्यालय वा सामजर्दानयक भवन 

सहभागीहरुैः संकलकहरु 

अवनधैः र्दजई कर्दन (एक कर्दन सैद्घानधतक र एक कर्दन अभ्यास) 

स्रोत व्यनक्तैः मोबाइल फोनमा आधाररत सवेिर् उपकरर् एनप्लकेसनको अनजभव प्राप्त सचूना प्रनबनधको ज्ञान भएको 

व्यनक्त तथा स्थानीय तह वास योजनामा अनजभव प्राप्त व्यनक्त 

आवश्यक सामग्रीैः इधटरनेटको पहुँच, कम्प्यजटर, राम्रो नज.नप.एस.मोबाइल फोन वा ट्याब्लेट, प्रश्नावलीको ढाुँचा, 

कर्दइएको ढाुँचामा खानपेानी योजना सचूी (अनजसूची १), स्थानीय तह वास योजना चरर्बद्घ चाटु ह्याधडआउटहरु, 

पोस्टर र नोटबजक, पेन, ब्राउन पेपर, प्रोजेक्टर आकर्द । 

उदे्दश्यैः ननम्न कज राहरुको वारेमा जानकारी हानसल गने छन ।  

 स्थानीय तह वास योजनाको अवधारर्ाको बारेमा अवगत, प्रयोग गररएको पररभाषा र आवश्यक त्यांक 

संकलनको जानकारी ।  

 छाननएको एनप्लकेसनको (जस्तै KOBO, mWater) प्रयोग कसरी गने भने्न ( मोबाइलमा डाटा प्याकेज 

हालेकोैः फोन वा ट्याब्लेट)  जानकारी हनज । 

 प्रश्नावली ककन तयार पाररएको हो, नवनभन्न िब्र्दहरुको अथु के हो, कोड प्रयोग गन ुनवश्वस्त भएको 

(अनजसूची १) र प्रश्नावली कसरी भने भने्न बारे जानकारी हनज (अनजसूची २ र ३) । 

 लैगगंक समानता तथा सामानजक समावेसी नसद्घाधतलाई सजनननित गने (मनहलाहरुलाई अधतवाुतामा 

प्राथककमता कर्दने, यकर्द घरको पजरुष पानी ल्याउने कायुमा संलग्न भएको र्दनेखएमा पजरुषलाई पनन 

उत्तरर्दाताको रुपमा समावेि गनु सककन ेछ) 

 

कायसुचूीैः 

 उद्घघाटन ित्रैः गोष्ठीको पररचय र उदे्दश्यहरु, अपेनित पररर्ामहरु 

 सत्र १ नवषयको जानकारीैः पनलका योजना भनकेो के हो, यो ककन गररधछ, प्रयोग गररएको पररभाषा र यो 

कसरी तयार पाररधछ । र्दीगो नवकास लक्ष्य  अनजसार वास सचूकको पररचय, सरसफाइ र स्वच्छतामा (खजल्ला 

कर्दसामजक्त िेत्र र पूर्ु सरसफाइका सूचक) र्दीगो नवकास लक्ष्य  सेवा स्तरसुँग सम्बधध, खानेपानीका समस्या, 

QARQ (पररमार्, उपलव्धता,नवश्वननयता गजर्स्तर) सनहत  कायुिमताका अवस्था र र्दीगो नवकास लक्ष्यसुँग 

सम्बधधमा अनभमजखीकरर् ।  

 सत्र २ सविेर्ैः अनजसचूी २ र ३ माफुत प्रश्नहरुमा छलफल गन,े सवेिर् उपकरर् प्रयोग गन ेर यसको 

प्रश्नावली भनु नसके्न । सरोकारवाला, घरपररवारहरुसुँग जानकारी संकलन गन ुराम्रोसुँग अधतरकक्रया गन ु

नसक्न, लैगगंक समानता तथा सामानजक समावेिीको सम्वधध जानकारी हनज ।  

 सत्र ३ अभ्यासैः सबै सकंलकहरु तानलमको स्थान वररपरर घरपररवार, संघसंस्था, नवद्यालयमा अधतवाुताु 

गर्दै आधा कर्दन नबताउने छन ्र त्यांक पेि गनछेन् । घजमाउरो ककनसमका प्रश्नहरुमा ध्यान कर्दर्दै ुँ, प्रनतकक्रया 

त्यही कर्दन कर्दउुँसोको समयमा कर्दइनेछ ।  

 काययुोजना (वडावास कायुर्दल प्रारनम्भक गोष्ठीमा तयारको योजनाको छलफल गन े(जस्तैैः नमनत र लक्ष्य 

प्रमानर्त गने र सचंार च्यानलहरु), प्रनतबद्घताको सनहत समापन । 

 स्थानीय तहस्तर प्रारनम्भक गोष्ठीको जस्तै प्रस्तजनतकरर्  

अपनेित पररर्ामैः 
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 छाननएको सवेिर् उपकरर् एनप्लकेसन (kobo tool, mWater) आफ्नै मोवाइलमा हानलएको र त्यसको 

प्रयोग गने सम्वधधमा जानकारी सनहत प्रयोग गनु सिम हनज  । 

 

अनजसजचच ९ : र्डवस्िर योजनव गोष्ठी 
समयैः वडा नभत्रको घरपररवारको सवेिर् कायु सककधछ र नक्िा उपलब्ध हधछ । 

स्थानैः स्थानीय तह कायाुलय वा पयाुप्त ठाुँउ भएको नवद्यालय वा सामजर्दानयक भवन गने । 

सहभागीहरुैः वडावास कायरु्दलसर्दस्य (र्दजवै मनहला र पजरुष, वडाको प्रनतनननध, नवद्यालय र वडामा भएका अरु प्रमजख 

संस्थाबाट प्रनतनननध । 

अवनधैः एक कर्दन  

स्रोत व्यनक्तैः सूचना प्रनबनध अनधकृत र वास फोकल व्यनक्त, वडामा त्यांक संकलन गरेको कनम्तमा एउटा संकलक । 

आवश्यक सामग्रीैः इधटरनेटको पहुँच, कम्प्यजटर, राम्रो नज.नप.एस.  मोबाइल फोन वा ट्याब्लेट, प्रश्नावलीको ढाुँचा, 

कर्दइएको ढाुँचामा खानपेानी योजना सचूी (अनजसूची १), स्थानीय तह वास योजना चरर्बद्घ चाटु ह्याधडआउटहरु, 

पोस्टर र नोटबजक, पेन, ब्राउन पेपर, प्रोजेक्टर आकर्द । 

 

उदे्दश्यैः  

 घरपररवार र नवद्यालयको पररर्ाम, संस्था र सावुजननक िौचालयको सवेिर् सावुजननक गने । यनत बेला 

कज नै कज रा छज टेको छ वा त्यहाुँ कज न ैत्रजरट भएको छ कक भनेर पनहचान गने । 

 नक्िाको प्रयोग गरेर खानेपानीको सेवा सजनवधाको संरिर्को लानग नयाुँ खानेपानी, पजनस्र्थापना र मजख्य 

ममुत सम्वधधी योजनाहरुको प्राथनमकता आधारमा सचूी तयार पाने । साथै अधय वातावरर्ीय कायुहरु 

(जलवायज पररवतुन अनजकूलन र प्राकृनतक प्रकोप जोनखम धयनूनकरर् ) 

 स्थानीय तह वास योजनाको अवधारर्ाको बारेमा अवगत, प्रयोग गररएको पररभाषा र आवश्यक त्यांक 

संकलनको जानकारी । 

 छाननएको एनप्लकेसनको (जस्तै KOBO, mWater) प्रयोग कसरी गने भने्न ( मोबाइलमा डाटा प्याकेज हालेकोैः 

फोन वा ट्याब्लेट)  जानकारी हनज । 

 प्रश्नावली ककन तयार पाररएको हो, नवनभन्न िब्र्दहरुको अथु के हो, कोड प्रयोग गन ुनवश्वस्त भएको (अनजसचूी 

१), र प्रश्नावली कसरी भन ेभने्न बारे जानकारी हनज (अनजसचूी २ र ३) । 

 लैगगंक समानता तथा सामामनजक समावेसी नसद्घाधतलाई सजनननित गने (मनहलाहरुलाई अधतवाुताुमा 

प्राथककमता कर्दने, यकर्द घरको पजरुष पानी ल्याउने कायुमा संलग्न भएको र्दनेखएमा पजरुषलाई पनन उत्तरर्दाताको 

रुपमा समावेि गनु सककने छ) 

कायसुचूीैः 

 उद्घघाटन ित्रैः गोष्ठीको पररचय र उदे्दश्यहरु, अपेनित पररर्ामहरु 

 सत्र १ र्दशृ्य नमलाउनैेः पनलका योजना भनेको के हो, यो ककन गररधछ, प्रयोग गररएको पररभाषा र यो कसरी 

तयार पाररधछ । 

 सत्र २ सविेर्को पररर्ामैः सवेिर्वाट प्राप्त नववरर् तथा अवस्था प्रस्तजत गने र के अलग र्दनेखयो प्रस्तृत गने 

(नक्िा र एक्सेल चाटु/टेबल र्दजवैमा र्देखाउन े) । 

 सत्र ३ योजना बनाउनैेः नक्िा (फ्लेक्स) को प्रयोग गरेर कज न ैत्यांक छज टेको वा त्रजरट भएको छ भने पनहचान 

गने, समजर्दाय तथा टोललाई योजना इकाइको रुपमा पनहचान गने, कायुको प्राथनमकककरर् गर्दाु ध्यान कर्दनज पने 

अरु सजनवधा र समस्याको पनहचान गने, कज नै कज रा सजधानजु पन ेछ वा कज नै कज रा छज टेको छ ख्याल गन े।  

 सत्र ४ योजनाको माइधयटू/ननर्युैः स्थानीय तहस्तरमा लग्नको लानग योजनाको स्पष्ट रुपमा प्राथनमकककरर् 

सूचीको माइधयूट बनाउने र स्थानीय तह वास योजनाको अनजसूनचमा समावेस गराउन े। यकर्द प्राथनमकककरर् 

सूचीको ननर्यु गनु नसककएमा (कज न ैडाटा छज टेको वा त्रजरट भएको हनसक्छ) कनहले  अनधतमरुप गन ुसककधछ 

ननर्ुय गने । 
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 प्रनतबद्घता सनहत समापन 

अपनेित पररर्ामैः 

 वडास्तर वास योजना (यकर्द योजना सम्भव छैन भन,े कज न त्याकं छज टेको छ वा त्रजरट छ भने्न नवस्तृत 

जानकारी कर्दन ेवा प्राथनमकककरर् पूरा गनजु अनघ कज न टोलको थप नवस्तृत जानकारी आवश्यक छ भने्न बारे 

प्रष्ट हन े) 

 वडास्तरको अधय मजख्य सवालहरुको बारेमा अरु सनमनत र स्थानीय तहहरुलाई कायुको लानग जानकारी 

कर्दने जस्तैैः नवद्यालय, स्वास््य सजनवधा, सडक, भूनम उपयोग योजनासुँग सम्बनधधत हनसक्छ । 
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अनजसूची १० स्थवनीय िहस्िर योजनव गोष्ठी 
समयैः सवै वडानभत्रको घरपररवारको सवेिर् कायु पजरा भई, वडाहरुवाट योजना तथा कायुक्रमहरुको प्राथनमकता 

गरेको सजची र वडाहरुको नक्िा उपलब्ध भएपनछ । 

स्थानैः स्थानीय तह कायाुलय वा पयाुप्त ठाुँउ भएको नवद्यालय वा सामजर्दानयक भवन गने । 

सहभागीहरुैः स्थानीय तह वासका र्दस्य (र्दजवै मनहला र पजरुष, वडाको प्रनतनननध, स्कूल र स्थानीय तहमा भएका अरु 

प्रमजख संस्थाबाट प्रनतनननध ),वास िाखा । इकाईका कमुचारी, पत्रकार आकर्द । 

अवनधैः एक कर्दन   

स्रोत व्यनक्तैः सूचना प्रनबनध अनधकृत र वास फोकल व्यनक्त, वास योजना सम्वधधी वास सयंोजक तथा सम्वधधीत वास 

योजना तयारीमा संलग्नहरु ।  

आवश्यक सामग्रीैः इधटरनेटको पहुँच, कम्प्यजटर, राम्रो नज.नप.एस.  मोबाइल फोन वा ट्याब्लेट, प्रश्नावलीको ढाुँचा, 

कर्दइएको ढाुँचामा खानपेानी योजना सचूी (अनजसूची १), स्थानीय तह वास योजना चरर्बद्घ चाटु ह्याधडआउटहरु, 

पोस्टर र नोटबजक, पेन, ब्राउन पेपर, प्रोजेक्टर आकर्द । 

उदे्दश्यैः  

 प्रत्येक वडाको घरपररवार र नवद्यालयको पररर्ाम, संस्था र सावुजननक िौचालयको सवेिर् सावुजननक 

गने । यनत बेला कज नै कज रा छज टेको छ वा त्यहाुँ कज न ैत्रजरट भएको छ कक भनेर पनहचान गने । 

 प्रत्येक वडावाट प्राप्त भएको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्वधधी प्राथानमकीकरर् सजची योजना 

तयारीको लानग जानकारी गराउने । 

 नक्िाको प्रयोग गरेर खानेपानीको सेवा सजनवधाको संरिर्को लानग नयाुँ खानेपानी, पजनस्र्थापना र मजख्य 

ममुत सम्वधधी योजनाहरुको प्राथनमकता आधारमा सचूी तयार पाने । साथै अधय वातावरर्ीय कायुहरु 

(जलवायज पररवतुन अनजकूलन र प्राकृनतक प्रकोप जोनखम धयनूनकरर् ) 

 स्थानीय तह वास योजनाको अवधारर्ाको बारेमा अवगत, प्रयोग गररएको पररभाषा र आवश्यक त्थाकं 

संकलनको जानकारी ।  

 छाननएको एनप्लकेसनको (जस्तै KOBO Apps, mWater and NWASH) प्रयोग कसरी गने भने्न ( मोबाइलमा 

डाटा प्याकेज हालेकोैः फोन वा ट्याब्लेट)  जानकारी हनज । 

 प्रश्नावली ककन तयार पाररएको हो, नवनभन्न िब्र्दहरुको अथु के हो, कोड प्रयोग गन ुनवश्वस्त भएको 

(अनजसूची १), र प्रश्नावली कसरी भने भने्न बारे जानकारी हनज (अनजसूची २ र ३) । 

 लैगगंक समानता तथा सामानजक समावेसी नसद्घाधतलाई सजनननित गने (मनहलाहरुलाई अधतवाुतामा 

प्राथककमता कर्दने, यकर्द घरको पजरुष पानी ल्याउने कायुमा संलग्न भएको र्दनेखएमा पजरुषलाई पनन 

उत्तरर्दाताको रुपमा समावेि गनु सककन ेछ ) 

कायसुचूीैः 

 उद्घघाटन ित्रैः गोष्ठीको पररचय र उदे्दश्यहरु, अपेनित पररर्ामहरु 

 सत्र १ वास योजनाैः पनलका योजना भनकेो के हो, यो ककन गररधछ, प्रयोग गररएको पररभाषा र यो कसरी 

तयार पाररधछ । 

 सत्र २ सवेिर् तथा वडा प्रथानमकताको पररर्ामैः सवेिर्वाट प्राप्त नववरर् तथा अवस्था प्रस्तजत गन ेर के 

अलग र्देनखयो प्रस्तृत गने (नक्िा र एक्सेल चाटु/टेबल र्दजवैमा र्दखेाउने ) । वडाले पेि गरेको प्रथानमकताको 

सजनचलाई आधारमानन छलफल गने । 

 सत्र ३ योजना बनाउनैेः नक्िा (फ्लेक्स) को प्रयोग गरेर कज नै त्थांक छज टेको वा त्रजरट भएको छ भने पनहचान 

गने, समजर्दाय तथा टोललाई योजना इकाइको रुपमा पनहचान गने, कायुको प्राथनमकककरर् गर्दाु ध्यान कर्दनज 

पने अरु सजनवधा र समस्याको पनहचान गन,े कज नै कज रा सजधानज ुपन ेछ वा कज नै कज रा छज टेको छ ख्याल गने ।  
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 सत्र ४ योजनाको माइधयूट/ननर्ुयैः योजनाको स्पष्ट रुपमा प्राथनमकककरर् सूचीको माइधयूट बनाउने र 

स्थानीय तह वास योजनाको अनजसनूचमा समावेस गराउने । यकर्द प्राथनमकककरर् सचूीको ननर्यु गनु 

नसककएमा  (कज नै डाटा छज टेको वा त्रजरट भएको हनसक्छ) कनहले  अनधतमरुप गनु सककधछ ननर्यु गने ।  

स्थानीय तहस्तरमा वास योजना तयार भएपनछ योजना प्रकक्रयानजसारनै कायुपानलकवाट अनजमोर्दन गर्दै 

अनधतम रुप कर्दने । 

 प्रनतबद्घता सनहत समापन 

अपनेित पररर्ामैः 

 स्थानीय तहस्तर वास योजना (यकर्द योजना सम्भव छैन भने, कज न त्थांक छज टेको छ वा त्रजरट छ भने्न नवस्तृत 

जानकारी कर्दन ेवा प्राथनमकककरर् पूरा गनजु अनघ कज न टोल वा वडाको थप नवस्तृत जानकारी आवश्यक छ 

भने्न बारे प्रष्ट हन े) 

 वडास्तर वा पानलकस्तरको अधय मजख्य सवालहरुको बारेमा कायु गनुको लानग जानकारी कर्दने जस्तैैः 

नवद्यालय, स्वास््य सजनवधा, सडक, भनूम उपयोग योजनासुँग सम्बनधधत हनसक्छ । 


