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जनसखं्या: १,६९४,८८९ 

जजल्ऱा: १० 

नगरपालऱका: २५ 

गाउँपालऱका: ५४ 

कणणारी प्रदेशको खणनऩेणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण ऺेरको आऩतकणरीन ऩूिातमणयी तथण 
प्रततकणमा मोजनण - २०७९ 

१. ऩषृ्ठबभुी 

विश्वभण आउने विविध प्रकणयकण जोक्षखभको खतयणको सूचीभण नेऩणर अग्रस्थणनभै यहेको देक्षखन्त्छ । नेऩणर विश्वको 
सफैबन्त्दण फवढ जोक्षखभ प्रबणवित देशहरू भध्मे शीषा २० औॊ स्थणनभण यहेको छ । नेऩणर विश्वभण घट्ने वितबन्न 
प्रकणयकण प्रकोऩहरू भध्मे जरिणम ु ऩरयितान, बकूम्ऩ य फणढीको जोक्षखभभण िभश् ४ औॊ, ११औॊ य ३० औॊ 
स्थणनभण ऩदाछ । नेऩणरभण हनु ेठूरण प्रकोऩहरू भध्मे बकूम्ऩ, फणढी, ऩवहयो, आगरणतग, खडेयी, भहणभणयी, आॉधीफेहयी, 
अतसनण, वहभऩवहयो य वहभतणर पुटेय आउने फणढी य ऩवहयो मस प्रदेशकण प्रभखु प्रकोऩको विऩद् जोक्षखभकण रुऩभण 
ऩदाछन।् (गहृ भन्त्रणरम २०१६) 

नेऩणररणई सणभणन्त्मतमण: 
तयणई, ऩहणड य वहभणर गयी 
तीन बौगोतरक ऺेरभण 
िगॉकयण गरयएको 
छ।जसभध्मे ऩहणड य 
वहभणरहरूभण ऩवहयो य रेदो 
फग्ने ऺेरहरू अत्मतधक 
सॊिेदनशीर हनु्त्छन।्  
अतधकणॊश ऩहणड तबयणरो य 
कभजोय ब-ूफनोट बएको 
कणयण महणॉ फणढी, ऩवहयो, 
गेग्रणन िहणि तथण ढुङ्गण खस्न े
तथण ऩक्षल्टन ेजस्तण प्रणकृततक 
प्रकोऩरे गदणा खणसगयी 
फषणातको सभमभण दघुाटनण तनक्षम्तने विऩद् जोक्षखभ धेयै छ, जनु जरफणम ुऩरयितानकण कणयण फढ्दै गएको ऩणइन्त्छ 
। 

फषणातको सभमभण ऩहणडी य वहभणरी ऺेरहरूभण ऩवहयो य बूऺ मको कणयण धेयै भणतनसरे ज्मणन गभुणउनकुण सणथै 
अशि/घणइते हनु ेगदाछन।्नेऩणरकण अतधकणॊश तयणई बबूणगको सभतर ऺेरहरूभण फणढी तथण डुफणनको उच्च 
जोक्षखभ यहेकण छन,् जहणॉ नदीको वकनणयभण रेदो जम्ने तथण डुफणन हनुे सभस्मण फढी नै देक्षखन्त्छ । 

नेऩणरको सन्त्दबाभण आऩतकणरीन प्रततकणमा मोजनण बकूम्ऩ, फणढी, ऩवहयो, भहणभणयी य बूऺ म जस्तण प्रणकृततक 
प्रकोऩहरूभण विगतको अनबुि य यणविम आऩतकणरीन प्रततकणमा मोजनणको आधणयभण वितबन्न प्रकणयकण ऺेरगत 
प्रततकणमा मोजनण तनभणाण गरयएकण छन ्।सणधणयणतमण फणढी य ऩवहयोको कणयण नेऩणरभण प्रतत िषा औसतभण ३०० 
जनणको भतृ्म ु य १० कयोड अभेरयकी डरयबन्त्दण फढीको आतथाक ऺतत हनु ेगयेको छ। फणढी तथण ऩवहयो एक 
प्रणकृततक विऩद् जोक्षखभ हो। विशेष गयी नेऩणरको वितबन्न ऺेरहरूभण फषणातको सभम अक्सय गयेय जनु देक्षख 
सेप्टेम्फय भवहनणभण फषेनी रूऩभण अत्मतधक ऺतत ऩरु् मणउन ेगयेको छ । 
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कर्णाऱी प्रदेशकण प्रमुख नदीहरू  

विगतभण नेऩणररे प्रत्मेक िषा भौसभी फणढीको प्रबणिफणट ठूरो धनजन, फस्त ु चौऩणम, खेतत मोग्म जतभन, 
िनजॊगर, बौततक ऩूिणाधणय तथण अन्त्म नोक्सणनी बइ वऩडण बोग्न ुऩरययहेको छ । ततनणउ ऺेर (१९७८), कोशी 
नदी (२००८), सेती फणढी/ऩवहयो (२०११), दणच ुारण फणढी (२०१३), जयेु फणढी/ऩवहयो (२०१४), भध्मऩक्षिभी 
ऺेर फणढी (२०१४), फहनुदी ऺेर फणढी (२०१७) मसकण उदणहयणहरू हनु ्। अगस्ट २०१७ भण बएको 
ठूरो िषणाकण कणयण १७ िटण क्षजल्रणहरूभण फणढी य ऩवहयो गइ १३४ जनणरे ज्मणन गभुणए बने करयफ 
३०,००० ऩरयिणयरणई प्रत्मऺ रूऩभण असय ऩगेुको तथमो । जनु घटनण नसेरणउदै सन ्२०१७ भै पेरय ठूरो 
फणढी आउॉदण ३५ बन्त्दण फढी क्षजल्रणभण प्रबणि ऩणयी ६५००० घयहरू ऩूणा रूऩभण ऺेततग्रस्त बमो य १७०००० 
बन्त्दण फढी भणतनस प्रबणवित बए, जनु नेऩणरको सफैबन्त्दण ठूरो विनणशकणयी फणढी भध्मे एक हो। 

मसकण सणथै, विगतभण ऩणनीजन्त्म योग जस्तै् हैजण, झणडणऩखणरण, भहणभणयी, आउॉ आददरे ऩतन भरुकुरणई आिणन्त्त 
ऩयेको देक्षखन्त्छ। तथणऩी हणर आएय मसको प्रबणि उल्रेखनीम रूऩभण घट्दै गएको छ।जणजयकोट रगणमतकण 
स्थणनभण सन ्२००९ भण बएको उि भहणभणयीको प्रकोऩरे हजणयौं भणतनसहरूरणई असय गयी केही ददनभै करयि 
४८० व्मक्षिहरूको भतृ्म ु बमो।हणर विश्वभण भहणभणयीकण रुऩभण पैतरएको सॊिणभक योग "कोयोनण बणइयस 
(कोतबड-१९)" फणट नेऩणर रगणमत विश्वकण अतधकणॊश भणतनसहरू सॊितभक बए य कैमौरे ज्मणन गभुणए । 

 

मस्तण खणरकण प्रकोऩहरूफणट प्रबणवित भणतनसहरूको जीिन फचणउन खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण सेिण  
भहत्िऩूणा यहन्त्छ। वितबन्न प्रकोऩकण कणयणरे विस्थणवऩत जनसॊख्मण य प्रबणवित नबएकण तय उच्च जोक्षखभभण 
यहेकण सभदुणमहरूभण खणनऩेणनी, सयसपणइ 
तथण स्िच्छतण सेिणको तनयन्त्तय सतुनक्षितण 
गयी प्रकोऩ ऩिणत ऩणनीजन्त्म योगको जोक्षखभ 
कभ गना वितबन्न तहभण सभमभै ऩूिातमणयी 
तथण प्रततकणमा मोजनण तनभणाण गना आिश्मक 
देक्षखन्त्छ। तसथा बकुम्ऩ, ऩवहयो, फणढी 
रगणमत जनस्िणस््म सम्फन्त्धी भहणभणयीको 
जोक्षखभमिु/प्रकोऩहरू यहेकण कणणारी प्रदेश 
तबरकण ऺेरभण तत्कणर खणनऩेणनी, सयसपणइ 
तथण स्िच्छतण सेिणहरूको प्रबणिकणयी 
प्रततकणमाकण रणतग मो आऩतकणरीन 
ऩूिातमणयी तथण प्रततकणमा मोजनण तमणय 
गरयएको छ । 

२. ऩरयदृश्म 

विगत ११ िषा (सन ् २०११ जनियी देक्षख सन ् २०२२ भणचा ३० सम्भ) को कणणारी प्रदेशको विऩ्को 
इततहणसरणई तनमणल्दण १४५२ विऩ्कण घटनणभण ६१२ जनणको भतृ्म,ु ६९८ जनण घणईते य १९४ जनण फेऩत्तण 
बएको देक्षखन्त्छ । मस अितधभण ८९४३ ऩरयिणय प्रबणवित, २४४८ घय ऩूणा रुऩभण ऺतत य ५४८१ घय आॊक्षशक 
रुऩभण ऺतत बएको देक्षखन्त्छ । विऩदफणट अनभुणतनत रु. ११,००,४५,४५,९२१ फयणफयको ऺतत बएको देक्षखन्त्छ 
।  
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त्मस्तै, क्षजल्रणगत रुऩभण विश्लषेण गदणा कणतरकोटभण ११ िषाको अितधभण सिैबन्त्दण धेयै ९५ जनण, जणजयकोटभण 
८२ जनण, सखेुतभण ६५ जनण, हमु्रणभण ४९ जनण, दैरेखभण ४८ जनण, सल्मणनभण ४१ जनण, डोल्ऩणभण ३६ जनण, 
जमु्रणभण ३५ जनण, रुकुभऩक्षिभभण २४ जनण य भगुभुण १२ जनणको भतृ्म ु बएको देक्षखन्त्छ । मस अितधभण 
घणईतेहरूको आॉकडण हेदणा सखेुतभण १२४, कणतरकोटभण ११५ जनण, जणजयकोटभण १०८ जनण, रुकुभ ऩक्षिभभण 
८८ जनण, दैरेखभण ७८ जनण, सल्मणनभण ६६ जनण, हमु्रणभण ४४ जनण, जमु्रणभण ३६ जनण, डोल्ऩणभण २५ जनण, 
भगुभुण १६ जनण घणईते बएको देक्षखन्त्छ । मस अितधभण प्रबणवित ऩरयिणय ८९४३ भध्मे सिैबन्त्दण िढी प्रबणवित 
बएको क्षजल्रण सखेुतभण ४१५६ ऩरयिणय, भगुभुण २९०४ ऩरयिणय, हमु्रणभण ३८२ ऩरयिणय, रुकुभऩक्षिभभण ३६१ 
ऩरयिणय, कणतरकोटभण २७४ ऩरयिणय, दैरेखभण २५६ ऩरयिणय, सल्मणनभण २१५ ऩरयिणय, जणजयकोटभण १७६ 
ऩरयिणय, जमु्रणभण १११ ऩरयिणय य डोल्ऩणभण १०८ ऩरयिणय यहेकण छन ्। मस अितधको अनभुणतनत ऺततको 
विियणरणई हेदणा सिैबन्त्दण िढी ऺतत सखेुतभण रु. १०,२५,९३,२३,९९८, भगुभुण रु. २०,०२,३७,०००, 

जमु्रणभण रु १३०७५८०००, हमु्रणभण रु. १०,५२,१५,१४०, दैरेखभण रु. १०,०२,५२,२५५, सल्मणनभण रु. 
६,४३,२४,४००, कणतरकोटभण रु. ४,७९,२७,६७८, डोल्ऩणभण ४४२६०६००, रुकुभ ऩक्षिभभण रु. 
४५०८९००० य जणजयकोटभण रु.७१,५७,८५० फयणफयको ऺतत बएको देक्षखन्त्छ । घणईते य फेऩत्तण बएकण 
व्मक्षिहरूको सॊख्मण तथण ऩूणा य आॊक्षशक ऺतत बएकण घयहरूको विस्ततृ विियण तरको तणतरकणभण देखणइएको 
छ ।  

तणतरकण नॊ १: प्रदेशको विगत ११ िषा (सन ् २०११ जनियी देक्षख सन ् २०२२ भणचासम्भ) भण 
विऩद्फणट बएको ऺततको विियण 

क्षजल्रण  

विऩ्को 
घटनण 
सॊख्मण 

भतृ्म ु घणइते  

हयणएकण 
व्मिी 
सॊख्मण  

प्रबणवित 
ऩरयिणय 
सॊख्मण  

अनभुणतनत ऺतत (रु 
हजणयभण) 

ऩूणा घय 
ऺतत  

आॊक्षशक 
घय ऺतत  

कणतरकोट   १५३ ९५ ११५ २८ २७४ ४७,९२७.६७ १३१ ११८ 

हमु्रण  १४७ ४९ ४४ ५ ३८२ १०५,२१५.१४ १९४ १२६ 

जमु्रण  ८४ ३५ ३६ ६ १११ १३०,७५८.०० ४८ ७ 

डोल्ऩण ८६ ३६ २५ १३ १०८ ४४,२६०.६० ५३ १८ 

भगु ु ५९ १२ १६ ६ २९०४ २००,२३७.०० १०३ ८ 

दैरेख १४५ ४८ ७८ ८ २५६ १००,२५२.२५ १०९ ३१५ 

रूकुभऩक्षिभ १३८ २४ ८८ १ ३६१ ४५,०८९.०० ७१ ३४ 

सल्मणन  १७८ ४१ ६६ ७ २१५ ६४,३२४.४० १४५ ३७० 

सखेुत  २७५ ६५ १२४ १०४ ४१५६ १०,२५९,३२३.९९ १५३८ २५५८ 

जणजयकोट १६० ८२ १०८ १६ १७६ ७,१५७.८५ ३६ १९२७ 

कूर १,४२५ ४८७ ७०० १९४ ८९४३ ११,००४,५४५.९० २,४२८ ५,४८१ 

 स्रोत: विगत ११ िषा भण कणणारी प्रदेशको प्रहयी घटनण दतणा 
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भणतथको तणतरकणभण सभग्रभण विऩद् फणट क्षजल्रण य सभग्र प्रदेशभण बएको ऺततको विियण देखणइएको छ ।कणणारी 
प्रदेश तबरकण क्षजल्रणहरूभण वितबन्न प्रकणयकण विऩ्कण घटनण य त्मसफणट बएको ऺततको विस्ततृ विियण (सन ्
२०११ जनियी देक्षख सन ्२०२२ भणचासम्भको)  तणतरकण २ भण देखणइएको छ ।  

तणतरकण नॊ २: प्रकोऩ य क्षजल्रण अनसुणयको विऩ्को ऺततको विस्ततृ विियण  

प्रकोऩ/िवऩद् क्षजल्रण विऩ्को 
घटनण 
सॊख्मण 

भतृ्म ु घणइते  हयणए
कण 

व्मक्षि
को 
सॊख्मण 

प्रबणवित 
जम्भण 
ऩरयिणय 
सॊख्मण 

अनभुणतनत ऺतत (रू 
हजणयभण) 

ऩूणा घय 
ऺत 

आॊक्षशक 
घय 
ऺतत 

ऩवहयो हमु्रण २१ १० १२ ४ १८ ५४७५ २५ ० 

जमु्रण  ५ १२ ८ १ ७ ० १ ० 

कणतरकोट ५६ ६५ ४० ६ ७२ १७७.४ ३८ १ 

भगु ु ८ ३ २ १ ८ ७०० १ ० 

दैरेख ३० १५ १२ ५ १५२ ८६७४० ५८ ४६ 

सखेुत १८ ८ १६ १ १६ ३१५० ६ ३ 

जणजयकोट  ४२ ४५ ३३ ४ ६१ ८०० १३ १४ 

रूकुभऩितभ ३४ १० ८ १ ५० १३८० २३ २ 

सल्मणन १८ १३ ५ ० १४ ५५०० १२ ६ 

डोल्ऩण १८ ११ ५ ८ १५ १८५७.८ ७ ४ 

जम्भण  २५० १९२ १४१ ३१ ४१३ १०५७८०.२ १८४ ७६ 

फणढी  हमु्रण ७ ० ० १ ३३ ३२७६ २ ० 

जमु्रण  ११ ७ ० ४ ३ ० ० ० 

कणतरकोट १५ १३ ३ २१ २७ ० १३ ७ 

भगु ु ७ ० ० ५ ७३ ० ११ ० 

दैरेख ८ ७ ० ३ ८ १००० ० ५ 

सखेुत १५ ३७ २९ ९९ ३८८४ १००५२८५०.८१ १४२८ २४५४ 

जणजयकोट  १५ ३ १ १२ १६ १०५८ ४ ० 

सल्मणन १४ ६ २ ७ ८ ० ० ० 

डोल्ऩण ८ ८ ० ३ ९ ३५६१ १ १ 

जम्भण  १०० ८१ ३५ १५५ ४०६१ १००६१७४५.८१ १४५९ २४६७ 

आगरणतग हमु्रण ३६ १० २४ ० ११८ ६२२१७.२४ ८२ १० 

जमु्रण  ३५ ८ १ ० ५६ १३०५०८ ४३ ४ 
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कणतरकोट ४९ १० १९ ० १३८ ४६६८० ६९ ११ 

भगु ु २९ २ ३ ० ९१ ६२४७२ ९० ७ 

दैरेख ३८ ९ ७ ० ३४ १११८०.२५ २० १० 

सखेुत १६९ १० १८ ० १७९ २०१०५७.२५ ८२ ३६ 

जणजयकोट  ३४ ६ १९ ० ३४ १२३९.८५ ८ १४ 

रूकुभऩितभ ४२ २ १४ ० ६३ ३५८५६ २९ १८ 

सल्मणन १०० ९ ११ ० १४९ ५६८८२.९ ९५ २९ 

डोल्ऩण १७ २ ९ ० २५ ३५६१ १५ १ 

जम्भण  ५४९ ६८ १२५ ० ८८७ ६११६५४.४९ ५३३ १४० 

जॊगरभण 
आगरणतग 

कणतरकोट १ ० १ ० ० ० ० ० 

सल्मणन २ १ ० ० १ ० ० ० 

जम्भण  ३ १ १ ० १ ० ० ० 

भणहणभणयी  हमु्रण १ १६ ० ० ० ० ० ० 

कणतरकोट १ ० १ ० ० ० ० ० 

दैरेख १ २ ० ० २ ० ० ० 

जणजयकोट  १६ १६ ० ० १४ १८०० ० ० 

सल्मणन २ १ ० ० १ ० ० ० 

डोल्ऩण २ ७ ० ० ० ० ० ० 

जम्भण  २३ ४२ १ ० १७ १८०० ० ० 

चट्यणङ्ग जमु्रण  १२ ५ १० ० २८ ० ० ० 

कणतरकोट ११ ४ २४ ० १४ १४०० १ ६ 

भगु ु ५ २ ११ ० ८ ० ० ० 

दैरेख ३८ ९ ४५ ० ३१ १३३२ २ ४ 

सखेुत ३८ ९ ४७ ० ३० २७९.९३ ३ ७ 

जणजयकोट  २१ ८ २२ ० १५ ५० २ ० 

रूकुभऩितभ ३७ ६ ६० ० ८४ ० ० ० 

सल्मणन २७ ७ ४० ० २५ १५८४.५ ६ २ 

डोल्ऩण १ ० ६ ० ० ० ० ० 

जम्भण  १९० ५० २६५ ० २३५ ४६४६.४३ १४ १९ 

अतविवृि हमु्रण ८७ ० ३ ० २०१ ३३११६.९ ८४ ८७ 

जमु्रण  ४ ० ० ० ३ ० २ १ 

कणतरकोट ९ २ १० ० ९ ० ३ ० 
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भगु ु ४ ० ० ० २७२० १३७०६५ १ १ 

दैरेख २१ २ ४ ० २२ ० २७ ७ 

सखेुत २० ० २ ० २० १९८६ १६ ३ 

जणजयकोट  १६ ० २४ ० २५ १२३८ ८ ६ 

रूकुभऩितभ १० १ ० ० १४ १४६१ ७ २ 

सल्मणन १२ ५ १ ० १२ ३५७ ७ ६ 

डोल्ऩण २४ २ ५ ० ३७ ६०२७ २९ ६ 

जम्भण  २०७ १२ ४९ ० ३०६३ १८१२५०.९ १८४ ११९ 

जनणिय 
आिभण 

जमु्रण  ९ १ १२ ० ११ ० ० ० 

कणतरकोट ६ ० ९ ० ८ ० ० ० 

जणजयकोट  १ ० ३ ० ३ ० ० ० 

रूकुभऩितभ १ ० २ ० २ ० ० ० 

सल्मणन १ ० १ ० ० ० ० ० 

जम्भण  १८ १ २७ ० २४ ० ० ० 

सऩाको 
टोकणइ   

दैरेख १ १ १ ० १ ० ० ० 

रूकुभऩितभ १ ० १ ० १ ० ० ० 

जम्भण  २ १ २ ० २ ० ० ० 

अतसनण  
रूकुभऩितभ १ ० ० ० १२५ २९२ ० ० 

जम्भण  १ ० ० ० १२५ २९२ ० ० 

हणइा 
अल्टीच्मटु 

हमु्रण ८ १० ० ० ८ ० ० ० 

भगु ु ३ ३ ० ० ० ० ० ० 

जणजयकोट  १ १ ३ ० ४ ० ० ० 

जम्भण  १२ १४ ३ ० १२ ० ० ० 

बकूम्ऩ जणजयकोट  २ ० ३ ० ० ० ० १८७९ 

सल्मणन १ ० २ ० ० ० २५ २९९ 

जम्भण  ३ ० ५ ० ० ० २५ २१७८ 

हणिणहयुी / 
आॉधी 

हमु्रण २ ० ० ० २ ३१० १ १ 

जमु्रण  १ ० ० ० १ २५० ० ० 

कणतरकोट ३ ० २ ० ० ९३०.२७ ० ५० 

सखेुत ७ ० २ ० २० ० ० १३ 

जणजयकोट  २ २ ० ० २ ० ० १ 

जम्भण  १५ २ ४ ० २५ १४९०.२७ १ ६५ 
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प्रकोपको घटनण वििरर् प्रकोप बणट मतृ्युको वििरर् 

ढुङ्गण ऩल्टन ु दैरेख १ ० १ ० १ ० ० ० 

जम्भण  १ ० १ ० १ ० ० ० 

वहभऩणत हमु्रण १ १ १ ० १ ० ० ० 

जमु्रण  १ १ ० ० १ ० ० ० 

जम्भण  २ २ १ ० २ ० ० ० 

(स्रोत: सन ्२०११ जनियी देक्षख सन ्२०२२ भणचासम्भको प्रहयी घटनण दतणा) 
(भणतथ उल्रेक्षखत तणतरकणभण शनु्त्म घटनण दतणा बमकण क्षजल्रणहरूको नणभ सभणिेश गरयएको छैन। 

३. खणनऩेणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण 

तफ. सॊ. २०७६ (सन ् २०१९) को तभक्स  (Multiple Indicator Cluster Survey) को प्रततिेदन अनसुणय 
हणरसम्भ नेऩणरभण आधणयबतू खणनेऩणनी सेिणको ऩहुॉच ऩगेुको जनसॉख्मण ९५.४%, आधणयबतू सयसपणइ सेिणभण 
ऩहुॉच ऩगेुको जनसॊख्मण ७९.२% य आधणयबतू स्िच्छतण सेिणभण ऩहुॉच ऩगेुको जनसॊख्मण ८०.६% छ, जस भध्मे 
कणणारी प्रदेशभण आधणयबतू खणनेऩणनी सेिणको ऩहुॉच ऩगेुको जनसॉख्मण ८८.६%, आधणयबतू सयसपणइ सेिणभण 
ऩहुॉच ऩगेुको जनसॊख्मण ८६.२% य आधणयबतू स्िच्छतण सेिणभण ऩहुॉच ऩगेुको जनसॊख्मण ५५.१ % छ । सो 
प्रततिेदन अनसुणय कणणारी प्रदेशको ३.५% जनसॊख्मणरणइा सयुक्षऺत खणनेऩणनीको ऩहुॉच ऩगेुको देक्षखन्त्छ। सणनो 
भभात सम्बणय तथण व्मिस्थणऩनभण ध्मणन ददने हो बने भणर ऩतन खणनेऩणनीकण आमोजनणहरू ऩूणा रुऩभण सञ्चणतरन 
बई धेयै सभदुणमहरूभण सयुक्षऺत खणनेऩणनीको ऩहुॉच ऩगु्न ेदेक्षखन्त्छ ।  
 

४. प्रकोऩ जोक्षखभ नक्सणॊकन 

कणणारी प्रदेशभण १० िटण क्षजल्रणहरू यहेकण छन,् जसभण तबरी भधेश, ऩहणडी य वहभणरी क्षजल्रणहरू छन।् सन ्
१९७१-२०१८ को NEOC MoHA को त्मणॊकको आधणयभण प्रकोऩ घटनणहरूको सॊख्मणरणई हेदणा जणजयकोट, 
सल्मणन, दैरेख, कणतरकोट, सखेुत य हमु्रण क्षजल्रणहरू उच्च जोक्षखभभण यहेकण छन ्। 
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५. रक्षऺत यणनीतत 

कणणारी प्रदेश खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण सभन्त्िम सतभततरे बकूम्ऩ, ऩवहयो, फणढी, आगरणतग रगणमतकण 
प्रकोऩहरूकण घटनणफणट करयफ ५४,९५६ जनसॊख्मण प्रत्मऺ प्रबणवित हनु सक्न े अनभुणन गयेको छ ।उि 
प्रबणवित जनसॊख्मणरणइा तत्कणर खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण सेिणको सतुनक्षित गयी झणडणऩखणरण रगणमत 
ऩणनीजन्त्म योगको प्रकोऩरणई न्त्मूतनकयण गना आिश्मक सभन्त्िम, सहकणमा य प्रततकणमाकण रणतग  जरस्रोत तथण 
ऊजणा विकणस भन्त्रणरमकण सक्षचिको नतेतृ्िभण खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण क्रस्टय गठन बई विमणशीर 
यहेको छ । कणणारी प्रदेशकण १० िटण क्षजल्रणभण भनसनु प्रकोऩफणट खणनेऩणनी सयसपणइ तथण स्िच्छतण ऺरेभण 
करयफ १०,९९१ घयधयुीकण ५४,९५६ जनण भणतनसहरू प्रबणवित हनुसक्ने देक्षखन्त्छ । 

कणणारी प्रदेश खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण सभन्त्िम सतभततरे विशषे गयी विऩद् भण ऩयेकण 
फणरफणतरकणहरू, अऩणङ्गतण बएकण व्मक्षिहरूको आिश्मकतणरणई विचणय गयी अस्थणमी आश्रमस्थरकण सणथै 
प्रबणवित सभदुणमभण सयुक्षऺत खणनेऩणनीको ऩहुॉच य भमणाददत सयसपणइ भणऩदण्ड अनसुणयको प्रमोगकतणा भैरी 
शौचणरम, हणत धनुे, नहुणउन ेठणउॉ य स्िच्छतण सवुिधण सतुनक्षित गना आिणस्मक सभन्त्िम तथण सहकणमा गदाछ । 

 

६. फणढी, ऩवहयो, चट्यणङ फणट प्रबणवित हनु सक्न ेरक्षऺत घयधयुी तथण जनसॊख्मण 

मस प्रदेशभण फसेतन हनुे फणढी, ऩवहयो, चट्यणङ आददफणट प्रबणवित हनु सक्ने रक्षऺत घयधयुी तथण जनसॊख्मणको 
विियण मस प्रकणय अनभुणन गरयएको छ ।  
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तणतरकण नॊ ३: वितबन्न प्रकोऩफणट क्षजल्रणगत प्रबणवित हनु सक्न ेघयधयुी एिभ ् जनसॊख्मण २०७९/८० 
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७. खणनऩेणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतणको अिस्थण  

प्रदेशस्तयीम खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण सभन्त्िम सतभततरे तनम्न तरक्षखत अिस्थणरणई हेनेछ: 
 खणनेऩणनी य सयसपणइकण ऺततग्रस्त सवुिधणहरूको सधुणय गने,  
 ऩणनीजन्त्म योगहरूको जोक्षखभ न्त्मूतनकयण गने विमणकरणऩहरू सॊञ्चणरन गने, 
 सम्बणवित जोक्षखभ य प्रकोऩ कभ गना घयणमसी, सभदुणवमक य सॊस्थणगत खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण 

स्िच्छतण सवुिधणहरू मथणतसघ्र ऩून्सचुणरु गना सभन्त्िम गने य  
 भवहरण (गबािती य स्तनऩणन गयणउने), वकशोय वकशोयी, फणरफणतरकण तथण ज्मेष्ठ नणगरयक य अऩणङ्गतण 

बएकण व्मक्षि रगणमत सेिणभण ऩछणतड ऩणरयएकण सभूहहरूभण आधणयबतू खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण 
स्िच्छतण सेिण सतुनक्षिततण गना सभन्त्िम गने।  

८. प्रभखु चनुौतीहरू 

खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण ऺेरभण तनम्न फभोक्षजभ प्रभखु चनुौतीहरू यहेकण छन:  
 बौगतरक, बौततक सॊयचनण एिभ ्भौसभकण कणयण विऩद् व्मिस्थणऩनभण कदठनणई यहेको,  

Note: The caseload on landslide is based on historical reported data on casualties (2010-2020) from DRR Portal 
(MoHA)/Bipad/NDRRMA and scientific data from Durham.  Since the historical casualty's data include both direct and indirect 
impacted population due to landslide,  the caseload estimated should also be considered accordingly  
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 खणनेऩणनी तथण सयसपणइ ऺरेको ऩूिातमणयी तथण प्रततकणमाकण रणतग न्त्मून फजेट वितनमोक्षजत हनु,ु  
 खणनेऩणनी तथण सयसपणइ ऺरेभण उऩरब्ध स्रोत सणधन बन्त्दण जनस्तयफणट भणग फढी हनुे,  
 गणउॉ फक्षस्तहरूभण फजणयको सवुिधण नबएकणरे स्थणनीमस्तयभण तत्कणर उद्दणय एिभ ्यणहत सणभणग्रीहरूको 

अबणि हनुे,  
 छरयएको िस्ती, मणतणमणत, विद्यतु य सॊचणयको अबणिभण द्रतूगततभण सिेऺण य ऺततको एकीन विियण 

प्रणप्त गना कदठनणइ हनुे । 

९. उद्दशे्म 

आऩतकणरीन ऩूिा तमणयी तथण प्रततकणमा मोजनणको सभग्र उद्देश्म प्रकोऩ प्रबणवित सभदुणमहरूको तत्कणरीन 
खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण आिश्मकतणहरूरणई सम्फोधन गनुाकण सणथै सॊमिु प्रमणस य सहकणमाभण 
भणनिीम ऺतत हनु नददन गरयन ेप्रमणस हो। त्मसैरे कणणारी प्रदेश खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण सभन्त्िम 
सतभततफणट केही विक्षशि उद्दशे्महरू तम गरयएको छ, जनु तनम्न फभोक्षजभ छन:्  
 प्रदेशस्तयीम ऩूिातमणयी तथण प्रततकणमा मोजनण विकणस गना एक भणगा तनदेशन कणमावितध तमणय गने छ । 

 खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण सम्फन्त्धी विमणकरणऩहरूको विकणस य कणमणान्त्िमनकण रणतग 
खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण ऺेरकण सयोकणयिणरणहरूरणई ददशणतनदेश गनेछ । 

 सभन्त्िमकणयी बतूभकण तनिणाह गयी सयोकणयिणरणहरूको ऩवहचणन तथण नक्सणङ्कन गयी सेिण विस्तणय गना 
सहजीकयण गरयने छ ।  

 भहणभणयी न्त्मूतनकयण ऩूिातमणयीकण रणतग तनमतभत रूऩभण खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण सेिणहरूको 
तनयन्त्तयतणभण जोड ददइनछे । 

 

त्मस्तै, वितबन्न तहकण सभन्त्िम सतभततरे प्रबणिकणयी रुऩभण खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण सेिण प्रिर्द्ान 
गनाकण रणतग फहुऺ ेरगत सभन्त्िम तथण सहकणमाकण भणध्मभफणट हनुे सयुऺण जोक्षखभरणई ध्मणन ददएय प्रभखु 
नेततृ्िदणमी बतूभकण तनिणाह गनेछ । 

१०. प्रततकणमाकण प्रणथतभकतणहरू 

विऩ्को अिस्थणभण ऩणतरकण िण ऩणतरकणस्तयीम सतभततहरूरे तत्कणर सम्िोधन गनुाऩने प्रभखु कणमा तथण 
प्रततकणमाहरू प्रणथतभकतणको आधणयभण तनधणायण गरयन्त्छ । खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण ऺेररणई रक्षऺत 
गरयएको हुॉदण मसको प्रणथतभक आिश्मकतण विऩद् प्रबणवित सभदुणमभण तत्कणर खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण 
स्िच्छतण सेिण सचुणरु गयणउने य जनधनको ऺतत हनु नददन ु नै हो।ऩणतरकण िण ऩणतरकणस्तयीम खणनेऩणनी, 
सयसपणइ तथण स्िच्छतण जस्तो क्षजम्भेिणय तनकणमरे ऩणतरकण तबरकण खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण 
ऺेरकण सणझेदणय तथण सयोकणयिणरण सॊघसॊस्थण फीच प्रबणिकणयी सभन्त्िम सवहत जोक्षखभ तनमन्त्रण य प्रकोऩ 
विस्तणयरणई योक्न आिश्मक कदभ चणल्न ु तत्कणरकण रणतग प्रणथतभक प्रततकणमा हो।ऩणतरकण तथण प्रदेशरे 
तत्कणरकण रणतग तनम्न ऩणॉच (५) प्रणथतभकतण ऺेर तोकी विमणकरणऩहरू सन्त्चणरन गनेछ, जसफणट ऩणनीजन्त्म 
योगहरूको उत्ऩतत य विस्तणय तत्कणर योक्न सवकन्त्छ। 

 

 सयुक्षऺत खणनऩेणनी् आिश्मक भणरणभण वऩउन, खणनण ऩकणउन य घयणमसी तथण व्मक्षिगत स्िच्छतणकण 
रणतग सयुक्षऺत खणनेऩणनीभण न्त्मणमोक्षचत ऩहुॉचको सतुनक्षिततण गने । 
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 सयसपणइ् विऩद् प्रबणवितहरू यहेको स्थणनभण आिश्मकतण अनसुणयको अस्थणमी शौचणरमको तत्कणर 
स्थणऩनण गयी त्मस्तण शौचणरमहरू अस्थणमी आिणशको िरयऩरय नै सयुक्षऺत य भमणाददत ढङ्गफणट स्थणऩनण 
गने व्मिस्थण गने। विऩद् प्रबणवितहरूरे चौविसै घण्टण शौचणरम प्रमोग गना सक्न ेगयी सहज ऩहुॉचको 
सतुनक्षिततण गने। 

 स्िच्छतण प्रिर्द्ान् सणॊस्कृततक सॊिेदनक्षशरतणरणई सभेत ख्मणर गयी विऩद् प्रबणवितहरूको स्िच्छतण 
अभ्मणसकण रणतग आिश्मक सूचनण सवहत स्िच्छतण आनीफणनी य सवुिधणहरूको प्रमोग य व्मिस्थणऩन 
तसऩ तथण ऻणनको सतुनक्षिततण गने। 

 ठोस तथण तयर पोहोय व्मिस्थणऩन् विऩद् प्रबणवित सभदुणम ठोस तथण तयर पोहोयको कणयण 
जोक्षखभभण ऩना सक्ने सभब्णिनणरणई ध्मणनभण यणखी तत्कणर पोहोय  ) औषधीजन्त्म पोहोय सवहत (को 
प्रबणिकणयी व्मिस्थणऩन य सयुक्षऺत तफसजानको सतुनक्षिततण गने। 

 भहणभणयी तनमन्त्रण् विऩद् प्रबणवित सभदुणम तथण ऩरयिणयरणई स्िस््म जोक्षखभ य ऩणनीजन्त्म सरुिण  
योगहरूको प्रकोऩफणट फचणउन तत्कणर आिश्मक उऩणमहरूको सतुनक्षिततण गने।  

११. विऩत ऩूिातमणयीकण यणनीततक विमणकरणऩहरू 

विऩत ऩूिातमणयीकण यणनीततक विमणकरणऩहरू तनम्न अनसुणय यहनेछन:् 
 प्रदेश, क्षजल्रण य ऩणतरकणस्तयकण खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण सभन्त्िम सतभततहरूरणई सविम 

गयणई ऺभतण अतबिृवर्द् गने । 

 विऩद्/भनसनुफणट प्रबणवित हनुे जनसॊख्मणको प्रऺेऩण गयी ऩूिातमणयी तथण प्रततकणमा मोजनण सफै तहभण 
तनभणाण तथण अद्यणितधक गने ।  

 फणढी तथण ऩवहयोफणट उत्ऩन्न हनुे जोक्षखभको क्षजल्रण तथण ऩणतरकण स्तयभण नक्सणङ्कन गने। 

 प्रत्मेक क्षजल्रण तथण ऩणतरकणहरूभण खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण ऺरेको सॊमोजनकण रणतग  
क्षजल्रण तथण ऩणतरकणहरूरणई िणश सम्ऩका  व्मक्षि तोक्न रगणउने l मस प्रविमणको सहजीकयणकण रणतग  
सणझेदणय सॊस्थण फणट एक जनण सम्ऩका  व्मक्षि तोकी क्षजम्भेिणयी फणॉडपणॉट गने। 

 ऩवहचणन गरयएकण अततजोक्षखभमिु सभदुणम, िडण, िक्षस्त तथण ऩणतरकणभण विऩतको सभमभण खणनेऩणनी, 
सयसपणइ तथण स्िच्छतणको सेिण व्मिस्थणऩन, तनमतभततण, जनचेतनण अतबिृवर्द्कण रणतग आिश्मक  ऩने 
स्िमॊसेिक ऩरयचणरन, ऺभतण अतबिृवर्द् य आिश्मकतण अनसुणय ऩरयचणरनकण रणतग अतबरेख तथण विियण 
अध्मणितधक गने । 

 ऩणनीजन्त्म योग तथण योगथणभ सम्फन्त्धी सचेतनणभूरक सणभग्री उत्ऩणदन तथण वितयण गने l   
 सेल्टय प्रणनको सयुक्षऺत स्थणन (आिणश ऺेर) ऩवहचणन गना सहमोग गने।  
 विऩद सेल्टयभण खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण सम्फन्त्धी आिश्मक व्मिस्थणऩनकण रणतग चणवहन े

न्त्मनुतभ भणऩदण्ड तनधणायण गने। तत्कणर यणहतकण सणभणग्रीहरू य कोषको व्मिस्थण गने। 
 विऩ्सॉग सम्फक्षन्त्धत सयोकणयिणरण तनकणमहरूको विियण सङ्करन गने।  
 विऩ्सॉग सम्फक्षन्त्धत स्थणनीम तह, दणत ृतनकणम तथण अन्त्म सॊघसॊस्थणसॉग सभन्त्िम तथण सहकणमा गने। 
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१२. प्रततकणमाकण भखु्म विमणकरणऩहरू 

प्रततकणमाकण प्रभखु विमणकरणऩहरू तनम्न अनसुणयकण हनुेछन l  

o खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण ऺेरको आऩतकणरीन जोक्षखभको द्रतु सबेऺण गयी तत्कणर सहमोग 
गने। 

o प्रततकणमा रगणमतकण कणमाकण रणतग सयोकणयिणरण तनकणमहरू य स्थणनीम तहसम्भ प्रणवितधक ऩऺफणट 
सहमोग तथण सभन्त्िम गने । 

o प्रबणिकणयी प्रततकणमाकण रणतग  अन्त्तय क्रस्टय सभन्त्िम गने l 
o सेल्टय/सभदुणमभण भहणभणयीजन्त्म योगफणट फच्न जनचेतनणभूरक सणभणग्रीहरूको सूचनण सम्प्रषेण गने 

जसकण रणतग एप. एभ.् येतडमो फणट क्षजॊगर प्रसणयण गने तथण आ.इ.सी. (Information Education and 

Communication) सणभग्री वितयण गने l 
o सेल्टय/सभदुणमभण आिश्मक ऩने खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतणकण सेिणको अिस्थण रेखणजोखण गने 

य अबणि ऩवहचणन गयी भणऩदण्ड फभोक्षजभ खणनेऩणनीको तनमतभत आऩूतताकण रणतग खणनेऩणनी प्रणणरीको 
तत्कणर भभात, जडणनकण रणतग ऩणइऩ, ऩणनी टॊकी आदद सहमोग य आऩतकणरीन शौचणरम तनभणाण तथण 
हणतधनुे स्थणनको जडणन गने । 

o सेल्टयभण िणतणियण, रैवङ्गक भैरी तथण सॊयऺणको एकीकृत कणमािभ सञ्चणरन गने । 
o विऩ्को अिस्थणभण विऩदफणट प्रबणवित सभदुणम तथण सेल्टयभण तणतरभ प्रणप्त स्िमॊसेिक ऩरयचणरन गयी 

आिश्मक ऩने खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण सेिणको सफैभण ऩॉहचु सतुनक्षिततण गने l 

१३. प्रततकणमा कणमणान्त्िमनकण भणऩदण्डहरू 

कणणारी प्रदेशक्षस्थत कुनै ऩतन क्षजल्रण, ऩणतरकण य सभदुणमभण फणढी, ऩवहयो िण अन्त्म कुनै मस्तै प्रकृततकण 
घटनणहरू घटेको खण्डभण, घटनण घटेको २४ घण्टण देक्षख ७२ घण्टण तबर प्रदेश खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण 
स्िछतण सभन्त्िम सतभततको तनदेशनभण जरस्रोत तथण ऊजणा विकणस भन्त्रणरम अन्त्तगात खणनेऩणनी सयसपणइ 
स्िच्छतण क्रस्टयको सॊमोजकत्ि तथण क्रस्टय सह-सॊमोजकको सहजीकयणभण सम्ऩूणा िणश क्रस्टयकण 
सदस्महरू एिभ ्अन्त्म सम्फक्षन्त्धत सयोकणयिणरणहरूको सहमोगभण तोवकएको सभम सीभण तबर प्रकोऩफणट प्रबणवित 
सभदुणमरणई तत्कणर यणहत प्रदणन गरयने छ। उि यणहतरणइा ऩणयदशॉ एिभ ् प्रबणिकणयी फनणउन तऩक्षशर 
फभोक्षजकण भणऩदण्ड अतनिणमा रणग ुगयणइने छ l 
 

तणतरकण नॊ ४: प्रततकणमा कणमणान्त्िमनकण भणऩदण्डहरू 

 

सभम/ददन  प्रततकणमाकण चयणहरू  क्षजम्भेिणय तनकणम  

२४ घण्टण तबर 

 

विऩद् बएको ठणॉउको तत्कणर िणश अिस्थणको ऩवहचणन  गना 
सम्फक्षन्त्धत ऩणतरकण तथण क्षजल्रणस्तयीम िणश क्रियसॉग सभन्त्िम 
गने  । 

प्रदेशस्तयीम िणश क्रस्टय तरड 
तथण को-तरड 

प्रकोऩ प्रबणवित ऺेरकण ऩणतरकण तथण क्षजल्रणसॉग सभन्त्िम गयी 
ऺततको सूचनण सङ्करन गने 

 

''   

प्रकोऩ प्रबणवित ऺेर तथण सेल्टयहरूभण खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण  
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स्िच्छतण अिस्थणको मकीन गयी आिश्मकतण ऩवहचणन गने । ''   

खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण सम्फन्त्धी यणहत सणभणग्रीको 
उऩरब्धतण विियण मकीन गने । 

  

''   

ऩणतरकण तथण क्षजल्रण तहकण सभन्त्िम सतभतत तथण िणश 
क्रियहरूरणई सविम गयणउन सहक्षजकयण गने । 

िणश  क्रस्टय तरड/को-तरड 

ऩवहरे बण्डणयण गरयएकण फस्तहुरूको ऩनु् जणनकणयी तरने य सणथै 
आिश्मक ऩने थऩ सणभग्रीहरू खरयदकण रणतग  आिश्मक ऩहर 
गने । 

िणश क्रस्टय/सम्फक्षन्त्धत  िणश 
सयोकणयिणरण 

तत्कणर प्रकोऩ प्रबणवित व्मक्षि तथण सभदुणमरणई जीिन यऺणकण 
रणतग स्थणनीम तनकणमसॊगको सभन्त्िमभण िणश सम्फन्त्धी यणहत 
सणभणग्री उऩरब्ध गयणउने (ढुिणनी तथण विियण) 

 
 
''  

P-WASH-CC को फैठक फस्ने, आिश्मकतण अनसुणय िणश 
प्रणतफतधक वटभ गठन गने । 

िणश क्रस्टय तरड/को-तरड  

खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण सम्फन्त्धी  सचेतनणभूरक 
सन्त्देश सम्प्रषेण गने । 

 
''  

 

७२ घण्टण तबर 

 

विऩतको भणरको गणम्बीमातणको आधणयभण िण अनयुोध आएभण 
सम्फक्षन्त्धत क्षजल्रण/ऩणतरकण स्तयभण थऩ प्रततकणमा सहमोगकण रणतग   
थऩ प्रततकणमा टोतर खटणउने । 

P-WASH-CC को  तनदेशनभण 
िणश क्रस्टय फणट  

सूचनण व्मिस्थणऩन ऩद्दतत व्मिक्षस्थत गदै 4Ws 

(Who,When,Where,What)  प्रततिेदन गने  

िणश क्रस्टय को-तरड  

सेल्टय, स्िणस््म एिॊ ऩोषण जस्तण क्रस्टयहरूसॊग सभन्त्िम गयी 
सॊबणवित विऩतको सूचनण आदणनप्रदणन गने । 

P-WASH-CC 

 

७२ घण्टण देक्षख 
४ ददन सम्भ 

 

सूचनणको आधणयभण भणहणभणयी पैतरन नददन अन्त्म क्रियहरूसॉग 
सभन्त्िम गयी स्िच्छतण प्रिधान गना विमणकरणऩहरु सञ्चणरन गने 
।   

िणश क्रस्टय तरड 

िणश क्रस्टयरे केस रोड ऩत्तण रगणई प्रततकणमा मोजनण तनभणाण 
एिभ ्कणभको फणॉडपणॉड गने । 

सम्फक्षन्त्धत  स्थणनीम  तहसॉगको 
सभन्त्िमभण िणश क्रस्टय 

स्थणनीम तहसॉगको सभन्त्िमभण  सेल्टयभण यहेकण प्रबणवित 
सभदुणमरणई रणइप सेतबॊङ िणश सणभग्रीहरू उऩरब्ध गयणउने ।  

सम्फतधत सहमोगी 
तनकणमहरू/सॊस्थणहरू  

 

४ ददन देक्षख ८ 
ददन सम्भ 

 

आइ.आय.ए.  (Initial Rapid Assiessment)  को प्रततिेदनकण 
आधणयभण आिश्मक थऩ प्रततकणमाको रणतग वितबन्न तनकणमहरूसॉग 
सभन्त्िम गयी स्रोत सणधनको फन्त्दोफस्ती गने । 

गहृ भन्त्रणरमको तनदेशनभण 
सम्िक्षन्त्धत क्षजल्रण विऩद्  
व्मिस्थणऩन सतभततको सहमोगभण 
येडिस सोसणईटी 

८ ददन देक्षख १४ 
ददन सम्भ 

आिश्मकतण ऩवहचणन गयी  क्रस्टयको प्रततकणमा मोजनण, ऩूनप्रणप्ती 
मोजनण िण यणनीततक मोजनण तनभणाण गने तथण थऩ सहमोगको 
रणतग  सयकणय एिभ ्गैयसयकणयी सॊस्थणहरूरणई आह्वणन गने । 

 WASH-CC को तनदेशनभण िणश 
क्रस्टयकण सदस्महरू 
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१४. विऩद् ऩूिातमणयीकण प्रभखु विमणकरणऩ तथण कणमामोजनणहरू 

विऩदऩूिातमणयीकण प्रभखु विमणकरणऩ तथण कणमामोजनणहरू तनम्न अनसुणयकण हनुेछन l 
तणतरकण नॊ ५: विऩद् ऩूिातमणयीकण प्रभखु विमणकरणऩ तथण कणमामोजनणहरू 

ि.सॊ. प्रभखु विमणकरणऩ  ईकणइ सॊख्मण रणगत 

(रु. 
हजणय) 

क्षजम्भेिणय 
तनकणम  

सहमोगी तनकणम  ;dol;df 

1.  प्रदेशस्तयीम खणनेऩणनी, 
सयसपणइ तथण स्िच्छतण 
सभन्त्िम सतभततको फैठक 

िटण  ५ १०० 

िणश क्रिय 
तरड तथण 
को-तरड 

प्रदेशस्तयीम 
िणश क्रिय 
सदस्महरू 

िैशणख, असणय, 
श्रणिण, बदौ, ऩषु 

2.  प्रदेशस्तयीम िणश 
क्रस्टयको तनमतभत 
फैठक  

िटण  १० १०० 

 

 

''  
प्रदेशस्तयीम 
िणश क्रिय 
सदस्महरू 

प्रत्मक 
भवहनण/दईु 
भवहनण 

3.  भनसनुफणट प्रबणवित हनुे 
जनसॊख्मणको प्रऺेऩण 
गनुाकण सणथै भनसनु 
ऩूिातमणयी  तथण प्रततकणमा 
मोजनण तमणयी 

िटण  १ १०० 

 

 

 

'' 

क्षजल्रण य 
ऩणतरकणस्तयीम 
िणश क्रिय 
सदस्महरू 

िैशणख 

4.  क्षजल्रण तथण 
ऩणतरकणस्तयीम खणनेऩणनी, 
सयसपणइ तथण स्िच्छतण 
सभन्त्िम सतभतत तथण िणश 
क्रियको गठन तथण 
तनमतभत फैठक  

िटण  १०६८ ९०० 

िणश 
करस्टय 
तरड तथण 
को-तरड 

प्रदेश, क्षजल्रण य  
ऩणतरकणस्तयीम 
िणश क्रिय 
सदस्महरू 

हयेक भवहनणको 
ऩवहरो हप्तण 

5.  क्षजल्रण तथण 
ऩणतरकणस्तयीम खणनेऩणनी, 
सयसपणइ तथण स्िच्छतण 
(िणश) प्रततकणमा मोजनण 
तनभणाण तथण अद्यणितधक 
गने  

ऩटक ८९ २७०० 

 

 

 

 

 

 

िणश 
करस्टय 
तरड तथण 
को-तरड 

 

 

 

 

 

 

प्रदेश, क्षजल्रण य  
ऩणतरकणस्तयीम 
िणश क्रिय 
सदस्महरू  

भनसनु शरुुहनु ु
बन्त्दण १ भवहनण 
अगणतड िण 
आिश्मकतण 
अनसुणय 

6.  खणनेऩणनी तथण सयसपणइ 
ऺेरकण 
सयोकणयिणरणहरूको 
नक्सणङ्कन तथण सम्ऩका  
ब्मक्षिको सूची अद्यणितधक 
गने 

िटण  ८९  

 

 

 

 

 

''  

 

 

 

 

 

''  

तनमतभत 

7.  प्रदेश, क्षजल्रण तथण 
स्थणनीम तहभण िणश 
ऺेरकण स्रोत व्मक्षिको 
ऺभतण विकणस तथण 
सम्ऩका  सूची तमणय 

ऩटक  ८९ ३६०० 

 

 

 

''  

प्रदेशस्तयीम 
िणश क्रिय 
सदस्महरू 

तनमतभत 
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ि.सॊ. प्रभखु विमणकरणऩ  ईकणइ सॊख्मण रणगत 

(रु. 
हजणय) 

क्षजम्भेिणय 
तनकणम  

सहमोगी तनकणम  ;dol;df 

8.  ऩणनीजन्त्म योग तथण 
योकथणभ सम्फन्त्धी  
आईसी सणभणग्री उत्ऩणदन 
तथण वितयण गने  

ऩटक   १ १००० 

  
 

  ''  

 

 

 

'' 

भनसनु सरुु हनु ु
अगणतड 

9.  ऩणनीजन्त्म योग तथण 
योगथणभ सम्फन्त्धी  
सचेतनणभूरक सन्त्देश 
तमणयी तथण सम्प्रषेण गने  

ऩटक  ५०० १००० 

 

 

 

''   

 

 

 

'' 

तनमतभत 

10.  खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण 
स्िच्छतण सम्फन्त्धी यणहत 
सणभणग्रीहरूको सूची तमणय 
गयी सहज रुऩभण 
उऩरब्धतणकण रणतग  
सहमोगी तनकणमहरूको 
सूची तमणय गने 

ऩटक  ३ ० 

 

 

 

 

 

''  

 

 

 

 

 

'' 
 

 

िैशणख, असणय, 
ऩषु 

11.  विऩद प्रततकणमाकण रणतग 
खणनेऩणनी, सयसपणइतथण 
स्िच्छतणसणभणग्री खरयद, 

बण्डणयण तथण वितबन्न 
सेल्टयकण रणतग  
ढुिणनीको व्मिस्थण गने 

ऩटक ६ ५००० 

 

 

 

 

''  

 

 

 प्रदेशस्तयीम 
िणश क्रिय 
सदस्महरू 

जेठ तथण 
आिणश्मक 
अनसुणय 

12.  विऩद प्रततकणमाकण रणतग 
िणश सम्फन्त्धी न्त्मूनतभ 
सणभणग्रीहरू प्रत्मेक 
क्षजल्रणकण खणनेऩणनी 
तसॉचणई तथण ऊजणा विकणस 
कणमणारमभण भौज्दणत गने 
। 

ऩटक  ३० ५००० 

 

 

 

 

सॊक्षघम 
कणमणारम 

 

 

 

 

प्रदेशस्तयीम 
िणश क्रिय 
सदस्महरू 

िैशणख तथण 
आिणश्मकतण 
अनसुणय 

13.  विऩदभण िणश सम्फन्त्धी 
थऩ यणहत सणभणग्री 
खरयदकण रणतग तनजी 
ऺेरको सचुी तमणय गरय 
खरयद सम्झौतण गने 

ऩटक  १० ५००० 

प्रदेशस्तयीम 
िणश क्रिय 
सदस्महरू 

 

 

 

 

'' 

िैशणख 

14.  तत्कणर यणहत सहमोगकण 
रणतग  िणश विऩद 
कोषको स्थणऩनण गने 

िटण ११ ५५०० 

प्रदेशस्तयीम 
िणश क्रिय 
तरड तथण 
को-तरड 

िणश क्रिय 
सदस्महरू 

आिश्मकतण 
अनसुणय 

15.  िणश तफऩद् कोषको सहज 
ऩरयचणरनकण रणतग ऩटक  १ १०० 

 

 

P-WASH-

 

 

'' 
आिश्मकतण 
अनसुणय 
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ि.सॊ. प्रभखु विमणकरणऩ  ईकणइ सॊख्मण रणगत 

(रु. 
हजणय) 

क्षजम्भेिणय 
तनकणम  

सहमोगी तनकणम  ;dol;df 

कणमावितध तजुाभण तथण 
स्िीकृत गने 

CC 

16.  प्रत्मेक ऩणतरकणभण ऩवहचणन 
बएकण विऩद् भण 
शेल्टयकण रुऩभण प्रमोग 
हनुे सम्बणवित विद्यणरम, 

स्िणस््म सॊस्थण तथण 
सणभदुणवमक बिनभण िणश 
सवुिधणको भभात तथण 
सधुणय गने । 

िटण  ५० १००० 

ऩणतरकणको 
िणश सी.सी 

प्रदेश, क्षजल्रण य 
ऩणतरकणस्तयीम 
िणश क्रिय 
सदस्महरू 

आिश्मकतण 
अनसुणय 

 जम्भण (रु. हजणयभण):      २७२००    

१५.  विषमगत ऺेरको ऩूिणानभुणनभण आधणयीत ऩूिातमणयी मोजनण 

तणतरकण नॊ ६:  
l;=g+= ljkb\sf] 

k"jf{g'dfg 

If]q÷:yfg lqmofsnfkx?  d"Vo lhDd]jf/ 

lgsfo 

;xof]lu 
lgsfo 

cg'dflgt 
nfut 
(रु. 
हजणयभण) 

!= फणढी, ऩवहयो, 
अततििृी 

कणणारी, 
ततरण, बेयी 
आदी नदीहरू 
अन्त्तगातकण 
तटीम 
ऺेरहरू 

जर तथण भौसभ विऻणन 
विबणगको ऩूिणानभुणन 
तनमतभत हेयी क्रियभण 
जणनकणयी गयणउने । 

प्रदेशस्तयीम िणश 
क्रिय तथण को-
तरड 

िणश क्रिय 
सदस्महरू 

५० 

िणश क्रियकण 
सदस्महरूको पेसफकु, 

म्मणसेन्त्जय, इभेर तथण 
एस.एभ.एस सभहु फनणई 
तनमतभत जणनकणयी गयणउने 
। 

 
 
 

'' 

िणश क्रिय 
सदस्महरू 

१०० 

जर तथण भौसभ ऩूिणानभुणन 
तथण सम्बणवित जोक्षखभफणये 
स्थणनीम सञ्चणय भणध्मभफणट 
सूचनण सॊप्रषण गने । 

 
 
 

''  

 
 

'' 
५०० 

प्रत्मक ऩणतरकणभण 
तोवकएको सेल्टयहरूभण 
खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण 
स्िच्छतण अिस्थण 
सऩुरयिेऺण तथण सधुणय 
कणमा गने । 

क्षजल्रण य 
ऩणतरकणस्तयीमिणश 
क्रिय तरड तथण 
को-तरड 

 
 
 

'' 

१००० 
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@= वहभऩणत, वहभऩवहयो हमु्रण, जमु्रण, 
भगु ुय डोल्ऩण 
क्षजल्रणकण 
उत्तयी 
बेगहरू 

भणतथकण जस्तै 
विमणकरणऩहरू 

प्रदेशस्तयीम िणश 
क्रिय तरड तथण 
को-तरड 

 
 
 
 

'' 

५०० 

#= आगरणतग सफै 
क्षजल्रणहरू 

भणतथकण जस्तै 
विमणकरणऩहरू 

 
 

''  

 
 

'' 
५०० 

 जम्भण (रु. 
हजणयभण): 

    २,६५० 

 

१६.= विऩद् प्रततकणमाको कणमामोजनण 

विऩद प्रततकणमाको कणमामोजनण तनम्न अनसुणयकण हनुेछन l 
तणतरकण नॊ ७:  

ि.सॊ. प्रभखु विमणकरणऩहरू  ईकणइ सॊख्मण रणगत (रु. 
हजणयभण) 

क्षजम्भेिणय तनकणम  सहमोगी 
तनकणमहरू 

सभमतसभण 

1.  क्षजल्रण तथण स्थणनीम स्तयभण 
WASH-CC को तत्कणर 
फैठक फस्ने  िटण  ५० ५०० 

क्षजल्रण य 
ऩणतरकणस्तयीम 
िणश क्रिय 
तरड तथण को-
तरड 

िणश क्रिय 
सदस्महरू 

२४ घण्टण 
तबर 

2.  विऩदको अिस्थण  य प्रकृतत 
अनसुणय द्रतु सिेऺण गयी 
प्रततफेदन तमणय  गने  

िटण ५० ५०० 

क्षजल्रण तथण 
स्थणनीम तहभण 
WASH-CC 

 
 
 

''  

२४ घण्टण 
तबर 

3.  प्रदेशस्तयीम WASH 
क्रस्टयको आकक्षस्भक फैठक 
फस्ने 

सॊख्मण  ३ ५० 

प्रदेशस्तयीम िणश 
क्रिय तरड 
तथण को-तरड 

 
 
 

''  

२४ घण्टण 
तबर 

4.  विऩदफणट प्रबणवित जनसभदुणम 
तथण फसोफणस गयेकण ऺेर तथण 
सेल्टयभण तणतरभ प्रणप्त 
स्िमॊसेिक ऩरयचणरन गने  

जनण  १०० १००० 

 
 
 
 

प्रदेशस्तयीम िणश 
क्रिय तरड 
तथण को-तरड 

 
 
 
 

िणश क्रिय 
सदस्महरू 

२४ घण्टण 
तबर  

5.  ऩणनीजन्त्म योग तथण योकथणभ 
सम्फन्त्धी  सचेतनणभूरक सूचनण 
स्थणनीम सञ्चणय भणध्मभहरूफणट 
सम्प्रषेण गने  

ऩटक  ५० ५०० 

 
 
 

''  

 
 
 

''  

२४ घण्टण 
तबर 

6.  प्रबणवित ऩरयिणयरणई 
आिश्मकतण अनसुणय खणनेऩणनी, 
सयसपणइ तथण स्िच्छतण 
सम्फन्त्धी सणभणग्री (खणनेऩणनी 

िटण २००० २००० 

 
 
 

''  

 
 
 

''  

२४ घण्टण 
तबर 
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ि.सॊ. प्रभखु विमणकरणऩहरू  ईकणइ सॊख्मण रणगत (रु. 
हजणयभण) 

क्षजम्भेिणय तनकणम  सहमोगी 
तनकणमहरू 

सभमतसभण 

शवुर्द्कयणकण रणतग  
वऩउस/अक्िणट्यणफ य 
फणल्टी/जग, स्िच्छतण सणभग्री) 
तत्कणर उऩरब्ध गने  

7.  िणश क्रस्टयरे केस रोड ऩत्तण 
रगणइ प्रततकणमा मोजनण तनभणाण 
एिभ ्कणभको फणॉडपणॉड गने  

ऩटक  २ १०० 

 
 

''  

 
 

''  
२४ घण्टण 
देक्षख ४८ 
घण्टण सम्भ 

8.  प्रबणवित ऺेरको खणनेऩणनी 
गणुस्तय ऩयीऺण तथण प्रशोधन 
गने 

सॊख्मण १०० १००० 

 
 
 
 

'' 

 

सॊघीम 
खणनेऩणनी 
तथण ढर 
ब्मिस्थणऩन 

सखेुत 

  

२४ घण्टण 
देक्षख ४८ 
घण्टण सम्भ 

9.  प्रबणवित ऩरयिणयरणई प्रततकणमा 
मोजनण अनसुणय थऩ सणभणग्री  
उऩरब्ध गयणउन खरयद तथण 
ढुिणनी गने 

सॊख्मण ५००० ५००० 

प्रदेशस्तयीम िणश 
क्रिय तरड 
तथण को तरड 

 
 

िणश क्रिय 
सदस्महरू  

२४ घण्टण 
देक्षख ७२ 
घण्टण सम्भ 

१०. सेल्टय/सभदुणम, विद्यणरम,  

स्िस््म  सॊस्थणहरूभण 
आिश्मक  ऩने खणनेऩणनी, 
सयसपणइ तथण स्िच्छतण 
सेिणको अिस्थणको रेखणजोखण 
गयी सोको व्मिस्थणऩन  गने  

सॊख्मण  ५० ५००० 

 
 
 

''  

 
 
 

सम्फक्षन्त्धत 
ऩणतरकणको 
िणस सी.सी 

२४ घण्टण 
देक्षख ४८ 
घण्टण सम्भ 

११ सेल्टय, स्िस््म एिॊ ऩोषण 
जस्तण क्रस्टय सॉग सभन्त्िम 
गरय विऩ्को सूचनण आदणन 
प्रदणन गने  

सॊख्मण  ५० ० 

 
 

''  

 
 

''  
२४ घण्टण 
देक्षख ४८ 
घण्टण सम्भ 

१२ सूचनणको आधणयभण भणहणभणयी 
पैतरन नददन अन्त्म 
क्रियहरूसॊग सभन्त्िम गयी 
स्िच्छतण प्रिधान गने खणरकण 
विमणकरणऩ सञ्चणरन गने   

सॊख्मण  ५० ४००० 

 
 
 
 

प्रदेशस्तयीम िणश 
क्रिय तरड 
तथण को तरड 

 
 

सम्फक्षन्त्धत 
ऩणतरकणको 
िणस सी.सी 

 
  

४८ घण्टण 
देक्षख ७२ 
घण्टण सम्भ 

१३ आइ.आय.ए. को प्रततफेदनकण 
आधणयभण आिश्मक थऩ 
प्रततकणमाको रणतग वितबन्न 
तनकणमहरूसॊग सभन्त्िम गरय 
श्रोत सणधनको फन्त्दोफस्ती गने  

ऩटक  ५ ५०० 

 
 
 
 

''  

 
 
 
 

''  

४८ घण्टण 
देक्षख ७२ 
घण्टण सम्भ 

१४ खणनेऩणनी तथण सयसपणइ 
सेिणको अनगुभन तथण 

ऩटक  ५ ५०० 

 

''  
 

''  
तनमतभत 
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ि.सॊ. प्रभखु विमणकरणऩहरू  ईकणइ सॊख्मण रणगत (रु. 
हजणयभण) 

क्षजम्भेिणय तनकणम  सहमोगी 
तनकणमहरू 

सभमतसभण 

सऩुरयिेऺण गने 

१५ प्रदेशभण विऩदको खणनेऩणनी, 
सयसपणइ तथण स्िच्छतण 
सेिणको सतभऺण गने 

ऩटक  ३ ३०० 

 
 

''  

 
 

''   
आिश्मकतण 
अनसुणय 

 जम्भण (रु.हजणयभण):      २०,९५०    

 

१७. खणनऩेणनी गणुस्तय ऩयीऺण प्रमोगशणरण 

खणनेऩणनी विनण भणतनसहरूको दैतनक जनजीिनको कल्ऩनण ऩतन गना नसवकने हुॉदण विऩ्को अिस्थणभण झन ्खणनेऩणनी नै 
प्रभखु सयोकणय य आिश्मकतणको विषमफस्त ु हनुे गदाछ। विऩ्को अिस्थणभण ऩतन भणतनसहरूरणई फणॉच्न य स्िस्थ यहन 
सयुक्षऺत खणनेऩणनीको उऩरब्धतण सतुनक्षित गना अत्मणिस्मक हनु्त्छ। विऩद् प्रबणवितहरूकण रणतग उऩरब्ध हनुे खणनेऩणनीको 
गणुस्तय न्त्मूनतभ भणऩन ऩूयण गयेको हनुऩुदाछ। उर्द्णयको अिस्थणभण य उर्द्णय ऩिणत क्षशवियको िसणइको िभभण ऩतन 
खणनेऩणनी य खणनेऩणनी सम्फन्त्धी आऩूतताभण न्त्मूनतभ गणुस्तय कणमभ बएको हनुऩुछा। त्मसैरे ऩणनीको गणुस्तय तनमतभत रुऩभण 
अनगुभन गयी तनमभन गनाकण रणतग य विऩद् प्रबणवितहरूको जीिन यऺणको रणतग प्रदेश, क्षजल्रण य ऩणतरकणस्तयभण खणनेऩणनी 
गणुस्तय ऩयीऺण वकटको व्मिस्थण गरयनेछ। त्मस्तै, विऩद्को अिस्थण तथण सणभणन्त्म अिस्थणभण ऩतन ऩणनीको गणुस्तय 
तनमतभत रुऩभण अनगुभन गना सॊघीम  खणनेऩणनी तथण ढर व्मिस्थणऩन विबणग य कणणारी प्रदेश अन्त्तगातकण प्रदेशस्तयीम 
खणनेऩणनी गणुस्तय ऩयीऺण प्रमोगशणरणहरूसॉगको सभन्त्िमभण खणनेऩणनीको गणुस्तय ऩयीऺण गरयने छ । 

 

१९. भौजदुण कोषको क्षस्थतत 

भनसनु रगणमत वितबन्न विऩदहरूको ऩूिातमणयी तथण व्मिस्थणऩनकण रणतग नगय/गणउऩतरकण, क्षजल्रण य प्रदेशस्तयभण विऩद 
व्मिस्थणऩन कोष स्थणऩनण गरयएको हनुेछ। मस प्रकणयको कोषभण प्रमणप्त फजेट नबएको अिस्थणभण स्िीकृत िणवषाक 
फजेटफणट मस्तो यकभ उऩरब्ध गरयने छ । स्िीकृत विमणकरणऩ कणमणान्त्िमन गने कणमा सम्फक्षन्त्धत नगय/गणउॉऩतरकण, 
क्षजल्रण य प्रदेशको हनुेछ। सणथै थऩ आिश्मकतण सहमोगकण रणतग भणनिीम सहणमतण कणमाभण सॊरग्न तनकणम तथण विकणस 
सणझेदणय सॊस्थण, स्थणनीम सणभणक्षजक सॊघ सस्थण तथण तनक्षज ऺेरसॉग सभन्त्िम गरयने छ l 
 

२०. खणनऩेणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण ऺरेको तत्कणर सहमोग गना तभल्न ेयणहत सणभणग्रीको भौजदुण अिस्थण 
खणनेऩणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण ऺेरको तत्कणर सहमोग गना तभल्ने यणहत सणभणग्रीको भौज्दणत तनम्न अनसुणय यहेको 
देक्षखन्त्छ l 
 

तणतरकण नॊ ८: तफषमगत ऺरेको स्रोत सणधनको उऩरब्धतण, स्थणन य सभम 

कणणारीप्रदेश िणश क्रस्टयको भनसनु ऩूिा तमणयी तथण प्रततकणमा मोजनण २०७९   

तस.नॊ विियण ईकणइ उऩरब्धतण 
अनभुणतनत रणगत 
(रु हजणयभण) 

सणभणग्री िण ऺभतण 
यहेको स्थणन 

 

 

सभमणितध कैवपमत 

१ हणइक्षजन वकट सेट १५१३ ३०२६ सखेुत य नेऩणरगॊज 

1 देक्षख ४ घण्टण तबर विऩद् 
ब्मफस्थणऩन सतभततरणई उऩरब्ध 

गयणउन सक्न े   

२ 
प्रणविक 
जग/फणल्टी िटण १८१५ ९०७.५ ''    ''      

३ अक्िणट्यणि िटण ५००० २५ ''    ''      
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४ 
ऩणनी टॊकी 
५०० तर. िटण १० १२५ ''    ''      

५ 
हेण्डिणश 
स्टेशन िटण १२ ३६ ''    ''      

६ अस्थणमी चवऩा िटण १२३ २२१४ ''    ''      

७ तणयऩतरन तभटय ११६१ २३२२ ''    ''      

८ 
आई.ई.तस 
भेटेरयमर सेट १०००० १००० ''    ''      

९ 
येतडमो 
कणमािभ ऩटक १०१०० १०१० ''    ''      

१० 
तणतरभ प्रणप्त 
जनशक्षि जनण ९४ ४७० ''    ''      

११ 
ऩणनी ऩयीऺण 
भ्मणन िटण १ १०५ सखेुत ''    बणडणभण 

१२ 

तफऩद् 
आक्सतभक 
कोष यकभ ३००००० ३०० सखेुत य नेऩणरगॊज ''      

   जम्भण      ११५४०.५       

 

२०. खणनऩेणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण करस्टयको भनसनु द्रतु प्रततकणमा सदस्महरू 

तणतरकण नॊ ९:  

सयोकणय िणरण 
तनकणम 

तनकणमको 
कणमाऺ रे 

सम्ऩका  व्मक्षि  
 

 

ऩद सम्ऩका  नॊ ईमेऱ िैकक्षल्ऩक 
सम्ऩका  व्मक्षि 

जरस्रोत तथण 
ऊजणा विकणस 
भन्त्रणरम 

प्रदेशकण सफै 
क्षजल्रणहरू 

गोऩणर शभणा  
 

 

 

तस.तड.ई 
९८५११४६५९९ 

dhital.gopalsharma@gmail.com 

कभरण खणन  
 

अतधकृत छैटौं ९८६४७९७२७३ gyawalikamala99@gmail.com 

 

बौततक 
ऩूिणाधणय तथण 
शहयी विकणस 
भन्त्रणरम 

प्रदेशकण सफै 
क्षजल्रणहरू 

 

यभेश सिेुदी 

 

 

तस.तड.ई ९८५८०४८५९९ 
rsubedi_7@yahoo.com 

विशेष शभणा 
 

ईक्षन्त्जतनमय ९८६८१३७५२७ bishesh.sharma992@gmail.com 

सणभणक्षजक 
तफकणस 
भन्त्रणरम  
स्िणस्थ 

भहणशणखण 

प्रदेशकण सफै 
क्षजल्रणहरू 

िषृा फहणदयु 
शणही  

 

 

स्िणस््म 
भहणशणखण 
प्रभखु 

९८५८०३२७७५ brishjee@gmail.com 

यणभ फहणदयु 
फढुण 

 

अतधकृत 9848050786 
norbuchhiring@gmail.com 

 

mailto:dhital.gopalsharma@gmail.com
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सॊघीम 
खणनेऩणनी तथण 

ढर 
व्मिस्थणऩन 
आमोजनण 
सखेुत 

प्रदेशभण 
आिश्मकतण 
अनसुणय 

देिेन्त्द्र झण 
 

 

प्रभखु ९८५११५१००४ 
 

fwssmp.surkhet@gmail.com 

सयुथ कुभणय 
ऩयुी  

 

सहणमक स्तय 
ऩणचौं ९८५८०७४२२२ surathpuri24@gmail.com 

 

मतुनसेप 

प्रदेशकण सफै 
क्षजल्रणहरू 

 

कटक फहणदयु 
योकणमण 

 

कणमािभ 
अतधकृत 

९८५८०८५५०४ 
kbrokaya@unicef.org 

विश्वयणज बट्ट 

 

कणमािभ 
अतधकृत 

९८५८०८५५१२ brbhatt@unicef.org 

 

प्रणन इन्त्टय 
नेसनर  
नेऩणर 

जमु्रण, 
कणतरकोट,  

 

 

 

सखेुत 

 

दीऩेन्त्द्र तसॊह 
सणभन्त्त 

 
Program 

Coordinator 

 

९८०१२४१२३४ 

deependra.samant@planinternaton
al.org 

िेद प्रसणद 
डणॉगी 

 
WASH 

Program 
Coordinator 

९८०१२४१२३४ 

bedprasad.dangi@plan_internation
al.org 

 

सेब द क्षचल्रेन 

फयणहतणर य 
विनऩण सखेुत 
आठविस, 
चणभणु्डण, 
ठणवटकोट, 
नणयणमण, 

दलु्र ुदैरेख, 
बेयी, छेडणगढ, 

कुशे ], 
क्षशिणरम 

जणयजयकोट, 
शबुकणतरकण 
य ततरणगपुण 
कणतरकोट 

 

ददऩेन्त्द्र तसॊह 
ठकुयी 

 
 
 
 
 

Children 
Project 

Coordinator 

९८४८०२१८१० 

dipendra.thakuri@savethechildren.
org 

योशन जोशी 

 
 
 

Constructio
n 

Coordinator 

(*$!)#()#% 
rosnan.joshi@savethechildrean.org 

 

हेल्बेटणस 

सखेुत दैरेख 
कणतरकोट य 
जणजयकोट 

 

भदन बट्ट 

 
Team 

Leader 

 

९८५८०५१९०२ 

Madan.Bhatta@helvetas.org,         

तनरकण्ठ 
ऩणण्डे 

 
Capacity 
Building 
officer  

९८५७०३८७२७ nilkanth.pandey@helvetas.org 

SNV Nepal 
वि.न.ऩण 
सखेुत य 

ऩणिाती दॊगणर 

 
WASH 
Officer 

९८५१३१४१६७ 
pdangal@snv.org 

mailto:kbrokaya@unicef.org
mailto:dipendra.thakuri@savethechildren.org
mailto:dipendra.thakuri@savethechildren.org
mailto:Madan.Bhatta@helvetas.org,
mailto:pdangal@snv.org
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चन्त्दनणथ 
जमु्रण भन्त्ज ुबट्ट 

 
WASH 
Officer 

९८४८८५२३१५ manjubhatta77@gmail.com 

UNDP  प्रदेशस्तय  यवपक 
तसदद्दवक 

Head of 
Office ९८५११००७७९ rafeeque.siddiqui@undp.org 

UNDP/Super प्रदेशस्तय 
मभनुण 

तसरिणर  

 

प्रदेश सॊमोजक ९८४१४८८३८४ yamuna.suwal@undp.org 

 

वकडणाक 

सखेुत दैरेख 
कणतरकोट 
जमु्रण हमु्रण 
भगु ुय डोल्ऩण 

 

नविन कुभणय 
शणही 

 
Program 
Manager 

 

९८४८२५१४७९ 

nshahi@kirdarc.org 

अतसभ ऩौडेर 

 
Meal Officer ९८४९२३७७०३ 

apoudel@kirdarc.org 

 

सआुहणयण 

कणणारी 
प्रदेशकण ५ 

िटण 
क्षजल्रणहरू 

-सखेुत, 
जणजयकोट, 
दैरेख, रुकुभ 

ऩक्षिभ, 
सल्मणन_ 

 

सयुज कुभणय 
शभणा 

 
 

Program 
Coordinator 

 

९८०१२४८६०१ 

९८५११४९१७३ 

sksharma@hki.org 

फरयणभ 
तसग्देर 

 
 

Regional 
WASH 

Coordinator 
(*$@#!^(#% 

balram.sigdel@enpho.org 

नेऩणर येडिस 
सोसणईवट 
सखेुत 

िणश 
करस्टय 
सदस्म 

 

यणभ रणर 
आचणमा 

 
Chairperson 

Surkhet 
Chapter 

 

९८५८०५२३१० 
nrcs.skt@gmail.com 

गोविन्त्द 
आचणमा 

 
District 
Chapter 

Executive 
officer 

Surkhet 

(*$*)@$#@^ nrcs.skt@gmail.com 

 

इन्त्पो 

सआुहणयण 
कणमािभकण 
क्षजल्रणहरू 

 

अतनर भहजान 

 
 

Project 
Coordinator 

 

९८५१२३३९२५ 

 

anil.maharjan@enpho.org  

अजम नकभॉ 
Officer 

९८५५०२८२०२ ajay.nakarmi@enpho.org 

ममुसए आइडी  
स्िच्छतण 
कमािभकण 
क्षजल्रणहरू 

 

तफतफ थणऩण 
 

Officer 
 

९८४९७७३८१७ 
bthapa@devworks.org  

तफष्ण ुकटुिणर 

 
Officer (*%*&%@)^$ bkatuwal@devworks.org 

mailto:rafeeque.siddiqui@undp.org
mailto:nshahi@kirdarc.org
mailto:balram.sigdel@enpho.org
mailto:nrcs.skt@gmail.com
mailto:nrcs.skt@gmail.com
mailto:anil.maharjan@enpho.org
mailto:bthapa@devworks.org
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ससु्िण 
कणमािभ 

भगु, जमु्रण, 
कणतरकोट, 
दैरेख सखेुत 

नणयणमण 
खिणश 

 
Technical 
Specialist 

९८४१२४९३९६ 
nkhawash@gmail.com 

विभर चन्त्द्र 
शभणा 

 
M&E 

Coordinator 
९८४१२७८७८९ coord@suswa.org 

KWA dai – 
USAID 

भगु,ु जमु्रण, 
कणतरकोट, 
दैरेख य 
सखेुत 

नणयणमण िणग्रे   
 

CDOP ९८५६०३७६५१ narayan_wagle@dai.com/ 

बऩेुन्त्द्र शणही 
 

WBC 
Specialist 

९८४१३३४९८६ bhupendra_shahi@dai.com 

Mercy Corps 

बकणयी 

जमु्रण, 
कणतरकोट, 
दैरेख, सखेुत 

य भगु ु

डम्भय िोहयण 

 
 

Officer ९८४८४३८१३२ dbohara@mercycrops.org 

GWT 

जणजयकोट- 
बेयी न.ऩण य 

रुकुभ 
ऩक्षिभ-

चौयजहणयी 
न.ऩण 

योवहत 
तमु्िणहणङ्पे 

 
 
 

Officer  

९८४२०५८९९६ 
 

hsd@hqgws.org 

 

सनु्त्दय नेऩणर 

िी.न.ऩण 
सखेुत 

भन ुसणप्कोटण 

WASH 
Officer 

९८४८०३९६८२ manu.sappy@gmail.com 

 

स्मणक नेऩणर 

सखेुत, 

जणजयकोट 
 

येशभ चन्त्द 

 
Field 

Coordinator
/WASH 

Focal Person 

 

९८४८०५०३५४ 
rchand7@gmail.com 

EDS,  सखेुत 
वियेन्त्द्रनगय 
न.ऩण, सखेुत 

तेज प्रसणद 
ऩौडेर 

  
Officer 

९८४८०३०४१५ tejpaudel415@gmail.com 

 

२१. क्षजल्रणगत रुऩभण तरड सम्ऩका  ब्मणक्षिहरू 

क. वाश क्लष्टर  ललडको लववरण 

तणतरकण नॊ १०:  

तस.नॊ. क्षजल्रण सस्थणको नणभ नणभ सम्ऩका  न ईभेर 

१.  सखेुत  

खणनेऩणनी तसॉचणई तथण 
ऊजणा विकणस 
तनदेशनणरम 

श्रीधय बट्टयणई ९८५८०२७९६६ 

 

wsiedo.surkhet@gmail.com 

mailto:rchand7@gmail.com
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२.  दैरेख 
खणनेऩणनी तसॉचणई तथण 
ऊजणा विकणस कणमणारम 

टोऩेन्त्द्रसनु्त्दय भल्र ९८५८०२७०२६ 

 

wridd.dailekh@gmail.com 

३.  जणजयकोट '' ज्िणरणयणज शणही ९८५८०८८३२५ 
wiedojajarkot@gmail.com 

४.  
रूकुभऩक्षि
भ 

'' तेजनणयणमण भहतो ९८५४०२१४३१ 

 

iddrukum@gmail.com 

५.  सल्मणन '' ऩदभयणज देिकोटण ९८४९७५३९९७ 

 

mwidsdno.2@gmail.com 

६.  डोल्ऩण '' नविन थणऩण  ९८५८३६६२६५ 
 

wsiedodolpa@gmail.com 

७. % जमु्रण '' अनऩु शे्रष्ठ ९८५११७४४८९ 

mwiddno5jumla@gmail.com 

 

८. ^ भगु ु '' यणक्षजि रयभणर ९८५८३२२२०१ 
 

wiedo.mugu@gmail.com 

९. & हमु्रण 
 

'' 
अक्कर फहणदयु 
भहत 

९८४८३४४९८४ 

 

idsdhumla@gmail.com 

१०. * कणतरकोट  

 

'' 
भॊगर शणही ९८५८०६६६३३ 

 

winedokalikot@gmail.com 

 

ख. वाश क्लष्टर को- ललडको लववरण  

तणतरकण नॊ ११:  

तस. नॊ क्षजल्रण सस्थणको नणभ नणभ सम्ऩका  न 

१.  
सखेुत  स्मणक नेऩणर भनयणज आचणमा ९८४८०७७४४१ 

२.  
दैरेख एस एन तब नेऩणर यणभ प्रकणस तसॊह ९८४२०३१९२९ 

३.  
जणजयकोट हेल्बेटणस नेऩणर 

तनरकण्ठ ऩणण्डे/ 
यविन्त्द्र गोदणय 

९८५७०३८७२७/९८५७०६८०६८ 

४.  रूकुभऩक्षिभ सआुहणयण तनभयणज के.सी. ९८४४९४०९२२ 

५.  सल्मणन सआुहणयण तनभयणज के.सी. ९८४४९४०९२२ 

६.  डोल्ऩण तडकेड हरयप्रसणद डणॉगी ९८५८३९०१६५ 

७. % जमु्रण वकडणाक नेऩणर यविन प्रसणद शभणा ९८६९१२७१३३ 

८. ^ भगु ु वहरयसडेक तभन यणिर ९८५८३२२१२३ 
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९. & हमु्रण एस आई तड तस गोविन्त्द शणही ९८५८३२१०२० 

१०. * कणतरकोट  वकडणाक नेऩणर तरुणयणभ ऩणण्डे ९८४८३०१४६२ 

 

२२. खणनऩेणनी, सयसपणइ तथण स्िच्छतण ऺरेको प्रततकणमाकण रणतग तणतरभ प्रणप्त जनशिीको तफियण 

तणतरकण नॊ १२:  

तस. 
नॊ 

क्षजल्रण ऩणतरकण/भन्त्रणरम नणभ सम्ऩका  नॊ इभेर 

१. सखेुत  िीयेन्त्नगय नगयऩणतरकण नविन कुभणय शणही  ९८४८२५१४७९ nshahi@kirdarc.org 

२. सखेुत  '' तररणयणज न्त्मौऩणने  ९८४८३०६५०  

३. सखेुत  '' यणजेन्त्द्र जैसी ९८६६०३५५६० rajenraj331@gmail.com 

४. कणतरकोट  ततरणगपुण गण.ऩण वििभ फहणदयु शणही  ९८५८३२०१२६  

५. सल्मणन÷ 
रूकुभऩक्षिभ फणग्चौय न.ऩण 

तनयणजन के. सी. 
(*$$($)(@@ nimraj.kc@enpho.org 

६. सखेुत  वियेन्त्द्रनगय न.ऩण यणज ुचौधयी (*%!@)&^() raju.chaudhary@enpho.org 

७. सल्मणन  शणयदण न.ऩण ऩिन कुभणय ओरी  (*%&*$$%%) poli@devworks.org 

८. सल्मणन  '' सोवितण फस्नेत (*$&**^($) basnet.sobita4@gmail.com 

९ सखेुत  ज.उ. भन्त्रणरम  कभरण खणन  ९८६४७९७२७३ Gyawalikamala99@gmail.com 

 

२३. आऩूतताकतणाको सूची 

भणगको आधणयभण तत्कणर सणभणतग्र उऩरब्ध गयणउन सक्ने केवह आऩतुताकतणाको सूची: 
तणतरकण नॊ १३:  

ि.सॊ. आऩूतताकतणाको नणभ सम्ऩका  न. ठेगणनण उऩरब्ध सणभणग्रीहरू  

१ प्रकणश बणडण ऩसर  ९८४८०५१९७९ िीयेन्त्नगय सखेुत  सफै प्रकणयकणयकण  बणॉडणकुडण 
२ कौशर हणडािेय ०८३५२०६७० िीयेन्त्नगय सखेुत सफै प्रकणयकणयकण  हणडािमय 

सणभणन 

३ कणणारी इक्षन्त्जतनमरयङ्ग 
िका शऩ 

९८५८०५०७४७ िीयेन्त्नगय सखेुत ह्यणन्त्ड िणतसॊङ्ग स्टेशन सप्रणमसा 
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४ क्षशबणन्त्श टे्रड एण्ड 
सप्रणमसा 

९८६५१३०८३० िीयेन्त्नगय नगयऩणतरकण-३, 
सखेुत 

भणस्क, स्मणतनटणईजय,  
तणयकोतरन हणइक्षजन वकट 
ऩोतरतथन, ऩणइऩ, ऩणनी ट्यणॊकी, 
विऩद् उर्द्णय सणभग्री,हणडािमय 
सणभन 

५ आक्षशस प्रणक्षस्टक एण्ड 
जनयर स्टोय  

९८४८३१९९८० िीयेन्त्नगय नगयऩणतरकण-३, 
एयीचोक 

सफै प्रकणयकण प्रणक्षस्टक  

 

मसकण सणथै सआुहणयण कणमािभ अन्त्तगात कणणारी प्रदेशकण तनम्न क्षजल्रणभण स्िच्छतण ऩसरहरू स्थणऩनण बई खणनेऩणनी, 
सयसपणइ तथण स्िच्छतण सणभग्री ऩसर तोकेको छ । उि ऩसरफणट सयसपणइ सणभग्रीहरू, शौचणरमकण प्मणन, ऩणइऩ, 
सरयमण, तसभेन्त्ट, जस्तणऩणतण, वपल्टय, हणयवऩक, वपनणइर, फणक्षल्टन, जग आदद सणभग्री उऩरब्ध हनु्त्छन:् 
सल्मणन् २६ िटण, रूकुभऩक्षिभ् ३८ िटण, जणयकोट् १८ िटण, दैरेख् ३४ िटण, सखेुत् २२ िटण। 

 


