शिवपरु ी गाउँ पाशिका ,नव
ु ाकोट सरसफाई प्रतिबेदन ( शिति २०७४ /९/१२)
१. पष्ृ ठभमू ि :
नव
बबदरु देखि कररब ३६ कक .शि पव
ु ाकोट जिल्िा सदरिकाि
ु
ू व िफव तििेकक जिल्िा शसन्धुपािोक र
काठिाडौँसंग शसिाना िोडडएको शिबपरु ी गाउँ पाशिका यस भेगका साबबकका ८ वटा गाबबसहरु शििेर
बनेको ि ।यसको पूवविा शसन्धुपाल्चोक जिल्िा पजचचििा पञ्चकन्या,शिि ु र ककनी गाउँ पाशिका,
उत्िरिा पञ्चकन्या र दप्ु चेिोर गाउँ पाशिका िथा दक्षिणिा काठिाडौँ जिल्िा पदव ि । १०१.५ वगव कक.शि
िेत्रफि ओगटेको यस गाउँ पाशिकािा कुि ५२३३ घरधरु ीको बसोबास रहेकोि ।यहाँको कु ि िनसंख्या
२९२३२ िध्ये १४९१० िहहिा िथा १४३२२ परु
ु ष रहेकोि।
सन ् २०१७ सम्ि नेपाििाई िि
ु ा हदसािक्
ु ि िि
ु क
ु बनाउने नेपाि सरकारको राजरिय िक्ष्य िाई
आत्िसाथ गदै नव
ु ाकोट जिल्िािाई पतन ि ुिा हदिािक्
ु ि जिल्िा बनाउने उदे चय परु ा गनव

डीवासशसशस,जिसस ,जिल्िा िानेपानी कायाविय , गाउँ पाशिका,वडा कायाविय र ि ुल्िा हदसािक्
ु ि िेत्रिा
कायवरि यूएनह्याबबटाट,पन
सािाजिक क्िवको
ु िावगरण सिाि ,स्ट्याण्डस नेपाि ,डडकोन नेपाि ,सयोदय
ु
प्रिि
ु सहिीकरणिा आि शिबपरु ी जिल्िाकै िेस्रो ि ुिा हदसािक्
ु ि गाउँ पाशिका हुन सफि भएकोि ।
२. ख ुला दिसािक्
ु त अवस्थाको वडागत तथ्याङक बििरण

वडा नं

घरधुरी

िनसंख्या

सरु क्षिि िौचािय संख्या
अशभयान अतघ

अशभयान पति

कै कफयि

१

८१०

४५३६

२३६

५३७

ििाि ु

३

५४९

३०७४

२५६

२९३

शिि ु

२
४

५३७
३८७

३००७
२१६७

११२
२०४

४२५
१८३

िाप

शसक्रे

५

८३२

४६५९

४६५

३६७

िहाकािी

७

५५३

३०९६

३६२

१९१

सन
ु िानी

६
८

िम्िा

८४८
७१७

५२३३

४७४९
३९४४

२९२३२

३६८
२७०

२२७३

४८०
४४७

२९६०

सािन्रादे
वी
ु
थानापति

३.सरसफाईको क्षेत्रिा ववमभन्न सहयोगी संघ संस्थाहरुले खेलेका भमू िका
यस गाउँ पाशिका अन्िगवि सरसफाई िेत्रिा सहयोग गने जिसस,िानेपानी कायाविय,बबचव सरसफाई कोष
यू.एन.-ह्याबब्याट,पन
ु िावगरण सिाि नेपाि,स्ट्याण्स नेपाि,सय
ु ोदय सािाजिक
क्िव,अक्सफािव,सहु ारा,काडवसन,ग्राशिण स्टवाभिम्वन केन्र िगायि संघसंस्टथािे िि
ु ा हदसािक्
ु ि अशभयान
िथा िानेपानी सरसफाईको िेत्रिा संचािनिा गरेको कायवक्रिहरुको बारे िा यस प्रतिबेदनको अनस
ु च
ू ीिा
सिाबेस गररएकोि ।
४.वततिान िख्
ु य चन
ु ौती र सिाधान
विविानको िख्
ु य चुनौिीको रुपिा ि ुिा हदसािक्
ु ि अवस्टथािाई हदगोपन हददै िातनसका सरसफाई संबजन्ध
सम्पूणव ब्यबारहरुिा सकरात्िक पररबिवन ल्याउन सक्नन
ु ै हो । यसको िागग पूणव सरसफाई बाटो तिर
अतघ बढ्नको
ु ववकल्प िै न ।त्यसैिे सरसफाई अवस्टथािाई थप ििबि
ु पानवका िागग सबै पिको सहयोग
िथा सल्िाह सझ
ु ाबको अपेिा गरेकािौ ।गाउँ पाशिका यस चुनौिीको गचरफार गरर पूणव सरसफाईिा सबैको
पहुँच बबस्टिार गनव तनम्नअनस
ु ारका रणतनतििाई अझै सिक्ि ढं गवाट िाग ु गने योिना बनाएको ि ।
अ. चपीको प्रयोग भए नभएको िबरदारी गने र अवस्टथा अनस
ु ार परु स्टकार र दण्डको व्यवस्टथा गने
आ. साबन
ु पानीिे हिधुने बानीको बबकास िथा ब्यबार पररबिवनिा ववषेि िोड हदने
इ. व्यजक्िगि,घरयसी िथा वािाबरणीय सरसफाईिा िोड हदने
ई. फोहरिैिा ब्यबस्टथापन िथा उपयोगका कायवक्रिहरु िाग ु गने
उ. सरु क्षिि वपउने पानको िहत्व र प्रयोगिा िोड हदने
ऊ. गाउँ -गाउँ ववच सरसफाई निन
ु ा गाउँ बनाउने बबषयिा प्रतिस्टपधाव गराउने
ऋ. वडािाई क्रशिकरुपिे धुँवािक्
ु ि,प्िाजस्टटक िक्
ु ि आहद बनाउदै िैिाने
ऍ. सरसफाईिाई आगथव क उपािव न संग िोड्न सककन्ि भन्ने कुराको सिदायिा
बबचवाि हदिाई अन्िररक
ु
िथा बह्य पयवटन िोड हदने आहद

५. ननष्कर्त
िािो,अथक अतन साझा प्रयासवाट शिवपरु ी गाउँ पाशिका ि ि
ु ा हदसािक्
ु िको चरण पार गरर आिबाट
सरसफाईको नयाँ यग
घडीिा गाउँ पाशिकाको िफवबाट सबैिा ि ुशसयािी
ु िा प्रवेि गरे को ि । यस सिद
ु
बाडन चाहन्िु ।आउँ दा हदनहरुिा पतन हािी सबै गाउँ पाशिकावासीहरु सरसफाई चुनौिीहरुको डटेर सािना
गनेिौ । हाििाहाि काँधिा काँध शििाई अतघ बढ्नेिौ ।

