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केही महत्वपणूध शब्दावली 

ऄसक्तता समायोवजत जीबन बषध (DALY):  रूग्णता तथा मृत्युजन्त्य दुबै पररघटनाका कारण रोगव्याधीमा ह्रास 

भएको जीबन बषधको एक जनसााँवययक नापो। 

इ.कोली (Escherichia coli or E. coli):  मानव तथा तातो रगत हुने जनावरहरूको अन्त्रामा बस् ने परजीबी 

व्याक्टेररया, जसलाइ पानीको क्रदसाजन्त्य प्रदुषणको सूचकका रुपमा प्रयोग गररन्त्छ। 

खतरनाक पररघटना (Hazardous event): त्यस्तो पररघटना जसमा मावनसहरू सरसफाआ प्रणालीजन्त्य 

खतराको सम्मुख हुन पुग्छन्। यस ऄन्त्तगधत वनम् न पररघटना वा पररवस्थवत पनध सक्छन् जसमा: 

o मावनस कायधरत स्थानमा कुनै खतरनाक बस्तु छाड्ने वा ईत्सजधन हुन्त्छ, 

o ईक्त खतरनाक बस्तुको सघनता बढाईाँ दछ, वा 

o कुनै मौजुद खतरनाक बस्तु मानवको असपासको वाताबरण बाट हटाईन ऄसमथध हुन्त्छ। 

खतरनाक बस्त ु (Hazard): जैबीक, रासायवनक वा भौवतक बस्तु जसले मानव स्वास््यलाइ हानी पुर् याईन 

सक्दछ। 

कालो पानी (Blackwater): घरको शौचालयबाट वनस्कने पानी जसमा खासै क्रदसा-वपसाब वमवसएको हुदैन। 

क्रदसा वमवसएको पानीमा रोगाणुहरू हुनुका साथै पानीमा सहजै नगल्ने वा नसड्ने हुनाले ससचाइका लावग सोझै 

ईपयोग गनुध ईपयुक्त हुाँदैन। 

खैरो पानी (Greywater): भान्त्सा, स्नानागर वा लुगा धुनेस्थानबाट वनस्कने पानी जसमा खासै क्रदसा-वपसाब 

वमवसएको हुदैन। 

गहनता (Severity): खतरनाक पररघटना घरटत भएको ऄबस्थामा ईत्पन्न हुन जाने स्वास््य ऄसरको मारा। 

जोवखम (Risk):  नकारात्मक ऄसर पने खालको कुनै पररघटना घरटत हुने संभावना तथा ऄसरको गहनताको 

गुणनफल। 

तृण फसल (Root crops): जरामा फल लाग् ने वा जराको भाग नै खाआने फसल (जस्तै: गाजर, अलु, प्याज, 

चुकन्त्दर अक्रद)। 

क्रदसाजन्त्य लदेो (Faecal sludge):  स्थलगत सरसफाआ प्रणाली (शौचालयको सेवप्टक ट्याङ्क, ढल वनकास 

रवहत साबधजवनक शौचालय) बाट वनकावलएको फरक फरक घनत्वका क्रदसाजन्त्य लेदो।  
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वनवषद्ध ससचाइ (Restricted irrigation): मावनसले कााँचै नखाने खालका फसल ईब्जाईनको लावग ईपयोग 

गररने ढलको फोहरपानीबाट हुने ससचाइ। ऄवनवषद्ध ससचाइ प्रणालीमा भने ढलको फोहर पानी बाट ससचाइ 

गरी कााँचै खान हुने खालका फसल समेत ईब्जाइन्त्छन्। 

पररमाणात्मक सकु्ष्मजबैीक जोवखम जााँच वववध (Quantitative microbial risk assessment (QMRA)): 

यो वबवभन्न सम्मुखता मागधका माध्यमबाट ईत्पन्न हुने खास क्रकवसमको जोवखमको जााँच वा मुल्याङ्कन गने 

वववध हो। QMRA का वनम् नानुसारका ४ वटा पाटोहरू हुन्त्छन्: जोवखमयुक्त वा खतरनाक बस्तुको पवहचान, 

सम्मुखता पररक्षण, खुराक-प्रवतक्रक्रया मूल्यांकन एबम जोवखमको प्रकृती ववश्लेषण। 

पहेंलो पानी (Yellowwater): युररनलबाट वनस्कने पानी जसमा वपसाब मार अईाँदछ तर क्रदसा वमवसएको 

हुदैन। 

पटेमा लाग् न े कृमी (Helminth): अन्त्रामा लाग्ने परजीबीहरूको ठूलो समुह: trematodes (flatworms 

जसलाइ जुका पवन भवनन्त्छ, जस्तै Schistosoma), nematodes (गोलकृमी, जस्तै Ascaris, चुनाध तथा 

ऄंकुशेकृमी) वा cestodes (फीत्ते कृमी, जस्तै संुगुरमा लाग् ने फीत्ते कृमी)। वय कृमीहरूको ऄण्डा पानी लगायत 

लेदो वा ठोसमा प्रशस्त हुन सक्छन। 

प्रमाणीकरण ऄनगुमन (Verification monitoring): सञ्चालन ऄनुगमनमा प्रयुक्तका ऄलावा प्रणाली वडजाइन 

पारावमवतहरूको ऄनुपालन भएनभएको यक्रकन गनध ऄवलम्बन गररएको वववधहरू, तौरतररकाहरू, पररक्षण 

तथा ऄन्त्य मूल्याङ्कनहरू र / वा प्रणालीले वनर्ददष्ट पूवाधबश्यकताहरू पूरा गछध या गदैन भनी हेने कायध (जस्तै: 

पानीको सुक्ष्मजैबीक गुणस्तरको पररक्षणका लावग इ.कोली वा हेवल्मन्त्थ कृमीका ऄण्डा , ढलको फोहर पानीबाट 

ससवचत फसलको सुक्ष्मजैबीक तथा रासायवनक ववश्लेषण)। 

बहु-बाधक पद्धवत (Multiple barrier 

approach): सरसफाआ प्रणालीहरुले वबवभन्न 

क्रकवसमका रोगाणुहरू वबरुद्ध एक भन्त्दा बढी 

सुरक्षा कबचको सुवनवितता प्रदान गनुध पदधछ।  

 

 

भईुं वा कम ईचाइमा ईब्जन े फसल (Low-growing crops): जमीन मुनी वा लगत्तै माथी ईब्जने (गाजर, 

शलगम, टमाटर अक्रद जस्ता पररवस्थवत ऄनुसार अंवशक रुपमा जवमनको संसगधमा रहने) फसल।   

मध्यवती वाहक (Intermediate host): पूणध समक्रवमत वा वाहक सावबत हुनु ऄघी भखधरै संक्रवमत वा 

परवजबीहरू धारण गरेको वाहक जसमा परवजबीहरूको ऄलैंवगक प्रजनन समेत प्राय संभव हुन्त्छ।  ईदाहरणका 

गरै -प्रवववधगत वनयन् रण प्रवववधगत वनयन्त्रण औषधी / स्वास््य सवेा 
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लावग एक खास क्रकवसमको शङ्खे क्रकराहरू schistosomiasis पैदा गराईने क्रफत्ते परवजबी schistosoma 

को मध्यवती वाहक हुन। 

रोग फैलाईन े क्रकट-पतङ्ग (Disease vector):  त्यस्ता क्रकट-पतङ्ग जसले एक मानव वा जनाबर बाट 

ऄकोमा रोग सादधछन्। (जस्तै: लामखुटे्ट) 

रोगाण ु(Pathogens): रोगका कारक वजवाणुहरू (जस्तै: व्याक्टेररया, पेटका कृमी, प्रोटोजोअ वा भाआरस)। 

लग कटौती (Log reduction/removal): वजबाणु घटाईन सके्न दक्षता: १ लग कटौती = ९०%; २ लग 

कटौती = ९९%; ३ लग कटौती = ९९.९%; अक्रद। 

लदेो (Septage): सेवप्टक ट्याङ्क बाट वनकावलएको क्रदसाजन्त्य लेदो। 

स्थावनकृत ससचाइ (Localized irrigation): फसलमा सोझै पानी हाल्ने गरर गररने थोपा वसचाइ वसचाइका 

वववध। सामान्त्यतया, स्थावनकृत ससचाइ प्रणालीहरूमा कम पानी खपत हुने गछध, पररणामस्वरूप फसलमा 

प्रदूषण हुने संभावना न्त्यून हुनुका साथै ससचाइको फोहर पानी संगको मानव संपकध  पवन न्त्यून हुने सभावना 

रहन्त्छ। 

सम्पवुष्ट (Validation): (१) SSP प्रणाली तथा यसका ऄलग ऄलग ऄवयवहरूले वनर्ददष्ट लक्ष्यहरू पूरा गनध 

सक्षम छन् भन्ने प्रमावणत गने कायध (जस्तै: सुक्ष्मजैवबकको संययामा कटौतीको लक्ष्य)। जब जब नयााँ SSP 

प्रणाली ववकवसत गररन्त्छन् वा त्यसमा नयााँ वववधहरू थवपन्त्छन्, समपुवष्ट कायध ऄवभलेखनको ऄवभन्न ऄङ्गको 

रुपमा हेररनु पछध; 

(२) यस मागधदशधनको मोडु्यल २ मा ईल्लेवखत प्रणाली वववरणको सम्पुवष्टको सन्त्दभधमा: त्यस्तो सम्पुवष्टले 

पररकल्पना गररएको प्रणालीका ववशेषताहरु एबम कायध सम्पादनको प्रमाण ईपलब्ध गराईाँ दछन् (जस्तै: दावी 

गररएको हदसम्मको प्रदूषण न्त्यूनीकरण)। 

सम्मखुता मागध (Exposure route):  कुनै जीवको बाह्य परत संग कुनै रासायवनक, भौवतक वा जैवीक बस्तुको 

सम्पकध  वा स्पशध (जस्तै: सास-प्रश्वास, आन्त्जेक्सन वा चमधश्पशध)। ऄथाधत, त्यस्तो मागध जस माफध त कुनै मावनस कुनै 

खास खतरनाक बस्तुको सम्मुखमा पनध जाने हुन्त्छ । 

सरसफाआ वनगरानी (Sanitary surveillance): यो, ऄक्सर गरी स्यानीटरी वनरीक्षण वववध समेत समावहत 

गरी लागू गररने वनगरानीको कायधक्रम हो, जसले जनस्वास््यको दृवष्टकोणबाट सरसफाआ प्रणावलको सुरक्षा एबम 

वस्वकायधताको ऄवबरल तथा चौकन्ना जायजा क्रदन्त्छ। 

सरसफाआका शृखंला एबम चरणहरू (Sanitation chain & steps): सरसफाआ का चरणहरू SSP वववधका 

मुलभूत ऄवयवहरू हुन जसले सरसफाआ प्रणालीको ववश्लेषण गनध मद्धत पुर् याईदछन्। सरसफाआ शृंखला ऄन्त्तगधत 
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फोहर भण्डारण गने (Containment), ररत्याईने (Emptying), स्थानान्त्तरण गने (Transportation), 

प्रशोधन गने (Treatment) र पुनः प्रयोग वा ववसजधन (Reuse/Disposal) गने चरणहरु वनवहत हुन्त्छन। 

 

सरसफाआ वनयन्त्रण वववध (Sanitation control measure):  कुनै कायध वा कृयाकलाप (वा ऄवरोध) जो कुनै 

सरसफाआजन्त्य खतरा टानध, हटाईन वा ग्राह्य तह सम्म झानधका लावग प्रयोगमा ल्याईन सक्रकयोस।  

सरसफाआ प्रणाली (Sanitation system): फोहोर ईत्सजधन देवख ऄवन्त्तम पुनईध पयोग र वबसजधन वबन्त्दु सम्मको 

संयुक्त सरसफाइ श्ृंखला। 

स्वास््य ऄसर लेखाजोखा (Health impact assessment): कुनै खास कदम (योजना तजुधमा, नीवत वा 

कायधक्रमहरू) ले कुनै खास वाताबरणमा वनधाधररत जनसमुदायको स्वास््यमा पने ऄसर वा प्रभावको मुल्यांकन 

वा अाँकलन गने कायध। 

स्वास््यमा अधाररत लक्ष्य (Health-based target): यो कुनै खास जोवखम सम्मुखताको लावग वनधाधररत 

स्तरको स्वास््य सुरक्षाको तह हो। यो कुनै खास रोग को मापन वा सो जोवखम सम्मुखता संग सम्बवन्त्धत कुनै 

खास रोगको ऄनुपवस्थवतमा अधाररत हुन सक्छ। WHO मागधदशधन २००६ मा वसफाररश गररएको स्वास््यमा 

अधाररत लक्ष्य (१०)-६ DALY प्रवत व्यवक्त प्रवत वषध हो। 

सचंालन ऄनगुमन (Operational monitoring): वनयन्त्रणका ईपायहरूले वडजाइन स्पेवसक्रफकेशन बवमवजम 

नै काम गरररहेका छन् की छैनन् भनी यक्रकन गकाध लावग वनयन्त्रणका पारावमवतहरूको श्ृङ्खलाबद्ध वनयोवजत 

ऄवलोकन वा मापन गने कायध। वशघ्र र सहजै मापन गनध सक्रकने त्यस खालका पारावमवतहरूमा जोड क्रदआन्त्छ 

जसले कुनै पवन प्रकृयाले राम्ररी काम गरररहेको छ छैन भनी सूचकको काम गनध सकोस। संचालन ऄनुगमनका 
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लावग संकवलत त्याङकहरूले व्यवस्थापकहरू लाइ जोवखमपूणध वस्थवत ऄनायाश अईन नक्रदन सुधारात्मक 

कदम चाल्न सहयोग पुर् याईन सकुन्।  

स्यानीटरी वनरीक्षण (Sanitary inspection): योग्य र ववज्ञहरू द्वारा स्थलगत रुपमा गररने त्यस्तो वनरीक्षण 

एबम परीक्षण हो जसमा सबै पररवस्थवत तथा सतधहरू, ईपकरण तथा संयन्त्रहरू लगायत सरसफाआ प्रणालीमा 

ऄभ्यास गररने सबै वववधहरू जसले वबवभन्न जोवखम सम्मुख समुहहरूको स्वास््य र भलाइका वबरुद्ध बास्तववक 

वा संभाव्य खतरा श्जना गनध सक्दछ। यो एक सत्य-त्य पत्ता लगाईने कृयाकलाप हो जसले प्रणालीको 

कवमकमजोरीहरू-संभाव्य खतरनाक पररघटनाहरू मार नभइ त्यसका ऄपयाध्ततता एबम प्रणालीमा ऄन्त्तरवनवहत 

वनष्ठाको ऄभाव वा खतरनाक पररघटनाहरू घरटत हुन सके्न संभावनाका बारे समेत पूवध अाँकलन गदधछ।  

SSP प्रणालीको अकलन (SSP system assessment): SSP प्रणालीमा मा हुन सके्न खतरा एबम 

जोवखम हरूको अकलन। 

SSP प्रणालीको भौगोवलक वसमा वा दायरा (SSP system boundary): त्यस्तो भौगोवलक वसमा जस वभर 

SSP प्रणाली लागू गररन्त्छ। यस वभर एक वा बढी शहर वा बस्ती पनध सक्छन तर शहर वभर पवन सबै के्षर 

समावहत नहुन पवन सक्छन्। 

सहन योग्य स्वास््य जोवखम (Tolerable health risk): समुदायले सहन गररसकेको तहको कुनै खास जोवखम 

सम्मुखता वा रोग बाट वसर्जजत स्वास््य जोवखम, जो स्वास््यमा अधाररत जोवखम सूचाङ्क तोक् न ईपयोग 

गररन्त्छ। 
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खण्ड १ 

पररचय  

(Introduction)  

 

१.१  पषृ्ठभमूी (Background): 

फोहर पानी (क्रदसा, वपसाव, भान्त्छा एवं  वाथरुमको पानी सवहतको) को ऄव्यववस्थत रुपमा बालीनालीमा 

प्रयोग गने वा खोलानालामा वसधै वबसजधन गने प्रचलन नेपालमा मार नभइ संसारका धेरै ववकासोन्त्मुख तथा 

ववकासशील देशहरुमा रहेको छ। यसरी एकावतर ऄव्यववस्थत रुपमा वबसजधन हुने ढलको फोहर पानीद्वारा 

मानव स्वास््यमा पनध जाने ऄसरको लेखाजोखा गरी यसबाट हुने जोवखम (Risk) कम गनुध जरुरी छ भने 

ऄकोवतर बढ्दो शहररकरणको कारणले बक्रढरहेको खाद्यबस्तु एवं पानी तथा मलको ऄभाव जस्ता समस्याहरुको 

समाधान गररनु पवन ईवत्तकै अवश्यक रहेको छ।  

फोहर पानीको सही र सुरवक्षत रुपमा कृवष कायधमा प्रयोग गनध सकेमा कुपोषण र झाडापखालाजन्त्य रोगब्याधी 

र मृत्युलाइ घटाईन सक्रकन्त्छ । फोहरको कारणबाट वसजधना हुन सके्न रोगको संक्रमण कम गने र सरसफाआयुक्त 

वातावरण कायम गने ईदे्दश्यले सरसफाआ प्रणाली (Sanitation System) को ववकास गररएको हुन्त्छ भने 

सरसफाआ सुरक्षा योजना (Sanitation Safety Plan) ले मूलतः सरसफाआ प्रणालीमा जोवखमको व्यवस्थापन 

(Risk Management) गने ईदे्दश्य रायदछ।  

सरसफाआ सुरक्षा योजनाले सरसफाआ प्रणालीको शृंखला (Sanitation Chain) का हरेक स्थान/ववन्त्द ु(Point) 

मा  ईत्पन्न हुने भौवतक (Physical), सुक्ष्मजैववक (Microbiological) र रासायवनक (Chemical) जोवखमहरु 

लाइ न्त्यूनीकरण गदै फोहरपानीमा वनवहत कृवष-ईपयोगी पोषकतत्व (Nutrients) को समुवचत ईपयोग माफध त 

ईत्पादकत्व बढाईने कुरामा जोड क्रदन्त्छ।  

तसथध सरसफाआ प्रणालीको शृंखलाका हरेक ववन्त्दुमा फोहर र मानवको बीच सम्पकध  हुन पुगी फोहरपानीजन्त्य 

सुक्ष्म जीबाणु र जुका प्रजावत एवं औद्योवगक फोहर बाट वसर्जजत झाडापखालाजन्त्य रोगब्यावध तथा ऄन्त्य 

स्वास््य सम्बन्त्धी समस्याले जनस्वास््यमा नकारात्मक ऄसर पुग्ने प्रचुर सम्भावना रहेको हुन्त्छ। त्यसै गरी 

फोहरपानीको जथाभावी ववसजधन गदाध एकावतर पानी र वातावरण प्रदूवषत हुन जान्त्छ भने ऄको वतर फोहर 

पानीमा वनवहत पोषकतत्व खेर गइ खाद्य ईत्पादन (Food Production) एवं खाद्य सुरक्षा (Food Security) 

मा नकारात्मक ऄसर पनध जान्त्छ। 

सरसफाआ सुरक्षा योजना ऄपनाइएको सरसफाआ प्रणालीमा क्रदसाजन्त्य फोहरको भण्डारण देवख ववसजधन वा पुनः 

प्रयोग गने हरेक ववन्त्दुमा फोहरसंग सम्पकध मा अईने कामदार, कृषक र समुदायका कुनै पवन व्यवक्तमा हुने 

जोवखम कम गने ऄवधारणाको ववकास गररएको हुन्त्छ, जसले गदाध मुयय गरी  क्रकसानहरुले अफ्नो स्वास््यमा 

हुने नकारात्मक ऄसरहरु कम गदै कृवष ईत्पादकत्वमा बृद्दी गराइ अर्जथक लाभ हावसल गनध सक्दछन् भने 

ईपभोक्ताहरुले जोवखम रवहत खाद्यबस्तुको ईपभोग गनध पाईाँ दछन्। तसथध, सरसफाआ सुरक्षा योजनाले 
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Goal 6 

६.१ 

खानेपानी ६.२  

सरसफाआ 

एबम 

स्वच्छता 

६.३ 

जल 

गुणस्तर ६.४  

जल 

ईपयोग 

६.५  

एक्रककृत 

जलश्ोत 

व्यबस्थापन 

६.६  

पयाधवरण 

जनस्वास््यमा पनधजाने नकारात्मक ऄसर घटाईने र फोहर पानीको सुरवक्षत प्रयोग बाट कृवष ईत्पादकत्वमा 

बृद्दी गरी अर्जथक फाआदा बढाईने प्रमुख ईदे्दश्य बोकेको छ। 

क्रदगो ववकासको लक्ष्यको 

ईपलक्ष्य ६.२ र ६.३ ले 

सुरवक्षत तवरले व्यबस्थापन 

गररएको सरसफाआ प्रणाली, 

ढल व्यबस्थापन र ढल प्रशोधन 

पवछका ठोस तथा तरलको 

पुनईधपयोगको पक्षलाइ 

समेटेको छ। सरसफाआ सुरक्षा 

योजनालाइ WHO ले ढल 

प्रशोधन पवछका ठोस तथा 

तरलको सुरवक्षत पुनईध पयोगको 

पद्धवतको कायाधन्त्वयन गने 

औजारका रूपमा वसफाररश 

गरेको छ।  
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१.२ सरसफाआ सरुक्षा योजनाको थालनी (Initiation of Sanitation Safety Plan) 

सन् २००६ मा ववश्व स्वास््य संगठन (WHO) ले ढलको 

फोहरपानीलाइ सुरवक्षत रुपमा प्रयोग गने सम्वन्त्धमा एक 

वनदेवशका तैयार पारेको वथयो। तर संसार भरी जे जवतले ढलको 

फोहरपानीलाइ कृवष (खेवत, माछा पालन, अक्रद) मा  प्रयोग गरे। 

ईक्त वनदेवशकालाइ भने खासै ऄवलम्वन गरेको पाइएन।  ऄतः 

सन् २०१६ मा जोवखमको लेखाजोखा गरी जोवखम न्त्यूनीकरण 

गदै जाने चरणवद्द र व्यववस्थत ऄवधारणा ऄनुरुप ववश्व स्वास््य 

संगठनद्वारा सरसफाआ योजनाको हाते पुवस्तका तयार भयो, 

जसमा सरसफाआ सुरक्षा योजनाको तैयारी, प्रणालीको ववश्लेषण, 

जोवखमका घटनाहरुको पवहचान एवं वनयन्त्रणका ईपायको 

लेखाजोखा, सुधार योजनाको तजुधमा र कायाधन्त्वयन, वनयन्त्रणका 

ईपायको ऄनुगमन र कायध सम्पादनको प्रमाणीकरण र सहयोगी 

कायधक्रम तजुधमा र योजनाको पुनरावलोकन गरी कूल ६ वटा 

चरणहरु रहेका छन्।  

सोही हाते पुवस्तकालाइ अधार मानी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन  ववभागको ऄगुवाइ तथा सो ऄन्त्तगधतको 

राविय खानेपानी तथा सरसफाआ प्रवशण केन्त्रको सहजीकरण एवं ववश्व स्वास््य सङ्गठनको नेपाल कायाधलय, 

वाटर एड नेपाल र वातावरण तथा जनस्वास््य संस्था (एन्त्फो) को अर्जथक र प्रावववधक सहयोगमा काभ्रे 

वजल्लाको नाला  र  श्ीखंडपुरमा ऄववस्थत फोहरपानी प्रशोधन केन्त्र (Waste Water Treatment Plant) 

एवं लवलतपुर वजल्लाको  लुभुमा ऄववस्थत  क्रदसा जन्त्य लेदो प्रशोधन केन्त्र (Fecal Sludge Treatment 

Plant) लाइ लवक्षत  गरी नेपालमा सन् २०१७ मा पवहलो पटक सरसफाआ सुरक्षा योजनाको प्रारवम्भक 

परीक्षण (Piloting) गररएको वथयो। सरसफाआ सुरक्षा योजना सम्बन्त्धी ईक्त प्रारवम्भक परीक्षण एवं  

तावलमहरुलाइ अधार मानी नेपालको पररवेश ऄनुकूल हुने गरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन ववभागले  

ववश्वस्वास््य संगठन-नेपालको अर्जथक र प्रावववधक सहयोगमा सरसफाआ सुरक्षा योजना तजुधमा हाते पुवस्तका 

तैयार पारेको छ। 
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१.३ औवचत्य (Rationale) 

संसारमा एकावतर रूत गवतमा जनसंयया बृवद्ध भआरहेको छ। ऄकोवतर जलबायु पररवतधन (Climate Change) 

को ऄसरका कारण स्रोतहरुमा पानी घट्दो छ। यस ऄवस्था बीच पानीको संकट बढ्दो र जनसंयया बृवद्धसंगै 

शहरी वस्तीहरुमा फोहर पानीको व्यवस्थापन पवन ऄवनयवन्त्रत बन्त्दै गएको छ। 

ववश्वमा कररव ८० प्रवतशत फोहर पानी प्रशोधन वबना नै वबसजधन गररन्त्छ भने वनम्न अय भएका देशहरुमा 

कररव ८ प्रवतशत फोहर पानी मार प्रशोधन गरेर वबसजधन गररन्त्छ।  त्यसै गरी कररव १० प्रवतशत मावनसहरुले 

खेत वारीमा फोहरपानी प्रयोग गछधन् भने  कररव ४० प्रवतशत जनसंयया पानीको ऄभाव भएको स्थानमा 

बसोवास गदधछन्। 

तसथध पानीको घट्दो ऄवस्था बीच सुरवक्षत तवरले कृवष कायधमा फोहर पानीको प्रयोग गनध, फोहर पानीद्वारा 

जनस्वास््य र पयाधवरणमा परेको नकारात्मक ऄसर कम गनध र पानीको ऄभावले वसजधना भएको खाद्य र 

पोषणको संकटको वनराकरण गनध सरसफाआ सुरक्षा योजनाको ऄवलम्वन गनुध जरुरी देवखन्त्छ। वबशेष गरी ढल 

व्यबस्थापनका क्रममा श्ोत पुनप्राध्तती र पुनईधपयोगको प्रत्यक्ष र परोक्ष फैलावटको के्षर व्यापक हुने हुाँदा 

सरसफाआ सुरक्षा योजनाले सो भौगोवलक के्षर लाइ समेट्नु पने हुन्त्छ। 

यसका ऄवतररक्त स्थलगत सरसफाआ पद्दवत (Onsite Sanitation System) ऄपनाइ रहेका र फोहरपानी 

प्रशोधन प्रणाली  ववकास नभएका स्थानका लावग पवन सरसफाआ सुरक्षा योजना ईवत्तकै अवश्यक छ। साथै 

नेपाल जस्तो कृवष प्रधान देशमा बावहर बाट अयात गररने रासायवनक मलको ऄभाव पररपूर्जत  गनध र बढ्दो 

जनसंययासंगै देखा परेको खाद्य संकट न्त्यूनीकरण गनध समेत सरसफाआलाइ व्यवसावयक ढााँचामा रुपान्त्तरण 

ऄपररहायध देवखन्त्छ। त्यसैले पवन ववश्वमा शहरीकरण संगै देखा परेका जनस्वास््य, ईत्पादकत्व र वातावरणीय 

सरसफाआ सम्बन्त्धी यी तमाम् चुनौतीहरुको सम्बोधन गनधको लावग सरसफाआ सुरक्षा योजना एक ऄत्यावश्यक 

साधन बन्न पुगेको छ। 

दवक्षण एवशयाली सरसफाआ सम्मेलन (साकोसान) लगायतका ऄन्त्य के्षरीय र ऄन्त्तराविय मंचहरुमा क्रदसा जन्त्य 

लेदो व्यवस्थापन जस्तो दोस्रो सपढीको सरसफाआ (Second Generation Sanitation) प्रवधधन र सुरवक्षत 

व्यवस्थापनमा  सरसफाआ सुरक्षा योजनाको कायाधन्त्वयनमा जोड क्रदइएको छ । त्यसैगरी सुरवक्षत रुपले 

व्यवस्थापन गररएको सरसफाआ माफध त क्रदगो ववकास लक्ष (Sustainable Development Goal) हावसल गने 

र ईत्पादकत्व बढाईने सन्त्दभधमा पवन यसको ईवत्तकै महत्व रहेको छ। 
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१.४ सरसफाआ सरुक्षा योजनाका ऄवयवहरु (Components) 

अधारभूत रुपमा सरसफाआ सुरक्षा योजनाका मुयय तीन ऄंगहरु रहेका छन्। ती मध्ये पवहलो ऄंग सरसफाआ 

प्रणाली एवं फोहर र मावनस बीचको सम्पकध को लेखा जोखा रहेको छ, जस ऄन्त्तगधत सरसफाआ प्रणालीको 

शृंखलाका हरेक ववन्त्दुमा हुने सम्भाववत जोवखमहरुको नक्सांकन र पवहचान गररन्त्छ। त्यसै गरी दोस्रो ऄंग 

कायाधत्मक ऄनुगमन हो। जसमा पवहचान गररएका जोवखमहरुको वनयन्त्रणका ईपायहरुको खोवज गररन्त्छ। तेस्रो 

ऄंग व्यवस्थापन हो, जस ऄन्त्तगधत  सामान्त्य र ववशेष पररवस्थवतमा  देखा पने जोवखमहरुको वनयन्त्रणको लावग 

कायध योजना र वनयन्त्रणका ईपायहरु तैयार पाररन्त्छ। सरसफाआ सुरक्षा योजना चरणवद्द कायधहरु  हुने भएकोले 

यसलाइ जोवखम व्यवस्थापनको औजार  एवं  चरणवद्द कायधहरुको समवष्टको रुपमा समेत बुझ्न सक्रकन्त्छ।  
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१.५ खानपेानी सरुक्षा योजना र सरसफाआ सरुक्षा योजना (WSP and SSP) 

खानेपानी सुरक्षा योजना र सरसफाआ सुरक्षा योजना एक अपसमा फरक ऄवधारणा भएपवन ईदे्धश्य, कायध 

संचालन र वववधगत वहसावले वमल्त्दा जुल्दा छन्। जनस्वास््य प्रवधधन गने दृवष्टले दुवैमा समानता रहेको छ भने 

कायध दायराको  दृवष्टले केही ऄसमानताहरु रहेका छन्।  

खानेपानी सुरक्षा योजना, जोवखमको लेखाजोखा तथा जोवखम व्यवस्थापन पद्दवतको प्रयोग गरी खानेपानी 

अपूर्जत प्रणालीको सम्पूणध भागहरु (स्रोत देवख ईपभोक्ता सम्म ऄथाधत मुहान देवख मुख सम्म) मा खानेपानीको 

गुणस्तरको प्रत्याभूवत क्रदने एक वववध हो। सरसफाआ सुरक्षा योजना वववधमा ट्वाइलेट देवख टेबल सम्मको 

सुरक्षाको सुवनवितता बारे ध्यान क्रदआन्त्छ।   

वय दुबै, प्रदूषण ववश्लेषण र संकटावस्था वनयन्त्रण ववन्त्दुको वसद्दान्त्त तथा बहुवाधक पद्दवतमा अधाररत छ। तसथध 

खानेपानी र सरसफाआ के्षरका क्रक्रयाकलापहरु माफध त वातावरणीय स्वच्छता, जनस्वास््य प्रवधधन र गररवी 

वनवारण गरी क्रदगो ववकास लक्ष हावसल गने दूरगामी दृवष्टले हेदाध खानेपानी सुरक्षा योजना र सरसफाआ सुरक्षा 

योजनालाइ एक अपसका सहयोगी र पररपुरक वववध मानी एक्रककृत रुपमा ववस्तार गनुध पने देवखन्त्छ।  

 

वचर १: सरसफाआ सरुक्षा योजना र खानपेानी सरुक्षा योजनाका चरणहरूको तलुनात्मक झलक 

 

 

 

खानपेानी सरुक्षा योजनाका चरणहरू 
सरसफाआ सुरक्षा योजनाका चरणहरू  

खानेपानी सुरक्षा योजना र सरसफाआ सुरक्षा योजना बीचको समानता र वभन्नता बारेमा तल तावलका नं. १ 

मा ईल्लेख गररएको छ। 
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तावलका १: खानपेानी सरुक्षा योजना र सरसफाआ सरुक्षा योजना बीचको समानता र वभन्नता 

तलुनाका अधार  खानपेानी सरुक्षा योजना सरसफाआ सरुक्षा योजना 

क. समानता 

ईद् गम वा श्ोत WHO को खानेपानी गुणस्तर सम्बन्त्धी 

मागधदशधनमा अधाररत छ 

WHO को मानव मलमुर एबम फोहरपानीको 

सुरवक्षत ईपयोग सम्बन्त्धी मागधदशधनमा अधाररत 

वववध/खाका  जोवखम व्यवस्थापन, जोवखम ववश्लेषण र व्यवस्थापन एवं संकटावस्था वनयन्त्रण ववन्त्दकुो 

वसद्दान्त्त तथा बहुवाधक पद्दवत र स्टकहोम ढााँचाको ऄनुशरण 

ऄगंहरु   प्रणालीको जााँचपड्ताल, ऄनुगमन र व्यवस्थापन 

लक्ष्य जनस्वास््यको संरक्षण जनस्वास््य प्रवधधन 

शृखंला खानेपानी सेवा प्रवाह शृंखला सरसफाआको शृंखला 

प्रक्रक्रया चरणवद्द (१० चरण) चरणवद्द (६ चरण) 

ख. वभन्नता 

ईदे्दश्य खानेपानी प्रदषूणको जोवखम 

न्त्यूनीकरण गन े

फोहरपानीबाट जनस्वास््यमा पने ऄसर घटाईने र 

त्यसमा ऄन्त्तर्जनवहत पोषक तत्त्वको पुनप्रधयोग 

माफध त लाभ हावसल गने 

जोवखम समहु सुक्ष्मजैबीक, भौवतक र रासायवनक 

जोवखम प्रवत बहु-सरोकारवालाहरुको 

सम्मुखतालाइ ध्यान क्रदइन्त्छ 

सुक्ष्मजैबीक, भौवतक, रासायवनक र रेवडयोधर्जम 

जोवखम प्रवत खानेपानी ईपभोक्ता समुहको 

सम्मुखतामा ध्यान क्रदइन्त्छ 

मयुय जोड खानेपानीको गुणस्तर   फोहर पानी व्यवस्थापन र पुनलाधभ 

नवतजा जनस्वास््यको रक्षा जनस्वास््य र जीववकोपाजधन प्रवधधन  

समरेटन ेक्षरे सीवमत  व्यापक  

जोवखम  जोवखम हटाईने (जस्तै इ.कोलीको 

संयया  शून्त्य  पान)े 

जोवखम घटाईने (जस्तै इ.कोलीको संययालाइ 

तोक्रकएको सीमामा झाने) 

वनयामक खाका साधारणतया एकल सेवा प्रदायक 

वनकायले स्पष्ट रुपमा काम गदधछ 

वववभन्न वनकायहरुको वजम्मेवारीको दोहोरोपन का 

कारण वजम्मेवारीमा ऄस्पष्टताको संभावना  

कायाधन्त्वय गन े

वनकाय र वनणधय 

खानेपानी सेवा प्रदायक वनकाय एवं  

स्थानीय सरकार र एकल तहको वनणधय  

कायध दायरा, स्रोत साधन र क्षमताको दवृष्टले 

वववभन्न वनकायहरु र वववभन्न तहको वनणधय  

सीमा ववन्त्दुहरु खानेपानीको मुहान देवख मुख सम्म  ट्वाइलेट देवख टेवल सम्म  

प्रवववध/वववध सरल  जरटल 

प्रणालीको  रुप मावथबाट तल फैसलदै जान्त्छ    मावथबाट तल सााँघुररदै जान्त्छ 

 

  

ट्वाइलटे टेबल 

खानेपानी गणुस्तरको जोवखम व्यवस्थापन  सरुवक्षत खानपेानीको ईपलब्धता 
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१.६ लवक्षत समहुहरु (Target Audiences)  

 

यस हाते पुस्तकले WHO द्वारा सन् २००६ मा प्रकावशत ‘फोहरपानी एबम मानव मलमुरको सुरवक्षत ईपयोग’ 

सम्बन्त्धी मागधदशधनको कायाधन्त्वयनका लावग व्याबहाररक र वसलवसलेबार तवरले सहयोग पुर् याईाँ दछ। यद्यपी 

यस हाते पुवस्तकामा प्रयुक्त वववध एबम् तौरतररकाहरू जनस्वास््यको सुवनवितताका खावतर ऄबलम्बन गररने 

सबै क्रकवसमका सरसफाआ प्रणालीहरूमा समेत ईपयोगमा ल्याईन नसक्रकने होइन। यो हाते पुस्तक वनम् न 

बमोवजम ववववध तह र तप्काका सरोकारवाला पक्षहरूलाइ ध्यानमा राखी तयार पाररएको छ: 

 स्थानीय तहका सम्बद्ध वनकायहरू (खासगरी श्ोतसाधनको न्त्यूनताको ऄबस्थामा सरसफाआमा 

लगानीको योजना तजुधमा गने औजारलका रूपमा); 

 फोहरपानी सेवा सञ्चालक संस्थाका व्यवस्थापकहरू (फोहरपानीको वबसजधन गुणस्तरको सुवनवित गनध 

सहयोग पुर् याईन र ईद् गम देवख वबसजधन वबन्त्दु सम्म त्यस कायधमा संलग्न वा सम्मुखता हुने 

जनसाधारण एबम कामदारहरूको स्वास््य रक्षा गनध); 

 सामुदावयक संघ-संस्थाहरू, क्रकसान संघहरू एबम गैरसरकारी संस्थाहरू (मानव मल-मुरको सुरवक्षत 

ईपयोग गने सामुदावयक खानेपानी तथा सरसफाआ कायधक्रमहरूमा टेवा पुर् याईने) 

 सरसफाआ ईद्यमी तथा क्रकसानहरू (फोहरपानी व्यबस्थापनको ऄवन्त्तम ईत्पादनका रुपमा प्रा्तत हुने ठोस 

मल वा तरल पानी लगायत वत बस्तुका ईपयोगकताधहरू, कामदार र स्थानीय जनसमुदायहरूको 

सुरक्षाका खावतर ऄबलम्बन गररने गुणस्तर सुवनविवतकरण वववधहरूको पूरकका रूपमा काम गने)। 

सरसफाआ सुरक्षा योजनाको खास वववधका स्थावनक ईपयोगका ऄलावा सरसफाआ सुरक्षा योजना राविय स्तरमा 

कायधरतहरू र तपवशलका पक्षहरूका लावग समेत त्यवत्तकै ईपयोगी हुन्त्छ:  

 स्वास््य एबम वनयमन ऄवधकारीहरु (सरसफाआ के्षरमा लागू गररने जोवखममा अधाररत वववध, र 

वतनको प्रभावकारीता पररक्षण);  

 सरसफाआ व्यबस्थापनको सुधारका लावग तजुधमा गररने नीवत तथा कायधक्रमहरूको क्रदग्दशधकहरू। 

तर, सरसफाआ सुरक्षा योजना नयााँ एबम वृहत सरसफाआ प्रणालीहरूको वनयोजन तथा वडजाइनका लावग 

लवक्षत होइन।  ईपरोक्त ऄबस्थामा, प्रणालीहरूको वनयोजनलाइ स्वास््य ऄसर जााँच (HIA) जस्ता वववशवष्टकृत 

ऄध्ययन ववधीहरू द्वारा पररपूरण गनध सक्रकन्त्छ। कुनै सरसफाआ प्रणाली सञ्चालनमा अईने वबवत्तकै सरसफाआ 

सुरक्षा योजना एक वनयवमत व्यबस्थापकीय वववधका रूपमा प्रयोगमा ल्याईन सक्रकन्त्छ।  

यस हाते पुस्तकले सरसफाआ सुरक्षा योजनाका वववधलाइ ६ मोडु्यलहरूमा प्रस्तुत गने जमको गरेको छ। खण्ड २ 

ऄन्त्तगधतका ऄध्यायहरूले यसका ईपयोगकताधलाइ वय ६ मोडु्यलहरू माफध त डोर् याईाँ नेछन्। हरेक चरणसंग 

अबश्यकतानुसार थप पुष्टट्यााँइ रटप्पणी एबम ईदाहरणहरू पवन क्रदइएका छन्। 
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१.७ सरसफाआ सरुक्षा योजना प्रवधधनकालावग अबश्यक नीवतगत प्रबन्त्ध (An enabling 

policy environment for SSP)  

ऄन्त्तत: सरसफाआ सुरक्षा योजनाको क्रदगो कायाधन्त्वयन र त्यसको गुणस्तरीयताको सुवनवितताका लावग हरेक 

मुलुकले वनवित नीवतगत प्रबन्त्ध लगायत अबश्यक के्षमताको ववकास गनुध ऄत्याबश्यक छ। त्यस्तो नीवतगत 

प्रबन्त्धले सरसफाआ सुरक्षा योजना सम्बद्ध वनम् न तीन प्रमुख कायधकलापहरू लाइ स्पष्ट तवरले समेट्नु पदधछ: 

१) जोवखमको लेखाजोखा तथा व्यवस्थापन वववधहरू बारेको नीवतगत सोच; 

२) सेवा प्रदायकहरूबाट कायाधवन्त्वत सरसफाआ सुरक्षा योजना; र 

३) स्वतन्त्र वनकाय माफध त गररएको सरसफाआ सुरक्षा योजनाको वनगरानी। 

सरसफाआ सुरक्षा योजनाको नीवतगत प्रबन्त्धको ववकास प्रकृया खानेपानी सुरक्षा योजनाको ववकास चरण जस्तै 

नै धेरै हद सम्म वमल्दो-जुल्दो हुन्त्छ। तथावप, सरसफाआ प्रणाली एबम श्ोतको पुनप्राधव्तत र पुनप्रधयोगको 

बहुववधागत प्रकृवतका कारण ऄन्त्तके्षरगत सहयोग एबम सहकायध र सम्मवत प्रा्तत गनधका लावग नीवत तजुधमा 

वववधले लामो नीवतगत छलफल एबम सम्वादको अबश्यकता पनध सक्छ।  

मोडु्यल १.१ मा ईल्लेवखत वनदेशक सवमवत संग समग्र समन्त्वयकारी ऄवधकार वनवहत रहनु अबश्यक हुन्त्छ र 

सुरवक्षत श्ोत पुनप्राधव्तत, पुनप्रधयोग तथा सरसफाआ सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कायाधन्त्वयनका लावग यो एक 

नीवतगत संवाद एबम नीवत पररमाजधनका लावग सहज फोरमको रुपमा रहनु पदधछ।  

नीवत पररमाजधनको जरटल पररवेशलाइ मध्यनजर गदाध सरसफाआ सुरक्षा योजनाको कायाधन्त्वयन शुरू गनध 

नीवतगत प्रबन्त्धको पखाधइमा बस्नु भन्त्दा पवन सरसफाआ सुरक्षा योजनाको महत्तालाइ ध्यानमा रावख यसको 

कायाधन्त्वयनबाट प्रा्तत पृष्ठपोषण नीवत तजुधमाका क्रममा ग्रहण गनुध बुवद्धमत्ता हुनेछ। तावलकाबद्ध वनगरानी तथा 

पररक्षण (ऄवडट) जस्ता सरसफाआ सुरक्षा योजनाका लेखाजोखा वववधहरूले सरसफाआ प्रणालीहरूको क्रदगो 

स्तरीय व्यबस्थापनको सुवनवितता र प्रणालीको कायध-प्रभावकाररता बारे पृष्ठपोषण क्रदन सकु्न पदधछ।      

WHO को सन् २००६को ‘फोहरपानी एबम मानव मलमुरको सुरवक्षत ईपयोग’ सम्बन्त्धी मागधदशधनको खण्ड-१ 

ले यस क्रकवसमका सहजकारी वाताबरण श्ृजना र नीवत प्रबन्त्धका सम्बन्त्धमा क्रदशावनदेश गरेको छ। 
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बक्स-१: ‘फोहरपानी एबम मानव मलमुरको सुरवक्षत ईपयोग’ सम्बन्त्धी मागधदशधन, WHO २००६ 

 

  

The 2006 WHO Guidelines for Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater provide a 

comprehensive framework for managing health risks associated with the use of human wastes in 

agriculture and aquaculture. The 2006 Guidelines superseded the 1973 and 1989 guidelines and, for 

the first time, removed effluent water quality thresholds. Instead, they offer flexibility to select a 

range of treatment and non-treatment options along the sanitation chain to achieve health 

protection targets. This change recognized that high levels of treatment are not always feasible or 

the most cost effective and that use of untreated or partially treated wastewater, excreta and 

greywater is common in many settings.  

There is no reliable estimate of the extent of formal and informal use of wastewater, excreta and 

greywater. However, it is clear that the practice is significant and increasing globally. Use of 

wastewater is becoming increasingly attractive to policy makers and water users in the face of 

increasing water scarcity and competing demands for water.  

Peri-urban agricultural and aquaculture using wastewater also has many market advantages. In 

addition to being a reliable year-round water supply, wastewater also contains valuable nutrients 

that can increase crops yields and save on artificial fertilizers and alternative water sources. 

However, expanding formal reuse is typically complicated by weak coordination, complexity in the 

inter-operability of policies and regulations for reuse, and difficulties in identifying and managing 

the real and perceived health risks associated with reuse.  

The 2006 WHO Guidelines are designed to assist in the development of national and international 

approaches and to provide a framework for national and local decision making to identify and 

manage health risk associated with use of wastewater, excreta and greywater in agriculture and 

aquaculture. Crucially, the 2006 Guidelines recognize that changes in policy and investment in 

improvements, be they capital works operational or behavioural measures, involve multiple actors 

and take time.   

This SSP Manual assists users to implement the guidelines by presenting the recommended risk 

based approaches in stepwise process.  The concepts of coordination and incremental 

improvement over time are central to the SSP approach. 
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१.८ नपेालमा सरसफाआ सरुक्षा योजना प्रवधधनका लावग भएका प्रयाशहरु (Efforts for 

Promoting Sanitation Safety Planning in Nepal)  

सरसफाआ सुरक्षा योजना अफैमा ववश्वका ऄन्त्य देशहरु र स्वयं नेपालको लावग पवन नयााँ ऄवधारणा हो।  

सरसफाआ सुरक्षा योजना प्रवधधनका लावग नेपालमा हाल सम्म भएका प्रयाशहरुलाइ तावलका-२ मा ईल्लेख 

गररएको छ। 

तावलका २: सरसफाआ सुरक्षा योजना सम्बन्त्धी नपेालमा  भएका प्रयाशहरु 

केही समयबद्ध प्रयाशहरु  

सन ्२०१६:   

WHO Nepal को सहयोगमा खानेपानी तथा ढल वनकास ववभाग र WaterAid Nepal समेतका ६ जना 

सहभागीहरु भारतको कोलकातामा सरसफाआ सुरक्षा योजना सम्बन्त्धी ऄन्त्तराधविय प्रवशक्षक प्रवशक्षण तावलम 

कायधक्रममा सहभागी भएका, 

सन ्२०१७: 

NWSSTC द्वारा खानेपानी तथा ढल वनकास ववभाग र ENPHO का आवन्त्जवनयर, समाजशास्त्री र 

प्रावववधक कमधचारी एवं काभ्रे वजल्लाका नाला  र  श्ीखंडपुर फोहरपानी प्रशोधन केन्त्र र लवलतपुर वजल्ला 

वस्थत लुभुको क्रदसाजन्त्य लेदो प्रशोधन केन्त्रसंग सम्बवन्त्धत पदावधकारीहरु लाइ प्रवशण केन्त्र नगरकोटमा 

तावलम प्रदान गररएको, 

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन ववभागद्वारा खानेपानी मन्त्रालय, ववभाग र मातहतका वडवभजन 

कायाधलयहरु तथा WaterAid Nepal का आवन्त्जवनयरहरु लाइ नवलपरासी वजल्लाको गैंडाकोटमा तावलम 

प्रदान गररएको, 

नाला र श्ीखंण्डपुरको फोहरपानी प्रशोधन केन्त्र एवं लुभुको क्रदसाजन्त्य लेदो प्रशोधन केन्त्रलाइ लवक्षत  गरी 

सरसफाआ सुरक्षा योजना टोली गठन एवं ईक्त टोलीका सदस्यहरुलाइ तावलम प्रदान गरी सरसफाआ सुरक्षा 

योजनाको नमूना परीक्षण गररएको, 

सन ्२०१८: 

पानी, वातावरण र जलबायु परीवतधन सम्बन्त्धी सन् २०१८ मा काठमाण्डौमा अयोवजत ऄन्त्तराधविय 

सम्मेलनको ऄवसरमा सोफेनद्वारा प्रकावशत प्रोवससडगमा सरसफाआ योजना सम्बन्त्धी नेपालमा गररएको 

नमूना परीक्षणमा अधाररत रही वबज्ञहरुद्वारा लेखहरु प्रकावशत गररएको, 

सन ्२०१९: 

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन ववभागद्वारा NWSSTC को सहजीकरण तथा WHO Nepal र UN 

HABITAT Nepal को  अर्जथक र प्रावववधक सहयोगमा ववभाग र मातहतका वनकाय तथा UN 

HABITAT का आञ्जीवनयर, प्रावववधक कमधचारी तथा ऄन्त्य प्रोफेसनलहरूलाइ पोखरामा तावलम प्रदान 

गररएको, 

WHO Nepal को सहयोगमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन ववभाग द्वारा सरसफाआ सुरक्षा योजना हाते 

पुवस्तका तैयार पाररएको। 
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खण्ड २ 

सरसफाआ सरुक्षा योजना कायाधन्त्वयनका चरणहरु  

(Steps of Sanitation Safety Plan Implementation) 

 

सारााँश 

सरसफाआ सुरक्षा योजनाको तैयारी गनुध पूवध वनम्न कुराहरुमा प्रष्ट हुनु अबश्यक हुन्त्छ: 

 प्राथवमकताको के्षर, 

 सुरक्षा योजनाको खास जनस्वास््य सम्बद्ध ईदे्दश्यहरू, र 

 वत ईदे्दश्यहरू हावसल गनध समेट्नु पने सरसफाआ प्रणालीका ऄवयवहरू। 

यसका ऄलावा, सरसफाआ सुरक्षा योजनाका लावग एक वजम्मेबार वनकाय (संस्था) र कायध टोलीको पवहचान 

गररनु पवन अबश्यक छ।  

सरसफाआ सुरक्षा योजनाका वववभन्न ६ वटा मोडु्यलहरूलाइ यसका ६ चरणहरु माफध त कायाधन्त्वयन गररन्त्छ।  

हरेक चरणसंग सम्बवन्त्धत क्रक्रयाकलापहरुको वारेमा यस खण्डमा ईल्लेख गररएको छ। 

चरण १. सरसफाआ सरुक्षा योजनाको तैयारी (Prepare for SSP) 

चरण १ को ववकास स्थानीय पररवस्थवत र प्रसंग संग वमल्दोजुल्दो तवरले मार गररनु पदधछ।  यस चरणको 

प्रमुख कायध भनेको सरसफाआ प्रणालीमा देवखएका जोवखम संग सम्बवन्त्धत समस्याहरुको पवहचान गरी सो को 

सम्बोधन गनध (न्त्यूनीकरण गनध वा हटाईन) का लावग ईदे्दश्य वनधाधरण गनुध नै हो। यस चरण ऄन्त्तगधत तपवसलका 

कायधहरु पदधछन्: 

१.१ प्राथवमकताका क्षरे र क्रक्रयाकलापहरु स्थावपत गन े (Establish Priority Areas or 

Activities) 

 

यस ऄन्त्तगधत सरसफाआ सम्बन्त्धी प्राथवमक चुनौती र सो बाट जनस्वास््यमा पनध सके्न जोवखम सम्बोधन गने 

कायधको सुवनवितता गने कायध पदधछ।   

Entities interested in a sanitation system that is already at a manageable scale or 

only entails a single sanitation activity may not need to conduct Module 1.1, as their 

priority area or activity is already defined. It should, however, in its SSP consider the 

full sanitation chain from waste generation to reuse or disposal for its particular area 

or activity. 
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प्राथवमकताका के्षर र क्रक्रयाकलापहरु स्थावपत गनधको लावग वनम्न  वलवखत पक्षहरुमा ध्यान क्रदनु पदधछ: 

(क) सरसफाआ प्रणालील े समटेन े क्षेर (दायरा) र कायध सम्पादनको लेखाजोखा: यस ऄन्त्तगधत 

सरसफाआको शृंखला, फोहर वसजधना हुने स्थान, चपीको प्रकार र ऄवस्था, क्रदसा जन्त्य लेदो व्यवस्थापन, 

प्रशोधन प्रणालीको कायध सम्पादन स्तर, प्रशोधन नभएको फोहर ववसजधन गने स्थलहरु, जोवखम युक्त 

फोहर (जस्तै ऄस्पत्ताल जन्त्य फोहर), मानव र पशुको क्रदसा वमसाईने कायध, अक्रदको लेखाजोखा पदधछ। 

(ख) जन स्वास््यमा ऄसर परु् याईन े कारक तत्वहरुको पवहचान: यस ऄन्त्तगधत जुका कृमी र 

प्रोटोजोवाको ईच्च जोवखम रहेका के्षर, बढी जनघनत्व भएका के्षर, ऄनौपचाररक बस्ती र वाढी 

प्रभाववत जस्ता जोवखम संकटासन्न के्षर, फोहर पानीद्वारा पानीको मुहान प्रभाववत रहेको के्षर, 

ऄव्यववस्थत तवरले कृवषमा फोहर पानीको प्रयोग गने के्षर, फोहर पानी वमवस्सने जल 

क्रक्रडा/मनोरन्त्जन माछा पालन स्थल, अक्रदको लेखाजोखा पदधछ। 

 

Module 1.1 is relevant for entities that have interest or responsibilities for a broad 

range of sanitation activities (e.g. municipal authorities, wastewater utility 

companies, health authorities). This action helps to identify the particular foci of the 

SSP process. This involves establishing a Steering Committee and identifying and 

agreeing on a SSP priority area(s) within a larger geographical area (e.g. a city or 

district).  

 

Alternatively a decision can be made to focus a particular sanitation activity (e.g. 

FSM). This should ensure the SSP addresses the areas or issues that pose the 

greatest health risks, while recognizing that health risks may vary over time, 

seasonally or as a result of epidemics. 

 

The Steering Committee should be a representative body with combined oversight 

of sanitation/reuse activities in the area. Its outputs would include:  

 leadership and oversight of the entire process;  

 agreed priority areas for SSP;  

 engagement with, and commitment of, senior management of the lead 

agency, and secured financial and resource commitment;  

 policy dialogue and amendment as needed to create an enabling 

environment for safe resource recovery and reuse. 
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१.२ ईदे्दश्य वनधाधरण गन े(Set Objectives)  

 

सरसफाआ सुरक्षा योजनाको समग्र ईदे्दश्य जनस्वास््यको प्रवधधन गने भएता पवन कुनै खास तोक्रकएको स्थानको 

अवश्यकताको अधारमा खास ईदे्दश्यहरु वनधाधरण गदाध सरसफाआ सुरक्षा योजना संचालनको प्रक्रक्रया व्यववस्थत 

हुनुका साथै तोक्रकएको ध्येय पूरा हुन पुग्दछ। तसथध सरसफाआ प्रणालीको बस्तुगत ऄवस्थाको लेखाजोखाको 

अधारमा तपवसलमा ईल्लेवखत एक वा केवह वा सवै ईदे्दश्यहरु वनधाधरण गनध सक्रकने हुन्त्छ: 

 सरसफाआ प्रणालीको सम्मुखतामा अईने सम्पूणध व्यवक्तहरूको स्वास््य सम्बन्त्धी जोवखम न्त्यूनीकरण 

गने, 

 पूणध वा अंवशक प्रशोवधत फोहोरपानीको सुरवक्षत ईपयोग गरी सावधजवनक पाकध हरूको सुववधा बृवद्ध 

गने, 

 सरसफाआ प्रणाली भन्त्दा तल्लो भू-भागमा बसोबास गने समुदाय र सरसफाआ सुरक्षा योजनाको वसमा-

के्षर वभर ईत्पाक्रदत कृवष ईपजका ईपभोक्ताहरुको स्वास््य सुवनवित गने, 

 मानव मलमुर प्रयोग गरेर ईत्पाक्रदत ईत्पादनहरू वनरन्त्तर रुपमा सुरवक्षत छन् भन्ने कुरा सुवनवित गने, 

 फोहरपानीको सुरवक्षत प्रयोग माफध त कृवष ईत्पादकत्व बढाईने, 

 फोहरपानीको प्रयोग माफध त ईत्पाक्रदत कृवष ईपजको सुरक्षा सुवनवित गने, 

 मानव स्वास््यको रक्षा, कामदार र प्रयोगकताधहरूको सुरक्षा प्रबधधन र वातावरणको संरक्षण गने, 

 सरसफाआ सुरक्षा योजना जस्ता जोवखम मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन वववधहरूका लावग राविय सम्वाद 

एबम नीवतगत र वनयमन पररवतधनहरूको प्रबद्धधन गने। 

लुभु (लवलतपुर) को क्रदसा जन्त्य लेदो प्रशोधन केन्त्रको  सरसफाआ सुरक्षा योजनाका ईदे्दश्यहरु:  

 क्रदसाजन्त्य लेदो प्रशोधन केन्त्रका ऄंगहरुको लेखाजोखा गरी वतनीहरुले पूणधरुपमा काम गनधसके्न 

बनाईने,  

 प्रशोवधत क्रदसाजन्त्य लेदोको सुरवक्षत रुपमा प्रयोग गरी कृवष ईत्पादन बढाईने, 

 सरसफाआ सम्बन्त्धी जोवखमको पवहचान गरी सो को अधारमा वनयन्त्रणका ईपयुक्त ईपायहरुको 

चयन गरी सरसफाआको शृंखलाका हरेक ववन्त्दुमा जोवखम न्त्यूनीकरण गने।  

 Module 1.2 focuses the SSP outputs by ensuring they respond 

to the agreed public health objectives for the system. 
 



22 
 

१.३ सरसफाआ प्रणालीको वसमाना (दायरा) र नतेतृ्वदावय संस्था तय गन े(Define the 

System Boundary and Lead Organization)  

मोडु्यल १.३ ले सरसफाआ सुरक्षा योजना कायाधन्त्वयन गराईन र त्यसको क्रदगो वनरन्त्तरताका साथै यसको 

दायरा बुझ्न र व्यवस्थापन योग्य बनाईन सहयोग पुर् याईाँ दछ। मोडु्यल १.१, १.२ र १.३ ऄन्त्तसधम्बवन्त्धत छन्। 

वत कृयाकलापहरूमा पूणध सामञ्जस्यता नदेवखएसम्म पटकौं सम्म दोहोर् याईनु पने पवन हुन्त्छ। 

सरसफाआ सुरक्षा योजनाको वसमाना (दायरा) ले मोडु्यल १.२ मा तय गररएको सरसफाआ सुरक्षा योजनाको 

ईदे्दश्यलाइ प्रवतवबवम्बत गनध सक् नु पदधछ।  

सरसफाआ सुरक्षा योजनाको प्रक्रक्रयालाइ क्रदगो रुपमा संचालन गनधको लावग यथाथधपरक रुपले सरसफाआ 

प्रणालीको वसमाना (दायरा) र नेतृत्वदावय संस्थाको वनक्यौल गररनु पदधछ। सरसफाआ सुरक्षा योजनाको कायध 

के्षर तय गदाध तपवसलका पक्षहरुसंग तालमेल कायम गररनु अबश्यक छ:   

 सरसफाआ सम्बन्त्धी व्यवसायको कायध दायरा, 

 प्रशासवनक के्षर, 

 सरसफाआ प्रणालीले ओगटेको के्षर, 

 फोहरपानी प्रशोधन पिातको ठोस वा तरल बस्तुको प्रयोग हुने स्थान,  

 फोहरपानीको प्रयोगले हुने कृवष ईत्पादन, र  

 जोवखमको खास सम्मुखतामा रहने समूहको स्वास््य रक्षा। 

व्यबहारत: कुनै सरसफाआ सुरक्षा योजनाको दायरा वा वसमा ईपरोक्त वर्जगकरण बमोवजम नै ठ्याक्क नवमल्न पवन 

सक्दछ। यस्तो ऄबस्थामा समग्र सरसफाआ प्रणालीको दायरा वा वसमा वभर ईप-प्रणालीहरूको वनधाधरण गरी 

सुरक्षा योजना लागू गररनु पवन अबश्यक पनध सक्छ। 

त्यस्तै, सबै सरसफाआ चरणहरूमा नेतृत्वकारी संस्था नै वजम्मेबार हुनु पने ऄपररहायधता पवन नहुन पवन सक्छ। 

खानेपानी सुरक्षा योजना वववधमा सेवाप्रदायकमा संस्थागत स्वावमत्व वनवहत रहे झैं सरसफाआ सुरक्षा योजनामा 

भने प्रणालीको वसमा वा दायरा र सुरक्षा योजनाको ईदे्दश्यका अधारमा नेतृत्वकारी संस्था कसलाइ तय गने 

भन्ने कुरा वनभधर गने हुन्त्छ। नेपालको सन्त्दभधमा स्थानीय तह वा मातहतका वडाको समग्र नेतृत्वमा सरसफाआ 

सुरक्षा योजना संचालन गररनु ईपयुक्त हुन सक्छ। 

नवपरुको सरसफाआ सुरक्षा प्रणाली सम्बन्त्धी ईदाहरणहरू हेनुधहोस् 
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१.४  टोली वनमाधण गन े(Assemble the Team) 

मोडु्यल १.४ ले सम्पूणध सरसफाआ सुरक्षा योजना वववधको वडजाआन एबम् कायाधन्त्वयन गनध अम 

सरोकारवालाहरूको प्रवतबद्धता सुवनवित गदधछ। सरसफाइ प्रणालीमा यो ववशेष गरी महत्त्वपूणध छ, क्रकनक्रक 

सरसफाआ श्ृंखलामा कुनै एक संगठन मार ववरलै वजम्मेवार हुन सक्छ। 

सरसफाआको प्रणालीसंग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रभाववत  व्यवक्त वा संघ संस्थाको ऄपनत्व, क्रक्रयाशीलता र 

योगदान सुवनवित गनधको लावग वववभन्न संघ-संस्थाका प्रवतवनवधहरु  र सरोकारवालाहरु (जस्तै स्थानीय 

सरकार,  स्वास््य संस्था, शैवक्षक संस्था, कृवष कायाधलय, ववकास साझेदार संघ संस्था, सरसफाआ सेवा प्रदायक 

वनकाय, वनजी ईद्यमी, कृषक र कामदार, अक्रद) सवम्मवलत गरी एक सरसफाआ सुरक्षा योजना टोली वनमाधण गनुध 

पदधछ। वववभन्न सीप, दक्षता र नेतृत्व क्षमता सवहतको  ईक्त टोली माफध त प्रभावकारी रुपमा समस्या र जोवखम 

पवहचान गनध, सम्वद्ध सरोकारवालाहरुको सहयोग जुटाईन र सुधारका कायधहरु संचालन गनध मद्दत पुग्दछ। 

सरसफाआ प्रणालीको के्षर र सरसफाआ सुरक्षा योजनाको ईदे्दश्यलाइ ययाल गरी ७ देवख ९ जना सम्मको 

सरसफाआ सुरक्षा योजना टोलीको गठन गररनु ईपयुक्त हुन्त्छ। त्यस्तो टोली गठन गदाध टोलीका सदस्यहरुको 

प्रावववधक दक्षता, लैंवगक सन्त्तुलन, जोवखमको संकटासन्नता र समावेवशता जस्ता पक्षहरुलाइ ववशेष ध्यान 

क्रदइनु पछध। ईक्त टोलीमा एक जना टोली नेता सवहत सरसफाआ प्रणाली संचालक, जनस्वास््य सम्बन्त्धी 

प्रावववधक, ऄवभलेख व्यवस्थापन वबज्ञ, फोहर ररत्याईने कामदार, प्रणाली  सुपरभाइजर, कृषक, 

माआक्रोबायोलोवजस्ट र ईपभोक्ताको प्रवतवनवध सुवनवित गनुध पदधछ। यस प्रकारको टोली वनमाधण गदाध 

तपवसलका पक्षहरुमा ववशेष ध्यान क्रदनु पदधछ: 

क) सरोकारवालाहरुको ववश्लेषण र टोलीको लावग अवश्यक पने दक्षताको चयन गने। सरोकारवालाहरुको 

ववश्लेषणको लावग ऄनुसचूी-१  मा ईल्लेवखत फम्याधट प्रयोग गनध सक्रकने  छ, 

ख) स्थानीय समुदायको समन्त्वय र संचारको सीप भएको टोली नेताको चयन गने, 

ग) व्यवस्थापन र स्रोत साधन  व्यवस्थापन बारे ध्यान क्रदने, 

घ) टोलीका सदस्यको वजम्मेवारी पवहचान गरी सो बारे ऄवभलेख राय ने। टोलीका सदस्यको वजम्मेवारीको    

ऄवभलेख राख्नको लावग ऄनुसचूी-२ मा ईल्लेवखत फम्याधट प्रयोग गनध सक्रकने छ। 
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चरण २. सरसफाआ प्रणालीको ववश्लषेण (Describe the Sanitation System) 

यस चरणमा सरसफाआ प्रणालीको वारेमा ववस्तृत जानकारी वलने कायध गररन्त्छ, जस ऄन्त्तगधत सरसफाआ 

प्रणालीका वववभन्न ऄंगहरु र जोवखमको लेखाजोखा गनधको लावग प्रणालीको कायध सम्पादनको ऄवस्था वारे 

गहन जानकारी वलइन्त्छ. यस चरण ऄन्त्तगधत तपवसलमा ईल्लेवखत क्रक्रयाकलापहरु समेरटएका छन्। 

२.१ सरसफाआ प्रणालीको नक्साकंन गन े(Map the System) 

फोहर वसजधना हुने स्थान, सरसफाआका मौजुदा संरचनाहरु (जस्तै सेवप्टक ट्यांक), फोहर प्रवाह हुने बाटो, फोहर 

पानीबाट प्रभाववत हुने खानेपानीका स्रोतहरु, अक्रद समेटी समग्र प्रणालीको नक्सांकन गनुध पदधछ. सरसफाआ 

प्रणालीको नक्सा (ऄनुसचूी-३ ) ले फोहर वसजधना हुने ववन्त्दु देवख ववसजधन हुने ववन्त्द ुसम्म समेट्नु पदधछ भने 

जोवखमको सम्पकध मा अईने समूहलाइ ववशेष ध्यान क्रदनु पदधछ। 

२.२ फोहरपानीको गणु ववश्लषेण (Characterize the Waste Fractions)  

फोहर पानीमा वनवहत ठोस र तरल ऄवयवहरुको गुण र ती ऄवयवहरुको सघनता (Concentration) एवं 

सरसफाआ प्रणालीको कायध सम्पादनमा ऄसर पाने र जैववक, रासायवनक र भौवतक जोवखमहरुको पवहचान गरी 

फोहर पानीको गुण ववश्लेषण गनुध पदधछ। फोहरपानीमा घरधुरीबाट वनष्टकाशन हुने फोहरपानी, क्रदसा, वपसावका 

साथै वषाधतको पानी र औद्योवगक के्षरबाट वनष्टकाशन हुने फोहरका ऄवतररक्त कृवषजन्त्य फोहर, ऄस्पतालजन्त्य 

फोहरमा सूइ र ब्लेड अक्रद वनवहत हुन्त्छन। ऄनुसचूी-४ को तावलका ऄनुरुप यी ऄवयवहरुको ववश्लेषण भइ 

सकेपवछ प्रणालीको कायध सम्पादनको स्तर र यसमा प्रभावपाने कारक तत्वहरुको र सम्भाववत जोवखमको 

पवहचान गनध ठोस मद्दत पुद्ग्दछ।  

२.३ जोवखम सम्मखु सम्भाव्य समहूहरू पवहचान (Identify Potential Exposure 

Groups) 

सरसफाआ प्रणाली संग सम्बवन्त्धत कामदार, क्रकसान, स्थानीय समुदाय र ईपभोक्ता लगायतका ऄन्त्य समूहहरु  

कहााँ र कसरी जोवखमको सम्पकध मा अईाँछन् भन्ने पवहचान गररन्त्छ। जोवखम सम्मुखता हुने संभाव्य समूहको 

पवहचान भइ सकेपवछ जोवखमको लेखाजोखा र वनयन्त्रणको रणनीवत र क्रक्रयाकलापको प्राथवमक्रककरण गनध 

मद्दत पुग्दछ। ऄनुसचूी-५ मा ईल्लेवखत तावलका ऄनुरुप जोवखमको सम्मुखता हुने सम्भाव्य समूहको पवहचान 

गररन्त्छ। 

२.४ नीवतगत र स्थलगत सचूना सकंलन (Gather Compliance and Contextual Info) 

सरसफाआ प्रणाली सम्बन्त्धी सान्त्दर्जभक नीवत, कानून, मानक, वनदेवशका, ऄनुगमन र वनगरानी, रोगब्याधी, भू 

ईपयोग, जातीय बनोट, बसाआ सराइ, मौसमी पररवतधन अक्रद संगै देखा पने जोवखम, प्रणालीको कायध सम्पादन, 
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प्रदूषण र क्रकटाणु, रोगब्याधी अक्रद पक्षहरुवारे त्यांक र सूचना संकलन गररन्त्छ। यी त्यांक र सूचनाले 

जोवखमको वास्तववक ऄवस्था पवहचान गनध मद्दत पुर् याईाँ दछ। 

२.५ सरसफाआ  प्रणालीको ऄवस्थाको वधैता परीक्षण (Validate the System 

Description) 

स्यावनटरी वनरक्षण र वनगरानी, समूह छलफल, मुयय सूचनादाता संगको ऄन्त्तवाधताध एवं प्रयोगशालाको परीक्षण 

माफध त सरसफाआ प्रणालीको स्थलगत परीक्षणको माध्यमबाट सरसफाआ प्रणालीको नक्सांकन, फोहरको प्रकार र 

गुण, कायध सम्पादन, अक्रद पक्षहरु सम्बन्त्धी पूवध संकवलत त्यांक र सूचनाको वैधता परीक्षण गरी ऄध्याववधक 

गररन्त्छ। 
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चरण.३. जोवखमको पवहचान, मौजदुा वनयन्त्रणका ईपाय र जोवखमको लखेाजोखा 

(Identify Hazards,  Assess Existing Controls and Assess 

Exposure Risks) 

यस चरण ऄन्त्तगधत सरसफाआ प्रणालीको शृंखलाका वववभन्न स्थानमा हुन सके्न जोवखम र जोवखम वनम्त्याईने 

घटनाहरु, प्रणालीको संचालनको क्रममा जोवखमबाट प्रभाववत हुने समूह र सो बाट वसजधना हुन सके्न जोवखम 

वनयन्त्रणका लावग मौजुदा ईपायहरुको प्रभावकाररताको लेखाजोखा गररन्त्छ भने वनयन्त्रणका सम्भाव्य 

ईपायहरुको पवहचान गररन्त्छ। यस चरणको प्रमुख ईदे्दश्य  भनेको मौजुदा प्रणालीले जोवखमहरुबाट कवत्तको 

सुरक्षा गदधछ भनेर वनधाधरण गनुध हो। यस चरण ऄन्त्तगधत तपवसलमा ईल्लेवखत क्रक्रयाकलापहरु सम्पादन 

गररन्त्छन्: 

३.१ जोवखम र जोवखमका घटनाहरुको पवहचान (Identify Hazards and Hazardous 

Events) 

संरचना वबग्रने, ममधत सम्भारको ऄभाव हुने, ववजुली बन्त्द हुने, संचालनमा रुटी हुने  र ऄवतवृवष्ट र ऄनावृवष्ट 

हुने लगायतका सरसफाआको प्रणाली संग सम्बवन्त्धत ऄन्त्य घटनाहरुद्वारा वसर्जजत जोवखमको गहनताको 

लेखाजोखा गररन्त्छ। जोवखम भन्नाले हावनकारक क्रकटाणु र जुका, घोच्ने र काट्ने बस्तु अक्रद भन्ने बुवझन्त्छ भने 

जोवखमका घटनाहरु भन्नाले ठूलो बषाधत भएको ऄवस्थामा बावहर जताततै ढलको पानी देवखनु, ढलको पम्पको 

ममधत सम्भार गदाध ढलको फोहर वातावरणको सम्पकध मा अईनु, अक्रद बुवझन्त्छ।  

३.२  जोवखमको सम्मखु पनध सक्  न ेसमहू र सम्पकध को माध्यम एक्रकन गन े(Refine Exposure 

Groups and Exposure Routes) 

सवजलैसंग पवहचान हुन नसके्न समूह जस्तै फोहर पानी प्रणालीको नवजकैका भूवमगत पानीका प्रयोग कताध 

समुदाय, मौसमी श्वमक, घुमन्त्ते ब्यापारी, ऄनौपचाररक बवस्तका वावसन्त्दा र वसाइ सराइ गने व्यवक्तहरु 

समेतको पवहचान गरी जोवखमको सम्पकध मा अईने खास समूह एक्रकन गररन्त्छ। यसका ऄवतररक्त क्रदसाजन्त्य 

क्रकटाणुको सम्पकध  र क्रकटाणु सने प्राथवमक माध्यम (जस्तै वसधा सम्पकध  र छोटो दुरीमा हावाद्वारा हुने सम्पकध ) र 

वद्वतीय माध्यम (बाह्य माध्यम जस्तै प्रदूवषत खानाको ईपभोग) को पवन एक्रकन  गररन्त्छ। फोहर लागेको खाद्य 

पदाथध र पानी, छालामा फोहर लाग्ने, सझगा र लामखुटे्टबाट फोहर सने, स्वासकृयाबाट प्रदूवषत धुलाका कण र 

एरोसोल शरीरमा प्रवेश गने, अक्रद  जोवखम सम्मुखताका प्रमुख माध्यमहरु हुन्।     
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३.३ मौजदुा वनयन्त्रणका ईपायहरुको पवहचान र लखेाजोखा  (Identify and Assess 

Existing Control Measures) 

जोवखमका घटनाहरुको पवहचान भइ सकेपवछ सो को वनयन्त्रणका लावग ऄपनाइएका मौजुदा ईपायहरुको 

पवहचान गरी ईक्त ईपायहरुको प्रभावकाररता वनक्यौल गररन्त्छ। स्थावपत मानकहरु र सरसफाआ प्रणालीको 

वडजाइनलाइ अधार मानी वनयन्त्रणका ईपायहरु  कवत प्रभावकारी हुनु प्यो र हाल कवत प्रभावकारी रहेका 

छन् भनी लेखाजोखा गररन्त्छ। जोवखमलाइ अधार मानी अवश्यकता ऄनुसार प्रशोधन वववध (जस्तै सेसट्लग 

ट्यांक, क्रफल्टर), गैर प्रशोधन वववध (जस्तै बालीको छनौट) र ऄप्रावववधक वववध (जस्तै पञ्जाको प्रयोग) को 

ऄवलम्वन गररन्त्छ। 

 

 

 

 

३.४ जोवखम लखेाजोखा र प्राथवमकीकरण (Assess and Prioritize the Exposure 

Risk) 

जोवखमका घटनाहरुको सूची तैयार गरी सरसफाआ सुरक्षा टोली (वा सामुदावयक समूह) को गुणात्मक 

(Descriptive) लेखाजोखा वववधको अधारमा वा जोवखमको सम्भाव्यता र गाम्भीयधताको ऄधध-पररमाणात्मक 

(Semi-quantitative) लेखाजोखाको वववधको अधारमा वा पररमाणात्मक (Quantitative) लेखाजोखा 

वववध जस्तै (QMRA) को प्रयोग गरी जोवखमको प्राथवमकीकरण गररन्त्छ। गुणात्मक र ऄधध-पररमाणात्मक 

लेखाजोखा सरसफाआ सुरक्षा टोलीका सदस्यले सामूवहक रुपमा सहजै गनध सक्दछन। ऄनसुचूी-६ मा ईल्लेवखत 

तावलका ऄनुरुप जोवखमको ऄधध-पररमाणात्मक लेखाजोखा गररन्त्छ। 
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चरण ४. सधुार योजनाको तजुधमा र कायाधन्त्वयन (Develop and Implement 

an Incremental Improvement Plan) 

 

यस चरणमा प्राथवमकतामा परेका जोवखमलाइ हटाईन वा घटाईन (न्त्यूनीकरण गनध) को लावग वववभन्न 

ईपायहरु सवहतको ऄल्पकालीन (Short Term) र दीघधकालीन (Long Term) सुधार योजनाको तजुधमा र 

कायाधन्त्वयन गररन्त्छ। यस ऄन्त्तगधत तपवसलका कायधहरु समेरटएका छन्: 

४.१ पवहचान भएका जोवखम वनयन्त्रणको ववकल्पको चयन (Consider Options to 

Control Identified Risks) 

पवहचान गररएका जोवखमको प्रकृवतको अधारमा स्थानीय अवश्यकता ऄनुरुप जोवखम वनयन्त्रणका लावग 

प्रशोधन वववध, गैर प्रशोधन वववध र व्यवहारगत वववध चयन गररन्त्छ भने सुधार योजना ऄन्त्तगधत संरचना 

वनमाधण वा बाली नालीको वनषेध वा बानी ब्यबहारमा सुधार वा यी सवै ईपायहरुको ऄवलम्वन गररन्त्छ। 

वनयन्त्रणका ईपायहरु छनौट गदाध ईपायको प्रभावकाररता, लागत, सरसफाआ शृंखलामा सुधारात्मक कायधको 

लावग ईपयुक्त स्थान, समुदायको स्वीकायधता, वजम्मेवारी बहन गने वनकाय, तावलम र ऄवभलेखीकरण जस्ता 

पक्षहरुमा समुवचत ध्यान क्रदनु पदधछ। वनयन्त्रणको महाँगो ववकल्पको लावग पयाध्तत बजटेको व्यवस्थापन नहुाँदा 

सम्म बजेटले धान्न सके्न गरी जोवखम वनयन्त्रणको ऄन्त्तररम ईपाय ऄवलम्बन गनुध पदधछ। 

४.२ सधुार योजना तजुधमाको लावग छनौट भएको ववकल्पको प्रयोग (Use Selected 

Options to Develop an Incremental Improvement Plan) 

जोवखमहरुको वनयन्त्रण गनध सवै भन्त्दा ईपयुक्त ईपायको पवहचान भइ सकेपवछ सरसफाआ सुरक्षा योजना 

टोलीले ती ईपायलाइ सुधार योजनामा ईल्लेख गनुध पदधछ। सुधार योजना तजुधमा गदाध क्रमश: जोवखम, 

जोवखमका घटना र वनयन्त्रणका ईपायहरु पवहचान गनुध पदधछ। ईदाहरणका लावग खेत वारीमा रहेका जुकाको 

फूल जोवखम हो भने, बालीनालीमा अंवशक रुपमा प्रशोधन गररएको फोहर पानीको प्रयोग जोवखमको घटना 

हो भने बुटको प्रयोग गने, साधारण फोहर पानी प्रशोधन केन्त्र स्थापन गने, फोहरमा काम गने कामदारलाइ 

जूका माने औषवध खुवाईने, अक्रद सो जोवखमका वनयन्त्रणका ऄल्पकालीन र मध्यकालीन सुधार योजना हुन 

सक्दछन्।  

४.३ सधुार योजनाको कायाधन्त्वयन (Implement the Improvement Plan) 

सरसफाआ सुरक्षा योजना टोलीले सुधार योजनाको कायाधन्त्वयनको ऄवस्था बारे ऄनुगमन र प्रवतवेदन तैयार पानुध 

पदधछ। सुधार योजनाको कायाधन्त्वयनको प्रमुख ईदे्दश्य भनेको सरसफाआ शृंखलाका हरेक स्थानको सम्पकध मा 

अईने समूहलाइ जोवखमबाट जोगाईनु हो।  
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चरण५. वनयन्त्रणका ईपायहरूको ऄनुगमन र कायध सम्पादनको प्रमाणीकरण 

(Monitor Control Measures and Verify Performance)   

सरसफाआ प्रणालीले सधै भरी एकनासले कायध सम्पादन गनध सक्दैन, जसले गदाध जन स्वास््यमा जोवखमको 

खतरा रहन्त्छ। तसथध तोक्रकएको गुणस्तरमा सरसफाआ प्रणालीले कायध गरेको छ क्रक छैन भनी ऄनुगमन योजनाले 

परीक्षण गदधछ। ऄथाधत  यसले तोक्रकएको प्रक्रक्रयाको पररपालनाको ऄवस्था बुझाईाँ दछ।  

यस चरण ऄन्त्तगधत कायध संचालन ऄनुगमन र प्रमाणीकरणका कायध सम्पादन गररन्त्छन। यस चरण ऄन्त्तगधत 

जोवखम न्त्यूनीकरणका लावग ऄपनाइएका सवै सुरक्षाका ईपयाहरुले तोक्रकए ऄनुरुप ऄध्याववधक रुपमा कायध 

सम्पादन गरेको छ क्रक छैन भनी मूल्यांकन गनध के, कसरी, कहााँ, कवहले र कसले गने र अवश्यक परेमा 

गुणस्तरको परीक्षण समेत गरी प्रमाणीकरण गररन्त्छ। 

साथै सरसफाआ प्रणालीमा ऄपनाइएको सरसफाआ सुरक्षा योजनाले राम्ररी काम गरेको छ क्रक छैन भनी बाह्य 

वनकायबाट समय समयमा परीक्षण (Audit) समेत गररन्त्छ। कायध संचालन ऄनुगमन र प्रमाणीकरणले  

सरसफाआ प्रणालीका  संचालक, समुदाय र अवधकाररक वनकायलाइ प्रणालीले कायध गरेको बारे सुवनवित 

गराईाँ दछ। यस चरण ऄन्त्तगधत तपवसलमा ईल्लेवखत क्रक्रयाकलापहरु सम्पादन गररन्त्छन्: 

५.१ कायध सचंालन ऄनगुमन पररभावषत गरी कायाधन्त्वय गन े (Define and Implement 

Operational Monitoring) 

प्रयोगशाला परीक्षण वा सामान्त्य वनरीक्षण माफध त तोक्रकएका परावमवतहरू (Parameters) को वनयवमत रुपमा 

वसघ्र रुपमा गररने ऄनुगमनलाइ कायध संचालन ऄनुगमन भवनन्त्छ। ईदाहरणको लावग फोहरको प्रवाह दर, 

तापक्रम, धवमलोपना, तार वार, खेत वारीमा संचावलत क्रक्रयाकलापहरु, अक्रद साधारण ऄवलोकनबाट 

पवहचान गनध  सक्रकन्त्छ भने रासायवनक र जैववक ऄवक्सजनको माग (Chemical and Biological Oxygen 

Demand) को ऄवस्था बुझ्नको लावग प्रयोगशाला परीक्षण गने गररन्त्छ। जोवखमले तोक्रकएको सीमा नाघेको 

खण्डमा कायध संचालन ऄनुगमन माफध त परावमवत, वववध, अवृवत्त (Frequency), वजम्मेवार संस्था, सीमा र 

वनराकरणको ईपायको लेखाजोखा गररन्त्छ। यसले प्रक्रक्रयाको ऄनुगमन गने भएकोले जोवखमबाट रक्षा गनधका 

लावग व्यवस्थानका पक्षले वलने वनणधयमा सघाई पुयाधईाँ दछ। ऄनुसचूी-७ मा ईल्लेवखत तावलका ऄनुरुप कायध 

संचालन ऄनुगमन सम्पादन गररन्त्छ। 

५.२ प्रणालीको कायध सम्पादनको रुज ुऄनगुमन गन े(Verify System Performance) 

यस ऄन्त्तगधत सरसफाआ प्रणालीले तोक्रकए बमोवजमको कायध सम्पादनको नवतजा (जस्तै वनष्टकावशत पानीको 

गुणस्तरको) को रुजु गनुध पदधछ। यो ऄनुगमन अववधक रुपमा गररन्त्छ, जसको लावग सरसफाआको शृंखलाका 

जोवखमपूणध स्थानको पवहचान गरी प्रणालीको कायध सम्पादनको रुजु गररन्त्छ। यस प्रकारको ऄनुगमनमा जरटल 
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प्रकारको ववश्लेषण (जस्तै इ-कोली, जुकाको ऄण्डा, फोहर पानीको गुणस्तर, कृवष ईपज र माटोको जैववक र 

रासायवनक परीक्षण, फोहरको सम्पकध मा अएको व्यवक्तको स्वास््य वस्थवत अक्रद) गने गररन्त्छ। रुजु 

ऄनुगमनलाइ नवतजा ऄनुगमन (Output Monitoring) पवन भवनन्त्छ। कायध सम्पादन ऄनुगमनको तुलनामा 

रुजु ऄनुगमन गने स्थानहरु सीवमत हुन्त्छन्। यो ऄनुगमन सरसफाआ प्रणालीको संचालक वा वनगरानी गने 

वनकायद्वारा गररन्त्छ। यो कायध जरटल र खर्जचलो हुन्त्छ। ऄनुसचूी-८ मा ईल्लेवखत टेवल ऄनुरुप रुजु ऄनुगमन 

गररन्त्छ। 

कायध संचालन ऄनुगमन र रुजु ऄनुगमन एक ऄकाधमा ऄंतसंववन्त्धत ऄवधारणा भएता पवन यी बीच केवह 

वभन्नताहरु  (तावलका -३) रहेका छन्:  

टेवल-३ : कायध सचंालन ऄनगुमन र रुजु ऄनगुमनका वभन्नताहरु  

वभन्नताका  अधार  कायध सचंालन ऄनगुमन रुजु ऄनगुमन 

ईदे्दश्य  जोवखमको व्यवस्थापन गनध  प्रणालीको कायध सम्पादन सुवनवित गनध  

ऄनुगमन तह  प्रक्रक्रया  नवतजा  

ऄनुगमन ववन्त्दु  धेरै  सीवमत  

अवृवत्त  पटक पटक  अववधक  

वववध  साधारण  जरटल  

ऄनुगमन गने संस्था  प्रणालीको संचालक  प्रणालीको संचालक वा वनगरानी गने 

वनकाय 

 

५.३ : प्रणालीको ऄवडट (Audit the System) 

सरसफाआ प्रणालीमा ऄपनाइएको सुरक्षा योजनाले राम्ररी काम गरेको छ/छैन भनी अन्त्तररक वा बाह्य 

वनकायबाट समय समयमा ऄवडट गने गररन्त्छ। ऄवडटमा सरसफाआ सुरक्षा योजनाको कायाधन्त्वयनको गुणस्तर र 

प्रभावकाररताको जााँच गररन्त्छ। ऄवडट गदाध तपवसलका प्रश्नहरुलाइ ववशेष ययाल गनुध पदधछ: 

 के मुयय जोवखम र जोवखमका घटनाहरु पवहचान गररएका छन् ? 

 के वनयन्त्रणका ईपयुक्त ईपायहरु समावेश गररएका छन् ? 

 के कायध संचालन ऄनुगमनको ईपयुक्त कायधवववध स्थावपत  गररएको छ ? 

 के ईपरोक्त कायध संचालन सीमा वा संवेदनशील सीमा पररभावषत  गररएका छन् ? 

 के सुधारका ईपायहरु पवहचान गररएका छन् ? 

 के रुजु ऄनुगमनको ईपयुक्त कायधवववध स्थावपत गररएको छ ? 

 के जनस्वास््यमा समस्या वसजधना गने मुयय जोवखमका घटनाहरुको पवहचान र सो सम्बोधन गने 

कायधहरुको  पवहचान गररएको छ ? 
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ऄथाधत तोक्रकएको ऄंकभार (Score) को अधारमा सरसफाआ सुरक्षा योजनाका चरणका तपवसलमा ईल्लेवखत 

महत्वपूणध ववषयहरु सवहत ऄन्त्य पक्षहरुको ठोस र वस्तुपरक रुपमा लेखाजोखा गरी ऄवडट गररन्त्छ:  

 सरसफाआ सुरक्षा योजनाको ईदे्दश्य स्पष्ट रुपमा वनधाधरण भएको छ ? 

 क्रक्रयाशील सरसफाआ सुरक्षा योजना टोली गठन भएको छ ? 

 सरसफाआ प्रणालीको नक्सा तैयारी र ऄध्याववधक गररएको छ ?  

 सरसफाआ प्रणालीको मौजुदा ऄवस्थाको वैधता परीक्षण गररएको छ ? 

 जोवखम र जोवखमका घटनाहरु पवहचान गररएका छन् ? 

 ईदे्दश्य र जोवखम सम्बोधन गने गरी वनयन्त्रणका ईपायहरु ऄवलम्वन गररएका छन् ? 

 सुधार योजनाको तजुधमा र कायाधन्त्वयन भएको छ ? 

 कायध संचालन र रूजू ऄनुगमन प्रणाली मौजुद छ ? 

 क्षमता ववकास, प्रचार प्रसार सामग्री, पैरवी, जनचेतना र ऄनुसन्त्धानका कायधहरु सम्पाक्रदत छन् ? 
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चरण.६  सहयोगी कायधक्रम तजुधमा र योजनाको पनुरावलोकन (Develop 

Supporting Programs and Review Plans)  

 

सरसफाआ सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कायाधन्त्वयको लावग सरोकारवालाहरुको ज्ञान, सीप र क्षमता ववकास 

एवं ज्ञान/सचेतनामूलक सामग्रीको प्रयोगको ऄहम् भूवमका रहेको हुन्त्छ। त्यसैले यस चरण ऄन्त्तगधत तपवसलका 

पक्षहरु सुवनवित गरी सरसफाआ सुरक्षा योजनाको प्रभावकाररताको  लावग सहयोगी र ऄनुकूल वातावरण 

वसजधना गनुधका ऄवतररक्त समयको गवतवशलता संगै देखा पने नयााँ नयााँ जोवखमहरु ऄनुरुपका सुधार योजना र 

वनयन्त्रणका ईपायहरु ऄद्याववधक एवं कायाधन्त्वयण गनध ईल्लेयय सहयोग वमल्दछ: 

६.१ सहयोगी कायधक्रम र व्यवस्थापन वववधको पवहचान र कायाधन्त्वयण (Identify and 

Implement Supporting Programs and Management Procedures) 

सहयोगी कायधक्रमले सरसफाआको सुरक्षा तथा वनयन्त्रणका ईपायको प्रयोग गनध ठोस सघाई पुयाधईाँ दछन्। यी 

कायधक्रमको प्रमुख ईदे्दश्य भनेको सरोकारवालाहरुलाइ स्वास््य सम्बन्त्धी जल्दा वल्दा सवालहरु वारे सुसूवचत 

गनुध हो। सहयोगी कायधक्रम ऄन्त्तगधत सरोकारवालाहरुको तावलम, संचार, ऄनुसन्त्धान तथा सरसफाआ प्रणालीसंग 

सम्बवन्त्धत संघ-संस्थाको क्रक्रयाकलाप र वजम्मेवारी प्रवधधन समेत पदधछन। त्यसै गरी व्यवस्थापन वववध भन्नाले 

वनयवमत तथा अकवस्मक ऄवस्था (जस्तै ऄनुगमन परावमवतले सीमा नाघेको खण्डमा) मा सरसफाआ प्रणालीको 

संचालनको लावग गररने क्रक्रयाकलापलाइ वनदेवशत र व्यववस्थत गने वलवखत दस्तावेजहरु (जस्तै कायध संचालन 

वववध, ववपत् व्यवस्थापन वववध, अक्रद) बुवझन्त्छ। कायध संचालन, ममधत सम्भार र वनरीक्षण वववधहरुको 

ऄवभलेखीकरण माफध त प्रणालीका संचालकको ज्ञान, सीप र अत्म ववश्वाश ववकास गनध, कायध सम्पादनको 

प्रभावकाररता प्रवधधन गनध, प्रणाली संचालन सम्बन्त्धी वसकाइ र ऄनुभव हावसल गनध, नयााँ संचालकको दक्षता 

ऄवभविद्दी गनध र ऄन्त्तमा वनरंतर सुधारको लावग अधार तैयार गनध महत्वपूणध हुन्त्छन्। सहयोगी कायधक्रम र 

व्यवस्थापन वववधका  केही ईदाहरणहरु तपवसलमा ईल्लेख गररएका छन्:  

क) सहयोगी कायधक्रम 

 प्रशोधन केन्त्र संचालक, कृवष कायध प्रवद्धधक, फोहर ओसार पसार गने  कामदार, अक्रदको तावलम; 

 ऄनुसन्त्धान माफध त प्रा्तत नवतजा वारे अम समुदाय र संघ संस्थालाइ जानकारी; 

 जोवखमको वनयन्त्रण र स्वस्थकर बानी व्यवहार ववकास सम्वन्त्धमा सचेतना र तावलम; 

 मानक र मापदण्डको पररपालनाको लावग दण्ड र पुरस्कार; 

 जनचेतना ऄवभयान; 

 ज्ञान प्रवधधन र वसकाइको लावग ऄनुसन्त्धान; 

 कमधचारीको कायधको गुणस्तर कायम गने साधनको प्रयोग; 

 सरसफाआ सुरक्षा योजनाको लावग ऄनुकूल वातावरण वसजधना गनध वहस र पैरवी; 

 सरोकारवालाहरुको वढी भन्त्दा वढी संलग्नता र सहकायध; 

  



33 
 

बक्स-२: श्ीखणं्डपरु, नाला र लभुमुा तजुधमा गररएका सहयोगी कायधहरु  

 सरसफाआ प्रणालीको हेरालुलाइ संचालन र ममधत वनदेवशका ईपलव्ध गराइ दैवनक संचालन र ममधत 

कायध संचालन गने 

 हेरालुलाइ व्यवक्तगत सुरक्षाका साधनहरुको प्रयोग वारे जानकारी क्रदने   

 प्रशोधन पिात सरसफाआ प्रणालीबाट ईत्पाक्रदत फोहरलाइ कृवष कायधमा सुरवक्षत रुपमा प्रयोग गने 

वारे  कृषकलाइ जानकारी क्रदने   

 पचाध र पम्प्लेट माफध त सरसफाआ प्रणाली वारे जानकारी क्रदने   

 

ख) व्यवस्थापन वववध:  

 कायध संचालन र सम्भार तावलका; 

 सरसफाआ प्रणाली ऄन्त्तगधत प्रशोधनका सवै पक्षहरु (जस्तै वस्क्रसनग, एरेसन, क्रफल्रेसन, क्लोररनेसन, 

अक्रद) को कायध संचालन वववध; 

 कायध संचालन ऄनुगमन वववध; 

 फोहर पानीको गुणस्तर एवं सो को पुन प्रयोग सम्बन्त्धी प्रक्रक्रया र कानूनी प्रावधान; 

  

६.२ सरसफाआ सरुक्षा योजनाको नवतजालाइ अववधक रुपमा पनुरावलोकन र ऄद्याववधक गन े

(Periodically Review and Update the Sanitation Safety Planning Outputs) 

समय क्रमसंगै देखा पने पररवतधन एवं जोवखमलाइ तात्कावलक र दीघधकावलक रुपमा सम्बोधन गनधको लावग 

सरसफाआ सुरक्षा योजनालाइ अववधक रुपमा पुनरावलोकन र पररमाजधन गनुध पदधछ। पुनरावलोकन ऄन्त्तगधत 

सुधारका कायधहरु, कायध संचालनको ऄवस्थामा भए गरेका पररवतधन र स्वास््य सम्बन्त्धी जोवखमका थप 

त्यहरु वारे जानकारी समेरटन्त्छन्। सामान्त्यत: तपवसलका ऄवस्थामा सरसफाआ सुरक्षा योजनाको 

पुनरावलोकन गररन्त्छ:  

क) कुनै घटना र ववपत पिात (जस्तै वग्रट च्याम्वर र फोहर  ववसजधन प्रणालीबाट फोहरपानी चुवहएमा वा 

प्रशोधन गरी ससचाइमा प्रयोग गरेको पानीमा तोक्रकएको सीमा भन्त्दा ऄत्यवधक मारामा इ.कोली र 

परवजवी पाइएमा ), 

ख) सरसफाआ प्रणालीको व्यापक सुधार र पररवतधन पिात (जस्तै फोहर पानी प्रशोधन वववध, प्रवववध र 

प्रणालीमै व्यापक पररवतधन भएमा), र  

ग) मूल्यांकन र ऄवडट पिातका वसकाइ र सुझावहरु (जस्तै मौजुदा जोवखम ऄनुरुप  तत्काल सुधार 

योजना र प्रवधधनात्मक क्रक्रयाकलापहरुलाइ  पररमाजधन गरी संचालन गनुध पने भएमा ) कायाधन्त्वयण 

गनधको लावग। .  
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खण्ड ३ 

सरसफाआ सरुक्षा योजना सम्बन्त्धी तावलमका मोड्यलुहरू एव ंप्रक्रक्रया  

(Modules and Process of Training on Sanitation Safety Planning) 

 

३.१ तावलमका मोड्यलुहरु (Training Modules)  

सरसफाआ सुरक्षा योजना सम्बन्त्धी ६ वटा चरणहरुसंग सम्बवन्त्धत ६ वटा मोडु्यलहरु तैयार पाररन्त्छ। यी 

मोडु्यलहरु वारे ववस्तृत रुपमा जानकारी प्रदान गनुध पूवध प्रवशक्षक/स्रोत व्यवक्तले सरसफाआ सुरक्षा योजनाको 

अधारभूत ऄवधारणा र हरेक चरणको वारेमा संवक्ष्तत रुपमा प्रकाश पानुध पदधछ। हरेक चरणसंग सम्बवन्त्धत 

मोडु्यल  वारे ववस्तृत रुपमा जानकारी प्रदान गदाध ती मोडु्यलहरुसंग सम्बवन्त्धत ववषयवस्तु एवं 

क्रक्रयाकलापहरुका ऄवतररक्त  तपवसलमा (तावलका-५)  ईल्लेख भए ऄनुरुप  मोडु्यलको ईदे्दश्य, वववध र 

ऄपेवक्षत ईपलव्धीको बारेमा चचाध गनुध पदधछ। ती मोडु्यलहरु तैयार गदाध प्रवशक्षक/स्रोत व्यवक्तले सरसफाआ 

सुरक्षा योजना सम्बन्त्धी WHO को म्यानुऄल तथा सरसफाआ सुरक्षा योजना सम्बन्त्धी नेपाल लगायत ऄन्त्य 

देशमा गररएका प्रयोग/परीक्षण सम्बन्त्धी प्रवतवेदनका साथै फोहर पानी प्रशोधन सम्बन्त्धी ऄनुभव एवं 

सान्त्दर्जभक दस्तावेजहरुलाइ सन्त्दभध सामग्रीको रुपमा प्रयोग गनध सक्रकने छ। 

तावलका-५: वववभन्न मोड्युलको ईदे्दश्य, ऄपवेक्षत ईपलव्धी र वववध  

मोड्यलुहरु  ईदे्दश्य  ऄपवेक्षत ईपलव्धी वववध 

मोडु्यल १  प्राथवमकताको के्षर वनधाधरण, 

जनस्वास््य सम्बन्त्धी ईदे्दश्य पवहचान, 

सरसफाआ प्रणालीको वसमा (दायरा) 

वनधाधरण एवं सरसफाआ सुरक्षा योजना 

टोली गठन वारे सहभागीहरुलाइ 

जानकारी र सीप प्रदान गने 

प्राथवमकताको के्षर वनधाधरण, 

जनस्वास््य सम्बन्त्धी ईदे्दश्य 

पवहचान, सरसफाआ प्रणालीको 

दायरा वनधाधरण, नेतृत्वको चयन 

भइ बहु के्षरगत सरोकारवालाहरु 

सवम्मवलत सरसफाआ सुरक्षा 

योजना टोली गठन हुने     

-प्रस्तुतीकरण  

-प्रश्नोत्तर 

-खेल  

-छलफल 

मोडु्यल २   
सरसफाआ प्रणालीको नक्सांकन, 

फोहरमा वनवहत ऄवयवहरुको गुण 

ववश्लेषण, जोवखमको सम्पकध मा अईने 

सम्भाव्य समूहको पवहचान, नीवतगत र 

स्थलगत सूचनाको संकलन एवं  

सरसफाआ  प्रणालीको ऄवस्थाको वैधता 

परीक्षण वारे सहभागीहरुलाइ  

जानकारी  र सीप प्रदान गने    

सरसफाआ प्रणालीको वैध सूचना र  

नक्साको तैयारी, फोहरमा वनवहत 

ऄवयवहरुको गुण ववश्लेषण, 

सरसफाआ प्रणालीलाइ हानी गने 

तत्वहरु वारे जानकारी,  

जोवखमको सम्मुखमा अईने 

सम्भाव्य समूहको पवहचान, 

नीवतगत, प्रावववधक र स्थलगत 

सूचनाहरु  संकलन हुने   

-प्रस्तुतीकरण  

-प्रश्नोत्तर 

-छलफल 

-ऄभ्यास 

-प्रस्तुतीकरण   



35 
 

मोडु्यल ३   
जोवखम र जोवखमका घटनाहरुको 

पवहचान, जोवखमको सम्मुखमा अईने 

समूह र सम्पकध को माध्यम एक्रकन गने, 

मौजुदा वनयन्त्रणका ईपायहरुको 

पवहचान र लेखाजोखा तथा  

जोवखमको लेखाजोखा र 

प्राथवमकीकरण गने वारे 

सहभागीहरुलाइ ज्ञान र सीप प्रदान 

गने   

जोवखम र जोवखमका घटनाहरुको 

पवहचान, जोवखमको सम्पकध मा 

अईने समूह र सम्पकध को माध्यम 

एक्रकन गने, मौजुदा वनयन्त्रणका 

ईपायहरुको पवहचान र लेखाजोखा 

तथा  जोवखमको लेखाजोखा र 

प्राथवमकीकरण हुने    

-प्रस्तुतीकरण  

-पृष्ठपोषण  

-प्रश्नोत्तर  

-ऄभ्यास   

-छलफल 

मोडु्यल ४   पवहचान भएका जोवखम वनयन्त्रणको 

ववकल्पको चयन, सुधार योजना 

तजुधमाको लावग छनौट भएको 

ववकल्पको प्रयोग र सुधार योजनाको 

कायाधन्त्वयनको लावग सहभागीको ज्ञान 

र सीप ववकास गने  

सरसफाआ प्रणालीका हरेक ववन्त्दुमा  

जोवखमको सम्पकध मा अईने 

समूहको स्वास््य रक्षा र प्रणालीको 

कायध सम्पादन ठीक हालतमा राखे्न 

क्रक्रयाकलापहरु सवहतको सुधार 

योजना तैयार हुने 

-प्रस्तुतीकरण  

-पृष्ठपोषण  

-ऄभ्यास   

-छलफल 

मोडु्यल ५   सरसफाआ प्रणालीको कायध संचालन 

ऄनुगमन पररभावषत र कायाधन्त्वय, 

कायध सम्पादनको रुजु ऄनुगमन  र 

ऄवडट गनधको लावग  सहभागीको ज्ञान 

र सीप ववकास गने 

सरसफाआ प्रणालीको कायध संचालन 

र  रुजु ऄनुगमन योजना तैयारी  र 

ऄवडट सम्पादन हुने  

-प्रस्तुतीकरण  

-पृष्ठपोषण  

-छलफल 

मोडु्यल ६   सहयोगी कायधक्रम र व्यवस्थापन 

वववधको पवहचान र कायाधन्त्वयण एव ं

सरसफाआ सुरक्षा योजनाको नवतजालाइ 

अववधक रुपमा पुनरावलोकन र 

ऄद्याववधक गने वारे सहभागीको ज्ञान 

र सीप ववकास गने 

सहयोगी कायधक्रम र व्यवस्थापन 

वववधको पवहचानका ऄनुरुप  

सरसफाआ सुरक्षा योजनाको 

पुनरावलोकन र पररमाजधन हुने  

-प्रस्तुतीकरण  

-पृष्ठपोषण  

-ऄभ्यास   

-छलफल 
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३.२ तावलम सचंालन प्रक्रक्रया (Training Process)  

सरसफाआ सुरक्षा योजना सम्बन्त्धी तावलम संचालन गदाध तपवसलमा ईल्लेवखत क्रक्रयाकलाप र प्रक्रक्रयाको 

ऄवलम्वन गरी गनुध पदधछ:  

क) अवश्यक स्थलगत त्य र प्रमाणहरु संकलन गरी तावलमको औवचत्य पुवष्ट गने; 

ख) प्रवशक्षक/स्रोत व्यवक्तहरुद्वारा स्थानीय पररवेश र अवश्यकताका साथै नेपालमा संचावलत परीक्षण 

ऄनुरुप ऄनुसचूी-९ मा ईल्लेवखत नमूनालाइ अधार मानी  तावलमको  ववषयवस्तु तैयार पाने;  

ग) तावलम संचालन पूवध गररने ऄवभनय (Role Play) गनधको लावग ऄनसुचूी-१० मा ईल्लेवखत 

वनदेशनलाइ अधार मान्ने; 

घ) स्यावनटरी इवन्त्जवनयररग, जनस्वास््य, वातावरण वबज्ञान र समाजशास्त्र/मानवशास्त्र ववषयहरुसंग 

सम्बवन्त्धत एक ववज्ञहरुको टोलीलाइ  तावलमको प्रवशक्षक/स्रोत व्यवक्तको रुपमा चयन गने; 

ङ) सरसफाआ प्रणालीसंग सम्बवन्त्धत सरोकारवालाहरुको समुवचत प्रवतवनवधत्व हुनेगरी तावलमका 

सहभागीहरुको चयन गने; 

च) क्रदसाजन्त्य लेदो व्यवस्थापन वा फोहर पानी प्रशोधन प्रणाली संचालनमा  रहेका  स्थान नवजकै ईपयुक्त 

ठाईाँमा तावलम संचालन गने; 

छ) सरसफाआ सुरक्षा योजनाको अधारभूत ऄवधारणा र वववभन्न चरणहरुको वारेमा संवक्ष्तत जानकारी 

प्रदान गरी सकेपवछ क्रदसाजन्त्य लेदो व्यवस्थापन वा फोहर पानी प्रशोधन प्रणाली संचालनमा  रहेका  

ईपपयुक्त स्थानको क्रफल्ड ऄध्ययन गने; 

ज) सहभागीहरुलाइ स्थलगत ऄध्ययन माफध त सरसफाआ सुरक्षा योजनाका वववभन्न चरणहरुसंग सम्बवन्त्धत 

वववभन्न पक्षहरु/मुद्दाहरु वारे जवत सक्यो वढी सूचना र फोटोग्राफ संकलन गनध  लगाईने; 

झ) प्रवशक्षक/स्रोत व्यवक्तले  नेपालमा संचावलत खानेपानी सुरक्षा योजना का ऄनुभव/वसकाइ एवं ऄनुसचूी-

११ मा  ईल्लेवखत एक काल्पवनक नयााँ शहर (New Town) को घटना वववरण तथा स्थलगत ऄध्ययन 

गररएको सरसफाआ प्रणाली सम्बन्त्धी वढी भन्त्दा वढी सन्त्दभध/ईदाहरणहरु प्रस्तुत गरेर तावलम संचालन 

गनुध पने छ। 
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ऄनसुचूी-१: सरोकारवालाहरुको ववश्लषेण फारम 

 

सरसफाआको चरण 

Sanitation step 

सरोकारवाला 

Stakeholder 

सरोकारवालाको भवुमका 

Stakeholders’ role 

प्ररेक तत्व 

Motivating factor 

बाधक तत्व 

Constraining factor 
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ऄनसुचूी-२: सरसफाआ सरुक्षा योजना टोलीको वववरण 

 

नाम तथा कायध वजम्मा 

Name/Job Title 

सम्बद्ध संस्था 

Affiliated Organization 

सुरक्षा योजना टोलीमा वजम्मेबारी  

(Role in SSP Team) 

सम्पकध  ठेगाना  

(Contact Info) 
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श्ोत: 2016 WHO Manual on SSP 

ऄनसुचूी-३: सरसफाआ प्रणालीको बहाव नक्सा 

 

 

  

सामान्त्य बहाव नक्साको नमुना  १ 

श्ोत: SSP manual, WHO 2016, Example 2.1

जैबीक कम्पोवष्टङ 

प्लाण्ट

सुरक्षा योजना लागू 

क्षेरको वसमाना

कच्चा जैबीक 

बस्तकुो संकलन 

र छनौट

ट्याङ्करद्वारा साबधजवनक शौचालयका 

क्रदसाजन्त्य लेदोको संकलन

कम्पोवष्टङ लट कम्पोष्ट प्याकेवजङ

प्रशोधन पवछको 

ठोसलाइ तह 

लगाईन े
क्लोररनशेन गररए पवछको प्रशोवधत 

पानीलाइ नदी वा जमीनमा छाड्ने 

Cl2

फोहरपानी 

प्रशोधन केन्त्र

फोहरपानी प्रशोधन 

केन्त्रबाट वनस्केको 

मलतत्वयकु्त 

ठोसलाइ वमसाइन्त्छ मलको रुपमा 

खेतबारीमा  प्रयोग

 कृवष ईपज वा 

बगैंचामा ईपयोग 

बहाव नक्सा (२) 
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ऄनसुचूी-४: फोहर पानीमा वनवहत ऄवयवहरुको ववश्लषेण तावलका 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्ोत: SSP manual, WHO 2016, Guidance Note 2.4

संभाव्य जैबीक जोवखम संभाव्य रासायवनक 

जोवखम

संभाव्य भौवतक जोवखम

भाइरस व्याक्टेररया प्रोटोजोअ हेलवमन्त्थ क्रकटजन्त्य 

रोग

वबषाक्त 

रसायन

भारी धातु धाररला बस्तु ऄजैवबक 

बस्तु

दूगधन्त्ध

तरल फोहर

डाइलुटेड क्रदसा वा गोबर     

मानव वा पशुको मुर     

घरेलु फोहरपानी        

बषाधते भेलको पानी        

नदीको पानी       

औद्योवगक फोहरपानी  नोट१      

ठोस फोहर

क्रदसाजन्त्य लेदो        

ढल प्रशोधन केन्त्रको लेदो          

घरेलु जैवबक फोहर   

घरेलु ऄजैवबक फोहर    

कृवष ईपजजन्त्य फोहर       

बगैंचाजन्त्य फोहर  

पशु मल वा लेदो       

ऄस्पतालजन्त्य फोहर         

औद्यवगक फोहर     

बधशालाजन्त्य फोहर       

वनमाधणजन्त्य फोहर  
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श्ोत: 2016 WHO Manual on SSP 

ऄनसुचूी-५ :  जोवखमको सम्मुखमा अईन सक्  ने सम्भाव्य समहूहरू  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

प्रकृया बहाव नक्साको नमुना

श्ोत: SSP manual, WHO 2016, Example 2.3

  

C F L W 
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श्ोत: 2016 WHO Manual on SSP 

ऄनसुचूी-६ : जोवखमको ऄधध-पररमाणात्मक लखेाजोखा एबम मलु्याङ्कन तावलका  

 

 ऄसरको गहनता (S) 

ऄनलु्लयेय सामान्त्य मध्यम ईल्लयेय भयावह 

१ २ ४ ८ १६ 

कु
न

 ैघ
ट
न

ा 
घ

रट
त

 हु
न

 े

स
ंभ

ाव्य
त

ा 
( 

L
 )

 ऄवत दूलधभ १ १ २ ४ ८ १६ 

ऄसम्भाव्य २ २ ४ ८ १६ ३२ 

सम्भव ३ ३ ६ १२ २४ ४८ 

सम्भाव्य ४ ४ ८ १६ ३२ ६४ 

लगभग वनवित ५ ५ १० २० ४० ८० 

जोवखम ऄङ्क भार = (L) x (S)  <६ ७ - १२ १३ - ३२ >३२ 

जोवखमको स्तर  न्त्यून मध्यम जोवखम ईच्च जोवखम ऄवत ईच्च 
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श्ोत: 2016 WHO Manual on SSP 

ऄनसुचूी-७ : कायध सचंालन ऄनगुमन तावलका 

 

कायध 

सचंालन 

वसमा 

वनयन्त्रणका ईपायहरूको ऄनगुमन कायध सचंालन वसमा नाघकेो 

वस्थवतमा अबश्यक सुधारात्मक कदम 

कैक्रफयत 

व्यवक्तगत 

सुरक्षा साधन 

प्रयोग, SOP 

एबम सुरक्षा 

तथा स्वच्छ 

अवनबानीको 

१००% 

ऄनुपालन 

के को ऄनुगमन 

गने? 

व्यवक्तगत सुरक्षा 

साधन प्रयोग।  

SOP एबम सुरक्षा 

तथा स्वच्छ 

अवनबानीको पूणध 

ऄनुपालन। 

के कदम 

चावलनु पछध? 

SOP एबम सुरक्षा 

तथा स्वच्छ 

अवनबानीको 

ऄभ्यासको 

पुनताधजगी 

 

यसको ऄनुगमन 

कसरी गने? 

स्थलगत छड्के जााँच  

यसको ऄनुगमन 

कहााँ गने? 

स्थलगत सो कदम कस्ले 

चाल्नु पछध? 

प्रदूषण वनयन्त्रणको 

वजम्मेबारी भएको 

संस्था  

 

यसको ऄनुगमन 

कसले गने? 

प्रदूषण वनयन्त्रणको 

वजम्मेबारी भएको 

संस्था  

सो कदम 

कवहले चाल्नु 

पछध? 

१ - २ क्रदन वभर  

 यो ऄनुगमन 

कवहले गने? 

ह्ततामा एक पटक सो कदम बारे 

कस्लाइ सूवचत 

पलाध? 

सम्बवन्त्धत 

पदावधकारी वा 

कमधचारी 
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श्ोत: 2006 WHO Guidelines, Vol 2 

ऄनसुचूी-८ :  वबस्तृत ऄनगुमन योजना तावलका 

 

 

 

 

 

 

 

सचंालन ऄनगुमन योजना 

(Operational 

monitoring plan for): 

नवपरु ढल प्रशोधन केन्त्र  

(New Town WWTP with Maturation pond) 

सचंालन पारावमवतको 
वसमा  

(Operational limits) 

वनयन्त्रणका ईपायहरूको 
सचंालन ऄनगुमन  

(Operational monitoring of 

control measures) 

सचंालन पारावमवतको वसमा नाघमेा ऄपनाईन ुपन े
सधुारात्मक कायध 

Corrective action (when the operational 

limits are exceeded) 

बहाव<३००० घमी/क्रदन; 

BODin <350 mg/L; 

BODef <30 mg/L; 

के ऄनगुमन 

गन?े  

(What?) 

बहाव दर Q र 

BOD 

के कदम 

चाल् न?े 

(What 

action?) 

१. यक्रद Q र BODin वसमा वभरै 
छन् तर BODef >३० छ भने 
short circuit छ की जााँच गने 
 
२. यक्रद Q र BODin >95% 
limits भए future upgrade 
का लावग plant design 
review गने 

ऄनगुमन 

कसरी गन?े 

(How?) 

बहाव दर: 

parshal flume 
 

BOD: sample 

ऄनगुमन 

कहााँ गन?े 

(Where?) 

बहाव: inlet 

BOD: inlet & 

outlet 

सो कदम 

कस्ल ेचाल्छ?  

(Who?) 

१. प्लाण्ट म्यानेजर 

२. प्लाण्ट म्यानेजर र WWTP 

ववज्ञको सहयोग र सल्लाह 

कसल े

ऄनगुमन 

गन?े 

(Who?) 

प्लाण्ट ऄपरेटर; 

(ल्याब ऄपरेटरले 

BOD ववशे्लषण 

गने) 

सो कदम 

कवहल ेचाल्न?े  

(When?) 

१. एक ह्तता वभर 

२. वस्थवत यथावतै रहेमा ३ 

मवहना वभर 

कवहल े

ऄनगुमन 
गन?े 

(When?) 

मावसक सो कदम बारे 

कस्लाइ 
सवूचत गन?े  

Who to 

inform? 

कायधकारी वनदेशक 

 

मुयय ईपलब्धी (Key Output : 

ववस्तृत ऄनगुमन योजना (A Detailed Monitoring Plan) 

 के के कुराको वनयवमत ऄनगुमन गन?े  What to regularly monitor?) 

 यसको ऄनगुमन कसल ेगन ेहो? (Who monitors it?) 

 यसको ऄनगुमन कहााँ गन ेहो? (Where it is monitored?) 

 यसको ऄनगुमन कवहल ेगन ेहो? (When is it monitored?) 

 यसको ऄनगुमन कसरी गन ेहो? (How it is monitored?) 

ऄनगुमनल ेकुन ैसभंाव्य समस्याको 

संकेत देखाएमा के गन?े 

What to do if monitoring shows a 

possible problem?  
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श्ोत: 2006 WHO Guidelines, Vol 2 

ऄनसुचूी-९:  रुजु प्रमावणकरण योजना तावलका 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सरसफाआ चरण  

(San Steps) 

प्रमाणीकरण ऄनगुमन योजना (Verification monitoring plan) 

के ऄनगुमन गने?  

(What to monitor?) 

ग्राह्य वसमा?  

(Limit) 

कवहल ेगने? 

(When?) 

कस्ल ेगन?े  

(Who?) 

वववध के हो? 

(Method) 

ईत्सजधन      

संकलन/ररत्याईन े      

ढुवानी/प्रशारण      

प्रशोधन 

(Treatment) 

 

 

ढल प्रशोवधत पानीमा 

आ.कोलीको मारा 

(E.coli in effluent) 

 < 5x103 

हरेक २ 

मवहनामा 

(Every 2 

month) 

ऄप्रेटर र 

प्रयोगशाला 

(Operator 

and lab) 

पानीको 

नमुना  
(Water sample) 

बायोसवलडमा 

हेवल्मन्त्थको ऄण्डा 

(Helminth eggs) 

< 1 egg/L बायोसवलडको 

नमुना 

ववसजधन/ 

पनुईधपयोग 

  
  

 

 

  

मुयय ईपलब्धी (Key Output : 

ववस्ततृ प्रमावणकरण योजना  

(A Detailed Verification Plan) 

 प्रणालीको कायध प्रदशधन प्रमाणीकरण गनधकालावग के कुराको 

अववधक ऄनगुमन गररन ुपछध? 

        What to periodically monitor to verify the system performance ? 

 यसको वस्वकायध वसमा कवत हो? (Its acceptable limits?) 

 यसको ऄनगुमन कवहल ेगने हो? (When is it monitored?) 

 यसको ऄनगुमन कसल ेगन ेहो? (Who monitors it?) 

 यसको ऄनगुमन कसरी गररन ेहो? (How it is monitored?) 

ऄनगुमनल ेकुन ैसभंाव्य समस्याको 

सकेंत देखाएमा के गन?े 

What to do if monitoring shows 

a possible problem?  
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ऄनसुचूी-१०: तावलमको  ववषयवस्तकुो नमूना  

 

पवहलो क्रदन (Day-I):  

 स्वागत मन्त्तव्य (Welcome remarks) 

 तावलमका ईदे्दश्य बारे जानकारी (Sharing of objective of training)  

 सहभागीहरूका ऄपेक्षाहरूको संकलन (Collection of participant’s expectations) 

 सहभागीहरूको पररचय (Introduction to participants) 

 सरसफाआ सुरक्षा योजना बारे संवक्ष्तत प्रस्तुवतकरण (Presentation on overview of SSP) 

 कुनै सरसफाआ प्रणालीको स्थलगत ऄध्ययन भ्रमण (Field study of a sanitation system) 

दोश्ो क्रदन (Day-II): 

 ऄवघल्लो क्रदनको पुनरावलोकन (Recap of day-I) 

 SSP र WSP बीचको तुलनात्मक सवमक्षा (Comparative review of SSP and WSP) 

 सामुवहक ऄवभनय (Role play in group) 

 खेवतपातीमा मानव मलमुर ईपयोगको स्थलगत ऄनुभवको अदान-प्रदान (Sharing of field 

experience on use of excreta in farming) 

 नेपालमा SSP को पाआलरटङ्गको वसकाइको अदान-प्रदान (Sharing of SSP piloting) 

 सरसफाआ सुरक्षा योजनाको मोडु्यल १ (SSP module-I) 

तशे्ो क्रदन (Day-III): 

 ऄवघल्लो क्रदनको पुनरावलोकन (Recap of day-II) 

 सरसफाआ सुरक्षा योजनाको मोडु्यल २ र ३ (SSP module-II & III) 

चौथो क्रदन (Day-IV): 

 ऄवघल्लो क्रदनको पुनरावलोकन (Recap of day-III) 

 सरसफाआ सुरक्षा योजनाको मोडु्यल ४ (SSP module-IV) 

 सरसफाआ सुरक्षा योजनाको मोडु्यल ५ (SSP module-V) 

पााँचौं क्रदन (Day-V): 

 ऄवघल्लो क्रदनको पुनरावलोकन (Recap of day-IV) 

 सरसफाआ सुरक्षा योजनाको मोडु्यल ६ (SSP module-VI) 

 मागधवचरको तयारी एबम सहभागीहरूको प्रवतबद्धता (Development of roadmap) 

 समापन तथा प्रमाण-पर ववतरण (Closing and certificate distribution)  
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ऄनसुचूी-११: ऄवभनय कायध सचंालन वववध 

ऄवभनय शरका लावग ६ वटा समुहहरू वनमाधण गररनु पछध । वय समुहहरूले जोवखम सम्मुख समुह वा सरोकार-

पक्षको प्रवतवनवधत्व गरेको हुनु पछध (जस्तै: ववद्याथी, स्थानीय समुदाय, कामदारहरू, ईपभोक्ता/ईपयोगकताध, 

स्थानीय ऄवधकारीहरू तथा कृषकहरू)। हरेक समुहलाइ यसले सरसफाआ जोवखम सम्मुखता र व्यवहारमा 

गनुधपने कृयाकलापहरू लाइ ध्यानमा राखेर ऄवभनय गनध वनर्जशत गररनु पदधछ। समग्रमा, ऄवभनयका लावग वनम्न 

चरणहरू ऄवलम्बन गररनु पधधछ:  

चरणहरू 

(Steps) 

कृयाकलाप (Activity) समय 

(Time) 

वजम्मबेारी 

(Responsibility) 

१ नयााँ शहरको बारेमा वववरण (Review of story 

of Newtown) 

5 Min  

२ प्रावववधक शब्दावलीबारे प्रवष्टकरण 

(Clarification of technical terms) 

5 Min  

३ समुह वबभाजन (Group division) 5 Min  

४ समुहहरुका लावग वनदेशन (Instruction to 

groups) 

5 Min  

५ ऄवभनयका लावग तयारी (Preparation for 

role play) 

20 Min  

६ सबै समुहहरूबाट ऄवभनय (Role play by all 

groups) 

60 Min  

७ स्थानीय ऄवधकारीहरूको मन्त्तव्य (Remarks of 

municipal authority) 

5 Min  

८ श्ोत व्यवक्तहरूको मन्त्तव्य (Comments of 

resource persons) 

10 Min  

 

ऄवभनय शर शुरू गनुध ऄवघ, सहजकताध वा श्ोत व्यवक्तहरूले वनम्न अचार संवहता बारे जानकारी गराईनु पछध:   

 समुहका सबै सदस्यले ऄवभनयमा सकृय तवरले सररक हुनु पछध, 

 बोल्नु ऄवघ हात ईठाएर पालो पाएपवछ मार बोल्ने, 

 सहज र प्राकृवतक शैलीमा ऄवभनय गनध प्रयाश गने, 

 यस ऄघीको स्थलगत ऄध्ययनको ऄनुभव र नयााँशहरको त्तगत वववरण को ययाल गने, 

 SSP भन्त्दा बावहरको प्रसङ्ग वा सवाल यथासक्य नईठाईने, 

 सरसफाआ श्ृङ्खलाको हरेक चरणलाइ ध्यानमा राखे्न, 

 यथासक्य बढी भन्त्दा बढी सवाल वा जोवखम पररदृष्टयको पवहचान गनध कोवसस गने। 
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हरेक समुहका सवालहरू प्रभावकारी ढङ्गले ईठाईनका लावग ऄवभनय शरका दौरान, समुहहरू बीच 

वनम्नानुसार सकृय ऄन्त्तरकृया हुनु पदधछ: 

 स्थानीय समदुाय: कामदार, कृषक र स्थानीय ऄवधकारीहरू संग (मूल सवाल: सेवप्टक टैंक ररत्याईाँ दा 

भोगेका समस्या अक्रद)  

 कामदार: स्थानीय ऄवधकारीहरू र ववद्याथीहरू संग (मूल सवाल: कायध-सुरक्षा र सहजताका सामग्री 

वा ज्याला मजदुरी समयमा पाए वा नपाएको अक्रद)  

 कृषक: कृवष ईपजका ईपभोक्ताहरू, स्थानीय समुदाय र स्थानीय ऄवधकारीहरुसंग (मलू सवाल: 

फोहरपानी प्रयोग गरी ईत्पाक्रदत बस्तुको वबक्रीमा भोगेका समस्या अक्रद) 

 ववद्याथी: स्थानीय ऄवधकारी, कृषक र कामदारहरू संग (मलू सवाल: ढल वा फोहर लेदो संकलन गने 

टैंकरहरू बाट वसर्जजत गन्त्ध र हल्लाको समस्या भोग् नु परेको अक्रद) 

 स्थानीय ऄवधकारीहरू: ववद्याथी, ईपभोक्ता, कृषक, स्थानीय समुदाय तथा कामदारहरू (मलू सवाल: 

सबै बाट गुनासा सामना गररएको) 

 ईपभोक्ता वगध: स्थानीय ऄवधकारी एबम कृषकहरू (मलू सवाल: ठोस वा फोहरपानीको प्रयोग गरी 

ईत्पाक्रदत कृवष ईपजको ईपभोगका कारण झाडा पखालाबाट ग्रवसत भएको)  
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ऄनसुचूी-१२ : A Case Study of Newtown 

नवपुर एक मध्यम अयस्तर भएको मुलुकको एक महानगरको नवजकै ऄबवस्थत कररब ५० हजार जनसंयया 

भएको एईटा सानो शहर हो। यस नगरमा यसको मावथल्लो भेगमा, तर वनकै्क टाढा रहेको सतही श्ोतबाट 

खानेपानीको अपूती गररएको छ। यस के्षरमा बषाध याममा वनकै्क भारी बषाध हुने गदधछ।  

हालैका बषधहरूमा, जनसंयया वृवद्ध, शहररकरण तथा जलश्ोत मावथको चापका कारण वसचाइको लावग 

पानीको साथै ढलको पानीमा वनहीत पोषण तत्वहरूको मागमा बृवद्ध हुन गएको छ। ढलको पानीको 

पुनईधपयोगको क्रममा नगर सरसफाआ कमीहरू तथा कृषक वगधको स्वास््य सुरक्षाको साथै ढलको पानीको 

पुनईधपयोग गरी वसवञ्चत कृवष ईपजको सुरक्षाको प्रश्न पवन ईठन थालेको छ। यस पररवेशमा, नवपुर 

नगरपावलकाले केवन्त्रय वनयमन वनकाय तथा नगर वनयोजन प्रावधकरणको ऄनुरोधमा सरसफाआ सुरक्षा योजना 

लागू गने प्रकृया ऄघी बढाएको छ।    

लगभग सबै ११,००० घरधुरीहरूमा फ्लवसङ वसस्टनध वा पोऄरफ्लस शौचालय छन्। वत शौचालयहरू सेवप्टक 

टैंकमा जोवडएका छन् र वत सेवप्टक टैंकहरू ठोस-रवहत (Small bore sewer) ढल वनकास प्रणालीमा 

जोवडएका छन्। केही घरधुरीका शौचालयहरू भने खाल्टे (Cess pit) क्रकवसमका छन्, जो कुनै ढल वनकासमा 

जोवडएका छैनन्, बरू सोझै रसान प्रकृयाद्वारा भुमीगत पानीमा वमवसन्त्छ। औद्योवगक के्षरहरूले पवन वतनका 

शौचालय र घरेलु फोहरपानी वशवाय ऄन्त्य फोहरपानी ढलमा जोडेका छैनन्।  

यस नगरको फोहरपानी प्रशोधन केन्त्रमा अईने सुयखा यामको फोहरपानीको औसत बहाव कररब ४,००० 

घ.मी./क्रदन रहेको छ। मनसुनी याममा शहरी के्षरबाट बषाधते पानी बगेर अईाँदछ। ढलको फोहर पानीलाइ  

केवन्त्रकृत ढल प्रशोधन केन्त्र सम्म मुययत: दुइ क्रकवसमका ढल वनकास प्रणाली माफध त पुर् याआएको छ: 

(१) पाइप प्रणाली (जुन मुययत: गुरुत्व बलका भरमा बग्दछ र केही स्थानमा ढलको फोहरपानीलाइ ऄको 

गुरुत्व ढल पाइपमा तकाधईन साना ढल पम्प स्टेशनहरू जवडत छन्), र 

(२) खुल्ला नालाहरू 

वत दुबै पाइप तथा खुल्ला नालाहरू नगरको इञ्जीवनयररङ शाखाका कमधचारीहरू द्वारा हेरवबचार गने गररएको 

छ र घरी-घरी बषाधते भेलका कारण प्रभाववत हुने गदधछन्। केही मावनसहरूले वत खुल्ला नालाहरूमा जल-

वसङ्गडा, जल-पालक तथा जल-बााँस तरकारीजन्त्य साग-सब्जी ईब्जाईने गरेका छन् भने कसै कसैले त्यो 

ऄप्रशोवधत ढल पानीलाइ पम्प गरी फलहरूका बृक्षहरूमा वसवञ्चत गने गरेका छन्।  

हरेक ५-६ बषधको ऄन्त्तरालमा घरधुरीहरूले सेवप्टक ट्यांकबाट भ्याकुम ट्यांकर द्वारा पम्प गरी ररत्याईने 

गदधछन्। यसरी, बार्जषक २,००० जवत घरधुरीहरूले सेवप्टक ट्याङ्क ररत्याईने गदधछन्। नगर भन्त्दा केही पर 

एईटा स्थानीय बस्तीको नवजकै एक Waste stabilization pond treatment system सञ्चालनमा छ। 

पवहला दुइवटा पोखरी (anaerobic र facultative ponds) को hydraulic retention time (HRT) 

सामान्त्य वडजाइन मापदण्ड भन्त्दा वनकै्क तल रहेको छ। ऄवन्त्तम पोखरीहरू (ऄथाधत Maturation ponds) भने 

बाइपास गररएको छ। Waste stabilization pond हरूबाट बेलाबेलामा वनकावलने गरेको लेदो (sludge) 

लाइ सुकाईनका लावग प्रशोधन स्थलमा नै एक छेईमा रावखने गररएको छ।  सुक्रक सकेको ठोस पदाथध (Sludge 
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cake) लाइ बेलाबेलामा नगरको वनधाधररत ल्याण्डक्रफल साइटमा पठाईने गररएको छ। मौजुदा ढल प्रशोधन 

प्रणालीको प्रशोधन क्षमता कररब ३,००० घ.मी./क्रदन रहेको छ।   

ढल प्रशोधन पवछको केही पानी ससचाइका लावग कृषकहरूले ईपयोग गने गरेका छन्। ववद्यालय समय पवछ 

कृषकहरूका बालबच्चाहरू समेतले खेतीको कामाम सघाईने गरेका छन्। ऄन्त्तवाधताधका क्रममा बुवझए ऄनुसार 

कृषक तथा वतनका सन्त्तानहरूले त्यस्तो ढलको प्रशोधन पिातको पानीको ईपयोगबाट कुनै जोवखमको अभास 

गने गरेका छैनन्। मेवडकल ऄवभलेख, ऄनुसन्त्धान तथा कृषकहरू संगको छलफलले के देखायो भने मानव 

अन्त्रामा लाग् ने रोगहरु, कृमीजन्त्य संक्रमण,  बेलाबेला लामखुटे्टजन्त्य संक्रमण तथा छालाका संक्रामक रोगहरू 

खासगरी बषाध याम पवछ अमरुपमा देवखने गरेको छ। यसका ऄलावा, स्प्रे ससचाइबाट ईत्पन्न जलवास्प 

(aerosol), यदाकदा खेतबारीबाट अईने गन्त्ध, खेतबारीबाट लामखुटे्टहरू अईनु जस्ता पररघटनाहरू थप 

ऄनुसन्त्धानका वबषय हुन्।  

ढल प्रशोधन केन्त्रबाट वनस्केको ठोस पदाथधलाइ ल्याण्डक्रफल साइटमा थन्त्काइने गररएको छ, जसका लावग 

ल्याण्डक्रफल साइटमा खास के्षर छुट्याइएको छ। फोहरपानीको घटक-तत्वहरूमा सेवप्टक ट्याङ्कको क्रदसाजन्त्य 

लेदो, स् नानागार तथा भान्त्साको फोहर पानी, सेवप्टक ट्याङ्कको फोहरपानी एबम बषाधते पानीको भेल प्रमुख 

रुपमा रहन्त्छन्। जोवखम सम्मुख समुहहरूको प्रारवम्भक पवहचान मूलत: वनम् न ४ वगध ऄन्त्तगधत गररनु ईपयुक्त 

हुन्त्छ: 

१. कामदार/मजदुर वगध 

२. कृषक वगध 

३. स्थानीय समुदाय 

४. ईपभोक्ता वगध  
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