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नेपालको तराई–मधेश क्ेत्रका अधधकांश 
धिल्ाहरू बर्सेनधन मनर्ुन याममा हुने भीषण 
वषाषाका कारण बाढी र डुबानमा पनसे गरषाछन् ।  
यर्री िलमग्न हुुँरा र्ो क्ेत्रमा बर्ोबार् गनसे 
र्मुरायले िीधवकोपािषानका स्ोतहरूमा धेरै 
प्रकारका क्धत ब्यहोनषा बाध्य हुनु परररहेको छ 
भने धपउने पानीका स्ोतहरू िसैैः होचा हातेकल 
तथा ट्ुबवेल डुबानमा परी प्ररूधषत हुने गरेका 
छन् । यर्ले गराषा  धपउने पानीको उपलब्धता 
तथा पहुुँचमा र्मस्ा आउने गरेको छ । पानीका 
स्ोतहरू डुबानमा पनाषाले र्ो क्ेत्रका र्मुराय रूधषत 
पानी धपउन बाध्य भई फेरर अकको महामारीको 
िोखिममा परेर अझ बढी र्ङ्कटार्न्न अवसथामा 
पुग्ने गरेका छन् ।

यर्ै कुरालाई ध्यानमा रािी काररतार् नेपालले 
तराई–मधेर्का धवधभन्न धिल्ामा नेपाल बाढी 
प्रधतकायषा तथा शीरषा पुनलाषाभ पररयोिना – २०१७ 
अन्तगषात त्यसा होचा हातेकलहरूलाई उच्च बनाई 
रूधषत पानीका स्ोतलाई शुद्ीकरण र्मेत गरेर 
बाढी प्रभाधवत र्मुरायको शुद्–पानीको पहुुँच 
वृखद् गराएको छ ।

यही अभ्ार् र धर्काइमा आधाररत रही भधवष्यमा 
पधन यसा िोखिममा पनषा बाध्य र्ङ्कटाधभमुि क्ेत्रमा 
उत्ानशील र्मुरायको धनमाषाण गनषा लाधगपरेका 
प्रकोप व्यवसथापनर्म्बन्ी कायषाक्रमहरू र्ञ्ालन 
गनसे र्ङ्घ–र्ंसथाहरूको र्हिताका लाधग यो 
‘उच्च कल धनमाषाण र पानी शुद्ीकरण धनरसे नधशका’ 
धनकै नै उपयोगी हुने अपेक्ा गररएको छ ।  
यो धनरसे नधशका तयार पानषा र्हयोग पुयाषाउने 
यर् र्ंसथाको धवपर् िोखिम व्यवसथापन 
शािा, प्राधवधधक िानकारी उपलब्ध गराउने 
िानकारहरू, र्हयोगकताषा, सथलगत अध्ययन 
तथा लेिन–कायषामा र्ंलग्न परामशषाराता र र्म्ूणषा 
र्हयोगी र्ाझेरार र्ंसथाहरूलाई म काररतार् 
नेपालको तफषा बाट हाधरषाक आभार प्रकट गरषाछु ।

धन्यवार । 

फा. कृष्णबहादरु बोगोटी

प्राक्कथन
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पानीको अभावमा िीवको अखसत्व र्म्भव हुुँरैन ।  
प्रत्येक धरन माधनर्ले पानी धपउनै परषाछ । 
त्यर्ैले पानीलाई िीवनराधयनी तत्वका रूपमा 
धलइनछ । तर, प्ररूधषत पानी चाधहुँ माधनर्मा लाग्ने 
झाडापिाला, टाइफाइड, कमलधपत्त िसा धवधभन्न 
प्रकारका रोगहरूको एउटा प्रमुि स्ोत पधन हो ।  
बाढी आएका बेला िार्गरी तराई क्ेत्रका 
िानेपानीका स्ोतका रूपमा रहेका हातेकल 
(ह्ाण्ड–पम् अथाषात् ट्ुबवेल) र इनारहरू कैयौ ुँ 
धरनर्म्म डुब्े गरषाछन् । धतनमा बाढीले टाढा–
टाढाबाट ल्ाएका फोहोरहरू धमधर्इषा पानी रूधषत 
हुने गरषाछ । यसो पानी धपएर बाढी प्रभाधवत तथा 
डुबान क्ेत्रका माधनर्हरू धबरामी पनसे गरषाछन् । 
नेपालको तराई–मधेर् क्ेत्रमा पधन मनर्ुनका बेला 
र त्यर्मा पधन िार्गरी र्ाउनरेखि अर्ोिर्म्म 
अत्यधधक बषाषात् हुुँरा धेरै ठाउुँ िलमग्न हुने गरषाछन् ।  
यर्री िलमग्न हुुँरा गाउुँबसीका िानेपानीका 
स्ोतको रूपमा रहेका धेरैिर्ो होचा हातेकल अथाषात् 
ट्ुबवेलहरू र कधतपय इनार र्मेत डुबानमा परेर 
त्यसा स्ोतको पानी प्ररूधषत हुनेगरेको पाइनछ ।  
काररतार् नेपालले नेपाल बाढी प्रधतकायषा तथा शीरषा 

पुनलाषाभ पररयोिना कायाषान्वयन भएका ८ वटा 
धिल्ाहरूमा गरेकाे एक अध्ययनका अनुर्ार 
र्न् २०१७ काे बाढीमा र्ो क्ेत्रका गाउुँबसीमा 
परम्रागत ट्ुबवेलहरूको उचाइ र्ररर २.५ 
धफट रहने गरेको र बाढी आएका बेला धेरैिर्ो 
गाउुँहरूमा ३ धफट उचाइर्म्म डुबान हुने गरेकाले 
र्ो क्ेत्रका प्रायैः ट्ुबवेलहरू डुबानमा परी धतनको 
पानी प्ररूधषत हुने गरेको पाइएको छ । शुद्ीकरण 
नगररएको त्यसो प्ररूधषत पानी धपएका कारण धेरै 
माधनर्हरू धबरामी पनसे गरेका छन् । त्यर्ैले नेपालको 
तराई–मधेर् क्ेत्रका िानेपानीका स्ोतहरूलाई 
बारम्बार शुद्ीकरण गनुषा आवश्यक रेखिएको छ ।  
शुद्ीकरण गररएको पानी धपउनाले माधनर्हरू 
धेरै धकधर्मका स्ास्थ्य र्मस्ा र धतनको 
उपचारका लाधग हुने िचषाबाट िोधगन  
र्क्दछन् ।

धयनै कुरालाई ध्यानमा रािी काररतार् नेपालले 
र्न् २०१७–२०१८ मा काररतार् इषान्टरनेस्नधलर्काे 
अाधथषाक र्हयाेगमा नेपालको तराई–मधेर्का 
८ धिल्ाहरूमा धवधभन्न र्ाझेरार र्ङ्घ–
र्ंसथाहरूर्ुँगकाे र्हकायषामा र्ञ्ाधलत ‘नेपाल 

पृवठिभूमी तथरा परिचय
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उच्च–कल के हरेा ?

बाढी प्रभाधवत क्ेत्रमा अत्यधधक बषाषात् र बाढीले 
डुबान हुने र्तहभन्ा अग्ो गरी धनमाषाण गररएको 
धबनािोखिम बाहै् मधहना िानेपानी उपलब्ध हुने 
ह्ाण्ड–पम् अथाषात् ट्ुबवेल नै उच्च–कल हो ।

उच्च–कल धनमाषाण गनसे धर्लधर्लामा र्बैभन्ा 
पधहले त्यसो कल धनमाषाण गररने गाउुँ–
बसीका र्बै वगषालाइषा र्मेटी र्हभागीतामूलक  
पद्धतद्ारा ‘ऐधतहाधर्क र्मय–रेिा’ तयार पानसे 
गररनछ । यर् ‘ऐधतहाधर्क र्मय–रेिा’ले र्ो गाउुँ–
बसीमा िधमनको र्ररर र्तहबाट बढीमा कधत 
धफट उचाइर्म्म डुबान हुने र्म्भावना रहनछ भन्ने 
तथ्य पत्ता लगाइनछ । यो तथ्य पत्ता लाधगर्केपधछ 
र्ो डुबान हुने अधधकतम र्म्भाव्य उचाइभन्ा 
र्ामान्यतैः एक–डेढ धफट अग्ो हुनेगरी उच्च–
कल धनमाषाण गररनछ । यर्री उच्च–कल धनमाषाण 

x]8 ;]6

kmnfd] af/

¥ofDk

kfOk

Kn]6kmd{

बाढी प्रधतकायषा तथा शीघ्र पुनलाषाभ पररयोिना’ ले 
बाढी प्रभाधवत ठाउुँहरूमा रहेका केही ट्ुबवेल 
अथाषात् हातेकलहरूलाई उच्च–कल (Raised 
Hand Pump) को रूपमा पुनधनषामाषाण गनसे र 
त्यसा ठाउुँमा रहेका उच्च–कल लगायतका 
पानीका स्ोतलाई शुद्ीकरण गनसे कायषा गरेको 
छ । यही कायषागत अभ्ार्मा आधाररत रही 
भधवष्यमा काररतार् स्यम् र यर्का र्ाझेरार 
र्ंसथाहरू एवम् अन्य कुनैपधन इचु्क व्यखति तथा 
र्ंसथाहरूलाई उच्च–कल धनमाषाण तथा पानीका 
स्ोतलाई शुद्ीकरण गनसे कायषामा िानकारीमूलक 
र्हयोग पुगोर्् भन्ने हेतुले यो धनरसे नधशका तयार 
पाररएको छ ।     
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गराषा र्ो कलर्म्म पुगी र्हि ढङ्गले पानी धलन 
वा प्रयोग गनषा त्यर् क्ेत्रका र्बै िाधत, वगषा, धलङ्ग 
र कल चलाउनर्क्े उमेरका माधनर्हरूको पहुुँच 
हुनेगरी बनाइनु परषाछ ।

उच्च–कल नयाुँ नै पधन बनाउन र्धकनछ भने पधहले 
नै बनाएर प्रयोग गनसे गररएका पुराना हातेकल 
अथाषात् ट्ुबवेलहरूलाई पधन ठीक ढङ्गले थप 
पाइप िडान गरी अग्ल्ाएर उच्च–कलको रूपमा 
रूपान्तररत गनषा र्धकनछ ।

उच्च–कलकरा विशेषतराहरू

बाढी प्रभाधवत क्ेत्रमा धनमाषाण गररने उच्च–कलका 
धवशेषताहरू धनम्ानुर्ार रहेका छन् ैः

 » उच्च–कलको प्ेटफमषा (कलको फेरमा 
पानी थाप्े वा लुगा धुनेिसा काममा र्धिलो 
हुनेगरी र्म्म पारेर बनाइएको भुइुँ अथाषात् 
र्तह) बाढीले डुबान हुनर्क्े अधधकतम 
उचाइभन्ा कम्ीमा एक धफट अग्ो हुनेगरी 
धनमाषाण गररएको हुनछ । बाढी नआउने तथा 
डुबान नहुने सथानमा भने यसो कलको 
प्ेटफमषा िधमनको र्तहभन्ा ६–७ इञ्मात्र 
अग्ो बनाए पधन पुग्छ ।

 » उच्च–कल बाढीका बेलामा पधन पानी थाप्, 
भाुँडाकुुँ डा र्फा गनषा र लुगा धुन र्मेत र्धकने 
धहर्ाबले अग्ो गरी बनाइएको हुनछ ।

 » उच्च–कलको प्ेटफमषा र्ामान्यतैः ४ 
धफट चौडाइ र ५ धफट लम्बाइको हुनेगरी 
बनाइएको हुनछ तर यर्मा सथानीय 
पररखसथधतलाई धवचार गरी केही रटबढ गनषा 
पधन र्धकनछ ।

 » उच्च–कलको प्ेटफमषा िधमनको र्तहबाट 

धनकै अग्ो हुने भएकाले त्यहाुँर्म्म पुग्न 
र्धिला िुट्धकला बनाइएको हुनछ । यसा 
प्रत्येक िुट्धकलाको उचाइ १० इञ्भन्ा 
अग्ो हुनु हुुँरैन ।

उच्च–कल वनमरामाण गररामा ध्रान 
वरनुपनने कुिराहरू

 » उच्च–कल धनमाषाण गनुषा अधर कलधनीलाइषा 
'र्हमधत फाराम' भराइषा र्हमधत  
धलनुपरषाछ ।  

 » उच्च–कलको प्ेटफमषा राख्नको मुख्य 
उदे्श्य कलबाट धनखकिएको पानी रूधषत भई 
पुनैः कलमा धछनषा नधरनु हो । उच्च–कलको 
प्ेटफमषाबाट बगेर िाने पानी र्केर्म्म 
१० मीटरको रूरीमा िाल्ोमा िम्मा गरी 
करेर्ाबारीमा धर्ुँचाइ गनषा र्धकने व्यवसथा 
धमलाइनु अझ राम्ो हुनछ ।

 » उच्च–कल वा यर्को पानी आउने पाइपधभत्र 
डुबान वा र्तहको पानी चुधहएर िाने वा हावा 
लीक हुने हुनु हुुँरैन ।

 » र्मुरायका र्बैलाई र्हि पहुुँच हुनर्क्े 
र र्केर्म्म पायक पनसे ठाउुँमा उच्च–कल 
धनमाषाण गररनु परषाछ । यसो उच्च–कल 
र्डक धकनारामा तर कर्ैको धनयधमत 
धनगरानी रहने र र्बै िाधत, वगषा र धलङ्गका 
माधनर्हरू र्हि रूपमा गई प्रयोग गनषार्क्े 
सथानमा बनाइनु परषाछ ।

 » उच्च–कल राखिने सथान र उचाइमा 
र्मुरायको र्हमधत हुनु परषाछ ।

 » र्म्भव भएर्म्म उच्च–कलको प्ेटफमषार्म्म 
पुग्न बालबाधलका र ह्ील–चेयरको 
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प्रयोग गनसे अपाङ्गहरूलाई पधन र्हि 
होर्् भन्ने कुरामा ध्यान धरइनु परषाछ ।  
प्ेटफमषार्म्म ह्ील–चेयर िानर्क्े गरी 
याषाम् र्मेत धनमाषाण गनषा र्धकए अझ राम्ो  
हुनछ ।

 » बालबाधलका र िेष्ठ नागररक वा शारीररक 
र्मस्ाका कारण धेरै बल गनषा नर्क्े 
माधनर्हरूले पधन उच्च–कल चलाई पानी 
तान्न र्क्ेगरी बनाइनु परषाछ ।

 » उच्च–कल धनमाषाण गराषा िधमनको र्तहधभत्र 
कम्ीमा ६ धफट बलौटे माटोको तहर्म्म 
गधहरो हुनेगरी उच्च–कलको पानी आउने 
पाइप गाड्नु परषाछ ।

 » र्केर्म्म उच्च–कल शरीरलाई हानी पुयाषाउने 
मात्राको आइरन र आर्सेनधनक नभएको पानी 
आउने ठाउुँमा धनमाषाण गररनु परषाछ ।

 » उच्च–कलको पानी िाुँच गरेर िानयोग्य छ 
भन्ने प्रमाधणत गनुषा परषाछ ।

 » उच्च–कल धनमाषाणको राम्ो ज्ान भएका रक् 
धमस्तीद्ारा नै यसो कल धनमाषाण गनषा लगाइनु 
राम्ो हुनछ । रक् धमस्तीलाई र्हयोग गनषाभने 
सथानीय बाधर्न्ा वा अन्य मिरुरहरूले पधन 
र्क्दछन् ।

 » उच्च–कल बनाउुँरा यर् धनरसे नधशकामा 
धरइएको रेिा–धचत्रलाई ध्यान धरइनु राम्ो 
हुनछ ।

 » नयाुँ उच्च–कल बनाउने धर्लधर्लामा 
कधतपय धमस्तीले पाइप गाड्ने क्रममा 
माटोले पाइपलाई र्मातेर पाइप गाड्रा 
हुनर्क्े अप्ठ्ारो नहोर्् भन्नका लाधग गोबर 

प्रयोग गनषा िोज्दछन् । यर्री गोबर प्रयोग 
गराषा पानीमा गोबरको मात्रा धमधर्ने र त्यर्ले 
मानव स्ास्थ्यलाई हानी गनसे भएकाले गोबर 
प्रयोग गनषा धरनु हुुँरैन ।

 » उच्च–कलको पानीलाई प्ररूधषत हुनबाट 
िोगाउन उच्च–कल र वरपर र्रर्फाइ 
गनसे र र्ामान्यतैः प्रत्येक वषषा उच्च–कलको 
पानी शुद्ीकरण गनसे गनुषा परषाछ । शुद्ीकरण 
गनसे तररका यर्ै धनरसे नधशकामा धरइएको 
शुद्ीकरण प्रधक्रयार्म्बन्ी िण्डमा रहेको 
छ ।

 » ‘से्एर स्ाण्डडषा’ अनुर्ार शौचालय र 
उच्च–कल बीचको रूरी ५० मीटर कायम  
गनुषापरषाछ ।

 » उच्च–कल अग्ो हुने भएकाले प्रयोग गराषा 
माधनर्हरू त्यसो अग्ो ठाउुँबाट लड्ने 
िोखिम नहोर्् भन्नका लाधग प्ेटफमषाको 
वरपर पाइपको बार वा पिाषाल लगाउनु राम्ो 
हुनछ । यर्ैगरी उच्च–कलको प्ेटफमषामा 
चढ्ने िुट्धकलाहरू पधन धचप्ो नहुन् भन्नका 
लाधग त्यसा िुट्धकला िस्ो हुनेगरी बनाइनु 
परषाछ ।    

 » उच्च–कलको प्ेटफमषा धचप्ो भएर माधनर् 
धचप्ने र लड्ने हुन र्क्दछ । यर् कुराका 
लाधग होधशयारी अपनाउने, प्ेटफमषा बेला–
बेला र्फा गरररहने र प्ेटफमषा बनाउुँरा 
पानी नअधडने गरी हल्ा धभरालो बनाउने गनुषा  
परषाछ ।

 » पुराना कलका वार्र, धिलेबी, धकल्ा, 
नटबाेल्टिसा र्ामाग्ीहरू  खिया लाग्ने वा 
मखकिएर भाधचने र्मेत हुनर्क्े भएकाले 
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पुराना कललाइषा नै उच्च बनाउुँरा त्यसा 
र्ामाग्ीहरू पधहले नै िाेगाड गरी राख्न 
परषाछ ।

विशेष नोटः 

 » उच्च–कलको हेडर्ेटका र्ामग्ी हराउने पधन 
हुन र्क्दछ । त्यरै्ले उच्च–कल बनाउुँरा 
माधनर्को रेिरेि पुग्ने ठाउुँमा बनाउनु राम्ो 
हुनछ ।  

उच्च–कल वनमरामाणकरा लरावग चरावहने  
सरामग्ीहरू

४ धफट चौडाइ  X ५ धफट लम्बाइ  X ३  धफट 
उचाइकाे  उच्च–कल धनमाषाण गनषा र्ामान्यतयाैः 
धनम्ानुर्ार र्ामग्ीहरू आवश्यक परषाछन् :

जी.आई. पाइप    आिश्यकताअनुसाि

एमसील २ प्ाकेट

पाइप तताउन इन्धन (डिजेल िा मट्टितले) २०० मी.ली.

लुज टेप (सेतो प्लम्बिङ टेप) एक िोल

दक् ममस्ती (प्लबिि)  एकजना X दईु डदन (पाइप गाि्न बाहके)

अदक् कामदाि दईुजना X दईु डदन

इँटा २५० गोटा

ससमेन्ट अापेीसी ससमेन्ट ५ बािेा, पीपीसी ससमेन्ट १ बािेा

बालुिा ०.४ घनममटि

मगटी ०.८ घनममटि

हेि सेट १ सेट

प्लास्टिकका ेसुतली १ पाउ

बललया ेिािेी १० डिट
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उच्च–कल तथरा टु्बिेलजस्रा 
खरानेपरानीकरा स्रेातकरेा शुद्ीकिण प्वरियरा
बाढी पीधडत क्ेत्रका डुबानमा परेका पानीका 
स्ोतहरूमा रहेका रोग–कीरािसा धवकारहरूबाट 
पानीलाई मुति गरेर िानेपानी रूधषत हुनबाट 
िोगाउने प्रधक्रया नै शुद्ीकरण हो ।

िार्गरी बाढी प्रभाधवत क्ेत्रमा पानीको मुहानका 
रूपमा रहेका होचा ट्ुबवेल र इनार तथा 
कुवाहरूमा बाढीको पानी धछरेर, इनारमा 
झारपातहरू उम्ेर र कुधहएर, माधथल्ो भाग 
नछोधपएका िुला इनारको मुिबाट फोहोरमैला 
धछरेर एवम् िानेपानीका स्ोत नधिकै रहेका 
शौचालय तथा अन्य फोहोरबाट धर्पेि भएर 
(िमीन धभत्र–धभत्रै चुधहएर) िानेपानीका स्ोत वा 
मुहानमा पुगी िानेपानी प्ररूधषत हुन र्क्दछ ।  
त्यर्ैले िानेपानीका स्ोतहरूको बेला–बेला 
शुद्ीकरण गरररहनु परषाछ ।

िानेपानी शुद्ीकरण गनसे धवधभन्न तररकाहरू छन् ।  
तर, यर् धनरसे नधशकामा चाधहुँ काररतार् नेपाल र 
यर्का र्ाझेरार र्ंसथाले र्न् २०१७–२०१८ मा 
र्ञ्ालन गरेको ‘नेपाल बाढी प्रधतकायषा तथा शीघ्र 
पुनलाषाभ पररयोिना’को अभ्ार्मा आधाररत 
शुद्ीकरण प्रधक्रयालाई नै धवशेष रूपमा उल्ेि 
गररएको छ ।

यर् प्रधक्रयामा खलिधचङ पाउडरको रोल बनाएर 
र्ो रोल अथाषात् क्ोररन–झोलद्ारा िानेपानीका 
स्ोतहरू शुद्ीकरण गनसे तररका अपनाइएको  
धथयो ।

शुद्धीकरणका लावि आिश्यक सामग्धीहरू

खलिधचङ पाउडरको रोल अथाषात् क्ोररन–
झोलद्ारा िानेपानीका स्ोतहरू शुद्ीकरण गनसे 
कायषामा धनम्ानुर्ारका र्ामग्ीहरू आवश्यक 
परषाछन् :

ब्लिचिङ पाउिि १ चिया िमिा
टेटि–ट्बु  १ थान
१० एम.एल.को ससरिञ्ज १ थान
क्ािेीन टेष्ट डकट एउटा
थली डकला         ४ िटा
छालाको जजलेबी एउटा
ग्ोब (प्लास्टिक पञ्जा) १ जोिी
पानी हालन ममलने वबकको 
भएको बोतल

एउटा

शुद्धीकरण िनने तररका

 » र्बैभन्ा पधहले शुद्ीकरण गनषा  िोधिएको 
उच्च–कल वा ट्ुबवेलको हेड िोलेर धठकि 
पानसे ।

 » त्यर्पधछ हातमा ग्ोब अथाषात् प्ाखस्कको 
पञ्ा लगाउने । ग्ोब नलगाउुँरा खलिधचङ 
पाउडर नाङ्गो हातमा परेर छाला धचलाउन 
र्क्दछ ।

 » हातमा ग्ोब लगाइर्केपधछ एउटा 
प्ाखस्कको र्फा बोतलमा कररब १ 
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लीटर पानी बराबर १ धचयाचमचा खलिधचङ 
पाउडरका ररले धमर्ाउने ।

 » पानीमा खलिधचङ पाउडर धमर्ाइर्केपधछ 
बोतलको धबकको बन् गरेर बेस्सरी हल्ाएर 
रोलने ।

 » माधथ उल्ेि गररएअनुर्ार रोल तयार 
भएपधछ बोतलमा धर्ररञ् धछराएर १० एमएल 
रोल तानेर र्ाे रोललाइषा २० धलटर पानीमा 
धमर्ाउने । 

 » यधर ट्ुबवेल नभई इनारको वा अन्य स्ोतको 
पानी शुद्ीकरण गनुषापनसे भएमा र्ो स्ोतमा 
कधत पानी छ भन्ने अनुमान गरेर ३० धलटर 
पानी भए माधथ बनाइएअनुर्ारको रोल 
अथाषात् क्ोररन  झोल १० एम.एल. आवश्यक 
पनसे भएकाले र्ोहीअनुर्ारको रोल तयार गनुषा 
परषाछ ।

 » यर्री तयार गररएको २० धलटर रोललाइषा 
ट्ुबवेलकाे पाइपबाट िधमन मुधनकाे पानीमा 
हालने/धमर्ाउने । 

 » नरीको बग्ने पानीमा क्ोररन झोल हालेर 
पानी शुद्ीकरण गनुषा र्म्भव छैन ।

 » त्यर्पधछ उच्च–कल वा ट्ुबवेलको हेड ठीक 
ढङ्गले टाइट गरेर बन् गनसे । अन्य स्ोतमा 
शुद्ीकरण गररएको भए त्यर्री शुद्ीकरण 
गररएको पानीको स्ोत पधन र्ुरधक्त ढङ्गले 
बन् गनसे ।

 » यर्री रोल हालेको आधा रण्ार्म्म उच्च–
कल वा ट्ुबवेल वा पानीको स्ोत नचलाउने ।  
आधा रण्ापधछ भने उच्च–कल वा ट्ुबवेल 

वा पानीको स्ोतबाट पानी तान्ने र र्ो पानी 
टेस्–ट्ुबमा हालने ।

 » टेस्–ट्ुबमा हाधलएको पानीमा १ या २ थोपा 
रर–एिेन्ट हालने । रर–एिेन्ट हालेपधछ टेस् 
ट्ुबको पानीको रङ बर्धलनछ र बेर्ारको 
रङ िसो पहे ुँलो हुनछ । पानीमा यसो पहे ुँलो 
रङ आउञ्ेल र्ो पानी िानयोग्य हुुँरैन । 
त्यर्ैले केही बेरपधछ फेरर उच्च–कल वा 
ट्ुबवेल चलाएर कररब १० बाखल्टन िधत 
पानी फालने र त्यर्पधछको पानी टेस्–
ट्ुबमा हाली रर–एिेन्ट धमर्ाएर हेनसे । फेरर 
पधन पहे ुँलो रङ रेखिएमा केहीबेरपधछ पुनैः 
यो प्रधक्रया अपनाउने । िब पानीको रङ 
पहे ुँलो नभई र्फा रेखिनछ तबमात्र र्ो पानी 
िाने योग्य हुनछ ।

 » पानीको रङ र्फा रेखिएपधछ सथानीय 
र्मुरायका माधनर्हरूको उपखसथधतमा 
शुद्ीकरण गनसे व्यखतिले र्ो शुद्ीकरण 
गररएको पानी धपएर रेिाउने । यर्ले ‘अब 
पानी धपउन योग्य छ’ भनेर र्मुरायका 
माधनर्हरू धवश्वस हुनछन् ।    

 » उच्च–कल वा ट्ुबवेल नभई इनार वा पानीका 
अन्य स्ोत शुद्ीकरण गराषा चाधहुँ र्केर्म्म 
बेलुकीपि खलिधचङ पाउडरको रोल वा 
क्ोररन झोल हालनु परषाछ । त्यर्पधछ र्ो इनार 
वा पानीको स्ोतबाट अकको धरन धबहानर्म्म 
कर्ैले पानी प्रयोग नगरुन् भनेर वरपर 
िानकारी गराउने, पानी धनकालने बाखल्टन 
हटाउने र पानीको स्ोत छोपेर कर्ैले प्रयोग 
गनषा नर्क्ेगरी र्ुरधक्त राख्े गनुषा परषाछ ।  
बेलुकी शुद्ीकरण गररएको यसो स्ोतको 
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पानी भोधलपल्ट धबहानबाट मात्र प्रयोग गनषा 
धमल्दछ ।

 » खलिधचङ पाउडर वा शुद्ीकरणका 
र्ामग्ीहरू राम्ोर्ुँग र्ुरधक्त रहनेगरी राम 
नपनसे तर र्ुख्ा र केटाकेटीले नभेट्ने 
ठाउुँमा राख्न परषाछ ।

कवहले–कवहले र कहाँका स्ोतहरू 
शुद्धीकरण िनने ?

र्ामान्यतैः माधथ उल्ेि गररएअनुर्ार िानेपानीको 
स्ोत शुद्ीकरण गरेपधछ र्ो स्ोत (उच्च–कल, 
ट्ुबवेल, इनार आधर)मा फेरर बाढीको पानी वा 
फोहोर–मैला नधमधर्एको अवसथामा एकवषषार्म्म 
शुद्ीकरण गनुषा परदैन ।

र्बै धकधर्मका गाउुँबसीमा रहेका िानेपानीका 
स्ोतहरू र्ामान्यतैः वषषामा एकपटक शुद्ीकरण 
गनुषा राम्ो हुनछ । बाढी प्रभाधवत क्ेत्रमा त यसो 
शुद्ीकरण झनै िरूरी भएकाले त्यसो ठाउुँका 
र्बै उच्च–कल, ट्ुबवेल, इनार आधर शुद्ीकरण 
गनुषा अपररहायषा छ ।

यर्री शुद्ीकरण गररएका िानेपानीका स्ोतको 
पानी प्रयोग गनाषाले कोलेरा, झाडापिाला तथा अन्य 
पानीिन्य रोगहरूबाट माधनर्लाई बचाउन ठूलो 
मद्त पुग्दछ ।

वनष्कषमा

स्च् िानेपानी बाढी प्रभाधवत तथा डुबान हुने 
क्ेत्र लगायत र्बै माधनर्का लाधग उपलब्ध हुनुपनसे 
अधधकार हो । यो अधधकार प्राखतिका लाधग 
धवशेषगरी बाढी प्रभाधवत क्ेत्रमा उच्च–कल र 

शुद्ीकरण गररएका पानीका स्ोतहरूले अत्यन्त 
महत्वपूणषा योगरान धरन र्क्दछन् । यर्थषा यर् 
धनरसे नधशकामा प्रसुत गररएका िानकारीलाई ध्यान 
धरएर उच्च–कलको धनमाषाण गनुषा र िानेपानी 
शुद्ीकरण गनसे प्रधक्रया अवलम्बन गनुषा िरूरी 
छ । बाढी प्रभाधवत क्ेत्रमा त यी कुराहरू झनै 
आवश्यक छन् ।
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पोहोर साल सप्तरी जिललाको त्तरहु्त गाउँपाललका, 

वडा नं. १ को धनपुरी टोलका खानेपानीका सबै पानी 

्तान्े कल (ट्ुबवेल) हरू डुबानमा परे । ्ती कलहरू 

िममनको स्तहबाट २.५ तिटभन्ा अगला लिएनन् ।  

सिानीय महुली न्ीमा भ्ाै मतहनामा आएको बाढी 

गाउँमा पसेर िममनको स्तहबाट सर्र ्तीन तिट 

अगलो पानी िमेपमि तयहाँका होचा कलहरू नडुबने 

कुरै भएन । कररब १५ द्नसमम डुबान भयो ।  

कलहरू डुबेपमि ८० घरपररवारको बसोबास रहेको 

धनपुरीका सबैलाई खानेपानीको ठूलो समसया भयो 

। उनीहरू बाटोमा रहेका खालटाहरूमा पररएला तक 

भनेर एक हा्तले लाठीले गतहराई नाप्ै कममरमा गाग्ी 

ललएर नजिकको अलल अगलो ठाउँमा रहेको अकको 

बस्तीमा पुगिे । सो अगलो बस्तीका मातनसहरूलाई 

अनुरोध गरेर तयहाँका डुबानमा नपरेका कलबाट 

पानी िापेर लयाई काम चलाउँिे ।  

नेपालका अमधकांश गाउँहरूमा िस्तै यस 

ठाउँमा पतन घरमा खानेपानीको व्यवसिापन 

परमपरा्ेखख नै मतहलाहरूले नै ग द्ै आएका िन् ।  

तयसैले धनपुरीका पुरुषभन्ा मतहलाहरूले नै 

खानेपानीको िोहो गन्न बढी सास्ती खेप्ु पया्ने ।  

सिानीय ४५ वषषीया आशा्ेवी या्व भननिन्, 

'अब चाहिँ िाम्रो गाउमँा खानेपानीकरो यस्रो 

समसया भरोगननु नपनने भएकरो छ । परियरोजनाले धेिै 

िाम्रो काम गरिदियरो ।' 

आशा्ेवीले उललेख गरेको पररयोिना कारर्तास 

नेपालको सहयोगमा श्ीपुरा्नि सामु्ातयक तवकास 

केनद्र (एस.एस.डी.सी.) ले सप्तरीमा सञचालन 

गरररहेको ‘नेपाल बाढी प्रत्तकाय्न ्तिा शीघ्र पुनला्नभ 

पररयोिना’ हो । 

यस पररयोिनाले तव.सं. २०७५ िेठ  मतहनामा 

धनपुरीका सबै बालसन्ालाई पायक पनने ठाउँका 

्तीनवटा कलहरू पुनरननिमा्नण गरेर िममनको 

स्तहबाट पाँच तिट अगलो बनाइद्एको लियाे ।  

यसरी पुनरननिमा्नण ग्ा्न पायक पनने ठाउँमा पतहले्ेखख 

नै रहेका ्तीनवटा कलमा िप पाइप िोडेर अगलो 

बनाउने, पानी िाप्े ठाउँमा ४X५ तिटको पकककी 

लसमेनटेड पलेटिम्न तनमा्नण गनने, सो अगलो पलेटिम्नमा 

मातनसहरूलाई िान–आउन सजिलो हुनेगरी 

खुट्तकलाहरू बनाउने र कलको पानीलाई शुद्ीकरण 

गनने काय्न गररएको लियाे । कलमा अनय कुनै कारणले 

िोहोर ममलसएन भने यस शुद्ीकरण प्रतरियाबाट 

कररब एक वष्नका लातग ्ती कलहरूको पानी 

तपउन योगय हुने पररयोिनाका सप्तरी जिललाका 

काय्नरिम संयोिक भभमसेन चौधरी ब्ताउँिन् ।  

आगामी द्नहरूमा सिानीय बालसन्ा आिैँ ले कलको 

पानी कसरी सजिलो ढङ्गले शुद्ीकरण गनने भन्े सीप 

अब खानेपानधीकाे लावि अकाकाे िाउँ जानु पर्दैन 

घटनरा–अध्यन
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पतन पररयोिनाद्ारा गाउँलेहरूलाई लसकाइएको 

लियाे ।    

५२ वषषीया सिानीय बालसन्ा तबिली्ेवी साह 

िनपिन्, ‘पतहले ्त हामी होचा कलहरूको अशुद् 

पानी खान्थयौँ । तयसैले गाउँमा धेरै मातनसहरू तबरामी 

हुनिे । बाढीको बेलामा ्त मातनसहरू झन् बढी तबरामी 

हुनिे । यी उचच कलको पानी खान िालेपमि चातहँ 

झाडापखाला िस्ता रोग–तबमार पतन हाम्ो गाउँमा 

कम भएका िन् ।’ तबिली्ेवी यस सहयोगका लातग 

पररयोिनालाई ‘धनयवा्’ द्ननिन् । 
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