
खाऱीडाॉडा बस्तीमा खानेऩानी 
समस्या हट्यो 
 

एक गाग्री ऩानी लरन जान २ घन्टा राग्ने महाॉको 
बगवतीभाई गाउॉ ऩालरका ७ वडाबैयफको खारीडाॉडाका 
स्थानीमफासीको दैरो अगाडड ऩानीको धाया ऩझगेको छ 
। उक्त फस्तीभा २० फषष देखख खानेऩानीको हाहाकाय हझने गयेको थथमो । २ घण्टा टाढाफाट 
खानेऩानी फोकेय ऩानी खान फाध्म खारीडाॉडाका स्थानीमफासी घय दैरोभा खानेऩानी ऩाएऩछछ खझसी 
बएका छन ्। फस्तीभा ३७ घयधझयीका १ सम ९० जना स्थानीम फालसन्दा खानेऩानी मोजनाफाट 
राबान्वीत बएका छन ्। ३७ घयधझयी यहेको उक्त फस्तीभा १६ घयधझयी दलरत फस्तीको हो बने २१ 
घयधझयी अन्म जातजातीको हो । 
खारीडाॉडा फस्तीभा हहउॉ द होस मा वषाष दझवै सभमभा ऩानी लरन २ घण्टा टाढा जानझऩय ्षने फाध्मता 
यहेको थथमो । ऩहाडी साना ककसानका राथग अनझकझ रन आमोजना, जजल्रा आमोजना सभन्वम 
इकाई दैरेखरे महाॉका स्थानीमहरुको ऩहहरो आवश्मकता खानेऩानी देखेय आमोजना सॊचारन 
गयेको जजल्रा आमोजना सॊमोजक कभर आचामषरे फताए । 

खडेयीभा ऩयेको स्थानीम सभझदामराई शझद्ध पऩउने ऩानीको ऩरयऩझतॉ गनझषको साथै खेय गएको 
ऩानीको सदझऩमोग गरय तयकायी खेतीफाट आम आजषन गने उदेश्मरे सॊचारन गरयएको आमोजना 
लशखयद्धायी कृपष तथा ऩशझऩारन सभूहको भागका आधायभा सॊचारनभा ल्माएको सॊमोजक 
आचामषरे फताए । आमोजनारे ऩहहरो ऩेजश्क यकभ ३ राख १८ हजाय ५५ रुऩैँमा बझक्तानी 
गरयसकेको छ बने फाॉकी यकभ बझक्तानी गनष फाॉकी यहेको सॊमोजक आचामषरे फताए । 

२०७४ पागझन १५ गते सम्झौता बई काभ सझरु गरयएको उक्त खानेऩानी आमोजना २०७५ जेठ १४ 
गते सम्ऩन्न बएको आमोजनाका साभाजजक ऩरयचारक अबफरार जसैीरे फताए । आमोजनालबत्र 
सभेहटएका ३७ घयधझयीभा ६ वटा धाया जडान गरयएको जैसीरे फताए । गाउॉ ऩालरकाको वडा नॊ. ७ 
फडाबैयवकोेे भछाइना खोराफाट १२ सम ३० लभटय भझख्म ऩाईऩराईनफाट ऩानी ल्माईने 
आमोजनाका प्रापवथधक चन्रप्रकाश केसीरे फताए । भझख्म राईनफाट ल्माइएको ऩानी जम्भा 
गनषका राथग ६ हजाय लरटयको टमाॊकी छनभाषण गरयएको प्रापवथधक केसीरे फताए । 



खानेऩानी आमोजनाको स्थरगत अनझगभनभा ऩझगेकी कृषिका ऱागग अन्तराष्ट्रिय षिकास कोि 
आइफ्याडका काययक्रम अगधकृत आयुिा टियुरेऱे खानेऩानी आमोजनाफाट ग्रालभण ऺेत्रका स्थानीम 
फासी प्रबापवत बएकोभा खझसी व्मक्त गदै स्थानीम सभझदामराई फधाई हदइन ्। नेऩार सयकाय, 

वन तथा फातावयण भन्त्रारमका सहसथचव एॊव ऩहाडी साना ककसानका ऱागग अनुकुऱन आयोजना 
(आशा) का सॊयोजक ऩशऩुततनाथ कोइराऱाऱे महाॉका स्थानीम सभझदामरे गयेको काभ भन्त्रारम 
सम्भ ऩझ¥माउने य अन्म स्थानभा लसकाईको रुऩभा लरन उत्प्पे्ररयत गने फताए । 

श्रभदानदेखी दैछनक ज्माराभा स्थानीमहरुरे नै काभ गयेको खानेऩानी मोजनाको कोषाध्मऺ लसता 
शाहीरे फताइन ् । खानेऩानी लरन टाढा जानझ ऩदाष भहहराहरुराई काभको फोझ थथमो, गाउॉभ ै
खानेऩानी आएऩछछ भहहराहरुराई सहज बएको छ, शाहीरे बछनन ्। धायाफाट खेय गएको ऩानीफाट 
तयकायी खेती गने मोजना यहेको उनरे सझनाइन ्। 

गाउॉभा खानेऩानीको सझपवधा ऩछन आउदैन बन्ने रागेको थथमो, खारीडाॉडा खानेऩानी छनभाषण 
आमोजनाका अध्मऺ नगेन्र फहादझय फझढारे बने, अहहरे त खानेऩानी आमो । खानेऩानीका राथग 
दझई घण्टा सम्भ टाढा गएय ऩानी फोकेय खानझऩथ्मो, फाटो हहड्ने फटझराराई खानेऩानी हदन ऩछन 
सभस्मा थथमो, दलरत फस्तीभा भात्रै ३ वटा धाया छनभाषण गयेका छौ, मोजनाका अध्मऺ फझढारे 
बने, खेय गएको ऩानीफाट तयकायी खेतीका राथग प्रमोग गने फझढाको बनाई छ । 

बगवतीभाई गाउॉ ऩालरका ७ का वडा अध्मऺ यत्प्न फहादझय शाहीरे खानेऩानी मोजनाराई हदगो 
रुऩभा सॊचारन गयाउनका स्थानीम सभझदामराई जागरुक हझन आग्रह गये । 

खानेऩानी आमोजनाका राथग ऩहाडी साना ककसानका ऱागग अनुकुऱन आयोजनाको ७ ऱाख ९५ 
हजार १ सय ३७ रुऩैया अनुदान य स्थानीम सभझदामको १ राख ९८ हजाय ७ सम ८४ रुऩैमाॉको 
जनश्रभदान गरय कझ र ९ राख ९३ हजाय ९ सम २१ रुऩैमाॉको रागतभा खानेऩानी मोजना सम्ऩन्न 
बएको हो । ऩहाडी साना ककसानका राथग अनझकझ रन आमोजना, जजल्रा आमोजना सभन्वम इकाई 
दैरेखरे आथॉक तथा प्रापवथधक सहमोग, सोसेक दैरेखको सहजजकयण तथा बगवतीभाई 
गाउॉ ऩालरका वडा नॊ. ७ को सभन्वमभा मोजना सम्ऩन्न गरयएको हो । 

हहक्भत नेऩारी, दैरेख 
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