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पानी र सरसफाईः स्वस्थ रहन 
आवश्यक कुराहरु
हामीलाई हुने धेरै स्ास्थ्य समस्ाहरुको सजिलै रोकथाम गन्न सककन्छ । रोकथाम गरा्न केही समय, ममहेनत र 
पैसा चाकहएता पनन लामो अवधधभरमा मवचार गरा्न रोग नलागेपधि समय र खच्न रवुै िोमगन्छ ।    

यस पररचे्रमा मानव एवं िनावरको मलमूत्रमा रहेका ककटाणुहरुबाट सनने झाडापखाला र अन्य रोगहरुको 
रोकथाम कसरी गनने भनेर वण्नन गररएको ि । हात धोएर, खाना तयार गन्न एवं भण्ारण गन्न स्च् सफा 
मवधधहरुको उपयोग गरेर, शौचालयको प्रयोग गरेर र सुरक्षित मपउनयोग्य पानी मपएर पेट सम्वन्धि धेरै 
समस्ाहरुबाट िोमगन सककन्छ ।    

उले्खखत स्ास्थ्य समस्ाहरुको कसरी रोकथाम गनने भने् बारेमा िान् करइएको पररचे्रमा हेनु्नहोसः्  

•  कुपोषण, मधुमेह, मुटुसम्वन्धि रोगहरु र पोषणको कमीले हुने अन्य समस्ाहरुका लामग हेनु्नहोस् 
पररचे्र असल खानाले राम्ो स्ास्थ्य बनाउँि ।  

•  ननमोननया, षियरोग र श्ासप्रश्ास सम्वन्धि अन्य समस्ाहरुका लामग हेनु्नहोस् पररचे्र श्ासप्रश्ास र 
खोकी सम्वन्धि समस्ाहरु (तयारीको क्रममा) ।

•  फोहरमैलाबाट हुने स्ास्थ्य समस्ाहरुका लामग हेनु्नहोस् पररचे्र फोहरमैला, स्ास्थ्य संस्ािन्य 
फोहरमैला र प्ररषुण (तयारीको क्रममा) ।    

•  मलेररया, डेगुं र लामखुटे्बाट सनने अन्य रोगहरुका लामग हेनु्नहोस् पररचे्र केही गन्भिर संक्रामक 
रोगहरु (तयारीको क्रममा) ।   

झाडापखाला कसरी सर्दछ
मानव वा पशुको मलमूत्रबाट यय माध्यमहरु माफ्न त गएर ककटाणु र ककराहरुले रोग ननम्त्ाउँरिन् ।

मलमूत्र

पानी

झिँगा

औंला

मुख

खेतवारी

खाना
ककटाणु

ककटाणु

ककटाणु

ककटाणु

ककटाणु

ककटाणु

ककटाणु

ककटाणु

ककटाणु

ककटाणु

ककटाणु



24 July2018

 डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
२ पानी र सरसफाईः स्स् रहन आवश्यक कुराहरु

ककटाणुहरु एक ब्यक्तिबाट अकको ब्यक्तिमा पनन सर्निन् । पररवारका सरस्हरु एक अका्नको नजिकको 
सम्पक्न मा हुने भएकोले ककटाणु र रोगहरु पररवारका एकबाट अककोमा सजिलै सन्न सकिन् ।

१. बषा्नतमा खुला रहेको ढलमा 
पानी बढ्ि । घरपालुवा कुकुर 
बाटोमा कहंड्रा करशा उसको 
खुट्ामा टाँधसन्छ ।    

२. कुकुर घरमा गएपधि बच्ाले 
उससँग खेल्दि । कुकुरको 
खुट्ामा लागेको करशा बच्ाको 
हातमा टाँधसन्छ । 

३. बच्ाले आमालाई िँुरा धोती 
समातेर त्सलाई फोहर बनाउँि 
।

४. आमाले साँझको खाना बनाउँरा आफ्ो हातलाई 
तातोबाट िोगाउन फोहर धोतीकै प्रयोग गर्नधिन् । 

५. पररवारले त्ही खाना खान्छ र सबैलाई झाडाप-
खाला लाग्न सकि ।

परिवािको ववमािलाई िोकथाम केले गर्न सक्दथ्ो ?
यय मध्येका कुनै पनन कुरा हुन सकेको भए मवमार सन्नबाट रोकथाम गन्न सककन्ोः  

• टोलमा खुला ढल नभएको भए

• कुकुर घरमभत्र नपसेको र बालबाक्लकासँग नखेलेको भए 

• बच्ाको हात धोइकरएको भए

• आमाले फोहर धोतीले रोटी निोएको भए
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हात धुने काम ३

हात धुने काम
साबुन पानी वा सफा खरानी पानीले हात धुँरा धेरै रोगबाट बच्न सककन्छ । हातहरु सफा नै रेखखएता पनन 
ककटाणु र ककराका अण्ाहरु हातमा टाँधसएका हुन सकिन् र खाना खाँरा पेटमा गएर अनेक रोग लगाउन 
सकिन् ।

१. पानीले हात धुनुपि्न । २. साबुनको प्रयोग गरेर 
हात माड्नुपि्न । यसरी 
माड्नाले ककटाणुहरुलाई 
मार्नि । औंलाहरुको 
यबचमा र नङ वरपर पनन 
सफा गनु्नपि्न । 

मयल र ककटाणुहरु हटाउनको लामग साबुनको प्रयोग गनु्न उत्तम हुन्छ । साबुन उपलब्ध नभएको खण्मा सफा 
खरानीको प्रयोग गन्न सककन्छ । 

स्ास्थ्य कार्नकरा्नको लावग
सरसफाईलाई बढावा करनु र सफा पानी मपउन बढावा करनु समूरायलाई स्स् राख्े केही उत्तम 
उपायहरु हुन् । तपाईंको समूरायका माननसहरुलाई उनीहरुले आफूलाई स्स् राख् के गरररहेका िन् 
त्सलाई प्रोत्ाहन गनु्नहोस् र सरसफाई शुरु गन्नका लामग एक रईुवटा महत्वपूण्न करम चाल्ुहोस् । 
सफल एवं करघ्नकाक्लन हुनका लामग माननसहरुको सरसफाई र पानीमा गररएको सुधार ननम्न बमोजिम 
हुनुपर्निः 

•  सस्ो ि साधािण – स्ानीयहरुको आबश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सस्ो र सहि रुपमा हुने 
काम शुरु गनु्नपर्नि । 

•  सांस्कृ वरक रुपले स्स्कार्न – स्ाननय ररमतररवाि, मवश्ास (धम्न) र चाहना पनन ध्यानमा 
राख्ुपि्न ।  

•  सबैका लावग उपरोगी – बालबच्ा, शाररररक अपागंता भएका माननसहरु, मकहला एवं पुरुष र 
प्रौढहरुका स्ास्थ्य सम्वन्धि आवश्यकताहरु ध्यानमा राखेर काम गनु्नपि्न ।

३. अनन सफा पानीले हात 
राम्ोसँग पखाल्ुपि्न । 

४. सफा कपडाले 
पुछनुपि्न ।
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यय अवस्ामा सधैं हात धुनुपर्निः

• करशा गरेपधि वा बच्ाको करशा धोएपधि ।

• खाना बनाउनु वा खानु अधघ ।  

• पशुलाई िोएपधि ।  

• हातले मुख िोपेर हाच्छुँ गरेपधि वा खोकेपधि । 

• मवरामी माननसलाई िोएपधि ।  

तपाईंको स्ास्थ्य तपाईंकै हातमा छ । हात सफा राख्ुहोस् ।  

Tippy-tap

साधारण प्रकृमतको यस हात धुने उपकरणले थोरै पानीको प्रयोग गरी हात धुन सककन्छ । यसले हातमा 
पानी परररहँरा रवैु हातहरु सँगसँगै माड्न पनन सहि बनाई ककटाणुहरु हटाउन मद्दत गि्न । यसलाई 
खाना बनाउने ठाउँमा, शौचालयमा वा बिारमा राख्ुपर्नि । 

Tippy-tap कसिी बराउरे
यो बनाउनका लामग १) सोडाको बोतल िस्ै मवकको लगाउने ठाउँमा पेच (screw-on cap) भएको 
एक प्ायटिकको बोतल र २) डट्पेनको ट्ुब वा अरु कुनै सानो सानो कडा खाली ट्ुब चाकहन्छ ।

१. ट्ुबलाई सफा गनु्नपि्न ।

२. िोडले तताइएको तारबाट बोतलको तल्ो भागमा सानो प्ाल बनाउनुहोस् । 

३. डट्पेनको मभत्रपनट्को ट्ुबलाई हटाएर सफा गनु्नहोस् । यसलाई मतखो हुने गरी काटेर 
बोतलको प्ालमभत्र धिराउनुहोस् । त्ो ट्ुब कधसने गरी ममल्ुपि्न । 

४. बोतलमा पानी भररसकेपधि मवकको 
लगाउनुहोस् । मवकको कस्सिएमा ट्ुबपनट् 
पानी बगै्न । मवकको खुकुलो भएमा पानी 
मवस्ारै बगि । माननसहरुले यसलाई 
हात धुनको लामग प्रयोग गन्न सक्े ठाउँमा 
राख्ुहोस् । नजिकै साबुन राख्ुहोस् वा 
बोतलमा साबुनको bar बाँध्ुहोस् ।

५. Tippy-tap को प्रयोग गन्नः 

मवककोलाई पानी वग्न ममल्ेसम्म 
खुकुलो पानु्नहोस् । हात 
मभिाइसकेपधि साबुन लगाउनुहोस् 
र रवुै हातलाई रलेर 
सफा नहुन्ेल पानीले 
पखाल्ुहोस् । हात 
धोइसकेपधि मवकको बन्द 
गनु्नहोस् ।  
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खानेकुराको तयारी र भण्ारणर ५

खानेकुराको तयारी र भण्ारण
हामीले खाएको खानेकुराबाट शरररमा प्रवेश गरेका ककटाणुबाट रोग सन्न सक्दि । खानेकुराको माध्यमबाट 
रोग हुन नकरनको लामगः 

• खानेकुरा िुनु वा पकाउनु अधघ हात धुनुपि्न ।  

•  खानअुधघ मासुिन्य पराथ्नहरु राम्ोसँग पकाएर पकाएको ठाउँ सफा 
गनु्नपि्न ताकक रोगका ककटाणुहरु नपकाएको मासुबाट पकहले नै 
पकाइसककएको खाना वा काँचै खाइने खानेकुरामा नसरुन् ।    

•  फलफूल र तरकारीलाई खानअुधघ पखाल्ुहोस् वा ताछनुहोस् 
अथवा राम्ोसँग पकाउनुहोस् । यसल ेमतननहरु उत्ारन भएको 
माटोमा भएका सकु्ष्म ककटाणु मार्नि । 

•  तयार भइसकेको खानेकुरालाई िोपेर राख्ुहोस् र खानको लामग 
तयारी नहोउन्ेल खझँगा र फोहरबाट सुरक्षित राख्ुहोस् ।

•  बिारबाट ककनेका खानेकुराहरु वा बाकहर राखखएका कुनै पनन 
खानेकुराहरुलाई राम्ोसँग तताउनुहोस् ।    

• खानेकुराहरुलाई मुसाहरुबाट सुरक्षित हुने गरर राख्ुहोस् ।

•  खाना पकाउने ठाउँलाई सफा राख्ुहोस् । भाँडाकँुडा र काट्ने सामग्ीहरु प्रत्ेक चोटीको प्रयोगमा 
धोएर सुख्ा हुन करनुपि्न ।  

•  खेर गएको खानेकुरा घरपालुवा िनावरलाई खुवाउनुपि्न वा मतनलाई कम्पोटि मवनमा हालेर मल 
बनाउनुपि्न । यसले गरा्न फोहर हँुरैन ।      

•  मवमग्नबाट िोगाउन खानालाई जचसोमा (िस्ै मरििमा) राख्ुहोस् । 

रईुवटा फरक आकारका माटोका भाँडाहरुको प्रयोग गरेर जचस्ाउने 
भाँडो बनाउन सककन्छ । एउटा भाँडो अककोमभत्र हालेर रवुैको यबचको 
खाक्ल भागमा कधसने गरी बालुवा भनु्नपर्नि । करनको रईु पटक 
पानी हालेर वालुवालाई जचसो पानु्नपि्न । जचसो पान्न चाहेको 
खानेकुरालाई सानो भाँडोमा राखेर भाँडाहरुलाई बन्द गनु्नपि्न 
। आिकल प्रायः मरििको प्रयोग गरेर खानालाई यबग्नबाट 
बचाइने भएकोल ेयो बनाईंरैन । 



24 July2018

 डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
६ पानी र सरसफाईः स्स् रहन आवश्यक कुराहरु

झझंगाबाट खानेकुरालाई जोगाउन 
खझँगाहरुले माननस र िनावरको मलमूत्रमा बसेर र त्सपधि खानेकुरामा बसेर सकू्ष्म 
ककटाणुहरु साि्नन् । यसबाट बच्न खानेकुरालाई िोप्ुहोस् र खझँगे पासो (fly traps) 
बनाउनुहोस् । आिकल बिारमा खझँगा मानने औषधध पाइन्छ । औषधधलाई प्ेटमा हालेर 

कुना कुनामा राखरा खझँगाले औषधध खाएर मि्न । खझँगा नआओस् भनेर ठाउँलाई सफा पनन राख्ुपि्न ।    

झिँगे पासो बराउरे ररिका
१. कागिलाई टेप वा गमले टाँसेर खुला सोली/शङु् (cone) िस्ो 
बनाएर त्सलाई िार वा बोतलमभत्र कफट गनु्नहोस् ।  

२. बोतलको वरीपररको खुला भागलाई बन्द गनु्नहोस् ताकी कोन र 
बोतलको यबचमा खाक्ल भाग नरहोस् ।  

३. डोरीको सहायताले वोतल झुण्ड्ाउनुहोस् वा िममनमा गाकडएको 
लनठिमा ठोकु्होस् ।

४. फलफूल, मािा वा अन्य केकह चारोहरु पासो मुखतिर राख्ुहोस् 
। खझँगाहरु खानेकुरामा बस्दिन् र त्सपधि कोन मभत्रपनट् उडेर 
वोतलमतर िान्छन् ।

५. पासो खाक्ल गन्नको लामग यसलाई माधथपनट् फका्नउनुहोस,् कोन 
हटाउनुहोस,् खझँगाहरु मरेको सुननश्चित हुनको लामग पानीले भनु्नहोस् र 
त्सपधि त्सलाई बाकहर गाड्नुहोस् । 

स्वास्थ्य एवं सरसफाईको लागग शौचालय (चपपी)
समूरायको सरसफाई पनन ब्यक्तिगत र पाररवाररक सरसफाई ियत्तकै महत्वपूण्न ि । सरसफाईको मतलब 
सामूराययक सरसफाई – सफा र सुरक्षित चपपीको प्रयोग, पानीलाई सफा बनाउनु र फोहरमैलाको सुरक्षित 
तवरले मवसि्नन हो (हेनु्नहोस् फोहरमैला, जचककत्ािन्य फोहरमैला र प्ररषुण – तयारीको क्रममा) । 
सरसफाईको कमीले धेरै ककधसमका रोग लागेर मृत्ु पनन हुन्छ ।

समूरायले ममलेर नै रैननक रुपमा सरसफाई गनु्नपि्न । तर पानी नभएको ठाउँ र 
गररव समूरायमा सफाई गन्न गाह्ो हुन्छ । िस्ो सुकुम्वासी वस्ी, मुसहर, 
डोम, चमार आकर बस्े समूरायमा सफाई काय्नक्रम चलाउन र रीगो 
राख् ननकै ममहेनत गनु्नपि्न । 

चपपी बनाउँरा स्ानीय ज्ान र मालसामान प्रयोग गरेर 
बनाउनुपि्न । धेरै महंगो मालसामान प्रयोग गरा्न चपपी बनाउन 
सककन् ।

झिँगाहरु कम गन्न झिँगे पासोलाई 
शौचालयको नजिक र खाना तयार 

गनने ठाउँमा राख्ुपर्नछ ।
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समूरायको आवश्यकताहरु र सभिामवत उपायहरु बारेको िलफलमा मकहलाहरुलाई समावेश गनु्नहोस् । 
मकहलाहरुले बालबच्ाहरु र घरको हेरयबचार गनु्नपनने भएकोले उनीहरुलाई समस्ा के ि र कसरी हल गनने 
भन्े बढी िानकारी हुन्छ ।    

मलमूत्र ब्यवस्थापनका लागग शौचालयको प्रयोग गनु्दहोस्   
मानवको मलमूत्र राम्ोसँग ब्यवस्ापन नगररएमा पानी, खाना र माटोलाई सकु्ष्म ककटाणुले प्ररयुषत बनाउँि र 
झाडापखाला एवं अन्य गन्भिर स्ास्थ्य समस्ाहरु ननम्त्ाउँरि । शौचालयको प्रयोगले सम्पूण्न समूरायको 
स्ास्थ्यको रषिा गर्नि ।

शौचालयको ननमा्नण र प्रयोग गरा्न ननम्न कुरा पनन ध्यान 
करनुपि्नः 

•  गोप्यराः चपपी बनाउँरा गोप्यताको ख्ाल 
राख्ुपि्न । ढोका वा परा्न भएको चपपी स्ानीय 
सामग्ीहरुबाट बनाउन सककन्छ वा कंकक्रटबाट 
पनन बनाउन सककन्छ । 

•  सुिकाः चपपी राम्ोसँग बनाइएको हुनुपि्न र सुरक्षित स्ानमा हुनुपि्न । शौचालय भखकिने डर भएमा 
कसैले पनन त्सको प्रयोग गरदैन । त्सैगरी शौचालय घररेखख टाढा वा एकाति स्ानमा ि भने 
मकहलाहरुलाई प्रयोग गन्न गाह्ो हुन्छ ।      

•  सजिलोः चपपी प्रयोग गरा्न सजिलोसँग प्रयोग गन्न र हावा, पानी वा कहउँबाट पनन सुरक्षित हुने गरी 
बनाउनुपि्न ।  

•  सिसफाईः रोगका ककटाणु नफैक्लयोस् भनेर पनन शौचालय सफा राख्ुपि्न । घरमा सबैले ममलेर 
सफा गरे चपपी सफा रहन्छ । चपपीलाई पनन घर सफा गरे िस्ै सफा राख्ुपि्न ।    
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शौचालय (चपपी) कहाँ बनाउने
शौचालय बनाउने स्ानबारे ननण्नय क्लनुपूव्न यसले नरी, इनार वा खोला िस्ा कुनै पनन पानीका श्ोतहरु 
प्ररयुषत गरदैनन् भन्े कुरा ध्यान राख्ुपि्न । पानीका श्ोतहरु भन्दा कन्तिमा २० ममटर पर मात्रै शौचालय 
बनाउनुपि्न ।  

त्सैगरी शौचालयले िममनमूनीको पानी समेत प्ररयुषत नगरोस् भनेर ध्यान करनुपि्न ककनभने िममनमुननको 
पानी मवमभन् स्ानमा फरकफरक गकहराईमा बग्ि । पानीको सतह सुख्ा याममा भन्दा बषा्न याममा धेरै 
माधथ हुन्छ । चपपी बनाउँरा यय ननयमहरु पालना गनु्नपि्नः 

• खाल्ोको मपंध िममनमूनीको पानीभन्दा २.५ ममटर माधथ हुनुपि्न । 

•  शौचालयको लामग खाल्ो खन्दा यकर माटो धेरै मभिेको ि वा खाल्ो पानीले भररन्छ भने त्ो ठाउँ 
शौचालय बनाउनका लामग ठीक हँुरैन ।  

•  डुबान पनने िममनमा पनन खाल् ेचपपीहरु (pit toilets) बनाउनुहँुरैन । खाल् ेचपपीबाट िममनमूनीको 
पानी प्ररषुण हुने खतरा भएमा िममन माधथको चपपी बनाउने बारे यबचार गनु्नपर्नि । यकर ठाउँ नै 
िैन भने शौचालयलाई नजिकको इनारभन्दा पनन मुनी पानु्नपर्नि ताकी सकू्ष्म ककटाणुहरु इनारमतर 
निाउन् । 

िममनमूनीको पानी भनेको िममनमा सोससएको र िममनमभत्र बग्े पानी हो । शौचालय बनाउँरा खाल्ो धेरै गहहरो 
छैन र िममनमुहनको पानीलाई प्ररषुित गरदैन भन्े कुराको मवचार गनु्नपछ्न ।
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शौचालय (चपपी) का प्रकार
मवमभन् समूरायमा मवमभन् ककधसमका शौचालय प्रयोग गररन्छन् । कस्ो ककधसमको चपपी बनाउने भन्े 
मवचार गरा्न यसलाई प्रयोग गननेहरुको आबश्यकता र यसको लामग उपलब्ध ठाउँको ककधसमको बारेमा यबचार 
गनु्नपि्न । साथै तपाईं र तपाईंको पररवारले कम्पोटि चपपी प्रयोग गन्न र सभिार गन्न चाहन्छ कक चाहँरैन भन्े पनन 
यबचार गनु्नपि्न । यकर होइन भने खाल् ेचपपी नै उत्तम हुन सकि । 

सबै चपपीका फाइरा वा वेफाइरा हुन्छन् । सव्नगुण सम्पन् चपपी कुनै पनन िैन । प्रत्ेकका आफ्ै वेफाइराहरु 
िन् । तर यस पररचे्रमा वण्नन गररएका ३ प्रकारका चपपीहरु वातावरण र माननसहरुलाई न्यून हानी हुनेगरी 
समूरायलाई सफा एवं स्स् राख् प्रभावकारी िन् । यस्ा प्रकारका सबै चपपीहरुको प्रयोग गरा्न पानीको 
वचत हुन्छ । 

धेरैिसो पानी फ्लस गनने चपपीहरुले समस्ा (मलमूत्र र सकू्ष्म ककटाण)ु लाई एक ठाउँबाट अकको ठाउँमा मात्रै 
लैिान्छन् । मतनले मानव मलमूत्रलाई सुरक्षित बनाउँरैनन् र त्सो गरा्न प्रशस् मात्रामा पानी रयुषत हुन्छ 
(तल हेनु्नहोस्) । करशा गररसकेपधि सफा गन्न यकर तपाईं पानीको प्रयोग गनु्नहुन्छ भने वातावरणलाई रयुषत 
नगनने गरी बनाउन सककने सुरक्षित चपपीहरु िन् । उराहरणको लामग पानी हाल् ममल्े चपपी (pour-flush 
toilet) । यो चपपी बनाउने मवधधबारे धसक् वातावरणीय स्ास्थ्यः सामूरायीक माग्नरश्नन, पररचे्र ७ हेनु्नहोस् 
।

पारी प्ररोग हुरे (फ्लस चपपी) ि नरकास पद्धरी  
पानी प्रयोग हुने चपपीले पाइप माफ्न त ढल 
ननकास पद्धतीमा करशामपसाव पुया्नउन 
पानीको प्रयोग गर्निन् । 

तर फ्लस चपपीहरुका धेरै नै नरेखखने 
समस्ाहरु िन् । पानीलाई सुरक्षित रुपले 
खोला नरी (waterways) मा फका्नउन 
वा पुनः प्रयोगको लामग ढललाई प्रशोधन 
गररनुपर्नि । यो ज्ारै खजचचि लो हुने भएकोले 
ढललाई राम्ोसँग प्रशोधन नै नगररकन नरी, 
पोखरी वा समूद्रमा मवसि्नन गनने गररन्छ । 
यसले गरा्न ढलबाट रोगका ककटाणुहरु हाम्ो 
पानी प्रणाली वा धिमेकमा फैक्लन्छन् । 
नेपालमा यस्ो समस्ा धेरै ि । वागमतीको पानीमा ढल ममसाइएको ि । 

ढललाई प्रशोधन गन्न प्रयोग गररने रसायनहरुले मपउने पानीको श्ोत र माननसहरु बसे् एवं खेती गनने 
भूभागलाई रयुषत पार्निन् । फ्लस चपपीहरुले मपउन र धसंचाई (खेती) को लामग चाकहने सफा पानीलाई 
खेर फाल्दिन् । धेरै माननसहरुलाई मपउनका लामग प्रशस् पानी नभएको अवस्ामा धेरै पानीलाई तल 
ढलपनट् फ्लस गनु्न राम्ो होइन ।
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बन्द खाले् चपपी
बन्द खाल् ेचपपीमा प्ाल भएको प्ल्ाटफम्न प्रयोग नभएको बखतमा त्ो प्ाल ढाके् 
ढक्कन पनन हुन्छ । प्ल्ाटफम्न काठ (wood), कंकक्रट (concrete) वा माटोले 
ढाककएका मुढा (logs) बाट बनाउन सककन्छ । कंकक्रट प्ल्ाटफम्न मा पानी मभत्र 
धिरदैन र सफा गन्न सजिलो भएको कारणले स्ास्थ्य समस्ाहरु कम हुन्छन् । बन्द 
खाल् ेचमपचि मा प्ल्ाटफम्न र खाल्ो भखकिनबाट िोगाउन लाइननगं वा कंकक्रटको गोलो 
यबम हुन िरुरी हुन्छ । अकको पृष्ठमा हेनु्नहोस् ।

गधि र खझंगाहरु कम गन्न हावा िाने पाइपको प्रयोग गरी सुधार ल्ाएर (िसलाई 
ventilated improved pit वा VIP चपपी भननन्छ) यसलाई सजिलो तररकाले 
प्रयोग गन्न ममल्े बनाउन सककन्छ । 

५ िना भएको पररवारको २ ममटर गकहराईको बन्द खाल् ेचपपी भररन कररब ५ बष्न लागि ।   

खाल् ेचपपीहरुको समस्ा भनेको एकपटक खाल्ो भररएपधि मतनको प्रयोग गन्न सककरैंन । यद्यपी भररएको 
तर लाइननगं नभएको खाल्ोमा रहेको फोहरबाट सजिलै फाइरा क्लन सककन्छ – िस्ै उति स्ानमा रुख 
रोपेर । अथवा थोरै मात्रै फरक ककधसमको रैननक मम्नत सभिारबाट लाइननगं भएको खाल् ेचपपीमा रहेको 
फोहरलाई उपयोगी कम्पोटि बनाउन सककन्छ । कम्पोटि बनाउने चपपी साधारण प्रकृमतको हुन्छ । हेनु्नहोस् पृष्ठ 
१३ ।

बन्द खाले् चपपी बराउर
१. माननसहरुलाई प्रयोग गन्न सजिलो हुने र पानीका श्ोतहरु 
नहुने स्ानको िनौट गनु्नपर्नि । 

२. १ ममटर चौडाई र २ ममटर गकहराईको खाल्ो खन्े । माटो 
धेरै नै बलौटे भएमा खाल्ो भखकिनबाट िोगाउन खाल्ोलाई 
तेलको खाली ड्रमहरु एक अका्नमा खप्ट्ाएर वा धसमेन्टको 
ईंटाले लाइन गनु्नपर्नि ।

३. खाल्ोको माधथको भागलाई मुढा (logs), ढुंगा, ईंटा, 
कंकक्रट ररङ्ग मवम वा अन्य सामग्ीले लाइन गनु्नपर्नि िसले 
प्ल्ाटफम्न थाम्नुका साथै खाल्ो भखकिनबाट िोगाउँि ।

४. खाल्ो माधथ राख् प्ल्ाटफम्न र िेकवार बनाउने । 
प्ल्ाटफम्न कककं्रट वा स्ानीय सामग्ीहरु िस्ै मुढा (logs) 
वा बाँस र माटोबाट बनाउन सककन्छ । यकर मुढाबाट 
प्ल्ाटफम्न बनाउनुपनने भएमा धिटै् नकुकहने काठको प्रयोग 
गनु्नपर्नि । 
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चपपीको कंवरिट प्ल्ाटफम्न ि रिङ्गववम बराउरे ररिका
राम्ोसँग बनाइएको कंकक्रट प्ल्ाटफम्न र ररङ्ग मवमले खाल् ेचपपीलाई भखकिनबाट िोगाउँि र चपपीलाई सफा 
राख् समेत सजिलो बनाउँि । 

एउटा २५ के. िी. को धसमेन्टले २ वटा प्ल्ाटफम्न र २ वटा ररङ्ग यबम बनाउन पुगि । यय रवुैलाई एकै चोटी 
बनाउनु धेरै सजिलो हुन्छ । साँचो (mold) बनाउनको लामग बोड्न, बाँध्े (reinforcing) तार, ईंटा र 
प्ालको आकार बनाउनको लामग ताल्ामा साँचो हाल्े प्ाल (keyhole) को आकारमा कानटएको एउटा 
काठको टुक्रा चाकहन्छ । यहाँ रेखाइएका प्ल्ाटफम्न र ररङ्ग यबम वगा्नकार भएपनन गोलाकार पनन बनाउन 
सककन्छ ।

१. समथर िममनमा प्ायटिकको धसट वा प्रयोग भइसकेको धसमेन्टको ब्याग ओ्छाउनुहोस् । यसको माधथ 
ईंटा वा वोड्नको साँचो (mold) बनाउनुहोस् । 

 चपपीको प्ल्ाटफम्न  रिङ्ग ववम

१२० स.े मी. लम्ाई, ९० स.े मी. चौडाई र ६ स.े 
मी. गहहराई भएको प्ल्ाटफम्न बनाउनुहोस् । 

चपपीको प्ाल बनाउनको लामग षबचमा काठको 
“keyhole” mold वा केहह ईंटाहरु राख्ुहोस् ।

बाहहरपट्टि १३० स.े मम. लम्ाई र १ मम. चौडाई र 
मभत्रपट्टि १ मम. लम्ाई र ७० स.े मम. चौडाई भएको 

ररङ्ग षबम बनाउनुहोस् ।

२. १ भाग धसमेन्ट, २ भाग ग्ाभेल, ३ भाग वालुवा र चाकहने िमत मात्रामा पानी हाक्ल कंकक्रटको ममश्ण बनाउने 
। कंक्रीटलाई साँचोको आधा नहुन्ेलसम्म भनने । 
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३. ३ मम. मम. मोटाइको बाँध्े (reinforcing) तारहरु मभिेकै अवस्ाको कंकक्रटमाधथ राख्े । 

 चपपीको प्ल्ाटफम्न  रिङ्ग ववम

४. बाँकी रहेको कंकक्रटलाई खन्याएर काठको ब्लकले सम्ाउनुहोस् । 

५. कंकक्रट कडा हुन थालेपधि (कररब ३ घण्ापधि) प्ाल बनाउन राखखएको काठको साँचो खझक्ुहोस् । 
यकर ईंटाको mold प्रयोग भएको भएमा ईंटालाई हटाएर keyhole को आकारमा प्ाल बनाउनुहोस् ।   

६. कंकक्रटलाई मभिेको धसमेन्टको बोरा, जचसो कपडा वा 
प्ायटिकको धसटले ढाक्ुहोस् । ७ करनसम्म ओधसलो पाररराख् 
यसलाई हरेक करन समय समयमा पानी िम्कनुहोस् । ओधसलो 
राख्ाले कंकक्रट ढीलो सुकि र बक्लयो हुन्छ ।

७. कंकक्रट पूण्न रुपमा कडा भएपधि ररङ्ग यबमलाई चपपी बनाउने 
ठाउँमा लैिानुहोस् । िममनलाई सम्ाएर ररङ्ग मवमलाई राखु्होस् 
र यसमभत्र खाल्ो खन्ुहोस् । ररङ्ग यबमको बाकहरर ककनारामा 
माटो खाँरेर (राखेर) त्सै स्ानमा set हुन करनुहोस् । त्सपधि 
खाल्ोमाधथ प्ल्ाटफम्न राख्ुहोस् । 

८. प्ाल िोप्े कंकक्रट वा काठको ढकनी बनाउनुहोस् । यसमा ह्ाण्ल राख् सककन्छ वा हातमा रोगका 
ककटाणुहरु नआउन् भनी खुट्ाको सहायताले सानने पनन बनाउन सककन्छ ।  

प्ल्ाटफम्नको लामगः   
४ रेझख ६ वटा तारहरु 

प्रत्ेक हरशामा राख्े ।

८ रेझख १० मम. 
मम. मोटो तारको 
ह्ान्डल बनाएर ४ 
कुनामा कंहरिटमा 

िम्ेगरी 
अड्ाउने ।

ररङ्ग मवमको 
लामगः  

ररङ्ग मवमको सबै 
भागमा तारहरु 
तेसा्नउनुहोस् ।  
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कम्ोष्ट चपपी
कम्पोटि चपपीले मानव मलमूत्रलाई कम्पोटि बनाएर भण्ार गर्नि । यसमा 
रहेका हाननकारक रोगका ककटाणुहरु (मान्न अत्ति कठीन हुने राउण् 
वम्नका अण्ाहरु समेत) पधि मर्निन् । शुरुमा कम्पोटि चपपीको 
बारेमा कुरा गन्न अचम्म लाग्न सकि । मवजचत्र ककधसमको प्रमवधध 
लाग्न सकि । तर राम्ोसँग प्रयोग गररएमा मानव मलमूत्र 
ब्यवस्ापन एवं माटोको गुणस्र सुधार गन्न मद्दत पुया्नउँि । 
नेपालका केही गाउँहरुमा यो प्रयोग पनन गररएको ि ।    

१ ममटर गकहरो र कररब १ ममटरभन्दा कम चौडाईको खाल्ो खन्ुहोस् 
। खाल्ोलाई लाइन गनने र अन्य खाल् ेचपपीमा बनाए िस्ै 
प्ल्ाटफम्न बनाउने । तर चपपी घरलाई भने सान्न सककने खालको 
बनाउनुहोस् ।    

कम्ोष्ट चपपीको प्ररोग ि मम्नर सम्ािको लावग
• प्रयोग गनु्नपूव्न खाल्ोमा सुख्ा पातहरु वा काठको धुलो राखे मलमूत्रलाई कुहाउन मद्दत गर्नि ।

•  प्रते्क पटक चपपीको प्रयोग गररसकेपधि खरानी वा सुकेका पातहरुसँग ममसाइएको एक हातभरर 
माटो ममसाउनुहोस् । यसले रगु्नधि हटाएर मलमूत्रलाई सड्न सहयोग गि्न ।   

• चपपीमा प्ायटिक, नटन वा अन्य फोहरमैला हाल्ुहँुरैन । 

•  प्ल्ाटफम्नलाई सफा राख्ुपि्न । तर खाल्ोमा धेरै पानी वा सरसफाईमा प्रयोग हुने हारमपक िस्ा 
रसायनहरु निाउन् भनेर मवचार गनु्नपि्न ।    

•  खाल्ो लगभग भररएपधि चपपीघर, प्ल्ाटफम्न र ररङ्ग मवमलाई हटाउनुहोस् (१ ममटर गकहरो कम्पोटि 
चपपी ५ िना पररवारको हकमा भररन कररब १ बष्न लागि) ।    

• खाल्ोलाई वनस्पमतिन्य पराथ्नसँग ममसाइएको माटोले १५ स.े मम. भनु्नपर्नि ।   

•  थप माटो र वनस्पमतिन्य पराथ्न थप्ुहोस् र एउटा रुखको मवरुवा रोप्ुहोस् । फलफूलको मवरुवाको 
राम्ोसँग बृधद्ध हुन्छ र प्रशस् मल पाएकोले धेरै फलफूलहरु फल्दिन् ।

•  यसको सट्ामा कम्पोटिलाई बाकहर ननकालेर अरु बोटयबरुवा र वाक्लनाक्लमा मलको रुपमा पनन 
प्रयोग गन्न सककन्छ । तर यसलाई कन्तिमा पनन १ बष्नसम्म कुकहन करनुपि्न र यो गधिकहन र माटोिस्ो 
भएपधि मात्र प्रयोग गनु्नपर्नि । 

•  चपपीघर, प्ल्ाटफम्न र ररङ्गयबमलाई अकको ठाउँमा सारेर खाल्ो खन्ुहोस् र यसलाई पुनः प्रयोग 
गनु्नहोस् ।  
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थोि ैिग्ा भएका स्ारका लावग चपपी
नजिकै नजिकै घर बनाएर बसे् समूरायमा र खाल्ेचपपी बनाउनका लामग अमतररति िग्ा नभएको स्ानमा 
यो बनाउन सककन्छ । यसलाई घरमभत्र नै बनाउन सककन्छ र ननयममत सफाई गररएमा रगु्नधि पनन आउँरैन । 
नेपालमा केही ठाउँमा यसको प्रयोग भएको ि । तर यो बनाउनलाई कुनै प्रामवधधकको सहयोग चाकहन्छ । 
आफैं  बनाउन सककंरैन ।

यस्ो ककधसमको चपपीको लामग मपसावलाई िुट््याउनुपर्नि िसले गरा्न मलमूत्र सुख्ा भएर धिटै् कम्पोटिमा 
पररणत हुनसकि । मपसाव िुट््याउँरा गधि समेत कम हुन्छ ।  

१. काठको बाकस बनाउनुहोस् िुन २० क्लटरको वाल्टिन मभत्रपनट् ठठक्क हुन पुग्ने गरर ठूलो होस् । माधथपनट् 
धसट सकहतको प्ाल चाकहन्छ र वाकसको ककनारामा कब्ा लगाउन सककन्छ िसले गरा्न बाल्टिन बाकहर 
ननकाल् सककयोस् ।   

२. मपसावलाई अन्यत्र पठाउन सक्े खालको toilet bowl राख्ुहोस् । यो 
बिारमा ककन् पनन पाइन्छ वा प्ायटिकको िगको फेर र एकापनट्को खण् 
काटेर र त्सपधि यसलाई प्ालको अधघल्ो भागमा िोडेर एउटा बनाउन 
सककन्छ ।

३. ट्ुबको एकापनट्को ककनारा toilet bowl (वा प्ायटिकको िगको spout मा िोड्नुहोस)् िसले 
मपसावलाई अन्यत्र लैिान्छ । ट्ुवको अकको ककनारालाई िगमा मपसाव िम्मा पान्नका लामग राख्ुहोस् ।    

४. २० क्लटरको वाल्टिनलाई करशा िम्मा हुनको लामग toilet bowl को मुखतिर राख्ुहोस् ।  

५. ढक्कनले खझँगाहरुलाई टाढा राखरि र रगु्नधि घटाउँरि ।  

रस्ो चपपीको प्ररोग ि मम्नर सम्ािको लावग
यस्ो चपपी प्रयोग गनने िोसुकैलाई पनन यसको कसरी प्रयोग गनने भनेर धसकाउनुपि्न ।  

•  प्रयोग गनु्नअधघ बाल्टिनमा सुकेका पात वा काठको धुलोको एक तह राख्ुहोस् । यसले सफा राख् 
सहयोग गि्न ।    

•  प्रते्क पटकको प्रयोगमा बाल्टिनमा खरानी वा सुकेका पातहरु ममसाइएको एक हातभरर माटो 
थप्ुहोस् । यसले रगु्नधि कम गि्न र करशा सड्नमा सहयोग गि्न । चपपीमा प्ायटिक वा नटन िस्ा 
फोहरमैला नराख्ुहोस् । मपसाव सकहतको तरल पराथ्नहरु बाल्टिन बाकहर नै हुनुपि्न ।  
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•  ट्ुबबाट बगेर मपसाव डब्ा (कने्टनर) मा िम्मा हुन्छ । मपसावलाई पानीमा ममसाएर मलको 
रुपमा प्रयोग गन्न सककन्छ । मलको रुपमा ३ भाग पानीमा १ भाग मपसाव ममसाएर हप्ाको ३ पटक 
वोटमवरुवामा प्रयोग गन्न सककन्छ ।

•  वाल्टिन करशाले भररएपधि (५ िनाको पररवारलाई कररब २ हप्ा) 
यसलाई ढक्कन भएको ठूलो कणे्नरमा खन्याउनुपर्नि । यो भनेको 
करशा (waste) िम्मा गनने भाँडो हो । यो कणे्नर भररएमा यसलाई १ 
बष्नसम्म सभिव भएमा घाम लागेको स्ानमा फोहर कम्पोटिमा पररणत 
नहोउन्ेल भण्ारण गनु्नपर्नि । १ बष्नपधि कम्पोटिलाई खेत, बगैंचा वा 
गमलाको मवरुवामा राख् सककन्छ । एउटा पररवारलाई करशा िम्मा गन्न 
धेरै ठूला कणे्नरहरु चाकहन सकिन् ।  यो नेपालमा प्रयोग गन्न गाह्ो 
हुन्छ ।

•  प्रत्ेक चोटी बाल्टिनलाई खाक्ल गरेपधि रोगका ककटाणुहरु मान्न क्ोररन ममसाइएको पानील े
यसलाई सफा गनु्नपर्नि ।

• चपपी प्रयोगमा नभएको बेलामा बाकसको ढक्कन बन्द गनु्नपर्नि । यसले रघु्नधि घटाउँरि ।

यस्ो ककधसमको कम्पोटि चपपी मम्नत सभिार गन्न ममहेनत गनु्नपर्नि । तर राम्ोसँग प्रयोग गररएमा समूरायहरुका 
ननन्ति धेरै ठाउँ प्रयोग नगररकनै मानव मलमूत्र ब्यवस्ापन गनने र त्सबाट मूल्वान उत्ारन समेत बनाउने 
ययननहरु महत्वपूण्न उपाय हुन् । 

शहिी केत्रका लावग कम्ोष्ट चपपी
धेरै माननसहरु बसे् ठाउँमा करशा मपसाव पनन बढी नै हुन्छ ।

हाइटीमा रहेको Sustainable Organic Integrated Livelihoods 
(SOIL) नामक एक समूहले फोहरलाई श्ोतमा पररणत गन्न शहरी समूरायमा 
काम गर्नि । यसले एक काय्नक्रम गि्न िसमा न्यून शुल्क मतरेर चपपी भाडामा 
क्लइन्छ र प्रत्ेक घरबाट हपै्मपचे् संकलन गररन्छ । करशालाई कम्पोटिमा 
पररणत गररने ठाउँसम्म ओसारेर मल भएपधि मवकक्र गररन्छ र खाद्यान् उत्ारनमा 
प्रयोग गररन्छ । 

SOIL को धेरैिसो काम माननसहरुलाई कम्पोटि चपपीको सुरषिाको बारेमा श्शषिा करनु हो । उनीहरुल े
यसो गरा्न ब्यवहाररक प्रयोग गरेर रेखाउँिन् । माननसहरु आफैं ले करशाबाट कम्पोटि बनेको रेखेपधि 
यस्ो मल बनाउन उत्ुक हुन्छन् ।   
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समूदारमा सबैको लावग चपपी उपरोगी हुरुपरने
चपपीको प्रयोग गन्न केले सजिलो बनाउन सकि भने् बारेमा थाहा पाउन चपपी प्रयोग गन्न खोज्े सबैसँग कुरा 
गनु्नहोस् । यस जचत्रले पाङ्ग्ेमेच (wheelchair) चढ्नेहरुका लामग चपपीलाई अनुकुक्लत बनाउने उपाय 
रेखाउँरि । 

पानी र सरसफाई
िीवनको लामग पानी महत्वपूण्न ि । माननस, िनावर र वनस्पमत सबैलाई पानी चाकहन्छ । सफा र पया्नप् 
पानी नभएका समूरायहरुमा धेरै स्ास्थ्य समस्ाहरु ननन्तिन्छन् ।  

•  पानीयबना अन् र फलफूल उत्ारन गन्न सककन् र कुपोषण एवं यससँगै 
हुने अन्य स्ास्थ्य समस्ाहरु रेखखन्छन् ।  

•  माननसहरु सफा रहनको लामग पानी भएन भने आँखा र िालाका 
संक्रमणहरु हुन्छन् । माननसहरु सफा नबस्दा अन्य रोगहरु पनन धेरै 
धिटो फैक्लन्छन् । नेपालमा आँखाको ट्रकोमा फोहर पानीको कारणले 
हुन्ो । अकहले ननमू्नल भएको ि । 

•  घर नजिकै पानी नभए मकहला र बालबाक्लकाले टाढाबाट पानी 
ल्ाउन धेरै समय खच्न गि्न न् । यसले गरा्न बालवाक्लकालाई 
मवद्यालय िान समय हँुरैन ।   

मभत्रपटिी पाङ््ेमेच ठठक्क हुने 
गरर छेकवार चौडा हुनुपछ्न

सहि पहँुचका लामग बाहहरपट्टि 
खुल्े चौडा ढोका 

तान्े डोरी भएको ढोकाको 
ह्ान्डल 

सहयोग चाहहएको बेलाको 
लामग घण्ी वा आवाि 

हनकाल्े केही जचि

बस्नलाई सजिलोको लामग 
मपठुँको आड

पाङ््ेमेचबाट चपपीमा िान 
सजिलोका लामग हातले समात्े 

डण्ी 

चपपीको seat र पाङ््ेमेच एउटै 
उचाइमा (सतहमा)

चपपीसम्मको बाटो 
सम्ाइएको र घरबाट सजिलै 
िान सहकने हकससमको 

शाररररक असक्षमता भएको ब्यक्तिलाई पहन 
गोपहनयताको आवश्यकता हुन्छ ।
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गपउनका लागग सुरक्षित पानी
प्रशस् पानीका अमतररति माननसलाई मपउनका लामग सुरक्षित र सफा पानी पनन चाकहन्छ । रयुषत पानीले 
गरा्न ननम्न समस्ाहरु हुन्छनः्

• हेपाटाइनटस ए, टाइफाइड ज्वरो । 

•  हैिा र झाडापखाला, िसले गरा्न िलमवयोिन हुन्छ र मवशेषगरी 
बालबच्ाको ज्ान पनन क्लन सकि ।  

•  Schistosomiasis िस्ा संक्रमणहरुले रतिअल्पता र 
कुपोषण गराउँि ।

पानीलाई सुरक्षित बनाउने मवमभन् तरीकाहरु तल पधिल्ा पृष्ठहरुमा वण्नन 
गररएका िन् । समूरायमा पानी प्ररयुषत हुनबाट िोगाउन वा अभाव हुन 
नकरन मवमभन् काम गन्न सककन्छ ।  

सुरक्क्षत पानीको यथेष्ट उपलब्धता भएमा बालबच्ाहरु स्स्थ भएर हुक्न न्छन् र 
िाडापखाला िस्ा रोग पहन कम हुन्छन् । 

रासायनीक प्ररषुण
खानी उत्खनन वा उद्योगहरु भएको स्ानहरुमा पानीको अत्धधक प्रयोग हुने र प्ररषुण हुने हुन्छ । कृयष, 
खानी उत्खनन, उद्योगबाट ननसे्को फोहरमैलाबाट मवषालु रसायनहरु पानीमा िान्छन् । नेपालका धेरै 
नरीहरु िस्ो वागमती, मनहरामा यस्ो समस्ा ि । यसले िालामा फोका आउन,े क्ान्सर र अन्य 
स्ास्थ्य समस्ाहरु हुन्छन् । रसायनहरुबाट प्ररयुषत पानी मपउनुहँुरैन । पानीको रासायनीक प्ररषुणको 
समाधान गन्न सककन्छ िव समूरायले सरकारलाई रवाव करन्छन् र उद्योगमाधथ ननयम लागु हुन्छ । 
पानीको स्ोतको संरषिणको बारेमा थप सामग्ीका लामग वातावरणीय स्ास्थ्यः सामूराययक माग्नरश्नन, 
पररचे्र ६ हेनु्नहोस् ।
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पानीको संकलन
सभिव भएसम्म सफा ठाउँबाट पानी ल्ाउनुपर्नि । नरीबाट पानी संकलन गरा्न मूहानमतरबाट संकलन 
गनु्नपर्निः

आकाश ेपारी संकलर
िानाबाट िम्मा पारेर घरसँगै राखखएका कणे्नरहरुमा आकाशे पानी संकलन गन्न सजिलो हुन्छ । िस्ा 
वा धुरी खाल्ो भएको (नालीरार) धातुबाट बनेका िाना पानी संकलन गन्न उत्तम हुन्छन् । मपउनको 
लामग पानीलाई सुरक्षित बनाउन प्रशोधन गनु्नपर्नि (तल हेनु्नहोस)् (अकको 
पृष्ठमा हेनु्नहोस)् ककनकी फोहर वा चरा वा अन्य 
िनावरहरुको करशामपसावबाट िानामा 
रोगका ककटाणुहरु हुन सक्दिन् । धससा, 
एस्ेस्टस वा अलकत्राले बनेको िानामा 
मवशाति रसायनहरु हुने भएकोले 
मतनबाट िम्मा गररएको पानी 
मपउनका लामग असुरक्षित हुन्छ । पानी 
िम्मा पानने ट्ाङ्ी सफा हुनुपि्न । 
यसमा ककहले पनन कुनै पनन रसायन 
हाक्लएको हुनुहँुरैन । नेपालमा अकहले 
केही गाउँहरुमा आकाशे पानी संकलन गनने काय्नक्रम चलेको ि ।    

माहनस र िनावरहरुले 
हरशामपसाव गनने ठाउँ

माहनसहरुले नुहाउने 
वा भाँडाकँुडा वा 

लुगाकपडा पखाल्े 
ठाउँ

घरबाट आउने कुनै प्ररिुण 
(फोहरमैला, गाँस वा 

तेल)

रासायनीक मविारी वा 
रासायनीक मल प्रयोग हुने खेत
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गपउनका लागग पानीलाई सुरक्षित बनाउने तररका
पानीलाई मपउनका लामग सुरक्षित बनाइसकेपधि झाडापखालाबाट बच्न सककन्छ । पाइप, ट्ाङ्ी वा 
इनारको पानी सफा िस्ो रेखखए पनन त्ो प्ररयुषत भएको हुनसकि र तसथ्न प्रशोधन गरेर सफा बनाएर मात्र 
मपउनुपि्न ।  

प्रते्क समूरायले पानी प्रशोधनको कुन उपाय अपनाउने भनी ननण्नय क्लन कमत पानी चाकहन्छ, केबाट यो 
प्ररयुषत ि र कस्ा स्ोतहरु उपलब्ध िन् भने् बारेमा यबचार पुया्नउनुपर्नि । तल करइएको चाट्नले तपाईंको 
षिेत्रमा साझा रुपमा रेखखने कुनै मवशेष समस्ा तपाईंलाई थाहा भएमा कुन मवधध प्रयोग गनने भने् बारेमा 
ननण्नय क्लन मद्दत गर्नि । तपाईंले प्रयोग गरेको मवधध मौसम अनुसार वा स्ान अनुसार पररवत्नन हुनसकि । 
उराहरणको लामग घरमा तपाईं एउटा मवधधको प्रयोग गनु्नहुन्छ र खेतमा काम गरा्न अकको मवधधको । 

यस चाट्नमा मवमभन् मवसधहरुले कुन हकटाणु र परिीमवलाई मार्नछ भनी रेखाइएको छ ।     
पानीको थोपाको मतलव रोगका हकटाणु मान्नमा उति मवसध प्रभावकारी छ भन्े हो ।  

कुनै ठाउँमा पानीिन्य रोगहरुको धेरै कारण भएमा राम्ो समाधान भनेको रईुवटा मवधधहरुः कफटिर र 
ननसंक्रमण रवैुलाई प्रयोग गनु्नपि्न ।

समस्ा

पानी छाने् प्रगरिया 
(फफल्टर गवधध) फनसंरिमण गनने गवधध 

कपडा 
हफल्टर

कोइलाको 
हफल्टर उमाल्े क्ोररन सूय्नको 

प्रकाश

कागती वा 
हनम्ुको 

रस

भाइरसहरु 
(हेपाटाइट्टस ए र 
टाइफाइड िस्ा)

ब्याके्टररया (ससिेला 
र इ. कोली िस्ा)

अममवाहरु
Giardia

Cryptosporidia

हैिा
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बोतलको पानीले समस्ा फनम्त्ाउँछ
आिकल नेपालमा शहरका माननसहरुले धाराको पानी सफा नभएकोले मपउनको लामग िारको वा 
वोतलको पानी ककन्छन् । तर त्ो पानी पनन सफा नभएको कुरा मवमभन् अनुसधिानले रेखाएको ि । 

•  वोतलमा पानी बेजचरैंमा त्ो सुरक्षित नै हुन्छ 
भने् हँुरैन । धेरैिसो अवस्ामा वोतलको 
पानी भनेको खाली धाराकै पानी हुन सकि । 
प्ायटिकका वोतलको पानी महंगो हुन्छ ।  

•  प्रयोग भइसकेका (फाक्लएका) वोतलहरुको 
फोहरले िममन र खोला नरीहरुलाई प्ररयुषत 
गर्नि । वोतलहरु िलाउँरा हावामा धेरै 
मवषालु ग्याँस फैक्लन्छन् र त्ो हावामा सास 
फेरा्न धेरै स्ास्थ्य समस्ाहरु रेखा पर्निन् ।    

•  धाराबाट आउने पानीलाई नै सुरक्षित बनाएर 
मपउनुपि्न । िस्ो उमालेर वा पानी सफा गनने 
औषधध हालेर ।  

वोतलको पानी महंगो हुन्छ र सफा नहुन पहन सकछ । सबैलाई सुरक्क्षत पानी  
प्रणालीको व्यवस्था गना्नले समस्ाको समाधान हुन्छ ।

धाराको पानी

कहमाली 
झरनाको 

पानी
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पानी छान्े प्रगरिया (फफल्टर गनने गवधध)
पानीलाई िाने् धेरै उपायहरु िन् । कपडाको कफटिर र कोइलाको कफटिरको बारेमा तल वण्नन गररएको 
ि । वालुवाको कफटिर र सेराममक कफटिर िस्ा अन्य प्रकारका कफटिरहरुको बारेमा वातावरणीय स्ास्थ्यः 
सामूरायीक माग्नरश्नन को पररचे्र ६ मा वण्नन गररएको ि ।

पानी सफा िैन भने पकहला पानीलाई केही घण्ा कणे्नरमा धथग्न करनुपि्न िसले गरा्न फोहर र ठोस 
पराथ्नहरु कणे्नरको मपंधमा बस्दिन् । अनन सफा पानीलाई कफटिरमा खन्याउनुपर्नि । त्सपधि 
कणे्नरलाई सफा गनु्नपर्नि ।      

कपडाको नफल्टि  
वंगलारेश र भारतमा मपउने पानीबाट हैिाका ककटाणुहरु हटाउन राम्ोसँग बुननएको (finely woven) 
कपडाबाट बनेका कफटिर पनन प्रयोग गररन्छ । कपडाको कफटिर रुमाल, सनपाटबाट बनेको कपडा (linen) 
वा धोती बनाउन प्रयोग हुने कपडाबाट बनाउन सककन्छ । पुरानो सफा कपडाको प्रयोग गनु्न ठीक हुन्छ 
ककनकी पुरानो फाइवरले बुनाइको यबचको खाली भागलाई सानो बनाउँि र कफटिर गन्नको लामग 
राम्ो हुन्छ ।        

१. ठोस पराथ्नहरु फेरमा िाउन् भनेर पानीलाई कणे्नरमा धथग्न करनुपि्न । 

२. कपडालाई ४ पटकसम्म रोब्य्ाउनुहोस् र अकको कणे्नर वा घैंटोको मुखमा 
यसलाई कफँिाउनुहोस् वा बाँधु्होस् ।

३. पकहलो कणे्नरबाट कपडा राखखएको रोस्ो कणे्नर वा घैंटोमा 
मवस्ारै पानी खन्याउनुहोस् ।  

४. कपडाको प्रयोग गररसकेपधि त्सलाई धोएर घाममा 
सुकाउनुपर्नि । यसले कपडामा रहेको ककटाणु मार्नि । 
वषा्नयाममा भने स्ती लगाउन सककन्छ ।
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कोइलाको नफल्टि (Charcoal filter)
कोइलाको कफटिर बनाउनका लामग २ वटा सफा धातुको वा प्ायटिकको बाल्टि, एउटा हतौडा, १ वा २ ठूला 
ककला, १ वाटिीभरी माटो वालुवा, र १/४ वाटिी काठको कोइला चाकहन्छ ।

१. एउटा वाल्टिको मपंधमा प्ालहरु बनाउने । वाल्टिलाई धुने । यो पानी िान्े वाटिी हो । 

२. वालुवालाई पानीमा मभिाएर पखाल्े र पखालेको पानी सफा नहुन्ेलसम्म पखाल्े ।  

३. पखालेको वालुवाको तह ५ स.े मी. मोटाइ िमत पानी िान्े वाटिीमा हाल्े र त्समाधथ पानी खन्याउने 
। प्ालहरुबाट पानी बाकहर िाने हुनुपि्न । पानी कयत्त पनन नधिरेमा प्ालहरु केही ठूला बनाउनुपि्न । यकर 
वालुवा नै वगेमा प्ालहरु ठूला भएका हुन सकिन् । त्सो भएमा वालुवालाई ननकालेर पातलो कपडा राखेर 
त्समाधथ फेरी वालुवालाई राख्े ।  

४. कोइलालाई सानो सानो टुक्रा बनाउने । Activated charcoal (अधधशोषी शक्ति बढाउनका लामग 
सकक्रय पाररएको कोइला, कक्रयाश्शल कोइला) ले राम्ोसँग काम गि्न, तर साधारण काठको कोइलाको पनी 
प्रयोग गन्न सककन्छ । मरिकेट कोइलाको प्रयोग भने ककहल्ै पनन गनु्नहँुरैन, मतननहरु मवष हुन् !

५. वाल्टिनको वालुवा माधथ फुटाएर सानो सानो टुक्रा बनाइएको कोइलाको ८ स.े मी. तह थप्े । त्सपधि 
वाटिीनमा थप पखालेको वालुवा वाल्टिनको माधथ १० स.े मी. खाली रहने गरी भनने ।  

६. रोस्ो वाल्टिनमाधथ रईुवटा लठिीहरु राखे् र पानी िाने् वाटिीनलाई यय लठिीहरुमाधथ राख्े । सफा 
पानीलाई पानी िान्े वाटिीनमा खन्याउने । तलको पानी िम्मा हुने वाल्टिनमा स्च् पानी आएमा कफटिर 
प्रयोग गन्नलाई तयार हुन्छ ।    

७. पानीलाई कफटिरमा खन्याउनुपूव्न धथमग्न करने ।  

कफटिरमा िाननएका रोगका ककटाणुहरु कोइलामा मवकधसत 
हुने भएकोले रैननक कफटिर प्रयोग भएमा हप्ा िमतमा 
कोइलालाई ननकालेर सफा गनु्नपि्न । कोइलालाई सफा 
गन्नका लामग त्सलाई कफटिरबाट बाकहर ननकालेर पानी 
हालु्पि्न । यसलाई पाररलो घाममा सुक् करनुपि्न । 
त्सपधि पुनः कोइलालाई कफटिरमा राखु्पि्न ।

कफटिर गररसकेपधि उमालेर, क्ोररन ममसाएर वा सूय्नको 
प्रकाश बाट पानीलाई ननसंक्रममत पानु्न राम्ो हुन्छ  (हेनु्नहोस् पृष्ठ 
२३ रेखख २४) । 

खाक्ल भाग (१० स.े मी.)
वालुवा
८ स.े मी. कोइला
५ स.े मी. वालुवा

स्च्छ पानी िम्मा 
हुने वाल्ल्टन

पानी छान्े 
वाल्ल्टन

वाल्ल्टन थाम्का 
लामग लट्ीहरु
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पानीलाई कसरी संरिमण रफहत गनने 

पारी उमाले्
पानीलाई १ ममनेटसम्म भकभक उम्लन करने । कहमाली 
षिेत्रमतर पानीलाई ३ ममनेटसम्म उम्लन करनुपि्न ।  

कसैकसैले आगोमा उमालेको पानीमा केही गन्ाउँि 
भन्छन् । स्ार मन नपरेमा उमाक्लसकेपधि जचसो पारर 
बोतलमा हल्ाएर खाए हुन्छ । हल्ाउनाले पानीमा 
हावा ममधसएर स्ार राम्ो हुन्छ । 

खाना पकाइसकेपधि आगो ननभ्ुभन्दा अधघ पानी उमाल्ाले राउराको प्रयोगमा कमी आउँि ।  

क्ोरिर
पानी सफा पारेर खानयोग्य बनाउँरा पानी कमत फोहर ि त्ो अनुसार क्ोररन प्रयोग गररन्छ । पानीमा िती 
वढी रोगका ककटाणुहरु हुन्छन्, मतनलाई मान्न त्ती नै वढी क्ोररन चाकहन्छ । ठठक्क मात्राको प्रयोग भएमा 
पानीमा केही गधि आउँि । यसको मतलव यो मपउनका लामग सुरक्षित ि भन्े हो । तर धेरै क्ोररन हाले 
पानी ममठो हँुरैन ।

क्ोररन मवमभन् मात्राको गाढापनको हुने गर्नि । तल करइएको मात्राले ५ प्रमतशत क्ोररनयुति घरायसी 
bleach (सोकडएम हाइपोक्ोराइट) को प्रयोग गरेर पानीलाई ककटाणुरकहत कसरी गनने बारे रेखाउँि 
। तपाईंसँग भएको bleach मा कमत प्रमतशत क्ोररन ि भनी िान् त्सको लेवल पढ्नुपर्नि । यकर 
bleach मा ३ प्रमतशत क्ोररन भएमा वढी प्रयोग गनु्नपनने हुन्छ । तपाईंसँग भएको bleach को लेवलमा 
पानी ननसंक्रमण गनने ननरनेशनहरु भएमा त्समा भननए अनुसार नै गनु्नपर्नि । सावुन (soap) वा सुगधि 
(perfume) ममसाइएको bleach को प्रयोग गनु्नहँुरैन ।  

पानी धममलो भएमा वा त्समा 
धेरै ठोस पराथ्नहरु भएमा क्ोररन 
ममसाउनुअधघ पानीलाई कफटिर 
गनु्नपर्नि ।  

ठीक मात्राको क्ोररन पानीमा 
ममसाइसकेपधि राम्ोसँग 
चलाउने र ३० ममनेट यसै िोड्ने 
। मपउनुभन्दा अधघ चलाएर 
मपउनुपि्न । 

१ ममनेटसम्म पानीलाई 
उम्लन करने । कहमाली 
षिेत्रमतर पानीलाई ३ 

ममनेटसम्म उम्लन करनुपि्न ।

१ क्लटर वा गालनको १ 
चौथाईको लामग 

१ गालन वा ४ 
क्लटरको लामग 

५ गालन वा २० 
क्लटरको लामग 

२०० क्लटर वा १ 
घ्ाम्ो (ब्यारेल) 

पानी ५ प्रमतशत bleach ममसाउने 

२ थोपा 

८ थोपा 

१/२ जचयाचमचा  

५ जचयाचमचा
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 डाक्टर नभएमाः नयाँ संस्करण
२४ पानी र सरसफाईः स्स् रहन आवश्यक कुराहरु

सूर्नको प्रकाश
सूय्नको प्रकाशबाट पनन पानी सफा गन्न सककन्छ । गमपीको समयभन्दा िाडोको 
समयमा बढी घाममा राखु्पि्न ।    

घाममा राख्अुधघ पानीलाई पकहले कफटिर गरे पानी धिटै् सफा हुन्छ । प्ायटिक 
वा धससाको वोतललाई आधा िमत पानी भरेर २० सेकेण्सम्म हल्ाएपधि यसले 
हावाको फोकाहरु थमपन्छ र िसले गरा्न पानी केही धिटो सफा हुन्छ । त्सपधि वोतल पुरै भरेर िायाँ नपनने 
ठाउँमा र माननस र िनावरहरुले असर नगनने ठाउँहरु िस्ोकी घरको िानामाधथ राख्ुपर्नि । वोतललाई पुरै 
घाम लागेको भए कन्तिमा ६ घण्ासम्म राख्े वा मौसम वारल लागेको िस्ो भएमा २ करनसम्म राखु्पर्नि । 

कागरी वा नरम्ुको िस
१ क्लटर मपउने पानीमा कागती वा ननमु्वको रस ममसाएर ३० 
ममनेटसम्म राख्े । रसमा भएको अम्लले धेरैिसो हैिाका 
ककटाणुहरु र केही अन्य ककटाणुहरु समेतलाई मार्नि । यसले 
सबथैररका ककटाणु त मारदैन । तर केही पनन प्रशोधन/उपचार 
नगनु्नभन्दा यो राम्ो हुन्छ मवशेषगरी हैिा प्रभामवत षिेत्रमा । 

पानीको सुरक्षित भण्ारण
पानीलाई कफटिर र ननसंक्रममत गररसकेपधि सुरक्षित तवरले राख्ुपि्न । टुटे फुटेको ट्ाङ्ीमा राखखएको पानी 
सुरक्षित हँुरैन । त्सैगरी खुकुलो (loose), राम्ोसँग नबनाइएको वा ढक्कन नभएको कणे्नरहरुमा राखखएको 
पानी पनन धिटै् प्ररयुषत हुन्छ ।

खुला ट्ाङ्ीको तुलनामा पानी भण्ारण गन्न ढाकीएको ट्ाङ्ी र घरको ितमा राखखएको ट्ाङ्ीहरु सुरक्षित 
हुन्छ । ककनकी ढाककएको (वन्द गररएको) कणे्नरहरुमा लामखुटे् र अन्य ककराहरु पस् सकै्दनन् ।    

१ क्लटर पानीमा १ हनम्ु वा 
कागतीको प्रयोग गनु्नहोस् १ क्लटर
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भण्ारण गररएको बेलामा पानी प्ररयुषत हुनबाट रोकथाम गन्नका लामगः

•  कने्टनरको मुख निोइकनै पानी खन्याउनुहोस् वा सफा लामो ह्ान्डल भएको ठूलो चम्चा (dipper) 
ले कणे्नरबाट पानी ननकाल्ुपि्न ।  

•  प्रते्क २-३ हप्ामा कणे्नरलाई खाली गरेर तातो पानीले सफा 
गनु्नपर्नि । 

•  कणे्नरहरुलाई िोपेर राखु्पि्न र मपउने मगलासहरु पनन सफा 
राख्ुपर्नि ।  

•  मवषारी वा मवषाति रसायनहरुका लामग प्रयोग भएका कणे्नरहरुमा 
ककहल्ै पनन पानी भण्ारण गनु्नहँुरैन । 

•  िोटो समयको प्रयोगको लामग सभिव भएमा चाकहएकोभन्दा वढी पानी प्रशोधन गनु्नहँुरैन । मपउन र 
खाना पकाउनका लामग सामान्यतयाः एक करनमा प्रमत ब्यक्ति ५ क्लटर पानी चाकहन्छ । 

सानो मुख भएको कणे्नर (घैंटो) लाई छोपेर राखेमा बाहहरका हकरा,  
फट्ाङ््ा पसै्नन् र पानी सुरक्क्षत हुन्छ ।

सबैका लागग पानी
प्रशस् पानी भएपधि मपउन,े नुहाउन,े लुगा धुने काम सहिै गन्न सककन्छ र स्स् रहन सककन्छ । यसको मतलव 
हाम्ो स्ास्थ्य सम्वन्धि अधधकार (हक) मा पानी सम्वन्धि अधधकार (हक) पनन पर्नि । पानीका श्ोतहरु 
संरषिण गन्न र पानीलाई सुरक्षित बनाउन सबैको प्रयास हुनुपि्न ।

सरकार र समूरायले पानी प्रणालीको संरषिण, सुधार र मवस्ारको लामग काम गनु्नपर्नि ताकी िनताले 
पया्नप् पानी पाउन सकून् । नेपालमा अकहले ननिी ब्यापारीले धेरै पैसा क्लएर पानी बेच्न् । तर त्ो पानी 
सफा पनन हँुरैन । गाउँघरमा यकर पानीको राम्ो स्ोत ि भने ब्यापारीलाई त्ो करनुहँुरैन ।

मानव िामत र वातावरणलाई स्स् राख्को लामग हामीलाई साव्निननक पानी प्रणाली चाकहन्छ िसले 
सबैलाई मपउनका लामग सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउँरि । सफा पानीको प्रयोग गन्न पाउनु सबैको अधधकार 
हो । तर सबैिनाले पानीको संरषिण गनु्न पनन आफ्ो कत्नब्य हो भनी यबचार गनु्नपि्न ।    


