खानेपानी आयोजनाबाट सामाजजक–राजनीजिक भूजमकासम्मको यात्राक्रम

दनुवारनीले चुनाव जिती, के नै गली ? अब दनुवारनीलाई मान सम्मान गनुु पने भयो ? िस्ता अनेक च्वास्स मनछु ने
भनाइ हाल पााँ चखाल नगरपाजलकाकी नगर उप प्रमुख लक्ष्मी दनुवारले शुरु शुरुमा धेरै पटक सुनेर पचाउनु भयो।
आजथुक अवस्था अत्यन्त न्यून रहे को साजवक मेजथनकोट गा. जव. स वडा नम्बर ९ स्स्थत एक साधारण पररवारमा २०४४
सालको चैत मजहनामा िन्मेकी लक्ष्मी दनुवारले बाल्यकालदे खी खानेपानीको लाजग जनकै संघर्ु भोग्नु परे को जथयो ।
त्यजतबेला राजत राजत खाली भााँडा बोकेर, धेरै िोस्खम पार गरे र कुवादे खी पानी ओसानुु पर्थ्यो । पररवारको िेठी छोरी
उनी, सानै भएपजन सघाउने हे तुले आमा संगसंगै भााँ डा बोकेर पानीओसानु िास्िन्। बाल्यकाल दे स्ख जकशोरवस्था
सम्म त्यसरी पानी भने क्रममा उजन िस्तै अनेक बालबाजलकाको अनजगस्न्त पटक पढाई छु ट्यो। नछु टोस पजन कसरी,
जकनजक स्कूल पजन घर बाट झन्डै तीन जकलोजमटर टाढा पर्थ्यो।
गाउाँ मा उच्च िीवनको लागी नभई नहुने पानीको िोहो गनु त्यजत धेरै संघर्ु गनुुपरे को कारण ले हो जक उनलाई त्यजत
बेला दे स्ख नै पानीको सजिलो व्यवस्था गनु केजह न केजह गनुुपछु भन्ने भावना मन जभत्रबाटै प्रस्फुजटत भैसकेको जथयो।
पानीकै लागी उच्च वगु भजनने िनिाजतले हरे क जदन िसो गने अपमानयुक्त व्यवहार, भेदभाव र हरे क कुरामा खुट्टा
तान्ने छर जछमेक तथा इस्ट जमत्रको व्यवहारले उहााँ िस्तै धेरै दनुवार िाजत पररवारहरुको मन रुन्थ्यो। यद्यजप यी

कुराहरुलाई चुनौतीको रुपमा स्वीकारे र लक्ष्मीका बुवाआमाले आफु नपढे पजन अनेक दु ख कष्ट सहे र लक्ष्मी, आफ्ना
अरु दु ई छोराहरु र कान्छी छोरी िो शारीररक रुपले पूणु सक्षम छै नन्, सबैलाई उच्च जशक्षा प्रदान गनुुभयो।
जीवनयात्रा क्रमको महत्वपुर्ण मोडहरु
स्नातक तह सम्म जशक्षा हाजसल गनुु भएकी र हाल स्नातकोत्तर गदै गरे की लक्ष्मीले वार्ह कक्षा पढ् ने क्रममा ग्रामीण
खानेपानी तथा सरसफाई कोर्को आजथुक सहयॊग र शास्न्त िन आदशु सेवा केन्द्रको सामाजिक तथा प्राजवजधक
सहिीकरणमा त्यहााँ का १८२ घरधुरीका १०६१ िनता लाई खानेपानी पुयाुउने उधेश्यले संचाजलत, मेजथनकोट वडा
नम्बर ९ स्स्थत सेती दे वी चरुवा खानेपानी तथा सरसफाई आयोिनाको उपभोक्ता सजमजतको एक सदस्यको रुपमा
कायु गने अवसर प्राप्त गनुु भयो िुन वहााँ को िीवनमा सकारात्मक र महत्वपुणु मोड बन्न पुग्यो। जकनजक खानेपानी
आयोिनामा काम गने क्रममा उहााँले कोर् जवकास सजमजतको रणनीजत र कायुक्रम अनुरुप, सहयोगी संस्था शास्न्त
िन आदशु सेवा केन्द्र द्वारा जदइएको जवजभन्न ताजलम कायुक्रमहरुमा सहभागी हुने मौका पाउनु भयो । साथै
गाउाँ लेहरुलाई सचेतना अजभवृस्ि गने काममा पजन प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुने अवसर पाउनु भयो । यसले वहााँ को
आफ्नो क्षमता र आत्मजवश्वासमा थप अजभवृस्ि गनु महत्वपुणु भूजमका खेल्यो। सानै दे खी पानीको लाजग संघर्ु गनुु
परे को, र िातिाजत, छु वाछु त को कारण पीडा भोग्नु परे को वहााँ लाई कोर् जवकास सजमतीले संचालन गरे को
आयोिनामा प्रत्यक्ष रुपमा सजक्रय सहभागी भएर पानीलाई सहि आपूजतु गराउने कायुमा लाग्न पाएकोमा धेरै खुजस
लाग्यो । उहााँलाई म पजन यस क्षेत्रको एक सचेत नागररक हुाँ , म पजन खानेपानी कायु सजमजतमा छु र मेरो पजन यस कायु
प्रजत जिम्वेवारी र अपनत्व छ भन्ने महसुश हुन थाल्यो । "बच्चाहरुले समय मै स्कुल पढ् न िान पाएको , पानी ओसानुु
नपरे को दे ख्दा मलाइ साहै आनन्द महसुश हुन्थ्यो", वहााँ भन्नु हुन्छ। काम गदाु गदै समाि सेवा नै सच्चा धमु हो भन्ने
जवस्तारै महसुश हुन थाल्यो र सामाजिक जवकास कायुमा नै आफुलाई अजघ बढाउने सोच बनाउनु भयो। एउटा
मजहलाको लाजग सामाजिक सेवामा लाग्ने लक्ष्य जलएर िीवनमा अजघ बढ् न सजिलो जथएन। उजत बेला िनचेतनाको
अभावको कारण गाउाँ वाजसन्दाहरुलाई सचेतना अजभवृस्ि

गराउनपजन त्यजत सजिलो जथएन,

उल्टै उनीहरु

लक्ष्मीलाई नै बढी िान्ने हुनुपने भन्ने िनाऊाँथे , िुन जवस्तारै वहााँ ले धैयु र कायु लगनशीलताले गलत साजवत गदै लानु
भयो र आि जतनै कुरा काट् ने व्यस्क्तहरु वहााँ को प्रसंशा गदै बस्छन्। खानेपानी आयोिना पश्चात् वहााँ ले चाइल्ड
डे वलप्मेंट सोसाइटी नामको गैर सरकारी संस्थामा काम गनुुभयो। पानीको सुजबधा पुजगसकेकै कारण वडाका
वाजसन्दाहरुले अरु सामाजिक कायुक्रममा सहभागी हुन सके। त्यसैले वहााँ थप्नु हुन्छ "िस्तो सुकै जवकासको
कायुक्रम गाउाँ गाउाँ मा पुयाु एपजन त्यसले कुनै प्रभाव पानु सक्दै न यजद त्यहााँ पानीको सुजवधा छै न भने, त्यसैले
सबैभन्दा महत्वपुणु जवकासको आयोिना भनेकै खानेपानी आपूजतुसंग सम्वस्ित आयोिना हो ।“
जववाह अजघ माइतीमा खानेपानीकोलागी चरम समस्या भोग्नु भएको वहााँ ले जववाहपजछ पजहले भन्दापजन जवकराल
पानीको समस्या भोग्नु पयो। त्यहााँ पजन वहााँ ले धुजलखेल हस्िटल, सामुदाजयक सेवा र अरु संस्थाको सहयोगमा
आफैले पहल गरे र २०७२ सालमा खानेपानी पुयाु उन नेतृत्वदायी भूजमका खेल्नु भयो। त्यजतखेर वहााँ को छोरा धेरै
सानो जथयो तर पजन खानेपानी आयोिनाको उपभोक्ता सजमजतको जिम्वेवारी वहााँ ले सफलतापुवुक जनवाु ह गनुु भएको
जथयो। सो खानेपानीआयोिना को नाम जथयो कोल डााँडा खाम पुर् खानेपानी आयोिना।
नेपालको संजवधानमा मजहलालाई पजन स्थानीय सरकारी सेवामा भाग जलने अवसर प्रदान गररएको छ। यो कुरा
बुझेको, सामाजिक सेवामा मन बसेको लक्ष्मी दनुवार लाइ २०७४ सालको स्थानीय स्तरको चुनावमा भाग जलने इच्छा
भयो। आफू पढे लेखेको, समािको जहतको लागी शुरु दे स्खनै गैरसरकारी संस्था संग िुटेर काम गरे को, जवजभन्न
अनुभव बटु लेको र आफु एक अल्पसंख्यक िनिाजतलाई समेत प्रजतजनजधत्व गनुुको कारणले पजन वहााँ लाई चुनावमा
उठ् ने प्रोत्साहन जमल्यो। यो वहााँ को िीवनको अको महत्वपुणु पडाव रह्यो त्यसमा उहााँ को पररवार, घर समािले पजन

सहयोग गयो। पाटीलेपजन वहााँ लाई सक्षम र सजह ठानेर जटकट प्रदान गयो। चुनावमा उनको प्रजतद्वन्दीमा ब्राम्हण र
अरु िातीका उम्मेद्वार भएपजन दनुवारलाई प्रजतजनजधत्व गने वहााँ मात्र हुनु हुन्थ्यो र राम्रै संग जित्नु भयो ।
समन्वय पूर्ण सहकायणको नमुना
स्थानीय तहमा जवजभन्न जिम्मेवारी वहन गने दौरानमा वहााँ ले नगर प्रमुख महे श खरे लबाट पजन जनकै समन्वयात्मक
सहयोग पाएको ब्यक्त गनुुहुन्छ। परिर सहायोगकै कारण अजहले नगर जवकासको लाजग वहााँ हरुले धेरै कायुहरू
गनु सफल भएको र जवशेर् गरी मजहलाहरुको जशक्षा, स्वास्थ्य , पोर्ण , केस्न्द्रत, त्यस्तै उनीहरुको क्षमता अजभवृस्ि
गने खालको ताजलम , व्यवसायमुलक जक्रयाकलापहरु नगरपाजलकाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोगमा धेरै मात्रामा
ल्याएको वहााँ बताउनु हुन्छ।
गत वर्ु वाग्मती प्रदे श सरकारले आफ्नो दोस्रो वाजर्ुकोत्सब कायुक्रममा प्रदे शका ४५ वटा महानगर, उपमहानगर तथा
नगरपाजलका मध्ये वहााँ कायुरत यस पााँ चखाल नगरपाजलकालाईु उत्कृष्ट नगरपाजलका ठहर गदै सम्मान गरे को जथयो।
आन्तररक आय अत्यन्त कम भएको नगरबाट नगरवासीहरुलाई प्रदान गरे को सेवाको साथै जवकास जनमाु णको कायुको
मुल्यां कन गदै यस नगरपाजलका लाई कदरपत्र द्वारा सम्माजनत गरे को जथयो ।
पााँ चखाल नगरका छ हिार घरधुरी लाई खानेपानी पुयाु उने लक्ष्यका साथ हाल यो नगरपाजलकाले सुनकोशी–
पााँ चखाल बृहत् खानेपानी आयोिना संचालन गरररहे को छ। नेपाल सरकार, नगर जवकास कोर्, एजशयाली जवकास
बैंक (एजडबी) र उपभोक्ताको २ अबु २१ करोड रुपैंया लागतमा पररयोिना सम्पन्न हुने योिना छ । उप नगर
प्रमुखमा जनवाु जचत हुनु अजघ दे स्ख नै वहााँ यस बृहत खानेपानीआयोिनाको उपभोक्ता सजमजतमा सजक्रय सदस्यको
रुपमा आवि हुनुहुन्छ। हाल कायाुन्वयनको चरणमा रहे को यो आयोिना नेपालमा सञ्चाजलत खानेपानी योिना
मध्येबाट मात्र सबैभन्दा ठूलो नभई दजक्षण एजशयाकै खानेपानी आयोिना मध्येको ठु लो पररयोिना रहे को बताउनु
हुन्छ नगर उपप्रमुख।
दे श जवकास कायुमा मजहला सहभाजगता अपररहायु हुन्छ। मजहला सजक्रय सहभाजगता जवना जदगो जवकासको लक्ष्य
हाजसल गनु सम्भव छै न। हाम्रो मुलुक नेपालमा मजहला नेतृत्वको सहभाजगता पजछल्लो समयमा बढ् दै गएको पाउन
सजकन्छ। समानुपाजतक सहभाजगता हुनैपछु भन्ने पररपाटी बस्दै गएको कारणले गदाु पजन यस जकजसमको सहभाजगता
क्रमश : बढ् दै गएको पाउन सजकन्छ। नेपाल सरकार द्वारा सुजचकृत आजदवासी िनिाजत मध्ये अजत जसमान्तकृत
अल्पसंख्यक आजदवासी िनिाजत समुहमा पने दनुवार िाजतकी एक मजहला लक्ष्मी दनुवारको खानेपानी आयोिनामा
काम गदाु को यात्रा दे स्ख हाल पााँ चखाल नगरपालीकाको उपमेयरको पद सम्हाल्दा सम्मको माजथ उल्लेस्खत िीवन
यात्रालेपजन यो कुरा प्रकाश पानु सहयोग गदु छ । त्यजत मात्र नभई भजवष्यमा मजहलाद्वारा अझ धेरै सकारात्मक
पररवतुनको आशा राख्न सजकने वातावरण प्रदान गदु छ । यो सकारात्मक संकेत हो तर पजन मजहलाको अवस्थालाई
उकास्न, उनीहरुलाई आजथुक, सामािीक रुपमा सबल एवं सशक्त बनाउन राज्यस्तर बाट मात्र नभई हरे क क्षेत्र बाट
अझ धेरै कामहरु गनु बााँ की छन् ।
लक्ष्मी दनुवारलाइ २०५९ साल दे स्ख नै पारख गरे र सामाजिक सेवामा प्रोत्साहन प्रदान गनुु हुने शास्न्त िन आदशु
सेवा केन्द्रका अध्यक्ष शंख बु ि लामा भन्नु हुन्छ ”मैले वहााँ लाई शुरु दे खीनै मेहनती, िुझारू र समािका लागी केजह
गनुु पछु भन्ने उिाु भएको पाएाँ र सो अनुरुप वहााँ ले आफुलाई साजवत गदै लानु भएको छ । मलाई लाग्छ उनीबाट धेरै
राम्रा जवकासका कामहरुको आशा गनु सजकन्छ।“

हुन पजन कम उमेरमा सफलता हाजसल गनुुभएको पााँ चखाल नगरपाजलका, काभ्रेको उप नगर प्रमुख लक्ष्मी दनुवार
जनसन्दे ह सबैको लागी प्रेरणाको श्रोत र साथसाथै प्रसंशाको पात्र हुनुहुन्छ ।

संजगता जगरी दास, िीजवका जवज्ञ , ग्राजमण खानेपानी तथा सरसफाई कोर् जवकास सजमजत

