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चपीमा सबैको पहच
ुँ कसिी ?
ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, तेस्रो चिण

चपीमा सबैको पहुँचको लाधि उपयुक्त ढाुँचाहरु:
धनकटतााः चर्पी भरसक घरभभत्रै वा सके सम्म घरको नभिकै हुनु र्पर्दछ ।
चपीसम्म पुग्ने बाटोाः चर्पीसम्म िाने बाटोको चौडाई १२० र्ेभि १८० से.भम. (कभम्िमा
९० से.भम.) हुनर्पु र्दछ । यस्िो बाटो िस्रो प्रकारको र भहड् र्ा नभचभलिने िािको हुनर्पु र्दछ
। भसमेन्ट ढिान गरे र बनाइएको बाटो भएमा दृभिभबहीन, ह्वीिचेयर र वैशािी प्रयोगकिाद
िगायि सबैिाई सहि हुन्छ । िसिे वर्ादिको समयमा भईु िाई भहिो र भचलिो हुनबाट
बचाउछ । राम्रोसंग ग्राभेि गररएको बोटो अको भबकल्र्प हुनसक्छ । कमिोर दृभि
भएकाहरुको िाभग बाटोको र्वु ैभिर सेिो रंग िगाउने र मागदर्शदनको िाभग डोरीको
व्यवस्था गर्ाद उर्पयोगी हुन्छ ।
खडु ् धकलाहरुाः िडु ् भकिाहरुको आवश्यकिा र्पने अवस्थामा िडु ् भकिाहरु बनाउँर्ा
ठीक्क उचाईका र फराभकिा बनाउनु र्पर्दछ । साथै भसमेन्ट प्रयोग गरी िडु ् भकिा बनाईएको
भएमा र्पानी र्पर्ाद नभचभलियोस् भन्नका िाभग िस्रो धसादहरु बनाउनु र्पर्दछ ।
िडु ् भकिाहरुको छे उमा ७० र्ेभि ९० से.भम. उचाइको रे भिंग बनाउने र िडु ् भकिाहरुको
धारमा सेिो रंग िगाउनु र्पर्दछ ।

स्थान: चर्पी िभहिे र्पभन घरभन्र्ा नभिकै , सभििै िान आउन
सभकने र नभचभलिने भकभसमको हुनु र्पर्दछ । भभत्र भछने ठाँउ सम्भव
भए सम्म समिि वा ¥याम्र्प वा िडु ् भकिा भएको हुनु र्पर्दछ ।

¥याम्प: यभर् ठाँउ र्पयादप्त छ भने, चर्पी सम्म र्पग्ु नको िाभग रे भिंग सभहिको ¥याम्र्प भनमादण

गनद सभकन्छ । ¥याम्र्पको अभधकिम भभरािोर्पन (स्िोर्प) १:१० बराबर हुनर्पु छद । चर्पीको
अगाभड कभम्िमा र्पभन १२० से.भम.िम्बाई भएको सम्म र्परे को लिेटफमद हुनु िरुरी हुन्छ ।
ढोकााः चर्पीको ढोकाको चौडाइ कभम्िमा र्पभन ९० से.भम.को हुनु र्पर्दछ । ह्वीि चेयर िथा
बैशािी प्रयोग गनेहरु र कमिोर माभनसिे समेि सभििै िोल्न र बन्र् गनद सक्ने गरी ढोका
र्वु ै िफद िल्ु ने प्रकारको हुनर्पु र्दछ ।
भईु : भईु समिि र सफा गनद सभििो िािको हुनर्पु छद , भकनभने यस भईु मा अशक्तहरु
भबना सहायिा बामे सरे र भहड् नु र्पने हुन्छ ।
प्रकाश, हावा धिने ठाउुँ ि िोपनीयतााः चर्पीको कोठामा र्पयादप्त मात्रमा उज्यािो र हावा
आवाि िावि भएको सभु नश्चि गनदु र्पर्दछ, भकनभने कमिोर दृभि भएका व्यभक्तहरुाई
उल्यािो हुन िरुरी छ । त्यसैिे बभि बाल्ने स्वीच भेटीने ठाँउमा हुनर्पु र्दछ । सरु क्षा र
गोर्पनीयिाको िाभग ढोकाको चक
ु ु ि सभििै िाउन र िोल्न भमल्ने गरी बनाएको हुनु र्पर्दछ
। अर्पांगिा भएका व्यभक्तहरुिाई चर्पीमा धेरै समय िाग्न सक्छ र उनीहरुिाई समेि
गोर्पभनयिाको उिीकै आवश्यकिा छ भन्ने कुरा बझ्ु नु र्पर्दछ ।कोठाको आकाि: कोठामा
ह्वीिचेयर घमु ाउन भमल्ने गरी कररब १५० से.भम.को गोिाईमा र चर्पीको लयान सीट भएको
ठाँउ अगाभड अथवा छे उभिर कभम्िमा ८० से.भम. िभि र्पयादप्त ठाँउ हुनु र्पर्दछ ।

मािगदशगनाः दृभिभबहीनहरुिाई चर्पीसम्म डो ¥याउनको िाभग
मागदर्शदनको रुर्पमा एउटा साधारण डोरीको प्रयोग गनद सभकन्छ ।

चपीको प्यान सीट: चर्पीको लयान सीट टुक्रुक वस्ने िािको भन्र्ा र्पभन भस्थर बस्न भमल्ने
अथवा बेन्च िस्िो हुनु र्पर्दछ । चर्पीको लयान सीट सभििै सफा गनद सभकने हुनु र्पर्दछ ।
यभर् र्पररवारका अन्य सर्स्यहरुिे टुक्रुक बस्ने िािको लयान मन र्पराउछन् भने बस्ने
भागिाई सभििै हटाउन सभकने िािको हुनु र्पर्दछ ।
धभत्री बनोट : चर्पी कोठा भभत्र भभिामा ७० र्ेभि ८० से.भम.को उँचाईमा चर्पीको लयान
भसट सम्म र्पग्ु न सहयोग हुने िािको बभियो हािे रे भिंग (बाँसको अथवा काठको)
व्यवस्था गररएको] हुनु र्पर्दछ । ढोका अथवा छिबाट झभु डडएको एउटा डोरी रािेमा र्पभन
सहयोगी हुन सक्छ ।

ठाउुँ: चर्पी आवश्यक मात्रामा फराभकिो र र्पयादप्त उज्यािो
भएको हुनु आवश्यक छ । चर्पीको भइु ँ नभचभलिने भकभसम र
सभििैसंग सफा गनद सभकने भकभसमको हुनर्पु र्दछ ।

यभर् चर्पी र्पभहिे नै भनमादण भैसके को छ भने त्यस्िा चर्पीहरुमा उर्परोक्त सझु ाबहरुको
आधारमा सधु ार गनद सभकन्छ भने नयाँ चर्पी बनाउँर्ा फरक क्षमिा भएका िथा िेष्ठ
नागररकहरुको आवश्यकिा र सहििािाई ध्यान भर्ई अझ बभढ उर्पयक्त
ु हुने भकभसमिे
बनाउन सहयोग र्पग्ु न सक्र्छ ।

ध्यान धदनुपने प्रमुख सवालहरुाः


के घरका सबै सर्स्यहरु भबच चर्पीको र्पहुचँ र त्यसको आवश्यकिाको बारे मा
छिफि भएको छ ?



के चर्पी र्पररवारका सबै सर्स्यहरुको आवश्यकिा बमोभिम भनमादण भएको छ ?



के मभहनावारी भएको बेिामा मभहिाहरुिाई चर्पी प्रयोग गनद भर्इन्छ ?



के चर्पी सम्म िाने बाटो सभििो छ ? (िस्िैैः भचलिो बाटो वा अलठ् यारो बाटो आर्ी
नभएको)



के चर्पी सरु भक्षि स्थानमा बनाइएको छ ? र असभििो र्परे को अवस्थामा गहु ार माग्न
सभकने अवस्था छ ?



के चर्पी िाने बाटो र्पयादप्त रुर्पमा फराभकिो छ, िसिे गर्ाद अर्पांगिा भएका व्यभक्तहरु
िथा बृद्धबृद्धाहरुको िाभग सभििो होस् ।



चर्पीसम्म िाने बाटो धेरै भभरािो ि छै न ?



के दृभिभबहीन व्यभक्तहरुिे चर्पीको बाटो आफै र्पभहल्याउन सक्र्छन् ? उनीहरुिाई
डो¥याउनको िाभग कुनै बार वा डोरी राभिएको छ ?



के चर्पीको प्रवेशद्वार ह्वीिचेयर वा वैशािी प्रयोगकिादहरुको िाभग र्पयादप्त फराभकिो
छ?



के चर्पीको ढोका कमिोर हािहुनेहरुिे र्पभन सभििै िोल्न सक्र्छन् ?



के चर्पीको ढोका सबै िनािे भभत्रबाट सभििैसंग बन्र् गनद सक्र्छन् ?



के चर्पीको चक
ु ु ि सभििैसगं बन्र् गनद र िोल्न सभकने िािको छ ?



के चर्पीको कोठा, ढोका बन्र् भएको बेिामा र्पयादप्त मात्रामा उज्यािो र हावा
आवििावि हुने िािको छ ?



के चर्पीमा टुक्रुक्क बस्न र उठ् नको िाभग कुनै सहारा वा टेकोको व्यवस्था गररएको
छ?



के चर्पीमा र्पानीको व्यवस्था छ ? यभर् छ भने चर्पीमा बसेको अवस्थामा र्पानी सभििै
भेभटने गरी राभिएको छ ?



के र्पानी र साबनु सभहिको हाि धनु े स्थान सबै िनाको र्पहुचँ मा छ ?



के चर्पी सबै प्रयोगकिादको िाभग गोर्पनीयिायक्त
ु छ?



के चर्पी सफा राख्न सभििो हुने िािको छ ?

सबै घरर्पररवारमा अर्पांगिा भएका व्यभक्त नहुन र्पभन सक्छन् िर
र्पररवारमा बृद्ध व्यभक्तहरु हुने गर्दछन् वा अभहिे नभएर्पभन र्पभछ
बृद्ध हुनैर्पर्दछ । अन्ििस् घरका सबै िना एक भर्न अवश्य बृद्ध
हुन्छन् । त्यसैिे अकादको सहारा भबना नै चर्पीमा सबैको र्पहुचँ हुन
सक्ने गरी चर्पी भनमादण गनदर्पु र्दछ ।

अर्पागं िा भएका वा बृद्ध व्यभक्तहरुिाई अरुको सहयोग भबना
चर्पीमा टुक्रुक्क बस्न र उठ् न गाह्रो हुन्छ । एउटा डोरी वा हाििे
समाउने रे भिंगिे यस्िा व्यभक्तिाई सहि बनाउँ छ ।

भचत्रमा र्ेिाए झै ँ एउटा कुसीको व्यवस्था गनद सभकएमा बृद्ध र
अर्पांगिा भएका व्यभक्तिाई सहि र सरु भक्षि हुन्छ ।

हामी सबैिाई चर्पी चाभहन्छ !
rkL{ ;a}sf] kx'Frdf x'g'kb{5 .
एउटा प्लाधिकको कुधसगको धबच भािमा प्वाल पािेि एउटा सामान्य
चपीको आसन बनाउन सधकन्ि । यसो िदाग प्वाल काधटएको
ठाउुँको /fd|f];Fu wf/ dfl/Psf] हनु पदगि ।
धदसा िरि सकेपधि प्लाधिक सफा िनग सधजलो हने ि कुधसगमा भएका
हात िाख्ने ठाउुँले िदाग प्रयोि िरिसकेपधि उठ् न सधजलो हन्ि ।
तसथग प्लाधिकको कुधसगको चपीको आसन बनाउनु एउटा िाम्रो
धबकल्प हो ।

एउटा प्लाधिकको कुधसगको
धबच भािमा ठूलो प्वाल
पाने ि त्यसको िाि माने
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