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खानेपानी परियोजनाको अनग
ु मनमा अभिनव

डा.महे श्वरप्रसाद यादव2

पष्ृ ठिूभम (Background)
हालसम्म नेपालमा ९४ प्रतिशि जनसंख्याले आधारभि
ू खानेपानीको सवु वधा पाएको सरकारी

िथ्याङ्क छ िर तनमााण भएका खानेपानी आयोजनाहरुमध्ये २८ प्रतिशि मात्रै पण
ू ा रूपमा

सञ्चालनमा रहे का छन ् । जबकी, ३८ प्रतिशि आयोजनाहरूलाई सानातिना ममािको
आवश्यकिा छ । त्यसै गरी, करीब ३४ प्रतिशि आयोजनाहरूलाई ठूलो ममाि, पन
ु र्स्ाापना
वा पन
ु तनामााणको आवश्यकिा रहे को छ ।

यसै क्रममा, अधधकांश खानेपानी आयोजनाहरु ववभभन्न कारणहरूले गदाा डडजाइन अवधध
परू ा नगरी पूणा वा आंभशक रूपमा क्षतिग्रर्सि भएको पाइन्छ । त्यसकारण, सम्पन्न
आयोजनाहरूलाई चल्दो अवर्स्ामा राख्न र ददगो बनाउनका लाधग कायाान्वयन पतछको

अनुगमन ि्ा सहयोग आवश्यक छ । यी अवर्स्ाहरूलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल र्सवार्सथ्यको

लाधग पानी (नेवा) ले कायाान्वयनपतछको अनग
ु मन संयन्त्र ि्ा सहयोगको पहल र
अवलम्बन गरररहे को छ ।

नेवा, ग्रामीण क्षेत्रमा सरु क्षक्षि खाने पानी, सरसफाइ र र्सवच्छिामा पहुुँच सतु नश्श्चि गनामा
ववशेषज्ञिा हाभसल गरे को एक राश्रिय र्सिरको गैरसरकारी संर्स्ा हो । वव.सं. २०४९ मा
र्स्ावपि, नेवाले नेपालका ५१ श्जल्लाहरुमा कायाान्वयन गररएका दइु हजार पाुँच सय भन्दा

बढी पररयोजनाहरू माफाि करीब २२ लाख मातनसहरूलाई सुरक्षक्षि खानेपानी, सरसफाइ र
र्सवच्छिा सेवाहरू प्रदान गररसकेको छ ।

समयानुकल प्रववधध ि्ा पद्धति अवलम्बन गने क्रममा, नेवाले खानेपानी आयोजनाहरुलाई
चल्दो अवर्स्ामा राख्न र ददगो बनाउने हे िुले कायान्वयन पतछको अनुगमनलाई आत्मसाि

गरे को छ । यस सन्दभामा र्स्लगि अनुगमनको अतिररक्ि अभभनव संयन्त्र (Innovative

mechanism) को प्रयोग गदै आईरहे को छ । अनुगमनमा अभभनवहरुको रुपमा हवाई-पत्र
अनग
ु मन (Letter monitoring), हे लो अनग
ु मन (Hello monitoring), सेन्सर अनग
ु मन
(Sensor monitoring) र टोल-फ्री अनुगमन (Toll-free monitoring) प्रयोग गरररहे को छ ।
यस आलेखमा तयनै अभभनवहरुको बारे मा वणान एवं ववश्ले षण गररएकोछ ।
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वासखबर (washkhabar.com) मा भमति २०७९ जेठ २८ गिे प्रकाभसि आलेखको पररमाश्जाि संर्सकरण हो ।
डा.यादव नेपाल र्सवार्सथ्यको लाधग पानी (नेवा) को योजना, अनग
ु मन ि्ा ररपोदटंग प्रबन्धक हुनह
ु ु न्छ ।
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हवाई-पत्र अनुगमन (Letter monitoring)
नेवाले सरु
ु मा खानेपानी प्रणालीलाई चल्दो अवर्स्ामा (Functional) राखखराख्नका लाधग

पररयोजना सम्पन्न भएपतछ दईु वषासम्म प्रत्ये क छ मदहनामा र्स्लगि भ्रमण गरी
अनग
ु मन गने पद्धति अपनाएको ध्यो । पतछ, यसलाई लगािार दईु वषाको लाधग वषामा

एक पटक र्स्लगि भ्रमण गरी अनुगमन गने पद्धतिमा पररविान गररयो । आयोजनाहरुको
संख्या बढ्दै गएपतछ हवाई-पत्र अनुगमन पद्धति पतन ्प गररयो ।

हवाई-पत्रको नमुना । फोटोोः भरि अधधकारी शमाा

समयानुकुल प्रववधध ि्ा पद्धति अवलम्बन गने सन्दभामा, नेवाले वव.सं. २०५२ साल

दे खख करीब एक दशक सम्म हवाई-पत्र अनग
ु मन पद्धतिको व्यापक प्रयोग गरे को ध्यो ।
संभाववि समर्सयाहरुको सच
ू ी सदहिको हवाई-पत्र छपाई गरी दईु वषालाई पग्ु ने गरी उपभोक्िा
सभमतिलाई ददइन्थ्यो, उपभोक्िा सभमतिले त्यहाुँ उल्लेख गररएका समर्सयाहरुमा धचनो
लगाई ि्ा लेखेर नेवालाई हुलाक माफाि तनोःशुल्क त्रैमाभसक रुपमा पठाउने गथ्यो ।
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सच
ू ीमा सम्पण
ू ा संरचनाको संभववि समर्सयाहरु समेदटएको ध्यो, जस अनुसार पररयोजना
कायान्वयन पतछको सेवा प्रदान गररन्थ्यो । हवाई-पत्र अनुगमनबाट संकभलि जानकारीहरूको

ववश्ले षण गरी सोही अनस
ु ार योजना बनाई कायान्वयन गररने गररएको ध्यो । मोबाईल
फोनको प्रयोगमा व्यपकिा आएपतछ हवाई-पत्र अनुगमनको प्रयोग बन्द गररएको छ ।

मोबाईल फोनको प्रयोगमा व्यपकिा नआएको र हुलाक सेवा पग
ु ेको क्षेत्रमा हवाई-पत्र
अनुगमन पद्धति अझै अवलम्बन गना सककन्छ ।

हे लो अनुगमन (Hello monitoring)
मोबाईल फोनको प्रयोगमा व्यापकिा आएपतछ वव.सं.२०७२ असोज दे खख नेवाले हे लो
अनुगमन पद्धति शरु
ु गरे को हो । जस अन्िगाि नेवाका प्राववधधकहरूले प्रत्ये क वषा भदौअसोज मदहनामा ममाि कायाकिााहरु र उपभोक्िा सभमतिलाई फोन गरे र परु ानो
पररयोजनाहरुको अवर्स्ा बारे जानकारी भलने गछा न ् ।

हे लो अनुगमन अन्िगाि ममाि कायाकिााबाट सबै धाराहरूको अश्न्िम भ्रमण, धाराहरूको

कायाक्षमिा, समर्सया भएका धाराहरुको ववर्सिि
ृ जानकारी, समाधान गना कति समय लग्छ,
समाधान गना नसक्ने भए त्यसको कारण के हो, जगेडा सामग्रीहरुको जाुँच, सभमतिले ममाि
कायाकिाालाई तनयभमि रूपमा भक्
ु िानी गरररहे को छ वा छै न भन्ने बारे जानकारी संकलन
गररन्छ ।

उपभोक्िा सभमतिबाट ममाि सम्भार कोषको संकलन, कुल ममाि सम्भार कोष, सभमतिको

बैठकहरूको तनयभमििा, जगेडा सामग्रीहरु बारे मा जानकारी संकलन गररन्छ । त्यसै गरी,
समर्सयाहरू समाधान गने समय, समाधानको लाधग कसले खचा गर्यो, समर्सया समाधानको
लाधग प्रयोग गररएको ठाउुँ मा जगेडा सामग्रीहरुको प्रतिर्स्ापन र र्स्ानीय बजार वा श्जल्ला
सदरमक
ु ाममा जगेडा सामग्रीहरुको उपलब्धिा भएको वा नभएको जानकारी समेि उपभोक्िा
सभमतिबाट संकलन गररन्छ ।

हे लो अनुगमन माफाि पररयोजनाहरूमा पदहचान गररएका समर्सयाहरूको आधारमा नेवाका
प्राववधधकहरुले ममाि कायाकिाालाई समर्सयाहरू समाधान गना फोन माफाि प्रभशक्षण ददन्छन

। यदद समर्सया तिनीहरुको क्षमिा भन्दा बादहरको छ भने , नेवाका प्राववधधकहरुले समर्सया
समाधान गना सम्बश्न्धि आयोजनाको र्स्लगि भ्रमण गरी ममाि सहायिा प्रदान गछा न ्
। यदद त्यहाुँ ठूलो क्षतिहरू भएको छ र पन
ु र्स्ाापना आवश्यक छ भने , नेवाका प्राववधधकहरुले
सवेक्षण गरी पररयोजनाको पन
ु र्स्ाापनाका लाधग आयोजनाको सच
ू ी ियार गने गछा न ् ।
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नेवाको प्राववधधक ववबेकप्रसाद दहाल, हे लो अनग
ु मनको लाधग फोन गदै । फोटोोः ददपक बयक

हे लो अनग
ु मनबाट संकभलि जानकारीहरूको ववश्लेषण गरी सोही अनुसार योजना बनाई

कायान्वयन गररनेछ । हे लो अनुगमनद्वारा भववरयको पन
ु र्स्ाापनाका लाधग पदहचान

गररएका पररयोजनाहरूलाई सेन्सर अनग
ु मनर टोल-फ्री कल सेन्टर अनग
ु मनद्वारा

भववरयको पन
ु र्स्ाापनाका लाधग पदहचान गररएका आयोजनाहरूमा समेटेर पन
ु र्स्ाापना गुरु
योजना (Master rehabilitation plan) ियार गरी कायान्वयन गररनेछ ।

यो अनुगमन पद्धति टोल-फ्री कल सेन्टर अनुगमन र सेन्सर अनुगमन भन्दा फरक
अभभनव अनुगमन पद्धति हो । यस पद्धतिबाट छोटो समयमा धेरै पररयोजनाहरुको

अनुगमन गना सककन्छ, जसले गदाा लागि पतन कम लाग्छ । त्यसले गदाा, प्रभावकारीिा
र दक्षिाको आधारमा यो अनुगमन पद्धति उपयोगी छ र तनरन्िर प्रयोग भैरहे को छ ।

यस सन्दभामा, हे लो अनुगमन गररएका धाराहरू मध्ये ९० प्रतिशि धाराहरू चल्दो अवर्स्ामा

(Functional) हुनेछन ् भन्ने अपेक्षा भलइएको छ । अनुगमन गररएका समद
ु ाय/
पररयोजनाहरूको संख्या, फोन माफाि प्रभशक्षक्षि ममाि/सहायिा संख्या, र्स्लगि भ्रमण गरी
प्रदान गररएको ममािरसहायिा संख्या र भववरयको पन
ु र्स्ाापनाको लाधग पदहचान गररएका
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आयोजनाहरूको आधारमा यस अभभनव अनग
ु मन पद्धतिको प्रभवकारीिा र दक्षिा मापन
गररन्छ ।

सेन्सि अनुगमन (Sensor monitoring)
नेवाले अनग
ु मनलाई प्रभवकारी बनाउन वव.सं. २०७६ को बैशाखबाट सेन्सर माफाि अनग
ु मन

शरु
ु गरे को छ । यस अन्िगाि नेपालको बागलङ
ु र भसन्धुली श्जल्लाका पाुँच सय भन्दा
बढी धाराहरुमा सेन्सर जडान गररएको छ । सेन्सर श्जएसएम भसमयुक्ि बैिी र टरबाइन
सदहिको एउटा सानो यन्त्र हो, जसले तनयभमि रुपमा धाराबाट पानी बगेको वा नबगेको
जानकारी ददनुका सा्ै कति मात्रामा पानी बगे को छ भन्ने जानकारी ड्यसबोडामा पठाउने
गदा छ ।

सेन्सर जडान गररएको धारा । फोटो: ई.संजीबकुमार ्ापा
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सेन्सर अनग
ु मनबाट प्राप्त ि जानकारी अनस
ु ार आवश्यक भएमा, नेवाका प्राववधधकहरुले

सम्बश्न्धि समद
ु ायलाई फोन गछा न ् । सम्बश्न्धि खानेपानी प्रणालीमा रहे का समर्सयाहरूको
आधारमा

नेवाको

प्राववधकहरूले

फोन

माफाि

वा

र्स्लगि

भ्रमण

गरे र

ममाि

कायाकिााहरुलाई प्रभशक्षण प्रदान गने गरे का छन ् । हालमा, नेवाका प्राववधकहरूले प्राप्त ि

जानकारी अनुसार दै तनक रुपमा फोन गने गरे का छन ् भने प्रत्ये क मदहनामा दईु पटक
कल सेन्टर अनुगमन प्रतिवेदन ियार गने गररएको छ ।

यो अनुगमन पद्धति टोल-फ्री कल सेन्टर अनुगमन र हे लो अनुगमन भन्दा फरक अभभनव
अनुगमन पद्धति हो । यसबाट कम लागिमा धेरै आयोजनाहरुको अनुगमन छोटो समयमा
गना सककन्छ। सेन्सर अनुगमन पद्धति प्रभावकारीिा र दक्षिाको आधारमा उपयोगी छ ।

संकभलि जानकारीहरूको ववश्लेषण गरी सोही अनस
ु ार योजना बनाइ कायाान्वयन गररने छ
। सेन्सर अनुगमनद्वारा भववरयको पन
ु र्स्ाापनाका लाधग पदहचान गररएका आयोजनाहरूलाई
हे लो अनग
ु मन र टोल-फ्री कल सेन्टर अनग
ु मनद्वारा भववरयको पन
ु र्स्ाापनाका लाधग

पदहचान गररएका पररयोजनाहरूमा समेटेर पन
ु र्स्ाापना गुरु योजना ियार गरी कायाान्वयन
गररनेछ ।

यस सन्दभामा, सेन्सरबाट अनुगमन गररएका धाराहरू मध्ये ९५ प्रतिशि धाराहरू चल्दो
अवर्स्ामा (Functional) हुनेछन ् भन्ने अपेक्षा भलइएको छ । सेन्सर कल सेन्टर अनग
ु मन
प्रतिवेदनहरु, फोन माफाि प्रभशक्षक्षि ममाि/सहायिा संख्याहरू, र्स्लगि भ्रमण गरी प्रदान

गररएको ममाि/सहायिा संख्याहरू र भववरयको पन
ु र्स्ाापनाको लाधग पदहचान गररएका
आयोजनाहरूको आधारमा यस अभभनव अनुगमन पद्धतिको प्रभवकारीिा र दक्षिा मापन
गररनेछ ।

टोल-फ्री अनुगमन (Toll-free monitoring)
नेवाले नेपाल टे भलकमसुँगको समन्वयमा १६६००१२३४५० टोल-फ्री नम्बर रहने गरी वव.सं.
२०७९ बैशाखमा प्रधान कायाालयमा टोल-फ्री कल सेन्टर र्स्ापना गरे कोछ । सावाजतनक
ववदा बाहे क सोमबारदे खख शुक्रबार बबहान ९ बजेदेखख बेलक
ु ा ५ बजे सम्म अ्ााि नेवाको

कायाालय खल
ु ा रहे को समयमा कल सेन्टर सञ्चालनमा रहनेछ । हाल, प्रधान कायाालयमा
िोककएको कमाचारीले दै तनक कलहरू प्राप्त ि गरे र र त्यस अनस
ु ार राश्जरटरमा रे कडा राख्ने
काम गदै आएका छन ् ।
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कल सेन्टरको बारे मा जानकारी ववभभन्न प्रवधानात्मक सामग्रीहरू, सामदु हक एसएमएस र
नेपालको बागलङ
ु र भसन्धल
ु ी श्जल्लाका र्स्ानीय एफएम र्सटे शनहरूबाट प्रसारण माफाि वा

ससरोकारवालाहरू र उपभोक्िाहरूलाई जानकारी प्रदान गराइएको छ । यो अनग
ु मन पद्धति
हे लो अनुगमन र सेन्सर अनुगमन भन्दा
फरक अभभनव अनुगमन पद्धति हो ।
आयोजनाहरूमा

दे खखएको

प्राववधधक

समर्सयाहरू बारे मा समद
ु ायका मातनसहरूले

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर माफाि जानकारी
गराउन सक्नेछन ् । सम्बश्न्धि खानेपानी
प्रणालीमा रहे का समर्सयाहरूको आधारमा

नेवाका प्राववधकहरूले फोन माफाि वा
र्स्लगि भ्रमण गरे र प्रभशक्षण प्रदान
गनेछन ् ।
टोल-फ्री

अनग
ु मनबाट

जानकारीहरूको
अनस
ु ार

गररनेछ

ववश्ले षण

योजना
।

बनाई

टोल-फ्री

संकभलि
गरी

सोही

कायाान्वयन
कल

सेन्टर

अनुगमनद्वारा भववरयको पन
ु र्स्ाापनाका

लाधग पदहचान गररएका पररयोजनाहरूलाई

कल सेन्टरको बारे मा सामुदहक एसएमएसबाट जानकारी
ददइएको संदेश । फोटोोः डा.महेश्वरप्रसाद यादव

हे लो अनुगमन र सेन्सर अनुगमनद्वारा

भववरयको पन
ु र्स्ाापनाका लाधग पदहचान गररएका आयोजनाहरूमा समेटेर पन
ु र्स्ाापना गुरु
योजना ियार गरी कायान्वयन गररनेछ ।

यस सन्दभामा, सवेक्षण गररएका ममाि कायाकिााहरू वा समद
ु ायका सदर्सयहरू मध्ये ८०
प्रतिशिलाई कल गनाको लाधग टोल-फ्री नम्बर अ्ााि ् पैसा नलाग्ने फोन नम्बर ्ाहा
हुनेछ भन्ने अपेक्षा भलइएको छ । प्राप्त ि कलहरूको संख्या, फोन माफाि प्रभशक्षक्षि
ममाि/सहायिा संख्या, र्स्लगि भ्रमण गरी प्रदान गररएको ममाि/सहायिा संख्या र
भववरयको पन
ु रर्स्ापनाको लाधग पदहचान गररएका आयोजनाहरूको आधारमा यस अभभनव
अनुगमन पद्धतिको प्रभावकारीिा र दक्षिा मापन गररन्छ ।
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ननष्कर्ष (Conclusions)
नेपालको कतिपय र्स्ानमा खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न भएको केही समयपतछ नै
रुग्ण हुुँदै जाने प्रववृ ि छ । यो अवर्स्ालाई हृदयङ्गम गरे र नेवाले खानेपानी
आयोजनाहरुलाई दीर्ाकालसम्म चल्दो बनाई राख्ने लक्ष्य सदहि यहाुँ उल्लेख गररएका
अभभनव अनुगमन पद्धतिहरु अपनाउुँ दै आएको हो । हालसम्मको अवर्स्ालाई हे दाा यी
पद्धतिहरुले खानेपानी प्रणालीलाई चल्दो राख्न र त्यसप्रति उपभोक्िाहरुको अपनत्व जगाउन
ठूलो सहयोग पर्ु याएका छन ् ।
हे लो अनुगमन, अन्य पररयोजनाहरु वा संर् संर्स्ाको सन्दभामा प्रयोग गना सककन्छ भने

सेन्सर अनुगमन र टोल-फ्री अनुगमनको प्रभावकाररिा ्प केही समय हे रेपतछ मात्र अन्य
पररयोजनाहरु वा संर् संर्स्ाको सन्दभामा प्रयोग गना सककने वा नसककने तनक्योल गना
सककन्छ ।
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