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पष्ृ ठिूभम (Background)
नेपाल स्वास््यको लागि पानी (नेवा) ग्रामीण क्षेत्रमा सरु क्षक्षत खाने पानी, सरसफाइ र

स्वच्छता (WASH) मा पहुुँच सनु नश्श्चत िननमा ववशेषज्ञता हाससल िरे को एक राश्रिय
स्तरको िैरसरकारी संस्था (NGO) हो । वव.सं. २०४९ मा स्थावपत, नेवाले नेपालका ५१
श्िल्लाहरुमा कायानन्वयन िररएका दइु हिार पाुँच सय भन्दा बढी पररयोिनाहरू माफनत

करीब २२ लाख माननसहरूलाई सरु क्षक्षत खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास) सेवाहरू
प्रदान िररसकेको छ ।

नेवाले समद्
ृ ध र स्वस्थ नेपालको पररकल्पना िरे को छ, िहाुँ प्रत्ये क नािररकको

िीवनस्तरमा सध
ु ार र सरु क्षक्षत खानेपानी, सरसफाइ, स्वच्छता र स्वास््यमा अगधकार हुनेछ
। यस संस्थाले स्थानीय समद
ु ाय, स्थानीय सरकार, प्रदे श सरकार, संघीय सरकार,
अन्तरानश्रिय ववकास साझेदारहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरुसुँि साझेदारी, समन्वय तथा
सहकायनमा पररयोिनाहरू संचालन िरररहे को छ ।
यसै क्रममा, नेवाले समयानुकल प्रववगध तथा पद्धनत अवलम्बन िदै आईरहे को छ । यस
अन्तिनत नेवाले खाने पानी पररयोिनालाई ददिो बनाउने हे तुले पररयोिना कायनन्वयन

पनछको अनुिमनलाई आत्मसात िरे को छ । यस सन्दभनमा स्थलित अनुिमनको
अनतररक्त असभनव संयन्त्र (Innovative mechanism) को प्रयोि िदै आईरहे को छ । समय

सन्दभनलाई मनन िदै , अनि
ु मनमा असभनवहरुको रुपमा हवाई-पत्र अनि
ु मन (Letter
monitoring), हे लो अनुिमन (Hello monitoring), सेन्सर अनुिमन (Sensor monitoring)
तथा टोल-फ्री अनि
ु मन (Toll-free monitoring) प्रयोि िरररहे को छ । यस आलेखमा नयनै
असभनवहरुको बारे मा ववश्ले षण िररएकोछ ।

हवाई-पत्र अनग
ु मन (Letter monitoring)
नेवाले सरु
ु मा खानेपानी प्रणालीलाई चल्दो अवस्थामा (Functional) राखखराख्नको लागि

पररयोिना सम्पन्न भएपनछ दईु वषनसम्म प्रत्ये क छ मदहनामा स्थलित भ्रमण िरी
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वासखबर (washkhabar.com) मा समनत २०७९ िेठ २८ िते प्रकाससत आलेखको पररमाश्िनत संस्करण हो ।
लेखक नेपाल स्वास््यको लागि पानी (नेवा) को योिना, अनि
ु मन तथा ररपोदटंि प्रबन्धक हुनह
ु ु न्छ ।

अनि
ु मन िने पद्धनत अपनाएको गथयो । पनछ, यसलाई लिातार दईु वषनको लागि वषनमा

एक पटक स्थलित भ्रमण िरी अनुिमन िने पद्धनतमा पररवतनन िररयो । आयोिनाहरुको
संख्या बढ्दै िएपनछ हवाई-पत्र अनि
ु मन पद्धनत पनन थप िररयो ।

समयानुकुल प्रववगध तथा पद्धनत अवलम्बन िने सन्दभनमा, नेवाले वव.सं. २०५२ साल

दे खख करीब एक दशक सम्म हवाई-पत्र अनुिमन पद्धनतको व्यापक प्रयोि िरे को गथयो ।
संभाववत समस्याहरुको सच
ू ी सदहतको हवाई-पत्र छपाई िरी दईु वषनलाई पग्ु ने िरी उपभोक्ता
ससमनतलाई ददइन््यो, उपभोक्ता ससमनतले त्यहाुँ उल्लेख िररएका समस्याहरुमा गचनो
लिाई तथा लेखेर नेवालाई हुलाक माफनत ननिःशुल्क त्रैमाससक रुपमा पठाउने ि्यो ।
सच
ू ीमा सम्पूणन संरचनाको संभववत समस्याहरु समेदटएको गथयो, िस अनुसार पररयोिना
कायनन्वयन पनछको सेवा प्रदान िररन््यो । हवाई-पत्र अनि
ु मनबाट संकसलत िानकारीहरूको

ववश्ले षण िरी सोही अनुसार योिना बनाई कायनन्वयन िररने िररएको गथयो । मोबाईल
फोनको प्रयोिमा व्यपकता आएपनछ हवाई-पत्र अनि
ु मनको प्रयोि बन्द िररएको छ ।

मोबाईल फोनको प्रयोिमा व्यपकता नआएको र हुलाक सेवा पि
ु ेको क्षेत्रमा हवाई-पत्र
अनि
ु मन पद्धनत अझै अवलम्बन िनन सककन्छ ।

हे लो अनुगमन (Hello monitoring)
मोबाईल फोनको प्रयोिमा व्यापकता आए पनछ वव.सं. २०७२ असोि दे खख नेवाले हे लो
अनुिमन पद्धनत शरु
ु िरे को हो । िस अन्तिनत नेवाका प्राववगधकहरूले प्रत्ये क वषन भदौअसोि मदहनामा ममनत कायनकतानहरु र उपभोक्ता ससमनतलाई फोन िरे र परु ानो
पररयोिनाहरुको अवस्था बारे िानकारी सलने िछन न ् ।

हे लो अनुिमन अन्तिनत ममनत कायनकतानबाट सबै धाराहरूको अश्न्तम भ्रमण, धाराहरूको

कायनक्षमता, समस्या भएका धाराहरुको ववस्तत
ृ िानकारी, समाधान िनन कनत समय लग्छ,
समाधान िनन नसक्ने भए त्यसको कारण के हो, ििेडा सामग्रीहरुको िाुँच, ससमनतले ममनत
कायनकतानलाई ननयसमत रूपमा भक्
ु तानी िरररहे को छ वा छै न भन्ने बारे िानकारी संकलन
िररन्छ ।

उपभोक्ता ससमनतबाट ममनत सम्भार कोषको संकलन, कुल ममनत सम्भार कोष, ससमनतको

बैठकहरूको ननयसमतता, ििेडा सामग्रीहरु बारे मा िानकारी संकलन िररन्छ । त्यसै िरी,
समस्याहरू समाधान िने समय, समाधानको लागि कसले खचन िर्यो, समस्या समाधानको
लागि प्रयोि िररएको ठाउुँ मा ििेडा सामग्रीहरुको प्रनतस्थापन र स्थानीय बिार वा श्िल्ला

सदरमक
ु ाममा ििेडा सामग्रीहरुको उपलब्धता भएको वा नभएको िानकारी समेत उपभोक्ता
ससमनतबाट संकलन िररन्छ ।

नेवाको प्राववगधक ववबेकप्रसाद दहाल, हे लो अनि
ु मनको लागि फोन िदै । फोटोिः ददपक बयक

हे लो अनुिमन माफनत पररयोिनाहरूमा पदहचान िररएका समस्याहरूको आधारमा, नेवाका
प्राववगधकहरुले ममनत कायनकतानलाई समस्याहरू समाधान िनन फोन माफनत प्रसशक्षण ददन्छन

। यदद समस्या नतनीहरुको क्षमता भन्दा बादहरको छ भने , नेवाका प्राववगधकहरुले समस्या
समाधान िनन सम्बश्न्धत पररयोिनाको स्थलित भ्रमण िरी ममनत सहायता प्रदान िछन न ्
। यदद त्यहाुँ ठूलो क्षनतहरू भएको छ र पन
ु स्थानपना आवश्यक छ भने , नेवाका प्राववगधकहरुले
सवेक्षण िरी पररयोिनाको पन
ु स्थानपनाका लागि पररयोिनाको सच
ू ी तयार िने िछन न ् ।

हे लो अनुिमनबाट संकसलत िानकारीहरूको ववश्लेषण िरी सोही अनुसार योिना बनाई

कायनन्वयन िररनेछ । हे लो अनि
ु मनद्वारा भववरयको पन
ु स्थानपनाका लागि पदहचान

िररएका पररयोिनाहरूलाई सेन्सर अनुिमनर टोल-फ्री कल सेन्टर अनुिमनद्वारा

भववरयको पन
ु स्थानपनाका लागि पदहचान िररएका पररयोिनाहरूमा समेटेर पन
ु स्थानपना िरु
ु
योिना (Master rehabilitation plan) तयार िरी कायनन्वयन िररनेछ ।

यो अनि
ु मन पद्धनत टोल-फ्री कल सेन्टर अनि
ु मन र सेन्सर अनि
ु मन भन्दा फरक
असभनव अनुिमन पद्धनत हो । यस पद्धनतबाट छोटो समयमा धेरै पररयोिनाहरुको

अनि
ु मन िनन सककन्छ, िसले िदान लाित पनन कम लाग्छ । त्यसले िदान, प्रभावकारीता
र दक्षताको आधारमा यो अनुिमन पद्धनत उपयोिी छ र ननरन्तर प्रयोि भैरहे को छ ।

यस सन्दभनमा, हे लो अनुिमन िररएका धाराहरू मध्ये ९० प्रनतशत धाराहरू चल्दो अवस्थामा
(Functional)

हुनेछन ् भन्ने
अपेक्षा
सलइएको
छ
।
अनुिमन
िररएका
समद
ु ाय/पररयोिनाहरूको संख्या, फोन माफनत प्रसशक्षक्षत ममनत/सहायता संख्या, स्थलित
भ्रमण िरी प्रदान िररएको ममनतरसहायता संख्या र भववरयको पन
ु स्थानपनाको लागि
पदहचान

िररएका

पररयोिनाहरूको

आधारमा

यस

असभनव

प्रभवकारीता र दक्षता मापन िररन्छ ।

अनुिमन

पद्धनतको

सेन्सि अनुगमन (Sensor monitoring)
नेवाले अनि
ु मनलाई प्रभवकारी बनाउन वव.सं. २०७६ को बैशाखबाट सेन्सर माफनत अनि
ु मन
शरु
ु िरे को छ । यस अन्तिनत नेपालको बािलङ
ु र ससन्धुली श्िल्लाका पाुँच सय भन्दा
बढी धाराहरुमा सेन्सर िडान िररएको छ । सेन्सर श्िएसएम ससमयक्
ु त बैिी र टरबाइन

सदहतको एउटा सानो यन्त्र हो, िसले ननयसमत रुपमा धाराबाट पानी बिेको वा नबिेको
िानकारी ददनक
ु ा साथै कनत मात्रामा पानी बिे को छ भन्ने िानकारी ड्यसबोडनमा पठाउने
िदन छ ।

सेन्सर अनुिमनबाट प्राप्त िानकारी अनुसार आवश्यक भएमा, नेवाका प्राववगधकहरुले

सम्बश्न्धत समद
ु ायलाई फोन िछन न ् । सम्बश्न्धत खानेपानी प्रणालीमा रहे का समस्याहरूको
आधारमा

नेवाको

प्राववधकहरूले

फोन

माफनत

वा

स्थलित

भ्रमण

िरे र

ममनत

कायनकतानहरुलाई प्रसशक्षण प्रदान िने िरे का छन ् । हालमा, नेवाका प्राववधकहरूले प्राप्त

िानकारी अनुसार दै ननक रुपमा फोन िने िरे का छन ् भने प्रत्ये क मदहनामा दईु पटक
कल सेन्टर अनि
ु मन प्रनतवेदन तयार िने िररएको छ ।

यो अनुिमन पद्धनत टोल-फ्री कल सेन्टर अनुिमन र हे लो अनुिमन भन्दा फरक असभनव
अनि
ु मन पद्धनत हो । यसबाट कम लाितमा धे रै पररयोिनाहरुको अनि
ु मन छोटो
समयमा िनन सककन्छ। सेन्सर अनुिमन पद्धनत प्रभावकारीता र दक्षताको आधारमा
उपयोिी छ ।

संकसलत िानकारीहरूको ववश्लेषण िरी सोही अनस
ु ार योिना बनाइ कायानन्वयन िररने छ
।

सेन्सर

अनुिमनद्वारा

भववरयको

पुनस्थानपनाका

लागि

पदहचान

िररएका

पररयोिनाहरूलाई हे लो अनि
ु मन र टोल-फ्री कल सेन्टर अनि
ु मनद्वारा भववरयको

पन
ु स्थानपनाका लागि पदहचान िररएका पररयोिनाहरूमा समेटेर पन
ु स्थानपना िुरु योिना
तयार िरी कायानन्वयन िररनेछ ।

सेन्सर िडान िररएको धारा । फोटो: ई.संिीबकुमार थापा

यस सन्दभनमा, सेन्सरबाट अनुिमन िररएका धाराहरू मध्ये ९५ प्रनतशत धाराहरू चल्दो
अवस्थामा (Functional) हुनेछन ् भन्ने अपेक्षा सलइएको छ । सेन्सर कल सेन्टर अनि
ु मन
प्रनतवेदनहरु, फोन माफनत प्रसशक्षक्षत ममनत/सहायता संख्याहरू, स्थलित भ्रमण िरी प्रदान

िररएको ममनत/सहायता संख्याहरू र भववरयको पन
ु स्थानपनाको लागि पदहचान िररएका
पररयोिनाहरूको आधारमा यस असभनव अनुिमन पद्धनतको प्रभवकारीता र दक्षता मापन
िररनेछ ।

टोल-फ्री अनुगमन (Toll-free monitoring)
नेवाले नेपाल टे सलकमसुँिको समन्वयमा १६६००१२३४५० टोल-फ्री नम्बर रहने िरी वव.सं.
२०७९ बैशाखमा प्रधान कायानलयमा टोल-फ्री कल सेन्टर स्थापना िरे कोछ । सावनिननक
ववदा बाहे क सोमबारदे खख शुक्रबार बबहान ९ बिेदेखख बेलक
ु ा ५ बिे सम्म अथानत नेवाको

कायानलय खल
ु ा रहे को समयमा कल सेन्टर सञ्चालनमा रहनेछ । हाल, प्रधान कायानलयमा
तोककएको कमनचारीले दै ननक कलहरू प्राप्त िरे र र त्यस अनुसार राश्िरटरमा रे कडन राख्ने
काम िदै आएका छन ् ।
कलसेन्टरको

बारे मा

िानकारी

ववसभन्न

प्रवधननात्मक

सामग्रीहरू,

सामदु हक

एसएमएस

बमोश्िम)

र

(गचत्रमा

नेपालको

बािलङ
ु

ददए
र

ससन्धल
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ससरोकारवालाहरू र उपभोक्ताहरूलाई
िानकारी प्रदान िराइएको छ । यो
अनि
ु मन पद्धनत हे लो अनि
ु मन र
सेन्सर अनुिमन भन्दा फरक असभनव
अनुिमन पद्धनत हो ।

पररयोिनाहरूमा दे खखएको प्राववगधक
समस्याहरू

बारे मा

समद
ु ायका

माननसहरूले पैसा नलाग्ने फोन नम्बर
माफनत िानकारी िराउन सक्नेछन ् ।

सम्बश्न्धत खाने पानी प्रणालीमा रहे का
समस्याहरूको

आधारमा

नेवाका

प्राववधकहरूले फोन माफनत वा स्थलित

कल सेन्टरको बारे मा सामुदहक एसएमएसबाट िानकारी
ददइएको संदेश । फोटोिः डा.महेश्वरप्रसाद यादव

भ्रमण िरे र प्रसशक्षण प्रदान िनेछन ् ।
टोल-फ्री अनि
ु मनबाट संकसलत िानकारीहरूको ववश्ले षण िरी सोही अनस
ु ार योिना बनाई

कायानन्वयन िररनेछ । टोल-फ्री कल सेन्टर अनुिमनद्वारा भववरयको पन
ु स्थानपनाका लागि

पदहचान िररएका पररयोिनाहरूलाई हे लो अनुिमन र सेन्सर अनि
ु मनद्वारा भववरयको

पन
ु स्थानपनाका लागि पदहचान िररएका पररयोिनाहरूमा समेटेर पन
ु स्थानपना िरु
ु योिना
तयार िरी कायनन्वयन िररनेछ ।

यस सन्दभनमा, सवेक्षण िररएका ममनत कायनकतानहरू वा समद
ु ायका सदस्यहरू मध्ये ८०
प्रनतशतलाई कल िननको लागि टोल-फ्री नम्बर अथानत ् पैसा नलाग्ने फोन नम्बर थाहा
हुनेछ भन्ने अपेक्षा सलइएको छ । प्राप्त कलहरूको संख्या, फोन माफनत प्रसशक्षक्षत
ममनत/सहायता संख्या, स्थलित भ्रमण िरी प्रदान िररएको ममनत/सहायता संख्या र

भववरयको पन
ु रस्थापनाको लागि पदहचान िररएका पररयोिनाहरूको आधारमा यस असभनव
अनुिमन पद्धनतको प्रभावकारीता र दक्षता मापन िररन्छ ।

ननष्कर्ष (Conclusions)
नेपालमा कनतपय स्थानमा खानेपानी पररयोिना सम्पन्न भएको केही समयपनछ नै
पररयोिनाहरु रुग्ण हुुँदै िाने प्रववृ ि छ । हालसम्म ९४ प्रनतशत िनसंख्याले आधारभत
ू
खानेपानीको सवु वधा पाएको सरकारी त्याङ्क भए तापनन ववववध कारणले अगधकांश
खानेपानी प्रणालीहरु डडिाइन अवगध पूरा निदै पण
ू न वा आंसशक रुपमा क्षनतग्रस्त भएको
पाइन्छ ।

यो अवस्थालाई हृदयङ्िम िरे र ने वाले खानेपानी पररयोिनाहरुलाई दीघनकालसम्म चल्दो
बनाई राख्ने लक्ष्य सदहत यहाुँ उल्लेख िररएका असभनव अनि
ु मन पद्धनतहरु अपनाउुँ दै

आएको हो । हालसम्मको अवस्थालाई हे दान यी पद्धनतहरुले खाने पानी प्रणालीलाई चल्दो
राख्न र त्यसप्रनत उपभोक्ताहरुको अपनत्व ििाउन ठूलो सहयोि पर्ु याएका छन ् ।
हे लो अनुिमन, अन्य पररयोिनाहरु वा संघ संस्थाको सन्दभनमा प्रयोि िनन सककन्छ भने

सेन्सर अनुिमन र टोल-फ्री अनुिमनको प्रभावकाररता थप केही समय हे रेपनछ मात्र अन्य
पररयोिनाहरु वा संघ संस्थाको सन्दभनमा प्रयोि िनन सककने वा नसककने ननक्योल िनन
सककन्छ ।

