खानेपानी परियोजनाको सेन्सिबाट अनुगमनः एक नवीन प्रयोग1
डा.महेश्वरप्रसाद यादव2

ववषय प्रवेश
नेपालमा हालसम्म ननमााण भएका खानेपानी आयोजनाहरुमध्ये २८ प्रनिशि मात्रै पणू ा रूपमा सञ्चालनमा रहेको
सरकारी िथ्याङ्क छ । त्यसैगरी, ३८ प्रनिशि आयोजनाहरूलाई सानानिना ममािको आवश्यकिा छ । करीब ३४
प्रनिशि आयोजनाहरूलाई ठूलो ममाि, पनु :स्थापना वा पनु :ननमााणको आवश्यकिा रहेको देनखन्छ । यसबाट के
देनखन्छ भने अनिकाश
ां खानेपानी आयोजनाहरु नवनभन्न कारणहरूले गदाा सम्पन्न भएको के ही समयपनछ नै रुग्ण हदुँ ै
जाने प्रवृनि छ । आयोजनाको नडजाइन अवनि परू ा हन नसक्दा ठूलो लगानी खेर गइरहेको छ ।
त्यसकारण, सम्पन्न भएका आयोजनाहरूलाई चल्दो अवस्थामा राख्न र नदगो बनाउनका लानग कायाान्वयन पनछको
अनगु मन िथा सहयोगको अपररहायािा बढेको छ । यो िथ्यलाई आत्मसाि गरेर नेपाल स्वास्थ्यको लानग पानी (नेवा)
ले नवीन िथा समयानक
ु ल प्रनवनि एवां पद्धनि अवलम्बन गरेर कायाान्वयन पनछको अनगु मन िथा सहयोग कायालाई
प्राथनमकिाका साथ अवलम्बन गरररहेको छ ।
नेवाले ग्रामीण क्षेत्रमा सरु नक्षि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छिामा पहचुँ सनु ननिि गनामा नवशेषज्ञिा हानसल गरेको छ
। नेवाको आनथाक सहयोग िथा प्रानवनिक सहजीकरणमा नेपालका ५१ नजल्लाहरुमा कायाान्वयन गररएका दइु हजार
पाुँच सय भन्दा बढी पररयोजनाहरू अन्िगाि नननमाि ४० हजार भन्दा बढी िाराहरु माफा ि करीब २२ लाख माननसहरूले
सरु नक्षि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छिा सम्बन्िी सनु विा हानसल गरेका छन् ।
यस सन्दभामा, स्थलगि अनगु मनको अनिररक्त अनभनव सयां न्त्र (Innovative mechanism) अन्िगाि हवाई-पत्र
अनगु मन (Letter monitoring), हेलो अनगु मन (Hello monitoring), सेन्सर अनगु मन (Sensor monitoring)
र टोल-फ्री अनगु मन (Toll-free monitoring) प्रयोग गरररहेको
छ । यस आलेखमा खानेपानी पररयोजनाको सेन्सरबाट अनगु मन
सम्बन्िी नवीन प्रयोग बारेमा नवस्िृि वणान एवां नवश्लेषण
गररएकोछ ।

सेन्सिको परिचय
आजभोनल नवनभन्न क्षेत्रमा नवनवि प्रयोजनका लानग सेन्सरको
प्रयोग हने गरेको छ । समयानक
ु ल प्रनवनि एवां पद्धनि अवलम्बन
गने क्रममा, खानेपानी क्षेत्रमा पनन सेन्सरको पररक्षण प्रगोग शरुु
भएको छ । च्यररटीीः वाटर, अमेररकाको सहयोगमा एनशया र
सेन्सर । फो ोोः डा.महे श्वरप्रसाद यादव
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वासखबर (washkhabar.com) मा ममति २०७९ आषाढ १४ गिे प्रकामसि आलेखको पररमार्जिि संस्करण हो ।

लेखक उद्यमशीलिा ववकासमा ववद्यावाररधि गर्नि भएकोछ र ववगि कररब दई
न दशकदे खख संयक्
न ि राष्ट्र संघ लगायि

ववमभन्र् रार्ष्ट्रय िथा अन्िरािर्ष्ट्रय संघ संस्थामा संलग्र् हनर्ह
न न न्छ, हाल र्ेपाल स्वास््यको लाधग पार्ी (र्ेवा) को
योजर्ा, अर्ग
ं बबभागको प्रमनख हनर्ह
न मर् िथा ररपोट ग
न न न्छ ।
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अनफ्रकाका नवनभन्न देशहरुमा सेन्सरको परीक्षण प्रयोग भइरहेको छ । त्यसै अनरुु प, नेपालमा पाइप सेन्सरको आयाि
गरी जडान गररएको छ ।
सेन्सर एउटा सानो यन्त्र हो । जस्मा, नजएसएम नसम, ब्याट्री र टबााइन जडान गररएको हन्छ । जसले ननयनमि रुपमा
िाराबाट पानी बगेको वा नबगेको, कनि मात्रामा बगेको भन्ने जस्िा जानकारी नदन्छ ।

सेन्सरको भिभि िागहरु

िारामा सेन्सर स्थापनाको मख्ु य उद्देश्य खानेपानी प्रणालीहरूको कायाक्षमिा अनगु मन गनाु हो । यसबाट प्रणालीहरुको
कायाक्षमिा िरुु न्िै थाहा हन्छ । आवश्यक परेको बेला सेन्सरले नदएको जानकारी अनसु ार ममाि सम्भार काया ित्काल
गना सनकन्छ । त्यसैले यसले आयोजनाहरूलाई चल्दो अवस्थामा राख्न र नदगो बनाउन मद्दि गदाछ । यसको व्यापक
प्रयोग हने हो भने नेपालमा सरु नक्षि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छिा (WASH) सेवाहरूमा नदगो पहचुँ को माध्यमबाट
नेपाली जनिाको जीवनस्िरमा सिु ार ल्याएर खानेपानी िथा सरसफाइ सम्बन्िी रानरट्रय लक्ष्य एवां नदगो नवकास लक्ष्य
(SDGs) हानसल गना योगदान पर्ु याउुँछ ।

सेन्सिको जडान
सेन्सर जडान अन्िगाि साइट चयन, ममाि कायाकिाालाई प्रनशक्षण, जडान काया, सेन्सर दिाा, साइट दिाा, र जडान
गररएका सेन्सरहरूबाट अनगु मन सनहिका कायाहरु पदाछन् । सम्बनन्िि खानेपानी प्रणालीका ममाि कायाकिााहरूलाई
सेन्सर जडान सम्बन्िी िानलम प्रदान गररन्छ । त्यसपनछ, िी प्रणालीहरूको सम्बनन्िि िाराहरूमा सेन्सर जडान गररन्छ
। सेन्सर जडान कायाका लानग ममाि कायाकिााहरूलाई पररचालन गने गररएको छ । सेन्सरहरूको जडान माफा ि ममाि
कायाकिााहरूलाई सेन्सरहरूको बारेमा थाहा हन्छ । जनु जडान पनछको ममाि सम्भार कायामा सहयोगी हन्छ ।
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सेन्सर जडान गदाा नवनभन्न सचू कहरुलाई आिार बनाइन्छ । यस्िा मख्ु य सचू कहरुमा िल
ु नात्मक रूपमा िाराको घना
िथा ठूला सांजाल, नजएसएम कभरेज, सनजलै पहचुँ योग्य आयोजना, सनक्रय समदु ाय आनद हन । त्यसैगरी, सहायक
सचू कहरुमा एक भन्दा बढी पानी ट्याङ्की भएका प्रणालीहरु, पहाडी खानेपानी प्रणालीहरु, र पाइपलाइनहरूको
रेखानचत्र भएको प्रणालीहरू आनदलाई समेनटएको छ ।
समयानक
ु ल प्रनवनि िथा अनगु मन पद्धनि अवलम्बन गने क्रममा, नेवाले च्यारीटीीः वाटर, अमेररकाको सहयोगमा
नव.सां. २०७६ बैशाखदेनख सेन्सर जडान िथा दिाा प्रनक्रयाको थालनी गरेको हो । सम्बनन्िि समदु ायमा सेन्सरको
परीक्षण गरी पनहलो चरणमा नेपालको नसन्िल
ु ी
नजल्लाको रिनचरु ामा २०० वटा नमनू ा सेन्सर
जडान गररएको छ । त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा
नव.सां. २०७६ कानिाकदेनख बाुँकी सेन्सरहरू
जडान गररएको हो । पनहलो चरणमा जडान
गररएका २०० नमनु ा सेन्सरबाट अनगु मन गदाा
नसके का नसकाइहरूलाई समावेश गरी बाुँकी
सेन्सरहरूको जडान गररएको हो ।
यसबाहेक, स्थापना गररएका सेन्सरहरूलाई
नेवा मोडाको (Mobile data collection,
प्राववधिकहरुले सेन्सर
MODACO) मा अनग्रम रूपमा नडजाइन
गररएको 'साइट दिाा सवेक्षण' र 'सेन्सर जडान सवेक्षण' माफा ि दिाा गररन्छ ।

जडार् गदै । फो ो: िर्वीर सावि

नेपालमा हालसम्म कुल एक हजार ४४४ वटा सेन्सर आयाि गररएको छ । जस मध्ये, नवनवि प्रानवनिक कारणले गदाा
नेपालको बागलङु र नसन्िल
ु ी नजल्लामा आठ सय ७२ वटा सेन्सर मात्र जडान गररएकोछ । नसन्िल
ु ी र बागलङु
नजल्लाको नवनभन्न गाउुँ/नगर पानलकाहरुमा जडान गररएका सेन्सरहरुको नववरण िानलका-१ मा नदइएकोछ ।
ताविका-१: ने पािको बागिुङ ि वसन्धुिी वजल्िामा जडान गरिएका सेन्सिको वबबिण
क्र.सां.
१
२
३
४
५
६
७
८

नजल्ला
गाउुँ/नगर पानलका
नसन्िल
िीनपाटन गाउुँपानलका
ु ी
नसन्िल
नफक्कल गाउुँपानलका
ु ी
नसन्िल
गोल्नजोर गाउुँपानलका
ु ी
बाग्लुङ
ढोरपाटन नगरपानलका
बाग्लुङ
ननसीखोला गाउुँपानलका
बाग्लुङ
वनडगाड गाउुँपानलका
बाग्लङु
िाराखोला गाउुँपानलका
बाग्लङु
जैनमनी नगरपानलका
जम्मा सेन्सर जडान गररएको सख्ां या

सेन्सर जडान गररएको सख्ां या
४२५
१३२
९६
७२
९०
२६
११
२०
८७२

स्रोतः नेवा, २०७९ ।
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कै नफयि

िदानसु ार, नसन्िल
ु ी नजल्लाको िीनपाटनमा ४२५ वटा, नफक्कलमा १३२ वटा, र गोल्नजोरमा ९६ वटा सेन्सर जडान
गररएको छ । त्यसैगरी, अनगु मनका लानग बागलङु नजल्लाको ढोरपाटनमा ७२ वटा, ननसीखोलामा ९० वटा,
बनडगाडमा २६ वटा, िाराखोलामा ११ वटा, र जैनमनीमा २० वटा सेन्सर जडान गररएको छ ।

सेन्सिबाट अनुगमऩ
नवश्वको कुनै पनन कुनाबाट सेन्सर जनडि आयोजनाको अनगु मन गना सनकन्छ । कुनै िारा सचां ालनमा छ वा छैन भन्ने
िरुु न्िै थाहा पाउन सनकन्छ । कुन नदन कुन िाराबाट कनि पानी बग्यो, थाहा पाउन सनकन्छ । कम जनशनक्तबाट िेरै
आयोजनाहरुको अनगु मन गना सनकन्छ । कुनै आयोजनामा प्रानवनिक समस्या भए छोटो समयमा थाहा पाउन सनकन्छ
। ममाि सम्भार काया आवश्यक भए, अनभलम्ब सम्बोिन गना सनकन्छ । जसले गदाा, दािृ ननकायहरुलाई आफ्नो लगानी
सनु ननिि गना सनजलो हन्छ ।
त्यसै गरी, गाउुँ/नगर पानलकाले आफ्नो पानलकामा जडान गररएका सेन्सरहरुबाट सो पानलकाको खानेपानी
आयोजनाहरुको अनगु मन छोटो समयमा गना सक्छन् । आवश्यक दक्ष जनशनक्तको व्यवस्था र पररचालन गना सनजलो
हन्छ । आवश्यकिा अनसु ार प्रनवनिको व्यवस्थापन र प्रयोग गना सनकन्छ । नेवा र सम्बनन्िि गाउुँ/नगर पानलका बीच
गररएको सम्झदारी बमोनजम आ-आफ्नो नजम्मेबारी ननवााह गरी खानेपानी आयोजनाहरुको अनगु मनलाई प्रभावकारी
बनाइएको छ ।

ड्यासबोडडले भिएको पानीको प्रवाह (औसत प्रभत घण्टा भलटरमा) । फोटोः डा.महेश्वरप्रसाि यािव

सेन्सरले सम्बनन्िि िाराबाट पानी प्रवाह भएको वा नभएको जानकारी ड्यासबोडामा पठाउने गदाछ । साथै, पानीको
प्रवाह औसि प्रनि घण्टा नलटरमा पठाउुँछ । त्यसैगरी, चयन गररएको मनहनामा नदनभर शन्ू य नलटर प्रवाह भएको
नदनहरूको सख्ां या थाहा पाउन सनकन्छ । सेन्सरले जनसख्ां याको आिारमा औसि पानीको प्रवाह नलटरमा पठाउुँछ ।
उच्च प्रवाह, चयन गररएको मनहनामा घण्टाको सख्ां या जहाुँ नलटर प्रनिघण्टा ३६० र ९०० बीच भएको थाहा पाउन
सनकन्छ । असामान्य प्रवाह, चयन गररएको मनहनामा घण्टाको सख्ां या जहाुँ नलटर प्रनिघण्टा ९०० भन्दा बढी भएको
थाहा पाउन सनकन्छ ।
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सेन्सर अनगु मनबाट प्राप्त िथ्याांक नवश्लेषण गदाा आवश्यक भएमा, नेवाका प्रानवनिकहरुले सम्बनन्िि समदु ाय र ममाि
कायाकिाालाई फोन माफा ि सम्पका गरी सेवा नदन्छन् । सेवा प्रदान गनाु भन्दा पनहला समस्याहरूको स्िर नवश्लेषण गररन्छ
। समास्याहरूको स्िर अनरुु प नेवाका प्रानविकले फोनबाट वा स्थलगि भ्रमण गरेर ममाि कायाकिाालाई प्रनशनक्षि गरी
समस्या समािान गने गरेका छन् ।
नेवाका प्रानविकहरूले सेन्सर अनगु मनबाट प्राप्त जानकारी अनसु ार अवश्क भएमा दैननक रुपमा फोन गरी थप
जानकारी नलनक
ु ा साथै समस्या समािान गना सहयोग गने गरेका छन् । त्यसै गरी, प्रत्येक मनहनामा दईु पटक सेन्सर
कल सेन्टर अनगु मन प्रनिवेदन ियार गने गररएको छ ।

ड्यासबोडडले भिएको धारा अनुसारको पानीको प्रवाह । फोटोः डा.महेश्वरप्रसाि यािव

सेन्सर अनगु मनबाट सांकनलि जानकारीहरूको नवश्लेषण गरी सोही अनरुु प कायायोजना िजामु ा गरी कायाान्वयन गररन्छ
। कायायोजनामा सेन्सर अनगु मनद्वारा भनवरयको पनु स्थाापनाका लानग पनहचान गररएका आयोजनाहरूलाई समेटेर ियार
गने गररएको छ । यस कायायोजनामा हेलो अनगु मन र टोल-फ्री अनगु मनद्वारा भनवरयको पनु स्थाापनाका लानग पनहचान
गररएका पररयोजनाहरूलाई समेटेर पनु स्थाापना गरुु योजना ियार गरी कायाान्वयन गररन्छ ।
टोल-फ्री अनगु मनमा उपभोक्ताले फोन गनाु पछा । हेलो अनगु मनमा नेवाका प्रानवनिकहरुले फोन गनाु पछा । जबकी,
सेन्सर अनगु मनमा फोन नगररकन खानेपानी आयोजनाहरुको अवस्थाबारे थाहा पाउन सनकन्छ । आयोजना बारे थप
जानकारी नलन फोन गनाु पछा । िसथा, यो अनगु मन पद्धनि टोल-फ्री अनगु मन र हेलो अनगु मन भन्दा फरक अनभनव
अनगु मन पद्धनि हो ।
सेन्सर अनगु मन पद्धनिको प्रभावकारीिा र दक्षिा मापन गना अनगु मन प्रनिवेदनहरु, फोन र स्थलगि भ्रमण माफा ि
प्रनशक्षण र ममाि सहायि सख्ां याहरू, र पनु स्थाापनाको लानग पनहचान गररएका आयोजनाहरूको नवश्लेषण गरेर गररन्छ
। प्रभावकाररिा र दक्षिाको आिारमा सेन्सर अनगु मन पद्धनि उपयोगी छ ।
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सेन्सिको भावी विशा
मानथ नै उल्लेख गररए झैं यस पद्धनिबाट छोटो समयमा िेरै पररयोजनाहरुको अनगु मन गना सनकन्छ । जसले गदाा लागि
पनन कम लाग्छ । प्रभावकारीिा र दक्षिाको आिारमा यो अनगु मन पद्धनि उपयोगी भएकोले यसलाई ननरन्िरिा नदन
सनकन्छ । यसको उपयोनगिाका आिारमा, सेन्सरबाट अनगु मन गररएका पररयोजनाहरु मध्ये ९५ प्रनिशि चल्दो
अवस्थामा हनेछन् भन्ने अपेक्षा नलइएको छ ।
सेन्सर अनगु मनको अनभु व र प्राप्त जानकारीको आिारमा सेन्सरमा प्रानवनिक सिु ार आवश्यक देनखन्छ । सेन्सरमा
अन्य प्रानवनिक सिु ार सनहि पानी नमटरको नवशेषिा थप गरी दोस्रो पस्ु िाको सेन्सर ननमााण नेपालमा गनाु बढी उपयोगी
हनेछ ।
प्रारनम्भक छलफल िथा नवश्लेषणको आिारमा सेन्सरको उत्पादन नेपालमा गना सक्ने सम्भावना देनखन्छ । नेपालमा
उत्पादन गदाा सेन्सरको ममाि सम्भार आवश्यकिा अनसु ार गना सनकन्छ । पानी नमटरको नवशेषिा सनहिको बह-उपयोगी
सेन्सर उत्पादन गदाा िल
ु ात्मक रुपमा लागि कम हन सक्छ । यसको प्रयोगको दायरा िेरै क्षेत्रमा नबस्िार गना सनकन्छ ।
साथै, आयि गदाा लाग्ने लागि िथा समयको समेि बचि हन्छ ।

उपसंहाि
नेपालका कनिपय स्थानमा अनिकाश
ां खानेपानी आयोजनाहरु नवनभन्न कारणहरूले गदाा नडजाइन अवनि परू ा नगरी
पणू ा वा आनां शक रूपमा क्षनिग्रस्ि भएको पाइन्छ । यो अवस्थालाई हृदयङ्गम गरेर नेवाले खानेपानी आयोजनाहरुलाई
दीघाकालसम्म चल्दो बनाई राख्ने लक्ष्य सनहि सेन्सर अनगु मन पद्धनि अपनाउुँदै आएको छ ।
हालसम्मको अवस्थालाई हेदाा यो पद्धनिले खानेपानी प्रणालीलाई चल्दो राख्न र त्यसप्रनि समदु ायको अपनत्व जगाउन
ठूलो सहयोग पर्ु याएको छ । सेन्सर अनगु मनको प्रभावकाररिा िथा प्राप्त िथ्याांक नवश्लेषण गरी आएको ननिजा हेरेर
अन्य पररयोजनाहरु वा सांघ सांस्थाको सन्दभामा प्रयोग गना सनकने वा नसनकने ननक्योल गना सनकन्छ ।
अनगु मनको अनभु व र प्राप्त जानकारीको आिारमा सेन्सरमा प्रानवनिक सिु ार सनहि पानी नमटरको नवशेषिा थप गरी
दोस्रो पस्ु िाको सेन्सर ननमााण िथा उत्पादन नेपालमा गनाु बढी उपयोगी हने देनखन्छ ।
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