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खानेपानी पिरयोजनाको से सरबाट अनुगमनः एक नवीन प्रयोग1 
डा.महे रप्रसाद यादव2 

िवषय प्रवेश 
नेपालमा हालस म िनमार्ण भएका खानेपानी आयोजनाह म ये २८ प्रितशत मातै्र पणूर् पमा स चालनमा रहकेो 
सरकारी त याङ्क छ । यसैगरी, ३८ प्रितशत आयोजनाह लाई सानाितना ममर्तको आव यकता छ । करीब ३४ 
प्रितशत आयोजनाह लाई ठूलो ममर्त, पनु: थापना वा पनु:िनमार्णको आव यकता रहकेो दिेख छ । यसबाट के 
दिेख छ भने अिधकांश खानेपानी आयोजनाह  िविभ न कारणह ले गदार् स प न भएको केही समयपिछ नै ग्ण हुदँ ै
जाने प्रविृ  छ । आयोजनाको िडजाइन अविध परूा हुन नसक्दा ठूलो लगानी खेर गइरहकेो छ । 

यसकारण, स प न भएका आयोजनाह लाई च दो अव थामा राख्न र िदगो बनाउनका लािग कायार् वयन पिछको 
अनगुमन तथा सहयोगको अपिरहायर्ता बढेको छ । यो त यलाई आ मसात गरेर नेपाल वा यको लािग पानी (नेवा) 
ले नवीन तथा समयानकुल प्रिविध एवं पद्धित अवल बन गरेर कायार् वयन पिछको अनगुमन तथा सहयोग कायर्लाई 
प्राथिमकताका साथ अवल बन गिररहकेो छ । 

नेवाले ग्रामीण क्षेत्रमा सरुिक्षत खानेपानी, सरसफाइ र व छतामा पहुचँ सिुनि त गनर्मा िवशेषज्ञता हािसल गरेको छ 
। नेवाको आिथर्क सहयोग तथा प्रािविधक सहजीकरणमा  नेपालका ५१ िज लाह मा कायार् वयन गिरएका दइु हजार 
पाँच सय भ दा बढी पिरयोजनाह  अ तगर्त िनिमर्त ४० हजार भ दा बढी धाराह  माफर् त करीब २२ लाख मािनसह ले 
सरुिक्षत खानेपानी, सरसफाइ र व छता स ब धी सिुवधा हािसल गरेका छन ्।  

यस स दभर्मा, थलगत अनगुमनको अितिरक्त अिभनव संय त्र (Innovative mechanism) अ तगर्त हवाई-पत्र 
अनगुमन (Letter monitoring), हलेो अनगुमन (Hello monitoring), से सर अनगुमन (Sensor monitoring) 
र टोल-फ्री अनगुमन (Toll-free monitoring) प्रयोग गिररहकेो 
छ ।  यस आलेखमा खानेपानी पिरयोजनाको से सरबाट अनगुमन 
स ब धी नवीन प्रयोग बारेमा िव ततृ वणर्न एवं िव ेषण 
गिरएकोछ । 

से सरको पिरचय 

आजभोिल िविभ न क्षेत्रमा िविवध प्रयोजनका लािग से सरको 
प्रयोग हुने गरेको छ । समयानकुल प्रिविध एवं पद्धित अवल बन 
गनेर् क्रममा, खानेपानी क्षेत्रमा पिन से सरको पिरक्षण प्रगोग शु  
भएको छ । यिरटीः वाटर, अमेिरकाको सहयोगमा एिशया र 

 
1 वासखबर (washkhabar.com) मा िमित २०७९ आषाढ १४ गते प्रकािसत आलेखको पिरमािजर्त सं करण हो । 
2 लेखक उ यमशीलता िवकासमा िव यावािरिध गनुर् भएकोछ र िवगत किरब दईु दशकदेिख संयुक्त रा ट्र सघं लगायत 
िविभ न राि ट्रय तथा अ तरार्ि ट्रय संघ सं थामा संलग्न हुनुहु छ, हाल नेपाल  वा यको लािग पानी (नेवा) को 
योजना, अनुगमन तथा िरपोिटगं िबभागको प्रमुख हुनुहु छ । 
 

से सर । फोटोः डा.महे वरप्रसाद यादव 
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अिफ्रकाका िविभ न दशेह मा से सरको परीक्षण प्रयोग भइरहकेो छ । यसै अनु प, नेपालमा पाइप से सरको आयात 
गरी जडान गिरएको छ । 

से सर एउटा सानो य त्र हो । ज मा, िजएसएम िसम, याट्री र टबार्इन जडान गिरएको हु छ । जसले िनयिमत पमा 
धाराबाट पानी बगेको वा नबगेको, कित मात्रामा बगेको भ ने ज ता जानकारी िद छ । 

 
से सरको िभित्र भागह  

धारामा से सर थापनाको मखु्य उ े य खानेपानी प्रणालीह को कायर्क्षमता अनगुमन गनुर् हो । यसबाट प्रणालीह को 
कायर्क्षमता तु तै थाहा हु छ । आव यक परेको बेला से सरल ेिदएको जानकारी अनसुार ममर्त स भार कायर् त काल 
गनर् सिक छ । यसैले यसले आयोजनाह लाई च दो अव थामा राख्न र िदगो बनाउन म त गदर्छ । यसको यापक 
प्रयोग हुने हो भने नेपालमा सरुिक्षत खानेपानी, सरसफाइ र व छता (WASH) सेवाह मा िदगो पहुचँको मा यमबाट 
नेपाली जनताको जीवन तरमा सधुार याएर खानेपानी तथा सरसफाइ स ब धी राि ट्रय ल य एव ंिदगो िवकास ल य 
(SDGs) हािसल गनर् योगदान परु् याउँछ । 

से सरको जडान 

से सर जडान अ तगर्त साइट चयन, ममर्त कायर्कतार्लाई प्रिशक्षण, जडान कायर्, से सर दतार्, साइट दतार्, र जडान 
गिरएका से सरह बाट अनगुमन सिहतका कायर्ह  पदर्छन ्। स बि धत खानेपानी प्रणालीका ममर्त कायर्कतार्ह लाई 
से सर जडान स ब धी तािलम प्रदान गिर छ । यसपिछ, ती प्रणालीह को स बि धत धाराह मा से सर जडान गिर छ 
। से सर जडान कायर्का लािग ममर्त कायर्कतार्ह लाई पिरचालन गनेर् गिरएको छ । से सरह को जडान माफर् त ममर्त 
कायर्कतार्ह लाई से सरह को बारेमा थाहा हु छ । जनु जडान पिछको ममर्त स भार कायर्मा सहयोगी हु छ । 
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से सर जडान गदार् िविभ न सचूकह लाई आधार बनाइ छ । य ता मखु्य सचूकह मा तलुना मक पमा धाराको घना 
तथा ठूला संजाल, िजएसएम कभरेज, सिजलै पहुचँयोग्य आयोजना, सिक्रय समदुाय आिद हुन । यसैगरी, सहायक 
सचूकह मा एक भ दा बढी पानी ट्याङ्की भएका प्रणालीह , पहाडी खानेपानी प्रणालीह , र पाइपलाइनह को 
रेखािचत्र भएको प्रणालीह  आिदलाई समेिटएको छ । 

समयानकुल प्रिविध तथा अनगुमन पद्धित अवल बन गनेर् क्रममा, नेवाले यारीटीः वाटर, अमेिरकाको सहयोगमा 
िव.सं. २०७६ बैशाखदिेख से सर जडान तथा दतार् प्रिक्रयाको थालनी गरेको हो । स बि धत समदुायमा से सरको 
परीक्षण गरी पिहलो चरणमा नेपालको िस धलुी 
िज लाको रतनचरुामा २०० वटा नमनूा से सर 
जडान गिरएको छ । यसैगरी, दो ो चरणमा 
िव.सं. २०७६ काितर्कदिेख बाँकी से सरह  
जडान गिरएको हो । पिहलो चरणमा जडान 
गिरएका २०० नमनुा से सरबाट अनगुमन गदार् 
िसकेका िसकाइह लाई समावेश गरी बाँकी 
से सरह को जडान गिरएको हो ।  

यसबाहके, थापना गिरएका से सरह लाई 
नेवा मोडाको (Mobile data collection, 
MODACO) मा अिग्रम पमा िडजाइन 
गिरएको 'साइट दतार् सवेर्क्षण' र 'से सर जडान सवेर्क्षण' माफर् त दतार् गिर छ । 

नेपालमा हालस म कुल एक हजार ४४४ वटा से सर आयात गिरएको छ । जस म ये, िविवध प्रािविधक कारणले गदार् 
नेपालको बागलङु र िस धलुी िज लामा आठ सय ७२ वटा से सर मात्र जडान गिरएकोछ । िस धलुी र बागलङु 
िज लाको िविभ न गाउँ/नगर पािलकाह मा जडान गिरएका से सरह को िववरण तािलका-१ मा िदइएकोछ । 

तािलका-१: नेपालको बागलुङ र िस धुली िज लामा जडान गिरएका से सरको िबबरण 

क्र.सं. िज ला गाउँ/नगर पािलका से सर जडान गिरएको संख्या कैिफयत
१ िस धलुी तीनपाटन गाउँपािलका ४२५  
२ िस धलुी िफक्कल गाउँपािलका १३२   
३ िस धलुी गो नजोर गाउँपािलका ९६  
४ बाग्लङु ढोरपाटन नगरपािलका ७२  
५ बाग्लङु िनसीखोला गाउँपािलका ९०  
६ बाग्लङु विडगाड गाउँपािलका २६  
७ बाग्लङु ताराखोला गाउँपािलका ११  
८ बाग्लङु जैिमनी नगरपािलका २०  

ज मा से सर जडान गिरएको संख्या ८७२  

ोतः नेवा, २०७९ । 

प्रािविधकह ले से सर जडान गदै । फोटो: धनवीर सावत
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तदानसुार, िस धलुी िज लाको तीनपाटनमा ४२५ वटा, िफक्कलमा १३२ वटा, र गो नजोरमा ९६ वटा से सर जडान 
गिरएको छ । यसैगरी, अनगुमनका लािग बागलङु िज लाको ढोरपाटनमा ७२ वटा, िनसीखोलामा ९० वटा, 
बिडगाडमा २६ वटा, ताराखोलामा ११ वटा, र जैिमनीमा २० वटा से सर जडान गिरएको छ । 

से सरबाट अनुगमऩ 

िव को कुनै पिन कुनाबाट से सर जिडत आयोजनाको अनगुमन गनर् सिक छ । कुनै धारा संचालनमा छ वा छैन भ ने 
तु तै थाहा पाउन सिक छ । कुन िदन कुन धाराबाट कित पानी बग्यो, थाहा पाउन सिक छ । कम जनशिक्तबाट धरैे 
आयोजनाह को अनगुमन गनर् सिक छ । कुनै आयोजनामा प्रािविधक सम या भए छोटो समयमा थाहा पाउन सिक छ 
। ममर्त स भार कायर् आव यक भए, अिभल ब स बोधन गनर् सिक छ । जसले गदार्, दात ृिनकायह लाई आ नो लगानी 
सिुनि त गनर् सिजलो हु छ । 

यसै गरी, गाउँ/नगर पािलकाले आ नो पािलकामा जडान गिरएका से सरह बाट सो पािलकाको खानेपानी 
आयोजनाह को अनगुमन छोटो समयमा गनर् सक्छन ्। आव यक दक्ष जनशिक्तको यव था र पिरचालन गनर् सिजलो 
हु छ । आव यकता अनसुार प्रिविधको यव थापन र प्रयोग गनर् सिक छ । नेवा र स बि धत गाउँ/नगर पािलका बीच 
गिरएको स झदारी बमोिजम आ-आ नो िज मेबारी िनवार्ह गरी खानेपानी आयोजनाह को अनगुमनलाई प्रभावकारी 
बनाइएको छ । 

 
ड्यासबोडर्ले िदएको पानीको प्रवाह (औसत प्रित घ टा िलटरमा) । फोटोः डा.महे रप्रसाद यादव 

से सरले स बि धत धाराबाट पानी प्रवाह भएको वा नभएको जानकारी ड्यासबोडर्मा पठाउने गदर्छ । साथै, पानीको 
प्रवाह औसत प्रित घ टा िलटरमा पठाउँछ । यसैगरी, चयन गिरएको मिहनामा िदनभर शू य िलटर प्रवाह भएको 
िदनह को संख्या थाहा पाउन सिक छ । से सरले जनसंख्याको आधारमा औसत पानीको प्रवाह िलटरमा पठाउँछ । 
उ च प्रवाह, चयन गिरएको मिहनामा घ टाको संख्या जहाँ िलटर प्रितघ टा ३६० र ९०० बीच भएको थाहा पाउन 
सिक छ । असामा य प्रवाह, चयन गिरएको मिहनामा घ टाको संख्या जहाँ िलटर प्रितघ टा ९०० भ दा बढी भएको 
थाहा पाउन सिक छ । 
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से सर अनगुमनबाट प्रा  त याकं िव ेषण गदार् आव यक भएमा, नेवाका प्रािविधकह ले स बि धत समदुाय र ममर्त 
कायर्कतार्लाई फोन माफर् त स पकर्  गरी सेवा िद छन ्। सेवा प्रदान गनुर् भ दा पिहला सम याह को तर िव ेषण गिर छ 
। समा याह को तर अनु प नेवाका प्रािवधकले फोनबाट वा थलगत भ्रमण गरेर ममर्त कायर्कतार्लाई प्रिशिक्षत गरी 
सम या समाधान गनेर् गरेका छन ्। 

नेवाका प्रािवधकह ले से सर अनगुमनबाट प्रा  जानकारी अनसुार अव क भएमा  दिैनक पमा फोन गरी थप 
जानकारी िलनकुा साथै सम या समाधान गनर् सहयोग गनेर् गरेका छन ्। यसै गरी, प्र येक मिहनामा दईु पटक से सर 
कल से टर अनगुमन प्रितवेदन तयार गनेर् गिरएको छ । 

 
ड्यासबोडर्ले िदएको धारा अनुसारको पानीको प्रवाह । फोटोः डा.महे रप्रसाद यादव  

से सर अनगुमनबाट संकिलत जानकारीह को िव ेषण गरी सोही अनु प कायर्योजना तजुर्मा गरी कायार् वयन गिर छ 
। कायर्योजनामा से सर अनगुमनद्वारा भिव यको पनु थार्पनाका लािग पिहचान गिरएका आयोजनाह लाई समेटेर तयार 
गनेर् गिरएको छ । यस कायर्योजनामा हलेो अनगुमन र टोल-फ्री अनगुमनद्वारा भिव यको पनु थार्पनाका लािग पिहचान 
गिरएका पिरयोजनाह लाई समेटेर पनु थार्पना गु योजना तयार गरी कायार् वयन गिर छ । 

टोल-फ्री अनगुमनमा उपभोक्ताले फोन गनुर् पछर् । हलेो अनगुमनमा नेवाका प्रािविधकह ले फोन गनुर् पछर् । जबकी, 
से सर अनगुमनमा फोन नगिरकन खानेपानी आयोजनाह को अव थाबारे थाहा पाउन सिक छ । आयोजना बारे थप 
जानकारी िलन फोन गनुर् पछर् । तसथर्, यो अनगुमन पद्धित टोल-फ्री अनगुमन र हलेो अनगुमन भ दा फरक अिभनव 
अनगुमन पद्धित हो । 

से सर अनगुमन पद्धितको प्रभावकारीता र दक्षता मापन गनर् अनगुमन प्रितवेदनह , फोन र थलगत भ्रमण माफर् त 
प्रिशक्षण र ममर्त सहायत संख्याह , र पनु थार्पनाको लािग पिहचान गिरएका आयोजनाह को िव ेषण गरेर गिर छ 
। प्रभावकािरता र दक्षताको आधारमा से सर अनगुमन पद्धित उपयोगी छ । 
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से सरको भावी िदशा 

मािथ नै उ लेख गिरए झ यस पद्धितबाट छोटो समयमा धेरै पिरयोजनाह को अनगुमन गनर् सिक छ । जसले गदार् लागत 
पिन कम लाग्छ । प्रभावकारीता र दक्षताको आधारमा यो अनगुमन पद्धित उपयोगी भएकोले यसलाई िनर तरता िदन 
सिक छ । यसको उपयोिगताका आधारमा, से सरबाट अनगुमन गिरएका पिरयोजनाह  म ये ९५ प्रितशत च दो 
अव थामा हुनेछन ्भ ने अपके्षा िलइएको छ । 

से सर अनगुमनको अनभुव र प्रा  जानकारीको आधारमा से सरमा प्रािविधक सधुार आव यक दिेख छ । से सरमा 
अ य प्रािविधक सधुार सिहत पानी िमटरको िवशेषता थप गरी दो ो पु ताको से सर िनमार्ण नेपालमा गनुर् बढी उपयोगी 
हुनेछ ।  

प्रारि भक छलफल तथा िव ेषणको आधारमा से सरको उ पादन नेपालमा गनर् सक्ने स भावना दिेख छ । नेपालमा 
उ पादन गदार् से सरको ममर्त स भार आव यकता अनसुार गनर् सिक छ । पानी िमटरको िवशेषता सिहतको बहु-उपयोगी 
से सर उ पादन गदार् तलुा मक पमा लागत कम हुन सक्छ । यसको प्रयोगको दायरा धेरै के्षत्रमा िब तार गनर् सिक छ । 
साथै, आयत गदार् लाग्ने लागत तथा समयको समेत बचत हु छ ।       

उपसंहार 

नेपालका कितपय थानमा अिधकांश खानेपानी आयोजनाह  िविभ न कारणह ले गदार् िडजाइन अविध परूा नगरी 
पणूर् वा आंिशक पमा क्षितग्र त भएको पाइ छ । यो अव थालाई दयङ्गम गरेर नेवाले खानेपानी आयोजनाह लाई 
दीघर्कालस म च दो बनाई राख्ने ल य सिहत से सर अनगुमन पद्धित अपनाउँद ैआएको छ । 

हालस मको अव थालाई हदेार् यो पद्धितले खानेपानी प्रणालीलाई च दो राख्न र यसप्रित समदुायको अपन व जगाउन 
ठूलो सहयोग परु् याएको छ । से सर अनगुमनको प्रभावकािरता तथा प्रा  त यांक िव ेषण गरी आएको नितजा हरेेर 
अ य पिरयोजनाह  वा संघ सं थाको स दभर्मा प्रयोग गनर् सिकने वा नसिकने िनक्य ल गनर् सिक छ । 

अनगुमनको अनभुव र प्रा  जानकारीको आधारमा से सरमा प्रािविधक सधुार सिहत पानी िमटरको िवशेषता थप गरी 
दो ो पु ताको से सर िनमार्ण तथा उ पादन नेपालमा गनुर् बढी उपयोगी हुने दिेख छ । 
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