
प्रसे विज्ञप्ति 

बहपु्रप्तिक्षिि राविय गौरिको आयोजना मेलम्चीको खानेपानी आयोजनाको पानी आजदेक्षख सरुुङ मागगमा 
पथान्िर गररएको छ। सरुुङ मागगमा पानी पथान्िर गररएसँगै मेलम्चीबारे दशकौंदेक्षख रहेका हाम्रा 
आशंका र अन्यौलको मात्र अन््य भएको छैन, हामी सम्पूर्ग नेपालीमा गौरिको अनभुपू्ति गराएको छ। 
मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएको यस ऐप्तिहाप्तसक अिसरमा आयोजनाबारे जानकारी ददने उद्देश्यले यो 
पत्रकार भेटघाट आयोजना गररएको छ। 

काठमाडौं उप्यकाको बढ्दो जनसंख्यालाई भरपदो खानेपानी सेिा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले 
लामो समयदेक्षख प्तबप्तभन्न प्रयासहरु गदै आएको कुरा सिगविददिै छ। यसै क्रममा नेपाल सरकारले वि.सं. 
२०२९ देक्षख नै खानेपानी आपूप्तिगका लाप्तग संभाव्य स्रोिहरुको पवहचानका लाप्तग अध्ययन कायग थालेकोमा 
२०४१ मा भएको अध्ययनले उप्यकामा खानेपानी समस्याको दीघगकालीन समाधानका लाप्तग मेलम्ची 
लगायि विप्तभन्न २२ िटा विकल्पहरु पवहचान गरेको प्तथयो। वि.सं. २०४९ को  िलुना्मक 
अध्ययनबाट आप्तथगक र प्राविप्तधक रुपमा उत्तम विकल्पको रुपमा मेलम्ची, याङ्ग्री र लाके नदीहरुबाट 
दैप्तनक कूल ५१ करोड प्तलटर (प्र्येकबाट १७ करोड प्तलटर) पानी काठमाडौं उप्यकामा आपूप्तिग गनग 
उपयकु्त हनेु प्तनश्कर्ग प्तनकालेको प्तथयो।  

प्रिेशमागग लगायिका पूिागधार प्तनमागर्का प्रारक्षम्भक कायगहरु िथा आयोजनाको प्तबस्ििृ प्तडजाइनसम्पन्न 
भएसंगै वि.सं. २०६६ देक्षख प्तसन्धपुाल्चोक क्षजल्लाको हेलम्ब ु गाउँपाप्तलका अन्िगगि अम्बाथानबाट 
काठमाडौं उप्यकाको सनु्दरीजलसम्म पानी प्रिाह गनग कररब २७.५ वकमी सरुुङ प्तनमागर् कायग China 

Railway 15 Bureau Group Corporation and China Machinery Industry Group Corporation 

Inc. JV सँग ठेक्का सम्झौिा गररयो। उक्त प्तनमागर् व्यिसायीबाट सन्िोर्जनक प्रगप्ति हनु नसकेका कारर् 
२०७० माठेक्का सम्झौिा रद्द गनुग परेको प्तथयो। ्यसपप्तछ प्तनयकु्त दोस्रो प्तनमागर् व्यिसायी Cooperative 

MuratoriCementesti di Ravenna, Italy ले सरुुङको बे्रकथ्र ू गरेको भएिापप्तन २०७५ परु् १ देक्षख 
एकिर्फी रुपमा प्तनमागर्स्थल छाडेपप्तछ मेलम्ची आयोजनाले प्तनजसँगको ठेक्का रद्द गरी िैकक्षल्पक व्यिस्था 
गनुग परेकाले आयोजना सम्पन्न गनग थप विलाई हनु गएको हो। सरुुङको बाँकी काम एक िर्ग प्तभत्रमा 
सम्पन्न गनग सप्तमप्तिले ि्कालै द्रिु प्रवक्रया अपनाई Sinohydro Corporation, Chinaसँग २०७६ असोज 
१२ मा सम्झौिा गरेको प्तथयो। ्यसैगरी हेडिर्कसग प्तनमागर्को कायग १५ मवहनाप्तभत्र सम्पन्न गने गरी सोही 
कम्पनीसँग २०७६ असोज २४ गिे अको छुटैै  सम्झौिा पप्तन गररएको छ।   

विश्वव्यापी  महामारीको रुपमा रै्फप्तलएको Covid-19  को कारर्ले नेपालले सामना गनुगपरेको चनुौप्ति र 
लकडाउनका बािजदु कोप्तभड १९ रोकथाम िथा प्तनयन्त्रर् उच्च स्िरीय सप्तमप्तिले प्तनधागरर् गरेका 
मापदण्डको अबलम्िन गदै मेलम्ची खानेपानी विकास सप्तमप्तिले प्तनमागर् कायगलाई प्तनरन्िरिा ददन अथक 
प्रयास गरररहेको अिगि गराउँदछौं।   



सम्झौिा अनसुार सरुुङका बाँकी कायगहरु र पानी पथान्िरर् गनग आिश्यक बैकक्षल्पक  संरचनाहरुको 
प्तनमागर् प्तनधागररि समयमा सम्पन्न गनग खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास सप्तमप्तिले प्तनमागर् 
व्यिसायीलाई प्तनयप्तमि रुपमा आिश्यक सहजीकरर् गररएको र सो कायग समयमै सम्पन्न भएकोव्यहोरा 
आज यहाँहरु समि सहर्ग जानकारी गराउदछौ। हेडिर्कसगको कायगपप्तन २०७७ प्तभत्रनै सम्पन्न गनग सबै 
उपायहरुको अिलम्बन गदै आएको छ। नेपाल सरकारले आप्तथगक िर्ग २०७७।७८को बजेट िक्तव्यमा 
असार मवहनाप्तभतै्र मेलम्चीको पानी पथान्िरर् कायग सरुु गनग प्तनददगष्ट ग गरेको क्षजम्मेिारीलाई मन्त्रालयले 
आ्मसाि गरी सो अनरुुप आजैका प्तमप्ति देक्षख (२०७७ असार २१ गिे आइिबार) सरुुङ पररिर्को 
लागी पानी भने कायगको  सरुुिाि गररएको जानकारी गराउदछौ। 

यसरी विप्तभन्न समस्या र चनुौिीहरु पार गदै काठमाडौंबासीको दईु दशक भन्दा लामो व्यर प्रप्तििालाई 
सम्बोधन गने क्रममा सरुुङमा पानी पथान्िरर् गरेसँगै आजैका प्तमप्तिदेक्षख आयोजना नयाँ चरर्मा प्रिेश 
गरेको व्यहोरा समेि सािगजप्तनक गदगछौं। सरुुङको परीिर्का लाप्तग चावहने सबै आिश्यक प्राविप्तधक 
ियारी आयोजनाले सम्पन्न गररसकेको छ। शरुुमा परीिर्का लाप्तग प्राविप्तधक मापदण्ड अनसुार प्रप्ति 
सेकेन्ड २६० प्तलटरका दरले सरुुङमा पानी प्रिाह गररदैछ। सरुुङको सरुिा िथा संचालनका लाप्तग 
प्रचप्तलि अन्िररागविय मापदण्ड अनरुुप पानी प्रिाह गररने छ। यसअनरुुप पानी प्रिाह गदाग २६ वकलोप्तमटर 
सरुुङ भररएपप्तछ पूर्ग भररएको सरुुङलाई केही ददन यथाक्षस्थप्तिमा राक्षखनेछ। ्यसपप्तछ पानी भररएकै  
दरमा सरुुङ्ग खाली गरी सरुुङको अिस्थाको पूर्ग परीिर् गररएपप्तछ कुनै समस्या देक्षखएमा आिश्यकिा 
अनसुार प्तिनको समाधान गररनेछ। ्यसपप्तछ भने प्तनयप्तमि रुपमा पानी पथान्िरर् गरी काठमाडौं 
उप्यकाको वििरर् प्रर्ालीको लाप्तग उपलब्ध हनेुछ। 

पानी पथान्िरर् शरुु भएसँगै मेलम्ची नदी, अप्तडट टनेल रहेको प्तसन्ध,ु ग्याल्थमु लगायिका िेत्रहरु साथै 
बाग्मिी नदीमा कुनैपप्तन बेला पानीको बहाब बढ्नसर्कने भएकाले नदी वकनारमा जानपुदाग विशेर् सािधानी 
अपनाउनपुने भएकाले िपाई संचारकमीहरुमार्फग ि सो सम्बन्धी जानकारी सिगसाधारर्मा प्रिाह गररददनहुनु 
अनरुोध गदगछौं।  

अन्िमा, राविय गौरिको यस आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गनग सहयोग गनुगहनेु नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार, स्थानीय सरकार, एप्तसयाली विकास बैंक लगायि संलग्न सम्परु्ग दाि ृ प्तनकायहरु, सामाक्षजक 
उ्थान सप्तमप्ति, स्थानीयिासी, राजनीप्तिक दल, प्तनमागर् व्यिसायीहरु, परामशगदािाहरु, प्तनयप्तमि रुपमा 
सहयोग गने सरुिा प्तनकायहरु िथा सधैं सकारा्मक सन्देश प्रिाह गरी आयोजनालाई हौसला प्रदान गने 
संचारकमीहरु सबैलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास सप्तमप्ति हाददगक धन्यिाद ज्ञापन गदगछौं।  
धन्यिाद। 

(प्तमप्तििः २०७७।०३।२१) 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास सप्तमप्ति 

 


