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वमवििः २०७४।१२।२७ 

थिानिः खानपेानी मन्त्रालय स ाकक्ष 

 

काठमाण्डौं उपत्यकामा खानेपानीको अ ाि हटाउने उद्दशे्यल े वसन्त्धुपालचोक वजल्लाको मलेम्ची 

उपत्यकाका मेलम्ची, याङ्ग्री र लाके नदीहरुिाट चरणबद्ध रुपमा  दवैनक १७ करोड लीटरका दरल े

जम्मा ५१ करोड लीटर दवैनक पानी काठमाण्डौ उपत्यका ल्याउने गरर मेलम्ची खानेपानी 

आयोजनाको सम् ाव्यिा अध्ययन  एको वियो । सोवह अनुसार प्रिम चरणमा कायातन्त्ियनमा 

रहकेो मलेम्ची पिान्त्िरण थकीम वनमातण सम्पन ह नेने अिथिामा   । सरकारको िर्त िाट 

आयोजनाको कायातन्त्ियनलाई उच्च प्रािवमकिा ददईएको र राविय गौरिको आयोजनाको रुपमा 

वलईएको   । 

२०७४ साल र्ागुन ६ गिे माननीय खानेपानी मन्त्री श्रीमिी विना मगरज्यूबाट मन्त्रालयको पद 

िहाली गरे पश्चाि आयोजना थिलको वनरीक्षण गरी रोदकएको आयोजनाका काम सुचारु गनत 

सम्बवन्त्धि ब्यिसायी CMC र आयोजना प्रमुखलाई वनदशेन ददइएको वियो र थियं मन्त्रीज्यू प्रत्यक्ष 

रुपमा आयोजना थिलको वनरीक्षण गरी २५ ददन व र सुरुङ व चोल्न र हाल दवेखएको समथया 

समाधानको पहल वलए पव  आयोजनाले वनमातण कायतले गवि वलएको हो  र उक्त कायत हाल २१ 

ददनमै कायत सम्पन ह  एको   । मन्त्रीज्यूको एक दढृ संकल्प   दक यो राविय गौरिको आयोजनाको 

सम्मान गनुत र व टो  न्त्दा व टो दशै अगािै उपत्यकाका जनिालाई मेलम्चीको पानी उपलब्ध 

गराउनु प्रमुख कायत ारको रुपमा वलएको   ।  

 

अन्त्िििः आज लामो समयको हामी सबैको प्रयास र महेनिबाट २०७४ चैर २७ गिेका  ददनमा   

सुरुङ्ग्गको वसन्त्ध-ुग्याल्िमु खण्ड ७.५ दक.मी. को ब्रक थ्रु नेन ेअिथिामा यो प्रेस  ेटघाट कायतक्रम िय 

गररएको   । यस अवन्त्िम ब्रेक थ्रू पश्चाि  सुन्त्दरीजलिाट मलेम्ची  हडेिर्कसत सम्म सुरुङ्ग्ग व र व र ै

पुग्न सदकने  अिथिा सृजना  एको   । २०७४ साल चैर २९ गिे नेन लागेको ऐविहावसक ब्रेक थ्र ु

को विशेष कायतक्रममा सम्माननीय प्रधानममन्त्रीज्यूको आविथ्यमा र सम्माननीय पूित प्रधानमन्त्री र 

माननीय मन्त्रीज्यूकै उपवथििमा नेन लागेकोले यस अिसरलाई उत्सिको रुपमा सबलैे बुविददनु 

नेन े  न ह ेविश्वास वलएको  ु ।  

 

सािै  यस ऐविहावसक उपलवब्धले २६ दक.मी.लामो सुरंुग खन हे कायत सम्पन ह  एको   र हडेिर्कसतको  

मुख्य संरचना,  ेण्ट साफ्ट ििा सुरुङ्ग्गको र्ाईनल दर्वनवसङ्ग्ग गने कायतहरु बााँदक रहकेा   एपवन 

आगावम केवह मवहना व र नै सो कायतहरु सम्पन ह गनत सदकने  एको    । आयोजनासाँग सम्बवन्त्धि 

विथिृि वििरणहरु वनम्न अनुसार रावखएको   । 

 



विव न ह दािृ वनकायहरु संगको सहकायतमा आयोजनाको वनमातणमा लगानी जुटाउने गरर सन 

१९९८ (िद्नुसार वि.स. २०५५ साल) मा मेलम्ची खानेपानी विकास सवमवि थिापना  ए पश्चाि 

आयोजनाको वबथिृि अध्ययन, ियारी चरणका कायतहरु (जग्गा अवधरहण,सहायक पूिातधार वनमातण 

आदी) र आयोजनाका मुख्य संरचनाहरुको वनमातण सुरु गररएको हो । सन् २००८ मा  आईपगु्दा 

सम्म खास गरर प्रिेश मागतको वनमातण मुआब्जा ििा क्षविपूिी वििरण पुनतिास कायतक्रम र 

आयोजना प्र ाविि क्षेरमा सामावजक उत्िानका कायतक्रमको सुरुिािी सचंालन गनत सदकएको हो । 

दािृ वनकायहरुका पूित सितहरुको संबोधन गरर आयोजनालाई अगाडी बढाउन लामो समय व्यविि 

गनुत परेको अिथिा सबमैा वबददिै   । 

 

प्रिम चरणका मुख्य ईवन्त्जवनयररङ्ग्ग ( ौविक) संरचनाहरुमा मेलम्ची नदीमा बााँध ििा ईण्टेक, 

ररबमात दवेख सुन्त्दररजल सम्म २६ दक.मी.पूणत क्षमिाको (मलेम्ची ,याङ्ग्री ििा लाके िीनिटा 

नदीिाट प्राप्त नेने दवैनक ५१ करोड लीटर पानी बहन सके्न  क्षमिाको) मुख्य सुरुङ्ग्ग, वसन्त्धु, 

ग्याल्िुम र अम्बािानमा गरर १.५ की.मी. प्रिेश सुरुङ्ग्ग (अवडट टनेल) एिं सुन्त्दररजलमा १७ 

करोड लीटर क्षमिाको पानी प्रशोधन केन्त्र पदत न। आयोजनाको कुल  लागि २८७.४० वमवलयन 

अमेररकी डलर (अिाति नेरू. कररि २७ अित ७६ करोड) रहकेो  ।  

 

(क)  हडेिर्कसत ििा सरुुङ्ग्ग वनमातण िर्त   

 

सन २००८ मा नेपाल सरकारिाट दािृ वनकाय एवडवबका सित अनुसार आयोजनाको पुनसंरचना 

गरेपव   हडेिर्कसत ििा सुरुङ्ग्ग वनमातण कायतको खररद प्रकृया को सहमवि प्राप्त  यो र आयोजना को 

मुख्य कायतको वनमातणको प्रकृयाको िालनी  एको हो। सन् २००९ मा हडेिर्कसत  ििा सुरुङ्ग्ग 

वनमातण कायतको खररद प्रकृया सुरु  एको र रे्ब्रअुरर २००९मा वनयुक्त गररएको वनमातण व्यिसायी  

CRCC  िाट ियारी कायतहरुमा अत्यवधक समय व्यविि गरेकोल ेसन् २०१० को जुन मवहना िाट 

वनमातण सुरु  एको र वनमातण कायत समेि सुथि गविमा  एकोले  कररि ३ िषतको अिवधमा जम्मा 

६.५ दक.मी. मार सुरुङ्ग्ग खन ह ेकायत पुरा  एको नेदा  सेप्टेम्बर २०१२ मा सो वनमातण कम्पनी 

साँगको सम्िौिा रद्द गररएको वियो ।  

 

िााँदक रहकेो वनमातण कायतको लावग नयााँ खररद प्रकृयामा  कररि ९ मवहना समय व्यविि  ई सन् 

२०१३को जुलाईमा नयााँ वनमातण कायतको सम्िौिा  एकोमा नयााँ वनमातण व्यिसायी  CMC di 

Ravenna िाट समेि ियारी कायतहरु गनतमा लामो समय  व्यविि गरेकोले जनिरी २०१४ िाट 

मार वनमातण कायत सुरु  एको वियो । २५ अवप्रल २०१५ को महा ुकम्प अवघ सम्ममा CMC  िाट 

कररि ५.१ दक.मी. सुरुङ्ग्ग खन ह ेकायत  एको। अवप्रल २०१५दवेख  रे्ब्रुअरर २०१६ सम्मको १ 

िषतको अिवधमा वनमातण कायतमा  ूकम्प ििा अन्त्य वबव न ह दकवसमको अिरोधहरु सृजना 

नेनगएकोले कररि २.१ दक.मी. मार सुरुङ्ग्ग खन हे कायत  एकोल े सम्िौिा अनुसार वनमातणकायतको 

नेन नसकेको अिथिा हो । सन् २०१६मा कररि ८.३ दक .मी. सुरुङ्ग्ग खन हे कायत  एको 

(सुन्त्दररजल-वसन्त्ध ूखण्ड ९.४ दक.मी. ब्रेक-थ्र ुसमेि )  ल ेसुरुङ्ग्ग खन ह ेकायतमा उल्लेख्य उपलवब्ध 

हावसल  एको हो । सन ्२०१७ को वडसेम्बरमा ग्याल्िुम-अम्बिान खण्डको ८.२ दक.मी. समेि ब्रेक 



थ्रू गररएको   । यसरी सन २०१७ मा समेि कररि ५ दक.मी. सुरुङ्ग्ग खन हे कायत गरर सदकएको   । 

सन् २०१८ को हाल सम्ममा  बाकी रहकेा ग्याल्िुम-वसन्त्धु िाट मार सरुुङ्ग्ग खन ह ेकाम  एको र 

उक्त थिानमा  ौगौवलक जरटलिा (अत्यन्त्ि कमजोर चट्टान)  एिा पवन बााँकी ४६० मी. सुरुङ्ग्ग 

खन हे कायत सम्पन ह  एको   ।  

 

हाल सम्ममा यस वनमातण सम्िौिाको कुल  ौविक प्रगवि ८४% ििा वबविय प्रगवि ८०%  एको 

  ।  

 

(ख) पानी प्रशोधन केन्त्र वनमातण िर्त  

 

सुन्त्दरीजलमा दवैनक प्रशोधन क्षमिा ८.५ करोड लीटरको पानी प्रशोधन केन्त्र  ाग-१ को  वनमातण 

पश्चाि नोिेम्बर २०१७ मा पररक्षण संचालन गरर जनिरर २०१८ िाट  partial take Over   

गररएको     ने पानी प्रशोधन केन्त्रको  ाग-२ (िप ८.५ करोड लीटर क्षमिाको केन्त्र वनमातण ) 

कायतको वनमातण व्यिसायी TCPL – Pratibha JV  िाट वनमातण कायत सुरु गरर हाल सम्ममा 

२५%  ौविक प्रगवि हावसल गररएको    र वडसेम्बर २०१८को अन्त्त्य सम्ममा पानी प्रशोधन केन्त्र 

 ाग-२ को  ौविक वनमातण कायत सम्पन ह गररने । 

 

(ग) सामावजक  उत्िान कायतक्रम िर्त  

 

आयोजना वनमातण क्रममा मेलम्ची उपत्यकाबासीहरुको सामावजक ििा आर्थिक जीिनमा प्रत्यक्ष 

एि ं अप्रत्यक्ष रुपमा पनत जाने प्रविकुल प्र ािलाई कम गनत, उनीहरुको जीिनथिर दीघतकावलन 

रुपमा मावि उकास्न र आयोजनाबाट प्राप्त नेने र्ाईदाहरुमा थिानीयबासीको वहथसा वनवश्चि 

गराउने उदशे्यल े सामावजक उत्िान कायतक्रम संचालन  ैरहकेो   । यस आयोजनाबाट  

वसन्त्धुपाल्चोकका  साविकका १४ िटा गाविसहरुमा  साउका अन्त्ितगति वशक्षा, थिाथथ्य, रावमण 

वबद्युविकरण, आयआजतन ििा सामुदावयक विकास कायतक्रम संचालनमा रहकेा  न् । साि ै

आयोजनाको दोश्रो चरण समेिलाई मध्यनजर गरर यस  बाहके  वसन्त्धुपाल्चोकका साविकका १६ 

गाविसहरु  र काभ्रेका साविकका ५ गा. वि. स. हरुमा समेि सामावजक उत्िानका विव न ह 

कायतक्रमहरु संचालनमा रहकेा   न् । 

 

घ) िािािरण व्यिथिापन िर्त  

 

आयोजना संचालनको क्रममा थिानीय िािािरणमा पनत जाने नकारात्मक प्र ािहरुलाई न्त्यूनीकरण 

गरी आयोजनालाई िािािरण मैरी बनाउने उदशे्यबाट आयोजना प्र ाविि क्षेरमा िािािरण 

संरक्षण सम्बन्त्धी कायत सचंालन गने व्यिथिा समिे  गररएको   ।  

   



मेलम्ची  खानेपानी आयोजना उप-आयोजना १ को हाल सम्मको कुल प्रगवि  ९३.२३ % ििा 

वबविय प्रगवि ८५.१४%  एको   । ( कुल अनुमानीि रकम  रु २७ अित ७६ करोड मध्यकेो २४ 

अित २२ करोड खचत  एको)  

 

ङ) आयोजनाको दोश्रो चरणको ियारी 

 

आयोजनाको  दोश्रो चरणमा याङरी र लाके नदीहरुबाट  दवैनक १७/१७ करोड लीटर गरर िप ३४ 

करोड लीटर खानेपानी िप गने कायतका लावग वडजाईन परामशतदािा समेि  नौट गरर पररचालन 

गररएको  , यसिाट आ.ि. ०७४।७५को अन्त्ि सम्ममा आयोजना वबथिृि वडजाईन प्रवििेदन प्राप्त 

नेन े   र बजेटको सुवनवश्चििा  एको खण्डमा आगामी आ.ि. िाट वनमातण कायत समेि प्रारम्  

गररने   । याङ्ग्री र लाके २ िटा नदीहरुमा बााँधको काम ििा २ गोटा सुरुङ्ग्ग ( २ दक.मी. ििा ९ 

दक.मी.) र  सुन्त्दरीजलमा दवैनक १७ करोड लीटर क्षमिाका िप २ गोटा पानी प्रशोधन केन्त्र रहने 

 न्। 

 

आयोजना संचालनको क्रममा दवेखएका विव न ह समथयाहरुको वनराकरण गद ैमेलम्ची नदीको पानी 

ल्याई काठमाण्डौिासीको लामो समयको पखातइ अन्त्त्य गनत २०७५ सालको दश ैअगािै  मलेम्ची 

नददिाट ल्याइने दवैनक १७ करोड वलटर पानी प्रशोधन गरी काठमाण्डौ उपत्यका व र उपलब्ध 

गराउने कायतमा प्रयासरि   सहयोगी परामशतदािाहरु  (EPTISA  Servicous de Ingeneiria,sl 

Spain , NJS consultant), वनमातण व्यिसायीहरु (Cooperetive Muratori Cementesti  di 

Ravenna, VA Tech Wabag-Prathibha Industries JV , TCPL- Prathibha JV) ििा दािृ 

वनकायहरु  (ADB ,JICA ) प्रवि  सवमवि आ ार व्यक्त गदत  । साि ै िालुक मंरालय नेपाल 

सरकारका संबद्ध वबव न ह वनकाय हरुलाई सहयोगको लावग सवमवि हार्ददक धन्त्यिाद ज्ञापन गदत  । 

 

अन्त्त्यमा, यस आयोजना वनमातण कायतमा माननीय मन्त्रीज्यूको दक्रयावशल नेिृत्िको लावग आ ार 

व्यक्त गद ै काठमाण्डौ उपत्यकािासी, मलेम्ची उपत्यकािासी थिानीय जनिा, संचार जगि एिं 

सरोकारिालाहरुिाट हालसम्म दखेाईएको धैयतिा एिं सदासयिाका लावग समेि आ ार ब्यक्त गद ै

यस मेलम्ची खानेपानी विकास सवमवि आगामी ददनमा पवन  सिैको साि र सहयोगको आपेक्षा 

राख्द  ।      

 

धन्त्यिाद ! 

 

 


