
मेलम्ची खानपेानी विकास सवमवि 

पानीपोखरी काठमाडौं ।  
 

प्रसे विज्ञवि  

वमवििः २०७८।०१।०६) 

 

आजबाट उपत्यकामा दवैनक १७ करोड वलटर पानी उपलब्ध 

राविय गौरिको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पानी पथान्िरणका लावग महत्िपूणण पूिाणधारहरुको वनमाणण सम्पन्न भएसँगै 

१० फागुन २०७७ बाट सुरुङ परीक्षण कायण आरम्भ गरेको वथयो । परीक्षणको क्रममा २२ फागुन २०७७ मा सुन्दरीजलमा 

पानी आइपुगेको वथयो । यसरी प्राि पानी चैि १३ गिेबाट सुन्दरीजलमा प्रसोधन गरी आंविक रुपमा वििरण प्रणालीमा 

उपलब्ध गराइएको वथयो ।  

परीक्षणको वसलवसलामा सुरूका ददनमा दवैनक साढे ८ करोड वलटर पानी वििरण प्रणालीमा उपलब्ध गराइएकोमा त्यसमा 

क्रवमक रूपमा बृवि गद ैआज वमवि २०७८ बैिाख ६ गिेबाट सुन्दरीजलमा वनर्मणि दिुै प्रसोधन केन्रहरु पूणण क्षमिामा 

सञ्चालन गनण सुरु गररएको छ । आजैका वमविबाट उपत्यकाबासीका लावग वििरण प्रणालीमा प्रविददन १७ करोड वलटर 

पानी उपलब्ध हुन सुरु भएको जानकारी गराउन पाउँदा सवमवि हर्षणि भएको छ । यसबाट उपत्यकामा विद्यमान 

खानेपानीको चरम अभाि अन्ि गनण सहयोग वमल्न ेविश्वास यस सवमविले वलएको छ ।  

वििरण प्रणालीमा पूणण क्षमिामा पानी प्रिाह गने क्रममा यस सवमविल ेमेलम्ची नदीमा उपलब्ध पानीको वनयवमि मापन 

गरी अनुगमन गरररहकेो छ । मेलम्ची नदीको जल प्रिाह, नदी पयाणिरण िथा िल्लो भगेमा आिश्यक पानी वनयवमि रुपमा 

उपलब्ध गराउन वििेष ध्यान ददइएको छ । दवैनक १७ करोड वलटर पानी काठमाडौंिफण  पथान्िरण भएपवछ पवन मेलम्ची 

नदीमा प्रविसेकेन्ड १ हजार १ सय वलटर (प्रविददन कररब ९ करोड वलटर) भन्दा बढी पानी उपलब्ध छ जुन नदीको 

पयाणिरणीय सन्िुलनका लावग अवि नै महत्िपूणण रहकेो छ ।  

 

सुरुङ परीक्षणको क्रममा नेपाल सरकार, राजनीविक दल, नागररक समाज, सञ्चारकमी िथा आम काठमाडौंबासीबाट प्राि 

सहयोग र समन्ियका लावग हार्दणक धन्यिाद प्रकट गदणछौं । िषौदवेखको सपनाको रुपमा पूणण क्षमिामा मेलम्ची नदीको 

पानी पथान्िरण गनण पाएकोमा खुसी प्रकट गद ैसमस्ि काठमाडौंबासीलाई बधाइ ज्ञापन गदणछौं । आयोजना सफल रुपमा 

अवि बढ्द ैउपत्यकाको वििरण प्रणालीमा सम्पूणण रुपमा पानी उपलब्ध भएसँगै उपलब्ध पानीको समानुपाविक र िजै्ञावनक 

वििरण हुने आिा यस सवमविले वलएको छ । पानी वििरणमा वजम्मेिार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी वलवमटेड (केयुकेएल) 

ले अहोरात्र कायणगरी काठमाडौंबासीलाई गुणस्िरीय, वनयवमि र भरपदो खानेपानी सेिा उपलब्ध गराई विश्वास वजत्ने 

अपेक्षा गरेका छौं । 


