प्रेस विज्ञवि
(विव िः २०७७।११।१०)
काठिाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्यालाई भरपदो खानेपानी सेिा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले लािो सियदेवख विवभन्न
प्रयासहरु गदै आएको छ । यसै क्रििा नेपाल सरकारले वि.सं. २०२९ देवख नै खानेपानी आपूर् िका लावग सम्भाव्य स्रो हरुको
पवहचान गनि अध्ययन अवि बढाइएकोिा २०४१ िा भएको अध्ययनले उपत्यकािा खानेपानी सिस्याको दीििकालीन
सिाधानका लावग िेलम्ची लगाय वबवभन्न २२ िटा विकल्पहरु पवहचान गरे को वियो ।
त्पश्चा २०४९ को अध्ययनले आर्ििक र प्राविवधक रुपिा उत्ति विकल्पको रुपिा िेलम्ची, याङ्ग्री र लाके बाट दैवनक कू ल
५१ करोड वलटर (प्रत्येकबाट १७ करोड वलटर) पानी काठिाडौं उपत्यकािा आपूर् ि गनि उपयुक्त हुने वनश्कर्ि वनकालेकोेे वियो
।
सोही अनुसार नेपाल सरकारले चरणिद्ध रुपिा िेलम्ची, याङ्ग्री र लाके को पानी काठिाडौंिा ल्याउने योजना कायािन्वयियनका
लावग वि.सं. २०५५ सालिा िेलम्ची खानेपानी विकास सविव गठन भई यस सविव बाट पानी पिान्वय रणका लावग वनरन्वय र
कायि भइरहेको छ । विवभन्न आरोह अिरोहहरु पार गदै यस आयोजनाको िहत्िपूणि संरचनाहरुको वनिािण सम्पन्न गरी ग
असार २१ ग ेबाट परीक्षण िालनी गररएकोिा असार ३० ग े गेट नं १७ दुििटना हुनगई परीक्षण स्िवग गररएको वियो ।
सुरक्षाका विवभन्न उपायहरुको अबलम्बन गरी कायि गदािगदै पवन सो िटना भएपवछ आयोजनाले यसलाई गम्भीर रुपिा वलई
पुनरािलोकनका कायिहरु सम्पन्न गरे को छ । यस क्रििा देश वभत्र र बावहरका स्ि न्वयत्र विज्ञहरुबाट संरचनाहरुको अध्ययन गरी
प्राि प्रव िेदनका आधारिा गनुिपने सुधारका कायिहरु सम्पन्न गररसककएकोेे छ ।
यसरी सुरुङका सम्पूणि सुरक्षाका िापदन्वयडहरुको पुनरािलोकन िा सुधार कायि सम्पन्न भएपश्चा यही २०७७ फागुन १० ग े
सोिबारबाट सुरुङिा पानी प्रिाह गरी परीक्षण कायि शुभारम्भ गररएको छ । यस क्रििा आयोजनाले विवभन्न सिस्या र
चुनौ ीहरुलाई ककनारा लगाउँ दै काठिाडौंबासीको व्यर प्र ीक्षालाई सम्बोधन गनि आजैबाट नयाँ आयािको िालनी गरेको छ
। सुरुिा परीक्षणका लावग प्राविवधक िापदण्ड अनुसार प्रव सेकेन्वयड २६० वलटरका दरले सुरुङिा पानी प्रिाह गररनेछ । यसरी
पानी प्रिाह गदाि सुरुङ भररन कररब १६ कदन लाग्ने प्राविवधक अनुिान छ । परीक्षण अिवध कररब दुई िवहनाको हुनेछ ।
सोििार िेलम्ची हेडिक्र्स साइटिा आयोवज कायिक्रििा खानेपानी िन्वयत्री िवण चन्वयर िापाले कन्वयरोल कक्षको स्िीच विचे र
सुरुङ परीक्षण कायिको िालनी गनुिभयो । शुभारम्भ कायिक्रििा युिा िा खेलकु द िन्वयत्री दािा ािाङ र सहरी विकास
राज्यिन्वयत्री राििीर िानन्वयधर पवन सररक हुनुभयो ।
आयोजनाले प्रिि चरणिा सुन्वयदरीजलिा दैवनक १७ करोड वलटर पानी प्रसोधन गने प्रसोधन के न्वयरको वनिािण कायि सम्पन्न
गरे को छ । हेडिक्र्सको वनिािण कायि अवन्वय ि चरणिा छ । हाललाई हेडिक्र्स स्िलभन्वयदा १०० विटर िावि वनिािण गररएको
अस्िायी बाँधबाट डाइभसिन टनेल हुँदै सुरुङिागििा पानी प्रिाह गररएको छ । अवहलेको अन्वय ररि व्यिस्िा अन्वय गि पूणि रुपिा
पानी प्रिाह भएपवछ दैवनक १७ करोड वलटर पानी काठिाडौंिा उपलब्ध हुनेछ र त्यसले उपत्यकाको खानेपानी सिस्या
वनिारणिा िहत्िपूणि सहयोग पुग्ने विश्वास सविव ले वलएको छ ।
पानी पिान्वय रण सुरु भएसँगै िेलम्ची नदी, अवडट टनेल रहेको वसन्वयध,ु ग्याल्िुि पानी बहाि क्षेत्रहरु सािै बाग्ि ी नदीिा
कु नैपवन बेला पानीको बहाब बढ्नसक्ने भएकाले आसपासका खोलानाला र नदी ककनारिा जानुपदाि विशेर् सािधानी अपनाउन
हुन सििसाधारणिा अवपल गदिछौं ।
अन्वय िा, राविय गौरिको यस आयोजनालाई सियिै सम्पन्न गनि विशेर् पहल गने नेपाल सरकार र वनरन्वय र सहयोग गने
स्िानीय जन ा, राजनीव क दल, वनिािण व्यिसायी, परािशिदा ाहरु, सुरक्षाकिीका सािै सूचना प्रिाह िाफि ् आि जन ालाई
सुसुवच गनुिहुने पत्रकार वित्रहरुलाई हार्दिक धन्वययिाद ज्ञापन गदिछौं ।
िेलम्ची खानेपानी विकास सविव ,
पानीपोखरी काठिाडौं ।

