
भेरी बबई डाइभर्सन बहउुद्दशे्यीय आयोजनाको  
र्रुुङ बे्रक थ्र ु(Breakthrough) भएको अवर्रमा आयोजनाबाट जारी प्ररे् ववज्ञप्ती 

भेरी बबई डाइभर्सन बहउुद्देश्यीय आयोजना ऊजास, जलस्रोत तथा सर्िंचाइ मन्त्रालय अन्त्तर्सत राविय र्ौरवको 
आयोजनाको रुपमा जलस्रोत तथा सर्िंचाइ ववभार्बाट कायसन्त्वयनमा रहेको नपेालकै पवहलो अन्त्तरजलाधार 
जलस्थानान्त्तरण आयोजना हो र यर्को र्रुुङ सनमासण पवहलोपटक टनले वोररङ मेसर्न प्रयोर् र्री र्म्पन्न र्ररएको छ। 
चनैुतीपूणस भौर्सभसक अवस्स्थतीमा नयािं प्रववसधको प्रयोर्बाट समसत २०७१ माघ १५ मा रू १० अबस ५६ करोड ९७ 
लाख मा र्म्झौता भै समसत २०७६ चैर १५ मा र्म्पन्न र्ने र्री शरुु र्ररएको र्रुुङ सनमासण कायस र्मय अर्ावै 
तथा र्म्झौता रकम भन्त्दा कम मूल्यमा नै र्म्पन्न हनु र्इरहेको यर् उत्र्ाहजनक र्रुुङ सनमासणको Breakthrough 
र्मारोह र्म्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, माननीय मन्त्री ज्यू तथा ववस्शष्ठ व्यस्ित्वहरुको र्ररमामय उपस्स्थसतमा 
र्फलतापूवसक र्म्पन्न भएकोले हामी र्वै थप खरु्ी, उत्र्ाही र र्ौरवास्न्त्वत भएका छौं। 

देशको बढ्दो जनर्िंख्यालाई पगु्ने खाद्यान्न आपूसतसको लासर् कृवि ववकार्मा फड्को मानस जरुरी छ, जर्को लासर् 
बिैभरी सर्िंचाइ र्वुवधा उपलब्ध हनु ुप्रथम आवश्यक हो । त्यरै्र्री देशको ददर्ो आसथसक ववकार्मा र्घाउ पयुासउन 
बढ्दो उजास मार्को आवश्यकतालाई परुा र्नुस अको आवश्यकता हो।  

अन्त्तर जलाधार जल स्थानान्त्तरण आयोजना (Inter Basin Water Transfer Projects)  को माध्यमबाट पयासप्त पानी 
उपलब्ध हनुे जलाधार के्षर (Water Surplus River Basin) बाट पानीको अभाव भएको जलाधार क्षेर (Water 

Deficit River Basin) मा पानीको स्थानान्त्तरण र्री त्यर् क्षेरको जलश्रोत व्यवस्थापनमा महत्वपूणस उपलब्ध हासर्ल 
र्नस र्वकने छ । जर्बाट बिैभरी सर्िंचाइ र्वुवधा उपलब्ध हनुकुो र्ाथै फमस ववद्यतु उत्पादनबाट उजास मार्लाई 
र्मेत र्म्बोधन र्नेछ। यर्का अलावा यस्ता आयोजनाहरुबाट आमोद प्रमोद, पयसटककीय फाईदाको र्ाथै अन्त्य 

वातावरणीय फाईदा र्मेत प्राप्त र्नस र्वकनछे।  वयनै कुराहरुलाई ध्यानमा राखी भेरी नदीको पानी बबई नदीमा 
स्थानान्त्तरण र्ने र्री पवहलो डाइभर्सन बहउुद्दशे्यीय आयोजनाको रुपमा भेरी बबई डाईभर्सन बहउुद्देश्यीय आयोजना 
शरुुवात र्ररएको हो।   

यर् आयोजनाले नेपालमा पवहलो पटक Tunnel Boring Machine (TBM)  प्रयोर् र्री र्रुुङ्ग सनमासण कायस को 
र्फलतापूवसक र्म्पन्न र्रेको छ र यर्ले परम्परार्त ववसध (सिल एण्ड ब्लास्ट) भन्त्दा धेरै नै सछटो सनमासण र्नस र्वकन े

कुराको र्मेत पवुि र्रेको छ । अब यो प्रसबसध जलववद्यतु ववकार्मा, र्डक तथा भसुमर्त मेट्रो लाईन सनमासणमा र्मेत प्रयोर् 

र्री नेपालको पूवासधार ववकार्मा र्मेत ठूलो फड्को मानुसपने आजको आवश्यकता छ।  

यर् आयोजनाले ४.२ मीटर व्यार् र १२.२ वक.मी. लामो र्रुुङ्ग माफस त भेरी नदीबाट ४० घनसमटर प्रसत रे्केण्ड 
पानी बबई नदीमा खर्ाली बददसया र बााँके स्जल्लाका करीव ५१,००० हेक्टर भसुममा बाहै्र मवहना सर्िंचाइ र्वुवधा 
उपलब्ध र्राउनकुो र्ाथै ४६.८ मेर्ावाट ववद्यतु उत्पादन र्मेत र्ने लक्ष सलएको छ । यर् आयोजना र्म्पन्न भए 
पश्चात बाहै्र मवहना सर्िंचाई उपलब्धताबाट कृवि उत्पादन बढ्न र्ई बाविसक ३.१० अबस रुपैया अप्रत्यक्ष र ववद्यतुबाट 



रु. ४ अबस रुपैया (रु १०.५ प्रसत यसुनट को दरमा) प्रत्यक्ष र्री बाविसक जम्मा रु. ७.०१ अबस रुपैया फाइदा हनु े
अनमुान र्ररएको छ (आ.ब. २०७४/७५ को आधार मूल्य अनरु्ार)। आयोजनाको कुल लार्त अनमुान ३३ अबस 
१९ करोड रहेको छ। 

भौर्ोसलक अर्हजता, भौर्सभसक जवटलता, एविं प्राववसधक अन्त्यौलता जस्ता बाधा व्यवधानहरुलाई सछचोल्दै समसत २०७४ 
कासतसक २०  र्ते बाट शरुु र्ररएको १२.२ वक.सम. लामो यर् र्रुुङ्ग सनमासण कायसको र्फलता आर्ामी ददनमा 
यस्तै खाले आयोजनाहरुको सनमासणमा एउटा कोशेढुङ्गा र्ाववत हनु परेु्को छ। हाम्रो जस्तो भौर्सभसक पररवेशमा टनले 

वोररङ मेसर्नको माध्यमले र्रुुङ खन्न र्वकन्त्छ वा र्वकिं दैन भने्न द्ववुवधाको माझ आज लक्ष भन्त्दा कररव एक विस पवहले र्रुुङ 

सनमासण र्म्पन्न हुिंदा आज हाम्रो छाती चौडा मार भएको छैन अब यस्तो अको आयोजनामा यस्तै प्रसबसध प्रयोर् र्नुसपछस भनरे 

वकालत र्ने ववश्वार् बढेको छ। यर् आयोजनाको र्फलताबाट एकासतर यर् क्षेरमा काम र्ने प्राववसधकहरुको क्षमता 
वृवि हनु परेु्को छ भन ेअकोसतर देशको अन्त्य पवुासधार के्षरमा र्मेत यर्को र्फल प्रयोर्बाट फाइदा सलन र्वकन े
अवस्था रहेको छ ।यस्ता आयोजनाको र्फल कायासन्त्वयनवाट नै र्रकारको राविय लक्ष्य “र्मिृ नपेाल र्खुी नपेाली” 
हासर्ल हनुेछ । यस्ता प्रकृसतका अन्त्य आयोजनाहरुको सनमासणबाट देशमा उपयोर्वववहन अवस्थमा रहेको ववद्यमान 
जलश्रोतको उच्चतम उपयोर् तथा फाइदा सलन र्वकनेछ। ववकार्प्रमेी तथा पूवासधार ववकार्का ववसभन्न मार्सस्चर कोने 
र्म्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू को उपस्स्थसतले हामीलाई यर् आयोजनाका र्म्पूणस कायसहरु तोवकएको र्मयमै तथा 
तोवकएको लार्त र र्णुस्तरमा र्म्पन्न र्नस थप हौर्ला प्राप्त भएको छ । 

आयोजनाको प्रारस्म्भक योजना अनरु्ार र्रुुङ सनमासण कायसको र्सुनस्श्चतता भएपश्चात बािंकी कायस र्रुु र्ने योजना अनरु्ार 
नै अन्त्य कायसहरुको पसन खररद प्रकृया अर्ाडी बढाइर्वकएको छ जर् अनरु्ार र्मग्र आयोजना आ. व. २०७९/८० 

र्म्ममा र्म्पन्न र्ने योजना रहेको छ । 

अन्त्त्यमा, ठूला पूवासधार सनमासणमा र्मय तथा लार्त ववृि सनयती जस्तै भैर्केको हाम्रो पररप्रके्षमा र्मय अर्ावै, र्म्झौता 
लार्त भन्त्दा कम रकममै र्रुुङ जस्तो जोस्खमपूणस र्िंरचना सनमासण र्रेर यर् आयोजनाले नमनुा र्ासबत र्रेको छ। यर्बाट 

आयोजनामा दृढ भएर उपयिु वातावरणमा कायस र्दास र्वकिं दोरहेछ भने्न प्रमाणीत भएको छ। 

आयोजनालाई अर्ाडी बढाउन हामीलाई अवर्र ददन,े उत्प्ररेीत र्ने र र्दा र्ाथ र्हयोर् र्ने र्म्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 
माननीय मन्त्री ज्यू, श्रीमान र्स्चव ज्यू, महासनदेशक ज्यू लर्ायत र्वै प्रसत हामी नतमस्तक छौं । आयोजनालाई यो 
अवस्थार्म्म ल्याउन ववर्तमा ठूला चनुौतीहरु र्ामना र्नुसको र्ाथै अथक समवहनते र्नुसहनुे र्म्पूणस कमसचारीहरु, 

सनमासण व्यबर्ायी, परामशसदातहृरुमा हाददसक आभार तथा उच्च आदर र्म्मान प्रकाट र्दस छौं र यो र्फलताको लासर् 

बधाई ददन चाहान्त्छौं। र्ाथै आर्ामी ददनमा आयोजनाले सलएको उद्देश्यहरु परुा र्ने र्री र्म्पन्न र्नस र्वैको र्ाथ 
र्हयोर् हनुे ववश्वार् सलिंदै र्ोको लासर् अवपल र्दसछौं । 

 

भेरी बबई डाइभर्सन बहउुद्दशे्यीय आयोजना 
समसत २०७६।०१।०३ 


