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प्रेस        

      २०७५।१।४ 

सन २०१४ भा सम्ऩन्त्न नेऩार बायत विद्मुत व्माऩाय सम्झौताको दपा ५ भा व्मिस्था बएअनुसाय उक्त सम्झौताको 
कामाान्त्िमन ऩऺराई सहजीकयण य मस सम्फन्त्धभा हुन ेप्रगततको अनुगभन गना गठित सहसचचिस्तयीम एिभ ्सचचिस्तयीम 
ससभततहरुको ऩाॉचौ फैिक २०७५ सार िैशाख ३-४ गते नमाॉ ठदल्रीभा सम्ऩन्त्न बएको छ। सचचिस्तयीम Joint Steering 

Committee को फैिक नऩेार सयकायको ऊजाा, जरश्रोत तथा ससॊचाइ भन्त्रारमका सचचि श्री अनुऩ कुभाय उऩाध्माम तथा बायत 
सयकायको विद्मुत भन्त्रारमका सचचि श्री ए के बल्राको सहअध्मऺताभा  फैशाख ४ गते सम्ऩन्त्न बमो। उक्त फैिकरे फैशाख 
३ गते सम्ऩन्त्न बएको Joint Working Group को फैिकरे गयेका तनणामहरु अनुभोदन गदै मी सॊमन्त्र तथा अन्त्तगातका अन्त्म 
प्राविचधक ससभततहरुराई थऩ क्रिमाशीर फनाई मस ऺेरभा बएको द्विऩऺीम सहमोगराई गतत ठदने आिश्मक् ताभा जोड ठदमो। 
Joint Working Group को फैिको सहअध्मऺता नेऩारको तपा फाट ऊजाा, जरश्रोत तथा ससॊचाइ भन्त्रारमका सहसचचि श्री 
ठदनेशकुभाय तघसभये तथा बायतको तपा िाट विद्मुत भन्त्रारमकी सहसचचि श्रीभती बायतीरे गनुा बएको चथमो। 

फैिकभा प्राविचधक ससभततफाट तमाय बएको अन्त्तयदेशीम प्रसायण राईन सम्फन्त्धी अध्ममन प्रततिदेनको तनश्कर्ा अनुसाय छनौट 
बएको दोस्रो अन्त्तयदेशीम नमाॉ फुटिर–गोयखऩुय ४०० क्रकरोबोल्ट प्रसायण राइनको नेऩारको बूबागभा ऩने प्रसायणराइनको 
तनभााण नेऩाररे आफ्नो श्रोतफाट गने तथा बायतको बूबागभा ऩने प्रसायणराइनको तनभााण बायतीम ऩऺरे व्माऩारयक तियभा 
रगानी गने विर्मभा छरपर बमो।मस प्रशायण राइनभा रगानी गये ऩश्चात उक्त रगानी व्माऩारयक तरयकारे उिाउन नेऩार 
तथा बायतरे प्रसायण शुल्क के कसयी व्महोने बन्त्ने विर्मभा नेऩार विद्मुत प्राचधकयण (नेऩार) तथा केन्द्न्त्िम विद्मुत 
प्राचधकयण (बायत) रे सॊमुक्त रुऩभा विस्ततृ अध्ममन ्गयी ३ भठहनसबर प्रततिेदन ऩेश गने सहभतत बमो।  

हार ढल्केिय–भुजफ्पयऩुय अन्त्तयदेशीम प्रसायणराइनफाट १३२ क्रकरोबोल्टभा विद्मुत आमात बैयहेकोभा उक्त प्रशायण राईनराई 
िभश २२० तथा ४०० क्रकरोबोल्टभा स्तयोन ्् नती गने कामाहरु तदारुकताकासाथ सम्ऩन्त्न गने विर्मभा सभेत छरपर बमो।  

फैिकभा बायत सयकायको अनुदानभा तनभााण सम्ऩन्त्न बई सॊचारनभा यहेका कुशाहा –कटैमा एिभ ्ऩयिानीऩुय–यक्सौर १३२ 
के.बी. प्रसायणराइनहरुको भौजदुा Single Circuit राई Double Circuit सॊयचनाभा स्तयोन ्् नती गन ेसम्फन्त्धभा  ३ भठहनासबर 
आिश्मक अध्ममन ्सम्ऩन्त्न गन े तनणाम बमो।साथै टनकऩुयिाट आमात बईयहेको विद्मुत ऩरयभाणभा िदृ्चध गने असबप्रामरे 
बायतको NHPC को भातहतभा यहेको टनकऩुय सफस्टेशनको भौजदुा ५० MVA ट्रान्त्सपभाय ऺभताराई थऩ ५० MVA को मूनीट 
जडान गयी ऺभता असबिदृ्चध गने तनणाम गरयमो।त्मसै गयी फैिकभा ४०० तथा १३२ क्रकरोबोल्टका केठह थऩ प्रसायण 
राइनहरुको अध्ममन ्अतघ फढाउने सहभतत बएको छ।  

आमोजना विकास सम्झौता अन्त्तगात विकास बइयहेको अरुण तेस्रो तथा भाचथल्रो कणाारी जरविद्मुत आमोजनाहरुको प्रगतत 
सम्फन्त्धभा मस फैिकरे जानकायी सरमो । 

नेऩारी ऩऺरे प्रस्ताि गयेको Energy Banking को अिधायणाभा बायतीम ऩऺ सकायात्भक यहेको हुॉदा नेऩार य बायत फीच सो 
अनुसाय विद्मुत आदान प्रदान गने विर्मभा नेऩार विद्मुत प्राचधकयण (नेऩार) तथा केन्द्न्त्िम विद्मुत प्राचधकयण (बायत) रे 
सॊमुक्त रुऩभा आिश्मक अध्ममन ्गने सहभतत बमो।  

खुरा फजायको अिधायणाभा तछभकेी देशहरुसॉग विद्मुत व्माऩाय गने प्रमोजनका राचग बायत सयकायफाट जायी बएको तनदेसशका 
/ तनमभािरीका  प्रािधानहरु उऩय नेऩाररे ऩिाएको याम प्रततकृमाहरुराई भध्म नजय गयी बायत सयकायरे आिश्मक ऩरयभाजान 
गरययहेको जानकायी उक्त फैिकभा बायतीम ऩऺरे ठदएको छ । 
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