नेपाल सरकार

ऊजार् मन्ऽालय
ूेस िव ि
िमित: २०७२।१०।१५
सन २०१४ मा सम्प

ु व्यापार सम्झौताको दफा ५ मा व्यवःथा भएअनुसार उक्त
नेपाल भारत िव त

सम्झौताको

पक्षलाई

कायार्न्वयन

सहजीकरण

र

यस

सम्बन्धमा

हुने

ूगितको

अनुगमन गनर् गिठत

सहसिचवःतरीय एवम् सिचवःतरीय सिमितह को बैठक २०७२ साल माघ १४‐१५ गते काठमाण्डौमा सम्प
भएको छ। सिचवःतरीय Joint Steering Committee को बैठक नेपाल सरकारको ऊजार् मन्ऽालयका सिचव
ु मन्ऽालयका सिचव ौी ूिदप कुमार पुजारीको
ौी सुमन ूसाद शमार् तथा भारत सरकारको िव त
सहअध्यक्षतामा माघ १५ गते सम्प

भयो। उक्त बैठकले माघ १४ गते सम्प

भएको Joint Working

Group को बैठकमा भएको छलफलको समीक्षा गद यी सं यन्ऽ तथा अन्तगर्तका अन्य ूािविधक सिमितह लाई
थप िबयाशील बनाई यस क्षेऽमा भएको ि पक्षीय सहयोगलाई गित िदने आवँयक्तामा जोड िदयो।
बैठकले ूािविधक सिमितह बाट तयार भईरहेको अन्तदशीय ूसारण योजनाका साथै अन्तदशीय ूसारण
ूणालीको सं चालन सम्बन्धी अध्ययन कायर्को समीक्षा गद उक्त अध्ययन कायर्को िनंकषर्लाई आगामी सन्
२०१६ जुन मिहनामा ूःतािवत तेॐो बैठकमा ूःतुत गनर् िनदशन िदयो ।
ढल्केबर‐मुजफ्फरपुर अन्तदशीय ूसारण लाईनबाट आगामी ३ ह ा िभऽै करीब ८० मेगावाट पिरमाणको
ु आयात सुिनि त गन िवषयमा जोड िदँदै उक्त लाईनबाट थप िव त
ु आयात गन िवषयमा समेत उक्त
िव त
बैठकमा िवःतृत

पमा छलफल भयो। आगामी जाडो याम अगावै उक्त लाईनबाट किम्तमा २०० मेगावाट

ु आयात गन एवम् सो पिरमाणलाई बमश:
पिरमाणमा िव त

बढाउँदै लगी सन् २०१७ को िडसेम्बर िभऽै

उक्त लाईनलाई पूणर् क्षमतामा सं चालन गनर् आवँयक ूकृया अिघ बढाउने सहमित समेत बैठकमा भयो।
बैठकले भारत सरकारको अनुदानमा िनमार्णाधीन कटै या‐कुशाहा एवम् रक्सौल‐परवानीपुर १३२ के.िभ. ूसारण
ु आयात गन गरी उक्त लाईनह लाई आगामी २०१६ सेप्टे म्बर
लाईनह बाट १०० मेगावाट पिरमाणमा िव त
मिहनािभऽमा सं चालन गनर् हरसम्भव ूयास गन आवँयक्तामा समेत जोड िदयो। यसै गरी
अध्ययन सिमितबाट अिन्तम
ूसारण लाईनह

ूािविधक

प िदईने अन्तदशीय ूसारण योजनाका आधारमा छनौट हुने अन्य अन्तदशीय

िनमार्णको सम्बन्धमा आगामी बैठकमा िनणर्य गन सहमित बैठकमा भयो।

ु व्यापार गन ूयोजनका लािग भारत सरकारबाट तयार
खुला बजारको अवधारणामा िछमेकी दे शह सँग िव त
भईरहेको नीितगत व्यवःथा आगामी ६ दे िख ८ मिहनािभऽै लागु हुने अपेक्षा गिरएकोले नेपालमा उत्पादन हुने
ु लाई भारतमा िनकासी गन िवषय सहज हुने सम्बन्धमा समेत बैठकमा छलफल भयो।
िव त

(डा. सं जय शमार्)
सहसिचव एवम् ूवक्ता

