कोशी कोरिडोि विद्यत
ु प्रसािणलाइन ननर्ााण सम्पन्न
१ .२२० केभब डफर सर्किट क्षभताको कोशी कोरयडोय विद्मत
ु प्रसायणराइन (इनिाि–
िसन्तऩयु –िानेश्िय–तम्ु लरङटाय) को ननभािण सलऩन्न बएको अिसयभा धनकुटा
म्िल्राको हिरेभा २०७८ आम्श्िन २० गते एक सभायोिको आमोिना गरयमो । सोिी

सभायोिभा नेऩार विद्मत
ु प्राधधकयणराई उक्त विद्मत
ु प्रसायणराइन िस्तान्तयण
गरयमो ।

२. १ ०६ र्कभभ राभो कोशी कोरयडोय विद्मत
ु प्रसायणराइनको ननभािण कूर नेरु
१ ०.४ अफि (८६.८ भभभरमन अभेरयकी डरय) रागतभा ननभािण बएको िो । बायत

सयकायरे नेऩारराई एम्क्िभ फैंकभापित उऩरब्ध गयाएको ५५० भभभरमन अभेरयकी
डरय ऋण सिमोग अन्तगित मस प्रसायण राइनको ननभािण बइयिे को छ । बायतको

करऩत्रु ऩािय ट्रन्सभभसन भरभभटे डरे नेरु ४.५ अफि (३७.३ भभभरमन अभेरयकी डरय)
रागतभा मस ऩरयमोिनाको ऩहिरो प्माकेिको ननभािणको म्िलभा भरएकोभा उक्त

प्माकेिको सपरताऩि
ि
ननभािण सलऩन्न बई नेऩार विद्मत
प्राधधकयणराई
ू क
ु

िस्तान्तयण गरयएको छ । फाॉकी दईु िटा प्माकेिको ननभािण सलऩन्न बएऩनछ मस

भसॊगो ऩरयमोिनारे अरुण य तभोय नदीका िरविद्मत
ु ऩरयमोिनाफाट उत्ऩादन िुने
करयफ २००० भेगािाट वििुरीको सिि वितयणराई सनु नम्श्ित गनेछ ।
३.करऩत्रु ऩािय ट्रन्सभभसन भरभभटे ड य बायतको एम्क्िभ फैंकरे दत
ू ािासका
ननमोग–उऩप्रभख
ु

श्रीभती

नाभग्म

खलऩाको

उऩम्स्थनतभा

नेऩार

विद्मत
ु

प्राधधकयणका प्रफन्ध ननदे शकराई सो ऩरयमोिना िस्तान्तयण ग¥मो । सभायोिभा

धनकुटा य हिरे प्रशासनका प्रनतननधध, करऩत्रु ऩािय ट्रन्सभभसन भरभभटे डका
अधधकायीका साथै स्थानीम सभद
ु ामका प्रनतननधधिरुको उऩम्स्थनत धथमो ।

४.सभायोिभा फोल्दै ननमोग–उऩप्रभख
खलऩारे बायत उिाि क्षेत्रको सफै ऩक्षभा
ु
द्विऩक्षीम सिकामि गनि प्रनतफद्ध यिे को ििाि गनब
ुि मो । साथै ििाॉरे नेऩारभा
विद्मत
ु

ऩरयमोिनाको

विकास

गनि,

नेऩारभबत्र

य

दईु

दे शफीि

विद्मत
ु

प्रसायणराइनको ननभािण गनि य दईु दे शफीि विद्मत
ु व्माऩाय विस्ताय गनि बायत

प्रनतफद्ध यिे को ऩनन उल्रेख गनब
ुि मो । ििाॉरे गुणस्तरयम य सभमभै ननभािण कामि
सलऩन्न गये कोभा करऩत्रु ऩािय ट्रन्सभभसन भरभभटे डराई धन्मिाद हदनब
ु मो । साथै
ऩरयमोिना सलऩन्न गनि सिमोग गने नेऩार सयकाय, नेऩार विद्मत
ु प्राधधकयण य
स्थानीम प्रशासन प्रनत ऩनन आबाय प्रकट गनब
ुि मो ।

५. कोशी कोरयडोयको अनतरयक्त बायतरे १ ३२ केभब क्षभताका भोदी–रेखनाथ य सोरु
कोरयडोय विद्मत
ु प्रसायणराइनको ननभािणभा ऩनन सिमोग गरययिे को छ । साथै दईु
दे शफीि अन्म विद्मत
ु प्रसायण राइनको ननभािणभा बायतरे गदै आएको ननयन्तय

सिमोगराई िायी याखेको छ । मो ‘नछभेक ऩहिरो’ नीनत अनरु
ु ऩ बायतरे िोड
हदएको सीभाऩाय आधथिक कनेम्क्टभबहटको भित्िऩण
ू ि ऩक्षको रुऩभा यिे को छ ।
***
बायतीम यािदत
ु ािास,
काठभाडौं,

२० असोस २०७८

