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यो अंकमा 



 

 

 

 

चोइ दोङ्ग इल 

प्रिन्ि तनदेशक 

िबै ग्राहक महानुभावहरुलाई नमस्कार ! 

म एिवाई प्यानल कम्पनीको मेनेजजङ्ग डाइरेक्टर चोइ 
दोङ्ग इल हो।  िब ैग्राहक महानुभावहरुलाई असभवादन 
ब्यक्त गनन चाहन्छु। एिवाई प्यानल नेपाल शतप्रततशत 
बबदेशी  लगानीमा स्थापना गररएको कोररयन कम्पतन हो। 
यो कम्पनीले दईुवटा भूसमका खेलेको छ।  पहहलो कोररयाको 
आधतुनक िीप,प्रबबधध र लगानी सभत्र्याउने काम गरेको  छ 
भने दोश्रो नेपालमा रोजगारीको सिजनना गरेर थोरै भए पतन 
नेपालको अथनतन्रमा िहयोग पुयानउने प्रयाि गरेको छ। 

दक्षिण कोररयाको आधथनक बबकािमा पतन ठुला र बहु-
राजरिय कम्पनीहरुको योगदान महत्वपूणन रहेको छ। यिैबाट 
नेपालले पाठ सिक्नु जरुरर रहेको देखखन्छ। 
 

यहााँको आधथनक ववकाि तछटो गने हो भने  िरकारले 
एिवाई प्यानल जस्ता ठूला र बहुराजरिय कम्पनीहरुलाई 
िजजलै लगानी गने वातावरण सिजनना गनुनपदनछ। 

  यिका लाधग नेपालको  वतनमान जहटल  तनयम 
कानुन िंशोधन गरेर लगानीकतानहरुलाई िहज,िरल र 
बबना झन्झट आधथनक लगानी गनन ढोका खोसल 
हदनुपदनछ।  

एिवाई प्यानलले नेपालमा िमय िापेि आधतुनक  
प्रबबधध र  भवन तनमानण िंस्कृततमा  नयााँ आयाम थप्ने 
प्रयाि गरेको  छ ।  

यिका लाधग देशभर छररएर रहेका हाम्रो डडलरहरुले 
ग्राहक महानुभावहरुको जजज्ञाशा र चाहनालाई िम्बोधन 
गनेछन।्  हामीले अझ परररकृत गुणस्तर र प्रववधधलाई 
जोड हदने छौं। यिका लाधग कम्पनीको स्तरमा टीमवकन  
तय गरेका छौं।  

“दक्षिण कोररयाको आधथनक 
बबकािमा पतन ठुला र बहु-

राजरिय कम्पनीहरुको योगदान 
महत्वपूणन रहेको छ। यिैबाट 

नेपालले पाठ सिक्नु जरुरर रहेको 
देखखन्छ।” 

 
हाम्रा उत्पादनहरुको बजार प्रबधनन गनन हामीले 
फेिबुक,यु ट्युब,इन्स्टाग्राम र ट्ववटर िंचालन गरररहेका 
छौं ।  यिैक्रममा हामीले 'न्यूज लेटर' शुरुवात गरेका 
छौं। 'न्यूज लेटर' माफन त हाम्रो उत्पादनबारे बबस्ततृ 
हदनेछौं। तपाईहरुको राय िुझावको आशा गदनछौं। 

 

मेन फोकस 
 



 

 

परम्परागत  तनमानण िामग्री  ढुवानी गनन िडकले गदान 
बाधाहरु आउाँछन ्। यस्तो अवस्थामा, हल्का स्यान्डववच 
प्यानल कुनै पतन बाधा बबना ढुवानी गनन िककन्छ। यो 
मार हैन, नेपालमा अन्य प्रककततक प्रकोपहरु जस्तै 
आगलागीले बर्षेनी हजारौंको ज्यान सलने  गरेको 
छ,स्यान्डववच प्यानलले आगो तछटो फैसलन हददैन 
अन्ततः  मातनिहरु  शाजन्तले बस्न िक्छन । 

 

त्यस्ता पिहरुको ववस्ततृ िभेिण गदान, यो स्परट छ 
'नेपालको  बबकाििंगै  िुरक्षित आवाि तनमानण गने हो 
भने   ईपीएि स्याण्डववच  प्यानलको प्रयोग अतनबायन 
देखखन्छ। ' 

 

दक्षिण कोररयामा मेरो २५ बर्षनको लामो अनुभवको 
अनुिार कोररयाली नागररकहरु प्रत्येक िेरमा स्यान्डववच 
प्यानलको उपयोग गरीरहेका छन ् । नेपालको तछटो 
ववकािको ग्यारेन्टी गननको लाधग िरकारले  स्यान्डववच 
प्यानलको उपयोगलाई प्रोत्िाहहत गनुनपदनछ। 

 

“नेपालको बबकाििंग ैिुरक्षित 
आवाि तनमानण गने हो भने   
ईपीएि स्याण्डववच प्यानलको 
प्रयोग अतनबायन देखखन्छ।” 

 

 

 

प्रा िा नवराज पन्ि 

नेपाल एक उदीयमान रारिको रुपमा सलईन्छ । नेपालको 
जनिंख्या कररब ३ करोड पुग्यो जबकक घरहरुको िंख्या 
कररब  ३० लाख अनुमातनत छन ्। तथयांक अनुिार, 
नेपालको लगभग ७९.८५  प्रततशत जनिखं्या ग्रामीण 
िेरमा बिोबाि गरीरहेका छन ्। 

नेपालमा धेरै पिहरु छन ् जिले यहा स्यान्डववच 
प्यानलको भववरय िुरक्षित छ । िवनप्रथम, नेपाल दईु 
ववशाल टेक्टोतनक प्लेटहरु इन्डो -अस्िेसलयन र एसशयाली 
प्लेटहरुको सिमाना माधथ छ, नेपाल ववशरे्ष गरी भूकम्प 
को खतरा छ । हालिालै अवप्रल २५, २०१५ मा ७.८ 
म्याजग्नच्युडको शजक्तशाली भूकम्पले कररब नौ हजार 
मातनिहरुको ज्यान सलयो र हजारौं घाइते भएका धथए । 

ववनाशकारी भूकम्पले  नजजकैका शहरहरु र शहरहरु 
भग्नावशरे्षमा छोड्यो, कररब छ लाख भन्दा धेरै 
घरहरुलाई खण्डहर बनायो  । भूकम्प पतछ पुन तनमानण 
गनन अरबौं डलर खचन भैिकेको छ, ममनतकायन अझै जारी 
छ । 

 

एसवाई प्यानल र नेपालको ववकास 
अतिथि स्िम्भ 
 



 

 
नेपाली सीमाना र िीओपी 
नेपालको दक्षिणी र उत्तरी सिमा िुरिाका लाधग शिस्र 
प्रहरीले कोररयन कम्पतन एिवाई प्यानलको उत्पादन 
प्रयोग  गरेर बोडनर आउट पोस्ट (बबओपी )को ब्यारेक र 
कायानलय स्थापना गरेको छ।  
नेपालको िीमा समधचने क्रम बढे िंगै िीमा िुरिाथन नेपाल 
िरकारले बनाएको योजना अनुिार गत आधथनक बर्षनमा 
६३ वटा बोडनर आउट पोस्ट (बबओपी ) तनमानण गरेको हो। 

 कोररयन उत्पादन गरेर दाचुनलाको हटङ्करमा पतन प्रयोग 
गररएको छ।  हटङ्कर िमुन्र ितह देखख ५ हजार २ िय 
५८ समटर उचाईमा रहेको छ। त्यस्तै चीनिंग जोडडएको 
ताप्लेजुङ्गको ओलाङ्गचुङ्ग गोलामा स्थापना गररएको 
छ।  

 
बोडनर आउट पोस्ट २५ समटर लामो लम्बाई,८ समटर 
चौडाईको ब्यारेक भवन, कायानलय र िौचालय तनमानण 
गररएको हो। िरकारले स्थानीय जनतािंग जग्गा उपलब्ध 
गराएर बबओवप तनमानण असभयान िंचालन गरेको हो।  

बबओवप स्थापना भए पतछ िीमा अततक्रमण रोककने 
ववश्वाश िरकारले सलएको छ।  यिका िाथ ै  िीमा  
िेरमा हुने अपराधधक कक्रयाकलाप,कालोबजारी,महहला 
तथा बालबासलका बेचबबखन रोककने िमेत िुरिा 
अधधकारीहरुले बबश्वाि सलएका छन।्  

 

 
६३ मध्ये कततपय भवनहरु िीमा िेर भन्दा ४/५ 
ककलोसमटर सभर स्थापना गररएकाले यिको 
प्रभावकाररतामा िमेत प्रश्न गररएको छ। स्थानीयले  
हदएको जग्गामा  बबओपी तनमानण गने बाध्यताका  कारण 
यस्तो अवस्था आएको िुरिा अधधकारीको भनाइ छ।  

  

“महहला तथा बालबासलका 
बेचबबखन रोककने िमेत िुरिा 
अधधकारीहरुले बबश्वाि सलएका 

छन।्” 
बबशरे्ष गरेर दक्षिणी सिमाना समधचने क्रम बढे िंगै 
िरकारले बबओवप स्थापनालाई प्राथसमकता हदएको हो।  
हाल हरेक ३ देखख ५ ककलोसमटरमा १ बबओपी स्थापना 
गने लि राखखएको छ। 

 

राष्ट्रिय पररयोजना 



 

िैज्ञातनक केन्रमा प्यानल 
 

 

 

राजरिय आववरकार केन्र, महाववर पुनद्वारा नोभेम्बर ९, 
२०१२ मा स्थावपत बैज्ञातनक अनुिन्धान  िंस्था हो । 

 ‘अनुिन्धान, आववरकार, र प्रववधधको माध्यमबाट 
नेपाललाई आधथनक रूपमा िमदृ्ध रारि बनाउ' भन्ने मूल 
नारािहहत स्थापना गररएको केन्रले ववसभन्न 
पररयोजनाहरुमा एक िाथ काम गरररहेको छ।  

केन्रका आध्यि महावीर पुनका अनुिार आववरकार केन्र 
स्थापना गने प्राथसमक लक्ष्य देशको आधथनक ववकािको 
लाधग अनुिन्धान र ववकािलाई बढावा हदनु हो। 

यिै केन्रमा एिवाई प्यानलले उत्पादन गरेको ववसभन्न 
प्यानलहरु प्रयोग गररएका छन।् केन्रका अध्यि   पुनले 
ईपीएि स्याण्डववच प्यानलको उपयोधगता थाहा पाएर 
प्रयोग गरेको बताए।   

नेपाल कै पहहलो मातनएको बैज्ञातनक आववस्कार केन्रमा 
वाल प्यानल र पाटेिन प्यानल प्रयोग गररएको हो। 
एिवाई प्यानलको उत्पादन प्रयोग गरेर तनमानण गररएको 
हलमा आववस्कार केन्रको बैज्ञातनक यन्रहरु राखखएका  
छन।् 

 

प्यानलले लज  

अध्यि पुनले आववरकार केन्रमा प्रयोग गररएको  
प्यानलको फाइदा देखेपतछ  आफ्नो गाउाँ  म्याग्दी 
पाउदारमा िामुदातयक लज पतन स्थापना गरेका  छन ्। 

आन्तररक र ववदेशी पयनटकहरु बस्न आवािको अभाव 
भएपतछ पुनले प्यानल प्रयोग गरी लज स्थापना गन े
योजना बनाएको धथए । 

यो लजबाट प्राप्त आम्दानी स्थानीय िमुदायकै बबकािको 
लाधग खचन गने लि रखखएको छ। 

   

 

 

“एिवाई प्यानलको उत्पादनहरुको 
उपयोगबाट प्रोत्िाहहत भएर 
आफ्नो गाउाँमा िमेत िामुदातयक 
लज स्थापना गरेको छु ।”-पुन  

हािमेालो 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
७ सय वेिको अस्पिाल 
एिवाईको सलसमटेड दक्षिण कोररयाको एक बहु राजरिय 
कम्पतन हो । यो कम्पनीले नेपाल ,सभयतनाम, 
कम्बोडडया,चीन र श्रीलंका लगायत िंिारका १८ देशमा  
लगानी बबस्तार गरेर प्यानलको ववसभन्न प्रकार उत्पादन 
गरेर लाखौं ग्राहकलाई आपूतत न गदै आएको छ ।  

यो अकंमा हामीले एिवाई सभयतनामले उत्पादन गरेर 
आपूती गरेको प्रोजेक्टको बारे केहह जानकारी प्रस्तुत 
गरेका छौं।

 
पररयोजना सभयतनामको हनोई मेडडकल 
ववश्वववद्यालयको एक अस्पताल हो । यि अस्पतालको 
तनमानण डले्टा तनमानण िमूहले जजम्मेवारी सलएको धथयो 
। सभयतनामी िमाचार अनुिार, तनमानण कम्पनी जुलाई 
२३ मा शुरू भएको धथयो र एक महहना सभर नै तनमानण 
पूरा भएको धथयो ।  

कोसभड -१९ को लागी तनसमनत, अस्पतालमा ७०० 
शय्यालय र ववसभन्न ववभागहरु रहेका छन ्। यो िुववधा 
हनोईमा कोसभड -१९का केिहरु को लागी उपचार प्रदान 
गनन को लागी डडजाइन गरीएको धथयो ।    

 
एिवाई सभयतनामले अस्पताल तनमानण गनन ३००,००० वगन 
फुट आरपी सभत्ता, नीलो छत, जस्ता र ववभाजन प्यानल 
आपूतत न गरेको धथयो। अस्पताल भवन र ब्लकहरु धेरै 
कलात्मक र आकर्षनक गणुस्तरीय िामानको आपतूतन र 
कुशल टेक्नीसशयनको उपयोगको लागी आकर्षनक 
देखखन्छन।् 

“कुशल प्राबिथिकको सीप प्रयोगले 
भवनहरु आकर्षक देखिएका छन ्

” 

 

 

एसवाई ग्रुप गतिबिथि 



               डिलर पररयोजना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  डडलर: िमदृ्धध तनमानण िेवा 
  पररयोजना: आवािीय घर (८०० वगन फुट) 

 

डडलर: छार नेपाल कन्ििक्िन 

पररयोजना: आवािीय घर (८२० वगन फुट) 

डडलर: जीपीएिहटआर हाउसिगं 

पररयोजना: आवािीय घर (७०० वगन फुट) 

डडलर: केहटएम बबल्डिन 
पररयोजना: इंडडगो पेंट्ि (१२०० वगन फुट) 

डडलर: महालक्ष्मी तनमानण िवेा 
 पररयोजना: आवािीय घर (५०० वगन फुट) 

  डडलर: पचंकोशी डभेेलपिन 
  पररयोजना: कायानलय (४५० वगन फुट) 

  डडलर: िारु  िेडडङ्ग 

  पररयोजना: आवािीय घर (६५० वगन फुट) 

  डडलर: एम बब कोररयन 

  पररयोजना: आवािीय घर (७२० वगन फुट) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

    

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://synepal.com/ 

 

https://www.facebook.com/SYPanelNepal 

 

https://www.instagram.com/sypanel.np/?hl=en 

https://www.youtube.com/c/SYPanelNepal 

synepal34@gmail.com 

 

सम्पकष  जानकारी 
 एसवाई प्यानल नेपाल प्रा. लल. 

मखु्य शािा 
नयााँ बानेश्वोर, काठमाडौँ 
टेसलफोन: ०१-४७८१८८१  

कारिाना 
रत् ननगर १४,वपठुवा, धचतवन 

टेसलफोन: ०५६-५६०२७४, ०५६-५६०६४४ 

माकेटटङ 

ववमल गोिाई  : ९८५११४९८०४ 

हदपक लुन्गेली : ९८२३१३२२९६ 

                 िशी शाह   : ९८०३२४७४८५ 

अववरल जजम्बा : ९८४९५७०३३८ 

रुजन कोजु : ९८४११३३९९८ 
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