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तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स आउनेदिदिकै हाम्रो ७३ करोड् रुपैर्ााँ ब्याड् लोनमधे्य ६० 

करोड् रुपैर्ााँ घट्छ । त्यसपदछ हामी िचतमा जान्छf}+ । त्यसपदछ नेसनल हाइड्र ोको 

खातामा रहेको ऋण चुक्ता हुन्छ । त्यसपदछ मातै्र हामी लाभाांश दिन सकछछां । त्यो भर्ो 

भने हामीले अन्य आर्ोजनामा पदन लगानी गने वातावरण िन्छ । 

नेसनल हाइड्र ोपावर कम्पनीले सन् १९९९ िेखख व्यावसादर्क रुपमा दिजुली उत्पािन 

थालेको हो । व्यवस्थापकीर् असक्षमताले लगभग टाट पखिने अवस्थामा पुगेको नेसनल 

हाइड्र ोमा नर्ााँ व्यवस्थापनले कार्ाभार सम्हालेपदछ टर ्र्ाकमा आएको छ । कम्पनीले 

अदहले २७ मेगावाट क्षमताको िुइटा जलदवि्रु्त् आर्ोजना दनमााण गना लागेको छ । 

खारेज भएको ४.५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स दलन कम्पनीले पहल 
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गरररहेको छ । स्वतन्त्र ऊजाा उत्पािकहरुको सांस्था (इप्पान )का उपाध्यक्ष रहेका कुमार 

पाणे्ड नेसनलको कार्ाकारी अध्यक्षका रुपमा काम गरररहेका छन् । कम्पनीको अवस्था 

र समग्र जलदवि्रु्त् दवकासका दवषर्मा केखन्द्रत रहेर कार्ाकारी अध्यक्ष पाणे्डसाँग 

क्यादपटल नेपालका लादग हररप्रसाद शमााले गरेको कुराकानी : 

नेसनल हाइड्र ोपावर कम्पनीले नयााँ जलववद्युत् आयोजना बनाउन लागेको हो ? 

नेसनल हाइड्र ोले भोजपुरमा १४ मेगावाटको इरखुवा जलदवि्रु्त् आर्ोजनाको काम सुरु 

गरेको छ । र्सै्त कास्कीमा १२ मेगावाटको मािीखोला जलदवि्रु्त् आर्ोजनाको काम 

अदघ िढाइएको छ । मािीको सम्भाव्यता अध्यर्न गरी दवि्रु्त् खररि सम्झछता 

(पीपीए)का लादग नेपाल दवि्रु्त् प्रादिकरणमा दनवेिन दिएका छf}+ । नर्ााँ व्यवस्थापनले 

कम्पनी सम्हालेपदछ १० औां वषािेखखका समस्या समािान भएका छन् । िैङ्कको ऋण, कर, 

रोर्िी िादर्त्व, कमाचारीका समस्या, जग्गा समस्या, वादषाक सािारणसभा, 

लेखापरीक्षणलगार्त पुराना सिै काम पदन सम्पन्न भएको छ । 

नेसनल हाइड्र ोपावर अब सामान्य अवस्थामा पुगेको हो ? 

कम्पनीमा अझै पदन समस्या छैन भने होइन । समान्य अवस्थामा आइपुग्न अझै समर् 

लाग्छ । ४.५ मेगावाटको इन्द्रावती जलदवि्रु्त् आर्ोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको छ । 

त्यसको लाइसेन्स अझै पदन आएको छैन । सरकारले अझै पदन इन्द्रावतीको लाइसेन्स दिन 

दहखककचाइरहेको अवस्था छ । त्यसको लाइसेन्स नआउन्जेल पदन हामी सामान्य अवस्थामा 

जान सकै्दनछां । लाइसेन्स दिताा ल्याउनलाई प्रर्ास गरररहेका छf}+ । 

गत वषा नेसनल हाइड्र ोले नाफा कवत गयो ? सेयरधनीलाई लाभाांश बााँड््ने 

अवस्थामा कम्पनी पुग्यो ? 

र्स वषा हामीले ६ करोड् रुपैर्ााँ नािा गर्ौं । लाभाांश अदहले नै िााँड््िैनछां । इन्द्रावती 

आर्ोजनाको लाइसेन्स खारेज भएकाले पदन तत्काल लाभाांश िााँड््ने खस्थदत छैन । दकनदक 

त्यसमा गरेको लगानी ‘ब्याड् लोन’मा पररणत भएको छ । त्यही ब्याड् लोनका कारण 

कम्पनीको वासलात नेगेदटभ छ । िलस्वरूप, नेगेदटभ िेखखएपदछ हामीले लाभाांश दिन 

सके्न अवस्था छैन । लाभाांश दिन तल्लो इन्द्रावती आर्ोजना ल्याउनुपछा  । वासलातमा 

नेगेदटभ िेखखए पदन हामीले दतनुापने भने होइन । जदत नािा हुन्थ्यो, त्यो पैसा हामीले अन्य 

आर्ोजनामा लगानी गना सक्छां । 



 

कम्पनीले बैङ्कहरुलाई वतनुपने कजाा कवत छ ? यसलाई कसरी घटाउाँदै हुनुहुन्छ ? 

अदहले झनै्ड ४३ करोड् रुपैर्ााँको हाराहारीमा कम्पनीको सदित नोक्सान छ । त्यसभन्दा 

अदघ ७३ करोड् रुपैर्ााँ दथर्ो । त्यसलाई दिस्तारै घटाउाँिै ल्याएका छछां । तल्लो इन्द्रावतीको 

लाइसेन्स नआईकन हामी ब्याड् लोनकै अवस्थामा हुन्छछां । त्यस िेलासम्म लाभाांश दिने 

खस्थदत रहाँिैन । 

 

दुई आयोजनाको लगानी खाका कस्तो छ ? 

इरखुवा जलदवि्रु्त् आर्ोजना िनाउन तल्लो इरखुवा हाइड्र ोपावर कम्पनी दलदमटेड् 

िनाएका छछां । त्यो कम्पनीमा हाम्रो ६७ प्रदतशत सेर्र छ । मािी जलदवि्रु्त्मा शतप्रदतशत 

नेसनलकै स्वादमत्व छ । मािी आर्ोजना नेसनल हाइड्र ोकै नाममा लाइसेन्स आएको छ । 

 

 



दुइटा आयोजना सञ्चालनमा आएपवछ नेसनल हाइड्र ाको अवस्था कस्तो हुनेछ ? 

तल्लो इन्द्रावतीको लाइसेन्स आउनेदिदिकै हाम्रो ७३ करोड् रुपैर्ााँ ब्याड् लोनमधे्य ६० 

करोड् रुपैर्ााँ घट्छ । त्यसपदछ हामी िचतमा जाGछf}+  । त्यसपदछ नेसनल हाइड्र ोको 

खातामा रहेको ऋण चुक्ता हुन्छ । त्यसपदछ मातै्र हामी लाभाांश दिन सकछछां । त्यो भर्ो 

भने हामीले अन्य आर्ोजनामा पदन लगानी गने वातावरण िन्छ । अिको साढे ३ िेखख ४ 

वषामा इरखुवा जलदवि्रु्त् आर्ोजना सम्पन्न हुनेछ । त्यसले वादषाक रुपमा ४० करोड् 

रुपैर्ााँ आम्दानी गछा  । मािी अदल पदछ नै आउाँछ । इरखुवा २०७९ माघमा ल्याउने र्ोजना 

र्ोजना तर् भएको छ । पीपीए त्यहीअनुसार गरेका छछां । मािीको लाइसेन्स पाएको एक 

वषा भएको छ । आर्ोजना अध्यर्नका क्रममा छ । मािीको पदन पीपीए गना दवि्रु्त् 

प्रादिकरणमा दनवेिन दिएका छछां । 

इरखुवा र मादीखोला आयोजनालाई लगानी कसरी जुटाउनुहुन्छ ? 

इरखुवामा केही व्यावसादर्क प्रदतष्ठानले लगानी गने भएका छन् । तर, अदिकाांश लगानी 

नेसनल हाइड्र ोकै ‘क्यास फ्लो’ िाट पूरा गछौं । नेसनलले दिजुली दिक्रीिाट वादषाक २० 

करोड् रुपैर्ााँ आम्दानी गछा  । २० करोड् आम्दानीिाट कम्पनीलाई ८ करोड् रुपैर्ााँ खुि 

नािा हुन्छ । त्यो नािा हामीले अन्य आर्ोजनामा लगानी गछौं । ४ वषादभत्र इरखुवाका 

लादग हामीले इखिटी पुर्ााउाँछछां । लाइसेन्स दलएको एक वषा मात्र भएकाले मािी 

आर्ोजनामा लगानी ल्याउने दवषर्मा अदहले नै सोचेका छैनछां । तल्लो इन्द्रावतीको 

लाइसेन्स ल्याउन लादगरहेका छछां । तल्लो इन्द्रावतीमा हाम्रो ५० करोड् रुपैर्ााँ लगानी 

भइसकेको छ । त्यसमा थप ३० करोड् लगानी चादहन्छ । त्यसका लादग थप ऋणिाट 

इन्द्रावतीको इखिटी पुर्ााउाँछछां । ऋणका लादग िैङ्कहरुसाँग कुरा भइरहेको छ । मलाई 

लाग्छ, एक मदहनादभत्र त्यसको िाइनल भइसकछ । १ अिा ७० करोड् रुपैर्ााँ लोनका 

लादग प्रदक्रर्ा अदघ िदढसकेको छ । 

 

 

 

 



लाभाांश नपाउने भएपवछ नेसनल हाइड्र ोपावरका लगानीकतााले नाफा सेयर 

बजारबाट उठाउनुपने अवस्था आएको हो ? 

नेसनल पदहले नै िेरै पुाँजीकृत भएको कम्पनी हो । साढे ७ मेगावाटको आर्ोजनाका 

लादग १ अिा ४० करोड् रुपैर्ााँ पुाँजी लगानी भइसकेको छ । कम्पनीले सो पुाँजीिाट 

वादषाक ६/७ प्रदतशतभन्दा िढी लाभाांश दिन सकै्दन । त्यो लाभाांश भनेको हाल 

पाइरहेको भन्दा िेरै कम हो । नेसनल हाइड्र ालाई सिल िनाउन र्सको इखिटी 

निढाईकन अन्य आर्ोजनामा लगानी गरी थप आम्दानी िढ्ने वातावरण िनाउनुपछा  । 

तपाईां स्वतन्त्र ऊजाा उत्पादक सांस्था (इप्पान)को उपाध्यक्ष पवन हुनुहुन्छ । 

नेपालबाट भारतमा वबजुली वनयाात गना बाटो खुलेको छ । कायाान्वयन हुनेमा 

कविको ववश्वस्त हुनुहुन्छ ? 

सवाप्रथम, भारतसाँग दिजुली िाटो खुलेको छ, र्सलाई हामीले सकारात्मक रुपमा दलएका 

छछां । अदहले ऊजााको व्यापारमा र्सअदघका केही असदजला कुरा हटेका छन् । भारतले 

२०१६ को कार्ानीदतअनुसार दवि्रु्त्लाई ‘रणनीदतक महत्वको वसु्त’ भनेर उले्लख गरेको 

दथर्ो । अदहले त्यो शब्द हटाएको छ । त्यो हाम्रा लादग ठूलो उपलखि हो । दकनभने, 

रणनीदतक महत्वको भने्नदिदिकै भारतीर् ऊजाा सुरक्षासम्बन्धी दनकार् जसै्त रक्षा मन्त्रालर्, 

परराष्ट्र  मन्त्रालर्, ऊजाा मन्त्रालर् र अन्य सुरक्षाका सांर्न्त्रमा उसको चासो छ भने्न िुदझन्छ 

। त्यो शब्द हटाउनु भनेको भारतले दवि्रु्त्लाई व्यापार र्ोग्य वसु्तको रुपमा दलएको भने्न 

िुदझन्छ । भारतमा दिजुली दनकासी गना त्यहााँको कम्पनीको ५१ प्रदतशत स्वादमत्व हुनुपने 

व्यवस्था दथर्ो । त्यो प्राविानलाई हटाइदिएपदछ स्वतन्त्र रुपमा जलदवि्रु्त्मा लगानी गने 

वातावरण िनेको छ । र्सले भारतको िजार हेरेर पदन जलदवि्रु्त् के्षत्रमा लगानी गना 

सके्न वातावरण िनेको छ । 



 

सरकारले ‘टेक अर पे’ बाट टेक एन्ड पेमा पीपीए गने भनेको छ । भारतमा पवन 

बाटो खुलेको बेला के यसले सााँच्चिकै ववद्युत्को बजार वसजाना गना सक्छ ? 

सरकारले दवि्रु्त् खररि सम्झछता (पीपीए) टेक अर पेमा गरेपदछ दवि्रु्त् व्यापारको 

वातावरण िनेको छ । त्यसका लादग टर े दड्ङ कम्पनी खड्ा हुनपछा  । दवि्रु्त् प्रादिकरणले 

दकन्न नसकेको िााँकी दवि्रु्त् सो टर े दड्ङ कम्पनीले दकने्न वातावरण िनु्नपछा  । त्यसका 

लादग सदक्रर् टर े दड्ङ कम्पनी िनु्नपछा  । दवि्रु्त् प्रादिकरण आिैं मा सरकारी दनकार् 

भएकाले पदन दवि्रु्त् दकने्न मातै्र नभई िजार कसरी दवस्तार गने भने्नमा उसको दचन्ता 

हुनुपने हो । तर, त्यो िेखखाँिैन । अदहले पदन हामी दवि्रु्त्को कम खपत गरछ ाँ है भने्न खस्थदतमै 

छछां । दहजो दचमिाट एलईड्ीमा झरेका कारण पदन दवि्रु्त् लोड् कम हुन गएको हो । 

अि त हामीले दवि्रु्त्को आन्तररक खपत िढाउने कुरामा सोचु्नपने हुन्छ । 

‘टेक एन्ड पे’मा अवहले आयोजना बन्न नसके्न च्चस्थवतमा पुगेकै हो ? 

टेक एन्ड पे पीपीएिाट कुनै पदन जलदवि्रु्त् आर्ोजना िनै्न सकै्दनन् । अदहले दनमााणािीन 

३ हजार मेगावाटका लादग ६० अिा रुपैर्ााँ लगानी चादहन्छ । र्दि दवि्रु्त् प्रादिकरणले 

पदछ गएर टेक एन्ड पेमा मातै्र गछुा  भने्न खस्थदत आर्ो र उसे्ल दतने खस्थदत भएन भन्यो भने 



त लगानीकताा मातै्र डु्बे्न होइन । समग्र िैङ्ङ्दङ के्षत्र नै डु्बे्न खस्थदत दसजाना हुन्छ । ६० 

अिा करोड् िैंदकङ के्षत्रमा नहुने हो भने त िेशको अथातन्त्र नै ड्ामाड्ोल हुन्छ । त्यसको 

ग्यारेन्टी त सरकारले गनैपछा  । नत्र र्स्तो अवस्थमा कसले लगानी गछा  ? 

पवछल्लो समय देच्चखएको बैवङ्कङ के्षत्रमा ‘के्रवड्ट क्रन्च’को सङ्कट गवहरराँ दै गएको 

देच्चखन्छ । आयोजना बनाउन बैङ्कसाँग सम्झौता गरे पवन लगानीकतााले कजाा 

नपाएको अवस्था छ । यसबाट प्रवद््रधक कविको पीवड्त बनेका छन् ? 

नेपाल राष्ट्र  िैङ्कले पदन अन्य िैङ्कलाई दतमीहरुले आिनो से्प्रड् िर घटाऊ भनेर दनिेशन 

दिएको छ । अदहले िजारमा के्रदड्ट क्रन्च नै छ । तर, सम्बखन्धत सेक्टरलाइ कसरी पैसा 

ल्याउने भनेर त सरकारले सोचै्नपछा  । पैसा मातै्र ल्याएर हुाँिैन । िैङ्कहरुले पदन ब्याजिर 

घटाउनुपछा  । र्हााँ अदहले १२/१४ प्रदतशतको ब्याजिरमा ऋण दलएर जलदवि्रु्त् 

आर्ोजना िनाएर नािा गछुा  भने्न खस्थदत छैन । अि हाम्रो िुई ओटा उपार् छन् । एक त 

दविेशी लगानी ल्याउनुपछा  वा खचा नभएको पैसा ऊजााके्षत्रमा ल्याउनुपछा  । त्यसका लादग 

सरकारले दनजीके्षत्र, लगानीकताा, दनमााण व्यवसार्ीलगार्त अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी 

दनकार्साँग समन्वर् गनुापछा  । सरकारले राष्ट्र  िैङ्क, अथा मन्त्रालर्लगार्त अन्य दनकार्साँग 

समन्वर् गरी स्पष्ट् रुपमा र्ो के्षत्रमा लगानी ल्याउनैपछा  । सरकार आिैं ले दवश्व िैङ्कमािा त 

ऋण दलएर कमदसार्ल रुपमा लगानी गनुापने के्षत्रमा दिन सकछ । िीघाकालीन रुपमा 

२५/५० वषाका लादग दलइने ऋण िैङ्कलाई उपलि गराउन सदकन्छ । 



 

‘हेज फन्ड’ बनाउनुपछा  भनेर तपाईांहरु पवन लागु्नभएको वथयो । यसको प्रवक्रया कहााँ 

पुग्यो ? 

दविेशी लगानी रहने जलदवि्रु्त् आर्ोजनामा हेज िन्ड चादहन्छ भनेर हामी लादगरहेका 

छाांैै । तर, हेज िन्डिारे सरकारले दनणार् गना सकेको छैन । राष्ट्र  िैङ्कमािा त हेज 

िन्डसम्बन्धी प्रस्ताव अथा मन्त्रालर् गएको छ । त्यसमा अथा मन्त्रालर् र राष्ट्र  िैङ्कले अदहले 

दविेशी लगानी रहने आर्ोजनाका लादग िनाइने हेज िन्डमा समेट्न नखोदजएको जस्तो 

िुझेका छछां । हेज िन्ड ल्याउने हो भने १/२ आर्ोजनालाई मातै्र तोकेर नल्याइर्ोस् । 

कम्तीमा पदन मेगावाटको मापिण्डअनुसार ल्याउनुपछा  । सुरुमा ५ हजार, १० हजार वा 

२० हजार कदत मेगावाट राखे्न भनेर दनणार् गनुापछा  । त्यसपदछ मातै्र हेदजङ िन्ड स्थापना 

गनुापछा  । र्सो भर्ो भने सिै आर्ोजनाका लादग िेर्र हुन्छ । नत्र भने मादथल्लो दत्रशूली 

१, लाङटाङलाई मातै्र आउने अरुलाई नआउने भर्ो भने त्यसले राम्रो सने्दश जााँिैन । 

अकोतिा  हेज िन्ड पारिशी हुनुपछा  । हेज िन्ड कसरी िनाउने, र्सका जोखखम ककसले 

वहन गने ? पदछ दतिाा खेरी कसरी दतने ? कोष स्थार्ी कसरी रहन्छ ? भने्न दवषर्मा 

पारिशी िनु्नपछा  । त्यसका लादग राष्ट्र  िैङ्क र अथा मन्त्रालर्लाई हामीले केही सुझाव पदन 

दिएका छछ । तर राष्ट्र  िैङ्क र अथािीच कुरा दमल्ला जस्तो िेखखाँिैन । 



अवहले प्रसारण लाइन समस्या वनकै जल्दोबल्दो रुपमा उवठरहेको छ । जलववद्युत् 

आयोजना बने्न च्चस्थवत भए पवन प्रसारण लाइन बन्न नसक्दा लक्ष्यअनुसार प्रगवत 

हावसल गना सके्न अवस्था छैन । यस ववषयलाई यहााँले कसरी हेनुाभएको छ ? 

अदहले प्रसारण लाइनको समस्यािाट आर्ोजनाका प्रवर््द्ािक र दवि्रु्त् प्रादिकरणसमेत 

पीदड्त छ । प्रसारण लाइन नहुाँिा लोड्सेदड्ङ िढ्ने खस्थदत छ । पूवामा उत्पािन गरेको 

दवि्रु्त् पदिम पुर्ााउन नसक्दा भारतिाट दवि्रु्त् दकनु्नपने अवस्था छ । प्रसारण लाइन 

निन्दा सरकारलाई करोड्छांको घाटा लादगरहेको छ । प्रसारण लाइन िनाउन नसकु्नमा 

मुआब्जा समस्या, दनजी जग्गा, वन के्षत्रको उपर्ोग गना नसकु्न र प्रादिकरणको आफ्नै 

खररि ऐनकै कारण समस्या भइरहेको छ । आर्ोजना िनाउन ठेक्का गरे पदन अिालती 

प्रदक्रर्ाले पदन आर्ोजना िनाउनमा दढलाइ भइरहेको छ । हामीसाँग अदहले िुई दतहाईको 

िदलर्ो सरकार छ । प्रसारण लाइनलगार्त ऊजाा के्षत्रमा भएका समस्या हटाउन सरकारले 

िह्रो नीदत ल्याउनु आवश्यक छ । नीदत न्यार्ोदचत हुनुपर्ो, तादक जनताले पदन सदजलै 

जग्गा उपलव्ि गराउन सकून् । वनले पदन ३ वषा लगाएर रुख काट्ने अनुमदत दिने खस्थदत 

अन्त्य हुनुपछा  । 

 


