नेसनल हाइड्रो सही बाटोमा आएको छ, अको वर्षदेखि लाभाांश ददन्छौ
- कुमार पाण्डे
२०७४ भदौ ४ गते ९:०१ववकासन्यज
ु
अमेररकाको ब्राउन ववश्वववद्यालयबाट सन ् १९९१ मा इञ्जजननयररङ अध्ययन परु ा गरपनछ नेपाल

फर्कषएर कुमार पाण्डेले धेरै जलववद्युत आयोजनामा काम गरे । उनी अदहले स्वतन्र ऊजाष उत्पादक
सांस्था नेपाल (इपान) को उपाध्यक्ष र नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीको कायषकारी अध्यक्षका रुपमा
कायषरत छन ् । प्यठ
्ां ाांङजाको आँधीिोला र रामेछाप
ु ानको खिमरुक जलववद्यत
ु आयोजना, सय
दोलिाको खिम्ती जलववद्युत आयोजनामा काम गरे का छन ।

लमजङ
ु ववद्युत ववकास कम्पनीमा जोडडन पुगेका पाण्डेले ङादी, िुदी, स्याांगे लगायतका आयोजनामा
काम गरे का थथए । हाइड्रो सोलस
ु न्समा काम गरे का पाण्डेले ४ वर्षदेखि नेसनल हाइड्रोपावरमा रहे र

सांस्थागत सध
ु ारको काम गरे का छन ् । आथथषक सुशासनको अभावले समस्याग्रस्त नेसनललाई सध
ु ार

गनष उनी सफल भएका छन ् । नेसनल हाइड्रोको सध
ु ार र भावी योजनाका ववर्यमा केन्रीत रहे र पाण्डेसांग
गरे को कुराकानीको अांश :

कुमार पाण्डे, कायषकारी अध्यक्ष, नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लललमटे ड

यहाँले नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीमा के कस्ता सुधारका काम गनभ
ुष यो ?
नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीमा आएर सुधारका काम थालेपनछ कम्पनीको प्राण फर्कषएको छ । सांस्थागत
दहसावले नेसनल सही बाटोमा आएको छ । भिषरै नयाँ सजचालक सलमनत चयन भएको पनन छ ।

सजचलक सलमनतले मलाई कायषकारी अध्यक्षको ञ्जम्मेबारी पनन ददएको छ । सुधार के के गररयो ?

भन्ने सन्दभषमा कुरा गदाष यो पञ्ललक लललमटे ड कम्पनी हो । कम्पनीको आन्तररक र बाह्य पक्षमै सुधार
आवश्यक थथयो । आन्तररक पक्षमा दहसाब र्कताब, ररपोटीङ, कम्पनी राञ्जष्ट्रारको कायाषलयमा
अद्यावथधक गररयो ।

४ बर्षको साधारणसभा र ६ बर्षको लेिापरीक्षण एकै पटक सम्पन्न गरे का छौं । ऋण नतने, कर नतने
लगायतका काम सबै सम्पन्न गरे का छौं । चालु आथथषक बर्ष आरम्भ हुँदा ०७१/०७२ सम्मको अडडट
सम्पन्न भएको छ । गत आथथषक बर्षको अडडट आरम्भ गने समय भएको छ ।

ववद्युत उत्पादन गने कम्पनी भएपनछ पावर प्लान्ट सजचालन गनप
ुष ने थथयो । मेलसन बनाउने, प्लान्ट
सजचालन गराउने, कमषचारी कटौती र व्यवस्थापनका काम पनन यो अवथधमा गररयो । केही सामान
नयाँ र्कननयो भने केदह बबग्रेकालाई बनाउने काम गररयो । कम्पनीको बीमालाई पनन गररयो ।

बाह्य क्षेरमा गररएको सध
ु ार भनेको सेयर बजारको पाटो हो । साढे चार बर्ष र्अनि म कम्पनीमा आउँ दा १
सय रुपैंयाँको सेयर ३६ रुपैंयाँमा र्कनबेच भैरहेको थथयो । अदहले १६५ रुपैंया मूल्य पुगेको छ । धेरै काम
अिै गनष बाँकी छ । तर पनन सुधारको जनत प्रयास गररयो त्यसलाई पनन बजारले राम्रैसँग पत्याएको
रहे छ भन्ने लागेको छ ।

कम्पनी अिै ६ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा छ । १५ वर्षदेखि कम्पनीका लगानीकताषले लाभाांश नपाएको
अवस्था छ, अिै सध
ु ार हुँदैछ कसरी भन्ने ?

६ करोड रुपैयाँलाई िाटा भन्न लमल्दै न ् । कम्पनीको ७० करोड रुपैयाँ पँज
ु ी थथयो । अकाषेे आयोजना

बनाउँ छौं भनेर शतप्रनतशत हकप्रद सेयर उठाइयो । अब कम्पनीको पँज
ु ी १ अबष ३८ करोेेड रुपैयाँ पग्ु यो
। कम्पनीमा सुशासन नभएकाले दोश्रो आयोजना बनाउन सकेन ् । गत बर्ष कम्पनीको नाममा रहेको
साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्रावती आयोजनाको लाइसेन्स िारे ज भयो ।

१३८ करोडको भार माथथल्लो आयोजनालाई परे पनछ िाटा दे खिएको हो । कम्पनीले ललएको ऋण र

लगानी प्रोलभजनमा गएपनछ कम्पनी िाटामा गएको दे खिएको हो । तल्लो आयोजनाका लाथग बैंकसँग
ऋण ललँ दा माथथल्लो आयोजनलाई जमानी राखिएको रहे छ । कम्पनीले बर्ेनी ६/७ करोड रुपैयाँ नाफा

गरररहे को छ तर माथथल्लो आयोजनाले तल्लोका लाथग जमानी बसेकाले प्रोलभजन गरे पनछ नोक्सानी
दे खिएको हो ।

तल्लो आयोजनाको त दहसाब र्कताब नै छै न भन्ने सुननएको छ, यो सत्य हो ?
दहसाब र्कताब छ । साढे चार मेगावाटको आयोजनामा जनत काम भयो त्यसमा ६५ करोड रुपैयाँ िचष
भएको भन्ने लेखिएको थथयो । छ बर्ष पदहले बनाइएको साढे ४ मेगावाटको आयोजना ६५ करोडमा

बननसक्नप
ु ने थथयो । तर आथथषक शश
ु ासनको अभावमा काम सम्पन्न भएन ् । तल्लोमा जनत िचष भयो

त्यो सबै माथथल्लोको नाममा दाइत्व थप भयो । ऋण पनन माथथल्लोकै नाममा प¥यो । १७ करोड रुपैयाँ
जनत थप व्ययभार माथथल्लो आयोजनामा परे पनछ समस्यामा जस्तो दे खिएको हो ।

१५ वर्षदेखि कम्पनी ननरन्तर िाटामा छ । लगानीकताषले लाभाांश कदहलेबाट पाउँ छन ् ?
नेसनलबाट लगानीकताषले लाभाांश पाउन त्यनत सञ्जलो छै न । १३८ करोडको पँज
ु ी छ । बबजल
ु ी बेचरे

वावर्षक १८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । आधा जनत िचष हुन्छ । ८/९ करोड रुपैयाँ बाँकी हुन्छ । १३८
करोडमा ९ करोड लाभाांश ददने भननयो भने साढे ७ प्रनतशत जनत हुन आउँ छ । १५ बर्षपनछ ५ प्रनतशत
प्रनतफल ददने भननयो भने लगानीकताषले के भन्लान ् ? पदहलो कुरा ऋण नतररसक्नु पछष ।

तल्लो आयोजनाको लाइसेन्स फेरी ललने प्रयास भइरहे को छ । त्यसले कम्पनीका लाथग एसेट र्ियट

हुन्छ । त्यसो भयो भयो भने लगानीकताषलाई ८/१० प्रनतशतसम्म प्रनतफल ददन सर्कन्छ । यो
प्रनतफलले िासै अथष राख्दै न ् । त्यो पनन तत्काललक समाधान मारै हो । त्यसैले कम्पनीको नाफालाई
प्रत्येक बर्ष लगानी गदै जानुपछष । त्यसले पँज
ु ी यथावत हुन्छ र नयाँ लगानीबाट हुने आम्दानीबाट

लगानीकताषलाई प्रनतफल ददने भन्ने छ । प्रोलभजन लमलाउन सर्कयो भने अकाषेे बर्ष लगानीकताषले केही
लाभाांश पाउन सक्छन ् ।

तल्लो आयोजनाको लाइसेन्स ललने प्रर्िया कहाँ पुग्यो ?
तल्लो आयोजनाको लाइसेन्स पाउन कायषबबधी सांसोधन आवश्यक छ । परु ानो उजाषमन्रीले बाटो

िोललददनु भएको छ । नयाँ मन्रीसँग पनन छलफल भएको छ । कायषबबधीमा काम भैरहे का आयोजनाको
लाइसेन्स िारे ज गररददने भन्ने व्यवस्था थथयो ।

उल्लेिननय काम भएका आयोजनाको लाइसेन्स िोस्ने कुरा गलत थथयो । मन्रीज्यस
ू ँग कुरा भैरहे काले
हामीले लाइसेन्स पाउनेमा आशावादी छौं । साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्रावती हामीले बनाउँ नै पछष र
हामीले नै बनाउने हो । यसबीचमा हामीले नयाँ आयोजनाको पनन लाइसेन ्स ललएका छौं । भोजपुरमा
१४.५ मेगावाटको इख्र्वािोला आयोजना हो ।

तल्लोइख्र्वामा स्थानीयको पनन लगानी हुने छ । नेपाल ववद्युत प्राथधकरणसांग ववद्युत िररदबबिी

(वपवपए) को काम पनन अनि बदढसकेको छ । कोसी कररडोरमा प्रसारणलाइन बन्ने ननञ्श्चत भयो भने

वपवपए गरे र हामी ननमाषण अनि बढाउँ छौं । आयोजनामा लगानी गनष बैंक तयार भैसकेका छन ् । २ वटा
आयोजना पाइपलाइनमा छन भन्ने दे िेपनछ सेयरको मल्
ू य बढ्ने दे िेका छौं ।

कम्पनीबाट हाथवे इन्भेष्ट्टमेन्ट ग्रप
ु बादहरीएको हो ?
हाथवे ग्रुप बादहररएको होइन बरु नयाँ ढां गले आएको छ । बोडषमा हाथवेकै बहुमत छ । पाँच जना नयाँ

सजचालक आएका छन ् । हामी २ जना मारै पुराना सजचालक छौं । नवराज नेपाल आफैं सजचालक भएर
आउनु भएको छ । अदहले व्यवसायीक सजचालक कम्पनीमा लभबरएका छन ् । पदहले सेयर बजारका

मान्छे सजचालक थथए । काम नभएर कम्पनीमा चलिेल गथे । अदहले व्यवसायीक मान्छे आएकाले
कम्पनीमा अनावश्यक हस्ताक्षेप र चलिेल हुन्न ।

अदहलेको सजचालक सलमनतमा पदहले भन्दा के फरक छ ?
यो व्यवसायीक पष्ट्ृ ठभूलम भएका सजचालकको समुह हो । नवराज नेपाल, बासद
ु े व गौतम र एक जना

मदहला सजचालक सलमनतमा आउनु भएको छ, उहाँहरु हाथवेका प्रनतननधी हुनह
ु ु न्छ । एनबी ग्रप
ु बाट एक
जना वर्कल र एक जना अमेररकामा लसए अध्ययन गरे का इएल लसांह श्रेष्ट्ठ आउनु भएको छ ।

अमेररकाबाट आउँ दै हुनह
ु न्छ ।
यो राम्रो दटम हो भन्ने मलाई लागेको छ । यसले आगामी ददनमा कम्पनीको भववष्ट्य उज्वल बनाउन
सिाउँ छ । हामीसँग भएको आयोजना राम्रोसँग सजचालन भैइरहे को छ । नयाँ पनन ल्याउने प्रयास
भैरहे को छ ।

कम्पनीको भववष्ट्य उज्वल छ त भन्नु भयो, लगानीकताषलाई तत्काल प्रनतफल ददन नसकेको अवस्थामा
नयाँ आयोजना बनाएर मारै ददने भन्नभ
ु यो, यसलाई कसरी हे ने ?

अदहले कुनै पनन उजाष उत्पादक कम्पनीले नगद लाभाांश ददएका छै नन ् । अदहले उजाष कम्पनीको शैली

भनेको नयाँमा लगानी गने र सेयर माकेटबाट आम्दानी गराउने भन्ने हो । गुरु न्यौपानेको कम्पनीले

कुनै बेला ५ प्रनतशत नगद लाभाांश ददएको थथयो । बुटवल पावरले कुनै बेला नगद लाभाँश ददएको थथयो ।
केही ददन अनि मारै एउटा कम्पनीले १० प्रनतशत ददने भनेर िोर्णा गरे को दे खियो । बाँकी कम्पनीले
भनेको नयाँमै लगानी गने हो र सेयर बजारबाटै नाफा कमाउन लाथग परे को अवस्था हो ।

अरुले ३५ बर्षको लाइसेन्स पाउँ छन ् । ५ बर्ष ननमाषणका लाथग समय िचष गछष न ् । बाँकी १०/१२ बर्षजनत
ऋण नतनष समय लाग्छ । नेसनल हाइड्रोपावरले ४५ बर्षको लाइसेन्स पाएको छ । १५ बर्ष सजचालन
भैसक्यो । ऋण नतररसक्यो । अब भनेको नाफा कमाउने मारै हो ।

पुरानो आयोजनाको लाइसेन्स आयो भने कनत लगानी बचत हुन्छ ?
बैंकले गरे को अडडट मै तल्लो आयोजनाको मूल्य ४७ करोड रुपैयाँ दे िाएको छ । पहुँच मागष तयार छ, २
र्कलोलमटर सरु
ु ङ पदहले नै िननसर्कएको छ । प्रसारणलाइन पनन पदहलेदेखि नै सजचालनमा छ । अब

नयाँ लाइसेन्स प्राप्त गने मारै हो । यो आयोजना हामीले बाहे क अरु कम्पनीले पाउनै सक्दै न ् । सरकारले
आफैं बनाउँ छु भन्यो भने सम्भव होला तर अरु कम्पनीलाई ददन लमल्दै न र बनाउन पनन सक्दै नन ् ।

कम्पनीमा ववञ्त्तय अनश
ु ासनको ठुलो समस्या दे खिन्छ, रकम दरु
ु पयोग गनेसँग रकम असुल्न सर्कने
अवस्था छ की छै न ?

यो कम्पनीमा ३० दे खि ४० करोड रुपैयाँ जनत दहनालमना भएको छ भन्ने हाम्रो ननश्कर्ष हो । यसलाई
व्यवहाररक भएर हे नप
ुष छष । ७ मेगावाटको आयोजना २०५९ सालमा बन्दा प्रनत मेगावाट ३० दे खि ३५
करोड लागत पयो भन्ने दे खिएपनछ िोटाला भयो भन्ने कुरा पक्का हो । यसबीचमा कम्पनी यस्तो

अवस्थाबाट गुञ्ियो की ४० करोड रुपैयाँ िोटाला भएको छ, मुद्दा हालौं भन्दा धरौटी राख्ने पैसा पनन
भएन ् । मुद्धा हाल्न अदालतमा बुिाउनप
ु ने पैसा पनन हामीसँग भएन ् । लयालेन्स लसटमा समस्या

दे खियो र बोडषले पनन उठाउन सर्कन्छ भन्ने ननष्ट्कर्ष आयो भने हामी मद्ध
ु ा मालमलामा पनन जानु पछष र
जान्छौं ।

लयालेन्ससीटले नै िोटाला भएको भन्ने स्पष्ट्ट पारे को छ, दोर्ी पनन पदहचान भैसकेको अवस्था छ,
दोर्ीलाई र्कन नसमानतएको ?

हामीसँग मुद्धा दायर गनषका लाथग कागजात पुणष रुपमा हुनु आवश्यक छ । ञ्जत्न सर्कने मुद्धा बन्छ की
बन्दै न भनेर आन्तररक रुपमा अध्ययन आवश्यक हुन्छ । कानन
ु व्यवसायीसँग पनन हामीले यस

ववर्यमा पटक छलफल गररसकेका छौं । हानषका लाथग अदालत गएर पनन हुन्न । म चार बर्षका लाथग
कम्पनीमा आएँ, अनन मद्ध
ु ामा गईयो भने कम्पनीलाई अगाडी कसरी बढाउने ?

नेसनलबाट लगानीकताषले लाभाांश पाउन त्यनत सञ्जलो छै न । १३८ करोडको पुँजी छ । बबजुली बेचरे वावर्षक १८ करोड

रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । आधा जनत िचष हुन्छ । ८/९ करोड रुपैयाँ बाँकी हुन्छ । १३८ करोडमा ९ करोड लाभाांश ददने भननयो
भने साढे ७ प्रनतशत जनत हुन आउँ छ । १५ बर्षपनछ ५ प्रनतशत प्रनतफल ददने भननयो भने लगानीकताषले के भन्लान ् ?

लगानीकताषले पनन मुद्धा परे को कम्पनीमा र्कन लगानी गने ? भन्ने प्रश्न आउँ छ । मुद्दामा गएपनछ नयाँ
लगानी गनष पाइँदैन ् । लामो समय लाग्न सक्छ । लयालेन्सलसट पनन र्िज गनुष पछष । त्यसकारण पनन
हामीले उठाउन सक्छौं की सक्दै न भनेर हुनुष आवयश्क छ ।

मद्ध
ु ा लड्ने की अब छोडेर अगाडी बढ्ने भन्नेबारे हामीले सोच्नु पने भएको छ ।

हाम्रो आन्तररक मुल्याांकन भनेको हामी मुद्धा मालमलामा जाँदा बललयो हुने अवस्था छै न ् । हामीसँग

अदालत जाँदा बललयो कागजात ललएर जान सक्दै नौं भन्ने ननष्र्कर् हो । र्फतलो मद्ध
ु ा ललएर के अदालत
जानु ? भन्ने हो ।

अडडटरहरुले दे िाएको कैर्फयत चाँही के हो ? अडडटरले प्रमाण जट
ु ाउन र्कन नसकेको हुन त ?
एउटा उदाहरण हे नस
ुष , गाडी र्कन्न भनेर एक करोड रुपैंयाँ गएको छ । त्यसमा कसैले हस्ताक्षर पनन

गरे का छै नन र कसैले स्वीकृत पनन गरे को दे खिन्न । लक्ष्मीबहादर श्रेष्ट्ठले सधैं पदाष पछाडीबाट िेलेको

दे खिन्छ । उनी बोडषमा पनन रहे को दे खिन्न । कायषकारी पदमा बसेको पनन भेदटन्न । त्यसकारण यो मुद्धा
लड्ने कुरा कानुनी रुपमा त्यनत सहज दे खिन्न ।

लक्ष्मीबहादरु र जीतबहादरु ले कुनै प्रमाण छाडेका छै नन ् । कागजातले उनीहरुलाई दोर्ी दे िाएको पाइँदैन ्
। त्यसैले हामी मद्धा मालमलामा गएनौं । नर हामी मद्ध
ु ामा गैसक्ने थथयौं । यथाथष कुरा के हो भने

उनीहरुसँग अदालतमा गएर मद्ध
ु ा ञ्जत्ने अवस्था मैले दे िेको छै न ् । मद्ध
ु ामा जाँदा कम्पनीको भववष्ट्य
ितरामा पने भएकाले पनन मद्ध
ु ामा नगएका हौं ।

कम्पनीको ववत्तीय अवस्था राम्रो नभएको अवस्थामा नयाँ आयोजना बनाउँ दै छ भनेर कुनै बैंकले
ववश्वास गछष ?

बैंकहरु हाम्रा आयोजनामा लगानी गनष तयार छन ् । हामीले कम्पनीलाई सुधादै गएका छौं । हाथवेको

ठुलो दहस्सा छ । हाथवे राम्रो कम्पनी हो । तल्लो इन्रावनतमा नववल बैंकले नै कन्र्साेेडडषयम ददने भनेको
छ । अरुले पनन इच्छा दे िाएका छन ् ।

