नेशनल हाइड्रोको विद् युत विक्री आम्दानी िढे पवन यसकारण घट्यो नाफा ।
नेशनल हाइड्रोपािर कम्पनी वलविटे ड् (NHPC) ले चालु आवथिक िर्िको पवहलो त्रैिाससम्मिा विद् युत विक्रीिाट ६
करोड् ६४ लाख १४ हजार रुपैयााँ आम्दानी गरे को छ। यो गत आवथिक िर्िको सोही अिविको तुलनािा २० लाख ६८
हजार िढी हो।
कम्पनीले विद् युत उत्पादन िृद्धि गनि नयााँ टरिाइन रनर, जेनेरेटर ओभरहल, िालुिा फ्लवसङ्ग गने सियन्त्रहरु
जड्ान र वसवभल ििितका कायिहरु सम्पन्न गरे का कारण विद् युत उत्पादन िृद्धि भई आम्दानी िढे को िताएको छ।
विद् यु त विक्रीिाट आम्दानी िढे पवन कम्पनीको नाफा भने गत आिको असोज िसान्तको तुलनािा २१ लाख १७
हजार घटे को छ। कम्पनीले चालु आिको असोज िसान्तसम्मिा २ करोड् ३७ लाख ६५ हजार रुपैयााँ खुद नाफा
आजि न
गरे को
छ।
विद् यु त विक्रीिाट हुने आम्दानीिा सुिार भएपवन कम्पनीको प्रत्यक्ष खचि र प्रशासवनक खचििा भएको िृद्धिले खुद
नाफा घट् न पुगेको हो। गत आिको पवहलो त्रैिासको तुलनािा चालु आिको सोही अिवििा कम्पनीको प्रत्यक्ष खचि
५१ लाख १५ हजार िढे को छ भने सञ्चालन खचि ५ लाख ६८ हजार िढे को छ। १ अिि ३८ करोड् ५९ लाख चुक्ता
पाँ जी रहे को यस कम्पनीको जगेड्ा कोर् चालु आिको असोज िसान्तसम्मिा ३८ करोड् १० लाख ऋणात्मक रहे को
छ।
दोस्रो िजारिा आईपीओको झण्डै आिा िल्य (५४ रुपैयााँ ) िा कारोिार भइरहे को यस कम्पनीको िावर्िक प्रवतशेयर
आम्दानी ३ रुपैयााँ ५४ पैसा कायि भएको छ। कम्पनीको प्रवतशेयर नेटिथि ७२ रुपैयााँ ५० पैसा रहे को छ भने िल्य
आम्दानी
अनुपात
१४.९५
गुणा
रहे को
छ।
कम्पनीको िु ख्य प्रिद्र्िक रहे को सुनकोशी हाइड्रोपािर कम्पनीले प्रिद्र्िन गने भवनएको ४.५ िेगािाट क्षिताको
तल्लो इन्द्रािती जलविद् युत आयोजनाको अनुिवत पत्र वलनको लावग उजाि िन्त्रालयिाट कायिविवि पाररत भई
आएपवछ सोही कायिविवि अनुसार वनिेदन दताि गरर कारिाही युक्त अिस्थािा रहेको कम्पनीले िताएको छ।
यसअवघ तल्लो इन्द्रािती जलविद् युत आयोजनाको अनुिवत पत्र अद्धियार दु रुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदे श
अनुसार २०७१ पुस ३० गते उजाि िन्त्रालयको सवचि स्तररय वनणियले खारे ज गरे को वथयो।
कम्पनीको लगानी रहे को लोअर इखुििा हाइड्रोपािर कम्पनी प्रा.वल. १४.१५ िेगािाट, भोजपुर आयोजनाको सु रुङ्ग
उत्खनन् गने काि अगावड् िढे को कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीको नाििा िाद्मे खोलािा १२.३० वकलोिाट
क्षिताको िावथल्लो िाद्मे खोला जलविद् युत आयोजनाको विद् युत उत्पादनको सिेक्षण अनुिवतपत्र वलई प्रविविक
अध्ययन जारी रहेको कम्पनीले जानकारी वदएको छ।

