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ूाक्कथन 
 
 

सावर्जिनक संःथानह को वतर्मान कायर् सम्पादनको अवःथा, िव ीय िवँ लेषण, अन्तरसम्बन्ध तथा समःया र 
चनुौतीह  समेत िवँ लेषण गरी वािषर्क पमा ूकाशन हनेु सावर्जिनक संःथानको वािषर्क िःथित समीक्षा, 
२०७९ ूकाशनमा आएको छ।  
 
सावर्जिनक वःत ुतथा सेवाको आपूितर् गनर्, वजार ूितःपधार् तथा गणुःतर कायम राख् न, रोजगारी िसजर्ना तथा 
ौोत साधनको पिरचालन गनर् सावर्जिनक संःथानको भिूमका मह वपूणर् रहेको छ। नेपालमा सावर्जिनक 
संःथान ःथापनाको इितहास त्यित लामो छैन। िव.सं. १९९३ मा ःथािपत िवराटनगर जटु िमल तथा 
िव.सं.१९९४ मा ःथािपत नेपाल बक िलिमटेड जःता संःथान हुँदै  िव.सं. २०४७ सालसम्मको अविधमा 
नेपालमा संःथानको संख्या पाँच दजर्न भन्दा बढी पगुेको िथयो भने िव.सं. २०५० को दशकदेिख सावर्जिनक 
संःथानह मा सरकारको संलग्नतालाई घटाई िविनवेश गन रणनीित िलईएको िथयो। पिछल्लो समयमा 
सरकारले अत्यावँयक क्षेऽमा केही सावर्जिनक संःथान ःथापना समेत गरेको अवःथा छ। हाल नेपालमा 
४४ वटा सावर्जिनक संःथानह  कानूनी पमा अिःतत्वमा रहेकामा ४२ वटा सञ् चालनमा छन।्  
 
हाल सञ् चािलत कितपय सावर्जिनक संःथानह ले सन्तोषजनक पमा कायर् सम्पादन गरेको देिखन्छ भने 
कितपयको िव ीय अवःथा र व्यवःथापिकय पक्ष राॆो देिखएको छैन। साथै, केही सावर्जिनक संःथानह  
िविवध कारणले लामो समयदेिख सञ् चालनमा आउन पिन सकेका छैनन।् राि य अथर्तन्ऽले भोगेको वा  
िनभर्रता घटाई राि य उत्पादन माफर् त आत्मिनभर्रतालाई बढावा िदई समाजवा  उन्मखु अथर्तन्ऽमा योगदान 
परु् याउन सावर्जिनक संःथानलाई पिरचालन गनर् आवँयक देिखन्छ। एकाितर सञ् चालनमा नआएका सावर्जिनक 
संःथानह लाई पनुसर्ंचालन गरी आिथर्क गितिविधलाई ितॄता िदन आवँयक छ भने अक ितर लगातार घाटामा 
सञ् चािलत संःथानह को व्यवःथापकीय सधुार गनर् ज री देिखन्छ। सावर्जिनक संःथान सञ् चालनमा सशुासन 
कायम गन, व्यवःथापन रणनीित सवल बनाउने र जवाफदेिहता सिहतको ःवाय ता ूदान गरी पिरभािषत 
लआय हािसल गनुर्पन देिखन्छ। संघीय शासन ूणाली अबलम्बन गरेसँगै सावर्जिनक संःथानह को ःथापना, 
सञ् चालन र िवकासमा यथोिचत सामञ् जःयता िमलाउन पिन आवँयक छ।  
   
सावर्जिनक संःथानको वािषर्क समीक्षासम्बन्धी ूःततु ूितवेदनवाट नेपालका सावर्जिनक संःथानह को वतर्मान 
अवःथाका वारेमा जानकारी हािसल गनर् सहयोग पगु्ने िवँ वास िलएको छु। यस ूकाशनमा सहयोग परु् याउन ु
हनेु सावर्जिनक संःथानका सम्ब  पदािधकारी तथा लेखन, ूःतिुत तथा िवँ लेषण कायर्मा सहयोग परु् याउन ु
हनेु अथर् मन्ऽालयका सम्ब  सबै कमर्चारीलाई हािदर्क धन्यवाद व्यक्त गदर्छु। 
 
जेठ, २०७९  

जनादर्न शमार् “ूभाकर” 
                                                                               अथर् मन्ऽी   
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खण्ड एक 

नेपालमा सावर्जिनक संःथानको िवकास र हालको िःथित 

१.१ पृ भिूम 

आधारभतू वःत ु तथा सेवा सवर्साधारण जनतालाई सवर्सलुभ र सपुथ मूल्यमा िबबी िवतरण गन, 

िवकासको आधारभतू संरचना िनमार्ण गन, वःत ु सेवा उत्पादन तथा िबबी/िवतरणमा व्यावसाियक 
िस ान्त अवलम्बन गरी दक्षता एवं ूभावकािरता बढाई आिथर्क पले आत्मिनभर्र रहन,े पूवार्धार िनमार्ण 
एवं आिथर्क वृि मा योगदान परु् याउने र सामािजक न्याय ूव र्न गन उ ेँयले सावर्जिनक संःथानह  
ःथापना गिरएको हो । त्यसैगरी, िनजीक्षेऽको आवँयक माऽामा उ मशीलता िवकास भईनसकेको, 
ूािविधक ान, व्यावसाियक पुजँी लगानी गन क्षमता र ठूला पूवार्धार िवकासमा िनजीक्षेऽ अमसर 
नभएको अवःथामा सरकार ारा देशमा िवकासका आधारभतू संरचना िनमार्ण गनुर्पन र अथर्तन्ऽका 
िविवधक्षेऽमा गितिशलता िदनपुन तथ्यलाई मनन गरी सावर्जिनक सेवा, उ ोग, व्यापार, िव ीय क्षेऽ, 

उत्पादन तथा िवतरण लगायतका क्षेऽमा सावर्जिनक संःथानह  ःथापना गिरएको पाइन्छ।  

लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले संसारभिर नै मह व पाएको, ठूला भौितक पूवार्धार िवकासको 
आवँयकता र मागले सरकारमािथ दवाब िसजर्ना भएको, ि तीय िवँ व यु बाट ध्वःत भएका देशमा 
पनु: िनमार्ण र िवकास आयोजना सञ् चालन गनर् सरकारको भिूमका सशक्त हनुपुन पिरःथित जःता 
पृ भिूममा संसारभर सावर्जिनक संःथानको उदय भएको पाइन्छ।यसरी िवँ वभर नै आमजनताका लािग 
सलुभ मूल्यमा अत्यावँयक वःत ु तथा सेवा उपलब्ध गराउन र िवकास िनमार्णका िबयाकलापलाई 
तीोता िदने उ ेँ यले सरकारको लगानी र व्यवःथापनमा सावर्जिनक संःथानको ःथापना भएको 
देिखन्छ।  

नेपालको सन्दभर्मा सावर्जिनक संःथान ःथापनाको िवँ वव्यापी लहरसँगै आवँ यक वःतकुो उत्पादन, 
िबबी िवतरण, पूवार्धार िनमार्ण र जनोपयोगी लगायतका सेवा ूदान गन उ ेँ यले सावर्जिनक 
संःथानको ःथापना र सञ् चालन हुँदैआएको छ। सावर्जिनक संःथानको ःथापना एवं सञ् चालन गदार् 
व्यावसाियकता, सावर्जिनकता र ःवायत ाको िस ान्तबाट िनदिशत भई व्यापार व्यवसाय सञ् चालन हनुे 
अपेक्षा गिरएको हनु्छ। यसबाट िव ीय कायर्कुशलता एवं कायर्दक्षतामा सधुार आई ूितःपधार्त्मक 
क्षमता िवकास हनु गई राज्यको सीिमत ॐोतको अिधकतम उपयोग हनु जान्छ।  नेपालमा औ ोिगक, 
व्यापािरक, सामािजक, सेवा, जनोपयोगी र िव ीयलगायतका क्षेऽमा कायर् गनर्  सावर्जिनक संःथान 
ःथापना तथा सञ् चालन हुँदैआएका छन।् आत्मिनभर्र र ःवाधीन अथर्तन्ऽको िवकास, आयात 
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ूितःथापन तथा िनयार्त ूव र्न, िनजीक्षेऽको िवकासका लािग अनकूुल वातावरणको िनमार्ण तथा 
समतामूलक राज्यको ःथापना गरी सामािजक न्यायको ूव र्न गन उ ेँयले िव. सं. १९९० को 
दशकदेिख नेपालमा सावर्जिनक संःथान ःथापना भएको पाइन्छ।  

नेपालमा पिहलो सावर्जिनक संःथानको पमा िव.सं. १९९३ मा िवराटनगर जटु िमलको ःथापना भई 
ूथम पञ् चवषीर्य योजना (िव. सं. २०१३ - िव. सं. २०१८) को अविधमा सावर्जिनक संःथानको 
ःथापनाले गित िलएको देिखन्छ। यस अविधमा िव ीय, व्यापािरक एवं औ ोिगक क्षेऽका नेशनल 
शेिड  िलिमटेड, िद िटम्बर कप रेशन अफ नेपाल, नेशनल कन्ःशक्सन कम्पनीलगायतका संःथान 
ःथापना भई सञ् चालनमा आएका िथए। चौथो पञ् चवषीर्य योजना अविधमा संःथान ःथापना ितु गितमा 
अगािड बढेको पाइन्छ। सात  पञ् चवषीर्य योजना (िव. सं. २०४२ - िव. सं. २०४७)  को 
अन्त्यसम्ममा सरकारको पूणर् वा अिधकाँश ःवािमत्व भएका संःथानको संख्या ६२ पगुेको िथयो। 
संःथानको शेयर पुजँीमा 50 ूितशतभन्दा बढी सरकारको ःवािमत्व भएका िनकायलाई माऽ 
सावर्जिनक संःथानको पमा पिरभािषत गन व्यवःथा अन्तगर्त हाल औ ोिगक क्षेऽमा १०, व्यापािरक 
क्षेऽमा 4, सेवा क्षेऽमा १1, सामािजक क्षेऽमा 5, जनोपयोगी क्षेऽमा 5 र िव ीय क्षेऽमा ९ गरी 
जम्मा 44 सावर्जिनक संःथान अिःतत्वमा छन।् अिःतत्वमा रहेकामध्ये ४२ सावर्जिनक संःथान माऽ 
सञ् चालनमा रहेका छन।् जनकपरु चरुोट कारखाना िल., बटुवल धागो कारखाना िल., नेपाल 
इि िनयिर  कन्सल्टेन्सी सेवा केन्ि िल, नेशनल कन्ःशक्सन कम्पनी नेपाल िल. र नेपाल ओिरयन्ड 
म्याग्नेसाइट ूा. िल. काननुी पमा अिःतत्वमा रहे तापिन ती संःथानले हाल कुनै व्यावसाियक 
कारोबार गरेका छैनन।् नेपाल मेटल कम्पनी िल. ःथापना भएदेिख हालसम्म सञ् चालनमा आएको 
छैन।  

केही वषर्यता जलिव तु उत्पादन तथा ूसारण लाईन, सावर्जिनक िनमार्ण र औ ोिगक क्षेऽमा लगानी 
गदजाने सरकारको नीितअनु प थप नयाँ सावर्जिनक संःथान ःथापना भएका छन।् धौबादी फलाम 
कम्पनी िल. र नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. पिछल्ला समयमा ःथापना भएका सावर्जिनक संःथान 
हनु।्  

१.२ सधुारको ूयास 

देशमा वःत ुतथा सेवाको सहज आपूितर् तथा िवतरण गरी सावर्जिनक सेवालाई िदगो, भरपद  र सहज 
बनाई अथर्तन्ऽका िविवध पक्षमा अमणी भिूमका खेल्ने ध्येयले ःथापना भई सञ् चालन भएका सावर्जिनक 
संःथानह को व्यवःथापकीय पक्ष र कायर्सम्पादन ःतरमा सधुार गनर् िवगतदेिख नै सधुार हेत ुनीितगत 
तथा संःथागत सधुार गन, आिथर्क कारोवारमा पारदिशर्ता र उ रदाियत्व ूव र्न गन/गराउने, 
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जनशिक्त व्यवःथापन गन, उदारीकरण नीितअनसुार ःवायतता ूदान गन, आिथर्क िःथित सु ढ गरी 
संःथानको व्यावसाियक क्षमता बढाउने, िविनवेश/ िनजीकरण/ गाभ्ने/ खारेजी गन र रणनीितक 
साझेदार/नागिरक ःवािमत्व अिभविृ  गन जःता ूयासह  िनरन्तर पमा भइरहेका छन।् ती मध्ये 
केही मह वपूणर् सधुार देहायअनसुार छन:्   

(क) ःथापनाको ूारिम्भक समयमा सावर्जिनक संःथानको व्यावसाियक तथा िव ीय कायर्सम्पादन 
सन्तोषूद अवःथामा रहेको िथयो। सरकारको संरक्षण र लगानीमा सञ् चािलत सावर्जिनक 
संःथान आिथर्क उदारीकरणपिछ ूितःपधार्त्मक वातावरणमा व्यावसाियक कुशलताअनु प 
सञ् चालनमा आउन र िनजीक्षेऽसँग ूितःपधार् गनर् नसक्दा बमश: कमजोर बन्दै गए। 
सावर्जिनक संःथानको खःकँदो अवःथा र सन ् 1980 मा िवँ वभिर आएको िनजीकरणको 
लहरले सावर्जिनक संःथान सरकार आफले सञ् चालन गिररहनपुछर् िक पदन भ े बहस शु  
भयो। सावर्जिनक संःथान सञ् चालनबाट सरकार अलग रहनपुछर् भ े अवधारणाअनसुार 
संःथानको िनजीकरण शु  गिरयो। केही संःथानह  िवघटन वा बन्द गिरए। केही संःथानमा 
ठूलो लगानीमा सधुार गरी िनरन्तरता िदइयो। तर िनजीकरण गिरएका संःथानले समेत 
उत्पादन, रोजगारी अिभविृ , लगानी वृि  जःता क्षेऽमा अपेिक्षत पिरणाम िदन नसकेपिछ लामो 
समयदेिख िनजीकरण ूिबया अगािड बढ्नसकेको छैन। संःथान सञ् चालनको मान्यता सरकार 
पिरवतर्न भएअनसुार फरक फरक भएकोले िनजीकरण कायर्बमले अपेिक्षत गित िलनसकेको 
छैन। 

(ख) खलुा बजार अथर्नीित अवलम्बन गरेपँ चात ्सावर्जिनक संःथानमा सरकारको लगानी िविनवेश 
गन नीितअनु प हालसम्म ३० संःथानलाई िनजीकरण गिरएको छ। िनजीकरणपँ चात ्
संःथानमा लगानी बढ्ने, उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने र समममा कायर्सम्पादन अपेिक्षत पमा 
सधुार हनुे अपेक्षा साथर्क बन् नसकेको भने छैन।  

(ग) अध्ययन तथा िव को िसफािरसअनसुार कितपय सावर्जिनक संःथानको आवँयकता र 
औिचत्यका आधारमा पनुसर्ंरचना, सधुार तथा पिरमाजर्न गनर् आवँयक भई तदनसुार कायर् 
ूकृया शु  गिरएको छ।  

(घ) व्यावसाियक कायर्कुशलता, िव ीय दक्षता, सेवा ूवाह क्षमता र उ मशीलता विृ का लािग एकै 
ूकृितका संःथानलाई एक आपसमा गाभ्नेलगायत सावर्जिनक संःथान सधुारका ूयासह  
िनरन्तर भइरहेका छन।् यसै िसलिसलामा एन. आई. िड. िस. डेभलपमेण्ट बै  िल. राि य 
वािणज्य बै मा र राि य बीउ िवजन कम्पनी िल. कृिष साममी कम्पनी िल. मा गािभएको छ 
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भने नेशनल शेिड  िलिमटेड र नेपाल खा  संःथानलाई एकीकृत गरी खा  व्यवःथा तथा 
व्यापार कम्पनी िल. बनाइएको छ।  

(ङ) सावर्जिनक संःथानको औिचत्यमािथ बहस चिलरहेको बेलामा नेपालको सन्दभर्मा अत्यावँयक 
वःत ु र सेवाको आपूितर्, दगुर्ममा खा ान् न आपूितर्, बजारमा मूल्य िःथरता र ूितकूल 
पिरिःथितमा काम गनर् सावर्जिनक संःथानको आवँ यकता रिहनै रहेको छ। भ-ूकम्प, बाढी 
पिहरो, महामारीलगायतका िवपद् को समयमा सावर्जिनक संःथानले िनवार्ह गरेको भिूमकाबाट 
संःथानको आवँयकता पनुप ुर् ी भएको छ। भ-ूकम्प तथा महामारीलगायतको स टको समयमा 
खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िल., नेपाल आयल िनगम, नेपाल वायसेुवा िनगम, नेपाल 
दूरसञ् चार कम्पनी तथा साल्ट शेिड  कप रेशनले वःत ु तथा सेवाको आपूितर्मा परु् याएको 
योगदान झनै ूशंसनीय रहन गयो। 

(च) ूितःपधार्त्मक बजारमा सावर्जिनक संःथानलाई मूल्य िनधार्रण र व्यावसाियक िनणर्यमा 
ःवाय ता िदँदै व्यवःथापनमा गिरएको सधुारको पिरणामःव प बै  तथा िव ीय क्षेऽका सबै 
तथा व्यापार र सेवा क्षेऽमा सञ् चािलत केही सावर्जिनक संःथानको सेवा ूवाह र िव ीय 
कायर्सम्पादनमा बमश: सधुार हुँदैआएको छ। तथािप, सावर्जिनक संःथानको िःथित समीक्षा 
गदार् ूत्येक संःथानको सआुम अध्ययन गरी सधुार ूिबयालाई तीोता िदन ुज री भएको छ। 

(छ) िवँ वव्यापीकरणले िसजर्ना गरेका अवसर र चनुौतीको उिचत तथा ूभावकारी व्यवःथापन हनु 
नसक्दा अझै पिन असमानताको दरुी कम हनु सकेको छैन। यसबाट कमजोर र पछािड परेका 
सीमान्तकृत वगर्लाई सामािजक न्याय, सामािजक सरुक्षाको ूत्याभिूत गनुर् राज्यको मखु्य 
िजम्मेवारी र दाियत्व रहेको छ। यस सन्दभर्मा सरकारको उपिःथितलाई साथर्क वनाउन 
सावर्जिनक संःथानको सवलीकरण गनुर्पन आवँयकतालाई महशसु गरी बन्द रहेका संःथान 
सञ् चालन गन ूयास भएको छ। यसबाट िनंकृय रहेको राज्यको ॐोत-साधनको दु पयोग 
तथा पिरचालन हनुे र सावर्जिनक सेवा िवतरण, उत्पादन र उपभोग ूणालीमा सहजीकरण हनुे 
अपेक्षा गिरएको छ।   

(ज) हाल संःथान सधुार अन्तगर्त बन्द अवःथामा रहेका सावर्जिनक संःथानह लाई आवँयकता, 
औिचत्यता एवं सम्भाव्यताका आधारमा पनुसर्ंरचना गरी सञ् चालनमा ल्याउने, सञ् चालन तथा 
व्यवःथापनमा रणनीितक साझेदार िभत्र्याउने, शेयर िविनवेश गन, सरकारकै ःवािमत्वमा 
सञ् चालन गनुर्पन संःथानलाई पुजँी वृि  गरी सक्षमता अिभविृ  गन, संःथान सञ् चालनमा 
ूभावकारी अनगुमन-मूल्या न गन कायर्लाई ितोता िदने जःता िविवध पक्षमा जोड िदइएको 
छ। 
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१.३ गठन तथा व्यवःथापन 

नेपालमा सावर्जिनक संःथान िविभ  ऐन ारा गठन भएका छन।् 207८ आषाढ मसान्तमा 
कायम रहेका ४4 संःथानह मध्ये  नेपाल सरकारको अिधकांश ःवािमत्व भएका ३3 
संःथान कम्पनी ऐन,  7 संःथान िवशेष ऐन,  2 स ार संःथान ऐन, १ सहकारी ऐन र १ 
संःथान ऐनबमोिजम ःथापना भएका छन।् यी संःथानको कायर्सञ् चालनका लािग ूबन्धपऽ 
िनयमावली र िविनयमावलीसमेत फरक फरक छन।् संःथान सञ् चालनका लािग आवँयक 
जनशिक्तको पदपूितर् ूिबया र विृ  िवकासका िवषयमा नेपालको संिवधानबमोिजम लोक सेवा 
आयोगले यससम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गिरसकेको हुँदा यस िवषयमा लगभग 
एक पता कायम भएको छ। तथािप, सावर्जिनक संःथानअनसुार कमर्चारीको सेवासिुवधामा 
िविवधता कायमै रहेको छ। कमर्चारीको कायर्सम्पादनःतरसँग सेवा सिुवधालाई आव  गनर् 
सिकएको छैन।  

संःथान सञ् चालन तथा व्यवःथापनमा साधारणसभा, स ालक सिमित र व्यवःथापन समूह गरी 
तीन तहको संरचना रहेका छन।् साधारणसभाअन्तगर्त रहने स ालक सिमित संःथानको 
समम सञ् चालन तथा व्यवःथापकीय कायर्मा जवाफदेही हनेु गदर्छ। कम्पनी ऐनअनसुार 
ःथापना र सञ् चालन भएका संःथानको स ालक सिमितमा किम्तमा पाँच र बढीमा एघार 
जनासम्म रहने ूावधान छ भने िवशेष ऐन र अन्य सम्बिन्धत ऐनका आधारमा ःथापना 
भएका संःथानको स ालक सिमित सदःय संख्या संःथानको ूकृितअनसुार फरक फरक 
भएको पाइन्छ। स ालक सिमित र व्यवःथापनको क्षमता, कायर्कुशलता र 
व्यावसाियकताको िवकास अपेिक्षत पमा हनुसकेको छैन। 

सावर्जिनक संःथानह  कायर् ूकृितअनसुार िविभ  मन्ऽालयअन्तगर्त रहेका छन।् हाल 
अिःतत्वमा रहेका संःथानमध्ये उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालयअन्तगर्त १4, अथर् 
मन्ऽालयअन्तगर्त 9, भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालयअन्तगर्त ५, ऊजार्, जलॐोत 
तथा िसँचाइ मन्ऽालयअन्तगर्त 3, सञ् चार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालयअन्तगर्त ३, संःकृित, 
पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालयअन्तगर्त ३, कृिष तथा पशपुन्छी िवकास 
मन्ऽालयअन्तगर्त 2, वन तथा वातावरण मन्ऽालयअन्तगर्त २, शहरी िवकास मन्ऽालय, 
खानेपानी मन्ऽालय र िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालयअन्तगर्त १/१  संःथान रहेका 
छन।् सावर्जिनक संःथानको लगानी, िविनवेश, सिुवधा िनधार्रण, समन्वय र अनगुमन तथा 
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मूल्याङ् कनको कायर् अथर् मन्ऽालयको कायर्क्षेऽअन्तगर्त रहेको छ। हाल अिःतत्वमा रहेका 
सावर्जिनक संःथानको गठन तथा ती संःथानको व्यवःथापनसम्बन्धी िवःततृ िववरण तािलका 
5.20 मा छ। 

१.4 नेपालको अथर्तन्ऽमा सावर्जिनक संःथानह को भिूमका 

सावर्जिनक संःथानह ले नेपालको आिथर्क तथा सामािजक िवकास र पूवार्धार िनमार्णको 
क्षेऽमा खेल्दै आएको भिूमकालाई संक्षेपमा देहायबमोिजम उल्लेख गनर् सिकन्छ : 

(क) बक तथा िव ीय क्षेऽको िवकास एवं ॐोत पिरचालन तथा औ ोिगकीकरणमा 
योगदान, 

(ख) जनताको आधारभतू आवँयकता पूरा गनर्मा सहयोग तथा रोजगारी िसजर्ना र गाहर्ःथ 
उत्पादनमा विृ , 

(ग) िव ीय सेवाको िवःतार, मूल्य िःथरता तथा उ मिशलता िवकास, 

(घ) वैदेिशक व्यापारमा सहजीकरण र राि य िहत ूव र्नमा सहयोग, 

(ङ) परम्परागत कला, संःकृितको संरक्षण र सम्व र्न एवं सामािजक तथा आिथर्क 
िवकासमा योगदान, 

(च) नेपालको अथर्तन्ऽका गितिविधलाई अन्तराि र्य आिथर्क संयन्ऽसँग जोड्ने संवाहक 

(छ) सूचना तथा स ार ूणालीको िवकास र िवःतार गरी जनताको ससूुिचत हनु पाउने 
हकको संरक्षण र ूव र्न, 

(ज) अत्यावँयक वःतकुो िवतरण र बजारमा हनु सक्ने कृिऽम अभाव, काटिलङ, 

िसिण्डकेट र कालोबजारीलाई िनयन्ऽण गनर् सहयोग, 

(झ) पूवार्धार क्षेऽको िवकास  

(ञ) नेपाल सरकारको कर तथा गैरकर राजःव विृ  गनर् केही संःथानह को ठूलो 
योगदान रहेको । 
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१.५ सावर्जिनक संःथानको समम कायर्सम्पादन िःथित  

आिथर्क वषर् 2077/78 मा पिन िवँ वव्यापी पमा फैिलएको कोिभड-19 को संबमण रोकथाम, 
िनयन्ऽण र उपचारका लािग चािलएका कदमबाट समम अथर्तन्ऽ नै ूभािवत हनु गएको अवःथामा 
सावर्जिनक संःथानको कायर्सम्पादनमा समेत केही संकुचन आए तापिन सावर्जिनक संःथानको समम 
िव ीय िःथित भने सन्तोषजनक रहेको छ। आिथर्क वषर् २०७6/77 मा संःथानको कुल सञ् चालन 
आय . 4 खबर् 28 अबर् 71 करोड 34 लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा 1.51 
ूितशतले वृि  भई . ४ खबर् 35 अबर् 17 करोड 39 लाख पगुेको छ। गत आिथर्क वषर्को 
तलुनामा सावर्जिनक संःथानको खदु नाफामा 4५.42 ूितशतले कमी आई आिथर्क वषर् २०७7/७8 
मा 2६ अबर् ३५ करोड ८८ लाख पगुेको छ। आिथर्क वषर् 2077/78 मा जम्मा . 6 अबर् 72 
करोड 14 लाख लाभांश ूा  भएको छ। यो रकम अिघल् लो वषर्को तलुनामा 52.33 ूितशतले कम 
हो।  

आिथर्क वषर् 2077/78 मा सिञ् चत नाफा गत आिथर्क वषर्को तलुनामा 3.35 ूितशतले वृि  भई 
. 1 खबर्  13 अबर् 56 करोड 59 लाख पगुेको छ। सिञ् चत नोक्सानी गत आिथर्क वषर्को 

तलुनामा 36.36 ूितशतले कमी आई . 21 अबर् 78 करोड 6६ लाख कायम भएको छ। सबै 
संःथानको  सिञ् चत नाफा (सिञ् चत नोक्सान कटाएर) 21.५४ ूितशतले विृ  भई . 91 अबर् 77 
करोड 93 लाख पगुेको छ। आिथर्क वषर् 2077/78 मा अिःतत्वमा रहेकामध्ये 22 संःथान नाफा 
आजर्न गनर् सफल भएका छन,् 19 संःथानले घाटा ब्यहोरेका छन ्भने बाँकीको कारोवार शून्य रहेको 
छ। यस आिथर्क वषर्मा पिन जनकपरु चरुोट कारखाना िल. बन्द छ भने िव तु उत्पादन कम्पनी िल. 
र राि य ूसारण िमड कम्पनीको व्यवसाय शु वाती अवःथामा नै रहेको छ। नोक्सानीमा सञ् चालन 
भइरहेका संःथानमध्ये नेपाल ओिरयण्ड म्याग्नासाईट ूा. िल., बटुवल धागो कारखाना िल. को 
व्यावसाियक कारोबार नभएको,  नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. को व्यवसाय सञ् चालनको ूिबयामा रहेको 
भएता पिन यी तीन कम्पनीको ूशासिनक खचर् हनुे नै भएकाले नोक्सानी ब्यहोिररहेका छन।् आिथर्क 
वषर् 2077/78 मा नाफामा स ािलत 22 संःथानको खदु नाफा 40.30 ूितशतले घटेको छ भने  
नोक्सानीमा स ािलत १9 संःथानको खदु नोक्सानी 3.61 ूितशतले बढेको छ। सावर्जिनक 
संःथानको ूशासिनक खचर्मा 2.38 ूितशतले विृ  भएको छ।  

आिथर्क वषर् 2077/78 मा शेयरधनीकोष/नेटवथर् गत आिथर्क वषर्को तलुनामा 7.36 ूितशतले 
विृ  भई . 7 खबर् 55 अबर् 72 करोड 91 लाख भएको छ। समीक्षा अविधमा संःथानमा नेपाल 
सरकारको कुल लगानी गत आिथर्क वषर्को तलुनामा 9.18 ूितशतले वृि  भई . 5 खबर् 67 अबर् 
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28 करोड 86 लाख पगुेको छ। गत आिथर्क वषर्को तलुनामा शेयर लगानी 9.00 ूितशतले विृ  
भई . 3 खबर् 14 अबर् 65 करोड 7 लाख पगुेको छ भने ऋण लगानी 9.42 ूितशतले विृ  भई 

. 2 खबर् 52 अबर् 63 करोड 79 लाख पगुेको छ। 

आिथर्क वषर् 2077/78 मा  कोषमा व्यवःथा नगिरएको दाियत्व गत आिथर्क वषर्को तलुनामा 
2.9२ ूितशतले विृ  भएको छ भने सम्भािवत दाियत्व 24.63 ूितशतले विृ  भएको छ। हालसम्म 
६ सावर्जिनक संःथान नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िल. मा सूचीकृत भई अिघल्लो आिथर्क वषर्को तलुनामा 
बजार पुजँीकरण 137.99 ूितशतले वृि  भएको छ। केही संःथानको िनयिमत पमा लेखा परीक्षण 
हनु नसकेकोले िव ीय अवःथाको यथाथर् मूल्या न नहनुकुो साथै िव ीय अनशुासनको पक्ष पिन 
कमजोर रहेको छ। सबै संःथानमा तोिकएको समयमा नै लेखा परीक्षण गनर् ूमखु कायर्कारी अिधकृत 
र सञ् चालक सिमितलाई िजम्मेवार बनाउने र सोही आधारमा िनजह लाई िनरन्तरता िदने निदने िनणर्य 
हनुपुन देिखन्छ। हाल अिःतत्वमा भएका सावर्जिनक संःथानको आिथर्क वषर् 2076/77 र 
2077/78 को िव ीय िःथित िनम्नानसुार तािलका 1.1 (क) र 1.1(ख) मा रहेको छ:  

तािलका १.1 (क): सावर्जिनक संःथानको ूमखु िव ीय सूचकह  
                                                                                                                                                                                                          रकम ( .लाखमा) 
ब.सं. िववरण आिथर्क वषर् 

२०७6/७7 

आिथर्क वषर् 

2077/78 
पिरवतर्न (ूितशत) 

  आिथर्क वषर्को अन्त्यमा िव ीय िःथित       

1 चकु्ता पुँजी ३११०७९१ 3479439 11.85 

२ सिञ् चत नाफा/नोक्सानी  755119 917793 21.54 

३ शेयरधनीकोष/ नेटवथर्  7039034 7557291 7.36 

४ िव ीय लगानी 8081612 10211633 26.36 

५ क्यापीटल इम्प्लोइड 16937378 19765941 16.70 

६ ऋण (डेब्ट) 9898344 12232951 23.59 

  आिथर्क वषर्मा  िव ीय कायर् अवःथा  
७ कुल आय 4603885 4781745 3.86 

८ कुल खचर् (आयकर व्यवःथा अिघको) 3959080 4518157 14.12 

९ कर व्यवःथा (चाल ुतथा िडफडर्) 167825 112695 (32.85) 
10 खदु नाफा/नोक्सान 482981 263588 (45.42) 
1१ खदु नाफा/क्यापीटल इम्प्लोइड अनपुात 2.85% 1.33 (53.21) 
1२ डेब्ट इक्वीटी अनपुात 140.62% 161.87 15.11 
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ब.सं. िववरण आिथर्क वषर् 

२०७6/७7 

आिथर्क वषर् 

2077/78 
पिरवतर्न (ूितशत) 

1३ ूितकमर्चारी तलब सिुवधा (एक आय वषर्मा) 9.09 9.41 3.51 
  आिथर्क वषर् 2077/78 मा संःथानबाट िविभ  शीषर्कह मा नगदमा ूा  रकम 

1४ सरकारको लगानीमा (क) 188301 69646 (63.01) 
  ब्याज 47306 2432 (94.86) 
  लाभांश © 140995 6७२1४ (5२.३३) 

1५ कर तथा शलु्क वापत (ख) 950589 1354846 42.53 
  रोयल्टी 39237 37856 (3.52) 
  अन्तः शलु्क 374 421465 112576.91 
  मूल्य अिभविृ  कर (VAT) 301013 291307 (3.22) 
  आयकर 193688 148209 (23.48) 
  अन्य 416279 456009 9.54 

  जम्मा (क+ख) 113889१ 1421469 24.81  
 
 
 

तािलका १.1(ख) : सावर्जिनक संःथानको सञ् चालन तथा िव ीय िःथितका अन्य सूचकह  
 

                                               रकम ( .लाखमा) 

िस.नं. िववरण आिथर्क वषर्  पिरवतर्न 

(ूितशत) २०७6/७7 2077/78 

१ जगेडा कोष 3155051 3103656 (1.63) 

२ सरकारको कुल लगानी ©  5,195536 5672886 9.18 

(क) शेयर लगानी 2,886585 3146507 ९.00 

(ख) ऋण लगानी 23089५१ 2526379 9.42 

3 कुल सञ् चालन आय 4287134 4351739 1.5१ 

४ कुल सञ् चालन खचर् 3862449 3396970 (12.61) 

५ ूशासकीय खचर् (कमर्चारी खचर्सिहत) 356119 364610 2.38 

६ समम खुद नाफा/नोक्सानी 482982 263588 (45.43) 

(क) नाफामा स ािलत संःथानको खदु नाफा  539298 321936 (40.30) 
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िस.नं. िववरण आिथर्क वषर्  पिरवतर्न 

(ूितशत) २०७6/७7 2077/78 

(ख) नोक्सानीमा स ािलत संःथानको खदु नोक्सानी  (56315) (58348) 3.61 

७ सिञ् चत नाफा/नोक्सानी 756444 917793 21.५४ 

(क) सिञ् चत नाफा 1098806 1135659 3.35 

(ख) सिञ् चत नोक्सानी (342361) (217866) (36.36) 

8 कोषमा व्यवःथा नगिरएको दाियत्व * 577093 593919 2.92 

९ सम्भािवत दाियत्व *  8585071 10699784 24.63 

१० बजार पुँजीकरण (६ संःथाह ) 2421317 5762518 137.99 

११ लेखा परीक्षण सम्प  गन संःथानको संख्या 13 16 - 

१२ नाफामा सञ् चालन भएका संःथान 24 22 - 

१३ नोक्सानी भएका संःथानको संख्या 18 19 - 

१४ बन्द भएका एवं कारोबार नभएको संःथानको संख्या 5 7 - 

१५ सिञ् चत नाफा भएका संःथानको संख्या २4 22 - 

१६ सिञ् चत नोक्सानी भएका संःथानको संख्या 18 17 - 

17. सिञ् चत नाफा/ नोक्सानी भएका संःथानको संख्या - 3 - 

18 कमर्चारी संख्या 28341 28002 (1.20) 

१9 सञ् चालन अनदुान 54374 74621 37.24 

20 अिभलेख िभडान हनु बाँकी रकम    

(क) शेयर लगानी (41899) (34438) (17.81) 

(ख) ऋण लगानी 315959 210922 33.24 

२1 अिःतत्वमा रहेका सावर्जिनक संःथान संख्या + ४4 44  

२2 सञ् चालनमा रहेका सावर्जिनक संःथान संख्या         38 35 (7.89) 

23. िव ीय िववरण तयार गनर् ूयोग भएको सावर्जिनक संःथान संख्या ४२ 42  
       ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 

      नोट: * वासलात बािहरका िवषयह  (Off-Balance Sheet Items) 

    + अिःतत्वमा रहेका सावर्जिनक संःथानको संख्यामा नेशनल कन्ःशक्सन कम्पनी नेपाल िल. तथा नेपाल  इिन्जिनयिर  कन्ःल्टेन्सी सेवा केन्ि िल.लाई समावेश गिरएको छ।) 

    © सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लयको िववरणबमोिजम रािखएको छ। 
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१.६ ःवािमत्व संरचना 

आिथर्क वषर् 2077/78 सम्म अिःतत्वमा रहेका ४4 संःथानमध्ये नेपाल सरकारको पूणर् ःवािमत्वमा 
रहेका २१, अिधकांश ःवािमत्व (नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको ःवािमत्व रहेका अन्य 
िनकायह को 50 ूितशतभन्दा बढी ःवािमत्व) मा रहेका २३ रहेका छन।् सामािजक क्षेऽमा रहेका 
सबै संःथानमा नेपाल सरकारको पूणर् ःवािमत्व रहेको छ। औ ोिगक क्षेऽका दगु्ध िवकास संःथान, 

उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल., हेटौडा िसमेन्ट उ ोग िल., जनकपरु चरुोट कारखाना िल. र नेपाल औषिध 
िलिमटेडमा नेपाल सरकारको शतूितशत शेयर लगानी रहेको छ। धौबादी फलाम कारखानामा िनजी 
(ूदेश र ःथानीय तहसिहत) क्षेऽसमेतको लगानी हनुे भए पिन हालसम्म नेपाल सरकारले माऽ लगानी 
गरेको छ। 

नेपाल ओिरयण्ड म्याग्नेसाइट ूा.िल.मा नेपाल सरकारको ८३.३३ ूितशत र अन्य सावर्जिनक तथा 
िनजी क्षेऽको १६.६७ ूितशत, बटुवल धागो कारखाना िल. मा नेपाल सरकारको ८९.75 ूितशत र 
अन्य संःथान तथा िनजी क्षेऽको १०.25 ूितशत, नेपाल मेटल कम्पनी िल. मा नेपाल सरकारको 
६८.91 ूितशत र अन्य संःथान तथा िनजी क्षेऽको ३१.09 ूितशत शेयर लगानी रहेको छ।  

व्यापािरक क्षेऽको खा  तथा व्यापार कम्पनी िलिमटेड र कृिष साममी कम्पनी िलिमटेड नेपाल 
सरकारको पूणर् ःवािमत्वमा रहेका छन।् सेवा क्षेऽका नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कम्पनी 
िल., नेपाल वाय ु सेवा िनगम, नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण, नेशनल कन्ःशक्शन कम्पनी नेपाल 
िल., नेपाल रेल्वे कम्पनी िल., नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. र नेपाल इि िनयिर  कन्सल्टेन्सी 
सेवा केन्ि िल. मा नेपाल सरकारको पूणर् ःवािमत्व रहेको छ।  

जनोपयोगी क्षेऽतफर्  नेपाल खानेपानी संःथान र नेपाल िव तु ूािधकरण पूणर् सरकारी ःवािमत्वमा छन ्
भने िव ीय क्षेऽतफर् का राि य िबमा संःथान, राि य िबमा कम्पनी िल. र नागिरक लगानी कोषमा 
नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको ःवािमत्व रहेका अन्य िनकायह  तथा व्यिक्तको शेयर ःवािमत्व 
रहेको छ भने अन्य सबै सावर्जिनक संःथानमा नेपाल सरकारको अिधकांश ःवािमत्व रहेको छ।  

सावर्जिनक संःथानको कुल चकु्ता पुजँी . 3 खबर् 47 अबर् 94 करोड 39 लाखमध्ये नेपाल 
सरकारको पुजँी लगानी ९1.47 ूितशत, अन्य संःथान तथा िनजी क्षेऽको 8.53 ूितशत शेयर 
ःवािमत्व रहेको छ। क्षेऽगत पमा िवँ लेषण गदार् िव ीय क्षेऽका सावर्जिनक संःथानमा नेपाल 
सरकारको 61.57 ूितशत शेयर रहेको छ भने अन्य संःथान तथा िनजी क्षेऽको 38.43 ूितशत 
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रहेको छ। औ ोिगक क्षेऽमा सरकारको शेयर 9७.27 ूितशत, व्यापािरक क्षेऽमा ९९.36 ूितशत, 
सेवा क्षेऽमा 99.59 ूितशत, सामािजक क्षेऽमा १०० ूितशत र जनोपयोगी क्षेऽमा 98.60 ूितशत 
रहेको छ। सावर्जिनक संःथानको शेयर ःवािमत्व संरचना तािलका 1.२ मा छ। 

तािलका १.2: संःथानको शयेर संरचना 
      (ूितशतमा) 

ब.सं. संःथानको नाम नेपाल 
सरकार 

संःथान/िनजी 
क्षऽेको  

कैिफयत 

क. औ ोिगक क्षऽे 

१ दगु्ध िवकास संथान १०० -  

२ जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िल. ८७.५८ १२.४२  

३ हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल. १०० -  

४ जनकपरु चरुोट कारखाना िल. १०० -  

५ नेपाल औषिध िलिमटेड १०० -  

६ उदयपरु  िसमेन्ट उ ोग िल. १०० -  

७ नेपाल ओिरयण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल. ८३.३३ १६.६७  

८ बटुवल धागो कारखाना िल. ८९.75 १०.25  

९ नेपाल मेटल कम्पनी िल. ६८.91 ३१.09  

१० धौबादी फलाम कारखाना. 100 -  

 जम्मा ९७.27 २.73  

ख. जनोपयोगी क्षऽे 

१ नेपाल खानेपानी संःथान १०० -  

२ नेपाल िव तु ूािधकरण १०० -  

३ नेपाल दूरसञ् चार कम्पनी िल. ९१.४९ ८.५१  

४ िव तु उत्पादन कम्पनी िल. ६8.20 ३1.80  

५ राि य ूसारण मीड कम्पनी ९8.59 1.41  

 जम्मा ९८.60 १.40  

ग. व्यापािरक क्षऽे 

१ कृिष साममी कम्पनी  िल. 97.71 2.29 राि य बीउ िवजन कम्पनी िल. मजर् 
भएपिछको सरकारको ःवािमत्व संरचना 
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ब.सं. संःथानको नाम नेपाल 
सरकार 

संःथान/िनजी 
क्षऽेको  

कैिफयत 

2 नेपाल आयल िनगम िल. ९९.४६ ०.५४  

3 नेपाल  वन िनगम िल. 96.00 4.00  

4 खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िल. १०० -  

 जम्मा ९९.36 ०.64  

घ. िव ीय क्षऽे 

१ कृिष िवकास बै  िल. 51.00 49.00  

२ राि य िबमा संःथान * २७.७८ ७२.२२  

३ राि य िबमा कम्पनी िल. * ४७.५० ५२.५०  

४ राि य वािणज्य बै  िल.  ९९.९७ ०.०३  

५ िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोष ९0.00 10.00  

६ नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड ५८.६६ ४१.३४  

७ नागिरक लगानी कोष * 23.34 76.66  

८ हाइसोइलेिक्शिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड 
डेभलपमेन्ट कम्पिन िलिमटेड 

66.66 33.34  

९ नेपाल बै  िल. ५१.०० ४९.००  

 जम्मा 61.57 38.43  

ङ. सामािजक क्षऽे 

१ सांःकृितक संःथान १०० -  

२ गोरखापऽ संःथान १०० -  

३ जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. १०० -  

४ नेपाल टेिलिभजन १०० -  

५ राि य आवास कम्पनी िल. १०० -  

 जम्मा १०० -  

च. सेवा क्षऽे 

१ औ ोिगक क्षेऽ व्यवःथापन िल. ९9.68 0.32  

२ नेशनल कन्ःशक्सन कम्पनी नेपाल िल. १०० -  

३ नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं. िल. १०० -  
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ब.सं. संःथानको नाम नेपाल 
सरकार 

संःथान/िनजी 
क्षऽेको  

कैिफयत 

४ नेपाल इि नीयिर  कन्सल्टेन्सी सेवा केन्ि 
िल. 

१०० -  

५ नेपाल वायसेुवा िनगम १०० -  

६ राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास 
केन्ि िल. * 

२३.९५ ७६.०५  

७ नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण १०० -  

८ नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. १०० -  

९ साझा यातायात  ९3.90 6.10  

१० नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. 100 -  

11. िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेड 98.75 1.25  

 जम्मा ९९.59 ०.41  

 कुल जम्मा ९1.47 8.53  

ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 

     (क)   *नागिरक लगानी कोषमा नेपाल सरकारको १० ूितशत, राि य िबमा संःथानको ३१.५५ ूितशत, नेपाल रा  बै को १३.३४ 
ूितशत, नेपाल ःटक एक्ःचेञ् जको १० ूितशत,  अन्य बै  तथा िव ीय संःथाको १५.११ ूितशत र  सवर्साधारणको २० 
ूितशत शेयर रहेको। 

       (ख) राि य िबमा कम्पनी िलिमटेडमा नेपाल सरकारको 4७.५० ूितशत, कमर्चारी सञ् चय कोषको १९.३७ ूितशत, नेपाल बै  
िलिमटेडको ९.६० ूितशत र  सवर्साधारणको २३.५३ ूितशत शेयर रहेको। 

       (ग) राि य िबमा संःथानमा नेपाल सरकारको २७.७८ ूितशत, नेपाल रा  बै को ५५.५५ ूितशत र नपेाल बै  िलिमटेडको 
१६.६७ ूितशत शेयर रहेको। 

       (घ) राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास केन्ि िलिमटेडमा नेपाल सरकारको २३.९५ ूितशत, नेपाल रा  बै को ३१.५२ 
ूितशत, राि य वािणज्य बै  िल. (तत्कालीन नेपाल औ ोिगक िवकास िनगमको ःवािमत्वको शेयर) को  १२.६० ूितशत, 
नेपाल बै  िलिमटेडको ६.३० ूितशत, हेटौडा िसमेन्ट उ ोग िलिमटेडको ६.३० ूितशत, नेपाल आयल िनगमको ३.७९ 
ूितशत, राि य वािणज्य बै को ३.१५ ूितशत, बीरगंज िचनी कारखाना िलिमटेडको ३.१५ ूितशत, राि य िबमा संःथानको 
२.५२ ूितशत र  अन्य िनकाय तथा कमर्चारीको ६.७२ ूितशत शयेर रहेको। 

१.७ कुल गाहर्ःथ्य उत्पादनमा सञ् चालन आयको योगदान 

आिथर्क वषर् 2077/78 को संशोिधत कुल गाहर्ःथ्य उत्पादन . 4२ खबर् ७७ अबर् ३० करोड 
२0 लाखमा सावर्जिनक संःथानको कुल सञ् चालन आयको अनपुात १०.१७ ूितशत रहेको छ। यो 
अनपुात गत वषर्भन्दा कम हो। िवगत पाँच वषर्को यःतो अनपुात िवँ लेषण गदार् आिथर्क वषर् 
२०७7/७8 मा यस ूकारको योगदान सबभन्दा कम (१०.१७) ूितशत रहेको छ। आिथर्क वषर् 
२०७३/७४ देिख कुल गाहर्ःथ्य उत्पादनमा  सावर्जिनक संःथानको कुल सञ् चालन आयको अनपुात 
िनरन्तर बढ्दै गएकोमा आिथर्क वषर् 2077/78 मा गत आिथर्क वषर्को तलुनामा घटेको देिखन्छ। 
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कुल गाहर्ःथ्य उत्पादनमा सञ् चालन आयको अनपुात व्यापािरक क्षेऽका सावर्जिनक संःथानको सबैभन्दा 
बढी र सामािजक क्षेऽका सावर्जिनक संःथानको अनपुात सबैभन्दा कम रहेको छ। 

तािलका १.3: कुल गाहर्ःथ्य उत्पादनमा सञ् चालन आयको योगदान 

    (ूितशतमा) 
सावर्जिनक संःथानको क्षेऽ आिथर्क वषर् 

२०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ 2076/77 2077/78 
औ ोिगक  ०.२९ ०.२५ ०.२१ ०.1५      0.1५ 

व्यापािरक  ६.३१ ६.८९ ७.५3 ५.6२ ५.६३ 

सेवा  ०.५७ ०.७० ०.७५ 0.५८ 0.3४ 

सामािजक  ०.०८ ०.०८ ०.०६ 0.0६ 0.0७ 

जनोपयोगी  ३.३८ ३.१८ ३.०1 २.६५ 2.५1 

िव ीय १.७७ १.९० २.०7 १.८९ 1.४८ 

कुल गाहर्ःथ्य उत्पादनमा कुल 
सञ् चालन आयको अनपुात 

१२.४० १३.०० १३.64 १०.९५ १०.१७ 

    ॐोतः केन्िीय तथ्या  िवभाग र सम्बिन्धत संःथान 

 

रेखािचऽ १.१: कुल गाहर्ःथ्य उत्पादनमा कुल सञ् चालन आयको अनपुात 
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१.८ आयकरमा योगदान  

आिथर्क वषर् 2077/78 मा नेपाल सरकारको सिञ् चतकोषमा सावर्जिनक संःथानले कुल . १4 अबर् 
82 करोड 9 लाख आयकर दािखला गरेका छन।् यो आिथर्क वषर् २०७6/77 को तलुनामा 
23.48 ूितशतले कम हो। क्षेऽगत पमा िवँ लेषण गदार् िव ीय क्षेऽको सबैभन्दा बढी . ६ अबर् 
48 करोड 97 लाख (4३.79 ूितशत)  र औ ोिगक क्षेऽको सबैभन्दा कम . 2 करोड 16 लाख 
(०.१5 ूितशत) योगदान छ। नेपाल सरकारले ूाप् त गरेको कुल आयकरमा गत आिथर्क वषर्मा 
संःथानको योगदान 8.82 ूितशत रहेकोमा समीक्षा अविधमा 6.23 ूितशत रहन गएको छ। बढी 
आयकर योगदान गन संःथानमा नेपाल दूरसञ् चार कम्पनी िलिमटेड ( . 4 अबर् 82 करोड 94 
लाख), नेपाल नागिरक उड् डयन ूािधकरण ( . 2 अबर् 4 करोड 27 लाख) कृिष िवकास बै  
िलिमटेड ( . १ अबर् 66 करोड 16 लाख) राि य वािणज्य बै  ( . 1 अबर् 28 करोड 32 लाख)  
र नेपाल बक िलिमटेड ( . 1 अबर् 27 करोड 59 लाख)  रहेका छन।्  

 
तािलका १.4: आयकरमा योगदान 

      रकम ( .लाखमा) 

क्षेऽगत आयकर आिथर्क वषर् 
२०७५/७६ 2076/77 2077/78 

 औ ोिगक  172 1802 216 
व्यापािरक  29884 44493 12908 
सेवा  15494 15607 20617 
सामािजक  421 309 542 
जनोपयोगी  60325 69240 49028 
िव ीय 69430 62237 64897 
जम्मा 175727 193688 148209 
कुल आयकर 1942833 2196895 2380387 

कुल  आयकरमा संःथानको योगदान (ूितशत) ९.04 8.82 6.23 
   ॐोतः अथर् मन्ऽालय र सम्बिन्धत संःथान 
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रेखािचऽ १.२ कुल आयकरमा सावर्जिनक संःथानको योगदान (ूितशतमा) 

 

१.९ रोजगारीमा योगदान 

सावर्जिनक संःथानअन्तगर्त आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा ूत्यक्ष पमा २८002 जना रोजगारीमा 
आव  छन।् सबैभन्दा बढी जनोपयोगी क्षेऽका संःथानमा १3010 (४6.4६ ूितशत) र सबैभन्दा 
कम व् यापािरक क्षेऽका संःथानमा १240 (४.43 ूितशत) रहेको छ। औ ोिगक क्षेऽका संःथानमा 
कमर्चारीको संख्या आिथर्क वषर् २०७6/७7 मा १५59 रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा 
0.82 ूितशतले कमी आई १९43 पगुेको छ। सावर्जिनक संःथानले ूदान गरेको रोजगारी अिघल्लो 
आिथर्क वषर् २०७6/७7 को तलुनामा १.28 ूितशतले कमी आएको छ। आिथर्क वषर् २०७7/७8 
मा सावर्जिनक संःथानको ूत्यक्ष रोजगारीले नेपालको कुल रोजगारी ७० लाख ८६ हजार (Nepal 

Labour Force Survey 2017/18) को ०.39 ूितशत िहःसा ओगटेको छ। तर सावर्जिनक संःथानको 
उत्पादन तथा िबबी िवतरण गन वःत ुतथा सेवाका कारण अूत्यक्ष पमा ठूलो संख्यामा रोजगारी 
िसजर्ना गनर् मदत परु् याएको छ।   
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तािलका १.5: रोजगारीमा योगदानको िःथित 

क्षेऽगत पमा कमर्चारी 
संख्या 

आिथर्क वषर् 

२०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ 2077/78 

औ ोिगक २२४५ २१७२ २१५६ १९५९ 1943 

व्यापािरक १५६८ १२९१ १४४२ १279 1240 

सेवा २५७६ २७५९ २9६८ २७95 2960 

सामािजक १३७३ १३८६ १२५९ १४38 1288 

जनोपयोगी १३२३२ १३९८३ १३९८० १३४०४ 13010 

िव ीय ७४११ ६९३१ ६९३३ ७४89 7561 

जम्मा २८४०५ २८५२२ २८७३८ २८३64 28002 

       ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 

   

रेखािचऽ १.३: रोजगारीमा संःथानको क्षऽेगत िववरण (ूितशतमा) 
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१.१० एकीकृत वासलातको िःथित 

आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा संःथानको कुल चकु्ता पुजँी गत आिथर्क वषर्को तलुनामा 11.85 
ूितशतले विृ  भई . ३ खबर् 47 अबर् 94 करोड 39 लाख पगुेको छ। यस अविधमा संःथानको 
सिञ् चत नाफा २1.54 ूितशतले वृि  भई . 91 अबर् 77 करोड 93 लाख पगुेको छ। मध्यम 
तथा दीघर्कालीन ऋण गत आिथर्क वषर्को तलुनामा 108.31 ूितशतले विृ  भएको छ भने  
अल्पकालीन ऋण/िनक्षेप 10.30 ूितशतले कमी आएको छ। चाल ुर अन्य दाियत्व तथा व्यवःथा 
14.01 ूितशतले कमी आएको छ। खदु िःथर सम्पि  9.33 ूितशतले विृ  भई . ६ खबर् 68 
अबर् ६7 करोड ७2 लाख पगुेको छ भने चाल ुसम्पि  46.20 ूितशतले कमी आई . 1 खबर् 65 
अबर् ३6 करोड 1६ लाख भएको छ। कुल लगानी 34.16 ूितशत र कजार् लगानी 21.44 
ूितशतले वृि  भएको छ भने नगद तथा बै  मौज्दात 11३.45 ूितशतले बढेको छ। आिथर्क वषर् 
२०77/७8 मा संःथानको कुल सम्पि  १3.14 ूितशतले विृ  भई . 2१ खबर् 67 अबर् 27 
करोड 96 लाख पगुेको छ। आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा समम संःथानको चकु्ता पुजँी विृ  भएको, 
सिञ् चत नाफा विृ  भएको, सम्पि  तथा लगानीमा वृि  भएको र नगद तथा बै  मौज्दातमा विृ  
भएको कारण सावर्जिनक संःथानको समम आिथर्क िःथित सन्तोषजनक र सधुारोन्मखु रहेको पाइएको 
छ।  

तािलका १.6 :   एकीकृत वासलात 
  रकम ( .लाखमा) 
िववरण असार मसान्त २०७7 

(आ. व. 2076/77) 
असार मसान्त २०७8 
(आ.व. 2077/78) 

पिरवतर्न (ूितशत) 

चकु्ता पुँजी ३१10791 3479439 11.85 

शेयर िूिमयम १७८९९ 20930 16.93 
शेयर लगानी वापत ूा  अिमम भकु्तानी १७३ 11173 6358.38 

जगेडा कोष ३१५5051 3103656 (1.63) 

सिञ् चत नाफा/(नोक्सान) ७५५१1९ 917793 २1.54 

मध्यम तथा दीघर्कालीन ऋण २८२७७१३ 5890442 १08.31 

अल्पकालीन ऋण/िनके्षप ७०७०६३० 6342510 (10.30) 

चाल ुर अन्य दाियत्व तथा व्यवःथा २२१७५७६ 1906854 14.01 
कुल जम्मा १९१५४९५4 21672796 13.14 

खदु िःथर सम्पि  ६११६१६७ 6686772 9.33 

लगानी ३१२४४७७ 4191786 34.16 

कजार् लगानी ४९५७१३५ 6019847 21.44 

नगद तथा बै  मौज्दात १२१५०३३ 2593448 113.45 
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िववरण असार मसान्त २०७7 
(आ. व. 2076/77) 

असार मसान्त २०७8 
(आ.व. 2077/78) 

पिरवतर्न (ूितशत) 

चाल ुसम्पि  ३०७३४२६ 1653616 (46.20) 

अन्य सम्पि  ६६८७१६ 527327 (21.14) 

कुल जम्मा १९१५४९५४ 21672796 13.14 

     ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 

१.११ एकीकृत नाफा/नोक्सानको िःथित 

आिथर्क वषर् 2077/78 मा संःथानको कुल आय गत वषर्को तलुनामा 3.83 ूितशतले विृ  भई 
. 4 खवर् 78 अबर् 17 करोड 46 लाख रहन गएको छ।ूत्यक्ष व्यापािरक खचर् गतवषर्को तलुनामा 

24.12 ूितशतले विृ  भएको छ भने ूशासिनक खचर् 17.59 ूितशतले कमी आएको देिखन्छ। 
सावर्जिनक संःथानको एकीकृत नाफा/नोक्सान िहसाबको िववरण तािलका 1.७ मा रहेको छ। 

तािलका १.७:  एकीकृत नाफा/नोक्सान 
                  रकम ( .लाखमा) 

िववरण असार मसान्त २०७7 
(आ. व. 2076/77) 

असार मसान्त २०७8 
(आ.व. 2077/78) 

पिरवतर्न (ूितशत) 

माहक सँगको सम्झौतामा आधािरत आय/ 
िबिब आय/ ब्याज आय 

   4,219,561  4349343     3.08 

लगानीबाट ूा  आय      190,576  134216     (29.57) 
अन्य आय      193,748  298187    53.90 
कुल आय  4,603,885  4781746    3.83 
ूत्यक्ष व्यापािरक खचर्    2,736,777  3396970    24.12 
कमर्चारी खचर्      257,726  269662     4.63  
ूसासिनक खचर्       98,393  81090     (17.59) 
व्याज खचर्      419,185  324114     (22.68)  
॑ासक ी/अमोरटाइजेसन/ ईम्पेयरमेन्ट खचर्      168,142  206874     23.04  
जेिखम व्यवःथा/ ईम्पेयरमेन्ट खचर्       30,061  24918 (17.11)  
अन्य खचर्      152,165  17653     (88.40) 
अन्य व्यवःथा       67,224  70323     4.61  
चाल ुकर खचर्      166,992  109213      (34.60)  
डेफडर् कर खचर्/(आम्दानी)          833  3483    318.36 
कमर्चारी बोनस व्यवःथा       23,407  13859    (40.79) 
कुल खचर्  4,120,904  ४५३2०१६    9.64 
खदु नाफा    482,981  263588    (45.42) 

    ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 
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१.1२ बजार पुजँीकरण 

सञ् चालनमा रहेका संःथानमध्ये ६ संःथान नेपाल ःटक एक्सचे  िल. मा सूचीकृत छन।् तीमध्ये 
िव ीय क्षेऽका पाँच र जनोपयोगी क्षेऽको एक रहेका छन।् सूचीकृत संःथानको २०७7 असार 
मसान्तको तलुनामा २०७8 असार मसान्तमा समम बजार पुजँीकरण 137.99 ूितशतले विृ  भएको 
देिखन्छ। सूचीकृत सबै संःथानको २०७7 असार मसान्तको भन्दा २०७8 असार मसान्तमा ूितशेयर 
मूल्य बढेकोले बजार पुजँीकरण वृि  भएको छ। समम बजार पुजँीकरण 14.37 ूितशतले वृि  हुँदा 
सरकारी ःवािमत्व भएका सूचीकृत कम्पनीको बजार पुजँीकरण भने 137.99 ूितशतले विृ  भएको 
छ। 2077 असार मसान्तको कुल बजार पुजँीकरणमा सरकारी संःथानको बजार पुजँीकरणको िहःसा 
13.51 ूितशत रहेकोमा 2078 असार मसान्तमा  14.37 ूितशत माऽ रहेको छ। 

तािलका १.८ : सूचीकृत संःथानको बजार पुजँीकरण िःथित 
(आिथर्क वषर् २०७६/७७-२०७७/७८) 

     रकम ( . लाखमा) 
िस.नं.   सूचीकृत संःथानको नाम  २०७7 असार 

मसान्त 

२०७8 असार 
मसान्त 

पिरवतर्न 
(ूितशत) 

१ नेपाल दूरसञ् चार कम्पनी िलिमटेड ९८२५०० 1971000 100.61 

२ कृिष िवकास बै  िलिमटेड 3६७९२३.७ 526417 43.00 

३ राि य िबमा कम्पनी िलिमटेड 2४५२७८.९ 575934 134.80 

४ नागिरक लगानी कोष ३९८३७१.९ 1141557 186.55 

५ हाइसोईलेिक्शिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पिन 
िलिमटेड (सािवक जलिव तु लगानी तथा िवकास कम्पनी िल.) 

१४६३०० 987800 575.18 

६ नेपाल बै  िलिमटेड 2८०९४२.२ 559808 99.26 

कुल जम्मा 2४२१३१६.७ 5762517 137.99 

कुल बजार पुँजीकरण १७९२७६२७ 40109577 123.73 

कुल बजार पुँजीकरणमा सावर्जिनक संःथानको बजार पुँजीकरण ूितशत १३.५१ 14.37 

     ॐोतः नपेाल ःटक एक्सचे  िल. 

१.१३ िविनवेश/िनजीकरण गिरएका संःथानको वतर्मान अवःथा 

सन ्१९९० पिछ नेपालले आिथर्क उदारीकरणको नीित अवलम्बन गरेपँ चात सावर्जिनक संःथानह को 
उत्पादकत्व र दक्षता अिभविृ  गन, सरकारको िव ीय एवं ूशासिनक भार कम गन र सावर्जिनक 
उ ममा व्यावसाियकता अिभविृ  गरी उत्पादकत्व विृ  गन, रोजगारी सजृना गन उ ेँ यसाथ 
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िनजीकरण ऐन, २०५० को व्यवःथा अनसुार सावर्जिनक संःथानह को िनजीकरण गन कायर्को सु वात 
भयो। सावर्जिनक संःथानको िनजीकरण गन बममा केही संःथानह  खारेज गिरयो भने केही 
िनजीकरण गिरयो।  

िनजीकृत संःथान मध्ये शेयर िवबी गरी ११ वटा संःथान िनजीकरण गिरएकोमा ३ वटा बन्द रहेका 
छन ्भने ८ वटा सञ् चालन भइरहेका छन।् व्यवसाय वा सम्पि  िबबी ूकृयाबाट ३ वटा संःथान 
िनजीकरण गिरएकोमा सबै बन्द अवःथामा रहेका छन ्भने सम्पि  िबबी वा भाडामा िदएका ३ वटा 
सावर्जिनक संःथानको कायर् सम्पादन सन्तोषजनक देिखएको छैन। त्यःतै, एउटा संःथान व्यवःथापन 
करारमा िदइएकोमा त्यसको पिन अवःथा सन्तोषजनक छैन। 

िनजीकरण ऐनबमोिजम खारेज भएका १२ संःथानमध्ये हालसम्म कृिष चनु उ ोग िल. को माऽ 
कम्पनी रिज ारको कायार्लयमा दतार् खारेजी भई काननुी पमा अिःतत्व समा  भएको छ।  
िनजीकरण पँ चात ्सञ् चालनमा रहेका केही सावर्जिनक संःथानको कायर् सम्पादनःतर ज्यादै राॆो रहेको 
छ भने केही सावर्जिनक संःथानको कायर्सम्पादःतर अपेक्षाकृत पमा सधुार हनुनसकेको अवःथा छ। 

िनजीकरण गिरएका सावर्जिनक संःथानह को सञ् चालन तथा व्यवःथापनमा िविभन् न समःयाह  
देखापरेका छन।् िनजीकरण गिरएका संःथान िनजीकरणको उ ेँय िवपिरत खारेजी हनु ुर व्यावसाियक 
कारोबार बन्द हनु ुर खिरदकतार्सँग भएको सम्झौताको ूभावकारी अनगुमन तथा सपुिरवेक्षण नहनुलेु 
िनजीकरणबाट अपेक्षाकृत पमा उपलिब्ध हािसल हनु नसकेको अवःथा छ। त्यःतै सम्झौतासाथ पेश 
भएका व्यावसाियक योजना, िव ीय योजना एवं संगठनात्मक िवकास योजना वःतगुत र लआय उन्मखु 
नहनु,ु खिरदकतार्ले संःथानको सधुारमा ध्यान निदई गैर व्यावसाियक ूयोजनाथर् उपयोग गनर् खोज्न ु
जःता समःयाले िनजीकृत संःथानबाट उत्पादकत्व विृ , रोजगारी सजृना, राजःवमा योगदान लगायतका 
आिथर्क गितिविधमा योगदान िदन नसकेको अवःथा छ।  

िनजीकरण गन कायर्लाई सावर्जिनक संःथानको सवलीकरण गन संःथान सञ् चालनमा िनजी क्षेऽको 
भिूमका अिभविृ  गन तथा संःथानमा सरकारको िव ीय दाियत्व कम गन उपायको पमा निलई 
राजनीितक ि कोण र बझुाईमा पथृकता रहन गएकोले पिन समम िनजीकरणको पाटो ओझेलमा पनर् 
गएको छ। यसबाट सावर्जिनक संःथानको व्यवःथापन चःुत-दु ःत, छिरतो र व्यावसाियक हनु सकेको 
छैन।    

 
 
 



23 
 

िनजीकरण भएका सावर्जिनक संःथानको िववरण र हालको अवःथा तलको तािलका १.9 मा छ।  
 
 

तािलका १.9:  िनजीकरण भई खारेजी भएका संःथानको िववरण 
  

िस.नं. सावर्जिनक संःथानको नाम िनजीकरण िमित िविध/तिरका िव मान अवःथा 

१ नेपाल जटु िवकास तथा व्यापार कम्पनी २०५०/११/१२ खारेजी बन्द भएको। 

२ कृिष आयोजना सेवा केन्ि सन ्२००१ खारेजी बन्द भएको। 

३ सूितर् िवकास कम्पनी २०५०/११/१२ खारेजी बन्द भएको। 

४ िहमाल िसमेन्ट उ ोग िल. २०६३/१०/१४ खारेजी बन्द भएको। 

५ घरेल ुिसल्पकला िबबी भण्डार २०५९/१०/१७ खारेजी बन्द भएको। 

६ नेपाल कोल िल. २०५९/०९/१० खारेजी बन्द भएको। 

७ हेटौडा कपडा उ ोग २०६०/०९/०३ खारेजी बन्द भएको। 

८ वीरगञ् ज िचनी कारखाना िल. २०५९/१०/१६ खारेजी बन्द भएको। 

९ कृिष औजार कारखाना िल. २०५९/१२/०४ खारेजी बन्द भएको। 

१० नेपाल यातायात संःथान २०५९/०८/०३ खारेजी बन्द भएको। 

११ कृिष चनु उ ोग िल. २०६४/०९/१५ खारेजी बन्द भएको। 

१२ नेपाल िसिल  कम्पनी सन ्२००६ खारेजी बन्द भएको। 

    ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 

 



24 
 

तािलका १.1०: िनजीकृत संःथानको िःथित 
  

िस.नं. सावर्जिनक संःथानको नाम िनजीकरण िमित िविध/तिरका िव मान अवःथा 

१ भकुृटी कागज कारखाना २०४९/०७/०५ व्यवसाय एवं सम्पि  िबबी बन्द अवःथामा रहेको। 

२ हिरिसि  इटा टायल कारखाना २०४९/०७/१४ व्यवसाय एवं सम्पि  िबबी बन्द अवःथामा रहेको। 

३ बाँसबारी छाला जु ा कारखाना २०४९/०७/२४ व्यवसाय एवं सम्पि  िबबी बन्द अवःथामा रहेको। 

४ चलिचऽ िवकास कम्पनी िल. २०५०/०७/२६ शेयर िबबी बन्द अवःथामा रहेको। 

५ बालाज ुकपडा उ ोग २०५०/०८/१७ शेयर िबबी बन्द अवःथामा रहेको। 

६ काँचो छाला स लन तथा िबबी केन्ि २०५०/०८/२८ शेयर िबबी बन्द अवःथामा रहेको। 

७ नेपाल िवटुिमन तथा व्यारेल उ ोग २०५१/०३/०७ शेयर िबबी नाफामा सञ् चालनमा रहेको। 

८ नेपाल ल्यूव आयल २०५१/०२/२२ शेयर िबबी नाफामा सञ् चालनमा रहेको। 

९ नेपाल ढलौट उ ोग िल. २०५२/१२/१२ शेयर िबबी नाफामा सञ् चालनमा रहेको। 

१० ौी रघपुित जटु िमल्स २०५३/०४/३० शेयर िबबी सञ् चालनमा रहेको।  

११ नेपाल बै  िल. २०६३/०६/२१ शेयर िबबी नाफामा सञ् चालनमा रहेको। 

१२ नेपाल िचया िवकास िनगम २०५७/०३/१४ शेयर िबबी सञ् चालनमा रहेको। 

१३ बटुवल पावर कम्पनी २०५९/०९/१९ शेयर िबबी नाफामा सञ् चालनमा रहेको। 

१४ नेपाल दूरसञ् चार कं. िल. २०६४/०९/०६ शेयर िबबी नाफामा सञ् चालनमा रहेको। 

१५ भक्तपरु इटा टायल कारखाना िल. २०६०/०९/२२ सम्पि  िबबी र भाडा नाफामा सञ् चालनमा रहेको। 

१६ िवराटनगर जटु िमल्स २०५३/०९/०४ व्यवःथापन करार घाटामा सञ् चालनमा रहेको। 

१७ लिुम्वनी िचनी कारखाना २०६२/०९/२४ सम्पि  िबबी र भाडा सञ् चालनमा रहेको।  

१८ नेपाल रोिजन एण्ड टपण्टाईन िल. २०६३।०१।२९ सम्पि  िबबी र भाडा सञ् चालनमा रहेको। 

      ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 

ि व्य: नेपाल दूरसञ् चार कम्पनी िल. को ८.४७ ूितशत र  नेपाल बै  िल. को ३७.९६ ूितशत शेयर िनजीकरण ऐनबमोिजम 
िविनवेश गिरएको कारणले सािवकदेिख नै िनजीकरणको सूचीमा समावेश हुँदैआएका छन।् 

नोट: अिन्तम लेखा परीक्षण भइसकेका सावर्जिनक संःथानको अ  िमलान, सावर्जिनक संःथान एकापसमा गािभई िहसाब िमलान तथा 
नयाँ थप भएकाको िहसाब थप हनु गएको कारणले सञ् चालन आय, ूशासकीय खचर्, खदु नाफा/नोक्सान, सि त नाफा/नोक्सान, 

शेयरधनीकोष र कोषमा व्यवःथा नगिरएको दाियत्व शीषर्कको आिथर्क वषर् २०७६/७७ को रकम सावर्जिनक संःथानको वािषर्क 
िःथित समीक्षा २०७८ मा र यस समीक्षा पिुःतकामा हेरफेर हनुगएको छ।   
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खण्ड दईु 

सावर्जिनक संःथानको क्षऽेगत समीक्षा 
सावर्जिनक संःथानह को कारोवारलाई औ ोिगक, व्यापािरक, सेवा, सामािजक,जनोपयोगी तथा िव ीय 
गरी ६ क्षेऽमा िवभाजन गिर िवँ लेषण गिरएको छ ।क्षेऽगत पमा रहेका संःथानह को सञ् चालन 
आय,ूशासकीय खचर्,खदु नाफा/नोक्सान,सि त नाफा/नोक्सानको िवँ लेषण गिरएको छ ।िवगतका 
आिथर्क वषर्ह मा सञ् चालन आयमा सबै आयह लाई समावेश गरीएकोमा यस अविधमा संःथानको 
उ ेँय अनसुारको आयलाईमाऽ समावेश गरी िवँ लेषण गिरएकोले केही सावर्जिनक संःथानह को गत 
आिथर्क वषर्संग तलुना गदार् ठूलो िभ ता देिखन्छ । सबै आयलाई समाबेश गरी खदु नाफा/नोक्सानको 
गणना गिरएको छ।ूशासकीय खचर्मा कमर्चारी खचर्(कमर्चारी वोनस व्यवःथा बाहेक) र ूशासिनक 
खचर्लाईमाऽ समावेश गिरएको छ।सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लयबाट ूा  िववरणको आधारमा 
सरकारको कूल लगानी  र लाभांशको िव षेण गिरएको छ । 

२.१ औ ोिगक क्षऽे  

औ ोिगक क्षेऽमा १० सावर्जिनक संःथान रहेका छन।् यस क्षेऽका संःथानको कुल सञ् चालन आय 
आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा . ६ अबर् ५ करोड ३६ लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा 
४.८१ ूितशतले वृि  भई . ६ अबर् ३४ करोड ५३ लाख पगुेको छ। हेटौडा िसमेन्ट उ ोग 
िलिमटेड र उदयपरु िसमेन्ट उ ोगको आिथर्क वषर् २०७६/७७ को तलुनामा समीक्षा अविधमा बमश: 

२६.१४ र ५.२४ ूितशतले सञ् चालन आयमा विृ  भएकोले समम औ ोिगक क्षेऽका संःथानको 
सञ् चालन आयमा वृि  आएको हो। यस अविधमा जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िल. वाहेक 
अन्य संःथान खदु नोक्सानीमा रहेका छन।् जनकपरु चरुोट कारखाना िलिमटेड, नेपाल ओिरयण्ड 
म्याग्नासाइट ूा. िल. र बटुवल धागो कारखाना िल. सञ् चालनमा रहेका छैनन।् नेपाल मेटल कम्पनी 
सञ् चालनमा नै आएको छैन। धौवादी फलाम कम्पनी िल. को ब्याज आय माऽ रहेको छ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

तािलका  २.१: आिथर्क वषर् 207७/7८ मा औ ोिगक क्षऽेको िव ीय िःथित 
 

ब.सं. सावर्जिनक संःथान सञ् चालन 
आय रकम  
( . लाखमा) 

ूशासकीय खचर् 
रकम 

( . लाखमा) 

खदु 

नाफा/नोक्सान 
रकम  

( . लाखमा) 

सि त 
नाफा/नोक्सान 

रकम  
( . लाखमा) 

डेब्ट 
इिक्वटी 
अनपुात 
(ूितशत) 

१ दगु्ध िवकास संथान 37449  2402.00  (167१) (8764) 73.56  

२ जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन 
कम्पनी िल. 197८  504.00  191 3158  28.17  

३ हेटौडा िसमेन्ट उ ोग िल. 12049 1376.00  (170४) (7887) 1006.33  

४ जनकपरु चरुोट कारखाना िल. ८  33.00  (34) (29123) (104.62) 

५ नेपाल औषिध िलिमटेड 491  485.00  (137४) (1845६) (98.50) 

६ उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल. 11478  1533.00  (3060) (5442१) 81.87  

७ नेपाल ओिरयण्ड म्याग्नासाइट 
ूा.िल. ००  91.00  (1484) (47288) (40.27) 

८ बटुवल धागो कारखाना िल.  ०० 33.00  (35६) (1754७) (15.56) 

९ नेपाल मेटल कम्पनी िल. 0.00  0.00  0.00    36.91  

१० धौवादी फलाम कम्पनी िल. ००  61.00  (५) 6५  0.00  
  जम्मा 6345३  6518.00  (9496) (180263)) (382.35) 

     ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 

आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा यस क्षेऽका संःथानको कुल ूशासकीय खचर् (कमर्चारी खचर् समेत) . 
91 करोड 43 लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा सोमा २८.७१ ूितशतले कमी आई . 
६५ करोड १८ लाख पगुेको छ। दगु्ध िवकास संथानको ूशासकीय खचर् गत आिथर्क वषर्को 
तलुनामा समीक्षा अविधमा ५१.२४ ूितशतले कमी आएको छ।त्यःतै, आिथर्क वषर् 
207६/7७ मा यस क्षेऽको समम खदु नोक्सानी . ९१ करोड ४७ लाख रहेकोमा समीक्षा 
अविधमा खदु नोक्सानी ३.८१ ूितशतले वृि  भई . ९४ करोड ९६ लाख पगुेको छ। गत वषर् 
नोक्सानीमा रहेका हेटौडा िसमेन्ट उ ोग र उदयपरु िसमेन्ट उ ोग यस वषर् पिन बमश: . १७ 
करोड ४ लाख र . ३० करोड ६० लाख नोक्सानीमा छन।् यस आिथर्क वषर्मा जिडबटुी उत्पादन 
तथा ूशोधन कम्पनी िलिमटेडको  १ करोड ९१ लाख  सञ् चालन नाफामा रहेको  र अन्य सबै 
संःथान नोक्सानीमा रहेका कारण समम औ ोिगक क्षेऽ नोक्सानमा देिखएको छ। यस क्षेऽका 
संःथानको कुल सिञ् चत नोक्सानी आिथर्क वषर् 207६/7७ मा . 17 अबर् 49 करोड 56 लाख 
रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा कुल सिञ् चत नोक्सानी ३.०३ ूितशतले विृ  भई . १८ अबर् 
२ करोड ६३ लाख हनु पगुेको छ।  
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औ ोिगक क्षेऽका संःथानको शेयरधनीकोष आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा . ८ अबर् ७३ करोड १६ 
लाख ऋणात्मक रहेकोमा यो रकम आिथर्क वषर् 207७/7८ मा ६१.८३ ूितशतले कमी भई . ३ 
अबर् ३३ करोड २४ लाख ऋणात्मक रहेको छ। िवगत वषर्ह मा Nepal Accounting Standard 

अनसुार िव ीय िववरण तयार भएकोमा आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा NFRS  बमोिजम िव ीय िववरण 
तयार गरी सोही बमोिजम सम्पितह को पूनर्:मूल्य न गदार् उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल.को आ. व 
२०७६/७७ मा शेयरधनीकोष . १ अवर् ६० करोड २५ लाख ऋणात्मक भएकोमा समीक्षा अविधमा 
.४ अवर् २१ करोड १९ लाख धनात्मक भएकोले समममा यस क्षेऽका संःथानको शेयरधनी कोषको 
ऋणात्मक रकम घट्न गएको हो। समीक्षा अविधमा यस क्षेऽका संःथानको औषत डेब्ट इिक्वटी 
अनपुात ३८२.३५ ूितशत ऋणात्मक रहेको छ।   

यस क्षेऽका संःथानमा आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा १ हजार ९ सय ५९ कमर्चारी कायर्रत रहेकोमा 
आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा .८२ ूितशतले कमी भई कमर्चारी संख्या 1 हजार 9 सय ४३ पगुी 
ूित कमर्चारी उत्पादकत्व . ३२ लाख ६५ हजार (सञ् चालन आयमा) रहेको देिखन्छ।   

सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लयको अिभलेखअनसुार यस क्षेऽका संःथानले आिथर्क वषर् 
२०७६/७७ सम्म नेपाल सरकारलाई ितनर् बाँकी ऋण . ८ अबर् 9 करोड १८ लाख रहेकोमा 
आिथर्क वषर् 207७/7८ मा सो रकममा ३.४२ ूितशतले वृि  भई . ८ अबर् ३६ करोड ८७ 
लाख रहेको छ। आिथर्क वषर् २०७६/७७ सम्ममा यस क्षेऽका संःथानमा नेपाल सरकारको शेयर 
लगानी . ६ अबर् १५ करोड ३5 लाख रहेकोमा समीक्षा अविधको अन्त्यमा १.६२ ूितशतले वृि  
भई . 6 अबर् २5 करोड 35 लाख पगुेको छ। आिथर्क वषर् २०७६/७७ सम्म कोषमा व्यवःथा 
नगिरएको तथा सम्भािवत दाियत्व . २ अबर् ८१ करोड २४ लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् 
207७/7८ मा ३०.८७ ूितशतले वृि  भई . ३ अबर् ६८ करोड ०५ लाख पगुेको छ। यस 
अविधमा  हेटौडा िसमेन्ट उ ोग िल. र नेपाल औषिध िलिमटेडको बमश: .७२ करोड ३९ लाख र 
. २८ करोड ६२ लाख थप भएको छ।  

२.२  व्यापािरक क्षऽे  

व्याँपािरक क्षेऽमा ४ सावर्जिनक संःथान रहेका छन।् यस क्षेऽका संःथानको कुल सञ् चालन आय गत 
आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा . 2 खबर् १९ अबर् ८४ करोड ४९ लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् 
२०७७/७८ मा ९.५० ूितशतले विृ  भई . २ खबर् ४० अबर् ७३ करोड ७६ लाख भएको छ। 
पेशोिलयम पदाथर्को खपत तथा मूल्यमा समेत विृ  भई नेपाल आयल िनगमको सञ् चालन आयमा 
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१२.९८ ूितशत वृि  भएको  हुँदा समममा यस क्षेऽको कुल सञ् चालन आयमा वृि  भएको 
देिखन्छ।  

तािलका २.२: आिथर्क वषर् 207७/7८ मा व्यापािरक क्षऽेको िव ीय िःथित 
                                     रकम ( . लाखमा) 

ब.सं. सावर्जिनक संःथान सञ् चालन आय ूशासकीय 
खचर्  

खदु 

नाफा/नोक्सान 
सि त 

नाफा/नोक्सान  

डेब्ट 
इिक्वटी 
अनपुात 
(ूितशत) 

१ कृिष साममी कम्पनी िल. 6605४ 259३  1224  1130६  0.00  

२ खा  व्यवःथा तथा व्यापार 
कम्पनी िल. 

13420 5288  (53५) (10035) 16.51  

३ नेपाल आयल िनगम िल. 2324457  14632  (4302) 186551  18.47  

४ नेपाल बन िनगम िलिमटेड 3445 80४  (96) 17७० 42.79  
  जम्मा 240737६ 23317 (370९) 18959२  17.31  

    ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 

 

आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा यस क्षेऽका संःथानको कुल ूशासकीय खचर् (कमर्चारी खचर् समेत) . 
२ अबर् ५७ करोड ४ लाख रहेकोमा सो खचर् आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा ९.२८ ूितशतले कमी 
भई . २ अबर् ३३ करोड १७ लाख पगुेको छ। त्यःतै, आिथर्क वषर् 207६/7७ मा यस क्षेऽको 
समम खदु नाफा . 12 अबर् 99 करोड 31 लाख रहेकोमा समीक्षा अविधमा समम खदु नोक्सानी 
. ३७ करोड ०९ लाख पगुेको छ भने  आ.व. २०७६/७७ मा कुल सिञ् चत नाफा . २१ अवर् 
४७ करोड ९१ लाख रहेकोमा समीक्षा अविधमा ११.७३ ूितशतले कमी भई . १८ अबर् ९५ 
करोड ९२ लाख रहेको छ।पेशोिलयम पदाथर्को लागत अनसुार मूल्य समायोजन नहुंदा नेपाल आयल 
िनगम आ.व. २०७६/७७ मा . १२ अवर् ९१ करोड ४८ लाख  खदु नाफामा रहेकोमा समीक्षा 
अविधमा  ४३ करोड २ लाख खदु नोक्सानीमा रहेको  छ।त्यःतै खा  व्यवःथा तथा व्यापार 
कम्पनी िल. आ.व. २०७६/७७ मा . ७ करोड ८ लाख  खदु नाफामा रहेकोमा समीक्षा अविधमा 

. ५ करोड ३५ लाख खदु नोक्सानीमा रहेकोले समममा यो क्षेऽ खदु नोक्सानीमा रहेको हो। कृिष 
सामािम कम्पनी िलिमटेड बाहेक यस क्षेऽका बांकी संःथानह  खदु नोक्सानीमा रहेका छन।् 

व्यापािरक क्षेऽका संःथानको औसत डेब्ट इिक्वटी अनपुात १७.३१ ूितशत रहेको छ। यस क्षेऽका 
संःथानको शेयरधनीकोष गत आिथर्क वषर्को तलुनामा ४.६९ ूितशतले कमी भई समीक्षा अविधमा . 
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३५ अबर् ३३ करोड ६० लाख पगुेको छ। यस क्षेऽको समम शेयरधनी कोषमा नेपाल आयल 
िनगमको माऽ ८५.१३ ूितशत िहःसा रहेको छ।  

यस क्षेऽका संःथानमा आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा 1 हजार २ सय ७९ कमर्चारी कायर्रत रहेकोमा 
आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा ३.०४ ूितशतले कमी भई कमर्चारी संख्या 1 हजार 2 सय ४० पगुेको 
छ। यस आधारमा ूित कमर्चारी उत्पादकत्व . १९ करोड ४१ लाख ४३ हजार (सञ् चालन आयमा) 
रहेको देिखन्छ। 

सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लयको अिभलेखअनसुार यस क्षेऽका संःथानले आिथर्क वषर् 
२०७६/७७ सम्म नेपाल सरकारलाई ितनर् बाँकी ऋण . ३२ करोड ६५ लाख रहेकोमा ४७.४४ 
ूितशतले वृि  भई आिथर्क वषर् 207७/7८ मा . ४८ करोड १४ लाख पगुेको छ। आिथर्क वषर् 
२०७६/७७ सम्ममा यस क्षेऽका संःथानमा नेपाल सरकारको शेयर लगानी . 1२ अबर् ९९ करोड 
५८ लाख रहेकोमा समीक्षा अविधको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको शेयर लगानी ०.२३ ूितशतले 
विृ  भई . १३ अबर् २ करोड 5५ लाख पगुेको छ। आिथर्क वषर् २०७६/७७ सम्म कोषमा 
व्यवःथा नगिरएको तथा सम्भािवत दाियत्व . ६७ करोड २६ लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् 
207७/7८ मा ६४.५१ ूितशतले वृि  भई . १ अवर् १० करोड ६५ लाख पगुेको छ।  

२.३ सेवा क्षऽे  

सेवा क्षेऽमा ११ सावर्जिनक संःथान रहेका छन।् यस क्षेऽका संःथानको आिथर्क वषर् २०७६/७७ 
मा कुल सञ् चालन आय . २२ अबर् ७३ करोड ७७ लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा 
३५.९५ ूितशतले कमी भई . १४ अबर् ५६ करोड १८ लाख पगुेको छ। नेपाल वायसेुवा िनगम 
र नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरणको आ.व. २०७६/७७ को तलुनामा २०७७/७८ मा बमश: 
३६.०६ र ४३.६२ ूितशतले सञ् चालन आय कमी भएको कारण समममा यस क्षेऽको सञ् चालन 
आय घट्न गएको देिखन्छ।  यस क्षेऽका संःथानमध्ये नेपाल इिन्जिनयिर  कन्सल्टेन्सी सेवा केन्ि 
िलिमटेड र नेशनल कन्ःशक्सन कम्पनी नेपाल िलिमटेड सञ् चालनमा छैनन।् 
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तािलका २.३: आिथर्क वषर् 207७/7८ मा सेवा क्षऽेको िव ीय िःथित 
 

रकम ( . लाखमा) 
ब.सं. संःथान सञ् चालन 

आय 

ूशासकीय 

खचर् 
खदु 

नाफा/नोक्सान 

सि त 
नाफा/नोक्सान 

डेब्ट 
इिक्वटी 
अनपुात 
(ूितशत) 

१ औ ोिगक क्षेऽ व्यवःथापन िल. 11905  2383  5 5253  30.86  

2 नेपाल पारवहन तथा गोदाम 
व्यवःथा कं.िल. 

943  73८  76७ 41७०  0.00  

3 नेपाल वायसेुवा िनगम 91082  27362  (36630) (123773) (840.78) 

4 राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क 
िवकास के.िल. 

६  6४  (28५) (106१) (102.71) 

5 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण 394८०  260७०  7341 166028  11.46  

6 नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. 0.00  48  (54) (63) 0.00  

7 साझा यातायात सहकारी संःथा 
िल. 

41५  11८  1437   3.80  

8 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. 40 199  (16५) (2714) (356.87) 

९ िवशाल बजार कम्पनी िल. 174७  4८०  1289 844१  4.92  

१० नेपाल इिन्जिनयिर  कन्सल्टेन्सी 
सेवा केन्ि िलिमटेड 

हाल बन्द रहेको। 

११ नेशनल कन्ःशक्सन कम्पनी 
िलिमटेड 

हाल बन्द रहेको। 

जम्मा 14561८ 5746२  (26294) 56281  30.76  

     ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 

 

यस क्षेऽका संःथानको आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा कुल ूशासकीय खचर् (कमर्चारी खचर् समेत) .५ 
अबर् १८ करोड ४६ लाख रहेकोमा सो खचर् आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा १०.८३ ूितशतले विृ  
भई . 5 अबर् ७४ करोड ६२ लाख पगुेको छ। िवगतका वषर्ह मा नेपाल नागिरक उ यन 

ूािधकरणको कूल ूशासकीय खचर्मा केही खचर् शीषर्कह  छुट भएकोमा यस अविधमा समावेश 
भएकोले उक्त खचर्मा २८.७२ ूितशतले वृि  भएको हुंदा समममा यस क्षेऽको ूशासकीय खचर्मा 
समेत वृि  भएको हो। त्यःतै, आिथर्क वषर् 207६/7७ मा यस क्षेऽको समम खदु नोक्सानी . ८७ 
करोड 7२ लाख रहेकोमा समीक्षा अविधमा खदु नोक्सानी १९९.७५ ूितशतले वृि  भई . २ अवर् 
६२ करोड ९४ लाख नोक्सानी रहेको छ भने कुल सिञ् चत नाफामा ३८.२३ ूितशतले कमी भई . 
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५ अबर् ६२ करोड ८१ लाख रहेको छ। औ ोिगक क्षेऽ व्यवःथापन िल, नेपाल नागिरक उ ययन 

ूािधकरण र साझा यातायात सहकारी संःथा िल.को खदु नाफा आ.व. २०७६।२०७७ को तलुनामा 
आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा बमश: ९९.५५,७०.९४ र ४१.७३ ूितशतले  कमी आएकोले 
समममा यस क्षेऽको खदु नोक्सानी बढेको हो । कोिभड-१९ ले नेपाल वायसेुवा िनगमको कारोवारमा 
यस अविधमा समेत ूभाव पारेको देिखन्छ। नेपाल वायसेुवा िनगमले नेपाल सरकारको जमानतमा 
नागिरक लगानी कोष र कमर्चारी सञ् चयकोषबाट जहाज खिरद गनर् ऋण िलएको तर व्यावसाियक 
योजनाअनसुार जहाज चलाउन नसक्दा व्याजको रकम बढ्न गई समीक्षा अविधसम्ममा सि त नोक्सानी 
. १२ अवर् ३७ करोड ७३ लाख पगुेको छ।  

सेवा क्षेऽका संःथानको औसत डेब्ट इिक्वटी अनपुात ३०.७६ ूितशत रहेको छ। यस क्षेऽका 
संःथानको शेयरधनीकोष आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा . २ खबर् ४८ अबर् ४८ करोड ८४ लाख 
रहेकोमा आिथर्क वषर् 207७/7८ मा  १.७८ ूितशतले विृ  भई . २ खबर् ५२ अबर् ९३ करोड 
१4 लाख पगुेको छ।  

सेवा क्षेऽका संःथानमा आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा 2 हजार ७ सय ९५ कमर्चारी कायर्रत रहेकोमा 
आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा 5.९० ूितशतले विृ  भई कमर्चारी संख्या 2 हजार ९ सय ६० रहेको 
देिखंदा ूितकमर्चारी उत्पादकत्व . ४९ लाख १९ हजार (सञ् चालन आयमा) रहेको देिखन्छ। 

सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लयको अिभलेखअनसुार यस क्षेऽका संःथानमा आिथर्क वषर् 
२०७६/७७ सम्म नेपाल सरकारको ऋण . 19 अबर् 4३ करोड ६2 लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् 
207७/7८ मा १६.२८ ूितशतले विृ  भई . २२ अबर् ६० करोड १७ लाख पगुेको छ। नेपाल 
नागिरक उ यन ूािधकरणमा आ.व. २०७७/७८ मा .३ अवर् १५ करोड ९० लाख थप ऋण 
लगानी गरेको छ। आिथर्क वषर् २०७६/७७ सम्ममा यस क्षेऽका संःथानमा नेपाल सरकारको शेयर 
लगानी . ६६ अबर् ३९ करोड २६ लाख रहेकोमा समीक्षा अविधको अन्त्यसम्म यस क्षेऽका 
संःथानमा नेपाल सरकारको शेयर लगानी 7.34 ूितशतले विृ  भई . 71 अबर् 26 करोड 3४ 
लाख पगुेको छ।  नेपाल सरकारले नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरणमा आ.व. २०७७/७८ मा .4 
अवर् 2५ करोड 65 लाख थप शेयर लगानी गरेकोले यस क्षेऽका संःथानमा नेपाल सरकारको शेयर 
लगानी विृ  भएको हो। आिथर्क वषर् २०७६/७७ सम्म कोषमा व्यवःथा नगिरएको तथा सम्भािवत 
दाियत्व . ८ अबर् ७ करोड ५५ लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् 207७/7८ मा ६२.९५ ूितशतले 
कमी भई . २ अबर् ९९ करोड १७ लाख पगुेको छ।नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरणको एक 
कम्पनीसंग लामो समय देिख फरफारक हनु बांकी रहेको दाियत्व आ.व. २०७७/७८ मा फरफारक 
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भएकोले आ.व. २०७६/७७ मा   ६ अवर् ८५ करोड ५३ लाख दाियत्व भएकोमा आ.व. 
२०७७/७८ मा ८७.३१ ूितशतले कमी भई  ८६ करोड ९९ लाख भई यस क्षेऽका संःथानको 
समममा कम भएको हो।  

२.४ सामािजक क्षऽे  

सामािजक क्षेऽमा ५ सावर्जिनक संःथान रहेका छन।् यस क्षेऽमा रहेका संःथानको कुल सञ् चालन 
आय आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा . २ अबर् ५० करोड ९५ लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् 
२०७७/७८ मा १२.०५ ूितशतले वृि  भई . २ अबर् ८१ करोड २० लाख पगुेको छ।  

तािलका  २.४: आिथर्क वषर् 20७७/7८ मा सामािजक क्षऽेको िव ीय िःथित 

ब.सं. संःथान सञ् चालन 
आय रकम  

( .लाखमा) 

ूशासकीय 

खचर् रकम 

( .लाखमा) 

खदु 

नाफा/नोक्सान 
रकम         

( . लाखमा) 

सि त 
नाफा/नोक्सान 

रकम         

( . लाखमा) 

डेब्ट 
इिक्वटी 
अनपुात 
(ूितशत) 

१ साँःकृितक संःथान 1६  310  (24१) (244९) (31.41) 

२ गोरखापऽ संःथान 539१  503३ (806) (53५) 69.07  

३ जनक िशक्षा साममी केन्ि 
िल. 

1610९  5404  72२  (15361) 86.97  

४ नेपाल टेिलिभजन 5101  551१  (1909) (1925९) 15.59  

५ राि य आवास कम्पनी िल. 150४ 597  30    0.00  
  जम्मा 28120  16855  (2204) (37603) 50.60  

   ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 

 
यस क्षेऽमा रहेका संःथानको आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा कुल ूशासकीय खचर् (कमर्चारी खचर्समेत) 
. 1 अबर् ३१ करोड १६ लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा २८.५० ूितशतले विृ  भई 
. १ अवर् ६८ करोड ५५ लाख पगुेको छ। गोरखापऽ संःथान ,जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. 
र नेपाल टेिलिभजनको खचर्मा विृ  भएकोले समममा यस क्षेऽका संःथानको ूशासकीय 
खचर्मा वृि  देिखएको हो।त्यःतै, आिथर्क वषर् 207६/7७ मा यस क्षेऽको समम खदु नोक्सानी 
.३० करोड २६ लाख रहेकोमा समीक्षा अविधमा खदु नोक्सानीमा २७.१६ ूितशतले कमी भई . 
२२ करोड ०४ लाख पगुेको छ। कुल सिञ् चत नोक्सानी आ.व. २०७६/७७ मा .३ अवर् ५६ 
करोड ४४ लाख भएकोमा आ.व. २०७७/७८ मा मा ५.५० ूितशतले विृ  भई . 3 अबर् ७6 
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करोड ३ लाख पगुेको छ। समीक्षा अविधसम्ममा यस क्षेऽका सबै संःथानह  सि त नोक्सानीमा 
रहेका छन।्  

सामािजक क्षेऽका संःथानको औषत डेब्ट इिक्वटी अनपुात ५०.६० ूितशत रहेको छ। यस क्षेऽका 
संःथानको शेयरधनी कोष आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा . ८ अबर् १७ करोड ६८ लाख रहेकोमा  
आिथर्क वषर् 207७/7८ मा २.९६ ूितशतले कमी भई . ७ अबर् ९३ करोड ४३ लाख पगुेको 
छ।  

सामािजक क्षेऽका संःथानमा आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा १ हजार ४ सय ३८ कमर्चारी कायर्रत 
रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा १०.४३ ूितशतले कमी भई कमर्चारी संख्या 1 हजार २ सय 
८८ रहेकोले ूित कमर्चारी उत्पादकत्व . २१ लाख ८३ हजार (सञ् चालन आयमा) रहेको देिखन्छ।  

सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लयको अिभलेखअनसुार यस क्षेऽका संःथानले आिथर्क वषर् 
२०७६/७७ सम्म नेपाल सरकारलाई ितनर् बाँकी ऋण . १ अबर् ७४ करोड ७५ लाख रहेकोमा 
आिथर्क वषर् 207७/7८ मा ८.५८ ूितशतले वृि  भई . १ अबर् ८९ करोड ७५ लाख पगुेको 
छ। आिथर्क वषर् २०७६/७७ सम्म यस क्षेऽका संःथानमा नेपाल सरकारको शेयर लगानी . 3 
अबर् 9३ करोड 43 लाख रहेकोमा समीक्षा अविधमा पिरवतर्न भएको छैन। आिथर्क वषर् २०७६/७७ 
सम्म कोषमा व्यवःथा नगिरएको तथा सम्भािवत दाियत्व . १ अवर् १९ करोड ६२ लाख रहेकोमा 
आिथर्क वषर् 207७/7८ मा ११.७८ ूितशतले विृ  भई . १ अवर् ३३ करोड ७२ लाख रहेको 
छ।  

२.५ जनोपयोगी क्षऽे    

जनोपयोगी क्षेऽमा ५ सावर्जिनक संःथान रहेका छन।् यस क्षेऽका संःथानको आिथर्क वषर् 
२०७६/७७ मा . १ खबर् ३ अबर् ६६ करोड कुल सञ् चालन आय रहेकोमा आिथर्क वषर् 
२०७७/७८ मा ३.६२ ूितशतले वृि  भई . १ खबर् ७ अबर् ४० करोड ८६ लाख पगुेको छ। 
आिथर्क वषर् २०७६/७७ को तलुनामा आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा नेपाल िव तु ूािधकरण र 
नेपाल दरुस ार कम्पनी िल.को सञ् चालन आयमा बमश: ३.५२ र ३.८० ूितशतले वृि  हुंदा यस 
क्षेऽका संःथानको सञ् चालन आयमा वृि  भएको हो।  
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तािलका  २.५: आिथर्क वषर् 207७/7८ मा जनोपयोगी क्षऽेको  िव ीय िःथित 

                                                      रकम ( . लाखमा) 

ब.सं. संःथान 
सञ् चालन 
आय 

ूशासकीय 

खचर् 
खदु 

नाफा/नोक्सान 

सि त 
नाफा/नोक्सान 

डेब्ट 
इिक्वटी 
अनपुात 
(ूितशत) 

१ नेपाल खानेपानी 
संःथान 

613८  3681.00  (363७) (2056२) (982.24) 

२ नेपाल िव तु 

ूािधकरण 
70859१  54360.00  60994  1106४०  119.01  

३ नेपाल दूरस ार 

कम्पनी िल. 
35935७  79161.00  71294  45624२  25.91  

४ िव तु उत्पादन 

कम्पनी िल. 
००  372.00  755 1655 0.07  

५ राि य ूशारण िमड 
कम्पनी 

००  383.00  118२  4528  0.09  

जम्मा 
107408६  137957.00  1305९०  55250३  90.74  

    ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 

 

आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा यस क्षेऽका संःथानको कुल ूशासकीय खचर् (कमर्चारी खचर् समेत) . 
1३ अबर् २५ करोड ९० लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा ४.०५ ूितशतले विृ  भई . 
१३ अबर् ७९ करोड ५७ लाख पगुेको छ।त्यःतै, आिथर्क वषर् 207६/7७ मा यस क्षेऽको खदु 
नाफा . २० अबर् ६३ करोड ९ लाख रहेकोमा समीक्षा अविधमा ३६.७० ूितशतले कमी भई खदु 
नाफा . १३ अबर् ५ करोड ९० लाख रहेको छ । नेपाल िव तु ूािधकरण र नेपाल दूरस ार 

कम्पनी िल. को खदु नाफा बमश: ४४.७४ र १८.८० ूितशत कमी आएकोले गत 
आिथर्क वषर्को तलुनामा यस क्षेऽको समम खदु मनुाफामा कमी आएको छ । कुल सिञ् चत 
नाफा आ.व. २०७६/७७ को  ५० अवर् ३६ करोड ८७ लाख भएकोमा  आ.व. २०७७/७८ मा 
९.६९ ूितशतले विृ  भई . ५५ अबर् २५ करोड ०३ लाख पगुेको छ।  

जनोपयोगी क्षेऽका संःथानमा आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा १३ हजार ४ सय ४ कमर्चारी कायर्रत 
रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा २.९४ ूितशतले कमी आई 13 हजार १० रहेको छ। ूित 
कमर्चारी उत्पादकत्व . ८२ लाख ५६ हजार (सञ् चालन आयमा)  रहेको देिखन्छ।  
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जनोपयोगी क्षेऽका संःथानको औसत डेब्ट इिक्वटी अनपुात ९०.७४ ूितशत रहेको छ। यस क्षेऽका 
संःथानको शेयरधनीकोष आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा . 2 खबर् 55 अबर् 25 करोड 25 लाख 
रहेकोमा यो रकम आिथर्क वषर् 207७/7८ मा १३.४६ ूितशतले वृि  भई . 2 खबर् ८९ अबर् 
६१ करोड ७२ लाख रहेको छ। यस क्षेऽका संःथानमध्ये नेपाल खानेपानी संःथानको शेयरधनीकोष 
ऋणात्मक रहेको छ। नेपाल सरकारले आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा नेपाल िव तु ूािधकरणमा गरेको 
थप शेयर लगानी  तथा आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा नेपाल िव तु ूािधकरणले गरेको नाफाका कारण 
ूािधकरणको शेयरधनी कोषमा १८.९२ ूितशत विृ  भई . १ खबर् ५६ अबर् १९ करोड १९ 
लाखबाट . १ खबर् ९२ अबर् ५३ करोड २१ लाख पगुेको छ जसले गदार् यस क्षेऽकै समम 
शेयरधनीकोषमा विृ  भएको देिखएको छ।  

सावर्जिनक ऋण ब्यवःथापन कायार्लयको अिभलेख अनसुार यस क्षेऽका संःथानले आिथर्क वषर् 
२०७६/७७ सम्म नेपाल सरकारलाई ितनर् बाँकी ऋण  . 2 खबर् 01 अबर् 19 करोड ४3 लाख 
रहेकोमा आिथर्क वषर् 207७/7८ मा ८.९४ ूितशतले वृि  भई . 2 खबर् १९ अबर् १९ करोड 
५८ लाख पगुेको छ। आ.व. २०७७/७८ मा नेपाल खानेपानी संःथान र नेपाल िव तु 

ूािधकरणमा बमश:  १ अवर् ३६ करोड ५८ लाख र  १६ अवर् ६३ करोड ५५ लाख थप 
ऋण लगानी भएको छ। आिथर्क वषर् २०७६/७७ सम्ममा यस क्षेऽका संःथानमा नेपाल सरकारको 
शेयर लगानी . १ खबर् ५३ अबर् ६६ करोड ५८ लाख रहेकोमा समीक्षा अविधको अन्त्यसम्ममा यस 
समूहका संःथानमा नेपाल सरकारको शेयर लगानी १२.63 ूितशतले वृि  भई . १ खबर् ७३ अबर् 
०७ करोड ४७ लाख रहेको छ। आ.व. २०७७/७८ मा  नेपाल सरकारबाट नेपाल िव तु 

ूािधकरण र राि य ूशारण िमड कम्पनीमा बमश:  १८ अवर् ६५ करोड ९१ लाख र  
५० करोड थप शेयर लगानी भएको छ। यस आिथर्क वषर्मा नेपाल सरकारले यस क्षेऽका संःथानबाट 

. ५ अवर् ४८ करोड ९४ लाख लाभांश ूा  गरेको छ र यो लाभांश रकम नेपाल दूरसञ् चार कम्पनी 
िलिमटेडबाट ूाप् त भएको हो। आिथर्क वषर् २०७६/७७ सम्म कोषमा व्यवःथा नगिरएको तथा 
सम्भािवत दाियत्व . ५१ अबर् ०१ करोड ५७ लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् 207७/7८ मा ३०.२१ 
ूितशतले वृि  भई . ६६ अबर् ४३ करोड २४ लाख पगुेको छ। आ.व. २०७६/७७ मा नेपाल 
िव तु ूािधकरणको  ३५ अवर् ५६ करोड ६५ लाख भएकोमा आिथर्क वषर् 207७/7८ मा 
८५.२८ ूितशतले विृ  भई . ६५अबर् ९० करोड ०३ लाख पगुेको छ र यस क्षेऽका संःथानको 
कूल दाियत्व मध्ये नेपाल िव तु ूािधकरणकोमाऽ ९९.१९ ूितशत रहेको छ।  
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2.६ िव ीय क्षऽे  

िव ीय क्षेऽमा ९ सावर्जिनक संःथान रहेका छन।् यस क्षेऽका संःथानको कुल सञ् चालन आय 
आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा . ७३ अबर् ९० करोड ७८ लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७७/७८ 
मा १४.३४ ूितशतले कमी आई . ६३ अबर् 30 करोड 87 लाख पगुेको छ। यस क्षेऽमा 
सबैभन्दा बढी सञ् चालन आय राि य वािणज्य बक िल. को . १६ अबर् २२ करोड ९१ लाख रहेको 
छ।  

तािलका  २.६: आिथर्क वषर् 207७/7८ मा िव ीय क्षऽेको िव ीय िःथित 

ब.सं. सावर्जिनक संःथान 

सञ् चालन 

आय रकम  

( . लाखमा) 

ूशासकीय 

खचर् रकम  

( .लाखमा) 

खदु 

नाफा/नोक्सान 

रकम  

( .लाखमा) 

सि त 

नाफा/नोक्सान 

रकम  

( .लाखमा) 

डेब्ट 

इिक्वटी 

अनपुात 

(ूितशत) 

१ कृिष िवकास बै  िल. 151240 42267 35275.00  36545  576.11  

२ राि य िबमा संःथान 2397 1834 563.00  3421  6295.72  

३ राि य िबमा कम्पनी िल. 4039 2090 3603.00  31485  41.57  

४ राि य वािणज्य बै  िल. 162291 ३९४६३ 34236.00  34538  935.56  

५ िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण 

कोष 
22346 १०५९ 21509.00  1140  3.18  

६ नेपाल ःटक एक्सचेन्ज 

िलिमटेड 
23418 २२८० 19406.00  23850  17.00  

७ नागिरक लगानी कोष १४८४७४ 3621 22502.00  16084९  582.75  

८ हाइसोइलेिक्शिसटी 

इन्भे मेण्ट एण्ड 

डेभलपमेण्ट कम्पनी िल. 

१० ११७० 7997.00  8131  6.86  

९ नेपाल बै  िल. ११८८७२ 28714 29612.00  3732४  556.72  

जम्मा 633087 122499 174703.00  337283  496.31  

  ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 
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यस क्षेऽका संःथानको आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा कुल ूशासकीय खचर् (कमर्चारी खचर्समेत) . 
१२ अबर् ३७ करोड २० लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा ०.९९ ूितशतले कमी आई  
. 12 अबर् २४ करोड ९9 लाख रहेको छ। त्यःतै, आिथर्क वषर् 207६/7७ मा यस क्षेऽको खदु 
नाफा . १६ अबर् ७६ करोड ८७ लाख रहेकोमा समीक्षा अविधमा खदु नाफामा ४.१८ ूितशतले 
विृ  भई . १७ अबर् ४७ करोड ०३ लाख पगुेको छ । कुल सिञ् चत नाफा आ.व. २०७६/७७ 
मा  १५ अवर् ६१ करोड २५ लाख भएकोमा आ.व. २०७७/७८ मा ११६.०३ ूितशतले विृ  
भई . ३३ अबर् ७२ करोड ८३ लाख पगुेको छ।  

िव ीय क्षेऽका संःथानमा आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा ७ हजार ४ सय ८९ कमर्चारीह  कायर्रत 
रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७७/७८ मा ०.९६ ूितशतले वृि  भई कमर्चारी संख्या 7 हजार ५ सय 
६१ पगुेकोले ूित कमर्चारी उत्पादकत्व . ८३ लाख ७३ हजार (सञ् चालन आयमा) रहेको  छ। 

िव ीय क्षेऽका संःथानको औसत डेब्ट इिक्वटी अनपुात ४९६.३१ ूितशत रहेको छ। यस क्षेऽका 
संःथानको शेयरधनीकोष आिथर्क वषर् २०७६/७७ मा . 1 खबर् ६३ अबर् ६४ करोड १६ लाख 
रहेकोमा यो रकम आिथर्क वषर् 207७/7८ मा ५.८६ ूितशतले विृ  भई . 1 खबर् ७३ अबर् २४ 
करोड २७ लाख पगुेको छ।  

सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लयको अिभलेखअनसुार यस क्षेऽका संःथानको आिथर्क वषर् 
२०७६/७७ सम्म नेपाल सरकारलाई ितनर् बाँकी ऋण . ९ करोड ४५ लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् 
207७/7८ मा . 9 करोड २७ लाख रही १.९० ूितशतले कमी आएको छ। आिथर्क वषर् 
२०७६/७७ सम्ममा यस क्षेऽका संःथानमा नेपाल सरकारको शेयर लगानी . 45 अबर् ५१ करोड 
६४ लाख रहेकोमा समीक्षा अविधको अन्त्यसम्ममा यस क्षेऽका संःथानमा नेपाल सरकारको शेयर 
लगानी ३.४७ ूितशतले वृि  भई . ४७ अबर् ९ करोड ९२ लाख पगुेको छ। आ.व. २०७७/७८ 
मा  नेपाल सरकारबाट  नागिरक लगानी कोष र राि य वािणज्य बै  िल.मा बमश: . ९९ 
करोड ५५ लाख र . ५८ करोड ७३ लाख थप शेयर लगानी भएको छ। यस क्षेऽबाट नेपाल 
सरकारलाई .१ अवर् ४ करोड ३५ लाख लाभांश ूा  भएको छ ।सो मध्ये कृिष िवकास वकबाट 
 ६४ करोड ०४ लाख,राि य वािणज्य वकबाट  ३१ करोड ५१ लाख र नेपाल ःटक एक्ःचेन्ज 
िलिमटेडबाट .८ करोड ८० लाख ू  भएको छ ।आिथर्क वषर् २०७६/७७ सम्म कोषमा व्यवःथा 
नगिरएको तथा सम्भािवत दाियत्व . ८ खबर् 5२ अबर् ५३ करोड २२ लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् 
207७/7८ मा २३.६१ ूितशतले वृि  भई . १० खबर् ५३ अबर् ८२ करोड २१ लाख पगुेको 
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छ। आिथर्क वषर् २०७6/७7 मा िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोषको दाियत्व  ७ खवर् ३८ अवर् ७३ 
करोड ४१ लाख रहेकोमा समीक्षा अविधमा . ९ खवर् ४१ अवर् ३७ करोड ८४ लाख भई समममा 
यस क्षेऽको विृ  हनु आएको छ। यस क्षेऽको कूल कोषमा दाियत्व मध्ये िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण 
कोषकोमाऽ ८९.३३ ूितशत रहेको छ।िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोषमा रहेको दाियत्वमध्ये िनक्षेप 
सरुक्षण तफर्  . ८ खवर् ११ अवर् र बांकी रकम  कजार् सरुक्षण तथा कमर्चारी दाियत्व तफर्  रहेको 
छ।   

2.७ िवकास सिमित  

िवकास सिमितह  उ ेँय तथा कायर् ूकृितको आधारमा िविभ  मन्ऽालयह संग आव  रहेका 
छन।्िवकास सिमित ऐन, २०१३ अन्तगर्त ःथािपत यःता सिमितह का िबयाकलाप र कायर्क्षेऽ समेत 
िभ  िभ  रहेका छन।् सबै िवकास सिमित अथर् मन्ऽालयसँग समन्वयमा नरहने हुँदा नेपालमा कित 
िवकास सिमित रहेका छन ्भ े एकीकृत िववरण स लन गनर् सिकएको छैन। सामान्यतया िवकास 
सिमितमा नेपाल सरकारको ऋण तथा शेयर लगानी नहनुे हुँदा सरकारबाट ूा  हनुे अनदुान र आफ्नै 
आयॐोतबाट यःता सिमितह  स ािलत छन।् 

िवकास सिमितले संःथागत सशुासन र िव ीय पारदिशर्ता पूरा गनर् िव ीय ूितवेदनह  सावर्जिनक 
गनुर्पन मान्यताअनु प यस मन्ऽालयमा उपलब्ध भएसम्मका िव ीय ूितवेदनलाई यस वािषर्क िःथित 
समीक्षामा समावेश गिरएको छ। आगामी िदनमा सबै िवकास सिमितको िववरण स लन गरी समीक्षामा 
समावेश गद लिगनेछ।     

(नोट: अिन्तम लेखा परीक्षण भइसकेका सावर्जिनक संःथानको अ  िमलान, सावर्जिनक संःथान 
एकापसमा गािभई िहसाब िमलान तथा नयाँ थप भएकाको िहसाब थप हनु गएको कारणले सञ् चालन 
आय, ूशासकीय खचर्, खदु नाफा/नोक्सान, सिञ् चत नाफा/नोक्सान, शेयरधनी कोष र कोषमा व्यवःथा 
नगिरएको दाियत्व शीषर्कको आिथर्क वषर् २०७६/७७ को रकम सावर्जिनक संःथानको वािषर्क िःथित 
समीक्षा २०७८ मा र यस समीक्षा पिुःतकामा हेरफेर हनुगएको छ।िव ीय िववरण तयार भई 
नसकेका सावर्जिनक संःथानको िववरण सम्बिन्धत संःथानले उपलव्ध गराएको सूचना अनसुार तयार 
भएकोले  अिन्तम लेखा परीक्षण पिछ तयार हनुे िव ीय िववरणमा अ  िमलान लगायतका कारणले 
तथ्यांकमा फरक हनु सक्नेछ ।) 
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खण्ड तीन 

सावर्जिनक संःथानको िव ीय िवँ लेषण 

नेपाल सरकारले सावर्जिनक संःथानमा गरेको शेयर अथवा ऋण लगानी, सावर्जिनक संःथानको 
सञ् चालन आय, ूशासिनक खचर्, खदु नाफा/नोक्सान, सिञ् चत नाफा/नोक्सानको अवःथा, नेपाल 
सरकारले ूा  गरेको लाभांश, शेयरधनीकोष/नेटवथर्, कोषमा व्यवःथा नगिरएको दाियत्व, कायर्रत 
जनशिक्त, लेखा परीक्षणको अवःथा र आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा बढी नाफा आजर्न गन पाँच 
सावर्जिनक संःथानका सम्बन्धमा देहायबमोिजम िवँ लेषण गिरएको छ :  

३.१ नपेाल सरकारले सावर्जिनक संःथानमा गरेको लगानी  

जलिव तु उत्पादन तथा ूसारण, िवमानःथल िनमार्ण, खानेपानी आयोजना सञ् चालनलगायतका ठूला 
पुजँीगत आयोजनामा सावर्जिनक संःथानमाफर् त नेपाल सरकारले लगानी गन हुँदा नेपाल सरकारको 
सावर्जिनक संःथानको शेयर र ऋणमा लगानी िनरन्तर बढ्दै गएको छ ।यःतो लगानी आिथर्क 
वषर् २076/७7 मा . 5 खबर् 19 अबर् 54 करोड 93 लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् 
२०७7/७8 मा . ५ खबर् 67 अबर् 2८ करोड ८6 लाख भई 9.18 ूितशतले विृ  भएको 
छ। यसमा शेयरको अंश 55.47 ूितशत ( . 3 खबर् 14 अबर् 65 करोड 07 लाख) तथा 
ऋणको अंश 4४.53 ूितशत ( . २ खबर् 52 अबर् 63 करोड 79 लाख) रहेको छ। 
अिघल्लो आ.व.को तलुनामा यस आ.व.मा शेयर तथा ऋण लगानीमा बिृ  हनुमुा  
आ.व.2077/78 मा राि य बािणज्य बकमा शेयर लागानी थप गिरन ुर जिडबटुी उत्पादन तथा  
ूशोधन  कम्पनी िल. को ऋण लगानी रकमलाई शेयर लगानीमा पिरणत गिरन ुसमेतको कारण 
रहेको देिखन्छ भने ऋण लगानी बिृ  हनुमुा नेपाल टेिलिभजन र नेपाल िव तु ूािधकरणलाई 
बमशः आधिुनक पूवार्धारका संरचना िनमार्ण तथा जलिव तु उत्पादन तथा ूसारणका पूवार्धार 
िनमार्णका लािग ूवाह भएको रकमको कारण रहेको देिखन्छ । 
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तािलका 3.१  

िवगत पाचँ आिथर्क वषर्मा कुल लगानी (शयेर र ऋण) को अवःथा 
                                                                                       रकम ( . लाखमा) 

िववरण आिथर्क वषर्    

२०७३/७४ 2074/75 २०७५/७६ २०७६/७७ 2077/78 

औ ोिगक १२४७३२  126275 १38851 १४२४५३ 146222 

व्यापािरक ३०३८६  23300 १२९८०० 133223 135070 

सेवा ३२१९८४  416540 727362 ८58288 938651 

सामािजक ४५१९६  48918 ५६३१8 ५६819 5८३१8 

जनोपयोगी २२८११८६  2653043 ३१४0821 ३५४८६०१ 3922706 

िव ीय ३१७३०९ 379843 452779 ४५6109 471920 

कुल जम्मा ३१२०७९३ 3647919 ४645931 ५१95493 5672८८6 

वािषर्क विृ  (%) 13.87 16.89 27.36 १1.74 9.18 

 पाँच वषर्को औसत वृि  (%)  15.81 

शेयर लगानी 1595718 2003708 २६२८५६७ २८86585 3146507 

ऋण लगानी 1525075 1644211 १९१५३५४ २३०८९51 2526379 

शेयर लगानी विृ  11.15 25.57 35.67 6.19 9.00 

ऋण लगानी विृ  16.86 7.81 17.23 19.79 9.42 

औसत शेयर लगानी वृि  17.52 
 

औसत ऋण लगानी वृि  14.22 

     ॐोतः सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लय 

आिथर्क वषर् २०७3/७4 मा शेयर लगानी . १ खबर् 59 अबर् 57 करोड 18 लाख रहेकोमा 
पाँच वषर्को अविधमा औसत 17.52 ूितशतले विृ  भई आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा . 3 
खबर् 14 अबर् 65 करोड 07 लाख पगुेको छ। नेपाल सरकारको शेयर लगानीको अिधकांश 
अंश मूलतः तीन संःथानमा केिन्ित रहेको छ। जसमा नेपाल िव तु ूािधकरण (49.08 
ूितशत), नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण (१९.41 ूितशत) र नेपाल दूरसञ् चार कम्पनी िल. 
(४.42 ूितशत) रहेका छन।् यी संःथानमा गिरएको लगानी ठूला पूवार्धार िनमार्ण जःतै- 
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जलिव तु आयोजना, ूसारण लाइन िनमार्ण, िवमानःथलको क्षमता िवःतार एवं नयाँ िवमानःथलको 
िनमार्ण र मामीण दूरसञ् चारको िवःतार एवं दूरस ार क्षेऽको निवनतम ूिविध िभत्र्याउने कायर्मा 
केिन्ित रहेको देिखन्छ।  

समीक्षा अविधमा नेपाल सरकारले सावर्जिनक संःथानमा गरेको ऋण लगानी वािषर्क औसत 
14.22 ूितशतले विृ  भई आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा . २ खबर् 52 अबर् 63 करोड 79 
लाख पगुेको देिखन्छ। कुल ऋण लगानीमध्ये नेपाल िव तु ूािधकरणमा . 2 खबर् 2 अबर् 17 
करोड 75 लाख (80.03 ूितशत) रहेको छ, जनु रकम नयाँ िव तु ् िवकासका आयोजना र 
ूसारण लाइन िनमार्णमा लगानी केिन्ित रहेको छ।  

३.२ सञ् चालन आय 

सावर्जिनक संःथानको उ ेँयअनु पको सेवा/वःत ु िबबीबाट ूा  हनुआएको रकम सञ् चालन 
आयमा गणना गन गिरन्छ। यःतो सञ् चालन आय आिथर्क वषर् २076/७7 मा . ४ खबर् 28 
अबर् 71 करोड 34 लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा . 4 खबर् 35 अबर् 17 
करोड 39 लाख भई 1.51 ूितशतले बिृ  भएको छ। कोिभड-१९ को ूभाव केही हदसम्म 
कम भएको अवःथाले व्यावसाियक वातावरणमा केही सहजता आई औ ोिगक र जनउपयोगी 
क्षेऽको आयमा सामान्य बिृ  हनु ुर इन्धनको खपत तथा मूल्य बिृ को कारणनै ूमखु रहेको 
देिखन्छ ।  

तािलका ३.२ 

िवगत पाचँ आिथर्क वषर्मा सञ् चालन आयको अवःथा 
रकम ( . लाखमा) 

क्षेऽ आिथर्क वषर्  
२०७३/७४ 2074/75 २०७५/७६ २०७६/७७ 2077/78 

औ ोिगक ७५५६० 75574 74244 ६०५३६ 63453 
व्यापािरक १६३८७५० 2073471 2599920 २१९८४४९ 2407376 
सेवा १४८७५६ 208159 260362 २२७३७७ 145618 
सामािजक २००५० 22890 22408 २५०९५ 28120 
जनोपयोगी ८७७७४३ 957777 1040892 १०३६६०० 1074086 
िव ीय ४५९७६१ 570384  714619 739078 633087 
कुल जम्मा ३२२०६१९ 3908255 4712446 4287134 4351739 
वािषर्क विृ /॑ास (%) 34.84 21.35 20.58 (9.03) 1.51 

पाँच वषर्को औसत वृि  (%) 13.85 
     ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 
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आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा सञ् चालन आयमा सबैभन्दा बढी योगदान व्यापािरक क्षेऽको रहेको 
छ भने जनोपयोगी क्षेऽ र िव ीय क्षेऽ बमशः दोॐो र तेॐो ःथानमा रहेका छन।्  

आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा सञ् चालन आय बढी भएका तीन सावर्जिनक संःथानमा बमश: 

नेपाल आयल िनगम ( . 2 खबर् 32 अबर् 4४ करोड ५7 लाख), नेपाल िव तु ूािधकरण ( . 
70 अबर् 85 करोड 91 लाख)  र नपेाल दूरस ार कम्पनी िल. ( . ३5 अबर् 93 करोड 57 
लाख) रहेका छन।् 

३.३ ूशासकीय खचर् 

सावर्जिनक संःथानले ूशासिनक कायर् र कमर्चारीको तलबभ ा आिदमा गरेको खचर् ूशासिनक 
खचर्अन्तगर्त गणना गिरएको छ, यःतो खचर् आिथर्क वषर् २076/७7 मा . ३5 अबर् 61 
करोड 19 लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा . 36 अबर् 46 करोड 10 लाख 
पगुी 2.38 ूितशतले विृ  भएको छ। यो खचर् आिथर्क वषर् २०७7/७8 को सञ् चालन 
आयको 8.38 ूितशत रहन गएको देिखन्छ।  

तािलका ३.३   

िवगत पाचँ आिथर्क वषर्को ूशासकीय खचर्को अवःथा 
रकम ( . लाखमा) 

क्षेऽ आिथर्क वषर्  

२०७३/७४ 2074/75 २०७५/७६ २०७६/७७ 2077/78 

औ ोिगक ८३८३ 7404 ८731 ९१४३ 6518 

व्यापािरक ३६६६१  18129 180५८ २५७०४ 23317 

सेवा ३७३४१  37842 ५1125 51846 57462 

सामािजक ८४४२ 10240 11601 १3116 16855 

जनोपयोगी 33413  38582 1१९८२४ १३२५९० 137958 

िव ीय ११७९४१ 110051 106719 १२3720 122499 

कुल जम्मा 242181  222248 ३१6058 ३56119 364610 

वािषर्क विृ /॑ास (%) 3.67 (8.23) ४2.20 १2.68 2.38 

पाँच आिथर्क वषर्को औषत बृि  10.54 

    ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 
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ूशासिनक खचर् बढी रहेका तीन सावर्जिनक संःथानह मा बमश: नेपाल दरु स ार कम्पनी , कृिष 
िवकास बै  र नागिरक उ यन ूािधकरण छन।् 

३.४  खदु नाफा/नोक्सान 

सावर्जिनक संःथानको समम आयबाट समम व्यय घटाई हनुआउने रकमलाई खदु 
नाफा/नोक्सानमा गणना गिरएको छ। यःतो खदु नाफा आिथर्क वषर् २०77/७8 मा 
.26 अबर् 35 करोड 8८ लाख रहेको छ। सावर्जिनक संःथानको िव ीय िववरणअनसुार 22 
वटा खदु नाफामा रहेका छन ्जसको खदु नाफा .32 अबर् 19 करोड 34 लाख रहेको छ। 
बाँकी 20 संःथान खदु नोक्सानीमा रहेका छन ्जसको खदु नोक्सान . ५ अबर् 8३ करोड 48 
लाख रहेको देिखन्छ। 

तािलका ३.४ 

िवगत पाचँ आिथर्क वषर्को खदु नाफा/नोक्सानको िःथित 
रकम ( .लाखमा) 

क्षेऽ     आिथर्क वषर्    

२०७३/७४ 2074/75 २०७५/७६ २०७६/७७ 2077/78 
औ ोिगक (३१०७) 1620 (3९३७) (९१४७) (9496) 

व्यापािरक १२०६४७ 38791 90871 १२९९३१ (3709) 

सेवा १७३२३ 47881 25८७३ (८७७२) (26294) 

सामािजक (३७२३) (2085) (2101) (३०२६) (2204) 

जनोपयोगी १६६४९५ 203243 196169 २०६३०९ 130590 

िव ीय ११६६४३ 145039 182040 १६७६८७ 174703 
कुल जम्मा ४१४२७७ 434489 488९१६ ४८२९८२ 263588 

वािषर्क विृ /॑ास (%) 18.50 4.88 12.५3 (१.२1) (45.42) 
पाँच आिथर्क वषर्को औषत बृि  2.14 

ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 

 

समीक्षा अविधमा िव ीय क्षेऽ खदु नाफामा र अन्य ५ क्षेऽको कायर्सम्पादन िमिौत अवःथामा 
रहेको देिखन्छ। आिथर्क वषर् २०77/७8 मा  खदु नाफा आिथर्क वषर् २076/७7 को 
तलुनामा किरब . 22 अबर्ले घटेको छ।क्षेऽगत संःथानह मध्ये ब्यापािरक क्षेऽ अिघल्लो 
आ.व.को तलुनामा किरब 13 अबर् खदु नाफामा रहेकोमा यस आ.व.मा किरब 37 करोड 
नोक्सानमा रहेको छ ।ब्यापािरक क्षेऽको नोक्सानीको ठूलो िहःसा नेपाल आयल िनगमको रहेको 
र अिघल्लो आ.व.मा किरब 13 अबर् खदु नाफामा रहेको िनगम यस आ.व.मा किरब 43 करोड 
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नोक्सानमा रहेको िव ीय िववरणबाट देिखन्छ ।यसरी नेपाल आयल िनगमको खदु नाफा घट्नमुा 
अन्तरार्ि य बजारमा पेशोिलयम पदाथर्को मूल्यमा बिृ  हुँदा लागत अनसुारको मूल्य समायोजन हनु 
नसक्ननैु ूमखु कारणको पमा रहेको देिखन्छ । त्यसैगरी, जनपोयोगी क्षेऽ अन्तगर्त नेपाल 
िव तु ूािधकरण र नेपाल दरुस ार कम्पनीको गरी किरब 8 अबर् नाफा घटेको अवःथा छ । 

३.५  सिञ् चत नाफा/नोक्सानको अवःथा 

पिछल्लो आिथर्क वषर्मा समम कारोबारबाट भएको खदु नाफा (कर र लाभांशपँ चात)्/नोक्सान 
रकम अिघल्लो आिथर्क वषर्सम्मको नाफा/नोक्सान (समायोजन नगरेको) सँग िमलान गरी 
हनुआउने रकमलाई सावर्जिनक संःथानको सिञ् चत नाफा/नोक्सानमा देखाउने गिरएको छ। 
यःतो रकम आिथर्क वषर् 2077/78 सम्ममा . 91 अबर् 77 करोड 93 लाख पगुेको छ 
भने सो अविधसम्ममा २2 वटा सि त नाफामा र 20 वटा सि त नोक्सानमा रहेका छन।्  

तािलका ३.५ 

िवगत पाचँ आिथर्क वषर्को सिञ् चत नाफा/नोक्सानको िःथित 

रकम ( .लाखमा) 

क्षेऽ   आिथर्क वषर्  

२०७३/७४ 2074/75 २०७५/७६ २०७६/७७ 2077/78 

औ ोिगक (१४०१६४)  (138785) (1६२५०५) (१७४९५६) (180263) 

व्यापािरक १०३०५६  143044 121065 २१४७९१ 189592 

सेवा ७७४६८  88488 11३३९7 ९१११६ 56281 

सामािजक (३२५५२)  (34192) (32518) (३५६४४) (37603) 

जनोपयोगी २४५४०५  336899 ४११६२६ ५०३६८७ 552503 

िव ीय २४४९२  27876 131908 १५६१२५ 337283 

कुल जम्मा २७७७०५ 423329 ५८२९७२ ७५५११९ 917793 

वािषर्क विृ /॑ास (%) (17.18) 52.44 ३7.७१ २९.५३ 21.54 

पाँच आिथर्क वषर्को औषत बृि  24.81 

     ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 
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क्षेऽगत पमा िवँ लेषण गदार् जनोपयोगी क्षेऽमा . ५5 अबर् 25 करोड 03 लाख, व्यापािरक 
क्षेऽमा . 18 अबर् 95 करोड ९2 लाख,  िव ीय क्षेऽमा . 33 अबर् 72 करोड 83 लाख 
र सेवा क्षेऽमा . 5 अबर् 62 करोड 81 लाख सिञ् चत नाफा रहेको छ भने औ ोिगक क्षेऽमा 
. 18 अबर् 02 करोड 63 लाख र सामािजक क्षेऽमा . 3 अबर् 7६ करोड 03 लाख सि त 
नोक्सान रहेको देिखन्छ।  

३.6 नपेाल सरकारले ूा  गरेको लाभांश 

नेपाल सरकारले गरेको शेयर लगानीको ूितफलःव प सम्बिन्धत सावर्जिनक संःथानबाट लाभांश 
ूा  हनुे गदर्छ। यःतो लाभांश रकम आिथर्क वषर् २०73/७4 मा . ७ अबर् 77 करोड 70 
लाख रहेकोमा आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा आइपगु्दा . 6 अबर् 72 करोड 14 लाख पगुेको 
छ। यसरी हेदार् िवगत चार वषर्मा लाभांश रकम उल्लेख्य विृ  भएको भएपिन 
आ.व.2077/78 मा घटी हनु गएको देिखन्छ। कुल शेयर लगानीको तलुनामा लाभांश अनपुात 
िव के्षण गदार् आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा 2.14 ूितशतमाऽ ूितफल ूा  भएको छ। 
लाभांश जम्मा 5 वटा सावर्जिनक संःथानबाट माऽ ूा  भएको र यसको 81.68 ूितशत नेपाल 
दूरस ार कम्पनी िल. तथा 2.80 ूितशत नेपाल आयल िनगम िल. बाट ूा  भएको छ भने 
अन्यमा िव ीय क्षेऽबाट 15.52 ूितशत लाभांश ूा  भएको छ । 

तािलका ३.६ 

िवगत पाचँ आिथर्क वषर्मा लाभांश ूाि को िववरण 
        रकम ( .लाखमा) 

क्षेऽ आिथर्क वषर् 
२०७३/७४ 2074/75 २०७५/७६ २०७६/७७ 2077/78 

औ ोिगक - - - - - 
व्यापािरक १४५४  5605 ५१५४७ 1881 
सेवा ८१ 16431 3823 २५७४ - 
सामािजक -   - - - 
जनोपयोगी ६९९९२ 75481 75482 ६१७७७ 54898 
िव ीय ६२४२ 7036 9799 25097 10435 
कुल जम्मा ७७७७० 246848 94710 140995 67214 

वािषर्क विृ /॑ास (0.44) 27.23 (4.28) 4८.87 (52.33) 
पाँच आिथर्क वषर्को औषत बृि  (3.81) 

  ॐोतः सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लय 
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रेखािचऽ नं. 3.१ 
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शेयर लगानी खदु सिञ् चत लाभांश ूाि  शेयर लगानीमा लाभांश %   
आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा जनोपयोगी, व्यापािरक, िव ीय क्षेऽबाट लाभांश ूा  भएको छ भने 
औ ोिगक, सामािजक र सेवा क्षेऽबाट लाभांश ूा  भएको छैन।  

३.७ शेयरधनीकोष/नटेवथर्  

सावर्जिनक संःथानको सम्पि  र दाियत्वको फरक शेयरधनीकोषअन्तगर्त देखाइएको छ 
जसले संःथानको चाल ु िव ीय िःथितलाई ूितिविम्बत गदर्छ। सावर्जिनक संःथानको 
शेयरधनीकोष 2077/७8 सम्ममा . ७ खबर् 55 अबर् 72 करोड 91 लाख पगुेको छ भने 
सो अविधसम्ममा ३3 वटाको शेयरधनीकोष धनात्मक र 9 वटाको शेयरधनीकोष ऋणात्मक 
रहेको छ। 
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तािलका ३.७ 

िवगत पाचँ आिथर्क वषर्मा शयेरधनीकोष/नटेवथर्को अवःथा 
रकम ( . लाखमा) 

     ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण  

औ ोिगक क्षेऽको शेयरधनीकोष ऋणात्मक रहेको छ भने अन्य क्षेऽको धनात्मक रहेको छ। 
बढी शेयरधनीकोष हनुे तीन सावर्जिनक संःथानमा नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण ( .२ खबर् 
4 अबर् 47 करोड 55 लाख), नेपाल िव तु ूािधकरण ( .१ खबर् 92 अबर् 53 करोड 21 
लाख) तथा नेपाल दूरसञ् चार कम्पनी िल. ( . 89 अबर् 68 करोड २1 लाख) रहेका छन ्र यी 
तीनको अंश ६४.40 ूितशत हनु आउँछ।  

३.८     कोषमा व्यवःथा नगिरएको दाियत्व 

िव मान काननुअनसुार दीघर्कालमा ितनुर्पन दाियत्व िसजर्ना भएको तर त्यसको लािग सावर्जिनक 
संःथानले रकमको व्यवःथा नगरेको भएमा त्यःतो रकमलाई कोषमा व्यवःथा नगिरएको 
दाियत्वअन्तगर्त देखाइन्छ। आिथर्क वषर् २076/७7 मा . 57 अबर् 70 करोड 93 लाख 
रहेकोमा यस ूकारको दाियत्व आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा . 59 अबर् 39 करोड 19 लाख 
भई 2.91 ूितशतले वृि  भएको छ।  

क्षेऽ आिथर्क वषर्   

२०७३/७४ 2074/75 207५/7६ २०७६/७७ २०७६/७७ 

औ ोिगक (८०५८३)  (79204) (९७३९१) (८७३१६) (33324) 

व्यापािरक १३२९६६  236395 366048 ३७०७५८ 353360 

सेवा ४७२५२९  1869763 20९२६२७ २४८४८८४ 2529314 

सामािजक २७८५७  33375 91559 ८१७६८ 79343 

जनोपयोगी १४९९१७९  1833923 22९९३५२   २५५२५२५ 2896172 

िव ीय ८४३६७७  1201957 1454351 १६३६४१६ 1732427 

कुल जम्मा २८९५६२५ 5096209 6206546 ७०३९०३5 7557291 

वािषर्क विृ /॑ास 38.22 76.00 22.12 १३.1१ 7.36 

पाँच आिथर्क वषर्को औषत बृि  31.38 
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तािलका 3.८ 

िवगत पाचँ आिथर्क वषर्मा कोषमा व्यवःथा नगिरएको दाियत्वको अवःथा 
       रकम ( . लाखमा) 

क्षेऽ आिथर्क वषर्   

२०७३/७४ 2074/75 २०७५/७६ २०७६/७७ 2077/78 

औ ोिगक २३५६७ 5838 20091 24088 32302 

व्यापािरक ४४०० 5330 7763 ६७२६ 9475 

सेवा ९२३३ 28033 28582 ३१४३७ 21478 

सामािजक १३६२८ 16515 5538 ११९६२ 13372 

जनोपयोगी ३३१५६२ 321576 398279 ४६६७५८ 320967 

िव ीय ३२८६ 10986 25828 ३६१२२ 196325 

कुल जम्मा ३८५६७७ 388274 486081 577093 593919 

वािषर्क विृ /॑ास 19.27 0.67 25.19 १8.72 2.91 

पाँच आिथर्क वषर्को औषत बृि  13.35 

   ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 

आिथर्क वषर् 2077/78 मा 29 वटा सावर्जिनक संःथानले कोषमा व्यवःथा नगिरएको र सम्भािवत 
दाियत्व रकम यिकन गरेको िववरण पेश गरेका छन।् िव मान कानूनअनसुार सावर्जिनक संःथानले 
यःतो दाियत्ववापतको रकम यिकन गरेर छु ै कोष खडा गरी राख्नपुनमा अझै पिन कितपयले यःतो 
व्यवःथा पालन गरेको पाइएन।  

३.९ कायर्रत जनशिक्त  

सावर्जिनक संःथानमा कायर्रत जनशिक्त आिथर्क वषर् २076/७7 मा २८ हजार 364 रहेकोमा 
आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा २८ हजार 2 कायम रही १.27 ूितशतले घटी भएको देिखन्छ।  
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तािलका 3.9  

िवगत पाचँ आिथर्क वषर्मा कायर्रत कमर्चारीको अवःथा (संख्यामा) 

क्षेऽ आिथर्क वषर्    

२०७३/७४ 2074/75 २०७५/७६ २०७६/७७ 2077/78 

औ ोिगक २२४५ 2172 २१५६ १९५९ 1943 

व्यापािरक १५६८ 1291 1442 १279 1240 

सेवा  २५७६ 2759 2९६८ २७95 2960 

सामािजक १३७३ 1386 1259 १४38 1288 

जनोपयोगी १३२३२ 13983 13980 १३४०४ 13010 

िव ीय ७४११ 6931 6933 ७४89 7561 

कुल जम्मा २८४०५ 28522 २८७३८ २८३64 28002 

वािषर्क विृ /॑ास (2.02) 0.41 ०.7६ (१.३0) (१.27) 

पाँच आिथर्क वषर्को औषत बृि  (0.68) 

    ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण  

आधिुनक ूिविधको उपयोग एवं कितपय संःथान बन्द तथा एकाकार्मा गािभएकाले सावर्जिनक 
संःथानको कारोबार बढ्दै गए पिन समम कमर्चारीको संख्यामा विृ  भएको छैन। 

३.१० लेखा परीक्षणको अवःथा 

कायर्सम्पादन ःतर, आिथर्क सशुासन तथा िव ीय उ रदाियत्वको मापन गन ूमखु औजार नै लेखा 
परीक्षण हो। काननुले तोकेको िविध र समयसीमािभऽै लेखा परीक्षण सम्प  गरी िववरण 
सावर्जिनक गरेमा कारोबारको पारदिशर्तालाई बल परु् याउने हुँदा सावर्जिनक संःथानको लेखा 
परीक्षण गनर् काननुी पमै बाध्यकारी बनाइएको छ। तथािप, अिधकांश सावर्जिनक संःथानले 
िनयिमत पमा लेखा परीक्षण गराएका छैनन।् 

बटुवल धागो कारखाना िल., नेपाल आयल िनगम िल., साझा यातायात, सांःकृितक संःथान, 
नेपाल दूरसञ् चार कम्पनी िल., कृिष िवकास बै  िल., राि य वािणज्य बै  िल., िनक्षेप तथा 
कजार् सरुक्षण कोष, नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िल., हाइसोइलेिक्शिसटी एण्ड डेभलपमेण्ट 
कम्पनी िल., नेपाल बै  िल., उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल., िव तु उत्पादन कम्पनी 
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िल.,नेपाल मेटल कम्पनी िल., धौवादी फलाम कम्पनी िल.र नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी 
िल. गरी १6 वटा सावर्जिनक संःथानले आिथर्क वषर् २०७7/७8 सम्मकै लेखा परीक्षण 
सम्प  गराएका छन।् 

दगु्ध िवकास संथान, जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िल., नेपाल ओिरण्ड 
म्याग्नासाइट ूा. िल., कृिष साममी कम्पनी िल., नेपाल वन िनगम िल., औ ोिगक क्षेऽ 
व्यवःथापन िल., नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं.िल., नेपाल वायसेुवा िनगम, राि य 
उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास केन्ि िल., नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण, नेपाल रेल्वे 
कम्पनी िल., गोरखापऽ संःथान, जनक िशक्षा साममी केन्ि िल., नेपाल टेिलिभजन, नेपाल 
खानेपानी संःथान, नेपाल िव तु ूािधकरण, राि य ूसारण िमड कम्पनी, नागिरक लगानी 
कोष, हेटौडा िसमेन्ट उ ोग िल., नेपाल औषधी िल., खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी 
िल., राि य बीमा संःथा(जीवन), िबशाल बजार कम्पनी िल. र राि य बीमा कम्पनी िल., 
जनकपरु चरुोट कारखाना िल. र राि य आवास कम्पनी िल.  गरी २6 वटा सावर्जिनक 
संःथानले आिथर्क वषर् २०७7/७8 को लेखा परीक्षण गराएका छैनन।् 

खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िल. ले आिथर्क वषर् २०७५/७६, २०७६/७७ र 
2077/78 गरी तीन वषर्को र िवशालबजार कम्पनी िल.ले आिथर्क वषर् २०७३/७४, 

२०७४/७५, २०७५/७६, २०७६/७७ र 2077/78 गरी 5 वषर्को लेखा परीक्षण 
गराएका छैनन।् त्यसैगरी, राि य बीमा संःथान (जीवन) ले आिथर्क वषर् २०६९/७० देिख 
आिथर्क वषर् २०७7/७8 सम्म गरी 9 वषर्को लेखा परीक्षण गराएको छैन भने राि य बीमा 
कम्पनी िल.ले आ.व. 2073/74 देिख 2077/78 सम्म गरी 5 वषर्को लेखा परीक्षण 
गराएको छैन ।एकवषर् िढला गरी लेखापरीक्षण गन सावर्जिनक संःथानह मा बमशः 
जनकपरु चरुोट कम्पनी िल. र राि य आवास कम्पनी िल. रहेका छन।् 

महालेखापरीक्षकको कायार्लय, अथर् मन्ऽालय र सावर्जिनक संःथानको तालकु मन्ऽालयबाट 
सावर्जिनक संःथानको लेखा परीक्षणका लािग आवँयक ूबन्ध तथा िनदशन जारी हनुेगरेको छ। 
तापिन सबै सावर्जिनक संःथानले समयमै लेखा परीक्षण सम्प  गरी काननुको पिरपालना गनुर्पनमा 
त्यसो गरेको पाइएन। समयमा नै लेखा परीक्षण नहुँदा िव ीय पारदिशर्ता र आिथर्क अनशुासन 
कमजोर हनु जान्छ। तसथर् ूत्येक सावर्जिनक संःथानका कायर्कारी ूमखुलाई लेखा परीक्षणका 
लािग िजम्मेवार बनाउने र यस िवषयलाई िनजको कायर्सम्पादनको आधार बनाउन ुज री छ। 
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३.११  बढी खदु नाफा आजर्न गन पाँच सावर्जिनक संःथानह  

आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा बढी खदु नाफा आजर्न गन पाँच सावर्जिनक संःथानमा बमशः 
नेपाल दरुस ार कम्पनी िल., नेपाल िव तु ूािधकरण, कृिष िवकास बै  िल. र राि य बािणज्य 
बक िल. र नेपाल बक िल. रहेका छन । ती सावर्जिनक संःथानको खदु नाफा, शेयर लगानी, 
शेयर लगानीमा खदु नाफा ूितशत, सावर्जिनक संःथानको खदु नाफामा यी संःथानको योगदान र 
सि त नाफा/नोक्सान झल्कने तािलका िनम्नानसुार रहेको छ :  

तािलका ३.१० 

आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा बढी नाफा आजर्न गन पाँच सावर्जिनक संःथानको िव ीय िःथित 

        रकम ( . लाखमा) 

िस. नं. संःथान खुद नाफा शेयर लगानी शेयरमा खुद 
नाफा ूितशत 

सावर्जिनक 
संःथानको  खुद 
नाफामा ूितशत 

सिञ् चत 
नाफा/नोक्सानी 

१ नेपाल दूरसञ् चार कम्पनी िल. 71294 150000 47.53 27.04 456242 

2 नेपाल िव तु ूािधकरण      60994 1642455 3.71 23.14 110640 

3 कृिष िवकास बै  35275 164226 21.48 13.38 36545 

4 राि य वािणज्य बै  िल. 34236 91848 37.27 12.98 34538 

5 नेपाल बक िल. 29612 57542 51.46 11.23 37324 

 जम्मा 231411 2106071   675289 

   ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 
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उपरोक्त पाँच सावर्जिनक संःथानको िवगत पाँच आिथर्क वषर्को नाफा/नोक्सानको अवःथा 
देहायबमोिजम रहेको पाइयो: 

तािलका  ३.११ 

 आिथर्क वषर् २०७7/७8 मा बढी नाफा आजर्न गन पाचँ सावर्जिनक संःथानको िवगत पाचँ 
आिथर्क वषर्को खदु नाफा/नोक्सानको अवःथा 

                                                                              रकम ( . लाखमा) 

ब.सं. संथान आिथर्क वषर् 
2073/74 

आिथर्क वषर् 
2074/75 

आिथर्क वषर् 
207५/7६ 

आिथर्क वषर् 
207६/7७ 

आिथर्क वषर् 
2077/78 

१ नेपाल दूरसञ् चार कम्पनी िल. 153728 174838 97576 97490 71294 

2 नेपाल िव तु ूािधकरण      15122 34392 98125 110385 60994 

3 कृिष िवकास बै  25652 36535 41916 33318 35275 

4 राि य वािणज्य बै  िल. 27763 38175 50465 43773 34236 

5 नेपाल बक िल. - - 25967 23329 29612 

    ॐोतः सम्बिन्धत संःथानबाट ूा  िववरण 

नेपाल दरुस ार कम्पनी िल., नेपाल िव तु ूािधकरण., कृिष िवकास बक िल. र राि य वािणज्य 
बै  िल. समीक्षा अविधभर खदु नाफामा रहेको देिखन्छ भने नेपाल बक िल. आिथर्क वषर् 
२०७5/७6 र त्यसपिछका आिथर्क वषर्मा खदु नाफामा रहेको छ। 
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खण्ड चार 

सावर्जिनक संःथान सञ् चालनमा देिखएका चनुौती  तथा सधुारको मागर्िचऽ 

४.१ सावर्जिनक संःथान सञ् चालनका चनुौती  

मलुकुमा समम आिथर्क िवकासको गितलाई तीोता िदने, अत्यावँयक वःत ु तथा सेवाको 
उत्पादन तथा िबबी िवतरणलाई ूभावकारी बनाउने, रोजगारी िसजर्ना गन, मूल्यिःथरता 
कायम गन, बजारमा ूितःपधार्त्मक वातावरण तयार गन र ठूला भौितक पूवार्धार िनमार्णलाई 
गितशील बनाउने उ ेँ यले सावर्जिनक संःथानको ःथापना भएको हो। हालको सावर्जिनक 
संःथानको कायर्सम्पादन ःतरलाई िवँ लेषण गदार् यी उपलिब्धह  हािसल गनर् केही 
संःथानह  सफलता भएका छन ्भने कितपय संःथानले अझै अपेक्षाकृत पमा सञ् चालन 
सक्षमता हािसल नहनेु नसिक सरकारको लािग िव ीय बोझको पमा रहन पगेुका छन।् 

संःथानको समम आिथर्क तथा िव ीय अवःथाको िवँ लेषण गदार् िमिौत उपलिब्ध देिखन्छ। 
िव ीय क्षेऽ, जनोपयोगीलगायत अन्य क्षऽेका केही संःथानको व्यावसाियक कायर्कुशलता र 
सञ् चालन नितजा सन्तोषजनक रहेको छ। केही ठूला आकारका संःथान र उ ोगह को 
अवःथा तत्काल सधुार गनुर्पन देिखन्छ। हालसम्म राॆो कायर्सम्पादन भएका संःथानह लाई 
जोगाउने र समःयामःत संःथानको ूभावकारी ढङ् गबाट सधुार गन चनुौती सरकार साम ु
अझैपिन टड्कारो पमा रहेको छ। गैरव्यावसाियक सोच र कायर्शैली, सञ् चालन 
कायर्कुशलतामा कमी, ूिबयामखुी िनणर्य, संःथागत सशुासनको कमी, पारदिशर्ता, 
व्यावसाियकता र जवाफदेिहताको कमजोर ूबन्धलाई सधुार नगन हो भने आगामी िदनमा 
समेत सावर्जिनक संःथानको सञ् चालन र व्यवःथापन थप चनुौतीपूणर् बन्दै जाने देिखन्छ। 
सावर्जिनक संःथानको व्यावसाियक सम्भावना, ॐोत र साधनको उपलब्धता, जनशिक्त र 
संरचनागत सवलतालाई अिभविृ  गनर् सरकारको तफर् बाट सधुारका िविवध ूयास हुँदा हुँदै 
पिन सावर्जिनक संःथानको सञ् चालनमा िनम्नानसुार चनुौतीह  कायमै रहेका छन:्  

1. सावर्जिनक संःथानको सञ् चालन व्यवःथापन, अनगुमन-मूल्या न, सम्पि को 
िववेकपूणर् पिरचालन, िनरन्तर सधुारका लािग अध्ययन-अनसुन्धान तथा ूभावकारी 
कायार्न्वययन लगायतका िविवध पक्षमा िनयमक संरचनाका पमा नेततृ्वदायी 
भिूमका खेल्ने िनकायको आवँयकता देिखएको।  
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2. सावर्जिनक संःथानमा उ मशीलता र सावर्जिनकतालाई सिमौण गरी वःत ु तथा 
सेवाको गणुःतर अिभविृ  गन, बजार पहुँच िवःतार गन, व्यवःथापकीय क्षमता 
बढाउने र िनजी क्षेऽसँग ूितःपधार् गरी सञ् चालन दक्षता बढाउन खरीद, मूल्य 
िनधार्रण एवं जनशिक्त व्यवःथापनमा सरकारी परिनभर्रता कायमै रहेको।  

3. सञ् चालनमा रहेका सावर्जिनक संःथानको उच्चतम ःतरको व्यवःथापकीय सक्षमता 
पिरचालन गनर् आवँयक देिखएको। 

4. सावर्जिनक संःथानको मानव संसाधनको कायर्क्षमता, उत्पादकत्व, कायर्कुशलता 
बढाई ूितःपधार्त्मक बनाउन थप सधुार गरी बढ्दो ूशासकीय खचर् िनयन्ऽणका 
लािग सावर्जिनक संःथानको कमर्चारी संख्यालाई उपयकु्त आकारमा राख् न 
नसिकएको। 

5. सावर्जिनक संःथानका कमर्चारीह को सेवा सिुवधा, अवसरको िवतरण र विृ  
िवकास लगायतका िवषयमा एक पता कायम गनर् आवँयक छ। 

6. बन्द अवःथामा रहेका सावर्जिनक संःथानको अचल सम्पि  घरजग्गा, मेिसनरी 
सामान तथा अन्य सम्पि को एिकन अिभलेखन, उपयोग तथा पिरचालन गनर् 
आवँयक छ। 

7. सावर्जिनक संःथानमा कोषमा व्यवःथा नगिरएको दाियत्व (Unfunded Liability) 

िनरन्तर पले बढ्दै गएको। 

8. संःथान सञ् चालनमा संःथागत सशुासन (Corporate Governance) ूव र्न गद 
पारदिशर्ता र जवाफदेिहता, व्यावसाियकता, नवीन अन्वषेण र ूिविधको ूयोग िव ीय 
अनशुासन, िमतव्यियता प ित िवकास गन कायर् अपेक्षाकृत पले ूभावकारी हनु 
नसकेको। 

9. संःथानका ूमखु कायर्कारी अिधकृतको िनयिुक्त योग्यता र क्षमताको आधारमा खलुा 
ूितःपधार्बाट गन कायर् वै ािनक र वःतिुन  हनु नसक्नकुासाथै िनजको वािषर्क 
कायर्सम्पादन मूल्याङ् कनको आधारमा सिुवधा, दण्ड र परुःकार ूणालीलाई पूणर् 
पमा कायार्न्वयनमा ल्याउन नसिकएको। 
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10. सावर्जिनक संःथानको व्यवःथापकीय सधुार, कायर् क्षमता अिभविृ  हनु नसक्दा 
दैिनक ूशासिनक खचर्, तलब भ ा लगायतका अिनवायर् दाियत्वको व्ययभार बढ्दै 
गएको।   

11. केही सावर्जिनक संःथानह  िनरन्तर घाटामा सञ् चालन हुँदा त्यसबाट िसिजर्त िव ीय 
जोिखम (Fiscal Risk) ले सरकारमािथ वसिन आिथर्क दाियत्व एवं भार बढ्दै गएकोले 
त्यसलाई घटाउने उपाय अवलम्बन गनर् संःथानको पनुसर्ंरचनामा गरी सञ् चालन गनर् 
नसिकएको। 

12. सावर्जिनक संःथानको सञ् चालन एवं व्यवःथापन फरक-फरक कानूनबाट भएकोले 
सञ् चालक सिमितको संख्या एवं योग्यता, व्यवःथापकको योग्यता, क्षमता तथा 
िनयमन सपुिरवेक्षण जःता िवषयमा िविवधता रहेको हुँदा एक पता कायम गनर् 
एकीकृत ऐन, कायर्िविध र िनदिशका तयार गरी सोही बमोिजम संःथान सञ् चालन, 
व्यवःथापन, अनगुमन र मूल्या न हनु नसकेको। 

13. सरकारको सहभािगतामा सञ् चालन गिररहन आवँ यक नदेिखएका संःथानमा रहेको 
नेपाल सरकारको शेयर छनौटपूणर् आधारमा उपयकु्त िविध र ूिबयाबाट िविनवशे 
गरी िनजीकरणूित सवर्साधारणको ि कोण सकारात्मक बनाउने ूिबयालाई 
िनरन्तर िदन नसिकएको।  

14. बन्द ूाय: रहेका संःथानह  सम्भाव्यताको आधारमा गन सञ् चालन वा िविनवेश 
गन भन् ने िवषयमा नीितगत ःप ता हनु नसकेको। 

15. सञ् चलनमा रहेका केही सावर्जिनक संःथानह मा व्यवःथापिकय कमजीरी र शेड 
यिुनयनको हःतक्षेपका कारण संरचनात्मक सधुार गन तथा कायर् सम्पादनमा 
सधुारमा असर परेको। 

16. कितपय सावर्जिनक संःथानह मा सरकारबाट ूितव ता व्यक्त गिरएका अनदुान 
लगायतका आिथर्क ौोतह  िनकासा हनु नसकेको अवःथा रहेको छ भने केही 
संःथानमा सरकारले देखाएको भन्दा फरक आिथर्क लगानी रहेको तर सोको एिकन 
िववरण तयार हनु नसकेको।  
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17. िनजीकरण गिरएका सावर्जिनक संःथानले िनजीकरणको उ ेँय र सम्झौतानसुार 
कायर्सम्पादन सधुार ल्याए नल्याएको सम्बन्धमा िनजीकरण पँ चातको सपुिरवेक्षण 
अनगुमन तथा मूल्या न हनु नसकेको।  

४.2 नेपालमा सावर्जिनक संःथान सञ् चालनको आगामी मागर्िचऽ 

नागिरकको संिवधानूद  मौिलक हक, राज्यका िनदशक िस ान्त र नीित, आविधक 
योजना तथा सरकारका वािषर्क नीित तथा कायर्बमको कायार्न्वयन र िवपद् को 
समयमा अत्यावँ यक पन वःत ु तथा सेवाको िनयिमत र सलुभ आपूितर्का लािग 
सावर्जिनक संःथानको सान्दिभर्कता थप सशक्त बनेको छ। काननुी व्यवःथा, ॐोत 
तथा बजारलगायतका पक्षमा सावर्जिनक संःथानको सधुार गरी कायर्सम्पादनःतर 
उकाःन आगामी िदनका लािग संःथानको ूभावकारी सञ् चालन र व्यवःथापनको 
मागर्िचऽ देहायअनसुार ूःततु गिरएको छ : 

१. नीितगत तथा कानूनी व्यवःथा: 
(क) सावर्जिनक संःथानको कुशल एवं व्यावसाियक सञ् चालनका लािग सावर्जिनक 

संःथान सञ् चालन तथा व्यवःथापन नीित तजुर्मा गन। 

(ख) सावर्जिनक संःथानलाई ूभावकारी पमा सञ् चालन र व्यवःथापन गनर् 
सञ् चालन र व्यवःथापनसम्बन्धी एकीकृत काननु तजुर्मा गन। लगानी खाका, 
ूमखु कायर्कारी अिधकृतको िनयिुक्त, कमर्चारीको सेवा सिुवधासम्बन्धी 
मापदण्ड िनमार्ण गरी कायार्न्वयन गनर् र तालकु मन्ऽालयले ूभावकारी 
अनगुमन तथा मूल्या नको एकीकृत कायर्िविध र िनदिशका सिहत भरपद  
संयन्ऽ बनाउने। 

(ग) वतर्मान ःथानीय/राि य र अन्तराि य पिरवेश तथा त्यसले िनम्त्याएको 
सामािजक-आिथर्क िःथितको िवँ लेषणका आधारमा ःप  सोच सिहतको 
सावर्जिनक संःथान सञ् चालन कायर् योजना तजुर्मा गरी कायार्न्वयनमा 
ल्याउने।   

(घ) नेपाल सरकारले सावर्जिनक संःथानमा गनुर्पन लगानीलाई व्यविःथत र 
ूितफलयकु्त बनाउन सावर्जिनक संःथान लगानी नीित तजुर्मा नीित 
कायार्न्वयन गन। 
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२. ूाथिमकता िनधार्रण र वगीर्करण: 
(क) सावर्जिनक संःथानले ूदान गन सेवा, ूितंपधार्, सञ् चालन लागत एवं 

संःथानको सान्दिभर्कता िवँ लेषण गरी हाल सञ् चालनमा रहेका संःथानह  
मध्ये सरकार संलग् न रहनपुन,  िविनवेश गनुर्पन,  सावर्जिनक िनजी 
साझेदारीमा सञ् चालन गनुर्पन, व्यवःथापन करारमा िदने, पूणर् पमा िनजी 
क्षेऽलाई सञ् चालन गनर् िदने तथा खारेज गनुर्पन गरी ूाथिमकता िनधार्रण र 
वगीर्करण गनुर्पदर्छ।  

(ख) सावर्जिनक संःथानको कायर्सम्पादनःतर, व्यावसाियकता र समम सक्षमताको 
िनयिमत पमा अध्ययन-िवँ लेषण गरी तदनसुारका सधुारका कदम अगािड 
बढाउन पेशािव  र िव  समूह गठन गरी िनरन्तर पले सधुार तथा 
िवकासका कायर् गन। 

(ग) सञ् चालनमा रहेका संःथानह लाई वगीर्करण गरी सरकारले सञ् चालन 
गनुर्पन, िनजी क्षेऽ आकिषर्त नहनेु र राि य आवँयकताका सावर्जिनक 
संःथानह  सरकारले सञ् चालन गन र िनजी क्षेऽले सञ् चालन गदार् 
व्यवःथापकीय कायर्कुशलता अिभविृ  हनेु, उत्पादकत्व बढ्ने ूकृितका 
संःथानलाई िनजीकरणको ूकृयामा िलने। 

३. संःथानको पनुसर्ंचालन तथा पनुसर्ंरचना: 
(क) हाल सञ् चालनमा रहेका सावर्जिनक संःथानमध्ये ठूला संःथानको आवँयकता, 

सान्दिभर्कता र कायरू् कृितका आधारमा पनुसर्ंरचना गनर् आवँयक छ। समान 
उ ेँय तथा एकै ूकृितका कायर् गन िविभ  संःथानलाई  एकापसमा गाभ्ने 
(Merger), ूाि  गन (Acquisition) तथा ठूला संःथानलाई कायर् िविशि करणका 
लािग छु ाउने (Unbundling) नीितको कायार्न्वयन गद जाने।  

(ख) सावर्जिनक संःथानलाई संघीय शासन ूणाली अनु प संघ, ूदेश र ःथानीय 
तहको अपन्वत्व र ःवािमत्व ूव र्न हनेु गरी साझेदारी ढाँचा र सावर्जिनक-िनजी 
साझेदारी ढाँचामा सञ् चालन गनर् आवँयक अध्ययन गन। 

(ग) िविवध कारणले सञ् चालनको सम्भावना नै नभएका, बन्द एवं ग्ण  सावर्जिनक 
संःथान सञ् चालनको सम्भावना नरहेको भए त्यःता संःथानलाई खारेजी पनु: 
सञ् चालन वा बिहगर्मन सिहतको कायर्योजना तयार गरी कायार्न्वयन गन। बन्द 
रहेका र खारेज गिरएका संःथानको जग्गा, भवन, मेिशनरी र पाटपूजार्को 
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ूितफलयकु्त क्षेऽमा उपयोग तथा कागजातह को सरुक्षा गनर् आवँयक िविध र 
संयन्ऽ  बनाउने। 

(घ) सावर्जिनक संःथानको सञ् चालन तथा व्यवःथापनमा शासकीय व्यवःथापनका 
साझेदार िनजीक्षेऽको ःवािमत्व र अपनत्व अिभविृ  गन, संःथानको सञ् चालन 
ढाँचा, सेवा ूवाहको तौर तिरकालाई िमतव्ययी बनाउने। 

४. व्यवःथापकीय सधुार: 
(क) ू त्येक संःथानको ूमखु कायर्कारी अिधकृतसँग तालकु मन्ऽालयले 

कायर्सम्पादन सूचक िनधार्रण गरी कायर्सम्पादन उपलिब्धको न्यूनतम मापदण्ड 
तोकी ूत्येक वषर् कायर्सम्पादन सम्झौता गन, आिथर्क वषर् समा  भएको एक 
मिहनािभऽ कायर्सम्पादन मूल्या न गन र मूल्या नको नितजाको आधारमा 
िनयिुक्तले िनरन्तरता पाउने वा अवकाश िदने व्यवःथा िमलाउने। 

(ख) सावर्जिनक संःथानलाई छिरतो बनाई उत्पादकत्व र कायर्क्षमता ूभावकारी 
बनाउन संःथानको व्यावसाियक योजना र कायर्बोझको आधारमा नयाँ स ठन 
तथा व्यवःथापन सवक्षण (Organization and Management Survey) गरी 
कमर्चारीको संख्या उपयकु्त आकारमा राख् ने नीितलाई ूभावकारी पले 
कायार्न्वयन गनुर्पदर्छ। ूत्येक कमर्चारीले सम्पादन गनुर्पन कामको ःप  
िववरण र कायर्सूचकह को िनमार्ण गरी संःथानको कायर्सम्पादनलाई 
कमर्चारीको विृ  िवकाससँग आव  गन नीित अवलम्बन गन। 

(ग) सावर्जिनक संःथानमा आिथर्क अनशुासन कायम गनर् संःथानको लेखापरीक्षण 
कायर्लाई िनयिमत गन, लेखाूणालीलाई वै ािनक, पारदशीर् र अन्तरार्ि य 
लेखामान अनु प बनाउने र सबै  संःथानमा पूणर् पमा नेपाल िव ीय ूितवेदन 
मानह  (Nepal Financial Reporting Standards) कायार्न्वयन गन। 

(घ) समयमै लेखा परीक्षण सम्पन् न गनुर्पन व्यवःथालाई कडाइकासाथ कायार्न्वयन 
गन। आन्तिरक िनयन्ऽण र आन्तिरक लेखा परीक्षणलाई ूभावकारी बनाउने।  

(ङ) सरकारले सावर्जिनक संःथानको व्यावसाियक योजनाका आधारमा आिथर्क र 
िव ीय सम्भाव्यता देिखएका संःथानमा माऽ लगानी गन। सम्भाव्य दाियत्व र 
नोक्सानी ब्यहोनर् कोष खडा गन। साथै, संःथानको जोिखम व्यहोन क्षमता 
अिभविृ  गनर् पुजँी विृ  योजना तयार गरी कायार्न्वयन गन व्यवःथा िमलाउने।  
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(च) सरकारको ठूलो लगानी रहेका नेपाल िव तु ूािधकरण, नेपाल नागिरक 
उड् डयन ूािधकरण, नेपाल टेिलकम लगायतका संःथानमा सधुारका लािग 
िवशेष कायर्योजना बनाई कायार्न्वयन गनुर्पदर्छ। ठूलो कारोबार भएका केही 
सावर्जिनक संःथानलाई पयार्प् त पुजँी र नवीनतम ूिविधमाफर् त ूितःपधीर् बनाउन 
उपयकु्त िविध तय गरी  रणनीितक साझेदार (Strategic Partner) िभत्र्याउने 
कायर्क्षेऽगत खण्डीकरण वा व्यवःथापन करारमा िदने नीित अवलम्बन गन।  

(छ) सावर्जिनक संःथानको सेवामा सधुार गरी गणुात्मकता अिभविृ  गनर् िव तुीय 
अिभलेख तथा सूचाना ूणालीको अवलम्वन गन। 

(ज) संःथानको िव ीय व्यवःथापनलाई सु ढ गन, अन्तरिनकाय समन्वय, तादाम्यता 
र सामान्जःयता कायम गन, संःथानमा नितजामूलक व्यवःथापन शैली 
अवलम्वन गन, आफै धािनन सक्ने संःथानको हकमा कायर् सम्पादनमा आधािरत 
ूोत्साहन ूणाली अवलम्वन गन र नितजा मूल्या नका पिरसूचक तयार गरी 
कायर्सम्पादन मापण गन पिरपाटी अवलम्वन गन। 

5. िनजीकरण व्यवःथापन: 
(क) िनजीकरण गिरएका संःथानमा लामो समयदेिख समाधान हनु नसकेका िववादह को 

िवँ लेषण गरी यथोिचत िन पण गन। यसका लािग त्यःता िववाद अध्ययन-िवँ लेषण 
गरी समाधान गनर् उच्चःतरीय िनजीकृत संःथान िववाद व्यवःथापन संयन्ऽ बनाउने।  

(ख) िनजीकरण गिरएका संःथानको सम्झौतामा उिल्लिखत ूावधान कायार्न्वयन भए 
नभएको िवषयमा सम्बिन्धत िनकायबाट अिनवायर् पमा वषर्को एकपटक अनगमुन 
गरेर सम्झौताको पूणर्पालना भए नभएको ूितवेदन अथर् मन्ऽालयमा पठाई सोको 
कायार्न्वयन गराउने।  

(ग) सावर्जिनक संःथानको िनजीकरण गदार् करार/ सम्झौतामा उल्लेख भएका जग्गा तथा 
अन्य सम्पि को यिकन गिर ूितव ता बमोिजम जग्गा हःतान्तरण गन र आिथर्क 
कारोवारको राफसाफ गन। 

(घ) िनजीकरण भएका संःथानबाट िनजीकरणको उ ेँय बमोिजम कायर् सम्पादनमा सधुार 
भएनभएको, उत्पादन तथा रोजगारीमा विृ  भएनभएको लगायतका िवषयमा अध्ययन 
गरी आगामी िनजीकरण ूकृयामा सम्झौता ःव प मूल्या नका आधार िविध र 
ढाँचाको पनुरावलोकन तथा पिरमाजर्न गन।  
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(ङ) सम्झौताको पालना नगन िनजीकृत कम्पनीका सञ् चालक/लगानीकतार्सँग भएका 
सम्झौताको शतर्बमोिजम कारबाही ूिबया अगािड बढाउने। 
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सावर्जिनक संःथानको तथ्या ीय िववरण 
 

िस.नं.        िववरण 
५.१ सावर्जिनक संःथानको िव ीय कायर्कुशलतासम्बन्धी संिक्ष  िववरण  
5.२ सावर्जिनक संःथानह को २०७८ आषाढ मसान्तको सम्पि  तथा दाियत्वको िववरण  
5.3 (क) सावर्जिनक संःथानको आ.व.207७/7८ को खदु नाफा/नोक्सान िववरण  
5.3 (ख) सावर्जिनक संःथानको एकीकृत वासलात  
5.3 (ग) सावर्जिनक संःथानको एकीकृत नाफा/नोक्सान   
5.4 सावर्जिनक संःथानमा नेपाल सरकारको लगानी र ूा  लाभांशको िववरण  

(संःथानको िव ीय िववरण अनसुार) 

 

5.5 सावर्जिनक संःथानमा नेपाल सरकारको लगानी र ूा  लाभांशको िववरण  

(सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लयको िव ीय िववरण अनसुार) 

 

5.6 सावर्जिनक संःथानको शेयर लगानी संरचना  
5.7 सावर्जिनक संःथानको कुल सञ् चालन/िबबी आय  
5.८ सावर्जिनक संःथानको खदु नाफा/नोक्सान  
5.9 सावर्जिनक संःथानको ूशासकीय खचर् (कमर्चारी खचर्सिहत) को िववरण  
5.१० खदु नाफाका आधारमा ूितकमर्चारी योगदान  
5.११ नेपाल सरकारको शेयर लगानीमा देिखएको फरक रकम  
5.१2 नेपाल सरकारको ऋण लगानीमा देिखएको फरक रकम  
5.१३ सावर्जिनक संःथानह को सि त नाफा तथा नोक्सान रकमको िववरण  
5.१4 कोषमा व्यवःथा नभएको सम्भािवत दाियत्वको िववरण (आ.व.२०७७/७८)  
5.१5 िवगतमा िविनवेश वा खारेज गिरएका सावर्जिनक संःथानमा नेपाल सरकारबाट दाियत्व भकु्तानी गनर् 

गिरएको लगानी िववरण 

 

5.१6 सावर्जिनक संःथानको शेयरधनीकोष (नेटवथर्)  
5.17 सावर्जिनक संःथानको डेब्ट/इिक्वटी अनपुात  
5.18 नेपाल सरकारबाट हःतान्तिरत पुजँीको िववरण 

(आ.व. २०७७/७८ मा िडफडर्का पमा देखाएको) 
 

५.१९ नेपाल सरकारबाट सावर्जिनक संःथानलाई आ.व.207७/7८ मा ूदान गिरएको अनदुान  

(सिब्सडी) िववरण 
 

5.20 सावर्जिनक संःथानको िववरण  
 

नोट: नशेनल कन्सशक्शन कम्पनी िल. र नपेाल ईिन्जिनयिर  कन्सल्टेिन्स ूा. िल. को कारोबार िनरन्तर शनु्य 
रहेकोले यी सावर्जिनक संःथानको िव ीय िववरणमा समावशे गिरएको छैन। 
 





औ ोिगक

1 दग्ध िवकास संथान (1,671)       (499)              194         31,775         32,353        31,052      776         705         1,063       

2 जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िल. 191         264               340         5,885          3,949          42,885      257         257         257         

3 हेट डा िसमन्ट उ ोग िल. (1,704)       (406)              7,936          4,067          431         354         354         

4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल. (34)          (43)               (47)         1,293          29,186        29,186      11           10           10           

5 नेपाल औषिध िलिमटेड (1,374)       (1,135)            (1,189)      (4,972)         (5,966)         (7,159)       93           

6 उदयपरु िसमन्ट उ ोग िल. (3,060)       520               981         76,601         17,803        18,562      330         320         350         

7 नेपाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल. (1,484)       1,880             2,194       (26,075)        19           19           19           

8 बटुवल धागो कारखाना िल. (356)         (13,069)        5            

9 नेपाल मटेल कम्पनी िल. -             -                  -            2,465          -               -             9            -             -             

10 धौवादी फलाम कम्पनी िल. (5)           -                  -            2,565          -               -             12           -             -             

जम्मा (9,496)      582              2,473      84,403        81,392       114,526    1,943      1,665      2,053      

व्यापािरक

11 कृिष साममी कम्पनी िल. 1,224       1,285             1,350       26,118         21,739        22,826      224         

12 खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िल. (535)         (534)              1,000       25,350         280         227         413         

13 नेपाल आयल िनगम िल. (4,302)       (4,405)            274         356,400       137,666       176,566     623         872         872         

14 नेपाल वन िनगम िलिमटेड (96)          6,647          113         113         113         

जम्मा (3,709)      (3,654)           2,623      414,515      159,405      199,392    1,240      1,212      1,398      

सेवा

15 औ ोिगक क्षऽ व्यवःथापन िल. 5            982               577,718       28,743.29 227         

16 नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं.िल. 767         1,011             451         5,087          5,864.00 6,056       125         125         125         

17 नेपाल वायसुेवा िनगम (36,630)     (38,321)           351,115       1,338       

18 राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास केन्ि िल. (285)         25             8            8            9            

19 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण 7,341       576               2,279,109     852         1,122       1,122       

20 नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. (54)          2,437          21           

21 साझा यातायात सहकारी संःथा िल. 1,437       37,712         268         

22 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. (165)         2,960          80           

23 िवशाल बजार कम्पनी िल. 1,289       48,690         41           

(26,294)    (35,752)         451        3,304,852    34,607 6,056      2,960      1,255      1,256      

आ.व. २०७८/७९को 
संशोिधत अनमुान

आ.व. २०७९/८० 
को अनमुान

सावर्जिनक संःथानको नाम आ.व. २०७७/७८ 
वाःतिवक

आ.व. २०७७/७८ 
वाःतिवक

कमर्चारी संख्या
आ.व. २०७८/७९ को 

संशोिधत अनमुान
आ.व. २०७७/७८ 

वाःतिवक
आ.व. २०७८/७९ 
को संशोिधत अनमुान

आ.व. २०७९/८० 
को अनमुान

खुद पुँजी लगानी रकम ( .लाखमा)

जम्मा

 5.1 - सावर्जिनक संःथानको िव ीय कायर्कुशलतासम्वन्धी संिक्ष  िववरण

आ.व. 
२०७९/८०को 

अनमुान

ब.सं.

खुद नाफा रकम ( .लाखमा)
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सामािजक

24 सांःकृितक संःथान (241)         (1,583)           44          

25 गोरखापऽ संःथान (806)         1,091          1,500        1,518            3,346         4,894         297        

26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. 722          794            841          78,479           487        505       495       

27 नेपाल टेिलिभजन (1,909)       1,909          17,055           17,055        375        

28 राि य आवास कम्पनी िल. 30            24,024           85          

जम्मा (2,204)      3,794         2,341       119,492        20,401       4,894        1,288     505      495      

जनोपयोगी

29 नेपाल खानेपानी संःथान (3,637)       (2,037)         (1,426)       93,624           616        933       933       

30 नेपाल िव तु ूािधकरण 60,994       121,213       143,898     4,190,145       4,307,207    497,474       8,394      11,187    11,156    

31 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल. 71,294       77,743        82,239       1,129,224       945,126      867,062       3,939      3,939     3,939     

32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल. 755          385            (424)         44,745           45,664        50,230        31          23         25         

33 राि य ूशारण िमड कम्पनी 1,182        39,965           30          

जम्मा 130,590     197,305      224,287     5,497,703      5,297,998    1,414,767    13,010    16,082   16,053   

िव ीय

34 कृिष िवकास बै  िल. 35,275       46,899        46,899       315,051         2,402      

35 राि य िबमा संःथान (जीवन) 563          334,593         108        

36 राि य िबमा कम्पनी िल. 3,603        82,755           88          

37 राि य वािणज्य बै  िल. 34,236       51,443        46,061       286,743         335,766      373,511       2,187      2,878     

38 िनक्षप तथा कजार् सरुक्षण कोष 21,509       24,303        26,734       168,149         77          82         82         

39 नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड 19,406       15,506        68,597           25,042        44          

40 नागिरक लगानी कोष 22,502       17,860        22,753       2,022,544       224,057      238,881       130        150       169       

41  हाइसोइलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड डेभलपमेन् 7,997        10,165        11,190       195,169         21          31         31         

42 नेपाल बै  िल. 29,612       42,638        553,167         2,504      

174,703    208,814      153,637    4,026,768      584,865     612,392      7,561     3,141    282      

263,589    371,090      385,814    13,447,733     6,178,668   2,352,028    28,002    23,860   21,537   

आ.व. २०७८/७९को 
संशोिधत अनमुान

आ.व. २०७९/८० 
को अनमुान

जम्मा

कुल जम्मा

 5.१ - सावर्जिनक संःथानको िव ीय कायर्कुशलतासम्वन्धी संिक्ष  िववरण

ब.सं सावर्जिनक संःथानको नाम

खुद नाफा रकम ( .लाखमा) खुद पुँजी लगानी रकम ( .लाखमा) कमर्चारी/कामदार संख्या
आ.व. २०७८/७९ को 

संशोिधत अनमुान
आ.व. २०७७/७८ 

वाःतिवक
आ.व. 

२०७८/७९ को 
संशोिधत अनमुान

आ.व. 
२०७७/७८ 
वाःतिवक

आ.व. 
२०७९/८०को 

अनमुान

आ.व. 
२०७९/८०को 

अनमुान

आ.व. २०७७/७८ 
वाःतिवक
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चक्ता पुँजी शेयर िूिमयम
शेयर लगानी 
वापत ूा  
एडभान्स रकम

जगेडा कोष
संिचत 

नाफा/नोक्सान

मध्यम तथा 
िदघर्कालीन ऋण/ 
गैर चाल ुदाियत्व

अल्पकालीन 
ऋण/िनक्षेप

चाल ुर अन्य 
दाियत्व तथा 
व्यवःथा

कुल जम्मा खुद िःथर सम्पि लगानी कजार् लगानी
नगद तथा बै  

मौज्दात
चाल ुसम्पि अन्य सम्पि कुल जम्मा

औ ोिगक

1 दग्ध िवकास संथान 3,664          23,408        (8,764)         13,467       11,938       43,713         26,672        348            12,699        3,432         563        43,713         

2
जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन 
कं. िल.

275            1,156     2              3,158          1,293         3,138         9,023          1,277         2,000          1,334          4,413         9,023          

3 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल. 9,007          (7,887)         6,816         4,451         3,107         15,493         2,842         631            9,580         2,440      15,493         

4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल. 408            545           (29,123)        29,463       9              1,260         2,563          234           495            793            1,041         2,563          

5 नेपाल औषिध िलिमटेड 755            309           (18,456)        12,420       4,711         2,900         2,639          448           13             1,185          993           2,639          

6 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल. 36,481        60,059        (54,421)        34,482       16,125       92,726         77,023        600            161            14,206        735        92,726         

7
नपेाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट 
ूा.िल.

4,500          (47,288)        16,713       517           30,769       5,210          3,144         1,296         771        5,210          

8 बटुवल धागो कारखाना िल. 3,731          (1,661)        (17,547)        2,408         13,995       926            749           61             116           926            

9 नेपाल मेटल कम्पनी िल. 1,783          17         0               665           454           2,919          2,854         5               50             10          2,919          

10 धौवािद फलाम कम्पनी िल. 2,500          65             10            2,575          680           1,500          359            35             2,575          

जम्मा 63,105       -       1,173    82,662       (180,263)     117,727     9,688        83,696      177,787       115,922     4,956         -           17,230       35,162       4,518     177,787       

व्यापािरक

11 कृिष साममी कम्पनी िल. 8,914          -        5,898         11,306         58,937       85,056         11,709        5,415          50,297        17,634        85,056         

12
खा  व्यवःथा तथा व्यापार 
कम्पनी िल.

11,598        -        20,195        (10,035)        3,593         -            17,907       43,257         3,397         16,112         3,157          20,591        43,257         

13 नेपाल आयल िनगम िल. 110,000       -        4,278         186,551       55,570       222,187      578,587       69,441        196,270       1,879         164,483       141,244      5,269      578,587

14 नेपाल बन िनगम िलिमटेड 1,161          -        1,724         1,770          1,992         1,619         8,266          2,189         568            4,852         657        8,266          

जम्मा 131,674      -       -       32,095       189,592      61,155      -           300,650     715,166       86,737       217,797      1,879        218,506      184,320      5,926     715,165       

सेवा -             

15 औ ोिगक क्षेऽ व्यवःथापन िल. 29,353        406,864      5,253          136,247      1,111         578,829       5,704         554,724       -            16,062        2,013         327        578,829       

16
नेपाल पारवहन तथा गोदाम 
व्यवःथा कं.िल.

122            -        794           4,170          705           5,792          276           766            3,948          801           5,792          

17 नेपाल वायसुेवा िनगम 1,623          -        74,753        (123,773)      398,513      133,486      484,601       395,089      62             7,942          55,486        26,022     484,601       

18
राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क 
िवकास केन्ि िल.

79             -        76             (1,061)         930           295           319            2              30             281            6              319            

19 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण 574,198       -        1,304,528    166,028       234,354      70,862       2,349,971     2,023,315    134,251       125,815       47,892        18,697     2,349,971     

20
नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी 
िल.

2,500          (63)             9              2,446          80             2,366          2,446          

21
साझा यातायात सहकारी संःथा 
िल.

34,733        1,596         1,382         323           38,035         2,575         34,201         548            711           38,035         

22 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. 100            1,462     (2,714)         4,112         295           3,255          131           3,335          (561)           351        3,255          

23 िवशाल बजार कम्पनी िल. 40,100        149           8,441          2,395         883           51,969         39,999        8,557          3,413         51,969         

जम्मा 682,809      1,462    -       1,788,761   56,281        775,538     2,395        207,970     3,515,217     2,467,172   724,034      -           168,853      109,761      45,397    3,515,217     

 ५.२ - सावर्जिनक संःथानको २०७८ आषाढ मसान्तको सम्पि  तथा दाियत्वको िववरण
 रकम ( . लाखमा)

ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम

पुँजी तथा दाियत्व सम्पि  
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चक्ता पुँजी शेयर िूिमयम
शेयर लगानी 
वापत ूा  
एडभान्स रकम

जगेडा कोष
संिचत 

नाफा/नोक्सान

मध्यम तथा 
िदघर्कालीन ऋण/ 
गैर चाल ुदाियत्व

अल्पकालीन 
ऋण/िनक्षेप

चाल ुर अन्य 
दाियत्व तथा 
व्यवःथा

कुल जम्मा खुद िःथर सम्पि लगानी कजार् लगानी
नगद तथा बै  

मौज्दात
चाल ुसम्पि अन्य सम्पि कुल जम्मा

 ५.२ - सावर्जिनक संःथानको २०७८ आषाढ मसान्तको सम्पि  तथा दाियत्वको िववरण
 रकम ( . लाखमा)

ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम

पुँजी तथा दाियत्व सम्पि  

सामािजक -             

24 सांःकृितक संःथान 132            -        8              (2,449)         725           3,267         1,684          1,476         2               206           -         1,684          

25 गोरखापऽ संःथान 115            1,317         (535)           620           9,177         10,695         2,779         3,786          4,131         -         10,695         

26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. 4,564          -        52,772        (15,361)        36,504       7,515         85,994         77,746        1               621            7,626         85,994         

27 नेपाल टेिलिभजन 34,012        -        2              (19,259)        2,300         6,657         23,712         8,827         9,691          5,194         23,712         

28 राि य आवास कम्पनी िल. 520            -        23,504        1,072         25,096         2,044         84             1,422          21,532        14          25,096         

जम्मा 39,343       -       77,603       (37,603)       40,150      -           27,689      147,181       92,873       85            -           15,521       38,688       14         147,181       

जनोपयोगी

29 नेपाल खानेपानी संःथान 3,476          -        6,474         (20,562)        104,236      20,799       114,423       61,518        -             42,761        10,144        114,423       

30 नेपाल िव तु ूािधकरण 1,642,455.04 -        172,226      110,640       2,264,824    26,581        574,186      4,790,912     3,061,173    557,151       335,889      227,667       599,112      9,920      4,790,912     

31 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल. 150,000       -        290,580      456,242       232,402      348,945      1,478,169     602,494      441,561       250,929      107,145       72,295        3,745      1,478,169     

32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल. 40,558        2,500     1,655          32            223           44,968         2,598         6,881          3,091          31,389        1,009      44,968         

33 राि य ूशारण िमड कम्पनी 35400.00 0.00 4528.29 37.11 0.00 436.70 40402.10 5423.28 280.50 8884.96 1074.36 24739.00 40402.10

जम्मा 1,871,889    2,500    -       469,280     552,503      2,601,531   26,581       944,590     6,468,873     3,733,207   1,005,873    586,818     389,549      714,014      39,413    6,468,873     

िव ीय

34 कृिष िवकास बै  िल. 164,226       114,280      36,545         1,815,050    94,302       2,224,403     17,426        381,766       1,505,984    244,949       30,656        43,623     2,224,403     

35 राि य िबमा संःथान (जीवन) 1,810          -        3,421          329,361      36,261       370,854       763           295,725       14,339        8,326          51,702     370,854       

36 राि य िबमा कम्पनी िल. 2666.39 0.00 31485.11 24301.81 17775.52 76228.83 432.20 14257.18 6017.76 55521.69 76228.83

37 राि य वािणज्य बै  िल. 91848.92 10000.00 150356.05 34538.04 2682661.51 130470.06 3099874.57 19021.58 713919.11 1778709.82 187351.57 361059.55 39812.94 3099874.57

38 िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोष 100,000       -        61,830        1,140          5,180         2,123         170,273       4,052         158,302       7,422          496        170,273       

39 नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड 6,000          -        38,747        23,850         11,663        10,564       90,824         3,238         71,026         13,920        2,044         596        90,824         

40 नागिरक लगानी कोष 32,700        12,649    -        114,399      160,849       1,701,948    166,338      401           2,189,283     21,812        211,225       531,186      1,248,973     401           175,685   2,189,283     

41
हाइसोईलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट 
एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी िल.

165000.00 9502.57 8131.22 12534.93 5208.06 200376.78 147.99 7562.70 181340.68 1546.12 9742.85 36.43 200376.78

42 नेपाल बै  िल. 126,368       4,319     -        164,141      37,324         221,015      1,628,134    45,154       2,226,455     123,969      385,259       1,419,591    65,284        112,245      120,107   2,226,455     

690,620      16,968   10,000   653,255     337,283      2,294,341   6,303,846   342,260     10,648,572    190,862     2,239,042    5,431,150   1,783,790    571,671      432,058   10,648,572    

3,479,439    20,930   11,173   3,103,656   917,793      5,890,442   6,342,510   1,906,854   21,672,796    6,686,772   4,191,786    6,019,847   2,593,448    1,653,616    527,327   21,672,796    

जम्मा

कुल जम्मा
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औ ोिगक

1 दग्ध िवकास संथान 37,449         355           37,805             34,661            1,245            1,157        216          482             -          1,629         85              39,475           (1,671)        

2
जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन 
कं. िल. 1,978           172           3              2,152               1,223             341              151          70           117             -          12              48              1,961            191           

3 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल. 12,049         199           12,248             12,793            847              529          109          213             (537)            13,953           (1,704)        

4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल. 8                7.73 25               8             9                42               (34)            

5 नपेाल औषिध िलिमटेड 491             5              302           797                 300               485          575          46              765           2,171            (1,374)        

6 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल. 11,478         157           11,635             11,865            935              598          17           1,114           100        65              14,695           (3,060)        

7 नपेाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल.
84            84.07 80               12            1,477         1,568            (1,484)        

8 बटुवल धागो कारखाना िल. 4              4                   18               16            302          25              360              (356)          

9 नपेाल मेटल कम्पनी िल. -             -            -            0 -                -               -           -           -             -          -         -            -              -             -             -               -            

10 धौवािद फलाम कम्पनी िल. 88            88                  36               25            32              93               (5)             

जम्मा 63,453         177           1,191        64,821            60,841           3,525           2,981        1,289        2,038          -          100        3,871        12              48             (387)           74,318           (9,496)        

व्यापािरक

11 कृिष साममी कम्पनी िल. 66,054         262           68,228        134,544           129,584          1,696            815          288             446        82              408             133,319          1,224          

12
खा  व्यवःथा तथा व्यापार 
कम्पनी िल. 13,420         59             3,411         16,890            11,961            4,396            892          12           163             17,425           (535)           

13 नपेाल आयल िनगम िल. 2,324,457      17,981        1,147         2,343,585         2,275,853        8,637            5,995        934             58,073        (1,605)          2,347,887        (4,302)         

14 नपेाल बन िनगम िलिमटेड 3,445           170           3,615              2,537             475              328          41              329             3,711             (96)            

जम्मा 2,407,376     18,302       72,955       2,498,634         2,419,935        15,206          8,030        12           1,426          -          446        58,073       82              408            (1,276)         2,502,343       (3,709)        

सेवा

15 औ ोिगक क्षेऽ व्यवःथापन िल. 11,905         895           12,800            9,913             1,770            614          0             496             2             2                12,795           5               

16
नपेाल पारवहन तथा गोदाम 
व्यवःथा कं.िल. 943             222           686           1,851              60                 451              198          30              89              256             1,084             767            

17 नपेाल वायसुेवा िनगम 91,082         3,483         94,565            45,884            15,175           12,188       36,190       21,760         131,195          (36,630)        

18
राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क 
िवकास केन्ि िल. 6                30            36                 0.00 56               8.19 0.43 256           321               (285)           

19 नपेाल नागिरक उ यन ूािधकरण
39,480         22,848        62,328            2,835             14,887           11,089       24,138         84            93              6,338           (4,479)          54,986           7,341          

20 नपेाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल.
0                0                   15               33            6                54                (54)            

21 साझा यातायात सहकारी संःथा िल. 415             2,648         3,063              900               82               36            161             107        316             23              1,625             1,437          

22 नपेाल रेल्वे कम्पनी िल. 40              40                 199          6                205               (165)           

23 िवशाल बजार कम्पनी िल. 1,747           625           2,372              123               248              142          50              90              430             1,083             1,289          

जम्मा 145,618       222           31,214       177,054           59,715           32,682          24,507      36,190      46,647         2            107        340          272            7,342          (4,456)         203,348         (26,294)       

सामािजक -               

24 सांःकृितक संःथान 16              364           380                125               266              45            95           91              621               (241)           

25 गोरखापऽ संःथान 5,391           88            5,479              810               4,719            314          34           409             6,285             (806)           

26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. 16,109         145           16,253            8,698             4,815            590          1,479        238             (288)            15,532           722            

27 नपेाल टेिलिभजन 5,101           714           5,816              859               3,752            1,759        60           1,295           7,725             (1,909)         

28 राि य आवास कम्पनी िल. 1,504           30            1,534              719               141              456          25              125             37              1,503             30             

जम्मा 28,120         -           1,341        29,461            11,212           13,692          3,163        1,667        2,058          -          -        -           -             125            (251)           31,666           (2,204)        

जनोपयोगी

कुल खचर्ूत्यक्ष व्यापािरक खचर् व्याज खचर्

 ५.३ (क) - सावर्जिनक संःथानको आ.व.2077/78 को खदु नाफा/नोक्सान िववरण 
रकम ( . लाखमा)

ब.सं.

सावर्जिनक संःथानको नाम

माहकसँगको 
सम्झौतामा आधािरत 
आय/ िबिब आय/ 

ब्याज आय

कमर्चारी बोनस 
व्यवःथा

अन्य आय कुल आय अन्य खचर्
॑ासक ी/ 
अमोरटाइजेसन

खुद नाफालगानीबाट ूा  आय चाल ुकर खचर्कमर्चारी खचर् ूसासिनक खचर्
जोिखम व्यवःथा/ 
ईम्पेयरमेन्ट खचर्

अन्य व्यवःथा
डेफडर् कर खचर् 

(आम्दानी)

65



कुल खचर्ूत्यक्ष व्यापािरक खचर् व्याज खचर्

 ५.३ (क) - सावर्जिनक संःथानको आ.व.2077/78 को खदु नाफा/नोक्सान िववरण 
रकम ( . लाखमा)

ब.सं.

सावर्जिनक संःथानको नाम

माहकसँगको 
सम्झौतामा आधािरत 
आय/ िबिब आय/ 

ब्याज आय

कमर्चारी बोनस 
व्यवःथा

अन्य आय कुल आय अन्य खचर्
॑ासक ी/ 
अमोरटाइजेसन

खुद नाफालगानीबाट ूा  आय चाल ुकर खचर्कमर्चारी खचर् ूसासिनक खचर्
जोिखम व्यवःथा/ 
ईम्पेयरमेन्ट खचर्

अन्य व्यवःथा
डेफडर् कर खचर् 

(आम्दानी)

29 नपेाल खानपेानी संःथान
6,138           2,326         8,463              2,313             2,805           876          4,103        1,519           9.95 474           12,100           (3,637)         

30 नपेाल िव तु ूािधकरण
708,591        393           117,878      826,863           562,851          50,545           2,581        54,822       83,387         5,396        3,320      1,235           655             1,076           765,868          60,994        

31 नपेाल दूरस ार कम्पनी िल.
359,357        51,321        11,422        422,099           158,952          63,816           9,709        8,369        62,075         4,702        (556.84)    (77)            5,636           42,958         (4,777.55)      350,805          71,294        

32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल.
2210.63 2210.63 197.60 174.65 66.97 669.87 345.93 0.11 1455.13 755.50

33 राि य ूशारण िमड कम्पनी
1920.02 1920.02 258.81 124.48 54.08 296.53 4.28 738.18 1181.84

जम्मा
1074085.75 51713.60 135756.61 1261555.96 724115.90 117622.07 13465.55 67294.82 147102.56 10097.61 2773.13 1066.11 6870.62 44255.30 -3697.26 1130966.41 130589.55

िव ीय

34 कृिष िवकास बै  िल.
151240.46 14467.10 16411.76 182119.32 2173.27 33113.87 9153.52 82583.28 2756.86 1214.25 500.96 13447.71 1900.00 146843.72 35275.60

35 राि य िबमा संःथान (जीवन)
0.00 2396.57 0.00 2396.57 0.00 183.00 1605.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 1833.57 563.00

36 राि य िबमा कम्पनी िल.
4039.00 4746.00 7674.00 16459.00 523.00 980.00 718.00 86.00 1135.00 750.00 6973.00 392.00 1299.00 12856.00 3603.00

37 राि य वािणज्य बै  िल.
162291.08 7947.20 13690.41 183928.69 3195.80 27745.14 9145.10 80196.59 2376.89 7233.80 2582.42 2572.65 5894.41 8749.61 149692.41 34236.28

38 िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोष
22346.41 11299.20 77.83 33723.44 1857.00 487.28 264.44 213.30 184.11 307.17 9291.47 -390.29 12214.49 21508.95

39 नपेाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड
23418.29 427.50 6803.66 30649.45 192.02 962.57 1037.02 307.80 210.93 280.86 8310.36 -57.71 11243.85 19405.60

40 नागिरक लगानी कोष
148473.53 148473.53 110259.09 2065.81 1555.68 85.00 9720.00 2286.26 125971.84 22501.69

41
हाइसोईलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट 
एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी िल. 9.89 12980.06 1.07 12991.02 268.55 283.51 33.37 48.20 617.87 3746.23 -3.25 4994.48 7996.54

42 नपेाल बै  िल.
118871.66 9537.76 11068.88 139478.30 2951.10 21128.06 5179.68 54667.24 1771.79 4976.22 673.48 2406.54 12759.36 3352.53 109866.00 29612.30

hDdf
630690.32 63801.38 55727.61 750219.31 121151.27 86934.28 28942.53 217660.41 7601.81 14818.41 14226.85 6973.00 6622.08 57034.80 13550.89 575516.35 174702.96

s"n hDdf
4349342.85 134215.95 298186.72 4781745.52 3396970.41 269661.59 81089.61 324113.61 206873.93 24918.00 17653.22 70323.00 13858.53 109212.65 3483.24 4518157.79 263587.73
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िववरण
आषाढ मसान्त 
२०७7 सम्म

आषाढ मसान्त २०७8 सम्म
आषाढ मसान्त २०७७ 
सम्मको तलुनात्मक फरक 

(ूितशतमा)

चकु्ता प ुजँी 3,110,791      3,479,439           11.85                

शेयर िूिमयम 17,899          20,930               16.93                

शेयर लगानी वापत ूा  एडभान्स रकम 173             11,173               6,358.85            

जगेडा कोष 3,155,051      3,103,656           (1.63)                

संिचत नाफा/(नोक्सान) 755,119        917,793             21.54                

मध्यम तथा िदघर्कालीन ऋण 2,827,713      5,890,442           108.31              

अल्पकालीन ऋण/िनक्षेप 7,070,630      6,342,510           (10.30)               

चाल ुर अन्य दाियत्व तथा व्यवःथा 2,217,576      1,906,854           (14.01)               

कुल जम्मा 19,154,953    21,672,796         13.14               

खदु िःथर सम्पि 6,116,167      6,686,772           9.33                 

लगानी 3,124,477      4,191,786           34.16                

कजार् लगानी 4,957,135      6,019,847           21.44                

नगद तथा बै  मौज्दात 1,215,033      2,593,448           113.45              

चाल ुसम्पि 3,073,426      1,653,616           (46.20)               

अन्य सम्पि 668,716        527,327             (21.14)               

कुल जम्मा 19,154,954    21,672,796         13.14               

 ५.३ (ख) - सावर्जिनक संःथानको एकीकृत वासलात

रकम ( . लाखमा)              
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िववरण आ.व.२०७6/७7 आ.व.२०७7/७8 फरक (ूितशतमा)

माहकसँगको सम्झौतामा आधािरत आय/िबबी आय/ब्याज आय 4,219,561        4,349,343     3.08          

लगानीबाट ूा  आय 190,576          134,216       (29.57)        

अन्य आय 193,748          298,187       53.90         

कुल आय 4,603,885        4,781,746     3.86           

ूत्यक्ष व्यापािरक खचर् 2,736,777        3,396,970     24.12         

कमर्चारी खचर् 257,726          269,662       4.63           

ूसासिनक खचर् 98,393           81,090         (17.59)        

व्याज खचर् 419,185          324,114       (22.68)        

॑ासक ी/अमोरटाइजेसन 168,142          206,874       23.04         

जेिखम व्यवःथा/ ईम्पेयरमेन्ट खचर् 30,061           24,918         (17.11)        

अन्य खचर् 152,165          17,653         (88.40)        

अन्य व्यवःथा 67,224           70,323         4.61           

चाल ुकर खचर् 166,992          109,213       (34.60)        

डेफडर् कर खचर्/(आम्दानी) 833               3,483          318.26        

कमर्चारी बोनस व्यवःथा 23,407           13,859         (40.79)        

कुल खचर् 4,120,904        4,518,158     9.64           

खदु नाफा 482,981          263,588       (45.42)        

 ५.३ (ग) -  सावर्जिनक संःथानको एकीकृत नाफा/नोक्सान

रकम ( . लाखमा)
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आन्तिरक वा जम्मा

औ ोिगक
1 दगु्ध िवकास संथान 3,664      244         493         738         4,402       0
2 जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िल. 241        800         800         1,041       0
3 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल. 9,007      1,200       1,200       10,207      0
4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल. 408        29,463     29,463      29,871      0
5 नेपाल औषिध िलिमटेड 755        12,420     12,420      13,175      0
6 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल. 36,481     17,250     17,250      53,731      
7 नेपाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल. 3,750      8,195       8,195       11,945      0
8 बटुवल धागो कारखाना िल. 3,349      2,408       2,408       5,757       
9 नेपाल मेटल कम्पनी िल. 1,229      665         665         1,894       
10 धौवादी फलाम कम्पनी िल. 2,500      -          2,500       

जम्मा 61,384    72,644    493        73,138     134,521   0
व्यापािरक

11 कृिष साममी कम्पनी िल. 8,710      -         -         8,710       
12 खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िल. 11,598     -         -         11,598      
13 नेपाल आयल िनगम िल. 109,407    -         109,407    21881
14 नेपाल वन िनगम िलिमटेड 1,118      -         -         1,118       

जम्मा 130,833   -        -         -         130,833   21881
सेवा -          

15 औ ोिगक के्षऽ व्यवःथापन िल. 29,259     29,259      
16 नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं.िल. 122        122         
17 नेपाल वायसेुवा िनगम 1,623      64,064     288         64,352      65,975      

18
राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास केन्ि 
िल. 19            930           930           949           

19 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण 574,198    194,046    27,644     221,690    795,888    
20 नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. 2,500      -          2,500       
21 साझा यातायात सहकारी संःथा िल. 32,615     -          32,615      
22 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. 100        4,070       4,070       4,170       
23 िवशाल बजार कम्पनी िल. 39,600     -          39,600      

जम्मा 680,036   263,110   27,932     291,041   971,078   0
सामािजक -          

24 सांःकृितक संःथान 132        725         725         857         0
25 गोरखापऽ संःथान 115        620         620         735         0
26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. 4,564      13,900     13,900      18,464      0
27 नेपाल टेिलिभजन 34,012     2,300       2,300       36,312      0
28 राि य आवास कम्पनी िल. 520        -          520         0

जम्मा 39,343    17,545    -         17,545     56,888     0
जनोपयोगी

29 नेपाल खानेपानी संःथान 3,476      104,236    1,427       105,663    109,139    
30 नेपाल िव तु ूािधकरण 1,642,455  657,721    1,161,686  1,819,406  3,461,862  
31 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल. 137,242    -          137,242    54894
32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल. 27,660     -          27,660      
33 राि य ूशारण िमड कम्पनी 34,900     -          34,900      

जम्मा 1,845,733 761,957   1,163,113 1,925,070 3,770,803 54894
िव ीय

34 कृिष िवकास बै  िल. 56,049     5,385       5,385       61,434      10955
35 राि य िबमा संःथान (जीवन) 503        -          503         
36 राि य िबमा कम्पनी िल. 1,267      -          1,267       
37 राि य वािणज्य बै  िल. 91,820     -          91,820      4051
38 िनके्षप तथा कजार् सरुक्षण कोष 90,000     -          90,000      
39 नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड 3,520      -          3,520       1480
40 नागिरक लगानी कोष 7,632      -          7,632       

41
 हाइसोइलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड 
डेभलपमेन्ट कम्पनी िल. 110,000      -           -            110,000      

42 नेपाल बै  िल. 64,447     -          64,447      9207
425,238   5,385      -         5,385      430,623   25692

3,182,567   1,120,641   1,191,538   2,312,179   5,494,746   102,468   

जम्मा

कुल जम्मा

तािलक ५.४ - सावर्जिनक संःथानमा नेपाल सरकारको लगानी र ूा  लाभांशको िववरण
(संःथानको िव ीय िववरणअनसुार)

ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम
आ.व. २०७७/७८ 
सम्मको शेयर लगानी

आ.व. 2077/78 सम्मको ऋण लगानी
 ूा  लाभाश कुल लगानी

रकम ( .लाखमा)
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आन्तिरक वा जम्मा

औ ोिगक
1 दगु्ध िवकास संथान 3,664.25             2,000.00        -                 2,000.00           5,664.25           -              

2 जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िल. 1,396.54           800.00        493.49           1,293.49         2,690.03         -              

3 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल. 9,006.85           1,200.00         1,200.00         10,206.85       -              

4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल. 408.37             29,462.77     -               29,462.77       29,871.14       -              

5 नेपाल औषिध िलिमटेड 747.99             12,419.96     -               12,419.96       13,167.95       -              

6 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल. 36,481.00          -            17,250.00       17,250.00       53,731.00       -              

7 नेपाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल. 3,750.00           8,195.00      -               8,195.00         11,945.00       -              

8 बटुवल धागो कारखाना िल. 3,351.15           11,200.91     -               11,200.91       14,552.06       -              

9 नेपाल मेटल कम्पनी िल. 1,229.04           664.53        -               664.53           1,893.57         -              

10 धौवादी फलाम कम्पनी िल. 2,500.00           -            -               -               2,500.00         -              

जम्मा 62,535.19        64,743.17    18,943.49      83,686.66      146,221.85     -              

व्यापािरक
11 कृिष साममी कम्पनी िल. 9,007.43           1,506.15      -               1,506.15         10,513.58       

12 खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िल. 11,685.96          3,277.68      -               3,277.68         14,963.64       

13 नेपाल आयल िनगम िल. 109,407.48        -            -               -               109,407.48      1881.00

14 नेपाल वन िनगम िलिमटेड 154.82             -            30.34            30.34            185.16            

जम्मा 130255.69 4783.83 30.34 4814.17 135069.86 1881.00

सेवा
15 औ ोिगक क्षेऽ व्यवःथापन िल. 29,259.00          -            -               -               29,259.00       -              

16 नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं.िल. 122.43             -            -               -               122.43            -              

17 नेपाल वायसेुवा िनगम 3,792.66           5,893.27      64.73            5,958.00         9,750.66         -              

18 राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास केन्ि िल.
19.00                 929.54          -                 929.54             948.54             -              

19 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण 603,154.54        110.91        214,948.90      215,059.81      818,214.36      -              

20 नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. 2,509.10           -               -               2,509.10         -              

21 साझा यातायात सहकारी संःथा िल. 32,614.77          -               -               32,614.77       -              

22 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. 1,561.77           4,069.92      -               4,069.92         5,631.69         -              

23 िवशाल बजार कम्पनी िल. 39,600.00          -            -               -               39,600.00       -              

जम्मा 712633.27 11003.65 215013.63 226017.28 938650.56 -              

सामािजक
24 सांःकृितक संःथान 132.09             2,375.31      -               2,375.31         2,507.40         

25 गोरखापऽ संःथान 115.17             400.00        -               400.00           515.17            

26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. 4,563.81           13,900.00     -               13,900.00       18,463.81       

27 नेपाल टेिलिभजन 34,011.98          2,300.00      -               2,300.00         36,311.98       

28 राि य आवास कम्पनी िल. 520.00             -            -               -               520.00            

जम्मा 39343.05 18975.31 0.00 18975.31 58318.36 0.00

जनोपयोगी
29 नेपाल खानेपानी संःथान 3,475.76           92,540.06     69,721.92       162,261.97      165,737.74      -              

30 नेपाल िव तु ूािधकरण 1,524,969.39      579,411.00   1,442,364.48    2,021,775.47    3,546,744.86    -              

31 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल. 137,242.13        -            -               -               137,242.13      54898.00

32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल. 30,160.00          -            7,920.78         7,920.78         38,080.78       -              

33 राि य ूशारण िमड कम्पनी 34,900.00          -            -               -               34,900.00       -              

जम्मा 1,730,747.28     671,951.05   1,520,007.17   2,191,958.22   3,922,705.50   54,898.00      

िव ीय
34 कृिष िवकास बै  िल. 100,306.32        91.67          835.76           927.43           101,233.74      6404.40

35 राि य िबमा संःथान (जीवन) 502.83             -            -               -               502.83            

36 राि य िबमा कम्पनी िल. 1,267.08           -            -                                 -               1,267.08         

37 राि य वािणज्य बै  िल. 96,024.25          -            -               -               96,024.25       3150.70

38 िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोष 90,000.00          -            -               -               90,000.00       

39 नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड 2,932.87           -            -               -               2,932.87         879.94

40 नागिरक लगानी कोष 12,416.53          -            -               -               12,416.53       

41
 हाइसोइलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट 
कम्पनी िल. 110,000.00          -              -                 -                 110,000.00        

42 नेपाल बै  िल. 57,542.38          -            -               -               57,542.38       
470992.27 91.67 835.76 927.43 471919.70 10435.04

3146506.75 771548.68 1754830.39 2526379.07 5672885.82 67214.04
जम्मा

कुल जम्मा

 कुल लगानी

(सावर्जिनक ऋण व्यवःथापन कायार्लयको िव ीय िववरणअनसुार)
तािलक ५.5 - सावर्जिनक संःथानमा नेपाल सरकारको लगानी र ूा  लाभांशको िववरण

ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम
आ.व. 2077/78 
सम्मको शेयर लगानी

आ.व. 2077/78 सम्मको ऋण लगानी आ.व. २०७६/७७ को 

२०७७/७८ मा ूा  

लाभाश

रकम ( .लाखमा)
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औ ोिगक
1 दगु्ध िवकास संथान 3664 0 3664 100.00              -               

2 जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िल. 241 34 275 87.58                12.42             

3 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल. 9007 0 9007 100.00              -               

4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल. 408 0 408 100.00              -               

5 नेपाल औषिध िलिमटेड 755 0 755 100.00              -               

6 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल. 36481 0 36481 100.00              -               

7 नेपाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल. 3750 750 4500 83.33                16.67             

8 बटुवल धागो कारखाना िल. 3349 382 3731 89.75                10.25             

9 नेपाल मेटल कम्पनी िल. 1229 554 1783 68.91                31.09             

10 धौवादी फलाम कम्पनी िल. 2500 0 2500 100.00              -               

जम्मा 61384 1721 63105 97.27              2.73             

व्यापािरक

11 कृिष साममी कम्पनी िल. 8710 204 8914 97.71                2.29              

12 खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िल. 11598 0 11598 100.00              -               

13 नेपाल आयल िनगम िल. 109407 593 110000 99.46                0.54              

14 नेपाल वन िनगम िलिमटेड 1118 43 1161 96.00                4.00              

जम्मा 130833 840 131674 99.36 0.64

सेवा

15 औ ोिगक के्षऽ व्यवःथापन िल. 29259 9 29353 99.68                0.32              

16 नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं.िल. 122 0 122 100.00              -               

17 नेपाल वायसेुवा िनगम 1623 0 1623 100.00              -               

18 राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास केन्ि िल. 19 60 79 23.95                76.05             

19 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण 574198 0 574198 100.00              -               

20 नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. 2500 0 2500 100.00              -               

21 साझा यातायात सहकारी संःथा िल. 32615 2119 34733 93.90                6.10              

22 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. 100 0 100 100.00              -               

23 िवशाल बजार कम्पनी िल. 39600 500 40100 98.75                1.25              

जम्मा 680036 2688 682809 99.59 0.41

सामािजक

24 सांःकृितक संःथान 132 0 132 100.00              -               

25 गोरखापऽ संःथान 115 0 115 100.00              -               

26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. 4564 0 4564 100.00              -               

27 नेपाल टेिलिभजन 34012 0 34012 100.00              -               

28 राि य आवास कम्पनी िल. 520 0 520 100.00              -               

जम्मा 39343 0 39343 100.00 -               

जनोपयोगी

29 नेपाल खानेपानी संःथान 3476 0 3476 100.00              -               

30 नेपाल िव तु ूािधकरण 1642455 0 1642455 100.00              -               

31 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल. 137242 12758 150000 91.49                8.51              

32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल. 27660 12898 40558 68.20                31.80             

33 राि य ूशारण िमड कम्पनी 34900 500 35400 98.59                1.41              

जम्मा 1845733 26156 1871889 98.60              1.40             

िव ीय

34 कृिष िवकास बै  िल. 56049 53851 164226 51.00                49.00             

35 राि य िबमा संःथान (जीवन) 503 1307 1810 27.78                72.22             

36 राि य िबमा कम्पनी िल. 1267 1400 2666 47.50                52.50             

37 राि य वािणज्य बै  िल. 91820 3 91849 99.97                0.03              

38 िनके्षप तथा कजार् सरुक्षण कोष 90000 10000 100000 90.00                10.00             

39 नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड 3520 2480 6000 58.66                41.34             

40 नागिरक लगानी कोष 7632 25068 32700 23.34                76.66             

41  हाइसोइलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी िल. 110000 55000 165000 66.66                33.34             

42 नेपाल बै  िल. 64447 61920 126368 51.00                49.00             

425238 211029 690620 61.57 38.43

कुल जम्मा 3182567 242435 3479439 91.47 8.53

तािलक ५.6 - सावर्जिनक संःथानको शेयर लगानी संरचना

ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम
आ.व. 2077/78 सम्मको नेपाल 

सरकारको शेयर लगानी

रकम ( .लाखमा)

जम्मा

संःथान तथा 
अन्य

कुल चकु्ता पुँजी
नेपाल सरकारको शेयर 
लगानी (ूितशतमा)

अन्य संःथानको 
शेयर लगानी 
(ूितशतमा)

*कृिष िवकास बै  िल. को साधारण शेयर पुजँी . 56046.64 लाखमा नेपाल सरकारको ५१ ूितशत र नन् रीिडमेवल िूफरेन्स शेयरमा नेपाल सरकारको शतूितशत
लगानी रहेको छ। 71



ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम आ.व. 2076/77 आ.व. 2077/78
आ.व. 2076/77 

को तलुनामा 
पिरवतर्न  ूितशतमा

संशोिधत अनमुान 
आ.व. 2078/79

आ.व. 2076/77 
को तलुनामा 
अनमुािनत वृि  
ूितशतमा

औ ोिगक

1 दगु्ध िवकास संथान 38,442         37,449         (2.58) 41,192           9.99

2
जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन 
कम्पनी िल.

1,346           1,978           46.98 2,373            20.00

3 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल. 9,552           12,049         26.15 16,250           34.87

4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल. 42              8               (81.68) 10               24.97

5 नेपाल औषिध िलिमटेड 249             491             97.57 737              50.00

6 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल. 10,906         11,478         5.25 14,976           30.47

7 नेपाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल. -             

8 बटुवल धागो कारखाना िल. -             

9 नेपाल मेटल कम्पनी िल. -             -                

10 धौवादी फलाम कम्पनी िल. -             

जम्मा 60,536        63,453        4.82 75,537          19.05

व्यापािरक

11 कृिष साममी कम्पनी िल. 125,870        66,054         (47.52) 139,582         111.32

12
खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी 
िल.

12,027         13,420         11.59 13,374           (0.34)

13 नेपाल आयल िनगम िल. 2,057,453      2,324,457      12.98 3,091,528       33.00

14 नेपाल वन िनगम िलिमटेड 3,099           3,445           11.15 8,741            153.74

जम्मा 2,198,449     2,407,376     9.50 3,253,226      35.14

सेवा

15 औ ोिगक क्षेऽ व्यवःथापन िल. 10,823         11,905         10.00 13,121           10.21

16
नपेाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा 
कं.िल.

969             943             (2.71) 1,865            97.77

17 नेपाल वायसेुवा िनगम 142,461        91,082         (36.07) 196,209         115.42

18
राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क 
िवकास केन्ि िल.

16              6               (64.21) 70               1,130.97

19 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण 70,028         39,480         (43.62) 52,182           32.17

20 नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. -             0               

21 साझा यातायात सहकारी संःथा िल. 1,075           415             (61.44)

22 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. 40            40            0.86
23 िवशाल बजार कम्पनी िल. 1,964         1,747          (11.05)

जम्मा 227,377       145,618       (35.96) 263,446        80.92

 ५.७ - सावर्जिनक संःथानको कुल स ालन/िबबी आय 
रकम ( .लाखमा)
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ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम आ.व. 2076/77 आ.व. 2077/78
आ.व. 2076/77 

को तलुनामा 
पिरवतर्न  ूितशतमा

संशोिधत अनमुान 
आ.व. 2078/79

आ.व. 2076/77 
को तलुनामा 
अनमुािनत वृि  
ूितशतमा

 ५.७ - सावर्जिनक संःथानको कुल स ालन/िबबी आय 
रकम ( .लाखमा)

सामािजक

24 सांःकृितक संःथान 46              16              (66.31) (100.00)

25 गोरखापऽ संःथान 5,390           5,391           0.01 6,738            24.99

26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. 13,960         16,109         15.39 17,720           10.00

27 नेपाल टेिलिभजन 3,985           5,101           28.02 (100.00)

28 राि य आवास कम्पनी िल. 831             1,504           80.97 (100.00)

जम्मा 24,212        28,120        16.14 24,458          (13.02)

जनोपयोगी

29 नेपाल खानेपानी संःथान 5,915           6,138           3.76 7,426            21.00

30 नेपाल िव तु ूािधकरण 684,485        708,591        3.52 813,169         14.76

31 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल. 346,200        359,357        3.80 395,669         10.10

32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल. -             110              

33 राि य ूशारण िमड कम्पनी -             

जम्मा 1,036,600     1,074,086     3.62 1,216,374      13.25

िव ीय

34 कृिष िवकास बै  िल. 162,139        151,240        (6.72) 208,634         37.95

35 राि य िबमा संःथान (जीवन) 92,301         2,397           (97.40) 115,562         4,721.95

36 राि य िबमा कम्पनी िल. 11,234         4,039           (64.05) (100.00)

37 राि य वािणज्य बै  िल. 172,149        162,291        (5.73) 225,858         39.17

38 िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोष 29,051         22,346         (23.08) 43,292           93.73

39 नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड 3,279           23,418         614.12 26,838           14.60

40 नागिरक लगानी कोष 132,893        148,474        11.72 154,165         3.83

41
 हाइसोइलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड 
डेभलपमेन्ट कम्पनी िल.

16,638         10              (99.94) 16,188           163,644.85

42 नेपाल बै  िल. 119,394        118,872        (0.44) 199,416         67.76

739,078       633,087       (1.19) 989,953        35.56

4,286,251     4,351,739     3.80 5,822,994      30.89

जम्मा

कुल जम्मा
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ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम
वाःतिवक  आ.व. 

2076/77
वाःतिवक आ.व. 
2077/78

आ.व. 2077/78 
को तलुनामा पिरवतर्न 

 ूितशतमा

संशोिधत 
अनमुान आ.व. 
2078/79

औ ोिगक

1 दगु्ध िवकास संथान (1,581)          (1,671)          5.66 (499)        

2 जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िल. 122             191             56.41 264        

3 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल. (1,764)          (1,704)          (3.41) (406)        

4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल. (19)              (34)              78.54 (43)         

5 नेपाल औषिध िलिमटेड (765)            (1,374)          79.59 (1,135)      

6 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल. (3,336)          (3,060)          (8.28) 520        

7 नेपाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल. (1,488)          (1,484)          (0.25) 1,880      

8 बटुवल धागो कारखाना िल. (344)            (356)            3.56 -         

9 नेपाल मेटल कम्पनी िल. (41)              -              (100.00) -         

10 धौवादी फलाम कम्पनी िल. 70               (5)               (106.99) -         

जम्मा (9,147)          (9,496)          3.82 582        

व्यापािरक

11 कृिष साममी कम्पनी िल. 1,051           1,224           16.45 1,285      

12 खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िल. 708             (535)            (175.46) (534)        

13 नेपाल आयल िनगम िल. 129,148        (4,302)          (103.33) (4,405)      

14 नेपाल वन िनगम िलिमटेड (977)            (96)              (90.15)

जम्मा 129,931        (3,709)          (102.85) (3,654)     

सेवा

15 औ ोिगक के्षऽ व्यवःथापन िल. 1,121           5                (99.55) 982        

16 नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं.िल. 271             767             183.14 1,011      

17 नेपाल वायसेुवा िनगम (38,983)         (36,630)         (6.04) 38,321     

18 राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास केन्ि िल. (137)            (285)            108.44 -         

19 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण 25,258          7,341           (70.93) 576        

20 नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. (9)               (54)              493.90 -         

21 साझा यातायात सहकारी संःथा िल. 2,466           1,437           (41.73) -         

22 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. (73)              (165)            124.78 -         

23 िवशाल बजार कम्पनी िल. 1,314           1,289           (1.89) -         

५.८ - सावर्जिनक संःथानको खदु नाफा/नोक्सान 
रकम ( .लाखमा)
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ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम
वाःतिवक  आ.व. 

2076/77
वाःतिवक आ.व. 
2077/78

आ.व. 2077/78 
को तलुनामा पिरवतर्न 

 ूितशतमा

संशोिधत 
अनमुान आ.व. 
2078/79

५.८ - सावर्जिनक संःथानको खदु नाफा/नोक्सान 
रकम ( .लाखमा)

जम्मा (8,772)          (26,294)        199.76 40,890    

सामािजक

24 सांःकृितक संःथान (290)            (241)            (17.03) -         

25 गोरखापऽ संःथान 202             (806)            (499.19) 1,091      

26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. (610)            722             (218.28) 794        

27 नेपाल टेिलिभजन (2,063)          (1,909)          (7.43) 1,909      

28 राि य आवास कम्पनी िल. (265)            30               (111.49) -         

जम्मा (3,026)          (2,204)          (27.15) 3,794      

जनोपयोगी

29 नेपाल खानेपानी संःथान (3,569)          (3,637)          1.90 (2,037)      

30 नेपाल िव तु ूािधकरण 110,385        60,994          (44.74) 121,213    

31 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल. 97,490          71,294          (26.87) 77,743     

32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल. 463             755             63.17 385        

33 राि य ूशारण िमड कम्पनी 1,540           1,182           (23.26) -         

जम्मा 206,309        130,590        (36.70) 197,305   

िव ीय

34 कृिष िवकास बै  िल. 33,318          35,275          5.87 46,899     

35 राि य िबमा संःथान (जीवन) 591             563             (4.74)

36 राि य िबमा कम्पनी िल. 6,386           3,603           (43.58)

37 राि य वािणज्य बै  िल. 43,773          34,236          (21.79) 51,443     

38 िनके्षप तथा कजार् सरुक्षण कोष 18,711          21,509          14.95 24,303     

39 नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड 3,369           19,406          476.00 15,506     

40 नागिरक लगानी कोष 27,929          22,502          (19.43) 17,860     

41  हाइसोइलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी 10,281          7,997           (22.22) 10,165     

42 नेपाल बै  िल. 23,329          29,612          26.93 42,638     

167,687        174,703        41.32 208,814   

482,982        263,588        (32.53) 447,732   

जम्मा

कुल जम्मा
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वाःतिवक 
आ.व. 

2076/77

वाःतिवक 
आ.व. 

2077/78

वाःतिवक आ.व. 
 2076/77

वाःतिवक आ.व. 
2077/78

वाःतिवक आ.व. 
2076/77

वाःतिवक आ.व. 
2077/78

आ.व. 
2077/78 
को तलुनामा 
पिरवतर्न %

आ.व. 
2077/78 
को तलुनामा 
अनमुािनत 
पिरवतर्न %

औ ोिगक

1 दगु्ध िवकास संथान 1,198      1,157      3,728       1,245       4,926        2,402        3,311       (51.24)     37.86      

2

जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन 
कम्पनी िल. 149        151        235         353         384          504          492         31.28      (2.37)       

3 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल. 574        529        1,391       847         1,964        1,376        2,146       (29.97)     56.03      

4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल. 19         8           34           25           52           33           58          (37.07)     74.75      

5 नेपाल औषिध िलिमटेड 118        485        368         -          486          485          586         (0.07)       20.82      

6 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल. 825        598        344         935         1,170        1,533        1,475       31.06      (3.79)       

7 नेपाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल. -         12         80           80           80           91           124         14.85      35.68      

8 बटुवल धागो कारखाना िल. 18         16         19           18           37           33           (8.87)       

9 नेपाल मेटल कम्पनी िल. 3           -        19           -          21           -             

10 धौवादी फलाम कम्पनी िल. 17         25         7            36           24           61           153.00     

जम्मा 2,919     2,981     6,224       3,537       9,144       6,518       8,192      (28.71)     25.68      

व्यापािरक

11 कृिष साममी कम्पनी िल. 814        815        3,420       1,778       4,234        2,593        302 (38.76)     (88.33)     

12

खा  व्यवःथा तथा व्यापार 
कम्पनी िल. 638        892        3,636       4,396       4,274        5,288        5,288       23.71      (0.00)       

13 नेपाल आयल िनगम िल. 6,876      5,995      8,876       8,637       15,752      14,633       15,625      (7.10)       6.78        

14 नेपाल वन िनगम िलिमटेड 455        328        989         475         1,444        804          1,544       (44.34)     92.08      

जम्मा 8,783     8,030     16,922     15,287     25,704      23,317      22,760     (9.29)      (2.39)      

सेवा

15 औ ोिगक के्षऽ व्यवःथापन िल. 661        614        1,809       1,770       2,470        2,383        2,419       (3.52)       1.52        

16

नेपाल पारवहन तथा गोदाम 
व्यवःथा कं.िल. 245        198        231         540         476          738          1,080       55.04      46.36      

17 नेपाल वायसेुवा िनगम 20,721     12,188    7,029       15,175      27,750      27,362       33,730      (1.40)       23.27      

18

राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क 
िवकास केन्ि िल. 138        8           44           56           182          64           (64.91)     

19 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण 5,237      11,089    15,017      14,980      20,254      26,070       55,984      28.71      114.75     

20 नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. 9           33         -          15           9            48           430.22     

21 साझा यातायात सहकारी संःथा िल. 62         36         105         82           167          118          (29.45)     

22 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. 58         199        55           -          113          199          76.77      

23 िवशाल बजार कम्पनी िल. 153        142        272         338         425          480          12.83      

जम्मा 27,285    24,507    24,561     32,954     51,846      57,462      93,213     10.83      62.22      

 ५.९ - सावर्जिनक संःथानको ूशासकीय खचर् (कमर्चारी खचर्सिहत) को िववरण 

ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम

ूितशतमाूशासकीय खचर् कमर्चारी खचर्
कुल ूशासकीय खचर् (कमर्चारी 

खचर्सिहत)
संशोिधत अनमुान 
ूशासकीय खचर् 

आ.व. 
2078/79

रकम ( .लाखमा)
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वाःतिवक 
आ.व. 

2076/77

वाःतिवक 
आ.व. 

2077/78

वाःतिवक आ.व. 
 2076/77

वाःतिवक आ.व. 
2077/78

वाःतिवक आ.व. 
2076/77

वाःतिवक आ.व. 
2077/78

आ.व. 
2077/78 
को तलुनामा 
पिरवतर्न %

आ.व. 
2077/78 
को तलुनामा 
अनमुािनत 
पिरवतर्न %

 ५.९ - सावर्जिनक संःथानको ूशासकीय खचर् (कमर्चारी खचर्सिहत) को िववरण 

ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम

ूितशतमाूशासकीय खचर् कमर्चारी खचर्
कुल ूशासकीय खचर् (कमर्चारी 

खचर्सिहत)
संशोिधत अनमुान 
ूशासकीय खचर् 

आ.व. 
2078/79

रकम ( .लाखमा)

सामािजक

24 सांःकृितक संःथान 25         45         341         266         367          310          (15.35)     

25 गोरखापऽ संःथान 821        314        2,434       4,719       3,256        5,032        4,001       54.58      (20.50)     

26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. 677        590        3,812       4,815       4,489        5,404        649         20.39      (88.00)     

27 नेपाल टेिलिभजन 846        1,759      3,587       3,752       4,433        5,511        24.32      

28 राि य आवास कम्पनी िल. 190        456        382         141         572          597          4.30        

जम्मा 2,560     3,163     10,557     13,692     13,116      16,855      4,650      28.50      (72.41)     

जनोपयोगी

29 नेपाल खानेपानी संःथान 605        876        993         2,805       1,599        3,681        2,440       130.29     (33.73)     

30 नेपाल िव तु ूािधकरण 2,466      2,581      58,002      51,780      60,468      54,360       39,486      (10.10)     (27.36)     

31 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल. 11,400     9,709      58,593      69,452      69,993      79,161       113,252    13.10      43.06      

32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल. 146        175        127         198         273          372          628         36.15      68.81      

33 राि य ूशारण िमड कम्पनी 55         124        203         259         257          383          48.87      

जम्मा 14,672    13,466    117,918    124,493    132,590    137,958     155,806    4.05       12.94      

िव ीय

34 कृिष िवकास बै  िल. 9,422      9,154      27,939      33,114      37,361      42,267       49,603      13.13      17.36      

35 राि य िबमा संःथान (जीवन) 839        1,606      1,226       228         2,065        1,834        3,095       (11.21)     68.80      

36 राि य िबमा कम्पनी िल. 526        718        1,307       1,372       1,833        2,090        14.01      (100.00)    

37 राि य वािणज्य बै  िल. 12,762     9,145      27,758      30,318      40,520      39,463       54,283      (2.61)       37.56      

38 िनके्षप तथा कजार् सरुक्षण कोष 1,577      264        474         794         2,051        1,059        1,544       (48.38)     45.82      

39 नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड 791        1,037      528         1,243       1,319        2,280        6,964       72.88      205.40     

40 नागिरक लगानी कोष 9,152      1,556      1,562       2,066       10,714      3,621        1,682       (66.20)     (53.55)     

41

 हाइसोइलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड 
डेभलपमेन्ट कम्पनी िल. 417        284        292         886         709          1,170        789         64.98      (32.56)     

42 नेपाल बै  िल. 6,687      5,180      20,461      23,535      27,148      28,714       111,481    5.77        288.24     

42,174    28,943    81,547     93,556     123,721    122,499     229,442    (0.99)      87.30      

98,393    81,090    257,728    283,520    356,119    364,610     514,063    2.38       40.99      

जम्मा

कुल जम्मा

नोट: कमर्चारी खचर्मा बोनश खचर्समेत समावेश रहेको।
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खुद नाफा कमर्चारी संख्या
खुद 

नाफा/कमर्चारी
खुद नाफा कमर्चारी संख्या खुद नाफा/कमर्चारी

1 औ ोिगक (9,147)     1,959     (4.67)        (9,496)     1,943     (4.89)           

2 व्यापािरक 129,931   1,279     101.59      (3,709)     1,240     (2.99)           

3 सेवा (8,772)     2,795     (3.14)        (26,294)    2,960     (8.88)           

4 सामािजक (3,026)     1,438     (2.10)        (2,204)     1,288     (1.71)           

5 जनोपयोगी 206,309   13,404   15.39       130,590   13,010    10.04          

6 िव ीय 167,686   7,489     22.39       174,703   7,561     23.11          

482,982   28,364   17.03       263,589   28,002   9.41           

5.१० खदु नाफाका आधारमा ूित कमर्चारी योगदान

जम्मा

िस.नं. क्षेऽ
आ.व. 2076/77 आ.व. 2077/78

रकम ( .लाखमा)
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रकम ( .लाखमा)

आ.व.2077/78 सम्मको रकम रकम

संःथानले देखाएको 
रकम

सावर्जिनक ऋण 
व्य.का.ले देखाएको 

रकम

फरक रकम

औ ोिगक

1 दगु्ध िवकास संथान 3,664           3,664           (0)             

2
जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन 

कम्पनी िल.
241             1,397           1,156        

नेपाल सरकारको नाममा शेयर कायम गन सम्बिन्ध नेपाल

सरकार मिन्ऽपिरषद्को िमित २०५१/०५/१३ को िनणर्य

बमोिजम सम्बिन्धत संःथाले शेयर कायम गनुर्पन देिखन्छ।

3 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल. 9,007           9,007           -           

4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल. 408             408             -           

5 नेपाल औषिध िलिमटेड 755             748             (7)             g]kfn ;/sf/n] ;DalGwt ;+:yfaf6 k|df0f lnO{ z]o/ sfod ug'{kg]{ 
b]lvG5 .

6 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल. 36,481          36,481          -           

7 नेपाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल. 3,750           3,750           -           

8 बटुवल धागो कारखाना िल. 3,349           3,351           2             yk cWoogkZrft\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

9 नेपाल मेटल कम्पनी िल. 1,229           1,229           0             

10 धौवादी फलाम कम्पनी िल. 2,500           2,500           -           

जम्मा 61,384         62,535         1,151        

व्यापािरक

11 कृिष साममी कम्पनी िल. 8,710           9,007           298          yk cWoogkZrft\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

12
खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी 

िल.
11,598          11,686          88            yk cWoogkZrft\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

13 नेपाल आयल िनगम िल. 109,407         109,407         -           

14 नेपाल वन िनगम िलिमटेड 1,118           155             (963)          
tTsflng g]kfn l6Da/ skf]{/];gaf6 gofF ;+/rgfkZrft\sf] k'FhL 
;+/rgf dxfn]vf lgoGqs sfof{nodf pknAw u/fO{ lx;fa ldnfg 
ug'{kg]{ b]lvG5 .

जम्मा 130,833        130,256        (578)         

सेवा

15 औ ोिगक क्षेऽ व्यवःथापन िल. 29,259          29,259          -           

16
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा 

कं.िल.
122             122             -           

17 नेपाल वायसेुवा िनगम 1,623           3,793           2,170        yk cWoogkZrft\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

18
राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क 

िवकास के.िल.
19               19               -           

19 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण 574,198         603,155         28,956       yk cWoogkZrft\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

20 नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. 2,500           2,509           9             ;+:yf btf{ k|of]hgsf] nflu cf=a=@)&%÷&^ df ?=( nfv !) xhf/ 
nufgL ePsf] b]lvG5 .

21 साझा यातायात सहकारी संःथा िल. 32,615          32,615          -           

22 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. 100             1,562           1,462        yk cWoogkZrft\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

23 िवशाल बजार कम्पनी िल. 39,600          39,600          -           

जम्मा 680,036        712,633        32,597      

ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम

 ५.११ - नेपाल सरकारको शेयर लगानीमा देिखएको फरक रकम

कैिफयत
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रकम ( .लाखमा)

आ.व.2077/78 सम्मको रकम रकम

संःथानले देखाएको 
रकम

सावर्जिनक ऋण 
व्य.का.ले देखाएको 

रकम

फरक रकम
ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम

 ५.११ - नेपाल सरकारको शेयर लगानीमा देिखएको फरक रकम

कैिफयत

सामािजक

24 सांःकृितक संःथान 132             132             0             

25 गोरखापऽ संःथान 115             115             0             

26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. 4,564           4,564           0             

27 नेपाल टेिलिभजन 34,012          34,012          (0)             

28 राि य आवास कम्पनी िल. 520             520             -           

जम्मा 39,343         39,343         0             

जनोपयोगी

29 नेपाल खानेपानी संःथान 3,476           3,476           0             

30 नेपाल िव तु ूािधकरण 1,642,455       1,524,969       (117,486)     yk cWoogkZrft\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

31 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल. 137,242         137,242         0             yk cWoogkZrft\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल. 27,660          30,160          2,500        cf=j= @)&^÷&& df ePsf] z]o/ nufgL /sdnfO{ Call In 
Advance egL b]vfPsf] b]lvG5 .

33 राि य ूशारण िमड कम्पनी 34,900          34,900          -           

जम्मा 1,845,733      1,730,747      (114,986)    

िव ीय

34 कृिष िवकास बै  िल. 56,049          100,306         44,258       yk cWoogkZrft\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

35 राि य िबमा संःथान (जीवन) 503             503             (0)             

36 राि य िबमा कम्पनी िल. 1,267 1,267 0             

37 राि य वािणज्य बै  िल. 91,820          96,024          4,204        yk cWoogkZrft\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

38 िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोष 90,000          90,000          -           

39 नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड 3,520           2,933           (587)          yk cWoogkZrft\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

40 नागिरक लगानी कोष 7,632           12,417          4,784        cf=j= @)&^÷&& df ePsf] z]o/ nufgL /sdnfO{ Call In Advance  
egL b]vfPsf] b]lvG5 .

41
 हाइसोइलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड 

डेभलपमेन्ट कम्पनी िल.
110,000         110,000         -           

42 नेपाल बै  िल. 64,447          57,542          (6,905)        yk cWoogkZrft\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

425,238        470,992        45,754      

3,182,568      3,146,507      (36,061)     कुल जम्मा

जम्मा
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रकम ( .लाखमा)

संःथानले देखाएको 
रकम

सावर्जिनक ऋण 
व्य.का.ले देखाएको 

रकम

फरक रकम कैिफयत

औ ोिगक

1 दगु्ध िवकास संथान 244              2,000            1,756        yk cWoogkZrft\\\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

2

जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी 
िल. 1,293            1,293            -           

3 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल. 1,200            1,200            -           

4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल. 29,463           29,463           -           

5 नेपाल औषिध िलिमटेड 12,420           12,420           -           yk cWoogkZrft\\\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

6 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल. 17,250           17,250           -           

7 नेपाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल. 8,195            8,195            -           

8 बटुवल धागो कारखाना िल. 2,408            11,201           8,793        yk cWoogkZrft\\\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

9 नेपाल मेटल कम्पनी िल. 665              665              -           

10 धौवादी फलाम कम्पनी िल. -               -               -           

जम्मा 73,138          83,687          10,549      

व्यापािरक

11 कृिष साममी कम्पनी िल. -               1,506            1,506        yk cWoogkZrft\\\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

12 खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िल. -               3,278            3,278        

13 नेपाल आयल िनगम िल. -               -               -           

14 नेपाल वन िनगम िलिमटेड -               30                30            yk cWoogkZrft\\\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

जम्मा -              4,814           4,814       

सेवा

15 औ ोिगक क्षेऽ व्यवःथापन िल. -               -               -           

16

नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा 
कं.िल. -               -               -           

17 नेपाल वायसेुवा िनगम 64,352           5,958            (58,394)      yk cWoogkZrft\\\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

18 िवकास के.िल. 930              930              -           

19 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण 221,690          215,060          (6,630)       yk cWoogkZrft\\\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

20 नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. -               -               -           

21 साझा यातायात सहकारी संःथा िल. -               -               -           

22 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. 4,070            4,070            -           

23 िवशाल बजार कम्पनी िल. -               -               -           

जम्मा 291,041         226,017         (65,024)     

ब.सं
.

साजर्िनक संःथानको नाम

आ.व.2077/78 सम्मको रकम

 ५.१२ - नेपाल सरकारको ऋण लगानीमा देिखएको फरक रकम
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रकम ( .लाखमा)

संःथानले देखाएको 
रकम

सावर्जिनक ऋण 
व्य.का.ले देखाएको 

रकम

फरक रकम कैिफयत

ब.सं
.

साजर्िनक संःथानको नाम

आ.व.2077/78 सम्मको रकम

 ५.१२ - नेपाल सरकारको ऋण लगानीमा देिखएको फरक रकम

सामािजक

24 सांःकृितक संःथान 725              2,375            1,650        yk cWoogkZrft\\\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

25 गोरखापऽ संःथान 620              400              (220)         yk cWoogkZrft\\\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. 13,900           13,900           -           

27 नेपाल टेिलिभजन 2,300            2,300            -           

28 राि य आवास कम्पनी िल. -               -               -           

जम्मा 17,545          18,975          1,430       

जनोपयोगी

29 नेपाल खानेपानी संःथान 105,663       162,262       56,599       

cfGtl/s ;|f]taf6 ePsf] nufgL /sd le8fg ePsf] 
b]lvG5 eg] afXo ;|f]]ttkm{sf] yk cWoog u/L lx;fa 

ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 . 

30 नेपाल िव तु ूािधकरण 1,819,406     2,021,775     202,369     yk cWoogkZrft\\\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

31 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल. -             -             -           

32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल. -             7,921          7,921        yk cWoogkZrft\\\ lx;fa ldnfg ug'{kg]{ b]lvG5 .

33 राि य ूशारण िमड कम्पनी -             -             -           

जम्मा 1,925,070    2,191,958    266,889     

िव ीय

34 कृिष िवकास बै  िल. 5,385          927            (4,458)       
P=l8=la= nf]g g+=$() -cf=a= @)#*÷#(_ ;DaGwdf yk 

cWoog u/L lx;fa ldnfg ug'{kg]{ . 

35 राि य िबमा संःथान (जीवन) -             -             -           

36 राि य िबमा कम्पनी िल. -             -             -           

37 राि य वािणज्य बै  िल. -             -             -           

38 िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोष -             -             -           

39 नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड -             -             -           

40 नागिरक लगानी कोष -             -             -           

41

 हाइसोइलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड 
डेभलपमेन्ट कम्पनी िल. -             -             -           

42 नेपाल बै  िल. -             -             -           

5,385         927           (4,458)       

2,312,179    2,526,379    214,200   5,672,886                       कुल जम्मा

जम्मा
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रकम ( .लाखमा)

सावर्जिनक संःथानको नाम

औ ोिगक आ.व.2076/77 आ.व.2077/78

1 दगु्ध िवकास संथान (7,680)                         (8,764) 14.12              

2 जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िल. 2,967                           3,158 6.45                

3 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल. (4,314)                         (7,887) 82.85              

4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल. (29,089)                       (29,123) 0.12                

5 नेपाल औषिध िलिमटेड (17,080)                       (18,456) 8.06                

6 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल. (52,515)                       (54,421) 3.63                

7 नेपाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल. (47,288)                       (47,288) (0.00)               

8 बटुवल धागो कारखाना िल. (18,865)                       (17,547) (6.99)               

9 नेपाल मेटल कम्पनी िल. -               

10 धौवादी फलाम कम्पनी िल. 70                                 65 (7.01)               

जम्मा (174,956)        (180,263)         3.03               

व्यापािरक

11 कृिष साममी कम्पनी िल. 10,082                       11,306 12.14              

12 खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िल. (10,412)                       (10,035) (3.62)               

13 नेपाल आयल िनगम िल. 212,718                     186,551 (12.30)              

14 नेपाल वन िनगम िलिमटेड 2,403                           1,770 (26.34)              

जम्मा 214,791         189,592          (11.73)             

सेवा

15 औ ोिगक के्षऽ व्यवःथापन िल. 5,253                           5,253 0.00                

16 नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं.िल. 3,403                           4,170 22.54              

17 नेपाल वायसेुवा िनगम (95,524)                     (123,773) 29.57              

18 राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास केन्ि िल. (699)                           (1,061) 51.65              

19 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण 162,101                     166,028 2.42                

20 नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. (9)                                 (63) 593.63             

21 साझा यातायात सहकारी संःथा िल. 95                

22 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. (2,549)                         (2,714) 6.47                

23 िवशाल बजार कम्पनी िल. 7,152                           8,441 18.03              

जम्मा           91,116            56,281 (38.23)             
सामािजक

24 सांःकृितक संःथान (2,207)                         (2,449) 10.94              

25 गोरखापऽ संःथान 244                              (535) (319.12)            

26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. (16,155)                       (15,361) (4.92)               

27 नेपाल टेिलिभजन (17,261)                       (19,259) 11.58              

28 राि य आवास कम्पनी िल. (265)              

जम्मा (35,644)          (37,603)           5.50               

जनोपयोगी

29 नेपाल खानेपानी संःथान 16,892                       (20,562) (221.72)            

30 नेपाल िव तु ूािधकरण 54,011                      110,640 104.84             

31 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल. 464,969                     456,242 (1.88)               

32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल. 661                             1,655 150.22             

33 राि य ूशारण िमड कम्पनी 3,332                           4,528 35.92              

जम्मा 503,687         552,503          9.69               

िव ीय

34 कृिष िवकास बै  िल.            22,738             36,545 60.72              

35 राि य िबमा संःथान (जीवन)             2,858               3,421 19.69              

36 राि य िबमा कम्पनी िल.            29,683             31,485 6.07                

37 राि य वािणज्य बै  िल. 7,616                         34,538 353.49             

38 िनके्षप तथा कजार् सरुक्षण कोष             1,613               1,140 (29.34)              

39 नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड             9,977             23,850 139.05             

40 नागिरक लगानी कोष            47,378            160,849 239.50             
41  हाइसोइलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी िल.             3,254               8,131 149.90             
42 नेपाल बै  िल.            31,027             37,324 20.29              

156,125         337,283          116.03            
         755,119           917,793 21.54             

सि त नाफा तथा नोक्सान रकम ( .लाखमा) आ.व.2076/77 को 
तलुनामा पिरवतर्न 

(ूितशतमा)
ब.सं.

 ५.१३ - सावर्जिनक संःथानको सि त नाफा तथा नोक्सान रकमको िववरण

जम्मा
कुल जम्मा
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रकम ( .लाखमा)

ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम
कोषमा व्यवःथा 
नभएको दाियत्व 

रकम

सम्भािवत दाियत्व 
रकम

कुल जम्मा रकम

औ ोिगक
1 दगु्ध िवकास संथान         12,457          12,457 
2 जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िल.          1,748           1,748 
3 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल.          6,736              503           7,239 
4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल.              64               64 
5 नेपाल औषिध िलिमटेड          2,862           2,862 
6 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल.          8,432                -             8,432 
7 नेपाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल.              -              4,000           4,000 
8 बटुवल धागो कारखाना िल.               2                2 
9 नेपाल मेटल कम्पनी िल.              -                 - 
10 धौवादी फलाम कम्पनी िल.              -                 - 

जम्मा        32,302            4,503         36,805 
व्यापािरक

11 कृिष साममी कम्पनी िल.          4,883           4,883 
12 खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िल.              84               84 
13 नेपाल आयल िनगम िल.          2,700            1,590           4,289 
14 नेपाल वन िनगम िलिमटेड          1,808           1,808 

जम्मा          9,475            1,590         11,065 
सेवा

15 औ ोिगक के्षऽ व्यवःथापन िल.
16 नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं.िल.            719             719 
17 नेपाल वायसेुवा िनगम            318             318 
18 राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास केन्ि िल.          3,218           3,218 
19 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण            261            8,439           8,699 
20 नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल.         16,959          16,959 
21 साझा यातायात सहकारी संःथा िल.              -                 - 
22 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल.              -                 - 
23 िवशाल बजार कम्पनी िल.               3                3 

जम्मा        21,478            8,439         29,917 
सामािजक

24 सांःकृितक संःथान            139             139 
25 गोरखापऽ संःथान               2                2 
26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल.          8,326           8,326 
27 नेपाल टेिलिभजन          4,811           4,811 
28 राि य आवास कम्पनी िल. 93.78                        94 

जम्मा        13,372               -           13,372 
जनोपयोगी

29 नेपाल खानेपानी संःथान          5,268           5,268 
30 नेपाल िव तु ूािधकरण        315,647         343,356        659,003 
31 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल.              -                 - 
32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल.              23               23 
33 राि य ूशारण िमड कम्पनी              29               29 

जम्मा       320,967         343,356        664,324 
िव ीय

34 कृिष िवकास बै  िल.              -           597,961        597,961 
35 राि य िबमा संःथान (जीवन)              -                 - 
36 राि य िबमा कम्पनी िल.              -                 - 
37 राि य वािणज्य बै  िल.         15,939         379,219        395,158 
38 िनके्षप तथा कजार् सरुक्षण कोष        176,284        9,237,500      9,413,784 
39 नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड            467                85             551 
40 नागिरक लगानी कोष              -                 - 
41  हाइसोइलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी िल.              60               60 
42 नेपाल बै  िल.          3,575         127,131        130,706 

      196,325     10,341,896    10,538,221 
      593,919     10,699,784    11,293,703 

 ५.१4 - कोषमा व्यवःथा नभएको सम्भािवत दाियत्वको िववरण
(आ.व.2077/78)

जम्मा
कुल जम्मा

84



िस.नं. सावर्जिनक संःथानको नाम
2076 आषाढ 
सम्मको लगानी

आ.व. 
2076/77 
को  लगानी

2078 आषाढ 
सम्मको लगानी

1 िहमाल िसमेण्ट कम्पनी         4,302          -          4,302 

2 भक्तपरु ईंटा कारखाना         2,062          -          2,062 

3 वीरग  िचनी कारखाना       10,863      10,863 

4 कृिष औजार कारखाना         2,605        2,605 

5 नेपाल रोिजन एण्ड टपन्टाइन िल.         1,808          -          1,808 

6 लिुम्बनी िचनी कारखाना         5,090          -          5,090 

7 कृिष चनु उ ोग िल.          826          -           826 

8 नेपाल कोल िल.            84          -             84 

9 नेपाल यातायात संःथान         4,978          -          4,978 

10 हेट डा कपडा उ ोग         5,360          -          5,360 

11 घरेल ुिशल्पकला िवबी भण्डार          810          -           810 

12 नेपाल िचया िवकास िनगम         1,192          -          1,192 

13 बटुवल धागो कारखाना िल.         4,765          -          4,765 

14 िवराटनगर जटु िमल्स       10,386          -        10,386 

15 नेपाल िबटुिमन एण्ड व्यारेल उ ोग िल.             6          -              6 

      55,137          -        55,137 

 ५.१५ - िवगतमा िविनवेश वा खारेज गिरएका सावर्जिनक संःथानमा नेपाल सरकारबाट दाियत्व 
भकु्तानी गनर् गिरएको लगानी िववरण

जम्मा

रकम ( .लाखमा)

85



ब.सं. साजर्िनक संःथानको नाम

औ ोिगक आ.व.2076/77 आ.व.2077/78 पिरवतर्न(ूितशतमा)
   1 दगु्ध िवकास संथान              19,392              18,307            (5.59)
   2 जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िल.                3,398                4,591           35.10 
   3 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल.                4,793                1,120           (76.64)
   4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल.              (28,135)              (28,170)            0.12 
   5 नेपाल औषिध िलिमटेड              (16,016)              (17,391)            8.59 
   6 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल.              (16,035)              42,119          (362.68)
   7 नेपाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल.              (42,788)              (42,788)            (0.00)
   8 बटुवल धागो कारखाना िल.              (15,133)              (15,477)            2.27 
   9 नेपाल मेटल कम्पनी िल.                  638                1,800         182.27 
  10 धौवादी फलाम कम्पनी िल.                2,570                2,565            (0.19)

जम्मा             (87,316)             (33,324)           (61.84)
व्यापािरक

  11 कृिष साममी कम्पनी िल.              21,445              26,118           21.79 
  12 खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िल.              21,807              21,757            (0.22)
  13 नेपाल आयल िनगम िल.             322,718             300,829            (6.78)
  14 नेपाल वन िनगम िलिमटेड                4,788                4,655            (2.77)

जम्मा             370,758             353,360            (4.69)
सेवा

  15 औ ोिगक क्षेऽ व्यवःथापन िल.             436,790             441,470            1.07 
  16 नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं.िल.                4,274                5,087           19.02 
  17 नेपाल वायसेुवा िनगम              (19,148)              (47,398)         147.53 
  18 राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास के.िल.                 (620)                 (905)           45.95 
  19 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण           2,020,872           2,044,755            1.18 
  20 नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल.                2,500                2,437            (2.52)
  21 साझा यातायात सहकारी संःथा िल.              34,864              36,330            4.20 
  22 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल.               (2,449)               (1,152)           (52.95)
  23 िवशाल बजार कम्पनी िल.                7,801              48,690         524.16 

जम्मा           2,484,884           2,529,314            1.79 
सामािजक

  24 सांःकृितक संःथान               (2,072)               (2,308)           11.41 
  25 गोरखापऽ संःथान                1,735                  898           (48.26)
  26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल.              41,358              41,974            1.49 
  27 नेपाल टेिलिभजन              16,753              14,755           (11.93)
  28 राि य आवास कम्पनी िल.              23,994              24,024            0.13 

जम्मा              81,768              79,343            (2.97)
जनोपयोगी

  29 नेपाल खानेपानी संःथान               (9,866)              (10,612)            7.56 
  30 नेपाल िव तु ूािधकरण           1,569,019           1,925,321           22.71 
  31 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल.             918,422             896,821            (2.35)
  32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल.              41,219 44,713                          8.48 
  33 राि य ूशारण िमड कम्पनी              33,732              39,928           18.37 

जम्मा           2,552,525           2,896,172           13.46 
िव ीय

  34 कृिष िवकास बै  िल.             284,709             315,051           10.66 
  35 राि य िबमा संःथान (जीवन)             270,108                5,232           (98.06)
  36 राि य िबमा कम्पनी िल.              54,850              58,453            6.57 
  37 राि य वािणज्य बै  िल.             230,295             286,743           24.51 
  38 िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोष             141,343             162,970           15.30 
  39 नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड              32,874              68,597         108.67 
  40  नागिरक लगानी कोष             146,114             320,596         119.41 
  41  हाइसोइलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी िल.             175,813             182,634            3.88 
  42 नेपाल बै  िल.             300,310             332,151           10.60 

          1,636,416           1,732,427            5.87 
          7,039,034           7,557,291            7.36 

५.१6 - सावर्जिनक संःथानको शेयरधनीकोष (नेटवथर्)

आिथर्क वषर्

रकम ( . लाखमा)

जम्मा
कुल जम्मा
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िस.नं. संःथानको नाम
आ.व.2077/78 कुल 

डेब्ट (ऋण)
आ.व.2077/78कुल
 इिक्वटी (नेटवथर्)

डेब्ट/इिक्वटी अनपुात 
(ूितशतमा)

औ ोिगक
1 दगु्ध िवकास संथान            13,467 18,307       73.56           
2 जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िल.             1,293 4,591         28.17           
3 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल.            11,267 1,120         1,006.33       
4 जनकपरु चरुोट कारखाना िल.            29,472 (28,170)       (104.62)        
5 नेपाल औषिध िलिमटेड            17,131 (17,391)       (98.50)         
6 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल.            34,482 42,119       81.87           
7 नेपाल ओिरण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल.            17,230 (42,788)       (40.27)         
8 बटुवल धागो कारखाना िल.             2,408 (15,477)       (15.56)         
9 नेपाल मेटल कम्पनी िल.               665 1,800         36.91           
10 धौवादी फलाम कम्पनी िल.                 -   2,565         -              

जम्मा 127,415          (33,324)        (382.35)          
व्यापािरक

11 कृिष साममी कम्पनी िल.                 -   26,118       -             
12 खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िल.             3,593 21,757       16.51           
13 नेपाल आयल िनगम िल.            55,570 300,829      18.47           
14 नेपाल वन िनगम िलिमटेड             1,992 4,655         42.79           

जम्मा 61,155           353,360        17.31            
सेवा

15 औ ोिगक के्षऽ व्यवःथापन िल.           136,247 441,470      30.86           
16 नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं.िल.                 -   5,087         -              
17 नेपाल वायसेुवा िनगम           398,513 (47,398)       (840.78)        
18 राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास केन्ि िल.               930 (905)          (102.71)        
19 नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण           234,354 2,044,755    11.46           
20 नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल.                 -   2,437         -              
21 साझा यातायात             1,382 36,330       3.80            
22 नेपाल रेल्वे कम्पनी िल.             4,112 (1,152)        (356.87)        
23 िवशाल बजार कम्पनी िल.             2,395 48,690       4.92            

जम्मा 777,934          2,529,314      30.76            
सामािजक

24 सांःकृितक संःथान               725 (2,308)        (31.41)         
25 गोरखापऽ संःथान               620 898           69.07           
26 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल.            36,504 41,974       86.97           
27 नेपाल टेिलिभजन             2,300 14,755       15.59           
28 राि य आवास कम्पनी िल.                 -   24,024       -              

जम्मा 40,150           79,343         50.60            
जनोपयोगी

29 नेपाल खानेपानी संःथान           104,236 (10,612)       (982.24)        
30 नेपाल िव तु ूािधकरण         2,291,405 1,925,321    119.01        
31 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल.           232,402 896,821      25.91           
32 िब तु उत्पादन कम्पनी िल.                 32 44,713       0.07            
33 राि य ूशारण िमड कम्पनी                 37 39,928       0.09            

जम्मा 2,628,112        2,896,172      90.74            
िव ीय

34 कृिष िवकास बै  िल.         1,815,050 315,051      576.11        
35 राि य िबमा संःथान (जीवन)           329,361 5,232         6,295.72       
36 राि य िबमा कम्पनी िल.            24,302 58,453       41.57           
37 राि य वािणज्य बै  िल.         2,682,662 286,743      935.56        
38 िनके्षप तथा कजार् सरुक्षण कोष             5,180 162,970      3.18            
39 नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड            11,663 68,597       17.00           
40 नागिरक लगानी कोष         1,868,286 320,596      582.75        
41  हाइसोइलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी िल.            12,535 182,634      6.86            
42 नेपाल बै  िल.         1,849,149 332,151      556.72        

8,598,187        1,732,427      496.31          
12,232,952      7,557,291      161.87          

 ५.१७ - सावर्जिनक संःथानको डेब्ट/इिक्वटी अनपुात
रकम ( . लाखमा)

जम्मा
कुल जम्मा
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रकम ( .लाखमा)

ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम रकम कैिफयत

1 जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कं. िल. 1.90

2 हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल. 100.00

3 उदयपरु िसमेन्ट उ ोग िल. 149.65

4 नेपाल वन िनगम िलिमटेड 183.72

5 जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. 675.94

6 नेपाल खानेपानी संःथान 4981.36

7 नेपाल दूरस ार कम्पनी िल. 4846.85

10,939          

 ५.१८ - नेपाल सरकारबाट हःतान्तिरत पुजँीको िववरण

(आ.व.207७/7८ मा िडपडर्का पमा देखाएको)

जम्मा
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ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम रकम ( .लाखमा)
1 जनकपरु चरुोट कारखाना िल. 100
1 कृिष साममी कम्पनी िल. 66,881.85           
2 खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िल. 7,528.82            
3 राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास केन्ि िल. 30.00                
4 सांःकृितक संःथान 180.00              

74,621               

 ५.१9 - नेपाल सरकारबाट सावर्जिनक संःथानलाई आ.व.2077/78 मा ूदान 
गिरएको  अनदुान (सब्सीडी) िववरण

जम्मा

89



ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम गठन िमित ऐन िवषयगत मन्ऽालय
सञ् चालक 
सिमित 

सदःय
कैिफयत

१ दगु्ध िवकास संःथान 2026/04/01 संःथान  ऐन कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय ८

२ जिडबटुी उत्पादन तथा ूशोधन कम्पनी िल. 2037/09/17 कम्पनी  ऐन वन तथा वातावरण मन्ऽालय ५

३ हेट डा िसमेन्ट उ ोग िल. 2033/06/13 कम्पनी  ऐन उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय ५

४ जनकपरु चरुोट कारखाना िल. 2021/09/29 कम्पनी  ऐन उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय खारेजीको ूिबयामा रहेको।

५ नेपाल औषिध िलिमटेड 2029/06/01 कम्पनी  ऐन उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय ९

६ उदयपरु  िसमेन्ट उ ोग िलिमटेड २०४४/०२/३१ कम्पनी  ऐन उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय १०

७ नेपाल ओिरयण्ड म्याग्नासाइट ूा.िल. 2035/12/25 कम्पनी  ऐन उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय ६

८ बटुवल धागो कारखाना िलिमटेड* 2039/03/12 कम्पनी  ऐन उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय ७ वन्द भएको।

९ नेपाल मेटल कम्पनी िलिमटेड* 2033/03/05 कम्पनी  ऐन उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय ७ सञ् चालनमा नआएको।

१० धौवादी फलाम कम्पनी िलिमटेड 2076/06/09 कम्पनी  ऐन उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय ७ कच्चा पदाथर्को परीक्षण जारी रहेको।

११ कृिष साममी कम्पनी  िलिमटेड 2059/02/21 कम्पनी  ऐन कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय ५
कृिष साममी कम्पनी िल. र राि य बीऊ िवजन 
कम्पनी िल. गािभई सञ् चालन भएको।

१२ नेपाल आयल िनगम िलिमटेड 2027/09/26 कम्पनी  ऐन उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय ८

१३ नेपाल वन िनगम िलिमटेड 2076/02/23 कम्पनी  ऐन वन तथा वातावरण मन्ऽालय ८

१४ खा  व्यवःथा तथा व्यापार कम्पनी िलिमटेड 2076/02/10 कम्पनी  ऐन उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय ७
नेपाल खा  संःथान र नेशनल शेिड  कम्पनी 
िल. गािभई कायम भएको।

१५ िवशाल बजार कम्पनी िलिमटेड* 2026/04/27 कम्पनी ऐन उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय ७

१६ औ ोिगक क्षेऽ व्यवःथापन िल. 2045/04/01 कम्पनी ऐन उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय ७

१७ नेशनल कन्ःशक्सन कम्पनी नेपाल िल. 2018/05/05 कम्पनी ऐन भौितक पूवार्धार तथा यातायात  मन्ऽालय - खारेजीको ूिबयामा रहेको।

१८ नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवःथा कं.िल. 2028/04/30 कम्पनी ऐन उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय ७ सञ् चालनमा रहेको।

१९
नेपाल इि िनयिर  कन्सल्टेन्सी सेवा केन्ि 
िल.

2043/09/11 कम्पनी ऐन भौितक पूवार्धार तथा यातायात  मन्ऽालय - खारेजीको ूिबयामा रहेको।

२० नेपाल वायसेुवा िनगम 2016/09/16 नेपाल वायसेुवा िनगम ऐन संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालय ७

२१
राि य उत्पादकत्व तथा आिथर्क िवकास 
केन्ि िल.

2045/02/02 कम्पनी ऐन उ ोग, वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय ५

२२ नेपाल नागिरक उ यन ूािधकरण 2055/09/16
नेपाल नागिरक उ यन 
ूािधकरण ऐन

संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालय ६

२३ नेपाल पूवार्धार िनमार्ण कम्पनी िल. 2076/03/25 कम्पनी ऐन भौितक पूवार्धार तथा यातायात  मन्ऽालय ७

२४ साझा यातायात 2018/01/01 सहकारी ऐन भौितक पूवार्धार तथा यातायात  मन्ऽालय ९

२५ नेपाल रेल्वे कम्पनी िल. 2061/02/18 कम्पनी ऐन भौितक पूवार्धार तथा यातायात  मन्ऽालय ७

२६ साँःकृितक संःथान 2029/03/05 सञ् चार संःथान ऐन संःकृित, पयर्टन तथा नागिरक उ यन मन्ऽालय ५

२७ गोरखापऽ संःथान 2019/12/30 गोरखापऽ संःथान ऐन स ार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय ५

२८ जनक िशक्षा साममी केन्ि िल. 2035/06/08 कम्पनी  ऐन िशक्षा, िव ान तथा ूिविध मन्ऽालय ५

२९ नेपाल टेिलिभजन 2042/10/17 सञ् चार संःथान ऐन स ार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय ५

३० राि य आवास कम्पनी िल. 2046/11/09 कम्पनी  ऐन शहरी  िवकास मन्ऽालय ७

 5.20 - सावर्जिनक संःथानको िववरण

सेवा क्षेऽ

सामािजक क्षेऽ

व्यापािरक क्षेऽ

औ ोिगक क्षेऽ
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ब.सं. सावर्जिनक संःथानको नाम गठन िमित ऐन िवषयगत मन्ऽालय
सञ् चालक 
सिमित 

सदःय
कैिफयत

 5.20 - सावर्जिनक संःथानको िववरण

३१ नेपाल खानेपानी संःथान 2046/11/15 नेपाल खानेपानी संःथान ऐन खानेपानी मन्ऽालय ११

३२ नेपाल िव तु ूािधकरण 2042/05/01 नेपाल िव तु ूािधकरण ऐन ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय ८

३३ नेपाल दूरसञ् चार कम्पनी िलिमटेड 2060/10/22 कम्पनी  ऐन स ार तथा सूचना ूिविध मन्ऽालय ७
िव.सं. २०३२।०३।०१ मा नेपाल दूरसञ् चार 
संःथानको नाममा ःथापना भएको

३४ िव तु उत्पादन कम्पनी िलिमटेड 2073/05/08 कम्पनी  ऐन ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय ५

३५ राि य ूशारण मीड कम्पनी िल. 2072/03/27 कम्पनी  ऐन ऊजार्, जलॐोत तथा िसँचाइ मन्ऽालय ८

३६ कृिष िवकास बै  िलिमटेड 2024/10/07 कम्पनी  ऐन अथर् मन्ऽालय ७

३७ राि य िबमा संःथान 2024/09/01 राि य िबमा संःथान ऐन अथर् मन्ऽालय ७

३८ राि य िबमा कम्पनी िलिमटेड 2071/02/21 कम्पनी  ऐन अथर् मन्ऽालय ६

३९ राि य वािणज्य बै  िलिमटेड 2022/10/10 कम्पनी  ऐन अथर् मन्ऽालय ७

४० िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोष 2031/06/04 िनक्षेप तथा कजार् सरुक्षण कोष अथर् मन्ऽालय ७
कम्पनी ऐनबमोिजम ःथापना भई २073 
सालदेिख कोष ऐन ारा सञ् चालन भइरहेको।

४१ नेपाल ःटक एक्सचेन्ज िलिमटेड 2050/02/11 कम्पनी  ऐन अथर् मन्ऽालय ६

४२ नागिरक लगानी कोष 2048/10/01 नागिरक लगानी कोष ऐन अथर् मन्ऽालय ७

४३
हाइसोइलेक्शीिसटी इन्भे मेन्ट एण्ड 
डेभलपमेन्ट कम्पनी िलिमटेड

2068/03/27 कम्पनी  ऐन अथर् मन्ऽालय ६

४४ नेपाल बै  िलिमटेड 1994/07/30 कम्पनी  ऐन अथर् मन्ऽालय ७

िव ीय क्षेऽ

जनोपयोगी क्षेऽ
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viii 
 

अनसूुची –१ 

शब्दावली 
 

१ 
कुल स ालन वा 
िबबी आय 

यसले सम्बिन्धत संःथानको ूत्यक्ष आम्दानीलाई जनाउँदछ । यसमा अन्य 
ॐोतबाट आजर्न गरेको आय जःतो लगानीबाट ूा  भएको ब्याज (िव ीय 

संःथानबाहेक), अचल सम्पि  िबबीबाट नाफा, दरखाःत दःतूर, टेण्डर दःतूर आिद 
संःथानको कारोबारसँग असम्बिन्धत र सालबसाली नभई आकिःमक पमा भएको 

आय समावेश गिरएको छैन । 

२ 

कुल लागत वा 
िबबीको उत्पादन 

लागत 

यसले कुल स ालन आय आजर्न गनर्का लािग खचर् भएको ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष 
तथा िवबी सम्बिन्धत खचर् पदर्छ।  

  अथवा, 

  
िबबीको उत्पादन लागत = उत्पादन खचर्ह  +  शु  तयारी मौज्दात — अिन्तम 

तयारी मौज्दात 

३ 
सञ् चालन 

नाफा/नोक्सान 
कुल स ालन आय/कुल िबबी आय – कुल लागत 

४ अन्य आय 

स ालन आयमा समावेश नगिरएको संःथानको कारोबारभन्दा िभ ै िकिसमको 
ॐोतबाट ूा  आय जःतैः लगानीबाट ूा  ब्याज, लाभांश (िव ीय 

संःथानमाबाहेक) अचल सम्पि  िबबीबाट भएको नाफा र अन्य फूटकर आयह  
समावेश हनुे । 

५ 

 
खदु नाफा/नोक्सान 

अन्य आयसमेत स ालन/नाफा नोक्सानमा जोडी हनुआउने खदु नाफा/ नोक्सान । 
यसले सो वषर्को नाफाबाट आयकर र बोनस आिद व्यवःथा पिछको खदु 

नाफा/नोक्सानलाई जनाउँदछ । 

 

 

अथवा, 



ix 
 

स ालन नाफा/नोक्सान + अन्य आय – बोनस व्यवःथा – आयकर व्यवःथा 

६ ूशासकीय िशरोभार 

यसले संःथान स ालन गनर् लाग्न ेसम्पूणर् अूत्यक्ष खचर् जःतै तलबभ ा, सवारी 
इन्धन, सेवा, ममर्तसंभार जःता ूशासकीय खचर्लाई जनाउँदछ । यसमा 

अल्पकालीन/दीघर्कालीन ऋणको ब्याज र ॑ासक ी समावेश गिरएको छैन । 

७ खदु ःथीर सम्पि  कुल ःथीर सम्पि  – कुल सि त ॑ास 

८ चाल ुसम्पि  

नगद र बै  मौज्दात + िजन्सी मौज्दात + पेँकी िहसाब + आसामी बाँकी + 
शाखा िहसाब + एल.सी. रकम आिद (िव ीय के्षऽबाहेक अ मा संःथानले लगानी 

गरेको रकम समावेश गिरएको छैन) । 

९ चाल ुदाियत्व 
एक आिथर्क वषर्िभऽमा जनुसकैु बखत पिन ितनुर्पन दाियत्व जःतै छोटो अविधको 
बै  ऋण, म्याद नािघसकेको ऋण, ब्याज, ितनुर्पन िहसाब, साहहु , व्यवःथा आिद । 

१० चाल ुपुजँी चाल ुसम्पि  – चाल ुदाियत्व । 

११ खदु पुजँी लगानी शेयरधनी कोष + गैर चाल ुदाियत्व/मध्यम तथा िदघर्कालीन ऋण । 

१२ शेयरधनीकोष/नेट वथर् कुल सम्पि  – चाल ुतथा दीघर्कालीन दाियत्व । 

  अथवा, 

  शेयर पुजँी + जगेडा तथा सि त मनुाफा – (सि त घाटा + वा अमूतर् खचर्) 

13 क्यापीट इम्प्लोइड कुल सम्पि  - चाल ुतथा अन्य दाियत्व 

14 िव ीय लगानी लगानी + कजार् लगानी  

१5 

िबबीको ूितफल वा 
खदु स ालन नाफा 

(क) अनपुातमा भए 

 
 
 
 

स ालन नाफा/नोक्सान 

कुल स ालन वा िबबी आय 

(ख) ूितशतमा भए 
स ालन नाफा/नोक्सान  * १०० 

                                  कुल स ालन वा िबबी आय 
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१6 
सम्पि को टनर् ओभर 

अनपुात 

 
कुल स ालन वा िबबी आय 

खदु ःथीर सम्पि  

१७ 

पुजँीको ूितफल वा 
ओभरअल स ालन 

नाफा 

नाफा/नोक्सान (आयकर र बोनसपिछ) 

खदु पुजँी लगानी 

१८ 
इिक्वटीको ूितफल 

ूितशत 

खदु नाफा/नोक्सान 

शेयरहोल्डर फण्ड 

१९ ौम उत्पादकत्व 
कुल उत्पािदत वःतकुो पिरमाण 

ौिमक सङ्ख्या 

२० कमर्चारी उत्पादकत्व 
कुल स ालन आय 

कुल कमर्चारी सङ्ख्या 

२१ तरलता 
चाल ुसम्पि  – िजन्सी 

चाल ुदाियत्व 

२२ िजन्सी 
तयारी माल + अधर् तयारी माल + कच्चा पदाथर् + मागर्ःथ सामान + िजन्सी तथा 

पाटर्पूजार् सामान 

२३ औसत आसामी असूली आसामी बाँकी    * ३६५ 

कुल िबबी (उधारो) 

 बचत (Contribution) िबबी – अःथीर खचर् (Variable Cost) 

२४ पारिबन्द ु

१. पिरमाणमा :    ःथीर खचर् 
बचत ूित इकाई 

२. मूल्यमा :   पारिबन्द ुपिरमाण * ूित इकाई िबबी मूल्य 

 

२५ 

२६ 

आसामी टनर्ओभर 
अनपुात 

िबबी 
औषत आसामी 

अथवा, 

िबबी 
अिन्तम आसामी 

२७ 
औषत 
आसामी 

शु को आसामी +अिन्तम आसामी 
२ 

28 औषत िजन्सी मौज्दात शु को मौज्दात +अिन्तम मौज्दात 
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२ 

29 
मौज्दात टनर्ओभर 

अनपुात 

िबबी 
अिन्तम िजन्सी मौज्दात 

  अथवा, 

  
उत्पादन लागत 

औषत िजन्सी मौज्दात 

30 
स ालन लागत  

(ूितशत) 

िबबीको उत्पादन लागत वा स ालन लागत  * १०० 

कुल स ालन िबबी आय 
 

31 ूशासकीय िशरोभार 
ूशासकीय खचर्    * १०० 

कुल स ालन आय 

३2 
डेब्ट – इिक्वटी 

अनपुात 

ऋण 

शेयरहोल्डसर् फण्ड 

नोटः ऋण भ ाले चालू दाियत्व बाहेकका सबै ऋण दाियत्वह लाई बझुाउँदछ । 
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