
 
कम्पनी रजिष्ट रारको कार्ाालर्,  

त्रिपुरेश्वर, काठमाण्डौं 
 आ.व. २०७३/७४ को प्रथम चौमासिक िम्मको मखु्र् कार्ाहरु (उपलव्धी) 

  

१. कम्पनीहरुको दर्ाा कार्ाहरु   
सि.न. कम्पनीको ककसिम   ६८/६९ 

िम्म कुल  
६९/७० ७०/७१  ७१/७२  ७१/७२ 

िम्म कुल   
७२/७३ 
को कुल  

७२/७३ 
िम्मको कुल  

७३/७४ 
(प्र.चौ.)  

७३/७४   
(दो.चौ) 

७३/७४  
(रे्.चौ.)  

१ पव्लिक लिलिटेड  १२०४  ३७  २७  ३१  १२९९ ५१  १३५०  २३    
२ प्राईभेट लिलिटेड  १०३३७१  १०५५०  १००५२  १२३७१  १३६३४४  १४५५०  १५०८९४  ६२७०    
३ िनुाफा वितरण नगन े ४१३  ८३  ९४  २००  ७९०  २८९  १०७९  १२५    
४ विदेशी कम्पनी  ४१  १८  २१  २४  १०४  २३  १२७   ८    
 कुि  १०५०२९  १०६८८  १०१९४  १२६२६  १३८५३७  १४९२१    १५३४५८    ६४२६    

 

 

 

 

 

 



२. कम्पनी प्रशािन िम्वन्धी कार्ाहरु  
सि.न. कम्पनी प्रशािन 

कार्ाहरु  
६८/६९ 

िम्म कुल  
६९/७० ७०/७१  ७१/७२  ७१/७२ 

िम्म कुल   
७२/७३ 
को कुल  

७२/७३ 
िम्मको कुल  

७३/७४ 
(प्र.चौ.) 

७३/७४   
(दो.चौ) 

७३/७४  
(रे्.चो.)  

१ कम्पनी खारेजी अलभिेख  २०२  ३८५  ५५४  ११४१  ६८६  १८२७  १५२    
२ कम्पनी गाभ्ने कार्य नभएको  २७  १९ ३२  ७८  ४२  १२०  १०    
३ नाि पररितयन " ५५२  ४५९  ६९३  १७०४  ९३८  २६४२  ३६८    
४ ठेगाना पररितयन " ११६९  ९२१  १२३२  ३३२२  १८१९  ५१४१  ६२०    
५ शेर्र खररद विक्री   " ३८२५  ३५४५  ५९७२  १३३४२  ७३४७  २०६८९  २७२१    
६ एकिबाट बहुि िाने " २७३  २४३  ३७२  ८८८  ४०८  १२९६  १५९    
७ प ूंजी सूंरचना पररितयन " ११७१  ८८५  १२५४  ३३१०  १७१३  ५०२३  ६५१    
८ उदे्दश्र् थप/सूंशोधन " ५८२  ५१६  ७०५  १८०३  ११८२  २९८५  ४१६    
९ शाखा कार्ायिर् थप " ४३३  ३७१  ४९१  १२९५  ६९६  १९९१  २८४    
१० प्रिन्धपत्र िा 

लनर्िाििीको दफा 
सूंशोधन 

" ३२०२  २६३३  २४५६  ८२९१  २७००  १०९९१  ८६२    

 कुि   ११४३६  ९९७७  १३७६१  ३५१७४  १७५३१  ५२७०५  ६२३३    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



३. विेट कार्ान्वर्न िम्वजन्ध कार्ा,  

विेट  
२०७१/७२ 

वात्रषाक लक्ष्र् रु.  प्रगसर् रु. प्रगसर् 
प्रसर्शर्  

कैकिर्र्  

पुुँिीगर्  ३४,३५,०००. ३४,२५,४९९. ९९.७१%  

चाल ु २,९२,१२,७५३.३३  २,९०,२५,९६३.२७  ९९.४०%  

िम्मा  ३,२६,४७,७५३.३३  ३,२४,५१,४६२.६२    

 

विेट  
२०७२/७३  

वात्रषाक लक्ष्र् रु.  पकहलो चौमासिक  दोश्रो चौमासिक   र्ेश्रो चौमासिक  िम्मा खचा  कैकिर्र्  

पुुँिीगर्  १,००,७६,०००.. १५,०५,३३०.४०  १४,२१,०१७.६०  ५१,७६,९७५.०८  ८१,०३,३२३ .०८  ८०.४२% 

चाल ु ३,२४,०६,०००,  २२,१२,२६६.००  १,७८,२१,५१७.४१  १,३८,०४,३८९.९६  ३,३८,३८,१७३.३७  ९९.२१% 

िम्मा  ४,२४,८२,०००. ३७,१७,५९६.४०  १,९२,४२,५३५.०१   १,८९,८१,३६५.०४  ४,१९,४१,४९६.४५   

 

विेट  
२०७३/७४   

वात्रषाक विेट  रु.  पकहलो चौमासिक  दोश्रो चौमासिक   र्ेश्रो चौमासिक  िम्मा खचा  कैकिर्र्  

पुुँिीगर्  १,२४,००,०००. १२,०८,६७६.२५      

चाल ु ३,५०,७३,०००. १,०४,९९,०१०.४२       

िम्मा  ४,७४,७३,०००. १,१७,०७,६८६.६७      

 

 

 



४. वेरुिु िर्छोउट िम्वजन्ध त्रववरण  

 

 

५. रािश्व त्रववरण  

आ.व. शलु्क  िररवाना  िम्मा  कैकिर्र्  

२०६४/६५    १४,९३,४१,५२७.००   
२०६५/६६    २१,२६,५५,९१६.००   
२०६६/६७    २४,०१,६०,८९५.००   
२०६७/६८    २४,५७,४३,६३२.००   

आ.व. वेरुिु रकम  अिलु उपर सनर्समर् रु. िम्मा िर्छ्र्ौट 
रकम  

वेरुिु 
िर्छ्र्ौट % 

कैकिर्र्  

२०५९/६० िम्मको  ४,०००.      

२०६८/६९ िम्मको  ४६,८३,०००.      
२०६९/७० िम्मको  १३,२०,९७७.   ७,४९,३९४. १५.०२%  
२०७०/७१ िम्मको  १३,०६,०३९.   ७,८४,२५६. १७.६८%  
२०७१/७२ िम्मको  १३,१६,०००. ६८,०००. २७,१४,०००. २७,८२,०००.   
२०७२/७३ 
िम्मको  

१,१२,३१,०००. १०५०. ९१,४८,९४८.९९  ९१,४९,९९८.९९  ८१.४७   

२०७३/७४       राजस्ि बेरुजु रु.६२,०६,४००. र वबलनर्ोजन 
तफय को बेरुजु रु.४१,३६,०६५.४१ 
लनर्लितताको िालग ि.िे.प. िा पेश 
भरैहेको   



२०६८/६९  १०,९१,४९,०००. १४,३३,६३,०००. २५,२५,१२,०००.००   

२०६९/७०    ३३,९१,१६,०८७.७०   

२०७०/७१  ११,०२,५५,०२०.  १९,१५,९७,१५२.६६  ३०,१८,५२,१७२.६६   

२०७१/७२  १५,३५,४५,२३०. २४,२४,५३,६८३.९७  ३९,५९,९८,९१३.९७   

२०७२/७३ ३०,७५,२१,५८२. २०,१२,५६,३३४.०० ५०,८७,७७,९१६.००    

पहहिो चौिालसक ८,५५,६०,६१४. ५,५६,७५,४००.००  १४,१२,३६,०१४.००   

दोश्रो चौिालसक ८,५५,७५,९७१. ५,३४,३६,९९१.००   १३,९०,१२,९६२.००    
तेश्रो चौिालसक  १३,६३,८४,९९७. ९,२१,४३,९४३.००  २२,८५,२८,९४०.००   
२०७३/७४ पहहिो चौिालसक ११,१५,२३,१८३. ७,८४,४८,३१५. १९,०९,७१,४९८.  
 

६. धरौटी त्रववरण  

आ.व. धरौटी िम्मा  धरौटी किर्ाा  वाांकी रकम  कैकिर्र्  

२०७०/७१ सम्ि    २०,७८,१३४.६१  

२०७१/७२  ७,४१,९६९. ३,२९,५९४. २४,९०,५०९.६१   

२०७२/७३    २७,२०,०६२.८५   

२०७३/७४ पहहिो चौिालसक   २८,६८८६२.८५   

 

 

७. अन्र् त्रवत्रवध कार्ाहरु:-  

सि.न. कार्ाहरु प्रगसर् अवस्था  

 

भावी र्ोिना/ 
अपेक्षा  

कैकिर्र् 

१. प्रकाशन सचुनाको हक सम्िन्धी ऐन, २०६४ अनसुार कार्ायिर्को जानकारी 
पवु्स्तका तीनपटक प्रकाशन गरेको, 

प्रत्रे्क ६ िहहना 
प्रकाशन गन,े  

फाल्गनु २०७१, 
भाद्र २०७२ र 



२०७३   

२.     को सदस्र्ता                          को सदस्र्ता प्रालि, सम्िेिनिा भाग 
लिने, 

भाद्र ३०,२०७२ 

३. कम्पनी 
सल्िाहकार बोडय 

ि.प.िा प्रस्ताि पेश भएको तर काननुी प्रािधान अनसुार लर्विको    
छनौट गनय नसहकएको, 

सहभालगताििुक 
लनणयर् हुने, 

 

४. िगानीकताय 
सूंरक्षण कोष 

कोष लर्िस्थापन तथा सूंचािन कार्यविलध तजुयिा भ ैसि ै
कम्पलनहरुिाट सो कोषिा पठाउन ुपन ेरकि सहहतको वििरण िाग 
गररएको स चना प्रकाशन गररएको / 

कम्पनी प्रशासन 
चुस्त पानय श्रोत 
प्राि हुने,  

 

५. कम्पनी ऐन र  
लनदेलशका  

कम्पनी ऐन सूंशोधनको िालग िव्न्त्रपररषदिाट सहिलत प्राि भए 
अनसुार स्िीकृलतको िालग लर्िस्थावपका-सूंसदिा पठाईएको र 
कम्पनी लनदेलशकािा पहहिो सूंशोधन गरी कार्यन्िर्निा ल्र्ाईएको,  

कार्य प्रहक्रर्ािा 
सरिीकरण हुने, 

२०७३/०८/०१ देव्ख 
सूंशोलधत कम्पनी 
लनदेलशका िाग,ु 

६. प िायधार लनिायण  साविकको प्रलतक्षािर्िाई स्तरोन्नलत गरी दईु कोठे कार्यकक्ष र िखु्र् 
भिनको पछाहड तथा पररसरिा गरी ५ कोठा थप गररएको, 

फाईलिूंग गन े
स्थान िढ्ने, 

 

  कार्ायिर् पररसरिा रहेको औद्योलगक उजाय लर्िस्थापन आर्ोजनाको 
जीणय भिन हटाई सेिाग्राही ितै्री    -    भिन लनिायणका िालग भिन 
विभागिाट िगत अनिुान प्राि नभएकोिे सो स्थानिा लनिायण कार्य 
हुन नसकेको / 

सेिाग्राही ितै्री    -    
कार्यकक्षिाट सेिा 
प्रिाह सहज हुने, 

 

  वत्रपरेुश्वर ि ि सडकिाट कार्ायिर् पररसर सम्िको करीि ६० लिटर 
िम्िाई र ६ लिटर चौडाई सडकको स्तरोन्नलत गरी कािोपते्र गनय 
काठिाडौँ िहानगरपालिकासूंग सिन्िर् गरेको तर काि हुन 
नसकेको/ हाि सडक विभागिाई सिेत अनरुोध गररएको / 

िातािरणीर् 
सधुार हुने र 
र्ातार्ात सहज 
हुने,  

 

७. लििािी प्रहक्रर्ा  लििािी भ ैसकेको तर सािानहरु उठाई िजैान िाूंकी रहेको /  कार्य िातािरण 
सधुार हुने, 

 

८. सम्झौता         सेिाको लनर्लित प्रिाहको िालग            सेिा लिने सम्झौता गररएको, 
२०७३ श्रािणपलछ ३ िहहना म्र्ाद थपको िालग अथय िन्त्रािर्िाट 

       सेिा लनर्लित 
हुने, 

 



सहिलत प्राि / चाि ुआ.ि. २०७३/७४ को िालग सूंस्था छनौट 
भसैकेको /  

  नेपाि ि क्र्ाम्पसका        विद्याथीहरुको सेिा प्राि गन ेगरी सम्झौता 
गररएको, हाि ५ जना विद्याथी इन्टरन रहेको / 

थप सेिा प्रिाह 
हुने, 

 

  उद्योग पररसरिा स्थावपत ग्िोबि आई.एि. इ. बैंकसूंग राजस्ि 
कारोिार गनय सम्झौता गरेको / बैंकिाई कार्ायिर्िे काउन्टर 
उपिलध गराएको / 

सेिाग्राही िाई 
राजश्व रकि 
िझुाउन सहज  

१० कालतयक, २०७२ 

९, विविध  भ कम्पिाट अस्तलर्स्त भएको फइलिूंग लर्िस्थािाई र्थाव्स्थलतिा 
ल्र्ाई थप सदु्द्र्ड गरेको, 

फाईलिूंग 
लर्िस्थािा सधुार, 

 

     सम्िद्द अत्र्ािश्र्क कियचारीहरुको लर्िस्थाको िालग सूंगठन पनु 
सूंरचना गनय प्रलतिेदन तर्ार गरी सािान्र् प्रशासन िन्त्रािर्िा पेश 
गरेको, 

   सम्िद्द कियचारी 
िढ्ने, 

 

  कार्ायिर्को  -       क्षिता िढाएको, प्रत्रे्क िषय   
  सिारी साधनहरुको नविकरण, नािसारी गरी अध्र्ािलधक गररएको,   
  कम्पनीहरु अध्र्ािलधक गन ेअलनिार्य लर्िस्थाका िालग नेपाि 

सरकारका सि ैलनकार्हरुिा गतिषय जस्त ैचाि ुिषय पलन पररपत्र 
गररएको,  

कम्पनीहरु 
अध्र्ािलधक हुने, 
राजश्व िढ्ने, 

 

  व्जल्िा घ.उ.का.बीरगूंज, पसायिा कार्ायिर्को स चना प्रिाह इकाई 
स्थापना गररएको / गोरखा, पाल्पा, कास्की, िकिानपरु, धनषुा, 
दाूंग, लचतिन व्जल्िाहरुिा कम्पनी दताय र कम्पनी प्रशासन 
सम्िव्न्ध चेतनाििुक कार्यक्रि सूंचािन गरेको / 

चाि ुआ.ि.२०७३/७४ िा गलु्िी, सनुसरी र दाूंगिा चेतनाििुक 
कार्यक्रि सूंचािन गरेको, व्जल्िा घरेि ुकार्ायिर् तथा सलिलतको 
सलिक्षा बठैकिा कार्ायिर्को जानकारी पवु्स्तका वितरण गरी र्स 
कार्ायिर्को कार्य प्रहक्रर्ा िारेिा प्रचार प्रसार गरेको / 

  



 

 

 

िमस्र्ाहरु, 
१.        सेिा प्रिाहपलछ    सम्िद्द कियचारीहरुको दरिन्दी िढाउन नसहकएको, 
२. कार्ायिर्को कार्य प्रकृलत अनसुार                 अनरुुपको भिन र कार्यकक्ष नभएको, 
४. कम्पनी दताय र प्रशासन सम्िव्न्ध स्थानीर् तहिा पर्ायि अलभिखुीकरण कार्यक्रि सूंचािन हुन ्नसकेको, 
५. कियचारीहरु आउन, जान तथा अन्र् सरकारी कािको िालग सिारी साधनको अभाि भएको, 
िमाधानका उपार्हरु/ भावी र्ोिना  

१. हाि                    िाट        सेिा सूंचािन गरी राख्नु परेकोिे र्थाव्स्थलतिा    सम्िद्द कियचारीहरुको दरिन्दी थप गनय नसहकएिा साविक दरिन्दीको पदहरु 
हेरफेर सूंशोधन गरेर भए पलन देहाए ििोव्जिको    सम्िद्द पदको दरिन्दी लसजयना गनुयपन,े 

  स चना प्रविलध लनदेशक (रा.प.द्वी.)   १ 
  कम््र्टुर इव्न्जलनर्र (प्रोग्रािर सिेत),(रा.प.त.्)  २ 

  काननु अलधकृत ,(रा.प.त.्)    १   

  कम््र्टुर अपरेटर (रा.प.अ.प्र.)    ५  

२.  कार्ायिर् पररसरिा जीणय रुपिा रहेको औद्द्रध्र्ोलगक उजाय लर्िस्थापन आर्ोजनाको भिन हटाई सेिाग्राही ितै्री                 हदन सहकने    -    कार्ायिर् 
भिन लनिायण गनुयपन े/ साविकको कार्ायिर् भिन फाइि स्टोरको िालग उपर्िु भएको / 

३. थप सिारी साधनको लर्िस्था गनुयपन,े (गाडी-२ िोटर साइकि-५)  

 


