
 

 
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्ाालर्,  
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२. कम्पनी प्रशतिन िम्वन्धी कतर्ाहरु  
सि.
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कम्पनी प्रशतिन 
कतर्ाहरु  
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३. वजेट कतर्ान्वर्न िम्वन्न्ध कतर्ा,  

वजेट  
२०७१/७२ 

वतर्षाक लक्ष्र् रु.  प्रगसर् रु. प्रगसर् 
प्रसर्शर्  

कैकिर्र्  
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रु.  
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४. वेरुजु िर्छोउट िम्वन्न्ध र्ववरण  

 

 

५. रतजश्व र्ववरण  
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आ.व. धरौटी जम्मत  धरौटी किर्ता  वतांकी रकम  कैकिर्र्  

२०७०/७१ सम्म    २०,७८,१३४.६१  

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

२०७२/७३    २७,२०,०६२.८५   

२०७३/७४ पहहलो चौमालसक   २८,६८,८६२.८५   

२०७३/७४ दोश्रो चौमालसक   २५,६१,४३२.६०   

२०७३/७४ तशे्रो चौमालसक     

७. अन्र् र्वर्वध कतर्ाहरु:-  

सि.न. कतर्ाहरु प्रगसर् अवस्थत  

 

भतवी र्ोजनत/ 
अपेक्षत  

कैकिर्र् 

१. प्रकाशन सचुनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ अनसुार कार्ाालर्को िानकारी 
पजुस्तका तीनपटक प्रकाशन गरेको, 

प्रत्रे्क ६ महहना 
प्रकाशन गन,े  

फाल्गनु २०७१, भाद्र 
२०७२ र २०७३   



२.     को सदस्र्ता                          को सदस्र्ता प्रालि, सम्मेलनमा भाग 
ललने, 

भाद्र ३०,२०७२ 

३. कम्पनी 
सल्लाहकार बोडा 

म.प.मा प्रस्ताव पेश भएको तर काननुी प्रावधान अनसुार व्र्त्रिको    
छनौट गना नसहकएको, 

सहभालगतामलुक 
लनणार् हुने, 

 

४. लगानीकताा 
सूंरक्षण कोष 

त्रवगत १० वषादेजख स्थापना हुन ्नसकेको लगानीकताा सूंरक्षण कोष 
व्र्वस्थापन तथा सूंचालन कार्ात्रवलध तिुामा भ ैसम्वजन्धत सव ै
कम्पनीहरुवाट सो कोषमा पठाउन ुपन ेरकम सहहतको त्रववरण माग 
गररएको स चना प्रकाशन गररएको,  लसलभल बैंक लल. मा कोषको 
खाता खोललएको / 

कम्पनी प्रशासन 
चुस्त पाना श्रोत 
प्राि हुने,  

खाता खोल्न लसलभल 
बैंक लललमटेड छनौट 
भएको, खाता खोल्ने 
क्रममा रहेको, 

५. कम्पनी ऐन र  
लनदेलशका  

कम्पनी ऐन सूंशोधनको लालग मजन्िपररषदवाट सहमलत प्राि भए 
अनसुार स्वीकृलतको लालग व्र्वस्थात्रपका-सूंसदमा पठाईएको र 
कम्पनी लनदेलशकामा पहहलो सूंशोधन गरी कार्ान्वर्नमा ल्र्ाईएको,  

कार्ा प्रहक्रर्ामा 
सरलीकरण हुने, 

२०७३/०८/०१ देजख 
सूंशोलधत कम्पनी 
लनदेलशका लाग,ु 

६. प वााधार लनमााण  १. सात्रवकको प्रलतक्षालर्लाई स्तरोन्नलत गरी दईु कोठे कार्ाकक्ष 
र मखु्र् भवनको पछाहड तथा पररसरमा गरी ५ कोठा थप 
गररएको, 

२. चाल ुआ.व. २०७३/७४ मा लनलमात हलमा ३ कार्ाकक्ष थप 
गरेको, 

फाईललूंग गन े
स्थान वढ्ने, 

 

  ३. Digital हाजिरी िडान गरी कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाईएको,   
  ४. CCTV िडान कार्ा सम्पन्न भएको,   
  कार्ाालर् पररसरमा रहेको औद्योलगक उिाा व्र्वस्थापन आर्ोिनाको 

िीणा भवन हटाई सेवाग्राही मिैी    -    भवन लनमााणका लालग भवन 
त्रवभागवाट लगत अनमुान प्राि नभएकोले सो स्थानमा लनमााण कार्ा 
हुन नसकेको / 

सेवाग्राही मिैी    -    
कार्ाकक्षवाट सेवा 
प्रवाह सहि हुने, 

 

  त्रिपरेुश्वर म ल सडकवाट कार्ाालर् पररसर सम्मको करीव ६० लमटर 
लम्वाई र ६ लमटर चौडाई सडकको स्तरोन्नलत गरी कालोपिे गना 

वातावरणीर् 
सधुार हुने र 

 



काठमाडौँ महानगरपाललकासूंग समन्वर् गरेको तर काम हुन 
नसकेको/ हाल सडक त्रवभागलाई समेत अनरुोध गररएको / 

र्ातार्ात सहि 
हुने,  

७. लललामी प्रहक्रर्ा  त्रवगत १० वषादेजख हुन ्नसकेको लललामी कार्ा सम्पन्न भएको, कार्ा वातावरण 
सधुार हुने, 

 

८. सम्झौता  चाल ुआ.व. २०७३/७४ मा        सेवाको लनर्लमत प्रवाहको लालग            सेवा 
ललन सूंस्था छनौट गरी सम्झौता गररएको,  

       सेवा लनर्लमत 
हुने, 

 

  १. नेपाल ल क्र्ाम्पसका        त्रवद्याथीहरुको सेवा प्राि गन ेगरी 
सम्झौता गररएको, हाल ५ िना त्रवद्याथी इन्टरन रहेको/ 

२. नेशनल ल कलेिवाट हाल ३ िना त्रवद्याथीहरु       मा रहेका, 

थप सेवा प्रवाह 
हुने, 

 

  उद्योग पररसरमा स्थात्रपत ग्लोबल आई.एम. इ. बैंकसूंग रािस्व 
कारोवार गना सम्झौता गरेको / बैंकलाई कार्ाालर्ले काउन्टर 
उपलव्ध गराएको / 

सेवाग्राही लाई 
रािश्व रकम 
वझुाउन सहि  

१० कालताक, २०७२ 

९, त्रवत्रवध  भ कम्पवाट अस्तव्र्स्त भएको फइललूंग व्र्वस्थालाई र्थाजस्थलतमा 
ल्र्ाई थप सदु्द्र्ड गरेको, 

फाईल व्र्वस्थामा 
सधुार, 

 

     सम्वद्द अत्र्ावश्र्क कमाचारीहरुको व्र्वस्थाको लालग सूंगठन पनु 
सूंरचना गरेको, 

   सम्वद्द कमाचारी 
वढ्ने, 

 

  कार्ाालर्को  -       क्षमता वढाएको, प्रत्रे्क वषा   
  सवारी साधन थान १ (कार) खररद सम्पन्न गररएको र सवारी 

साधनहरुको नत्रवकरण, नामसारी गरी अध्र्ावलधक गररएको, 
  

  कम्पनीहरु अध्र्ावलधक गन ेअलनवार्ा व्र्वस्थाका लालग नेपाल 
सरकारका सव ैलनकार्हरुमा गतवषा िस्त ैचाल ुवषा पलन पररपि 
गररएको,  

कम्पनीहरु 
अध्र्ावलधक हुने, 
रािश्व वढ्ने, 

 

  गत आ.व. मा जिल्ला घ.उ.का.बीरगूंि, पसाामा कार्ाालर्को स चना 
प्रवाह इकाई स्थापना गररएको / गोरखा, पाल्पा, कास्की, 
मकवानपरु, धनषुा, दाूंग, लचतवन जिल्लाहरुमा कम्पनी दताा र 

  



कम्पनी प्रशासन सम्वजन्ध चेतनामलुक कार्ाक्रम सूंचालन गरेको / 

चाल ुआ.व.२०७३/७४ मा गलु्मी, सनुसरी लचतवन र दाूंगमा 
चेतनामलुक कार्ाक्रम सूंचालन गरेको, जिल्ला घरेल ुकार्ाालर् तथा 
सलमलतको सलमक्षा बठैकमा कार्ाालर्को िानकारी पजुस्तका त्रवतरण 
गरी र्स कार्ाालर्को कार्ा प्रहक्रर्ा वारेमा प्रचार प्रसार गरेको / 

 

िमस्र्तहरु, 
१.    के्षिमा िनचेतनाको स्तर न्र् न रहेकोले        सेवा प्रवाहपलछ पलन प्रार् सवासाधारणले आफैं  सेवा ललन नसकेको, , 
२. कार्ाालर्को कार्ा प्रकृलत अनसुार                 अनरुुपको भवन र कार्ाकक्ष नभएको, 
४. कम्पनी दताा र प्रशासन सम्वजन्ध स्थानीर् तहमा पर्ााि अलभमखुीकरण कार्ाक्रम सूंचालन हुन ्नसकेको, 
५. कमाचारीहरु आउन, िान तथा जिल्ला र स्थानीर् तहमा अलभमखुीकरण कार्ाक्रम सूंचालन गना िानको लालग उपर्िु र पर्ााि सवारी साधन 
नभएको, 
िमतधतनकत उपतर्हरु/ भतवी र्ोजनत  

१. हाल लनिी के्षिको                    वाट        सेवा सूंचालन र लनर्लमत गरी राख्नु परेकोले भत्रवष्र्मा र्स कार्ाालर्का    सम्वद्द कमाचारीहरुको क्षमता अलभवदृ्दी 
गरी दरवन्दीकै प्रात्रवलधकहरुवाट हाल लनिी के्षिका प्रात्रवलधकहरुले गदै आएको सम्प णा कार्ा सम्पन्न गराउने, 

२.  कार्ाालर् पररसरमा िीणा रुपमा रहेको औद्द्रध्र्ोलगक उिाा व्र्वस्थापन आर्ोिनाको भवन हटाई सेवाग्राही मिैी                 हदन सहकने    -    कार्ाालर् 
भवन लनमााण गनुापन े/ सात्रवकको कार्ाालर् भवन फाइल स्टोरको लालग उपर्िु भएको / 

३. जिल्ला तथा स्थानीर् तहमा अनगुमन तथा अलभमखुीकरण कार्ाक्रम सूंचालनको लालग थप उपर्िु र पर्ााि सवारी साधनको व्र्वस्था गनुापन,े 
(गाडी-२ मोटर साइकल-५)  

 


