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सभा स�प�न

�ामीण �वकास लघ�ुव� �व�ीय सं�था �ल.को सात�
वा�ष�क साधारण सभा फागुन २८ गते श�नवार
बटुवलमा भचु�अल मा�यम (Zoom) माफ� त स�प�न
भएको छ। सो अवसरमा अ�य� �ी धन बहादरु
ब�वालले संचालक
स�म�तको तफ� बाट
वा�ष�क ��तवेदन ��ततु
गन� �ममा सं�थाले
आ.व. २०७७/७८ को
आषाढ मसा�तस�म
देशका ५७ िज�लामा १८९
शाखा काया�लय माफ� त
लघकुजा� तथा वचतको
मा�यमबाट लघ�ुव�
सेवा पवा�ह गरेको बताउनु
भयो। आ.व. २०७१/७२
मा सं�था मज�र हँुदा कुल
सं�चत नो�सानी �. ७६ करोड ६१ लाख १५ हजार
रहेकोमा २०७८ आषाढ मसा�तस�म आइप�ुदा सं�चत
नो�सानी राफसाफ भई �. ८ करोड ८५ लाख ४ हजार
सि�चत मनुाफा कायम हुन आएको �ववरण अ�य�ले
पेश गनु�भयो।

आ.व. २०७७/७८ को अव�धमा सं�थामा लगानीमा
रहेको बाँक� कजा� �. १२.६६ अब� र वचत प�रचालन �.

३.७९ अब� रहेको बताउनु हँुदै अ�य� �ी ब�वालले
समी�ा अव�धमा गत वष�को तलुनामा लगानीमा रहेको
बाँक� कजा�मा २३.११ ��तशत र वचत प�रचालनमा
६.६२ ��तशतले व�ृ�ध  भएको �ववरण पेश गनु�भयो।

सभामा स�चालक �ी �शवहर� दंगालले सं�थाको
�व�वध प�का वारेमा �काश पाद� �वागत म�त�य रा�ु

भएको �थयो भने शयेरधनीको तफ� बाट च�� नारायण
�े�ठ, �दपक �साद पा�ड,े रि�जत लाल �े�ठले म�त�य
रा�े �ममा नेपाल सरकारको ग�रबी �य�ूनकरण गन�
अ�भयानमा �ामीण �वकास लघ�ुव� �व�ीय सं�था �ल.

ले मह�वपणू� भ�ूमका
�नवा�ह गरेको बताउनु हँुदै
सात� वा�ष�क साधारण
सभाको सफलताको
कामना गनु�भयो ।

साधारण सभामा �व�भ�न
शयेरधनी महानभुावह�ले
उठाउनु भएको िज�ासाका
स�ब�धमा का.म.ु �मखु
काय�कार� अ�धकृत /

क�पनी स�चव �ी �याम
कुमार कटुवालले जवाफ

�दनु भएको �थयो। यस �ममा का.म.ु �मखु काय�कार�
अ�धकृत �ी कटुवालले सं�थाले शयेरधनी एवं �ाहक
सद�यह�को �हत संर�ण र स�व��धन हुने गर� आ�नो
कारोवार स�चालन गद� आएकोे र शयेरधनीह�लाई
उ�चत ��तफल �दन सं�थाले योजनाव�ध ढंगले काय�
ग�ररहेको समेत बताउनु भयो। अ��यमा स�पणू�
उपि�थत शयेरधनी महानभुावह�लाई ध�यवाद �ापन
गद� अ�य� �ी ब�वालले सभाको समापन गनु�भयो ।
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