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クレイブ

『 हाम्रो कम्पनी स्थापनाको २०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा, 』

यस के्रभ कम्पनी लिलिटेडसँग सम्बद्ध सम्परू्णको कृपािे यस बर्णको २०औंवार्र्णकोत्सव िनाउन सफि भयौं। सन २००० सािको
जुन िहीनाको १ तारिखिा धेिै जनाको िद्दतिे टोककयोको ककन्ससचोिा कायाणिय स्थापना गनण सफि भएँ । रिसाइन्लिनकाननू
सन २००० सािको अर्िि १ तरिखिा िागू भएको थथयो ि चािक पदको िेर्र् पठाउने काननूको सशंोधनका कािर् उही ददनिा
हटाइएको थथयो। साथीहरू भेिा गनण ि असय कम्पनीहरूको अगाडड बजाििा िवेश गनणको िाथग तयाि हुनको िाथग िगभग तीन
िदहना िागेको थथयो ।

यद्यर्प र्वश्विा नै आथथणक िसदीको र्वचिा िाननसहरुका धेिै खािका र्वचाि धािर्ाहरु थथए ।केही िाननसहरू सियिाई बझुेि
अगाडड बढ्नपुर्ण भसने धािर्ािा थथए भने केही िाननसहरु अब पर्ाडड हट्नपुर्ण भनन थचन्सतत थथए ।

ििैे यस कम्पनीको २०औंवार्र्णकोत्सवको उपिक्ष्यिा िेिो साथीहारुिाई स्िािक उपहाि ददने क्रििा उहाँहरुिे ििाई ०.०३% 

कम्पनीहरू िात्र वतणिान सियिा २०औंवार्र्णकोत्सविा पगु्न सफि भएका र्न, के्रभ वास्तविै ठूिो कम्पनीको रूपिा िहेको भनन
िशसंा गनुणभएकोिा एकदिै खुशी िागेको र् ।

यस वर्ण नयाँ कोिना भाईिस सकं्रिर्िे ननित्याएको सिस्याको वािेिा तपाई हािी सबिैाई अवगत नै र् । यस वर्णको िाचणको
वरिपरि कोिोना सकं्रिर्को तीव्र फैिावटिे गदाण धेिै किणचािीहरू ि उनीहरूका परिवािहरूिे काि गनण गाहो भएको कुिाको दटप्पर्ी
गरिएतापनन र्वर्वध सावधानी अपनाई एकददन पनन हालििे ददने सेवािा किी हुन ददएनौं ि काििाई ननिसतित ददयौं । जसिे गदाण
िे िदहनानति हािीिे टोककयोका नागरिकहरूबाट धेिै िशसंा ि धसयवादका पत्रहरू िाप्त गिेका र्ौं, ि धेिै लिडडया ि साइटिे
हािीिाई र्वर्वध रिपोटणहरू पनन पठाएका र्न ्जसिे हाम्रो िनोबि बढाएको र्।

आज, ३०० जना भसदा बढी किणचािीहरु कम्पनीिे तोककएका कायणस्थि िा िदह ननिसति रुपिा कायणित र्न । जसिध्ये ५० जना
भसदा बढी फिक फिक देशका र्वदेशी किणचािीहरु कायणित र्न।् कोिोना को सकंट हटेि गए पनर् पनन जापानको अथणव्यवस्थािा
भने अित्यालशत िसदी हुने अनिुान गरिएको र् । यस्तो अवस्थािा कम्पनीिाई ननिसति रुपिा सचंािन गनण ि कुनै पनन गल्ती
नगनणको िाथग एकदिै ध्यान ददनेरु् । यस के्रभ कम्पनीसँग सिंग्न र्वगतदेखख अदहिेसम्िका सम्परू्ण ग्राहक कम्पनीहरू िगायत
सम्परू्ण किणचािीहरूिनत हाददणकआभाि व्यलत गनण चाहसरु् ।

७ जुलाई, २०२०
ओसामु कोइके

प्रमखु कार्िकारी अध्र्क्ष (CEO)



クレイブ

『 के्रभ कम्पनी २०औं वार्षिकोत्सवको सन्दभिमा,』

हाम्रो कम्पनी स्थापनाको २०औंवार्र्णकोत्सविाई फकेि हेदाण साँन्चचकै नै थाहै नपाउने गरि नर्टो सिय र्वतकेो अनभुव भईिहेको र्
। त्यो बेिािा हािीिाई ठूिो परिर्ाििा काि सनु्म्पएको थथयो जुन हाम्रो क्षिता भसदा नन बादहि थथयो। जस्तै कम्पनी स्थापना
भएको ५औंवर्ण देखख १०औंवर्ण सम्ििा वर्णको ३६५ ददन नै ित्येक ददनको २४ घण्टा नै हािीिे परू्ण रुपिा लिहेनत गरि यस
ससं्थािाई परू्ण परिचािन व्यसाय िर्ािीिा स्थार्पत गनण सफि भयौं। ननतजा स्वरूप, यस के्रभ ससं्थािे ठुिो िगतीको साथ
नेततृ्व गनण सफि भयो । स्टाफ र्वस्तािको क्रििा कुनै बेिा यस्तो सिय पननआयो कक बढेको स्टाफको व्यवस्थापनको िाथग
िध्यिात सम्ि पनन के्रभ ि किणचारिहरु बीच र्िफि हुने गदणथे ि हिेक ददन के्रभिे पठाईएको कम्पनीको साईड भ्रिर्जाने गथे ।
त्यो सिय यस्तो थथयो जब ि कािको भाििे उत्सादहतका साथै पागि जस्तै भएको थथएँ भने सबै किणचािी ि कायणकािीहरू पनन
थाकेका हुसथे।
यी सबको बाबजुद पनन सम्परू्ण किणचािीहरूकोआवाजिाआवाज ि पाईिािा पाईिा लििाउँदै अगाडी बढ्दै आज हािी यस वर्ण २०
औंवार्र्णकोत्सविा सिुक्षक्षत साथ पगु्न सफि भयौं । यस उपिक्ष्यिा सबिैाई हाददणक ज्ञापन िकट गदै धसयवाद ददन चाहसरु्।

त्यस सियिा, हािीसँग धैयणताका साथ साथ ददँदै आएका हाम्रा व्यवसानयक साझेदािहरुको उपन्स्थनतिे पनन के्रभिाई अरू भसदा
बदढ बलियो हुन िद्दत गिेको र्। पदहिेका कुिाहरुिाई सम्झेि हेदाण कदहिे सखुका कुिाहरु ि कदहिे दखुका कुिाहरु दईुवटै
कुिाहरुको लिश्रर् पाउँदरु्। ति ििाई िाग्र् कक ती सबै कुिािे के्रभको पोर्र्को रूपिा बबना िोकावट अगाडी बढ्न सफि गयो।

हािी सबै किणचािीहरूको तफण बाट अब ३०औंवार्र्णकोत्सवको सफिताको िाथगआ-आफ्नो तफण बाट ननिसति ियास जािी िहनेर्।
हािी हाम्रा सबै किणचािीहरु तथा ग्राहक कम्पनीहरु तथा साझेदािी कम्पनीहरु सिक्षआगािी वर्णहरुिा पनन यस के्रभ कम्पननसँग
यसरि नै ठोस रुपिा ि भिपदो रुपिा सम्बसध कायि िाखखददनहुन र्वनम्रअनिुोध गदणरु्।

१० जुलाई, २०२०
इकेदा चीएको

वररष्ठ प्रबन्ध ननदेशक (MD)

क्रभ कंपनी लललमटेड

New employees
(LEFT)
Yoshitaka Kanjo

सबभसदा पदहिा, तपाईहरु सबै सिक्ष हाददणक अलभवादन िकट गनण चाहसरु्।
कािको साईटिाआएको बेिा भेट हँुदा कृपया ििाई अवश्य पननआवाज ददन नदहचककचाउनुहोिा।
तपाईहरुकोआफ्नो ननजी सियिा पनन केदह पिेको खण्ड अवश्य पनन कुनै अप््यािो निानी सम्पकण गनण सलनुहुसर्।
तपाईहरुको सिथणनका िाथग धेिै धेिै धसयबाद।

(RIGHT)

Ayumiko Arai

शौक: संगीत ि िोटी बनाउने (⇐ दवुैिा िलशक्षकको रूपिा अनुभव पनन र्)

सबभसदा पदहिा, तपाईहरु सबै सिक्ष हाददणक अलभवादन िकट गनण चाहसरु्।
िािो सियपनर् फेिी पनन िआफुिाई " नयाँ किणचािी" भननएको सुननन पाउँदा हर्र्णतका साथै अलिअलि
िाजको पनन अनुभव भईिहेकोर् । ि पूर्णरुपिा उत्साह ि खशुीका साथ के्रभको काििा सलदो ियास गनेरु्
ताकक कम्पनीिाआफ्नो तफण बाट केदह योगदान ददनसकँु।


