
नेपाल सरकार  

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय 

हलुाक सेिा विभाग 

गोश्वारा हलुाक कायाालय 
 

गोश्वारा हलुाक कायाालय अन्त्तगात आ.ि. २०७६ को श्रािण मवहना देखि आ.ि. २०७७ असार 
मशान्त्तसम्म (दैधनक प्रशासधनक कायाहरू बाहेक) सम्पन्न भएका मखु्य-मखु्य कायाहरूको खचिरण 

सूचनाको हक कायाान्त्ियन सम्बन्त्िी प्रगधत वििरण 
 
 

▪ २०७६ असार देखि श्रािण मवहनामा गोश्वारा हलुाक कायाालय सनु्त्िारािाट धिल्लीिजारमा 
स्थानान्त्तरण भएको । 

▪ असौज मवहनामा गोश्वारा हलुाक कायाालयको धिल्लीिजारखस्थत नयँा कायाालयको तत्काधलन 
माननीय मन्त्रीज्यूिाट उद्घाटन गररएको तथा विश्व हलुाक ददिश मनाईएको । 

▪ २०७६ पसु मवहनामा विश्व हलुाक संघ तथा हलुाक सेिा विभागको सहयोगमा International 

Postal System (IPS.Light) version िाट IPS.Post.Net मा स्तरोन्नधत भएको । 

▪ विधभन्न धमधतमा प्रदेश ३ र २ बाहेकका प्रदेशहरूमा Postal Internal Tracking System (PITS) 

तालीम सम्पन्न गररएको । 

▪ गत आ.ि. २०७६/७७ को बावषाक बजेट कायाक्रमअन्त्तगात माघ असार मशान्त्तसम्म ९१ % 
लक्ष्य हाधसल हनुे गरी काया सम्पन्न गररसवकएको । 

▪ चैर मवहनामा विश्वव्यापी रूपमा फैधलएको कोरोना (कोधभि-१९) का कारण नेपालमा समेत 
चैर ११ गतेदेखि श्रािण ५ गतेसम्म लकिाउन भएकोमा तत्समयमा गोश्वारा हलुाक कायाालय 
सञ्चालनमा रहेको । कोरोनाको जोखिम न्त्यूधनकरण गना कायाालयले फ्रण्ट िेस्कमा कायारत 
कमाचारीहरूका लाधग सरुक्षाका सामाग्रीहरू समेत उपलव्ि गराई सेिा धनयधमत गरेको । 

▪ थानकोटखस्थत ईलाका हलुाक कायाालयको भिन धनमााणाधिन रहेको । 

▪ चाल ुआ.ि. को बजेट तथा कायाक्रमअनसुार एक्स-रे मेधसन िररद, जिान तथा सञ्चालन भएको, 
पोष्टबक्स ममात, भएको भिनको संरचनात्मक सिुार, ममात तथा पावटासन, काउण्टर सेट-अप, 
सभार अपग्रिे, सोलार विद्यतु जिान, िानेपानीको संरचना धनमााण लगायतका कायाहरू सम्पन्न 
भएको । 

▪ भिनको भईु तल्लामा पासाल शािा, ईएमएस शािा तथा दताा/वितरण शािा िरीपरी ट्रस राख्न े
काम भएको, 



▪ EMS शािाको लाधग Addressing System को सफ्टिेयर धनमााण, सूचना प्रविधि विभागिाट 
स्िीकृधत तथा सञ्चालन भएको, 

▪ धरभिुन अन्त्तराविय विमानस्थल भन्त्सार कायाालयसँग समन्त्िय गरी बैदेखशक हलुाक भन्त्सार 
कायाालयमा एक्स-रे टेखक्नधसयनमाफा त यस कायाालयमा रहेका एक्स-रेहरूको सञ्चालनमा 
ल्याईएको, आदद । 

गोश्वारा हलुाक कायाालय 

धिल्लीिजार, काठमाण्िौं । 
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! Nflntk'/ zDe' s'df/ ld> Gff=;' (*%!)%(&@)  

@ eQmk'/ w'|j{ e'iffn  Vfl/bf/ (*%!@)(^$!  Dhurbabhusal96@gmail.com 

# sfe|]knf~rf]s xl/ s[i0f rf}nfufO{ Gff=;'= (*$(^%@*#^ harikrishnac88@gmail.com 
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!) Jff/f Afln/fd k|;fb s'ld{ Gff=;' (*%%)$%$^@ baliramprasadkurmi@gmail.com 
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