काठमाण्डौ उपत्यकामा घु म्ती हुलाक सेवा संचालन
• गोश्वारा हुलाक कार्ाालर्द्धारा काठमाण्डौ उपत्यकाका ३ जिल्लाका जवशेषतः नगर

क्षेत्रलाई समेट्ने गरी जमजत ०७४।१।१५ दे खि घुम्ती हुलाक सेवा संचालनमा आएको
छ । उक्त सेवाको शु भारम्भ माननीर् सूचना तथा संचार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार काकी,
सूचना तथा संचार मन्त्रालर्का सजचव श्री महे न्द्रमान गुरुङ्ग र हुलाक सेवा जवभागका
महाजनदे शक श्री सुरेश अजिकारीद्धारा भएको छ ।

• गोश्वारा हुलाक कार्ाालर् वैदेजशक हुलाक सेवातर्ा डााँक जवजनमर् केन्द्रको भूजमका
सजहतको नेपालको हुलाक सेवा कार्ासंचालनस्तरको एक केखन्द्रर्तहको कार्ाा लर् हो
िसले स्थनीर्स्तरको कामको सन्दभामा हाल काठमाण्डौंमा घरघरसम्म जचठीपत्र,
पासाल, डकुमेन्ट, दु रत
् सेवा, सेमडे तथा पोष्टबक्श सेवा संचालन गदै आएको छ भने
संगसंगै घुम्ती हुलाक सेवाको थालनी गरे को छ ।

• नर्ााँ व्यवस्थापन शैली, आिुजनक संचार प्रजवजि र नजवन सोंचकासाथ परम्परागत
हुलाक कार्ाा लर्मा रहे को सेवालाई र्ो घुम्ती गाडीमार्ात गाउटोलमा रहे का
सेवाग्राहीसम्म पु –र्ाउने प्रर्ासस्वरुप र्ो घुम्ती हुलाक सेवाको थालनी गररएको हो ।
सस्तो, भरपदो, गुणस्तरीर् र जवश्वसनीर् सेवाको रुपमा स्थाजपत गदै अजघ बढ् ने हाम्रो
लक्ष्य हो ।

घुम्ती हुलाक सेवामा प्रदान गरिने प्रमुख सेवाहरु :
• दताा तथा जवतरण वा डे जलभरी सेवा ःः हामीले कुनै पजन व्यखक्तगत तथा संस्थागत

जचठीपत्र, डकुमेन्ट, पासाल, ससाना पकेटहरु, अन्य सामान लगार्तका हुलाक वस्तुहरु
आन्तररक द्रुत सेवा तथा रजिष्टी सेवा प्रदान गररने छ ।

• जवक्री सेवा : हुलाक जटकट, पोष्ट काडा लगार्तका हुलाक वस्तुहरु समेत उपलव्ि हुन
सक्नेछ ।

• ढु वानी सेवा : जचठीपत्र, डकुमेन्ट, पासाल, ससाना पकेटहरु, अन्य सामान लगार्तका
हुलाक डााँ क वस्तुहरुका साथै जनर्जमत डााँ क ढु वानी समेत गररनेछ ।

घुम्ती हुलाक सेवाका रुटहरु( तल click गनुाहोस )
रुट नं १ : काठमाण्डौं क्षेत्र
रुट नं . २ : लजलतपुर क्षेत्र
रुट नं . ३: भक्तपुर क्षेत्र

• र्ी उपरोक्त सेवाको लाजग आवश्यक कागिात, बुझाउनु पने रािश्व, सेवा प्राप्त गने

समर् लगार्तका जववरण घुम्ती टोलीबाट प्राप्त गना सजकनेछ । समग्र हुलाक सेवा
सम्बखि िानकारीको लाजग र्स कार्ाा लर्बाट प्रकाजशत ब्रोस्योर पजन सहर्ोगी सामग्री
बन्न सक्नेछ । थप िानकारीको लाजग घुम्ती टोली, कार्ाा लर्खस्थत कल सेन्टर, गुनाशो
सुन्ने अजिकारी तथा सूचना अजिकारीसंग सम्पका राख्न सक्नु हुनेछ । तपाईले
अनलाईनमा आफ्नो सेवावारे िानकारी जलन चाहनु हुन्छ भने गोश्वारा हुलाक
कार्ाा लर्को वेवसाईटमा गै आर्ूले सेवा दताा गदाा प्राप्त नम्बरलाई आफ्नो
मोवाईलबाटै टर र्ाक गरी जचठीपत्र, पासाल आजद पुगे नपुगेको िानकारी जलन सजकनेछ
। र्ो सेवाको वारे मा कुनै सुझाव जदनु वा गुनाशो राख्नु परे मा सम्बखित घुम्ती टोली,
कार्ाा लर्खस्थत शािाप्रमुि र सो पश्चात गुनाशो सुन्ने अजिकारीसमक्ष राख्नुपनेछ ।
जनिहरुको सुनुवाईमा जचत्त नबुझेमा कार्ाा लर् प्रमुि र सो माजथ हुलाक सेवा
जवभागका महाजनदे शकउपर सुझाव वा गुनाशो राख्न सजकनेछ ।

• घुम्ती हुलाक सेवा र गोश्वारा हुलाक कार्ाालर्बाट प्रदान हुने सेवाको वारे मा जवस्तृत
िानकारीको लाजग र्स कार्ाा लर्को वेभसाईट www.gpo.gov.np मा जभजिट गना
सक्नु हुनेछ।

थप िानकारीको लाजग :
सम्पका नं : ०१४२२३५१२,
ईमे ल

:

कलसेन्टर : ०१४२५८३९३

enquiry@gpo.gov.np

र्ेसबुक पेिः https://www.facebook.com/GPOSUNDHARA

फ्याक्स नं : ०१४२२३५८५

