नेपाल सरकार

सं चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
हुलाक सेिा विभाग

गोश्वारा हुलाक कायाालय अन्त्तगात आ.ि. २०७५/७६ को श्रािण मवहना दे खि r}q

मवहनासम्म (दै धनक प्रशासधनक कायाहरू बाहे क) सम्पन्न भएका मुख्य-मुख्य कायाहरू
सूचनाको हक कायाान्त्ियन सम्बन्त्िी प्रगधत वििरण

•

श्रािण २८ गते दे खि साविकको मध्यमाञ्चल हुलाक धनदे शनालयलाई िारे ज गरी गोश्वारा हुलाक
कायाालयमा गाधभएको छ ।

•

धमधत २०७५ भाद्र १७ दे खि २४ सम्म ईधथयोवपयाको आददस-अिािामा सम्पन्न विश्व हुलाक
सं घको असािारण महासभामा समेत गोश्वारा हुलाक कायाालयको सहभाधगता ।

•

धमधत २०७५, आखश्वन २ दे खि विधभन्न खजल्लाहरूमा PITS तालीम सञ्चालनः

-

६/१० गते िनकुटामा

-

६/१४ गते गुल्मीमा

-

६/१७ गते दाङमा

-

६/२१ गते ओिलढुं गामा तथा

-

६/२४ गते काठ्माण्डौमा PITS तालीम सञ्चालन गररएको छ ।

•

मंधसर मवहनामा विधभन्न चार ईलाका हुलाक कायाालयहरू (पशुपधत, बााँसबारी, बालाजु तथा
बबरमहल) मा टे धलफोन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याईएको छ ।

•

पुस मवहनामा एयरपोटा काउण्टरमा स्िचाधलत हाखजरी मेधसन जडान गरी माघ मवहना दे खि
सञ्चालन गररएको छ ।

•

काठ्माण्डौं लगायत गोश्वारा हुलाक कायाालय मातहतका १९ खजल्लाहरू सबैको डााँक रे िा
पुनरािलोकनको काया सम्पन्न भईसकेको ।

•

धबधभन्न धमधतमा िरहरा पुनधनामााण तथा गोश्वारा हुलाक कायाालय स्थानान्त्तरणको लाधग हुलाक
सेिा विभाग, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राविय पुनधनामााण प्राधिकरण, प्रिानमन्त्री

तथा मखन्त्रपररषद्को कायाालय तथा तालुक अन्त्य धनकायसाँग राय, परामशा, छलफल तथा
समन्त्िय गररएको ।
•

पुस मवहनाको अन्त््य दे खि माघ मवहनामा सम्पन्न हुने गरी रे धडयो विज्ञापन अन्त्तगात धमरधमरे

एफ.एम. र क्यावपटल एफ.एम. िाट ददनमा न्त्यूनतम् पााँचपटक बज्ने गरी १५ ददनसम्म गोश्वारा
हुलाक कायाालयको प्रचार सामाग्री प्रशारण गररएको छ ।
•

ु मा PITS तालीम सञ्चालन गरी प्रथम चौमाधसकमा
२०७५/९/१८ गते दे खि पााँचथर र ताप्लेजङ
कायम ६५ खजल्लालाई ६७ खजल्लामा PITS धबस्तार गररएको छ ।
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•

.Post Installation गरी EMS, Parcel

र

Mail Centre मा IPS.Post.Net को प्रररक्षण गरी

स्तरोन्नधतको काम अगाडी बढाईएको छ ।
•

.Post Installation गरी EMS, Parcel

र

Mail Centre मा IPS.Post.Net को प्रररक्षण गरी

स्तरोन्नधतको काम अगाडी बढाईएको छ भने IPS.Post को Inbound तफाको सेिा EMS
शािामाफात शुरू गररएको छ ।
•

धसराहा लगायतका खजल्लाहरूमा Postal Internal Tracking System को तालीम सम्पन्न गरी
आन्त्तररक ट्र्यावकङ् प्रणाली सञ्चालनमा आएको खजल्लाको सं ख्या ७० पुगेको छ ।
धसराहामा धमधतः२०७५/१०/७ गते
बददायामा धमधतः२०७५/१०/९ गते
प्यूठानमा धमधतः २०७५/१०/१० गते

•

धमधत २०७५/१०/९ गते राविय योजना आयोगको सभाहलमा हुलाक सेिा प्राधिकरण ऐनको
मस्यौदा तथा हुलाक सेिा सुिार कायादलको प्रधतिेदन सम्िन्त्िी छलफल कायाक्रममा गोश्वारा
हुलाक कायाालयको पधन सवक्रय सहभाधगता रह्यो ।

•

अनुसन्त्िान शािािाट Returned Letter Office (RLO) सम्िन्त्िमा कागजात िुल्याउने धनयमहरू,
२०२७ बमोखजम अनािश्यक कागजातहरू िुल्याईएको छ ।

•

कायाालय सामान िररदसम्िन्त्िमा पुस मवहनामा प्रकाखशत सीलबन्त्दी बोलपरको मूल्यांकन गरी
सबैभन्त्दा कम अंक किोल गने श्री लक्की ईन्त्टरप्राईजसाँग सं झौता गरी काम अगाडी बढाइएको
छ ।

•

१०/१० गते यस कायाालयका सबै शािाका शािा प्रमुि तथा ईन्त्चाजाहरूको सहभाधगतामा
लागू-पदाथा, तनाि व्यिस्थापन तथा भिनको स्थानान्त्तरण सम्िन्त्िमा बैठक बसी छलफल
गररएको छ ।

•

१०/११ गते गोश्वारा हुलाक कायाालयको सभाहलमा यस कायाालयका कमाचारीहरूलाई योग
गुरू डा. िालकृष्ण िनालमाफात तनाि व्यिस्थापनको सेधमनार सञ्चालन गराईएको छ ।

•

आ.ि. २०७४/७५ को धमधत २०७५/१०/९ गते दे खि २०७५/१०/१३ गते सम्म अखन्त्तम
लेिापरीक्षण सम्पन्न गररएको छ ।

•

लागू औषि धनयन्त्रणमा सहयोग पुयााउन तथा सुरक्षाका दृविले सं िेदनशील हुलाकबस्तुहरूको

पैठारी व्यबखस्थत बनाउन लागू औषि धनयन्त्रण व्यूरोमा धमधत २०७५/१०/२३ गते पर
अनुरोि गररएको छ ।
•

पासाल शािा तथा EMS शािािाट सन् २०१७ मा वितरण हुन नसकेका हुलाक बस्तुहरूको

धललामीका लाधग ब्याग बााँिी शील गरी सुरखक्षत गने काम सम्पन्न भएको छ भने कायाालयमा
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प्रयोग विहीन सामाग्रीहरूको धललामीका लाधग सूखच तयार पारी आिश्यक प्रवक्रया अगाडी
बढाईएको छ ।
•

यस कायाालयमा प्रयोग भएको सभार तथा िेभसाईटमा प्राविधिक समस्या आएकोमा प्राविधिक
िटाई अनलाईन पोिबक्सको सेिालाई धनयधमत गने काम भएको छ ।

•

आ.ि. २०७२/७३ को कायाालय सामान िररदसम्िन्त्िी ३५ लाि बराबरको बेरूजु श्रीमान
सखचिज्यूिाट धनयधमत भै महालेिापरीक्षकको कायाालयमा धसफाररस भएको छ ।

•

धमधत

२०७५/१०/२९

गते

यस

कायाालयमातहतका

सबै

काउण्टर

तथा

ईलाका

हुलाकसखम्मधलत बैठक बसी ईलाका, काउण्टर तथा अधतररक्त हुलाक व्यबस्थापन तथा
आन्त्तररक ट्रयावकङ् प्रणाली सुरू नभएका ईलाकामा टे धलफोन, ईन्त्टरनेट तथा पूिाािार
व्यबस्थापन गने विषयमा छलफल भएको छ ।
•

फाल्गुण मवहनाको पवहलो साता यस कायाालय अन्त्तगात खजल्ला हुलाक कायाालयहरू, िनुषा,
महोत्तरी तथा मकिानपुरमा आन्त्तररक ट्रयावकङ प्रणालीको उपयोग, डााँक ढु िानी लगायत अन्त्य
व्यबस्थापनको धनरीक्षण गररएको छ ।

•

मेल सेन्त्टर शािा, झ्याल नं. २ (साना प्याकेट वितरण शािा), प्रशासन शािा तथा पोिबक्स

शािा िीच समन्त्िय गरी सािारण साना प्याकेटहरू आकार अनुरूप डेधलभरीको लाधग
पोिबक्समा िसाल्ने, हल्काराहरूद्धारा विरतणको लाधग पठाउने िा आकारमा पोिबक्समा
नअटाउने तथा बहुमूल्य भए भन्त्सार जााँचपासको लाधग पूधलन्त्दा शािामा पठाउने व्यबस्था
गररएको छ । साथै डेधलभरी हुन नसकेका यस्ता सािारण प्याकेटलाई सम्िखन्त्ित दे शमा वफताा
पठाउने समेत व्यबस्थाको लाधग धनणाय गररएको छ ।
•

चैर मवहनामा पासाल शािा तथा EMS शािािाट सन् २०१७ मा वितरण हुन नसकेका हुलाक

बस्तुहरूको धललामीका लाधग धमधत 2075/12/8 र 9 गते मूल्य धनिाारण गने काम सम्पन्न
भएको छ भने कायाालयमा प्रयोग विहीन सामाग्रीहरूको धललामीका लाधग सूखच तयार पारी
आिश्यक प्रवक्रया अगाधड बढाईएको छ ।
•

अगामी आ.ि. 2076/77 को बजेट प्रस्ताि सम्बन्त्िी छलफल गररएको ।

•

चालु आ.ि.को बावषाक कायाक्रम अनुसार हुलाक सं ग्रहालय धनमााण गनाका लाधग प्राविधिक
सहयोगाथा पुरात्ि विभाग र राविय सं ग्रहालय छाउनी काठमाण्डौलाई धमधत 2075/11/21
र धमधत 2075/12/20 मा आिश्यक प्रवक्रयाको लाधग पराचार गररएको छ ।
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