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आ.व. २०७५/७६ को प्रथम/दोस्रो तै्रमासिक अवसिसित्र ुलााक िववा िविा    
मातुतका सनकायुरूद्वा ा िम्पाददत काययु रूको िंक्षिप् त िवव   

िूचनाको ुक िम्बन्िी ऐन, 2064 को दफा ५ (२)   सनयमावाी २०६५ को सनयम ३ बमोक्षिमको िवव   दवुाय 
बमोक्षिम  वुको व्युो ा िम्बक्षन्ित िबैको िानका ीका ाास  अनल ोि छ । 

१. सनकायको स्वरुप   प्रकृसत:  

 

ुलााक िववा िविा  कव न्रीय स्त को सनकाय  वुको । यि अन्त यत ुलााक िववाााई 
व्यवस्थापन  ने  ोश् वा ा ुलााक कायायाय, कव न्रीय िनादवक कायायाय, ुलााक 
प्रक्षकि  कव न्र, िफााटवसाक तथा ुलााक िटकट व्यवस्थापन कायायाय   ी ४ वटा 
कव न्रीय स्त का सनकाय  वुका, ४ वटा ुलााक सनदेकनााय  वुका, ७० वटा क्षिल्ाा 
ुलााक कायायाय, ८४२ वटा इााका ुलााक कायायायुरु   ३०७४ असतर क्त 
ुलााक कायायायुरु  वुका छन ्। 

२. सनकायको काम कतयव्य असिका : ुलााक िववाााई िंचाान व्यवस्थापन   िमयिापविा पर माियन  ने ुलााक िववाको 
अध्ययन, नीसत त िलझाव, कमयचा ी व्यवस्थापन, ुलााक िववाको व्यवस्थापनको 
ाास  आवश् यक सन यय  ने, मातुतका कायायायुरुको सन ीि  अनल मन  ने, 
मातुतका कायायायुरुााई सनदेकन  ने िविा  अन्त यत िएका कामुरुको 
प्र सतको मासथल्ाो सनकायमा प्रसतवदवन  ने ।  

३. सनकायमा  वुका कमयचा ी िंख्या 
  िवव   

मुासनदेकक-१ 

सनदेकक-२ 

काखा असिकृत-६ 

काा असिकृत-१ 
ावखा असिकृत-१ 
नायव िलव्वा-५ 
कम्प्यलट  अप वट -३ 
टा.ना.िल-१ 
खर दा -३ 
सि.समस्त्री-२ (२ िना फाक्षिामा) 
ुालका िवा ी चााक-३ (क ा  २ िना) 
का.ि.-१० (क ा  ७ िना) 
स्वीप -१ (क ा मा) 

बवरुिल िम्बन्िी कायय  नय-२ (क ा मा) 
िल िा  ार्य-१ (क ा मा) 

४.  सनकायवाट प्रदान  र नव िववा कमयचा ीको िरुवा बढलवा ा ायत व्यवस्थापन । 
UPU, APPU ा ायत अन्त ायििय ुलााक िववा िम्बक्षन्ित िंस्थाुरु िँ  िुकायय 
। 
ुलााक िववाको आवश्यकता   मा  बमोक्षिम कायायाय व्यवस्थापन, अध् ययन तथा 
र्ाँक  वखा पलन ावाोकन आदी । 

५. िववा प्रदान  ने सनकायको काखा 
  क्षिम्मववा   असिका ी – प्रकािन 
काखा 

का.अ. िावना पोख वा 
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योिना, िटकट तथा सर्िाइन 
काखा 

काा असिकृत, पू यकाा साम्बल 
काखा असिकृत, कवख   त् न का्य 

काययकााा काखा काखा असिकृत, क द कल मा  दाुाा 
अन्त ािियय िम्बन्ि तथा 
इ.एम.एि. 

काखा असिकृत, पथृ ाि कटलवाा 

अन्त ािियय र्ाँक ावखा तथा 
अनलिन्िान काखा/आन्तर क र्ाँक 
तथा काययकााा काखा 

काखा असिकृत,  मवक कल मा  कटलवाा 

आसथयक प्रकािन काखा ावखा असिकृत, मािव प्रिाद न्यौपानव 
6. िववा प्राप् त  ने ााग्नव दस्तल    

अविी 
दस्तल : सनकलल्क 
अवसि: त लरुन्त प्रकृया अक्षि बढाइनव छ 

७. प्रकािन तथा योिना 
काखा/िूचना असिका ी 

मैयादववी िमाा (सनदेकक) 

८. र्ाँक तथा अन्त ायििय िम्बन्ि 
काखा 

िवनोद प्रिाद उपाध् याय (सनदेकक) 

९. सनकाय उप  उिल ी िलन् नव 
असिका ी 

मुासनदेकक 

१०. िम्पादन   वको कामको िवव   1. ुलााक वचत बैङ्क बाक्ष ज्य बैङ्कााई ुस्तान्त    नय ुलााक िववा िविा का 
मुासनदेककको िंयोिकत्वमा  दित िसमसतवाट मन्त्राायमा प्रसतववदन पवक 
 र एको (समसत २०७५/४/१०) 

२. मातुतका कायायायुरुको सन ीि  अनल मन 
३. Universal Postal Union ाव आयोिना   वको कंग्रविमा माननीय िञ् चा  तथा 

िूचना प्रिवसि मन्त्रीज्यूको नवततृ्वमा प्रत्यि िुिास ता िएको । 

इथोिपया- समसत २०७५/०५/१७ दवक्षख २०७५/०५/२२ िम्म । 
४. नयाँ द बन्दी िं चना ुलााक िववा िविा  अन्त यतका कायायायुरूमा ाा ल 

 र एको । 

5. कमयचा ी व्यवस्थापन, िरुवा, काि, अक्षख्तया ी प्रदान । 
६. समसत २०७५/०९/०१ मा िञ् चा  तथा िूचना प्रिवसि मन्त्राायमा ुलााक 

प्रासिक   ऐन, २०७५ को मस्यौदा पिाइएको ।  
७. समसत २०७५/०९/१५ मा माननीय िञ् चा  तथा िूचना प्रिवसि मन्त्रीज्यू िमि 

ुलााक िलिा  काययदााव ुलााक िलिा का ाास  अध्ययन   ी तया  पा वको 
प्रसतववदन पवक  र एको ।  

८.  ाम प्रिाद  ाईको ुलााक िटकटको प्रथम ददविीय आव  मा माननीय िञ् चा  
तथा िूचना प्रिवसि मन्त्रीज्यूबाट टाँचा ा ाइएको । 

९. इन्र्ोनवसिया क्षस्थत िटकट छाप् नव कम्पनी पवरुम पवरु ी (Perum Peruri) िं  म्याद 
थप  नय आवश् यक प्रिरिययाको ाास  िफााटवसाक तथा ु लााक िटकट व्यवस्थापन 
कायायायााई आवश् यक सनदेकन ददइएको । 
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१०. िञ् चा  तथा िूचना प्रिवसि मन्त्रााय (श्रीमान ्िक्षचवस्त को) को समसत २०७५ 
अिोि १० को सन यय अनलिा  ुलााक िववा िविा को अन्त ायििय र्ाँक ावखा 
काखाका िमस्याुरू   िमािानको उपाय िम्बन्िमा िञ् चा  तथा िूचना प्रिवसि 
मन्त्राायका प्रािवसिक उपिक्षचवको िंयोिकत्वमा  दित तीन िदस्यीय िलझाव 
िसमसताव अन्त ायििय र्ाँक ावखा काखा िलचारू  ने िम्बन्िमा सिफार क 
ििुतको प्रसतववदन ददएको   िो प्रसतववदन कायायन्वयन रियममा  वुको । 

११. नवपाा ुलााकाव प्रयो   दै आएको IPS light software बाट IPS post मा 
migrate  नयका ाास  िवश् व ुलााक िंिको Operational Readiness for E-

commerce project (ORE) 2017-2020 कायायन्वयनको च  मा  वुको छ । 
२०७५ मंसि  २४ दवक्षख मंसि  २८ िम्म िवश् व ुलााक िंि   एसिया प्रकान् त 
िवत्रीय ुलााक िंिका प्रसतसनसिबाट नवपाा ुलााकको िमग्र on-site process 

review   ी नवपाा ुलााकाव कायायन्वयन  नलयपने कामुरू िमयिीमा िमवत 
तोकी सनदेकन   वको । िो कामको ाास  श्रीमान ् मुासनदेककज्यूको 
िंयोिकत् वमा ORE सनदेकक िसमसत  िन िएको । 

१२. नवपाा ुलााकाव EMS, Parcel Post, Air conveyance िसतपूसतय ा ायतको 
ि लक्तानीको ाास  प्रसत SDR रु. १३०/- नवपााी रुपैयाको द ाव   ना  दै 
आएकोमा िन ्2019 January दवक्षख ाा ू ु लनव   ी नवपाा  ाष्ट र बोकको प ामकयमा 
प्रसत SDR रु. १५०/- नवपााी रुपैया कायम ुलनव सन यय  र एको छ । 

१३. माननीय मन्त्रीस्त , िञ् चा  तथा िूचना प्रिवसि मन्त्रााय समसत २०७५ िदौ 
४ को सन ययबाट  दित ुलााक िववा िलिा  काययदााव E-commerce िमवतको 
थिपएको कायय   िमय िीमा सित्र २०७५ पलष १५  तव िञ् चा  तथा िूचना 
प्रिवसि मन्त्राायमा आफ् नो प्रसतववदन बलझाएको छ । 

१४. नीसत, काययरियम तथा वािषयक बिवट वक्तव्यमा उल्ावक्षखत बलँदाुरूको कायायन्वयन 
िम्बन्िी िवस्तािपत कायययोिना तथा िो िम्बन्िी Focal Person तोकव   िञ् चा  
तथा िूचना प्रिवसि मन्त्राायमा पवक िएको । 

१५. प्रथम चौमासिक प्र सत प्रसतववदन िञ् चा  तथा िूचना प्रिवसि मन्त्राायमा पवक 
 र एको तथा िमीिा िम्पन्न िएको । 

 

नीसत तथा काययरियम   बिवट वक्तव्यको बूदँामा उल्ावक्षखत मलख्य मलख्य काम 
१. PITS (Postal Internal Tracking System) 

िबै क्षिल्ाामा पलर् याईनवछ । 
1. PITS (Postal Internal Tracking System) िंचाानका ाास  िबै 

क्षिल्ााुरूमा कम्प्यूट  ा ायताका उपक  ुरूको व्यवस्था  र एको। 

२. िासबकमा ६० क्षिल्ााबाट यिै प्र ााी अनलिा  काययिम्पादान ुलँदै 
आएको   बाँकी १७ क्षिल्ाा मध्यव ५ क्षिल्ाामा पिुाो चौमासिकमा 
तासाम ददई िञ् चाानमा ल्याइएको   बाँकी १२ मध्यव २ क्षिल्ाामा 
दोस्रो चौमासिकमा तासाम ििुत िंचाानमा ल्याई िकव को   अन्य १० 
क्षिल्ाामा िमवत दोस्रो चौमासिक सित्र तासाम ददई िंचाानमा ल्याउनव 
  ी तया ी  र एको । कल ा समााए  ुाािम्म ६७ क्षिल्ाामा िम्पन् न 
िएको । 

२. िवद्यमान र्ाँक  वखाुरुको अध्ययन   ी 
िर्क िञ् िाा पल वको नयाँ स्थानुरुमा 

1. चा  वटा सनदेकनााय    ोश् वा ा ुलााक कायायाय मातुतका 
क्षिल्ााुरुको िवव   प्राप् त िई अध्ययन िई वुको । 
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िवा ी िािनबाट ढलवानी  ने व्यवस्था 
समााउनव 

३. ुलााक बचत बैँकााई खा वि   ी िंक्षचत 
 कम वाक्ष ज्य बैँकुरुमा खाता ििुत 
ुस्तान्त    ने व्यवस्था 
समााईनवछ।(200) 

1. काययदााव  समसत 2075/4/10 मा मन्त्राायमा प्रसतववदन पवक 
  वको। 

2. िवसि तय   ी  ाक्षष्ट रय वाक्ष ज्य बैँक   ु लााक िववा िविा बीच िमझदा ी 
पत्रमा ुस्ताि   ने तया ीमा अथय मन्त्राायको िुमसत मास एको ।  

३. ुलााक िववामा बचत बोकको प्रिावका ी व्यवस्थापनका िन्दियमा 
अन्त ायििय अभ्याि वुदाय यिााई तत्काा खा वि न नय उपयलक्त ुलनव 
िवकल्पबा व िमवत प ामकय िइ वुको । 

नीसत तथा काययरियम   बिवट वक्तव्यका बलदँा बा वुकका अन्य मलख्य मलख्य काययरियुरू 
१. अन्त ायक्षष्ट रय र्ाँक ावखा काखाको कायय 

िलचारु  ने 
१. मन्त्राायद्वा ा  दित प्रािवसिक िसमसताव प्रसतववदन कायायन्वयनका ाास  

िविा मा प्राप् त िै कायययोिना बनाउन छाफा िै वुको । 
2. यि काययका ाास  िनकक्षक्त ििुत बिवट आवश् यक पनय ि्छ, मा  

 र नव। 
२. ORE को कायययोिना िाथ On-Site Review 

को तया ी 
कायययोिना 2075/05/15 मा UPU मा पवक िएकोमा िवदवकी टोाी 
आई Ongoing Monitoring िम्पन् न िएको । 

३. QSF बाट 60 ुिा  स्वीि फ्रैँ क प्राप् त   ी 
GPO मा X-Ray Machine  ाख् नव 

समसत 2075/05/१4 मा UPU मा प्रस्ताव पवक। 

४. बवरुिल िंप ीि  प्रत्यवक मिुना प्र सत पिाउन क्षिल्ााुरुााई सनयसमत ताकव ता िई वुको । 
मासिक प्र सत प्राप् त निएकाााई थप ताकव ता  ने  र एको। 

५. थाई एय वविााई सनयसमत ि लक्तानी   र्ाँक 
ढलवानी सनवायि पर चाान 

१. अ स् ट 2018 िम्मको फ फा ख िईिकव को। 
2. ढलवानी सनयसमत छ । िन ्२०१७ को अक्षन्तम तै्रमासिकको थाई 
एय को र्ाँक ढलवानी ि लक्तानी  ात इमवा िव  ानामा िएको िम्बन्िमा 
कव न्रीय अनलिन्िान ब्यल ोाव छानिवन   ी कािमाण् र्ौ क्षिल्ाा अदाातमा 
मलद्दा दाय    वको छ ।  

६. नवपाा वायलिववािँ  Online/Offline ढलवानी 
िववाको तया ी 

िमझदा ीपत्र पवक  नय नवपाा वायलिववा सन मााई ताकव ता िै वुको । 

मलख्य मलख्य पलिँी त तथा चााल काययरियमुरु 
ुलााक िववा िविा  

१. िपकअप क्षिप खर द  ने काययरियम िंकोिन िई एक िीप, एक िपकअप िीप, ६ मोट िाईकाको 
खर द  नय स्फव क्षकिफकव कन तया  िई इ-िवसर्ङ्गको प्रिरियया कलरु  र एको। 

२. Barcode Reader खर द  ने स्फव सििफकव कन तया  िएको, ाा त इक्षस्टमवट स्वीकृत िएको/ इ-
िवसर्ङ्गको िूचना प्रकाकन िएको । 

३. िवश् व ुलााक ददवि मनाउनव िम्पन् न िएको । 
४. ुलााक िववाको पलनिं चना  नयका ाास  

अध्ययन   ी नयाँ िं चना ाा ल  ने 
2075/05/04 मा माननीय मन्त्रीस्त को सन ययबाट काययदा  िन िई 
कायय त  वुकोमा िो काययदााव पौष १५  तव प्रसतववदन मा. मन्त्रीज्यू िमि 
पवक   वको । िाथै उक्त ुलााक िलिा  काययदााव प्रस्ताव   वको ुलााक 
िववा प्रासिक   ऐनको मस्यौदा िमवत मन्त्राायमा पवक िएको । 

५. ुलााक िववाको E-commerce को अध्ययन 
 ने 

ुलााक िलिा  काययदााव माननीय मन्त्रीज्यूााई समसत २०७५/०९/१५ 
मा बलझाएको प्रसतववनमा E-commerce िम्बन्िमा अध्ययन िवश् ावष  प्रस्तलत 
 र एको छ । 
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६. ुलााक टाँचा खर द 1. िूचना प्रकाकन िएको 
2. बोापत्र समसत 2075/7/19 मा खोसाएको 
३. मूल्यांकन िएको   िम्झौताको रियममा  वुको। 

७. नाईान र्ाँक थैाा खर द िम्झौता िएको । 
८. र्ाँक थैाा खर द िम्झौता िएको । 
९. प्ााििक सिा (Locker) खर द ाा त क्षस्टमवट स्वीकृत िएको । 
 ोश् वा ा ुलााक कायायाय 
१०. पोष्ट टा म्यलक्षियम सनमाय , ााईिटङ्ग, 

फसनयसिङ्ग तथा ममयत िंिा  
ि ु ा पलन:सनमाय का ाास   ोश् वा ा ुलााक कायायायको िग् ा िमवत 
प्रयो मा ल्याउनलपने िएकोाव उक्त कायायायााई स्थानान्त    ने सन यय 
िए बमोक्षिम कायय कलरु िईनिकव को । 

११. Barcode Reader/Printer/Bill Printer Tender प्रिरिययामा  वुको ।  

१२. कमयचा ीका ाास  िफ्टववय  िंचाान 
िम्बक्षन्ि तासाम 

२ क्षिल्ाा (पाँचथ    ताप्ावि लङ) मा तासाम ददई िंचाानमा ल्याईएको    
बाँकी १0 क्षिल्ााुरु (सि ाुा, प्यलिान, बददयया, अछाम, बझाङ, िलम्ाा, 
ुलम्ाा, र्ोल्पा, मनाङ   मलस्ताङ) का कमयचा ीुरुााई तवस्रो चौमासिक सित्र 
तासाम ददई िंचाानमा ल्याउनव   ी तया ी  र एको ।  

ुलााक प्रक्षकि  कव न्र 
१३. 13 वटा कमयचा ी तासाम ६ वटा प्रक्षकि  िम्पन् न ।  
िफााटवसाक तथा ुलााक िटकट व्यवस्थापन कायायाय 
१४. िपकअप क्षिप खर द  ने कायययोिनामा पिुाो चौमासिकमा खर द  ने काययरियम  वुको । बोापत्र 

आव्ुान िईिकव को । 
ुलााक सनदेकनााय 
१५. ुल.सन. पोख ाको िवन िम्पन् न  ने माि मिान्तिम्म अक्षन्तम पटक म्याद थप। 
१६. िवत्रीय  ोष्ट िी िंचाान  ने ुलााक सनदेकनााय िलखेत, पोख ा   सब ाटन  मा िवसिन्न समसतमा िवत्रीय 

 ोष्ट िी िम्पन्न िएको । 
क्षिल्ाा ुलााक कायायाय 
१७. क्षि.ुल.का. िलनि ी, िनलषा, बददयया,  तनुलँ, 
अछाम, क्षचतवन   पाल्पाको िवन सनमाय  

 

िलनि ी अक्षन्तम िफसनसिङ्ग िई वुको । 

िनलषा ८५% कायय िम्पन् न िएको  । 

बददयया ९५% कायय िम्पन् न िएको । २०७४ पौषमा म्याद ििकएको  । 

तनुलँ ५२ ााख पिुाो िकस्तामा ि लक्तानी िएको । सन न्त  सनमाय  कायय 
िै वुको । 

क्षचतवन Hub को िट्टा Meeting hall को सनमाय   ने काययरियम । 

पाल्पा     काययरियम िंिोिन (compound wall ा ाउनव) को ाास  पवक िएको । 

अछाम काययरियम िंिोिन (िव वा  ा ाउनव    ं  ो न  ने) को ाास  पवक 
िएको । 

१८. पलँिी त िलिा  (ताप्ावि लङ्ग, िनलषा, नलवाकोट, 

म्याग्दी, प्यूिान, िल्यान, दैावख) 
 

ताप्ावि लङ्ग कायय िै वुको । 

िनलषा Hand Pipe िर्ान िम्पन् न िएको । 
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नलवाकोट 
कु ी तथा िवन सनमाय  कायायायमा ईक्षष्ट टमवटको ाास  पत्राचा  
 र एको।  

म्याग्दी िवन कायायायबाट पलनःइक्षष्ट टमवट प्राप् त िईिकव को । 

प्यूिान िौसतक पूवायिा  कायायायबाट Estimate प्राप्त । Gate बनाउनव काययरियम। 

िल्यान मंसि  मिुनामा िम्पन् न िएको। 

दैावख Quotation मा  िएको।  

२०७५/२०७६ मा य िम्मको िवसनयोक्षित बिवट तथा खचयको िवव   

पलकँ्षि त बिवट रु. १२६ ााख 

खचय रु. ३२,४८७/- 

चााल बिवट रु. ११०७ ााख 

खचय रु. २,३४,१९,९९७/- 

िम्मा बिवट रु. १२३३ ााख 

खचय रु. २,३४,५२,४८४/- 

 

बवरुिल िवव   (रु ुिा मा) 

कल ा बवरुिल- ९,५८,०१ 

२०७५ पौष २५  तविम्म 

फर्छ्यौट- ५२,३४ 

फर्छ्यौट पसतयकत ५ % 

म.ाव.प.मा पवक  नय (िमपर ि को ाास ) 

तया ी १,५०,०० 


