
श्रावण भाद्र असोज कार्तिक मंसीर पसु माघ फागनु चैत्र बैशाख जेठ असार

१) सबै जजल्लाहरुमा आवश्यक पूवािधार 
(जनशजि, मेजशनरी, फर्निचर) को व्यवस्था 
गने

207५ 
कार्तिक 
मसान्त

P IT S  (P o s ta l In te rn a l T ra c k in g  
System) संचालनका लार्ग सबै 
जजल्लाहरूमा कम्प्यूटर लगायतका 
उपकरणहरूको व्यवस्था गररएको । 

100%

२) ६५ जजल्ला हलुाक कायािलयमा PITS  
(Postal Internal Tracking System) सञ् चालन 
गने

207५ 
फागनु 
मसान्त

सार्बकमा ६० जजल्लाबाट यसै प्रणाली 
अनसुार कायिसम्पपादन हुुँदै आएको र बाुँकी 
१७ जजल्ला मध्ये 7 जजल्लाहरुका 
कमिचारीहरुलाई दोस्रो चौमार्सक र्भत्र 
तार्लम ददई संचालनमा  ल्याइएको ।

100%

3) ७७ जजल्ला हलुाक कायािलयमा PITS 
(Postal Internal Tracking System) सञ् चालन 
गने

2076 
असार 
मसान्त

२ जजल्ला (पाुँचथर र ता्लेजङु)मा तार्लम 
ददई संचालनमा  ल्याइएको र बाुँकी १0 
जजल्लाहरु (र्सराहा, ्यठुान, बददिया, अछाम, 
बझाङ, जमु्पला, हमु्पला, डोल्पा, मनाङ र 
मसु्ताङ) का कमिचारीहरुलाई तेस्रो 
चौमार्सक र्भत्र तार्लम ददई संचालनमा 
ल्याउन ेगरी तयारी गररएको ।

1) डाुँक रेखा पनुरावलोकनको लार्ग हलुाक 
र्नदेशनालयहरुले अध्ययन गरी ववभागमा 
पेश गने ।

2075 
फागनु 
मसान्त

पाुँचै र्नदेशनालय मध्ये अजघकांश 
जजल्लाहरुबाट वववरण प्राप्त भएको र प्राप्त 
भएका वववरणको डाुँक रेखा पनुरावलोकन 
सम्पबन्धी प्रारजम्पभक प्रर्तवेदनको अध्ययन 
भईरहेको ।

2) डाुँक रेखा पनुरावलोकन गने । 2076 
असार 
मसान्त

१) हलुाक बचत बैँकलाई खारेज गरी 
संजचत रकम वाजणज्य बैँकहरुमा खाता सवहत 
हस्तान्तरण गनि कायिदलले अध्ययन गरी 
प्रर्तवेदन ददन।े

207५ 
कार्तिक 
मसान्त

मन्त्रालयमा प्रर्तवेदन पेश गररएको। 100%

2) ववर्ध तय गरी राज् िय वाजणज्य बैँक र 
हलुाक सेवा ववभागबीच समझदारी पत्रमा 
हस्ताक्षर गने

207५ 
असार 
मसान्त

ववर्ध तय गरी राज् िय वाजणज्य बैँक र 
हलुाक सेवा ववभागबीच समझदारी पत्रमा 
हस्ताक्षर गने तयारीमा अथि मन्त्रालयको 
सहमर्त मार्गएको ।

100%

२ हलुाक बचत बैँकलाई खारेज गरी 
संजचत रकम वाजणज्य बैँकहरुमा 
खाता सवहत हस्तान्तरण गने 
व्यवस्था र्मलाईनछे।  (200)

हलुाक बचत बैँकलाई 
खारेज गरी संजचत 
रकम वाजणज्य 
बैँकहरुमा खाता 
सवहत हस्तान्तरण गने 
व्यवस्था र्मलाउने

1 हलुाक सेवाबाट प्रदान गररन े
सेवालाई प्रर्तस्पधी, व्यवसावयक र 

ववश् वसनीय बनाइनछे।

१.  PITS (Postal 

Internal Tracking 

System) सबै 
जजल्लामा परु् याईनछे ।

२.  ववद्यमान डाुँक 
रेखाहरुको अध्ययन 
गरी सडक सञ् जाल 
पगेुको नयाुँ 
स्थानहरुमा सवारी 
साधनबाट ढुवानी गने 
व्यवस्था र्मलाउन े।

आ.व. 2075/७६ को लक्ष्य समय 
सीमा

पसु सम्पमको प्रगर्त प्रगर्त प्रगर्त कम 
हनुकुा 
कारणहरु

प्रथम चौमार्सक दोस्रो चौमार्सक तेस्रो चौमार्सक

नपेाल सरकार
सञ् चार तथा सूचना प्रववर्ध मन्त्रालय

हलुाक सेवा ववभाग
आ.व. 2075/७६ को दोस्रो चौमार्सकको कायािन्वयन कायियोजना तथा प्रगर्त

१. नीर्त तथा कायिक्रम र बजेट विव्यको बुुँदामा उल्लेजखत कायिक्रम तथा प्रगर्त
क्र.सं. नीर्त तथा कायिक्रम र बजेट 

विव्यको बुुँदामा उल्लेजखत 
कायिक्रम

नीर्त तथा कायिक्रम 
र बजेट विव्यको 
बुुँदामा उल्लेजखत 
वक्रयाकलाप

ववर्नयोजजत 
बजेट 
(रु.हजारमा)

कायियोजनामा उल्लेजखत वक्रयाकलाप 
बमोजजमको माईलस्टोन



समय 
सीमा

पसु सम्पमको प्रगर्त प्रगर्त प्रगर्त कम 
हनुकुा 
कारणहरु

प्रथम चौमार्सक दोस्रो चौमार्सक तेस्रो चौमार्सक

क्र.सं. नीर्त तथा कायिक्रम र बजेट 
विव्यको बुुँदामा उल्लेजखत 
कायिक्रम

नीर्त तथा कायिक्रम 
र बजेट विव्यको 
बुुँदामा उल्लेजखत 
वक्रयाकलाप

ववर्नयोजजत 
बजेट 
(रु.हजारमा)

कायियोजनामा उल्लेजखत वक्रयाकलाप 
बमोजजमको माईलस्टोन
३) हस्तान्तरण Modality तय गरी 
खातावालाहरुको बचत तथा ऋणको 
व्यवस्थापन गने

2075 
असार 
मसान्त

हलुाक सेवामा बचत बैंकको प्रभावकारी 
व्यवस्थापनका सन्दभिमा अन्तरािविय अभ्यास 
हेदाि यसलाई तत्काल खारेज नगनि उपयिु 
हनु ेववकल्पबारे परामशि भइरहेको। हलुाक 
बचत बैकको ववकल्प बारेमा सधुार 
कायियोजना पेश भएको।

श्रावण भाद्र असोज कार्तिक मंसीर पसु माघ फागनु चैत्र बैशाख जेठ असार

1. बोलपत्र कागजात 
तयारी गने

100%

२. सूचना प्रकाशन
३. बोलपत्र सम्पझौता
४. खररद सम्पझौता
1. बोलपत्र कागजात 
तयारी गने

100%

२. सूचना प्रकाशन
३. बोलपत्र सम्पझौता
४. खररद सम्पझौता

३ वावषिक कायिशाला गो् ठी गने वावषिक कायिशाला 
गो् ठी गने

400 2076 
असार 
मसान्त

४ ववश् व हलुाक ददवस मनाउने ववश् व हलुाक ददवस 
मनाउने

200 207५ 
असोज 
मसान्त

सम्पपन्न भएको। 100%

१. सर्मर्त गठन गने 207५ 
असोज 
मसान्त

2075/05/04 मा माननीय मन्त्रीस्तरको 
र्नणियबाट कायिदल गठन भई कायि सम्पपन्न। 

100%

२. नयाुँ ऐनको 
मस्यौदा सवहत 
प्रर्तवेदन तयार गने

207५ 
पसु 
मसान्त

माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष 2075 पौष १५ 
मा प्रर्तवेदन पेश भएको। हलुाक सेवा 
प्रार्धकरण ऐन, २०७५ को मस्यौदा 
2075 पौष १  मन्त्रालयमा पेश भएको।

100%

३.  ऐनमा छलफल 
गरी स्वीकृत गने

207६ 
असार 
मसान्त

1. e-commerce को 
अध्ययन सर्मर्त 
बनाउने

207५ 
कार्तिक 
मसान्त

मार्थ (५) बमोजजमको कायिदललाई थप 
जजम्पमेवारी ददन ेकायि भएको।

100%

२. अध्ययन प्रर्तवेदन 
तयार गने

20७५ 
पसु 
मसान्त

माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष 2075 पौष १५ 
मा प्रर्तवेदन पेश भएको।

100%

३.  प्रर्तवेदन 
छलफल गरी स्वीकृत 
गने

207६ 
असार 
मसान्त

६ हलुाक सेवाको E-commerce को 
अध्ययन गने

500

२ Barcode Reader खररद गने 3000 207५ 
फागनु 
मसान्त

सूचना प्रकाशन भएको ।

हलुाक सेवा ववभाग
१ वपकअप जजप खररद गने 9600 207५ 

फागनु 
मसान्त

कायिक्रम संसोधन भई स्पेजशवफकेशन तयार 
र इविमेट तयार।

५ हलुाक सेवाको पनुसंरचना गनिका 
लार्ग अध्ययन गरी नयाुँ संरचना 
लाग ुगने

500

2. वावषिक बजेटमा उल्लेख कायिक्रम तथा प्रगर्त
क्र.सं. वावषिक बजेटको बुुँदामा उल्लेजखत 

कायिक्रम
वावषिक बजेटकोको 
बुुँदामा उल्लेजखत 
वक्रयाकलाप

ववर्नयोजजत 
बजेट 
(रु.हजारमा)

कायियोजनामा उल्लेजखत वक्रयाकलाप 
बमोजजमको माईलस्टोन

आ.व. 2075/७६ को लक्ष्य समय 
सीमा

पसु १५ सम्पमको प्रगर्त प्रगर्त प्रगर्त कम 
हनुकुा 
कारणहरु

प्रथम चौमार्सक दोस्रो चौमार्सक तेस्रो चौमार्सक

२ हलुाक बचत बैँकलाई खारेज गरी 
संजचत रकम वाजणज्य बैँकहरुमा 
खाता सवहत हस्तान्तरण गने 
व्यवस्था र्मलाईनछे।  (200)

हलुाक बचत बैँकलाई 
खारेज गरी संजचत 
रकम वाजणज्य 
बैँकहरुमा खाता 
सवहत हस्तान्तरण गने 
व्यवस्था र्मलाउने



समय 
सीमा

पसु सम्पमको प्रगर्त प्रगर्त प्रगर्त कम 
हनुकुा 
कारणहरु

प्रथम चौमार्सक दोस्रो चौमार्सक तेस्रो चौमार्सक

क्र.सं. नीर्त तथा कायिक्रम र बजेट 
विव्यको बुुँदामा उल्लेजखत 
कायिक्रम

नीर्त तथा कायिक्रम 
र बजेट विव्यको 
बुुँदामा उल्लेजखत 
वक्रयाकलाप

ववर्नयोजजत 
बजेट 
(रु.हजारमा)

कायियोजनामा उल्लेजखत वक्रयाकलाप 
बमोजजमको माईलस्टोन

७ मातहतका कायािलयको अनगुमन गने मातहतका 
कायािलयको अनगुमन 
गने

1400 207६ 
असार 
मसान्त

८ पो् टल म्पयजुजयम र्नमािण, लाईवटङ्ग, 
फर्निर्सङ्ग तथा ममित संभार

1500 207६ 
असार 
मसान्त

1. बोलपत्र कागजात 
तयारी गने
२. सूचना प्रकाशन
३. बोलपत्र सम्पझौता

४. खररद सम्पझौता
१) ६५ जजल्ला हलुाक कायािलयमा PITS  
(Postal Internal Tracking System) सञ् चालन 
गने

207५ 
फागनु 
मसान्त

सार्बकमा ६० जजल्लाबाट यसै प्रणाली 
अनसुार कायिसम्पपादन हुुँदै आएको र बाुँकी 
१७ जजल्ला मध्ये ५ जजल्लाहरुका 
कमिचारीहरुलाई दोस्रो चौमार्सक र्भत्र 
तार्लम ददई संचालनमा  ल्याइएको ।

100%

२) ७७ जजल्ला हलुाक कायािलयमा PITS 
(Postal Internal Tracking System) सञ् चालन 
गने

207६ 
असार 
मसान्त

२ जजल्ला (पाुँचथर र ता्लेजङु)मा तार्लम 
ददई संचालनमा  ल्याइएको र बाुँकी १0 
जजल्लाहरु (र्सराहा, ्यठुान, बददिया, अछाम, 
बझाङ, जमु्पला, हमु्पला, डोल्पा, मनाङ र 
मसु्ताङ) का कमिचारीहरुलाई तेस्रो 
चौमार्सक र्भत्र तार्लम ददई संचालनमा 
ल्याउन ेगरी तयारी गररएको ।

११ पुुँजीगत सधुार गोश् वारा 2500 207६ 
असार 
मसान्त

तार्लम ४ वटा गने 207५ 
कार्तिक 
मसान्त

4 वटा प्रजशक्षण सम्पपन् न। 100%

तार्लम ४ वटा गने 207५ 
फागनु 
मसान्त

२ वटा प्रजशक्षण कायिक्रम सम्पपन्न भएको 
(र्मर्त २०७५ मंर्सर २१ देजख २५ सम्पम 
दाङ जजल्लामा र पसु मवहनामा हेटौडामा) 

तार्लम ५ वटा गने 207६ 
असार 
मसान्त

१३ पूुँजीगत सधुार 100 207५ 
फागनु 
मसान्त

छलफल गररदै इनार बनाउनको लार्ग।

१४ फर्निचर खररद 100 207५ 
फागनु 
मसान्त

हलुाक प्रजशक्षण केन्द्र
१२ 1३ वटा कमिचारी तार्लम 7000

केन्द्रीय धनादेश कायािलय

गोश् वारा हलुाक कायािलय

९ B a rc ode  R e a de r/P r in te r/B ill 
P r in te r

300 2076 
फागनु 
मसान्त

१० कमिचारीका लार्ग सफ्टवेयर संचालन 
सम्पबजन्ध तार्लम

कमिचारीका लार्ग 
सफ्टवेयर संचालन 
सम्पबजन्ध तार्लम

1500



समय 
सीमा

पसु सम्पमको प्रगर्त प्रगर्त प्रगर्त कम 
हनुकुा 
कारणहरु

प्रथम चौमार्सक दोस्रो चौमार्सक तेस्रो चौमार्सक

क्र.सं. नीर्त तथा कायिक्रम र बजेट 
विव्यको बुुँदामा उल्लेजखत 
कायिक्रम

नीर्त तथा कायिक्रम 
र बजेट विव्यको 
बुुँदामा उल्लेजखत 
वक्रयाकलाप

ववर्नयोजजत 
बजेट 
(रु.हजारमा)

कायियोजनामा उल्लेजखत वक्रयाकलाप 
बमोजजमको माईलस्टोन

१५
Barcode Reader मेजशनरी औजार 
खररद गने

2000 2075 
फागनु 
मसान्त सम्पपन् न। 100%

1. बोलपत्र कागजात 
तयारी गने
२. सूचना प्रकाशन
३. बोलपत्र सम्पझौता
४. खररद सम्पझौता

१७ फर्निचर खररद 100 207५ 
फागनु 
मसान्त

१८ पूुँजीगत सधुार 100 207६ 
असार 
मसान्त

झ्याल ढोका र Grill iron gate बनाउने

१९ ह.ुर्न. पोखराको भवन सम्पपन् न गने ह.ुर्न. पोखराको भवन 
सम्पपन् न गने

10000 207५ 
फागनु 
मसान्त

माघ मसान्तसम्पम अजन्तम पटक म्पयाद थप।

पोखरा 500
डोटी 200

पोखरा 600
सखेुत 100
डोटी 100

२२ पानीट्याङ्कको र्नमािण गने 500 पोखरा 500 207५ 
फागनु 
मसान्त

वावषिक कायिशाला 
गो् ठी ३ वटा गने

207५ 
कार्तिक 
मसान्त

र्मर्त 2075/06/20 मा पोखरामा, र्मर्त 
2075/06/2७ मा सखेुतमा र र्मर्त 
2075/0७/१7 ववराटनगरमा गोष्ठी 
सम्पपन्न भएको।

वावषिक कायिशाला 
गो् ठी १ वटा गने

207५ 
बैशाख 
मसान्त

सदुरु पजश् चमाञ्चल हलुाक र्नदेशनालयको 
बाुँकी

२४ मातहतका कायािलयको अनगुमन गने मातहतका 
कायािलयको अनगुमन 
गने

1600 207६ 
असार 
मसान्त

सनुसरी 7000 207५ 
फागनु 
मसान्त

अजन्तम वफर्नर्सङ्ग भईरहेको।

धनषुा 5000 207६ 
असार 
मसान्त

85% कायि सम्पपन् न भएको। 2074 
पौषमा म्पयाद सवकएको।

बददिया 5000 207६ 
असार 
मसान्त

95% कायि सम्पपन् न भएको। 2074 
पौषमा म्पयाद सवकएको।

जजल्ला हलुाक कायािलय
२५ जज.ह.ुका.  भवन र्नमािण 40000

२१ फर्निचर खररद गने 800 207५ 
फागनु 
मसान्त

२३ वावषिक कायिशाला गो् ठी गने १६००

१६ वपकअप जजप खररद गने 4700 207५ 
फागनु 
मसान्त

हलुाक र्नदेशनालय

२० ममित संभार भवन तफि को 700 207५ 
फागनु 
मसान्त

वफलाटेर्लक तथा हलुाक वटकट व्यवस्थापन कायािलय



समय 
सीमा

पसु सम्पमको प्रगर्त प्रगर्त प्रगर्त कम 
हनुकुा 
कारणहरु

प्रथम चौमार्सक दोस्रो चौमार्सक तेस्रो चौमार्सक

क्र.सं. नीर्त तथा कायिक्रम र बजेट 
विव्यको बुुँदामा उल्लेजखत 
कायिक्रम

नीर्त तथा कायिक्रम 
र बजेट विव्यको 
बुुँदामा उल्लेजखत 
वक्रयाकलाप

ववर्नयोजजत 
बजेट 
(रु.हजारमा)

कायियोजनामा उल्लेजखत वक्रयाकलाप 
बमोजजमको माईलस्टोन

तनहुुँ 10000 207६ 
असार 
मसान्त

र्नरन्तर र्नमािण कायि भैरहेको ।

जचतवन 5000 207६ 
असार 
मसान्त

Hub को सट्टा Meeting hall को र्नमािण 
गने कायिक्रम ।

पाल्पा 3000 207६ 
असार 
मसान्त

कायिक्रम संसोधनको लार्ग मन्त्रालयमा पेश 
भएको ।

अछाम 5000 207६ 
असार 
मसान्त

कायिक्रम संसोधनको लार्ग मन्त्रालयमा पेश 
भएको ।

ता्लेजङु्ग 550   र्नमािण कायि भैरहेको ।
धनषुा 350 Hand Pipe जडान सम्पपन् न भएको। 100%
नवुाकोट 500   र्नमािण कायि भैरहेको ।
म्पयाग्दी 500   र्नमािण कायि भैरहेको ।
्यूठान 500   र्नमािण कायि भैरहेको ।
सल्यान 500  सम्पपन् न भएको। 100%
दैलेख 500   र्नमािण कायि भैरहेको ।
तेह्रथमु 200
भोजपरु 200
सनुसरी 550
धनषुा 300
महोत्तरी 400

पसाि 300

जचतवन 250 सम्पपन्न भएको। 100%
पाल्पा 200

बाग्लङु 300
बाुँके 1000
बझाङ 400

डडेल्धरुा 200

श्रावण भाद्र असोज कार्तिक मंसीर पसु माघ फागनु चैत्र बैशाख जेठ असार

१ ORE को कायियोजना साथ On-Site 
Review को तयारी

2076 
मंसीर 
मसान्त

कायियोजना 2075/05/15 मा UPU मा 
पेश भएकोमा ववदेशी टोली आई Ongoing 
Monitoring भइरहेको ।

100%

२ नपेाल वायसेुवासुँग Online/Offline 
ढुवानी सेवाको तयारी

2076 
माघ 
मसान्त

समझदारीपत्र पेश गनि नपेाल वायसेुवा 
र्नगमलाई ताकेता भैरहेको।

प्रगर्त कम 
हनुकुा 
कारणहरु

प्रथम चौमार्सक दोस्रो चौमार्सक तेस्रो चौमार्सक

३. बजेट बिव्यमा उल्लेख भएको कायिक्रम बाहेक अन्य नवप्रवितनात्मक कायिक्रमहरुको प्रगर्त
क्र.सं.  कायिक्रम वक्रयाकलाप ववर्नयोजजत 

बजेट 
(रु.हजारमा)

वक्रयाकलाप बमोजजमको माईलस्टोन आ.व. 2075/७६ को लक्ष्य समय 
सीमा

पसु सम्पमको प्रगर्त प्रगर्त

२६ पुुँजीगत सधुार - ७ जजल्ला / 
3400

2076 
फागनु 
मसान्त

२७ फर्निचर खररद गने - १2 जजल्ला, 
४३००  कायािलयको लार्ग 
आवश्यक फर्निर्सङ्ग गने नवर्नर्मित 
भवनको आवश्यक फर्निर्सङ्ग गने

2076 
फागनु 
मसान्त

२५ जज.ह.ुका.  भवन र्नमािण 40000


