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्त्ाब्य
हाम्रो सत्दभि्ा भन्नुपदाि दुर दराजसम्् पहुुँच रहे को र नागररकको सबैभत्दा लोकधरविय सञ्चारको पुरानो ्ाध्य् हुलाक
सेिा नै हो। सञ्चारको ्ाध्य्द्वारा आपसी सद्भाि एंि भाईचारा बृद्धी गदै आ क
ि एंि सा्ाजजक धिकास्ा टे िा
पुर्याउने उद्देश्यका सा

हा्ी कहाुँ धिक्र् सं िा् १९३५ सालदे जि हुलाक से िाको स् ापना र सञ्चालन गररएको

ु ले अ गंकार गरे को सं घीय स्िरुपको शासकीय ब्यिस् ा्ा हुलाक
यो। प िल्लो राजनै ाक पररिािन सं गै ्ुलक
सेिाले स्ािेशीााको रविबमिन सधहा नि न्ािणको क्षेर्ा स्ेा ्हत्िपनणि योगदान पुर्याउने भएकाले यसले रवििाह
गदै आएका सेिाहरू्ा जनचाहाना रवि ाधिजम्िा हुनेगरी सञ्चालन ा ा ब्यिस् ापन गनुक
ि ो धिकल्प िै न।
धिशेष गरी सञ्चार ा ा रविधि मको क्षेर्ा आएको युगात्ाकारी निरवििािन र त्यसबाट रविाप्त लाभ्ा नागररकहरूको
उल्लेख्य पहुुँचसं गै अनुकनलन हुने गरी आफ्नो सेिारवििाहको ाौराररका पररिािन गनुप
ि ने आिश्यक एकाार्ि ि भने
अकोार्ि आफ्नो कायिक्षेरका अत्य

नजी ा ा बहुराधिय कम्पनीद्वारा रवििाधहा सेिासं ग स्ग्र गुणस्ारीयााका

्ापनका आमार्ा रवि ास्पमाि गररए्ा ्ार सेिाग्राही्ैरी भनने य ा ा
ि ालाई ृददय्गम् गदै ा्अअनुरुप ब्यिस् ापन
गनुप
ि ने अ निायिाा भैसकेको ि।
ु धिश्व हुलाक सं घ र एजशया ा ा रविशात्ा क्षेरको हुलाक सं घको सदस्य रािस्ेा भएको सत्दभि्ा ाा्
हाम्रो ्ुलक
सं घसं स् ाबाट रविाप्त हुने ्ागिदशिन ा ा ददशा नदे शहरूको अ निायि पररपालना गनै पने दाधयत्ि स्ेाका कारणले
परम्परागा सा्ात्य सेिारवििाहका अलािा रवि ास्पमी ब्यािसाधयक सेिा रवििाहलाई सं ख्यात््क ा ा गुणात््क
दुिैार्िबाट सुदृढ गराउन धढला भैसकेकोि। आगा्ी ददन्ा हुलाक सेिा्ार्िा रवििाह गररने सेिा्ा आमु नकीकरण
र धिधि मकरण गदै ल गने रवि ािद्धाा ब्यक्त गदििु। यसक्र््ा हुलाक रविशासनलाई नी ागा, सं रचनागा र सं स् ागा
ार्िका सबै पक्ष्ा उल्लेख्य पररिािन ा ा सुमार गररनेि। जुन पररिािन निरवििािनलाई आत््सा

गदै सा्ात्य

सेिा रवििाहसं गै व्यािसाधयक सेिाको रवििाह, प रोजगारीको श्रृजना,नार्ा आजिन सधहा घरे ल ु ा ा साना ब्यािसायीको
ब्यापारलाई अत्ारािधिय जगासम्् पहुुँच सु नजिा गदै ब्यापार रविबमिन्ा टे िा ्ल्ने गरी सञ्चालन ा ा व्यिस् ापन
गररनेि। हालसम्् धिधिम कारणले प ि परे को पाररएको हुलाक सेिालाई ्ा का सुमारका पक्षहरूको कायाित्ियन
गनैपने अ निायिाा ि। यसै सेरोर्ेरो्ा रही हुलाक सेिा धिभागले गा आ क
ि बषि्ा सञ्चालन गरे का ्नख्य्नख्य
धक्रयाकलाप र हा सल भएका कायिरविग ालाई यस रवि ािेदनले स्ेटेको ि।
अत्त्य्ा, सुशासन (व्यिस् ापन ा ा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दर्ा ४१ को उपदर्ा (१) ले गरे को ब्यिस् ा
अनुरुप यस धिभागले रविस्ाुा रवि ािेदन ायार गरी साििज नक गरे कोि। रविस्ाुा रवि ािेदनले यस धिभागका
ग ाधि मलाई साििज नक गरी पारदशीााको अ भबृद्धी्ा ्हत्िपनणि सघाउ पुर्याउने ्ेरो अपेक्षा ि। रविस्ाुा रवि ािेदन
ायार गने कायि्ा सं लग्न धिभागका अ मकृा लगाया सम्बद्ध क्िचारी सबैलाई हाददि क मत्यिाद ददन चाहत्िु ।
् ा:-२०७७, भाद्र
डल्लीरा् श्ाि
्हा नदे शक
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कायिकारी साराुँश
सुशासन आमु नक राज्य रविणालीको एक अ भन्न अुँग बत्न पुगेको ि। सन् १९९० को दशकदे जि सुरु भएको यस
अिमारणाले सरकारका हरे क अं ग ा ा सोका कायिहरू पारदशी हुनपु ने धिषयको पक्षपोषण गदिि। सरकारको
ु दिि।
कायिरविणाली भरपदो र धिश्व सलो हुन यसका नकाईहरूका कायि प न रविष्ट र पारदशी हुनप
जचठ्ठीपर गोप नय र व्यजक्तगा चासोका धिषय हुन। हुलाक सेिा यसको बाहक र साझेदार सं स् ा हो। सा ै यो
सं चारको पुरानो र धिश्वसनीय ्ाध्य् प न हो। नेपालको रविशास नक पद्दाीको धिरासाी सं गठननै नेपाली हुलाक सेिा
हो। धि.सं . १९३५ दे जि सं स् ागा रुप्ा राज्यले रवििाह गने सेिा भर स्ािेश हुन पुगेको यस सं स् ाले हालसम््का
राजनै ाक ा ा शासधकय रविणाली्ा हुन पुगेका रुपात्ारण र पररिािनको साक्षीका रुप्ा आर्नलाई पररजचा गराउदै
आएकोि।
सुशासन ऐन, २०६४ ा ा नय्ािली, २०६५ को रविािमान ब्ोजज् रवित्येक साििजजनक नकायले आ क
ि िषि
स्ाप्त भएको ् ाले १५ ददन भर सुशासन सम्बत्मी रवि ािेदन ायार गनुप
ि ने रविािमान रहे को ि। सोही ऐन्ा
व्यिस् ा भएका क्ष ापु ाि सधहाको नागररक िडापर, उजुरी पेधटका, गुनासो व्यिस् ापन जस्ाा नागररकका सुसजु चा
हुन पाउने सं िैमा नक हकको रवित्याभन ा स्ेाका ला ग रवित्येक साििज नक

नकायलाई पारदशी र जिार्दे ही

ाुल्याउन यस रविकारका रविािमानहरूले ्द्दा पुर्याएकै ि। त्यस्ाै सनचनाको हक सम्बत्मी ऐन, 2064 को रविािमान
अनुसार रवित्येक ३ ्धहना्ा स्िााः सनचना रविकाशन गनुप
ि ने व्यिस् ाबाट साििज नक नकायलाई कानननी रुप्ा
उत्तरदायी स्ेा िनाएको ि। पारदशीाा, जिार्दे हीाा, कानुनको शासन, उत्तरदाधयत्ि सुशासनका रवि्ुि आमार
्
स्ाम्भ हुन।
हुलाक सेिा धिभाग सम्बद्ध कानननद्वारा रविाप्त कायिजजम््ेिारी अनुरुप गा आ.ि.्ा सञ्चालन गररएका ्ुख्य ्ुख्य
धक्रयाकलाप र त्यसबाट हा सल गररएका उपलव्मीको आमार्ा यस रवि ािेदन ायार गररएको ि। नी ागा,
सं स् ागा ा ा कायिगा क्जोरी धिद्धध्य्ान रहेााप न रविधि म उत््ुि सेिा रविणाली, सबै जजल्ला ा ा स् ानीय
ाहसम्् पुगेको सं गठन सं रचना, ठन लो आकारको जनशजक्त र नागररकको धिश्वा सलो र भरोसायुक्त सं स् ा िनोस भन्ने
चाहाना सं स् ा स्िंयकाला ग सुनौलो अिसर प न हो।
धिश्व हुलाक सं घद्वारा नमािररा ्ानक सम्् पुग्नको ला ग रविधि म रुपात्ारण्ा चा लएको कद्, धि भन्न जजल्ला ा ा
नलाका हुलाक कायािलयहरूको भिन न्ािण सम्पन्न हुन,ु दुग्
ि धह्ाली ा ा पहाडी जजल्ला्ा हिाई सेिा ्ार्िा
डाुँक ढु िानी व्यिस् ा ्लानएका िन्। हुलाक िस्ाुको दााि, ढु िानी र धिारण्ा रविभािकारीाा बढाउनका ला ग
धि भन्न धक्रयाकलापको सुरुिाा गररएकोि। आमु नक हुलाकको सञ्चालन र व्यिस् ापनका ला ग आिश्यक
कानननको

रविारजम्भक

्स्यौदा

आिश्यकााहरूलाई स्ेटी

गरी

ाालुक

नकाय्ा

प

कारिाहीका

ला ग

पठानएको

ि।

निीन

न्ािण हुने कानननी व्यिस् ाले हाम्रो हुलाक सेिाको सेिारवििाहको कायिरविभािकारराा

बढाउन पक्कै प न उत्रविेरक हुने धिश्वास गररएकोि।
दे शभररकै हुलाकलाई रविधि म्ै री सेिा्ा रुपात्ारण गराई सेिाको

प रविभािकारराा बृधद्धका सा ै धिश्वसनीयाा

रवित्याभना गराउन ा्अ अनुरुप सञ्चालन र व्यिस् ापन गने स्पष्ठ सोचका सा

कायिक्र्हरू अजघ बढानएका िन।

आगा्ी ददन्ा हुलाक सेिालाई हुलाकीय बजारको रवि ास्पमी सेिाको रुप्ा अजघ बढाउने सोचका सा
कायिलाई योजनालाई रविा ्कीकरण गररएको ि।

सुमारका

पररच्िे द-१
रविारजम्भक
1.१. हुलाक सेिा पररचय
रविाचीन स्य्ा एक स् ानका ्ा नसले अको स् ानका ्ा नस स्क्ष जचधठ्ठपरद्वारा ििर आदानरविदान
गराउने ्ाध्य्को रुप्ा हुलाकको जत्् भएको न ाहास पानत्ि। यस पनि ि घोडा, परे िा, िाज लगायाका
पशुपंक्षीद्वारा सत्दे श्नलक जचठ्ठीपर नच्िानएका व्यजक्त स्क्ष पुर्यानने गररत्ोयो भन्ने धकम्िदत्ाी स्ेा रहेको
सु नत्ि। आदद्कालीन सभ्याा, लधप आदद हेदाि रविाचीनकाल्ा एक स् ानबाट अको स् ानसम्् जचठ्ठीपर,
िस्ाु र नगद पुर्याउने ्ाध्य्को रुप्ा हुलाकलाई रवियोग्ा ल्यानएको दे जित्ि।
हाम्रो सत्दभि्ा भन्नुपदाि दनर दराजसम्् पहुुँच रहे को र नागररकको सबैभत्दा लोकधरविय सञ्चारको
पुरानो ्ाध्य् हुलाक सेिा नै हो। सञ्चारको ्ाध्य्द्वारा आपसी सद्भाि एंि भाईचारा बृद्धी गदै आ क
ि एंि
सा्ाजजक धिकास्ा टे िा पुर्याउने उद्देश्यका सा

हा्ी कहाुँ धिक्र् सं िा् १९३५ सालदे जि हुलाक सेिाको

ु ले अ गंकार गरे को सं घीय स्िरुपको
स् ापना र सञ्चालन गररएको हो। प िल्लो राजनै ाक पररिािनसं गै ्ुलक

शासकीय व्यिस् ा्ा हुलाक सेिाले स्ािेशीााको रविबमिन सधहा नि न्ािणको क्षेर्ा स्ेा ्हत्िपनणि
योगदान पुर्याउने भएकाले यसले रवििाह गदै आएका सेिाहरू्ा जनचाहाना रवि ाधिजम्िा हुनेगरी सञ्चालन ा ा
व्यिस् ापन गनुक
ि ो धिकल्प िै न।

धिशेष गरी सञ्चार ा ा सनचना रविधि मको क्षेर्ा आएको युगात्ाकारी पररिािन र त्यसबाट रविाप्त

लाभ्ा नागररकहरूको उल्लेख्य पहुुँचका कारण हाम्रो हुलाकको ्ुख्य र आमारभना सेिा धिारणलाई केत्द्रीा
गरी बनानएका ्ौजुदा सं गठन सं रचना र भौ ाक पनिािमारहरू परम्परागा हुन पुगे। ाी रविधि मसं ग अनुकनलन

हुन सकेनन्। धिश्वभरीनै हुलाक परम्परागा सेिा ्ार रवििाह गने सं स् ाको रुप्ा सी ्ा रहेन। प िल्ला
दशकहरू्ा यो ठन लो रोजगारीका अिसर श्रृजना गने व्यिसाधयक उद्योगका रुप्ा धिक सा हुदै गएको
दे जित्ि। यस ि हाम्रो हुलाकलाई सेिा ा ा व्यिसाय सञ्चालन गनिसक्ने गरी आफ्नो सेिारवििाहका
ाौराररका्ा पररिािन गनुप
ि ने आिश्यकाा एकाार्ि ि भने अकोार्ि आफ्नो कायिक्षेरका अत्य नजी ा ा
िहुराधिय कम्पनीद्वारा रवििाहीा सेिासं ग स्ग्र गुणस्ारीयााका ्ानकका आमार्ा रवि ास्पमाि गनि सक्दा ्ार
सेिाग्राही्ैरी भनने य ा ा
ि ालाई ृददय्गम् गदै ा्अअनुरुप व्यिस् ापन गनुप
ि ने अ निायिाा भैसकेको ि।
प िल्ला ददनहरू्ा हुलाकलाई आमु नक र व्यिसाधयक बनाउन नसधकएकै कारण धिाररा सेिारवि ा

ु ी रविशासन र नजा्ाी रविशासन्ा रहेका क्ी
आ् धिश्वस नयाा्ा क्ी आएको य ा ि हो। स्ग्र ्ुलक

क्जोरी र धिसं गाीहरूको दुष्पररणा् हुलाक सेिा्ा प न दे जिएका िन्। यस्लाई कायिक्षेर्ा रवि ास्पमी
ाुल्याउनका ला ग पुनसं रचनाको आिश्यकाा ि। हुलाकको दीघिकालीन सुमारका ला ग धिश्वका अत्य
ु हरूले कायाित्ियन्ा ल्याएझै सरकारको स्पष्ट सोच, दृधष्टकोण, नी ा योजना र कायिक्र््ा रविा ्काा्ा
्ुलक

कधहल्यै पनि नसक्नु र हुलाक जचठ्ठीपर ओसारपसार गने ्ाध्य््ारै हो भन्ने परम्परागा सोचाई्ा पररिािन
आउन नसक्नु नै ्नख्य स्स्या हो। यद्यधप हुलाकको चलनचल्ाीको िजार्ा जचधठ्ठपरको आदानरविदान्ा ह्रास
र व्यापाररक िस्ाुको आयाा नयािा्ा बढोत्तरी अ मक दे जिदै गएको ि जुन स्यको ्ाग बन्न पुगेको
दे जित्ि।

बाि्ान सं िैमा नक व्यिस् ा अनुसार सं घ अत्ागिाको सांगठ नक सं रचना्ा रहेको हुलाक सेिा
सञ्चालन ा ा व्यिस् ापनका ला ग कायाित्ियन्ा रहेका कानन नहरूको स्सा्धयक परर्ाजिन/सं शोमन र

प

सेिा सञ्चालनका ला ग आिश्यक पने कानननहरूको ाजु्
ि ा, भौ ाक पनिािमार, ्ानि सं शामन र श्रोा
व्यिस् ापन ्नख्य च ुनौाीको रुप्ा रहेका िन्। यसको स्ुजचा व्यिस् ापनका ला ग हुलाक सेिा धिभाग
अनिरा रुप्ा ला ग परे को ि। नेपाल सरकार (कायि धिभाजन) नय्ािली, २०७४ ब्ोजज् सञ्चार ा ा
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सनचना रविधि म ्त्रालयको कायिक्षेर भर पने हुलाक सेिाको सं रक्षण, सम्िमिन ा ा नय्न स्ेा गनिका
ला ग दे हायका कायिहरूको क्षेरगा जजम््ेिारी ्त्रालयको हुने कानननी ब्यिस् ा रहेको ि।
(क) हुलाक सम्बत्मी नी ा, काननन, ्ापदण्ड, सञ्चालन र नय्न,
(ि) हुलाक धटकट रविकाशन, भण्डारण ा ा अ भलेि व्यिस् ापन,
(ग) मनादे श सेिा, हुलाक बचा बैं क र अत्ारािधिय डाुँक लेिा व्यिस् ापन,

१.२. नेपाल्ा हुलाक व्यिस् ापन सम्बत्मी ्ौजुदा नी ा ा ा कायिक्र्हरू
 नेपालको संधिमान :नागररकको सं धिमान रविदत्त ्ौ लक हकको रुप्ा रहे को सनचनाको हकको सं रक्षण र सं िद्धिन गदै
आ्सञ्चारलाई स्िच्ि, सक्ष्, नष्पक्ष, ्यािददा, जजम््ेिार र व्यिसाधयक बनाउन आिश्यक व्यिस् ा गने
नी ा हुने सं बैमा नक व्यिस् ा रहेको ि। त्यसै गरी िाि्ान सं धिमानले हुलाक सेिालाई सं घको अ मकार
सनची अत्ागिा स्ािेश गरे को ि।
 पत्रौ योजनााः


रणनी ााः हुलाक सेिालाई सं स् ागा पुनसंरचना गरी स्िायत्त, रवि ास्पमी र व्यािसाधयक बनाउने।



कायिनी ााः

१. हुलाक सेिालाई रवि ास्पमी र व्यािसाधयक बनाउन आिश्यक नी ागा, कानुनी ा ा
सं स् ागा सुमार गररनेि।

२. हुलाक सेिा रविा मकरण गठन गरी कायिक्षेरको धििीमीकरण, धिजशष्टीकरण र आमु नकीरण
गररनेि।

 आ.ि. २०७६/७७ को बाधषिक नी ा ा ा कायिक्र् :नेपाल सरकारको आ.ि. २०७६/०७७ को बाधषिक नी ा ा ा कायिक्र्को बुुँदा नं .१५२ ्ा "हुलाक
सेिालाई पुन:सं रचना गरी स्िायत्त, रवि ास्पमी र व्यिसाधयक बनाननेि" भन्ने व्यहोरा उल्लेि गररएको ि।
 आ.ि. २०७६/७७ को बजेटाः
ुँ ा नं २३२- हुलाक सेिालाई पुन:सं रचना गरी स्िायत्त, रवि ास्पमी र व्यिसाधयक बनाननेि। ्हत्िपनणि
बुद
सरकारी कागजाा र कानुनी दस्ाािेजहरू हुलाक ्ार्िा रविाप्त हुने व्यिस् ा ्लाईनेि।

१.३. हुलाक सेिा धिभागको स्िरुप र रविकृ ा :हुलाक से िा धिभाग स्िदे श भर र धिदे श्ा स्ेा हुलाकिस्ाुको आदानरविदान गराउने ्ुख्य र

ु भर हुलाक सेिाको सञ्चालन र व्यिस् ापन गने केत्द्रीय नकायको रुप्ा रहे को
जजम््ेिार नकाय हो। ्ुलक
यस धिभागले हुलाक सम्बद्ध ऐन, काननन, नी ा नय्हरूको न्ािण/परर्ाजिन गनि सहयोगी भन ्का िेल्दै

धिश्व हुलाक सं घ ा ा ए सया प्यासेधर्क हुलाक सं घको सदस्य रािका है सयाले हुलाकीय व्यिस् ापन्ा
ु ले
्ुलक

निािह गनुप
ि ने दाधयत्िको पररपालना र अिसरको उपयोग गदै स्य सापेक्ष हुलाकबस्ाुको

आदानरविदानलाई गुणस्ारीय, सुरजक्षा र भरपदो बनाउने कायि गदै आएको ि। धिभागको ्हत्िपनणि कायि
भरको राधिय ा ा अत्ारािधिय डाुँक आदानरविदानलाई गुणस्ारीय र रविभािकारी िनाउन यसले आिश्यक
नी ाको ाजु्
ि ा, कायाित्ियन, रविशासन ा ा अनुग्न गदिि। हुलाक िस्ाुको रविाप्ती, ढु िानी र धिारणको
कायि्ा स्य ा ा लागा घटाउने कायि र सेिारवििाहको रविभािकारराा बृधद्धार्ि जोड दददैं कायिसञ्चालन गनि
्ााहाका कायािलयलाई पररचालन गदै आएको ि।
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आर्न र ्ााहाका कायािलयहरूले सञ्चालन गने कायिहरू्ा धिजशधष्टकरण गदै सेिा रवििाह्ा

उत्कृष्टाा ल्याउन हरे क कायािलयहरू्ा का्को आिश्यक धिश्लेषण गरी कायिगा सं गठनात््क कायिढाुँचा

अिलम्िन गररएको ि। त्यस्ाै धिभाग र ्ााहाका कायािलयहरूका ्ुख्य धक्रयाकलापहरूलाई ब्यािसाधयक
बनाई न्नना सं गठनको रुप्ा स् ाधपा गनािका ला ग न ाजा्ुिी रविशासन अं गीकार ार्ि कारिाही शुरु

ु को आत्ाररक श्रोा पररचालन्ा बढोत्तरी ल्याउने
गररएको ि। ग्राहक्ैरी व्यिहारको ्ाध्य्बाट ्ुलक
रवि्ुि ध्येयका सा

सरल, सहज र रविभािकारी रुप्ा सेिा रवििाह गरी सुशासन रवििमिन्ा टे िा पुर्याउने

ददशाार्ि यस धिभागको भन ्का स्ेा ्हत्िपनणि रहदै आएको ि।
१.३.१. दीघिकालीन सोच (Vision) :स्िायत्त, रवि ास्पमी र ब्यािसाधयक हुलाक सेिा।
१.३.२. गत्ाव्य (Mission) :उपयुक्त सं स् ागा, सं रचनागा र कानननी ब्यिस् ाका ्ाध्य्बाट जनचाहना अनुरुपको हुलाकीय सेिा
सु नजिा गने।
१.३.३. ्नल उद्देश्य (Main Objective) :स्ाा्नलक ढं गबाट आमारभना र ब्यािसाधयक हुलाक रविणालीको सञ्चालन र व्यिस् ापन गने।

१.४ अत्य उद्देश्य (Other Objective) :क) आत्ाररक ा ा िैदेजशक हुलाकबस्ाुहरूको सं कलन, पररिहन र धिारणका रवित्येक कायिलाई रविभािकारी र
धिश्वसनीय ाुल्याउने।
ि) नमािररा स्य्ै हुलाक धटकट िपाई/भण्डारण/धिारण ा ा अ भलेजिकरण गने।
ग) मनादे श व्यिस् ापनका ला ग आिश्यक कायि गने।
घ) हुलाक िचा बैं कलाई व्यिजस् ा र रविभािकारी बनाउने।

ङ) धिश्व हुलाक सं घ (UPU), एजशया-प्या सधर्क हुलाक सं घ (APPU) जस्ाा अत्ारािधिय हुलाक सं स् ाहरूसुँग
स्त्िय, सहकायि गदै त्यस्ाा सं स् ाहरूको अ भन्न सदस्यका रुप्ा रही नेपालको हुलाक सेिालाई
अत्ारािधिय पहुुँच्ा नरत्ाराा ददने।

च) ऐनले ददएको अ मकार भर रही ्ााहा क्िचारीहरूको नयुजक्त, पदस् ापन, धिदा, सरुिा, बढु िा, ाा ल्,
धिभागीय कारिाही लगायाका क्िचारी रविशासन सम्बत्मी कायि गने ।

१.५ कायािदेश (Mandate) :(क) हुलाक रविशासन ा ा सुमार।
(ि) हुलाकीय नी ा ाजु्
ि ा ा ा कायाित्ियन।
(ग) आमारभना हुलाकीय सेिा र व्यािसाधयक सेिाको सञ्चालन ा ा व्यिस् ापन।
(घ) सेिाको गुणस्ार ा ा रविभािकारराा बृद्धी्ा अध्ययन, धिश्लेषण र कायाित्ियन।

१.६ ्नल्य ्ात्याा (Values):क) सदाचार
ि) ब्यिसाधयकाा
ग) स्िच्िाा
घ) सम््ान/सहकायि
ङ) निरवििािन
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१.७. नकायको का्, कािव्य र अ मकार :रविच ला काननन र अत्ारािधिय सत्मी सम्झौााका आमार्ा सेिाग्राहीलाई जशघ्र, धिश्वसनीय र

रविभािकारी रुप्ा जचठ्ठीपर/पु लत्दाको आदानरविदान्ा पहुुँच एिं मनादे श ा ा बचा बैंक ्ार्िा धित्तीय

सुधिमा रविदान गनुि यस धिभागको रवि्ुि कायि हो। यसका सा ै यस धिभागका अत्य कायिहरू दे हायब्ोजज्
िन्।
क) जचठीपर, पु लत्दा र द्राु डाुँकबस्ाुहरू स्य्ै सम्बजत्मा स्क्ष पुर्याउन आिश्यक व्यिस् ापन
गने।

ि) नमािररा स्य्ै हुलाक धटकट िपाई/भण्डारण/धिारण ा ा अ भलेजिकरण गने।
ग) मनादे श व्यिस् ापनका ला ग आिश्यक कायि गने ।
घ) हुलाक िचा बैं कलाई व्यिजस् ा र रविभािकारी बनाउने।
ङ) ्ााहका नकायहरूको नय ्ा अनुग्न र सुपररिेक्षण गने।
च) ऐनले ददएको अ मकार भर रही ्ााहाका क्िचारीहरूको नयुजक्त, पदस् ापन, धिदा, सरुिा, बढु िा,
ाा ल्, धिभागीय कारिाही लगायाका क्िचारी रविशासन सम्बत्मी कायि गने ।
ि) धिभाग र ्ााहाका कायािलयहरूका ला ग जजत्सी ्ालसा्ानहरूको िररद एंि सम्पन ाि गने।
ज) धिश्व हुलाक सं घ (UPU), एजशया-प्या सधर्क हुलाक सं घ (APPU) जस्ाा अत्ारािधिय हुलाक
सं स् ाहरूसुँग स्त्िय, सहकायि गदै त्यस्ाा सं स् ाहरूको अ भन्न सदस्यका रुप्ा रही नेपालको
हुलाक सेिालाई अत्ारािधिय पहुुँच्ा नरत्ाराा ददने।

झ) हुलाक से िासं ग सम्बजत्मा अत्ारािधिय रविािमान पद्ध ा अनुरुप नेपालको हुलाक सेिालाई

प

परर्ाजजिा र सुदृढ गनि आिश्यक पहल गने।
ञ) ्ााहाका कायािलयहरूको नरीक्षण, अनुग्न, सुपरीिेक्षण ्ार्िा नय्न र नयत्रण गदै सुमारलाई
सं स् ागा गने।

१.८. संगठन सं रचनाको धििरण :धिभाग्ा राजपराधङ्का, राजपर अनधङ्का र श्रे णीधिधहन सधहा कनल-३८ पदको स्िीकृा दरित्दी
रहेको ि। धिभाग अत्ािगा गोश्वारा हुलाक कायािलय, केत्द्रीय मनादे श कायािलय, हुलाक रविजशक्षण केत्द्र र

धर्लाटे लक ा ा हुलाक धटकट ब्यिस् ापन कायािलय गरी ४ िटा केत्द्रीयस्ारका नकाय/कायािलयहरू्ा र

४ िटा हुलाक नदे शनालयहरू्ा स्ेा राजपराधङ्का दद्वाीय श्रे णीका उपसजचि स्ारका नकाय/कायािलय
रवि्ुि रहने व्यिस् ा ि। त्यस्ाै जजल्लाजस् ा ७० िटा जजल्ला हुलाक कायािलयहरू्ा राजपराधङ्का ाृाीय
श्रे णीका हुलाक अ मकृा कायािलय रवि्ुि रहने ब्यिस् ा ि। धिभाग र ्ााहाका कायािलयहरू्ा
राजपराधङ्काार्ि

११८,

राजपर अनधङ्काार्ि

१३९०,

श्रे णीधिधहन

ार्ि

४७८६

गरी कनल

६२९४

जनशजक्तको स् ायी दरित्दी रहे को ि।

१.९. नकायबाट रवििाह गररने सेिा :ु को धिद्य्ान हुलाक सम्बत्मी कानननले हुलाक सेिा धिभागको ्हा नदे शकलाई हुलाकको
्ुलक
रविशासन हेने कानननी अ मकारीको रुप्ा जजम््ेिारी सुम्पेको ि। त्यसै गरी हुलाक ऐनले धिभागले कायि
सम्पादन गने गरी ाोधकएका नी ा नय्हरूको कायाित्ियन गने दाधयत्ि प न धिभागकै हुने गरी ाोधकएको

ि। रविच ला कानननको अ मन्ा रही आफ्ना ्ााहाका कायािलय्ार्िा सरकारले अिलम्िन गरे का हुलाक
सम्बत्मी नी ाको सर्ल कायाित्ियन गने रवि्ुि जजम््ेिारी धिभागीय रवि्ुिको है सयाले ्हा नदे शकको
हुनेि। कानननले ्हा नदे शक आर्ैले सम्पादन गनुप
ि ने गरी नदृष्ठ गरे का धिषय्ा अ मकार रवित्यायोजन नगरी
आर्ैले कायि सम्पादन गनुप
ि नेि। अत्य का्को सम्बत्म्ा

नजले आर्न ्ााहाका अ मकृाहरूलाई

अ मकार रवित्यायोजन गनि सक्नेि। ्हा नदे शकलाई का््ा सहयोग गनुि ्ााहाका सबै क्िचारीको कािब्य
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हुनेि। नेपाल सरकारले स्िीकृा गरे को कायि ढाुँचा अत्ािगा रही सं गठन सञ्चालन गने गराउने र कायिको
सुपरीिेक्षण गने जजम््ेिारी ्हा नदे शकको रहनेि। ्हा नदे शक स्क्ष पेश हुन आउने र्ाईलहरू अध्ययन

गरी नणियका ला ग पेश गने, आगत्ाुकको ब्यिस् ापन गने, रविाप्त परहरू ाोक आदे शानुसार सम्बजत्मा
शािा्ा पठाउने र सञ्चार सहजीकरण लगायाका कायिहरू गनिका ला ग एक सजचिालय रहनेि।

१.१०. धिभाग्ा रहेका शािा र त्यसका कायिजजम््ेिारी
१.१०.१. ्हा नदे शकले सम्पादन गनुपि ने कायिहरू :1.

हुलाक सेिा धिभागको धिभागीय रवि्ुि भई रविच ला काननन ब्ोजज् धिभागीय रवि्ुिको है सयाले
आ क
ि , रविशास नक, त्यायीक कायि सम्पादन गने।

2.

सं घीय सं रचना अनुरुप सं घ, रविदे श र स् ानीय हुलाकहरूको व्यिस् ा गने।

3.

हुलाक सेिा सम्बत्मी धिमेयक सं घीय सं सद्ा पेश गने।

4.

हुलाक बचा बैं क्ा बैधङ्क्गम सफ्टिेयर ्ार्िा सेिा रवििाह गने।

5.

रवित्येक गाउुँपा लका र नगरपा लका्ा स् ानीय हुलाकको स् ापना गने।

6.

हुलाक बस्ाुको दााि, ढु िानी र धिारण्ा रविभािकारराा बढाउने।

7.

दे शको ्ुख्य राज्ागिहरू्ा आफ्नै ढु िानी सामन ्ार्िा डाुँक ढु िानी गने। सडक नपुगेका उच्च
पहाडी र धह्ाली जजल्लाहरूको डाुँक ढु िानी कायि हिाईजहाज ्ार्िा गने व्यिस् ा ्लाउने।

8.

गोश्वारा हुलाकको कायिक्षेर

भर १ ददन्ा नै डाुँकबस्ाु धिारण (Same Day Delivery) गने

व्यिस् ा ्लाउने।
9.

आत्ाररक ार्िको डाुँकबस्ाु कुन ठाुँउ्ा पुगेको ि भन्ने पत्ता लगाउन कजम्ा्ा ७७ जजल्ला्ा
Postal Internal Tracking System (PITS) लाई Update गरी लागन गने।

10. हुलाक र िास गरी द्राु डाुँक सम्बत्मी रविचाररविसार, धिज्ञापन गरी राजश्व र सेिा अ भबृद्धी गने।
11. हुलाक सम्बत्मी बृत्तजचर न्ािण गने।
12. धि भन्न क्षेरसं ग सम्बजत्मा ाा ल् कायिक्र् सं चालन गने।
13. ्त्रालयले ाोकेको लक्ष्य अनुसार बेरुजु त्यनन गराउने एंि भएको बेरुजु ८० रवि ाशा बढी र्र्छ्यौट
गराउने।
14. गा बषिको आफ्नो कायािि म्ा काय् रहे का बेरुजु घटाई ५ रवि ाशाभत्दा क् गराउने।
15. धिभाग अत्ागिा राजपराधङ्का दद्वाीय श्रे णीका अ मकृा/कायािलय रवि्ुिसं ग करार सम्झौाा गने।
ु को धिधिमाा झल्काउने धि भन्न हुलाक धटकट रविकाशन ा ा सोको िपाईको कायि सञ्चालन
16. ्ुलक
गने।
17. हेलो सरकारबाट रविाप्त हुन आएको गुनासो ८० रवि ाशाभत्दा बढी र्र्छ्यौट गने।
18. धिद्य्ान हुलाकीय काननन/ नदे जशका/कायिधि महरू्ा रहे का दद्वधिमा नराकरणका ला ग

प ब्याख्या

गने र आिश्यकाा अनुसार नणियका ला ग ाालुक नकाय्ा पेश गने सम्बत्मी कायिहरू।
१.१०.२. रविशासन ा ा योजना शािा :यस शािाले ्हा नदे शकको रवित्यक्ष रे िदे ि, नदे शन, सुपररिेक्षण र नयत्रण्ा रधह रविशासन ा ा योजना
शािाको है सयाले नय ्ा कायिसंचालन्ा दे हायअनुसारको जजम््ेिारी िहन गनुि पदिि।
1.

रविच ला

नजा्ाी

से िा

ऐन

र

नय्ािली

ब्ोजज्

धिभाग

र

अत्ागिाका

कायािलयहरु्ा

क्िचारीहरुको नयुजक्त, पदस् ापन, काज, काय्, ्ुकाय्, सरुिा बढु िा, धिभागीय कारािाही,
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पुरस्कार सम्बत्मी कायि गनि राय सधहा पेश गने िा रवित्यायोजजा अ मकार ब्ोजज् आिश्यक नणिय
गने।
2.

धिभाग र अत्ागिाका कायािलयको ्ौजुदा सं गठन सं रचना ा ा दरबत्दी्ा पुनरािलोकन गनुप
ि ने
भए्ा सोको अध्ययन गरी राय सधहा पेश गने।

3.

धिभाग अत्ागिाका हुलाक नदे शनालय, कायािलयहरुसम्् हुलाक सेिा सञ्चालना ि आिश्यक हुने
जजत्सी सा्ानहरुको आपन ािको व्यिस् ा ्लाउने।

4.

धिभागका सम्पनणि जजत्सी सा्ानहरुको सुरक्षाको रविित्म गनि लगाई जजत्सी अ भलेि दुरुस्ा राख्ने
व्यिस् ा ्लाउने।

5.

धिभागको भिनको रे िदे ि नररक्षण गने, सुरक्षाको रविबत्म ्लाउने।

6.

धिभाग र अत्ागिाका िाधषिक योजना ा ा कायिक्र्हरु स्िीकृाीका ला ग राय सुझाि सधहापेश
गने।

7.

योजना कायिक्र् ा ा बजेट सम्बत्मी िलर्ल्ा भाग लने।

8.

सञ्चा ला योजना ा ा कायिक्र्हरुको नय ्ा अनुग्न ्नल्यांकन गरी रवि ािेदन पेश गने।

9.

योजना ा ा कायिक्र्हरुको रविग ा धििरण ायार गने ा ा ाोयांक अध्याि मक गने व्यिस् ा
्लाउने।

10. धर्लाटे लक ा ा हुलाक धटकट व्यिस् ापन कायािलयको स्त्िय्ा िषिभरी जारी गररने हुलाक
धटकटहरुको िाधषिक कायियोजना ायार गराई स्िीकृा कायिक्र् अनुसार धटकट रविकाशनको व्यिस् ा
्लाउने।
11. स्िीकृा कायिक्र् ि्ोजज् हुलाक धटकट िपानका ला ग िोलपर आव्हान गने , ्नल्यांकन गने
गराउने, धटकट िाप्न लगाउने र रविाप्त धटकटहरु धर्लाटे लक ा ा हुलाक धटकट व्यिस् ापन
कायािलय्ा भण्डारणको व्यिस् ा ्लाउने।
12. मनादे श सेिा ा ा हुलाक बचा बैं क सेिाको सञ्चालन ा ा धिस्ाार एिं सुमारका ला ग राय सधहा
पेश गने।
13. रविच ला हुलाक सम्ित्मी ऐन नय्हरु्ा आिश्यक सं शोमन गनि ्स्यौदा ायार गनि लगाई पेश
गने।
14. ्ााहाका कायिलयहरुको अनुग्न, नररक्षण गने र रवि ािेदन पेश गने।
15. धिभागको दााि चलानीलाई व्यिजस् ा बनाउने ा ा अ भलेि व्यिस् ापनलाई च ुस्ा दुरुस्ा बनाउने।
16. ्ााहाका राजपराधङ्का ाृाीय श्रे णीका क्िचारीहरुको सुपररिेक्षकको रुप्ा र राजपर अनंधका
क्िचारीहरुको पुनरािलोकनकाािको रुप्ा कायि सम्पादन ्ुल्याङ्कन गने ।
17. ्ााहाका सम्पुणि क्िचारीहरुको कायिधििरण ायार गरी कायि धिभाजन गने।
18. ्ााहाका क्िचारी रविशासन, कायिशाला, योजना, धटकट ा ा

डजानन शािाको दै नक का्

कारिाधह्ा नदे शन, नररक्षण र सुपरीिेक्षण गरी कायि सहजीकरण गने।
19. अ मनस्

क्िचारीहरुले गने कायिको िैकजल्पक व्यिस् ा

्लाई धिदाको

सर्ाररस गने िा

रवित्यायोजजा अ मकार ब्ोजज् धिदा जस्िकृा गने।

१.१०.२.१. रविशासन शािा
१.

्हा नदे शकको रवित्यक्ष सुपरीिेक्षण्ा रही सा्ात्य र क्िचारी रविशासन सम्बत्मी कायि
सञ्चालन गने , गराउने।
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२.

क्िचारी पदस् ापन गदाि हुलाक सेिा धिभागको का्को जानकारी Orientation &
Socialization ददने।

३.

क्िचारी पदस् ापनको ला ग शैजक्षक योग्याा, रुची, अनुभि ा ा ररक्त पदको धििरण स्ेा
स्पष्ट िुलाई आफ्नो रायसा

्हा नदे शक स्क्ष पेश गने।

४.

रवित्येक क्िचारीलाई स्िीकृा पदको कायि धििरण पदस् ापना गदाि नै उपलव्म गराउने।

५.

नजा्ाी सेिा ऐन ा ा नय्ािलीले ाोकेको कानननी रविािमानहरू ि्ोजज् स्िदे शी ा ा
िैदेजशक ाा ल्, अध्ययन, भ्र्ण, से ्नार आदद्ा ्नोनयन गनिका ला ग क्िचारीहरूको
रविा ्काा सनची ायार गने।

६.

स्िदे शी ा ा िैदेजशक ाा ल्, अध्ययन, भ्र्ण, से ्नार आदद्ा ्नोनयन गनिका ला ग
सम्बजत्मा सबै क्िचारीहरूले

७.

नजा्ाी

सेिा

पुरस्कार

ाहा पाउने गरी स्य्ै सनचना रवििाह गने, गराउने।

ा ा

पदकहरूको

सर्ाररस

कायािलयलाई पुरस्कृा गनिका ला ग आफ्नो स्पष्ट रायसा
८.

उत्कृष्ठ

गने,

क्िचारी

ा ा

नणियका ला ग पेश गने।

धिभागका अ मकृा ा ा क्िचारीहरूको जजम््ेिारी ाोक्ने, हेरर्ेर गने र धिभागको धिद्युाीय
हाजजरीको अ भलेि व्यिस् ापन सम्बत्मी कायिहरू।

९.

धिदे श भ्र्ण, ाा ल् लगायाका धििरणको अ भलेजिकरण ा ा अद्याि मक बनाउन
लगाउने।

१०. क्िचारीको बाधषिक ा ा अमि बाधषिक कायिसम्पादन ्नल्याङ्कन ा ा सम्पजत्त धििरण सम्बत्मी
कायिको अ भलेजिकरण ा ा दाजिला गनि लगाउने।
११. नजिा ्ापदण्डका आमार्ा हुलाक रविशासन भर्ा राजपराधङ्का अ मकृा क्िचारीहरूको
सेिाकालीन लगायाका बैदेजशक ाा ल्/गोष्ठी/से ्नारका ला ग ्नोनयन ा ा सर्ाररसका
ला ग

्हा नदे शक

स्क्ष

पेश

गने।

ाा ल्

आिश्यकाा

पधहचान

गरी

हुलाक

रविशासन भर्ा राजपर अनधङ्का क्िचारीहरूलाई सेिाकालीन लगाया हुलाकीय कायिधििरण
अनुरुपका नयाुँ र पनना
ि ाजगी ाा ल्को सञ्चालन, व्यिस् ापन र ाा ल्को रविभािकारराा
्नल्याङ्कन

सधहा

स्यसापेक्ष

पाठ्यक्र्

ाजु्
ि ा/परर्ाजिन

र

कायाित्ियन्ा

सहयोग/स्त्िय/सहजीकरण गने ।
१२. धिभाग र ्ााहाका नकाय/कायािलयहरूका क्िचारीहरूलाई नजा्ाी सेिा ऐन अनुसार
धिभागीय कारिाहीको रविधक्रया उठान गने र सो सम्बत्म्ा

नणियानुसार कारिाही गने ,

गराउने।
१३. धिभाग र धिभाग अत्ागिाका नकाय/कायािलयका अ मकारीहरूलाई न ्त्त, काय््ुकाय्,
काज िटाउने सम्बत्मी नणिय लन ्हा नदे शक स्क्ष पेश गने र सो सम्बत्म्ा भएका
नणियहरू कायाित्ियन गने, गराउने।
१४. धिभागका कायािलय सहयोगी, सिारी चालक, टानधपष्ट, कम्प्यनटर अपरे टर ा ा

नजी

सहायकहरूको कायिजजम््ेिारी ाोकी कायि सञ्चालनको व्यिस् ा ्लाउने।
१५. ्ा सक रुप्ा क्िचारीहरूको बैठक िस्ने व्यिस् ा

्लाउने। यस्ाा िैठक्ा भएका

िलर्ल र नणियहरूिारे सबै क्िचारीहरूलाई जानकारी गराई कायाित्ियन गने गराउने
व्यिस् ा ्लाउने।
१६. जनसम्पकि, सोमपुि र ्ुल दााि-चलानी शािाको व्यिस् ापन गने।
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१७. नजा्ाी सेिा ऐन्ा व्यिस् ा भए ि्ोजज् गठन भएका क्िचारी ट्रेड यु नयनसं ग सम्पकि
धित्दु (Focal Point) को रुप्ा का् गने।
१८. अत्य

नकायहरूबाट

आएका

परहरू

आिश्यकाानुसार

शािाहरू्ा

पररपर/जानकारी

गराउने। शािा नाोधकन आएका परहरूलाई सम्बजत्मा कायिक्षेरको शािा्ा पठाउने।
१९. धिभाग र ्ााहाका नकायहरूको सं गठन सं रचना, दरित्दी हे रर्ेरका ला ग सनचना सं कलन
सधहा रविारजम्भक कायि गने।
२०. ्त्रालय ा ा

नया्क

नकायहरू र व्यजक्तबाट रविाप्त उजुरी/गुनासो र सुझािहरूको

िानधिन ा ा जशघ्र सम्बोमनको व्यिस् ा ्लाउने।
२१. धिभागीय गोष्ठी ा ा से ्नार आयोजनाको आत्ारीक ायारी ा ा सञ्चालन्ा सहयोग गने।
२२. धिभाग र ्ााहाका क्िचारीहरुलाई सुपरीिेक्षण, ्नल्याङ्कन, स्त्िय, उत्रविेरणा ा ा
नयत्रण गरी कायि सञ्चालन गने व्यिस् ा ्लाउने।
२३. सनचनाको हकको कायाित्ियन अिस् ाको अनुग्न र रवि ािेदन।
२४. धिभागको रवििक्ता एं ि सनचना अ मकारी भई कायि गने।

1.१०.2.२. कायिशाला शािा
१.

धिभागको बाधषिक िररद योजना ायार गरी

नमािररा स्यसी्ा

भर िररद, भण्डारण,

भ ुक्तानी र अ भलेि ब्यिस् ापन्ा सहयोगी भई का् गने।
२.

धिभाग्ा रहे का डाटािेस, िेिसानट, नत्टरनेट, नत्ट्रानेट ा ा जी.आई.एस. सम्बत्मी
कायिहरूलाई व्यिजस् ा गनि सहयोग गने।

३.

धिभागबाट हुने रविकाशनहरूलाई व्यिस् ापन गरी स्य्ै रविकाजशा गने व्यिस् ा ्लाउने।

४.

धिभागको का् सम्पन्न गनिका ला ग धिभाग्ा रहेको श्रोासामनबाट लजजधष्टक सपोटि
उपलव्म गराउने।

५.

्सलत्द सर-सा्ानहरू धकर्ायाीपनणि रविाप्ती एंि िचि गने व्यिस् ा ्लाउने।

६.

धिभाग्ा िानेपानी ा ा सरसर्ाईको उजचा व्यिस् ा ्लाउने।

७.

धिभाग्ा र् निचर, मारा, बत्ती, यत्र औजार आदद भौ ाक सा्ग्रीहरूको ््िासं भार गराई
सञ्चालन जस् ा्ा राख्ने व्यिस् ा ्लाउने।

८.

धिभागको यत्र, उपकरण भौ ाक सा्ग्री, कागजपर, सनचना, अ भलेि आददको भरपदो
सुरक्षा रविित्म गने/गराउने।

९.

धिभागको साििज नक िररद नकाई (Procurement Unit) को रवि्ुिको रुप्ा का् गने।

१०. आ क
ि बषि्ा कम्ाी्ा एकपटक धिभाग र ्ााहाका नकायहरूको जजत्सी नरीक्षण गनि
लगाई रवि ािेदन कायाित्ियन गने, गराउने।
११. जजत्सी व्यिस् ापन ा ा पनुँजीगा सा्ानहरूको अ भलेि अद्याि मक गने र जजत्सी सा्ानको
आि मक नरीक्षण ा ा लला् धिक्री।
१२. धिभाग ा ा ्ााहाका नकाय/कायािलयिीच सनचना रविधि मको रविभािकारी व्यिस् ापन।
१३. धिभाग्ा रवियोग भएका Hardware र Software सुरक्षा र गुणस्ार काय् राख्न सहयोग
गने।
१४. केत्द्रीयस्ार्ा ब्यिस् ापन सनचना रविणाली (MIS) को धिकास र सनचना रविधि म सम्बत्मी
अत्य कायिहरू।
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१.१०.2.3. योजना, धटकट ा ा डजानन शािा
१.

धर्लाटे लक ा ा हुलाक धटकटको िपाई, िररद, भण्डारण, धिारण र अ भलेि व्यिस् ापन
लगाया धर्लाटे लकको सं रक्षण, सम्बमिन, व्यिस् ापन र नय्नको कायि्ा स्त्िय र
सहजीकरण गने।

२.

धर्लाटे लक रवििद्धिनबाट accessories हरूको उत्पादन र धिक्रीलाई E-commerce को
Product को रुप्ा धिक सा गनि स्त्िय र सहजीकरण गने।

३.

र्ोल्डर ा ा रवि ् ददिसीय आिरण आदद धटकटको ्ुद्रण गराउने कायि्ा स्त्िय ा ा
सहजीकरण गने।

४.

धटकट ा ा िा् हिानपर आददको आपन ाि ब्यिजस् ा गने कायि्ा स्त्िय र सहजीकरण
गने।

५.

जजल्ला हुलाक एंि धर्लाटे लक ा ा हुलाक धटकट व्यिस् ापन कायािलय्ा रहने हुलाक
धटकटहरूको ्ौज्दााको हद नमािरण सम्बत्मी कायि्ा स्त्िय र सहजीकरण गने।

६.

हुलाक धटकट सम्बत्म्ा धिभागीयस्ारबाट हुनपु ने कायिहरू्ा सहयोग र स्त्िय गने।

७.

धिभाग ा ा अत्ािगाका कायािलयहरूको योजना ाजु्
ि ा, स्िीकृ ा, कायाित्ियन, अनुग्न,
्नल्याङ्कन र रवि ािेदन सम्बत्मी कायि्ा सम्पकि अ मकृा भई कायि गने।

८.

हुलाक सञ्चालनका धिद्य्ान काननन, नी ा,

नदे जशका र कायिधि महरू्ा राधिय ा ा

अत्ारािधिय पररिेश अनुरुप नयाुँ कानननको ्स्यौदा िा आिश्यक परर्ाजिनका ला ग
आिश्यकाा अनुसार धिज्ञको परा्शि सेिा

लई रविारजम्भक ्स्यौदा रविस्ााि ायार पारी

्त्रालय स्क्ष पेश गने।
९.

हुलाक

सम्बत्मी

कानननी

व्यिस् ाका

सम्बत्म्ा

आ्

जन्ानस्ा

िा

्ााहाका

कायािलयहरू्ा जानकारी गराउनु पने भए्ा पररपर जारी गने सम्बत्मी कायि।
१०. FM रे डयो ा ा केिुल रविसारक सं स् ाहरूको अनुग्न,

नरीक्षण,

नय्न र ्ापदण्ड

पुगेकाको हक्ा अनु् ापरको निीकरणका ला ग स्त्िय, सहजीकरण र नय्न गने।
१.१०.३. डाुँक ा ा अत्ारािधिय सम्बत्म शािा :1.

धिश्व हुलाक सं घका सदस्य रािहरू िीच एक आपस्ा पर, पासिल, EMS आदद आदानरविदान गदाि
ब्यहोनुप
ि ने आ क
ि
दाधयत्िको दे शगा धििरण ायार गरी लनेददने कायि सधहा धहसाि ्लान्ा
स्त्िय, सहजीकरण गने।

2.

International Mail Accounting System को सबै डाटा नत्ट्री गराउन ्ल्ने गरी Software को
Upgrade गरी सुमाररएको सफ्टियर्ा दे शगा र िस्ाुगा डाटा नत्ट्री गराउन स्त्िय, सहजीकरण
गने।

3.

आत्ाररक ा ा िैदेजशक डाुँकको सं कलन, अ भलेजिकरण, ढु िानी र धिारण्ा स्त्िय, सहजीकरण
र नय्न गने।

4.

रवि ास्पमाित््क रुप्ा हिान सेिा रविदायक सं स् ा ्ार्िा िैदेजशक डाुँक ढु िानी गराउन अत्ारािधिय
ठे क्का बत्दोबस्ा सम्बत्मी रविारजम्भक कायि गने।

5.

डाुँक

ढु िानीका

ला ग

सेिारविदायक

सं स् ासं ग

व्यिस् ापन्ा स्त्िय र सहजीकरण गने।
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सेिा

रविाप्तीको

ठे क्का

बत्दोिस्ा

ा ा

भ ुक्तानी

6.

स्िदे श ा ा धिदे श्ा रविा ्कााका सा

पुर्याननुपने द्राु डाुँकबस्ाु, हुलाक पु लत्दा र रजजधि

हुलाकबस्ाु रविापक स्क्ष स्य्ा नपुगेको िा हराएको, ना सएको सम्बत्म्ा एकीन गरी क्ष ािपन ािका
ला ग रायसा
7.

्हा नदे शक स्क्ष पेश गने।

िैदेजशक हुलाकबस्ाुको धि न्य, धिारण लगायाका िारे ्ा िैदेजशक स्कक्षी हुलाक रविशासनसं ग
सनचना आदानरविदान गने, रविाप्त सनचनाको गोपनीयाा काय् गदै र धिभागीय रवि्ुिलाई जानकारी
गराउने।

8.

स्कक्षी हुलाक रविशासनले ्ाग गरे का सनचना/अ भलेि सं कलन गरी रविेषण गने, गराउने।

9.

ु ्ा ढु िानी हुन नसकी िाटो्ा पने ्ुलक
ु को हुलाक
िैदेजशक हुलाकबस्ाु सोझै गत्ाव्य ्ुलक
ु सं ग दद्वपक्षीय स्झदारीका ला ग सम्पकि, रविस्ाािको
रविशासन ्ार्िा पठाउनु पने भए्ा उक्त ्ुलक
ु को स्झदारी भए्ा सम्झौाा गनि गराउन सहयोग गने। सा ै
्स्यौदा ायारी, िाााि र दुिै ्ुलक
सम्झौाा अनुरुप कायाित्ियन्ा ल्याउने।

ु हरूका हुलाक रविशासनसं ग दद्वपक्षीय िा
10. Open Transit Charge हरूको अध्ययन गरी सम्बद्ध ्ुलक
बहुपक्षीय सम्झौााका ला ग आिश्यक परा्शि, स्त्िय, सहजीकरण गने।
11. िैदेजशक डाुँकार्ि Direct Mail Bag बाुँ मने बाहेकका दे शहरू्ा डाुँक ढु िानीको रुट व्यिस् ापनका
ला ग सम्बद्ध हुलाक रविशासनसं ग िाााि ा ा स्झदारी गनि सहयोग गने।
12. Open Transit को सुधिमा स्ेा नपानएको स् ानको Missent Mail & Extra Charge घटाउनेार्ि
धिकल्प पधहचान गरी कायाित्ियन्ा याउन स्त्िय, सहजीकरण गने।
13.

ाई एयर, नजण्डयन एयरलानत्स, ड्रुक एयर, एरोर्ोल्ट, जापान एयरलानत्स लगायाका से िारविदायक
सं स् ाका Offline Flights स्ेाको भाडा िापाको रक् यकीन गरी भ ुक्तानी्ा स्त्िय,
सहजीकरण गने।

14. Online & Offline Flights सबैको धहसािको पनणि धििरण अद्याि मक गने।
15. िैदेजशक हुलाकीय बस्ाु आदानरविदानका सम्बद्ध साझेदार नकाय (Service Partner) िीच धिद्युाीय
सनचना आदानरविदान ा ा सहकायि गनि सहजीकरण गने।
16. End to End Process Mapping द्वारा Leg-1, Leg-2, Leg-3 को Performance Evaluation गनि
सहयोग, स्त्िय र सहजीकरण गने।
17. डाुँक धिारण कायि त्यनना् स्यसी्ा भर गराउन QCS Mail को नरत्ार चेक ा ा धिश्लेषण
गराउन स्त्िय, सहजीकरण गने।
18. डाुँक धिारण्ा धढलाई भएको गुनासो क् गराउन GCSS रविधि मद्वारा नरत्ार अनुग्न गराउन
सहयोग, स्त्िय र सहजीकरण गने।
19. ाीनै ाहका सरकारलाई स्ेट्ने गरी Postal Code परर्ाजिनका ला ग नी ागा

नणिय गराई

कायाित्ियन्ा ल्याउने।
20. हुलाकबस्ाुहरूको धिारणको दरलाई अ मका् पुर्याउन सबै स् ानीय सरकारहरूसं ग सम्पकि्ा रही
स् ानीय ाह भरका रवित्येक टोल ा ा िस्ाी भर रहेका आिाजशय ा ा सं स् ागा घर भिनहरूको
घरमनीका ना् र नंिर सधहाको अ भलेि र स् ान धिशेषका िाटो ा ा गल्लीहरूको ना्ना्ेसीको
प िल्लो धििरणलाई अद्याि मक गरी ठे गाना पत्ता नलाग्ने जस् ा त्यनन गदै डे लभरीको स्ार
सारवि ाशा ाुल्याउन रवियत्नशील रहने।
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21. नेपाल हुलाक से िाको स्ग्र Quality Monitoring गरी हुलाकबस्ाुको सं कलन, पररिहन र
धिारणका त्यनना् Standard र लागन गररने क्षेरहरू ाोकी कायाित्ियन्ा ल्याउन स्त्िय र
सहजीकरण गने।
ु ले हुलाक व्यिस् ापनको क्षेर्ा रवियोग्ा ल्याएका निीना ा ा असल अभ्यासको
22. धिदे शी ्ुलक
नरत्ार अध्ययन, िोज र धिश्लेषण गरी सं गठनको भािी कायियोजना्ा स्ािृष्ट गराउन सर्ाररस
रवि ािेदन गने।
23. हाम्रा हुलाक रविशासन्ा रवियोग्ा रधहरहे का ार धिश्व हुलाक सं घले जचधठ्ठपर/पासिल आदानरविदानका
ला ग परर्ाजिन गरी कायाित्ियन्ा ल्याईसकेका धि भन्न र्ार्, सेिा शुल्कका दर लगायाका
धििरणहरूलाई सोही अनुरुप परर्ाजिन गरी कायाित्ियन्ा ल्याउने स्त्िय र सहजीकरण गने।
24. Letter Post, Parcel Post, EMS Compendium का रविािमानहरूको स्य स्य्ा Update गनि
सुझाि सधहाको रवि ािेदन गने।
25. हुलाक सेिाबाट रवििाधहा भएका सबै रविकारका सेिाहरूको एकीकृा ाोयाधङ्कय धििरण सधहाको
बाधषिक रवि ािेदन रविकाशन गने व्यिस् ा ्लाउने।
26. मनादे श ा ा हुलाक बचा बैं कको सञ्चालन ा ा ब्यिस् ापन्ा आिश्यकाानुसार स्त्िय र
सहजीकरण गने ।

१.१०.3.1. अत्ारािधिय सम्बत्म ा ा EMS शािा :१.

UPU Congress, APPU-EC, APPU-Governing Board and SAARC-Technical Committee
्ा नेपालको सहभागीाा र सो्ा रविस्ाुा हुने आिश्यक कागजााहरू ायार पारी रवि ािेदन
गने।

२.

दद्वपक्षीय हुलाक रविशासनिीच हुने सम्झौााको ्स्यौदा दस्ाािेज ायार गने।

३.

राधिय ा ा अत्ारािधिय सं स् ाहरूबाट रविाप्त हुने ाा ल्, गोष्ठी, से ्नार आदद कायिक्र्का
ला ग रविाप्त हुन ु आ्त्रण्ा उपयुक्त क्िचारीको ्नोनयनका ला ग रविारजम्भक कायि शुरु
गरी

नणियानुसार सम्बद्ध सं स् ालाई ्नोनयनको जानकारी सधहा ्ाग गररएका अत्य

कागजाा पठाई नय ्ा सम्पकि्ा रधहरहने।
४.

नेपालको हुलाक सेिाले सञ्चालन्ा ल्याउन िोजेको नयाुँ सेिाको रविारजम्भक कायियोजना
ायार गरी पेश गने।

५.

EMS हुलाकबस्ाुको क्ष ािपन ाि र अपराम गने उपर सजायुँ गने सम्बत्म्ा राय सधहा पेश
गने।

६.

िैदेजशक EMS सेिा स् ापना भएका दे शहरू्ा जानकारी गराउन रवित्येक बषि साििज नक
धिदा ा ा अत्य जानकारी ायार गरी EMS Operational Guide Update गरी UPU ्ा
पठाउने।

७.

APPU ा ा अरु हुलाक रविशासनद्वारा नय ्ा ा ा स्य स्य्ा सञ्चालन गने EMS End
to End Standard Test ा ा अत्य Test Plan जस्ाा कायिहरू्ा सहभागीाा सम्बत्मी
आिश्यक व्यिस् ा ्लाउने।

८.

िैदेजशक EMS बस्ाुको Track & Trace System सञ्चालन सम्बत्मी का्कारिाही गने।

९.

Electronic Mail सेिा सञ्चालन ा ा धिस्ाार सम्बत्मी आिश्यक कायिहरू गने।

१०. सञ्चा ला सेिाहरूको ्हसुल दरलाई आिश्यकाानुसार नमािरण ा ा परर्ाजिन गरी लागन
गराउने सम्बत्मी रविारजम्भक कायि गने।
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११. उजल्लजिा सेिा ा ा कायि सञ्चालनको अनुग्न, ्नल्याङ्कन, स्त्िय ा ा नदे शन सम्बत्मी
आिश्यक

रविारजम्भक कायि गने।

१२. UPU, APPU, STC जस्ाा िैदेजशक सं घसं स् ा र नकायहरूबाट रविाप्त रविश्नािली भरी पठाउने
र आिश्यकाानुसार पराचार गने।
१३. हुलाक सेिा धिभागको िाधषिक रवि ािेदन ायार गने।
१४. हुलाक सेिाको नयाुँ सेिा धिस्ाार सम्बत्म्ा अध्ययन, अनुसत्मान र रविचार रविसार सम्बत्मी
कायिहरू गने।

१.१०.3.2. अत्ारािधिय डाुँक लेिा ा ा अनुसत्मान शािा :१.

िैदेजशक डाुँकको अ भले ि भडाई आम्दानी िचिकोको श्रे स्ाा ायारी एंि भ ुक्तानी सम्बत्मी
रविारजम्भक कायि गने।

२.

बैदेजशक डाुँकको हिाई ढु िानी र धिारण्ा स्त्िय, सहजीकरण र नय्न्ा सहयोग

३.

गने।
IRC A/C, Terminal Dues A/C, Internal Air Conveyance Dues A/C, Air Conveyance
Dues A/C, Closed Air Mail A/C, Transit A de’ cover A/C, Indemnity A/C, Parcel Post
A/C, EMS A/C, Missent Mail A/C, लगायाको र््े ट अनुसार दे शगा/बस्ाुगा श्रे स्ाा CP
ा ा CN र्ार्हरू्ा रविधिष्टी गने व्यिस् ा ्लाउने।

४.

UPU ले सञ्चालन्ा ल्याएको IPS.POST सभिरको सञ्चालन गरी सम्बद्ध साझेदारहरूिीच
धिद्युाीय सनचना आदानरविदान गने।

५.

अत्ारािधिय डाुँक लेिासं ग सम्बजत्मा सफ्टिेयरलाई सञ्चालन्ा ल्याउन सहयोग गने।

६.

धिश्वभरीका हुलाक रविशासनहरूसं ग Air Mail, Surface Air Lifted/SAL Mail, हरूको पासिल
पोष्ट, हराएको हुलाक बस्ाुको क्ष ािपन ाि, Terminal Dues, Air Conveyance Dues, Transit A
de’ cover, Missent Mail, EMS, Closed Air Mail ा ा हराएका हुलाकबस्ाुहरूको श्रे स्ाा
रै्ा सक/बाधषिक रुप्ा ायार गरी आदानरविदानका ला ग पेश गने।

७.

अत्ारदे जशय हुलाकबस्ाुको आदानरविदानको बाधषिक रुप्ा धहसाि एकीन गरी रक् ्ाग
ा ा भ ुक्तानीका ला ग पेश गने।

८.

धिश्व भरीका हुलाक रविशासनहरूबाट डाुँक आदानरविदान गरे िापा रविाप्त हुन आउने रक्हरू
केत्द्रीय राजश्व िााा्ा जम््ा गरी आम्दानी बाध्ने र धि भन्न एयरलानत्सहरूले नेपालको
हुलाकबस्ाु आदानरविदान गरे िापा UPU को ्ापदण्ड अनुसार श्रे स्ाा रुजु गरी भ ुक्तानीका
ला ग पेश गने।

९.

नेपाल भर धिारण हुने हुलाकबस्ाु सम्बत्म्ा नेपालको कुनै हुलाक िा िैदेजशक हुलाक
रविशासनबाट सोमपनि गररएका धिषय्ा सम्बद्ध हुलाक रविशासनलाई जानकारी उपलव्म
गराउने।

१०. धिदे श्ा धिारण हुने कुनै हुलाक िस्ाु सम्बत्म्ा सोमपनि गनुप
ि रे ्ा सम्बद्ध हुलाक
रविशासनलाई सोमपनि गने व्यिस् ा ्लाउने।
११. हुलाकबस्ाु हराएको िा धिारण नभएको रवि्ाजणा भए्ा सम्बजत्मा रविेषकलाई क्ष ािपन ाि ददने
नणियका ला ग पेश गने।
१२. हुलाक कानननले नषे मा गरे का कायि्ा सं लग्न उपर काननन ि्ोजज् अनुसत्मान, अ भयोजन
र कारिाही्ा सहयोग र स्त्िय गने।
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१.१०.3.3. आत्ाररक डाुँक ा ा कायिशाला शािा:१.

आत्ाररक डाुँकको सं कलन, अ भलेजिकरण, ढु िानी र धिारण्ा स्त्िय, सहजीकरण र
नय्न गने।

२.

नेपालभरी सुचारु रुप्ा डाुँक सञ्चालनका ला ग धि भन्न यााायाा सेिा रविदायक सं स् ासं ग
सम्झौाा गने रविारजम्भक कायि गने।

३.

्ौजुदा डाुँक रे िाको स्सा्धयक पुनरािलोकन ्स्यौदा गरी सुमारका ला ग पेश गने।

४.

शािाबाट सम्पादन भएका दै नक का्कारिाही्ा नय ्ा नरीक्षण र सुपरीिेक्षण गरी
आिश्यक नयत्रण/ नदे शन र सुझाि स्ेा ददने।

१.१०.४. आ क
ि रविशासन शािा :1.

धिभागको बाधषिक कायिक्र् अनुसार आ क
ि बषिको अनु्ा ना बजेट ाजु्
ि ा गने ,गराउने।

2.

स्िीकृा बजेट ा ा कायिक्र् अनुसार अजख्ायारी पर ायार गने,गराउने।

3.

धि नयोजजा बजेट रक्

नकासा

लने। अ मकाररविाप्त अ मकारीको स्िीकृा

लई िचि गने र

नय्ानुसार ाोधकएको ढाुँचा्ा श्रे स्ाा राख्ने।
4.

धिभाग ा ा ्ााहाका नकाय/कायािलयहरूलाई आिश्यकाा अनुसार आ क
ि रविशासनसम्बत्मी राय
सल्लाह ददने।

5.

धिभाग र ्ााहाका नकाय/कायािलयहरूलाई आिश्यकाा अनुसार

प नकाशा, रक्ात्ार,श्रोा

पररिािन आदद कारिाहीको आिश्यक व्यिस् ा ्लाउने।
6.

रविच ला काननन अनुसार धि नयोजन, मरौटी, राजश्व आददको श्रे स्ाा राख्ने, राख्न लगाउने र सोको
रवि ािेदन ायार गरी गराई सम्बजत्मा नकाय्ा पठाउने।

7.

क्िचारी सञ्चयकोष,नागररक लगानी कोष, बी्ा, सापटी, कर कट्टी र अत्य रक्हरू सम्बजत्मा
नकाय्ा दाजिला गने , गराउने।

8.

धिभागको ्ा सक आम्दानी िचिको धििरण ायार गरी साििज नक गने।

9.

आ क
ि
रविशासन सम्बत्मी पररपर ा ा

नदे शनहरू धिभाग र ्ााहाका

नकायलाई पठाउने

व्यिस् ा ्लाउने।
10. आ क
ि कारोिारहरूको आत्ाररक ा ा अत्ाी् ले िा परीक्षण गराउने।
11. आत्ाररक

लेिा

परीक्षण

ा ा

अत्ाी्

लेिापरीक्षणबाट

औल्यानएका

बेरुजुको

लगा

िडा/अद्याि मक गने र र्र्छ्यौट गने, गराउने।
12. सं सदीय स ् ाबाट भएका नणिय ा ा नदे शनहरूको कायाित्ियन गने, गराउने।
13. धिभाग र अत्ागिाका नकायहरूको धि नयोजन, राजश्व र मरौटीको केत्द्रीय आ क
ि धििरण ायार
गने, गराउने र सम्बजत्मा नकाय्ा पठाउने।
14. ्ााहाका क्िचारीहरूको जजम््ेिारी बाुँडर्ाुँड, का््ा सहजीकरण, स्त्िय र सुपरीिेक्षण गने ।
15. क्िचारीहरूको ालिी रवि ािेदन पास गराउने।
16. िेरुजुको लगा, िेरुजु र्र्छ्यौटको अनुग्न, सहजीकरण र ्हालेिा परीक्षकको कायािलयबाट रविाप्त
रविारजम्भक रवि ािेदनको जिार् पठाउने लगाया लक्ष्य अनुसार िेरुजु र्र्छ्यौट गने क्िचारीलाई
पुरष्कृा गने कायिहरू।
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पररच्िे द-२
बजेट कायिक्र् ा ा िचिको धििरण
२.१. आ क
ि रविशासन पररचय
सरकारी कोषहरूको सं चालन, बजेट ाजु्
ि ा,

नकाशा ा ा िचिको लेिा राख्ने, धित्तीय धििरणहरू ायार गने,

आत्ाररक नयत्रणको व्यिस् ा ्लाउने, लेिा परीक्षण गराउने, बेरुजुको लगा राख्ने, बेरुजु र्र्छ्यौट र ाहसील

गने, गराउने आदद कायिहरू आ क
ि
व्यिस् ापन भर पदििन्। धित्तीय रवि ािेदनको नष्पक्ष्याा, शुद्धाा र कुशल
व्यिस् ापनबाट आ क
ि अनुशासन काय् गनि सहयोग पुग्दि। स्िच्ि आ क
ि व्यिस् ापन सुशासनको ्ेरुदण्ड
हो। च ुस्ा धित्तीय अनुशासन, पारदशीाा एंि धि मको पालनाको ्ाध्य्बाट हुलाक सेिा धिभागलाई न्नना धिभाग
िनाउने ध्येयका सा

नय ्ा कायिका अलािा सुमारका कायिहरूलाई स्ेा अगाडी बढानएको ि। आ क
ि

रविशासन शािाार्ि आ क
ि बषि २०७६/०७७ को आषाढ ्सात्ासम्् गररएका ्ुख्य कायि नम्न रहेका िन्।
धिगा्ा ्हाले िा परीक्षकको रवि ािेदन्ा औल्यानएका धिषयिस्ाुहरू रविग ाको ढाुँचा, िररद योजना, सोझै िररद,
आत्ाररक नयत्रण कायिधि म, ््िा, बैठक भत्ता, िाजा-िाना िचि एंि टे ण्डर रविधक्रया्ा दे जिएका स्स्याहरू
क्र्श : सम्बोमन गदै ल गएको ि। रविधक्रया नपुर्याई गररएको भ न औल्यानएका धिषयहरूलाई प न रविधक्रया्ा
लग्ने का् भएको ि। यस अिमी्ा गा आिको श्रे स्ााको अजत्ा् लेिापरीक्षणको कायि सम्पन्न भई रविारजम्भक
रवि ािेदनको जिार् पठाई केही बेरुजु र्र्छ्यौट भईसकेका िन्। आ.ि. २०७६/०७७ को ालिी रवि ािेदन पाररा
गररएको ि।
धिभाग

र

्ााहाका

नकायहरूको

आ.ि.

२०७६/०७७

का

ला ग

जजम््ेिारी

कुल

सरे को

बेरुजु रु.

८,५४,५३,०००।- ्ध्ये असार ्सात्ासम्् रु. १,५३,११,000 र्र्छ्यौट भई १७.९१% रविग ा हा सल भएको
ि। आ क
ि
रविशासन शािाबाट सम्पादन भएका का्हरूको जानकारी न्ेल्ार्िा ाालुक नकायहरूलाई ददने
गररएको ि। आ.ि. २०७६/०७७ को पधहलो, दोश्रो र ाेश्रो चौ्ा सक्ा भएका िचिहरू साििज नक गररएका
िन्।

२.२. आ.ि. २०७६/०७७ को बाधषिक बजेट ा ा िचि धििरण
२.२.१. बाधषिक बजेट ा ा िचिको धििरण
आ.ि. २०७६/०७७ को बाधषिक बजेट ा ा िचिको धििरण यस रविकार ि :रु. हजार्ा
िाधषिक बजेट

नकाय

चालु

हुलाक

सेिा

जजल्ला

हुलाक

धिभाग

कायािलय
हुलाक

नदे शनालय

गोश्वरा

हुलाक

केजत्द्रय

मनादे श

कायािलय

कायािलय

िाधषिक िचि

पुजुँ जगा

चालु

िाधषिक िचि रवि ाशा
पुजुँ जगा

चालु

रविग ा रवि ाशा

पुजुँ जगा

भौ ाक

धित्तीय

169568

76115

127338

4263

75.1

5.6

54

50

2862998

45685

2715812

32918

94.86

७२.०५

95

100

250103

10300

239456

5441

95.74

52.83

94

100

194210

33000

192489

22960

99.11

69.58

95

100

12870

1100

10062

1073

78.18

97.55

80

100
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रु. हजार्ा
िाधषिक बजेट

नकाय
हुलाक
केत्द्र

रविजशक्षण

िाधषिक िचि

िाधषिक िचि रवि ाशा

चालु

पुजुँ जगा

चालु

पुजुँ जगा

15555

12900

11304

341

43875

4500

20264

3549179

183600

3316725

रविग ा रवि ाशा

पुजुँ जगा

भौ ाक

धित्तीय

72.367

2.64

41

80

2500

46.19

55.56

47

80

69496

80

50

72

87

चालु

धर्लाटे लक ा ा
हुलाक

व्यिस् ापन

धटकट

कायािलय
जम््ा

२.२.२. बेरुजु असुलीको धििरणाः
आ.ि. २०७६/०७७ को बाधषिक बेरुजु असुलीको धििरण यस रविकार ि :-

रु. हजार्ा
नकाय
हुलाक सेिा धिभाग

2076/077 सम््को

आ.ि.2076/077

र्िियौटको ला ग

जम््ा बेरुजु लगा

्ा र्िियौट रक्

लेिी पठानएको

85453

15311

यस आ क
ि िषि्ा रु.३४ लाि बेरुजु र्िियौट भई आएको।
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20053

र्िियौट (%)
17.91

पररच्िे द-३
कायिसम्पादन ा ा उपलब्मीहरू
३.1. रविशासन ा ा योजना शािा
३.१.१. रविशासन शािा
क) स्ायोजन ऐन, २०७४ ब्ोजज् सं घ अत्ागिाको दरित्दी्ा परर ाालुक ्त्रालय हुदै पदस् ापनका
ला ग यस धिभाग्ा आउनु भएका सकल दजािका क्िचारीहरूलाई नजहरूको शैजक्षक योग्याा, रुची,
अनुभि

ा ा

पद

ररक्त

रहे का

जजल्ला

हुलाक

कायािलयहरू्ा

उक्त

पदले

सम्पादन

गनुप
ि ने

कायिधििरणको जानकारी्नलक Orientation & Socialization गराई पदस् ापन गररएको ि।
ि) नजा्ाी सेिा ऐन ा ा नय्ािलीले ाोकेको कानननी रविािमानहरू ि्ोजज् स्िदे शी ा ा िैदेजशक
ाा ल्, अध्ययन, भ्र्ण, से ्नार आदद्ा ्नोनयन गनिका ला ग क्िचारी िनौट सर्ाररस स ् ाको
सर्ाररसका आमार्ा ्नोनयन गरी पररपाटी शुरु गररएको ि। सा ै धिदे श भ्र्ण, ाा ल्
लगायाका धििरणको अ भलेिलाई व्यिजस् ा र अद्याि मक गररएका िन।
ग) नजा्ाी सेिा पुरस्कार ा ा पदकहरूका ला ग सर्ाररस गदाि िा धिश्व हुलाक ददिशका अिसर्ा
धिभाग ्ााहाका उत्कृष्ठ क्िचारीहरूको िनौट ा ा सर्ाररसका ला ग क्िचारीले सं स् ालाई गरे को
योगदानको बस्ाु नष्ठ ्नल्याङ्कन गरी ाालुक ्त्रालय्ा सर्ाररस गने ा ा पुरस्कृा गने गररएको ि।
घ) धिभागका अ मकृा ा ा क्िचारीहरूको जजम््ेिारी ाोक्ने, शािा ा ा र्ाुँट हेरर्ेर गने र कायािलयको
धिद्युाीय हाजजरीको अ भले ि व्यिजस् ा गररएको ि।
ङ) धिभाग र ्ााहा नकायका अ मकृा क्िचारीको बाधषिक ा ा अमि बाधषिक कायिसम्पादन ्नल्याङ्कन
ाोधकएको स्यसी्ा

भर ्नल्याङ्कन गरर गरान सोको धििरण ाोधकएका

नकायहरू्ा अ भलेि

रवियोजनका ला ग पठानएका िन। सा ै धिभाग र ्ााहाका कायािलयहरू्ा कायिरा स् ायी, करार्ा
नयुक्त क्िचारीहरूको आि मक सम्पजत्त धििरण ाोधकएको

नकाय्ा ाोधकएकै स्यसी्ा

भर

दाजिला ा ा अ भलेिीकरण गने गराउने व्यिस् ा ्लाईएको ि। सोको जानकारी राधिय सािकाा
केत्द्रलाई स्ेा अनलानन ्ार्िाै ददनएको ि।
च) हुलाक रविजशक्षण केत्द्रले आफ्नो िाधषिक क्यालेण्डर अनुसार हुलाक कायािलयहरू्ा कायिरा राजपर
अनधङ्का क्िचारीहरूलाई रविदान गने सेिाकालीन लगायाका अत्य ाा ल्का ला ग ्नोनयन ा ा
सर्ाररस गदाि ाा ल् आिश्यकाा पधहचान गरे र ्ार गने गररएको ि।
ि) हुलाक रविजशक्षण केत्द्रद्वारा सञ्चा ला ाा ल्को रविभािकारराा ्नल्याङ्कन सधहा स्यसापेक्ष पाठ्यक्र्
ाजु्
ि ा/परर्ाजिन र कायाित्ियन्ा आिश्यक सहयोग/स्त्िय/सहजीकरण गररएको ि।
ज) धिभाग र ्ााहाका नकाय/कायािलयहरू्ा कायिरा क्िचारीहरूलाई नजा्ाी सेिा ऐन अनुसार
धिभागीय कारिाही गनुप
ि दाि सम्बद्ध कानननले ाोकेका रविधक्रया एंि कायिधि मको पालना गरर कारिाही
ु ाईको ्ौका सधहा काननन सम््ा ढं गबाट गने गररएका िन्।
रविधक्रयालाई सुनि
झ) धिभाग ्ााहाका कायािलयका अ मकारीहरूलाई न ्त्त, काय््ुकाय्, काज िटाउुँदा सो पदको
कायिजजम््ेिारी अनुरुप रविाप्त हुने रविशास नक र आ क
ि अ मकार स्ेा रवियोग गनि सक्ने गरी जजम््ेिारी
ददने गररएका िन्।
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ञ) धिभाग्ा नय ्ा रुप्ा ्ा सक र आिश्यकाा अनुसार सो अगािै उपजस् ा सबै क्िचारीहरूको
बैठक िस्ने व्यिस् ा

्लानएको ि। यस्ाा िैठक्ा भएका िलर्ल र

नणियहरूिारे

सबै

क्िचारीहरूलाई जानकारी गराई कायाित्ियन गने गराउने व्यिस् ा ्लानएको ि।
ट) धिभाग्ा जजज्ञासु सबैका ला ग उपयुक्त जनसम्पकि, सोमपुि कक्षको व्यिस् ा गररएका िन। जसबाट
कायािलयले उपलव्म गराउने सेिाको सं जक्षप्त जानकारी सधहा सेिाग्राहीले सम्पकि गनुप
ि ने शािाको
िारे ्ा जानकारी ददनने गररएको ि।
ठ) ्त्रालय ा ा

नया्क

नकायहरू र व्यजक्तबाट रविाप्त उजुरी/गुनासोहरूको िानधिन ा ा जशघ्र

सम्बोमन गररने व्यिस् ा ्लानएको ि।
ड) धिभागको जजत्सी ्ालसा्ान ा ा सम्पजत्तको अनुग्न नरीक्षण गरी जजत्सी सम्पजत्तको सं रक्षण ा ा
अ भलेि व्यिस् ापनलाई व्यिजस् ा गररएको ि।
ढ) सनचनाको हकको कायाित्ियन स्ेाका ला ग धिभागको ार्िबाट

नय ्ा रुप्ा रविकाशन गनुप
ि ने

जानकारीका सा ै सञ्चा ला ग ाधि महरूको सं जक्षप्त जानकारी सधहाका सनचना सत्दे शहरू धिभागको
आ मकारीक िेभपेज्ा राजिनुका सा ै नय ्ा रुप्ा अद्याि मक गररएका िन्।
ण) धिभागको रवििक्ता एंि सनचना अ मकारी ्ार्िा धिभागबाट भए गररएका ्नख्य कायिका िारे ्ा िा धिभाग
सम्बद्ध सकायाका िारे ्ा ाोयसत्य सधहाको जानकारी नय ्ा रुप्ा उपलव्म गराउने व्यिस् ा
्लानएको ि।
३.१.२. कायिशाला शािा
क) धिभाग र ्ााहाका नदे शनालय ा ा जजल्ला हुलाक कायािलयहरूलाई दै नक कायि सञ्चालन गनि
आिश्यक पने सा्ानहरू िररद गरी उपलव्म गरानएको ि। िररद योजना िनाउदा धिगा्ा ाा्
कायािलयहरूको िाधषिक िपा र ्ागका आमार्ा आिश्यक पने जजत्सी सा्ानहरूको अनु्ान गरी
धि नयोजजा बजेटको परर म भर रही िररद, गुणस्ार परीक्षण, भण्डारण र सम्पन ािका सा ै जजत्सी
अ भलेिलाई अद्याि मक गररएको ि।
ि) टु टर्ुट भएका ््िा हुन सक्ने जजत्सी सा्ानहरूको नय ्ा रुप्ा ््िा गरानएको ि। ््िा गदाि
प न का््ा ल्याउन नसधकने र र्ेज आउट भैसकेका पुराना का् नलाग्ने भ न आि मक जजत्सी
नरीक्षकको रवि ािेदनले औल्याएका सा्ानहरू रविधक्रया पुर्याई

लला् िढािढ गराई रविाप्त रक्

राजश्व्ा आम्दानी िाुँ मएको ि।
ग) धिभागको कायािलय भिनको रे िदे ि र नय ्ा ््िा गने गररएको ि। सा ै कायािलयका भौ ाक
ा ा ्ेजशनरी सा्ानहरू ठीक हाला्ा राख्न ात्काल पहल गररएको ि।

घ) राधिय पििहरू्ा कायािलय भिन हााा्ा ददपािली गने रविित्म ्लानएको ि।
३.1.3. योजना, धटकट ा ा डजानन शािा

३.१.३.१. धटकट ा ा डजानन शािा
क) नेपाल हुलाकका ला ग आिश्यक पने हुलाक धटकटको सुरजक्षा िपाईको ला ग अधरविल २५,
२०१९ ्ा सेिारविदायक पेरु् पेरुरी नत्डोने सयासं ग ६ करोड
ला ग सम्झौाा गररएको ि।
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ान धटकट िपान ा ा ढु िानीका

ि) पेरु् पेरुरीबाट ् ा २०७६/०६/१५ ्ा रविाप्त हुन आएको ाप सल ब्ोजज्का १० िटा
हुलाक धटकटहरूको धि भन्न ् ा र स् ान्ा धटकट रविकाशनको पधहलो टाुँचा लगाई रविचलन्ा
ल्यानएका िन्।

ाप सल
क्र.सं .

हुलाक धटकट धिषयिस्ाु

टाुँचा रविदान

कैधर्या

गररएको ् ा
१.

स्या्गमजाजस् ा रविजशद्ध आल्दे िी

्ा

२०७६

्जत्दरको ास्िीा अं धका हुलाक

्ं सर २०

धटकट

ात्का लन सञ्चार ा ा सुचना रविधि म
्ाननीय

्त्री

बाुँस्कोटाज्यनबाट

गोकुल

श्री
रविकाशनको

पधहलो

टाुँचा लगाई रविचलन्ा ल्यानएको ि।
२.

कुटनी ाक

नेपाल-श्रीलं का
सम्बत्म

स् ापनाको

६०

्होत्सि

अं धका हुलाक धटकट

्ा

२०७६

औ ं पुस ११

सञ्चार ा ा सुचना रविधि म ्त्रालयका
ात्का लन

सजचि

श्री

दीपक

सुिेदीज्युबाट रविकाशनको पधहलो टाुँचा
लगान रविचलन्ा ल्यानएको ि।

३.

भगिान

बुद्ध

ाजस्िर

अं धका

हुलाक धटकट
४.

्ा

२०७६

पुस १३

६.

नेपालका पानने शंिे धकराहरू

्हा नदे शक

धिभागका

ात्का लन

श्री

दे िीरविसाद

लगान रविचलन्ा ल्यानएको ि।

धटकट
िररष्ठ सं गीाकार अम्बर गुरुङको

सेिा

ज्ञिालीज्युबाट रविकाशनको पधहलो टाुँचा

बौद्ध ाे्ाल जारा अं धका हुलाक

५.

हुलाक

्ुिाकृ ा अं धका हुलाक धटकट
अं धका हुलाक धटकट

७.

नेपालका रै ाने िनस्प ा अं धका
हुलाक धटकट

८.

सं गीा रविधिण नरराज ढकालको

९.

स्िीस भ ुगभिधिद टोनी हेगेनको

्ुिाकृ ा अं धका हुलाक धटकट

्ुिाकृ ा अं धका हुलाक धटकट

्ा

२०७६

पुस १४

सम््ाननीय
भण्डारीज्युबाट

रािप ा

धिद्यादे िी

रविकाशनको

पधहलो

टाुँचा लगान रविचलन्ा ल्यानएको ि।
१०.

कुटनी ाज्ञ

यदुना

िनालको

्ुिाकृ ा अं धका हुलाक धटकट

्ा

२०७६

पुस १५

हुलाक

सेिा

्हा नदे शक

धिभागका

ात्का लन

श्री

दे िीरविसाद

ज्ञिालीज्युबाट रविकाशनको पधहलो टाुँचा
लगान रविचलन्ा ल्यानएको ि।
१. सन् २०२० को

धर्लाटे लक कायिक्र् स्िीकृा भई रविस्ााधिा धटकटहरूको डजानन लगायाका

अत्य का्हरू शुरु गररसधकएको ि। यस क्र््ा शााब्दी पुरुष सत्य्ोहन जोशी र रािकधि
्ामि रविसाद जघ ्रे को ाजस्िर अं धका हुलाक धटकट रविकाशन गनि नेपाल सरकार ्जत्रपररषदबाट
् ा २०७६/१२/०९ ्ा स्िीकृा रविाप्त भए पिाा उक्त धटकटहरू रविकाशनका ला ग गररनुपने
प कायि अगाडी बढानएका िन्।
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२. ्ाचि १३, २०२० ्ा स्िीकृा धर्लाटे लक कायिक्र् अत्ागिाका ८

रीका हुलाक धटकट

डजानन ्ुााधिक िपानका ला ग सेिा रविदायक्ा पठानएको ि। िापािानालाई धि भन्न चरण्ा
Digital Proof/Real Proof को सुक्ष्् अध्ययन पिाा Mass Printing order को ला ग स्िीकृ ा
ददनएको ि।
३. रविाप्त हुलाक धटकटहरूको टाुँचा लगाउने कायिक्र् स्य अनुकुलाा ्लाएर धर्लाटे लक ा ा
हुलाक धटकट व्यिस् ापन कायािलय ्ार्िा गररने ि।

४. सन् २०२० कै ला ग स्िीकृा धर्लाटे लक कायिक्र् अत्ागिाका धटकटहरूको डजानन ायार
गरी

२०७७/०३/१५

्ा

सञ्चार

ा ा

सनचना

रविधि म

्त्रालय्ा

पठानएको्ा

्ा

२०७७/०३/१८ को परबाट स्िीकृ ाका ला ग पेश भएका १२ रविकारका धिषयिस्ाुहरू ्ध्ये
९ िटा धिषय स्िीकृा भई आएको र ानीहरूको डजानन ायार गरी िपानका ला ग पठाउने
ायारी अिस् ा्ा रहे को ि।

३.१.३.२. योजना शािा
क) नेपाल सरकारको िाधषिक नी ा ा ा कायिक्र्, िाधषिक िजेट बक्तव्य्ा उजल्लजिा धिभागको
कायिक्षेरसं ग सम्बजत्मा कायिक्र्को कायाित्ियनका ला ग कायियोजना बनाई कायाित्ियन गररएको
ि।
ि) धिभाग र धिभाग अत्ागिाका नदे शनालय ा ा जजल्ला हुलाक कायािलयहरूको पुुँजीगा शीषिक्ा
धि नयोजजा बजेटको ्ानलस्टोन सधहाको कायाित्ियन कायियोजना रविस्ााि गरी ाालुक नकायबाट
स्िीकृ ा गरान सो कायियोजना्ा ाोधकएको स्यसी्ा भर कायि सम्पन्न गराउन ्ााहाका
नकायहरूलाई नदे श गररएको ि।
ग) कायाित्ियन अिस् ाको आि मक अनुग्न, नरीक्षण, सुपरीिेक्षण र ्नल्याुँकन गने गररएको ि।
सो क्र््ा सृजना भएका स्स्या स्ामानको रवियास स्ेा गने गररएका िन। सम्बद्ध नकायबाट
कायिसम्पादनको आि मक रवि ािेदन रविाप्त गरी ाालुक ्त्रालय्ा हुने ्ा सक रविग ा स ्क्षा
कायिक्र््ा जानकारी गरानने गररएको ि।
घ) धिभाग ा ा ्ााहाका नकायको आि मक ा ा िाधषिक रविग ा रवि ािेदन ायार गरर ्त्रालय
ा ा सम्बजत्मा नकाय्ा पेश गररएको।
ङ) धिभाग ा ा अत्ािगाका कायािलयहरूको योजना ाजु्
ि ा, स्िीकृ ा, कायाित्ियन, अनुग्न, ्नल्याङ्कन
र रवि ािेदन सम्बत्मी कायि्ा सम्पकि अ मकृा भई कायि गने गररएको ि।
च) हुलाक सञ्चालनका धिद्य्ान काननन, नी ा, नदे जशका र कायिधि महरू्ा राधिय ा ा अत्ारािधिय
पररिेश अनुरुप नयाुँ कानननको ्स्यौदा िा आिश्यक परर्ाजिनका ला ग आिश्यकाा अनुसार
धिज्ञको परा्शि से िा

लई रविारजम्भक ्स्यौदा रविस्ााि ायार पारी ्त्रालय स्क्ष पेश गने

गररएको ि। यस अि म्ा हुलाक सेिाको सं स् ागा, सं रचनागा र कानननी सुमारको उद्देश्य राजि
रविस्ााधिा हुलाक सेिा रविा मकरण धिमे यकको रविारजम्भक ्स्यौदा गरी ाालुक ्त्रालय्ा
पठानएको ि।
ि) हुलाक सम्बत्मी कानननी व्यिस् ाका सम्बत्म्ा आ् जन्ानस्ा िा ्ााहाका कायािलयहरू्ा
जानकारी गराउनु पने भए्ा पररपर जारी गरी कायाित्ियनका ला ग ्ााहाका कायािलयहरू्ा
पठानएका िन्।
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३.2. डाुँक ा ा अत्ारािधिय सम्बत्म शािा
१. नेपाल राज्यभर काय् ्ौजुदा डाुँकरे िा्ा आिश्यक परर्ाजिन गने, जजल्ला हुलाक कायािलयहरू सम््को
ड्यन्ेल र सधटि्गमसनजच ायार गरी डाुँक पररिहनको स्य नमािरण गने, हुलाकबस्ाुहरूको धिारण रविधक्रया्ा
सुमार ल्याउने र हुलाकहरूको िगीकरण गने आदद उद्देश्यका सा

धिभाग्ा सम्बद्ध अ मकारीहरूसं ग

धि भन्न बैठकहरू सम्पन्न भएका िन्। उजल्लजिा िलर्ल ा ा नदे शनालयका नदे शकहरूबाट रविाप्त हुन
आएका

सधटि्गमसनजच

स्ेाका

आमार्ा

गोश्वारा

हुलाक

लगाया

ु भरका
्ुलक

सबै

जजल्ला

हुलाक

कायािलयहरूको ड्यन्ेल सनची, सधटि्गम सनजच र डाुँक पररिहनका न ्त्त लाग्ने ददन स्ेा नमािरण गरी
कायाित्ियन्ा ल्याउने सोच राजिएको ि।
२. नेपाल हुलाकका बैदेजशक हुलाकबस्ाुको आदानरविदान गराउने धि्ान सेिा रविदायक

ाई एयरिेज

कम्पनीसं गको हुलाकबस्ाु ढु िानी गने सम्झौाा १८ जुलाई, सन् २०१९ बाट स्ाप्त हुने भएकाले ात्काल
नयाुँ सम्झौाा गने गराउने सम्बत्म्ा आिश्यक गृहकायि गनि दुिै पक्षिीच स्झदारी भएको ि।
सम्झौााको निीकरण भैनसक्दासम्् पुरानै सम्झौाा्ा उल्ले ि भएका कायिशाि ि्ोजज् ढु िानी नय ्ा
गने सह् ा भएको ि।
३.२.1. अत्ाराििीय सम्बत्म ा ा ई.ए्.एस.शािा
क) नेपालले धिगा ला्ो स्यदे जि रवियोग गदै आएको धिश्व हुलाक सं घको IPS Light सप्टिेयरलाई सन्
२०२० को जनिरीबाट IPS.Post ्ा स्ारोन्नाी गरर सञ्चालन्ा ल्यानएको ि।
ि) जचठ्ठीपर, पासिल र द्राु डाुँकिस्ाुको दे शगा आयाा नयािाको सन् २०१९ को चौ ो रै्ा सक र सन्
२०२० को रवि ् चौ्ा सकको श्रे स्ाा रविाप्त ाोयाङ्कको आमार्ा ायार पारर सम्बजत्मा दे शहरू्ा जाुँच
रवि ाधक्रयाका ला ग आदान रविदान गररएका िन्। ४ िटै रै्ा सकका आमार्ा दे शगा र िस्ाुगा
धििरणको िाधषिक धहसाि ायार पारर सम्बद्ध दे श्ा पठान लनुददनु पने धहसाि ्लान गने योजना
िनान कायि अगा ड बढानएको ि।
ग) अत्ारािधिय हिान डाुँक ढु िानीका ला ग पटक पटक अत्ारािधिय ठे क्का रविकृयाको साििज नक सनचना
रविकाशन गदाि स्ेा कुनै प न अत्ारािधिय िायुसेिा रविदायक सं स् ा ठे क्का रविधक्रया्ा सा्ेल नभएकाले
िररद काननन अनुसार एक ाह ्ा को अ मकारीको स्िीकृ ाबाट साधिककै सेिारविदायक ्ार्िा ढु िानी
कायिलाई नय ्ा गरानएको ि।

घ) आत्ाररक ा ा बैदेजशक हुलाकबस्ाुको ्हशुल दर धिगा ला्ो स्यदे जि पुनरािलोकन नभएको
जस् ालाई सम्िोमन गनि ाालुक ्त्रालयबाट गठन गररएको धिज्ञसधहाको कायिदलले दे शगा र
िस्ाुगा रुप्ा लागन गनि सर्ाररस गरे को दररे ट कायाित्ियनका ला ग ्त्रालय्ा रवि ािेदन गररएको
ि।
३.२.2. अत्ारािधिय डाुँक लेिा ा ा अनुसत्मान शािा
क) ला्ो स्यदे जि अिरुद्ध भएको अत्ारािधिय डाुँकले िाको धहसाि ्लान गने कायि शुरुिाा गररएको
ि।
ि) धिश्व हुलाक सं घले

नमािरण गरे को ्ापदण्ड ि्ोजज् EMS, PARCEL, LETTER का धि भन्न

र्ार्का ढाचाुँ बनान लेिा राख्ने कायिको शुरुिाा गररएको ि।
ग) सन् २०१९ को EMS हक्ा जुलाई दे जि डसेम्िर सम््को Inbound ार्िको लेिाको धहसाब ३५
दे श्ा पठाएको्ा हालसम्् १४ िटा दे शबाट रवि ाकृया स्ेा रविाप्त भनसकेको ि। बाुँकी दे शबाट
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स्ेा आउने अपेक्षा राजिएको ि। सन् २०२० को जनिरी दे जि ्ाचि सम््को EMS को हक्ा
१७ दे श्ा पराचार भएको र पासिल र लेटरको पराचार गने ायारी अिस् ा्ा रहे को ि।
घ) २०१७ र्ेब्रअ
ु री दे जि २०२० ्ाचि सम््को जापान एअरलानत्सको रु. २ करोड २४ लाि ५४
हजार ७९० रुपैयाुँ डाुँक ढु िानी िापा भ ुक्तानी गररएको ि।
ङ) आ.ि. २०७६/०७७ को

ाई एयरलानत्सको रु. ३ करोड १२ लाि ५५ हजार ५ सय रुपैया

डाुँक ढु िानी िापाको भ ुक्तानी गररएको ि।
च) डाुँक ढु िानी िापा

ानएयरलाई भ ुक्तानी गनुप
ि ने सम्पनणि रक् भ ुक्तानी गररएको ि।

ि) यस अि म भर धिश्व हुलाक सं घले सञ्चालन गरररहे को आनधपएस लानटको सफ्टिेयरलान आनधपएस
डट पोष्ट्ा ्ानग्रेशन गने कायि सम्पन्न भएको ि।
३.२.3. आत्ाररक डाुँक ा ा कायिशाला शािा
क) नदे शनालयहरूबाट आ-आफ्ना रविादे जशक कायिक्षेर भरका जजल्लाहरू्ा डाुँक ढु िानी कायिका ला ग
नजी बस व्यिसायी सं स् ाहरूसं ग गररएका डाुँक ढु िानी कायिको आिश्यक अनुग्न, स्त्िय र
सहजीकरण गररएको ि।
ि) आत्ाररक हिाई डाुँक ढु िानीको ला ग भएको सम्झौाा ब्ोजज् गोश्वारा हुलाक कायािलय ा ा
धि भन्न

जजल्ला

हुलाक

कायािलयबाट

रविाप्त

हुलाकबस्ाु

ढु िानीको

अ भलेि

र

सेिारविदायक

एयरलाईत्सहरूको ढु िानी परर्ाण िुल्ने धिलधिजकलाई भडाई ददनुपने ढु िानी भाडा रक् सम्बजत्मा
एयरलाईत्सहरूलाई भ ुक्तानी ददईएको ि।

ग) ्ााहाका नदे शनालय ा ा जजल्ला हुलाक कायािलयहरूबाट ्ा सक रुप्ा रविाप्त हुलाकबस्ाुको
नकासी पैठारीको धििरणलाई व्यिजस् ा रुप्ा अ भले िीकरण गररएको ि।

३.३. आ क
ि रविशासन शािा
३.३.१. िचिार्ि
शीषिक
चालु ार्ि

ुँ ीगा ार्ि
पुज
जम््ा

धि नयोजजा बजेट

127,337,008.60

74.32

76,115,000.00

4,263,858.00

5.60

247,440,917.60

131,600,866.60

53.18

275,200.00

३.३.३. मरौटी बाुँकी
िुद बाुँकी मरौटी ्ौज्दाा

8,245,402.50

३.३.४. बेरुजु
रु. हजार्ा
कनल बेरुजु

85,453.00

र्र्छ्यौट

15,311.00

र्र्छ्यौट रवि ाशा

िचि रवि ाशा

171,325,917.60

३.३.२. आम्दानी ार्ि
राजश्व आम्दानी

िचि

17.91
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३.३.५. आ क
ि रविशासन सम्बत्मी सम्पाददा अत्य कायिहरू:ुँ ीगा, राजश्व, मरौटी र अ ि बजेट ार्िको
क) धिभाग र धिभाग अत्ागिाको कायािलयहरूको चालु, पुज
आ क
ि धििरण ायार गरी ाालुक ्त्रालय्ा रवि ािेदन गररएको ि।
ि) धिभागको िाधषिक कायिक्र् अनुसार आ क
ि िषिको अनु्ा ना बजेट ाजु्
ि ा गरे को।
ग) यो अि म्ा स्िीकृा िाधषिक बजेट ा ा कायिक्र् अनुसार ्ााहाका कायािलयहरूलाई बजेट
कायाित्ियन सम्बत्मी ्ागिदशिन पररपर गररएको ि।
घ) धि नयोजजा बजेट रक्

नकाशा

लने, अ मकाररविाप्त अ मकारीको स्िीकृा

लई िचि गने र

नय्ानुसार ाोधकएको ढाुँचा्ा श्रे स्ाा राजि आत्ाररक ा ा अत्ाी् लेिापरीक्षण गरानएको ि।
ङ) धिभाग र ्ााहाका कायािलयहरूलाई आिश्यकाा अनुसार आ क
ि
रविशासन सम्बत्मी राय सल्लाह
ददनएको ि।
च) धिभाग र ्ााहाका कायािलयहरूलाई आिश्यकाा र औजचत्य हेरी

प नकाशा, रक्ात्ार श्रोाात्ार

गरर ाोधकएको कायि सम्पन्न गरानएको ि।
ि) रविच ला काननन अनुसार धिभाग र अत्ागिाका कायािलयहरूको धि नयोजन, राजश्व, मरौटी र अ ि बजेट
ार्िको श्रे स्ाा राख्ने, राख्न लगाउने र सो को रवि ािेदन ायार गरी ाालुक नकाय्ा पठाएको ि।
ज) स् ायी क्िचारीहरूको ्ा सक रुप्ा कट्टी गने गररएको रक्हरू सम्बजत्मा

नकाय्ा स्य्ा

दाजिला गररएको ि।
झ) आ क
ि रविशासन सम्बत्मी पररपर ा ा नदे शनहरू धिभाग र ्ााहाका नकायहरू्ा पठाउने गररएको
ि।
ञ) आत्ाररक र अत्ाी् ले िापरीक्षणबाट औल्ं यानएको बेरुजुको लगा राख्ने र र्र्छ्यौटका ला ग रवि्ाण
जुटान नय ्ा गराउने र

नय ्ा भई आएपिाा सम्बद्ध

नकाय्ा सं परीक्षणका ला ग पठाउन

आिश्यकाानुसार स्त्िय र सहजीकरण गने गररएको ि।
ट) सं घीय सं सदका सं सदीय स ् ाबाट भएका नणिय र नदे शनहरूको कायाि त्ियन

गने गराउने गररएको

ि।
ुँ ीगा, राजश्व, मरौटी र अ ि बजेट ार्िको आ क
ठ) धिभाग अत्ागिाको कायािलयहरूका चालु, पुज
ि धििरण
ायार गरी सम्बजत्मा नकाय्ा पठाएको ि।
ड) ्ााहाका क्िचारीहरूलाई का्को बाुँडर्ाुँड गने , जजम््ेिारी ाोक्ने र सो को सहजीकरण, स्त्िय र
सुपरीिेक्षण गने गररएको ि।
ढ) सम्बद्ध नकायबाट कायिरा क्िचारीको ालबी रवि ािेदन पास गराएको ि।
ण) बेरुजुको लगा, बेरुजु र्र्छ्यौटको अनुग्न, सहजीकरण र ्हालेिा परीक्षकको कायािलयबाट रविाप्त
रविारजम्भक रवि ािेदनको जिार् पठाउने लगायाका कायि गररएका िन्।

३.४. हुलाक सेिा धिभाग ्ााहाका केत्द्रीय नकायहरूबाट सम्पाददा भएका ्नख्य ्नख्य धक्रयाकलापहरू
र हा सल भएका उपलव्मीहरू :३.४.१. गोश्वारा हुलाक कायािलय :1.

सीप धिकास ा ा जनचेाना कायिक्र् अत्ागिा आफ्नो रविादे जशक क्षेर भरका जजल्लाका कायािलय
रवि्ुि सहभागी क्षेरीय गोष्ठी सम्पन्न भएको ि। त्यस्ाै रवित्येक िषि अक्टोिर ९ ााररिका ददन
्नानने धिश्व हुलाक ददिश धि भन्न कायिक्रहरू रुप्ा सम्पन्न भएको ि।
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2.

हुलाकबस्ाुको

आदानरविदान्ा

कायािलयहरू्ा

आत्ाररक

प

ट्याधक्गम

धिश्वसनीयाा
रविणाली

PITS

बृधद्धका

ला ग

सञ्चालन्ा

दे शैभरका

ल्यानएकोि।

जजल्ला
यस

हुलाक
रविणालीको

सुसञ्चालनका ला ग क्िचारीको दक्षाा एंि रविाधि मक सीप धिकास हेा ु रवित्येक रविदे श ाह्ा पुना
ि ाजगी
ा ा ाा ल् कायिक्र् सञ्चालन गररएको ि।
3.

कायािलय ्ााहाका काउण्टर र नलाका हुलाकहरूबाट भनरहे को दााि धिारणको कायिलाई अझै
भरपदो िनानएको ि।

4.

उपत्यकाका ाीन जजल्ला्ा सञ्चा ला घुजम्ा हुलाक पररिहनलाई अझै व्यिजस् ा र अनु्ानयोग्य
िनानएको ि।

5.

आत्ाररकक ार्िको रजजिरी, पु लत्दा र द्रािस्ाु
का सा ै िैदेजशक ार्िका सबै हुलाकिस्ाुकरुको
ु
ट्याधक्गमका सा ै ्ालसा्ान िा ्एका िैदेजशक हुलाकिस्ाुको सबै नभेत्टहरू IPS.Post रविणाली्ा
डाटा नत्ट्री गने व्यिस् ाको सुरुिाा गररएको ि। जुन कायि गुणस्ारीय आदानरविदानका ला ग
अ निायि ्ा नत्ि।

6.

नलाका हुलाक कायािलय ा ा अ ारीक्त हुलाक्ा कायिरा हुलाकी हल्काराहरूले गदै आएको
हुलाकबस्ाुको ओसारपसार ा ा धिारण स्य्ै भए नभएको िारे ्ा नय ्ा रुप्ा नरीक्षण गने
पररपाटी शुरु गररएको ि।

7.

कायािलय स्य भरी नै हुलाक धटकट धिक्री गने रविित्म ्लानएको ि।

8.

रभ ुिन अत्ारािधिय धि्ानस् ल ्ार्िा िाधहरीने र भ रने हुलाकबस्ाुको ढु िानीका ला ग दै नक दुई
पटक आफ्नै सिारी साघनबाट ल्याउने पुर्याउने व्यिस् ा ्लानएको ि।

9.

गोश्वरा हुलाक कायािलयबाट जचािन जाने आउने डाुँक गाडीलाई १ ददनको अत्ाराल्ा नय ्ा
पठाउने गररएको ि।

10. ्ोटरसानकल ्ार्िा काठ्ाडौ चक्रप भर रविाप्त भएकै ददन्ा धिारण गने रवियोजनका ला ग १०
जना हल्कारा हुलाकीलाई पररचालन गररएको ि।
11. कायािलय पररसरकै काउण्टर र धिण्डोबाट धिारण हुने भत्सार नलाग्ने हुलाकिस्ाुको धिारणलाई
अझै भरपदो र व्यिजस् ा िनानएको ि।
12. काठ्ाडौ जजल्ला भर धिारण गररनुपने हुलाकिस्ाुको अत्ाी् धिारणको कायिलाई िढी्ा ३ ददन भर
गररसक्ने गरी आिश्यक गृहकायि शुरु गररएको ि।
13. भत्सार लाग्ने हुलाकिस्ाुहरू भत्सार रविधक्रया पुराभएप ि धिारणको रविित्म्ा धढलासुस्ाी नगने र
हुनसक्ने सम्भाधिा अ नय ्ााा हुन नददन नगरानीलाई बढानएको ि।
14. पोष्टिक्सबाट हुने धिारण दठक रहे नरहे को नय ्ा रुप्ा अनुग्न गने व्यिस् ा ्लानएको ि।
धिारणको स्यसी्ा बाहे कका जचठ्ठीपरहरू नय्ानुसार सम्बजत्मा रविेषककहाुँ धर्ााि पठाउने िा
अिस् ा अनुसार RLO ्ा हाल्ने व्यिस् ा ्लानएको ि।
15. कायािलयबाट सञ्चा ला हुलाक बचा बैं क सेिालाई सरल, जशघ्र र भद्र व्यिहारयुक्त िनाउन रवियत्न
गररएको ि। त्यस्ाै कारोिारको ्ा सक, अमििाधषिक र िाधषिक आ क
ि धििरणको ायारी, लेिाङ्कन र
ाहिील व्यिस् ापनलाई िाजत्िा सी्ा भर राजिएको ि।
16. FM रे डयो र परप रकाको निीकरण, टे ल भजनको अनुग्न आददलाई च ुस्ा पानुक
ि ा सा ै सं कलन
भएका राजश्वको ्ास्केिारी सधहा ाालुक नकायलाई नय ्ा सञ्चार गने गररएको ि।
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17. कायािलय ्ााहाका १८ जजल्ला हुलाक कायािलयहरूको डाुँक सं कलन, ढु िानी र धिारण ा ा
ुँ ीगा िचि लगायाका कायिहरूको नय ्ा अनुग्न, नरीक्षण
क्िचारी रविशासन, बैं क सञ्चालन र पुज
गरी आिश्यकाानुसार नयत्रण र नदे शन ददने गररएको ि।
ु को पनि ि पजि् डाुँक ओसारपसार गने ढु िानी
18. जजल्ला हुलाक कायािलय, जचािनद्वारा सञ्चा ला ्ुलक
व्यिस् ाको स्ेा नय ्ा अनुग्न गरी आिश्यक नदे शन गने गरीएको ि।
19. आत्ाररक ा ा िैदेजशक हुलाकबस्ाुको अिस् ाका िारे ्ा सोमपुि र जजज्ञासाको जशघ्र सम्िोमनका
सा ै हराएका हुलाकबस्ाुको सोमपुि ा ा अनुसत्माकको कायिलाई जशघ्रााका सा

जानकारी रविाप्त

गने र धिारण गने व्यिस् ा ्लानएको ि।
20. कायािलयको आम्दी ा ा िचिको अ भलेिाङ्कन र सोको नय ्ा रविाेिेदन सम्बद्ध नकाय्ा स्यसी्ा
भर पठाउने व्यिस् ा ्लानएको ि।
21. नेपाल सरकाको नी ा ा ा कायिक्र्, िाधषिक िजेट एंि कायािलय स्िंयको बाधषिक कायिक्र्
कायाित्ियन गनि िनानएको कायियोजना्ा उल्ले ि भएको स्यसी्ा भरै कायि सम्पन्न गनि अ मका्
रवियास गररएको ि।
22. गुणस्ारीय हुलाक सेिा रवििाह गनि सदै ि अग्रसर हुने ािरबाट कायिलाई क्र ्करण गराउदै ल गएको
ि।
३.४.२. केत्द्रीय मनादे श कायािलय
गाउुँले नागररक्ा बचा गराउने क्ष्ाा धिकास र धिस्ाारका ला ग हुलाक कायािलयद्वारा सञ्चालन्ा
ल्यानएको सेिा नै बचा बैं क सेिा हो। २०३३ साल आषाढ ३२ गाेबाट नेपाल्ा यसको सुरुआा गररएको
हो। धिगा्ा ११७ हुलाक कायािलयहरूलाई सञ्चालन अनु् ा रविदान गररएााप न दक्ष जनशजक्त, रविधि म्ैरी
सञ्चालन पद्द ा र आिश्यक रविा ्कााको अभािले गदाि हाल ६५ स् ानबाट ्ार यो सेिा सञ्चालन्ा ि।
ु भर सञ्चा ला हुलाक बचा बैं कको अिस् ा दे हाय ि्ोजज् रहे को ि :्ुलक
(क) हाल ६५ हुलाक कायािलयहरूबाट यो सेिा सञ्चालन्ा रहेको ि। जस्ा ५७ जजल्ला हुलाक
कायािलय र ८ िटा नलाका हुलाक कायािलयबाट यो सेिा रविदान भैरहेको ि।
(ि) ५४ हुलाक कायािलयको सञ्चालन मनात््क ि भने ११ हुलाक कायािलयहरूको अिस् ा ऋणात््क
रहेको ि।
(ग) हाल सबै बैं कहरूको गरर कररि २ अिि रक् रहे को ि।
(घ) हुलाक कायािलयकै ्ौजुदा जनशजक्तद्वारा सञ्चालन्ा रहे को ि।
(ङ) ५/६ िटा बचा बैं कहरू्ा ले िापरीक्षण्ा स्स्या उत्पन्न भएको ि।
(च) रौाहट र िझा्गम्ा रक् धहना ्ना गरे का कारण धिशेष अदाला्ा ्ुद्दा दायर भई हाल धिचारा मन
अिस् ा्ा ि भने जाजरकोटको हक्ा धहना ्ना भएको रक् असुलीको क्र््ा ि।
(ि) सबै धित्दु्ा Software Install गररएााप न ४८ स् ानबाट ्ारै सफ्टिेयर्ा आमाररा भएर कायि
सञ्चालन भएको ि।
(ज) घाटा्ा गएका बचा बैं क शािाहरूलाई लगानीको अनु् ा ददने र लगानीको हद बृधद्ध गने नी ालाई
कायाित्ियन्ा ल्याउने रवियास गररएका िन्।
(झ) हुलाक बचा बैं क सञ्चालन्ा पनणा
ि बैं धङ्क्गम सफ्टिेयरको रवियोग सधहा ढड्डारधहा िनाउन ा ा
नेटिधकि्गम गरी सरल र पारदशी िनाउने रवियास
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ा लएका िन्।

(ञ) सफ्टिेयर सेिा लनएको सेिारविदायकबाटै बचा बैं क्ा कायिरा जनशजक्तको ाा ल् आिश्यकाा
पधहचान गरी उपयुक्त ाा ल् ्ार्िा क्ष्ाा धिकास ा ा सशजक्तकरण गरी

प व्यिसाधयकाा बृधद्ध

गने र कायिरा जनशजक्तको धटकाउका ला ग सं क ला सेिा शुल्कको स्त्यायीक व्यिस् ापन गने
गररएको ि।
(ट) िाधषिक ाा लका िनान स् लगा अनुग्न, नरीक्षण, नयत्रण र नदे शनको कायि हुदै आएको ि।सा ै
सफ्टिेयर्ार्िा स्ेा अनुग्न र बैं धक्गम श्रे स्ााको जाुँच गने कायि अजघ बढानएकोि।
(ठ) आि मक रवि ािेदन गने कायिलाई धिद्युत्तीय रविणाली ्ार्िानै गनि सधकने गरी गनि गृहकायि शुरु भएको
ि।
(ड) बचा बैं क सेिालाई आमु नक र सेिाग्राही्ैरी िनाउन

प गररनुपने कानननी,सं स् ागा र सं रचनागा

र्ेरिदलका ला ग रविस्ााधिा हुलाक सेिा रविा मकरण ऐन्ा स्ेधटने गरी ्स्यौदा गररएको ि।
(ढ) केही बैं कहरू्ा ्लेप हुदाुँ काय् भएको िेरुजुको अं क ज्यादै

ठन लो रुप्ा रहेकाले ाा्

कायािलयहरूको काय् िेरुजु रवि्ाण जुटान नय ्ा गराउन पेश गने,सं परीक्षण गराई लगा कट्टा
गराउने र आगा्ी ददन्ा िेरुजुनै हुन नददने गरी श्रे स् ाको व्यिस् ापन गनि गराउन ्ााहाका
बैं कहरूलाई कारोिार भएको दै नक श्रे स्ााबाट बचाकाािको रक् रुजु गने,बैं कको रक्,लगानीको
रक्,व्याज आजिन र व्याज रविदान एकीन गनि नदे श गररएकोि।
(ण) त्यस्ाै

हुलाक

सेिा

धिभाग,केत्द्रीय

मनादे श

कायािलय,सम्बजत्मा

जजल्ला

हुलाक

कायािलय

र

जजल्लाजस् ा कोले नकाको रवि ा न म सजम्् ला टोलील िनान ाा् बैं कहरूको दाधयत्ि,सम्पजत्त एकीन
गरी

प िराि हुन नददन आिश्यक उपाय िोजी गने िारे गृहकायि शुरु गररएकोि।

(ा) ्लेपबाट परीक्षणनै हुन नसकेका जजल्लाहरूको िेरुजुका सम्बत्म्ा सं क ला रवि्ाण श्रे स्ााका
आमार्ा श्रे स्ााको परीक्षण गराउन धिभाग ा ा ाालुक ्त्रालयबाट स्ेा आिश्यक स्त्िय र
सहजीकरणका ला ग अनुरोम गररएको ि।
ु भर सञ्चा ला बचा बैं कको िाि्ान अिस् ा्ा
( ) ्ुलक

प सुमार ल्याउन दे हाय ि्ोजज् अनुग्न,

नरीक्षण र नय्नलाई रविभािकारी िनाननुपने गरी िगीकरण गररएकोि :स.नं.

केत्द्रबाटै बैकको श्रे स्ाा रवि ािेदन ्ाग

सम्बजत्मा बचा बैंक्ै पुगी सा्ात्य

सम्बजत्मा बचा बैंक्ै पुगी धिशेष

गरी जानकारी लन सधकने बैंक रहेका

श्रे स्ाा परीक्षण गरे हुने बैंक रहेका

रुप्ा चेकजाुँच गररनुपने बैंक

जजल्लाहरू

जजल्लाहरू

रहेका जजल्लाहरू

१

ु
ााप्जेज्गम

ु
ाेह्र ्

सरहा

२

पाुँच र

्ोर्गम

सप्तरी

३

नला्

िोटा्गम

सलािही (लेिापरीक्षण हुन बाुँकी)

४

झापा

उदयपुर (लेिापरीक्षण हुन बाुँकी)

्होत्तरी

५

भोजपुर

रा्ेिाप

मनुषा

६

मनकुटा

सत्मुली

रौाहट (लेिापरीक्षण हुन बाुँकी)

७

सुनसरी

पसाि

कृष्णनगर/कधपलिस्ाु

८

दोलिा

िारा

बझा्गम

९

ु ासभा
सं िि

काभ्रेपलाञ्चोक

जशिनगर/रौाहट

१०

्किानपुर

मादद्गम

११

जचािन

ल लापुर

१२

सत्मुपाल्चोक

कास्की

१३

नुिाकोट

कधपलिस्ाु

१४

काठ्ाडौ (गोश्वारा हुलाक कायािलय)

रुपत्दे ही

१५

भक्तपुर

निलपरासी
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स.नं.

केत्द्रबाटै बैकको श्रे स्ाा रवि ािेदन ्ाग

सम्बजत्मा बचा बैंक्ै पुगी सा्ात्य

सम्बजत्मा बचा बैंक्ै पुगी धिशेष

गरी जानकारी लन सधकने बैंक रहेका

श्रे स्ाा परीक्षण गरे हुने बैंक रहेका

रुप्ा चेकजाुँच गररनुपने बैंक

जजल्लाहरू

जजल्लाहरू

रहेका जजल्लाहरू

१६

गुल््ी

अघाििाुँची

१७

पाल्पा

दा्गम

१८

िुटिल/रुपत्दे ही

प्यनठान

१९

सल्यान

अिा्

२०

बाुँके

िाजुरा

२१

बददिया

डोटी

२२

सुिेा

दै लेि

२३

कैलाली

चाुँदनी/कञ्चनपुर

२४

कञ्चनपुर

नटहरी/सुनसरी

२५

डडेलमुरा

नररुिा/सुनसरी

२६

बैाडी

जाजरकोट

२७

ुि ा
दाचल

२८

स्रा/िारा

२९

रसुिा

३०

ु ासभा
चैनपुर/सं िि

जम््ा

३०

२६

९

कनल जम््ा - ६५

३.४.३. हुलाक रविजशक्षण केत्द्र :रविजशक्षण केत्द्रबाट ्ध्य् ा ा नम्न स्ारको जनशजक्तलाई आमारभना ा ा दक्षाा अ भिृधद्ध सम्बत्मी ाा ल्
ा ा रविजशक्षण सञ्चालन र व्यिस् ापन हुुँदै आएको ि। हुलाक रविजशक्षण केत्द्रले रविजशक्षण सञ्चालनका ला ग
आिश्यक स्रोा पुजस्ाकाहरू न्ािण गने, पाठ्यक्र् ाजु्
ि ा गने, रविजशक्षकहरूको रोष्टर ायार गने, कायियोजना
बनाई रविजशक्षण सञ्चालन ा ा व्यिस् ापन गने एिं यस सम्बत्मी अ भलेि व्यिस् ापन गने लगायाका
कायिहरू गने गदिि।
१.

ु का धि भन्न हुलाक कायािलयहरू्ा कायिरा निरवििेशी र पुराना ्ध्य् ा ा
्ुलक

नम्नस्ारका

जनशजक्तलाई हुलाक रविशासनसं ग सम्बद्ध धि भन्न ७ रविकारका ााली्हरू रविजशक्षा ीलाई स्ेा पायक
ु ा धि भन्न स् ान्ा ााली् कायिक्र् सम्पन्न भएका िन।
पने ्ुलक
२.

बढी भत्दा बढी हुलाकको धिषय सा्ाग्री स्ािेश भएको हुलाक प रका ा ा कायािलय रवियोजनका
ला ग हुलाक क्यालेत्डर रविकाशन गरी सबै कायािलयहरू्ा धिारण गररएको ि।

३.

ाा ल् लएका जनशजक्तहरूले आ-आफ्ना कायिस् ल्ा दक्षाा बृधद्ध भए नभएको स्ेा ्नल्याङ्कन गने
गरी सम्पन्न भएका ाा ल्हरू ्ध्ये केही ाा ल्को रविभािकारीाा ्नल्याङ्कन गरी रवि ािेदन गररएका
िन।

४.

ुँ ीगाार्िको सम्बद्ध शीषिक्ा धि नयोजजा रक्बाट कायािलयलाई आिश्यक
चालु आ.ि.का ला ग पुज
यत्र, उपकरण ा ा ्ेशीन औजार िररद गरी रवियोग्ा ल्यानएका िन।

५.

रविजशक्षण केत्द्र्ा रहेको पुस्ाकालयको स्ारोन्न ा गररएको ि।

६. केत्द्र पररसर रहे को िाली जग्गा्ा एकीकृा हुलाक भिन न्ािण गने सम्बत्म्ा धि नयोजजा रक्
सम्बद्ध रविाधि मक कायािलयलाई रक्ात्ार गरी सोही कायािलयबाट धर्ल्ड भजजट, ्ाटो परीक्षण र
भिनको ड्रन्गम गने कायि सम्पन्न भएको जानकारी सम्बद्ध धिभागले गराएको ि।
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३.४.४. धर्लाटे लक ा ा हुलाक धटकट व्यिस् ापन कायािलय
हुलाक धटकटको िपाई, िररद, भण्डारण, धिारण र अ भलेि व्यिस् ापन गने रवि्ुि जजम्िेिारी धर्लाटे लक
ा ा हुलाक धटकट व्यिस् ापन कायािलयको हो। यस कायािलयले सम्पत्न गरे का का्हरू दे हायब्ोजज्
रहेका िन।
१.

हुलाक धटकटको िपाई, िररद, भण्डारण, धिारण र अ भलेि व्यिस् ापन गररएको।

२.

हुलाक धटकटको आम्दानी िचिको श्रे स्ाा ायार गरी आ.ले.प/्.ले.प गने व्यिस् ा ्लानएको ा ा
सोको अनुग्न गररएको।

३.

जजल्ला हुलाक एंि आफ्नो कायािलय्ा रहने हुलाक धटकटहरूको ्ौज्दााको हद नमािरण गनुक
ि ा
सा ै ्ाग र आपन ािको धिश्लेषण गरी आगा्ी ददन्ा आिश्यक पने धटकटहरूको अ ग्र् जानकारी
हुलाक सेिा धिभाग लाई जानकारी गराईएको र सो ब्ोजज् आिश्यक नयाुँ हुलाक धटकटहरू
डजाईनको रविधक्रया अगाडी बढाईएको।

४.

धर्लाटे लक ्हत्िका िस्ाुहरू जस्ाै पोष्टर, पम्पलेट, पुस्ाक लगाया अत्य धर्लाटे लक रवििद्धिनका
ला ग ्ुदद्रा सा्ाग्रीहरूको भण्डारण, सुरक्षण र सम्पन ाि सम्बत्मी कायि गररएको।

५.

हुलाक धटकट िा अत्य धर्लाटे ली सा्ाग्रीहरूको

डजानन ा ा सो सम्बत्म्ा अध्ययन ा ा

अनुसत्मान सम्बत्मी कायि गनि पहल गररएको।
६.

र्ोल्डर

ा ा

रवि ्

ददिसीय

आिरण

आदद

धटकटको

्ुद्रण

गराउने

कायि

गरर

धि भन्न

व्यजक्तत्िहरूबाट रवि ् ददिसीय आिरण्ा टाुँचा लगाई धटकट रविचलन्ा ल्याईएको।
७.

धर्लाटे लकको सं रक्षण, सम्बद्धिन, व्यिस् ापन र

नय्नको कायि्ा स्त्िय र सहजीकरणको

व्यिस् ा ्लाईएको।

८. राधिय ा ा अत्ारािधिय धर्लाटे लक रविदशिनीको आयोजना गने र नेपालको ार्िबाट आिश्काानुसार
सहभा गाा जनाउने गररएको।

३.५. हुलाक नदे शनालय सधहा सबै हुलाक कायािलयहरूबाट सम्पाददा भएका ्नख्य ्नख्य का्हरू :यी नकाय/कायािलयहरूले जजल्लाभरीको डाुँक व्यिस् ापन र सञ्चालन ा ा अत्य जजल्लाबाट रविाप्त
डाुँक धिारण, हुलाक बचा बैं क, मनादे श सेिा लगायाका अत्य सेिा सञ्चालन गदै आनरहेका िन्। केिल
धट. भ. को अनुग्न ा ा राधिय सनचना आयोगले ाोके ब्ोजज् आ-आफ्नो जजल्ला्ा अत्य कायािलयहरूले

गरे का सनचनाको हक सम्ित्मी का्को अनुग्न नररक्षणको का् स्ेा गदै आनरहे का िन्। सा ै पनिी
रुकु् र निलपुर जजल्ला

प भई ७७ जजल्ला काय् भएको िाि्ान अिस् ा्ा जजल्ला हुलाक कायािलय,

रुकु्ले पनिी रुकु् र जजल्ला हुलाक कायािलय, निलपरासीले निलपुर जजल्ला हुलाक स्ेाको कायि गदै
आएका िन्। स्ष्टी्ा यी हुलाक कायािलयहरूको हुलाक िस्ाुको दााि सम्बत्म्ा हालको जस् ााः-

१. सामारण र रजजिी जचठी परको दााि सबै जजल्ला हुलाक र नलाका हुलाक कायािलयहरूबाट हुने गरे को
ि।

२. २ धकलोग्रा् सम््का साना प्याकेट र आत्ाररक रजजिी पु लत्दा सबै जजल्ला ा ा ईलाका हुलाक
कायािलयबाट हुने गरे को ि।

ु का ६१ स् ानबाट भैरहेको ि।
३. EMS द्राु डाुँक सेिा केधह नलाका हुलाक कायािलय सधहा ्ुलक
यसले हुलाकको आय आजिन्ा ठन लो भन ्का निािह गने दे जित्ि।

४. पासिल जजल्ला हुलाकबाट ्ार हुने गरे को ि।

५. अत्ारदे जशय हुलाकिस्ाुहरूको धि न्य काठ्ाण्डौ जस् ा गोश्वरा हुलाक कायािलयबाट ्ार हुने गरे को
ि।
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६. रजजधि बस्ाु, हुलाक पु लत्दा र द्राु डाुँकबस्ाु रवित्येकलाई हुलाक कायािलय्ा दाािकै स्य्ा PITS
ा ा IPS.Post सभिर्ा ईत्ट्री गरर रविेषकलाई Tracking Number उपलब्म गरान धिारणको अत्ाी्
सनचना स्ियंले जानकारी लन सक्ने रविधि मको सुधिमा उपलव्म गरानएको दे जित्ि।

७. केही ईलाका हुलाक कायािलयका सा ै जजल्ला हुलाक कायािलय र गोश्वारा हुलाक कायािलय ्ार्िा
धिश्वका ३९ स् ान्ा िैदेजशक द्राु डाुँक सेिा सञ्चालन गररएको ि।

3.६. हुलाक िस्ाुको ढु िानी :१. धिदे श बाट रविाप्त हुने सबै हुलाक िस्ाु काठ्ाण्डौंको गोश्वारा हुलाक कायािलय ्ार्िा सं कलन भई
दे शभरका हुलाक कायािलयबाट धिारण हुने गरे को ि।

२. धिदे शार्ि

नकासी

र

धिदे शबाट

धि्ानस् लबाट सेिा रविदान गने

यहाुँ

हुने

पैठारीका

हुलाकबस्ाुको

ढु िानी

रभ ुिन

अत्ारािधिय

ाई, नजण्डयन, ड्रुक र नेपाल िायुसेिा नग्का धि्ानहरूबाट गत्ाव्य िा

ट्राजत्जट धि्ानस् लसम्् डाुँक ढु िानी गररदै आनएको ि।

३. काठ्ाण्डौबाट हुलाकको आफ्नै सिारी सामन ्ार्िा एक ददन धिराई जचािन पठाउने र त्यसै गरी
जचािन बाट काठ्ाण्डौं ढु िानी गने गररएको ि।
४. जचािन केत्द्र बत्दु बनाई पनि्
ि ा धिााि्ोड र पजि््ा ्हेत्द्रनगर सम्् हुलाक सेिाको आफ्नै सिारी
सामनबाट ढु िानी गने गररएको ि। जम््ा ६ िटा सिारी सामन भएका कारण हप्ााको सााै ददन
सा्ानको ढु िानी गनि सधकएको िै न।
५. यस बाहेकका अत्य जजल्लाहरू्ा नजीक्षेरबाट सञ्चा ला साििज नक बस सेिा ्ार्िा डाुँक ढु िानी सम्झौाा
गरी नय ्ा गने गररएको ि। नजी व्यिसायीहरूद्वारा सञ्चा ला यारुिाहक िसहरूका ला ग हुलाक
बस्ाुको ढु िानी भत्दा यारुनै बढी रविा ्काा्ा पने भएका कारण हुलाकबस्ाु ढु िानी्ा िेिास्ाा, अरुजच
र क् रविा ्कााका कारण यदाकदा डाुँक ढु िानी नय ्ा नहुने र सुरक्षा्ा स्ेा लापिािही हुने गरे को
सुन्न्ा आएको ि।

६. पनि ि पजि् राज्ागि आसपासका ाराईका जजल्लाहरू जसका सदर्ुका् दजक्षण ार्ि रहेका िन्। ाी िोटो
दनरी्ा सञ्चालन गररनुपने साना सिारी सामनको अभािले डाुँक ओसारपसार्ा स्य लजम्िन पुगेको ि।

७. दुग्
ि पहाडी ा ा धह्ाली जजल्लाहरूको डाुँक ओसारपसार्ा जशघ्राा ल्याउन आत्ाररक हिाई सेिा रविदायक
सं स् ाहरूसं ग सम्झौाा गरी हुलाकबस्ाु ढु िानीको व्यिस् ा ्लाईएको ि।

८. बषैभर यााायााका सामन नचल्ने अ िा यााायााको पुँहच
ु नभएका अ मकाशं ठाउुँ्ा हुलाकी ्ार्िा डाुँक
ढु िानी गने गररएको ि।

९. ढु िानी सामनको रवियाप्त व्यिस् ा गनि नसधकएका कारण ढु िानी रविणालीलाई अनु्ानयोग्य र रविभािकारी
िनाउन सधकएको िै न।

३.७. डाुँक धिारणको अिस् ााः१. पोष्टबक्स ा ा धिण्डो धिारणको सुधिमा लएका ग्राहकहरूका ला ग ात्कालै सनचना ददई पोष्टबक्स ा ा
धिण्डो्ार्िा हुलाकिस्ाु धिारणका ला ग राजिने गररएको ि।
२. से् डे धिराणका ला ग शुल्क ारे का ग्राहकहरूका ला ग काठ्ाण्डौ रर्गमरोड भर से् डे धिारण गररने
गररएको ि।
३. यस िाहेक ढु िानी सामन ्ार्िा गत्ाब्य जजल्ला हुलाक कायािलयसम्् हुलाकबस्ाु पुर्याई हल्कारा र पर

धिारक ्ार्िा अत्ाी् धिारणको कायि हुुँदै आएको ि। स् ायी हल्काराहरूको सं ख्या प न ददनानुददन
घट्दै गईरहेको ि र करार्ा भनाि गररएका व्यजक्तबाट डाुँक धिारण हुने गरे को ि। र्लस्िरुप अनुभिी
ाा ल् रविाप्त र हुलाकको ्हत्ि बुझेका धिारकको सं ख्या घट्दै गएकाले नयाुँ र अनुभि नभएका
व्यजक्तबाट का् लनु पदाि सेिा रवििाह्ा सोचेज ा रविभािकारीाा बृधद्ध हुन सकेको िै न ।

28

३.८. नकाय ा ा संस् ाका पदा मकारीहरूसंग भएका भेटघाट ा ा स्झदारीहरू :् ा २०७६।०५।०१ गाेका ददन धिभागका ्हा नदे शकज्यनको कायिकक्ष्ा Thai Airways का
स् ानीय कागो ्ेनेजर र गोश्वारा हुलाक कायािलयका कायािलय रवि्ुि सधहासं ग िलर्ल सम्पन्न भएको
यो। उक्त िलर्ल्ा दे हायका धिषय्ा सह् ा भएको

यो :-

१. नेपाल हुलाकका बैदेजशक हुलाकबस्ाुको आदानरविदान गराउने धि्ानसेिा रविदायक
कम्पनीसं गको हुलाकबस्ाु ढु िानी गने सम्झौाा यही

ाई एयरिेज

् ा १८ जुलाई २०१९ बाट स्ाप्त हुने

भएकाले ात्काल नयाुँ सम्झौाा गने गराउने सम्बत्म्ा आिश्यक गृहकायि गनि दुिै पक्षिीच स्झदारी
भयो।

२. बैदेजशक डाुँक िोके िापाको अगष्ट २०१९ दे जिको नत्भ्िानस्ा भ ुक्तानी ददन कानननााः न ्ल्ने
भएकाले सम्झौाा नहुदाुँसम््का ला ग सेिा
कायािलय्ा पराचार गने सह् ा भयो।

नरत्ारााका ला ग उक्त िायुसेिा सं स् ाको रविमान

धिभागका ्हा नदे शकज्यन र नेपाल िायुसेिा नग्का व्यापार नदे शक सधहाको टोलीिीच बैदेजशक

हुलाकिस्ाु ढु िानी गने सम्बत्म्ा िलर्ल सन् २०१९ जनिरी ०१ ्ा भएको

यो।

१. िलर्लका क्र््ा नग्का ार्िबाट भाराका ्नख्य्नख्य सहरहरू ददल्ली ,्ुम्िई ,चेन्नई र िङ्लोर्ा
नग्का जहाजहरूको नय ्ा उडान भएकाले ाी सहरहरू्ा हुलाकीबस्ाुहरू सहु लया दर्ा ढु िानी
गनि सधकने जानकारी भयो।

ु हरूका हुलाकबस्ाुहरू नग्को दोहा उडानबाट हुलाकिस्ाु ओसारपसार
२. त्यस्ाै ्ध्य एजशयाका ्ुलक
गनि सधकने जानकारी भयो।सा ै अत्य क्षेरका नय ्ा उडान हुने रुटहरू्ा हा्ीले हुलाकिस्ाु
ढु िानी गनिसक्ने जानकारी रविाप्त भयो।

ु
् ा २०७६।०१।०३ ्ा धिभागका ्हा नदे शकज्यन र परराि ्त्रालयका सं यक्त
रािसं घ ा ा
अत्ारािधिय सं घसं स् ा हेने ्हाशािा रवि्ुि िीच िलर्ल भएको

यो।

१. ्ध्यपनिजि स् ा प्यालेष्टानन राज्यका रवि ा न मले धिश्व हुलाक सं घका ्हासजचिलाई सम्बोमन गरी ् ा
१२ र्रिरी २०१९ ्ा गरे को पराचार अनुसार प्याले ष्टानन राज्यले धिश्व हुलाक सं घको बडापरलाई
स्िीकार गरी सदस्य िन्नका ला ग आिेदन ददन गरे को अनुरोमका सम्बत्म्ा नेपालको आ मकाररक
मारणा िनाउने धिषय्ा िलर्ल भयो।
२. उक्त धिषय सम्बत्म्ा नेपालका ला ग नजरायली ्हा्धह् राजदन ाले परराि ्त्रालयलाई गरे को
नोट र उक्त नोट्ा धिश्व हुलाक सं घको सदस्य िन्नका ला ग कुनै प न राि साििभौ् राि हुनपु ने

जानकारी हुन आएकाले यस धिषय्ा यदद सदस्यााका िारे ्ा ्ादान हुने भयो भने नेपालको
आ मकाररक मारणा िनाउनु अगाडी परराि ्त्रालयको परा्शिका आमार्ा अगाडी बढ्ने सह् ा
भयो।
आ.ि. २०७५।०७६ को अत्ाी् लेिापरीक्षणका क्र््ा धिभागका ्हा नदे शकज्यन र लेिापरीक्षण
अ मकारीहरूिीच लेिापरीक्षणको रविारजम्भक रवि ािेदनका सम्बत्म्ा िलर्ल्ा भएको स्झदारी।
१. गा धिगा बषिको रवि ािेदन्ा औल्यानएको िेरुजु्ध्ये

ाई एयरिेज कम्पनीलाई गला भ ुक्तानी भएको

रक् असुल गनुप
ि ने बेरुजुका सम्बत्म्ा िलर्ल हुदाुँ सम््ानीा अदालाको र्ैसला अनुसार गररने
जानकारी गरानएको ि।
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२. हुलाकलाई स्िायत्ताा रविदान गने लगाया व्यिसाधयक कायिहरू गदै आत्् नभिर गराउने सम्बत्म्ा
ददनएको सुझािलाई आत््साा गदै आिश्यक कानननी व्यिस् ाका ला ग काननन ्स्यौदा गरी हाल
उक्त ्स्यौदा काननन ्त्रालय्ा धिचारा मन रहेको जानकारी गरानएको ि।
३. धिश्व हुलाक सं घले स्य स्य्ा नमािरण गरे ि्ोजज्को दररे ट्ा ट्र ्िनल ड्यनज लगायाका रक्
लनुददनुको धहसाि सालसालै धपच्िे गनिका ला ग ददनएको सुझाि कायाित्ियन गने सम्बत्म्ा २०१९
को अत्ाी् रै्ा सकको EMS सेिाको धहसाि धििरण ायार गने कायि शुरु गररएकोि। िैदेजशक
डाुँक ढु िानी ा ा ट्र ्नल ड्यनज र क्ष ािपन ािको धहसाि अ भलेि व्यिजस् ा र अद्याि मक गदै
ल गनेि।
४. हुलाक बचा बैं कको सेिा नजी क्षेरका बैं कहरूको बढ्दो उपजस् ाका कारण उपादे धयाा क् हुदै
गएकाले पुनरािलोकका ला ग रविाप्त सुझाि सम्बत्म्ा आमु नकीकरण गने ध्येयका सा

धहसाि

धििरणलाई कम्प्यनधटकृा रविणाली्ा रविधिष्ठी गदै ल गएकोि। दक्ष जनशजक्तको सिि ा अभािलाई पन ाि
गराउन सरुिा्ा धिशेष ध्यान दददै पुना
ि ाजगी ााली्लाई नरत्ार रुप्ा सञ्चालन्ा ल्यानएकोि।
रवित्येक आ क
ि
बषि स्ाप्ती सा

ायार गनुप
ि ने आ क
ि
धििरण्ा स्ािेश गररनुपने बचा बैं कको

य ा ि जस् ा्ा बैं कको धहसािका धििरण कोले नकाबाट रवि्ाजणा नगररददएका कारण आलेप ा ा
्लेप गराउन नसधकएको िारे ्ा परीक्षकलाई धिभाग र ्हाले िा नयत्रकको कायािलयबाट आिश्यक
नदे शन र सहजीकरण हुनपु ने व्यहोरा स्ेा िलर्ल्ा जानकारी गरानएको ि। त्यस्ाै मनादे शको

ना््ा हालसम्् जम््ा दे जिदै आएको रक्को रार्सार् सम्बत्म्ा कारिाही अगा ड बढानने
रवि ािद्धाा व्यक्त गररएको ि।
् ा २०७६।०१।०९ गाे सञ्चार ा ा सनचना रविधि म ्त्रालयका ात्का लन सजचि श्री
्हेत्द्र्ान गुरुङको कायिकक्ष्ा हुलाक सेिा धिभाग र ्ााहाका केत्द्रीय नकायका रवि्ुिहरू सधहालाई

धिश्व हुलाक सं घको असामारण अ मिेशन्ा सहभागी हुन ु पनि ि दे हायका धिषय्ा आिश्यक गृहकायि गनि
नदे शन भएको

यो :-

ु
१. ्ुलक
सं घीय सं रचना्ा गएसं गै नयाुँ गठन भएका सं घीय, रविात्ाीय र स् ानीय ाहको गठनसं गै

ा नहरूको सी्ाना अनुकनल हुने गरी पोष्टल कोडको परर्ाजिनका ला ग धिश्व हुलाक सं घको

सहयोगका ला ग अनुरोम गने।

२. धिश्व हुलाक सं घका ्हा्धह् ्हासजचिसं ग भेटघाटका ला ग स्य ्लाउन रवियत्न गने।
३. नेपालको हुलाकलाई आमु नक र िैज्ञा नक िनाउन के सहयोग लन सधकत्ि त्यसार्ि धिशेष रवियास
गने।

ु हरूले ादै आएका कत्ट्रव्युसनको रक््ा पररिािन
४. धिश्व हुलाक सं घलाई धिकाससील साना ्ुलक
गराउने ार्ि आफ्नो मारणा उच्च रुप्ा राख्ने।
५. जचठ्ठीपर स्नहका साना प्याकेटको आदानरविदान्ा शुल्क िढाउने सम्बत्म्ा क्षेरीय मारणका ला ग
ु को स्पष्ट मारणा राख्ने।
सम्बद्ध एजशयाली रािसं ग आिश्यक िलर्ल्ा आफ्नो ्ुलक

् ा २०७६।११।०९ गाे सञ्चार ा ा सनचना रविधि म ्त्रालयका ात्का लन सजचि श्री दीपक
सुिेदीज्यनको कायिकक्ष्ा धिभागका ्हा नदे शकज्यन सधहा केत्द्रीय मनादे श कायािलयका अ मकारीको टोलीसं ग

हुलाक बचा बैं क सञ्चालनका कानननी पक्षका िारे ्ा िलर्ल हुदाुँ नेपाल सरकारको आ.ि. २०७५।०७६
को बाधषिक बजेट बक्तव्य्ा हुलाक बचा बैं कलाई िारे ज गरी त्यहाुँ रहेका िाााहरूलाई राधिय िाजणज्य
बैं कहरू्ा हस्ाात्ारण गने भ न उल्लेि भएको्ा त्यस सम्बत्मी के के कायिहरू भएका
सम्बद्ध अ मकारीबाट जानकारी गरानएको

ए सोका बारे ्ा

यो।

् ा २०७६।१०।२९ गाेका ददन ात्का लन सञ्चार ा ा सनचना रविधि म ्त्री श्री गोकुल
बास्कोटाज्यनको कायिकक्ष्ा ्त्रालयका श्री्ान सजचिज्यन सधहा उच्च अ मकारी र हुलाक सेिा धिभागका
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्हा नदे शकज्यन सधहा धिभागका अ मकारीको टोलीसं ग हुलाक सेिा सञ्चालनका िाि्ान अिस् ाका िारे ्ा
िलर्ल भएको

यो। उक्त अिसर्ा दे हाय ि्ोजज् गनि नदे शन भएको

यो :-

१. रविस्ााधिा हुलाक सेिा रविा मकरण ऐनको रविारजम्भक धिमे यक ्स्यौदा काननन ्त्रालय्ा ला्ो
स्यदे जि पेजत्ड्गम रहे काले ्त्रालयले काननन सजचिसं ग कुरा गनुप
ि ने।

२. हुलाक सेिा अत्ागिा दरित्दी अनुसारको पदपन ाि नहुने, पेशाक्ी क्िचारी एंि अनुभधि क्िचारीलाई
सं स् ा्ा धटकाउन ज्यादै गाह्रो परररहे को सत्दभि्ा अनुभिी र हुलाकका धिषयिस्ाुको जानकार
अ मकृा क्िचारीहरूको सनजच नै िनाई क्िचारीको सरुिा नगरानददने व्यिस् ाका ला ग धिभागले
्त्रालयलाई अनुरोम गनुप
ि ने। हुलाकीय धिषयबस्ाुका जानकार क्िचारीलाई ३३% का दरले ्ारै
सरुिा गने/गराउने व्यिस् ा ्लाउने।
३. ला्ो स्यसम्् प न बैदेजशक हुलाकबस्ाुहरूको अत्ारािधिय डाुँकलेिा सञ्चालन गनि नसधकएको र
पुराना धहसाि र्रर्ारकका श्रे स्ाा स्ेा रविाप्त नभएको सत्दभि्ा ्त्रालयबाट आत्ाररक कायिदल
िनाई आिश्यक िानधिन गरी ात्काल स्ामानको उपाय नक्यौल गने।
४. ्ाग र आपन ािको अनु्ान नगरी यस पनि ि ठन लो परर्ाण्ा िाधपएर भण्डारण भएका िा राजनी ाक
व्यिस् ाको र्ेरिदल भई रविचलन्ा ल्याउन नसधकने हुलाक धटकटहरूको ्ौज्दाा एकीन गरी
नय्ानुसार मुल्याउने रविधक्रया ात्काल शुरु गने।

५. हुलाक धटकटलाई डजजटल आकािनभ ्ार्िा सनचनारविधि मको ्ाध्य्द्वारा ग्राहक्ैरी िनाउने कायिलाई
अजघ बढाउने।
६.

डल्लीिजारजस् ा धर्लाटे लक ा ा हुलाक धटकट व्यिस् ापन कायािलयलाई बबर्हलजस् ा केत्द्रीय

मनादे श कायािलयको भिन्ा र केत्द्रीय मनादे श कायािलयलाई हुलाक सेिा धिभागकै बबर्हलजस् ा
धरविफ्याक भिन्ा स् ानात्ारण गरान सञ्चालन्ा ल्याउने।

७. हुलाक बचा बैं कलाई हुलाक सेिा रविा मकरण भएपिाा व्यािसाधयक रुप्ा सञ्चालन्ा ल्याउने।

ु ानी गनि बाुँकी रक् भ ुक्तानीको रविधक्रया
८. गोश्वारा हुलाक कायािलय रहेको डल्लीिजारजस् ा भिनको भक्त

अजघ बढाउने। सा ै हुलाक रविजशक्षण केत्द्रको बबर्हलजस् ा जग्गा्ा बहुाल्ले एकीकृा हुलाक
भिन बनाउने रविधक्रया अजघ बढाउने।

्ाननीय सञ्चार ा ा सनचना रविधि म ्त्री डा.युिराज ि ािडाज्यनको कायिकक्ष्ा ्त्रालयका श्री्ान
सजचिज्यन सधहा उच्च अ मकारी र हुलाक सेिा धिभागका ्हा नदे शकज्यन सधहा केत्द्रीय मनादे श कायािलयका

अ मकारीको टोलीसं ग हुलाक बचा बैं क सञ्चालनका िाि्ान अिस् ाका िारे ्ा दे हायका धिषय्ा िलर्ल
भएको

यो :-

१. नेपाल सरकारको आ.ि.२०७५।०७६ को बाधषिक बजेट बक्तव्य्ा हुलाक बचा बैं कलाई िारे ज
गरी त्यहाुँ रहेका िाााहरूलाई राधिय िाजणज्य बैं क्ा हस्ाात्ारण गने भ न उल्लेि भएको्ा त्यस
सम्बत्म्ा ात्कालीन अिस् ा्ा गररएका कायिहरूका िारे ्ा सम्बद्ध अ मकारीबाट जानकारी गरानयो।
२. नेपाल सरकार (्त्रीस्ार) को ् ा २०७५।०३।१३ को नणियानुसार हुलाक सेिा धिभागका
ात्कालीन ्हा नदे शकज्यनको सं योजकत्ि्ा ६ सदस्यीय कायिदल गठन भई उक्त कायिदलले बैं क
िारे जीका ्ोडा लटी सधहाको रवि ािेदन ्त्रालय्ा पेश गरे को जानकारी गरानयो।
३. धिश्व हुलाक सं घले हुलाकको आ क
ि
ा ा धित्तीय से िाको रुप्ा स्िीकार गरे को बैं धक्गम सेिा
अत्ागिाको हुलाक बचा बैं क सेिालाई िारे ज नगरी आिश्यक सुमार गदै सञ्चालन्ा ल्याउन अ निायि
दे जिएकाले बैं क सुमारको कायियोजना पाररा गदै नेपाल सरकार (्ाननीय ्त्रीस्ार) को नणियानुसार
् ा २०७६।०३।२८ बाट पुन : सुचारु गररएको व्यहोरा जानकारी गरानयो।
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४. ्हालेिा परीक्षकका बाधषिक रवि ािेदनहरू्ा केही हुलाक बचा बैं कहरूका बेरुजुको रक् ठन लो
परी्ाण्ा रहे को र स्स्याग्रस्ा दे जिएकाले पुनरािोलकनका ला ग सर्ाररस गरे को धिषय्ा िलर्ल
गररएको।

५. नेपाल राि बैं क ऐन अनुसार केत्द्रीय बैं कको स्िीकृ ा न लई कुनैप न बचा सं कलन र कजाि रवििाह

गनि नषेम गरे को सत्दभि्ा हुलाक बचा बैं कको कानननी है सया कस्ाो र कहाुँबाट रविाप्त भएको ि
त्यो हेररनुपिि। बचा पररचालनको नय्न कहाुँबाट हुत्ि रविष्ट ाोधकनुपिि। स-साना बचाकाािहरूको
बचा रक् सहकारी सं स् ा िाहेकका अत्य बैं कहरूको नक्षेप रक्को सुरक्षण नेपाल सरकारले रविदान
गरे को हुत्ि। िास्ाधिक नक्षेपकाािले कजाि नपाउने पाटो काननना ्लाउनुपिि। राधिय िाजणज्य
बैं कका २४० शािाहरू्ध्ये हुलाक बचा बैं क सञ्चा ला जजल्लाहरूका िचा रक् जनाालाई

असुधिमा नहुने गरी हस्ाात्ारण गनिका ला ग आिश्यक गृहकायि गनि ्त्रालयका अ मकारीहरूलाई
नदे शन ददनएको

यो।

् ा २०७६।०३।०८ गाेका ददन धिभागका ्हा नदे शकज्यनको कायिकक्ष्ा हुलाक रविजशक्षण
केत्द्रको पाठ्यक्र् परर्ाजिन नदे शक स ् ाको बैठक बसी दे हाय ब्ोजज् नणिय भएको्ा केत्द्रीय मनादे श
कायािलयसं ग आिश्यक स्त्िय गरी कायाित्ियनका ला ग हुलाक रविजशक्षण केत्द्रलाई लेजि पठानएको ि।

ु का धि भन्न जजल्ला हुलाक कायािलयहरू्ा सञ्चा ला हुलाक बचा बैं कको स्िचा ला बैं धक्
१. ्ुलक
सफ्टिेयर्ा धि भन्न स्स्या दे जिएको सत्दभि्ा रविजशक्षण केत्द्रद्वारा सञ्चालन गररने ाा ल्को
पाठ्यक्र््ा आिश्यक परर्ाजिन गरी स्िीकृा गने।

२. सफ्टिेयर्ा का् गरररहेका क्िचारी र का् नगरे का क्िचारीहरूलाई आपस्ा घुल ्ल गरान
रविजशक्षण ददने व्यिस् ा रविजशक्षण केत्द्रले ्लाउने।

३. सफ्टिेयर्ा नयाुँ भसिन

प गरी स्ारोन्न ा गने सम्बत्म्ा सेिारविदायक परा्शिदााा सानपाल

टे क्नोलजीसं ग नक्यौल गरी कायि अगाडी बढाउने।

३.९. धिश्व हुलाक ददिस कायिक्र् :रवित्येक बषि अक्टु िर ९ लाई धिश्व हुलाक ददिस ्नानदै आएको सत्दभि्ा केत्द्र्ा हुलाक सेिा

धिभागको सं योजन्ा र

नदे शनालयस्ार्ा ाा् ाा्

कायिक्र्हरू गरी भव्यााका सा

नदे शनालयका

नदे शकहरूको सं योजन्ा धिधिम

यस बषिको धिश्व हुलाक ददिस ्नानएकोि।

हुलाक से िा्ा आमु नकाा र धिधिमााको नाराका सा

्नानएको ददिस्ा केत्द्र्ा उपत्यकाजस् ा

हुलाक कायािलयबाट िनौट भई आएका क्िचारीहरूको स्नहिीच हाजजरी जिार् रवि ायो गाा, कधिाा बाचन
रवि ायो गाा र लघु नाटक रविहसिन कायिक्र् आयोजना गरी उत्कृष्ट स् ान हा सल गनेलाई पुरस्कार ा ा
रवि्ाण-पर धिारण गररएको

यो। सा ै नदे शनालय र जजल्ला ाह्ा बषिभरी्ा उत्कृष्ठ कायि सम्पादन गने

१/१ क्िचारीलाई सो अिसर्ा पुरष्कृा गरी धि भन्न कायिक्र्को आयोजना गरी भव्यााका सा

्नानएको

यो।

३.१०. नदे शनालयगा बाधषिक स्ीक्षा ा ा बेरुजु र्र्छ्यौट गोष्ठी
सुदरु पजि् रविदे श भरका जजल्ला हुलाक कायािलयका कायािलय रवि्ुि ा ा लेिा रवि्ुििीच आ.ि.
२०७५।०७६ भरी कायािलयहरूले सञ्चालन गरे का बाधषिक कायिक्र्का ्नख्य ्नख्य धक्रयाकलाप र सो्ा

हा सल गररएका उपलव्मीहरूको जजल्लागा रविस्ाु ा सधहा ् ा २०७६।०७।२८ र २९ गाे कैलालीको
मनगढी्ा २ ददने स्ीक्षा गोष्ठी गररएको

यो। सा ै गा धिगा बषिदेजि कायािलयको लगा्ा ज नएका

असुल गनुप
ि ने र रवि्ाणका आमार्ा सं परीक्षण हुनसक्ने िेरुजुका सम्बत्म्ा जजल्लागा रविग ा रवि ािेदनको
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रविस्ाु ा सधहा आगा्ी ददन्ा र्र्छ्यौटको दरलाई अझै िढाउनुपने धिषय्ा स्ेा सघन अत्ाधक्रियात््क
िलर्ल भएको

यो।

पररिािन आर्ैबाट शुरु गररनुपिि र यो अरुका ला ग प न का्यािी बत्ि भन्ने सास्िा सत्य हुने

कुरा्ा कसै को धि् ा हुनेिैन। हुलाक कायािलयहरू ठन लठन ला धिकास पनिािमार न्ािण गने िा बढी ्ारा्ा
ुँ ीगा िचि गने धिकास न्ािणसं ग सम्बद्ध कायािलयहरू होननन्। धय नहरू ्ुलक
ु का दुरदराज्ा िसे का
पुज
सी्ात्ाकृा स्ुदाय र िस्ाी लगाया दे शैभर राज्यले सुजम्पएको सनचना ा ा सं चारको ्ौ लक हक
कायाित्ियन्ा सहयोग पुर्याउने गरी ाा् स् ान र िस्ाीसम्् सनचना र सञ्चारको सेिा पुर्याउने सेिारविदायक
ुँ ीगा िचिको गर्ागर् स्ीक्षा र धिश्लेषण गनि आिश्यक िै न।
सरकारी नकाय भएकाले भौ ाक र पुज

धिशेष गरी नागररकलाई िटो, िरराो र रविभािकारी रुप्ा हुलाकीय सेिा रविदान गने/गराउने
सल सला्ा दे हाय ि्ोजज् हुने गरी हुलाक सेिा धिभागले सञ्चालन ा ा व्यिस् ापन गरररहेको िारे ्ा

धिभागका ्हा नदे शकज्यन बाट सहभागीहरूलाई कायिक्र््ा जानकारी गरानएको

यो :-

ु का केही धह्ाली
क) हुलाकबस्ाुको दााि, पररिहन र धिारणको कायिलाई अझै रविभािकारी िनाउन ्ुलक
र उच्च पहाडी जजल्लाहरू्ा आत्ाररक हिाई सेिारविदायक सं स् ासं गको सहकायि्ा डाुँक ढु िानी कायि
शुरु गररएको ि। यो सेिा धिशेष गरी रविा ्काा ज नएका द्राु डाुँकबस्ाु र पासिलका हक्ा लागन
हुनेि।
ि) हुलाक बचा बैं कको रक्को सम्पनणि सुरक्षा अ निायि भएकाले रक्को पनणि सुरक्षणका ला ग दत्तजचत्त
भई लाग्न नदे श गररत्ि। सा ै चालु आ.ि. को केत्द्रीय मनादे श कायािलयको बाधषिक कायिक्र््ा
सबै हुलाक बचा बैं कलाई बैधक्गम सफ्टिेयर ्ार्िा सञ्चालन्ा ल्याउने र ्ौजुदा सफ्टिेयरको
स्ारोन्न ा स्ेा गने कायिक्र् रहेकाले सो अनुरुप आ-आफ्ना बैं कहरू्ा सञ्चालन्ा ल्याउन आग्रह
गररएको

यो।

ग) हुलाक भर उम्दा जनशजक्तलाई धटकाई राख्न नसकेको जस् ालाई त्यनन गनि आिश्यक गृहकायिको
रवियास भनरहेको ि।
घ) यस िषिदेजि कायाित्ियन्ा ल्यानएको धिभागीय रवि्ुि र कायािलय रवि्ुििीचको कायिसम्पादन
सम्झौाा्ा उजल्लजिा धक्रयाकलाप र कायिरविग ा ्ापनको सनचक अनुरुप रविग ा हा सल नभए्ा सम्बद्ध
अ मकारीलाई उत्तरदायी िनाउदै गैर उत्तरदायी बन्ने उपर नजको कायिसम्पादन ्नल्याङ्कन गदाि आमार
िनानने ि।
ङ) सं गदठा सं स् ा्ा कायिरा जनशजक्तलाई नेपाल सरकारले

नमािरण गरे को त्यनना् पाररश्र ्कका

सम्बत्म्ा अ ि ्त्रालयले नणिय गरे को ् ाबाट लागन हुने गरी कायाित्ियन गनि ्ााहाका सबै
कायािलयहरूलाई नदे श गररसधकएको ि।
ु भरका अ ारीक्त हुलाक कायािलयहरू्ा कायिरा जनशजक्त दै नक कायि स्याका
च) ठन लो सं ख्या्ा ्ुलक
कारणले स्ेा र्रक ्ापनका आमार्ा

ा जनशजक्तहरूलाई सेिा सुधिमा ददने कानननी ्नसाय

अनुरुप उनीहरूको सञ्चालन ा ा व्यिस् ापन र्रक धक स्लेनै गररदै आनएकोि। यस्ा

प धििाद

गनि आिश्यक िै न।
ि) हुलाक कायािलयहरूको ररक्त दरित्दी्ा स्ायोजन भई आएका क्िचारीहरूलाई कायािलयको ररक्त
दरित्दी, कायािलय्ा का्को चाुँप र सम्भि भएसम्् सम्बद्ध क्िचारीको घरपायकको जजल्ला
कायािलयहरू्ा पदस् ापन गररनेि।
ज) आ-आफ्ना नदे शनालय भरका जजल्लाहरू्ा यााायााका सामनद्वारा डाुँक ओसारपसार रवियोजनका
ला ग सबै

नदे शनालयहरूलाई आिश्यक बजेट धि नयोजन गररएको ि। सम्बद्ध कायािलय र
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सेिारविदायक व्यािसाधयक सं स् ासं ग नकट सम्पकि्ा रही रविभािकारी रुप्ा डाुँक ढु िानी कायि सञ्चालन
गनि।

गराउन

सबै

नदे शकहरूलाई

नदे श

गररएको

ि।

िेलाििा

डाुँक

ढु िानी्ा

हुने

हेलचेक्राईलाई त्यनन गनि सम्बद्ध जजल्लाका रवि्ुि जजल्ला अ मकारीको सहयोग र स्त्िय लई आर्न
प न स्िअग्रसर हुन आग्रह गररएकोि।
झ) स्िदे शी ा ा बैदेजशक ाा ल्, से ्नार र गोष्ठी सबैलाई रविणाली्ा स्ािेश गदै लै जाने गरी पद्द ा
िसाल्न िोजजएकोि। यसका ला ग ्नोनयन गदाि सं गठन भरको कायिसंग सम्बद्ध एंि जानकार
क्िचारीलाई ्ार गररनेि। सा ै अिसर नपाएकालाई ्नोनयन गनि धिशेष ध्यान ददननेि।
ु भरका सबै
ञ) ्ुलक

स् ानीय ाह्ा रविभािकारी हुलाकीय से िा रविदान गनि ाा् स् ानीय ाहका

कायिपा लकाको कायािलयको आसपास्ा हुने गरी ईलाका ा ा अ ारीक्त हुलाक कायािलयहरूलाई
धिशेष जजम््ेिारी ददनएकोि।
ट) हुलाक कायािलय्ा कायिरा सबै (स् ायी र करार स्ेा) क्िचारीहरूको ्ा सक ालि भत्ता अ निायि
रुप्ा बैं क ्ार्िा भ ुक्तानी गने व्यिस् ा लागन गररएकोि।
ठ) कायािलयको स्िीकृा दरित्दी अनुसार क्िचारी ररक्त भएकाको हक्ा धिभागसं गको स्त्िय्ा लोक
सेिा आयोगलाई पदपन ािका ला ग ्ाग पठाउन नदे श गररएकोि।
ड) हुलाक सेिाको ्हत्िपनणि अको पाटो अत्ारािधिय डाुँक आदानरविदान गनुि भएकाले धिभाग ापाईहरू
सबैको सारभना सहयोग र स्त्ियले नै गुणस्ारीय सेिाको रवित्याभन ा ्ल्ने भएकाले यसार्ि स्िअग्रसर
भई कायि गनुह
ि न
ु सबै्ा अपेक्षा राजिएकोि।

३.११. कायाित््क सुमार :क) धिश्व हुलाक सं घ एंि एजशया ा ा रविशात्ा क्षेरको हुलाक सं घसं गको आिद्धाा सं गै रविाप्त अिसरको भरपुर
उपयोग गररएको ि। सा ै सधक्रय सदस्यका नाााले सं घद्वारा पाररा ्ागिदशिनको कायाित्ियन र
पररपालनाका ला ग अ निायि गरे का ्ानक अनुरुप हुलाकबस्ाुको अत्ारदे जशय आदानरविदानका सबै चरणहरू
(दााि, पररिहन र धिारण) ्ध्ये Outbound ार्ि EMSEVT v3 अनुरुपका ट्रयाधक्गम डाटा रविधिष्ठी गने
गररएको र Inbound ्ेलार्ि प न सोही अनुरुप कायाित्ियन्ा ल्याउने रवियास शुरु गररएको ि।
ि) िैदेजशक रजजधि ा ा बी ्ा हुलाकबस्ाु, हुलाक पु लत्दा र द्राु डाुँकबस्ाु रवित्येकलाई हुलाक कायािलय्ा
दाािकै स्य्ा PITS ा ा IPS.Post सभिर्ा ईत्ट्री गरी ग्राहकलाई Tracking Number उपलब्म गरान
गत्ाव्य स् ान लगाया धिारणको अिस् ाको जानकारी स्ियं ले धिद्युाीय रविधि म ्ार्िा लन सक्ने सुधिमा
उपलव्म गरानएको ि।
ग) ट्र ्िनल ड्यनज लगायाका अत्ारािधिय डाुँक लेिाको धहसाि नकाल्ने रवियोजनका ला ग डाटा रविधिधष्टको कायि
शुरु गररएकोि।
घ) रविा ्काा ज नएका अत्ारि देजशय हुलाकिस्ाुहरूको आदानरविदान्ा

प धिश्वसनीयाा र कायिकुशलाा

अ भिृधद्धका ला ग पाटिनर हुलाक रविशासन र हिाई सेिा रविदायक सं स् ािीच एक आपस्ा धिद्युाीय सनचना
आदानरविदान (Electronic Data Interchange EDI ) गनि धिश्व हुलाक सं घको सहयोग्ा साधिकको IPS Light
Server लाई धिस् ापन गरी जनिरी १३, २०२० दे जि IPS. Post रविधि म्ा स्ारोन्न ा गररएको ि।
जसका ्ाध्य्बाट एक अकाि दे शिीच आदानरविदान गररएका हुलाकिस्ाुहरूको Track and Trace ्ार्िा
य ा ि सनचना ग्राहकलाई स्य्ै ददन ्द्दा पुगेको ि।

34

३.१२. हुलाकबस्ाुको दााि (रविाप्ती) :१. दे शैभरका सबै हुलाक कायािलयहरूले सामारण हुलाकबस्ाुको दााि र धिारणको सेिा रवििाह गदै आएका
िन्।
२. केही ईलाका हुलाक कायािलयका सा ै जजल्ला हुलाक कायािलय र गोश्वारा हुलाक कायािलय ्ार्िा धिश्वका
३९ दे शहरू्ा िैदेजशक द्राु डाुँक सेिा सञ्चालन गररएको ि।
३. २ धकलोग्रा् सम््का साना प्याकेट र आत्ाररक रजजिी पु लत्दा सबै जजल्ला ा ा ईलाका हुलाक
कायािलयबाट दााि हुने गरे को ि।
ु का ६१ स् ानबाट आत्ाररक र २२ ्ुलक
ु का ३९ गत्ाव्य्ा िैदेजशक EMS सेिा
४. यस अिमी्ा ्ुलक
सञ्चालन भैरहे को ि।

३.१३. हुलाकबस्ाुको पररिहन :१. िैदेजशक हुलाकबस्ाुको ढु िानी रभ ुिन अत्ारािधिय धि्ानस् लबाट सेिा रविदान गने

ाई एयरिेज,भाराीय

एयरलानत्स,ड्रुक एयरलानत्स र जापान एयरलानत्सका धि्ानहरूबाट गत्ाव्य िा ट्राजत्जट धि्ानस् लसम््
डाुँक

ढु िानी

गररदै

आनएको

ि।त्यस्ाै

रविापकस्क्ष

धिारण

गररनुपने

िैदेजशक

ा ा

आत्ाररक

हुलाकिस्ाुको ढु िानी हुलाकको आफ्नै सिारी सामन, नजी बस व्यिसाधयक सं स् ाका सिारी सामन ्ार्िा
जजल्ला सदर्ुका्सम्् पुर्याउने गररएको ि। उच्च पहाडी ा ा धह्ाली क्षेरका केही जजल्लाहरू्ा
आत्ाररक धि्ान सेिा रविदायकबाट ढु िानी कायि हुदै आएको ि। जजल्ला

भर धिारण गररनुपने

हुलाकबस्ाुको ओसारपसार ा ा धिारण हुलाक सेिाका हुलाकी ा ा हल्कारा क्िचारी्ार्िा धिारण गने
गररएको ि।
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ु को पनि ि र पजि् क्षेर्ा पुर्याउनुपने हुलाकिस्ाुको
२. काठ्ाण्डौबाट जचािनसम्् र जचािनबाट ्ुलक
ढु िानी जचािन जजल्ला हुलाक कायािलयलाई धि न्य केत्द्र िनाई ढु िानी गने गररएको ि। त्यहाुँबाट
पनिक
ि ो धिााि्ोडसम्् र पजि्को ्हेत्द्रनगरसम्् जजल्ला हुलाक कायािलय जचािनको स्त्िय र
व्यिस् ापन्ा ट्रक्ार्िा ढु िानी कायि हुदै आएको ि। यस बाहेक पनि ि पजि् राज्ागिदेजि उत्तरका अत्य
पहाडी जजल्लाहरू्ा नजीक्षेरबाट सञ्चा ला यााायााका सामनबाट डाुँक ढु िानी नय ्ा गने गररएको ि।
३. दुग्
ि पहाडी ा ा धह्ाली क्षेरका केही जजल्लाहरूको डाुँक ओसारपसार्ा जशघ्राा ल्याउन आत्ाररक हिाई
सेिा रविदायक सं स् ाहरूसं ग सम्झौाा गरी हुलाकबस्ाु ढु िानीको व्यिस् ा ्लाईएको ि।
४. हुलाकबस्ाुको ढु िानी कायि्ा

प रविभािकारराा ल्याउने रवियोजना ि धिद्य्ान डाुँकरे िाहरू ्ध्ये सडक

सञ्जालले स्ेटेका ा ा भौ ाक पनिािमारयुक्त क्षेरहरूका पैदल डाुँक ढु िानी कायिलाई यााायााका
सामन्ार्िा ढु िानी गररनुपने दे जिएकोले नयाुँ १५ िटा डाुँकरे िाहरूको पुनरािलोकन गरी कायाित्ियन्ा
ल्यानएको ि।
५. हुलाकबस्ाुको

आत्ाररक रुप्ा धिद्युाीय ्ाध्य्द्वारा

ट्याधकङ्क गने

रविणाली (PITS) दे शका सबै

जजल्लाहरू्ा धिस्ाार गरर सञ्चालन्ा ल्यानएको ि। िाधषिक स्िीकृा कायिक्र् अनुसार जजल्ला ाह्ा यस
रविणाली सञ्चालनको ाा ल् ददने गररएको ि।
६. बषैभर यााायााका सामन नचल्ने अ िा यााायााको पुँहच
ु नभएका जजल्ला भरका स् ान्ा हुलाकी ्ार्िा
डाुँक ढु िानी गने गररएको ि।
७. सं स् ा स्िंयसं ग डाुँक ढु िानीका ला ग साना सिारी सामन नभएका कारण ढु िानी रविणालीलाई अनु्ानयोग्य
र रविभािकारी िनाउन नसधकएको जस् ाबाट ्ुजक्त पाउन आगा्ी िाधषिक कायिक्र््ा िजेट सधहा
जनशजक्त व्यिस् ापन गने गरी गृहकायि शुरु गररएको ि।

३.१४. हुलाकबस्ाुको धिारण :१. पोष्टबक्स ा ा धिण्डोधिारणको सुधिमा लएका ग्राहकहरूका ला ग ात्कालै सनचना ददई पोष्टबक्स ा ा
धिण्डो्ार्िा हुलाकिस्ाु धिारणका ला ग राजिने गररएको ि।
२. से् डे धिारणका ला ग शुल्क ारे का ग्राहकहरूका ला ग काठ्ाण्डौ रर्गमरोड भर से् डे धिारण गररने
गररएको ि।

३. गोश्वारा हुलाकबाट काठ््ाण्डौ उपत्यका भर धिारण गनुप
ि ने अत्ारािधिय द्राु डाुँक सेिाको डकु्ेण्ट ा ा
्चे ण्डाईजको हक्ा सेिाग्राही रविापकलाई एसए्एस सेिा्ार्िा सं कलन गनिको ला ग अ ग्र् जानकारी
ददने गररएको ि ।
४. यस िाहेक ढु िानी सामन्ार्िा गत्ाब्य जजल्ला हुलाक कायािलयसम्् हुलाकबस्ाु पुर्याई हल्कारा र पर
धिारक ्ार्िा अत्ाी् धिारणको कायि हुुँदै आएको ि।

३.१५. अत्ारािधिय डाुँक लेिाको सञ्चालन :१. अत्ारदे जशय हुलाकबस्ाु आयाा नयािाको दे शगा र िस्ाुगा परर्ाण िु धट्टने गरी धहसाि राजि एकअकाि
दे शले र्रर्ारक गनुप
ि ने ट्र ्िनल ड्यनज, क्ष ापन ाि धहसाि लगाया हिाई डाुँक ढु िानीका धहसािहरूको
अ भलेि व्यिजस् ा र अद्याि मक गने कायि शुरु गररएको ि।
ु ्ा पठानएका जचठ्ठीपर, पासिल र द्राु डाुँकबस्ाुको Delivery
२. गोश्वारा हुलाक कायािलयबाट धि भन्न ्ुलक
bill, Statement of Weight र Monthly Statement का आमार्ा ाोधकएको दररे टले धहसाि गणना गरी
ु को हुलाक रविशासन स्क्ष अनु्ोदनका ला ग पठाउने कायि शुरु गररएको ि।
एक अकाि ्ुलक
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३.१६. हुलाक धटकटको रविकाशन :ु ा ा ्ुलक
ु िासीले गौरिका रुप्ा ग्रहण गररएका ऐ ाहा सक मरोहर, सम्पदा र सं स्कृ ाका
्ुलक

सा ै धिश्व्ाझ धिजशष्ठ पधहचान ददने िालका दुलिभ जीि ा ा िनस्प ा लगाया रविाकृ ाक र जैधिक
ु को श्रीिृधद्ध्ा
धिधिमाालाई स्ेट्ने गरी हुलाक धटकट रविकाशन गने धिश्वव्यापी रविचलन ि। त्यस्ाै ्ुलक

अाुलनीय योगदान गने राधिय ा ा अत्ारािधिय व्यजक्तत्िलाई उनीहरूले पुर्याएको योगदानको रािका ार्िबाट
सम््ान रविकट गनि प न िहाुँहरूको ्ुिाकृ ा अं धका धटकट रविकाशन गने गररत्ि।

उजल्लजिा ाोयलाई ृददय्गम् गदै नेपाल सरकारबाट सन् २०१९ का ला ग स्िीकृा कायिक्र्
अनुसार यस अि म्ा र्रक र्रक ्नल्य अं धका १० रविकारका हुलाक धटकट रविकाशन भई रवियोग्ा
ल्यानएका िन्। रविकाजशा धटकटहरू्ा नेपालको भनगभि सम्बत्मी िोज ा ा अनुसत्मान्ा अाुलनीय योगदान

पुर्याउनु भएका अत्ारािधिय व्यजक्तत्ि स्िीस भनगभििी्अ ा ा अनुसत्मानकााि श्री टोनी हेगनको ्ुिाकृ ा
अं धका पधहलो हुलाक धटकट्ा सम््ाननीय रािप ाज्यनबाट ् ा २०७६ पौष १४ गाे रविकाशनको रवि ्
टाुँचा रविदान भएको ि।

त्यस्ाै नेपालका रविख्याा रविशासनिी्अ ा ा कुटनी ाज्ञ रविाध्यापक यदुना

िनाल, सं गीा रवििीण नरराज

ढकाल, िररष्ठ सं गीाकार अम््र गुरू्गम, भगिान गौा् बुद्ध, भक्तपुर दठ्ीको रविजशद्ध जजब्रो िे ड्ने जारा,
स्या्गमजाजस् ा आला्दे िी ्त्दीर, नेपाल श्रीलं का दौत्य सम्बत्मको ६० बषि पुगेको उपलक्ष्य्ा सं स््रणात््क

धटकट रविकाशन भई रवियोग्ा ल्यानएका िन्। िनस्प ा र जैधिक धिधिमाा अत्ागिा नेपाल्ा घरे ल ु
औषमीका रुप्ा रवियोग गररने गाुँजाको िोट ा ा पाा र शं िेधकरा रविजा ाका ास्िीर अं धका हुलाक धटकट
स्ेा रविकाशन गरी रवियोग्ा ल्यानएका िन्।

३.१७. गोश्वारा हुलाक कायािलयको स् ानात्ारण :२०७२ सालको धिनासकारी भनकम्पका कारण भाजच्चएको ऐ ाहा सक मरोहर मरहराको भाच्ची
बाुँकी रहेको भग्नािशेषलाई सम्झनाका ला ग काय््ै राजि त्यसै को िगल्ा सोही स्िरुपको नयाुँ मरहरा
न्ािण

(Build back better) को अिमारणा अनुरुप बनाउने रवियोजना ि सुत्मारा क्षेरका गोश्वारा हुलाक

कायािलय,टक्सार कायािलय र क्िचारी सञ्चय कोष भिनको केही भाग स्ेा मरहरा धिस्ाारका ला ग
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आिश्यक पने भई नेपाल सरकारको

नणियानुसार गोश्वारा हुलाक कायािलयलाई हुलाक सेिा धिभागको

डल्लीिजारजस् ा बत्दै गरे को भिन्ा स् ानात्ारण गरी कायि सञ्चालन्ा ल्यानएकोि।नि न ्िा गोश्वारा

हुलाक कायािलय भिनको उदघाटन ्ाननीय सञ्चार ा ा सनचना रविधि म ्त्री श्री गोकुल बास्कोटाबाट ् ा
२०७६।०६।१४ ्ा सम्पन्न भएको ि।

३.१८. अनुग्न ्नल्याङ्कन :१. आ क
ि बषि स्ाप्ती प ि अजघल्लो आि्ा सञ्चा ला ्ुख्य धक्रयाकलाप र हा सल भएका उपलव्मीहरूका
िारे ्ा नदे शनालयगा र केत्द्र्ा स्ेा रविग ा स्ीक्षा गने गररएको ि। रवित्येक रविग ा स्ीक्षाको
रवि ािेदन सं स् ागा सं स््रणका ला ग अ भलेिीकृा गने गररएको ि।
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२. ्ााहाका कायािलयहरूको कायिको सुपरीिेक्षण ा ा अनुग्न गरर व्यिजस् ा रुप्ा अ भले ि राख्ने पद्द ा
धिकास गररएको ि। अनुग्न नरीक्षणका क्र््ा आत्ाररक नयत्रण रविणाली लागन गनि र जोजि् क्षेर
पधहचान गनि नदे शन गररएका िन। ्ााहाका नकायहरूबाट पधहलो चौ्ा सक रविग ा रविाप्ती प ि
्ौ ाक र धित्तीय पक्षको स्ीक्षा गरी रविग ा क् हुनाका कारण र सुमारका ला ग चा लनुपने कद्का
िारे ्ा रविधक्रया अजघ बढानने गररएको ि। ्ााहाका

नकायद्वारा सञ्चा ला कायिक्र्हरूको रविग ा

धििरण ायार गरी अद्याि मक गने गररएको ि।

३. आगा्ी ददन्ा धिभाग र अत्ागिाका कायािलयका ला ग आिश्यक ्ालसा्ानको िररद ्ाग र
आिश्यकााका आमार्ा गररने नी ा लननेि। धि नयोजजा बजेटका आमार्ा िररद गरी ठन लो ्ारा्ा
धिभाग्ै सा्ान ्ौज्दाा रहने धिगाको पररपाटीलाई अत्त्य गररनेि।
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४. हुलाक कायािलयहरूका ना््ा श्रे स्ाा काय् भएका घर ा ा जग्गाहरू रविच ला कानननको पालना सधहा
ाालुक ्त्रालयको स्पष्ठ सह्ाी नभई कुनैप न नकायलाई हस्ाात्ारण नगनि नगराउन ्ााहाका सबै
नकायहरूलाई नदे शन गररएकोि।
५. यस अिमी्ा ६ िटा जजल्ला हुलाक कायािलय (िाुँके, िददिया, ानहुुँ, कास्की, मनुषा र सुनसरी) का
भिन न्ािण कायि सम्पन्न भई नयाुँ भिनबाट कायिसञ्चालन शुरु गररएका िन।

३.१९. िैदेजशक सम्बत्म ा ा भ्र्णको आदानरविदान :१. धिश्व हुलाक सं घका रवि ा न म ्ण्डलले सन् २०१८ डसेम्िर १० दे जि १४ सम्् नेपाली हुलाक
रविशासनको On-going monitoring गरी नेपाली हुलाक ्ार्िा E-Commerce सञ्चालनका ला ग आिश्यक
सं स् ागा ा ा व्यिस् ापकीय पक्षको अनुग्न एंि नरीक्षण गदै सम्बजत्मा क्िचारीहरूलाई िोटो
अि मको ाा ल् स्ेा ददएको। उक्त टोलीले नेपाल हुलाक सेिाको सुमारका ला ग सुझािसधहाको
रवि ािेदन ददएको ि।
२. सं घ ्ााहाकै टे लम्याधटक से त्टरका अ मकारीबाट सन् २०२० जनिरी १३ दे जि १७ सम्् नेपाल
हुलाकको भ्र्ण गरी नेपाली हुलाकले सञ्चालन गरररहे को IPS Light रविधि मको सभिरलाई IPS.Post
रविधि मको सभिर्ा सर्लाापनिक
ि Migration गराउने कायि सम्पन्न भएको ि। ाी अ मकारीले आफ्नो
भ्र्णपिाा ददएको रवि ािेदन्ा रुपात्ाररा सभिरबाटै अत्ारािधिय डाुँकले िाको धहसाि गणना गनि र
Custom Declaration System स्ेा्ा आिद्ध भई कायि सञ्चालन गनि गोश्वारा हुलाक कायािलय र हुलाक
सेिा धिभागका सम्बद्ध क्िचारीहरूलाई

प ाा ल्को आिश्यकाा औल्याई सर्ाररस गरे का िन्।

३. न ोधपयाको राजमानी अददसअिािा्ा आयोजना भएको धिश्व हुलाक सं घको असामारण कंग्रेशको बैठक्ा
्ाननीय ्त्रीज्यन ् ा २०७५/०५/१७ दे जि ऐ. २२ गाेसम्् सहभागी भई ्त्रीस्ारीा बैठक्ा
सम्िोमन गनुक
ि ा सा ै धिश्व हुलाक सं घका ्हा्धह् ्हासजचि लगाया सम््ेलन्ा सहभागी अत्य
धि भन्न ्ररािका ्ाननीय ्त्रीहरूसं ग दद्वपक्षीय धहा र सहयोग आदानरविदानका धिषय्ा िलर्ल
गनुभ
ि एको

यो।

४. एजशया रविसात्ा क्षेरीय हुलाक सं घको ् ा २०७५/०३/०९ दे जि ऐ. १७ गाेसम्् भयाना्को
दाना्गम्ा आयोजना भएको Asian Pacific Postal Union Executive Council Meeting-2018 ्ा धिभागका
्हा नदे शक सधहाको उच्चस्ारीय रवि ा न म्ण्डलले सहभागीाा जनानएको।
५. सन् २०१९ अधरविल २५ दे जि २६ सम््

ाईल्याण्डको बैं कक्ा आयोजजा UPU Regional Strategy

Forum for Asia-Pacific धिषयक कायिक्र् धिश्व हुलाक सं घको सधक्रयाा्ा सन् २०२१ दे जि सन्
२०२४ सम््को ला ग धिश्वको हुलाकीय रणनी ा ाजु्
ि ा सम्ित्मी ए सयाको िलर्ल्ा धिभागका
्हा नदे शक सधहाको उच्चस्ारीय रवि ा न म्ण्डलले सहभागीाा जनानएको।
६. धिश्व हुलाक सं घ्ा आिद्ध सदस्य राष्ट्हरुको ाेश्रो असामारण कंग्रेसको बैठक स्िीजरलै ण्डको
जेनेभाजस् ा अत्ारािधिय सम््ेलन केत्द्र्ा सन् २०१९ सेप्टे म्िर २४ दे जि २६ सम्् आयोजना भएको
यो। अ्ेररकी हुलाक रविशासनले बषोदे जि आफ्नो दे शको हुलाकले धिशेष गरी धिद्युत्तीय व्यापार
अत्ागिाको जचठ्ठीपरको बगि्ा पने साना प्याकेटहरूको धिारण्ा लागा िचि नउठी घाटा व्यहोनुि
ु ाई नभएको कारण दे िाई
परररहे काले आर्ैले त्यस्को लागा ्नल्य ाय गनि पाउनुपने मारणाको सुनि
सं घको सदस्याा त्याग गने घोषणा सधहा निेदन ददएको र निेदन दाािको ् ाले १ बषि पुरा भएप ि
कायाित्ियन्ा जाने सं घको कानननी ब्यिस् ाका कारण र नय ्ा अ मिेशन पनिन
ि ै उक्त स्य पुरा हुने
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भएकाले सो स्य अगािै यस धिषय्ा िनोर्ानो गनुप
ि ने बाध्यकारी अिस् ा भएकाले सदस्य रािहरूको
२/३ बहु्ाले सभा गने लजिा ्ा जाहेर भएप ि सभा आयोजना भएको हो।

उक्त कंग्रेश अ मिेशनले हुलाक्ार्िा एकअकाि दे शिीच आदानरविदान हुने २ केजीसम््का साना
प्याकेटयुक्त व्यापाररक सा्ानहरूको नजिा परी्ाण िाहेकका

प परर्ाणदे जि सम्बजत्मा दे शले नै

ट्र ्िनल ड्यनज रवियोजनका ला ग ्नल्य ाोक्न सक्ने रविािमान सधहा २०२० जनिरी दे जि सदस्य
रािहरू्ा लागन हुने गरी सम्बद्ध रविािमानहरू सं शोमन ा ा अनु्ोदन गररएको
हुलाकको स्ेा सहभा गाा रहे को

यो।उक्त सभा्ा नेपाल

यो।

हुलाक सेिा धिभागका ्हा नदे शकज्यन र बं गलादे शका ला ग नत्डोने सयाका आिा सय राजदन ा ्हा्धह्
Rina P. Soemarno ज्यनसधहाको रवि ा न म्ण्डल िीच २०१९ को सेप्टे म्िरको पधहलो हप्ता धिभागको
डल्लीबजारजस् ा कायािलय्ा भेटघाट सम्पन्न भएको
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यो।

ु
उक्त भेटघाट्ा क्र््ा धिश्व हुलाक सं घबाट सं यक्त
राज्य अ्ेररका अलग हुने घोषणा सधहा धिक सा
भएको घटनाक्र्का कारण सं घको २०१९ को सेप्टे म्िर अत्ाी् सााा स्िीजरलै ण्डको जेनेभा्ा
आयोजना हुने ाेश्रो असामारण सभा्ा िलर्लका ला ग ाय भएका सम्भाधिा धिषयका िारे ्ा धिचारहरू
आदानरविदान भएका

ए।

ु ा सा ै दुिै ्ुलक
ु सं घका सकृय सदस्य
धिशेष गरी नेपाल र नत्डोने सया एउटै ्हादे श्ा अिजस् ा हुनक
भएको सं स््रण गदै हुलाक सेिा नागररकको घरदै लो्ा से िा रवििाह गने भरपदो र पुरानो ्ाध्य्
ु को धहा्ा यसको पररचालन गनुप
भएकाले दुिै ्ुलक
ि ने्ा जोड ददनएको

यो।

ु को हुलाक सम्बत्मी राधिय धहालाई ध्यान्ा राजि धिशेष
उक्त अिसर्ा धिभागका ्हा नदे शकले ्ुलक
गरी क् धिक सा रािहरूको धहा्ा नेपालले आफ्ना भनाईहरू बैठक्ा राख्ने कुरा जानकारी गराउनु
भएको

यो।केही स्य अगाडी एजशयाली हुलाक सं घको जापान्ा सम्पन्न सदस्य रािहरूको कायिकारी

ु
बैठक्ा प न सं यक्त
राज्य अ्ेररकालाई धिश्व हुलाक सं घबाट अलग हुन नददने ार्ि पयािप्त पानला
चा लनुपने मारणा व्यक्त भएको कुरा जानकारी गराउदै राधिय धहालाई ख्याल्ा राख्दै अधहले साह्ा
आएका

Option C ्ा नेपालको ्ा रहने धिचार व्यक्त गनुि भएको

यो।

सो अिसर्ा ्हा्धह् राजदन ाले The exchange of letter post mail; target 2 target country, target 2
transitional country; and transitional 2 transitional country based rate calculating is not possible to us
in this situation. So we not up lift the format separation. We are still advocate the current rate system.
Our pela is quo status position. भन्ने आफ्ना मारणा रहेको जानकारी गराउनु भएको

यो।

३.२०. धिधिम कायिहरू :१.

नजा्ाी ऐन ा ा

नय्ािलीले ददएको अ मकार

भर रही ्ााहाका क्िचारीहरूको

नयुजक्त,

पदस् ापन, धिदा, सरुिा, बढु िा, ाा ल्, धिभागीय कारिाही लगायाका क्िचारी रविशासन सम्बत्मी
नय ्ा कायिहरू सम्पादन हुदै आएका िन्।
२. धिभाग र ्ााहाका कायािलयहरूका ला ग आिश्यक सिारी सामन, यत्र उपकरण लगाया जजत्सी
्ालसा्ानहरूको िररद एंि सम्पन ाि गररदै आनएको ि।
३. धिश्व हुलाक सं घ (UPU), एजशया-प्या सधर्क हुलाक सं घ (APPU) जस्ाा अत्ारािधिय हुलाक
सं स् ाहरूसुँग स्त्िय, सहकायि गदै त्यस्ाा सं स् ाहरूको अ भन्न सदस्यका रुप्ा रही नेपालको हुलाक
सेिालाई अत्ारािधिय पहुुँच्ा नरत्ाराा ददनदै आनएको ि।
४.

नदे शनालयगा रुप्ा बाधषिक रविग ा स ्क्षा सधहा कायिशाला गोष्टी सम्पन्न भएका िन्।

५. रवित्येक बषिको अक्टोिर-९ ााररिका ददन ्नानने धिश्व हुलाक ददिस कायिक्र् सबै नदे शनालय र
केत्द्र्ा धिभागको ार्िबाट धि भन्न कायिक्र्हरूको आयोजना गरी ्नानएको ि।
६. नेपाल हुलाक सेिाको पुनस
ि ं रचनाका ला ग आिश्यक नी ागा, सं रचनागा र सं स् ागा िाका सधहा
धिश्वका अत्य दे शका हुलाक सरहको कायि सञ्चालनका ला ग गररनुपने कायिहरू रविस्ााि गरी रवि ािेदन
गने गठीा उच्चस्ारीय स ् ाले आफ्नो अध्ययन रवि ािेदन ्त्रालय्ा पेश गरे को ि। जुन रवि ािेदन्ा
आमु नक हुलाक सञ्चालनका ला ग आिश्यक पने सबै कृयाकलापहरू स्ेधटएका िन्।
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पररच्िे द-४
भाधि कायिददशा
नेपाली हुलाक रविशासनलाई सबल र सक्ष् बनाउन अझै बढी सं िेदनशील भई कायि गनुप
ि ने आिश्यकाा दे जित्ि।
हुलाकीय सं यत्रलाई ग ाशील, ्नोिलयुक्त, रवि ास्पमी, क्ष्ाािान र सकारात््क बनाउन

प रवियास गनुप
ि ने भएको

ि।
बाि्ान सं िैमा नक ब्यिस् ा अनुसार सं घ अत्ागिाको सांगठ नक सं रचना्ा रहेको हुलाक सेिा सञ्चालन ा ा
ब्यिस् ापनका ला ग कायाित्ियन्ा रहेका कानननहरूको स्सा्धयक परर्ाजिन/सं शोमन र

प सेिा सञ्चालनका

ला ग आिश्यक पने कानननहरूको ाजु्
ि ा, भौ ाक पनिािमार, ्ानि सं शामन र श्रोा व्यिस् ापन ्नख्य च ुनौाीको
रुप्ा रहे का िन्। यसको स्ुजचा ब्यिस् ापनका ला ग हुलाक सेिा धिभाग अनिरा रुप्ा ला ग परे को ि।
जनचाहाना अनुरुपको हुलाक सेिाको रवित्याभन ा ददलाउन हुलाकबस्ाुको सं कलन र धिारणको कायिलाई

िटो,

िरराो, रविभािकारी र धिश्वस नय ाुल्याउन ्द्दा पुग्ने गरी कायिक्र् कायाित्ियनको धिकल्प िै न।

त्यस्ाै

हुलाकबस्ाुको सं कलन र पररिहन्ा लागा र स्य घटाउन ा ा धिारण रविणाली्ा कायिकुशलाा बृधद्धका ला ग के
कुन र कहाुँ कहाुँ के कस्ाा धक्रयाकलाप सञ्चालन गरी न ाजालाई सु नजिा गनि सधकत्ि भन्ने्ा धिभाग अनिरा
कायि गदै आनरहे को ि। सा ै सेिाग्राहीले ्हशुस गने गरी कायिकुशलाा्ा बृधद्धका ला ग आमु नक सञ्चार ा ा
सनचना रविधि मको सघन रवियोग ा ा उपयोग अ ा नै जरुरी भईसकेको ि।
हाम्रा हुलाक रविशासनबाट आजसम्् रवििाह हुदै आएका आमारभना हुलाक सेिा लगाया अत्य ब्यािसाधयक, आ क
ि र
धित्तीय सेिाहरूको रविभािकारराा बृद्धीका ला ग गुणस्ार रवित्याभन ा सधहा सेिा रवििाहको लाभ-लागा धिश्लेषण हुन ु
अपररहायि भएको ि। रवि ास्पमाित््क सेिा रवििाहका ला ग स्ुजचा श्रोासामनको उपलव्माा अ निायि ्ा नत्ि।
सामनश्रोाको उपयुक्त व्यिस् ापनबाट नै लजक्षा न ाजा रविाप्तीको सु नजिााा हुत्ि। निीन रविधि मयुक्त असल
अभ्यासको सुरुिाा गराउन आिश्यक नी ा योजना, बाधषिक कायिक्र् र बजेटको चाुँजोपाजो ्लाई सबै हुलाकीय
सेिाहरूलाई अत्ारािधिय ्नल्य ्ात्याा अनुरुप व्यिस् ापन गनि/गराउन धिभाग रवियासरा ि। सा ै ्ा का लक्ष्य
रविाप्तीका ला ग उपलव्म श्रोा सामनको धििेकशील उपयोग गनि सबै पक्षको ध्यान जानु अत्यािश्यक हुत्ि।
सं स् ालाई न ाजा्ुिी रवि ास्पमी र व्यिसाधयक िनाउन सम्पाददा कायिको स्पष्ठ ्ापन हुनपु दिि। कायिसम्पादन
करारको कायाित्ियन, ्नल्याङ्कन, अनुग्न, पुरस्कार र दण्ड सबै धक्रयाकलापहरू सम्पन्न गनािका ला ग दे हायका
आमार पधहचान गरी ाी ात्िहरूको क्र्ीकरण (Sequenci ng) गदै एकप ि अको चरण्ा धयनलाई कायाित्ियन गदै
लग्नुपने दे जिएकोि

:-

 सं गठनको उद्देश्य र कायि्ा स्पष्ठाा हुनपु ने।
 पदा मकारीको रविष्ठ र ्ापनयोग्य कायिधििरण हुनपु ने।
 ्ुख्य न ाजाका क्षेरहरू (Key Result Areas/KRAs) को पधहचान हुनपु ने।
 ्ुख्य कायिस््ापदन लक्ष्यहरू (Key Performance Goals) को पधहचान हुनपु ने।
 कायिसम्पादन पररसनचकहरू (Performance Indicators) को न्ािण हुनपु ने।
 परर्ाणात््क लक्ष्य नमािरण (Quantitative Target Setting) हुनपु ने।
 पररसनचकहरूलाई नजिा भार (Weightage) रविदान गररनुपने।
 आिश्यक श्रोासामन र अनुकनल कायि िााािरणको सु नजिााा हुनपु ने।
 कायिसम्पादन रविग ाको ्ापन र ्नल्याङ्कन (Performance Measurement and Evaluation ) हुनपु ने।
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 पुरस्कार र दण्ड (Reward and Punishment) नमािरण हुनपु ने र
 अनुग्न, ्नल्याङ्कन ा ा पुनरािलोकन गरी कायिसम्पादन पररसनचक

नमािरण, कायिरविग ा ्ापन ा ा

्नल्याङ्कन र दण्ड ा ा पुरस्कार नमािरण गने।
धिश्व हुलाक सं घका सदस्य रािहरूले स्ान रुप्ा कायाित्ियन गने गरी अनु्ोदन गररएका ्ागिदशिन ा ा
कायिरविणालीको पररपालनाबाट रविाप्त हुने लाभको अ मका् उपभोग गनि र सेिाग्राहीलाई पहुुँचयोग्य र गुणस्ारीय
सेिाको पनणि रवित्याभन ाका ला ग धिभागको भाधि कायिददशा दे हाय ब्ोजज् हुनेिन् :ु को स्ग्र हुलाकको रविशासन र व्यिस् ापन गने सिोच्च नकाय हुलाक सेिा धिभाग
१. सुशासन :- ्ुलक
भएकाले धिभागलाई हुलाकीय रविशासनको सुशासनको नेात्ृ िदायी सं स् ाको रुप्ा धिकास गररनेि। हाम्रो
हुलाक रविशासनलाई स्ेा आमु नक र ब्यािसाधयक ाुल्याउन आिश्यक पनिािमार धिकास, ्ानि सं शामन
धिकास, सनचना रविधि मको बहुरवियोग/उपयोग, अनुग्न ा ा ्नल्याङ्कन रविणाली्ा स्सा्धयक सुमार र डेक्स
रविणाली्ा रुपात्ारण, अत्ारािधिय लेिाको सुव्यिजस् ा सञ्चालन सधहा अ भलेि व्यिस् ापनलाई नय ्ा
रुप्ा धिश्लेषण र ्नल्याङ्कनलाई ठोस रुप्ा अगाडी बढाननेि।
२. हुलाक रविशासनको पुनस
ि ं रचना :- सं घीय रविणाली अनुरुप हुने गरी कायि जजम््ेिारीको नमािरण, सं गठन
सं रचना न्ािण, साझेदार नकायिीचको अत्ार सम्बत्म र स्त्िय लगायाका धिषयहरू्ा अध्ययन र
धिश्लेषण गरी सेिाको रविभािकारराा बृद्धी गररनेि। हुलाक

नदे शनालय, ईलाका हुलाक कायािलय र

अ ारीक्त हुलाकहरूको सं रचना र भन ्काको पुनरािलोकन गरी सं घीयाा सुहाउदो पररस्कृा र परर्ाजजिा
ाुल्याननेि।
३. अनुग्न ा ा ्नल्याङ्कन पद्द ा्ा सुमार :- राधिय ा ा अत्ारािधिय हुलाकबस्ाुको रविा प्त, पररिहन र
धिारणका रवित्येक चरणहरूको पृ क न ाजा ्ापन गनि सधकने गरी आिश्यक सनचकहरूको न्ािण गरी
रविभािकारी रुप्ा अनुग्न गने रविणालीलाई कायाित्ियन्ा ल्याननेि। गुणस्ारीय से िाको रवित्याभन ाका
ला ग सम्पाददा कायि र सम्पादन हुन नसकेका कायिहरूको नय ्ा रुप्ा ्नल्याङ्कन ा ा ्ापन गररने
कायिको

ालनी गररएको ि। कायिसम्पादन ्ापनका सनचक ाय गरी धिभाग ्ााहाका केत्द्रीय कायािलय

ा ा सबै हुलाक नदे शनालयका नदे शक र धिभागका नदे शक स्ेासं ग कायिसम्पादन सम्झौाा गरी
कायिरविग ा ्ापन गररने अभ्यास सुरु गररएको ि। सं स् ाले रवििाह गने बस्ाु ा ा सेिाको गुणस्ार ्ापनका
त्यनना् आमार र शािहरू नमािरण गररएका भए पुरा गनि सक्नुपदिि। ्नल्याङ्कन ा ा ्ापन व्यिस् ाको

सर्लाा राम्रो कायि गने हरूका ला ग स्य्ै उजचा कदर एंि पुरस्कृा भए ्ार त्यो सं स् ाको जीिनशैली
बन्ने हुदाुँ यसार्ि चनािो बन्नै पदिि। दीघिकालीन सर्लााको नजम्ा सं स् ाको कायिसम्पादन ्नल्याङ्कन गदै

जानु पदिि। ग्राहकको दृधष्ट्ा सुमार आएको ि िै न भन्ने कुरा एकीन गनि स्य स्य्ा ्नल्याङ्कन गदै
जानु आिश्यक हुत्ि। अनुग्नकाािबाट औल्यानएका िा सुझानएका सुझािहरूको कायाित्ियनलाई
रविा ्काा दददै जाने लक्ष्य लनएको ि।
४. हुलाक रविशासनको सुमार :- हुलाकीय बस्ाुहरूको आदानरविदानको कायिलाई न ाजा्नलक कायिसम्पादन
व्यिस् ापन रविणालीका रुपात्ारण गने कायिको

ालनी गररनेि। कायि सम्पादन सम्झौााद्वारा जजल्लााहबाट

सम्पाददा हुने कायिहरूको कायिसम्पादन अि म, लागा र कायिकुशलाा ्ापन हुने सनचकाङ्क सधहा
न ाजा्नलक कायिसम्पादन ढाुँचा (Result Framework) ायार गरी कायाित्ियन्ा ल्याननेि।
५. भौ ाक पनिािमारको धिकास :- सबै स् ानीय ाहका कायिपा लकीय कायािलयलाई पायक पने गरी स् ानीय
हुलाक कायािलयको स् ापना, भौ ाक पनिािमारको

न्ािण, सरसर्ाई व्यिस् ापन, पाधकि्गम व्यिस् ापन,

अ भलेि, भण्डारण लगायाका भौ ाक पनिािमारको धिकास गररनेि। सा ै हुलाकीय बस्ाुको आदानरविदान्ा
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सुरक्षा ा ा गुणस्ार काय् राख्न आिश्यक धिद्युाीय स्िचा ला यत्र, उपकरण लगाया रविधि मको
उपयोगलाई अग्रा मकार ददई रवियोग्ा ल्याननेि।
६. ्ानि सं शामन धिकास ा ा व्यिस् ापन :- क्िचारी स्ायोजन ऐनका ्ापदण्ड अनुरुप का्िचारीहरूको
पदस् ापन गररनेि। धिशेष गरी सरुिा, बढु िा, िृजत्त धिकास जस्ाा पक्षहरू्ा पनि ि अनु्ानयोग्य पद्द ाको
धिकास गरी हुलाक रविशासनलाई बढी ब्यिजस् ा र पारदशी िनाननेि। स्य सुहाुँउदो सनचना रविधि म
अिलम्िन गनि सक्ष् जनशजक्त धिकास गरी कायिसम्पादनस्ार बढाउन सनचना रविधि म ाा ल्, व्यिहारगा
ाा ल्, व्यिस् ापन ाा ल्, आचारसं धहाा अनुशरण, अनुभिको आदानरविदान र अत्ारािधिय ा ा राधििय
ाा ल्, अध्ययन भ्र्ण, अिलोकन लगायाका धिषयहरू्ा

प सुमार गररनेि।

७. धिद्युाीय शासन :- धिद्युाीय शासनलई सं घीय, रविात्ाीय र स् ानीय ाहसम्् क्र्श : धिकास गदै ल गनेि।
हुलाक सेिाको एकीकृा पोटिल सञ्चालन्ा ल्याननेि। कागजरधहा कायि पद्द ाको धिकास, e-Attendance,
e-registration System को रवियोगका सा ै हुलाकबस्ाुहरूको Track and trace का ला ग PITS र IPS.Post
Server को रवियोग गरी ग्राहकका सा ै रविापक हुलाक र साझेदार सेिारविदायकिीच सनचना आदानरविदानको
कायिलाई पनणि रुप्ा कायाित्ियन्ा ल्याननेि।
८. रविधि म हस्ाात्ारण :- UPU को International Postal Service (IPS) को रवियोग गने । भत्सार धिभागसुँग
स्त्िय गरी धिश्ि भत्सार सं घ र धिश्ि हुलाक सं घको MOU अनुसार Asycuda world सुँग स्त्िय गरी
Customs Declaration System लागु गने। Radio Frequency Identification (RFID) Gate GPO (office of
exchange) ्ा जडान गने। Facing, sorting गने Automated machines, Drugs & Narcotics identifier,
X-ray machines हरू जडान गने।
९. अ भलेि व्यिस् ापन्ा सुमार :- धिभागका ्हत्िपनणि

नणिय रहेका र्ाईलहरू र अत्ारािधिय ले िा

व्यिस् ापनसं ग सम्बजत्मा र्ाईलको अ भलेिीकरण्ा रुपात्ारण गरी
१०. आ क
ि
अनुशासन र आत्ाररक

नयत्रण :- आत्ाररक

प व्यिजस् ा गररनेि।

नयत्रण रविणालीलाई रविभािकारी बनाननेि।

धि नयोजजा बजेटको रविभािकारी िचि व्यिस् ापन गरी आ क
ि अनुशासन र ्ाव्यधयाा काय् गररनेि।
हाल काय् बेरुजुलाई क्र्श : त्यननीकरण गदै लगी शुत्य बेरुजुको अिमारणालाई कायाित्ियन्ा
ल्याननेि।
ुँ ी न्ािण ा ा सोको उपयुक्त
११. बैधक्गम सफ्टिेयरको रवियोग गरी हुलाक बचा बैं ङ्क सेिाको सञ्चालन ्ार्िा पनज
पररचालन गरी अ ा
ि त्र्ा सहयोग पुर्याननेि।
ु को धिधिमाा झल्काउने धि भन्न हुलाक धटकटहरूको रविकाशन/िपाई, धिक्री धिारणको कायिलाई
१२. ्ुलक
रविभािकारी िनाननेि। ऐ ाहा सक धटकटको सं रक्षण ा ा व्यिजस् ा अ भले िीकरणका ला ग डजजटल
अकािईि िनाई अनलाईन िररदको व्यिस् ा

्लाईनेि। सा ै धर्लाटे लक कायिको सं रक्षण ा ा

सम्िमिनका ला ग रविचाररविसार/धिज्ञापन गरी राजश्व बृधद्ध उत््ुि कायिहरू गररनेि।
१३. आफ्नै सिारी सामन ्ार्िा अझै डाुँक ढु िानी हुन नसकेका जजल्लाहरूका हक्ा क्र्श : आफ्नै ढु िानीका
सामन्ार्िा डाुँक ढु िानीको व्यिस् ा गरी सुरजक्षा र भरपदो िनाननेि।
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पररच्िे द-५
उपसं हार
हुलाक सेिा ्ार्िा हुलाकीय बस्ाुहरूको ओसारपसारलाई अझै ब्यिजस् ा र भरपदो ाुल्याउन राधिय कानननहरूको
कायाित्ियनको अपररहायिााका सा ै हा्ी धिश्व हुलाक सं घको सदस्य राि भएका नाााले ाा् सं स् ाले स्य स्य्ा
रवियोग्ा ल्याएका निीना्् अिमारणा अनुरुप हाम्रो हुलाकलाई स्ेा हुलाक िस्ाुको सं कलन/पररिहन्ा लागा र
स्य घटाउने ा ा धिारण कायिलाई रविधि म्ैरी ाुल्याउदै कायिकुशलाा्ा अ भिृधद्ध गनुप
ि ने अ निायिाा भएको ि।
धिशेष गरी हुलाक सेिाको ्नख्य कायिको रुप्ा रहे को हुलाक बस्ाुहरूको दााि, पररिहन र धिारणका ाीनिटै
चरण्ा गररनुपने धक्रयाकलापको रविभािकारराा बृधद्धका ला ग दााि, ढु िानी र धिारण गने योजनाको ायारी, सञ्चा ला
धक्रयाकलाप, रविग ाको ्ापन र अनुग्न ा ा ्नल्याङ्कनका ला ग आिश्यक सनचना र ाोयाङ्क्ा दे जिएका च ुनौाी
ा ा क ््ा सुमार गरी सी ्ा श्रोा सामनको उपलजव्मपनणि ािरले उपयोग गररनुपदिि। यस क्र््ा धिभाग र
्ााहाका सबै

नदे शकहरूले आ-आफ्ना रविादे जशक क्षेर भरका जजल्ला ा ा ईलाका हुलाक कायािलयहरूको

आिश्यकाानुसार अनुग्न, स्त्िय, सहजीकरण र पृष्ठपोषण ददई सोको सनचना धिभागलाई य ास्य्ै ददनए्ा
्ारै क्जोरी सुमार गनि ्द्दा पुग्ने हुत्ि। यस अ ्
ि ा आ-आफ्नो जजम््ेिारी र उत्तरदाधयत्िलाई व्यािसाधयक
रुप्ा सम्पादन गनुक
ि ो धिकल्प िै न।
नेपाल हुलाक सेिालाई स्यानुकनल, रविभािकारी, रवि ास्पमी, आत्् नभिर र व्यिसाधयक बनाउन रवि ास्पमी रुप्ा
गुणस्ारीय सेिा रवििाह गनुक
ि ो धिकल्प नभएकाले ाा् सेिाको सञ्चालन र व्यिस् ापनका ला ग स्िायत्त रविकृ ाको
हुलाक रविा मकरण स् ापना अपररहायि दे जिएकाले रविस्ााधिा रविा मकरण गठन र सञ्चालन सम्बत्मी ऐनको ्स्यौदा
धिभागको ार्िबाट ायार ्त्रालय्ा पठानएको ि।
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अनुसनची-१
नेपाल सरकार

सञ्चार ा ा सनचना रविधि म ्त्रालय
हुलाक सेिा धिभाग र अत्ागिाका नकायहरूको एक्ुष्ठ धिद्य्ान दरबत्दी धििरण
क्र.

पद

श्रे णी

सेिा

स्नह

उपस्नह

सं .

्ौजुदा
दरबत्दी

१

सह सजचि

रा.प. रवि ्

रविशासन

सा्ात्य रविशासन

१

२

उप-सजचि

रा.प. दद्वाीय

रविशासन

सा्ात्य रविशासन

१०

३

शािा अ मकृा

रा.प. ाृाीय

रविशासन

सा्ात्य रविशासन

१०३

४

लेिा अ मकृा

रा.प. ाृाीय

रविशासन

लेिा

२

५

कला अ मकृा

रा.प. ाृाीय

जशक्षा

कला

६

कम्प्युटर नजत्ज नयर

रा.प. ाृाीय

धिधिम

७

नायब सुब्बा

रा.प. अनं. रवि ्

रविशासन

सा्ात्य रविशासन

२१४

८

टानधपस्ट ना.सु.

रा.प.अनं. रवि ्

रविशासन

सा्ात्य रविशासन

१

९

लेिापाल

रा.प. अनं. रवि ्

रविशासन

लेिा

२७

१०

कम्प्युटर अपरे टर

रा.प. अनं. रवि ्

धिधिम सेिा

रविाधि मक

५

११

िररदार

रा.प.अनं. दद्वाीय

रविशासन

सा्ात्य रविशासन

१०८७

१२

सह-लेिापाल

रा.प.अनं. दद्वाीय

रविशासन

लेिा

५२

१३

स नयर ्स्त्री

रा.प.अनं. दद्वाीय

्े.ई.स्नह

रविाधि मक

३

१४

नलेजक्ट्र सयन

रा.प.अनं. दद्वाीय

नजत्ज नयररङ

नलेजक्ट्रकल

१

जचरकला

१
१

नजत्ज नयररङ
१५

हेभी सिारी चालक

श्रे णी धिहीन

रविशासन

सा्ात्य रविशासन

३

१६

हलुका

श्रे णी धिहीन

रविशासन

सा्ात्य रविशासन

१८

धिधिम

१

सिारी

चालक
१७

गाडी ्स्त्री

१८

हल्कारा

श्रे णी धिहीन

रविशासन

सा्ात्य रविशासन

१९८९

१९

हुलाकी

श्रे णी धिहीन

रविशासन

सा्ात्य रविशासन

२५९९

२०

कायािलय सहयोगी

श्रे णी धिहीन

रविशासन

सा्ात्य रविशासन

१७१

२१

स्िीपर

५

जम््ा

६२९४
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कैधर्या

रविकाशक
रविकाशक ::-- हु
हुल
लाक
ाक से
सेि
िाा धिभाग,
धिभाग, बबर्हल,
बबर्हल, काठ्ाडौँ
काठ्ाडौँ।
।

