
 
 
 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावलीको 
ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको अद्याबनधक वववरण 

 

सूचना सावविननक गने ननकायको नामः गोश् वारा हालाक कायावलय 

सूचना सावविननक गरेको अवनधः आ.व. २०७९/८० (२०७९ कानतवक देजि पौष मसान्तसम्म) 

(क) ननकायको स्वरुप र प्रकृनत 

गोश् वारा हालाक कायावलय हालाक सेवा ववगाग अन्तगवतको कायवसाचालनस्तरको प्रमाि कायावलय हो सयस 
अन्तगवत 18 वटा जिल्ला हालाक कायावलय, 15 वटा इलाका हालाक कायावलय, 4 वटा हालाक काउण्टर 
तथा 53 वटा अनतररक्त हालाक कायावलय रहेका छनस्  

 

सञ् चार तथा सूचना प्रववनध मन् रालय 

       

 

 

 

हालाक सेवा ववगाग 

 

 

मध्यमाञ्चल के्षरीय हालाक ननदेशनालय    /    गोश् वारा हालाक कायावलय  

 

 

 

    जिल्ला हालाक कायावलय (१८जिल्ला)     ईलाक हालाक/काउन् टर हालाक 

१. जि.हा.का.काभ्र े    १. ई.हा.का. सवोच्च अदालत 

२. जि.हा.का.जचतवन    २. ई.हा.का. सान्दरीिल 

३. जि.हा.का.दोलिा    3. ई.हा.का. स्वयम्ग ा 
४. जि.हा.का.धनाषा    4. ई.हा.का. टोिा 
५. जि.हा.का.धाददङ    5. ई.हा.का. पशापनत 

६. जि.हा.का.नावाकोट    6. ई.हा.का. सााँिा 
७. जि.हा.का.पसाव     7. ई.हा.का. सजचवालय 

८. जि.हा.का.गक्तपार    8. ई.हा.का. थानकोट 

९. जि.हा.का.मकवानपार    9. ई.हा.का. वाढाननलकण् ठ 

१०. जि.हा.का.महोत्तरी    10. ई.हा.का. गौचरण 

११. जि.हा.का.रसावा    11. ई.हा.का. वकनतवप ार 

    



 
 
 

१२. जि.हा.का.रामेछाप    12. ई.हा.का. वालािा 
१३. जि.हा.का.रौतहट    13. ई.हा.का. वालावाटार 

१४. जि.हा.का.लनलतपार    14. ई.हा.का. बााँसबारी 
१५. जि.हा.का.वारा     15. ई.हा.का. फवपवङ 

१६. जि.हा.का.सलावही    16. हालाक काउन्टर, नसाहदरवार 

१७. जि.हा.का.नसन्धापाल्चोक    17. हालाक काउन्टर, ठमेल 

१८. जि.हा.का.नसन्धाली    18. हालाक काउन्टर, एयरपोटव 
      19. हालाक काउन्टर, बबरमहल 

 

 

 

(क) ननकायको काम, कतवव्य र अनधकार 

गोश् वारा हालाक कायावलयले साववकको मध्यमाञ् चल क्षेरीय हालाक ननदेशनालय, काठमाण्डौं जिल्ला 
हालाक कायावलय र वैदेजशक हालाक कायावलयको ग ानमका ननवावह गदवछ सगोश् वारा हालाक कायावलयले 
राविय तथा अन्तराविय साधारण, रजिष्ट री जचपत्ीपर, साना प्याकेट लगायत हालाक वस्ताहरुको दताव, 
ववतरण गने, आन्तररक तथा वैदेजशक द्र ात डााँक तथा पानलन्दा सेवा सञ् चालन गने, बचत बकक 
सञ्चालन, पोष्ट बक्स सेवा, एफ.एम रेनडयोको लाइसेन्स तथा इिाितपर नववकरण, परपनरका दताव 
तथा नववकरण, घाजम्त हालाक सेवा सञ्चालन लगायतका कायव गदवछसगोश् वारा हालाक कायावलय र 
मातहतका इलाका हालाक कायावलय तथा अनतररक्त हालाक कायावलयको कमवचारी व्यवस्थापन, दैननक 
प्रशासन सञ् चालन, अनागमन र ननरीक्षण तथा सम्पाददत कायवको प्रगनत वववरण आवनधक रुपमा 
मानथल्लो ननकायमा पेश गने कायव समेत गदवछ स 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

(ि) ननकायमा रहन ेकमवचारी साख्या र कायव वववरण  

क्र.स. पद शे्रणी/तह सेवा 
समूह/ 
उपसमूह 

दरवन्दी 
पदपानतव 

ररक्त कैवफयत 
स्थायी  करार िम् मा 

१ उपसजचव रा.प. दिनतय प्रशासन सा.प्र. १ १ ० १ ०   

२ 

शािा 
अनधकृत रा.प.तनृतय प्रशासन सा.प्र. ९ 5 ० 5 4   

३ लेिा अनधकृत रा.प.तनृतय प्रशासन लेिा १ १ ० १ ०   

४ कम.ईजन्ि. रा.प.तनृतय ववववध   १ ० १ १ ० 

1 लो से 
आ माग  

५ ना.सा. रा.प.अना. प्रथम प्रशासन सा.प्र. २८ २२ ० २२ ६ 

4 लो से 
आ माग 

६ लेिापाल रा.प.अना. प्रथम प्रशासन लेिा १ १ ० १ ०   

७ िररदार रा.प.अना. दिनतय प्रशासन सा.प्र. १०५ 78 ० 78 27 

1७ लो 
से आ 

माग 

८ सह लेिापाल रा.प.अना. दिनतय प्रशासन लेिा १ १ ० १ ०   

९ नसननयर नमस्त्री रा.प.अना. दिनतय मे.ई.   १ ० ० ० १   

१० ईलेजक्रनसयन रा.प.अना. दिनतय ईले. इले. १ ० १ १ ०   

११ ह.स.चा. शे्रणीवववहन ईजन्ि.   ८ १ ५ ६ २   

१२ हे.स.चा. शे्रणीवववहन ईजन्ि.   ३ ० ३ ३ ०   

१३ गानड नमस्त्री       १ ० ० ० १   

१४ हल्कारा  रा.प. अना. पाचौ प्रशासन सा.प्र. १३४ ४२ 74 ११6 18 

८६ लो 
से आ 

माग 

१५ हालाकी रा.प. अना. पाचौ प्रशासन सा.प्र. २० ११ 1 १2 8 

८ लो से 
आ माग 

१६ का.स. रा.प. अना. पाचौ प्रशासन सा.प्र. ४० ७ १२ १९ २१   

१७ जस्वपर शे्रणीवववहन प्रशासन सा.प्र. ५ ० ५ ५ ०   

िम्मा   ३६० १७0 १०२ २72 88   

 

 

 

(घ) ननकायवाट प्रदान गररन ेसेवा  

 आन्तररक तथा वैदेजशक द्र ात डााँक तथा पानलन्दा सेवा सञ् चालन गने, 
 राविय तथा अन्तराविय साधारण, रजिष्ट री जचपत्ीपर,  साना प्याकेट लगायत हालाक वस्ताहरुको 

दताव, साकलन, ओसारपसार तथा ववतरण गने, 
 पोष्ट बक्स साववधा प्रदान गने, 
  काठमाण्डौं जिल्लाका लानग हालाक बचत बकक सञ् चालन गने, 



 
 
 

 काठमाण्डौं जिल्लानगरका १०० वाट सम्मको एफएम रेनडयोको इिाित तथा लाइसेन्सको  
नववकरण र ५०० वाट सम्मको एफएम रेनडयोको लाइसेन्सको नववकरण तथा परपनरका दताव 
र नववकरण गने, 

 घाजम्त हालाक सेवा माफव त काठमाण्डौ उपत्यका नगर हालाक वस्ताको दताव तथा ववतरण गने 

 राहदानी ववगागबाट प्राप् त गएका ववनगन् न जिल्लाका ई-राहदानी सम्बजन्धत जिल्लामा ढावानी र 

 हालाक वस्ताको आदानप्रदानको क्रममा आइपरेका समस्याको सानावाई गनेस 

 

(ङ) सेवा प्रदान गने ननकायको शािा र जिम्मेवार अनधकारी 

क्र.सा. शािा जिम्मेवार अनधकारी 
१. प्रशासन तथा योिना शािा शा.अ.श्री रोशनी काकी 
2. पोष्ट टबक्स तथा आनथवक सेवा शािा शा.अ.श्री ववष्ट णा का मारी गटराराई 

3. दताव ववतरण शािा  शा.अ.श्री ववष्ट णालाल शे्रष्ट ठ 

4. अनासन्धान शािा  शा.अ.श्री रोशनी काकी 
5. डााँक शािा  शा.अ.श्री ववष्ट णा का मारी गटराराई 

6. पानलन्दा शािा  शा.अ.श्री लोकनाथ सावेदी 
7. अनागमन तथा माल्याङ्कन शािा ना.सा. श्री आनन्दहरी िनतवडा 
8. द्र ात डााँक शािा  शा.अ.श्री ममता का मारी 
9. आनथवक प्रशासन शािा  ले.अ.श्री यमलाल बेल्बासे  

10. हालाक बचत बकक शािा  ना.सा. श्री छर बहादार माझी 
 

 

(च) सेवा प्राप् त गनव ला्न ेदस्तार र अवनध 

कायावलयको नागररक बडापरमा उल्लेि गए अनासार हानेस 

 

(छ) ननणवय गने प्रवक्रया र अनधकारी  

सम्बजन्धत शािाको शािा प्रमािको पहलमा ननणवय प्रवक्रया आरम्ग गई कायावलय प्रमािबाट 
(आवश्यकता अनासार  हालाक सेवा ववगागबाट) ननणवय हाने स 

 

(ि) ननणवय उपर उिारी सान् न ेअनधकारी  

   प्रमाि हालाक अनधकृत ; श्री लक्ष्मीदेवी शमाव 

 



 
 
 

(झ)  आ.व. २०७९/८० को कानतवक देजि पौष मसान्तसम्म सम्पादन गरेको कामको 
वववरण 

१.प्रशासन शािाः     

 ननयाजक्त, काि, रमाना, नबदा अनगलेि, तानलमहरुमा कमवचारी मनोनयन र नसफाररस 
लगायतका कमवचारी प्रशासन सम्बन्धी कामहरु गएको, 

 मातहतका इलाका र अनतररक्त हालाक कायावलयमा कायवरत कमवचारीहरुको वववरण साकलन 
तथा अध्यावनधक गने कायव, 

 मातहतका ननकायहरुमा आवश्यकतानासार पराचार, अनागमन तथा ननरीक्षण गररएको, 
 तालाक ननकायहरुमा आवनधक रुपमा प्रनतवेदन र 

 मातहत र तालाक ननकायहरुमा समन्वयको कायव गररएकोस 

२.अनासन्धान शािाः 

नस.ना. ववषय अनासन्धान शािा कल सेन्टर िम्मा 
1 ववदेशबाट सोधनी गई आएका (CN08 Incoming) 7 - 7 
2 ववदेशबाट सोधनी गरी पठाईएका(CN08 Outgoing) 1 - 1 

3 िोिी सम्बन्धी प्राप् त आन्तररक पर 76 - 76 

4 िोिी सम्बन्धी चलान गररएका आन्तररक पर 25 - 25 

5 टेनलफोनबाट गररएका सोधनी 
EMS िोिी 
रजिष्ट री िोिी 
साधारण सोधपाछ 

Parcel िोिी 

 

137 

361 

385 

41 

 

138 

460 

466 

71 

 

275 

821 

851 

112 

 

6 सेवाग्राही आफै आई गररएका सोधिोि   

EMS िोिी 
रजिष्ट री िोिी 
साधारण सोधपाछ 

Parcel िोिी 

 

37 

526 

375 

27 

 

 

66 

610 

457 

62 

 

103 

1136 

832 

89 

7 वफताव गएका आन्तररक परको दताव (RLO) - - - 

८ वफताव गएका वैदेजशक परको दताव (RLO) - - - 

9 अन्य 

ईमेल माफव त सेवाप्रवाह र अनासन्धान गररएको 
 

144 - 

 

144 

10 फेसबाक माफव त सोधनी गररएका 105 - 105 



 
 
 

 

३.दताव ववतरण शािाः 
 वटकट ववक्रीबाट प्राप्त रकम                -  247650स- 

 ववतरण गएको स्वदेशी साधारण जचठीपरको साख्या-   9100 

 ववतरण गएको ववदेशी साधारण जचठीपरको साख्या -   9725 

 परपनरका दताव तथा नववकरण साख्या          -    5 

 एफ. एम नववकरण साख्या                   -    5 

 स्वदेशी तथा ववदेशी प्याकेट डेनलगरी साख्या      -  5995 

 ववतरण गएको जचपत्ीपर एवा पासवलहरुको साख्या   -  17546 

  ववतरण गएको रजििी जचपत्ीपरको साख्या         -  72531                 

४.ई.एम.एस शािाः 

वैदेजशक ई.एम.एस तफव  

 

आन्तररक ई.एम.एस तफव  

 

कामको 
वववरण 

मवहना ई.एम.एस  दताव ई.एम.एस पैठारी   जिल्ला 
पठाएको 
ब्याग 

जिल्ला 
पठाएको  
साख्या 

आन्तररक  
द्र ात 
डााँकको 
लानग 
पठाएको 
जचपत्ी पर 

मेल सेन्टर 
पठाएको 
जचपत्ी पर  

पोष्टम्यान 
डेनलगरी 
पठाएको 
जचपत्ीपर 

फाईनल 
डेनलगरी सामान जचपत्ीपर सामान जचपत्ीपर 

पररमाण कानतवक 2 17 497 1428 62  407 28 81 1334 

 मानसर 17 29 544 1225 58 98 376 26 89 1450 

 पौष 48 34 654 1282 73 145 398 22 122 1255 

मवहना कामको 
वववरण 

ई.एम.एस 
पैठारी जचपत्ी पर 

जिल्ला पठाएको 
जचपत्ी पर 

मेल सेन्टर तथा ई.एम.एस  
शािा पठाएको जचपत्ी पर 

पोष्ट म्यान डेनलगरी पठाएको 
जचपत्ी पर 

कानतवक पररमाण 981 933 15 85 

मानसर पररमाण 1148 961 1 152 

पौष पररमाण 1277 946 1 145 



 
 
 

५. डााँक शािाः 

 आन्तररक रजििीको साख्या    - 187047 

 वैदेजशक रजििीको साख्या       

 आयात िम्मा जचपत्ी   - 3512 

            िम्मा प्याकेट - 1012 

 

 ननयावत रजििी  - 5470 

         साधारण   - 21900 

 वैदेजशक साधारण पोष्टकाडव     - 418000 

 साधारण नेपाली जचपत्ी          - 19473 

 साधारण ववदेशी जचपत्ी         - 13148 

 वैदेजशक साधारण प्याकेट      - 27301 

   

६. घाम्ती शािाः 

 घाम्ती १, घाम्ती २ र घाम्ती ३ का गाडीहरुबाट साकनलत जचपत्ीपरको साख्या - 20754 

 घाम्ती १, घाम्ती २ र घाम्ती ३ का गाडीहरु माफव त डेनलगरर गएका जचपत्ीपरको साख्या- 45945 

  आ.व. २०७९/८० को प्रथम रैमानसकमा घाम्ती शािा बाट आिवन गएको रािस्वः रु 
2515400स-  

 वटकट ववक्रीबाट प्राप्त रकमः रु 510000स- 
 

७.पोष्ट बक्स शािाः 

नयााँ पोष्ट बक्स दतावः 143 वटा 
पोष्ट बक्स नववकरणः 433 वटा 
पोष्ट बक्स दतावबाट प्राप्त धरौटी रकमः रु 2,17,500स- 
पोष्ट बक्स दताव र नवीकरणबाट प्राप्त रािश्वः रु 4,89,360स- 
सवक्रय पोष्ट बक्स साख्याः 6223 वटा 
बन्द गरेको पोष्ट बक्स साख्याः 5 वटा 
 

 



 
 
 

८.अनागमन शािाः 

अनागमन शािा माफव त आ.व. २०७९/८० को दोश्रो रैमानसकमा गररएका कायवहरुः 

क्र.सा. कायव 
1.  गोश्वारा हालाक कायावलयले गरेको हालाक वस्ताको आयात-ननयावतको मानसक वववरण तयार 
2.  गोश्वारा हालाक अन्तगवतका जिल्ला हालाक कायावलयले गरेको हालाक वस्ता आयात-ननयावतको 

मानसक वववरण तयार 
3.  गोश्वारा हालाक कायावलय मातहतका इलाका हालाक कायावलयले गरेको हालाक वस्ता आयात-

ननयावतको मानसक वववरण तयार 
4.  हालाक सेवा ववगाग माफव त गररएका पररपरहरुलाई गोश्वारा हालाक कायावलयबाट माफव त 

मातहतका कायावलयहरुमा पराचार गररएको  
5.  आन्तररक तथा वैदेजशक जचपत्ीपर, हालाक वस्ताहरुको िोितलास सम्वजन्ध कायवहरु गररएको 
6.  जिल्ला हालाक तथा इलाका हालाक कायावलयहरुमा IPS.Post र PITS को साञ्चालनमा आएका 

समस्या समाधानमा समन्वयकारी गमूीका ननगाइएको 
7.  डााँक सम्वजन्ध समस्याहरुको समाधान गनव आवस्यकताअनासार मातहतका जिल्ला हालाक 

कायावलयहरुमा पराचार तथा समन्वय गररएको 
8.  अनगलेि व्यवस्थापन लगायतका ननयनमत रुपमा गररने कायवहरु गररएको 

 

९.पासवल शािाः 

 

 

(ञ) सूचना अनधकारी र प्रमािको नाम र पद  

कायावलय प्रमाि ; श्री लक्ष्मीदेवी शमाव (प्रमाि हालाक अनधकृत) 

सूचना अनधकारी ; श्री रोशनी काकी (शािा अनधकृत) 

                          Foreign  Parcel                Internal Parcel 

              

Month              

Total 

Inbound 

Mail Bag 

(Parcel 

+M Bag) 

Total Inbound 

Ktm Valley+ 

District (Air 

+Sea) 

District 

dispatch 

(parcels  

+M-bag) 

Total 

delivered 

Total Outbound RA.PU DHA.PU. TI.PU 

Kartik 493 590 179 343 13 9 100 0 28 

Mangshir 512 620 264 453 48 38 244 4 23 

Poush 433 544 222 397 63 59 268 7 31 



 
 
 

(ट) ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 

 ननिामती  सेवा ऐन,२०४९ 

 ननिामती सेवा ननयमावली,२०५० (साशोधन सवहत) 

 हालाक ऐन, २०१९ 

 हालाक ननयमावली, २०२० 

 हालाक बचत बकक ननयमावली, २०३४ 

 हालाक सेवा कायवववधी ननदेजशका, २०६३ 

 अनतररक्त हालाक ननयमावली, २०३४ 

 हालाक बचत बकक कायवसञ्चालन ननदेजशका, २०७३ 

 आवश्यकतानासार सम्बद्ध अन्य ऐन, ननयम, ननदेजशकाहरुस 

 

(ठ) आम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरणः 

आ.व. २०७९/०८० को आनथवक वववरण 

बिेट जशषवक चाला बिेट पााँिीगत बिेट िम्मा 

ववननयोिन १९,७६,००,०००स- १,६०,००,०००स- २१,३६,००,०००स- 

िचव 8,35,18,008स08 39,05,386स- 8,74,23,394स08 

िचव प्रनतशत 42.27% 24.41%  

 

आ.व २०७९/८० को दोश्रो रैमानसकमा साकलन गएको रािश् व : रु 3,79,95,521/-   

गोश् वारा हालाक कायावलयको ईमेल, वेबसाइट र फोन ना. 

ईमेलः generalpostofficenepal01@gmail.com 

फोन ना. ०१-४४१२९२४, ०१-४४४३९०९ 

वेबसाइटः https://www.gpo.gov.np/ 
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