सूचना नं. ४
नेऩार दूयसञ्चाय प्राधधकयणको
कामाारम सञ्चारन सम्वन्धभा

१.

नेऩार दू यसञ्चाय प्राधधकयणफाट स्वीकृत “प्राधधकयणको सेवा सञ्चारन भागादर्ान,
२०७७” को फुदा नं . ३ भा फढीभा एक धतहाई कभाचायीको उऩस्स्थधतभा सेवा प्रदान
गने बन्ने व्मवस्था यहे को बएताऩधन हार प्राधधकयणभा ८ जना बन्दा फढी कभाचायीहरु
सं क्रधभत यहे को य सं क्रभण अझ फढ्न सक्ने बएकोरे कोधबड–१९ को दोश्रो चयणको
सं क्रभणराई सभेत भध्मनजय गदै भहार्ाखा प्रभुखरे प्राधधकयणको काभभा फाधा नऩने
गयी धभधत २०७८ फैर्ाख १५ गते दे स्ख अको व्मवस्था नबएसम्भको राधग Work

२.

From Home को व्मवस्था धभराउने ।
Work From Home फाट कामा गने कभाचायीहरुरे अधनवामा रुऩभा E-attendance
System फाट Outing अन्तगात आ–आफ्नो ववदा स्वीकृत गने अधधकायी भापात ऩूव ा
स्वीकृधत धरनु ऩने । मसयी स्वीकृत धरने प्रमोजनको राधग Outing स्वीकृत गने
अधधकाय श्रे णी धफवहन कभाचायीको राधग भानव सं र्ाधन ववकास तथा आन्तरयक
प्रर्ासन र्ाखा प्रभुख, सहामक य सहामक धनदे र्कको राधग सम्वस्न्धत भहार्ाखा
प्रभुखराई अधधकाय प्रत्मामोजन गरयएको छ ।

३.

Work From Home फाट कामा गने कभाचायीहरु अधनवामा रुऩभा धफहान १०:००
फजे दे स्ख ५:०० फजेसम्भ अनराईन फधस Office Automation System फाट कामा
सम्ऩन्न गनुा ऩने छ य कामाारमराई आवश्मक ऩये भा सम्फस्न्धत भहार्ाखा प्रभुखको
धनदे र्नभा बौधतक रुऩभा उऩस्स्थत बई कामाारमको काभकाज गनुा ऩनेछ |

४.

प्राधधकयणफाट

अनुभधतऩत्र

प्राप्त

सेवा

प्रदामकहरुको

हकभा

प्राधधकयणफाट

हुने

सहजीकयणका काभ धनमधभत रुऩभा मथावत हुनेछन य सो प्रमोजनको राधग सेवा
प्रदामकहरुरे इभेर ेे गाना

ntra@nta.gov.np य info@nta.gov.np भा ऩत्राचाय

गनुा हुन जानकायी गयाईन्छ ।
५.

प्राधधकयणको सवायी साधन प्रमोग गनुा ऩने बएभा भहार्ाखा प्रभुखरे कायण सवहत
खुराई १ ददन अगावै प्रर्ासन भहार्ाखाभा जानकायी गयाउनु ऩनेछ |

६.

धनदे र्क (भहार्ाखा प्रभुख) को हकभा अध्मऺज्मूफाट धरस्खत स्वीकृधत धरएय भात्र

Work From Home फाट कामाारमको काभकाज गना सवकनेछ ।

७.

मदद

कुनै

ऩधन

सभस्मा

(९८४१२३५६८८)

वा

ऩये भा

प्राधधकयणका

सूचना

उऩधनदे र्क

अधधकायी

श्री

सुमा

श्री

सं ददऩ
प्रसाद

अधधकायी
राधभछाने

(९८५११५३७९३) राई सम्ऩका गना सवकनेछ ।
८.

अन्म व्मवस्था नेऩार दूयसञ्चाय प्राधधकयणफाट स्वीकृत “प्राधधकयणको सेवा सञ्चारन
भागादर्ान, २०७७” फभोस्जभ हुनेछ ।

भानव सं साधन धफकास तथा आन्तरयक प्रर्ासन र्ाखा
धभधत : २०७८/०१/१४

