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नेपाल सरकार, स्वास््य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प.सं. २०७७/७८, च. नं. १२६, मममत २०७७।०५।२३ गतेको परानसुार "स्थानीय तहमा कोमिड -१९ 

अस्थायी अस्पताल संचालन सम्बन्त्धी मागगदर्गन, २०७७" मा व्यवस्था िई यस तामाकोर्ी गाउपँामलकामा स्थापना हुन लागेको ५ रै्य्याको अस्पताल सञ्चालनका 

लामग तपमर्ल बमोमजमका कमगचारी करारमा राख्न ुपने िएकोले प्रचमलत कानून अनसुार योग्य नेपाली नागररकहरुले सूचना प्रकामर्त िएको मममतले ७ (सात) मदन 

मिर कायागलय समयमा तोमकएको राजश्व मतरकेो रमसद समहत आवेदन फारमको ढाचँामा दरखास्त पेर् गनुग हुन सम्बमन्त्धत सबैमा जानकारीको लामग यो सूचना प्रकामर्त 

गररएको छ । ररत नपगुी वा म्याद नाघेर आएका दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।  
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१. आवेदन फारम तामाकोर्ी गाउपँामलकाको कायागलय वा www.tamakoshimun.gov.np बाट प्राप्त गनग समकनेछ । 

२. आवेदन दस्तरुः- तोमकएको दरखास्त दस्तरु तामाकोर्ी गाउपँामलकाको नेपाल बैङ्क मलममटेड, चररकोट र्ाखा, दोलखामा रहेको समंचत खाता नम्बर 

१३००३०००००४००१०००००२ मा रकम जम्मा गरकेो िौचर पेर् गनुगपनेछ । 

३. दरखास्त मदने अमन्त्तम मममत २०७७/०६/०७ गते सम्म । 

४. आवेदन बझुाउने स्थानः तामाकोर्ी गाउपँामलकाको कायागलय वा ररतपवुगक िररएको फारम ito.tamakoshimun@gmail.com मा Scan copy समेत 

पठाउन समकनेछ । 

५. पररक्षाको मकमसमः मलमखत तथा अन्त्तवागताग  (अन्त्तवागतागको मदन सक्कल प्रमाणपर पेर् गनुगपनेछ ।) 

६. पररक्षा हुने मममतः दरखास्त समाप्त हुने मममतको िोमलपल्ट कायागलयको सूचनापाटी तथा website मा प्रकार्न हुनेछ । 

७. उमेरः १८ वर्ग परुा िई ४५ वर्ग ननाघेको हुनपुनेछ । 

दरखास्तका साथ पेश गर्नुपरे् कागजातहरु (उमदेवार स्वयमलंे प्रमाणित गरकेो हुर्नपरे्)  

१. नेपाली नागररकताको प्रमाण परको प्रमतमलमप । 

२. आवश्यक रै्मक्षक योग्यताको लबधांक प्रमाण पर तथा चाररमरक प्रमाण परको प्रमतमलमप । 

३. NMC मा दताग िएको प्रमाणपरको प्रमतमलमप । 

४. सेवा सम्बन्त्धी तामलम तथा अनिुवको प्रमाण परको प्रमतमलमप । 

५. पासपोटग  साइजको फोटो -२ प्रमत । 

 
सम्पर्क र्ा लाग िः अरुण रु्मार गमश्र (स्वास््य सयंोजर् ९८४४४२७९२३) 

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 
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