
भोरङु गाउॉऩालरका  
  गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

प्राप्चा ,ओखरढुङ्गा 
सू.नॊ.३०     प्रदेश नॊ. १ , नेऩार 

कयाय सेवाभा भेलडकर अलधकृत ऩदऩूलतय सम्वन्धध सूचना ! 
(दोश्रो ऩटक प्रकान्शत सूचना प्रकान्शत लभलत्- २०७७।०८।१६) 

नेऩार सयकाय स्वास््म तथा जनसॊख्मा भधरारमको ऩ.स. २०७७।०७८ च.नॊ. १२६ लभलत २०७७।०५।२३ गतेको 
ऩर अनसुाय "स्थानीम तहभा कोलबड-१९ अस्थामी अस्ऩतार सॊचारन सम्वन्धध भागयदशयन ,२०७७" भा व्मवस्था बई मस 
भोरङु गाउॉऩालरकाभा स्थाऩना बएको ५ शैमाको अस्ऩतारको रालग भेलडकर अलधकृत ऩदभा कयायभा ऩदऩूलतय गनुय ऩने 
बएकारे प्रचलरत काननु अनसुाय मोग्म नेऩारी नागरयकहरुरे सूचना प्रकान्शत बएको लभलतरे १५(ऩधर) ददन लबर 
कामायरम सभमभा तोककएको याजश्व लतयेको यलसद सकहत आवेदनको ढाॉचाभा दयखास्त ऩेश गनुय हनु सम्वन्धधत सफैको 
जानकायीको रालग मो सूचना प्रकान्शत गरयएको छ । रयत ऩवुयक नआएका वा म्माद नाघेय आएका दयखास्त उऩय कुनै 
कायफाकह हनुे छैन। 
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१. आवेदन पायभ भोरङु गाउॉऩालरकाको कामायरम वा www.molungmun.gov.np फाट प्राप्त गनय सककनेछ । 

२. आवेदन दस्तयु तोककएको दयखास्त दस्तयु भोरङु गाउॉऩालरकाको सनयाइज फैंक लरलभटेड (आधतरयक याजश्व खाता नॊ. 
०८८०५१५१४७७०३००८) भा यकभ जम्भा गयेको सक्कर बौचय ऩेश गनुय ऩनेछ । 

३. दयखास्त ददने अन्धतभ लभलत्- २०७७।०९।०१ गते सम्भ। 

४. आवेदन ऩेश गने स्थान्- भोरङु गाउॉऩालरकाको कामायरम वा रयतऩवुयक बरयएको पायभ 
ito.molungmun@gmail.com  भा  Scan Copy सभेत ऩठाउन सककने छ । 

५. ऩयीऺाको ककलसभ्- लरन्खत तथा अधतफायताय । 

६. ऩरयऺा हनुे लभलत्- ऩलछ प्रकाशन गरयनेछ ।  

७. उभेय्- १८ फषय ऩयुा बई ४५ फषय ननाघेको हनु ुऩनेछ । 
 दयखास्त साथ ऩेश गनुय ऩने कागजातहरु्-  

-नेऩारी नागरयकताको प्रभाण ऩरको प्रलतलरकऩ । 

- आवश्मक शैन्ऺक मोग्मताको रब्धाङ्क प्रभाण ऩर य चारयलरक प्रभाण ऩरको प्रलतलरकऩ । 

- NMC भा दताय बएको प्रभाणऩरको प्रलतलरकऩ । 

- सेवा सम्वन्धध तालरभ तथा अनबुवको प्रभाण ऩरको प्रलतलरकऩ  

-ऩासऩोटय साइजको पोटो -२ प्रलत  

सम्ऩकय को रागी्- 9852840505 (प्रशासन) ९८५१११७१७२ (सूचना प्रकवलध अलधकृत) 

         लन.प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 


