
            २०७५/०५/०१ 

 

    

 

 

नतिजा प्रकातिि गररएको 

 

चुलाचुली गाउँपातलका,गाउँकाययपातलकाको कायायलय, चुलाचुली इलामको तमति 

२०७५/०४/१४ मा प्रकातिि सूचना बमोतजम तमति २०७५/०४/३१ मा तलईएको 

तलतिि िथा अन्िर्ायिाय परीक्षामा तनम्न पदमा दहेायका उमेदर्ार सफल हुनु भएको 

हुदँा ७ ददनतभत्र करार सम्झौिाका लातग कायायलयमा उपतथथि हुन सम्बतन्धि सबैको 

जानकारीका लातग यो सूचना प्रकातिि गररएको छ . 

तब.न.ं : २/०७५/०७६ 

पद: अ.ह.ेर्. 

पद संख्या:१(एक) 

सेर्ा: करार 

सफल उमेदर्ार 

१.रेिा तब.क.(रोल नं. ७)    चुलाचुली-०२,इलाम  

बैकतपपक उमेदर्ार 

 १. आकाि श्रेष्ठ(रोल नं. ६)    तमक्लाजंुग-०४,पांचथर 

 

तब.न.ं : ३/०७५/०७६ 

पद: अ.न.तम. 

पद संख्या:१(एक) 

सेर्ा: करार 

सफल उमेदर्ार 

१.रेिा िनाल(रोल नं.३)     सन्दकपुर-०३,इलाम  

बैकतपपक उमेदर्ार 

 १. तनरु राई(रोल नं.४)     मान््सेबुंग-०५,इलाम  

 



 

तब.न.ं : ४/०७५/०७६ 

पद: अ.न.तम.(२४ घण्टे प्रसुिी सेर्ाका लातग) 

पद संख्या:१(एक) 

सेर्ा: करार 

सफल उमेदर्ार 

१.चतण्डका आचायय पौडेल(रोल नं.२)    तिररगे,िाप्लेजंुग  

बैकतपपक उमेदर्ार 

 १. पुष्पकला इददङ्गो(रोल नं. १)    चुलाचुली-०३,इलाम  

   

तब.न.ं : ५/०७५/०७६ 

पद: थर्ंसेर्क अ.ह.ेर्./अ.न.तम.(गाउँघर तक्लतनक संचालन) 

पद संख्या:१(एक) 

सेर्ा: करार 

सफल उमेदर्ार 

१.ममिा राई(रोल नं.१०)     मान्गसेबुंग-२,इलाम  

बैकतपपक उमेदर्ार 

 १. अतथमिा दगंाल(रोल नं. ११)    चुलाचुली-०४,इलाम  

 

  



तनम्न 

अध्यक्ष 

अध्यक्ष – थर्ाथ्य चौकी रहकेा र्डा अध्यक्ष 

उपाध्यक्ष – अध्यक्षले मनोतनि गरेको व्यति -१ 

सदथयहरु –  

 थर्ाथ्य संथथा रहकेा क्षेत्रको तबद्यालय का प्रमुि -१  

 थथानीय व्यापार संघको प्रतितनतध  -१  

 संरक्षकबाट मनोतिि थथानीय लब्धप्रतितष्ठि एक जना मतहला-१  

 र्डा सतचब -१  

सदथय सतचब – थर्ाथ्य संथथा प्रमुि 

 

                

                               ........................ 

               छतबलाल ितिर्डा      

प्रमुि प्रिासकीय अतधकृि 

  



 

 

श्री जनसंख्या िथा र्ािार्रण मन्त्रालय 

ससहदरबार, काठमाडौं 

   

 प्रथिुि तबषयमा िहाँ मन्त्रालयबाट तमति २०७४/०४/१९ मा लिनपुर-तसम्ले-चुलाचुली तजमयले-महमाई ग्रातमण 

सडकको र्ािार्रणीय प्रभाब मुपयांकन (EIA) प्रतिबेदन सम्बतन्ध क्षेत्र तनधायरण र कायय सूची प्रतिबेदन समेि भइ 

सोको र्ािार्रणीय प्रभाब मुपयांकन सम्बतन्ध सम्पूणय प्रदिया पूरा भएको भए जनसंख्या िथा  र्ािार्रण 

मन्त्रालयससहदरबार, काठमाडौं df    l;kmfl/; ul/lbg' अनुरोध छ .+ 

 

    ........................ 

              छतबलाल ितिर्डा  

प्रमुि प्रिासकीय अतधकृि 

 

 

  



 

श्रीमान प्रमुि प्रिासकीय अतधकृि 

चुलाचुली गाउँपातलका इलाम 

 

 

   तबषय: भुिानी सम्बन्धमा . 

 

 

उपोरोि सम्बन्धमा यस गाउँपातलका र्ाडय नं.३ मा रहकेो राना टोल पूर्य रािेहोली कलयभटय तनमायण लातग िचय 

भएको रु. ३७०,००० (अक्षरुपी िीन लाि सत्तरी हजार मात्र ) भुिान गररददनु हुन सतर्नय अनुरोध गदयछु . 

 

भुिानी माग गने व्यति 

गीिा पुरी 

 

  



िपतसल 

१. चुलाचुली गाउँपातलकाको कायायलय 

सूचना अतधकारी 

नाम: नतबन राज दाहाल 

पद: सूचना प्रतबतध अतधकृि 

कोठा न.ं : ४ 

फोन नं. :९८५१०००८५४ 

इमेल:  ito.chulachulimun@gmail.com 

२. र्डा कायायलयहरुको सूचना अतधकारी 

 सम्बतन्धि र्डा सतचबलाई िोदकएको 

 र्डा नं .१ : गोतबन्द सुबेदी  

 र्डा न.ं २: नतबन काकी  

 र्डा न.ं ३ : गोतबन्द सुबेदी  

 र्डा न.ं ४ : भुपेन्र चौलागाईं  

 र्डा न.ं ५ : भुपेन्र चौलागाईं  

 र्डा न.ं ६ : रतबन प्रसाद दाहाल  

३. सूचना िािा छ, चुलाचुली गाउँकाययपातलकाको कायायलय ,कमयचारी संख्या-१ 

४.  

५.  

६.छ, संलग्न गररएको 

७. छ, प्रिीतलतप संलग्न गररएको 

८. छ, सूचना अतधकारी नतबन राज दाहाल ९८५१०००८५४ 

९. सुरतक्षि गररएको, गाउँकाययपातलकाको कायायलय 

१०. चुलाचुली,गाउँपातलकाको कायायलय इलामले चालु आ.बा. ०७४/७५ का लातग तनमायण, 

आपूर्ति र सेर्ासम्बतन्ध तबज्ञापनका लातग छुट्याइएको रकम: 

११. चुलाचुली,गाउँपातलकाको कायायलय योजनाथथानहरुमा   

 

 

 

mailto:ito.chulachulimun@gmail.com

