
    

चिचिला गाउँपाचलका 

गाउँ काययपाचलकाको कायायलय 

चिचिला, संखुवासभा 

१ नं. प्रदेश, नेपाल 

 

चिषयः योजना तजुयमा सम्िन्धी सावयजचनक सिूना! 

सिूना प्रकाशन चमचतः२०७५/०३/०६ िुधिार 

मममत २०७५/०३/०६ गते बसेको मचमचला गाउँ काययपामलकाको २१ औ ंबैठकबाट आ.व. २०७५/०७६ को लामग बामषयक नीमत, काययक्रम 

तथा बजेट तजजयमा गनयका लामग दहेाय बमोमजमको काययतामलका (टोल/बस्तीस्तरबाट योजना छनौट तथा वडास्तरीय योजना प्राथममकीकरण) 

स्वीकृत भई कायायन्वयनको चरणमा रहकेाले सम्बमन्धत सबै राजनीमतक दल, नागररक समाज, रामरिय तथा अन्तरामरियय गैरसरकारी 

संघसंस्था, मवकास साझेदार, दात ृ मनकाय, मिक्षक, कमयचारी, बजमिमजवी, अगजवावगय, सजरक्षा मनकाय, सञ्चारकमी, स्थानीयवासी, 

सरोकारवालालाई तोमकएको स्थान र समयमा उपमस्थत भई योजना तजजयमामा महत्वपणूय सल्लाह, सजझाव समहत संलग्नता जनाउनजहुन यो 

सावयजमनक सचूनाद्वारा समूचत गररएको छ ।    

वडा नं. १ 

क्र.स. मममत स्थान समय बस्ती तथा टोलहरु सचूना टाँस गररने मजख्य स्थानहरु पदामधकारी 

१ ०३/०९ मवद्यालय भवन ०७:०० लोक्ताम, नयाँ बस्ती गाउँघर मललमनक, समहू भवन, मवद्यालय वडाध्यक्ष र २ वडा सदस्यहरु 

२ ०३/१० समहू भवन ०७:०० वखे, काकीगाउँ मवद्यालय, समहू भवन, काकी पसल वडाध्यक्ष र २ वडा सदस्यहरु 

३ ०३/१० समहू भवन ११:०० पोखरीगाउँ, कमेरे, मसंघेडाँडा समहू भवन, मवद्यालय, मवकास पसल वडाध्यक्ष र २ वडा सदस्यहरु 

४ ०३/११ समहू भवन ०७:०० ढाडगाउँ समहू भवन, मवद्यालय, मचलाउने चौतारा पसल वडाध्यक्ष र २ वडा सदस्यहरु 

५ ०३/११ घोप्टेढजङ्गा ११:०० चनौटे, ठोट्ने, ढजङ्रे समहू भवन वडाध्यक्ष र २ वडा सदस्यहरु 

६ ०३/१२ वडा कायायलय ०७:०० मचमचला बजार, आरुबोटे वडा कायायलय, प्रहरी चौकी, मवद्यालय,पसलहरु वडाध्यक्ष र सबै वडा सदस्यहरु 

७ ०३/०९ समहू भवन ०७:०० सोभाङमा, सौयय समहू भवन, पसलहरु २ वडा सदस्यहरु 

 

वडा नं. २ 

क्र.स. मममत स्थान समय बस्ती तथा टोलहरु सचूना टाँस गररने मजख्य स्थानहरु पदामधकारी 

१ ०३/०९ समहू भवन १२:०० गैरीआङ्ला, डाँडा बदेउ, नामा, खेउटार, 

थररगाउँ, भेडीखकय  

समहू भवन, मवद्यालय, पसलहरु वडाध्यक्ष र सम्बमन्धत वडा 

सदस्य 

२ ०३/१० याफूडाँडा समहू 

भवन 

१२:०० याफूडाँडा, गजरुङगाउँ, केत्रागाउँ समहू भवनहरु, मवद्यालय, पसलहरु वडाध्यक्ष रसम्बमन्धत वडा 

सदस्य 

३ ०३/११ वडा कायायलय १२:०० इम्चोङ, सोबक, याम्दागाउँ वडा कायायलय, मवद्यालयहरु, समहू 

भवन, पसलहरु 

वडाध्यक्ष र सम्बमन्धत वडा 

सदस्य 

४ ०३/१२ एकराजको घर 

(लप्से) 

१२:०० लप्से, बखजवा, ताले, ओखरे मवद्यालय, समहू भवनहरु, पसलहरु वडाध्यक्ष र सम्बमन्धत वडा 

सदस्य 

५ ०३/१३ समहू भवन 

(आहाले) 

१२:०० आहाले, ज्याममरे, चौतारा, मसमसारे, जजके मवद्यालय, समहू भवनहरु, पसलहरु वडाध्यक्ष र सम्बमन्धत वडा 
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सदस्य 

 

वडा नं. ३ 

क्र.स. मममत स्थान समय बस्ती तथा टोलहरु सचूना टाँस गररने मजख्य स्थानहरु पदामधकारी 

१ ०३/०९ मवद्यालय 

(फाकादाम) 

१३:०० मसरुबारी, फाकादाम, याङ्गजरा मवद्यालय, पसलहरु वडाध्यक्ष र १ जना वडा सदस्य 

२ ०३/१० समहू भवन (खसजय) ११:३० खसजय, मतनघरे, काङलजवा समहू भवनहरु, मवद्यालय, पसलहरु, वडा  

कायायलय 

वडाध्यक्ष र ३ जना वडा 

सदस्यहरु 

३ ०३/११ मवद्यालय ११:०० सातघरे, बास्थला मवद्यालय, समहू भवनहरु,पसल वडाध्यक्ष र ३ जना वडा 

सदस्यहरु 

४ ०३/१२ समहू भवन ११:०० गैरीगाउँ, बामहङगाउँ पसल, समहू भवन वडाध्यक्ष र ३ जना वडा 

सदस्यहरु 

५ ०३/१३ मवद्यालय १२:०० बेंिी केराबारी मवद्यालय, पसलहरु वडाध्यक्ष र ३ जना वडा 

सदस्यहरु 

६ ०३/१४ मवद्यालय १२:०० माङटाङ्खा, डाँडागाउँ, 

बाजेनी 

मवद्यालय, पसलहरु, स्वास््य चौकी, समूह भवन वडाध्यक्ष र ३ जना सदस्यहरु 

 

वडा नं. ४ 

क्र.स. मममत स्थान समय बस्ती तथा टोलहरु सचूना टाँस गररने मजख्य स्थानहरु पदामधकारी 

१ ०३/०९ आमा समूह भवन 

(कप्ताने) 

१२:०० कप्ताने, कज वापानी, संकान्ते मवद्यालय, पसलहरु वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य 

२ ०३/१० धजे गजम्बा डाँडा ०७:०० धजे, भाङटार मवद्यालय, पसलहरु वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य 

३ ०३/१० सामजदामयक भवन १२:०० मत्स्यगाउँ, डाँडापारी, बाहुनडाँडा मवद्यालय, पसलहरु वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य 

४ ०३/११ बरडाँडा चौतारा १२:०० खाममयले, कागते, ढजँडे लसजने, मजललजङ्गे 

गाउँ 

मवद्यालय, पसलहरु, संघ सस्थाका भवनहरु, 

स्वास््य चौकी 

वडाध्यक्ष र सबै वडा 

सदस्यहरु 

५ ०३/१२ वडा कायायलय १२:०० बलौटे, खामलङगाउँ, डाँडागाउँ, 

मभङ्गजमा, कमलबोटे 

मवद्यालय, स्वास््य चौकी, वडा कायायलय वडाध्यक्ष र सबै वडा 

सदस्यहरु 

 

वडा नं. ५ 

क्र.स. मममत स्थान समय बस्ती तथा टोलहरु सचूना टाँस गररने मजख्य स्थानहरु पदामधकारी 
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१ ०३/०९ समहू भवन ११:३० पातालगाउँ, चयाँनेटोल, लामागाउँ, मतखेगाउँ, 

मसमखोला, थेवे 

समहू भवन, मवद्यालय, पसलहरु वडाध्यक्ष र २ जना वडा 

सदस्यहरु 

२ ०३/१० समहू भवन ११:३० बामलसदा, कागथला, ओमक्तमा, चङ्गेडाँडा समहू भवन, मवद्यालय, पसलहरु वडाध्यक्ष र २ जना वडा 

सदस्यहरु 

३ ०३/११ वडा 

कायायलय 

११:३० इभा, पाखागाउँ, गैरीगाउँ, रुप्लजङ, बाहुनगाउँ, 

डाँडागाउँ 

वडा कायायलय, पसलहरु, समूह भवन वडाध्यक्ष र सबै वडा 

सदस्यहरु 

४ ०३/१२ धमयदेवी 

मा.मव. 

११:३० देमवटार, गजरुङगाउँ, बंमिनाम, सजनारगाउँ, 

यालसागाउँ 

 गैरीगाउँ, बाहुनडाँडा, मलम्बजगाउँ, गौरुङगाउँ 

मवद्यालय, समहू भवनहरु, पसलहरु, 

सन्तोष चौक 

वडाध्यक्ष र ४ जना वडा 

सदस्यहरु 

 

वडा स्तरीय योजना प्राथचमकीकरण 

क्र.स. चमचत वडा कायायलय समय सलंग्न पदाचधकारी 

१ २०७५/०३/१७ १ नं. वडा कायायलय मबहान ११:०० बज े सम्बमन्धत वडा समममत 

२ २०७५/०३/१८ २ नं. वडा कायायलय मबहान ११:०० बज े सम्बमन्धत वडा समममत 

३ २०७५/०३/१९ ३ नं. वडा कायायलय मबहान ११:०० बज े सम्बमन्धत वडा समममत 

४ २०७५/०३/२० ४ नं. वडा कायायलय मबहान ११:०० बज े सम्बमन्धत वडा समममत 

५ २०७५/०३/२१ ५ नं. वडा कायायलय मबहान ११:०० बज े सम्बमन्धत वडा समममत 

 

(रेम्िु िाचम्लङ राई) 

प्रमुख प्रशासकीय ऄचधकृत 


