चिचिला गाउँपाचलका

गाउँ काययपाचलकाको कायायलय
चिचिला, सख
ं ुवासभा
१ नं. प्रदेश, नेपाल
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ं ग्नता जनाउनहज ुन यो
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पदामधकारी
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वडाध्यक्ष र २ वडा सदस्यहरु
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०३/१० समहू भवन
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सदस्यहरु
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मवद्यालय, समहू भवनहरु,पसल

वडाध्यक्ष र ३ जना वडा
सदस्यहरु
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पसल, समहू भवन

वडाध्यक्ष र ३ जना वडा
सदस्यहरु
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०३/१३ मवद्यालय

१२:०० बेंिी के राबारी

मवद्यालय, पसलहरु

वडाध्यक्ष र ३ जना वडा
सदस्यहरु
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०३/१४ मवद्यालय
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मवद्यालय, पसलहरु
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०७:०० धजे, भाङटार

मवद्यालय, पसलहरु

वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य

३
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१२:०० मत्स्यगाउँ, डाँडापारी, बाहुनडाँडा

मवद्यालय, पसलहरु

वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य
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०३/११ बरडाँडा चौतारा

१२:०० खाममयले, कागते, ढजँडे लसनज े, मलज लङज ् गे मवद्यालय, पसलहरु, सघं सस्थाका भवनहरु, वडाध्यक्ष र सबै वडा
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स्वास््य चौकी
सदस्यहरु
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०३/१२ वडा कायायलय

१२:०० बलौटे, खामलङगाउँ,
मभङ्गजमा, कमलबोटे
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सदस्यहरु
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०३/१० समहू भवन

११:३० बामलसदा, कागथला, ओमक्तमा, चङ्गेडाँडा

वडाध्यक्ष र २ जना वडा
सदस्यहरु
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११:३० देमवटार, गजरुङगाउँ , बंमिनाम, सनज ारगाउँ, मवद्यालय, समहू भवनहरु, पसलहरु, वडाध्यक्ष र ४ जना वडा
यालसागाउँ
सन्तोष चौक
सदस्यहरु
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सम्बमन्धत वडा समममत

५
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(रेम्िु िाचम्लङ राई)
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