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v08–s 

!= e"ldsf 

g]kfnsf] ;'b"/ k"j{df cjl:yt Onfd lhNnf gofF /fhg}lts ljefhg cg';f/ k|b]z gDa/ ! df kb{5 . !&)# ju{ 

lsnf]ld6/ If]qkmndf km}lnPsf] o; lhNnfsf] pQ/ / klZrddf kfFry/, blIf0fdf emfkf / df]/ª lhNnfx¿, k"j{df ef/tsf] 

klZrd a+ufn cGtu{t bfhL{lnª lhNnf kb{5g\ . ;d'b|L ;txaf6 !$) ld6/b]lv #^#^ ld6/;Ddsf] prfO{df km}lnPsf] 

Onfddf hftLo, eflifs, ;f+:s[lts ;fy} h}ljs ljljwtf /x]sf] kfOG5 .  

!=!lhNnfsf] ef}uf]lns cjl:ylt 

l;=g+= ljj/0f ;"rs s}lkmot 

! k|b]z gDa/ !  

@ :yfgLo tx !) j6f  

# j8f ;+Vof *! j6f  
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)

$)Ú b]lv @&
)

)*Ú pQ/L cIff+z  

^ b]zfGt/ *&
)

$)Ú b]lv *&
)

!)Ú k"jL{ b]zfGt/  

& prfO{ ;d'b|L ;txaf6 !$) ld6/b]lv #^#^ ld6/;Dd  

!=@ @)^* ;fnsf] hgu0fgf cg';f/  

Onfd lhNnfsf] wd{ cg';f/ hg;ª\Vof ljj/0f  Onfd lhNnfsf] efiff cg';f/ hg;ª\Vof ljj/0f  

l;=g+= wd{ hg;+Vof k|ltzt l;=g+= efiff hg;+Vof 
k|ltzt s}lkmot 

! lxGb"  !@(!$! $$=$( ! g]kfnL  !@$##* $@=*$  

@ ls/ft  !)##%) #%=^! @ lnDa" $!^#* !$=#%  

# af}4 $$#^^ !%=@( # jfGtjf  @$@)) *=#$  

$ lqmlZrog &@%@ @=%) $ /fO{  @$!@% *=#!  

% k|s[lt  #*(^ !=#$ % tfdfª !&$!& ^=))  

^ O:nfd  @@( )=)* ^ du/  !##!@ $=%(  

& axfO{  $$ )=)@ & u'?ª ^!*& @=!#  

* af]g  @( – * g]jf/L  %((# @=)^  

( h}g  ^ – ( z]kf{  #%(^ !=@$  

!) lzv  @  – !)  rflDnª #)!! !=)$  

 !! ;'g'jf/  @((! !=)#  

!@ n]Krf @^&@ )=(@  

!=# Onfddf /x]sf d'Vo ko{6sLo :ynx¿ 

l;=g+= ko{6sLo :ynx¿sf] gfd s}lkmot 

 

! 

;Gbsk'/, l5G6fk', 6f]8\s] em/gf, l;l4y'Dsf, >LcGt', sGofd, dfªdfn'ª, dfOkf]v/L, ldSnfhf]ª, 

kf6]gf3L,kflye/f, dfª;]a'ª, uh'/d'vL, Eo"6fj/ Onfd cflb .  
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!=$ Onfddf /x]sf d'Vo wfld{s :ynx¿ 

l;=g+= wfld{s :ynx¿sf] gfd s}lkmot 

! uh'/d'vL, dfO{kf]v/L, dfªdfn'ª, dfª;]a'ª, kflye/f, gf/fo0f:yfg, dfO{:yfg, ;]tLb]jL, l;+xaflxgL  

!=% Onfddf /x]sf d'Vo gbL÷gfnfx¿ 

l;=g+= gbLgfnfx¿sf] gfd s}lkmot 

! dfO{, b]pdfO{, k'jfdfO{, hf]udfO{, u?jf, nf]lbof, ljl/ª, 6fªl6ª, sdn, s]/vf, /t'jf, d]rL l;4L, 

kmfskmf]s 
 

!=^ Onfddf /x]sf d'Vo tfn÷kf]v/Lx¿ 

l;=g+= gbLsf] gfd s}lkmot 

! dfO{kf]v/L, cGt'kf]v/L, xf;kf]v/L, hd'gf 9fkkf]v/L, gofFahf/ pQ/]kf]v/L  

@= lhNnfsf] gS;f -:yfgLo tx cg';f/_ 
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#=  

#=! hg;+Vof ;DaGwL ljj/0f -hgu0fgf @)^* cg';f/_ 
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dtbftf  ;+Vof 
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d= k'= t]=ln= ;ef sfo{kflnsf  

 इलाम नगरपानलका 

 चलुाचलुीगाउँपानलका 

 देउमाईनगरपानलका 

 फाकफोकथमुगाउँपानलका 

 माईनगरपानलका 

 माईजोगमाईगाउँपानलका 

 माङसेबङु गाउँपानलका 

 रोङगाउँपानलका 

 सन्दकपरु गाउँपानलका 

 सूयोदय नगरपानलका 

lhNnf ;dGjo ;ldltdf lgjf{lrt kbflwsf/L ;+Vof 
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gfdfjnL k|sfzg ug]{  
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%= dtbftf gfdfjnL;DaGwL ljj/0f  

%=! dtbftfsf] pd]/ cg';f/sf] n++}lus ljj/0f 
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t
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t
]=l
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t
]=l
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 इलाम न.पा. 

 चलुाचलुी गा.पा. 

 देउमाईन.पा. 

 फाकफोकथमुगा.पा. 

 माईन.पा. 

 माईजोगमाईगा.पा. 

 माङसेबङु गा.पा. 

 रोङगा.पा. 

 सन्दकपरु गा.पा. 

 सूयोदय न.पा. 
hDdf 

*!^ aif{ k"/f eO{  !* aif{ eGbf sd pd]/ ePsf dtbftf gfdfjnLdf btf{ ePsf 



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ M एक झलक 
 

 

%=@ dtbftfsf] z}lIfs ljj/0f 

qm= 

;+= 

:yfgLo txsf] gfd 
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hDdf lg/If/ SLC÷SEEeGbf sd SLC÷SEEjf ;f] eGbf a9L 

d= k' t]=ln= d= k' t]=ln= d= k' t]=ln= 

 इलाम नगरपानलका 

 चलुाचलुीगाउँपानलका 

 देउमाईनगरपानलका 

 फाकफोकथमुगाउँपानलका 

 माईनगरपानलका 

 माईजोगमाईगाउँपानलका 

 माङसेबङु गाउँपानलका 

 रोङगाउँपानलका 

 सन्दकपरु गाउँपानलका 

 सूयोदय नगरपानलका 

hDdf 

%=# dtbftfsf] ckfËtf ;DaGwL ljj/0f 
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hDdf 
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= 
k'= d= t]=ln= k'= d= t]=ln= 

 इलाम न.पा. 

 
चलुाचलुी 
गा.पा 

 देउमाई न.पा. 

 
फाकफोकथमु
गा.पा. 

 माईन.पा. 

 
माईजोगमाई 

गा.पा. 

 
माङसेबङु 
गा.पा. 

 रोङ गा.पा. 

 
सन्दकपरु 
गा.पा. 
 सूयोदय न.पा. 

hDdf 
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स्थानीय 
तहको नाम 

मतदानस्थलको नाम र ठेगाना vfg]kfgL 
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gfd b'/L 

इलाम 
नगरपानलका 

जनता आधारभतूवर्द्यालय, साँखेजङु छ छ पक् की छैन छैन छ छ प्र.चौ.रक्से १० वक.मी. 
 

उत्तर
  

नेपालटार मा.वर्., साँखेजङु छ छ पक् की छ छैन छ छ प्र.चौ.रक्से ५ वक.मी. 
 

उत्तर
  

समु्रे्क मा.वर्. समु्रे्क छ छ कच्ची छ छ छ छ प्र.चौ. बन्दकेु ४ वक.मी. 
 

उत्तर
  

नबणापाणी मा.नब. स्कूलडाँडा छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. रक्से १० वक.मी. 
 

उत्तर
  

शारदा मा.वर्., रे्तनी छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. रक्से ६ वक.मी. 
 

उत्तर
  

रुक्क्मणी आधारभतू वर्द्यालय, मलाते छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. बन्दकेु ७ वक.नम. 
 

उत्तर
  

देर्कोटा आधारभतू वर्द्यालयनभते्त छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. बन्दकेु ७ वक.नम. 
 

उत्तर
  

नसदे्धश्वरी आधारभतू वर्द्यालय 
नसदे्धश्वरीचोक 

छ छ पक् की छैन छैन छ छ अ.प्र.नबट नबब्लयाँटे ३ वक.नम. 
 

उत्तर
  

सावर्क बरबोटे गा.वर्.स.भर्न छ छ पक् की छ छ छ छ अ.प्र.नबट नबब्लयाँटे १ वक.नम. 
 

उत्तर
  

इलाम वर्द्यामक्न्दर, वपपलबोटे छ छ पक् की छ छ छ छ क्ज.प्र.का. ईलाम २ वक.नम. 
 

उत्तर
  

दृपादेर्ी आधारभतू वर्द्यालय बरभैया छ छ कच्ची छ छैन छ छ क्ज.प्र.का. ईलाम २ वक.नम. 
 

उत्तर
  

आदशा आधारभतू वर्द्यालय क्चयार्ारी छ छ पक् की छ छ छ छ क्ज.प्र.का. ईलाम १ वक.नम. 
 

पक् चम
  

र्ालमक्न्दर आधारभतू वर्द्यालय 
बालमक्न्दर 

छ छ पक् की छ छ छ छ क्ज.प्र.का. ईलाम ३०० नमटर 
   

वर्द्या आधारभतू वर्द्यालय नतलकेनी छ छ पक् की छ छ छ छ क्ज.प्र.का. ईलाम ३ वक.नम. 
 

पूर्ा
  

जनकलयाण आ.वर् नसङविङ छ छ पक् की छ छैन छ छ क्ज.प्र.का. ईलाम 1.5 वक.नम. 
 

पूर्ा
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पोखरी आधारभतू वर्द्यालय छ छ पक् की छ छैन छ छ क्ज.प्र.का. ईलाम ३ वक.नम. 
 

दक्िण
  

भगर्ती मा.वर्., गोलाखका  छ छ पक् की छ छ छ छ प्र.चौ. गोलाखका  १ वक.नम 
 

दक्िण
  

महमाई आधारभतू वर्द्यालय भञ् ्याङ छ छ पक् की छ छ छ छ प्र.चौ. गोलाखका  १ वक.नम. 
 

दक्िण
  

जलकन्या आधारभतू वर्द्यालयक्शलपरु छ छ पक् की छैन छैन छ छ प्र.चौ.नतनघरे १७वक.नम. 
 

परु्ा
  

पूणास्मारक मा.वर्., गोदक छ छ पक् की छैन छैन छ छ प्र.चौ.नतनघरे १२ वक.मी. 
 

पूर्ा
  

महेश्वरा आधारभतू वर्द्यालय, ननन्दाख ु छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. क्जतपरु १४ वक.नम. 
 

पक् चम
  

बालकन्या मा.वर्., सोयाक छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. क्जतपरु १२ वक.नम. 
 

१६ पक् चम
  

अमर्योनत आ.वर्. साङरुम्बा छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.मंगलबारे ७ वक.नम. 
 

पक् चम
  

रत्नलक्ष्मी आधारभतू वर्.सानो साङरुम्र्ा छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.मंगलबारे ७ वक.नम. 
 

 पक् चम
  

चलुाचलुी 
गाउँपानलका 

जनता मा.वर्., कमल छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.पेक्लटमारी ४ वक.नम. 
 

११५ दक्िण
  

जनता मा.वर्., चलुीकञ्चनपरु छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.पेक्लटमारी ३ वक.मी. 
 

११६ दक्िण
  

वकरातेश्वर मा.वर्., पेलटीमारी छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.पेक्लटमारी १ वक.मी. 
 

१२० दक्िण
  

र्ाल्योती मा.वर्. आइतबारे छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.पेक्लटमारी ३ वक.नम. 
 

१२१ दक्िण
  

भान ुमा.वर्., बकुुर्ा छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.पेक्लटमारी ४ वक.मी. 
 

१२४ दक्िण
  

बाँझोगाउँ मा.वर्., क्शखरकटेरी छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.पेक्लटमारी ७ वक.मी. 
 

१२६ दक्िण
  

नगताञ्जली आधारभतू वर्द्यालय तोरीबारी छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.साकफारा ३० वक.मी. 
 

१५६ पक् चम
  

राष्ट्रप्रमेी मा.वर्., फुङनाम छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.साकफारा ७ वक.मी. 
 

११० पक् चम
  

नमक्लाचोङ मा.वर्., दशमीबजार छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.साकफारा २ वक.मी. 
 

१०० पक् चम
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देउमाई 
नगरपानलका 

नसंहबसन्तदेर्ी आधारभतूवर्द्यालय छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.मंगलबारे 10 वक.मी. 
 

 पक् चम
  

डम्र्रदेर्ी मा.वर्., चौरी छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. रक्से १३ वक.नम. 
 

 पक् चम
  

नसंहदेर्ी आधारभतू वर्द्यालय छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. रक्से ६ वक.नम. 
 

 पक् चम
  

देर्ीस्थान आधारभतू वर्द्यालय, साब्जङु छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. रक्से १५ वक.नम. 
 

 पक् चम
  

भानदुय आधारभतू वर्द्यालय, पङुफुङ छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.मंगलबारे ३वक.मी. 
 

 पक् चम
  

पञ् च मा.वर्., शाक्न्तडांडा छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.मंगलबारे 5वक.नम. 
 

 पक् चम
  

महेन्रोदय आ.वर्.गाग्रभेञ् ्याङ छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.मंगलबारे 2वक.मी. 
 

 पक् चम
  

भानभुक्त मा.वर्. मंगलबारे छ छ पक्की छ छैन छ छ ई.प्र.का.मंगलबारे 1 वक.मी. 
 

 पक् चम
  

नेत्र्योनत आधारभतू वर्द्यालय छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.मंगलबारे ४ वक.नम. 
 

३७ पक् चम
  

भगर्ती मा.वर्., बरभञ्ज्याङ छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.मंगलबारे 7 वक.मी. 
 

 पक् चम
  

जनकलयाण आ.वर्., आङदाङ छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.मंगलबारे 9 वक.मी. 
 

 पक् चम
  

पञ् चकन्या मा.वर्., फुटुक छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.मंगबारे 8 वक.नम. 
 

१५ पक् चम
  

आदशानसद्ध आ.वर्., नामथला छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. क्जतपरु ७ वक.नम. 
 

 पक् चम
  

खान्रङु मा.वर्., नसवद्धथमु्का छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. क्जतपरु ५ वक.नम. 
 

२४ पक् चम
  

भगर्ती आधारभतू वर्द्यालय, आमर्ोटे छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ. क्जतपरु ५वक.नम. 
 

 पक् चम
  

जनता आधारभतू वर्द्यालय, साङरुम्बा छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का. मंगलबारे ११ वक.नम. 
 

१८ पक् चम
  

जीतपरु मा.वर्., जीतपरु नर्मी छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. क्जतपरु ५०० नम. 
 

 पक् चम
  

नत्रभरु्न आधारभतू वर्द्यालय, नलङददङ छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ. क्जतपरु ५ वक.नम. 
 

४५ पक् चम
  



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ M एक झलक 
 

 

स्थानीय 
तहको नाम 

मतदानस्थलको नाम र ठेगाना vfg]kfgL 

pknAwtf 

Zff}rfnosf] 

Joj:yf ;
8
s
 
 

-s
R
r
L÷

k
S
s
L÷

u
f]/
]6
f]_
 

6
]ln

k
mf
]g
 
;
'lj
w
f 

O
{G
6
/
g
]6
 
;
'lj
w
f 

d
f]a

fO
n
 
;
'lj
w
f 

ljB't 

;'ljwf 

dtbfg :ynaf6 glhssf] 

k|x/L sfof{nosf] gfd / b'/L 

ls=ld= df 

If]qkmn 

-au{ dL_ 

;b/d'sfdaf6 

b"/L / lbzf  

-ls=ld= df_ 

cGo 

s
}lk
mo

t
 

gfd b'/L 

फाकफोकथमु 
गाउँपानलका 

जन्योनत आधारभतू वर्द्यालय, पचेर्ा छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ. आमचोक ७ वक.नम. 
 

५४ पक् चम
  

खाम्र्ाङ सामदुावयक भर्नखाम्र्ाङ छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.एकतप्पा १० वक.नम. 
 

 पक् चम
  

छाँयादेर्ी मा.वर्., आमचोक छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.आमचोक ६वक.नम. 
 

 पक् चम
  

धानेखोप आधारभतू वर्द्यालयधानेखोप छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.एकतप्पा १० वक.मी. 
 

५२ पक् चम
  

रावष्ट्रय मा.वर्., कोलबोटे छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ. एकातप्पा ५ वक.नम. 
 

५५ पक् चम
  

लक्ष्मीदेर्ी आधारभतू वर्द्यालय, सकेु छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ. आमचोक 2 वक. नम. 
 

 पक् चम
  

नसंहदेर्ी मा.वर्., शकु्रबारे छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ. आमचोक ५00 नम. 
 

 पक् चम
  

वर्ष्ण ुमाध्यानमक वर्द्यालयफुएतप्पा छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ. आमचोक ७ वक.नम. 
 

 पक् चम
  

नसंहदेर्ी मा वर्., नेर्ारगाउँ छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ. आमचोक ६ वक.नम. 
 

 पक् चम
  

जलकन्या आधारभतू वर्द्यालय, लमु्दे छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ. गजरुमखुी ४ वक.मी. 
 

 पक् चम
  

जालपा मा.वर्. लमु्दे छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.गजरुमखुी ४ वक.मी. 
 

 पक् चम
  

जानकी माध्यानमक वर्द्यालय हाङ्गमासलुी छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.एकतप्पा 3 वक.नम. 
 

 पक् चम
  

नसंहदेर्ी मा.वर्., क्शकारीभञ्ज्याङ छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.एकतप्पा ५०० नम. 
 

 पक् चम
  

जनकलयाण मा.वर्., दोकानडाँडा छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.एकतप्पा 4 वक.मी. 
 

 पक् चम
  

माई 
नगरपानलका 

यरु्ार्र्ा मा.वर्. दानाबारी, सदरु्ा छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.महमाई ६ वक.नम. 
 

 दक्िण
  

कन्काई मा.वर्. दानाबारी, क्शतली छ छ कच्ची छ छैन छ छ प्र.चौ.लोददया २ वक.नम. 
 

 दक्िण
  

सरस्र्ती माध्यनमक वर्द्यालयमसेुखोला छ छ कच्ची छ छैन छ छ प्र.चौ. लोददया ६ वक.मी. 
 

 दक्िण 
  

गरुर्ा आधारभतू वर्द्यालयशकु्रबारे छ छ कच्ची छ छैन छ छ प्र.चौ.लोददया ५०० नम. 
 

 दक्िण
  

लक्ष्मी आधारभतू वर्द्यालय कालीखोला छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.लोददया ७ वक.मी. 
 

 दक्िण
  

सूयोदय आधारभतू वर्द्यालय लक्ष्मीपरु, खर्ानी छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.लोददया ७ वक.नम. 
 

 दक्िण
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भगर्ती मा.वर्., गोतामेटार छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. महमाई 3 वक.नम. 
 

४० दक्िण
  

वर्रेन्र आ.वर्., कपरसकु्का छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. महमाई १ वक.नम. 
 

३८ दक्िण
  

लक्ष्मी आदशा माध्यानमक वर्द्यालय, वर्ष्णेटार छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. महमाई 2 वक.नम. 
 

३३ दक्िण 
  

जनता मा.वर्., क्चसापानी छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.क्चसापानी ५०मी. 
 

२४ दक्िण
  

कैलाश आधारभतू वर्द्यालय सालबोटे छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.क्चसापानी ४ वक.मी. 
 

२७ दक्िण
  

माईजोगमाई 
गाउँपानलका 

क्शर्माई मा.वर्., प्रमेेजङु छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.नयाँबजार 5 वक.मी. 
 

२१ पूर्ा
  

अमर कलयाण मा.वर्., नयाँबजार छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.नयाँबजार ५०० नम. 
 

१८ पूर्ा
  

्योनत आधारभतू वर्द्यालय, नभते्त छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.नयाँबजार १३ वक.मी. 
 

५८ पूर्ा
  

ज्ञानोदय मा.वर्., खोलागाउँ छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.नयाँबजार १० वक.मी. 
 

५५ पूर्ा
  

नामसानलङ मा.वर्., शकु्रबारे छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.नयाँबजार १० वक.नम. 
 

५ पूर्ा
  

शारदा आधारभतू वर्द्यालय, घमुाउन े छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.नयाँबजार 12 वक.मी. 
 

१३ पूर्ा
  

नेपाल्योनत आ.वर्., डांडागाउँ छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.नयाँबजार १2 वक.मी. 
 

११ पूर्ा
  

नसररसे मा.वर्.सोयाङ छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.नयाँबजार ९ वक.नम. 
 

पूर्ा
  

सरस्र्ती मा.वर्., खरीडाँडा छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.नयाँबजार १1 वक.नम. 
 

११ पूर्ा
  

जनता आधारभतू वर्द्यालय प्याङ छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.नयाँबजार १1 वक.नम. 
 

२३ पूर्ा
  

सावर्क प्याङ गा.वर्.स.भर्न छ छ कच्ची छैन छैन छ छ ई.प्र.का.नयाँबजार १० वक.नम. 
 

पूर्ा
  

माङसेबङु 
गाउँपानलका 

गजरुमखुी मवहला सहकारी भर्न छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.गजरुमखुी १०० नम. 
 

५५ पक् चम
  

र्रभञ्ज्याङ आधारभतू वर्द्यालय, तोभाङ छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.गजरुमखुी २ वक.मी. 
 

५२ पक् चम
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इभाङ मा.वर्. छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.गजरुमखुी ५ वक.नम. 
 

 पक् चम
  

जनताकलयाण आ वर्द्यालय, दहगाउँ छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.साक्फारा ४ वक.मी. 
 

६२ पक् चम
  

जनकलयाण आ वर्द्यालय, क्चर्रु्ा छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.साक्फारा ९ वक.मी. 
 

६६ पक् चम
  

दगुाा मा.वर्., बाँझो छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.पंचमी बजारबाँझो 8वक.मी. 
 

७२ पक् चम
  

सरस्र्ती नन मा .वर्., नसमलटार छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.पंचमी बजारबाझो 9वक.मी. 
 

 पक् चम
  

सरस्र्ती मा.वर्., भालटुारलारुम्बा छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.पंचमी बजारबाझो 5वक.मी. 
 

७५ पक् चम
  

नसंगशे्वरी आधारभतू वर्द्यालय, बाँझोगाउँ छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ. साक्फारा ८ वक.मी. 
 

७३ पक् चम
  

क्चसोपानी मा.वर्., नमक्लङु छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ. साक्फारा ५० नम. 
 

७० पक् चम
  

रोङ 
गाउँपानलका 

१ र २ को संयकु्त र्डाकायाालय छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.आईतबारे २२ वक.नम. 
 

५० पूर्ा
  

देर्ीगञ् ज आधारभतू वर्द्यालय छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.आईतबारे २० वक.नम. 
 

५३ पूर्ा
  

शशी मा.वर्.शाक्न्तपरु, बदामटार छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.आईतबारे २४ वक.नम. 
 

१०० पूर्ा
  

वर्ष्णअुमर आ.वर्.बरफलयाङ छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.आईतबारे २४ वक.नम. 
 

पूर्ा
  

सावर्क कोलबङु गा.वर्.स.भर्न, 
दोकानडांडा 

छ छ पक् की छैन छैन छ छैन प्र.चौ.करफोक ४ वक.मी. 
 

५० पूर्ा
  

चन्रकला आधारभतू वर्द्यालय प्यूरे छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.ईरौटार ५ वक. नम. 
 

६५ पूर्ा
  

सरस्र्ती मा.वर्. कोलबङु, भालझुोडा छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.वकटेनी ५ वक.नम. 
 

५७ पूर्ा
  

नारायण आधारभतू वर्द्यालय छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.ईरौटार ५ वक.नम. 
 

८२ पूर्ा
  

सावर्क इरौटार गा.वर्.स.भर्न छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.ईरौटार 1.5 वक.नम. 
 

 पूर्ा
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उमामहेश्वरा माध्यनमक वर्द्यालय छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.ईरौटार १ वक.मी. 
 

 पूर्ा
  

मोनतराम मा.वर्. क्जमाले छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.क्जमाले ३०० नम. 
 

८० पूर्ा
  

सरस्र्ती मा.वर्. क्जमाले, रम््याङ छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.क्जमाले ३ वक.नम. 
 

 पूर्ा
  

कुर्ापानी आधारभतू वर्द्यालयक्जमाले छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.क्जमाले ६ वक.नम. 
 

७० पूर्ा
  

सन्दकपरु 
गाउँपानलका 

बाल्योनत आधारभतू वर्द्यालय, काँके्र छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.बन्दकेु 5वक.मी. 
 

२० उत्तर
  

अरुणोदय आधारभतू वर्द्यालय, आले छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.बन्दकेु 8वक.मी. 
 

 उत्तर
  

भगर्ती आधारभतू वर्द्यालय, फेमेगरुु छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.बन्दकेु 3वक.मी. 
 

 उत्तर
  

याम्बल मा.वर्. माइमझरु्ा छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.बन्दकेु 12वक.मी. 
 

३२ उत्तर
  

भान ुआधारभतू वर्द्यालय लङुचोक छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.बन्दकेु 16वक.नम. 
 

३६ उत्तर
  

जनकलयाण आ.वर्.,माइपाताल छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.बन्दकेु 2वक.नम. 
 

२३ उत्तर
  

सरस्र्ती मा.वर्., याक्पी छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.बन्दकेु 3वक.मी. 
 

१९ उत्तर
  

यरु्ा आधारभतू वर्द्यालय, टारी सलुबुङु्ग छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.बन्दकेु 6वक.मी. 
 

२१ उत्तर
  

प्रबोध मा.नब. मार् ु छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ. माब ु 500 मी. 
 

२२ उत्तर
  

रावष्ट्रय आधारभतू वर्द्यालय, 
कालपोखरी/वहले 

छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ. माब ु ४ वक.मी. 
 

४२ उत्तर
  

भानदुय आधारभतू वर्द्यालय, घमु्तीडाडँा छ छ कच्ची छैन छैन छ छैन प्र.चौ.जमनुा ३ वक.मी. 
 

 उत्तर
  

सावर्क जमनुा गा.वर्.स. भर्न छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.जमनुा १ वक.मी. 
 

३२ उत्तर
  

रावष्ट्रय आधारभतू वर्द्यालय, इङ्ला छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.जमनुा ५ वक.नम. 
 

 उत्तर
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सूयोदय 
नगरपानलका 

वहमालय मा.वर्., गोखे मानेडाडँा छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.गोखे ५०० नम. 
 

 पूर्ा
  

नसंहदेर्ी मा.वर्., गोखे मंगलबारे छ छ कच्ची छैन छैन छ छ नस.प्र.चौ.मानेभ्याङ ३ वक.नम. 
 

 पूर्ा
  

दगुाा भर्ानी आधारभतू वर्द्यालय जोगमाई छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.गोखे ५ वक.मी. 
 

३ पूर्ा
  

सार्ाजननक आधारभतू वर्द्यालय 
पशपुनतनगर 

छ छ पक् की छ छैन छ छ ई.प्र.का.पशपुनतनगर १ वक.नम. 
 

५० पूर्ा
  

२ र३ र्डा सनमनतको 
कायाालय,पशपुनतनगर 

छ छ पक् की छ छैन छ छ ई.प्र.का.पशपुनतनगर ४ वक.नम. 
 

४८ पूर्ा
  

सावर्क श्रीअन्त ुगा.वर्.स.भर्न छ छ कच्ची छ छैन छ छ प्र.चौ.श्रीअन्त ु १ वक.नम. 
 

 पूर्ा
  

जनक मा.वर्. श्रीअन्त ु छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.श्रीअन्त ु ३ वक.मी. 
 

 पूर्ा
  

समालबङु मा.वर्.समालबङु छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. समालबङु २०० नम. 
 

५३ पूर्ा
  

गोरख आ. वर्. समालबङु, गोरख छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. समालबङु ४ वक.नम. 
 

६ पूर्ा
  

सगरमाथा बाल वर्कास केन्र फाक्जगाँउ छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.करफोक ५ वक.मी. 
 

४३ पूर्ा
  

श्रीकृष्णाश्रम मा.वर्.कन्याम छ छ पक् की छ छैन छ छ प्र.चौ. करफोक ३ वक.नम. 
 

६ पूर्ा
  

नसद्ध आधारभतू वर्द्यालय 
कन्याम,नसवद्धगाउँ 

छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.करफोक ५ वक.मी. 
 

४५ पूर्ा
  

मालमु आधारभतू वर्द्यालय, मालमु छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ.वफक्कल ३ वक.मी. 
 

४२ पूर्ा
  

रावष्ट्रयआधारभतू वर्द्यालय 
वफक्कल,रम्फोक 

छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. वफक्कल ३ वक.नम. 
 

४३ पूर्ा
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वफक्कल मा. वर्. वफक्कल छ छ पक् की छ छ छ छ प्र.चौ. वफक्कल ५०० नम. 
 

४० पूर्ा
  

रावष्ट्रय आधारभतू 
वर्द्यालय,वफक्कल,आरुबोटे 

छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. वफक्कल ३ वक.नम. 
 

४५ पूर्ा
  

वर्रेन्र मा.वर्. पञ्चकन्या, आइतबारे छ छ पक् की छ छैन छ छ प्र.चौ. आईताबारे २०० नम. 
 

३४ पूर्ा
  

भर्ानी आधारभतू वर्द्यालयमाघे छ छ कच्ची छ छैन छ छ प्र.चौ. आईताबारे ४ वक.नम. 
 

३  पूर्ा
  

करफोक वर्द्या मक्न्दर मा.वर्. करफोक छ छ पक् की छ छैन छ छ प्र.चौ.आईतबारे १ वक.मी. 
 

३८ पूर्ा
  

्योनत मा.वर्., लक्ष्मीपरु छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. आईताबारे ६ वक.नम. 
 

 पूर्ा
  

सरस्र्ती मा.वर्. लक्ष्मीपरु, बतासे छ छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र.चौ. आईताबारे ८ वक.नम. 
 

पूर्ा
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% ;xof]uL २० ७०  ९० 

hDdf 

    
(= tflndsf] ljj/0f 
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qm= 

;+ 
Tfflndsf] gfd Tfflndsf] cjlw 

;xefuL ;+Vof 

s}lkmot 
d= k'= t]=ln= hDdf 

! dtbftf lzIff tflnd @ lbg २२१ २ २४४

@ 
lgjf{rg ;fdu|L tyf n]vf 

Joj:yfkg 
! lbg 

# dtbfg tyf dtu0fgf @ lbg 

$ lgjf{rg / k|ljlw Joj:yfkg ! lbg 

% dtbfg sd{rf/L cled'vLs/0f ! lbg 

!)=dtbftf lzIff sfo{qmd 

!)=! dtbftf lzIff sfo{qmddf ePsf lqmofsnfkx¿ 

qm=;+ lqmofsnfkx¿ lqmofsnfk;+Vof 

;xeflutf s}lkmot 

d= k'= t]= ln=   

! gd'gf dtbfg   

@ cGt/lqmof   

# ;8s gf6s  

!)=@ dtbftf lzIffsf nflu k|of]u ePsf dfWodx¿ 

qm=;= ;fdu|L ;+Vof÷k6s s}lkmot 

! kf]i6/ ३६५०   

@ xft] k'l:tsf  २४५०   

# FAQ -a/fa/ ;f]lwg] k|Zg_ १२५०  

$ 86k]g ३५०  

% l6;6{ ३५५  

^ k|rf/k|;f/-;+rf/ dfWodx¿_ ५ एफ. एम.र ४ पत्रपनत्रकामा कररब २५०० पटक  

& Sofn]08/ ४५०  

!!= lhNnf lgjf{rg sfof{nosf] ef}lts ;fdu|Lsf] cj:yf 

qm=;+= ef}lts ;fdu|Lsf] ljj/0f 

kl/0ffd 

-;+Vof,la3f,s¶f,sf]7f cfbL_ 

cj:yf -rfn', dd{t ug'{kg]{, 

lnnfd ug'{ kg]{_ 

s}lkmot 

! hUuf ×     

@ ejg ×     

# Uff8L ! ! rfn'  

$ Dff]6/;fO{sn @ @ rfn'  

% ;e{/ ! ! rfn'  

^ sDKo'6/ # ! rfn' @ lnnfd ug'{ kg]{   

& Nofk6k $* #% rfn' !# dd{t ug'{ kg]{  
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qm=;+= ef}lts ;fdu|Lsf] ljj/0f 

kl/0ffd 

-;+Vof,la3f,s¶f,sf]7f cfbL_ 

cj:yf -rfn', dd{t ug'{kg]{, 

lnnfd ug'{ kg]{_ 

s}lkmot 

* h]g]/]6/ !) 

% rfn' # dd{t ug'{ kg]{ @ 

lnnfd ug'{ kg]{   

( lk|G6/÷kmf]6f]skL d]lzg @! lk|G6/ @ kmf]6f]skL d]lzg 

-lk|G6/ !% j6f rfn' ^ 

lnnfd ug'{ kg]{_ -@ kmf]6f]skL 

rfn'_  

!) dtk]l6sf !)&! !)!% rfn' %^ lju|]sf]  

!! GPS d]lzg ! ! rfn'  

!@ EVM d]lzg @ @ rfn'   

!@=hf]lvd Joj:yfkg 

!@=! lgjf{rg;Fu ;DalGwtePsf 36gfx¿ 

qm=;+

= 

:yfgLo 

txsf] 

gfd 

dtbfg 

s]Gb|sf] gfd 

/ 7]ufgf 

hf]lvdsf ljifo s}lkmot 

lgjf{rg;Fu k|ToIf 

;DalGwt 36gf 

ef}uf]lns tyf 

k|fs[lts sl7gfO{ 

;fdflhs,wfld{s tyf 

;fF:s[lts sf/0f 

cGo 

१ 
इलाम 
नपा 

आदशा आ वर् 
क्चयार्ारी 

ननर्ााचनका ददन वर्हानै 
र्म वर्ष्फोट भएको  

एकै नछनर्ाट घटना 
सामान्य भएको । 

राजनैनतक असहमनत राख्न े
समूहर्ाट  

  

        

!@=@ ;'/Iff Joj:yfkg  
!@=# :ylut eO{ k'gM dtbfg ePsf :yfgx¿sf] ljj/0f  

क्र स स्थानीय तहको नाम र्डा नं मतदान केन्र 
k"gM dtbfg ePsf] 

ldlt 
स्थनगत भएको कारण कैवफयत 

              

!@=$ cGo s]xL 

!#=lgjf{rg cfrf/;+lxtfsf] kfngfsf] l:ylt 

qm=;= ph'/L k/]sf] lgsfo 

ph'/Lsf] laifo* 
s}lkmot 

! @ # $ % ^ & 

 d'=lg=c= sf] sfo{fno    २ 
  

    

 lg=c= sf] sfo{fno    

 

  
    

 lh= k|zf;g sfof{no   
   

   

 cg'udgstf{   
   

   

 If]=÷lh=lg= sfo{fno   
  

१    

*ph'/Lsf] laifoM  !=h'n';÷cfd;ef @= ;jf/L ;fwg b"?kof]u #= k|nf]eg÷wfswDsL $=k|rf/k|;f/df cj/f]w  %=sd{rf/L 

;DaGwL  ^= ;+rf/ dfWod  &= cGo 

!$=ldl8ofsf] ljj/0f 
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qm= 

;+= 
l6=le=÷Pkm=Pd=÷ 

kqklqsf÷cgnfO{g gfd 
7]ufgf kmf]g g+= ˆofS; O{d]n 

! 
Onfd Pkm=Pd= 

Onfd )@&–%@)&^(  ilamfminfo@gmail.com 

@ 
/]l8of] g]kfnjf0fL 

Onfd–! 
)@&–

%@!%)&÷%@!^(( 
 

r.nepalbani@gmail.com 

# 
lrofaf/L Pkm=Pd= 

Onfd–! )@&%@!)&)  
chiyabarifm@gmail.com 

$ 
/]l8of] lkmSsn 

lkmSsn )@&–%$)$&&  
radiofikkal906@gmail.com 

% 
/]l8of] dfª;]a'ª 

dfª;]a'ª 
(&$%!%^&@$ 

 
radiomangsebung104.6@gmail.com 

^ 
Onfd kf]i6 b}lgs Onfd–! 

)@&–%@!&()  ilampostdaily@gmail.com 

& 
Onfd PS;k|]; b}lgs Onfd–@ 

)@&–%@!&(@  ilamexpress@gmail.com 

* 
;Gbsk'/ b}lgs Onfd–! 

)@&–%@!^@(  sandakpur@gmail.com 

( 
lrofaf/L b}lgs Onfd–@ 

)@&–%@!!$@  chiyabaridaily@gmail.com 

!) 
Onfd cfjfh ;fKtflxs Onfd–% 

 
 ilamaawaj@gmail.com 

!! 
:yfgLo ;Gb]z ;fKtflxs Onfd–@ 

)@&–%@!(^#  sandeshnewsdesk@gmail.com 

!@ 
lrofaf/L 6fOD; ;fKtflxs Onfd–& 

)@&–%@!)&!  chiyabaritimes@gmail.com 

!# 
www.nayabulanda.com Onfd–# ९८४२७८४६६६  nayabulanda@gmail.com 

!%= :yfgLotx lgjf{rg vr{ ;DaGwL ljj/0f 

qm=;+= lgsfo, 7]ufgf s"n lgsf;f ?= s"n vr{?= s"n afFsL ?= s}lkmot 

 d'=lg=c=sf] sfof{no   २५७५००००।००  २५७५००००।०० ८६३२३००।०० 

 

 
lg=c=sf] sfo{fno dfOhf]udfO{ 

ufFpkflnsf 

 १,४१८७७९।००  १,४१८७७९।०० २३०६२१।०० 

 

 
lg=c=sf] sfo{fno r'nfr'nL 

ufFpkflnsf 

१,३४९९४२।०० १,३४९९४२।०० २६९७५८।००  

 
lg=c=sf] sfo{fno ;Gbsk'/ 

ufFpkflnsf 

१,३५९२०३.८७ 
१,३५९२०३.८७ 

१६७१९६।००  

 lg=c=sf] sfo{fno /f]ª  १४३४४१७।००  १४३४४१७।०० १४६६८३।०० 

 

 lg=c=sf] sfo{fno kmfskmf]sy'd  १६१०३००।०० १६१०३००।०० ०  

 lg=c=sf] sfo{fno ;'of]{bo g=kf  २४१३९००।०० २४१३९००।०० ०  

 lg=c=sf] sfo{fno dfO g=kf १८०४४००।०० १८०४४००।०० ०  

 lg=c=sf] sfo{fno b]pdfO g=kf १३३४३००।०० १३३४३००।०० ५१९७००।००  

 lg=c=sf] sfo{fno dfª;]a'ª ११३५६८९।०० ११३५६८९।०० ३८७१११।००  

 If]÷ lh= lg= sfo{fno Onfd १४८७४३२०।६६ १४८७४३२०।६६ २५३३६३3।००  

 

!^= lhNnf l:yt lqmoflzn /fhgLlts bnx¿sf] ljj/0f -:yfgLo tx lgjf{rg,@)&$df lhNnfdf btf{ ePsf /fhgLlts 

bnx¿_ 
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qm=;+= /fhgLltsbnsf] gfd 7]ufgf kmf]g g+= ˆofS; O{d]n 

! g]kfnL sf+u|];  Onfd–७, rf]sahf/ )@&–%@)@))   

@ g]skf Pdfn]  Onfd–७ )@&–%@))!(   

# g]skf dcf]jfbL s]Gb|  Onfd–७ )@&–%@!^^!   

$ ;+3Lo ;dfhjfbL kmf]/d g]kfn  Onfd–७ (*%@^&@*&!   

% /fli6«o k|hftGq kf6L{  Onfd ७ (&$@^#$!))   

^ gofF zlQm kf6L{ g]kfn  Onfd–७ (*%@^*!*#(   

& dw]zL hgclwsf/ kmf]/d nf]stflGqs  wf]ljwf/f, Onfd (*$@&$$@@!   

* ;+3Lo nf]stflGqs /fli6«o d~r Onfd–७ (*)$(!(&$!   

( /fli6«o hgd'lQm kf6L{  Onfd (&$@^@!*#@   

!) vDa'jfg /fli6«o df]rf{ g]kfn  Onfd (*!$)%^&&$   

!! g]skf dfn] hg;dfhjfbL  Onfd (*$(!^*#!@   

!@ g]kfn k"j{/fi6«;]js nf]stflGqs kf6L{  Onfd ;b/d'sfd (*$#*!$)%!   

!# u|Lg kf6L{ g]kfn  Onfd (*%!)!(#(!   

!$ g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ -dfn]_  Onfd (*!^)@)$)*   

!% g]kfn sDo'lgi6 kf6L{  Onfd (*^)!*^)!&   

!&= lhNnf l:yt sfof{nox¿sf] ljj/0f  

qm=;+= sfof{nosf] gfd 7]ufgf kmf]g g+= ˆofS; O{d]n 

lhNnf k|zf;g sfof{no Onfd 520555,520125 27520188 cdoilam@gmail.com 

;Ldf k|zf;g sfof{no kz'kltgu/, Onfd 550055 27550055  

Onfsf k|zf;g sfof{no d+unaf/], Onfd 400090 400090 guragainbk77@gmail.com 

lhNnf k|x/L sfof{no Onfd 520024, 100 27520850 dpo_ilam@yahoo.com 

;z:q k|x/L >L cGt'' u'Nd Onfd 27521678 27521678 apf.shreeantu@gmail.com 

Onfsf k|x/L sfof{no kz'kltgu/, Onfd 550099 27550099 
apopasupatinagar@yahoo.

com 

Onfsf k|x/L sfof{no d+unaf/], Onfd 400100 27400100  

/fli6«o cg';Gwfg lhNnf 

sfof{no 

Onfd 520246 27520246 
krishna55khanal@gmail. 

com 

sf/fuf/ sfof{no Onfd 520069 27520069 karagarilam@gmail.com 

pRr cbfnt lj/f6gu/, 

Onfd Ohnf; 

Onfd 520248, 012 27520248  

Onfd lhNnf cbfnt Onfd 

520045,52007

7 
27520045  

pRr ;/sf/L jlsn 

sfof{no 

Onfd 520071 27520071 pusawakailam1@gmail.com 
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qm=;+= sfof{nosf] gfd 7]ufgf kmf]g g+= ˆofS; O{d]n 

lhNnf ;/sf/L jlsn 

sfof{no 

Onfd 520533 27520533  

>L kz'klt k|;fb u0f Onfd 521527 27520199  

lhNnf hg:jf:Yo sfof{no Onfd 520856 27520856 dhoilam@yahoo.com 

Onfd c:ktfn Onfd 520044 27520856  

c+=cfo'j]{bLo cf}ifwfno cfOtaf/], Onfd 555017  
mechiayurvedilam@gmail

.com 

Onfd cfo'j]{b cf}ifwfno Onfd    

lhNnf ;dGjo ;ldltsf] 

sfof{no 

Onfd ५२००५२  ddcilam.com.np 

Onfd gu/kflnsf Onfd 520060÷65 520031 munilam@gmail.com 

;"of]{bo gu/kflnsf Onfd 540214 540214 suryodayamun@gmail.com 

b]pdfO{ gu/kflnsf Onfd 27400001 27400001 
deumai.nagarpalika@gmail. 

com 

dfO{ gu/kflnsf Onfd ०२७४११२२२   

kmfskmf]sy'd ufpFkflnsf Onfd    

;Gbsk'/ ufpFkflnsf Onfd   gnppkarki@gmail 

r'nfr'nL ufpFkflnsf Onfd   
chhabilalkhatiwada@gmail. 

com 

/f]ª ufpFkflnsf Onfd   
netrapokhrel5255@gmail.

com 

dfO{hf]udfO{ ufpFkflnsf Onfd   mainagarpalika@gmail.com 

dfª;]a'ª ufpFkflnsf Onfd    

lhNnf jg sfof{no, Onfd 

520027, 

520687 
2750027 ilamdfo@dof.gov.np 

lhNnf jg:klt sfof{no Onfd 520564 9.84E+09 krbhattarai@gmail.com 

l;+xjflxgL Onfsf jg 

sfof{no 

Onfd 520466   

lhNnf e"–;+/If0f sfof{no Onfd 520025 27520025 discoilam@yahoo.com 

k"=l8=;8s sfof{no g+=! Onfd 

520049, 

520296 
27-520049 idroilam@gmail.com 

vfg]kfgL tyf ;=;=l8= 

sfof{no 

Onfd 

520026, 

520120 
27,520,120 wssdoilam@gmail.com 

zx/L ljsf; tyf ejg 

lg=l8=sfof{no 

Onfd 520028 27520028 dudbcilam@gmail.com 

lhNnf k|fljlws sfof{no Onfd 

520831, 

521768 
27521768 narayanbaral@yahoo.com 

mailto:chhabilalkhatiwada@gmail.com
mailto:chhabilalkhatiwada@gmail.com
mailto:mainagarpalika@gmail.com
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qm=;+= sfof{nosf] gfd 7]ufgf kmf]g g+= ˆofS; O{d]n 

oftfoft Aoj:yf ;]jf 

sfof{no 

Onfd 521997 27521997  

Onfd hnljB't s]Gb| Onfd 

520351, 

521312 
521312 neapuwakhola@gmail.com 

lhNnf x'nfs sfof{no Onfd 520050 2752005 jillahulakilam@gmail.com 

s[lif lasf; jfujfgL hf}af/L, Onfd    

lhNnf s[lif ljsf; 

sfof{no 

Onfd 520046 520046 dadoilam@gmail.com 

lhNnf kz';]jf sfof{no Onfd 520043 520043 dlsoilam@gmail.com 

l8lehg ;xsf/L sfof{no Onfd 520097 520097 dcoilam@gmai.com 

cn}+rL ljsf; s]Gb|, kfGbfd lkmSsn, Onfd 540132   

s[lif cg';Gwfg s]Gb| hf}af/L, Onfd    

dfnkf]t sfof{no d+unaf/], Onfd    

dfnkf]t sfof{no Onfd 520021 520021 malpot.ilam@gmail.com 

gfkL sfof{no Onfd 520067 520067  

sf]if tyf n]vf lgoGqs 

sfof{no 

Onfd 

520038, 

520729 
  

kz'kltgu/ eG;f/ 

sfof{no 

kz'kltgu/, Onfd 550004   

lhNnf lzIff sfof{no Onfd 520029, 0491  deoilam@gmail.com 

z}lIfs tflnd s]Gb| Onfd 520173   

3/]n' tyf ;f=p=lj=;ldlt Onfd 520023  www.csidbilam.gov.np 

dlxnf tyf afnaflnsf 

sfof{no, 

Onfd 520570  wcdoilam@gmail.com 

nf]s ;]jf cfof]u, c~rn 

sfof{no 

Onfd 521755   

lhNnf lgjf{rg sfof{no Onfd 520511  ilamdeo@yahoo.com 

d]rL kxf8L ko{6g ljsf; 

;ldlt 

Onfd 520868   

l;rfO{ ljsf; l8lehg 

sfof{no 

Onfd 520064   

s/bftf ;]jf sfof{no Onfd 

520112, 

521895 
 tso-ilam@ird.gov.np 

g]kfn j}+s ln= Onfd 520018  nblilam@nbl.com.np 

/fli6«o jfl0fHo j}+s,zfvf Onfd 520572   

/fli6«o jfl0fHo j}+s, kz'kltgu/, Onfd 550041   
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qm=;+= sfof{nosf] gfd 7]ufgf kmf]g g+= ˆofS; O{d]n 

/fli6«o jfl0fHo j}+s,zfvf, lkmSsn, Onfd 540211   

s[lif ljsf; j}+s, zfvf 

sfof{no 

Onfd 520096   

s[lif ljsf; j}+s, sfof{no lkmSsn, Onfd 540166   

s[lif ljsf; j}+s, pkzfvf, d+unaf/] 26=40002   

g]kfn b'/ ;+rf/ ;+:yfg Onfd 520444   

g]kfn ljB't k|flws/0f, Onfd 520054,55, 791  neailam@yahoo.com 

s[lif ;fdu|L sDkgL ln= Onfd 520017   

g]kfn kl/jf/ lgof]hg ;+3 Onfd 520334   

lrof lj:tf/ of]hgf h:jL/], Onfd 027=690146  ntcdbjasbire@gmail.com 

lrof lj:tf/ of]hgf lkmSsn, Onfd 540158  ntcdbfikal@gmail.com 

lrof lj:tf/ of]hgf d+unaf/], Onfd   
ntcdbmangalbare@gmail.

com 

rLh pTkfbg s]Gb, gof+ahf/|, Onfd    

rLh pTkfbg s]Gb|, kz'kltgu/, Onfd 550042   

rLh pTkfbg s]Gb, dfO{kf]v/L |, Onfd    

rLh pTkfbg s]Gb|, /S;], Onfd    

dx]Gb| /Tg ax'd'vL 

SofDk;, 

Onfd 520020 
 

 

lhNnf v]ns"b ljsf; 

;ldlt, 

Onfd 520929, 521449 
 

 

:yfgLo zflGt ;ldltsf] 

sfof{no 

Onfd 520988 
 

 

!*=lhNnf l:yt ;'/Iff lgsfox¿ 

qm=;+= sfof{nosf] gfd 7]ufgf kmf]g g+= ˆofS; O{d]n 

! kz'kltk|;fb u0f 
u9Ly'Dsf, 

Onfd 

 

@ lhNnf k|x/L sfof{no Onfd dpo_ilam@yahoo.com 

# ;z:q k|x/L jn, >LcGt' u'Nd Onfd apf.shreeantu@yahoo.com 

$ /fli6«o cg';Gwfg, lhNnf sfof{no Onfd  

 

 

 

!(= 9'jfgLdf k|of]u ePsf ;jf/L–;fwgsf] ljj/0f  

mailto:dpo_ilam@yahoo.com
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!(=! dtbfg k"j{sf] 9'jfgL -lhNnfaf6 lgjf{rg cl3 dfn;fdfg, dtbftf lzIff ;fdu|L dtbfg :yn ;Dd 9'jfgL ubf{ 

k|of]u ul/Psf ;fwgx¿_ 

qm=;+= :yfgLo txsf] gfd ;jf/L–;fwgsf] lsl;d ;jf/L–;fwgsf] ;+Vof s}lkmot 

 इलाम नगरपानलका क्जप गाडी ७  

 चलुाचलुीगाउँपानलका क्जप गाडी ६  

 देउमाईनगरपानलका क्जप गाडी ५  

 फाकफोकथमुगाउँपानलका क्जप गाडी ६  

 माईनगरपानलका क्जप गाडी ६  

 माईजोगमाईगाउँपानलका क्जप गाडी ५  

 माङसेबङु गाउँपानलका क्जप गाडी ६  

 रोङगाउँपानलका क्जप गाडी ६  

 सन्दकपरु गाउँपानलका क्जप गाडी ६  

 सूयोदय नगरपानलका क्जप गाडी ८  

 

!(=@ dtbfg kZrft dtk]l6sfsf] 9'jfgL 

qm=;+= :yfgLo txsf] gfd ;jf/L–;fwgsf] lsl;d ;jf/L–;fwgsf] ;+Vof s}lkmot 

 इलाम नगरपानलका क्जप गाडी ७  

 चलुाचलुीगाउँपानलका क्जप गाडी ६  

 देउमाईनगरपानलका क्जप गाडी ५  

 फाकफोकथमुगाउँपानलका क्जप गाडी ६  

 माईनगरपानलका क्जप गाडी ६  

 माईजोगमाईगाउँपानलका क्जप गाडी ५  

 माङसेबङु गाउँपानलका क्जप गाडी ६  

 रोङगाउँपानलका क्जप गाडी ६  

 सन्दकपरु गाउँपानलका क्जप गाडी ६  

 सूयोदय नगरपानलका क्जप गाडी ८  

 

 

 

 

 

 

 

@)=:yfgLo tx lgjf{rg @)&$ df efu lng] dtbftf ;+Vof / dtbfg;DaGwL ljj/0f  
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नस.नं. स्थानीय तहको नाम 

कूल मतदाता संख्या 

खसेको मत 
खसेको 
मतÜ 

सदर मत 
सदर 
मतÜ 

पूणारुपमा 
बदर 
भएको 
मत 
संख्या 

पूणारुपमाब
दर 

भएकोÜ 
परुुर् मवहला 

तेस्रो
नलङ्गी 

मतदाता 
संख्या 

 इलामन.पा. ३०६१८

 चलुाचलुीगा.पा. १४०७४

 देउमाईन.पा. २१६२३

 फाकफोकथमुगा.पा. १३७३३

 माई न.पा. १९४७३

 माईजोगमाईगा.पा. १४८०५

 माङसेबङुगा.पा. १०९६४

 रोङगा.पा. १२८८८

 सन्दकपरुगा.पा. ११६२९

 सूयोदयन.पा. ३९४६७

जम्मा 96671 92601 2 189274 138565 73.21 129400 93.38 3124 6.62

@!= :yfgLo tx lgjf{rg @)&$ sf kl/0ffd 

@!=! :yfgLo tx lgjf{rgdf lhNnf cGt{ut ;Dk"0f{ gu/kflnsf tyf ufFpkflnsfsf j8fx¿ ;d]taf6 pDd]bjf/x¿ / 

ljhoL pDd]bjf/x¿sf] ljj/0f -ljhoL pDd]bjf/nfO{ s}lkmotdf v'nfpg]_ 

नस.नं 

स्थानीय 
तहको 
नाम 

र्डा 
नं. पद 

उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

१ 

इल
ाम
 न

गर
पान

लक
ा 

  

प्रमखु 

छवर्लाल आचाया प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ९६३   

२ नछवकन तामाङ प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १७४   

३ ननमाला चेम्जोङ्ग म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ११२   

४ प्रददप तामाङ्ग प ु स्र्तन्त्र ३३   

५ महेश बस्नते प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ११०३३ वर्जयी 

६ सन्तोसकुमार राई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ११०   

७ वहमालय कमााचाया प ु नेपाली काँग्रसे ९२६८   

८ 

उपप्रमखु 

आइतीकुमारी राई म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १७०   

९ चन्दा के.सी(काकी) म नेपाली काँग्रसे ९२५४   

१० टंकबहादरु नोग ु प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ९५   

११ प्रमेकुमारी गरुुङ्ग म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १०४८   

१२ मायादेर्ी भण्डारी म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १४६   
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नस.नं 

स्थानीय 
तहको 
नाम 

र्डा 
नं. पद 

उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

१३ शशुीला नेम् र्ाङ्ग 60 म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०९४६ वर्जयी 

१४ 

१ 

र्डा 
अध्यि 

अक्म्बका गौतम प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०८३ वर्जयी 

१५ पशुाराम क्घनमरे प ु नेपाली काँग्रसे ८२७   

१६ यामबहादरु कटुर्ाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६१   

१७ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

खड्गर्हादरु गरुुङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १००८   

१८ गायत्रीराम बस्नते प ु नेपाली काँग्रसे ९००   

१९ गोबरधन बस्नते प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ०   

२० चन्र कटुर्ाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६०   

२१ टेकबहादरु कटुर्ाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९८५ वर्जयी 

२२ भीमबहादरु थापा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४०   

२३ रत् नबहादरु तामाङ्ग प ु नेपाली काँग्रसे ८२२   

२४ 
मवहला 
र्डा सदस्य 

क्चत्रमाया गरुुङ्ग म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०७६ वर्जयी 

२५ शकुन्तला राई म नेपाली काँग्रसे ८३१   

२६ सरस् र्ती राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ५४   

२७ दनलत 
मवहला 
र्डा सदस्य 

इन्द ुबराइली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७१   

२८ दमन्ता र्राइली म नेपाली काँग्रसे ८३६   

२९ पवर्त्रादेर्ी रसाइली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०४० वर्जयी 

३० 

२ 

र्डा 
अध्यि 

अच्यूत ननरौला प ु नेपाली काँग्रसे ५२४   

३१ नारदप्रसाद लम्साल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७८७ वर्जयी 

३२ प्रमेबहादरु तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४२   

३३ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

कणाबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७५९ वर्जयी 

३४ गोनबन्द नेपाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ५५   

३५ मंगेश राई प ु नेपाली काँग्रसे ५१५   

३६ मनबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ५६   

३७ रामबहादरु राई प ु नेपाली काँग्रसे ४९३   

३८ शेरबहादरु खानलङ्ग राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७५६ वर्जयी 

३९ मवहला 
र्डा सदस्य 

उनमालादेर्ी भट्टराई म नेपाली काँग्रसे ५२३   

४० फूलमाया चबेग ु म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७६४ वर्जयी 
४१ दनलत 

मवहला 
र्डा सदस्य 

मोनतमाया ददयाली म नेपाली काँग्रसे ४९७   

४२ लक्ष्मीमाया दजी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४८   

४३ सररता बराइली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७८२ वर्जयी 

४४ 

३ 

र्डा 
अध्यि 

तीथाराज गरुुङ्ग प ु नेपाली काँग्रसे ८४१ वर्जयी 

४५ पथृनसंह सनुरु्ार प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६७६   

४६ अन्य र्डा उदयबहादरु खत्री प ु नेपाली काँग्रसे ८९० वर्जयी 
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नस.नं 

स्थानीय 
तहको 
नाम 

र्डा 
नं. पद 

उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

४७ सदस्य पदमप्रसाद सापकोटा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४६७   

४८ मनबहादरु थापा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १८०   

४९ सोमनाथ राई प ु नेपाली काँग्रसे ९०३ वर्जयी 

५० मवहला 
र्डा सदस्य 

मनकुमारी मकु्खया म नेपाली काँग्रसे ८९३ वर्जयी 

५१ रनमला सनुरु्ार म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४४४   

५२ दनलत 
मवहला 
र्डा सदस्य 

कमला दजी म नेपाली काँग्रसे ८८० वर्जयी 

५३ नमराबराईली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४६२   

५४ 

४ 

र्डा 
अध्यि 

जयकुमार नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६४   

५५ नूतनदेर् दलुाल प ु नेपाली काँग्रसे ७१७ वर्जयी 
५६  यामकमल मकु्खया प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६१६   

५७ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

कमलकुमार मकु्खया प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६०३   

५८ ग गंाप्रसाद नेपाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६११   

५९ ज्ञानेन्रप्रसाद ननरौला प ु नेपाली काँग्रसे ६७८ वर्जयी 

६० वर्ष् ण ुसबु्बा प ु नेपाली काँग्रसे ७१५ वर्जयी 

६१ सूयाबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६८   

६२ हररप्रसाद नेपाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७०   

६३ 

मवहला 
र्डा सदस्य 

कमलादेर्ी मैनाली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६२८   

६४ पषु्पकला राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७४   

६५ सीतादेर्ी र्राल म नेपाली काँग्रसे ६८७ वर्जयी 
६६ दनलत 

मवहला 
र्डा सदस्य 

गंगामाया ददयाली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६२५   

६७ सवर्ता सनु् दास (दजी) म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७४   

६८ सकु्शला नबश्वकमाानेपाली म नेपाली काँग्रसे ६८३ वर्जयी 

६९ 

५ 

र्डा 
अध्यि 

ठाकुरनारायण शे्रष् ठ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १११२ वर्जयी 

७० पदमप्रसाद पौडेल प ु नेपाली काँग्रसे १०४६   

७१ पनु् यर्हादरु भट्टराई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ८१   

७२ पूणाबहादरु नलम्रू् प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ४६   

७३ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

खगे र्र अनधकारी प ु नेपाली काँग्रसे ७९६   

७४ गषृ्म सबु्बा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०९२ वर्जयी 

७५ टंकबहादरु खत्री प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०३४ वर्जयी 

७६ वटकानाथ भट्टराई प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ९९   

७७ टीकाराम बराल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २१४   

७८ ददनलप नोगू प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ५१   

७९ दगुााराज देर्ान प ु नेपाली काँग्रसे ९४०   

८० होमनाथ क्घनमरे प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १४१   

८१ मवहला रञ्जना नोगू म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ५८   
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नाम, थर उमेर नलङ्ग 

८२ र्डा सदस्य सीतादेर्ी ररजाल म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १११७ वर्जयी 

८३ सोममाया देर्ान म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ९२   

८४ वहमादेर्ी गौतम म नेपाली काँग्रसे ९९४   

८५ 

दनलत 
मवहला 
र्डा सदस्य 

उमा क्शर्ा म नेपाली काँग्रसे ९६३   

८६ चन्रकला वर्.क म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ५२   

८७ बलीमाया घतानी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०८० वर्जयी 

८८ मङ्गली वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १०१   
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९४ वर्जयकुमार नलम्बू प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च २७   

९५ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

दगुाा शे्रष्ठ प ु नेपाली काँग्रसे ६९२ वर्जयी 

९६ धनबहादरु शे्रष् ठ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६७० वर्जयी 

९७ बीरेन्रबहादरु डी.सी. प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६३५   

९८ रमेश दाहाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३९   

९९ लोकबहादरु गौतम प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४१   

१०० शेरबहादरु दहाल प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १६   
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ननरुमाया राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७२९ वर्जयी 
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१११ सदुशानप्रसाद काफ्ले प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४६   
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११९ रामकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ५७   
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१६५ नसता मुंग्राती म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १३३९ वर्जयी 

१६६ सीता सनु्दास(दजी) म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १०९   

१६७ 

१० 

र्डा 
अध्यि 

गोपालबहादरु सोराली 
मगर 

प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ५२   
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१७२ धमामक्ण गौतम प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ११८३ वर्जयी 
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१८६ मेनकुा शंकर राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १०९   

१८७ 

११ 

र्डा 
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१९७ पचंबहादरु नलम्बू प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १००   

१९८ भेर्राज आचाया प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८०८ वर्जयी 

१९९ हेमकुमार घोरसाई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ४   

२०० 

मवहला 
र्डा सदस्य 

धनमाया नलम्बू म नेपाली काँग्रसे ७८६ वर्जयी 

२०१ मेनकुा खत्री म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७८२   

२०२ सकृ्स्टना राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १०४   

२०३ दनलत 
मवहला 
र्डा सदस्य 

खेमकुमारी खाती म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८०० वर्जयी 

२०४ बधुमाया सनुक्चउरी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ८८   

२०५ मनरुपा बराईली म नेपाली काँग्रसे ७४८   

२०६ 

१२ 

र्डा 
अध्यि 

चक्रबहादरु नलङ्दम 
नलम्बू 

प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६७१   

२०७ बवुद्ध मान नलम्बू प ु स्र्तन्त्र १६   

२०८ लाख मान नलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे ७२४ वर्जयी 

२०९ सोममाया राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३२५   

२१० हररकुमार तामाङ्ग प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १८   

२११ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

दलबहादरु चौहान प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २३५   

२१२ नरनसंह एके्तन प ु नेपाली काँग्रसे ७४९ वर्जयी 

२१३ नर्ीनकुमार नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६७९   



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ M एक झलक 
 

 

नस.नं 

स्थानीय 
तहको 
नाम 

र्डा 
नं. पद 

उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

२१४ भरतकुमार क्घनमरे प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६३४   

२१५ भानभुक्त क्घनमरे प ु नेपाली काँग्रसे ६९८ वर्जयी 

२१६ भरु्नकुमार चौहान प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ७   

२१७ मंगलनसंह फेजङु्ग(नलम्बू) प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २८५   

२१८ मोहननसह नलम् बू प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ५९   

२१९ राजकुमार राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २७   

२२० 

मवहला 
र्डा सदस्य 

कृष् णकुमारी राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६९३   

२२१ प्रनमला नलम्बू म नेपाली काँग्रसे ७६६ वर्जयी 

२२२ वर्.वर् नलम्बू म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २६१   

२२३ दनलत 
मवहला 
र्डा सदस्य 

कुमारी लहुागनु म नेपाली काँग्रसे ७४६ वर्जयी 

२२४ तारादेर्ी खाती म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६८४   

२२५ हमुादेर्ी वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २६७   
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अध्यि 

अनपु अनधकारी प ु स्र्तन्त्र ४९६   

२ कुमार नब क प ु स्र्तन्त्र ४८   

३ टंकमक्ण राई प ु स्र्तन्त्र ६५   

४ प्रददपचन्र राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३४९३ वर्जयी 
५ भपेून् र योङया प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २५७   

६ राजेन्र केरुङ्ग प ु नेपाली काँग्रसे ३१४९   

७ शकुबहादरु लार्ती प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७६०   

८ सन्तकुमार राई प ु स्र्तन्त्र १७६   

९ साजन जबेग ु प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ५९१   

१० 

उपाध्यि 

कला वपठाकोटे मगर म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ३१३   

११ धनदेर्ी पोखरेल म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १७६७   

१२ ननमाला दाहाल म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३३६४ वर्जयी 
१३ लक्ष्मी नमश्र म नेपाली काँग्रसे २३९५   

१४ संनगता थलङ नलम्रू् म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ८२६   

१५ सन्देश राई म खम्र्रु्ान रावष्ट्रय मोचाा, नेपाल १५६   

१६ 

१ 

र्डा अध्यि 

उद्धर् ओझा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५२२   

१७ नरेन्रप्रसाद न्यौपान े प ु नेपाली काँग्रसे २९२   

१८ पूणा लार्ती प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ७०७ वर्जयी 
१९ पथृ्र्ीराज राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४४३   

२० अन्य र्डा कलबहादरु नधमाल प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ५७२ वर्जयी 
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२१ सदस्य कालीबहादरु नबष् ट प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३८६   

२२ चम्पानसंह फागो प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ५६९ वर्जयी 

२३ छवर्लाल दहाल प ु नेपाली काँग्रसे २६१   

२४ दलबहादरु नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५४२   

२५ प्रकाश राई देर्ान प ु खम्र्रु्ान रावष्ट्रय मोचाा, नेपाल २०   

२६ मानर्हादरु पौडेल प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ८७   

२७ यज्ञप्रसाद काफ्ले प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३३७   

२८ लाखबहादरु वफयाक प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५१२   

२९ सर्ाक्जत नलम्ब ू प ु नेपाली काँग्रसे २९७   

३० होमप्रसाद दलुाल प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १०३   

३१ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

अददमाया राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३८०   

३२ रमा फ्याक नलम्रू् म नेपाली काँग्रसे ३११   

३३ रुसमाया राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५७५   

३४ नसताकुमारी लार्ती म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ६३० वर्जयी 

३५ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

अक्म्बकादेबी दजी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५५७   

३६ चन्रकुमारी कामी म नेपाली काँग्रसे २८५   

३७ भार्ना नतरुर्ा म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ६१७ वर्जयी 

३८ नमना दंगाल वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३७९   

३९ 

२ 

र्डा अध्यि 

बगेन्र नलम्बू सवु्बा प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ११७   

४० नबष्णभुक्त पोख्रले प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २०१   

४१ मकु्तीनाथ हमुागाई प ु नेपाली काँग्रसे ३९२   

४२ रनबहादरु नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६७१ वर्जयी 

४३ लीलाकुमार लार्ती प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १३३   

४४ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

कणाबहादरु कुमाल प ु नेपाली काँग्रसे ३७१   

४५ गंगाराम न्यौपान े प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १०४   

४६ जीतबहादरु कुमाल प ु संघीय समाजर्ादीफोरम, नेपाल १३३   

४७ जीर्न लार्ती प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च १२२   

४८ झगरनसहं राई प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ६५   
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४९ नडललीप्रसाद अनधकारी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ९८   

५० भक्तबहादरु शे्रष् ठ प ु नेपाली काँग्रसे ५१७   

५१ भीमप्रसाद भट्टराई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६७२ वर्जयी 

५२ भीमबहादरु शे्रष् ठ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६२६ वर्जयी 

५३ रामकुमार नलम्बू प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १३९   

५४ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

तलुमाया नलम्बू म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १३३   

५५ ददलकुमारी न् यौपान े म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ११८   

५६ शोभा शे्रष् ठ म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ८२   

५७ संनगता थोक्क्लहाङ्ग म नेपाली काँग्रसे ३९०   

५८ वहमकला बस् नते म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७०५ वर्जयी 

५९ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

जोगमाया नेपाली म नेपाली काँग्रसे ३७९   

६० वटकादेबी नेपाली 
र्ागदास 

म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ९९   

६१ रानधका भरु्ाल म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७४९ वर्जयी 

६२ वर्ष् णमुाया वर् र्कमाा म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ९४   

६३ शान्ता नेपाली म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १२४   

६४ 

३ 

र्डा अध्यि 

जनक कोइराला प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३९३   

६५ टीकाप्रसाद नगरी प ु स्र्तन्त्र ५   

६६ नतलकुमार आङथपुो प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३०९   

६७ नरबहादरु लार्ती प ु नेपाली काँग्रसे ६५६ वर्जयी 

६८ मनकुमार राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १९४   

६९ राजकुमार राई प ु खम्र्रु्ान रावष्ट्रय मोचाा, नेपाल १०४   

७० हाइजन आङथपुो प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ४३   

७१ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अमतृबहादरु देर्ान प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १६१   

७२ इन्रबहादरु मगर प ु खम्र्रु्ान रावष्ट्रय मोचाा, नेपाल ८४   

७३ ऋतपु्रसाद अनधकारी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४६४   

७४ खड्गबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४८१   

७५ टेकबहादरु राई प ु खम्र्रु्ान रावष्ट्रय मोचाा, नेपाल ६४   

७६ धनबहादरु वर् र्कमाा प ु नेपाली काँग्रसे ६९७ वर्जयी 
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७७ पूणाकुमार चाम्लीङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १९७   

७८ रत् नकुमार भजेुल प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ५०   

७९ रामे केरुङ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २२१   

८० वर्नोद राई प ु नेपाली काँग्रसे ६६० वर्जयी 

८१ हका राज मगर प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १४४   

८२ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

गोमादेर्ी बाँस्तोला म नेपाली काँग्रसे ६३३ वर्जयी 

८३ चन्रकुमारी आङथपुो म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४५६   

८४ ददलकुमारी राई म खम्र्रु्ान रावष्ट्रय मोचाा, नेपाल १०५   

८५ मायादेर्ी सबु्बा म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ५५   

८६ शाक्न्त थलुङु्ग म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १४४   

८७ शृ्रजना तामाङ म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २६५   

८८ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

ददलमाया वर् र्कमाा म नेपाली काँग्रसे ६८८ वर्जयी 

८९ पवर्त्रा वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २४८   

९० पूणा दास म खम्र्रु्ान रावष्ट्रय मोचाा, नेपाल ८७   

९१ पषु् पादेर्ी वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४४७   

९२ राधा दजी म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १६९   

९३ 

४ 

र्डा अध्यि 

कालीदाश भट्टराई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४५६ वर्जयी 

९४ गजेन्रबहादरु 
याक्खा(देर्ान) प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ७३   

९५ चेतन आङ्गथपुो प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च २०   

९६ नरेन्रकुमार राई 
र्ान्तर्ा प ु नेपाली काँग्रसे ३५०   

९७ सकुमाया राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १८०   

९८ सेतपु्रकाश राई प ु स्र्तन्त्र ११७   

९९ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अमतृ राई प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च २९   

१०० अवर्रल नलम्बू प ु स्र्तन्त्र ३   

१०१ कुलबहादरु नलम्बू प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १२   

१०२ देउलमान राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५१७ वर्जयी 

१०३ पूणाबहादरु केरुङ्ग प ु नेपाली काँग्रसे ३७२   

१०४ भीमबहादरु जोगी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १९४   
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१०५ मानबहादरु जर्गे ु प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४५   

१०६ मैतबहादरु तामाङ्ग प ु नेपाली काँग्रसे ३५८   

१०७ राजमान राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ५४   

१०८ राजेन्र तमु्रोक प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४९९ वर्जयी 

१०९ रामकुमार कम्बर जोगी प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ३४   

११० लक्ष्मीप्रसाद नगरी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १८२   

१११ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

गोमा तामाङ्ग म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १९९   

११२ बवुद्धमाया केरुङमा म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ४०   

११३ भमूीकादेर्ी आचाया म नेपाली काँग्रसे ३६९   

११४ नलला योङ्गहाङ्ग म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४६   

११५ शनमाला बङुछेन (राई) म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५१२ वर्जयी 

११६ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

कलपना वर्.क. म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४१   

११७ लक्ष्मीमाया धमला म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १८२   

११८ लनलतामाया दजी म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ४४   

११९ नलला रसाइली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५१८ वर्जयी 
१२० वर्ष्णमुाया वर् र्कमाा म नेपाली काँग्रसे ३९०   

१२१ 

५ 

र्डा अध्यि 

उद्वब न्यौपान े प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २४१   

१२२ चन्रकुमार थापा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५२६ वर्जयी 

१२३ दगुाानसंह नलम्बू प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च २६   

१२४ राजबहादरु राई प ु नेपाली काँग्रसे ४०६   

१२५ र्ीरमान तामाङ्ग प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १८   

१२६ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

गजेन्रकुमार वफयाक प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २०   

१२७ टेकनाथ नेउपान े प ु नेपाली काँग्रसे ३२८   

१२८ धनबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५४५ वर्जयी 

१२९ नर्ीनकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २९३   

१३० फूर्ाा दोजे तामाङ्ग प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १६   

१३१ भक्तबहादरु वर् र्कमाा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १८८   

१३२ राजकुमार शे्रष् ठ प ु नेपाली काँग्रसे ३३५   

१३३ लक्ष्मीप्रसाद न्यौपान े प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५५० वर्जयी 
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१३४ सन्तकुमार राई प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च २७   

१३५ नसङ्गराज फागो प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ५२   

१३६ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

अमतृा नलम्बू म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ४१   

१३७ कुन्तीदेर्ी आचाया म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २३१   

१३८ भीमादेर्ी पौड्याल म नेपाली काँग्रसे ३२९   

१३९ मनमाया मगर म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५८६ वर्जयी 

१४० 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

कलपना धमला म नेपाली काँग्रसे ३२८   

१४१ कौक्शला नतरुर्ा म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १८   

१४२ चन्रमाया धमला म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २३०   

१४३ ननमाला वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५७३   

१४४ नसता वर्.क. म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ४०   

१४५ 

६ 

र्डा अध्यि 

गंगाबहादरु शे्रष् ठ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३०८   

१४६ ददलकुमार राई प ु नेपाली काँग्रसे ५४७   

१४७ हेमन्त राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५७८ वर्जयी 

१४८ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

जगतकुमार तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १५६   

१४९ नडकबहादरु मगर प ु स्र्तन्त्र ८२   

१५० नरेन्रकुमार राई प ु नेपाली काँग्रसे ५१२   

१५१ पथृ्र्ीमान शे्रष् ठ प ु नेपाली काँग्रसे ५४३   

१५२ प्रकाशचन्र शे्रष् ठ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६७४ वर्जयी 

१५३ योगनाथ दाहाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६५५ वर्जयी 

१५४ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

ननमाला दाहाल क्घनमरे म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६४८ वर्जयी 

१५५ मेननमाया कटुर्ाल म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २१८   

१५६ सञ् चकुमारी राई म नेपाली काँग्रसे ५२३   

१५७ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

कमलादेर्ी वर्.क. म नेपाली काँग्रसे ५२८   

१५८ सावर्त्रा कनमनी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २०४   

१५९ नसता वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६३१ वर्जयी 
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प्रमखु 

दीधाराज रैका मगर प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १५२   

२ रामकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ९७६   

३ सूयाप्रसाद पोख्रले प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७३४७ वर्जयी 
४ सूयाबहादरु तामाङ्ग प ु स्र्तन्त्र ७०   

५ हेमराज नलम्बू प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च १२४   

६ होमप्रसाद दलुाल प ु नेपाली काँग्रसे ६६४५   

७ 

उपप्रमखु 

पर्ीमाया राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७३८७ वर्जयी 
८ प्रतापनसंह चापागाँई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ८१   

९ शान्ता बस्नते म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ११९३   

१० सयुामाया राई म नेपाली काँग्रसे ६३९०   

११ 

१ 

र्डा अध्यि 

गंगाप्रसाद भट्टराई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३५७   

१२ प्रमेकुमार राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २५   

१३ माधर्कुमार बस्नते प ु नेपाली काँग्रसे ६७० वर्जयी 

१४ नमनराज शे्रष्ढ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६३७   

१५ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

खेमराज भट्टराई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५२८   

१६ ठालमुान शे्रष् ठ प ु नेपाली काँग्रसे ६७९ वर्जयी 

१७ नडल लीप्रसाद राई प ु नेपाली काँग्रसे ६४१ वर्जयी 

१८ नागररकताबहादरु गरुुङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४२७   

१९ रत् नकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४०२   

२० समुनकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५४८   

२१ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

ददलकुमारी राई (थलुङु) म नेपाली काँग्रसे ६८० वर्जयी 
२२ शान्तीदेर्ी राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५५३   

२३ शारदा राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४१२   

२४ 

दनलत मवहला 
र्डा सदस्य 

कल पना क्शर्ा म नेपाली काँग्रसे ६५२ वर्जयी 
२५ बेलमाया राई(वर् र्कमाा) म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५३५   

२६ रनमला र्राइली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४२६   

२७ 

२ 

र्डा अध्यि 

अजुान खनाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५३६   

२८ धनराज नलम्बू प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ६   

२९ नरबहादरु मगर प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३४६   

३० नसीप राई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी २७   

३१ भरु्ानीराम राई प ु नेपाली काँग्रसे ६३२ वर्जयी 
३२ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

ओम प्रकाश राई 
(माङपाहाङ) प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २११   

३३ गंगाबहादरुनलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५९७   

३४ क्चत्रबहादरु बस् नेत प ु नेपाली काँग्रसे ६२८ वर्जयी 
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३५ धनकुमार राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४८   

३६ धनर्हादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २२९   

३७ नरबहादरु राई 
(साङ्पाङ्) प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६१७   

३८ रामकुमार नलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे ६७७ वर्जयी 

३९ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

कमला चम्लागाई म नेपाली काँग्रसे ६७७ वर्जयी 

४० कलपना राई (बान्तार्ा) म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २०५   

४१ नतलारुपा नलम्बू म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६१४   

४२ 

दनलत मवहला 
र्डा सदस्य 

गंगा बराइली म नेपाली काँग्रसे ६७२ वर्जयी 
४३ धनकुमारी कामी(खाती) म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६०६   

४४ पजुा दजी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २१६   

४५ 

३ 

र्डा अध्यि 

काजीबहादरु राउत प ु रावष्ट्रय जनमकु्क्त पाटी ३   

४६ दार्ा तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १००० वर्जयी 
४७ पदमबहादरु कटुर्ाल प ु नेपाली काँग्रसे ९३३   

४८ मणी राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ९८   

४९ सरु र्ीर खड्का प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ११   

५० 

अन्य र्डा 
सदस्य 

कमल राई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ७५   

५१ कृष् णबहादरु लामगादे प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ३२   

५२ गंगाप्रसाद मगर प ु नेपाली काँग्रसे ७९६   

५३ चन्रकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९७५ वर्जयी 
५४ ताराबहादरु राा्उत प ु नेपाली काँग्रसे ७९३   

५५ फरेन्र दहाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १००५ वर्जयी 
५६ बसन्तकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १७६   

५७ लालबहादरु तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १३१   

५८ 
मवहला र्डा 

सदस्य 

कमला ननरौला म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १२३   

५९ क्चजमुाया राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०७५ वर्जयी 
६० वर्मला थापा खत्री म नेपाली काँग्रसे ८१३   

६१ 

दनलत मवहला 
र्डा सदस्य 

नरमाया रसाइली म नेपाली काँग्रसे ८५४   

६२ मीनाकुमारी वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०२३ वर्जयी 
६३ र्देमाय वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १२७   

६४ 

४ 

र्डा अध्यि 

खड् गबहादरु नलम्बू प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ४७   

६५ गंगाबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २६   

६६ भीमलाल खनाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६०५   

६७ राजेन्र बाँस्तोला प ु नेपाली काँग्रसे ७३८ वर्जयी 
६८ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

काशीबहादरुनलम्बू प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ७७   

६९ केन्रप्रसाद चापागाई प ु नेपाली काँग्रसे ६७७ वर्जयी 
७० छवर्लाल शे्रष् ठ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६०८   

७१ क्जतेन नलम्बू प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ३७   
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७२ पदमबहादरुनलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६३१   

७३ प्रमोदनसंह चापागाई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ३   

७४ मेघप्रसाद शे्रष्ठ प ु नेपाली काँग्रसे ६३८ वर्जयी 
७५ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

मनुादेर्ी शे्रष् ठ म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६५२   

७६ सररता नलम्बू म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ५४   

७७ सावर्त्रादेर्ी शे्रष् ठ म नेपाली काँग्रसे ६७५ वर्जयी 

७८ 

दनलत मवहला 
र्डा सदस्य 

चन्दा दजी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६२०   

७९ ददलकुमारी दजी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २७   

८० ददलमाया वर् र्कमाा म नेपाली काँग्रसे ६७७ वर्जयी 
८१ 

५ 

र्डा अध्यि 

कुलमाया पराजलुी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २७   

८२ ददनलपकुमार काकी प ु नेपाली काँग्रसे १०८२ वर्जयी 

८३ देर्ने्र नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९२७   

८४ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

डम्र्रबहादरु नलम्रू् प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९७० वर्जयी 
८५ नतल वर्र काकी प ु नेपाली काँग्रसे ९३२   

८६ नतलकबहादरु 
हेन्जन(तामाङ्ग) प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९७८ वर्जयी 

८७ ददलबहादरुनलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३८   

८८ नरबहादरुनलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे ९२६   

८९ पूणाचन्र नलम्बू प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ७७   

९० लालबहादरु डाँगी प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी २३   

९१ मवहला र्डा 
सदस्य 

वटकामाया खड्का म नेपाली काँग्रसे १०२४ वर्जयी 

९२ शोभा पोख्रले म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९५१   

९३ 

दनलत मवहला 
र्डा सदस्य 

गायत्री साकी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३०   

९४ भरीमाया कामी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९७९   

९५ मेनकुा बदेर्ा म नेपाली काँग्रसे ९८६ वर्जयी 
९६ 

६ 

र्डा अध्यि 

नतलकनसंह नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३६   

९७ भनगरथ राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७०६ वर्जयी 

९८ हतु्तराज गौतम प ु नेपाली काँग्रसे ६४७   

९९ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

पषु्पलाल खनाल प ु नेपाली काँग्रसे ५९८   

१०० प्रमेकुमार राई प ु नेपाली काँग्रसे ५९४   

१०१ भीमबहादरु राउत प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ८५   

१०२ महेसकुमार शे्रष् ठ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६८५ वर्जयी 
१०३ राजकुमारनलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ११४   

१०४ हका बहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६३२ वर्जयी 
१०५ मवहला र्डा देर्ीकला ढकाल म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ५८   
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१०६ सदस्य धनकुमारी शे्रष् ठ म नेपाली काँग्रसे ६२५   

१०७ बेदकुमारी थापा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६९९ वर्जयी 

१०८ 

दनलत मवहला 
र्डा सदस्य 

एनलसा मङराती म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६९९ वर्जयी 

१०९ कमला मङग्राती म नेपाली काँग्रसे ६१८   

११० गोमा मंगरातीसाकी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ५६   

१११ 

७ 

र्डा अध्यि 

दण्डपाणी न्यौपान े प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३४   

११२ प्रमोद तामाङ्ग प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ९   

११३ भक्तबहादरुनलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे ८४० वर्जयी 

११४ हररप्रसाद राई र्ाला प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७८१   

११५ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

कुमार बम्जन तामाङ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७९४ वर्जयी 

११६ क्जतबहादरु कुलङु्ग राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६१   

११७ तेजबहादरु तामाङ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३५   

११८ नेत्रबहादरु मगर प ु नेपाली काँग्रसे ६८२   

११९ रामबहादरु राई प ु नेपाली काँग्रसे ७६०   

१२० वर्नोदकुमार ढकाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८८१ वर्जयी 

१२१ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

गरुुकुमारी भट्टराई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४४   

१२२ गोमा खनाल म नेपाली काँग्रसे ७४९   

१२३ दगुाामाया पोख्रले म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८२० वर्जयी 

१२४ 
दनलत मवहला 
र्डा सदस्य 

धनकुमारी लर्ागनु म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८१२ वर्जयी 

१२५ सावर्त्रा नलम् बू म नेपाली काँग्रसे ७४९   

१२६ 

८ 

र्डा अध्यि 

चन्रबहादरु तामाङ प ु नेपाली काँग्रसे ४१०   

१२७ चन्रबहादरु मगर प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०६९ वर्जयी 

१२८ नतलबहादरु तामाङ्ग प ु स्र्तन्त्र ३   

१२९ रोमनाथ अनधकारी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३७   

१३० 

अन्य र्डा 
सदस्य 

उपाबहादरु तामाङ्ग प ु नेपाली काँग्रसे ४१४   

१३१ गणेशप्रसाद बराल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९९८ वर्जयी 

१३२ डोलबहादरु राई(याम्फू) प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४८   

१३३ नरकुमार मगर प ु नेपाली काँग्रसे ४१६   

१३४ नर्राज फुएल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४८   

१३५ पासाङ्गलाल तामाङ्ग प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ५८   

१३६ प्रतापनसहं तामाङ प ु स्र्तन्त्र १०   
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१३७ यामबहादरु लङुगेली 
मगर 

प ु स्र्तन्त्र १०   

१३८ राज ुलामा (तामाङ्ग) प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ७४   

१३९ रामप्रसाद तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९५३ वर्जयी 

१४० 

मवहला र्डा 
सदस्य 

इक्न्दरा बाँस्कोटा राउत म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९८४ वर्जयी 

१४१ गंगादेर्ी गौतम म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४५   

१४२ भीमकुमारी बढुाथोकी म नेपाली काँग्रसे ४१९   

१४३ सरु्णा राई म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ५७   

१४४ 

दनलत मवहला 
र्डा सदस्य 

टुनादेर्ी शंकर म नेपाली काँग्रसे ४१५   

१४५ वर्मला र्राइली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४१   

१४६ सीता वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०१८ वर्जयी 

१४७ 

९ 

र्डा अध्यि 

गंगाप्रसाद प् याकुरेल प ु नेपाली काँग्रसे ८४२   

१४८ घनयाम आचाया प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६५   

१४९ प्रमेसागर बराल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९६५ वर्जयी 

१५० फौदरुप नलम्बू प ु स्र्तन्त्र २८   

१५१ रुपबहादरु पलुामी मगर प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १११   

१५२ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

कुमार नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ९०   

१५३ गंगाबहादरु मगर प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९३७ वर्जयी 
१५४ चंखबहादरुनलम्बू प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४६   

१५५ जंगबहादरु मगर प ु नेपाली काँग्रसे ८०१   

१५६ जनकलाल नलम्बू प ु स्र्तन्त्र १२   

१५७ नतलोकबहादरुनलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७२   

१५८ बधुराम नलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे ८९३   

१५९ हेमराज नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९५७ वर्जयी 
१६० 

मवहला र्डा 
सदस्य 

गंगामाया मगर म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६७   

१६१ नरमाया मगर म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०१९ वर्जयी 
१६२ भीमादेर्ी कटे्टल म नेपाली काँग्रसे ८०८   

१६३ सपना आङदेम् बे नलम्बू म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४९   

१६४ होमीकुमारी मगर म स्र्तन्त्र १५   

१६५ 

दनलत मवहला 
र्डा सदस्य 

कमलादेर्ी पररयार म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९६५ वर्जयी 
१६६ नररमाया पररयार म नेपाली काँग्रसे ८३२   

१६७ शक्शकला तोलाङ्गी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६४   
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अध्यि 

गोवर्न्द नसंह नलम्रू् प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च १२२   

२ डम् र्रबहादरु राई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ११२   

३ ददपेन्र खनाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३९७८   

४ भरू्ाननसं नलम्रू् प ु स्र्तन्त्र ११४   

५ राजकुमार थापा(गोदार) प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७२०   

६ रामकुमार शे्रष् ठ प ु नेपाली काँग्रसे ४१४२ वर्जयी 
७ सरेुन्रबहादरु सबु् बा प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १९२   

८ 

उपाध्यि 

टंकमाया चौहान म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ६१   

९ डालाकुमारी काकी 
वर्ष् ट म नेपाली काँग्रसे ३९८३   

१० मन ुनलम्बू म स्र्तन्त्र १४६   

११ मैया चौहान म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १७२   

१२ लक्ष्मी लार्ती (मकु्खया) म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६८५   

१३ सरस्र्ती राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४२४१ वर्जयी 
१४ 

१ 

र्डा अध्यि 

गणेशबहादरु काकी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३९८   

१५ वटकाराम सम्माम्फे 
(नलम्बू) प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ११५   

१६ टेकबीर नलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे ६०३ वर्जयी 

१७ र्गेबहादरु ननरौला प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४४०   

१८ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

इमराज नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १५१   

१९ चन्रबहादरु मगर प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४४८   

२० जगतबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २२१   

२१ डम्र्रबहादरु पौडेल प ु नेपाली काँग्रसे ६७५ वर्जयी 

२२ दानबहादरु तामाङ प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १७३   

२३ बालकृष्ण भट्टराई प ु नेपाली काँग्रसे ६१७ वर्जयी 

२४ नबस्णलुाल राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ९८   

२५ मनराज नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४९५   

२६ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

उमादेर्ी भण्डारी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५३७   

२७ गोमादेर्ी बोहोरा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १७८   

२८ लक्ष्मीमाया राई म नेपाली काँग्रसे ६४९ वर्जयी 
२९ दनलत 

मवहला र्डा 
सदस्य 

रीता दजी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५११   

३० सीता र्राइली म नेपाली काँग्रसे ७४४ वर्जयी 

३१ 

२ 

र्डा अध्यि 

गंगाबहादरु खत्री प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ५४   

३२ पदमबहादरु तामाङ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४७८   

३३ भपुाल राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ११८   

३४ यामबहादरु खत्री पौडेल प ु नेपाली काँग्रसे ५३७ वर्जयी 
३५ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

खडगरुामनलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४२४   

३६ खड्गबहादरु राई प ु नेपाली काँग्रसे ५१२ वर्जयी 
३७ डम् र्रबहादरु थापा प ु नेपाली काँग्रसे ५८५ वर्जयी 
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३८ ददलबहादरु तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४००   

३९ देर्ीबहादरु खत्री प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १०२   

४० लाल नबर राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७३   

४१ सन्जय राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ९३   

४२ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

केशरीमाया तामाङ म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १००   

४३ देर्ीमाया तामाङ्ग म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ११०   

४४ दौर्ती राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४३७   

४५ हका माया राई म नेपाली काँग्रसे ५१२ वर्जयी 
४६ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

तारादेर्ी दजी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७६   

४७ र्ालकुमारी पररयार 
दमाई म नेपाली काँग्रसे ५३७ वर्जयी 

४८ समीिा बदेर्ा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४२३   

४९ 

३ 

र्डा अध्यि 

गरुु भक्त लानमछाने प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५४१   

५० पदमकुमार चाक्म्लङ 
राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ९७   

५१ राजन पौडेल प ु नेपाली काँग्रसे ७०७ वर्जयी 
५२ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

मनबहादरु लङु्गलेी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६२   

५३ यरु्राज लानमछाने प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५४३   

५४ शम् भ ुचाक्म्लड राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५०५   

५५ सरु्ास चन् र राई(कुलङु) प ु नेपाली काँग्रसे ६९३ वर्जयी 
५६ सूयाप्रसाद नगरी प ु नेपाली काँग्रसे ७६३ वर्जयी 
५७ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

चनमाया मगर म नेपाली काँग्रसे ७१९ वर्जयी 
५८ शनृमका शे्रष् ठ म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५३३   

५९ संगीता नलम्बू म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४८   

६० दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

अमतृा नेपाली म नेपाली काँग्रसे ७५६ वर्जयी 
६१ खड्कमाया घतानी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५२१   

६२ 

४ 

र्डा अध्यि 

चन्रबहादरु राना प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ११६   

६३ चन्रबहादरुनलम्बू प ु स्र्तन्त्र ३८   

६४ र्लीराम चम्लागाई प ु नेपाली काँग्रसे ७०७   

६५ हरीप्रसाद दंगाली प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८७५ वर्जयी 
६६ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

इन्रकुमार नेम्र्ाङ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८८४ वर्जयी 
६७ गोपालप्रसाद ढुङ्गाना प ु नेपाली काँग्रसे ६५९   

६८ क्जर्न बलम्पाकी मगर प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८९६ वर्जयी 
६९ धमेन्र राई प ु स्र्तन्त्र ३४   

७० नैगबहादरु मगर (थापा) प ु नेपाली काँग्रसे ६६०   

७१ यामबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १०३   

७२ रत् नबहादरुनलम्बू प ु स्र्तन्त्र ५६   

७३ सनुनल खनाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १११   

७४ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

अरुणा नलम्बू म स्र्तन्त्र ३६   

७५ कवर्ता राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९३२ वर्जयी 

७६ पवर्त्रा बलम्पाकी म नेपाली काँग्रसे ७७०   
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७७ शान्ताकुमारी मगर म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ८९   

७८ 
दनलत 

मवहला र्डा 
सदस्य 

डम्बरकुमारी दमाई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ८६   

७९ नरमाया कामी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९०५ वर्जयी 
८० पम्फादेर्ी कामी म नेपाली काँग्रसे ६६६   

८१ 

५ 

र्डा अध्यि 

देउमान दलाामी प ु नेपाली काँग्रसे ३०६   

८२ मंगलबहादरु राई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ४९   

८३ वर्ष्णबुहादरु दलाामी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २८२   

८४ नसद्दमान आले प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४७६ वर्जयी 

८५ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

कृष्णकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४७२ वर्जयी 

८६ गोवर्न्द दलाामी प ु नेपाली काँग्रसे ३०८   

८७ जंगबहादरु मकु्खया 
सनुरु्ार प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २७९   

८८ तलुाराम दलाामी मगर प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४३७ वर्जयी 

८९ तेजबहादरु चौहान प ु नेपाली काँग्रसे २६३   

९० पदमनसंह नलम्बू प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी २४   

९१ वर्शालकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३६७   

९२ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

कलपना राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४८२ वर्जयी 

९३ कोवकला ननरौला म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी २७   

९४ खेमकुमारी फ्याक 
नलम्बू म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २८४   

९५ गीता ननरौला म नेपाली काँग्रसे ३१०   

९६ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

पदमकुमारी गजमेर 
कामी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २७१   

९७ सरस्र्ती वर् र्कमाा 
कामी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४७६ वर्जयी 

९८ सूयाकुमारी नबसुंखे म नेपाली काँग्रसे ३२४   

९९ 

६ 

र्डा अध्यि 

खडगबहादरु राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २३   

१०० टंकनाथ खनाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३६९   

१०१ नडकबहादरु थापा प ु नेपाली काँग्रसे ४४६ वर्जयी 
१०२ प्रकाशकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १९५   

१०३ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

डम् र्रबहादरु दहाल प ु नेपाली काँग्रसे ४०५ वर्जयी 
१०४ दगुााराज नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १५५   

१०५ धनपनत चम्लागाई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४०१   

१०६ राजकुमार शे्रष् ठ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४८१ वर्जयी 
१०७ रोमनाथ चम्लागाई प ु नेपाली काँग्रसे ३८६   

१०८ लेखध् र्ज र्ोहोरा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ११२   
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१०९ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

आशाकुमारी गरुुङ म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १२८   

११० लक्ष् मीमाया गरुुङ्ग म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४३७ वर्जयी 
१११ सीतादेर्ी खनाल म नेपाली काँग्रसे ४१४   

११२ 
दनलत 

मवहला र्डा 
सदस्य 

धनकला वर् र्कमाा म नेपाली काँग्रसे ४०१   

११३ फूलमाया वर् र्कर ा्मा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १३३   

११४ सीतादेबी कामी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४३३ वर्जयी 
११५ 

७ 

र्डा अध्यि 

गौरीमान नलम्रू् योङहाङ्ग प ु स्र्तन्त्र ६१   

११६ छत्रबहादरुनलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे ५८८   

११७ ददलबहादरु नलम्रू् प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ८   

११८ रवर्न् रप्रसाद राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ५४   

११९ लोकबहादरु गोदार प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६२२ वर्जयी 
१२० 

अन्य र्डा 
सदस्य 

कीनताराज आले मगर प ु नेपाली काँग्रसे ४८६   

१२१ गोकणा पौडेल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६९   

१२२ पंचबहादरु योङहाङ 
(नलम्बू) प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६४६ वर्जयी 

१२३ पणुाबहादरु नलम्रू् फागो प ु स्र्तन्त्र ७०   

१२४ मनबहादरु नलम्बू 
योङहाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६०   

१२५ मनोहर सवु्र्ा (नलम्रू्) प ु स्र्तन्त्र १०९   

१२६ यामबहादरु भट्टराई प ु नेपाली काँग्रसे ४६०   

१२७ शक्श धर खनाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६०९ वर्जयी 

१२८ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

अमतृकुमारी नलम्ब  ू
योङहाङ्ग म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ९८   

१२९ दगुाादेर्ी थापा मगर म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६१३ वर्जयी 

१३० भनू् टी नलम्बूनी म स्र्तन्त्र ७०   

१३१ र्र्ाा सम्र्ाहाम्फे म नेपाली काँग्रसे ४९४   

१३२ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

डुपकला कामी लामगादे म नेपाली काँग्रसे ५१७   

१३३ भनूमका ददयाली कामी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६०१ वर्जयी 

१३४ सीता दमाई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६३   
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प्रमखु 

चन्रकुमार सबु्बा (फागो) प ु स्र्तन्त्र ७१   

 वटकाराम काकी प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ४८   

 टुपेन्रकुमार एके्तन प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४१५   

 ददपककुमार थेब े प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६०४८ वर्जयी 

 भक्तबहादरु लङु्गलेी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १८४७   

 हेमकुमार काकी प ु नेपाली काँग्रसे ४५२६   

 

उपप्रमखु 

अक्म्बका चौहान म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ३५७   

 चन्रमायानलम्बू म नेपाली काँग्रसे ४६८३   

 रञ्जना थापा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १७९३   

 वर्ष्णमुाया ररमाल म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५८९६ वर्जयी 

 

१ 

र्डा अध्यि 

अकलबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १०३   

 कर नसंह राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २३९   

 कुमारबहादरु बराइली प ु नेपाली काँग्रसे ३३०   

 पदमबहादरु फागो/नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५३१ वर्जयी 

 मनबहादरु राई प ु स्र्तन्त्र ३०   

 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अम्र्रबहादरु गरुुङ्ग प ु स्र्तन्त्र ३०   

 ठगबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५०० वर्जयी 

 ठगेन्र चेम्जोङ्ग प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १०७   

 नडकबहादरुनलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे ३६२   

 देउकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १०७   

 नारायणकुमार राई प ु नेपाली काँग्रसे ३१२   

 प्रमेलाल नगरी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५६३ वर्जयी 

 लछुमन राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १३४   

 सकुराज लोक्ताम प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ८९   

 

मवहला र्डा 
सदस्य 

उमादेर्ी लुंगेली मगर म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६२५ वर्जयी 

 पवर्त्रादेर्ी राई म स्र्तन्त्र ३६   

 परुामाया शे्रष् ठ म नेपाली काँग्रसे ३३३   

 रुपा राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ९९   

 शशुीला जोगी म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ९७   

 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

चन्रमाया लाम्गादे म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १०१   

 पवर्त्रादेर्ी वर् र्कमाा म स्र्तन्त्र ३६   

 नबमला वर् र्कमाा म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ११२   

 मनकुमारी कामी म नेपाली काँग्रसे ३१३   

 रमीला बराइली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६२१ वर्जयी 
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२ 

र्डा अध्यि 

खम्बानसं नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७२२ वर्जयी 

 बृद्धराज नलम् बू प ु नेपाली काँग्रसे ५६१   

 रणबहादरु खड्का प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ५१   

 

अन्य र्डा 
सदस्य 

कालीबहादरु नलम् बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६५   

 कुमारी खड्का म नेपाली काँग्रसे ५५५   

 खगेन्रकुमार मगर प ु नेपाली काँग्रसे ५२८   

 नडकबहादरु ननरौला प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६७३ वर्जयी 

 नर्राज राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ५९   

 ननकेश शे्रष्ठ प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ६३   

 रत् नबहादरु अनधकारी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५९८ वर्जयी 

 

मवहला र्डा 
सदस्य 

कलपना चाम्लागाई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७३   

 भीमदेर्ी परुी म नेपाली काँग्रसे ५४९   

 सजृना सेलङु्ग नलम्बू म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च २   

 हररमाया गौतम म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६६२ वर्जयी 

 दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

मननर्ा वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७३   

 मैया बदेर्ा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६५१ वर्जयी 

 संनगता लामगादे म नेपाली काँग्रसे ५६५   

 

३ 

र्डा अध्यि 

नडकबहादरु कुलङु/राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३८९   

 ददलबहादरु नलम् बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २४४   

 वर्ष् णमुाया केरुङ्ग म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ३   

 शेरबहादरुनलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे ४४९ वर्जयी 

 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अजुानप्रसाद अनधकारी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४०० वर्जयी 

 गंगाबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३६९   

 गणेशबहादरु काकी प ु नेपाली काँग्रसे ४४० वर्जयी 

 चन्रबहादरु मगर प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २२५   

 मेगबहादरुनलम्बू प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ५   

 वर्जय राना प ु नेपाली काँग्रसे ३९०   

 सोमबहादरु बस्नते प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २२५   



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ M एक झलक 
 

 

नस.नं 

स्थानीय 
तहको 
नाम 

र्डा 
नं. 

पद 

उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

 
मवहला र्डा 

सदस्य 

असल लामा तामाङ्ग म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २०८   

 नबमला दनरु्ार म नेपाली काँग्रसे ४४० वर्जयी 

 नसता मोते म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४०८   

 दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

ददपा बराइली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २१४   

 नरमाया धमला म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३९७   

 नमनादेर्ी दमाई म नेपाली काँग्रसे ४२८ वर्जयी 

 

४ 

र्डा अध्यि 

वकरणप्रसाद पौडेल प ु नेपाली काँग्रसे १८२   

 गोवर्न्दप्रसाद दहाल प ु स्र्तन्त्र ८१   

 भपुालबहादरु नसंजाली प ु स्र्तन्त्र १३२   

 रामबहादरु राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ५८   

 वर्जय नलम्बू प ु स्र्तन्त्र २३   

 क्शबलाल आचाया प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३४८   

 सूयाप्रसाद दलुाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६०७   

 

अन्य र्डा 
सदस्य 

कुलबहादरु लुंगेली मगर प ु नेपाली काँग्रसे २५०   

 चन् रबहादरु नलम् बू प ु स्र्तन्त्र ३४   

 ज्ञानबहादरु मगर प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४०५   

 पत्रसु हाङ्ग नलम् बू प ु स्र्तन्त्र २९   

 बलबहादरु वर् र्कमाा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७०१ वर्जयी 

 बवुद्धमान भजेूल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३४२   

 भर्ानी वर् र्कमाा प ु नयाँ शक्क्त पाटी, नेपाल २४   

 मंगल नसंह नलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे २४०   

 महेन्र बढुाथोकी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६७४ वर्जयी 

 संजयकुमार शे्रष् ठ प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी २१   

 सकुबहादरु क्घनसङ्ग प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २६   

 

मवहला र्डा 
सदस्य 

उनमाला नलङ्दम म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २३   

 कुमारीमाया आले मगर म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७४९ वर्जयी 

 नडललीमाया चम्लागाईं म नेपाली काँग्रसे २०८   

 देर्ीमाया नलम् बू म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३४४   

 सन्चमाया लार्ती म संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ४६   



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ M एक झलक 
 

 

नस.नं 

स्थानीय 
तहको 
नाम 

र्डा 
नं. 

पद 

उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

कल पना वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७२३ वर्जयी 

 मैतमाया वर् र्कमाा 
सासंखर 

म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २८   

 शकु्शला लाम्गादे म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३४९   

 सावर्त्रा दजी म नेपाली काँग्रसे २२३   

 

५ 

र्डा अध्यि 

केशर्कुमारनलम्बू प ु स्र्तन्त्र ८   

 ठगबहादरु नलम् बू प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १७२   

 ददपेन्र दास राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३५३   

 बलबहादरु राना मगर प ु नेपाली काँग्रसे ४२७   

 भम्बीरबहादरु तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४७५ वर्जयी 

 

अन्य र्डा 
सदस्य 

केशरकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४९९ वर्जयी 

 गरुुप्रसाद चापागाईं प ु नेपाली काँग्रसे ३५५   

 चन्रबहादरु तामाङ्ग प ु नेपाली काँग्रसे ३५०   

 टुकेन्र राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३१६   

 नरबहादरु आले प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २४५   

 भपेुन्र पूर्ााछान ेमगर प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५९८ वर्जयी 

 लक्ष्मी पारधरी म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १६३   

 शकुराज राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १७०   

 

मवहला र्डा 
सदस्य 

धनकुमारी राई म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २२४   

 धनमाया राई म नेपाली काँग्रसे ३७०   

 वर्नादेर्ी राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २७६   

 शोभा राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५५९ वर्जयी 

 
दनलत 

मवहला र्डा 
सदस्य 

नबमला वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २८८   

 माया कामी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५६० वर्जयी 

 वर्ष्णमुाया कामी म नेपाली काँग्रसे ३७८   

 नसता दजी म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १६४   

 

६ र्डा अध्यि 

चक्रबहादरु कटुर्ाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३७९   

 नडललीकुमार राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ६७   

 मखु राज आङदेम्ब े प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५२५ वर्जयी 

 हेमबहादरुनलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे ४४०   



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ M एक झलक 
 

 

नस.नं 

स्थानीय 
तहको 
नाम 

र्डा 
नं. 

पद 

उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

 

अन्य र्डा 
सदस्य 

कृष् णबहादरु नलम्बू प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ६८   

 केन्रकुमार नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५८० वर्जयी 

 दौलतकुमार चेम्जोङ्ग प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ८४   

 बलबहादरु नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३२२   

 नमत्रलाल नगरी प ु नेपाली काँग्रसे ४२५   

 रामप्रसाद अनधकारी प ु नेपाली काँग्रसे ३९४   

 रुपप्रसाद कुरुम्र्ाङ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३०८   

 र्ीरबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५४६ वर्जयी 

 

मवहला र्डा 
सदस्य 

अननता भट्टराई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५३० वर्जयी 

 नडललीमाया कोइराला म नेपाली काँग्रसे ४०१   

 फूलमाया एक् तेन 
(नलम्बू) 

म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३८६   

 लोकमाया आङ्गदेम्ब े म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ८१   

 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

पञ्चमाया नेपाली म नेपाली काँग्रसे ४११   

 रेनकुा क्शर्ा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३४८   

 लालमाया पोतोल म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५४८ वर्जयी 

 शखुमाया वर् र्कमाा म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ६८   

 

७ 

र्डा अध्यि 

मोहनबहादरु भारती प ु स्र्तन्त्र ८   

 रामप्रसाद नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७३४ वर्जयी 

 सनाबहादरु पौठाक प ु नेपाली काँग्रसे ४८०   

 सोमरानी तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ८५   

 

अन्य र्डा 
सदस्य 

चन्रबहादरु ननरौला प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६९९ वर्जयी 

 नवर्नकुमार राई प ु नेपाली काँग्रसे ४४५   

 यामबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १३५   

 रेशबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १०४   

 नललाबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७११ वर्जयी 

 हेमकुमार कुमाल प ु नेपाली काँग्रसे ४३९   



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ M एक झलक 
 

 

नस.नं 

स्थानीय 
तहको 
नाम 

र्डा 
नं. 

पद 

उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

 

मवहला र्डा 
सदस्य 

तारामाया राई म नेपाली काँग्रसे ४८६   

 तेजकुमारीनलम्बू म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७२६ वर्जयी 

 सनमाया तामाङ्ग म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ८४   

 
दनलत 

मवहला र्डा 
सदस्य 

चन्रकला वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७३६ वर्जयी 

 फूलमाया वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ८६   

 ममता नसन्चरुी म नेपाली काँग्रसे ४७०   

 

८ 

र्डा अध्यि 

ताराचन्र थापा प ु नेपाली काँग्रसे ३८५   

 ददपक वर् र्कमाा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३७०   

 भक्तबहादरु आङदेम्ब े प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६०५ वर्जयी 

 रणबहादरु नलम्बू प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १७   

 हरीर्ीर केरुङ प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ३७   

 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अमतृबहादरुमोक्तान प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६२६ वर्जयी 

 असलबहादरु तामाङ्ग प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १९   

 चन्रबहादरु ननरौला प ु नेपाली काँग्रसे ३९८   

 दीपक कुमाल प ु नेपाली काँग्रसे ३४६   

 धनमान राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३०६   

 प्रमेबहादरु तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३०७   

 मणी लार्ती प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ५७   

 मनप्रसाद शे्रष् ठ प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी २०   

र्ीखाराम राई (कुलङु) प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५८१ वर्जयी 

 सजृना लार्ती राई म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ६३   

 

मवहला र्डा 
सदस्य 

कुमारी एक् तेन म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३४५   

 चन्रदेर्ी राई म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ५७   

 प्रनमला भट्टराई म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १५   

 फुलमाया मगर म नेपाली काँग्रसे ३७३   

 शान्ता नलम्बू म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६०८ वर्जयी 



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ M एक झलक 
 

 

नस.नं 

स्थानीय 
तहको 
नाम 

र्डा 
नं. 

पद 

उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

नतलमाया वर् र्कमाा म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४२   

 देर्ी लकान्री म नेपाली काँग्रसे ३६९   
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प्रमेबहादरु तामाङ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १६३   
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४० र्ीरबहादरु देर्ान प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५२६   

४१ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अम्बरबहादरु थामी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १४४   
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६९ दनलत 

मवहला 
र्डा सदस्य 
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७५ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

टीकाबहादरु खत्री प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १५०२ वर्जयी 
७६ टेकबहादरु तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १३१   

७७ भर्ने्र खत्री प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १३९   

७८ मनबहादरु बेगा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १४७४ वर्जयी 

७९ राजेन्र गरुुङ्ग प ु नेपाली काँग्रसे ७६९   

८० राधा कृष्ण पोख्रले प ु नेपाली काँग्रसे ६८२   

८१ 

मवहला 
र्डा सदस्य 

मनकुमारी नलम्रू् 
(आङभाङ) म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १५३७ वर्जयी 

८२ रञ्जना तामाङ्ग म नेपाली काँग्रसे ७२८   

८३ सोभाकुमारी थलङनलम्बू म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ११३   

८४ 
दनलत 
मवहला 

र्डा सदस्य 

कलपना सनु्दास म नेपाली काँग्रसे ७२१   

८५ रेनकुा खाती म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १५०८ वर्जयी 

८६ वर्मला खाती म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १२४   

८७ 

६ 
र्डा 

अध्यि 

टेकप्रसाद नलङ्गदम(नलम्बू) प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४५   

८८ भर्ानीप्रसाद नलङ्दम/नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८९३ वर्जयी 
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८९ रोवहतकुमार थेर् े प ु नेपाली काँग्रसे ४०५   

९० लनलतबहादरु थेर् े प ु रावष्ट्रय जनमकु्क्त पाटी १६   

९१ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अशोक सोङमी(नलम्बू) प ु नेपाली काँग्रसे ४४८   

९२ नछररङ शेपाा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८४६ वर्जयी 

९३ भीमबहादरु थेब े प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६५   

९४ मोहन नेपाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४९   

९५ रामचन्र गरुुङ प ु नेपाली काँग्रसे ४०४   

९६ वर्जयप्रसाद थेर् े प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८३९ वर्जयी 

९७ 

मवहला 
र्डा सदस्य 

केसकुमारी दाहाल म नेपाली काँग्रसे ४२९   

९८ चन्रकला पौडैल म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ५२   

९९ सोमकुमारी साउदेन म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८७० वर्जयी 

१०० दनलत 
मवहला 

र्डा सदस्य 

कला दजी म नेपाली काँग्रसे ४०३   

१०१ रामकुमारी पररयार म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८६१ वर्जयी 

 

नस.नं 

स्थानीय 
तहको 
नाम 

र्डा 
नं. पद 

उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
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नाम, थर उमेर नलङ्ग 

 

मा
ङसे

र्ङु
 ग

ाउँ
पान

लक
ा 

  

अध्यि 

नडकेन्र इददङगो प ु नेपाली काँग्रसे ३७५९ वर्जयी 
 नडपेन्र बस्नते प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३११   

 हेमन्त राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३१८१   

 
उपाध्यि 

ननमाता राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३९०   

 वर्नोदकुमार नेम्र्ाङ्ग प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २७७१   

 सनुनता सबु्र्ा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३०८९ वर्जयी 
 

१ 

र्डा अध्यि 

डवकन्र नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३१५   

 भक्तराज नलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे ६०१ वर्जयी 

 लक्ष्मीप्रसादनलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५१०   

 

अन्य र्डा 
सदस्य 

खडगबहादरु कामी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४४१   

 ठगबहादरु शे्रष् ठ प ु नेपाली काँग्रसे ५८९ वर्जयी 

 पूणाबहादरु नेपाल प ु नेपाली काँग्रसे ५१८ वर्जयी 

 प्रनतमान नलम्बू प ु नयाँ शक्क्त पाटी, नेपाल ११५   

 भीमप्रसाद भट्टराई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४५५   

 राजेन्र राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १३०   

 लोकबहादरुनलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २२०   

 हरर काकी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २१२   
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मवहला र्डा 

सदस्य 

कृष्णमाया काकी म नेपाली काँग्रसे ५७६ वर्जयी 

 वर्नादेर्ी सनुरु्ार म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २८१   

 सरस्र्ती शे्रष् ठ म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४७४   

 दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

वटका लहुागनु म नेपाली काँग्रसे ६२३ वर्जयी 

 नडकमाया लहुागनु म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५११   

 

२ 

र्डा अध्यि 

कृष्णबहादरु बस्नते प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६१७   

 पषु्पराज काकी प ु नेपाली काँग्रसे ६७४ वर्जयी 

 पनृथमान चबेग(ुनलम्बू) प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २५३   

 

अन्य र्डा 
सदस्य 

उनमरण राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २५२   

 केदार राई प ु नेपाली काँग्रसे ५८९   

 गजेन्र राई प ु नेपाली काँग्रसे ६२३   

 नतलप्रसाद लार्ती प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २१२   

 पूणाबहादरु बस्नते प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६५२ वर्जयी 

 बलवर्र नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६५२ वर्जयी 

 
मवहला र्डा 

सदस्य 

चन् रकुमारी राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६३८   

 राममाया सम्र्ाहाम्फे नलम्बू म नेपाली काँग्रसे ७४७ वर्जयी 

 रीता थापा मगर म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १४४   

 दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

कमलावर् र्कमाा म नेपाली काँग्रसे ७१६ वर्जयी 

 तलुसादेर्ी वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६४६   

 रानधका क्शर्ा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १७०   

 

३ 

र्डा अध्यि 

आइतराज साम् बा प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १६४   

 नन्दकुमार राई प ु नेपाली काँग्रसे ५२०   

 मैतराज राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६१५ वर्जयी 

 र्ीरेन् रकुमार साँर्ा नलम्बू प ु रावष्ट्रय जनमकु्क्त पाटी १४८   

 सरेुश राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४३   

 
अन्य र्डा 
सदस्य 

इन्रबहादरुनलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे ५२७ वर्जयी 

 कणा ध्र्ज नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १२०   

 कुलबहादरुनलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५८९ वर्जयी 
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 कृष् णकुमारनलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १४२   

 क्जतबहादरु काम्र्ाङ प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ९३   

 देउबहादरु देर्ान प ु नेपाली काँग्रसे ५०६   

 राज हाङ्ग लार्ती प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १५६   

 रामबहादरु आङ्देम्ब े प ु रावष्ट्रय जनमकु्क्त पाटी १०४   

 नसताकुमारीनलम्बू म रावष्ट्रय जनमकु्क्त पाटी ९७   

 हस्तराज नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५०३   

 

मवहला र्डा 
सदस्य 

कमला 
आङदेम्ब(ेआङर्हुाङ्ग) म नेपाली काँग्रसे ५३५   

 धनकुमारी नेम्बाङ्ग म रावष्ट्रय जनमकु्क्त पाटी १२७   

 संनगता राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५७७ वर्जयी 

 सरस्र्ती साम्बा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १३६   

 सकुमाया नलम्बू म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ७७   

 
दनलत 

मवहला र्डा 
सदस्य 

कला क्शर्ा पोख्रले म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५९७ वर्जयी 

 शनुसला सांसखर म नेपाली काँग्रसे ५५६   

 सानदेर्ी वर्.क. म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १००   

 

४ 

र्डा अध्यि 

अमतृबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) २७९ वर्जयी 

 केन्रबहादरु राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १९१   

 ददलकुमार राई प ु नेपाली काँग्रसे २२४   

 वर्ष्णकुुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २४   

 

अन्य र्डा 
सदस्य 

आशबहादरु राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १८३   

 गजेन्र राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १६५   

 धनप्रसाद राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३०८ वर्जयी 

 बलबहादरु राई प ु नेपाली काँग्रसे २२२   

 मनबहादरु राई प ु नेपाली काँग्रसे १७०   

 सन्तकुमार कामी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) २९१ वर्जयी 

 सरु्ास गरुुङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३३   
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मवहला र्डा 
सदस्य 

जनकुमारी राई म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १८५   

 जीर्न राई म नेपाली काँग्रसे २१४   

 मनमाया राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३०   

 वर्ष्णकुुमारीनलम्बू म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) २९७ वर्जयी 

 
दनलत 

मवहला र्डा 
सदस्य 

गोमादेर्ी वर्.क. म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) २९१ वर्जयी 

 चेतकुमारी वर्.क म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १९१   

 फूलमाया वर् र्कमाा म नेपाली काँग्रसे २०४   

 

५ 

र्डा अध्यि 

केर्ी राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २२०   

 देर्ीकुमारनलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १९४   

 नरेन्रकुमार राई प ु रावष्ट्रय जनमकु्क्त पाटी ४८३ वर्जयी 

 रनमान थेर् े प ु नेपाली काँग्रसे १९८   

 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अमतृबहादरुनलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १९०   

 वकशान सबु्बा प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ३३५   

 खड्गबहादरु नलम्बू प ु रावष्ट्रय जनमकु्क्त पाटी ३६१ वर्जयी 

 नडलली चाक्म्लङ राई प ु नेपाली काँग्रसे १२८   

 दधुबहादरु लार्ती प ु नेपाली काँग्रसे २७६   

 दरेुन्र आङदेम्ब े प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २०५   

 पवर्त्रा नलम्बू तमु्र्ाङफे म रावष्ट्रय जनमकु्क्त पाटी ३४७ वर्जयी 

 नसङ्गबहादरुनलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १८३   

 
मवहला र्डा 

सदस्य 

कमला राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १९३   

 नतलरुपा सेर्हेाङ्ग म रावष्ट्रय जनमकु्क्त पाटी ५२५ वर्जयी 

 सररता सेमाा म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २८९   

 
दनलत 

मवहला र्डा 
सदस्य 

कुमारी वर्.क म नेपाली काँग्रसे १३३   

 देर्ीमाया कामी म रावष्ट्रय जनमकु्क्त पाटी ४९१ वर्जयी 

 प्रनमला नब र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) २०४   

 नलला पोख्रले दजी म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २४८   

 

६ 

र्डा अध्यि 
वकरणकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) २९०   

 प्रददप साङपाङ प ु नेपाली काँग्रसे ७०५ वर्जयी 

 अन्य र्डा 
सदस्य 

अमतृकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५१० वर्जयी 

 आक्शश राई प ु नेपाली काँग्रसे ३८८   
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उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

 बीरबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १२७   

 मक्णकुमार राई प ु नेपाली काँग्रसे ३४०   

 रामचन्र राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५०५ वर्जयी 

 
मवहला र्डा 

सदस्य 

कलपना राई म नेपाली काँग्रसे ३६९   

 मननर्ा राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४९४ वर्जयी 

 मननर्ा राई म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ६४   

 
दनलतमवहला 
र्डा सदस्य 

धनकुमारीवर्श्वकमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ननवर्ारोध ननर्ााक्चत 

 

 

 

नस.नं 

स्थानीय 
तहको 
नाम 

र्डा 
नं. पद 

उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

१ 

रोङ
 ग

ाउँ
पान

लक
ा 

  

अध्यि 

तेजबहादरु राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ११६   

२ नर्राज कटे्टल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ५९१   

३ पदमबहादरु तामाङ्ग प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च २७   

४ बृहस्पनत खनतर्डा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३६७२   

५ मेघ नाथ आचाया प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी २१४   

६ मेनकुा राई म स्र्तन्त्र ६०   

७ र्ीरबहादरु राई प ु स्र्तन्त्र ६   

८ शम्शेर राई प ु नेपाली काँग्रसे ३९८५ वर्जयी 
९ 

उपाध्यि 

अञ्जनालाप्चा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६३०   

१० चन्र कला राई म नेपाली काँग्रसे ४१०२ वर्जयी 
११ वर्ष्णमुाया खर्ास म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३६६७   

१२ संगीता सनुरु्ार म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ११३   

१३ 

१ 

र्डा अध्यि 

देर्कुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २१३   

१४ देर्कुमार राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २३   

१५ प्रमेप्रसाद गौतम प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ७२   

१६ बदु्धीबहादरु ढकाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५६४ वर्जयी 

१७ रोमनाथ ढकाल प ु नेपाली काँग्रसे २७५   

१८ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

ऐतबहादरु राई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ७८   

१९ कमल राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १३२   

२० गोवर्न्दबहादरु राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ३७   
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र्डा 
नं. पद 

उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

२१ तलुसीराम न्यौपान े प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५२९ वर्जयी 

२२ दनधराम ढुङ्गले प ु नेपाली काँग्रसे २८०   

२३ ददलकुमार चाक्म्लङ प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४९   

२४ धनबहादरु खलुाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १३१   

२५ ननमाल राई प ु नेपाली काँग्रसे ३३८   

२६ महानन्द अनधकारी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५६८ वर्जयी 

२७ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

कमला कटुर्ाल र्स् नेत म नेपाली काँग्रसे २७८   

२८ क्खना खड्का(राई) म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १६७   

२९ जयकला चाक्म्लङ म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५६२ वर्जयी 

३० सम्झना सबु्बा म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ३०   

३१ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

कृष्णमाया वर् र्कमाा म नेपाली काँग्रसे २४८   

३२ ननमाला दजी म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ६८   

३३ रानधका लकान्री म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १६९   

३४ लक्ष्मी नेपाली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५६८ वर्जयी 

३५ 

२ 

र्डा अध्यि 

ऋतरु्णा भट्टराई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ७९   

३६ टंकनाथ अनधकारी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४९०   

३७ टेकबहादरु तामाङ्ग प ु नेपाली काँग्रसे ६११ वर्जयी 

३८ पूणाबहादरु दजी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७५   

३९ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अमर राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १३८   

४० कुलबहादरु खानलङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४७९   

४१ चन् र शेखर क्घनमरे प ु नेपाली काँग्रसे ५४५ वर्जयी 

४२ दलबहादरु खडका प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७२   

४३ लालबहादरु तामाङ्ग प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १११   

४४ र्देप्रसाद खनतर्डा प ु नेपाली काँग्रसे ४५४   

४५ सरन तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४९४ वर्जयी 
४६ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

टीका नतर्ारी म नेपाली काँग्रसे ५२८ वर्जयी 
४७ धनमाया प्रधान म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ९८   

४८ मनमता लाप्चा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४७६   
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राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

४९ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

गंगामाया गजमेर म नेपाली काँग्रसे ५५१ वर्जयी 

५० ननरमाया वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४६५   

५१ मेनकुादेर्ी वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ९५   

५२ 

३ 

र्डा अध्यि 

खड्गबहादरु आले मगर प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६३५   

५३ भक्तबहादरु भजेुल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १६४   

५४ मातकृा बराल प ु नेपाली काँग्रसे ७२३ वर्जयी 

५५ राजकुमार सनुरु्ार प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४२   

५६ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

गणेशकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २६३   

५७ गणुराजलइुटेल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १२१   

५८ टेकबहादरु वर् र्कमाा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६५० वर्जयी 

५९ डम्बरबहादरु भजेुल प ु नेपाली काँग्रसे ५९०   

६० तलुाराम राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ३७   

६१ देउबहादरु राई प ु नेपाली काँग्रसे ५८१   

६२ प्रमेराज गरुुङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६०८ वर्जयी 

६३ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

गोमादेर्ी खर्ास म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १३३   

६४ पूणाकला राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६६२   

६५ योगमाया सनुरु्ार म नेपाली काँग्रसे ६८६ वर्जयी 

६६ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

इक्न्दरादेर्ी वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६८४ वर्जयी 

६७ प्रमेकुमारी वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १२१   

६८ बरीकाकुमारी दजी म नेपाली काँग्रसे ६३७   

६९ 

४ 

र्डा अध्यि 

झरेन्रकुमार खड्का प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ५०   

७० ददलबहादरु राई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १०   

७१ रणबहादरु गरुुङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३५३   

७२ रामकुमारनलम्बू प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ५१   

७३ सूया राई प ु नेपाली काँग्रसे ४१३ वर्जयी 

७४ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अम्बरबहादरु वपठाकोटे प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३६७   

७५ कमलकुमार राई प ु नेपाली काँग्रसे ४०१ वर्जयी 
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तहको 
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र्डा 
नं. पद 

उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

७६ डम्बरबहादरु सनुरु्ार प ु नेपाली काँग्रसे ३८४ वर्जयी 

७७ पषु्प राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७१   

७८ हका बहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३६०   

७९ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

कमलमाया राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६१   

८० नबमला तामाङ्ग म नेपाली काँग्रसे ४१४ वर्जयी 

८१ सनबना तामाङ्ग म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३७०   

८२ दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

झमुा वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३७३   

८३ रनमला वर् र्कमाा म नेपाली काँग्रसे ३९८ वर्जयी 

८४ 

५ 

र्डा अध्यि 

धनकुमार नेम्र्ाङ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २१७   

८५ यरु्ाराज खाप्तरु्ा राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६३५ वर्जयी 

८६ सोमदत्त सोङमेन प ु नेपाली काँग्रसे ५१२   

८७ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

गौतम सके्तन प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १८१   

८८ चन्रबहादरु मगर प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६९१ वर्जयी 

८९ तीथाराज ढुङ्गेल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६५३ वर्जयी 

९० प्रमेसागर चापागाई प ु नेपाली काँग्रसे ४६०   

९१ मनबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १८१   

९२ सन्तबहादरु राई प ु नेपाली काँग्रसे ४७५   

९३ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

इन्रर्नत राई म नेपाली काँग्रसे ४९१   

९४ वर्नाकुमारी राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६७५ वर्जयी 

९५ वर्मला सनुरु्ार म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २००   

९६ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

इन्द ुगहतराज म नेपाली काँग्रसे ४८०   

९७ उमादेर्ी ठटाल दजी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १७८   

९८ उनमाला गहतराज म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६९३ वर्जयी 

९९ 

६ र्डा अध्यि 

मनबहादरु लाप्चा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९५७   

१०० मननकुमार स् ा्याबो प ु नेपाली काँग्रसे १३५४ वर्जयी 

१०१ यामबहादरु राई प ु स्र्तन्त्र ५३   

१०२ होमबहादरु योत्र्जन प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ८६   



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ M एक झलक 
 

 

नस.नं 

स्थानीय 
तहको 
नाम 

र्डा 
नं. पद 

उम्मेदर्ारको नाम (र्णाानकु्रम अनसुार) 
राजनीनतक दल / स्र्तन्त्र प्राप्त मत कैवफयत 

नाम, थर उमेर नलङ्ग 

१०३ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

वकरण लामा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९७९   

१०४ केशरबहादरु प्रधान प ु नेपाली काँग्रसे १२९८ वर्जयी 

१०५ नधरज राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९५८   

१०६ बलेुबहादरु गरुुङ्ग प ु स्र्तन्त्र ५६   

१०७ वर्क्रम राई प ु नेपाली काँग्रसे १३२३ वर्जयी 

१०८ सवर्र राई प ु स्र्तन्त्र ६२   

१०९ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

कृष् ण कला राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ८२   

११० नडकमाया पाटन(ेप्रधान) म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १००७   

१११ शनुमत्रा योञ्जन म नेपाली काँग्रसे १२९२ वर्जयी 

११२ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

कुमारी दजी म नेपाली काँग्रसे १२६० वर्जयी 

११३ सरस्र्ती बराइली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९८०   

११४ सरस्र्ती वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १२४   
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अध्यि 

उदयबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ४५२९ वर्जयी 
२ ठोमबहादरु गरुुङ्ग प ु संघीय लोकताक्न्त्रक रावष्ट्रय मञ्च ४०   

३ देर्ने्रकुमार सरु्देी प ु नेपाली काँग्रसे २३५४   

४ प्रमेकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३४०   

५ बासमुाया गरुुङ्ग म स्र्तन्त्र ३६१   

६ होमबहादरु गरुुङ्ग प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी २२   

७ 

उपाध्यि 

धनप्रकाश राई (क्खमदङु) प ु स्र्तन्त्र ९३६   

८ धनप्रसादनलम्बू प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ३३०   

९ पनु्यप्रभा भट्टराई(आचाया) म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ५२   

१० शोभा पराजलुी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३९३० वर्जयी 
११ सवर्त गरुुङग म नेपाली काँग्रसे २१७२   

१२ 

१ र्डा अध्यि 

कृनतबहादरु गरुुङ्ग प ु नेपाली काँग्रसे २०८   

१३ गणेशबहादरु चाक्म्लङ/राई प ु स्र्तन्त्र २६०   

१४ देउबहादरु गरुुङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) २७२   

१५ नन्दकुमार राई/थलुङु्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३८० वर्जयी 
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१६ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

खड्गबहादरु राई सोझे प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २८८   

१७ चक्रबहादरु राई/थलुङुग प ु स्र्तन्त्र १०९   

१८ चेतबहादरु राई/सोङमेन प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३६७ वर्जयी 

१९ जगतबहादरु गरुुङ प ु स्र्तन्त्र ८४   

२० देउबहादरु राई(बोक्खम) प ु नेपाली काँग्रसे २९५   

२१ भैमान राई (थलुङु्ग) प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३२०   

२२ यरु्राज मकु्खया प ु नेपाली काँग्रसे ३०५   

२३ रहरकुमार राई / थलुङु्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३२२ वर्जयी 

२४ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

ढाकादेर्ी आचााय म नेपाली काँग्रसे २४८   

२५ बेचन कला गरुुङ्ग म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २८४   

२६ रेनकुा राई म स्र्तन्त्र २३०   

२७ नसद्धाथा राई / सोङमी 
सबु्बा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३३३ वर्जयी 

२८ दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

ददलमाया कनमनी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ३६१ वर्जयी 

२९ सीतादेर्ी वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३३७   

३० 

२ 

र्डा अध्यि 

नगररराज खनाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०३३ वर्जयी 

३१ क्जतमाया राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १९   

३२ नडक्ललकुमार गरुुङ्ग प ु नेपाली काँग्रसे ३११   

३३ सन्तोस गरुुङ्ग प ु स्र्तन्त्र ३३३   

३४ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अमतृ राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०८१ वर्जयी 

३५ तलुबहादरु राई प ु स्र्तन्त्र २५१   

३६ ननरबहादरु राई प ु स्र्तन्त्र २२६   

३७ नेत्रप्रसाद दाहाल प ु नेपाली काँग्रसे ३०९   

३८ र्ोमबहादरु गरुुङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०५५ वर्जयी 

३९ सकुवर्र राई प ु नेपाली काँग्रसे २९०   

४० 

मवहला र्डा 
सदस्य 

कुमारी पमुा (राई) म नेपाली काँग्रसे ३२५   

४१ कृष्णकुमारी गरुुङ्ग म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०६८ वर्जयी 
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४२ देउकुमारी राई (र्ानलङ्ग) म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १८   

४३ नबम कमला सनुरु्ार म स्र्तन्त्र २३६   

४४ दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

गोमादेर्ी वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०८५ वर्जयी 

४५ बन्दना दजी म नेपाली काँग्रसे ३४६   

४६ 

३ 

र्डा अध्यि 

कृष्णप्रसाद पाठक प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९५४ वर्जयी 

४७ जीर्न दजी क्शर्ा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७९   

४८ टलीबहादरु राई प ु स्र्तन्त्र ४३   

४९ प्रमेमक्ण ढकाल प ु नेपाली काँग्रसे ६५१   

५० 

अन्य र्डा 
सदस्य 

ताराबहादरु साउदेन प ु नेपाली काँग्रसे ६९५   

५१ ननरबहादरु भट्टराई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १५   

५२ पासाड्ग तेन् जी शेपाा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७८   

५३ बोमप्रसाद राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८९७ वर्जयी 

५४ रुर साउदेन प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६८   

५५ सन्तोसकुमार खनतर्डा प ु नेपाली काँग्रसे ६७७ 
 

५६ हररबहादरु लङु्गेली प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९०३  वर्जयी 

५७ मवहला र्डा 
सदस्य 

तलुसादेर्ी सेढाई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८८२ वर्जयी 

५८ पंचमाया ताङलरु्ाराई म नेपाली काँग्रसे ७३९   

५९ रनमला राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७९   

६० दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

कवर्ता गहते म नेपाली काँग्रसे ७०२   

६१ खीनमाया पररयार र्देर्ा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ७०   

६२ तारादेर्ीवर् र्कमाा(लकान्री) म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८७५ वर्जयी 

६३ 

४ 

र्डा अध्यि 

ढालबहादरु गरुुङ्ग प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ५७३   

६४ ददपेश गरुुङग प ु नेपाली काँग्रसे १९७   

६५ ब्रतमान गरुुङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७६१ वर्जयी 

६६ मीनबहादरु गरुुङ्ग प ु स्र्तन्त्र १७   

६७ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

नन्दकुमार थापा मगर प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४८३   

६८ नारद राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७६२ वर्जयी 
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६९ पथृीमान राई प ु स्र्तन्त्र ३२   

७० पेमाडन्डु शेपाा  प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७४१ वर्जयी 

७१ प्रताप राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४८५   

७२ प्रसाद रेमी प ु नेपाली काँग्रसे २२६   

७३ रणबहादरु राई प ु नेपाली काँग्रसे २०८   

७४ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

नरमाया थेर् े म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७६५ वर्जयी 

७५ पषु्पा गरुुङ्ग म नेपाली काँग्रसे २४४   

७६ रनमाया गरुुङ्ग म स्र्तन्त्र २९   

७७ ररना नलम्बू म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४७७   

७८ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

खोममाया ददयाली म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ५२१   

७९ झमुा नसर्ा दजी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७६६ वर्जयी 

८० नलला दजी म नेपाली काँग्रसे २१८   

८१ 

५ 

र्डा अध्यि क्जतबहादरु साँर्ा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९९५   

८२ तलुसीराम भट्टराई प ु नेपाली काँग्रसे ६४८   

८३ भोजप्रसाद खनतर्डा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६४   

८४ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

इन्रबहादरु गरुुङ्ग प ु नेपाली काँग्रसे ६८३   

८५ केर्ल राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९४५ वर्जयी 

८६ ताराकुमार गरुुङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४०   

८७ थलबहादरु ददयाली प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४०   

८८ भरतकुमार थेर् े प ु नेपाली काँग्रसे ७१५   

८९ यज्ञबहादरु गरुुङ प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९३० वर्जयी 

९० 

मवहला र्डा 
सदस्य 

खोवकला दलुाल म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३६   

९१ फुलमती राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९३५ वर्जयी 

९२ मक्न्दरा राई म नेपाली काँग्रसे ६८५   

९३ दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

देर्ीमाया पररयार म नेपाली काँग्रसे ६८२   

९४ सनुनता धमला म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९५४ वर्जयी 
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१ 

सूय
ोदय

 न
गर

पान
लक

ा 
  

प्रमखु 

प्रमेलाल राई प ु नेपाली काँग्रसे १०३२९   

२ भोजराज लामीछान े प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ५९३   

३ रनबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १२९१९ वर्जयी 

४ राजन चाक्म्लङ प ु स्र्तन्त्र १८२   

५ राजेन राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १५४१   

६ नललाबहादरु सनुरु्ार प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १४७७   

७ 

उपप्रमखु 

खगे र्री पौडेल म नेपाली काँग्रसे ९९२७   

८ ख् यामकुमारी राई म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १७९४   

९ वटका राई(र्ाला) म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १६५०   

१० दगुाादेर्ी भट्टराई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १२८९० वर्जयी 

११ भक्तकुमारी गदाल म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ६६०   

१२ रेनकुा योलमो म स्र्तन्त्र १७२   

१३ 

१ 

र्डा अध्यि 

इन्बहादरु काफ्ले प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ३   

१४ ददपेश राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १२५८   

१५ पषु्पलाल आचाया प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १६९   

१६ राजकुमारनलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे १४५६ वर्जयी 

१७ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अम्र्रबहादरु थामी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १७१   

१८ खड्गप्रसाद खनतर्डा प ु नेपाली काँग्रसे १२०९   

१९ क्जतबहादरु राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १७४   

२० टुन्डु तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १६८   

२१ नडकबहादरु मगर प ु नेपाली काँग्रसे १३७७ वर्जयी 
२२ तेजबहादरु पाण्डे प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १२८९ वर्जयी 

२३ पेम दोजी शेपाा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १२३२   

२४ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

गंगादेर्ी पौड्याल/पाण् डे म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १९७   

२५ ननमालम ुशेपाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १२५७   

२६ मैया नलम्बू म नेपाली काँग्रसे १३८१ वर्जयी 
२७ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

नलला र्ती बदेर्ा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १७३   

२८ वर्ष्णमुाया वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १२७१   

२९ सरस्र्ती दास म नेपाली काँग्रसे १३५४ वर्जयी 
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३० 

२ 

र्डा अध्यि 

चन्रकुमार सबु्बा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७५० वर्जयी 

३१ नेत्रबहादरु खरेल प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी २२४   

३२ प्रमोद राई प ु नेपाली काँग्रसे ५६२   

३३ प्रमेकुमार तामाङ्ग प ु स्र्तन्त्र ३८   

३४ महेन् र मोक् तान (तामाङ्ग) प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १८९   

३५ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

गणेशकुमार खड्का प ु नेपाली काँग्रसे ४६२   

३६ ननमाल राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १७५   

३७ वपथाबहादरु बमजन[तामाङ] प ु नेपाली काँग्रसे ४४५   

३८ मेते राई प ु स्र्तन्त्र ३६   

३९ लाक्पा नछररङ्ग तामाङ्ग प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी २२८   

४० लोकबहादरु क्घनमरे प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७८५ वर्जयी 

४१ वर्मल िेत्री प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी २६५   

४२ सचेन राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७५१ वर्जयी 

४३ सरोज राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १८९   

४४ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

इन्रकुमारी भट्टराई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २३   

४५ कृष् णकुमारी खडका म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी २४८   

४६ ्याजीमा तामाङ्ग म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८०० वर्जयी 
४७ माईमती राई म नेपाली काँग्रसे ४८३   

४८ लक्ष्मी तामाङ्ग म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १७०   

४९ सररता राई म स्र्तन्त्र ३७   

५० 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

कमला लकान्री वर्.क. म स्र्तन्त्र ४२   

५१ भीमकुमारी दजी म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ३५९   

५२ शशी बराइली (वर्.क.) म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १६३   

५३ सानबत्रा क्शर्ा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८५२ वर्जयी 
५४ 

३ र्डा अध्यि 

नछन्जलुा लामा प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४३१   

५५ नछरीङ्गमा योल मो म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ७४   

५६ नडसन राई प ु नेपाली काँग्रसे ४२४   

५७ शारदा तामाङ्ग म स्र्तन्त्र २७   

५८ होमबहादरु काकी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९७१ वर्जयी 
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५९ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अशोककुमार काकी प ु नेपाली काँग्रसे ४४८   

६० डबल राई प ु नेपाली काँग्रसे ४६४   

६१ ददनेश योञ्जन प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ३९९   

६२ ददनलपकुमार जोशी प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ६७   

६३ भागीरथी 
चापागाई[पौड्याल] म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १००   

६४ लोक नाथ नेपाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९३८ वर्जयी 

६५ नसताकुमारी तामाङ म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ३६१   

६६ सदुशान राई प ु स्र्तन्त्र २७   

६७ सरेुन्र गोले प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९०६ वर्जयी 

६८ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

अञ् ज ुखर्ास म नेपाली काँग्रसे ४१८   

६९ डालीमाया काकी[भण्डारी] म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९७७ वर्जयी 

७० ददनमाया लम ुयोल मो म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४०२   

७१ राधा ढकाल म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ७९   

७२ सपना तामाङ्ग म स्र्तन्त्र २८   

७३ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

तलुसादेर्ी बरायली म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ७३   

७४ तषृ् णा लोहार म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९६९ वर्जयी 

७५ धनकुमारी वर् बकमाा म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ३८८   

७६ नारायणदेबी दजी म नेपाली काँग्रसे ४३५   

७७ 

४ 

र्डा अध्यि 

उमेशकुमार लाप् चा प ु नेपाली काँग्रसे १०४१   

७८ धनकुमार राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ३८   

७९ फुतेन शेपाा प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ५६   

८० नबननता राई म स्र्तन्त्र ८   

८१ मधसुदुन लानमछान े प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १३४५ वर्जयी 
८२ वर्ष् णबुहादरु थापा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १८६   

८३ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

उदाई लार्ती प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १४४८ वर्जयी 
८४ कैलाश नगरी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १८९   

८५ खड्गप्रसाद आचाया प ु नयाँ शक्क्त पाटी, नेपाल ८०   

८६ जैकला राई म नेपाली काँग्रसे ७४३   
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८७ नडललीप्रसाद आचाया प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १४४८ वर्जयी 

८८ नरबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २१८   

८९ नरेश राई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १५३   

९० पर्ात नलम्बू प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ६५   

९१ भरतकुमार सबु्बा प ु नेपाली काँग्रसे ६५१   

९२ र्ासदेुर् न्यौपान े प ु नयाँ शक्क्त पाटी, नेपाल ८६   

९३ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

ममता राई म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ७८   

९४ मैयादेर्ी काकी (खनतर्डा) म नेपाली काँग्रसे ८२२   

९५ रोहमाया गरुुङ्ग म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ७४   

९६ शशी कला लाप्चा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १४५९ वर्जयी 

९७ सररता राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १९१   

९८ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

गीता वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १४७३ वर्जयी 

९९ जमनुा रसाइली म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ७९   

१०० सरेुखा साकी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३०२   

१०१ 

५ 

र्डा अध्यि 

प्रमेबहादरु तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०६४ वर्जयी 

१०२ रवर्न देर्ान प ु नेपाली काँग्रसे ८७२   

१०३ र्ीरबहादरु नगरी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २७१   

१०४ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अननल नलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०१५ वर्जयी 
१०५ केशर्राज मगर प ु नेपाली काँग्रसे ६९९   

१०६ तेजबहादरु राई प ु नेपाली काँग्रसे ८५०   

१०७ बेलकुमार खड् का प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २४६   

१०८ सरुज राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २३६   

१०९ हेमप्रसादनलम्बू प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०२७ वर्जयी 
११० 

मवहला र्डा 
सदस्य 

दगुााकुमारी 
कटुर्ाल(अनधकारी) म नेपाली काँग्रसे ७९३   

१११ धनमाया लेप्चा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०६२ वर्जयी 

११२ नमना खनाल म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ३०७   

११३ दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

करुणा नबश्वकमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २७२   

११४ कवर्ता ददयाली म नेपाली काँग्रसे ७८९   

११५ ददलमायागजमेर म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) १०६९ वर्जयी 
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११६ 

६ 

र्डा अध्यि 

क्शर्कुमार बस्नते प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७२८ वर्जयी 

११७ श्रीप्रसाद खरेल प ु नेपाली काँग्रसे ७०२   

११८ सरेुन्रबहादरु मोक्तान 
(तामाङ्ग) प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ८८   

११९ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

ददलीपकुमार भजेुल प ु नेपाली काँग्रसे ४९३   

१२० देउकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७८२ वर्जयी 

१२१ वर्रबहादरु भजेुल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८०४ वर्जयी 

१२२ सरु्ास ढकाल प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४३४   

१२३ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

ज्ञानमाया राई म नेपाली काँग्रसे ५७४   

१२४ वटकादेनब गौतम म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८०३ वर्जयी 

१२५ दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

लीलादेर्ी रसाइली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७७५ वर्जयी 

१२६ वर्मला रसाइली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ४०२   

१२७ 

७ 

र्डा अध्यि 

नडललीबहादरु घले प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५५०   

१२८ दगुााकुमारी घले प ु स्र्तन्त्र ९   

१२९ मक्णबहादरु राई (र्ान्तर्ा) प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ८४   

१३० लेखनाथ खड्का प ु नेपाली काँग्रसे ५८० वर्जयी 

१३१ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

क्चत्रबहादरु राई प ु नेपाली काँग्रसे ५६३ वर्जयी 

१३२ तेजबहादरु खड्का प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५७३ वर्जयी 

१३३ ददलकुमार राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ४५   

१३४ नरबहादरु लाप्चा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५४१   

१३५ यामकृष्ण कटुर्ाल प ु नेपाली काँग्रसे ५१०   

१३६ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

गंगादेर्ी खनतर्डा म नेपाली काँग्रसे ५६७ वर्जयी 

१३७ पणु्यमाता राई म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ५९   

१३८ राधा नेपाल म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५३७   

१३९ दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

इन्दीरा गजमेर वर् र्कमाा म नेपाली काँग्रसे ५५६   

१४० बदु्धीमाया वर्.क. म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५६८ वर्जयी 
१४१ 

८ र्डा अध्यि 

खेमप्रसाद सापकोटा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ६३   

१४२ जीर्नकुमार नेपाल प ु नेपाली काँग्रसे ९५१   

१४३ ज्ञानेन्र राई प ु नयाँ शक्क्त पाटी, नेपाल ७५   
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१४४ वर्दरुपौडेल प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ३४   

१४५ सभुार्कुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९५५ वर्जयी 

१४६ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अननश राई प ु नेपाली काँग्रसे ७७१   

१४७ अनमत गरुुङ्ग प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ९२   

१४८ केदारमान थापा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ११९   

१४९ क्जतबहादरु भट्टराई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ६१   

१५० टीकाराम खड्का प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ५३   

१५१ यज्ञनाथ रेग्मी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ९६   

१५२ रमेश प्रधान प ु नेपाली काँग्रसे ८९९ वर्जयी 

१५३ लालबहादरु तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९२१ वर्जयी 

१५४ लोकनाथ र्ाँस्तोला प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८८६   

१५५ सन् तोर् क्शर्ा प ु नयाँ शक्क्त पाटी, नेपाल ७६   

१५६ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

अननता पौड्याल म नेपाली काँग्रसे ९३७   

१५७ मननसा राई म नयाँ शक्क्त पाटी, नेपाल ५०   

१५८ सवर्ना शे्रष्ठ म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९५१ वर्जयी 

१५९ दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

कमला दजी म नेपाली काँग्रसे ९०३   

१६० चन्रकला पररयार म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९९० वर्जयी 

१६१ 

९ 

र्डा अध्यि 

इन्रकुमार लामा प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ८१   

१६२ देर्ने्र शमाा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८३९ वर्जयी 

१६३ पणु्यकुमार मकु्खया प ु नेपाली काँग्रसे ४६०   

१६४ सोनाम योलमो प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ६५७   

१६५ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

इन्रकुमार तामाङ्ग प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ५९२   

१६६ कमलकुमार राई प ु नयाँ शक्क्त पाटी, नेपाल ५४९   

१६७ चन्रबहादरु तामाङ्ग प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ५०   

१६८ जयकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८७६ वर्जयी 

१६९ टेकबहादरु राई प ु नेपाली काँग्रसे ४५३   

१७० मनबहादरु लाप्चा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८७६ वर्जयी 
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१७१ र्ाङ्ग नछररङ लामा प ु नेपाली काँग्रसे ४५८   

१७२ सजानकुमार मलल प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ५२   

१७३ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

नरमाया मकु्खया म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८४५ वर्जयी 

१७४ पम्फादेर्ी तामाङ्ग म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ५९   

१७५ क्शलपा मकु्खया म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ६२२   

१७६ सावर्त्रादेर्ी दहाल म नेपाली काँग्रसे ४८३   

१७७ दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

नमनाकुमारी क्शर्ा म नयाँ शक्क्त पाटी, नेपाल ६४२   

१७८ वहरा मोहरा दजी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८७६ वर्जयी 

१७९ 

१० 

र्डा अध्यि 

डम्बरबहादरु प्रधान प ु स्र्तन्त्र ३७९   

१८० देर्ीप्रसाद उप्रतेी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १४२   

१८१ पेमा उगेन लामा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९५६ वर्जयी 

१८२ मक्णकुमार गरुुङ्ग प ु नेपाली काँग्रसे ३६५   

१८३ राजन कटे्टल प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १९२   

१८४ सनुमत्रा राई म स्र्तन्त्र ९   

१८५ सरु्ास राई (चौरासे) प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २०१   

१८६ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

अमतृकुमार राई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ५८   

१८७ उत्तमलता शे्रष् ठ प ु नेपाली काँग्रसे ७९३   

१८८ नडल लीराम मोहते प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ९४   

१८९ नरबहादरु चाक्म् लङ प ु नेपाली काँग्रसे ८८६ वर्जयी 

१९० भोनगन्रबहादरु काकी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९०० वर्जयी 

१९१ रत् नकुमार भट्टराई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ९१   

१९२ राम ुराई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ११७   

१९३ वर्क्रम प्रधान प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १२०   

१९४ नसतलकुमार सनुरु्ार प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८३०   

१९५ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

कानलका राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ९३१ वर्जयी 
१९६ देउकुमारी कटे्टल म नेपाली काँग्रसे ८६०   

१९७ ननरुपा नेम्र्ाङ्ग म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १३५   

१९८ सनुनता कटे्टल म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ३०   
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नाम, थर उमेर नलङ्ग 

१९९ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

अन्जना प्रतेल (कामी) म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) ११०   

२०० गंगामाया साकी म संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल १३१   

२०१ लक्ष्मी मोहते म नेपाली काँग्रसे ७६८   

२०२ शान्ता वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८९८ वर्जयी 

२०३ 

११ 

र्डा अध्यि 

टेकबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८६४ वर्जयी 

२०४ ददपेश राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २३५   

२०५ भरतबहादरु राई प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ५०   

२०६ सोनाम नछररङ 
काजी(लेप्चा) प ु नेपाली काँग्रसे ७१०   

२०७ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

ददलबहादरु मगर प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २३६   

२०८ ददलबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २४२   

२०९ पूणाबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८३३ वर्जयी 

२१० लेखनाथ भट्टराई प ु नेपाली काँग्रसे ६७०   

२११ सीताराम रेग्मी प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८४९ वर्जयी 

२१२ हकुुमलाल राई प ु नेपाली काँग्रसे ६९९   

२१३ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

बीन ुराई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २३९   

२१४ लनलतादेर्ी नेपाल म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८९५ वर्जयी 

२१५ शान्तादेर्ी पौड्याल 
(खनतर्डा) म नेपाली काँग्रसे ६४६   

२१६ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

तारादेर्ी दजी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २३३   

२१७ तेजकुमारी गहतराज म नेपाली काँग्रसे ६६५   

२१८ हररमाया दजी म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ८७४ वर्जयी 

२१९ 

१२ र्डा अध्यि 

केशर्कुमारनलम्बू प ु नेपाली काँग्रसे ५९३   

२२० चडुामक्ण राई प ु स्र्तन्त्र ४४   

२२१ डोलेन्र भारबाज प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६३२ वर्जयी 

२२२ ताराकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १५७   

२२३ धनबहादरु राई[याम्फो] प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल २१८   

२२४ वर्रेन् रकुमार राई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ६२   
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नाम, थर उमेर नलङ्ग 

२२५ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

जीरनाथ राई प ु नेपाली काँग्रसे ४५५   

२२६ जोगेन्र िेत्री[सापकोटा] प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १३३   

२२७ दोजी शेपाा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २३७   

२२८ पासाङ लाप् चा प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १६२   

२२९ बालनछररङ लाप्चा प ु नेपाली काँग्रसे ४२८   

२३० नमत्रकुमार राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६४० वर्जयी 

२३१ रुपनारायण प्रधान प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १९८   

२३२ लालबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६२८ वर्जयी 

२३३ सदुदप प्रधान प ु संघीय समाजर्ादी फोरम, नेपाल ९५   

२३४ हेमबहादरु राई प ु स्र्तन्त्र ३७   

२३५ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

ऐतमाया लाप्चा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १५५   

२३६ ददनतुा राई म स्र्तन्त्र ४४   

२३७ बेलीमाया घले म नेपाली काँग्रसे ५५२   

२३८ सयुाकुमारी राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७२१ वर्जयी 

२३९ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

पदमा रसाइली म नेपाली काँग्रसे ५००   

२४० पार्ानत गजमेर म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६६२ वर्जयी 

२४१ शोभा वर् र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २०९   

२४२ 

१३ 

र्डा अध्यि 

ताराकुमार राई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ३६   

२४३ ददननाथ नमश्र प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १२६   

२४४ धनबहादरु राई प ु नेपाली काँग्रसे ५५९ वर्जयी 

२४५ हेमराज आचाया प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५२९   

२४६ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

कमलबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५४७ वर्जयी 
२४७ गणेशबहादरु राई प ु नेपाली काँग्रसे ४७४   

२४८ गक्म्भरबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५१६ वर्जयी 

२४९ डम् बरबहादरु राई प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ५६   

२५० प्रभनुाथ पौडेल प ु नेपाली काँग्रसे ४७४   

२५१ प्रमेबहादरु राई प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १३८   

२५२ मानबहादरु वर्संखे प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १३९   
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नाम, थर उमेर नलङ्ग 

२५३ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

वटकाकुमारी गौतम[कटे्टल] म नेपाली काँग्रसे ४७७   

२५४ टीकादेर्ी आचाया म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १८१   

२५५ माया राई म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी ५२   

२५६ क्शर्कुमारी आलेमगर म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५१४ वर्जयी 

२५७ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

अननता वर्श्वकमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १७१   

२५८ वर्मला वर्सनु्के म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ५२२ वर्जयी 

२५९ सररतादेर्ी साकी[आछामे] म नेपाली काँग्रसे ४९१   

२६० 

१४ 

र्डा अध्यि 

चन्रबहादरु थापा प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १००   

२६१ धमाराज भट्टराई प ु स्र्तन्त्र १४   

२६२ नरबहादरु सबुेदी प ु नेपाली काँग्रसे ८५० वर्जयी 

२६३ पदमबहादरु तामाङ्ग प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १७३   

२६४ मनुादेर्ी राई म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७४०   

२६५ 

अन्य र्डा 
सदस्य 

असलबहादरु नलङदम प ु नेपाली काँग्रसे ७२७ वर्जयी 

२६६ चन् रप्रसाद नमश्र प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) २६७   

२६७ टंकनाथ आचाया प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६७७   

२६८ डम्र्रप्रसाद आचाया प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १४१   

२६९ देउबहादरु तामाङ्ग प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १४४   

२७० धनबहादरु लायो मगर प ु नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ६९३   

२७१ बलबहादरु समाल मगर प ु नेपाली काँग्रसे ७७४ वर्जयी 

२७२ हररप्रसाद र्ाँस्तोला प ु रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १४१   

२७३ 

मवहला र्डा 
सदस्य 

इन्रदेर्ी पौडेल म नेपाली काँग्रसे ७७६ वर्जयी 

२७४ गोमा र्स् नेत म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १६५   

२७५ वटकाकुमारी नसंजाली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७२७   

२७६ रुजीका राई म रावष्ट्रय प्रजातन्त्र पाटी १५४   

२७७ 

दनलत 
मवहला र्डा 

सदस्य 

खड्गमाया र्राइली म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (माओर्ादी केन्र) १६४   

२७८ गोमादेर्ी नब र्कमाा म नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ७६१   

२७९ रमला वर् र्कमाा म नेपाली काँग्रसे ८०४ वर्जयी 
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dlxnf ;b:o ;fg' bf; d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

% 
dlxnf ;b:o ;Ltfb]jL l/hfn d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

^ 
blnt jf 

cNk;+Vos 
k[yl;+x ;'g'jf/ k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

& 
blnt jf 

cNk;+Vos 

Zofd sdn 

d'lvof 
k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

* 
blnt jf 

cNk;+Vos 
uLtf/fd ljZjsdf{ k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

( 

r'nfr'nL 

ufpFkflnsf 

dlxnf ;b:o lgd{nf ljZjsdf{ d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) lglj{/f]w 

lgjf{lrt 

!) 
dlxnf ;b:o /flwsf e"iffn 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

!! 
dlxnf ;b:o 

lgd{nf bfxfn 

l3ld/] d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

!@ 
dlxnf ;b:o nLnf /;fO{nL 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

!# blnt jf 

cNk;+Vos 
d'n'sl;+x /fO{ k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

!$ blnt jf 

cNk;+Vos 
/fdk|;fb /fO{ k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

!% 

 

b]pdfO{ 

gu/kflnsf 

dlxnf ;b:o sdnf rDnfufO{ d= g]kfnL sf+u|]; – 

!^ 
dlxnf ;b:o lrh'dfof /fO{ 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ljhoL 

!& 
dlxnf ;b:o l6sfdfof v8\sf 

d= g]kfnL sf+u|]; – 

!* 
dlxnf ;b:o 

lbns'df/L /fO{-

y'n'ª_ d= g]kfnL sf+u|]; – 

!( 
dlxnf ;b:o b'uf{dfof kf]v|]n 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ljhoL 

@) 
dlxnf ;b:o g/dfof du/ 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ljhoL 
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qm= 

;= 

:yfgLo 

txsf] gfd 
kbflwsf/L 

pDd]bjf/sf]] gfd 

/fhgLlts bnsf] gfd÷:jtGq 
k|fKt 

dt 
s}lkmot 

gfd y/ pd]/ lnª\u 

@! 
dlxnf ;b:o a]bs'df/L yfkf 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ljhoL 

@@ 
dlxnf ;b:o d]g'sf ab]{jf 

d= g]kfnL sf+u|]; 
– 

@# 
dlxnf ;b:o ;fljqfb]jL >]i7 

d= g]kfnL sf+u|]; 
– 

@$ 
dlxnf ;b:o ;Ltf ljZjsdf{ 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ljhoL 

@% blnt jf 

cNk;+Vos 

pdfsfGt 

ljZjsdf{ 
k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ljhoL 

@^ blnt jf 

cNk;+Vos 
rGb| d'lvof 

k'= g]kfnL sf+u|]; – 

@& blnt jf 

cNk;+Vos 
h;axfb'/ /fO{ 

k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ljhoL 

@* blnt jf 

cNk;+Vos 
6Lsf/fd bhL{ 

k'= g]kfnL sf+u|]; – 

@( blnt jf 

cNk;+Vos 
eLd/fh d'lvof 

k'= g]kfnL sf+u|]; – 

#) blnt jf 

cNk;+Vos 
nfSkf bf]hL{ z]kf{ 

k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ljhoL 

#! 

 

kmfskmf]sy'd 

ufpFkflnsf 

dlxnf ;b:o cd[tf g]kfnL d= g]kfnL sf+u|]; – 

#@ 
dlxnf ;b:o sNkgf /fO{ 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ljhoL 

## 
dlxnf ;b:o sljtf /fO{ 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ljhoL 

#$ 
dlxnf ;b:o rgdfof du/ 

d= g]kfnL sf+u|]; – 

#% 
dlxnf ;b:o 

e"ldsf lbofnL 

sfdL d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ljhoL 

#^ 
dlxnf ;b:o nIdLdfof /fO{ 

d= g]kfnL sf+u|]; – 

#& 
dlxnf ;b:o nIdLdfof u'?ª 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ljhoL 

#* 
dlxnf ;b:o xs{dfof /fO{ 

d= g]kfnL sf+u|]; – 

#( 
blnt jf 

cNk;+Vos 

rGb|axfb'/ ab]{jf-

bhL{_ 
k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ljhoL 

$) 
blnt jf 

cNk;+Vos 

d'G;L d'lvof 
k'= g]kfnL sf+u|]; – 

$! 
blnt jf 

cNk;+Vos 

;'jf;rGb| /fO{ 
k' नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ljhoL 

$@ 
blnt jf 

cNk;+Vos 

xs{axfb'/ sfdL 

wdnf k' g]kfnL sf+u|]; – 
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qm= 

;= 

:yfgLo 

txsf] gfd 
kbflwsf/L 

pDd]bjf/sf]] gfd 

/fhgLlts bnsf] gfd÷:jtGq 
k|fKt 

dt 
s}lkmot 

gfd y/ pd]/ lnª\u 

$# 

dfO 

gu/kflnsf 

dlxnf ;b:o 

s'df/Ldfof cfn] 

du/ 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) 
lglj{/f]w 

lgjf{lrt 

$$ dlxnf ;b:o clgtf e§/fO{ d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

$% dlxnf ;b:o kbdnIdL tfdfª d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

$^ dlxnf ;b:o t]hs'df/L lnDa' d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

$& dlxnf ;b:o sNkgf ljZjsdf{ d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

$* 
blnt jf 

cNk;+Vos 
u0f]z dfemL k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

$( 
blnt jf 

cNk;+Vos 

/fh]Gb|s'df/ wdnf 

ljs 

k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

%) 
blnt jf 

cNk;+Vos 
s'naxfb'/ bdfO{ k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) ,, 

%! 

dfOhf]udfO{ 

ufpFkflnsf 

dlxnf ;b:o ;f]ds'df/L ;fpb]g d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) 
lglj{/f]w 

lgjf{lrt 

%@ dlxnf ;b:o dL/fb]jL vjf; d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

%# dlxnf ;b:o dgs'df/L lnDa" d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

%$ dlxnf ;b:o sljtf /fO{ d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

%% 
blnt jf 

cNk;+Vos 
aL/axfb'/ b]jfg k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

%^ 
blnt jf 

cNk;+Vos 

ofdaxfb'/ 

ljZjsdf{ 

k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

%& 

dfª;]a'ª 

ufpFkflnsf 

dlxnf ;b:o ltn?kf ;]j]xfª\uf d= रावष्ट्रय जनमकु्क्त पाटी 
lglj{/f]w 

lgjf{lrt 

%* dlxnf ;b:o ;+lutf /fO{ d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

%( dlxnf ;b:o snflzjf kf]v|]n d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

^) dlxnf ;b:o dlgiff /fO{ d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

^! 
blnt jf 

cNk;+Vos 

hutaxfb'/ 

n'xfu'g 

k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

^@ 
blnt jf 

cNk;+Vos 
k"0f{axfb'/ bhL{ k' रावष्ट्रय जनमकु्क्त पाटी  ,, 
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qm= 

;= 

:yfgLo 

txsf] gfd 
kbflwsf/L 

pDd]bjf/sf]] gfd 

/fhgLlts bnsf] gfd÷:jtGq 
k|fKt 

dt 
s}lkmot 

gfd y/ pd]/ lnª\u 

^# 

/f]ª 

ufpFkflnsf 

dlxnf ;b:o ljdnf tfdfª d= g]kfnL sf+u|]; 

lglj{/f]w 

lgjf{lrt 

^$ dlxnf ;b:o of]udfof ;'g'jf/ 
d= g]kfnL sf+u|];  ,, 

^% dlxnf ;b:o 6Lsf ltjf/L 
d= g]kfnL sf+u|];  ,, 

^^ dlxnf ;b:o z'ldqf of]~hg 
d= g]kfnL sf+u|];  ,, 

^& 
blnt jf 

cNk;+Vos 
dgs'df/ n]Krf k'= 

g]kfnL sf+u|];  ,, 

^* 
blnt jf 

cNk;+Vos 

OGb' uxt/fh d= 
g]kfnL sf+u|];  ,, 

^( 

;Gbsk'/ 

ufpFkflnsf 

dlxnf ;b:o 
l;4fy{ /fO{÷;f]ªdL 

;'Aaf 
d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) lglj{/f]w 

lgjf{lrt 

&) 
dlxnf ;b:o t'n;fb]jL ;]9fO{ 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

&! 
dlxnf ;b:o km'ndtL /fO{ 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

&@ 
dlxnf ;b:o s[i0fs'df/L u'?ª 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

&# 
blnt jf 

cNk;+Vos 
ldªdfnd' z]kf{ d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

&$ 
blnt jf 

cNk;+Vos 

5qaxfb'/ lbofnL k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

&% 

;"of]{bo 

gu/kflnsf 

dlxnf ;b:o g/dfof d'lvof d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) lglj{/f]w lgjf{lrt 

&^ 
dlxnf ;b:o ;fljqf lzjf d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

&& 
dlxnf ;b:o zzLsnf nfKrf d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

&* 
dlxnf ;b:o 

8fnLdfof sfsL{-

e08f/L_ 

d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

&( 
dlxnf ;b:o nlntfb]jL g]kfn d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

*) 
blnt jf 

cNk;+Vos 
aL/axfb'/ nfKrf k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

*! 
blnt jf 

cNk;+Vos 

lrqsnf a/fOnL d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

*@ 
blnt jf 

cNk;+Vos 

;f]gfd l5l/ª 

nfdf 
k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले)  ,, 

hDdf  
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@!=& lhNnf ;dGjo ;ldltsf pDd]bjf/x¿ / ljhoL pDd]bjf/x¿sf] ljj/0f  

qm= 

;= 
kb 

pDd]bjf/sf]] gfd 

/fhgLlts bnsf] gfd÷:jtGq 
k|fKt 

dt 
s}lkmot 

gfd y/ pd]/ lnª\u 

! k|d'v s]zak|;fb vqL ^% k'= g]kfnL sf+u|]; $ – 

@ k|d'v u0f]zk|;fb a/fn $& k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) !^ ljhoL 

# pkk|d'v lrqsnf a/fOnL #% d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) !^ ljhoL 

$ pkk|d'v azGtL 3tfgL %# d= g]kfnL sf+u|]; $ – 

% dlxnf ;b:o Hoflhdf tfdfª $% d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) !^ ljhoL 

^ dlxnf ;b:o lbns'df/L /fO{ $) d= g]kfnL sf+u|]; $ – 

& dlxnf ;b:o lg?dfof /fO{ $^ d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) !^ ljhoL 

* dlxnf ;b:o l;tfb]jL a/fn #* d= g]kfnL sf+u|]; $ – 

( 
dlxnf ;b:o z'l;nf lj=s= g]kfnL @& d= g]kfnL sf+u|]; $ – 

!) 
dlxnf ;b:o lxdsnf a:g]t $) d= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) !^ ljhoL 

!! ;b:o pboaxfb'/ vqL %@ k'= g]kfnL sf+u|]; $ – 

!@ 
;b:o rGb|axfb'/ du/ #* 

k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) !^ ljhoL 

!# 
;b:o 8Da/axfb'/ yfkf %$ 

k'= g]kfnL sf+u|]; $ – 

!$ 
;b:o b'uf{ >]i7 $# 

k'= g]kfnL sf+u|]; $ – 

!% 
;b:o k"0f{axfb'/ a:g]t ^^ 

k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) !^ ljhoL 

!^ 
;b:o /Tgaxfb'/ clwsf/L %$ 

k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) !^ ljhoL 

!& 
blnt tyf 

cNk;+Vos 
pdfsfGt ljZjsdf{ %^ k'= नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (एमाले) !^ ljhoL 

!* 
blnt tyf 

cNk;+Vos 
z'saxfb'/ nfKrf #* k'= g]kfnL sf+u|]; $ – 
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@@=ko{j]If0f ;DaGwL ljj/0f 

qm= 

;+= 

ko{j]If0f ;+:yfsf] gfd 

ko{j]Ifssf] ;Vof ko{j]If0f u/]sf 

dtbfg:ynsf] ;+Vof 

s}lkmot 

  dlxnf k'?if t] ln hDdf 

! Go"h Snj ckm g]kfn    

@ /fli6«o o'jf dxf;+3 g]kfn lgkmg   

# nf]stGq / ljsf;sf nflu ;xsfo{    

$ /fli6«o lgjf{rg ko{j]If0f ;ldlt -lgof]s_    

% g]kfn dfjg clwsf/ ;+u7g   

^ u}/;/sf/L ;+:yf dxf;+3 g]kfn    

& lgjf{rg ko{j]If0f d~r g]kfn    

* /fli6«o Joj;flos kxn   

( g]kfn dtbftf clwsf/ d~r    

!) ljZj zflGt o'jf ;+3, g]kfn    

!! ;+sNk zflGt, Gofo / nf]stGqsf nflu ;dfj]zL   

!@ ;dfj]zL kmfp08]zg   

!# dfgj clwsf/ tyf zflGt k|lti7fg, g]kfn    

!$ lgjf{rg ko{j]If0f ;ldlt, g]kfn -O=cf]=;L=_ g]kfn   

!% ;fd'lxs cleofg    

!^ hg;r]tgf ;]jf ;dfh sfe|]   

!& nf]stGq tyf lgjf{rg ;/f]sf/ g]kfn   

!* cgf}krfl/s If]q ;]jf s]Gb| -OG;]s_    

!( lgjf{rgsf nflu o'jf ;femf cleofg    

@) cfd lgjf{rg ko{j]If0f ;ldlt, g]kfn   

@! eljZo bk{0f    

@@ k|hftGq ljsf/ ;dfh    

@# ljZj pkef]Qmf dxf;+3 g]kfn   

@$ dfgj clwsf/ tyf ;fdflhs ?kfGt/0f cleofg   

@% g]kfn jf/ Pzf]l;P;g   

@^ jlxu{ldt k"j{ n8fs" g]kfn   

@& dfgj clwsf/ tyf zflGt ;/f]sf/ ;dfh   

@* ;dfj]zL hfu/0f cleofg   

 hDdf   

 

 

 



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ M एक झलक 
 

 

@#= cg'udg;DaGwL ljj/0f 

s_ lgjf{rg cfof]uaf6 vl6Psf pRr:t/Lo cg'udgstf{sf] ;+Vof  

v_ ;'Id cg'udgstf{sf] ;+Vof  

u_ n}lus tyf ;dfj]zL kIfsf] cg'udgstf{sf] ;+Vof  
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v08–u 

@$=dtu0fgfsf] qmddf e]l6Psf ab/ dtsf] k|s[lt -k|fyldstf ;fy a9Ldf kfFr j6f pNn]v ug]{_ 

 
!_ ljleGg lrGxdf -7f8f]_ dt ;+s]t u/]sf] .  
 
@_ @ lrGxsf aLrdf dt ;+s]t u/]sf] .  
 
#_ NofKr] nfu]sf w]/} dtkq /x]sf] .  
 
$_ w]/}j6f lrGxdf ;+s]t ul/Psf .  
 
%_ s]xLdf :jl:ts 5fk dw'/f] ePsf]  . 
 
@%= d'Vo–d'Vo ;d:of / r'gf}tLx¿  

!_ EVM sf] k|of]u x'g g;s]sf]n] w]/} dt ab/ ePsf] .  

@_ pDd]bjf/sf] ;+Vof hltdfq lrGx /fVg' kg]{ To;f] x'g g;s]sf] .  

#_ dtbftf lzIff k|efjsf/L x'g g;s]sf] .  

@^= cfufdL lgjf{rgdf ;'wf/ ug'{kg]{ kIfx¿  

lgjf{rgdf cfw'lgs k|ljlwsf] k|of]u ug{ ;s]sf] dtbftfsf] ;xeflutfdf a[l4 x'g] / ab/ dtsf] k|ltzt 36\g] s'/fdf s'g} 

z+sf /x]g . t;y{ cfufdL lgjf{rgdf Electionic Voting Machinesf] k|of]u ug{ ;s] ab/ dtsf] k|ltzt 36\g] dfq 

geO{ hgzlQm klg sd nfUg] b]lvG5 . ab/ dt ;+Vof 36fpg / dtbftfsf] pkl:ylt a9fpg dtbftf lzIffnfO{ cem 

km/flsnf] tyf lbuf] 9+un] ;~rfng ug'{ kb{5 .  


