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१. ओखलढुङ्गा जिल्लाको परिचय: 

प्रदेश नं १ अन्तर्ात पने वर्कट पहाडी जिल्लािध्ये एक हो ओखलढंुर्ा । पूर्ादेजख पजिितर्ा  क्रिश: र्िावकलो 
हदैु र्एको यस जिल्लालाई तीन नतिबाट नदीले छुट्याएको छ । उत्तििा सोलखुमु्ब ु , दजिणिा उदयपिु ि 
नसन्धलुीसँर् िोनडएको यस जिल्लालाई पूर्ािा खोटाङ्ग जिल्लासँर् दधुकोशी , दजिणिा नसन्धलुी जिल्लासँर् सनुकोशी ि 
पजिििा िािेछाप जिल्लासँर् नलखनुदीले छुट्टयाएको छ । नपेालका ७५ जिल्लािध्ये िनसंख्याको वहसाबिा ५९   
cf}+ स्थानिा ि िेत्रर्लको वहसार्ले ६८ cf}+ स्थान ओर्टने यस जिल्लाको कूल भ-ूभार् िध्ये सदििकुाि 
ओखलढंुर्ाबाट थोिै िेत्र पूर्ािा ि धेिै िेत्र पजिििा पदाछ । 

  यरु्कवर् नसविचिण शे्रष्ठको िन्िभनूिको रुपिा जचननने यस सावहजययक उर्ाि भनूिका आनभिरं्शी, 
र्ोपालरं्शी एरं् वकिाँतरं्शीले िाज्य र्िेको पाइन्छ । र्ल्लो वकिाँत भननने यस िेत्रिा वकिाँतीलाई लखेटी 
िल्लहरुले  शासन र्िेको कुिा इनतहासिा उल्लेख छ । श्री ५ र्डािहािािनधिाि पथृ्र्ीनािायण शाहको एकीकिण 
अनभयानपनछ भीिसेन थापाको प्रशासननक वर्भािन अन्तर्ात ३९ जिल्लािध्ये पूर्ा ३ नं ओखलढंुर्ाको नािले यस 
जिल्लाको िन्ि भएको हो । वर्.सं. २०१८ सालको प्रशासननक नबभािन पूर्ा हालका सोलखुमु्ब,ु ओखलढुङ्गा ि 
खोटाङ्ग जिल्लाहरु पूर्ा ३ नं. ओखलढंुर्ािा पदाथे । 

 

 

२. स्थानीय तह ननर्ााचन : 

लोकतन्त्रको संस्थार्त वर्कास, िनतािा ननवहत सार्ाभौिसत्ताको उजचत प्रयोर् ि सहभानर्तािूलक शासन पितीको 
अभ्यासका लानर् प्रिातन्त्रलाई नत्रणिूलतह (Grass root level) सम्ि लैिानपुने हनु्छ । र्ास्तवर्क लोकतन्त्र ययो हो 
िहाँ िाज्यका प्रययेक नार्रिकले शासन प्रणालीिा वहस्सेदािी िाख्न पाउँछ ।आरै् स्र्तन्त्र ढंर्ले ननणाय र्ना 
कायाान्र्यन ि लाभिा वहस्सेदािी पाउँदछ । वर्कास ननिााणिा सहभानर् हनु पाउँछ । ययो र्तािान िाविय िाज्य 
प्रणालीिा भौर्ोनलक िनसाजख्यक एरं् वर्वर्ध कािणले सिकाििा सम्पणुा नार्रिक एकै साथ सहभानर्हनु सम्भर् हदैुन 
। अत: आर्नधक ननर्ााचन िार्ा त आफ्ना प्रनतनननधहरु ननर्ााजचत र्रि पठाउँछन ि सोही प्रनतननधी िार्ा त िाज्यसत्ता 
सन्चालन हनु्छ । ति लोकतन्त्रको र्ास्तवर्क ििालाई अभ्यास र्ना स्थानीय तहको व्यर्स्था संवर्धानिा र्रिएको छ 
। स्थानीय तह पनन ननर्ााजचत िनप्रनतननधी िािानै संचालन हनुे भएता पनन ययहाँ नार्रिकहरु धेिै हद सम्ि सहभार्ी 
हनु सक्छन । नेपाल िाज्यको पनुसंिचना र्ने क्रििा नेपालको संवर्धानको धािा ५६ िा संघीय लोकताजन्त्रक 
र्णतन्त्र नेपालको िलु संिचना संघ, प्रदेश ि स्थानीय र्रि तीन तहको हनुेछ भननएको छ ।र्तािान संवर्धानले 
व्यर्स्था र्िेको स्थानीय तह पवहलेको स्थानीय ननकाय िस्तो होइन । पिुाना स्थानीय ननकायहरु स्थानीय स्र्ायत्त 
शासन ऐन २०५५ िािा व्यर्स्था र्रिएका नथए । र्तािान स्थानीय तह संवर्धानिािा नै स्थापना र्रिएका स्थानीय 
सिकािहरु हनु । वयननहरुिा व्यर्स्थावपका, कायापानलका ि न्यायपानलका तीनर्टै अंर् ि तीनैर्टै शजिहरु हनुे 
भएकाले वयननहरु सिकाि नै हनु ।संवर्धानको धािा ५६ (४) स्थानीय तहिा र्ाउँपानलका, नर्िपानलका ि जिल्ला 
सभा िहनेछन भननएको छ ।स्थानीय कायापानलकाको रुपिा र्ाउँकायापानलका ि नर्िकायापानलका, व्यर्स्थावपकाको 
रुपिा र्ाउँसभा ि नर्िसभा तथा न्यायपानलकाको रुपिा तीन सदस्यीय न्यावयक सनिनत िहने प्रार्धान छ । 
संवर्धानको धािा ५७ िा संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहको छुटाछुटै अनधकाि ि साझा अनधकािको व्यर्स्था र्रिएको छ 
।स्थानीय तहको अनधकाि संवर्धानको अनसुजुच ८ िा उल्लेजखत छ भने संघ प्रदेश ि स्थानीय तहको साझा 
अनधकाि अनसुजुच ९ िा व्यर्स्था भएको छ । ओखलढंुर्ा जिल्लािा १ नर्िपानलका ि ७ र्ाउँपानलका र्रि ८ 
स्थानीय तहहरु छन । ि यस जिल्लािा स्थाननय तहको ननर्ााचन दोस्रो चिणिा असाि १४ र्ते सम्पन्न भएको छ 
। 
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िािनैनतक तथा प्रशासननक वर्भािन ओखलढंुर्ा जिल्लाको पनु:संिचना अनसुािको 
 

भौर्ोनलक िेत्र : पहाडी           प्रदेश नं : १    स्थानीय तह : ८ 

नर्िपानलका : १    र्ाउँपानलका : ७    र्डा : ७५ 

   
qm=;+ :yfgLo txsf] gfd वडा संख्या केन्द्र 

१ नसविचिण नर्िपानलका १२ ओखलढंुर्ा 
२ सनुकोशी र्ाउँपानलका १० िलुखका  
३ चम्पादेर्ी र्ाउँपानलका १० कानलका 
४ जखजिदेम्र्ा र्ाउँपानलका ९ जखजिर्लाटे 

५ नलख ुर्ाउँपानलका ९ यसि 
६ िानेभञ्ज्याङ र्ाउँपानलका ९ िानेभन्ज्याङ 

७ िोलङु्ग र्ाउँपानलका ८ प्राप्चा 
८ जचशंखरु्ढी र्ाउँपानलका ८ सेनाा 

 
 

प्रनतनननध सभा सदस्य ननर्ााचन िते्र ि प्रदेश सभा सदस्य ननर्ााच िते्रको वर्र्िण ( ननर्ााचन िते्र ननधाािण आयोर् २०७४ को प्रनतरे्दन 
अनसुाि ) 

प्रनतनननध सभाको ननर्ााचन िेत्र प्रदेश सभाको ननर्ााचन िेत्र प्रदेश सभाको ननर्ााचन िेत्रको वर्र्िण 

 

 

 

 

 

जिल्लाको सम्पूणा भार् एक ननर्ााचन िेत्र 

 

 

 

 

 

    २ (दईु) 

िेत्र १  

क) नसविचिण न०पा० (र्डा नं १० 
र्ाहेक ) 

ख) िोलङु्ग र्ा०पा० 

र्) जचशंखरु्ढी र्ा०पा0 

घ) जखजिदेम्र्ा र्ा०पा 0 

 

िेत्र २  

क) िानेभन्ज्याङ र्ा०पा० 

ख) सनुकोशी र्ा०पा० 

र्) नलख ुर्ा०पा० 

घ) चम्पादेर्ी र्ा०पा 0 
 

२.२ भौर्ोनलक अर्जस्थनत : 
 अिांश : २७० ८' देजख २७० ३२'

 

 देशान्ति : ८६० ११' देजख ८६० ४१' 
   उचाई : ३९० नि. (िोनताघाट) देजख ३६२७ (लाम्िेडाँडा) सम्ि  

   

    २.३ िािनैनतक/ प्रशासननक नसिाना 
   पूर्ा : खोटाङ 

   पजिि : िािेछाि 

   उत्ति : सोलखुमु्ब ु

   दजिण : उदयपिु/ नसन्धलुी  
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२.४ िनसंख्या : 

   

      कुल िनसंख्या : १४८३२० (वर्.सं. २०६८ सालको िनर्णना) 
  नेपालको कुल िनसंख्यािा जिल्लाको प्रनतशत : ०.५६ 

  cf}+सत परिर्ाि संख्या : ४.५२ 

  परुुष : ६८८९३ (४६.४५%) 

  िवहला : ७८४२७ (५३.५५%) 

  घिधिुी : ३१७४१ 

  िनसंख्या र्वृिदि: ०.५५ (र्ावषाक ५.३५) 

  िनघनयर् : १३८ प्रनतर्र्ा वक.नि. 

 २.५ हार्ापानी :        सिजशतोष्ण : 
   

  cf}+सत तापक्रि       १७.९०
C 

 cf}+सत र्षाा      २००७ नि.नि    

 २.६ शैजिक जस्थनत : 

  कुल साििता प्रनतशत : ५२.१ 

  परुुष : ६२.०८%     िवहला : ४०.०९% 

 

   २.७ स्र्ास्थ्य : 

     सािदुावयक अस्पताल (निसन) : १ 

  जिल्ला अस्पताल (रुम्िाटाि) : १ 

  प्राथनिक स्र्ास्थ्य केन्र : १ 

  स्र्ास्थ्य चौकी : ५६ 

  आयूरे्ददक केन्र : ५ 

  

 

 २.८ प्रिखु नदी तथा खोलानालाहरु : 

   दधुकोशी, सनुकोशी, नलख,ु िोलङु्ग, सोलङु्ग खोला, ठोट्ने खोला, नसस्ने खोला, सेनाा खोला, बाङ्गेखोला, 
खानीखोला, ढाँड खोला, पङख ुखोला, नलपे खोला, डुँडे, िरु्े, चोक्टीिंर्ला, अँधेिी, पाताले, सेिा, सेल्ली, खाते खोला आदी । 

 

   

 

 

२.९ प्रिखु बिािहरु : 

  ओखलढंुर्ा, िािपिु, रुम्िाटाि, िानेभन्ज्याङ्ग, जखजिर्लाटे, श्रीचौि, घोिाखोिी, ननशंखे, केतकेु, र्लाटे, 
खानीभन्ज्याङ्ग, कोषहाट, आदी । 
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#=  

#=! hg;+Vof ;DaGwL ljj/0f- hgu0fgf @)^* cg';f/ _ M 

qm=;+ :yfgLo txsf] gfd dlxnf k'?if hDdf 

१ नसविचिण नर्िपानलका १५४०८ १३४३६ २८८४४ 
२ सनुकोशी र्ाउँपानलका १०००९ ८५४९ १८५५८ 

३ चम्पादेर्ी र्ाउँपानलका १००९२ ८५६९ १८६६१ 
४ जखजिदेम्र्ा र्ाउँपानलका ७८४० ७४५१ १५२९१ 

५ नलख ुर्ाउँपानलका ७५२७ ७५३० १४०५७ 
६ िानेभञ्ज्याङ र्ाउँपानलका ११४७८ ९६१५ २१०९३ 

७ िोलङु्ग र्ाउँपानलका ८७१५ ७५५९ १७२७४ 
८ जचशंखरु्ढी र्ाउँपानलका ८२२८ ६९७८ १५२०६ 

िम्िा 79297 68687 147984 
 

 

#=@ :yfgLo txsf] ;+lIfKt ljj/0f M 
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:yn 
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dtbfg 
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;+Vof 

dtbftf  ;+Vof lgjf{lrt kbflwsf/L 

;+Vof 

s}lkmot 

d k' t] ln ;ef sfo{kflns

f 

 

१ नसविचिण नर्िपानलका १२ १४ २३ ८५१४ ७६६७ १ ६५ २१ 
 

२ सनुकोशी र्ाउँपानलका १० १० १७ ५९९९ ५८६६ ० ५४ १८ 
 

३ चम्पादेर्ी र्ाउँपानलका १० १० १५ ५९२९ ५६०२ ० ५४ १८ 
 

४ जखजिदेम्र्ा र्ाउँपानलका ९ ९ १३ ४७६७ ४८१४ ० ४९ १७ 
 

५ नलख ुर्ाउँपानलका ९ ९ १४ ५३६० ५२३६ ० ४९ १७ 
 

६ िानेभञ्ज्याङ र्ाउँपानलका ९ ९ १६ ६१७९ ५८४६ ० ४९ १७ 
 

७ िोलङु्ग र्ाउँपानलका ८ ८ १४ ५१३५ ५०४६ ० ४४ १६ 
 

८ जचशंखरु्ढी र्ाउँपानलका ८ ९ १५ ४८११ ४७३६ ० ४४ १६ 
 

िम्िा ७५ ७८ १२७ ४६६९४ ४४८१३ १ ४०८ १४०  
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दोस्रो चिणको संशोनधत ननर्ााचन कायाक्रि 

२०७४।०३।०१ 
क्र
०
सं 

कायाक्रि निनत सिय स्थान कैवर्यत 

देजख सम्ि देजख  सम्ि 

१ उम्िेदर्ािको िनोनयनपत्र दताा र्ने  २०७४।३।४  ०८:०० १६:०० िखु्य / ननर्ााचन अनधकृतको 
कायाालय र्ाउँपानलका / 
नर्िपानलका केन्र 

 

२ िनोनयनपत्र दताा भएको उम्िेदर्ािको सूची 
प्रकाशन र्ने  

२०७४।३।४   १८:०० ऐ०ऐ०  

३ उम्िेदर्ािको वर्िोधिा उििुी ददन े २०७४।३।५  ०८:०० १०:०० ऐ०ऐ०  
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२६ जचशंखुर्ढी 
र्ाउँपानलका 

कानलका नन०िा०वर् 
छ छ छ छैन छैन छ छैन 

प्रचौ खाननभञ्ज्याङ ३ वक .िी  

 

२० 

  

२७ जचशंखुर्ढी 
र्ाउँपानलका 

र्ावर्स भर्न 
छ छ छ छैन छैन छ छैन 

प्रचौ खाननभञ्ज्याङ ४ वक .िी.  

 

२० 

  

२८ जचशंखुर्ढी 
र्ाउँपानलका 

िाल्पा उ०िा०वर् कानलिाटी 
छ छ छ छैन छैन छ सोला

ि प्रचौ खाननभञ्ज्याङ ७ वक .िी.  

 

१७ 

  

२९ जचशंखुर्ढी 
र्ाउँपानलका 

कृवष सेर्ा केन्र सेनाा 
छ छ छ छैन छैन छ छैन 

प्रचौ खाननभञ्ज्याङ ७ वक .िी.  

 

२० 

  

३० जचशंखुर्ढी 
र्ाउँपानलका 

छात्र प्रर्नत िा०वर्०भदौिे 
छ छ छ छैन छ छ सोला

ि प्रचौ ननशखे ओढु ९ वक .िी.  

 

१८ 

  

३१ जचशंखुर्ढी 
र्ाउँपानलका 

बसेिी प्रा०वर् 
छ छ छ छैन छैन छ सोला

ि नबसरु्ाडा रुम्िाटाि १० वक .िी.  

 

१६ 

  

३२ जचशंखुर्ढी 
र्ाउँपानलका 

िाम्खा उ०िा०वर्० िाम्खा 
छ छ छ छ छ छ सोला

ि नबसरु्ाडा रुम्िाटाि १२ वक .िी.  

 

१४ 

  

३३ िानेभन्िाङ 
र्ाउँपानलका 

कानलका िा०वर्० 
छ छ छ छैन छैन छ छैन 

प्रचौ ननशंखे ओढु ७ वक .िी.  

 

१५ 

  

३४ िानेभन्िाङ 
र्ाउँपानलका 

िनकािना िा०वर्० 
छ छ छ छैन छैन छ छ 

अप्र पोष्ट केतकेु १० वक .िी.  

 

१८ 

  

३५ िानेभन्िाङ 
र्ाउँपानलका 

सन्देश प्रा०वर् आहाले 
छ छ छ छैन छैन छ छ 

अप्र पोष्ट केतकेु ८ वक .िी.  

 

१८ 

  

३६ िानेभन्िाङ 
र्ाउँपानलका 

नभिसेन स्थान िा०वर् 
छ छ छ छैन छैन छ छैन 

अप्र पोष्ट केतकेु १ वक .िी.  

 

१२ 

  

३७ िानेभन्िाङ 
र्ाउँपानलका 

भर्र्ती उ०िा०वर् 
छ छ छ छ छ छ छ 

प्रचौ िानेभञ्ज्याङ ३ वक .िी  

 

१५ 

  

३८ िानेभन्िाङ िनता नन०िा०वर् छ छ छ छैन छ छ छ प्रचौ िानेभञ्ज्याङ ६ वक .िी.   २०   
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र्ाउँपानलका 
३९ िानेभन्िाङ 

र्ाउँपानलका 
हका पिु उ०िा०वर् 

छ छ छ छैन छैन छ छ 

प्रचौ हका पिु ओढु ३० वक .िी.  

 

२५ 

  

४० िानेभन्िाङ 
र्ाउँपानलका 

नसर्दतुी नन०िा०वर् िार्ाँपिु 
छ छ छैन छ छ छ छ 

प्रचौ हका पिु ओढु २२ वक .िी.  

 

२५ 

  

४१ िानेभन्िाङ 
र्ाउँपानलका 

ननकेतन िा०वर् 
छ छ छ छ छ छ छ 

प्रचौ िानेभञ्ज्याङ ६ वक .िी.  

 

१६ 

  

४२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

र्लख ुउ०िा०वर् 
छैन छ छ छ छ छ सोला

ि प्रचौ पलाप ुओढु २० वक .िी.  

 

३० 

  

४३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

आरुभन्िाङ्ग नन०िा०वर् 
छ छ छैन छ छ छ सोला

ि प्रचौ पलाप ुओढु १० वक .िी.  

 

३० 

  

४४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

कानलका उ०िा०वर् 
छ छ छ छ छ छ सोला

ि प्रचौ हका पिु ओढु ३० वक .िी.  

 

२५ 

  

४५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

थानन नन०िा०वर् 
छ छ छ छैन छैन छ सोला

ि प्रचौ हका पिु ओढु १३ वक .िी.  

 

२५ 

  

४६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

चौतािा िा०वर् डाडाखका  
छैन छ छ छैन छैन छ छैन 

प्रचौ कोषाहाट ओढु ७ वक .िी.  

 

२० 

  

४७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

दािती नन०िा०वर्० पािा 
छैन छ छ छैन छैन छ छ 

प्रचौ कोषाहाट ओढु २० वक .िी.  

 

२० 

  

४८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

प्रर्िु उ०िा०वर् 
छ छ छ छैन छैन छ छ 

प्रचौ कोषाहाट ओढु ७ वक .िी.  

 

१५ 

  

४९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

िर्तिननी प्रा०वर् 
छ छ छ छैन छैन छ छ 

प्रचौ कोषाहाट ओढु १० वक .िी.  

 

१५ 

  

५० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

कानलका प्रा०वर्०कोषभन्िाङ्ग 
छैन छ छ छैन छैन छ सोला

ि प्रचौ कोषाहाट ओढु १० वक .िी.  

 

१७ 

  

५१ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

कुसादेर्ी िा०वर् 
छ छ छ छैन छैन छ छ 

प्रचौ कोषाहाट ओढु १० वक .िी.  

 

१५ 

  

५२ चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 

र्ोल्िादेर्ी िा०वर् 
छ छ छ छैन छैन छ छ 

प्रचौ पलाप ुओढु ५ वक .िी.  

 

३५ 

  

५३ चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 

र्ाल्िादेर्ी प्रा०वर् नसिल्टाि 
छ छ छ छैन छैन छ छैन 

प्रचौ पलाप ुओढु ५ वक .िी.  

 

३५ 

  

५४ चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 

र्ावर्स भर्न ताप्केडाडा ँ
छ छ छ छैन छैन छ छ 

प्रचौ पलाप ुओढु २० वक .िी.  

 

२७ 

  

५५ चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 

नर्िीर्न िा०वर् 
छ छ छ छैन छैन छ छैन 

प्रचौ कोषाहाट ओढु १० वक .िी.  

 

२० 

  

५६ चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 

भर्र्ती प्रा०वर् पोखिे 
छ छ छ छैन छैन छ छैन 

प्रचौ चपु्लघुोिाखिी ७ वक .िी.  

 

२० 

  

५७ चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 

ज्ञान प्रकास उ०िा०वर् 
छ छ छ छैन छैन छ छ 

प्रचौ चपु्लघुोिाखिी ७ निटि 

 

३० 

  

५८ चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 

ज्ञान प्रकास िा०वर् 
छ छ छ छैन छैन छ छ 

प्रचौ चपु्लघुोिाखिी ५ वक .िी.  

 

३० 

  

५९ चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 

कल्पेश्वि िा०वर् वर्लन्द ु
छ छ छ छैन छैन छ छ 

प्रचौ चपु्लघुोिाखिी ९ वक .िी.  

 

२५ 

  

६० चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 

जिर्नज्योती अधािभतु 
वर्द्यालय निश्रभन्िाङ 

छ छ छ छैन छैन छ छ 

प्रचौ चपु्लघुोिाखिी ५ वक .िी.  

 

२५ 

  

६१ चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 

सनुकेशिी िा०वर् नका टे 
पोखिी 

छ छ छ छ छ छ छ 

प्रचौ चपु्लघुोिाखिी ८ वक .िी.  

 

३३ 

  

६२ नलख ु
र्ाउँपानलका 

जचउरिडाँडा िा०वर् 
छैन छ छ छैन छैन छ छैन 

प्रचौ चपु्लघुोिाखिी १८ वक .िी.  

 

३५ 

  

६३ नलख ु
र्ाउँपानलका 

ज्ञान ज्योती िा०वर् कुर्ापानी 
छैन छ छ छैन छैन छ छैन 

प्रचौ चपु्लघुोिाखिी १३ वक .िी.  

 

३५ 

  

६४ नलख ु
र्ाउँपानलका 

नभिसेन स्थान िा०वर् 
छ छ छ छैन छैन छ छ प्रचौ र्ाम्नाङटाि 

ओढु १५ वक .िी.  

 

३७ 

  

६५ नलख ु
र्ाउँपानलका 

र्ाङ्गेवपपल सािदुावयभर्न 
छ छ छ छैन छैन छ छ प्रचौ र्ाम्नाङटाि 

ओढु ८ वक .िी.  

 

४१ 

  

६६ नलख ु
र्ाउँपानलका 

बडडाडा नन०िा०वर् 
छ छ छ छैन छैन छ छ प्रचौ र्ाम्नाङटाि 

ओढु १० वक .िी.  

 

४१ 

  

६७ नलख ु ग्रािोदय यरु् कवर् नसविचिण छ छ छ छैन छ छ छ प्रचौ र्ाम्नाङटाि २०० निटि 
 ४४ 
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र्ाउँपानलका उ०िा०वर् ओढु 

६८ नलख ु
र्ाउँपानलका 

ग्राि वर्कास प्रा०वर् 
छैन छ छ छैन छ छ छ प्रचौ र्ाम्नाङटाि 

ओढु २ वक .िी.  

 

४४ 

  

६९ नलख ु
र्ाउँपानलका 

र्ावर्स भर्न 
छ छ छ छैन छ छ छ प्रचौ र्ाम्नाङटाि 

ओढु ९ वक .िी.  

 

४५ 

  

७० नलख ु
र्ाउँपानलका 

िनजिर्न उ०िा०वर् 
छ छ छ  छ छ छ 

प्रचौ िर्नी ओढु २० वक .िी.  

 

४० 

  

७१ िोलङु 

र्ाउँपानलका 
स्र्ास्थ्य चौकी भर्न 

छ छ छ छैन छ छ छ ईप्रका बरुणेश्वि 
ओढु ७ वक .िी.  

 

८ 

  

७२ िोलङु 
र्ाउँपानलका 

र्रुणेश्वि उ०िा०वर् िािपिु 
छैन छ छ छैन छैन छ छ ईप्रका बरुणेश्वि 

ओढु १०० निटि 

 

१० 

  

७३ िोलङु 
र्ाउँपानलका 

भिेुदेर्ी प्रा०वर् 
छ छ छ छैन छैन छ छ ईप्रका बरुणेश्वि 

ओढु ११ वक .िी.  

 

१५ 

  

७४ िोलङु 
र्ाउँपानलका 

जिर्न प्रददप िा०वर् 
छैन छ छ छैन छ छ छ ईप्रका बरुणेश्वि 

ओढु १० वक .िी.  

 

१५ 

  

७५ िोलङु 
र्ाउँपानलका 

नसर्दतुी उ०िा०वर् 
छ छ छ छैन छ छ छ ईप्रका बरुणेश्वि 

ओढु ११ वक .िी.  

 

१५ 

  

७६ िोलङु 
र्ाउँपानलका 

र्ावर्स भर्न 
छ छ छ छैन छ छ छ 

प्रचौ श्रीचौि ओढु ५ वक .िी.  

 

१७ 

  

७७ िोलङु 
र्ाउँपानलका 

िेसे िा०वर् 
छैन छ छ छैन छैन छ छैन 

प्रचौ श्रीचौि ओढु १० वक .िी.  

 

१५ 

  

७८ िोलङु 
र्ाउँपानलका 

स्र्ास्थ्य चौकी भर्न 
छ छ छ छैन छ छ छ ईप्रका बरुणेश्वि 

ओढु ७ वक .िी.  

 

११ 
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१ नसविचिण नर्िपानलका उद्योर् र्ाजणज्य संघ हल  छ छ छ छ छ छ छ जिल्ला प्रहिी कायाालय १  
  

२ सनुकोशी र्ाउँपानलका र्ाउँपानलकाको कायाालय छ छ र्ोिेटो छैन छैन छ छैन प्र०चौकी कोशाहाट १०  
  

३ चम्पादेर्ी र्ाउँपानलका र्ाउँपानलकाको कायाालय छैन छ कच्ची छैन छैन छ छ प्र०चौकी पलाप ु १० 
 

४ जखजिदेम्र्ा र्ाउँपानलका र्ाउँपानलकाको कायाालय छ छ छैन छैन छैन छैन छ इ०प्र०का० ०.५ 
 

५ नलख ुर्ाउँपानलका र्ाउँपानलकाको कायाालय छैन छ कच्ची छ छैन छ छ प्र०चौ०र्ाम्नाङ्गटाि १० 
 

६ िानेभन्ज्याङ र्ाउँपानलका र्ाउँपानलकाको कायाालय छैन छ छ छ छ छ छ प्रहिी चौकी  ३ 
 

७ िोलङु्ग र्ाउँपानलका र्ाउँपानलकाको कायाालय छ छ कच्ची छैन छैन छ छ इ०प्र०का० र्रुणेश्वि ११ 
 

८ जचशंखरु्ढी र्ाउँपानलका र्ाउँपानलकाको कायाालय छ छ कच्ची छ छैन छ छैन प्र०चौ० खाननभन्ज्याङ्ग ७ 
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१ शाखा अनधकृत १ 
 

१   १  १  खरिदाि ० २ ० २  

२ कम्यटुि अपिेटि १ 
 

१   १  २  का०स  ० १ ० १  

३ नायर् सबु्र्ा १  १  १        

४ लेखापाल १ 
 

१ 
 

१ 
      

 

५ सर्ािी चालक १ 
 

१ 
 

१ 
      

 

६ कायाालय सहयोर्ी १ 
 

१ 
 

१ 
      

 

७ कायाालय सहयोर्ी १ 
 

१ 
 

१ 
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 hDdf ७ 
 

७ 
 

७      ०  ३  ०  ३  

 

*=@ d'Vo÷lgjf{rg clws[t sfo{nosf] hgzlQm M 

 

 

*=# dtbftf lzIff sfo{qmddf kl/rflnt hgzlQm M 

 

qm=;= पद dlxnf k'?if t];|f] lnËL hDdf 

! lg=lz=sf=÷d=lz=:jod;]js ७५ ५८ ० १३३ 

@  tflnd ;dGjostf{ ० १ ० १ 

# प्रजशिक १ ६ ० ७ 

hDdf ७६ ६५ ० १४१ 

 

*=$ dtbfg s]Gb|df kl/rflnt hgzlQm M 

 

qm=;= पद dlxnf k'?if t];|f] lnËL hDdf 

! dtbfg clws[t ३ १२४ ० १२७ 

@ ;xfos dtbfg clws[t ३२ ९५ ० १२७ 

hDdf ३५ २१९ ० २५४ 

 

*=%dtu0fgf :yndf kl/rflnt hgzlQm M 

qm=;= पद dlxnf k'?if t];|f] lnËL hDdf 

! k|d'v dtu0fgf clwsf/L ० ८ ० ८ 

@ dtu0fgf clwsf/L ० ८ ० ८ 

# ;'kl/j]Ifs ० ८ ० ८ 

$ u0fs ५० २५० ० ३०० 

% ;xof]uL ० १६ ० १६ 

hDdf ५० २९० ० ३४० 

 

(=tflndsf] ljj/0f M 

qm 

;+ 

Tfflndsf] gfd Tfflndsf] cjlw ;xefuL ;+Vof s}lkmot 

d= k'= t]=ln= hDdf 

! 
dtbftf lzIff tflnd २ ददन ७५ ५८ ० १३३   

@ lgjf{rg ;fdfu|L tyf n]vf Joj:yfkg १ ददन ० १६ ० १६   

# 
dtbfg tyf dtu0fgf - - - - -  

$ lgjf{rg / k|ljlw Joj:yfkg १ ददन ३ ५ ० ८  

% dtbfg sd{rf/L cled'vLs/0f २ ददन २१ १५१ ० १५७   

 

!)=dtbftf lzIff sfo{qmd M 
!)=! dtbftf lzIff sfo{qmddf ePsf lqmofsnfkx?M 

qm= ;+ lqmofsnfk lqmofsnfk ;+Vof 
;xeflutf s}lkmot 

d= k'= t]= ln=   

! gd'gf dtbfg ४ १५० १३४ ०   

@ cGt/lqmof १ ३१ ६९ ०   

# ;8s gf6s ० ० ० ०  

qm=;= पद dlxnf k'?if t];|f] lnËL hDdf 

! d'Vo lgjf{rg clws[t  ० १  ०  १ 

@ lgjf{rg clws[t  १ ६   ०  ७ 

# ;xfos lgjf{rg clws[t  ०  ८  ०  ८ 

hDdf  १  १५  ०  १६ 
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जम्मा ५ १८१ २०३ ०   

 

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

 

qm=;= ;fdfu|L ;+Vof÷k6s s}lkmot 

! kf]i6/     

@ xft] k'l:tsf ४ बोिा   

# FAQ-a/fa/ ;f]lwg] k|Zg_ ५ काटुन  

$ 86k]g ३३० थान  

% l6;6{ २०० थान  

^ k|rf/k|;f/-;+rf/ dfWodx?_ ४ ओटा  एर् एि िेनडयो १ पनत्रका  

& Sofn]08/ ५०० थान  

 

 

!!= If]=÷lh=lg=sf=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 ०-८-०-० आना 

 
  

@ Efjg १ ननिााणानधन   

# Uff8L १ 

ििात र्नुापने(मममत गर्मका लागग ममतत 
२०७४।०३।२१ आयोगमा बझुाइएको)  

$ Dff]6/;fO{sn १ ििात र्नुापने  

% ;e{/ २ चाल ु  

^ sDKo'6/ - -  

& Nofk6k ४४ २७ ििात नललाि  

* h]g]/]6/ ८ नललाि  

( lk|G6/÷kmf]6f]skL d]lzg १३-२ ३-१ नललाि  

!) dtk]l6sf ६५२ ५० थान नललाि  

!! GPS d]lzg २ चाल ु  

!@ EVMd]lzg २ चाल ु   

 

 

!@=hf]lvd Joj:yfkg M 

 
!@=! lgjf{rg;Fu ;DalGwtePsf 36gfx?M 

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 - - - - -   

२ - - - - -   

 
 

 

!@=@ ;'/IffJoj:yfkg M 

 

 
!@=# :ylut eO{ k"gM dtbfg ePsf :yfgx?sf] ljj/0f M 

क्र स स्थार्ीय तहको र्ाम वडा र् ं मतदार् केन्द्र k"gM dtbfg ePsf] ldlt स्थगगत भएकोकारण कैफियत 

१ - - - - -   
२ - - - - -   
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!@=$ cGo s]xL M 
 

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

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

ph'/Lsf] laifo* 

s}lkmot ! @ # $ % ^ & 

 d'=lg=c= sf] sfo{fno 

  -   -   -   -   -   -   -  

 

 

कुनै कायाालयर्ाट 
उििुी नआएको 

 lg=c= sf] sfo{fno 
  -   -   -   -   -   -   - 

 lh= k|zf;g sfof{no 
  -   -   -   -   -   -   - 

 cg'udgstf{ 
  -   -   -   -   -   -   - 

 If]=÷lh=lg= sfo{fno   -   -   -   -   -   -   - 
 

 

          

 

*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 M 

qm=;+= l6=le=÷Pkm=Pd=÷kqklqsf÷cgnfO{g gfd 7]ufgf kmf]g g+= ˆofS; 

 

O{d]n 

१ 

नेपाल पत्रकाि सहासंघ ओखलढंुर्ा ०३७५२०४०५  Rumdali.dipen7@gmail.com 

२ 
नभिन एर्एि ओखलढंुर्ा ०३७५२०२४५  Visionfmokd@gmail.com 

३ नभिन नेपाल ओखलढंूर्ा साप्तावहक ओखलढंुर्ा ०३७५२०२४५  visionnepalweekly@gmail.com 

४ आफ्नो एर्एि ओखलढंुर्ा ०३७५२०३४५  afnofm@gmail.com 

५ ििाइलो एर्एि ओखलढंुर्ा ०३७५२०४७४  Radioramailo@gmail.com 

६ सहयात्री एर्एि ओखलढंुर्ा ०३७५२०६५१  radiosahayatri@gmail.com 

!%= :yfgLotxlgjf{rg vr{ ;DaGwL ljj/0f M 

 

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

१ d'=lg=c=sf] sfof{no  १८३६६६६०।- १८३६६६६०।-  -   

२ lg=c=sf] sfo{fno िोलङु्ग १५३३९००।- १५३३९००।- -   

३ lg=c=sf] sfo{fno सनुकोशी १५९९७००।- १५९९७००।- -  

४ lg=c=sf] sfo{fno चम्पादेर्ी १५९८९००।- १५९८९००।- - 
 

५ lg=c=sf] sfo{fno नलख ु १५६८९००।- १५६८९००।- - 
 ६ lg=c=sf] sfo{fno िानेभन्ज्याङ्ग १६०८३००।- १६०८३००।- - 
 ७ lg=c=sf] sfo{fno जखजिदेम्र्ा १५३०३००।- १५३०३००।- - 
 ८ lg=c=sf] sfo{fno जचशंखरु्ढी १५७५००।- १५७५००।- - 
 ९ If]÷ lh= lg= sfo{fno  ११२७७९२२।- ११२७७९२२।- -   

 

 

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

 

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

१ नेपाली काँग्रसे ओखलढंुर्ा ०३७५२०११५   

२ िािय िनिोचाा ओखलढंुर्ा    

३ नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी(िाले) ओखलढंुर्ा    

४ खम्बरु्ान िाविय िोचाा नेपाल ओखलढंुर्ा    

५ िधेश िनअनधकाि र्ोिि नेपाल(लोकताजन्त्रक) ओखलढंुर्ा    

६ संजघय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल ओखलढंुर्ा    

७ िनिार्िण पाटी नपेाल ओखलढंुर्ा    

mailto:Rumdali.dipen7@gmail.com
mailto:Visionfmokd@gmail.com
mailto:visionnepalweekly@gmail.com
mailto:afnofm@gmail.com
mailto:Radioramailo@gmail.com
mailto:radiosahayatri@gmail.com
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८ िाविय प्रिातन्त्र पाटी ओखलढंुर्ा ०३७५२००७०   

९ नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी(िाओर्ादी केन्र) ओखलढंुर्ा ०३७५२००७८   

१० नेपाल पूर्ा िािसेर्क लोकताजन्त्रक पाटी ओखलढंुर्ा    

११ नयाँ शजि पाटी नेपाल ओखलढंुर्ा    

१२ नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाले िनसिािर्ादी) ओखलढंुर्ा    

१३ नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी(एिाले) ओखलढंुर्ा ०३७५२०१२०   

 

 

!&= lhNnf l:yt sfof{nox?sf] ljj/0f  

 

qm=

;+= sfof{nosf] gfd 7]ufgf kmf]g g+= ˆofS; 

O{d]n 

 १  जिल्ला अदालत  ओखलढंुर्ा  ०३७५२०१९७    

२ जिल्ला प्रशासन कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१३३    

३ जिल्ला प्रहिी कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१९९   

४ शिसेिदल र्ण ब्यािेक  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१७५   

५ सशस्त्र प्रहिी बल जिल्ला सिुिा  बेस  ओखलढंुर्ा ०३७५२०६४२   

६ जि०स०स०को सजचर्ालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१४४   

७ जिल्ला जशिा कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१०५   

८ जिल्ला सिकािी र्कील कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०२०९   

९ जिल्ला र्न कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१३४   

१० नसचाई वर्कास नडनभिन कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०२११   

११ सहिी वर्कास तथा भर्न ननिााण नडनभिन कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१०३   

१२  खानेपानी तथा सिसर्ाई नडनभिन कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५०२११०   

१३ सडक नडनभिन कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७६९०५३४   

१४ जिल्ला कृवष वर्काश कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१३०   

१५ जिल्ला ननर्ााचन कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१८१   

१५ जिल्ला हलुाक कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०११३   

१६ कोष तथा लेखा ननयन्त्राण कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१४०   

१७ िाविय अनसुन्धान कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०११२   

१८ जिल्ला स्र्ास्थ्य कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५४०११६   

१९ नसविचिण नर्िपानलका कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०२१३   

२० जिल्ला आयरेु्द कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५०२१५०   

२१ िवहला तथा र्ाल वर्काश कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१०१   

२२ जिल्ला भ ुसंििण कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०११४   

२३ नापी कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१२१   

२४ तथ्यांक शाखा कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१२४   

२५ िाविय र्ाजणज्य बैक कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०३५५   

२६ नेपाल खाद्य संस्थान कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०११७   

२७ नार्रिक उडयन प्रानधकिण  ओखलढंुर्ा ०३७५४०११८   

२८ जिल्ला प्रावर्नधक कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२००३८   

२९ कृवष वर्काश रै्क उप शाखा  ओखलढंुर्ा ०३७५२०११८   

३० घिेल ुतथा साना उद्योर् वर्कास सनिनत  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१०८   

३१ व्यर्सावयक शीप वर्कास तानलि केन्र  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१८५   

३२ िालपोत कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०२०१   

३३ नेपाल टेनलकि  ओखलढंुर्ा ०३७५२०४४४   
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३४ खेलकुद वर्कास सनिनत  ओखलढंुर्ा ०३७५२०४५७   

३५ जिल्ला कािार्ाि कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१२५   

३६ हार्ा पानन तथा िौसि वर्ल्ड कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०३२७   

३७ पनुननिााण प्रानधकिण   ओखलढंुर्ा ०३७५२०३५०   

३८ िल उयपन्न प्रकोप  ओखलढंुर्ा ०३७५२०३४५   

३९ निसन अस्पताल  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१३५   

४० स्थानीय शाजन्त सनिनत  ओखलढंुर्ा ०३७५२०३३१   

४१ नेपाल र्ायसेुर्ा ननर्ि रुम्िाटाि ०३७५४०११४   

४२ साना िल वर्द्यतु आयोिना  ओखलढंुर्ा ०३७५४०११२   

४३ उिाा तथा र्ातार्िण शाखा  ओखलढंुर्ा ९८५११४७७४८   

४४ नेपाल िेडक्रस सोसाइटी  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१७८   

४५ सािदुावयक आखँा अस्पताल  ओखलढंुर्ा ०३७५२०३४५   

४६ जिल्ला पशसेुर्ा कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०५९८  
 

 

 

!*=lhNnf l:yt ;'/Iff lgsfox? 

 

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

 १ शिसेिदल र्ण ब्यािेक  ओखलढंुर्ा ०३७५२०१७५   

 २ जिल्ला प्रहिी कायाालय 
 ओखलढंुर्ा ०३७५२०१९९ 

  

 ३ सशस्त्र प्रहिी बल जिल्ला सिुिा  बेस  ओखलढंुर्ा ०३७५२०६४२   

      

४ िाविय अनसुन्धान कायाालय  ओखलढंुर्ा ०३७५२०११२   

 

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

 

 

!(=! dtbfg k"j{sf] 9'jfgL -lhNnfaf6 lgjf{rg cl3 dfn;fdfg, dtbftf lzIff ;fdfu|L dtbfg :yn ;Dd 9'jfgL ubf{ k|of]u ul/Psf ;fwgx?_M 

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

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

१ नसविचिण नर्िपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

२ सनुकोशी र्ाउँपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

३ चम्पादेर्ी र्ाउँपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

४ जखजिदेम्र्ा र्ाउँपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

५ नलख ुर्ाउँपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

६ िानेभन्ज्याङ र्ाउँपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

७ िोलङु्ग र्ाउँपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

८ जचशंखरु्ढी र्ाउँपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

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

१ नसविचिण नर्िपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

२ सनुकोशी र्ाउँपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

३ चम्पादेर्ी र्ाउँपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

४ जखजिदेम्र्ा र्ाउँपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

५ नलख ुर्ाउँपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

६ िानेभन्ज्याङ र्ाउँपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

७ िोलङु्ग र्ाउँपानलका चािपाग्र ेबोलेिो १  

८ जचशंखरु्ढी र्ाउँपानलका चारपागे्र बोलेरो १  
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@)=:yfgLo tx lgjf{rg @)&$ df efu lng] dtbftf ;+Vof / dtbfg ;DalGw ljj/0f M 

qm= 

;= 
:yfgLo txsf] gfd 

s"n dtbftf 
hDdf 

v;]sf] 

dt 

 

hDdf 

v;]sf]  

dt % 

;b/ dt 

;+Vof 

;b/ dt 

% 

 

k"0f{ 

?kdf 

ab/ 

dt 

;+Vof 

k"0f{ 

?kdf 

ab/ 

dt 

% 

dlxnf परुुष 
t]=l

n hDdf 

  

१ नसविचिण नर्िपानलका ८५१४ ७६६७ १ १६१८१ ११७४० ७२.५५ ११४९८ ९7.93 २४२ २.7 

२ सनुकोशी र्ाउँपानलका ५९९९ ५८६६  ० ११८६५ ८६१८ ७२.६३ ८४७३ ९८.31 १४५ १.69 

३ चम्पादेर्ी र्ाउँपानलका ५९२९ ५६०२ ० ११५३१ ८५१० ७३.८० ८३४१ 98.01 १६९ 1.99 

४ जखजिदेम्र्ा र्ाउँपानलका ४७६७ ४८१४ ० ९५८१ ६७०६ ६९.९९ ६४९६ ९६.86 २१० 3.14 

५ नलख ुर्ाउँपानलका ५३६० ५२३६ ० १०५९६ ७५१६ ७०.९३ ७१३३ 94.90 ३८३ 5.10 

६ िानेभन्ज्याङ र्ाउँपानलका ६१७९ ५८४६ ० १२०२५ ८६९२ ७२.२८ ८२६६ 9५.0९ ४२६ ४.०१ 

७ िोलङु्ग र्ाउँपानलका ५१३५ ५०४६ ० १०१८१ ७५९५ ७४.६० ७१२४ ९३.7९ ४७१ ६.2१ 

८ जचशंखरु्ढी र्ाउँपानलका ४८११ ४७३६ ० ९५४७ ६२७३ ६५.७१ ५९५२ ९४.८८ ३२१ ३.12 

िम्िा  ४६६९४ ४४८१३ १ ९१५०८ ६५६५० ७१.74 ६३२८३ 96.39 2367 3.61 

 

 

@!: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  

  

qm= 

;= 

:yfgLo 

txsf] gfd 
j8f g+=                   kb 

pDd]bjf/sf]] gfd 
/fhgLlts bnsf] gfd÷:jtGq 

k|fKt 

dt 
s}lkmot 

gfd y/ pd]/ lnªu 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नसविचिण 
नर्िपालीका 
 

 

 

 

k|d'v ÷cWoIf 
 

नडल्ली िाि खनाल ६७ परुुष नेपाली काँग्रसे ४६१३   

2 नर्िाि र्रुुङ ४७ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल ६६  

3 नर् िाि शे्रष् ठ ४१ परुुष िाविय प्रिातन्त्र पाटी ११३  

4 भि बहादिु कट्र्ाल ४६ परुुष 
िधेशी िनअनधकाि र्ोिि, नेपाल 

(लोकताजन्त्रक) ४३  

5 िोहन कुिाि शे्रष् ठ ६१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४७३९ ननर्ााजचत 

6 रुपेश  शाक्य ३७ परुुष 
नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 

केन्र) १२६३  

7 शेि बहादिु खत्री ७२ परुुष िाविय िनिोचाा १२  

8  

 

 

 

pkk|d'v÷pkfWoIf 

इच् छा कुिाि र्रुुङ्ग ४५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४८२६  ननर्ााजचत 

9 किला िाई ४० िवहला िधेशी िनअनधकाि र्ोिि, नेपाल 
(लोकताजन्त्रक) ३२  

10 चन्र कुिािी शिाा ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) १३४८  

11 िानकुा िाई ३६ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल ११४  

12 िाि कुिारि िाई ३० िवहला िाविय िनिोचाा ११  

13 हेिा लिी िाई ५७ िवहला नेपाली काँग्रसे ४४६४  

14 वहिा कुिािी खड्का ५६ िवहला िाविय प्रिातन्त्र पाटी ५३  

15 १ र्डा अध्यि केदाि बाब ुबस्नेत ५९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.)  ४६६ ननर्ााजचत 

16 १ र्डा अध्यि 
टेक िाि कोईिाला ५७ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) २४ 

 

17 १ र्डा अध्यि नतथा बहादिु जघनििे ४३ परुुष नेपाली काँग्रसे ४४७  
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18 १ सदस्य 

उदद बहादिु थापा 
िर्ि 

४१ परुुष नेपाली काँग्रसे ४२९ 
 

19 
नसविचिण 
नर्िपालीका 
 

१ 
सदस्य 

थन कुिाि  बस्नेत ४४ परुुष नेपाली काँग्रसे 
४४३  

20 १ सदस्य 
नर् िाि दिाई ३२ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) २४  

21 १ सदस्य नभि बहादिु िर्ि ५९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४७८ ननर्ााजचत 

22 १ सदस्य हका  बहादिु जघनििे ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४८२ ननर्ााजचत 

23 १ िवहला सदस्य 
िञ्जु कटर्ाल ४९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 

केन्र) २० 
 

24 १ िवहला सदस्य िञु्ज जघनििे ४२ िवहला नेपाली काँग्रसे ४३४  

25 १ िवहला सदस्य िाधा ननिौला ४२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४८६ ननर्ााजचत 

26 १ 
दनलत िवहला सदस्य 

ननिाला दिाई ३१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२५ 
 

27 १ दनलत िवहला सदस्य िैना वर्श्वकिाा ४५ िवहला नेपाली काँग्रसे ४३४  

28 १ दनलत िवहला सदस्य वहिा कुिािी वर्श् र्किाा ४६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४७७ ननर्ााजचत 

29 २ र्डा अध्यि कृष्ण बहादिु काकी ४३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४७१ ननर्ााजचत 

30 २ र्डा अध्यि 

कुिाि बहादिु 
कटर्ाल 

४७ परुुष नेपाली काँग्रसे ३२२  

31 २ र्डा अध्यि 
बसन्त कट्र्ाल २५ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) ४०१ 

 

32 २ सदस्य 
काले साकी ५३ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) २९१ 

 

33 २ सदस्य 
र्नु बहादिु साकी ५१ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) २८६  

34 २ सदस्य वटका िाि काकी ६२ परुुष नेपाली काँग्रसे ३७०  

35 २ सदस्य नािायण बहादिु बस्नेत ४१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४८८ ननर्ााजचत 

36 २ सदस्य ििेश साकी ४५ परुुष नेपाली काँग्रसे ३६६  

37 २ सदस्य शेि बहादिु कटर्ाल ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४२९ ननर्ााजचत 

38 २ िवहला सदस्य 
केशि कुिािी काकी ६२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 

केन्र) २८१ 
 

39 २ िवहला सदस्य शनिाला कटुर्ाल ५६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४९५ ननर्ााजचत 

40 २ िवहला सदस्य नसता भट्टिाई ४३ िवहला नेपाली काँग्रसे ४१५  

41 २ दनलत िवहला सदस्य अननता िम् तेल ३० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४९६ ननर्ााजचत 

42 २ दनलत िवहला सदस्य र्ोिा लहुाि ३७ िवहला नेपाली काँग्रसे ३६९  

43 २ दनलत िवहला सदस्य 
ननिाला चिाकाि २४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 

केन्र) २९६ 
 

44 ३ 
र्डा अध्यि 

िकि बहादिु िाई ५० परुुष 
िधेशी िनअनधकाि र्ोिि, नेपाल 

(लोकताजन्त्रक) १३ 
 

45 ३ र्डा अध्यि 
िहि िान िाई ५७ परुुष नेपाली काँग्रसे ४७२ ननर्ााजचत 

46 ३ र्डा अध्यि िाि बहादिु र्रुुङ ६२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३६७  

47 ३ र्डा अध्यि शािदा खत्री ३७ िवहला िाविय िनिोचाा १५  

48 ३ र्डा अध्यि श् याि लाल खत्री ६७ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल २९  

49 ३ सदस्य 
काङी धन िाई ६६ परुुष 

िधेशी िनअनधकाि र्ोिि, नेपाल 
(लोकताजन्त्रक) १५ 

 

50 ३ सदस्य नि बहादिु िाई ३६ परुुष नेपाली काँग्रसे ५०४ ननर्ााजचत 

51 ३ सदस्य िोनत लाल िाई ६३ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल ६७  

52 ३ सदस्य िान कुिाि िाई ५८ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल ४३  

53 ३ सदस्य जशर् कुिाि बाननया ४० परुुष नेपाली काँग्रसे ४८८ ननर्ााजचत 

54 ३ सदस्य सकुु िन िाई ५१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३२३  
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55 ३ सदस्य सीता िाि दाहाल ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५६  

56 ३ िवहला सदस्य ओि कुिािी दाहाल ५३ िवहला नेपाली काँग्रसे ५२७ ननर्ााजचत 

57  ३ िवहला सदस्य चम्पा सिी िाई ३६ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल ५१  

58 
नसविचिण 
नर्िपालीका 
 

३ िवहला सदस्य 
पवर्त्रा िाई २४ िवहला िधेशी िनअनधकाि र्ोिि, नेपाल 

(लोकताजन्त्रक) ११ 
 

59 ३ िवहला सदस्य भपुा िाया िाई २५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २७६  

60 ३ दनलत िवहला सदस्य बाल कुिािी वर्श्वकिाा ३९ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल ४१  

61 ३ दनलत िवहला सदस्य िजस्िला िाई(दिी) ३८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २८०  

62 ३ दनलत िवहला सदस्य 
वर्ष्ण ुिाया वर्श्वकिाा ४५ िवहला िधेशी िनअनधकाि र्ोिि, नेपाल 

(लोकताजन्त्रक) १७ 
 

63 ३ दनलत िवहला सदस्य सीता देर्ी दिाई ६० िवहला नेपाली काँग्रसे ५२९ ननर्ााजचत 

64 ४ र्डा अध्यि केशर् कुिाि र्रुुङ्ग ३७ परुुष नेपाली काँग्रसे ३७१  

65 ४ र्डा अध्यि पदि बहादिु र्रुुङ ५३ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल ५  

66 ४ र्डा अध्यि िय न बहादिु र्रुुङ ५४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ६४८ ननर्ााजचत 

67 ४ र्डा अध्यि वर्िय र्रुुङ्ग ४२ परुुष िाविय प्रिातन्त्र पाटी १४  

68 ४ सदस्य कान्छा िाि पोखिेल ४१ परुुष नेपाली काँग्रसे २७७  

69 ४ 

सदस्य 

प्रताप र्रुुङ्ग ६० परुुष नेपाली काँग्रसे 

२५७  

70 ४ 

सदस्य 

प्रकाश कट्र्ाल ३१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) 
७५३ ननर्ााजचत 

71 ४ सदस्य बिु बहादिु शे्रष् ठ ५३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ७०८ ननर्ााजचत 

72 ४ सदस्य सप् त बहादिु दिी ७२ परुुष िाविय प्रिातन्त्र पाटी २२  

73 ४ सदस्य ज्ञान धिी र्रुुङ्ग ५९ िवहला िाविय प्रिातन्त्र पाटी २२  

74 ४ िवहला सदस्य अरुणा िाई ३२ िवहला िाविय प्रिातन्त्र पाटी २२  

75 ४ िवहला सदस्य पशपुती र्रुुङ ३८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ७३९ ननर्ााजचत 

76 ४ िवहला सदस्य िैया कुिािी कटुर्ाल ४८ िवहला नेपाली काँग्रसे २८१  

77 ४ दनलत िवहला सदस्य जखन कुिािी दिी ५६ िवहला िाविय प्रिातन्त्र पाटी २२  

78 ४ दनलत िवहला सदस्य ििनी पिीयाि ३६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ७१६ ननर्ााजचत 

79 ४ दनलत िवहला सदस्य रुर िाया वर्श् र्किाा ६० िवहला नेपाली काँग्रसे २९८  

80 ५ र्डा अध्यि कुल प्रसाद दाहाल ५३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४८६ ननर्ााजचत 

81 ५ र्डा अध्यि 
र्णु कुिाि िाई ३८ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) २१०  

82 ५ र्डा अध्यि 
वटका िाि नर्िी ५८ परुुष 

िधेशी िनअनधकाि र्ोिि, नेपाल 
(लोकताजन्त्रक) १३  

83 ५ र्डा अध्यि थरे्न्र िाि िाई ४१ परुुष नेपाली काँग्रसे २७२  

84 ५ र्डा अध्यि दार्ा शेपाा २८ परुुष स्र्तन्त्र ४०  

85 ५ र्डा अध्यि भि बहादिु िाई ६० परुुष िा०प्र०पा १३  

86 ५ सदस्य 
ख्याि कुिािी िोर्ी ४१ िवहला िधेशी िनअनधकाि र्ोिि, नेपाल 

(लोकताजन्त्रक) ११ 
 

87 ५ सदस्य र्िेन्र भिेुल ५५ परुुष नेपाली काँग्रसे २५३  

88 ५ सदस्य वङिा पेम्र्ा शेपाा ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४६८ ननर्ााजचत 

89 ५ सदस्य 
नडक िाया िाई ३७ िवहला िधेशी िनअनधकाि र्ोिि, नेपाल 

(लोकताजन्त्रक) ११  

90 ५ सदस्य नौ िाि िाई ४८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४६० ननर्ााजचत 

91 ५ सदस्य पोकल नाथ दाहाल ७२ परुुष नेपाली काँग्रसे ३०८  

92 ५ सदस्य 
पस्पनत दाहाल ३८ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) २४० 

 

93 ५ सदस्य 
रिन्चे शेपाा ३३ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) १७८ 
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94 ५ िवहला सदस्य 
डो लाि ुशेपाा ४९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 

केन्र) १९६ 
 

95 
नसविचिण 
नर्िपालीका 
 

५ िवहला सदस्य 
डोल्िा शेपाा ३३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १६ ननर्ााजचत 

96 ५ िवहला सदस्य 
डोिा शेपाा २९ िवहला िधेशी िनअनधकाि र्ोिि, नेपाल 

(लोकताजन्त्रक) ५०० 
 

97 ५ िवहला सदस्य निङिा ददकी शेपाा ४३ िवहला नेपाली काँग्रसे २४४  

98 ५ िवहला सदस्य सीता देर्ी दाहाल ५३ िवहला िाविय प्रिातन्त्र पाटी ३१  

99 ५ दनलत िवहला सदस्य 
कुिािी वर्श्वकिाा ३७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 

केन्र) २०१ 
 

100 ५ दनलत िवहला सदस्य चौसी साकी ३५ िवहला नेपाली काँग्रसे २६४  

101 ५ दनलत िवहला सदस्य ननििली वर्श्वकिाा ५६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४९९ ननर्ााजचत 

102 ६ र्डा अध्यि किाा शेपाा २७ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल २०  

103 ६ र्डा अध्यि केशि बहादिु िर्ि ३७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १३०  

104 ६ र्डा अध्यि 
िदन बहादिु िर्ि ५८ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) ३२६ ननर्ााजचत 

105 ६ र्डा अध्यि हका  बहादिु िर्ि ५९ परुुष नेपाली काँग्रसे २८८  

106 ६ सदस्य छोटी शेपाा २२ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल १९  

107 ६ सदस्य 
डेण्डी शेपाा ४६ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) ३०५ ननर्ााजचत 

108 ६ सदस्य दोिी शेपाा ३९ परुुष नेपाली काँग्रसे २७४  

109 ६ सदस्य याङडी शेपाा ४५ िवहला नेपाली काँग्रसे २६४  

110 ६ सदस्य िाि चन्र िर्ि ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १५०  

111 ६ सदस्य रिन्िी शेपाा ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १३९  

112 ६ सदस्य 
सन्त बहादिु िर्ि ५२ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) ३०७ ननर्ााजचत 

113 ६ िवहला सदस्य कल्पना िर्ि ४० िवहला नेपाली काँग्रसे २७५  

114 ६ िवहला सदस्य किला िर्ि ४१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १४९  

115 ६ िवहला सदस्य दाटी शेपाा ३० िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल २१  

116 ६ िवहला सदस्य 
सकुली िाया िर्ि २४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 

केन्र) ३०३ ननर्ााजचत 

117 ६ दनलत िवहला सदस्य धन कुिािी वर्.क. ४६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १३२  

118 ६ दनलत िवहला सदस्य रिता वर् क २१ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल २१  

119 ६ 

दनलत िवहला सदस्य 

िय न िाया वर्श् र्किाा ३८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) ३१३ ननर्ााजचत 

120 ६ 
दनलत िवहला सदस्य 

वर्ष् ण ुिाया वर्.क ४० िवहला नेपाली काँग्रसे २७९ 
 

121 ७ 
र्डा अध्यि 

आङ तेन्िी शेपाा ३३ परुुष 
नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 

केन्र) 
८५ 

 

122 ७ र्डा अध्यि िण िान भिेुल ६८ परुुष नेपाली काँग्रसे ४०३  

123 ७ र्डा अध्यि र्ि बहादिु िाई ५१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४०९ ननर्ााजचत 

124 ७ र्डा अध्यि र्ल र्हादिु कटर्ाल ५६ परुुष स्र्तन्त्र २९  

125 ७ सदस्य 
दासोनी शेपाा २९ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) ७७ 

 

126 ७ सदस्य पषु्प बहादिु कटर्ाल ५५ परुुष नेपाली काँग्रसे ४१० ननर्ााजचत 

127 ७ सदस्य निङिाि िाङब ुशेपाा ५७ परुुष नेपाली काँग्रसे ४२३ ननर्ााजचत 

128 ७ सदस्य लाक्पा साङ्गे शेपाा ४४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४०७  

129 ७ सदस्य वर्िय कुिाि तािाङ्ग ३९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४०२  

130 ७ िवहला सदस्य कृष्ण िाया जघनििे ५४ िवहला नेपाली काँग्रसे ४१४ ननर्ााजचत 

131 ७ िवहला सदस्य बाला सिी िाई ४५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४१३  
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132 ७ दनलत िवहला सदस्य कुिािी वर्श्वकिाा ४९ िवहला नेपाली काँग्रसे ४१३  

133 ७ दनलत िवहला सदस्य जचनी िाया वर्श्वकिाा ४८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४१५ ननर्ााजचत 

134 
नसविचिण 
नर्िपालीका 
 

८ र्डा अध्यि 
पनृथ बहादिु तािाङ ७५ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) ८१  

135 ८ र्डा अध्यि बवुि िान तािाङ्ग ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३४६  

136 ८ र्डा अध्यि हेि बहादिु तािाङ ३३ परुुष नेपाली काँग्रसे ३४६ ननर्ााजचत 

137 ८ सदस्य खोट नाथ चौलार्ाई ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३२२ ननर्ााजचत 

138 ८ सदस्य नेत्र बहादिु र्रुुङ्ग ५६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३२९ ननर्ााजचत 

139 ८ सदस्य प्रिे बहादिु खत्री ६४ परुुष नेपाली काँग्रसे २९२  

140 ८ सदस्य 
भैिब बहादिु तािाङ ३९ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) १२५  

141 ८ सदस्य सन्तोष र्रुुङ ३३ परुुष नेपाली काँग्रसे ३०८  

142 ८ 
सदस्य 

हेि प्रसाद चौलार्ाई ७३ परुुष 
नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 

केन्र) ९९  

143 ८ िवहला सदस्य अननता र्रुुङ्ग ३६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३४६ ननर्ााजचत 

144 ८ िवहला सदस्य 
र्ोिा देर्ी चौलार्ाई ३६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 

केन्र) ९२ 
 

145 ८ िवहला सदस्य 
प्रनिला र्रुुङ २९ िवहला नेपाली काँग्रसे ३२२ 

 

146 ८ दनलत िवहला सदस्य नबिला परियाि ३५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३५६ ननर्ााजचत 

147 ८ 
दनलत िवहला सदस्य 

भोटी दिाई ४८ िवहला नेपाली काँग्रसे ३१९ 
 

148 ८ दनलत िवहला सदस्य 
नलला िाया नेपाली ३३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 

केन्र) ७४ 
 

149 ९ र्डा अध्यि 
टोकल शे्रष्ठ २७ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) ३२ 

 

150 ९ र्डा अध्यि तेि नािायण शे्रष् ठ ३७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३८३  

151 ९ र्डा अध्यि दान बहादिु बाननया ँ ६४ परुुष नेपाली काँग्रसे ४६९ ननर्ााजचत 

152 ९ सदस्य एक िाि र्रुुङ ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३७५  

153 ९ सदस्य ख्याि नािायण शे्रष्ठ ४५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३८५  

154 ९ सदस्य र्णु बहादिु खड्का २५ परुुष नेपाली काँग्रसे ४४३ ननर्ााजचत 

155 ९ सदस्य नतलक नािायण शे्रष्ठ ७७ परुुष िाविय प्रिातन्त्र पाटी १९  

156 ९ सदस्य प्रिे र्हादिु िर्ि ६७ परुुष नेपाली काँग्रसे ४४३ ननर्ााजचत 

157 ९ सदस्य 
र्ि बहादिु बाननया ँ ५१ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) ३४  

158 ९ सदस्य 
नलला र्हादिु खड्का ४१ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) ३३ 

 

159 ९ िवहला सदस्य र्ीता खड ्का ३६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३७९  

160 ९ िवहला सदस्य 
वटका िाया खड्का ३५ िवहला 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) ३८ 

 

161 ९ िवहला सदस्य िेशि कुिािी शे्रष्ठ ५५ िवहला नेपाली काँग्रसे ४५५ ननर्ााजचत 

162 ९ दनलत िवहला सदस्य जखल िाया साकी ४९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३९१  

163 ९ दनलत िवहला सदस्य रु्ल िाया वर्श् र्किाा ४५ िवहला नेपाली काँग्रसे ४५० ननर्ााजचत 

164 ९ दनलत िवहला सदस्य 
सीता साकी ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 

केन्र) ३४ 
 

165 १० र्डा अध्यि 
अजननधि धिला ३९ परुुष 

िधेशी िनअनधकाि र्ोिि, नेपाल 
(लोकताजन्त्रक) २ 

 

166 १० र्डा अध्यि र्णु िाि धिला ५५ परुुष नेपाली काँग्रसे २८६  

167 १० र्डा अध्यि दािोदि धिला ३० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४२७ ननर्ााजचत 

168 १० र्डा अध्यि 
सन्तोष िर्ि २७ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) १९९ 
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169 १० सदस्य र्न्धे िर्ि ५३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४१२ ननर्ााजचत 

170 
नसविचिण 
नर्िपालीका 
 

१० 
सदस्य 

चक्र बहादिु थापािर्ि २९ परुुष 
नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 

केन्र) १९६ 
 

171 १० सदस्य 

चन्र बहादिु थापा 
िर्ि 

३९ परुुष नेपाली काँग्रसे ३१३ 
 

172 १० सदस्य तािा बहादिु िर्ि ३० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३८३ ननर्ााजचत 

173 १० सदस्य 
यानीखि धिला ६० परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) २३१  

174 १० सदस्य 

लनलत बहादिु थापा 
िर्ि 

६३ परुुष नेपाली काँग्रसे २६६  

175 १० िवहला सदस्य रं्र्ा िाया थापा िर्ि ३९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४०८ ननर्ााजचत 

176 १० िवहला सदस्य िीता देर्ी धिला ३३ िवहला नेपाली काँग्रसे ३०६  

177 १० िवहला सदस्य 
वहिा कुिािी िर्ि ३० िवहला 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) १९७  

178 १० दनलत िवहला सदस्य िनुा वर्.क. २८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४०७ ननर्ााजचत 

179 १० दनलत िवहला सदस्य 

पोकली िाया 
वर्श्वकिाा ३९ िवहला नेपाली काँग्रसे ३०३  

180 १० दनलत िवहला सदस्य 
रु्ल िाया कािी ५७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 

केन्र) १९८  

181 ११ र्डा अध्यि अरुण िाई २३ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल १९  

182 ११ र्डा अध्यि धन िाि शे्रष्ठ ७० परुुष िाविय िनिोचाा १  

183 ११ र्डा अध्यि िोहन के.सी ४८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३८२  

184 ११ र्डा अध्यि 

वर्नोद कुिाि के.सी 
(खत्री) ४२ परुुष नेपाली काँग्रसे ४७५ ननर्ााजचत 

185 ११ र्डा अध्यि 
सवर्न वर्श्वकिाा २५ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) २६  

186 ११ सदस्य 

इन्र नािायण 

िािभण्डािी ६४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४०३  

187 ११ सदस्य चन्र बहादिु  िाई ६४ परुुष नेपाली काँग्रसे ४३७ ननर्ााजचत 

188 ११ सदस्य धूर्ा कुिाि थापा ५३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३३५  

189 ११ सदस्य िेख बहादिु तािाङ ४८ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल १४  

190 ११ सदस्य सान ुबाब ुखड्का ४२ परुुष नेपाली काँग्रसे ४७२ ननर्ााजचत 

191 ११ िवहला सदस्य इन्र कुिािी िाई ३३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४०४  

192 ११ िवहला सदस्य ददनतया तािाङ्ग ४१ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल २०  

193 ११ िवहला सदस्य सीता तािाङ २७ िवहला नेपाली काँग्रसे ४५२ ननर्ााजचत 

194 ११ दनलत िवहला सदस्य नलला परियाि ३३ िवहला नेपाली काँग्रसे ४४९ ननर्ााजचत 

195 ११ दनलत िवहला सदस्य 

वर्िला कुिािी 
वर्श् र्किाा ३१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४०५ 

 

196 १२ र्डा अध्यि उिंर् शे्रष्ठ ४४ परुुष नेपाली काँग्रसे २३६  

197 १२ र्डा अध्यि 
कुल बहादिु नेपाली ३९ परुुष 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) ५० 

 

198 १२ र्डा अध्यि वर्नोद कुिाि शे्रष् ठ ४८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५३ ननर्ााजचत 

199 १२ सदस्य खड्ग कुिािी खत्री ४६ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल २५  

200 १२ सदस्य र्ायत्र बहादिु खत्री ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३०५ ननर्ााजचत 

201 १२ सदस्य र्ोपाल बानीया ३७ परुुष नेपाली काँग्रसे १७१  

202 १२ सदस्य चम्िि बहादिु िाई ३६ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल ५०  

203 १२ सदस्य नािायण नर्िी ५८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २६१ ननर्ााजचत 

204 १२ सदस्य बरी कुिाि खत्री ६२ परुुष नेपाली काँग्रसे १७५  

205 १२ िवहला सदस्य केना िाई २७ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल २९  

206 १२ िवहला सदस्य ददल सिी िाई ५८ िवहला नेपाली काँग्रसे १७०  

207 १२ िवहला सदस्य ज्ञान िाया िाई ३८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३१६ ननर्ााजचत 
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208 १२ दनलत िवहला सदस्य तािा देर्ी परियाि ३८ िवहला नेपाली काँग्रसे १७१  

209 नसविचिण 
नर्िपालीका 
 

१२ दनलत िवहला सदस्य भवर् िाया परियाि ५० िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि, नेपाल २६  

210 १२ दनलत िवहला सदस्य 
सनुनता नेपाली(दिाई) ४१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३१४ ननर्ााजचत 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जखजिदेम्र्ा  
र्ाउँपानलका 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  र्दे बहादिु िोक्का ५५ परुुष नेपाली  काँग्रसे २९६५ ननर्ााजचत 

2   लाक्पा रे्ल्र् ुशेपाा ४५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए .िा.ले(.  २३६१   

3 

  सनुतप सनुरु्ाि २७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र( 

६०२   

4 

k|d'v ÷cWoIf ननिाल सनुरु्ाि २५ परुुष िधेशी िनअनधकाि र्ोिि . ने० 
लो० 

    

5   कानिुी शेपाा ५० परुुष स्र्तन्त्र     

6   पेि डोिा शेपाा ३९ िवहला स्र्तन्त्र     

7   चन्र िान तािाङ्ग ३३ परुुष नयाँ शजि पाटी  नेपाल     

8   सजुशला तािाङ्ग २९ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३१२४ ननर्ााजचत 

9   पार्ाती िोका ३३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए .िा.ले(.  २१११   

10 

  

  

pkk|d'v÷pkfWoIf 

ननल कुिािी काकी ५१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

६०३   

11 यित चन्र सनुरु्ाि ४० परुुष स्र्तन्त्र     

12 दार्ा शेपाा ५५ परुुष स्र्तन्त्र     

13   ननिा शेपाा ४७ िवहला नयाँ शजि पाटी  नेपाल     

14   
            

15 १ र्डा अध्यि 
सिोि कुिाि सनुरु्ाि ४४ परुुष नेपाली  काँग्रसे ५६४ ननर्ााजचत 

16 १ र्डा अध्यि 
केशि बहादिु िोका ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २०४   

17 १ र्डा अध्यि 

सन्त नािायण शे्रष्ठ ५१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०९   

18 १ िवहला सदस्य 
ननिाला सनुरु्ाि शे्रष्ठ ३७ िवहला नेपाली  काँग्रसे ५५५ ननर्ााजचत 

19 १ र्डा अध्यि 
केशि बहादिु िोका ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २०४   

20 १ िवहला सदस्य 
ननि िाया तािाङ ३५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २१३   

21 १ र्डा अध्यि 

सन्त नािायण शे्रष्ठ ५१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०९   

22 १ िवहला सदस्य 

नििा शे्रष्ठ ५६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

७५   

23 १ िवहला सदस्य 

ििना सनुरु्ाि २५ िवहला िधेशी िनअनधकाि र्ोिि  .  ने० 
लो० 

    

24 १ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

शोभा वर्श्वकिाा ४९ िवहला नेपाली  काँग्रसे ५४१ ननर्ााजचत 

25 १ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

तोि ुिाया र्िाइली  ४६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २११   

26 १ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

अितृा नेपाली २५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९७   

27 १ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

जचना िाया धौलाकोटी ४२ िवहला िधेशी िनअनधकाि र्ोिि  .  ने० 
लो० 

    

28 १ सदस्य 
देर्ी बहादिु भिेुल ५३ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४३५ ननर्ााजचत 
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29 जखजिदेम्र्ा  
र्ाउँपानलका 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

१ सदस्य 
अिुान कुिाि शे्रष्ठ ४६ परुुष नेपाली  काँग्रसे ५२९ ननर्ााजचत 

30 १ सदस्य 
अननल कुिाि सनुरु्ाि  ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २१७   

31 १ सदस्य 
छत्र बहादिु परियाि ३३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १७८   

32 १ सदस्य 

र्दे बहादिु सनुरु्ाि ४२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९६   

33 १ सदस्य 

कणा बहादिु तािाङ्ग ँ ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१८१   

34 २ र्डा अध्यि 
आङ छेपाल शेपाा ४० परुुष नेपाली  काँग्रसे २९४   

35 २ र्डा अध्यि 
आङ कािी शेपाा ५८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३१२ ननर्ााजचत 

36 २ र्डा अध्यि 

अशोक कुिाि जघनििे २७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४०   

37 २ िवहला सदस्य 
पटुी शेपाा ३४ िवहला नेपाली  काँग्रसे २८१   

38 २ िवहला सदस्य 
अननसा िर्ि ३० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३०१ ननर्ााजचत 

39 २ िवहला सदस्य 

िानलक्ष्िी तािाङ्ग ३० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४७  

40 २ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

वर्ष्ण ुिाया दिी ३६ िवहला नेपाली  काँग्रसे २९७   

41 २ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

िैया परियाि  ३० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३०९ ननर्ााजचत 

42 २ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

धन िाया परियाि ५८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३५   

43 २ सदस्य 
टेक बहादिु र्ढुाथोकी ५० परुुष नेपाली  काँग्रसे २९८   

44 २ सदस्य 
छत्र  नािायण शे्रष्ठ ३२ परुुष नेपाली  काँग्रसे २९५   

45 २ सदस्य 
लाल बहादिु तािाङ ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २८१   

46 २ सदस्य 
अखि तािाङ ५२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३०३ ननर्ााजचत 

47 २ सदस्य 

सन्त बहादिु तािाङ्ग ४० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९७   

48 २ सदस्य 

खडर् नसंह तािाङ्ग ४३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२९   

49 ३ र्डा अध्यि 
टंक िाि सनुरु्ाि ३३ षरुुष नेपाली  काँग्रसे ३१४ ननर्ााजचत 

50 ३ र्डा अध्यि 
लोक वप्रय सनुरु्ाि ६६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ६०   

51 ३ र्डा अध्यि 

चम्पक सनुरु्ाि ३३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१७५  

52 ३ िवहला सदस्य 
दरु्ाा देर्ी सनुरु्ाि ५५ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३०५ ननर्ााजचत 

53 ३ िवहला सदस्य 
िालनत सनुरु्ाि  ३९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ९२   

54 ३ िवहला सदस्य 

ददल िाया सनुरु्ाि ३९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१५२   

55 ३ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

ज्योती नेपाली २८ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३०९ ननर्ााजचत 

56 ३ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

िाि कुिािी वर्श्वकिाा २७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ७९   

57 ३ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

िण िाया वर्श्वकिाा ४६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१५८   

58 ३ सदस्य 
पदि बहादिु सनुरु्ाि ६६ परुुष नेपाली  काँग्रसे २८० ननर्ााजचत 
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59 जखजिदेम्र्ा  
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य 
रिन्िी शेपाा ७४ परुुष नेपाली  काँग्रसे २८७ ननर्ााजचत 

60 ३ सदस्य 
खड्क बहादिु सनुरु्ाि २६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ९०   

61 ३ सदस्य 
लाक्पा डेण्डी शेपाा ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ९८   

62 ३ सदस्य 

नडर्ी िाि सनुरु्ाि ४० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१५८   

63 ३ सदस्य 

वर्ष्ण ुशे्रष्ठ ३२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१४६   

64 ४ र्डा अध्यि 
ख्यि िाि सनुरु्ाि ७४ परुुष नेपाली  काँग्रसे २६५   

65 ४ र्डा अध्यि 
किल प्रसाद न्योपान े ४२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २८६ ननर्ााजचत 

66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जखजिदेम्र्ा  
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि 

भीि बहादिु तािाङ्ग ५९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१३७   

67 ४ र्डा अध्यि 

र्ोवर्न्द बहादि 
सनुरु्ाि 

३४ परुुष िाविय प्रिातन्त्र पाटी     

68 ४ िवहला सदस्य 
कवर्ता देर्ी सनुरु्ाि  ३२ िवहला नेपाली  काँग्रसे २९८ ननर्ााजचत 

69 ४ िवहला सदस्य 
वर्िला सनुरु्ाि  ५१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २९२   

70 ४ िवहला सदस्य 

अन ुिाधा जघनििे ४६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

७९   

71 ४ िवहला सदस्य 
सन्ि िाया तािाङ्ग २८ िवहला िाविय प्रिातन्त्र पाटी     

72 ४ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

िेस्िी परियाि २६ िवहला नेपाली  काँग्रसे २६२   

73 ४ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

हेि कुिािी वर्श्वकिाा ५५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २९८ ननर्ााजचत 

74 ४ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

किला दिी ३३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

८४   

75 ४ सदस्य 
होि बहादिु सनुरु्ाि ५० िवहला नेपाली  काँग्रसे २९८   

76 ४ सदस्य 
अम्र्ि बहादिु तािाङ ४७ परुुष नेपाली  काँग्रसे २९६   

77 ४ सदस्य 
पणुा बहादिु तािाङ्ग ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३०६ ननर्ााजचत 

78 ४ सदस्य 
धन कुिाि सनुरु्ाि ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २४७   

79 ४ सदस्य 

पूणा बहादिु सनुरु्ाि ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९५   

80 ४ सदस्य 

वटका िाि तािाङ्ग ५१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

८९   

81 ४ सदस्य 
सङवर्ि तािाङ्ग ५९ परुुष िाविय प्रिातन्त्र पाटी     

82 ५ र्डा अध्यि 
िाि कुिाि सनुरु्ाि ३९ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४०३ ननर्ााजचत 

83 ५ र्डा अध्यि 
कोप बहादिु सनुरु्ाि ५४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २४१   

84 ५ र्डा अध्यि 

साङ्ग ेतािाङ्ग २८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३६   

85 ५ र्डा अध्यि 
तािा बहादिु तािाङ्ग २९ परुुष नयाँ शजि पाटी  नेपाल     

86 ५ िवहला सदस्य 
ठक िाया सनुरु्ाि ५५ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३७३ ननर्ााजचत 

87 ५ िवहला सदस्य 
वर्र्ा तािाङ्ग ४८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५५   

88 ५ िवहला सदस्य 

डोिा तािाङ्ग २३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३०   
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89 ५ िवहला सदस्य 
निङ्गिाि रु्टी शेपाा ३४ िवहला नयाँ शजि पाटी  नेपाल     

90 ५ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

जचत्र िाया वर्श्वकिाा ४६ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३७७ ननर्ााजचत 

91 ५ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

दरु्ाा िाया वर्श्वकिाा ५१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५४   

92 ५ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

प्रिे िाया वर् क ४२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३४   

93 ५ सदस्य 
लाल बहादिु तािाङ ५७ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३६० ननर्ााजचत 

94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जखजिदेम्र्ा  
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य 
वर्िय लािा ४७ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३६७ ननर्ााजचत 

95 ५ सदस्य 
िाि बहादिु तािाङ ३५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५०   

96 ५ सदस्य 
एक बहादिु र्रुुङ्ग ६५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ६१   

97 ५ सदस्य 

शेि बहादिु तािाङ्ग ५९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३०   

98 ५ सदस्य 

शेि लाक्पा शेपाा ४५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४१   

99 ५ सदस्य 
उरे्न शेपाा ३७ परुुष नयाँ शजि पाटी  नेपाल     

100 ५ सदस्य 
ङार्ाङ रे्ल्ि ुशेपाा २१ परुुष नयाँ शजि पाटी  नेपाल     

101 ६ र्डा अध्यि 
दतु िान तािाङ ३९ परुुष नेपाली  काँग्रसे २९५   

102 ६ र्डा अध्यि 
छत्र बहादिु तािाङ्ग ६० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३८७ ननर्ााजचत 

103 ६ र्डा अध्यि 

पासाङ्ग ल्हाि ुशेपाा २९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३४   

104 ६ र्डा अध्यि 
कािे शेपाा ४९ परुुष नयाँ शजि पाटी  नेपाल     

105 ६ िवहला सदस्य 
डोल्िा शेपाा ५६ िवहला नेपाली  काँग्रसे २९६   

106 ६ िवहला सदस्य 
िंि ुशेपाा ४६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३७४ ननर्ााजचत 

107 ६ िवहला सदस्य 

पेि नडकु शेपाा ३१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२७   

108 ६ िवहला सदस्य 
जििा शेपाा ४० िवहला नयाँ शजि पाटी  नेपाल     

109 ६ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

कृष्ण िाया वर्श्वकिाा ५९ िवहला नेपाली  काँग्रसे २९०   

110 ६ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

सीता वर्श्वकिाा ४८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३९४ ननर्ााजचत 

111 ६ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

निना िाया वर्श्वकिाा ५१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२८   

112 ६ सदस्य 
ननल िाि तािाङ २५ परुुष नेपाली  काँग्रसे २७७   

113 ६ सदस्य 
नतल बहादिु तािाङ ४६ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३०७   

114 ६ सदस्य 
ढकल बहादिु तािाङ्ग ४५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३८६ ननर्ााजचत 

115 ६ सदस्य 
डर्ली तािाङ्ग ४४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३९० ननर्ााजचत 

116 ६ सदस्य 

िीर्न कुिाि तािाङ्ग २२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३०   

117 ६ सदस्य 

छोङ किाा शेपाा ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४०   

118 ६ सदस्य 
आकाश २३ परुुष नयाँ शजि पाटी  नेपाल     



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ M एक झलक 
 

  26  

 

119 ६ सदस्य 
र्ीि बहादिु तािाङ्ग ५५ परुुष नयाँ शजि पाटी  नेपाल     

120 ७ र्डा अध्यि 
भपेुन्र बहादिु बस्नेत ४९ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३२५ ननर्ााजचत 

121 ७ र्डा अध्यि 
बवुि बहादिु बस्नेत ५२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २२०   

122 ७ र्डा अध्यि 

प्रिे बहादिु बस्नेत ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१४७   

123 जखजिदेम्र्ा  
र्ाउँपानलक 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

७ िवहला सदस्य 
िाि कुिािी बस्नेत ४२ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३४२ ननर्ााजचत 

124 ७ िवहला सदस्य 
काण्डी शेपाा ४९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २१३   

125 ७ िवहला सदस्य 

सावर्त्रा देर्ी काकी 
बस्नेत 

५० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१२३   

126 ७ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

सिस्र्ती वर् क  ३१ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३२७ ननर्ााजचत 

127 ७ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

रं्र्ा िाया वर्श्वकिाा ६६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २१६   

128 ७ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

िनुा दास नेपाली २३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१३०   

129 ७ सदस्य 
शान्त बहादिु तािाङ ५२ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३०२ ननर्ााजचत 

130 ७ सदस्य 
देर् बहादिु खड्का ४२ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३३६ ननर्ााजचत 

131 ७ सदस्य 
िदन बहादिु र्रुुि ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २२२   

132 ७ सदस्य 
धकेन्र कुिाि सनुरु्ाि ४३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २३३   

133 ७ सदस्य 

तेन्डी शेपाा ४३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१३६   

134 ७ सदस्य 

खदु बहादिु खत्री ४५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१२३   

135 ८ र्डा अध्यि 
नरे्न्र बहादिु बस्नते ४९ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३७८ ननर्ााजचत 

136 ८ र्डा अध्यि 
नतलक कुिाि र्रुुङ्ग ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १६८   

137 ८ र्डा अध्यि 

पेम्र्ा शेपाा ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४१   

138 ८ र्डा अध्यि 
दार्ा शेपाा २८ परुुष नयाँ शजि पाटी  नेपाल     

139 ८ िवहला सदस्य 
आङ ल्र्ाि ुशेपाा ३३ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३४५ ननर्ााजचत 

140 ८ िवहला सदस्य 
िन कुिािी खडका ४४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १६७   

141 ८ िवहला सदस्य 

रिछोकी शेपाा २६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

६२   

142 ८ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

तािा वर्श्वकिाा ४७ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३३९ ननर्ााजचत 

143 ८ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

धन कुिािी वर्श्वकिाा ५० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १६९   

144 ८ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

अजम्र्का िाया वर् क ४६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५५   

145 ८ सदस्य 
आङतेण्डी शेपाा ५२ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३३१ ननर्ााजचत 

146 ८ सदस्य 
नलला बहादिु काकी ५० परुुष नेपाली  काँग्रसे ३२०   

147 ८ सदस्य 
पासाङ्ग रे्ली शेपाा ३५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १७५   

148 ८ सदस्य 
र्ोङ्गछे शेपाा ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १९७   
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149 
जखजिदेम्र्ा  
र्ाउँपानलका ८ सदस्य 

सिि बहादिु र्रुुङ्ग ५५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४४   

150 ८ सदस्य 

कुिाि बस्नेत ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

६०   

151 ८ सदस्य 
काजि शेपाा ३८ परुुष नयाँ शजि पाटी  नेपाल     

152 ८ सदस्य 
धोिे शेपाा ६२ परुुष नयाँ शजि पाटी  नेपाल     

153 ९ र्डा अध्यि 
ङर्ाङ रु्िी शेपाा ३५ िवहला नेपाली  काँग्रसे २५२   

154 ९ र्डा अध्यि 
आङ्ग पसी शेपाा ३१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २६१ ननर्ााजचत 

155 ९ र्डा अध्यि 

रे्ल्र् ुशेपाा ३१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३४   

156 ९ र्डा अध्यि 
िेर्त कुिाि सनुरु्ाि ५६ परुुष स्र्तन्त्र     

157 ९ िवहला सदस्य 
नछरिङिा शेपाा  ३४ िवहला नेपाली  काँग्रसे २३२   

158 ९ िवहला सदस्य 
च्याि ुशेपाा ६० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २६४ ननर्ााजचत 

159 ९ िवहला सदस्य 

सवका नी शेपाा ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३६   

160 ९ िवहला सदस्य 
किाा शेपाा ४१ परुुष स्र्तन्त्र     

161 ९ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

ननि ुवर् क ४६ िवहला नेपाली  काँग्रसे २३१   

162 ९ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

कृष्ण िाया वर्श्वकिाा ३९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २६५ ननर्ााजचत 

163 ९ 

दनलत िवहला 
सदस्य 

िरु्ा कनिनी ४६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३४   

164 ९ सदस्य 
बधेु तािाङ ५७ परुुष नेपाली  काँग्रसे २२९   

165 ९ सदस्य 
आ दािी शेपाा ४४ परुुष नेपाली  काँग्रसे २१६   

166 ९ सदस्य 
दोिी शेपाा ६४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५६ ननर्ााजचत 

167 ९ सदस्य 
पेिा रिन्िी शेपाा २५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २८१ ननर्ााजचत 

168 ९ सदस्य 

छोटी शेपाा ४४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३०   

169 ९ सदस्य 

डोल्िा शेपाा ४१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३०   

170 ९ सदस्य 
दाटी शेपाा ३४ िवहला स्र्तन्त्र     

171 ९ सदस्य 
आङ रु्र्ाा शेपाा २६ परुुष स्र्तन्त्र     

१  
 
 
 

चम्पादेर्ी र्ाउँपानलका 
k|d'v ÷cWoIf 
 

नर्िाि के सी )खत्री(  ४८ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३२४१ ननर्ााजचत 

२ हरि प्रसाद जघनििे ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २६६६   

३ खड्ग बहादिु काकी ५४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१८५३   

४ ननिााण कुिाि काकी ५१ परुुष स्र्तन्त्र     

५  
 
 

चम्पादेर्ी र्ाउँपानलका 
pk k|d'v 

÷pkfWoIf 
 

ननिाला देर्ी िैका  ४८ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३२४५ ननर्ााजचत 

६ कल्पना थापा ३१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३०११   

७ शोभा देर्ी र्ोर्टी ३५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१७१५   

८ पदि बहादिु काकी २७ परुुष िाविय प्रिातन्त्र पाटी     
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९ चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 
 

१ र्डा अध्यि रु्ल िान िर्ि ४१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५००   

१० १ र्डा अध्यि िािन िोका २९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१३   

११ १ र्डा अध्यि नतलक बहादिु खत्री ६६ परुुष िाविय प्रिातन्त्र पाटी     

१२ १ र्डा अध्यि नलल बहादिु शे्रष्ठ ३२ परुुष स्र्तन्त्र     

१३ १ र्डा अध्यि कुल बहादिु शे्रष्ठ ३६ परुुष नेपाली  काँग्रसे ५८५ ननर्ााजचत 

१४ १ िवहला सदस्य िसली िाया शे्रष्ठ ५९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५०५   

१५ १ िवहला सदस्य िञ्जु अनधकािी ४२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०   

१६ १ िवहला सदस्य इन्र िाया िर्ि ४० िवहला नेपाली  काँग्रसे ५७७ ननर्ााजचत 

१७ १ दनलत िवहला 
सदस्य 

कुिािी साकी ३६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५०७   

१८ १ दनलत िवहला 
सदस्य 

      नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

    

१९ १ दनलत िवहला 
सदस्य 

शान्ता नेपाली  ३१ िवहला नेपाली  काँग्रसे ५८३ ननर्ााजचत 

२० १ सदस्य डोि बहादिु शे्रष्ठ ३० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४९७   

२१ १ सदस्य हिी भिेुल ३६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५०३   

२२ १ सदस्य साकी िान कािी  ५३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०   

२३ १ सदस्य िजुि बहादिु साकी ३५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१२   

२४ १ सदस्य ित्न बहादिु साकी  ७८ परुुष नेपाली  काँग्रसे ५७३ ननर्ााजचत 

२५ १ सदस्य ननि बहादिु थापा 
िर्ि 

४० परुुष नेपाली  काँग्रसे ५७८ ननर्ााजचत 

२६ २ र्डा अध्यि िवर् बहादिु िर्ि ४२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५७२   

२७ २ र्डा अध्यि िोहन नसह िर्ि ५९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०   

२८ २ र्डा अध्यि वर्ष्ण ुपलुािी  २९ परुुष नेपाली  काँग्रसे ५९९ ननर्ााजचत 

२९ २ िवहला सदस्य प्रिे िाया सनुरु्ाि ३५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५६१   

३० २ िवहला सदस्य डम्र्ि कुिािी सनुरु्ाि ५९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२४   

३१ २ िवहला सदस्य जखन िाया िर्ि ४८ िवहला नेपाली  काँग्रसे ५९७ ननर्ााजचत 

३२ २ दनलत िवहला 
सदस्य 

यसोदा कानि ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५६६   

३३ २ दनलत िवहला 
सदस्य 

      नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

    

३४ २ दनलत िवहला 
सदस्य 

नभि कुिािी कािी  ३१ िवहला नेपाली  काँग्रसे ६०३ ननर्ााजचत 

३५ २ सदस्य चन्र बहादिु िाझी ५२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५६५   

३६ २ सदस्य केशि बहादिु िर्ि ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५७०   

३७ २ सदस्य र्ोठ बहादिु सनुरु्ाि ५१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१९   

३८ २ सदस्य धन बहादिु सनुरु्ाि ७२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी २३   
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केन्र) 

३९ २ सदस्य पथृी कुिाि िर्ि ३५ परुुष नेपाली  काँग्रसे ५९६ ननर्ााजचत 

४० २ सदस्य र्ोिे सनुरु्ाि  ६८ परुुष नेपाली  काँग्रसे ६०१ ननर्ााजचत 

४१ ३ र्डा अध्यि शेि बहादिु िर्ि ३९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २९७   

४२ ३ र्डा अध्यि छत्र बहादिु काकी ३८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०३   

४३ ३ र्डा अध्यि िर्त प्रसाद लइुटेल ४५ परुुष िाविय प्रिातन्त्र पाटी     

४४ ३ र्डा अध्यि तािा बहादिु बढुाथोकी २५ परुुष स्र्तन्त्र     

४५ ३ र्डा अध्यि बल बहादिु तािाङ्ग ५५ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३४९ ननर्ााजचत 

४६ ३ िवहला सदस्य िेखा कुिािी िर्ि ४५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १८२   

४७ ३ िवहला सदस्य िनीता कािी ३२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

११७   

४८ ३ िवहला सदस्य शकु्र िाया शे्रष्ठ ५९ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३३१ ननर्ााजचत 

४९ ३ दनलत िवहला 
सदस्य 

नतल िाया साकी  ५५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २७१   

५० ३ दनलत िवहला 
सदस्य 

जित कुिािी कािी ३२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

११८   

५१ ३ दनलत िवहला 
सदस्य 

प्रिे िाया कािी ६० िवहला नेपाली  काँग्रसे ३५६ ननर्ााजचत 

५२ चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य टेक बहादिु बढुाथोकी ३९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २३५   

५३ ३ सदस्य नतलक बहादिु शे्रष्ठ ३८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २४२   

५४ ३ सदस्य यि बहादिु तािाङ्ग ३४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१११   

५५ ३ सदस्य सोि बहादिु बढुाथोकी ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१११   

५६ ३ सदस्य तािा बहादिु काकी  ३८ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३३९ ननर्ााजचत 

५८ ३ सदस्य अम्र्ि बहादिु 
बढुाथोकी 

६० परुुष नेपाली  काँग्रसे ३४४ ननर्ााजचत 

५९ ४ र्डा अध्यि पूणा बहादिु र्रुुङ्ग ३३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २७५   

६० ४ र्डा अध्यि वर्ष्ण ुबहादिु 
बढुाथोकी 

३७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१८९   

६१ ४ र्डा अध्यि प्रर्शेश कुिाि काकी ३० परुुष स्र्तन्त्र     

६२ ४ र्डा अध्यि डम्र्ि बहादिु नर्िी ३० परुुष स्र्तन्त्र     

६३ ४ र्डा अध्यि कृष्ण बहादिु खत्री  ५७ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३३० ननर्ााजचत 

६४ ४ िवहला सदस्य रं्र्ा िाया काकी ४८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २८६   

६५ ४ िवहला सदस्य लक्ष्िी कुिािी 
कटर्ाल  

४५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१९८   

६६ ४ िवहला सदस्य र्ोिा देर्ी कटर्ाल ४३ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३०६ ननर्ााजचत 

६७ ४ दनलत िवहला 
सदस्य 

इजन्दिा वर् क २९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २८५   

६८ ४ दनलत िवहला 
सदस्य 

वटका िाया दिाई ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२००   
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६९ ४ दनलत िवहला 
सदस्य 

नलला िाया दिाई ३० िवहला नेपाली  कागँ्रसे ३१५ ननर्ााजचत 

७० ४ सदस्य र्ीि बहादिु पौडेल ६४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४९७   

७१ ४ सदस्य िय र्हादिु घनता िेत्री ४४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५०३   

७२ ४ सदस्य टंक बहादिु काकी ३६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०   

७३ ४ सदस्य इन्र बहादिु खत्री ५४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०   

७४ ४ सदस्य र्णेश बहादिु खत्री ४६ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३२० ननर्ााजचत 

७५ ४ सदस्य सिु र्ीि काकी  ५९ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३०२ ननर्ााजचत 

७६ ५ र्डा अध्यि छत्र बहादिु बढुाथोकी ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  ८५   

७७ ५ र्डा अध्यि झलक िान तािाङ्ग ३५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

२३८ ननर्ााजचत 

७८ ५ र्डा अध्यि िोहन कुिाि तािाङ्ग ४७ परुुष नेपाली  काँग्रसे २१३   

७९ ५ िवहला सदस्य काली िाया बढुाथोकी ४७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  ९१   

८० ५ िवहला सदस्य शोभा िाया तािाङ्ग ३२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

२३४ ननर्ााजचत 

८१ ५ िवहला सदस्य ददल िाया तािाङ्ग ३६ िवहला नेपाली  काँग्रसे २१४   

८२         

८३ चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 

५ दनलत िवहला 
सदस्य 

इन्र िाया दिी ४९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  ५०७   

८४ ५ दनलत िवहला 
सदस्य 

िैया दिी ३९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

२३५ ननर्ााजचत 

८५ ५ दनलत िवहला 
सदस्य 

छली दिी ४३ िवहला नेपाली  काँग्रसे ५८३   

८६ ५ सदस्य निन बहादिु िाउत ४५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  १०५   

८७ ५ सदस्य टेक बहादिु तािाङ्ग ९८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  ९२   

८८ ५ सदस्य चन्र बहादिु काकी ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

२३९ ननर्ााजचत 

८९ ५ सदस्य प्रिे बहादिु थापा िेत्री ६० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

२३४ ननर्ााजचत 

९० ५ सदस्य टेक बहादिु तािाङ्ग ५५ परुुष नेपाली  काँग्रसे १९७   

९१ ५ सदस्य केदाि बहादिु 
बढुाथोकी 

३४ परुुष नेपाली  काँग्रसे २०७   

९२ ६ र्डा अध्यि र्ोकुल बहादिु काकी ६० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  १९५   

९३ ६ र्डा अध्यि नतलक बहादिु खडका ४४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

५०३ ननर्ााजचत 

९४ ६ र्डा अध्यि आशोक कुिाि खडका ३४ परुुष नेपाली  काँग्रसे २५०   

९५ ६ िवहला सदस्य कृष्ण िाया तािाङ्ग ५१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २१५   

९६ ६ िवहला सदस्य रिता कुिािी न्यौपान े ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

५२४ ननर्ााजचत 

९७ ६ िवहला सदस्य अजस्िता खडका २९ िवहला नेपाली  काँग्रसे २१०   

९८ ६ दनलत िवहला 
सदस्य 

पञ्च िाया वर्श्वकिाा ५९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २१८   
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९९ ६ दनलत िवहला 
सदस्य 

नि िाया साकी ४१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

५१९ ननर्ााजचत 

१०० ६ दनलत िवहला 
सदस्य 

िीना कुिािी वर् क ५९ िवहला नेपाली  काँग्रसे २२४   

१०१ ६ सदस्य चनु बहादिु लइुटेल ५४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २०७   

१०२ ६ सदस्य सयुा बहादिु काकी ५४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २०३   

१०३ ६ सदस्य ददल कुिाि तािाङ्ग ५२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

५२२ ननर्ााजचत 

१०४ ६ सदस्य धन बहादिु खत्री ५५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

५०४ ननर्ााजचत 

१०५ ६ सदस्य ध्ररु् िाि जघनििे ४० परुुष नेपाली  काँग्रसे २१३   

१०६ ६ सदस्य रुर बहादिु काकी  ५८ परुुष नेपाली  काँग्रसे २०७   

१०७ ७ र्डा अध्यि लीला बहादिु कटुर्ाल ६३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  १९९   

१०८ ७ र्डा अध्यि शिेुश कुिाि थापा ३४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

३२० ननर्ााजचत 

१०९ ७ र्डा अध्यि ददपक िंर् काकी ३१ परुुष नेपाली  कागँ्रसे १०२   

११० ७ िवहला सदस्य किला खनतर्डा ३६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २०५   

१११ ७ िवहला सदस्य तािा खडका ४७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

३०४ ननर्ााजचत 

११२ चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 

७ िवहला सदस्य तािा देर्ी कट्र्ाल ४९ िवहला नेपाली  काँग्रसे ११६   

११३ ७ दनलत िवहला 
सदस्य 

कुिािी कािी ४९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २०३   

११४ ७ दनलत िवहला 
सदस्य 

किला वर्श्वकिाा ४६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

३१४ ननर्ााजचत 

११५ ७ दनलत िवहला 
सदस्य 

नििा वर् क ३० िवहला नेपाली  काँग्रसे ११४   

११६ ७ सदस्य र्ोपाल शे्रष्ठ ३४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  १९५   

११७ ७ सदस्य तािा बहादिु कट्र्ाल ३३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  १९५   

११८ ७ सदस्य सिेुन्र बहादिु काकी ५७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

३११ ननर्ााजचत 

११९ ७ सदस्य इन्र बहादिु थापा  ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

३१६ ननर्ााजचत 

१२० ७ सदस्य र्ार्िुाि शे्रष्ठ २३ परुुष नेपाली  काँग्रसे १०६   

१२१ ७ सदस्य र्त्त बहादिु खड्का ४५ परुुष नेपाली  काँग्रसे ११२   

१२२ ८ र्डा अध्यि िंजित कुिाि धिला ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २३७   

१२३ ८ र्डा अध्यि ढुल्क बहादिु तािाङ्ग ३० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

३७   

१२४ ८ र्डा अध्यि अिय लइुटेल ३९ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३०८ ननर्ााजचत 

१२५ ८ िवहला सदस्य पार्ाती नर्िी ५३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  १९५   

१२६ ८ िवहला सदस्य रं्र्ा िाया खत्री ५२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

३१   

१२७ ८ िवहला सदस्य ननरु िाया र्रुुङ्ग ४२ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३१९ ननर्ााजचत 

१२८ ८ दनलत िवहला 
सदस्य 

काली िाया दिी ६२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २२०   
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१२९ ८ दनलत िवहला 
सदस्य 

दरु्ाा िाया साकी ५४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

३३   

१३० ८ दनलत िवहला 
सदस्य 

निना नेपाली ३९ िवहला नेपाली  काँग्रसे २८२ ननर्ााजचत 

१३१ ८ सदस्य लनलत बहादिु जघनििे ४१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  १९९   

१३२ ८ सदस्य िङ्ग बहादिु तािाङ्ग ३३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २०५   

१३३ ८ सदस्य खील बहादिु तािाङ्ग ३० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

२९   

१३४ ८ सदस्य ननि बहादिु र्स्नते ६७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

५०   

१३५ ८ सदस्य हका  बहादिु र्रुुङ्ग ४१ परुुष नेपाली  काँग्रसे २९८ ननर्ााजचत 

१३६ ८ सदस्य वर्ष्ण ुप्रसाद जघनििे ३७ परुुष नेपाली  काँग्रसे २९६ ननर्ााजचत 

१३७ ९ र्डा अध्यि झम्की हिी र्डाल ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २६६ ननर्ााजचत 

१३८ ९ र्डा अध्यि टेक बहादिु र्िाल ३७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

७२   

१३९ ९ र्डा अध्यि यि बहादिु पडुासैनी ४७ परुुष नेपाली  काँग्रसे २४८   

१४० ९ िवहला सदस्य िनसनी िाया खड्का ४९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २७२ ननर्ााजचत 

१४१ ९ िवहला सदस्य कुम्भ कुिािी िर्ि ५१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

७६   

१४२ चम्पादेर्ी 
र्ाउँपानलका 

९ िवहला सदस्य टंक िाया िर्ि २५ िवहला नेपाली  काँग्रसे २२७   

१४३ ९ दनलत िवहला 
सदस्य 

र्ोिा कुिािी वर्श्वकिाा ४३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २८१ ननर्ााजचत 

१४४ ९ दनलत िवहला 
सदस्य 

भर्र्ती दिी ४७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

७३   

१४५ ९ दनलत िवहला 
सदस्य 

किला िाया कािी ६० िवहला नेपाली  काँग्रसे २२८   

१४५ ९ सदस्य कािी शेपाा ४१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २८० ननर्ााजचत 

१४६ ९ सदस्य र्णेश बहादिु काकी ४२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २७३ ननर्ााजचत 

१४७ ९ सदस्य िहेश कुिाि सनुरु्ाि ३० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

७६   

१४८ ९ सदस्य टेक बहादिु िर्ि ३८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

७७   

१४९ ९ सदस्य उत्ति बहादिु काकी ३३ परुुष नेपाली  काँग्रसे २२६   

१५० ९ सदस्य रे्ल्िे शेपाा २९ परुुष नेपाली  काँग्रसे २११   

१५१ १० र्डा अध्यि उत्ति बहादिु काकी ३१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २७४   

१५२ १० र्डा अध्यि कृष्ण बहादिु थापा ४४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

२११   

१५३ १० र्डा अध्यि उज्िन र्ढुाथोकी २५ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३८६ ननर्ााजचत 

१५४ १० िवहला सदस्य छनल िाया तािाङ्ग ४२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २६९   

१५५ १० िवहला सदस्य िाधा शे्रष्ठ ३७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

२०२   

१५६ १० िवहला सदस्य दरु्ाा देर्ी काकी ४८ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३८७ ननर्ााजचत 

१५७ १० दनलत िवहला 
सदस्य 

नीि िाया वर्श्वकिाा ७२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २६४   
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१५८ १० दनलत िवहला 
सदस्य 

निना कुिािी िर्िाती ३६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

२०१   

१५९ १० दनलत िवहला 
सदस्य 

चन्र िाया वर्श्वकिाा ७६ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३८२ ननर्ााजचत 

१६० १० सदस्य खदु बहादिु काकी ४१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २६६   

१६१ १० सदस्य भपुाल बहादिु काकी ५६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )ए.िा.ले(.  २५४   

१६२ १० सदस्य नभि बहादिु वर्श्वकिाा ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

१८९   

१६३ १० सदस्य वर्ष्ण ुबहादिु काकी ४४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी )िाओर्ादी 
केन्र(  

१८४   

१६४ १० सदस्य डम्र्ि बहादिु शे्रष्ठ ६३ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३९५ ननर्ााजचत 

१६५ १० सदस्य िोवहत प्रसाद ढंुरे्ल ३६ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३९५ ननर्ााजचत 

१ नलख ुर्ाउँपानलका  
 

प्रिखु/अध्यि 

अशोक कुिाि काकी ५६ परुुष नेपाली  काँग्रसे २९३५   

२ र्ोवर्न्द बहादिु पौडेल ६१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३०१० ननर्ााजचत 

३ खड्ग योर्ी ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

११८०   

४ नलख ुर्ाउँपानलका  
 

उप प्रिखु/उपाध्याि 

िजन्दिा दाहाल ३६ िवहला नेपाली  काँग्रसे २४३८   

५ शान्ता दुं रे्ल ४० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३११० ननर्ााजचत 

६ दरु्ाा कुिािी पौडेल 
सरु्देी 

४८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१४६२   

७ नलख ुर्ाउँपानलका १ र्डा अध्यि कुिाि िाि सरु्देी ४४ परुुष नेपाली  काँग्रसे २४५ ननर्ााजचत 

८ नलख ुर्ाउँपानलका १ र्डा अध्यि हरि बहादिु खडका  ४५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १४३   

९ नलख ुर्ाउँपानलका १ र्डा अध्यि अननल काकी  २७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०५   

१० नलख ुर्ाउँपानलका १ िवहला सदस्य नि िाया काकी ४८ िवहला नेपाली  काँग्रसे २५३ ननर्ााजचत 

११ नलख ुर्ाउँपानलका १ िवहला सदस्य उनिाला ढंुरे्ल ४३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १४७   

१२ नलख ुर्ाउँपानलका १ िवहला सदस्य नलला िाया बस्नते ५६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९१   

१३ नलख ुर्ाउँपानलका १ दनलत िवहला 
सदस्य 

िखिली कािी  ४५ िवहला नेपाली  काँग्रसे २३९ ननर्ााजचत 

१४ नलख ुर्ाउँपानलका १ दनलत िवहला 
सदस्य 

िीता वर्श्वकिाा ३३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १६२   

१५ नलख ुर्ाउँपानलका १ दनलत िवहला 
सदस्य 

नन्द िाया वर्श्वकिाा ६३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

८९   

१६ नलख ुर्ाउँपानलका १ सदस्य ओि प्रसाद सरु्देी  ५० परुुष नेपाली  काँग्रसे २३९ ननर्ााजचत 

१७ नलख ुर्ाउँपानलका १ सदस्य िाि चन्र र्ोर्टी  ३७ परुुष नेपाली  काँग्रसे २३४ ननर्ााजचत 

१८ नलख ुर्ाउँपानलका १ सदस्य निेन्र कुिाि सरु्देी ५३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १४७   

१९ नलख ुर्ाउँपानलका १ सदस्य टेक बहादिु र्ोर्टी ६० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १४९   

२० नलख ुर्ाउँपानलका १ सदस्य हस्त बहादिु खडका ५५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०१   

२१ नलख ुर्ाउँपानलका १ सदस्य हस्त बहादिु र्ोर्टी ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९५   

२२ नलख ुर्ाउँपानलका २ र्डा अध्यि िर्त बहादिु 
बढुाथोकी 

५७ परुुष नेपाली  काँग्रसे ११२   
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२३ नलख ुर्ाउँपानलका २ र्डा अध्यि िाि हरि बढुाथोकी ५५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३६९ ननर्ााजचत 

२४ नलख ुर्ाउँपानलका २ र्डा अध्यि पणुा बहादिु खडका ४१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१८६   

२५ नलख ुर्ाउँपानलका २ िवहला सदस्य किला र्ानले ४३ िवहला नेपाली  काँग्रसे २०९   

२६ नलख ुर्ाउँपानलका २ िवहला सदस्य सीता खत्री ३८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३३८ ननर्ााजचत 

२७ नलख ुर्ाउँपानलका २ िवहला सदस्य केिा दिाई ५२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०८   

२८ नलख ुर्ाउँपानलका २ दनलत िवहला 
सदस्य 

इन्र िाया दिाई ३१ िवहला नेपाली  काँग्रसे १७९   

२९ नलख ुर्ाउँपानलका २ दनलत िवहला 
सदस्य 

नर्ता िाया वर्श्वकिाा ५५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३४२ ननर्ााजचत 

३० नलख ुर्ाउँपानलका २ दनलत िवहला 
सदस्य 

िैया कािी  ४१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१२५   

३१ नलख ुर्ाउँपानलका २ सदस्य इन्र बहादिु तािाङ्ग ५२ परुुष नेपाली  काँग्रसे १७१   

३२ नलख ुर्ाउँपानलका २ सदस्य अण हरि नतजम्ल्सना ५६ परुुष नेपाली  काँग्रसे २१४   

३३ नलख ुर्ाउँपानलका २ सदस्य िाि कुिाि र्ोर्टी ५८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २८३ ननर्ााजचत 

३४ नलख ुर्ाउँपानलका २ सदस्य खेट बहादिु तािाङ्ग ५६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३२२ ननर्ााजचत 

३५ नलख ुर्ाउँपानलका २ सदस्य कृष्ण बहादिु खडका  ३९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१५३   

३६ नलख ुर्ाउँपानलका २ सदस्य ननिण र्ोर्टी ३४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१२९   

३७ नलख ुर्ाउँपानलका ३ र्डा अध्यि र्ोपाल खडका ३० षरुुष नेपाली  काँग्रसे ४१९ ननर्ााजचत 

३८ नलख ुर्ाउँपानलका ३ र्डा अध्यि शंकि प्रसाद ढंुरे्ल ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३८७   

३९ नलख ुर्ाउँपानलका ३ र्डा अध्यि नभि बहादिु शे्रष्ठ ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२८   

४० नलख ुर्ाउँपानलका ३ िवहला सदस्य िाि कुिािी शे्रष्ठ ४५ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३३६   

४१ नलख ुर्ाउँपानलका ३ िवहला सदस्य अप्सिी पाण्ड सरु्देी ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३७० ननर्ााजचत 

४२ नलख ुर्ाउँपानलका ३ िवहला सदस्य र्हेुश्विी शे्रष्ठ ५३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०३   

४३ नलख ुर्ाउँपानलका ३ दनलत िवहला 
सदस्य 

नबन्दा िाया दिाई ५४ िवहला नेपाली  काँग्रसे २३९   

४४ नलख ुर्ाउँपानलका ३ दनलत िवहला 
सदस्य 

केशिी िाया दिै ५० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४२४ ननर्ााजचत 

४५ नलख ुर्ाउँपानलका ३ दनलत िवहला 
सदस्य 

वर्न्दा नेपाली ३६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

८९   

४६ नलख ुर्ाउँपानलका ३ सदस्य वर्न्द बहादिु वर्श्वकिाा ५४ परुुष नेपाली  काँग्रसे २९१   

४७ नलख ुर्ाउँपानलका ३ सदस्य तलु्सी दास शे्रष्ठ ५८ परुुष नेपाली  काँग्रसे २६७   

४८ नलख ुर्ाउँपानलका ३ सदस्य वर्ष्ण ुकुिाि शे्रष्ठ ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४१६ ननर्ााजचत 

४९ नलख ुर्ाउँपानलका ३ सदस्य सोकणा शे्रष्ठ ३९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४५६ ननर्ााजचत 

५० नलख ुर्ाउँपानलका ३ सदस्य र्ोवर्न्द कुिाि खडका ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९३   

५१ नलख ुर्ाउँपानलका ३ सदस्य हेि बहादिु िोर्ी ४० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१२६   

५२ नलख ुर्ाउँपानलका ४ र्डा अध्यि धन बहादिु काकी  ६३ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३८६ ननर्ााजचत 
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५३ नलख ुर्ाउँपानलका ४ र्डा अध्यि िाि कुिाि बस्नेत ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २०९   

५४ नलख ुर्ाउँपानलका ४ र्डा अध्यि एवकन्र िाि कट्र्ाल ३१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

८४   

५५ नलख ुर्ाउँपानलका ४ िवहला सदस्य सक्कली िाया पाण्डे ६३ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३७५ ननर्ााजचत 

५६ नलख ुर्ाउँपानलका ४ िवहला सदस्य भर्र्ती बढुाथोकी २९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २१८   

५८ नलख ुर्ाउँपानलका ४ िवहला सदस्य रं्र्ा शे्रष्ठ ५० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

६०   

५९ नलख ुर्ाउँपानलका ४ दनलत िवहला 
सदस्य 

िाम्री िाया साकी ५८ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३७१ ननर्ााजचत 

६० नलख ुर्ाउँपानलका ४ दनलत िवहला 
सदस्य 

नसता िाया दिाइ ५० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २२६   

६१ नलख ुर्ाउँपानलका ४ दनलत िवहला 
सदस्य 

नेर्ािनी िाया साकी ४९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५६   

६२ नलख ुर्ाउँपानलका ४ सदस्य भोि बहादिु पाण्डे ५३ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३६८ ननर्ााजचत 

६३ नलख ुर्ाउँपानलका ४ सदस्य भीि बहादिु िर्ि ५८ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३६४ ननर्ााजचत 

६४ नलख ुर्ाउँपानलका ४ सदस्य चेत बहादिु कटर्ाल ५२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २२६   

६५ नलख ुर्ाउँपानलका ४ सदस्य लोक बहादिु िर्ि ५२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २३३   

६६ नलख ुर्ाउँपानलका ४ सदस्य बल बहादिु खडका ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५८   

६७ नलख ुर्ाउँपानलका ४ सदस्य सयुा बहादिु कटुर्ाल ५६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५५   

६८ नलख ुर्ाउँपानलका ५ र्डा अध्यि र्ोपाल बहादिु खत्री ४७ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३५९ ननर्ााजचत 

६९ नलख ुर्ाउँपानलका ५ र्डा अध्यि कुिाि कटर्ाल २८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २८०   

७० नलख ुर्ाउँपानलका ५ र्डा अध्यि नतलक सनुरु्ाि  ३० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३९   

७१ नलख ुर्ाउँपानलका ५ िवहला सदस्य लक्ष्िी तािाङ्ग ३० िवहला नेपाली  काँग्रसे ३६१ ननर्ााजचत 

७२ नलख ुर्ाउँपानलका ५ िवहला सदस्य अम्र् कुिािी काकी ५० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २६९   

७३ नलख ुर्ाउँपानलका ५ िवहला सदस्य इजन्दिा खत्री २५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३९   

७४ नलख ुर्ाउँपानलका ५ दनलत िवहला 
सदस्य 

शान्त िाया दिाई ६३ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३६१ ननर्ााजचत 

७५ नलख ुर्ाउँपानलका ५ दनलत िवहला 
सदस्य 

तलु िाया दिाई ५१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २६४   

७६ नलख ुर्ाउँपानलका ५ दनलत िवहला 
सदस्य 

नसता नेपाली ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४०   

७७ नलख ुर्ाउँपानलका ५ सदस्य िेखा कुिािी तािाङ्ग ३९ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३५५ ननर्ााजचत 

७८ नलख ुर्ाउँपानलका ५ सदस्य छत्र बहादिु शे्रष्ठ ४७ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३५६ ननर्ााजचत 

७९ नलख ुर्ाउँपानलका ५ सदस्य चेत बहादिु शे्रष्ठ ५२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २६९   

८० नलख ुर्ाउँपानलका ५ सदस्य तािा बहादिु थापा ४० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५६   

८१ नलख ुर्ाउँपानलका ५ सदस्य र्दे बहादिु खडका ५९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४८   

८२ नलख ुर्ाउँपानलका ५ सदस्य वटका बहादिु खडका ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४५   

८३ नलख ुर्ाउँपानलका ६ र्डा अध्यि र्ोपाल प्रसाद भट्टिाई ६० परुुष नेपाली  काँग्रसे १०२   
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८४ नलख ुर्ाउँपानलका ६ र्डा अध्यि िाि प्रसाद भट्टिाई ६४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २७४   

८५ नलख ुर्ाउँपानलका ६ र्डा अध्यि वटका बहादिु 
क्याप्छाकी 

३४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३०८ ननर्ााजचत 

८६ नलख ुर्ाउँपानलका ६ िवहला सदस्य िानकुा खड्का २३ िवहला नेपाली  काँग्रसे १२४   

८७ नलख ुर्ाउँपानलका ६ िवहला सदस्य ठर् कुिािी पौडेल ४५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५८   

८८ नलख ुर्ाउँपानलका ६ िवहला सदस्य सीता पौडेल ३० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२७४ ननर्ााजचत 

८९ नलख ुर्ाउँपानलका ६ दनलत िवहला 
सदस्य 

लक्ष्िी साकी ३३ िवहला नेपाली  काँग्रसे १३५   

९० नलख ुर्ाउँपानलका ६ दनलत िवहला 
सदस्य 

ईश्विी साकी ५१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५५   

९१ नलख ुर्ाउँपानलका ६ दनलत िवहला 
सदस्य 

अजम्र्का वर्श्वकिाा ४६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२७७ ननर्ााजचत 

९२ नलख ुर्ाउँपानलका ६ सदस्य ननल किल भट्टिाई ३९ परुुष नेपाली  काँग्रसे १२२   

९३ नलख ुर्ाउँपानलका ६ सदस्य वटका बहादिु 
बढुाथोकी 

४७ परुुष नेपाली  काँग्रसे १५४   

९४ नलख ुर्ाउँपानलका ६ सदस्य दल बहादिु िर्ि ७३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५१   

९५ नलख ुर्ाउँपानलका ६ सदस्य ित्न बहादिु िर्ि २२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २३५   

९६ नलख ुर्ाउँपानलका ६ सदस्य ण कृष्ण भट्टिाई ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२५२ ननर्ााजचत 

९७ नलख ुर्ाउँपानलका ६ सदस्य िरे्श्वि भट्टिाई ३६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२९६ ननर्ााजचत 

९८ नलख ुर्ाउँपानलका ७ र्डा अध्यि िहेन्र बहादिु खत्री  ६२ परुुष नेपाली  काँग्रसे २४५   

९९ नलख ुर्ाउँपानलका ७ र्डा अध्यि र्दे कुिाि काकी २७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३३३ ननर्ााजचत 

१०० नलख ुर्ाउँपानलका ७ र्डा अध्यि जचत्र बहादिु थापा 
िेत्री 

५२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०५   

१०१ नलख ुर्ाउँपानलका ७ िवहला सदस्य डोल िाया तािाङ्ग ३४ िवहला नेपाली  काँग्रसे १७५   

१०२ नलख ुर्ाउँपानलका ७ िवहला सदस्य नतलक कुिािी खत्री ५८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३२५ ननर्ााजचत 

१०३ नलख ुर्ाउँपानलका ७ िवहला सदस्य अननता बस्नेत २५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२६२   

१०४ नलख ुर्ाउँपानलका ७ दनलत िवहला 
सदस्य 

शान्त िाया दिी ५९ िवहला नेपाली  काँग्रसे १८१   

१०५ नलख ुर्ाउँपानलका ७ दनलत िवहला 
सदस्य 

खिी िाया वर्श्वकिाा ५० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३२४ ननर्ााजचत 

१०६ नलख ुर्ाउँपानलका ७ दनलत िवहला 
सदस्य 

प्रिे कुिािी साकी ४४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२६९   

१०७ नलख ुर्ाउँपानलका ७ सदस्य नतल बहादिु काकी ३६ परुुष नेपाली  काँग्रसे १९१   

१०८ नलख ुर्ाउँपानलका ७ सदस्य नलला बहादिु खनत्र  ४५ परुुष नेपाली  काँग्रसे १७६   

१०९ नलख ुर्ाउँपानलका ७ सदस्य कुिाि शे्रष्ठ ३८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३२८ ननर्ााजचत 

११० नलख ुर्ाउँपानलका ७ सदस्य होि बहादिु भट्टिाई ५५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३२७ ननर्ााजचत 

१११ नलख ुर्ाउँपानलका ७ सदस्य केदाि बहादिु तािाङ्ग ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२६३   

११२ नलख ुर्ाउँपानलका ७ सदस्य केशि बहादिु खनत्र ५९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२६०   
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११३ नलख ुर्ाउँपानलका ८ र्डा अध्यि परुुषोति पौडेल ३० परुुष नेपाली  काँग्रसे ४४८   

११४ नलख ुर्ाउँपानलका ८ र्डा अध्यि वर्शाल कुिाि पौडेल ५५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ६६३ ननर्ााजचत 

११५ नलख ुर्ाउँपानलका ८ र्डा अध्यि     परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

    

११६ नलख ुर्ाउँपानलका ८ िवहला सदस्य       नेपाली  काँग्रसे     

११७ नलख ुर्ाउँपानलका ८ िवहला सदस्य िेनकुा अनधकािी ३८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ६७३ ननर्ााजचत 

११८ नलख ुर्ाउँपानलका ८ िवहला सदस्य िञु्ज थापा पौडेल २६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४०३   

११९ नलख ुर्ाउँपानलका ८ दनलत िवहला 
सदस्य 

      नेपाली  काँग्रसे     

१२० नलख ुर्ाउँपानलका ८ दनलत िवहला 
सदस्य 

निना कुिािी वर्श्वकिाा ६२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ६६४ ननर्ााजचत 

१२१ नलख ुर्ाउँपानलका ८ दनलत िवहला 
सदस्य 

सनुनता िग्राती ४० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४३८   

१२२ नलख ुर्ाउँपानलका ८ सदस्य       नेपाली  काँग्रसे     

१२३ नलख ुर्ाउँपानलका ८ सदस्य       नेपाली  काँग्रसे     

१२४ नलख ुर्ाउँपानलका ८ सदस्य वर्िल कुिाि वर्ष्ट ३६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ६५९ ननर्ााजचत 

१२५ नलख ुर्ाउँपानलका ८ सदस्य होि बहादिु वर्ष्ट ५५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ६४५ ननर्ााजचत 

१२६ नलख ुर्ाउँपानलका ८ सदस्य नवर्न पौडेल २९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४३०   

१२७ नलख ुर्ाउँपानलका ८ सदस्य किल बहादिु वर् क ३८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४४५   

१२८ नलख ुर्ाउँपानलका ९ र्डा अध्यि पश ुपती सनुरु्ाि ३८ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३०७   

१२९ नलख ुर्ाउँपानलका ९ र्डा अध्यि शकु र्ीि तािाङ्ग ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४५६ ननर्ााजचत 

१३० नलख ुर्ाउँपानलका ९ र्डा अध्यि केशर् हरि ढंुरे्ल ३९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३६८   

१३१ नलख ुर्ाउँपानलका ९ िवहला सदस्य िि िाया तािाङ्ग २८ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३६४   

१३२ नलख ुर्ाउँपानलका ९ िवहला सदस्य वर्ष्ण ुिाया भिेुल  ४४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४७८ ननर्ााजचत 

१३३ नलख ुर्ाउँपानलका ९ िवहला सदस्य छोटी शेपाा तािाङ्ग २५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२९९   

१३४ नलख ुर्ाउँपानलका ९ दनलत िवहला 
सदस्य 

निना दिी ४६ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३३१   

१३५ नलख ुर्ाउँपानलका ९ दनलत िवहला 
सदस्य 

लाल कुिािी तोलाङ्गी २६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४८६ ननर्ााजचत 

१३६ नलख ुर्ाउँपानलका ९ दनलत िवहला 
सदस्य 

शान्ती दिी परियाि ३६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२९८   

१३७ नलख ुर्ाउँपानलका ९ सदस्य सकी शेपाा २४ परुुष नेपाली  काँग्रसे २९९   

१३८ नलख ुर्ाउँपानलका ९ सदस्य कुर्िे तािाङ्ग ३२ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३३८   

१३९ नलख ुर्ाउँपानलका ९ सदस्य र्दे बहादिु खत्री ३८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४५८ ननर्ााजचत 

१४० नलख ुर्ाउँपानलका ९ सदस्य आङ रिन्िी शेपाा ४४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४७९ ननर्ााजचत 

१४१ नलख ुर्ाउँपानलका ९ सदस्य लोक बहादिु सरु्देी ५६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३१९   

१४२ नलख ुर्ाउँपानलका ९ सदस्य िोहन तािाङ्ग ४० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२९८   
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१ 
 
 
 

जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

 
 
 

प्रिखु/अध्यि 

नभि बहादिु थापा 
िर्ि 

५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १९०३   

२ ननशान्त शिाा र्ास्तोला ३४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१९०६ ननर्ााजचत 

३ चिु बहादिु िाई ५४ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल २५   

४ तेजन्िङ्ग शेपाा ३७ परुुष स्र्तन्त्र     

५  
 
 

जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

 
 
 

उप प्रिखु/उपाध्यि 

जखना िाया आले िर्ि ४० िवहला नेपाली  काँग्रसे १९६९   

६ सजुष्िका िाई ३५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २०७३ ननर्ााजचत 

७ बाल कुिािी तािाङ्ग ३० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१४२१   

८ देर् कुिािी िाई ६२ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल ३०   

९ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ र्डा अध्यि र्ोवर्न्द कोइिाला २८ परुुष नेपाली  काँग्रसे १८८   

१० जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ र्डा अध्यि िेख िङ्ग िाई ६१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १७४   

११ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ र्डा अध्यि उषक कटुर्ाल ३४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३८३ ननर्ााजचत 

१२ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ िवहला सदस्य कल िाया अनधकािी  ५५ िवहला नेपाली  काँग्रसे २४४   

१३ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ िवहला सदस्य िनुा देर्ी ननिौला ४३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १७३   

१४ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ िवहला सदस्य िन सिी िाई ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३९६ ननर्ााजचत 

१५ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ दनलत िवहला 
सदस्य 

िननता वर्श्वकिाा २३ िवहला नेपाली  काँग्रसे २३२   

१६ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ दनलत िवहला 
सदस्य 

देर्ी िाया वर्श्वकिाा ४३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १६६   

१७ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ दनलत िवहला 
सदस्य 

शनिाला वर्श्वकिाा ३६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४०६ ननर्ााजचत 

१८ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य पेशल कुिाि खत्री ५५ परुुष नेपाली  काँग्रसे १८४   

१९ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य िाधर् प्रसाद रू्यल ४२ परुुष नेपाली  काँग्रसे २१८   

२० जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य इन्र बहादिु कोइिाला ५७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १९२   

२१ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य र्ोवप बहादिु िाझी ५८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १६३   

२२ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य नडल्ली बहादिु िर्ि ५६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३९७ ननर्ााजचत 

२३ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य प्रकाश बहादिु िाझी ४१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३८६ ननर्ााजचत 

२४ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ र्डा अध्यि एक नािायण शे्रषठ २६ परुुष नेपाली  काँग्रसे १६९   

२५ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ र्डा अध्यि हेि कुिाि जघनििे ४२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ७८   

२६ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ र्डा अध्यि निेन्र बस्नेत ३५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३९४ ननर्ााजचत 

२७ जचशंखरु्ढी २ र्डा अध्यि टंक बहादिु खडका ७७ परुुष नयाँ शजि पाटो नेपाल १३   
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र्ाउँपानलका 

२८ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ िवहला सदस्य शान्ता आचाया जघनििे ३० िवहला नेपाली  काँग्रसे १३५   

२९ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ िवहला सदस्य िध ुिाया तािाङ्ग ५४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ९८   

३० जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ िवहला सदस्य कल्पना शे्रष्ठ २८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२६५ ननर्ााजचत 

३१ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ िवहला सदस्य लोक कुिािी शे्रष्ठ ४८ िवहला नयाँ शजि पाटो नेपाल १५   

३२ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ दनलत िवहला 
सदस्य 

तािा देर्ी वर्श्वकिाा ४८ िवहला नेपाली  काँग्रसे १२९   

३३ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ दनलत िवहला 
सदस्य 

ओि कुिािी वर्श्वकिाा ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १३७   

३४ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ दनलत िवहला 
सदस्य 

नन्द कुिािी साकी ४७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२५१ ननर्ााजचत 

३५ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ दनलत िवहला 
सदस्य 

धन कुिािी वर्श्वकिाा ४६ िवहला नयाँ शजि पाटो नेपाल १७   

३६ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य खरे्न्र प्रसाद जघनििे ३२ परुुष नेपाली  काँग्रसे १४५   

३७ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य दरु्ाा बहादिु थापा ७४ परुुष नेपाली  काँग्रसे १२१   

३८ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य र्णेश बहादिु शे्रष्ठ ६५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १३३   

३९ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य जिर्न कुिाि थापा ४५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २७४ ननर्ााजचत 

४० जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य िहार्ीि तािाङ्ग ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२२९ ननर्ााजचत 

४१ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य र्ाला िाि जघनििे ५१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२१७   

४२ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

३ र्डा अध्यि रं्र्ा शे्रष्ठ २३ षरुुष नेपाली  काँग्रसे ४६३ ननर्ााजचत 

४३ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

३ र्डा अध्यि भि बहादिु थापा ५८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १४९   

४४ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

३ र्डा अध्यि देर् िाि शे्रष्ठ ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३११   

४५ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

३ िवहला सदस्य वहिा लक्ष्िी काकी ४२ िवहला नेपाली  काँग्रसे ४७१ ननर्ााजचत 

४६ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

३ िवहला सदस्य वटका कुिािी शे्रष्ठ ४५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १८३   

४७ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

३ िवहला सदस्य र्णु कुिािी िर्ि ६४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२४२   

४८ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

३ दनलत िवहला 
सदस्य 

नसता साकी ४७ िवहला नेपाली  काँग्रसे ४७१ ननर्ााजचत 

४९ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

३ दनलत िवहला 
सदस्य 

ित्न कुिािी वर्श्वकिाा ४० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १७२   

५० जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

३ दनलत िवहला 
सदस्य 

ननिाला वर्श्वकिाा ३२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२६१   

५१ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य अितृ बहादिु िर्ि ५९ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४५८ ननर्ााजचत 

५२ जचशंखरु्ढी ३ सदस्य चडुा िजण काकी ३५ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४३९ ननर्ााजचत 
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र्ाउँपानलका 

५३ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य थाि बहादिु िाई ४० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १६१   

५४ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य कृष्ण बहादिु आले ५५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १८४   

५५ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य र्ल बहादिु भिेुल ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२५६   

५६ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य नि बहादिु आले ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२७७   

५८ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि र्णेश कोइिाला ४३ परुुष नेपाली  काँग्रसे २१५   

५९ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि ददप बहादिु बस्नेत ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १६९   

६० जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि वहिाल िाई ३४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२२६ ननर्ााजचत 

६१ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि िनोि कुिाि िाई ५६ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल २५   

६२ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ िवहला सदस्य याङ्गिी सेपाा ३१ िवहला नेपाली  काँग्रसे २१२ ननर्ााजचत 

६३ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ िवहला सदस्य कल्पना काकी बस्नते ४१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १७७   

६४ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ िवहला सदस्य उध्द कुिािी बस्नते ३६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१९०   

६५ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ िवहला सदस्य सकुन्तला िाई ३२ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल ३४   

६६ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ दनलत िवहला 
सदस्य 

वर्िला कुिािी दिी  ४७ िवहला नेपाली  काँग्रसे २११ ननर्ााजचत 

६७ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ दनलत िवहला 
सदस्य 

बनुे परियाि ५३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १९३   

६८ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ दनलत िवहला 
सदस्य 

र्ीता साकी ६६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१८३   

६९ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ दनलत िवहला 
सदस्य 

केशि कुिािी साकी २१ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल     

७० जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य श्याि कुिाि खड्का ५६ िवहला नेपाली  काँग्रसे २११ ननर्ााजचत 

७१ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य टेक िाि कटर्ाल ४५ परुुष नेपाली  कागँ्रसे २११ ननर्ााजचत 

७२ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य निन बहादिु िाई २८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १९७   

७३ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य नभि िाि िाई ३८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १९०   

७४ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य िाि कािी खड्का ५८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१५१   

७५ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य िर् ध्र्ि र्स्नेत ६४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१४१   

७६ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य ननिा नाम्रे्ल शेपाा ५४ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल २६   

७७ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य कृष्ण कुिाि भट्टिाई ४७ परुुष िाविय प्रिातन्त्र पाटी     

७८ जचशंखरु्ढी ५ र्डा अध्यि प्रकाश कुिाि काकी ४६ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३२८ ननर्ााजचत 
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र्ाउँपानलका 

७९ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ र्डा अध्यि केशर् भट्टिाई ३९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३०१   

८० जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ र्डा अध्यि नतलक बहादिु िर्ि ५७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३८   

८१ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ िवहला सदस्य इन्द कुिािी िर्ि ५२ िवहला नेपाली  काँग्रसे २९४   

८२ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ िवहला सदस्य कल्पना िर्ि ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३१० ननर्ााजचत 

८३ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ िवहला सदस्य ननशा शे्रष्ठ २४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४३   

८४ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ दनलत िवहला 
सदस्य 

सम्झना साकी २४ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३०७ ननर्ााजचत 

८५ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ दनलत िवहला 
सदस्य 

नलला साकी ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २९०   

८६ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ दनलत िवहला 
सदस्य 

देउिा परियाि २७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४७   

८७ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य जचिन भट्टिाई ३६ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३४१ ननर्ााजचत 

८८ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य श्याि बहादिु िर्ि ५४ परुुष नेपाली  काँग्रसे २८७ ननर्ााजचत 

८९ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य निन बहादिु खनत्र ३७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५५   

९० जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य वटका बहादिु िर्ि ५३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २८७   

९१ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य ज्ञहेन्र वर्क्रि काकी ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५२   

९२ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य धन बहादिु वर् क २८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४५   

९३ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य िङ्गब ुशेपाा ३५ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल २२   

९४ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

६ र्डा अध्यि पषु्प िाि काकी ५१ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४२  

९५ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

६ र्डा अध्यि कृष्ण बहादिु 
क्यापछाकी 

४० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४२८  

९६ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

६ र्डा अध्यि िोहन कुिाि काकी ३६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१६१  

९७ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

६ िवहला सदस्य नभि िाया आले िर्ि ३२ िवहला नेपाली  काँग्रसे २२५   

९८ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

६ िवहला सदस्य लक्ष्िी खत्री काकी ३५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४९५ ननर्ााजचत 

९९ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

६ िवहला सदस्य देउ कुिािी भिेुल ४१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२०८   

१०० जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

६ दनलत िवहला 
सदस्य 

िेनकुा वर्श्वकिाा ३४ िवहला नेपाली  काँग्रसे २१७   

१०१ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

६ दनलत िवहला 
सदस्य 

र्लेी िाया दिी ५९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५०१ ननर्ााजचत 

१०२ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

६ दनलत िवहला 
सदस्य 

सवर्ता वर्श्वकिाा ३१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२०१   

१०३ जचशंखरु्ढी ६ सदस्य नपृ ध्र्ि वर् क  २४ परुुष नेपाली  काँग्रसे २०५   
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र्ाउँपानलका 

१०४ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य कल बहादिु थापा 
िर्ि 

३५ परुुष नेपाली  काँग्रसे २६७   

१०५ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य टि बहादिु िाई २५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४६१ ननर्ााजचत 

१०६ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य िोवहत कुिाि काकी ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४६४ ननर्ााजचत 

१०७ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य भोि िाि खनतर्डा ३६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२५०   

१०८ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य होि बहादिु िाना 
िर्ि 

५३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१९८   

१०९ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ र्डा अध्यि तलु वर्क्रि शे्रष्ठ ४५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २४० ननर्ााजचत 

११० जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ र्डा अध्यि सिोि कुिाि िाई ५५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४२   

१११ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ र्डा अध्यि िरु्ा धन िाई ६२ परुुष िाविय प्रिातन्त्र पाटी १७३   

११२ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ िवहला सदस्य पलाि ुशेपाा ६० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २७० ननर्ााजचत 

११३ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ िवहला सदस्य खड्ग िाया शे्रष्ठ ३७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४७   

११४ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ िवहला सदस्य लाक्पा छोकी शेपाा ३२ िवहला िाविय प्रिातन्त्र पाटी १२१   

११५ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ दनलत िवहला 
सदस्य 

अितृा वर्श्वकिाा ३१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २६६ ननर्ााजचत 

११६ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ दनलत िवहला 
सदस्य 

तलु िाया वर्श्वकिाा ५१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५३   

११७ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ दनलत िवहला 
सदस्य 

दनिनी वर्श्वकिाा ४८ िवहला िाविय प्रिातन्त्र पाटी १२६   

११८ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य िाि कुिाि तािाङ्ग ४७ परुुष नेपाली  काँग्रसे ९१   

११९ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य निलन िाई २६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २८१ ननर्ााजचत 

१२० जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य नलला बहादिु िाई ४८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २४२ ननर्ााजचत 

१२१ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य रु्र्ाा शेपाा ५९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३७   

१२२ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य बवुि िाि खनतर्डा ३७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

७१   

१२३ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य वहिा प्रसाद खनतर्डा ५१ परुुष िाविय प्रिातन्त्र पाटी ११४   

१२४ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

८ र्डा अध्यि होि बहादिु काकी  ५८ िवहला नेपाली  काँग्रसे २८९   

१२५ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

८ र्डा अध्यि केशि बहादिु बस्नते ५५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २९७ ननर्ााजचत 

१२६ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

८ र्डा अध्यि सरु्ाश के सी ३९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

८१   

१२७ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

८ िवहला सदस्य नर्ता खत्री ५२ िवहला नेपाली  काँग्रसे २८६   

१२८ जचशंखरु्ढी ८ िवहला सदस्य ननिाला काकी ५२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३१६ ननर्ााजचत 
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र्ाउँपानलका 

१२९ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

८ िवहला सदस्य किला काकी ३३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

६५   

१३० जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

८ दनलत िवहला 
सदस्य 

िैना दिी ५० परुुष नेपाली  काँग्रसे २८०   

१३१ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

८ दनलत िवहला 
सदस्य 

नानी िैया परियाि ५८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३१५ ननर्ााजचत 

१३२ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

८ दनलत िवहला 
सदस्य 

कल्पना साकी ३१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

६३   

१३३ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य उत्ति कुिाि कटर्ाल ६८ परुुष नेपाली  कागँ्रसे २८२   

१३४ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य सेि बहादिु िाई ५९ परुुष नेपाली  काँग्रसे २८४ ननर्ााजचत 

१३५ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य यिन्त कुिािी काकी ५३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २७९   

१३६ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य नेत्र बहादिु काकी ५७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३०२ ननर्ााजचत 

१३७ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य िाि कुिाि िाई २९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

६६   

१३८ जचशंखरु्ढी 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य सयुा वर्श्वकिाा २१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

६५   

          

१ 
 
 

िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

 
 
 
 

  प्रिखु/अध्यि 

िोती िाि िाई ५३ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३८५९ ननर्ााजचत 

२ रुप लाल तािाङ्ग ३५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २३५३   

३ यरु्ा िाि िाई ३३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१३९४   

४ श्याि िाया िाई ४६ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल ३११   

५  
 

िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

 
 

उप प्रिखु/उपाध्यि 

सवर्ता िाई ३६ िवहला नेपाली  काँग्रसे ४०३५ ननर्ााजचत 

६ अम्िता िाई ३२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २०२६   

७ चम्पा सिी िाई ३१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१४२१   

८ ददपेन्र रुम्दाली  ३२ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल ९१७   

९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

१ र्डा अध्यि िाि कुिाि रुम्दाली ४० परुुष नेपाली  काँग्रसे ३८९ ननर्ााजचत 

१० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

१ र्डा अध्यि पनु्न बहादिु बस्नते  ६४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३२   

११ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

१ र्डा अध्यि सिुन रुम्दाली ४२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३४६   

१२ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

१ िवहला सदस्य किन िाई ३५ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३९६ ननर्ााजचत 

१३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

१ िवहला सदस्य प्यान कुिािी िाई ५३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४१   

१४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

१ िवहला सदस्य पदि कुिािी शे्रष्ठ ४२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३३८   

१५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

१ दनलत िवहला 
सदस्य 

हेि कुिािी नेपाली ४८ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३८९ ननर्ााजचत 

१६ िानेभन्ज्याङ्ग      १ दनलत िवहला     िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३५   
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र्ाउँपानलका सदस्य 

१७ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

१ दनलत िवहला 
सदस्य 

पर्ी िाया वर् क ५६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३४०   

१८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य पणुा बहादिु शे्रष्ठ ५६ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३८४ ननर्ााजचत 

१९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य नर्ते आलेिर्ि ४६ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३९१ ननर्ााजचत 

२० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य िसुले िाई ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३२   

२१ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य कुल बहादिु बस्नेत ६८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४५   

२२ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य िेख िाि िाई ३६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३२६   

२३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य कुिाि शे्रष्ठ ५६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३३०   

२४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ र्डा अध्यि िाि िणी िाई ३७ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३७०   

२५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ र्डा अध्यि उिेश काकी २६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३७५ ननर्ााजचत 

२६ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ र्डा अध्यि सवर्ता िाई ३१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१३०   

२७ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ िवहला सदस्य वर्िला के शी ३९ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३६८ ननर्ााजचत 

२८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ िवहला सदस्य अन्ि ुकाकी ३२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३५५   

२९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ िवहला सदस्य वहिा िाया िाई २२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१४३   

३० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ दनलत िवहला 
सदस्य 

सनु्तला दिी ४६ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३९८ ननर्ााजचत 

३१ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ दनलत िवहला 
सदस्य 

अनिुाधा कािी ५५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३४३   

३२ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ दनलत िवहला 
सदस्य 

र्ोिा साकी ४४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१३०   

३३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य डम्र्ि बहादिु थापा ५३ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३४९   

३४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य डम्र्ि बहादिु काकी ५१ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३६४ ननर्ााजचत 

३५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य हपु बहादिु शे्रष्ठ २४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३६१ ननर्ााजचत 

३६ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य बलभर काकी ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३५१   

३७ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य पदि बहादिु काकी ५४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१३५   

३८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य वहिा बहादिु तािाङ्ग २५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१३९   

३९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ र्डा अध्यि िेडल िाई ३४ षरुुष नेपाली  काँग्रसे ४६४ ननर्ााजचत 

४० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ र्डा अध्यि िनुा िाि िाई २९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २७३   

४१ िानेभन्ज्याङ्ग      ३ र्डा अध्यि श्याि कुिाि िाई २६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी २२१   
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र्ाउँपानलका केन्र) 

४२ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ र्डा अध्यि शेि बहादिु िाई ३७ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल २६१   

४३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ िवहला सदस्य र्ोिा कुिािी िाई ४२ िवहला नेपाली  काँग्रसे ५५५ ननर्ााजचत 

४४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ िवहला सदस्य नसक्री िाया िाई २९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २१८   

४५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ िवहला सदस्य सखुा िाया िाई ३१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२२३   

४६ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ िवहला सदस्य टेक कुिािी िाई ५८ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल २३०   

४७ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ दनलत िवहला 
सदस्य 

िंर्ली वर्श्वकिाा ४४ िवहला नेपाली  काँग्रसे ४७७ ननर्ााजचत 

४८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ दनलत िवहला 
सदस्य 

पूणा िाया वर्श्वकिाा ३५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५१   

४९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ दनलत िवहला 
सदस्य 

सनुनता वर्श्वकिाा ३३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२२४   

५० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ दनलत िवहला 
सदस्य 

काली िाया िाई ४९ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल २४६   

५१ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य कल्याण िाई २९ परुुष नेपाली  काँग्रसे ५२९ ननर्ााजचत 

५२ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य िान बहादिु िाई ४२ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४५६ ननर्ााजचत 

५३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य सन्तोष अनधकािी ३३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २२०   

५४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य     परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.)     

५५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य चयन िाि िाई ३४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२२१   

५६ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य खेत िाि िाई ५२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२१२   

५८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य हका  िाि िाई ४० परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल २२२   

५९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य दान बहादिु िाई ५९ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल २८६   

६० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि वर्ष्ण ुबहादिु तािाङ्ग ३८ परुुष नेपाली  काँग्रसे २९९   

६१ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि िेर्ा नसंह तािाङ्ग ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २१६   

६२ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि सन्त बहादिु तािाङ्ग ३४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३८० ननर्ााजचत 

६३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि रुक िान िाई ४९ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल ४०   

६४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ िवहला सदस्य पदि कुिािी िाई ३० िवहला नेपाली  काँग्रसे २१५   

६५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ िवहला सदस्य रं्र्ा िाया िर्ि ३८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २१५   

६६ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ िवहला सदस्य सरिता तािाङ्ग २९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३३९ ननर्ााजचत 

६७ िानेभन्ज्याङ्ग      ४ िवहला सदस्य वहिाल सिी िाई ३३ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल ५१   
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र्ाउँपानलका 

६८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ दनलत िवहला 
सदस्य 

सनु्तली वर् क ३१ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३०७ ननर्ााजचत 

६९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ दनलत िवहला 
सदस्य 

निना कुिािी वर्श्वकिाा ४८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.)     

७० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ दनलत िवहला 
सदस्य 

शोभा वर्श्वकिाा ३५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३४०   

७१ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य िेख बहादिु थापा 
िर्ि 

५२ िवहला नेपाली  काँग्रसे २७२   

७२ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य बाब ुलाल ब्लोन ५६ परुुष नेपाली  काँग्रसे २४६   

७३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य जखल नाथ काफ्ले ५८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २१८   

७४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य ददर्ान िाई २७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २६०   

७५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य नवर्न िाई ३३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३१९ ननर्ााजचत 

७६ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य टंक प्रसाद िाई २९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३६५ ननर्ााजचत 

७७ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य निेश कुिाि िाई २६ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल ४७   

७८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य एकिाि िाई ३८ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल ४६   

७९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ र्डा अध्यि िाि कुिाि िाई ३३ परुुष नेपाली  काँग्रसे ६७७ ननर्ााजचत 

८० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ र्डा अध्यि एसिु िर्ि ५७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २९८   

८१ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ र्डा अध्यि बल बहादिु िाई २९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९४   

८२ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ र्डा अध्यि सिल धन िाई ३७ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल १३   

८३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ िवहला सदस्य िाया िाई ३४ िवहला नेपाली  काँग्रसे ७०३ ननर्ााजचत 

८४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ िवहला सदस्य िन कुिािी िाई २८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २७६   

८५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ िवहला सदस्य शाजन्त िाया िाई ३६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

८४   

८६ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ दनलत िवहला 
सदस्य 

िेन ुकुिािी वर्श्वकिाा ४२ िवहला नेपाली  काँग्रसे ६७९ ननर्ााजचत 

८७ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ दनलत िवहला 
सदस्य 

जित िाया वर्श्वकिाा ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २६०   

८८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ दनलत िवहला 
सदस्य 

पषु्पा परियाि २८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९१   

८९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ दनलत िवहला 
सदस्य 

नति िाया कािी ४५ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल ३३   

९० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य डोि बहादिु िर्ि ५१ परुुष नेपाली  काँग्रसे ६९७ ननर्ााजचत 

९१ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य शंख नािायण शे्रष्ठ ४८ परुुष नेपाली  काँग्रसे ६८९ ननर्ााजचत 

९२ िानेभन्ज्याङ्ग      ५ सदस्य कोष बहादिु िर्ि ३५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५७   
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र्ाउँपानलका 

९३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य वटका बहादिु शे्रष्ठ ४२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २४४   

९४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य पणुा बहादिु िाई ५५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९०   

९५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य नभि बहादिु िाई ३९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९६   

९६ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य िक्कि बहादिु 
थापािर्ि 

६१ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल     

९७ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ र्डा अध्यि हेि िाि िाई ३८ परुुष नेपाली  काँग्रसे ७०५ ननर्ााजचत 

९८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ र्डा अध्यि उन बहादिु िाई ५५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १७८   

९९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ र्डा अध्यि ददपक कुिाि िाई ३८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९०   

१०० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ र्डा अध्यि नतर् िाि िाई ३६ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल ३९   

१०१ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ िवहला सदस्य चन्र कुिािी काफ्ले ५२ िवहला नेपाली  काँग्रसे ६७१ ननर्ााजचत 

१०२ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ िवहला सदस्य अर्ी सिा िाई ४५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १९७   

१०३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ िवहला सदस्य पजुणािा िाई ३१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९८   

१०४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ िवहला सदस्य र्ौ िाया िर्ि ३४ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल ३६   

१०५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ दनलत िवहला 
सदस्य 

रुपा िाया वर्श्वकिाा ३१ िवहला नेपाली  काँग्रसे ६७६ ननर्ााजचत 

१०६ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ दनलत िवहला 
सदस्य 

सजुशला वर् क ३० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १९३   

१०७ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ दनलत िवहला 
सदस्य 

नजन्द िाया वर्श्वकिाा ४४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

११३   

१०८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य र्ायत्री प्रसाद दाहाल ४५ परुुष नेपाली  काँग्रसे ६६७ ननर्ााजचत 

१०९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य धन नस िाई २९ परुुष नेपाली  काँग्रसे ६५५ ननर्ााजचत 

११० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य ननयय प्रसाद दाहाल ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १७८   

१११ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य कािी दल िाइ ४४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १६२   

११२ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य  परे् कािी  ४८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

८७   

११३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य जशर् बहादिु िर्ि २५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०४   

११४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य िना िाि िाई ३६ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल ४१   

११५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य प्रताप नसं िाई ५६ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल १०१   

११६ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ र्डा अध्यि केशर् प्रसाद ढुङ्गाना ६१ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४११ ननर्ााजचत 

११७ िानेभन्ज्याङ्ग      ७ र्डा अध्यि र्दे नाथ र्ौति ४५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३२   
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र्ाउँपानलका 

११८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ र्डा अध्यि चन्र बहादिु शे्रष्ठ ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३४६   

११९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ र्डा अध्यि ििेश कुिाि खंपार्ी ३२ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल     

१२० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ िवहला सदस्य डोल ुिाया िर्ि २८ िवहला नेपाली  काँग्रसे ४२२ ननर्ााजचत 

१२१ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ िवहला सदस्य ओइि िाया शे्रष्ठ ४४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३१६   

१२२ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ िवहला सदस्य     िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

    

१२३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ दनलत िवहला 
सदस्य 

निठू कुिािी कािी ५२ िवहला नेपाली  काँग्रसे ४१८ ननर्ााजचत 

१२४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ दनलत िवहला 
सदस्य 

अजम्र्का वर्श्वकिाा ३९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३०८   

१२५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ दनलत िवहला 
सदस्य 

रुपा परियाि २२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२६   

१२६ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य िाि कुिाि र्ौति ५६ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४२९ ननर्ााजचत 

१२७ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य िहल िान िाझी ४१ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४१५ ननर्ााजचत 

१२८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य र्दे नाथ र्ौति ३८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३०३   

१२९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य डम्र्ि बहादिु िाझी ४० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २९५   

१३० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य सिेुश कुिाि र्ौति ३० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२५   

१३१ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य दरु्ाा बहादिु वर्श्वकिाा २३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२३   

१३२ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

८ र्डा अध्यि नभि बहादिु बलम्पाखी 
िर्ि 

२९ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३३८ ननर्ााजचत 

१३३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

८ र्डा अध्यि तेि बहादिु थापा 
िर्ि 

२४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ११४   

१३४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

८ र्डा अध्यि शाजन्त िाि धिला २४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३८   

१३५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

८ िवहला सदस्य िन कुिािी बलंिपाखी ३६ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३२१ ननर्ााजचत 

१३६ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

८ िवहला सदस्य कुिािी बास्तोला ४० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ११४   

१३७ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

८ िवहला सदस्य िाि कुिािी पलुािी ४० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४२   

१३८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

८ दनलत िवहला 
सदस्य 

तेि कुिािी कािी ५१ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३३२ ननर्ााजचत 

१३९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

८ दनलत िवहला 
सदस्य 

चन्र िाया वर्श्वकिाा ५६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १०९   

१४० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

८ दनलत िवहला 
सदस्य 

बसन्ता िंग्राती २७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४२   

१४१ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य नलल बहादिु बंलपाखी ४३ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३२३ ननर्ााजचत 

१४२ िानेभन्ज्याङ्ग      ८ सदस्य िाििी बास्तोला ५३ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३२२ ननर्ााजचत 
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र्ाउँपानलका 

१४३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य र्णेश बहादिु आले ४५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १११   

१४४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य ति बहादिु घले ५१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १०९   

१४५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य वहिा लाल आलेिर्ि ४० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४९   

१४६ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य दान बहादिु दिी ३२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४२   

१४७ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ र्डा अध्यि नानी बाब ुनसदाली 
िर्ि 

३० परुुष नेपाली  काँग्रसे ४५० ननर्ााजचत 

१४८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ र्डा अध्यि यान बहादिु थापािर्ि ५९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४२९   

१४९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ र्डा अध्यि दान बहादिु िाई ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४२   

१५० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ र्डा अध्यि नडम्िा िाई ४७ परुुष संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल १३   

१५१ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ िवहला सदस्य देर्की िाई ५२ िवहला नेपाली  कागँ्रसे ४२८   

१५२ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ िवहला सदस्य किला िाई ३८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४४२ ननर्ााजचत 

१५३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ िवहला सदस्य कोवपला िाई २८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४५   

१५४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ िवहला सदस्य प्रिे कुिािी िर्ि ४६ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल १०   

१५५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ दनलत िवहला 
सदस्य 

िनिला साकी २९ िवहला नेपाली  काँग्रसे ४१८   

१५६ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ दनलत िवहला 
सदस्य 

कुल कुिािी वर्श्वकिाा ३८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४३५ ननर्ााजचत 

१५७ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ दनलत िवहला 
सदस्य 

निना कुिािी कािी ४२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५३   

१५८ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ दनलत िवहला 
सदस्य 

सन्तोकी साकी ४९ िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल १०   

१५९ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ सदस्य नभि बहादिु थापािर्ि ५६ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४२३   

१६० िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ सदस्य डक बहादिु शे्रष्ठ ४८ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४२१   

१६१ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ सदस्य िाि बहादिु िर्ि ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४३४ ननर्ााजचत 

१६२ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ सदस्य नि बहादिु आलेिर्ि ५७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४३० ननर्ााजचत 

१६३ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ सदस्य लनलत बहादिु शे्रष्ठ ३३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५०   

१६४ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ सदस्य कृष्ण बहादिु वर्श्वकिाा ४४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४५   

१६५ िानेभन्ज्याङ्ग      
र्ाउँपानलका 

९ सदस्य िेट कुिािी िाई ४० िवहला संघीय सिािर्ादी र्ोिि नेपाल १२   
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१ 
 

 

सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

 
 

प्रिखु/अध्यि 

रुर प्रसाद अनधकािी ४५ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३७०२  ननर्ााजचत 

२ ज्ञान बहादिु खडका ४३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३३९७   

३ चम्पा देर्ी काकी ४४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९३३   

४  

सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

 
 

उप प्रिखु/उपाध्यि 

दरु्ाा कुिािी तािाङ्ग ४५ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३४८५  ननर्ााजचत 

५ िनुा शे्रष्ठ ४३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २९१९   

६ हेि सार्ि पिािलुी ३२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१५३३   

७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ र्डा अध्यि िाि हरि िाई ५० परुुष नेपाली  काँग्रसे ३७३   

८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ र्डा अध्यि ददप हिी िाई ६१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४४३ ननर्ााजचत 

९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ र्डा अध्यि सरु्ास चन्र नर्िी  ३१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१७७   

१० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ िवहला सदस्य देर्ी िाया र्िुाछान े ४६ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३८९   

११ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ िवहला सदस्य कवर्ता नतजम्सना २९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४१६ ननर्ााजचत 

१२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ िवहला सदस्य िेखा सापकोटा ३३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१५१   

१३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ दनलत िवहला 
सदस्य 

अितृ िाया कािी ५५ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३७०   

१४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ दनलत िवहला 
सदस्य 

शनुसला पिीयाि २४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३७५ ननर्ााजचत 

१५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ दनलत िवहला 
सदस्य 

नभि िाया वर् क २३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१९६   

१६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य केशर् प्रसाद लइुटेल ५६ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३६९   

१७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य प्रकाश सापकोटा २७ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३९५   

१८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य सह देर् नर्िी ३४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४०१ ननर्ााजचत 

१९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य खडर् बहादिु 
बढुाथोकी 

४८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३८०   

२० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य जित बहादिु तािाङ्ग ४३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१३६   

२१ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य दयुोधन िाई २२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२०३   

२२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ र्डा अध्यि बल िाि तािाङ्ग ४० परुुष नेपाली  काँग्रसे २९२   

२३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ र्डा अध्यि जखल नाथ तािाङ्ग ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३९१ ननर्ााजचत 

२४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ र्डा अध्यि डम्र्ि बहादिु तािाङ्ग ४० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१५५   

२५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ िवहला सदस्य ईन्र िाया िर्ि ४७ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३२१   

२६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ िवहला सदस्य रु्ल िाया तािाङ्ग ४६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३४४ ननर्ााजचत 
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२७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ िवहला सदस्य िन िाया िक्का  ४४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१६६   

२८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ दनलत िवहला 
सदस्य 

सम्झना वर् क ३८ िवहला नेपाली  काँग्रसे २८९   

२९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ दनलत िवहला 
सदस्य 

िजन्िता वर्श्वकिाा २३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३६९ ननर्ााजचत 

३० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ दनलत िवहला 
सदस्य 

िाि कुिािी वर्श्वकिाा ५२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१५७   

३१ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य िाि बहादिु तािाङ्ग ५७ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३०१   

३२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य जखि बहादिु तािाङ्ग ४१ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३०४ ननर्ााजचत 

३३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य िङ्ग ध्र्ि तािाङ्ग ६३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३३२ ननर्ााजचत 

३४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य िािन प्रसाद लइुटेल ५३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २९९   

३५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य डम्र्ि बहादिु तािाङ्ग ४४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१८७   

३६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य नैन बहादिु िर्ि ४४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१६१   

३७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ र्डा अध्यि वर्ष्ण ुकुिाि खड्का ५१ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३१७ ननर्ााजचत 

३८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ र्डा अध्यि नर्र्ा िाि थापािर्ि २९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २९७   

३९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ र्डा अध्यि नब िाि खडका २९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९७   

४० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ िवहला सदस्य सीता िाया थापा ३४ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३५१ ननर्ााजचत 

४१ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ िवहला सदस्य वर्ष्ण ुसापकोटा ३५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३४२   

४२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ िवहला सदस्य िखिली थापा िेत्री ४१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

११६   

४३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ दनलत िवहला 
सदस्य 

रु्ल िाया वर् क ४१ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३६३ ननर्ााजचत 

४४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ दनलत िवहला 
सदस्य 

प्यािी दिी ३१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३५५   

४५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ दनलत िवहला 
सदस्य 

पवर् िाया वर् क ४१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

११०   

४६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य िय बहादिु शे्रष्ठ ७२ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३७८ ननर्ााजचत 

४७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य नलला नाथ र्िाल ६३ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३६४ ननर्ााजचत 

४८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य बल बहादिु बढुाथोकी ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३४२   

४९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य कृते िाई ४४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३१५   

५० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य लाल बहादिु तािाङ्ग ६२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१२७   

५१ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य जचत्र बहादिु थापािेत्री ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१०२   
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५२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि कुिाि बहादिु िाई ५८ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३७९ ननर्ााजचत 

५३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि अितृ नािायण शे्रष्ठ ५८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३५८   

५४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि नैन बहादिु िेिो ३९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२४   

५५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ िवहला सदस्य िेनकुा िाई ३६ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३५६   

५६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ िवहला सदस्य लक्ष्िी िाया िाई २५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३६९ ननर्ााजचत 

५८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ िवहला सदस्य     िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२५   

५९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ दनलत िवहला 
सदस्य 

िन कुिािी वर् क ५७ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३६१ ननर्ााजचत 

६० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ दनलत िवहला 
सदस्य 

सनी िाया वर् क ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३५६   

६१ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ दनलत िवहला 
सदस्य 

    िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२६   

६२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य हरि चन्र शे्रष्ठ २३ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३७७ ननर्ााजचत 

६३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य शंख नािायण शे्रष्ठ ३३ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३७२   

६४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य ददल बहादिु िाई ३७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३८५ ननर्ााजचत 

६५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य सनु्दि िाई ३४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३१४   

६६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य जचन्ता खि धिाला ५२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२८   

६७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य िाि कुिािी िाई ३९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३१   

६८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ र्डा अध्यि लाएन तािाङ्ग ६८ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३१८   

६९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ र्डा अध्यि र्ोवर्न्द िाि तािाङ्ग ३० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४८१ ननर्ााजचत 

७० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ र्डा अध्यि डम्र्ि बहादिु तािाङ्ग ४१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

७५   

७१ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ िवहला सदस्य िेनलना तािाङ्ग ३७ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३२१   

७२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ िवहला सदस्य पञ्ची िाया तािाङ्ग ३९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३८३ ननर्ााजचत 

७३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ िवहला सदस्य जखनन िाया तािाङ्ग २४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

११०   

७४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ दनलत िवहला 
सदस्य 

िनसनी िाया वर्श्वकिाा ६० िवहला नेपाली  काँग्रसे ३२७   

७५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ दनलत िवहला 
सदस्य 

सोि िाया वर्श्वकिाा ५४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४२३ ननर्ााजचत 

७६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ दनलत िवहला 
सदस्य 

नित्र िाया कािी  ५० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

७५   

७७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य तेि बहादिु र्ोर्टी ४८ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३०५   
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७८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य सरु्ास तािाङ्ग ३८ परुुष नेपाली  काँग्रसे २९१   

७९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य प्रिे बहादिु कटर्ाल ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४०७ ननर्ााजचत 

८० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य धन बहादिु तािाङ्ग ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४१९ ननर्ााजचत 

८१ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य नवर्न तािाङ्ग ३३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

६३   

८२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य िाि ुतािाङ्ग ३८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

८६   

८३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ र्डा अध्यि वर्ष्ण ुबहादिु आले 
िर्ि 

३७ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४२९ ननर्ााजचत 

८४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ र्डा अध्यि वर्ष्ण ुबहादिु आले 
िर्ि 

४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३७   

८५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ र्डा अध्यि वटका िाि आले िर्ि ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२२२   

८६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ िवहला सदस्य र्भी िाया िर्ि ५१ िवहला नेपाली  काँग्रसे ४२७ ननर्ााजचत 

८७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ िवहला सदस्य नसता िाया तािाङ्ग ५७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ७१   

८८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ िवहला सदस्य धन कुिािी थापािर्ि ३८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१८२   

८९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ दनलत िवहला 
सदस्य 

िन कुिािी दिी ३९ िवहला नेपाली  काँग्रसे ४३१ ननर्ााजचत 

९० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ दनलत िवहला 
सदस्य 

नलला दिी २४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५४   

९१ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ दनलत िवहला 
सदस्य 

अजम्बका दिी ४४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१८२   

९२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य प्रिे बहादिु तािाङ्ग ४७ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४१२ ननर्ााजचत 

९३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य लोक नाथ र्ौति ५० परुुष नेपाली  काँग्रसे ४२३ ननर्ााजचत 

९४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य धन पनत र्ौति ५९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४८   

९५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य खडर् बहादिु 
थापािर्ि 

६३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४०   

९६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य सबु्बा थापािर्ि ५१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१७०   

९७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य शम्भ ुकुिाि धिला ३६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२०८   

९८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ र्डा अध्यि श्याि बहादिु कटुर्ाल ५२ परुुष नेपाली  काँग्रसे २७३ ननर्ााजचत 

९९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ र्डा अध्यि ित्न कुिाि शे्रष्ठ ४८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २७१   

१०० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ र्डा अध्यि     परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

    

१०१ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ िवहला सदस्य सपना खत्री २९ िवहला नेपाली  काँग्रसे २९२ ननर्ााजचत 

१०२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ िवहला सदस्य जचत्र िाया काकी ४६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २६८   
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१०३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ िवहला सदस्य     िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

    

१०४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ दनलत िवहला 
सदस्य 

वर्ष्ण ुिाया कािी ५३ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३१४ ननर्ााजचत 

१०५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ दनलत िवहला 
सदस्य 

िाधा देर्ी वर् क २२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २६७   

१०६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ दनलत िवहला 
सदस्य 

    िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

    

१०७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य ििेश कुिाि िाय ४४ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३१२ ननर्ााजचत 

१०८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य डुवर्न्र देर्ी कटर्ाल ४० परुुष नेपाली  काँग्रसे २८२ ननर्ााजचत 

१०९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य सयुा बहादिु घताल ३० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५४   

११० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य तेि बहादिु कटर्ाल ६३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५४   

१११ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य     परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

    

११२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य     परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

    

११३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ र्डा अध्यि र्णु िाि भट्टिाई ४३ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३४३ ननर्ााजचत 

११४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ र्डा अध्यि िाि बहादिु र्स्नते ६६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २१९   

११५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ र्डा अध्यि र्ोपाल प्रसाद 
अनधकािी 

५४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१९   

११६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ िवहला सदस्य सजुशला शे्रष्ठ ४२ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३२७ ननर्ााजचत 

११७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ िवहला सदस्य शजुशला खत्री कटर्ाल २८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २१७   

११८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ िवहला सदस्य िर् िाया कटर्ाल ३१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२८   

११९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ दनलत िवहला 
सदस्य 

िन िाया वर्श्वकिाा ५२ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३१६ ननर्ााजचत 

१२० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ दनलत िवहला 
सदस्य 

खेत िाया नेपाली ४३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २३५   

१२१ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ दनलत िवहला 
सदस्य 

    िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

    

१२२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य प्रिे बहादिु थापा ६८ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३०८ ननर्ााजचत 

१२३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य होि बहादिु वर्श्वकिाा ४९ परुुष नेपाली  काँग्रसे २९७ ननर्ााजचत 

१२४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य छत्र बहादिु र्स्नते ४९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २५२   

१२५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य कृष्ण बहादिु शे्रष्ठ ४८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २४२   

१२६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य र्ोपाल काकी ५१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२२   

१२७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य अप्सिा कटर्ाल २२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२५   
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१२८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ र्डा अध्यि िेर्ती ििण सनुरु्ाि ३६ परुुष नेपाली  काँग्रसे २६३   

१२९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ र्डा अध्यि झनक कुिाि काकी ३१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३५२ ननर्ााजचत 

१३० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ र्डा अध्यि लोक नाथ अनधकािी ४८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२६४   

१३१ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ िवहला सदस्य शान्ती िाया सनुरु्ाि ४८ िवहला नेपाली  काँग्रसे २६३   

१३२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ िवहला सदस्य नािायण देर्ी शे्रष्ठ ५२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३५७ ननर्ााजचत 

१३३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ िवहला सदस्य बधु कुिािी धिला ३२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२४८   

१३४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ दनलत िवहला 
सदस्य 

ददल िाया वर् क ३९ िवहला नेपाली  काँग्रसे २७३   

१३५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ दनलत िवहला 
सदस्य 

ओि कुिािी साकी ३८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३५२ ननर्ााजचत 

१३६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ दनलत िवहला 
सदस्य 

नलला िाया साकी ३९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२४४   

१३७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ सदस्य कणा बहादिु तािाङ्ग २४ परुुष नेपाली  काँग्रसे २७३   

१३८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ सदस्य जशर् बहादिु कटर्ाल ३४ परुुष नेपाली  काँग्रसे २७१   

१३९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ सदस्य धन बहादिु तािाङ्ग ४८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३३१ ननर्ााजचत 

१४० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ सदस्य टंक बहादिु कटर्ाल ४८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३४४ ननर्ााजचत 

१४१ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ सदस्य एक बहादिु खडका ३६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२४८   

१४२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

९ सदस्य दिाई तािाङ्ग ४३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२३७   

१४३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० र्डा अध्यि तलुा िाि पिािलुी ५५ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३९० ननर्ााजचत 

१४४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० र्डा अध्यि िेघ प्रसाद धिला ५८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २९८   

१४५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० र्डा अध्यि छवर् ििण धिला ३० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२३४   

१४५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० िवहला सदस्य चन्र कला शे्रष्ठ ३९ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३८४ ननर्ााजचत 

१४६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० िवहला सदस्य ननिाला शे्रष्ठ ५३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३३९   

१४७ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० िवहला सदस्य किला धिला नर्िी ३३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१९०   

१४८ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० दनलत िवहला 
सदस्य 

कोवपला साकी ३६ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३७९ ननर्ााजचत 

१४९ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० दनलत िवहला 
सदस्य 

जचनी िाया तोलाङ्गी ३८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३३५   

१५० सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० दनलत िवहला 
सदस्य 

लाली िाया साकी २८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१८८   

१५१ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० सदस्य नपृ बहादिु भिेुल ४८ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३६५ ननर्ााजचत 
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१५२ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० सदस्य ओि प्रसाद  धिला ६२ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४४३ ननर्ााजचत 

१५३ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० सदस्य नपृ ध्र्ि कटर्ाल ५८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३२४   

१५४ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० सदस्य धन पनत पिािलुी ४५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २९३   

१५५ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० सदस्य यरु् िाि पिािलुी ३५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१४१   

१५६ सनुकोशी 
र्ाउँपानलका 

१० सदस्य केशर् प्रसाद अनधकािी ५४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१८४   

          

१ 
 

 

िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

 
 

प्रिखु/अध्यि 

िहेन्र बहादिु काकी ५४ परुुष नेपाली  काँग्रसे २९८४   

२ िजण िाि िाई ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३०१२ ननर्ााजचत 

३ कुल बहादिु खत्री ५५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

७१३   

४  

 

िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

 
 

उप प्रिखु/उपाध्यि 

हेि कुिािी तािाङ्ग ६० िवहला नेपाली  काँग्रसे ३२५८ ननर्ााजचत 

५ हेि कुिािी धिला ३३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २७८८   

६ अंिलुा तािाङ्ग २९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

८१३   

७ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

१ र्डा अध्यि प्रददप कुिाि र्ाँननया ३५ परुुष नेपाली  काँग्रसे ६६५ ननर्ााजचत 

८ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

१ र्डा अध्यि किल बहादिु र्ाननया ३८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५४२   

९ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

१ र्डा अध्यि ददप प्रसाद ढकाल ३६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४७   

१० िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

१ िवहला सदस्य खड्ग िाया शे्रष्ठ ४३ िवहला नेपाली  काँग्रसे ६२० ननर्ााजचत 

११ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

१ िवहला सदस्य इन्र कुिािी खडका 
खत्री 

३९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५३६   

१२ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

१ िवहला सदस्य सनुित्रा धिला ४३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

६२   

१३ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

१ दनलत िवहला 
सदस्य 

प्रनिला वर्श्वकिाा २६ िवहला नेपाली  काँग्रसे ६३२ ननर्ााजचत 

१४ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

१ दनलत िवहला 
सदस्य 

िाि कुिािी वर्श्वकिाा ३६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५४१   

१५ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

१ दनलत िवहला 
सदस्य 

    िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३५   

१६ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य बवुि बहादिु काकी ६२ परुुष नेपाली  काँग्रसे ६३१ ननर्ााजचत 

१७ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य रं्र्ा प्रसाद शिाा ५६ परुुष नेपाली  काँग्रसे ६२७ ननर्ााजचत 

१८ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य लाल प्रसाद ढकाल ३२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५४०   

१९ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य नि बहादिु काकी ५१ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५०१   

२० िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

१ सदस्य नडल्ली िाि ढकाल ३४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

७६   

२१ िोलङु्ग १ सदस्य िण वर्क्रि काकी ५६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी ५१   
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र्ाउँपानलका केन्र) 

२२ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ र्डा अध्यि टंक बहादिु काकी ४९ परुुष नेपाली  काँग्रसे ७८८ ननर्ााजचत 

२३ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ र्डा अध्यि  बाबिुाि काकी ५७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३३५   

२४ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ र्डा अध्यि भेष नाथ दाहाल ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५७   

२५ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ िवहला सदस्य िाधा देर्ी दाहाल ३५ िवहला नेपाली  काँग्रसे ८६२ ननर्ााजचत 

२६ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ िवहला सदस्य नर्ादा खडका २७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३२४   

२७ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ िवहला सदस्य नैन कुिािी दिी ४८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५३   

२८ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ दनलत िवहला 
सदस्य 

िाि कुिािी वर् क ३९ िवहला नेपाली  काँग्रसे ८४९ ननर्ााजचत 

२९ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ दनलत िवहला 
सदस्य 

धन कुिािी दिी ४७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३४५   

३० िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ दनलत िवहला 
सदस्य 

वर्िला दिी ३३ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

७१   

३१ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य बल भर दाहाल ६७ परुुष नेपाली  काँग्रसे ७०६ ननर्ााजचत 

३२ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य ओि बहादिु िाई ३५ परुुष नेपाली  काँग्रसे ८३३ ननर्ााजचत 

३३ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य भोला नाथ दाहाल ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३७२   

३४ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य बिुी कुिाि िाई ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४०२   

३५ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य र्ोपाल भिेूल ३८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५१   

३६ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

२ सदस्य डेक प्रसाद ननिौला ४५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४४   

३७ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

३ र्डा अध्यि िाि बहादिु काकी ३७ परुुष नेपाली  काँग्रसे २४४ ननर्ााजचत 

३८ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

३ र्डा अध्यि नित्र बहादिु सनुरु्ाि २६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २४१   

३९ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

३ र्डा अध्यि लेख नाथ रु्यल ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३७   

४० िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

३ िवहला सदस्य यान िाया सनुरु्ाि ६२ िवहला नेपाली  काँग्रसे २२४ ननर्ााजचत 

४१ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

३ िवहला सदस्य सािा रु्यल सनुरु्ाि ५७ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २१७   

४२ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

३ िवहला सदस्य यसोधा रु्यल २८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३७   

४३ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

३ दनलत िवहला 
सदस्य 

दधुी िाया वर्श्वकिाा ६२ िवहला नेपाली  काँग्रसे २४२   

४४ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

३ दनलत िवहला 
सदस्य 

वटका िाया वर्श्वकिाा ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २४६ ननर्ााजचत 

४५ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

३ दनलत िवहला 
सदस्य 

किला परियाि २५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५३   

४६ िोलङु्ग ३ सदस्य र्नडन्र प्रसाद रु्याल ५० परुुष नेपाली  काँग्रसे २१८   
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र्ाउँपानलका 

४७ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य प्रिे बहादिु सनुरु्ाि ३७ परुुष नेपाली  काँग्रसे २४६   

४८ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य देश बहादिु सनुरु्ाि ४५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १९३   

४९ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य टंक नाथ रु्यल ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २४२ ननर्ााजचत 

५० िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य नतल बहादिु भिेुल ५३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५०   

५१ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

३ सदस्य कृष्ण प्रसाद रू्यल ७४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४३   

५२ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि प्रिे प्रसाद खनतर्डा ७३ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३१९   

५३ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि हीिा िाि खनतर्डा ४२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २२४   

५४ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ र्डा अध्यि िान बहादिु तािाङ्ग ३९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३२० ननर्ााजचत 

५५ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ िवहला सदस्य दील कुिािी खनतर्ाडा ६४ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३३७ ननर्ााजचत 

५६ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ िवहला सदस्य धन िाया सनुरु्ाि ३५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २०५   

५८ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ िवहला सदस्य कोवपला देर्ी खनतर्डा ४६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

३०९   

५९ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ दनलत िवहला 
सदस्य 

कनबता वर् क २३ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३२८ ननर्ााजचत 

६० िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ दनलत िवहला 
सदस्य 

सीता िाया दिी ५० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २२२   

६१ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ दनलत िवहला 
सदस्य 

अननता वर् क ४० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२८८   

६२ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य टंक नाथ खनतर्डा ५२ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३५५ ननर्ााजचत 

६३ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य िाि कुिाि तािाङ्ग २६ परुुष नेपाली  काँग्रसे २९१   

६४ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य घनश्याि नेपाली ३२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) १९६   

६५ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य कुिाि तािाङ्ग ४६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २३९   

६६ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य नभसन तािाङ्ग २५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२८८   

६७ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

४ सदस्य ददल बहादिु दिी ४८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

२९८ ननर्ााजचत 

६८ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

५ र्डा अध्यि टंक नाथ दाहाल ४९ परुुष नेपाली  काँग्रसे ४३१ ननर्ााजचत 

६९ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

५ र्डा अध्यि दल बहादिु सनुरु्ाि ५७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २७८   

७० िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

५ र्डा अध्यि घन श्याि दाहाल ५५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४४   

७१ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

५ िवहला सदस्य देर् कुिािी काफ्ले ४४ िवहला नेपाली  काँग्रसे ३३९ ननर्ााजचत 

७२ िोलङु्ग ५ िवहला सदस्य सान्ता िर्ि ३४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३१८   
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र्ाउँपानलका 

७३ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

५ िवहला सदस्य कृष्ण िाया खनाल 
पोखिेल 

४० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

६१   

७४ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

५ दनलत िवहला 
सदस्य 

जखन िाया नेपाली ५० िवहला नेपाली  काँग्रसे ३३२ ननर्ााजचत 

७५ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

५ दनलत िवहला 
सदस्य 

ददल कुिािी वर्श्वकिाा ४५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २३५   

७६ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

५ दनलत िवहला 
सदस्य 

सोि कुिािी साकी ६५ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५४   

७७ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य कृष्ण िाि नेपाल २६ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३२८ ननर्ााजचत 

७८ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य िान बहादिु तािाङ्ग ४४ परुुष नेपाली  काँग्रसे ३२०   

७९ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य िाि बहादिु दिी ५६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ३२९ ननर्ााजचत 

८० िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य पासाङ्ग तािाङ्ग २६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) २९५   

८१ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य िोहन कुिाि पोखिेल ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

६५   

८२ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

५ सदस्य यरु् िाि दाहाल ३६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

७५   

८३ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

६ र्डा अध्यि नि बहादिु तािाङ्ग ५३ परुुष नेपाली  काँग्रसे २७६   

८४ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

६ र्डा अध्यि िाि कािी तािाङ्ग ४८ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४८६ ननर्ााजचत 

८५ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

६ र्डा अध्यि एक बहादिु थापा  ४० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

११७   

८६ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

६ िवहला सदस्य थक िाया सनुरु्ाि ५० िवहला नेपाली  काँग्रसे २६९   

८७ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

६ िवहला सदस्य यि िाया तािाङ्ग ४९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ५०३ ननर्ााजचत 

८८ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

६ िवहला सदस्य चनुी िाया तािाङ्ग ५४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९४   

८९ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

६ दनलत िवहला 
सदस्य 

िन कुिािी वर् क ३८ िवहला नेपाली  काँग्रसे २८६   

९० िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

६ दनलत िवहला 
सदस्य 

बधु िाया दिी ३८ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४८५ ननर्ााजचत 

९१ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

६ दनलत िवहला 
सदस्य 

िन कुिािी वर् क २४ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९७   

९२ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य रु्र्ाा शेपाा ४७ परुुष नेपाली  काँग्रसे २७५   

९३ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य पदि बहादिु तािाङ्ग २७ परुुष नेपाली  काँग्रसे २५८   

९४ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य िहेश तािाङ्ग २२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४०१ ननर्ााजचत 

९५ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य किल तािाङ्ग २७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४२८ ननर्ााजचत 

९६ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

६ सदस्य निन कुिाि कटर्ाल २९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

९९   

९७ िोलङु्ग ६ सदस्य आङ लाक्पा शेपाा ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी ११२   
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र्ाउँपानलका केन्र) 

९८ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ र्डा अध्यि रे्ली शेपाा ४१ परुुष नेपाली  काँग्रसे १६८   

९९ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ र्डा अध्यि हेि बहादिु सनुरु्ाि ३५ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४६३ ननर्ााजचत 

१०० िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ र्डा अध्यि किाा शेपाा ३३ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४१   

१०१ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ िवहला सदस्य नभि िाया पहािी ३९ िवहला नेपाली  काँग्रसे १६२   

१०२ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ िवहला सदस्य देर् कुिािी खडका २६ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४४२ ननर्ााजचत 

१०३ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ िवहला सदस्य कवर्ता दाहाल नेपाल ३२ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४३   

१०४ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ दनलत िवहला 
सदस्य 

िईत िाया कािी  ५२ िवहला नेपाली  काँग्रसे १७२   

१०५ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ दनलत िवहला 
सदस्य 

कवर्ता वर् क २१ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४४६ ननर्ााजचत 

१०६ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ दनलत िवहला 
सदस्य 

ननिाला दिी ४० िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४६   

१०७ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य जचत्र बहादिु लानिछान े ३६ परुुष नेपाली  काँग्रसे १९८   

१०८ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य आङ बाब ुशेपाा २८ परुुष नेपाली  काँग्रसे २०३   

१०९ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य र्ङडा शेपाा ४४ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४१३ ननर्ााजचत 

११० िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य टुक बहादिु तािाङ्ग ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४२१ ननर्ााजचत 

१११ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य सयुा बहादिु लानिछान े
खत्री 

३७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

४७   

११२ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

७ सदस्य िाि बहादिु बंम्िन  ५६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

६३   

११३ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ र्डा अध्यि केशि बहादिु र्रुुङ्ग ३० परुुष नेपाली  काँग्रसे ३०७   

११४ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ र्डा अध्यि हिी कुिाि िाई ४७ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४३४ ननर्ााजचत 

११५ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ र्डा अध्यि िंर् र्ीि िाई ५० परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१८   

११६ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ िवहला सदस्य रिलाकी शेपाा २९ िवहला नेपाली  काँग्रसे २५६   

११७ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ िवहला सदस्य लाक्पा छोकी शेपाा ३९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४३३ ननर्ााजचत 

११८ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ िवहला सदस्य िननषा िाई २९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

५३   

११९ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ दनलत िवहला 
सदस्य 

प्रिे कुिािी कािी ३५ िवहला नेपाली  काँग्रसे २६२   

१२० िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ दनलत िवहला 
सदस्य 

िन िाया वर् क ३९ िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४४६ ननर्ााजचत 

१२१ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ दनलत िवहला 
सदस्य 

    िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१६   

१२२ िोलङु्ग         
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र्ाउँपानलका 

१२३ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य पासाङ वङिा शेपाा ५५ परुुष नेपाली  काँग्रसे २५२   

१२४ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य नछरि शेपाा ३४ परुुष नेपाली  काँग्रसे २३६   

१२५ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य ददपक िाई ३९ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४७१ ननर्ााजचत 

१२६ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य पासाङ्ग शेपाा ५६ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (ए.िा.ले.) ४२५ ननर्ााजचत 

१२७ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य िानकी तािाङ्ग ५२ परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

१२   

१२८ िोलङु्ग 
र्ाउँपानलका 

८ सदस्य     परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी (िाओर्ादी 
केन्र) 

११   

 

 

 

 

 

 

 

@!=@ lnËsf cfwf/df pDd]bjf/, lglj{/f]w ;lxt lgjf{lrt kbut ;+VofTds ljj/0f M 

 

 

 

@!#  pd]/sf cfwf/df lglj{/f]w ;lxt lgjf{lrt kbut ;+VofTds ljj/0f M 

 

pd]/ ;d"x -aif{df_ @!–$) $!–^) ^! jf ;f] eGbf a9L hDdf 

kb  d k' t]ln d k' t]ln d k' t]ln d k' t]ln 

k|d'v ÷cWoIf ० १ ० ० ५ ० ० २ ० ० ८ ० 

pkk|d'v÷pkfWoIf ४ ० ० ४ ० ० ० ० ० ८ ० ० 

j8fWoIf १ ४८ ० ० १९ ० ० ७ ० १ ७४ ० 

d= j8f ;b:o ३२ ० ० २९ ० ० १४ ० ० ७५ ० ० 

b=d= j8f ;b:o ३५ ० ० ३० ० ० १० ० ० ७५ ० ० 

cGo j8f ;b:o १ १०९ ० ० २१ ० ० १९ ० २ १४८ ० 

blnt jf 

cNk;+Vos ;b:o 

३ ६ ० १ ४ ० १ २ ० ३ १४ ० 

s"n hDdf ७६ १५८ ० ६४ ४९ ० २५ ३० ० १६४ २४४ ० 

 

 

 

kb s"n 

kb 

pDd]bjf/L ;+Vof lglj{/f]w ;+Vof lgjf{lrt ;+Vof s"n lgjf{lrt ;+Vof 

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

k|d'v÷cWoIf ८ ४ ४० ० ० ० ० ० ८ ० ० ८ ० 

pkk|d'v÷pkfWo

If 

८ ८ ३० ० ० ० ० ८ ० ० ८ ० ० 

j8fWoIf ७५ ७ २५९ ० ० ० ० १ ७४ ० १ ७४ ० 

d= j8f ;b:o ७५ २३८ ० ० ० ० ० ७५ ० ० ७५ ० ० 

b=d= j8f ;b:o ७५ २२४ ० ० ० ० ० ७५ ० ० ७५ ० ० 

cGo j8f ;b:o १५० १५ ४५७ ० ० ० ० २ १४८ ० २ १४८ ० 

blnt jf 

cNk;+Vos 

;b:o 

१७ ५ २१ ० ० ० ० ३ १४ ० ३ १४ ० 

s"n hDdf ४०८ ५०१ ८०७ ० ० ० ० १६४ २४४ ० १६४ २४४ ० 
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@!=$  /fhgLlts bnsf cfwf/df lglj{/f]w ;lxt lgjf{lrt kbut ;+VofTds ljj/0f M 

 

/fhgLlts bnsf] 

gfd÷:jtGq 

lgjf{lrt x'g] kb  

hDdf 

k|d'v÷cWo

If 

pkk|d'v

÷pkfWoI

f 

j8fWoIf dlxnf 

j8f 

;b:o 

blnt 

dlxnf 

j8f ;b:o 

cGo j8f 

;b:o 

blnt 

jfcNk;+V

os 

;b:o 

Df k' d k' d k' Df k' d k' d k' d k' d k' 

नेपाली काग्रसे ० ४ ५ ० १ ३७ ३६ ० ३७ ० १ ७४ १ ७ ८१ १२१ 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी, एिाले ० ३ ३ ० ० २६ ३२ ० ३२ ० ० ५७ १ ६ ९९ १०१ 

नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी, िाओर्ादी 
केन्र 

० १ ० ० ० ११ ७ ० ६ ० ० १८ १ १ १४ ३१ 

िम्िा ० ८ ८ ० १ ७४ ७५ ० ७५ ० २ १४९ ३ १४ १६४ २४४ 

 

 

@!=% ;dfj]zLsf cfwf/df lgjf{lrt kbflwsf/Lx?sf] ;+VofTds ljj/0f M-;Dk"0f{  lhNnfsf] Psd'i7_ M 

 

qm=

; 
kb 

blnt 

cflbjf;L÷ 

v;÷cfo{ 

s'n 

k|ltzt 

hghflt hDdf 

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

t] 

d k' 
t] 

ln ln 

! k|d'v ÷cWoIf ० ० ० ० ३ ० ० ५ ० ० ८ ० ० १०० ० 

@ pkk|d'v÷pkfWoIf ० ० ० ६   ० २   ० ८ ० ० १०० ० ० 

# j8fWoIf ० १ ० १ ३४ ० ० ३९ ० १ ७४ ० १.३३ ९८.६७ ० 

$ dlxnf j8f ;b:o ० ० ० ४५ 
  

० ३० 
  

० ७५ ० ० १०० ० ० 

% 
blnt dlxnf j8f 

;b:o 
७५ ० ० ० ० ० 

    
० ७५ ० ० १०० ० ० 

^ cGo j8f ;b:o   ४   १ ८४ ० १ ६० ० २ १४८ ० १.३३ ९८.६७ ० 

& 
blnt jf cNk;+Vos 

;b:o 
२ ५ 

  

१ ९ ० 

    

० ३ १४ ० १७.६५ ८२.३५ ० 

  hDdf ७७ १०   ५४ १३० ० ३३ १०४ ० १६४ २४४ ० ४० ६०   

k|ltzt ८८.५१ ११.४९ ०.०० २९.३५ ७०.६५ ०.०० २४.०९ ७५.९१ ०.०० ४०.२० ५९.८० ०.००       

 

 

 

@!=^ :yfgLo tx sfo{kflnsfsf pDd]bjf/x? / ljhoL pDd]bjf/x?sf] ljj/0f -ljhoL pDd]bjf/nfO{ s}lkmotdf v'nfpg]_ M 

qm= 

;= 

:yfgLo txsf] gfd 

kbflwsf/L 

pDd]bjf/sf]] gfd 

/fhgLlts bnsf] 

gfd÷:jtGq 

k|fKt 

dt 
s}lkmot 

gfd y/ 
pd]

/ 
lnªu 

१ नसविचिण नर्िपानलका blnt jf 

cNk;+Vos 

ऐते कािी  परुुष नेपाली काग्रसे १३  

२ िाइत बहादिु वर्श्वकिाा  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी ३८ ननर्ााजचत 

३ बाला सिी िाई  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी ३८ ननर्ााजचत 
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४ नधिाि दिी  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी ३८ ननर्ााजचत 

५ नसविचिण नर्िपानलका dlxnf ;b:o नसता देर्ी दिाई  िवहला नेपाली काग्रसे १३  

६ नसता तािाङ्ग  िवहला नेपाली काग्रसे १३  

७ रु्ल िाया वर्श्वकिाा  िवहला नेपाली काग्रसे १३  

८ पशपुनत र्रुुङ्ग  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी ३८ ननर्ााजचत 

९ डोल्िा तािाङ्ग  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी ३९ ननर्ााजचत 

१० िाधा ननिौला  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी ३८ ननर्ााजचत 

११ शनिाला कटुर्ाल  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी ३८ ननर्ााजचत 

१२ अननता र्रुुङ्ग  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी ३९ ननर्ााजचत 

१३ जखजिदेम्र्ा blnt jf 

cNk;+Vos 

ख्यि िाि सनुरु्ाि  परुुष नेपाली काग्रसे २९ ननर्ााजचत 

१४ दोिी शेपाा  परुुष नेपाली काग्रसे २८ ननर्ााजचत 

१५ िहादेर्ी सनुरु्ाि  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी १७  

१६ वर्ि बहादिु सनुरु्ाि  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी १८  

१७ dlxnf ;b:o शोभा वर्श्वकिाा  िवहला नेपाली काग्रसे २९ ननर्ााजचत 

१८ ठर् िाया सनुरु्ाि  िवहला नेपाली काग्रसे २९ ननर्ााजचत 

१९ दरु्ाा देर्ी सनुरु्ाि  िवहला नेपाली काग्रसे २९ ननर्ााजचत 

२० आङ  लाि ुशेपाा  िवहला नेपाली काग्रसे २९ ननर्ााजचत 

२१ हेि कुिािी वर्श्वकिाा  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी १७  

२२ च्याि ुशेपाा  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी १७  

२३ अननसा िर्ि  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी १७  

२४ चम्पादेर्ी blnt jf 

cNk;+Vos 

किला िाया कािी  िवहला नेपाली काग्रसे  ननर्ााजचत 

२५ नैन ध्र्ि सनुरु्ाि  परुुष नेपाली काग्रसे  ननर्ााजचत 

२६ चम्पादेर्ी dlxnf ;b:o नलला िाया दिाई  िवहला नेपाली काग्रसे   

२७ इन्र िाया िर्ि  िवहला नेपाली काग्रसे   

२८ शकु्र िाया शे्रष्ठ  िवहला नेपाली काग्रसे   

२९ ननरु िाया र्रुुङ  िवहला नेपाली काग्रसे   

३० जचशंखरु्ढी blnt jf 

cNk;+Vos 

काजि िान िाई  परुुष नेपाली काग्रसे  ननर्ााजचत 

३१ दयुोधन िाई  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी  ननर्ााजचत 

३२ धन बहादिु वर्क  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी 
,िाओर्ादी केन्र 

  

३३ बल बहादिु भिेुल  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी 
,िाओर्ादी केन्र 
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३४ जचशंखरु्ढी dlxnf ;b:o वहिा लक्ष्िी काकी  िवहला नेपाली काग्रसे   

३५ याङिी शेपाा  िवहला नेपाली काग्रसे   

३६ लक्ष्िी खत्री कािी  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी ,एिाले   

३७ ननिाला काकी  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी ,एिाले   

३८ िन सिी िाई  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी 
िाओिादी केन्र  

  

३९ कल्पना शे्रष्ठ  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी 
िाओिादी केन्र  

  

४० जचशंखरु्ढी नन्द कुिािी साकी  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी 
िाओिादी केन्र  

  

४१ िानेभन्ज्याङ blnt jf 

cNk;+Vos 

जचत्र कुिाि िाई  परुुष नेपाली काग्रसे  ननर्ााजचत 

४२ र्ोिा सिी वर्श्वकिाा  िवहला नेपाली काग्रसे  ननर्ााजचत 

४३ िानेभन्ज्याङ dlxnf ;b:o नबिला के सी  िवहला नेपाली काग्रसे   

४४ सनु्तली वर् क  िवहला नेपाली काग्रसे   

४५ डोल ुिाया िर्ि  िवहला नेपाली काग्रसे   

४६ किन िाई  िवहला नेपाली काग्रसे   

४७ िोलङु्ग र्ाउँपानलका blnt jf 

cNk;+Vos 

नित्र बहादिु सनुरु्ाि  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी    

४८ ददल कुिािी वर्श्वकिाा  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी    

४९ किाा शेपाा  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी 
िाओिादी केन्र  

 ननर्ााजचत 

५० जचत्र बहादिु कािी  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी 
िाओिादी केन्र 

 ननर्ााजचत 

५१ िोलङु्ग र्ाउँपानलका dlxnf ;b:o िाधा देर्ी दाहाल  िवहला नेपाली काग्रसे   

५२ यान िाया सनुरु्ाि  िवहला नेपाली काग्रसे   

५३ जखन िाया नेपाली  िवहला नेपाली काग्रसे   

५४ खड्ग िाया शे्रष्ठ  िवहला नेपाली काग्रसे   

५५  यि िाया तािाङ  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले   

५६ देर् कुिािी खड्का  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले   

५७ लाक्पा छोकी शेपाा  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले   

५८ वटका िाया वर्श्वकिाा  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले   

५९ नलख ुर्ाउँपानललका blnt jf 

cNk;+Vos 

= 

टेक बहादिु वर्श्वकिाा  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले  ननर्ााजचत 

६० िार्ि सनुरु्ाि  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले  ननर्ााजचत 

६१ नलख ुर्ाउँपानललका dlxnf ;b:o नतलक कुिािी खत्री  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले   

६२ नसता खत्री  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले   



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ M एक झलक 
 

  65  

 

६३ लाल कुिािी तोलाङ्गी बिे  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले   

६४ अप्सिी पाण्डे सरु्देी  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले   

६५ सनुकोशी र्ाउँपानलका blnt jf 

cNk;+Vos 

लिुिण कािी  परुुष नेपाली काग्रसे  ननर्ााजचत 

६६ िेर्ती ििण सनुरु्ाि  परुुष नेपाली काग्रसे  ननर्ााजचत 

६७ िान बहादिु दिी  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले   

६८ भीि बहादिु वर्श्वकिाा  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले   

६९ सनुकोशी र्ाउँपानलका dlxnf ;b:o सपना खत्री  िवहला नेपाली काग्रसे   

७० नसता िाया थापा  िवहला नेपाली काग्रसे   

७१ शनुसला शे्रष्ठ  िवहला नेपाली काग्रसे   

७२ चन्र कला शे्रष्ठ  िवहला नेपाली काग्रसे   

७३ कवर्ता नतजम्सना  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले   

७४ िजञ्जता वर्श्वकिाा  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले   

७५ पजञ्च िाया तािाङ्ग  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले   

७६ नािायण देर्ी शे्रष्ठ  िवहला नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले   

 

 

@!=& lhNnf ;dGjo ;ldltsf pDd]bjf/x? / ljhoL pDd]bjf/x?sf] ljj/0f -ljhoL pDd]bjf/nfO{ s}lkmotdf v'nfpg]_ M 

qm= 

;= 
kb 

pDd]bjf/sf]] gfd 
/fhgLlts bnsf] 

gfd÷:jtGq 
k|fKt dt s}lkmot 

gfd y/ pd]/ lnªu 

१ k|d'v 

 

िय बहादिु शे्रष्ठ  परुुष नेपाली काग्रसे ९ ननर्ााजचत 

२ प्रकाश कट्र्ाल  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले ६  

३ pkk|d'v ददल कुिािी खनतर्डा  िवहला नेपाली काग्रसे ननवर्ािोध 
 

४ dlxnf ;b:o ओि कूिािी दाहाल  िवहला नेपाली काग्रसे ९ ननर्ााजचत 

५ ििनी परियाि  िवहला नेपाली काग्रसे ६  

६ नसता साकी  िवहला नेपाली काग्रसे ९ ननर्ााजचत 

७ सनु्तला दिी  िवहला नेपाली काग्रसे ९ ननर्ााजचत 

८ blnt tyf cNk;+Vos होि बहादिु वर्श्वकिाा  परुुष नेपाली काग्रसे ननवर्ािोध 
 

९ अन्य सदस्य खोटनाथ चैलार्ाई  परुुष नेपाल कम्यनुनष्ट पाटी एिाले ६  

१० ननिकुिाि थापा िर्ि  परुुष नेपाली काग्रसे ९ ननर्ााजचत 

११ वर्िय लािा तािाङ  परुुष नेपाली काग्रसे ९ ननर्ााजचत 

१२ िािचन्र र्ोर्टी  परुुष नेपाली काग्रसे ९ ननर्ााजचत 
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@@=ko{j]If0f ;DaGwL ljj/0f 

 

s| ; 

 

 

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 
  

! 
/fli6«o lgjf{rg kof{j]If0f 

;ldlt -lgof]s_ cf]vn9'+uf 
( !)  )   !( 

@@    

@ OG;]s ! ! ) @ *  

 

@#= cg'udg ;DalGw ljj/0f 

s_ lgjf{rg cfof]uaf6 vl6Psf pRr:t/Lo cg'udgstf{sf]  ;+Vof M१ 
v_ ;'Id cg'udgstf{sf] ;+Vof M१ 

u_ n}lus tyf ;dfj]zL kIfsf] cg'udgstf{sf] ;+Vof M० 
 

v08–u 

 

@$=dtu0fgfsf] qmddf e]l6Psf ab/ dtsf] k|s[lt -k|fyldstf ;fy al9df kfFr j6f pNn]v ug]{_ 

 
 

१_  b'O{ j6f /fhgLlts bnsf] lrGxsf] aLrdf :jl:ts 5fksf] k|of]u u/]sf] . 

२_  Pp6} kbdf Ps eGbf a9L 7fp “df :jl:ts 5fksf] k|of]u u/]sf] . 

३_ dtkqdf :jl:ts 5fksf] k|of]u gu/L NofKr] xfg]sf] . 

४_  dtkqdf ePsf] s'g} lrGxdf :jl:ts 5fk k|of]u gu/L vfnL /fv]sf] . 

%_  dtkqsf] t];f]{ nfOgdf dtbfg gu/L 7f8f] nfOgdf Pp6} cWoIf jf ;b:osf] sf]7fdf s|dz & 7fpFdf dtbfg u/]sf] . 

 

 

@%= d'Vo–d'Vo ;d:of / r'gf}tLx? M 

d'Vo d'Vo ;D:ofx? M 

 !_ ितदान केन्र ननधाािणिा वढलाईका कािण नन जश का ि स्र्यंसेर्क संख्या ननधाािणिा कदठनाई भएको . 
 @_ dtbftf gfdfjnLdf w]/} ;+Vof gfd 5'6 ePsf] . 

 #_ @)^$, @)&) ;fnsf] lgjf{rgdf dtbftf gfdfjnLdf gfd ePsf] t/ xfnsf] dtbftf gfdfjnLdf gfd 5'6]sf] . 

 $_ b'u{d tyf ljs6 If]qdf lgjf{rg ;fdfu|L 9'jfgLsf] ;d:of ePsf] . 

 %_ b'u{d dtbfg s]Gb|x?df ;~rf/ Joj:yf gePsf]n] lgjf{rg k|ljlwsf] pkof]u ug{ gkfPsf] h:n] ubf{ 8f6f ;+sng ug{ 9Lnf ePsf] . 

  

d'Vo ;'/Iff r'gf}tLx? M 

 !_ b'u{d tyf ljs6 If]qdf pTkGg x'g ;Sg] k|lts'n cj:yf . 

     @_ lgjf{rg ultljlw Pj+ kl/0ffdnfO{ lnP/ x'g ;Sg] lj/f]w, h'n';, em8k, aGb x8tfn, lx+;fTds tyf ck/flws ultljlw . 

 #_ lglxt :jfy{sf nflu pR5[v+n ;d'x÷JolQmsf] k|of]u x'g ;Sg] . 

 $_ cj}w xft xltof/, ljikmf]6s kbfy{ / ck/flws s[ofsnfk . 

 %_ pDd]bjf/ dfly x'g ;Sg] Threat . 
  

Joj:yfksLo r'gf}lt M 

 !_ l;ldt ;|f]t / ;fwg -k|x/L k|zf;g ;Fu k|of{Kt ;jf/L ;fwg, ;+rf/ pks/0f tyf hgzlQm cefj ePsf]_ 

 @_ ef}uf]lns ljs6tfsf] sf/0f nfdf] b'/Ldf /x]sf] dtbfg s]Gb| ;Dd lgjf{rg ;fdfu|Lsf] 9'jfgL tyf ;'/Iff Joj:yfkg . 

 #_ cfrf/;lxtfsf] kfngf gubf{ pTkGg x'g ;Sg] ;d:of . 

 $_ :yflgo txsf] gofF ;+/rgfdf klxnf] cEof; ePsf] sf/0f . 

 %_ ah]6 lgsf;f, vl/b k|ls|of, jGbf]j:tLsf] pknAwtf / ;do–;Ldf . 

 

 
@^= cfufdL lgjf{rgdf ;'wf/ ug'{kg]{ kIfx? M 
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    !_ dtbftf gfdfjlndf z'4tf Nofpg lhNnf lgjf{rg sfof{nonfO{ d'Vo lhDd]jf/ agfpg] / lgjf{rg cfof]usf ;km\6j]o/df z'wf/ 

Nofpg' kg]{ . 

    @_ lgjf{rg x'g' eGbf cufl8 slDtdf @ dlxgf cufj} dtbftf lzIff ;0rfng ug]{ . dtbftf lzIff :jo+d;]js, j8fsf ;lrjnfO{ ;ls|o 

?kdf  kl/rfng ug{ g=kf=÷uf=kf= sf sfo{sf/L clws[tnfO{ lhDd]jf/L lbg] . 

 #_ dtbft lzIffsf] nflu gd"gf dtbfg k|efjsf/L x'g] b]lvPsf]n] dtbftf lzIffsf] nflu gd"gf dtbfgnfO{ k|fyldstf lbg' kg]{ . 

 $_ dtbftf gfdfjln ;+sng / cWofjlws sfo{df gu/kflnsf÷ufpFkflnsfsf sfo{sf/L clws[tx?nfO{ d'Vo lhDd]jf/L agfpg] . 

 %_ dtbftf gfdfjln ;+sng / cWofjlws sfo{df lhNnf lgjf{rg clwsf/Lsf] 6f]nL -sdltdf # hgf lh=lg=c=, sDKo"6/ ck/]6/÷gfd 

btf{  clwsf/L / ! hgf ;xof]uL_ guf/kflnsf÷ufpFkflnsfsf] x/]s j8fdf jif{df @ k6s l;lj/ ;~rfng ug'{kg]{ . 

 ^_ Ps hgf dfq sDKo"6/ ck/]6/ /x]sf] lhNnfsf nflu Ps hgf gfd btf{ clwsf/L /fVg pko'Qm x'g] . 

 &_ ;Dk"0f{ pDd]bjf/x?nfO{ lgjf{rg cfrf/;+l+xtf ;DaGwdf lgjf{rg cufj} k|lzIf0f lbg' kg]{ . 

 

 


