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(खण्ड-क) 
१.भमुिका: M  

स्र्ाङ्िा िेपाल राज्र्को प्रदेश ि.ं ४ मा पिे एक पहाडी जिल्ला हो । परू्ामा तिह ुँ, पजचचममा ग ल्मी र 
पाल्पा,  उत्तरमा पर्ात र कास्की तथा दक्षिणमा पाल्पा (कालीगण्डकी िदी) अर्जस्थत छ । र्स जिल्लाको क ल 
िेत्रफल १०३७.४६ बगाककलोममटर रहेको छ । र्ो जिल्ला सम न्द्र सतहबाट ३६६ ममटर (केलादी) देखी १५१२ 
ममटर (पञ्चासे) लेकसम्मको उचाईमा रहेको र्स जिल्लाको भौगोमलक र प्राकृनतक स्र्रुपप िर्िर्ाार् ् त छ । 
जिल्लाको परू्ा पजचचम लम्बाई २२.५०८ देखी ५२.३५५ कक.मम. सम्म रहेको छ । उत्तर दक्षिण चौडाई २७.३३ देखख 
३७.८३९ कक.मम. रहेको छ । र्स जिल्लामा ब्राह्मण, िते्री, मगर, ग रुपङ, िेर्ार, ठक री, घनत ा/भ िेल, क माल, माझी, 
थारुप, तामाङ, राई, थकाली, मलम्ब , शपेाा, गिगाई, रािी, धामाल लगार्त िर्मभन्द्ि िििानत र दमलत सम दार्को 
बसोर्ास रहेको पाईन्द्छ । िर्िर्ा सांस्कृनतक एर् ं िर्िर्ा ााममाक स्थलहरुपले भररएको जिल्ला हो स्र्ाङ्िा 
जिल्ला । ५ िगरपामलका र ६ गाउुँ पामलकामा बबभाजित स्र्ाङ्िा जिल्लाको प्रमखू खोला आुँधाखोला हो भिे 
प्रमखू िदद कालीगण्डकी हो । व्र्ापाररक दहसार्ले ठ लो र घिार्स्ती रहेका ठाउुँ हरुप, जिल्ला सदरम काम 
प तलीबिार र र्ामलङ बिार ह ि ् । र्ातार्ातका दृजटटकोणले स गम मानििे र्स जिल्लाको मध्रे् भागर्ाट 
मसद्दाथा रािमागा निमााण गररएको छ भिे हाल आएर प्रत्रे्क गाउुँ पामलकामा प ग्िका लाधग कच्ची सडक 
खनिएका छि ्। र्ो जिल्ला स न्द्तला, अद र्ा, अलैंची तथा कफी िस्ता िगदेबालीका लाधग प्रमसद्द छ र र्हाुँ 
उत्पाददत कृिििन्द्र् बस्त हरुप देश बबदेशमा समेत निर्ाात ह िे गरेको पाईन्द्छ । र्स जिल्लालाई देशकै मशक्षित 
जिल्लाको रुपपमा धचनिन्द्छ ।  २०६८ सालको ििगणिा अि सार र्स जिल्लाको सािरता ७६.६ प्रनतशत रहेको छ 
भिे सािरता जस्थनतमा िेपालका ७५ जिल्लामध्रे् सातौ स्थािमा पदाछ । र्हाुँका अधाकाुँश मशक्षित र्ामसन्द्दाहरुप 
िेपाल सरकारको नििामनत सेर्ा अन्द्तरगतका उच्च ओहोदामा प गी देश सेर्ामा ि टेका भेदटन्द्छि भिे र् र्ाहरुप 
देश िर्देश प गी रोिगारीमा सलंग्ि रहेका छि ्।   

र्स जिल्लालाई कोटै कोटको जिल ला समेत भन्द्िे गररन्द्छ । ि र्ाकोट, सतौकोट, मभरकोट, गह्रौकोट, 
कामलकाकोट, बहाकोट, चन्द्रकोट, धगरकोट, कोल्माकोट, मससेकोट, खैरीकोट ईत्र्ादी र्हाुँका प्रमखू कोटहरुप ह ि ्। 
िेपालको पदहलो िमिूा पर्ाटकीर् गाउुँ  मशरुपर्ारी, अन्द्ााअन्द्ाी दह र आुँधाखोला, ससंारकै ठ लो मानिएको 
शामलग्राम मशला, शाहर्शंको श रुपर्ाती राज्र् मभरकोट, परू्ा रािपररर्ारको क लदेर्ी अलम देर्ी, 
स्र्स्थािीब्रतकथामा र्खणात सनतदेर्ीका बाुँकी अगंहरुप पति भएको िेत्र छाुँर्ािते्र, ऐनतहामसक रािा रिौटाका 
दरर्ार तथा भग्िार्शिे, दहउुँ  पिे पञ्चासेको लेक ईत्र्ादी मिोरम प्रकृनतले भररभराउ भएको जिल्ला हो स्र्ाङ्िा 
जिल्ला । िेपालकै ठ लो िलिर्ा त पररर्ोििा कामलगण्डकी ए िलिर्ा त पररर्ोििा िसबाट १४४ मगेार्ाट 
बबा त उत्पादि ह ुँदा स्र्ाङ्िा र्ासी िर्ा तले पनि ािी मानिन्द्छि ।  
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२. जिल्लाको नक्सा (स्थानीय तह अनुसार) 
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३.  
३.१ िनसंख्या सम्बन्धी वर्र्रण(िनगणना २०६८ अनुसार) 
क्र.सं. स्थानीय तहको नाि िहहला पुरुष िम्िा 

१ अि ािचौपारी गाउुँ पामलका ९२२७ ६९५२ १६१७९ 

२ आुँधाखोला गाउुँ पामलका ९५१७ ७०७८ १६५९५ 

३ कामलगण्डकी गाउुँ पामलका १२३४६ ९४७८ २१८२४ 

४ गल्र्ाङ िगरपामलका २१३४१ १६४८० ३७८२१ 

५ चापाकोट िगरपामलका १४९७८ १११२३ २६१०१ 

६ प तलीबिार िगरपामलका २५२९९ २०२११ ४५५१० 

७ फेददखोला गाउुँ पामलका ७०८२ ५२५९ १२३४१ 

८ भीरकोट िगरपामलका १४५९९ १०९८५ २५५८४ 

९ र्ामलङ िगरपामलका २८६७९ २२७५८ ५१४३७ 

१० िर्रुपर्ा गाउुँ पामलका १०३६८ ८०४५ १८४१३ 

११ हररिास गाउुँ पामलका ९८७९ ७४६४ १७३४३ 

 १६३३१५ १२५८३३ २८९१४८ 

 

३.२ स्थानीय तहको संक्षिप् त वर्र्रण 

क्र.
सं. 

स्थानीय तहको नाि 

र्डा 
संख्या 

ितदान 
स्थल 
संख्या 

ितदान 
केन्र 
संख्या 

ितदाता संख्या 
ननर्ााचचत पदाचधकारी 

संख्या 
कैफियत 

ि पु ते.मल सभा कायापामलका  

१ अि ािचौपारी गाउुँ पामलका ६ १३ १८ ५६६२ ५२६२ ० ३४ १४  

२ आुँधाखोला गाउुँ पामलका ६ १५ १९ ६६०९ ६२४२ १ ३४ १४  

३ कामलगण्डकी गाउुँ पामलका ७ १५ २१ ७६४० ६८११ ० ३९ १५  

४ गल्र्ाङ िगरपामलका ११ २१ ३४ १२०९६ १०८१४ ० ६० २१  

५ चापाकोट िगरपामलका १० १७ २६ ९२४० ७७६२ ० ५५ २०  

६ प तलीबिार िगरपामलका १४ २९ ४२ १६५७३ १४७३५ ० ७५ २४  

७ फेददखोला गाउुँ पामलका ५ १० १४ ५१९८ ४४१४ ० २९ १३  

८ भीरकोट िगरपामलका ९ १९ २३ ८९९९ ७६६० ० ५० १७  

९ र्ामलङ िगरपामलका १४ ३३ ४६ १६७५७ १४५३९ ० ७५ २४  

१० िर्रुपर्ा गाउुँ पामलका ८ १५ २० ६९३६ ६१५२ ० ४४ १६  

११ हररिास गाउुँ पामलका ७ १२ १७ ५९९९ ५१५६ ० ३९ १५  

िम्िा ९७ १९९ २८० १०१७०९ ८९५४७ १ ५३४ १९३  

जिल्ला सिन्र्य समिनतिा ननर्ााचचत पदाचधकारी संख्या   
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४. ननर्ााचन कायातामलका: 

स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ 
ननर्ााचन कायाक्रि 

क्र.
सं. 

कायाक्रि 

मिनत सिय 

स्थान कैफियत 

देखी सम्ि देखख सम्ि 

१ उम्मेदर्ारको मिोिर्ि दताा गि े २०७४/१/१९  १०:०० १७:०० 
म ख्र्/निर्ााचि अधाकृतको 
कार्ाालर् गाउुँ पामलका/ 
िगरपामलका केन्द्र 

 

२ मिोिर्िपत्र दताा भएको उम्मेदर्ारको सचूी प्रकाशि गि े २०७४/१/१९   १७:३० ऐ.ऐ.  

३ उम्मेदर्ारको िर्रोामा उि री ददि े २०७४/१/२०  १०:०० १३:०० ऐ.ऐ.  

४ मिोिर्िपत्र िाुँच गि े २०७४/१/२० २०७४/१/२१ २०७४/१/२० को १३:०० २०७४/१/२१ को ११:३० ऐ.ऐ.  

५ मिोिर्ि भएको उम्मेदर्ारको िामार्ली प्रकाशि गिे २०७४/१/२१  ११:३० १३:०० ऐ.ऐ.  

६ उम्मेदर्ारले िाम कफताा मलि े २०७४/१/२१  १३:०० १७:०० ऐ.ऐ.  

७ उम्मेदर्ारको अजन्द्तम िामार्ली प्रकाशि गि े २०७४/१/२२  १०:०० ११:०० ऐ.ऐ.  

८ उम्मेदर्ारलाई निर्ााचि धचन्द्ह प्रदाि गि े २०७४/१/२२  ११:०० १७:०० ऐ.ऐ.  

९ मतदाि गि े २०७४/१/३१  ०७:०० १७:०० सम्बजन्द्ात मतदाि केन्द्र  

* निर्ााचि अधाकृतले गाउुँ पामलका/िगरपामलका र्डामभत्रका सबै मतदाि केन्द्रमा मतदाि भएका सब ैमतपेदटका मतदाि अधाकृतबाट प्राप्त गरेपनछ मतगणिा कार्ा स रुप गिेछ । 
* मतगणिा कार्ा समाप्त भएपनछ निर्ााचि पररणाम घोिणा गररिेछ । 
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खण्ड-ख 

 

५. ितदाता नािार्ली सम्बन्धी वर्र्रण: 
 

५.१ ितदाताको उिेर अनुसारको लैंचगक वर्र्रण: 
 

क्र.
सं. 

स्थानीय तहको 
नाि 

उिेर सिुह 
िम्िा 

१८ भन्दा कि* १८-२४ २५-४० ४१-६० ६१-७५ ७५ भन्दा िाथी 
ि पु तेमल ि पु तेमल ि पु तेमल ि पु तेमल ि पु तेमल ि पु तेमल 
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२ आुँधाखोला गाउुँपामलका ८३ १५० ० १०२८ १४५० ० २१९८ १९१४ १ २१४३ १७१६ ० ९६४ ८८३ ० २७६ २७९ ० १३०८५ 

३ कामलगण्डकीगाउुँपामलका ५३ १५४ ० ९६९ १४४१ ० २६९१ २३६४ ० २५१२ १८२० ० ११२७ ८७७ ० ३४१ ३०९ ० १४६५८ 

४ गल्र्ाङ िगरपामलका ८२ २६८ ० १६०५ २४१७ ० ४३३५ ३५३१ ० ४०७६ २९२४ ० १६५० १४८६ ० ४३० ४५६ ० २३२६० 

५ चापाकोट िगरपामलका ४७ १७५ ० १२७५ १७३० ० ३१२६ २३१७ ० ३०९९ २२५८ ० १३७७ १०९९ ० ३६३ ३५८ ० १७२२४ 

६ प तलीबिार िगरपामलका १९६ ४०४ ० २३४५ ३०४५ ० ५४८२ ४६०६ ० ५५५४ ४३६२ ० २४८५ २०१९ ० ७०७ ७०३ ० ३१९०८ 
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८ भीरकोट िगरपामलका ७७ २०५ ० ११५२ १७३६ ० ३०६३ २२९० ० ३००० २११५ ० १४५५ ११८५ ० ३२९ ३३४ ० १६९४१ 
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१० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका ८५ १५० ० १०४५ १४२२ ० २१४४ १६९५ ० २२९३ १७६४ ० ११२३ ९५५ ० ३३१ ३१६ ० १३३२३ 

११ हररिास गाउुँपामलका ४१ १०७ ० ७३९ ११८० ० २०६५ १४४२ ० १९४२ १४०६ ० ९९८ ८४४ ० २५५ २८४ ० ११३०३ 

 ९२४ २२८४ ० १३९९० १९७३९ ० ३४३८० २७६०५ १ ३४०१५ २५३१४ ० १५२३७ १२७८७ ० ४०८७ ४१०२ ० १९४४६५ 

*१६ बषा पूरा भई १८ बषा भन्दा कि उिेर भएका ितदाता नािार्लीिा दताा भएका 
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५.२ ितदाताको शैक्षिक वर्र्रण: 

क्र. 
सं. तह 

SLC HighSchool PCL plus2 bachelor master mphil phd under SLC 

प ु ि ते प ु ि ते प ु ि ते प ु ि ते प ु ि ते प ु ि ते प ु ि ते प ु ि ते प ु ि ते 

१ 
अि ािचौपारी 
गाउुँपामलका 

१०४१ ६६६ ० ७६ ६७ ० ३१२ २४६ ० २०९ १७८ ० २६७ ११८ ० १७७ ५१ ० ५ १ ० १ १ ० ७०७ ६०१ ० 

२ 
आुँाीखोला 
गाउुँपामलका १४११ १०३२ ० ७१ ६१ ० ४६२ ४०३ ० ३८२ ४४४ ० ५५४ ३०८ ० २७३ ७० ० २ १ ० ३ १ ० ६८९ ५३० १ 

३ 
कालीगण्डकी 
गाउुँपामलका ८६९ ५४७ ० २४ २७ ० ३७० ३४४ ० ३२४ २८२ ० ३६१ २१५ ० १५६ ४८ ० ३ ० ० ४ ० ० २२५५ २४३९ ० 

४ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका १३०९ ९७६ ० १९० १९५ ० ४६९ ४२४ ० ७१४ ७१४ ० ५०४ २९४ ० ३४१ १४३ ० ५ ७ ० ७ २ ० ११६५ १०९६ ० 

५ 
चापाकोट 
िगरपामलका ७९६ ६०३ ० ३९ ४१ ० ३२७ २९१ ० ३३१ २४० ० ३४८ २१० ० ११६ ४९ ० १ ० ० ३ ० ० १०८२ ९३२ ० 

६ 
प तलीबिार 
िगरपामलका ३३२१ २४१३ ० १२३ ८८ ० १२५१ १०९१ ० ८४३ ८८६ ० १०१९ ७३३ ० ५६३ १९० ० ४ २ ० ७ २ ० ३२५७ ३२९९ ० 

७ 
फेदीखोला 
गाउुँपामलका १०२३ ७६८ ० १२ १० ० २७३ २९९ ० ३५६ ३७१ ० ३०५ २४१ ० १६१ ७८ ० ० १ ० ० ० ० ६०४ ६७१ ० 

८ 
मभरकोट 
िगरपामलका १२९० ८९४ ० १०४ ८७ ० ३२२ २८० ० ३४८ ३८३ ० ३८९ २५८ ० १९८ ७१ ० १ २ ० १ १ ० १४५० १४३९ ० 

९ 
र्ामलङ 
िगरपामलका २०७६ १५६३ ० २३७ २१५ ० ५९४ ४९९ ० १०३१ ९४५ ० ७९५ ६२७ ० ४४७ १८९ ० ८ १० ० १४ ६ ० २१८५ २४२१ ० 

१० 
िर्रुपर्ा 
गाउुँपामलका ११०२ ७२६ ० ३९ २७ ० २४० २०१ ० २२९ २४४ ० १९६ ११३ ० ९७ ३० ० ३ २ ० १ ० ० १३९८ १०८२ ० 

११ 
हरीिास 
गाउुँपामलका ७९५ ५५४ ० २१ ८ ० १८७ १४१ ० १४५ १२५ ० १२० ७७ ० ७४ २५ ० १ ० ० १ ० ० १७१३ १४६६ ० 

 १५०३३ १०७४२ ० ९३६ ८२६ ० ४८०७ ४२१९ ० ४९१२ ४८१२ ० ४८५८ ३१९४ ० २६०३ ९४४ ० ३३ २६ ० ४२ १३ ० १६५०५ १५९७६ १ 
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५.३ ितदाताको अपाङ्गता सम्बन्धी वर्र्रण:  
 

 

:yfgLo txsf] gfd 

अपाङ्गताको फकमसि 

qm= 

;+ 
दबुै कान नसुन्न े आँखा नदेख्न्न े बोल्न नसक्ने दरु्ै हात नभएको हहडडुल गना नसक्ने अन्य 

िम्िा 
 पुरुष िहहला ते .मल.  पुरुष िहहला ते .मल.  पुरुष िहहला ते .मल.  पुरुष िहहला ते .मल.  पुरुष िहहला ते .मल.  पुरुष िहहला ते .मल.  

१ अि ािचौपारी गाउुँपामलका ५ ४ ० ४ ५ ० ९ ३ ० ६ ११ ० ३ ० ० ८ ३ ० ६१ 

२ आुँधाखोला गाउुँपामलका ४ ४ ० ४ ३ ० ३ ६ ० १ ३ ० १ १ ० ४ ४ ० ३८ 

३ कामलगण्डकी गाउुँपामलका ५ २ ० ८ ५ ० ७ ५ ० २ २ ० ३ १ ० २६ १८ ० ८४ 

४ गल्र्ाङ िगरपामलका १३ ८ ० १४ १२ ० १६ १९ ० ३५ ४१ ० ६ २ ० ११ १ ० १७८ 

५ चापाकोट िगरपामलका ७ ६ ० ७ २ ० १० १३ ० १२ ३१ ० ९ २ ० १३ १३ ० १२५ 

६ प तलीबिार िगरपामलका १८ १२ ० १७ १४ ० २१ १२ ० ८ ५ ० ४ ४ ० २८ १८ ० १६१ 

७ फेददखोला गाउुँपामलका ३ १ ० ६ ० ० ४ २ ० ४ ७ ० १ ० ० ६ १ ० ३५ 

८ भीरकोट िगरपामलका ८ ६ ० ६ ३ ० १० ९ ० ४ १४ ० ३ ० ० १० ९ ० ८२ 

९ र्ामलङ िगरपामलका १७ २० ० १५ ९ ० २१ २१ ० २३ २५ ० ८ १३ ० ११ १० ० १९३ 

१० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका ७ ९ ० ८ २ ० १० ४ ० २९ ६९ ० ५ ३ ० १२ ५ ० १६३ 

११ हररिास गाउुँपामलका ६ ४ ० ६ ३ ० ६ ५ ० ५८ ११८ ० ३ १ ० ८ ५ ० २२३ 

 ९३ ७६ ० ९५ ५८ ० ११७ ९९ ० १८२ ३२६ ० ४६ २७ ० १३७ ८७ ० १३४३ 

 

*दरु्ै हात नभएको अपाङ्गताको हकिा दरु्ैहातको औलाछाप स्क्यानरले नमलएको व्यजक्तको वर्र्रणिा सफ्टर्ेयरले दरु् ै हातको नभएको गणना भएको यथाथािा दरु्ै हात नभएको 
नभइ दरु्ै हातको औलाछाप नमलएको वर्र्रण भएकोले । 
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६.ितदान स्थलको वर्र्रण: 
 

क्र.
सं.

 

स्थ
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ईन्
टर
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िो
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 स
ुवर्
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वर्
ध ुत

 स
ुवर्
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लब

ाट 
नज
िक

को
 

प्रह
री 

का
या
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को
 न

ाि
 

ित
दा
न 

स्थ
लब

ाट 
नज
िक

को
 

प्रह
री 

का
या
ालय

को
 र
हेक

ो द
रुी 

फक
.मि

.ि
ा 

िेत्र
िल

 (
र्ग

ा मि
) 

सद
रि

ुका
िब

ाट
 द

रुी 
र 
हद
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(फक
.मि

.ि
ा) 

अन्
य 

कैफ
िय

त 

१ 
अि ािचौपारी 
गाउुँ पामलका 

पञ्चकन्द्र्ा मा .िर्. , अि ािचौपारी छ छ कच्ची 
 

 छ छ 
प्रचौ अि ािचौपारर 
स्र्ा. 

२०० ममटर 
 

२७ कक .मम.  
  

२ 
अि ािचौपारी 
गाउुँ पामलका 

रािीचरी आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
खाल्टे 

छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ अि ािचौपारी 
स्र्ा. 

४ ककमम कजच्च 
बाटो 

 २० कक .मम.    

३ 
अि ािचौपारी 
गाउुँ पामलका 

गणेश आाारभतू िर्द्र्ालर्, असारे छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ रापाकोट २ ककमम  २७ कक .मम.    

४ 
अि ािचौपारी 
गाउुँ पामलका 

सरस्र्ती माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, 
आग्रीखका  

छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ रापाकोट ५ ककमम  २९ कक .मम.    

५ 
अि ािचौपारी 
गाउुँ पामलका 

िि मा .िर्. , रापाकोट छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ रापाकोट ३०० ममटर  २८ कक .मम.    

६ 
अि ािचौपारी 
गाउुँ पामलका 

शदहद आ .िर्. , खोर छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ पञ्चम ल ५०० ममटर  ३० कक .मम.    

७ 
अि ािचौपारी 
गाउुँ पामलका 

कामलका आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
म लाबारी 

छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ रापाकोट ३ ककमम  ३६ कक .मम.    

८ 
अि ािचौपारी 
गाउुँ पामलका 

गा .िर्.स .भर्ि , िपपलडाुँडा छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ पञ्चम ल ८ ककमम  ३९ कक .मम.    

९ 
अि ािचौपारी 
गाउुँ पामलका 

सर्ोदर् मा .िर्. , तालपोखरी छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ पञ्चम ल ७ ककमम  २८ कक .मम.    

१० अि ािचौपारी गाउुँफका  ििदहत आाारभूत छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ पञ्चम ल ९ ककमम कजच्च  १७ कक .मम.    
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गाउुँ पामलका िर्द्र्ालर्, क ञ्चेर्ारी बाटो 

११ 
अि ािचौपारी 
गाउुँ पामलका 

िििर्कास आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
मसउडबारी 

छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ पञ्चम ल 
९ ककमम कजच्च 
बाटो 

 १६ कक .मम.    

१२ 
अि ािचौपारी 
गाउुँ पामलका 

दरौ मा .िर्. , दरौ छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ पञ्चम ल ८ ककमम  १९ कक .मम.    

१३ 
अि ािचौपारी 
गाउुँ पामलका 

राजटिर् आ .िर्. , तमाख बारी छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ पञ्चम ल ७ ककमम  ३० कक .मम.    

१४ 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

गाुँउफका  माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, ाारुप छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा २८ कक .मम.   २८ कक .मम.    

१५ 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

ििदहत मा .िर्. , माझकटेरी छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ धचलाउिेबास 
स्र्ा. 

७ ककमम  २७ कक .मम.    

१६ 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

बत्रशदहद मा .िर्. , पञ्चम ल छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा २७ कक .मम.   २७ कक .मम.    

१७ 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

गा .िर्.स .भर्ि , धचलाउिेबाुँस छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ धचलाउिेबास 
स्र्ा. 

२ ककमम  २८ कक .मम.    

१८ 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

ििप्रददप मा .िर्. , द ईिपप्ले छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ धचलाउिेबास 
स्र्ा. 

२ ककमम  २८ कक .मम.    

१९ 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

डहरे आाारभूत िर्द्र्ालर्, उख र्ारी छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ धचलाउिेबास 
स्र्ा. 

३ ककमम कजच्च 
बाटो 

 ३० कक .मम.    

२० 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

अन्द्ााअन्द्ाी प्रकाश मा .िर्. , आठगहे्र छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ धचलाउिेबास 
स्र्ा. 

५ ककमम कजच्च  २५ कक .मम.    

२१ 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

राजटिर् मा .िर्. , प र्ाडाुँडा छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ धचलाउिेबास 
स्र्ा. 

७ ककमम कजच्च  २८ कक .मम.    

२२ 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

श्रर्ण मा .िर्. , र्ाङमसङ देउराली छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ धचलाउिेबास 
स्र्ा. 

६ ककमम कजच्च  २१ कक .मम.    

२३ 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

सेपत मसरािचौर मा .िर्. ,सेपत छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ धचलाउिेबास 
स्र्ा. 

६ ककमम कजच्च  २१ कक .मम.    

२४ 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

प्रा म्ि पिेरू मा .िर्. , रंगेठाटी छ छ प्की छ  छ छ 
प्रचौ सेनतदोभाि 
स्र्ा. 

३ ककमम  १५ कक .मम.    
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२५ 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

सरस्र्ती आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
सेतीदोभाि 

छ छ प्की   छ छ 
प्रचौ सेनतदोभाि 
स्र्ा. 

५०० ममटर  १३ कक .मम.    

२६ 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

भगर्ती मा .िर्. , लाममस्र्ारा 
निर् र्ाबोट 

छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ सेनतदोभाि 
स्र्ा. 

३ ककमम  १२ कक .मम.    

२७ 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

लक्ष्मी आाारभतू िर्द्र्ालर्, 
ढकालडाुँडा 

छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ सेनतदोभाि 
स्र्ा. 

६ ककमम  १३ कक .मम.    

२८ 
आुँाीखोला 
गाउुँ पामलका 

शारदा मजन्द्दर मा .िर्. , दटकािा छ छ प्की   छ छ 
प्रचौ सेनतदोभाि 
स्र्ा. 

६ ककमम  ६ कक .मम.    

२९ 
कालीगण्डकी 
गाउुँ पामलका 

कोटाकोट माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, 
छापडाुँडा 

छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.बबघाा ११ कक .मी   ७५ कक .मम.    

३० 
कालीगण्डकी 
गाउुँ पामलका 

गा .िर्.स .भर्ि , हटीर्ा छ छ कच्ची   छ छ ई.प्र.का.िर्पत े
८ ककमम कजच्च 
बाटो 

 ८२ कक .मम.    

३१ 
कालीगण्डकी 
गाउुँ पामलका 

घ रडाुँडा आाारभूत िर्द्र्ालर्, भुँडारी छ छ कच्ची   छ छ ई.प्र.का.िर्पत े
५ ककमम कजच्च 
बाटो 

 ८२ कक .मम.    

३२ 
कालीगण्डकी 
गाउुँ पामलका 

ििहीत मा .बब.चण्डी  छ छ कच्ची   छ छ ई.प्र.का.िर्पत े
८ ककमम कजच्च 
बाटो 

 ८२ कक .मम.    

३३ 
कालीगण्डकी 
गाउुँ पामलका 

प्र्ूघा माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, प्र् घा छ छ कच्ची   छ छ ई.प्र.का.िर्पत े
९ ककमम कजच्च 
बाटो 

 ८० कक .मम.    

३४ 
कालीगण्डकी 
गाउुँ पामलका 

आदशा आाारभूत िर्द्र्ालर्, लसघाा छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.बबघाा 
प्र.चौ.बबघाा देखी 
१२ कक .मी  

 ७६ कक .मम.    

३५ 
कालीगण्डकी 
गाउुँ पामलका 

कोटाकोट आाारभूत िर्द्र्ालर्, बेशी छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.बबघाा १४ कक .मी   ७६ कक .मम.    

३६ 
कालीगण्डकी 
गाउुँ पामलका 

अमरददप आाारभतू िर्द्र्ालर्, 
देउराली 

छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.बबघाा ७ कक .मी   ७८ कक .मम.    

३७ 
कालीगण्डकी 
गाउुँ पामलका 

भर्ािी मा .िर्. , र्ैघा छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.बबघाा ४ कक .मी   ८१ कक .मम.    

३८ कालीगण्डकी 
गाउुँ पामलका 

सरस्र्ती आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
भ स्ट ङ र्ेल 

छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.बबघाा १ कक .मी   ७९ कक .मम.    

३९ कालीगण्डकी ििता आाारभूत िर्द्र्ालर्, छ छ कच्ची   छ छ प्र .चौ.  बबघाा ४ कक .मम.   ७८ कक .मम.    
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गाउुँ पामलका कट्टीचोक 

४० 
कालीगण्डकी 
गाउुँ पामलका 

ििता मा .िर्. , िर्घााअचाले छ छ कच्ची   छ छ प्र .चौ.  बबघाा ३ कक .मम.   ७८ कक .मम.    

४१ 
कालीगण्डकी 
गाउुँ पामलका 

िर्रेन्द्र मा .िर्. , िैपते छ छ प्की   छ छ ई.प्र.का.िर्पत े ५ कक .मम.   ६७ कक .मम.    

४२ 
कालीगण्डकी 
गाउुँ पामलका 

देउराली मा .िर्. , ईममशल छ छ कच्ची   छ छ ई.प्र.का.िर्पत े ४ कक .मम.   ७६ कक .मम.    

४३ 
कालीगण्डकी 
गाउुँ पामलका 

भगर्ती िम िा मा .िर्. , ममममा ढार् छ छ प्की   छ छ ई.प्र.का.िर्पत े ३ कक .मम.   ६९ कक .मम.    

४४ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

गा .िर्.स .भर्ि , माल ंगा छ छ कच्ची   छ छ ई.प्र.का. िर्पत े ३ कक .मम.   ६१ कक .मम.    

४५ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

बम भञ्ज्र्ाङ आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
बमभञ्ज्र्ाङ्ग 

छ छ कच्ची   छ छ ई.प्र.का. िर्पत े ४ कक .मम.   ५५ कक .मम.    

४६ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

मशर्ालर् मा .िर्. , बलाम ग ठी छ छ प्की   छ छ ई.प्र.का. िर्पत े ४ कक .मम.   ५५ कक .मम.    

४७ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

भाि भ्त आचार्ा मा .िर्. , गल्र्ाङ छ छ प्की छ छ छ छ ई.प्र.का. िर्पत े ५ कक .मम.   ५५ कक .मम.    

४८ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

कोिपला आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
द ाेचौर 

छ छ कच्ची   छ छ प्र .चौ.  िपडडखोला ५ कक .मम.   ७१ कक .मम.    

४९ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

चन्द्रज्र्ोती माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, 
निर् र्ाखका  

छ छ कच्ची   छ छ प्र .चौ.  िपडडखोला ४ कक .मम.   ७२ कक .मम.    

५० 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

मशश कल्र्ाण मा .िर्. , ग्र्ादी छ छ कच्ची   छ छ प्र .चौ.  िपडडखोला ३ कक .मम.   ७१ कक .मम.    

५१ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

कामलका आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
रुपपाखािी 

छ छ कच्ची   छ छ प्र .चौ.  िपडडखोला ५ कक .मम.   ७१ कक .मम.    

५२ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

सत्र्मशला मा .िर्. , स्र्ालबाुँस छ छ कच्ची   छ छ प्र .चौ.  िपडडखोला ४ कक .मम.   ६५ कक .मम.    

५३ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

िरोदर् मा .िर्. , छबबसे छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.गल्र्ाङ ५ कक .मम.   ६२ कक .मम.    
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५४ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

कामलका आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
पटकाङ 

छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.गल्र्ाङ ४ कक .मम.   ५७ कक .मम.    

५५ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

महेन्द्र आदशा आाारभतू िर्द्र्ालर्, 
मिहररखका  

छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ४ कक .मम.   ५२ कक .मम.    

५६ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

राजटिर् मा .िर्. , पेलाकोट छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ५ कक .मम.   ५२ कक .मम.    

५७ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

ििज्र्ोती आाारभ त िर्द्र्ालर्, 
झोल्प े

छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ३ कक .मम.   ४७ कक .मम.    

५८ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

महेन्द्रदशाि मा .िर्. , हदटर्ा छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ५ कक .मम.   ४५ कक .मम.    

५९ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

िािकी मा .िर्. , अममलाथ म छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ३ कक .मम.   ५० कक .मम.    

६० 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

ज्ञािोदर् मा .िर्. , गौम ख छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ४ कक .मम.   ५२ कक .मम.    

६१ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

ििकल्र्ाण आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
चापभञ्ज्र्ाङ 

छ छ कच्ची   छ छ ई.प्र.का. िर्पत े ३ कक .मम.   ४३ कक .मम.    

६२ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

पकर्ादी भञ्ज्र्ाङ मा .िर्. , पकर्ादी छ छ कच्ची   छ छ ई.प्र.का. िर्पत े ४ कक .मम.   ५९ कक .मम.    

६३ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

गल्कोट मा .िर्. , जिम हा कट्दट छ छ कच्ची   छ छ ई.प्र.का. िर्पत े ४ कक .मम.   ५० कक .मम.    

६४ 
गल्र्ाङ 
िगरपामलका 

गा .िर्.स .भर्ि , त ल्सीभञ्ज्र्ाङ छ छ कच्ची   छ छ ई.प्र.का. िर्पत े ५ कक .मम.   ५२ कक .मम.    

६५ 
चापाकोट 
िगरपामलका 

भाि  मा .िर्. , आुँाी चौघेरा छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ चापाकोट ६ ककमम कजच्च  ७२ कक .मम.    

६६ 
चापाकोट 
िगरपामलका 

आमा आ .िर्. , कान्द्तीप र छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ चापाकोट 
१ ककमम कजच्च 
बाटो 

 ७२ कक .मम.    

६७ चापाकोट 
िगरपामलका 

कामलका आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
नतििपप्ले 

छ छ कच्ची   छ छ ईप्रका रत्िप र २ ककमम  ७५ कक .मम.    

६८ चापाकोट िििागनृत माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ चापाकोट ३ ककमम  ७२ कक .मम.    
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िगरपामलका ठाुँटी भञ्ज्र्ाङ 

६९ 
चापाकोट 
िगरपामलका 

ददमसङकोट आाारभतू िर्द्र्ालर्, 
कमेरे 

छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ चापाकोट १४ ककमम  ६५ कक .मम.    

७० 
चापाकोट 
िगरपामलका 

ििस्र्ामी आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
लग्दा 

छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ चापाकोट १ ककमम  ६५ कक .मम.    

७१ 
चापाकोट 
िगरपामलका 

राम मजन्द्दर मा .िर्. , दामसाङ िरसरे्ा छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ चापाकोट १ ककमम  ६५ कक .मम.    

७२ 
चापाकोट 
िगरपामलका 

ििसकिर् माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, 
धचठीपोखरी 

छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका रत्िप र 
स्र्ा. 

२ घण्टा  ८० कक .मम.    

७३ 
चापाकोट 
िगरपामलका 

ददिदर्ाल  आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
साठीम रे 

छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ मल्र्ाङकोट १० ककमम  ८० कक .मम.    

७४ 
चापाकोट 
िगरपामलका 

शेखाम उप स्र्ास््र् चौकी , 
सातदोबाटो 

छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ मल्र्ाङकोट 
९ ककमम कजच्च 
बाटो 

 ७५ कक .मम.    

७५ 
चापाकोट 
िगरपामलका 

साुँखर मोहमी मा .िर्. , मोहमी छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ सांखर ५ ककमम कजच्च  ७२ कक .मम.    

७६ 
चापाकोट 
िगरपामलका 

आदशा मा .िर्. , पटसार छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ सांखर ५ ककमम कजच्च  ८२ कक .मम.    

७७ 
चापाकोट 
िगरपामलका 

रााा दामोदर  ज्ञािज्र्ोती संस्कृत 
मा .िर्. , ररमाजल्डही 

छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ सांखर १ ककमम कजच्च  ८२ कक .मम.    

७८ 
चापाकोट 
िगरपामलका 

ििकल्र्ाण मा .िर्. , ्र्ामी छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका रत्िप र 
स्र्ा. 

५०० ममटर  ७० कक .मम.    

७९ 
चापाकोट 
िगरपामलका 

गंगालाल मा .िर्. , चापाकोट छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका रत्िप र 
स्र्ा. 

२ ककमम  ७२ कक .मम.    

८० 
चापाकोट 
िगरपामलका 

ििज्र्ोती मा .िर् .बोटेटार  छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.चापाकोट 
६ ककमम कजच्च 
बाटो 

 ७३ कक .मम.    

८१ 
चापाकोट 
िगरपामलका 

ििसाम दहक माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, 
छाप 

छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका रत्िप र 
स्र्ा. 

९ ककमम कजच्च 
बाटो 

 ७२ कक .मम.    

८२ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

बत्रभ र्ि आदशा मा .िर् .स्र्ाङ्िाबिार  छ छ प्की छ छ छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा अं  .५००  मम.  ५०० मम.   
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८३ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

थ म्कीडाुँडा मजन्द्दर, क स ण्ड े छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा ३ कक .मम.   ३ कक .मम.    

८४ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

र्राहग ठी आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
धचरूर्ा 

छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा १४ कक .मम.   १४ कक .मम.    

८५ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

कािीमाि हररटीका मा .िर्. , 
प तलीखेत 

छ छ प्की छ छ छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा ३ कक .मम.   ३ कक .मम.    

८६ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

प ण्र्मशला आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
निरिर्रे 

छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा ५ कक .मम.   ५ कक .मम.    

८७ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

सरस्र्ती मा .िर्. , गैरीखेत छ छ प्की छ छ छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा ४ कक .मम.   ४ कक .मम.    

८८ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

रामकोि फ लबारी मा .िर्. , रामकोश छ छ प्की   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा ७ कक .मम.   ७ कक .मम.    

८९ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

सरस्र्ती मा .िर्. , िागडाुँडा छ छ प्की   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा ९ कक .मम.   ९ कक .मम.    

९० 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

ििज्र्ोनत आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
मभते्तक िा 

छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा ११ कक .मम.   ११ कक .मम.    

९१ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

मशतला मा .िर्. , गौड े छ छ प्की   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा १२ कक .मम.   १२ कक .मम.    

९२ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

सरस्र्ती आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
कट ञ्िेचौर 

छ छ प्की   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा ११ कक .मम.   ११ कक .मम.    

९३ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

द गाा भगर्ती आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
रर्ाले 

छ छ प्की   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा २० कक .मम.   २० कक .मम.    

९४ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

मशश  कल्र्ाण िििप्रर् माध्र्ाममक 
िर्द्र्ालर्, दाङमलङ काउले 

छ छ प्की   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा २० कक .मम.   २० कक .मम.    

९५ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

दहमालर् मा.िर्. खलङ्गा छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा २१ कक .मम.   २१ कक .मम.    

९६ प तलीबिार 
िगरपामलका 

ििता मा .िर्. , ठूलाडडही छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा ११ कक .मम.   ११ कक .मम.    

९७ प तलीबिार शारदा मा .िर्. , ल म्छाक छापखोर छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा १९ कक .मम.   १९ कक .मम.    
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िगरपामलका डाुँडा 

९८ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

ििता आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
रमणीर् डाुँडा 

छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा ९ कक .मम.   ९ कक .मम.    

९९ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

ि  बहाकोट मा .िर्. , भन्द्ज्र्ाङ्ग छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा १२ कक .मम.   १२ कक .मम.    

१०० 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

कोल्मा बराहचौर मा .िर्. , कोल्मा 
बराहचौर 

छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा १७ कक .मम.   १७ कक .मम.    

१०१ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

िििर्कास आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
िाम्च े

छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा १५ कक .मम.   १५ कक .मम.    

१०२ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

चिकमला प्र  .माध्र्ाममक 
िर्द्र्ालर्, राङखोला बिार 

छ छ प्की   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा ५ कक .मम.   ५ कक .मम.    

१०३ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

ददव्र्ज्ञाि साम दानर्क आाारभूत 
िर्द्र्ालर्, उनिर्ाचौर 

छ छ प्की   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा १३ कक .मम.   १३ कक .मम.    

१०४ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

ििता आाारभूत िर्द्र्ालर्, मसम्ले छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा १९ कक .मम.   १९ कक .मम.    

१०५ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

मिकामिा मा .िर्. , पेल्काचौर छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा १७ कक .मम.   १७ कक .मम.    

१०६ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

िििप्रर् आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
करब ि े

छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा १५ कक .मम.   १५ कक .मम.    

१०७ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

मातभृूमम मा .िर् . , सतौँ  हदटर्ा छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा १३ कक .मम.   १३ कक .मम.    

१०८ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

शाजन्द्तिप्रर् आाारभूत िर्द्र्ालर् गैरी 
पोखरी 

छ छ कच्ची   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा १५ कक .मम.   १५ कक .मम.    

१०९ 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

रिस्थल मा .िर्. , सतौ छ छ प्की   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा ९ कक .मम.   ९ कक .मम.    

११० 
प तलीबिार 
िगरपामलका 

श्रर्ण मा .िर् .लामागे  छ छ प्की   छ छ जि.प्र.का. स्र्ाङ्िा ५ कक .मम.   ५ कक .मम.    

१११ 
फेदीखोला 
गाउुँ पामलका 

दामगाड ेमा .िर्. , दामगाड े छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ फेददखोला 
५ ककमम कजच्च 
उत्तर, प बा 

 २२ कक .मम.    
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११२ 
फेदीखोला 
गाउुँ पामलका 

ििसहर्ोग साम दानर्क माध्र्ाममक 
िर्द्र्ालर्, स्थािचौर 

छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ फेददखोला 
१ ककमम पज्क 
उत्तर 

 १८ कक .मम.    

११३ 
फेदीखोला 
गाउुँ पामलका 

मसद्ााथा मा .िर्. , फेदीखोला छ छ प्की   छ छ प्रचौ फेददखोला 
२ ककमम कजच्च 
दक्षिण 

 १९ कक .मम.    

११४ 
फेदीखोला 
गाउुँ पामलका 

िििप्रर् मा .िर्. , पाररकाबारी छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ फेददखोला 
७ ककमम कजच्च 
दक्षिण पजचचम 

 १८ कक .मी.    

११५ 
फेदीखोला 
गाउुँ पामलका 

शारदा रमणीर्डाुँडा आाारभूत 
िर्द्र्ालर्, प लकोम ख 

छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ फेददखोला 
१० ककमम कजच्च 
दक्षिण 

 २१ कक .मम.    

११६ 
फेदीखोला 
गाउुँ पामलका 

आरुपखका  आाारभूत िर्द्र्ालर्, टोके छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ फेददखोला ६ ककमम कजच्च  २३ कक .मम.    

११७ 
फेदीखोला 
गाउुँ पामलका 

ििआदशा मा .िर्. , शेरबिार छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ फेददखोला ६ ककमम कजच्च  २४ कक .मम.    

११८ 
फेदीखोला 
गाउुँ पामलका 

मसतला मा .िर्. , गलेम छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ फेददखोला 
१५ ककमम कजच्च 
दक्षिण 

 २८ कक .मम.    

११९ 
फेदीखोला 
गाउुँ पामलका 

बाराही आाारभूत िर्द्र्ालर्, समरेश छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ फेददखोला 
१४ .५ ककमम 
कजच्च 

 २५ कक .मम.    

१२० 
फेदीखोला 
गाउुँ पामलका 

मैदाि मा .िर्. , मैदाि छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ फेददखोला १५ ककमम कजच्च  ३० कक .मम.    

१२१ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

भीरकोट ि .पा .र्डा िं .एक को 
कार्ाालर्, बर्रघारी 

छ छ प्की छ छ छ छ प्र.चौ. दहथ म १कक .मम.   २० कक .मम.    

१२२ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

रािीदह आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
लामाचौर 

छ छ प्की   छ छ प्र .चौ.दहथ म  ५ ककमम  १८ कक .मम.    

१२३ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

कृिी सेर्ा केन्द्र, बर्रघारी छ छ प्की छ छ छ छ प्र.चौ. दहथ म १०० मम.  २० कक .मम.    

१२४ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

ध्र र् देउराली आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
बलमडाुँडा केघा 

छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ. दहथ म ५ कक .मम.   २४ कक .मम.    

१२५ मभरकोट 
िगरपामलका 

कामलका माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, 
भतेरपाटा 

छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ. दहथ म ९ कक .मम.   ३० कक .मम.    

१२६ मभरकोट ििज्र्ोती माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ. दहथ म १३कक .मम.   २६ कक .मम.    
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िगरपामलका स्र्ािीचौर ग मादी 

१२७ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

शदहद श ि मा .िर्. , बाुँस्तरा देउराली छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ. दहथ म १०कक .मम.   ३५ कक .मम.    

१२८ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

छाङछाङदी आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
छाङछाङदी 

छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ. दहथ म ४कक .मम.   २७ कक .मम.    

१२९ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

दभ ङठाुँटी मा .िर्. , दभ ङठाुँटी छ छ कच्ची   छ छ 
अप्र पोटट 
रामबच्छा 
स्र्ाटङिा 

१० कक .मम   ३२ कक .मम.    

१३० 
मभरकोट 
िगरपामलका 

िििप्रर् मा .िर्. , मसम्ले छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ. दहथ म ४कक .मम.   ३८ कक .मम.    

१३१ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

नतलाहार िेटा आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
पकाि 
 

छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ. दहथ म ४कक .मम.   ३३ कक .मम.    

१३२ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

खखल ङ्गदेउराली स्र्ास््र्चौकी, 
भण्डारखोला 

छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ. दहथ म ३ कक .मम.   २० कक .मम.    

१३३ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

महेन्द्र ज्र्ोती मा .िर्. , स न्द्दरचौर छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ. दहथ म ६ कक .मम.   २५ कक .मम.    

१३४ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

गा .िर्.स .भर्ि , मोहिडाुँडा छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ. दहथ म ८ कक .मम.   २८ कक .मम.    

१३५ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

पजललक एकेडमेी  मा .िर्. , ढाप क छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ. दहथ म ११ कक .मम.   २५ कक .मम.    

१३६ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

मसरुपखका  िोधगस्थाि मा .िर्. , 
ररप खोला 

छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ. दहथ म १९ कक .मम.   ३२ कक .मम.    

१३७ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

ठूलीभञ्ज्र्ाङ आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
आङर्ाङ 

छ छ कच्ची   छ छ 
प्र.चौ. 
कामलकाकोट 

७ कक .मी   ४७ कक .मम.    

१३८ 
मभरकोट 
िगरपामलका 

िपपलडाुँडा मा .िर्. , साउन्द्दी छ छ कच्ची   छ छ 
प्र.चौ. 
कामलकाकोट 

४ कक .मी   ४९ कक .मम.    

१३९ मभरकोट 
िगरपामलका 

मसकोट माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, 
मसकोट 

छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ. 
कामलकाकोट 

५०कक .मी   ५९ कक .मम.    
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१४० 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

रणिर्र ििदहत मा .िर्. , खहरे छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ 
अ .प्र.पोटट 
रामबाच्छा देखख 
१. ५ कक .मी.  

 २७ कक .मम.    

१४१ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

र्ासपािी माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, 
फ टेढ ङ्गा 

छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ 
अ .प्र.पोटट 
रामबाच्छा देखख 

२ कक.मी.  
 २७ कक .मम.    

१४२ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

शदहद स्मतृी आाारभतू िर्द्र्ालर्, 
ाौखोला 

छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ १५ कक .मी   ३२ कक .मम.    

१४३ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

बालरञ्िि आाारभतू िर्द्र्ालर्, 
कोलडाुँडा 

छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ १३ कक .मी   ३२ कक .मम.    

१४४ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

माझकोट मशर्ालर् मा .िर्. ,माझकोट छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ १२ कक .मी   ३२ कक .मम.    

१४५ र्ामलङ 
िगरपामलका 

क स न्द्डाुँडा आ .िर्. , धचहारे छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ १३ कक .मी   ३५ कक .मम.    

१४६ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

ििदहत आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
पाउद रे 

छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ १२ कक .मी   ३४ कक .मम.    

१४७ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

िेठीकन्द्र्ा आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
एलादी 

छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ८ कक .मी   ३२ कक .मम.    

१४८ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

महेन्द्र मा .िर्. , थािचौर छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.केर्रे ७ ककमम  ३४ कक .मम.    

१४९ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

सरस्र्ती माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, 
ममिाङकोट 

छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ १४  कक .मी   ३६ कक .मम.    

१५० 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

गणेश आाारभतू िर्द्र्ालर्, िपत्लेक छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ १० कक .मी   ३२ कक .मम.    

१५१ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

फ लबारी िम िा आाारभूत 
िर्द्र्ालर्, ए्लेिपपल 

छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ४ कक .मी   ३४ कक .मम.    

१५२ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

राजटिर् मा .िर्. , आमडाली छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ४ कक .मी   ३२ कक .मम.    

१५३ र्ामलङ बालतपस आाारभूत िर्द्र्ालर्, छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.केर्रे १ .५ ककमम   ४० कक .मम.    
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िगरपामलका ताप्के 

१५४ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

बालमसद्ा मा .िर्. , केर्रेभञ्ज्र्ाङ छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.केर्रे ४ ककमम  ४० कक .मम.    

१५५ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

केदारिाथ मजन्द्दर, र्ामलङ छ छ प्की   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ २ कक .मी   २६ कक .मम.    

१५६ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

तेिप्रगती आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
काफलडाुँडा 

छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.केर्रे ८ कक .मम   ३५ कक .मम.    

१५७ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

बोगटीडाुँडा आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
बोगटीडाुँडा 

छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ४ कक .मी   ३० कक .मम.    

१५८ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

बालकल्र्ाण आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
गहतेडाुँडा 

छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ २ .५ कक. मी  ३४ कक .मम.    

१५९ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

र्ामलङ्ग बह म खी ्र्ाम्पस , 
र्ामलङ्ग 

छ छ प्की   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ८०० ममटर  २७ कक .मम.    

१६० 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

पूणाामतृ भर्ािी मा .िर्. , फ लर्ारी छ छ प्की   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ९००ममटर  २८ कक .मम.    

१६१ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

बालज्र्ती आ .िर्. , मादीखोला छ छ प्की   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ४ की .मी.   २९ कक .मम.    

१६२ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

आमा समूह भर्ि, कागती भञ्ज्र्ाङ छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ६ की .मी.   ३५ कक .मम.    

१६३ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

राजटिर् माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, टाप  
भन्द्ज्र्ाङ्ग 

छ छ कच्ची   छ छ 
प्र.चौ. 
कामलकाकोट 

९कक .मी   ३५ कक .मम.    

१६४ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

िििप्रर् माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, 
ािम ढा 

छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.थ मपोखरा ६ कक .मी   ४८ कक .मम.    

१६५ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

महेन्द्र आाारभतू िर्द्र्ालर्, सपौदे छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.थ मपोखरा १० कक .मी   ५२ कक .मम.    

१६६ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

मससेकोट देउराली माध्र्ाममक 
िर्द्र्ालर्, कोख े

छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.थ मपोखरा १० कक .मी   ५५ कक .मम.    

१६७ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

लक्ष्मी मा .िर्. , बोददभञ्ज्र्ाङ छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.थ मपोखरा ७ कक .मी   ४२ कक .मम.    
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१६८ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

सरस्र्ती मा .िर्. , खािीडाुँडा छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.थ मपोखरा ९ कक .मी   २७ कक .मम.    

१६९ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

सर्ाशज्त आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
पाठेखोला 

छ छ प्की   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ४ कक .मी   ३५ कक .मम.    

१७० 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

उपल्लो पखे  मा .िर्. , पेख  देउराली छ छ कच्ची   छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ ८ की .मी.   ३६ कक .मम.    

१७१ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

गा .िर्.स .भर्ि , नतर्ारीपसल छ छ कच्ची   छ छ प्र.चौ.थ मपोखरा ७ कक .मी   ४१ कक .मम.    

१७२ 
र्ामलङ 
िगरपामलका 

ििसेर्ा मा .िर्. , ड म्री भञ्ज्र्ाङ छ छ कच्ची   छ छ 
प्र.चौ. 
कामलकाकोट 

४कक .मी   ४३ कक .मम.    

१७३ 
िर्रुपर्ा 
गाउुँ पामलका 

कृिी सेर्ा केन्द्र, कटहरे छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ बबरुपर्ाअचाले 
स्र्ा. 

१० ककमम  २२ कक .मम.    

१७४ 
िर्रुपर्ा 
गाउुँ पामलका 

िाम िेडाुँडा मा .िर्. , िाम िेडाुँडा छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ बबरुपर्ाअचाले 
स्र्ा. 

१३ ककमम  १७ कक .मम.    

१७५ 
िर्रुपर्ा 
गाउुँ पामलका 

त ल्सीचौर आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
गौखा 

छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ बबरुपर्ाअचाले 
स्र्ा. 

१० ककमम  १९ कक .मम.    

१७६ 
िर्रुपर्ा 
गाउुँ पामलका 

ाोर्ादी भन्द्ज्र्ाङ आाारभूत 
िर्द्र्ालर्, ाोर्ादी भञ्ज्र्ाङ्ग 

छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ बबरुपर्ाअचाले 
स्र्ा. 

७ ककमम  १४ कक .मम.    

१७७ 
िर्रुपर्ा 
गाउुँ पामलका 

मशद्ामण्डली माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, 
खाली 

छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ बबरुपर्ाअचाले 
स्र्ा. 

६ ककमम कजच्च  १७ कक .मम.    

१७८ 
िर्रुपर्ा 
गाउुँ पामलका 

ख दी माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, खोरथाप े छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ बबरुपर्ाअचाले 
स्र्ा. 

४ ककमम कजच्च 
बाटो 

 १६ कक .मम.    

१७९ 
िर्रुपर्ा 
गाउुँ पामलका 

ददव्र् प्रकाश मा .िर्. , साउिेपािी छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ बबरुपर्ाअचाले 
स्र्ा. 

४ ककमम कजच्च 
बाटो 

 १३ कक .मम.    

१८० 
िर्रुपर्ा 
गाउुँ पामलका 

भिर्टर् निमााण मा .िर्. , स्थािगैरा छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ बबरुपर्ाअचाले 
स्र्ा. 

८ ककमम  १७ कक .मम.    

१८१ िर्रुपर्ा 
गाउुँ पामलका 

ककचिास माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, 
िागस्थाि 

छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ बबरुपर्ाअचाले 
स्र्ा. 

७ ककमम  २५ कक .मम.    

१८२ िर्रुपर्ा देर्र्ाणी माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, छ छ कच्ची   छ छ प्रचौ बबरुपर्ाअचाले ६ ककमम कजच्च  १५ कक .मम.    



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ : एक झलक 
 

जिल्ला निर्ााचि कार्ाालर् स्र्ाङिा   21 

गाउुँ पामलका देिर्स्थाि स्र्ा. 

१८३ 
िर्रुपर्ा 
गाउुँ पामलका 

िििागतृी माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, 
खािीगाुँउ 

छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ बबरुपर्ाअचाले 
स्र्ा. 

४ ककमम कजच्च 
बाटो 

 २८ कक .मम.    

१८४ 
िर्रुपर्ा 
गाउुँ पामलका 

िििप्रर् मा .िर्. , धचन्द्िेबास छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ बबरुपर्ाअचाले 
स्र्ा. 

४ ककमम कजच्च 
बाटो 

 २७ कक .मम.    

१८५ 
िर्रुपर्ा 
गाउुँ पामलका 

जिर्ि ज्र्ोती मा .िर्. , क म मभञ्ज्र्ाङ छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ बबरुपर्ाअचाले 
स्र्ा. 

१० ककमम  ५३ कक .मम.    

१८६ 
िर्रुपर्ा 
गाउुँ पामलका 

चैतन्द्र् भर्ािी आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
तले भन्द्ज्र्ाङ्ग 

छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ बबरुपर्ाअचाले 
स्र्ा. 

१३ ककमम  ५७ कक .मम.    

१८७ 
िर्रुपर्ा 
गाउुँ पामलका 

भ रुपङ चौकी मा .िर्. , मेथाभ रुपङ छ छ कच्ची   छ छ 
प्रचौ बबरुपर्ाअचाले 
स्र्ा. 

१० ककमम  ५७ कक .मम.    

१८८ 
हरीिास 
गाउुँ पामलका 

थािापती आ .िर्. , खैररकोट छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका धचसापानि 
स्र्ा. 

७ ककमम कजच्च 
बाटो 

 २३ कक .मम.    

१८९ 
हरीिास 
गाउुँ पामलका 

भोिप्रकाश मा .िर् .  सालडाडा छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका धचसापानि 
स्र्ा. 

९ ककमम कजच्च 
बाटो 

 २२ कक .मम.    

१९० 
हरीिास 
गाउुँ पामलका 

ििकल्र्ाण माध्र्ाममक िर्द्र्ालर्, 
प्र्ारमसहं भन्द्ज्र्ांग 

छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका धचसापानि 
स्र्ा. 

२ ककमम कजच्च 
बाटो 

 १९ कक .मम.    

१९१ 
हरीिास 
गाउुँ पामलका 

मदहमा मा .िर्. , धचसापािी छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका धचसापानि 
स्र्ा. 

४ ककमम कजच्च 
बाटो 

 २० कक .मम.    

१९२ 
हरीिास 
गाउुँ पामलका 

कामलका आ .िर्. , ा पडाुँडा छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका धचसापानि 
स्र्ा. 

१४ ककमम कजच्च 
बाटो 

 २१ कक .मम.    

१९३ 
हरीिास 
गाउुँ पामलका 

गा.िर्.स.भर्ि रोजिखोला छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका धचसापानि 
स्र्ा. 

१८ ककमम कजच्च 
बाटो 

 ३४ कक .मम.    

१९४ 
हरीिास 
गाउुँ पामलका 

बालज्र्ोती आाारभतू िर्द्र्ालर् 
करङ्स्र्ारा 

छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका धचसापानि 
स्र्ा. 

२० ककमम कजच्च 
बाटो 

 ३३ कक .मम.    

१९५ 
हरीिास 
गाउुँ पामलका 

सरस्र्ती आाारभूत िर्द्र्ालर्, 
क ल ङखोला 

छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका धचसापानि 
स्र्ा. 

१८ ककमम कजच्च 
बाटो 

 ४० कक .मम.    

१९६ 
हरीिास 
गाउुँ पामलका 

कामलका देउराली माध्र्ाममक 
िर्द्र्ालर्, कलर्ा देउराली 

छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका धचसापानि 
स्र्ा. 

२४ ककमम कजच्च 
बाटो 

 २८ कक .मम.    
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१९७ 
हरीिास 
गाउुँ पामलका 

िपताम्बर मा .िर्. , दग्दी छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका धचसापानि 
स्र्ा. 

२४ ककमम कजच्च 
बाटो 

 ५२ कक .मम.    

१९८ 
हरीिास 
गाउुँ पामलका 

अमला भञ्ज्र्ाङ मा .िर्. , चाङमसङ छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका धचसापानि 
स्र्ा. 

१६ ककमम कजच्च 
बाटो 

 ६० कक .मम.    

१९९ 
हरीिास 
गाउुँ पामलका 

मसद्ा आाारभतू िर्द्र्ालर्, 
खत्रीथोक 

छ छ कच्ची   छ छ 
ईप्रका धचसापानि 
स्र्ा. 

२५ ककमम कजच्च 
बाटो 

 ५९ कक .मम.    
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७. ितगणना स्थलको वर्र्रण:M 
क्र.

सं.
 

स्थ
ान
ीय
 त

हक
ो न

ाि
 

ित
गण

ना
 स्

थल
को

 
ना
ि 

र 
ठेग

ान
ा 

खा
नेप

ान
ीक

ो 
उप

लब्
धत

ा 

शौ
चा
लय

को
 व्
यर्

स्थ
ा 

सड
क(

कच्
ची
/प
क्क

ी/
गो
रेट

ो) 

टेम
लि

ोन
 स

ुवर्
धा

 

ईन्
टर

नेट
 स

ुवर्
धा

 

िो
र्ा
ईल

 स
ुवर्
धा

 

वर्
ध ुत

 स
ुवर्
धा

 

ित
गण

ना
 स्

थल
बा
ट 

नज
िक

को
 प्र

हर
ी 

का
या
ालय

को
 न

ाि
 र
 

दरु
ी फ

क.
मि

.ि
ा 

अन्
य 

कैफ
िय

त 

१ अि ािचौपारी गाउुँ पामलका 
अि ािचौपारी गा.पा.को 
कार्ाालर् 

छ छ कच्ची छैि छैि छ छ प्रहरी चौकी सेनतदोभाि (१ ककमम)     

२ आुँधाखोला गाउुँ पामलका कृिि सेर्ा केन्द्र, कृिि छ छ प्की छ छ छ छ प्रहरी चौकी सेनतदोभाि (३ ककमम)     

३ कामलगण्डकी गाउुँ पामलका कृिि सेर्ा केन्द्र िर्घाा छ छ प्की छैि छैि छ छ प्रहरी चौकी सेनतदोभाि (३ ककमम)   

४ गल्र्ाङ िगरपामलका भाि  मा.िर्. छ छ प्की छ छ छ छ प्रहरी चौकी सेनतदोभाि (१ ककमम)   

५ चापाकोट िगरपामलका गंगालाल मा.िर्. छ छ कच्ची छ छैि छ छ जि.प्र.का.स्र्ाङ्िा ५०० ममटर   

६ प तलीबिार िगरपामलका स्र्ाङ्िा जिल्ला अदालत छ छ प्की छ छ छ छ जि.प्र.का.स्र्ाङ्िा ५०० ममटर   

७ फेददखोला गाउुँ पामलका मसद्ााथा मा.िर्. छ छ प्की छ छ छ छ जि.प्र.का.स्र्ाङ्िा ५०० ममटर   

८ भीरकोट िगरपामलका मभ.ि.पा.१ को कार्ाालर् छ छ प्की छ छ छ छ जि.प्र.का.स्र्ाङ्िा १ ककमम   

९ र्ामलङ िगरपामलका र्ा.ि.पा.को कार्ाालर् छ छ प्की छ छ छ छ र्.प्र.का.र्ामलङ १ ककमम   

१० िर्रुपर्ा गाउुँ पामलका कृिि सेर्ा केन्द्र कटहरे छ छ कच्ची - - छ छ प्र.चौ.िर्रुपर्ा ५०० ममटर   

११ हररिास गाउुँ पामलका मातभृ मी मा.िर्. धचते्र. िभएको भएको कच्ची िभएको िभएको भएको भएको धचसापािी ईलाका प्रहरी चौकी (३० ककमम)   
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८.स्थानीय तह ननर्ााचन २०७४ िा पररचामलत िनशजक्त वर्र्रण 

 

८.१ िेत्रीय/जिल्ला ननर्ााचन कायाालयको िनशजक्त:  
 

स्र्कृत दरर्न्दी तथा पदपूनत ा संख्या काि कैफियत 

क्र.
सं. 

पद 

दरबजन्द 
संख्या 

पदपूनत ा संख्या क्र.
सं. 

पद िहहला पुरुष तेमल िम्िा  

िहहला पुरुष तेली िम्िा 

१ 
जिल्ला निर्ााचि 
अधाकारी 

१ - १ - १ 
            

 

२ िार्र् स व्र्ा १ - १ - १ 
            

 

३ लेखापाल १ - १ - १ 
            

 

४ कम्प्र् टर अपरेटर १ - १ - १ 
      

 

५ हल का सर्ारी चालक १ - १ - १ 
      

 

६ कार्ाालर् सहर्ोगी २ - २ - २ 
      

 

 ७ - ७ - ७ 
      

 

 

८.२ िुख्य/ननर्ााचन अचधकृत कायाालयको िनशजक्त: 
 

क्र.सं. पद िहहला पुरुष ते.मल. िम्िा 
१ म ख्र् निर्ााचि अधाकृत 

 

१ 
 

१ 
२ निर्ााचि अधाकृत 

 

१० 
 

१० 
३ सहार्क निर्ााचि अधाकृत १ १० 

 

११ 
४ िा.स .  १ ११ 

 

१२ 
५ लेखा  

 
११ 

 
११ 

६ कम्प्र् टर अपरेटर २ ९ - ११ 
७ ह.स.चा. 

 
११ 

 
११ 

८ का.स. ८ १४ 
 

२२ 
९ स रिा गाडा  

११ 
 

११ 
 

 

८.३ ितदाता मशिा कायाक्रििा पररचामलत िनशजक्त: 
 

क्र.सं. पद िहहला पुरुष तेस्रो मलङ्गी िम्िा 
१ नि.मश.का./म.मश.स्र्र्मसेर्क  २५१ २९ - २८० 

२ तामलम समन्द्र्र्कताा  २ ४  - ६ 

३ 
          

            

 

 

८.४ ितदान केन्रिा पररचामलत िनसजक्त: 
 

क्र.सं. पद िहहला पुरुष तेस्रो मलङ्गी िम्िा 
१ मतदाि अधाकृत १५ २६५ - २८० 
२ सहार्क मतदाि अधाकृत ३४ २४६ - २८० 
३ सहार्क कमाचारी १४२ ४१८ - ५६० 
४ सहर्ोगी १६८ ३५२ - ५२० 
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८.५ ितगणना स्थलिा पररचामलत िनशजक्त:M 
 

क्र.सं. पद िहहला पुरुष तेस्रो मलङ्गी िम्िा 
१ प्रम ख मतगणिा अधाकारी  ० ११ ० ११ 
२ मतगणिा अधाकारी १ ३२ ० ३३ 
३ स पररर्ेिक ४ ३३ ० ३७ 
४ गणक २१ १६२ ० १८३ 
५ सहर्ोगी ७ ३५ ० ४२ 

 

 

९. तामलिको वर्र्रण:M 

क्र.सं. तामलिको नाि तामलिको अर्धी सहभागी संख्या कैफियत 

ि. पु. ते.मल. िम्िा 
१ मतदाता मशिा तामलम 

  २५१ २९ - २८०   

२ निर्ााचि समाग्री तथा लेखा व्र्र्स्थापि 
 १ २१ - २२   

३ मतदाि तथा मतगणिा  ६० ५२८ - ५८८  

४ निर्ााचि र प्रिर्धा व्र्र्स्थापि 
 २ ९  ११  

५ मतदाि कमाचारी अमभम खखकरण 
  ३१० ३७९    ६८०   

 
 

१०. ितदाता मशिा कायाक्रि:M 
 

१०.१ ितदाता मशिा कायाक्रििा भएका फक्रयाकलापहरु: 

क्र.सं. फक्रयाकलाप 

फक्रयाकलाप 
संख्या 

सहभाचगता कैफियत 

िहहला पुरुष ते.मल. 
 

१ िम िा मतदाि १ १० ३२ - 
 

२ अन्द्तरकिर्ा २ ४० ८० - 
 

३ सडक िाटक - - - -  

 

 

१०.२ ितदाता मशिाका लाचग प्रयोग भएका िाध्यिहरु:  
 

क्र.सं. सािाग्री संख्या/पटक कैफियत 

१ पोटटर  २८३६०  पाुँच प्रकारका िर्मभन्द्ि भािामा उपलला भएका । 
२ हातेप स्तीका ३८००१ 

 ३ FAQ(बराबर सोधाि ेप्रचि) ७११०  

४ डटपेि ६६०  

६ दटसटा ६००  

६ प्रचारप्रसार(सचंार माध्र्म) ४ 
 

७ ्र्ालेण्डर ६०० 
 

८ िम िा मतपत्र ३०००  
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११ िे./जि.नन.का. भौनतक सािग्रीको अर्स्था 
 

क्र.सं. भौनतक सािग्रीको वर्र्रण 

पररणाि (संख्या, बबघा, 
कठ्ठा, कोठा आदी) 

अर्स्था (चाल,ु ििात गनुापन,े मललाि गनुापन)े s}lkmot 

१ िग्गा िभएको 
  

२ भर्ि िभएको 
  

३ गाडी २ चाल   

४ मोटरसाईकल २ एक चाल  एक ममात गि ापि े  

५ सभार २ एक चाल  एक िडाि िभएको  

६ कम्प्र्ूटर २ ममात गि ापि े  

७ ल्र्ापटप ४७ चाल   

८ िेिेरेटर १४ १ ठ लो जिणा, सािो ८ चाल   

९ िप्रन्द्टर/फोटोकपी १४ १३ चाल  एक ममात गि ापि े  

१० मतपेदटका 
सािो-९८२ 
मझौला-२७४ 
ठ लो-३८३ 

सािो- पेदटका १० र िर्को सात फ टेको 
मझौला- पेदटका ७ र िर्को ३० फ टेको 
ठ लो- पेदटका २० र िर्को १५ फ टेको 

 

११ GPS मेमसि १ चाल   

!@ EVM मेमसि २ चाल  
 

 

१२. िोखखि व्यर्स्थापन : 
१२.१ ननर्ााचनसँग सम्बजन्धत भएका घटनाहरु: 

क्र.सं. 
स्थाननय 

तहको नाि 

ितदान 
केन्रको नाि 
र ठेगाना 

िोखखि वर्र्रण 

कैफियत 

ननर्ााचनसँग 
प्रत्यि सम्बजन्धत 

घटना 

भौगोमलक तथा 
प्राकृनतक कहठनाई 

सािाजिक, धामिाक तथा 
सांस्कृनतक कारण 

अन्य 

        

        

 

१२.२ सुरिाव्यर्स्थापन: जिल्ला स रिा व्र्र्स्थापि सममनतले जिल्लामा रहेका १९९ मतदाि स्थल मध्रे् स रिाका 
दृजटटकोणले ३३ मतदाि स्थललाई संर्ेदिमशल र १६६ मतदाि स्थललाई सामान्द्र्मा र्गीकरण 
गरी मतदाता, मतदािमा खदटिे कमाचारीहरुपलाई स रक्षित पािे निनत अर्लम्र्ि गररएको धथर्ो । 
स रिा निनतअि सार मतदाि केन्द्रमा खदटिे स रिाकमीहरुपमा जिल्ला प्रहरी कार्ाालर्बाट िर्मभन्द्ि 
दिााका ७११ प्रहरी र ९४३ म्र्ादी प्रहरी पररचालि गरेको धथर्ो भिे ३३५ शशस्त्र प्रहरी र ३०० 
िेपाल आमीका स रिा कमीहरुप मतदािको िममा पररचामलत भएका धथए । 

 

१२.३ स्थचगत भई पून: ितदान भएका स्थानहरुको वर्र्रण:  

क्र.सं. स्थानीय तहको नाि र्डा नं. ितदान केन्र 

पुन: ितदान भएको 
मिनत स्थचगत भएकोकारण कैफियत 

              
              

 

१२.४ अन्य केही: स्र्ाङ्िा जिल्लामा शाजन्द्तपूणा तर्रले सम्पूणा मतदाि केन्द्रहरुपमा सहि र्ातार्रणमा मतदाि सम्पन्द्ि 
भएको । कार्ापामलकाको च िार्का िममा गल्र्ाङ िगरपामलकामा िगर कार्ापामलकाको समर्मा सामान्द्र् 
िर्र्दका कारण २०७४ बैशाख १९ गतकेो च िार् स्थधगत भई प ि २०७४ बैशाख २४ गत ेसम्पन्द्ि भएको 
धथर्ो ।  
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१३. ननर्ााचन आचारसंहहताको पालनाको जस्थनत: 

क्र.सं. उिुरी परेको ननकाय 

उिुरीको वर्षयo* 
कैफियत 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१ म .नि.अ.को. कार्ाालर् 

 
 

 
  

 
  

२ नि.अ.को कार्ाालर् 
 

 
 

  
 

१ मािनिर् सांसद व्र्र्स्थापि सममनतको अधारे्शिमा प्रम ख 
अनतधथको रुपपमा उपजस्थत ह िे पचाा छािपएको बारे । 

३ जि.प्रशासि कार्ाालर्         

४ अि गमिकताा         

५ िे./जि.नि.कार्ाालर्         

 
  

 
 

  
 

  

*उि रीको िर्िर्: १.ि ल स/आमसभा २.सर्ारी सााि दरूुपपर्ोग ३.प्रलोभि/ााकाम्की ४.प्रचारप्रसारमा अर्रोा ५.कमाचारी 
सम्बन्द्ाी ६.संचार माध्र्म ७.अन्द्र् 

१४. मिडडयाको वर्र्रण:  
क्र.सं. हट.मभ./एि.एि./पत्रपबत्रका/अनलाईन नाि ठेगाना िोन नं. फ्याक्स ईिेल 

१ साम दानर्क रेडडर्ो स्र्ाङ्िा एफ.एम. ८९.६ मेगाहिा प .ब.ि.पा. १ ०६३-४२००६५  radiosyangjafm@yahoo.com 

२ साम दानर्क रेडडर्ो आुँधाखोला एफ.एम. १०५.४ मेगाहिा र्ा.ि.पा. ४ ०६३-४४००३८  aandhikholafmr@yahoo.com 

३ साम दानर्क रेडडर्ो चापाकोट एफ.एम. ९१.६ मेगाहिा चा.ि.पा.  ०६३-४११००५  chapakotfm@gmail.com 

४ साम दानर्क रेडडर्ो गल्र्ाङ एफ.एम. ९२.२ मेगाहिा गल्र्ाङ ि.पा.  ०६--४६००४०  galyangfm@gmail.com 

५ लक्ष्मी टेमलमभिि  गल्र्ाङ ि.पा.     

६ र्ामलङ टेमलमभिि र्ा.ि.पा.    

७ स्र्ाङ्िा सन्द्देश (साप्तादहक) प .ब.ि.पा. १    

८ स्र्ाङ्िा दपाण (साप्तादहक) प .ब.ि.पा. १    

९ पजव्लक आर्ाि (साप्तादहक) र्ा.ि.पा. ८ ०६३-४४०६८५   

१० सत्र्र्ाणी (साप्तादहक)     

११ गल्र्ाङ पोटट (साप्तादहक) ग.ि.पा. ८ ९८४६१६८०५०   

१२ आधाखोला  ए्सप्रेस (साप्तादहक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        प .ब.ि.पा. १ ०६३-४२१११६   

१३ प्रर्दृ्दी (साप्तादहक) प .ब.ि.पा. १    

१४ िारी आर्ाि (पाक्षिक) प .ब.ि.पा. १    

 

१५. स्थानीयतह ननर्ााचन खचा सम्बन्धी वर्र्रण: 
क्र.सं. ननकाय, ठेगाना कूल ननकासा रु. कूल खचा रु. कूल बाँकी रु. कैफियत 

१ म .नि.अ.को कार्ाालर् ३२३८४३००.०० २३४५००००.०० ८९३४३००.००    

२ नि.अ.को कार्ाालर् अि ािचौपारी १३५९१००.००  १३१३३४७.०० ४५७५३.००   

३ नि.अ.को कार्ाालर् आुँधाखोला १५४६१००.०० १५४६१००.०० - 
 

४ नि.अ.को कार्ाालर् कामलगण्डकी १४४२९२४.०० ११४२९२४.०० - 
 

५ नि.अ.को कार्ाालर् गल्र्ाङ १६६६१००.०० १३५२८७८.०० ३१३२२२.०० 
  

६ नि.अ.को कार्ाालर् चापाकोट १५२९१००.०० १२७२६३९.०० २५६४६१.०० 
 

७ नि.अ.को कार्ाालर् फैददखोला १२९९४५८.०० १२९९४५८.०० - 
 

८ नि.अ.को कार्ाालर् भीरकोट १६९४९००.०० १३६६२१७.०० ४२८६८३.०० 
 

९ नि.अ.को कार्ाालर् र्ामलङ १८९३८००.०० १५५७७७८.०० ३३६०२२.०० 
 

१० नि.अ.को कार्ाालर् िर्रुपर्ा १४३०८००.०० १४३०८००.०० - 
 

११ नि.अ.को कार्ाालर् हररिास १५२५२००.०० १३३६६९७.६५ १८८५०२.३५ 
 

१२ जि.नि.का. स्र्ाङ्िा १८२९८१६३.०० १६००७०६८.८० २२९१०९४.२० 
 

 ६६०६९९४५.०० ५३०७५९०७ .४५  १२७९४०३७ .५५  
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१६. जिल्ला जस्थत फक्रयामशल रािनीनतक दलहरुको वर्र्रण: (स्थानिर् तह निर्ााचि, २०७४ मा जिल्लामा दताा भएका 
रािीनतक दलहरुप) 

क्र.सं. रािनीनतक दलको नाि ठेगाना िोन नं. फ्याक्स ईिेल 

१ िेपाली काुँगे्रस प .ब.ि.पा. १ ०६३-४२०१२३   

२ िे.क.पा. (एमाले) प .ब.ि.पा. १ ०६३-४२०१२८   

३ िे.क.पा. (मा.के.) प .ब.ि.पा. १    

४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी प .ब.ि.पा. १    

५ राजटिर् ििमोचाा प .ब.ि.पा. १    

६ िे.क.पा. (संर् ् त) प .ब.ि.पा. ४    

७ राजटिर् ििम ज्त पाटी प .ब.ि.पा. ४    

८ िर्ाुँ शज्त पाटी िेपाल प .ब.ि.पा. १    

९ िेपाल परू्ाराटिसेर्क लोकताजन्द्त्रक पाटी प .ब.ि.पा. १    

१० अखण्ड िेपाल पाटी प .ब.ि.पा. ३    

११ दशभ्त पर्ाार्रणीर् समाजिक (देपसा)मोचाा र्ामलङ ३    

१२ िेपाल कम्र् निट ट पाटी (मा् रस्र्ादी) र्ामलङ १    

१३ िेपाल कम्र् निट ट पाटी चापाकोट     

१४ िेपाल कम्र् निट ट पाटी (माले-ििसमािर्ाली) प .ब.ि.पा. १    

१५ सनघर् समािर्ादी फोरम िेपाल प .ब.ि.पा. १    

१६ िेपाल दमलत पाटी अि ािचौपारी    

१७ राजटिर् मशर् सेिा पाटी     

१८ र् िाइटेड धग्रि अगािाइिेशि प .ब.ि.पा. १    

१९ संनघर् लोकताजन्द्तक राजटिर् मञ्च फेददखोला     

 

१७. जिल्ला जस्थत कायाालयहरुको वर्र्रण:  
क्र.सं. कायाालयको नाि ठेगाना िोन नं. फ्याक्स ईिेल 

१ जिल्ला प्रशासि कार्ाालर् स्र्ाङ्िा प .ब.ि.पा. १ 063-420133   syangjadao.42@gmail.com 

२ स्र्ाङ्िा जिल्ला अदालत प .ब.ि.पा. १ 
063- 420195, 
063-420357   samshergulma@yahoo.com 

३ ईलाका प्रशासि कार्ाालर् र्ामलङ र्ा.ि.पा. 063-440344   aaowaling@gmail.com 

४ 
जिल्ला समन्द्र्र् सममनतको 
कार्ाालर् 

प .ब.ि.पा. १ 
063-420458, 
063-420144   ddcsyangja@gmail.com 

५ 
जिल्ला सरकारी र्ककल कार्ाालर् 
स्र्ाङ्िा 

प .ब.ि.पा. १ 063-420101   – 

६ जिल्ला मशिा कार्ाालर् स्र्ाङ्िा प .ब.ि.पा. १ 063-420405, 
420105 

  deo@gmail.com 

७ 
जिल्ला कृिी िर्कास कार्ाालर् 
स्र्ाङ्िा 

प .ब.ि.पा. १ 063-420130   dadosyangja@yahoo.com 

८ 
प्राािमन्द्त्र कृिी आा निकीकरण 
पररर्ोििा (स न्द्तला िोि) स्र्ाङ्िा 

प .ब.ि.पा. १ 063-420480     

९ 
कोि तथा लेखा निर्न्द्त्रक 
कार्ाालर् स्र्ाङ्िा 

प .ब.ि.पा. १ 063-420140   dtcosyangja@yahoo.com 

१० जिल्ला र्ि कार्ाालर् स्र्ाङ्िा प .ब.ि.पा. ३ 063-420135   syadfo@dfo.gov.np 

११ 
खािेपािी तथा स.स. डडमभिि 
कार्ाालर् स्र्ाङ्िा  

प .ब.ि.पा. ३ 063-420110   wss.syangja@gmail.com 

१२ मसचंाई िर्कास डडमभिि कार्ाालर्  प .ब.ि.पा. ३ 063-420175   widdno2@gmail.com 

१३ जिल्ला प्रािर्धाक कार्ाालर् प .ब.ि.पा. १ 063-420044   dtosyangja44@gmail.com 

१४ जिल्ला स्र्ास््र् कार्ाालर् प .ब.ि.पा. १ 063-420188   dhosyangja@mohp.gov.np 
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क्र.सं. कायाालयको नाि ठेगाना िोन नं. फ्याक्स ईिेल 

१५ मालपोत कार्ाालर् स्र्ाङ्िा प .ब.ि.पा. १ 063-420131   syangjamalpot@gmail.com 

१६ मालपोत कार्ाालर् र्ामलङ र्ा.ि.पा. 063-440702   – 

१७ चापाकोट ि.पा.को कार्ाालर् चा.ि.पा. 063-411080   – 

१८ मभरकोट ि.पा.को कार्ाालर् मभ.ि.पा. 063-400177   – 

१९ प तलीबिार ि.पा.को कार्ाालर् प .ब.ि.पा. १ 
063-420409, 
063-420410   

municipality.putalibazar@ 

gmail.com 

२० र्ामलङ ि.पा.को कार्ाालर् र्ा.ि.पा. 063-440177   walingmun@gmail.com 

२१ गल्र्ाङ ि.पा.को कार्ाालर् ग.ि.पा. 063-460129      

२२ जिल्ला ह लाक कार्ाालर् प .ब.ि.पा. १ 063-420103   syangjapostoffice@gmail.com 

२३ शाखा त्र्ाङक कार्ाालर् स्र्ाङ्िा प .ब.ि.पा. ३ 063-420119   sosyangja@gmail.com 

२४ जिल्ला पश  सेर्ा कार्ाालर् प .ब.ि.पा. १ 063-420108   dlsosyangja@gmail.com 

२५ मदहला िर्कास कार्ाालर् प .ब.ि.पा. १ 063-420107   wusyangja@gmail.com 

२६ जिल्ला निर्ााचि कार्ाालर् स्र्ाङ्िा प .ब.ि.पा. १ 063-420399   ecdeosyangja@gmail.com 

२७ जिल्ला आर् र्ेद स्र्ा.केन्द्र प .ब.ि.पा. ३ 063-420272   dahc-syan@mohp.gov.np 

२८ िापी कार्ाालर् स्र्ाङ्िा प .ब.ि.पा. ३ 063-420212   surveyofficesyangja@gmail.com 

२९ िापी कार्ाालर् र्ामलङ र्ा.ि.पा. 063-440703   – 

३० जिल्ला अस्पताल स्र्ाङ्िा प .ब.ि.पा. ३ 063-420239   dhsyangja@gmail.com 

३१ डडमभिि सहकारी कार्ाालर् प .ब.ि.पा. १ 063-420220   sahakarisyangja@gmail.com 

३२ कारागार कार्ाालर् स्र्ाङ्िा प .ब.ि.पा. १ 063-420124   – 

३३ जिल्ला भ-ूसंरिण कार्ाालर् प .ब.ि.पा. ३ 063-420106   dscosyangja@gmail.com 

३४ रेशम िर्कास कार्ािम र्ा.ि.पा. 063-440103   – 

३५ कृिि िर्कास बै.मल. शाखा स्र्ाङ्िा प .ब.ि.पा. १ 063-420166     

३६ िेपाल बैङ्क मल. शाखा स्र्ाङ्िा प .ब.ि.पा. १ 063-420155     

३७ घरेल  तथा सािा उाोग िर्.सममनत प .ब.ि.पा. १ 063-420102     

३८ कृिि सामग्री स ंकम्पिी मल. प .ब.ि.पा. १ 063-420166     

३९ द र सञ्चार कार्ाालर् स्र्ाङ्िा प .ब.ि.पा. १ 063-420244     

४० 
िेपाल िर्ा त प्राधाकरण 
स्र्ा.िर्.के. 

प .ब.ि.पा. ३ 063-420377     

४१ कामलगण्डकी ए िलिर्ा त र्ेल्टारी का.गा.पा. 063-403082     

४२ मत्स्र् िर्कास केन्द्र धचसापिी का.गा.पा. 063-403006     

४३ स्था.शाजन्द्त सममनतको कार्ाालर् प .ब.ि.पा. १ 063-421064     

४४ फेददखोला गाुँउपामलका फे.गा.पा. 063-402073     

४५ आुँधाखोला गाुँउपामलका आ.गा.पा.       

४६ अि ािचौपारी गाउुँ पामलका अ.गा.पा.       

४७ िर्रुपर्ा गाुँउपामलका िर्.गा.पा.       

४८ कालीगण्डकी गाउुँ पामलका का.गा.पा.       

४९ हररिास गाुँउपामलका ह.गा.पा.       

 

१८. जिल्लाजस्थत सुरिा ननकायहरु : 
क्र.सं. कायाालयको नाि ठेगाना िोन नं. फ्याक्स ईिेल 

१ जिल्ला प्रहरी कार्ाालर् प .ब.ि.पा. १ ०६३-४२०१९९, 420284  dposyangja@gmail.com 

२ राजटिर् अि सन्द्ााि प .ब.ि.पा. १ ०६३-४२०१४१   

३ शंम्सेरिंग ग ल्म आुँधाखोला व्र्ारेक प .ब.ि.पा. ३ ०६३-४२०५००   

४ सशत्रप्रहरी र्शे ्र्ाम्प र्ामलङ ०६३-४४०३३८   
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१९. ढुर्ानीिा प्रयोग भएका सर्ारी साधनको वर्र्रण:  
१९.१ ितदान पूर्ाको ढुर्ानी (जिल्लाबाट ननर्ााचन अनघ िालसािान, ितदाता मशिा सािाग्री ितदान स्थलसम्ि ढुर्ानी गदाा 
प्रयोग गररएका साधनहरु): 

क्र.सं.= स्थानीय तहको नाि सर्ारी-साधनको फकमसि सर्ारी-साधनको संख्या कैफियत 

१ अि ािचौपारी गाउुँ पामलका महेन्द्र जिप १  

२ आुँधाखोला गाउुँ पामलका महेन्द्र जिप १  

३ कामलगण्डकी गाउुँ पामलका महेन्द्र जिप १  

४ गल्र्ाङ िगरपामलका महेन्द्र जिप १  

५ चापाकोट िगरपामलका महेन्द्र जिप १  

६ प तलीबिार िगरपामलका महेन्द्र जिप १  

७ फेददखोला गाउुँ पामलका महेन्द्र जिप १  

८ भीरकोट िगरपामलका महेन्द्र जिप १  

९ र्ामलङ िगरपामलका महेन्द्र जिप १  

१० िर्रुपर्ा गाउुँ पामलका महेन्द्र जिप १  

११ हररिास गाउुँ पामलका महेन्द्र जिप १  

१९.२ ितदान पश्चात ितपेहटकाको ढुर्ानी:  

क्र.सं.= स्थानीय तहको नाि सर्ारी-साधनको फकमसि सर्ारी-साधनको संख्या कैफियत 

१ अि ािचौपारी गाउुँ पामलका बस, जिप, स रिा कममाको सााि ३  

२ आुँधाखोला गाउुँ पामलका बस, जिप, स रिा कममाको सााि ३  

३ कामलगण्डकी गाउुँ पामलका बस, जिप, स रिा कममाको सााि ३  

४ गल्र्ाङ िगरपामलका बस, जिप, स रिा कममाको सााि ३  

५ चापाकोट िगरपामलका बस, जिप, स रिा कममाको सााि ३  

६ प तलीबिार िगरपामलका बस, जिप, स रिा कममाको सााि ३  

७ फेददखोला गाउुँ पामलका बस, जिप, स रिा कममाको सााि ३  

८ भीरकोट िगरपामलका बस, जिप, स रिा कममाको सााि ३  

९ र्ामलङ िगरपामलका बस, जिप, स रिा कममाको सााि ३  

१० िर्रुपर्ा गाउुँ पामलका बस, जिप, स रिा कममाको सााि ३  

११ हररिास गाउुँ पामलका बस, जिप, स रिा कममाको सााि ३  

२०. स्थानीय तह ननर्ााचन २०७४ िा भाग मलने ितदाता सखं्या र ितदान सम्बजन्ध वर्र्रण:M 
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२ आुँधाखोला गाउुँपामलका ६२४२ ६६०९ १ १२८५२ ८९९९ ७०.०२ ८९४९ ९९.४४ ५० ० .५६  

३ कामलगण्डकी गाउुँपामलका ६८११ ७६४० ० १४४५१ १०३७२ ७१.७७ १०२२३ ९८.५६ १४९ १ .४४  

४ गल्र्ाङ िगरपामलका १०८१४ १२०९६ ० २२९१० १६६०५ ७२.४८ १६६०० ९९.९७ ५ ० .०३  

५ चापाकोट िगरपामलका ७७६२ ९२४० ० १७००२ १२१५४ ७१.४९ ११९७० ९८.४९ १८४ १ .५१  

६ प तलीबिार िगरपामलका १४७३५ १६५७३ ० ३१३०८ २१६५९ ६९.१८ २१४०८ ९८.८४ २५१ १ .१६  

७ फेददखोला गाउुँपामलका ४४१४ ५१९८ ० ९६१२ ६४७३ ६७.३४ ६३७९ ९८.५५ ९४ १ .४५  

८ भीरकोट िगरपामलका ७६६० ८९९९ ० १६६५९ ११५४२ ६९.२८ ११३९० ९८.६८ १५२ १ .३२  

९ र्ामलङ िगरपामलका १४५३९ १६७५७ ० ३१२९६ २२३२६ ७१.३४ २२०२६ ९८.६६ ३०० १ .३४  

१० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका ६१५२ ६९३६ ० १३०८८ ८४८२ ६४.८१ ८३९५ ९८.९७ ८७ १ .०३  

११ हररिास गाउुँपामलका ५१५६ ५९९९ ० १११५५ ७३६३ ६६.०१ ७२०० ९७.७९ १६३ २ .२१  
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२१. स्थानीय तह ननर्ााचन २०७४ का पररणाि 

 

२१.१ स्थानीय तह ननर्ााचनिा जिल्ला अन्तरगत सम्पूणा नगरपामलका तथा गाउँपामलकाका र्डाहरु सिेतबाट उम्िेदर्ारहरुको वर्र्रण (वर्ियी उम्िेदर्ालाई कैफियतिा खुलाउने) 

क्र.सं. स्थानीय तह पद र्डा 
न.ं 

उम्िेदर्ारको नाि 
रािनीनतक दलको नाि/ स्र्तन्त्र प्राप्त ित  कैफियत  

नािथर मलङ्ग उिेर 
१ अि ािचौपारी गाउुँपामलका अध्र्ि   ददघा िारार्ण अर्ााल प रुपि ६६ िेपाली काुँगे्रस ३३१९ निर्ााधचत 
२ अि ािचौपारी गाउुँपामलका अध्र्ि   मोहि बहाद र अधाकारी प रुपि ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२४१   
३ अि ािचौपारी गाउुँपामलका अध्र्ि   बालकृटण पौडेल प रुपि ७० राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १२८   
४ अि ािचौपारी गाउुँपामलका अध्र्ि   भ र्ि मस ंिर्.क. प रुपि ५१ राजटिर् ििमोचाा ४   
५ अि ािचौपारी गाउुँपामलका अध्र्ि   देउ िारार्ण ढकाल प रुपि ७२ स्र्तन्द्त्र १४३   
६ अि ािचौपारी गाउुँपामलका उपाध्र्ि   मार्ा खत्री िेत्री मदहला ४८ िेपाली काुँगे्रस ३२१५   
७ अि ािचौपारी गाउुँपामलका उपाध्र्ि   धचि मार्ा गूरुपङ्ग मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३३३४ निर्ााधचत 
८ अि ािचौपारी गाउुँपामलका उपाध्र्ि   कमला खड्का मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३५०   
९ अि ािचौपारी गाउुँपामलका उपाध्र्ि   कला र्ती देर्कोटा मदहला ५२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ९१   
१० अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ िर्टण  बहाद र रोकाहा प रुपि ४७ िेपाली काुँगे्रस ७९३   
११ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ धचत्र बहाद र िर्टट िेत्री प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७९४ निर्ााधचत 
१२ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ मभम बहाद र गोदार प रुपि ३२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ४६   
१३ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् १ डडल बहाद र थापा गोदार प रुपि ५६ िेपाली काुँगे्रस ७४६   
१४ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् १ मभम बहाद र िर्.क. प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ७४४   
१५ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् १ दल बहाद र दमै प रुपि ७२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८०८ निर्ााधचत 
१६ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् १ होम बहाद र घती िेत्री प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७८५ निर्ााधचत 
१७ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् १ ह म िाथ देर्कोटा प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७   
१८ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् १ डडल क मारी रोका मदहला ६२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३०   
१९ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् १ खेम बहाद र िेत्री प रुपि ६० राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २९   
२० अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ कोिपला घनता िेत्री मदहला ३४ िेपाली काुँगे्रस ७८३   
२१ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ ि िा क मारी िर्टट िेत्री मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८१३ निर्ााधचत 
२२ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ सन्द्त क मारी देर्कोटा मदहला ५३ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३२   
२३ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ रुपपा क मारी  स िार मदहला २९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८१४ निर्ााधचत 
२४ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ प िम पररर्ार मदहला ३३ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ७८   
२५ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ लाल बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ६४ िेपाली काुँगे्रस ५९० निर्ााधचत 
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क्र.सं. स्थानीय तह पद र्डा 
न.ं 

उम्िेदर्ारको नाि 
रािनीनतक दलको नाि/ स्र्तन्त्र प्राप्त ित  कैफियत  

नािथर मलङ्ग उिेर 
२६ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ िेत्र बहाद र थापा प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४०९   
२७ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ कणा बहाद र रोकाहा प रुपि ६८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ८   
२८ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् २ पणूा बहाद र अधाकारी प रुपि ६९ िेपाली काुँगे्रस ६०१ निर्ााधचत 
२९ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् २ खेम बहाद र रोकाहा प रुपि ५३ िेपाली काुँगे्रस ५८६ निर्ााधचत 
३० अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् २ ाि बहाद र घती िेत्री प रुपि ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३९२   
३१ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् २ िेत्र बहाद र रोका प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७९   
३२ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् २ रुपर बहाद र रोकाहा प रुपि ५२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १७   
३३ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् २ मि बहाद र थापा िेत्री प रुपि ५९ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १०   
३४ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ सरस्र्ती खत्री मदहला ४९ िेपाली काुँगे्रस ६०० निर्ााधचत 
३५ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ धचत्र क मारी ग रुपङ्ग मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३९३   
३६ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ द गाा देर्ी कामी मदहला ४७ िेपाली काुँगे्रस ५९४ निर्ााधचत 
३७ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ दहरा िर्.क मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३९७   
३८ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ राि क मार घले प रुपि ५३ िेपाली काुँगे्रस ५४२ निर्ााधचत 
३९ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ फ ि िारार्ण काफ्ले प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४६०   
४० अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ दर्ा राम पौडेल प रुपि ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २०   
४१ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ३ िर्टण  क मारी लम्साल मदहला ५१ िेपाली काुँगे्रस ४७२   
४२ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ३ शेि कान्द्त पौडेल प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस ४६८   
४३ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ३ ब द्धा राम िर्.क प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१३ निर्ााधचत 
४४ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ३ देर्ी ररिाल पौडेल मदहला २६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१० निर्ााधचत 
४५ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ३ पे्रम शमाा शमाा पौडेल प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३१   
४६ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ र्ाम क मारी काफ्ले मदहला ३९ िेपाली काुँगे्रस ४७१   
४७ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ एशोभा काफ्ले मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१७ निर्ााधचत 
४८ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ डाुँसी क मारी पौडेल मदहला ६७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २६   
४९ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ चन्द्र कला दमै मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ४८३   
५० अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ ररता दिी मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०४ निर्ााधचत 
५१ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ भ र्ाि मसहं ग रुपङ्ग प रुपि ५३ िेपाली काुँगे्रस ३६३   
५२ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ जित क मारी चपाई मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४७५ निर्ााधचत 
५३ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ ाि बहाद र कामी प रुपि ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १६   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
५४ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ४ महेन्द्र प्रसाद चपाई प रुपि ५० िेपाली काुँगे्रस ३८३   
५५ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ४ सन्द्तोि क मार ग रुपङ्ग प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ३५३   
५६ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ४ ामा दत्त ढकाल प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४५५ निर्ााधचत 
५७ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ४ ममत्र प्रसाद चपाई प रुपि ६७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४३१ निर्ााधचत 
५८ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ४ गंगा राम शमाा पौडेल प रुपि ६२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २१   
५९ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ देर्का चापागाई मदहला ५५ िेपाली काुँगे्रस ४१४   
६० अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ देिर् चापागाई मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४३६ निर्ााधचत 
६१ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ मसता दिी मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १६   
६२ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ दहरा क मारी कमीिी मदहला ५० िेपाली काुँगे्रस ३६८   
६३ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ देर्ी स िार मदहला ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४६४ निर्ााधचत 
६४ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ फ ल मती कामी मदहला ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १८   
६५ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ ख्र्ाम िारार्ण खिाल प रुपि ५६ िेपाली काुँगे्रस ५७९ निर्ााधचत 
६६ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ ग प्त बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४५८   
६७ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ डडल बहाद र लाममछािे प रुपि ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २३१   
६८ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ५ र् द्ा बहाद र िेत्री प रुपि ४३ िेपाली काुँगे्रस ५०४ निर्ााधचत 
६९ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ५ झपट बहाद र पौडेल िेत्री प रुपि ६६ िेपाली काुँगे्रस ४९५   
७० अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ५ िरहरी  शमाा मसग्देल प रुपि ६३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५६६ निर्ााधचत 
७१ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ५ मोहि प्रसाद चापागाई प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०२   
७२ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ५ कृटण प्रसाद खिाल प रुपि ६७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २०५   
७३ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ५ अगिे बबचर्कमाा प रुपि ७७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १६२   
७४ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ दहरा देर्ी पौडेल मदहला ५२ िेपाली काुँगे्रस ५७७ निर्ााधचत 
७५ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ चन्द्रकला उपाध्र्ा मदहला ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४८२   
७६ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ स निता पौडेल मदहला ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १८८   
७७ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ खगीसरा िेपाली मदहला ३५ िेपाली काुँगे्रस ५९५ निर्ााधचत 
७८ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ ग मा क मारी िेपाली मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४६८   
७९ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ मार्ा देर्ी दिी मदहला ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १८१   
८० अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ६ तेि बहाद र रोका प रुपि ३५ िेपाली काुँगे्रस ४९८ निर्ााधचत 
८१ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ६ नतथा प्रसाद ढकाल प रुपि ७० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९१   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
८२ अि ािचौपारी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ६ गंगा प्रसाद अर्ााल प रुपि ५८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २५९   
८३ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ६ सन्द्िीर् ग रुपङ प रुपि ३८ िेपाली काुँगे्रस ५१० निर्ााधचत 
८४ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ६ भ र्ािी शंकर ढकाल प रुपि ६० िेपाली काुँगे्रस ४६३   
८५ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ६ भेिराि ररमाल प रुपि ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९४ निर्ााधचत 
८६ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ६ त लसी राम ढकाल प रुपि ६५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३६७   
८७ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ६ लोक बहाद र घती प रुपि ५१ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १५८   
८८ अि ािचौपारी गाउुँपामलका सदस्र् ६ झर्े साकी प रुपि ५६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १३७   
८९ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ६ पार्ाती ढकाल मदहला ४४ िेपाली काुँगे्रस ४७३   
९० अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ६ क मारी देर्ी रोकाहा मदहला ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१३ निर्ााधचत 
९१ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ६ िाइन्द्रा रोका िेत्री मदहला ४७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १६७   
९२ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ धचिा िर्च र्कमाा मदहला ४३ िेपाली काुँगे्रस ५०६ निर्ााधचत 
९३ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ प िम दिी मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४०१   
९४ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ ममिा िर्.क मदहला ३५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १५९   
९५ आुँाीखोला गाउुँपामलका अध्र्ि   प्रदीप क मार पौडेल(िेत्री) प रुपि ६२ िेपाली काुँगे्रस ३०८६   
९६ आुँाीखोला गाउुँपामलका अध्र्ि   स धार क मार पौडेल प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०४१ निर्ााधचत 
९७ आुँाीखोला गाउुँपामलका अध्र्ि   कल्पिा क मारी काकी मदहला २९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २२२   
९८ आुँाीखोला गाउुँपामलका अध्र्ि   गणेश शमाा ढकाल प रुपि ५८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १७   
९९ आुँाीखोला गाउुँपामलका अध्र्ि   ख्र्ाम िारार्ण ढकाल प रुपि ५५ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल ७६   
१०० आुँाीखोला गाउुँपामलका अध्र्ि   र्ेद प्रसाद पिेरुप प रुपि ६७ स्र्तन्द्त्र ०   
१०१ आुँाीखोला गाउुँपामलका उपाध्र्ि   गीता देर्ी चपाई मदहला ४४ िेपाली काुँगे्रस २८६२   
१०२ आुँाीखोला गाउुँपामलका उपाध्र्ि   सममाला देर्ी पौडेल(िेत्री) मदहला ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०८५ निर्ााधचत 
१०३ आुँाीखोला गाउुँपामलका उपाध्र्ि   िगेन्द्र प्रसाद पौडेल प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३४०   
१०४ आुँाीखोला गाउुँपामलका उपाध्र्ि   मीिा देर्ी शमाा (ढकाल) मदहला ३९ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल ६९   
१०५ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ जिर् िाथ शमाा प रुपि ६४ िेपाली काुँगे्रस ६७९   
१०६ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ लोक प्रसाद ढकाल प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९०९ निर्ााधचत 
१०७ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ अजम्बका प्रसाद ढकाल प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ८३   
१०८ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् १ लाल बहाद र िेत राम ढकाल प रुपि ६७ िेपाली काुँगे्रस ६८८   
१०९ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् १ अशोक क मार ग रुपङ्ग प रुपि ४४ िेपाली काुँगे्रस ६७७   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
११० आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् १ ि मा लाल िर्च र्कमाा प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८३१ निर्ााधचत 
१११ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् १ िारार्ण प्रसाद अधाकारी प रुपि ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८३० निर्ााधचत 
११२ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् १ र्ाल कृटण अधाकारी प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ८१   
११३ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् १ ठाि बहाद र स िार प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७४   
११४ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् १ सूर्ा बहाद र ढकाल प रुपि ६० राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १५१   
११५ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ शममाला देर्ी ग रुपङ् मदहला ३६ िेपाली काुँगे्रस ७०५   
११६ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ तारा देर्ी ढकाल मदहला ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८८० निर्ााधचत 
११७ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ डोल क मारी ढकाल मदहला ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ८३   
११८ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ ममिा दिी मदहला ३३ िेपाली काुँगे्रस ७१७   
११९ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ पणूा क मारी कममिी मदहला ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८६१ निर्ााधचत 
१२० आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ दटका िेपाली मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६९   
१२१ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ थािेच र्र पाध्र्ा प रुपि ५३ िेपाली काुँगे्रस ३५९   
१२२ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ रामचन्द्र प्रसाद पौडेल प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९१६ निर्ााधचत 
१२३ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ गंगा राि ग रुपङ प रुपि ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १७४   
१२४ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ खेम बहाद र ग रुपङ प रुपि ६० िेपाली काुँगे्रस ३६१   
१२५ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ ब द्धा बहाद र पौडेल प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस ३४०   
१२६ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ खेम बहाद र काकी थापा प रुपि ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८५९ निर्ााधचत 
१२७ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ लेख िाथ पौडेल प रुपि ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७१४ निर्ााधचत 
१२८ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ ख्र्ाम बहाद र दमै प रुपि ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १००   
१२९ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ राम बहाद र िर्.क. प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ९४   
१३० आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ मशर् पौडले प रुपि २५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २८६   
१३१ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ पार्ाती देर्ी पौडेल मदहला ५८ िेपाली काुँगे्रस ३६६   
१३२ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ क न्द्ती देर्ी शमाा गौतम मदहला ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९१२ निर्ााधचत 
१३३ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ ककरण नतममसिा मदहला ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १०२   
१३४ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ लक्ष्मी गौतम दिी मदहला २६ िेपाली काुँगे्रस ३६१   
१३५ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ िर्न्द्द  देर्ी कामी मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९०४ निर्ााधचत 
१३६ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ ािस र्ा िर्.क. मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ११८   
१३७ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ डडल बहाद र खत्री प रुपि ५५ िेपाली काुँगे्रस ५०१   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१३८ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ बबशण  बहाद र खत्री प रुपि ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६४७ निर्ााधचत 
१३९ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ स रेन्द्र राि पौडेल प रुपि ३० िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल २१   
१४० आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ३ चोला कान्द्त शमाा पौडले प रुपि ४२ िेपाली काुँगे्रस ४४७   
१४१ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ३ सूर्ा बहाद र िेत्री प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ४००   
१४२ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ३ हरर हर शमाा प रुपि ६३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६३१ निर्ााधचत 
१४३ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ३ दटकाराम साकी प रुपि ६९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६०२ निर्ााधचत 
१४४ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ३ रेशम बहाद र काकी प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १६२   
१४५ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ३ ददर्ाकर शमाा पौडेल प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४२   
१४६ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ कल्पिा पौडेल मदहला ३७ िेपाली काुँगे्रस ५०१   
१४७ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ ग िेचर्री िेत्री मदहला ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६३८ निर्ााधचत 
१४८ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ ददप्पेचर्री पौडेल मदहला ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३१   
१४९ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ रुपकममणी उपाध्र्ार् मदहला ६५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ०   
१५० आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ रञ्ििा दिी मदहला ३५ िेपाली काुँगे्रस ४८६   
१५१ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ िर्न्द्द  क मारी िर्.क. मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६५९ निर्ााधचत 
१५२ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ रमेश क मार शमाा प रुपि ५२ िेपाली काुँगे्रस ४८८   
१५३ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ धचन्द्ता मणी पौडेल (पाध्र्) प रुपि ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७४० निर्ााधचत 
१५४ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ चन्द्र बहाद र रािाभाट प रुपि ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २३   
१५५ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ४ ठहर प्रसाद पौडेल प रुपि ३९ िेपाली काुँगे्रस ३३९   
१५६ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ४ ठहर प्रसाद लामीछािे प रुपि ४४ िेपाली काुँगे्रस ३२७   
१५७ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ४ सोभीत बहाद र रािाभाट प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८४४ निर्ााधचत 
१५८ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ४ भाि भ्त शमाा प रुपि ६३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८१२ निर्ााधचत 
१५९ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ४ धगरराारी उपाध्र्ार् पौडेल प रुपि ६८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३९   
१६० आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ४ स क देर् दिी प रुपि ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३३   
१६१ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ४ ििक लाल उपाध्र्ार् प रुपि ६८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ४५   
१६२ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ तारा देर्ी उपाध्र्ार् मदहला ३९ िेपाली काुँगे्रस ३७६   
१६३ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ िम िा पौडेल मदहला ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६८१ निर्ााधचत 
१६४ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ नतल क मारी पौडेल मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४६   
१६५ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ ग ंगा थापा िेपाली मदहला २२ िेपाली काुँगे्रस ३७४   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१६६ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ िर्टण  दम ै मदहला ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७१३ निर्ााधचत 
१६७ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ मनत मार्ा स िार मदहला ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३३   
१६८ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ मभम क मारी िर्.क. मदहला ४३ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३५   
१६९ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ थमि बहाद र र्ोगटी प रुपि ६३ िेपाली काुँगे्रस ४७२   
१७० आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ कृटण प्रसाद पिेरुप प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८७६ निर्ााधचत 
१७१ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ कृटण प्रसाद पौडेल प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७५   
१७२ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ५ र्ाल िर्िम के.सी. प रुपि ६० िेपाली काुँगे्रस ३७४   
१७३ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ५ देर्ी प्रसाद शमाा प रुपि ६९ िेपाली काुँगे्रस ३५५   
१७४ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ५ ररििराम पाध्र्ार् प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८९२ निर्ााधचत 
१७५ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ५ िरेन्द्र शमाा प रुपि ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८८१ निर्ााधचत 
१७६ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ५ भ्त बहाद र साकी प रुपि ६७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ८५   
१७७ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ५ गोपाल स िार प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६६   
१७८ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ५ देर् बहाद र र्ोगटी प रुपि ४८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ७१   
१७९ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ५ ह म िाथ पिेरुप प रुपि ७२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १८   
१८० आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ िर क मारी खड्का मदहला ५४ िेपाली काुँगे्रस ३९२   
१८१ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ मसता थापा मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९१३ निर्ााधचत 
१८२ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ सरस्र्ती शमाा मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७१   
१८३ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ मार्ा देर्ी साकी मदहला ४७ िेपाली काुँगे्रस ४०३   
१८४ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ मसता साकी मदहला २६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८८४ निर्ााधचत 
१८५ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ बबटण मार्ा बब.क. मदहला ६३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६९   
१८६ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ द गाा देर्ी िर्.क मदहला ३९ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १९   
१८७ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ६ ििर्ि ढकाल प रुपि ४८ िेपाली काुँगे्रस ६२२   
१८८ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ६ कृटण प्रसाद ढकाल प रुपि ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८९८ निर्ााधचत 
१८९ आुँाीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ६ मेघिाथ ढकाल प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २५   
१९० आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ६ स र्ा प्रसाद ढकाल प रुपि ५८ िेपाली काुँगे्रस ६७०   
१९१ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ६ मशर् प्रसाद ढकाल प रुपि ५५ िेपाली काुँगे्रस ५८२   
१९२ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ६ भ र्ि बहाद र जि.सी. प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८२१ निर्ााधचत 
१९३ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ६ र्द िाथ ढकाल प रुपि ६२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७५४ निर्ााधचत 
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१९४ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ६ ानिराम सापकोटा प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ९१   
१९५ आुँाीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ६ मैत बहाद र दिी बहाद र दिी प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५७   
१९६ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ६ रे्म मसरी ग रुपङ मदहला ४५ िेपाली काुँगे्रस ६२७   
१९७ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ६ हस्त देर्ी ढकाल मदहला ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८११ निर्ााधचत 
१९८ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ६ सािर्त्री पौडेल सापकोटा मदहला ३३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४५   
१९९ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ६ देर्ी ढकाल मदहला ५७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ८   
२०० आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ लक्ष्मी रामदाम गहतराि मदहला २६ िेपाली काुँगे्रस ६१४   
२०१ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ अम्र्ी देर्ी कामी मदहला ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८०७ निर्ााधचत 
२०२ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ शोर्ा देर्ी िेपाली दिी मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४२   
२०३ कालीगण्डकी गाउुँपामलका अध्र्ि   शेर बहाद र थापा प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस ४४२२   
२०४ कालीगण्डकी गाउुँपामलका अध्र्ि  खखम बहाद र थापा प रुपि ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०८८ निर्ााधचत 
२०५ कालीगण्डकी गाउुँपामलका अध्र्ि  ईन्द्र बहाद र थापा प रुपि ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३५४   
२०६ कालीगण्डकी गाउुँपामलका उपाध्र्ि   त लसा पाण्डे भट्टराई मदहला ४८ िेपाली काुँगे्रस ४३२५   
२०७ कालीगण्डकी गाउुँपामलका उपाध्र्ि  सािर्त्रा कोइराला मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५११६ निर्ााधचत 
२०८ कालीगण्डकी गाउुँपामलका उपाध्र्ि  कमला देर्ी िर्च र्कमाा मदहला ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३४८   
२०९ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ हरर चन्द्र पाण्डे प रुपि ४३ िेपाली काुँगे्रस ८२   
२१० कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ सोमभ लाल चौतारे प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ११७३ निर्ााधचत 
२११ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ अकं बहाद र घती मगर प रुपि ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४७०   
२१२ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् १ पथृ बहाद र स्र्म ै प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस ३५१   
२१३ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् १ भरत राि शमाा प रुपि ५३ िेपाली काुँगे्रस १२२   
२१४ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् १ मणीक लाल शे्रट ठ प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ११९३ निर्ााधचत 
२१५ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् १ नतथा बहाद र रािा प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ११७८ निर्ााधचत 
२१६ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् १ माि बहाद र बब.क प रुपि ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३९७   
२१७ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् १ खड्क बहाद र बरही प रुपि ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १२८   
२१८ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ ि िा पाण्डेर् मदहला ३१ िेपाली काुँगे्रस ३७३   
२१९ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ बबिा कोइराला मदहला ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १३०   
२२० कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ स ममत्रा रेचमी मदहला २९ राजटिर् ििम ज्त पाटी १०२५ निर्ााधचत 
२२१ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ हररकला दम ै मदहला ६५ िेपाली काुँगे्रस ११२   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
२२२ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ दटका क मारी िर्च र्कमाा मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ११४२ निर्ााधचत 
२२३ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ लमलता िर्.क. मदहला ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३७३   
२२४ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ िर बहाद र रािा प रुपि ५६ िेपाली काुँगे्रस ८०० निर्ााधचत 
२२५ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ ओम बहाद र मसिंाली प रुपि ६९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १   
२२६ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ खडक बहाद र झेडी प रुपि ३६ राजटिर् ििम ज्त पाटी ६०८   
२२७ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् २ िर्टण  प्रसाद पाण्डेर् प रुपि ६५ िेपाली काुँगे्रस ८४७ निर्ााधचत 
२२८ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् २ शमसेर मस ंरािा प रुपि ४२ िेपाली काुँगे्रस ८४३ निर्ााधचत 
२२९ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् २ केशर् राि पाण्डेर् प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०७   
२३० कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् २ करि मस ंरािा प रुपि ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३८०   
२३१ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् २ मि बहाद र थापा प रुपि ४० राजटिर् ििम ज्त पाटी ४०   
२३२ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ खधगसरा आले मदहला ३८ िेपाली काुँगे्रस ८२२ निर्ााधचत 
२३३ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ सरस्र्ती पाण्डेर् मदहला ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३   
२३४ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ ररमी सरा गाहा रािा मदहला ३४ राजटिर् ििम ज्त पाटी ५७९   
२३५ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ शारदा क मारी बब.क. मदहला ४७ िेपाली काुँगे्रस ८२५ निर्ााधचत 
२३६ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ दाि क मारी दमै मदहला ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४३७   
२३७ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ राम बहाद र आले प रुपि ६३ िेपाली काुँगे्रस ७३९ निर्ााधचत 
२३८ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ गोक ल रािा प रुपि ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७२८   
२३९ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ३ उम बहाद र थापा प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस ७७२ निर्ााधचत 
२४० कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ३ लोक बहाद र स िार प रुपि ५८ िेपाली काुँगे्रस ७३७ निर्ााधचत 
२४१ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ३ शंकर प्रसाद पाण्डेर् प रुपि ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६२५   
२४२ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ३ एक बहाद र रािा प रुपि ३१ राजटिर् ििम ज्त पाटी ६१६   
२४३ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ भगर्ती पाण्डे मदहला ५२ िेपाली काुँगे्रस ७९० निर्ााधचत 
२४४ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ लक क मारी रािा मदहला ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६७८   
२४५ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ फ लमार्ा साकी मदहला २२ िेपाली काुँगे्रस ७८० निर्ााधचत 
२४६ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ पार्ाती बौडेल साकी मदहला २९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६५२   
२४७ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ चि पाणी पाण्डे प रुपि ४१ िेपाली काुँगे्रस ७५४ निर्ााधचत 
२४८ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ िारार्ण प्रसाद पाण्डेर् प रुपि ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५००   
२४९ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ गणेश प्रसाद पाण्ड े प रुपि ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १५१   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
२५० कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ लोक िाथ पाण्डेर् प रुपि ४८ स्र्तन्द्त्र २३   
२५१ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ४ ह म कान्द्त पाण्ड े प रुपि ६३ िेपाली काुँगे्रस ८३८ निर्ााधचत 
२५२ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ४ होम िाथ पाण्ड े प रुपि ६५ िेपाली काुँगे्रस ७९६ निर्ााधचत 
२५३ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ४ देर्ा खर पाण्डेर् प रुपि ७३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४७७   
२५४ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ४ दटका मार्ा रािा मदहला २५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४४८   
२५५ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ४ मभम बहाद र रािा प रुपि ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ११५   
२५६ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ४ कृट ण बहाद र कामी प रुपि ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १०४   
२५७ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ सरस्र्नत पाण्ड े मदहला ३४ िेपाली काुँगे्रस ८४५ निर्ााधचत 
२५८ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ मनि सरा पाण्ड े मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४८७   
२५९ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ त लसी िेपाली मदहला २८ िेपाली काुँगे्रस ८४३ निर्ााधचत 
२६० कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ रिर्िा िेपाली मदहला ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४७६   
२६१ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ ब द्धा कला दमै मदहला २८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ९४   
२६२ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ रुपक  बहाद र  थापा प रुपि ३२ िेपाली काुँगे्रस ६६४   
२६३ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ लोकेदार थापा प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७०२ निर्ााधचत 
२६४ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ चन्द्र कान्द्त न्द्र्ौपािे प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४७   
२६५ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ खखम बहाद र थापा प रुपि ४१ स्र्तन्द्त्र ०   
२६६ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ५ सत्र् िारार्ण न्द्र्ौपािे प रुपि ३९ िेपाली काुँगे्रस ६२३   
२६७ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ५ तारा प्रसाद न्द्र्ौपािे प रुपि ५६ िेपाली काुँगे्रस ६०४   
२६८ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ५ ददिेश थापा प रुपि ३३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७२४ निर्ााधचत 
२६९ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ५ र्ोगेचर्र  न्द्र्ौपािे प रुपि ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६६३ निर्ााधचत 
२७० कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ५ स रि न्द्र्ौपािे प रुपि २४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७९   
२७१ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ५ दल बहाद र थापा प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५४   
२७२ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ चम्पा थापा मदहला ३६ िेपाली काुँगे्रस ६४३   
२७३ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ मन्द्ारा पाण्डेर् मदहला ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७४८ निर्ााधचत 
२७४ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ ज्र्ोती दम ै मदहला ३९ िेपाली काुँगे्रस ६२०   
२७५ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ ह मा देर्ी साकी मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७२९ निर्ााधचत 
२७६ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ छमल क मारी साकी मदहला ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५१   
२७७ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ६ सममत थापा प रुपि ३२ िेपाली काुँगे्रस २३९   



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ : एक झलक 
 

जिल्ला निर्ााचि कार्ाालर् स्र्ाङिा   41 

क्र.सं. स्थानीय तह पद र्डा 
न.ं 

उम्िेदर्ारको नाि 
रािनीनतक दलको नाि/ स्र्तन्त्र प्राप्त ित  कैफियत  

नािथर मलङ्ग उिेर 
२७८ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ६ मलला र्ल्लभ अधाकारी प रुपि ६५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९१० निर्ााधचत 
२७९ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ६ र्ाल मसहं दलाामी प रुपि ५२ िेपाली काुँगे्रस २२१   
२८० कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ६ उमा लाममछािे मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस २१५   
२८१ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ६ तोला कान्द्त िर्च र्कमाा प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९२३ निर्ााधचत 
२८२ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ६ भोि बहाद र दलाामी प रुपि ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९१६ निर्ााधचत 
२८३ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ६ चपं कली न्द्र्ौपािे मदहला ६१ िेपाली काुँगे्रस २२६   
२८४ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ६ को मार्ा सोमै मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९२७ निर्ााधचत 
२८५ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ गंगा िर्.क. मदहला ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी)   निबबारोा 
२८६ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ७ मभम प्रसाद भट्टराई प रुपि ५२ िेपाली काुँगे्रस ५२२   
२८७ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ७ म ज्त प्रसाद भट्टराई प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५७७ निर्ााधचत 
२८८ कालीगण्डकी गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ७ ग रुप प्रसाद भट्टराई प रुपि ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५९   
२८९ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ७ मोहि बहाद र थापा प रुपि ४६ िेपाली काुँगे्रस ४७४   
२९० कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ७ त ल बहाद र थापा प रुपि ७८ िेपाली काुँगे्रस ४६१   
२९१ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ७ मसररमाि थापा प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६११ निर्ााधचत 
२९२ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ७ र्ाम बहाद र थापा प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५९१ निर्ााधचत 
२९३ कालीगण्डकी गाउुँपामलका सदस्र् ७ टंक िाथ भट्टराई प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ९२   
२९४ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ७ कोिपला नघममरे मदहला ४६ िेपाली काुँगे्रस ४९८   
२९५ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ७ दटककसरा भट्टराई मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६१० निर्ााधचत 
२९६ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ७ त लसा थापा मगर मदहला ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४५   
२९७ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ कल्पिा दमै मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी)   निबबारोा 
२९८ गल्र्ाङ िगरपामलका प्रम ख   लालगोपाल अर्ााल प रुपि ७२ िेपाली काुँगे्रस ६०६२   
२९९ गल्र्ाङ िगरपामलका प्रम ख  भ पराि अधाकारी प रुपि ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८३६८ निर्ााधचत 
३०० गल्र्ाङ िगरपामलका प्रम ख  लोकेन्द्र तराङ प रुपि ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १३८१   
३०१ गल्र्ाङ िगरपामलका प्रम ख  लेमकला भट्टराई मदहला ४७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३६   
३०२ गल्र्ाङ िगरपामलका प्रम ख  िर्टण  प्रसाद गैहे प रुपि ५४ राजटिर् ििमोचाा ३९   
३०३ गल्र्ाङ िगरपामलका उपप्रम ख   खगी सरा भण्डारी मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ५९७६   
३०४ गल्र्ाङ िगरपामलका उपप्रम ख  देर्ी सरा थापा मदहला ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८४१९ निर्ााधचत 
३०५ गल्र्ाङ िगरपामलका उपप्रम ख  रीता खिाल मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १२२६   



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ : एक झलक 
 

जिल्ला निर्ााचि कार्ाालर् स्र्ाङिा   42 

क्र.सं. स्थानीय तह पद र्डा 
न.ं 

उम्िेदर्ारको नाि 
रािनीनतक दलको नाि/ स्र्तन्त्र प्राप्त ित  कैफियत  

नािथर मलङ्ग उिेर 
३०६ गल्र्ाङ िगरपामलका उपप्रम ख  ामाराि न्द्र्ौपािे प रुपि ५६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ११५   
३०७ गल्र्ाङ िगरपामलका उपप्रम ख  त लसा देर्ी पराि ली मदहला ४६ राजटिर् ििमोचाा ७५   
३०८ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ शामलक राम बस्र्ाल प रुपि ५४ िेपाली काुँगे्रस ६४८   
३०९ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ गणेश प्रसाद बस्र्ाल प रुपि ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८३० निर्ााधचत 
३१० गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ उमा खर पाण्ड े प रुपि ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३५   
३११ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् १ ओम प्रसाद शे्रट ठ प रुपि ५१ िेपाली काुँगे्रस ७७९ निर्ााधचत 
३१२ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् १ टंक प्रसाद पाण्डेर् प रुपि ६० िेपाली काुँगे्रस ७५३ निर्ााधचत 
३१३ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् १ दटका राम र्स् र्ाल प रुपि ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७२८   
३१४ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् १ किा िर्र लामा प रुपि ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६८७   
३१५ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् १ रि र्हाद र थापा  पल्ली प रुपि ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६२   
३१६ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् १ कोिपला गैरे मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४६   
३१७ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १ पम्फा नतर्ारी मदहला ४५ िेपाली काुँगे्रस ७४५ निर्ााधचत 
३१८ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १ रुपमा देर्ी बस्र्ाल मदहला ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७०५   
३१९ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १ िर्टण  कला अधाकारी मदहला ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४८   
३२० गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ पम्फा िेपाली मदहला ३९ िेपाली काुँगे्रस ७८२ निर्ााधचत 
३२१ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ िर्टण  मार्ा िर्.क. मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६८८   
३२२ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ ाि बहाद र थापा प रुपि ४९ िेपाली काुँगे्रस ६७४   
३२३ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ इर् प्रसाद कमााचार्ा प रुपि ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८७४ निर्ााधचत 
३२४ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ नतथा बहाद र रािा प रुपि ६८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २२२   
३२५ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ देर्ी प्रसाद कमाचार्ा प रुपि ६५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ४   
३२६ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् २ किपलदेर् भण्डारी प रुपि ३४ िेपाली काुँगे्रस ६५९   
३२७ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् २ प्रददप कमाचार्ा प रुपि २८ िेपाली काुँगे्रस ६२९   
३२८ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् २ खगा बहाद र थापा प रुपि ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९०२ निर्ााधचत 
३२९ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् २ लाल बहाद र घती प रुपि ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८९७ निर्ााधचत 
३३० गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् २ ाि बहाद र रािा प रुपि ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २००   
३३१ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् २ मशर् पाण्ड े प रुपि २३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १७०   
३३२ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् २ दाि मार्ा रािा मदहला २८ िेपाली काुँगे्रस ६९५   
३३३ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् २ रेखा न्द्र्ौपािे मदहला २९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९२२ निर्ााधचत 
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नािथर मलङ्ग उिेर 
३३४ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् २ कौमशला थापा मदहला २८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १५२   
३३५ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ ररता पररर्ार मदहला २४ िेपाली काुँगे्रस ६५५   
३३६ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ स निता िर्.क मदहला २६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९४४ निर्ााधचत 
३३७ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ िरमार्ा िर्.क. स िार मदहला ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १४३   
३३८ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ महेश भट्टराई प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ६६२ निर्ााधचत 
३३९ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ भेम लाल अर्ााल प रुपि ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५८३   
३४० गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ अि ाि प्रसाद शे्रटठ प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४२   
३४१ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ बेनिकला र्स्र्ाल मदहला ५४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १८   
३४२ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ नतल क मारी भण्डारी मदहला ४७ राजटिर् ििमोचाा २५   
३४३ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ३ चन्द्र र्हाद र रखामल/ थापा प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस ५४०   
३४४ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ३ मशर् प्रसाद न्द्र्ौपािे प रुपि ३४ िेपाली काुँगे्रस ४७२   
३४५ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ३ मलला प्रसाद शे्रटठ प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७७४ निर्ााधचत 
३४६ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ३ मि बहाद र रािा प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५८५ निर्ााधचत 
३४७ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ३ भ र्ि शे्रटठ प रुपि २६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६४   
३४८ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ३ द गा बहाद र थापा प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५३   
३४९ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ३ पदम र्हाद र थापा प रुपि ६२ राजटिर् ििम ज्त पाटी ६२   
३५० गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ िमा क मारी भट्टराई मदहला ४५ िेपाली काुँगे्रस ५५३   
३५१ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ सािर्त्रा र्स्र्ाल मदहला ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६४२ निर्ााधचत 
३५२ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ सीता देर्ी भट्टराई मदहला ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६२   
३५३ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ स ममत्रा स िार मदहला ३९ िेपाली काुँगे्रस ५३४   
३५४ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ स ममत्रा खड्का मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६९६ निर्ााधचत 
३५५ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ पाि  मार्ा िेपाली मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५०   
३५६ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ ढाकाराम न्द्र्ौपािे प रुपि ४८ िेपाली काुँगे्रस ६४०   
३५७ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ िेत्र प्रसाद पाण्ड े प रुपि ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६४६ निर्ााधचत 
३५८ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ भोिराि पाण्डे प रुपि ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १००   
३५९ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ४ िग  लाल पाण्डेर् प रुपि ५० िेपाली काुँगे्रस ६५७ निर्ााधचत 
३६० गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ४ कृटण क मार रािा प रुपि ३९ िेपाली काुँगे्रस ६४८ निर्ााधचत 
३६१ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ४ ममि  बहाद र  गाहा प रुपि ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६०८   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
३६२ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ४ खखमािन्द्द न्द्र्ौपािे प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६०६   
३६३ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ४ मि बहाद र फ ं िाली प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ११५   
३६४ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ िर मार्ा रािा मदहला ६० िेपाली काुँगे्रस ५८६   
३६५ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ चिी सरा थापा मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६२१ निर्ााधचत 
३६६ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ मिरुपपा अर्ााल मदहला ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १६१   
३६७ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ अम मार्ा िर्.क मदहला ३१ िेपाली काुँगे्रस ६१३   
३६८ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ क मारी स िार मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६५० निर्ााधचत 
३६९ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ उिेली स िार मदहला ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ११५   
३७० गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ भ म बहाद र रखाली प रुपि २६ िेपाली काुँगे्रस २४६   
३७१ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ घि चर्ाम भट्टराई प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४०९   
३७२ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ बबटण  बहाद र बसेल िेत्री प रुपि ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४३५ निर्ााधचत 
३७३ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ५ पदम बहाद र िेत्री प रुपि ६३ िेपाली काुँगे्रस ३४७   
३७४ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ५ मीत्र लाल भट्टराई प रुपि ६२ िेपाली काुँगे्रस २७५   
३७५ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ५ चन्द्र बहाद र थापा प रुपि ६३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४११ निर्ााधचत 
३७६ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ५ मभम प्रसाद शमाा पौडेल प रुपि ७४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३८४   
३७७ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ५ चन्द्र बहाद र रािा प रुपि ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३९३ निर्ााधचत 
३७८ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ५ र्ामिाथ पौडेल प रुपि ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २९६   
३७९ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ५ ममिा बस्र्ाल मदहला २७ िेपाली काुँगे्रस १९२   
३८० गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ५ चन्द्रकला गौडेल मदहला ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४०६   
३८१ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ५ स ममत्रा रखाली मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४८२ निर्ााधचत 
३८२ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ ििैा कला साकी मदहला ६७ िेपाली काुँगे्रस २४६   
३८३ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ कौशीला  स िार मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४०७   
३८४ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ मसता देबी साकी मदहला ३३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४१२ निर्ााधचत 
३८५ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ सीता चापागाई मदहला ५७ िेपाली काुँगे्रस ४३९   
३८६ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ दटकाराम भ साल प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७०९ निर्ााधचत 
३८७ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ एक िारार्ण नतर्ारी प रुपि ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७१   
३८८ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ अग्िी प्रसाद चापागाई प रुपि ५२ राजटिर् ििमोचाा १३   
३८९ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ६ चेत िाथ चापागाई प रुपि ४४ िेपाली काुँगे्रस ४४६   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
३९० गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ६ कमलपती भ साल प रुपि ८० िेपाली काुँगे्रस ३६१   
३९१ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ६ होम बहाद र थापा प रुपि २७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६८६ निर्ााधचत 
३९२ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ६ िर्ि बहाद र क ं र्र प रुपि ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६६९ निर्ााधचत 
३९३ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ६ शेर बहाद र थापा प रुपि ३३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १४९   
३९४ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ६ ल क बहाद र थापा प रुपि ६४ राजटिर् ििमोचाा ३४   
३९५ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ६ ममत्र लाल चापागाई प रुपि ६८ राजटिर् ििमोचाा १३   
३९६ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ६ देिर् मार्ा थापा मदहला ६२ िेपाली काुँगे्रस ४११   
३९७ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ६ प िम क मारी न्द्र्ौपािे मदहला २८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७१३ निर्ााधचत 
३९८ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ६ गमम सरा गाहा मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७४   
३९९ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ६ च्र्ाली मार्ा फ ङिाली मदहला ४५ राजटिर् ििमोचाा १६   
४०० गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ सररता स िार मदहला ३८ िेपाली काुँगे्रस ३८७   
४०१ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ क मारी बब.क. मदहला ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७०७ निर्ााधचत 
४०२ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ क मारी िर्.क मदहला २७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ९२   
४०३ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ ममिा िर्.क मदहला ३८ राजटिर् ििमोचाा १५   
४०४ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ गो कृटण पाण्ड े प रुपि ६३ िेपाली काुँगे्रस ३८४   
४०५ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ राम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १७७० निर्ााधचत 
४०६ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ दटका राम भण्डारी प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३४   
४०७ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ गौ मार्ा रािा मदहला ५५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ६   
४०८ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ७ ठाक र प्रसाद पाठक प रुपि ४७ िेपाली काुँगे्रस ४७८   
४०९ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ७ शेसकान्द्त अधाकारी प रुपि ६१ िेपाली काुँगे्रस ४११   
४१० गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ७ तोलाकान्द्त अधाकारी प रुपि ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १६८८ निर्ााधचत 
४११ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ७ चोला कान्द्त भण्डारी प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १६८६ निर्ााधचत 
४१२ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ७ हिा बहाद र रािा प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३०   
४१३ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ७ त लसा भण्डारी मदहला ३१ िेपाली काुँगे्रस ४१२   
४१४ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ७ हेम क मारी मसिंाली मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १७७१ निर्ााधचत 
४१५ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ िेत्र क मारी दमै मदहला २७ िेपाली काुँगे्रस ३८३   
४१६ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ ाि मार्ा िर्च र्कमाा मदहला ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १७७१ निर्ााधचत 
४१७ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ स क मार्ा दमै मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २७   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
४१८ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ भेक प्रसाद शे्रट ठ प रुपि ५० िेपाली काुँगे्रस ६०४ निर्ााधचत 
४१९ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ िेत्र बहाद र रािा प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४१८   
४२० गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ केदार िाथ अधाकारी प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २९   
४२१ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ८ घिचर्ाम अर्ााल प रुपि ४७ िेपाली काुँगे्रस ६०६ निर्ााधचत 
४२२ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ८ रेशमराि पाध्र्ा प रुपि ६३ िेपाली काुँगे्रस ५८९ निर्ााधचत 
४२३ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ८ दटका१० राम अधाकारी प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४२३   
४२४ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ८ दहमलाल भट्टराई प रुपि ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४२१   
४२५ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ८ ाि क मारी थापा मदहला ४९ िेपाली काुँगे्रस ६०१ निर्ााधचत 
४२६ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ८ भीम सरा रािा मदहला ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४४१   
४२७ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ िर्टण  क मारी दमै मदहला ३६ िेपाली काुँगे्रस ५९२ निर्ााधचत 
४२८ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ किर्ता बराल मदहला २९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४३९   
४२९ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ हरी लाल खिाल प रुपि ५३ िेपाली काुँगे्रस ७३७ निर्ााधचत 
४३० गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ दहरामणी भण्डारी प रुपि ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५२८   
४३१ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ निम प्रसाद खिाल प रुपि ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १७९   
४३२ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ९ डोल राि भण्डारी प रुपि ६८ िेपाली काुँगे्रस ६९६ निर्ााधचत 
४३३ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ९ अमर बहाद र डडस र्ा प रुपि ३२ िेपाली काुँगे्रस ६८७ निर्ााधचत 
४३४ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ९ परस राम अर्ााल प रुपि ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९७   
४३५ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ९ पे्रम िारार्ण भण्डारी प रुपि ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४७४   
४३६ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ९ नतलचि गौडेल प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १९३   
४३७ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ९ तारा प्रसाद भण्डारी प रुपि २७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १९०   
४३८ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ िर्टण  खिाल मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस ६५२ निर्ााधचत 
४३९ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ लाल क मारी रािा मगर मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९७   
४४० गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ कल्पिा सापकोटा मदहला ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २६०   
४४१ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ९ स िा िर्च र्कमाा मदहला ५३ िेपाली काुँगे्रस ६८३ निर्ााधचत 
४४२ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ९ देर्ी कामी मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१३   
४४३ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ९ फ ल मार्ा िर्चर्कमाा मदहला ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १७४   
४४४ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १० ध्र र् प्रसाद शमाा प रुपि ५० िेपाली काुँगे्रस ४११ निर्ााधचत 
४४५ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १० िेत्र र्हाद र गाहा प रुपि ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २७२   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
४४६ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् १० तारा र्हाद र गाहा प रुपि ६६ िेपाली काुँगे्रस ३७७ निर्ााधचत 
४४७ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् १० िगत र्हाद र र्राल प रुपि ५० िेपाली काुँगे्रस ३७६ निर्ााधचत 
४४८ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् १० टेकलाल खिाल प रुपि ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २९१   
४४९ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् १० मेघ र्हाद र थापा प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २९०   
४५० गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १० ब द्धामार्ा खिाल मदहला ४९ िेपाली काुँगे्रस ३७३ निर्ााधचत 
४५१ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १० तारा गौडेल मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २९३   
४५२ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १० मनिका साकी मदहला ६० िेपाली काुँगे्रस ३८३ निर्ााधचत 
४५३ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १० रि क मारी िेपाली मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २९१   
४५४ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ११ देउ बहाद र सोमै मगर प रुपि ७२ िेपाली काुँगे्रस ८३६   
४५५ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ११ शंकर देर् अधाकारी प रुपि ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ११०१ निर्ााधचत 
४५६ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ११ बार्  राम अधाकारी प रुपि ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ११२   
४५७ गल्र्ाङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ११ उदर् राि अधाकारी प रुपि ५० स्र्तन्द्त्र २८   
४५८ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ११ धचरजञ्िर्ी कंडेल प रुपि ५२ िेपाली काुँगे्रस ७५९   
४५९ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ११ िर्टण  अधाकारी प रुपि २९ िेपाली काुँगे्रस ७५४   
४६० गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ११ डडल्ली प्रसाद भण्डारी प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ११२१ निर्ााधचत 
४६१ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ११ किर्र बहाद र थापा प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १११७ निर्ााधचत 
४६२ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ११ द गाा प्रसाद ढकाल प रुपि ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १७०   
४६३ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ११ ब द्द बहाद र जि.टी प रुपि ६९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १३५   
४६४ गल्र्ाङ िगरपामलका सदस्र् ११ रुप्मागत अधाकारी प रुपि ७७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २   
४६५ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ११ अजस्मता अधाकारी मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस ६९५   
४६६ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ११ िािर्त्रा देर्ी मसिंाली मदहला ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १२२० निर्ााधचत 
४६७ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ११ सररता अर्ााल मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १२३   
४६८ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ११ रुप्मेणी भट्टराई मदहला ४० राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३   
४६९ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ११ मसता िेपाली मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ७४२   
४७० गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ११ िर्ि  घले दमै मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ११६१ निर्ााधचत 
४७१ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ११ मि क मारी िर्.क. मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १४०   
४७२ चापाकोट िगरपामलका प्रम ख   मशर् क मार धगरी प रुपि ५६ िेपाली काुँगे्रस ५९८९ निर्ााधचत 
४७३ चापाकोट िगरपामलका प्रम ख   ब द्धा माि शे्रटठ प रुपि ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५००८   
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४७४ चापाकोट िगरपामलका प्रम ख   हरर प्रसाद भट्टराई प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४५३   
४७५ चापाकोट िगरपामलका प्रम ख   अि ाि प्रसाद पजं्ञािी प रुपि ४४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ४१   
४७६ चापाकोट िगरपामलका प्रम ख   रुपकिर्र िर्.क प रुपि ५८ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल ४५   
४७७ चापाकोट िगरपामलका उपप्रम ख   िर्मला शे्रटठ मदहला ४३ िेपाली काुँगे्रस ६३५८ निर्ााधचत 
४७८ चापाकोट िगरपामलका उपप्रम ख   सरस्र्ती देर्ी भट्टराई मदहला ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४४९६   
४७९ चापाकोट िगरपामलका उपप्रम ख   सीता आचार्ा मदहला ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५२४   
४८० चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ दटकाराम नतर्ारी प रुपि ६५ िेपाली काुँगे्रस ५२२ निर्ााधचत 
४८१ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ डडल बहाद र आले प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७६   
४८२ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ िर बहाद र आले प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५०   
४८३ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् १ नतल बहाद र शे्रटठ प रुपि ३४ िेपाली काुँगे्रस ४९७ निर्ााधचत 
४८४ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् १ कृटण बहाद र आले प रुपि ५६ िेपाली काुँगे्रस ४८० निर्ााधचत 
४८५ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् १ बाब  राम नतर्ारी प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३९२   
४८६ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् १ मसतल रािा प रुपि ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७२   
४८७ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् १ टेक बहाद र थापा प रुपि ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६८   
४८८ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् १ िपताम्बर खिाल प रुपि २२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५१   
४८९ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् १ ममिा थापा मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस ४९५ निर्ााधचत 
४९० चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् १ नतला देर्ी भण्डारी मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७२   
४९१ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् १ मसता थापा मदहला २४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६३   
४९२ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ च िी सरा िर्च र्कमाा मदहला ४८ िेपाली काुँगे्रस ५०० निर्ााधचत 
४९३ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ मंगली देर्ी स िार मदहला ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३८०   
४९४ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ तारा क मारी दमै मदहला ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५७   
४९५ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ स र्ा बहाद र सेि प रुपि ६० िेपाली काुँगे्रस ५४८ निर्ााधचत 
४९६ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ डडल क मारी थापा मदहला ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २८१   
४९७ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ मलल बहाद र क माल प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ८१   
४९८ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् २ ददपेन्द्र गहतराि प रुपि २५ िेपाली काुँगे्रस ५२४ निर्ााधचत 
४९९ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् २ महेन्द्र बहाद र मसिंाली प रुपि ४९ िेपाली काुँगे्रस ५२१ निर्ााधचत 
५०० चापाकोट िगरपामलका सदस्र् २ ध्र र् प्रसाद भट्टराई प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३०५   
५०१ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् २ मभम र्हाद र िर्.क. प रुपि ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २८६   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
५०२ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् २ टेक बहाद र थापा प रुपि ७१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५३   
५०३ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् २ सोम बहाद र िर्च र्कमाा प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४८   
५०४ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् २ इशा रािा मदहला २२ िेपाली काुँगे्रस ५४४ निर्ााधचत 
५०५ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् २ उिा देर्ी क माल मदहला ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२४   
५०६ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ िारार्णी दम ै मदहला ३८ िेपाली काुँगे्रस ५२८ निर्ााधचत 
५०७ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ देर्ी िर्.क. मदहला ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३१३   
५०८ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ श टमा बब.क. मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४६   
५०९ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ स न्द्दर िर्िम खाुँण प रुपि ४५ िेपाली काुँगे्रस ५४९ निर्ााधचत 
५१० चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ लोक बहाद र सारुप प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २१३   
५११ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ िईन्द्र बहाद र खाुँण प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७   
५१२ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ३ ि त बहाद र रािा प रुपि ५३ िेपाली काुँगे्रस ५४४ निर्ााधचत 
५१३ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ३ कृट ण प्रसाद ज्ञर्ाली प रुपि ५८ िेपाली काुँगे्रस ५३४ निर्ााधचत 
५१४ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ३ गगि मस ंआले प रुपि ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १९४   
५१५ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ३ िारार्ण र्हाद र िेपाली प रुपि ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १७५   
५१६ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ३ खखम बहाद र मल्ल थापा प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १५   
५१७ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ३ ट क र्हाद र मल्ल प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १५   
५१८ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ भगर्ती थापा मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस ५४५ निर्ााधचत 
५१९ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ राम मार्ा बबका टा मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १९६   
५२० चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ हरर क मारी मल्ल मदहला ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १४   
५२१ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ मलला क मारी साकी मदहला ३३ िेपाली काुँगे्रस ५३८ निर्ााधचत 
५२२ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ देउ मार्ा कामी मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १९०   
५२३ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ ममसिा कामी मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १४   
५२४ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ िर्िम बहाद र सारुप प रुपि ४२ िेपाली काुँगे्रस ८४४ निर्ााधचत 
५२५ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ ददल बहाद र खाुँण प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २३८   
५२६ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ लाल प्रसाद ग रुपङ प रुपि ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २६   
५२७ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ४ नतलक बहाद र खाुँण प रुपि ४८ िेपाली काुँगे्रस ८१८ निर्ााधचत 
५२८ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ४ बम बहाद र हमाल पौडेल प रुपि ५६ िेपाली काुँगे्रस ७९६ निर्ााधचत 
५२९ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ४ गणेश प्रसाद पोखे्रल प रुपि ६२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २५५   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
५३० चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ४ ाि बहाद र िर्.क. प रुपि ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २३८   
५३१ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ इन्द्र क मारी खांण मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ८२५ निर्ााधचत 
५३२ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ हरर प री मदहला ६२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २५१   
५३३ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ केशरी िेपाली मदहला ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३०   
५३४ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ मार्ा देबी कामी मदहला ६१ िेपाली काुँगे्रस ८०७ निर्ााधचत 
५३५ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ मार्ा देर्ी दमै मदहला ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २५१   
५३६ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ लक्ष्मी स िार मदहला ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४२   
५३७ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ ईन्द्र बहाद र शाही प रुपि ५२ िेपाली काुँगे्रस १११९ निर्ााधचत 
५३८ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ दाल बहाद र थापा प रुपि ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २१२   
५३९ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ श्रीक बहाद र थापा प रुपि ५६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ९   
५४० चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ५ रिर् चन्द्र मल्ल प रुपि ३५ िेपाली काुँगे्रस १०९९ निर्ााधचत 
५४१ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ५ लोक बहाद र रािा प रुपि ५४ िेपाली काुँगे्रस १०९४ निर्ााधचत 
५४२ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ५ डोल क मारी खाुँण मदहला ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २१८   
५४३ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ५ स र्ा बहाद र शाही प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २०९   
५४४ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ५ दहत मार्ा चि मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस १११४ निर्ााधचत 
५४५ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ५ भ िा क मारी थापा मदहला ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २१७   
५४६ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ भेल सरी कामी मदहला ४४ िेपाली काुँगे्रस ११०३ निर्ााधचत 
५४७ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ मनत िर्.क मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २२८   
५४८ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ एक देर् भट्टराई प रुपि ५२ िेपाली काुँगे्रस ६६४ निर्ााधचत 
५४९ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ सोम र्हाद र खर्ास प रुपि ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२४   
५५० चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ स क मार्ा िर्.क. मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १९   
५५१ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ घि चर्ाम बस्ताकोटी प रुपि ५६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १०   
५५२ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ६ तारा बहाद र रािा प रुपि ६० िेपाली काुँगे्रस ६७५ निर्ााधचत 
५५३ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ६ पश ा राम धगरी प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ६६१ निर्ााधचत 
५५४ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ६ स ााि रािा प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३१३   
५५५ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ६ डडल्ली राम खिाल प रुपि ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३१२   
५५६ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ६ िौ मार्ा रािा मदहला ४४ िेपाली काुँगे्रस ६६७ निर्ााधचत 
५५७ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ६ बबन्द्द  मल्ल मदहला ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२९   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
५५८ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ िर्टण  मार्ा िर्.क. मदहला ३६ िेपाली काुँगे्रस ६८२ निर्ााधचत 
५५९ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ मार्ा क मारी स िार मदहला ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३१२   
५६० चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ दहम लाल पोखे्रल प रुपि ५४ िेपाली काुँगे्रस ५३८   
५६१ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ रिर् चन्द्र बस्ताकोटी प रुपि ६८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६३५ निर्ााधचत 
५६२ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ नतलक चन्द्र ढकाल प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५९   
५६३ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ७ खड्क बहाद र सेि प रुपि ५१ िेपाली काुँगे्रस ४९७   
५६४ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ७ तोर् र्हाद र ग रुपङ प रुपि ६६ िेपाली काुँगे्रस ४९२   
५६५ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ७ िङ्ग बहाद र मगर प रुपि ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६५५ निर्ााधचत 
५६६ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ७ लक्ष्मी प्रसाद ररमाल प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६४३ निर्ााधचत 
५६७ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ७ िेत्र बहाद र कुँ डेल िेत्री प रुपि ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५७   
५६८ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ७ बोम बहाद र मल्ल प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५१   
५६९ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ७ बस िा पाठक मदहला ३९ िेपाली काुँगे्रस ५१६   
५७० चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ७ टोपली थापा मदहला ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६४८ निर्ााधचत 
५७१ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ७ सरस्र्ती ढकाल(गैहे्र) मदहला ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५७   
५७२ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ निसा क मारी िर्.क मदहला २९ िेपाली काुँगे्रस ४८४   
५७३ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ अि क मारी साकी मदहला ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६६३ निर्ााधचत 
५७४ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ स क मार्ा साकी मदहला २४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६८   
५७५ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ िर् राि शे्रट ठ प रुपि ६४ िेपाली काुँगे्रस ६८५ निर्ााधचत 
५७६ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ गोपाल प्रसाद भण्डारी प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६७०   
५७७ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ िर्िोद प्रसाद खिाल प रुपि ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ८३   
५७८ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ खडा िन्द्द भण्डारी प रुपि ५० िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल ४   
५७९ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ८ रन्द्त प्रसाद र्राल प रुपि ४१ िेपाली काुँगे्रस ७१६ निर्ााधचत 
५८० चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ८ राि  क माल प रुपि ४७ िेपाली काुँगे्रस ६९६ निर्ााधचत 
५८१ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ८ मशर् राि क र्र प रुपि ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६६९   
५८२ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ८ अि ाि प्रसाद नघमीरे प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६३९   
५८३ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ८ भ र्ािीस्र्र क माल प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५७   
५८४ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ८ ज्र्ोती चि शमाा प रुपि ७१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५१   
५८५ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ८ िर्मला काफ्ले मदहला ३६ िेपाली काुँगे्रस ७४० निर्ााधचत 
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नािथर मलङ्ग उिेर 
५८६ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ८ मथ रा क माल मदहला ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६५५   
५८७ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ८ रााा भ िाल मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५५   
५८८ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ बबमला क मारी बब.क मदहला २३ िेपाली काुँगे्रस ७५१ निर्ााधचत 
५८९ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ िम िा बब.क. मदहला ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६३९   
५९० चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ ट क राि पाठक प रुपि ६२ िेपाली काुँगे्रस ५८५   
५९१ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ शंकर भ्त भण्डारी प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७५५ निर्ााधचत 
५९२ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ महेश चन्द्र भट्टराई प रुपि ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १०७   
५९३ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ कृटण क ं र्र प रुपि ३७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २०   
५९४ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ भरत पाठक प रुपि ५३ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल ९५   
५९५ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ९ स र्ा प्रसाद आचार्ा प रुपि ७० िेपाली काुँगे्रस ५८९   
५९६ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ९ राम चन्द्र िर्.क प रुपि ४६ िेपाली काुँगे्रस ५१४   
५९७ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ९ भ पराि घती प रुपि ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७३७ निर्ााधचत 
५९८ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ९ िर्टण  प्रसाद आचार्ा प रुपि ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७२५ निर्ााधचत 
५९९ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ९ मि बहाद र जि.टी. प रुपि ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २४०   
६०० चापाकोट िगरपामलका सदस्र् ९ ह म र्हाद र िेपाली प रुपि ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १६१   
६०१ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ कल्पिा खिाल मदहला ४२ िेपाली काुँगे्रस ६३४   
६०२ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ शान्द्ती आचार्ा मदहला ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७७६ निर्ााधचत 
६०३ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ अप्सरा भण्डारी मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १००   
६०४ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ९ मञ्ि  परीर्ार मदहला २७ िेपाली काुँगे्रस ५८०   
६०५ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ९ पखूणामा िेपाली मदहला २९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८०६ निर्ााधचत 
६०६ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ९ िर्टण  दम ै मदहला ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ११०   
६०७ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि १० उदर् राि शे्रटठ प रुपि ६४ िेपाली काुँगे्रस ३६१   
६०८ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि १० राम  कोइराला प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९० निर्ााधचत 
६०९ चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि १० इचर्र क मार थापा खाम्चा प रुपि ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २४७   
६१० चापाकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि १० जिर्ि प ंज्ञािी प रुपि ३६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १३   
६११ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् १० शामलक राम देर्कोटा प रुपि ४४ िेपाली काुँगे्रस ३९२   
६१२ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् १० चत भ ाि भण्डारी भण्डारी िसैी प रुपि ६३ िेपाली काुँगे्रस ३६८   
६१३ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् १० ठग बहाद र थापा प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४८६ निर्ााधचत 



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ : एक झलक 
 

जिल्ला निर्ााचि कार्ाालर् स्र्ाङिा   53 

क्र.सं. स्थानीय तह पद र्डा 
न.ं 

उम्िेदर्ारको नाि 
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नािथर मलङ्ग उिेर 
६१४ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् १० ह म बहाद र खाम्चा प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४६८ निर्ााधचत 
६१५ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् १० कृटण देर् पगेंिी प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २३६   
६१६ चापाकोट िगरपामलका सदस्र् १० र्ाम बहाद र थापा प रुपि ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २३५   
६१७ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् १० िम िा पजं्ञािी भट्टराई मदहला ३४ िेपाली काुँगे्रस ३७१   
६१८ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् १० गंगी सरा कोइराला मदहला ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५४० निर्ााधचत 
६१९ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् १० प्र्ाम कला कोइराला मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २०३   
६२० चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १० श क  कामी मदहला २६ िेपाली काुँगे्रस ३५९   
६२१ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १० िेर्ा कान्द्ती दम ै मदहला ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९१ निर्ााधचत 
६२२ चापाकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १० निमाला साकी मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २३५   
६२३ प तलीबिार िगरपामलका प्रम ख   त लसी राम रेग्मी प रुपि ५२ िेपाली काुँगे्रस ९०२९   
६२४ प तलीबिार िगरपामलका प्रम ख   मसमा क मारी िेत्री मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १०२४९ निर्ााधचत 
६२५ प तलीबिार िगरपामलका प्रम ख   द गाा िारार्ण ढकाल प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६६५   
६२६ प तलीबिार िगरपामलका प्रम ख   पणूा क मारी ग रुपङ्ग मदहला ४५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ४८५   
६२७ प तलीबिार िगरपामलका प्रम ख   गेम बहाद र हमाल प रुपि ६२ राजटिर् ििमोचाा २९   
६२८ प तलीबिार िगरपामलका प्रम ख   िर्टण  मार्ा स रे्दी मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (संर् ् त) १०   
६२९ प तलीबिार िगरपामलका प्रम ख   पोम िारार्ण अर्ााल प रुपि ५२ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल ९५   
६३० प तलीबिार िगरपामलका उपप्रम ख   दहरा देर्ी शमाा मदहला ५३ िेपाली काुँगे्रस ८४४४   
६३१ प तलीबिार िगरपामलका उपप्रम ख   महेश प री प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १०३७९ निर्ााधचत 
६३२ प तलीबिार िगरपामलका उपप्रम ख   इच र्री मसग्देल अर्ााल मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७३६   
६३३ प तलीबिार िगरपामलका उपप्रम ख   दह्मत िगं काकी प रुपि २६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ९९८   
६३४ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ कृटण प्रसाद अर्ााल प रुपि ५० िेपाली काुँगे्रस ५९६   
६३५ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ निमाल क मार शेरचि प रुपि ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६२८ निर्ााधचत 
६३६ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ िारार्ण प्रसाद लम्साल प रुपि ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६७   
६३७ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ ग प् त बहाद र मल्ल प रुपि ६० राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १८   
६३८ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ भ पेन्द्र पौडेल प रुपि ४२ स्र्तन्द्त्र ३७   
६३९ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १ िर्ट ण  क मार शे्रट ठ प रुपि ४२ िेपाली काुँगे्रस ६०६ निर्ााधचत 
६४० प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १ क लािन्द्द लम्साल प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ५७२ निर्ााधचत 
६४१ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १ लोक िारि ढकाल प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०२   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
६४२ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १ स र्ाश खाती प रुपि ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४७५   
६४३ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १ र्ाम िारार्ण शे्रट ठ प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६८   
६४४ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १ भ्त बहाद र रािा प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५३   
६४५ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १ र्ाम बहाद र ग रुपङ्ग (घले) प रुपि ६२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २३२   
६४६ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १ सोम बहाद र िेपाली प रुपि ५० िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल १७   
६४७ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १ स निता पौडेल गौतम मदहला ३८ िेपाली काुँगे्रस ५८६   
६४८ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १ शाजन्द्त देर्ी गौतम मदहला ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६२८ निर्ााधचत 
६४९ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १ शाजन्द्त देर्ी पोखे्रल लम्साल मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६३   
६५० प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ अनिता रुपचाल मदहला २३ िेपाली काुँगे्रस ६२० निर्ााधचत 
६५१ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ िर्टण  क मारी साकी मदहला ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५७१   
६५२ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ कमला मार्ा साकी मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५१   
६५३ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ बाल क मार ग रुपङ्ग प रुपि ४४ िेपाली काुँगे्रस ४५५   
६५४ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ नतलक राम शे्रट ठ प रुपि ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६४५ निर्ााधचत 
६५५ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ लक्ष् मण बहाद र क ुँ र्र प रुपि ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १३   
६५६ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् २ चेत बहाद र पौडेल प रुपि ६८ िेपाली काुँगे्रस ४२५   
६५७ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् २ प णा बहाद र घनता प रुपि ७६ िेपाली काुँगे्रस ४१८   
६५८ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् २ श क बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६७० निर्ााधचत 
६५९ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् २ मभम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६६६ निर्ााधचत 
६६० प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् २ गीता िेत्री पौडेल मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ४३८   
६६१ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् २ शक न्द्तला घनता मदहला ६७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६६८ निर्ााधचत 
६६२ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ ाि क मारी साकी मदहला ६१ िेपाली काुँगे्रस ४३६   
६६३ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ बाग्मती िेपाली मदहला ३३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६६७ निर्ााधचत 
६६४ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ श्रीराम उपाध्र्ार् प रुपि ५४ िेपाली काुँगे्रस ९९४   
६६५ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ अमतृ प्रसाद शे्रटठ प रुपि ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ११२३ निर्ााधचत 
६६६ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ राधाका गोदार मदहला ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १००   
६६७ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ गोिर्न्द्द प्रसाद उपाध्र्ार् प रुपि ६४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २३   
६६८ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ३ कृटण माि शे्रटठ प रुपि ४३ िेपाली काुँगे्रस ८८५   
६६९ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ३ मजित ममर्ा प रुपि ३६ िेपाली काुँगे्रस ८४५   



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ : एक झलक 
 

जिल्ला निर्ााचि कार्ाालर् स्र्ाङिा   55 

क्र.सं. स्थानीय तह पद र्डा 
न.ं 

उम्िेदर्ारको नाि 
रािनीनतक दलको नाि/ स्र्तन्त्र प्राप्त ित  कैफियत  

नािथर मलङ्ग उिेर 
६७० प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ३ तेि प्रसाद शमाा गौतम प रुपि ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १०७३ निर्ााधचत 
६७१ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ३ अमल म हमद ममर्ा प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १०६५ निर्ााधचत 
६७२ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ३ ग रुप प्रसाद उपाध्र्ार् शमाा प रुपि ६२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १४३   
६७३ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ३ िीत बहाद र खत्री प रुपि ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १०९   
६७४ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ३ निल बहाद र मल्ल प रुपि ६५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ८३   
६७५ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ३ र्ाल कृटण शे्रटठ प रुपि ६० राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ६८   
६७६ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ मसता गोदार मदहला ५२ िेपाली काुँगे्रस ९२५   
६७७ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ सिृिा खर्ास मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १००६ निर्ााधचत 
६७८ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ टीम क मारी क माल मदहला ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १५९   
६७९ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ शान्द्ती क मारी हमाल मदहला ४७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३१   
६८० प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ देिर् शमाा मदहला ५७ िेपाल परू्ाराटिसेर्क लोकताजन्द्त्रक पाटी ६१   
६८१ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ अमतृा दहताङ मदहला ३४ िेपाली काुँगे्रस ९१०   
६८२ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ ममि  िेपाली मदहला ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १०८९ निर्ााधचत 
६८३ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ रेर्नत िर्.क. मदहला ६७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १३३   
६८४ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ ममत्र बन्द्ा  पोखरेल प रुपि ४७ िेपाली काुँगे्रस ७३१   
६८५ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ ओम बहाद र खड्का िेत्री प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८३४ निर्ााधचत 
६८६ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ िर्टण  प्रसाद पोखे्रल प रुपि ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७०   
६८७ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ राि  क मारी थापा मदहला ५४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १४   
६८८ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ४ दटप बहाद र थापा प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस ७०१   
६८९ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ४ कमला थापा मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ६७६   
६९० प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ४ ग माि मसहं थापा/िेबत्र प रुपि ६८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८७० निर्ााधचत 
६९१ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ४ दोल राि गौतम प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७९३ निर्ााधचत 
६९२ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ४ शोभाकान्द्त पोखरेल प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ९२   
६९३ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ४ िरेन्द्र बहाद र थापा िेत्री प रुपि ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६१   
६९४ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ४ स रेन्द्र िेपाली प रुपि ३६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ७   
६९५ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ मललार्ती पौडेल मदहला ४२ िेपाली काुँगे्रस ६९०   
६९६ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ निला क मारी सापकोटा मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७८१ निर्ााधचत 
६९७ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ ह मा देर्ी शमाा मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ९४   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
६९८ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ मार्ा क मारी काकी मदहला ४९ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ४९   
६९९ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ मि मार्ा साकी/के.मस. मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस ७२५   
७०० प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ टोपली दमै मदहला ६२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८१३ निर्ााधचत 
७०१ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ ररत   िेपाली मदहला २९ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १०   
७०२ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ राम चन्द्र रेग्मी प रुपि ४९ िेपाली काुँगे्रस ६७४ निर्ााधचत 
७०३ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ लोक िाथ रेग्मी प रुपि ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४५७   
७०४ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ मदि बहाद र काकी प रुपि ५७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३२३   
७०५ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ५ इन्द्र बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५५ िेपाली काुँगे्रस ६५४ निर्ााधचत 
७०६ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ५ प णा बहाद र आले प रुपि ५१ िेपाली काुँगे्रस ६५३ निर्ााधचत 
७०७ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ५ केशर् काकी प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०२   
७०८ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ५ डडल मार्ा पौडेल रेग्मी मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४८७   
७०९ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ५ रािेन्द्र काकी प रुपि ४२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २६४   
७१० प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ५ र्स माि ग रुपङ्ग प रुपि ५१ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २५९   
७११ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ५ मार्ा काकी मदहला ५३ िेपाली काुँगे्रस ६७२ निर्ााधचत 
७१२ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ५ गेश क मारी थापा मदहला ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०९   
७१३ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ५ ममठ  मार्ा खत्री िेत्री मदहला ६० राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २४४   
७१४ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ ब द्ाी मार्ा साकी मदहला ६० िेपाली काुँगे्रस ६५५ निर्ााधचत 
७१५ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ िर्टण  मार्ा साकी मदहला ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१६   
७१६ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ मममता िेपाली मदहला २४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २६८   
७१७ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ कृटण बहाद र काकी प रुपि ४९ िेपाली काुँगे्रस ५८६ निर्ााधचत 
७१८ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ खड्कराि स रे्दी प रुपि ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५६०   
७१९ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ टेक बहाद र ग रुपङ प रुपि ७७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १५   
७२० प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ६ िर्िोद ग रुपङ्ग प रुपि ३१ िेपाली काुँगे्रस ४८४   
७२१ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ६ खेम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५६२ निर्ााधचत 
७२२ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ६ स र्ा बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५४१ निर्ााधचत 
७२३ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ६ कमल बहाद र रोकाहा प रुपि ६३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४७४   
७२४ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ६ कमला ग रुपङ्ग मदहला ४३ िेपाली काुँगे्रस ५३७   
७२५ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ६ सीता भ िेल मदहला ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५७१ निर्ााधचत 
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७२६ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ शोभा िर्.क मदहला २६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५६७ निर्ााधचत 
७२७ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ सिर्ता िेपाली मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४२९   
७२८ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ िेम बहाद र रािा प रुपि ५२ िेपाली काुँगे्रस ७५४   
७२९ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ िर्च र्चे र्र प्रसाद रेग्मी प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९०८ निर्ााधचत 
७३० प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ७ स र्ा प्रसाद पोखे्रल प रुपि ६४ िेपाली काुँगे्रस ६९६   
७३१ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ७ लाल बहाद र स िाम प रुपि ५२ िेपाली काुँगे्रस ६६५   
७३२ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ७ रिर् िर्िम के.सी प रुपि ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९६५ निर्ााधचत 
७३३ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ७ टोप बहाद र आले प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८५४ निर्ााधचत 
७३४ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ७ ह म िाथ नतर्मसिा प रुपि ५८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ४४   
७३५ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ७ ति मार्ा आले मदहला ६३ िेपाली काुँगे्रस ७३२   
७३६ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ७ राम क मारी थापा मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९०७ निर्ााधचत 
७३७ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ तारा देर्ी िर् .क मदहला ३५ िेपाली काुँगे्रस ७१७   
७३८ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ र्त्ती क मारी स िार मदहला ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९०८ निर्ााधचत 
७३९ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ मोती प्रसाद आले प रुपि ७५ िेपाली काुँगे्रस ३६५   
७४० प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ र्ाम बहाद र शाही प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४१२ निर्ााधचत 
७४१ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ राम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ६६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २२   
७४२ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ राम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २२६   
७४३ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ८ इम बहाद र सेि प रुपि ४४ िेपाली काुँगे्रस ३८२ निर्ााधचत 
७४४ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ८ हररच चन्द्र सेि प रुपि ६९ िेपाली काुँगे्रस ३६१   
७४५ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ८ टंक बहाद र थापा प रुपि २९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४०८ निर्ााधचत 
७४६ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ८ ह म बहाद र भ िेल प रुपि ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७३   
७४७ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ८ देर्ेन्द्र मसहं ठक री प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३७   
७४८ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ८ भ र्ि बहाद र शाही प रुपि ३५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १९२   
७४९ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ८ गोिर्न्द्द िेपाली प रुपि ५१ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १८३   
७५० प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ८ डडल मार्ा पौडेल मदहला ३१ िेपाली काुँगे्रस ३६९   
७५१ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ८ पिर्त्रा क मारी आले मदहला ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३९५ निर्ााधचत 
७५२ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ८ डडल क मारी शाही मदहला ८० राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २०८   
७५३ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ पाि  िेपाली मदहला ५५ िेपाली काुँगे्रस ३६५   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
७५४ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ सीता देर्ी पररर्ार मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३९७ निर्ााधचत 
७५५ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ पणूा क मारी पररर्ार मदहला ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३९   
७५६ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ स भा िर् क मदहला ३३ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १९३   
७५७ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ दहतेन्द्र ठाक र प रुपि ५७ िेपाली काुँगे्रस १३६   
७५८ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ मलल प्रसाद ग रुपङ् प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०५ निर्ााधचत 
७५९ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ मि बहाद र थापा प रुपि ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २४९   
७६० प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ सम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १२   
७६१ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ९ लाल बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ७० िेपाली काुँगे्रस १४७   
७६२ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ९ मलल बहाद र रािा मगर प रुपि ५८ िेपाली काुँगे्रस ११४   
७६३ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ९ डोल बहाद र रािा प रुपि ६९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९७ निर्ााधचत 
७६४ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ९ सम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९६ निर्ााधचत 
७६५ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ९ जिर्ि थापा मगर प रुपि २६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २५६   
७६६ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ९ कृनतमाि धगरी प रुपि ७१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २३०   
७६७ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ चन्द्र क मारी ग रुपङ्ग मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस ११६   
७६८ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ स ि मार्ा थापा मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५४३ निर्ााधचत 
७६९ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ सरस्र्ती पररर्ार मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २२३   
७७० प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ९ आरती िर्.क मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस १३८   
७७१ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ९ कमला िेपाली मदहला ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०७ निर्ााधचत 
७७२ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ९ चन्द्र मार्ा िर्.क मदहला २४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २२४   
७७३ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १० द गा बहाद र शाह प रुपि ६९ िेपाली काुँगे्रस ७५४ निर्ााधचत 
७७४ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १० ककशोर क मार शे्रट ठ प रुपि ६७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४४५   
७७५ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १० जित बहाद र थापा प रुपि ५१ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १५   
७७६ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १० मलल बहाद र थापा प रुपि ६४ िेपाली काुँगे्रस ७३८ निर्ााधचत 
७७७ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १० स रि क मार अधाकारी प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ७०४ निर्ााधचत 
७७८ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १० रेसम बहाद र रािा प रुपि ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४०७   
७७९ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १० चक बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७३   
७८० प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १० रत् ि र्हाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १०५   
७८१ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १० शज्तचन्द्र अधाकारर अर्ााल मदहला ३३ िेपाली काुँगे्रस ७२२ निर्ााधचत 
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नािथर मलङ्ग उिेर 
७८२ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १० फ ल मार्ा अर्ााल मदहला ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४४२   
७८३ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १० नतल क मारी साकका  मदहला ६१ िेपाली काुँगे्रस ७२८ निर्ााधचत 
७८४ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १० सािर्त्री िर्.क. मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४३२   
७८५ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ११ भर्ािी प्रसाद लाममछािे प रुपि ७३ िेपाली काुँगे्रस ८२१ निर्ााधचत 
७८६ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ११ ऋिि क मारी पराि ली मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२९   
७८७ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ११ टौ मार्ा साकी मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४६   
७८८ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि ११ िेत्र िारार्ण अर्ााल प रुपि ६६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १७   
७८९ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ११ मिोि पौडेल प रुपि ४२ िेपाली काुँगे्रस ७४२ निर्ााधचत 
७९० प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ११ उदर् राि अर्ााल प रुपि ७० िेपाली काुँगे्रस ६४४ निर्ााधचत 
७९१ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ११ केशर् बहाद र अर्ााल प रुपि ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४३५   
७९२ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ११ सि बहाद र ग रुपङ प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३५९   
७९३ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ११ अमर बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३८   
७९४ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ११ त ल बहाद र ग रुपङ प रुपि ६७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३७   
७९५ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् ११ र्ाम बहाद र थापा प रुपि ५७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ५८   
७९६ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ११ सिर्ता देर्ी शमाा मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस ७३२ निर्ााधचत 
७९७ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ११ दहमा क मारी घती मदहला ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३८४   
७९८ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ११ मसिािा िर्.क. मदहला ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४५   
७९९ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् ११ र्ाम मार्ा सापकोटा मदहला ४९ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २४   
८०० प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ११ स निता सापकोटा मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस ७७४ निर्ााधचत 
८०१ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ११ सम्झिा िेपाली मदहला २३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३३८   
८०२ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ११ मार्ा बब.क. मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४७   
८०३ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १२ खेम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५१ िेपाली काुँगे्रस ३०५   
८०४ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १२ द त प्रसाद ग रुपङ्ग प रुपि ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७३ निर्ााधचत 
८०५ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १२ भगर्ाि के.सी. प रुपि ५६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २५   
८०६ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १२ िेत्र बहाद र चन्द्द प रुपि ४७ िेपाली काुँगे्रस २९१   
८०७ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १२ क म बहाद र ग रुपङ प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस २९०   
८०८ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १२ टेक बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७४ निर्ााधचत 
८०९ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १२ गञ्ि मसहं ग रुपङ प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७० निर्ााधचत 
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नािथर मलङ्ग उिेर 
८१० प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १२ आस बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २५   
८११ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १२ ठग बहाद र ग रुपङ् ग प रुपि ५१ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २२   
८१२ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १२ रेम क मारी थापा मदहला ५४ िेपाली काुँगे्रस ३०३   
८१३ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १२ धगता चन्द्द मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७४ निर्ााधचत 
८१४ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १२ शाजन्द्त िेपाली मदहला ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६   
८१५ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १२ मभ मार्ा ग रुपङ्ग मदहला ४४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २४   
८१६ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १२ कला र्नत कममिी मदहला ५६ िेपाली काुँगे्रस ३०१   
८१७ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १२ त लसी दम ै मदहला ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७५ निर्ााधचत 
८१८ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १२ मसता िर्.क मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४   
८१९ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १३ श क िारार्ण स रे्दी प रुपि ६२ िेपाली काुँगे्रस ८१९   
८२० प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १३ ख्र्ाम िारार्ण अधाकारी प रुपि ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १७३६ निर्ााधचत 
८२१ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १३ चर्ाम प्रसाद अर्ााल प रुपि ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६०   
८२२ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १३ ि र्ा दत्त पौडेल प रुपि ७७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २४   
८२३ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १३ देर्ेन्द्र क मार थापा प रुपि ५३ िेपाली काुँगे्रस ८३०   
८२४ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १३ द गाा र्हाद र रोकाहा िेत्री प रुपि ५८ िेपाली काुँगे्रस ७९६   
८२५ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १३ ि द्ा बहाद र थापा (मगर) प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १६९८ निर्ााधचत 
८२६ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १३ मोहि बहाद र रोका प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १६३० निर्ााधचत 
८२७ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १३ ाि र्हाद र रोकाहा प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७०   
८२८ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १३ म हमद अमल प रुपि ७० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६१   
८२९ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १३ ह म िाथ अर्ााल प रुपि ७२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३७   
८३० प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १३ तोर् बहाद र माझी प रुपि ३३ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३२   
८३१ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १३ उमा देर्ी नतर्ारी मदहला ५० िेपाली काुँगे्रस ८३१   
८३२ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १३ बबटण मार्ा अधाकारी मदहला ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १६८५ निर्ााधचत 
८३३ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १३ िन्द्द क मारी ढकाल (न्द्र्ौपािे) मदहला ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ८५   
८३४ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १३ देर् क मारी िेपाली मदहला ३० िेपाली काुँगे्रस ८३१   
८३५ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १३ उमा देर्ी बस्र्ाल मदहला ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १६९४ निर्ााधचत 
८३६ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १३ धगता सापकोटा मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७६   
८३७ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १४ ह म िाथ ढकाल प रुपि ५५ िेपाली काुँगे्रस ९१२   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
८३८ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १४ शेि राि ढकाल प रुपि ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १२८० निर्ााधचत 
८३९ प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १४ मह दत्त शमाा प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४५   
८४० प तलीबिार िगरपामलका र्डा अध्र्ि १४ म हमद सत् तार प रुपि ४७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १७   
८४१ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १४ अग्िी प्रसाद भण्डारी प रुपि ६२ िेपाली काुँगे्रस १०२७   
८४२ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १४ अि र्र अमल प रुपि ४४ िेपाली काुँगे्रस ९२६   
८४३ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १४ नतल क मारी देबकोटा मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १२०० निर्ााधचत 
८४४ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १४ िलाल ददि ममर्ा प रुपि ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ११७१ निर्ााधचत 
८४५ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १४ ाि क मारी ढकाल मदहला ७८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५०   
८४६ प तलीबिार िगरपामलका सदस्र् १४ महमद रकफक प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३५   
८४७ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १४ द गाा क मारी के.सी. मदहला ४८ िेपाली काुँगे्रस ९८०   
८४८ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १४ बित्त जि.टी मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १२१४ निर्ााधचत 
८४९ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् १४ हरी कला शमाा मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४५   
८५० प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १४ धचिा दिी मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस ९५०   
८५१ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १४ मभम क मारी िेपाली मदहला ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १२२० निर्ााधचत 
८५२ प तलीबिार िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १४ सािर्त्री दिी मदहला ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४५   
८५३ फेदीखोला गाउुँपामलका अध्र्ि   तारा पती स रे्दी प रुपि ८० िेपाली काुँगे्रस १७६०   
८५४ फेदीखोला गाउुँपामलका अध्र्ि   घिच र्ाम स रे्दी प रुपि ३३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३८०६ निर्ााधचत 
८५५ फेदीखोला गाउुँपामलका अध्र्ि   लक्ष्मी क मारी पौडेल मदहला ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३२४   
८५६ फेदीखोला गाउुँपामलका अध्र्ि   िरेन्द्र ग रुपङ्ग प रुपि ५२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ९५   
८५७ फेदीखोला गाउुँपामलका अध्र्ि   धचत्र बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (संर् ् त) ६   
८५८ फेदीखोला गाउुँपामलका अध्र्ि   रि बहाद र िर्च र्कमाा प रुपि ४७ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल ६४   
८५९ फेदीखोला गाउुँपामलका उपाध्र्ि   मार्ादेबी पिेरुप मदहला ४३ िेपाली काुँगे्रस १८०६   
८६० फेदीखोला गाउुँपामलका उपाध्र्ि   देर्ी थापा मदहला ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३४२८ निर्ााधचत 
८६१ फेदीखोला गाउुँपामलका उपाध्र्ि   िन्द्द क मारी ग रुपङ मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५४५   
८६२ फेदीखोला गाउुँपामलका उपाध्र्ि   सममाला काकी मदहला २६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ९०   
८६३ फेदीखोला गाउुँपामलका उपाध्र्ि   बबन्द्द  के.सी मदहला ३८ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल ८२   
८६४ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ दाििगं ग रुपङ प रुपि ४४ िेपाली काुँगे्रस २६३   
८६५ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ खखम बहाद र िेत्री प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०२ निर्ााधचत 
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८६६ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ मशर् प्रसाद पराि ली प रुपि ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १५७   
८६७ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ डम्बर बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ११८   
८६८ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् १ अमतृ िेत्री प रुपि २३ िेपाली काुँगे्रस ३१६   
८६९ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् १ ददल बहाद र खड्का प रुपि ५६ िेपाली काुँगे्रस २४४   
८७० फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् १ खरी क मारी ग रुपङ् मदहला ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५८३ निर्ााधचत 
८७१ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् १ ाि र्हाद र खड्का िेत्री प रुपि ६६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५४९ निर्ााधचत 
८७२ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् १ पे्रम बहाद र िेत्री प रुपि ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १८४   
८७३ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् १ दटका राम कामी प रुपि ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ९७   
८७४ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ रेखा काकी खड्का मदहला २५ िेपाली काुँगे्रस २२८   
८७५ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ त लसी स रे्दी मदहला ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६४६ निर्ााधचत 
८७६ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ इन्द्र क मारी ग रुपङ मदहला ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १०९   
८७७ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ सीमा िर्.क मदहला ३३ िेपाली काुँगे्रस २२८   
८७८ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ शान्द्ती स िार मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६३६ निर्ााधचत 
८७९ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ चन्द्र र्ती स िार मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ११४   
८८० फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ ाि राि के.सी प रुपि ६० िेपाली काुँगे्रस ६०३   
८८१ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ दहमालर् िगं बानिर्ा िेबत्र प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १११७ निर्ााधचत 
८८२ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ र्म बहाद र काकी प रुपि २६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ९०   
८८३ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ झपट बहाद र अधाकारी प रुपि ५५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ४९   
८८४ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ कृटण बहाद र घती प रुपि ५० िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल १३   
८८५ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ ख् र्ाम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५२ िेपाली काुँगे्रस ४८०   
८८६ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ लि मि काकी प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस ४५६   
८८७ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ इन्द् र बहाद र अधाकारी प रुपि ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १३०३ निर्ााधचत 
८८८ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ उि र बहाद र के सी प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ११९५ निर्ााधचत 
८८९ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ देउ बहाद र साकी प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ११९   
८९० फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ मि कािी ग रुपङ् प रुपि ६५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ८६   
८९१ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ द गाा क मारी थापा अधाकारी मदहला ३१ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३२   
८९२ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् २ रुपपा देर्ी गोदार मदहला ५४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३२   
८९३ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ लक्ष्मी काकी मदहला ४४ िेपाली काुँगे्रस ४३६   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
८९४ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ कल्पिा ग रुपङ मदहला ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १२४६ निर्ााधचत 
८९५ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ सािर्त्री थापा गोदार मदहला ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ८७   
८९६ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ मन्द्ि  गोदार मदहला ४० राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ७८   
८९७ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ आश  बब.क मदहला ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १३०४ निर्ााधचत 
८९८ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ स ममत्रा दमै मदहला ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ११६   
८९९ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ अमतृा साकी मदहला ३१ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ५६   
९०० फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ कृटण बहाद र रािाभाट प रुपि ५३ िेपाली काुँगे्रस ४८३ निर्ााधचत 
९०१ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ ज्ञाि बहाद र रािाभाट प रुपि ६५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४५५   
९०२ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ देर् राि लाममछािे प रुपि ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २४   
९०३ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ देउ र्हाद र रािाभाट प रुपि ४३ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ५४   
९०४ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ भीम र्हाद र िर्च र्कमाा प रुपि ५१ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल ११   
९०५ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ३ क ल बहाद र रािाभाट प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ४५४ निर्ााधचत 
९०६ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ३ नतल बहाद र िेत्री प रुपि ५७ िेपाली काुँगे्रस ३९९   
९०७ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ३ परश  राम रािाभाट प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४८३ निर्ााधचत 
९०८ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ३ म ज्तिाथ पाध्र्ा प रुपि ६६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४४३   
९०९ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ३ शंकर लाममछािे प रुपि ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २५   
९१० फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ३ मोतीलाल भाट प रुपि ६५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २२   
९११ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ३ लक्ष्मण अधाकारी प रुपि २९ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ११७   
९१२ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ३ मेािाथ कामी प रुपि ५२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २८   
९१३ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ नतल क मारी दिी मदहला ३६ िेपाली काुँगे्रस ४५०   
९१४ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ खेम क मारी रािाभाट मदहला ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९४ निर्ााधचत 
९१५ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ सीता के.सी मदहला ४४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ४८   
९१६ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ रमिा देर्ी पररर्ार मदहला ५८ िेपाली काुँगे्रस ४६४   
९१७ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ लक्ष्मी साकी मदहला ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४८४ निर्ााधचत 
९१८ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ मीिा देर्ी िर्च र्कमाा मदहला ५९ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३०   
९१९ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ र्ाम प्रसाद शमाा प रुपि ५३ िेपाली काुँगे्रस ५७३   
९२० फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ माार् प्रसाद शमाा स रे्दी प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७४७ निर्ााधचत 
९२१ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि  ४ पोत बहाद र िर्चर्कमाा प रुपि ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ९६   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
९२२ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि  ४ तोर्ा िाथ शमाा प रुपि ७२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १६   
९२३ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि  ४ िर्टण  बहाद र िर् क प रुपि ६४ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल २४   
९२४ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ४ क मार िेत्री प रुपि ३२ िेपाली काुँगे्रस ५९४   
९२५ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र्  ४ हका  बहाद र स िार प रुपि ६५ िेपाली काुँगे्रस ४७८   
९२६ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र्  ४ तारा बहाद र कामी प रुपि ६९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६६३ निर्ााधचत 
९२७ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र्  ४ िीत बहाद र ममिार प रुपि ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६४८ निर्ााधचत 
९२८ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र्  ४ ममत्रलाल  ढकाल प रुपि ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १९३   
९२९ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र्  ४ खेम िारार्ण पौडेल प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ११३   
९३० फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ४ पाि  दत्त शमाा प रुपि ५७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ८१   
९३१ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ४ द गाा बहाद र साकी प रुपि ६८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २४   
९३२ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ तारा देर्ी पौडेल मदहला ३८ िेपाली काुँगे्रस ६३१   
९३३ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ ज्ञाि  मार्ा पौडेल मदहला ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६७३ निर्ााधचत 
९३४ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ ल मार्ा पौडेल मदहला ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ८१   
९३५ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ मसता स रे्दी मदहला २७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २१   
९३६ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ सरस्र्ती स रे्दी मदहला ३६ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल ३१   
९३७ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ सािर्त्री िर् क मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ५७६   
९३८ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ राि क मारी िेपाली मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७०६ निर्ााधचत 
९३९ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ म िा ममिार मदहला ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १०६   
९४० फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ िेत्र बहाद र ग रुपङग प रुपि ५४ िेपाली काुँगे्रस २३५   
९४१ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि  ५ देउ क मारी ग रुपङ मदहला ३३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२१ निर्ााधचत 
९४२ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि  ५ महेन्द्र ग रुपङ प रुपि ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २७   
९४३ फेदीखोला गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि  ५ इन्द्र कािी ग रुपङग प रुपि ५० राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १५   
९४४ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र् ५ तेि बहाद र ग रुपङ प रुपि ३९ िेपाली काुँगे्रस २३८   
९४५ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र्  ५ टंक प्रसाद ग रुपङ प रुपि ६० िेपाली काुँगे्रस २३३   
९४६ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र्  ५ राम कािी ग रुपङ प रुपि ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३३३ निर्ााधचत 
९४७ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र्  ५ चेति दास शमाा प रुपि ६२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २९१ निर्ााधचत 
९४८ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र्  ५ ददल बहाद र स िार प रुपि ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २२   
९४९ फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र्  ५ दहरा बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १९   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
९५० फेदीखोला गाउुँपामलका सदस्र्  ५ दहम लाल शमाा प रुपि ६९ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २४   
९५१ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ गोमा थापा मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस २५१   
९५२ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र्  ५ लक्ष्मी िेत्री मदहला ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २८८ निर्ााधचत 
९५३ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र्  ५ दटका र्नत लामीछािे मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३१   
९५४ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ उमा िेपाली मदहला ३६ िेपाली काुँगे्रस २३४   
९५५ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र्  ५ िर्टण  क मारी सकीिी मदहला ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३१२ निर्ााधचत 
९५६ मभरकोट िगरपामलका प्रम ख   छार्ा राम खिाल प रुपि ६५ िेपाली काुँगे्रस ६२८४ निर्ााधचत 
९५७ मभरकोट िगरपामलका प्रम ख   शन्द्तोि के        .सी. प रुपि ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४०५०   
९५८ मभरकोट िगरपामलका प्रम ख   पदम क मार शे्रट ठ प रुपि ५४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १२७   
९५९ मभरकोट िगरपामलका प्रम ख   िर भूपाल दमाई प रुपि ४३ राजटिर् ििमोचाा ४४   
९६० मभरकोट िगरपामलका प्रम ख   गोक ल ए.मस. प रुपि ४५ स्र्तन्द्त्र २७६   
९६१ मभरकोट िगरपामलका उपप्रम ख   सीमा कमााचार्ा मदहला ४६ िेपाली काुँगे्रस ५९३७ निर्ााधचत 
९६२ मभरकोट िगरपामलका उपप्रम ख   सरस्र्ती अधाकारी मदहला ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४२४९   
९६३ मभरकोट िगरपामलका उपप्रम ख   चन्द्र बहाद र रोकाहा प रुपि ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५५४   
९६४ मभरकोट िगरपामलका उपप्रम ख   लक्ष्मी क मारी खाण मदहला ३६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ९६   
९६५ मभरकोट िगरपामलका उपप्रम ख   भीमा दमाई मदहला ४१ राजटिर् ििमोचाा २७   
९६६ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ ददपेन्द्र के.सी प रुपि ३९ िेपाली काुँगे्रस ७५७ निर्ााधचत 
९६७ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ भगर्ाि के.सी. प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२३   
९६८ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ ममि लाल शे्रट ठ प रुपि ५७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २५   
९६९ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् १ प णा बहाद र के.सी प रुपि ३८ िेपाली काुँगे्रस ७०१ निर्ााधचत 
९७० मभरकोट िगरपामलका सदस्र् १ मोहमद ममर्ा प रुपि ४८ िेपाली काुँगे्रस ६३९ निर्ााधचत 
९७१ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् १ िगत बहाद र खाुँण प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७८   
९७२ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् १ ि रुप हक ममर्ा प रुपि ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३५३   
९७३ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् १ र्ाम बहाद र खाुँण प रुपि २६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २२   
९७४ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् १ ज्र्ोती खाुँण मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस ६९८ निर्ााधचत 
९७५ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् १ िर्ट ण  मार्ा मगर मदहला ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३८३   
९७६ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ सिर्ता मस ंिर्चर्कमाा मदहला ३५ िेपाली काुँगे्रस ७०२ निर्ााधचत 
९७७ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ लक्षिमा स िार मदहला ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३८५   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
९७८ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ चर्ाम कािी अधाकारी प रुपि ५३ िेपाली काुँगे्रस ५२७   
९७९ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ कमल बत्रपाठी प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५८४ निर्ााधचत 
९८० मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ नतल बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि २५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६७   
९८१ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् २ देर् बहाद र ग रुपङ प रुपि ३५ िेपाली काुँगे्रस ५६२ निर्ााधचत 
९८२ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् २ ग प् त बहाद र के.सी प रुपि ६२ िेपाली काुँगे्रस ५३४ निर्ााधचत 
९८३ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् २ चन्द्र  प्रसाद  शे्रटठ प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१४   
९८४ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् २ धचत्र बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४७४   
९८५ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् २ भ र्ि मल्ल प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ९८   
९८६ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् २ र्मसर ददि ममर्ाुँ प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६४   
९८७ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् २ िर्न्द्द  खड्का मदहला ४४ िेपाली काुँगे्रस ५९८ निर्ााधचत 
९८८ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् २ ममिारा  आले मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१५   
९८९ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ स निता दिी मदहला २४ िेपाली काुँगे्रस ५७४ निर्ााधचत 
९९० मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ ढोती िेपाली मदहला ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०७   
९९१ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ द गाा क मारी िर्.क. मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५३   
९९२ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ मेघ बहाद र खडका प रुपि ६९ िेपाली काुँगे्रस ७८६   
९९३ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ बाब राम शे्रट ठ प रुपि ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८२१ निर्ााधचत 
९९४ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ भ ल बहाद र शे्रटठ प रुपि ६७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १६   
९९५ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ३ केशर बहाद र खड्का प रुपि ५४ िेपाली काुँगे्रस ८०२ निर्ााधचत 
९९६ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ३ अम्मर बहाद र रािा प रुपि ३४ िेपाली काुँगे्रस ७९५ निर्ााधचत 
९९७ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ३ कमल बहाद र खत्री प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७८४   
९९८ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ३ पदम बहाद र खत्री प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७५७   
९९९ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ३ भ र्ाि मसङ अधाकारी िेत्री प रुपि ७६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १०   
१००० मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ िर्टण  मार्ा काफ्ले मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस ८१३ निर्ााधचत 
१००१ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ िर्मला अधाकारी िेत्री मदहला ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७८६   
१००२ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ िर्टण  साकी मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ८०६ निर्ााधचत 
१००३ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ सम्झिा दिी मदहला ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७८१   
१००४ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ द पती िर्.क मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १९   
१००५ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ िर बहाद र रािा प रुपि ६३ िेपाली काुँगे्रस ३२५   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१००६ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ चन्द्र बहाद र बस्िेत प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२९ निर्ााधचत 
१००७ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ डाुँसीिारार्ण ढ ंगािा प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १७   
१००८ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ४ ज्ञािराि ढ ंगािा प रुपि ५५ िेपाली काुँगे्रस ३५८ निर्ााधचत 
१००९ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ४ टंक प्रसाद शे्रटठ प रुपि ६२ िेपाली काुँगे्रस ३३७ निर्ााधचत 
१०१० मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ४ झमि बहाद र िर्.क प रुपि ६७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३१७   
१०११ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ४ लाल बहाद र शे्रटठ प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २८३   
१०१२ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ सेर्ा क मारी थापा मदहला ४६ िेपाली काुँगे्रस ३३६ निर्ााधचत 
१०१३ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ र्शोदा काफ्ले ढ ुँगािा मदहला ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२३   
१०१४ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ स क  मार्ा िर्.क मदहला ५२ िेपाली काुँगे्रस ३३५ निर्ााधचत 
१०१५ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ दगाा मार्ा दजिा मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३०६   
१०१६ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ र्ाम प्रसाद अधाकारी प रुपि ३२ िेपाली काुँगे्रस ८६३ निर्ााधचत 
१०१७ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ रुपर बहाद र मल्ल प रुपि ६९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३८५   
१०१८ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ िारार्ण प्रसाद अर्ााल प रुपि ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ११३   
१०१९ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ ईच र्र बहाद र ठक री प रुपि ५२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ५३   
१०२० मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ िारार्ण ध्र्ि खाुँण प रुपि ४३ राजटिर् ििमोचाा ९   
१०२१ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ५ कृटण र्हाद र अर्ााल (िेत्री थापा) प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस ७१२ निर्ााधचत 
१०२२ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ५ ििर्ि थापा मगर प रुपि २६ िेपाली काुँगे्रस ६८७ निर्ााधचत 
१०२३ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ५ ररत बहाद र थापा प रुपि ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४६९   
१०२४ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ५ कृटण र्हाद र ााई थापा प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४५६   
१०२५ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ५ मभम बहाद र दिी प रुपि ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३७   
१०२६ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ५ देर्ेन्द्र ध्र्ि खाण प रुपि ५७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ११७   
१०२७ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ५ धचत्र प्रसाद नतर्ारी प रुपि ६० राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ९९   
१०२८ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ५ रेश बहाद र कामी प रुपि ४३ राजटिर् ििमोचाा ६०   
१०२९ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ५ मीिा खाुँण (थापा) मदहला ३६ िेपाली काुँगे्रस ८४७ निर्ााधचत 
१०३० मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ५ शोभा क मारी थापा मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४४९   
१०३१ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ५ स ममत्रा मसहं ठक री मदहला ७२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३९   
१०३२ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ पेक मार्ा साकी मदहला ३३ िेपाली काुँगे्रस ८१६ निर्ााधचत 
१०३३ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ भीम क मारी िेपाली मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४५२   
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उम्िेदर्ारको नाि 
रािनीनतक दलको नाि/ स्र्तन्त्र प्राप्त ित  कैफियत  

नािथर मलङ्ग उिेर 
१०३४ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ झ्र्ापा साकी मदहला ५३ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ४५   
१०३५ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ ज्ञाि प्रसाद रेग्मी प रुपि ५८ िेपाली काुँगे्रस ४४३   
१०३६ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ लक्ष्मण खत्री िेत्री प रुपि ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४६२ निर्ााधचत 
१०३७ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ डडल बहाद र गोदार प रुपि ४२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २९   
१०३८ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ६ मलला प्रसाद रेग्मी प रुपि ६४ िेपाली काुँगे्रस ५३१ निर्ााधचत 
१०३९ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ६ द गाा बहाद र गोदार प रुपि ४८ िेपाली काुँगे्रस ४६७ निर्ााधचत 
१०४० मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ६ भोजिन्द्र बहाद र रोका प रुपि ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३८८   
१०४१ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ६ सािर्त्री क मारी पौडेल मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७७   
१०४२ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ६ द गाा कोइराला मदहला ४५ िेपाली काुँगे्रस ४६८ निर्ााधचत 
१०४३ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ६ कृटण क मारी थापा मदहला ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४१३   
१०४४ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ६ निरुप मार्ा साकी मदहला ३४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २४   
१०४५ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ गीता िर्.क. मदहला ३३ िेपाली काुँगे्रस ४७७ निर्ााधचत 
१०४६ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ अनिता कामी मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४०८   
१०४७ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ शेि कान्द्त अर्ााल प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस ६८२ निर्ााधचत 
१०४८ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ स र् र्हाद र गोदार प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३०६   
१०४९ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ पर्ात खाम्चा प रुपि २७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५२   
१०५० मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ ध्र र्ा उत्तम अर्ााल प रुपि ५० राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २२   
१०५१ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ७ भोट बहाद र गोदार प रुपि ६० िेपाली काुँगे्रस ७२१ निर्ााधचत 
१०५२ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ७ डडल र्हाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५३ िेपाली काुँगे्रस ६८२ निर्ााधचत 
१०५३ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ७ टोल प्रसाद अर्ााल प रुपि ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २८५   
१०५४ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ७ सीमा साकी मदहला ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २४३   
१०५५ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ७ र्ाम बहाद र िर्चर्कमाा प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५९   
१०५६ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ७ अम्बर र्हाद र गोदार प रुपि ६८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २१   
१०५७ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ७ निर मार्ा गोदार मदहला ५० िेपाली काुँगे्रस ७०२ निर्ााधचत 
१०५८ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ७ इन्द्र क मारी िर्.क. मदहला ६२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २९६   
१०५९ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ रुपपा साकी मदहला ५५ िेपाली काुँगे्रस ७१० निर्ााधचत 
१०६० मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ मार्ा देर्ी दमै मदहला ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३०४   
१०६१ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ ति र्हाद र ग रुपङ प रुपि ६३ िेपाली काुँगे्रस १०२६ निर्ााधचत 
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उम्िेदर्ारको नाि 
रािनीनतक दलको नाि/ स्र्तन्त्र प्राप्त ित  कैफियत  

नािथर मलङ्ग उिेर 
१०६२ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ मभम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४६७   
१०६३ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ धगरर प्रसाद ग रुपङ्ग प रुपि २८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५१   
१०६४ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ८ धचत्र बहाद र रािा भ िेल प रुपि ५८ िेपाली काुँगे्रस ९६५ निर्ााधचत 
१०६५ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ८ डम्र् बहाद र ग रुपङ प रुपि ७० िेपाली काुँगे्रस ९५२ निर्ााधचत 
१०६६ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ८ लाल बहाद र खत्री प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९२   
१०६७ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ८ शाह बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४७८   
१०६८ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ८ अि टका स िार मदहला २८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४०   
१०६९ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ८ चेत प्रसाद ग रुपङ प रुपि ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३६   
१०७० मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ८ मसता खत्री िेत्री मदहला ३५ िेपाली काुँगे्रस १००७ निर्ााधचत 
१०७१ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ८ त लसी मगिी मदहला ७५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९४   
१०७२ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ८ ि ि मार्ा ग रुपङ्ग मदहला ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४०   
१०७३ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ ह म कला िेपाली मदहला ४६ िेपाली काुँगे्रस ९९३ निर्ााधचत 
१०७४ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ अमतृा स िार मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४८७   
१०७५ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ सि मार्ा साकी मदहला ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३८   
१०७६ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ भीम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ३० िेपाली काुँगे्रस ५०१ निर्ााधचत 
१०७७ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ मसर प्रसाद ग रुपङ्ग प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४८९   
१०७८ मभरकोट िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ देउ बहाद र साकी प रुपि ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४८   
१०७९ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ९ क ल बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ३३ िेपाली काुँगे्रस ४९५ निर्ााधचत 
१०८० मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ९ ग प्त बहाद र िर्.क. प रुपि ५६ िेपाली काुँगे्रस ४८३   
१०८१ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ९ िपताम्बर नतर्ारी प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०५ निर्ााधचत 
१०८२ मभरकोट िगरपामलका सदस्र् ९ चोक बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९२   
१०८३ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ ािस र्ा रािा मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस ५०३ निर्ााधचत 
१०८४ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ सेि क मारी सारुप मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४८३   
१०८५ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ खै क मारी दलाामी मदहला ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४५   
१०८६ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ९ खै सरा िर्.क. मदहला ३५ िेपाली काुँगे्रस ५१५ निर्ााधचत 
१०८७ मभरकोट िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ९ लाल मार्ा िर्.क मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९३   
१०८८ र्ामलङ िगरपामलका प्रम ख   ददमलप प्रताप खाुँण प रुपि ५० िेपाली काुँगे्रस १०६०० निर्ााधचत 
१०८९ र्ामलङ िगरपामलका प्रम ख   प ण्र् प्रसाद अर्ााल प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८७४९   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१०९० र्ामलङ िगरपामलका प्रम ख   ह म बहाद र ग रुपङ् प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १२३७   
१०९१ र्ामलङ िगरपामलका प्रम ख   छम कला क र्र मदहला ४९ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २७०   
१०९२ र्ामलङ िगरपामलका प्रम ख   रािेन्द्र प्रसाद गैहे्र प रुपि ६३ राजटिर् ििमोचाा ११४   
१०९३ र्ामलङ िगरपामलका प्रम ख   डोलराि बब.क. प रुपि ६० स्र्तन्द्त्र ११   
१०९४ र्ामलङ िगरपामलका उपप्रम ख   कल्पिा नतर्ारी मदहला ४३ िेपाली काुँगे्रस ९८९५ निर्ााधचत 
१०९५ र्ामलङ िगरपामलका उपप्रम ख   खगी सरा थापा मगर मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९३५७   
१०९६ र्ामलङ िगरपामलका उपप्रम ख   िेत्र क मारी पौडेल भट्टराई मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १०४६   
१०९७ र्ामलङ िगरपामलका उपप्रम ख   दोणा बहाद र ग रुपङ प रुपि ५१ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३७३   
१०९८ र्ामलङ िगरपामलका उपप्रम ख   मेि का साकी मदहला ४० राजटिर् ििमोचाा ३५   
१०९९ र्ामलङ िगरपामलका उपप्रम ख   दीपा भ साल मदहला ३६ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल ९८   
११०० र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ केदार काफ्ले प रुपि ५२ िेपाली काुँगे्रस ७१३ निर्ााधचत 
११०१ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ ग प्त बहाद र खाण प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६२४   
११०२ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ अि ाि रेग्मी प रुपि २६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३९   
११०३ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १ रमेश ढ ंगािा प रुपि ५३ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ९९   
११०४ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १ अि ाि प्रकाश अर्ााल प रुपि ४७ िेपाली काुँगे्रस ८०० निर्ााधचत 
११०५ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १ ाि बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ६५ िेपाली काुँगे्रस ६४१ निर्ााधचत 
११०६ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १ स रेन्द्र ग रुपङ प रुपि ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५८०   
११०७ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १ बबटण  हमाल प रुपि ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५७४   
११०८ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १ कमल राि कोइराला प रुपि ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५४   
११०९ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १ िर्च र् पे्रम काफ्ले प रुपि ६५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४२   
१११० र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १ सीता देर्ी काफ्ले मदहला ५१ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ९०   
११११ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १ प्रकाश ढ ंगािा प रुपि ३२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३२   
१११२ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १ संगीता रेग्मी मदहला ४७ िेपाली काुँगे्रस ६६३   
१११३ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १ देर्ी रेग्मी मदहला ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६८९ निर्ााधचत 
१११४ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १ थमि देर्ी काफ्ले मदहला ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५८   
१११५ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ सीता बब .क. मदहला २९ िेपाली काुँगे्रस ७३१ निर्ााधचत 
१११६ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ सीता थापा मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६०७   
१११७ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ गीता स िार मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४२   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१११८ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ स ममत्रा गहतराि मदहला ३८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २३   
१११९ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ पोत प्रसाद लम्साल प रुपि ५७ िेपाली काुँगे्रस ५३६ निर्ााधचत 
११२० र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ िमाि मस ंसाकी प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५३३   
११२१ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ राम बहाद र साकका  प रुपि ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४७   
११२२ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ कृटण प्रसाद काफ्ले प रुपि ७५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १५   
११२३ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि २ िन्द्ता प्रसाद काफ्ले प रुपि ६२ स्र्तन्द्त्र ३७   
११२४ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् २ शोभाकान्द्त रेग्मी प रुपि ४६ िेपाली काुँगे्रस ५३७   
११२५ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् २ चर्ाम बहाद र साकी प रुपि ४२ िेपाली काुँगे्रस ४६५   
११२६ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् २ स्थािेच र्र रेग्मी प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५७० निर्ााधचत 
११२७ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् २ लाल गोपाल रेग्मी प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५४७ निर्ााधचत 
११२८ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् २ लोकराि काफ्ले प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ८०   
११२९ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् २ पोत बहाद र साकी प रुपि ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५५   
११३० र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् २ कमला रािा मदहला ४९ िेपाली काुँगे्रस ५०२   
११३१ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् २ मैिा क मारी कोईराला मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५९४ निर्ााधचत 
११३२ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् २ केसरी साकी मदहला ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४७   
११३३ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् २ ज्ञाि मार्ा दमाई मदहला ५७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ६   
११३४ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ प रि मार्ा साकी मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस ५३४ निर्ााधचत 
११३५ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ स िीता साकी मदहला ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५३२   
११३६ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ धगता साकी मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४५   
११३७ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ स क बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ३६ िेपाली काुँगे्रस ३८७ निर्ााधचत 
११३८ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ थम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २४६   
११३९ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ३ हका  बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ९१   
११४० र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ३ डेम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४२ िेपाली काुँगे्रस ३७८ निर्ााधचत 
११४१ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ३ खखम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४६ िेपाली काुँगे्रस ३७५ निर्ााधचत 
११४२ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ३ भो बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १८६   
११४३ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ३ शेर बहाद र ग रुपङ् प रुपि ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७०   
११४४ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ३ रुपक बहाद र ग रुपङ् प रुपि ४७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ९४   
११४५ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ३ क म बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ६७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ८७   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
११४६ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ िर मार्ा ग रुपङ्ग मदहला ५० िेपाली काुँगे्रस ३८९ निर्ााधचत 
११४७ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ कमला ग रुपङ्ग मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २४३   
११४८ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ३ मललमती ग रुपङ्ग मदहला ६६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ९१   
११४९ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ र्ाम क मारर स िार मदहला ३० िेपाली काुँगे्रस ३८२ निर्ााधचत 
११५० र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ सािर्त्री देर्ी िर्.क. मदहला ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७७   
११५१ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ सिम िेपाली पररर्ार मदहला २३ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ९०   
११५२ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ हरर ककसि ग रुपङ्ग प रुपि ६६ िेपाली काुँगे्रस ५५२   
११५३ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ रि ध्र्ि ग रुपङ्ग प रुपि ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६३१ निर्ााधचत 
११५४ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ िपताम्र्र खिाल प रुपि २९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४४   
११५५ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ भ पाल मसहं ग रुपङ्ग प रुपि ५५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३१   
११५६ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ मेख बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४८ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल १   
११५७ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ४ रे्द बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ३६ स्र्तन्द्त्र १८   
११५८ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ४ ड म बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ३६ िेपाली काुँगे्रस ५६३   
११५९ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ४ िर्िर् ग रुपङ्ग प रुपि ३७ िेपाली काुँगे्रस ५४०   
११६० र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ४ िर्िा महादेर् िसैी चपाइ प रुपि ६८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६३५ निर्ााधचत 
११६१ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ४ ठक प्रसाद रेग्मी प रुपि ७४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६०० निर्ााधचत 
११६२ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ४ ऋिि राम िसैी प रुपि ६९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४५   
११६३ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ४ ि द्ा प्रसाद खिाल प रुपि ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३८   
११६४ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ४ गोिर्ि ग रुपङ्ग प रुपि ४४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३३   
११६५ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ४ राम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २७   
११६६ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ४ प णा प्रसाद ग रुपङ प रुपि ४२ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल १४   
११६७ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ४ क टे काफ् ले प रुपि ५२ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल १३   
११६८ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ डल  मार्ा ग रुपङ मदहला ५८ िेपाली काुँगे्रस ५४४   
११६९ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ निमाला देर्ी खिाल मदहला ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६२० निर्ााधचत 
११७० र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ रााा थापा मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३६   
११७१ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ कमली ग रुपङ्ग मदहला ७६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३५   
११७२ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ४ ककस मती ग रुपङ्ग मदहला ६२ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल १७   
११७३ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ देर्ी मार्ा िर्. क. मदहला ३४ िेपाली काुँगे्रस ५४९   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
११७४ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ हरर कला िर्.क. मदहला ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६२७ निर्ााधचत 
११७५ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ चम्पा िेपाली मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३६   
११७६ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ र्म क मारी िेपाली मदहला ४८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३०   
११७७ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ ढाकाराम पगंिी प रुपि ६४ िेपाली काुँगे्रस ६३८ निर्ााधचत 
११७८ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ ाि ि चन्द्र खड्का प रुपि ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५८७   
११७९ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ५ ग प्त बहाद र थापा प रुपि ७३ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २२   
११८० र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ५ केश र्हाद र थापा प रुपि ५३ िेपाली काुँगे्रस ६६१ निर्ााधचत 
११८१ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ५ महेश ग रुपङ्ग प रुपि ६४ िेपाली काुँगे्रस ६३२ निर्ााधचत 

११८२ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ५ चर्ाम र्हाद र थाप र्हाद र थापा / 
खड्का प रुपि ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५३४   

११८३ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ५ तेि बहाद र क ं र्र प रुपि ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०९   
११८४ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ५ धचत्र बहाद र थापा मगर प रुपि ६२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३६   
११८५ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ५ िरेन्द्र मल्ल प रुपि ४२ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३२   
११८६ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ५ िम िा के.सी मदहला ४४ िेपाली काुँगे्रस ६९० निर्ााधचत 
११८७ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ५ लक्ष्मी थापा मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५२७   
११८८ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ५ खखम क मारी थापा मगर मदहला ४१ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १९   
११८९ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ अनिता साकी मदहला ३० िेपाली काुँगे्रस ६६२ निर्ााधचत 
११९० र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ स क मर्ा दमै मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५३४   
११९१ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ एमलला बस्र्ाल साकी मदहला २३ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १७   
११९२ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ िेत्र प्रसाद पाण्ड े प रुपि ४१ िेपाली काुँगे्रस ६६३   
११९३ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ च र्ाम कृटण शे्रटठ प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६९९ निर्ााधचत 
११९४ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ रमेश अर्ााल प रुपि २९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४८   
११९५ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ६ प णा र्हाद र थापा िेत्री प रुपि ५७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २६   
११९६ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ६ खेम र्हाद र अर्ााल िेत्री प रुपि ७३ िेपाली काुँगे्रस ६८० निर्ााधचत 
११९७ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ६ मि र्हाद र ग रुपङ प रुपि ५१ िेपाली काुँगे्रस ६४३ निर्ााधचत 
११९८ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ६ स र्ा प्रसाद पाण्डे प रुपि ७२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६२७   
११९९ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ६ भ पेन्द्र धगरी प रुपि ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५८८   
१२०० र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ६ हेम राि ररिाल प रुपि ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५९   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१२०१ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ६ ख द प्रसाद कोइराला प रुपि ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५५   
१२०२ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ६ धगराारी अर्ााल प रुपि ६० राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ३७   
१२०३ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ६ खड्क र्हाद र िर्च र्कमाा प रुपि ५८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १८   
१२०४ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ६ रेखा थापा मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस ७०६ निर्ााधचत 
१२०५ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ६ तील क मारी थापा मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६५१   
१२०६ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ६ शान्द्त क मारी पगेंिी मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३१   
१२०७ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ धचिी मर्ा साकी मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस ७१२ निर्ााधचत 
१२०८ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ चि क मारी कामी मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६१२   
१२०९ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ भोिराि ग रुपङ प रुपि ५८ िेपाली काुँगे्रस ५०२   
१२१० र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ पाण्ड  क मार थापा प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५३० निर्ााधचत 
१२११ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ७ ख्र्ाम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५८   
१२१२ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ७ इन्द्र ग रुपङ प रुपि ४३ िेपाली काुँगे्रस ५२३ निर्ााधचत 
१२१३ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ७ त लसी राि रेग्मी प रुपि ५५ िेपाली काुँगे्रस ४९७ निर्ााधचत 
१२१४ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ७ इन्द्र बहाद र सारुप प रुपि ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४५५   
१२१५ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ७ गणेश बहाद र रािा प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४४८   
१२१६ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ७ बसन्द्त बहाद र मसुँिाली मगर प रुपि २४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७२   
१२१७ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ७ धचि क मारी दलाामी मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६०   
१२१८ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ७ ग िाखर भण् डारी प रुपि ७६ स्र्तन्द्त्र ०   
१२१९ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ७ टोपली मसिंाली मदहला ५० िेपाली काुँगे्रस ४९८ निर्ााधचत 
१२२० र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ७ शारदा ग रुपङ मदहला ३३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९५   
१२२१ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ७ लक्ष्मी रािा मदहला ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ७२   
१२२२ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ कमला साकी मदहला ५४ िेपाली काुँगे्रस ५१२ निर्ााधचत 
१२२३ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ धगता बब.क मदहला २४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४८८   
१२२४ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ िरी सरा साकी मदहला ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६३   
१२२५ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ कमल प्रसाद स बेदी प रुपि ४९ िेपाली काुँगे्रस ९७६ निर्ााधचत 
१२२६ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ दामोदर नतर्ारी प रुपि ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९०५   
१२२७ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ मभम िारार्ण कोइराला प रुपि ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५०   
१२२८ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ८ प्रकाश अर्ााल प रुपि २७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १९   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१२२९ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ८ चेत िारार्ण शे्रटठ प रुपि ४७ िेपाली काुँगे्रस ११०५ निर्ााधचत 
१२३० र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ८ अिन्द्त राि शमाा प रुपि ५६ िेपाली काुँगे्रस १०९३ निर्ााधचत 
१२३१ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ८ चोला कान्द्त अर्ााल प रुपि ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७८५   
१२३२ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ८ झक बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६९९   
१२३३ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ८ नतला मास्की रािा मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २७   
१२३४ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ८ िर्िा पाण्डे पगेंिी मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २४   
१२३५ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ८ मशर् क मारी थापा ररिंाली मदहला ५१ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १४   
१२३६ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ८ र् गमार्ा पगेंिी मदहला ४४ िेपाली काुँगे्रस ११४३ निर्ााधचत 
१२३७ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ८ ररमा के.सी मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७४४   
१२३८ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ८ काली मार्ा मास्के रािा मदहला ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २७   
१२३९ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ धगता रिपाल मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ११६० निर्ााधचत 
१२४० र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ स क  मार्ा थापा दमै मदहला ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७२९   
१२४१ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ फ लमती िर्.क. मदहला ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २३   
१२४२ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ बसन्द्त क मार शे्रटठ प रुपि ५२ िेपाली काुँगे्रस ९८८ निर्ााधचत 
१२४३ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ सन्द्तोि शे्रटठ प रुपि ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८७०   
१२४४ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ ििक आचार्ा प रुपि ७१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १५३   
१२४५ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ द गा बहाद र क ुँ र्र प रुपि ३९ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ४२   
१२४६ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ९ टेम क मारी भ साल मदहला ५४ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल १४   
१२४७ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ९ िपताम्बर भ साल प रुपि ४१ िेपाली काुँगे्रस ९२८ निर्ााधचत 
१२४८ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ९ ददपक शे्रटठ प रुपि ३६ िेपाली काुँगे्रस ९१५ निर्ााधचत 
१२४९ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ९ शम्भ  प्रसाद अर्ााल प रुपि ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८२४   
१२५० र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ९ मलला ार भ िाल प रुपि ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७७५   
१२५१ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ९ गोर् र्हाद र िर्चर्कमाा प रुपि ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २३६   
१२५२ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ९ ज्र्ोनतराम भ साल प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १५०   
१२५३ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ९ पदम बहाद र िर्च र्कमाा प रुपि ४९ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ८८   
१२५४ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ९ घि चर्ाम भूसाल प रुपि ५८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ६१   
१२५५ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ उमा क मारी पौडेल िेत्री मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस ८४२   
१२५६ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ रमता पराि ली मदहला ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९५६ निर्ााधचत 
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१२५७ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ९ खधगसरा भ साल मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १८७   
१२५८ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ९ सपिा कामी मदहला २५ िेपाली काुँगे्रस ८८१ निर्ााधचत 
१२५९ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ९ सररता िर् क मदहला ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८७७   
१२६० र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ९ पार्ाती साकका  मदहला ६९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १७२   
१२६१ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १० किर्ता नतर्ारी मदहला ४५ िेपाली काुँगे्रस ३०९   
१२६२ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १० अिन्द्त राि गैहे्र प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७३५ निर्ााधचत 
१२६३ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १० धचरञ्िीिर् बदेर्ा प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १२   
१२६४ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १० पणूा राि सेि प रुपि ४७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ११९   
१२६५ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १० सौरभ स बेदी प रुपि २६ िेपाली काुँगे्रस ४०७   
१२६६ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १० मैिा सारुप मगर मदहला ४७ िेपाली काुँगे्रस ३५४   
१२६७ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १० झिर्लाल थापा प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६०३ निर्ााधचत 
१२६८ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १० ददलीप क मार बगाले प रुपि ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५७३ निर्ााधचत 
१२६९ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १० दहमनिधा पगेंिी प रुपि ६७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १६७   
१२७० र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १० ाि बहाद र झेडी मगर प रुपि ६८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ७७   
१२७१ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १० मोहि बहाद र सारुप मगर प रुपि ४७ राजटिर् ििमोचाा ३२   
१२७२ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १० मसिािा पौडेल मदहला ३८ िेपाली काुँगे्रस ४४७   
१२७३ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १० लक्ष्मी देर्ी गैहे्र मदहला ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६०७ निर्ााधचत 
१२७४ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १० भ ल क मारी मल्ल मदहला ५९ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ८७   
१२७५ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १० माक री साकी मदहला ४५ िेपाली काुँगे्रस ३९५   
१२७६ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १० ल क मार्ा िेपाली एस के मदहला ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६५० निर्ााधचत 
१२७७ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ११ बसन्द्त क मार मल्ल प रुपि ४७ िेपाली काुँगे्रस ७९४ निर्ााधचत 
१२७८ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ११ र्म लाल शमाा पगेंिी प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६३९   
१२७९ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि ११ रेशम प गेिी प रुपि ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५५   
१२८० र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ११ तारा प्रसाद पराि ली प रुपि ५२ िेपाली काुँगे्रस ८५५ निर्ााधचत 
१२८१ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ११ चोला कान्द्त पौडेल प रुपि ५७ िेपाली काुँगे्रस ७७८ निर्ााधचत 
१२८२ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ११ भाधग रथ क ुँ र्र प रुपि ६५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५६३   
१२८३ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ११ ढाल बहाद र खाुँड प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५६०   
१२८४ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ११ ज्ञाि प्रसाद नतर्ारी प रुपि ३३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६१   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१२८५ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् ११ स र्ा प्रसाद पगेंिी प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५६   
१२८६ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ११ अरुपणा झेंडी मगर मदहला ४२ िेपाली काुँगे्रस ८३७ निर्ााधचत 
१२८७ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ११ दहरा देिर् थापा िेत्री मदहला ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५६८   
१२८८ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ११ उमा िर्.क. मदहला ३६ िेपाली काुँगे्रस ८२२ निर्ााधचत 
१२८९ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् ११ देउ कली िर्.क मदहला ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५७३   
१२९० र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १२ चर्ाम बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४८ िेपाली काुँगे्रस ४८२   
१२९१ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १२ दाि बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८८४ निर्ााधचत 
१२९२ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १२ मोहि ग रुपङ्ग प रुपि ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २२३   
१२९३ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १२ रुपर मणी पराि ली प रुपि ६४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ७   
१२९४ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १२ तारा बहाद र िर्.क प रुपि ५१ िेपाली काुँगे्रस ३५२   
१२९५ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १२ कूल बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ६४ िेपाली काुँगे्रस ३३३   
१२९६ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १२ मलला बल्लौ न्द्र्ौपािे प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८७७ निर्ााधचत 
१२९७ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १२ िीर् लाल ड मे्र प रुपि ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८५८ निर्ााधचत 
१२९८ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १२ कान्द्त म िी पराि ली प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३८०   
१२९९ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १२ चेत बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३०६   
१३०० र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १२ र्म कान्द्ती ड मे्र मदहला ५२ िेपाली काुँगे्रस ४२०   
१३०१ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १२ रेिी मार्ा ग रुपङ्ग मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९१५ निर्ााधचत 
१३०२ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १२ िस मनत ग रुपङ्ग मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २४४   
१३०३ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १२ सान्द्ती दम ै मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस ४०३   
१३०४ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १२ ददल मार्ा िर्.क मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८९३ निर्ााधचत 
१३०५ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १२ धचत्र क मारी गोतामे मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २६५   
१३०६ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १३ मा  स दि गैहे्र प रुपि ४३ िेपाली काुँगे्रस ७२८   
१३०७ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १३ आिन्द्द प्रसाद पाठक प रुपि ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८९० निर्ााधचत 
१३०८ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १३ देउलाल ग रुपङ्ग प रुपि ६७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६२   
१३०९ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १३ ददप कला गैहे्र मदहला ४५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १९   
१३१० र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १३ रिर्ि पाठक प रुपि ३४ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल १७   
१३११ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १३ केदार िाथ गैहे्र प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ६७९   
१३१२ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १३ बेि  प्रसाद पाठक प रुपि ६४ िेपाली काुँगे्रस ५९८   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१३१३ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १३ अि रुपर गैहे्र प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८१० निर्ााधचत 
१३१४ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १३ टेक बहाद र थापा मगर प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७९७ निर्ााधचत 
१३१५ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १३ राि क मार गैहे्र प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १२९   
१३१६ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १३ चर्ाम बहाद र िर्चर्कमाा प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १२१   
१३१७ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १३ प रुपिोत्तम न्द्र्ौपािे प रुपि ७७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ५५   
१३१८ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १३ गोपाल गैहे्र प रुपि ५४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ४५   
१३१९ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १३ बाल कृटण न्द्र्ौपािे प रुपि ६१ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल १४   
१३२० र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १३ ाि बहाद र िर्.क प रुपि ३७ िर्ाुँ शज्त पाटी, िेपाल ७   
१३२१ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १३ िपताम्बर गैहे्र प रुपि ४६ स्र्तन्द्त्र ५१   
१३२२ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १३ टोपली गाहा मगर मदहला ६३ िेपाली काुँगे्रस ७१३   
१३२३ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १३ भ मा देर्ी गौडेल मदहला ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ९०२ निर्ााधचत 
१३२४ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १३ रेि का स िार मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६२   
१३२५ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १३ मेि का पाठक मदहला २६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २०   
१३२६ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १३ मर्ा िर्.क. मदहला ३४ िेपाली काुँगे्रस ७१९   
१३२७ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १३ कल्पिा िर्च र्कमाा मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ८५५ निर्ााधचत 
१३२८ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १३ अनिता गहतराि मदहला २६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६५   
१३२९ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १४ र्ोाराि क ुँ र्र प रुपि ३५ िेपाली काुँगे्रस १०५५   
१३३० र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १४ झंमर बहाद र शे्रटठ प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ११६२ निर्ााधचत 
१३३१ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १४ र्ेद प्रसाद पराि ली प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २९२   
१३३२ र्ामलङ िगरपामलका र्डा अध्र्ि १४ िािकी नतर्ारी मदहला ४४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १०   
१३३३ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १४ र्ाम बहाद र थापा मगर प रुपि ४८ िेपाली काुँगे्रस ९२६   
१३३४ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १४ लोक बहाद र दलाामी प रुपि ६१ िेपाली काुँगे्रस ८९४   
१३३५ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १४ टेक बहाद र दलाामी प रुपि ६६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ११८७ निर्ााधचत 
१३३६ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १४ गम प्रसाद ल इटेल प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ११६४ निर्ााधचत 
१३३७ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १४ रुपर बहाद र खर्ास प रुपि ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २९८   
१३३८ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १४ देर्ीलाल ड मे्र प रुपि ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २९७   
१३३९ र्ामलङ िगरपामलका सदस्र् १४ प्रकाश  ड मे्र प रुपि २७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ६५   
१३४० र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १४ प टपा शे्रटठ मदहला ४९ िेपाली काुँगे्रस ९३६   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१३४१ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १४ टीका क मारी ड मे्र मदहला ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १२०९ निर्ााधचत 
१३४२ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १४ ल का देर्ी पाठक मदहला ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३३९   
१३४३ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् १४ द ग्ाा क मारी पाण्ड े मदहला ५० राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १३   
१३४४ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १४ ाि स र्ा पररर्ार मदहला ५४ िेपाली काुँगे्रस ९५१   
१३४५ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १४ िम िा साकी मदहला ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १२३७ निर्ााधचत 
१३४६ र्ामलङ िगरपामलका दमलत मदहला सदस्र् १४ िसैरा साकी मदहला ७० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २८१   
१३४७ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका अध्र्ि   चौ बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ६७ िेपाली काुँगे्रस ३३५०   
१३४८ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका अध्र्ि   च ि प्रसाद शमाा प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४४०३ निर्ााधचत 
१३४९ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका अध्र्ि   िोग क मारी ग रुपङ् मदहला ५८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ९१   
१३५० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका अध्र्ि   ाि र्हाद र शे्रटठ प रुपि ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (संर् ् त) २२   
१३५१ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका उपाध्र्ि   देर्ी क मारी थापा मदहला ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४४७६ निर्ााधचत 
१३५२ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका उपाध्र्ि   मि  क मारी थापा मदहला ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २८०८   
१३५३ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका उपाध्र्ि   िगत बहाद र थापा मगर प रुपि ६८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १४२   
१३५४ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ र् र् राि खत्री प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ३५९ निर्ााधचत 
१३५५ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ ट क बहाद र रािा मगर प रुपि ६६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२४   
१३५६ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ नतल बहाद र खड्का प रुपि ५४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ६   
१३५७ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् १ भ र्िेचर्र शमाा प रुपि ६४ िेपाली काुँगे्रस ३४८ निर्ााधचत 
१३५८ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् १ ग प्त र्हाद र अधाकारी प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस ३१३   
१३५९ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् १ ठाक र प्रसाद र्ाग्ले प रुपि ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३३५ निर्ााधचत 
१३६० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् १ िर्र र्हाद र काकका  प रुपि ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२७   
१३६१ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् १ मभम बहाद र थापा प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४६   
१३६२ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ रीता क मारी रािा मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ३४४ निर्ााधचत 
१३६३ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ ाि मार्ा के.सी. मदहला ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३३३   
१३६४ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ िर्टण  क मारी दिी मदहला ४६ िेपाली काुँगे्रस ३४० निर्ााधचत 
१३६५ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ स ि मार्ा दिी मदहला ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२९   
१३६६ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ पार्ाती िर्.क मदहला ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २८   
१३६७ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ ब द्ा र्हाद र आले प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४०० निर्ााधचत 
१३६८ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ नतल र्हाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३२३   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१३६९ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ भोि बहाद र रािा प रुपि २३ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २   
१३७० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् २ गीर बहाद र थापा प रुपि ६० िेपाली काुँगे्रस १८९   
१३७१ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् २ गगि बहाद र ग रुपङ प रुपि ६४ िेपाली काुँगे्रस १४४   
१३७२ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् २ त ला राम ग रुपङ्ग प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४१५ निर्ााधचत 
१३७३ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् २ हेम बहाद र थापा प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३८३ निर्ााधचत 
१३७४ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् २ टोम र्हाद र थापा प रुपि २७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २०३   
१३७५ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् २ ममत्र बहाद र रािा प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १८६   
१३७६ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ पाि  मार्ा ग रुपङ्ग मदहला २४ िेपाली काुँगे्रस १६७   
१३७७ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ ाि मसरी ग रुपङ् मदहला ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३९० निर्ााधचत 
१३७८ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ र मार्ा ग रुपङ मदहला ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २११   
१३७९ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ कमला देिर् साकी मदहला ३९ िेपाली काुँगे्रस १७४   
१३८० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ नतल क मारी साकी मदहला ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३९९ निर्ााधचत 
१३८१ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ अजस्मता िर्.क मदहला २२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १९५   
१३८२ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ सन्द्त बहाद र आले प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९० निर्ााधचत 
१३८३ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ कृटण बहाद र थापा प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४३६   
१३८४ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ पदम बहाद र थापा प रुपि ६४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ११   
१३८५ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ३ ख म बहाद र थापा प रुपि ५४ िेपाली काुँगे्रस ३६१   
१३८६ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ३ रुपर बहाद र थापा प रुपि ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५०० निर्ााधचत 
१३८७ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ३ चर्ाम बहाद र थापा प रुपि ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४७९ निर्ााधचत 
१३८८ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ३ झमाि बहाद र थापा प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३८५   
१३८९ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ कल्पिा थापा मदहला २२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९२ निर्ााधचत 
१३९० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ शोभा क मारी थापा मदहला ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४३३   
१३९१ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ बित्त क मारी स िार मदहला ४५ िेपाली काुँगे्रस १६   
१३९२ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ अन्द्ि  क मारी िेपाली मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ४९६ निर्ााधचत 
१३९३ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ फ ल मार्ा सदाशंकर मदहला ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३९१   
१३९४ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ थमि राि ग रुपङ प रुपि ६५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १११४ निर्ााधचत 
१३९५ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ च माि मसहं थापा प रुपि ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४८७   
१३९६ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ उमा कान्द्त पाध्र्ा प रुपि ५७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ७५   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१३९७ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ४ गन्द्ि बहाद र ग रुपङ प रुपि ६१ िेपाली काुँगे्रस ४९५   
१३९८ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ४ मा  क मार ग रुपङ् प रुपि ४५ िेपाली काुँगे्रस ४७५   
१३९९ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ४ पे्रम बहाद र थापा प रुपि ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १०७४ निर्ााधचत 
१४०० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ४ सोम िाथ शमाा प रुपि ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १०५० निर्ााधचत 
१४०१ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ४ िन्द्द  बहाद र थापा प रुपि ३१ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १४५   
१४०२ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ४ डोल बहाद र थापा प रुपि ४९ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ११०   
१४०३ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ बाल मार्ा रािा मदहला ३४ िेपाली काुँगे्रस ४४६   
१४०४ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ चन्द्र क मारी थापा मदहला ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ११७१ निर्ााधचत 
१४०५ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ पार्ाती िेत्री मदहला ४८ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ८३   
१४०६ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ स िा िर्.क मदहला ५६ िेपाली काुँगे्रस ४८५   
१४०७ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ लक्ष्मी बसेल मदहला ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १११९ निर्ााधचत 
१४०८ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ ममि बहाद र ग रुपङ प रुपि ३४ िेपाली काुँगे्रस ३५८   
१४०९ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ इन्द्र प्रसाद पौडेल प रुपि ५७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५८८ निर्ााधचत 
१४१० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ द गाा प्रसाद शमाा उपाध्र्ार् प रुपि ७४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ६   
१४११ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ५ बोाराि शमाा पोखरेल प रुपि ६२ िेपाली काुँगे्रस ३५६   
१४१२ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ५ श्रीकृटण र्ाग्ले प रुपि ३३ िेपाली काुँगे्रस ३४८   
१४१३ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ५ राम प्रसाद र्ाग्ले प रुपि ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५६९ निर्ााधचत 
१४१४ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ५ पणूा चन्द्र पौडेल प रुपि ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५६७ निर्ााधचत 
१४१५ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ ब द्ाी मार्ा थापा मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस ३०८   
१४१६ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ बेल मार्ा रािा मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५७५ निर्ााधचत 
१४१७ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ द गाा देर्ी शमाा मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ९३   
१४१८ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ सममाला िेपाली मदहला २२ िेपाली काुँगे्रस ३२९   
१४१९ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ नतला क मारी िर्.क मदहला ६२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५६७ निर्ााधचत 
१४२० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ दहमा िर्.क मदहला ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५८   
१४२१ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ६ िपताम्र्र रािा प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस २५६   
१४२२ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ६ कृट ण बहाद र िेत्री प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६६२ निर्ााधचत 
१४२३ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ६ अि ाि प्रसाद लंसाल प रुपि ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३८   
१४२४ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ६ अमतृ लम्साल प रुपि २६ िेपाली काुँगे्रस २९०   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१४२५ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ६ स क बहाद र रािा प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस २८६   
१४२६ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ६ ग प् त बहाद र घती प रुपि ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६०७ निर्ााधचत 
१४२७ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ६ श्री क मार थापा प रुपि २८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६०२ निर्ााधचत 
१४२८ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ६ स र्ा िारार्ण मािन्द्ार प रुपि ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४१   
१४२९ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ६ गि बहाद र थापा प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३७   
१४३० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ६ पार्ाती भ िेल मदहला ३७ िेपाली काुँगे्रस २७८   
१४३१ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ६ िर्न्द् द  शमाा मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६३६ निर्ााधचत 
१४३२ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ चौ मार्ा दमै मदहला ४५ िेपाली काुँगे्रस २८२   
१४३३ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ हरर मार्ा िेपाली मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६२४ निर्ााधचत 
१४३४ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ लाल मार्ाुँ िर्चर्कमाा मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३५   
१४३५ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ७ खड्क बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४८ िेपाली काुँगे्रस ५०१ निर्ााधचत 
१४३६ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ७ केश बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३८१   
१४३७ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ७ केश बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १२   
१४३८ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ७ चौ बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ६३ िेपाली काुँगे्रस ४९७ निर्ााधचत 
१४३९ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ७ ाि बहाद र थापा प रुपि ३० िेपाली काुँगे्रस ४८८ निर्ााधचत 
१४४० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ७ पणूा बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३६३   
१४४१ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ७ श्री प्रसाद थापा प रुपि ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३४७   
१४४२ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ७ गन्द्ाोि ग रुपङ्ग प रुपि ५६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ४८   
१४४३ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ७ कृटण बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ६६ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २२   
१४४४ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ७ मि क मारी ग रुपङ्ग मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस ५११ निर्ााधचत 
१४४५ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ७ कृटण क मारी ग रुपङ्ग मदहला ३५ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ४८   
१४४६ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ कमला साकी मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ४९८ निर्ााधचत 
१४४७ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ तारा क मारी कामी मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३६९   
१४४८ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ८ भीम प्रसाद ग रुपङ्ग प रुपि ४४ िेपाली काुँगे्रस २७४   
१४४९ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ८ श्री प्रकाश थापा प रुपि ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ६८२ निर्ााधचत 
१४५० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ८ ढाल प्रसाद रािा प रुपि २३ िेपाली काुँगे्रस २३५   
१४५१ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ८ निर बहाद र िेत्री प रुपि ६९ िेपाली काुँगे्रस २३३   
१४५२ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ८ ब ल बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७०२ निर्ााधचत 
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१४५३ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ८ ाि बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७०२ निर्ााधचत 
१४५४ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका सदस्र् ८ केहर मसहं थापा प रुपि ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २६   
१४५५ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ८ नतल क मारी के.सी. मदहला ५९ िेपाली काुँगे्रस २५०   
१४५६ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ८ मसता लम्साल मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७०१ निर्ााधचत 
१४५७ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ धचि  मार्ा साकी मदहला २९ िेपाली काुँगे्रस २४९   
१४५८ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ८ गंगा मार्ा कामी मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ७०० निर्ााधचत 
१४५९ हरीिास गाउुँपामलका अध्र्ि   देर् क मार मािन्द्ार प रुपि ५४ िेपाली काुँगे्रस २८३२   
१४६० हरीिास गाउुँपामलका अध्र्ि   खखम िारार्ण मािन्द्ार प रुपि ३३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३००८ निर्ााधचत 
१४६१ हरीिास गाउुँपामलका अध्र्ि   िन्द्द क मार थापा प रुपि ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ९३७   
१४६२ हरीिास गाउुँपामलका अध्र्ि   मोहि बहाद र थापा प रुपि ५४ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २६   
१४६३ हरीिास गाउुँपामलका अध्र्ि   ख म बहाद र रािा प रुपि ४२ राजटिर् ििमोचाा ११   
१४६४ हरीिास गाउुँपामलका अध्र्ि   क ल बहाद र थापा प रुपि २७ राजटिर् ििम ज्त पाटी ५५   
१४६५ हरीिास गाउुँपामलका उपाध्र्ि   मलला थापा मदहला ३७ िेपाली काुँगे्रस २७९६   
१४६६ हरीिास गाउुँपामलका उपाध्र्ि   झि मार्ा पराि ली मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २९२० निर्ााधचत 
१४६७ हरीिास गाउुँपामलका उपाध्र्ि   ममठ  लम्साल मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ९९४   
१४६८ हरीिास गाउुँपामलका उपाध्र्ि   ि ब  मार्ा थापा मदहला ४९ राजटिर् ििम ज्त पाटी ५७   
१४६९ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ मभम बहाद र भ िेल प रुपि ६१ िेपाली काुँगे्रस ५७० निर्ााधचत 
१४७० हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ कमल बहाद र रािा प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३४९   
१४७१ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ लक्ष्मी िर्.क मदहला ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २९   
१४७२ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि १ तारा बहाद र ग रुपङ्ग प रुपि ४९ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी २३   
१४७३ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् १ रोम र्हाद र खाती प रुपि ६२ िेपाली काुँगे्रस ५९७ निर्ााधचत 
१४७४ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् १ खखम र्हाद र ग रुपङ प रुपि ४७ िेपाली काुँगे्रस ५८० निर्ााधचत 
१४७५ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् १ सागर ग रुपङ प रुपि ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३५८   
१४७६ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् १ मि बहाद र मािन्द्ार प रुपि ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३४३   
१४७७ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ सािर्त्री मािन्द्ार मदहला ३९ िेपाली काुँगे्रस ५८८ निर्ााधचत 
१४७८ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् १ पार्ाती थापा मदहला ५१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३५२   
१४७९ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ दहरा क मारी स िार मदहला ६० िेपाली काुँगे्रस ५८५ निर्ााधचत 
१४८० हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् १ दटका मार्ा बब.क मदहला २४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३५४   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१४८१ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ धचत्र बहाद र ग रुपङ प रुपि ४७ िेपाली काुँगे्रस ३६५   
१४८२ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ पश ा राम मसग्देल प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३८३ निर्ााधचत 
१४८३ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि २ िौ क मार थापा प रुपि ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ११२   
१४८४ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् २ डम्बर बहाद र थापा प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ३६५ निर्ााधचत 
१४८५ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् २ रोम बहाद र रािा प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ३६४   
१४८६ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् २ मि बहाद र रािा प रुपि ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७१ निर्ााधचत 
१४८७ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् २ ओम प्रसाद ताम्राकार प रुपि ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३५७   
१४८८ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् २ दल बहाद र थापा प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १२४   
१४८९ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् २ ब द्धा राि उपाध्र्ा प रुपि ६३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ११६   
१४९० हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ कल्पिा घती मदहला ३० िेपाली काुँगे्रस ३६९   
१४९१ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ दहम मार्ा थापा मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३७० निर्ााधचत 
१४९२ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् २ अ ौौसरी थापा मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १११   
१४९३ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ लाल मार्ा साकी मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस ३७१ निर्ााधचत 
१४९४ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ ि ि  मार्ा दिी मदहला २९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३६६   
१४९५ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् २ सिृिा साकी मदहला ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १२२   
१४९६ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ कृटण प्रसाद लम्साल प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ४६३   
१४९७ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ लेख बहाद र िेत्री प रुपि ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५४१ निर्ााधचत 
१४९८ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ३ गगि बहाद र ग रुपङ प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३७   
१४९९ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ३ िर्ि दत्त शमाा प रुपि ६० िेपाली काुँगे्रस ४२६   
१५०० हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ३ क मार ग रुपङ्ग प रुपि ३० िेपाली काुँगे्रस ४२४   
१५०१ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ३ पदम बहाद र अर्ााल प रुपि ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५५१ निर्ााधचत 
१५०२ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ३ प्रकाश पाध्र्ा प रुपि ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५४२ निर्ााधचत 
१५०३ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ३ लाल मार्ा भ िेल मदहला २८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४८   
१५०४ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ३ डोल राि मल्ल प रुपि ६२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४६   
१५०५ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ३ तारा बहाद र मल्ल प रुपि ५७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १३   
१५०६ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ पे्रम क मारी िेत्री मदहला ३६ िेपाली काुँगे्रस ४३७   
१५०७ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ शान्द्ती भूिेल मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५५१ निर्ााधचत 
१५०८ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ३ ाि मार्ा िेत्री मदहला ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५७   
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नािथर मलङ्ग उिेर 
१५०९ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ शेि काजन्द्त िेपाली मदहला ४४ िेपाली काुँगे्रस ४३५   
१५१० हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ उिेली िेपाली मदहला २६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५४३ निर्ााधचत 
१५११ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ दहरा दम ै मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४४   
१५१२ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ३ पार्ाती िर्.क मदहला ३७ राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी १५   
१५१३ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ बाग ाि रािा प रुपि ४६ िेपाली काुँगे्रस ३४५   
१५१४ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ धचन्द्ता मणी शमाा प रुपि ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५७५ निर्ााधचत 
१५१५ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ खखम र्हाद र थापा प रुपि ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ४२४   
१५१६ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ४ रुपर बहाद र थापा प रुपि ४५ स्र्तन्द्त्र १८   
१५१७ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ४ श्री कृटण थापा प रुपि ६४ िेपाली काुँगे्रस ३६२   
१५१८ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ४ ग ि बहाद र रािा प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ३४४   
१५१९ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ४ पहल मस ंरािा प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५९५ निर्ााधचत 
१५२० हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ४ िर् बहाद र थापा प रुपि ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५७९ निर्ााधचत 
१५२१ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ४ छिर् लाल रािा प रुपि ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३९८   
१५२२ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ४ पदम बहाद र लम्साल िेत्री प रुपि ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३५०   
१५२३ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ भिर् सरा रािा मदहला ३९ िेपाली काुँगे्रस ३९८   
१५२४ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ भ मार्ा थापा मदहला ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५६२ निर्ााधचत 
१५२५ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ४ िर्टण  मार्ा थापा मदहला ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३९२   
१५२६ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ द पाती बब.क. मदहला ४६ िेपाली काुँगे्रस ३६३   
१५२७ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ रेखा िर्.क. मदहला २९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५८२ निर्ााधचत 
१५२८ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ४ स मशला िर्च र्कमाा मदहला २४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ३८८   
१५२९ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ ज्र्ाम र्हाद र थापा प रुपि ७१ िेपाली काुँगे्रस २९२   
१५३० हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ डण्ड बहाद र रािा प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२३ निर्ााधचत 
१५३१ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ५ रमेश लम्साल प रुपि २८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६२   
१५३२ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ५ रेस बहाद र िेत्री प रुपि ३१ िेपाली काुँगे्रस २९९ निर्ााधचत 
१५३३ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ५ िम िारार्ण मािन्द्ार प रुपि ३६ िेपाली काुँगे्रस २९८ निर्ााधचत 
१५३४ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ५ मेघ बहाद र थापा प रुपि ६३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २९६   
१५३५ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ५ हरर प्रसाद लम्साल प रुपि ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २७५   
१५३६ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ५ ािन्द्िर् लम्साल प रुपि ६८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ६१   
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क्र.सं. स्थानीय तह पद र्डा 
न.ं 

उम्िेदर्ारको नाि 
रािनीनतक दलको नाि/ स्र्तन्त्र प्राप्त ित  कैफियत  

नािथर मलङ्ग उिेर 
१५३७ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ५ खग मार्ा उपाध्र्ार् मदहला ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५९   
१५३८ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ कलार्ती लम्साल मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ३१० निर्ााधचत 
१५३९ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ दम क मारी क ं र्र मदहला ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३०२   
१५४० हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ५ काली क मारी थापा मदहला ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५६   
१५४१ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ धगता साकी मदहला ४६ िेपाली काुँगे्रस ३०२ निर्ााधचत 
१५४२ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ गंगा मार्ा साकी मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३००   
१५४३ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ५ र्सन्द्ती िर्चर्कमाा मदहला २५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) ५७   
१५४४ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ६ िर बहाद र थापा प रुपि ५८ िेपाली काुँगे्रस ५४२ निर्ााधचत 
१५४५ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ६ कोस बहाद र साकी प रुपि ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३५१   
१५४६ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ६ खड्क बहाद र थापा प रुपि ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १५१   
१५४७ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ६ जिर् िारार्ण मािन्द्ार प रुपि ४७ िेपाली काुँगे्रस ५३३ निर्ााधचत 
१५४८ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ६ मशर्  रािा प रुपि ४० िेपाली काुँगे्रस ४९६ निर्ााधचत 
१५४९ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ६ दटका राम िेपाली प रुपि ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३४६   
१५५० हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ६ ददल बहाद र रािा प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३४६   
१५५१ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ६ म ज्त सरा रुपचाल मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १४६   
१५५२ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ६ खखम बहाद र रािा प रुपि ६३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १३८   
१५५३ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ६ रुपर बहाद र थापा प रुपि ६९ राजटिर् ििम ज्त पाटी १५   
१५५४ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ६ रेि  थापा मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस ५२८ निर्ााधचत 
१५५५ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ६ ओम मार्ा रािा मदहला २४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३५३   
१५५६ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ६ आल  कममिी मदहला ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १४३   
१५५७ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ मिी क मारी दमै मदहला ३६ िेपाली काुँगे्रस ५१४ निर्ााधचत 
१५५८ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ निता िर्चर्कमाा मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३४७   
१५५९ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ६ सि  स िारी मदहला २२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १४९   
१५६० हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ७ इन्द्द बहाद र थापा (मगर) प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस ३१७   
१५६१ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ७ केश मार्ा थापा मदहला २७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३४७ निर्ााधचत 
१५६२ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ७ मि बहाद र थापा प रुपि ५३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १६४   
१५६३ हरीिास गाउुँपामलका र्डा अध्र्ि ७ र्ार्  राम थापा प रुपि ५४ राजटिर् ििम ज्त पाटी ८९   
१५६४ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ७ ररखी राम पौडेल प रुपि ४६ िेपाली काुँगे्रस ३३५   
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क्र.सं. स्थानीय तह पद र्डा 
न.ं 

उम्िेदर्ारको नाि 
रािनीनतक दलको नाि/ स्र्तन्त्र प्राप्त ित  कैफियत  

नािथर मलङ्ग उिेर 
१५६५ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ७ भेि राि थापा प रुपि २५ िेपाली काुँगे्रस ३२३   
१५६६ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ७ िर्टण  बहाद र चन्द्द प रुपि ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३५५ निर्ााधचत 
१५६७ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ७ ऋिि राम लम्साल प रुपि ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३५४ निर्ााधचत 
१५६८ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ७ त ल बहाद र थापा प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १५६   
१५६९ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ७ मभम क मारी स िार मदहला ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १३०   
१५७० हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ७ र्ाल कृटण थापा प रुपि ३३ राजटिर् ििम ज्त पाटी ७१   
१५७१ हरीिास गाउुँपामलका सदस्र् ७ मभम बहाद र थापा प रुपि ५४ राजटिर् ििम ज्त पाटी ६०   
१५७२ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ७ म रली लम्साल मदहला ३९ िेपाली काुँगे्रस ३१६   
१५७३ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ७ ाि मार्ा रािा मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३६२ निर्ााधचत 
१५७४ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ७ रााा आले मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १७४   
१५७५ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ७ लोक मार्ा घती मदहला ३३ राजटिर् ििम ज्त पाटी ६४   
१५७६ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ स ममत्रा पररर्ार मदहला ३३ िेपाली काुँगे्रस ३१७   
१५७७ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ ममिा िर्चर्कमाा मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३६५ निर्ााधचत 
१५७८ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ शान्द्ती िर्.क. मदहला ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) १५७   
१५७९ हरीिास गाउुँपामलका दमलत मदहला सदस्र् ७ तारा क मारी िर्.क. मदहला ४७ राजटिर् ििम ज्त पाटी ६१   
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२१.२ मलङ्गका आधारिा उम्िेदर्ार, ननवर्ारोध सहहत ननर्ााचचत पदगत संख्यात्िक वर्र्रण : 
 

पद कुल पद उम्िेदर्ारी संख्या ननवर्ारोध संख्या ननर्ााचचत संख्या कूल ननर्ााचचत संख्या 
िहहला पुरुष तमेल िहहला पुरुष तमेल िहहला पुरुष तमेल िहहला पुरुष तमेल 

प्रम ख/अध्र्ि ११ १० ५५ ० ० ० ० १ १० ० १ १० ० 
उपप्रम ख/उपाध्र्ि ११ ४१ ८ ० ० ० ० १० १ ० १० १ ० 
र्डाअध्र्ि ९७ १८ ३३८ ० ० ० ० ३ ९४ ० ३ ९४ ० 
म.र्डा सदस्र् ९७ २९२ ० ० ० ० ० ९७ ० ० ९७ ० ० 
द.म.र्डासदस्र् ९७ २७४ ० ० २ ० ० ९५ ० ० ९७ ० ० 
अन्द्र् र्डासदस्र् १९४ २७ ५८३ ० ० ० ० ३ १९१ ० ३ १९१ ० 
दमलत र्ा अल्पसंख्र्क सदस्र् २७ १० ४२ ० ० २ ० ४ २१ ० ४ २३ ० 

कूल िम्िा ५३४ ६७२ १०२६ ० २ २ ० २१३ ३१७ ० २१५ ३१९ ० 
 

 

२१.३ उिेरका आधारिा ननवर्ारोध सहहत ननर्ााचचत पदगत संख्यात्िक वर्र्रण : 
 

उिेर सिूह (बषािा) २१-४० ४१-६० ६१ र्ा सो भन्दा बढी िम्िा 
पद िहहला पुरुष तमेल िहहला पुरुष तमेल िहहला पुरुष तमेल िहहला पुरुष तमेल 

प्रम ख/अध्र्ि ० २ ० १ ७ ० ० १ ० १ १० ० 
उपप्रम ख/उपाध्र्ि २ ० ० ८ १ ० ० ० ० १० १ ० 
र्डाअध्र्ि २ १० ० १ ६९ ० ० १५ ० ३ ९४ ० 
म.र्डा सदस्र् ३९ ० ० ५६ ० ० २ ० ० ९७ ० ० 
द.म.र्डासदस्र् ५५ ० ० ४२ ० ० ० ० ० ९७ ० ० 
अन्द्र् र्डासदस्र् १ ३९ ० २ १०९ ० ० ४३ ० ३ १९१ ० 
दमलत र्ा अल्पसंख्र्क सदस्र् ३ ४ ० १ १४ ० ० ५ ० ४ २३ ० 
कूल िम्िा १०२ ५५ ० १११ २०० ० २ ६४ ० २१५ ३१९ ० 
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२१.४ रािनीनतक दलका आधारिा ननवर्ारोध सहहत ननर्ााचचत पदगत संख्यात्िक वर्र्रण : 

 

रािनीनतक दलको नाि/स्र्तन्त्र 
ननर्ााचचत हुने पद 

िम्िा प्रिुख/ 
अध्यि 

उपप्रिुख/ 
उपाध्यि 

र्डा 
अध्यि 

िहहला र्डा 
सदस्य 

दमलत िहहला 
र्डा सदस्य 

अन्य र्डा 
सदस्य 

दमलत र्ा 
अल्पसंख्यक सदस्य 

िेपाली काुँगे्रस ४ ३ ३९ ३९ ४५ ८७ ९ २२६ 
िे.क.पा. (एमाले) ७ ८ ५७ ५६ ५१ १०६ १७ ३०२ 
िे.क.पा.(मा.के) ० ० १ १ १ १ ० ४ 
राजटिर् प्रिातन्द्त्र पाटी ० ० ० ० ० ० ० ० 
राजटिर् ििमोचाा ० ० ० ० ० ० ० ० 
िे.क.पा. (संर् ्त) ० ० ० ० ० ० ० ० 
राजटिर् ििम ज्त पाटी ० ० ० १ ० ० १ २ 
िर्ाुँ शज्त पाटी िेपाल ० ० ० ० ० ० ० ० 
िेपाल पूर्ाराटिसेर्क लोकताजन्द्त्रक पाटी ० ० ० ० ० ० ० ० 
स्र्तन्द्त्र ० ० ० ० ० ० ० ० 
िम्िा ११ ११ ९७ ९७ ९७ १९४ २७ ५३४ 
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२१.५ सिार्ेशीका आधारिा ननर्ााचचत पदाचधकारीहरुको संख्यात्िक वर्र्रण (सम्िुणा जिल्लाको एकिुषठ): 

 

ि.
सं. 

पद 
दमलत आददर्ासी/िििानत खस/आर्ा माेसी थारुप म जस्लम अन्द्र् क ल िम्मा प्रनतशत 

म प  ते म प  ते म प  ते म प  ते म प  ते म प  ते म प  ते म प  ते म प  ते 
१ प्रम ख/अध्र्ि - - - - २ - १ ८ - - - - - - - - - - - - - १ १० - ९.१ ९०.९ - 

२ उपप्रम ख/उपा
ध्र्ि 

- - - ५ - - ५ १ - - - - - - - - - - - - - १० ११ - ९०.९ ९.१ - 

३ र्डाध्र्ि - - - २ ३३ - १ ६१ - - - - - - - - - - - - - ३ ९४ - ३.०९ ९६.९१ - 

४ 
मदहला र्डा 
सदस्र् 

- - - ४२ - - ५५ - - - - - - - - - - - - - - ९७ - - १०० - - 

५ 
दमलत मदहला 
र्डा सदस्र् 

९७ - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ९७ - - १०० - - 

६ 
अन्द्र् र्डा 
सदस्र् 

- १० - १ ८९ - २ ८९ - - - - - - - - ३ - - - - ३ १९१ - १.५५ ९८.४५ - 

७ 
दमलत र्ा 
अल्पसंख्र्क 
सदस्र् 

३ १९ - १ ४ - - - - - - - - - - - - - - - - ४ २३ - १४.८१ ८५.१९ - 

 
िम्मा १०० २९ - ५१ १२८ - ६४ १५९ - - - - - - - - ३ - - - - २१५ ३१९ - ४०.२६ ५९.७४ - 

प्रनतशत १८.७२ ५.४३ - ९.५५ २३.९७ - ११.९९ २९.७८ 
        

०.५६ 
  

  ४०.२६ ५९.७४  
   

 

 

२१.६ स्थानीय तह कायापामलकाका उम्िेदर्ारहरु र वर्ियी उम्िेदर्ारहरुको वर्र्रण (वर्ियी उम्िेदर्ारलाई कैफियतिा खुलाउने): 

क्र.सं. स्थानीय तह पद 
उम्िेदर्ारको नाि 

रािनीनतक दलको नाि/ स्र्तन्त्र प्राप्त ित  कैफियत  
नािथर मलङ्ग उिेर 

१ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् द गाा देर्ी कामी मदहला ४७ िेपाली काुँगे्रस १४   
२ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् धचिा िर्च र्कमाा मदहला ४३ िेपाली काुँगे्रस १४   
३ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् सरस्र्ती खत्री मदहला ४९ िेपाली काुँगे्रस १४   
४ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् दहरा देर्ी पौडेल मदहला ५२ िेपाली काुँगे्रस १४   
५ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् देर्ी ररिाल पौडेल मदहला २६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १८ निर्ााधचत 
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क्र.सं. स्थानीय तह पद 
उम्िेदर्ारको नाि 

रािनीनतक दलको नाि/ स्र्तन्त्र प्राप्त ित  कैफियत  
नािथर मलङ्ग उिेर 

६ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् एशोभा काफ्ले मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १८ निर्ााधचत 
७ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् क मारी देर्ी रोकाहा मदहला ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १८ निर्ााधचत 
८ अि ािचौपारी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ि िा क मारी िर्टट िेत्री मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १८ निर्ााधचत 
९ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् ममिा स िार मदहला ३३ िेपाली काुँगे्रस १४   
१० अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् ररक  साकी प रुपि ३९ िेपाली काुँगे्रस १४   
११ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् स िर्ता िर्.क. मदहला ३३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १८ निर्ााधचत 
१२ अि ािचौपारी गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् राम बहाद र िेपाली प रुपि ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १८ निर्ााधचत 
१३ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् मसता साकी मदहला २६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी)   निबबारोा 
१४ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् िर्न्द्द  देर्ी कामी मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी)   निबबारोा 
१५ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् िम िा पौडेल मदहला ४५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी)   निबबारोा 
१६ आुँाीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ग िेचर्री िेत्री मदहला ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी)   निबबारोा 
१७ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् खड्क र्हाद र िेपाली प रुपि ६५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी)   निबबारोा 
१८ आुँाीखोला गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् श ि राम िेपाली प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी)   निबबारोा 
१९ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् खधगसरा आले मदहला ३८ िेपाली काुँगे्रस १५   
२० कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् शारदा क मारी बब.क. मदहला ४७ िेपाली काुँगे्रस १५   
२१ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् भगर्ती पाण्डे मदहला ५२ िेपाली काुँगे्रस १५   
२२ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् सरस्र्नत पाण्ड े मदहला ३४ िेपाली काुँगे्रस १५   
२३ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् दटककसरा भट्टराई मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २२ निर्ााधचत 
२४ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् मन्द्ारा पाण्डेर् मदहला ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २२ निर्ााधचत 
२५ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् दटका क मारी िर्च र्कमाा मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २२ निर्ााधचत 
२६ कालीगण्डकी गाउुँपामलका मदहला सदस्र् को मार्ा सोमै मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २२ निर्ााधचत 
२७ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् कृटण बहाद र साकी प रुपि ६१ िेपाली काुँगे्रस १५   
२८ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् इन्द्र बहाद र र्ोटे प रुपि ५८ िेपाली काुँगे्रस १५   
२९ कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् शोभाकर दजिा प रुपि ५८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २२ निर्ााधचत 
३० कालीगण्डकी गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् थािेच र्र बब.क. प रुपि ५२ राजटिर् ििम ज्त पाटी २२ निर्ााधचत 
३१ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् िर्टण  खिाल मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस २६   
३२ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् पम्फा नतर्ारी मदहला ४५ िेपाली काुँगे्रस २६   
३३ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ब द्धामार्ा खिाल मदहला ४९ िेपाली काुँगे्रस २६   
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क्र.सं. स्थानीय तह पद 
उम्िेदर्ारको नाि 

रािनीनतक दलको नाि/ स्र्तन्त्र प्राप्त ित  कैफियत  
नािथर मलङ्ग उिेर 

३४ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् ाि क मारी थापा मदहला ४९ िेपाली काुँगे्रस २०   
३५ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् हेम क मारी मसिंाली मदहला ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२ निर्ााधचत 
३६ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् क मारी स िार मदहला ४१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३१ निर्ााधचत 
३७ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् प िम क मारी न्द्र्ौपािे मदहला २८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३१ निर्ााधचत 
३८ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् रेखा न्द्र्ौपािे मदहला २९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३१ निर्ााधचत 
३९ गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् स ममत्रा खड्का मदहला ३५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३१ निर्ााधचत 
४० गल्र्ाङ िगरपामलका मदहला सदस्र् स ममत्रा रखाली मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २५   
४१ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् तारा बहाद र पररर्ार प रुपि २६ िेपाली काुँगे्रस २६   
४२ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् भाधगरथ दम ै प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस २६   
४३ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् शेर बहाद र साकी प रुपि ४६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२ निर्ााधचत 
४४ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् र्ल बहाद र साकी प रुपि ४७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३१ निर्ााधचत 
४५ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् हेम लाल िर्.क. प रुपि ८४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३१ निर्ााधचत 
४६ गल्र्ाङ िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् शमशार िर्चर्कमाा प रुपि ४४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (माओर्ादी केन्द्र) २५   
४७ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् इन्द्र क मारी खांण मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ३६ निर्ााधचत 
४८ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् दहत मार्ा चि मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस ३६ निर्ााधचत 
४९ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् इशा रािा मदहला २२ िेपाली काुँगे्रस ३६ निर्ााधचत 
५० चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् िर्मला काफ्ले मदहला ३६ िेपाली काुँगे्रस ३६ निर्ााधचत 
५१ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् िौ मार्ा रािा मदहला ४४ िेपाली काुँगे्रस ३६ निर्ााधचत 
५२ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् गंगी सरा कोइराला मदहला ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५   
५३ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् पखूणामा िेपाली मदहला २९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५   
५४ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् शान्द्ती आचार्ा मदहला ३२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५   
५५ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् िेर्ा कान्द्ती दम ै मदहला ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५   
५६ चापाकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् अि क मारी साकी मदहला ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५   
५७ चापाकोट िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् राम चन्द्र िर्.क प रुपि ४६ िेपाली काुँगे्रस ३६ निर्ााधचत 
५८ चापाकोट िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् निसा क मारी िर्.क मदहला २९ िेपाली काुँगे्रस ३६ निर्ााधचत 
५९ चापाकोट िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् सूर्ा माझी प रुपि ३१ िेपाली काुँगे्रस ३६ निर्ााधचत 
६० चापाकोट िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् डडल्ली बहाद र माझी प रुपि ६१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५   
६१ चापाकोट िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् ट क लाल िर्चर्कमाा प रुपि ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५   
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६२ चापाकोट िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् बाजिन्द्र िर्.क प रुपि ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५   
६३ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् मार्ा काकी मदहला ५३ िेपाली काुँगे्रस २०   
६४ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् अनिता रुपचाल मदहला २३ िेपाली काुँगे्रस २०   
६५ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् स निता सापकोटा मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस १९   
६६ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् शज्तचन्द्र अधाकारर अर्ााल मदहला ३३ िेपाली काुँगे्रस १९   
६७ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् सिर्ता देर्ी शमाा मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस १९   
६८ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् राम क मारी थापा मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१ निर्ााधचत 
६९ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् नतल क मारी देबकोटा मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१ निर्ााधचत 
७० प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् सीता भ िेल मदहला ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१ निर्ााधचत 
७१ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् उमा देर्ी बस्र्ाल मदहला ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१ निर्ााधचत 
७२ प तलीबिार िगरपामलका मदहला सदस्र् टोपली दमै मदहला ६२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१ निर्ााधचत 
७३ प तलीबिार िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् मलल बहाद र क माल प रुपि ३१ िेपाली काुँगे्रस २०   
७४ प तलीबिार िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् उपेन्द्र थापा प रुपि ५६ िेपाली काुँगे्रस २०   
७५ प तलीबिार िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् ख्र्ाम िारार्ण िर्.क. प रुपि ४८ िेपाली काुँगे्रस २०   
७६ प तलीबिार िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् बाब कािी जि.टी प रुपि ५५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१ निर्ााधचत 
७७ प तलीबिार िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् मसद्धामाि क माल प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१ निर्ााधचत 
७८ प तलीबिार िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् सीता क मारी स न्द्दास मदहला ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५१ निर्ााधचत 
७९ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् खरी क मारी ग रुपङ् मदहला ४३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी)   निबबारोा 
८० फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ज्ञाि  मार्ा पौडेल मदहला ५२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी)   निबबारोा 
८१ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् खेम क मारी रािाभाट मदहला ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी)   निबबारोा 
८२ फेदीखोला गाउुँपामलका मदहला सदस्र् आश  बब.क मदहला ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी)   निबबारोा 
८३ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् सीमा िर्.क मदहला ३३ िेपाली काुँगे्रस ३   
८४ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् नतल क मारी दिी मदहला ३६ िेपाली काुँगे्रस २   
८५ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् लाले कामी प रुपि ६४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २५ निर्ााधचत 
८६ फेदीखोला गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् सपि िेपाली प रुपि ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २४ निर्ााधचत 
८७ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् द गाा कोइराला मदहला ४५ िेपाली काुँगे्रस   निबबारोा 
८८ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् िर्न्द्द  खड्का मदहला ४५ िेपाली काुँगे्रस   निबबारोा 
८९ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् िर्टण  मार्ा काफ्ले मदहला ४१ िेपाली काुँगे्रस   निबबारोा 
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९० मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् ािस र्ा रािा मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस   निबबारोा 
९१ मभरकोट िगरपामलका मदहला सदस्र् मसता खत्री िेत्री मदहला ३५ िेपाली काुँगे्रस   निबबारोा 
९२ मभरकोट िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् ज्ञाि बहाद र कामी प रुपि ६२ िेपाली काुँगे्रस ४२ निर्ााधचत 
९३ मभरकोट िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् ददल बहाद र स िार प रुपि ६६ िेपाली काुँगे्रस ४२ निर्ााधचत 
९४ मभरकोट िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् िर्टण  माझी मदहला ३० िेपाली काुँगे्रस ४२ निर्ााधचत 
९५ मभरकोट िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् छिर्लाल िर्.क प रुपि ५० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५   
९६ मभरकोट िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् गोमा र्ोटे मदहला ३० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५   
९७ मभरकोट िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् िगी सरी कममिी मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ५   
९८ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् रेखा थापा मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस ४० निर्ााधचत 
९९ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् टोपली मसिंाली मदहला ५० िेपाली काुँगे्रस ४० निर्ााधचत 
१०० र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् िम िा के.सी मदहला ४४ िेपाली काुँगे्रस ३९ निर्ााधचत 
१०१ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् धगता रिपाल मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ३९ निर्ााधचत 
१०२ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् र् गमार्ा पगेंिी मदहला ४४ िेपाली काुँगे्रस ३८ निर्ााधचत 
१०३ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् देर्ी रेग्मी मदहला ५४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३४   
१०४ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् मैिा क मारी कोईराला मदहला ४२ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३३   
१०५ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् रमता पराि ली मदहला ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२   
१०६ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् कल्पिा िर्च र्कमाा मदहला ४९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२   
१०७ र्ामलङ िगरपामलका मदहला सदस्र् रेिी मार्ा ग रुपङ्ग मदहला ३९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२   
१०८ र्ामलङ िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् ाि बहाद र क माल(थापा) प रुपि ४७ िेपाली काुँगे्रस ३९ निर्ााधचत 
१०९ र्ामलङ िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् चर्ाम बहाद र साकी प रुपि ४२ िेपाली काुँगे्रस ३९ निर्ााधचत 
११० र्ामलङ िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् तारा बहाद र िर्.क प रुपि ५१ िेपाली काुँगे्रस ३८ निर्ााधचत 
१११ र्ामलङ िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् मि लाल िर्च र्कमाा प रुपि ६३ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३४   
११२ र्ामलङ िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् ाि बहाद र घती प रुपि ४८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३३   
११३ र्ामलङ िगरपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् र्ाम बहाद र िर्.क प रुपि ६० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३३   
११४ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् रीता क मारी रािा मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ९   
११५ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् मि क मारी ग रुपङ्ग मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस ९   
११६ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् कमला साकी मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस ९   
११७ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् िर्टण  क मारी दिी मदहला ४६ िेपाली काुँगे्रस ९   



स्थानीय तह ननर्ााचन, २०७४ : एक झलक 
 

जिल्ला निर्ााचि कार्ाालर् स्र्ाङिा   95 

क्र.सं. स्थानीय तह पद 
उम्िेदर्ारको नाि 

रािनीनतक दलको नाि/ स्र्तन्त्र प्राप्त ित  कैफियत  
नािथर मलङ्ग उिेर 

११८ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् नतल क मारी साकी मदहला ३६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३३ निर्ााधचत 
११९ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् िर्न्द् द  शमाा मदहला ४० िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३३ निर्ााधचत 
१२० िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् बेल मार्ा रािा मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२ निर्ााधचत 
१२१ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका मदहला सदस्र् लक्ष्मी बसेल मदहला ३१ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३२ निर्ााधचत 
१२२ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् मभम र्हाद र स िार प रुपि ५९ िेपाली काुँगे्रस ९   
१२३ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् महेन्द्र र्हाद र क माल प रुपि ५३ िेपाली काुँगे्रस ९   
१२४ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् चन्द्र बहाद र िर्.क. प रुपि ५९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३३ निर्ााधचत 
१२५ िर्रुपर्ा गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् तेिेन्द्र स िार प रुपि ५६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) ३३ निर्ााधचत 
१२६ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् दहरा क मारी स िार मदहला ६० िेपाली काुँगे्रस १६   
१२७ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् रेि  थापा मदहला ३२ िेपाली काुँगे्रस १६   
१२८ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् कलार्ती लम्साल मदहला ४० िेपाली काुँगे्रस १६   
१२९ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् मिी क मारी दमै मदहला ३६ िेपाली काुँगे्रस १६   
१३० हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् दहम मार्ा थापा मदहला ३४ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २१ निर्ााधचत 
१३१ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् रेखा िर्.क. मदहला २९ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २१ निर्ााधचत 
१३२ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् ाि मार्ा रािा मदहला ३८ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २१ निर्ााधचत 
१३३ हरीिास गाउुँपामलका मदहला सदस्र् उिेली िेपाली मदहला २६ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २१ निर्ााधचत 
१३४ हरीिास गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् मि क मारी िर्.क मदहला ४९ िेपाली काुँगे्रस १६   
१३५ हरीिास गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् स रि बहाद र िेपाली प रुपि ३७ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २१ निर्ााधचत 
१३६ हरीिास गाउुँपामलका दमलत र्ा अल्पसङ्ख्र्क सदस्र् महेन्द्र गोतामे प रुपि २५ िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) २१ निर्ााधचत 
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२१.७ जिल्ला सिन्र्य समिनतका उम्िेदर्ारहरु र वर्ियी उम्िेदर्ारहरुको वर्र्रण (वर्ियी उम्िेदर्ारलाई कैफियतिा खुलाउने):M 

क्र.सं. पद 
उम्िेदर्ारको नाि रािनीनतक दलको नाि/स्र्तन्त्र 

 

प्राप्त 
ित 

कैफियत 

नाि थर उिेर मलङ्ग 

१ प्रम ख अि ाि प्रकाश अर्ााल ४७ प रुपि िेपाली काुँगे्रस ७  
२ प्रम ख सीता क मारी स न्द्दास ५० मदहला िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५ निर्ााधचत 
३ उपप्रम ख ददलीप क मार बगाले ५८ प रुपि िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५ निर्ााधचत 
४ उपप्रम ख शज्तचन्द्र अधाकारर अर्ााल ३३ मदहला िेपाली काुँगे्रस ७  
५ मदहल सदस र् खधग सरा आले ३८ मदहला िेपाली काुँगे्रस ७  
६ मदहल सदस र् दटका क मारी ड मे्र ५० मदहला िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५ निर्ााधचत 
७ मदहल सदस र् ािमार्ा िर्चर्कमाा ५५ मदहला िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५ निर्ााधचत 
८ मदहल सदस र् सपिा कमी २५ मदहला िेपाली काुँगे्रस ७  
९ मदहल सदस र् सिर्ता मस ंिर्चर्कमाा ३५ मदहला िेपाली काुँगे्रस ७  
१० मदहल सदस र् मसता थापा ४४ मदहला िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५ निर्ााधचत 
११ दमलत र्ा अल्पसंख्र्क तेिेन्द्र स िार ५६ प रुपि िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५ निर्ााधचत 
१२ दमलत र्ा अल्पसंख्र्क राि  क माल ४७ प रुपि िेपाली काुँगे्रस ७  
१३ सदस्र् क ल बहाद र रािाभाट ४० प रुपि िेपाली काुँगे्रस ७  
१४ सदस्र् ग माि मसहं थापा िेत्री ६८ प रुपि िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५ निर्ााधचत 
१५ सदस्र् प णा बहाद र आले ५१ प रुपि िेपाली काुँगे्रस ७  
१६ सदस्र् िर्टण  प्रसाद आचार्ा ४० प रुपि िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५ निर्ााधचत 
१७ सदस्र् िर्टण  बहाद र चन्द्द ४५ प रुपि िेपाल कम्र् निटट पाटी (एकीकृत मा्सार्ादी-लेनििर्ादी) १५ निर्ााधचत 
१८ सदस्र् होम िाथ पाण्ड े ६ प रुपि िेपाली काुँगे्रस ७  
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२२. पयार्ेिण सम्बन्धी वर्र्रण 

ि.सं. पर्ार्ेिण संस्थाको िाम 

पर्ार्ेिकको संख्र्ा 
पर्ार्ेिण गरेका मतदािस्थलको संख्र्ा 

कैकफर्त 

  मदहला प रुपि तमेल िम्मा 
१ समार्ेशी फाउण्डशेि 

 
    २     

२ मािर् अधाकार तथा शाजन्द्त प्रनतटठाि, िेपाल    ४   

३ राजटिर् र् र्ा महासंघ िेपाल निफि    ३   

४ मािर् अधाकार संरिण मञ्च    १   

५ मािर् िर्कास तथा िागरण मञ्च    ४   

६ निर्ााचि पर्ार्ेिण सममनत िेपाल )इ.ओ.सी (.िेपाल     ४   

७ िेपाल बार एशोमसएशि    ३   

८ प्रिाताजन्द्त्रक िर्चार समाि    १७   

९ र्ातार्रण, शाजन्द्त, स रिा तथा सामाजिक न्द्र्ार् केन्द्र - स्कोप  िेपाल    ४   

१० संकल्प शाजन्द्त, न्द्र्ार् र लोकतन्द्त्रका लाधग समार्ेशी मदहला सञ्िाल    १०   

११ कल्र्ाणकारी स्र्र्संेर्क संघ िेपाल    १   

१२ भ्रटटाचार िर्रुपद्ा राजटिर् अमभर्ाि िेपाल    १०   

१३ ििअधाकार अमभर्ाि, िेपाल    १   

१४ िेपाल मािर् अधाकार संगठि    २०   

१५ मािर् अधाकार तथा शाजन्द्त सरोकार समाि    १४   

१६ राजटिर् व्र्र्सानर्क पहल    ४   

१७ र् थ ऐडभोकेसी िेपाल    ३   

१८ निर्ााचिका लाधग र् र्ा साझा अमभर्ाि    ५   

१९ न्द्र्ूि ्लर् अफ िेपाल    २   

२० सहर्ोगी समाि िेपाल    १   

२१ िेपाल मतदाता अधाकार मञ्च    १   

२२ राजटिर् निर्ााचि पर्ार्ेिण सममनत निर्ोक    २५   

२३ निर्ााचि पर्ार्ेिण मञ्च िेपाल    ४   

२४ बागेचर्री असल शासि ्लर् )बास(     १   

२५ आम निर्ााचि पर्ार्ेिण सममनत, िेपाल    १७   

२६ गैरसरकारी संस्था महासंघ िेपाल    ८   
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२३. अनुगिन सम्बजन्ध वर्र्रण 

क) निर्ााचि आर्ोगबाट खदटएका उच्चस्तरीर् अि गमिकतााको संख्र्ा : १ 
ख) स क्ष्म अि गमिकतााको संख्र्ा : १ 
ग) लैधगक तथा समार्ेशी पिको अि गमिकतााको संख्र्ा:  

खण्ड-ग 

२४. ितगणनाको क्रििा भेहटएका बदर ितको प्रकृनत (प्राथमिकताका साथ बहढिा पाँच र्ट उल्लेख गने) 
१) ल्र्ाप्च ेलगाईएको । 
२) एउदै पदका एक भन्द्दा बढी उम्मेदर्ारलाई मत संगेत गरेको । 
३) द ईर्टा धचन्द्हको िर्चमा पिेगरी मत संगेत गरेको । 
४) च िार् धचन्द्ह भन्द्दा बादहर मत संकेत गरेको 
५) उम्मेदर्ारको च िार् धचन्द्ह भन्द्दा अन्द्र्त्र मत संकेत गरेको । 
 

२५. िुख्य िुख्य सिस्या र चुनौतीहरु :M 
१) मतदाि केन्द्र निााारणमा समस्र्ा । 
२) मतदाता मशिा कार्ािम सचंालि र केन्द्र बाट सामाग्री प्राप्तीमा समस्र्ा । 
३) जिल्ला निर्ााचि कार्ाालर्को भर्ि भाडामा भएको ह ुँदा निर्ााचिको समर्मा सामाग्री व्र्र्स्थापि, भण्डारण र िर्तरणमा समस्र्ा । 
 

२६. आगािी ननर्ााचनिा सुधार गनुापने पिहरु : 
१) मतदाता िामार्ली अि सार पररचर् पत्र बन्द्ि  पिेमा फरक पिा गएको ह ुँदा स ाार गि ापिे । 
२) जिल्लाबाट संकमलत फोटो सदहतको मतदाता िामार्ली अजन्द्तम भई जिल्लामा आउुँदा ाेरैको छ टेको पाईर्ो र्समा स ाार गि ापिे । 
३) प्रत्रे्क निर्ााचिमा पररचर्पत्र िर्तरण गरररहि गाह्रो पिे ह ुँदा र राज्र्को खचा पनि बढ्िे ह ुँदा स्थार्ी प्रकृनतको पररचर्पत्र तर्ार गरर मतदाता लाई ददिे व्र्र्स्था ममलाउि पिे 

र हरार्मा प्रनतमलपीको व्र्र्स्था गि ापिे । 
४) स्थािीर् तह निर्ााचिमा समर् अभार्का कारण मतदाि केन्द्र निााारणमा समस्र्ा भएकाले र्स्तो निााारण समर् लामो राखी प ि निााारणलाई समर् तो्ि पिे । 
५) जिल्लामा संचालि गिे मतदाता मशिा र अन्द्र् तामलम कार्ािम संचालि गदाा सामग्री केन्द्रबाट समर्मै पठाउि  पिे ।  
६) निर्ााचिमा प्रर्ोग ह िे अि स ची फारम र अन्द्र् डक मेन्द्ट प्रर्ोग ह िे मात्र छपाइ गरी पठाउि  पिे अिार्चर्क र प्रर्ोग िह िे फारम भन्द्दा टोिर, कागि र ल्र्ापटप पठाउि पिे । 

 

सिाप्त 


