
िस.नं. फाराम नं. िज ा गपा/ नपा 
कोड

गाउँपािलका/
नगरपािलका वडा मतदा  

कोड मतदान के पुरा नाम बुबाको नाम आमाको नाम बाजेको नाम नाग रकता नं. ज  िमित

1 22330319 रसुवा 5251 आमाछोिदङमो 
गाउँपािलका 1 10684 हाकु मा.िव. ठूलोहाकु ेिसङ  तमाङ बािमन  तमाङ नोर ा ो 

तामाङ मेन  लामा २३१०१०/१५८२ 2043-10-02

2 22330320 रसुवा 5251 आमाछोिदङमो 
गाउँपािलका 1 10684 हाकु मा.िव. ठूलोहाकु सुजन  तामाङ बािमन  तामाङ नोर ा ो 

तामाङ मेन  लामा २३१०१०/२६८ 2052-05-20

3 22339658 रसुवा 5251 आमाछोिदङमो 
गाउँपािलका 2 10692 पावती कु  आधारभूत 

िव ालय,नेिसङ देवाङ  तमाङ कामी  तमाङ याङजेन  
तमाङ

ङा लामा 
तामाङ २३-०१-७६-००७७८ 2059-01-13

4 22339664 रसुवा 5251 आमाछोिदङमो 
गाउँपािलका 2 10692 पावती कु  आधारभूत 

िव ालय,नेिसङ
सुकुमायाच  
तामाङ

िच ु िछ रङ 
तामाङ काचुङ  तमाङ कामी िसंगी 

तामाङ २३-०१-७६-००७८५ 2059-12-15

5 22330342 रसुवा 5251 आमाछोिदङमो 
गाउँपािलका 2 10692 पावती कु  आधारभूत 

िव ालय,नेिसङ सोनाम  तमाङ लोसे ला ा 
तमाङ

याङजेन छोमो 
तमाङ रा ा  तमाङ २३-०१-७६-००८५३ 2057-08-05

6 22339663 रसुवा 5251 आमाछोिदङमो 
गाउँपािलका 5 8140  चौकी भवन 

थामुचेत
दावा गो ो 
तमाङ ाङवा  तमाङ सोनाम 

छे जोम तमाङ
खमसुङ 
वाङदी तमाङ २३-०१-७६-००७८३ 2060-08-05

7 22339659 रसुवा 5251 आमाछोिदङमो 
गाउँपािलका 5 8140  चौकी भवन 

थामुचेत
लो ाङ दोज 
तमाङ

ा ा िछ रङ 
तमाङ

पे ा डो ा 
तमाङ

ख ुङ 
वाङदी तमाङ २३-०१-७६-००७७९ 2060-01-16

8 22330335 रसुवा 5247 उ रगया 
गाउँपािलका 1 10690 िच ेटी ाथिमक

िव ालय, स ेटार मंगल  तामाङ भीम बहादुर 
तामाङ

छ जार  
तामाङ माइता  तामाङ २३-०१-७६-००८४७ 2057-10-20

9 22339696 रसुवा 5247 उ रगया 
गाउँपािलका 1 10690 िच ेटी ाथिमक 

िव ालय, स ेटार स ेष  तामाङ बु  बहादुर 
तामाङ

िनरमाया  
तामाङ उकन  तामाङ २३-०१-७६-००८२० 2058-12-26

10 22330329 रसुवा 5247 उ रगया 
गाउँपािलका 1 10690 िच ेटी ाथिमक 

िव ालय, स ेटार
स रता  नेपाली 
तमाङ गोपाल  दमाई सु ली  दमाई लुरे  दमाई २३-०१-७६-००८४१ 2056-05-31

11 22339660 रसुवा 5247 उ रगया 
गाउँपािलका 1 10690 िच ेटी ाथिमक 

िव ालय, स ेटार सुवेश  तामाङ िसंग बहादुर 
तामाङ

िव ु माया 
तामाङ

धन बहादुर 
तामाङ २३-०१-७६-००७८० 2059-05-05

12 22330331 रसुवा 5247 उ रगया 
गाउँपािलका 1 10690 िच ेटी ाथिमक 

िव ालय, स ेटार
हरी शंकर 
तमाङ सु ा  तमाङ िवरमाया  

तमाङ
दल बहादुर 
तमाङ २३-०१-७६-००८४३ 2059-12-24

13 22339652 रसुवा 5247 उ रगया 
गाउँपािलका 4 8217 ी ढँुगे आ.िव., ढँुगे ेम नाथ ौपाने हरी साद 

ौपाने िवमला  ौपाने तोया नाथ 
ौपाने २३-०१-७६-७७२ 2059-07-17

14 22339665 रसुवा 5247 उ रगया 
गाउँपािलका 4 8217 ी ढँुगे आ.िव., ढँुगे िवपना  थापा पेश बहादुर 

थापा े ी
छ  कुमारी 
लािमछाने

सानु लिलल 
बहादुर 
थापा े ी

२३-०१-७६-००७८४ 2059-12-21

15 22330339 रसुवा 5247 उ रगया 
गाउँपािलका 5 8215

उ रगया गाउँपािलका 
५ नं. वडा कायालय, 
माझगाउँ

वीता  भुषाल राज कुमार दज तारा  भुषाल 
दज

मान बहादुर 
दज २३-०१-७६-००८५० 2058-03-31

क ुटरको स वेयर िब दा हराएका मतदाताह को िववरण
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क ुटरको स वेयर िब दा हराएका मतदाताह को िववरण

16 22330327 रसुवा 5247 उ रगया 
गाउँपािलका 5 8215

उ रगया गाउँपािलका 
५ नं. वडा कायालय, 
माझगाउँ

संिगता  थापा ् मनकाजी  गु ङ ानु  गु ङ राण बहादुर 
गु ङ २३-०१-७६-००८३९ 2045-06-14

17 22330400 रसुवा 5247 उ रगया 
गाउँपािलका 5 8215

उ रगया गाउँपािलका 
५ नं. वडा कायालय, 
माझगाउँ

सिमला  अयाल िब ु साद 
अयाल

तुलसी कुमारी 
अयाल

हरी साद 
अयाल २३-०१-७६-००८५४ 2060-09-20

18 22330303 रसुवा 5248 कािलका 
गाउँपािलका 1 8229 ी सेतीभुमे मा.िव,रा चे दावा िफ जो 

तामाङ कामी  तामाङ सोनाम वु ी 
तामाङ काले  तामाङ २३-०१-७६-००८२३ 2059-10-13

19 22330304 रसुवा 5248 कािलका 
गाउँपािलका 1 8229 ी सेतीभुमे मा.िव,रा चे सुदावा  थो ा 

तमाङ
उपा  थो ा 
तमाङ सु◌ु  तामाङ कामी  थो ा 

तामाङ २३-०१-७६-००८२५ 2060-08-03

20 22330328 रसुवा 5248 कािलका 
गाउँपािलका 1 8229 ी सेतीभुमे मा.िव,रा चे सोम बहादुर 

तमाङ
आइत राम 
तमाङ छे मे ो तमाङ दावा सोनाम 

ाङवा २३-०१-७१-००४३९ 2055-01-17

21 22339668 रसुवा 5248 कािलका 
गाउँपािलका 2 8304 ी कािलका िहमालय 

ा स, कािलका थान नकुल  तमाङ वल बहादुर 
तमाङ जुना  तमाङ मान बहादुर 

तमाङ २३-०१-७६-००७८८ 2058-06-05

22 22330333 रसुवा 5248 कािलका 
गाउँपािलका 2 8304 ी कािलका िहमालय 

ा स, कािलका थान रिवन  ौपाने ठाकुर साद 
ौपाने

वेद माया 
दहाल

इ  साद 
ौपाने २३-०१-७६-००८४५ 2058-11-18

23 22330332 रसुवा 5248 कािलका 
गाउँपािलका 3 8306 ी सु ारा मा.िव., 

धारापानी
कोिपला  राना 
मगर

चुण बहादुर 
राना मगर

दुगा कुमारी 
राना मगर

वेल बहादुर 
राना मगर २३-०१-७६-०००८४ 2050-09-17

24 22330308 रसुवा 5248 कािलका 
गाउँपािलका 3 8306 ी सु ारा मा.िव., 

धारापानी पुजा  लामा राज कुमार लामा प फा  लामा जेिव  लामा २३-०१-७६-००८२८ 2052-06-05

25 22330309 रसुवा 5248 कािलका 
गाउँपािलका 3 8306 ी सु ारा मा.िव., 

धारापानी राम  लामा जेिव  लामा माईली  लामा फुपा  लामा २९६९/१४८१ 2025-04-03

26 22339688 रसुवा 5248 कािलका 
गाउँपािलका 5 8309 ी िनलक  मा.िव, 

जीवजीवे स ोषी  गजुरेल नारायण साद 
गजुरेल तुलषी  गजुरेल कामली का  

गजुरेल २३-०१-७६-००८०७ 2054-11-03

27 22330311 रसुवा 5249 गोसाईकु  
गाउँपािलका 1 8122

गोसाइकु  
गाउँपािलका १ नं. वडा 
कायालय

टासी  घले ा ा ा ेन 
घले

चे ुम  
तमाङनी तार  घले २३-०१-७६-००८३० 2060-01-10

28 22339667 रसुवा 5249 गोसाईकु  
गाउँपािलका 1 8122

गोसाइकु  
गाउँपािलका १ नं. वडा 
कायालय

दावा वाङमु 
तमाङ

मा िद ु  
तमाङ

िमङमार 
डो ा तमाङ

दावा छेदेन 
तमाङ २३-०१-७६-००७८७ 2057-05-01

29 22339662 रसुवा 5249 गोसाईकु  
गाउँपािलका 1 8122

गोसाइकु  
गाउँपािलका १ नं. वडा 
कायालय

िमङमार 
वाङदी तमाङ

िमङमार 
ा ेन तमाङ

बुटी साङमो 
तमाङ

कामी गारा 
तमाङ २३-०१-७६-००७८२ 2057-09-02

30 22339693 रसुवा 5249 गोसाईकु  
गाउँपािलका 3 10696

गोसाइकु  
गाउँपािलका 3 नं. वडा 
कायालय

ते जन ने प 
तामाङ

पासाङ दोज 
तामाङ ई रा  तामाङ िछ रङ 

वाङमो तामाङ २३-०१-७६-००८१६ 2059-09-17



िस.नं. फाराम नं. िज ा गपा/ नपा 
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क ुटरको स वेयर िब दा हराएका मतदाताह को िववरण

31 22339689 रसुवा 5249 गोसाईकु  
गाउँपािलका 4 10694 सामुदायीक भवन, 

लाङटाङ, मु ुप
ङवाङ िफ जो 
लामा ते जेन  लामा िनमा ा ु 

लामा
ला ा छेदर 
लामा २३-०१-७६-००८०९ 2055-10-05

32 22339676 रसुवा 5249 गोसाईकु  
गाउँपािलका 4 10694 सामुदायीक भवन, 

लाङटाङ, मु ुप
िछ रङ िढ ुप 
तमाङ

सोनाम साङवो 
तमाङ चेङा  तमाङ कामी  तमाङ २३-०१-७६-००७९६ 2059-01-02

33 22339681 रसुवा 5249 गोसाईकु  
गाउँपािलका 4 10694 सामुदायीक भवन, 

लाङटाङ, मु ुप
िछ रङ पा जोम 
लामा ते जेन  लामा याङजेन  लामा िछ रङ  लामा २३-०१-७६-००८०२ 2057-02-15

34 22330301 रसुवा 5249 गोसाईकु  
गाउँपािलका 5 8316 ने.रा. मा ािमक 

िव ालय, ठूलो ा ु दावा  तमाङ कमा  तमाङ का छी  तामाङ फुपु िढ ुप 
तामाङ २३-०१-७६-००८२२ 2057-06-07

35 22339695 रसुवा 5249 गोसाईकु  
गाउँपािलका 5 8316 ने.रा. मा ािमक 

िव ालय, ठूलो ा ु धा ी  तामङ फुवा ा ो 
तामाङ छोमो  तामाङ दावा  तामाङ 

शेपा २२२/१७५१ 2043-01-10

36 22330325 रसुवा 5249 गोसाईकु  
गाउँपािलका 5 8316 ने.रा. मा ािमक 

िव ालय, ठूलो ा ु िनराज  तमाङ कासाङ  तामाङ कासाङ  
तामाङ

गर िछ रङ 
तामाङ २३-०१-७६-००८३८ 2059-07-08

37 22339674 रसुवा 5249 गोसाईकु  
गाउँपािलका 6 10687

गाउँ फक रा. 
आधारभूत िव ालय, 
धु े

फुपा  घले लवाङ  घले वुटी  घले पासाङ ा ो 
घले २३-०१-७६-००७९३ 2057-01-15

38 22339675 रसुवा 5249 गोसाईकु  
गाउँपािलका 6 10687

गाउँ फक रा. 
आधारभूत िव ालय, 
धु े

माया  घले लवाङ  घले वुटी  घले पासाङ ा ो 
घले २३-०१-७६-००७९५ 2058-06-13

39 22339678 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 1 8175 आ खक ािव 

आ खक रमेश  तमाङ उपा  थो ा 
तमाङ कमा  थो ा ठुलो वावु थो ा २३-०१-७६-००७९८ 2060-05-07

40 22339686 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 1 8175 आ खक ािव 

आ खक सु ा  लो चन रामकाजी  
लो चन सुकी  लो चन दछेसाङ नुपु 

लो चन २३-०१-७६-००८०६ 2060-08-15

41 22339673 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 1 8170 िस ी आधारभूत 

िव ालु, िस ी
मे ो का ाङ 
थो ा

सोनाम साङवो 
थो ा कैसाङ  थो ा तुलु राम थो ा २३१०१७/३०१ 2050-03-22

42 22339690 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 2 8180 नवजीवन ािव यासा अ जु  थो ा खेिसङ  थो ा िक ा  लो चन कुइसाङ  

थो ा २३-०१-७६-००८१३ 2058-08-10

43 22339692 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 2 8180 नवजीवन ािव यासा डो ा  लो चन इलु  लो चन िदकी साङमो 

लो चन कामी  लो चन २३-०१-७६-००८११ 2057-05-15

44 22330341 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 2 8180 नवजीवन ािव यासा पे ा िछ रङ 

तामाङ
छेदेन  थो ा 
तामाङ

यो साङ 
तामाङनी मे ासी  थो ा २३-०१-७६-००८५३ 2056-09-28

45 22339679 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 2 8180 नवजीवन ािव यासा िमङमार 

साङमो लो चन
फुपा  तामाङ 
लो चन पोडे  थो ा ा ाङ 

ङे प लो चन २३-०१-७६-००७९९ 2059-10-15

46 22339691 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 2 8180 नवजीवन ािव यासा िमना  थो ा खेिसङ  थो ा िक ा  लो चन कुइसाङ  

थो ा २३-०१-७६-००८१२ 2057-01-15

47 22330340 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 2 8180 नवजीवन ािव यासा सिमला  तामाङ टु ु  िछ रङ 

तामाङ
काचे म  
तामाङ

कामी साक  
थो ् ा २३-०१-७६-००८५१ 2058-01-05

48 22339680 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 2 8180 नवजीवन ािव यासा सोनु  लो चन फुपा  तामाङ 

लो चन पोडे  थो ा ा ाङ 
ङे प लो चन २३-०१-७६-००८०० 2058-02-05



िस.नं. फाराम नं. िज ा गपा/ नपा 
कोड

गाउँपािलका/
नगरपािलका वडा मतदा  

कोड मतदान के पुरा नाम बुबाको नाम आमाको नाम बाजेको नाम नाग रकता नं. ज  िमित

क ुटरको स वेयर िब दा हराएका मतदाताह को िववरण

49 22339655 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 3 8184 ी गौतमबु  मा.िव 

सरमथली
अ ता  

ौपाने
इ  वर बहादुर 

ौपाने
अिनता  
लािमछाने

िलला बहादुर 
ौपाने २३-०१-७६-००७७३ 2060-03-25

50 22330336 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 4 8187 िनकुभुमे मा.िव. 

सरमथली ए जला  तामाङ पलाल  तमाङ पो ी  तमाङ ोरे  तामाङ २३-०१-७६-००८४८ 2053-10-11

51 20339661 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 4 8187 िनकुभुमे मा.िव. 

सरमथली रोिजना  पा ेन िवपलि ण  
पा ेन

फुल कुमारी 
पा ेन

िकत  मान 
पा ेन २३-०१-७६-००७८१ 2060-05-06

52 22330306 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 4 8187 िनकुभुमे मा.िव. 

सरमथली िवशाल  पा ेन बु  बहादुर 
पा ेन तमाङ

सेतीमाया  
तमाङ ी

अमर िसं 
पा ेन २३-०१-७६-००८२६ 2059-05-17

53 22339666 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 5 8209 ी दु चे री आ.िव. 

खा चेत दीपा  घले िदलमान िसंह 
घले िदल माया घले काजी  घले २३-०१-७६-००७८६ 2059-01-08

54 22330322 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 5 8204 ी वागे री मा.िव, भोल कृ  बहादुर 

गङदान वुधे  गङदान िसर माया 
गङदान चतुरे  गङदान ३४३/५६१ 2030-01-15

55 22339671 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 5 8204 ी वागे री मा.िव, भोल िदपक  गु ङ र  बहादुर 

गु ङ
धन कुमारी 
गु ङ

िमन बहादुर 
गु ङ २३-०१-७३-०००२६ 2054-02-02

56 22339684 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 5 8204 ी वागे री मा.िव, भोल िनमा  तामाड िजत बहादुर 

तमाङ
फुल कुमारी 
तमाङ

सेर बहादुर 
तमाङ २३-०१-७६-००८०४ 2059-12-19

57 22339687 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 5 8204 ी वागे री मा.िव, भोल िनमला  गजुरेल भोज साद 

गजुरेल ल ी  गजुरेल एका द  
गजुरेल २३-०१-७६-००८०८ 2056-07-22

58 22330323 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 5 8204 ी वागे री मा.िव, भोल सािव ी  

गङदान मंगले  गलान िटका माया 
गलान

काजी मान 
गलान २३१०१६/३७६ 2040-02-02

59 22339654 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 6 8195 ी गोसाइकु  मा.िव, 

सर ु, भोल ए जी  तामाङ तुलु  िघिसङ बुटी  तमाङनी िजत बहादुर 
िघिसङ २३-०१-७६-००७७४ 2058-10-15

60 22330305 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 6 8195 ी गोसाइकु  मा.िव, 

सर ु, भोल
फूवा नाम ाल 
तामाङ ने वाङदे तामाङ काली  

तमाङनी
चेङा र जेन 
िततुङ २३-०१-७६-००८२४ 2060-06-13

61 22339653 रसुवा 5250 नौकु  
गाउँपािलका 6 8195 ी गोसाइकु  मा.िव, 

सर ु, भोल म जु  िघिसङ तुलु  िघिसङ बुटी  िघिसङ िजत बहादुर 
िघिसङ २३-०१-७६-००७७५ 2059-10-14


