
ता ेजंुग िसरीज ा गाउँपािलका
ता ेजंुग िसिदङ्वा गाउँपािलका
ता ेजंुग याङवरक गाउँपािलका
ता ेजंुग आठराई ि वेणी गाउँपािलका
ता ेजंुग मैवाखोला गाउँपािलका
ता ेजंुग फुङिलङ नगरपािलका
ता ेजंुग फ ाङलुङ गाउँपािलका
ता ेजंुग मे रङदेन गाउँपािलका
ता ेजंुग िम ाखोला गाउँपािलका
पांचथर तु ेवा गाउँपािलका
पांचथर िम ाजुङ गाउँपािलका
पांचथर याङवरक गाउँपािलका
पांचथर फालेलंुग गाउँपािलका
पांचथर कु ायक गाउँपािलका
इलाम फाकफोकथुम गाउँपािलका
इलाम माङसेबुङ गाउँपािलका
इलाम ईलाम नगरपािलका
इलाम देउमाई नगरपािलका
इलाम माई नगरपािलका
इलाम चुलाचुली गाउँपािलका
इलाम रोङ गाउँपािलका
इलाम सूय दय नगरपािलका
इलाम स कपुर गाउँपािलका
इलाम माईजोगमाई गाउँपािलका
झापा िवतामोड नगरपािलका
झापा अजुनधारा नगरपािलका
झापा मेचीनगर नगरपािलका
झापा गौरादह नगरपािलका
झापा कचनकवल गाउँपािलका
झापा भ पुर नगरपािलका
झापा बु शा  गाउँपािलका
झापा बा दशी गाउँपािलका
झापा दमक नगरपािलका
झापा िशवशता ी नगरपािलका
झापा गौरीगंज गाउँपािलका
झापा क ाई नगरपािलका
झापा ह वारी गाउँपािलका
झापा झापा गाउँपािलका
झापा कमल गाउँपािलका
मोरंग बेलवारी नगरपािलका
मोरंग िवराटनगर महानगरपािलका
मोरंग ामथान गाउँपािलका
मोरंग कानेपोखरी गाउँपािलका
मोरंग कटहरी गाउँपािलका
मोरंग लेटाङ नगरपािलका
मोरंग सु रहरैचा नगरपािलका
मोरंग पथरी शिन रे नगरपािलका
मोरंग िम ाजुङ गाउँपािलका
मोरंग केरावारी गाउँपािलका
मोरंग उलावारी नगरपािलका
सुनसरी ईटहरी उपमहानगरपािलका
सुनसरी ईन वा नगरपािलका
सुनसरी रामधुनी नगरपािलका
सुनसरी बराह नगरपािलका
सुनसरी धरान उपमहानगरपािलका
धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपािलका

िज ा थानीय तह

ाथिमक तहमा िज ा र स वा गन निम ने थानीय तहह  
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िज ा थानीय तह
धनकुटा खा ा िछ ाङ सिहदभूिम गाउँपािलका
धनकुटा महाल ी नगरपािलका
धनकुटा चौिवसे गाउँपािलका
धनकुटा धनकुटा नगरपािलका
धनकुटा पाि बास नगरपािलका
धनकुटा छथर जोरपाटी गाउँपािलका
ते थुम ाङलुङ नगरपािलका
ते थुम छथर गाउँपािलका
ते थुम लालीगुराँस नगरपािलका
ते थुम आठराई गाउँपािलका
ते थुम फेदाप गाउँपािलका
ते थुम मे छयायेम गाउँपािलका
संखुवासभा धमदेवी नगरपािलका
संखुवासभा सभापोखरी गाउँपािलका
संखुवासभा िसलीचोङ गाउँपािलका
संखुवासभा चैनपुर नगरपािलका
संखुवासभा भोटखोला गाउँपािलका
संखुवासभा िचिचला गाउँपािलका
संखुवासभा खाँदवारी नगरपािलका
संखुवासभा मादी नगरपािलका
भोजपुर भोजपुर नगरपािलका
भोजपुर राम साद राई गाउँपािलका
भोजपुर पौवादुङमा गाउँपािलका
भोजपुर षडान  नगरपािलका
भोजपुर अ ण गाउँपािलका
भोजपुर सा ािसिलछो गाउँपािलका
भोजपुर हतुवागढी गाउँपािलका
सोलुखु ु सोलुदुधकु  नगरपािलका
सोलुखु ु िलखु िपके गाउँपािलका
सोलुखु ु खु ु पासाङ मु गाउँपािलका
सोलुखु ु दुधकौिशका गाउँपािलका
सोलुखु ु सोताङ गाउँपािलका
सोलुखु ु नेचास ान गाउँपािलका
ओखलढंुगा िसि चरण नगरपािलका
ओखलढंुगा मानेभ याङ गाउँपािलका
ओखलढंुगा सुनकोशी गाउँपािलका
ओखलढंुगा िचशंखुगढी गाउँपािलका
खोटांग ऐसेलुखक गाउँपािलका
उदयपुर ि युगा नगरपािलका
स री श ुनाथ नगरपािलका
स री अि साइर कृ ासवरन गाउँपािलका
स री िब ुपुर गाउँपािलका
स री सु ङ् गा नगरपािलका
स री स कोशी नगरपािलका
धनुषा धनौजी गाउँपािलका
धनुषा जनकपुर उपमहानगरपािलका
धनुषा िमिथला नगरपािलका
महो री िपपरा गाउँपािलका
िस ुली कमलामाई नगरपािलका
िस ुली सुनकोशी गाउँपािलका
रामेछाप गोकुलग ा गाउँपािलका
रामेछाप सुनापती गाउँपािलका
रामेछाप खाँडादेवी गाउँपािलका
रामेछाप म ली नगरपािलका
रामेछाप दोर ा गाउँपािलका
रामेछाप रामेछाप नगरपािलका
दोलखा िभमे र नगरपािलका
दोलखा तामाकोशी गाउँपािलका
दोलखा वैते र गाउँपािलका
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दोलखा िजरी नगरपािलका
िस ुपा चोक िलसङ्खु पाखर गाउँपािलका
िस ुपा चोक ई ावती गाउँपािलका
िस ुपा चोक मेल ची नगरपािलका
िस ुपा चोक बा िवसे नगरपािलका
िस ुपा चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपािलका
िस ुपा चोक ि पुरासु री गाउँपािलका
िस ुपा चोक बलेफी गाउँपािलका
िस ुपा चोक सुनकोशी गाउँपािलका
का ेपला ोक पाँचखाल नगरपािलका
का ेपला ोक पनौती नगरपािलका
का ेपला ोक रोशी गाउँपािलका
का ेपला ोक म नदेउपुर नगरपािलका
का ेपला ोक बनेपा नगरपािलका
का ेपला ोक भु ु गाउँपािलका
का ेपला ोक तेमाल गाउँपािलका
का ेपला ोक नमोबु  नगरपािलका
का ेपला ोक धुिलखेल नगरपािलका
लिलतपुर बागमती गाउँपािलका
लिलतपुर गोदावरी नगरपािलका
लिलतपुर को ोसोम गाउँपािलका
लिलतपुर महा ाल गाउँपािलका
लिलतपुर लिलतपुर महानगरपािलका
लिलतपुर महाल ी नगरपािलका
भ पुर चाँगुनारायण नगरपािलका
भ पुर सूयिवनायक नगरपािलका
भ पुर भ पुर नगरपािलका
भ पुर म पुर िथमी नगरपािलका
काठमांडू कागे री मनोहरा नगरपािलका
काठमांडू च ािगरी नगरपािलका
काठमांडू शङ्खरापुर नगरपािलका
काठमांडू गोकण र नगरपािलका
काठमांडू नागाजुन नगरपािलका
काठमांडू बुढािनलक  नगरपािलका
काठमांडू दि णकाली नगरपािलका
काठमांडू काठमा ौ ंमहानगरपािलका
काठमांडू टोखा नगरपािलका
काठमांडू तारके र नगरपािलका
काठमांडू कीितपुर नगरपािलका
नुवाकोट मेघाङ गाउँपािलका
नुवाकोट प क ा गाउँपािलका
नुवाकोट िक ाङ गाउँपािलका
नुवाकोट िवदुर नगरपािलका
नुवाकोट ककनी गाउँपािलका
नुवाकोट िलखु गाउँपािलका
नुवाकोट िशवपुरी गाउँपािलका
रसुवा कािलका गाउँपािलका
रसुवा गोसाईकु  गाउँपािलका
रसुवा पावतीकु  गाउँपािलका
रसुवा उ रगया गाउँपािलका
धािदंग ि पुरासु री गाउँपािलका
धािदंग ग छी गाउँपािलका
धािदंग ालामूखी गाउँपािलका
धािदंग 0धुनीबशी नगरपािलका
धािदंग िनलक  नगरपािलका
धािदंग ने ावित गाउँपािलका
धािदंग िस लेक गाउँपािलका
मकवानपुर थाहा नगरपािलका
मकवानपुर मकवानपुरगढी गाउँपािलका
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मकवानपुर हेटौडा उपमहानगरपािलका
मकवानपुर िभमफेदी गाउँपािलका
बारा िनजगढ नगरपािलका
पसा ठोरी गाउँपािलका
िचतवन माडी नगरपािलका
िचतवन र नगर नगरपािलका
िचतवन रा ी नगरपािलका
िचतवन भरतपुर महानगरपािलका
िचतवन खैरहनी नगरपािलका
िचतवन इ ाकामना गाउँपािलका
िचतवन कािलका नगरपािलका
गोखा पालुङटार नगरपािलका
गोखा आ घाट गाउँपािलका
गोखा िभमसेन गाउँपािलका
गोखा शिहद लखन गाउँपािलका
गोखा ग की गाउँपािलका
गोखा चुमनु ी गाउँपािलका
गोखा िसरानचोक गाउँपािलका
गोखा गोरखा नगरपािलका
गोखा अिजरकोट गाउँपािलका
गोखा सुलीकोट गाउँपािलका
लमजंुग दोद  गाउँपािलका
लमजंुग म ाङदी गाउँपािलका
लमजंुग बेसीशहर नगरपािलका
लमजंुग ोलासोथार गाउँपािलका
लमजंुग म नेपाल नगरपािलका
लमजंुग राइनास नगरपािलका
लमजंुग सु रबजार नगरपािलका
लमजंुग दूधपोखरी गाउँपािलका
तन आँबुखैरेनी गाउँपािलका
तन िभमाद नगरपािलका
तन देवघाट गाउँपािलका
तन ऋिष  गाउँपािलका
तन व पुर गाउँपािलका
तन भानु नगरपािलका
तन ास नगरपािलका
तन ा े  गाउँपािलका
तन शु ाग की नगरपािलका
तन िघ रङ गाउँपािलका

ां ा कालीग की गाउँपािलका
ां ा अजुनचौपारी गाउँपािलका
ां ा फेदीखोला गाउँपािलका
ां ा पुतलीबजार नगरपािलका
ां ा भीरकोट नगरपािलका
ां ा आँिधखोला गाउँपािलका
ां ा िब वा गाउँपािलका
ां ा चापाकोट नगरपािलका
ां ा वािलङ नगरपािलका
ां ा ह रनास गाउँपािलका
ां ा ग ाङ नगरपािलका

का ी पोखरा लेखनाथ महानगरपािलका
का ी मादी गाउँपािलका
का ी अ पूण गाउँपािलका
का ी पा गाउँपािलका
का ी माछापु े  गाउँपािलका
मनांग ने ाङ गाउँपािलका
मनांग चामे गाउँपािलका
मनांग नाशोङ गाउँपािलका
मनांग नारफू गाउँपािलका
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मु ांग दालोमे गाउँपािलका
मु ांग लोम ाङ गाउँपािलका
मु ांग वा गाउँ मु े  गाउँपािलका
मु ांग घरपझोङ गाउँपािलका
मु ांग थासाङ गाउँपािलका

ा ी मंगला गाउँपािलका
ा ी बेनी नगरपािलका
ा ी रघुगंगा गाउँपािलका
ा ी मािलका गाउँपािलका
ा ी अ पूण गाउँपािलका
ा ी धवलािगरी गाउँपािलका

पबत कु ा नगरपािलका
पबत िवहादी गाउँपािलका
पबत मोदी गाउँपािलका
पबत महािशला गाउँपािलका
पबत जलजला गाउँपािलका
पबत पैयंू गाउँपािलका
पबत फलेवास नगरपािलका
बा ुंग बागलुङ नगरपािलका
बा ुंग ताराखोला गाउँपािलका
बा ुंग जैमूनी नगरपािलका
बा ुंग वरेङ गाउँपािलका
बा ुंग काठेखोला गाउँपािलका
बा ुंग तमानखोला गाउँपािलका
बा ुंग ग ोट नगरपािलका
गु ी गु ी दरबार गाउँपािलका
गु ी मुिसकोट नगरपािलका
गु ी कालीग की गाउँपािलका
गु ी रेसु ा नगरपािलका
गु ी स वती गाउँपािलका
गु ी  गाउँपािलका
गु ी च कोट गाउँपािलका
गु ी छ कोट गाउँपािलका
गु ी धुक ट गाउँपािलका
पा ा िन ी गाउँपािलका
पा ा तानसेन नगरपािलका
पा ा माथागढी गाउँपािलका
पा ा रैनादेवी छहरा गाउँपािलका
पा ा बगनासकाली गाउँपािलका
पा ा र कोट गाउँपािलका
पा ा पूवखोला गाउँपािलका
पा ा रामपुर नगरपािलका
पा ा ितनाउ गाउँपािलका
पा ा र ा गाउँपािलका
नवलपरासी पूव कावासोती नगरपािलका
नवलपरासी पूव बुङ्दीकाली गाउँपािलका
नवलपरासी पूव देवचुली नगरपािलका
नवलपरासी पूव म िव दु नगरपािलका
नवलपरासी पि म राम ाम नगरपािलका
नवलपरासी पि म बदघाट नगरपािलका
नवलपरासी पि म सुनवल नगरपािलका

प ेही ितलो मा नगरपािलका
प ेही ओमसितया गाउँपािलका
प ेही देवदह नगरपािलका
प ेही सैनामैना नगरपािलका
प ेही क न गाउँपािलका
प ेही शु ोधन गाउँपािलका

अघाखाँची पािणनी गाउँपािलका
अघाखाँची स खक नगरपािलका
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िज ा थानीय तह
अघाखाँची छ देव गाउँपािलका
अघाखाँची मालारानी गाउँपािलका
अघाखाँची भूिमका थान नगरपािलका
अघाखाँची िशतगंगा नगरपािलका

ुठान म रानी गाउँपािलका
दांग शा नगर गाउँपािलका
दांग तु ीपुर उपमहानगरपािलका
दांग लमही नगरपािलका
दांग घोराही उपमहानगरपािलका
दांग गढवा गाउँपािलका
दांग दंगीशरण गाउँपािलका
बाँके बैजनाथ गाउँपािलका
बाँके कोहलपुर नगरपािलका
बिदया मधुवन नगरपािलका
सुखत बीरे नगर नगरपािलका
डो ा शे फो ु ो गाउँपािलका
डो ा ठुली भेरी नगरपािलका
डो ा जगदु ा गाउँपािलका
डो ा मुड्केचुला गाउँपािलका
डो ा काईके गाउँपािलका
डो ा ि पुरासु री नगरपािलका
जु ा च ननाथ नगरपािलका
मुगु मुगुम कामारोगं गाउँपािलका

ा िसमकोट गाउँपािलका
कैलाली धनगढी उपमहानगरपािलका
कंचनपुर बेलौरी नगरपािलका
कंचनपुर भीमद  नगरपािलका
डडे धुरा अजयमे  गाउँपािलका
डडे धुरा अमरगढी नगरपािलका
डडे धुरा ग ापधुरा गाउँपािलका
दाचुला मािलकाजुन गाउँपािलका
दाचुला महाकाली नगरपािलका
दाचुला ाँस गाउँपािलका

काठमांडू कागे री मनोहरा नगरपािलका
काठमांडू नागाजुन नगरपािलका
काठमांडू दि णकाली नगरपािलका
काठमांडू काठमा ौ ंमहानगरपािलका

ां ा फेदीखोला गाउँपािलका
मनांग ने ाङ गाउँपािलका
मु ांग घरपझोङ गाउँपािलका
मु ांग थासाङ गाउँपािलका
डो ा जगदु ा गाउँपािलका
डो ा काईके गाउँपािलका

मनांग ने ाङ गाउँपािलका
मनांग चामे गाउँपािलका
मनांग नाशोङ गाउँपािलका
मु ांग लोम ाङ गाउँपािलका
मु ांग वा गाउँ मु े  गाउँपािलका
मु ांग घरपझोङ गाउँपािलका
मु ांग थासाङ गाउँपािलका

 मा िमक तहमा िज ा र स वा गन निम ने थानीय तहह  
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अघाखाँची छ देव गाउँपािलका
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