
स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८९०१ गोपाल साद े ठ .७५२६४

बुटवल
१, प देह ३०-१२-२००१

२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१२०१ गोपाल साद े ठ .२९ । ३४६
बुटवल
१, प देह ३०-१२-१९८७

३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२६०१ च मान शा य ४३७ ल.ु .
बुटवल
१, प देह ३०-१२-१९९२

४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७१२१ च पादे व े ठ .१३५८
बुटवल
१, प देह ३०-१२-१९९८

५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१८०१ चन वहादरु े ठ ६०७ ल.ु पा.२११४१
बुटवल
१, प देह ०३-०२-१९९३

६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८२९१ जु ध साद सुवाल ६१
बुटवल
१, प देह ३०-१२-२००२

७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८१०१ तजेलाल भटराई पा.१००५
बुटवल
१, प देह ३०-१२-१९९७

८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१३३१ दगुा माया े ठ पन.२२२
बुटवल
१, प देह १५-०६-१९९८

९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३६२१ धन बहादरु घत  मगर २३१५५
बुटवल
१, प देह ३०-१२-१९९८

१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७४४१ धनी माया राना ८१६२
बुटवल
१, प देह २३-०५-१९८७

११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३२२१ धमदास तुलाधर .२७०९९
बुटवल
१, प देह ३०-१२-२००१

१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५९६१ नानी माया शा य २।१७५
बुटवल
१, प देह ३०-०६-१९९९

१३ ०३२०७२०८०५४६३७३७०१९७२४१ नरज कुमार े ठ पा.१०६६ । २३७५
बुटवल
१, प देह १५-०५-१९९७

१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२३८१ पुण्मान े ठ ल.ु पा.४२४
बुटवल
१, प देह ११-१२-१९९४

१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४२८१ मम त गु ङ या.१९४
बुटवल
१, प देह २४-१२-१९९३

१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११३०१ बाल कुमार  े ठ .६१२४३
बुटवल
१, प देह १५-०६-१९९७

१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२१११ बावकुाजी सुवाल ७४२२
बुटवल
१, प देह ३०-१२-२००२

१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८४९१ बमकला भटराई ८।१९३
बुटवल
१, प देह १०-०१-२००३

१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३२३१ भम कुमार  हतांग .७।५१८१
बुटवल
१, प देह ३०-१२-१९९८

२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१४२१ मंगलकुमार  शा य .१५६४४
बुटवल
१, प देह ३०-१२-१९९६

२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३५८१ र न साद े ठ .२४४०
बुटवल
१, प देह ३०-१२-१९८७

२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७०२१ राम कुमार े ठ .७६
बुटवल
१, प देह ०९-०८-२०००

२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०२११ शाि त देवी सुवाल १३७२
बुटवल
१, प देह २१-०३-२००३

२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९५०१ याम दरुार  कसौधन .१६०५८
बुटवल
१, प देह ०५-१०-१९९७

२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४००९१ सर वती देवी े ठ ७।४६७२
बुटवल
१, प देह १०-०२-२००३

२६ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१३८५६१ सर वती देवी े ठ .७र४६७२
बुटवल
१, प देह १०-०२-२००३

२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०७०१ सानुमाया ब ाचाय  ४२०९८
बुटवल
१, प देह ०५-१२-१९९०

२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२६८१ सा व  देवी े ठ .७।४२३
बुटवल
१, प देह ३०-१२-२००१

२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८१८१ सेती ल मी े ठ ६८०४
बुटवल
१, प देह ०३-०६-१९७३

३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१२४१ कुसुम कुमार  लाकौल ३६१६२
बुटवल
२, प देह ३०-१२-१९९०

३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११११४१ चाचा देवी े ठ ७।४९५७
बुटवल
२, प देह ०१-०३-१९८७

३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३२६१ छायादेवी े ठ १०६६।४०१९
बुटवल
२, प देह २३-०७-२००२

३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६९७१ जानक देवी लाकौल ६५८४४
बुटवल
२, प देह ३०-१२-१९९४

३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३०७१ जानक देवी लगल ६०५
बुटवल
२, प देह ३०-१२-१९९५

३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३०५१ ानी पौडले ७।२७३०
बुटवल
२, प देह १०-१०-२००२

३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८१८१ टक कुमार  खनाल ४२८८
बुटवल
२, प देह ०१-०१-१९९३

३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०७२१ तथ कुमार  े ठ १११
बुटवल
२, प देह ०२-०७-१९९३

३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५९५१ तजेमाया े ठ ४७१३
बुटवल
२, प देह ३१-०१-१९९७

३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७९२१ देवी ल मी शा य ७।४९२६
बुटवल
२, प देह १२-१२-१९९७

४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५७६१ नजरमाया ब ाचाय ४१८८०
बुटवल
२, प देह १५-१०-१९९३

४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०५२१ नल कुमार  गौतम २१४२
बुटवल
२, प देह ३०-१२-२००१

नेपाल सरकार
संघीय मा मला तथा थानीय वकास म ालय

सहंदरबार, काठमाड   
भ ा/ छा बतृी/सामािजक सुर ाको ल त सद य सुची

  िज ला :   प देह    गा व स/न.पा. :   बुटवल   आ थक वष :  २०७२/७३   लागू हुने आ थक वष :  २०७३/७४   सामािजक सरु ाको 
क सम :  जे ठ नाग रक भ ा (अ य)

अनुसूची-१३
(दफा १९ को उपदफा (१) संगा स बि धत)

भ ा/ छा बतृी/सामािजक सुर ाको ल त सद य सुची

1 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८२५१ पूणमाया े ठ ६०७९

बुटवल
२, प देह ३०-१२-१९९२

४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१८६१ फान सहं थापा २८३६
बुटवल
२, प देह ३०-१२-१९८८

४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५३३१ बसु धरादेवी े ठ २३६।७१२५६
बुटवल
२, प देह ३०-१२-१९९३

४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३९०१ बमल  लाकौल २४६६
बुटवल
२, प देह ३०-१२-१९८८

४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५९३१ भ तलाल ब ाचाय १८३६०
बुटवल
२, प देह १९-१२-१९९३

४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००६०१ भागीरथी शा य १२०
बुटवल
२, प देह ३०-१२-१९८६

४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०२११ भम गो व द े ठ ७१८४२
बुटवल
२, प देह ३०-१२-१९९३

४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५६६१ मंगल माया े ठ ११९७५
बुटवल
२, प देह ०६-०५-१९९७

५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३७७१ महे दमणी तुलाधर ७।६१
बुटवल
२, प देह ३०-१२-२००१

५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७३११ माया देवी े ठ ४९३२
बुटवल
२, प देह ०८-०७-१९९४

५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६९०१ मना कुमार  े ठ ८९५९
बुटवल
२, प देह १२-०८-१९९६

५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११६०१ र न माया े ठ ७।५९
बुटवल
२, प देह ३०-१२-१९९०

५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३९५१ राम साद तले १२९
बुटवल
२, प देह ३०-१२-१९९८

५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२२६१ ल मणा देवी े ठ ३६११६
बुटवल
२, प देह १५-०६-१९८९

५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७८३१ ल तमन मयानी ७।२३०२
बुटवल
२, प देह १०-०३-१९९९

५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१५८१ व णुदेव े ठ ९२०
बुटवल
२, प देह १६-०४-१९९४

५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८६७१ शा तीदेवी कसौधन २४७
बुटवल
२, प देह १६-१०-१९९७

५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८२५१ श ल गुभाजु ११७२०
बुटवल
२, प देह १७-०७-१९९८

६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०००१ शव साद लगल ३१३
बुटवल
२, प देह २०-१०-१९९२

६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३३६१ सता दे व उपा याय ४८१०८
बुटवल
२, प देह ३०-१२-२००१

६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१२५१ सीताराम गा◌ैतम ७३१४२
बुटवल
२, प देह ३०-१२-२००१

६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८२५१ सुरस त देवी उमर १७९
बुटवल
२, प देह १६-०१-१९९०

६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६६६१ सुय बहादरु े ठ ५२३६५
बुटवल
२, प देह ३०-१२-१९९३

६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७३७१ सुयमाया े ठ ८२३
बुटवल
२, प देह १५-०६-१९९४

६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६११७१ सूय ाता देवी समागंडा २।२२३४
बुटवल
२, प देह १९-०३-१९९०

६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१५९१ इि दरा े ठ ८९४३
बुटवल
३, प देह ०९-०१-२००३

६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१२३१ ओम काश कसौधन ४९३
बुटवल
३, प देह १६-०८-२००२

६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७५५१ क द  नशा ३७१०२४
बुटवल
३, प देह १२-०९-२००२

७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७६२१ कमालवती गु ता ३७१०२४
बुटवल
३, प देह १८-०१-२०००

७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३४३१ गणेश कुमार  शा य ७।५२२४
बुटवल
३, प देह २५-०५-१९९८

७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८२९१ च  भा देवी उपा. ४४४२
बुटवल
३, प देह ३०-१२-१९९२

७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४३०१ चाचा देवी कानु वा नया ३७।०१।६९।०६९०७
बुटवल
३, प देह १६-०१-१९८८

७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६९६१ चुन ल मी जोशी १८६३१
बुटवल
३, प देह ३०-१२-२००२

७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६७११ ज नतुल मया (खां) ७।२५
बुटवल
३, प देह ०९-०१-१९९३

७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०९९१ जमनुा देवी बिजमय ४८२२
बुटवल
३, प देह २५-०३-१९९५

७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०७४१ ान वहादरु कुवार ७।४८५०
बुटवल
३, प देह २०-०१-१९९९

७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५१२१ टोपकला गौतम ४६८
बुटवल
३, प देह १०-०१-२०००

७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३७५१ देवी राम थापा दागं १९४६।४०८९
बुटवल
३, प देह ३०-१२-१९९४

८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५८९१ नर माया े ठ ३७।०२।७१।१४६६७
बुटवल
३, प देह १५-११-२०००

८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८५५१ पावती कहार गौण ३७१०२४
बुटवल
३, प देह ०५-०१-१९८९

८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९९२१ पावती थापा ३८२७
बुटवल
३, प देह १५-०९-१९८६

८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०५९१ पुण मान थैव २१७
बुटवल
३, प देह ३०-१२-१९८५

८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०३२१ बस त कुमार ब नेत े ी १६८३५
बुटवल
३, प देह १२-०२-२००३

८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०२९१ भुवन साद धान १६४१
बुटवल
३, प देह ३०-१२-२००२

८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६१६१ मन कुमार  राई ७८५०
बुटवल
३, प देह ०७-०८-१९८१

८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५६९१ मनीकण गाहा १५१८४
बुटवल
३, प देह ०८-०१-१९९७

८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९५७१ योगे  साद े ठ २।२८७१
बुटवल
३, प देह १९-०१-२००२

८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५९४१ योगे द वज े ठ का. ८३७
बुटवल
३, प देह ३०-१२-१९९३

९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६४९१ र हमान त मयानी १५९५
बुटवल
३, प देह १५-०६-१९८२

९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५९९१ राजदेव साद तले ७१४४९२
बुटवल
३, प देह ०५-०१-१९९०

९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१३५१ राम साद े ठ १२४१९
बुटवल
३, प देह १२-०७-१९९०

2 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८८७१ ल मी े ठ १

बुटवल
३, प देह १२-०७-१९९७

९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०२२१ वम लाल जोशी १४२६
बुटवल
३, प देह ३०-१२-१९९६

९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४३३१ वेट  माया े ठ ७।५००३
बुटवल
३, प देह २८-०३-१९९६

९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२८५१ शाि त देवी केशर ३७१०२४।९२६७
बुटवल
३, प देह ०७-११-२००१

९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२३२१ ीराम अ हर ३७२०२४।५०९३६
बुटवल
३, प देह १०-०४-१९९४

९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५९०१ अमतृ बहादरु थापा ७।४४४१
बुटवल
४, प देह १६-०७-१९८९

९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९७३१ अ बा कला ख ी ६१८
बुटवल
४, प देह ०४-११-१९९७

१०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०९३१ आस माया गु ङ पव ११।६८९
बुटवल
४, प देह ३०-१२-२००१

१०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१३६१ कमान सहं ेमी १३८४
बुटवल
४, प देह ०६-०५-१९८७

१०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०२९१ कण बहादरु े ठ ८०७४।३४४९
बुटवल
४, प देह ३०-१२-१९९१

१०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२३३१ कुल वहादरु थापामगर ७७९
बुटवल
४, प देह ०४-०१-१९९१

१०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३६११ कृ ण साद नगरकोट २१।३८५६
बुटवल
४, प देह १९-०५-२००१

१०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७०४१ कौशीला थापा बा.१००६।३३५७
बुटवल
४, प देह १०-०५-२००१

१०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६५२१ ख क कुमार  े ठ ७।२१३३
बुटवल
४, प देह ३०-०९-२००२

१०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७७६१ ख क साद े ठ ३२१३।८३।७५७९३
बुटवल
४, प देह ३०-१२-१९९८

१०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५४९१ खम वहादरु घत  मगर ७।४७०२
बुटवल
४, प देह ०३-०१-१९९३

१०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३६६१ ङमा कुमार  पा◌े ेल ७२९
बुटवल
४, प देह ०३-०१-२००२

११० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०४४१ च द बहादरु ख ी े ी बा ११६५७।१२८३
बुटवल
४, प देह १५-०१-१९९४

१११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१०७१ च पा देवी े ठ ७।१५१४
बुटवल
४, प देह १७-१०-१९९९

११२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४८९१ जय वहादरु े ठ ९२९८
बुटवल
४, प देह ३०-१२-२००२

११३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४८९१ िजत वहादरु ठकुर ७।४५४२
बुटवल
४, प देह १५-०३-२००२

११४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८४११ िजतु गर ७०६९
बुटवल
४, प देह १९-०४-१९९३

११५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०२०१ जीव त कुमार े ठ ७८७०
बुटवल
४, प देह ३०-१२-२०००

११६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४०८१ टंक नाथ पो ेल ४६७
बुटवल
४, प देह ०१-०२-१९९०

११७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८९५१ टका अ धकार ३८५६९
बुटवल
४, प देह ०४-०४-१९९४

११८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०१२१ टकाराम पा डे ९१४।७६९
बुटवल
४, प देह ३०-१२-१९९९

११९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०२४१ डल बहादरु कुवंर ५२०
बुटवल
४, प देह १५-०२-१९८६

१२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२२०१ ड ल सरा े ी १६।३७३०२४
बुटवल
४, प देह १९-०५-२००२

१२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६६५१ तलक कुमार  े ठ ४८०।२८४४७
बुटवल
४, प देह १०-०४-१९९२

१२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८९४१ तु सी कुमार  हमचुल ८०००२
बुटवल
४, प देह १५-०८-१९८६

१२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२५०१ दल बहादरु बुढाथोक बा.७९१
बुटवल
४, प देह ०४-०३-१९८९

१२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९५०१ दल माया गु ङ २०२४।५७१७२
बुटवल
४, प देह ०६-०४-२०००

१२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७१४१ दल माया पुन बा.१००३
बुटवल
४, प देह २२-१०-१९९६

१२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८६८१ दगुा लाल े ठ २५२
बुटवल
४, प देह ०७-०४-१९९४

१२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२२३१ देवी कुमार  े ठ १३१९७
बुटवल
४, प देह १५-१०-१९९८

१२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७६५१ न द कुमार  भ न ेजुनुमाया े ठ २६८
बुटवल
४, प देह ०७-१२-१९९४

१२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५९३१ नर वहादरु थापा १५५५८
बुटवल
४, प देह १६-१०-१९८४

१३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७२४१ नीम कुमार  काउचा ४१।५५०
बुटवल
४, प देह ०१-०२-२००२

१३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२१४१ पदम साद जोशी ४४९०
बुटवल
४, प देह ३०-१२-१९९९

१३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८६११ पुतल  देवी अगाल ७४९३३
बुटवल
४, प देह १५-१०-१९७९

१३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४१३१ पुण ल मी े ठ ३७२०२४।५४७५०
बुटवल
४, प देह १५-०६-२००१

१३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७६११ पुण वहादरु शा य १४८०३
बुटवल
४, प देह ०४-०५-१९९२

१३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५५५१ पेम कला पा डे ७६८
बुटवल
४, प देह १५-०७-२००२

१३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५२४१ ताप सींह राना ७।६६१०
बुटवल
४, प देह १०-०३-२००१

१३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६४३१ ेम कुमार  धान ५६६४
बुटवल
४, प देह ३०-१२-१९९३

१३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२६६१ फुल माया शाह भ.२८४
बुटवल
४, प देह १५-०५-२०००

१३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३७८१ फुलमाया देवी राना ७।१८८४०
बुटवल
४, प देह ०६-०३-२००३

१४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३३६१ बल वहादरु ख का ३७३०२४।१६७९
बुटवल
४, प देह ०१-०९-१९९०

१४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९५३१ बाटुल  का ले ९७५७
बुटवल
४, प देह ०५-०६-१९९९

१४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९९४१ बाल कुमार  तामाङ ९९२७
बुटवल
४, प देह ३०-१२-१९९७

१४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८४८१ बेल  मयानी ७।१३९७१
बुटवल
४, प देह ०९-०३-२००३

3 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५१०१ भम वहादरु थापा ४६७३

बुटवल
४, प देह १४-११-१९८२

१४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३३३१ भेष राज उपा याय ५५४२
बुटवल
४, प देह १४-०८-१९८३

१४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२५८१ मणी कुमार  बुढाथोक १०२१६।१५०।४६४
बुटवल
४, प देह १५-०८-१९९३

१४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६८५१ मन कला गु ङ ७।४६६३
बुटवल
४, प देह ०५-०१-१९९४

१४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३८७१ मन कुमार  े ीनी ७।५६५
बुटवल
४, प देह ०५-०२-१९८४

१४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६०९१ मन कुमार  े ीनी ७।४५९९
बुटवल
४, प देह ३०-१२-२००१

१५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३८२१ मान देवी गु ङ ७।४७४३
बुटवल
४, प देह १२-०९-१९९४

१५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४६८१ माया थापा मगन २।१९५
बुटवल
४, प देह १४-०५-१९९२

१५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२३६१ माया ब नेत ३७२०२४।४८०६५
बुटवल
४, प देह ०५-०५-२००१

१५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३९७१ मोती कुमार  तुलाधर ४९९८६
बुटवल
४, प देह ३०-१२-१९९७

१५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६६२१ यम लाल पौडले १९९९।७५४
बुटवल
४, प देह ०७-०२-१९९५

१५५ ०३२०७२०८१३४६३७३७०१४६२३१ राज कुमार  धान २४७०४
बुटवल
४, प देह १८-०८-१९६७

१५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५६२१ राज कुमार  धान २४७०४
बुटवल
४, प देह १८-०८-१९६७

१५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४००१ राजे  साद कसौधन ७३०६२
बुटवल
४, प देह ३०-१२-१९९९

१५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४०३१ राम साद े ठ ६।१५०६
बुटवल
४, प देह ०१-१०-१९७८

१५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९१७१ राम माया े ठ ६२४९४
बुटवल
४, प देह ३०-१२-१९८९

१६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८१७१ राम वहादरु ख का ७।१५४८६
बुटवल
४, प देह ११-०७-१९९३

१६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४५७१ रषी गोपाल लाकौल ७०९
बुटवल
४, प देह ३०-१२-१९८९

१६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८१६१ क वहादरु पौडले ७।६४६२
बुटवल
४, प देह ०४-०८-१९९९

१६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२९६१ ल मी ख का ७।१५१९६
बुटवल
४, प देह १५-०७-२००२

१६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९६४१ ल मी ठकुर १०२१६
बुटवल
४, प देह १८-१०-१९९२

१६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२४४१ ल मी देवी ख गी ९०७६
बुटवल
४, प देह १५-०५-१९९५

१६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६३११ लाल कुमार अमा य १३५४
बुटवल
४, प देह १५-०६-१९८३

१६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८१९१ लाल  देवी थापा १०६८
बुटवल
४, प देह १५-०२-१९८४

१६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४९६१ लला देवी थापा ७।८९
बुटवल
४, प देह १५-०६-१९९६

१६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२२११ व ण ुकुमार  े ठ २।८३
बुटवल
४, प देह १०-०८-१९८९

१७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८०११ व ण ुमाया े ठ ७८५८
बुटवल
४, प देह ०३-१०-२००२

१७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०७४१ श ुघन लाल जोशी ५३३
बुटवल
४, प देह ३०-१२-२००२

१७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८८८१ शा ता कुमार  पोखरेल ८४२
बुटवल
४, प देह १०-०१-१९९५

१७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५०५१ शव कुमार  े ठ ७।४६४८
बुटवल
४, प देह १५-०९-१९९५

१७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२२२१ शु शला पराजलु ७।२९०१६
बुटवल
४, प देह १२-०६-१९८५

१७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८९२१ शोभाखर वाल १०९८
बुटवल
४, प देह १४-०४-२००१

१७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५९४१ याम बहादरु थापा ८६६४
बुटवल
४, प देह ३०-१२-१९९५

१७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९९६१ स फ न मयानी ७।१३९७८
बुटवल
४, प देह १५-०८-२०००

१७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८५८१ सानु माया ता ाकार ३५४२०
बुटवल
४, प देह ०५-०३-२००१

१७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३०४१ सुन पुतल  देवी शा य ६८३१९
बुटवल
४, प देह १५-०६-१९९६

१८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४०७१ सु◌ूय गोपाल लाकौल २०९
बुटवल
४, प देह ३०-१२-१९९८

१८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१७९१ हक मला े ठ बा.१३८८।४०७५
बुटवल
४, प देह ११-११-१९९५

१८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८१९१ ह त वहादरु राई २३७४
बुटवल
४, प देह ३०-१२-१९९२

१८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३८९१ हमलाल कडले का ३४३६
बुटवल
४, प देह ३०-१२-१९९९

१८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१६११ हरा लाल छ याल बा.१३८९।४०१७
बुटवल
४, प देह १९-०८-२०००

१८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०१७१ हरा वहादरु जोशी ५२
बुटवल
४, प देह ३०-१२-२००१

१८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६१६१ अमर साद े ठ १२४
बुटवल
५, प देह २४-०३-१९९९

१८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२७६१ अमतृ साद शरेचन ६३८
बुटवल
५, प देह ०७-०४-१९९८

१८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५११०१ अमतृ बहादरु ख ी ध. बा.६६२८।१००७
बुटवल
५, प देह ०७-०१-१९८७

१८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०६७१ अ मर देवी गुभाजु ६०६२५
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९८

१९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१९४१ अि वका रे मी ५४२३
बुटवल
५, प देह २५-०६-२०००

१९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९६४१ अ◌ोम वहादरु सजंाल ७।४१८१
बुटवल
५, प देह १०-०५-२००१

१९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१६६१ इ  कुमार  थापा े ी २९५१४
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९८५

१९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५९२१ इ  कुमार  े ठ ७।३७९४
बुटवल
५, प देह २७-०२-१९९४

१९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६०८१ इव कुमार  थापा े ी १०५६३
बुटवल
५, प देह १५-०६-१९९३

4 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२८४१ उमा कुमार  थापा े ी ९५३७

बुटवल
५, प देह १७-०१-२००३

१९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२३८१ उम ला देवी े ठ ३।५४२१
बुटवल
५, प देह ०५-०४-१९९०

१९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३३०१ एकदेव पा डे २७२४१
बुटवल
५, प देह ०९-०६-१९९२

१९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२८९१ ओल वहादरु गु ङ ७।३९९३
बुटवल
५, प देह १८-०१-२००३

१९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१३८१ क पल साद े ठ ३७१०२४।२०१८४
बुटवल
५, प देह १७-०४-१९९८

२०० ०३२०७२०८१८४६३७३७०१६२८६१ कमला देवी उपा याय ११९१
बुटवल
५, प देह ११-१२-१९८९

२०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८९६१ का ती मगन ६०
बुटवल
५, प देह १८-०७-१९९५

२०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७८३१ कुमार  चौहान ११९
बुटवल
५, प देह ०६-०३-२००१

२०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५७५१ कुला न द पौडले बा.३३५
बुटवल
५, प देह २८-१०-१९९७

२०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०३११ कु माखर दवुे ४८१०९
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२०००

२०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९२८१ कृ ण कुमार  काक १५९५८
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९५

२०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३८३१ कृ ण बहादरु े ठ २३२८
बुटवल
५, प देह १५-०२-१९८९

२०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४७८१ कृ ण वहादरु ख ी १०४६।२९६
बुटवल
५, प देह २५-०६-२००१

२०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०६९१ कृ ण वहादरु िज सी ७।४३७२
बुटवल
५, प देह १२-०२-१९९२

२०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१२५१ केशब कुमार  े ठ २६९५
बुटवल
५, प देह ०४-०५-१९९४

२१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०६९१ केशर कुमार  कुवर ४०
बुटवल
५, प देह १५-०९-१९९२

२११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७०४१ केशव राज यौपाने ७।४२७९
बुटवल
५, प देह २०-०१-१९९८

२१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४६६१ ख गसरा का ले १२५
बुटवल
५, प देह ०४-०५-१९९२

२१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३१०१ ख क वहादरु गु ङ ४७२७
बुटवल
५, प देह १५-०४-२००२

२१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८९३१ खुम कुमार  बोहरा ३७०६
बुटवल
५, प देह ०१-११-२००२

२१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६७४१ खुस वहादरु े ठ का.३४८०
बुटवल
५, प देह १५-०६-१९९५

२१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३२३१ खेम वहादरु गू ङ ७।३८३१
बुटवल
५, प देह १७-०६-१९९७

२१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०३८१ गणेश कुमार  े ठ ११५४
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९८

२१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४०२१ गणेश लाल े ठ २१११
बुटवल
५, प देह १२-०९-१९९९

२१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०८८१ गाय ी यौपाने ४८०७
बुटवल
५, प देह १५-०८-१९९२

२२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०२०१ चन माया तामा ग ८३७४
बुटवल
५, प देह १५-०१-१९९६

२२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९२५१ चनमती गु ङ ५१९७
बुटवल
५, प देह १६-१०-१९९५

२२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५८११ चनसर  गु ङ १६०३
बुटवल
५, प देह १०-०९-१९९९

२२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११०८१ च द वहादरु गलामी ९५०
बुटवल
५, प देह २१-१०-१९९५

२२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४११०१ च  कुमार  थापा मगन ६२६९८
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९८

२२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८७५१ च  वहादरु े ठ १९१७
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००१

२२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९७८१ च कला भ डार १४३
बुटवल
५, प देह ०७-१२-१९९५

२२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५९४१ च द कुमार  गुभाजु ५९१८९
बुटवल
५, प देह १५-०६-१९८४

२२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५३५१ चमेल  देवी े ठ १०४१
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९६

२२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७६८१ च पा शाह ४२४३
बुटवल
५, प देह १५-०२-२००१

२३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८०७१ च ता राम थापा े ी २।२१
बुटवल
५, प देह १२-०२-१९९६

२३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१६८१ चरि जवी उपा याय ल साल ४६०६
बुटवल
५, प देह १३-०७-१९८७

२३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७९५१ चुढा देवी ढकाल २१४६५
बुटवल
५, प देह १५-०४-१९९९

२३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९९७१ चते नारायण घ मरे ८५०
बुटवल
५, प देह १७-१२-१९८६

२३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४१८१ चोप का त पा डे ६०९४
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९२

२३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९९७१ छ व लाल स रस १२१८।१५६
बुटवल
५, प देह २०-०२-१९९७

२३६ ०३२०७२०८१२४६३७३७०११६२६१ जमनी गू ङ ४७४९
बुटवल
५, प देह ०१-०४-१९९२

२३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५८२१ जमनुा ब याल ३१२२४
बुटवल
५, प देह २५-०३-१९८७

२३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५२९१ जय  तुलाचन ५९६६
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९३

२३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६०३१ जानक  पा डे ३७५४।४८९००
बुटवल
५, प देह ०८-०८-१९९५

२४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९५११ िजत वहादरु थापा ६५८५३
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९७

२४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९०६१ िजवन राज पा डे ४७९७
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२०००

२४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२२०१ जीव लाल घ मरे क.१।१८५०
बुटवल
५, प देह ०२-०३-१९९४

२४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५५२१ जोकराम घत  े ी ४३८
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९८७

२४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६४२१ ान ुमाया े ठ ७।४०५२
बुटवल
५, प देह १०-०२-१९९५

२४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१९७१ झपे  मान े ठ ७१६३९
बुटवल
५, प देह २०-१२-१९९६

5 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७३६१ झम कला काक ९७९८

बुटवल
५, प देह ०३-०६-२०००

२४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३४६१ टका देवी धाना ग १८३
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९८

२४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९१६१ टका देवी सापकोटा ४४८
बुटवल
५, प देह ०५-०२-२०००

२४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९३९१ टका राम यौपाने १८३
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९६

२५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२९४१ टकाराम पा डे ६५६
बुटवल
५, प देह १०-०७-१९८९

२५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२५५१ टोप कुमार  रानामगर ९७२६
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९८

२५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११११११ टोप लाल यौपाने १३५९६
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००१

२५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१०२१ टोप लाल भुसाल ३२२
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००१

२५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७१८१ टोप वहादरु ख ी २१५१
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९३

२५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८४०१ ठकंर बहादरु ख ी ४०६
बुटवल
५, प देह १३-०१-१९९५

२५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५६६१ ठगे  कुमार  ख ी २५८६
बुटवल
५, प देह १५-०३-१९९८

२५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७५४१ ड ड पा ण भटराई ३१६
बुटवल
५, प देह १५-०३-१९९९

२५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३९४१ डल कुमार  यौपाने ३०१
बुटवल
५, प देह ०४-०४-१९८४

२५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९४८१ डल कुमार  े ठ ४८७
बुटवल
५, प देह १०-०३-१९९४

२६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४६८१
डल व ठकुर  भटराई भ न े दल व
ठाकुर ६१९

बुटवल
५, प देह १०-०५-२०००

२६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६६४१ ढोल राज उपा याय ५०९
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९३

२६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५६४१ तारा प त भुसाल ३०३२।१२०२
बुटवल
५, प देह १०-०७-१९८६

२६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०२५१ ताराप त पा डे ४०४१
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९८३

२६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५२७१ तलक राज गुभाजु ४४८८
बुटवल
५, प देह २३-०२-१९९२

२६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६०७१ तु सा पुन ७।४०१६
बुटवल
५, प देह ०१-१०-१९९१

२६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८२०१ तु सी कुमार  मान धर ७।१०५
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९०

२६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०८०१ तजे नारायण खनाल २६१६
बुटवल
५, प देह ०५-०५-१९९८

२६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११२४१ थमान सहं थापा १४६४१
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९९

२६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९३९१ दया बहादरु पछाई ५८२
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२०००

२७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२६११ दल वहादरु गु ङ ९२६३
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००१

२७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५३७१ दल कुमार  धान २१०१५
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९८५

२७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८४५१ दल सुवा मगन ६६५२
बुटवल
५, प देह १२-०७-१९८५

२७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८३४१ दगुा साद उपा याय ५९०८
बुटवल
५, प देह १३-०६-२००१

२७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२४६१ दगुा साद ब याल ५७९
बुटवल
५, प देह १५-०२-२००१

२७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४८४१ देउ माया स रस १२१९।१६२
बुटवल
५, प देह ०३-०१-१९९८

२७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५०८१ देव कुमार  म ल ३३९६
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९७

२७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८२६१ देवी कुमार  खनाल १६४३१
बुटवल
५, प देह ०८-०३-२०००

२७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०४९१ देवी साद घ मरे ७।१८८४२
बुटवल
५, प देह १७-१०-१९९७

२७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५४९१ देवी साद व याल ०९
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९६

२८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८९८१ देवी साद े ठ ६३३२६७
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९८

२८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३३२१ ोपता देवी भुसाल २८०२।१२०३
बुटवल
५, प देह २५-०२-१९९३

२८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४२२१ ौपता देवी गौतम ५२९
बुटवल
५, प देह ०५-०१-१९९८

२८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२३५१ धन कुमार  गु ङ प.१७८
बुटवल
५, प देह ०५-०१-१९८२

२८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३४६१ धन माया गुभाजु ८७०५
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००२

२८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९५५१ धन माया थापा ११५२
बुटवल
५, प देह २५-०५-१९९६

२८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७०९१ न द कुमार  उपा याय ६७९
बुटवल
५, प देह १५-०७-१९९१

२८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८२३१ न द कुमार  प त ४७३५
बुटवल
५, प देह २०-११-१९९९

२८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७७९१ नर कुमार  राना मगर ७३३५
बुटवल
५, प देह १५-०६-१९८५

२८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८७०१ नर कुमार  रावल २०४४१
बुटवल
५, प देह ०५-०४-२००१

२९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६९६१ नर जंग घले ४६४५
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९८४

२९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९३११ नर माया राई ७।१६९१२
बुटवल
५, प देह १५-०५-१९९०

२९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८१३१ नानु मैया धाना ग ५८४७
बुटवल
५, प देह १५-०२-१९९३

२९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९०११ ने  कुमार  वाल ४८०
बुटवल
५, प देह १७-०४-१९९०

२९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४०६१ ने  साद आचाय १९८६६
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९८

२९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६००१ ने  वहादरु ख का २१।१९२४
बुटवल
५, प देह १७-०७-१९९३

२९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१९८१ पदम वहादरु थापा ७।४२८७
बुटवल
५, प देह ०२-०१-२००२

6 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२०८१ पदम वहादरु सा  मगर २८७८६

बुटवल
५, प देह ०२-१२-१९९०

२९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७४७१ पदमा देवी खाती ३७२०२४।४८४०५
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९६

२९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४९७१ प व ा कुमार  ख का ६४७३६
बुटवल
५, प देह १७-०१-२००२

३०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४१६१ प व ा कुमार  ब याल ४।२१३६
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००१

३०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१४८१ प व ा खनाल १२।७५९
बुटवल
५, प देह २३-०९-१९९७

३०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७९७१ प व ा भुसाल ३२२
बुटवल
५, प देह २०-०७-१९९०

३०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५१६१ पावती कुमार  ख ी ९०३५
बुटवल
५, प देह २०-०१-१९९८

३०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२१७१ पावती थापा २३८
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९९

३०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०२३१ पुना कुमा र उपा याय ७।५२
बुटवल
५, प देह १०-१२-१९९६

३०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७३४१ पुण कला भ डार ४४५
बुटवल
५, प देह ०७-०४-१९९०

३०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६०५१ पुण कुमार  अयाल ६९२९
बुटवल
५, प देह ०२-०४-१९८२

३०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०७०१ पूण कला अयाल १२५५७
बुटवल
५, प देह १२-०९-१९९२

३०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९८६१ ेम कुमार  मुडभर ८७६
बुटवल
५, प देह १६-०३-१९९२

३१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९०४१ ेम साद लगल ६८८५४
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९९

३११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७२८१ ेमकला पा डे २४६१
बुटवल
५, प देह ०८-१२-१९८३

३१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५१३१ फ कला थापा ८३४७
बुटवल
५, प देह २८-०६-१९८६

३१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२६५१ बल वहादरु गु ङ २६१९
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९०

३१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६४८१ ब ल भ  यौपाने ७४६१७
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००१

३१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८३९१ बाल कुमार  रजाल ३९
बुटवल
५, प देह ०५-०४-१९९४

३१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४०९१ बाल कुमार  े ठ ३०७९८
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२०००

३१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४१२१ बाल कुमार  े ठ २।९७
बुटवल
५, प देह ०९-०४-२००२

३१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२९०१ ब ण ुकुमार  घत  े ी ३८५६९
बुटवल
५, प देह १०-१०-१९९४

३१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१०८१ ब ण ुकुमार  दलामी ३७२६२४।५४६००
बुटवल
५, प देह १०-०५-२०००

३२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५२६१ ब ण ुकुमार  पा◌ैडले ८।४९२
बुटवल
५, प देह १५-११-१९९८

३२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६७३१ ब ण ुकुमार  े ठ ५३६४
बुटवल
५, प देह १५-०६-१९७८

३२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४००७१ ब ण ु यौपाने ५४५०
बुटवल
५, प देह २४-१२-१९९०

३२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९३२१ ब ण ुमाया उपा याय ७।४११९
बुटवल
५, प देह १६-१२-१९९६

३२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५८५१ ब णुवीर सा  मगर ६६९३१
बुटवल
५, प देह १५-०७-१९९२

३२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४४४१ बु ध राम गु ङ १२११
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००२

३२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७४६१ बु धी बहादरु गु ङ १४८१
बुटवल
५, प देह ०५-०५-१९८०

३२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०९११ बु धी लाल धान २२१२६
बुटवल
५, प देह १२-१२-१९८५

३२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७३९१ बेग माया ढकाल ३६०२
बुटवल
५, प देह ०६-०४-१९९९

३२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७४२१ बेद माया गु ङ ३७१
बुटवल
५, प देह १२-१०-१९९८

३३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४५११ बेल कुमार  गु ङ १२१०
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००१

३३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४५९१ बोम वहादरु ख ी बा.५५२।२०४८
बुटवल
५, प देह ०८-०६-१९९८

३३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७५८१ माल मी े ठ १२६८३
बुटवल
५, प देह १०-१०-१९९७

३३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३४४१ भगवती लगल ७।४९५०
बुटवल
५, प देह १४-०२-१९९७

३३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८४९१ भवानी धाना ग ७।३८१४
बुटवल
५, प देह ०१-०३-१९९९

३३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७१४१ भागी राम थापा ७।४१०४
बुटवल
५, प देह १०-११-१९९९

३३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५१०१ भा◌ेलानाथ ढकाल ३६००
बुटवल
५, प देह ०५-०४-१९९२

३३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०५४१ भम कुमार  प थी ५४४८
बुटवल
५, प देह ०४-०१-१९९०

३३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९८११ भम बहादरु ला मछाने थापा १६१९५
बुटवल
५, प देह १५-०५-२००२

३३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४९५१ भम माया े ठ १२
बुटवल
५, प देह १०-०५-१९९१

३४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३८२१ भमा काक  े ी २२१६
बुटवल
५, प देह १५-०९-२०००

३४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५३८१ भीम कुमार  काक  े ९४५
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००२

३४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२१०१ भुग लाल े ठ ९९४२
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९६

३४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१२८१ भुवन माया थापा १२७०
बुटवल
५, प देह १५-०६-१९८९

३४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८८३१ भैम त गु ङ ३६५०
बुटवल
५, प देह १५-०३-१९९०

३४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२६०१ मंगल साद मान धर ७४८३०
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९१

३४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२९९१ मन कला प थी ३४३७।२४१६
बुटवल
५, प देह १८-०४-१९८५

३४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२०५१ मन कुमार  े ी २०९२६
बुटवल
५, प देह २१-०१-१९९८

7 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
३४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७१३१ मन कुमार  गु ङ ११०८५

बुटवल
५, प देह १५-०२-२००२

३४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२१११ मन कुमार  िज सी ७।४३७९
बुटवल
५, प देह ०५-१०-१९९९

३५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३६५१ मन कुमार  म ल ७।१०७
बुटवल
५, प देह ३१-०१-१९८७

३५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१७७१ मनकल  देवी के.सी. ६४८१८
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००१

३५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१६४१ महाल मी देवी े ठ १६४
बुटवल
५, प देह १५-०६-१९९२

३५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२०७१ मान कुमार  े ी ७।३९३६
बुटवल
५, प देह १२-१०-१९९४

३५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५६६१ मान कुमार  भ टराई ७।३९६६
बुटवल
५, प देह १५-१०-१९९२

३५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५३२१ माया देवी गु ङ ७।६४८९
बुटवल
५, प देह १२-०६-२०००

३५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७२६१ मन वहादरु पुन मगर ३९।०१।६९।०७२७३
बुटवल
५, प देह २०-०१-१९९९

३५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३०८१ मना कुमार  आचाय ७५१३९
बुटवल
५, प देह ११-१२-१९९७

३५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५६८१ मना कुमार  गाहा ६३७७
बुटवल
५, प देह १७-०७-२००१

३५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७२२१ मना दे व ावल ६५।१२३९
बुटवल
५, प देह ०५-०३-१९९७

३६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४८२१ मना माया गु ङ ७।४८८
बुटवल
५, प देह १२-०५-१९९७

३६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४२२१ मरा थापा ३७३०२४।१२६०
बुटवल
५, प देह १०-०१-२००३

३६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०४८१ म ी कुमार  धान ७३६७
बुटवल
५, प देह ०१-०५-१९९२

३६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१७४१ मु त बहादरु रावल २०५३३
बुटवल
५, प देह १२-०५-१९९६

३६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६९२१ मोती कला उपा यायनी ६।६।४०१२
बुटवल
५, प देह १०-०३-१९९९

३६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६२०१ मोती कुमार  शरेचन १३०
बुटवल
५, प देह १२-०७-२००१

३६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३१०१ यशोदा देवी पा डे ६५८८
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९७

३६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८४११ यानी कला ब याल १२५
बुटवल
५, प देह १०-०४-१९९९

३६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१६५१ रंगन राना १३७
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९६

३६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०२४१ र न कुमार  पौडले १५४
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९७५

३७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१६९१ र न राज शा य १९२४
बुटवल
५, प देह ०५-०४-१९९२

३७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१६७१ राम कुमार  आचाय ५५९।११९६
बुटवल
५, प देह ०३-०२-१९९२

३७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६४११ राम च  भटराई १०८२
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९८

३७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७०२१ राम नाथ आचाय ६५९४६
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००१

३७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९३०१ राम साद शमा कोइराला ६६०२१
बुटवल
५, प देह १९-०१-२००१

३७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४४९१ राम लाल थकाल म.ु४९७००९१४
बुटवल
५, प देह १४-०२-२०००

३७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९९३१ राम वहादरु कनर या था ७।१३०
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९८

३७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५६३१ राम वहादरु काक ९६४
बुटवल
५, प देह १०-१०-१९९८

३७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४२९१ रक बहादरु गू ङ २३८०
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९८७

३७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५९८१ क माया राना ५०५७
बुटवल
५, प देह १६-०६-२००२

३८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८१६१ मन दे व साह २।४५
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२०००

३८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५८५१  साद पोखरेल ७६४५७
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००१

३८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४९९१ पा कुमार  कोइराला १२२२।२१९८६
बुटवल
५, प देह १६-०७-१९९५

३८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१६११ पा देवी पौडले ३९।०१।७०।६१३४
बुटवल
५, प देह १५-०८-२०००

३८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०८४१ ल मी कुमार  अमा य ९८१८
बुटवल
५, प देह १५-०७-१९९२

३८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७०५१ ल मी गु ङ २४८३२
बुटवल
५, प देह ०२-०४-१९९२

३८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४६५१ ल मी देवी काक २।३
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००२

३८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१८३१ ल मी देवी थापा ३९०४
बुटवल
५, प देह ०७-०२-२००१

३८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२०११ ल मी माया े ठ ४०७२५
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००२

३८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८३९१ ल मी लाल महजन २५७१
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९१

३९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६५११ लता देवी थापा ४६५५
बुटवल
५, प देह १४-०१-१९८८

३९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२७९१ लाल कुमार  ख का १०७९
बुटवल
५, प देह १८-०५-१९८५

३९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४८८१ लाल वहादरु गु ङ ४२
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९६

३९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४७७१ लाल वहादरु पुनमगर ८१७६
बुटवल
५, प देह ०१-०५-२०००

३९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३५५१ लला कुमार  पा◌ेखरेल ६९११३१
बुटवल
५, प देह १२-१२-२०००

३९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६१४१ लेख वहादरु खाती ४६४
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९८७

३९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३६६१ लोक कुमार  े ठ ४३५७
बुटवल
५, प देह ०८-१२-१९९८

३९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७७०१ लोक वहादरु ख ी २।६२
बुटवल
५, प देह ०४-०५-२००१

३९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५१०१ व दकला घ मरे ३८।८८१
बुटवल
५, प देह २२-१२-१९९०

8 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
३९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१२११ वीर वहादरु राई १३३१९

बुटवल
५, प देह २५-१०-१९७८

४०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१००१ वजृ मान गुभाजु ५८३०
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९९

४०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५३७१ वेल कुमार केसी बा.११३९
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९५

४०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०७६१ शषे का त आचाय ८१३५
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२०००

४०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५६३१ स मरा देवी उदय १०३
बुटवल
५, प देह १०-०१-१९९६

४०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०३११ स  माया गलामी ४३२१४
बुटवल
५, प देह १८-०२-१९९०

४०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८६८१ सानु ल मी गुभाजु १६३९
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९९

४०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९४६१ सा व  भ डार ५९७६७
बुटवल
५, प देह ३०-१२-२००१

४०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५५७१ सा व ी गु ङ २४५७
बुटवल
५, प देह १३-०४-१९९८

४०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४४९१ सा व ी पाठ ११७४८
बुटवल
५, प देह १५-०६-२०००

४०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५०२१ सा व ी देवी ख का ७२०
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९६

४१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७८५१ सीता देवी पा डे १७५
बुटवल
५, प देह १५-०६-१९८९

४११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२८११ सुक माया रोकाहा ७,३४५७
बुटवल
५, प देह ०५-०७-२००२

४१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२१६१ सु तल  शा य ७५८
बुटवल
५, प देह १५-०५-१९७९

४१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८३२१ सु म ा देवी े ठ ०४३
बुटवल
५, प देह ११-०६-१९८८

४१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२००३१ सुरे  मान े ठ २६७०
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९७

४१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३४५१ सुवण कुमार  े ठ ३७३०२४।१५४७
बुटवल
५, प देह २२-०४-२०००

४१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०७८१ ह र कला रा कोट ७।४२०८
बुटवल
५, प देह १५-१२-१९९९

४१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०६३१ हष बहादरु आले ७३८२
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९८

४१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७२८१ हरा कुमार  पाहर ८७८
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९९८

४१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७०७१ हरा देवी राई ४७३७
बुटवल
५, प देह ०४-०८-१९९८

४२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०१०१ हरा देवी सोमै १२८१९
बुटवल
५, प देह ०१-०५-१९९०

४२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०९३१ हुम नाथ यौपाने १५९६
बुटवल
५, प देह ११-०४-२०००

४२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४४६१ हुम नाथ पा याय १७०६२
बुटवल
५, प देह २१-०६-२०००

४२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५१११ हेमलाल ब याल २१७६१
बुटवल
५, प देह ३०-१२-१९८५

४२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८१४१ अ नीधर पा ड ेजैसी १४४५
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२०००

४२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५६९१ अजु या साद धान ६२३९
बुटवल
६, प देह १३-१०-२०००

४२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४८११ अमतृ साद तुलाचन ४९२६
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२०००

४२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२३६१ अमतृ लाल े ठ ७३
बुटवल
६, प देह ०५-०३-१९९८

४२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२२४१ अि बका रजाल ४२८२
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९८९

४२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३०३१ आरती राईनी ३७३०२४।१५३२
बुटवल
६, प देह ०१-११-१९९३

४३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६९५१ इमान बहादरु भ डार  े ी ९१००
बुटवल
६, प देह १५-०६-१९८४

४३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१८३१ उदय तुलाचन ७।३५७८
बुटवल
६, प देह १५-०३-२००३

४३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५५४१ उमा कुमार  राना बा.१०७।११५१
बुटवल
६, प देह १४-०४-१९९८

४३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१९४१ ओम लाल पोखरेल २२३४
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९७

४३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०२०१ कमला थैव ३।४५३
बुटवल
६, प देह १६-१०-२००२

४३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७३३१ कमला देवी थापा ७।१४८
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९८

४३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६९६१ कमला देवी भ टचन ४५३३
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२००२

४३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४१८१ कमला देवी भ टचन ६४९८
बुटवल
६, प देह १४-०४-१९९१

४३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७७९१ क रम मोहमद मया ३९-०१-७०-०७५६४
बुटवल
६, प देह ०२-०२-२००२

४३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४६२१ कण वहादरु राना मगर ३४१२
बुटवल
६, प देह १५-०१-२००२

४४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२१८१ कमर  कुमार  वरालमगर १९५
बुटवल
६, प देह २२-०१-१९९९

४४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६९४१ कुमार  गु ङ ६३०६२
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९८

४४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७५९१ कृत वहादरु थापा १७४९६
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९७

४४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८९५१ कृ ण साद भ डार ६०३१
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९९

४४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५३२१ कृ ण ल मी े ठ ५१८३
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२०००

४४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७६०१ कृ ण वहादरु गू ङ २१२०
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९८

४४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००८५१ केशर वहादरु सेन ७२७१
बुटवल
६, प देह २१-१०-१९९७

४४७ ०३२०७२०८०१४६३७३७०१३३२३१ केशव राज वाल ७४०२
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२००२

४४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१८५१ केशव राज वाल ७४०२
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२००२

४४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४६४१ े  वहादरु भ टचन ५६३५
बुटवल
६, प देह १२-०५-१९९९

9 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
४५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०६९१ ख क बहादरु पुन ९५२

बुटवल
६, प देह २७-०४-१९९४

४५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५२८१ खना मया १४०५।९०७
बुटवल
६, प देह ०१-०५-२००२

४५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७९५१ खक वहादरु आले २७४७
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२०००

४५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४६०१ खमा साङमो गौचन १७२
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९७५

४५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९१५१ खरमती बुढा १६७
बुटवल
६, प देह ०६-१२-१९८५

४५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१६०१ गंगा देवी ख तवडा ५९२
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९९

४५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७११६१ गजाधर उपा याय १४२०
बुटवल
६, प देह ०२-०६-१९८४

४५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३६८१ गणेश वहादरु े ी ४।७१
बुटवल
६, प देह १५-०३-१९९३

४५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६९५१ गुणा नधी ब जाडे ११७
बुटवल
६, प देह २३-०२-१९८७

४५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०९६१ गोपी कृ ण पा डे ४००६
बुटवल
६, प देह १७-०८-१९८९

४६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३६८१ गोमता पा डे ५७२१
बुटवल
६, प देह २७-०४-१९९७

४६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६९०१ गोमती देवी थापा ७३३५
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९९

४६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९०३१ गोमा पोखरेल ३९७४
बुटवल
६, प देह १४-०८-२०००

४६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३५४१ गो व द साद े ठ १९१
बुटवल
६, प देह २५-१०-१९९८

४६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३८३१ घन याम घ मरे २६०६
बुटवल
६, प देह १७-०१-२००१

४६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७९९१ घन याम यौपाने ८६९७
बुटवल
६, प देह ०५-०२-१९९०

४६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०६९१ च  कुमार  े ठ थापा २६२३
बुटवल
६, प देह १५-०३-२००२

४६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६७२१ च  साद े ठ २५३७४
बुटवल
६, प देह ०३-०२-१९९७

४६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६००५१ च  ल मी े ठ ७१७५८
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९५

४६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११५७१ च पा कुमार  े ठ ३२९३
बुटवल
६, प देह ०३-१०-२००१

४७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७१९१ च  कला यौपाने ७।३५०८
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२०००

४७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९३६१ छ व लाल सापकोटा ११६६३
बुटवल
६, प देह ०७-१२-२०००

४७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९३८१ जग देवी शरेचन ६५५०६
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९४

४७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७६०१ जय ल मी अमा य ७।३२२६
बुटवल
६, प देह १५-०७-२००१

४७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३६४१ जस कुमार  पुन ७।३३२२
बुटवल
६, प देह १५-०८-२००१

४७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७९०१ जसोदा देवी गौचन १६२०
बुटवल
६, प देह २८-११-२००१

४७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२९९१ िजव कला भुसाल १९२०।७९८
बुटवल
६, प देह ०८-१०-१९९६

४७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०३४१ जीव लाल मरा सनी ३३४
बुटवल
६, प देह १७-०६-१९९६

४७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८६४१ जुठे साद े ठ ७४४४
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९८९

४७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८४७१ झ व लाल गलामी थापा १९३३
बुटवल
६, प देह २३-११-१९९८

४८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३००१ टका कुमार  शाह ३७२०२४।८५३
बुटवल
६, प देह ०५-०३-२००३

४८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०१४१ टेक कुमार  शाह ८।८५
बुटवल
६, प देह १८-०९-२००२

४८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९१५१ टेक साद े ठ २०७१
बुटवल
६, प देह १५-०९-२००२

४८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२८२१ टेक बहादरु कुवर २६०६
बुटवल
६, प देह ०२-१२-१९८९

४८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५५६१ डासी कुमार  ल साल ७८८८
बुटवल
६, प देह ०१-०२-१९९६

४८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५१७१ डला राम भ डार २१६९
बुटवल
६, प देह ०१-०९-२०००

४८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९७२१ डोल वहादरु ट डन ६८९
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९८५

४८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६८४१ तुल वहादरु छ तले ९४
बुटवल
६, प देह ०२-०३-१९९८

४८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७७९१ तुलसी े ी २६८६९
बुटवल
६, प देह ०५-०६-२००१

४८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२९७१ तु सा पा डे ८३०
बुटवल
६, प देह १५-०९-१९९६

४९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५४२१ तु सी देवी अ धकार ३५०
बुटवल
६, प देह २०-०७-१९९२

४९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६८९१ तु सी देवी े ठ ७४४५
बुटवल
६, प देह २२-०५-१९९४

४९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७१२१ तु सी साद योजु २।१२१
बुटवल
६, प देह ०४-०२-१९९४

४९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४७४१ दल वहादरु कुवंर े ी बा.६२९८।४४६
बुटवल
६, प देह १०-०८-१९९४

४९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८१३१ दल वहादरु छ तले थापा ६७०५
बुटवल
६, प देह ०८-०१-२०००

४९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५१११ दनेश साद गु ता ३७३०२४।१६८
बुटवल
६, प देह १२-०८-२००२

४९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९३३१ दल साद धान ७।३७५०
बुटवल
६, प देह ०३-०४-२००२

४९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०१५१ दरुप त देवी पुन २३४
बुटवल
६, प देह २०-०४-२०००

४९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४२८१ दगुा मान सैजु बा.का ४४१४
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९१

४९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२८४१ दगुा वहादरु ख ी ३४४२
बुटवल
६, प देह १५-०३-१९९०

५०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३०३१ देउ पा थापा ७०३
बुटवल
६, प देह ०५-०३-१९७६

10 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
५०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२२०१ देव कला पोखरेल २२०

बुटवल
६, प देह ०२-०८-१९८५

५०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८०११ देव कुमार अमा य ५७६७
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२००१

५०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३१६१ देव कुमा र पुन १२४
बुटवल
६, प देह ०१-०२-१९९०

५०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०७९१ देव कुमार  भ टचन ७१५१
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९६

५०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३७५१ देव कुमार  े ठ ९।७११
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९१

५०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२३८१ देव माया ब जाडे १०३
बुटवल
६, प देह १५-०९-१९८७

५०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३२९१ देवी साद भ टचन ४०७
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९८४

५०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६४९१ देवी माया भार ७।३६७०
बुटवल
६, प देह १४-०८-१९९५

५०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०९११ पदा ठकुरानी ४८३७३
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९८४

५१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५५९१ पुती े ठ १०२९५
बुटवल
६, प देह ०१-०६-१९८१

५११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८७२१ धम कुमार  े ठ ६४३
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२००१

५१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९८७१ न द कला भ डार ८३६
बुटवल
६, प देह ०४-०४-२०००

५१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५३११ न द कुमार  मगन २४२७
बुटवल
६, प देह १५-०६-१९९०

५१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६३९१ नल साद े ठ ३४५०५
बुटवल
६, प देह १५-०६-१९९६

५१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६९११ नानी मैया ठकुरनी १२३४
बुटवल
६, प देह २०-०९-२००१

५१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३५०१ नम कला भ टराई ६४३।१६४
बुटवल
६, प देह ०५-०३-२००१

५१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१५२१ पदम कुमार  पा या १२०३
बुटवल
६, प देह ०५-०१-१९९०

५१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४६२१ पदम कुमार  भ टचन ७।२०००७
बुटवल
६, प देह ०५-०२-१९८२

५१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२३५१ पदम साद े ठ ५३२५
बुटवल
६, प देह २६-०४-१९९०

५२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७०८१ पावती शमा बा.४८३८।३३४
बुटवल
६, प देह १५-०६-२००१

५२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८०६१ पावती शमा ४८३८।३३४
बुटवल
६, प देह १५-०६-२००१

५२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६६९१ पुण कुमार  म ल ७।३७०८
बुटवल
६, प देह १५-१०-१९९९

५२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३९८१ पुण कुमार  े ठ ७।३७६९
बुटवल
६, प देह ०६-०३-१९८५

५२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३७०१ पुण वहादरु शाह १४७८२
बुटवल
६, प देह १८-०९-१९९७

५२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४३३१ ेम कुमार  राजभ डार बा.३०५
बुटवल
६, प देह १०-०१-१९९३

५२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१०५१ बम वहादरु गु ङ ६६३५
बुटवल
६, प देह १३-०५-२००१

५२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४९४१ बल वहादरु थापा ७०६३
बुटवल
६, प देह १५-११-१९८९

५२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६५०१ बसु धरा यौपाने १६५७
बुटवल
६, प देह १५-०२-१९७८

५२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५५७१ बाटुल  उपा याय ५३९
बुटवल
६, प देह १९-११-१९८८

५३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५९८१ बाल कुमार  काक  े ी ४०६२
बुटवल
६, प देह ०७-०३-१९९४

५३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९२७१ बाल कुमार  े ठ ५०८५
बुटवल
६, प देह १०-०१-१९९९

५३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७५६१ ब द ुपा या बा.१२०४
बुटवल
६, प देह ०३-१२-१९८९

५३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५१५१ ब ण ुकुमा र याजु २००४
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९८३

५३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१८५१ ब ण ुकुमार  काक  े ी २।१९८
बुटवल
६, प देह २३-०६-२००१

५३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७२०१ ब ण ुकुमार  के.सी. ७२९५९
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२००२

५३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९६२१ ब ण ु साद उपा याय ८।१७६९७
बुटवल
६, प देह १५-१२-१९९९

५३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४२०१ भवानी यौपाने ४७८९
बुटवल
६, प देह १५-११-१९७६

५३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१००१ भुमता पा डे ३७०७
बुटवल
६, प देह २८-११-१९९३

५३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१०४१ भैरव साद ल साल ११२५०
बुटवल
६, प देह ३१-०५-१९९१

५४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४१२१ म त कला यौपाने ७।२२१
बुटवल
६, प देह १२-०३-१९९३

५४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४२९१ मन धरा तवार ६०९१
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२०००

५४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७०६१ मन बहादरु थापा १२५९
बुटवल
६, प देह २२-०५-१९९२

५४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६५११ म दर  थापा मगर ५५७
बुटवल
६, प देह १०-०१-१९८६

५४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८५४१ महा ल मी जोशी २९७४
बुटवल
६, प देह १८-०४-२००२

५४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८२४१ मान कुमार  े ठ ३७३०२४।१०८२
बुटवल
६, प देह १०-०५-१९८५

५४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३०३१ मान वहादरु थापा मगर ११८०८
बुटवल
६, प देह ०४-०७-२००१

५४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७५२१ माया देवी थापा े ी १७०७
बुटवल
६, प देह १५-०६-१९९५

५४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०५७१ मीना देवी योजु २।१६५
बुटवल
६, प देह १३-१२-१९९९

५४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६५११ मुि त राम भ टराई ७।२४२
बुटवल
६, प देह २७-०३-१९९८

५५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३६३१ मु नसरा घ मरे ७।२८६०
बुटवल
६, प देह ०९-१०-१९९१

५५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५२३१ मेल साद गौचन ६६३८५
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२०००

11 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
५५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०७६१ मोती लाल अ धकार ४९२२

बुटवल
६, प देह ३०-१२-२०००

५५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०१०१ मोती लाल े ठ ६४२
बुटवल
६, प देह ०३-०९-१९९४

५५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२७५१ मोहन वाल १५४२२
बुटवल
६, प देह ०८-०३-२०००

५५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११११६१ मोहन लाल े ठ २१५०
बुटवल
६, प देह ०७-०५-२००२

५५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७८०१ यम कुमार  ीस ९८८
बुटवल
६, प देह १४-१२-१९८७

५५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८७४१ यम साद े ठ थापा २५४०
बुटवल
६, प देह २६-०९-१९९९

५५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९०११ यम वहादरु सेन ठकुर ६३०३१
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२०००

५५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६६०१ यमनुा कुमार  शमा २९७
बुटवल
६, प देह १५-१०-१९९२

५६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६८३१ युव राज घ मरे ९४
बुटवल
६, प देह ०४-०४-१९८८

५६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८७६१ रन कुमार  थापा ७४९६३
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२००२

५६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५०२१ राज कुमार े ठ ५७०२
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९०

५६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१८९१ राज कुमार  गू ङ ११६२९
बुटवल
६, प देह १५-०३-२००२

५६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८४८१ राज देवी कसौधन १७५
बुटवल
६, प देह १४-११-१९९४

५६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९६५१ राम साद खनाल २७
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२०००

५६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६९११ राम साद े ठ १४७८
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२००१

५६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५४३१ पा देवी शरेचन २०३४३
बुटवल
६, प देह १५-०६-१९९१

५६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३२७१ रोम नाथ वाल ३४
बुटवल
६, प देह १८-०३-१९९०

५६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९८२१ ल मी कुमार  ब ाचाय २५०३१
बुटवल
६, प देह ०३-०७-१९९३

५७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८३५१ ल मी देवी ट डन ४९६।१५३४
बुटवल
६, प देह ०५-०७-१९९६

५७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२०५१ लाल च द े ठ २३८५
बुटवल
६, प देह १५-१०-१९९१

५७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१६५१ लाल देवी शरेचन बा.३१७
बुटवल
६, प देह १५-१०-१९७७

५७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७०११ लाल वहादरु वगाले ७।३४६०
बुटवल
६, प देह ०६-०८-२००१

५७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४६७१ लाल  थापा ३७२०२४।६०६२८
बुटवल
६, प देह १२-०४-१९९७

५७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३७७१ लला देवी पा डे ११०३
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९७

५७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५१४१ लला ब लव जैसी १४९०
बुटवल
६, प देह २३-०९-१९९६

५७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०५४१ वंश गोपाल कसौधन १२७।२९२
बुटवल
६, प देह २९-०४-१९९५

५७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३७७१ वा मती थापा ७।१५०५४
बुटवल
६, प देह ०३-०४-१९८४

५७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८३६१ वन वहादरु भाट े ी २५०८।२२६२
बुटवल
६, प देह १५-०४-१९९७

५८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५२४१ व द ुदेवी भ डार २०३१
बुटवल
६, प देह ०४-०२-१९९५

५८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६६९१ वमा माया थापा ७३२९
बुटवल
६, प देह ०१-०१-१९९४

५८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२८२१ वरे  घत  े ी २५११९
बुटवल
६, प देह १६-१०-१९९५

५८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६२२१ व ण ु साद थापा का.४५६७
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९५

५८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३०११ व ण ुलाल धान ५४२२
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९९८

५८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४७३१ वेगम मया ३४७।१०१५
बुटवल
६, प देह ०२-०५-२००१

५८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६४३१ वेगम वहादरु थापा मगर १९७२
बुटवल
६, प देह १०-११-१९९४

५८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१२४१ शा ता भ टराई ५३६२
बुटवल
६, प देह १५-०१-१९९३

५८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५४४१ शा ता ल मी े ठ ८०४
बुटवल
६, प देह ०५-१२-१९९८

५८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२२६१ शुक कुमार  धान ७।३४४३
बुटवल
६, प देह १५-०६-१९९८

५९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९०७१ ीम त थापा बा.७।४२३
बुटवल
६, प देह १८-१०-१९९४

५९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६२८१ सर वती देवी कँुवर े ी २६०७
बुटवल
६, प देह १२-०७-१९९०

५९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२४११ सर वती देवी े ठ २।१५६
बुटवल
६, प देह ०९-०९-२०००

५९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३३११ सानो काजी ब ाचाय बा.८४५।१२४८
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२००१

५९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३५०१ सरधरा उपा याय ७।७३७०३
बुटवल
६, प देह १७-०९-१९८१

५९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३९७१ सुकुर मया १०६६।१३०२
बुटवल
६, प देह १०-०२-१९९५

५९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२२५१ सु तल  देवी जोशी ७।१५८
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२००१

५९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८८७१ सुभ ा देवी े ठ ४०३५
बुटवल
६, प देह ०४-१०-१९९५

५९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४२४१ सुज वहादरु म ल बा.१९५
बुटवल
६, प देह ०१-०५-२०००

५९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९१२१ ह र साद बलाल थापा ९८५
बुटवल
६, प देह ०३-०२-२००३

६०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३९५१ हक वहादरु सुवदे ४५०६
बुटवल
६, प देह ३०-१२-२०००

६०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८६३१ हर ड मान थैव २१८७५
बुटवल
६, प देह २२-०५-१९९५

६०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६२५१ हरा साद सुवाल ७५२८५
बुटवल
६, प देह ३०-१२-१९८५

12 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
६०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४९८१ हरा वहादरु थापा ९७९

बुटवल
६, प देह १३-०५-१९८९

६०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६८३१ इशवर  साद े ठ २९१।२०२७
बुटवल
७, प देह ३०-१२-१९९४

६०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३७११ कशोर च  कसौधन ३९७।०२७
बुटवल
७, प देह ३०-१२-१९९४

६०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६६११ कोशीस नारायण े ठ १२९९२
बुटवल
७, प देह ०२-०३-२००२

६०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८२६१ गणेश कुमार  े ठ १७०२
बुटवल
७, प देह १२-११-२००२

६०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३६२१ गाय ी देवी कानु ३७।०१।६९।०१११८
बुटवल
७, प देह १५-०३-१९९५

६०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६१९१ जानक  देवी सहं १०४४५
बुटवल
७, प देह १५-०६-१९८९

६१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४८६१ जुनीसरा थापा ११८०
बुटवल
७, प देह ०३-०३-१९९१

६११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३४११ तल कुमार  े ठ ३१६
बुटवल
७, प देह २०-०२-२०००

६१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३१६१ तुलसा देवी गैरे ४१६
बुटवल
७, प देह १५-११-१९९४

६१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०३०१ तु सा राना ७।५१७३
बुटवल
७, प देह २९-१२-१९९८

६१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८०९१ थान साद े ठ २२१९८
बुटवल
७, प देह ०५-०३-१९९०

६१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८४९१ दल कुमार  े ठ ५२३
बुटवल
७, प देह १०-११-१९९५

६१६ ०३२०७२०८१२४६३७३७०१८६६९१ देवी लाल पौडले ७।५१७३
बुटवल
७, प देह २९-१२-१९९८

६१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८०७१ धन सर  थापा ३७२०२४।५६५८७
बुटवल
७, प देह १५-०७-१९९०

६१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३९३१ नहकुल मान े ठ ४५५
बुटवल
७, प देह ३०-१२-१९९४

६१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५८०१ नम साद वजु ७।३२१
बुटवल
७, प देह ३०-१२-१९९९

६२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००४०१ नल का त खनाल ७४८४
बुटवल
७, प देह ३०-१२-१९९७

६२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६४३१ प च माय े ठ ३९१०६६।३१४
बुटवल
७, प देह ०५-०३-२००३

६२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१४७१ पुना देवी तले ६५८२
बुटवल
७, प देह ०१-०४-१९९८

६२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०२४१ फुलम त देवी वणवाल ६१७९
बुटवल
७, प देह ३०-१२-१९९५

६२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१७०१ भैरव वहादरु हमाल ५९१९
बुटवल
७, प देह १६-१०-१९९४

६२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६६०१ महेश कुमार राजभ डार बा.२०।७
बुटवल
७, प देह ०८-०२-१९९३

६२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५१५१ मान कुमार ४६६
बुटवल
७, प देह १८-०२-१९९१

६२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२११११ मना खनाल २।१८१
बुटवल
७, प देह १०-०८-२०००

६२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०१२१ ल मी यौपाने १५४५
बुटवल
७, प देह १५-०१-१९९८

६२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९७०१ वनारसीलाला वनावाल ३२५
बुटवल
७, प देह ३०-१२-१९९६

६३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९४२१ शा ती देवी कसौधन ३७१०२४
बुटवल
७, प देह २५-०४-१९९५

६३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२८३१ शोभाखर गैरे २०६३
बुटवल
७, प देह १३-०१-१९८६

६३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७४९१ याम साद े ठ २३७६२
बुटवल
७, प देह ३०-१२-१९९५

६३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६७८१ सानु देवी े ठ २०६२
बुटवल
७, प देह ३०-१२-२००१

६३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९०४१ सता कुमार  वजु ४४८७
बुटवल
७, प देह २३-०२-२०००

६३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८१०१ सुक माया मगर ९०१८ इ
बुटवल
७, प देह १५-०३-१९९६

६३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७९२१ सु तल  देवी े ठ ७२२८१
बुटवल
७, प देह ०२-१०-१९९४

६३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०५११ सुय वहादरु थापा मगर ३१७२
बुटवल
७, प देह ०८-०४-१९९९

६३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३५७१ हुव ेलाल कानु ४४२४
बुटवल
७, प देह ३०-१२-१९९७

६३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५८४१ हेम राज शमा खनाल २०४६३
बुटवल
७, प देह ०२-१०-१९९२

६४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०५६१ अमतृा गु ङ १०३१९
बुटवल
८, प देह ०२-०१-१९९७

६४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२३९१ आशा गुवाजु ५६२४
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९७

६४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६७२१ इन  कुमार  तुलाचन ५१०४
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९५

६४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३६२१ इ  कुमार  शा य ७।२१२२
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९७

६४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८४६१ इ  देवी भुसाल ९९४४
बुटवल
८, प देह १२-०२-१९९८

६४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०१७१ कर मा देवी थकाल ६००६७
बुटवल
८, प देह १५-०६-१९८५

६४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४०३१ कण वहादरु ला मछाने नभएका◌े
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००१

६४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४९२१ कला वती अयाल ४२३२
बुटवल
८, प देह १५-०८-१९९०

६४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६३५१ कुमार  थैव १४१०३
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९०

६४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४२३१ कुल साद े ठ २०४९
बुटवल
८, प देह ११-०२-२००१

६५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७४११ कुल वहादरु भार  म ल ५१४२
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९८७

६५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३२३१ कु वजा भ टराई ५१७
बुटवल
८, प देह २५-०१-१९९२

६५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८२६१ कृ ण कुमार  शरेचन ९७१७
बुटवल
८, प देह १५-०६-१९९७

६५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३६५१ कृ ण कुमार  शरेचन ७२१११
बुटवल
८, प देह १५-०६-१९९७

13 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
६५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९३२१ कृ ण वहादरु ब ट ४३९६१

बुटवल
८, प देह ११-१०-१९८८

६५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०२९१ केशर सहं थापा मगर २७।४०१
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९०

६५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९८६१ ख ग लाल गुभाजु ९१
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९१

६५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०१३१ खम वहादरु पुन सात पहेर ७।८२६
बुटवल
८, प देह ११-११-२००१

६५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५००४१ खमा देवी शमा २१४४
बुटवल
८, प देह २६-०९-१९९३

६५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९३५१ गंगा गु ङ बा.२८
बुटवल
८, प देह १५-०६-१९८०

६६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७८८१ गंगा धर उपा याय ६३६३
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९९

६६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४८५१ गणेश कुमार  े ठ ११९८७
बुटवल
८, प देह ०६-०१-१९८२

६६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४७९१ गता देवी था जु १४०६
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९०

६६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३४०१ गीता देवी ग र १५६४२
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००१

६६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०२०१ गुलाव च  कानु वा नया ७।३०२४
बुटवल
८, प देह ०५-०१-२००१

६६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४५७१ गोपाल लाल े ठ ४२६३
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९३

६६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७७२१ गोपी राम पुन बा.३६७
बुटवल
८, प देह १५-०५-१९७८

६६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३४२१ गोमा सुवदे ५७८८
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९३

६६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६९२१ गो व द तुलाचन १९८२७
बुटवल
८, प देह १९-०३-१९९७

६६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२०११ चमान गौचन ४७८
बुटवल
८, प देह १५-०२-१९९०

६७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४८८१ जंग वहादरु हि क राना २०२६६
बुटवल
८, प देह १७-०४-१९९७

६७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६९९१ जानु कुमार  काक ७।२६१६
बुटवल
८, प देह १०-०१-१९८८

६७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५४११ जु त माया थापा मगन ७।३३३
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९८

६७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३५११ जोग माया े ठ ७५२५४
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९०

६७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६७२१ ान वहादरु मगर ७।५९४७
बुटवल
८, प देह २०-०६-१९९९

६७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८२११ ाने  साद खनाल ११०९
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००१

६७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३६२१ झ कु साद भुसाल २५८७
बुटवल
८, प देह ०२-१०-१९९५

६७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३२११ झ ल ु साद भुसाल २५८७
बुटवल
८, प देह ०२-१०-१९९५

६७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५७०१ टेक लाल यैपाने ३९८९
बुटवल
८, प देह १४-०३-२०००

६७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५५३१ डम कला देवकोटा ५३००
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९८

६८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११२६१ डला राम जैसी ७१७८
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९४

६८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३१११ तपे सरा ब नयानी ६८३०
बुटवल
८, प देह २४-०१-१९८६

६८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१३४१ तर व न गू ङ ल.३२९३
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९६

६८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१०७१ तला देवी सा ९५४८
बुटवल
८, प देह १५-०६-१९९६

६८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६७११ तुलसी भ डार ७३६७
बुटवल
८, प देह १६-१०-१९९५

६८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७४५१ द घ सहं गु ङ ६२६२
बुटवल
८, प देह ०५-०३-१९९९

६८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९४११ देउ पा े ी २३९८
बुटवल
८, प देह १५-११-१९९६

६८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२१८१ देउल  यौपाने ७।५१३
बुटवल
८, प देह १८-०२-१९९५

६८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४५११ देवे  कुमार े ठ ३०
बुटवल
८, प देह १५-०६-२०००

६८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१२११ धन कुमार  सा ४५५१
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९५

६९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३९६१ धन वहादरु थापा १६६३१
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००१

६९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६२४१ धन वहादरु रामदल ७।१९५२४
बुटवल
८, प देह १८-१२-१९९८

६९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७१६१ धनी माया पा डे १९९१
बुटवल
८, प देह ०७-०५-२००२

६९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५३९१ धम कुमार े ठ ८।१३०
बुटवल
८, प देह १५-०५-१९७८

६९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११४६१ न द कुमा र गौचन ९७२०
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९२

६९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४५७१ न द कुमार  थापा ६२
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००२

६९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११२२१ न दा कुमार  गौचन कै.३७२८
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९८६

६९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४७२१ नर भुपाल यौपाने १।१०२
बुटवल
८, प देह १५-०७-१९९६

६९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६१२१ नर म त थापा ७।५४१९
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९८

६९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१०५१ न र माया पुन मगन १२२२
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९३

७०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४१९१ पदम वहादरु गु ङ ६३२३
बुटवल
८, प देह १७-०४-२००१

७०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२३११ पहल सहं थापा ५४२५
बुटवल
८, प देह १०-०२-१९९६

७०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९४८१ पातल  े ठ प.७९८
बुटवल
८, प देह १०-०२-२००१

७०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२५२१ पुतल  ख ी े ी २५४०
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००१

७०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९१९१ पुण कला काक ६४१२
बुटवल
८, प देह ०३-०१-२००२

14 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
७०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०७३१ पुण कला शमा २१२५

बुटवल
८, प देह १५-०६-१९९७

७०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८५८१ पुण शोभा राना ६२२३४
बुटवल
८, प देह १५-१०-२०००

७०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२२२१ पु पा देवी हमाल ८३२४
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९७

७०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२२३१ ेम कुमा र ब ट े ी ७२४९०
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००१

७०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५१४१ ेम नारायण देवकोटा ३६५
बुटवल
८, प देह ०१-०१-२००१

७१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०६३१ ेम वहादरु पुलामी मगर का.६४५।१७४२
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९८

७११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२०२१ ब  साद े ठ ७।२४३३
बुटवल
८, प देह ०२-०१-२००२

७१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२२८१ बाल कुमार  कसजु ३२६
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९७

७१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६८८१ बाल कुमार  े नी २२८३८
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००२

७१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०७८१ बाल कुमार  तुलाचन २०३४४
बुटवल
८, प देह ०१-०६-१९८४

७१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९१६१ बाला न द भ डार ५४५१
बुटवल
८, प देह १५-०६-१९८०

७१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१६८१ बमा कुमार  थापा ९३२६
बुटवल
८, प देह २५-१०-२०००

७१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२८८१ ब ण ुकुमार  पोखरेल ५।९३
बुटवल
८, प देह ०१-१२-१९८६

७१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६३६१ ब ण ुकुमार  म ल २७५१६
बुटवल
८, प देह २५-०९-१९९५

७१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२०९१ ब ण ु साद वाल २०९
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९८

७२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८४०१ बु ध ल मी ब ाचाय ६०९४
बुटवल
८, प देह १८-११-१९९६

७२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२००१ भगवती साद े ठ ९२४१२
बुटवल
८, प देह ३०-०४-१९९०

७२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५५३१ भ  वहादरु कुवंर े ी ३७२०२४।७९६०१
बुटवल
८, प देह १५-०७-२०००

७२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८४९१ भा गरथी भुसाल २७१२
बुटवल
८, प देह ३०-०२-२००३

७२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०४४१ भानु भ त पौडले २२५४१
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००२

७२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४००२१ भम कुमार  गौचन १५६१७
बुटवल
८, प देह १५-०६-१९९३

७२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०६५१ भम लाल गौतम ६४२३८
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९८८

७२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२८११ द वर पुन १०५५७
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९२

७२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६६६१ मन कुमार  म ल ७।३५५०
बुटवल
८, प देह १५-०२-२००१

७२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९३६१ मन देवी े ठ २१२३०
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००२

७३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१७६१ म न लाल गु ङ ६३६७
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९६

७३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६३९१ मा णक लाल े ठ ७१५८
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९२

७३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८५०१ मान कुमार  े ठ ५११४
बुटवल
८, प देह १५-१०-१९९०

७३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३१२१ माया थापा ७।३३००
बुटवल
८, प देह १५-०९-१९९०

७३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४०७१ म सर  गु ङ ११४३
बुटवल
८, प देह १७-०८-१९८९

७३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१५३१ मु ती साद गौचन ११८२७
बुटवल
८, प देह ०१-०६-१९८२

७३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२६३१ मैना देवी े ठ १४७०
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९६

७३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१५०१ मोती कुमार  भार  म ल ७४४५६
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९२

७३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६१७१ मोती लाल मधुन २७२७७
बुटवल
८, प देह १०-०७-२००१

७३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३८४१ मोहन माया क पती १५०२
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९८७

७४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७१०१ युव कुमार  उपा याय १२३२
बुटवल
८, प देह २०-१२-१९९०

७४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३५७१ र भा ल मी गुभाजु ७।२९४
बुटवल
८, प देह २०-०२-२००१

७४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७७०१ रा धका देवी े ठ ६५७१
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९८

७४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०१३१ राम साद पा डे ३७।४३१२९
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२०००

७४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७०५१ ल मी कुमा र कुवंर ३७।४९५
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००१

७४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४७११ ल मी कुमार  शा य ४२२१
बुटवल
८, प देह १५-०६-१९९३

७४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७८८१ ल मी थापा ३७२०२४।१०७५
बुटवल
८, प देह १५-१२-२००१

७४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४०६१ लाल साद भ टराई ४४५६
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९७

७४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५८७१ लाल वहादरु े ी २३९७
बुटवल
८, प देह २१-१२-१९९५

७४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४७८१ लाल वहादरु थापा ७२५५
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००१

७५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२०३१ लला कुमार  यौपाने ३९५५२
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००२

७५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२१९१ लला ब लभ पा डे ७।२३४५
बुटवल
८, प देह १६-०३-१९९१

७५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६५३१ लला बहादरु पा डे ४७८
बुटवल
८, प देह १५-०२-१९९०

७५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२३४१ लोक नाथ शमा ३२२१।५४५
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९३

७५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६०५१ व द ुम त े ठ ६९९५
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९०

७५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५७७१ व ण ु साद योजु ७१८७
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९२

15 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
७५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०३०१ व ण ुमाया े ठ का.३९१

बुटवल
८, प देह १५-०४-२००१

७५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२७७१ शव कुमार  जैसी ७४२७
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००२

७५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२८३१ शुभ ल मी क पती १०१६०
बुटवल
८, प देह १५-०६-१९८७

७५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२६८१ शरे जंग थापा ६७३६२
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९८

७६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०८०१ शोभा गहतराज १६४१
बुटवल
८, प देह ०८-०५-१९८६

७६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३१७१ याम देवी कसौधन ६०२९
बुटवल
८, प देह १७-०३-१९९४

७६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१७६१ ष ट नाथ भुसाल ६३४२४
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९७

७६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५००८१ स त कुमार  थापा १६६३०
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२०००

७६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३०४१ सता देवी े ठ ४५८४
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९७

७६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४०६१ सुभावती अ हर ७३४३
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००१

७६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२३९१ सु म ा देवी काक १३१०७
बुटवल
८, प देह १५-०४-१९८९

७६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४६२१ ह त वहादरु थापा मगर ६१३६
बुटवल
८, प देह ३०-१२-१९९१

७६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७३८१ हरा कुमार  म ल ठकुर २०७७०
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००१

७६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०८५१ हरा साद े ठ ४५८६
बुटवल
८, प देह ३०-१२-२००१

७७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५६८१ हेम कुमार  पौडले २१६७
बुटवल
८, प देह २८-०९-१९९२

७७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८४३१ होम वहादरु म ल २।१७९
बुटवल
८, प देह १०-०१-१९९७

७७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०५११ अजनु सहं बगाले मगर ७।३२८
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९८५

७७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७२५१ अ त सरा थापा ७।३२५३
बुटवल
९, प देह ०५-१०-१९९८

७७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९७२१ अ तसरा राना १९६२३
बुटवल
९, प देह ०८-०४-१९९५

७७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००६५१ अमर बहादरु थापा ७।२८४१
बुटवल
९, प देह २२-१२-१९९५

७७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१९०१ इ  कुमार  म ल जबजब ७।६७१५
बुटवल
९, प देह २५-०८-१९९५

७७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४६४१ इ  कुमार  शमा ७।६५२१
बुटवल
९, प देह ०१-०१-१९९४

७७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३०५१ इ  साद उपा याय १२५७
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९८८

७७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५८९१ इ वर  कुमार  े ठ ३२९४
बुटवल
९, प देह ०१-०६-१९८७

७८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३३८१ उिजर सहं गौचन ७।१५६०५
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९६

७८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२१९१ उपे  साह ५५३६७
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९३

७८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३४०१ उमा कुमार  खनाल ३४२०
बुटवल
९, प देह ०८-०४-२००३

७८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९५३१ उमा न द पा डे ७२१०७
बुटवल
९, प देह ०७-०१-१९८३

७८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६०६१ उमा पती पाठक ८।१४८
बुटवल
९, प देह १२-०८-१९९९

७८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५२७१ एक नारायण भुसाल ७।३९३
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९५

७८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०२०१ ओम वहादरु गौतम बा.११७७
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९४

७८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२१३१ कमल बहदरु शरेचन ३७३०२४।१२
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९३

७८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६०११ कमला पत गौतम ३७५०५
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९७

७८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९२६१ कण बहादरु खडका १४०७४
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९३

७९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१५०१ कण बहादरु थापा २५
बुटवल
९, प देह १०-०१-१९८१

७९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२४०१ कला कुमार  मरा सनी ६८७०
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९७

७९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४२८१ कामान द गौतम ५४२१
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९८२

७९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९००१ कासी राम िअधकार १४६
बुटवल
९, प देह १२-०१-२०००

७९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६२०१ कु ती गु न १३३४८
बुटवल
९, प देह ०२-०५-२००१

७९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५७५१ कृ ण कुमार  थापा ६२६५
बुटवल
९, प देह २८-०५-२००२

७९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१२०१ कृ ण बहादरु गाहा ७।३३५
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९३

७९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८५२१ कृ ण बहादरु घले ३०३०२४।१५४८
बुटवल
९, प देह ०१-१०-२००२

७९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७३९१ कृ ण बहादरु तामान ७२।६६८१७
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९७

७९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४२५१ कृ ण बहादरु राना ४०५७
बुटवल
९, प देह १७-०१-२०००

८०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६७५१ केशव वहादरु पहार  े ी ७२१
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२००२

८०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२२२१ कोमल कुमार  थापा मगर ५९५१
बुटवल
९, प देह ०३-०२-२००२

८०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९७४१ कौ सला े ी ५९४९
बुटवल
९, प देह ०१-०६-१९८२

८०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३५५१ कौि◌शला े ी ५९४९
बुटवल
९, प देह ०१-०६-१९८२

८०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६१८१ कौि◌शला भ डार ७।१७७
बुटवल
९, प देह ११-११-२०००

८०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५९११ खगी गु ङ ५८५९
बुटवल
९, प देह १५-०९-१९९३

८०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२५३१ खगी गु न ५८५९
बुटवल
९, प देह १५-०१-१९९३

16 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
८०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७५५१ खगीसरा गैरे ९५

बुटवल
९, प देह १५-०१-१९९७

८०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८७३१ खगे पुर ६२२४५
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९१

८०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४७०१ खडा न द तवार ५६७१३
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९६

८१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०९६१ ख क बहादरु राना २८३३
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२०००

८११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०८७१ खल कुमार  के॰सी॰ ९३१८
बुटवल
९, प देह ०५-०१-१९८१

८१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९००५१ खम बहादरु पे मी मगर १९६५०
बुटवल
९, प देह २५-०६-१९८७

८१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४७४१ गंगा देवी म ल ७।५९८०
बुटवल
९, प देह १५-०८-२००१

८१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१०२१ गंगा बहादरु आले २१६३
बुटवल
९, प देह ०५-०२-१९८७

८१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४१५१ गंगा बहादरु गु ङ १४३४
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२००२

८१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०५८१ गंगा बहादरु थापा मगर ३४५
बुटवल
९, प देह १८-०३-१९८३

८१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९३३१ गंगा बहादरु सहं े ी ९३९
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९७

८१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२७८१ गंगा माया मगन २३१९०
बुटवल
९, प देह ०५-०६-१९८३

८१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६५२१ गंगा वहादरु थापा मगर ४०३३
बुटवल
९, प देह २२-०७-२००१

८२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५१३१ गगन सहं गु न ७।३२
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९०

८२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७२६१ गर बहादरु ख ी े ी १६८९
बुटवल
९, प देह २१-१२-१९८१

८२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५५५१ गौ कुमार  गौचन ३७२०२४।६२४३४
बुटवल
९, प देह १०-०३-२०००

८२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२६९१ च  पानी यौपाने ५२६२१
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२०००

८२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४२९१ च  कला प थी ७।१६६२८
बुटवल
९, प देह ०८-०१-१९९४

८२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२२११ च  कला मगन ७।४६।३१२३
बुटवल
९, प देह ०६-०३-१९९९

८२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४८२१ च  वहादरु गौचन ८१।२१९
बुटवल
९, प देह २०-०१-२००१

८२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१४७१ चमेल  देवी सहं ३७२०२४।६०३७९
बुटवल
९, प देह ०६-०४-१९९६

८२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४२०१ च ी गाहा २६
बुटवल
९, प देह २८-०६-१९९०

८२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६९११ च ी गाहा २६
बुटवल
९, प देह २८-०६-१९९०

८३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४५३१ च नया देवी े ठ ५०७
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९५

८३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७३८१ चीज कुमार  थापा े ी २।९१
बुटवल
९, प देह १५-०८-१९९१

८३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९८५१ छमी मगर भ न ेसुमी ा कुमार  थापा ६१४२
बुटवल
९, प देह ०५-१०-२००२

८३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९०८१ छल  माया अ धकार १९३२१२८५
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९३

८३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९०२१ जंग बहादरु राना ६२३३
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९३

८३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३९२१ जंग वर ना जाल १८९२०
बुटवल
९, प देह १५-०६-१९७३

८३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११२०१ जग बहादरु पन ५९३८८
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९७

८३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८१७१ जधुपती ब याल १४४५
बुटवल
९, प देह ०५-०४-१९७१

८३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३६०१ जय बहादरु ख ी े ी ५९३०९
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९४

८३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१८९१ जस बहादरु राना ३३२७६७
बुटवल
९, प देह ०५-०१-१९८७

८४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७२३१ जस माया थापा मगर ३।७७५
बुटवल
९, प देह २०-०३-१९८५

८४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२०११ जसोदा उपा याय ३९९४३
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९१

८४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५२६१ जामु गु न ७३४६
बुटवल
९, प देह १४-१०-२०००

८४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५८५१ ाने वर ब याल ८०९
बुटवल
९, प देह ०७-११-१९९९

८४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०२११ टंक साद ढकाल १६५
बुटवल
९, प देह १२-०६-२००२

८४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६०३१ टंक साद ढकाल १६५
बुटवल
९, प देह १२-०६-२००२

८४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०७२१ टका राम यौपाने ३२९
बुटवल
९, प देह ०४-११-१९९७

८४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८९९१ टक  सरा मगन ३२७
बुटवल
९, प देह १५-०६-१९८९

८४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४६५१ टक सरा मगन ३२७
बुटवल
९, प देह १५-०६-१९८९

८४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५६३१ ट का साद सुवदे प.५११
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२००१

८५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३८६१ टेक बहादरु राना २६२३७
बुटवल
९, प देह ०१-०८-१९८८

८५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६३३१ टेक लाल गु न ४९२०३
बुटवल
९, प देह १५-०३-१९८१

८५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७६९१ ठुल  राना मगन २।२३
बुटवल
९, प देह १५-०८-१९९७

८५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६०११ ड वर क ल गैरे ७।२९३५
बुटवल
९, प देह १७-०५-२००२

८५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१८६१ डि ल मगन
बुटवल
९, प देह ०१-०७-१९८८

८५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९२९१ ड ल  मगन ६०३३
बुटवल
९, प देह ०१-०७-१९८८

८५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०४११ डल कुमार  ठकुर ७।४००
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२०००

८५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३२८१ डोल बहादरु राना २१३७
बुटवल
९, प देह १६-११-१९९५

17 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
८५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५८७१ तनीसरा थापा मगन २।११९

बुटवल
९, प देह १५-१०-२०००

८५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१३८१ तया देवी ओल ७।५४७६
बुटवल
९, प देह १०-०३-१९९७

८६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८३६१ तल बहादरु गु न ८७९५
बुटवल
९, प देह १५-०६-१९७८

८६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८५४१ तल माया खरेल ६५१२
बुटवल
९, प देह १३-०४-२०००

८६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११८११ तल वहादरु थापा ७।५८७२
बुटवल
९, प देह १०-०५-२०००

८६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१६३१ तील बहादरु थापा २२६१०
बुटवल
९, प देह २३-१२-१९९४

८६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७२५१ तु सा भ डार २१६६
बुटवल
९, प देह २५-०३-१९९७

८६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२८४१ तु सी साद आचाय २५९७४
बुटवल
९, प देह १२-०१-१९९७

८६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६४७१ तु सी े ठ ५५६५
बुटवल
९, प देह १७-०४-१९९३

८६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७७५१ तले साद अ धकार १०२२
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२००१

८६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५९८१ तोरण कुमार  पा डे प.१९७८३
बुटवल
९, प देह १६-०२-२००१

८६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२३९१ थर कुमार  राना १०२२
बुटवल
९, प देह २५-११-१९८१

८७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१८११ द ड पाण◌्ी का ले ५७५६
बुटवल
९, प देह २७-०४-१९८८

८७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२३७१ दमय ती देवी गु ङ १५३५०
बुटवल
९, प देह १८-०५-१९९०

८७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६१७१ दमय ती देवी पौडले १५३५०
बुटवल
९, प देह १८-०५-१९९०

८७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८९९१ दल बहादरु थापा े ी ७।५५८९
बुटवल
९, प देह १७-०६-१९९९

८७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४८०१ दल कुमार  देवी रे मी २६५२२
बुटवल
९, प देह १५-०६-१९८३

८७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१६३१ दरुपता गु न ७।५६६६
बुटवल
९, प देह ०१-१२-१९८१

८७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५४८१ देवी कुमार  घत ४००
बुटवल
९, प देह १६-०७-१९९१

८७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३६०१ देवी कुमार  दवाडी १०४७५४
बुटवल
९, प देह १०-१२-१९९६

८७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४०७१ देवी लाला यौपाने ६१०७०
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९८

८७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४२५१ धन कुमार  का ले ९५५०
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२००१

८८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०६६१ धन बहादरु घत ६३०।६६९
बुटवल
९, प देह १०-११-१९८१

८८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२७२१ धन बहादरु थापा, मगर ६१९२
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९८

८८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६००१ धन बहादरु यौपाने २१०
बुटवल
९, प देह १५-०३-१९९८

८८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०२८१ धन माया आले ७।२४५७
बुटवल
९, प देह ०३-०१-२००२

८८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७६४१ धन माया राना १०८०३
बुटवल
९, प देह ०५-०२-१९९७

८८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०००४१ धन माया शरेचन पुन २१७७
बुटवल
९, प देह १५-०३-१९९२

८८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१४११ धन माया शरेचन पुन बा.२१७७
बुटवल
९, प देह १५-०३-१९९२

८८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७४७१ धन राम डाला ३९८९
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२०००

८८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२८७१ धन पी थापा ७।९६२१
बुटवल
९, प देह ०७-०६-१९९६

८८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४०३१ धन वहादरु गू ङ ६०९
बुटवल
९, प देह २२-०८-२००१

८९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०५६१ धन वहादरु राना १०१३
बुटवल
९, प देह ०५-०७-२००२

८९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२८५१ धन ी े ी ७।२४६२
बुटवल
९, प देह १०-११-१९९९

८९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३०५१ धन सर  गु न ३५३६
बुटवल
९, प देह ०८-११-१९८८

८९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१८७१ धनी कला पाठक ८।७८
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२०००

८९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७८७१ न द कुमार  ख का १।१४३७
बुटवल
९, प देह १४-०४-२००२

८९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८५७१ न द लाल पा डे ७।५२३
बुटवल
९, प देह ०८-०४-१९८४

८९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९४२१ न द वहादरु े ठ गो। १८२८३
बुटवल
९, प देह ०४-०६-२०००

८९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६६४१ नर बहादरु आले मगर २७९४
बुटवल
९, प देह १५-१०-१९९४

८९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८६७१ नर बहादरु गु न ३८।१
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९४

८९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०५७१ नर माया पुन मगर ४०६६
बुटवल
९, प देह १५-०६-१९९२

९०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६९९१ नर वहादरु थापा मगर २१९११
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९३

९०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४२८१ न र माया राना त.१११३
बुटवल
९, प देह ०१-०५-१९८७

९०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७२५१ नर  माया राना १११३
बुटवल
९, प देह ०५-०१-१९८७

९०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५७४१ नल कुमार  ला मछाने ७।२२४
बुटवल
९, प देह ०१-०६-१९८१

९०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६३९१ नैना अयाल ९२३१
बुटवल
९, प देह ०८-०४-२०००

९०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२१४१ पंफा कुमार  अ धकार २६२
बुटवल
९, प देह १०-१०-२००२

९०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५३८१ पदम कुमार  थैब १२३९
बुटवल
९, प देह १०-०६-१९९४

९०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३६३१ पदम कुमार  थैव प.१२३९
बुटवल
९, प देह १०-०६-१९९४

९०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६७३१ पदम कुमार  राना २८५८८
बुटवल
९, प देह ०८-०८-१९९८

18 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
९०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६२२१ पदम कुमार  े ठ ५९४९

बुटवल
९, प देह ०१-०६-१९८०

९१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५५८१ पदम कुमार  े ठ ६।३१७
बुटवल
९, प देह ०१-०६-१९८०

९११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०११७१ पदम देवी े ठ १५४४००
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९०

९१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६७०१ पदम वहादरु काक ७६६
बुटवल
९, प देह २७-०१-२००२

९१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१४३१ पदम सींह थापा १२७२०
बुटवल
९, प देह १८-०१-१९९८

९१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०८४१ परमान द गर ४८३८४
बुटवल
९, प देह २२-०२-१९९४

९१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११११८१ प व ा कला पा डै २४३४
बुटवल
९, प देह १०-०४-१९८७

९१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८०६१ प व ा गोतामे े ी २।११३
बुटवल
९, प देह १०-०८-१९९७

९१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५७४१ पान माया पा डे ७।५३४०
बुटवल
९, प देह १३-०३-२००२

९१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५६९१ पावती तवार २५८७६
बुटवल
९, प देह ०१-०१-१९९८

९१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४७३१ पावत  पा डे ४।१९०३
बुटवल
९, प देह १६-०७-२००१

९२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६२९१ पसरा थापा ७।१४४७३
बुटवल
९, प देह १५-०१-२००१

९२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७३७१ पुन ी गु ङ १५६९५
बुटवल
९, प देह १५-०२-१९८४

९२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८२७१ पुनी े ीनी ७।५९१०
बुटवल
९, प देह ०४-०७-१९९८

९२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२८३१ पुनी थापा ४९०४
बुटवल
९, प देह ०३-०५-१९९९

९२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९४४१ पुवनी ख ी ४१४८।१५९०
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९८

९२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८५८१ पूण कला े ी ४६३९
बुटवल
९, प देह ०१-०१-१९८७

९२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०४११ पृ वी लाल थापा १०३९०
बुटवल
९, प देह १५-१२-१९९९

९२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९५४१ ेम बहादरु थापा मगर ७।५९४६
बुटवल
९, प देह ०५-११-१९९४

९२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४९११ फ  बहादरु सा ६३७७
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९८

९२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३७११ फा◌ेमाया थापा ७।१४९३१
बुटवल
९, प देह ०७-०९-२००२

९३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८७९१ फुल माया मगर ३९३०५६।२७३
बुटवल
९, प देह २५-०३-१९८६

९३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७८४१ फुलमती पा डे ७।४८५
बुटवल
९, प देह ०५-०२-२०००

९३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९२०१ बल राम खनाल १९५७
बुटवल
९, प देह ११-१०-१९७७

९३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७६६१ बस त कुमा र रायमा झ ८४४०९
बुटवल
९, प देह १५-०६-१९७९

९३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६६९१ बस त कुमार  रायमाझी ८४४०९
बुटवल
९, प देह १५-०६-१९७१

९३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४७८१ बसु धरा दे व शमा ७।५५२
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९८७

९३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५६०१ बसु धरा ब याल ५१९०५
बुटवल
९, प देह ०२-०१-१९७५

९३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१९५१ बामनुा देवी यौपाने ७।१३५५०
बुटवल
९, प देह ०५-०२-२००२

९३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७४९१ बाल कुमार  राना २४६६०
बुटवल
९, प देह १५-१२-१९८७

९३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८७२१ बनीमाया देवी गु नसनेी ५९७७
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९८

९४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७६७१ ब ण ुकु यौपाने ३७७
बुटवल
९, प देह १४-०५-१९८६

९४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१४८१ बेल बहादरु गु न ७।१५
बुटवल
९, प देह १६-११-१९७२

९४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०२११ बोध साद पैगेनी ४३०
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९८१

९४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०६७१ भगवती देवी प थी ७३८२०३९९
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९५

९४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१७६१ भ  कुमार  शरेचन २४२४४४८
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२००१

९४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३२७१ भम कुमार  आले ७।३२५
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२००२

९४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४९८१ भम बहादरु सुवदे २२५८८
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९७

९४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०१०१ भम माया ख ी े ी ३७३०२४
बुटवल
९, प देह १८-१०-१९८५

९४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५०११ भमसेन गर २८८३
बुटवल
९, प देह २८-०३-२००२

९४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३०७१ भुपाल गर ४८३४
बुटवल
९, प देह १२-०४-१९९६

९५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१३२१ भुल बहादरु म ल १३८
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९८

९५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०६४१ भुवानी सर वती ७।३८९
बुटवल
९, प देह १५-०६-१९८३

९५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१८२१ भेष बहादरु कंुवर े ी २।१२
बुटवल
९, प देह २८-०४-१९९३

९५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३४५१ भोज राज सापकोटा १९६१५
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९३

९५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३८९१ मधु माया राना ४२९२४
बुटवल
९, प देह १५-०४-२०००

९५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९२८१ मन कुमार  म ल ७।४९८०
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२००१

९५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०२११ मन बहादरु ग न ९७५०
बुटवल
९, प देह २६-०२-१९८७

९५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०६७१ मन प चापागाई १४३७
बुटवल
९, प देह ०६-०८-१९८९

९५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०३११ मन पा आचाय ३।५०९७
बुटवल
९, प देह ०५-०३-१९७८

९५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४०९१ मन पा भुसाल ७२३२
बुटवल
९, प देह ०५-०५-२०००

19 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
९६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११००७१ मन पा चापागाई १४३७

बुटवल
९, प देह ०६-०८-१९८१

९६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१६९१ म न सरा ख ६६७५
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९५

९६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१६११ म धर  सुवदे प.३३३८
बुटवल
९, प देह ०१-०१-२००३

९६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७०४१ महेश पा पाल ७९४८
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९५

९६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७८०१ मान कुमार  कंुवर े ी २५९५
बुटवल
९, प देह ०५-०४-१९९१

९६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२५११ मान कुमार  खनाल ११५९
बुटवल
९, प देह ०१-०१-१९८१

९६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७८६१ मान कुमार  थापा े ी २६९३
बुटवल
९, प देह २५-०४-२००२

९६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०७६१ मान कुमार  पा डै २९७६८
बुटवल
९, प देह १६-०२-१९७४

९६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४५६१ मान बहादरु थापा ६५८०
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२०००

९६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३८५१ माया गु न ८७८२
बुटवल
९, प देह २३-१२-१९८७

९७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८९११ माया देवी थापा ८६१०
बुटवल
९, प देह १५-०६-१९९८

९७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४८७१ म  लाल पा डे १०५२५
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९८

९७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२४६१ मैना देवी उपा याय २९३२
बुटवल
९, प देह ०३-०६-२०००

९७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९१२१ मोती लाल अयाल २५४
बुटवल
९, प देह ०४-०८-१९९८

९७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५१५१ मोहन साद गौचन ७।२६२३
बुटवल
९, प देह २३-०७-१९९७

९७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६९३१ यम बहादरु ढेगा मगर ३७९८७
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९२

९७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५९०१ यादव साद गैरे ६४८१३
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२००१

९७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५१२१ योगे  साद अयाल ४९
बुटवल
९, प देह १०-०९-२००२

९७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१९६१ र न कुमार  शरेचन १०६३८
बुटवल
९, प देह ०५-०२-१९८४

९७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४६८१ र न बहादरु तामान ५५००७
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९७

९८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८६११ र न माया गु न ६१३९
बुटवल
९, प देह ०५-०१-१९९१

९८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१७९१ रन कुमार  भ टराई ७।४५४
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२००२

९८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४९७१ रि म गु ङसेनी ५७७०८
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९८८

९८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७५३१ र मी गु नसनेी ५७७०८
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९८८

९८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१२३१ राज कुमार  पा डे ४००१
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२०००

९८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५१५१ राम कुमार  महजन ७।२९६९
बुटवल
९, प देह ०४-०१-२००२

९८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५२०१ राम गर  भ न ेराम वहादरु े ी प.३८८
बुटवल
९, प देह ०१-०८-२००२

९८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७९०१ राम साद खनाल ७६३५६
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९८

९८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०५५१ राम साद भ ाई २२३४३
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९७

९८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००५४१ राम साद शाह १२१२४
बुटवल
९, प देह १५-०६-१९९३

९९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४६९१ राम बहादरु े ठ ९८
बुटवल
९, प देह ०३-०२-१९९१

९९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८५५१  साद गैरे १७१४१
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९८१

९९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३६५१ रेण ुदेवी े ी ६००३१
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२००२

९९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४६४१ रेनुका राना मगर ६४००१
बुटवल
९, प देह १२-०१-१९९७

९९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४९०१ ल मी यौपाने १८८०
बुटवल
९, प देह १३-०५-१९९१

९९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२७६१ ल ल माया राना ३५२४
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९८२

९९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७००१ लाल  देवी गु न १३४१५
बुटवल
९, प देह ०१-०६-२००१

९९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५३९१ लल कुमार  सा ६२९६
बुटवल
९, प देह १०-०८-१९९८

९९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४७८१ लल बहादरु थापा १८८९४
बुटवल
९, प देह २६-०७-१९९६

९९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२००१ लल माया गु ङ ७।४२२१
बुटवल
९, प देह १०-०५-१९९४

१००० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७०४१ वन माया थापा ३७२०२४।४८७८६
बुटवल
९, प देह २५-०२-१९९१

१००१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५९७१ वर थापा ७।१४४७४
बुटवल
९, प देह ०१-०६-१९९६

१००२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४१६१ वर बहादरु बगाले मगर १८७५९
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९३

१००३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९२९१ व ण ुकुमार  थापा प ४९०९
बुटवल
९, प देह १५-०६-१९९३

१००४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९५७१ व ण ुकुमार  थापा
बुटवल
९, प देह १५-०६-१९९३

१००५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७७५१ व ण ुकुमार  मगन ९७०७४
बुटवल
९, प देह २४-०४-२००१

१००६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३०८१ व ण ूकुमार  यौपाने ३७७
बुटवल
९, प देह १४-०५-१९८६

१००७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६३२१ वसरा थापा २१४०
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२०००

१००८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९०८१ श सेर राना ३३७७
बुटवल
९, प देह ०१-०३-१९९७

१००९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२६११ शव कुमार  मगर
बुटवल
९, प देह १५-०८-१९९०

१०१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०५८१ शरे बहादरु े ठ ५७५३
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९४

20 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१०११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६५६१ शोभा पा डे ३७२०२४।५५७

बुटवल
९, प देह १५-०४-१९९७

१०१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७११३१ याम साद े ठ ४३६
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९६

१०१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६२५१ ी साद सुवदे १३४३४
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९७

१०१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७८०१ स तल मी साह ४०९२
बुटवल
९, प देह ११-०५-२००१

१०१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९९६१ सर वती घत ८४१
बुटवल
९, प देह ०६-०५-१९९९

१०१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१७९१ साधु राम े ठ ६५६४
बुटवल
९, प देह ०७-०१-२०००

१०१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७२०१ सानु े ठ ७।४९७८
बुटवल
९, प देह १६-०७-१९९७

१०१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७२९१ सा व ी कुमार  काक १९७
बुटवल
९, प देह ०४-०१-१९८५

१०१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३१९१ सा व ी ब याल ९९
बुटवल
९, प देह ०१-०२-१९९४

१०२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७९५१ स ध कला खनाल ३४७४१
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९४

१०२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५०११ सीला थापा मगर ४८३०
बुटवल
९, प देह १५-१०-१९७६

१०२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०८०१ सुय कला लामा ५५१७
बुटवल
९, प देह २५-०१-१९९६

१०२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५९६१ सोम वहादरु पुन ७।२९९५
बुटवल
९, प देह ०५-०२-२००१

१०२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८८२१ ह र कला गौतम बा.१६६८
बुटवल
९, प देह १२-०१-२००२

१०२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७५८१ ह र कला पा डे ६५४९
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२००१

१०२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९८७१ ह र माया थापा ६७२६
बुटवल
९, प देह २०-०१-१९९१

१०२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४२७१ ह रसमा थापा ६७२६
बुटवल
९, प देह २०-०९-१९९१

१०२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४३७१ हर  कला प थी उपा याय १९९८
बुटवल
९, प देह २८-१२-१९९१

१०२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५१०१ हर  साद गु न ८५
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९५

१०३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४७५१ हर  माया घ मरे २१०६
बुटवल
९, प देह ३०-१२-२००१

१०३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५७६१ हर कला खडका ३४३२९
बुटवल
९, प देह १५-११-२००२

१०३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४३९१ हम कुमार  भटराई १३०९४
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९७

१०३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६८९१ हम लाल गर प । ३८७
बुटवल
९, प देह ०२-०६-२००१

१०३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२०७१ हरा कुमार  शाह १७५५८
बुटवल
९, प देह ०६-०१-१९९७

१०३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३४६१ हुम नाथ पाठक ३३०
बुटवल
९, प देह २७-०७-१९९५

१०३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५१४१ हेम कला भ डार ३११।७६३७६
बुटवल
९, प देह २३-१०-२०००

१०३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३३२१ हेम राज अ धकार ९८३
बुटवल
९, प देह ३०-१२-१९९३

१०३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६३६१ हेम लाल पा डे ७२
बुटवल
९, प देह २३-०१-१९८७

१०३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९४६१ अन त राम भ डार ७१४४।३११६
बुटवल
१०, प देह ०४-०१-१९९४

१०४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२३०१ अ नपुण थापा ६७१५
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९७

१०४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२१११ इि दरा ढकाल ४३३६७
बुटवल
१०, प देह १५-१०-१९९६

१०४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२२९१ इ द रा देवी वाल १४९३७
बुटवल
१०, प देह ०८-०४-१९९५

१०४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५८४१ इ ा देवी मगन ७।२७३७
बुटवल
१०, प देह २६-१०-१९९९

१०४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६४२१ ई वर  साद भ डार ९२०
बुटवल
१०, प देह २०-०८-२०००

१०४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३६३१ उजुर  बहादरु थापा ७१७
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९२

१०४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२४९१ उमा कुमार  शमा १३७९१
बुटवल
१०, प देह १२-०१-१९९६

१०४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८६६१ कलावती े ी ६६३३६
बुटवल
१०, प देह १५-०८-२००१

१०४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१८२१ का ती कुमार  मथुन १०४८३
बुटवल
१०, प देह ०८-०१-१९८६

१०४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७५९१ कु तीकला थापा ७।६६८५
बुटवल
१०, प देह २१-१२-१९९९

१०५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४४२१ कु तीदेवी राना ५८१९
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९८

१०५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१५३१ कुमार  प थी ५।३९४२
बुटवल
१०, प देह १२-०१-१९७६

१०५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१९२१ कुल बहादरु चालमगर ७१३१
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९७

१०५३ ०३२०७२०५१५४६३७३७०१९६४२१ कु वरा खनाल ९२
बुटवल
१०, प देह ०३-०७-१९९५

१०५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६२९१ कुसाराम शमा ५३७९
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९५

१०५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१५४१ कृ ण कुमार  कुवर ४१९५
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९१

१०५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३०४१ कृ ण कुमार  ख ी ९२१
बुटवल
१०, प देह १५-१०-१९९५

१०५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६००९१ केश बहादरु गाहा ७८९६
बुटवल
१०, प देह १०-०१-२००१

१०५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१२६१ केशर सहं थापा मगर ६४२१
बुटवल
१०, प देह १२-०४-१९९६

१०५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९५३१ कोसा कुमार  रे मी ७।४४८१
बुटवल
१०, प देह १२-०९-२००१

१०६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९०६१ कौ शला भ टराई ९१२२
बुटवल
१०, प देह २९-१२-१९९९

१०६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१४५१ खगराज पा डे २००६
बुटवल
१०, प देह ०५-०३-१९८९

21 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१०६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९८२१ खम कुमार  े ठ ७।२८३

बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९५

१०६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३०७१ खम बहादरु ख ी १९०४५
बुटवल
१०, प देह २१-१२-१९९८

१०६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७३०१ खमराज प थी ०२६
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९३

१०६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४१५१ खैसा पुन ३९९७
बुटवल
१०, प देह २७-०७-१९९१

१०६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२८६१ गंगा राम भ डार ३६३९
बुटवल
१०, प देह १३-११-१९९७

१०६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३८०१ गंगाराम पौडले ४८६
बुटवल
१०, प देह १६-०७-२००२

१०६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४६६१ गामता अजल १०८८
बुटवल
१०, प देह १०-०५-१९९९

१०६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९८०१ ग र कुमार  पुन ८०७।९
बुटवल
१०, प देह १५-०२-१९९२

१०७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६७५१ ग र  कुमार  कुवर १०५६२
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९४

१०७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२१६१ गर धार  खनाल १०१९
बुटवल
१०, प देह ०४-०१-२००३

१०७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५०५१ गुना कुमार  थापा मगर १८७९।१६४५
बुटवल
१०, प देह १५-०३-१९९९

१०७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२९३१ गु  साद पुन ७८९४
बुटवल
१०, प देह ०३-१२-१९९१

१०७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३९४१ घन याम अयाल ५।१५३
बुटवल
१०, प देह १०-१०-१९९२

१०७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२७२१ घन याम पा डे ६।१४७
बुटवल
१०, प देह ०५-०७-१९८५

१०७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१०५१ च न स जाल  मगर ३०५२२
बुटवल
१०, प देह १५-०६-१९९८

१०७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०८५१ च  बदन लाकौल २।१३०
बुटवल
१०, प देह ११-०२-१९९२

१०७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७६६१ च कला पौडले ५४३४
बुटवल
१०, प देह १२-०९-१९८४

१०७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३५२१ च पादेवी े ठ ७३६८
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-२००२

१०८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५५४१ च पादेवी े ठ ५०५९
बुटवल
१०, प देह १०-०२-२०००

१०८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९५८१ चुरा बहादरु सुवदे ७।२६६५
बुटवल
१०, प देह १०-०१-२००१

१०८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०२९१ यामकला ठकुन ५६६९५
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-२००१

१०८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८४३१ छ  बहादरु के शी ६५७३७
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-२००१

१०८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६९५१ जमनुा ख ी १७२
बुटवल
१०, प देह १५-०२-१९९३

१०८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२३५१ जय गोपाल गौतम १५८
बुटवल
१०, प देह १३-०८-२००१

१०८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२०३१ जशीकला घ तमगर २०६६४
बुटवल
१०, प देह १५-०६-१९९९

१०८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४३५१ जीव कुमार  े ठ २६६५।३६४६
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९७

१०८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६७९१ जौ सामु भ टचन १५५९
बुटवल
१०, प देह ०१-१०-१९८९

१०८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५६३१ ान ुकुमार  पौडले ७४८३
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९०

१०९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७६५१ टंक कुमार  भ टराई ९०३३
बुटवल
१०, प देह १०-१०-१९९१

१०९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३६८१ टका अयाल ९१
बुटवल
१०, प देह ०२-०२-१९९०

१०९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६९६१ टकादेवी ब जाडे ९६६।११४९
बुटवल
१०, प देह ०५-०३-१९९५

१०९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७४२१ टकाराम घ मरे २०६२
बुटवल
१०, प देह ०२-०९-१९९२

१०९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८६८१ टेक बहादरु बोहोरा े ी ९३५०
बुटवल
१०, प देह ११-०१-१९९०

१०९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४०४१ ठाकुर साद पा डे ४९६०४।२५५
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-२००१

१०९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५२७१ ठाकुर बहादरु खडका १७५५८
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९१

१०९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६११३१ ठागा बहादरु थापा मगर ७०
बुटवल
१०, प देह ११-०४-१९९६

१०९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२१०१ ड बर सहं सुयवंशी मगर ७४६७
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९८२

१०९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२९२१ डासरुाम भ डार १३१९
बुटवल
१०, प देह २८-०१-२००१

११०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५३९१ डल बहादरु राना मगर ५६१८८
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-२०००

११०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५००१ डलमाया थापा ७।३९५
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-२००२

११०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५००६१ डलमाया सा ७१२३
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-२००२

११०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७१८१ डलाराम खनाल २३४।२२११
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९८९

११०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७७२१ ढाल बहादरु पराजलु  े ी ७२४३८
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९४

११०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६५३१ तारादेवी यौपाने ४३७९
बुटवल
१०, प देह ०५-०१-१९९६

११०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६३६१ तपु कुमार ७१५५
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९९

११०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२००१ तलक साद भा र २७२०
बुटवल
१०, प देह २९-०९-१९८७

११०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८३७१ तलतमा सा ३४०
बुटवल
१०, प देह १०-१०-१९९०

११०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५५४१ तला कुमार  घ मरे ११।१७३३
बुटवल
१०, प देह १२-०२-१९९३

१११० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८३५१ तु सीराम उपा याय ७६१२५
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९५

११११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११२५१ दद राम गौतम २१५४३
बुटवल
१०, प देह ०२-०१-१९९४

१११२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९६४१ दम ता देवी मुडभर ११५०
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९८६

22 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१११३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५९७१ दम ती देवी कुवर ६४

बुटवल
१०, प देह ०४-०८-१९९९

१११४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३५२१ दान कुमार  घ त २९५
बुटवल
१०, प देह ०४-०८-१९९५

१११५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९७११ दलमती रेशमी मगर १२६१६
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-२००१

१११६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२९७१ दलमाया गु ग ६४५३९
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-२००१

१११७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०९४१ दलमाया थापा २६१५
बुटवल
१०, प देह १२-०८-१९९३

१११८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२६७१ द य कुमार  देवकोटा २९४६
बुटवल
१०, प देह १२-०४-२००१

१११९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०११८१ दतु बहादरु थापा १२९१९
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९४

११२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३८८१ दगुा साद पौडले ४७४३
बुटवल
१०, प देह १४-०३-१९९९

११२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४११८१ दगु  गु ग ५६८८७
बुटवल
१०, प देह १५-०६-१९९७

११२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००६८१ देउकला यौपाने २१९५।१८६८
बुटवल
१०, प देह १२-०५-२००१

११२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४५८१ देउ पा मगन ७४४८
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९६

११२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९३६१ देवकल  सा ७।२२३१
बुटवल
१०, प देह १३-०२-१९८८

११२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४२५१ देवका रे मी ४१८१
बुटवल
१०, प देह १०-०२-१९८४

११२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०६११ देवीद  सापकोटा १२१६
बुटवल
१०, प देह १५-०६-१९८७

११२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५८८१ धन कुमा र गु ग १६९
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९८

११२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०००७१ धन कुमार  ख का ३४३९
बुटवल
१०, प देह २६-०९-१९९४

११२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७४६१ धन कुमार  सापकोटा १।१६२३६
बुटवल
१०, प देह ०६-०२-१९९१

११३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७३११ धन साद राना ४१४९
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९३

११३१ ०३२०७२०५१५४६३७३७०१२३१५१ धना कुमार  गर ८१५९
बुटवल
१०, प देह १५-०२-१९९०

११३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९०५१ धनी ब याल २५०१
बुटवल
१०, प देह ०३-०१-१९९६

११३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९९७१ धनीमाया राना ८१६२
बुटवल
१०, प देह २३-०५-१९८७

११३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५६४१ धरणीधर भ टराई ९०३२
बुटवल
१०, प देह १६-११-१९८१

११३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९३७१ न द कुमार  ढेगामगर १९९३
बुटवल
१०, प देह १०-०१-१९९३

११३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५७३१ न द कुमार  शमा ७।५७४१
बुटवल
१०, प देह १५-०८-२००१

११३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७७८१ नर बहादरु खराल २५१
बुटवल
१०, प देह १५-०६-१९८३

११३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५५३१ नरमाया गु ग ७।१९०३६
बुटवल
१०, प देह १५-०८-१९९८

११३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५९३१ नारायण द  सापकोटा ९७६
बुटवल
१०, प देह २८-०२-१९९६

११४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५७५१ ने  नारायण े ठ ६५
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९९

११४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१८८१ प तराम थापा १७०
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९९

११४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४७३१ पदम साद पा डे ३६९२
बुटवल
१०, प देह ०५-०१-२००३

११४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६५३१ पदमा देवी का ले ५९८
बुटवल
१०, प देह ०५-०४-२००१

११४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७२६१ प व ा गु ग १९५१८
बुटवल
१०, प देह १५-०६-१९९२

११४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६२४१ पान माया भा र २७२१
बुटवल
१०, प देह ०८-१०-१९८९

११४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८९८१ पावती कुवर जोगी ६३९९
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-२०००

११४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३४११ पावती मा क  राना मगर ८१२४
बुटवल
१०, प देह १०-०६-२०००

११४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०९४१ पता बर शमा १४६८६
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९२

११४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३४९१ पुण बहादरु थापा ३६१६
बुटवल
१०, प देह १८-१०-१९८७

११५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५४२१ पुणकल  मगन ६५९८
बुटवल
१०, प देह १५-०३-१९७५

११५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२४६१ पूण साद पौडले ६१८७०
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९४

११५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०४२१ पूणकल  थापा मगन ५७५
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९८

११५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५२३१ ेम कुमार  धताल २०२३
बुटवल
१०, प देह ०९-०३-२००२

११५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३४५१ ब लाल े ठ ४२३
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९६

११५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०७०१ बल बहादरु थापा १२५३१।३०१७
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९८७

११५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८२०१ बल बहादरु थापा मगर ७।२०२२५
बुटवल
१०, प देह २८-०२-२००१

११५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३३८१ बस ता थापा २५
बुटवल
१०, प देह १५-०५-१९८९

११५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३८४१ बस ती सुयवंशी मगर १८
बुटवल
१०, प देह ३०-०३-१९८८

११५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३४५१ बसु धरा पा डे ४३२८
बुटवल
१०, प देह २५-०१-२०००

११६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५०७१ बाल कुमार  थापा १४७
बुटवल
१०, प देह १०-०८-१९९६

११६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७८३१ बाल कुमार  े ठ ९९४०
बुटवल
१०, प देह ०२-०४-१९९३

११६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५९११ बालकृ ण थापा मगर ८१५२
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९८

११६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६९५१ बालकृ ण पोखरेल २८९२
बुटवल
१०, प देह १४-०८-१९९८

23 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
११६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३४३१ बुध कमार  वाल ९१०

बुटवल
१०, प देह १४-०४-१९९३

११६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४२६१ बेतीमाया े ठ २१८९
बुटवल
१०, प देह २०-०३-१९९८

११६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७६८१ बेल कुमार  वाल ७।५२२
बुटवल
१०, प देह ०८-०२-१९९३

११६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३८६१ बेल बहादरु बुढा ३९।११९९
बुटवल
१०, प देह २५-०३-१९९९

११६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६०४१ भान नारायण पौडले १।७
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-२००२

११६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४५०१ भम कुमार  े ठ ४४२४
बुटवल
१०, प देह ०१-०१-१९८९

११७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७३८१ भमकला े ीनी ७।३९७
बुटवल
१०, प देह १५-०६-१९९६

११७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४६५१ भुन कुमार  े ठ १५५२
बुटवल
१०, प देह १५-०१-२०००

११७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४७०१ भुमकला उपा याय ७।२२२०
बुटवल
१०, प देह ०५-०५-१९९९

११७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८९११ भोज कुमार  रे मी ६८८।२४००
बुटवल
१०, प देह १२-०६-१९९६

११७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७३७१ म तना भार ७२२।४१
बुटवल
१०, प देह २२-११-१९९२

११७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१६७१ मन कुमार  पुन २०२४।६४६८७
बुटवल
१०, प देह १४-०६-१९९९

११७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८०८१ मन कुमार  े ठ ५८३९
बुटवल
१०, प देह २३-०४-२००१

११७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२९०१ मन बहादरु राना ६४८९
बुटवल
१०, प देह ०४-११-१९९९

११७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३४८१ मनकला सापकोटा ९७७
बुटवल
१०, प देह २५-०९-२००१

११७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९६५१ म सोधन सजंापती २।८४५१
बुटवल
१०, प देह १३-११-१९९५

११८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५२५१ माधवराज मुडभर ११५२
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९७८

११८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८६०१ मना देवी आले ३०९४९
बुटवल
१०, प देह १०-०७-१९८९

११८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२८८१ मनु गर ५८
बुटवल
१०, प देह १५-०६-१९८३

११८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३६९१ मो तकला गैरे ३०३४९
बुटवल
१०, प देह १५-१०-१९९१

११८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७७४१ मो तराज पराजलु ६१५८
बुटवल
१०, प देह ०२-०१-२००३

११८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८११९१ मोतीराज वाल ३१५९
बुटवल
१०, प देह १३-०२-१९९६

११८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६८३१ य नाथ यौपाने १७।३०९
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९६

११८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२७८१ यम कुमार  बोहोरा े ी ५९११
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९४

११८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७८७१ यम साद भ टचन ३२६।१५५८
बुटवल
१०, प देह १७-११-१९९६

११८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२६०१ रंग वर राना मगर १४४७१
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-२००१

११९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२०४१ र नमाया गु ग २।११
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-२००१

११९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८८९१ रन बहादरु गु ग ४९१५
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९८

११९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४१११ राधा काक ८७२
बुटवल
१०, प देह २२-१२-१९९७

११९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११६७१ रा धका ढकाल ८८४
बुटवल
१०, प देह १२-०५-१९८६

११९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४०८१ राम बहादरु राना ९।३७४६
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९०

११९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५२३१ राम बहाद◌ृुर घ त २७०६३
बुटवल
१०, प देह ०३-०१-२००३

११९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८११७१ रामलाल जोशी २०११।२६१४
बुटवल
१०, प देह ११-०१-२००१

११९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२६३१ रोमकला पा डे १९८४।९०९
बुटवल
१०, प देह १५-०१-२००१

११९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८२३१ ल मा पौडले ४९८२
बुटवल
१०, प देह ०४-०२-२००१

११९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३६३१ ल मी साद कणेल २०२४।६३६२२
बुटवल
१०, प देह ११-०१-२००१

१२०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८०४१ लाल बहादरु थापा ८७६
बुटवल
१०, प देह ०५-०६-१९९९

१२०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५३३१ लाल बहाद◌ृुर सजंाल ९२२६२
बुटवल
१०, प देह २२-०४-१९९२

१२०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८८०१ लला कुमार  भ डार ५४६४
बुटवल
१०, प देह ०३-०२-१९९६

१२०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६३६१ लला थापा १२२४
बुटवल
१०, प देह ०७-१२-१९९९

१२०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३४११ लला सापकोटा ७०
बुटवल
१०, प देह ०२-०२-१९९३

१२०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६५९१ ललाधर पौडले ३०५०
बुटवल
१०, प देह १३-०४-१९९५

१२०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५२२१ ललाधर सापकोटा ३७४।१२४०
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९२

१२०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१८९१ लोक कुमार  गौचन ६५९३२
बुटवल
१०, प देह १५-०६-१९८६

१२०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९९९१ लोक कुमार  पा डे २६९३।५७८
बुटवल
१०, प देह १५-०३-१९८१

१२०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०४४१ व दमुान मा के ४०८०
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९७

१२१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१९११ व ण ुमाया सजंाल १०८९।१०१८
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९७

१२११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८५३१ शाि त ल मी खेगुल २८।५९
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९७

१२१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०६२१ शला गु ग २४१०१
बुटवल
१०, प देह ०५-०३-२००२

१२१३ ०९२०७२०८१५४६३७३७०१४६१५१ शव कुमार  पाड ेमगर ६१९२
बुटवल
१०, प देह १५-०५-१९८३

१२१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०५५१ शव साद धान ८।१२१
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९४

24 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१२१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६२३१ शोभा गर ४९८

बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९८५

१२१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४३०१ शोभा प थी ३८३३
बुटवल
१०, प देह १४-०४-१९९४

१२१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०९३१ ीधरा उपा याय ४८४४
बुटवल
१०, प देह १५-०१-१९९५

१२१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४९५१ सा व ी देवी उपा याय ३९२
बुटवल
१०, प देह ३०-१२-१९९८

१२१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०९११ सता कुमार  गौचन ५४३
बुटवल
१०, प देह २४-०४-१९९२

१२२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२४९१ सता देवी पौडले ६८८०
बुटवल
१०, प देह ०५-१२-२००१

१२२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२७३१ सुन कुमार  शा य ३४६९६
बुटवल
१०, प देह १८-०४-२०००

१२२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१९९१ सु म ादेवी अ धकार २५३४
बुटवल
१०, प देह १५-०३-२०००

१२२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४९९१ सोम बहादरु भ डार २।१२२
बुटवल
१०, प देह १५-०५-२०००

१२२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४६११ ह रओम भार १०१५।७
बुटवल
१०, प देह ०२-१०-१९९२

१२२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८५२१ ह रकला पराजलु ११३०
बुटवल
१०, प देह ०१-०९-२००१

१२२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४८३१ ह रकला बमा १३८८
बुटवल
१०, प देह ०८-०३-१९९७

१२२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७४७१ ह रकला सापकोटा १३०१६
बुटवल
१०, प देह १२-०२-१९९५

१२२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६४९१ ह रकला सा मगर १६३३
बुटवल
१०, प देह ११-०३-१९८०

१२२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६२११ हुमादेवी च द ११२३
बुटवल
१०, प देह १८-०७-२००२

१२३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५३३१ अमर बहादरु तुलाचन २६६।४९७००१८६
बुटवल
११, प देह ०९-०१-१९९२

१२३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४२५१ अमतृा बलाल ६३४७
बुटवल
११, प देह १२-१२-१९८८

१२३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३३७१ अ मर र न राजभ डारर
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९८

१२३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९८३१ अ टल मी े ठ १५६७६
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९५

१२३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७४०१ आशा माया भार
बुटवल
११, प देह ०८-०९-२०००

१२३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३३७१ आस माया महजन २५४९८
बुटवल
११, प देह ०४-०१-१९९३

१२३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५६८१ उमा देवी शमा ७।१६६८
बुटवल
११, प देह १९-०५-१९९५

१२३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८७६१ ओम काश ब याल २।७०४२
बुटवल
११, प देह १६-०९-२००२

१२३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८७८१ कमल मान समागैडा
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९६

१२३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७२५१ कमला देवी पौडले
बुटवल
११, प देह ३०-१२-२००२

१२४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३२२१ काि त पराजलु ९०७।१०४७
बुटवल
११, प देह १२-०७-२००२

१२४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५१४१ कुल बहादरु ब नेत े ी ४९१०
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९१

१२४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०४५१ केदारनाथ पराजलु ६८३।१०४२
बुटवल
११, प देह १५-०३-२००२

१२४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८४५१ केशव राज भ डार ५५५७
बुटवल
११, प देह १२-०१-१९८८

१२४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५५११ कौ शला देवी तवार ११।११५
बुटवल
११, प देह ३०-१२-२००२

१२४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६३४१ े  कुमार  ब नेत
बुटवल
११, प देह १३-१०-१९९९

१२४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९९५१ े  साद भार ४१५३०
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९८१

१२४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५१११ खुमकला खनाल २०५१।६३५
बुटवल
११, प देह ०३-११-२००१

१२४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०८११ खुमा देवी पोखरेल १२६८।२१९
बुटवल
११, प देह ०९-१२-१९९६

१२४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५८०१ गंगा यौपाने ३७३०२४
बुटवल
११, प देह १५-११-१९९८

१२५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९३७१ गगन कुमार  गोदार ६५३९२
बुटवल
११, प देह ०१-०१-१९८६

१२५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६०४१ गणेश कुमार शा य ७।४९६६
बुटवल
११, प देह ०२-०२-१९७७

१२५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३७११ गणेश साद े ठ २।११५
बुटवल
११, प देह २१-०५-१९९७

१२५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६९९१ ग रजा देवी ब जाडे १५।५१
बुटवल
११, प देह १५-०६-१९९६

१२५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७९८१ गीता ब याल ३०४
बुटवल
११, प देह २१-०१-१९९७

१२५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१९९१ गुमान सहं थापा मगर ७१।६४
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९६

१२५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६२२१ गोपाल साद भार  े ठ ७।२२६१
बुटवल
११, प देह २१-०२-१९९२

१२५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७५६१ गोपी च  रे मी १४७
बुटवल
११, प देह १९-०४-१९८८

१२५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२९११ च  नारायण ढकाल ६४७२२
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९२

१२५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९६३१ च  का त पौडले ५७३८।२००७
बुटवल
११, प देह ०८-०२-२००२

१२६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७८११ च  कुमार  थापा १०९६
बुटवल
११, प देह ०१-१०-२००२

१२६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५३९१ चमेल  देवी बिजमय ७४५७
बुटवल
११, प देह १५-०६-१९८४

१२६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८४३१ च  बहादरु नेपाल े ी ३२८६६
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९०

१२६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९१७१ छ  बहादरु रे मी े ी ६४४९
बुटवल
११, प देह १५-०८-१९९०

१२६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५४०१ छवी उ ला मया ९४९
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९४

१२६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०८४१ जगत बहादरु ख ी े ी ७१५३
बुटवल
११, प देह २२-०३-१९८८

25 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१२६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९५२१ जनक कुमार  जोशी ३४१५८२७

बुटवल
११, प देह ३०-१२-२००२

१२६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६३४१ जयकला भ डार
बुटवल
११, प देह २०-०२-२०००

१२६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२९५१ िजत राई २०३९२
बुटवल
११, प देह २१-१०-१९९२

१२६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९६११ जीवन बहादरु काउचा ६०७७
बुटवल
११, प देह १८-१०-१९९३

१२७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३६५१ ान बहादरु थापा े ी ४७२९
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९०

१२७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१५२१ टका राम प थी
बुटवल
११, प देह १५-१०-२०००

१२७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६९०१ टु का रमाल ५८४४
बुटवल
११, प देह ०३-११-२०००

१२७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८०७१ टेक कुमर  काउचा थापा २०४२
बुटवल
११, प देह २४-०८-१९७९

१२७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२४२१ डलमाया जैसी १५९६
बुटवल
११, प देह १८-०५-१९९५

१२७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३३४१ डोल बहादरु ट डन ३।५२
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९८५

१२७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४९६१ तारा देवी पोखरेल ३८१।२८६१
बुटवल
११, प देह ३०-१२-२००१

१२७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९९२१ तारा साद गैरे ३७।१७३०
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९९

१२७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२१४१ तारा साद पौडले १४८५
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९१

१२७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९५३१ तु सा आले मगर ७४८९७
बुटवल
११, प देह १५-०६-२००१

१२८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७१७१ तजे कुमार  उपा याय २३०६१
बुटवल
११, प देह ०२-०७-१९९२

१२८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२४९१ तजे कुमार  उपा याय २३६१
बुटवल
११, प देह ०२-०७-१९९२

१२८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४२९१ थम कुमार  भुसाल ७२१४
बुटवल
११, प देह २५-०८-१९८६

१२८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२९६१ थमन बहादरु बुढाथोक ९७८५
बुटवल
११, प देह ०३-०७-१९९७

१२८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२००१ थान बहादरु े ठ
बुटवल
११, प देह २०-०३-१९९८

१२८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२०२१ द त कुमार  शा य ४९०
बुटवल
११, प देह २३-१२-१९८४

१२८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०८२१ दामोदर भ डार ८२१
बुटवल
११, प देह ३०-०३-१९९३

१२८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६१४१ दल साद पुनमगर ८६५
बुटवल
११, प देह २९-१२-१९९१

१२८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२९२१ दल बहादरु राना ८५
बुटवल
११, प देह ०४-०२-१९८०

१२८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१३२१ देउ कुमार  खांड ठकुर ८२
बुटवल
११, प देह १५-०६-१९८६

१२९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४७२१ देउ कुमार  गु गसेनी ७।२५३
बुटवल
११, प देह ०१-०६-१९९२

१२९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६१०१ देउकला थापा े ी १०८२९
बुटवल
११, प देह १५-०२-१९९६

१२९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९९३१ देउमाया गलामी ७।२००४२
बुटवल
११, प देह ०५-१०-२००१

१२९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२७४१ देवी पा ड ेशमा ८१०३
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९६

१२९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७३२१ देवी राम पोखरेल
बुटवल
११, प देह २८-०६-२०००

१२९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८५२१ देवे  लाल े ठ ९२५२
बुटवल
११, प देह ३०-१२-२००१

१२९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३६६१ धन कुमार  े ठ ७८।२११८
बुटवल
११, प देह १५-०४-१९९७

१२९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९७८१ धन कुमार  े ठ ४४९०
बुटवल
११, प देह १५-०६-१९९२

१२९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३३६१ धन बहादरु तुलाचन १३९
बुटवल
११, प देह ३०-१२-२००२

१२९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०९०१ धनकला मरा सनी ५९३१
बुटवल
११, प देह १७-०२-१९९१

१३०० ०३२०७२०८१२४६३७३७०१०८२३१ धनसरा रमाल ७।५४११
बुटवल
११, प देह १७-०४-२००२

१३०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६७५१ ुव मान े ठ १२६३
बुटवल
११, प देह १७-०६-१९९७

१३०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०८५१ नर बहादरु ख ी २१८७।१४
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९५

१३०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६६८१ नर बहादरु चपाई ६३०५
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९५

१३०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७०६१ नारायण साद पौडले १०६
बुटवल
११, प देह ३०-१२-२००२

१३०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०७९१ नारायणी कुमार  े ीनी ५९०४
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९२

१३०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६५५१ पदम कुमार  थकाल ६५२
बुटवल
११, प देह १८-०१-१९९४

१३०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८३४१ पदम कुमार  म ल ८२३
बुटवल
११, प देह ०१-०५-२००१

१३०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५८११ पदमाका ता नेपाल ६२८२८
बुटवल
११, प देह १५-११-२०००

१३०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११००६१ पसरुाम जोशी
बुटवल
११, प देह १५-१२-१९९४

१३१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१५५१ पावती पा या ६५४०
बुटवल
११, प देह १४-०१-१९९६

१३११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६४४१ पता बरा पौडले १६४५
बुटवल
११, प देह १५-०५-१९७९

१३१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२३०१ पुनकला पा डे ८९६।१३३७
बुटवल
११, प देह १७-०२-१९९३

१३१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८३११ पुण सहं गाहा १४२५२
बुटवल
११, प देह ०५-११-१९८७

१३१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१३४१ पुणकला ब याल ५१
बुटवल
११, प देह १०-०३-१९९५

१३१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९७११ पूण गु ग ३४३६
बुटवल
११, प देह १०-०५-१९९६

१३१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९४५१ ेम कुमार  थकाल ४२९९
बुटवल
११, प देह २०-०८-२००१

26 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१३१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८२६१ फुलमाया े ठ ४६०६

बुटवल
११, प देह ०५-०३-१९९६

१३१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४२६१ बम बहादरु थापा २८६९८
बुटवल
११, प देह २१-०४-१९९६

१३१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७४४१ ब लभी थापा ३४९२
बुटवल
११, प देह १५-०३-१९७७

१३२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०६२१ बाल कुमार  े ठ १२१६
बुटवल
११, प देह २०-०६-१९९०

१३२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७३८१ बाल कुमार  े ठ ७६३।४८२
बुटवल
११, प देह १५-०३-१९९७

१३२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९३९१ बु ध साद राना मगर ७१५७
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९१

१३२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१८३१ बु धराम खनाल ११३४।१४८०
बुटवल
११, प देह २७-१०-१९९४

१३२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५८८१ भगवती बे बासे ७२५
बुटवल
११, प देह ०१-०५-२०००

१३२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२४९१ भम बहादरु गु ग २।२३४६
बुटवल
११, प देह ०१-०३-२००३

१३२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४१०१ भु मकला भुषाल ५९२७
बुटवल
११, प देह १५-०३-१९९२

१३२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३४२१ भेषराज वाल ३।१५
बुटवल
११, प देह ०१-०४-१९७७

१३२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६१०१ भोजराज भ टराई ७२२७
बुटवल
११, प देह १५-०१-१९८४

१३२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४०५१ भोला साद नेपाल ४६५३
बुटवल
११, प देह २३-०३-२००२

१३३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९०३१ मंगल साद े ठ २२५८४
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९३

१३३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९०११ मान कुमार  थकाल ७१९
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९८८

१३३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३४०१ मान कुमार  े ठ १२५
बुटवल
११, प देह १५-०२-१९८८

१३३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५७११ माया देवी कुवर ८२
बुटवल
११, प देह १४-०७-१९८८

१३३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०१७१ मन कुमार  गु ग ३७३०२४।१५५६
बुटवल
११, प देह १५-०६-१९९७

१३३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४७७१ मुना देवी उपा याय ५१६
बुटवल
११, प देह १३-०२-१९८५

१३३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३८०१ मेख बहादरु गु ग ७५७५३
बुटवल
११, प देह ३०-१२-२००१

१३३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५३२१ मो तकला प थ ३।८२१४
बुटवल
११, प देह १२-०७-१९८५

१३३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८६११ यम कुमार  थापा ३७६०
बुटवल
११, प देह ३०-१२-२०००

१३३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४५०१ र न बहादरु गौचन ५८८३०५९
बुटवल
११, प देह १५-०८-१९८५

१३४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२३९१ र भी देवी थापा ७८६०
बुटवल
११, प देह २७-०२-१९८४

१३४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८४९१ राम बहादरु गु ग १३५
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९८४

१३४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७८०१ रता कुमार  सेन खाण १४४१७
बुटवल
११, प देह २०-१०-१९९३

१३४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६२२१ रषीराम अयाल १५०९२
बुटवल
११, प देह ३०-१२-२००१

१३४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७१८१ मणी े ठ ३००।३५
बुटवल
११, प देह ०२-११-१९९१

१३४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९२५१ पा ढकाल ६४२०
बुटवल
११, प देह १७-१२-१९९८

१३४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७४११ रे मी कुमार  रे मी ७।५७१३
बुटवल
११, प देह १५-०६-१९९५

१३४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००४८१ लइसरा मगन ७६६६०६७
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९८

१३४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३१११ ल ीमा नेपाल ३९१०३०।१०३
बुटवल
११, प देह १५-११-२००१

१३४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२४२१ ल मी देवी अयाल १४४५
बुटवल
११, प देह १०-०८-१९९४

१३५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२२८१ ल मीका त भुसाल २९८१
बुटवल
११, प देह ०८-०१-१९९३

१३५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२३११ लालका ता े ी १७४४
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९६

१३५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७८११ लल बहादरु घत १३०७
बुटवल
११, प देह १५-०७-२००१

१३५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४३४१ लला कुमार  पो याल ३९
बुटवल
११, प देह ३०-१२-२०००

१३५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७११४१ ललामाया कुवर ७४९६
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९४

१३५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४३७१ लोखनाथ भ डार ६१२१
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९९

१३५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६२११ वष बहादरु पुन २९४
बुटवल
११, प देह १५-०७-१९९६

१३५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२९११ व ण ुकुमार  घ त े ी १२०७४
बुटवल
११, प देह ०२-०२-१९९०

१३५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४४६१ व ण ुकुमार  भ डार ८४५
बुटवल
११, प देह १०-०५-२००१

१३५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१३५१ व ण ुकुमार  भार ७।१४०५३
बुटवल
११, प देह १५-१०-१९९४

१३६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८७४१ व ण ुकुमार  रे मी ७।५७१८
बुटवल
११, प देह १५-०६-१९९४

१३६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७३२१ व णुकला थापा ७३१।६५
बुटवल
११, प देह २७-११-२००२

१३६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६९६१ व णुमाया उपा याय ७।६२५
बुटवल
११, प देह २२-१२-२००१

१३६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७४३१ व णुमाया उपा याय ४५५९
बुटवल
११, प देह २२-१२-२००१

१३६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४३४१ व णुमाया बुढाथोक ९७९२
बुटवल
११, प देह ०४-११-२००२

१३६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७६९१ व णुमाया रजाल २४७०९
बुटवल
११, प देह ०६-०३-१९९२

१३६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६४९१ शा लकराम आचाय ७७७।८१३
बुटवल
११, प देह ३०-१२-१९९६

१३६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२६५१ शव कुमार  डांगी े ी ७६१४
बुटवल
११, प देह २७-०९-१९९७

27 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१३६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९५११ शरे बहादरु भ डार ८४४

बुटवल
११, प देह १०-०५-१९८४

१३६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३४२१ यामकल  थापा ३२७
बुटवल
११, प देह ३०-१२-२००१

१३७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९४९१ सतदेवी पुन २९१
बुटवल
११, प देह १५-०४-२००१

१३७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०८३१ सनीसरा कनौजे १६२४
बुटवल
११, प देह १८-०५-१९९२

१३७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२०८१ स त साद भार ४१२५
बुटवल
११, प देह ०९-०८-१९८२

१३७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३५८१ सा व ा गौतम ५२२३
बुटवल
११, प देह १०-०१-१९९४

१३७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५३२१ सुन कुमार  े ठ १२९६१।९१३
बुटवल
११, प देह १५-०८-१९९५

१३७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८४३१ सुरे  देव मी २२४
बुटवल
११, प देह ३०-१२-२००१

१३७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९६५१ सुय कुमार  े ठ ६९९६
बुटवल
११, प देह ३०-१२-२०००

१३७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११९९१ ह रकला ढकाल १४४५
बुटवल
११, प देह १०-०८-१९९४

१३७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१९५१ हरा कुमार  म ल ३।७७०
बुटवल
११, प देह २०-०६-१९८९

१३७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३०६१ हुम कुमार  उपा याय २०१०५
बुटवल
११, प देह २५-०३-१९९८

१३८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७४६१ हुम नारायण वाल ३८७
बुटवल
११, प देह १५-०१-१९९०

१३८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९९७१ हेम कुमार  े ठ ७।११४
बुटवल
११, प देह २२-११-१९९६

१३८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८०८१ हेम बहादरु बुढाथोक ५५१
बुटवल
११, प देह ०७-१०-१९८९

१३८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८००३१ अमतृा देवी े ी २०९५२
बुटवल
१२, प देह ०५-०५-१९९२

१३८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००१११ अमतृा देवी े ी २०९५२
बुटवल
१२, प देह ०५-०५-१९८२

१३८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४०६१ उदय राज भ डार ११३
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-२००२

१३८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९९९१ एक राज रे मी ६७५
बुटवल
१२, प देह १६-०३-१९९८

१३८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२५५१ ओम यार  गु न १६९२
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९८

१३८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६३८१ ओम साद अयाल १३८०३
बुटवल
१२, प देह ०८-०१-१९९४

१३८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६००१ कण बहादरु राना मगर ६७४
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-२०००

१३९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८८४१ का ता दे व गु नसनेी ७।५४५
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९७

१३९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२७२१ का लका बुढाथोक ५०६७
बुटवल
१२, प देह ०२-०८-२००२

१३९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९५६१ काशी राम पा डे ४७८४
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९८७

१३९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२६२१ काशी राम पा डे ४७८४
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९८७

१३९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२०११ कु भ सह गु न २३१३९
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९१

१३९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६६९१ कुल बहादरु गु न ७।१९८९५
बुटवल
१२, प देह ०५-०६-२००१

१३९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१५३१ कुल बहादरु शाह ५५२१
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९०

१३९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८३४१ कु वजा पा डे ७५३५५
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९८८

१३९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७९३१ कृ ण कुमार  देवान ७।२०७७
बुटवल
१२, प देह २२-०९-२००२

१३९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३६०१ कृ ण बहादरु शाह ५३९१.८९०४४
बुटवल
१२, प देह २२-०७-१९९२

१४०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४९८१ कृ ण माया थापामगर ६५९८
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९६

१४०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८६४१ कृ ण राम े ठ ९६५५
बुटवल
१२, प देह ०५-०८-२००१

१४०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५२६१ केदारे वर  आचाय ४०।७२२
बुटवल
१२, प देह १५-०६-१९९२

१४०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११६३१ केशर  ख ी ११४२७
बुटवल
१२, प देह ०४-०१-१९९८

१४०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५२०१ ख क बहादरु पुन ५७४८
बुटवल
१२, प देह ०३-०६-१९९९

१४०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८३९१ खम नारायण अ धकार १३४७८
बुटवल
१२, प देह १७-१२-२००१

१४०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३८११ गंगा देवी गौचन ६०३८
बुटवल
१२, प देह १३-०४-१९८०

१४०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१७७१ गंगा पराजलु ८१८९
बुटवल
१२, प देह ०१-०६-१९८२

१४०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४८५१ गंगा साद थापा ७३१७६
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९८

१४०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१२७१ गब बर सहं व॰क॰ ७९२
बुटवल
१२, प देह ०६-०२-१९७९

१४१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४४०१ ग बर सह व॰क॰ ७९२
बुटवल
१२, प देह ०६-०२-१९७९

१४११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९४९१ गोमा कुमार  पुन मगर २२७३८
बुटवल
१२, प देह १५-०६-१९८८

१४१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४४११ गोमा देवी थापा मगन  ३४५७
बुटवल
१२, प देह १५-०३-१९८६

१४१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५५६१ च डी साद पा डे ४५४३७
बुटवल
१२, प देह २१-०८-२००२

१४१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५०९१ चनमती पुन २८०
बुटवल
१२, प देह २२-०६-२००२

१४१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९८३१ च  देवकोटा
बुटवल
१२, प देह १२-१०-१९७६

१४१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३०४१ चमेल  दे व े ठ १२९१९
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९७

१४१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३२७१ च  बहादरु गु क १८९३
बुटवल
१२, प देह ०१-०४-१९९६

१४१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७२२१ च  बहादरु म ल १०१७०
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९७

28 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१४१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०००२१ चनीया देवी े ठ १६७४

बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९६

१४२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५९०१ चुरा कुमार  शाह १८२५६
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९७

१४२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५२३१ चते कुमार  े ी १६३०९
बुटवल
१२, प देह ०५-०१-२००२

१४२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३३५१ चोला का ती खनाल
बुटवल
१२, प देह ०६-०२-१९८२

१४२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५३६१ छ व लाल पुन ६१४३
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९५

१४२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९९५१ जय बहादरु गु ङ २४९७
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९५

१४२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०९७१ जल माया े ठ ५४१७
बुटवल
१२, प देह ३०-०३-१९९९

१४२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८०११ जलपा दे व अ धकार
बुटवल
१२, प देह १५-०६-१९७२

१४२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३७७१ टका पुन ७।१६१९
बुटवल
१२, प देह ०३-०१-१९९९

१४२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७११२१ टेक बहादरु अयाल े ी ११८०७
बुटवल
१२, प देह १५-१२-१९९२

१४२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२२५१ टेक बहादरु गु ङ ७०८८४
बुटवल
१२, प देह १३-०१-१९७१

१४३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९००१ टेक बहादरु गु न
बुटवल
१२, प देह १३-०१-१९७९

१४३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८६०१ टेक बहादरु गु न ४५९७
बुटवल
१२, प देह १२-०५-२००१

१४३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२१८१ टेक माया व॰के॰ ७।४४५
बुटवल
१२, प देह १५-०६-१९८८

१४३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४५२१ ड ल  राज ढकाल ३६२१५
बुटवल
१२, प देह २८-०१-२००१

१४३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४३६१ ताराप त शमा ६२५९
बुटवल
१२, प देह २५-०४-२०००

१४३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२०२१ तल कुमार  े ठ २१२१
बुटवल
१२, प देह २६-०३-२००१

१४३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२२९१ तलका देवी थापा ७।१४६५
बुटवल
१२, प देह १२-०५-१९९४

१४३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३३४१ त ल सरा थापा ७।१५००
बुटवल
१२, प देह १७-०६-२००२

१४३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३८६१ तुल बहादरु े ठ ५६१५
बुटवल
१२, प देह ०१-०७-१९९३

१४३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७३२१ तुल बर गबुरज्ा मगर २२३४१
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९४

१४४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५७९१ तुलसी कुमार  े ठ ९४०
बुटवल
१२, प देह १५-०६-१९९४

१४४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७६८१ तु सी राम रासकोट १।५२६२
बुटवल
१२, प देह १५-०४-२०००

१४४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६५६१ तजे बहादरु गु ६९९।३४७
बुटवल
१२, प देह १७-११-२०००

१४४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२२११ तजे बहादरु े ठ १२०४९
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९५

१४४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७८७१ थम बहादरु े ी १५६५
बुटवल
१२, प देह २१-०८-१९९४

१४४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५१५१ थल देवी ख ी ७।१६९१
बुटवल
१२, प देह १०-१२-१९८६

१४४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४८२१ दल सहं पुनमगर ३६२
बुटवल
१२, प देह २५-०६-२००२

१४४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८२७१ दल बहादरु थापामगर १०२११
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-२००१

१४४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७८३१ ददु बहादरु गु न २३५१
बुटवल
१२, प देह ०१-०१-२००३

१४४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९२३१ दगुा साद े ठ ७१७६
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९४

१४५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६७३१ देव पा काउचा १३८४
बुटवल
१२, प देह १५-०३-२०००

१४५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०२३१ देवे  बहादरु खाती १३०१०
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९८

१४५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९२५१ देवे  शाह ४५९७
बुटवल
१२, प देह २६-१२-२००१

१४५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७३८१ धन बहादरु गु न ५७७०
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-२०००

१४५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८४६१ ध न वर खनाल २८६३
बुटवल
१२, प देह ०४-०८-२०००

१४५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५४६१ धनी पुन ७।१५०७
बुटवल
१२, प देह १०-०१-२००१

१४५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३६९१ न द कल  गु न ६०३
बुटवल
१२, प देह २२-०४-१९९१

१४५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७१२१ न द कल  दमाई ७।२५५१
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९७६

१४५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४६६१ न द कल  दमाई ७।२५५१
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९७५

१४५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६३९१ न द कल  सापकोटा ११६१
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-२००२

१४६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८९८१ न द कुमार  गर १६३८
बुटवल
१२, प देह १६-०५-१९८६

१४६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०५५१ नर बहादरु थापा १०८१४
बुटवल
१२, प देह ०८-०२-२००१

१४६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८४४१ नर बहादरु पुन ७४३२
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-२०००

१४६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२९४१ नर माया गौचन ५७२१
बुटवल
१२, प देह १०-०५-१९९४

१४६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१४११ नरसमा गौचन ५७२१
बुटवल
१२, प देह १०-०५-१९९४

१४६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२५६१ नुरमान सहं थापा ७।१३९५
बुटवल
१२, प देह २८-०३-२००२

१४६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५४९१ पदम कुमार  काउचा छैन
बुटवल
१२, प देह ०४-०१-२००३

१४६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६९११ पपी माया गु न १४७९
बुटवल
१२, प देह १२-०५-२००२

१४६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३४३१ प ब ा गौचन ११६४४
बुटवल
१२, प देह १०-०५-२००२

१४६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२६४१ प फा मगन ९५८
बुटवल
१२, प देह ०१-०६-१९९०

29 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१४७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८१११ प व गु न ८८९४

बुटवल
१२, प देह १३-०५-१९८३

१४७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५५८१ प व ा गु न ३००८
बुटवल
१२, प देह ११-०१-१९९७

१४७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१२६१ प व ा दे व शाहनी
बुटवल
१२, प देह ०७-१०-१९८०

१४७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८३६१ पवी मगन ७७८
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९९

१४७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६७०१ पावत  लुइटेल ४३५
बुटवल
१२, प देह ०५-०५-२०००

१४७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१५११ पावत  शरेचन ७।२२२१
बुटवल
१२, प देह ०१-०६-१९८३

१४७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११११३१ पावत  शरेचन ७।२२२१
बुटवल
१२, प देह ०१-०६-१९८३

१४७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८८०१ पुणर ्बहादरु थापा १४०९।१९०९
बुटवल
१२, प देह ०७-०८-१९९२

१४७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८५९१ पुणर ्बहादरु थापा १४०९।१९०९
बुटवल
१२, प देह ०७-०८-१९९२

१४७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५९३१ पुरषोतम राम े ठ २०३७८
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९७

१४८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००७११ पुण सहं गु न ८८२९
बुटवल
१२, प देह १६-०८-२००१

१४८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६६११ ेम कंुवर मगर १४३२
बुटवल
१२, प देह १०-०५-२०००

१४८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१४४१ फना माया रानामगर ३७१०२४।१८६४८
बुटवल
१२, प देह १२-०७-१९९६

१४८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६५२१ बदम कुमार  ख का े ी ७।१५४
बुटवल
१२, प देह १४-०४-१९९१

१४८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४५३१ बम बहादरु म ल ६३३२
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९७

१४८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७४८१ बल बहादरु गु न ९७२५
बुटवल
१२, प देह १५-०८-१९९४

१४८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९४४१ ब ण ुद  गौतम ७।१४२४८
बुटवल
१२, प देह २३-०१-२०००

१४८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४२३१ बु ध माया पून २२२१६।१९४
बुटवल
१२, प देह १८-१०-१९९३

१४८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८७३१ बुि◌ ध माया पुन २२१६।१९४
बुटवल
१२, प देह १८-१०-१९९३

१४८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६९३१ बोझ कुमार  े ठ
बुटवल
१२, प देह १५-०४-१९८१

१४९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६०६१ बोझ कुमार  े ठ ५९९
बुटवल
१२, प देह १५-०४-१९८१

१४९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४५९१ बौ कुमार  गु ७।६०१
बुटवल
१२, प देह १८-०५-२०००

१४९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२१५१ भ त बहादरु राना ३७१
बुटवल
१२, प देह १५-१०-२००१

१४९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२३३१ भागी रथ भ डार १०९१७
बुटवल
१२, प देह १५-०४-१९९०

१४९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५३२१ भम बहादरु भटराई १२६०
बुटवल
१२, प देह ०१-०१-१९८२

१४९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६३८१ भोज राज गैरे ६७०।६७२
बुटवल
१२, प देह ०१-०६-२००२

१४९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४०२१ मखन बहादरु गु २०७६
बुटवल
१२, प देह २१-०१-१९८८

१४९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२८८१ मखन बहादरु गु न २०७६
बुटवल
१२, प देह २१-०१-१९८८

१४९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६५०१ म त देवी पुन १७।८१८५
बुटवल
१२, प देह १७-०५-२००१

१४९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९५६१ मथुरा साद वजु ९९
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९४

१५०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६९४१ मन बहादरु थापामगर ४७६२
बुटवल
१२, प देह ०२-०३-१९९६

१५०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७२०१ मन बहादरु व॰क॰ ७।१४४०
बुटवल
१२, प देह ११-०१-१९९६

१५०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६८०१ मनरती गु ङ १७६७
बुटवल
१२, प देह १५-०८-१९९५

१५०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१४९१ मा का देवकोटा ४१५४७
बुटवल
१२, प देह १५-१०-१९९८

१५०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८२४१ मान कुमार शरेचन ७।१६२८
बुटवल
१२, प देह ०१-०३-२००१

१५०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९९५१ मान कुमार  बुढाथोक ३२५
बुटवल
१२, प देह २०-०४-१९९१

१५०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७९११ माया गु नसनेी ७९९७
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९७

१५०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८७९१ मन बहादरु गु ङ ६३८०
बुटवल
१२, प देह १२-११-१९९६

१५०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१६९१ मना कुमार  गु नसनेी ७९९४
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९८७

१५०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११९८१ यम कला कडले १२२४
बुटवल
१२, प देह १०-०५-१९८५

१५१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६५०१ याम लाल पुन ७१४५
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९८

१५११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१००१ रण बहादरु गु ६०२६२
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९८

१५१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८८२१ रण बहादरु राना ३।५१
बुटवल
१२, प देह १२-०५-१९९३

१५१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२२९१ रण बहादरु राना ३।५१
बुटवल
१२, प देह १२-०५-१९९३

१५१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५९३१ रमा थापा म गनी ५३२४
बुटवल
१२, प देह १०-०५-१९८२

१५१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३०११ ल मी देवी पा डे १४६६
बुटवल
१२, प देह ०१-०६-१९८३

१५१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६९२१ ल मी देवी े ठ २०६४
बुटवल
१२, प देह ०५-०६-१९८५

१५१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२५३१ ल मी साद अ धकार २।१९०१
बुटवल
१२, प देह १४-०१-१९९९

१५१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५३५१ ल मी साद उपा याय ४२६
बुटवल
१२, प देह २१-०३-१९८१

१५१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३१६१ ल मी साद उपा याय ६२४
बुटवल
१२, प देह २१-०३-१९८१

१५२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८९११ ल मी शमा ७।५२६८
बुटवल
१२, प देह १५-१२-२००१

30 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१५२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८८६१ ल लता गैरे २५७९

बुटवल
१२, प देह १५-०२-१९८९

१५२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४४२१ लाल बहादरु थापा २४९४
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९७

१५२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४०४१ लल बहादरु गु क २२३५६
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९९

१५२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२७५१ लल बहादरु थापा ५०४६
बुटवल
१२, प देह १५-०७-१९७८

१५२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६४२१ लल बहादरु थापा
बुटवल
१२, प देह १५-०७-१९७८

१५२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१६७१ लला थापा १३६०
बुटवल
१२, प देह १७-०२-१९९५

१५२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१४९१ वर बहादरु घत  े ी १७७
बुटवल
१२, प देह १५-११-१९९८

१५२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३२३१ व ण ुकुमार  ी १६०५०
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-२०००

१५२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६०२१ व ण ुमाया गु क १६९९
बुटवल
१२, प देह १२-०८-१९९४

१५३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८७६१ व ण ुमाया गु न ७।२१५८
बुटवल
१२, प देह ०१-१०-१९९९

१५३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४४३१ व ण ुमाया ठकुन ७।३२११
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-२०००

१५३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४८०१ शरे बहादरु पौडले ८९६०
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९९

१५३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५६४१ शरे बहादरु बुढाथोक ६६६५२
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९९

१५३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९८०१ शरे बहादरु राना मगर
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९१

१५३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००१४१ सक  थापा १६४६।५६०
बुटवल
१२, प देह १८-०२-१९८१

१५३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९७२१ सता देवी नकम ४६१
बुटवल
१२, प देह ११-१२-१९९८

१५३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७९४१ सीता देवी थापा ६४५९
बुटवल
१२, प देह ०६-०३-२००३

१५३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८३३१ सीरसुवा गु न २।१८३
बुटवल
१२, प देह ०५-०६-२००१

१५३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०९२१ सुभाखर गैरे ३३८
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-१९९३

१५४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६४६१ सु म ा सजंाल ६९५९
बुटवल
१२, प देह १५-१०-१९९५

१५४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२०९१ सेती सा  मगर ४७३४।१७२९
बुटवल
१२, प देह १६-०७-१९९६

१५४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४२५१ सोनी माया ीस पुन ३७३०२४
बुटवल
१२, प देह १८-१०-१९८१

१५४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२०५१ सोम बहादरु गु क ६५२१
बुटवल
१२, प देह १५-०६-१९८६

१५४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०५६१ सोम बहादरु गु न ६५२१
बुटवल
१२, प देह १५-०६-१९८६

१५४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३२६१ ह र कला गु न २६४
बुटवल
१२, प देह २८-०४-२०००

१५४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००३९१ हरा बहादरु गु क ३।५११०
बुटवल
१२, प देह ०८-१०-१९९२

१५४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४३२१ हरा बहादरु गु न ३।५११०
बुटवल
१२, प देह ०८-१०-१९९२

१५४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४३२१ हुम कुमार  खनाल ३४४४
बुटवल
१२, प देह १०-०५-१९९०

१५४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६४२१ हुम बहादरु गु न ५४४४
बुटवल
१२, प देह ०५-०१-२००२

१५५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८७२१ हुमा कुमार  साई ४७६६
बुटवल
१२, प देह १२-१०-१९९९

१५५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७२०१ हु मसरा मा के रानामगर १९८।१४९४
बुटवल
१२, प देह ३०-१२-२०००

१५५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२७४१ अक कुमार  े ठ २२२६२
बुटवल
१३, प देह १५-०६-१९८२

१५५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१८३१ अ युत साद े ठ २४३८
बुटवल
१३, प देह १२-११-१९९६

१५५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८४५१ अनसा पुन ३१७।२७१
बुटवल
१३, प देह १४-०७-१९८७

१५५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५०३१ अ न  घ मरे ४८७५
बुटवल
१३, प देह ०८-०८-१९९५

१५५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६६०१ अ न कुमार  था २।३४१२
बुटवल
१३, प देह ०८-०२-२००१

१५५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९१३१ अ न कुमार  था ३४१२
बुटवल
१३, प देह ०८-०२-२००१

१५५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४११३१ अ बर बहादरु ख ी १४०२।१०७५
बुटवल
१३, प देह २६-०२-२००२

१५५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२०४१ अि बका देवी राना ७।१४१७६
बुटवल
१३, प देह ०४-११-२००२

१५६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६५४१ अ मर बहादरु िज स १४५८२
बुटवल
१३, प देह १०-०२-१९८६

१५६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६७६१ अ मान े ठ ७।४६८०
बुटवल
१३, प देह १९-०५-१९८४

१५६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३३११ आइतीसरा बुढा ९९१।५१
बुटवल
१३, प देह १५-०६-१९९७

१५६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५७८१ इ  बहादरु थापा ५३६
बुटवल
१३, प देह ०५-०९-१९९२

१५६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४०६१ इ कला सुवदे ३०८८२
बुटवल
१३, प देह १०-०५-२००१

१५६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३६८१ ई वर  देवी चापागाई ७।२१०१
बुटवल
१३, प देह १५-०५-१९८२

१५६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४७९१ उजेल  देवी बिजमय १४८५३
बुटवल
१३, प देह १२-०५-१९८८

१५६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६००१ उदकला उपा याय ३००३
बुटवल
१३, प देह ०४-१०-१९९१

१५६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०३९१ उदय बहादरु शाह १३१७
बुटवल
१३, प देह ०७-०१-१९८७

१५६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०१४१ उमकला वाल ४९५।१४६४
बुटवल
१३, प देह ०६-०५-२००२

१५७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७९४१ उमा कुमार  े ठ १४४२१
बुटवल
१३, प देह १५-१०-१९९९

१५७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१२६१ उमा तवार ७।१५४०
बुटवल
१३, प देह १७-०८-१९९९

31 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१५७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३५११ उमाका ती अयाल ६

बुटवल
१३, प देह २६-०४-१९९६

१५७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८९०१ उम ला लामा ३१९०८
बुटवल
१३, प देह १०-०७-२००१

१५७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२३२१ ओम कुमार  ख का २२७०
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००२

१५७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६७०१ ओम बहादरु थापा मगर ७९०२
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००१

१५७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३९७१ ओमल मी े ठ ५८१
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२०००

१५७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५०११ क या कुमार  राना २४३३७
बुटवल
१३, प देह ०३-१२-१९९९

१५७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३०२१ कलाधर वाल २६७७
बुटवल
१३, प देह ०१-०४-२००२

१५७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५५२१ कलावती प ल ४७७
बुटवल
१३, प देह ०१-०६-१९८६

१५८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४८९१ कलावती रानाभाट ८०४
बुटवल
१३, प देह १०-०६-१९९०

१५८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१०५१ क ल कुमार  थापा १०९८८
बुटवल
१३, प देह १०-०१-१९९८

१५८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३७४१ कल  पौडले ४८७५
बुटवल
१३, प देह १०-१२-१९९१

१५८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५४६१ क वराज े ी ६७६८।१६४०
बुटवल
१३, प देह १५-१०-१९९७

१५८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२१०१ कामी पुन १२६९६
बुटवल
१३, प देह २४-१०-१९७५

१५८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११३३१ का लका साद का ले १९१२१
बुटवल
१३, प देह १७-०१-१९९०

१५८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२५३१ का लका साद का ले १९१२१
बुटवल
१३, प देह १७-०१-१९९०

१५८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०३६१ काशी साद पुन ९९१
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९२

१५८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९१२१ कुमकाि त ब याल ४२००३
बुटवल
१३, प देह १५-०९-१९८८

१५८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८८४१ कृ ण कुमार  पुन ५७१
बुटवल
१३, प देह २७-०४-१९८०

१५९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५७३१ कृ ण कुमार  राना ८२३
बुटवल
१३, प देह २०-११-२०००

१५९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६७४१ कृ ण कुमार  शाह १२३९
बुटवल
१३, प देह ०१-०९-१९९९

१५९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८०७१ कृ ण देवी गलामी १२१६
बुटवल
१३, प देह १७-०५-१९९९

१५९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२५७१ कृ ण साद आचाय ३९१००७।१८२
बुटवल
१३, प देह १३-०४-१९९४

१५९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०४३१ कृ ण साद े ठ ७।५००
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२०००

१५९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४५२१ कृ ण बहादरु थापा १७७५५
बुटवल
१३, प देह ०९-१२-१९९५

१५९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९१६१ कृ ण बहादरु बुढा २४११८
बुटवल
१३, प देह १६-०१-१९८५

१५९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४९७१ कृ णकला भ डार ४१४६
बुटवल
१३, प देह ०६-०२-१९८८

१५९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८२९१ केश बहादरु थापा ७।१६५०२
बुटवल
१३, प देह १४-०८-२००१

१५९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२८११ केशर  देवी उपा याय ५३८८६
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९८८

१६०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५९३१ कौ शला गु ग ९९८९
बुटवल
१३, प देह ०२-०६-२००२

१६०१ ०३२०७२०५१५४६३७३७०१८४३२१ खक साद पुन सानी मगर २०९७०
बुटवल
१३, प देह २२-०८-२००२

१६०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८३३१ ख ग आले १६◌ं०१२
बुटवल
१३, प देह १५-०१-१९९५

१६०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०६३१ ख गसरा थापा १६३२
बुटवल
१३, प देह २४-०४-२००२

१६०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०१८१ ख गसरा दलामी मगर ८।१३७
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००१

१६०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०८११ ख क बहादरु ख ी ११८११
बुटवल
१३, प देह ०५-१०-१९७९

१६०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५९७१ खम कुमार  े ी ३३०
बुटवल
१३, प देह २०-०८-१९९६

१६०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५११२१ खमादेवी गौतम २६६९
बुटवल
१३, प देह १०-१०-१९९८

१६०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३७११ खुनादेवी पा डे ७।३६४६
बुटवल
१३, प देह १६-११-१९९८

१६०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५६२१ खुम बहादरु खनाल े ी २०६।८७५
बुटवल
१३, प देह १०-०२-२००३

१६१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७६२१ खुमकला पोखरेल २५६।२३२०
बुटवल
१३, प देह ०५-१०-१९९७

१६११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२९०१ खुमान द वाल १३७१।१४१९
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९७

१६१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९५०१ गंगा कुमार  थापा ५४७५
बुटवल
१३, प देह १२-०५-१९९८

१६१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८६६१ गंगा दे व बाद ३७३०२४।५७८
बुटवल
१३, प देह ०२-०८-१९९२

१६१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५७६१ गंगा देवी मगर ७।४८७
बुटवल
१३, प देह १४-०६-१९९२

१६१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७०८१ गंगा देवी मगर १३३
बुटवल
१३, प देह १५-०१-१९७१

१६१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१८०१ गंगा पौडले ४०५।२४२७
बुटवल
१३, प देह ०५-०१-१९९९

१६१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०७३१ गंगा माया थापा ७।२९९७
बुटवल
१३, प देह १०-०९-१९९४

१६१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२११९१ गंगा लगल २०३४४
बुटवल
१३, प देह ०५-०७-१९९८

१६१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३९११ गंगादेवी चापागाई ७।१५८५७
बुटवल
१३, प देह १२-०९-२०००

१६२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८७७१ गंगादेवी थापा २८८
बुटवल
१३, प देह २८-११-१९९७

१६२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७८११ गंगाधर नेउपाने २२८३५
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००२

१६२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४४४१ गंगाधर रे मी ८५७४
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९२

32 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१६२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३३२१ गगन बहादरु म ल १५७१४

बुटवल
१३, प देह १५-१२-१९९८

१६२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६३६१ गणेश साद वाल ८२६
बुटवल
१३, प देह ०८-०३-२००२

१६२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१६८१ गणेश साद े ठ ३०६७
बुटवल
१३, प देह २०-०२-१९९५

१६२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१३०१ गर बहादर कुवर ९४७
बुटवल
१३, प देह २२-०७-१९९४

१६२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७२९१ गुन वर वा ल ेथापा ८८६०
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९८५

१६२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२०७१ गु त बहादरु े ठ २२८
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९३

१६२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७६०१ गोपाल सहं गु ग २१८३५
बुटवल
१३, प देह ०४-०९-१९९६

१६३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८७७१ गोपी बहादरु प थी ४५३।१८७२
बुटवल
१३, प देह १०-०६-१९९६

१६३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२५७१ गोमती यौपाने ७।१९९३
बुटवल
१३, प देह १५-०६-१९९५

१६३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७९४१ गोमा कुमार  िज स ५५६६७
बुटवल
१३, प देह १०-०७-१९९४

१६३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१३६१ गोमा देवी सुवदे ७।१६३३
बुटवल
१३, प देह ०३-०१-१९९९

१६३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७७४१ गो व द महजन ७।२२६
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९४

१६३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५१५१ गौमती भुसाल ५८६९
बुटवल
१३, प देह ०५-०२-१९८८

१६३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१३११ गौमाया मगर ३४८१
बुटवल
१३, प देह ०१-०१-१९९३

१६३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३२४१ चतुभजु गौतम १०७
बुटवल
१३, प देह ०५-०९-१९९४

१६३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५१६१ च  कल  रे मी ७२।३१८०
बुटवल
१३, प देह ०७-०६-१९८३

१६३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६७२१ च  बहादरु े ी ६१२२२
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००१

१६४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६९४१ च  बहादरु गु ग ७।५४८४
बुटवल
१३, प देह २५-०६-१९८९

१६४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७२५१ च  बहादरु थापा १३२२
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००२

१६४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६००१ च कला चापागाई ७।१६१६
बुटवल
१३, प देह ०६-०८-२००२

१६४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७००१ च कला राना ३७३०२४।१४८
बुटवल
१३, प देह ०५-०९-१९९५

१६४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४२११ चमेल  राना मगर १६४५
बुटवल
१३, प देह २१-०७-१९९९

१६४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५४९१ च फा कला कुवर १४६३९
बुटवल
१३, प देह ०४-०३-२००१

१६४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९६६१ च फा े ीनी ६३७३
बुटवल
१३, प देह १५-०८-२००१

१६४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९९३१ च फा ीस ७।१५४४
बुटवल
१३, प देह ०४-०८-१९८२

१६४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८२३१ चत कुमार  गलामी ४७४
बुटवल
१३, प देह ०७-०४-१९९०

१६४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३९५१ च  बहादरु बमा े ३३७
बुटवल
१३, प देह १०-०२-१९९९

१६५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९७८१ चनीगुद था १५८००
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९९

१६५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४३०१ च तामणी कुवर ७।५६३८
बुटवल
१३, प देह १५-०१-१९९०

१६५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८०३१ च तामणी चपाई ५३८२
बुटवल
१३, प देह २९-०१-२००२

१६५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३२४१ चुमकला गर ६८०९
बुटवल
१३, प देह १५-०१-१९८७

१६५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८७४१ चुमान सहं ख ी े ी २१६२
बुटवल
१३, प देह १०-१०-१९८५

१६५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७६८१ चुरामणी उपा याय वाल ५२८
बुटवल
१३, प देह २८-१२-२००१

१६५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४३५१ छ वलाल थापामगर २१५१
बुटवल
१३, प देह २८-०६-१९८७

१६५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३३३१ जंग बहादरु घत ६२
बुटवल
१३, प देह १०-०६-१९९९

१६५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७१३१ जंग बहादरु शाहा १७२९
बुटवल
१३, प देह १२-१०-१९९३

१६५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६५४१ जग बहादरु घत ३२
बुटवल
१३, प देह १०-०६-१९९९

१६६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७८७१ जग बहादरु घत ६२
बुटवल
१३, प देह १०-०६-१९९९

१६६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८३९१ जमनुा खरेल ५।२२
बुटवल
१३, प देह ०५-०४-१९९१

१६६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००२२१ जमनुा देवी पौडले २।२२८८
बुटवल
१३, प देह १५-०३-२००३

१६६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५६२१ जय कुमार  प थी ७।२५४
बुटवल
१३, प देह १७-०२-२०००

१६६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१७६१ जय नारायण भ टाराई १।१८
बुटवल
१३, प देह १४-०२-१९८६

१६६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१७६१ जय बहादरु म ल २७५६
बुटवल
१३, प देह १२-०४-१९९३

१६६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००६७१ जय ती अयाल ७७०
बुटवल
१३, प देह १८-०५-२०००

१६६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३७५१ जयलाल उपा याय २०५१
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९०

१६६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५२७१ जसमाया म ल े ठ ८७९४
बुटवल
१३, प देह ०७-०५-१९९६

१६६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६१८१ जा लम पुर ५५२१
बुटवल
१३, प देह ०८-१०-२००२

१६७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६९७१ िजत कुमार  थापा २५७४
बुटवल
१३, प देह १०-०६-१९९३

१६७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७१७१ िजत बहादरु थापा ६०४७
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९४

१६७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०२२१ जीवलाल अ धका र ३७७।२०५
बुटवल
१३, प देह १५-०९-२०००

१६७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१६४१ जीवलाल खरेल ७३८
बुटवल
१३, प देह १५-०९-१९८४

33 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१६७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५९८१ ान कुमार  ख ी े ी ५३५८२

बुटवल
१३, प देह ०१-०४-१९९०

१६७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६७६१ ान साद े ठ २२७२९
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९८५

१६७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६३९१ झग बहादरु थापा २५२।७६४
बुटवल
१३, प देह ०६-०९-१९९८

१६७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१४५१ झपट बहादरु े ी ७५१३७
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९८९

१६७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८४७१ टके वरा का ले २।८७४५
बुटवल
१३, प देह १८-०२-१९९८

१६७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८२०१ टका देवी पौडले ७१
बुटवल
१३, प देह १५-१०-१९९९

१६८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८७०१ टकादेवी पाठक ख ी ४९५।१२१०
बुटवल
१३, प देह ०९-०६-१९८९

१६८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९२४१ टकादेवी भ डार ४९१३
बुटवल
१३, प देह १२-०८-१९९६

१६८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४८११ टकाराम थापा २२०२८
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९२

१६८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५६३१ टेक बहादरु पुन ४०९६६।१३२९
बुटवल
१३, प देह ०९-०१-१९९५

१६८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४७५१ टेक बहादरु पौडले े ी १३७४
बुटवल
१३, प देह १५-०६-१९९२

१६८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१४६१ ड डपाणी तवार ३७०८
बुटवल
१३, प देह १९-०१-१९९९

१६८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०६४१ डमादेवी थापा ७।३१३४
बुटवल
१३, प देह ०५-०५-१९९५

१६८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२५७१ ड मर कुमार  पुन ५५९
बुटवल
१३, प देह २०-०७-१९९५

१६८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०९५१ डाल  कुमार  राना ३।८३
बुटवल
१३, प देह १८-०९-२००२

१६८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७७९१ ड ल राज पोखरेल ३१०२
बुटवल
१३, प देह ०५-०७-२००२

१६९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८७६१ ड ल राज ब जाडे १५०२
बुटवल
१३, प देह १०-१२-१९९८

१६९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०७७१ ड ल राम अयाल ६।६।१६८५
बुटवल
१३, प देह २५-०६-१९८८

१६९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७०८१ डु डीराज उपा याय २८२
बुटवल
१३, प देह १८-०९-१९७४

१६९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९९३१ डोर कला थापा २७४६
बुटवल
१३, प देह ११-०४-१९७५

१६९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५८२१ ढु डीराज उपा याय ५४३७
बुटवल
१३, प देह २०-०३-१९९६

१६९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४१८१ ढु का मगन ८६
बुटवल
१३, प देह ०५-०३-२००३

१६९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३९२१ तक कुमार  े ठ २२२६०
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२०००

१६९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११०७१ तन कुमा र भ डा र ३६४८
बुटवल
१३, प देह २२-०३-२००१

१६९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०९९१ तारा देवी जैसीनी २०५९७
बुटवल
१३, प देह ०२-०९-१९९२

१६९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५२७१ तारा साद सुवदे ६३१।७३६
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९७

१७०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२३४१ तारा ल मी सजु ५८०३६
बुटवल
१३, प देह १२-०५-१९८४

१७०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१७९१ तारादेवी पुन ६७२।८
बुटवल
१३, प देह १२-१२-२००२

१७०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३२८१ तारानाथ ढकाल १७२८
बुटवल
१३, प देह १८-०४-२००१

१७०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२७७१ ताल कुमार  गु ग ७।५१५
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२०००

१७०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५६५१ तल कुमार  आचाय २७३१
बुटवल
१३, प देह १५-०७-२००१

१७०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२४७१ तल कुमार  नेपाल ११०८।८०६
बुटवल
१३, प देह ०५-०२-१९९८

१७०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८६९१ तल कुमार  पराजलु ३०
बुटवल
१३, प देह १७-०६-१९९५

१७०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०७८१ तल कुमार  शमा ५९४२
बुटवल
१३, प देह १३-०१-१९९२

१७०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११११२१ तल बहादरु काउचा ५७६९
बुटवल
१३, प देह ३१-०४-१९९०

१७०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०३५१ तील कुमार  काउचा १९७
बुटवल
१३, प देह १०-०४-१९९७

१७१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८५२१ तुम बहादरु गु ग ७।२२५०
बुटवल
१३, प देह १४-११-१९९२

१७११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०९६१ तुल बहादरु पुन १६।२७३
बुटवल
१३, प देह १९-०१-१९८३

१७१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०६८१ तुलसा अ धकार ३७३०२४।८५२
बुटवल
१३, प देह १५-०१-१९९८

१७१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६७६१ तजे कुमार  थापा गाहा ७।१८०६
बुटवल
१३, प देह १५-०१-२००१

१७१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९७८१ तजे नारायण पौडले ३८१७।२५२६
बुटवल
१३, प देह ०२-०१-१९९९

१७१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५६४१ तजेल मी े ठ ४०८४३
बुटवल
१३, प देह २९-०३-१९९९

१७१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३७९१ लोचन तवार २१८८
बुटवल
१३, प देह २३-०३-१९९१

१७१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५७६१ लोचन भ डार ३०३६
बुटवल
१३, प देह १६-०६-१९८२

१७१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९९५१ थमान सहं थापा मगर ७४७४
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९३

१७१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४४५१ द धराम पौडले ३७२०२४।७१६७४
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२०००

१७२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४००१ दल कुमार  का ले २७३६
बुटवल
१३, प देह १०-०४-२००२

१७२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८१८१ दनानाथ वाल ११८६
बुटवल
१३, प देह ०५-०७-१९९४

१७२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७७२१ दप कुमार  ीस ३९७२२।२६५
बुटवल
१३, प देह २१-०६-१९९५

१७२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१८११ दप कुमार  ीस ३९७२।२६५
बुटवल
१३, प देह २१-०६-१९९५

१७२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६१७१ दल कुमार  आचाय २०७५
बुटवल
१३, प देह १२-१२-१९८५

34 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१७२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६५२१ दरुपता देवी वाल २१८७।१३९३

बुटवल
१३, प देह १०-०३-१९७७

१७२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९७११ दगुा कुमार  तवार ७५७
बुटवल
१३, प देह १५-०४-१९९६

१७२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९७५१ दगुा देवी नेपाल ५०५०३
बुटवल
१३, प देह १५-१२-१९९०

१७२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३९६१ दगुा साद भ डार ७।१५४६
बुटवल
१३, प देह १२-०६-१९८९

१७२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९४११ दगुा बहादरु थापा १११७
बुटवल
१३, प देह ०४-११-१९९६

१७३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७५७१ दगुा बहादरु म ल ५५७
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००१

१७३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८७५१ दपुता भ डार २१२
बुटवल
१३, प देह ०५-०३-१९८४

१७३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५०४१ दलुभ गैरे ५२४१
बुटवल
१३, प देह १३-०४-२०००

१७३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७०११ देउती सा  मगन ४८७
बुटवल
१३, प देह १५-०६-१९९२

१७३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१९३१ देवकला अ धकार ४८२।१८५२
बुटवल
१३, प देह १०-०६-२००१

१७३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९१४१ देवकला रोकेनी ६४८९
बुटवल
१३, प देह १०-११-१९९६

१७३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४९६१ देवका देवी ला मछाने दज ७।१९२०
बुटवल
१३, प देह १७-०१-१९९४

१७३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७७३१ दे वलाल शमा २५५०
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९५

१७३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४१११ देवी साद जैसी भुतल १५८३२
बुटवल
१३, प देह ०८-०४-२०००

१७३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३४७१ देवी माया थापा ९३५
बुटवल
१३, प देह २०-०४-१९९९

१७४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९७४१ धन कुमार  कंुवर ११५५३
बुटवल
१३, प देह १७-१०-१९९६

१७४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७३७१ धन कुमार  या छाक  मगर ४२०६४
बुटवल
१३, प देह ०५-०१-१९९४

१७४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९८४१ धन कुमार  खनाल २५६३
बुटवल
१३, प देह २५-०७-१९९९

१७४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८७४१ धन कुमार  पुन ११५५३
बुटवल
१३, प देह १७-१०-१९९६

१७४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२४०१ धन साद ढोजु ३७७००२३
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००२

१७४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३७६१ धन साद पा डे ५६३६
बुटवल
१३, प देह २८-१२-२००१

१७४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८५४१ धन बहादरु ख ी े ी ८२
बुटवल
१३, प देह २०-०२-१९८६

१७४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७३३१ धन बहादरु घत  मगर २३१५५
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९८

१७४८ ०३२०७२०८१४४६३७३७०१५८८९१ धनकला ढकाल २४७
बुटवल
१३, प देह १७-०५-१९९९

१७४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७६०१ धनकला देवी पा डे ५४२१
बुटवल
१३, प देह ०८-०८-१९९८

१७५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३५६१ धनकुमार  कुवर े ी १०४६७
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९९

१७५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११५११ धनम त राना २७७
बुटवल
१३, प देह १३-०७-१९७८

१७५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१८४१ धनमाया व॰क॰
बुटवल
१३, प देह ०७-०४-२००३

१७५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१८७१ धनो यो गु ग ७०८।१८०३
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००२

१७५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३१८१ नगे  साद उपा याय २६८६
बुटवल
१३, प देह २७-१२-१९८७

१७५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४३८१ न द साद शरेचन २४३।१२७४
बुटवल
१३, प देह १०-०९-१९९८

१७५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८०५१ न दकला सापकोटा ८२६७६
बुटवल
१३, प देह १०-०४-१९९६

१७५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३९९१ न दलाल यौपाने २६४९
बुटवल
१३, प देह ०१-०९-१९८८

१७५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९३४१ नर बहादरु राना ८४
बुटवल
१३, प देह २८-०७-१९९६

१७५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२६९१ नरमता थापा ११५२५
बुटवल
१३, प देह २०-०२-१९८८

१७६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६६०१ नमदा उपा याय २८३
बुटवल
१३, प देह २९-०४-२०००

१७६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३१९१ नल कुमार  रे मी २६६३
बुटवल
१३, प देह ०५-०२-१९९३

१७६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९५८१ नम कुमार  े ठ २७२।१७९१
बुटवल
१३, प देह ०५-१०-१९९४

१७६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०४५१ नम कुमार  े ठ
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२०००

१७६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६१४१ नरल मी राई ११०२५
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९५

१७६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४१८१ नमला चुहान े ी ३९८६६
बुटवल
१३, प देह ०५-०१-२००२

१७६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४६८१ नमला थापा मगर १६३२
बुटवल
१३, प देह १५-०१-२००३

१७६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२४३१ नैना कुमार  राना ५९७
बुटवल
१३, प देह २१-०१-१९९३

१७६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८०२१ नैना कुमार  े ठ ८५३८
बुटवल
१३, प देह १९-०४-१९९३

१७६९ ०३२०७२०५१५४६३७३७०१८३८०१ नैनादेवी भ टराई ३७७१
बुटवल
१३, प देह ०८-०६-१९८०

१७७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६०८१ पंफा देवी च द ५८०८
बुटवल
१३, प देह १८-०२-१९९२

१७७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८६९१ पदम कुमार  गलामी १५९१
बुटवल
१३, प देह १५-०६-१९८८

१७७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९६८१ पदम कुमार  गोदार १८४
बुटवल
१३, प देह २८-१२-२००१

१७७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२९३१ पदम कुमार  पुन ११९७
बुटवल
१३, प देह १०-०८-२००१

१७७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१३०१ पदम बहादरु खा चा २८९
बुटवल
१३, प देह १०-०२-२००१

१७७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३००१ पदम बहादरु पुन ४१९३।१३९०
बुटवल
१३, प देह ११-१०-१९९८

35 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१७७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९४२१ प फा घ त मगन ७।२०३७

बुटवल
१३, प देह १५-०५-१९९९

१७७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८८२१ पसरुाम चापागाई १०७६
बुटवल
१३, प देह २०-०१-२००१

१७७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१७२१ प व ा कुमार  पोखरेल ३१०४
बुटवल
१३, प देह ०५-०८-२००२

१७७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२९११ प व ा खा चा ८३३८
बुटवल
१३, प देह १०-०८-१९८६

१७८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४९४१ प व ा स रस ३०८२१
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९७

१७८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६२४१ पावती अयाल ४८७५
बुटवल
१३, प देह १७-०४-१९६९

१७८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७१६१ पावती घ मरे े ी १४९४
बुटवल
१३, प देह ०१-०६-१९८२

१७८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९८५१ पावती थापा ४८५७
बुटवल
१३, प देह १५-०६-२०००

१७८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२७५१ पावती शमा ८९
बुटवल
१३, प देह २३-०९-२००२

१७८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२०२१ पता बर वाल १४३५७
बुटवल
१३, प देह ०८-०२-१९९९

१७८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९८५१ पता बर यौपाने २२८३४
बुटवल
१३, प देह १५-०६-१९८२

१७८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४१७१ पता बर े ठ ६९२
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९६

१७८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१६६१ पुतल  अयाल ६३३५
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२०००

१७८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१४७१ पुनकला ग र ४१३०५९।३२२
बुटवल
१३, प देह ०७-१०-२००२

१७९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७१७१ पुनकला भुसाल ११७२
बुटवल
१३, प देह १०-०३-१९८६

१७९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९४९१ पुनादेवी बुढामगर ११३७१
बुटवल
१३, प देह ०५-१०-१९९८

१७९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४४३१ पुण बहादरु घत  े ी २५४३७
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९८

१७९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५८३१ पुणकला थापा मगर २२३३
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९४

१७९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९७०१ पुणकला फयल २८४
बुटवल
१३, प देह २८-०६-१९९५

१७९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४६११ पूण कला दगामी ४७०
बुटवल
१३, प देह ०१-०२-१९९६

१७९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५२५१ पूण साद े ठ ९५४
बुटवल
१३, प देह १५-०७-१९९८

१७९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३०७१ पूण बहादरु ख ी ६४५८।१०८
बुटवल
१३, प देह १२-०२-१९९५

१७९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००२०१ तल मी समांगौडा ६४८
बुटवल
१३, प देह १०-०६-१९९०

१७९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८३९१ ेम बहादरु पुन १०३३
बुटवल
१३, प देह २८-१२-१९८९

१८०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११५६१ ेमनारायण शमा ६१०४
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९०

१८०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७१०१ ब  कला घ मरे ४८४५
बुटवल
१३, प देह १२-१०-२००१

१८०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६६३१ बम बहादरु े ी २२००९
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००२

१८०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६८०१ बल बहादरु थापा २८५७६
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९४

१८०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७६५१ बल बहादरु थापा २०७२३
बुटवल
१३, प देह ०५-०८-१९९७

१८०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०७११ बलराम खनाल ९६०।३०७१
बुटवल
१३, प देह १५-०३-१९९८

१८०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४२७१ बस त बहादरु काक १८८७
बुटवल
१३, प देह १५-१२-१९९६

१८०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९७७१ बसु धरा घ मरे े ी ४४५३
बुटवल
१३, प देह ०५-०१-१९७६

१८०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०१११ बसु धरा घ मरे े ी ८४२
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९५

१८०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७७४१ बहादरु सहं भलानी मगर ६००५
बुटवल
१३, प देह १०-१०-१९९३

१८१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२०४१ बामदेव घ मरे ४६०।१४३६
बुटवल
१३, प देह २८-०८-२०००

१८११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७८८१ बु धसरा थापा गोदार ४९५८
बुटवल
१३, प देह १२-०९-१९९४

१८१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०९२१ बेनुका पौडले ११८०४५
बुटवल
१३, प देह ०५-०१-१९९४

१८१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१९४१ बेल माया घ मरे १२९३
बुटवल
१३, प देह १५-०६-१९९३

१८१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६१८१ भ त वर भ डार ११०।१५७७
बुटवल
१३, प देह १५-०३-१९८७

१८१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३१७१ भगवती े ठ ५६७१
बुटवल
१३, प देह ०७-०६-२०००

१८१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२१५१ भरत बहादरु शाह ५०४१
बुटवल
१३, प देह १३-०५-२००१

१८१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९९८१ भ व वर पा डे ७।२०८०
बुटवल
१३, प देह ०८-१२-१९९५

१८१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३९६१ भा गरथी वाल १३०४
बुटवल
१३, प देह ०१-०४-२००१

१८१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११७२१ भा गरथी बुचा १४५
बुटवल
१३, प देह ०५-१२-१९९३

१८२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०४५१ भम कुमार  यौपाने ३७८७
बुटवल
१३, प देह ०५-०७-२००१

१८२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२९५१ भम कुमार  े ठ ३१२
बुटवल
१३, प देह ०५-१०-१९७५

१८२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९०९१ भम कुमार  े ठ २६२।१७९१
बुटवल
१३, प देह १५-१०-१९९४

१८२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२०९१ भम बहादरु ख ी १६२८
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००१

१८२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११४२१ भमकला पा डे ४०३।२३०१
बुटवल
१३, प देह १०-०१-२००१

१८२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४६२१ भमलाल पा डे २२३४।५९०
बुटवल
१३, प देह ०१-११-२०००

१८२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३१६१ भुमादेवी ख ी ११७८।१७००
बुटवल
१३, प देह ०९-०३-१९९३

36 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१८२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७९९१ भुमादेवी पा या १५२

बुटवल
१३, प देह ०८-०४-१९९६

१८२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२४०१ भुमादेवी पुन ७८८
बुटवल
१३, प देह २७-०७-२०००

१८२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८९५१ भुवान द खनाल ३०७६०४।०४१।९४६
बुटवल
१३, प देह २६-०३-२०००

१८३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४८३१ भोज बहादरु भुसाल ११४१७।५७६।२
बुटवल
१३, प देह १६-०९-१९९७

१८३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३९८१ म तसरा दमाई ३३०३
बुटवल
१३, प देह ०७-०५-२०००

१८३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१५७१ मन कुमार  गु ग ४३८१५
बुटवल
१३, प देह १०-०१-२००२

१८३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५४७१ मन कुमार  थापा ३६५७७
बुटवल
१३, प देह ०५-०१-२०००

१८३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६८७१ मन कुमार  ब नेत ५६३
बुटवल
१३, प देह ०४-०८-१९९५

१८३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५५९१ मन देवी ठकुर ३।५४२७
बुटवल
१३, प देह १५-१०-१९९०

१८३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९४३१ मनकाजी गु ग ७।२१३६२
बुटवल
१३, प देह १५-०५-१९८९

१८३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५८८१ मनधरा खा चा ७।४८३
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९५

१८३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७५०१ मनमाया गु ग ७।२५०१
बुटवल
१३, प देह १२-११-१९८४

१८३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९०६१ म नलाल सुवदे २१७३
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९४

१८४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७९८१ माधव पोखरेल २६८
बुटवल
१३, प देह ०७-१०-१९८४

१८४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०३७१ मान कुमार  कुवर ३९१०३४।५५९
बुटवल
१३, प देह १७-०५-२०००

१८४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३८८१ मान कुमार  नेपाल २।१५
बुटवल
१३, प देह १५-०२-१९९६

१८४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००७०१ मान सहं काउचा १९८
बुटवल
१३, प देह १५-१०-१९८८

१८४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३६५१ मानका भ डार ३८५
बुटवल
१३, प देह १५-०७-१९९५

१८४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६९०१ माया मगन ३२५१३
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९९

१८४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६३५१ मठ  ब नेत ७५
बुटवल
१३, प देह १०-०१-२००१

१८४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११६४१ मन कुमार  गु ग ३७३०२४।१५५६
बुटवल
१३, प देह १५-०६-१९९७

१८४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९८७१ मन बहादरु थापा ५८०८
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९७

१८४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५४८१ मेघनाथ भुसाल १२९४
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००१

१८५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८९४१ मेघराज शमा का ले ८५४
बुटवल
१३, प देह २५-१०-१९९४

१८५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९१७१ मोहन राना मगर ९७।४५४०
बुटवल
१३, प देह २२-०५-१९९३

१८५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२२३१ मोहन सहं थापा १३३६
बुटवल
१३, प देह १४-०८-१९९२

१८५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२५३१ य  साद शमा नेपाल ३६६
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९५

१८५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८२६१ यम बहादरु थापा ीस ३५२।७३७
बुटवल
१३, प देह २४-१२-२००१

१८५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१४२१ यमकल  राना १३९०
बुटवल
१३, प देह ०७-०४-१९९८

१८५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९०५१ यशोदा अ धकार १६८५६८
बुटवल
१३, प देह ०८-०१-१९९३

१८५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९८२१ याङसर  गु ग ७३२
बुटवल
१३, प देह १२-१०-१९९५

१८५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८३०१ रन बहादरु थापा ११३९
बुटवल
१३, प देह १०-०३-१९८९

१८५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०४८१ रन बहादरु दगामी ९०५
बुटवल
१३, प देह ०२-०१-२००२

१८६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१३११ र मसरा गु ग ३०१३७
बुटवल
१३, प देह २३-०७-१९९०

१८६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६२३१ र भामती थापा मगर ६८६९८
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९८८

१८६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५७९१ र वलाल पौडले ५८४८
बुटवल
१३, प देह २७-०३-२००१

१८६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६७३१ रा धका वाल १२५१
बुटवल
१३, प देह १४-०५-१९८६

१८६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६००१ राम च  े ठ ३६९९०
बुटवल
१३, प देह २१-०२-१९९५

१८६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६५९१ राम साद अयाल १३८५।९८६
बुटवल
१३, प देह १२-०४-२००१

१८६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२९७१ राम साद घ मरे ६६२३५
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००२

१८६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७२३१ राम बहादरु कुवर े ी ४४९२१
बुटवल
१३, प देह ०९-०१-१९९९

१८६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८९५१ रामदेवी े ठ ३०४
बुटवल
१३, प देह १३-११-२०००

१८६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१३३१ रखीराम पा डे ५८९१६
बुटवल
१३, प देह २३-०६-१९९४

१८७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२०११ क बहादरु थापा मगर ६१८४
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२०००

१८७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९४११ कमणी बे बासे ६०२२।२६४८
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९४

१८७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७५५१  कुमार  वाल २१७०५
बुटवल
१३, प देह ११-०६-१९९४

१८७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४२८१ रेखा कुमा र रायमा झ १०३०।२०५
बुटवल
१३, प देह ०१-०२-१९९४

१८७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५६०१ रेशम बहादरु थापा मगर ७३९७२
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९०

१८७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३०७१ लि ममा थापा ७।१६९०१
बुटवल
१३, प देह २०-१०-१९९८

१८७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८६७१ ल मी कुमार  पचभैया ३९१०२५
बुटवल
१३, प देह २५-०७-१९८५

१८७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१२७१ ल मी गु ग २४८३२
बुटवल
१३, प देह ०२-०४-१९९२

37 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१८७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९५०१ ल मी देवी भुसाल ११५४

बुटवल
१३, प देह १५-०१-२००२

१८७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११८४१ ल मी मगन ५४७५
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९०

१८८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७३५१ ल मी माया पा डे ४६४७४४६९
बुटवल
१३, प देह ०५-०१-१९९९

१८८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०१८१ ल मीदेवी शमा २।३५५२
बुटवल
१३, प देह ०५-०५-१९९२

१८८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२२८१ लाल कुमार  गु ग ७५
बुटवल
१३, प देह ३०-०४-१९८४

१८८३ ०३२०७२०५१५४६३७३७०१२०८११ लाल साद पि थ २५२५
बुटवल
१३, प देह ०३-०१-२००१

१८८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९४३१ लोक कुमार  नखुलेको २२३९८
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००२

१८८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३९०१ लोक नाथ सुवदे २५२५
बुटवल
१३, प देह ०४-०४-१९९०

१८८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२३११ लोक बहादरु रा कोट १३५२
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९७

१८८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४८९१ लोकनाथ सुवदे २५२५
बुटवल
१३, प देह ०४-०४-१९९०

१८८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३९०१ लोकराज अयाल २३२५
बुटवल
१३, प देह १२-१०-१९९१

१८८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८६४१ व नराम पौडले ५९९३
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९७६

१८९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११८३१ व ण ुकुमार  गर ५७१७
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९९

१८९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०७७१ व ण ुकुमार  थापा ६१३३
बुटवल
१३, प देह १५-०६-१९९२

१८९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२८६१ व ण ुकुमार  यौपाने ३७२०२४।५०८७३
बुटवल
१३, प देह ०८-०५-१९९५

१८९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९९०१ व ण ुकुमार  े ठ २६६७३
बुटवल
१३, प देह ०८-०२-१९८५

१८९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७०४१ व ण ुकुमार  सा मगर ७।४५७
बुटवल
१३, प देह ०१-०६-१९७९

१८९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५४७१ व ण ुदासी घ मरे १३९७
बुटवल
१३, प देह ०२-०४-१९९०

१८९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८०३१ व ण ुदेवी थापा ७४४८।७३५
बुटवल
१३, प देह १७-०७-२०००

१८९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६३६१ व ण ुमाया खवास ३७३०२४।२१६
बुटवल
१३, प देह १०-०१-१९९९

१८९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०११२१ व नी दलामी ३४४६
बुटवल
१३, प देह २०-०५-१९८९

१८९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२७७१ श त कुमा र ओझा े ठ ३।३८६
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९५

१९०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२६९१ शा लक राम उपा याय ६१७१
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९४

१९०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२८७१ शा लकराम खरेल ११६५८
बुटवल
१३, प देह २७-१२-२००१

१९०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९०७१ शा लकराम पा डे ३।४००१
बुटवल
१३, प देह २७-१२-२००१

१९०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५७२१ शव कुमार े ठ ७९०३
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००१

१९०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६०५१ शव बहादरु े ठ ९।६६४
बुटवल
१३, प देह १४-०९-२००२

१९०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३१०१ शवकला े ी ३७३०२४।९९९
बुटवल
१३, प देह १०-०८-१९९१

१९०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७८११ शवलाल ीस २३१७६
बुटवल
१३, प देह १५-०६-१९८१

१९०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५४५१ शुक बहादरु गु ग १०१३५
बुटवल
१३, प देह ०२-०२-२०००

१९०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०७३१ शु सला नेपाल ३४५
बुटवल
१३, प देह १५-११-१९९७

१९०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६६२१ शरे बहादरु गु ग २६८६
बुटवल
१३, प देह २७-१२-१९८७

१९१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९४८१ शरे बहादरु गु ग ७९८९
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९८८

१९११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३०६१ शैइकला बुचामगर ७।२०२६
बुटवल
१३, प देह ०४-०१-१९९३

१९१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३२८१ शोभाखर रायमा झ १०६६।२०३
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-२००१

१९१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४७६१ यामलता पौडले ७।१६८६
बुटवल
१३, प देह १५-०८-१९९५

१९१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९४७१ सर वती थापा १८६५६
बुटवल
१३, प देह २५-०८-१९९०

१९१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७६५१ सर वती देवी े ठ ८७२२
बुटवल
१३, प देह १७-०५-२०००

१९१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५९०१ सर वती शमा १६१३
बुटवल
१३, प देह १२-०५-१९८०

१९१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२६११ सजनी मगन ७।४७२
बुटवल
१३, प देह ०१-०६-१९९२

१९१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७२७१ स व कुमार  कुवर ११२१८
बुटवल
१३, प देह १०-०२-१९९९

१९१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९६३१ सा व ा ल साल २९१८४
बुटवल
१३, प देह ०२-०१-१९९०

१९२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११२७१ सा व ी पंगेनी ५११
बुटवल
१३, प देह ०३-१२-१९९०

१९२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०८९१ सा व ी बाई दलामी ७।५२१
बुटवल
१३, प देह २५-१०-१९९५

१९२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०३९१ सता खवास ११७६।७७३
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९४

१९२३ ०३२०७२०८१२४६३७३७०१९५२८१ सुकदेवी मगर ४९८।१८१६
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९७

१९२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६६५१ सुन कुमा र थापा २४८०९
बुटवल
१३, प देह १५-०५-२००१

१९२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०८२१ सुनकला ख ी ३७३१
बुटवल
१३, प देह १५-०१-१९८६

१९२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०३४१ सुनकुमार  थापा ३७२०२४।५३५१२
बुटवल
१३, प देह १२-०८-१९८७

१९२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३२२१ सु म ा देवी थका ल ७९९३
बुटवल
१३, प देह ०३-१२-१९९४

१९२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४८५१ सेत े सहं गु ग ३७२०२४।१५६१
बुटवल
१३, प देह १६-०९-१९९६

38 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१९२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१६४१ ह र बहादरु सोमै ४२२०२८।३७७३५

बुटवल
१३, प देह १५-०५-१९९९

१९३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९८३१ ह रमता अयाल १९७४
बुटवल
१३, प देह १२-०६-१९९१

१९३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८६२१ ह रमाया ढोजु ७४१०८
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९८८

१९३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३९११ ह रलाल उपा याय ९८६३
बुटवल
१३, प देह २७-०३-२००२

१९३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८२३१ ह रलाल पा डे ९७१।१४५८
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९७

१९३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७२४१ हक बहादरु थापा ७१२८
बुटवल
१३, प देह ०३-०७-१९९४

१९३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४९४१ हक बहादरु मगर ६४८०४।१२९७२
बुटवल
१३, प देह ०७-०९-१९९८

१९३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७५४१ हषमान े ठ ७४४७
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९५

१९३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१३९१ ह तराम गु ग ६९६।११८१
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९६

१९३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२७११ हकमत बहादरु पौडले ६३०९
बुटवल
१३, प देह ३०-१२-१९९९

१९३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३८०१ हम कुमा र े ठ ७८९५
बुटवल
१३, प देह २७-०७-१९९६

१९४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५६९१ हमादेवी े नी ७
बुटवल
१३, प देह २४-०२-१९८३

१९४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०७८१ हरा बहादरु दलामी ६७६
बुटवल
१३, प देह ०९-०९-१९९४

१९४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११००१ हरामती थापा १०७१
बुटवल
१३, प देह ०२-०२-२००२

१९४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०७८१ हरालाल गौतम ४५
बुटवल
१३, प देह १८-०५-१९९२

१९४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४६११ हुम बहादरु गा◌ेदार ३११०३९
बुटवल
१३, प देह १७-११-१९९५

१९४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१३११ हुमकला घ मरे ५४४९
बुटवल
१३, प देह ०६-०७-१९९६

१९४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४८०१ हेम कुमार  गु गसेनी १०४०६
बुटवल
१३, प देह १०-११-१९९२

१९४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७६११ हेमलाल भुसाल २।८२७३
बुटवल
१३, प देह १४-०१-२००३

१९४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३८११ होम कुमार  गौतम २०२४।५७२९०
बुटवल
१३, प देह १२-०४-१९९५

१९४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१४४१ होम बहादरु आचाय १०११६
बुटवल
१३, प देह १४-१०-१९८४

१९५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४५३१ होमकल  घ मरे ६३०६
बुटवल
१३, प देह १७-०९-१९९९

१९५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३३३१ अछर  पौडले ३४१
बुटवल
१४, प देह १५-१०-१९९४

१९५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८८११ अ म कुमार  थापा ७।२।९९
बुटवल
१४, प देह १५-१०-२०००

१९५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६७९१ अमतृा गलामी ११९६
बुटवल
१४, प देह ०५-०१-१९९०

१९५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३१९१ अमतृा गर
बुटवल
१४, प देह ०५-०१-१९९०

१९५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४२७१ अ ह या दे व गौतम ७।१२५
बुटवल
१४, प देह १४-०५-१९९५

१९५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६१२१ आ माराम गौतम ८७७३
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००१

१९५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०९६१ इ  बहादरु थापा १२०४
बुटवल
१४, प देह १५-०८-१९९७

१९५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८५७१ एक बहादरु ख ी ७।७३८
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९९

१९५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३४३१ ए◌ेना कुमार  छ याल १५३१।२६६
बुटवल
१४, प देह १२-०७-२००१

१९६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२५४१ ए◌ेरावती बैरे ९८७३
बुटवल
१४, प देह १५-०८-१९७०

१९६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५०२१ ओम साद चुदाल ४८०२।७४२
बुटवल
१४, प देह १०-१०-२००१

१९६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२३०१ कमला भुसा नी ७।१३६५
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९३

१९६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१३८१ कमलादेवी े ी ७।२६१
बुटवल
१४, प देह ११-१२-१९९१

१९६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१९४१ कमलावत  शमा ७।२
बुटवल
१४, प देह १५-०५-१९९४

१९६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७३६१ कण बहादरु थापा २०४७
बुटवल
१४, प देह १५-०९-१९९५

१९६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०१५१ कलाधर पौडले े ी २०३३०
बुटवल
१४, प देह २१-०६-१९८५

१९६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१७२१ कलावती बलाल भ न ेथापा ६४४
बुटवल
१४, प देह ०४-०१-१९९९

१९६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८०४१ कुि तमाया घत ७।१५७३६
बुटवल
१४, प देह ०५-०८-१९९८

१९६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८४५१ कुमार  माया थापा ४०४६
बुटवल
१४, प देह ०८-१०-१९९९

१९७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३०६१ कुलमान े ठ ८३६३
बुटवल
१४, प देह १९-०५-१९९८

१९७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५९९१ कु माखर भुसाल १५२५३
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९३

१९७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६०११ कृ ण कुमार  आले ७।१३३
बुटवल
१४, प देह १०-०१-२००१

१९७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०११५१ कृ ण कुमार  राना मगर ७।८६२
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२०००

१९७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५८३१ कृ ण कुमार  शमा ८२४
बुटवल
१४, प देह १५-१०-१९९४

१९७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४१४१ कोमलनाथ भ न ेचु न ु साद वाल ७३१८२
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९७

१९७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०५५१ कौ शला थापा ६६१३
बुटवल
१४, प देह १५-०६-१९९७

१९७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६१९१ ख गसरा थापा ७।१६३६५
बुटवल
१४, प देह १५-०६-२००२

१९७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३६६१ ख क बहादरु काउचा ५६९।५६०
बुटवल
१४, प देह १४-०३-१९९९

१९७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०००१ खनीसरा घ मरे २।३८७५
बुटवल
१४, प देह १४-०६-१९९५

39 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१९८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१३८१ खेमराज भ डार ४१९०

बुटवल
१४, प देह १०-०६-१९९८

१९८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७६११ गंगा कुमार  थापा ७८०
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००१

१९८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४८६१ गंगा देवी थापा २६९८
बुटवल
१४, प देह ११-०९-२००१

१९८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३९३१ गंगा बहादरु ख ी १३३
बुटवल
१४, प देह ०१-०८-१९८९

१९८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१७७१ गंगा बहादरु गाहा २८५०
बुटवल
१४, प देह १०-०४-१९८९

१९८५ ०३२०७२०८१३४६३७३७०१८१३७१ गंगा बहादरु थापा १५१३
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२०००

१९८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५०११ गंगाधर शमा ७।२०३७४
बुटवल
१४, प देह ३०-०४-२००१

१९८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१०९१ गज बहादरु गु ग ६५८२३
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९८८

१९८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६४०१ गन बहादरु सु ल ग मगर १०५
बुटवल
१४, प देह १५-१२-१९९४

१९८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२३७१ गम बहादरु बोहोरा ७।६९
बुटवल
१४, प देह ३०-०२-१९९५

१९९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१२०१ ग  बहादरु म ाङद १०५५
बुटवल
१४, प देह २५-०३-२०००

१९९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५५८१ गु ज बहादरु भ टराई २५४९२
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००१

१९९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४२८१ गुन कुमार  सा  मगर ५४५
बुटवल
१४, प देह ०८-०६-१९९४

१९९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७८४१ गुमान सहं थापा ११७०४
बुटवल
१४, प देह १६-०८-१९९०

१९९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६७४१ गु  साद रेि म ३८५५।१४४५
बुटवल
१४, प देह १८-०५-१९९९

१९९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५२८१ गोमती भुसाल ३५४६
बुटवल
१४, प देह ०५-०५-२०००

१९९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५४०१ गोर  देवी गौचन ५२०८
बुटवल
१४, प देह १३-०५-१९९८

१९९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६२९१ गौरा अयाल ३२०८
बुटवल
१४, प देह ०५-१२-१९९५

१९९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४७८१ गौर  देवी यौपाने ७९९२०
बुटवल
१४, प देह ११-०८-१९९२

१९९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४८७१ च  देवी े ी ६२९१
बुटवल
१४, प देह ०७-०१-१९९९

२००० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८३५१ च  बहादरु घत २५१
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९६७

२००१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०६५१ च कला उपा याय ७।७०७
बुटवल
१४, प देह ११-०३-१९९६

२००२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४४७१ च कला ढेगामगर २०२४।१९२७
बुटवल
१४, प देह २०-०६-१९९३

२००३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४५११ च द  सापकोटा २।८१२
बुटवल
१४, प देह ०४-११-१९९३

२००४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९३०१ च मोहन काक ३७।३३२२
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००१

२००५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३५०१ च  खनाल ६०
बुटवल
१४, प देह १०-०१-१९९७

२००६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९८७१ च  कला पौडले ८३३।२०६२
बुटवल
१४, प देह २५-०४-२००२

२००७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१३९१ च  बहादरु गौचन ११५९
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९५

२००८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४१०१ च तामणी पौडले ६।६९५
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९५

२००९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२२११ चुन साद ीस ४९३
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९९

२०१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५१७१ चुरामणी सुवदे ३५४२
बुटवल
१४, प देह २६-०२-१९९०

२०११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४४५१ चतेनाथ पौडले ५९१५५
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९८९

२०१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१०९१ छ गकला पा या ३४८५
बुटवल
१४, प देह १२-०४-१९७८

२०१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३३११ छ वलाल पौडले २९६२।७३७
बुटवल
१४, प देह १३-०६-२०००

२०१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७४५१ छातान द उपा याय ७।१००४
बुटवल
१४, प देह ०७-०८-१९९०

२०१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०४६१ जंग बहादरु थापा १४७५
बुटवल
१४, प देह ०१-०७-१९८५

२०१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९०९१ जंग बहादरु थापा ७।१०२९
बुटवल
१४, प देह ०१-११-१९९०

२०१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६०७१ जमनुा पुन ७।१६१
बुटवल
१४, प देह २६-०५-१९९६

२०१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३१२१ जय ती पा डे ४११७।६६१७
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९८

२०१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०८९१ जसदुा शमा ३७३०२४
बुटवल
१४, प देह २०-०४-२००२

२०२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७८११ िजत बहादरु कुवर ७२४
बुटवल
१४, प देह १७-०३-१९९१

२०२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५८४१ िजताराम भ टराई १४३७४
बुटवल
१४, प देह १७-०१-१९९७

२०२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६३३१ जु ध वर थापा मगर १०२४३
बुटवल
१४, प देह १२-११-१९८९

२०२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७५०१ जैकला शमा २२०।१२०
बुटवल
१४, प देह १०-०४-२०००

२०२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९०११ जैकला शमा २३९४
बुटवल
१४, प देह १०-०८-१९८९

२०२५ ०३२०७२०५१५४६३७३७०१७३३६१ जैसरा देवी नखुलेको ७।१०१
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२०००

२०२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७६२१ ानधरा प थी ८३६८
बुटवल
१४, प देह १५-०५-१९९६

२०२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००८९१ यान बहादरु छ याल ४२०
बुटवल
१४, प देह १५-०१-२००१

२०२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९९९१ योती शंकर भ टराई १।१२७६
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९१

२०२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२४९१ टंक बहादरु सजंाल  मगर ३४७
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९७

२०३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६६०१ टका बहादरु े ठ ४९१००१।९६०२
बुटवल
१४, प देह १४-०१-२००२

40 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२०३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६७६१ टकादेवी अयाल ७।४३२

बुटवल
१४, प देह ०७-०५-२००१

२०३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०२११ टकाराम अ याल ६०८२१
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९८९

२०३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९८२१ टकाराम पा या ११२२
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९०

२०३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३००३१ ट का कुमार  शमा १७६४
बुटवल
१४, प देह १२-१०-१९९९

२०३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०११६१ टोपल  पौडले ५५६१
बुटवल
१४, प देह ०८-०३-२०००

२०३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४०४१ ड बर बहादरु महो ा १८४।३०३१
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९८८

२०३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००९४१ ड ल  कुमार  शाह ७४।२८
बुटवल
१४, प देह १५-०३-२००१

२०३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७३९१ डाल  देवी आचाय ४९२
बुटवल
१४, प देह २२-१२-२००१

२०३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५४७१ डल कुमार  ख ी ३।५४९२
बुटवल
१४, प देह ०९-०७-१९८३

२०४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७०६१ डल कुमार  ख ी २०४
बुटवल
१४, प देह ०३-०४-१९९८

२०४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८४८१ डल कुमार  वाल १३९१।४०८
बुटवल
१४, प देह १८-०८-१९९४

२०४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०९४१ डलकुमार  ब नेत ७।६८९
बुटवल
१४, प देह १५-०६-१९९३

२०४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६१९१ डला कुमार  खनाल ८५।२२२०
बुटवल
१४, प देह १५-०१-२००२

२०४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०९७१ ढुि डराज यौपाने १९१९७
बुटवल
१४, प देह १५-१२-१९९४

२०४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९१६१ ढुि डराज उपा याय १७०६।१२९६
बुटवल
१४, प देह २०-०८-१९९१

२०४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३४८१ तारा बहादरु थापा ७।३५८
बुटवल
१४, प देह ०५-०५-१९९८

२०४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४८४१ तारादेवी भ टराई ७।११३
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९८

२०४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४०११ तल कुमार  थापा १९४४०
बुटवल
१४, प देह १८-१२-१९८५

२०४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६३४१ तल कुमार  शाह ११७८
बुटवल
१४, प देह १६-०४-२००२

२०५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०२९१ तुल बहादरु रानामगर ७।८७५
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९३

२०५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०२३१ तुलसा ग र ४६२३
बुटवल
१४, प देह १०-०५-२०००

२०५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२७६१ तुलसी देवी भुसाल ५९९६।६४५
बुटवल
१४, प देह १६-०१-२००१

२०५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१०७१ तुलसी देवी शमा ३७२
बुटवल
१४, प देह ३०-११-१९९६

२०५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२४२१ तु सा राना १६९९९
बुटवल
१४, प देह १५-०१-२००२

२०५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१०४१ तु सी कुमा र सुवदे ४२२
बुटवल
१४, प देह १५-०१-१९८९

२०५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५९५१ तु सी कुमार  पुन १०१८५
बुटवल
१४, प देह १५-०५-१९८९

२०५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६२७१ तु सी देवी भ टराई ७।२५५
बुटवल
१४, प देह ०३-१२-१९९९

२०५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८६४१ तु सी देवी सुवदे ३५७०
बुटवल
१४, प देह १०-०८-१९८०

२०५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३६५१ तु सी शमा ७।७९८
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९८९

२०६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७४३१ तजे बहादरु गु ग ७।४२६
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९५

२०६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७५७१ द धराम यौपाने १६५७
बुटवल
१४, प देह २०-११-१९८८

२०६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१६५१ दल बहादरु शाह ४८९६
बुटवल
१४, प देह ०२-०३-१९९५

२०६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२७४१ दान बहादरु काउछा मगर ८३२
बुटवल
१४, प देह १२-१२-१९८९

२०६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१०६१ दनामणी भ टराई ७९६
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००१

२०६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०९११ दल कुमार  पुन ७।३२३
बुटवल
१४, प देह ०५-०८-१९९८

२०६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०७६१ दल बहादरु राना ७।१०६२
बुटवल
१४, प देह १८-०७-१९९०

२०६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१५०१ दलमाया भ डार २२४२२
बुटवल
१४, प देह ०५-१०-२००२

२०६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९४४१ दगुा कुमार  सुवदे ५४५
बुटवल
१४, प देह ०८-०५-१९८९

२०६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२०९१ दगुा कुमार  सुवदे १७२७
बुटवल
१४, प देह ०८-०५-१९८६

२०७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३३७१ दगुाद  सुबदे ७२०
बुटवल
१४, प देह १५-०२-१९८७

२०७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७१५१ दगुादेवी राना ५८०१
बुटवल
१४, प देह १५-०६-१९७६

२०७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५७७१ देउकला उपा याय ३००५
बुटवल
१४, प देह ०२-०२-१९८४

२०७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८२३१ देउकला पुन ५९०३।७३४
बुटवल
१४, प देह २२-०७-१९८६

२०७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२४२१ देउसरा राना १३१५
बुटवल
१४, प देह २०-०३-१९९२

२०७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९२७१ देव बहादरु साक २८०९३
बुटवल
१४, प देह १०-०५-२००१

२०७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४३११ देववती पोडले ३५१।५९५
बुटवल
१४, प देह ०२-०४-१९९८

२०७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६२७१ देवीकला अ धकार २२५५।२३१३
बुटवल
१४, प देह १२-०८-२००२

२०७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८६५१ देवीद  सापकोटा २४७२
बुटवल
१४, प देह ११-११-२००१

२०७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९३०१ देवे नाथ पा डे ५०३
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००१

२०८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०७५१ धनसर  देवी पौडले ८।२३७१
बुटवल
१४, प देह १५-०२-१९९१

२०८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०११०१ धनसर  भुसाल ७।३१६
बुटवल
१४, प देह १२-०२-१९९३

41 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२०८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०९६१ धनी बुढा ६८१।०४५

बुटवल
१४, प देह १३-०९-१९९५

२०८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१९२१ धाम बहादरु काक  े ७।७५९
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९१

२०८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४४९१ न द कुमार  ीस १४३६
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९९

२०८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३४७१ न द लाल भ टराई २५७५६
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९०

२०८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७५८१ न दकला उपा याय ७।२२१
बुटवल
१४, प देह १५-०६-१९८६

२०८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१४२१ न दकुमार  पा डे ७।२२९
बुटवल
१४, प देह २०-१२-१९९१

२०८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२१९१ नर बहादरु काउचा ७०२
बुटवल
१४, प देह ०४-११-१९९९

२०८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७७११ नर बहादरु ख ी २३५५
बुटवल
१४, प देह ०१-०७-१९९७

२०९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९८९१ नर बहादरु पुन १०९६
बुटवल
१४, प देह १२-१२-१९९१

२०९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३८८१ नर बहादरु ब नेत ९११०।३१६
बुटवल
१४, प देह १४-१२-२०००

२०९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३११५१ न र वर यौपाने १०७६७।५०
बुटवल
१४, प देह ०७-१०-१९९५

२०९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७२३१ नबधा पा य रे मी ७।३५९
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९९

२०९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०४०१ नामदेव उपा याय ७०८
बुटवल
१४, प देह २०-०३-१९८२

२०९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८५९१ नीमा भुसाल ३३७।२५८
बुटवल
१४, प देह १५-०८-१९९७

२०९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३९२१ नैनादेवी शमा ३७२०२४।६७१४६
बुटवल
१४, प देह ०२-१०-१९९८

२०९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५४११ पदमा थापा २५३३
बुटवल
१४, प देह २२-०१-१९८७

२०९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५३११ प फ  मथुन मगर ६४२७१
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००२

२०९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०५२१ पमा सापकोटा ६१०४१
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२०००

२१०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१६४१ प व ा ख ी ३
बुटवल
१४, प देह ०४-०२-१९९६

२१०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७१३१ प व ा देवी पुन ४५९
बुटवल
१४, प देह ०५-०१-१९९२

२१०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५१२१ प व ा पौडले २।११
बुटवल
१४, प देह १२-०८-१९७४

२१०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११५८१ पशुप त भ टराई ३०६
बुटवल
१४, प देह ०३-०७-१९९५

२१०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५२२१ पावती छ याल २५३
बुटवल
१४, प देह १४-१०-२००२

२१०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२९८१ पुण कला अ धकार २।१३
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००२

२१०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७१७१ पुण बहादरु े ी १२५२३
बुटवल
१४, प देह ०१-०९-२००२

२१०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१८२१ पुण बहादरु छ याल ४९१०२१।३५२०
बुटवल
१४, प देह ०८-०९-१९९९

२१०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६८९१ पूण साद खनाल ७७२
बुटवल
१४, प देह १७-०३-१९९६

२१०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४१९१ पूण बहादरु रायमा झ ७५०
बुटवल
१४, प देह १८-१२-२०००

२११० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५८३१ पूण लाल े ठ २६४६
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००१

२१११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९७८१ पूणभ  उपा याय ६१९७
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९०

२११२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५९११ पथृ बहादरु थापा ३२५१।२१४८
बुटवल
१४, प देह १५-१२-१९९७

२११३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५७११ यामा कुमार  े ी ७४
बुटवल
१४, प देह २२-०४-१९८७

२११४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१७२१ तमा थाप ३।४६५२
बुटवल
१४, प देह १३-०८-२००२

२११५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८९४१ ेम कुमार  ीस ५०८
बुटवल
१४, प देह १०-०३-१९९९

२११६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४५५१ ेम साद उपा याय २७०९
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९०

२११७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६४६१ ेम साद घ मरे ११७
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९६

२११८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८९९१ ेम साद घ मरे
बुटवल
१४, प देह २९-१०-१९८६

२११९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५२४१ ेम बहादरु काक ९५९०
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००२

२१२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११७४१ ेम बहादरु गौचन २३२७
बुटवल
१४, प देह १३-११-१९९९

२१२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१९७१ ेमलाल थापा ७९२।८३७
बुटवल
१४, प देह १५-०७-१९९०

२१२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९०८१ ेमसरा सा ७।७२४
बुटवल
१४, प देह १९-०८-१९९८

२१२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९०४१ फ  बहादरु छ याल १९६९७
बुटवल
१४, प देह २२-०१-१९९४

२१२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२८९१ बटुला देवी सुवदे ३००२
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९१

२१२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०३६१ बल बहादरु अ धकार २२५६।२३१२
बुटवल
१४, प देह १८-०१-२०००

२१२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०८७१ बल बहादरु थापा २६८३९
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९८५

२१२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७४४१ बल बहादरु पुन ७।१०२८
बुटवल
१४, प देह १८-०७-१९९६

२१२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३८४१ बल बहादरु राना पुन २७०२६
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९९

२१२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७५११ बल बहादरु े ठ १४९९
बुटवल
१४, प देह ०४-०८-१९९५

२१३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३९३१ बलपा थापा ७।१३९
बुटवल
१४, प देह २२-०५-१९८८

२१३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४६९१ ब वी थापा मगर ७।१०५
बुटवल
१४, प देह २८-०२-२००२

२१३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२४३१ बासदेुव खनाल २५२५
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९६

42 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२१३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८६३१ बु ध बहादरु ख ी ८७४

बुटवल
१४, प देह १५-०४-२००१

२१३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७९३१ बसृम त छ तले ५१४
बुटवल
१४, प देह ०५-०१-१९८८

२१३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७६३१ बेद नधी भुसाल ३८८।६४१
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९७

२१३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१९८१ बैजनाथ कठ रया था १०९८८
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००२

२१३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७५११ बोध कुमार  का ले २२७
बुटवल
१४, प देह ०१-०८-१९९१

२१३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५५५१ भ त बहादरु शाह १२४५।३१३५
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९८४

२१३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७६७१ भगवती देवी पोखरेल ७।२५९
बुटवल
१४, प देह ११-०९-२००१

२१४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३७२१ भ क ल बलाल थापा ६५२
बुटवल
१४, प देह ०१-०२-१९८७

२१४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९३५१ भरत व म गाहा १४५४
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००१

२१४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५०३१ भवानी थापा े २२७७।१७८१६
बुटवल
१४, प देह १५-०४-२०००

२१४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८९०१ भवानी पा डे ७।१४२
बुटवल
१४, प देह १५-०५-२०००

२१४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१८२१ भम कुमार  कुवर ७।१०३
बुटवल
१४, प देह १९-०६-२०००

२१४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८८११ भम कुमार  पौडले उपा याय ७।१७२
बुटवल
१४, प देह १५-१२-१९९९

२१४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२४११ भम बहादरु पुन ७४६८९
बुटवल
१४, प देह २७-०१-१९९८

२१४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७२११ भीम बहादरु ीस ७।१०६७
बुटवल
१४, प देह ०७-०२-१९९४

२१४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७२४१ भुपे  बहादरु शाह ७।२९७
बुटवल
१४, प देह ०७-०५-१९९८

२१४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२७११ भुमकला प थ ७।७८५
बुटवल
१४, प देह ०५-११-१९९०

२१५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६४११ भु मन द का ले ९८०२
बुटवल
१४, प देह २६-०६-१९८१

२१५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३७०१ भु म वर उपा याय ६९२२
बुटवल
१४, प देह ०५-०९-१९९८

२१५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०८२१ भु म वर उपा याय ४५१
बुटवल
१४, प देह ०५-०९-१९८६

२१५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७५३१ भुव कुमार  उपा याय १७०९।१३९९
बुटवल
१४, प देह २०-०४-१९९९

२१५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७५०१ भुवने वर शरण उपा याय ५०९८।२५
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९८

२१५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०१७१ म तकला पा डे ७।८०९
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९९

२१५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८४११ म तलाल पा डे २४८३
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००१

२१५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५२४१ मन कुमार  पुन ७।२४९
बुटवल
१४, प देह ०६-०५-२०००

२१५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८९४१ मन बहादरु कुवर ७।१२५३
बुटवल
१४, प देह १२-०५-१९९३

२१५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७०५१ मन बहादरु पुवछाने मगर २६५०।३२
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२०००

२१६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५२३१ मनभुजा राना ३।२२२७
बुटवल
१४, प देह १५-०४-१९९९

२१६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२९३१ मनसुवा गु ग ७४०५२
बुटवल
१४, प देह १०-१०-१९९६

२१६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०४९१ म नर न पराजलु २५०९
बुटवल
१४, प देह ०४-०२-२००२

२१६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७०३१ महे वर शमा ११२६६
बुटवल
१४, प देह १३-०१-२०००

२१६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९८७१ मनादेवी चुदाल ५९१६१
बुटवल
१४, प देह १४-०१-२००१

२१६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८८३१ मु नकला उपा याय १२२१८
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९६

२१६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९६७१ यम बहादरु शा ह ३८९
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९५

२१६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०५३१ यमकला ढकाल ३।५६५५
बुटवल
१४, प देह १२-०८-१९८९

२१६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०७७१ यमकला पा डे ७।१५४
बुटवल
१४, प देह २५-०७-२००१

२१६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४४९१ यमकला भ टराई ७।२२
बुटवल
१४, प देह ०७-११-१९९९

२१७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७२३१ रणकुमार  सहं ठकुर १८०२
बुटवल
१४, प देह ०२-१०-१९७७

२१७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२९५१ र न साद सापकोटा ७।८२१
बुटवल
१४, प देह ०२-०६-२००१

२१७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४०२१ र नदेवी गौचन १२६७९
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९१

२१७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३११३१ र वलाल ढकाल ३।२५
बुटवल
१४, प देह १५-०६-१९८३

२१७४ ०३२०७२०५१५४६३७३७०१८४६६१ र वसरा मगन ७।३२६८
बुटवल
१४, प देह ०८-०४-१९६९

२१७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५६२१ रा धका यौपाने ७।७२६
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००१

२१७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४०४१ राम कुमार  थापा मगन ७।७३२
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९७

२१७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८०५१ राम साद अ धकार ७२८८२
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९८६

२१७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९७७१ राम साद तवार २५०८
बुटवल
१४, प देह १५-०७-१९९०

२१७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४८४१ मावती का ले ५८१
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९६

२१८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२२८१ रेनुका यौपाने २५४५
बुटवल
१४, प देह १८-०६-२००२

२१८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७१११ रेव त कुमार  बगाले ८।१११२
बुटवल
१४, प देह १३-०८-१९९४

२१८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१९८१ ल मी बहादरु ख ी २।२२६
बुटवल
१४, प देह २०-०३-१९९७

२१८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०९३१ ल मीमा यौपाने ५०
बुटवल
१४, प देह १०-१२-१९९९

43 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२१८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९५११ लछुमन पुर ६७५२

बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००२

२१८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८४४१ ल लसरा छ तले ६८०५८
बुटवल
१४, प देह १५-०६-१९९८

२१८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८१९१ लाल बहादरु आले ४०९२२
बुटवल
१४, प देह २३-०१-१९९२

२१८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०७५१ लाल बहादरु सोमई मगर ६७६१४
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९८३

२१८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१८०१ लला कुमार  भ डार ७।२६९
बुटवल
१४, प देह ०९-०४-१९९९

२१८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८९०१ ललाधर यौपाने ३७०२
बुटवल
१४, प देह ०४-०२-१९९७

२१९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१८४१ व ण ुकुमार  गाहा ७।१२५
बुटवल
१४, प देह १५-०३-१९८७

२१९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५०८१ व ण ुकुमार  फालमगर १३६०७
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२०००

२१९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१९११ व ण ुदेवी घत ७।३८०९
बुटवल
१४, प देह २५-०७-२००१

२१९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८१२१ वेल कुमार  कौ ड य ७।२५३
बुटवल
१४, प देह २०-०९-२००१

२१९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९९३१ शोभा देवी खरेल ७।४१७
बुटवल
१४, प देह २४-०३-२००३

२१९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३७०१ शोभाखर भ टराई २१३०
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-२००१

२१९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४४४१ ी साद थापा ७।७३
बुटवल
१४, प देह १५-१०-२०००

२१९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५७९१ सर वती देवी सुवदे ७।८६
बुटवल
१४, प देह ०८-१२-१९७६

२१९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५८११ स  घत ३७२०२७।६८८०१
बुटवल
१४, प देह १४-०६-१९८४

२१९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११७८१ स  घत २५३
बुटवल
१४, प देह १५-०६-१९८४

२२०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१८९१ स मा बलाल ४५०
बुटवल
१४, प देह २५-०४-१९८४

२२०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६७९१ सा व ी उपा याय ३७२०२४।५०९०
बुटवल
१४, प देह १५-०२-१९९४

२२०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७६७१ स रमाया थापा १०६५
बुटवल
१४, प देह ०४-१२-१९७५

२२०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४४११ सुभ ा सुवदे ७।१५३
बुटवल
१४, प देह २०-१२-१९८८

२२०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७४८१ सु म ा थापा ६६६
बुटवल
१४, प देह ०३-०१-२०००

२२०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२९७१ सोमइ दंगो रया था ११२९०
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९६

२२०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३५३१ ह रकला शमा १२८
बुटवल
१४, प देह २२-०४-१९८७

२२०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८२११ हक बहादरु सजाल  मगर २५७३
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९८

२२०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१०६१ हमलाल सापकोटा ३१९३
बुटवल
१४, प देह १५-१०-१९९८

२२०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२२२१ हरामती बुढाथोक ५४
बुटवल
१४, प देह १०-०१-१९९४

२२१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३४९१ हरालाल ब हक ६२१०६
बुटवल
१४, प देह ०३-०३-१९९३

२२११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२९२१ हुमाका त भुसाल ११६३।६४२
बुटवल
१४, प देह ०८-०५-२००१

२२१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६४७१ हेमादेवी वाल ७।८००
बुटवल
१४, प देह ३०-१२-१९९६

२२१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४७२१ होम कुमार  ल साल ४५२१
बुटवल
१४, प देह ०१-०२-१९९४

२२१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०५०१ अ तकला ख ी १००।४३३
बुटवल
१५, प देह ०५-०२-२००१

२२१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३७९१ अनुसुभा थापा ९००
बुटवल
१५, प देह २५-०६-१९९२

२२१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५३०१ अमतृा आले ८४५६।२०९
बुटवल
१५, प देह ०५-०१-२००२

२२१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७९६१ अमतृा पुन ७।५१८
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९८

२२१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६०२१ अि बका थापा १०७८
बुटवल
१५, प देह ०६-०६-१९९६

२२१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८१५१ अ मर बहादरु गाहा ३।१७२४
बुटवल
१५, प देह ०३-०५-१९७९

२२२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९५२१ ई वरा गौतम ४०३०२९।२३०
बुटवल
१५, प देह १५-०३-१९८९

२२२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३४६१ एकनाथ खनाल ५५१४
बुटवल
१५, प देह १८-०८-१९९६

२२२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०५४१ ओम बहादरु छ तले भ न ेपुन ७०३
बुटवल
१५, प देह ०४-०४-१९९२

२२२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३९९१ कमल साद नेपाल १९८३८
बुटवल
१५, प देह ०२-०८-१९९९

२२२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४८०१ कमला भ डार ७।५३९
बुटवल
१५, प देह १२-०२-१९९४

२२२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९४११ कला थापा मगन १५३४७
बुटवल
१५, प देह २१-१०-१९८९

२२२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४८५१ कला मगन ५८३
बुटवल
१५, प देह १०-०४-१९८०

२२२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२१५१ का तादेवी उपा याय २९३८
बुटवल
१५, प देह १५-०९-१९९७

२२२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२७४१ काल सरा सा  मगर १८३२
बुटवल
१५, प देह १५-१०-१९९९

२२२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५०८१ काशीराम गु ग १९०३
बुटवल
१५, प देह १६-०८-२००१

२२३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२३११ कन बहादरु गु ग ८७२
बुटवल
१५, प देह ०८-१०-२००१

२२३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६२६१ कुल बहाद◌ुुर थापा ३७२०२४।४५५०२
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९९

२२३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९७७१ कुल सरा बलाल थापा ४२२
बुटवल
१५, प देह ०३-१२-१९९३

२२३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६९४१ कृ ण कुमार  सजंाल ११७३
बुटवल
१५, प देह ०१-०१-२००१

२२३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१५०१ कृ ण साद खनाल ०४०।०४१।९२२
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९७

44 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२२३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८२०१ केश बहादरु ीस थापा ७।१११०

बुटवल
१५, प देह १६-११-१९९८

२२३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१७११ केशर  देवी भुसाल ६९७४६३४४
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९८

२२३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७१११ खक कुमार  ख का २६४२
बुटवल
१५, प देह १५-१०-१९९१

२२३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८८३१ खगा आचाय २९६६
बुटवल
१५, प देह १२-०१-१९८०

२२३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३३०१ खडग बहादरु पुन मगर ११६४९
बुटवल
१५, प देह १०-०३-१९९८

२२४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१७८१ खनाउर  सापकोटा ७।६५०
बुटवल
१५, प देह १०-०६-१९९८

२२४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३०४१ खम बहादरु ख ी ८१८६।४७२
बुटवल
१५, प देह १७-०४-१९९१

२२४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२५११ खमकला भ डार ६११०
बुटवल
१५, प देह ०७-०३-२००१

२२४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५२०१ खेम कुमार  वाल ५५४८
बुटवल
१५, प देह ०२-०७-२००२

२२४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८५९१ गंगा देवी अ धकार २६५७।४२८
बुटवल
१५, प देह १७-०१-१९७५

२२४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७२५१ गंगा बहादरु राना ७१३९
बुटवल
१५, प देह १५-०५-१९९९

२२४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१६९१ गंगाधर सापकोटा २६११०
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२००२

२२४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४८३१ गंगामाया काउचा ५९२
बुटवल
१५, प देह १०-०५-१९९६

२२४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७००१ गंगामाया सजंाल ७।८७५
बुटवल
१५, प देह ०८-०८-१९९४

२२४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९७६१ गंगी राना १४३९
बुटवल
१५, प देह ०३-०७-१९७५

२२५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२०६१ गणेश साद खनाल ७९०
बुटवल
१५, प देह १०-१२-१९९८

२२५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७०३१ गनयै पुन ३७८८
बुटवल
१५, प देह १५-०३-१९९८

२२५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३२०१ गमकला कुमार ८६६।१७४१
बुटवल
१५, प देह ३०-०६-१९९३

२२५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१०३१ गमती राना ७।२६५
बुटवल
१५, प देह २०-०४-१९९१

२२५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२८६१ गाय ी देवी गौडले ६।६९७
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९८

२२५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९९२१ गतादेवी वाल २७४२
बुटवल
१५, प देह १९-०८-१९७८

२२५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६७११ गुमान सहं पुन ७२७
बुटवल
१५, प देह १०-०५-१९९६

२२५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७२९१ गोपाल साद बेलबासे ३।३९८
बुटवल
१५, प देह ०५-०३-२००२

२२५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००९८१ गोरख बहादरु पा डे १५२५५
बुटवल
१५, प देह ०३-०७-१९९०

२२५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७६७१ गो व द बहादरु पुन १६२४
बुटवल
१५, प देह १३-०४-१९९९

२२६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४९५१ गौमाया गु ग ३३४१
बुटवल
१५, प देह २०-०२-१९८८

२२६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३११९१ गौर  पुन २९२
बुटवल
१५, प देह १५-०५-१९८७

२२६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४७७१ घन याम पि थ २।३१९३
बुटवल
१५, प देह २९-०५-१९९३

२२६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९५११ च पाणी सापका◌ेटा ६४८
बुटवल
१५, प देह १०-०२-२००२

२२६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९७३१ च  बहादरु थापा ४३६४
बुटवल
१५, प देह १७-०४-१९९९

२२६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७६३१ च कला थापा ८४०
बुटवल
१५, प देह १९-०७-१९९०

२२६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४८४१ च वती गु ग ७।१४८६९
बुटवल
१५, प देह ०५-०४-१९९०

२२६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६०३१ च  बहादरु े ी ११०९
बुटवल
१५, प देह २८-०७-२०००

२२६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१९०१ च  बहादरु थापा ६५०
बुटवल
१५, प देह २६-०५-१९९१

२२६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३१९१ चनमाया गु ग ७।९१३
बुटवल
१५, प देह १०-०२-१९९८

२२७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७२०१ च तामणी पौडले २।५१४७
बुटवल
१५, प देह ०१-०७-१९९८

२२७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२४७१ चस कुमार  पौडले े २२५६२
बुटवल
१५, प देह १६-१०-१९९८

२२७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५१६१ चते बहादरु रावल ९८०
बुटवल
१५, प देह १२-१०-१९९९

२२७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२२८१ छ वलाल ब याल ८१७
बुटवल
१५, प देह ०८-०४-२००२

२२७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१४०१ छुनुमाया ीस ७।११२९
बुटवल
१५, प देह ०२-०१-२००२

२२७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०४७१ जनक भ न ेगंगा साद थापा २१५९
बुटवल
१५, प देह २९-११-१९९८

२२७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०२८१ जमना मगन २०३१
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२००१

२२७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०७२१ जसम त गु सेनी ७।११११
बुटवल
१५, प देह ०७-०६-१९९५

२२७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११४०१ ज त बहादरु थापा ७।५६९२
बुटवल
१५, प देह ०५-०४-१९९०

२२७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६७४१ जानक  देवी भ डार २७५४
बुटवल
१५, प देह १२-०१-२००२

२२८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७५०१ जानक  पा डे २३५७
बुटवल
१५, प देह ०४-०५-१९९५

२२८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९५८१ जैसरा पुन ७।८३५
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२००१

२२८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२६८१ ान कुमार  थापा मगन ३६४८
बुटवल
१५, प देह २७-०१-१९९८

२२८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४७२१ झग बहादरु थापा ३।३२५
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९८५

२२८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७८२१ झमा कुमार  पोखरेल १७८१
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९३

२२८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८६७१ झ वकला खराल ८४४
बुटवल
१५, प देह २०-०३-१९९९

45 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२२८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७३३१ झ वलाल बुढाथोक १३१२

बुटवल
१५, प देह ०६-०४-१९९५

२२८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६०६१ टका कुमार  ख ी ६१४
बुटवल
१५, प देह ०१-०८-१९९०

२२८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६५७१ टका देवी राना १९६।१९०६
बुटवल
१५, प देह २५-०६-१९८८

२२८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२२३१ टकाराम पौडले ४८९
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९०

२२९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४३७१ टेक बहादरु लुइटेल ३५८२
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२००२

२२९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५४५१ टोक कुमार  घ मरे २७६०५६।५६८३
बुटवल
१५, प देह ०२-०४-१९८७

२२९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५२६१ टोपलाल खनाल २४५४।२०२२
बुटवल
१५, प देह ०५-०७-१९८८

२२९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८०६१ टोमकल  सजंाल  राना ७।५९२
बुटवल
१५, प देह २५-०४-१९९५

२२९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९२५१ डल कुमार  ख ी ६७२५३
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२०००

२२९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१५२१ डल माया पुन ७।५५५
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२०००

२२९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६१६१ डुकुर  थापा मगर ७।१४
बुटवल
१५, प देह १४-१०-२००१

२२९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५४५१ तारा साद े ठ ५५८९
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९८

२२९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८४७१ तरम त गु गसेनी ७।८४५
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९५

२२९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६२०१ तल कुमार  घत १७१३
बुटवल
१५, प देह १०-०५-१९९५

२३०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९७६१ तल बहादरु थापा १६५२
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९५

२३०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९८११ तील कुमार  मगर ७।९७१
बुटवल
१५, प देह १२-०१-१९९४

२३०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७८८१ तुल बहादरु गाहा ५८७
बुटवल
१५, प देह ०८-०१-१९८४

२३०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७२३१ तुल बहादरु राना मगर ३७१
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९४

२३०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६८४१ तु सी देवी पा डे ७।८४९
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९४

२३०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५४८१ तु सी राम प थी ३८४७
बुटवल
१५, प देह २१-०३-१९९६

२३०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६८३१ तुसर  गु ग ७।७२५
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९१

२३०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३६८१ तजे साद पराजलु ३९६१।२२२९
बुटवल
१५, प देह २८-०१-१९९६

२३०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९८८१ तजे बहादरु रायमा झ ७।१३६०
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९७

२३०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७२६१ तले कुमार  थापा ७।८४९
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२००१

२३१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२३४१ थुम बहादरु थापा मगर ७।८८३
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९९

२३११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११२९१ दम ती कुमार  ीस ३७२०२४।५१२८२
बुटवल
१५, प देह ०१-०५-१९९०

२३१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२२९१ दम ती राना २२६७१
बुटवल
१५, प देह ०१-०१-२०००

२३१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३७७१ दल कुमार  थापा मगर ७।५८९०
बुटवल
१५, प देह ०१-०३-१९९८

२३१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३४९१ दल बहादरु थापा ६२००
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९७५

२३१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१५८१ दल बहादरु थापा ७३६९०
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९६

२३१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८०७१ दल बहादरु पुन १३४८
बुटवल
१५, प देह ०३-०५-२०००

२३१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२७८१ दल बहादरु पुन १४२४
बुटवल
१५, प देह १४-०४-१९९६

२३१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०३३१ दलिजत गु ग ७०।६११
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९३

२३१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०५२१ दान बहादरु गलामी थापा ४५२८
बुटवल
१५, प देह १६-०५-२००२

२३२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२९४१ दान सहं काउचा ७८६७
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९६

२३२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३५२१ दामावती गु ग ३६७८
बुटवल
१५, प देह १५-०७-२०००

२३२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१९५१ दल कुमार  थापा १९१६
बुटवल
१५, प देह ०६-०२-२०००

२३२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३४११ दल भा उपा याय ८।९९८
बुटवल
१५, प देह १५-०८-२००१

२३२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८६३१ दलशोभा थापा ७।६६७
बुटवल
१५, प देह १५-०७-१९८६

२३२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५९७१ दवा देवी बुढाथोक ४५१
बुटवल
१५, प देह १०-०४-२०००

२३२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९५११ दगुा बहादरु थापा ७६६६६४
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९८०

२३२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३२८१ दु ल ै साद खनाल ८६९
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९४

२३२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७०९१ देउ बहादरु पुन १५८९
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९८५

२३२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१०६१ देउकल  ीस थापा ७।६४५
बुटवल
१५, प देह १२-०३-१९९९

२३३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५९८१ देउ पा थापा ४३४
बुटवल
१५, प देह १३-०७-२००१

२३३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४५२१ देउ पा पौडले ४९०
बुटवल
१५, प देह ०७-०२-२००२

२३३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८७६१ देवकला भुसाल ३४०५।३५१८
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९४

२३३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५०२१ देवका घ मरे ६।४२३
बुटवल
१५, प देह १४-०६-१९८६

२३३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३७६१ देवी कुमार  कुवर जोगी ३७।५४८०
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२००२

२३३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६५२१ देवी साद खनाल २३३
बुटवल
१५, प देह २६-१०-२०००

२३३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९९३१ देवी साद सापकोटा २४६९७
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९९

46 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२३३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५८३१ ा◌ैप त भ टराई ३६४३।२६८९

बुटवल
१५, प देह १५-१२-२००१

२३३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६७०१ ोप त थापा ७।१३७९३
बुटवल
१५, प देह १०-०४-१९९७

२३३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७३२१ ौपती राना ८१२३
बुटवल
१५, प देह १७-०८-२००२

२३४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९३४१ धन कुमार  चौहान ७।९२२
बुटवल
१५, प देह १२-०५-२००२

२३४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३१३१ धन बहादरु गु ग ४४१
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२०००

२३४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३०९१ धन बहादरु गु ग ३५४०
बुटवल
१५, प देह १५-०६-१९७८

२३४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८०४१ धनमाया पुन ८२३
बुटवल
१५, प देह २०-०४-१९९६

२३४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५९५१ धनीक ल पोखरेल ७।५१०
बुटवल
१५, प देह १५-०६-२००१

२३४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८१०१ धमराज भुसाल ६६००।११७०
बुटवल
१५, प देह ०८-१०-२००१

२३४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१८०१ न द कुमार  राना ५५८।०४६
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९७

२३४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९५५१ न दकला छ तले भ न ेपुन ७०४
बुटवल
१५, प देह १०-०५-१९९९

२३४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८७३१ न दकल  कुवर ७।२।५३
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२०००

२३४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००५५१ नर बहादरु थापा ८२०१
बुटवल
१५, प देह १७-१२-१९८९

२३५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०१७१ नर बहादरु थापा ६६८४६
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२०००

२३५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७४९१ नर बहादरु नगरकोट २५९
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९०

२३५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८९३१ नर बहादरु सा ७३९
बुटवल
१५, प देह २९-०७-२००२

२३५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७३६१ नरमती ीस मगर ७।६७८
बुटवल
१५, प देह ०४-०१-२०००

२३५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४४२१ नरमा थापा ७।८७२
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९९

२३५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८०३१ नर  थापा ३३३
बुटवल
१५, प देह १७-०६-१९९८

२३५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१६२१ नव  खनाल ३३३।६१
बुटवल
१५, प देह १५-०९-१९९०

२३५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०१३१ नारायण बहादरु व ट ६५५१४
बुटवल
१५, प देह ०५-०४-२००१

२३५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२८४१ नख बहादरु रा कोट १६३३
बुटवल
१५, प देह ०२-०८-१९८५

२३५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४००४१ नल साद पुन ७४२
बुटवल
१५, प देह १०-०४-१९९७

२३६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९७५१ ने कला ढकाल ७।६०८
बुटवल
१५, प देह १३-०१-२००१

२३६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१६३१ पदम बहादरु गु ग ८५२
बुटवल
१५, प देह ०५-०३-२००२

२३६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२३६१ पदम बहादरु गु ग ४७४७
बुटवल
१५, प देह ०१-०९-२००२

२३६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२६५१ प व गु गसेनी १२२७
बुटवल
१५, प देह ०४-०३-१९९५

२३६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०८०१ प व थापा ३।७०८१
बुटवल
१५, प देह १२-११-१९९३

२३६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६८२१ प वता सुनार ७२५
बुटवल
१५, प देह १७-०८-१९९२

२३६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७५३१ प व ा गु गसेनी ८३२३
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९८६

२३६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६०११ प व ा देवी सजंाप त ७।२३
बुटवल
१५, प देह १३-०४-२००२

२३६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४९०१ पहल सं  पुन ् १२६७
बुटवल
१५, प देह १२-०२-१९९४

२३६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९४७१ पावती सुवदे १९७७
बुटवल
१५, प देह ०७-०५-१९९६

२३७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४४६१ पावती सुवदे १४९९।१५
बुटवल
१५, प देह ०२-०४-१९९९

२३७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२६२१ पता बर साद आचाय ५६२
बुटवल
१५, प देह १६-०५-२००१

२३७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२१०१ पुणेकला पुन ७।५०१
बुटवल
१५, प देह १५-०६-१९९९

२३७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७३४१ पु नकला काउचा ७।८६२
बुटवल
१५, प देह २३-०९-२००२

२३७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५४९१ पु षो म ब जाडे १११४२।२२३९
बुटवल
१५, प देह १२-०५-१९९३

२३७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३६८१ पुण कुमार  गौतम १००६
बुटवल
१५, प देह ०४-०४-१९८२

२३७६ ०३२०७२०८१२४६३७३७०१२२४११ पुणकला भ डा र ५४५१
बुटवल
१५, प देह २३-०२-१९९७

२३७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८४३१ पुणकल  मगन  पुन १३६०।३४
बुटवल
१५, प देह १४-१०-२०००

२३७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२१८१ पूणकला गाहा २८४६
बुटवल
१५, प देह ०६-१०-१९८७

२३७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८७८१ ेम कुमार  थापा ३७३०२४।१७२२
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९४

२३८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२७३१ ेम नारायण पोखरेल ५४९९
बुटवल
१५, प देह ०८-०५-२००१

२३८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३४७१ ेम बहादरु गु ग २७५
बुटवल
१५, प देह १०-०८-१९८५

२३८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४४६१ ेमधर  गु ग ७।५४८
बुटवल
१५, प देह ०५-१०-१९९९

२३८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३१११ बम बहादरु पौडले ९६१९
बुटवल
१५, प देह १८-०३-१९८८

२३८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६९४१ बालकृ ण खनाल ६९२०
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९४

२३८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६१९१ बासदेुव पा डे ३००२।२३
बुटवल
१५, प देह २३-०२-१९८८

२३८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७१५१ बेल बहादरु गु ग ७३६४
बुटवल
१५, प देह १०-०५-२०००

२३८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५७४१ भक बहादरु थापा ीस ७।७६३
बुटवल
१५, प देह २७-०६-१९९७

47 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२३८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०१९१ भ त बहादरु थापा ७।१४४२६

बुटवल
१५, प देह १२-११-२००१

२३८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८२६१ भ त बहादरु ीस मगर ५१४५
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९८९

२३९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३७३१ भ वसरा थापा ३७१२
बुटवल
१५, प देह ११-०४-१९९७

२३९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४४०१ भा गरथी अयाल ७।७०९
बुटवल
१५, प देह १८-०२-१९९५

२३९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५५०१ भमका त पा डे ४७३०
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९८

२३९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६५३१ भमा कुमार  थापा ४२०
बुटवल
१५, प देह ०४-०४-१९९६

२३९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६९८१ भमा सु ाई मगर
बुटवल
१५, प देह ०५-०२-१९९०

२३९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६८११ भुवन सहं गु ग ३४३४
बुटवल
१५, प देह १५-०४-२००२

२३९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१६०१ भूना कुमार  पा डे ७।११९२
बुटवल
१५, प देह ०४-०२-१९८६

२३९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००४४१ भोजराज वाल ९३४
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९०

२३९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०४३१ म तसरा राना ७।९३८
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२०००

२३९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६६७१ मथुरा देवी उपा याय १६९७
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२०००

२४०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११७११ मन कुमार  बुढाथोक १५४५९
बुटवल
१५, प देह ०१-०१-१९८५

२४०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५९११ मन बहादरु गु ग ७।५८
बुटवल
१५, प देह १५-०६-१९८६

२४०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०३२१ मन बहादरु थापा १८
बुटवल
१५, प देह ०५-०२-१९९८

२४०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७१२१ मनकल  पुन ४१७२५
बुटवल
१५, प देह १५-०२-१९८८

२४०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८८४१ मनकल  ीस ३४९४
बुटवल
१५, प देह १४-०२-१९९८

२४०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३२०१ मन पी थापा ७३८
बुटवल
१५, प देह ०४-०७-२००१

२४०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१६८१ मनी मगर ३४८
बुटवल
१५, प देह २५-०२-१९९६

२४०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६०७१ मनीकला उपा याय ३२३४।३३६
बुटवल
१५, प देह ०१-११-१९९६

२४०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३५३१ मान बहादरु कुवर ३७।७२८४३
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२००१

२४०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७९६१ मान बहादरु थापा २५७
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९८९

२४१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२१३१ मान सहं थापा ८०९५
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९८८

२४११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१०२१ मायादेवी कनौजे मगर ३७३०२४
बुटवल
१५, प देह ०४-०२-१९९८

२४१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६९८१ मायादेवी ीस मगर १४९३
बुटवल
१५, प देह १६-०८-१९९९

२४१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३३७१ म  बहादरु कुवर १००३९
बुटवल
१५, प देह १३-१२-२००२

२४१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८५११ मैना कुमार  अ धकार १७१८१
बुटवल
१५, प देह १५-०२-१९९९

२४१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४५११ मोहनी लाल गैरे ५२४४
बुटवल
१५, प देह १५-०२-२०००

२४१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८९८१ यम बहादरु पुन ५०४६
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२००२

२४१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९४३१ यम बहादरु राना २८१५
बुटवल
१५, प देह ०१-१०-२००२

२४१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०९९१ र न कुमार  सापकोटा ७।५७०
बुटवल
१५, प देह १९-०२-१९९६

२४१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७८५१ र नकला गौचन ७।९५४
बुटवल
१५, प देह ०१-०१-१९९९

२४२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५८९१ र ना बुढाथोक १३१०
बुटवल
१५, प देह १५-०८-१९९७

२४२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५४११ रनम त राना १४५६
बुटवल
१५, प देह १०-०८-२००२

२४२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७०३१ राम च  उपा याय ३७२०२४
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९३

२४२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२४३१ राम साद पुन ८२२
बुटवल
१५, प देह १०-०८-१९८६

२४२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७८५१ राम बहादरु सुनार २३५१
बुटवल
१५, प देह १७-०४-२०००

२४२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४१६१ र षसरा रा कोट १६०७
बुटवल
१५, प देह १६-०९-२०००

२४२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९५३१  बहादरु कुवर ३७।१६५८४
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२००२

२४२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४१२१ पकला खनाल २८३०
बुटवल
१५, प देह २५-०१-१९८६

२४२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३०५१ पादेवी प थी १८५४
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२००१

२४२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९३०१ पी कुमार  े ठ ७।९५१
बुटवल
१५, प देह १३-१०-१९७९

२४३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२२८१ रेवती देवी गु ग १११५
बुटवल
१५, प देह ०३-०५-१९८९

२४३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०९५१ रेशमलाल पोखरेल ५८००
बुटवल
१५, प देह १५-०६-१९८२

२४३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५३४१ रोमनाथ वाल १८९४
बुटवल
१५, प देह ०२-०५-१९९०

२४३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००९३१ ल मी देवी थापा ३।१०४८
बुटवल
१५, प देह २७-०९-१९८८

२४३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९००४१ ल मीदेवी भ टराई २०४६९
बुटवल
१५, प देह ०४-०१-१९९१

२४३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०४४१ लाल कुमार  े ठ ३३८७।७९६
बुटवल
१५, प देह १०-०८-२००२

२४३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५४९१ लालम त गु ग ७३५
बुटवल
१५, प देह ०४-०३-१९८३

२४३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२००५१ लालमती पुन ३८५
बुटवल
१५, प देह २३-१२-१९९६

२४३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२७३१ लाल  मग न १३४९
बुटवल
१५, प देह ३१-०३-२००१

48 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२४३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३८८१ लाल  राना ११३८

बुटवल
१५, प देह ११-०२-१९८४

२४४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६४२१ लल बहादरु गु ग ३०६८
बुटवल
१५, प देह १५-०२-२००१

२४४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९१३१ लला कुमार  घत  े ७।९१८
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९८

२४४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७१९१ लला कुमार  मरा सनी १०५३१।२०३६
बुटवल
१५, प देह २०-०४-१९९४

२४४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८२९१ लला पा डे ७।७९७
बुटवल
१५, प देह ०७-०३-१९९९

२४४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५१९१ वनी राना ४४५
बुटवल
१५, प देह १०-०४-१९९२

२४४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३७७१ व ण ुअयाल ३७२०२४।४८१२२
बुटवल
१५, प देह १५-०८-१९९४

२४४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७३५१ व ण ुकुमार  रेगामी ६।१४१४४
बुटवल
१५, प देह ०७-०७-१९८३

२४४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०५६१ व ण ु साद थापा ७।८
बुटवल
१५, प देह १९-१२-१९९३

२४४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९५२१ व ण ु साद े ठ ५९१५४
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२००२

२४४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४५३१ व ण ुमगर ६०९३
बुटवल
१५, प देह १०-०४-१९९०

२४५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२९३१ व णुमाया थापा ७।५९
बुटवल
१५, प देह ०८-०९-१९९६

२४५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४००५१ वृ द कुमार  काक ७७३
बुटवल
१५, प देह ०४-११-१९९९

२४५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४४३१ शशी थापा ७।७८५
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-२००१

२४५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४८५१ शा ती देवी सोमै थापा ११५१३
बुटवल
१५, प देह २४-०४-२००१

२४५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३३२१ शवकला पा डे ११५९
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९५

२४५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३१५१ शरे बहादरु पुन १२४८८
बुटवल
१५, प देह ०७-०५-२००२

२४५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९४०१ स त बहादरु व कमा ४८४३०
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९५

२४५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२४९१ सर वती कुवर ९७५
बुटवल
१५, प देह १५-०३-१९९३

२४५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१६११ सा व ी गु ग ९६९
बुटवल
१५, प देह ०१-०१-१९८५

२४५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५७३१ सुक बहादरु आले ३९२७
बुटवल
१५, प देह १५-१०-२०००

२४६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८४३१ सुन कुमार  े ठ ७।५२०
बुटवल
१५, प देह १७-०५-१९९७

२४६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००३३१ सुभ ा खनाल ३८८६
बुटवल
१५, प देह २८-०७-१९९६

२४६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११६९१ सुय बहादरु थापा ७।५८९१
बुटवल
१५, प देह ३०-१२-१९९०

२४६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०९९१ सुयकला पुन ७।१८५
बुटवल
१५, प देह ०३-०९-२००१

२४६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९२९१ हर कला गौतम ४६९६
बुटवल
१५, प देह २५-०९-१९७६

२४६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७१९१ हक बहादरु था◌ाप ५२९
बुटवल
१५, प देह १५-०६-१९८१

२४६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१२४१ ह त कुमार  सजंाल ७।१५३२३
बुटवल
१५, प देह ०२-०२-१९८८

२४६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१६२१ ह तीकला पुन ७२८
बुटवल
१५, प देह १०-०४-२००१

२४६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७३०१ हमाका ता रा कोट १७२१
बुटवल
१५, प देह ०२-०८-२००१

२४६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४३११ हुम कुमार  सापकोटा ७।८२२
बुटवल
१५, प देह ०७-०५-१९८४

२४७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६९३१ हुम बहादरु आले ४११६।९५५
बुटवल
१५, प देह १३-०४-२००१

२४७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९७८१ हुमा शमा ३७२०२४।६६७६४
बुटवल
१५, प देह ०८-०७-१९९८

२४७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२३८१ होम बहादरु थापा ७।५०२
बुटवल
१५, प देह २५-१२-१९८८

२४७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३७२१ इ वर  देवी ब याल २।३३९६
बुटवल
१६, प देह २०-०४-१९९९

२४७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९७५१ इ वर  साद भुसाल २०७०।३००५
बुटवल
१६, प देह १८-०७-१९९५

२४७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२६६१ उ र कुमार  पुन २।३३६९
बुटवल
१६, प देह ०४-०८-१९९२

२४७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६२५१ एम कुमार  गौतम ७।१३८६
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९८

२४७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०१३१ कलादेवी थापा मगर २।३३४५
बुटवल
१६, प देह १०-१२-१९९६

२४७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३६९१ कलाधर खनाल ८८६
बुटवल
१६, प देह २८-०७-१९८९

२४७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७१८१ का छ  गोदार े १६११
बुटवल
१६, प देह १५-०१-१९९०

२४८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२०६१ कासीकला जैसी १४८।१७१६
बुटवल
१६, प देह ०७-०३-१९९१

२४८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१९११ कु ती बोहरा ५५७०
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९६

२४८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५२५१ कृ ण बहादरु काक १०३५
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९८६

२४८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६२८१ केशव राज पराजलु २।३५६५
बुटवल
१६, प देह ०९-०३-२०००

२४८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७१२१ केशव राज भुसाल ३७३०२५।५०७
बुटवल
१६, प देह ०८-०५-१९९५

२४८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७३३१ कौ शला देवी का ले २।३४८६
बुटवल
१६, प देह १५-०२-२०००

२४८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६९४१ खम कुमार  अ धकार ४५३
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९८४

२४८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२९४१ खमान द उपा याय १९९५
बुटवल
१६, प देह १७-०८-१९८७

२४८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६९२१ खेम कुमार  पंगेनी ७।७८४
बुटवल
१६, प देह १५-०९-१९९७

२४८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११८८१ खेमान द यौपाने ५८५०७
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९३

49 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२४९० ०३२०७२०५१५४६३७३७०१७६७५१ गंगा कुमार  रायमा झ २।३५९६

बुटवल
१६, प देह ०४-०३-२००२

२४९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९९२१ गर सरा भ डार ७७८७
बुटवल
१६, प देह १५-०३-२००१

२४९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११०६१ गुल रया दंगो रया ६१५
बुटवल
१६, प देह ०१-०२-२००३

२४९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३३७१ च पाणी भ डा र १७२
बुटवल
१६, प देह ०४-०७-२००१

२४९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८३०१ च कला भ टराई ३।४५४०
बुटवल
१६, प देह २०-०३-२००१

२४९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८१११ च कला भ डार २।३४२०
बुटवल
१६, प देह १५-१२-१९९७

२४९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२४८१ च कु दंगो रया ४४०४
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९८

२४९७ ०३२०७२०८१२४६३७३७०११११३१ च ता देवी पा डे ५१५३
बुटवल
१६, प देह १९-०१-१९९५

२४९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३७८१ च ताम ण उपा याय २।३१८९
बुटवल
१६, प देह १५-०३-१९९४

२४९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९३४१ च ताम ण ढकाल २०८
बुटवल
१६, प देह १५-०८-२००२

२५०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८४८१ च तामणी सापकोटा ६७०५७
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९९

२५०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३०५१ च तामणी सापकोटा ३४४८
बुटवल
१६, प देह २०-११-१९९५

२५०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६७११ चर जीवी पा डे १२७
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९८९

२५०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४०८१ चुडामणी चापागाई ४।१४२४
बुटवल
१६, प देह १५-०१-१९९४

२५०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५७११ चोप बहादरु कुवर २९०३८
बुटवल
१६, प देह २०-१०-१९९४

२५०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६६११ छ वलाल का ले ७।१४२०
बुटवल
१६, प देह ०८-०१-१९९५

२५०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८२०१ जंग बहादरु ीस ३९-०१-७१-६०६७
बुटवल
१६, प देह २७-०१-२००१

२५०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२८३१ जयनारायण पोखरेल ७।१३३६
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९३

२५०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३४११ जयलाल उपा याय ६७१३
बुटवल
१६, प देह १८-०३-१९९२

२५०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८३७१ जानक  उपा यायनी ३९१००७।३६
बुटवल
१६, प देह ०५-०२-१९८९

२५१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८४०१ जीवनाथ मरा सनी ११०६।७७४५३
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९५

२५११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४६८१ ानकल  भ टराई ४०११
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९७

२५१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३५२१ टकाराम उपा याय २।२४६२
बुटवल
१६, प देह १९-११-१९९०

२५१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९०८१ टकाराम पौडले ७०८१६
बुटवल
१६, प देह ०१-०७-१९८६

२५१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०३६१ टोपला का ले २।३४७२
बुटवल
१६, प देह १५-०७-१९९०

२५१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७०७१ डल बहादरु सुनार ४०२६
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९८

२५१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४६०१ डोल बहादरु खडका े ी ९१०४
बुटवल
१६, प देह २९-११-२०००

२५१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५३७१ डोलराज ब याल २।३२७७
बुटवल
१६, प देह १९-०६-१९९५

२५१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८२९१ तलक कुमार  उपा याय २।३६७२
बुटवल
१६, प देह २५-०७-१९९०

२५१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०२५१ तलकराम खनाल ७९
बुटवल
१६, प देह १५-०२-२०००

२५२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९४२१ तुलसा देवी खनाल १८१
बुटवल
१६, प देह १७-०३-२००१

२५२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९४९१ तु सा कुमार  पराजलु १२७७
बुटवल
१६, प देह १२-०४-१९८६

२५२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५०९१ तु सी शमा ३७३०२५।३९५
बुटवल
१६, प देह २७-०६-१९९८

२५२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२१३१ तोयनारायण यौपाने २।३५७६
बुटवल
१६, प देह २८-१०-२००१

२५२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५३९१ द क  ढकाल ७।४६६
बुटवल
१६, प देह १५-०१-१९९८

२५२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२१७१ दयानाथ शमा २१९०७
बुटवल
१६, प देह ०२-०२-१९९९

२५२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७१०१ दल बहादरु के शी २३९२
बुटवल
१६, प देह १५-१०-१९९३

२५२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४१६१ दल बहादरु रायमा झ ५५००३
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९३

२५२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४६५१ दल बहादरु सा ७७२
बुटवल
१६, प देह १७-०६-१९९९

२५२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३१९१ दशै पि चमा था १०७७८
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९९

२५३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२७८१ दन कुमार  नेपाल ७।२।२४९
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९२

२५३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७९७१ दपुता थापा २।३६५७
बुटवल
१६, प देह २४-०४-१९९९

२५३२ ०३२०७२०८०८४६३७३७०१८६३०१ दरुप त थ नी ४२१
बुटवल
१६, प देह ०७-०२-१९८४

२५३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०३७१ दरुप त थ नी ४२१
बुटवल
१६, प देह ०८-०२-१९९४

२५३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७७९१ देउ कुमार  थापा २।३४५९
बुटवल
१६, प देह २०-०२-१९८८

२५३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०६४१ देउ पा थापा १६४
बुटवल
१६, प देह २०-०४-१९९६

२५३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६३६१ देवका का ल ेशमा◌ा २३७१
बुटवल
१६, प देह १३-१०-१९९२

२५३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९०४१ देवी कुमार  सापकोटा ७८६
बुटवल
१६, प देह ०२-०१-१९९९

२५३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७८८१ धन बहादरु ख ी १७२१२५
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९९

२५३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०१३१ धनसर  पा यानी १२९८५
बुटवल
१६, प देह २०-०२-१९९५

२५४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९६०१ ध न वर अ धकार २१८६
बुटवल
१६, प देह २४-०६-१९९८

50 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२५४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९३९१ धमागत पा डये ६७०१५

बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९९

२५४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५७७१ न दकला उपा याय अयाल २।३३१५
बुटवल
१६, प देह ०७-१०-२००२

२५४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१०४१ नरवदा ख ी े ी २।३२३३
बुटवल
१६, प देह ०९-०६-१९९९

२५४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८३११ नारायणी दंगो रया २।३२७२
बुटवल
१६, प देह १२-०२-२००३

२५४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४९३१ पदम कुमार  कवर ५।२५४
बुटवल
१६, प देह १३-०४-१९९८

२५४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३८०१ प व ा देवी प थी २।३५४०
बुटवल
१६, प देह १३-०६-२००१

२५४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१३११ प व ा पा डे १४३०
बुटवल
१६, प देह १५-०२-१९९५

२५४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२०८१ प व ा भुसाल ७।२६९२
बुटवल
१६, प देह २६-१२-२०००

२५४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६००१ पान बहादरु पंत २।३५९०
बुटवल
१६, प देह १५-१२-१९९९

२५५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३४११ पुण बहादरु ख ी ८११८
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९०

२५५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२०७१ पुणकल  बुढाथोक २।३७४७
बुटवल
१६, प देह १५-०६-२००२

२५५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७७४१ पूणवासी दंगो रया था ११०४३
बुटवल
१६, प देह २०-०९-१९९४

२५५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४०२१ भाखर पाठक २०६
बुटवल
१६, प देह ०३-११-२००१

२५५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१९३१ बलान द भुसाल २८४८५
बुटवल
१६, प देह ०७-०२-१९९६

२५५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५२११ ब लमी अ धकार ७०६७०
बुटवल
१६, प देह ०७-०९-२००१

२५५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६५८१ बस धर  का ले २३७०
बुटवल
१६, प देह ०९-१२-१९९१

२५५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६९८१ बामदेव उपा याय १६५९३
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९०

२५५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८७८१ बालकृ ण खनाल ५१४६
बुटवल
१६, प देह १७-०१-१९९८

२५५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६७९१ बालकृ ण तवार ७०५
बुटवल
१६, प देह ०४-०४-१९९८

२५६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१५८१ बुवा कुमार  ख ी ९५५२
बुटवल
१६, प देह ०७-०६-२०००

२५६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३४७१ भ त बहादरु ख ी े ी १११९
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९३

२५६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९७५१ भगवान सहं े ी ११८६४
बुटवल
१६, प देह ०४-१०-१९९९

२५६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५७११ भदै दगा◌े रया १०७५४
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९५

२५६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८८९१ भम बहादरु पुन २८३८८
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९१

२५६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१७९१ भुनाकला यौपाने ३।५२७२
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९८१

२५६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६६५१ भुने वर पौडले ६७६२०
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९६

२५६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६२७१ भुमकला उपा याय २।३२३६
बुटवल
१६, प देह ०२-०४-१९९४

२५६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१५७१ भुवानी जैसी अ धका र ६३३
बुटवल
१६, प देह १३-०१-२०००

२५६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९३६१ मन कुमार  पुन २।३७५५
बुटवल
१६, प देह १३-०५-२००२

२५७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६९५१ मनमाया थापा मगर २।३६६६
बुटवल
१६, प देह १०-०३-१९९०

२५७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७६२१ मान कुमार  उपा याय १२२८६
बुटवल
१६, प देह १५-०२-१९८५

२५७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४८९१ मान बहादरु सहानी े ी ११४०९
बुटवल
१६, प देह ०३-१०-२०००

२५७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११११५१ मेघ साद अयाल ४४
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९६

२५७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४५२१ य  साद पौडले ४८५०१
बुटवल
१६, प देह २२-०४-१९९६

२५७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९४५१ युगनाथ भ डार ४२५९
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९५

२५७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४३११ र नाखर शमा ९६६२
बुटवल
१६, प देह ०२-१२-१९८९

२५७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७१११ र वलाल शमा पौडले २८२
बुटवल
१६, प देह २२-१२-१९८८

२५७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६१५१ रा धका ब जाडे २१६१
बुटवल
१६, प देह १५-०२-१९९०

२५७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४८३१ राम साद उपा याय २५८७।३६२३
बुटवल
१६, प देह ०७-०९-१९९७

२५८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३२०१ रामशोभा थापा मगन ७।१४२२
बुटवल
१६, प देह ०६-०१-२०००

२५८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७७५१ कमणी उपा यायनी १९८
बुटवल
१६, प देह १०-०५-१९९७

२५८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५३३१ मागत यौपाने ४१२
बुटवल
१६, प देह १५-०१-१९८५

२५८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७८९१ पनी थ नी २।३४५६
बुटवल
१६, प देह २५-०९-१९९९

२५८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४२८१ ल मी अयाल ६५८
बुटवल
१६, प देह १५-०४-१९९५

२५८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०७३१ ललावती कडले २।३४९५
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९४

२५८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३२५१ ललावती सापकोटा २।३७६९
बुटवल
१६, प देह १६-०४-१९९९

२५८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६००६१ लुहार  दंगो रया १७५५
बुटवल
१६, प देह १३-०३-२००२

२५८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८७४१ लेकनाथ का ले ७।१२७६
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९८१

२५८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३९५१ लेखराम सुवदे २।३२९३
बुटवल
१६, प देह १४-०६-१९९८

२५९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७३४१ व ण ुकुमार  के शी ९६७४
बुटवल
१६, प देह २५-१२-२०००

२५९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९२५१ व ण ुकुमार  पाल गे १९२३
बुटवल
१६, प देह ०१-०१-२०००

51 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२५९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२४५१ शमशरे गु ग ३९३६

बुटवल
१६, प देह १५-१०-२०००

२५९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९११११ शव साद गौतम ७।१३८७
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-१९९०

२५९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००६११ शवलाल भ डार २।३६७५
बुटवल
१६, प देह १५-०४-२०००

२५९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७९५१ स य पा पौडले २।२१७३
बुटवल
१६, प देह १५-१२-२००१

२५९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८५११ सर वती पोखरेल २।३१९१
बुटवल
१६, प देह १०-०३-२००२

२५९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७४२१ सु सला यौपाने २।३७८३
बुटवल
१६, प देह ३०-१२-२००१

२५९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३४५१ सेवकल  यौपाने ४२४
बुटवल
१६, प देह ०६-०६-२०००

२५९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२८३१ सोनप तया दंगो रया २।३३६२
बुटवल
१६, प देह २५-०२-१९९९

२६०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०६२१ सोमनी थ नी २।३४६१
बुटवल
१६, प देह ०५-०९-२०००

२६०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७६४१ सोमनी दंगो रया २।३४११
बुटवल
१६, प देह ०३-०१-२०००

२६०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१६०१ हर कला यौपाने २।३५६४
बुटवल
१६, प देह २७-०१-१९९८

२६०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५१६१ हक सुनार १२४७
बुटवल
१६, प देह १४-०२-१९९७

२६०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९१४१ अमकृा लाल मगन २२६२।२८३१
बुटवल
१७, प देह १०-०६-१९९२

२६०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६६३१ अमतृा ख ी े ी २।२४४७
बुटवल
१७, प देह १५-०१-२००१

२६०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८७९१ अमतृा देवी े २।२३८६
बुटवल
१७, प देह १५-०९-१९९३

२६०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५९११ इ  कुमार  थापा १९९
बुटवल
१७, प देह १२-१२-१९८६

२६०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०२०१ इ वर  देवी पौडले ७।११२३
बुटवल
१७, प देह २२-०४-१९८९

२६०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००९९१ इ वर  पा यानी ७२९५
बुटवल
१७, प देह १५-०४-१९९६

२६१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७७८१ ई वर  साद पौडले १३०९९
बुटवल
१७, प देह १३-०५-१९९२

२६११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३४४१ ओम कास उपा याय २।२३८०
बुटवल
१७, प देह १०-०६-१९९९

२६१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०८०१ कण बहादरु ख ी १९१९२।१५६७
बुटवल
१७, प देह २२-०१-१९९०

२६१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८५५१ क ल मा झ ९२
बुटवल
१७, प देह १३-१२-१९९८

२६१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०९६१ क वराज शमा ३१३
बुटवल
१७, प देह २५-०३-२०००

२६१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५९९१ काल  बुढा १६२५
बुटवल
१७, प देह ०३-०३-२०००

२६१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५४५१ काल दास उपा याय २।२६७४
बुटवल
१७, प देह ०२-११-१९९२

२६१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६१७१ कुि तका देवी भुसाल ७।१७२२०
बुटवल
१७, प देह ०४-०५-२००१

२६१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३१२१ कुमार  छ याल ३४३९।१४१
बुटवल
१७, प देह १०-०५-१९७६

२६१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८८८१ कुल साद अ धकार २।२५९८
बुटवल
१७, प देह २४-०६-१९९४

२६२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३३११ कुल साद पौडले जैसी ५०३१
बुटवल
१७, प देह ०९-०६-१९९६

२६२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७९११ कृ ण कुमार  े ी २।२५३६
बुटवल
१७, प देह ०८-०२-२०००

२६२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९८११ कृ ण कुमार  थापा २।२४०१
बुटवल
१७, प देह २५-०४-१९९४

२६२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७५०१ कृ ण बहादरु के शी २।२५३६
बुटवल
१७, प देह ०८-०२-२०००

२६२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९०६१ कौ शला छ याल थापा ४०४६
बुटवल
१७, प देह ०५-०४-१९८२

२६२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२४३१ खगी पो ेल ३६९७०
बुटवल
१७, प देह ०३-०७-१९९५

२६२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५४०१ खगे वर पौडले ४०९२।३१०
बुटवल
१७, प देह ०८-१०-१९९७

२६२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३७६१ खगे वर  पौडले १८६७
बुटवल
१७, प देह ०१-०१-१९९९

२६२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७५८१ खम बहादरु रे मी १।१२७
बुटवल
१७, प देह १७-०१-१९९६

२६२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१२९१ गजाधर भुसाल ७।१९३०२
बुटवल
१७, प देह ११-०१-२००३

२६३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९३६१ गुमा देवी घ मरे २।२४२०
बुटवल
१७, प देह २६-०२-२०००

२६३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९७७१ गुमा देवी सुवदे २।२३५३
बुटवल
१७, प देह १०-०१-२०००

२६३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४९०१ गु  बहादरु िजसी ७७५
बुटवल
१७, प देह १६-०५-१९९५

२६३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१७९१ गोपाल े ी २।३९०९
बुटवल
१७, प देह ०३-०३-१९९९

२६३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७२७१ गो व द साद पा डे २७३७
बुटवल
१७, प देह १६-०२-२०००

२६३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१७०१ गौर  देवी थापा मगन ७।११८७
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९८८

२६३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४०३१ गौर वर भुसाल ३।११८६
बुटवल
१७, प देह १२-०६-१९९३

२६३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१२९१ च  बहादरु भ डार ४।९२६
बुटवल
१७, प देह ०१-०५-२००१

२६३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४६३१ च कला िज सी ३७३०२५।५२४५२
बुटवल
१७, प देह १५-०८-१९९४

२६३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१७३१ च ाका त सापकोटा ५०९
बुटवल
१७, प देह ०१-०४-२००१

२६४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०३९१ च  बहादरु आले मगर २।३८९१
बुटवल
१७, प देह १०-०१-२००३

२६४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८००५१ च तामणी शमा पा या ७।२।३०४
बुटवल
१७, प देह १०-०५-२००१

२६४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१००१ छम बहादरु गौचम २८४
बुटवल
१७, प देह १८-०५-१९९१

52 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२६४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४९५१ छ ल देवी भुसाल २।२५०३

बुटवल
१७, प देह १०-०६-२००२

२६४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०६४१ जंग बहादरु पुन २।२५९९
बुटवल
१७, प देह ०३-०१-१९९६

२६४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१४२१ जइकल  थापा भुजले ११८०८१
बुटवल
१७, प देह १५-०५-२००१

२६४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५६९१ जमनुा देवी नायक े ी २।२८८०
बुटवल
१७, प देह ०७-१२-२००१

२६४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५७४१ जलपा पा डे ४२११
बुटवल
१७, प देह १५-०९-२००२

२६४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०१७१ जुना देवी आचाय २।२२३७
बुटवल
१७, प देह ०७-०५-१९९५

२६४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४२४१ टका कुमार  ख का २।२२१३
बुटवल
१७, प देह ०५-०५-२००१

२६५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७७११ टका देवी भुसाल ६३७
बुटवल
१७, प देह २५-१०-१९८७

२६५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९४५१ टेक बहादरु रोका १४६६
बुटवल
१७, प देह १०-११-१९९७

२६५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०५४१ ठुकराज ल साल शमा ६५५९
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९१

२६५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२२११ ड मर बहादरु बुढाथोक ७१९।८४९
बुटवल
१७, प देह ०४-०७-२००१

२६५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५६०१ ड वर बहादरु ख ी े ी ११६१३
बुटवल
१७, प देह २५-०८-१९९१

२६५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५१७१ तारानाथ उपा याय ११६९२
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९१

२६५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२३७१ तजे  बहादरु म ल
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९५

२६५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६९४१ तल कुमार  उपा याय २९९९
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९२

२६५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१९३१ तलक बहादरु ख ी १०३१५।१५६८
बुटवल
१७, प देह १५-०८-१९९५

२६५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१६११ तुम कुमार  ख ी ७।१८४२०
बुटवल
१७, प देह १४-०६-१९९१

२६६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१५२१ तुलसा उपा याय ९५
बुटवल
१७, प देह १७-०३-१९९६

२६६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३०८१ तु सी देवी ख ी े ी ७।१४५०
बुटवल
१७, प देह २०-०७-१९९३

२६६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८२२१ तु सी देवी पौडले २।२५००
बुटवल
१७, प देह ०७-०७-१९९४

२६६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२५५१ तु सीराम उपा याय ९४
बुटवल
१७, प देह ११-०९-१९९२

२६६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२७९१ दल बहादरु थापा २।२५५७
बुटवल
१७, प देह ०५-०१-२००१

२६६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५९९१ दनानाथ नाउ ४१३५
बुटवल
१७, प देह २२-०६-२००१

२६६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५३०१ दनानाथ पा या ८०६३
बुटवल
१७, प देह १०-०३-१९९८

२६६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११६३०१ दपकला जैसी पौडले १०५५१
बुटवल
१७, प देह २१-०८-२०००

२६६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६१६१ दल कुमार  गौचन १७४०।२८५
बुटवल
१७, प देह २५-११-१९९२

२६६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२८३१ दगुा देवी सापकोटा २।१४१६
बुटवल
१७, प देह ०७-१०-२००१

२६७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७१११ दगुा साद भुसाल ७।११७८
बुटवल
१७, प देह १५-१०-२००२

२६७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५७६१ दगुाकला भुसाल ६०१२५
बुटवल
१७, प देह २८-१२-२००१

२६७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५६५१ दगुाद  ला मछाने १३३६
बुटवल
१७, प देह १०-०६-२००१

२६७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३०५१ दपुता पा यानी ८३७३।१४५४
बुटवल
१७, प देह ०५-०८-१९९९

२६७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४४७१ देवकला पौडले ४०९४।३१२
बुटवल
१७, प देह १२-१०-२००१

२६७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२५५१ देवका सुवदे २३३८
बुटवल
१७, प देह १७-०१-१९९३

२६७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९५९१ देवराम गाहा ८।९
बुटवल
१७, प देह २५-०२-२०००

२६७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९४११ देवीराम उपा याय २।२५७१
बुटवल
१७, प देह २९-११-१९८५

२६७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८९२१ धन कुमार  ख ी ४३४०।१५६६
बुटवल
१७, प देह २३-०६-१९९७

२६७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६९९१ धन बहादरु ीस ८२३०
बुटवल
१७, प देह ०१-०१-२०००

२६८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२३३१ धमद  भुसाल २४८३१
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९५

२६८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८७८१ धमलाल भुसाल ७।२८०
बुटवल
१७, प देह १०-०२-१९८७

२६८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३३९१ न द कुमार  सापकोटा २।२४५१
बुटवल
१७, प देह ०८-०९-१९९९

२६८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५९७१ न द बहादरु छ याल पुन ३०४२
बुटवल
१७, प देह ०५-१२-१९८७

२६८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७१४१ न दकला सुवदे १६२५
बुटवल
१७, प देह ०५-०३-१९९६

२६८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८८२१ न दकल  चपाई जैसी ११३१३
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९९

२६८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१८५१ न दराम घ मरे ६५७६।१२४९
बुटवल
१७, प देह १०-०५-१९८७

२६८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१८६१ न दराम छ याल थापा १३।१९८७
बुटवल
१७, प देह १०-०१-१९९९

२६८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३९३१ नर बहादरु भुजले थापा ८१३१
बुटवल
१७, प देह ०६-१२-१९९१

२६८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६१५१ नमदा भुसाल २।२५४१
बुटवल
१७, प देह ०९-१२-२०००

२६९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५८६१ नारायण द  सुवदे ३८०
बुटवल
१७, प देह १३-०८-१९९३

२६९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००८७१ नारायणद  पा या १७८२
बुटवल
१७, प देह २९-०५-१९८८

२६९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७७८१ ननाकला ब याल २।२५१२
बुटवल
१७, प देह १५-०९-१९९६

२६९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३०११ नमकला पराजलु ४६८५
बुटवल
१७, प देह १५-०३-१९९६

53 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२६९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५५११ प तराम े ी १७

बुटवल
१७, प देह १५-०७-१९८९

२६९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६५४१ पदम कुमार  शाह ६।२८०९
बुटवल
१७, प देह ०७-०२-१९९४

२६९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९१११ पदम कुमार  सुवदे २।२३३८
बुटवल
१७, प देह २९-०१-१९९३

२६९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८८८१ पदम बहादरु बुढाथोक १९०९।६५९
बुटवल
१७, प देह ०४-०१-१९८०

२६९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४६६१ पदम बहादरु भ डार ५४८४।१५६६
बुटवल
१७, प देह २५-०६-१९९६

२६९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७८९१ प य कुमार  उपा यायनी ७।११३४
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९४

२७०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६७३१ प व ा ढकाल ३१३
बुटवल
१७, प देह १५-०७-१९८३

२७०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५१६१ प व ा देवी उपा याय २।२३९९
बुटवल
१७, प देह ३०-११-१९९८

२७०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३९५१ पशुपती उपा याय ७।९३९३
बुटवल
१७, प देह ०१-०३-१९९७

२७०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३७११ पावती पा या ७।११०५
बुटवल
१७, प देह २५-१२-१९७९

२७०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३२८१ पुण साद का ले ७१७८३
बुटवल
१७, प देह ३०-०१-२०००

२७०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१४४१ पुणकल  बुढाथोक ८५०
बुटवल
१७, प देह ०७-०५-२००१

२७०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६२११ फ लाल शमा १४७
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९३

२७०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६२११ फ व  कला पराजलु ५३१५
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९०

२७०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३५९१ फुलमती नाउ ३७३०२५।६२७
बुटवल
१७, प देह २५-१०-१९९७

२७०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७१२१ बल बहादरु रोका ८५८
बुटवल
१७, प देह ०१-०८-१९९९

२७१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०४७१ बस धर  बुढाथोक १९१७।६६३
बुटवल
१७, प देह ०७-०८-१९८८

२७११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११३२१ बालकृ ण जैसी १५७९
बुटवल
१७, प देह २५-०७-१९९६

२७१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८६२१ बालकृ ण सापका◌ेटा १२४०२
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९१

२७१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६३८१ बासदेुव उपा याय ३८४४।७
बुटवल
१७, प देह ०७-०५-१९९९

२७१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१३९१ भगवती का ले ७।११०३
बुटवल
१७, प देह १५-१२-१९९३

२७१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६३०१ भवानी साद शमा १२२४।१३१
बुटवल
१७, प देह १४-११-१९८९

२७१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३१६१ भ व ीस १७७१
बुटवल
१७, प देह १५-०२-१९९६

२७१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८४६१ भ व वर पा या ४३९४।१७१
बुटवल
१७, प देह १५-०९-१९८७

२७१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६४८१ भागीरथी भुसा नी ७।११८७
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९३

२७१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७७७१ भम कुमार  पि थ २९०१
बुटवल
१७, प देह १५-०३-२००३

२७२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४४७१ भम बहादरु घत २९२०४
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९८८

२७२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७३८१ भमकला थापा १९०२।२००१
बुटवल
१७, प देह १६-०३-१९९५

२७२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६०९१ भमकला पौडले ८९२
बुटवल
१७, प देह १५-०५-१९९०

२७२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५५२१ भुमा देवी उपा याय २।२२७१
बुटवल
१७, प देह १०-०४-१९९३

२७२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७५२१ भुवन देवी े ठ २।२१६७
बुटवल
१७, प देह ०२-१०-१९९९

२७२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४२४१ मन बहादरु थापा ७।१२२९
बुटवल
१७, प देह २३-०९-१९९८

२७२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१७४१ मन बहादरु थापा मगर ६६१६९
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९५

२७२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३११४१ मनमाया तवार २।३२९९
बुटवल
१७, प देह २०-०९-१९९२

२७२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९०५१ मन पा भुसाल ७।११९३
बुटवल
१७, प देह ११-०३-१९९९

२७२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१०३१ मन पा सुवदे २।२३३८
बुटवल
१७, प देह १६-१२-१९९८

२७३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०६०१ मन पी थापा ६७३६
बुटवल
१७, प देह २२-०५-१९९२

२७३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५६११ मनीराम प थी १०६६१
बुटवल
१७, प देह १८-०८-१९९८

२७३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०२३१ मान कुमार  े ठ १०५।३८४
बुटवल
१७, प देह २७-०४-२००१

२७३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८९४१ मान बहादरु थापा ४३८४
बुटवल
१७, प देह २७-०७-२००२

२७३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३५३१ मुगा बहादरु गु ग ३६७
बुटवल
१७, प देह ०४-०४-१९९७

२७३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६७९१ मोहन माया का ले २।२२५१
बुटवल
१७, प देह १०-०६-१९९२

२७३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४१६१ यदनुाथ अयाल १२९८४
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९८२

२७३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८९६१ यदनुाथ उपा याय ६९१
बुटवल
१७, प देह १८-०२-१९९९

२७३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५३११ यदपु त सापकोटा ११५२
बुटवल
१७, प देह १९-०२-१९९७

२७३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३५४१ रण बहादरु राना ७।१११७
बुटवल
१७, प देह ११-१०-१९७५

२७४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९७४१ र न कुमार  ठकुर ११८००
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९९

२७४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५८४१ र वलाल े ी ८६६१
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९८४

२७४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४६६१ राजे  मान े ठ १५१९
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९८९

२७४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७०४१ रा यल मी समांगैडा े ठ २।२२३५
बुटवल
१७, प देह १५-०४-२००१

२७४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६१३१ रामलाल घ मरे जैसी २।३०८३
बुटवल
१७, प देह २५-०८-१९९४

54 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२७४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२२९१ रषी देवी यौपाने २।२२१०

बुटवल
१७, प देह १२-०५-१९९१

२७४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२६८१  साद सापकोटा ७४८
बुटवल
१७, प देह ११-०९-१९९१

२७४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५२०१ ल मी देवी जै सनी ५१२८
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९९

२७४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६१८१ ल मी पौडले २।२३२४
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९४

२७४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८९७१ ल मीकला थापा ११७२२
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-२००१

२७५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४०११ ल मीका त उपा याय २।२३५०
बुटवल
१७, प देह ०२-०२-२०००

२७५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५५६१ ल मीद  जैसी २१३१
बुटवल
१७, प देह ०१-०३-१९९४

२७५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२७३१ लल  घत  े २४४४
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९८३

२७५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९५६१ लाल बहादरु ब नेत १५६५८
बुटवल
१७, प देह २३-०२-२०००

२७५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६०५१ ललावती भुसाल ३९५
बुटवल
१७, प देह २५-१०-१९८७

२७५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९४२१ ल लावती चापागाई २।२४१४
बुटवल
१७, प देह १५-०२-२०००

२७५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४९२१ व  कल  सुवदे ११३१७
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९०

२७५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२८२१ व ण ु साद ढकाल २।२८६३
बुटवल
१७, प देह ०५-०५-१९९१

२७५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४२११ व णुमती थापा २।२९८४
बुटवल
१७, प देह ०५-०१-१९९८

२७५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०७०१ व णुमाया ख ी े २।३८७४
बुटवल
१७, प देह १५-०८-१९९४

२७६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२८२१ श शधर शमा २२८४
बुटवल
१७, प देह २४-०६-२०००

२७६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२५०१ शोभा देवी सापकोटा २।२४०८
बुटवल
१७, प देह १२-०३-२०००

२७६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३१७१ याम कुमार  गाहा ८।८
बुटवल
१७, प देह ०२-०८-२०००

२७६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५७७१ सदान द उपा याय ८४४९
बुटवल
१७, प देह २१-०२-१९८२

२७६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७४६१ स त कुमार  ख ी े ी ७।१७०८५
बुटवल
१७, प देह ०२-०१-२००२

२७६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०६२१ सावर सहं े ५०८७
बुटवल
१७, प देह ३०-१२-१९९६

२७६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८२११ सा व ी थ नी ३७३०२५।४२३
बुटवल
१७, प देह ०३-०१-२००१

२७६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६००१ सु म ा देवी उपा याय २।२४४२
बुटवल
१७, प देह १५-०७-१९९८

२७६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१४३१ सु म ा पोखरेल १५७४
बुटवल
१७, प देह ०७-०३-१९९७

२७६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३४८१ सु सला देवी े ठ २।३६३३
बुटवल
१७, प देह १५-०५-१९९२

२७७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०९४१ ह र साद उपा याय ५८५९
बुटवल
१७, प देह २६-०७-१९९८

२७७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२७३१ ह रकला रजाल २।२३९६
बुटवल
१७, प देह २६-०६-१९९८

२७७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८२४१ हक बहादरु छ याल थापा ३४४५
बुटवल
१७, प देह १०-०४-१९८२

२७७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९१७१ हक बहादरु पुन २३८
बुटवल
१७, प देह १२-०६-१९८५

२७७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१०२१ हक वर शमा ४१।१६३१
बुटवल
१७, प देह २८-०८-१९९९

२७७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६१३१ हमकला उपा याय २।२३३६
बुटवल
१७, प देह १५-०१-१९९१

२७७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०५९१ हमलाल शमा २९०
बुटवल
१७, प देह १०-०१-२०००

२७७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००७५१ हरा पुन मगन ३०१७
बुटवल
१७, प देह १६-१०-१९९५

२७७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७६१३१ हरामाया शाह २।२३२०
बुटवल
१७, प देह ०३-०६-२००१

२७७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०५३१ हेमलाल अ◌ाचाय १३२६८
बुटवल
१७, प देह ०६-०१-१९९४

२७८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४११९१ अ नी साद कडले ७७०६
बुटवल
१८, प देह ०८-१२-१९९८

२७८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९७४१ आसी दंगो रया १२०६१
बुटवल
१८, प देह १९-०३-१९९९

२७८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८३११ कंगाल  था  दंगो रया २।३८८५
बुटवल
१८, प देह ०१-०१-२००१

२७८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७३२१ कण ्बहादरु घ मरे ३९७
बुटवल
१८, प देह १४-०३-१९९१

२७८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६५४८१ कृपा देवी नेपाल ५५४४
बुटवल
१८, प देह २७-०१-१९८९

२७८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८३२१ कृ णका त पोखरेल ५९८०
बुटवल
१८, प देह १५-०२-१९९६

२७८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३९११ केदार वातर ५०९०
बुटवल
१८, प देह १२-०३-१९९९

२७८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९५९१ कौ शला देवी उपा याय २।२९८६
बुटवल
१८, प देह १०-०४-२००२

२७८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२०९१ कौ शला रजाल २।२६९५
बुटवल
१८, प देह २७-०६-१९९५

२७८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०००६१ ख गसरा चा लसे २।३३१८
बुटवल
१८, प देह ११-०५-१९९४

२७९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२५७१ खगे वर चा लसे १०५७९।२६५३
बुटवल
१८, प देह १६-०५-१९९९

२७९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१६७१ खगे वर पाठक २।२७२६
बुटवल
१८, प देह २४-०६-१९९३

२७९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५१७१ खेम कुमार  ख ी े ी २५५
बुटवल
१८, प देह २३-१२-१९९६

२७९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७४९१ गंगाधर गुराई रजाल ७।१२३३
बुटवल
१८, प देह २३-०६-१९९५

२७९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८३४१ गंगाधर सापकोटा १८७९
बुटवल
१८, प देह २८-०३-१९९८

२७९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१९५१ गुनकला घ मरे १०४६६।२००६
बुटवल
१८, प देह ०४-०६-१९८९

55 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२७९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०३६१ गोमादेवी उपा याय २।३०४७

बुटवल
१८, प देह ०५-०३-२००२

२७९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४११७१ गौमती कडले १६०२
बुटवल
१८, प देह १६-०९-१९८५

२७९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००४५१ च कला चा लसे २।३३९१
बुटवल
१८, प देह ०५-०१-२००२

२७९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०१९१ च द  सापकोटा २८३६
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९६

२८०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२८९१ चुडाम ण पाठक जैसी ७।१२०३
बुटवल
१८, प देह २८-१२-२०००

२८०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१०११ छ वलाल घ मरे ११९०।११५९
बुटवल
१८, प देह ०१-०३-१९८९

२८०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४९०७१ छाद ुथा ७।१४३३
बुटवल
१८, प देह ०१-०१-२०००

२८०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१४४१ छेद  दंगो रया था ६१३४९
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९७०

२८०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९४८१ जयकला सापका◌ेटा २।२५३०
बुटवल
१८, प देह १०-११-१९७७

२८०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७५४८१ जयकृ ण पा याय ७।१२९१
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९८२

२८०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४९७१ जयलाल शमा ७।२२४३
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९७७

२८०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३५८१ जानक  मचाहा था २।३०५४
बुटवल
१८, प देह ०१-०१-२०००

२८०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०००१ टंकनाथ सापकोटा ९७०।७१२
बुटवल
१८, प देह १०-१२-२००१

२८०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४७३१ टका कुमार  का ले २।३३४७
बुटवल
१८, प देह ११-०५-१९९०

२८१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४५५१ टकाराम अ धकार ३०२०२५।५७७१६
बुटवल
१८, प देह १५-०६-१९९५

२८११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०४११ टकाराम गुराई जैसी ७।१२२३
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९१

२८१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७००१ टुनकला उपा याय १०९२३
बुटवल
१८, प देह १०-०२-१९८७

२८१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२७०१ टोपकला उपा याय ९४७
बुटवल
१८, प देह १०-०७-२००१

२८१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७५११ ठगनी दंगो रया ११७०१
बुटवल
१८, प देह २०-०१-१९९५

२८१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६०९१ ड ल  साद पाठक ६७५०६
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९९

२८१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२८९१ ड ल राम उपा याय १६३३
बुटवल
१८, प देह १४-०१-२०००

२८१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६४११ तल कुमार  तवार
बुटवल
१८, प देह २०-०१-२००१

२८१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०३७१ तल कुमार  नेपाल ७।१४५३
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९८८

२८१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५२४१ तुलसा नेपाल ९८१
बुटवल
१८, प देह २०-०२-१९८६

२८२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५३६१ तजे कुमार  गु ग २।२९३१
बुटवल
१८, प देह १३-०३-१९९७

२८२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६८०१ दग  देवी सापकोटा २।३१४९
बुटवल
१८, प देह ०२-०५-२००१

२८२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२७५१ दगुा देवी चापागाई २।३०२१
बुटवल
१८, प देह २५-०५-१९९९

२८२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१८९१ देउकला आचाय २।३१०४
बुटवल
१८, प देह १०-०५-२००१

२८२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३५७१ देव कुमार  नेपाल १०६०
बुटवल
१८, प देह २५-१२-१९९४

२८२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४६०१ देवी साद चपाई ४३१७
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९०

२८२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७८६१ देवी साद पौडले ३५३
बुटवल
१८, प देह १५-०३-१९९४

२८२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०५२९१ धन बहादरु ख ी े ी ६०२
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९०

२८२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०१६१ धननाथ उपा याय ७।१७
बुटवल
१८, प देह ०५-०८-१९९४

२८२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०६०१ धनराज था २९३६
बुटवल
१८, प देह १९-१२-१९९९

२८३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४०५१ नमदा चपाई २।२८३२
बुटवल
१८, प देह ०८-०३-१९८९

२८३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९५४१ नोख साद उपा याय ६२४७
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९८८

२८३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३२३१ प व ा जैसी ७।१२९२
बुटवल
१८, प देह २८-०२-२०००

२८३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९००१ पारवता जैसी २६८४
बुटवल
१८, प देह १६-१२-१९९६

२८३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११५५१ पुणच  ब याल १३२४
बुटवल
१८, प देह २४-०३-१९८३

२८३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९४३१ फुलमाया यौपाने ३७३०२५।४२४
बुटवल
१८, प देह १५-०८-१९८५

२८३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३८८१ बनाए कठ रया १२३१५
बुटवल
१८, प देह २०-०५-१९९९

२८३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६४७१ ब हु वातर था १८१३७
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९०

२८३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२२४१ बला देवी े ीनी २।२८८१
बुटवल
१८, प देह १६-०४-२०००

२८३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२६५१ बस धरा चा लसे १५९४
बुटवल
१८, प देह १०-०९-१९९०

२८४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२१३१ बालाकृ ण पौडले ४११
बुटवल
१८, प देह ०७-०१-२०००

२८४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०७५१ भगवान द  था १।११२१
बुटवल
१८, प देह ०९-०७-२०००

२८४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६१४१ भ गु था २८६६
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९८९

२८४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९५९१ भ  बहादरु जोगी कुवर १४६८८
बुटवल
१८, प देह २०-०१-२००१

२८४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३७९१ भ कला आचाय २।३०२२
बुटवल
१८, प देह २३-११-२००२

२८४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०२३१ भ कल  थापा मगन २३३०८
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-२००२

२८४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५७२१ भखनी थ नी ७६८७
बुटवल
१८, प देह १७-१०-१९९४

56 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२८४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५६३१ भखनी दंगो रया था ७३४७

बुटवल
१८, प देह १९-०४-१९८६

२८४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११५२९१ भुनादेवी ब याल १५७३
बुटवल
१८, प देह २४-०३-१९८७

२८४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२५०१ भु मद  जैसी रेि म ३७२०२५।५०६१८
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९५

२८५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७८२१ भुवानी साद पा या ४५००।१२७९
बुटवल
१८, प देह २८-०२-२०००

२८५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४५४१ मगरे कठ रया २।३१२१
बुटवल
१८, प देह १०-०५-२००१

२८५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५२६१ मन बहादरु े ी १२६२।१५३२
बुटवल
१८, प देह १५-०७-२००२

२८५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८५९१ महद  गुराई रजाल २।२७५५
बुटवल
१८, प देह ०३-१२-१९८३

२८५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५०६१ महादेव था ८८९७
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९४

२८५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७०४१ मेढई पि चमा था १०९५५
बुटवल
१८, प देह १८-०९-२००२

२८५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३५८१ रघ ु साद था २७३२
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९३

२८५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८०८१ राम नवमी था १०४०९
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९५

२८५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०२८१ राम साद चौध र २७०१
बुटवल
१८, प देह १२-१२-२००१

२८५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५२५१ राम साद पोखरेल २०४६१
बुटवल
१८, प देह १३-०३-१९९३

२८६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५६५१ रामजी था ७।१४३१
बुटवल
१८, प देह १५-०७-१९९५

२८६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९७२१ रामलाल कडले ६३५७।१९२७
बुटवल
१८, प देह २७-०९-१९९८

२८६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०५८१ ल मी उपा याय वाल २।२९५७
बुटवल
१८, प देह ०२-१२-१९९३

२८६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६१८४१ ल मी देवी अ धकार ७।१३०८
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९६

२८६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२३४१ ल मीका त आचाय ३।७३९८
बुटवल
१८, प देह १९-०६-२००१

२८६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८७२३१ ल मीद  सापकोटा ६५६७
बुटवल
१८, प देह १८-१२-१९९३

२८६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८११३१ ल मीधर चा लसे २२५४४
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९६

२८६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७२७१ लाल कुमार  दंगो रया २।३०३९
बुटवल
१८, प देह २५-०७-२००२

२८६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६६३१ ललाधर कडले २३११
बुटवल
१८, प देह ०७-११-२०००

२८६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१६९१ व कल  अ◌ाचाय २।३११९
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९९

२८७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९१८१ व ण ुद  पा या ७१८
बुटवल
१८, प देह १२-०४-१९९७

२८७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१९५१ व ण ु साद पा या १२८४८
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९८

२८७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८७११ श शधर चा लसे २३।९३८९
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९२

२८७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३६३१ याम दलुार  अ हर यादव २।३८४५
बुटवल
१८, प देह ०९-०४-२०००

२८७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५६११ ीका ती का ले ९८९३
बुटवल
१८, प देह १५-०६-१९९५

२८७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४८०१ सर वता े ीनी २३२८८
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-२००१

२८७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६१५१ सतल अ हर २७३९
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९३

२८७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६४६११ सताराम था २९३६
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९८

२८७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३६०१ सीता कुमार  पोखरेल ७।१४९२
बुटवल
१८, प देह ०२-०८-१९९५

२८७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४२३१ सुकई दंगो रया था ३७।७६४७३
बुटवल
१८, प देह २३-१०-२००१

२८८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१४९१ सु म ा पौडले २५५२६
बुटवल
१८, प देह ०३-०१-१९९५

२८८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८४७१ सोगाह  दंगो रया था २८६३२
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९८८

२८८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५७५१ सोमइ चौधर  मचाहा ७।१२७७
बुटवल
१८, प देह १५-०२-१९९९

२८८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३०७१ ह र कुमार  ख ी ५९१६
बुटवल
१८, प देह १४-०१-१९८५

२८८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४१९१ ह र साद शमा १५२३
बुटवल
१८, प देह १५-०५-१९९५

२८८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३८८१ ह रकला पा या सुवदे २।२८५९
बुटवल
१८, प देह ०२-०६-२००१

२८८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४१२१ हमलाल उपा याय १०९४३
बुटवल
१८, प देह ३०-१२-१९९५

२८८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४९३१ हरा देवी पौडले २।३६९०
बुटवल
१८, प देह १५-०२-२०००

२८८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३७८१ हुसकला पोखरेल ४९५२
बुटवल
१८, प देह १०-०१-२०००

२८८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४७५१ अ नल था ३७३०२६।३६०
बुटवल
१९, प देह २८-०१-२००२

२८९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२५६१ अ नसरा राना ८५७७
बुटवल
१९, प देह २६-०८-२००२

२८९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४२७१ इ  बहादरु थापा ७६०७६
बुटवल
१९, प देह ०३-०९-१९८४

२८९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०८८१ इ  बहादरु भ डा र १४
बुटवल
१९, प देह ३०-१२-२००२

२८९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५२०१ इ मती पौडले ५१०
बुटवल
१९, प देह ३०-१२-२०००

२८९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९११५१ ओम बहादरु बमा ८५४
बुटवल
१९, प देह ०९-०५-१९९१

२८९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४८७१ क ल ुदंगो रया था १६१४२
बुटवल
१९, प देह २१-०१-२००३

२८९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०५११ कुि त बोहरा ३।५८६३
बुटवल
१९, प देह ०३-०४-१९८६

२८९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४५७१ कृ ण साद खनाल ६।६।१९८२
बुटवल
१९, प देह ३०-१२-१९८२

57 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२८९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९४११ ख गकला देवकोटा ७४८०७

बुटवल
१९, प देह १४-०५-२००१

२८९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८५२१ खडक बहादरु राना ३७२०२६।७६००६
बुटवल
१९, प देह ०४-१२-१९९८

२९०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३७७१ खैसरा जैसी यौपाने ६।६।१३१८
बुटवल
१९, प देह १५-०१-२०००

२९०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४१९१ गु त बहादरु े ठ ६०२५
बुटवल
१९, प देह २०-०२-१९९२

२९०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३०६१ गु  चरन था ८।५००३
बुटवल
१९, प देह १२-०२-२००२

२९०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७१७१ गोपीराम घ मरे ४३०६
बुटवल
१९, प देह १५-०९-१९९०

२९०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४६०१ गोपीलाल सापकोटा ३।३८७५
बुटवल
१९, प देह ०४-०१-२००१

२९०५ ०३२०७२०८१९४६३७३७०१९०५६१ चर  था २।३५२८
बुटवल
१९, प देह १३-०९-२०००

२९०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८१३१ चुमा थापा ६।६।१९९१
बुटवल
१९, प देह १०-०३-१९९४

२९०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४२३१ चनेमाया गु क ४७१०
बुटवल
१९, प देह ०५-०१-१९८८

२९०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९६११ छमासेनी थापा ६।६।२०१६
बुटवल
१९, प देह ०७-०३-१९९९

२९०९ ०३२०७२०८१९४६३७३७०१८३५४१ छोट  थ नी ६।६।२१०९
बुटवल
१९, प देह ०२-०४-१९९६

२९१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२००११ िजत बहादरु गु ग ११२६१
बुटवल
१९, प देह ०७-०९-१९९७

२९११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८०२१ जैसरा थापा मगर ६४९६
बुटवल
१९, प देह १०-०९-१९८२

२९१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४८६१ जैसरा राना ५११
बुटवल
१९, प देह २१-०४-१९९०

२९१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७२६१ जोखु था १०३९०
बुटवल
१९, प देह ३०-१२-१९९९

२९१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२७८१ झ वलाल घ मरे १७१५१
बुटवल
१९, प देह ०४-०५-१९८८

२९१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३५८१ झोल या था ६।६।२०६९
बुटवल
१९, प देह ०२-१०-१९९५

२९१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९५०१ टंकनाथ वाल १०३९५
बुटवल
१९, प देह ०५-०२-१९९९

२९१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५९९१ टका तवार ३५०२२
बुटवल
१९, प देह १०-०३-२००२

२९१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०३३१ टकाराम वाल ३२५७
बुटवल
१९, प देह १२-०७-१९८६

२९१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२८४८१ टुवर दंगो रया था १०४१३
बुटवल
१९, प देह १०-०३-२००२

२९२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६४०१ टेक बहादरु भ डा र ३९०५
बुटवल
१९, प देह १५-०८-१९९४

२९२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७६९१ टेङनी था ६।६।२०७७
बुटवल
१९, प देह २६-०८-१९९५

२९२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६९०१ टोप बहादरु सा १७६०५
बुटवल
१९, प देह १५-०५-१९९०

२९२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७६७१ ठकुर  था १३४२
बुटवल
१९, प देह १०-०४-१९९५

२९२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६२५१ डल बहादरु खा चा मगर ३७३०२६।७२५
बुटवल
१९, प देह १५-०२-२००१

२९२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४९११ तारा साद तवार १५०२
बुटवल
१९, प देह १५-०१-२०००

२९२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९७०१ तु सी चापागाई २५५१
बुटवल
१९, प देह १४-०४-१९९०

२९२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७३११ देउ साद पौडले १३२९
बुटवल
१९, प देह १५-०७-१९९२

२९२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७२७१ देउप त जैसी ६४१२७
बुटवल
१९, प देह १८-११-१९९८

२९२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७६५१ देउ पा पौडले ७६४
बुटवल
१९, प देह ३०-०४-१९९६

२९३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७७११ देउ पी पा डे ६०३६
बुटवल
१९, प देह १४-०७-१९९५

२९३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९७३१ धनप त उपा याय ६।६।१६१७
बुटवल
१९, प देह १७-०७-१९८९

२९३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००१८१ ध न वर बे वासे ६७
बुटवल
१९, प देह ०४-०३-१९९६

२९३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७५७१ धम  यौपाने १६०५२
बुटवल
१९, प देह ३०-१२-२००१

२९३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६८६१ न दराम पौडले ५११
बुटवल
१९, प देह ०५-०४-१९९५

२९३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६२५१ नर बहादरु राना ६।६।२२०३
बुटवल
१९, प देह ०२-११-१९९५

२९३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२५६१ नरदेव जैसी ५२८८७
बुटवल
१९, प देह ३०-१२-१९८७

२९३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८००१ न र वर पा या ९।१०९७१
बुटवल
१९, प देह १५-०४-१९९०

२९३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२४२१ नुराप त नेपाल ४८४।२
बुटवल
१९, प देह १३-०९-१९९१

२९३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९३६१ प व ा पंगे न ११५१४
बुटवल
१९, प देह ०४-०२-२००१

२९४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६४०१ पावती था ४२९३७
बुटवल
१९, प देह १०-०३-१९८८

२९४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९५५१ पावती नेपाल उपा याय ६।१७०६८
बुटवल
१९, प देह १०-०५-१९९९

२९४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७४८४१ पावती पा डे ६।२।२३८७
बुटवल
१९, प देह १९-०१-२०००

२९४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८०७१ पुणकला यौपाने ६।६।१३४९
बुटवल
१९, प देह १०-०६-२००१

२९४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१८४१ फला कुमार  थापा े ी ५३६१।०३४।३।१९
बुटवल
१९, प देह १९-०३-१९९८

२९४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८०४१ बम बहादरु सा १३।१२२२
बुटवल
१९, प देह ११-११-१९९४

२९४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७१६१ ब ल  भुसाल २०९४३
बुटवल
१९, प देह १०-०८-१९९८

२९४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०६५१ बालरुाम पौडयाल २५८१
बुटवल
१९, प देह १४-०५-२००२

२९४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५८११ भगवती पा डे ६।२।२४९९
बुटवल
१९, प देह १८-०५-२००१

58 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
२९४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६६८२१ भखानी था ६।६।२०७५

बुटवल
१९, प देह ०९-०१-२०००

२९५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९८४१ मंगल  देवी कु हाल ६।६।२१८०
बुटवल
१९, प देह १४-०४-१९९३

२९५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७१५४१ माल का भ टराई ५३५०
बुटवल
१९, प देह १०-०६-१९७५

२९५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२११७१ मुसीया था ३६३०
बुटवल
१९, प देह २७-०१-१९९७

२९५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३५६१ यमता भुसाल २४५८
बुटवल
१९, प देह ०२-०८-१९९३

२९५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७१६१ यसोदा उपा याय २।२४३८
बुटवल
१९, प देह ०२-०३-१९९५

२९५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०८११ राम बहादरु था १०३८४
बुटवल
१९, प देह ०५-०९-१९९६

२९५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८१११ कमाया पुन ५४२०
बुटवल
१९, प देह ३०-१२-१९९७

२९५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४०११ लाल आचाय ३७३०२६।०४
बुटवल
१९, प देह १५-०३-१९९२

२९५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२५९१ म बहादरु गू ग ३१९५
बुटवल
१९, प देह ११-०५-२०००

२९५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२५४८१ रेनुका तवार ५७७३
बुटवल
१९, प देह २६-०३-१९८५

२९६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८८०१ ल मी दे व यौपाने ६।१३६६
बुटवल
१९, प देह ०४-०३-१९९५

२९६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४४३१ ल मी राना ६।६।६१३९०
बुटवल
१९, प देह १२-१०-२००२

२९६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११९९९१ वस ुराना ८२१
बुटवल
१९, प देह २५-०४-१९७४

२९६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२४५१ शवलाल पा डे ६१४९
बुटवल
१९, प देह १५-१२-१९९९

२९६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१४३१ शोभावती था ६।६।२।२४२६
बुटवल
१९, प देह १६-०८-२००१

२९६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१०४१ ीराम बुढा २१७४
बुटवल
१९, प देह २४-०८-२००१

२९६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५४२१ सुकमाया देवकोटा ५३५९
बुटवल
१९, प देह १९-०३-१९९४

२९६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४०३१ सोनकल  थ न ८।४९८२
बुटवल
१९, प देह ०१-०५-२००२

२९६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९३११ ह र साद े ठ १०६७४
बुटवल
१९, प देह ३०-१२-१९८७

२९६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०९५१ ह रभ त जै स १४६
बुटवल
१९, प देह २५-०१-१९९१

२९७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५२११ हमलाल घ मरे १८१२।७१५८१
बुटवल
१९, प देह ०४-०५-१९९९

२९७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९६९१ हरा थापा १२६७७
बुटवल
१९, प देह १६-०१-२००१

२९७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३३११ हेमा राना ६५१९
बुटवल
१९, प देह १५-०८-१९९१

२९७३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२२९१ अमतृा कुमार  कुवर ७।१४८२
बुटवल
२०, प देह १०-०५-२००२

२९७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३७२१ ओमीकला मगर १४३५५५
बुटवल
२०, प देह ०८-०२-१९८९

२९७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६६६१ क पलदेव खनाल २४
बुटवल
२०, प देह ०४-०१-१९९६

२९७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८६९८१ कलावती खनाल १६६६
बुटवल
२०, प देह १०-०९-१९९०

२९७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४०४१ कुमार  ढकाल ६।६।१९७८
बुटवल
२०, प देह ०१-०१-२००१

२९७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३०४०१ केशमाया पंगेनी ३७८
बुटवल
२०, प देह १३-०१-१९९७

२९७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४१७१ ख ग  नाथ खडाल १२३१
बुटवल
२०, प देह ०२-०३-१९९५

२९८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२१२७१ खडक बहादरु आचाय ७४६६४
बुटवल
२०, प देह २४-०१-१९९१

२९८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४१९१ खुमान सहं घत  मगर १५१९७
बुटवल
२०, प देह ०८-०४-१९९८

२९८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५११७१ घनलाल अयाल ६०७८
बुटवल
२०, प देह ११-०२-२००१

२९८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३९३१ घन याम ढकाल ९०७२
बुटवल
२०, प देह ३०-१२-१९९६

२९८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५१८१ च कुट था ९९१७
बुटवल
२०, प देह १३-०८-२००२

२९८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५६०१ चते साद खनाल ३७५१
बुटवल
२०, प देह २५-०३-१९९५

२९८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३५३१ छ वलाल भ डार ३१७४
बुटवल
२०, प देह १५-१०-१९९३

२९८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८०५१ ाने वर अ धकार १३।१३६६
बुटवल
२०, प देह १५-०५-२०००

२९८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३३११ झ वकला अयाल ३।५२८५
बुटवल
२०, प देह १५-०५-१९७३

२९८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६६६१ टका कुमर  खराल ६।२।२४३९
बुटवल
२०, प देह ०३-०१-१९९८

२९९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६८८९१ टोपला शमा खनाल ३७९९
बुटवल
२०, प देह ०५-०४-१९९३

२९९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५७४१ ठाने वर ढकाल ४६३५
बुटवल
२०, प देह ०२-०७-१९९८

२९९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७७३१ डलाराम खनाल १३।१६६३
बुटवल
२०, प देह ०८-०१-१९८९

२९९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८२०१ तारादेवी अयाल ३।५३४२
बुटवल
२०, प देह ०८-०३-१९९०

२९९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२४०१ तथ  थ नी ६।६।२५८५
बुटवल
२०, प देह ३०-१२-१९९६

२९९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५३८१ तथ  था १३।१५०२
बुटवल
२०, प देह १३-०८-२०००

२९९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७८७१ तु सा ढकाल ४४९६
बुटवल
२०, प देह ०८-१२-१९९३

२९९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४३१४१ तु सी कुमार  घ मरे ६।६।१९५४
बुटवल
२०, प देह १७-०६-२००१

२९९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६५९१ तु सी देवी ढकाल ६।६।२१७०
बुटवल
२०, प देह १०-०६-१९९३

२९९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३४४१ तरेसी थ नी १३।१३६२
बुटवल
२०, प देह १५-१२-२००२

59 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
३००० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४३४१ दखुनी था २।२९२८

बुटवल
२०, प देह ०२-०१-१९९५

३००१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८८११ दगुामाया घत ४५८९
बुटवल
२०, प देह १४-०१-१९९०

३००२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५१६१ देवका देवी ढकाल १३।१३८८
बुटवल
२०, प देह ०३-०४-१९९७

३००३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६८८१ नर बहादरु घ मरे २२५२७
बुटवल
२०, प देह ०१-०६-१९९१

३००४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०६११ नरहर  खराल १२१७
बुटवल
२०, प देह ०९-०४-१९९५

३००५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७५९१ नारायण साद अयाल २३९४
बुटवल
२०, प देह २२-१२-१९९७

३००६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७०५१ नारायण साद उपा याय ६।६।२१३९
बुटवल
२०, प देह ०२-०६-२००२

३००७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८९०१ नमकला खनाल ३९०८
बुटवल
२०, प देह ०८-०७-१९९४

३००८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९१३१ पदम पानी ढकाल ४४९७
बुटवल
२०, प देह १३-०५-१९८८

३००९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९००१ पाहुन था ९९२०
बुटवल
२०, प देह १३-०८-१९९४

३०१० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७६४१ ेमकला ामणी ९।३२११४
बुटवल
२०, प देह २८-०२-२००१

३०११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१०३१ फनीसरा थापा १६१०१
बुटवल
२०, प देह ०८-०६-१९९६

३०१२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५८२३१ फुलर ह रजन ३७३०२६।७४१
बुटवल
२०, प देह १२-०१-१९९०

३०१३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४७३६१ बलराम सुवदे ३७।२९६
बुटवल
२०, प देह २६-०८-१९९५

३०१४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६११९१ बसु धरा खरेल २९७
बुटवल
२०, प देह ०२-०४-१९९८

३०१५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३२७१ बासदेुव था ४३१६३
बुटवल
२०, प देह ०७-०७-१९८९

३०१६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४०६४१ भग ती था ६।६।१८९०
बुटवल
२०, प देह १०-११-१९९४

३०१७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७७७१ भा कर रानाभाट ५०६६१
बुटवल
२०, प देह २३-०३-१९९६

३०१८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१००७२१ भुने वर था ११३४१
बुटवल
२०, प देह २६-०९-१९९९

३०१९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१५३१ महाशमा यौपाने १२०३३
बुटवल
२०, प देह २५-०१-२००१

३०२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६८४१ मान कुमार  े ी २५४८९
बुटवल
२०, प देह ०१-०२-१९९८

३०२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१३७१ मान कुमार  ख का १३७
बुटवल
२०, प देह ०१-०२-२००१

३०२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३२६४१ मन कुमार  था १३।१३८५
बुटवल
२०, प देह ३०-१२-१९९२

३०२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०९५०१ मोहनीलाल ढकाल १९
बुटवल
२०, प देह ०४-०१-१९८९

३०२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०४२१ य  साद अ धकार १५८६
बुटवल
२०, प देह ०६-११-१९९८

३०२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४८५१ का कुमार  पा डे ५०६
बुटवल
२०, प देह ११-१०-२००१

३०२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८८२२१ मागत उपा याय २०१११
बुटवल
२०, प देह ०९-०४-१९९४

३०२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०१८१ माराज उपा याय २४५७९
बुटवल
२०, प देह २८-०३-१९९६

३०२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३५३३१ पा कुमार  सा ३९१०२०
बुटवल
२०, प देह १९-०५-२००१

३०२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९४६१ पा देवी पा डे ६।६।१७९०
बुटवल
२०, प देह १०-०८-१९९७

३०३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०४७१ रोगाह  था १००२०
बुटवल
२०, प देह २७-०८-२००२

३०३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२८७१ ल मण था ११३३१
बुटवल
२०, प देह २६-०९-१९८९

३०३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३२०१ ल मी था ३७३०२६।१८२
बुटवल
२०, प देह १२-०१-२००१

३०३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३४३३१ लेखनाथ आचाय ७१८१
बुटवल
२०, प देह २४-०३-२००२

३०३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४७९१ व णा ढकाल ३०१०९
बुटवल
२०, प देह १२-०६-१९८६

३०३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९१३१ व ण ुकुमार  उपा याय १२०१
बुटवल
२०, प देह १८-०८-१९९६

३०३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३१२५१ वसनी था १९५१
बुटवल
२०, प देह १७-०५-१९६९

३०३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९११६१ वेनु माधव भुसाल ६।६।१७९२
बुटवल
२०, प देह १०-०५-२००२

३०३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४१९१ शा लक राम शमा १८०
बुटवल
२०, प देह २३-०२-२००१

३०३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७७७१ समु  यौपाने ४११४
बुटवल
२०, प देह १०-०४-२००१

३०४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९५५१ सु म ा थ नी १।१२३६
बुटवल
२०, प देह ३०-०३-२००२

३०४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०८९७१ सु म ा भ डा र ७५४३
बुटवल
२०, प देह १०-०४-१९९८

३०४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३८७३१ ह रलाल भ डार २२४१
बुटवल
२०, प देह १३-०४-२००१

३०४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७७५४१ हमलाल ढकाल २७१६
बुटवल
२०, प देह १४-१२-१९९८

३०४४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३९४१ अमतृा पुन ३४४
बुटवल
२१, प देह १८-०१-२०००

३०४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४०८१ इ  कुमार  ब ती ६६२
बुटवल
२१, प देह १५-०१-२००१

३०४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२६११ ओम बहादरु थापा ४।२८६६
बुटवल
२१, प देह १७-०२-१९९४

३०४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५२३६१ कुल साद खनाल १४
बुटवल
२१, प देह ०४-०२-१९९५

३०४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४९११ कु माखर खनाल ५३०५
बुटवल
२१, प देह १५-०८-१९९७

३०४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०११४१ कृ ण कुमार  थापा ११
बुटवल
२१, प देह १३-१२-१९९४

३०५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९६९१ कृ ण ग र ३।१४४१
बुटवल
२१, प देह १०-११-१९८४

60 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
३०५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२०११ ख त बहादरु गाहा ८।१०४३

बुटवल
२१, प देह १०-०९-१९८१

३०५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५१४१ खम बहादरु राना २०३६९
बुटवल
२१, प देह १५-०४-१९९७

३०५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६३४१ खुम कुमार  सजंाल ७०६
बुटवल
२१, प देह ०५-१२-२००२

३०५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१२४१ खेम बहादरु े ६२२७
बुटवल
२१, प देह ०३-०४-२०००

३०५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०८३१ गोले साद दंगो रया था ११२६९
बुटवल
२१, प देह ०३-१०-१९९८

३०५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११२०६१ च  बहादरु थापा २०७४४
बुटवल
२१, प देह १०-०७-२०००

३०५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९३९११ चम बहादरु ीस २२३
बुटवल
२१, प देह ०६-०१-१९९८

३०५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५८५१ छ  बहादरु थापा मगर ९३०
बुटवल
२१, प देह १६-०८-१९९२

३०५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३६२१ जयकला पौडले ६।६।१५४०
बुटवल
२१, प देह १९-०१-१९९४

३०६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६३८१ जसदुा कुमार  पा डे ६।६।१६७०
बुटवल
२१, प देह २१-१०-२००२

३०६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३६४१ िजत बहादरु गु ग १४९१
बुटवल
२१, प देह २०-११-१९९४

३०६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९६११ जोखनी था ३७३०२६।६२६
बुटवल
२१, प देह २५-०४-१९८९

३०६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७२३१ टुपला ढकाल ६।१५७६
बुटवल
२१, प देह ०७-०४-२०००

३०६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९६८१ टेक बहादरु पुन १५३५
बुटवल
२१, प देह १३-०१-२००२

३०६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११७२८१ टेक बहादरु राना ३९-०१-६९-०३३१९
बुटवल
२१, प देह ०९-०८-२०००

३०६६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७११९१ ड बर बहादरु थापा २।२३९८
बुटवल
२१, प देह १५-०२-१९९४

३०६७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३९४५१ तारा साद चापागाई २९७७
बुटवल
२१, प देह ०६-१०-१९९९

३०६८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१११०३१ तल कुमार  थापा २७६८
बुटवल
२१, प देह १५-०३-१९९३

३०६९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८८८१ तु सी खनाल ४६२७
बुटवल
२१, प देह ०४-११-१९९७

३०७० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३५४१ देउ पा रे मी ४२७६४
बुटवल
२१, प देह ०५-१०-१९८५

३०७१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४६६१ धन कुमार  ख ी ६।६।१५०७
बुटवल
२१, प देह ०३-०५-१९९१

३०७२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३०८१ धन कुमार  खनाल ५००५
बुटवल
२१, प देह ०५-०२-२००३

३०७३ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१४०६०१ धन कुमार  राना ३३०१
बुटवल
२१, प देह ०३-०५-१९८१

३०७४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९४०१ धमलाल शमा ६१३८
बुटवल
२१, प देह ०६-०२-१९९०

३०७५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०७४१ धम  यौपाने १९५२
बुटवल
२१, प देह ३०-१२-२००१

३०७६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८२८१ धमी कुमार  गाहा ३९१०२५।१२१
बुटवल
२१, प देह १५-०६-१९९१

३०७७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९१७१ न दकला थापा ४९५
बुटवल
२१, प देह ०३-०४-२००१

३०७८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९७०१ न द  रे मी ७३४२
बुटवल
२१, प देह १४-११-१९९४

३०७९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२७७१ नल का ता राना ६३२
बुटवल
२१, प देह ०३-०१-२००२

३०८० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०९२१ नाथु दंगो रया था ३७।११२७४
बुटवल
२१, प देह २९-०९-२०००

३०८१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२४५४१ नुमकला ढकाल ६।६।१६१२
बुटवल
२१, प देह २८-०६-१९९७

३०८२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४२२३१ ने  बहादरु राना २९५३
बुटवल
२१, प देह ०२-०३-१९९४

३०८३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०६३१ प व ा देवी थापा ६।६।१५३३
बुटवल
२१, प देह १०-०५-२००२

३०८४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४६८७१ पुणकला पा डे ६०४८
बुटवल
२१, प देह २७-०१-१९९४

३०८५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७९९५१ फ े बहादरु राना ४७०३
बुटवल
२१, प देह १३-०३-२००१

३०८६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०२३६१ फुलर नया था ५३९३
बुटवल
२१, प देह ०३-०५-१९८२

३०८७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५७६१ बल बहादरु थापा ५।४६२६
बुटवल
२१, प देह १०-०४-२००१

३०८८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९९४१ बसदेह या था ३।५७२३
बुटवल
२१, प देह २०-०२-१९९०

३०८९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३२३१ बु ध सागर चापागाई १०२२९
बुटवल
२१, प देह ०९-०२-१९९३

३०९० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३३८४१ बु धराम था १३४४७
बुटवल
२१, प देह ३०-१२-१९९८

३०९१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३५०१ भरमी थ नी १३।१४६७
बुटवल
२१, प देह ३०-१२-२०००

३०९२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९२५२१ भा गरथी खनाल ४६७०
बुटवल
२१, प देह ०५-०३-१९९७

३०९३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५४२२१ भखु दंगो रया था ७।१४०८
बुटवल
२१, प देह ३०-१२-१९९३

३०९४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५५०८१ भम साद शमा ११२६
बुटवल
२१, प देह २५-०३-१९९९

३०९५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१०९१ भुपती ब याल १६१३
बुटवल
२१, प देह १५-०६-२००२

३०९६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२२७५१ भु मसरा राना २०६२८
बुटवल
२१, प देह १५-०९-१९९८

३०९७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४८०१ मन कुमार  गाहा ६।६।१५३४
बुटवल
२१, प देह १४-१०-१९८०

३०९८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८३९८१ यनकुमार  खनाल ३९१०३४।३०२
बुटवल
२१, प देह ३०-११-१९९५

३०९९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७२६५१ र तारे था ८६८०
बुटवल
२१, प देह २१-०६-१९९८

३१०० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२३७५१ र नसरा फाल मगर ६७१८
बुटवल
२१, प देह १०-०९-१९९५

३१०१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३६३१ राम बालक था १३।११९१
बुटवल
२१, प देह १५-०३-२००२

61 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
३१०२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८५२७१ मागत ढकाल १५३६

बुटवल
२१, प देह ०७-०९-१९९२

३१०३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८४०१ लाल उपा याय ३००३८
बुटवल
२१, प देह ०२-०१-१९९८

३१०४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०२११ रेव त बहादरु गाहा १८०५९
बुटवल
२१, प देह १५-०२-१९९१

३१०५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३६७८१ लल माया पुन २१४
बुटवल
२१, प देह ०१-०४-२००१

३१०६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१७४१ लाल देवी अ हर ३७२०२६।४०३
बुटवल
२१, प देह १८-०४-१९९८

३१०७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०४३८१ लोहार  साद चौध र १२७।२२२
बुटवल
२१, प देह ३०-०१-२००१

३१०८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५९३४१ व ण ु साद भ डार १७९३४
बुटवल
२१, प देह ०७-०७-१९९९

३१०९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५०६४१ वीर।  बहादरु फाल मगर,।थापा ५८
बुटवल
२१, प देह ३०-०९-२००१

३११० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८४९२१ सु म ा यौपाने १७०७
बुटवल
२१, प देह ०७-०४-१९९२

३१११ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२७७८१ सु शला चापागाई ६।६।१७३९
बुटवल
२१, प देह ३०-१२-२००१

३११२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२६७६१ हाउ था ४३८५
बुटवल
२१, प देह २३-०५-१९९२

३११३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८११८१ हुम बहादरु थापा ३९८१
बुटवल
२१, प देह १५-०३-२००१

३११४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४८२६१ उ मा भुषालनी १३।१५४१
बुटवल
२२, प देह ०५-१२-२००१

३११५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६२०७१ कृ ण साद उपा याय १५४११
बुटवल
२२, प देह ०७-०३-१९९९

३११६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०७४१ कृ ण बहादरु े ठ २२३३
बुटवल
२२, प देह २५-०९-२०००

३११७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९४५५१ केहर सहं े १३९८
बुटवल
२२, प देह १५-०१-१९९२

३११८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२०४५१ कोदई दंगो रया ७।११९१
बुटवल
२२, प देह १७-१२-१९९८

३११९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४१३२१ खम कुमार  शाह २४६६
बुटवल
२२, प देह १६-०६-२०००

३१२० ०३२०७२०८१५४६३७३७०११४४०१ ग मर सहं राना मगर ९७८२
बुटवल
२२, प देह ०६-०८-१९९३

३१२१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९०१८१ चि का था १०३६८
बुटवल
२२, प देह ३०-१२-२००१

३१२२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८१७७१ चुरामणी पा डे ४०३८
बुटवल
२२, प देह ३०-१२-१९९९

३१२३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८४२१ चहेर  कुवर जोगी ६।६।१२५४
बुटवल
२२, प देह १५-०५-२००१

३१२४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७०६५१ छेदा था ९१४६
बुटवल
२२, प देह १४-०७-२००२

३१२५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६०८१ ज गया जा◌ेगी था ६।६।१३५८
बुटवल
२२, प देह १८-०६-१९९७

३१२६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९०७१ जमनुा कुमार  े ठ ६।६।१२८३
बुटवल
२२, प देह १०-०६-१९८४

३१२७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९६११ िजत बहादरु े ठ ५०७१
बुटवल
२२, प देह ०७-०९-२००१

३१२८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९७३६१ ानधरा ब याल २४८०
बुटवल
२२, प देह २८-०३-१९९६

३१२९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०१७४१ टकमाया राना १४१८
बुटवल
२२, प देह ०८-१०-१९९३

३१३० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५२५१ टकाराम यौपाने १९३५८
बुटवल
२२, प देह ०८-०४-२००२

३१३१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५६७५१ टकाराम चाल मगर ७९५
बुटवल
२२, प देह ११-०८-१९९४

३१३२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९२६१ तुल बहादरु गु ग ११२९२
बुटवल
२२, प देह ०१-०८-२००२

३१३३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६९०४१ तुलसा देवी चापागाई ४८३९
बुटवल
२२, प देह ०४-०४-२००२

३१३४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५६७१ द ल कुमार  े ठ २२३०
बुटवल
२२, प देह १५-०६-१९९९

३१३५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८१०१ नर बहादरु ख ी ११५३०
बुटवल
२२, प देह १०-११-१९९४

३१३६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९९४६१ नवल सहं थापा २४६४
बुटवल
२२, प देह १२-०७-१९७५

३१३७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४४००१ पदम कुमार  का क २२२६
बुटवल
२२, प देह १५-०८-२००१

३१३८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८०१५१ पहल सहं थापा ९७८३
बुटवल
२२, प देह ०५-०८-१९९०

३१३९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५३०२१ पु ण थापा ६।६।१४७२
बुटवल
२२, प देह ३०-१२-१९८९

३१४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१४५०७१ पूणमाया राना ६।६।१२५०
बुटवल
२२, प देह ११-०३-१९९४

३१४१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८१५१ ेम बहादरु ख ी २१२५
बुटवल
२२, प देह ११-०६-१९९६

३१४२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०७८७१ ेम सहं चाल १२९७
बुटवल
२२, प देह ०८-०४-१९७५

३१४३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०३३३१ फुल कुमार  काक १०१७
बुटवल
२२, प देह ०५-०८-१९९५

३१४४ ०३२०७२०५१५४६३७३७०१७९३५१ भ त बहादरु के शी २२२१
बुटवल
२२, प देह ०२-०७-१९९७

३१४५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११३४७१ भोजराज शमा ६०६५
बुटवल
२२, प देह १९-०६-१९९७

३१४६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०९९१ म त कवर ३८९६३
बुटवल
२२, प देह ११-१२-१९९६

३१४७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८२३५१ मान कुमार  राना ५८११
बुटवल
२२, प देह ३०-१२-१९९१

३१४८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११०९५१ माया े ी ९८३७
बुटवल
२२, प देह ०९-०८-१९९३

३१४९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९८३२१ मुि त साद पा डे ६३२०७
बुटवल
२२, प देह १०-०८-१९९९

३१५० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५७३३१ मेघ बहादरु रानामगर ९७८०
बुटवल
२२, प देह ३०-१२-२००१

३१५१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१०६५२१ मो तलाल पा डे १७४०
बुटवल
२२, प देह ०८-१०-१९९१

३१५२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३२६१ याम बहादरु े ी १८०९।४१४
बुटवल
२२, प देह ०४-०५-२००२

62 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
३१५३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०११८१८१ ल मी राना ६।६१३९०

बुटवल
२२, प देह १२-१०-२००२

३१५४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१५१४०१ ल मी शमा ३७३०२६।२९६
बुटवल
२२, प देह १०-१२-२००१

३१५५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९६५७१ व नसरा थापा मगर ६।६।१२६४
बुटवल
२२, प देह १७-१२-१९९७

३१५६ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६३२५१ व वनाथ था २६१३८
बुटवल
२२, प देह ०४-१०-२००२

३१५७ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०९३१ शा लकराम ब याल २०४१
बुटवल
२२, प देह ०२-०३-१९९३

३१५८ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६०५८१ शवलाल भुसाल १५६४५
बुटवल
२२, प देह ०८-०१-१९९२

३१५९ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९१५४१ स त बहादरु काक १९२७
बुटवल
२२, प देह १९-०७-१९९६

३१६० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७३९४१ सुनकल  थापा े ी १६६४
बुटवल
२२, प देह ०५-०३-१९९०

३१६१ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१८९१०१ सुनाम थापा मगर २१४५५
बुटवल
२२, प देह १४-०५-२०००

३१६२ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१६७३८१ सोनमती अ हर १३।१५२१
बुटवल
२२, प देह ३०-१२-२०००

३१६३ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१९५०११ ह र बहादरु ख ी ७३४०५
बुटवल
२२, प देह ०८-०६-१९९६

३१६४ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१२९०३१ हम बहादरु राना ८११९
बुटवल
२२, प देह ०३-१२-१९९४

३१६५ ०३२०७२०८१५४६३७३७०१७८३०१ हमलाल राना ११८८
बुटवल
२२, प देह २५-११-१९८६

63 of 134 जे ठ ना गरक भ ा अ य



स. न.ं प रचयप पुरा नाम नाग रकता न.ं ठेगाना ज म म त
१ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१४६३२१ राम कुमार रणपाल ७।१४९८० बुटवल-२, प देह ३०-१२-२००५
२ ०५२०७२०८१५४६३७३७०११३२११ राम कुमार रणपाल ७।१४९८० बुटवल-२, प देह ३०-१२-२००५
३ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१४४७४१ लोक बहादरु रणपाल ३९१०६६।७९८ बुटवल-२, प देह २८-१२-१९९०
४ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१९५२०१ शाि त कुमार  रणपाल ३७२१ बुटवल-२, प देह ०२-०४-२००१
५ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१६७०४१ भूमीसरा वक २२२ बुटवल-३, प देह ०३-०१-१९९७
६ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१०७१५१ अमर बहादरु दज ७।४७७७ बुटवल-४, प देह ०१-११-२०००
७ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१४९६९१ इशवर  दमाई ७।४५२६ बुटवल-४, प देह ०७-०१-२००८
८ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१५०४८१ ओम बहादरु कामी ५५३ बुटवल-४, प देह १४-११-२००१
९ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१६७२०१ च द बहादरु ब क ४१३४६ बुटवल-४, प देह १६-१०-२००६
१० ०५२०७२०८१५४६३७३७०१३९५७१ च द बहादरु बक ७।४८३४ बुटवल-४, प देह २७-०५-२००७
११ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१८९२९१ च द वहादरु व.क. ७४८५ बुटवल-४, प देह १६-०६-१९९१
१२ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१२६७७१ जगत बहादरु कामी २७४ बुटवल-४, प देह १२-०८-२००६
१३ ०५२०७२०८१५४६३७३७०११२०३१ टंकसरा सुनान ६२७१७ बुटवल-४, प देह ३०-१२-२००२
१४ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१९६५११ टेक बहादरु बक ७।४७२३ बुटवल-४, प देह ११-१०-२००७
१५ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१२०३९१ डल वहादरु कामी प.१०३६६ बुटवल-४, प देह १५-०७-२०११
१६ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१६३९०१ दगुा बहादरु सुनार ६२४९ बुटवल-४, प देह ३०-१२-२०१०
१७ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१८८३४१ धन वहादरु वक ४७६७ बुटवल-४, प देह ०८-११-१९९८
१८ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१४७२६१ धनसर  व वकमा ३७२०२४ बुटवल-४, प देह ०१-०४-२०००
१९ ०५२०७२०८१५४६३७३७०११५३७१ धनी साक ४११०६०।१०३७७० बुटवल-४, प देह १२-०८-२००९
२० ०५२०७२०८१५४६३७३७०१३०३२१ धनी सूनान ९७६३ बुटवल-४, प देह १०-०२-२००१
२१ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१३९०२१ नर बहादरु वक ७।४७२४ बुटवल-४, प देह ०१-१२-२००५
२२ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१९४००१ नुहा व.क. १८१२० बुटवल-४, प देह २२-०७-२०१२
२३ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१९४३८१ नैन क ल दज २५१८ बुटवल-४, प देह ०४-०२-२००१
२४ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१७४४८१ पदम कुमार  बक १२०७९ बुटवल-४, प देह ११-०५-२००४
२५ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१४१८११ प नता देवी सुनार ४९०१ बुटवल-४, प देह ०२-०७-१९९४
२६ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१२४३५१ पावती व.क. ३८४६६ बुटवल-४, प देह ०७-०७-१९७९
२७ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१७७९९१ पावती व.क. ७।४६९१ बुटवल-४, प देह १६-०५-१९९६
२८ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१६२५८१ पुतल  दमै ३७३०२४ बुटवल-४, प देह ०५-०२-२०००
२९ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१६५४११ पुतल  देवी ब.क . ४६२ बुटवल-४, प देह १०-०६-२०१०
३० ०५२०७२०८१५४६३७३७०१६७५६१ पुतल  देवी व वकमा ६१११५ बुटवल-४, प देह ३०-१२-२००४
३१ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१३०४६१ पुण बहादरु व.क. त.४६१ बुटवल-४, प देह १४-०३-२००२
३२ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१६६०६१ ेम वहादरु साक ३५१४ बुटवल-४, प देह १०-०१-२००४
३३ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१८४७६१ बु ध वहादरु सुनार ३७३०२४।११५४ बुटवल-४, प देह ०१-०१-२०१०
३४ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१००८३१ भुप वहादरु व वकमा ७।३४८७ बुटवल-४, प देह ०८-०६-२०१२
३५ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१६९८३१ मन कुमार  दमनी १९७६५ बुटवल-४, प देह १८-०४-१९९७
३६ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१६०२३१ मान बहादरु साक ७५८ बुटवल-४, प देह ३०-१२-२००८
३७ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१७९९८१ मीना ब.के. ३७।०२।७०।०६६६७४ बुटवल-४, प देह १३-०६-२००८
३८ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१२३४०१ राधा देवी सुनार ६३९७ बुटवल-४, प देह ३०-१२-२०००
३९ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१४६५८१ लाल बहादरु नेपाल ३६९२ बुटवल-४, प देह १५-०९-२००७
४० ०३२०७२०८१५४६३७३७०१३७७२१ लाल वहादरु दमै ६०२२५ बुटवल-४, प देह ०४-१२-१९९३
४१ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१५७९४१ लल वहादरु सुनार ७१६२३ बुटवल-४, प देह ३०-१२-२०१०
४२ ०५२०७२०८१५४६३७३७०१४१६५१ वम वहादरु वक ७।४७७२ बुटवल-४, प देह १३-१०-२००३

  िज ला :   प देह    गा व स/न.पा. :   बुटवल   आ थक वष :  २०७२/७३   लागू हुने आ थक वष :  २०७३/७४   

सामािजक सुर ाको क सम :  जे ठ नाग रक भ ा (द लत)

नेपाल सरकार
संघीय मा मला तथा थानीय वकास म ालय

सहंदरबार, काठमाड   
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