
६.३.०. �झ�टू	ग नूवाकोट शाखाः ६.३.२. िज�ल	ग �शाखाको नामावल� �ववरण 

संकेता"ढ �ववरण 

७७.५८.४९.२२.११. धौलूपा-या नेपालका छोरा पशूप0तपा-या नेपाल, उमाप0तपा-या नेपाल, रमाप0तपा-या 

नेपाल ३ भाई । 

७८.५९.५०.२३.१२. पशूप0तपा-या नेपालका छोरा दगूा6दासपा-या नेपाल, स7यनारायणपा-या नेपाल, 

गो�व8दपा-या नेपाल, कूलराजपा-या नेपाल ४ भाई । 

७९.६०.५१.२४.१३. दगूा6दासपा-या नेपालका छोरा न8दलालपा-या नेपाल, ह:रलालपा-या नेपाल, 

छ�वलालपा-या नेपाल ३ भाई । 

८०.६१.५२.२५.१४. न8दलालपा-या नेपालका छोरा च8<शखेरपा-या नेपाल १ भाई । 

८१.६२.५३.२६.१५. च8<शखेरपा-या नेपालका छोरा तारानाथपा-या नेपाल १ भाई । 

८२.६३.५४.२७.१६. तारानाथपा-या नेपालका छोरा पं.>यो.?हरानाथपा-या नेपाल, �व@णूद7तपा-या नेपाल, 

अBबरराजपा-या नेपाल ३ भाई । 

८३.६४.५५.२८.१७. पं.>यो. ?हरानाथपा-या नेपालका छोरा यदकूूमारपा-या नेपाल, गीताव�लभपा-या 

नेपाल २ भाई । 

८४.६५.५६.२९.१८. यदकूूमारपा-या नेपालका छोरा ह:र�सादपा-या नेपाल रामच8<पा-या नेपाल, 

�व@णू�सादपा-या नेपाल, ब?<�सादपा-या नेपाल, केदार�सादपा-या नेपाल, अजू6न�सादपा-या नेपाल ६ 

भाई । (Eचतवन िज�ला जूटपानी गा.�व.स.मा वसाई सराई भएको) 

८५.६६.५७.३०.१९. ह:र�सादपा-या नेपालका छोरा.अGयूत नेपाल,अजय नेपाल, 

�वजय नेपाल ३ भाइ  

८५.६६.५७.३०.१९. रामच8<पा-य नेपालका छोरा कृष०्◌ानेपाल,माधव नेपाल २ भाइ ।  

८५.६६.५७.३०.१९. �व@णू�सादपा-या नेपालका छोरा गोकर०्◌ा नेपाल,�व१◌ान नेपाल २ भाइ । 

८५.६६.५७.३०.१९. ब?<�सादपा-या नेपालका छोरा नाराय०◌ा नेपाल १ भाइ ।  

८५.६६.५७.३०.१९. केदार�सादपा-या नेपालका छोरा आकाश नेपाल १ भाइ । 

८५.६६.५७.३०.१९. अजू6न�सादपा-या नेपालका छोरा स�मश नेपाल १ भाइ ।  

८४.६५.५६.२९.१८. गीताव�लभपा-या नेपालका छोरा कृ@ण�साद नेपाल, अजू6न नपेाल २ भाई 

८५.६६.५७.३०.१९. कृ@ण�साद नेपालका छोरा सरोज नेपाल १ भाई 

८५.६६.५७.३०.१९. अजू6न�साद नेपालका छोरा आ�शष नेपाल, अ0नश नेपाल २ भाई 

८३.६४.५५.२८.१७. पं.�व@णूद7तपा-या नेपालका छोरा खेम�सादपा-या नेपाल, खोम�सादपा-या नेपाल, 

मे?दनी�सादपा-या नेपाल, रामह:रपा-या नेपाल, सोम�सादपा-या नेपाल ५ भाई । (दईू प:रवारका गर�) 

८४.६५.५६.२९.१८. खेम�सादपा-या नेपालका छोरा भरत�साद नेपाल, �शव�साद नेपाल, गो�व8द�साद 

नेपाल, �व@णूराज नेपाल ४ भाई । 

८५.६६.५७.३०.१९. भरत�साद नेपालका छोरा नभएका दईू छोर� माN । 



८५.६६.५७.३०.१९. �शव�साद नेपालका छोरा अजू6न नेपाल, मूकू8द नेपाल २ भाई 

८५.६६.५७.३०.१९. गो�व8द�साद नेपालका छोरा �वकास नेपाल, उOव�साद नेपाल २ भाइ 

८५.६६.५७.३०.१९. �व@णूराज नेपालका छोरा �वशोक नेपाल १ भाई 

८४.६५.५६.२९.१८. खोम�सादपा-या नेपालका छोरा गो�व8द नेपाल १ भाई 

८४.६५.५६.२९.१८. मे?दनी�सादपा-या नेपालका छोरा नारायण�साद नेपाल १ भाई 

८५.६६.५७.३०.१९. नारायण�साद नेपालका छोरा माधव नेपाल, यादव नेपाल २ भाई 

८४.६५.५६.२९.१८. रामह:रपा-या नेपालका छोरा कृ@ण नेपाल, मधसूूदन नेपाल २ भाई 

८४.६५.५६.२९.१८. सोम�सादपा-या नेपालका छोरा धूर्व6 नेपाल, टेक�साद नेपाल, २ भाई (दईू प:रवारका 

गर�) 

८३.६४.५५.२८.१७. अBबरराजपा-या नेपालको 0नःस8तान 

न8दलालपा-या नेपालका स8तती �ववरण सPकयो 

८०.६१.५२.२५.१४. ह:रलालपा-या नेपालका छोरा �वलभ<पा-या नेपाल १ भाई । 

८१.६२.५३.२६.१५. �वलभ<पा-या नेपालका छोरा चतेनाथपा-या नेपाल १ भाई । 

८२.६३.५४.२७.१६. चतेनाथपा-या नेपालका छोरा यदकूूमारपा-या नेपाल, भु�मन8दपा-या नेपाल, 

ह:रकृ@णपा-या नेपाल, पं.खडान8दपा-या नेपाल, डूSी�सादपा-या नेपाल ५ भाई 

८३.६४.५५.२८.१७. यदकूूमारपा-या नेपालको 0नःस8तान 

८३.६४.५५.२८.१७. भु�मन8दपा-या नेपालका छोरा पुण6�सादपा-या नेपाल, भैरव�सादपा-या नेपाल २ भाई 

।  

८४.६५.५६.२९.१८. पुण6�सादपा-या नेपालका छोरा सोम�साद नेपाल, राम�साद नेपाल, पUम�साद 

नेपाल, सूजन नेपाल ४ भाई 

८५.६६.५७.३०.१९. सोम�साद नेपालका छोरा अGयुत�साद नेपाल, �VयूBन�साद नेपाल २ भाई 

८५.६६.५७.३०.१९. राम�साद नेपालका छोरा 0नरज नेपाल, सरोज नेपाल २ भाई 

८५.६६.५७.३०.१९. पU�साद नेपालका छोरा �सूत नेपाल, १ भाई 

८४.६५.५६.२९.१८. भैरव�सादपा-या नेपालका छोरा नारायण�साद (होमनाथ) नेपाल, १ भाई 

८५.६६.५७.३०.१९. नारायण�साद (होमनाथ) नेपालका छोरा �ववेक (टूकराज) नेपाल १ भाई(हाल 

का.म.न.पा.वडा नं.३४ कोटेWवर जXडवू?ट वालकृ@ण माग6मा वसाई सराई) 

८३.६४.५५.२८.१७. ह:रकृ@णपा-या नेपालका छोरा दगूा6द7तपा-या नेपाल, उमाका8तपा-या नेपाल २ भाई ।  

८४.६५.५६.२९.१८.दगूा6द7तपा-या नेपालका छोरा पशूप0तपा-या नेपाल, ब?<�सादपा-या नेपाल, 

भवनाथपा-या नेपाल, माधव�सादपा-या नेपाल ४ भाई 

८५.६६.५७.३०.१९. पशूप0तपा-या पालका छोरा पुण6�सादपा-या नेपाल .......... ३ भाई (मकवानपूर िज�ला 

वYतीपूरमा वसाई सराई) 



८५.६६.५७.३०.१९. ब?<�सादपा-या नेपालका छोरा वैकूZठपा-या नेपाल १ भाई  

८५.६६.५७.३०.१९. भवनाथपा-या नेपालका छोरा रामेWवर नेपाल १ भाई  

८५.६६.५७.३०.१९. माधव�सादपा-या नेपालका छोरा रामकृ@ण नेपाल १ भाई  

८४.६५.५६.२९.१८. उमाका8तपा-या नेपालका छोरा केदार�साद नेपाल, राजू�साद नेपाल २ भाई 

८५.६६.५७.३०.१९. केदार�साद नेपालका छोरा शा�ल\ाम नेपाल, स8तोष नेपाल, कूमार नेपाल ३ भाई  

८५.६६.५७.३०.१९. राजू�साद नेपालका छोरा राजन नेपाल १ भाई 

८३.६४.५५.२८.१७. पं.खडान8दपा-या नेपालका छोरा देवी�सादपा-या नेपाल, गोकण6�सादपा-या नेपाल २ 

भाई ।  

८४.६५.५६.२९.१८. देवी�सादपा-या नेपालका छोरा पं.वासूदेव (चोकराज) नेपाल, १ भाई 

८५.६६.५७.३०.१९. पं.वासूदेव (चोकराज) नेपालका छोरा वाचYप0त (जागरण) नेपाल १ भाई  

८४.६५.५६.२९.१८. गोकण6�सादपा-या नेपालका छोरा केशव�साद नेपाल, जनाद6न नेपाल २ भाई 

८५.६६.५७.३०.१९. केशव�साद नेपालका छोरा मदन�साद नेपाल, मनोज�साद नेपाल २ भाई  

८५.६६.५७.३०.१९. जनाद6न नेपालका छोरा ..................... भाई (मकवानपूर िज�ला रजैया वसाई सराई) 

८३.६४.५५.२८.१७. डूSी�सादपा-या नेपालको 0नः स8तान ।  

ह:रलालपा-या नेपालका स8तती �ववरण पूरा भयो 

७९.६०.५१.२४.१३. स7यनारायणपा-या नेपालका छोरा ह:रनारायणपा-या नेपाल, ................ ३ भाई । 

८०.६१.५२.२५.१४. ह:रनारायणपा-या नेपालको 0नःस8तान । 

७९.६०.५१.२४.१३. गो�व8द�सादपा-या नेपालका छोरा ]ीका8तपा-या नेपाल, १ भाई । 

८०.६१.५२.२५.१४. ]ीका8तपा-या नेपालका छोरा, भEगरथपा-या नेपाल १ भाई । 

८१.६२.५३.२६.१५. भEगरथपा-या नेपालका छोरा ल^मीका8तपा-या नेपाल, धम6द7तपा-या नेपाल २ भाई 

८२.६३.५४.२७.१६. ल^मीका8तपा-या नेपालका छोरा उमाका8तपा-या नेपाल, गीताव�लभपा-या नेपाल, 

तारानाथपा-या नेपाल ३ भाई 

८३.६४.५५.२८.१७. उमाका8तपा-या नेपालका छोरा कृ@ण�साद नेपाल, रामशरण नेपाल २ भाई ।  

८४.६५.५६.२९.१८. कृ@ण�साद नेपालका छोरा रामकूमार नेपाल १ भाई 

८४.६५.५६.२९.१८. रामशरण नेपालका छोरा पू_षो7तम नेपाल १ भाइ 

८३.६४.५५.२८.१७. गीताव�लभपा-या नेपालका छोरा राम�साद नेपाल, ...............२ भाई । (वारा िज�ला 

हाि7तसार रजग`ा बसाई सराई) 

८३.६४.५५.२८.१७. तारानाथ नेपालका छोरा �शव�साद नेपाल, राम�साद नेपाल, भरत�साद नेपाल ३ भाई 

।  

८४.६५.५६.२९.१८. �शव�साद नेपालका छोरा अजू6न नेपाल १ भाई 

८५.६६.५७.३०.१९. अजू6न नेपालका छोरा ................१ भाई  



८४.६५.५६.२९.१८. राम�साद नेपालका छोरा द�पक नेपाल १ भाई 

८४.६५.५६.२९.१८. भरत�साद नेपालका छोरा सौगात नेपाल १ भाई 

८२.६३.५४.२७.१६. धम6द7तपा-या नेपालका छोरा गो�व8दपा-या नेपाल, तेज�सादपा-या नेपाल २ भाई 

८३.६४.५५.२८.१७. गो�व8<�सादपा-या नेपालका छोरा डBबर�सादपा-या नेपाल १ भाई  

८४.६५.५६.२९.१८. डBबर�सादपा-या नेपालका छोरा राजाराम नेपाल १ भाई 

८ 

५.६६.५७.३०.१९. राजाराम नेपालका छोरा सूमन नेपाल, सूरेश नेपाल २ भाई 

८३.६४.५५.२८.१७. तेज�सादपा-या नेपालका छोरा सोम�साद नेपाल, लूमडी�साद नेपाल २ भाई  

८४.६५.५६.२९.१८. सोम�सादपा-या नेपालका छोरा सद�प नेपाल १ भाई 

८४.६५.५६.२९.१८. लूमडी�सादपा-या नेपालका छोरा नवराज नेपाल, रामच8< नेपाल २ भाई 

स7यनारायणपा-या नेपालका स8तती �ववरण पूरा भयो 

८०.६१.५२.२५.१४. छ�वलालपा-या नेपालका छोरा कृ@णबहादरू नेपाल १ भाई  

८१.६२.५३.२६.१५. कृ@णबहादरू नेपालका छोरा ........................ २ भाई 

 


