
काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

१ कन्हैया थारु 16689 स िँहवाहीनी 8 8 6 2 आशिक
0910127256500001 

कुमारी बै भरुरगाउ

२ माइते थारु  4125 स िँहवाहीनी 8 8 3 5 आशिक
0910127218200001 

कुमारी बै भरुरगाउ

३
अनीता थारु 
653018/333

स िँहवाहीनी 4 4 4 ० आशिक
103101056019001 

जनता बै भरुरगाउ
४

गरुु प्र ाद थारु 
1230

स िँहवाहीनी 2 2 2 ० आशिक
447000216310 रा वा बै 

भरुरगाउ
५

टोप राज लासमछान े
13004

स िँहवाहीनी 5 5 5 ० आशिक
4470100000838.010 

रा वा बै भरुरगाउ
६

फते्तस हं चौधरी 
8294

स िँहवाहीनी 10 10 10 ० आशिक
0910061445700001 

कुमारी बै भरुरगाउ
७

लौटन थारु 
6/2220

स िँहवाहीनी 1 1 1 ० आशिक
Q907010046330 कुमारी 

वै भरुरगाउ
८ ददपक भण्डारी 2395 स िँहवाहीनी 7 4 4 ० आशिक

447000202810 रा वा बै 
भरुरगाउ

९
पषु्पा थारु 65-01-
72-05928

स िँहवाहीनी 4 4 4 ० आशिक
1615751620558001 

Nic asia बै भरुरगाउ
१० बाध ुथारु  6/2178 स िँहवाहीनी 9 9 8 1 आशिक

1615751621040001 
Nic asia बै भरुरगाउ

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

११ भनु्डी थारु 16441 स िँहवाहीनी 10 10 6 ४ आशिक
1615751620551001 

Nic asia बै भरुरगाउ

१२ हररराम थारु 11352 स िँहवाहीनी 13 13 13 ० आशिक
1615751164561001  

Nic asia बै भरुरगाउ

१३
 रु थारु 
653016/178

स िँहवाहीनी 5 5 5 ० आशिक
1615751590846001 

Nic asia बै भरुरगाउ

१४
बहादरु थारु 65-01-
71-01460

स िँहवाहीनी 2 2 2 ० आशिक
1615751625856001 
सनमाला थारु Nic asia बै भरुरगाउ

श्रीमती

१५ सगता चन्द 25 स िँहवाहीनी 2 2 2 ०.० आशिक
4470100000573010 रा 

वा बै भरुरगाउ

१६ भन्दारी थारु 4575 स िँहवाहीनी 9 9 9 0 आशिक
1615751271665001  

Nic asia बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

१७
प्रसतक्षा थारु 
651018/1800

स िँहवाहीनी 4 4 3 1 आशिक
062007003715940000

1  ाइ रे ङुगा बै भरुरगाउ

१८
कुस्मा थारु 
653018/1004

स िँहवाहीनी 10 10 10 ० पणुा
0910127231500001 

कुमारी वै भरुरगाउ

१९
ददलजानी थारु 
651018/1876

स िँहवाहीनी 10 10 4 ६ पणुा
447000437610 रा वा बै 

भरुरगाउ

२० स्याम थारु 8740 स िँहवाहीनी 10 10 10 ० पणुा
G 157034978052401 

Nic asia बै भरुरगाउ

२१
सलखरानी थारु 
653018/509

स िँहवाहीनी 10 10 8 2 पणुा
0910110726000001 

कुमारी वै भरुरगाउ

२२
सबनोद थारु 65-01-
72-00470

स िँहवाहीनी 12 12 5 7 पणुा
0910127306500001  

कुमारी वै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

२३ द ैता थारु 5298 स िँहवाहीनी 7 7 7 0 पणुा
4470100009534010 रा 

वा बै भरुरगाउ

२४
गोपाल थारु 
653018/412

स िँहवाहीनी 10 10 5 5 आशिक
015015003000552190
00001 कणााली कव बै भरुरगाउ

२५ भो  ुथारु  2174 स िँहवाहीनी 10 8 5 3 आशिक
447000454710 रा बा बै 

भरुरगाउ

२६
रोगाहीलाल थारु 
4576

स िँहवाहीनी 20 20 ० २० आशिक
006006003000010480
00001 कणाली कव बै भरुरगाउ

२७
नर बहादरु बढुा 
7575

स िँहवाहीनी ५ 5 ५ ० आशिक
447000082210 रा बा बै 

भरुरगाउ

२८
समत्रलाल चौधरी 
552033/711

डमु्रनी 3 5.5 3 2.5 पणुा
006000005832900000

1 कणााली कव बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

२९
मङगन राम थारु 
2572

डमु्रनी 5 5 5 ० आशिक
447000586310 रा वा बै 

भरुरगाउ

३०
हररप्र ाद थारु 
653018-145

डमु्रनी 7 7 7 ० आशिक
062007004761550000
01  ाइन रे ुंगा बै भरुरगाउ

३१ लौटन थारु डमु्रनी 6 6 6 ० आशिक
३२  न्तराम थारु डमु्रनी 5 5 5 ० आशिक

३३
जन्जीरुवा थारु 
4224

डमु्रनी 8 8 8 ० आशिक
G 187607481524001 

Nic asia बै भरुरगाउ

३४
गरुु प्र ाद सधताल 
420

डमु्रनी 4 4 4 ० आशिक
414010008610 रा वा बै 

भरुरगाउ
३५ गणेि खनाल डमु्रनी 6 6 6 ० आशिक

३६ उमा सबष्ट  8739 डमु्रनी 2 2 2 ० आशिक
062111003372150000
01  ाइन रे ङुगा बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

३७
भक्ती प्र ाद जै ी 
1239

डमु्रनी 3 3 3 ० पणुा
0910125728400001 

कुमारी कव बै भरुरगाउ

३८
बल बहादरु िाही 
945

डमु्रनी 2 2 2 ० आशिक
062111003500750000
01  ाइन रे ङुगा बै भरुरगाउ

३९ तलु् ीराम थारु 4225 डमु्रनी 17 17 10 7 आशिक
Q907010001917 ग्लोबल 

आइ एम ई बै भरुरगाउ

४०
राम प्र ाद थारु 
653018/649

डमु्रनी 6 6 6 ० आशिक
Q907010046385 ग्लोबल 

आइ एम ई बै भरुरगाउ

४१ बालकृष्ण थारु 4127 डमु्रनी 6.5 6.5 6.5 ० आशिक
006007000874250000

01 कणााली कव बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

४२ प्र ादे  नुार 43517 डमु्रनी 20 15 10 5 आशिक
062111003045420000
01  ाइन रे ङुगा बै भरुरगाउ

४३
ररन कामी 
1788/23

डमु्रनी 10 10 10 ० आशिक
910112236300001 

कुमारी कव बै भरुरगाउ

४४
शचत्र बहादरु थारु 
3720

डमु्रनी 6 6 6 ० आशिक
0910102202600001 

कुमारी कव बै भरुरगाउ

४५ देबराज असधकारी डमु्रनी 6 6 6 ० आशिक

४६
समना थारु 
653018/449

डमु्रनी 6 6 ० 6 आशिक
006006007000582720
00001 कणााली कव बै भरुरगाउ

४७
लालमोती सतसमल् ैना  
7454

डमु्रनी 4 4 1 3 आशिक
006006005000013460
00001 कणााली कव बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

४८ शचजरुाम थारु डमु्रनी 6 6 5 1 आशिक

४९
तारा प्र ाद 
सतमल ीना 5401

डमु्रनी 7 7 7 0 आशिक
103101054055601 

जनता बै भरुरगाउ

५०
कणााखर ररमाल 
398/7

डमु्रनी 10 10 ० १० आशिक
447000755410 रा वा बै 

भरुरगाउ

५१
ददपा जै ी 65-01-
72-00869

डमु्रनी 3 3 3 ० पणुा
4470100009243010 रा 

वा बै भरुरगाउ

५२
समना देवी देवकोटा 
653018/616

डमु्रनी 6 6 6 ० पणुा
4470100002207010 रा 

वा बै भरुरगाउ

५३
लोकराज जैस  65-
01-69-03366

डमु्रनी 3 3 3 ० आशिक
4470100009543010 
कौशिला जैस   रा वा बै भरुरगाउ

श्रीमती

५४
दगुाा प्र ाद सतसमल् ेना 
6045

डमु्रनी 9 10 5 ५ आशिक
44701000006722010 

रा वा बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

५५  समाला िाकह डमु्रनी 3 3 ३ ० आशिक

५६ भसुमन्द जै ी 19235 डमु्रनी 5 5 3 २ आशिक
4470100020142010 रा 

वा बै भरुरगाउ

५७
जै रा सतसमल् ेना 
653018/624

डमु्रनी 4 4 4 ० आशिक
1615750883843001 

Nic asia बै भरुरगाउ

५८ गैरा जै ी 9419 डमु्रनी 10 10 7 ३ आशिक
0910124192400001 

कुमारी कव बै भरुरगाउ

५९ प्रमे चौधरी 4200 डमु्रनी 9 9 9 ० आशिक
Q907010046206 ग्लोवल 

इ एम इ बै भरुरगाउ

६०
लशमम ररमाल 
653018/693

डमु्रनी 15 15 3 १२ आशिक
0910060803700001 

कुमारी बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

६१ सबिाखर जै ी 3813 डमु्रनी 15 15 6 ९ आशिक
062007004076540000
1  ाइन रे ङुगा बै भरुरगाउ

६२
अम्मर प्र ाद 
असधकारी 300

डमु्रनी 12 11 11 ० आशिक
447000837510 रा वा बै 

भरुरगाउ
६३ भगवती  नुार डमु्रनी 3 3 3 ० आशिक

६४ चक्र बहादरु सबश्वकमाा डमु्रनी 4.5 4.5 4.5 ० आशिक

६५ रवी  नुार डमु्रनी ५ 5 ५ ० आशिक
६६ पकवत्रा कुवर डमु्रनी १० 10 ० १० आशिक

६७
अम्मरलाल सतसमल् ेना 
6869

डमु्रनी ४० 40 २० २० आशिक
G 199977743352401 
Nic asia bank भरुरगाउ

६८ चशुन्कया थारु डमु्रनी ५ 5 ३ २ आशिक
६९  रज ुप्र ाद थारु डमु्रनी १० 10 १० ० आशिक

७०
ललराम थारु 
33711

भरुरगािँउ ६८ 68 १० ५८ आशिक
0720800849628023 

कृकि कव बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

७१
बं ीराम थारु 
492670

भरुरगािँउ ७. 7 ५. २ आशिक
006006003000593020
00001 कणााली कव बै भरुरगाउ

७२
जगत प्र ाद थारु 
3634

भरुरगािँउ १० 10 ० १० आशिक
0720801195847010 

कृकि कव बै भरुरगाउ

७३ कफररया थारु भरुरगािँउ २० 20 १ १९ आशिक

७४
रुकमाया पलुामी 
653018/222

भरुरगािँउ १०. 10 १.५ ९ आशिक
Q907010003875 ग्लोबल 

आइ इम इ बै भरुरगाउ

७५
श्रीमती राधा देकव 
पाण्डे 6/42

भरुरगािँउ १० 10.5 १.५ ९ आशिक
4470100000366001 रा 
वा बै हररयाली धान उत्पादन 

पकेट
स्वमे

७६ जसलया थारु 20838 भरुरगािँउ ६ 6 ६ ० आशिक
447000241310 रा वा बै 

भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

७७
नया राम थारु 
12709

भरुरगािँउ ३२ 29 ५ २४ आशिक
006006000889440000

01 कणााली कव बै भरुरगाउ

७८
सबह्रश्पसत चौधरी 
5116/4329

भरुरगािँउ ३० 30 १० २० आशिक
006006005000610080
00001 कणााली कव बै भरुरगाउ

७९
पहरी थरुनी 
6/2262

भरुरगािँउ २ 2 २ ० आशिक
062111003303760000
01  ाइन रे ङु्गा बै भरुरगाउ

८० बधुसन थारु 18833 भरुरगािँउ १० 10 १० ० आशिक
G 187550693524001 

Nic asia बै भरुरगाउ

८१ गसुलया थारु 2689 भरुरगािँउ १० 10 १० ० पणुा
062111003043370000
01  ाइन रे ङु्गा बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

८२
रामप्यारी थारु 
651018/308

भरुरगािँउ १६ 14 १४. ० आशिक
G 187608704524001 

Nic asia बै भरुरगाउ

८३
लसलता चौधरी 
653018/210

भरुरगािँउ १५ 15 १५ ० आशिक
0060060001120C W  
कणाली कव बै भरुरगाउ

८४
 नु्दरकली थारु 
651018/1093

भरुरगािँउ ५० 50 १० ४० आशिक
118013009706750000

01 गररमा कव बै भरुरगाउ

८५ *****कमला थारु भरुरगािँउ ७ 7 ५ २ आशिक

८६ रोइनी थरुनी 2325 भरुरगािँउ ४८ 47 १५ ३२ आशिक
G 187609128524001 
Nic asia Bank भरुरगाउ

८७
रामकृष्णी थरुनी 
6/2770

भरुरगािँउ २५ 25 १० १५ आशिक
118013009708080000

01 गररमा कव बै भरुरगाउ

८८
अतोरनी थरुनी 
3/2655

भरुरगािँउ ५ 4 ४ ० आशिक
0910125089700001 

कुमारी बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

८९  न्तरुाम थारु 7809 भरुरगािँउ १५ 7 ७ ० आशिक
10114894001216 देव 

कव बै भरुरगाउ

९० हररप्र ाद थारु 5039 भरुरगािँउ ९ 9 ९ ० आशिक
006006003000573790
00001 कणााली  बै भरुरगाउ

९१
अम्मर बहादरु थारु 
3/833

भरुरगािँउ १२ 12 १२ ० आशिक
G 187605092524001 
Nic asia Bank भरुरगाउ

९२ श्रीराम थारु 8666 भरुरगािँउ ५ 5 ५ ० आशिक
0910079054900001 

कुमारी बे भरुरगाउ

९३ बशल्दराम थारु 2369 भरुरगािँउ १३ 11 ८ ३ आशिक
4470100002016010 रा 

वा बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

९४ अन्ज ुथारु 20550 भरुरगािँउ १० 10 १० ० आशिक
006006005000600450
00001 कणााली कव बै भरुरगाउ

९५ रज्नी थारु 12453 भरुरगािँउ १० 10 १० ० आशिक
G 187968073252401 
Nic asia Bank भरुरगाउ

९६ बाधरुाम थारु 163 भरुरगािँउ ४० 38 ० ३८ आशिक
G 187605410524001 
Nic asia Bank भरुरगाउ

९७
खड्क बहादरु थारु 
4221

भरुरगािँउ ४० 38 ० ३८ आशिक
006000008893200000

1 कणााली कव बै भरुरगाउ

९८ गोमा आचाया भरुरगािँउ ९ 8 ८ ० आशिक

९९
जानकक थारु 
651018/393

भरुरगािँउ ३० 30 ० ३० आशिक
006005000007530000

01 कणााली कव बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

१००
भसगराम थारु 
1711/046

भरुरगािँउ ८ 8 ६ २ आशिक
006006017000689995

01 कणााली कव बै भरुरगाउ

१०१
लसलत टमटा 65-
01-72-03552

भरुरगािँउ १२ 12 ६ ६ आशिक
0910077170900001 

कुमारी बै भरुरगाउ

१०२
री मान थारु 
38477

भरुरगािँउ ३५ 60 ३० ३० आशिक
4470100009483010 रा 

वा बै भरुरगाउ

१०३ सभम बहादरु थारु खोदाउ ५ 5 ५ ० आशिक

१०४ ठगराम थारु 38387 खोदाउ ७ 6 ६ ० आशिक
0910127069600001 

कुमारी कव बै भरुरगाउ

१०५ पनु राम थारु खोदाउ २ 2 २ ० आशिक

१०६
टेक बहादरुु थारु 
651018/739

खोदाउ १३ 13 १३ ० आशिक
Q907010046093 ग्लोबल 

आइ एम इ बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

१०७ धमाा थारु 5910 खोदाउ १० 10 ० १० आशिक
Q907010002087 ग्लोवल 

आइ एम ई बै भरुरगाउ

१०८ फीररया थारु 19549 खोदाउ ५ 5 ४ १ आशिक
4470100003964010 रा 

वा बै भरुरगाउ

१०९ पोतन थारु 44624 खोदाउ २० 19.5 ४. १६ आशिक
Q907010046224 ग्लोबल 

आइ एम इ बै भरुरगाउ

११० कन्हैया थारु 2783 भरुरगािँउ १९ 19 १३ ६ आशिक
118109009684410000

01 गररमा बै भरुरगाउ

१११ कलैटी थारु 7853 भरुरगािँउ ६ 6 ६ ० आशिक
0910060835900001 

कुमारी बै भरुरगाउ

११२
जयश्वरी थारु 65-
12-75-00027

भरुरगािँउ ९ 8 ८ ० आशिक
1615751511647001 
Nic asia Bank भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

११३
चन्रकला थारु 
16540

खोदाउ १० 5 ० ५ आशिक
006006005000012450
00001 कणााली कव बै भरुरगाउ

११४ भागीराम थारु 848 खोदाउ १५ 15 १० ५ आशिक
062007004752620000
01  ाइन रे ङुहा कव बै भरुरगाउ

११५
श्रीप्र ाद थारु 
28792

खोदाउ २ 2 २ ० आशिक
0910127153500001 

कुमारी बै भरुरगाउ

११६ कक नु थारु खोदाउ ३ 3 ३ ० आशिक
११७ शजतराम थारु खोदाउ ८ 8 ८ ० आशिक

११८
कमसनया थरुनी 
48537

खोदाउ १० 10 १० ० आशिक
062007004326490000
02  ाइन रे ङुहा कव बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

११९
सगता थारु 65-01-
71-06670

खोदाउ ६ 2 २ ० आशिक
062007003731100000
01  ाइन रे ङुहा कव बै भरुरगाउ

१२०
लशमम नारायण थारु 
38852

खोदाउ १० 10 ६ ४ आशिक
0910127068300001 

कुमारी बै भरुरगाउ

१२१ शचडड ुथारु 1487 खोदाउ १० 10 १० ० आशिक
080100005811500000

1 भगाब कव बै

१२२
वम्व ुथारु 
6542219/6653
5651

खोदाउ १० 4 ४ ० आशिक
0910127150000001 

कुमारी बै भरुरगाउ

१२३
कटकाराम थारु 
653018/686

खोदाउ ४ 4 ० ४ आशिक
0910059730200001 

कुमारी बै भरुरगाउ

१२४
जन ंख्या थारु 
6/2143

खोदाउ १४ 14 ० १४ आशिक
0910126001200001 

कुमारी बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

१२५ जनकराम थारु 744 खोदाउ ६ 6 ३ ३ आशिक
Q 907010001082 g lo b a l 

bank भरुरगाउ

१२६
कासलराम थारु 
42119/665356
47

खोदाउ ८ 8 ८ ० आशिक
0910127086100001 

कुमारी बै भरुरगाउ

१२७ मक्वा थारु  1200 खोदाउ ५ 5 ५ ० आशिक
447000579510 रा वा बै 

भरुरगाउ

१२८ चैत ुथारु 23677 खोदाउ ५ 5 ५ ० आशिक
447000884310 रा वा बै 

भरुरगाउ

१२९ पावाती थारु 16539 खोदाउ ६ 6 ६ ० आशिक
447000497810 रा वा बै 

भरुरगाउ

१३०
धनवुा थारु 65-01-
73-03223

खोदाउ १० 10 १० ० आशिक
470100009490010 रा 

वा बै भरुरगाउ

१३१
हररप्र ाद थारु 
651018/732

खोदाउ ३ 1.5 २ ० आशिक
04019000260307 सनधान 
उत्थान लघसुबत्त कव बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

१३२  ोनाराम थारु खोदाउ १० 4 ४ ० आशिक

१३३
कणााखर जै ी 
66536802

डमु्रसेन १० 10 १० ० आशिक
006006006000889810
00001 कणााली कव बै भरुरगाउ

१३४
देबीराम जै ी  
15251

डमु्रसेन ४ 4 ४ ० आशिक
G 187027362852401 
NIC asia Bank भरुरगाउ

१३५ दयाराम न्यौपाने डमु्रसेन १.५ 1.5 २ ० आशिक

१३६ वसलराम बढुा  3148 भरुरगािँउ ५ 5 ५ ० आशिक
414010118310 रा वा बै 

भरुरगाउ

१३७ अतवारी थारु  3148 भरुरगािँउ १० 10 १० ० आशिक
447010000912701 रा 

वा बै भरुरगाउ

१३८ लममी थारु 8290 भरुरगािँउ १३. 13 १३. ०. आशिक
006006000057036000
001 कणााली कव बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

१३९
अस्तरुरया थारु 
653018/356

खोदाउ १०. 10 ६. ४. आशिक
0910096726600001 

कुमारी कव बै भरुरगाउ

१४०
गोहनी थारु 
66536788

खोदाउ १०. 5 ५. ०. आशिक
910096725900004 

कुमारी कव बै भरुरगाउ

१४१
स जाना थारु 
653018/1008

खोदाउ १०. 7 ५. २. आशिक
447000283410 रा वा बै 

भरुरगाउ

१४२
असनता थारू 
66535216

भरुरगािँउ ६०. 10 ५. ५. आशिक
G 187608003524001 

NIC Asia बै भरुरगाउ

१४३
 कवता थारु 
65106900336

स िँहवाहीनी ४. 2 २. ०. आशिक
4470100009555010 रा 

वा बै भरुरगाउ

१४४
यम बहादरु चौधरी 
651018/468

स िँहवाहीनी १७. 5 ५. ०. आशिक
4470100004648010 रा 

वा बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

१४५ मैना खड्का 1338 खोदाउ १६. 16 १०. ६. आशिक
0910060915500001 

कुमारी कव बै भरुरगाउ

१४६
िान्ती कुमारी चौधरी 
671019/2188

स िँहवाहीनी २७. 6 ६. ०. आशिक
447000378810 रा वा बै 

भरुरगाउ

१४७
देकवराम बोगटी 
47538/1490

भरुरगािँउ ३. 3 ३. ०. आशिक
Q907010003864 ग्लोवल 

बै भरुरगाउ

१४८
 नु्दरलाल थारु 
5425

भरुरगािँउ १९. 5 ५. ०. आशिक
447000803210  रा वा बै 

भरुरगाउ

१४९ जगना थारु 3/1170 स िँहवाहीनी १९. 5 ५. ०. आशिक
4470100009549010 रा 

वा बै भरुरगाउ

१५० भोद ुथारु 6817 स िँहवाहीनी १९. 9 ९. ०. आशिक
118019009710650000

01 गररमा कव बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

१५१ श्री धौले जैस  2791 स िँहवाहीनी ४. 4 ४. ०. आशिक
4470100008482010 रा 

वा बै भरुरगाउ

१५२
खशुिराम थारु 
6/2167

डमु्रसेन ४. 4 ४. ०. आशिक
0910102201400001 

कुमारी बै भरुरगाउ

१५३
िाशन्त थारु 
653018/229

डमु्रसेन २४. 12 १२. ०. आशिक
447010000805910 रा 

वा बै भरुरगाउ

१५४
िान्ती कुमारी चौधरी 
18941

डमु्रसेन ३. 3 ३. ०. आशिक
305002973610 रा वा बै 

भरुरगाउ

१५५ खिुीराम थारु 739 खोदाउ ५२. 42 ३५. ७. आशिक
006006010000592850
0001 कणााली कव बै भरुरगाउ

१५६ चैत ुथारु  16443 स िँहवाहीनी ५२. 10 १०. ०. आशिक
062111003042760000

2  ाइन रे कव बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

१५७
चन्तराम थारु 
6/2148

स िँहवाहीनी ८. 8 ८. ०. आशिक
4140100021101010 रा 

वा बै गलुररया

१५८
लौटी थारु 
653018/4

डमु्रसेन २३. 10 ५. ५. आशिक
118109009709560000

01 गररमा कव बै भरुरगाउ

१५९
लशमम थारु 
651018/358

डमु्रसेन २६. 25 १२. १३. आशिक
4470100003636010 रा 

वा बै भरुरगाउ

१६०
धन बहादरु थारु 
28136

डमु्रसेन २३. 4 ३. १. आशिक
062111003303710000

01  ाइन रे कव बै भरुरगाउ

१६१
लक्षीमा बढुा  
653018/129

भरुरगािँउ ३. 3 २. १. आशिक
006005000046300000

01 कणााली कव बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

१६२
लममी बडवुाल 
641015/92333

भरुरगािँउ ४. 2 २. ०. आशिक
447000819410 रा वा बै 

भरुरगाउ

१६३
कहरामोती चौधरी 
653019/189

डमु्रसेन २४. 5 ५. ०. आशिक
4470100003796010 रा 

वा बै भरुरगाउ

१६४  समाली चौधरी 3349 डमु्रसेन ४. 2 ०. २. आशिक
006006005000056180
00001 कणााली कव बै भरुरगाउ

१६५
देकवकला पौडेल 
14085

स िँहवाहीनी १०. 10 ५. ५. आशिक
1615751077504001 

एन आई स  बै भरुरगाउ

१६६
सगता चौधरी 
651018/391

भरुरगािँउ ३. 3 २. १. आशिक
G 187609695524001 
एन आई स  बै भरुरगाउ

१६७ केिरी जै ी 19084 डमु्रसेन १०. 10 १०. ०. आशिक
447000030510 रा वा बै 

भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

१६८
जंग बहादरु धामी 
3661/1403

भरुरगािँउ ५. 5 ५. ०. आशिक
447000250210 रा वा बै 

भरुरगाउ

१६९
ओसधया थरुनी 
3/1508

भरुरगािँउ १७. 2 २. ०. आशिक
0060060000506C W  
कणााली कव बै भरुरगाउ

१७० रुपा थारु  13771 स िँहवाहीनी १०. 10 १०. ०. आशिक
447000578310 रा वा बै 

भरुरगाउ

१७१
ददल कुमारी चौधरी 
651018/214

भरुरगािँउ १५. 14 ५. ९. आशिक
062005003218550000

01  ाइन रे कव बै भरुरगाउ

१७२
पकवत्रा कुमारी थारु 
653018/404

भरुरगािँउ १४. 9 ३. ६. आशिक
0910042722400001 

कुमारी कव बै भरुरगाउ

१७३ पावाती थारु  25226 स िँहवाहीनी ३०. 18 १०. ८. आशिक
006006005000889970
00001 कणााली कव बै भरुरगाउ



काटेको धान 
डवुानमा परी

धान ढलेर 
डवुानमा परी

ठाकुरबाबा नगरपासलका
१ नं वडा कायाालय भरुरगाउिँ

 धान वालीमा क्षसत पगेुका कक ानहरुको स्वीकृत लगत कववरण

क्र  ं
कक ानको नाम थर र 

नागरीक्ता नं

वडा नं र 
ब ोवा  
गरेको 

टोलको नाम

धान खेती गरेको 
जग्गाको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

धान खेती क्षसत 
भएको के्षत्रफल 

(कठ्ठा)

क री क्षसत पगेुको हो 
खलुाउने

क्षसतको ककस म 
(पणुा वा आशंिक)

बैँक खाता नं/ बैँकको नाम,िाखा कैकफयत

१७४
कहम कुमारी 
सतसमल ेना 14418

स िँहवाहीनी २२. 15 १५. ०. आशिक
006006005000584800
00001 कणााली कव बै भरुरगाउ

१७५
ररमा चौधरी 
670172/06978

स िँहवाहीनी ५. 10 १०. ०. आशिक
062007004863600000

1  ाइन रे कव बै भरुरगाउ

१७६
कवमला देवकोटा 
671570/01639

डमु्रसेन २०. 5 ५. ०. आशिक
161575064929001 एन 

आइ स  बै भरुरगाउ

२०८६.५ १७५६.५ १०७४. ६८२.५

 दस्य श्री धबु राज बम (कृकि िाखा प्रमखु)

जम्मा
स फारी   समसतका पदासधकारीहरुको ना र दस्तखतः

 ंयोजक श्री घननारायण शे्रष्ठ(नगर प्रमखु)
 दस्य श्री रामहरर ररजाल (प्रमखु प्रिा कीय असधकृत)
 दस्य श्री श्याम लाल थारु (वडा अध्यक्ष)


