
 

 

छेडागाड नगरपा लका १० नं वडा स म तले सफा रसमा तीन म हना वा सो भ दा कम खाना पु न ेनाग रकको 
लागी नगरपा लका ारा वतरण ग रने राहात ा  गन लाभ ाह को ववरण  

सं 
नं  घरमूल को नाम थर ठेगाना 

प रवार 
सं या 

टो
ल  

बवुाको 
नाम  

बाजेको 
नाम 

कै फय
त 

1 गोपाल दमाई 

छे न पा 
१०           

2 देबे दमाई 

छे न पा 
१०           

3 धने गर  

छे न पा 
१०           

4 धन बहादरु घ त 

छे न पा 
१०           

5 ई नाथ योगी 
छे न पा 
१०           

6 वख बहादरु थापा 
छे न पा 
१०           

7 ल लता टमटा 
छे न पा 
१०           

8 तलुनाथ योगी 
छे न पा 
१०           

9 ऐवान वर 

छे न पा 
१०           

10 मे बहादरु थापा 
छे न पा 
१०           

11 धन बहादरु नेपाल   

छे न पा 
१०           

12 दघ बहादरु नेपाल  

छे न पा 
१०           

13 ह त बहादरु नेपाल  

छे न पा 
१०           

14 टेक बहादरु नेपाल  

छे न पा 
१०           

15 काल  बहादरु नेपाल  छे न पा           



 

 

१० 

16 ह ते कामी 
छे न पा 
१०           

17  कण बहादरु नेपाल  

छे न पा 
१०           

18 पदम बहादरु नेपाल  

छे न पा 
१०           

19 हासँन नाथ योगी 
छे न पा 
१०           

20 सुकलो चदारा 
छे न पा 
१०           

21 च द बहादरु चदारा 
छे न पा 
१०           

22 कृ ण बहादरु नेपाल  

छे न पा 
१०           

23 दले टमटा 
छे न पा 
१०           

24 मे बहादरु चदारा 
छे न पा 
१०           

25 भमा रावल 

छे न पा 
१०           

26 दगा थापा 
छे न पा 
१०           

27 राम बहादरु चदारा 
छे न पा 
१०           

28 का लका नेपाल  

छे न पा 
१०           

29 समनाथ योगी 
छे न पा 
१०           

30 वख बहादरु टमटा 
छे न पा 
१०           

31 अमर बहादरु पनु 

छे न पा 
१०           

32 धन बहादरु घ त छे न पा           



 

 

१० 

33 ओमराज बढुा 
छे न पा 
१०           

34 उदे बढुा 
छे न पा 
१०           

35 गोरे बढुा 
छे न पा 
१०           

36 गोरे रोका 
छे न पा 
१०           

37 हक बहादरु घ त 

छे न पा 
१०           

38 पा नेपाल  

छे न पा 
१०           

39 मेराज गर  

छे न पा 
१०           

40 मन वर चदारा 
छे न पा 
१०           

41 ताप थापा 
छे न पा 
१०           

42 साक  थापा 
छे न पा 
१०           

43 पदम पनु  

छे न पा 
१०           

44 ल मी पनु 

छे न पा 
१०           

45 राजन व क 

छे न पा 
१०           

46 भ  बहादरु नेपाल  

छे न पा 
१०           

47 पदम नेपाल  

छे न पा 
१०           

48 सेते नेपाल  

छे न पा 
१०           

49 मे बहादरु नेपाल  छे न पा           



 

 

१० 

50 कादफ ग धव 

छे न पा 
१०           

51 लालसर  पनु 

छे न पा 
१०           

52 ख क बहादरु पनु 

छे न पा 
१०           

53 दल बहादरु पनु 

छे न पा 
१०           

54 अशोक पनु 

छे न पा 
१०           

55 देव बहादरु थापा 
छे न पा 
१०           

56 सु व पनु 

छे न पा 
१०           

57 मान बहादरु पनु  

छे न पा 
१०           

58 गंगाराम घ त 

छे न पा 
१०           

59 च कला नेपाल  

छे न पा 
१०           

60 दल बहादरु कमाई 

छे न पा 
१०           

61 वजय घ त 

छे न पा 
१०           

62 स तोष घ त 

छे न पा 
१०           

63 सला शाह  

छे न पा 
१०           

64 वर बहादरु पनु 

छे न पा 
१०           

65 वर बहादरु ख का 
छे न पा 
१०           

66 रते कामी छे न पा           



 

 

१० 

67 ड लो पनु 

छे न पा 
१०           

68 गगने पनु 

छे न पा 
१०           

69 मि जत पनु 

छे न पा 
१०           

70 टेक बहाद ुप रयार 

छे न पा 
१०           

71 गणेश प रयार 

छे न पा 
१०           

72 तलु बर दमाई 

छे न पा 
१०           

73 प वन प रयार 

छे न पा 
१०           

74 साक  दमाई 

छे न पा 
१०           

75 अमतृा दमाई 

छे न पा 
१०           

76 दल बहादरु दमाई 

छे न पा 
१०           

77 नर बहादरु पनु बागखोर 

छे न पा 
१०           

78 दल वर पनु 

छे न पा 
१०           

79 का ल पनु 

छे न पा 
१०           

80 ल लत करण पनु 

छे न पा 
१०           

81 रतन व क रतेश 

छे न पा 
१०           

82 ल  ेचदारा 
छे न पा 
१०           

83 क पना कामी छे न पा           



 

 

१० 

84 कण बहादरु त वा 
छे न पा 
१०           

85 वर बहादरु चदारा 
छे न पा 
१०           

86 यवुराज पनु 

छे न पा 
१०           

87 काल  बहादरु बढुा 
छे न पा 
१०           

88 नर बहादरु चदारा बनगार  

छे न पा 
१०           

89 पतुल  कामी 
छे न पा 
१०           

90 गोरे बढुा तारेपालत 

छे न पा 
१०           

91 काल  बहादरु कामी 
छे न पा 
१०           

92 पूण बहादरु चदारा 
छे न पा 
१०           

93 

दल बहादरु चदार 
सवुापानी 

छे न पा 
१०           

94 पदम बहादरु थापा 
छे न पा 
१०           

95 गोरख बहादरु थापा 
छे न पा 
१०           

96 दल बहादरु थापा रागँा 
छे न पा 
१०           

97 आइते चदारा 
छे न पा 
१०           

98 मनसर  कामी 
छे न पा 
१०           

99 टेक बहादरु नेपाल  

छे न पा 
१०           

100 हकु कामी ना फु छे न पा           



 

 

१० 

101 न नाथ योगी धामी 
छे न पा 
१०           

102 जयनाथ योगी 
छे न पा 
१०           

103 दले दमाई 

छे न पा 
१०           

104 मो तलाल थापा 
छे न पा 
१०           

105 कलवान नेपाल  

छे न पा 
१०           

106 दनेश नेपाल  वखको भाई 

छे न पा 
१०           

107 कालो कामी 
छे न पा 
१०           

108 का लका गर  

छे न पा 
१०           

109 नरे पनु  

छे न पा 
१०           

110 िशव बहादरु रावल 

छे न पा 
१०           

111 अमर रावत 

छे न पा 
१०           

112 सतल  पनु  

छे न पा 
१०           

113 सगुमराज बढुा 
छे न पा 
१०           

114  सेते कामी 
छे न पा 
१०           

115  मान सं कामी 
छे न पा 
१०           

116 बि जत कामी 
छे न पा 
१०           

117 ग जे कामी छे न पा           



 

 

१० 

118 पदमे कामी 
छे न पा 
१०           

119 जय बहादरु व क  

छे न पा 
१०           

120 िजते कामी 
छे न पा 
१०           

121 तले पनु  

छे न पा 
१०           

122 तलु वर व क 

छे न पा 
१०           

123 िजते कामी 
छे न पा 
१०           

124  तले पनु 

छे न पा 
१०           

125 तलु वर वक 

छे न पा 
१०           

126 खले कामी 
छे न पा 
१०           

127 गणेश बढुा 
छे न पा 
१०           

128 कण कामी 
छे न पा 
१०           

129 टेक बहादरु बढुा 
छे न पा 
१०           

130 जय बहादरु महर 

छे न पा 
१०           

131 नर बहाददरु बढुा 
छे न पा 
१०           

132 ह त बहादरु बढुा 
छे न पा 
१०           

133 वर बहादरु बढुा 
छे न पा 
१०           

134 मन वर पनु छे न पा           



 

 

१० 

135 प रमल कामी 
छे न पा 
१०           

136 सरेु सनुार 

छे न पा 
१०           

137 व नाथ योगी 
छे न पा 
१०           

138 बस दर  अ धकार  

छे न पा 
१०           

139 भम बहादरु टमटा 
छे न पा 
१०           

 


