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लक्ष्मण आले

गणेश आले

हे मबहादु र आले

अर्विन खड् का

बर्िकुमार खड् का

नगेन्द्रबहादु र खड् का

शंकर दास

र्दने श दास

दे वनन्दन दास

प्रर्मला रायमाझी

शंकरकुमार रायमाझी

गंगाबहादु र रायमाझी

लक्ष्मी यादब

रामप्रसाद यादब

ने ङ्गरु यादब

अर्विन भट्टराई

बलबहादु र भट्टराई

कृष्णबहादु र भट्टराई

प्रर्दपकुमार राई

मर्नराश राई

पदमप्रसाद राई

भरत काकी

खड् गबहादु र काकी

नरध्वज काकी

र्जबन भट्टराई

चन्द्रबहादु र भट्टराई

लालबहादु र भट्टराई

सुर्दप कटु वाल

कृष्णबहादु र कटु वाल

दशिनबहादु र कटु वाल

सुजन थापा मगर

र्थरबहादु र थापा मगर

नरबहादु र थापा मगर

प्रर्मला खत्री

मोहनकुमार खत्री

दानबहादु र खत्री

सर्मर भट्टराई

जयबहादु र भट्टराई

अमरबहादु र भट्टराई

र्वप्लप आले

नरबहादु र आले

कणिबहादु र आले

दे उराज गुरुङ्ग

दे उमान गुरुङ्ग

र्भमबहादु र गुरुङ्ग

शेषराज र्िर्मरे

र्वष्णुप्रसाद र्िर्मरे

लक्ष्मीप्रसाद र्िर्मरे

मनकुमार राई

जसुराज राई

पञ्चमर्ण राई

मनोज खर्तवडा

कृष्णप्रसाद खर्तवडा

दु गािप्रसाद खर्तवडा

सुजन पौडे ल

भर्वश्वर पौडे ल

र्डल्लीराम पौडे ल

पर्मर राई

उत्तरबहादु र राई

तुलबहादु र राई

केशव र्व.क.

लर्लतबहादु र र्व.क.

अर्वदल र्व.क.

प्रकाश कोइराला

पदमबहादु र कोइराला

गजेन्द्रबहादु र कोइराला

रे नु का र्लम्बु

बलबहादु र र्लम्बु

हकिराज र्लम्बु

इसा राई

श्यामबहादु र राई

दलबहादु र राई

राज राई

चन्द्रबहादु र राई

मानबहादु र राई

शुक्रबहादु र र्ब.क

दर्दराम र्ब.क

मनीलाल र्ब.क

प्रजल भण्डारी

रुिबहादु र भण्डारी

भक्तबहादु र भण्डारी

मनोज दाहाल

तेज बहादु ुुर दाहाल

लोकबहादु र दाहाल

र्ललम थापा

अम्बरबहादु र थापा

मानबहादु र थापा

प्रताप राई

भुपाल राई

नरबहादु र राई

र्बरे न्द्र राई

र्तथिकुमार राई

रम्वीरमान राई

सन्तोष काकी

पशुिराम काकी

रामबहादु र काकी

र्बरबहादु र राई

रामलाल राई

कृष्णलाल राई
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र्वकल गुरुङ्ग

भोलामान गुरुङ्ग

नरबहादु र गुरुङ्ग

अर्नश नु र्नहार

राजकुमार नु र्नहार

दशरथ नु र्नहार

र्वजय राई

होमबहादु र राई

रे वधन राई

र्नमे श र्लम्बु

उदबहादु र र्लम्बु

भारमु खख र्लम्बु

राज गूरुङ्ग

सुनबहादु र गूरुङ्ग

साकी गुरुङ्ग

लक्ष्मीबहादु र तामाङ्ग

सन्तबहादु र तामाङ्ग

जयमाला तामाङ्ग

र्वक्रम राई

आइते राई

र्डकबहादु र राई

गणेश ठाडा मगर

बुखिमान ठाडा मगर

नरबहादु र ठाडा मगर

माधब राई

सनमान राई

मोतीलाल राई

शाखन्तराम बुढाथोकी

रामबहादु र बुढाथोकी

भर्गरथ बुढाथोकी

र्वशाल तामाङ्ग

टे कबहादु र तामाङ्ग

मानबहादु र

प्रर्दप दाहाल

पदमबहादु र दाहाल

टं कबहादु र दाहाल

र्बशाल राई

हकिबहादु र राई

र्जतप्रसाद राई

दाजङ्गबु शेपाि

पेम्वा शेपाि

र्नम्तेखजज शेपाि

कमल भण्डारी

गोपाल भण्डारी

चन्द्रबहादु र भण्डारी

सन्तोष राई

मनबहादु र राई

मानध्वज राई

राजकुमार खत्वे

असर्फी खत्वे

औनपी खत्वे

सुरेश तामाङ्ग

लोकबहादु र तामाङ्ग

प्रेमबहादु र तामाङ्ग

सागर लु ईटे ल

बालकृष्ण््ँ लु ईटे ल

र्बष्णु कान्त लु ईटे ल

अमृ तकुमार राजधामी

गंगाराम राजधामी

तेजीलाल राजधामी

र्बकाश राई

चमारर्सं राई

भजिबहादु र राई

पुरन श्रे ष्ठ

दे वेन्द्र श्रेष्ठ

पुण्यप्रसाद श्रेष्ठ

र्दबश तामाङ्ग

र्बष्णूकुमार तामाङ्ग

ईन्द्रकुमार तामाङ्ग

पूणिबहादु र गुरुङ्ग

र्हमबहादु र गुरुङ्ग

र्भमबहादु र गुरुङ्ग

र्बक्रम राई

कृर्तबहादु र राई

आशबहादु र राइि

सन्तोष राई

वालकुमार राई

रनबहादु र राई

राजेश श्रेष्ठ

समरनारायण श्रेष्ठ

प्रभुनारायण श्रेष्ठ

पुष्पराज बजजारा

हररप्रसाद बजजारा

कृष्णप्रसाद बजजारा

मखन्दप र्जमी

र्भमबहादु र र्जमी

छत्रबहादु र र्जमी

शरण काकी

योगेन्द्रबहादु र काकी

अमरबहादु र काकी

आरती र्ब.क

चन्द्रबहादु र र्ब.क

गंगालाल र्ब.क

र्बजय पाण्डे

रुिबहादु र पाण्डे

बलबहादु र पाण्डे

र्दपेश राई

श्यामकुमार राई

र्जतबहादु र राई

सन्तोष खड् का

टे कबहादु र खड् का

बलबहादु र खड् का

र्नलम वास्तोला

जदु नाथ वास्तोला

जयप्रसाद वास्तोला

प्रकाश मगर

बालनन्द मगर

लालबहादु र मगर

र्बनोद बैजाली

चेतबहादु र बैजाली

लोकबहादु र बैजाली

रमे श काकी

रुिबहादु र काकी

रत्न काकी

भजनलाल सरदार

मु सहरु सरदार

प्रथमलाल सरदार

र्बबेक मगर

र्दलबहादु र मगर

कणिबहादु र मगर

प्रकाश खत्री

कृष्ण बहादु र खत्री

ध्यानबहादु र खत्री

आनन्दकुमार मररक

लर्लत मररक

सोर्तलाल मररक

शुभचन्द्र राई

रामबहादु र राई

र्जतमान राई

र्बरवल राई

ध्यानबहादु र राई

शेरबहादु र राई

धमि राज राई

मर्चन्द्र राई

शहरमान राई
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सुमन श्रेष्ठ

डम्बरबहादु र श्रेष्ठ

दानबहादु र श्रेष्ठ

रामकुमार महतो

शंकर महतो

अजोर्ध महतो

र्ववस र्लम्बु

टं कप्रसाद र्लम्बु

खामबहादु र र्लम्बु

हार्कम र्मररङर्चङ मगर

पहलबहादु र र्मररङर्चङ

डम्बरबहादु र र्मररङर्चङ

र्फर्णन्द्र र्ब.क

गोर्पलाल र्ब.क

मानबहादु र र्ब.क

मर्नक राई

रामबहादु र राई

र्भमबहादु र राई

र्तथि र्जमी

र्चत्रबहादु र र्जमी

र्डल्लीमान र्जमी

सुजन श्रेष्ठ

हररकुमार श्रेष्ठ

गणेश श्रेष्ठ

मनोज महतो

दे वनारायण महतो

बेचन महतो

जगतबहादु र राउत

एकबहादु र राउत

कमलबहादु र राउत

प्रर्बण श्रेष्ठ

सुयिनारायण श्रेष्ठ

भक्तनारायण श्रेष्ठ

र्बबेक अर्धकारी

दानबहादु र अर्धकारी

कुलबहादु र अर्धकारी

अर्नकेत मगर

र्नरबहादु र मगर

र्दलबहादु र मगर

र्दपेश मररक

जुलेश्वरी मररक

छे र्त मररक

र्सिाथि कानगोई

र्जतेन्द्रकुमार कानगोय

बुखिलाल कानगोई

सौजन र्लम्बु

र्जतकुमार र्लम्बु

केशरबहादु र र्लम्बु

अखिता राजवंसी

र्नसाबु राजवंसी

बकृ राजवंसी

अशेष र्लम्बु

ईन्द्रबहादु र र्लम्बु

उदयबहादु र र्लम्बु

सन्तोष तामाङ्ग

र्भमकुमार तामाङ्ग

मानबहादु र राई

सोर्दप र्लम्बु

र्बरे न्द्रकुमार र्लम्बु

र्भमबहादु र र्लम्बु

धमे न्द्र दजी

भक्तबहादु र दजी

र्जतबहादु र लजी

सरोज कामै त

कुजीलाल कामै त

र्फुदीलाल कामै त

र्नराज भट्टराई

र्दपककुमार भट्टराई

हकिबहादु र भट्टराई

प्रेमकुमार था.म.

मानबहादु र था.म

श्रीमान मगर

रोशन अर्धकारी

रुिबहादु र अर्धकारी

र्बरबहादु र अर्धकारी

राजेश राई

अम्बरकुमार राई

कडकबहादु र राई

शर्मि ला र्वश्वकमाि

कुमार र्ब.क.

र्टकाराम र्ब.क.

सम्झना काकी

चूडामणी काकी

ररपुमदि न काकी

रजजना राई

मण्डल र्संह राई

हकिबहादु र राई

िनश्याम काकी

छत्रबहादु र काकी

नयन्द्रबहादु र काकी

प्रेमकुमार तामाङ्ग

पदमबहादु र तामाङ्ग

मौलबहादु र तामाङ्ग

रमे श लावती

बर्जर र्सं लावती

जगतबहादु र लावती

धनबहादु र राई

धनपन्थ राई

भरप्रसाद राई

र्बक्रम र्ब.क

तोणिबहादु र र्ब.क

जगतबहादु र र्ब.क

लक्षुहाङ्ग र्लम्बु

मोहनप्रसाद र्लम्बु

हकिबहादु र र्लम्बु

भिमान र्लम्बु

नरबहादु र र्लम्बु

नामबहादु र र्लम्बु

हकिबहादु र राई

कालीबहादु र राई

नरबहादु र राई

पूणि मगर

र्चत्रबहादु र मगर

ईन्द्रबहादु र मगर

पावितीकुमारी चौधरी

मोहनलाल चौधरी

कदमलाल चौधरी

र्नशान पौडे ल

बेदराज पौडे ल

र्डल्लीप्रसाद पौडे ल

र्वप्लभ पौडे ल

धु विप्रसाद पौडे ल

र्डल्लीप्रसाद पौडे ल

र्बर्पन क्षेत्री

र्दलकुमार क्षेत्री

चन्द्रबहादु र क्षेत्री

शंकर महतो

श्यामलाल महतो

जोखन महतो

र्करन कटु वाल

मोहनलाल कटु वाल

र्डकबहादु र कटु वाल

धनकुमार श्रेष्ठ

मोहनकुमार श्रेष्ठ

दु गािप्रसाद श्रेष्ठ
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ढालबहादु र श्रेष्ठ

र्बननारायण श्रेष्ठ

दे उनारायण श्रेष्ठ

र्बमल राई

प्रशुिराम राई

बजबहादु र राई

र्नरोज राई

छत्रकुमार राई

गमबहादु र राई

शीला राई

सानबहादु र राई

गौरबहादु र राई

उमादे वी पाण्डे

चन्द्रबहादु र पाण्डे

भक्तबहादु र पाण्डे

उपेन्द्र राई

हकिबहादु र राई

शेरबहादु र राई

र्दवश राई

धनबहादु र राई

कृष्णमान राई

प्रर्मला श्रेष्ठ

ईन्द्रकुमार श्रेष्ठ

रामबहादु र श्रेष्ठ

प्रर्दप र्ब.क.

खडकबहादु र कामी

हररलाल कामी

अर्नल श्रेष्ठ

नर्वनवाबु श्रेष्ठ

कृष्णबहादु र श्रेष्ठ

राजकुमार राई

कमानध्वज राई

कर्बराज राई

सनम माझी

श्यामकुमार माझी

चखबहादु र माझी

तुलसी दाहाल

मकरप्रसाद दाहाल

कृष्णप्रसाद दाहाल

र्बदु र गुरागाई

दु गािप्रसाद गुरागाई

धनपर्त गुरागाई

बलदे व राना

र्भमबहादु र राना

गजजर्वर राना

प्रर्दप थापा

चन्द्रबहादु र थापा

रत्नबहादु र थापा

सजिन मगर

छत्रबहादु र मगर

सन्तमान मगर

मर्नस गुरुङ्ग

नाईन्द्रकुमार गुरुङ्ग

भुपालर्संह गुरुङ्ग

महे श र्िर्मरे

प्रेमकुमार र्िर्मरे

बर्िनाथ र्िर्मरे

प्रर्दप र्गरी

जनकलाल र्गरी

गौरीनारायण र्गरी

प्रर्वन राई

ने त्रबहादु र राई

कृर्तबहादु र राई

र्वजय राई

टे कबहादु र राई

दलर्जत राई

सुरज तामाङ्ग

र्बरबहादु र तामाङ्ग

धनबहादु र तामाङ्ग

मं र्जत र्पठाकोटे मगर

मे यरमान र्पठाकोटे मगर

गंगाबहादु र र्पठाकोठे मगर

सुरेन्द्र खड् का

सन्तबहादु र खड् का

दलबहादु र खड् का

लक्ष्मण राई

बुखिमान राईि

हकिबहादु र राई

सुगम राई

कुर्वरर्सं राई

कृष्णबहादु र राई

र्करण बस्नेत

रणबहादु र बस्नेत

भैरवबहादु र बस्नेत

मोहोन राई

कृपाध्वज राई

हाईबहादु र राई

र्पटर राई

र्जब्बश्वर राई

बमबहादु र राई

रर्बन खड् का

भक्तबहादु र खड् का

उजीन्द्रमान खड् का

सोर्भतमान र्लम्बु

डम्बरबहादु र र्लम्बु

शेरबहादु र र्लम्बु

पेशल ने पाली

गणेशबहादु र साकी

पाले साकी

चन्द्र मगर

भक्तबहादु र मगर

मानबहादु र मगर

सुर्दप पौडे ल

भरतकुमार पौडे ल

चन्द्रप्रसाद पौडे ल

लक्ष्मण राजवंसी

जयनारायण राजवंसी

अर्भलाल राजवंसी

सन्तोषकुमार तामाङ्ग

ल्वाङबहादु र तामाङ्ग

रत्नबहादु र तामाङ्ग

प्रर्वन श्रेष्ठ

र्नलकण्ठ श्रेष्ठ

अर्भनारायण श्रेष्ठ

प्रर्दप र्बश्वकमाि

अर्तराम र्बश्वकमाि

बलबहादु र र्बश्वकमाि

सृष्टी चौधरी

कृतन चौधरी

गभुि चौधरी

सुरज राई

र्त्रवेन्द्रबहादु र राई

कालर्जत राई

अमन लामा

प्रेम लामा

र्नमादोजे लामा

रोहीत ईजम

र्दलबहादु र ईजाम

पदमबहादु र ईजाम

राजेन्द्रबहादु र र्ब.क.

डम्बरबहादु र कामी

र्जतबहादु र कामी

मर्नष श्रेष्ठ

रामनारायण श्रेष्ठ

मानबहादु र श्रेष्ठ
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कुमार आचायि

र्भम आचायि

बलराम आचायि

अर्नल खत्री

समरबहादु र खत्री

शाखन्तबहादु र खत्री

टं कबहादु र श्रेष्ठ

हकिबहादु र श्रेष्ठ

लालबहादु र श्रेष्ठ

पुजन खड् का

हररकुमार खड् का

चुडाबहादु र खड् का

र्दपेन्द्र प्रसाद चौधरी

दु गािनन्द चौधरी

सगमलाल चौधरी

रमाकुमारी राई

जुनाप र्संह राई

छत्रबहादु र राई

र्फुदािवा शेपाि

र्फुवाि शेपाि

र्ङमा दोजे शेपाि

शुक्रबहादु र राना मगर

गुडबहादु र राना मगर

लोकबहादु र राना मगर

सोमबहादु र रणपहेली

रामबहादु र रणपहे ली

धनबहादु र रणपहे ली

र्वकास तामाङ्ग

सुरेश तामाङ्ग

पदमबहादु र तामाङ्ग

प्रर्वण र्ब.क

र्फुर्तमान र्ब.क

नरबहादु र र्ब.क

पुष्टराज काकी

गोपाल काकी

बौधमान काकी

सने श र्लम्बु

कृष्णबहादु र र्लम्बु

रणध्वज र्लम्बु

रत्नबहादु र थापा

र्भमबहादु र थापा

सनकर्संह थापा

र्डल्ली राम श्रेष्ठ

र्दलबहादु र श्रेष्ठ

लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ

योगेन्द्र तामाङ्ग

खड् गबहादु र तामाङ्ग

पृथ्वी धन तामाङ्ग

र्टकाराज भुजेल

चन्द्रबहादु र भुजेल

मान र्संह भुजेल

उमे श र्बष्ट

केशबबहादु र र्बष्ट

खड् गबहादु र र्वष्ट

र्बष्णु र्लम्बु

कमलप्रसाद र्लम्बु

र्तजिर्वर र्लम्बु

बेगबहादु र मगर

ओजनबहादु र मगर

गुमानर्संह मगर

सुमन आले मगर

र्जतबहादु र आले मगर

र्बरबहादु र आले मगर

आर्शष राई

भैरनाथ राई

रामबहादु र राई

महे श हे मराम

र्सङग्राई हे मराम

लु प्सी हे मराम

राजु थापा

तोणिबहादु र थापा

बाबुराम थापा

मीना दजी

र्टकाराम दजी

दु गािबहादु र दजी

सामु एल उपरकोटी

धनबहादु र उपरकोटी

हकि बहादु र उपरकोटी

शेरबहादु र मगर

होमबहादु र मगर

कृर्तमान मगर

प्रर्दप खड् का

धमि ध्वज खड् का

जसबहादु र खड् का

डम्बर सुन्दास

अम्बरबहादु र सुन्दास

तुलाराम सुन्दास

र्मनकुमार र्सजाली मगर

नारनध्वज र्सजाली मगर

सुयिबहादु र र्सजाली मगर

प्रर्वन थापा

अम्बरबहादु र थापा

सनबहादु र थापा

र्दपक बस्नेत

र्दलबहादु र बस्नेत

र्भमबहादु र बस्नेत

उमे श तामाङ्ग

रामबहादु र तामाङ्ग

ताकबहादु र तामाङ्ग

सुजन वन

मानबहादु र राई

रणबहादु र वन

युगेश खवास

राजेश खवास

टु ल्कु खवास

नारायण तोलाङी

भोजकुमार तोलाङी

र्ललाबहादु र तोलाङी

अजुिन राई

जयबहादु र राई

बर्तिमान राई

बुिबहादु र ठाडा मगर

भक्तबहादु र ठाडा मगर

पहलमान मगर

र्मना आचायि

पशुिराम आचायि

नन्दलाल आचायि

बुखिमान मगर

धनबहादु र मगर

र्बरबहादु र मगर

र्दने श राई

र्कशोरबहादु र राई

र्जतबहादु र राई

र्करण राई

रामबहादु र राई

सुक्रर्बर राई

रोशन धामी

र्शवनारायण राजधामी

सागुलाल राजधामी

एखजजला राई

राजकुमार राई

बतिबहादु र राई

रर्मला खत्री

गणेशबहादु र खत्री

कणिबहादु र खत्री
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सुर्मत्रा र्नरौला

लबकुमार र्नरौला

बलबहादु र र्नरौला

र्दपेन र्गरी

राजु र्गरी

डम्बरबहादु र र्गरी

रोर्हत शाह

लर्लतकुमार शाह

गया शाह

र्तलकबहादु र राई

खड् गबहादु र राई

रुिबहादु र राई

सजजु राई

राजेशकुमार राई

र्दलकुमार राई

र्दपक अर्धकारी

नईन्द्र अर्धकारी खत्री

गजजबहादु र अर्धकारी

कला राई

ताराधन राई

भर्गरथ राई

सजजोक राई

क्याण्डु राई

श्यामबहादु र राई

र्बनोद वास्तोला

कृष्णप्रसाद वास्तोला

बलभि बास्तोला

भुपेन्द्र खत्री

कणिबहादु र खत्री

र्ललाबहादु र खत्री

र्दने श हाङ र्लम्बु

र्बखिबहादु र र्लम्बु

छत्रध्वज र्लम्बु

र्दपेन्द्र बस्नेत

र्मत्रबहादु र बस्नेत

रोहीतबहादु र बस्नेत

श्याम सुन्दर राई

बृक्षराम राई

गमबहादु र राई

प्रकाश भुजेल

चन्द्रबहादु र भुजेल

मान र्संह भुजेल

नयनकुमार थापा

प्रेमकुमार थापा

छत्रबहादु र थापा

सुजन तामाङ्ग

बच्चे तामङ्ग

र्टर्लङ्ग तामाङ्ग

गोपाल कृष्ण ढुं गेल

र्ललमबहादु र ढु गेल

मदनबहादु र ढुं गेल

कृष्णकुमार साकी

गोपालबहादु र साकी

करर्बर साकी

तेजबहादु र र्लम्बु

सजजबहादु र र्लम्बु

छत्रबहादु र र्लम्बु

र्करण तामाङ्ग

हि कबहादु र तामाङ्ग

रत्नबहादु र तामाङ्ग

कुशल सुनुवार

टं कबहादु र सुनुवार

र्बरबहादु र सुनुवार

मर्नसकुमार वार्नया

र्शबकुमार वार्नया

र्भमबहादु र वार्नया

र्टकाराम र्लम्बु

जयबहादु र र्लम्बु

टे कबहादु र र्लम्बु

यामकुमार मोक्तान

धे ते तामाङ्ग

भेलाल तामाङ्ग

रामा मण्डल

रामे श्वर मण्डल

र्बन्दे श्वर मण्डल

र्मलन प्रधान

गोपुनारायण प्रधान

पूणिबीर प्रधान

गोपाल थापा

गंगाबहादु र थापा

तेजबहादु र थापा

सुवास ने पाली

मनबहादु र साकी

खड् गबहादु र साकी

र्जबन राई

हं शराम राई

लालबहादु र राई

हे मराज बस्नेत

कुलबहादु र बस्नेत

पूणिबहादु र बस्नेत

र्सतल आले मगर

हस्तबहादु र आले मगर

र्भमबहादु र आले मगर

खगेन्द्र खत्री

दान बहादु र खत्री

दलबहादु र खत्री

छर्वलाल राई

मधु राम राई

र्भमबहादु र राई

सन्तोष र्लम्बु

आशबहादु र र्लम्बु

मनप्रसाद र्लम्बु

सन्तोष तामाङ्ग

र्बखिबहादु र तामाङ्ग

धनबहादु र तामाङ्ग

र्शखर तामाङ्ग

सन्तकुमार तामाङ्ग

बुिीमान तामाङ्ग

र्बशाल तामाङ्ग

पेम्वा दोजे तामाङ्ग

उर्जरबहादु र तामाङ्ग

र्बजय राई

र्टकाराम राई

रामबहादु र राई

रोशन राई

मनराज राई

गणेशबहादु र राई

महे न्द्र खपाङ्गी मगर

यामबहादु र खपाङ्गी

शेरबहादु र खपाङ्गी

र्तथिराज भट्टराइि

रमे श भट्टराइि

भोटु बहादु र भट्टराइि

अर्वनाश र्धमाल

गोपालर्संह र्धमाल

रणर्जत र्धमाल

र्करण राई

रणबहादु र राई

र्तलकबहादु र राई

सुमन मगर

बाबुकाजी मगर

नारायण मगर

र्जना मगर

र्कसान मगर

पुणिबहादु र मगर
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मर्नकुमार तामाङ्ग

ल्वाङ्गबहादु र तामाङ्ग

रत्नबहादु र तामाङ्ग

र्दने श खर्तवडा

केदार नाथ खर्तवडा

बुखि र्बनोद खर्तवडा

कमलबहादु र थापा

जगतबहादु र थापा

पृथमान थापा

कर्वन्द्र खड् का

रामबहादु र खड् का

र्हमबहादु र खड् का

र्बबेक चौधरी

ने मानी चौधरी

पल्टन चौधरी

नर्वन भुजेल

कृतबहादु र भुजेल

लक्ष्मण भुजेल

र्शव जी दनु वार

नरे श दनु वार

धर्नलाल दनु वार

महे श र्ब.क

लाल लु हार

ररने लु हार

ले खराज खाती

अम्बरबहादु र खाती

नरबहादु र खाती

सखन्दप र्लम्बु

अर्मतकुमार र्लम्बु

कुलबहादु र र्लम्बु

कृष्ण र्गरी

र्तलक र्गरी

खेमलाल र्गरी

छर्बलाल लम्साल

मनबहादु र लम्साल

र्टकाबहादु र लम्साल

प्रेमकुमार श्रेष्ठ

तेजबहादु र श्रेष्ठ

नरबहादु र श्रेष्ठ

सररता तामाङ्ग

कणिबहादु र तामाङ्ग

अमृ तबहादु र तामाङ्ग

केशर सुनारी मगर

नरबहादु र सुनारी मगर

धनबीर सुनारी मगर

मोहन प्रधान

कोषबहादु र प्रधान

र्बरबहादु र प्रधान

कन्चन राई

नवीनकुमार राई

धनबहादु र राई
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