
 
 
 
 
 

 
 
 
  

२०७८।०७।३० देखिको थपMissing person data 

नाम:- मन्ज ुतामाङ्ग 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:-जज.म.ह.ेउ.म.न.पा.वडा नं.७ अग्राठे हाल जज.लजलतपरु 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.म.ह.ेउ.म.न.पा.वडा नं.७ अग्राठे जथथत घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम बहादुर मगर (९८२६३०४५८६६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो पाईन्ट, कालो सल पहलेो भथेट, गलुावी जतु्ता 

लगाएको । 
 

नाम:- सररता तामाङ 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:-जज.धाजदङ गजरुी गा.पा. वडा न. ८ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.धाजदङ गजरुी गा.पा. वडा न. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बहादुर तामाङ (९८४११३९२४६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सजबना जब.क.( साथमा वषष १५ की जबजनता जब.क. समते रहकेो) 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज.जसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं. ४ धरुािाट 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं. ४ धरुािाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखददपा खब.क. (९८४४०१९८५६) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो कालो ज्याकेट र जजन्स पाइन्ट 

लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रजतमा तामाङ 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज.मकवानपरु बडैया  गा.पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.मकवानपरु बडैया  गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवशाि तामाङ (९८६४५२८०९६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो पाइन्ट र पहलेो हाईनेक लगाएको ।  

नाम:- कुमार काकी 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:-जज.लजलतपरु गोदावरी वडा नं.१ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु गोदावरी वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररता काकी (९८६२४४१४६३) 

हुखिया:-उचाइ ५.६ जिट, कालो आखँा,मकालो कपाल,वणष गह गँोरी,जजन्स पाइन्ट र खरैो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:-राजने्र प्रसाद गौतम 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:-जज.जसन्धपुाल्चोक 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु जठ.न.पा. वडा नं. २ लोकन्थी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुना शे्रष्ठ (९८४१२९४४५८) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो ज्याकेट र जनलो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:-आरोजह दलामी 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:-जज.अघाषखाची पाजडवी गा.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु जठ.न.पा. वडा नं.४ नयाँजठमी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबना नगरकोटी (९८८२०७२९४४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जपङ रङको, ट्रयाक सटु लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-आकृजत तामाङ 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:-जज.उदयपरु जियगुा न.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:-बाजलका  

हराएको खमखत:-२०७८।११।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.उदयपरु जियगुा न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जमन तामाङ (९८२५७१३५७६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो जटसटष र कमब्याट पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-महने्र न्यौपाने 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:-जज.भक्तपरु स.ुन.पा. वडा नं. १ जसरुटार 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु जठ.न.पा. वडा नं. ४ जसरुटार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोबधकन दयौपाने (९८४१३५६५२४) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो, सेतो सटष र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-सरोज जथङ 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-जज.बारा जनजगढ गा.पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु जठ.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररता खथङ (९८६२५८२३३१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो, हररयो ह क र रातो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-शान्ती ब्लोन 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:-जज.रौतहट चपरु गा.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु जठ.न.पा. वडा नं. ६ कुण्डोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुजन खथङ (९७४५३९००१५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो कुताष र पहलेो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-जदल बहादरु सनुार 

उमेर:-५२ वषषको 

  वतन:- जज.प्यठुान थवगषद्वारी न.पा. वडा न. १ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कजपलबथत ुकृष्णनगर न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरज संगम सुनार (९८५७८६०६६०) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, िुलेको कपाल,वणष गह गँोरो,टाउकोमा कालो िेटा, थटकोट  र हाि 

ज्याकेट र सईुटर लगाएको । 
 

नाम:-ओपेन्र बढुा 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:-जज.सल्यान कुमाक गा.पा. वडा नं. ४ हाल जज.दाङ घोराही न.पा. वडा नं. १५ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अदजु भण्डारी (९८४९१८३५५६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो ज्याकेट,पहलेो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जसजषना बडुवाल 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज.दलेैख ना.न.पा. वडा नं.११ जजुिया 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दलेैख ना.न.पा. वडा नं.११ जजुिया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कणक बहादुर खबष्ट (९८६८०३२५९८) 

हुखिया:- उचाइ ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको कुताष र जनलो  सरुुवाल 

लगाएकी ।  

नाम:-जपैरुा शाही 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:-जज.दलेैख आठजबस न.पा. वडा नं. ६ जसहांसैन 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दलेैख आठजबस न.पा. वडा नं. ६ जसहांसैन आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमर बहादुर शाही (९८४८३३०९२९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,गनु्यचुोलो र पटुका बाँधेकी ।  

नाम:-काजलका थापा 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-जज.दलेैख आठजबस न.पा. वडा नं. ६ खड्के गडान 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दलेैख आठजबस न.पा. वडा नं. ६ खड्के गडान 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जोरा खसह ंथापा ९९८४५५०९४३२) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सेत ुनेपाल 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:-जज.रुकुम पजिम आठजबसेकोट न.पा. वडा नं.१ खदी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.रुकुम पजिम आठजबसेकोट न.पा. वडा नं.१ खदी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगत नेपाि (९८४३१५१२०७) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो रङको कुताष र हररयो सरुुवाल लगाएकी   

नाम:-कजबता साकी 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:-जज.जमु्ला तातोपानी गा.पा. वडा नं. २ डाङ्गी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.जमु्ला तातोपानी गा.पा. वडा नं. २ डाङ्गी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनरारज साकी (९८४२३५०५५७) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:-हरर प्रसाद जतजमल्सेना 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:-जज.दलेैख चामणु्डा जवन्रासैजन न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दलेैख चामणु्डा जवन्रासैजन न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेकराज खतखमल्सेना (९८४८१६१९९७) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो ज्याकेट र कालो रातो ट्रयाक लगाएको 

 

नाम:-छजब ताम्राकार 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:-जज. सखुते भरेीगगंा न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. सखुते भरेीगगंा न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खिमा ताम्राकार (९७४८३३२९१५) 

हुखिया:-उचाई ५.९ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो जजन्स पाइन्ट र रातो ह क लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जडयर पररयार 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज. ह म्ला जसजमकोट गा.पा. वडा नं. २ ठेह े

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. ह म्ला जसजमकोट गा.पा. वडा नं. ५ कोठाबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दिसरा पररयार (९८४८३०९२२१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो ट्रयाक, जजन्सको ज्याकेट र रातो ईररक जतु्ता 

लगाएको । 

 

नाम:-चन्दा थापा (साथमा वषष २२भपुेन्र बथनेत समते रहकेो ) 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-जज.सल्यान जिवणेी गा.पा. वडा नं. ५ मलुाबारी कपरुकोट 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.सल्यान जिवणेी गा.पा. वडा नं. ५ मलुाबारी कपरुकोट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चुडामण थापा (९८६६१८५१५८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी र दाँतमा िुलेको ।  

नाम:-खजगसरा शाही 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-जज.दलेैख महाब ुगा.पा. वडा नं. ६ रानीवन 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दलेैख महाब ुगा.पा. वडा नं. ६ रानीवन 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छखबिाि शाही (९८२२४४७९९७) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र मझौला शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजबना कामी 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:-जज.जमु्ला चन्दनाथ न.पा. वडा नं. ८ कोजटला गाँउ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.जमु्ला चन्दनाथ न.पा. वडा नं. ८ कोजटला गाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश सुनार (९८४५२१८६११) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी,खरैो रङको ज्याकेट र कुताष सरुुवाल 

लगाएकी ।  

नाम:-श्याम बहादरु तामाङ 

उमेर:-७३ वषषको 

  वतन:- जज. काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगा.पा. वडानं.९ 

खिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. काभ्रपेलान्चोक भमु्ल ुगा.पा. वडानं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज तामाङ (९८४३३९९६९७)  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,सेतो डौरा सरुुवाल र कोट लगाएको ।  

नाम:-अजजत बतौला 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:-जज. मकवानपरु कैलाश गा.पा. वडा नं.९ सांजगनर  

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु उ.म.न.पा. वडा नं.१० बसपाकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओम बहादुर बतौिा (९८४५१४८२००) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरो, पातलो शरीर, सटष,पाईन्ट र जतु्ता लगाएको 

। 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मनुा कुमारर श्रेष् ठ 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:-जज. जसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.४ साङबाले 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. जसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.४ साङबाले 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणक बहादुर खथङ (९८१६७१७४६१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी, पातलो शरीर,जपङ रङको कुताष सवुाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-गोजबन्द बहादरु दम ै

उमेर:-५२ वषषको 

  वतन:-जज. गोरखा धवुाकोट वडा नं.२ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.०९ पारस बसपाकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईदर माया पररयार (९८०८३६१७५५) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर, सेतो सटष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-हरर बहादरु कटवाल 

उमेर:-५० वषषको 

  वतन:-जज. खोटाङ साकेला गा.पा. वडा नं.४ मसुलुङ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. खोटाङ साकेला गा.पा. वडा नं.४ मसुलङु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकरण कटवाि  

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला शरीर,खरैो ट्रयाक हररयो,हररयो ज्याकेट र ढाका 

टोपी लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जानकुा भजुले 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:-जज. खोटाङ रावाबेशी गा.पा. वडा नं.२ खापाष 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. खोटाङ रावाबेशी गा.पा. वडा नं.२ खापाष 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुभाष भुजेि  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-संजय मजल्लक डोम 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:-जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अकि मखल्िक डोम (९८०६०९२४११२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मोटो शरीर, जनलो जम्पर र पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-सहवती माझी 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-जज. झापा भरपरु  न.पा. वडा नं.६ मन्िी चोक 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. झापा भरपरु  न.पा. वडा नं.६ मन्िी चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबष्णु कुमारी माझी (९८१५०५६९५६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-शजुसला भजुले 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:-जज. झापा म.ेन.पा.वडा नं.६ मचेीडाँडा 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. झापा म.ेन.पा.वडा नं.६ मचेीडाँडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सकुदतिा भुजेि (९८०४९९९९७३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चन्रमायाँ गदाईली 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज. झापा म.ेन.पा. वडा नं.३ तेलपाने 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. झापा म.ेन.पा. वडा नं.३ तेलपाने 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुभराज िाखमछाने (९८१६०६३६५२) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर,कालो भेष्ट र जनलो जजन्स पाइण्ट लगाएको 

। 

 

नाम:-कजबता मण्डल 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज.झापा झापा गा.पा. वडा नं.७ मदरगाछ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-नखलेुको 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा कन्काई न.पा. वडा नं.३ सरुुङ्गा बह मजुख क्याम्पसबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आदनद मण्डि (९८१५०२३८३५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर,जपङक रङको कुताष र सेतो सरुुवाल 

लगाएको । 

 

नाम:-जमलन सजुी 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:-जज. झापा कन्काई न.पा. वडा नं.४ लक्ष्मीपाण्डे सालीक 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. झापा कन्काई न.पा. वडा नं.४ लक्ष्मीपाण्डे सालीक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राखधका सुजी खसबा (९८१६९५०४७४) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, घाटीमा ताराको ट्याटु बनाएको,रातो ज्याकेट र कालो 

कपडाको पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जसतल जलम्ब ु( साथमा वषष ६ को छोरा जमङ्सेहाङ जलम्ब)ु  

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-जज. झापा म.ेन.पा. वडा नं.९ परुानो गोसलाईन 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. झापा म.ेन.पा. वडा नं.९ परुानो गोसलाईन 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृत खिम्बु (९८०८४२८७११) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र हल्का हाईलाईट गरेको कपाल, मझौला शरीर,पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:-पावषती यादव 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-जज. रुपन्दहेी ओमसजतया गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. रुपन्दहेी ओमसजतया गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामखकशोर यादव 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गहगुगँोरी,पातलो शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-गायिी खड्का 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज. प्यठुान न.पा. वडा नं.३ कुवापानी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. प्यठुान न.पा. वडा नं.३ कुवापानी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबना िड्का (९८६८६३८६००) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा र रातो कपाल,वणष गह गँोरी, रातो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-अमन जज.सी. 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:-जज. प्यठुान जझमरुक गा.पा. वडा नं.४ बाङग ेिेदी 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. प्यठुान जझमरुक गा.पा. वडा नं.४ बाङग ेिेदी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगर बहादुर खज.सी. (९८४२७८९१४४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कालो ज्याकेट र कालो जजन्स पाईन पाईन्ट  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएको । 

नाम:-लक्ष्मी झेंडी 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:-जज. पाल्पा बगनासकाली गा.पा. वडा नं.९ भझादी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. पाल्पा बगनासकाली गा.पा. वडा नं.९ भझादी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर झेंडी (९८६९४५५१६५) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-जवना जबष्ट 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-जज. दाङ शान्तीनगर गा.पा. वडा नं.५ बागढोई 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. दाङ शान्तीनगर गा.पा. वडा नं.५ बागढोई 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खचत्र बहादुर खबष्ट (९८१०८१८८१५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,रातो ज्याकेट र रातो जटसटष लगाएकी ।  

नाम:-जगरा भण्डारी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोमा भण्डारी (९८६६८५८०२३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरी,मझौला शरीर,कालो जटसटष र  जनलो जजन्स पाईन्ट 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कररथमा तामाङ 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:-जज. जसन्धलुी जिक्कल गा.पा. वडा नं.६ कल्लेरी दोभान 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. जसन्धलुी जिक्कल गा.पा. वडा नं.६ कल्लेरी दोभान 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबर बहादुर तामाङ (९८१९७९१२०६) 

हुखिया:-५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष रातो, सेतो ज्याकेट,कालो पाईन्ट र कालो थपोटष जतु्ता 

लगाएको । 

 

नाम:-आशा तामाङ 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-जज. जसन्धलुी जिक्कल गा.पा. वडा नं.६ कल्लेरी दोभान 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. जसन्धलुी जिक्कल गा.पा. वडा नं.६ कल्लेरी दोभान 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अम्बर बहादुर तामाङ (९८१२१९४८६१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पातलो शरीर,कालो र सेतोज्याकेट,कालो 

पाईन्ट र कालो थपोटष जतु्ता लगाएको । 

 

नाम:-जानकुा घले 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-जज. धाजदङ खजनयाबास गा.पा. वडा नं.४  

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. धाजदङ खजनयाबास गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमार गुरुङ (९८४८८११६५१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनस ुभन्ने कुमारी जनशा गोसाई 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-जज. बारा कलैया न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटौडा उ.म.न.पा. वडा नं.५ भरैभरोड 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदजु बाखनयााँ (९८४५४०३८१०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला शरीर। घ्य ूरङको पाईन्ट र ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:-अनपुा अजधकारी 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:-जज. जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.१० जसनजजषचोक 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.१० जसनजजषचोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजथमता अजधकारी कोईराला (९८४३००७६८४) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर भएकी ।  

नाम:-गमला जब.क. 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:-जज. जसन्धपुाल्चोक जगुल गा.पा. वडा नं.७ याङलाकोट 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धपुाल्चोक जगुल गा.पा. वडा नं.७ याङलाकोट बाट माईती घर काभ्र ेजान्छु भनी 

जहडेको । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाटा कामी (९७४५७१८५३५) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला शरीर,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनरमाया तामाङ 

उमेर:-२६ वषषको  

  वतन:-जज.जसन्धपुाल्चोक पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसन्धपुाल्चोक पाँचपोखरी थाङपाल गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खझल्के तामाङ  

हुखिया:-५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो सेतो जमजसयको कुताष र ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-भमुी श्रेष्ठ 

उमेर:-१७ वषषको  

  वतन:- जज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.९ चौधघरे 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.९ चौधघरे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखनता शे्रष्ठ (९८१५२२०७४३) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:-अजम्बका नेपाली 

उमेर:-२४ वषषको  

  वतन:-जज.मकवानपरुहटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१९ बथतीपरु 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.मकवानपरुहटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१९ बथतीपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरोज नेपािी (९८२८२६९३८०) 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी र मझौला शररर भएकी । 
 

नाम:-जबमला राई 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:-जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.११ थानाभन्ज्याङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नन्द कुमारी राई (९८६८१७६९५३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,मझौला शरीर भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-गगन वढुा 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:-जज. जमु्ला पाताराशी गा.पा. वडा नं.३ पेरे 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. जमु्ला पाताराशी गा.पा. वडा नं.३ पेरे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कािी बुढा (९७४२९७३४३६) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:-मजनषा साकी 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज. दलेैख ना.न.पा. वडा नं.२ कुसाडा 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. दलेैख ना.न.पा. वडा नं.२ कुसाडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी साकी(९८६६९४२३६९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:-जहरा चौधरी 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:-जज. दाङ पचहा गा.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।११। गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु पलु्चोक बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेश चौधरी (९८०३७८९६६८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:-रमशे दाहाल 

उमेर:-६५ वषषको 

  वतन:-जज. लजलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-जषे्ठ परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. लजलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मधु सुदन दाहाि (९८५१०५३४४०) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,जनलो ज्याकेट र खैरो पाईन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनरुता तामाङ 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-जज. लजलतपरु सानागाँउ वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नखबन कुमार खजमी (९८०३०३२५२९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:-सजुथमता राई 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:-जज. भोजपरु हनवुागढी गा.पा. 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हेम राज राई (९८३०५४६७७५) 

हुखिया:-५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,  वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:-छटु साह 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:-दशे भरत बराही उत्तरप्रदशे 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.२८ हररजसजद 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साजन शेि (९८४७४०१६५६) 

हुखिया:-५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो र बोल्न नसक्ने ।  

नाम:-जजेनका श्रेष्ठ 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज. लजलतपरु महालक्ष्मी न.पा. वडा नं.४ ईमाडोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. लजलतपरु महालक्ष्मी न.पा. वडा नं.४ ईमाडोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमेश शे्रष्ठ (९८४१५४४३१९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो पाल, वणष गह गँोरी, जजन्स पाईन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-राम बहादरु सनुार 

उमेर:-३२ वषषको  

  वतन:- जज. गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं. ६ भवुाजचदी बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िािे सुनार  

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कम्ब्याडको ज्याकेट र कालो जजन्सको 

पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-सरुज जब.क. 

उमेर:-४० वषषको  

  वतन:-जज.अघाषखाँची जशतगंगा न.पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज.अघाषखाँची जशतगंगा न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शारदा खव.क. (९८६९४२५४९९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो ज्याकेट, हररयो टोपी र जनलो जजन्स पाइन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- जगर बहादरु राना 

उमेर:-२० वषषको  

  वतन:-जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. १८ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. १८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमनुका राना(९८४२३१२७५३) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो ट्रयाक र कालो रङको ज्याकेट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-प्रकास घती 

उमेर:-३० वषषको  

  वतन:-जज. रोल्पा रुण्टीगडी गा.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. रोल्पा रुण्टीगडी गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जमुना घती (९८४११३७७५१) 

हुखिया:-५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पाइन्ट र जटसटष लगाएकी । 

 

नाम:-ओम प्रकास भसुाल  

उमेर:-३० वषषको  

  वतन:-जज.दाङ बबई गा.पा. वडा नं. ५ पदमपरु 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०२।०६ गते  

हराएको ठेगाना:-  जज.दाङ बबई गा.पा. वडा नं. ५ पदमपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुजा कुमाई (९८०९५८६७३२) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पाईन्ट र जटसटष लगाएको ।  

नाम:-जबशाल खड्का 

उमेर:-३२ वषषको  

  वतन:-जज. सल्यान क्षिेश वरी गा.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. सल्यान क्षिेश वरी गा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खटका िड्का(९८६३२९०९००) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जजन्सको कालो पाइन्ट र खरैो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:-लप्टेन  चौधरी 

उमेर:-५४ वषषको 

  वतन:-जज. दाङ राप्ती गा.पा. वडा नं. ३ बसन्तपरु 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ राप्ती गा.पा. वडा नं. ३ बसन्तपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमा देखव चौधरी 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जनलो जजन्स पाइन्ट र  जयाकेट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-शरे  जसंह जब.क. 

उमेर:-३६ वषषको  

  वतन:-जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा न. १३  

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा न. १३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि कुमारी खब.क.(९८२९८९१८९१) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,रातो भषे्ट र  कालो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:-मघे राज पनु 

उमेर:-२४ वषषको  

  वतन:-जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम  बहादुर पुन  

हुखिया:-५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो मझौला शररर भएकी ।  

नाम:-सगुनुतारा खातनु 

उमेर:-१५ वषषको  

  वतन:-जज.रौतहट परोहा न.पा.वडा नं. १ जजगडवा टोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.रौतहट परोहा न.पा.वडा नं. १ जजगडवा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शेि सोवराती (९८१९२६०२७३) 

हुखिया:-५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-नन ुकुमारी तत्मा 

उमेर:-१५ वषषको  

  वतन:- जज. बारा बारागढी गा.पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. बारा बारागढी गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पल्टन दास तत्मा (९८११८००९७४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रन्ज ुजवश्वकमाष (साथमा वषषको ८ को छोरा आरभ साह समते रहकेो ) 

उमेर:-३४ वषषको  

  वतन:-जज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं. १२ मलुी टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं. १२ मलुी टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुपेदर साह (९८५५०२८७९७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सजुोता कुमारी यादव 

उमेर:-१७ वषषको  

  वतन:-जज.जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं. ९ रम्परुा टोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं. ९ रम्परुा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजपखत यादव (९८६२५१८८२६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सनु्तला रङको कुताष रसुरुवाल लगाएकी ।  

नाम:-अजम्बका दवेी यादव 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा न.पा. वडा नं. ५ बडेवाष टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा जनकनन्दनी वडा नं. ६ पाईती घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबनोद कुमार यादव (९८१८२१००४४) 

हुखिया:-५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,ब्लरुङको साडी र चोलो लगाएको ।  

नाम:-प्रजमला जसजाली 

उमेर:-२८ वषषको  

  वतन:-जज. धनषुा ग.चा.न.पा. वडा नं. १ रखाल टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. धनषुा ग.चा.न.पा. वडा नं. १ रखाल टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-घनश्याम खसजािी मगर (९८१४८१९१०७) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-संजगता कुमारी यादव 

उमेर:-२० वषषको  

  वतन:-जज.सप्तरी जतरह त गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सप्तरी जतरह त गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जयकृण्णा धूरझार यादव  

हुखिया:-उचाई ४. ९ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रङको कुताष रसरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-थवजथतका चौधरी  

उमेर:-१८ वषषको  

  वतन:- जज.जसरहा सखुीपरु न.पा. वडा नं. १०  

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२३ गते  

हराएको ठेगाना:-  जज.जसरहा सखुीपरु न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजो देखब चौधरी (९८२७७०४०८८) 

हुखिया:-५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जनलो रङको जजन्स पाइन्ट,कालो भषे्ट र पहलेो रङको 

ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:-राजशे कुमार यादव 

उमेर:-१७ वषषको  

  वतन:-जज.जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:-बालक  

हराएको खमखत:- २०७८।१९।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं. ९ मा घर भई कटारी चोकमा डेरा गरी बथने 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबनय कुमार यादव (९८२७७७४०६४) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जनलो रङको जजन्स पाइन्ट,ज्याकेट र सटष 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अचषना कुमारी पंजजयार 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:-जज.धनषुा गणशेमान चारनाथ न.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।१०।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.धनषुा गणशेमान चारनाथ न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजतु पंखजयार 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-ज्योतीतसना शमाष 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज.जसरहा सचुीपरु न.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।११।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखुीलाल ठाकुर 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो जजन्स पाइन्ट र जटसटष लगाएकी ।  

नाम:-पषु्पा कुमारी मण्डल 

उमेर:-२५ वषषको  

  वतन:-जज.मोजतहार जवजवोनी गाँ भारत 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।१०।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा हसंपरु न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भोिा मण्डि 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,साडी र ब्लउज लगाएकी ।  

नाम:-प्रजतभा  कुमारी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज.भारत राज्य जबहार जसतामढी 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- महोत्तरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन कुमार (९८२३१०७०१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-करुजना रायमाजी 

उमेर:-१७ वषषको  

  वतन:-जज.सलाषही मागमती न.पा. बडा नं. ११ कमयैा 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।,१०।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. सलाषही मागमती न.पा. बडा नं. ११ कमयैा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुभरा रायमाखझ (९८४८९४७९२८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो लेजगज  र ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:-शजुशला कुमारी कुश्वहथवा न.पा. वडा नं. ५ 

उमेर:-२० वषषको  

  वतन:-जज.सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०२०७८।११।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-करण महत्तो (९८४४१५३४६४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जनलो रङको कुताष रसरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-अन्ज ुकुमारी यादव 

उमेर:-२६ वषषको  

  वतन:-जज.सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा न. २ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०२०७८।१०।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा न. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबरेदर राय यादव (९८१४८९८८५८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-मजनषा कुमारी साह 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज.जसरहा लहान न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसरहा लहान न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोखनता कुमारी साह  

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,मझौला शरीर,सेतो रङको सटष र जनलो रङको  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

पाईन्ट लगाएकी । 

नाम:-सररता राय 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:-जज.जसरहा लक्ष्मीपरु पतारी गा.पा. वडा नं.४ ब्रहापरुी टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।१०।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसरहा लक्ष्मीपरु पतारी गा.पा. वडा नं.४ ब्रहापरुी टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम खकसुन राय (९८१६७३२५८८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालको आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी, मझौला शरीर,रातो रङको साडी र चोलो 

लगाएकी । 

 

नाम:-वजसना खातनु 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-जज.धनषुा सबैला न.पा. वडा नं.९ कुशमाहा टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज.धनषुा सबैला न.पा. वडा नं.९ कुशमाहा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कखिम राईन (९८१८६०४४३१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर,रातो रङको कजमज सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सजुता भजुेल 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज.धनषुा जमजथला न.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज.धनषुा जमजथला न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-समर बहादुर दमाई (९८१५८४०६९३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर,पहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सररता कुमारी यादव 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:-जज.महोत्तरी महोत्तरी गा.पा. वडा नं.१ सनोखरा 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज.महोत्तरी महोत्तरी गा.पा. वडा नं.१ सनोखरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामछखबिा यादव (९८४२५६९००१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुथाष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-जबनय गोसाई 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज.बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पाबकती देवी गासाई(९८०९१२०५१३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो शरीर,हररयो ज्याकेट र जजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-आशा कुमारी दवेी 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:-जज. पसाष सखवुाप्रसौनी गा.पा. वडा नं.३ दउेरवाना  

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष जवन्दवासनी गा.पा. वडा नं.४ अमरपटी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उषा देवी (९८४५८३१६६९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर,सेतो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सरथवती सदा 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-जज. सप्तरी सोतकोशी न.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी सोतकोशी न.पा. वडा नं.१० आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगरजा देवी सदा (९८२९७६५१०१) 

हुखिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो रङको कुताष सरुुवाल  लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सरथवती कुमारी महत्तो 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-जज. जसरहा न.पा. वडा नं.१३ गहमररया टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा न.पा. वडा नं.१३ गहमररया टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवेदर महत्तो (९८१९९७०६५०) 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष श्याम्लो,पातलो शरीर,रातो रङको कुताषसरुुवाल 

लगाएको । 

 

नाम:-सोन ुजसैवाल 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज. महोत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष जैसवाि (९८६०६४०७७१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो पाईन्ट र कालो जटसटष लगाएकी ।  

नाम:-पषु्पा कुमारी यादव 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज. सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.१७ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.१७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश कुमार राय (९८२६८०८५९९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष श्याम्लो,पातलो शरीर,भान्टा रङको ज्याकेट र रातो 

रङको सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रासो दवेी राञ (साथमा  वषष ६ को छोरीअशं ुकुमारी राय ) 

उमेर:-५० वषषको 

  वतन:-जज. सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.३ भजक्तपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फेकु राय (९८०९६९६७५५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पहलेो साडी र घ्य ुरङको जथवटर लगाएको ।  

नाम:-ररमा कुमारी कुमी 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-बजतया पजिमपम्पारण धमुाटाँर भगंहा वडा नं.४ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. वारा गजढमाई मजन्दरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमेश कुमार पटेि (९८११२३४१९५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-असाहब असंारी 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:-जज. बारा जवश्रामपरु गा.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बारा जवश्रामपरु गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नखसव अंसारी  

हुखिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर,कालो जजन्स पाईन्ट र ब्ल ुभषे्ट लगाएको । 
 

नाम:-डोल्मा तामाङ 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज. संखवुासभा खाँदबारी न.पा. वडा नं.८ डाँडागाउँ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. संखवुासभा खाँदबारी न.पा. वडा नं.८ डाँडागाउँ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा तामाङ (९८४०६८६६९४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पातलो शरीर,पाईन्ट जटसटष लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-शान्ती तामाङ 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज. संखवुासभा खाँदबारीन.पा. वडानं.८ जपप्ल े

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. संखवुासभा खाँदबारीन.पा. वडानं.८ जपप्ल े

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा तामाङ (९८४०६८६६९४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र खरैो, कपाल,वणष गह गँोरी,कालो पाईन्ट र कालो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:-हमेन्ता तामाङ 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-जज. ताप्लेजङु पक्ताङलङु गा.पा.वडा नं.२ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ताप्लेजङु पक्ताङलङु गा.पा.वडा नं.६ आहाले 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अदचि खिम्बु (९८४६२२२१७९) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला शरीर,सनु्तला रङकोजमकोट र ट्रयाक लगाएकी 

। 

 

नाम:-सबरुन नेशा 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:-जज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१ छपकैया 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१ छपकैया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महम्द आिम (९८०६८३७२४९) 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-पनुम कुमारी चौधरी 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी शम्भनुाथ न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी शम्भनुाथ न.पा. वडा नं.६ आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक कुमार चौधरी (९८४२८५४१५७) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,सेतो भवुा भएको ज्याकेट र कालो पाईन्ट लगाएकी । 

नाम:-सरेुखा कुमारी महत्तो 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज. जसरहा लहान न.पा. वडा नं.१८ जबसनपरु 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा लहान न.पा. वडा नं.१८ जबसनपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामभक्त महतो (९८०५९१६६१६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पातलो शरीर,पहलेो रङको कुताष र रातो रङको 

सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-रोशनी कुमारी साह 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.२० 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.२० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबनोद साह  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-संजगता कुमारी दास 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-धनषुा कमला न.पा. वडा नं.४ सघाराटोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- धनषुा कमला न.पा. वडा नं.४ सघाराटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशवजी तत्मा 

हुखिया:-उचाई ४.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर,कालो रङको कुताष रवगैनुी रङको सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जदजपसा तामाङ 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:-जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.७ कृष्णपरु 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.७ कृष्णपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खभमा तामाङ (९८५५०८२६२०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,सेतो कुताष सरुुवाल र जनलो धके ह ट लगाएकी ।  

नाम:-सकुमान चेपाङ 

उमेर:-५० वषषको 

  वतन:-जज. जचतवन ईच्छायाकामना गा.पा. वडा नं.७ दाहाखानी 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन ईच्छायाकामना गा.पा. वडा नं.७ दाहाखानी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशविाि चेपाङ (९८४२५०१४४२) 

हुखिया:-उचाई  ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कापल,मध्यम शरीर,कालो पातलो  ज्याकेट,िुस्रो हाि कट्ट  र 

साधारण चप्पल लगाएको । 

 

नाम:-ररत ुमायाँ सनुवुार 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:-जज. जसन्धलुी िक्कल गा.पा. वडा नं.१ ढोडेनी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जसन्धलुी िक्कल गा.पा. वडा नं.१ ढोडेनी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रण बहादुर सुनुवार 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो भषे्ट र खरैो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनर जबक्रम के.सी 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:-जज.सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.१२घारीबथान 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.१२लालबन्दी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि खबक्रम के.सी. (९८१४८४८६०३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो रङको ज्याकेट लगाएको।  

नाम:-धनेन्र राना 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:-जज. सखुते भरेरगगंा न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सखुते भरेरगगंा न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसता राना (९८२६५६२३८४) 

हुखिया:-कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरो,जनधारमा खत भएको, ट्रयाग र जतु्ता लगाएको । 
 

नाम:-दानकला साकी 

उमेर:-१२ वषषको 

  वतन:-जज. दलेैख नारायण न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दलेैख नारायण न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामकिी साकी (९८२५५७३६४०) 

हुखिया:-उचाई ४.३ जिट, कालो आखँार कालो कपाल, वणष गोरी, कालो रङको कुताष र पहलेो रङको सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-साजबिी काकी 

उमेर:-४३ वषषको 

  वतन:-जज. दोलखा तामाकोशी गा.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दोलखा तामाकोशी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बाबु राम काकी (९८६२३६७१००) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मानजशक अवथथा कमजोर भएको,रातो म्याक्सी र सेतो 

सईुटर लगाएकी । 

 

नाम:-अजभज्ञ गौतम 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज. मकवानपरु उ.म.न.पा. वडा नं.१६ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु उ.म.न.पा. वडा नं. १६  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रल्िाद गौतम (९८६८१४९९१३) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरो,मझौला शरीर,क्यापसको डे्रस लगाएको ।  

नाम:-जवमल गन्दभष 

उमेर:-१० वषषको 

  वतन:-जज. दाङपलासपरु न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु उ.म.न.पा. वडा नं.२ जसगमचोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवशाि गाईने (९८२९४३२५८७२) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र  खरैो कपाल,मझौला शरीर,रातो रङको ह क र जजन्स पाईन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जवस ुमाया बल 

उमेर:-१६ वषषको  

  वतन:-जज. मकवापरु हटेौडा उ..न.पा.१२आलदमार पदपोखरी 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवापरु हटेौडा उ..न.पा.१२आलदमार पदपोखरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबजय बि (९८४३९५४७८८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-जसता जथङ 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज.मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं. ७ सकुौरा 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं. ७ सकुौरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐत खसंह खथङ (९८६१५६२९१५) 

हुखिया:-उचाई ४.७ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो रङको कुताष र सरुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-हथत बहादरु जब.क. 

उमेर:-५६ वषषको  

  वतन:-जज.नवलपरासी (पवुष) न.पा. वडा नं. १२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.नवलपरासी (पवुष) न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खधरा कुमारी खव.क. (९७४६४७२१००) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो जजन्स पाइन्ट र सेतो सटष लगाएको ।  

नाम:-साजबिा रोक्का 

उमेर:-२४ वषषको  

  वतन:-जज. लमजङु राईनास न.पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. लमजङु राईनास न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोस खव.क. (९८२४१२०१७८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो कपाल, कालो आखँा,जजन्स पाइन्ट र कलेजी रङको जटसटष लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजवता सोमै 

उमेर:-२८ वषषको  

  वतन:-जज .काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.१५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज .काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.१५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनु माया आिे (९८४०५४७७०६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी र पातलो शररर भएको ।  

नाम:-सरथवती नेपाली 

उमेर:-२२ वषषको  

  वतन:- खज.पवषत मोदी गा.पा. वडा नं. थामाषजङु 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.पवषत मोदी गा.पा. वडा नं. थामाषजङु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कोखपिा नेपािी (९८२७९७३४७८) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पहलेो ज्याकेट,रातो कुताष र खरैो जतु्ता 

लगाएको ।  

नाम:-संजगता सवुदेी नेपाली 

उमेर:-२१ वषषको  

  वतन:-जज. पवषत जलजला गा.पा. वडा नं.५ रातामाट 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. पवषत जलजला गा.पा. वडा नं.५ रातामाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदपक नेपािी (९८२७९७३४७८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-लेखनाथ रेग्मी 

उमेर:-नखलेुको 

  वतन:-जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. १० सप्तगण्डकी चोक 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कावसती (पवुष) कावसती न.पा. वडा नं. ३ जिजलम चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी िम्साि (९७४५३८५६०८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो कालो ज्याकेट र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-अजंली कुमारी यादव 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज. धनषुा जक्षरेश्वरनाथ न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा जक्षरेश्वरनाथ न. पा. वडा नं. २ रामदयैा भवानी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष कुमार यादव 

हुखिया:-उचाई५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, घ्य ुरंगको कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-ररना दवेी सहनी 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:-जज. महोत्तरी मजटहानी न. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी मजटहानी न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजबछ सहनी (९८००८६७७८९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र साडी ब्लाउज लगाएकी । 
 

नाम:-कजबता कुमारी मण्डल 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-जज. रौतहट चन्रपरु न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रौतहट चन्रपरु न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण मण्डि (९८२३३०४६५४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रुजबना खातनु 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:-जज. रौतहट गरुडा नं. वडा नं. ८ जजगजडया टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रौतहट गरुडा नं. वडा नं. ८ जजगजडया टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शेि वहरुखदन (९८१७२१६७८२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कलेजी रंगको कुताष सरुुवाल र रातो थवीटर 

लगाएकी । 

 

नाम:-ररता दवेी ठाकुर 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:-जज. रौतहट चन्रपरु न. पा. वडा नं. ७ नया बजथत टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रौतहट चन्रपरु न. पा. वडा नं. ७ नया बजथत टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम खकशोर ठाकुर हजाम (९८९८३१७३९३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-जकरण चौधरी 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-जज. बारा बारागढी गा. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं १० रानीघाट बनारसीचौक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष प्रसाद चौधरी (९८०६८८९०९१) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कोमल कुमारी चौधरी 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज. सप्तरी राजजबराज न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी राजजबराज न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मखहदेव प्रसाद चौधरी (९८०४७८८०४३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-जबन्द ुदवेी 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:-जज. रौतहट कटहरी न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं. २१ परवानीपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामेश्वर हजरा (९८०२९३०२२७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष, हररयो सरुुवाल, कलेजी रंगको 

थवीटर लगाएकी । 

 

नाम:-मध ुचौधरी 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:-जज. रौतहट गरेुडा नं. पा. वडा नं. श्रीपरु टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रौतहट गरेुडा नं. पा. वडा नं. श्रीपरु टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मखक्तनाथ चौधरी (९८०४२२५७७९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, हररयो कुताष सरुुवाल र गह  ँरंगको ज्याकेट 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जिकला चौधरी 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:-जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. १८ भदयैा टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. १८ भदयैा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम ररझन चौधरी (९८१४७८४३४९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-अन्जली कुमारी साह 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं. १६ नगवा रेलव ेरोड दगुाष हल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं. १६ नगवा रेलव ेरोड दगुाष हल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रखदप साह (९८०८०३९०९७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरी, जचउडोमा खत, कलेजी रंगको ज्याकेट, ब्ल ु

रंगको कुताष, जनलो जजन्स पाईन्ट र सेतो कन्भसष जतु्ता लगाएकी । 

 

नाम:-सोनी कुमारी काकी 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज. जसरहा कजषन्हा न. पा. वडा नं. ७ जसमरा टोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा कजषन्हा न. पा. वडा नं. ७ जसमरा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमक नाथ कारक (९८१७८८६९१०) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर, जनलो रंगको कुताष सरुुवाल र 

आकाश ेरंगको सल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ममता कुमारी साह 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज. जसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं. ४ शाजन्त टोल  

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं. ४ शाजन्त टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रघुखबर साह (९८१५७५९७५६) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रेतो रंगको कुताष, कालो सरुुवाल र जम्पर लगाएकी । 

 

नाम:-आजशका मोते 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज. मोरङ बेलबारी न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं. १५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदजु रत्न (९८०४०८०८८८) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखा, कालो कपाल, पातलो शररर, जजन्सको जनलो ज्याकेट र सेतो पाईन्ट 

लगाएकी ।  

 

नाम:-जदनेश खरेल 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:-जज. झापा जबताषमोड न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा जबताषमोड न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी प्रसाद िरेि (९८४२६५२४१६) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-उपसना बथनेत 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज. ईलाम िाकिोकथमु गा. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा अजुषनधारा न. पा. वडा नं. ११ बसपाकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देबेदर बस्नेत (९८१०३०३९३९) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, कालो पाईन्ट र रातो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:-टुटु सेख 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-दशे भारत जज. सजुसषदाबाद राम्परा वडा नं. २ हाल जज. झापा बदु्धशान्ती वडा नं. ३ बधुबारे 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा बदु्धशान्ती वडा नं. ३ बधुबारे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सानुहार सेि (९८२५९८५५९०) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो जनलो जजन्स र रातो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:-पनुम महत्तो 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज.झापा भरपरु न.पा.वडा नं.८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा भरपरु न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देव सुरेन महतो (९८१६१४६७६१) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,मझौला शररर र खरानी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-लक्ष्मी काकी 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:-जज. ओखलढुङगा जसजरचरण न.पा. वडा नं .२ जनशखंे 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ओखलढुङगा जसजरचरण न.पा. वडा नं .२ जनशखंे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खतिक बहादुर काकी (९८६५४८७४६८) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जप्रजत कुमारी पौद्दार 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-जज. मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदखिप कुमार पौद्दार (९८१६२३९३९९२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,मझौला शरीर,कालो पाईन्ट र जम्िर 

लगाएकी । 

 

नाम:-गौरव कणष 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:-जज.मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१२ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१६ डेराबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसति थापा (कणक)(९८०९६६८१४) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर भएको ।  

नाम:-रजबता कुमारी सरदार 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:-जज. मोरङ रंगेली न.पा. वडा नं.५आमगाछी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- मोरङ रंगेली न.पा. वडा नं.५आमगाछी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामखकसुन सरदार (९८२५००२५८६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,मझौला शरीर भएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-लाक्पा तेजन्ज शपेाष 

उमेर:-१२ वषषको 

  वतन:-जज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडानं.४ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडानं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमङमा तबुक शेपाक (९८२३५७८१३६) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शरीर,पहलेो भषे्ट र खरानी रङको ट्रयाकलगाएको  । 
 

नाम:-जबना राई 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:-जज. मोरङ पथरी शजनश्वरे न.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ पथरी शजनश्वरे न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रन माई राई (९८७०५३७३१६८) 

हुखिया:-उचाई४.१० जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,प्रथट बोल्न नसक्ने भएकी ।  

नाम:-हरर बहादरु कटवाल 

उमेर:-५० वषषको 

  वतन:-जज. खोटाङ साकेला गा.पा. वडानं.४ मसुलुङ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.खोटाङ साकेला गा.पा. वडानं.४ मसुलङु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकरण कटवाि 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,मझौला शरीर,खरैो ट्रयाक,हररयो ज्याकेट र ढाका टोपी 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जानकुा भजले 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:-जज.खोटाङ रावाबेशी गा.पा. वडा नं.२ खापाष 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.खोटाङ रावाबेशी गा.पा. वडा नं.२ खापाष 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुभाष भुजेि 

हुखिया:-उचाई ५ङ२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:-मजनसा गरुुङ 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:-जज.बाग्लङु बजडगाड गा.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.बाग्लुङ बजडगाड गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृत गुरुङ (९८६७६३५७१८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो ज्याकेट र कालो जजन्स पाईन्ट लगाएकी 

। 

 

नाम:-पषु्प कान्त पोख्रले 

उमेर:-४२ वषषको 

  वतन:- जज. गलु्मी मदाने गा.पा. वडा नं.३ जसरजससेनी 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी (पवुष)मजध्बन्द ुन.पा. वडा नं.१० अरुण खोला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसता केसी (९८६७९२९९२७) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल, उलनको सेतो जनलो सट,जनलो ज्याकेट र दबे्रे खटु्टा 

भाजचएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-धन कुमारी ठकुरी 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- जज.पवषत पैय ुगा.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.पवषत पैय ुगा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर कुमारी साही (९८०६५९३५३९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो कुताष र चप्पल लगाएकी ।  

नाम:-जजेनसा कुमारी साह 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँशकु्ला गण्डकी न.पा. वडा नं.४ दलेुगौडा 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  तनह  ँशकु्ला गण्डकी न.पा. वडा नं.४ दलेुगौडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखमत कुमार साह (९८०५८२२८२२) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी र कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-गायिी सवुदेी 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज.पवषत कुश्मा न.पा. वडा नं.२ अमाषदी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पवषत कुश्मा न.पा. वडा नं.२ अमाषदी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी कुमारी सुवेदी (९८४७७०१६६७) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, ढाकाको कुताष ,कालो पाईन्ट र सेतो ह ट लगाएकी ।  

नाम:-कृष्ण सेडाई 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं.१२ छाब्दी 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं.१२ छाब्दी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश सेडाई (९८०८४६५२०९) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, नाक लामो भएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-गन बहादरु दमाई 

उमेर:-५४ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँबन्दीपरु गा.पा. वडा नं.२ धनटार 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. तनह  ँबन्दीपरु गा.पा. वडा नं.२ धनटार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सनसरी पररयार (९८२४२५१२३२) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरो,जटसटष,पाईन्ट र जतु्ता लगाएको ।  

नाम:-एजलसा जसंह ठकुरी 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी पवुष कावासोती न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी पवुष कावासोती न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदि बहादुर खसंह ठकुरी (९८०६४४८२९८) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,कलेजी रङको चोली र रातो रङको सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:-कजबता जब.क 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धलुी कमलामाई न.पा.वडा नं.२ बोहोरे 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसन्धलुी कमलामाई न.पा.वडा नं.२ बोहोरे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेि बहादुर खब.क (९८६४०७४२३८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,जनलो कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-नमनुा तामाङ 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- जज.नवुाकोट म्यागङ गा.पा. वडा नं.३ लेमलेम 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवुाकोट म्यागङ गा.पा. वडा नं.३ लेमलेम 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बहादुर तामाङ (९८४०१८३४०१) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अजथमता तामाङ 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज.नवुाकोट जकथपाङ गा.पा. वडा नं.२ जिकुरे 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  नवुाकोट जकथपाङ गा.पा. वडा नं.२ जिकुरे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवर खसंह तामाङ (९८०३३३१८२९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,मझौला शरीर, कुताष सुरुवाल लगाएकी ।  

नाम:-महशे दपेकोटा 

उमेर:-११ वषषको 

  वतन:- जज. काजलकोट साजन्निीबेणी गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काजलकोट साजन्निीबेणी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रंगिाि देवकोटा (९८४३२२८६२२) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर, वणष गह गँोरो,कालो कपडाको झोला बोकेको 

। 

 

नाम:-जबमला जबढा 

उमेर:-५३ वषषको 

  वतन:- जज.सल्यान कुमाख गा.पा. वडा नं.७ जजमाली 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सल्यान कुमाख गा.पा. वडा नं.७ जजमाली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नेषे्ट बोहोरा (९८२९५१७०७८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, रातो धोती ररातो थवीटर लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सपना बढुा 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज.रुकुम पजिम मजुसकोट न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  रुकुम पजिम मजुसकोट न.पा. वडा नं.६ बाट माईती जान्छु भजन जहडेको । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओम प्रकाश बुढा (९८१७५९९८७८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखाँ, कालो कपाल,जठक्कको शरीर,रातो कुताष सरुुवाल र ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:-धम ेसाकी 

उमेर:-५९ वषषको 

  वतन:- जज.जमु्ला च.ना. न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-नखलेुको 

हराएको ठेगाना:- जज.जमु्ला च.ना. न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमककदया साकी (९८४५६४३८१८) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा रकालो कपाल, वणष कालो,टाउकोमा जगखाष भएको ।  

नाम:-अजनता वाईबा 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक कुमारी वाईबा (९८०९६७९२६१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो सटष र जनलो पाईट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जदपेश मानन्धर 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज.रामछेाप सनुापजत गा.पा. वडा नं. ५ रुपाकोट 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०२०७८।११।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. रामछेाप सनुापजत गा.पा. वडा नं. ५ रुपाकोट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदि कुमार मानदधर (९८५४०४३१८६) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जनलो जटसटष, जनलो ज्याकेट र जजन्स पाइन्ट 

लगाएको ।  

नाम:-परी जथङ 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- जज.मकवानपरु वखयैा गा.पा.वडा नं.३ जलजले 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.मकवानपरु वखयैा गा.पा.वडा नं.३ जलजले 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोनाम वाईवा (९८२९४९५१५४) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी र ओठको दाँया तिष  कालो कोठी भएको ।  

नाम:-अजथमता गोले 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज.मकवानपरु छजतवन गा.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  जज.मकवानपरु छजतवन गा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खडि कृष्ण राई (९८४५६३३९७६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, मकालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,बटु्टा भएको कुताष र जटसटष लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-राम बहादरु दउेला 

उमेर:-६० वषषको 

  वतन:- जज.मकवानपरु हटेौडा उ.म?.न.पा. वडा नं.४ कराष 

खिङ्ग:-जषे्ठ परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मकवानपरु हटेौडा उ.म?.न.पा. वडा नं.४ पालङु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृषा देउिा (९८११८९९९४२) 

हुखिया:-उचाई  ४.९ जिट, कालो आखँा र कालो कपालवणष गह गँोरो,खरैो रङको ट्याक लगाएको । 
 

नाम:-जगं बहादरु जसंह जघजमरे 

उमेर:-७५ वषषको 

  वतन:- जज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१० बनारसी 

खिङ्ग:-जषे्ट परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१० बनारसी घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िखिता देवी खसंह खघखमरे 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा सेतो कपाल,कालो जसी ,कालो पाईन्ट र ब्ल ुरङ टोपी लगाएको ।  

नाम:-पथृ्वीनारायण अजधकारी 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज.रामछेापमन्थली न.पा. वडा नं.१२ रजाईटोल 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०४।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.पसाष जब.म.न.पा. वडा नं.१७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कौशि पौडेि के्षत्री 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो पाईन्टर कालो सटष लगाएको ।  

नाम:-पेम्बा नगरकोटी 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोक पाचपोखरी थाङपाल गा.पा. वडा नं.४ मानेखकष  

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धपुाल्चोक पाचपोखरी थाङपाल गाऋ.पा. वडा नं.४ मानेखकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संखगता नगरकोटी (९८१८११९९५८) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरो,जनलो ज्याकेट र सेतो टाउजर लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सररता गरुुङ 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज.धाजदङ धजुनवशेी न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.धाजदङ धजुनवशेी न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुवासी गुरुङ (९८१८९७५१४९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष रातो,कुताष सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:-वजकल साही 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज.कालीकोट खाडाचक्र  ११ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ मतैीदवेी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पवन शाही (९८४८०८९८९६) 

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,मझौला शरीर भएको ।  

नाम:-प्रजतमा काकी 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज.उदयपरु कटारी न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ म.न.पाङ वडा नं.३१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रजुिा काकी (९८४९६६११०४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो पाईन्ट र सेतो सटष लगाएकी । 

 

नाम:-राजशे कपाली 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.मकवानपरु थाहा न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ च.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरस्वती कपािी (९८४२५४४४०५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो ज्याकेट र खरैो पाईन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चन्र बहादरु खड्का 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज.धाजदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ च.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुना मगर (९८२३६३२५५८) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,खरैो पाईन्ट र रातो ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:-प्रजणष राई 

उमेर:-११ वषषको 

  वतन:- जज.भोजपरु न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनमकिा राई (९८०८३२९४३२) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,कालो ज्याकेट र चप्पल लगाएको । 

 

नाम:-झपट बहादरु सनुवुार 

उमेर:-४३ वषषको 

  वतन:- जज.रामछेाप उपाकुन्ड 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.२६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चरबी माया खिम्बु (९८२३६५००१२) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,आमी रङको ज्याकेट र खरैो र.को टाउजर 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-बेन ुनेपाली 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोक जगुल न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोखनया पररयार  

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:-जभम बहादरु जब. क. 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज. खोटाङ जद.रु.म.न.पा.वडा नं. १५ जबजयखकष  

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. खोटाङ जद.रु.म.न.पा.वडा नं. १५ जबजयखकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनमकिा खब. क. 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, पाईन्ट सटष र जतु्ता लगाएको ।  

नाम:-सजुनता कुलङु 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. संखवुासभा खाँदवारी न. पा. वडा नं. ४  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. संखवुासभा खाँदवारी न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुस्कान कुिुङ (९८४२४५६९५०) 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, घाँटीमा M भएको जसक्री, नाकमा सनुको 

जढके िुली र प्राय पाईन्ट भषे्ट लगाउने गरेकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चन्र कुमारी राई 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:- जज. सोलखुमु्ब ुनेचा सल्यान गा. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सोलुखमु्ब ुनेचा सल्यान गा. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर कुमार राई (९८१८७७५९१९) 

हुखिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा, खरैो कपाल, जनलो थवीटर र खरैो कुताष सरुुवाल भएकी । 
 

नाम:-चन्र कुमारी तामाङ 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:- जज. संखवुासभा पाँचखप्रन न. पा. वडा नं. १  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२० गते  

हराएको ठेगाना:- जज. संखवुासभा पाँचखप्रन न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमार तामाङ (९८२६३२५६७५) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, आखँीभौ माथी खत,बाँया खटु्टामा चोट 

भएकी, भषे्ट र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-सोजन कामत 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ कटहरी गा. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ कटहरी गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररनारायण कामत (९८०४३६७४४५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जपंङ्क रंगको िुल भेष्ट र जजन्स पाईन्ट 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कल्पना सेन्चरुी 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. तेह्रथमु छथर गा. पा. वडा नं. ५ ओख्र े

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. तेह्रथमु छथर गा. पा. वडा नं. ५ ओख्रे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खडक बहादुर सेदचुरी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो रंगको कुताष सरुुवाल र थवीटर लगाएकी ।  

नाम:-जगनाथ प्र. गणशे 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज. झापा म.ेन.पा. वडा नं. ७ भान्साखोला 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जज. झापा म.ेन.पा. वडा नं. ७ भान्साखोला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुजा गणेश (९८१५०८९२५९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मोटो शररर र जजन्सको ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:-तलुसा जवश्वकमाष 

उमेर:-१२ वषषको 

  वतन:- जज. झापा गौरागदह न. पा. वडा नं. ३ गरैरगाँउ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा गौरागदह न. पा. वडा नं. ३ गरैरगाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानुका खवश्वकमाक (९८१७९४०९९७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, खरानी रंगको ज्याकेट, पाईन्ट र कालो रंगको 

जतु्ता लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-नेि खजतवडा 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज. झापा अजुषनधारा न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा अजुषनधारा न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रखमिा रेग्मी (९८४८५२७६०५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट  ,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष रातो, पातलो शरीर भएको ।  

नाम:-अपषण खाती जब.क 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदि बहादुर िाती (९८०४९८४६९२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपा, पातलो शरीर भएको ।  

नाम:-गगंा िागो 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि बहादुर फागो (९८०६०५३८९१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर भएकी । 
 

नाम:-संजजता जकथकु 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश कुमार रौखनहार (९८१४०९४९०४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो शरीर भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अजनष खाती 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. झापा गौरादह न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा गौरादह न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खतथक िाती (९८२५९६८३७२) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर,भेष्ट र पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-मजन्जला पोख्रले 

उमेर:-२५ वषषको  

  वतन:- जज. झापा हल्दीबारी गा.पा. वडा नं.४ अजधकारी चोक 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. झापा हल्दीबारी गा.पा. वडा नं.४ अजधकारी चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भोिा नाथ खनरौिा (९८१४९३०८६७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरीजनलोरङको जजन्स पाईन्ट हररयो ज्याकेट 

लगाएकी । 

 

नाम:-रुपा ठाकुर 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. झापा गौरादह न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा गौरादह न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दिचन ठाकुर (९८१५९४८६२८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,जपङक कलरको भषे्ट र कालो जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मान बहादरु जलम्ब ु

उमेर:-६२ वषषको 

  वतन:- जज. झापा शीवसताक्षी न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-जषे्ठ परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा शीवसताक्षी न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मखददरा खिम्बु (९८२५३१६०२७) 

हुखिया:-उचाई ५.९ जिट, कालो आखँा रकालो कपाल, पातलो शरीर,जनलो पाईन्ट र खरेो भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:-चडुामजण जसग्देल 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज. झापा हल्दीबारी गा.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.झापा हल्दीबारी गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खनमकिा खसग्देि (९८१०६०३२३६८) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल पातलो शरीर,कम्भाईट पाईन्ट र खरैो ज्याकेट लगाएको 

। 

 

नाम:-गठुीमाया तामाङ 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज. काभ्र ेजतमाल गा.पा.वडा नं.१ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काभ्र ेजतमाल गा.पा.वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर िामा (९८१८१८१०७४)  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो शरीर,रातो रङको कुताष सरुुवाल गाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कृष्ण बहादरु राई 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- जज. बाँके रजनेा गा.जव.स वडा नं.८ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७६।०५।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.२ आपँटारी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जमुना खमजार राई (९८२१८२६०९४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, मोटो शरीर भएको ।  

नाम:-शजुशल घले 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.८ जवशालचोक 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.८ जवशालचोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छखविाि घिे (९८४८०१७०४१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मध्यम शरीर भएको ।  

नाम:-दवे कुमार दजी 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन काजलका न.पा. वडा नं.०१ लंकालाईन 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२३ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  जचतवन काजलका न.पा. वडा नं.०१ लंकालाईन 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छत्र बहादुर दजी (९८१६२१८८५१)  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा रकालो कपाल,बोल्न नसक्ने लाटी,घ्य ुरङको कुताष सरुुवाल र कलेजी 

रङको सईुटर लगाएकी । 

 

नाम:-टोप बहादरु थापा 

उमेर:-५० वषषको 

  वतन:- जज. पाल्पा ररजब्दकोट गा.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबष्णु प्रसाद राना   



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, सेतो रङको पाईन्ट र कालो रङको 

ज्याकेट लगाएको । 

नाम:-तलुसा राई 

उमेर:-१८ वषष 

  वतन:- जज. उदयपरु जियगुा न.पा. वडा नं.१५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-नखलेुको 

हराएको ठेगाना:- जज. उदयपरु जियगुा न.पा. वडा नं.१५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि सर राई (९८४४२४१४४८)  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो शरीर,हररयो जजन्स पाईन्ट रभषे्ट लगाएकी ।  

नाम:-जसजषना प्रसाई 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज. भोजपरु भो.न.पा. वडा नं.६ टक्सार 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. भोजपुर भो.न.पा. वडा नं.६ टक्सार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-झक बहादुर काकी (९८०७१०००१६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-मजमता राई 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- जज. भोजपरु आमचोक गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  भोजपरु आमचोक गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोरमान राई   

हुखिया:-उचाई ४.३ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला शरीर भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सपना दवेी मल्लीक 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. इलाम ईलाम न.पा. वडा नं.७ कुलधारा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. इलाम ईलाम न.पा. वडा नं.७ कुलधारा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामसी मल्िीक   

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, मोटो शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जनशान ररमाल 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. इलाम माईजोगमाई गा.पा. वडा नं.३ नाम्साजलङग 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. इलाम इलाम न.पा. वडा नं. ४ बरबोटे मामाघर बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खििा बहादुर खधखमरे (९८१६९०९२०७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मानजशक रोगी,पहलेो ह डी र हररयो ट्रयाक लगाएको ।  

नाम:- प्रजमला राई 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज. भोजपरु हतवुागढी गा.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२३ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ केराबारी गा.पा. वडा नं.६ सजतसाले 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबशाि राई (९८१६३०९०५५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,घ्य ुरङको लामो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-शान्ती ममुुष 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ रंगेली न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ रंगलेी न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ििन मुमुक (९८१०५३९३२५)  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,मझौला शरीर भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जदपा सरदार  (साथमावषष ३ को छोरीदीपीका सरदार) 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ सनुवषी न.पा. ४ जागीटोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ सनुवषी न.पा. ४ जागीटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर सरदार (९८२४३६४७३५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला शरीर,वणष श्याम्लो भएकी ।  

नाम:-नव जदप खड्का 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नगेदर कुमार गुप्ता (९८४२०७७०५६)  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरो,सेतो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-सानजदय मसुहर 

उमेर:-१२ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ स.ुह.न.पा. वडा नं.७ गजछया 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ स.ुह.न.पा. वडा नं.७ गजछया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकराज सदा मुसहर (९८४५२३०९२२) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट कालो आखँा र कालो कलीकपाल, वणष गह गँोरी, गलुाबी रङको सुरुवाल र भषे्ट लगाएकी 

। 
 

नाम:- सवुासना  ठकुरी 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ बेनीघाट रोराङ गा.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ बेनीघाट रोराङ गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सखददप घिे (९८४१६६९३४५)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो लामो कपाल,वणष गह गँोरी र हररयो कुताष सुरुवाल लगाएकी । 

नाम:-हरी श्रेष्ठ 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङजा जभरकोट न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. पवषत कुश्मा न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखमत्रा शे्रष्ठ (९८६७६३८९५०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो,जनलो ज्याकेट जजन्सको पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-सररता खवास (साथमा १८ मजहनाको छोरा रहकेो) 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङजा चापाकोट न.पा. ७ भसुीङ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  थयाङजा चापाकोट न.पा. ७ भसुीङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि िवास (९८२५५२५०६९) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,डेरा आँखा भएकी,जनलो ज्याकेट,सेतो 

रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जदपेन्र काकी 

उमेर:-४६ वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा जभमरश्वर न.पा. वडा नं.६ मदैाने 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  दोलखा जभमरश्वर न.पा. वडा नं.६ मदैाने 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रखदजता काकी (९८४४०६००३४ 

हुखिया:-उचाई ५.३ िीट, कालो आखँा, कालो कपाल, मोटो शरीर,कालो ज्याकेट, खरानी रङको पाईन्ट र जतु्ता 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-टोल बहादरु श्रेष्ठ 

उमेर:-४२ वषषको 

  वतन:- जज. तनह  ँशक्ला गण्डकी न.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. काभ्र ेरोशी गा.पा. वडा नं.१० डाँडाखकष  बतासे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुखद्दमान शे्रष्ठ (९८१४१९९०७६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला शरीर,जनलो जजन्स पाईन्ट र कालो ज्याकेट 

लगाएको । 

 

नाम:-सन्त माया गोले 

उमेर:-४२ वषषको  

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.३ लेवट 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.३ लेवट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरोज मगर (९८४५०१८५४५) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा र खरैो कपाल,दाजहने खटु्टा आगोले पोलेको चार ओटा औला 

भएको,खरेो गलुाबी बटु्टा भएको कुताषसरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-कृजतमाया गोले 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु ईन्रसरोवर गा.पा. वडा नं.२ कुलेपानी होडके 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मकवानपरु ईन्रसरोवर गा.पा. वडा नं.२ कुलेपानी होडके 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवष्णु माया गोिे (९८१७२१८२१६) 

हुखिया:-उचाई ४.४ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी,जनलो जजन्स पाईन्ट र कालो कुताष लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सथुमा लामा 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  जज. मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमार खसंह तामाङ (९८४९६९१५३९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर भएकी  ।  

नाम:-सगनु पररयार 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङजा चापाकोट न.पा. वडा नं.५ सेखाम 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङजा चापाकोट न.पा. वडा नं.५ सेखाम 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसता पररयार (९८०६७९५०५२) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा रकालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो ह ट,जनलो सईुटर र जपङ रङको सरुुवाल 

लगाएकी । 
 

नाम:-शान्ती थापा  

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङजा वाजलङ न.पा. वडा न.७ बनकट्टा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङजा वाजलङ न.पा. वडा न.७ बनकट्टा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगा कुमारी थापा (९७४५३८३७६७)  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी ,कलेजी रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-लक्ष्मण पौडेल 

उमेर:-नखलेुको 

  वतन:- जज. नवलपरासी पवुष कावासोती न.पा. वडानं.२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०३।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  नवलपरासी पवुष कावासोती न.पा. वडानं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चदरी पौडेि (९८४७२४२५८२) 

हुखिया:-उचाई ५ङ६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको ।  

नाम:- रमशे पररयार 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- जज. पवषत कुश्मा न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  पवषत कुश्मा न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नुजाक िान (९८२६११८६८८) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो,कालो जटसटष र कालो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:-पम्िा श्रेष्ठ 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङजा चापाकोट,न.पा. वडा नं.१० जकसान 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङजा चापाकोट,न.पा. वडा नं.१० जकसान 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपािशे्रष्ठ (९८६६४९८५९८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी, रातो ज्याकेट,जनलो सटु र जपङक कलरको 

सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जदपा खवास (साथमा छोरा सक्सेस खवास रहकेो) 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङजा वाजलङ न.पा. वडा नं.१४ पाखरुीबास 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१२ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङजा वाजलङ न.पा. वडा नं.१४ पाखरुीबास 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चुि बहादुर िवास (९८४५६०७३९१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:-गगंी कुमारी महत्तो 

उमेर:-६० वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी पवुष मध्यजबन्दनु.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  नवलपरासी पवुष मध्यजबन्दनु.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदपेदर महत्तो (९८१३५१३९३९) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, सेतो हल्का जनलो साडी ब्लाउज लगाएकी ।  

नाम:-अजम्बका पौडेल 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङजा िेदीखोला गा.पा. वडा नं.४ आरुखड्क 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  थयाङजा िेदीखोला गा.पा. वडा नं.४ आरुखड्क 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद पौडेि (९८४६७६६०८३)  

हुखिया:-उचाई ४.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल वणष गह गँोरी, लाम्चो अनहुार भएकी ।  

नाम:-पजबिा राई 

उमेर:-३५ वषषको  

  वतन:- जज. जसन्धलुी पपुलडाँडा वडा नं.६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. मकवापरु चौबडा डेरा बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  खभम तामाङ (९८४२५४३३४६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,मझौला शरीर भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-वषाष कुमाल 

उमेर:-६ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन उ.म.न.पा. वडा नं.४ टाईगर चोक 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडानं.१ चौकीटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन खसंह (९८४५५३४५५६) 

हुखिया:-उचाई ३.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो पाईन्ट गलुाबी टोपी र हाईनेक लगाएकी ।  

नाम:- रेण ुकुमाल 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.  मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१ चौकीटोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१०  वसपाकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन खसंह (९८४५५३४५५६)  

हुखिया:-उचाई ४.७ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो हाईनेक र रातो रङको ट्राउजर लगाएकी ।  

नाम:-सनु्तली लामा मोक्तान  

उमेर:-४२ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राखज िामा मोक्तान (९८०४२४४००८)  

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शरीर भएकी ।  

नाम:-माया तामाङ 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक चौतारा सागचोक गढी न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धपुाल्चोक चौतारा सागचोक गढी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश िामा (९८१८५२४८००) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जचउडो मा सानो कालो दाग भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-प्रमशे्वर कुमार 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दशेभारत प्रसान्त बेजतया 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धपुाल्चोक बाह्रजबसे न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदखिप कुमार (९८१८७६९३५४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो ह क र जजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-पाडवा काकी  

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. काजलकोट पालाता गा.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काजलकोट पालाता गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशव काकी   

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कापाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष र सेतो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-जदजपका  काकी  

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज. जमु्ला च.न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।११।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जमु्ला च.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खछटा ित्री (९८४८३००७००) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:-श्रजष्ट डाँगी 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. दलेैख गरुास गा.पा. वडा नं.४ बडापाखा जनगालपानी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१२ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. दलेैख भगवती माई न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रखबदर साही (९८४५५६७४९४) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा रकालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-भवानी ओली 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम जिवणेी  गा.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पजिम जिवणेी  गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कणक बहादुर ित्री (९८२९५५३९९७) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-नवराज बथनेत (साथमा वषष  १४ को सजुशला भण्डारी) 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. सल्यान सारदा न.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. सल्यान सारदा न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आईती भण्डरी (९८०९७७९९९६) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी भएको । 
 

नाम:-धनपजत बथनेत 

उमेर:-५० वषषको 

  वतन:- जज.रोल्पा झोनाम  वडा नं.५ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.२२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा बस्नेत (९८१८४४१३८२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, आमी रङको ज्याकेट र खरैो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-जश्रथता तामाङ 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन भरतपरु न.पा. ७ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु महालक्ष्मी न.पा. ५ जटकाथली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रत्न बहादुर तामाङ (९८१८२७२७६३) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,को पाईन्ट र कालो जजन्स ज्याकेट 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएकी । 

नाम:-कजपल खिी 

उमेर:- ४८ वषषको 

  वतन:- जज. लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.२५ नख्खडुोल 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.२५ नख्खडुोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आस्मा ित्री (९८४८०१०५३५) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,खरानी रङको ज्याकेट र जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-पनुम पटेल 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.२५ सजुसषया टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.२५ सजुसषया टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष प्रसाद कुमी (९८०७२२२०३४)  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,रातो रङको लमो कोट र कालो जजन्स 

पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- संजगता दवेी 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही धनकौल गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१२ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही बसबररया गा.पा. वडा नं.३ आफ्नो माईती घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नरेश सहनी (९८१२११९७६३) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-खशुब ुकुमार पंजडत 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही चन्रनगर गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही चन्रनगर गा.पा. वडा नं.३ घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उपेदर पंखडत कुम्हार (९८४४५९८९८९) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर,रातो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-हजकमा खातनु (साथमा वषष६ को छोरासजहद असंारी रहकेो) 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.१५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१७ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही हररपवुाष न.पा. वडा नं.९ माईती घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बखशर अदसारी (९८०७१८६१२१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, बोल्न नसक्ने, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-संजगता दवेी 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष जबरगजं उ.म.न.पा. वडा नं.१६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष जबरगजं उ.म.न.पा. वडा नं.१६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमरिाि पटवा 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पातलो शरीर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जसमा कुमारी शमाष 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी राजजवराज न.पा. वडा नं.९ मलेठ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी राजजवराज न.पा. वडा नं.९ मलेठ घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज शमाक (९८०४७९०५४३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सिधुन साह 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.७ नयाँबथती 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.७ नयाँबथती 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खबददु देवी (९८१६२१०८४५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, पाईन्ट सटष लगाएको ।  

नाम:-ररन्कु कुमारी 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट ईशनाथ न.पा. वडा नं.९ डुमररया टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. रौतहट ईशनाथ न.पा. वडा नं.९ डुमररया टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामजी ठाकुर (९८२३२०९०७९) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर,  रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-अनाजमका जवश् वकमाष 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.५ घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगता देवी खवश्वकमाक (९८२७७७४०६४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,पातलो शरीर,रातो रङको कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-शजमषला यादव 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं.५ तेजतस जबघा टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं.५ तेजतस जबघा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम एकवाि यादव (९८१९९३९५४१)  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो रङको कुताषसरुवाल लगाएकी ।  

नाम:-प्रजमला दवेी 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट गढीमाई न.पा. वडा नं.८ जवनाग्रा टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०७ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. रौतहट गढीमाई न.पा. वडा नं.८ जवनाग्रा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खदपेदर ठाकुर िोहार (९८१२९३३३८६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पहलेो रङको साडी र कालो सल लगाएकी ।  

नाम:-ईन्रासन दवेी राम 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही पसाष गा.पा.वडा नं.२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०१२ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही पसाष गा.पा.वडा नं.२ सग्रामपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनरंजन राम (९८०७८०११५९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पहलेो रङको कुताष र जनलो रङको सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-अचषना कुमारी 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशाला न. पा. वडा नं. ६ िुल्काहा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-१०७८।१०।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी गौशाला न. पा. वडा नं. ६ िुल्काहा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईदरखजत यादव (९८२८९८८४८३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चाँदनी कुमारी पासवान 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा जबदहे न. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते  

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा जबदहे न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक कुमार सहनी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-अजथमता कुमारी मण्डल 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा हसंपरु न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा हसंपरु न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्णा कुमार मण्डि 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, जजन्स, भषे्ट र ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-खशु्ब ुकुमारी मण्डल  

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा जम. बी. न. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामपदारथ मण्डि 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-रजवना कुमारी पासमान 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा जनक नन्दनी गा. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा जनक नन्दनी गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवखपन कुमार पासमान 

हुखिया:-उचाई ४.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो रंगको कुताष र बैजनी रंगको सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जप्रयंका कुमारी मण्डल 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जमचैया न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा जमचैया न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ककुल्ती देवी मण्डि (९८१९७५८५२३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो, कालो ज्याकेट र गलुाबी रंगको कुताष 

सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-अजनता कुमारी यादव 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जमचैया न. पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा जमचैया न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर देवी यादव (९८१४७८५२४१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो रंगको साडी र चोलो लगाएकी ।  

नाम:-रन्जना महरा 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा अनाषमा गा. पा. वडा नं. १  

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा अनाषमा गा. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राखजदर महरा (९८१६७७१८८९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल र खरैो ज्याकेट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मजनता कुमारी राम 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा धनगढीमाई न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा धनगढीमाई न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खििा देवी मोची (९८१७७९३७००) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जपङ्क कुताष, कलेजी रंगको सरुुवाल र रातो ज्याकेट 

लगाएकी । 

 

नाम:-पजुन कुमारी यादव 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी अग्नीसाईर कृष्णासवरण गा. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०४।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी अग्नीसाईर कृष्णासवरण गा. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवराम यादव (९८०४७७५७७१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, दाजहने खटु्टामा खत, र रातो रंगको कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-जवजनता कुमारी पजण्डत 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी वोदवेसाषईन न.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।२०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी वोदवेसाषईन न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कैिु पखण्डत (९८०५९४६१८०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, गलुाबी रंगको थवीटर, सेतो सरुुवाल, पहलेो कुताष र 

चप्पल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजुथमता कुमारी चौरजसया 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बी म. न. पा. वडा नं. १९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी म. न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक कुमार चौरखसया (९८४५९२६३०१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जपट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरी दाँया आखँामा सानो सेतो िुलो परेकी, कालो 

जजन्स पाईन्ट र जक्रम रंगको ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:-आरती कुमारी मण्डल 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।११ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राखन देवी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, कुताष र जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-वजैनाथ कुमार पासमान 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा जबदहे न. पा. वडा नं. ४ जझझाटोल 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१२ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा जबदहे न. पा. वडा नं. ४ जझझाटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश कुमार पासमान  

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो रंगको भषे्ट र जजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-भनु्टी पासमान 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा औराही गा. पा. वडा नं. ३ कपतौल टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा लहान न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उखमकिा पासमान (९८२६८६५६२०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, हररयो रंगको साडी र ब्लाउज लगाएकी । 
 

नाम:-अन्स ुकुमारी पजण्डत 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जंग  बहादुर पखण्डत (९८४५३९५०३२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-गजुडया दवेी 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही हरीपरु न.पा. वडा नं. ९ जपडारी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही हरीपरु न.पा. वडा नं. ९ जपडारी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुखसि कुमार साह (९८१२००२९४६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पहलेो कुताष सरुुवाल र जनलो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:-रंजना कुमारी दमाई 

उमेर:-१२ वषषको 

  वतन:- जज. बारा जज.जस. उ.म.न.पा. वडा नं. १७ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते   

हराएको ठेगाना:- जज. बारा जज.जस. उ.म.न.पा. वडा नं. १७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबष्णु दमाई (९८१३३७६५२७८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रेण ुकुमारी 

उमेर:-१२ वषषको 

  वतन:- जज. बारा उ.म.न.पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बारा उ.म.न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुबदार महरा चमार (९८२११०४०११) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-रोशना खड्का 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही लालबन्दी न. पा. वडा नं. १५  

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही लालबन्दी न. पा. वडा नं. २ नवलपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा िड्का 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, जनलो रंगको जजन्स पाईन्ट, कालो कोठे 

सटष र सेतो जतु्ता लगाएकी । 

 

नाम:-जदजलप राम 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं. १४ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मखनषा देवी राम (९८००८३०१७०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो रंगको भषे्ट र ट्राउजर लगाएको । 

 

नाम:-रहाना खातनु 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. १६ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. १६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नजमुन िातुन 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट जटसटष र पहलेो रंगको ज्याकेट लगाएकी । 

नाम:-अनषुा कुमारी यादव 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं.१ बलडाँडा टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं.१ बलडाँडा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम अवतार यादव  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवाल र जजन्सको 

ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:-रजबना कुमारी पासवान 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. २४ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. २४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नागेश्वर पासवान 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र गलुाबी रंगको कुताष सुरुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-ररता पौडेल 

उमेर:-३७ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम बाजिकोट गा. पा. वडा नं. २ कुनाखते 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२३ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पजिम बाजिकोट गा. पा. वडा नं. २ कुनाखते 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि बहादुर पौडेि (९८२९५०६४४२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनमषला जगरी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम मजुसकोट न. पा. वडा नं. १४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८१०।२३ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पजिम मजुसकोट न. पा. वडा नं. १४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबमिा बुढा (९८४२३२००२६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल र सेतो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:-जतलक बढुा मगर 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम बाजिकोट गा. पा. वडा नं. ९ झलुा 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१२ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पजिम बाजिकोट गा. पा. वडा नं. ९ झलुा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुनककिा बुढा के.सी. (९८१०१७९४८१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनधारमा खत,कालो जटसटष र कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-अमतृा राय  

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा गोलबजार न. पा. वडा नं. ३ जनपाने टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा गोलबजार न. पा. वडा नं. ३ जनपाने टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुखनता राय (९८१६७६८७२०) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो जजन्स पाईन्ट र सेतो कालो रंगको 

जजन्सको सटष लगाएकी । 

 

नाम:-जगता दवेी सदाय 

उमेर:-४५ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा सखवुानन्कारकट्टी गा. पा. वडा नं. २ सोठीयाईन टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२८ गते   

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा सखवुानन्कारकट्टी गा. पा. वडा नं. २ सोठीयाईन टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गनौरी सदाय (९८१९९११३१५)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पहलेो रंगको साडी र ब्लाउज लगाएकी । 

नाम:-जसता कुमारी 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष जबन्दाबाजसनी गा. पा. वडा नं. ४ मधवल टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं. १० रानीघाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आशा देवी (९८१११९९२९५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, वणष गह गँोरी, नाक चचु्चो, रातो रंगको कुताष र ब्ल ुरंगको जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-अमतृा दवेी लोहार 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं. ११ श्रीपरु टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं. ११ श्रीपरु टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सत्रुधन ठाकु िोहार (९८०७२१६०५०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो, हररयो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-अजनशा कणष 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं. ३ छपकैया 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं. ३  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राधाकृष्ण कायस्त (९८४५०३३६२५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जक्रम कलरको थवीटर र रातो फ्रक 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सन्ज ुकुमारी साह 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज. बारा िेटा गा. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बारा िेटा गा. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार साह (९८२९२०७१३८) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-प्रजमला कुमारी चमइन 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज. बाराकोल्हबी न. पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. बाराकोल्हबी न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजत बहादुर राम (९८०७२०४५३४) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-ईन्द ुदवेी 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही  हररपवुाष न. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही  हररपवुाष न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम खबनाही साह (९८१२१८५४५७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, रातो साडी र ब्लाउज लगाएकी । 

 

नाम:-सलमोमाया ब्लोन 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही बागमती न. पा. वडा नं. १२ बथाने नयाँबथती 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही बागमती न. पा. वडा नं. १२ बथाने नयाँबथती 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजत बहादुर पाखिन 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-तरुन खातनु 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही हरीपरु न. पा. वडा नं. ३ िरदवा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही हरीपरु न. पा. वडा नं. ३ िरदवा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ताखिम शेि (९८०७६९४५७५) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र हररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-दवेनारायण यादव 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी महादवे गा.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी महादवे गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामपृत यादव 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो जजन्स पाईन्ट,जनलो सटष र ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:-महशे यादव 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी राजजवराज न.पा. वडा नं. १३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी राजजवराज न.पा. वडा नं. १३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामपृत यादव  

हुखिया:-उचाई ५।२ जिट, कालो आखँा, कालप कपाल, कालो थवीटर, जनलो जजन्स पाईन्ट र कालो जतु्ता 

लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जचरजजजबी बढुा मगर 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज. सखुते मेलकुना न.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ चन्राजगरी न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रीमती (९८०८८२६१६९) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा,काजल कपाल, सनु्तला रंगको पाईन्ट, कालो ज्याकेट र कालो जतु्ता 

लगाएको । 

 

नाम:-जबजपन बमाष भन्ने थनेह बमाष 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलबथत ुकजपलबथत ुन. पा. वडा नं. १ चौकबजार टोल 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजपलबथत ुकजपलबथत ुन. पा. वडा नं. १ चौकबजार टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सत्यम बमाक (९८४७०४००१८) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो रंगको ज्याकेट र खरैो ट्राउजर लगाएको ।  
 

नाम:-खकष  वली  

उमेर:-५२ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ घोराही उ.म.न.पा. ववडा नं. १० 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते  

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ घोराही उ.म.न.पा. ववडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदनेश विी  

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, वनष गह गँोरो र मझौला शररर भएको ।  

नाम:-रजतराम चौधरी 

उमेर:- ४७ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली चौमाला गा. पा. घर भई हाल जज.  दाङ घोराही वडा नं. १५ बथने 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  दाङ घोराही वडा नं. १५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुवास चौधरी (९८१२६११०४५) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, वणष गह गँोरो र मझौला शररर भएको । 

नाम:-जवर बहादरु रोका 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. १२ हापरु 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. १२ हापरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबमिा रोका (९८४६३४६६०३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, वणष गह गँोरो र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:-लक्षीराम बलामी 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज. दलेैख नौमलेु गा. पा. वडा नं. ७ पैती 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ घोराही उ.म.न.पा. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसमा रेिा पाट्ययुटी (९८६८९३९७०७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र पातलो शररर भएको । 
 

नाम:-जदपचन राढ 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. बाँके जानकी गा.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बाँके जानकी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखनि राढ  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जतु्ता, टोपी र ज्याकेट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जदलदार ह सेन जमया 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. बाँके ने.ग. वडा नं.१२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बाँके ने.ग. वडा नं.१२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आयुप खमया 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जतु्ता, टोपी र ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:-चम्पा जब.क. 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. सखुते चौकुने गा.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोखिता थापा (९८१३९३११२४) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जपङ्क कलरको ह डँी र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-बाल कुमारी श्रेष्ठ 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन न.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन रत्ननगर न.पा.  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आत्मा कुमार शे्रष्ठ (९८४३९५९००१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल र थवीटर लगाएकी । 
 

नाम:-सारु नेपाली 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. झापा धैलाडुम्बा  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर नेपािी (९८४१४६८३३३)  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जबमला राई 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. ओखलढुङ्गा बनाषल ुन. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु महालक्ष्मी न. पा. सानागाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खडकमाया राई (९८१८५०३९७६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, सेतो ज्याकेट र पहलेो ट्राउजर लगाएकी । 

 

नाम:-रोमन अन्छेङ्बो  

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज. ताप्लेजङु खजेजेनम गा.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु महालक्ष्मी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सद्या ईखदङो (९८४८१३७७३५) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:-श्रयृा तामाङ 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु म.न.पा. सानेपा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण माया मगर (९८६१५५७४६०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पहलेो बटेु्ट कुताष र जनलो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-प्रेसल तामाङ 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज. ईलाम सुयोदय न.पा. वडा नं.१४ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु महालक्ष्मी न. पा. ईमाडोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डोि बहादुर तामाङ (९८४१९७४०८९) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो ज्याकेट र कालो ट्राउजर लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रोजजना घलान 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज. लजलतपरु बागमती गा. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु म.न.पा. वडा नं. २५ नख्खडुोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबजय घिान(९८६११२१४२१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो ज्याकेट र जनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-िुल माया भ्लोन 

उमेर:-४२ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खडि बहादुर िामा (९८१७२९३३३२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल र हररयो 

ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:-जबजपन लाजमछाने 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा जभमशे्वर न. पा. वडा नं. ५ ओली गाँउ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दोलखा जभमशे्वर न. पा. वडा नं. ५ ओली गाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबनोद िाखमछाने (९८४४३२८१५८) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, खरानी रंगको ज्याकेट र जनलो ट्राउजर 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मजनशा काकी शपेाष (साथमा वषष ३ जक छोरी पनी रहकेी) 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा तामकोशी गा. पा. वडा नं. ७ हावा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. दोलखा तामकोशी गा. पा. वडा नं. ७ हावा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आईते शेपाक (९८१३३६७५०२) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, ज्याकेट र पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-कान्ती माया रुम्बा 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु जभमिेदी गा. पा. वडा नं. ३ दउेराली 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु जभमिेदी गा. पा. वडा नं. ३ दउेराली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेश्वर रुम्बा (९८२१२३४४५४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कालो कुताष सरुुवाल र खरानी रंगको 

ज्याकेट लगाएकी ।  

 

नाम:-अलका कुमारी यादव 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी जपपरा गा. पा. वडा नं. ५ हरजदया 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी गा. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखजता देवी (९८४४५२५६३५) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो र सेतो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-सजुजता कुमारी सहनी 

उमेर:- १९ बषषको 

  वतन:- जज. धनषुा कमला न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा कमला न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक कुमार सहनी  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:-आजशका कुसवाहा  

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. २४ मलहनमा टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. २४ मलहनमा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम नारायण महत्तो (९८१७७२९५०१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपा, वणष गह गँोरी, जनलो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-हररनारायण साह 

उमेर:-६० वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा धनगढी न. पा. वडा नं. २ बेतहा भवानीपरु टोल 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा धनगढी न. पा. वडा नं. २ बेतहा भवानीपरु टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामनारायण साह (९८२५७३१३३७) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, वणष गह गँोरो, रातो रंगको कुताष र हाप पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-भजुमका कुमरी साह 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जमचैया न. पा. वडा नं. ५ गच्छी रोड 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा जमचैया न. पा. वडा नं. ५ गच्छी रोड 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमखथिेश देवी साह (९८६३८८४४४५)  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल वणष गह गँोरी, खरानी रंगको साडी र चोलो लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-श्याम कुमार महेतर 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी कजचनपरु न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी कजचनपरु न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रखदप कुमार राउत मेहतर  

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो भषे्ट, कालो जजन्स पाईन्ट, जनलो रंगको जजन्स 

ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:-अजबशके राय 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही हररपरु न. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।१०।०८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही हररपरु न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वखचया देवी 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो थवीटर, रातो गम्छा, जजन्स पाईन्ट र 

बटेु्ट सटष लगाइको । 

 

नाम:-मथुकान कुमारी 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट मौलापरु न. पा. वडा नं. ९ सोनरजनया 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष जब. म. न. पा. वडा नं. १६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेश्वर प्रसाद बणकवाि (९८०९२३९५६५) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो रंगको कुताष सरुुवाल र कालो सेतो थवीटर लगाएकी 

। 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मजनषा कुमारी जगरी 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. बारा क. उ. म. न. पा. वडा नं. १६ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बारा क. उ. म. न. पा. वडा नं. १६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदन खगरी (९८१०२१८१८२) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-नरुमा खातनु  

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज. बारा परवानीपरु गा. पा. वडा नं.  ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बारा परवानीपरु गा. पा. वडा नं.  ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईजहार हुसेन (९८२१११५९४२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो बखुाष लगाएकी । 
 

नाम:-अजंली कुमारी राउत 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी जलेश्वर न. पा. वडा नं. ५  

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी जलेश्वर न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकसान राउत (९८४१८५८१३५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, को आखँा, कालो कपाल, रातो साडी र ब्लाउज लगाएकी । 
 

नाम:-लक्ष्मी कुमारी चौधरी 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी खडक न. पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा लहान बजार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर नारायण चौधरी (९८०७७८६२४७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो जजन्सको पाईन्ट र सेतो पहलेो जमजसएको ज्याकेट  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएकी । 

नाम:-काजल कुमारी महत्तो 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही मलङ्गवा न. पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही मलङ्गवा न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेश कुमार महत्तो (९८१९८१२७५९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो रंगको कुताष र जनलो बटु्टा भएको सरुुवाल लगाएकी 

। 

 

नाम:-लजलता दवेी साह (साथमा २ जना छोराहरु पनी जलई जहडेकी) 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा गोलबजार न. पा. वडा नं. १ मक्सार टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा गोलबजार न. पा. वडा नं. १ मक्सार टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोनाबती साह (९८१४७२६२६१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-कजबता कुमारी पटेल 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. पसाष जब.म.न. पा. वडा नं. १४ जपप्रा टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष जब.म.न. पा. वडा नं. १४ जपप्रा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररदर प्रसाद कुमी (९८१६२३४९५१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो रंगको सरुुवाल र कजमज लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रोजशना खातनु  

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष पटेवा सगुौली गा। पा. वडा नं. ५ जनचटुा टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०-९।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष पटेवा सगुौली गा। पा. वडा नं. ५ जनचटुा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-एकवाि खमया दजी (९८६१६३६०५६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- जवपना सनुार 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. १३ उजलेीनगर 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. १३ उजलेीनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खदपक कोईरािा (९८५५०८१३३२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएकी । 
 

नाम:-पजविा बराईली 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ जसद्धलेक गा. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धाजद, जनलकण्ठ न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खडिमाया बराईिी (९८४३४६९६४६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो पाईन्ट र सेतो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:-जतलक खड्का 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. सोलखुमु्ब ुजलखजुपके गा. पा. वडा नं. २ जजल ु

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रामछेाप गोकुलगगंा गा. पा. वडा नं. १ साके 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि बहादुर काकी (९८४७९५०७७३) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जजन्सको पाईन्ट, िुस्रो जनलो ज्याकेट, उजनको िुके टोपी 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

र सानो कालो झोला बोकेको । 

नाम:-धन बहादरु बल 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु बकैया गा. पा. वडा नं. ७ गबरथथान 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु बकैया गा. पा. वडा नं. ७ गबरथथान 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबर बहादुर बि (९८४१०१५३७७) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, मानजशक सन्तलुन जठक नभएको, पहलेो 

जसी, पहलेो हाप ज्याकेट चप्पल लगाएको । 

 

नाम:-रमशे गरुुङ 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ जनलकण्ठ न. पा. वडा नं. १३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ जनलकण्ठ न. पा. वडा नं. १३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देव बहादुर गुरुङ (९८६०८५४६४५) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जपट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो ट्रयाक र कालो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:-माया पनु ( साथमा वषष १३ जक उषा गबुजाष र वषष ५ की सरथवती पनु समते रहकेी ) 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- जज. पवषत जलजला गा. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पवषत जलजला गा. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर पुन (९८०५२१८०३२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र डल्ले अनहुार भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ज्योती घती (साथमा वषष ९ को  छोरा सदुरशन घती पनी) 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. बागलुङ जनसीखोला गा. पा. वडा नं. २ काल्नेचौर 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. बागलुङ जनसीखोला गा. पा. वडा नं. २ काल्नेचौर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सृखष्ट घती (९८०५२१३९४२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो रंगको उजनको कुताष ससुवुाल 

लगाएकी । 
 

नाम:-संजय घले (साथमा वषष १६ को करन घले) 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा बारपाक सजुलकोट गा. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. गोरखा बारपाक सजुलकोट गा. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी घिे (९८०६७७५७८८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, खरैो रंगको ज्याकेट र कालो पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:-सजमक्षा जब. क. 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम (पवुष) भगु ेगा. पा. वडा नं. ५ डाजलवाङ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम (पवुष) भगु ेगा. पा. वडा नं. ५ डाजलवाङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखनता खब. क. (९८६८९२६२३९) 

हुखिया:-उचाई ४.२ जिट, खरैो आखँा, हल्का रातो कपाल, वनष गह गँोरी, दाँया गालामा कोठी भएकी, हररयो 

रंगको लङ्ुगी र खरैो रंगको जटसटष लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अजथमता जब. क. 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम (पवुष) भगु ेगा. पा. वडा नं. ५ डाजलवाङ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम (पवुष) भगु ेगा. पा. वडा नं. ५ डाजलवाङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखनता खब. क. (९८६८९२६२३९) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो रंगको ज्याकेट र रातो कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-राधा सनुार 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया ग।ु न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया ग.ु न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोतीदेवी सुनार (९८४५६६०२६२) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र पातलो शररर भएकी । 
 

नाम:-अमन चौधरी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया बारबजदषया न. पा. वडा नं. ९ खरेैनी 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया बारबजदषया न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रगती कुमारी चौधरी (९८०४५८०१००) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो ज्याकेट,कालो पाईन्ट र साईकल साथमा लगकेो । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजलना पौडेल 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया बढैयाताल गा. पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया बढैयाताल गा. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोखबदद पौडेि (९८२२४३८६८३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, गोलो अनहुार, मानजशक अवथथा जठक 

नभएकी, बाँया हातको बढुी औला माथी (S)  लखकेो ट्याटु भएकी र पहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

 

नाम:-बाजलका घती 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान माण्डजब गा. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२२ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. प्यठुान माण्डजब गा. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईदर बहादुर घती (९८४८८१७४०१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कालो ज्याकेट रचप्पल लगाएकी ।  

नाम:-सागर पनु (अजनल) 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान जझमरुक गा. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. प्यठुान जझमरुक गा. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जस्ना मगर (९८६१६५४५५५) 

हुखिया:-कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो जजन्स पाईन्ट र हररयो पातलो ज्याकेट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-गगंा भण्डारी 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान ऐरावती गा. पा. वडा नं. ४ हनाषघाट 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०७ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. प्यठुान ऐरावती गा. पा. वडा नं. ४ हनाषघाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गुमान बहादुर भण्डारी (९८२५४७७३६४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, हल्का रातो कपाल, वणष गह गँोरी, जनधारमा हल्का दाग भएकी र सेतो 

ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:-सजुता नेपाली 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. पाल्पा ररजब्दकोट गा. पा वडा नं. २ दमक  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२२ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. पाल्पा ररजब्दकोट गा. पा वडा नं. २ दमक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मखनषा नेपािी (९८४९७८७४७८) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जमनासरा झेंडी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. पाल्पा पवुषखोला गा. पा. वडा नं. २ जल्पा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. पाल्पा पवुषखोला गा. पा. वडा नं. २ जल्पा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक बहादुर झेंडी  (९८४०५०८३८६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-दवेीसरा ठाडा 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- जज. पाल्पा माथागढी गा. पा. वडा नं. ६ भटुुके 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०१०।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पाल्पा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खडि बहादुर ठाडा (९८४२८४००९३) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी र दईु दातको जबचमा कालो भएको ।   

नाम:- अजनता दजी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी सनुवल न.पा. वडा नं. १० केरावरी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी सनुवल न.पा. वडा नं. १० केरावरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-झखव बहादुर दजी (९८००६९२५७९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कालो जजन्स पाईन्ट र रातो ज्याकेट लगाएकी 

। 

 

नाम:-सजुनता साकी भन्ने संजगता नेपाली (साथमा वषष ३ को छोरा पनी ) 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ घो. उ. म. न. पा. वडा नं. १३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ घो. उ. म. न. पा. वडा नं. १३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर नेपािी (९८१०८३५९२७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, खरैो आखँा, खरैो कपाल, पातलो शररर र वणष गह गँोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-लक्ष्मी नेपाली सबेुदी (साथमा वषष २ जक छोरी पनी) 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ घो. उ. म. न. पा. वडा नं. १३ शभुजबहानी टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ घो. उ. म. न. पा. वडा नं. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज नेपािी (९८०९८०५९६१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर रजनलो पाईन्ट जटसटष लगाएकी ।  

नाम:-जसदाथष जसंह 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- भारतकोजसदाथषनगर बडषपरु वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- भारतकोजसदाथषनगर बडषपरु वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अरखबदद कुमार खसंह (९८०५५८२०४६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जपट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, रातो ज्याकेट, जनलो जथलपर चप्पल 

लगाएको । 

 

नाम:-जकसन कुमार चौधरी 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलबथत ुक. ब. न. पा. वडा नं. ८ मजैनहवा टोल 

खिङ्ग:- परुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. कजपलबथत ुक. ब. न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साखवत्री चौधरी (९८०७५४८४६५) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, सटष पाईन्ट र ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:-गायिी जिपाठी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलबथत ुक. ब. न. पा. वडा नं. ८ पजिम 

खिङ्ग:- मजहला  

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजपलबथत ुक. ब. न. पा. वडा नं. ८ पजिम 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रघुबंशमखण खत्रपाठी (९८२१५८२७५९) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल, पातलो शररर, वणष गह गँोरी र साडी ब्लाउज लगाएकी । 

नाम:-अजनता नेपाली 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज. अघाषखाँची भजुमकाथथान न. पा. वडा नं. १ कैनापाता 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. अघाषखाँची भजुमकाथथान न. पा. वडा नं. १ कैनापाता 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सनी साकी (९८४४९९५८५१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा, खरैो कपाल,पातलो शररर, खरैो कुताष सरुुवाल र रातो ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-जानका जब. क. 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज. अघाषखाँची जशतलगगंा न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२० गते  

हराएको ठेगाना:- जज.अघाषखाँची मालारानी गा. पा. वडा नं. ३ खनदह 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनकिा खब.क.  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, जजन्स पाईन्ट र सेतो जतु्ता लगाएकी । 
 

नाम:-जनुा राना 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. अघाषखाँची पाजणनी गा. पा. वडा नं. ७ ररजद 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. अघाषखाँची पाजणनी गा. पा. वडा नं. ७ ररजद 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकरण राना (९७४५४२३४०८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र मझौला शररर भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-बजुद्दमान ठोकर 

उमेर:-५४ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं।२ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञानेदर बहादुर ठोकर (९८४१८७४४९६) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो ज्याकेट खरैो रङको हाि कट्ट  लगाएको ।  

नाम:-अन्ज ुराई 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज. सोलखुमु्ब ु

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. काभ्र ेपलान्चोक ध.ुन.पा. वडा नं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवष्णु बहादुर बस्नेत (९८४११०६९३३) 

हुखिया:-उचाई  ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला शरीर,हररयो रङको थवीटर लगाएकी । 
 

नाम:-ईन्द ुश्रेष् ठ  

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं.१० बाङररङ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं.१० बाङररङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसतामाया शे्रष् ठ (९८१०४११८४४) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र रातो कालो कपाल,सेतो कालो बटेु्ट सट र जनलो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:-अजनता घले 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ खजनयाबास गा.पा. वडा नं.५ नेनगङं 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  धाजदङ खजनयाबास गा.पा. वडा नं.४ नेनगङं 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साजन घिे (९८४११६६८२९)  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मोटो शरीर भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सम्झना दनवुार ( साथ वषष ५ को छोरा सरोज दनवुार रहकेो) 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक जभमटार गा.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसन्धपुाल्चोक ईन्रावती गा.पा. वडा नं.१२जभमसेन थान 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररपेन दनुवार (९८१३५८०४३४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,काजटमा कालो कोठी ,रातो लङुगी कोट र जनलो जजन्स 

पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-नम्रता गोले 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा बैतेश्व गा.पा. वडा नं.३ जमगे 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  दोलखा बैतेश्व गा.पा. वडा नं.३ जमग े

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमार तामाङ (९८२१५८७६३५)  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-जसता नेपाली 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  धाजदङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी नेपािी (९८०३४१७३२५) 

हुखिया:-उचाई ६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जदपेन सदा 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी दधुौली न.पा. वडा नं.७ कटहरे 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  जसन्धलुी दधुौली न.पा. वडा नं.७ कटहरे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रज्वि सदा (९८२४८९१७४७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो ह ट र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-कजबता सनुार 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१४ मयरुधाप 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१६ मयरुधाप 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबनोद खब.क (९८६४५६८४६३)  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी, कालो ह क र ट्रयाक  लगाएकी । 
 

नाम:-जहरा कुवरँ जोशी 

उमेर:-३७ वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं.५ दईुजपपल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं.५ दईुजपपल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबक्रम कुवाँर (९८५११४६३९२)  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-कुमारी जब.क 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक चौतारा सा.गा न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसन्धपुाल्चोक चौतारा सा.गा न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रत्न बहादुर खब.क (९८२३१७२५५२)  

हुखिया:-उचाई ५.१जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,आकासे रङको सरुुवाल र पहलेो रङको ह क लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सररता जब.क 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- जज. काभ्रपेलान्चोक  पनौती न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  काभ्रपेलान्चोक  पनौती न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररशरण खब.क (९८०३४१४६७१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पहलेो कुताष ,कालो सरुुवाल र जनलो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:-सजुथमता जसंखडा 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ गल्छी गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुवास खसंिडा (९८४१२२७८५०) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-रंग बहादरु थापा 

उमेर:-६७ वषषको 

  वतन:- जज. रामछेाप उमाकुन्ड गा.पा. वडा नं.३ कुम्भकाथथली बान्र े

खिङ्ग:-जषे्ठ परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.ओखलढुङगा जडकप ु बाटन हराएको 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखबन कुमार थापा (९८४४४९२७२०) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,खरानी रङको दौरा सरुुवाल,कालो कोट र 

ढाका टोपी लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-भोला प्रसाद नेपाल 

उमेर:-४३ वषषको 

  वतन:- जज. काभ्रपेलान्चोक मदन दउेपरु न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.काभ्रपेलान्चोक मदन दउेपरु न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पवन नेपाि (९८४४३७९२६३) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो चेक सटष र कालो ज्याकेट लगाएको 

। 

 

नाम:-जवन ुराई 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज. काभ्रपेलान्चोक ध.ुन.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काभ्रपेलान्चोक ध.ुन.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशब राई (९८४८३२८८५१)  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो ज्याकेट र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-सजुनता तामाङ 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा. वडा नं.७ जशखरबेसी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा. वडा नं.६ करेजङु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबशाि तामाङ (९८२३५७४४७५)  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा रकालो कपाल,मझौला शरीर,बटेु्ट कुताष सरुुवाल लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजवना तामाङ 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा. वडा नं.५ बालकुमारी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  काठमाण्डौ ताकेश्वर न.पा. वडा नं.१३ झोर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कोखपिा तामाङ 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,ओठमनुी कालो कोठी भएको, जनलो पाईन्ट जटसटष 

लगाएको । 

 

नाम:-असषद आलम 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.१३ पकौडी 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.१३ पकौडी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सेिन अदसारुम (९८१६१४६४४४) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मोटो शरीर भएको ।  

नाम:-शान्ती कुमारी मकु्तान (वाईबा) 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१३ पदमपोखरी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१३ पदमपोखरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश वाईबा (९८०६८३४६४३) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कालो जजन्स पाईन्ट र कालो ज्याकेट 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-प्रज्वल पोखरेल 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- जज. लजलतपरु महालक्ष्मीन.पा. वडानं.५ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु महालक्ष्मीन.पा. वडानं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रसदन पोिरेि (९८५१००५८५५) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा रकालो कपाल, वणष गह गँोरो,जनलो पाईन्ट र जनलो सईुटर लगाएको ।  

नाम:-अजनता जब.क 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज.  धाजदङ जसहलेक गा.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२०  

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ चन्दाजगरी न.पा. वडा नं.१२ गजुुषधारा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसताराम खब.क (९८४०००८५०७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा रकालो कपाल, पहलेो रङको थवटर  र रातो रङको कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-सागरीका बराईली 

उमेर:-१० वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशाला न.पा. वडानं.१ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.ढोलाजहजट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जनक सुनार (९८४०२२४१७१) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी।  

नाम:-सवुास गरुुङ 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज. लम्जङु सनु्दर बजार न.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१७ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. ललजलतपरु गो.न.पा. वडा नं.१२ थेचो 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबनु घिे (९८२८५९०२७६)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणषगह गँोरो,खरैो ज्याकेट र कालो जजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-सत्कार लम्साल 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हरर प्रसाद िम्साि (९८४३२०६५१५) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,जनलो पहलेो टाउजर लगाएको ।  

नाम:-संजगता पहरी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज.  रामछेाप दोरम्बा गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु महालक्ष्मी न.पा. जटकाथली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शादती पहरी (९८१३८५८६२९) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-सरथवती केसी महत्तो 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु महालक्मी न.पा. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशवजी महतो (९८४०५६५८१४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र रातो कपाल,वणष गह गँोरी,कपडा एकीन ह न नसकेको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जशव दयाल साह 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा कल्यानपुर न.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.जसरहा कल्यानपरु न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामििन साह (९८१४७०१५९०)  

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो टाउजर खरैो रङको ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:-आशनारायण साह 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दशेभारत जज. जसतामढी ग्राम भकुरहर जचक्ना टोल 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही रामनगर गा.पा. वडा नं.३ बह अवाष 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अमरनाथ साह 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो टोपी र कालो ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:-जजवछ यादव 

उमेर:-३९ वषषको 

  वतन:- जज.जसरहा  लहान न.पा. वडा नं.२१ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा  लहान न.पा. वडा नं.२१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जय नारायण यादव (९८११७४७३२३) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष श्याम्लो, हररयो पाईन्ट र हररयो रङको जटसटष 

लगाएको । 

 

नाम:-रामबकृ्ष पंजडत 

उमेर:-४० वषषको  

  वतन:- जज. धनषुा धनषुाधाम न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.धनषुा धनषुाधाम न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रीबती देवी पंखडत    



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जठक्कको शरीर भएको । 

नाम:-शाजबिा साही 

उमेर:-४१ वषषको 

  वतन:- जज. काजलकोटनरहरीनाथ गा.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७७।०७।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  काजलकोटनरहरीनाथ गा.पा. वडा नं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्यान कुमार शाही  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-राजशे जग ंसाह 

उमेर:- नखलेुको 

  वतन:- जज. जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.३ थयाला 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.३ थयाला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेदर जंग साह (९८४७१७९३४१) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जठक्कको शरीर भएको । 
 

नाम:-कृष्ण प्रसाद भसुाल 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. सखुते बी.न.ण.पा. वडा नं.१० दउेतीबज्यै 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  सखुते बी.न.ण.पा. वडा नं.१० दउेतीबज्यै 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेिा िाखमछाने भुसाि (९८६९८७२१३१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,रातो रङको ज्याकेट कालो रङको पाईन्ट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जटकाराम बोगटी 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- जज. दलेैख जबशाला वडा नं.५ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सखुते बी.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देउरुपा धामी के्षत्री (९८६३१४१६०५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,पातलो शरीर भएको ।  

नाम:-उजमषला सनुार  

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. दलेैख ना.न.पा.वडा नं.२ जाजरकोट  

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  दलेैख ना.न.पा.वडा नं.२ जाजरकोट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन सुनार  

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:-माया जब.क 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- जज. काथकी अन्नपणुष गा.पा. वडा नं.३ पाउदरु 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०७ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  काथकी अन्नपणुष गा.पा. वडा नं.३ पाउदरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदपेदर खब.क (९८०५८०९३६६)  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,रातो रङको गङुगी  जनलो रङको जटसटष 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-श्रदा भट्ट 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा गो.न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. गोरखा गो.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञानु भट्ट ()९८२४१४२८४३ 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,अमला रङको ट्याकसटु लगाएको । 
 

नाम:-तील माया मगर 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज.  नवलपरासी बैधीकाली गा.पा. वडा नं.१ सोजतपलु 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी गडैकोट न.पा. वडा नं.२ नयाँबजार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हेम बहादुर मगर (९८०७५२२८९४) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर,,पहलेो कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:-सजुमिा पररयार 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज.  

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१७ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी पवुष कावासोती न.पा. वडा नं.१६ गजहरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशा पररयार (९८०१५८८९२१) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, दाजहने हातमा दाग भएको ।  

नाम:-संजगता सनुार 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. पवषत कु.न.पा. वडा नं.३ दलुुषङ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।१०।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पवषत कु.न.पा. वडा नं.३ दलुुषङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोशनी सुनार (९८२१३९२३८९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रेशम कटुवाल 

उमेर:-५५ वषषको 

  वतन:- जज. म्याग्दी अन्नपणुष गा.पा. वडा नं.६ घारा 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  म्याग्दी अन्नपणुष गा.पा. वडा नं.६ घारा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदपक कटुवाि (९८४७७३९४२१) 

हुखिया:-उचाई ४.७ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,हररयो टोपी,जगंली ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:-ररम बहादरु थापा 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- जज. बाग्लुङ बाग्लङु न.पा. वडा नं.११ रायडांडा 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०३।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  बाग्लुङ बाग्लुङ न.पा. वडा नं.११ रायडांडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमा थापा (९८०५२५९०७४)  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:-मन माया दजी 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. पाल्पा बाकामलाङ गा.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०३।१६ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  पाल्पा बाकामलाङ गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदत बहादुर दमाई (९८०९४४५८४२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट , कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:-सन्या थापा 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. काथकी पो.म.न.पा. वडा १७ घाररपाटन 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  काथकी पो.म.न.पा. वडा १७ घाररपाटन 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मखनका थापा (९८४७६३५५६४)  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी ,मझौला शरीर भएकी । 

नाम:-लक्ष्मी पररयार 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी पवुष कावासोजत न.पा. वडा नं.१६ बजहरा 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी पवुष कावासोजत न.पा. वडा नं.१६ बजहरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशा पररयार (९८०१५८८९२१) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-सवा गहतराज 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङजा वाजलङ न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१६ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङजा वाजलङ न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण कुमारी गहतराज (९८४६०७२५३८)  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:-अजथमता ढकाल 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा सजहदलखन गा.पा. वडा नं.८ मलैुङ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  गोरखा सजहदलखन गा.पा. वडा नं.८ मलैङु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मान बहादुर ढकाि (९८०८७१७८१२) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी ,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अनपुा जतजमल्सेना 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. तनह  ँश.ुग.न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. तनह  ँश.ुग.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकशोर बाखनया (९८४६७९७१९९) 

हुखिया:-उचाई ५.५ िीट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो ह ट र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-सजृना पररयार 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. म्याग्दी बेनी न.पा. वडा नं.५ िुकेसल्ला 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  म्याग्दी बेनी न.पा. वडा नं.५ िुकेसल्ला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन पररयार (९८२३५३०९२६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, लङुजग र कालो ज्याकेट लगाएकी  । 
 

नाम:-सजदक्षा गरुुङ  

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङजा जभरकोट न.पा. वडा नं.२ झारखाम 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  थयाङजा जभरकोट न.पा. वडा नं.२ झारखाम 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सम्झना गुरुङ (९८०६७५३१५७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:-प्रजवन तामाङ  

उमेर:-११ वषषको 

  वतन:- जज. काथकी पो..न.पा. वडा नं.७  

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१७ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  काथकी पो..न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हरर प्रसाद पोिरेि (९८५६०७३६३८) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, पातलो शरीर भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जमनुा अमात्य 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङजा गल्याङ न.पा. वडा नं.१ राम्दी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङजा गल्याङ न.पा. वडा नं.१ राम्दी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशवहरर अमात्य (९८५६०५१७७७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:-जनश्मा शमाष 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. बाग्लुङ बाग्लङु न.पा. वडा नं.१२ अमलाचौर 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.बाग्लुङ बाग्लङु न.पा. वडा नं.१२ अमलाचौर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबनोद प्रसाद शमाक (९८४७७१३४९३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो ज्याकेट र जनलो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-सजुसल पौडेल 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज. काथकी अन्नपणुष गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  काथकी अन्नपणुष गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुशि पोिरेि (९८६३०४१९४३) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मानजशक सन्तलुन जठक नभएको,जनलो ज्याकेट र कालो 

पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-सान ुमाया पररयार 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:- जज. पोखरा बे.न.पा. वडा नं.५ पलुाचौर  

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पोखरा बे.न.पा. वडा नं.५ पलुाचौर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत पररयार (९८६६०२९१८०)  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी । 

नाम:-प्रकाश बाजनया 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा गो.न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. तनह  भान ुन.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मखनषा वाखनया (९८०३११३५०७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, पातलो शरीर भएको । 

 

नाम:-आरती काकी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. लमजङु बेशीसहर न.पा वडा नं.७ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  लमजङु बेशीसहर न.पा वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर अधीकारी (९८४६०८७६३३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला शरीर, कालो सेतो रङको कोट र जनलो पाईन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:-आकृती तामाङ 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.९ कृष्ण टोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.९ कृष्ण टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सपना तामाङ (९८२६११६१५७)  

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वर ्गह गँोरी, मझौला  शरीर भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जमना भण्डारी 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- जज. म्याग्दी रघगुगंा  गा.पा. वडा नं.२ भगवती 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. म्याग्दी रघगुगंा  गा.पा. वडा नं.२ भगवती 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोकुि भण्डारी (९८२३५२५२५९) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-मन कुमारी अजधकारी 

उमेर:-४५ वषषको 

  वतन:- जज. तनह  व्यास न.पा. वडा नं.११ मलुपानी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  तनह  व्यास न.पा. वडा नं.११ मलुपानी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गौतम अखधकारी (९८२४२५०२१०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कालो रातो साडी लगाएकी । 
 

नाम:- जबनोद जब.क 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज.  काथकी माछापचु्रे गा.पा. वडा नं.५ डाँडागाउँ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी माछापचु्रे गा.पा. वडा नं.५ डाँडागाउँ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बसदती खब.क (९८०६५४६११०) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मानजशक सन्तलुन जठक नभएको, कालो ज्याकेट र 

कालो ट्याकसटु लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कुशमु गरुुङ  

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. लमजङु राईनास न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवलोरासी पवुष कावासोती न.पा. वडा नङ.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेष बहादुर गुरुङ 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल जनलो ज्याकेट र जनलो पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-आईती माया गरुुङ 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा बारपाक सलुीकोट गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  गोरखा बारपाक सलुीकोट गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन बहादुर गुरुङ (९८६९०९२११३) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:-पजुणषमा गरुुङ 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- जज. थयाङजा जबरुवा गा.पा. वडा नं.४ खदुी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  थयाङजा जबरुवा गा.पा. वडा नं.४ खदुी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुम राज गुरुङ (९८२६१९६१२५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वरण गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-कुश्मा राना 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङजा जबरुवा गा.पा. वडा नं.६ घरादी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।११ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङजा जबरुवा गा.पा. वडा नं.६ घरादी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भोज बहादुर राना (९८०५८९९६९४) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,मोटो शरीर भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पजुणषमा राना मगर 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पठुा उत्तरगगंा गा.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. लम्जङु बेसीसहर न.पा. वडा नं.२ भकुन्डे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम तामाङ (९८४५९७३५६२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको ।  

नाम:-जववके पररयार 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. तनह  जभमाद न.पा. वडा नं.६ डेनमाकष  

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  तनह  जभमाद न.पा. वडा नं.६ डेनमाकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वेि बहादुर पररयार (९८१९१८११५४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,पातलो शरीर, पहलेो जटसटष र जजन्स पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:-अजथमता महत्तो  

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी पवुष कावासोती न.पा. वडा नं.४ हसौरा 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी पवुष कावासोती न.पा. वडा नं.४ हसौरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशवराज महत्तो (९७४७०७५६२१)  

हुखिया:-उचाई ५.३ िुट, कालो आखँा र कालो कपाल,टाउकोमा रातो सल,सुईटर,कालो सतुाष सरुुवाल लगाएकी 

। 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-दवेका पौडेल 

उमेर:-८८ वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी पवुष गडैाकोट न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-जषे्ठ मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी पवुष गडैाकोट न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जमना कुमारी कनाल (९८४७१५१२०८) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र अधष िुलेको  कपाल, वणष गह गँोरी, रातो सतुीको साडी लगाएकी ।  

नाम:-जखजन माया थापा 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज.  नवलपरासी पवुष दवेचलुी न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-बाखिका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी पवुष दवेचलुी न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छिी माया मश्राङडी (९८०४४७०८४९)  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,कालो पाईन्ट सेतो घके ज्याकेट लगाएकी 

। 

 

नाम:-जमनुा पंगनेी 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी जतलोत्तमा न. पा. वडा नं. १४  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी जतनधरेु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण पंगेनी (९८१९४७४९३५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल, वणष गह गँोरी,जपङ्क रंगको ह ट र कालो टाउजर लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-प्रजतभा चौधरी 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी रामग्राम न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी दवेदह न. पा. वडा नं. ५ गरुुङटोला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुि कुमारी चौधरी (९८०४४०३४९२) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो ज्याकेट र कलेजी सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-पनुम यादव 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी कोटजहमाई गा. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी कोटजहमाई गा. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदखिप यादव 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र मझौला शररर भएकी । 
 

नाम:-सोनरुानी जहताङ 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी जतलोत्तमा न. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी शकंरनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशव कुमार खहताङ (९८४९११७७०४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो ह ट र कालो जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-कमला ज्ञवाली 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज. बाँके कोहलपरु न. पा. वडा न. २  

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बाँके कोहलपरु न. पा. वडा न. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुक्रराज घती मगर (९८६८३१६१४४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-एजलना थारु 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया बाबजदषया न. पा. वडा नं. १ लङ्गहवा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया बाबजदषया न. पा. वडा नं. १ लङ्गहवा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबष्णु थारु (९८२६५७७११९) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कलेजी रंगको हाईनेक, कालो जजन्स 

पाईन्ट र खरैो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:-मगंरी थरुनी (साथमा वषष ७ जक छोरी पनी) 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया राजापरु गा. पा. वडा नं. ४ घम्ना गाँउ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया राजापरु गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद थारु (९८६६८९१३०२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल, रातो ज्याकेट र रातो चप्पल 

लगाएकी । 

 

नाम:-ररत ुनगरककोटी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ गगंाजमनुा गा. पा. वडा नं. ७  

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया मधवुन न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगता भुसाि (९८६३७६४०७७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र पातलो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रुपा के. सी. 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान प्यठुान न. पा. वडा नं. ९ गरुगाँउ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. प्यठुान प्यठुान न. पा. वडा नं. ९ गरुगाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बसदत के. सी. (९८६६८१७६२५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र घाँटीमा कोठी भएकी ।  

नाम:-बसन्ता गरुुङ 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान ऐरावरी गा. पा. वडा नं. ३ तालपोखरा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. प्यठुान ऐरावरी गा. पा. वडा नं. ३ तालपोखरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन गुरुङ (९८४७३१७३५४) 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जजन्सको पाईन्ट, रातो सटु र कालो ज्याकेट 

लगाएको । 
 

नाम:-जहमानन्द अयाषल 

उमेर:-४५ वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान सरुमारानी गा. पा. वडा नं. २ दमाषङ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. प्यठुान सरुमारानी गा. पा. वडा नं. २ दमाषङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम प्रसाद अयाकि (९८२९५०२७९२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, सेतो सटष, जजन्सको पाईन्ट र ढाका टोपी 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मािीका पाटामगर 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ बंगलाचलुी  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टुमराज पाटामगर (९८००७१२८६१) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-कसजमर भण्डारी 

उमेर:-१२ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ घो. उ. म. न. पा. वडा नं. १७ पनौरा 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९। गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ घो. उ. म. न. पा. वडा नं. १७ पनौरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुप बहादुर भण्डारी (९८१८००३३९७) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, बाँया गालामा खत, जनलो जम्पर र खरैो पाईन्ट लगाएको ।  
 

नाम:-सजुमिा कुमाल 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज. अघाषखाँची छिदवे गा. पा. वडा नं. ३ बल्कोट 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. अघाषखाँची छिदवे गा. पा. वडा नं. ३ बल्कोट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दान बहादुर कुमाि (९८४३२२०३९२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, कालो कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-प्रेजमका पनु (साथमा छोरा जहरा बहादरु पनु र छोरी सपना पनु समते भएको) 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज. अघाषखाँची मालारानी गा. पा. वडा न. ९ सेपानी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. अघाषखाँची मालारानी गा. पा. वडा न. ९ सेपानी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि बहादुर पुन (९८४८८२४४२९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मझौला शररर भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजुवप श्रेष्ठ (पोखरा घमु्न जान्छु भनी पररवार सजहत घमु्न गएको) 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- जज. लजलतपरु ल.प.ुम.न.पा. वडा नं. ११ पाटन 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु ल.प.ुम.न.पा. वडा नं. ११ पाटन 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुजन शे्रष्ठ (९८५११२२४५१) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गोरो, ज्याकेट र पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-सान्जा जगरी 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- जज. लजलतपरु वडा नं. १७ ग्वाखो 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु वडा नं. १७ ग्वाखो 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बरी थापा (९८४१७८९१३६) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, ह क र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-आजसका पौडेल (श्रेष्ठ) 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी गोलजन्जर गा. पा. वडा नं. ६ गरैरगाँउ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धलुी गोलजन्जर गा. पा. वडा नं. ६ गरैरगाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशब कुमार शे्रष्ठ (९८४३७९८०२९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कानमा सनुको टप, घाँटीमा सनुको जतलहरी, रातो कुताष 

सरुुवाल र कजि कलरको जतु्ता लगाएकी । 

 

नाम:-जडमा लामा 

उमेर:-४७ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक हलेम्ब ुगा.पा. वडा नं. १  

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धपुाल्चोक हलेम्ब ुगा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसङ्गी शेपाक (९८६१०७८१७९)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र मझौला शररर भएको । 

नाम:-मनजवर पनु 

उमेर:-३७ वषषको 

  वतन:- जज. जाजरकोट नलघाट न. पा. वडा नं. १ कुलपथ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धपुाल्चोक जलसंखपुाखर गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरेदर राना (९८६९५२३२१२) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो रंगको ज्याकेट, सरुुवाल र सेतो जतु्ता 

लगाएको । 

 

नाम:-ररत ुराई जगरी 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा मले,ु गा. पा. वडा नं. ५ पाखकष  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दोलखा मले,ु गा. पा. वडा नं. ५ पाखकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखम्बका खगरी (९८०६५९४२६८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जजन्सको ज्याकेट र जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-जवराज तामाङ 

उमेर:-११ वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट सयषगढी गा. पा. वडा नं. १ लच्याङ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवुाकोट सयषगढी गा. पा. वडा नं. १ लच्याङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कािे ग्िान तामाङ (९८२८८७१७४९) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो सटष जनलो पाईन्ट थकुलको डे्रस लगाएको ।  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-भगवती पन्त 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. का. प. जज. चौररदरेाजल गा. पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमार पदत (९८०८६०२१४३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो ज्याकेट, हररयो सल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-कजवता काकी 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. संखवुासभा खाँदवारी न. पा. वडा नं. ७ बेलडाँडा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. संखवुासभा खाँदवारी न. पा. वडा नं. ७ बेलडाँडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दामोदर काकी (९८१२३९७३५७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी मझौला शररर भएकी ।  

नाम:-चाँदनी कुमारी मण्डल 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ धनपालथान गा. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ धनपालथान गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गौरी शंकर मण्डि (९८०७०३५१५२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो र जठक्कको शररर भएकी । 
 

नाम:-रमशे सरदार 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ धनपालथान गा. पा. वडा नं. ४ रंगपरु 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ धनपालथान गा. पा. वडा नं. ४ रंगपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कखबता सरदार (९८२४३७५२९७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, मोटो शररर, कालो ज्याकेट, जनलो जजन्स 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

पाईन्ट र सेतो जतु्ता लगाएको । 

नाम:-प्रजमला कटुवाल न्यौपाने 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज.  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ बेलबारी वडा नं. ४ जधमाल टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भानु दयौपाने (९८००९४०४१२) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र अनहुारमा जतलकोठी भएकी । 
 

नाम:-पजुणषमा श्रेष्ठ 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ केराबारी गा. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ केराबारी गा. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकरण शे्रष्ठ 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर, लाम्चो अनहुार र जनधार 

हल्का ठुलो भएकी । 

 

नाम:-जजना जलम्बु 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ उलाषबारी न. पा. वडा नं. १ जसमानाबथती 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०१।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ उलाषबारी न. पा. वडा नं. १ जसमानाबथती 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुक्र बहादुर खिम्बु (९८२३७८७८९९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, ओठमाथी दाजहने पट्टी कोठी भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जतसषना काकी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ उलाषबारी न. पा. वडा नं. २ सनुझोडा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ उलाषबारी न. पा. वडा नं. २ सनुझोडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेनुका काकी (९८००९५३७७३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गोरी, सेतो कुताष, कालो पाईन्ट र रातो ज्याकेट 

लगाएकी । 

 

नाम:-सकुन्तला साकी 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- जज. खोटाङ ह . त.ु न. पा. वडा नं. ८  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. खोटाङ ह . त.ु न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईदर बहादुर साकी (९८४७९१४८२९) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, ओठको माजथल्लो पट्टी कोठी, रातो थवीटर र रातो कुताष 

सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जहरा ताजपरुरया 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज. झापा गौरादह न. पा. वडा नं. ८ बारटी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा गौरादह न. पा. वडा नं. ८ बारटी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राकेश ताजपुररया (९८१६९५७९७०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो कुताष सरुुवाल र चप्पल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- खशवन दनुवार 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. झापा बदु्धशान्ती गा. पा. वडा नं. ५ िडानी गाँउ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा बदु्धशान्ती गा. पा. वडा नं. ५ िडानी गाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबना दनुवार (९८१४९४१८३५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, पहलेो भषे्ट, कालो जजन्स पाईन्ट र खरैो 

ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:-सरथवता काकी 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज. झापा अजुषनधारा न. पा. वडा नं. ६  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा अजुषनधारा न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन गुरुङ (९८१२९९३५२३) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो सटष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-ओम प्रकाश जगरी 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज. झापा कन्काई न.पा. वडा नं. ७ मदरगाछी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७७।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा कन्काई न.पा. वडा नं. ७ मदरगाछी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुि कुमारी खगरी (९८२४९४४०४६) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वायाँ गालामा खत भएको, सेतो सटष, कालो जजन्स 

पाईन्ट र सेतो रंगको थपोट जतु्ता लगाएको ।  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-आजशका जधताल 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. झापा बदु्धशान्ती वडा नं. २ जयपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा बदु्धशान्ती वडा नं. २ जयपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम प्रसाद खधताि (९८४२६४९३४१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, दाजहने पट्टी जनधारमा सानो खत र गलुाबी रंगको बुटे्ट 

प्लाजा लगाएकी । 

 

नाम:-पजुणषमा राना मगर 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पठुा उतरगगंा गा. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लमजङु बेशीसहर न. पा. वडा नं. २ भकुण्डे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम तामाङ (९८४५९७३५६२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट भएकी ।  

नाम:-पजुणषमाया गरुुङ 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- जज. थयाङ्जा जबरुवा गा. पा. वडा नं. ४ खदुी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङ्जा जबरुवा गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुमराज गुरुङ (९८२६१९६१२५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मोटो शररर, दाजहने गालामा सानो खत र कालो रातो कुताष 

सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनजकता काकी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज.  झापा कन्काई न.पा. वडा नं.४ जिवणेी चोक 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  झापा कन्काई न.पा. वडा नं.४ जिवणेी चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहन हेमरम (९८२६९३९७७२) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,हररयो सेतो बटु्टा भएको नाईट डे्रस लगाएकी । 
 

नाम:-धम माया राउत 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. ओखलढुङगा चम्पादवेी गा.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.ओखलढुङगा चम्पादवेी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-होम बहादुर राउत (९७४९८६०८४०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो मखमलको कुताष र गलुाबी रङको सरुुवाल 

लगाएको । 

 

नाम:-पवन लाल राजवशंी 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज.मोरङ जहदा  गा.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.   मोरङ जहदा  गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रखमिा देवी राजवंशी (९८११०३०७७५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो, सटष र पाईन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनजकता इटनी कडेल 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जवराटनगर न.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जवराटनगर न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बि बहादुर िड्का (९८०७०१२५७३) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष श्याम्लो,मोटो डल्लो शरीर भएको । 
 

नाम:-नजवन बराईली 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज. सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदरमाया खवश्वकमाक (९८४२१६९८४५) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला शरीर,चेक सटष र जनलो जजन्सको पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:-उमशे पोख्रले 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- जज. झापा वोद्धशान्ती न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा वोद्धशान्ती न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतुष पोिेि 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो जजन्स पाईन्ट र जनलो जम्िर लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-गायिा खड्का 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. झापा कजचन कवाल गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा कजचन कवाल गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर बहादुर िड्का (९८१६९१४७३३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो ,खरैो कपाल,पातलो शरीर भएको । 
 

नाम:-काशी पौडेल 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जवराटनगर म.न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जवराटनगर म.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वषाक सरदार  (९८२६३५६६६९) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो, पाईन्ट सटष लगाउने । 
 

नाम:-नम्रता काकी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. इलाम रौङ गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०१।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. इलाल ईलाम न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आखसष काकी (९८१८३५८५८७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला शरीर भएकी ।  

नाम:-माया राई 

उमेर:-४१ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ लेटाङ वडा नं.५ जबजमरे चोक 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ लेटाङ वडा नं.५ जबजमरे चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भखवदर वाखज (९८२६३९२५२३) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा र रातो कलर गरेको कपाल,ट्राउज, भषे्ट रज्याकेट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सन्ज ुपासवान 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज.  मोरङ सनुवषी न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०१।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ सनुवषी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखशिा पासवान (९८१९३४९८९३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो सईुटर र हररयो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- खहमा भदडारी िखतवडा 

उमेर:- २५ वषकको 

  वतन:- जज. झापा कमल गा.पा. वडा नं.५ हाल  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०४।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ सनु्दरहरेचा न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- छखबिाि भण्डारी (९८०७०३८६०६) 

हुखिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी भएकी । 
 

नाम:-सजुता कुमारी चौधरी 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ सनु्दरहरेचा न.पा. वडा नं.११ बेलपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ सनु्दरहरेचा न.पा. वडा नं.११ बेलपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुिा राम चौधरी 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,पातलो शरीर भएकी ।  

नाम:-सोनी गरुुङ 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ पथरी शजनश्वरे न.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ पथरी शजनश्वरे न.पा. वडा नं.७ बाट मावली जान्छु भनी जहडेकी । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुस्पा गुरुङ (९८२४३३५५३२) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट र िुस्रो ज्याकेट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-भपुध्वज राई 

उमेर:-५२ वषषको 

  वतन:- जज. भोजपरु पौवादङुमा गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.भोजपरु पौवादङुमा गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगा देवी राई (९८२४९४८४६०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा रहल्का िुलेको कपाल, वणष गह गँोरो,सेतो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको 

। 

 

नाम:-बथनती गरुुङ (राई) 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज. भोजपरु सा.जस.गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०१।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  भोजपरु सा.जस.गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भखवदर राई  (९८४२२८२४९४) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-जदपेन्र जब. क. (साथमा वषष १३ को जनकेश जब.क रहकेो) 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. उदयपरु बेलका न.पा. वडा नं.२ शान्तीनगर टोल 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  उदयपरु बेलका न.पा. वडा नं.२ शान्तीनगर टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कखबराज खब.क (९८२४७०५८१८) 

हुखिया:-उचाई  ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,जजन्स पाईन्ट र ज्याकेट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मजनषा राई 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज. उदयपरु बेलका न.पा. वडा नं.७ चाक्चेरा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  उदयपरु बेलका न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उम बहादुर राई (९८२३०७२२९४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिटौ, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-मो. असलम अन्सारी 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज.जसरहा जसरहा न.पा. वडा नं.१२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा जसरहा न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-काखसम दफािी (९८२४७८७१०१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा रकालो कपाल, रातो भषे्ट र रातो टाउजर लगाएको । 
 

नाम:-रघजुवर जमश्र 

उमेर:-४२ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट दगुाष भगवती गा.पा. वडा नं।३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश झा 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरो,मानजशक सन्तलुन जठक नभएको ।  

नाम:-मजनका कुमारी यादव 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा जबदहेनगर न.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.धनषुा जबदहेनगर न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खभमि यादव 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अनं्जनी कुमारी यादव 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज.  धनषुा धनषुाधाम न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  धनषुा धनषुाधाम न.पा. वडा नं.५ आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राधा देवी यादव 

हुखिया:-उचाई ५ जिटौ, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-आरती 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा उ.म.न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  धनषुा उ.म.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबरेदर िाि 

हुखिया:-उचाई ४.३ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-जनमषला कुमारी गपु्ता 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज.  सप्तरी जतरह त गा.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  सप्तरी जतरह त गा.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामराजा रौखनहार (९८१४७२५७८२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पहलेो रङको कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-जकरण कुमारी 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष पोखरीया न.पा. वडा नं.३ बसनपरु 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष पोखरीया न.पा. वडा नं.३ बसनपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदनदयाि दास तात्वा (९८१८०८४११५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-संजना राउत 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट दगुाष भगवती गा.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गजेदर राउत 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-बालकृष्ण राना 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी बजदषबास वडा नं.६ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  महोत्तरी बजदषबास वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमनु िाखमछाने राना (९८०७६४३१७३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, हरयो रङको ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:-लाल कुमारी घती 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज. रोल्पा रोल्पा न.पा . वडा नं.९ ररथवाङ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  रोल्पा रोल्पा न.पा . वडा नं.९ ररथवाङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरखबर घती मगर (९८६३१३६३०३) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, दाजहने गालामा खत भएकी । 
 

नाम:-थमन बहादरु थापा 

उमेर:-६२ वषषको 

  वतन:- जज.  गलु्मी चन्रकोट गा.पा. वडा नं .४ 

खिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी जतलोत्तमा न.पा. वडा नं.११ कटानी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िेमा नदद कुमाि (९८६४५६१२५४)  

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, गलुाबी रङको ज्याकेट, हररयो टोपी र  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

कालो पाईन्ट लगाएको । 

नाम:-जवशाल लोध 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी कजचन वडा नं.२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जज. रुपन्दहेी कजचन वडा नं.२ दयानगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िािबचन िोधे (९८०८९१२५९२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,कालो ज्याकेट र जजन्स पाईन्ट लहगाएको ।  

नाम:-बजबता भन्ने हररकला जैसी 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. थयाङजा काररकोट गा.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी जब.उ.म.न.पा. वडा नबं.१७  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फशुकराम पाण्डे (९८४३७०८४६५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,जक्रम रङको ज्याकेट र जनलो रङको पाईन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:-पनुम हररजन 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी जस.न.पा. वडा नं.१३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  रुपन्दहेी जस.न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वृजेस हररजन 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, थकुल डे्रस लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-भपुेन्र राज जगरी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया राजापरु न.पा. वडा नं.६ जोगीपरु 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जज. बजदषया राजापरु न.पा. वडा नं.६ जोगीपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर बहादुर खगरी (९८४१७६८१४८) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरो,जनलो जजन्स पाईन्ट,कालो ज्याकेट र सेतो 

रङको जतु्ता लगाएको । 

 

नाम:-अन्जली सबेुदी 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया बढेयाताल गा.पा. वडा नं.४ खरेैनी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१२  गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया बढेयाताल गा.पा. वडा नं.४ खरेैनी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सृजकना शमाक (९८२६५३३९०८) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा  कालो कपाल, वणष गह गँोरी,पातलो शरीर  भएको ।  

नाम:-जयन्ती थापा 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया ठाकुरवावा न.पा. वडा नं.२ आम्बासा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  बजदषया ठाकुरवावा न.पा. वडा नं.२ आम्बासा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोके थापा (९८४५६३७३०९) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरी,सेतो ज्याकेट,रातो जतु्ता र जजन्सको पाईन्ट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-तलु बहादरु जज.सी. 

उमेर:-४९ वषषको 

  वतन:- जज.  प्यठुान ऐरावती गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  प्यठुान ऐरावती गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्णा खज.सी. (९८२२८१७२४६) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्सको कालो पाईन्ट र जनलो रङको ज्याकेट 

लगाएको । 

 

नाम:-जतलक सनुार 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान जझमरुक गा.पा. वडा नं.६ तोबाषङ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  प्यठुान जझमरुक गा.पा. वडा नं.६ तोबाषङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जमुना सुनार (९८४५४९५८९६) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट ,आखँा कालो र कालो कपाल, दाजहने हातमा जमनुा लेखकेो ट्याटु भएको ।  

नाम:-चन्र कला जब.क 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१४ जतनकुने 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१४ जतनकुने 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यडखमन घती (९८०९८१८३८५) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला शरीर , कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सोन ुचौधरी 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर चौधरी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला शरीर,सेतो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-जजवन पाठक 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ घोराई उ.म.न.पा वडा नं.१४ नयाँ बसपाकष  

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  दाङ घोराई उ.म.न.पा वडा नं.१४ नयाँ बसपाकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईदरिाि पाठक (९८६६९२६४३४) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:-अजुषन जब.क 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ घोराई उ.म.न.पा वडा नं.१४ जागतृी टोल 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ घोराई उ.म.न.पा वडा नं.१४ जागतृी टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेस्मा खब.क (९८०९५४९२३२) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला शरीर भएको । 
 

नाम:-दमन जसंह पाण्डे 

उमेर:-६८ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलवथत ुवाणगगंा न.पा. वडा नं.४ हररहरपरु 

खिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजपलवथत ुवाणगगंा न.पा. वडा नं.४ हररहरपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संखगता पाण्डे (९८४७४११४७८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र  सेतो कपाल,कालो रङको सईुटर, कालो टोपी र कालो ट्रयाक  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएको । 

नाम:-कणष बहादरु जब.सी 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ घोराई उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  दाङ घोराई उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगरा खब.सी (९८२२८८००९८) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:-मखे बहादरु पनु 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज.  गलु्मी कालीगण्डकी गा.पा. वडा नं.४ पतुीघाट 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जज.  गलु्मी कालीगण्डकी गा.पा. वडा नं.४ पतुीघाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मधु प्रसाद पुन (९८६३५०९१२७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, रातो उनीको टोपी र रातो हाईनेक 

लगाएको । 

 

नाम:-जनजषला अजधकारी 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक जिपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसन्धपुाल्चोक जिपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छत्र बहादुर िड्का (९८४३१७४९८६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला शरीर, कुताष सरुुबवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सोममाया तामाङ 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज. रसवुा नौकुण्ड गा.पा. वडा नं.५ सबु्बा टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवुाकोट सयुषगढी गा.पा. वडा नं.१ लच्याङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ठाकुर मोक्ताङ (९८२८८२८१४१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,मझौला शरीर,जपङ रङको कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-अजखल भट्ट 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट जवदरु न.पा. वडा नं.१२ भट्ट गाँउ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  नवुाकोट जवदरु न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार भट्ट (९८४३३२१६१२) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला शरीर,खरानी रङको ह क र जनलो जजन्स पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:-सजमषला राना मगर 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ गल्छी गा.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  धाजदङ गल्छी गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखसि राना मगर (९८४१९३९०४६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,रातो कुताष र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-करण घामी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी दधुौली न.पा. वडा नं.४ डकाह 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धलुी दधुौली न.पा. वडा नं.४ डकाह 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदि कुमार धामी (९८१२१२२२१५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,कालो ज्याकेट, रातो पाईन्ट र दाजहने 

कानमा सनुको ररङ लगाएको । 

 

नाम:-जशव जसलवाल 

उमेर:-४२ वषषको 

  वतन:- जज. बारा जजतपरु जसमरा उ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगता थापा (९८१६२४४३९६) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा र कालो कापल, वणष गह गँोरो, सेतो र जनलो चेक सटष, जजन्स पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:-जदजतया मगर 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- जज.  नवुाकोट बदुरु न.पा. वडा नं.१२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवुाकोट बदुरु न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुरखबराम तामाङ (९८२८८५९५९९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला शरीर,हररयो उजनको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-काजल बहादरु रोकाया 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- जज. मगु ुखत्याङ गा.पा. वडा नं.६ पथयारी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.७ क्यान्सर हजथपटल बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखनरुर रोकाया (९८४८०९४२६०) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो जजन्स पाईन्ट,कालो जटसटष र सेतो हाि सईुटर 

लगाएको । 

 

नाम:-मजनषा नेपाली 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.८ कमाने 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.८ कमाने 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत नेपािी (९८२११०००३४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो शरीर र जनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-अजथमता जततुङ 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.१५ रातोमाटे 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.१२ पदमपोखरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खहसाङ दोजे (९८४०७०८४७०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र हल्का खरैो कपाल, वणष गह गँोरी, कालो हाईनेक,चेक सटष र जनलो 

टाउजर लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रमशे तामाङ 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा मलेुङ गा.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काभ्रपेलान्चोक बनेपा बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरुना भुजेि (९७४६४७३७०७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, ज्याकेट र कालो जजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-जक्रजशष गरुुङ 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.९ पशपुजतनगर 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.९ पशपुजतनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण कुमार गुरुङ (९८१७२०५०३१) 

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,ग्रे रङको ट्रयाक, ह क र उईनजचटर 

लगाएको । 

 

नाम:-आजशष श्रेष् ठ 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  धाजदङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रत्न शे्रष्ठ (९८६०३२४६१२) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो मखमलको जथतो दजेखने ज्याकेट र 

कालो छालाको जतु्ता लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररजन नेपाली 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु जभमिेदी गा.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी नेपािी (९८४५९०६३८७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा रकालो कपाल, वणष गोरी, पातलो शरीर, जजन्सको कालो पाईन्ट र कालो 

ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:-श्रीजना भण्डारी  (कोईराला) 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज.  काभ्र ेपलान्चोक पनौती न.पा. वडा नं.८ खरीबोट 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  काभ्र ेपलान्चोक पनौती न.पा. वडा नं.८ खरीबोट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-निुिेको 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,लाम्चो अनहुार,सनु्तला ओभर कोट र 

पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-माधव प्रसाद िुयाल 

उमेर:-४७ वषषको 

  वतन:- जज. काभ्र ेपलान्चोक पनौती न.पा. वडा नं.८ खरीबोट 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  काभ्र ेपलान्चोक पनौती न.पा. वडा नं.८ खरीबोट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-निुिेको 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपा,वणष गोरो, लाम्चो अनहुार,चचु्चो नाक भएको र कालो 

ज्याकेट पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जवक्रम गौतम 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भक्तपरु चाँ.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादुर गौतम (९८४६८४८०६०) 

हुखिया:-उचाई ४.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष कालो,मानजशक सन्तलुन जठक नभएको ।  

नाम:-सोम कुमारी लामा 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- जज.  काभ्र ेपलान्चोक गा।पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरुपाटनढोका चोरी दउेराली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नखबन कुमार िामा (९८४१५८२४५३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:-मध ुकुमारी जसैवाल 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज.  बारा महागढीमाई न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.२ सानेपा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज प्रसाद किवार (९८४५६१९८४५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:-प्रल्हाद जकररङ मगर 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज. काभ्रजेभमखोरी न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु महालक्ष्मीन.पा. ईमाडोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िखिता खकररङ मगर 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जनलो ज्याकेट र कालो पाईन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सयुष बहादरु पलुामी मगर 

उमेर:-४४ वषषको 

  वतन:- जज.  रामचेाप मन्थली न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.१३ कुसतुी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसता आिे मगर (९८६९१५२५५६) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:-जबमला धोली 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:- जज. काभ्र ेघजुलखेल न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।१०।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु महालक्ष्मी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदनेश धोिी (शे्रष्ठ)(९८०८६०५६४७) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो ज्याकेट र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सजृना जवसुंके 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज. लजलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  लजलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रखमिा खवसुंके (९८०३४७७८७९) 

हुखिया:-उचाई  ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, सेतो ज्याकेट र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-कमल नेपाली 

उमेर:-२३वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ सनु्दरहरैचा न. पा. वडा नं. १० जिबेनी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. तनह  ँभान ुन. पा. वडा नं. २ बाह्रजबसे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मैया नेपािी (९८०३८३६६७०) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सररता जसैी 

उमेर:-२०वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी गडैाकोट न. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी गडैाकोट न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मष्टकदया जैसी (९८४५२३४९०६) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कुताष सरुुवाल र कालो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:-श्रीराम लामा 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. ५ मालेपाटन 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. ५ मालेपाटन 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदत बहादुर िामा (९८१९१९१७६८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, सेतो लामो बाउले सटष, कालो पाईन्ट र 

चप्पल लगाएको । 

 

नाम:-राम बहादरु अजधकारी 

उमेर:-४५ वषषको 

  वतन:- जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. १४ चाउथ े

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. १४ चाउथे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सृजना कुमाि (९८२६६९१२५६) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो वणष र मझौला शररर भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मन ुअयाषल 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङ्जा आजँदखोला गा. पा. वडा नं. २ जचलाउनेवास 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०३।२४गते 

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङ्जा आजँदखोला गा. पा. वडा नं. २ जचलाउनेवास 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन पौडेि (९८४६१००९२१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गोरी र मझौला शररर भएकी । 
 

नाम:-कमल बहादरु गरुुङ 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङ्जा वाजलङ न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी म.न.पा. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्योती कुमारी गुरुङ (९८२५१७८४४४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, खरो कपाल, वणष गह गँोरो, मोटो शररर र कपाल पालेको । 
 

नाम:-केशमाया गरुुङ (साथमा छोरी सजन्जव गरुुङ पनी ) 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङ्जा चापाकोट न. पा. वडा नं. ४ लग्दा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङ्जा चापाकोट न. पा. वडा नं. ४ लग्दा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जैसरी गुरुङ (९८४६५५७७२८) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:-मजनषा तामाङ 

उमेर:-१५वषषको 

  वतन:- जज. लमजङु बे. न. पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. लमजङु बे. न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सेर बहादुर तामाङ (९८४६९९५१२७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो ज्याकेट, हाईनेक र पाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जभम बहादरु साकी 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:- जज. बागलुङ बा. न. पा. वडा नं. ९ जतत्याङ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बागलङु बा. न. पा. वडा नं. ९ जतत्याङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगता साकी (९८४८४०००३५) 

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको । 

 

नाम:-भक्त बहादरु जसलवाल 

उमेर:- ६६ वषषको 

  वतन:- जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. ९ पावषतीटोल 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. ९ जशवटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना खसिवाि (९८१६६५९६०१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, हल्का सेतो िुलेको कपाल, वणष गह गँोरो, कालो पाईन्ट, कालो जतु्ता, 

कालो ज्याकेट र ढाका टोपी लगाएको । 

 

नाम:-प्रजतमा थापा 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. न. प. (पवुष) दवेचलुी न. पा. वडा नं. १४ छजतसघर 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. न. प. (पवुष) दवेचलुी न. पा. वडा नं. १४ छजतसघर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खतथक थापा (९८४०९६८८४५) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, हातमा ब्रासलेट, सनुको जसक्री र पहलेो कालो कुताष 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पषु्पा बोहरा 

उमेर:-१८वषषको 

  वतन:- जज. न.प.(पवुष) मध्यजबन्द ुन. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. न.प.(पवुष) मध्यजबन्द ुन. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनु बोहरा (९८४२३३७९६३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, नाकमा कोठी, जपङ्क कलरको सटु र जजन्स पाईन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:- जदजलप रानाभाट 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङ्जा िेदीखोला गा. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. ७ मासबार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखमकिा रानाभाट (९८४१७८६१७२) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष कालो, अग्लो र पातलो शररर भएको ।  

नाम:-जदपक दजी 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. थयाङ्जा गल्याङ न. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- खज. कास्की पो. म. न. पा. वडा नं. ५ खजरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी दजी (९८१५१२७७७४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो वणष र मोटो र अग्लो शररर भएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सम्झना पररयार (साथमा वषष ८ जक बाजलका पजन) 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङ्जा वाजलङ न. पा. वडा नं. १ रामबाच्छा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङ्जा वाजलङ न. पा. वडा नं. १ रामबाच्छा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबनोद दमाई (९८२६६३३९६७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:-अम्मर बहादरु घती 

उमेर:- ६२ वषषको 

  वतन:- जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. १८ सराङकोट 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. १८ सराङकोट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डबि बहादुर घती (९८४७९४२३५९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र मझौला शररर भएकी ।  

नाम:-यानी माया थापा 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङ्जा काजलगण्डगी गा. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. थयाङ्जा काजलगण्डगी गा. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-एक बहादुर थापा 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र कपाल बोईज कट काटेकी ।  

नाम:-पजबिा शमाष सापकोटा 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. म्याग्दी मगंला गा. पा. वडा नं. २ जसमलचौर  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. म्याग्दी मगंला गा. पा. वडा नं. २ जसमलचौर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखनि सापकोटा (९८४५५२०४२६) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल र ज्याकेट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अजथमता चौधरी 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी (पुवष) कावासोती न. पा. वडा नं. १५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. नवलपरासी (पवुष) कावासोती न. पा. वडा नं. १५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक नारायण चौधरी (९८१०१०२३५३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जपंक रंगको सटु र जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-सवुास चौधरी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी खड्ग न. पा. वडा नं. ८ जबशनपरु 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङ्जा वाजलङ न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रीकादत चौधरी (९८२९१८६५३०) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मानजशक सन्तलुन जठक नभएको र बोली थपथट नभएको 

। 

 

नाम:-सरोज राना 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा गो. न. पा. वडा नं. १२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. गोरखा गो. न. पा. वडा नं. १२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृपा राना (९८४९५३६४४५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, मगंोजलयन अनहुार भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-गगंा दजी 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङ्जा काजलगण्डकी गा.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८गते 

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङ्जा काजलगण्डकी गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोभाकर दजी (९८४६७४८०८७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो, आखँा, कालो कपाल, गलुाबी रंगको कुताष, खरैो थवीटर र हररयो सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-कुल नारायण गौडेल 

उमेर:- ४१ वषषको 

  वतन:- जज. न. प. (पवुष) मध्यजबन्द ुन. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. न. प. (पवुष) मध्यजबन्द ुन. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसता गौडेि (९८४१८९१९७३) 

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो ज्याकेट र हररयो रंगको पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:-अजश्म राना 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. थयाङ्जा गल्याङ न. पा. वडा नं. ८ जचउरी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. थयाङ्जा गल्याङ न. पा. वडा नं. ८ जचउरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि रोका मगर (९८६१८६८६४३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो खा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनरु जोगी जगरी 

उमेर:- ३६वषषको 

  वतन:- जज. बारा गढीमाई न. पा. वडा नं. ४ भवानीपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भ. न. पा. वडा नं. ३ कमलनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेदर प्रसाद जैसवाि (९८५५०५९२१७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मोटो शररर भएकी । 
 

नाम:-बेली सनुार 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. जस. पा. हलेम्ब ुगा. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जस. पा. हलेम्ब ुगा. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन खब. क. (९८२३६३१७०१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मझौला शररर भएकी । 
 

नाम:-जबर बहादरु साल्मी 

उमेर:- ४८ वषषको 

  वतन:- जज. जस. पा. बाह्रजबसे न. पा. वडा नं. ८ मानेश्वरा 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जस. पा. बाह्रजबसे न. पा. वडा नं. ८ मानेश्वरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सररता साल्मी (९८०८६५६४३०) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, हल्का िुलेको कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:-पदम कुमारी बथनेत 

उमेर:-२५वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी क. न. पा. वडा नं. ११ जभरगाँउ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसन्धलुी क. न. पा. वडा नं. ११ जभरगाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर बहादुर बस्नेत (९७४२४६५६१३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, र मोटो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-गोमा प्रजा (नेपाली) 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ जनलकण्ठ न. पा. वडा नं. ११ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२५गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धाजदङ जनलकण्ठ न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकसान नेपािी (९८४५१७५७५३) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-सान्ती माया तामाङ 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी गोलजोर गा. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धलुी गोलजोर गा. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोम बहादुर तामाङ (९८४४५६१८२८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल वणष गह गँोरी, रातो रंगको कुताष र ब्लाउज लगाएकी ।  

नाम:-कृष्ण बहादरु साकी 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा जबग ुगा. पा. वडा नं. ४ लादकु 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मैया साकी (९८४५५०५४५७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो जजन्स पाईन्ट र खरैो टोपी लगाएकी ।  

नाम:-ममता कुमाल साह 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु गढी गा. पा. वडा नं. ३ मक्राचलुी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु ह.े उ. म. न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखमर साह (९८२३७४७४३७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कलेजी रंगको टोपी, खरैो ज्याकेट र कुताष सरुुवाल 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएकी । 

नाम:-सन्ध्या तामाङ 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ गल्छी गा. पा. वडा नं. ४ बेल्ख ु

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ गल्छी गा. पा. वडा नं. ४ बेल्ख ु

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश तामाङ (९८४०५८७३१९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल र पहलेो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:-सनु्तली साकी 

उमेर:-२८वषषको 

  वतन:- जज. का. प. नबबदु्ध न. पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. का.प. पाँचखाल न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उदय बहादुर साकी (९८०८६५३९४३) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-माया कुवर थापा 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. का. बढुाजनलकण्ठ न. पा. 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. का. बढुाजनलकण्ठ न. पा. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा बहादुर थापा (९८४९३७२०७१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जपङ्क रंगको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पजविा जतजमजल्सना 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु बकैया गा. पा. वडा नं. ४ गाँउखोला  

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु ह.े उ. म. न. पा. वडा नं. ५ सानो पोखरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखचत्रा खतखमखल्सना (९८६१०२५८३७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र कोट पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-खमु कुमारी राय 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी कमलामाई न. पा. वडा नं. ११ करौचे 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसन्धलुी कमलामाई न. पा. वडा नं. ११ करौचे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खति कुमारी िड्का (९८१९७९५४५८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र जनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-कृपेस खनाल 

उमेर:-२३वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. १० काजलका रोड 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. १० काजलका रोड 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कखपि बाबु िनाि (९८५५०५५३९८) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो रंगको धके सटष,  थवीटर र पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-सजुदप राजवाहक 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु ह.े उ. म.न. पा. वडा नं. २ शान्तीमागष 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मकवानपरु ह.े उ. म.न. पा. वडा नं. २ शान्तीमागष 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम शुददर राजवाहक (९८४५६९०२२०) 

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, कालो ह क र जजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कुमारी तामाङ 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. जस. पा. चौ. सा. ग. न. पा. वडा नं. ८ सानो जसरुवारी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जस. पा. चौ. सा. ग. न. पा. वडा नं. ८ सानो जसरुवारी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रहरमान तामाङ (९८१३५७८८२९) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सररता लाजमछाने ( साथमा छोरी सजदक्षा पजन) 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी जतनपाटन गा. पा. वडा नं. १० जगजनचौर 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धलुी जतनपाटन गा. पा. वडा नं. १० जगजनचौर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बहादुर काकी (९८००८७११९५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो कुताष सरुुवाल र थवीटर लगाएकी । 
 

नाम:-प्राप्ती गदाईली 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धली दधुौली न. पा. वडा नं. ५ पाचँगाछी 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. जसन्धली दधुौली न. पा. वडा नं. ५ पाँचगाछी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोक बहादुर खबश्वकमाक (९८२४१७८१४९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र जनलो रातो धकाष भएको ट्रयाकसटु लगाएकी । 
 

नाम:-संजगता प्रजा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु जभमिेदी गा. पा. वडा नं. १ खकष  

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२९गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु जभमिेदी गा. पा. वडा नं. १ खकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशव राम प्रजा (९७४२८७८७४१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र जनलो सटष पाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जजेनशा बाथकोटा 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ थाके्र गा. पा. वडा नं.१०  

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. का.च.न. पा. वडा नं. १० सतङ्ुगल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखमकिा बास्कोटा (९८०८२४४७१८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, थकुलको जनलो कलरको ट्रयाक र सेतो जतु्ता लगाएकी ।  

नाम:-जनक लाजमछाने 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. ओखलढुङ्गा चम्पादवेी गा. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०६ गते बाट घरजबदा गए दखेी 

हराएको ठेगाना:- जज. पोखरा जथथत रणचजण्ड गण बाट घरजबदा गए दखेी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश िाखमछाने (९८४९८१३०८८) 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:-जसतल सनुार 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट हले गा. पा. वडा नं. १९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. का.च.न. पा. वडा नं. १० गजुुषधारा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदि कुमार सुनार (९८१३३५३४८०) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो कालो रंगको जामा र जतु्ता लगाएकी । 

 

नाम:-जबपना पलुामी 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी न. पा. दजुम्कबास वडा नं. १ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी न. पा. दजुम्कबास वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखनस पुिामी (९८२६४८५९९१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जडलसरा सनुार 

उमेर:-२५वषषको 

  वतन:- जज. कजचनपरु हाल बजदषया बाँसगडी न. पा. वडा नं. ९  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया बाँसगडी न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु सुनार (९८४८८७४१४४) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र जठक्क परेको शररर भएकी । 
 

नाम:-रेण ुराणा 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया ग.ु न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बजदषया ग.ु न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओम प्रकाश राणा 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-जनमा सनुार 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया बढैयाताल गा. पा. वडा नं. ८  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया बढैयाताल गा. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु सुनार 

हुखिया:-उचाई ४.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो रंगको थवीटर र जटसटष लगाएकी ।  

नाम:-ममती मसाङ्ग्री मगर 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान सरुमारानी गा. पा. वडा नं. ५ जभरगाउँ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. प्यठुान सरुमारानी गा. पा. वडा नं. ५ जभरगाउँ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बि बहादुर मसाङ्री मगर (९८२९५७२१०५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पहलेो कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजुशला साकी 

उमेर:-१४वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान ऐरावती गा. पा. वडा नं. ६ ओखलढुङ्गा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. प्यठुान ऐरावती गा. पा. वडा नं. ६ ओखलढुङ्गा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबक्रम नेपािी (९८११९४१५५६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो थवीटर र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-सजुथमता साकी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान ऐरावती गा. पा. वडा नं. ६ ओखलढुङ्गा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. प्यठुान ऐरावती गा. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबक्रम नेपािी (९८११९४१५५६) 

हुखिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो जटसटष र जजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-पनुम आले 

उमेर:-२९वषषको 

  वतन:- जज. पाल्पा जतनाउ गा. पा. वडा नं. ५ पातल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. पाल्पा जतनाउ गा. पा. वडा नं. ५ पातल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष आिे (९८४९४०५४८९) 

हुखिया:-उचाई ५. २ जिट, कालो आखँा, कालो  कपाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-कमला काकी 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज. गलु्मी माजलका गा. पा. वडा नं. ७ घजमरे 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. गलु्मी माजलका गा. पा. वडा नं. ७ घजमरे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणक बहादुर काकी (९८४५३७५९९९) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-वरकुमारी घती  मगर ( साथमा नाबालक छोरा अन्जान घती मगर पनी) 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. गलु्मी रेसङुगा न. पा. वडा नं. १ जमलनचोक 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. गलु्मी रेसङुगा न. पा. वडा नं. १ जमलनचोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरेदर घती मगर (९८४८६२६७३२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष र हररयो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जसता दमाई 

उमेर:-३३वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम म.ु न. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुकुम पजिम म.ु न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जय बहादुर दमाई 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी । 
 

नाम:-रेजजना जब. क. 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम आठजबसकोट न. पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पजिम आठजबसकोट न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण खब. क. (९८४९०९००६९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो ज्याकेट र हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-जदपक जब. क. 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. जाजरकोट कुश ेगा. पा. वडा नं. ४ िुलिुले 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जाजरकोट कुश ेगा. पा. वडा नं. ४ िुलिुले 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबमिा खब. क. (९७४२९६१७५५) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो पाईन्ट र सेतो हररयो चेक सटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पावषती चदारा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. जाजरकोट कुश ेगा. पा. वडा नं. १० दनदला 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जाजरकोट कुश ेगा. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोिक खतरुचा (९८६५०४६७१६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, रातो कुताष, सेतो कालो ज्याकेट र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-जदल बहादरु पाण्डे 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. जाजरकोट बारेकोट गा. पा. वडा नं. ९ काप्टी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जाजरकोट बारेकोट गा. पा. वडा नं. ९ काप्टी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सृजना िड्का (पाण्डे) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, खरैो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-दवे बहादरु खिी 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम चौहरजहारी न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पजिम चौहरजहारी न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानकी ित्री (९८४५८८५०८४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, मोटो शररर र हल्का दाह्री भएको ।  

नाम:-आजदल अहमद 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- भारतको उत्तर प्रदशे जसतापरु 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-भारतको उत्तर प्रदशे जसतापरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खफरोज अहमद (९८०२९८००४९) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-भरत जसंह 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. दलेैख नौमलेु गा. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- खज. दैिेि नौमुिे गा. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश बहादुर खसंह (९८६४७४८५७१) 

हुखिया:- उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:-सजुदप जसंह 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. दलेैख नौमलेु गा. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दलेैख नौमलेु गा. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश बहादुर खसंह (९८६४७४८५७१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:-चन्र बहादरु ओली 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम िीबेणी गा. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पजिम िीबेणी गा. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खटका प्रसाद ओिी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो सटष र हररयो जजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-कमल जबष्ट 

उमेर:- १० वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम शनीजभरे गा. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पजिम शनीजभरे गा. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खटका खबष्ट 

हुखिया:-उचाई ४.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, खरैो ह क र कालो पाईन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-समुन डाँगी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम शनीजभरे गा. पा. वडा नं. ११ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुकुम पजिम शनीजभरे गा. पा. वडा नं. ११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी डााँगी 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो जटसटष र जनलो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:-जसता राना (साथमा वषष ७ जक बाजलका अनथुका राना पजन ) 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. कजचनपरु बेलौरी न. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कजचनपरु बेलौरी न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-किेश राना (९८००६८७२५३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कुताष सरुुवाल, थवीटर र पाईजामा लगाएकी ।  

नाम:-जप्रया चन्द 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. बैतडी पाटन न. पा. वडा नं. ६ पारी पाटन 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बैतडी पाटन न. पा. वडा नं. ६ पारी पाटन 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखम्बका चदद (९८४८२२०४२७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो ज्याकेट र खरैो जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-भागरती अवथथी (साथमा वषष ५ जक आराधना अवथथी पजन) 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. बैतडी प.ु न. पा. वडा नं. १० जबजयपरु सल्याडी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-(उजरुी जमजत:- २०७८।०९।१६गते) 

हराएको ठेगाना:-जज. बैतडी प.ु न. पा. वडा नं. १० जबजयपुर सल्याडी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईश्वर दत्त भट्ट (९८२५६६२२४५)  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र जनलो पहलेो थकाप बाधेकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-बन्दना श्रेष्ठ (साथमा वषष ३ को छोरा ईसान श्रेष्ठ पजन) 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. बैतडी दशरथचन्द न. पा. वडा नं. ४ शलैेक 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बैतडी दशरथचन्द न. पा. वडा नं. ४ शलैेक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईश्वर शे्रष्ठ (९८४१७१५६३१) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कानमा सनुको टप र खटु्टामा चप्पल लगाएकी ।  

नाम:-अमर जसंह काकी 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. दाचुषला दहु  ँगा. पा. वडा नं. २ जहजकला  

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाचुषला महाकाली न. पा. वडा नं. ४ बंग्लादशे बैंक नजजकै 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशर खसंह काकी (९८६८४६४६६५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र मानजशक अवथथा जठक नभएको । 
 

नाम:-अजजली चौधरी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. डडेलधरुा अजयमरेु गा. पा. वडा नं. १ पाली 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. डडेलधुरा अजयमरेु गा. पा. वडा नं. १ पाली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईश्वर दमाई (९८६४७६८००१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:-तलुसी दवेी सनुार (साथमा वषष ७ को भपुेष सनुार पजन) 

उमेर:-२६वषषको 

  वतन:- जज. डडेलधरुा अमरगढी न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१३गते 

हराएको ठेगाना:-जज. डडेलधुरा अमरगढी न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िड्क सुनार (९८४०५२७१०३) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, रातो कालो कपाल, वणष गह गँोरी र अनहुारमा कोठी भएकी ।   



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जतररसा भण्डारी 

उमेर:- २३वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली ध. उ. म. न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कैलाली ध. उ. म. न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईदर रोकाया (९८४९८०७०५६) 

हुखिया:-उचाई ५. ५जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:-तलु्सी जब. क. 

उमेर:-२८वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली बदषगोररया गा. पा. वडा नं. १ उत्तरमडुा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कैलाली बदषगोररया गा. पा. वडा नं. १ उत्तरमडुा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक बहादुर खब. क. (९८४१६०६७९९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो रंगको कुताष र रातो बटेु्टद्वार सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-कौजशला दवेी बराल 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली गो. न. पा. वडा नं. ३ मालाखतेी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कैलाली गो. न. पा. वडा नं. ३ मालाखतेी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खभम बहादुर बराि (९८४५८१४४६८) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-अनाजमका रोथयारा 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली ध. उ. म. न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कैलाली ध. उ. म. न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चेत राज पाण्डे (९८४१८०७४८१) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ४.६ जिट, कालो आखँा, कालो घमु्रकेो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल र कालो कोट 

लगाएकी । 

नाम:- जसता राना (साथमा छोरीहरु वषष ३ जक सालनी राना र वषष ६ जक समाया राना पनी) 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. कजचनपरु बेलडाँडी गाकमरी  न. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजचनपरु बेलडाँडी गाकमरी  न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशबिाि राना (९८२४६६६४७२) 

हुखिया:-उचाई ४. १० जिट, कालो आखँा, कालो लामो कपाल र मझौला शररर भएकी । 
 

नाम:-धौली दवेी साउद 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. कजचनपरु दोधारा चाँदनी न. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कजचनपरु दोधारा चाँदनी न. पा. वडा नं. ३ आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण खसंह महता (९८६८७४६८१३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा कालो कपाल र खरैो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-जदपा बढुा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. कजचनपरु दोधारा चाँदनी न. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजचनपरु दोधारा चाँदनी न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमना बुढा (९८०९४४८२८३) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा,  कालो कपाल,  खरैो कुताष सरुुवाल र खरैो सल ओढेकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जदया नेपाली ( साथमा वषष ४ जक बाजलका जदब्या नेपाली पनी ) 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली िुलबारी न. पा. वडा नं. ११ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कजचनपरु  न. पा. वडा नं. ११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञानु नेपािी (९८१०७७९९३४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मोटो शररर भएकी । 
 

नाम:-शान्ती दगौरा 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज. कजचनपरु शकु्लािाट न. पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कजचनपरु शकु्लािाट न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगत बहादुर दगौरा (९८११६११२०१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कलेजी रंगको कुताष र सेतो रंगको सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-उषा कुमारी धामी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. कजचनपरु शकु्लािाट न. पा. वडा नं. ८ पारीिाट 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजचनपरु शकु्लािाट न. पा. वडा नं. ८ पारीिाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रताप धामी (९८४८८८३३७७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो रंगको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-गोमती साउद 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. कजचनपरु जभ. म. न. पा. वडा नं. १२ वदाली 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजचनपरु जभ. म. न. पा. वडा नं. १२ वदाली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेदर खसंह साउद (९८१३३३७५७१) 

हुखिया:-उचाई ४. ६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो जटसटष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पवन नायक 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. कजचनपरु बेदकोट न. पा. वडा नं. ७ सुँडाभुडँा 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कजचनपरु बेदकोट न. पा. वडा नं. ७ सुँडाभुडँा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगता नायक (९८४८७००१६१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, चेक सटष र ट्राउजर लगाएको । 
 

नाम:-रोसनी लहुार 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. अछाम सािेबगर न. पा. वडा नं. ४ खाल्सैना 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. अछाम सािेबगर न. पा. वडा नं. ४ खाल्सैना 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भाना िुहार (९८६२५०१०८८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल र कालो ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-सजमषला जसनाल 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. कजचनपरु जभ. म. न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजचनपरु जभ. म. न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसजकना खसनाि (९८१२६०४५४८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:-जदपा लेखक 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. बैतडी दशरथचन्द न. पा. वडा नं. १ पल्लाचौडली 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बैतडी दशरथचन्द न. पा. वडा नं. १ पल्लाचौडली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोखबदद िेिक (९८४८७४६९५७) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो कलरको जजन्स पाईन्ट र रातो ज्याकेट लगाएकी ।  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनरज दवेी गपु्ता 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली ध. उ. म.न. पा वडा नं. १ जशवनगर 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कैलाली ध. उ. म.न. पा वडा नं. १ जशवनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदजय गुप्ता (९८१५६३१३३३) 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो रंगको साडी र पहलेो रंगको थवीटर 

लगाएकी । 

 

नाम:-पषु्पा जगरी 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. कजचनपरु कृष्णनगर न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कजचनपरु कृष्णनगर न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यादव खगरी (९८४४८२१३१८) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कुताष सरुुवाल र रातो ज्याकेट लगाएकी ।   

नाम:-कुमार जसैी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कैलाली वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश जैसी (९८६८४४३०९१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो ज्याकेट  र कालो पाईन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मजनषा बम 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली घोडाघोडी न. पा. वडा नं. ५ जशतलनगर 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कैलाली घोडाघोडी न. पा. वडा नं. ५ जशतलनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खहक्मत बहादुर बम (९८४८९७४८८२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कालो जिक्का कलरको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-धनपती दवेी थामी 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली गो. न. पा. वडा नं. ४ बन्दगेडा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कैलाली गो. न. पा. वडा नं. ४ बन्दगेडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबर बहादुर थामी (९७४५५९३३३५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-रजमला खाती 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली ध. उ. म. न. पा. वडा नं. १९ आईगाँउ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कैलाली ध. उ. म. न. पा. वडा नं. १९ आईगाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम खगरी िाती (९८१४६७५५६८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कुताष सरुुवाल र चप्पल लगाएकी ।  

नाम:-महशे भण्डारी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली गो. न. पा. वडा नं. १० खमुौरा 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कैलाली गो. न. पा. वडा नं. १० खमुौरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जय प्रसाद भण्डारी (९८४८४५०२०३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो हाप पाईन्ट, घाटीमा रातो रुमाल, टाउकोमा क्याप 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

टोपी र खटु्टामा चप्पल लगाएको । 

नाम:-जमना चौधरी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली कैलाली गौरीगजं न. पा. वडा नं. ८  बडैपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कैलाली कैलाली गौरीगंज न. पा. वडा नं. ८  बडैपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामहरी चौधरी (९८२२१२४१४५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल र प्लाज ुलगाएकी । 
 

नाम:-सजुबना काकी बलायर 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली गो. न. पा. वडा नं. ३ चौकी डाँडा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- खज. कैिािी गो. न. पा. वडा नं. ३ चौकी डााँडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेशम बिायर (९८०९४५७५७८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:-राजधका पनु मगर 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली गो.न.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कैलाली गो.न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक बहादुर पुन मगर ( ९८६५६२१४४६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र जजन्सको पाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सरथवती चौधरी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. कजचनपरु कृष्णनगर न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजचनपरु कृष्णनगर न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुम्भकरण चौधरी (९८१२७२९२९४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएकी । 
 

नाम:-हमेराज सनुार 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. अछाम सािेबगर न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. अछाम सािेबगर न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नृप सुनार (९८४२१९६७२२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो पाईन्ट र कालो ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:-सन्दशे सनुार 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. अछाम सािेबगर न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. अछाम सािेबगर न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशव सुनार (९८४७१४३३६५) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो रंगको बम्पर ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:-पणु्य जबष्ट 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:-  जज. अछाम सािेबगर न. पा. वडा नं. १३ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. अछाम सािेबगर न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम खबष्ट (९८६५५३५७६५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मोटो शररर, दायाँ गालामा जतलकोठी भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रोजहत कुवर 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. अछाम सािेबगर न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. अछाम सािेबगर न. पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमन बहादुर कुवर (९८४८६४९३६८) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो टोपी, सेतो हाईनेक र खरानी रंगको जतु्ता लगाएको 

। 

 

नाम:-यवराज जब. क. (साथमा वषष ३२ जक जहरा कुमारी जब.क.वषष १२ जक आजशका जब.क. र वषष ९ जक अपेक्षा 

जब.क. ) 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी (पुवष) कावासोती न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. नवलपरासी (पवुष) कावासोती न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहदुर खब. क. (९८११५३४६०५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र सटष पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-दउे बहादरु मल्ल 

उमेर:- ७२ वषषको 

  वतन:- जज. पवषत जलजला गा. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि बहादुर हमाि (९८४६७७१६९२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, सेतो िुलेको कपाल, वणष  गहगुगँोरो, कालो ज्याकेट, पाईन्ट र ट्रयाक सटु 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ख्याम बहादरु गरुुङ 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङ्जा िापरथमु 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. ८ बगालेटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खप्रतीमान गुरुङ (९८०६६४३३३०) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, पातलो शररर र अग्लो शररर भएकी ।  

नाम:-आकृती के. सी. 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा गोलबजार वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना भट्टराई (९८२७१६८३७१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, सेतो बटु्टा भएको पहलेो कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-अजनता अजधकारी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. काथकी माछापचु्रे गा. पा.वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. २५ हमे्जा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हरी बहादुर के्षत्री (९८५६०३२३७६) 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जजन्स पाईन्ट र ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:-राज ुथापा 

उमेर:- अ.ं ३२/३३ वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट जशवपरी गा. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दोलखा मलेङु गा. पा. वडा नं. ५ पवटी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वासु गखणका (९८४०९१६०६३) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, वणष गह गँोरो, हररयो ज्याकेट र खरानी रंगको जजन्स पाईन्ट लगाएको । 

नाम:-अजुषन जब. क. 

उमेर:- अ.ं २२/२४ वषषको 

  वतन:- जज. बाँके जचसापानी गा. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. दोलखा काजलजचोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बुढा (९८४८३४९३५८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष कालो, कालो ज्याकेट र कालो पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-मजनषा तामाङ 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:-जज. नवुाकोट जवदरु न. पा. वडा नं. ८ जिती 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. नवुाकोट जवदरु न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मखसनो तामाङ (९८६२१९८४३०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर, खरैो लेजगजं र खरैो ज्याकेट 

लगाएकी । 

 

नाम:-दरक्सा खातनु 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन भरतपरु म. न. पा. वडा नं. २ नारायणगढ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भरतपरु म. न. पा. वडा नं. २ नारायणगढ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महमद अरम (९८१३१७८७५३) 

हुखिया:-उचाई ५. ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मोटो शररर, पहलेो कुताष रातो प्लाज ुर कालो सल 

ओढेकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-डोल्म ेशपेाष 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. रामछेाप जलखतुामाकोशी गा. पा. वडा नं. १ दरुागाँउ जोगमाने 

खिङ्ग:- मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०९।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रामछेाप जलखतुामाकोशी गा. पा. वडा नं. १ दरुागाँउ जोगमाने 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पासाङ तामाङ (९८६०२२३१०९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो जजन्सको पाईन्ट, कालो ज्याकेट, सेतो 

रंगको जहल चप्पल, कलेजी रंगको हाते झोला, हातमा सेतो रंगको घडी लगाएकी, र साथमा सेतो धके जबे्रा झोला 

भोकेकी । 

 

नाम:-सन्ज ुभर 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी जतलोत्तमा न. पा. वडा नं. ८ चारनम्बर 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी जतलोत्तमा न. पा. वडा नं. ८ चारनम्बर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखरम भर (९८४७५२१४३१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कालो थवीटर र रातो सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-पजुा पररयार 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी दवेदह न. पा. वडा नं. ७ जशतलबजार 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी दवेदह न. पा. वडा नं. ७ जशतलबजार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररमा पररयार 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, अनहुारमा हल्का चाँया भएकी, जपङ्क रंगको हाईनेक, 

कालो ज्याकेट र जछकेजमके ट्रयाक लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-बहृथपजत थारु 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी जसररया वडा नं. ५ बैदौली 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी जसररया वडा नं. ६ बैदौली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उखमकिा थारु 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, खरैो रंगको ज्याकेट र जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-तारा पररयार 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. बागलुङ ग्वालीचौर वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुभाष पररयार (९८६७५०७५०३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, दबे्रे आखँा हल्का सानो, रातो कुताष  र 

सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जनषा भण्डारी जब. क. 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी सैनामनैा न. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी सैनामनैा न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर खब. क. (९८६१२२३८०२) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पजुा जसंजाली पररयार 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी बटुवल वडा नं. ११ प्रगतीनगर 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी बटुवल वडा नं. ११ प्रगतीनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबक्रम खसंजािी (९८२७४३१५८४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:-सजुनता यादव 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया ग.ु न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बजदषया ग.ु न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु यादव 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरी, बक्स पाईन्ट र गलुाबी सेतो हाईनेक लगाएकी । 
 

नाम:-सषु्मा थारु 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया ग.ु न. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बजदषया ग.ु न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश थारु 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-मानजस थारु 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:-जज. बजदषया बाबजदषया न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बजदषया बाबजदषया न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश थारु (९८६५३०८९८९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रजमता थारु 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया बाबजदषया न. पा. वडा नं. १ सैलाही 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया बाबजदषया न. पा. वडा नं. १ सलैाही 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादुर थारु 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पहलेो कुताष सरुुवाल र जनलो ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-साजजया िजतमा 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. बाँके उ. म. न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया ग.ु न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राखबया बानो 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जसता बथयाल काकी 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया मधवुन न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बजदषया मधवुन न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साखबत्रा बस्याि (९८२५५३७०७३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो खा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो प्लाज ुर ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:-मदन बहादरु साकी 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान मल्लारानी गा.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०३।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. प्यठुान मल्लारानी गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमीिा साकी (९८४७८२०३१६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र लाम्चो अनहुार भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजुशला नेपाली 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान जझमरुक गा. पा. वडा नं. १ सौतामारे 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. प्यठुान जझमरुक गा. पा. वडा नं. १ सौतामारे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु नेपािी (९८६७११४९११) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो सरुुवाल र कुताष लगाएकी ।  

नाम:-पनुम सेउरान 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- जज. पाल्पा ता. न. पा. वडा नं. १२ बैधापोखराथोक 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. पाल्पा ता. न. पा. वडा नं. १२ बैधापोखराथोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केसरी सेउरान (९८११९९६०४३) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो पाईन्ट र  गलुाबी रंगको ज्याकेट 

लगाएकी । 

 

नाम:-कजसम अन्जमु सेख 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- जज. पाल्पा जतनाउ गा. पा. वडा नं. ६ मथयाम 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पाल्पा जतनाउ गा. पा. वडा नं. ६ मथयाम 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अब्दुि रहमान सेि (९८४७२१८५२५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कपडाको जनलो पाईन्ट र जटसटष लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अजंकता कुमारी गपु्ता 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी पवुष पाजल्हनन्दन गा. पा. वडा नं. ५ गमेी 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. नवलपरासी पवुष पाजल्हनन्दन गा. पा. वडा नं. ५ गमेी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखनि कुमार गुप्ता 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो पाईन्ट र थकुल डे्रसको सटष लगाएकी । 
 

नाम:-समदृ्दी भण्डारी 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ त.ु उ. म. न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ तु. उ. म. न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरद भुसाि (९८५७८२३४९१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-बेलमती डाँगी 

उमेर:- ८७ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ घो. उ. म.न. पा. वडा नं. ५ धनाष 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ घो. उ. म.न. पा. वडा नं. ५ धनाष 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-युवराज डााँगी (९८८०३९१४६९) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, सेतो िुलेको कपाल, चथमा लगाएकी र मझौला शररर भएकी । 
 

नाम:-साजबिी जगरी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. गलु्मी माजलका गा.पा. वडा नं. ८ ममताधैरेनी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. गलु्मी माजलका गा.पा. वडा नं. ८ ममताधैरेनी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखनि खगरी (९८४७५८२९४५) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष, हररयो सरुुवाल र रातो ज्याकेट 

लगाएकी । 

नाम:-बटु्टन कुमी 

उमेर:- ७० वषषको 

  वतन:- जज. कजपलबथत ुजबजयनगर गा.पा. वडा नं. ३ कजढयार 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कजपलबथत ुमहाराजगंज न. पा. वडा नं. ६ बटुजनया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदननाथ चौधरी (९८२७५५६६८१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, वणष गह गोरी, िुलेको कपाल, जनलो साडी, जनलो रंगको सल, आकाश े

रंगको ब्लाउज लगाएकी । 

 

नाम:-सन्तराम यादव (अजहर) 

उमेर:- ५९ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलबथत ुमायादवेी गा. पा. वडा नं. ८ नन्दनगर 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजपलबथत ुमायादवेी गा. पा. वडा नं. ८ नन्दनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञान चदर यादव (९८२३४४८५५०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो सेतो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो रंगको ज्याकेट, पहलेो गम्छा 

टाउकोमा बाधेको र लङ्ुगी लगाएको । 

 

नाम:-मजुन्स हाथदा 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ रंगेली न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ रंगलेी न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदखपका चौधरी (९८२५३३०८४४) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो र जजन्स पाईन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जकरण मण्डल 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ धनपालथान गा. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ धनपालथान गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामु मण्डि (९८२७०३४१०७) 

हुखिया:-उचाई ५. ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मोटो शररर र वणष श्याम्लो भएकी । 
 

नाम:-जकरण कामत 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं. १२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं. १२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मखनषा कामत (९८२४३०९१९५) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो जटसटष, कालो रातो ज्याकेट र जजन्स पाइन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:-सपना जसंह गनगाई 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ सनुबसी न. पा. वडा नं. ८ कुढेली 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ सनुबसी न. पा. वडा नं. ८ कुढेली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेदर मण्डि (९८११३१९१८५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो र पातलो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कला सरदार 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ सनुबसी न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ सनुबसी न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्मर िाि सरदार (९८२४६३४७३५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कालो कुताष र पहलेो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-सजुता जबश्वकमाष 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ सनुबसी न. पा. वडा नं. २ अमरदह 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ सनुबसी न. पा. वडा नं. २ अमरदह 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोशन खबश्वकमाक (९८१६३०९०९५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, सेतो सटष र खरानीरंगको पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:-जभम बहादरु काकी 

उमेर:- ७५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ सनु्दरहरैचान. पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ सनु्दरहरैचान. पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खििा बहादुर कटुवाि (९८४१७४१४९२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, सेतो िुलेको कपाल, खरानी रंगको ज्याकेट र आमी कलरको थवीटर 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-दवेी खड्का 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ उलाषवारी न. पा. वडा नं. १मचेडाँगी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ उलाषवारी न. पा. वडा नं. १मचेडाँगी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुम्ब खसंह िड्का (९८१०५४५४२५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र पातलो शररर भएकी । 
 

नाम:-प्रेमका खवास 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ बढुीगंगा गा. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ बढुीगगंा गा. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखनता िवास (९८११३८३८४३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:-प्रेडका भजुले 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ बी. म. न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ बी. म. न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खधरज भुजेि (९८११३२३०९९) 

हुखिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्यामलो, कालो पाईन्ट र कालो थवीटर लगाएकी ।  

नाम:-संजगता क्रमकार 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ रंगेली न. पा. वडा नं. ३ दौलतपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ रंगलेी न. पा. वडा नं. ३ दौलतपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखदजब क्रमकार (९८२३१३८९३९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, को आखँा, कालो कपाल, जनलो ब्लाउज र जनलो साडी लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररना ऋजषदवे 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ रंगेली न. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ रंगलेी न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अरुण ऋखषदेव (९८१२३२३२३४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएकी । 
 

नाम:-सजबता बसेल 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. तेह्रथमु म्या. न. पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. तेह्रथमु म्या. न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी माया वसेि (९८२७०१६८४६) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, गह गँोरी,जनलो कुताष सरुुवाल र रातो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:-सजमषला श्रेष्ठ 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ सनु्दरहरैचा न. पा. वडा नं. १२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-उजरुी जमजत-२०७८।०९।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ सनु्दरहरैचा न. पा. वडा नं. १२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत शे्रष्ठ (९८१९३५८२९५) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, खरैो आखँा, कालो कपाल र रातो वणष भएकी ।  

नाम:-पथृ्वी बहादरु कोईराला 

उमेर:- ५७ वषषको 

  वतन:- जज. सनुसरी पथरीसजनश्वरे न. पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी पथरीसजनश्वरे न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा कोईरािा (९८११०९१०३०) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, सेतो िुलेको कपाल, खरानी रंगको थवीटर, पाईन्ट र कालो थटकोट 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएको ।  

नाम:-रजन्जता जधमाल 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. सनुसरी पथरीसजनश्वरे न. पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सनुसरी पथरीसजनश्वरे न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन खधमाि (९८१८७६३४३५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 
 

नाम:-सकु बहादरु जलम्ब ु

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ पथरीसजनश्वरे न. पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ पथरीसजनश्वरे न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुद्धी बिे खिम्बु (अखनि)(९८४०१३०५१०) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मानजशक सन्तलुन जठक नभएको । 
 

नाम:-दगुाष माया जलम्ब ुराई 

उमेर:- ४१ वषषको 

  वतन:- जज. संखवुासभा मकाल ुगा.पा. वडा नं. ६ छोयाङग 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. संखवुासभा खादवारी न. पा. वडा नं. ३ मनोभजजाङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आसधना राई (९७४६९७३०२२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, रातो कुताष, जनलो थवीटर र रातो ओड्नी 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-आरती भण्डारी 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ उलाषबारी न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ उलाषबारी न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खभम कुमारी भण्डारी (९८१६३३४६९२) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो सरुुवाल र कालो ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-सोन ुशमाष 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. झापा दमक न. पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा दमक न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमरु शमाक (९८०७३००००९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो भषे्ट र जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-अशोक मजल्लक 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. झापा दमक न. पा.वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा दमक न. पा.वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बखबता मखल्िक (९८२५१७०३५२) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट र कालो ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:-रामलाल ताजपरुरया 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. झापा गौरादह न. पा. वड नं. ५ चप्रामारी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा गौरादह न. पा. वड नं. ५ चप्रामारी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कखबता ताजपुररया (९८१३३०२७६५) 

हुखिया:-उचाई ६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, कालो पाईन्ट र ज्याकेट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सहुाना जलम्ब ु

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. झापा कमल गा. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा कमल गा. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेदर राई (९८१५९२४५८६) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र सटष पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-आजशका ररजाल 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. झापा वारदशी गा. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा वारदशी गा. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डा. खबरेदर कुमार यादव (९८०४९३६५३४) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मझौला शररर भएकी । 
 

नाम:-सजहथता खातनु 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. झापा म.े न. पा. वडा नं. ६ काकरजभट्टा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा म.े न. पा. वडा नं. ६ काकरजभट्टा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईखददरा बेगम (९८२७९४८१६०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो भषे्ट र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-दगुाष प्रसाद खरेल 

उमेर:- ६२ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ उलाषबारी न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ उलाषबारी न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कखबता िरेि (९८१७९०१५५६) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो ज्याकेट र कालो पाईन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पणुष बहादरु थापा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. ईलाम ई. न. पा. सेरा (गोलबथती) 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. ईलाम ई. न. पा. सेरा (गोलबथती) 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भखबराज थापा (९८२५७३५२२१) 

हुखिया:-उचाई ५. ३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो कलरको सटष हररयो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-घनश्याम काकी 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- संखवुासभा चैनपरु न. पा. वडा नं. ४ िलाटे 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-संखवुासभा चैनपरु न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खतिमाया काकी 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, सथुत मजनजथथजत र शारररीक अपाङ्गता 

भएको । 

 

नाम:-सजुनता तामाङ 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. भोजपरु गा. पा. वडा नं. ३ िुल्के 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. भोजपरु गा. पा. वडा नं. ३ िुल्के 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसता तामाङ (९८४२२२६५८९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-हरी नारायण मण्डल 

उमेर:- ५५ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी राजजवराज न. पा. वडा नं. १२ दमावली 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी धरान उ. म. न. पा. वडा नं. १८  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष मण्डि (९८०७७०१४६४) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, मानजशक सन्तलुन जठक नभएको । 

नाम:-ईन्रमाया जलम्बु 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. इलाम देउमाई नं. पा. वडा नं. ९ जीतपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. इलाम दउेमाई नं. पा. वडा नं. ९ जीतपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बािकुमार खिम्बु (९८१८३८६२६९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मोटो शररर, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-कोजपला राई 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. संखवुासभा चैनपरु न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. संखवुासभा चैनपरु न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बहादुर राई (९८००९७६५३४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालोमा खरैो मेहने्दी लगाएको कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल 

लगाएकी र कालो ब्याग बोकेकी । 

 

नाम:-वजलङहाङ जलम्बु 

उमेर:- ५२ वषषको 

  वतन:- जज. सनुसरी धरान उ. म. न. पा. वडा नं. १६ जनुेली पथ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी धरान उ. म. न. पा. वडा नं. १६ जनुेली पथ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साखहि खिम्बु (९८४९७३४३०७) 

हुखिया:-उचाई ५. ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो िुल जटसटष, जनलो जजन्सको पाईन्ट र कालो बटु 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पन्च ुजलम्ब ु

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. तेह्रथमु छथर गा. पा. वडा नं. ५ ओख्र े

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. तेह्रथमु छथर गा. पा. वडा नं. ५ ओख्र े

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुक बहादुर खिम्बु (९८१७३३८५८३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कालो पाईन्ट र रातो ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-साधना आचायष 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दजेह मायादवेी गा. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९। २० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दजेह मायादवेी गा. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुम बहादुर काकी 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जजन्स पाइन्ट र जटसट लगाएकी । 
 

नाम:-सजुथमता मल्ल 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी ब.ु उ. म. न. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी ब.ु उ. म. न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्णा मल्ि (९८१६४२६३५८) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, कालो कुताष र कालो हाईनेक लगाएकी । 
 

नाम:-अशं ुनेपाली 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. गलु्मी तम्घास वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुिमाया साकी (९८६०००९२८८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सागर साथीघरे मगर 

उमेर:- १० वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी जतलोत्तमा न. पा. वडा नं. ७ भलवारी 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी जतलोत्तमा न. पा. वडा नं. ७ भलवारी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िािमाया साथीघरे (९८४७३२७७७९) 

हुखिया:-उचाई ३.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, पातलो शररर, रातो ह ट, हररयो सरुुवाल र 

चप्पल लगाएको ।  

नाम:-पारस शाही 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:-जज. बजदषया ठाकुरबाबा न. पा. वडा नं. १ भरुीगाँउ बजार 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया ठाकुरबाबा न. पा. वडा नं. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुखशिा शाही (९८४५५४३०७१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, खरानी रंगको जटसटष, जनलो जजन्स पाईन्ट र 

जतु्ता लगाएको । 
 

नाम:-सजुमत खड्का 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया ठाकुरबाबा न. पा. वडा नं. १ भरुीगाँउ बजार 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया ठाकुरबाबा न. पा. वडा नं. १ भरुीगाँउ बजार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादुर िड्का (९८४५५४३०७१) 

हुखिया:-उचाई ४.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, खरानी रगकंो सटष, कालो पाइन्ट र थकुल 

डे्रस लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जदनेश न्यौपाने 

उमेर:- ११ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया बांसगढी न. पा. वडा नं. ५ हाउपरु 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया बांसगढी न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकती दयौपाने 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:-तपेन्र थापा 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया गलुररया न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बजदषया गलुररया न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नमता थापा (९८२९६९६८९२) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो ज्याकेट र आमी कलरको कालो 

पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-कुमारी खमुी दमाई 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया बा. न. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया बा. न. पा. वडा नं. ३ खल्लागाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगाराम दमाई (९८२९६८३९६८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मध्यम शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजुशला अजधकारी 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया ठाकुरबाबा न. पा. वडा नं. ८ सखुाड 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया ठाकुरबाबा न. पा. वडा नं. ८ सखुाड 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम बहादुर अखधकारी (९८६६२३६९९१) 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरो, कुताष सरुुवाल र चप्पल लगाएकी । 
 

नाम:-बजुद्धमाया बमाष 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया बढैयाताल गा. पा. वडा नं. २ िुटाहा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बजदषया बढैयाताल गा. पा. वडा नं. २ िुटाहा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजखबर नेपािी (९८१४५३३६८४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:-शान्ती घती मगर 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया ग.ु न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बजदषया ग.ु न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकाश चौधरी (९८२२५३१७४६) 

हुखिया:-उचाई ५. १ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष कल्साउदो, जनलो ह क र कालो ट्रयाक लगाएकी । 
 

नाम:-िूल कुमारी  थारु 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज.बजदषया राजापरु वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.बजदषया राजापरु वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानकी थारु (९८१९५०२५१४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखा, कालो कपाल, वणष कल्साउदो र  पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएकी । 

नाम:-जगता चौधरी 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज.वजदषया राजपरु न.पा. वडा नं.४बदलापरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.वजदषया राजपरु न.पा. वडा नं.४बदलापरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञान खबक्रम चौधरी (९८१२५१३२२७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, हररयो कुताष  र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सम्झना थारु 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.बजदषया ठाकुर वावा न.पा. वडा नं.२ खलुपरु 

खिङ्ग:- महाल 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बजदषया ठाकुर वावा न.पा. वडा नं.२ खलुपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानकी थारु (९८१९५०२५१४) 

हुखिया:-उचाई ५ .१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी,गलुाजब रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी   

नाम:-जजवन नेपाल 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.प्यठुान जझमरुक मण्डजब गा.पा.५ रम्दीजचत 

खिङ्ग:-  बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.प्यठुान जझमरुक मण्डजब गा.पा.५ रम्दीजचत 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबर बहादुर नेपािी (९८४७९३००९४) 

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,लेदरको ज्याके र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सकुमाया सनुार 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज.प्यठुान जझमरुक गा.पा. वडा नं.७ लल्लो आरन 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.प्यठुान जझमरुक गा.पा. वडा नं.७ लल्लो आरन 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेशम रसाईिी (९८४७९७०४०३) 

हुखिया:-उचाई ५जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र रातो जथवटर लगाएकी ।  

नाम:-लोक माया सारु 

उमेर:- ४१ वषषको 

  वतन:- जज.पाल्पा जनथदी गा.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते  । 

हराएको ठेगाना:- जज.पाल्पा जनथदी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-याम बहादुर सारु (९८६७५१३५७९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-जटका थापा 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.पाल्पा जतनाउ गा.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.पाल्पा जतनाउ गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन बहादुर थापा (९८४७०६४३१६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सरोज कुमारी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी पाल्हीनन्दन गा.पा.६ सनही  

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.नवलपरासी पाल्हीनन्दन गा.पा.६ सनही 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भाग्यमानी देखव मािी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रङको कुताष रसरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररना चौधरी 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरसी रामग्राम न.पा. वडा नं.११ रानीपाकड गाँउ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.नवलपरसी रामग्राम न.पा. वडा नं.११ रानीपाकड गाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देखबदर चौधरी 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-गगंा कुमारी आचायष 

उमेर:- ५१ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरसी सनुवल न.पा. वडा नं.११ केरवानी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.नवलपरसी सनुवल न.पा. वडा नं.११ केरवानी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञान प्रसाद आचायक 

हुखिया:-उचाई ५जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र साडी ब्लउज लगाएकी । 
 

नाम:-रुक्मणी चौधरी( साथमा वषष १४ जसता चवान र वषष १० जक कामना चवान समते रहकेो) 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) रामग्राम न.पा. वडा नं.१८ पजण्डतपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.नवलपरासी (पवुष) रामग्राम न.पा. वडा नं.१८ पजण्डतपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुअिी चौधरी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, साडी र ब्लउज लगाएकी ।  

नाम:-नर बहादरु जब.क. 

उमेर:- ६५ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.३ दमारगाउँ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.३ दमारगाउँ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शेर बहादुर खब.क. (९८०९७७४३८१) 

हुखिया:-उचाई ६ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो धके सटष र जनलो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जटका थापा क्षेिी 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खिम बहादुर थापा (९७४५५१३७४४) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,हररयो रातो ज्याकेट र सेतो थोप्ला भएको जजन्स पाइन्ट  

लगाएकी ।  

नाम:-मजनषा जब.क. 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं. १६ 

खिङ्ग:- मजहला  

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं. १६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखनि खब.क. (९७४८७२३६५४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-शकंर जब. क. 

उमेर:- ९ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ त.ु उ. म. न. पा. वडा नं. ७ रामनगरटोल 

खिङ्ग:-  बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ तु. उ. म. न. पा. वडा नं. ७ रामनगरटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबक्रम खब.क. (९८२९५६९९३८) 

हुखिया:- उचाई ४.२ जिट, कालो आखँा, कालो लामो कपाल, रातो पहलेो कलरवाला ज्याकेट र ट्राउजर 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-प्रजदप जब.क. 

उमेर:- ८ वषषको 

  वतन:-जज. दाङ त.ु उ. म. न. पा. वडा नं. ७ रामनगरटोल 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ त.ु उ. म. न. पा. वडा नं. ७ रामनगरटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबक्रम खब.क. (९८२९५६९९३८) 

हुखिया:-उचाई ४.१ जिट, कालो आखँा, कालो लामो कपाल, रातो पहलेो कलरवाला ज्याकेट र ट्राउजर 

लगाएको । 

 

नाम:-कमला वली (साथमा खसुल वली ह न सक्ने ) 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:-जज. दाङ त.ु उ. म. न. पा. वडा नं. ८ दधुेना 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ तु. उ. म. न. पा. वडा नं. ८ दधुेना 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पप्पु शाही (९८२३४८४५७१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, हल्का रातो कपाल, वणष गह गँोरी र जठक्कको शररर भएकी ।  

नाम:-अजभजजत बथनेत 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ त.ु उ. म. न. पा. वडा नं. ६ रजौरा 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ तु. उ. म. न. पा. वडा नं. ६ रजौरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खभमकादत बस्नेत (९८२३१०३५१०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, ओठमा काजटएको दाग, पातलो पहलेो ज्याकेट, जनलो 

जजन्स पाईन्ट, सेतो थपोटष जतु्ता लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-प्रेमी कामी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ त.ु उ. म. न. पा वडा नं. १८ हमेन्तपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ त.ु उ. म. न. पा वडा नं. १८ हमेन्तपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुष्कर खब. क. (९८०९८४११४४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, माजथको १ वटा दात कालो भएको,रातो 

कुताष जनलो सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-दबेेन्रा आचायष (साथमा वषष ९ को छोरा रेसब आचायष र वषष ४ की छोरी ररच्छाया आचायष पजन रहकेो) 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. दाङ लमही न. पा. वडा नं. ३ िल्कापरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ लमही न. पा. वडा नं. ३ िल्कापरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश प्रसाद आचायक 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनधारमा कालो कोठी र हररयो रंगको मके्सी लगाएकी ।  

नाम:-रेशमी नेपाली 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान जभगं्री गा.जब.स. वडा नं. ५ हाल जज. दाङ लमही न.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ लमही न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज कुमार नेपािी 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मोटो शररर र जनधार अली ठुलो भएकी । 
 

नाम:-अजमना खातनु शाह िजकर 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलबथत ुक. ब. न. पा. वडा नं. १ मजथजदटोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कजपलबथत ुक. ब. न. पा. वडा नं. १ मजथजदटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सराजुक फखकर  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-रेश्मा खातनु िजकर 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलबथत ुक. ब. न. पा. वडा नं. १ मजथजदटोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कजपलबथत ुक. ब. न. पा. वडा नं. १ मजथजदटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सराजुक फखकर 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-राजधका धोबी (साथमा १ छोरा १ छोरी समते जलई जहडेकी) 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलबथत ुमायादवेी गा. पा. वडा नं. ८ जवजवुा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कजपलबथत ुमायादवेी गा. पा. वडा नं. ८ जवजवुा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बेचन धोवी (९८१४४९३७२२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, वणष गह गँोरी, साडी र ब्लाउज लगाएकी ।  

नाम:-कमला वली(खिी)( साथमा वषष २० की चन्रवली समते रहकेो ) 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.रोल्पा रोल्पा न.पा. वडा नं. २ रेउघा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.रोल्पा रोल्पा न.पा. वडा नं. २ रेउघा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर बहादुर ित्री 

हुखिया:-उचाई ५ िीट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-आजदजत डाँगी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.रोल्पा जिवणेी गा.पा. वडा नं.२ जदवाङखोला 

खिङ्ग:-  मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.रोल्पा जिवणेी गा.पा. वडा नं.२ जदवाङखोला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन डााँगी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,गलुाजब रङको कुताष र सरुुवाल लतगाएकी ।  

नाम:-कृष्णवणे ुदवुे 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.रुपन्दहेी ओमसजतया गा.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी ओमसजतया गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वखसदधरा दुवे  

हुखिया:-उचाई ४.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल वणष गह  ँगोरी भएकी ।  

नाम:-आशा थारु 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.रुपन्दहेी जतलोत्तमा न.पा. वडा नं.१२ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी जतलोत्तमा न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महन प्रसाद थारु 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखा, कालो कपाल र वणष गहगुगँोरी भएकी । 
 

नाम:-चन्दन गरुुङ 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज.पवषत पन्चासे 

खिङ्ग:-  परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काथकी पोखरा म.न.पा. वडा न.पा. १७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि राई 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा। कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररमा लोजनया 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.रुपन्दहेी जसगडैहवा गा.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी जसयारी गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजमखत केवट (९८०६९४१७३०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी,कालो ज्याकेट र पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-प्रेम कुमारी जब.क. 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज.रुपन्दजेह  सैनामनैा न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दजेह  सैनामनैा न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुिमती खब.क.(९८११५२०८१२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुथाष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-राम प्रसाद चौधरी 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज.रुपन्दहेी कजचन वडा नं.५ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी कजचन वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद थारु (९८२६४८४३७८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गहगँोरो, लामबाह ले सटष  र  सेतो पाइन्ट लगाएको   

नाम:-रतरानी थारु 

उमेर:- ४५ वषषको  

  वतन:- जज.रुपन्दहेी शद्दोधन गा.पा. वडा नं. २ खडग वनगाई 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी शद्दोधन गा.पा. वडा नं. २ खडग वनगाई 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुिसी थारु (९८२६४२३६४१) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मानजसक अबथथा जठक नभएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-दगुी दजी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.रुपन्दजेह ब.म.न.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दजेह ब.म.न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अनु सारु (दजी) 

हुखिया:-उचाई ५जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पहलेो ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-कल्पना थापा 

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:- जज.रुपन्दहेी सैनामनैा न.पा. वडा नं.६पटना 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी सैनामनैा न.पा. वडा नं.६पटना 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहन जसंह थापा (९८४७२००५४३) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो पाइन्ट र कालो सेतो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:-जगता थारु 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- जज. बजदषया मधवुन न.पा. न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया मधवुन न.पा. न.पा. वडा नं.२ रजवार गाउँ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकास चौधरी (९८००५२०९१९) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालोआखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी, जनलो ह क र कालो ट्रयाक लगाएकी ।  

नाम:-अजथमता राना क्षेिी 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज.बजदषया मधवुन न.पा. न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बजदषया मधवुन न.पा. न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना राना के्षत्री (९८१६५१४५०८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो ह क र पहलेो ट्रयाक लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-भगैल राना मगर 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज. बर।जदया बासगढी न.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. बरा जदया बासगढी न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डब्वि बहादुर राना (९८४५४९६३७२) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल मानजसक सन्तलुन जठक नभएको ।  

नाम:-सन्तोस थापा 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- जज.बजदषया गलुररया न.पा. वड नं.१२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.बजदषया गलुररया न.पा. वड नं.१२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदजु थापा (९८६६६०१२९६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल  र वणष गह  ँगोरो भएको ।  

नाम:-सल ुमजनहार 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.बजदषया गलुररया न.पा.  वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बजदषया गलुररया न.पा.  वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शम्मु मखनहार (९८२५५५७८१८) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी, आकासे रङको सटष र जनलो पाइन्ट 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अजथमता घती 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:-जज.रोल्पा सनुसरी गा.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते  

हराएको ठेगाना:-जज.लजलतपुर भजैसपाजट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृत पुन मगर (९८४३०६५०७२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो ह ट र खरैो पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:-दगुाष काकी 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- जज.लजलतपरु बागमती गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु म.न.पा. वडा नं. २२ सोह्रखटेु्ट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पखवत्रा काकी (९८४७६९४२२१) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी, जनलो रंको ह जड र कालो पाइन्ट लगाएकी 

। 

 

नाम:-पजच बहादरु जब.क. 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- जज.रामछेाप दोरम्बा गा.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु महालक्ष्मी ईमाडोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रत्न तामाङ (९८४९६९४३३१) 

हुखिया:-उचाई५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो ज्याकेट र जनलो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-राम कुमार घले 

उमेर:- २९ वषषको  

  वतन:- जज.धाजदङ थाके्र गा.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:-  परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.धाजदङ थाके्र गा.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रखबना घिे (९८४९९३३२७५) 

हुखिया:-उचाई ६ जिट,वणष गह गँोरो, कालो हाईनेक र ट्रयाक लगाएको । 
 

नाम:-नौ माया ररमाल( थापा पलुामी) 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) कावसती न.पा. वडा नं.४ बग्नासे 

खिङ्ग:-  मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.नवलपरासी (पवुष) कावसती न.पा. वडा नं.४ बग्नासे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररमेश थापा पुिामी (९८४७४५६३३१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष रातो भएकी । 
 

नाम:-धनमाया तामाङ 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज.नवुाकोट जकथपाङ गा.पा.वडा नं.२ ताजीमा 

खिङ्ग:-  मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.नवुाकोट जकथपाङ गा.पा.वडा नं.२ ताजीमा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञान बहादुर तामाङ(९८१८५०१७०३) 

हुखिया:-उचाई५.५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,कालो ह क र जजन्स पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:-मन कुमारी पररयार 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.धाजदङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं. १२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.धाजदङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगा बहादुर दमाई (९८४१०६३३००) 

हुखिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी र जपङ रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जबजबता पनेरु 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबष्णु प्रसाद पनेरु (९८४५१४९९१७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो,जजन्स ज्याकेट र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-कल्पना जथङ 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु ह.े उ. म. न. पा. वडा नं. ११ थानाभजज्याङ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु ह.े उ. म. न. पा. वडा नं. ११ थानाभजज्याङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखनता कुमारी खथङ (९८६३८६३२६९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, गह गँोरी, पहलेो जटसटष र पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:-सजुजता थापा मगर 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट जब. न. पा. वडा नं. ५ माझीटार 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते  

हराएको ठेगाना:-जज. नवुाकोट जब. न. पा. वडा नं. ५ माझीटार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रभाकर थापा मगर (९८४९९८४९४९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो जजन्स खरैो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:-थवजथतका उप्रेती 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु मनहरी गा. पा. वडा नं. १ चकरी 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु मनहरी गा. पा. वडा नं. १ चकरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सपना उपे्रती (९८११८७९८६६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर र वणष गह गँोरी भएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सपना माया मकु्तान 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु बाकैया गा.पा. वडा नं. १२  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु बाकैया गा.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादुर मोक्तान (९८४०५१४५८१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र ओठ माथी कोठी भएकी । 
 

नाम:-रममाया तामाङ (साथमा ५ मजहनाको बच्चा सजहत लगकेो) 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट दपु्चेश्वर गा. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवुाकोट दपु्चेश्वर गा. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदजय तामाङ (९८६१५६९०५८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-यमकली गरुुङ 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. १७ शारदानगर 

खिङ्ग:- मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०३।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. १७ शारदानगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खहमिा गुरुङ (९८६११२८०७३) 

हुखिया:-उचाइ ५.२ िईट, कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो रंगको कुताष र पहलेो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-अजथमता मगर 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. रामछेाप मन्थली न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०९।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रामछेाप मन्थली न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खभम बहादुर मगर (९८६५४८६१८२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सानमुाया तामाङ  

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. काभ्र ेतेमाल गा. पा. वड नं. ८ थामडाँडा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काभ्र ेतेमाल गा. पा. वड नं. ८ थामडाँडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नसुरज तामाङ  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो रंगको जजन्स पाईन्ट र रातो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:-सजुमिा माया जब. क.   

उमेर:- ३८ वषषको  

  वतन:- जज. काभ्र ेरोशी न. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काभ्र ेरोशी न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नबराज खबश्वकमाक 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालोआखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-ईना काकी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज. का.प. ध.ु न. पा. वडा नं. १२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०१।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. का. प. वथेानचोक गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शारदा िाखमछाने (थापा) (९८४३४२६०२०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला  शररर, जनलो जटसटष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-सररता दलाषमी 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. का.प. पनौती न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०१।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. का.प. पनौती न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खहरा बहादुर दिाकमी (९८४३४२६०२०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो रातो कपाल,  जनलो जजन्सको पाईन्ट, रातो लेजगज  र सेतो जतु्ता  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएकी । 

नाम:-सजुवना काकी 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु गढी गा. पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओम बहादुर काकी (९८४३१२८१५८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी,  जजन्सको पाईन्ट  र खरैो सटष लगाएकी । 
 

नाम:-सागर काकी भन्ने राम काकी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमना खब.क. (९८१२१२३६७७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो जजन्स पाईन्ट र कालो ज्याकेट 

लगाएको । 

 

नाम:-माईली प्रजा 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु राजक्सराङ गा.पा. वडा नं. ९ खरैाङ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन राप्ती न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशव उपे्रती (९८६५५१२१३७) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, सेतो रातो जनलो बटेु्ट कुताष र रातो सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-यादव मजुखया 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. अघाषखाँची सजन्धखकष  न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सम्झना मगर (९८११९८८९२०) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो ज्याकेट र सेतो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-अगत जब. क.     

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. काथकी हशंपरु रुपा गा. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राखधका खब.क. (९८१७२१३५४२) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, सनु्तला रंगको जटसटष र जनलो पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:-खमे प्रसाद अयाषल 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:-जज. जचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. २५ शक्रनगर 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. जचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. २५ शक्रनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुष्पा अयाकि (९८४५९३४७८२) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो खा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, लेदरको ज्याकेट र जनलो जजन्स पाईन्ट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-आशलाल गरुुङ 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. लमजङु दधुपोखरी गा. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. १३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आशा गुरुङ (९८१४२१०९६३) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र पातलो शररर भएको ।  

नाम:-जखनमाया थापा 

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- जज. धाजदङ गजरुी गा. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ गजरुी गा. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ठाकुर बहादुर थापा (९८६०९७५०४८) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-बदु्ध लक्ष्मी तामाङ 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट बेलकोट गढी न. पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवुाकोट बेलकोट गढी न. पा. वडा न.ं ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम बहादुर तामाङ (९७४२४४४६४८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-अजनस पाण्डे 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. ११ गोरखाली टोल 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. ११ गोरखाली टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोभा पाण्डे (९८०६६५१८४१) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो रंगको ह ट, पहलेो पाईन्ट र खरैो सेतो जमक्स जतु्ता  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएको । 

नाम:-जबजबमाया गोले 

उमेर:- ३४ वषषको  

  वतन:- जज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. १ बसपाकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुयक बहादुर गोिे (९८६३६८८१५९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,मझौला शररर भएकी । 
 

नाम:-राममाया पररयार 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. म्याद्दी बेनी न.पा. वडा नं.५ हाल जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.११ सबेनी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.११ सबेनी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदजोक कुमार रत्न (९८२१३४१८०७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो चजु पाईन्टर जपंक रङको जथवटर लगाएकी । 
 

नाम:-शाजन्त जब.क. 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धलुी कमलामाई वडा नं. १२बेसारे 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धलुी कमलामाई वडा नं. १२बेसारे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर मान कामी (९८१५८२९१८१) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-िलमाया थयाङताङ 

उमेर:- ३७ वषषको  

  वतन:- जज. मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२९गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. १७ जशभम तल्लो 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोम बहाउर स्याङताङ (९८०२५०७९२५) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी र मझौला शररर भएकी । 

नाम:-पषु्पा जब. क. 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु ह.े उ. म. न. पा. वडा नं. १६ हजटया 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु ह.े उ. म. न. पा. वडा नं. १६ हजटया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामकृष्ण खबश्वकमाक (९८१६२२४०८९) 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो, मझौला शररर भएकी ।  

नाम:-जदपा गरुङ 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- जज. मकवानपरु जभमिेदी गा. पा. वडा नं.  ४ च्यरुी बगचैा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु जभमिेदी गा. पा. वडा नं.  ४ च्यरुी बगचैा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन गुरुङ (९८४१२१६९२४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र मझौला शररर भएकी ।  

नाम:-अप्साना खातनु 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु ह.े उ. म. न. पा. वडा नं. ४ कमलडाँडा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु ह.े उ. म. न. पा. वडा नं. ४ कमलडाँडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि महमद अंसारी (९८२११४१३१३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, छालाको कालो रंगको ज्याकेट र कालो 

पाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अजनता लो मकु्तान 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. १९ बजन्दपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. १९ बजन्दपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबर बहादुर मुक्तान (९७४२२२२५१७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र बटु्टा भएको कुताष सुरुवाल लगाएकी ।   

नाम:-संजगता राई 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज.नवुाकोट जबदरु न. पा. वडा नं. ३ मरैरटार 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.नवुाकोट जबदरु न. पा. वडा नं. ३ मरैरटार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादुर राई (९८१३५७६६६०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-पावषती जब. क. 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट पजचकन्या गा.पा. वडा नं. १ बाजनयाटार 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवुाकोट पजचकन्या गा.पा. वडा नं. १ बाजनयाटार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुधन खब.क. (९८६०९८७२६०) 

हुखिया:-उचाई ४.११ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-बलराम अछामी 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. रामछेाप रामछेाप न. पा. वडा नं. १२ गलेु 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रामछेाप रामछेाप न. पा. वडा नं. १२ गले ु

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखम्बका साकी (९८४३७७०४०२) 

हुखिया:- उचाई ४.४ जिट ,वणष गह गँोरो, कालो आखँा, कालो कपाल र कालो रंगको ज्याकेट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मगंलराज मोक्तान 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु बकैया गा. पा. वडा नं. १२ कोलकोप 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु बकैया गा. पा. वडा नं. १२ कोलकोप 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखदजव मोक्तान (९८४२४२५३९६) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, वणष गह गँोरो र सटष पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-चन्र बहादरु तामाङ 

उमेर:- अ.ं५५/६० वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा मलुङ गा. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०३।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन कुमारी तामाङ (९८४२७२८३००) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, वणष गह  ँगोरो र प्रहरीको पोसाक लगाएको । 
 

नाम:-पावषती साकी (साथमा वषष१६ र १४ जक गोमा साकी,चम्पा साकी पजन रहकेो ) 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी जपकल गा. पा. वडा नं.२ बरमथमु्की 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धलुी जपकल गा. पा. वडा नं.२ बरमथमु्की 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सानो कादछी साकी (९७४६२८७१८२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो कुताष, रातो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:-सजुथमता ग्याम्बा 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी जतनपाटन गा. पा. वडा नं. १ खारखोला 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसन्धलुी जतनपाटन गा. पा. वडा नं. १ खारखोला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रताप खस ग्याम्बा (९८१४८५३०५८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनशा तामाङ ( साथमा वषष ३ जक छोरी जनरुता जमजार पजन रहकेो) 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. का.प. ध.ुन.पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. का.प. ध.ुन.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर साकी (९८०३५८१३५५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, मझौला शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-मनोज तामाङ 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु ह.े उ. म. न. पा. वडा नं. ८ कमान े

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मकवानपरु ह.े उ. म. न. पा. वडा नं. ८ कमाने 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आकाश िाती (९८४१६४६६२६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, गह गँोरो र ट्रयाक सटु लगाएको ।  

नाम:-ररता तामाङ 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी दधुौली न. पा. वडा नं. १४ जचम्टाघारी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धलुी दधुौली न. पा. वडा नं. १४ जचम्टाघारी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबकु तामाङ 

हुखिया:उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो ट्रयाक सटु लगाएकी । 
 

नाम:-जप्रजत महजषन 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:-जज. लजलतपरु ल. प.ु म. न. पा. वडा नं. २६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु ल. प.ु म. न. पा. वडा नं. २६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम महजकन (९८४१४०१२५५) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र जटसटष पाईन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-दबेेन्र खड्का (रमण) 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- खज. रामेछाप गोकुि वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. लजलतपरु ल. प.ु महालक्ष्मी न. पा. ईमाडोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामकृष्ण िड्का (९८५१०५६६७१) 

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पहलेो ज्याकेट जनलो ट्राउजर लगाएको ।  

नाम:-राजशे श्रेष्ठ 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. काठमाण्डौ चन्राजगरी न. पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-उजरुी जमजत २०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु ल. प.ु म. न. पा. लगनखले 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम माया शे्रष्ठ (९८०३३००९२७) 

हुखिया:- उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो रंगको ट्रयाक, आमी रंगको ज्याकेट र जछरजबरे 

जटसटष लगाएको । 

 

नाम:-ररज ुबथनेत 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट जिसलुी वडा नं. १ बाजोगरा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८९।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु ल. प.ु म. न. पा. वडा नं. २५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुि कुमारी तामाङ(९८१८३६५९९२) 

हुखिया:- उचाई ४.७ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल, सेतो ज्याकेट, सेलो जहल जतु्ता र 

नाकमा िुली लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ललन रजक 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट जभजडयाही गा.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भ.प.ु जठ. म. न. पा. वडा नं. ८ बोडे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररतु देवी रजक (९८६६४७१३६२) 

हुखिया:- उचाई ५. ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो सटष, कालो पाईन्ट र रातो ज्याकेट 

लगाएकी । 

 

नाम:-कच्चना गरुुङ 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखमत गुरुङ (९८४२९७९५१०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:-जप्रया राई 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. खोटाङ जदके्तल न. पा. वडा नं. ११ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. खोटाङ जदके्तल न. पा. वडा नं. ११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शोभा तामाङ राई (९७४५२९७१२७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरीभएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अजमत चौधरी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. सनुसरी रामधनी वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७६ साल दखेी 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी रामधनी वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िखिता चौधरी (९८२३२६४४२१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट र वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:-मगुाधन खाजलङ राई 

उमेर:- ६५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जब.म.न.पा. वडा नं. २२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु गो.न.पा. वडा नं. ९ छजम्प 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनशा राई (९८६०२४४१९४) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, सेतो कपाल, चाउरी परेको, ढाका टोपी, कालो  ज्याकेट र खरैो ट्रयाक 

लगाएको । 

 

नाम:-नवराज भजुेल 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ गजल्छ गा. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलपुर ल. प.ु म. न. पा. वडा नं. १८ बगुमती 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखस्मता भुजेि (९८२८०२२८९५) 

हुखिया:-उचाई ५. ५ जिट, वणष गह गँोरो, कालो आखँा र कालो कपाल भएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-राकेश ठाकुर 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही घर भई हाल  जज. लजलतपरु कुमारीपाटी  

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु कुमारीपाटी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबकेश कुमार ठाकुर (९८०८२३५१३८) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र सटष पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-कमाष लामा 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा जभमशे्वर वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ का. म. न. पा. वडा नं. ४ बालवुाटार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखनि शाह शेिर 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:-जनशान गौतम 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. काठमाण्डौ म. न. पा. वडा नं. ४ जबशालनगर 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ म. न. पा. वडा नं. ४ जबशालनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबमिा गौतम (९८०८५०८४६६) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:-मनुा श्रेष्ठ 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा चररकोट जभमशे्वर 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु बालकुमारी न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखशि कुमार शे्रष्ठ (९८१६३९८४१८) 

हुखिया:- उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो जजन्स पाईन्ट ज्याकेट  लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-बोदराज काफ्ले (राजन) 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु म. न. पा. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िडग बहादुर गौतम(९८५११६३६७४) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, हररयो ज्याकेट र कालो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-जवशाल जवसंके 

उमेर:- ८ वषषको 

  वतन:- जज. उदयपरु जियगुा न.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु गो. न. पा. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजकुमार खवसंके (९८४३२९४६२९) 

हुखिया:-उचाई ३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, रातो जटसटष र जनलो ह क लगाएको ।  

नाम:-अरुणा घलान 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. काभ्रपेलाजचोक पाँचखाल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु बंगलामखुी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संजय घिान (९८१३१२४६८९) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र पहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-जजत कुमार परुी 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:-जज. भ. प.ु चाँ. न. पा. वडा नं. ८ सरथवतीथान 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भ. प.ु चाँ. न. पा. वडा नं. ८ सरथवतीथान 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन पुरी (९८५१२५९६१९) 

हुखिया:- उचाई ५.११ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो ज्याकेट र पाईन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-करुणा लामा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. भ. प.ु चाँ. न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भ. प.ु चाँ. न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माया स्याङ्बो (९८०३०९५२४५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, सेतो कालो जमक्स ज्याकेट र रातो बटु्टा 

भएको ट्राउजर लगाएकी । 

 

नाम:-जनसान तामाङ 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. संखवुासभा 

खिङ्ग:- वालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भ. प.ु स.ु न. पा.  पाण्डुबजार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा देवी तामाङ (९८२३०४२५१२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, वणष गह गँोरो, खरैो ट्रयाक र जनलो पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-जनता मगर तामाङ 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. खोटाङ ममवुागढी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु धापाखले 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-एन खप िामा तामाङ (९८१८६९६४९०) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-राम लामा 

उमेर:- ४६ वषषको 

  वतन:- जज. जस. पा. भोटेकोशी 

खिङ्ग:- परुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु ल. प.ु म. न. पा. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मीना िड्का (९८६११५८५३६) 

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो ज्याकेट र जनलो पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-अजखलेख राम 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- दशे भारत (ब्रह्रापरु ) 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु ल. प.ु म. न. पा. वडा नं. १८ थापा गाउँ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमखथिेस राम (९८२२२५५५६९) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो य्याकेट र सेतो सटष लगाएको ।  

नाम:-जसता पररयार (साथमा मनोज पररयार पनी ) 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङ्जा वाजलङ न.पा. वडा नं. ३ घ्याङजसङ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङ्जा वाजलङ न.पा. वडा नं. ३ घ्याङजसङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-घन बहादुर पररयार (९८०६१०६८४०) 

हुखिया:-उचाई ५जिट, कालो कपाल, कालो आखँा र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:-ररत ुजब. क. 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. बागलुङ बा. न. पा. वडा नं. १४ नमनुा गाँउ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बागलुङ बा. न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज खब. क. (९८४७६६५६८०) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो पाईन्ट र खरैो रंगको ब्याग बोकेकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आथथा घती 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. बागलुङ बा. न. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बागलुङ बा. न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर घती (९८६९०६६३२२) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र ट्रयाक सटु लगाएकी । 
 

नाम:- नन्दकली पौडेल क्षेिी 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. पवषत िलेवास न. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पवषत िलेवास न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबष्णु प्रसाद िुईटेि (९८६९८६७४६६) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष कालो, मझौला शररर भएकी । 
 

नाम:- सजुाष जब. क. 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. दलेैख आठजबस न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दलेैख आठजबस न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगेस खब.क. (९८४९३२७०३८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कालो ज्याकेट र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- भजबसरा अजधकारी 

उमेर:-६४वषषको 

  वतन:- जज.दलेैख भगवतीमाई गा.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७२ साल भारतबाट घर िजकष ने क्रममा 

हराएको ठेगाना:-भारतबाट घर िजकष ने क्रममा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शखसराम अखधकारी 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, गोलो अनहुार, कानमा ररङ, नाकमा बलुाकी, घाटीमा हररयो पोते 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएकी । 

नाम:- जमतेस कलेल 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम म.ू न. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. रुकुम पजिम म.ू न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगता साकी (९८२२९६९६६९) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो ज्याकेट, पाईन्ट र कोट लगाएको ।  

नाम:-शान्ता यरी बढुाथोकी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. सल्यान सारदा न. पा. वडा नं. जसमखकष  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सल्यान सारदा न. पा. वडा नं. जसमखकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डदर कुमारी बुढाथोकी (९८१०८६४९५७) 

हुखिया:- उचाई ४.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो िररया र सेतो ब्लाउज लगाएकी । 
 

नाम:- जदपक जब. क. 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. जाजरकोट कुश ैगा.पा. वडा नं. ४ िलिुले 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जाजरकोट कुश ैगा.पा. वडा नं. ४ िलिुले 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबमिा खब. क. (९७४२९६१७५५) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो हररयो चेक सटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जदल बहादरु पाण्डे 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. जाजरकोट बारेकोट गा.पा. वडा नं. ९ काट्टी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जाजरकोट बारेकोट गा.पा. वडा नं. ९ काट्टी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सृजना िड्का (पाण्डे) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, खरैो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- दवे बहादरु खिी 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम चौहरजाहारी न.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।१५  गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पजिम चौहरजाहारी न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानकी ित्री (९७४५८८५०८४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मोटो शररर र हल्का दाह्री भएको ।  

नाम:- पाभषती चदारा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. जाजरकोट कुश ेगा. पा. वडा नं. १० दनदला 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. जाजरकोट कुश ेगा. पा. वडा नं. १० दनदला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोिक खतरुवा (९८६४७१३४८५) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल र ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-बाजलका के.सी. 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम सानी भरेी गा. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पजिम सानी भरेी गा. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदपक बहादुर डााँगी (९८६६९२१२३६) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- यमनुा साकी 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. दलेैख भरैबी गा. पा. वडा नं. २ बालकोट 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दलेैख भरैबी गा. पा. वडा नं. २ बालकोट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम साकी (९८२६५४५८०४) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कालो थवीटर, कालो आकाश ेरंगको बटु्टा 

भएको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- दवेीसरा खिी (साथमा वषष ४१ को जबर बहादरु मगर) 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. दलेैख महाब ुगा.पा. वडा नं. ६ ग्वाटी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दलैेख न.पा. वडा नं. १ गणशेथथान 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर थापा मगर (९८४२२३५०४५) 

हुखिया:-उचाई ४.२ जिट, वणष गह गँोरो, कालो आखँा, कालो कपाल भएको ।  

नाम:-ररत ुदवेी जसंह 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट ितवुा जवजयपरु न. पा. वडा नं.१०  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रौतहट ितवुा जवजयपरु न. पा. वडा न.ं१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संखजब खबक्रम खसंह राठौर (९८४९२१७२१५) 

हुखिया:-उचाई ५. ६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, वाँया कानको लपुी जचररएको, पहलेो 

कुताष, जनलो जजन्स पाईन्ट र रातो थवीटर लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मजनषा कुमारी 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साजन रौखनया (९८१२२१७५५६) 

हुखिया:-उचाई ४.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रुपा सयाद 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रीयती (९८१९९१२३०७) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो रंगको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- श्रजुत कुमारी चौधरी 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा ज. उ. म.न. पा. वढा नं. १९ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा ज. उ. म.न. पा. वढा नं. १९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रंखजत कुमार चौधरी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर भएकी, पाईन्ट र जसी लगाएकी । 
 

नाम:- आरती चौधरी 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा धनगढीमाई न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा धनगढीमाई न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अदजिी चौधरी (९८२४७६८०३४) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल, मोटो शररर, सनु्तला रंगको कुताष र जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररना कुमारी ठाकुर 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. बारा दवेताल गा. पा, वडा नं.२ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बारा दवेताल गा. पा, वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगखदश ठाकुर (९८२३५०४५५६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रत्ना वम 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. सखुते बराहताल न. पा. वडा नं. ४ तरंगा टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. १ लोकतन्ि चौक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुकेश राउत (९८०७७५४४९९) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, खरैो रंगको कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रंजजता कुमारी सािी 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा सजुखपरु न. पा. वडा नं. ३ आमचौक 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा सजुखपरु न. पा. वडा नं. ३ आमचौक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संखगता कुमारी चौधरी (९८१९९८८५७८) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो, रातो रंगको सजमज, सरुुवाल रसेरो रंगको 

थवीटर लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जववके कुमार पासमान (साथमा वषष १८ की आरती कुमारी मथेतर ) 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदजु देवी पासमान (९८२४७१४६१८) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो रंगको जजन्स पाईन्ट र सेतो रंगको 

जटसटष लगाएको । 

 

नाम:- सजकना खातनु 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. बारा दवेताल गा. पा. वडा नं. १ बड्की िुलबररया टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं. वडा नं. १६ नगवा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुि महमद मंसुरी (९८२१२२८९८५) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो, पातलो शररर, रातो रंगको कुताष र सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- जनरो कुमारी मजुखया (साथमा वषष १० को राजाबाब ुमजुखया)    

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही बरहथवा न. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही बरहथवा न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भखवछन मुखिया (९८२३४३४५७१) 

हुखिया:- उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो लामो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर, गोलो अनहुार भएकी 

र नाकमा सनुको िुली लगाएकी ।  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पजुा कुमारी यादव 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही हररवन न. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।८।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही लालबन्दी न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम नारायण राय (९८४४४५४०११) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर, सेतो भषे्ट र कालो ट्राउजर 

लगाएकी । 

 

नाम:-जसजकजलया दवेी 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:-दशे भारत राज्य जबहार जज. जसतामढी थाना बेला 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:-दशे भारत राज्य जबहार जज. जसतामढी थाना बेला आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसखकददर खसंह (००९१८१९०८४३६३४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मध्यम शररर भएकी, रातो रंगको साडी र ब्लाउज लगाएकी 

। 

 

नाम:- जप्रयंका कुमारी महतो 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशाला न. पा. वडा नं. ११ कालीपरु ईजम्ल बजार 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी गौशाला न. पा. वडा नं. ११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदखिप कुमार महतो (९८१७८५९५१६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो सटष टाई र कालो पाईन्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-दगुाष दवेी यादव      

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा लक्ष्मीपरुपतारी गा. पा. वडा नं. ५ खरुुक्याही टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा लक्ष्मीपरुपतारी गा. पा. वडा नं. ५ खरुुक्याही टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमथिेश कुमार यादव (९८२३८०४९६०) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर, रातो रंगको साडी र चोलो 

लगाएको । 

 

नाम:- धन बहादरु राय 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी राजजबराज न. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१८गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी राजजबराज न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखनता मिाह राय (९८४६६३७१६०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएको । 
 

नाम:- नेहा कुमारी साह 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी भंगहा न. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी भगंहा न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष साह ( ९८२४८१९९१९) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल भएकी र हररयो लेहङ्ेगा लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सररता दास 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा कजषन्हा न. पा. वडा नं. ४ बजथतपरु टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा कजषन्हा न. पा. वडा नं. ४ बजथतपरु टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदपेश कुमार दास (९८१९९३४०९१) 

हुखिया:- उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, वणष गह गँोरी, जनलो रंगको साडी र चोलो 

लगाएकी । 

 

नाम:- शोयव अख्तर 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष काजलकामाई गा.पा. वडा नं. १ जतनडोजबया 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी.म. न. पा. वडा नं. १४ राधेमाई टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महमद ईसाद (९८०९१८९६०७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो  आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, मोटो शररर, पहलेो रंगको िुल भषे्ट र जनलो 

रंगको जजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- अन ुकुमारी चौधरी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही ईश्वरपरु न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही ईश्वरपरु न. पा. वडा नं. ७ भगवानपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सत्य नारायण चौधरी (९८२५८३००१८) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, ओठमा काजटएको खत, कालो पहलेो 

रंगको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- खशु्ब ुकुमारी साह 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही हररपवाष न. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही हररपवाष न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नागेदर साह (९८१४८४४०९९) 

हुखिया:-४.१० जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर र रातो रंगको कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- संगम अयाषल 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही बागमती न. पा. वडा नं. ६ राजघाट 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही बागमती न. पा. वडा नं. ६ राजघाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुवन अयाकि (९८६११०४४४४) 

हुखिया:- उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मोटो शररर, ठुलो आखँा, गोलो अनहुार, 

हररयो रंगको जजन्स पाईन्ट र खरैो रंगको ह क ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:-सजुथमता कुमारी    

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही हरीपरु न. पा. वडा नं. ९ जपडारी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही हरीपरु न. पा. वडा नं. ९ जपडारी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गगन देव राय (९८२९२३४८८७) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, लामो कालो कपाल,  कालो आखँा, कालो कुताष, जनलो सरुुवाल र जनलो सल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पनुम दवेी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही गोडैता न. पा. वडा नं. ७ जवनटोला 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही गोडैता न. पा. वडा नं. ७ जवनटोला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सतिाि मुखिया (९८१४८१३७२३) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो कपाल, कालो आखँा, मझौला शररर र रातो रंगको साडी चोलो लगाएकी । 
 

नाम:- अमतृा कुमारी राउत 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही चन्रनगर गा.पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०५।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही चन्रनगर गा.पा. वडा नं. ६ कादम टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आकाश राउत (९८२४८३५०२५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सगुन्धी कुमारी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी सोनमा गा.पा. वडा नं. ६ मगरथाना 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी सोनमा गा.पा. वडा नं. ६ मगरथाना 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ििन कुमार राउत 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-शान्ती दवेी यादव 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा बटेश्वर गा. पा. वडा नं. ५ शाजन्तपरु टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा बटेश्वर गा. पा. वडा नं. ५ शाजन्तपरु टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबददेश्वर यादव 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जठक्कको शररर र गोलो अनहुार भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोनी कुमारी राम 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा जनकनन्दजन गा. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा जनकनन्दजन गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामकिी देवी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कजबता महतो 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा धनगढीमाई न. पा. वडा नं. ८ कसहा टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा धनगढीमाई न. पा. वडा नं. ८ कसहा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज महतो (९८२३०७७०२४) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, वणष गह गँोरी, रातो रंगको कुताष रसरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- रुवी साह 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा धनगढीमाई न. पा. वडा नं. १० जजरामाईल टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा धनगढीमाई न. पा. वडा नं. १० जजरामाईल टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृणा साह (९८१४७३८५५३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, वणष गह गँोरी, पहलेो रंगको कुताष रसरुुवाल 

लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आरती कुमारी राउत 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम कुमार मेस्तर (९८१७७६५११५) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, वणष गह गँोरी, पहलेो रंगको भषे्ट र आकाश े

रंगको जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- शथती दवेी मजुखया 

उमेर:-५५ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी जतलाठी कोईलाडी गा.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सप्तरी जतलाठी कोईलाडी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवनारायण भदने रामखबिाश मुखिया (९८१९७६०१६७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र साडी लगाएकी । 
 

नाम:-चन्दररया दवेी माझी 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेश माझी (९८२२०८२९१८) 

हुखिया:- उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, मझौला शररर र गोलो अनहुार भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- श्याम बाब ुचौधरी 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी डाक्नेश्वरी न. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सप्तरी डाक्नेश्वरी न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवकादत चौधरी (९८१४७०५६२७) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मझौला शररर भएको ।  

नाम:- अन्जली कुमारी यादव 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी गा. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सप्तरी गा. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजवानदद यादव (९८१३८९०९७३) 

हुखिया:- उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र जनलो र जनलो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जललम कुमारी राउत 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी भंगहा न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी भगंहा न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमेश राउत (९८००८६८०९९) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- आरती कुमारी राउत 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशाला न. पा. वडा नं. ८ कुश्माडी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी गौशाला न. पा. वडा नं. ८ कुश्माडी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदनेश राउत कुमी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-प्रजमला दवेी 

उमेर:-५३ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशाला न. पा. वडा नं. ४ रजखोर 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी गौशाला न. पा. वडा नं. ४ रजखोर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राकेश कुमार शाह (९८००८७३८३२) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र साडी ब्लाउज लगाएकी । 
 

नाम:- जबन्द ुकुमारी मण्डल 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी रामगोपालपरु न. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी रामगोपालपरु न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनटुखटया देवी (९८२२०४४४५८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो खा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रेनकुा जमश्र 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी बजदषबास न. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी बजदषबास न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खिि बहादुर खमश्र (९८१९६४०६६०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो जटसटष र जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- राधा कुमारी साह 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी औरजह न. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी औरजह न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम दुिार सदा (९८२४८३८३७८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरुज कुमार 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बह दरमाई न. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. पसाष बह दरमाई न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साधु भदने खदपेदर महतो (९८१२२८१८३४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो  र कालो पाईन्ट भषे्ट लगाएको ।  

नाम:- रोशनी कुमारी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष जब. म. न. पा. वडा नं. १६ नगवा टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष जब. म. न. पा. वडा नं. १६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जया देवी (९८२९२५८१२९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँरी, जनलो पाईन्ट, गलुाबी सटष, जनलो जजन्स 

ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- नजगना खातनु 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही मलंगवा न. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही मलंगवा न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जखनफ साखफ (९८१९८३८४६३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररया जबश्वकमाष 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही लालबन्दी न. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही लालबन्दी न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु खबश्वकमाक (९८१२१०५०३८) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो पाईन्ट र जटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- खथुब ुकुमारी जसंह 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी मनरा जससवा न. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी मनरा जससवा न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबबेश कुमार खसंह 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सजलमा खातनु 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा जक्षरेश्वरनाथ न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा जक्षरेश्वरनाथ न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नेवा कवारी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सलुम मोची 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा गोलबचार न.पा. वडा नं. 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा धनगढीमाई न. पा. वडा नं. ११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िखिता देवी मोची (९८१९९७७२५६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संज ुकुमारी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष जबन्दबाजसनी गा. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष जबन्दबाजसनी गा. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम आधार मुखिया खबन (९८१८२१९१३९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, गालामा खत, रातो रंगको कुताष सरुुवाल र 

थवीटर लगाएकी । 

 

नाम:- चाँन्दनी कुमारी पंजजयार 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा ज. उ. म.न. पा. वडा नं. १५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा ज. उ. म.न. पा. वडा नं. १५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामो पंखजयार 

हुखिया:-उचाई ४.६ जिट, कालो आँखा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रेखा गोसाई 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:-जज. जसरहा गोलबचार न.पा. वडा नं. ११ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा गोलबचार न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुि बाबु गोसाई (९८११७९५६३१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, वणष गह गँोरी, जनलो रंगको कुताष र सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अकृंत कुमारी 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष जजराभवानी गा.पा. वडा नं. ३ जजतपरु टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. पसाष जजराभवानी गा.पा. वडा नं. ३ जजतपरु टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश राम महरा(९८११११३९३८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरी, नाकको डाँडी माथी दबैु आखँी भौ ँको जबचमा 

टाटँु हानेको सानो कालो जचन्ह भएकी, कालो सरुुवाल, हररयो कुताष र रातो ज्याकेट लगाएकी ।  

 

नाम:- रमशे पररयार 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. ५ राधाकृष्ण टोल 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. ५ राधाकृष्ण टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमेश पररयार (९८०७७५१७७९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, वणष गह गँोरो, सेतो धके ज्याकेट र कालो 

जजन्सको पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- श्रेया ढुंगले 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही हरीपरु न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही लालबन्दी न. पा. वडा नं.२ जथथतमा रहकेो नवजजवन मा.जव. जटुपानी थकुल बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक कुमारी अखधकारी ढंुगेि (९८४६८१५९४४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मोटो शररर भएकी, कालो िुस्रो ट्रयाकसटु र कालो रंगको 

लङकोट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चादनी कुमारी चौरजसया 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं. १६ नगवा टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं. १६ नगवा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हृदेश प्रसाद चौरखसया (९८०४२०८३७२) 

हुखिया:- उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर, रातो ज्याकेट, खरैो थकटष, 

सेतो मोजा, कालो जतु्ता (थकुल डे्रस) लगाएकी । 

 

नाम:- पजुा कुमारी सहनी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. बारा आदसषकोतवाल गा.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बारा आदसषकोतवाल गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- साहेब सहनी (९८१७२५०९८०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर भएकी र जजन्स पाईन्ट जजन्स सटष लगाएकी ।  

नाम:- साजदी खातनु 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. बारा िेटा गा. पा. वड नं. ८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बारा िेटा गा. पा. वड नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखकखिमा िातुन (९८१२२५१४९९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर भएकी र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मजन्दरा कुमारी यादव 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा औरही गा. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा औरही गा. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शत्रुधन यादव 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर भएकी, भेष्ट र जजन्स लगाएकी । 
 

नाम:- अजम्बका कुमारी यादव 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा शजहदनगर न. पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा शजहदनगर न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गुरमैता यादव 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर भएकी र साडी ब्लाउज लगाएकी ।  

नाम:- मजनषा कुमारी शमाष 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा ज. उ. म. न. पा. वडा नं. १९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा ज. उ. म. न. पा. वडा नं. १९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुिी शमाक 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर भएकी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- जप्रती कुमारी 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. बरा क. उ. म. न. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बारा क. उ. म. न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकशोरी ठाकुर (९८१४२०४१२१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, फ्रक र सटष लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बजबता दवेी साह (साथमा वषष १२ र वषष १४ को दईुवटा छोरा हरु जलई जहडेको) 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही लालबन्दी न. पा. वडा नं. ७ डाडा टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०३।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही लालबन्दी न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम खबहारी साह 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र जनलोमा सेतो बटु्टा भएको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जसता जब.क. 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा कजषन्हा न. पा. वडा नं. ५ बडहरा जमचैया टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा कजषन्हा न. पा. वडा नं. ५ बडहरा जमचैया टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेज कुमार खब. क. (९८१५७७१८८५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, गोलो अनहुार, रातो रंगको कुताष सरुुवाल र 

रातो रंगको हणे्ड ब्याग बोकेकी ।  

नाम:- ररमा कुमारी राम 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. २२ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. २२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामबाबु राम (९८०८२५६४६२) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, वणष गह गँोरी,जनलो रंगको कुताष र सरुुवाल 

लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- असजमता कुमारी महतो 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा सजुखपरु न. पा. वडा नं. ७ वल्ही टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा सजुखपरु न. पा. वडा नं. ७ वल्ही टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदनेश प्रसाद महतो (९८०५९२१६२४) 

हुखिया:- उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, वणष गह गँोरी र रातो रंगको कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- शहादत जमयँा चरुौटे 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी शम्भनुाथ न. पा. वडा नं. ६ मोहनपरु 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सप्तरी शम्भनुाथ न. पा. वडा नं. ६ मोहनपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम जान खमाँया चुरौटे (९८२७७५३२९३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, दाँया हातको पन्जा नभएको, हल्का मोटो शररर, दाह्री 

भएको र कालो जटसटष पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- रेहाना खातनु 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी राजजबराज न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी राजजबराज न. पा. वडा नं. ६ पनु्यपोखरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रहमत अिी (९८०४३५०८०५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मो. इसमाईल दिाली 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी राजजबराज न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सप्तरी राजजबराज न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मो. नुरखदन दफािी  

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, पहलेो भषे्ट र जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएको 

। 
 

नाम:- रंजना कडरीया 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही बागमती न. पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा जस. न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सत्यम कडरीया (९८२४८१८२६१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, खरैो कपाल, पातलो शररर र पहलेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सबनम खातनु 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी रामगोपालपरु न.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी रामगोपालपरु न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनान अंसारी (९८१२१६२८११) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र पहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संजगता कुमारी 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष जगरनाथपरु गा.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष जगरनाथपरु गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रबेश खगरी (९८४५०३९१६९) 

हुखिया:- उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, हररयो कुताष कालो लेजगजं र कालो सल 

लगाएकी । 
 

नाम:- सोनाली कुमारी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष सखुवाप्रसौनी गा.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष सखुवाप्रसौनी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररदर राउत कुमी (९८४५०५९९१५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, गलुाबी रंगको बुट्टा भएको कुताष र 

सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- जसमा कुमारी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. बारा जज. जस. उ. म.न.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बारा जज. जस. उ. म.न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबजय कुमार साह (९८०६८९२५३५) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, कालो रातो कुताष सुरुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शान्ती कुमारी दवेी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशाला न. पा. वडा नं. ९ भरतपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।११ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी गौशाला न. पा. वडा नं. ९ भरतपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम अखसस यादव (९८१६००४६३३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर  र साडी र ब्लाउज लगाएकी । 
 

नाम:- अमतृा कुमारी यादव 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा नरहा गा.पा. वडा नं. २ पानवारी टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा नरहा गा.पा. वडा नं. २ पानवारी टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बरी यादव (९८५४७५४५५४) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, वणष गह गँोरी र रातो रंगको कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- जप्रयंका कुमारी मण्डल 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा कल्याणपरु न.पा. वडा नं. १० परजचलवा टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा जस. न. पा. वडा नं. १४ जखरौना टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकरण देवी मण्डि (९८१०२७६२९८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, वणष गह गँोरी, रातो रंगको कुताष र सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबना कुमारी महतो 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बी. म.न. पा. वडा नं. ११ श्रीपरु टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी. म.न. पा. वडा नं. ११ श्रीपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िािु कुमार महतो (९८२१८४५१५९) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जचँउडोमा काजटएको खत भएकी र कुताष 

सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- कुसमु सनु्चौरी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही लालबन्दी न. पा. वडा नं. ६ जनबादी चौक 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही लालबन्दी न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदजु सुदचौरी (९८०२२०४८८९९) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर भएकी र पहलेो सेट ट्राउजर लगाएकी । 
 

नाम:- समुयैा खातनु 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जस. न. पा. वडा नं. ४ रमौल टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा जस. न. पा. वडा नं. ४ रमौल टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मो. िािबाबु (९८६०७०६५७०) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर, कालो रंगको कुताष र सरुुवाल 

लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सगुन्धा कुमारी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी सोनमा गा. पा. वडा नं. ६ सगरथाना 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी सोनमा गा. पा. वडा नं. ६ सगरथाना 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ििन कुमार राउत 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अजनता दवेी राम 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी सरुुङ्गा न. पा. वडा नं. ६ कडरवना टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रवण कुमार राम (९८१३०८५६५१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, वणष गह गँोरी, जनलो भषे्ट र आकाश ेरंगको 

जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- चाँदनी खातनु 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. १८ शोभापरु टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. १८ शोभापरु टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मो. आखश् वन खमाँया (९८१४७३६४६५) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर, पहलेो भषे्ट र आकाश ेरंगको 

जजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सहदवे साह 

उमेर:- ६३ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा ज. उ. म.न. पा. वडा नं. ११ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा ज. उ. म.न. पा. वडा नं. ११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पप्पु कुमार साह 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, सेतो सटष र सेतो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- चाँदनी कुमारी मडंल 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. महोतरी मजटहानी न. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोतरी मजटहानी न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरदर मंडि 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- ऐसा खातनु 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा जबदहे न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:-  बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा जबदहे न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रजाक नदाफ 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जप्रयंका कुमारी चन्रवशंी 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:-दशे भारत प्रान्त झारखण्ड जज. जगररडीयाहा पोष्ट वगोदर सररया रोड 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- दशे भारत प्रान्त झारखण्ड जज. जगररडीयाहा पोष्ट वगोदर सररया रोड 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गौरव सागर (९८१७७०८८३६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल, मोटो शररर, हररयो रंगको कुताष सरुुवाल र रातो रंगको सल 

लगाएकी । 
 

नाम:- जसोदा कुमारी चौधरी 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी शम्भनुाथ न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी शम्भनुाथ न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण कुमार चौधरी (९८२३४२५५७६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मोटो शररर भएकी र गलुाबी रंगको सारी लगाएकी ।  

नाम:- जप्रजतका कुमारी झा 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही कजबलासी न. पा. वडा नं. ७ गरै 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही कजबलासी न. पा. वडा नं. ७ गरै 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संजय कुमार झा (९८१७८०१९०५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर, जनलो पाईन्ट, सेतो जटसटष, 

कालो ज्याकेट र magic company को चप्पल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- असंलुता प्रजापती 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही गोडैता न. पा. वडा नं. ११ जससौजटया 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।११ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही गोडैता न. पा. वडा नं. ११ जससौजटया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अरखबदद कुमार पखण्डत (९८०७८९८४५१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर, दाजहने आखँाको तल 

काजटएको खत भएकी र रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- ररंकु कुमारी महत्तो 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही बरहथवा न. पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही बरहथवा न. पा. वडा नं. १३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हजारी महतो (९८२३५४९०२६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो, पातलो शररर, आखँा सानो र लाम्चो अनहुार 

भएकी । 
 

नाम:- सैलनु खातनु 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी मजटहानी न. पा. वडा नं. ३ बरदाहा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।११ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी मजटहानी न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सिमान राईन(९८४०८९१३०८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, ब्ल ुरंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सनु्दरी कुमारी धानकु 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बी. न. पा. वडा नं. ११ श्रीपरु टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. पसाष बी. न. पा. वडा नं. ११ श्रीपरु टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुस्मा देवी (९८२९०५६७६९) 

हुखिया:-उचाई ४.११ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, जपंक रंगको कुताष र ब्ल ुरंगको सरुुवाल 

लगाएकी । 
 

नाम:- रेण ुकुमारी यादव 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी बलान जबह ल गा.पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी राजजबराज न. पा. वडा नं. ५ सानीमाको घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमानदद यादव (९८४९५८४६८३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जवजनता राम 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी सप्तकोशी न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-  खज. सप्तरी सप्तकोशी न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष राम 

हुखिया:- उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, सेतो जटसटष, जनलो जजन्स पाईन्ट, कालो 

जतु्ता लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जसमा कुमारी चौधरी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी राजजबराज न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ डेरा बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखधर कुमार चौधरी (९८१६७२०४५४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सजुजता कुमारी मंडल 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा शजहद न. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा शजहद न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय मंडि केवट 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर भएकी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रेखा श्रेष्ठ 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही लालबन्दी न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही लालबन्दी न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खक्षखतज शे्रष्ठ (९८१६८००९००) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, लाम्चो अनहुार, पहलेो जजन्सको पाईन्ट र 

खरानी रंगको टप लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दगुाष साह 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी बजदषबास न. पा. वडा नं. १४ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी गौशाला न. पा. वडा नं. १२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजतन साह (९८१४८७७७५४) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र पहलेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दाल कसमारी जब. क. 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी बजदषबास न. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी बजदषबास न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर बहादुर खब. क. (९८२७०११२९८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र हररयो बटु्टा भएको कुताष सरुुवाल लगाएकी 

। 
 

नाम:- अनरुाधा दवेी भगत सजुड 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशाला न. पा. वडा नं. १२ पररीया 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी गौशाला न. पा. वडा नं. १२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामज्ञान भगत सुखड (९८२४८९२२५३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जलुी कुमारी साह 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी राजजबराज न. पा. वडा नं. ४ गोखाषलीटोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सप्तरी राजजबराज न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजतेदर कुमार साह (९८१९७२७४७५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर भएकी, जपंक रंगको कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- मो. अिताप जमयँा 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी रुपनी गा. पा. वडा नं. ३ वसजवट्टा 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी राजजबराज रुपनी गा. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मो. काखदर खमाँया (९८४२६८१६११) 

हुखिया:-उचाई ३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मध्यम शररर, सेतो रंगको कुताष र पाईजामा लगाएको । 
 

नाम:- संजना कुमारी शमाष 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष पकहामनैपरु गा. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष काजलकामाई गा. पा. भरेरयाही सखुाई साह मा.जब. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अनुप ठाकुर िोहार (९८४११२८३९०) 

हुखिया:-उचाई  ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, दाजहने खटु्टा पातलो शररर, थकुल डे्रस सेतो सटष र जनलो 

थकट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सन्जना कुमारी मण्डल 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा ज. उ. म.न. पा. वडा नं. १४ मजुजेलया 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. पसाष बी.न. पा. वडा नं. ९ रानीघाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबल्टु मण्डि (९८१४२२९००४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर, पहलेो चेकवाला कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- अराधना कुमारी जसंह 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बी.न. पा. वडा नं. १५ जभष्वा टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी.न. पा. वडा नं. १५ जभष्वा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजखनस खसंह ( ९८४५०९४०८१ ) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर, हररयो रंगको कुताष र कालो 

सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- ररया दास 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. बारा क. उ. म.न. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बारा क. उ. म.न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रबी दास ( ९८१५२५०२५०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जदपेश कुमार यादव 

उमेर:- ११ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा सवलैा न. पा. वडा नं. ४ पटेवाष 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा ज. उ. म. न. पा. वडा नं. १४ रजौल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पृथ्वी नारायण साह 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, जजन्स ज्याकेट, जजन्स पाईन्ट र चप्पल 

लगाएको । 
 

नाम:- मजनषा श्रेष्ठ 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. पसाष ठोरी गा. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. पसाष ठोरी गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकसान शे्रष्ठ (९८४५८५४२४८) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, कालो पाईन्ट र रातो कुताष सेतो जतु्ता 

लगाएकी । 
 

नाम:- कल्पना कुमारी साह 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष  पकाहामनैपरु गा. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं. १० रानीघाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखमत कुमार साह (९८१९२६७६९६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर, कुताष सरुुवाल र रातो सल 

ओढेकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मजं ुदवेी 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष पोखररया न. पा. वडा नं. ७ रानीगजं रहररया 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष जबन्दवासनी गा. पा. वडा नं. ४ मधवलटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चखदरका साह गोढ 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरी, पतलो शररर, सेतो िुल कुताष र रातो रंगको सल 

लगाएकी । 
 

नाम:- चाँदनी कुमारी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. बारा क. उ. म. न. पा. वडा नं. १८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बारा क. उ. म. न. पा. वडा नं. १८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मंजु देवी (९८०६८२५७३१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- काजल कुमारी साह 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही धनकौल गा. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही धनकौल गा. पा. वडा नं. ६ सोनार टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरेश साह 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जचि बहादरु काकी 

उमेर:- ५२ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा गणेशमान चारनाथ न. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा गणशेमान चारनाथ न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जयदर भट्टराई (९८४४४६१०६३) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो सेतो हल्का िुलेको कपाल, खरैो रंगको हाप पाईन्ट र जनलो थवीटर 

लगाएको ।  

 

नाम:- पषु्पा कुमारी यादव 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा लजक्ष्मजनया गा. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा ज. उ. म. न. पा. वडा नं. १४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुयकनाथ यादव 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- अन्जली कुमारी पवुे 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:-जज. धनषुा ज. उ. म. न. पा. वडा नं. १५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा ज. उ. म. न. पा. वडा नं. १५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज कुमार पुवे 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, जनलो सटष र जनलो पाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संजगता ठाकुर 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा ज. उ. म. न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा ज. उ. म. न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राकेश ठाकुर 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, कुताष सरुुवाल र थवीटर लगाएकी ।  

नाम:- सबनम श्रेष्ठ 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं. ७ रामटोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं. ७ रामटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखनि कुमार साह (९८१६२७८५००) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो सरुुवाल र सजमज लगाएकी ।  

नाम:- ईन्दीरा भट्ट 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं. १ बजार छपकैया 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं. १ बजार छपकैया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय कुमार साह (९८०४२२६०८०) 

हुखिया:- उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, वणष गह गँोरी, खरैो रंगको सटु, रातो 

सरुुवाल र कालो सेजण्डल लगाएकी । 

 

नाम:- प्रगती कुमारी गपु्ता 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. १ मजटयवाष टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा लहान न. पा. वडा नं. १ मजटयवाष टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगता गुप्ता (९८१४७८७३५२)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर, पहलेो रंगको भषे्ट र आकाश े

रंगको पाईन्ट लगाएकी । 

नाम:- ज्योती कुमारी मण्डल 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा शजहदनगर न. पा. वडा नं. ३ यदकुुहा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा शजहदनगर न. पा. वडा नं. ३ यदकुुहा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजतेदर मण्डि (९८१९८१५६९६) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो अग्लो शररर र थकुल डे्रस लगाएकी । 

 

नाम:- तारा दवेी दास 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा लक्ष्मीपरु पतारी गा. पा. वडा नं. ५ पत्थरगाडा टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा लक्ष्मीपरु पतारी गा. पा. वडा नं. ५ पत्थरगाडा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सागैर दास (९८०५९७२५२८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, श्याम्लो वणष, रातो रंगको सारी र चोलो 

लगाएकी । 

 

नाम:- असलावती कुमारी (रोशनी) 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष पकहमनैपरु गा. पा. वडा नं. ५ सवठैवा टोल बथने 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष पकहमनैपरु गा. पा. वडा नं. ५ सवठैवा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि ठाकुर (९८२३०९२०३९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, श्याम्लो वणष र रातो रंगको सरुुवाल सजमज लगाएकी ।   



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- हसमु तारा (साथमा २ जना नानी समते जलई जहडेकी) 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष जगरनाथपरु गा. पा. वडा नं. १ जपडारी गठुी पसाष 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष जगरनाथपरु गा. पा. वडा नं. १ जपडारी गठुी पसाष 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोखहत कुमार कोईरी 

हुखिया:- ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, मानजसक अवथथा जठक नभएकी, रातोमा सेतो 

धकाष भएको कुताष सरुुवाल र रातो रंगको सल ओढेकी । 
 

नाम:- यसोदा बढुाथोकी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही लालबन्दी न. पा. वडा नं. १० वजथतपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।३० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही लालबन्दी न. पा. वडा नं. १० वजथतपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम बहादुर बुढाथोकी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, दाजहने आखँामा कोठी भएकी, जनलो कुताष र 

कालो पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- जनरुता कुमारी साह 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा कजषन्हा न. पा. वडा नं. २ बजन्दपरु टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा कजषन्हा न. पा. वडा नं. २ बजन्दपरु टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररता देवी साह (९८१९९१२३२०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर, लाम्चो अनहुार, जक्रम रंगको 

कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रंजजत कुमार यादव 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही गोडैता न. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही गोडैता न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पप्पु कुमार यादव (९८६५३४१६३४) 

हुखिया:- उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो रंगको जजन्स र  ब्ल ुरंगको ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- जसता खड्का 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. जाजरकोट हडेाघाट न. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु महालक्ष्मी न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमर अखधकारी (९८६८२९९३७७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, वणष गह गँोरी, पातलो शररर र दाँया कान मनुी खत भएकी । 
 

नाम:- सिराज खड्का 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- जज. झापा दमक वडा नं. १२ हाल जज. काठमाण्डौ बढुाजनलकण्ठ न. पा. 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७७।१२।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. काठमाण्डौ बढुाजनलकण्ठ न. पा. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानुका िड्का (९८४९४७६७१७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो ज्याकेट र जनलो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- कररना राई  

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- खज. मकवानपरु राईगाउ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु ल.प.ुम.न.पा. धोबीघाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमिन राई (९८६०५१९६८२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरी, कुताष सरुुवाल ज्याकेट र पाईन्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजनकेत राउत 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. सलाषही मोजतपरु गा.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु ल.प.ुम.न.पा. नख्खडुोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदखिप साह (९८१०१६१७१३) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो खा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो ज्याकेट, हररयो बक्स पाईन्ट, जनलो 

जतु्ता र मिलर लगाएको । 

 

नाम:- जसजन बथनेत 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा मलेुङ गा. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दोलखा मलेङु गा. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश बस्नेत (९८४९१४८०५४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट र वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:- सजुबता रावत 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- जज. जमु्ला च. ना. न. पा. वडा नं. १ कुलालवाडा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जमु्ला च. ना. न. पा. वडा नं. १ कुलालवाडा आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदन बहादुर राउत 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट र वणष गह गँोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- भावना पनु 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम सानोभरेी गा.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-नखलेुको (उजरुी जमजत २०७८।०८।२८ गते) 

हराएको ठेगाना:-जज. रुकुम पजिम सानोभरेी गा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश पुन 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल, जठक्कको शररर, पहलेो कुताष सरुुवाल र ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:- जटका दवेी भाम 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. मगु ुछायाँनाथ रारा न. पा. वडा नं. ४ भामवाडा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मगु ुछायाँनाथ रारा न. पा. वडा नं. ४ भामवाडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यक बहादुर भाम (९८४१७६१३९७) 

हुखिया:- उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जठक्कको शररर, सेतो र रातो रंगको ह क,दाँया हातमा 

चाँदीको बाला र चाँदीको औठँी लगाएकी । 

 

नाम:- मजनसा दजी 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु ह.े उ. म. न. पा. वडा नं. १६ जचसापानी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु ह.े उ. म. न. पा. वडा नं. १६ जचसापानी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेदर दजी (९८६९१६८३००) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मोटो शररर, वणष गह गँोरी र ईट्टा रंगको कपडा लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रजतमाया साकी 

उमेर:- ९४ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी जतनपाटन गा. पा. वडा नं. ८ रातमाटा 

खिङ्ग:- बदृ्ध मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धलुी जतनपाटन गा. पा. वडा नं. ८ को वडा कायाषलय बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेज बहादुर साकी (९८४१४२००८७) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पतलो शररर, सेतो सनु्तला रंगको धकाष भएको लगुा र 

रातो बटु्टा भएको चोलो लगाएकी । 

 

नाम:- रेण ुकुमारी महेता 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. सनुसरी ईनरुवा न.पा. वडा नं. ८ बथन े

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी गा.पा. माईती घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुध नारायण मेहता (९८५२०२५६९१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल भएकी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जनजकता कुमारी चौधरी 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ सनु्दरहरैचा न. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- नखलेुको (उजरुी जमजत २०७८।०९।०३ गते) 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ उलाषबारी बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबनोद कुमार धामी (९८५२०३१९३४) 

हुखिया:-उचाई अ.ं ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो र जठक्कको शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रंजजत पौद्दार (साथमा वषष ३० को जदजलप पौद्दार पनी रहकेो) 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं. १० 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-उजरुी जमजत २०७८।०९।०२ गते ( ८ मजहना अगाडी घर छाडी जहडेको ) 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुनम पौद्दार र िुश्बु पौद्दार (९८०७३१८८३५) 

हुखिया:-उचाई अ.ं ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो  जठक्कको शररर भएको ।  

नाम:- मो.सद्दाम 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईसराईि खमया (९८१०५४३३८५) 

हुखिया:-उचाई अ.ं ४.१० जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो र जठक्कको शररर भएको । 
 

नाम:- जहरी दवेी शाह 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी जबधेबसाषईन न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।३१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी जबधेबसाषईन न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जुगेश्वर साह (९८०५९३८३२१) 

हुखिया:-उचाई अ.ं ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो र जठक्कको शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनलम ुशपेाष 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. भोजपरु आमचोक गा.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भोजपुर आमचोक गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुङ्जी शेपाक (९८४२५६५४५०) 

हुखिया:- उचाई अ.ं ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, आखँा सानो भएकी, कालो जटसटष, रातो जम्पर र 

जनलो ट्राउजर लगाएकी । 
 

नाम:- प्रकाश दजी 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. झापा दमक न. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०९।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा दमक न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनश्चि ओझा (९८४२६३१८६८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, भषे्ट र पाईन्ट लगाएको ।  
 

नाम:- जबजय सबु्बा 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. झापा कमल गा.पा. वडा नं.३ हाल जज. झापा कमल गा.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ लेटाङ बजार बाट हराएको  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखबना सुब्बा (९८१५००००५४) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालोआखँा र कालो कपाल,पाईन्ट सटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जटका भटेवाल 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. झापा म.ेन.पा वडा नं.६ लीखोला 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा म.ेन.पा वडा नं.६ लीखोला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखनि शे्रष् ठ (९८०१४०६२०५) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर,रातो कुताषसरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िुलमनुी हमेरम (साथमा वषष ३ को छोरा रहकेो) 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. झापा हजल्दबारी गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा हजल्दबारी गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खिखप सोरेन (९८२७९७७१६९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- राज ुघतानी 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज.झापा गा.पा. वडा नं.६ चम्पापरु 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा भरपरु नऋ.पा. वडा नं.८ हजथपटलमोड गणशे मजन्दर छेउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुबेर प्रसाद पोिरेि (९८६२७५०१४७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,सेतो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- उमा पोखरेल 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- जज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं.८हजथपटलमोड गणेश मजन्दर छेउ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं.८हजथपटलमोड गणशे मजन्दर छेउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुबेर प्रसाद पोिरेि (९८६२७५०१४७) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला शरीर,रातो साडी,पहलेो धके उजनको कालो 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

चोलो र रातो सरुुवाल लगाएको । 

नाम:- उद्धव दाहाल 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. काभ्र ेघर बताउने हाल जज. झापा गौ.न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा गौ.न.पा. वडा नं.१जडठ्ठाचौक बालजमकी बथनेतको घरबाट हराई बेपत्ता भएको । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बािखमकी बस्नेत (९८०८०४८९६०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, ,कालो आखँा र कालो कापाल,वणष गह गँोरो,गाढा रङको हाि भेष्ट र जजन्स पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- भावना ढुङगाना 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. झापा अजुषनधारा न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा अजुषनधारा न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ख्याम कुमारी खघखमरे (९८१६९०१४९५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रघनुाथ काफ्ले 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- जज. झापा अजुषनधारा न.पा.वडा नं.९ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा अजुषनधारा न.पा.वडा नं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमक प्रसाद काफ्िे 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पजुा राई बोहोरा 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर बहादुर बोहोरा (९८२४९७९३१३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर,कुथाष सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:- कन्चन श्रेष्ठ 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. झापा बदु्धशान्ती गा.पा. वडानं.२ जयपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा बदु्धशान्ती गा.पा. वडानं.२ जयपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादुर प्रधान (९८२४०६६१२०) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,रातो बटेु्ट कुताष सरुुवाल र कालो चप्पल लगाएको । 
 

नाम:- हमे कुमार दजी 

उमेर:- ४१ वषषको 

  वतन:- जज.झापा बदु्धशान्ती गा.पा. वडा नं.६ जमलन चोक 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८०९।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा बदु्धशान्ती गा.पा. वडा नं.६ जमलन चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक दजी पररयार (९८१३२७९२३७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मानजसक रोगी भएको,रातो बटेु्ट सटष,कलेजीपाईन्ट र 

म्याजजक चप्पल लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-प्रजतक मगर 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. झापा जशवासताक्षी न.पा. वडा नं.३ धमषपरु 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा जशवासताक्षी न.पा. वडा नं.३ धमषपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चक्र बहादुर मगर (९८१८६१२३१९) 

हुखिया:-उचाई ४.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मानजसक रोगी भएको, जनलो जजन्स पाईन्ट र कालो 

जटसटष लगाएको । 

 

नाम:- यसोदा जवष्ट 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. झापा हजल्दबारी गा.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा हजल्दबारी गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नैनाकिा खबष्ट (९८१५०६७९८९) 

हुखिया:-उचाई ४.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गोरी, जजन्सघय ुरङको भेष्ट लगाएको । 
 

नाम:- दवेी माझी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक मलेम्ची न.पा. वडा नं.१२ बाह नेपाटी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धपुाल्चोक मलेम्ची न.पा. वडा नं.१२ बाह नेपाटी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजत बहादुर माखझ (९८४३०४३६३९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, सेतो जटसटष र जजन्स पाईन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चजन्रका जवष्ट 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं.४ मजसने 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं.४ मजसने 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शुक्र बहादुर खवष्ट (९८१३९१५९१७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- तारा काफ्ले 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा तामाकोसी गा.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दोलखा तामाकोसी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण प्रसाद काफ्िे (९८४२७६५१२२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:- सजलना कुमाल 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.११ भोजाड 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०९।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.११ भोजाड 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शादती कुमाि (९८१८२२३०९९) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पहलेो ज्याकेट र जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- जसता माया तामाङ 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट सयुषगढी गा.पा. वडा नं.१ लच्याङ हाल जज. नवुाकोट जबदरु न.पा. वडा नं.२ दरेा गरी बथने 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवुाकोट सयुषगढी गा.पा. वडा नं.१ लच्याङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष तामाङ (९८१८२९७००२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चतरुानन्द यादव 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-  नखलेुको 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ जवमाथथलबाट सम्पकष  जबजहन भएको । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम खबिेक्षण यादव (९८१०३९२१०५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो  भएको । 
 

नाम:- अजय कुमार गपु्ता  

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा गा.जव.स. जससवनी वडा नं.८  हाल जज. जसरहा लहान न.पा. वडा नं.२२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा लहान न.पा. वडा नं.२२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चददन कुमार गुप्ता (९८०३७०१७३७) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो सटष र जजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- अमतृा तामाङ२६ वषषको 

उमेर:- २६ वषषको  

  वतन:- जज. संखवुासभा पाँखपान न.पा. वडा नं.७ गिुाटार हाल जज. लजलतपरु लप.ु म.न.पा. वडानं.२२चनुीखले 

भण्डारीपाटी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु लप.ु म.न.पा. वडा नं.२२ चनुीखले भण्डारीपाटी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेखजना तामाङ (९८१३८९४११७) 

हुखिया:-उचाई  ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो जजन्स पाईन्ट र सेतो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- रमसी कुमारी यादव 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. भक्तपरु ठीमी न.पा. कौशलटार 

खिङ्ग:-२५ वषषको 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भक्तपरु ठीमी न.पा. कौशलटार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोखवदद शाह (९८६४५९००४९) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई  ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, थवईटर र  सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- जवष्ण ुबहादरु काकी 

उमेर:- ४२ वषषको 

  वतन:- जज. तेह्रथमु छथर गा.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. तेह्रथमु छथर गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोमा देवी पौडेि काकी 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो सेतो कपडाको ज्याकेट र कपडाको पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- ईन्र बहादरु जसंजाली 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- जज. धनकुटा धनकुटा न.पा. वडा नं.१ जहले हाल  जज. सनुसरी धरान  उ.म.न.पा. वडा नं.११ कल्याण 

चौक 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. सनुसरी धरान  उ.म.न.पा. वडा नं.११ कल्याण चौक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनखमकता राई खसंजािी (९८१३८०३०९३) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,भषे्ट र जजन्सको पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- पनुम तमोट श्रेष् ठ 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडानं.७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडानं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खभमा तमोट शे्रष् ठ (९८०७३१९७९५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आकँा र कालो कपाल,प्राय पाईन्ट भषे्ट र कुताष सरुुवाल लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-नारायण बहादरु खलुाल 

उमेर:- ६० वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ सनु्दरहरैचँा न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ सनु्दरहरैचँा न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम कुमार ररमाि (९८०७०४३२४०) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शरीर भएको ।  

नाम:- आङ जछररङ डोल्मा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ ग्रामथान गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ ग्रामथान गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खचत्र कुमारी तामाङ (९८०३९२१७५०) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो, जठक्कको शरीर भएकी ।  

नाम:-अन्जना कुमारी चौधरी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं.२  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संझा देवी राजवंशी (९८४२४२९७३८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला शरीर, वणष थयाम्लो भएको । 
 

नाम:- रोजा चाजम्लङ राई 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमारी खिम्बु (९८२८७८७०११) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो खरैो कपाल, वणष गोरी भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मन माया जघजमरे 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जमक्लाजजङ गा.पपा. वडानं.७ हाल जज.मोरङ केराबारी गा.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जमक्लाजजङ गा.पा. वडानं.३ घर भई  जज.मोरङ केराबारी गा.पा. वडा नं.९ माईती 

घरबाट कसैलाई नभनी जहडेको  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रंखजत कुमार खघखमरे (९८०४३८४७०४) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:- चन्दन राजवशंी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जहदा गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जहदा गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सकुदतिा राजवंसी (९८१५३१९८०१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल वणष थयाम्लो,पातलो शरीर भएको । 

 

नाम:- शोभा तामाङ 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज.मोरङ सनुवषी न.पा. वडा नं.९ डायजनया 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ सनुवषी न.पा. वडा नं.९ डायजनया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भत्त तामाङ (९८१९०८४२९७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,सेतो सटष,रातो टाई र  खरानी रङको पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- अजम्बका खड्का राई 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ ग्रामथान गा.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ ग्रामथान गा.पा. वडा नं.७ आफ्नै घरबाट 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय  राई (९८२६३५४६१८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी भएकी 

नाम:- अजनषा गरुुङ 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. ताप्लेजङु िुङजलङ न.पा. वडा नं.८चारपाटे्ट दोख ुहाल जज. ताप्लेजङु िुङजलङ न.पा.वडा नं.२ 

ररजाल लाईन 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ताप्लेजङु िुङजलङ न.पा.वडा नं.२ ररजाल लाईन 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि गुरुङ (निुिेको) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र हल्का खरेो कपाल,रातो जम्पर र कलेजी र.को पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-कमल न्यौपाने 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- जज.संखवुासभा पाँचखपन न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७३  साल दजेख सम्पकष  जबजहन भएको । 

हराएको ठेगाना:- जज.संखवुासभा पाँचखपन न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फौजखसंह दयौपाने (९८६२०४९४०७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,पाईन्ट भषे्ट लगाउने गरेको । 
 

नाम:- राधा चौधरी 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी जतलोत्तमा न.पा. वडा नं.१६ जबह ली 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी जतलोत्तमा न.पा. वडा नं.१६ जबह ली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद थारु (९८२४४६१७१८) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, हररयो कुताष सरुुवाल र सेतो चनु्नी 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबमला खिी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१२ नयागाँउ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१२ नयागाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरस्वती ित्री (९८६७८०३७८०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो शरीर भएकी ।  

नाम:- जसता कुमारी धवल 

उमेर:-१८ वषषको  

  वतन:- जज. रुपन्दहेी  गडैहवा गा.पा. वडा नं.७ ऐचवाल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी  गडैहवा गा.पा. वडा नं.७ ऐचवाल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम अचि यादव (९८१६४३१९५१) 

हुखिया:-उचाई ४.६ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, सेतो सटष र कालो कुताष लगाएकी ।  

नाम:- िररदा खातनु मसुलमान 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी गडैहवा गा.पा. वडा नं.८ मजैनया 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. रुपन्दहेी गडैहवा गा.पा. वडा नं.८ मैजनया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहम्मद रखफक मुसिमान (९८२५४४२०६१) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,मोटो शरीर,पहलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- कमलेश थारु 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी दवेदह न.पा. वडा नं.११जसक्टहन 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी दवेदह न.पा. वडा नं.११जसक्टहन 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी थारु (९८११५२३६९५) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो जजन्स,हाईनेक र कालो ज्याकेटलगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जाजकर ह सेन 

उमेर:- ५२ वषषको 

  वतन:- जज.रुपन्दहेी ओमसजतया गा.पा. वडा नं.६नरैनापरु 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी ओमसजतया गा.पा. वडा नं.६नरैनापरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सहजााँ खनशा (९८२६४५८६७४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरो, कालो पाईन्ट र सेतो सटष लगाएको ।  

नाम:- आशा पाल 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी जत.न.पा. वडा नं.१७ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी जत.न.पा. वडा नं.१७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोखहत गडेरीया 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष  गोरी, सटष र पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- अकलेश मौयष 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.  रुपन्दहेी सनरीमाई गा.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी सनरीमाई गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामदाश मौयक  

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी,सटष र पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- राजशे थारु 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.रुपन्दहेी शदु्धोधन वडा नं.५ रजाढ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-  खज.रुपन्दहेी शदु्धोधन वडा नं.५ रजाढ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संजोक थारु (९८६९१३७५१०) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कासलो ज्याकेट र जजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सनु्दरी कुमी 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी ल.ुसा.न.पा. वडा नं.३ पडेररया 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी ल.ुसा.न.पा. वडा नं.३ पडेररया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संजय कुमी (९८१७५९७७३३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,बटे्टदार कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- एथटर पनु 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवशाि थापा (९८४७०४७८६९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो सटु लगाएको ।  

नाम:- जसता शाही 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. बाँके बैजनाथ गा.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बाँके बैजनाथ गा.पा. वडा नं.८ बाट सखुते जान्छु भनी जहडेको 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खभमा शाही (९८२२५९३६३०) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- जलदरा कामी 

उमेर:- ७० वषषको 

  वतन:- जज. वजदषया बाँसगढी न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:-जषे्ठ मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. वजदषया बाँसगढी न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक बहादुर खब.क 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,मानजसक सन्तलुन जठक नभएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ममता गौतम 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज.वजदषया गलुररया न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.वजदषया गलुररया न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुशदेव गौतम  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरो, रातो रङको कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:- राजकुमारी थारु 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. वजदषया बारवजदषया न.पा. वडा नं.४ पदनाहा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. वजदषया बारवजदषया न.पा. वडा नं.४ पदनाहा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखमताप थारु  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, रातो कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:-जभम बहादरु रावत 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज. वजदषया बाटगढंी न.पा. वडा नं.२ राझा 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०१।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. वजदषया बाटगढंी न.पा. वडा नं.२ राझा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगा रावत (९८२४५६४८४६) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरो, पाईन्ट सटष लगाएको ।  

नाम:- अमतृा घती मगर (साथमा वषष ५ को छोरा अजबशष घती जलएर गएको) 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. प्यटुान न.पा. वडा नं.३ जतमेली पाटा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. प्यटुान न.पा. वडा नं.३ जतमलेी पाटा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-करण घती मगर (९८०६२६२१५३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जठक्कको शरीर भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सकुन्तला साजकष  

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान प्यठुान न.पा. वडा नं.४ थापाडांडा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. प्यठुान प्यठुान न.पा. वडा नं.४ थापाडांडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर बहादुर साखकक  (९८४८१७७९६०) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको । 
 

नाम:- ररता चन्द 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान सरुमारानी गा.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. प्यठुान सरुमारानी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेदर धामी (९८४७५९३४४१) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,सेतो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सजुनता गाहा मगर 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. पाल्पा माथागडी गा.पा. वडा नं.३ सहराईकोठा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पाल्पा माथागडी गा.पा. वडा नं.३ सहराईकोठा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हेम कुमारी सारु (९८४०४२५९९७) 

हुखिया:-कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रजवना थारु र जसता मगर 

उमेर:- १३/१७ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलवथत ुरानी गा.पा. वडा नं.३ हाल जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१७ भैसाही 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०९।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१७ भसैाही 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सभ्याता खब.क (९८४१८३६१२४) 

हुखिया:-कालो आखँा र कालो कपाल,पाईन्ट जटसटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-खमुा के.सी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ लमही न.पा. वडा नं.७ कमानपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ लमही न.पा. वडा नं.७ कमानपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बािाराम ित्री (९८०९७९३२६७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,सेतो कलरको सटु र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- तारा वली 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं. ८ दधुेना 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ तु.उ.म.न.पा. वडा नं. ८ दधुेना 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िगेदर बहादुर विी (९८६१९३९५५२) 

हुखिया:-कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पहलेो जटसटष र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- जहमा रोका 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ बङगलाचलुी गा.पा. वडानं.३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ बङगलाचलुी गा.पा. वडानं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर रोक्का (९८४५६५७५७९) 

हुखिया:-उचाई  ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- लोकेन्र पनु मगर 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. सल्यान बागचौर न.पा. वडा नं.४ हाल जज. दाङ तलु्सीपरु उ.म.न.पा.वडा नं.६ मोजतपरु 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ तुल्सीपरु उ.म.न.पा.वडा नं.६ मोजतपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनमकिा पुन (९८४६३१५९२९) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिटौ, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो भएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-राजधका जवश्वकमाष 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-एकराज खवश्वकमाक (९७४९४६३५५३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पहलेो सटष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- यमा घती क्षेिी 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ बगलंाचलुी गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ बगलंाचलुी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर बहादुर खज.सी (९८०९८२२४१२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- जवष्ण ुबढुा 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. रोल्पा माडी गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रोल्पा माडी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खहमा वुढा  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, काटलो आखँा र कालो कपाल, मझौला शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- लक्ष्मी राना ( साथमा वषष २ की छोरी रहकेो) 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ बबई गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ बबई गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवीसरा राना  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,अनहुारको दाँया  भागमा दाग भएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जभमा राना 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.३डांडाखटुी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ तु.उ.म.न.पा. वडा नं.३डांडाखटुी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुम बहादुर राना (९८४७९३९४५५) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र हल्का कलर गरेको कपाल, जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- जमना जवश्वकमाष 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. रोल्पा गगंादवे गा.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- खज. दाङ तलु्सीपरु वडा नं.५ न्यरुोड बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुिेदर खब.क (९८४४९६७४१९) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट,कुजहरो आखँा र कालो लामो कपाल,मझौला शरीर,कलेजी रङको कुताष सरुुवाल 

लगाएको । 

 

नाम:- जहरा कुमारी जब.क 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.५ धनाष 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.५ धनाष 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक खब.क (९८०९८३२१४७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लक्ष्मी अजधकारी 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. अघषखाची जसतगगंा न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी बटुवल उ.म.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेदर अखधकारी (९८४२८४१०७०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शरीर,कालो कोट कालो पाईन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:- सजनता जब.क 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. गलु्मी रेसङुगा न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा सुनार (९७४८८०६११३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी,मझौला शरीर,पहलेो जटसटषर सेतो ज्याकेट 

लगाएकी । 

 

नाम:- पजविा पाण्डे 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- जज. गलु्मी रेसङुगा न.पा. वडा नं.३  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. गलु्मी रेसङुगा न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण पाण्डे (९८६४२६९९७४) 

हुखिया:-उचाई  ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररता कामी 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं.२ बढुाथोक 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं.२ बढुाथोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुम बहादुर खब.क (९८११९३३५२३) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, ,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,गलुाबी रङको ह ट लगाएकी । 
 

नाम:- मोजनका गन्दभष 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं.६ कुघाष 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं.६ भवुाजचदी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खटका बहादुर गददभक (९८४३२११७७७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,जजन्सको ज्याकेट र जजन्सको पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- सजबता कुवरँ 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:-जज. गलु्मी सत्यवती गा.पा. वडा नं.१अशे्लवा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७६।०६।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. गलु्मी सत्यवती गा.पा. वडा नं.१अशे्लवा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईदर किा कुवाँर (९८४३७२२६८६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,जनलो जजन्स पाईन्ट र कालो ज्याकेट 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दगाष घती 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. गलु्मी रेसङुगा न.पा. वडा नं.१३ भगरेी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. गलु्मी रेसङुगा न.पा. वडा नं.१३ भगरेी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण घती (९८१७५९३४८२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,जपङक रङको हाईनेक,जनलो सईुटर र कालो 

पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- रजबना कुवरँ 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. गलु्मी धकुोट गा.पा. वडा नं.४ जसैीथोक 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. गलु्मी धकुोट गा.पा. वडा नं.४ जसैीथोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादुर कुवाँर (९८५७०६४५४८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:-जटका खिी 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज.गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं.९ ददल्का 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं.९ ददल्का 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खिम बहादुर ित्री (९८४७२२७२७५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,जपङक जनलो रङको लेहङेगा लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कोजपला सनुार 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलवथत ुजबजयनगर गा.पा. वडा नं.२ मगरघटा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजपलवथत ुजशवराज न.पा. वडा नं.९ बाजनयाभार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण सुनार (९७४६३६८४९१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, खरैो आखँा र रातो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:- सोनी दवेी चौधरी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली लम्की चवुा न.पा. वडा नं.७हाल जज. कजपलवथत ुसदु्धोधन गा.पा. वडा नं.१ सोहासा 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-  खज. कजपलवथत ुसदु्धोधन गा.पा. वडा नं.१ सोहासा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबजय चौधरी (९८२१६१४२७२) 

 हुखिया:-उचाई ४.८ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो कुताष सरुुवाल र गलुाबी ज्याकेट 

लगाएकी । 

 

नाम:- पजुा पन्थी जजसी 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलवथत ुन.पा. वडा नं.१ भडसडवा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजपलवथत ुबाणगगंा न.पा. वडा नं.११  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बिखबर खजसी (९८१२९९६३६१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,जनलो टाउजर सेट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मजनषा यादव 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. कजपलवथत ुसदु्धोधन गा.पा. वडा नं.१ पतरीया 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजपलवथत ुसदु्धोधन गा.पा. वडा नं.११ जहदी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदेदर प्रसाद यादव (९८४४७१३११०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- पनुम कुमारी चौधरी 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलवथत ुन.पा. वडा नं.७ वगषदवा टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजपलवथत ुन.पा. वडा नं.११ जहदी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुिा राम कुमी (९८६७१०३६५९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रुपा कुमाल 

उमेर:- २९ वषषको  

  वतन:- जज. अघाषखाची छिदवे गा.पा. वडा नं.२ धारी चोक 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. अघाषखाची छिदवे गा.पा. वडा नं.२ धारी चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु कुमाि (९८४४७८४५५४) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,  वणष गह गँोरी,हररयो जटसटष र जनलो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- राधा चौहान 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. अघाषखाची मालारानी गा.पा. वडा नं.३ गोहलेी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. अघाषखाची मालारानी गा.पा. वडा नं.३ गोहलेी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकरण चौहान (९८४३९३२५४५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट ,कालो आखँा र कालो कपाल, कालो कुताष र पहलेो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजथमता राथकोटी (आचायष) 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. अघषखाची पाजणजन गा.पा. वडा नं.६ धाजतवाङ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. अघषखाची पाजणजन गा.पा. वडा नं.६ धाजतवाङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुल्सी राम रास्कोटी (९८६०७३१७६९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- कल्पना जब.क 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. अघाषखाची सजन्धखकष  न.पा. नं.९ हाल जज. अघाषखाची सजन्धखकष  न.पा. वडा नं.१ रुब्दी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. अघाषखाची सजन्धखकष  न.पा. वडा नं.१ रुब्दी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोनु खब.क (९८१८८७५९८०) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,  जनलो सरुुवाल र कालोआउटर लगाएकी ।  

नाम:- जमलन सनुवुार 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. भोजपरु कुडाड गा.पा. वडा नं.७हाल जज. लजलतपरु लप ुम.न.पा. वडा नं.१८ नख्ख ु

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु लप ुम.न.पा. वडा नं.१८ नख्ख ु

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनमकि कुमार राई (९८५१०३०८८७) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल जनलो जजन्स पाईन्ट र सेतो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:-अजन्टना बरही 

उमेर:- ११ वषषको 

  वतन:- खज.सलाषही कजबलासी न.पा. वडा नं.७ हाल जज. काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं.३२ जररबजुट 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं.३२ जररबजुट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार बरही (९८२३००३२७८) 

हुखिया:-सनु्तला रङको कुताषसरुुवाल र गलुाबी रङको थवीटर लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोशनी अजधकारी 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ गगंाजमनुा गा.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७६।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.का.ला.न.पा. वडा नं.६ पयटुार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेदर अखधकारी (९८५१२४२४०१) 

हुखिया:-नखलेुको 

 

नाम:- राम माया आले 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. तनह  ँसाजवक दरेाली गा.जव.स. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७६ साल 

हराएको ठेगाना:- जज. तनह  ँसाजवक दरेाली गा.जव.स. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर आिे मगर (९८८३३१६०८२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, दात िाजटएको । 
 

नाम:- ईश्वरी प्रसाद दगंाल 

उमेर:- ४४ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन खरैहनी न.पा. वडा नं.३टुङगारा 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०४।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन खरैहनी न.पा. वडा नं.३ टुङगारा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु दगंाि (९८४५१४२८५१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल भएको । 
 

नाम:-ररना चौधरी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.जचतवन खरैहनी न.पा. वडा नं.१२ कुमरोज 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज.जचतवन खरैहनी न.पा. वडा नं.१२ कुमरोज 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसजकना चौधरी (९८२१२८४३२०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो कोट र कालो पाईन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जगता श्रेष् ठ 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.१८ भवुन बथती 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.१८ भवुन बथती 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन कुमार शे्रष् ठ (९८१७१८६०८८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको ।  

नाम:- ज्ञानसुा जघजमरे 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन राप्ती न.पा. वडा नं.१ जपप्ल े

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन राप्ती न.पा. वडा नं.१ जपप्ल े

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उषा खघखमरे (९८०४२४८००२) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, सेतो सईुटर र खरानी रङको सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:- अजम्बका लईुटेल माजझ 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक ईन्दावती गा.पा. वडा नं.५ कोईरालाटार 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धपुाल्चोक ईन्दावती गा.पा. वडा नं.५ कोईरालाटार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनमकिा माझी(९८४३८९७१३३) 

हुखिया:-उचाई५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,रातो सईुटर र जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- थवामी मगर 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- काशी बहादुर रमौिी (९८६१४४८६७३९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कुथाष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-लाजट मगर 

उमेर:- ७० वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:- जषे्ठ मजहला 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-काशी बहादुर रमौिी (९८६१४४८६७३९) 

हुखिया:-उचाई ४.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, साडी चोलो लगाएकी ।  

नाम:- सरथवती ओझा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट ताकेश् वर गा.पा. वडा नं.४ बधुजसंह 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवुाकोट ताकेश् वर गा.पा. वडा नं.४ बधुजसंह 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखसिा ओझा (९८६००४७१७६) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,रातो ज्याकेट र कालो पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-ररता श्रेष् ठ (शाथमा वषष १ को छोरा जलएर होडेको) 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा बैधेथ वर गा.पा. वडा नं.२ गरैीमदुी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दोलखा बैधेथ वर गा.पा. वडा नं.२ गरैीमदुी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आशुतोष शे्रष् ठ (९८४०१५१०९६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिटौ, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी  

नाम:- बन्दना आले 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.० सरदकृष्ण टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०९।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.० सरदकृष्ण टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा आिे (९८४५३२७४४९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,हररयो ह ट,जनलोमा रातो बटेु्ट पाईन्ट र पहलेो ब्याग बोकेकी   



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुनता पररयार 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.७ कृष्णपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.७ कृष्णपुर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश पररयार (९८०४१६२६१५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, सनु्तला रङको ज्याकेट र साधारण कुताष लगाएको ।  

नाम:- समुन महरा पररयार 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ केराबारी गा.पा. वडा नं.६ चम्पाखोरी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ केराबारी गा.पा. वडा नं.६ चम्पाखोरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकमाया पररयार (९८००९६५८८२) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,जनलो ज्याकेट,हाईनेक र कालो जजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- आकृजत काकी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ रङगलेी न.पा. वडा नं.२ हाल जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं.७ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देव जंग काकी (९८४१२६०००२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरो, जपंङ भषे्ट र जजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- समुना दनवुा 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.मोरङ सनु्दरहरैचँा न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ सनु्दरहरैचँा न.पा. वडा नं.९ आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बसदती दनुवार (९८१६३४३७८२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरुज कुमार यादव 

उमेर:- ११ वषषको 

  वतन:- जज. सनुसरी कोशी गा.पा. वडा नं.७ हररपरु 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी कोशी गा.पा. वडा नं.७ हररपरु थकुलबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िखित यादव (९८४२१२३५६८) 

हुखिया:-उचाई ३.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,जजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- जनमषला माझी 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ पथरी शजनश् वरे न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ पथरी शजनश् वरे न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुक माया माझी (९८१२३०२८४८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालको आखँा र कालो कपाल, प्राय कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-रोथनी राई 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुस्मा राई (९८११०४६३८०) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरीभएकी ।  

नाम:- अजथमता थवणषकार 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं.२ हाल जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं.८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कामेश्वर स्वणककार (९८१०५४०७३७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो रातो कपाल, वणष थयाम्लो,कालो रङको जजन्स पाईन्ट रचेक सटष 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएको । 

नाम:- कृष्ण बहादरु भजुले 

उमेर:- ७७ वषषको 

  वतन:- जज. झापा गा.पा. वडा नं.२ गरमकाली 

खिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको खमखत:-  २०७।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा कन्काई न.पा. वडा नं.२ गरमकाली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हकक  बहादुर भुजेि (९८१७९१५०६७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र िुलेको कपाल भएको ।  

नाम:-प्रजतकला राई 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. झापा जशवशताक्षी न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा जशवशताक्षी न.पा. वडा नं.११ आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबनोद राई (९८०७९७०९५३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कालो,हाि भषे्ट र जजन्स पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- कल्पना ताजपरुरया 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. झापा गौरादह न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२१गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा गौरादह न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हसंनारायण ताजपुरीया (९८१७०९७५५८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-नवषदा क्षेिी (कोईराला) 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. झापा दमक न.पा. वडा नं.७ हाल जज.मोरङ उलाषबारी वडा नं.७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ उलाषबारी वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी प्रसाद कोईरािा (९८४२७९७५८४) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सजृना श्रेष् ठ 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. झापा गौरीगजं गा.पा. वडा नं.५ जचलहरा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा गौरीगजं गा.पा. वडा नं.५ जचलहरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज शे्रष् ठ (९८४२७६१३२६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,  वणष सेतो, कालो पाईन्ट र रातो भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- यजुनसा उराउ 

उमेर:- २ वषषको 

  वतन:- जज .मोरङ रंगेली न.पा. वडा नं.२ नहरटोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज .मोरङ रंगलेी न.पा. वडा नं.२ नहरटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेजलिोन बाट जानकारी प्राप्त 

हुखिया:-उचाई २ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,गोलो अनहुार, वणष गह गँोरो भएको ।  
नाम:- तारा तामाङ 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. ओखलढुङगा जसजद्धचरण न.पा. वडा नं.९ सल्लेरी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-  खज. ओखलढुङगा जसजद्धचरण न.पा. वडा नं.९ सल्लेरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनखसं तामाङ (९८६२६२८६९०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,पहलेो ज्याकेट,कालो सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सिा मजुन कमषकार 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ रङगलेी न.पा. वडा नं.२ जजलोपी चोक 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. मोरङ रङगलेी न.पा. वडा नं.२ जजलोपी चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बािक कमककार (९८१०४२६६३५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएको । 
 

नाम:- जसता जवश् वकमाष राई (साथमा वषष ९ को छोरा जसरज राई रहकेो) 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. झापा दमक न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा दमक न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजकुमार राई (९८१५९०६९२२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वानजपस लगाएको । 
 

नाम:- सरथवता तामाङ 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर किा तामाङ (९८२४०५४९९०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सरथवता साकी 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.९ घरबाट हराएको 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक बहादुर साकी (९८४२०७३११५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो नआखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अमजदत कुमारी महत्तो 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.मोरङरंगलेी न.पा. वडा नं.६ मधवुनी 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- ६ वषष अगाडी हराएको 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङरंगलेी न.पा. वडा नं.६ मधवुनी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कदत िाि महत्तो 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो, रातो ज्याकेट र रातो सरुुवाललगाएकी । 

 

नाम:- गायिी थापा 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.सखुते जब.न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सखुते जब.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सपना खसंह ठकुरी (९८४४८७६२२९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पाईन्ट जटसटषलगाएकी ।  

नाम:- जनमषला राय 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी सहान न.पास. वडा नं.३ हाल जज. लजलतपरु महालक्ष्मी वडा नं.८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु महालक्ष्मी वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी राय के्षत्री (९८४५३६२५०६) 

हुखिया:-उचाई ४.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो ज्याकेट हररयो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मजनषा जदवाली 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ धाके गा.पा. वडा नं.१०  हाल जज. लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.१० च्यासल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- कलंकी आिुखसुी काममा जान्छु भनी जहडेको 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुकेश सुनार (९८०८०८९५९२) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो ज्याकेट र सेतो पाईन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजुन पररयार 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट  जवदरु न.पा. वडा नं.८ हाल जज. लजलतपरु पाटन 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- उपचारको क्रममा मानजसक अथपताल लगनखलेबाट हराएको । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईदरमाया नेपािी (९८२३१६४४५०) 

हुखिया:-उचाई५.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,कालो सटष र खरैो ट्राउजरलगाएको ।  

नाम:- सन्तोष खड्का 

उमेर:- ४२ वषषको 

  वतन:- जज.रामछेाप बेथान वडा नं.४ हाल जज. भक्तपरु परुाजन ठीमी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भक्तपरु परुाजन ठीमी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी िड्का (९८०३५२७४७९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,कालो ज्याकेट,कालो धके पाईन्ट र कपडाको 

जतु्ता लगाएको । 

 

नाम:-अचषना खजतवडा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ जसद्धलेक गा.पा. वडा नं.७  

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ जसद्धलेक गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-होम प्रसाद िखतवडा (९८४१०४९१३५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,जनलो जजन्स पाईन्ट र कालो जटसटष िगाएकी 

। 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजवना थामी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा काजलन्चोक गा.पा. वडा नं.४ बन्चरे 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दोलखा काजलन्चोक गा.पा. वडा नं.४ बन्चरे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष थामी (९८४१३११७७६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो जजन्स पाईन्ट ररातो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:- शमशरे तामाङ 

उमेर:- ८१ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.१८ राईगन्ज 

खिङ्ग:- जषे्ट परुुष 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं. १० आँखा हजथपटल बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मंगिी िामा (९८६२७८४९१६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र िुलेको सेतो कपाल,जनलो ट्रटउजर,हररयो ह ट,उजनको टोपी र कालो जतु्ता 

लगाएको । 

 

नाम:-कमला माझी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.१२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश ठकुरी (९८२८९८५२१८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो कुताषस र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुथमता भजुेल 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङजा आदीखोला गा.पा. वडा नं.६ हाल जज. काथकी पो.म.न.पा. वडा न.ं७ बसबार 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.७ बसबार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गुमा देवी घती भुजेि (९८४६७३७७७७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- डम्बर बहादरु श्रेष्ठ 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- जज. बाँकेखजरुा गा.पा. वडा नं.६ घर भई कामको जशलजसलामा जजङ पबषत कुश्मा न.पा. वडा नं.६ 

वडागाँउ बथने 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पबषत कुश्मा न.पा. वडा नं.५ वडागाँउ जथथतबाट बाके घर जान्छु भजन जहडेकोमा सम्पकष  

जबजहन भएको । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदखिप शे्रष् ठ (९८४२५९३११४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, खैरो ह ट,जतु्ता र कपडाको पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- डम्बर कुमारी जलम्ब ु

उमेर:- ५५ वषषको 

  वतन:- जज. काथकी माछापचु्रे गा.पा. वडा नं२ ठाडोटोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी माछापचु्रे गा.पा. वडा नं२ ठाडोटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोखबदद बहादुर खिम्बु (९८२७१८८९४४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आचँल वाजनँया 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.८ जाल्पारोड 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.८ जाल्पारोड 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रखमिा वाखनाँया (९८६६०१४७२०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, गलुाबी रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सजथमता आले 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी पवुष मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी पवुष मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भखवसरा थापा (९८२६४३९०३१) 

हुखिया:- उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वान जपस,पहलेो कालो कोट र जजन्सको ज्याकेट 

लगाएकी । 

 

नाम:- खमुमाँया चनुीमगर 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:-  जज. नवलपरासी पवुष बजुलङटार गा.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. नवलपरासी पवुष बजुलङटार गा.पा. वडा नं.६ आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यम बहादुर चुनी मगर (९८२६६४१७४८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,रातो कुताष सरुवाल लगाएको ।  

नाम:- आजथमता दवेी थापा 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी पवुष कावासोती न.पा. वडा नं.१७ गोलडटार 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. नवलपरासी पवुष कावासोती न.पा. वडा नं.१७ गोलडटार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकती थनेत (९८०५४९४१८९) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पहलेो ज्याकेट,सेतो जटसटष र खरेो सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:-अजजता सनुार 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी पवुष दवेचलुी न.पा. वडा नं.१४ प्रगजत नगर 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी पवुष दवेचलुी न.पा. वडा नं.१४ प्रगजत नगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दररमाया सुनार (९८०४४३६७४५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, गलुाबी रङको कुताष र सेतो पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- सररथमा पररयार 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. तनह  ँभान ुन.पा. वडा नं.१ साजबोटे 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. तनह  ँभान ुन.पा. वडा नं.१ साजबोटे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शंकर पररयार (९८०६५३८६३०) 

हुखिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, थकुल टे्रस  ट्रयाक लगाएकी । 
 

नाम:- माया कुवरँ 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. तनह  ँभान ुन.पा. वडा नं.३ तरुतरेु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. तनह  ँभान ुन.पा. वडा नं.३ तरुतरेु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-एक बहादुर कुवाँर (९८२५१०५५७३) 

हुखिया:-उचाई५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पहलेो कुताष, कालो लेदको ज्याकेट र कालो चप्पल 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सन्ज ुघले 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.३३ जजब्रेढुङगा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.३३ जजब्रेढुङगा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखनि गुरुङ  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएको । 
 

नाम:- रोशन पजुाष पनु 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.१५ नयागाँउ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.१५ नयागाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बम बहादुर खतखिजा पुन (९८६६००९६३८) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कालो भएको ।  

नाम:- पथुपा तामाङ (लामा) 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- खज. काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.१७ घाररपाटन 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.१७ घाररपाटन 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेश राई (९८४४९०९६००) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- चनदजेब पजुाष 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. पवषत जलजला गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पवषत जलजला गा.पा. वडा नं.३ आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िड्क राम पुजाक (९८६६४०४७३६) 

हुखिया:-उचाई ४.११ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल वणष गोरी, सेतो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अन्नपणुष सापकोटा सेढाई 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा पा.न.पा. वडा नं.७ िस्रेटार 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०४।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. गोरखा पा.न.पा. वडा नं.७ िस्रेटार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जनक सेढाई (९८४६२५६१९६) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो खरैो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- अजजुदन जमया 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.लमजङु बेजशसहर न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.लमजङु बेजशसहर न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फवुन  खदन खमया  (९८४६०८९७०७) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, भएको । 
 

नाम:- तेज कुमारी नन्द 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओममाया चन (९८०६५४७०५४) 

हुखिया:-उचाई  ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो भएकी ।  

नाम:- चाहानन पररयार 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. जमु्ला जतला गा.पा. वडा नं.२ राराजलही 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जमु्ला जतला गा.पा. वडा नं.२ राराजलही 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मखनसा पररयार (९८६४७४१४९०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पहलेो कुताष र लेदरेको ज्याकेट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सन्ध्या पररयार 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. तनह  ँम्याग्द ेगा.पा. वडा नं.७ थयाङद े

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. तनह  ँम्याग्द ेगा.पा. वडा नं.७ थयाङद े

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश पररयार (९८०६५८६२९४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,कालो जजन्स पाईन्ट र सेतो ज्याकेट लगाएको 

। 

 

नाम:- अमतृा मौराती 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.११ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६७।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेिा मौरानी (९८०६५९४९४१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कालो, जपङ रङको कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:- कोजपला नेपाली 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बाि कुमार नेपािी (९८२४१९४०२५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कालो  भएको । 
 

नाम:-  सजुथमता जब.क 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. दलेैख ना.न.पा. वडा नं.९ साडु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दलैेख ना.न.पा. वडा नं.९ साडु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्णा कुमारी सोनी (९८४४७४१९१५) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- पजविा काकी (खड्का) 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. दलेैख दलु्ल ुन.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दलेैख दलु्ल ुन.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबमि कुमार काकी (९८५८०८९८१३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,रातोप कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- दवेी प्रसाद चापागाई 

उमेर:- ५३ वषषको 

  वतन:- जज. झापा हाल जज.लजलतपरु जटकाथली 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७६८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु जटकाथली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उषा चापागाई (९८२८९८६०८५) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,जनलो ज्याकेट र कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-सजृना तामाङ 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.लजलतपरु न.पा. वडा नं.२४ धापाखेल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७६८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु न.पा. वडा नं.२४ धापाखले 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवशाि तामाङ (९८१३५१५३१९) 

हुखिया:-उचाई ४.९ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,कालो ज्याकेट,गलुाबी कुताष सरुुवाल र सेतो जतु्ता 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजृना भजुले 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.५ हाल जज. लजलतपरु म.न.पा. नटोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु म.न.पा. नटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मसुदा बानु खसकरी (९८४९४९६६३८) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,ब्राउन रङको ह क र जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- अजय भोलन 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.काभ्रपेलान्चोक हाल जज. लजलतपरु कुनाकोठी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. लजलतपरु कुनाकोठी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनमाया भोिन (९८६१३४२८०१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,हररयो ज्याकेट र जनलो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- अचषना मग्राती 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज.सनुसरी धरान न.पा. वडा नं.१२ चप्रालाईन हाल जज. लजलतपरु लप ुम.न.पा. वडा नं.२५ नक्खडुोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु लप ुम.न.पा. वडा नं.२५ नक्खडुोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुवन मराती (९८१८१२५२७१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष कालो,जपङ रङको थपोट जतु्ता र सोजलस कलेजको 

ब्याग बोकेको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जतथषमाया थोकर 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.काभ्र ेपाचँखाल न.पा. वडा नं.१२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काभ्र ेपाचँखाल न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष तामाङ (९८४५७८४३५२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जनलो थवटेर र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी 

। 

 

नाम:- जबनमाया तामाङ 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट जकथपाङ गा.पा. वडा नं.४ साल्मे 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  खज. नवुाकोट जकथपाङ गा.पा. वडा नं.४ साल्मे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खचत्र तामाङ (९८०३००६११८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-पछमाया घले (गरुुङ) 

उमेर:- ६० वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा गमु्दी गा.जव.स. वडा नं.५ हाल जज.नवुाकोट जकथपाङ गा.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.नवुाकोट जकथपाङ गा.पा. वडा नं.५नयापलु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसंग बहादुर गुरुङ (९८४९४६३४३०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,रातो लङुगी कालो चोलो लगाएको । 

 

नाम:- भजुमराज कुमाल 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:-जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.४ जिचोक 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.४ जिचोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जयकिा कुमाि (९८२११६८२१२) 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जनलो जजन्स पाईन्ट र  कालो ह टलगाएको । 

नाम:- गणशे बहादरु थापा 

उमेर:- ६१ वषषको 

  वतन:- जज. जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.१५ सनु्दरबथती 

खिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.१५ सनु्दरबथती 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज के्षत्री (९८१५२१९१९५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,आमी ज्याकेट र कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- प्रजमला कोईरी 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पाट. वडा नं.७ नागश्वती 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पाट. वडा नं.७ नागश्वती 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमा शंकर प्रसाद (९८६३९९९१४३) 

हुखिया:-उचाई५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,कुताषन सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-रजबना सलसमी 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. बाँके कोहलपरु न.पा. वडा नं.१ जचसापानी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. बाँके कोहलपरु न.पा. वडा नं.१ जचसापानी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धखमकसरा दिाकमी (९८४२९७४४१७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो खरैो कपाल, वणष गह गँोरी भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- हररकला बढुाथोकी 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज.बाँके राप्तीसोनारी गा.पा. वडा नं.२ हररहरपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.बाँके राप्तीसोनारी गा.पा. वडा नं.२ हररहरपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोरी बुढाथोकी (९८४८२३९९०४) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- सम्झना बादी 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. सखुते जबरेन्रनगर न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सखुते जबरेन्रनगर न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर बादी (९८४८११९८५७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,गलुाबी रङको हाईनेक र कालो अलाजदन 

लगाएकी । 
 

नाम:-जबमला खड्का 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. बाँके राप्तीसोनारी गा.पा. वडा नं.९ ढकेरी 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बाँके राप्तीसोनारी गा.पा. वडा नं.९ ढकेरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररम बहादुर िड्का (९८४५३०३७५६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँार कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- माया के.सी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. बाँके कोहलपरु न.पा. वडा नं.११ शान्तीनगर 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बाँके कोहलपरु न.पा. वडा नं.११ शान्तीनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नदद बहादुर के.सी (९८४६४०५८६०) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष कालो भएको ।  

नाम:- जनरुता नाथ योगी 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज.बाँके कोहलपरु न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८०८।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.बाँके कोहलपरु न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोरि बहादुर काकी (९८४६४०५८६०) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएको । 
 

नाम:- गोमा रोकाय 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज.सखुते जबरेन्रनगर हाल जज. बाँके नेपालगजँ उ.म.न.पा. वडा नं.१२ नबदृष्टी पणुषथपना गहृ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:-  नबदृष्टी पणुषथपना गहृ बाँके 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नबदृष्टी पुणकस्पना गृह बााँके 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँार कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:-जबन्द ुपररयार 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज.बाँके नेपालगजं उ.म.न.पा. वडा नं.१२ नबदृष्टी पणुषथपना गहृ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.बाँके नेपालगजं उ.म.न.पा. वडा नं.१२नबदृष्टी पणुषथपना गहृ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नबदृष्टी पणुषथपना गहृ बाँके 

हुखिया:- उचाई ५.८ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सपु्रभा घतीमगर 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. रोल्पा रोल्पा न.पा. वडा नं.७ माजडचौर 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रोल्पा रोल्पा न.पा. वडा नं.७ माजडचौर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भजुमराज घजतषमगर  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,थकुल डे्रस लगाएकी ।  

नाम:- िुलपजत थारु 

उमेर:-५० वषषको 

  वतन:- जज. कजपलवथत ुपटना गा.पा. वडा नं.८ हाल जज. रुपन्दहेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनरज कुमार चौधरी (९८२५२१८३४१) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा  कालो कपाल, वणष गह गँोरो, सेतो कजमज र कालो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-जबमला जब.क 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी दबेदह न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी दबेदह न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन कुमारी जब.क 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- ममता कुमारी शाह 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी कजचनरुप न.पा. वडा नं.८ हाल जज. रुपन्दहेी  जस.न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी  जस.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुन्दन जबक्रम शाह (९८५५०२०५७५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जहमा थापा 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी गडैहवा गा.पा. वडा नं.८ मजैनया 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी गडैहवा गा.पा. वडा नं.८ मैजनया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमन बहादुर खब.क (९८०१३०२०४५४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- लक्ष्मी कुमारी उचाई 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज. पाल्पा ररजप्दकोट गा.जव.स. वडा नं.८ हाल जज. रुपन्दहेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.८ सखु्खानगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जमन बहादरु उचाई (९८११५५२७६१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जबन्द ुघती 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. वजदषया बढैयाताल गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- बाखिका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. वजदषया बढैयाताल गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शोभा घती (९८१२३९१३९३) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- असोक रावल 

उमेर:- ८ वषषको 

  वतन:- जज. जाजरकोट छेडागाड न.पा. वडा नं.२ हाल जज. बजदषया बढैयाताल गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया बढैयाताल गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादुर रावि (९८२९६८२०३७) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, पाईन्ट जटसटष लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- यमकला बगाले 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. पाल्पा जतनाउ गा.पा. वडा नं.१ कचल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पाल्पा जतनाउ गा.पा. वडा नं.१ कचल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रामण बगािे (९८४४७४७३९७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- जनशा बजनया 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी रामग्राम न.पा. वडा नं.१५ सकु्रौली 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी रामग्राम न.पा. वडा नं.१५ सुक्रौली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सहदेव बखनया (९८१२९१३४८९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, सेतो सटष र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- लक्ष्मी कुमाल 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ गडवा गा.पा. वडा नं.१ बनबारी 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ गडवा गा.पा. वडा नं.१ बनबारी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माधब खसंह के.सी (९८४७९०५६३९) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो ज्याकेट र रातो कुताष लगाएकी ।  
नाम:-अजनता घती 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. रोल्पा माडी  गा.पा. वडा नं.३ हाल जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८७०८२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुिसी राम घती (९८६२४०५२८७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सरथवती पनु वली  

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- जज. सल्यान छिेथवरी गा.पा. वडा नं.२ हाल जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

खिङ्ग:- मजहल; 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-एकराज विी (९८४६४१५६६८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जनमा जब.क 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज.दा. घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१५ भरतपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दा. घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१५ भरतपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खववेग नेपािी (९८०९७५०९४०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- बेलकुमारी झाक्री मगर 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- खज. अघाषखाची जशतगगंा न.पा. वडा नं.९ हाल जज. अघाषखाची पाजणनी गा.पा. वडा नं.७ अन्रके 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. अघाषखाची पाजणनी गा.पा. वडा नं.७ अन्रके 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ढुक बहादरु झाक्री मगर (९८६७११४६९६४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो थटार भएको ज्याकेट र सरुुवाल  

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पषु्पा पनु 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. अघाषखाची जशतगगंा न.पा. वडा नं.१४ गन्दी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. अघाषखाची जशतगंगा न.पा. वडा नं.१४ गन्दी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-एन बहादुर पुन (९८४९५२३२६०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँार कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो सरुुवाल र जनलो सल लगाएको । 
 

नाम:- जबमला जज.सी पररयार 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. अघाषखाची सजन्धखकष  न.पा. वडा नं.११ भसैेथला 

खिङ्ग:- महिला 
हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गत े

हराएको ठेगाना:- जि. अघााखाची सजधिखर्ा  न.पा. वडा नं.११ भैसेथला 
उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बालकृष्ण पररयार (९८४३२३०३३९) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,रातो कुताष र जजन्सको पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- गायिा पाण्डे 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. अघाषखाची भजुमकाथथान न.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. अघाषखाची भजुमकाथथान न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु पाण्डे (९८५७०६९०६४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, सेतो पहलेो रङको कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नजवन मगर 

उमेर:- ११ वषषको 

  वतन:- जज. तेह्रथमु म्या.न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. तेह्रथमु म्या.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खडक प्रसाद अखधकारी (९८४२११३६८०) 

हुखिया:-उचाई ३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो जटसटष र ट्रयाक लगाएको । 
 

नाम:- कृष्ण बहादरु पाण्डे 

उमेर:- ४९ वषषको 

  वतन:- जज.इलाम चलुाचलुी वडा नं.३ हाल जज. झापा दमक न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा दमक न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा पाण्डे (९८०४९४५६९७) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरो, बक्स पाईन्ट,भषे्ट र सेतोकालो ज्याकेट 

लगाएको । 

 

नाम:- चम्पा दजी 

उमेर:- ६२ वषषको 

  वतन:- जज.झापा दमक न.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:- जषे्ठ मजहला 

हराएको खमखत:- २०७६।१०।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा दमक न.पा. वडा नं.७ आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबकाश दजी (९८२४१४३००२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष रातो, चौबजन्द चोलो र लङुजग लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- डाडावती राजवजंश 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- जज.झापा जब.न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा जब.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खभम राजवंखश (९८१५९७०३०६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- कररश्मा दवेी जवश् वास 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.वडा नं.२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७७।१०।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देव नारायण खवश् वास (९८१०४५८१५४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सन्तोष साह 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- जज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं.१०बाट धरानको घोपा क्याममा जडप्रेशनको जबरामीको उपचारको लागी 

लजगकोमा रातमा हजथपटलबाट जहजड हराएको  

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमा भट्टराई (९८१९४९७९९२) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गोरो,जनलो सटष कालो कोट, र िुस्रो पाईन्ट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संजगता राजवशंी 

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- जज.मोरङ सनुवषी न.पा. नपा नं.५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज.मोरङ सनुवषी न.पा. नपा नं.५ आिु खजुस घरबाट जहडेको 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणपत राजवंशी (९८०४०४९०५३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मथुकान जशवा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. इलाम सुयोदय न.पा. वडा नं.२ हनमुानटोल पशपुजतनगर 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. इलाम सयुोदय न.पा. वडा नं.२ हनमुानटोल पशपुजतनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-इदर खशवा (९८१८२७२२६८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,आमी रङको ज्याकेट, जनलो रङको ट्राउजर र चप्पल  

लगाएको । 

 

नाम:- जतल कुमारी गरुुङ 

उमेर:-५५ वषषको 

  वतन:-जज. जचतवन भ.म.न.पा वडा नं.२६ जनुेली 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन भ.म.न.पा वडा नं.२६ जनुेली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण गुरुङ (९८४५३५६७३६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,प्याजज रङको जटसटष,खरैो बटेु्ट लुङगी टाउकोमा सानो 

पछौरा बेरेको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जतलक बहादरु तामाङ 

उमेर:- ६९ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक बाह्रजबसे न.पा. वडा नं.८ धापाष 

खिङ्ग:- जेष्ठ पुरुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धपुाल्चोक बाह्रजबसे न.पा. वडा नं.८ धापाष थथ/त आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-करण िामा (९८६०३४०४१३) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र ताल ुखईुजलएको,कालो कोट पाईन्ट र गोल्टथटार जतु्ता लगाएको ।  

नाम:- जजेनसा सापकोटा 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज.दोलखा जभ.न.पा. वडा नं ४ जजल ुहाल जज.दोलखा जभ.न.पा. वडा नं ६ बथने 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज.दोलखा जभ.न.पा. वडा नं ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईश्वर प्रसाद सापकोटा(९८४१९८५११७) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो कपाल, सेतो जतु्ता लगाएकी, बाँया आखँा माजथ जनधारमा खत भएको ।  

नाम:- भजुमराज कुमाल 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं ४ जिचोक 

खिङ्ग:-  परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं ४ जिचोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जयकिा कुमाि(९८२११६८२१२) 

हुखिया:-कालो कपाल, जनलो जजन्स पाईन्ट र कालो ह ड लगाएको, मानजसक सन्तलुन जठक नभएको ।  

नाम:- श्याम बहादरु गरुुङ 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- जज.धाजदङ सल्यानकोट गा.जब.स. वडा नं ७ काकी गाँउ हाल जज.धाजदङ जनलकण्ठ न.पा. वडा  नं ११  

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-नखलेुको 

हराएको ठेगाना:-  जज.धाजदङ जनलकण्ठ न.पा. वडा  नं ११ ज्यामरुङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रखमिा गुरुङ(९७४१७३२६४१) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आमी कट कपाल काटेको, जनलो ट्रयाक र कालो ज्याकेट लगाएको, वणष 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

गह गोरो भएको । 

नाम:- राम ुनेपाली 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज.धाजदङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं २ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-स्याम प्रसाद खघखमरे(९८६१७८१९४२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो कपाल, कालो रङको पाईन्ट र खरैो रङको सटष र खरैो रङको जतु्ता लगाएको, वणष 

गह गोरो भएको । 
 

नाम:- सम्झना तामाङ 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज.नवुाकोट म्यागङ गा.पा. वडा नं ३ ओख्रती 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.नवुाकोट म्यागङ गा.पा. वडा नं ३ ओख्रती 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कािे तामाङ(९८४३२८२५१७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो कपाल, गलुाबी रङको कुथाष र जनलो रङको ट्राउजर, वणष गह गोरी ।  

नाम:- जललावती श्रेष्ठ जशवाकोटी 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज.दोलखा काजलन्चोक गा.पा. वडा नं ३, पटुुङ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दोलखा काजलन्चोक गा.पा. वडा नं ३, पटुुङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन खशवाकोटी(९८०८६९३५५४) 

हुखिया:- उचाई ५.२ जिट, कालो कपाल, रातो कुथाष सरुुवाल लगाएकी, मध्यम शरीर भएकी र साथमा २ छोरा र 

२ छोरी साथमा जलई जहडेकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जलजजना श्रेष्ठ 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज.दोलखा जभ.न.पा वडा नं ३ बसपाकष  

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दोलखा जभ.न.पा वडा नं ३ बसपाकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन शे्रष्ठ(९८४५७७३६८१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, रातो कपाल, मध्यम शरीर भएको ।  

नाम:- जसमरन तामाङ 

उमेर:- १६वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोल चौतारा साँगाचोकगढी न.पा. वडा नं ६, गौरती 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धपुाल्चोल चौतारा साँगाचोकगढी न.पा. वडा नं ६, गौरती 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-९८१८३६३७२८ 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो र छोटो कपाल, गलुाबी जतु्ता, कालो पाईन्ट र कालो ज्याकेट लगाएकी, पातलो 

शररर भएको । 
 

नाम:- जबपना जब.क 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोक भोटेकोशी गा.पा. वडा नं २, जनशपुाखा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धपुाल्चोक भोटेकोशी गा.पा. वडा नं २, जनशपुाखा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि बहादुर खब.क(९८४३२११६९२) 

हुखिया:- उचाई ५.५ जिट, कालो पाईन्ट र रातो ज्याकेट लगाएको, जचउडोको बाँया तिष  कालो कोठी भएको ।  

नाम:- अचाषना मगं्राती 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. सनुसरी धरान न. पा. वडा नं. १२ चप्रालाईन 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ल. प.ु ल. प.ु म. न. पा. वडा नं. २५ नख्खडुोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुवन मंराती (९८१८१२५२७१) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, ठुलो आखँा, कालो कपाल, वणष कालो, जपङ्क कलरको थपोटष जतु्ता र सोजलस 

कलेजको ब्याग लगाएकी । 

नाम:- प्रजतक्षा जघजसङ (बोलाउने नाम सत्यमान जघजसङ) 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. ल.प.ु महालक्ष्मी न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ल.प.ु महालक्ष्मी न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सद्या खघखसङ (९८५१२४६५४२) 

हुखिया:-५.७ जिट, वणष गह गँोरो, कालोमा जनलो रंगको ट्याक र खरैो सेतो ट्राउजर लगाएको । 
 

नाम:- सजृना तामाङ 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. काठमाण्डौ दजक्षणकाली न. पा.  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु धापाखले बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबशाि तामाङ (९८१३५१५३१९) 

हुखिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो ज्याकेट र जपङ्क कलरको कुताष लगाएकी । 
 

नाम:- सपमूा कोईराला 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा पालङुटार न. पा. जबरकोट 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु ल. प.ु म.न. पा. वडा नं. २५ नख्ख ु

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखबन कोईरािा (९८४१३७३४२३) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, दाजहने गालामा डजण्डिोर, रातो रंगको सटष, सेतो जजन्स 

पाईन्ट, सेतो जतु्ता र घाँटीमा चाँदीको जसक्री लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजमर महत 

उमेर:- ४७ वषषको 

  वतन:- जज. ल.प.ुल.प.ुम.न.पा. वडा नं. १४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ल.प.ुल.प.ुम.न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सक्ती महत (९८६०२४२५२३) 

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट, वणष कालो, खरैो रंगको टोपी, ज्याकेट, ट्राउजर, कालो रंगको sport जतु्ता लगाएको ।  

नाम:- प्रजतमा जघजमरे 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. ल.प.ुल.प.ुम.न.पा. वडा नं. २९ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ल.प.ुल.प.ुम.न.पा. वडा नं. २९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन प्रसाद खघखमरे (९८६१०८८२०२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, गलुाबी भषे्ट र जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- प्रमोद कुमार रोका मगर 

उमेर:- ५२ वषषको 

  वतन:-  जज. ल.प.ुल.प.ुम.न.पा. 

खिङ्ग:- परुुष  

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. ल.प.ुल.प.ुम.न.पा. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुिोचना रोका मगर (९८६०६३७०७९) 

हुखिया:- उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जचँउडो मनुी जन्म जचनो र जनधारमा खत भएको । 
 

नाम:- जदचेन्र गाइसी 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. भ.प.ुचाँ.न.पा.वडा नं. ९  

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७१।०५।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भ.प.ुचाँ.न.पा.वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखिना जोदछे (९८०१८३५०२३) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट र वणष गह गँोरो भएको । 

नाम:- जनमा दोज ेजघजसङ तामाङ 

उमेर:- ४८ वषषको 

  वतन:- जज. दोलखा सैलुङ गा. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भ.प.ुभ.प.ुचाँ.न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेखदज तामाङ खघखसङ (९८६१४३३४१०) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट, वणष गोरो, कालो क्याप जनलो जजन्स पाईन्ट, जमक्स ज्याकेट, रातो कालो तनुा वाल 

चप्पल लगाएको र आखँा पणुष रुपमा नदखे्ने लाठी समातेर जहड्ने गरेको । 
 

नाम:- जजबन बहादरु साक्य 

उमेर:- ४१ वषषको 

  वतन:- जज. लमजङु बे. न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लमजङु बे. न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदन कुमार साक्य (९८४६९८२०००) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, अनहुारमा दाग धब्बा भएको, खरैो जजन्स 

पाईन्ट, जनलो ज्याकेट, कालो जसजलकन रातो जनलो टुररष्ट ब्याग भएको । 

 

नाम:- कृष्णा मल्ल 

उमेर:- ५२ वषषको 

  वतन:- जज. काजलकोट खाडाचक्र न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काजलकोट खाडाचक्र न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर मल्ि 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, वणष गह गँोरी, नाकको डाँडीमा हल्का खत 

दजेखने र हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जानकी खड्का 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. दलेैख चा. जब. न. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दलेैख चा. जब. न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गगनसरा िड्का 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा, रातो कलर गरेको कपाल, वणष गह गँोरी, पहलेो कुताष सरुुवाल र रातो 

साईट ब्याग बोकेकी । 

 

नाम:- जदपजशखा जब. क. (साथमा वषष २८ को नजबन जब. क.) 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. दलेैख ठाजटकाँध गा. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दलेैख आ. न. पा. वडा नं. ४ बाख्रकेोट बजारबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर खब. क. (९७४५५३९८८८) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर, पहलेो ज्याकेट र कुताष 

सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- उपेन्र मान श्रेष्ठ 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. दलेैख द.ु न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दलेैख द.ु न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगत बहादुर शे्रष्ठ (९८६६५३४३९७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, वणष गह गँोरो, कालो जतु्ता, कालो जजन्स पाईन्ट, पहलेो ज्याकेट, साथमा रातो रंगको 

RTR मो. सा. जलई जहडेको ।  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मनमाया राई 

उमेर:- ९१ वषषको 

  वतन:- जज. भोजपरु अरुण गा. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी उ. म. न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबष्णु राई (९८०४३६४२८९) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो सेतो िुलेको कपाल, पातलो शररर, नाकमा बलुाकी लगाएकी, 

कालो थवीटर, लङ्ुगी, रातो पटुका बाधेको र टाउकोमा जनलो सल ओढेकी । 

 

नाम:- ईमना राई 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. सनुसरी धरान उ. म. न. पा. वडा नं. १६ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी धरान उ. म. न. पा. वडा नं. १६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सेखमसा खिम्बु (९८०७०७७६९९) 

हुखिया:- उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो लामो कपाल, पातलो शररर, आकाश ेरंगको सटष र जनलो थकटष 

लगाएकी । 

 

नाम:- शजशकला राई (लावती) 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- ९ लमु्िाबुङ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पाँचथर जिजदम न. पा. वडा नं. १ ठाडोलाईन 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अंबर बहादुर िावती (९८०४९२५५३६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, रातो कलर गरेको कपाल, रातो वणषकी, सेतो भषे्ट र कालो पाईन्ट 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- माया जबश्वकमाष (जलम्बु) 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज. सनुसरी धरान उ. म. न. पा. वडा नं. ११ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी धरान उ. म. न. पा. वडा नं. ११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञान बहादुर खबश्वकमाक (९८२९३५९१८८) 

हुखिया:- उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो लामो कपाल, पातलो शररर, प्राय सटष, पाईन्ट र कुताष सरुुवाल 

लगाउने गरेकी । 

 

नाम:- पारश धमला 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. झापा बदु्धशान्ती गा. पा. वडा नं. ४ बधुबारे 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा कमल गा.पा. वडा नं. ३ जशतल डाँडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमारी धमिा (९८०६०८३४२१) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, खरैो कलर गरेको कपाल, मझौला शररर, गोरो वणष, खरानी रंगको धके 

पाईन्ट, भषे्ट र कोट्टो चप्पल लगाएको । 

 

नाम:-पेशन पोखरेल 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. झापा दमक न. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा दमक न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोखबदद प्रसाद पोिरेि (९८५२६७५६१०) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, अगाडी हल्का िुलेको कपाल, मझौला शररर, कालो ट्राउजर, कालो 

जम्पर र कालो चप्पल लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनरा हथदा 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:- जज. झापा जबताषमोड न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा जबताषमोड न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशब िाि मुमुक (९८०७०२३७१०) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो लामो कपाल, मझौला शररर, कालो वणष भएकी, पहलेो कुताष 

सेतो सरुुवाल र रातो चप्पल लगाएकी । 

 

नाम:- सजमर गरुुङ 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. सनुसरी धरान उ. म. न. पा. वडा नं. १५ महादवे चोक 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी धरान उ. म. न. पा. वडा नं. १५ महादवे चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखिना गुरुङ (९८६२३८०२१६) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो छोटो कपाल, मझौला शररर, हल्का दाह्री जुगंा भएको पाईन्ट भषे्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- रोमन चापागाँई 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:-जज.धनकुटा महालक्ष्मी न. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८ साल (नखलेुको) 

हराएको ठेगाना:- जज.धनकुटा महालक्ष्मी न. पा. वडा नं. ४ होथटेल बाट भागकेो 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पवन चापागााँई 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट र वणष गह गँोरो भएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गगंा परुी 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ थाके्र गा. पा. वडा नं. ३ डाँडागाँउ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धाजदङ थाके्र गा. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रीराम पुरी (९८४१९१३९८६) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष रातो, मझौला शररर र कुताष सुरुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सन्ज ुमोक्तान 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:-  जज. रसवुा उत्तरगया गा. पा. वडा नं. ४ मजणगाँउ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रसवुा उत्तरगया गा. पा. वडा नं. ४ मजणगाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खहरािाि िोप्चन (९८४३३८५३१६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर, च्यापमुा कालो कोठी भएकी, 

जजन्सको सटष र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- मजनका पाण्डे 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु बारा कोल्वी न. पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु ह.े उ. म. न. पा. वडा नं. १० बसपाकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सेिज पाण्डे (९८१३३५२७८८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो लामो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर, वायाँ हातमा नाम 

लेखकेो ट्याटु भएकी र हररयो जटसटष लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- छयोईथयाङ माया मोक्तान 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी हररहरपरु गढी वडा नं. १ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धलुी हररहरपरु गढी वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञान बहादुर मोक्तान (९८४६४८३७५५) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- िुलपती चौधरी 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- जज. कजपलवथत ुन. पा. वडा नं. १० ठुलो ठेकई 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजपलवथत ुन. पा. वडा नं. १० ठुलो ठेकई 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अनारकिी थारु (९८११९३७४८५) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कपाल िुली अगाडी झरेको, पातलो शररर, सेतो सटष, कालो हाप 

थवीटर, खरानी रंगको कपडाको पाईन्ट लगाएको ।  

 

नाम:- राम बहादरु यादव 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलवथत ुजशवराज न. पा. वडा नं. ७ रुरपरु 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजपलवथत ुजशवराज न. पा. वडा नं. ७ रुरपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम ििन यादव (९८१९४८१०६४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरो, जनलो पाईन्ट सटष र रातो ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:- जहरालाल टमटा 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ शाजन्तनगर गा.पा. वडा नं. ३ भलानेटी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०५।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ तु. उ. म. न. पा. बजार बाट  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शादता गाहा टमटा (९८१०८२२११४)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:- उचाई ५.५ जिट, कुजहरँो आखँा, वणष गह गँोरो, पातलो शररर, जजन्स पाईन्ट र खरैो जटसटष लगाएको । 

नाम:- धजनराम भण्डारी 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ दजंगशरण गा. पा. वडा नं. १२ कपरादवेी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ दजंगशरण गा. पा. वडा नं. १२  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-झबेदर प्रसाद भण्डारी 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, वणष गह गँोरो, पातलो शररर, दाह्री पालेको, कालो ज्याकेट, कटनको पाईन्ट, लगाएको 

र रा.४ प. १४६४ नं. प्लेटको १५० जस. जस. को मो. सा. भएको । 

 

नाम:- रण बहादरु कामी 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:-  जज.दाङ घोराही उ. म. न. पा.वडा नं. १३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घोराही उ. म. न. पा.वडा नं. १३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबनपुरी कामी (९८१०८०४३७६) 

हुखिया:-उचाई ६ जिट, वणष गोरो, पातलो शररर र सटष पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- जनशान जप. एस भन्ने सरत पनु मगर 

उमेर:- ८७ वषषको 

  वतन:-  जज.दाङ घोराही उ. म. न. पा.वडा नं. १२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घोराही उ. म. न. पा.वडा नं. १२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा पुन मगर (९८२२९५३७४९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, वणष गह गँोरो, अनहुारमा चाँया र आखँामनुी कालो कोठी भएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- महशे बडुाथोकी 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ घोराही उ. म. न. पा.वडा नं. १६ बाह नडाँडा 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घोराही उ. म. न. पा.वडा नं. १६ बाह नडाँडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शखसधर बुढाथोकी (९८४७८४७५६७) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, वणष गह गँोरो, मोटो शररर, दाह्री जुगंा पालेको, कालो ज्याकेट लगाएको, दाजहने हातको 

पंजा खजुम्चएको र साथमा मोटरसाईकल रहकेो । 

 

नाम:- सजबन थापा 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ घोराही उ. म. न. पा.वडा नं. १३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ घोराही उ. म. न. पा.वडा नं. १३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामसरी घती (९८६१६५९६९३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, वणष गह गँोरो, पातलो शररर र हररयो जजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- सजुनल जब.क. 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:-  जज. रुकुम पवुष भगु ेगा. पा. वडा नं. २ काक्री 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. रुकुम पवुष भगु ेगा. पा. वडा नं. २ काक्री 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजवन खब.क. (९८१०७८८२४५) 

हुखिया:- उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, खरैो कपाल, कालो हाप सटष, कालो पाईन्ट लगाएको र दाहीने कानमा 

सनुको नागी लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुनल ढकाल 

उमेर:- नखलेुको 

  वतन:-  जज. दलेैख नारायण न.पा. वडा नं. ३ काजलमाटी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. दलेैख नारायण न.पा. वडा नं. ३ काजलमाटी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगता कुमारी शाही (ढकाि) 

हुखिया:-नखलेुको । 
 

नाम:- दल बहादरु रावत 

उमेर:-५३ वषषको 

  वतन:-  जज. जमु्ला तातोपानी गा.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. जमु्ला तातोपानी गा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रखबन रावत (९८४८९१६४६६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, वणष गह गँोरो, कालो सटष र तल पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- तलु्सीराज वली 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. सखुते बी.न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सखुते बी.न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईदरा कुमारी विी (९८६८०२९८५०) 

हुखिया:- उचाई ५.५ जिट, वणष गह गँोरो, मझौला शररर, खरैो, ज्याकेट, कालो पाईन्ट र खरैो जतु्ता लगाएको ।  

नाम:- लजलता खड्का 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. सल्यान शा. न. पा. वडा नं. १२ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सल्यान शा. न. पा. वडा नं. १२  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खडल्िी िड्का (९८४७९३७२१०) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी रसेतो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कृपा बल 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. ल. प.ु ठव ैवडा नं. २९ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ल. प.ु हात्तीवन 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखवनाहा खततुङ्ग 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट कालो वणष भएको ।  

नाम:- कृजतका राई 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. काठमाण्डौ संखरापरु गा. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ल.प.ुल.प.ुम.न.पा. वडा नं. २५ नयाँबजार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबक्रम तामाङ (९८१८२३८६०५) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, खरैो कपाल, वणष गह गँोरी, हररयो रंगको कुताष, कालो सरुुवाल, साधा 

रातो चप्पल लगाएकी । 
 

नाम:-लक्ष्मी सनुार 

उमेर:- ४८ वषषको 

  वतन:- जज. लजलतपरु कोन्ज्योसोम गा.पा. 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. लजलतपरु कोन्ज्योसोम गा.पा. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेशम बहादुर सुनार (९८६०९९६०९२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, खरैो आखँा, कालो कपाल भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पेम्बा तामाङ 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. जस. पा. जगुल गा. पा. वडा नं. ७  

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. भ. प.ु भ. न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साईिा तामाङ (९८६०२२३२८१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, वणष गह गँोरो, सेतो कालो जटसटष, कालो ट्राउजर लगाएको ।  

नाम:- नजबन प्रधान 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु थाहा न. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. भ. प.ु भ. न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम दास प्रधान (९८४५१४९३२९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, वणष गह गँोरो, कालो ज्याकेट र जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- कुमार अच्छामी 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- जज. भ. प.ु स.ु न. पा. कटुन्ज े

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भ. प.ु स.ु न. पा. कटुन्ज े

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखशष अच्छामी (९८४३८८६८५८) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, वणष गह गँोरो, कालो ज्याकेट र जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- पासाङ तामाङ 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज.सोलखुमु्ब ुसोल द.ुन.पा.वडा नं.७ हाल जज.काठमाण्डौ गोकणष न.पा.वडा नं.३ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ गोकणष न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनमा तामाङ(९८६०८४४०५१) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट, कालो ज्याकेट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुनता लावर दजी 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज.दमक न.पा.वडा नं.९ शजन्त चोक 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दमक न.पा.वडा नं.९ शजन्त चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बाि कुमारी दजी(९८२५००११७२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष रातो, पहलेो कुताष सरुुवाल लगाईएकी ।  

नाम:- रोशन भजुले 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.झापा दमक न.पा.वडा नं.१ नवरंग टोल 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा दमक न.पा.वडा नं.१ नवरंग टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संखगता भुजेि(९८०४०३०७१२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष रातो, जनलो जजन्स, कालो पहलेो ,कलरको ज्याकेट 

लगाएको । 

 

नाम:- गगंा पाण्डे 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.झापा भरपरु न.पा.वडा नं.६ तेलीजभट्टा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा भरपरु न.पा.वडा नं.६ तेलीजभट्टा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकदेव पाण्डे(९८२३८७४९६९) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र खरैो कपाल, कालो कटनको पेन्ट, सेतो कालो धके भषे्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दोणष बहादरु जबष्ट 

उमेर:- ५२ वषषको 

  वतन:- जज.धनकुटा ध.न.पा.वडा नं.९ बेलहरा 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.धनकुटा ध.न.पा.वडा नं.९ बेलहरा बेसी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेदर पौडेि 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो जजन्स, हाप पेन्ट लगाएको । 
 

नाम:- जीवन बथनेत 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.सोलखुमु्ब ुथुलङुदधुकोशी गा.पा.वडा नं.१ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सोलखुमु्ब ुथलुङुदधुकोशी गा.पा.वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रदजीत थापा बस्नेत(९८४६९९५२९४) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो पाईन्ट, कालो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- अगम ध्वज राई 

उमेर:- ६५ वषषको 

  वतन:- जज.मोरङ लेटाङ न.पा.वडा नं.५ खरेुवाटोल 

खिङ्ग:- जषे्ट परुुष 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ लेटाङ न.पा.वडा नं.५ खरेुवाटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मानसेर राई(९८६२१७६४४८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरो, जनलो भषे्ट, कालो ट्राक लगाएको । 
 

नाम:- सनमुा पन्धाक 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.ताप्लेजङु जमररङ्दले गा.पा.वडा नं.३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ गा.पा.वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुयकमान पदधाक(९८१२३१२६३४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, सटष पेन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रजतकला राई 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज.भोजपरु हलेौछा गा.पा.वडा नं.६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.भोजपरु हलेौछा गा.पा.वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भक्त बहादुर राई(९८१९०१४८२५) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालोआखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जट-सटष पेन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- अजनशा बथनेत 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज.खोटाङ जद.रु.म.न.पा.वडा नं.९ जनमषलीडाँडा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.खोटाङ जद.रु.म.न.पा.वडा नं.९ जनमषलीडाँडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशब बस्नेत 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो हाईनेक,रतो बटु्टा भएको सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- जबष्णरुाज तामाङ 

उमेर:- ५१ वषषको 

  वतन:- जज.खोटाङ जदप्रङुचईुचमु्मा गा.पा.वडा नं.५ जछतापोखरी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.खोटाङ जदप्रङुचईुचमु्मा गा.पा.वडा नं.५ जछतापोखरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना तामाङ(९८०५३९७२४५) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरो, कालो भषे्ट,रातोमा सेतो धके पेन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबशाल नेपाली 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.उदयपरु बेलका न.पा.वडा नं.४ प्रगजत टोल 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.उदयपरु बेलका न.पा.वडा नं.४ प्रगजत टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सम्झना नेपािी(९८१९९३५६६७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, भेष्ट ज्याकेट र पेन्ट लगाएको ।  

नाम:- केजनसा पररयार 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.उदयपरु बेलका न.पा.वडा नण.४ प्रगजत टोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.उदयपरु बेलका न.पा.वडा नण.४ प्रगजत टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखमकिा पररयार (९८२७७७२३६७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,भषे्ट पेन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- सजजना जलम्बु 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ पथरी शजनश्वरे न. पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ पथरी शजनश्वरे न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नैना खिम्बु (९८१०४५६४१८) 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा, कैलो कपाल, मझौला शररर, रातो जम्पर र खरानी रंगको सरुुवाल 

लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजनसा जगरी 

उमेर:- नखलेुको 

  वतन:- जज. मोरङ सनु्दरहरैचँा न.पा. वडा नं. ११ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ सनु्दरहरैचँा न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष कटुवाि (९८१२३६००१७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जठक्कको शररर र रातो वणष भएकी ।  

नाम:- प्रजनशा भण्डारी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ धनपालथान गा. पा. वडा नं. ५ रंगपरु 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ धनपालथान गा. पा. वडा नं. ५ रंगपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरमाया भण्डारी (९८२९३१०९३८) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सरथवती राजवशंी 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. सनुसरी वजुष गा. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी वजुष गा. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदन कुमार चौधरी (९८१२९३७३४९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सामान्य शररर र श्याम्लो वणष भएकी ।  

नाम:- दल बहादरु जबश्वकमाष 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ रंगेली न.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ रंगलेी न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखस्मता खबश्वकमाक (९८०५३३१५४१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, पातलो शररर, गलुाबी भषे्ट, ज्याकेट र कालो 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

जजन्स पाईन्ट लगाएको । 

नाम:- मजनता दास दजी 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं. १२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं. १२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदपेश दास दजी (९८४२०९९६०१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सामान्य शररर र श्याम्लो वणष भएकी । 

 

नाम:- मन्ज ुकुमारी जगरी 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर बहादुर राई (९८१४३९३७४७) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मोटो शररर र रातो वणष भएकी । 
 

नाम:- जगता जभिीकोटी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. पाँचथर िाल्गनुन्द गा. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पाँचथर िाल्गनुन्द गा. पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन ब. पररयार (९८०६०१२९०३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो रातो कलर गरेको कपाल र पाईन्ट जटसटष लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोनाम मयेोङया 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. पाँचथर जिजदम न. पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. पाँचथर जिजदम न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-असोक राई (९८१४९३००९७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो छोटो कपाल, वणष गह गँोरी, कालो पाईन्ट, कालो ज्याकेट र दाजहने 

हातमा घडी लगाएकी । 

 

नाम:- जनरु साकी 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. झापा धलुाबारी न. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनकुटा छथरजोरपाटी गा. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक बहादुर थापा (९८६४६६८५४१) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर, पहलेो रातो बटेु्ट कुताष 

सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- कजचन कुमारी गपु्ता 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ पथरी न. पा. वडा नं. ५ जचलहरा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ पथरी न. पा. वडा नं. ५ जचलहरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेष प्रसाद बश्य बाखनयााँ (९८१६०१९०८०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो वणष, जठक्कको शररर, रातो कुताष सरुुवाल र चप्पल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सन्ध्या शाह 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-  जज. झापा म.े न. पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा म.े न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार सहनी (९८२४९९७१८३) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा, कालो लामा कपाल, मझौला शररर, सगुा कलरको कुताष, सेतो 

सरुुवाल र चप्पल लगाएकी । 

 

नाम:- अन्जना तामाङ्ग खवास नभएको 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. झापा कनकाई न. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा कनकाई न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमार िवास (९८२४९२०९१७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र खरैो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- कल्पाना जधमाल 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. झापा म.े न. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१५ 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा म.े न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संगीता खिम्बु (९८२५९५४२२१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र पाईन्ट लगाउने गरेकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- केशव राजबंशी 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. झापा झापा गा.पा. वडा नं. १ जसतमुारी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा कनकाई न.पा. वडा नं. ३ नयाँबजार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरोजा राजबंशी (९८१४३५५५६९) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, हल्का खरैो कपाल, पातलो शररर, जजन्स पाईन्ट र कालो थवीटर 

लगाएको । 

 

नाम:- सजुमिा जलम्बु 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. इलाम रोङ गा.पा. वडा नं. प्यरेु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. इलाम रोङ गा.पा. वडा नं. प्यरेु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवशि खिम्बु (९८०३८९५९१६) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, २०% िुलेको लामो कपाल, पातलो शररर, कालो पाईन्ट र गलुाबी भषे्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:- पासाङ तामाङ 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. ईलाम देउमाई न.पा. वडा नं. ८ बसेनी 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ईलाम दउेमाई न.पा. वडा नं. ८ बसेनी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष तामाङ (९८१४०८८२७३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, कालो ज्याकेट र जनलो पाईन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अन्जना थानदने 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. तेह्रथमु म्या. न. पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. तेह्रथमु म्या. न. पा. वडा नं. ९ सम्िरजङु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी बहादुर खिम्बु (९८४२१९२४१८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र म्यालङु क्याम्पसको डे्रस लगाएकी । 
 

नाम:- साजबिी धोबी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी कोटजहमाई गा. पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. रुपन्दहेी कोटजहमाई गा. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामििन धोबी (९८०४४८७००५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- बोमरी कामी 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- जज. रोल्पा रुजन्टगढी गा. पा. वडा नं. ५ हापखोला 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रोल्पा रुजन्टगढी गा. पा. वडा नं. ५ हापखोला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भक्त बहादुर खब.क. 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा, चथमा लगाउने, कालो कपाल, मझौला शररर, कुताष सरुुवाल र जनलो 

रंगको ज्याकेट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनमषला घती (साथमा वषष ६ को छोरा जनजषल घती पनी) 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. रोल्पा रुजन्टगढी गा. पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रोल्पा रुजन्टगढी गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पखवत्रा घती 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर, रातो कुताष, रातो सल र हररयो सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- पजुा नेपाली 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:-  जज. रुपन्दहेी कजचन वडा नं. ४ ढाव 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी कजचन वडा नं. ४ ढाव 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि बहादुर दजी (९८२१५४८१२२) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, रातो महने्दी लगाएको कपाल, वणष गह गँोरी, मध्यम शररर जनलो पाईन्ट र 

जनलो जटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- मजनसा भन्ने तलुसा बम्रले 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. पाल्पा ता.न.पा. घर भई हाल जज. रु.ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं. ११ बथने 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रु.ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं. ११ बथने 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम ब. बमे्रि (९८६४४४५७१३) 

हुखिया:-उचाई ४.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर, जजन्स पाईन्ट र जतु्ता 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संजगता कुमाल 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलबथत ुबाणगगंा वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- रुपन्दहेी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश बोटे (९८०६९४९४६९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर, पहलेो कुताष ज्याकेट लगाएकी 

। 
 

नाम:- नेहा यादव 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.रुपन्दहेी जतलोत्तमा न.पा.वषा नं.१६ जडुा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी जतलोत्तमा न.पा.वषा नं.१६ जडुा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शारदा यादव (९८०६९७५५१०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी, सेतो िररया ,रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रेशमी केवट 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.रुपन्दहेी ओमसजतया गा.पा.वषा नं.२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी ओमसजतया गा.पा.वषा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन केवट (९८७२४२८२३४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- साजबिी धोबी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.रुपन्दहेी कोटजहमाई गा.पा. वषा नं.५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी कोटजहमाई गा.पा. वषा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामििन धोबी (९८०४४८७००५)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाईएकी । 

नाम:- अजय कुमार सनुार 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.रुपन्दहेी गडैहवा शाजन्तबजार गा.पा.वडा नं.७ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी गडैहवा शाजन्तबजार गा.पा.वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनशा सुनार (९८११५७२१६७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र खरैो कपाल, कालो पाईन्ट, कालो ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:- धवबाई थारु( साथमा छोरी वषष ६ की राजगनी थारु) 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज.बजदषया ग.ुन.पा.वडा नं.१० 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.बजदषया ग.ुन.पा.वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आकाश थारु (९८७४५२१८२७९) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-सजुशला अजधकारी 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.बजदषया ठाकुरवा न.पा.वषा नं.८ सखुाड 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बजदषया ठाकुरवा न.पा.वषा नं.८ सखुाड 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम बहादुर अखधकारी(९८६६२३६९९१) 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आसा कुमारी थारु 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज.बजदषया ग.ुन.पा.वषा नं.१२ तजकया 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.बजदषया ग.ुन.पा.वषा नं.१२ तजकया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिेस थारु 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाईएकी । 
 

नाम:- जतलरानी थारु 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.बजदषया गलुरीया न.पा.वडा नं.९ टेपरी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.बाँके नेपालगजं उ.म.न.पा.वषा नं.११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररराम थारु(९८६४९३१२७६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष, जनलो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- जवजनता पौण्डे 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज.बजदषया मधवुन न.पा.वडा नं.८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.बजदषया मधवुन न.पा.वडा नं.८ वटजनखोला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदघकमाया शे्रष्ठ(९८२६५००३८७) 

हुखिया:-उचाई ४.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,ट्याक सटु लगाएकी। 
 

नाम:- सजमषला थारु 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.बजदषया बढैयाताल गा.पा.वडा नं.३ जसमरा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.बजदषया बढैयाताल गा.पा.वडा नं.३ जसमरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि थारु (९८२९६०९७००) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, सनु्तला रंगको कुताष, कालो पाईन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सररता कुमारी बढुा 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.जाजरकोट कुसे गा.पा.वडा नं.२ टाले गाँउ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.बजदषया बढैयाताल गा.पा.वषा नं.३ वटजनखोला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबरेदर ब.खसंह(९८२५५५२८५९) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,जनलो कुताष सरुुवाल, सेतो रङगको टोजप लगाएकी । 
 

नाम:- जनमषला पररयार 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.बजदषया बाँसगढी न.पा.वडा नं.३ सनु्दर बथती 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.बजदषया बाँसगढी न.पा.वडा नं.४ बढुवा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबनोद पररयार (९८१६५६०२८३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाईएकी ।  

नाम:- अनकुा चौधरी (साथमा अजबनाश ठाकुर भन्ने केटा पनी ) 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया ठाकुरबाबा न.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया जगदरपरु न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुखसराम चौधरी (९८६८९८४२४२) 

हुखिया:-उचाई ५.१० जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी,जजन्स पाईन्ट,जनलो ज्याकेट लगाएकी।  

नाम:- राधा थारु ( साथमा वषष ३३ को जकशोर कुमार थारु पनी ) 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया बारबजदषया न. पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया बारबजदषया न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबकाश थारु (९८१६५५९७३४) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- ररता चौधरी 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया राजपरु न. पा. वडा नं. ८ सडुवा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया राजपरु न. पा. वडा नं. ४ जभष्मापरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-करण चौधरी (९८००५३७०८१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरी,मझौला शररर, सेतो सरुुवाल र रातो कुताष 

लगाएकी । 

 

नाम:- मनुा बौगार 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया ग.ुन.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया ग.ुन.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेश्वरी बगौरा (९८२४५५९७२४) 

हुखिया:- उचाई ४ जिट, कालो कपाल, वणष कल्साउदो, हात खटु्टामा दबुी भएकी र पाईन्ट जटसटष लगाएकी ।   

नाम:- राधा राना मगर 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुान सरुमारानी गा. पा. वडा नं. ३ चाब ै

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. प्यठुान सरुमारानी गा. पा. वडा नं. ३ चाबै 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुि बहादुर राना मगर (९८४८८०८५३३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो कुताष सरुुवाल र जनलो सेजन्डल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- श्याम बहादरु नेपाली 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. प्यठुानऐरावती गा. पा. १ दाङबाङ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. प्यठुानऐरावती गा. पा. १ दाङबाङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बसदता नेपािी (९८२१७३२०१०) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जठक्कको शररर र जनलो जजन्सको ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:- लजक्ष्म डाँगी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ त.ु उ . म. न. पा. वडा नं. ८ अथवारा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ तु. उ . म. न. पा. वडा नं. ८ अथवारा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा डााँगी (९८४७८३४६२५) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, हल्का कलर गरेको कपाल, रातो कुताष खरैो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सजुनता कुवर 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ त.ु उ . म. न. पा. 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ तु. उ . म. न. पा. वडा नं. ८ अथवारा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेकनाथ कुाँ वर (९८४७८३४६२५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कुईरो आखँा, हल्का कलर गरेको कपाल, पातलो शररर, दाजहने कन्चटमा कालो कोठी 

भएकी, बटे्ट कुताष र रातो सरुुवाल लगएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुसला भन्ने काजल 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ त.ु उ. म. न. पा. वडा नं. ९ बेलवुा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. दाङ त.ु उ. म. न. पा. वडा नं. ९ बेलवुा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शोभा नेपािी (९८४३००३५७७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, हल्का कलर गरेको कपाल, पतलो शररर भएकी र कुताष सरुुवाल लगाएकी 

। 
 

नाम:- पजबिा बोहरा 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ शाजन्तनगर गा. पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ शाजन्तनगर गा. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदत बहादुर बोहरा (९८४३००३५७७) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो हल्का खरैो गरेको कपाल, रातो कुताष र खरैो सरुुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:- जववके श्रेष्ठ 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.कजपलवथत ुकजपलबथत ुन.पा. वडा नं. १ आनन्दबाघ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.कजपलवथत ुकजपलबथत ुन.पा. वडा नं. १ आनन्दबाघ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी कहार (९८१९७०६४४४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, पातलो शररर, जटसटष र पाईन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कान्ती बरई (साथमा १.५ वषषकी छोरी समेत रहकेी । 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. कजपलवथत ुशदु्धोधन गा. पा. वडा नं. ६ गौरीगजं 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजपलवथत ुशदु्धोधन गा. पा. वडा नं. ६ गौरीगजं 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खशव पुजन बरई (९८२१४२०२३०) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरी, पातलो शररर भएकी र रातो साडी लगाएकी ।  

नाम:- पजुन भन्ने गोजबन्द जब.क. 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. जमु्ला च. ना. न. पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जमु्ला च. ना. न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुल्ती सुनार (९८४८३१९२७७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, वणष गह गँोरो र नाक माथी खत भएको ।  

नाम:- सजलना जब.क. 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. तनह  ँशकु्लागण्डकी न.पा. वडा नं. ६ जघररङटोल 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. तनह  ँशकु्लागण्डकी न.पा. वडा नं. ६ जघररङटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार खब. क. (९८१८८८४५४८) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र थेप्चो नाक भएकी ।  

नाम:- सारदा जबष्ट चन 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. न.प. (पवुष) कावासोती न. पा. वडा नं. १७ बभनौली चोक 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. न.प. (पवुष) कावासोती न. पा. वडा नं. १७ बभनौली चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भोजी खबष्ट (९८६७१९५१०७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो जनलो जजन्स पाईन्ट, जटसटष र सेतो जतु्ता लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बसन्ती घले 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा बारपाक सजुलकोट गा. पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. गोरखा बारपाक सजुलकोट गा. पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नदद माया घिे (९८०५८२३१९६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, खरैो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- पावषती दलाषमी (साथमा वषष १८ को जदपेन्र दलाषमी पनी ) 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. थयाङ्जा चापाकोट न. पा. वडा नं. ३ जगनडाडा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. थयाङ्जा चापाकोट न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमन थापा (९८२३४७५२४४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- एजलसा नेपाली 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. ३ धारापानी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी पो. म. न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक बहादुर साकी (९८०८७५०३७१) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर भएकी, कालो हाईनेक रातो 

रंगको अलाजदन लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- उजमषला नेपाली 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा गो. न. पा. वडा नं. १ ताप्ल े

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. गोरखा गो. न. पा. वडा नं. १ ताप्ल े

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन नेपािी (९८२४१४०४७२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो लामो कपाल, वणष कालो भएकी, पहलेो ह ट, जनलो जजन्स पाईन्ट र 

जपङ्क रंगको कुताष लगाएकी ।  
 

नाम:- योगमाया जलम्बु 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. तेह्रथमु जसम्ले विेदाम 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ल. प.ु महालक्ष्मी न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकाश रुचाि (९८६१२५१८६२) 

हुखिया:- उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मोटो शररर, पहलेो जटसटष, कालो पाईन्ट र 

खरैो जतु्ता लगाएकी ।   

नाम:- एजलसा श्रेष्ठ 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. भ.प.ु जठ.न.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:-  बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भ.प.ु सयुषजबनायक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संखगता शे्रष्ठ (९८४१२४८८८७) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, वणष गह गँोरी, सेतो जटसटष, पहलेो जिक्का ब्राउन रंगको ट्राउजर, लगाएकी र जनधारमा 

वाँया पट्टी खत भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- होम नाथ लाजमछाने 

उमेर:- ६१ वषषको 

  वतन:- जज. भ.प.ुचाँ.न.पा. वडा नं. ५ तेलकोट 

खिङ्ग:-  परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. भ.प.ुचाँ.न.पा. वडा नं. ५ तेलकोट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारानाथ िाखमछाने (९८४१११३९१९) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, सनु्तला रंगको पाईन्ट र ज्याकेटलगाएको ।  

नाम:- जनिल घती मगर 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. रोल्पा रोल्पा न.पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भ.प.ु सयुषजबनायक वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदि मखण गती मगर (९८६४११०८१४) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- अजंवका लामा 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु इन्रशरोवर वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ सतङ्ुगल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदपेन िामा (९८०८६९५९४९) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र सनु्तला रंगको हाईनेक लगाएकी ।  

नाम:- पजविा दजी पररयार 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी बजदषबास न.पा.  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-उजरुी जदएको जमजत २०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु ल.प.ुम.न.पा. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम पररयार (९८१७८७९८८६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र बणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आदशष थापा 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:-  जज. ल.प.ु गोदावरी न.पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. ल.प.ु गोदावरी न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुिभ काकी (९८४३३८४९४१) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र सेतो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- सन्तोषी जब.क. (साथमा वषष १३ जक कुशमु जब.क. पजन) 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.काभ्र ेनमोबदु्ध गा.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ल.प.ु खोकना 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन सुनवार (९८४३१८५१९०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो सटष र फ्रक लगाएकी ।  

नाम:- जबमला घोली 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- जज. काभ्र ेधजुलखेल न.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ल.प.ु महालक्ष्मी न.पा. ईमाडोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदपेश घोिी शे्रष्ठ (९८०८६०५६४७) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गोरी भएकी ।  

नाम:-भवुनेश्वर भण्डारी 

उमेर:- ५९ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी सैनामनैा वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ल.प.ु न.पा. गोदावरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमि भण्डारी (९८६११५१४२३) 

हुखिया:- उचाई ५.५जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, खरानी र छाला रंगको जटसटष र चप्पल  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएको । 

नाम:- रुपा रोकाया 

उमेर:- ४८ वषषको 

  वतन:- जज. मगु ुश्रीनगर वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८ साल असोज मजहनामा 

हराएको ठेगाना:- जज. मगु ुश्रीनगर वडा नं. जनगाले 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हेमराज रोकाया (९८४०५७७६०४) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शकंर खड्गी 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. बारा जसमरा 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ल.प.ु महालक्ष्मी न.पा. लभु ु

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन तण्डुकर (९८१०३३३०९४) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो थवीटर र खरानी रंगको ट्राउजर लगाएको ।  

नाम:- सम्झना तामाङ (साथमा वषष २ को छोरा अजवश घले जलई जहडेकी ) 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक चौ.सा.ग.न.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसन्धपुाल्चोक चौ.सा.ग.न.पा. वडा न.ं १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखनता िामा (९८१३५३१२०४) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो रातो कलर गरेको कपाल, मझौला शररर भएकी र कुताष सरुुवाल 

लगाएकी ।  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सररता पररयार (साथमा वषष ७ जक छोरी जनरुता पररयार पजन) 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ गजरुी गा.पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. धाजदङ गजरुी गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुि बहादुर नेपािी (९८६२२७४०३९) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर, रातो कुताष सरुुवाल र गलुाबी 

ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:- सजज ुजब.क. 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ बेजनघाट रोराङ गा.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ बेजनघाट रोराङ गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज खब.क. (९८१०१३२३२७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल मध्यम शररर, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िुल माया तामाङ 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ खजनयाबास गा.पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सानु कादछा तामाङ (९८४३०५४०५२) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणं गोरी, मध्यम शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोमाभट्टराई 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ बेजनघाट रोराङ गा.पा. वडा नं. ९ माईती घर भई हाल  जज. काभ्र ेप.न.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काभ्र ेप.न.पा. वडा नं. ५ ढलमले ज्योती ग्यास टोल जथथत बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोशन शे्रष्ठ 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मझौला शररर भएकी, जजन्स पाईन्ट र जपङ्क 

रंगको ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- गणशे बहादरु श्रेष्ठ 

उमेर:- ८० वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी क.न.पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धलुी क.न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आनदद शे्रष्ठ (९८१२०७५४९०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर, रातो टोपी, कालो ज्याकेट र जनलो पाईन्ट 

लगाएको ।  
नाम:- लक्ष्मी ओथती (साथमा छोरी अथमी ओथती र छोरा अजसम ओथती) 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन ओस्ती (९८६११५२०५२) 

हुखिया:- उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर भएकी र कुताष सरुुवाल 

लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रानी मयैा आले (साथमा वषष ७ को जवश्वास आले मगर ) 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ ज्वालामखुी गा. पा. वडा नं. ५ खरैी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ ज्वालामखुी गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुर बहादुर आिे मगर (९८०३०२९२५३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मोटो शररर भएकी, कुताष सरुुवाल, रातो 

रंगको थवीटर, रातो चरुा र खटु्टामा चप्पल लगाएकी । 

 

नाम:- अजनता माया जथङ 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धलुी क.न.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. जसन्धलुी क.न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञान बहादुर वाईवा (९८६५५८६४९३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, गह गँोरी, खरैो कुताष सरुुवाल र नाकमा जढके िुली लगाएकी 

।  

नाम:- अजथमता जततुङ 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:-   जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १५ रातोमाटे 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १५ रातोमाटे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खहसाङ दोजे (९८१५२०९९३७) 

हुखिया:-उचाई अ.ं ५ जिट, कालो आखँा, कालोमा हल्का खरैो कपाल बनाएको, वणष गह गँोरी, मझौला शररर 

भएकी, खरैो रंगको चेक सटष, कालो पाईन्ट र कन्भसष जतु्ता लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रेम बहादरु भण्डारी 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:-  जज. बागलङु काठेखोला गा.पा. वडा नं. २ जभमपोखरा 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-   जज. बागलङु काठेखोला गा.पा. वडा नं. २ जभमपोखरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अम्मर बहादुर भण्डारी (९८४७७०१६२३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो जटसटष, कालो पाइन्ट र टोपी लगाएको ।  

नाम:- रज्ज ुजघजसङ 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.धाजदङ गल्छी गा.पा. वडा नं.५ हाल जज.लजलतपरु महालक्ष्मी न.पा.इमाडोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु महालक्ष्मी न.पा.इमाडोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखमर मोक्तान (९८०८१०३३३१) 

हुखिया:-उचाई ४.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला शरीर भएको ।  

नाम:- इजन्दरा आले 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज. ओखलढुङगा मोली १ हाल जज. लजलतपरु महालक्ष्मी वडा नं.८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु महालक्ष्मी वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखनि दहाि (९८०३२१७५३७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएको ।  

नाम:- डल्ल ुकुमारी परुी 

उमेर:- ७३ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु भईहरी गा.पा. वडा नं.३ हटेौडा हाल जज. लजलतपरु म.न.पा. पलु्चोक 

खिङ्ग:- वदृ्ध मजहला 

हराएको खमखत:-  २०७८।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. लजलतपरु म.न.पा. पलु्चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण हरर परुी (९८४१८०३४६९) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र सेतो कपाल, वणष गह गँोरी धोती र चोलो लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शशी महजषन 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.भक्तपरु म.जठ.न.पा. वडा नं४ परुानो जठमी 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु म.जठ.न.पा. वडा नं४ परुानो जठमी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुस्मा ढुङ्गाना(९८६२५९७२४५) 

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट, वणष गह गोरो, नेपाल मघेा कलेजको सेतोधके शटष र पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- उजमषला खिी 

उमेर:- ४७ वषषको 

  वतन:- जज.भक्तपरु चाँ.न.पा. वडा नं ४ चाँगनुारायण 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ, गोकणष 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भक्त बहादुर ित्री(९८६९६३६८४२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, वणष गह गोरी, रातो साडी , रातो ज्याकेट र चप्पल लगाएकी ।  

नाम:- सामना भट्टराई 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.भक्तपरु सयुषजबनायक 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु सयुषजबनायक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखमक्षा भट्टराई(९८२५१११३४३) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, वणष गह गोरी, मरुन रङको ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:- सन्जय श्रेष्ठ 

उमेर:- ११ वषषको 

  वतन:- जज.रामछेाप पकरपास हाल जज.भ.प.ुस.ुन.पा. हसषचोक 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.भ.प.ुस.ुन.पा. हसषचोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसता शे्रष्ठ(९८४९९२२२६४) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, वणष गह गोरो, खरैो ट्राउजर हररयो सेतो धके जटशटष लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सान ुमाया बल 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज.काभ्र ेमा.गा.पा. वडा नं ३ हाल च.न.पा. वडा नं ४ थानकोट 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।११ गते 

हराएको ठेगाना:- च.न.पा. वडा नं ४ थानकोट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरान बहादुर घिान(९८०८४८३२३५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, वणष गह गोरी, सेतो जनलो बख्ख,ु खरानी रङको सईुटर, रातो पछौरा र चप्पल लगाएको । 
 

नाम:- रामचन्र जसम्खडा 

उमेर:- ६५ वषषको 

  वतन:- जज.धाजदङ ख.गा.पा. वडा नं ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ चन्राजगरी न.पा. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरोज देवकोटा 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, वणष गह गोरो, कालो ट्रयाक सटु र कालो जतु्ता लगाएको ।  

नाम:- मनेकुा ख्यलु 

उमेर:- २१  वषषको 

  वतन:- जज.पसाष ढोरी गा.पा. वडा नं ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ बल्खबुाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सहदेव गौतम(९८१०१६१२७३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, वणष गह गोरी, कालो लेदर ज्याकेट, जजन्स पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- कमला धोबी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.भक्तपरु भ.न.पा वडा नं १ दधुपाटी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु भ.न.पा वडा नं १ दधुपाटी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रखवदर बहादुर धोबी(९८११५३४३९८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, वणष गह गोरी, साथमा १ लाख पचासी हजार रुपैया समते लगरे गएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबक्रान्त योगी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- छिेश्वरी गा.पा. वडा नं ६ कल्लेखोला 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- छिेश्वरी गा.पा. वडा नं ६ कल्लेखोला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खभम बहादुर योगी(९८४४९४७४२६) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, थकुल डे्रस लगाएको, वणष गह गोरो, पातलो शरीर भएको ।  

नाम:- सम्झना थापा(तामाङ) 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.धाजदङ जिपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं ३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ वडा नं १३ नैकापबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबजेश थापा के्षत्री(९८१३१८४१९६) 

हुखिया:-कलेजी ज्याकेट लगाएको र अन्य जववरण नखलेुको । 

 

नाम:- योगमाया जलम्बु 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.तेह्रथमु जसम्ले जिजडम वडा नं १ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जटकाथलीबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकाश रुचाि(९८६१२५१८६२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, मोटो शरीर भएको, पहेंलो जटशटष र कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- एजलसा श्रेष्ठ 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.भक्तपरु जठ.म.न.पा. वडा नं ४ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु सयुषजबनायक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संखगता शे्रष्ठ(९८४१२४८८८७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, वणष गह गोरो, सेतो जटशटष, पहलेो जिक्का ब्राउन कलरको ट्राउजर लगाएको र मानजसक 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

जडप्रेशन भएको, जनधारमा बाँया पट्टी खत भएको । 

नाम:-इजन्जरा भण्डारी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.७ जकरान्चोक 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. धाजदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.७ जकरान्चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुि बहादुर भण्डारी (९८४५२९७३५५) 

हुखिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कालो बटेु्ट कुताष लगाएकी । 
 

नाम:- शजुसला थापा 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज.रोल्पा  जसजनलथमतृी गा.पा. वडा नं.६ गजलु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.रोल्पा  जसजनलथमतृी गा.पा. वडा नं.४ सजुलचौर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुक्त बहादुर महरा (९८४२४२२७५३) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,हररयो र रातो रङको कुथाष र सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- अन्जली यादव 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी जस.न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी जस.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नददखकशोर यादव 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,थकुल डे्रस लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- भीम लाला भण्डारी 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी जतलोत्तमा न.पा. वडा नं.५ मजणग्राम 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी जतलोत्तमा न.पा. वडा नं.५ मजणग्राम 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुपती िरेि (९८६९९४०४५५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो  हल्का खईुलेको कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो ज्याकेट,टोपी र 

सेतो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- लक्ष्मी अजधकारी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेीअ.खा.जसतगगंा न.पा. वडा नं.१ हाल जज. रुपन्दहेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.९ भडुकी चोक 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.९ भडुकी चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेदर अखधकारी (९८४२८४१०७०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, खरैो ज्याकेट र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- कृष्ण श्रीष मगर 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी कजचन गा.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी कजचन गा.पा. वडा नं.१ बासगढी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकती श्रीस (९८५७०५८६३१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कलेजी रङको सटु र सेतो सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- उमा पाल 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी शदु्धोधन वडा नं.३ रम्मापरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी शदु्धोधन वडा नं.५ मानपकडी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगोत्री पाि (९८११९८५४२६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पाईन्ट र जटसटष लगाएकी । 
 

नाम:-रोशनी हररजन 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी ओमसजतया गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी मायादवेी गा.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शम्भ ुहररजन  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जबष्ण ुकुमारी जमजार 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी िसाजटकट वडा नं.४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०५।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी िसाजटकट वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सम्भु हररजन  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,मोटो शरीर भएकी । 
 

नाम:- जबपशा राई 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. रुपन्दहेी जसयारी गा.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी जसयारी गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी रावि  

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, थकुल डे्रस लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कमला थापा बथनेत 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पवुष जसथने गा.पा. वडा नं.५ रुमालबारा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पवुष जसथने गा.पा. वडा नं.६ जछजप्रदह 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदि बहादुर बस्नेत (९८६८४१८८८३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पहलेो कुताष सरुुवाल र रातो चप्पल 

लगाएकी । 

 

नाम:-जयमाया सनुार 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज.रुकुम (पवुष) भमु ेगा.पा. वडा नं.३ मोराबारी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.रुकुम (पवुष) भमु ेगा.पा. वडा नं.३ मोराबारी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हरर बहादुर सुनार (९८६६६६२४५९) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र खरैो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कुमारी झपुा वढुा 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया बढैयाताल गा.पा. वडा नं.१ शान्तीपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बजदषया बढैयाताल गा.पा. वडा नं.१ शान्तीपरु आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कािी बहादुर मल्ि (९८१२४७६१२८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,कालो कुताष सरुुवाल र खरैो ब्याग भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मन्दरी पौडेल 

उमेर:- ६० वषषको 

  वतन:-  जज. बजदषया राजापरु न..पा. वडा नं ८ भोगपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. बजदषया राजापरु न..पा. वडा नं ८ भोगपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाकदत्त पौडेि (९८४८२३९९१०) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जधती र ब्लाउज लगाएकी । 
 

नाम:-केश ुमसायाषङगी मगर 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. बजदषया राजापरु न..पा. वडा नं.७ जभम्मापरु 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- घरबाट बैदजेशक रोजगारको लागी काठमाण्डौ गएको । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मैसमी थापा मगर (९८२२५९१६११) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जजन्स पाईन्ट र जटसटष लगाएको ।  

नाम:- सजुमिा कुमाल 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- जज. पाल्पा बगनासकाली गा.पा. वडा नं.२ पोखरानाथोक 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-नखलेुको 

हराएको ठेगाना:-  जज. पाल्पा बगनासकाली गा.पा. वडा नं.२ पोखरानाथोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टुक बहादुर कुमाि (९८४४७५३६८६) 

हुखिया:-कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कालो, लङ्ुगी र जथवटर लगाएकी ।  

नाम:- गोमा चौधरी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ घो.उ.न.पा. वडा नं.१५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- :- जज. दाङ घो.उ.न.पा. वडा नं.१५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुखशिा चौधरी (९८८६७०८१८२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो ह ट र कालो ट्राउजर लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बाजलका योगी 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ त.ुउ.म.न.पा.वडा नं.८ बटवलपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ त.ुउ.म.न.पा.वडा नं.८ बटवलपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन योखग(९८१०८०९२०८) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, ध्य ुकलरको कुताष,जनलो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जखमा पनु मगर 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.सल्यान छिेथवरी गा.पा.वडा नं.२ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ त.ुउ.मन.पा.वडा नं.९ बेलुवा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बसदत बुढाथोकी(९८०३८०१२५७) 

हुखिया:-उचाई ४.१ जिट, कालो आखँा र हल्का रातो कपाल, पहेंलो कुताष,जनलो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अमतृा चौधरी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ त.ुउ.म.न.पा.वडा नं.८ बटलपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ त.ुउ.म.न.पा.वडा नं.८ बटलपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखस्मता चौधरी(९८२२८४६२७५) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पहेंलो कुताष, रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सपना जगरी(के.सी.) 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ घो.उ.म.न.पा.वडा नं.१३ बडहरा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घो.उ.म.न.पा.वडा नं.१३ बडहरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजवन के.सी.(९८६४७७८८६१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपला, कम्ब्याट ज्याके ट्रयाक लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आर.एन.डाँजग( साथमा बवुा भपुाल डाँजग भएको) 

उमेर:- ६ वषषको 

  वतन:- खज. रोल्पा खत्रबेखण गा.पा.वडा नं.५ जुगार 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रोल्पा जिबेजण गा.पा.वडा नं.५ जगुार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोक कुमारी डााँखग(९८२२९५०३६२) 

हुखिया:-उचाई ३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो जजन्स पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- सजृथट भषुाल 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ दजंगशरण गा.पा.वडा नं.३ रावतगाउँ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ दजंगशरण गा.पा.वडा नं.३ रावतगाउँ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजबराज भुषाि(९८५७८२४९४३) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, ग्यानज्योजत थकुलको डे्रस आकासे रङको सटष जनलो 

मडेी लगाएकी । 

 

नाम:- जानकी वजल 

उमेर:- ४१ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ त.ुउ.म.न.पा.वडा नं.१९ दोघरे 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ त.ुउ.म.न.पा.वडा नं.१९ दोघरे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जंग बहादुर कत्री(९८१२८५३९९३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो जथवट, रातो सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-नेहा रंगरेज 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ घो.उ.न.पा.वडा नं.१६ रत्नपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घो.उ.न.पा.वडा नं.१६ रत्नपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररजवन रंगरेज(९८४७८०८८१३) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,जनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जदक्षा चौधरी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.दाङ घो.उ.न.पा.वडा नं.५ धनाष 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ उ.न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसवा चौधरी(९८४८७९८३८२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- लक्ष्मी खड्का 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ घो.उ.न.पा.वडा नं.८ जढकपरु 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घो.उ.न.पा.वडा नं.८ जढकपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखनता िड्का(९८१२४४४८७२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो पलाज ुजम्िर लगाएकी । 
 

नाम:- जमन ुके.सी. 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ घो.उ.म.न.पा.५ नैनवार 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घो.उ.म.न.पा.५ नैनवार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर ित्री(९८०६२१६१५१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संजगता जब.क. 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ घो.उ.म.न.पा.वडा नं.३ मथकोट खोला जरुपानी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.लजुम्बनी घो.उ.म.न.पा.वडा नं.३ मथकोट खोला जरुपानी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दिखबर खब.क.(९७४२३२२३८१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जनैब खातनु 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.कजपलवथत ुजशवराज न.पा.वडा नं.५ चन्रौटा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.कजपलवथत ुजशवराज न.पा.वडा नं.५ चन्रौटा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आखवदा िातुन(९८०६९०७९७०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- साबाना खातनु 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.कजपलवथत ुशदु्धोधन गा.पा.वडा नं.६ कपासी 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.कजपलवथत ुशदु्धोधन गा.पा.वडा नं.३बरसौली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मखजबुल्िा मुसिमान(९८२१४६८४३१) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अङगद भर 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.कजपलवथत,ुजबजयनगरा गा.पा.वडा नं.२ जतनघरवा 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.कजपलवथत,ुजबजयनगरा गा.पा.वडा नं.६सेमरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगतराम भर(९८१५४४२८६४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, रातो सटष, कालो जकेट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-श्रजृना बथयाल 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज.कजपलवथत ुबदु्धभजुम न.पा.वडा नं.३ टाँकु 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.कजपलवथत ुबदु्धभजुम न.पा.वडा नं.३ टाँकु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखनता बस्याि(९८४८१३४८४८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र खरैो कपाल, जनलो पाईन्ट, आकाश ेकुताष लगाएकी । 
 

नाम:- जनसा गोले 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. पाँचथर िाल्गनु्द गा.पा. वडा नं.२ पातलेभन्ज्याङ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पाँचथर िाल्गनु्द गा.पा. वडा नं.२ पातलेभन्ज्याङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आईदर तामाङ  (९८१६०५५३७०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र खरैो कपाल, वणष गह गँोरी,पहलेो कुताष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-नजवना ढुङगाना 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. इलाम िाकिोकथमु गा.पा. वडा नं.१ जठङेपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. इलाम िाकिोकथमु गा.पा. वडा नं.१ जठङेपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाओतहाङ नेम्वाङ 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो रङको ज्याकेट र जनलो रङको जजन्स पाईन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:- लाल माया तामाङ 

उमेर:- ५२ वषषको 

  वतन:- खज. इिाम देउमाई न.पा. वडा नं.८ बसेनी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. इलाम दउेमाई न.पा. वडा नं.८ बसेनी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर यािा  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा र िुलेको लामो कपाल, हररयो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- होम बहादरु काकी 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- जज. तेह्रथमु छथर गा.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. तेह्रथमु छथर गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर किा काकी (९८४२३१३३१०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र सेतो िुलेको कपाल, कालो भषे्ट ,कालो हाि पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- पावषती राई 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. इलाम इलाम न.पा. वडा नं.२ समु्बेक 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।३० गते 

हराएको ठेगाना:-  खज. इलाम इलाम न.पा. वडा नं.२ समु्बेक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोम कुमार राई  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र खरैो कपाल, जनलो रङको पाईन्ट र जनलो रङको जजन्सको ज्याकेट 

लगाएको । 

 

नाम:- केमलाल जसंह 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ सनुवषी न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ सनुवषी न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मखनसा देवी खसंह (९८०७९५३२०१) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो, मोटो शरीर भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोशनी कुमारी यादव  

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ सनवषी न.पा. वडा नं.४ बटरबारी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ सनवषी न.पा. वडा नं.४ बटरबारी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चेत नारायण यादव (९८१४३३३४३६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो, पातलो शरी र भएको । 
 

नाम:-सजुथतका उराउ 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ रङगलेी न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  खज. मोरङ रङगेिी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जबजपन कुमार मण्डल (९८१९३२८०११) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष  र रातो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-नर माया श्रेष्ठ 

उमेर:- ६४ वषषको 

  वतन:- खज. मोरङ सनु्दरहरैचँा न.पा. वडा नं.१२ 

खिङ्ग:- जषे्ठ मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-  खज. मोरङ सुददरहरै ाँचा न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक बहादुर शे्रष्ठ (९८१६३२२२३५) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र हल्का िुलेको कपाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- दलुर खवास 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-नखलेुको 

हराएको ठेगाना:-  जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर कुमारी खबष्ट िवास (९८२४३६२८०४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-हाङजखम राई 

उमेर:- ६८ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ पथरी शजनश् वरे न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- वदृ्ध परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ पथरी शजनश् वरे न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखमर राई (९८२४३०१२२३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र िुलेको कपाल, ट्रयाक सरुुवाल,सटष र कोट लगाएको । 
 

नाम:- मजनषा मण्डल 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी जवष्णपुरु गा.पा. वडा नं.७ हाल जज. मोरङ जबराटनगर गा.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१२३ गते 

हराएको ठेगाना:-  खज. मोरङ जबराटनगर गा.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रमोद मण्डि (९८०४७१४९९३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो, कलेजी रङको डे्रस लगाएको ।  

नाम:-सजुमिा राजवंशी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. झापा कनकाई न.पा.वडा नं.८ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा कनकाई न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमेस राजवंशी (९८१४०७३००९) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जबनोद काकी 

उमेर:- ६१ वषषको 

  वतन:- जज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं.६ नयाँ न.पा. छेउ 

खिङ्ग:- वदृ्ध परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं.६ नयाँ न.पा. छेउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुिु काकी (९८१५०३७८३२) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, खैरो कटनको पाईन्ट ,सेतो सटष र कालो जयुाकेट  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएको । 

नाम:- जमङमा शपेाष 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. शखंवुासभा मादी न.पा. वडा नं.५ पैनागीडांडा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. शखंवुासभा मादी न.पा. वडा नं.५ पैनागीडांडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जम्बु शेपाक (९८१२३०६२३७) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र खरैो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अनषब शमाष प्रसाद 

उमेर:- ३२वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं.१० जतनटोजलया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना शमाक (९८४२२९६६९६) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कालो पाईन्ट र छाला रङको ज्याकेट 

िगाएको । 

 

नाम:- पशुषराम बथनेत 

उमेर:- ४१ वषषको 

  वतन:- जज. झापा कमल गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा कमल गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बाबु राम बस्नेत (९८२४९६५१५०) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरो, पाईन्ट र सटषलगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजुमिा राई 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं.१६ हसं मागष हाल जज. शखंवुासभा साजबक वाला गा.जव.स.वडा नं.५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं.१६ हसं मागष 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम राई (९८४६५९७५१८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आकँा र कालो कपाल, जटसटष र पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- रोजजना राई 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०५।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादरु राई (९८४३५४४७६३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गह गँोरी, प्राय पाईन्ट सटष लगाउने । 

 

नाम:- टंका कुमारी मगर 

उमेर:- २९ वषषको  

  वतन:- जज. उदयपरु जियगुा न.पा. वडा नं.३  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०६७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. उदयपरु जियगुा न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टंक बहादुर आिेगमर (९७४५३७५५९२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो सरुुवाल र जटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- रजबना तमु्रोक (लक्सम) 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. झापा जशवसताक्षी न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. झापा जशवसताक्षी न.पा. वडा नं.११जझलजमले बजार जान्छु भजन जहडेकी  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि बहादुर िक्सम (९८१७९३५३१४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,जजन्स को जनलो पाईन्ट र जनलो  आउटर 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएकी । 

नाम:- धन बहादरु पररयार 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज.सनुसरी धरान उ.म.न.पा.वडा नं.१५ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज.सनुसरी धरान उ.म.न.पा.वडा नं.१५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सररता पररयार (९८२३०८३९९२) 

हुखिया:-उचाई५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो ट्याक र लकालो रङको ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:-श्याम महेतेा 

उमेर:- २६ वषषको  

  वतन:- जज. सनुसरी गजुष गा.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८०७।२० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सनुसरी गजुष गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ममता देवी मेहेता (९८०४३०२८८०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,जनलो जजन्सको पाईन्ट र कालो ज्याकेट 

लगाएको । 

 

नाम:- ररजल श्रेष्ठ 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी कजचनपरु न.पा. वडा नं.१२ रुपनगर 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी कजचनपरु न.पा. वडा नं.१२ रुपनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कौशि कुमार शे्रष्ठ (९८४२११९३६०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, पातलो शरीर भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- महजन्थ राय 

उमेर:- ६८ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं.५  

खिङ्ग:- वदृ्ध परुुष 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रमोद राय (९८११०१४९२०) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र िुलेको कपाल, वनष गह गँोरो, कालो ज्याकेट, सेतो सटष र खरैो पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- ईन्र खड्का 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर  वडा नं.१ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जबराटनगर  वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खटका िड्का अखधकारी (९८११३५७५१७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आकँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, सेतो भषे्ट र कालो िुस्रो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-कमला दमाई 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली लक्की चवुा न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली लक्की चवुा न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरेदरदमाई  

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी  ।  

नाम:- लक्ष्मी चौधरी (साथमा वषष २ को छोरा ररयान्स चौधरी रहकेो) 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली जटकापुर न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज. कैलाली गो.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशव चरण चौधरी (९८२४६४८९७८)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- मन्ज ुराना 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१० घयुाघाट 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१० घयुाघाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसताराम राना (९८५८४८१७५) 

हुखिया:-उचाई५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गोरी, जजन्सको जनलो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- आजदत्य नेपाली 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली न.पा. वडा नं.१ हाल जज. कैलाली जसमाजबजहन थवयँ सेवक संथथा जटकापरु 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जनक बहादुर महर (९८५८४२२९५६) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, सेतो जटसटष र जजन्सको पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- आजशष भण्डारी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. बाजरुा बढुीगगंा न.पा. वडा नं.३ हाल जज.  कैलाली धाउ म.न.पा. वडा नं.८ मोतीचोक 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  कैलाली धाउ म.न.पा. वडा नं.८ मोतीचोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िडक बहादुर भण्डारी (९८४४११७१०३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो भएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-संजगता जतरुवा 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. कजचनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजचनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रम खसंह  खतरुवा (९८४६२६४४७६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएको । 
 

नाम:- मजनका नाथ 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.कजचनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज.कजचनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं.३ आफ्नै घबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनसरा राना के्षत्री (९८१०६६०२४१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- जववके चौधरी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. कजचनपरु शकु्लािाटा न.पा. वडा नं.८ िुलेली 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कजचनपरु शकु्लािाटा न.पा. वडा नं.८ िारीिाटा दखेी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हमेराज चौधरी (९८१०६५७६४९) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आकँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो रङको पाईन्ट र हररयो रङको  जटसटष 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जानकी सेटी 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.कजचनपरु शकु्लापाटा न.पा. वडा नं.४ जाई हाल जज. कजचनपरु कृष्णपरु न.पा. वडा नं.२ बंक 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज.कजचनपरु शकु्लापाटा न.पा. वडा नं.४ जाई 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगखदस सेटी (९८२२७२४०४६) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कल्पना ठगनु्ना 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. बैतडी पाटन न.पा.  वडा नं.५ बसन्तपरु 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०७।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बैतडी पाटन न.पा. वडा नं.५ बसन्तपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशब खसंह ठगुदना (९८१२७९४८६४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:-राजधका  कुवरँ 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. बैतडी पचुौडी न.पा. वडा नं.५ कुवाकोट 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बैतडी पचुौडी न.पा. वडा नं.५ कुवाकोट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम बहादुर कुवाँर 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल वणष गह गँोरी, पहलेो कुताष सरुवाल लगाएको । 
 

नाम:- मन्तोधरी भट्ट 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी सनषया न.पा. वडा नं.३ गोयली टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.बैतडी सनषया न.पा. वडा नं.३ गोयली टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमाषन्द भट्ट 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र रातो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लक्ष्मीभट्ट 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. डडेल्धरुा भागशे् वर गा.पा. वडा नंङ.४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. डडेल्धरुा भागशे् वर गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश प्रसाद भट्ट (९८६५८१७२१२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल र कालो ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:- जहरा चौधरी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जोशीपरु गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली जोशीपरु गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जदपेन्र चौधरी (९८०४६९३७४७) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,  हररयो जजन्सको पाईन्ट र र रातो जटसटष 

लगाएको । 

 

नाम:- जसमा चौधरी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली वदषगोररया गा.पा. वडा नं.२ दोधरा बौनीया 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कैलाली वदषगोररया गा.पा. वडा नं.२ दोधरा बौनीया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अंखकत चौधरी (९८४३७६५२०५) 

हुखिया:-उचाई ५जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-कररना गहतराज (थयानी) 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.कंजचनपरु प.ुन.पा.  वडा नं.१ डोकेबजार 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-  जज.कंजचनपरु प.ुन.पा.  वडा नं.१ डोकेबजार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लक्ष्मी गहतराज (९८०९४८२७०३)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,जनलो जजन्स पाईन्ट जनलो जजन्सको ज्याकेट 

लगाएको । 

नाम:- सान ुदवेी साउँद 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली गौरीगंगा न.पा. वडा नं.६ बनबेगडा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं.६ बनबेगडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सकु्र साउँद (९८२२६०३७१६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, हररयो कुताष र हररयो सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:-सररता नाथ 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं.१ लक्ष्मीपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं.१ लक्ष्मीपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेकेदर नाथ (९८४८८६२४६१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:- कन्चन महरा 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- जज. कैलाली गोदावरी न.पा. वडा नं. २ तेघरी 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०७।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. कैलाली गोदावरी न.पा. वडा नं. २ तेघरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी देखव महरा (९८२२६६३०७५) 

हुखिया:-उचाई ४.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी,जजन्सको पाइन्ट रखरानी रङको जटसटष 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुझन चौधरी 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- जज.कैलाली लम्की चहुान न.पा. वडा नं. १ नबसपाकष  

खिङ्ग:-  मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली लम्की चहुान न.पा. वडा नं. १ नबसपाकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमिन बहादुर बटािा (९८४९६३३२२३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी,सेतो पाइन्ट र सेतो जतु्ता लगाएकी ।  

नाम:- मनेकुा रोकाय 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज.कजचनपरु बे.न.पा वडा नं.२ जवडेपानी 

खिङ्ग:-  बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कजचनपरु बे.न.पा वडा नं.२ जवडेपानी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगखदश धामी (९८१२७१४२३१) 

हुखिया:-  उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- आरती नाथ 

उमेर:- १३ वषषको  

  वतन:- जज.कजचनपरु जभ.न.पा. वडा नं. १२ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०७।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कजचनपरु जभ.न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश नाथ (९८०६४४६०५०) 

हुखिया:-उचाई ४, जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी भएकी ।  
नाम:- माधवी दजेव नाथ 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- जज.कजचनपरु जभ.न.पा. वडा नं. १२ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कजचनपरु जभ.न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश नाथ (९८१८९४३४२६) 

हुखिया:-उचाई५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबन ुखिी 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज.कजचनपरु जभ.न.पा. वडा नं.१२  

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कजचनपरु जभ.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नददा जैसी (९८०४६५८२७८) 

हुखिया:-उचाइ ५,जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पहलेो भषे्ट र हररयो जजन्स पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- मजनसा पनेरु 

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- जज.कजचनपरु बे.न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कजचनपरु बे.न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोस पनेरु (९८०६४९३२०५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- अनजु लहुार,जबशाल सनुार, जनशा चनुार 

उमेर:- १४,१६,१८, वषषको 

  वतन:- जज.कजचनपरु कृष्णपरु न.पा. वडा नं. २ बाणी 

खिङ्ग:- बाजलका, बालकहरु 

हराएको खमखत:-  २०७८।०७।२८ गते। 

हराएको ठेगाना:- जज.कजचनपरु कृष्णपरु न.पा. वडा नं. २ बाणी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी सुनार िुहार (९८०४६५२५१६) 

हुखिया:-उचाई ५,५,५, जिट, कालो आखँा, कालो कपाल  र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- जसमुती थापा 

उमेर:- ७२ वषषको  

  वतन:- जज.कजचनपरु शकु्लापाटा न.पा.वडा नं.१२ कुण्डा टोल 

खिङ्ग:- जषे्ठ मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कजचनपरु शकु्लापाटा न.पा.वडा नं.१२ कुण्डा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देव राज अबस्थी (९८२५७८६०६५) 

हुखिया:-उचाई ४.६जिट,कालो आँखा,िुलेको कपाल,रातो जथवटर,रातो पछेउरर ओडेकी र सथुत मजनजथथजत भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रेखा टमाट 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- जज.कजनपरु जभमदत्त न.पा. वडा न.१० 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कजनपरु जभमदत्त न.पा. वडा न.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि सेरिा (९८१२७५२४४५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल  र वणष गह गँोरी भएको ।  

नाम:-जबपना कुमारी साउँद 

उमेर:- २३ वषषको  

  वतन:- जज.बाजरुा जगन्नाथ गा.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बाजरुा जगन्नाथ गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जनक डडाि (९८६०९९८८६१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालोह ट र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-राजकुमारी एरी 

उमेर:- ४९ वषषको  

  वतन:- जज.सल्यान गा.पा. वडा नं. ५ बडाकाँडा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.सल्यान गा.पा. वडा नं. ५ बडाकाँडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनम बहादुर एरी (९८४४९८२५०५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालोआखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो,पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मजनषा कामी 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- पजिम रुकुम बाजिकोट गा.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:-  मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- पजिम रुकुम बाजिकोट गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकखत कामी (९८१२८४१०६५) 

हुखिया:-उचाइ ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुनता बढुा 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- जज.सल्यान ब.कु.न.पा. वडा नं.८ अधेरी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.सल्यान न.पा.वडा नं.१ जश्रनगरटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-युवराज बुढा (९८७५८२३६८७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणषन गह गँोरी,पहलेो रङको कुताष रसुरुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सररता जब.क. 

उमेर:- १३ वषषको  

  वतन:- जज.सखुते जब.न.पा वडा नं.३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.सखुते जब.न.पा वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुिस ्कामी (९८२२४३४६७१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी,गलुाजब रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रोजहत िुयाल 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- जज.मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकास फुयाि(९८४२३३३६६३) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालोआखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:- लाक्पा तोप्गले शपेाष 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज.ईलाम सन्दकपरु गा.पा. वडा नं.८ कालापोखरी 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.ईलाम सन्दकपरु गा.पा. वडा नं.८ कालापोखरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेदजी ओङमु शेपाक (९८४०७३१७८३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल मझौला शररर भएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शरण घतानी र सनम जघजमरे (चौधरी) 

उमेर:- २७,२७ वषषको  

  वतन:- जज.ईलाम सयुोदय न.पा. वडा नं.५ नारायण टोल 

खिङ्ग:- मजहला र परुुष 

हराएको खमखत:-  २०७८।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.ईलाम सयुोदय न.पा. वडा नं.५ नारायण टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बोध माया खब.क.(९८१५०३९६४२) 

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,जघउ रङको जथवटर र जनलो सरुुवाल लगाएककी ।  

नाम:- जममा लामा र लक्ष्मी मगर 

उमेर:- २५, १७ वषषको  

  वतन:- जज.ईलाम सयुोदय न.पा. वडा नं.१३ 

खिङ्ग:- मजहला, बालक 

हराएको खमखत:-  २०७८।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.ईलाम सयुोदय न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखनता तामाङ (९८४३०९४३६४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,हाप पाइन्ट र कालो सेतो  चेक सटष लगाएको ।  

नाम:- अप्सरा आङ्दमे्बे जलम्ब ु

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज.ईलाम चलुाचलुी गा.पा.वडा नं. १ दबुङ्ुगवेोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.ईलाम चलुाचलुी गा.पा.वडा नं. १ दबुङ्ुगवेोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष खिम्बु (९८२४९६७९९८६) 

हुखिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,माजसक अबथथा जठक नभएको ।  

नाम:- कमल दनवुार 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- जज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०३।३० गते  । 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.१० पाजथभरा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमारी दनुवार (९८१४९५८९४१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र पातलो शररर भएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संजगता के्षिी 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- जज.झापा जशवसताक्षी न.पा. वडा नं. 

खिङ्ग:- ३० वषषको  

हराएको खमखत:-  २०७८।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा जशवसताक्षी न.पा. वडा नं. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश कुमार खबष्ट (९८२७९६८१७१) 

हुखिया:-उचाई ५.२. जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो जजन्स पाइन्ट र सेतो जटसटष लगाएको । 

 

नाम:- प्रकास काकी 

उमेर:- ४५ वषषको  

  वतन:- जज.झापा अ.न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७७।०२।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा अ.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भखक्तमाया भट्टराई(९८४२७८७१७३) 

हुखिया:-उचाई ५जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,जजन्स पाइन्ट र भषे्ट लगाएको ।  

नाम:- सजृना गौतम 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज.झापा बाह्रदशी गा.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा बाह्रदशी गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोम प्रसाद गौतम (९८४२८९४३०६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल, कुताष रसरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- पबन राजवशंी 

उमेर:-१४ वषषको  

  वतन:- जज.झापा भरपरु न.पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा भरपरु न.पा. वडा नं. ९ घोडामारा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हेमिाि राजवंशी (९८२७९२५१६४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो,ट्रयाक र कालो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दजेवका राई 

उमेर:- ४० वषषको  

  वतन:- जज.सोलखुमु्ब ुमहाकुलङु गा.पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.सोलखुमु्ब ुमहाकुलङु गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुजन खकराती नाछीररङ (९८४२९३०४३३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,हररयो सेतो रङको भषे्ट लगाएको ।  

नाम:- जनपरुी राई 

उमेर:- ४० वषषको  

  वतन:- जज.सोलखुमु्ब ुमाप्यधकोशी गा.पा. वडा नं. २ खाली 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.सोलखुमु्ब ुमाप्यधकोशी गा.पा. वडा नं. २ खाली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गौरव राई (९८४२८९७६३८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,रातो भेष्ट, जनलो ज्याकेट र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- मनोज कुमार के्षिी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज.झापा  

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- भारत जसजक्कम राज्य पवुष जसजक्कम जलङदोक जसजक्कम पजुलसमा कायषरत भएको । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खज.प्र.का.झापा 

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट, जुगँा पालेको, खरैो रङको सटष र जजन्सको पाइन्ट लगाएको  ।  

नाम:- तारा बहादरु थापा 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- जज. उदयपरु गढी गा.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. उदयपरु गढी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनरुता कुमारी (९८६३८१८१४५) 

हुखिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,सटष र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रत्न बहादरु गरुुङ 

उमेर:- ६१ वषषको  

  वतन:- जज.सोलखुमु्ब ुसोताङ गा.पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको खमखत:-  २०७८।०७।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.सोलखुमु्ब ुसोताङ गा.पा. वडा नं. १ ह ल ु

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुब्बा गुरुङ (९८४१६४८२७१) 

हुखिया:-उचाई ५.१० जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,िुस्रो रङकोप सरुुवाल र रातो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- एकराज पराजलुी 

उमेर:- ५४ वषषको 

  वतन:- जज.संखवुासभा मकाल ुगा.पा. वडा नं। ३ सालजबसाउनी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.संखवुासभा मकाल ुगा.पा. वडा नं। ३ सालजबसाउनी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर पराजुिी (९८६०७३१०३३) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो ज्याकेट र जनलो पाइन्ट लगाएको  

नाम:- जदनेश राई 

उमेर:- २६ वषषको  

  वतन:- जज.उदयपरु ताप्ली गा.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७६।०१।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.उदयपरु ताप्ली गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-याशुकी राई (९८०३०१३३११) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल र सटष पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- जबष्ण ुमाया तामाङ 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.संखवुासभा सभापोखरी गा.पा. वडा नं. १ तल्लो धपु ु

खिङ्ग:-  मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.संखवुासभा सभापोखरी गा.पा. वडा नं. १ तल्लो धपुु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदि बहादुर तामाङ (९८६७९०२५११) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, कालो धके कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजनमा राजवंशी 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- जज .झापा जशवसताक्षी न.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज .झापा जशवसताक्षी न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गुनािाि राजवंशी (९८१८९६८२७३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष रातो, सेतोसटष र कालो पाइन्ट  लगाएकी । 
 

नाम:- आजशक ऋजषदवे 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- जज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष ऋखषदेव (९८२७९४०३४७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो कालो जटसटष र  हाप पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- प्रजतभा भट्टचन 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- जज.जमु्ला च.ना.न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.जमु्ला च.ना.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरेदर बट्टचन (९८४८३६६३७५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी भएकी ।  

नाम:- मान बहादरु नेपाली  

उमेर:- ४५ वषषको  

  वतन:-जज.दलेैख गा.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दलेैख गा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादुरको  श्रीमती 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरो र पातलो शररर भएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जगता के.सी. र कमल के.सी. 

उमेर:- २७,२९ वषषको  

  वतन:- जज.दलेैख चा.जब.न.पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- मजहला र परुुष 

हराएको खमखत:-  २०७८।०५।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.दलेैख चा.जब.न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि बहादुर तामाङ (९७४२३५६१६६) 

हुखिया:-उचाई ५.२, जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,पहरेो रङको  कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कल्पना थापा 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- जज.दलेैख आ.न.पा. वडा नं.  १ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दलेैख आ.न.पा. वडा नं.  १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखमका थापा (खव.सी.) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, पहलेो रङको कुताष रसरुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सजुमना सनुार 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:-  जज.पाल्पा जतनाउ गा.पा. वडा नं. ६ मथयाम 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.पाल्पा जतनाउ गा.पा. वडा नं. ६ मथयाम 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर सुनार (९८६०५२०८३२) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- पजबिा सनुार 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज.पाल्पा जतनाउ गा.पा. वडा नं. ६ मथयाम 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.पाल्पा जतनाउ गा.पा. वडा नं. ६ मथयाम 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर सुनार (९८६०५२०८३२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जगता साकी 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं. ८ दधुेना 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं. ८ दधुेना 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेशम नेपािी (९८१०८५०८३९) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो रङको सरुुवाल र रातो कुताष लगाएकी ।  

नाम:- जिमाष चौधरी 

उमेर:- ३६ वषषको  

  वतन:- जज.दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं. १६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं. १६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररषाराम चौधरी (९८२८८०५०८२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- यमनुा कुमारी बथनेत 

उमेर:- ३४ वषषको  

  वतन:- जज. दाङ गो.उ.म.न.पा. वडा नं.१० नारायणपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०३ गते  । 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ गो.उ.म.न.पा. वडा नं.१० नारायणपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर बस्नेत (९७४७९२८४८५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सजुनता पनु 

उमेर:- २३ वषषको  

  वतन:- जज.दाङ घो.उ.म.न.पा.वडा नं. ५ धनाष 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घो.उ.म.न.पा.वडा नं. ५ धनाष 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदन पुन  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजमर चौधरी 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज.दाङ घो.उ.म.न.पा.वडा नं. १३ बडाहरा 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घो.उ.म.न.पा.वडा नं. १३ बडाहरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा चौधरी (९८१३०७९०९८) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जटसटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- क्यानन लम्साल 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- जज.दाङ गढवा गा.पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ गढवा गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खहमाि िम्साि (९८०९५३९०६०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो चेक सटष र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- जवजनता सनुार 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- जज.दाङ बंगलीचलुी गा.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दाङ बंगलीचलुी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना सुनार (९८६४९६३३५६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो थकट र पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- समसजुदन खान 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज.रुपन्दहेी मायादजेव गा.पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी मायादजेव गा.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मैमुन खनशा 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो, सटष र पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दशषन न्यौपान े

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- जज.बजदषया राजापरु न.पा. वडानं. १ हाल जज.रुपन्दहेी जस.न.पा. वडा नं.१२ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी जस.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खटकाराम दयौपाने 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र  जनलो रङको  ट्रयाक  लगाएको । 
 

नाम:- सजुथमता चौधरी र रेखा थारु 

उमेर:- १९, १३ वषषको  

  वतन:- जज.बजदषया ठाकुरवावा न.पा. वडा नं.५ तजकया 

खिङ्ग:- मजहला र बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.बजदषया ठाकुरवावा न.पा. वडा नं.५ तजकया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामु थारु (९८४८३७९४७६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालोआखँा, कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- जनशा पररयार  र सजुन गरुुङ 

उमेर:- २५,२७ वषषको 

  वतन:-जज.बजदषया बाँसगढी न.पा. वडा नं. २ र जज लमजङु मथयाषङदी  

खिङ्ग:- मजहला र परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बजदषया बाँसगढी न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जय बहादुर दमाई (९८२४५४५५३८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, रातो रङको कुताष रसुरुवाल लगाएकी ।  

नाम:- पषु्पा रावत खड्का 

उमेर:- ४४ वषषको 

  वतन:- जज.प्यठुान थव न.पा. वडा नं। ९ धरम्पा 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०३।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.प्यठुान थव न.पा. वडा नं. ९ धरम्पा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण िड्का 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, िुलेको कपालभएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बथनतराज पोख्रले 

उमेर:- ४५ वषषको  

  वतन:- जज.प्यठुान न.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.प्यठुान न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक पोिेि  

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल भएको । 

 

नाम:- सजलना जव.क. 

उमेर:- १३ वषषको  

  वतन:- जज.दाङ उ.म.न.पा. वडा नं. १८ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ उ.म.न.पा. वडा नं. १८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर खवश्वकमाक (९८६४९२८९७४) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,खरैो पाइन्ट र घ्यँ रङको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- खसुल कुमार डाँगी 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. दाङ  दजंगशरण गा.पा. वडा नं. ६ रजौरा 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. दाङ  दजंगशरण गा.पा. वडा नं. ६ रजौरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमरा खघखमरे (९८४७९९१८२४) 

हुखिया:-उचाई ६ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो जटसटष र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- भीमा घजतष नेपाली 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ दजंगशरण गा.पा. वडा नं. ६ सनुडवरी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगान:- जज.त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१८ बलेनी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मंगि बहादुर नेपािी (९८२९१६६४०५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र साडी लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पदम बहादरु काकी 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोक व्राह जबसे न.पा. वडा नं. १५ भरतपरु 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धपुाल्चोक व्राह जबसे न.पा. वडा नं. १५ भरतपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रसखमिा भण्डारी (९८६०३७४२६४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरो, रातो सटष र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- कणष बहादरु डाँगी 

उमेर:- ५१ वषषको 

  वतन:- जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-  २०७१।११।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राधा डााँगी (९८०६२५०३८३) 

हुखिया:-उचाई ६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो,सटष र पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- राज ुकामी 

उमेर:- ३८ वषषको  

  वतन:- जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबमिा कामी (९८४७९०००७८) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालोआखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- अजनल चौहान 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी रामग्राम न.पा.  वडा नं. १२ 

खिङ्ग:-  परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.नवलपरासी रामग्राम न.पा.  वडा नं. १२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोनु िोखनया 

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो, कालो पाइन्ट र जनलो जटसटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोजिया सनुार 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज.रोल्पा गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाडौ च.न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कणक बहादुर सुनार (९८४९६१७०३२) 

हुखिया:- उचाई ५.८ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:- सजमषला जब.क. 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज. दोलखा हाल जज. भक्तपरु सल्लाघारी 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. भक्तपरु सल्लाघारी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबष्णु माया खब.क. (९८४४८२८०३२) 

हुखिया:- उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:- नजवना लामा 

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- काभ्रपेलान्चोक रोशी गा.पा.वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  काभ्रपेलान्चोक रोशी गा.पा.वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगा माया तामाङ (९८६१५७१५९३) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- ररता महते  

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- जज.रामछेाप दोरम्भा हाल जज.काभ्रपेलान्चोक न.पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.रामछेाप दोरम्भा हाल जज.काभ्रपेलान्चोक न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामशरण सुददास (९८६९४१३९७८) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोजनया तामाङ 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- जज. धाजदङ ज्वालामखुी गा.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०७।०२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. धाजदङ ज्वालामखुी गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सररता तामाङ (९८६०१५१४४१) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, जटसटष र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- अजनस पराजलुी 

उमेर:- १३ वषषको  

  वतन:- जज.काभ्रपेलान्चोक भलु्ल ुगा.पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.काभ्रपेलान्चोक भलु्ल ुगा.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोखजना पराजुिी (९८०३२९६४३८) 

हुखिया:- उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी भएकी,खरैो रङको ज्याकेट र कपडाको पाइन्ट 

लगाएको । 
 

नाम:- कुमारी तामाङ 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज.रामछेाप सनुापजत गा.पा. वडा नं. ४ भदनङ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.रामछेाप सनुापजत गा.पा. वडा नं. ४ भदनङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन राज तामाङ (९७४२८२८०३७) 

हुखिया:- उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-  सजृना मगर 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:-  जज.जसन्धलुी दधुौली न.पा. वडानं. ११ टाँजड 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसन्धलुी दधुौली न.पा. वडानं. ११ टाँजड 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खिि बहादुर मगर (९८१५१२२८५८)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:- उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी । 

नाम:- सजुम थापा 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- जज.धाजदङ थाके्र गा.पा.वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.धाजदङ थाके्र गा.पा.वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेश मेहता (९८६०९९४५६६) 

हुखिया:- उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी, जपङ रङको ह क र कालो रङको कुताष 

सरुुवाल लगाएकी।  

नाम:- जदनेश थापा मगर 

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:- जज.मकवानपरु जभमिेदी गा.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.मकवानपरु जभमिेदी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सागर थापा (९८४५८२९२४७) 

हुखिया:- उचाई ५.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- ढाल बहादरु सनुवुार 

उमेर:- ५८ वषषको  

  वतन:- जज. रामछैाप न.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज. रामछैाप मन्थली  न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-स्याम प्रसाद खघखमरे (९८६१७८१९४२) 

हुखिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो, कालो रङको पाइन्ट र खरैो सटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गणशे बगहादरु थापा 

उमेर:- ६१ वषषको  

  वतन:- जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. १४ सनु्दर बथती 

खिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. १४ सनु्दर बथती 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज के्षत्री (९८१५२१९१९९५) 

हुखिया:- उचाई नभएको,कालो आखँा, कालो कपाल,आमी ज्याकेट र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- सजन्दपा चौलागाई 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धपुालचोक मलेच्ची न.पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसन्धपुालचोक मलेच्ची न.पा. वडा नं. १ खाल्डे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण चौिागाई (८६१०७५८७०) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पहलेो रङको हाईनेक र ट्राउजर लगाएकी ।  

नाम:- शोभा शाहरैजनयार (साथमा छोरा र छोरी समते रहकेो) 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.महोत्तरी गौशला न.पा. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.रामछेाप मन्थली न.पा.वडा नं. १ दवेकोटा चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनकुखटया शाह रौखनया (९८४४२४७६३६) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- धन बहादरु मगर 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज.काभ्रपेलान्चोक धजुलखले न.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.काभ्रपेलान्चोक धजुलखले न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोखमका मगर (९८४१६७६४७९) 

हुखिया:- उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो,रातो ज्याकेट र पहलेो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कमल जवशंखे 

उमेर:- ४० वषषको  

  वतन:- जज.जसन्धलुी सनुकोशी गा.पा. वडा नं. ६ भदौरे 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:- २०७७।०९।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धलुी सनुकोशी गा.पा. वडा नं. ६ भदौरे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररता खवशंिे 

हुखिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो, धके सटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- संजलुा भझुेल 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं. १२ मदानपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं. १२ मदानपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोसन भुझेि (९८६३६६५७६९) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- राजने्र दवुाल 

उमेर:- ४८ वषषको  

  वतन:- जज.भक्तपरु न.पा. वडा नं.२ ब्यासी  

खिङ्ग:- परुुष  

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.भक्तपरु न.पा. वडा नं.२ ब्यासी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमरा दुगुगु (९८६३४०३६७९) 

हुखिया:- उचाई ५.११ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- माया जसङ्तान 

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:- जज. पसाष डोटी गा.पा.वडा नं. ५ हाल जज.लजलतपरु कान्ज्योसोम न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु कान्ज्योसोम न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखददप पाखिन (९८२३८५२५५५) 

हुखिया:- उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रजबना जमश्र 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा न.पा. वडा नं. १५ हाल जज.जसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.जसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश खमश्र (९८४४१९८८५४) 

हुखिया:- उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- सोनाम तामाङ 

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:- जज.नवुाकोट वतेनी गा.पा. वडानं. ९ हाल जज.लजलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनर माया बाईबा (९७४९३४२४८९) 

हुखिया:- उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो र कालो सटु लगाएको ।  

नाम:- अरुणा घलान 

उमेर:-  ३२ वषषको 

  वतन:-  जज.काभ्रपेलान्चोक न.पा. वडानं. १२ हाल जज.लजलतपरु 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संजय घिान (९८४१०४३२९१) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, जररयो रङको कुताष सुरुवाल लगाएकी ।  

नाम:-उजमला थयाङताङ(घले) 

उमेर:-२३ वषषको 

वतन:-जज.मकवानपरु जटथटुङ पाजलङ न.पा.वडा नं.१२ हाल जज.च.न.पा.वडा नण.६ छायाली काढमाण्डौ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.च.न.पा.वडा नण.६ छायाली काढमाण्डौ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उखमिा स्याङताङ(९८२३६११२१४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, गँह  गोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-इजन्दरा तामाङ 

उमेर:-२७ वषषको 

वतन:- जज.उदयपरु हजडया  वडा नं.३ हाल जज.काठमाण्डौ च.न.पा. वडा नं.७ माहादवे थथान 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८७।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.काठमाण्डौ च.न.पा. वडा नं.७ माहादवे थथान 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रसाश मुक्तान (९८४९०७३०५६) 

हुखिया:-उचाई ५.५  जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,कालो ज्याकेट,कालो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-पाजविा माझी  

उमेर:-२५ वषषको  

वतन:-जज. खोटाङ चवुाचङु न.पा. वडा नं.२ हाल जज. भक्तपरुन.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. भक्तपरुन.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी कुमारी माखझ (९८४३०२५३२०) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आकँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- नाजन मयैा जधमाल 

उमेर:-२८ वषषको 

वतन:- जज.जसन्धलुी झागाझोली न.पा.वडा नं.४ हाल जज.भ.प.ुजज.स.ुन.पा.वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०१ गते  

हराएको ठेगाना:-जज.भ.प.ुजज.स.ुन.पा.वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोक बहादुर खधमाि(९८४०४८०९०६) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गहँ गोरी भएकी ।  

नाम:-अरुण थामी 

उमेर:-२९ वषषको 

वतन:-जज.जसन्धपुाल्चोक िीपरुाश्वर गा.पा.वडा नं.२ पा.हाल जज.भ.प.ुजज.चाँ.न.पा.वडा नं.५ खररपाटी 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०५।०१ गते  

हराएको ठेगाना:-जज.भ.प.ुजज.चाँ.न.पा.वडा नं.५ खररपाटी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजना थामी (९८४१६७८४५७) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गहँ गोरो, सेतो जट सटष, र कालो पाईन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सागर ढुङगाना 

उमेर:-३० वषषको 

वतन:-जज.भक्तपरु जज.चँ.न.पा.वडा नं.९ ताथली 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते  

हराएको ठेगाना:-जज.भक्तपरु जज.चँ.न.पा.वडा नं.९ ताथली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुस्मा ढुङगाना(९८६२५९७२४५) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गहँ गोरो, पहलेो हाईनेक, खैरो ट्रायाक र भन्टा 

रङको लेदर ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:-रजश्म रंजजत 

उमेर:-३४ वषषको 

वतन:-जज.लजलतपरु म.न.पा.वडा नं.२०हाल जज. जलतपरु म.न.पा.वडा नं.१६ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते  

हराएको ठेगाना:-जज.लजलतपुर म.न.पा.वडा नं.२० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखजब कृष्ण रंखजतकार(९८४१४५२४७२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरो, कालो रङको पेन्ट र पपषल कलरको 

ज्याकेटलगाएको । 
 

नाम:-जबर बहादरु सनुार 

उमेर:-३० वषषको 

वतन:-जज.मकवानपरु जसम्पाली गा.पा. 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.लजलतपुर महाकाली न.पा. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेखा जवश् वकमाष(९८०९२८२८८३) 

हुखिया:-उचाई ५.१० जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, जटसटष र पाईट लगाएको ।  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कृष्ण बमाष  

उमेर:-२६ वषषको 

वतन:- जज.गलु्मी रु.रु. गा.पा. वडा नं ४ 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-नभएको 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खििाधर भुसाि(९८४७१५५४१८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, छोटो कपाल, जनलो जजन्सको पाईन्ट, जघउ रङको ज्याकेट लगाएको, सधै पावरवाला 

चथमा लगाउने । 

 

नाम:-दगुाष बहादरु पनु 

उमेर:-२५ वषकको 

वतन:- जज.दाङ बंगलाचलुी गा.पा. वडा नं ८ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-भारतमा अपररजचत व्यजक्तले खानेकुरा जदई बेहोस बनाएको भन्ने बजुझएको । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जचन्ता बहादरु पनु(९८०९५१४७५१) 

हुखिया:-वणष गह गोरो, सटष पाईन्ट र जतु्ता लगाएको, उचाई ५.२ जिट भएको ।  

नाम:-जदपक कटुवाल 

उमेर:-१२ वषषको 

वतन:-जज.नवलपरासी रामग्राम न.पा.वडा नं.१० परासी 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०३ गते  

हराएको ठेगाना:-जज.कजपलवथत ुजशवराज न.पा.वडा नं.५ चन्दौटा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोशना कटवाि(९८६६५५४४९०) 

हुखिया:-उचाई ४.७. जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो शररर भएको । 

 

नाम:-ब्रम्मानन्द कुमी भन्ने बधुई 

उमेर:-३० वषषको 

वतन:-जज.कजपलवथत ुजशवराज न.पा.वडा नं.११ मौवा 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.कजपलवथत ुजशवराज न.पा.वडा नं.११ मटैहवा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बाि गोखबदद कुमी (९८१५४६३०२३) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कालो, भान्टा रङको भषे्ट र कालो जजन्स लगाएको 

। 

नाम:-मन कुमार पनु 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:-जज.रोल्पा थबाङ गा.पा.वडा नं.५ उवा 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.रोल्पा सजुनलथमतृी गा.पा.वडा नं.४ सुजलचौर बजार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रशंसा पुन(९८४८०६२३३०) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पहेलँो रङगको जट सटष र  जनलो रङगको जजन्स ज्याकेट  

लगाएको । 

 

नाम:-जवकाश थारु 

उमेर:-२४ वषषको 

वतन:- जज.बजदषया बारबजदषया न.पा.वडा नं.२४ 

खिङ्ग:-पुरुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०३।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.बजदषया बारबजदषया न.पा.वडा नं.२४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाहानु थारु 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गहँ गोरो, जजन्स पाईन्ट र जट सटष लगाएको । 

 

नाम:-जय बहादरु चौधरी 

उमेर:-४५ वषषको 

वतन:-जज.बजदषया वारवजदषया न.पा.वडा नं.११ हाल जज.दाङ घोराही उप.म.न.पा.वडा नं.१५ 

खिङ्ग:-पुरुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दाङ घोराही उ.प.न.पा.वडा नं.१५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साईटु चौधरी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,जजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जदपेन्र जवश्वकमाष 

उमेर:-२८ वषषको 

वतन:-जज.दाङ घोराही उ.प.म.न.पा.वडा नं.१४ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-नखलेुको 

हराएको ठेगाना:-  जज.दाङ घोराही उ.प.म.न.पा.वडा नं.१४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जबन्द ुजवश्वकमाष 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पहलेो भथेट र पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-सजुनल जब.क. 

उमेर:-३० वषषको 

वतन:-जज.रुकुम भमु ेगा.पा.वडा नं.१ हाल जज.दाङ घोराही उप.म.न.पा.वडा नं.१८ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.रुपनदहेी बटुवल गएको 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजवन खब.क. 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, को जटसटष र कालो पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:- जदवाकर दवेाकोट 

उमेर:-३२ वषषको 

वतन:-जज.दाङ तलुजसपरु उ.प.न.पा.वडा नं.१६ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ तुलजसपरु उप.म.न.पा.वडा नं.१६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगखदश बुढाथोकी 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गहँ गोरो, कोठे सटषर कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-मगने्र खड्का 

उमेर:-३२ वषषको 

वतन:-जज.दाङ तलुजसपरु उ.प.न.पा.वडा नं.७ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दाङ तुलजसपरु उप.म.न.पा.वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आशा िड्का 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गहँ गोरो, कालो लेदरको जाकेट र कटनको घ्य ु

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

कलरको पाइन्ट लगाएको । 

नाम:- नेम बहादरु जब.क. 

उमेर:-२५ वषषको 

वतन:-जज.रोल्पा लङ्ुग्री गा.पा.वडा नं.४ सालडाँडा 

खिङ्ग:-पुरुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  खज.रोल्पा लङ्ुग्री गा.पा.वडा नं.४ सालडाँडा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृता खब.क.(९८६४२६८९५४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरो, जमलेको शररर भएको । 

   

नाम:-जबजनसा राय 

उमेर:-१९ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सकुदतिा राय (९८०२७४७४४८) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो,कालो जम्िर र जजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-प्रजदप भट्टराई 

उमेर:-२१ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सजुशला सट्वाल (९८२३८२९९३१) 

हुखिया:-उचाई ५.८ जिट, कालो आखँार कालो कपाल, वणष गोरो, कालो पाईन्ट र कालो ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:-प्रकास राय 

उमेर:-२६ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं.१२ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं.१२ बाट ससरुाली जान्छु भजन जहडेको । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररना देवी राय (९८०४३४९३०३) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो, कालो कोट पाईन्ट लगाएको । 

नाम:- जदजपका राय 

उमेर:-१७ वषकको 

वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदमा राजवंशी (९८१०५३५८४०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आकँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो,जनलो ज्याकेट , रातो भषे्ट  र कालो सरुुवाल 

लगाएको । 

 

नाम:- सन्तोष दजी 

उमेर:-२९ वषषको 

वतन:- जज.मोरङ पथरी शजनश् वरे न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८ ।०७।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.मोरङ पथरी शजनश् वरे न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर बहादुर दमाई (९८१६०३४३०५) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, सेजत सटष र खरैो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-जदल कुमारी राई जलम्बु 

उमेर:-३६ वषषको 

वतन:- जज. शखंवुासभा सभापोखरी गा.पा. वडा नं.१ तल्लोधपु ु

खिङ्ग:- मखहिा 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. शखंवुासभा सभापोखरी गा.पा. वडा नं.१ तल्लोधपुु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खति प्रसाद खिम्बु (९८४०९८६१०३) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा  र रातो कपाल,वणष गह गँोरी भएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जछजतज जशवा 

उमेर:-९ वषकको 

वतन:- खज.मोरङ पथरी शजनश् वरे न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- खज.मोरङ पथरी शजनश् वरे न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राखधका खशवा (९८०७३०६३६२) 

हुखिया:-उचाई ३.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, पाईन्ट र भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:- आशा काजलकोटे 

उमेर:-२१ वषकको 

वतन:- जज. झापा अजुषनघारा न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- खज. झापा अजुषनघारा न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हकष  बहादरु जब.क (९८४१९३२७९६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष र सेतो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जजसका खड्का 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:- जज झापा म.ेन.पा. वडा नं.५ नक्कलबन्दा 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज झापा मे.न.पा. वडा नं.५ नक्कलबन्दा गजहरीगाउ आपडागी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्योती िड्का (९८४४५९६०४५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आकँा र कालो कपाल, पाईन्ट,भषे्ट र पहलेो सईुटर लगाएकी । 

 

नाम:-अजनता राई (साथमा वषष ६ को छोरा आजयष राई रहकेो) 

उमेर:-२९ वषषको 

वतन:- जज. झापा दमक न.पा. वडा नं.१० बारघरे 

खिङ्ग:-मखहिा 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा दमक न.पा. वडा नं.१० बारघरे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनमकिा राई (९८१७९०३८६९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-काजल साह 

उमेर:-१४ वषकको 

वतन:- जज. झापा दमक न.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-खज. झापा दमक न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नखबन साह (९८०६०२०६६०) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष रातो,खरानी रङको कालो पाईन्ट  र सेतो सटष 

लगाएको । 

 

नाम:-सम्झना राई बाथतोला 

उमेर:-२० वषषको 

वतन:- जज. सोलखुमु्ब ुनेचा सल्यान गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- खज. सोलखुमु्ब ुनेचा सल्यान गा.पा. वडा नं.३ आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बम प्रसाद बास्तोिा (९८४०१०९९४३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,हररयो ज्याकेट र कालो धके सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सजदप दजी 

उमेर:-११ वषकको 

वतन:- जज. मोरङ पथरी शजनश्वरे न.पा. वडा नंङ.१ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ पथरी शजनश्वरे न.पा. वडा नंङ.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनरज दजी (९८११९१६९०५) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पहलेो भषे्ट र रातो सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-रेखा राजवशंी 

उमेर:-३५ वषषको 

वतन:- जज.झापा गौरादह न.पा. वडा नं.७ जामबारी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०४।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा गौरादह न.पा. वडा नं.७ जामबारी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतराज वंशी (९८२७९०१३६५)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ४.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, भेष्ट र सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- सोजनया काकी 

उमेर:-१८ वषकको 

वतन:- जज. झापा बोताषमोड न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा बोताषमोड न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदरमखण खघखमरे (९८२४९७२९९९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- आयडुा भटराई 

उमेर:-२० वषषको 

वतन:- जज. झापा जब.न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा जब.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरेदर भटराई (९८१४०५६७१७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मोटो शररीर भएकी । 

 

नाम:-अजनता काकी 

उमेर:-२८ वषषको 

वतन:- जज.सोलखुमु्ब ुसोल ुद.ुन.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.सोलुखमु्ब ुसोल ुद.ुन.पा. वडा नं.८ आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमार काकी (९८४२९३७३२६) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी,कालो लेदरको ज्याकेट र कालो सरुुवाल 

िगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पन्च ुलाल चौधरी 

उमेर:-७५ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं.५ 

खिङ्ग:-वदृ्ध परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हिौखन चौधरी (९८०७०८७२९९) 

हुखिया:-उचाई ६ जिट, कालो आखँा र सेतो कपाल,मोटो शरीर, वणष थयाम्लो भएको । 

 

नाम:-जलला दवेी आचायष 

उमेर:-२० वषषको 

वतन:- जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक आचायक (९८१८४१२५६८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँार कालो कपाल, कालो बटेु्ट कुताष र रातो कुरुवाल लगाएको । 

 

नाम:-मान बहादरुबथनेत 

उमेर:-२५ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा बस्नेत काकी (९८०३९८०९९२) 

हुखिया:-उचाई ६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो सटष र हाप कट्ट  लगाएको । 

 

नाम:-खमेा राज जलम्बु 

उमेर:-६२ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:- वदृ्ध परुुष 

हराएको खमखत:-२०७४।१०।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान प्रसाद खिम्बु (९८११३९८२०९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र हल्का िुलेको कपाल, जठक्कको शरीर भएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररम नाथ जलम्ब ु

उमेर:-६२ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:-वदृ्ध परुुष 

हराएको खमखत:- २०६१।०४।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खििा माया खिम्बु (९८११०२०३८८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, टोक्कको शरीर भएको । 

 

नाम:- जसता पररयार 

उमेर:-२३ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ रङगेली न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ केराबरी न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खभम कुमारी पररयार (९८२२०२०३८८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:-रतनमान जलम्बु 

उमेर:-३६ वषषको 

वतन:- जज. तेह्रथमु िेदाप गा.पा. वडा नं.४ हाल जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-नखलेुको 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्मी माया खिम्बु (९८१५३६१३२८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मोटो शरीर भएको । 

 

नाम:-जजतेन्र सरदार 

उमेर:-३१ वषषको 

वतन:- जज.मोरङ ग्रामथान गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.मोरङ ग्रामथान गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खििासरर सरदार (९८११३७४६३७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो, सेतो खरैो भषे्ट र जजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जप्रयंका कुमारी साह 

उमेर:-१९ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ सटहृ गा.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ सटहृ गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राकखकशोर साह (९८१४३१३९१४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष थयाम्लो भएको । 

 

नाम:-रंजजत साह 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ रतवुामाई न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ जवराटनगर  कोशी अथपतालमाऔषधी उपचारको लागी ल्याईएको अवथथामा 

हराएको । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनेश्वर साह (९८१०५८६७६५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरो,जनलो ज्याकेट र सैजनक रङको भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:-सोन ुकुमारी राजवशंी 

उमेर:-१९ वषषको 

वतन:- जज.मोरङ जवराटनगर वडा नं.८ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.मोरङ जवराटनगर वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पशुकराम राजवंशी (९८१९०४६१८८) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो भएको । 

 

नाम:-कररना काकी 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज.झापा अजुषनधारान.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।३० गते 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा अजुषनधारान.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईदर कुमारी काकी (९८१३८०३४२४) 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट र भषै्ट लगाएकी । 

नाम:-अन्जना गहतराज 

उमेर:-२३ वषषको 

वतन:- जज. झापा जब.न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा जब.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेघराज गहतराज (९८०७९७५२७८) 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:-अजम्बका भटराई 

उमेर:-२५ वषषको 

वतन:- जज. झापा जसबसताक्षी न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।३० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा जसबसताक्षी न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर बहादुर भटराई (९८१४०९५९८४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र नकालो कपाल, वणष गोरी,ढाकाको रातो पहलेो कुताष र  जक्रम रङको 

सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-जकरण साह (साथमा वषष १३ की पायल साह छोरी र वषष ५ को  हषष नारायण साह छोरा जलई जहडेकी ) 

उमेर:-३० वषषको 

वतन:- जज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं.५ नयाँबजार 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं.५ नयाँबजार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेस साह (९८१४०४४७२५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो रङको साडी लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनशा दास 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज. झापा बाह्रदजश गा.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।३० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा बाह्रदजश गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेघराज गहतराज (९८२६९४१८६३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँार कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:-सजनता रम्तेल 

उमेर:-२४ वषषको 

वतन:- जज. झापा बदु्धशान्ती गा.पा. वडा नं.३ जसनाराबथती 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा बदु्धशान्ती गा.पा. वडा नं.३ जसनाराबथती 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदप रम्तेि (९८१६८१७६५२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, खरैो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-सररता राजवशंी 

उमेर:-३० वषषको 

वतन:- जज. झापा म.ेन.पा. वडा नं.४ आपडागी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।३० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा म.ेन.पा. वडा नं.४ आपडागी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजतेदर प्रसाद साह (९८४३३०८३२९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:-रन्जीता सदार 

उमेर:-३२ वषषको 

वतन:- जज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.७ गौरीगाँउ आपडागी काकरजभट्टा काली खोला 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।३० गते 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा मे.न.पा. वडा नं.७ गौरीगाँउ आपडागी काकरजभट्टा काली खोला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबनोद बातर (९८१७१०७७०७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जबक्रम पौडेल 

उमेर:-३३ वषषको 

वतन:- जज. कजपलवथत ुजशवराज न.पा. वडा नं.५ चन्रौटा 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०३गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कजपलवथत ुजशवराज न.पा. वडा नं.५ चन्रौटा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदपक पौडेि (९८५७०२८६८८) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो जजन्स पाईन्ट र जनलो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-हमे कला कठररया 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:- जज.रुपन्दहेी जतलोत्तमा न.पा. वडा नं.१० सगरहवा 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.रुपन्दहेी जतलोत्तमा न.पा. वडा नं.१० सगरहवा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वैजनाथ कठररया थारु (९८२१४०३२६१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कापल, वणष गह गँोरी, हररयो जटसटष र कालो सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-िातमा खातनु 

उमेर:-२३ वषषको 

वतन:- जज.रुपन्दहेी ल.ुसा.न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।३० गते 

हराएको ठेगाना:-जज.रुपन्दहेी ल.ुसा.न.पा. वडा नं.४ मोहम्मद नगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहम्मद अतहर मखनहार (९८१२६८७५६०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी । 

 

नाम:-खगशे्वर करेल 

उमेर:-७५ वषषको 

वतन:- जज. रुपन्दहेी जस.न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-वदृ्ध परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी जस.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहन खरेल 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, सेतो हररयो ट्राक  सेट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजुथमता नेपाली 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:- जज. गलु्मी हाल जज.रुपन्दहेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.४ अमरपथ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.रुपन्दहेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.४ अमरपथ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदि बहादुर दजी (९८४७०२४५११) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल ,पातलो शरीर भएको । 

 

नाम:-हरी बहादरु भण्डारी 

उमेर:-४९ वषषको 

वतन:- जज. रुपन्दहेी बटुबल वडा नं.१७ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी बटुबल वडा नं.१७ आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरस्वती भण्डारी (९८०३५८७३८७) 

हुखिया:-उचाई५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो जथवटर,खरैो पाईन्ट र जनलो जतु्ता लगाएको । 

 

नाम:-अजजली बमाष 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:- जज. रुपन्दहेी जस.न.पा.वडा नं.६ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुपन्दहेी जस.न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िािमती बमाक 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएको । 

 

नाम:-लक्ष्मी दवेी न्यौपाने 

उमेर:-६० वषषको 

वतन:- जज.रुपन्दहेी जस.न.पा.वडा नं.१३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी जस.न.पा.वडा नं.१३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शादता भटराई 

हुखिया:-उचाई  ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी भएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रुपा गडररया 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज. रुपन्दहेी गडैहवा गा.पा. वडा नं.२ जसतापरु 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी गडैहवा गा.पा. वडा नं.२ जसतापरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पशुकराम गडररया (९८०५४५४०६९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पहलेो कुताष र भान्टा सरुुवाल लगाएको 

 

नाम:-अजन्सका गपु्ता 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:- जज. रुपन्दहेी  ओमसजतया गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी  ओमसजतया गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खहरािाि गुप्ता 

हुखिया:-उचाई ४.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,थकुल डे्रस लगाएको । 

 

नाम:-रोजजना शमाष 

उमेर:-१६ वषषको 

वतन:- जज. वजदषया बढैयाताल गा.पा. वडा नं.४ खरेैनी पषु्पनगर 

खिङ्ग:-बाखिका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. वजदषया बढैयाताल गा.पा. वडा नं.४ खैरेनी पषु्पनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बहादुर सुनार (९८१६५९८१९१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र हल्का रातो कपाल, वणष गह गँोरी, कालो कुताष र जजन्सको जनलो पाईन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:-मजनका मगर 

उमेर:-३० वषषको 

वतन:- जज. बजदषया बढैयाताल गा.पा. वडा नं.२ िुटाहा 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बजदषया बढैयाताल गा.पा. वडा नं.२ िुटाहा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन बहादुर मगर (९८१२४५३५१६) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र हल्का रातो कपाल, वणष गह गँोरी,पहलेो कुताष सुरुवाल लगाएकी । 

नाम:-माया बमरेल 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:- जज. पाल्पाररजब्दकोट गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. पाल्पाररजब्दकोट गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा बमरेि (९७४८८२३५९५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जटसटष र पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-जसता वली 

उमेर:-२८ वषषको 

वतन:- जज. दाङ दजंगशरण गा.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ शान्तनगर  गा.पा. वडा नं.३ घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यमिाि विी (९८२८८०५०८२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-नजबना नेपाली 

उमेर:-२० वषषको 

वतन:- जज. गलु्मी छिकोट गा.पा. वडा नं.१ ह गँा झदेी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. गलु्मी छिकोट गा.पा. वडा नं.१ ह गँा झदेी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखसकिा नेपािी (९८४६३६६६५४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कालो, रातो बटेु्ट सटु लगाएको । 

 

नाम:-दवेा नेपाली 

उमेर:-१६ वषषको 

वतन:- जज. गलु्मी छिकोट गा.पा. वडा नं.१ ह गँा झदेी 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. गलु्मी छिकोट गा.पा. वडा नं.१ ह गँा झदेी  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखसकिा नेपािी (९८४६३६६६५४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गहगँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:-लजक्ष्म पनु 

उमेर:-३० वषषको 

वतन:- जज.गलु्मी रेसुङगा न.पा. वडा नं.१ पतुजल बजार 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.गलु्मी रेसङुगा न.पा. वडा नं.१ पतुजल बजार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष पुन (९८६७१४३८३२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,गलुाबी रङको सईुटर र सनु्तला रङको 

सरुुवाल लगाएको  

 

नाम:-रुमकला रायमाझी 

उमेर:-३६ वषषको 

वतन:- जज. अघाषखाची सजन्धखकष  न.पा. वडा नं.१ रतहले 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. अघाषखाची सजन्धखकष  न.पा. वडा नं.१ रतहले आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकता रायमाझी (९८६९४३२६२०) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-राज कुमार महरा 

उमेर:-३२ वषषको 

वतन:- जज. जसरहा न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशब कुमार महरा (९८२८०४४१८७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, सेतो भषे्ट जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-अजय कुमार साह 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज. सलाषही मलंगवा न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-परुुष 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही मलंगवा न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखनि कुमार साह (९८५४०५५३४५) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो धोती र रातो कुताष लगाएको । 

नाम:-जबरेन्र कुमार जसंह 

उमेर:-४२ वषषको 

वतन:- जज. जसरहा गो.न.पा. वडा नं.४ असनपरु 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा गो.न.पा. वडा नं.४ असनपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुसुम खसंह (९८५२८३०३६१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र खरैो कपाल,वणष गह गँोरो, चेक सटष र जनलो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-मनोज कुमार चौधरी 

उमेर:-४८ वषषको 

वतन:- जज. धनषुा मजहत्तरी गा.पा. वडा नं.२ हाल जज. धनषुा ज.उ. म.न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा बाट काठमाण्डौ जाने क्रममा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम अधारचौधरी 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गुगँोरो, सटष र पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-जबनोद कुमार सहनी 

उमेर:-३८ वषषको 

वतन:- जज. धनषुा हसंपरु न.पा. वडा नं.२ बघचौडा 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा हसंपरु न.पा. वडा नं.२ बघचौडा आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नखगना कुमारी सहनी 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,कलेजी रङको भेष्ट र जनलो रङको जजन्स 

पाईन्ट लगाएको  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-दवेनारायण पटेल 

उमेर:-४० वषषको 

वतन:-जज.पवुी चम्पारण, थाना दरपा,पोष्ट गम्हररयाभारत, जवहार राज्य वडा नं.९ बहादरुपरु 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.पसाष जव.म.न.पा.वडा नं.१६ बसपाकष  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमेनर पटेि 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो कपाल र कालो आखँा, जनलो जजन्स सेतो सटष लगाएको । 

 

नाम:-भक्त बहादरु घती मगर 

उमेर:-४२ वषषको 

वतन:- जज.रोल्पा िीबेणी गा.पा. वानं.३ हाल जज. रौतहट चन्रपरु न.पा.वडा नं.८  

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।१० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रौतहट चन्रपरु न.पा.वडा नं. ८जथथतमा रहकेो थापा उधोगबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकाश खब.क (९८६६६०१८१२) 

हुखिया:-उचाई ६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, भषे्ट पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-सानमुाया तामाङ 

उमेर:-३३ वषषको 

वतन:- जज. खोटाङ लेखान्चोक गा.पा.  हाल जज. भक्तपरु स.ुन.पा. वडा नं. ५ पाण्डुबजार हाईट 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-हाल जज. भक्तपरु स.ुन.पा. वडा नं. ५ पाण्डुबजार हाईट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जतथष तामाङ (९८६०३७२९४८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,रातो टोजप,गलुाबी रङको थवईटर र पहलेो 

सेतो कुताष सरुुवाल लगाएकी  । 

 

नाम:-साजविी खगं 

उमेर:-२३ वषषको 

वतन:- जज.सप्तरी न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धरान जथथत जव.जप. कोईराला थवाथथ्य जवज्ञान प्रजतष्ठान बाट हराएको । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुधेश्वर िंग 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-नखलेुको । 

नाम:-नमुा जलम्बु 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:- जज.दोलखा शलैुङ गा.पा. वडा नं.४ हाल जज.भक्तपरु ठीमी न.पा. गठाघर 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.भक्तपरु ठीमी न.पा. गठाघर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खथर कुमारी भण्डारी (९८४१८९०३२६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वनष गह गँोरी,कालो धके सटष रकालो पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-डम्बर जबष्ट 

उमेर:-३३ वषषको 

वतन:- जज.रुकुम पजिम मजुसकोट वडा नं.१४ हाल जज.काठमाण्डौ कमलपोखरी 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. काठमाण्डौ गोगब ुनयाँ बसपाकष  बाट हराएको। 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदपेदर खबष्ट (९८४३११६५३६) 

हुखिया:-उचाई ५.६ िुट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जनलो जटसटष ,जनलो जजन्स पाईन्ट र रातो 

ङको ह ट लगाएको  

 

नाम:-खशुी पोख्रले 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:- जज. रौतहट हा जज. काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं.३२ जररबटुी 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं.३२ जररबुटी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मजनषा पोख्रेल (९८०८७०२५७१) 

हुखिया:-नखलेुको 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सररता मगर 

उमेर:-४८ वषषको 

वतन:- जज. शखंवुासभा सभापोखरी गा.पा. वडा २ ह जत्तजखम हाल जज. शंखवुासभा खाँदबारी न.पा. वडा 

नं.५कल्सेडुम्र े(माईती) 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. शखंवुासभा खाँदबारी न.पा. वडा नं.५कल्सेडुम्र े(माईती) 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सल बहादरु मगर (९८४२५१११६५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,रातो कुताष र कालो ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:-जगता मगर 

उमेर:-३२ वषषको 

वतन:- जज. धनकुटा पाजक्रबास न.पा. वडा नं.९ माजतम्ब ु

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनकुटा पाजक्रबास न.पा. वडा नं.९ माजतम्ब ु

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भेष बहादुर पुवकछाने मगर (९८२७३३४४७९) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा र रातो कपाल,सेतो जटसटष,कालो लेजगज र रातो रङको ज्याकेट लगाएकी 

। 

 

नाम:-जसताराम बथनेत 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:- जज. इलाम दउेमाई न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. इलाम दउेमाई न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खभम बहादुर बस्नेत (९८१६०१८७२९) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो सईुटर र चप्पल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सरुक्षा सनुार 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:-जज.झापा जव.न.पा.वडा नं.७ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा जव.न.पा.वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखनता सुनार 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:-तलुसी मण्डल 

उमेर:-१९ वषषको 

वतन:-जज.झापा गा.पा.वडा नं.२ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवनोद मण्डि (९८०६०४६५५८) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, खैरो रङको कुथाष सरुुवाल  लगाएकी । 

 

नाम:-प्रमाण राई 

उमेर:-४८ वषषको 

वतन:-जज.खोटाङ साकेला गा.पा.वडा नं.४ पारुङ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.खोटाङ साकेला गा.पा.वडा नं.४ पारुङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनमान राई 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, ढाका टोपी, सेतो सटष पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-जनशा काकी 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज.तेह्रथमु ला.न.पा.वडा नं.२ वशन्तपरु 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.तेह्रथमु ला.न.पा.वडा नं.२ वशन्तपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िेम बहादुर काकी(९८४५२३१५६९) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी, जपङ कलरको जटसटष र  जजन्सको पाईन्ट  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएको । 

नाम:-साजविी कुमारी खगं 

उमेर:-२० वषषको 

वतन:-जज.सप्तरी कजचनपरु न.पा.वडा नं.३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.सप्तरी कजचनपरु न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुधेश्वर िंग (९८१४७२३४२२) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी, रातो बटेु्ट कुथाष सरुुवाल र कालो बकी 

ओढेकी। 

 

नाम:-रेनकुा कुवरँ 

उमेर:-५६ वषषको 

वतन:- जज.झापा जशवसताक्षी न.पा.वडा नं.१० 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.झापा जशवसताक्षी न.पा.वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जबखष बहादरु कुवर (९८२४००२५९९) 

हुखिया:-उचाई ४.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, गलुाबी रंगको चोलो र रातो जलंगी लगाएकी । 

 

नाम:-साहारा जब.क. 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज.धनकुटा ध.न.पा.वडा नं.४ घलेटार 

खिङ्ग:-मखहिा 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- खज.धनकुटा ध.न.पा.वडा नं.४ घलेटार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शंिर खब.क.(९८१५३९०१२९) 

हुखिया:-उचाई ४.८ जिट,कालो आखँा र हल्का रातो कपाल, जनलो रंगको कुथाष सरुुवाल र पहलेो ग्याकेट 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कुशल राई 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:-  जज.सोलखुमु्ब ुसोताङ गा.पा.वडा नं.३ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.सोलुखमु्ब ुसोताङ गा.पा.वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि राई (९८६३४०२४६७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो, कालो, हाप भड्ेट र कालो रङको ट्राउजर लगाएको 

। 

 

नाम:- शरे बहादरु राई 

उमेर:-५३ वषषको 

वतन:- जज. शखवुासभा जचजचला गा.पा. वडा नं.२ सोवक 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. शखवुासभा जचजचला गा.पा. वडा नं.२ सोवक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदतोष राई (९८४९५१८९७३) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा र हल्का िुलेको कपाल, वणष गह गँोरी,कोट पाईन्ट र ढाका तोपी 

लगाएको । 

 

नाम:- डम्बर कुमारी थापा 

उमेर:-३६ वषषको 

वतन:- खज. धनकुटा छथरजोरपाटी गा.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:-मखहिा 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनकुटा छथरजोरपाटी गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक बहादुर थापा (९८६४६६८५४१) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आकँा र खरैो कपाल,कलेजज ज्याकेट र पहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-प्रजतक्षा काकी 

उमेर:-१९ वषषको 

वतन:- जज.झापा भरपरु न.पा. वडा नं.८भर जसवाटोल 

खिङ्ग:-मखहिा 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-खज.झापा भरपरु न.पा. वडा नं.८भर जसवाटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नखलेुको 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-जनशा प्रसाई 

उमेर:-२९ वषकको 

वतन:- जज. उदयपरु जियगुा न.पा. वडा नं.५ भलवुाई हाल जज. भक्तपरु बथद ै

खिङ्ग:-मखहिा 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. उदयपरु जियगुा न.पा. वडा नं.५ भलवुाई 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शोखबत रावत  

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-पणुष बहादरु थापा (साथमा वषष १७ को मजनज भट्टराई रहकेो) 

उमेर:-१६ वषकको 

वतन:- जज. इलाम ईन.पा. वडा नं.९ सेरा गोलबथती 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. इलाम ईन.पा. वडा नं.९ सेरा गोलबथती 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भजवराज थापा 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो रङको जम्िर लगाएको । 

 

नाम:-जजना थापा 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज. खोटाङ जद.रु.म.न.पा. वडा नं.३ बाम्राङ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:-  २०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. खोटाङ जद.रु.म.न.पा. वडा नं.३ बाम्राङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश कुमार थापा  

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल र रातो ज्याकेट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सोन ुशमाष 

उमेर:-१९ वषकको 

वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं.१२ 

खिङ्ग:- पुरुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं.१२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसता शमाक (९८०७०८७१०२) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो,सेतो भषे्ट क रकालो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-जसता दाहाल 

उमेर:-२३ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ जब.म.न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-मखहिा 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जब.म.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवष्णु कुमारी पाण्डे (९८१४३५८५२६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष थयाम्लो, कुताष सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-सनुा जवश्वास 

उमेर:-१७ वषकको 

वतन:- जज. मोरङ बजुढगगंा गा.पा. वडा नं.२  

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ बजुढगगंा गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महारानी खवश्वास (९८१६३९३५४२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो भएको । 

 

नाम:-जबभतुी चौधरी 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं.१४ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ जबराटनगर वडा नं.१४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगता चौधरी (९८१९३३९३२२) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो भएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-लजलता कुमारी मलहा 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ जहदा गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ जहदा गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कामेरश्वर मिहा (९८०५३९४३६३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-पजुा जलम्ब ु

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:-जज.मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जसोदा जलम्ब ु(९८२४३०७६८१) 

हुखिया:-उचाई  ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,जनलो सटष र खरैो थकट लगाएकी । 

 

नाम:-खथुब ुकामत 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ जब.म.न.पा. वडा नं.१२ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ जब.म.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेिा कामत (९८१४३९२७९५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो, कालो भषे्ट र ब्ल ुरङकोसरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-जसमा कुमारी राय 

उमेर:-२२ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोखहि देवी राय (९८४२३३४५३२) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,रातो ङको कुताष सरुुवाल लगाएको । 

नाम:-सन्तोष राई 

उमेर:-३५ वषषको 

वतन:- जज. झापा जशवसतासी न.पा. वडा नं.३ हाल जज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.५ िाजगटोल 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.५ िाजगटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओम राई (९८११०७९९०२) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,सेतो खरैो सटष र जजन्सको पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-जदव्या जतजम्सना 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:- जज.मोरङसनु्दर हरैचा न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.मोरङसनु्दर हरैचा न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि प्रसाद खतखम्सना (९८६००३७२४३) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा र कालो हाईलाईट गतरको कपाल भएको । 

 

नाम:-पजुा जवश्वकमाष 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:- जज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.६ काजलखोला 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.६ काजलखोला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आकाश बराि खब.क 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:-सजज ुराई (साथमा १० वषषको सजृष्ट री र ३ वषषको सेजलमा राई जलई जहडेको ) 

उमेर:-३२ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ पथरी शजनश्वरे न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ पथरी शजनश्वरे न.पा. वडा नं.४ 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बसदत कुमार राई (९८२३१६१५४०) 

हुखिया:-उचाई ४.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गहगुगँोरी भएकी । 

नाम:-शवुास तामाङ 

उमेर:-३७ वषषको 

वतन:- जज. मोरङ पथरी शजनश्वरे न.पा. वडा नं.९ चौकीडाँडा हाल जज. झापा पाजथभरा जशक्षालय पाडाजङुगी      

(ताजलमरत ) 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा पाजथभरा जशक्षालय पाडाजङुगी बाट हराएको 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मंगि खसंह तामाङ (९८४२५३३४०४) 

हुखिया:-उचाई५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, ट्रयाक सटु लगाएको । 

 

नाम:-रजमला जवश्वकमाष 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:- जज.झापा म ेन.पा. वडा नं.६ काजलखोला 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा म ेन.पा. वडा नं.६ काजलखोला 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आकाश बराि खब.क 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट  र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:-सम्झना जमजार 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज.दोलखा तामाकोशी गा.पा. वडा नं.४ मालु 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.दोलखा तामाकोशी गा.पा. वडा नं.४ मालु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-होम बहादुर साकी (९८४८७६२७८१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र हल्का रातो कपाल,पहलेो जनलो रङको कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जबपना बढुा 

उमेर:-२३ वषषको 

वतन:- जज.जलु्ला कनकासनु्दरी गा.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- खज.जुल्िा कनकासुददरी गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरखबर बुढा (९८४८३१४५५९) 

हुखिया:-कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी भएको । 

 

नाम:-प्रकाश जसंह 

उमेर:-१३ वषषको 

वतन:- जज.जाजरकोट कुसे गा.पा. वडा नं.४ बाटुले 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.जाजरकोट कुसे गा.पा. वडा नं.४ बाटुले 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनशान खसंह (९८४११७९९५३४) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो सटष कालो जजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-जसमा कुमारी थापा 

उमेर:-२२ वषषको 

वतन:- जज.दलेैख दलु्ल ुन.पा. वडा नं.११ भकुाह 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.दलेैख दलु्ल ुन.पा. वडा नं.११ भकुाह 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज थापा 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएको । 

 

नाम:-सजवना के.सी मल्ल 

उमेर:-३१ वषषको 

वतन:- जज. रुकुम पजिम मसुीकोट न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुकुम पजिम मसुीकोट न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुिखदप मल्ि (९८४२२५३२५३) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पावषती वली 

उमेर:-३३ वषषको 

वतन:- जज. रुकुम पजिम चौ.न.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पजिम चौ.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनखजत बुढा (९८६८९०७५२२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जटका कामी 

उमेर:-२६ वषषको 

वतन:- जज. रुकुम पजिम मजुसकोट न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुकुम पजिम मजुसकोट न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हरर बहादुर कामी (९८६१७९८९८५) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो ज्याकेट र खरैो जजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-झरना बढुा 

उमेर:-२२ वषषको 

वतन:- जज. रुकुम पजिम मसुीकोट न.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पजिम मसुीकोट न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि बहादुर बुढा (९८६६१७०८५४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पहलेो कुताष र हररयो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जजत बहादरु नेपाली  (साथमा ३८ वषषको कल्पना जब.क रहकेो) 

उमेर:-३५ वषषको 

वतन:- जज.रुकुम पजिम आठजबसकोट न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.रुकुम पजिम आठजबसकोट न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना खब.क (९८४३५१६७९२) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पहलेो ज्याकेट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जानजक जब.क 

उमेर:-४४ वषषको 

वतन:- जज.सल्यान दामाष गा.पा. वडा नं.६ जकमटाकुरा 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.सल्यान दामाष गा.पा. वडा नं.६ जकमटाकुरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खचत्र बहादुर खब.क (९८२२९७६५०६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-एकता बढुा 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:- जज.सल्यान शारदा न.पा. वडा नं.१५ हाल जज. सल्यान न.पा. वडा नं.१ श्रीनगर 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सल्यान न.पा. वडा नं.१ श्रीनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुि बहादुर बुढा (९८५८४९०३०३) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिटौ, कालो आखँा र रातो कपाल, वणष गह गँोरी,पहलेो जटसटष र आकासे रङको हाि पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:-माया पनु 

उमेर:-२२ वषषको 

वतन:- जज.बाग्जङु बजडगाँउ गा.पा. वडा नं.७ हाल जज. रुपन्दहेी जस.न.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी जस.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुमा थापा (९८०४४३६९१०) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र खरैो कपाल,वणष गह गँोरी भएको । 

 

नाम:-गणशे बथयाल 

उमेर:-४६ वषषको 

वतन:- जज. रुपन्दहेी सैनामनैा न.पा. वडा नं.९ बनरहवा 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी सैनामनैा न.पा. वडा नं.९ बनरहवा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन बस्याि (९८४४७२१३६०)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गोरो,जटसटष र पाईन्ट लगाएको । 

नाम:-आशा कुमारी जौसवाल 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:- जज.रुपन्दहेी रोजहणी गा.पा.वडा. नं.७ 

खिङ्ग:- बाजलका  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.रुपन्दहेी रोजहणी गा.पा.वडा. नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-निुिेको 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी भएकी । 

 

नाम:-भग्यवती थापा 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:- जज.रुपन्दहेी कजचन ३ सोंगा 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी कजचन ३ सोंगा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादुर थापा (९८२३११३०१७) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, थकुल डे्रस जछकेजमके डे्रस लगाएकी । 

 

नाम:-गोठी सनुार 

उमेर:-२९ वषषको 

वतन:- जज.प्यठुान नौबाजहजन गा.पा.वडा.नं.१ थयाउजलबाङ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.प्यठुान नौबाजहजन गा.पा.वडा.नं.१ थयाउजलबाङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फारम सुनार (९८६५२३४९८०) 

हुखिया:-उचाई५ जिट,कालो आखँा र  कालो कपाल, जघउँ रङको कुताष सरुुवाल, रातो सईुटर लगाएकी । 

 

नाम:-सथुमा जबक 

उमेर:-१९ वेषको 

वतन:- जज.पाल्पा रामपरु न.पा.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.पाल्पा रामपरु न.पा.५ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शादती खबक (९८२६४८७३७१) 

हुखिया:-उचाई५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गोरी, जटसटष र जजन्स लगाएकी । 

नाम:-जदल मायाँ जब.क. 

उमेर:-२२ वषषको 

वतन:- जज.नवलपरासी रामग्राम न.पा.वडा नं.३ ओमशान्ती टोल परासी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.नवलपरासी रामग्राम न.पा.वडा नं.३ ओमशान्ती टोल परासी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदि बहादुर खब.क.(९८०७४७९३८६) 

हुखिया:-उचाई ५.४.जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो जजन्स पाईन्ट र कालो जटसषट लगाएकी । 
 

नाम:-जदनेश नेपाली 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज.दाङ त.ुउ.म.न.पा.३ दमारगाँउ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।२७ गत े। 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ त.ुउ.म.न.पा.३ दमारगाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खहरादेखब ित्री (९८४७८८५७२८) 

हुखिया:-५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो जजन्स पाईन्ट र हररयो सटष लगाएको । 

 

 

नाम:-खशी रोका 

उमेर:-१६ वषषको 

वतन:- जज दाङ त.ु उ.म.न.पा. वडा नं.७ जबरपरु 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज दाङ त.ु उ.म.न.पा. वडा नं.७ जबरपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खहरा देवी ित्री (९८६८१७१२६१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,ग्रन्च पाईन्ट र उलनको खरैो सटष लगाएकी 

। 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जबमला जब.क 

उमेर:-३० वषषको 

वतन:- जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुरेश खब.क 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो पलाजो र जटसटष लगाएकी । 

 

नाम:-पनसरा दमाई 

उमेर:-३१ वषषको 

वतन:- जज. दाङ धो.उ.म.न.पा. वडा नं.१३ मङ्लेरी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ धो.उ.म.न.पा. वडा नं.१३ मङ्लेरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पशुकराम दमाई (९८४७६६४८४६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जनमषला अजधकारी 

उमेर:-१९ वषषको 

वतन:- जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.६ जजरा 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.६ जजरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम अखधकारी (९८६८९७१८७१) 

हुखिया:-उचाई ५ खफट, कािो आाँिा र कािो कपाि, भेष्ट पाईदट िगाएकी । 

 

नाम:-प्रजतमा चौधरी 

उमेर:-२० वषषको 

वतन:- जज. दाङ राजपरु गा.पा. वडा नं.४ दलैुया 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ राजपरु गा.पा. वडा नं.४ दलैुया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जलला राम चौधरी (९८०९८६९१०५) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कलेजज रङको सरुुवाल,रातो कुताष ,रातो ज्याकेट र 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

कलेजी रङको सल ओडेकी । 

नाम:-जबजनता जब.क 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनमकिा खब.क (९८६६९६१९३८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-चादनी योजग 

उमेर:-२६ वषषको 

वतन:- जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१७ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकरण योगी (९८४२२३०९५१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आकँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल र कालो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:-सन्दनाकहार 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:- जज. रुपन्दहेी मायादवेी गा.पा. वडा नं.३ बररयवा 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी मायादवेी गा.पा. वडा नं.३ बररयवा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कादती कहार 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरर, कुताष सरुुवाल लगाएकी  । 

 

नाम:-लक्ष्मी कहार 

उमेर:-१६ वषषको 

वतन:- जज. कजपलवथत ुयशोधरा गा.पा. वडा नं.३ बसन्तपरु 

खिङ्ग:-बाजलक 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. कजपलवथत ुयशोधरा गा.पा. वडा नं.३ बसन्तपरु  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामदेव कहार (९८११५६५०९४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,आकँासै रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:-कुमार खड्का 

उमेर:-२७ वषषको 

वतन:- जज.अघाषखाची सजन्धखकष  न.पा. वडा नं. ७ खाचीकोट 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.अघाषखाची सजन्धखकष  न.पा. वडा नं. ७ खाचीकोट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना िड्का (९८४४७८९१९१) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरर, पहलेो जटसटष कालो पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-शजमषला घतानी 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:- जज. दोलखा जभमशे्वर न.पा. हाल जज. भक्तपरु न.पा. वडा नं.१ सल्लाघारी 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. भक्तपरु न.पा. वडा नं.१ सल्लाघारी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामजी घिानी (९८६६१८१५३०) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,कालो लेदरको ज्याकेट,जनलो जजन्स पाईन्ट 

र कन्भसष जतु्ता लगाएकी । 

 

नाम:-कुमार राना मगर 

उमेर:-२६ वषषको 

वतन:- जज.काभ्र ेरोशी वडा नं.१२ जसखरपरु हाल जज. लजलतपरु इमाडोल 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. काभ्र ेबाट पैसा उठाउन भजन जसन्धलुी जहडेको 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जुनेिी राना मगर 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, को आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो भएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अनशुा खिी 

उमेर:-१९ वषषको 

वतन:- जज.रामछेाप चनख ुवडा नं.१० हाल जज. लजलतपरु लप ुम.न.पा वडा नं.२५ िुलबारी चोक 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. लजलतपरु लप ुम.न.पा वडा नं.२५ िुलबारी चोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा ित्री (९८६१५८९८५५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा रकालो कपाल, वणष गह गँोरी,रातो रङको सरुुवाल,कालो रङको ह डी र सेतो 

रङको जतु्ता लगाएकी । 

 

नाम:-एकमाया कुमाल 

उमेर:-२३ वषषको 

वतन:- जज. थयाङजा वाजलङ न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. थयाङजा वाजलङ न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबक्रम खवश् वकमाक (९८२६६६०२२९) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएको । 

 

नाम:-जबपना थापा 

उमेर:-२१ वषषको 

वतन:- जज. पवषत ि.न.पा. वडा नं.३ शकंरपोखरी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. पवषत ि.न.पा. वडा नं.३ शकंरपोखरी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबमि थापा (९८४३२३३९४९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र खरैो लामो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-अजनता गरुुङ 

उमेर:-२३ वषषको 

वतन:- जज. लमजङु दधूपोखरी गा.पा. वडा नं.४ जामनुे 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. लमजङु दधूपोखरी गा.पा. वडा नं.४ जामनुे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुखसमान तामाङ (९८१६२७३६०७)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्सको पाईन्ट,पहलेो र को जटसटष र गलुाबी रङको 

ज्याकेट लगाएको । 

नाम:-महने्र कपाली 

उमेर:-३२ वषषको 

वतन:- जज.तनह  ँबन्दीपरु न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।११ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.तनह  ँबन्दीपरु न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सपना कपािी (९८१९१०८३६५) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पहलेो जटसटष कालो कटनको पाईन्ट  लगाएको । 

 

नाम:-लक्ष्मी राना 

उमेर:-१९ वषषको 

वतन:- जज. नवलपरासी (पवुष) दवेचलुी न.पा. वडा नं.१ केउरेनी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी (पवुष) दवेचलुी न.पा. वडा नं.१ केउरेनी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुम बहादुर कुमाि (९८६०५५७९६२) 

हुखिया:-उचाई ४.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,जनलो कुताष सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-उजलेी पररयार 

उमेर:-२९ वषषको 

वतन:- जज. म्याग्दी रघगुगंा गा.पा. वडा नं.३ दलेुपानी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।११ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. म्याग्दी रघगुगंा गा.पा. वडा नं.३ दलेुपानी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हकक  बहादुर दमै (९८०५२०३२०८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी,रातो कुताष सरुुवाल  र सेतो धकाष भएको ऊनी 

टोपी लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-लक्ष्मी कुमारी महत्तो 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:- जज. काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.५ प्रथयाङ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी पो.म.न.पा. वडा नं.५ प्रथयाङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिेश कुमार महत्तो (९८१५८५९०४२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएको । 

 

नाम:-पजविा कुमाल 

उमेर:-२९ वषषको 

वतन:- जज.तनह  साजबक सनु्धारा १ हाल िुला गा.पा. वडा नं.४ हाल जज. काथकी पोखरा म.न.पा. वडा नं.२७ 

गरेलचुौर 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काथकी पोखरा म.न.पा. वडा नं।२७ गरेलचुौर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवष्णु कुमाि (९८१७१४१८१२) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गोरी भएको 

 

नाम:-जगता कुमारी 

उमेर:-२४ वषषको 

वतन:- जज. थयाङजा जभरकोट न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-जज. थयाङजा जभरकोट न.पा. वडा नं.२ 

हराएको ठेगाना:-जज. काथकी पोखरा पथृ्वी चोकबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गौतम कुवाँर (९८०८०५०९९०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र खरैो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-श्रीजना कुमारी राम 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:- जज.पसाष जवण्धवाजसजन गा.पा.  हाल जज. जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.१५ महने्रचोक 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.१५ महने्रचोक 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवक्रम राम (९८१९२८४९५३)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, गलुाबी रङको कुताष र जनलो र.को जजन्स पाईन्ट 

लगाएकी । 

नाम:-जगता खड्का बढुाथोकी 

उमेर:-२४ वषषको 

वतन:- जज. दोलखा शलैुङ गा.पा. वडा नं.८ भसैे 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।३० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. दोलखा आवाज नेपाल चररकोट बाट हराएको । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक के.सी.(९८४४०६५६२६) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र हल्का रातो खरैो कपाल भएको। 

 

नाम:-साङडोमा शपेाष 

उमेर:-२४ वषषको 

वतन:- जज. दोलखा गौरीशकंर गा.पा. वडा नं.३ झ्याकु 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०८।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. दोलखा गौरीशकंर गा.पा. वडा नं.३ झ्याकु आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमङमा शेपाक (९८४१५१०३५०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको । 

 

नाम:-सवुणष न्यौपाने 

उमेर:-१० वषषको 

वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१७ हजटया 

खिङ्ग:-बालक  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१७ हजटया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खसताराम दयौपाने (९८४१८०९६९७) 

हुखिया:-उचाई ३.८ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जटसटष पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सचुना न्यौपान े

उमेर:-३० 

वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१७ हजटया 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- नखलेुको 

हराएको ठेगाना:-जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१७ हजटया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नखलेुको 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-दोज ेगरुुङ 

उमेर:-४ वषषको 

वतन:- जज. नवुाकोट वले्कोटगडी वडा नं.४ हाल जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.११ थानाभन् याङ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.११ थानाभन् याङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोजी घिान (९८४३९४५६७८) 

हुखिया:-उचाई ३ जिट ,कालो आखँार कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो ट्राकसटु लगाएको । 

 

नाम:-नान ुमाया गरुुङ 

उमेर:-२६ वषषको 

वतन:- जज. नवुाकोट वले्कोटगडी वडा नं.४ हाल जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.११ थानाभन् याङ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-नखलेुको 

हराएको ठेगाना:-नखलेुको 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईशान गुरुङ 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र खरैो  कपाल,जजन्सको पाईन्ट र जजन्सको ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:-काजल साह 

उमेर:-२१ वषषको 

वतन:- जज. सप्तरी डाक्नेश् वरी न.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सप्तरी डाक्नेश् वरी न.पा. वडा नं.७ आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम नारायण साह (९८४२०८०८२२) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा रखरैो कपाल, जक्रम कलरको कुताष लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-आती कुमारी कूशवाहा 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:- जज. बरा क.उ.म.न.पा.वडा नं.१६ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बरा क.उ.म.न.पा.वडा नं.१६ आफ्नै घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबरेदर महत्तो कोईरी (९८१७२७८९७१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट र कुताष लगाएकी । 

 

नाम:-कजबता दवेी 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज. बारा क.उ.न.पा. वडा नं.२७ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बारा क.उ.न.पा. वडा नं.२७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रसाद सहनी मिाह (९८२७२४७६६१) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-कजसम खातनु 

उमेर:-१९ वषषको 

वतन:- जज. सलाषही हररवन  न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही हररवन  न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खथुबजुदन मसंरु (९८१६८६२१७७) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जनलो टाउजर र जनलो रङको जटसटष लगाएकी । 

 

नाम:-ररना कुमारी 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज. सलाषही चन्रनगर गा.पा. वडा नं.१ लघवुा टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही चन्रनगर गा.पा. वडा नं.१ लघवुा टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश साह तेखि (९८०७६३४२३९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,रातो रङको सरुुवाल र जनलो रङको कुथाष लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रेण ुकुमारी महत्तो(साथमा १४ मजहनाको छोरा ) 

उमेर:-२१ वषषको 

वतन:- जज. जसरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदपेदर कुमार महत्तो (९८२६७०८६५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरर, जनलो रङको कुताष र रातो रङको सरुुवाल 

लगाएको । 

 

नाम:-अजमरती दवेी सदा 

उमेर:-२२ वषषको 

वतन:- जज. जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.३ बक्थलवा 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.३ बक्थलवा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गुिाब देखव सदा (९८२६७७३०२६) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गहु गँोरी,पहलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-कोजशला दवेी उरांव 

उमेर:-३९ वषषको 

वतन:- जज. जसरहा नहरा गा.पा. वडा नं.१ गौराहा 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा नहरा गा.पा. वडा नं.१ गौराहा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवजय कुमार उरांव (९८१६७०१९६६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष थयाम्लो,रातो रङको साडी लगाएकी । 

 

नाम:-सजवना खातनु 

उमेर:-१९ वषषको 

वतन:- जज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१३ नयाँटोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१३ नयाँटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हाखकम अंसारी (९८१८५६५५४१) 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणषथयामलो, कुताष सरुुवाल लगाएको । 

नाम:-सनुैना कुमारी 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:- जज.बारा प्रसौनी गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.बारा प्रसौनी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रताप साह(९८२७२१०५३५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो भषे्ट र कालो सरुुवाल लगाएकी 

 

नाम:-ओम जज साह 

उमेर:-१६ वषषको 

वतन:- जज. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.२०  

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.२० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गगन देव साह (९८०७१४९८०१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट र जटसटष लगाएको । 

 

नाम:-रोकसार खातनु 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:- जज. धनषुा सबैला न.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा सबैला न.पा. वडा नं.१० खररहाजन जथथत 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जखमिा िातु 

हुखिया:-उचाई ४.६ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,जनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-अन्जली कुमारी 

उमेर:-२० वषषको 

वतन:- जज.धनषुा जक्षरेश् वरनाथन न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.धनषुा जक्षरेश् वरनाथन न.पा. वडा नं.१ रामदयैा 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम सुफि यादव 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,रातो कुताष सरुुवाल लगाएको । 

नाम:-आरती कुमारी यादव 

उमेर:-२४ वषषको 

वतन:- जज.जसरहा नरहा गा.पा. वडा नं.३ पानवार टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.जसरहा नरहा गा.पा. वडा नं.३ पानवार टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िटु्ट यादव (९८२७७४०९७७) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी,रातो रङको कुताष सुरुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-आरती कुमारी नौजनया 

उमेर:-१९ वषषको 

वतन:- जज. सप्तरी जतलाठी कोईलाडी गा.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी जतलाठी कोईलाडी गा.पा. वडा नं.८ सडेपार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छेदी प्रसाद नौखनया (९८१५७८०३९१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, ब्ल ुरङको जजन्स पाईन्ट र पहलेो रङको कुताष लगाएकी । 

 

नाम:-पजुा कुमारी 

उमेर:-१६ वषषको 

वतन:- जज. पसाष पटेवाष सगुौली गा.पा. वडा नं.२ बैजनाथपरु टोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. पसाष जजतपरुु जसमरा उ.म.न.पा. वडा नं.७ बकुजलया टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामराज महत्तो (९८२९०७४७१०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो भषे्ट र रातो जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सम्झना पोख्रले 

उमेर:-२१ वषषको 

वतन:- जज. रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक पोिेि (९८६४१९५३५१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गोरी,प्राय कुताष सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-अमतृा दवेी मजुखया 

उमेर:-२२ वषषको 

वतन:- जज. सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.११ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुिा मुखिया (९८६११०४४४४) 

हुखिया:-उचाई ४.१० जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गोरी,पहलेो र.को कुताष र सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-राज लक्ष्मी ठाकुर 

उमेर:-१६ वषषको 

वतन:- जज. सलाषही लालबन।दी न.पा. वडा नं.२ नवलपरु 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही लालबन।दी न.पा. वडा नं.२ नवलपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबरेदर ठाकुर िोहार (९८४५१६२८५४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो रङको कुताष सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-कुमार पररयार 

उमेर:-४० वषषको 

वतन:- जज. धनषुा जमजथला न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा जमजथला न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगता पररयार 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो कोट पाईन्ट लगाएको 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनजध कुमारी मण्डल 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:- जज. धनषुा जमजथला जबहारी न.पा. वडा नं.५ लजलया 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा धनषुाधाम जथथत मामाघरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम खबिास मण्डि 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जजन्स पाईन्ट र जनलो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-सपुना कुमारी 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:- जज.पसाष ठोरी गा.पा. वडा नं.५ बदु्धनगर 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२० गते 

हराएको ठेगाना:-जज.पसाष ठोरी गा.पा. वडा नं.५ बदु्धनगर घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदजु कुमारी रखबदास (९८१४२७४८१०) 

हुखिया:-उचाई ४.७ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको अम्ब्रेला लगएकी । 

 

नाम:-आयशु बथयाल 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:- जज. रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.१ मगंलपरु 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.१ मगंलपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकरण बस्याि (९८२७२२७६९९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल वणष गोरो,पाईन्ट भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:-ररणा चौधरी 

उमेर:-२८ वषषको 

वतन:- जज.रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.८ सन्तपरु टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२० गते 

हराएको ठेगाना:-जज.रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.८ सन्तपरु टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुखनिाि चौधरी (९८४५१३५०३६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी, प्राय कुथाष सरुुवाल लगाउने गरेकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अनरुाधा झा 

उमेर:-३४ वषषको 

वतन:- जज. रौतहट गौर न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रौतहट गौर न.पा. वडा नं.३ जबध्यापाट्टी नगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवक्की कुमार झा (९८५१२१४५६४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल, खरैो कुथाष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-सजबना जसठु मगर पलुामी 

उमेर:-३३ वषषको 

वतन:- जज. सलाषही बागमती न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही बागमती न.पा. वडा ३ माईती घरबाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भेष बहादुर पुिामी (९८०३५५७८४६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:-रोषणा खड्का 

उमेर:-१६ वषषको 

वतन:- जज.सलाषही लालबन्दी न.पा. वडा नं.१७ राजनगजं 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.सलाषही लालबन्दी न.पा. वडा नं.१७ राजनगजं 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश िड्का (९८४४४१६९७८) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र खरैो रङ कपाल,हररयो बटु्टा भएको जटसटष र कालो सरुुवाल लगाएकी  

 

नाम:-अजंली कुमारी मण्डल 

उमेर:-१९ वषषको 

वतन:- जज. महोत्तरी मनरा न.पा. वडा नं.४ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२० गते 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी मनरा न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अरखबदद कुमार मण्डि 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कुथाष सरुुवाल लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-वषाष जब.क 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज. जसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं.१० धरमपरु टोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं.१० धरमपरु टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण माया खब.क (९८२७०६०७२०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा र  कालो कपाल, वणष गह गँोरी रातो रङको भषे्ट र कुताष लगाएकी । 

 

नाम:-राजमजत कुमारी 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:- जज. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बाबु महत्तो (९८१६२४७३९१) 

हुखिया:-उचाई ४.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-रेखा साह 

उमेर:-१६ वषषको 

वतन:- जज. सलाषही ईश् वरपरु न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सलाषही ईश् वरपरु न.पा. वडा नं.३  भजक्तपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामधारी साह सुढी (९८४९९८४२८२) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो पहलेो र.को कुती सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-रमशे  कुमार साह 

उमेर:-१३ वषषको 

वतन:- जज. धनषुा जमजथला न.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा जमजथला न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमश कुमार साह 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पहलेो भषे्ट र घ्य ुरङको पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अरमान नदाि 

उमेर:-१३ वषषको 

वतन:- जज. धनषुा जमजथला न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा जमजथला न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखमना िातुन 

हुखिया:-उचाई ४.४ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,जटसटष र जजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-जसमा कुमारी यादव 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:- जज. धनषुा जम.जब.न.पा. वडा नं.९ कटरैत 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा जम.जब.न.पा. वडा नं.९ कटरैत 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबजाय यादव 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, गलुाबी रंगको भषे्ट र जनलो रङको  जजन्स पाईन्ट लगाएको 

। 

 

नाम:-जसमा कुमारी चौधरी 

उमेर:-१९ वषकको 

वतन:- जज. महोत्तरी औरही न.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी औरही न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश प्रसाद चौधरी (९८१७६४४३४५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,जनलो जजन्स पाईन्ट,भषे्ट र रातो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:-जवना जवश्वकमाष 

उमेर:-२४ वषषको 

वतन:- जज. महोत्तरी बजदषवास न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी बजदषवास न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सनमाया खवश्वकमाक (९८०४१५२६४४)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो कुथाष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:-मजनषा कुमारी यादव 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:- जज. महोत्तरी सोनमा गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी सोनमा गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामबाबु यादव 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,सनु्तला रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जवभतुी चौधरी 

उमेर:-१६ वषषको 

वतन:- जज.सप्तरी खडक न.पा. वडा नं.९ मनैासहसषवाह  

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.सप्तरी खडक न.पा. वडा नं.९ मनैासहसषवाह  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखनता कुमारी चौधरी (९८१९७३३२८७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर, कालो जजन्स पाईन्ट र खरैो भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:-सजमना खातनु 

उमेर:-३० वषषको 

वतन:- जज. सप्तरी खडक न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज. सप्तरी खडक न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मो.गुल्जार खमाँया (९८११७७००७४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-अन्ज ुकुमारी खगं 

उमेर:-१९ वषषको 

वतन:- जज.सप्तरी जतरह त गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.सप्तरी जतरह त गा.पा. वडा नं.२ आफ्नै घरबाट 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राधा देखव िंग (९८१६७६२०६८) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो शरीर,रातो कुताष सरुुवाल र चप्पल लगाएकी । 

नाम:-पासाङ तामाङ 

उमेर:-१२ वषषको  

वतन:- जज.नवुाकोट जबदरु न.पा. वड नं. ९ प्यथटार 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.नवुाकोट जबदरु न.पा. वड नं. ९ प्यथटार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुिमाया तामाङ (९८१३०९३०२२) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरो, पाइन्ट र जटसषट लगाएको । 

 

नाम:-जडकेन्र के.सी. साथमानाम थाहा नभएकी मजहला 

उमेर:-३५ परुुष,२५ मजहला 

वतन:-जज.दलेैख गरुाँस गा.पा.७ 

खिङ्ग:-परुुष,मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दलेैख गरुाँस गा.पा.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खहमा िड्का ( ९७४२२१०८५५ ) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरो भएका । 

 

नाम:-जकरण सोनी 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:- जज.दलैेख ना.पा.९ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दलेैख नौमलु गा.पा.८ चौराठा दजैख । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकाश कुमा खब.क. ( ९८२६५०२३४५ ) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरो भएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जबर बहादरु नेपाली 

उमेर:-३९ वषषको  

वतन:- जज.दलेैख ना.न.पा. वडा नं. ९ साडु बथने 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दलेैख ना.न.पा. वडा नं. ९ साडु बथन े

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणाक नेपािी (९८२४५५३२४०) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरो, जटथट पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-जतल कुमारी राथकोटी 

उमेर:-४७ वषषको  

वतन:- जज. सखुते जव.न.पा. वडा नं. १२ चनौटे 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. सखुते जव.न.पा. वडा नं. १२ चनौटे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमर बहादुर रास्कोटी (९८२३१९३५०८) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी, कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-डा. जतनतनु नेशा  

उमेर:-३५ वषषको  

वतन:- जज.पसाष जब.म.न.पा. वडा नं. २ छपकैपा  

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.पसाष जब.म.न.पा. वडा नं. २ छपकैपा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अब्दुि किाम खमयााँ (९८०७२७३८२९) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-सजुजता दजेव महेता 

उमेर:-२७ वषषको  

वतन:- जज.सप्तरी जवष्णरु गा.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.सप्तरी जवष्णरु गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश कुमार मेहता (९८०४७२८४१६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सजमज र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पजुा कुमारी दास 

उमेर:-१४ वषषको  

वतन:- जज.सप्तरी शम्भनुाथ न.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.सप्तरी शम्भनुाथ न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कौखशल्या देखव तााँती(दास)(९८०७७७२४४९) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-उमी सैनी 

उमेर:-१८ वषषको  

वतन:- जज.बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुदना भगत मािी (९८४५३१४३०३९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जजन्स पाइन्ट र जटसषट लगाएको । 

 

नाम:-जशवामी साह 

उमेर:-१८ वषषको  

वतन:- जज.सलाषही बासबररया  गा.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०६।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.सलाषही बासबररया  गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खशव शंकर साह (९८१७६००८२४) 

हुखिया:-उचाई  ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी, पहलेो रङको सटष र जनलो जजन्स पाइन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:-रुकसाना खातनु  

उमेर:-१८ वषषको  

वतन:- जज.पसाष जब.म.न.पा.वडा नं. २ छप्कैया  

खिङ्ग:-बाजलका  

हराएको खमखत:- २०७८।०६।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.पसाष जब.म.न.पा.वडा नं. २ छप्कैया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुरैसा िातुन  (९८४५५५६७६) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:-अजन्तमा साह 

उमेर:-२४ वषषको  

वतन:- जज. बारा क.उ.म.न.पा.  वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०६।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. बारा क.उ.म.न.पा.  वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामकोशोर साह सोनार(९८४५१२८२००) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र अमब्रेला सटु लगाएकी । 

 

नाम:-खशु्ब ुमथेतर 

उमेर:-१२ वषषको  

वतन:- जज.जसरहान.पा. वडा नं. १२ सारथवर टोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जसरहान.पा. वडा नं. १२ सारथवर टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदरदीप  मेस्तर (९८१४७१७८२८) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, कालोरङको सरुुवाल र लेजडज सटष 

लगाएकी । 

 

नाम:-उजथमता काकी 

उमेर:-१६ वषषको  

वतन:- जज.मोरङ पथरी वडा नं.४ हाल जज.जसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं. ४ असनपरु टोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं. ४ असनपरु टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देव कुमार भट्ट (९८१५७९८६४०) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी, रातो रङको भषे्ट र कालो रङको पाइन्ट , 

कलेजज रङको ब्याग बोकेकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररकु कुमारी साह 

उमेर:-२९ वषषको  

वतन:- जज.जसरहा मजुखयापरु न.पा. वडा नं. ८ महादवे टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जसरहा मजुखयापरु न.पा. वडा नं. ८ महादवे टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमकनाथ साह (९८२७७२७३७२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी,रातो हररयो साडी र चोलो लगाएकी । 

 

नाम:-कररना रसाईली  

उमेर:-१८ वषषको  

वतन:- जज.जसरहा लहान न.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.जसरहा लहान न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय कुमार खवश्वकमाक (९८०७७६९२७१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी, रातोरङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जप्रयंका कुमारी कामतै 

उमेर:- १७ वषषको  

वतन:- जज.सलाषही लहान न.पा.वडा नं. ३ रघनुाथपरुटोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.सलाषही लहान न.पा.वडा नं. ३ रघनुाथपरुटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छेदी कामैत (९८१८७२६०६६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी,रातो रङको कुताष र कालो रङको सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-सजुनता दजेव जजैसवाल 

उमेर:-२२ वषषको  

वतन:- जज. बारा  करैयामाई गा.पा. वडानं.८ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. बारा  करैयामाई गा.पा. वडानं.८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमाबती देखव (९८११९९९५६४) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,साजड र ब्लाउज लगाएकी । 

नाम:-राजन्ती कुमारी 

उमेर:-१७ वषषको  

वतन:- जज.जसरहा उ.म.न.पा. वडा नं. ७ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जसरहा उ.म.न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-असखफक  साह कानु (९८२१२५४८४६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-सजचतानन्द यादव 

उमेर:-१७ वषषको  

वतन:- जज.जसरहा अनाषमा गा.पा.वडा नं.४ लक्ष्मीपरु टोल 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जसरहा अनाषमा गा.पा.वडा नं.२ लक्ष्मीपरु टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हरेराम यादव (९८२७७४४०८२) 

हुखिया:-उचाई ५.५जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरो, पाइन्ट र जटसषट लगाएको । 

 

नाम:-पल्लबी  झा 

उमेर:-१५ वषषको  

वतन:- जज.सलाषही धनकौल गा.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.सलाषही धनकौल गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय कुमार झा (९८१६२९१७०३) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, सेतो रङको कुताष र रातो बटेु्ट  सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-काजल कुमारी सोनी 

उमेर:-१९ वषषको  

वतन:- जज.सलाषही बसबररया गा.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.सलाषही हररवन गा.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन प्रसाद साह (९८०९६१६०८७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,हररयो रङको कुताष र कालो रङको सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-कजचन जघसीङ 

उमेर:-१८ वषषको  

वतन:- जज.सलाषही हररवन  न.पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.सलाषही हररवन  न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोयि खघखसङ (९८४७७९४५९८) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो रङको जटसषट र पहलेो रङको पाइन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-अजनता कुमारी कामैत 

उमेर:- १४ वषषको  

वतन:- बाजलका 

खिङ्ग:- जज.सप्तरी महादवेा गा.पा. वडा नं.४ 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०२ गते ।   

हराएको ठेगाना:-  जज.सप्तरी महादवेा गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चुनचुन कामैत (९८१९७१०३५८) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो जामा लगाएकी । 

 

नाम:-खशु्व ुकुमारी महत्तो 

उमेर:- १६ वषषको  

वतन:- जज. रौतहट राजदजेव न.पा. वडा नं. ७ मडुलवुा 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. रौतहट राजदजेव न.पा. वडा नं. ७ मडुलवुा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामएकवाि महत्तो  नुखनया  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो रङको सटु र सलवार लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-प्रजतमा दबेी 

उमेर:-२० वषषको  

वतन:- जज. पसाष बी.म.न.पा.वडा नं. १७ कोजनया टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. पसाष बी.म.न.पा.वडा नं. १७ कोजनया टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िखिता देखव (९८२१२९४३८०) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पहलेो रङको सलवार र सजमज लगाएकी । 

 

नाम:-पनुम साह 

उमेर:-२२ वषषको  

वतन:- जज. जसराह गोलबजार न.पा .वडा नं .४ नेपाने टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. जसराह गोलबजार न.पा .वडा नं .४  नेपाने टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखभषेक साह(९८२९७७१४४२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी, जनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-थनेहा चौधरी 

उमेर:-१५ वषषको  

वतन:- जज. जसरहा मजुखयापरु न.पा. वडा नं. ८ मह जलया टोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. जसरहा मजुखयापरु न.पा. वडा नं. ८ मह जलया टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण प्रसाद चौधरी (९८४२८२०७९४) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, हररयो रङको कुताष र कलेजज रङको 

सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-सजबन श्रेष्ठ 

उमेर:-१७ वषषको  

वतन:- जज.जसरहा गोलबजार न.पा.वडा नं.३ जमनटोकी  टोल 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जसरहा गोलबजार न.पा.वडा नं.३ जमनटोकी  टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञान कुमार शे्रष्ठ (९८१९९८६६५६) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी, जनलो रङको पाइन्ट र चेक सटष लगाएको 

नाम:-रन्जना कुमारी सदा 

उमेर:-१४ वषषको  

वतन:- जज.जसरहा न.पा. वडा नं.७ मसुहरी टोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.जसरहा न.पा. वडा नं.७ मसुहरी टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सत्यनारायन सदा (९८०४७९९०८६) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल, वणष गह  ँगोरो र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-प्रजमला दजेव सदाय 

उमेर:-२२ वषषको  

वतन:- जज.जसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं. ३ जम्दह टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं. ३ जम्दह टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञानी सदाय (९८२९७५११५०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-कृती दबेी 

उमेर:-२८ वषषको  

वतन:- जज.पसाष न.पा. बडा नं. ४ छोटैलीटोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.पसाष न.पा. बडा नं. ४ छोटैलीटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खधरेदर प्रसाद महत्तो (९८०९१५१५२६) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-अजंकता कुमारी 

उमेर:-१३ वषषको  

वतन:- जज. धनषुा नगराईन न.पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. धनषुा नगराईन न.पा. वडा नं. ८ 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नथुखन ठाकुर 

हुखिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:-जबभा कुमारी कापर ( साथमा वषष ४ की छोरी  जनजशका कुमारी समते रहकेो ) 

उमेर:-२६ वषषको  

वतन:- जज.धनषुा  जनक नन्दनी गा.पा. वडा नं. ५ पतनकुा  

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.धनषुा  जनक नन्दनी गा.पा. वडा नं. ५ पतनकुा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ििन कापर 

हुखिया:-उचाई ४.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-लजलता कुमारी  पासवान 

उमेर:-१६ वषषको  

वतन:- जज. महोत्तरी गौशला न.पा. वडा नं. ९ 

खिङ्ग:-बाजलका  

हराएको खमखत:- २०७८।०६।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी गौशला न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामबाबु पासवान 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-उमा जवश्वकमाष 

उमेर:-२२ वषषको  

वतन:- जज. महोत्तरी बजदषबास न.पा.वडा नं. ७ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. महोत्तरी बजदषबास न.पा.वडा नं. ७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईदर खब.क. (९८४४१०५९१३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मनजवर पनु मगर 

उमेर:- ३५ वषषको  

वतन:- जज.जाजरकोट छेडगाड न.पा. वडा नं. १०  

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७ ।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जाजरकोट छेडगाड न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृत पुन मगर (९८६२४१८६४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष कालो,कालो रङको पाइन्ट र सेतो रङको सटष 

लगाएको । 

 

नाम:-जवश्व कठायत 

उमेर:-२३ वषषको  

वतन:- जज.जमु्ला तातोपानी गा.पा. वडा नं. १ राकागाउँ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०१।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जमु्ला तातोपानी गा.पा. वडा नं. १ राकागाउँ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खटका रावि कठायत (९७४२२६८६८९) 

हुखिया:-उचाई  ५.२ जिट।, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह  ँगोरो भएको । 

 

नाम:-सेर बहादरु साकी 

उमेर:-३५ वषषको  

वतन:- जज. जमु्ला तातोपानी गा.पा. वडा नं. ६ धौलापानी 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. जमु्ला तातोपानी गा.पा. वडा नं. ६ धौलापानी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुपा साकी (९८४२२६९८५६) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह  ँगोरो भएको । 

 

नाम:-अजनल चौलागाई 

उमेर:-१५ वषषको  

वतन:- जज. जमु्ला गठुीचौर गा.पा. वडा नं। ५ दपेालगाँउ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. जमु्ला गठुीचौर गा.पा. वडा नं। ५ दपेालगाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरस्वती चौिागाई (९८६४४९४१६६) 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह रोरो भएको । 

नाम:-जनराजन दमाई 

उमेर:-१४ वषषको  

वतन:- जज.डोल्पा जिपरुासनु्दरी न.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.डोल्पा जिपरुासनु्दरी न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर दमाई (९८६४९७५६७५) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो ह ट र कालो पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-ईश्वरी शाही (जसंह) 

उमेर:-१९ वषषकी  

वतन:- जज.जाजरकोट बारेकोट गा.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जाजरकोट बारेकोट गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोक बहादुर खसंह 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी र  रातो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-पणुषकला बोगटी 

उमेर:-३५ वषषको  

वतन:- जज. दलेैख ना.न.पा. वडा नं. ३ काजलमाटी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. दलेैख ना.न.पा. वडा नं. ३ काजलमाटी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर बहादुर बोगटी (९८१५५२३२५६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-सकु भाम र भगबती रावल  

उमेर:-२८/२६ वषषको  

वतन:- जज. जमु्ला चन्दनाथ न.पा. वडा नं.६ हाल जज.मगु ुछाँनाथ रारा न.पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:-मजहला र  परुुष 

हराएको खमखत:- २०७४ सालबाट  

हराएको ठेगाना:-जज.मगु ुछाँनाथ रारा न.पा. वडा नं. ६ 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि बहादुर रावि (९८६६८९६९६१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो धके सटष र कालो पाइन्ट लगाएको । 

नाम:-जबष्ण ुबढुाथोकी  

उमेर:-१७ वषषको  

वतन:- जज.सल्यान दामाष गा.पा. वडा नं. जकमटाकुरा  

खिङ्ग:-बालक  

हराएको खमखत:- २०७८।०६।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.सल्यान दामाष गा.पा. वडा नं. जकमटाकुरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खभमा बूढाथोकी (९८२२९१३२७०) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी र जनधारमा खत भएको । 

 

नाम:-खगने्र सनुार 

उमेर:-२८ वषषको  

वतन:- जज. सखुते जबरेन्रनगर न.पा. वडा नं. ५ जचसापानी जबहानी टोल 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. सखुते बराताल गा..पा. वडा नं. ५ बड्डीचौर   

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दान बहादुर सुनार (९८४८११५४६२) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, मकालो कपाल,वणष गह गँोरो, कालो जजन्स पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-  प्रकास जब.क. 

उमेर:-१४ वषषको  

वतन:- जज.दलेैख भगवतीमाई गा.पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. सखुते जब.न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खनमाकण  कुमार ब .क. (९८४८१४०२९९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो ज्याकेट, जनलो जजन्स पाइन्ट लगाएको  र रात 

जतु्तालगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चजन्रका दजेव साह 

उमेर:-३० वषषको  

वतन:- जज.सलाषही पसाष गा.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.सलाषही पसाष गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जोगी साह (९८१९६३२८४९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालोआखँा, कालो कपाल र रातो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जसमा यादव 

उमेर:-१२ वषषको  

वतन:- जज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. १७ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. १७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम मनोरथ यादव   

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, जपङ रङको सटष र जनरङको पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-बदु्ध माया जब.क. 

उमेर:-४५ वषषको  

वतन:- जसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं. १० धरमपरु टोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं. १० धरमपरु टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हस्तमान खब.क.९८११७५५३८६) 

हुखिया:-उचाई ४.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी, रातो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-ज्वती कुमारी पजण्डत 

उमेर:-१५ वषषको  

वतन:- जज.जसरहा लाहान न.पा. वडा नं.६ कुमहारटोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जसरहा लाहान न.पा. वडा नं.६ कुमहारटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आत्मराम पखण्डत (९८०४७९९६०२) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी, जनलो रङको कुताष  र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रोजजना कुमारी जसंह  

उमेर:- १७ वषषको  

वतन:- जज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरोज कुमार खसंह (९८२६७२०८५७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो रङको भषे्ट र पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:- चन्दन कुमार साह 

उमेर:-१३,१२ वषषका 

वतन:- जज.रौतहट माधवनाराण न.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.रौतहट माधवनाराण न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जदमजय साह  

हुखिया:-उचाई ४.जिट र ३.५ जिट, को आखँा, कालो कपाल, कालो जटसटष र हाप पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-रामचन्र मजुखया  

उमेर:-७५ वषषको  

वतन:-  जज. सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:- जषे्ठ परुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजवन मुिीया  

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो धोजत र जनलो रङको कुताष लगाएको । 

 

नाम:-ज्योती कुमारी दास 

उमेर:-२१ वषषको  

वतन:- जज. सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।७।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबबेक कुमार दास (९८१२०९८१७५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रोसनी कुमारी  

उमेर:-१५ वषषको  

वतन:- जज.धनषुा कमला न.पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.धनषुा हम्सपरु न.पा. वडा नं. ८  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सत्यनाराण मण्डि  

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-सोना कुमारी महत्तो 

उमेर:-२० वषषको  

वतन:- जज.जसरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं. १२ जसमलटोकी । 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जसरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं. १२ जसमलटोकी । 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामकेशर महत्तो ( ९८४८५२३२६८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी,रातो रङको कुताष  र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जबपना काकी  (साथमा  वषष ५ की अजनषा काकी समेत रहकेो ) 

उमेर:-२५ वषषको  

वतन:- जज.तेह्रथङु छथर गा.पा. वडा नं.२ हमरजङु 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.तेह्रथङु छथर गा.पा. वडा नं.२ हमरजङु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-घमण्ड बहादुर काकी (९८२३२३७७५८) 

हुखिया:-उचाई ४.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-मजन्दरा भट्टराई (जघजमरे) 

उमेर:-३८ वषषको  

वतन:- जज.भोजपरु टेम्केमयैङु गा.पा.वडा नं. ९ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७७।११।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.भोजपरु टेम्केमयैङु गा.पा.वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगा बहादुर खघखमरे (९८२७००२६९७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,जटसटष र जजन्स पाइन्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मन्ज ुतामाङ  

उमेर:- २८ वषषको  

वतन:- जज.संखवुासभा पाँचखपन न.पा. वडा नं. ६ दमु्सीमारा 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.संखवुासभा पाँचखपन न.पा. वडा नं. ७ वाबनु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सनमान  तामाङ (९८४०९८७३६५) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, भषे्ट र पाइन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-पदम कुमार जलम्ब ु 

उमेर:-४२ वषषको  

वतन:-जज. ताप्लेजङु िुङजलङ न.पइ.वडा नं. १ नाङगे 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. ताप्लेजङु िुङजलङ न.पइ.वडा नं. १ नाङगे 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखम्बका खिम्बु  

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो भषे्ट र सेतो सटष लगाएको । 

 

नाम:-मकैला राई  

उमेर:-२३ वषषको  

वतन:- जज.संखवुासभा जसजलङचोक गा.पा. वडा नं. २  

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.संखवुासभा जसजलङचोक गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम  कुमार राई (९७४२१२०९६४) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी, खरानी रङको भषे्ट र पाईजामा र सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-कैलास जमश्र 

उमेर:-५२ वषषको  

वतन:- जज.झापा म.ेन.पा.वडा नं. १० 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा मे.न.पा.वडा नं. १० बरजपपल टोल  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शाखिराम दाहाि (९८४२६५२८८१)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,खरैो हािपाइन्ट र सटष लगाएको । 

नाम:-भजुमका जबश्वकमाष 

उमेर:-१६ वषषको  

वतन:- जज.झापा म.ेन.पा. वडा नं. ९ सयकु्तटोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा मे.न.पा. वडा नं. ९ सयकु्तटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन खबश्वकमाक (९८०३८६४५४५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर भएकी । 

 

नाम:- प्रजतमा दजी 

उमेर:-१६ वषषको  

वतन:- जज. झापा म.ेन.पा. वडा नं. ९ सयकु्तटोल 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा म.ेन.पा. वडा नं. ९ सयकु्तटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रखदप दजी (९८०४९३६३९१) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कपाल थाईकट काटेकी । 

 

नाम:- सभुास राजवशंी 

उमेर:-४१ वषषको  

वतन:- जज.झापा बदु्धशान्ती न.पा. वडा नं. ३ बधुबारे  

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा बुद्धशान्ती न.पा. वडा नं. ३ बधुबारे  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा राजवंशी (९८२७९६३९८८) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, को आखँा, कालो कपाल,सेतो भेष्टा र जनलो  जजन्स पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-मवजेसर ह सेन जमयाँ 

उमेर:-४६ वषषको  

वतन:- जज.झापा गौरादह न.पा. वडा नं. ५ चप्रामारी  

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.झापा गौरादह न.पा. वडा नं. ५ चप्रामारी 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नुरजन िातुन (९८१८२४८२००) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कपडाको कालो पाइन्ट र जटसटष लगाएको । 

नाम:-अजनता खड्का 

उमेर:-२५ वषषको  

वतन:- जज.झापा. गा.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा. गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खटका िड्का (९८०६००४७५०९) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी र  कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जनिन मचेे  

उमेर:-४० वषषको  

वतन:- जज.झापा हजल्दबारी गा.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७७।१०।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा हजल्दबारी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छमसरी मेचे (९८१७००३१३७) 

हुखिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरो,जनलो ज्याकेट र जजन्स पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-डोल्मा तामाङ  

उमेर:-२३ वषषको  

वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोक हलेम्ब ुगा.पा. वडा नं. १ डोररङ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जसन्धपुाल्चोक हलेम्ब ुगा.पा. वडा नं. १ डोररङ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ढाक्पा दोजे िामा (९८४४६८५५२२) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल मझाल शररर भएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-माया काकी 

उमेर:-२५ वषषको  

वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोक साजवक िुजल्पङकोट वडा नं. २ हाल जज. जसन्धपुाल्चोक बलेिी गा.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. जसन्धपुाल्चोक बलेिी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम चदर काकी (९८०८९४८३५७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-यम कुमारी सारु 

उमेर:-२८ वषषको  

वतन:-  जज. धाजदङ  धाजदङ रोराङ गा.पा. वडा नं. ४ हकष परु 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. धाजदङ  धाजदङ रोराङ गा.पा. वडा नं. ४ हकष परु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशर सुनार (९८४५३६१३०८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जनक्की चौधरी 

उमेर:-१७ वषषको  

वतन:- जज. जचतवन खरैहनी न.पा. वडा नं. १०  

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. भरतपरु न.पा. वडा नं. ९ गोन्राङ जटकाकौली जङगल  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवनोद महत्तो  

हुखिया:-  कालो आखँा, कालो कपाल, सेजत जटसटष, जनलो जजन्स पाइन्ट र रातो जतु्ता लगाएकी । 

 

नाम:-रतन बहादरु साउँद 

उमेर:-२६ वषषको  

वतन:- जज.अछाम रामारोसन गा.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.अछाम रामारोसन गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुयक प्रसाद दयौपाने 

हुखिया:- उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-गोपाल प्रसाद कालथोकी 

उमेर:-३९ वषषको 

वतन:- जज. दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. १७ पनौरा  

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. १७ पनौरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुि बहादुर ित्री (९८५७८२९८७८) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा,  कपाल हल्का िुलेको, वणष गह  ँगोरो, पाइन्ट र सटष लगाएको । 

 

नाम:-चन्र प्रकास पररयार  

उमेर:-२८ वषषको  

वतन:- जज. रोल्पा गगांदवे गा.पा. वडा नं. १ ओतखजलङ्गा 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. रोल्पा गगांदवे गा.पा. वडा नं. १ ओतखजलङ्गा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उषा पररयार 

हुखिया:- उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,खरैो ल्यादरको ज्याकेट र कालो जजन्स पाइन्ट लगाएको 

। 

 

नाम:-मजनषा घजतष खड्का  

उमेर:-३५ वषषको  

वतन:- जज.रोल्पा माडी गा.पा बडा न.४ 

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.रोल्पा माडी गा.पा बडा न. ४ जसथनेबाट  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुनसरा िड्का  

हुखिया:- उचाई ५.२ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-सजुनता दमई 

उमेर:-१५ वषषको  

वतन:- जज.म्याग्दी हाल जज.रुपन्दहेी दवेदह न.पा. वडा नं.१० 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.रुपन्दहेी दवेदह न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा दमै   



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल वणष गह गँोरी भएकी । 

नाम:-जमना पनु  

उमेर:-३४ वषषको  

वतन:- जज.रुपन्दहेी ब.ुउ.म.न.पा.वडा नं. १३ 

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.रुपन्दहेी ब.ुउ.म.न.पा.वडा नं. १३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदत बहादुर के्षत्री  

हुखिया:- उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी र मोटो शररर भएकी । 

 

नाम:-सकुराज लोध 

उमेर:-३२ वषषको  

वतन:- जज.रुपन्दहेी कोटही माजहम वडा नं. २ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-जज.रुपन्दहेी कोटही माजहम वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखमत्रा िोध  

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो, जटसटष र पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-कृष्ण कुमारी पाल 

उमेर:-२१ वषषको 

वतन:- जज.रुपन्दहेी मायादजेव वडा नं. ४ 

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.रुपन्दहेी मायादजेव वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बाधव प्रसाद गडेररया (९८५७०१७२१३) 

हुखिया:- उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:-जबजनता जब.क. 

उमेर:-२५ वषषको  

वतन:- जज.दाङ बगई गा.पा. वडा नं.५ जौबारी 

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दाङ बगई गा.पा. वडा नं.५ जौबारी 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशर चनरा (९८४९४९०२०७) 

हुखिया:- कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:-शथुमा चौधरी  

उमेर:-२० वषषको  

वतन:- जज.दाङ बढवा गा.पा. वडा नं.४ पसाष  

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दाङ बढवा गा.पा. वडा नं.४ पसाष 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेकराज चौधरी (९८२२८१४५११) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,हररयो रङको कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-आथथा वली  

उमेर:-१३ वषषको  

वतन:- जज .सल्यान बागचौर न.पा.वडा नं.६ कोटबार 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज .सल्यान बागचौर न.पा.वडा नं.६ कोटबार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक बहादुर विी (९८६०६३६५७४) 

हुखिया:- उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी, रातो सइुटर र रातो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जदपसन पनु 

उमेर:-७ वषषको  

वतन:- जज.सल्यान कपरुकोट गा.पा.वडा नं. ५ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दाङ उ.म.न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुपा कुमारी घती (९८२८५६६३०९) 

हुखिया:- उचाई ३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गहगुगँोरो, जमक्स पहलेो खरैो भषे्ट र पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-राजधका आले  

उमेर:-१७ वषषको  

वतन:- जज.दाङ त.ूम.न.पा. वडा नं.१ भमके 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२२ गते । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हराएको ठेगाना:-जज.दाङ त.ूम.न.पा. वडा नं.१ भमके 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुि बहादुर आिे 

हुखिया:- उचाई ५.३ जिट,कालोआखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी,खरैो धकेवाला सटष रजनलो सटष लगाएकी । 

नाम:-वजबता चमार 

उमेर:-३६ वषषको  

वतन:- जज.रुपन्दहेी कंचन गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.रुपन्दहेी कंचन गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बरचन चमार (९८२७४६५४०६) 

हुखिया:- उचाई५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी, साडी र ब्लाउज लगाएकी । 

 

नाम:-जबमला जगरी 

उमेर:-१६ वषषको  

वतन:- जज.कजपलबथत ुजशवराज न.पा. वडा नं.९ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.कजपलबथत ुजशवराज न.पा. वडा नं.९ रमवुादह 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुयक खगरर (९८६०६४२९९५) 

हुखिया :- उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी,गलुाजब रङको सटु र कालो सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-सन्तोस नेपाली  

उमेर:-१८ वषषको  

वतन:- जज.अघाषखाँची भजूमकाथथान न.पा. वडा नं. १०  

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.अघाषखाँची भजूमकाथथान न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खवनोद खव.क. 

हुखिया:- कालो आखँा, कालो कपाल,खरैो रङको जटसटष र जनलो जजन्स पाइन्ट  लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सन्दशे ढुङगाना 

उमेर:-२२ वषषको  

वतन:- जज.भक्तपरु चाँ.न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.भक्तपरु चाँ.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साजन ढुङगाना (९८६२७०४९५०) 

हुखिया:- उचाई ५.१० जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो, कालो सेतो जजन्स पाइन्ट र सटष लगाएको 

। 

 

नाम:-जदजपका कुमारी मगर  

उमेर:-१९ वषषको  

वतन:- जज.सनुसरी इनरुपा गढी गा.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.लजलतपुर म.न.पा. वडा नं. सानेपा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदपा मगर (९८६९१३१२५४) 

हुखिया:- उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:-मजनषा थापा 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:- जज. धाजदङ जिपरुा सनु्दरी गा.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. काठमाण्डौ ताकेश्वर न.पा. वडा नं. ६ पैयटुार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेश बहादुर थापा (९८४१२२४८५८) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,धके बटु्टा भएको िुल सटष र सेतो जजन्स पाइन्ट 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-धन बहादरु काकी  

उमेर:-४१ वषषको  

वतन:-जज. दोलखा लाजपलाङ गा.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं. ३२ कोटेश् वर  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राखधका काकी (९८४३१५९५९५) 

हुखिया:- कालो आखँा, कालो कपाल र खरानी रङको पाइन्ट र जनलो सटष लगाएको । 

 

नाम:-लक्ष्मी कुमारी जसैी 

उमेर:-३० वषषको  

वतन:- जज.दलेैख दलु्ल ुन.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दलेैख दलु्ल ुन.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मैना पोिेि (९८१२५८४८०५) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

 

नाम:-सजदक्षा राई 

उमेर:-३ वषषको  

वतन:- जज.संखवूासभा जचजचला गा.पा. वडा नं. ३ िाकादाम 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.संखवूासभा जचजचला गा.पा. वडा नं. ३ िाकादाम 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदपक राई (९८६२९२७६८६) 

हुखिया:- उचाई ३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी,िुस्रो जामा र रातो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-सजमषला गरुुङ 

उमेर:-२२ वषषको  

वतन:- जज. मोरङ रतवुामाई न.पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ रतवुामाई न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सपना राई (९८१०५५५५३५) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल भएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मान बहादरु जवश्वकमाष  

उमेर:-३४ वषषको  

वतन:- जज. मोरङ पथरी शजनश्वरे न.पा. वडा नं. ८ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ पथरी शजनश्वरे न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईखददरा खवश्वकमाक (९८१९०१०८२५) 

हुखिया:- उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष रातो,िुलबटेु्ट कालो सटष र कालो जजन्स पाइन्ट 

लगाएको। 

 

नाम:-यमूाया जब.क. 

उमेर:-१७ वषषको  

वतन:- जज.मोरङ पथरी शजनश्वरे न.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.मोरङ पथरी शजनश्वरे न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रगुमाया खबश्वकमाक (९८१८९०९९५६) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:-जबना दजी  

उमेर:-२४ वषषको  

वतन:- जज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.७ जचउराजमल 

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.७ जचउराजमल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकास  कुमार दजी (९८१८८१४४५०) 

हुखिया:- उचाई ५.३जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी र कालो जाम लगाएकी । 

 

नाम:-रुपा खिी 

उमेर:-२२ वषषको  

वतन:- जज. मोरङ रतवुामाई न.पा.वडा नं. १० 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं. ५ जशशौली  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि प्रसाद फुयि (९८६१५७६१४१)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:- ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी, जनलो भषे्ट र सेतो पाइन्ट लगाएकी । 

नाम:-सजुथमता जलम्ब ु(ररजाल) 

उमेर:-२५ वषषको  

वतन:- जज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.६ खानेपानी टोल  

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.६ खानेपानी टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुर ररजाि (९८४२१६२६७६) 

हुखिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी, पाइन्ट र सटष लगाएकी । 

 

नाम:-मन यामा राई 

उमेर:-२५ वषषको  

वतन:- जज. मोरङ सनुदरहरैचा न.पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ सनुदरहरैचा न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकास राई (९८१८२६७४६९) 

हुखिया:- उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल भएकी । 

 

नाम:-यम ुमगर  (वषष ७ को  छोरा समते रहकेो ) 

उमेर:-२५ वषषको  

वतन:- जज.मोरङ केराबारी गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०६।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.मोरङ केराबारी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकरण मगर (९८४४५७१७९७) 

हुखिया :-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, मकालो कपाल पहकेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जहम कला भट्टराई (अजधकारी) 

उमेर:-३५ वषषको  

वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं. १० 

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं. १०  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-किस अखधकारी (९८४२०४९६३२) 

हुखिया:- उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:-सन्तोजष ऋजषदवे 

उमेर:-१५ वषषको  

वतन:- जज. मोरङ बजुढगगंा गा.पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- बाजलका  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ बजुढगगंा गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भोखि ऋखषदेव (९८१५३५३४९६) 

हुखिया :-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,,वणष श्याम्लो र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सन्तोस श्रेष्ठ  

उमेर:-७० वषषको  

वतन:- जज. ताप्लेजङु िुङजलङ न.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.मोरङ जबराटनगर म.न.पा. नोबेल अथपतालबाट  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखम्बका शे्रष्ठ (९८४४६९२९१०) 

हुखिया:- उचाई ५.५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो,जनलो कालो ट्रयाक सटु र ढाँका टोपी 

लगाएको । 

 

नाम:-जबकास महत्तो 

उमेर:-१६ वषषको  

वतन:- जज. मोरङ  जबराटनगर म.न.पा.वडा नं.७ 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ  जबराटनगर म.न.पा.वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुिाखि  महत्तो  

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष श्यामलो, ब्ल ुरङको सटष, रातो ज्याकेट र खरैो रङको 

पाइन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कृष्ण जगरी  

उमेर:-४३ वषषको  

वतन:-  जज. मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जबराटनगर न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनकिा खगरर (९८१६३०७५३५) 

हुखिया:-उचाई ६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष रातो, जजन्स पाइन्ट र रातोभषे्टा लगाएको । 

 

नाम:-ईजन्दरा काकी ( साथमा वषष ७ की ईजतसा काकी समेत रहकेो ) 

उमेर:-२६ वषषको  

वतन:-जज. मोरङ बजुढगगंा गा.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ बजुढगगंा गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमेश बहादुर काकी (९८१९३५९४२२) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी, जजन्स पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:-अजय कुमार जसंह 

उमेर:-५२ वषषको  

वतन:- जज. मोरङ जहदा गा.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं. १३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबखनता कुमारी खसंह (९८४०५८३५५०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, जनलो धके सटष र पाइन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-तारा नेपाली  

उमेर:-१८ वषषको  

वतन:- जज. खोटाङ रावावशेी गा.पा.वडा नं. २ खापाष 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. खोटाङ रावावशेी गा.पा.वडा नं. २ खापाष 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमा विी (९८२६७६८३६२) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी, कालो ज्याकेट र कुताष सरुुवाल लगाएकी। 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जतथष कुमारी दजी  

उमेर:-२५ वषषको  

वतन:- जज. भोजपरु पौवादङुमा न.पा. वडा नं. २ 

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. भोजपरु पौवादङुमा न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबक्रम दजी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रङको कुताष  र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-सोजनया तामाङ  

उमेर:- ४० वषषको  

वतन:- जज.झापा बदु्धशान्ती न.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा बुद्धशान्ती न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोखन तामाङ (९८०७९०७५८) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,खरैो रङको कुताष  र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-मालती कोईराला राजवंशी  

उमेर:-३० वषषको  

वतन:- जज.झापा. म.ेन.पा. वडा नं. १० खयरडागी  

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.झापा. म.ेन.पा. वडा नं. १० खयरडागी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बि बहादुर राजवंशी (९८०३२३६९१७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, खरैो आउटर र कालो पाइन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-अजथमता थापा श्रेष्ठ 

उमेर:-२४ वषषको  

वतन:- जज. झापा जशवसताक्षी न.पा. वड नं. ११ 

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा जशवसताक्षी न.पा. वड नं. ११ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नेम बहादुर शे्रष्ठ (९८०४९९०१२६) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो रङको जामा र कालो जतु्ती लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रोजजना खातनु  

उमेर:-१८ वषषको  

वतन:- जज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.१० खयरडागी 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा मे.न.पा. वडा नं.१० खयरडागी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महम्मद साउद खमया (९८०७९२५६६१) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल  र वणष  रातो भएकी । 

 

नाम:-हाजजरा खातनु 

उमेर:-३० वषषको  

वतन:- जज.झापा जबताषमोडष न.पा.वडा नं. ३ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा जबताषमोडष न.पा.वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महमद इसराइि (९८१४०९१८१६) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट कालो आखँा, कालो कपाल र वणष रातो भएकी । 

 

नाम:-पजुा राजवशंी 

उमेर:-२२ वषषको  

वतन:- जज.झापा जबताषमोडष न.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा जबताषमोडष न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुश्मा राजवंशी (९८०५६७००९८) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:-कुमकुम दाश 

उमेर:-२७ वषषको 

वतन:- जज.झापा भरपरु न.पा. वडा नं.५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा मे.न.पा. वडा नं. १३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओम प्रकास दाश (९८०५९९०७८५) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट कालो आखँा, कालो कपाल र पइतलो शररर भएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-िुल  कुमारी शमाष बरही 

उमेर:-४० वषषको  

वतन:- जज.झापा. गौरादह न.पा. वडा न. ५ चाप्राकामारी कटकपरु  

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा. गौरादह न.पा. वडा न. ५ चाप्राकामारी कटकपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबनोद कुमार खसह ंगदगाई (९८१३८०५०२९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-तारा गलेाल न्यौपाने 

उमेर:-२८ वषषको  

वतन:- जज.झापा बदु्दशानती गा.पा.वडा नं. २ पनेरु गाँउ  

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा बुद्दशानती गा.पा.वडा नं. २ पनेरु गाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदर सेिर दयौपाने (९८६१९९१५१३) 

हुखिया:-५.२ जिट कालो आँखा, कालो कपाल, जनलो रङको जजन्स पाइन्ट र खरैो रङको भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:-सागररका मगज ु 

उमेर:-१४ वषषको  

वतन:- जज.भक्तपरु चा.न.पा. वडा नं. ५  

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.भक्तपरु चा.न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माया मगजु (९८०८८४१४८९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी,सेतोसटष र जनलो फ्रक लगाएकी । 

 

नाम:-जमनुा शाही  

उमेर:-१८ वषषको  

वतन:- जज.भक्तपरु भ.न.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.भक्तपरु भ.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खकरण शाही (९८४१६३७६१७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी, पहलेो कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-थवभाव तामाङ  

उमेर:-१५ वषषको  

वतन:- जज.नवुाकोट जकथपाङ गा.पा.वडा नं.१  भाल्चेबेसी 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. नवुाकोट जब.न.पा. वडा नं.७  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेरी तामाङ 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी र  जनलोरङको  थकुलको डे्रस लगाएकी । 

 

नाम:-लक्ष्मी मानन्धर  

उमेर:-३५ वषषको  

वतन:- जज.रामछेाप सनुपाती गा.पा.वडा नं. ५ लहरेमाने 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.रामछेाप सनुपाती गा.पा.वडा नं. ५ लहरेमान े

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोज बहादुर मानदधर (९६१४९४५०५२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वर ्गह  ँगोरी, पहलेो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-िेजद गरुुङ 

उमेर:-२७ वषषको  

वतन:- जज.धाजदङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं. १  

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.धाजदङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुपिाि गुरुङ ( ९८२८९९०६१४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-यम कुमारी  थापा 

उमेर:-१५ वषषको  

वतन:- जज.जसन्धलुी घ्याङलेख गा.पा. वडा न. २ डाँडा गाउँ  

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।७।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जसन्धलुी घ्याङलेख गा.पा. वडा न. २ डाँडा गाउँ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बेखन बहादुर थापा (९८६९३०३५८६) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,सेतोसटष  र सेतो फ्रक लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सयुष बहादरु  खिी  

उमेर:-३९ वषषको  

वतन:- जज. तनह  ँसकु्लागण्डकी  न.पा.वडा नं. ७ मालेबगर  

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०५।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. तनह  ँसुक्लागण्डकी  न.पा.वडा नं. ७ मालेबगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डोर बहादुर ित्री (९८२६११०९७०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरो र जटसटष पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-ररयाज्य ुठकुरी  

उमेर:-१६ वषषको  

वतन:- जज.काथकी माछापचु्छे गा.पा. वडा नं. ३ घाचोक 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.काथकी पो.म.न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेदर बाबु हमाि  

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी र मझौला शररर भएकी । 

 

नाम:-एक बहादरु  भोलान तामाङ 

उमेर:-३० वषषको  

वतन:- जज.जसन्धलुी मररण गा.पा वडा नं. ३  

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जसन्धलुी मररण गा.पा वडा नं. ३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जनमाया गोिे (९८६४४९०३४७) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:-भरत पहरी  

उमेर:-२७ वषषको  

वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गा.पा.वडा नं.१ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०७ गत े। 

हराएको ठेगाना:-जज.जसन्धपुाल्चोक सनुकोसी गा.पा.वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनकुमारी पहरी (९८४९०७२३६४) 

हुखिया:-उचाई ५.७ जिट कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह  ँगोरो भएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चन्र बहादरु घलान 

उमेर:-४५ वषषको  

वतन:- जज.मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.४ जजतपरु भजजाङ  

खिङ्ग:-परुुष  

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.महोतत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबना पररयार (९८०८०१३२५७) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरो र कालो जजन्स पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-प्रजवन लङुगलेी मगर 

उमेर:-३० वषषको  

वतन:- जज.पाँचथर आङना गा.पा. वडा नं.८ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.रामछेाप उमाकुण्ड गा.पा.वडा नं. १ लुखहुाईटोपावर  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमार गुरुङ 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो र जजन्स पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-जय बहादरु हाय ु

उमेर:-२० वषषको  

वतन:- जज.जसन्धलुी कमलामाई न.पा.वडा १  

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.जसन्धलुी कमलामाई न.पा.वडा १ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबजय कुमार हायु ( ९८४०८१८८५७) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:-कृष्ण पररयार  

उमेर:-१९ वषषको  

वतन:- जज.धाजदङ बेजनघाट रोराङ गा.पा. वडा नं.३ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.धाजदङ जनलकण्ठ रायटार  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कोखपिा पररयार (९८०३०१८४८२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी,कालो रङको ह क र कालो जजन्स पाइन्ट 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएको । 

नाम:-सजुनता थापा मगर  

उमेर:-२८ वषषको  

वतन:- जज.जसन्धपुालचोक चौतारा साँगाचोकगडी न.पा. वडा नं.५  

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७७  साल बैषाख बाट हराएकी । 

हराएको ठेगाना:-जज.जसन्धपुालचोक चौतारा साँगाचोकगडी न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदनेश ित्री (९८१८२८५५६६) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल र मानजसक सन्तलुन जठक नभएकी । 

 

नाम:-मनमाया थोकर 

उमेर:-२८ वषषको  

वतन:- जज.मकवानपरु गो.ग.ने. वडा नं.४  

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. मकवानपरु कैलास गा.पा.वडा नं. ५ साजकने 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशर खसंङ थोकर (९८६२५८२६२२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी र रातो बटु्टा भएको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-लक्ष्मी खजतवडा 

उमेर:-२१ वषषको  

वतन:- जज. मकावानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. मकावानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-योगराज िखतवडा (९८६१९१४८३३) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, रातो ज्याकेट र जजन्स पाइन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-सररता ससुजलङ 

उमेर:-१५ वषषको  

वतन:- जज.महोत्तरी  

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.लजलतपुर धोजबघाट 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साखबत्री  कुमारी सुसखिङ मगर (९८४०३५४३४२) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह  ँगोरी भएकी । 

नाम:-बेजबका बथनेत  

उमेर:-१२ वषषको  

वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोक बाह्रजबसे न.पा.वडा नं. २ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.भक्तपरु म.जठ.न.पा. वडा नं. १ लोकन थली  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्यामरानी तामाङ (९८६०४०६५०३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, हररयो ज्याकेट,कालो जटसटष ररातो सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-मजन्दरा दवेकोटा 

उमेर:-१३ वषषको 

वतन:- जज. मकवानपरु  हटेौडा  

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.भक्तपरु जठ.न.पा. वडा नं.१ लोकनथली 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खजबन देवकोटा (९८५१०४९१७६) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो जटसटष, गलुाजब रङको र सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-सरथवती जब.क. 

उमेर:-२७ वषषको  

वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.भक्तपरु चाँ.न.पा. वडा नं.३ झौखले 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदनेश सुनुवार (९८०८६४५९२९) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट  कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो जटसटष र खरैो पाइन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ममता काकी  

उमेर:-१२ वषषको 

वतन:- जज.ओखलढुङगा  

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.भक्तपरु म.जठ.न.पा.वडा नं.९ जनकोसेरा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररता काकी ९७४७४९१८०३) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी र  खरैो जजन्स पाइन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-जसजषना जब.क. 

उमेर:-१८ वषषको  

वतन:- जज.दाङ तलुसीपरु उ.म.न.पा. वडा नं.४ सकुीदह 

खिङ्ग:-मजहला  

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दाङ तुलसीपरु उ.म.न.पा. वडा नं.४ सकुीदह 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोखबदद सुनार (९८२२९१८८४४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी, रातो कुताष र जनलो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जनमषला वजल 

उमेर:-३२ वषषको  

वतन:- जज.दाङ तलुसीपरु उ.म.न.पा.वडा नं. ८ कटकुईया 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दाङ तुलसीपरु उ.म.न.पा.वडा नं. ८ कटकुईया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि बहादुर विी (९८६६९४१९८०) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-ईन्र कुमारी थापा 

उमेर:-५३ वषषको 

वतन:- जज.दाङ तलुसीपरु उप.म.न.पा.९ बेलवुा 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.दाङ तुलसीपरु उप.म.न.पा.९ बेलवुा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रखदप थापा  

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगह  ँगोरी, सनु्तला रङको कुताष  र सरुुवाल 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

लगाएकी ।  

नाम:-प्रेम कुमार राई 

उमेर:-३९ वषषको  

वतन:- जज.संखवुासभा मकाल ुगा.पा. वडा नं.२  

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.संखवुासभा मकाल ुगा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुक्र बहादु राई  

हुखिया:-उचाई ४.७ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरो, कालो हाप भषे्ट र कालो जसी लगाएको । 

 

नाम:-जसताराम जधमाल 

उमेर:-५० वषषको  

वतन:- जज.झापा गा.पा. वडा नं.७ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मखनका खिम्बु (९८१३४७७२२२) 

हुखिया:-उचाई ५.४ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरो, बैगनुी रङको सटष र कपडाको पाइन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:-नजमता राजबंशी 

उमेर:-२३ वषषको  

वतन:- जज.झापा गा.पा. वडा नं.१ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबष्णु कुमार राजवंशी (९८१५१८७७८८) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट कालो आखँा, कालोकपाल,जजन्स पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-तारा दजेव जबश्वकमाष 

उमेर:-३२ वषषको  

वतन:- जज.झापा बदु्धशान्ती जोरलावर न.पा. वडा नं. ४ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा बुद्धशान्ती जोरलावर न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर बहादुर खब.क. (९८०८९६४७६०) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-सजुनता खजतवडा 

उमेर:-२९ वषषको 

वतन:- जज.झापा गौरादह न.पा.वडा नं. ९ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा गौरादह न.पा.वडा नं. ९ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशव प्रसाद गुरागाई (९८२७८३५९६३) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो रङको कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-नेहा रहमान 

उमेर:-२८ वषषको  

वतन:- जज.झापा भरपरु न.पा. वडा नं. ६ मिैीटोल 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.झापा भरपरु न.पा. वडा नं. ६ मिैीटोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मो.जाखकर रहमान (९८१७९१३१५३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-संजगता मण्डल 

उमेर:-३२ वषषको  

वतन:-  खज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं.८ हथपटुलमोड 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं.८ हथपटुलमोड 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छखब मण्डि (९८०६०८८०७१) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,घ्य ुरंगको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ईश्वर बहादरु जब.क. 

उमेर:-४० वषषको  

वतन:- जज.उदयपरु जि.न.पा.वडा नं.२ जशवालय टोल 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.उदयपरु जि.न.पा.वडा नं.२ जशवालय टोल 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गगन खब.क. (९८४९५४७९६०) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरो, जपङ रङको धके सटष र जनलो पाइन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:-चन्र कुमारी पाण्डे 

उमेर:-२८ वषषको  

वतन:- जज.भोजपरु पौवाद,ुमा वडा नं. २ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.भोजपरु पौवाद,ुमा वडा नं. २ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हस्त बहादुर ित्री 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो जजन्स पाइन्ट र जपंक रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी 

। 

 

नाम:-मन्ज ुबथनेत 

उमेर:-१९ वषषको  

वतन:- जज.खोटाङ गा.पा.वडा नं.४ बडकाजदयाले 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.खोटाङ गा.पा.वडा नं.४ बडकाजदयाले 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रण बहादुर बस्नेत 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, जनलो पाइन्ट र खरैो भषे्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सन्चरजमत मोक्तान  

उमेर:-२५ वषषको 

वतन:-जज.ईलाम ई.न.पा.वडा नं.१ नेपाल टार 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०६।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.ईलाम ई.न.पा.वडा नं.१ नेपाल टार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओम बहादुर खवष्ट (९८१६०५३८६४) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,सटष र पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-भजुमका  

उमेर:-२४ वषषको  

वतन:- जज.ईलाम इलाम न.पा. वडा नं. १२ साङरुम्बा 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.ईलाम इलाम न.पा. वडा नं. १२ साङरुम्बा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-योखगनी भट्टराई (९८४२७२९९८९) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,पहलेो ज्याकेट र जजन्स पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-जवजनता श्रीमाल 

उमेर:-१५ वषषको  

वतन:- जज.सखुते जब.न.पा.वडा नं.१३ गपु्तीपरु 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.सखुेत जब.न.पा.वडा नं.१३ गपु्तीपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चददा खश्रमाि ( ९८००६५२०६३) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी,पाइन्ट र सटष लगाएकी । 

 

नाम:-पषु्पा  कुमारी थापा 

उमेर:-२२ वषषको  

वतन:- जज. सखुते वीरेन्रनगर न.पा.वडा नं.२ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.  सखुते वीरेन्रनगर न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगा थापा (९८१९८६९०५३) 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, पाइन्ट र जटसटष लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-आङपटुी  

उमेर:-३५ वषषको  

वतन:- जज. रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा.वडा नं.३ धारापानी 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.  रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा.वडा नं.३ धारापानी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेम्बा शेपाक (९७४१७४४८६३) 

हुखिया:-उचाई ५जिट कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह  ँगोरी भएकी । 

 

नाम:-आईता लक्ष्मी तामाङ 

उमेर:-३५ वषषको  

वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक बलेिी गा.पा.वडा न .३ धथुकोट 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.  जसन्धपुाल्चोक बलेिी गा.पा.वडा न .३ धथुकोट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अखनि तामाङ (९८४९३४४१६३) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल र मझौला शररर भएकी । 

 

नाम:-जबजनता खड्का 

उमेर:-१५ वषषको  

वतन:- जज.जसन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं. १ छरछरे  

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.  जसन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं. १ छरछरे  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओम बहादुर िड्का (९८४८५६४४६४) 

हुखिया:-उचाई ५.१ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी,सेतो रङको जटसटष र जजन्स पाइन्ट लगाएकी 

। 

 

नाम:-जभम बहादरु मगर 

उमेर:-४८ वषषको  

वतन:- जज.जाजरकोट जिबेणी नलगाड न.पा.वड नं.१० राउत गाउँ बथने 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. जसन्धपुाल्चोक ईन्रवती गा.पा. वडा नं. ५ सयुषकोट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण गौतम (९८६०३५०६१०)  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरो,कालो जटसटष र खरैो रङको कट्ट  लगाएको । 

नाम:-चनु्दईु लामा 

उमेर:-३८ वषषको  

वतन:- जज.रामछेाप सनुापती गा.पा. वडा नं.४ च्याण्डीटार 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।२४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.  रामछेाप सनुापती गा.पा. वडा नं.४ च्याण्डीटार 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुनमायााँ िामा (९८०३३११२६४) 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह  ँगोरो भएको । 

 

नाम:-सपना कुमाल 

उमेर:-१४ वषषको  

वतन:- जज.धाजदङ  जिपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.२ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. धाजदङ  जिपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शाखदत कुमाि (९८१३४६४८६१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी, जटसटष र पाइन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-जतलोचन शमाष  

उमेर:-५० वषषको 

वतन:- जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा.वडा नं.५ 

खिङ्ग:-परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. भरतपरु म.न.पा. वडा नं.९ पारस बस पाकष  बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगता देखव शमाक (९८४५५६४७०९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरो, सेतो कोठा भएको सटष र खरैो कटनको पाईन्ट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजुथमता जब.क. 

उमेर:-२० वषषको  

वतन:- जज. रुपन्दहेी गडैहवा गा.पा. वडा नं. ८ मजैनया 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.  रुपन्दहेी गडैहवा गा.पा. वडा नं. ८ मजैनया 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खमन बहादुर खब.क. (९८१३०२०४५४) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कपाल र  पहलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-पजुा यादव 

उमेर:-१६  वषषको  

वतन:- जज. रुपन्दहेी ओमसजतया गा.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.  रुपन्दहेी ओमसजतया गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार यादव (९८०७५२७२३७) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह  ँगोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-श्रथुटी पाहारी 

उमेर:-१४ वषषको  

वतन:- जज. रुपन्दहेीजस.न.पा. वडा नं.६ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.  रुपन्दहेीजस.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुल्सी के.सी. 

हुखिया:-उचाई ५.२ जिट कालो आखँा, कालो कपाल वणष गह  ँगोरी भएकी । 

 

नाम:-ररङका जसैवाल 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:- जज. रुपन्दहेी ल.ुसा.न.पा.वडा नं.१ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।३० गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.  रुपन्दहेी ल.ुसा.न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररमा कुमारी जैसवाि  

हुखिया:-उचाई ५ जिट कालो आखँा, कालो कापल र वणष गह  ँगोरी भएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-साजन्ब सनुार 

उमेर:-१७ वषषको  

वतन:- जज. रुपन्दहेी जस.न.पा. वडा नं. ६ 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बजरङबिी सुनार 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल भएकी । 

 

नाम:-गजुडया हररजन 

उमेर:-२० वषषको  

वतन:- जज. रुपन्दहेी ररजहणी गा.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चदरीका हररजन 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मध्यम शररर, वणष गह गँोरी भएकी र साडी ब्लाउज  

लगाएकी । 

 

नाम:-जसता जब.क. 

उमेर:-१६ वषषको  

वतन:- जज. रुपन्दहेी सैनामनैा न.पा. वडा नं. १ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी सैनामनैा न.पा. वडा नं. ४ कुथमा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार थारु 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर भएकी र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-श्रजृना पासी 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:- जज. रुपन्दहेी गडैहवा ग.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. रुपन्दहेी  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कदहईया पासी  



 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुखिया:-उचाइ ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर भएकी, गलुाबी रंगको कुताष र रातो सरुुवाल 

लगएकी । 

नाम:-संजगता अजधकारी 

उमेर:-१७ वषषको  

वतन:- जज. दलेैख भरैबी गा.पा. वडा नं. ३ 

खिङ्ग:- बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. बजदषया जजरानीपरु वडा नं. २ बाट 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नददकिा ित्री (९८२६५४५८२३) 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरी, रातो सेतो बटेु्टदार अम्रलेा, कालो सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-राज कुमारी चौधरी (साथमा वषष १४ र ९ को ओजहत चौधरी र जमराज चौधरी पनी) 

उमेर:-३३ वषषको  

वतन:- जज. बजदषया बारबजदषया न.पा. वडा नं. ६ जोहापरु 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. बजदषया बारबजदषया न.पा. वडा नं. ६ जोहापरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेश चौधरी 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर भएकी र कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-दसरुाम थारु 

उमेर:-५० वषषको  

वतन:- जज. बजदषया गरेुवा गा.पा. वडा नं. ५ परसेनी 

खिङ्ग:- परुुष 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. बजदषया बढैयाताल गा.पा. वडा नं. ९ पाण्डे ईट्टा उद्योग 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगपती थारु 

हुखिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, सेतो िलेको कपाल, हररयो जटसटष, गलुाबी सटष, खरैो पाईन्ट, खाली 

खटु्टा चप्पल नलगाएको । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पजुा के.सी. 

उमेर:-१८ वषषको  

वतन:- जज. बजदषया बाँसगढी न.पा. वडा नं. १ चोपाङ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. बाँके कोहलपरु 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बि बहादुर ित्री 

हुखिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पातलो शररर भएकी र पहलेो कुताष 

सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जबष्ण ुश्रेष्ठ 

उमेर:-३८ वषषको  

वतन:- जज. पाल्पा रा.न.पा. वडा नं. ८ रानीबास 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- उजरुी जमजत२०७८।०७।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. पाल्पा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमार शे्रष्ठ (९८४८४८३२९७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी। मझौला शररर भएकी र रातो कुर।ता सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-शान्ती जब.क. 

उमेर:-२५ वषषको  

वतन:- जज. पाल्पा ता.न.पा. वडा नं. ८ छाप 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- उजरुी जमजत२०७८।०७।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. पाल्पा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खबमिा खब.क. (९८४२३५८५८०) 

हुखिया:-उचाइ ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, मोटो शररर भएकी र कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जमना घती 

उमेर:-३८ वषषको  

वतन:- जज. पाल्पा जतनाउ गा.पा. वडा नं. ५ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- उजरुी जमजत२०७८।०७।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. पाल्पा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर घती (९८४७२१९२९२) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-मजनषा कामी 

उमेर:-१७ वषषको  

वतन:- जज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं. १३ िुलबारी 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं. १३ िुलबारी 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा खबश्वकमाक (९८६४२८१३८७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर भएकी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-पषु्पा कुमाल 

उमेर:-२५ वषषको  

वतन:- जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं. १५ जभमशने टोल 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं. १५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बािाराम कुमाि (९८०८०४२०६९) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर भएकी र सेतो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-पषु्पा जबश्वकमाष 

उमेर:-३३ वषषको  

वतन:- जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं. १६ 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं. १६ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणक बहादुर खबश्वकमाक (९८४९८०४५०१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मजनषा चौधरी 

उमेर:-१५ वषषको  

वतन:- जज. दाङ गढवा गा.पा. वडा नं.६ बाँकी 

खिङ्ग:-बाजलका 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज.  दाङ गढवा गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञान बहादुर चौधरी (९८०९७४२९३१) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो शररर र सनु्तला रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जदजलप जलम्ब ु

उमेर:-७ वषषको  

वतन:- जज. दाङ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ तु.उ.म.न.पा. 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदखदघर संस्था (९८६८९७१६८१) 

हुखिया:-उचाई ३.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो ट्रयाक र रातो ट्राउजर  लगाएको । 

 

नाम:-जबराज भट्ट 

उमेर:-५ वषषको  

वतन:- जज. दाङ 

खिङ्ग:- बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ त.ुउ.म.न.पा.  

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खदखदघर संस्था (९८६८९७१६८१) 

हुखिया:-उचाई ३.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो ट्रयाक र खरैो हाप पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-जभमसरा पनु 

उमेर:-२९ वषषको  

वतन:- जज. सल्यान जिबेनी 

खिङ्ग:- मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं. बरुवागाँउ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खिम बहादुर पुन (९८४८४५७०९०) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा,  कलर गरेको कपाल,  दाँया ओठमा कोठी भएकी र पहलेो कुताष सरुुवाल 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

लगाएकी । 

नाम:-हरर कँुवर 

उमेर:-१५ वषषको  

वतन:- जज. कजपलवथत ुजबजयनगर गा.पा. वडा नं. ४ जिपालनगर 

खिङ्ग:-बालक 

हराएको खमखत:- २०७८।०७।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. कजपलवथत ुजबजयनगर गा.पा. वडा नं. ४ जिपालनगर 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत बहादुर कुाँ वर (९८०७५९२३९१) 

हुखिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, पातलो शररर भएको पाईन्ट जटसटष लगाएको । 

 

नाम:-जमना थापा आले 

उमेर:-२३ वषषको  

वतन:-  जज. अघाषखाँची भजुमकाथथान न.पा. वडा नं. ४ िलामजखजल चौतारा  

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:- २०७८।०६।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-जज. अघाषखाँची भजुमकाथथान न.पा. वडा नं. ४ िलामजखजल चौतारा 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यम बहादुर आिे (९८४७३४३६८७) 

हुखिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला शररर र वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:-प्रजतमा थापा 

उमेर:-३८ वषषको  

वतन:- जज. अघाषखाँची सजन्धखकष  न.पा. वडा नं. ७ जडही 

खिङ्ग:-मजहला 

हराएको खमखत:-२०७८।०७।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. काठमाण्डौ 

उजुरी खदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम थापा (९८४७५३२१४०) 

हुखिया:-उचाई ४.५ जिट,कलो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी,रातो कुताष सरुुवाल र रातो थवीटर लगाएकी  

। 

 


