
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

७९/८०थपMissing person data 

नाम:- ठुलि कान्छी दनवुार  

उमेर:- ६३ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धपुाल्चोक ईन्रावती गा.पा.वडा नं. १२ लिमटार 

लिङ्ग:- जषे्ठ मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धपुाल्चोक ईन्रावती गा.पा.वडा नं. १२ लिमटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुजन दनुवार (९८०३३१३९८१) 

हुलिया:- उचाई ५ लिट,कािो आखँा,िुिेको कपाि,गिुालि रङको हुट र धकाष िएको िङुगी िगाएकी । 

 

नाम:- सिनम खातनु 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- लज.मकिानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. ४ कमिडाडा 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.मकिानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. ४ कमिडाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सिाम मुन्नी साह (९८१५२६११२४) 

हुलिया:- उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र मझौिा शररर िएकी ।  

नाम:- कलिता काकी लिष्ट 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:-  लज.मकिानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. २ वनस्खडी 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०९।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.मकिानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. २ वनस्खडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्दा कुमारी खड्का (९८४२७१२९४१) 

हुलिया:- उचाई ५.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणषन गहुगँोरी,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लिलमशा िन्जरा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:-  लज. धालदङ लिपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.३ मिुपानीिस्ने 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. धालदङ लिपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.३ मिुपानीिस्ने 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुजा बालनया (९८४५९४३१६६) 

हुलिया:- उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 
 

नाम:- िलुिमान कामी 

उमेर:- ६२ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धिुी लतनपाटन गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लसन्धिुी क.न.पा.वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- टेकलबर लबश्वकमाक (९८२६८७९२८६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो ज्याकेट,िटेु्ट ढाका टोपी र कािो चप्पि िगाएको ।  

नाम:- लिया तामाङ (घिे) 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धपुाल्चोक ईन्रावती गा.पा. वडा नं.३ लििन्डे 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०९।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धपुाल्चोक ईन्रावती गा.पा. वडा नं.३ लििन्डे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भक्त बहादुर तामाङ (९८१०३१०५३७) 

हुलिया:- उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,किेलज रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िक्ष्मी वाईिा 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु लिमिेदी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु लिमिेदी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज कुमार बि (९८२६२६१८८७) 

हुलिया:- उचाई४.८ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र मझौिा शररर िएकी । 
 

नाम:- एलिसा लघसीङ 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- लज.काभ्रपेिान्चोक िलु्ि ुगा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०९।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.काभ्रपेिान्चोक िलु्ि ुगा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम कृष्ण थापा  

हुलिया:- उचाई ५.३ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो रङको कुताषसरुुवाि र ज्याकेट िगाएकी । 

 

नाम:-  करुणा राना मगर 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- लज.काभ्रपेिान्चोक रोशी गा.पा. वडा नं.११ लमन्दपुा 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.काभ्रपेिान्चोक रोशी गा.पा. वडा नं.११ लमन्दपुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गे बहादुर राना मगर 

हुलिया:- उचाई ५.१ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,खरैो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- सरस्वती वाईवा 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:-  लज.मकवानपरु ईन्रसरोवर गा.पा. वडा नं.३ ज्यालमरे 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु ईन्रसरोवर गा.पा. वडा नं.३ ज्यालमरे 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबर बाहदुर वाईबा (९८०३५९६०९९) 

हुलिया:- उचाई ५.३ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,िाया हातको कान्छो औिाको टुप्पो निएकी । 

नाम:- लनता श्रेष्ट 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धपुाल्चोक जगुि गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धपुाल्चोक जगुि गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनरोज शे्रष्ठ (९७४१८४५२२२) 

हुलिया:- उचाई ५.१ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो ज्याकेट र सेतो सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- मलसना माया लततुङ 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- लज. मकवानपरु िकैया गा.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।१७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज. मकवानपरु िकैया गा.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम बहादुर लततुङ (९७४५३४८८२३) 

हुलिया:- उचाई ४.९ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,रातो रङको कुताष र सुरुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- रन्जना श्रेष्ठ 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:-  लज.लसन्धिुी लिक्कि गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धिुी लिक्कि गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेशम िाि शे्रष्ठ (९८०४८२८३१८) 

हुलिया:- उचाई ४.२ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,रातो रङको कुताष र सुरुवाि िगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पषु्पा िस्नेत 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:-  लज.दोिखा लि.न.पा.वडा नं. ५ पछुारमाटी 

लिङ्ग:-  मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.दोिखा लि.न.पा.वडा नं. ५ पछुारमाटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामजी बस्नेत (९८१५९९५७७०) 

हुलिया:- उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कािो पाइन्ट र सेतो जतु्ता िगाएकी ।  

नाम:- लिमिा तामाङ 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- लज.सिाषही िाििन्दी न.पा. वडा नं. १४ डाईनीखोिा 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१७  गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज.धादीङ धलुनिेशी न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्याम बहादुर मल्ि (९८६२७३०७९७) 

हुलिया:- उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र कुताष सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- रलिना तामाङ 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धपुाल्चोक चौ.सा.ग.न.पा. वडा नं. १ िेखडाडा 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धपुाल्चोक चौ.सा.ग.न.पा. वडा नं. १ िेखडाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नारायण तामाङ  

हुलिया:- उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रलन्जता खलतवडा  

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट दपु्चेश्चर गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.नवुाकोट दपु्चशे्चर गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबष्णु खलतवडा (९८४३६१५५२०) 

हुलिया:- उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- मन कुमारी िस्नेत 

उमेर:-४५ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धपुाल्चोक चौ.सा.ग.न.पा. वडा नं.६ लपपिडाडा 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धपुाल्चोक चौ.सा.ग.न.पा. वडा नं.६ लपपिडाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसजकन बस्नेत (९८११९७३४८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,किेजी रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- सलवना शपेाष 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:-  लज. दोिखा शिैुङ गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-    लज. दोिखा शिैुङ गा.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- माधव खत्री (९८४९४१००८३) 

हुलिया:- उचाई ४.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- खशु्ि ुमग्राती 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:-  लज. काभ्रपेािञ्चोक िनेपा न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- वालिका 

हराएको लमलत:-  २०७९।०८।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. काभ्रपेािञ्चोक िनेपा न.पा. वडा नं. १ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामकाजी मग्राती (९८४९६८२६८९) 

हुलिया:- उचाई ४ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,खरैो ज्याकेट र कािो पाइन्ट िगाएकी । 

नाम:- लििा कुमारी ररजाि 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धिुी द.ुन.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धिुी द.ुन.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुजना ररजाि (९८२१५०५७९१) 

हुलिया:- उचाई ५.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- लवना माया भ्िोन गोिे 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु िढूुचौर न.पा. वडा नम. ७ 

लिङ्ग:- मलहिा  

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु िढूुचौर न.पा. वडा नम. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम बहादुर गोिे (९७४२८७८८२६) 

हुलिया:- उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,रातो लस्वटर र कताष सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- चमिेी राई  

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नम.१० 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०९।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नम.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भक्तबहादुर राई(९८४५६१३३२०) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट ,कािो आखँा, कािो कपाि, कािो रङको स्वीठर र पाईन्ट िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राम िहादरु काकी 

उमेर:-५० वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा मेिङु गा.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.दोिखा मिेङु गा.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकमेिी काकी(९७४१६५७८४८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट, कािो आखँा, िुिेको कपाि, कािो पाईन्ट र खरानी किरको कोट िगाएको । 

 

नाम:- दलेि माया लगरी 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धिुी क.न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लसन्धिुी क.न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि िामा(९८२६६६९६६९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि, वणष गहुगँोर, रातो कुथाष र सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- िालि खान ठकुरी 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ िेलनघाट रोराङ गा.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.धालदङ िेलनघाट रोराङ गा.पा.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मैया ठकुरी 

हुलिया:-उचाई ४.५ लिट ,कािो आखँा, कािो कपाि, वणष गहुगँोरो, कािो पाईन्ट  र हुक िगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रालधका ढुंगिे 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- लज.रामछेाप खाडादेवी गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.धालदङ लनिकण्ठ न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामचन्र बुढाथोलक(९८४८५१६९१०) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, कािो कापि र वणष गहुगँोरी िएकी । 

 

नाम:- लिलनता गरुुङ 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ लनिकण्ठ न.पा.वडा नं.१ काििपानी 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.धालदङ लनिकण्ठ न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ज्ञान बहादुर गुरुङ(९८१३०३१५५५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि र वणष गहुगँोरी िएकी । 

 

नाम:-िावना थामी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा लि.न.पा.वडा नं.१ क्षमावती 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-लज.दोिखा लि.न.पा.वडा नं.१ क्षमावती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहमािी थामी(९७६२२६९२९०) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि र रातो रङको ट्रयाक सटु िगाएकी । 
 

नाम:- राममाया तामाङ 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- लज.काभ्र ेनमोिदु्ध न.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.काभ्रपेिानचोक धलुिखिे वडा नं.७ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमिन िामा(९८२३२१४३५७) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि,किेजी रङको लस्वटर र लनिो कुथाष सरुुवाि िगाएकी । 

नाम:- मलन्दरा खड्का 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा लवग ुगा.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.दोिखा लवग ुगा.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर खड्का(९८४०३८२४१३) 

हुलिया:-उचाई ४.६ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र लनिो लजन्स पाइन्ट िगाएकी । 

 

नाम:- िुडोमा शपेाष 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा लजरी न.पा.वडा नं.८ िीसिेु 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-लज.दोिखा लजरी न.पा.वडा नं.८ िीसिेु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक रसाइिी लब.क.(९८२९९९६९२५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि,वणष गहुगँोरी, रातो कुथाष सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- पलवना श्रेष्ठ 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा वतेैश्वर गा.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-लज.दोिखा वतेैश्वर गा.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश शे्रष्ठ(९८४४३९८४२०) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र लटसटष पाईन्ट िगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- उशा दलेि कुमर 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-लज.उदयपरु कटारी न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:-मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लसन्धिुी क.न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता कुमर(९८१०९४११५७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि,वणष गहुगँोरी, हररयो कुताष सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- िवालन थापा(िोगटी) 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट लिख ुगा.पा.वडा नं.५ अलमििोटे 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.नवुाकोट लिख ुगा.पा.वडा नं.५ अलमििोटे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक बोगटी(९८१८३६८५०८) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि,लपङ रङको कुताष सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:-गोपाि श्रेष्ठ 

उमेर:-७४ वषषको 

  वतन:-लज.काभ्रपेिान्चोक धलुिखिे न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-लज.काभ्रपेिान्चोक धलुिखिे न.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरज कुमार शे्रष्ठ(९८४१२५१४८७) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, िुिेको कपाि,वणष गहुगँोरो, हररयो िवुा िएको ज्याकेट र ट्रक गििन्दी 

िगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सलुमता वाईिा(थापा मगर) 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट लि.न.पा.वडा नं.१३ खसुाषनी 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.नवुाकोट लि.न.पा.वडा नं.१३ खसुाषनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि थापा मगर(९८४३९३०३५४) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि,रातो पहिेो हाईनेक र खरानी रङको पाईन्ट िगाएकी । 

 

नाम:- रन्जना पनेरु 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट लि.न.पा.वडा नं.१२ गौरीिेसी 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.नवुाकोट लि.न.पा.वडा नं.१२ गौरीिेसी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेखा ररमाि(९८४१०८७४९६) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि,रातो कुताष र कािो सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- टंक कुमारी खड्का(रेनुका खड्का) 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धिुी क.न.पा.वडा नं.४ दउेरािी 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-लज.लसन्धिुी क.न.पा.वडा नं.४ दउेरािी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरमाया काकी 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि,वणष गहु ँगोरी, हररयो कुताष सरुुवाि िगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- स्वलस्तका श्रेष्ठ 

उमेर:-४२ वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ िेलनघाट रोराङ गा.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.धालदङ लनिकण्ठ न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बि बहादुर शे्रष्ठ(९८६०३५३१०३) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि, वणष कािो िएकी । 

 

नाम:- केदारनाथ िसुाि 

उमेर:-६८ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.९ मानव सेवा आश्रम 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- संस्था िमखु र  मानव सेवा आश्रममा आलश्रत 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईशा थापा(९८४३३४७६०२) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि र मझौिा शररर िएको । 

 

नाम:- लगमाष शपेाष 

उमेर:-४५ वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा गौरीशकंर गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.दोिखा लि.न.पा.वडा नं.६ चररकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पेम्बा शेपाक(९८६०५७६१६९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि,वणष गहुगँोरी िएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मान कुमारी लजम्िा 

उमेर:-५१ वषषको 

  वतन:- लज.लचतवन िरतपरु म.न.पा.वडा नं.२३ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लचतवन िरतपरु म.न.पा.वडा नं.२३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अंलगता लजम्बा(९८६४८३११६७) 

हुलिया:-उचाई ५.१ लिट, कािो आखँा, हल्का िुिेको कपाि र मझौिा शररर िएकी । 

 

नाम:- सोनम कुमारी 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- लज.लचतवन िक्तपरु म.न.पा.वडा नं.२० लिमनगर 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लचतवन िक्तपरु म.न.पा.वडा नं.२० लिमनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नागेन्र महतो नुलनया(९८१६२२२३४२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि िएकी । 

 

नाम:- धन िहादरु सवुदेी 

उमेर:-६७ वषषको 

  वतन:- लज.िारा लनजगढं न.पा.वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.िारा लिजगढं न.पा.वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञानु सुवेदी(९७४१६८१७०३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि, वणष गहुगँोरो िएको । 

 

नाम:- अरपन घिान 

उमेर:-३ वषषको 

  वतन:- लज. मकवान मनहरी गा.पा.वडा नं.५ िसन्तपरु 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज. मकवान मनहरी गा.पा.वडा नं.५ िसन्तपरु  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िाि बहादुर रुम्बा(९८५५०८४०७९) 

हुलिया:-उचाई २.५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि,वणष गहुगँोरो िएको । 

नाम:- उमा लवश्वकमाष 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धिुी दधुौिी न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धिुी दधुौिी न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुक्र बहादुर लवश्वकमाक (९८१२९५२९९९) 

हुलिया:-उचाई ४.१० लिट,कािो आखँा,कािो कपाि र मझौिा शररर िएकी । 

 

नाम:- उलमषिा दमाई 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट िेिकोटगढी न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.नवुाकोट िेिकोटगढी न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम पररयार (९८०८४६८७५५८) 

हुलिया:-उचाई  ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो साडी र चोिो िगाएकी । 

 

नाम:- लिलष्टना राई 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-  लज.नवुाकोट लवदरु न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.नवुाकोट लवदरु न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-थरी राई (९८४३७४१०६३) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि र वणष गहु ँगोरो िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सलवना खाती 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा लि.न.पा. वडा नं.१ ससु्पाक्षमावती 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.दोिखा लि.न.पा. वडा नं.१ ससु्पाक्षमावती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुिमाया खाती (९८०८३५४३६५) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,लनिो रङको कुताष र खरैो ज्याकेट िगाएकी ।  

नाम:- िुिमाया तामाङ 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:-लज.नवुाकोट म्यागङ गा.पा.वडा नं.४ कोम्ताङ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.नवुाकोट म्यागङ गा.पा.वडा नं.४ कोम्ताङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कालमजोम तामाङ(९८४८७७८३७५) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि, रातो कुथाष सरुुवाि िगाएकी । 
 

नाम:- अलनता लघलमरे 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट लशवपरुी गा.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.नवुाकोट लशवपरुी गा.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामशरण लघलमरे(९८४५०६६७५५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि, पहिेो कुथाष सरुुवाि िगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लवमरानी गरुुङ 

उमेर:-४६ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट िेिकोटगढी न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.नवुाकोट िेिकोटगढी न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सागर गुरुङ(९८४८०७४४६४) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो कपाि, कािो आखँा, रातो कुथाष सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- सकुु तामाङ 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट पन्चकन्या गा.पा.वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.काठमाण्डौ हालड गाउँ आफ्नो डेरािाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन्र तामाङ(९८०३१२२७०८) 

हुलिया:-उचाई ५.३ लिट, कािो कपाि,कािो आखँा, रातो कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- साँग ेडोल्मा तामाङ 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धपुाल्चोक हिेमु्ि ुगा.पा.वडा नं.२ लकउि लिरकष  

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।२०६।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लसन्धपुाल्चोक हिेमु्ि ुगा.पआ.वडा नं.२ लकउि लिरकष  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवान तामाङ(९८२८९७८३५६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि,रातो कुताष र सेतो सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- लपताम्िर अलधकारी 

उमेर:-७६ वषषको 

  वतन:-लज.काभ्र ेिमु्ि ुगा.पा.वडा नं.१ ररठे 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.काभ्र ेिमु्ि ुगा.पा.वडा नं.१ ररठे  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुष्प अलधकारी(९८४१४२४४७९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, सेतो िुिेको कपाि,वणष गहु ँगोरो, खरानी रङको कलमज सरुुवाि िगाएको । 

नाम:- सररता लि.क. 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.१२ पदमपोखरी 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.२ कांग्रेसचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बावुिाि लब.क.(९८६६४५३२७२) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो कपाि, कािो आखँा, कुताष सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- मलेिना थामी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा लि.न.पा.वडा नं.१ ससु्पाक्षमावती 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.दोिखा लि.न.पा.वडा नं.१ ससु्पाक्षमावती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुबेर बहादुर थामी(९८४३१५९२७९) 

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट,कािो आखँा, कािो कपाि,पहिेो हुक र लनिो लजन्स पाईन्ट िगाएकी । 

 

नाम:- सौयष पौडेि 

उमेर:- ४ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.१० 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.१० लटलसएन रोड, आफ्नै घर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम पौडेि(९८५५०६७३४५) 

हुलिया:-उचाई २ लिट, खरैो आखँा, खरैो कपाि,शरीर पातिो िएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सकृुती पौडेि 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नखुिेको 

हुलिया:- उचाई ५.६ लिट,कािो कपाि, कािो आखँा, सेतो सटष र कािो पाईन्ट िगाएकी । 

 

नाम:- सरुज िण्डारी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- लज.रामछेाप खाँडादेवी गा.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।११ गते 

हराएको ठेगाना:- लज.रामछेाप खाँडादवेी गा.पा.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत भण्डारी(९८४४२३०००६) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा, कािो कपाि,लनिो पाईन्ट र लिस्रो सटष िगाएको । 

 

नाम:-श्रजृना िजुिे 

उमेर:-४१ वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा शैिङु गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७८।०२।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुर बहादुर भुजेि(९८४९४८४०२५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,मोटो शररर र वणष गहुगँोरी िएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मरेाज असंारी 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- लज.िारत िेलतया रखै चम्पापरु वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.काभ्रपेिान्चोक धलुिखिे न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्कार अंसारी 

हुलिया:-वणष गहुगँोरो  र िाटुिो अनहुार िएको । 
 

नाम:- लियन गरुुङ 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- लज.लचतवन ि.म.न.पा.वडा नं.८ गौरीगजं 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.लचतवन ि.म.न.पा.वडा नं.८ गौरीगजं 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररता गुरुङ (९८२४२७३३८८) 

हुलिया:-उचाई ४ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,घ्य ुरङको लटसषट र कािोमा सेतो धकाष िएको सटष िगाएको ।  

नाम:- ररता िढुाथोकी 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं.७ िालमडाडा 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं.७ िालमडाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शम्भु बुढाथोकी (९८४९२८१४१६) 

हुलिया:-उचाई ५.७ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लसता राय 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- लज.दिेैख िालटककाँध गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धिुी जोिन्जोर गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपेन्र कुमार शाही (९८१६७११२६०) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कािो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- मोती राम महतो 

उमेर:-  ६८ वषषको 

  वतन:- लज.लचतवन माडी न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लचतवन िरतपरु म.न.पा. वडा नं.१० कटहर चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलनष महतो (९८६५२३२२६७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,सेतो सटष र कािो पाइन्ट िगाएको ।  

नाम:- लवना िसेि (रम्तेि) 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- लज.रामछेाप मन्थिी न.पा. वडा नं.८ लचसापानी  

लिङ्ग:-मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.रामछेाप मन्थिी न.पा. वडा नं.८ लचसापानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेज बहादुर रम्तेि (९८६१६१२४०५) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,रातो कुताष र कािो सरुुवाि िगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गगंा तामाङ 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धपुाल्चोक लसमापोखरी गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २-०७९।०५।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.लसन्धपुाल्चोक लसमापोखरी गा.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक तामाङ (९८४९३५४१७५) 

हुलिया:-उचाई ५लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो लजन्स पाइन्ट र िषे्ट िगाएकी ।  

नाम:- दलेवका चौधरी 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- लज.िारा करहयैा गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.५ िरैवरोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माधुरी कुमारी पनुहर (९८४५२७००७८) 

हुलिया:-उचाई ५.१ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,लनिो िषे्ट र ट्रयाक िगाएकी ।  

नाम:- अमतृ अलधकारी 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- लज.लचतवन ि.म.न.पा. वडा नं.१२ नौरङ्गे 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लचतवन ि.म.न.पा. वडा नं.१२ नौरङ्ग े

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोलवता अलधकारी (९८४६८४९१०८) 

हुलिया:-उचाई ६ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,लनिो रङको लटसषट र िाउन रङको हाि कटु्ट िगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लहमा पौडेि कोईरािा 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- लज.लचतवन ि.म.न.पा. वडा नं.२१ पावषलतपरु 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लचतवन ितरपरु म.न.पा. वडा नं.१५ महने्रचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलजना पौडेि (९८४५२४४०३६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि र लनिो वानलपस िगाएकी । 
 

नाम:- सोलनका तामाङ 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट लिदरु न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.नवुाकोट लिदरु न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पाबकलत तामा (९८२३३६३०४६६) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि र कािो सादा वान लपस िगाएकी ।  

नाम:- रन्जना श्रेष्ठ 

उमेर:-  ३२ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धिुी गोिन्जोर गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लसन्धिुी गोिन्जोर गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलवन शे्रष्ठ (९८१६७११२६०) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,लनिो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सनुमाया तामाङ 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुलि बहादुर तामाङ (९८२३६२२३०८) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,हररयो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- सन्चमाया तामाङ 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मारप्योन तामाङ (९८१३०६५०३०) 

हुलिया:-उचाई ५.१ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

 नाम:-माईिी तामाङ 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सेरफोिे तामाङ (९८८०१४२८३८) 

हुलिया:-उचाई ५.१ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातोमा िुििुट्टा िएको कुताष र हररयो सरुुवाि िगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- एलनसा थापा 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट लिख ुगा.पा. वडा नं.४ िगौचाटोि 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.नवुाकोट लिख ुगा.पा. वडा नं.४ िगौचाटोि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुजन थापा (९८२३४४०९५१) 

हुलिया:-उचाई ५.१ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो रङको कुताष  र सरुुवा  िगाएकी  

नाम:- कल्पना साकी रम्तेि 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- लज. धालदङ ज्वािमलुख गा.पा. वडा नं.४ ढोिा 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. धालदङ ज्वािमलुख गा.पा. वडा नं.४ ढोिा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबक्रम रम्तेि (९८१००१७६८९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि र वणष गहुगँोरी िएकी ।  

नाम:- राजन खिी 

उमेर:-  ४१ वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा लजरर न.पा. वडा नं.९ होलसङगा दउेरािी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.दोिखा लजरर न.पा. वडा नं.९ होलसङगा दउेरािी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशव खत्री (९८४८२८६४८८) 

हुलिया:-उचाई ५.४ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,पहिेो लटसटष र आमी रङको ज्याकेट िगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अमतृा लतवारी 

उमेर:-  २३ वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ ज्वािामखुी गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.धालदङ लनिकण्ठ न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रण बहादुर लतवारी (९८१६२०५३४५) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र मझौिा शररर िएकी । 
 

नाम:- सान्ता तामाङ 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ लनिकण्ठ न.पा. वडा नं.३  

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज.धालदङ लनिकण्ठ न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्ते तामाङ (९८०८५०३६७४) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,रातो सेतो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 
 

नाम:- िाि कुमार िस्नेत 

उमेर:-  ३१ वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा गौरीशकंर गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.दोिखा गौरीशकंर गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबन्दा बस्नेत (९८१२१३२०७३) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो लटसटष र कािो पाइन्ट िगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राम िहादरु गरेै 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.२ डाँडागाउँ मिेख ु

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते ।  

हराएको ठेगाना:-   लज.धालदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.२ डाँडागाउँ मिेख ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हुम बहादुर गैरे (९७४४३७६१८८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो,लटसटष र पाइन्ट िगाएको ।  

नाम:- सोलनया िामा 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट िेिकोटगढी न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.नवुाकोट िेिकोटगढी न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलवना िामा (९८०३४४९८२२) 

हुलिया:-उचाई ४ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि र कािो रङको कुताष सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- मलनता पोहरी 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- लज.रामछेाप खाँडादेवी गा.पा. वडा नं.९ लपंखरुी 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज.रामछेाप खाँडादवेी गा.पा. वडा नं.९ लपंखरुी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनराकार पोहरी (९८६१३०६०३५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र रातो रङको कुताष सुरुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रञ्ज ुतामाङ 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- लज.लचतवन िरतपरु न.पा. वडा नं.९ िाँदरझिुा 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५। १५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   लज.लचतवन िरतपरु न.पा. वडा नं.९ िाँदरझिुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुलि बहादुर तामाङ (९७४८४६४९६६) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,सेतो पाइन्ट र लटसषट िगाएकी । 
 

नाम:- दिेीराम खरेि 

उमेर:- ८५ वषषको 

  वतन:- लज.लचतवन ि.म.न.पा. वडा नं.१६ िुताषचोक 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.लचतवन ि.म.न.पा. वडा नं.१६ िुताषचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगाराम गौतम (९८६११४०७७८) 

हुलिया:-उचाई ६ लिट,कािो आखँा,िुिेको कपाि,सेतो रङको दउरा सरुुवाि र ढाका टोपी िगाएको। 

 

नाम:- करुण तामाङ 

उमेर:-  १८ वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ गगंाजमनुा गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.धालदङ लनिकण्ठ न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आकाश तामाङ  

हुलिया:-उचाई ५.१ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कािो सटष र पाइन्ट िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दवेकी सापकोटा 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धपुािचोक गा.पा. वडा नं.६ साँगाचोक 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.काभ्रपेिान्चोक धलुिखिे न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोकुि ढकाि (९८४३५६७३९३) 

हुलिया:-उचाई ५.६ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,लनिो िुट्टा िएको लटसटष रपाइन्ट िगाएकी ।  

नाम:- िुिमाया िोिान 

उमेर:-  ३० वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु िकैया गा.पा. वडा नं.५ दहीदमार 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   लज.मकवानपरु िकैया गा.पा. वडा नं.५ दहीदमार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवजय भोिान(९८४३५८५५२३) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,सेतो लटसटष र िटेु्ट सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- सजु ुसनुवुार राई 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- लज.िाँके नेपािगञ्ज उ.म.न.पा. वडा नं.२१ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.नवुाकोट ककनी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कोलपिा सुनुवार राई (९८६९०१८४००) 

हुलिया:-उचाई ४.१० लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,पहिेो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोम ुतामाङ 

उमेर:-  ३३ वषषको  

  वतन:- लज.नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा. वडा नं.७ लशखर िेशी 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.नवुाकोट तादी  गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मारपेन तामाङ (९७१३६१०३८१) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,गिुािी रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:-मसुरुी डोल्म तामाङ 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.काठण्डौ िढुालनिकण्ठिाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमाक तामाङ (९८२३४३३०६१) 

हुलिया:-उचाई ५.१ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो ट्रयाक र लनिो ज्याकेट िगाकी । 
 

नाम:- रमशे लतलमिलसना 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.९ लसमने्टरोड 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.९ लसमने्टरोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आकृलत लतलमिलसना चौिागाई (९८६४५२१९१७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो, लजन्स पाइन्ट र  सेतो िटेु्ट पाइन्ट िगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- एलिना लगरी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- लज.लचतवन ि.म.न.पा.वडा नं.२ के्षिपरु 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.लचतवन ि.म.न.पा.वडा नं.१० लदपेन्रचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-युवराज लगरी (९८४०९६५७८१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- गगंा पररयार (साथमा वषष १४ की जमनुा पररयारसमेत रहकेो ) 

उमेर:-  १४ वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ गल्छी गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.धालदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामलपयारी पररयार (९८०३३१९२९५) 

हुलिया:-उचाई ४.४ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- राममाया तामाङ 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट पन्चकन्या गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज.नवुाकोट पन्चकन्या गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादुर तामाङ (९८६९२२७३९०) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- खसेुद आिाम 

उमेर:-  १८ वषषको 

  वतन:- लज.काभ्रपेिान्चोक पनौलत न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   लज.काभ्रपेिान्चोक पनौलत न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महमत खिोन (९८२१८५६२६६) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,खरेो पाइन्ट र लनिो सषट िगाएको ।  

नाम:- िलमिा शाहा ठकुरी 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- लज.काभ्रपेिान्चोक िलु्म ुगा.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.काभ्रपेिान्चोक िनेपा न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केबि शाही (९८१०२९७८३६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र पातिो शररर िएकी ।  

नाम:- सलुनता लथङ 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- लज.काभ्रपेिान्चोक खानीखािा गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज.काभ्रपेिान्चोक िनेपा पिुिजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकिाि लथङ (९७४५६७२४३९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो पाइन्ट र रातो कुताष िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सलुस्मता लगरी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- लज.काभ्रपेिान्चोक िमु्ि ुगा.पा. वडा नं.१ सालपङ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.काभ्रपेिान्चोक िमु्ि ुगा.पा. वडा नं.१ सालपङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवष्णुराज लगरी (९८४१०९८८५७) 

हुलिया:-उचाई ४.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कािो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 
 

नाम:- िक्ष्मी कािीकोटी 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- लज.काभ्रपेिान्चोक रोलश गा.पा. वडा नं.९ मगंिटार 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.काभ्रपेिान्चोक रोलश गा.पा. वडा नं.९ मगंिटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर सेन्चुरी (९८०३२९७२८१) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- शखे साहजन 

उमेर:-  ३८ वषषको 

  वतन:- लज.काभ्रपेिान्चोक धलुिखिे न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.काभ्रपेिान्चोक धलुिखिे न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शेख अिाउलदन (९८१३७१२४५५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो,लटसषट र लनिो पाइन्ट िगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संलगता ििोन 

उमेर:-  १७ वषषको 

  वतन:- लज.िारा लनजगढ न.पा. वडा नं.६ सडकटोि 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.४ कराष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोमो माया भ्िोन (९८२४२४०१४२) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि र वणष गहुगँोरी िएकी ।  

नाम:- पदम िहादरु खड्का 

उमेर:- ७२ वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा लजरी न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.दोिखा लजरी न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशर बहादुर खड्का (९८६९३६१९२५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट,कािो आखँा,िुिेको कपाि,कािो कोट,कािोप सरुुवाि र कािो जतु्ता िगाएको । 
 

नाम:- ससु्मा िस्नेत 

उमेर:-  १८ वषषको 

  वतन:- लज.रामछेाप लिखतुामाकोशी गा.पा. वडा नं. ४ िािारु 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.रामछेाप लिखतुामाकोशी गा.पा. वडा नं. ४ िािारु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेज बहादुर बस्नेत (९८६०७०७८८४) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कािो ज्याकेट र कािो सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जलेनसा नेवार 

उमेर:-  २५ वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा शैिङु गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.दोिखा लिग ुगा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि बहादुर शे्रष्ठ (९८४९४३३१०४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,खरानी रङको कुताष र कािो िेदरको ज्याकेट 

िगाएकी । 

 

नाम:- लसररया पररयार 

उमेर:- १० वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ गजरुी गा.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.धालदङ गजरुी गा.पा.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भोज कुमारी पररयार (९८२८८८४९८४) 

हुलिया:-उचाई ४ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र रातो रङको कुताष सरुुवाि िगाएकी । 
 

नाम:-संलगता लव.क. 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ रुलिभ्यािी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   लज.धालदङ रुलिभ्यािी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देउमाया लव.क. (९८६०१६९८०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,सटष र पाइन्ट िगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अलस्मता तामाङ 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ गलल्छ गा.पा.व.डा नं.५ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.धालदङ गलल्छ गा.पा.व.डा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मानलसंह तामाङ (९८०३२६३१३९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,खरानी रङको लटसटष र कािो पाइन्ट िगाएकी ।  

नाम:- सलिता सनुार 

उमेर:-  १९ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट म्यागङ गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज.नवुाकोट लिदरु न.पा. वडा नं. ९ कोिनेी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररलम्क सुनार (९८१३४०७५५५) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो पाइन्ट र कािो लटसटष िगाएकी ।  

नाम:- लमना काकी 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- लज.रामछेाप लिखतुामाकोशी गा.पा. वडा नं. २ सैपु लसररसे 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   लज.रामछेाप लिखतुामाकोशी गा.पा. वडा नं. २ सैप ुलसररसे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डोर बहादुर काकी (९७४५३९२१४७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,पहिेो लटसषट र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- यकेुश थापा 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धिुी कमिामाई न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धिुी कमिामाई न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोक बहादुर थापा (९८४४५९५५६२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो,सेतो हाप पाइन्ट र लटसषट िगाएको । 
 

नाम:- सलुशिा रुम्िा 

उमेर:-  २१ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु हटेौडा गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु हटेौडा गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-काप्तान सुबा (९८४८४६४८१२) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 
 

नाम:- सोनी पतुवुार 

उमेर:-  २४ वषषको  

  वतन:- लज.काठमाण्डौ मनमैज ु

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.धालदङ लनिकण्ठ न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक खाती (९८२८९०१०४३) 

हुलिया:-उचाई ५.३ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र खरानी रङको  वानलपस िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सलवना िस्नेत 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा गौरीशकंर गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४ २७ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.दोिखा गौरीशकंर गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम बहादुर खड्गा (९८६४००२३६५) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,लजन्स पाइन्ट र लनिो सटष िगाएको ।  

नाम:- सोम रानी िामा 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:-  लज.लसन्धपुािचोक मले्ची न.पा. वडा नं.११धसेुनी चौरटोि 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धपुािचोक मले्ची न.पा. वडा नं.११धसेुनी चौरटोि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमार लमजार (९७४२९२२६६८३) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कुताष  र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- शलुशिा श्रेष्ठ 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- लज. लसन्धिुी क.न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धिुी क.न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लचत्र नारायण शे्रष्ठ (९८१०१८००७४) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा, कािो कपाि,वणष गहुगँोरी, लनिो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सररता गोिे  

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- लज.लसन्धिुी लतनपाटन गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लसन्धिुी लतनपाटन गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोस तामाङ (९८१६८१७३६४) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र मझौिा शररर िएकी । 

 

नाम:- उमा अलधकारी  

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धिुी द.ुन.पा. वडा नं. ९ ठुिोखोिा िखनपुर 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लसन्धिुी द.ुन.पा. वडा नं. ९ ठुिोखोिा िखनपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरा अलधकारी (९८१७८७९६९५) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कािो रङको लटसषट र कािो लजन्स पाइन्ट िगाएको 

। 

 

नाम:- अनसु्का खिी लगरी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धिुी लिक्कि गा.पा. वडा नं. २ पोखरी 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लसन्धिुी लिक्कि गा.पा. वडा नं. २ पोखरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रत्न बहादुर खत्री (९८४३२८०४०९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि  र वणष गहुगँोरी िएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अलनता कुमार 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धिुी दधुौिी न.पा. वडा नं. ३ चारघरे 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लसन्धिुी दधुौिी न.पा. वडा नं. ३ चारघरे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डोमा कुमार दनुवार (९८२३१७१७०९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,लनिो रङको कुताष रसरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- लसजषना िम्साि 

उमेर:-  २९ वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ लनिकण्ठ न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.धालदङ लनिकण्ठ न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक प्रसाद िम्साि (९८४०३९७६२०) 

हुलिया:-उचाई ४.१० लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कुताष सरुुवाि िगाएकी र मानलसक सन्तिुन 

लठक निएकी ।  

नाम:- िलुमका सापकोटा 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.धालदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्र  सापकोटा (९८५११२७२८८) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहु ँगोरी, कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लनशान परुी 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ गजरुी गा.पा. वडा नं. २ केउरीनी 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.धालदङ गजरुी गा.पा. वडा नं. २ केउरीनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमक राज पुरी (९८४५०६६००८) 

हुलिया:-उचाई ३ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,पहिेो लटसटष र कािो पाइन्ट िगाएकी ।  

नाम:-सन्ज ुलि.क. 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- लज.लचतवन ि.म.न.पा. वडा नं.२१ पावषतीपरु 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.लचतवन ि.म.न.पा. वडा नं.२१ पावषतीपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेज कुमारी लब.क. (९८०६६६४८६९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,पहिेो रङको लटसटष रलजन्सको पाइन्ट िगाएकी । 
 

नाम:- तेज िहादरु धामी 

उमेर:-  १८ वषषको 

  वतन:- लज.दाचुषिा दहुु गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लचतवन िरतपरु म.न.पा. वडा नम. २ के्षिपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरोज पररयार (९७४६३७१०१०) 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,लनिो रङको धके सटष खरेो रङको पाइन्ट िगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तेज िहादरु िोम्जन 

उमेर:-  ७५ वषषको  

  वतन:- लज.लसन्धपुाल्चोक ईन्रावती गा.पा. वडा नं. १  

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धपुाल्चोक चौ. सा.न.न.पा.वडा नं. ५चौतारा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि तामाङ (९८६०४१०७८३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट,कािो आखँा,िुिेको कपाि,लनिो ट्रयाक,सेतो पहिेो हुक र चप्पि िगाएको ।  

नाम:- मनैा दमाई 

उमेर:-  ४५ वषषको 

  वतन:- लज. लसन्धपुाल्चोक लिपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धपुाल्चोक लिपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नेत्र बहादुर दमाई (९८४९३६६५५६) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- रालधका लघसङ 

उमेर:-  २३ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. १५ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. १५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर लघलसङ (९७४१७१९४३६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी, कािो रङको कुताष रसरुुवाि िगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरस्वती तामाङ 

उमेर:-  २६ वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.धालदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्र बहादुर तामाङ (९८६१२३७२६३) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,रातो रङको सरुुवाि र िुटे्ट िषे्ट िगाएकी ।  

नाम:-  करुणा िस्नेत 

उमेर:-  २२ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-नखिेुको 

हराएको ठेगाना:- लज.मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आईतिाि लब.क. 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,पाइन्ट र लटसटष िगाएकी ।  

नाम:- ईलसका उिेती 

उमेर:-  १४ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.२ मानसचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलस्मता उपे्रती (९८४५८३११९१) 

हुलिया:-उचाई ४.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,आकासे रङको पाइन्ट र लनिो सटष िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िमुिा कुमारी स्याङताङ जगाष 

उमेर:-  २७ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु िीमिेदी गा.पा.वडा नं. २ कािीटार 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.मकवानपरु िीमिेदी गा.पा.वडा नं. २ कािीटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशबराज जगाक (९८०६१४२५९४) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,लनिो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- अलस्मता तामाङ 

उमेर:-  १५ वषषको 

  वतन:- लज. नवुाकोट िेकोटगढी न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज. नवुाकोट िेकोटगढी न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसताराम तामाङ (९८२३८७०२६२) 

हुलिया:-उचाई ४.२ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो रङको कुताष सरुुवाि र चप्पि िगाएकी ।  

नाम:- राम चन्र कुवर 

उमेर:-  ४६ वषषको 

  वतन:- लज.काठमाण्डौ िढुालनिकण्ठ न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. रसवुा गोसाईकुण्ड गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामशरण कुवर (९८२८५८५१२८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो रङको पाइन्ट र हाइनेक िगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अलस्मता लघलमरे 

उमेर:-  १४ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धिुी सनुकोशी गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धिुी सनुकोशी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडि बहादुर लघलमरे (९८२२०७५५६९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,छोटो लजन्स पाइन्ट र रातो लटसटष िगाएकी । 
 

नाम:- दान कुमारी मगर 

उमेर:- २९ वषषको  

  वतन:- लज.लसन्धिुी लतपाटन गा.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लसन्धिुी लतपाटन गा.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद काकी (९७४१८३५४२९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,पहिेो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- शलुसिा नेपािी 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट लव.न.पा. वडा नं.१३ कल्याणपरु 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.नवुाकोट लव.न.पा. वडा नं.१३ कल्याणपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनता नेपािी (९८०३८०४३३७) 

हुलिया:-उचाई ५.१लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,सेतो सटष र पाइन्ट िगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लिलनता काकी 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- लज.लसन्धपुाल्चोक ग.न.सा.चौ.गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लसन्धपुाल्चोक ग.न.सा.चौ.गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी काकी (९७४८२६६९६३) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,लटसटष  र पाइन्ट िगाएकी ।  

नाम:- अलनि थापा 

उमेर:- १३ वषषको  

  वतन:- लज.लसन्धपुाल्चोक िाह्रलिसे न.पा. वडा नं. ७ डाडा गाउ 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.लसन्धपुाल्चोक िाह्रलिसे न.पा. वडा नं. ७ डाडा गाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञान बहादुर थापा (९७४८७८४४९३) 

हुलिया:- उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो र  कपाि वणष गहुगँोरो िएको । 
 

नाम:- कल्पना सकी 

उमेर:-  ३६ वषषको 

  वतन:- लज.दोिखा लि.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.दोिखा लि.न.पा. वडा नं.४ लतिखोररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लटका बहादुर साकी (९८६५३३५८४०) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,हररयो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सलुजना पररयार 

उमेर:-  १४ वषषको  

  वतन:- लज.धालदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.धालदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सालबत्री पररयार (९८२८२१८९९९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र मझौिा शररर िएकी ।  

नाम:- सलुजता िस्नेत 

उमेर:-  १४ वषषको 

  वतन:- लज.लसन्धपुाल्चोक िाह्रलिसे न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.काभ्रपेिान्चोक िनेपा न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-थन बहादुर बस्नेत (९८४१५३५६१८) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि र वणष गहुगँोरी िएकी ।  

नाम:- सान ुमाया माझी 

उमेर:-  २३ वषषको 

  वतन:- लज.काभ्रपेिान्चोक चोरीदउेरािी गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.काभ्रपेिान्चोक चोरीदउेरािी गा.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उपेन्र माझी (९८२००२५७४८) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,पहिेो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संलज्जिा कुमारी कापडी 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- लज.काभ्रपेिान्चोक िनेपा न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.काभ्रपेिान्चोक िनेपा न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसउदेब कापडी 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- खसुी कुमारी जसैवाि 

उमेर:-  २२ वषषको 

  वतन:- लज. दोिखा लि.न.पा. वडा ३ चररकोट 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज. दोिखा लि.न.पा. वडा ३ चररकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुपेश कुमार चौधरी (९८६३३१७९२२) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो लटसटष र लनिो अिालदन िगाएकी ।  

नाम:- रंलजता कुमारी लि.क. 

उमेर:-  ३० वषषको 

  वतन:- लज.उदयपपरु कटारी न.पा. वडा नं. ९ ररस्टु 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. ११ थानािञ्जाङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खडक बहादुर लब.क. (९७४९७४०८९८) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,पाइन्ट र सटष िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सिुन घिान 

उमेर:-  २९ वषषको  

  वतन:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १९शक्तीखोिा 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १९शक्तीखोिा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुयक बहादुर घिान (९८६४००६६४७) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,लनिो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- कररमा नेपािी (साथमा वषष १३ आकृलत गोपािी) 

उमेर:-  १३ वषषको 

  वतन:-लज.मकवानपरु थाहा न.पा. वडा नं. १ कुन्छाि 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०८९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.मकवानपरु थाहा न.पा. वडा नं. १ कुन्छाि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलवन्र गोपािी (९८५५०७४८९५) 

हुलिया:-उचाई ४.१० लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो घांगर र ट्राउजर िगाएकी ।  

नाम:- सलुनता लथङ (साथमा २ वटा नाविािक समते रहकेो) 

उमेर:-  २६ वषषको  

  वतन:- लज.काभ्रपेिान्चोक खालनखोिा गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.काभ्रपेिान्चोक खालनखोिा गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकुिाि  लथङ (९७४५६७२४३९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो पाइन्ट र रातो सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लदपा काकी  

उमेर:-  २१ वषषको 

  वतन:- लज.नवुाकोट लिख ुगा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.नवुाकोट लिख ुगा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुव कुमारी काकी (९८६००४६९५९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:-  रमा दवेी नेपाि 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- लज.नवुाकोट िेिकोटगढी न.पा. वडा नं. ५ कोल्पटुार 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.नवुाकोट िेिकोटगढी न.पा. वडा नं. ५ कोल्पटुार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलब नेपाि (९८०३३८००९८) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातोम हररयो लमलसएको कुताष र हररयो सरुुवाि िगाएकी । 
 

नाम:-  लिमिा लवश्वकमाष 

उमेर:-  ३२ वषषको  

  वतन:- लज.रामचेाप मन्थिी न.पा. वडा नं.५मचावरी 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.रामचेाप मन्थिी न.पा. वडा नं.५मचावरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धु्रब बहादुर लबश्वकमाक ९९७४२८५९६२१) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो पाइन्ट र सेतो लटसटष िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  शलमषिा गरुुङ घिे 

उमेर:-  २५ वषषको   

  वतन:- लज.धालदङ गगंाजमनुा गा.पा. वडा नं.५ मजवुा 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.धालदङ गगंाजमनुा गा.पा. वडा नं.५ मजवुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम बहादुर घिे (९८४०१८३५६७) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो,कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- मलनषा िण्डारी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- लज.धालदङ लसद्धिेख गा.पा. वडा नं.७ िािडाडा 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.धालदङ लसद्धिेख गा.पा. वडा नं.७ िािडाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा उपकरकोटी (९७४५५३४४७९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,पहिेो रङको पाइन्ट र कुताष िगाएकी ।  

नाम:- िलुद्ध राज चेपाङ 

उमेर:-  १० वषषको  

  वतन:- लज.लचतवन रािी न.पा. वडा नं. ११कोराक 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. लचतवन ि.म.न.पा. वडा नं. २ के्षिपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दामोदर देवकोटा (९८१२२०९६९६) 

हुलिया:-उचाई ३ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि र पातिो शररर िएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सकु माया गरुुङ 

उमेर:-  २३ वषषको  

  वतन:- लज.लचतवन ईच्छाकामना गा.पा. वडा नं. ७ लसमि डाडा 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लचतवन ईच्छाकामना गा.पा. वडा नं. ७ लसमि डाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलनषा गुरुङ (९८२११३३९२०) 

हुलिया:-उचाई ५.१ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,सेतो लछके लमकष र वानलपस िगाएकी ।  

नाम:- लहरा नेपािी 

उमेर:-  २५ वषषको 

  वतन:- लज.दाङ घोराई उ.म.न.पा. वडा नं.१९ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.नवुाकोट न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आकाश नेपािी (९८२९५१२२३२) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,हररयो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- लदपक थापा क्षेिी 

उमेर:-  ४१ वषषको  

  वतन:- लज. लचतवन िरतपरु म.न.पा. वडा नं. ८ मखनचोक 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज. लचतवन िरतपरु म.न.पा. वडा नं. ८ मखनचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवष्णु मायााँ थापा के्षत्री (९८२९८४६०६३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,खरैो रङको लटसटष र लनिो पाइन्ट िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सिुके्षा लथङ 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु लिम्िेलद गा.पा. वडा नं. ९ अघोर 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.मकवानपरु लिम्िेलद गा.पा. वडा नं. ९ अघोर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोम बहादुर लथङ (९८६०६६९३५२) 

हुलिया:-उचाई ५.१ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,पातिो शररर र दिेे लचउडोमा कोठी िएकी ।  

नाम:- मलमता मकु्तान 

उमेर:-  २० वषषको  

  वतन:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १९ ज्यालमरे 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १९ ज्यालमरे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुबास मोक्तान (९८४०४४९४००) 

हुलिया:-उचाई ५लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कािो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- पञ्च माँया वाईवा 

उमेर:-  २१ वषषको  

  वतन:- लज.मकवानपरु इन्र सरोवार गा.पा. वडा नं.३ लसस्नेरी दम्की 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु इन्र सरोवार गा.पा. वडा नं.३ लसस्नेरी दम्की 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनलवर वाईवा (९८६४३३८०३५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,पाइन्ट र लटसटष िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कुमार खड्का 

उमेर:-  २५ वषषको 

  वतन:- लज. रामछेाप मन्थिी न.पा. वडा नं.१४ कामिटोि 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२०  गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज. रामछेाप मन्थिी न.पा. वडा नं.१०  दवेकोटा चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वम बहादुर खड्का (९८४२४७७९१८) 

हुलिया:-उचाई ५.३ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र पातिो शररर िएकी ।  

नाम:- लिम िहादरु मोक्तान 

उमेर:-  ५६ वषषको  

  वतन:- लज. नविपरासी (पुवष)गडैाकोट न.पा. वडा नं. ६ टोिटोिे 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. िरतपरेु म.न.पा. वडा नं. १ परुिचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरीता मोक्तान (९८६५००४६४९) 

हुलिया:-उचाई ५.६ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो,लनलि सटष, कोठे लछकेमके आसकोट,कािो 

पाइन्ट र छािाको जतु्ता िगाएको । 

 

नाम:- वाशरुाम िण्डारी 

उमेर:-  ४६ वषषको  

  वतन:- लज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ९ िामसरेु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं। २ चौकीटोि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण प्रसाद भण्डारी (९८५५०६८४९६) 

हुलिया:-उचाई ५.६ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो,हररयो रङको सटष र पाइन्ट िगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजृना िस्नेत 

उमेर:-  १४ वषषको 

  वतन:- लज. लसन्धपुाल्चोक न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. लसन्धपुाल्चोक न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर बस्नेत (९८४१५३५६१८)  

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि  र वणष गहुगँोरी िएकी ।  

नाम:- सररता िोप्चान 

उमेर:-  २२ वषषको 

  वतन:- लज.काभ्रपेिान्चोक धलुिखिे न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.काभ्रपेिान्चोक धलुिखिे न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर गोिे (९७४५६८७८६०) 

हुलिया:-उचाई ५.४ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो रङको कुताष सरुुवाि िगाएकी । 
 

नाम:- लिना मगर 

उमेर:-  ४३ वषषको  

  वतन:- लज.रामछेाप दोम्िा शिैुङ गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.रामछेाप दोम्िा शिैङु गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि बहादुर मगर (९८६५९५१०६३)  

हुलिया:-उचाई  ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि, वणष कािो,खरानी रङको चोिो र रातो रङको िङुगी िगाएकी 

। 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गौतम थामी  

उमेर:-  २४ वषषको  

  वतन:- लज. दोिखा कालिञ्चोक गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:-  परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।०६।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. दोिखा कालिञ्चोक गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवर बहादुर थामी (९८४९२३०९२०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ लिट,कािो आखँा, कािो कपाि र  वणष गहुगँोरो िएको ।  

नाम:- पावषती थामी 

उमेर:-  २३ वषषको 

  वतन:- लज. दोिखा कालिञ्चोक गा.पा. वडा नं. १ क्याम्पोि 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   लज. दोिखा लि.न.पा. वडा नं.  ६ चररकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलसिा थामी (९८४२५३०१२९) 

हुलिया:-उचाई ४.३ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,लजन्स पाइन्ट र लटसषट िगाएकी । 
 

नाम:-चररि माया तामाङ 

उमेर:-२२ वषषको  

  वतन:-लज.दोिखा गौरीशकंर गा.पा. वडा नं. ५ िहरेमान 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.दोिखा गौरीशकंर गा.पा. वडा नं. ५ िहरेमान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोमरेन्जी शेपाक (९८६०५३४३६८) 

हुलिया:-उचाई ४.६ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि, हररयो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-लनलश्चत पन्त 

उमेर:-१५ वषषको  

  वतन:-लज.मनवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. १८ हनाषमाडी 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.मनवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा। वडा नं. १८ हनाषमाडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चम्पा खड्का (९८११८४४५१६) 

हुलिया:-उचाई ४.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,पाइन्ट र लटसटष िगाएकी । 
 

नाम:-नलवना मोक्तान 

उमेर:-२३ वषषको  

  वतन:-लज.मकवानपरु हटेौडा न.पा. वडा नं.७ कमान े

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज.मकवानपरु हटेौडा न.पा. वडा नं.७ कमाने 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवर बहादुर मुक्तान (९८२०९३१२७२) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो  कपाि,वणष गहुगँोरी,कािो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:-लसता सापकोटा 

उमेर:-२१ वषषको  

  वतन:-लज.धालदङ गजरुी गा.पा. वडा नं. ५ मकुाखकष  

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज.धालदङ गजरुी गा.पा. वडा नं. ५ मकुाखकष  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमार सापकोटा (९८०३८५०८१०) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररना कुमाि  

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-लज. धालदङ लिपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज. धालदङ लिपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भिराम कुमाि (९८१८४२९५२९ ) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि र वणष कािी िएकी ।  

नाम:-सजना के.सी. 

उमेर:-२५ वषषको  

  वतन:-लज.नवुाकोट तादी गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज.काठमाडौ िािाजिुाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऋसब के.सी. (९८४३३४४२५३४) 

हुलिया:-उचाई ५.१ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:-मन्ज ुिालमछाने 

उमेर:-६१ वषषको  

  वतन:-लज. रौहट चन्रपरु न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- जषे्ठ मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- लज. नवुाकोट िेकोटगढी न.पा. वडा नं.१२  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शैिेन्र खनाि (९८०८१९७११२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-लदप ुमाया घिान 

उमेर:-१७ वषषको  

  वतन:-लज. मकवानपरु िकैया गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज. मकवानपरु िकैया गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमार घिान (९८६५८८९४८८) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 
 

नाम:- सलुशिा िामा स्याङवो 

उमेर:-  २२ वषषको 

  वतन:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १३ पदमपोखरी 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १३ पदमपोखरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम बहादुर लथङ (९८०९२४३८७७) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,लटसषट र पाइन्ट िगाएकी । 
 

नाम:- लिपना माझी 

उमेर:-  २०- वषषको  

  वतन:- लज. मकवानपरु िाग्मती गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-नखिेुको  

हराएको ठेगाना:-  लज. मकवानपरु िाग्मती गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लटका माझी 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,हररयो रङको लटसषट र ट्रयाक िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मलनषा खिी  

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- लज.रामछेाप मन्थिी न.पा. वडा नं. ३ कठजोर 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.रामछेाप मन्थिी न.पा. वडा नं. ३ कठजोर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज खत्री (९७४६२९२३३९) 

हुलिया:-उचाई ४.८ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,खरैो रङको लजन्स पाइन्ट सेतो लटस्रट िगाएकी ।  

नाम:-लिपना पनु मगर 

उमेर:-  २३ वषषको  

  वतन:- लज.िाग्िुङ गिकोट न.पा. वडा नं.२ नरेखाटी 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लचतवन िरतपरु म.न.पा. वडा नं. ११ िोजाङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सम्झना पुन मगर (९८६७६४३७१६) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँ,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,सेतो सटष र हररयो ज्याकेट िगाएकी ।  

नाम:- सोम िहादरु लसिवाि 

उमेर:-  ५१ वषषको  

  वतन:- लज. धालदङ लसद्धिेक गा.पा. वडा नं. १ िङुचङु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. धालदङ लसद्धिेक गा.पा. वडा नं. १ िङुचङु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवजन लसिवाि (९८६२८३५७५५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कािो हाप पाइन्ट र पहिेो गन्जी िगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मधमुाया अछामी 

उमेर:-  १७ वषषको  

  वतन:- लज.लसन्धिुी लतनपाटन गा.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २-०७९।०३।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धिुी लतनपाटन गा.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन माया मग्रगाती (९८८६४३७८७७) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,गिुालि रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- लसता िामा 

उमेर:-  २७ वषषको  

  वतन:- लज.लसन्धिुी कमिामाई न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धिुी कमिामाई न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम माया िामा ( ९८१७८५७९६०)  

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो वणष पहिेो रङको कुताष र सरुवाि िगाएको । 
 

नाम:- पलुणषमा डंगोि 

उमेर:-  १६ वषषको  

  वतन:- लज.नवुाकोट लवदरु न.पा. वडा नं. ८ थकु्का 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.नवुाकोट लवदरु न.पा. वडा नं. ८ थकु्का 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तु कुमारी डगंोि (९८६२४९०६०४) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,पाइन्ट र सटष िगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सन्त माया सनुवुार 

उमेर:-  २० वषषको 

  वतन:- लज.धनषुा यज्ञिलुम न.पा. वडा नं. ९ धारापानी 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.रामछेाप मन्थिी न.पा. वडा नं. ७ िटौिी मलुगटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशव सुनुवार(९८२४८००१७२) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र पातिो शररर िएकी ।  

नाम:- लवशशे्वर खनाि 

उमेर:-  ४९ वषषको  

  वतन:- लज. लचतवन रत्ननगर न.पा. वडा नं. १४ लपठुवा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. लचतवन रत्ननगर न.पा. वडा नं. १४ लपठुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुष्मा खनाि (९८४५४३२३२७)  

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो  र मोटो शररर िएको ।  

नाम:- रलिन गजरेुि 

उमेर:-  १४ वषषको  

  वतन:- लज.मकवानपरु मकिानपरु गढी गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु मकिानपरु गढी गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलब गजुरेि (९७४५३२०२२६) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो,पाइन्ट र सटष िगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अलतमाया आिे मगर 

उमेर:-  ३५ वषषको  

  वतन:- लज.लसन्धिुी दधुटिी न.पा. वडा नं.४ जटुापानी  

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.लसन्धिुी दधुटिी न.पा. वडा नं.४ जटुापानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  हकक  बहादुर आिेमगर 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- हलसना खातनु 

उमेर:-  १४ वषषको  

  वतन:- लज. पसाष लवरगजं म.न.पा. वडा नं. ३० 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  नजबु नेसा (९८२९०७१६३२) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- रोशनी साह 

उमेर:-  १५ वषषको  

  वतन:-दशे िारत िगषलनया थाना लसतामडी 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.४ कराषमा  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  रेखा साह (९८०२९७६३७८) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पावषती थामी  

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:-लज.दोिखा कालिञ्चोक गा.पा. वडा नं. १ क्याम्पोि 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज.दोिखा कालिञ्चोक गा.पा. वडा नं. १ क्याम्पोि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलसिा थामी (९८४२५३०१२९)   

हुलिया:-उचाई ४.३ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,लजन्स पाइन्ट र लटसटष िगाएकी । 
 

नाम:-दगुाष थामी 

उमेर:-२२ वषषको  

  वतन:-लज.दोिखा कालिञ्चोक गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज.दोिखा लि.न.पा. वडा नं. ६ चररकोट िजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवर बहादुर थामी (९८४९२३०९२०) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि र पातिो शररर िएकी ।  

नाम:-राम िहादरु दमाई (साथमा मोहन कुमारी मगर समते रहकेो ) 

उमेर:-३९ वषषको 

  वतन:-लज. लसन्धिुी कमिामाई न.पा. वडा नम. १० रानीचरुी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज. काठमाण्डौ िाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगा कुमारी दमाई (९८२७८७२७३४) 

हुलिया:-उचाई ५.६ लिट,कािो आखँा र कािो कपाि िएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सलवना योन्जन 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १२ आल्दमार 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १२ आल्दमार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहादुर योन्जन (९७६२८५४०८६) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो, कुताष सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:-सान ुमाया तामाङ 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:-लज.धालदङ लनिकण्ठ न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज.धालदङ लनिकण्ठ न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडि माया तामाङ (९८४३३८०९६५) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र मझौिा शररर िएकी ।  

नाम:-सरेुश िि 

उमेर:-११ वषषको  

  वतन:-लज. मकवानपरु थाहा न.पा. वडा नं. १ टाखिे थोकरटोि 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज. मकवानपरु थाहा न.पा. वडा नं. १ टाखिे थोकरटोि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कणक बहादुर बि (९८६१७८८६७१) 

हुलिया:-उचाई ४ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो,कािो ट्राउजर र लनिो पहिेो सटष िगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-िकाश ढकाि 

उमेर:-४२ वषषको 

  वतन:-लज.मकवानपरु िकैया गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते  ।  

हराएको ठेगाना:- लज.मकवानपरु िकैया गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भगबती ढकाि (९८५५०२८८४९) 

हुलिया:-उचाई ५.९ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो,आकासे रङको सटष र किेजी रङको पाइन्ट 

िगाएको । 

 

नाम:-जमनुा तामाङ 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:-लज.नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा.वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरज लथङ (तामाङ) (९८४३९१४४८७) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो रङको कुताष सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:-लििा कुमारी नेपाि 

उमेर:-४३ वषषको  

  वतन:-लज.नवुाकोट िेिकोटगढी न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज.नवुाकोट िेिकोटगढी न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनु नेपाि (९८०३३३५०६६)  

हुलिया:-उचाइ ४.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो हररयो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मनुा गोिे 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-लज.लसन्धिुी लतनपाटन गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:-िालिका 

हराएको लमलत:-  २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लसन्धिुी दुधौिी न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद गोिे (९८१०४१४७२८)   

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो लजन्स पाइन ्सटष िगाएको ।  

नाम:-लगररजा पररयार 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-लज. लसन्धिुी लतपाटन गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज.लसन्धिुी दधुौिी न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-घनश्याम पररयार 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 
 

नाम:- अलनता कुमार 

उमेर:-  १७ वषषको  

  वतन:- लज. लसन्धिुी दधुौिी न.पा. वडा नं. ३ चारघरे 

लिङ्ग:- िालिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. लसन्धिुी दधुौिी न.पा. वडा नं. ३ चारघरे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डोमा कुमार दनुवार (९८२३१७१७०९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,लनिो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सलवना थोकर (साथमा छोरा समते रहकेो) 

उमेर:-२१ वषषको  

  वतन:-लज.रामछेाप मन्थिी न.पा. वडा नं. ६ ििवुाजोर 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.रामछेाप मन्थिी न.पा. वडा नं. ६ ििवुाजोर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनि योन्जन (९८६०९४८८६९) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,हररयो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- लनिम  कुमारी रौलनयार 

उमेर:-  ४८ वषषको  

  वतन:- लज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ४ अजय अमर रोड 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ४ अजय अमर रोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन्रनप्रसाद गुप्ता (९८५५०३०८७०) 

हुलिया:-उचाई ५.२ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,लनिो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:-राज कुमार कटुवाि 

उमेर:-  ४० वषषको  

  वतन:- लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १८ हनाषमाडी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १८ हनाषमाडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुलि माया िुम्बा (९८६३७२२९२८) 

हुलिया:-उचाई  ५.६ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वचणष गहुगँोरो, सटष  र पाइन्ट िगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

नाम:- िाहा िसाद ररजाि 

उमेर:-  ५५ वषषको 

  वतन:- लज. धालदङ लनिकण्ठ न.पा. वडा नं. ३ डाँडा गाउँ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. धालदङ लनिकण्ठ न.पा. वडा नं. ३ डाँडा गाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टंक प्रसाद ररजाि (९८४१७१७९८४)  

हुलिया:-उचाई ५.५ लिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,खरैो कटु्ट,खरैो सटष र ढाका टोपी िगाएकी ।  


