
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

७९/८०थपMissing person data 

नाम:- शकंर पौडेल 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. ७  मासबार 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. ७  मासबार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लकप्पा िामा स्वाङ्वा पौडेि (९८०६६४४५५०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो रङको पाइन्ट र हररयो ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:- जलला बहादरु जव.क. 

उमेर:- ६६ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं. ५ ढोडेनी 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं. ५ ढोडेनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- झिक लव.क. (९८४९२९६८४०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष गह गँोरो,मानजसक अबस्था जिक नभएको,कालो पाइन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- गोपाल जतरुवा 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.जाजरकोट छेडगाड न.पा. वडा नं. ७ पैराम 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।-०९।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.चापाकोट न.पा. वडा नं. १० जकसान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्द्र प्रकास नेपािी (९७४८३१२०५२,९८६४७३४७३४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजंन नेपाली 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.बाग्लूङ जैमनुी न.पा. वडा नं.२ जकटेनी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०९।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.बाग्लूङ जमैनुी न.पा. वडा नं.२ जकटेनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सम्झना नेपािी (९८४३३२५५७९) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो जजन्स ज्याकेट र  जजन्सको पाइन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- मजुस्कता गरुुङ 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा पतुलीबजार न.पा. वडा नं.२ राङदाङ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.कास्की 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जौमाया गुरुङ (९८४६२३७४२२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- भद्र बहादरु राना 

उमेर:- ५५ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.११ िरकचौर 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २७५।०५।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.११ िरकचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनमाया राना (९८२७१९४४६४) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,सटष र पाइन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोजनका थापा 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँजभमाद न.पा. वडा नं. ६ रत्न चोक 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०९।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.तनह  ँजभमाद न.पा. वडा नं. ६ रत्न चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश बहादुर थापा (९८०६६३४२०७) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको ट्रयाक र जपयाजी रङको ह ट 

लगाएकी । 

 

नाम:- सजुनता सनुार 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष)दउेचलुी न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.नवलपरासी (पवुष)दउेचलुी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुबास लब.क. (९८१७४२१५६८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहगँोरी,सेतो पाइन्ट र ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- पवन राई 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती वडा नं. १ हाजतखोर 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती वडा नं. १ हाजतखोर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  याम मांया लब.क.(९८२१४२३४९६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल वणष गह गँोरो भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- होम वहादरु जब.क. 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की मादी गा.पा. वडा नं.१ जसक्लेस 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७३ साल दजेख 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की मादी गा.पा. वडा नं.१ जसक्लेस 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- टंक कुमार कामी (९८२९११३२७०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएकी । 

 

नाम:- शम्सेर घले 

उमेर:- ७० वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा बारपाक सजुलकोट गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.गोरखा बारपाक सजुलकोट गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्द्ती िाि घिे (९८२४१५०४५८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष गह गँोरो,कालो ज्याकेट र गम्बटु लगाएको ।  

नाम:- ओम कुमारी साकी (साथमा वषष २२को जजवन सनुार समते रहकेो) 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा पतुलीबजार न.पा. वडा नं.७ मानडाडा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.स्याङजा पतुलीबजार न.पा. वडा नं.७ मानडाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश कुमार साकी (९८०७६६८३९७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गहँ गँोरी भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अजस्मता खड्का 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.बाग्लुङ जनजसखोला गा.पा. वडा नं.३ याङम्याङ 

लिङ्ग:- वाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बाग्लूङ जनसीखोला गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुणक कुमारी खड्का (९७६५५८१०,९७६५५९८१०२) 

हुलिया:- उचाई ४.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र स्कुलको डे्रस लगाएकी ।  

नाम:- पदम बहादरु जब.क. 

उमेर:- ८५ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा  गो.न.पा. वडा नं.१० छेपेटार 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.गोरखा  गो.न.पा. वडा नं.१० छेपेटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजत बहादुर लव.क.  

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष गह गँोरो र दाजि पालेको । 

 

नाम:- कृष्ण बहादरु श्रेष्ठ 

उमेर:-८२ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा गण्डकी गा.पा.वडा नं.०८ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.गोरखा गण्डकी गा.पा.वडा नं.०८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनम नारायण शे्रष्ठ(९८१७१८३२०७) 

हुलिया:-उचाई ६.२ जिट, कालो आखँा, िुलेको कपाल, वणष गह गँोर  दौरँा सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:- सकुुराम घती 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.०५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.०५ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नुम कुमारी घती(९८१७१३३२५९) 

हुलिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो जजन्स पाईन्ट र जाकेट लगाएको । 

नाम:- लक्ष्मी घती मगर 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तावा तामाङ(९८४९०५३१४०) 

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

 

नाम:- राधा वोटे 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज.जचतवन भरतपरु उ.प.म.न.पा.वडा नं.०२ गडैाकोट 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.०६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उषा अलधकारी(९८१७१७३७५८) 

हुलिया:-उचाई ४.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:- सजवता सनुार 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.०७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.०७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलदप सुनार(९८१३४८०७७१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोर भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मन कुमारी जब.क. साथमा छोरा सजमर गरुुङ 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की अन्नपणुष गा.पा.वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.मसु्ताङ घरपझोङ गा.पा.वडा नं.०३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कान्द्छा गुरुङ(९८४८८१४२९२) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोर, रातो कुथाष र जनलो सरुुवाल लगाएकी । 

 
आमाको िोटो नभएको 

नाम:- पनुम रानाभाट साथमा १४ वषषको बालक 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँम्याग्द ेगा.पा.वडा नं.०७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.तनह  ँम्याग्द ेगा.पा.वडा नं.०७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बाि कुमारी रानाभाट(९८४६७८७४५४) 

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

नाम:- मन बहादरु कामी 

उमेर:-८४ वषषको 

  वतन:- लज.न.प.(पुवक) कावासोती न.पा.वडा नं.१७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.न.प.(पवुष) कावासोती न.पा.वडा नं.१७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबलनता लब.क.(९८४३३३७४७२) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, सेतो कपाल, रातो ज्याकेट र कालो ट्याक लगाएको । 

 

नाम:- सन््या भसुाल 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज.पबषत ईलेवास न.पा.वडा नं.०३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०९।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.पबषत िलेवास न.पा.वडा नं.०३ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भोजराज भुसाि(९८६७८४९३४५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कलेजको डे्रस, सेतो सटष र खरैो पाईन्ट 

लगाएको । 

नाम:- जवमला सनुार 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की मादी गा.पा.वडा नं.०४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक थापा(९८१६६०२६४९) 

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

 

नाम:- बसन्ती थापा मगर 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँस्थायी हाल जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा न.ं१७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक थापा(९८१६६०२६४९) 

हुलिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:- सजृि गरुुङ 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.०१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.०१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेख बहादुर गुरुङ(९८४६०५९५५४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, खरैो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- खममाया छत्याल साथमा स्वातीका छत्याल 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.बागलुङ तमाबखोला गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बागलुङ तमाबखोला गा.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि बहादुर छत्याि(९७६२४०९९३५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो जजन्स पाईन्ट र खरैो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- पजुणषमा पनु 

उमेर:-६ वषषको 

  वतन:- जज.रोल्पा सनुछुहरी न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.बाग्लुङ बा.न.पा.वडा नं.०१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धने पुन(९८५७६४०७५५) 

हुलिया:-उचाई ३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो पाईन्ट र भिे लगाएकी । 

 

नाम:- पजवत्रा पनु 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- जज.रोल्पा सनुछुहरी न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बाग्लुङ बा.न.पा.वडा नं.०१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धने पुन(९८५७६४०७५५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र रातो कुता सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- कुमारी गरुुङ 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा पतुलीबजार न.पा.वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२० गते । 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर गुरुङ(९८१६१६७१३६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोर र पातलो शररर भएकी । 

नाम:- जशवने्दर लोजनया 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- लज.न.प.(पलिम) पालिनन्द्दन वडा नं.०३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-नखलेुको 

हराएको ठेगाना:- जज.न.प.(पवूष) म्यजबन्द ुन.पा.वडा नं.०८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश प्रसाद िोलनया(९८०५४३९३९६) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष कालो, कालो पाईन्ट र सटष लगाएको । 
 

नाम:- ररमा बोहोरा खत्री 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज.म्याग्दी बे.न.पा.वडा नं.०६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.म्याग्दी बे.न.पा.वडा नं.०७ न्यरुोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जमुना खत्री(९८५७६२२१३४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गोरी, कालो पाईन्ट र सेतो ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:- कल्पना जगरी 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुक बहादुर लव.क.(९८०५२१५६५७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजबन जसग्दले 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.बारा स्थायी वतन हाल कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.०४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की अन्नपणुष गा.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलवना पररयार(९८१५१३४७९०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, रातो सटु र पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- जतल माया गरुुङ 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा जभरकोट न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७८।०८।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.स्याङजा जभरकोट न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन बहादुर गुरुङ(९८१६१५४९१८) 

हुलिया:-उचाई कालो आखँा, खरैो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- जल ुनाम बताउने 

उमेर:-४०/४२ वषषको 

  वतन:- जज.मसु्ताङ लोमान्थाङ गा.पा.वडा नं.०१ नेपाल-चीन जसमानामा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.मसु्ताङ लोमान्थाङ गा.पा.वडा नं.०१ नेपाल-चीन जसमानामा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ई.प्र.का.िोमान्द्थाङ मुस्ताङबाट दालखिा गररएको । 

हुलिया:- मानव सेवा आश्रम बाग्लुङमा राजखएको । मथैली भाषा र जहन्दी अस्पि बोल्ने । 

 

नाम:- धमष बहादरु अजधकारी 

उमेर:-६० वषषको 

  वतन:- जज.पबषत जलजला गा.पा.वडा नं.०३ मल्लाज 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.पबकत जिजिा गा.पा.वडा नं.०३ मल्िाज 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुवन अलधकारी (९७४९४०९०१४) 

हुलिया:-उचाई ५.७ जिट, कालो आखँा, कालो छोटो कपाल, वणष गह गँोरो र लाम्चो अनहुार भएको । 

नाम:- केशव पररयार 

उमेर:-४८ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर पररयार(९८०६५९७१३६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालोक पाल, वणष गह गँोरो, जनलो ज्याकेट र पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- अजस्मता जगरी 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलस्मता लवश्वकमाक(९८१६६५०८६५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, गलुाबी रङको जटसटष र पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- सजुशल जज.सी 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-जज.बागलुङ बा.न.पा.वडा नं.०९ गहते 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बागलुङ बा.न.पा.वडा नं.०९ गहते 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजकुमार लज.सी(९८४७७५५०५२) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र ह ट पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दवेी नेपाली 

उमेर:-३७ वषषको 

  वतन:- जज.बागलुङ ज.ैन.पा.वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बागलुङ जजैमनी न.पा.वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लटका किी साकी(९८४७६८११६९) 

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

 

नाम:- सजुनता पररयार र वषष १६ को पजुा पररयार 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँभान ुन.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.तनह  ँभान ुन.पा.वडा नं.१ नयाँबस्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुलि माया पररयार(९८२७१३५१३४) 

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

 

नाम:- करुणा तखाछे 

उमेर:-४५ वषषको 

  वतन:- लज.तनहुुँ व्यास न.पा.वडा नं.५ चापाघाट 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.५ चापाघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहन िाि प्रधान शे्रष्ठ(९८२८८३६८८४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँआ, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, सेतो कुथाष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जसता दमाई 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- जज.म्याग्दी बे.न.पा.वडा नं.०५ जभरमनुी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.म्याग्दी बे.न.पा.वडा नं.०५ लभरमुनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमन बहादुर दमाई(९८२६१६१६०७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र शररर मझौला भएकी । 

 

नाम:- कमल उपा्याय 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- जज.म्याग्दी बे.न.पा.वडा नं.०९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.म्याग्दी बे.न.पा.वडा नं.०९ अलवाङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बेदुकिा उपाध्याय(९८१५११३२३०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोर, गोल्डन रङको हाईनेक र जजन्स पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- आजस्मता मगर 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँबजन्दपरु गा.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.तनह  ँबजन्दपरु गा.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम ब.थापा(९८०५८४०९१५) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँआ, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शजमषला पररयार 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा वाजलङ न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७८।०८।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.स्याङजा वाजलङ न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा पररयार(९८२५१३३२७२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पहलेो रङको ट्रयाक, जनलो जजन्स ज्याकेट र दाजहने हातको 

नाडीमा MOM लेखकेो ट्याटु बनाएकी । 

 

नाम:- रजवन पररयार 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा वाजलङ न.पा.वडा नं.१ रामबाच्छा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.स्याङजा वाजलङ न.पा.वडा नं.१ रामबाच्छा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लकशोरी पररयार(९८१६१८८७१२) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:- सपना सेती महर 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज.पवुी रुकुम पणुउत्तर गगंा गा.पा.वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रताप लव.क.(९८०५८३८९४७) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो सटष, जनलो सईुटर र स्कुल डे्रस लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कमला जब.क. साथमा छोरी जपन्सा सनुार 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा काजलगण्डकी गा.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.स्याङजा काजलगण्डकी गा.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-युवराज लब.क.(९८०३२५१८९४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पहलेो जकेट, सेतो धकाष भएको ट्रयाक लगाएकी । 

 

नाम:- जहरोत प्रजा 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- लज.लचतवन कालिका न.पा.वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.जचतवन काजलका न.पा.वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजरािाि प्रजा(९८६४५०३३५४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:- कोजपला जब.क. 

उमेर:-२३ वषषको 

वतन:- जज.न.प.(पवुष) गडैाकोट न.पा.वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.न.प.(पवुष) गडैाकोट न.पा.वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश लब.क.(९८००७२७४७९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो पाईन्ट र रातो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- बहादरु यादव 

उमेर:-५५ वषषको 

  वतन:- जज.जसरहा चीकना गा.जब.स.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-४ वषष अगाडी 

हराएको ठेगाना:- जज.जसरहा चीकना गा.जब.स.वडा नं.१  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा मलनका शे्रष्ठ यादव(९४४३४१९३७८) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 

नाम:- यमनुा मगर 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- जज.बागलुङ जजैमनी न.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बागलुङ जजैमनी न.पा.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकती घलतक मगर(९८०५२३८२८०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट ,कालो आखँा, कालो कपाल, पेलो कुथाष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- चन्द्र कला जपररयार 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- जज.पवषत कु.न.पा.वडा नं.२ खकुोट 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.पवषत कु.न.पा.वडा नं.२ खकुोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बाबुराम दजी(९८१६१७६१०८) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोर र जनदारमा काटेको खत भएकी । 

 

नाम:- प्रजतक्षा सापकोटा 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१३ काउखोला 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१३ काउखोला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी सापकोटा(९८४६२९२०५६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरेुश नेपाली 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की अन्नपणुष गा.पा.वडा नं.१० घान्दु्रक 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की अन्नपणुष गा.पा.वडा नं.१० घान्दु्रक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आई बहादुर नेपािी(९८२३०४४५७३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:- सजलना दाहाल 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की माछापचु्रे गा.पा.वडा नं.०८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लखममाया दाहाि(९८२४१५००६१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएकी । 

 

नाम:- प्रजवना कुमाल 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा पालुङटार न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.गोरखा पालङुटार न.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रतमान कुमाि(९८२७१०३९३४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र रातो वणष भएकी । 

 

नाम:- अजवनय बस्नेत 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.पसाष न.पा.वडा नं.१ कलैया बसपाकष  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.पसाष न.पा.वडा नं.१ कलैया बसपाकष   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आकृलत रेग्मी 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोर, सेतो सटष पाईन्ट र लेदरको जतुा लगाएको । 

नाम:- जवना थापा 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँम्याग्दी गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१५ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पलवत्र थापा(९८४६१४२२८३) 

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

 

नाम:- दजेव कुमाल 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज.न.प.(पवुष) म्यजबन्द ुन.पा.वडा नं.१५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.न.प.(पवुष) म्यजबन्द ुन.पा.वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजतेन्द्र कुमाि 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा र  कालो कपाल भएकी । 

 

नाम:- मन कुमारी साकी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज.म्याग्दी बे.न.पा.वडा नं.२ ज्यारुमकोट 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.म्याग्दी बे.न.पा.वडा नं.६ खरेनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणक बहादुर लकसान(९८०५८०७७९५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो, कालो पाईन्ट र टप्स लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजृना थापा 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा काजलगण्डकी गा.पा.वडा नं.३ बैघा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.स्याङजा काजलगण्डकी गा.पा.वडा नं.३ बैघा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबजय थापा(९८६६५८६१९४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पहलेो जकेट,सेतो धकाष भएको कालो ट्रयाक लगाएको । 

 

नाम:- सकु बहादरु जब.क. साथमा सजुप्रम जब.क. 

उमेर:-३७,४ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा, गो.न.पा.वडा नं.५ गरैी कुवा 

लिङ्ग:- परुुष/बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.गोरखा, गो.न.पा.वडा नं.५ गरैी कुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सररता लब.क.(९८०४१७०१८५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, र ३ जिट, कालो आखँा, कालो कापाल, वणष गोरो, कालो रङको कोट, पाईन्ट लगाएको/ 

बालकले सेतो सटष कालो हाप कट्ट  र कालो जतुा लगाएको । 

 

नाम:- सजृना ढकाल पौडेल 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज.न.प.(पवुष) कावासोती न.पा.वडा नम.१४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.न.प.(पवुष) कावासोती न.पा.वडा नम.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वेद प्रसाद पौडेि(९८४६५८९५८४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजवना पररयार 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२५ हमे्जा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मानलसङ् पररयार(९८०६५२५३२८) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र पातलो शररर भएको । 

 

नाम:- जप्रया पररयार(सजवना) 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज.लम्जङु  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्यामसुन्द्दर प्रसाद(९८४६१०३४०५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो, रातो सटष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-नन्दराम साकी 

उमेर:-७४ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२७ ररिेपानी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२७ ररिेपानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलदप बसेि(९८१६६३०७११) 

हुलिया:-उचाई ५.८ जिट, कालो आखँा, सेतो िुलेको कपाल, सेतो जटसटष, कालो ट्रयाक र ढाका टोपी लगाएको । 

 

नाम:- पषु्पा तामाङ 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२८ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उसा अलधकारी(९८१७१७३७५८) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कलो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र गलुाजब रङको कुथाष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- कररणा जव.क. 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२८ काजलका 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२८ काजलका 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलन्द्जव लव.क.(९८०५८६४४८३) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र मझौला शररर भएकी । 

 

नाम:-ररमा ररलामी 

उमेर:-४१ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँऋजषङ गा.पा.वडा नं.१ झापटुार 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.तनह  ँऋजषङ गा.पा.वडा नं.१ झापटुार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लखम ब.ररिामी(९८१६६९६६१४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो, कुथाष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- गगंाधर पाण्डे 

उमेर:-४४ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा आजधखोला गा.पा.वडा नं.१ पणुषगाउ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.स्याङजा आजधखोला गा.पा.वडा नं.१ पणुषगाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उध्िी पाण्डे 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो कालो धके कमीज र सेतो जनलो धकाष भएको लङुगी 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जवन्द ुसाकी साथमा छोरी रोशनी साकी वषष ४ 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा िेजदखोला गा.पा.वडा नं.२ शाजहडाडा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.स्याङजा िेजदखोला गा.पा.वडा नं.२ शाजहडाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन माया साकी(९८२७११७८१०) 

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

नाम:- कृजषमा श्रेष्ठ 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा शजहदलखन गा.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.गोरखा शजहदलखन गा.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्णु शे्रष्ठ(९८६९२८८२६३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो जटसषट,जनलो पाईन्ट र खरैो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- कल्पना भण्डारी 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलदप पररयार(९८६५४२०८९९) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मगंल सारु मगर 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.१० नयांबस्ती 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.१० नयांबस्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलदप सारु मगर(९८२४१७२३९०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:- कल्पना भजुले 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँआबँुखरेैनी गा.पा.वडा नं.६ पलुुषङ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.तनह  ँआबँखुरेैनी गा.पा.वडा नं.६ पुलुषङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पञ्च बहादुर भुजेि(९८१६१३३४७९) 

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

 

नाम:- चन्द्रकला आचायष 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज.न.प.(पवूष) दवेचलुी न.पा.वडा नं.१० धौलाजगरी टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.न.प.(पवूष) दवेचलुी न.पा.वडा नं.१० धौलाजगरी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भगवती आचायक(९८०३८०१०३२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो रातो कपाल भएकी । 

 

नाम:- पावल श्रेष्ठ 

उमेर:-१२ वषषको 

  वतन:-जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१५ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०२ गते । 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपा शे्रष्ठ(९८१३४६४८३०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह  ँगोरो, स्कुल डे्रस, जट सटष, पाईन्ट र ट्रयाक लगाएको । 

नाम:- अजनल खत्री 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज.बागलुङ ग.न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बागलुङ ग.न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रीता काकी(९८६६३४७५९५) 

हुलिया:-उचाई ४.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल भएको । 

 

नाम:- जवश्वजबज्ञान पनु 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज. पबुी रुकुम पिुा उत्तरगंघा गा.पा.वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. पबुी रुकुम पिुा उत्तरगंघा गा.पा.वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगत प्रसाद पुन(९८४११०३८६८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:- अस्मी लामा 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- जज.पवषत मोजद गा.पा.वडा नं.६ जडमवुा 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.पवषत मोजद गा.पा.वडा नं.६ जडमवुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शान्द्ती िामा(९८४७७४७२७३) 

हुलिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, खरैो ब्याग कोकेकी र गालामा छेडी टप 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ढाकाराम जसैी 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा पतुलीबजार न.पा.वडा नं.८ दङेदी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.स्याङजा पतुलीबजार न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संगम के.सी.(९८१४१०७१६९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष कालो, कालो पाली टोजप, खरैो जकेट र जजन्स पाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- शान्ती दवेी कुवरँ (साथमा दईुवटा छोरा र छोरी समते रहकेो) 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा वाजलङ न.पा. वडा नं.११ जततापानी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.रुपन्दहेी बटुवल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बािकृष्ण कुवुँर (९८१५७९७००६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- जसता दम ै 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- जज.म्याग्दी बे.न.पा.वडा नं.५ पलुाचौर 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.पवषत जलजला गा.पा. वडा नं. ४ लामाखते 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतिक बहादुर दमै ९९८६३६३४०७०) 

हुलिया:-उचाई ४.१० जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको कुताष र सुरुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मन्ज ुगरुुङ 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:-जज. लमजङु दधुपोखरी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. लमजङु दधुपोखरी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर गुरुङ (९८१७१२५२९०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,गलुाजब रङको जटसटष र जजन्सको पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- राम बहादरु गरुुङ 

उमेर:-५२ वषषको 

  वतन:- जज.लमजङु बे.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लमजङु बे.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनमाया गुरुङ (९८६९५५४५१५-९७४९४९०६३८) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो जटसटष र सेतो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- जदपक अजधकारी (जव.क.) 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. १४ चाउँथे 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. १४ चाउँथे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेशम ज्ञावािी (९८५६०१२०००) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो र मोटो शररर भएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- एजलजा शाही 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज.बाजरुा जगन्नाथ गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.म्याग्दी बे.न.पा.वडा नं.६ चतेु्रनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धती हमाि (९८१४१०११०७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष काली,जटसटष र अलाजदन लगाएकी ।  

नाम:- नजवन भट्टराई 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतिा कुमारी पौडेि (९८४७००७४३६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गोरो,खरैो सटष र पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- जववके अजधकारी (साथमा सन््या जतवारी) 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.१ रतौली 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.१ रतौली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपेन्द्र अलधकारी (९८५७६५००५९) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- श्याम बहादरु जब.क. 

उमेर:-६७ वषषको 

  वतन:- जज.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.२ आपंटारी 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०२ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सपना खनाि (९८२४११४३९९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- राम बाब ुराना 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँभान ुन.पा.वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लमजङु राईनास न.पा. वडा नं.८ ताकुष घाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमारी राना (९८६००४७०३७) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो,कालो ज्याकेट र सेतो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- िुलमाया अस्लामी 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी(पवुष)गडैाकोट न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.नवलपरासी(पवुष)गडैाकोट न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उजर लसह ंअस्िामी (९८०६८०१०२०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो जटसटष र कालो जजन्स पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- हरर बाहदरु बाँजनया 

उमेर:-६१ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.२२ पडुीटार 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म?.न.पा. वडा नं.२२ पडुीटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगलदश वालनया (९८४०८५६०५६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो सटष र सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:- अनषु्का गरुुङ 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.२ बाग्लुङ बसपाकष  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.२ बाग्लङु बसपाकष  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता के्षत्री (९८२९१०७५२७) 

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

नाम:- जदपक काकी 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.३२ खदुीखोला 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.३२ खदुीखोला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक बहादुर काकी (९८०५९१७१५३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो र मझौला शररर भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रकाश गौतम 

उमेर:-४५ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की माछापचु्रे गा.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की माछापचु्रे गा.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपेन्द्र गौतम (९८२५१८९२९९) 

हुलिया:-उचाई ५.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो पाईन्ट र कालो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- पोजनका तामाङ 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- जज.लमजङु बेजशशहर न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लमजङु बेजशशहर न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोलनका िामा (९८१६६६४९००) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-राजशे्चर यादव 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा जभमसेन थापा गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.गोरखा जभमसेन थापा गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलन्द्जता सुनार(९८०६५८३०३१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो सटष, खरैो जजन्स र पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- सभुद्रा सनुार पररयार 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा जसरानचोक गा.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.गोरखा जसरानचोक गा.पा.वडा नं.३  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बाबुराम दजी(९८४६८७९६६४) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँरी र पातलो शररर भएकी । 

नाम:- कृष्ण बहादरु शमाष 

उमेर:-६५ वषषको 

  वतन:- जज.पवषत माहाजशला गा.पा.वडा नं.१ होस्राङजद 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७७ साल 

हराएको ठेगाना:- जज.पवषत माहाजशला गा.पा.वडा नं.१ होस्राङजद 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि शमाक(९८४६७८४८९१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो र जनधारमा काटेको खत भएको ।  

नाम:- जटका माया शाही 

उमेर:-५१ वषषको 

  वतन:- जज.न.प.(पवुष) म्यजबन्द ुवडा नं.१० टाँडी अरुखोला 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.न.प.(पवुष) मजुग्लङ् गोरखा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबक्रम शाही ठकुरी(९८११४४३२१२) 

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

नाम:-साजनमाया नेपाली 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा जभमसेन थापा गा.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.गोरखा जभमसेन थापा गा.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुिमाया नेपािी(९८५६०४२६९९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, रातो कुथाष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबष्ण ुमाया पररयार 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा अजजरकोट गा.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.गोरखा अजजरकोट गा.पा.वडा नं.३ भच्चेक बजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खुल्ते पररयार(९८०६५४७९५३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, रातो कुथाष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- लक्ष्मण रोकाहा 

उमेर:-३७ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२५ हमे्जा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२५ हमे्जा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्द्तोष काकी(९८१९१५५७६६) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, वणष गह  ँगोरो, कालो कपाल, कालो पहलेो हाि जट-सटष पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- तलु बहादरु दजी 

उमेर:-४५ वषषको 

  वतन:- जज.न.प.(पवूष) गडैाकोट न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-नखलेुको 

हराएको ठेगाना:-  जज.न.प.(पवूष) गडैाकोट न.पा.वडा नं.१२  हकष परु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर दजी(९८०७२८३२६२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कपाल सेतो िुलेको, हाि कट्ट  लगाएको । 

 

नाम:- सनु्तली दमाई 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- जज.न.प.(पवूष) गडैाकोट न.पा.वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.न.प.(पवूष) गडैाकोट न.पा.वडा नं.१२  हकष परु 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुप बहादुर दमाई(९८०३११७३२७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, दायाँ गालामा कोिी,पहलेो कुताष सुरुवाल लगाएकी । 

नाम:- सवुास पौडेल 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा आजधखोला गा.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:-परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-समुन्द्द पौडेि(९८५६०६९८२१) 

हुलिया:-उचाई ५.१० जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो र मझौला शररर भएको । 

 

नाम:- जदल बहादरु नेपाली 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा शजहदलखन गा.पा.वडा नं.३ मनकामना 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.गोरखा शजहदलखन गा.पा.वडा नं.३ मनकामना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शोभा नेपिी(९८०८५१४२७९) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,रातो जनलो पहेलँो जझल्के सटष र जनलो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- पषु्पा पररयार 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.पवषत जलजला गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.पवषत जलजला गा.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोशण दमाई(९८६४४३१४०१) 

हुलिया:-उचाई ४.४ जिट, कालो आखँा,कालो कापाल, वणष गह गँोरो,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सँजगता पररयार 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज.बागलुङ ब.न.पा.वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बागलुङ ब.न.पा.वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि पररयार(९८२३८५४४७९) 

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

नाम:- नन्द ुघले गरुुङ साथमा छोरी जलम्पीमा गरुुङ 

उमेर:- ३३/३ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की मादी गा.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मजहला/बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.स्याङजा वाजलङ न.पा.वडा नं.१४ जसम्ले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र प्रसाद गुरुङ(९८०५२९३३४९) 

हुलिया:-उचाई ४.७ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र अनहुारमा पोतो आएको । 

 

नाम:- रुकमागत परुी 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:- जज.पवषत जबहादी गा.पा.वडा नं.२ बराषचौर 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७० सालमा 

हराएको ठेगाना:- जज.पवषत जबहादी गा.पा.वडा नं.२ बराषचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भेम कमा लगरी(९८४६४३९३३४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, खरैो आखँा,कालो कपाल, जटसटष पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजुमत्रा आले 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा जभरकोट न.पा.वडा नं.३ वलाङदी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.स्याङजा जभरकोट न.पा.वडा नं.३ वलाङदी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शान्द्ती आिे(९८२०६२८१३४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो, सेतो वान जपस लगाएकी । 

 

नाम:- शजमषला थापा 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा वाजलङ न.पा.वडा नं.१४ जसम्ले 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.स्याङजा वाजलङ न.पा.वडा नं.१४ जसम्ले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश थापा(९८२४१५५०१३) 

हुलिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो, सनु्तला कलरको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- जबजपन नेपाली 

उमेर:- १० वषषको 

  वतन:-जज.बागजलङ जजैमन न.पा.वडा नं.७हाल जज.पवषत कुश्मा न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.पवषत कुश्मा न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना नेपािी 

हुलिया:-वणष गह गँोरो, कालो आखँा,कालो कपाल,कालो कलरको हाि पाईन्ट,दाजहने उपल्लो ओि काटेको खत 

भएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जतथष ब.आले 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.तनह  ँव्यास न.पा.वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदिु आिे(९८०६६२६५६३) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो,जजन्ज पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-जसता थापा 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँररजसङ गा.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.तनह  ँररजसङ गा.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बृख बहादुर थापा(९८१५१४५५३०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो भएकी । 

 

नाम:- मतैे पररयार 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- जज.लमजङु दधुपोखरी गा.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:-परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लमजङु दधुपोखरी गा.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहरा पररयार(९८०८४८९५८१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:-जवरु थापा मगर 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.पाल्पा रैनादवेी वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.९ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि बहादुर शे्रष्ठ(९८५६२३७७२) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल, वणष गोरो, खरानी रङको जटसटष, जनलो ज्याकेट र कालो 

सरुुवाल लगाएको । 

नाम:- एजलना महतो 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.न.प.(पवुष) कावासोती न.पा.वडा नं.१७ सेतापानी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.न.प.(पवुष) दवेचलुी न.पा.वडा नं.९ जमलान टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जेनी कुमारी महतो 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- ईश्वर पोखरेल 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनरु कुमारी अलधकारी(९८४९२११७३७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो, पातलो शररर भएको । 

 

नाम:- जभमसरा जव.क. 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज.म्याग्दी दरुवा जसमलचौर वडा नं. २ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.म्याग्दी दरुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण लव.क.(९८४८४०२६४४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो, मझौला शरीर भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- भोज बहादरु नेपाली 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.बागलुङ बा.न.पा.वडा नं.१२ अमलाचौर 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कािमाण्डौ जबमानस्थल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमादेबी नेपिी(९८१८५८२४७८) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,दबे्रे हातमा ट्याटु भएको । 
 

नाम:- जवष्ण ुबोटे 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- जज.पवषत कुश्मा न.पा.वडा नं.१ पाङ अदवुाबारी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.पवषत कुश्मा न.पा.वडा नं.१ पाङ अदवुाबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खड्क बहादुर बोटे (९८०६१००६९३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र मोटो शररर भएकी । 
 

नाम:- पाबषती जब.क. 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.पवषत मोदी गा.पा. वडा नं.३ दउेराली लाङदी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.पवषत मोदी गा.पा. वडा नं.३ दउेराली लाङदी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलन्द्दप लब.क. (९८०५२०९०४५) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरस्वती जब.क. 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.बाग्लूङ जनसी खोला गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.बाग्लूङ जनसी खोला गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलबन लब.क. (९८१८१३४०५१) 

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

नाम:- नजवना माझी 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं. ११ िुलबारी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं. ११ िुलबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक बहादुर माझी (९८०५८४७१७०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र मझौला शररर भएकी । 
 

नाम:- आस्था थापा 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँवन्दीपरु गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लचजा गुरुङ (९८२६६०७२३७) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आरती हमाल 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की अन्नपणुष गा.पा. वडा नं.८ जबरेिाटी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनता हमाि (९८२९१२६१७०) 

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

नाम:- अन्जान सेढाई (साथमा वषष ३ को छोरा जलई जहडेको) 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:-  जज.लमजङु बेजशसहर न.पा. वडा नं.११ रामचोक 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लमजङु बेजशसहर न.पा. वडा नं.११ रामचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन बाबु सेढाई (९८४६७१७४५०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र मझौला शररर भएकी । 
 

नाम:- लाल कुमारी पजुाष पनु 

उमेर:- ५५ वषषको 

  वतन:- जज.म्याग्दी अन्नपणुष गा.पा.वडा नं.१दोवा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७१।११।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.म्याग्दी अन्नपणुष गा.पा.वडा नं.१दोवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपा पुजाक (९७४८७६५०५९) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अमतृा करला राना मगर 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज.सल्यान शखंजपपल गा.पा. वडा नं.९ काराखतेी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुजता पौडेि (९८०२८०४१४२) 

हुलिया:-उचाई ४.९ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र पातलो शररर भएकी । 
 

नाम:- रोजजना परुी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१६ लामाचौर 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१६ लामाचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेश पुरी (९८०५८७०४२५) 

हुलिया:-उचाई ४.९ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र स्कुलको डे्रस लगाएकी । 
 

नाम:- बजुि बहादरु जवश्वकमाष 

उमेर:-६२ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की माछापचु्रे गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की माछापचु्रे गा.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छलबिाि लवश्वकमाक (९८१९१७३९१३) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष गह गँोरो र मझौला शररर भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जसता पािक 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा चापाकोट न.पा. वडा नं.५ जसम 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९ भदौबाट 

हराएको ठेगाना:-  जज.पाल्पा न.पा. वडा नं.५अम्राई 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चक्रकिा पाठक (९८६६६५१६७८) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,साडी र ब्लउज लगाएकी ।  

नाम:- सन््या नेपाली 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा िेदीखोला गा.पा. वडा नं.२ खहरे जवरुवा 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९०।०५।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.स्याङजा िेदीखोला गा.पा. वडा नं.२ खहरे जवरुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम बहादुर साकी (९८०५८६९८१४) 

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

 

नाम:- संजगता पाण्डे 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.लमजङु रा.न.पा वडा नं.८ तादीखोला 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.लमजङु रा.न.पा वडा नं.८ तादीखोला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कोलपिा पाण्डे (९८४६०१७३९०) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संजगता जब.क. 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२५ हमे्जा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२५ हमे्जा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डण्डीरा लव.क. (९८६२६८६४४५) 

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

नाम:- जवना दलाषमी मगर 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) बजुलङटार गा.पा. वडा नं.६हडाङ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.नवलपरासी (पवुष) दउेचलुी न.पा. वडा नं.१३ दलदले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नौमाया कुमाि (९८६९०६६६०१) 

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

नाम:- जप्रजत थापा 

उमेर:- ३४ वषषको 

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

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र माया थापा (९८२४१९०२९२) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनसा सनुार 

उमेर:- ४२ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँजभमाद न.पा. वडा नं.२ गाछेपानी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.तनह  ँजभमाद न.पा. वडा नं.२ गाछेपानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम रसाईिी (९८१५११७४७२) 

हुलिया:-  उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,हररयो रङको जटसषट  र  रङको पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- खजुससरा सनुारी मगर  

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) ह प्सेकोट गा.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.नवलपरासी (पवुष) ह प्सेकोट गा.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यम बहादुर सुनारी मगर (९८०७५६५२२२) 

हुलिया:-उचाई ४.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,गलुाजब रङको जटसटष र कालो पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- होम बहादरु िगामी 

उमेर:- ४७ वषषको 

  वतन:- जज.म्याग्दी माजलका गा.पा. वडा नं.५ दजेबस्थान 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०६५।०२।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.म्याग्दी माजलका गा.पा. वडा नं.५ दजेबस्थान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमिन कुमारी फगामी (९८४०३७५५१३) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जनलो ज्याकेट,जघउ रङको पाइन्ट र जतु्ता 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जहरे पररयार  

उमेर:-  ३१ वषषको 

  वतन:- जज.बाग्लुङ कािेखोला गा.पा. वडा नं.३ धम्जा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.बाग्लुङ कािेखोला गा.पा. वडा नं.३ धम्जा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरमाया पररयार (९७४८४०११४४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको सजमज र खरैो  पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- सन बहादरु तामाङ 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज.लमजङु दोदी गा.पा. वडा नं.५ पाचोक 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.लमजङु दोदी गा.पा. वडा नं.५ पाचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लधममाया तामाङ (९८२६१६८७८८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:- पजवत्रा अछामी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा गो.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.गोरखा गो.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलवनअछामी (९८२६१३६२८२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गगंाधर भसुाल 

उमेर:- ६३ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) दवेचलुी न.पा. वडा नं.१० पथृ्बीनगर 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.नवलपरासी (पवुष) दवेचलुी न.पा. वडा नं.१० पथृ्बीनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लति कुमारी भुसाि (९८२४४८३४५९) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा, िुलेको कपाल,वणष गह गँोरो,कालो जटसषट र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- रन्ज ुमालबलु 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा गो.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२८ गते  । 

हराएको ठेगाना:-   जज.गोरखा गो.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पम्फा साकी (९८१६१२९६६४) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आवखा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र पहलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सोनम श्रेष्ठ 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज.रौतहट गजरु न.पा. वडा नं.२ भजुले टोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.गोरखा आरुघाट गा.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अनुराग मलल्िक (९८४८००४५९४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो सटष र खरैो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- समुी श्रेष्ठ 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा गो.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.गोरखा गो.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा लसमकि (९८४६८१९३३१) 

हुलिया:-उचाई ३.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो जटसषट र हाि कट्ट  लगाएकी ।  

नाम:- जमवाक मगर 

उमेर:- ७ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) ह प्सेकोट गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२७ गत े। 

हराएको ठेगाना:- जज.नवलपरासी (पवुष) ह प्सेकोट गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नैना लसंह मगर (९८२५४८१९८१) 

हुलिया:-उचाई ३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो सटष र कालो िरक लगाएकी ।  

नाम:- ससु्मा तामाङ (जकतङु) 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबक्रक गुरुङ (९८२९४६५७८३) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लक्ष्मण चौधरी 

उमेर:- ४८ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) जवनजय जत्रवेणी गा.पा. वड नं.४ सैजनक टोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।५।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.नवलपरासी (पवुष) जवनजय जत्रवेणी गा.पा. वड नं.४ सैजनक टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवनोद चौधरी  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो सटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- कजबन्द्र खड्का 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज.म्याग्दी मगंला गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.पवषत जलजला गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी खड्का (९७४६३११४११) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो जटसटष र जनलो जजन्स पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- जवपना काकी 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.भारत आहाग्रा साहञ्ज दौरिा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.जचतवन नारायणगि शकु्रानगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पवन कुमार (९८६५५१२७७०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र मझौला शररर भएकी 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शान्त जथङ 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१७ दोजबल्ला 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१७ दोजबल्ला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुिी लथङ (९८०६५६८०६०) 

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

नाम:- सजवता शाही 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी वदषघाट न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.नवलपरासी वदषघाट न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृता सेन (९८१४११०४६४) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- सन््या पौडेल 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पजुम्द 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की पजुम्द 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन चापागाई (९८०९६६८१०७५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,को पाइन्ट र सेतो आउटर लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मजनषा ढुङ्गाना  अयाषल 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा वाजलङ न.पा. वडा नं.१ जत्रयासी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.स्याङजा वाजलङ न.पा. वडा नं.१ जत्रयासी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण प्रसाद ढूङ्गाना (९८५६०४०४६५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- सजमक्षा गाहा मगर 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा जबरुवा गा.पा. वडा नं.३ खाङराङ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.स्याङजा जबरुवा गा.पा. वडा नं.३ खाङराङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जुनु थापा (९८४६०८१३६०) 

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

नाम:- सेरु सेरचन 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज.म्याग्दी मगंला गा.पा. वडा नं.३ बंरजा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.म्याग्दी बे.न.पा. वडा नं.७ बालमजन्दर चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतिक शेरचन (९८४२४५६४७४) 

हुलिया:-उचाई ५.५जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,हररयो बटु्टा भएको जटसषट रजनलो हाप पाइन्ट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रजबन्द्र बहादरु राना 

उमेर:-  ५३ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा शजहदलखन गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.गोरखा अजजरकोट गा.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुलि बहादुर राना (९८१७१०८४२८० 

हुलिया:-उचाई ५.१० जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो सटष रकालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- अमतृा जब.क. 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा अजजरकोट गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२४  गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.गोरखा अजजरकोट गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुब्बा लब.क. (९८२६६१६०१९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र िुलबटेु्ट वान जपस लगाएकी ।  

नाम:- जवन माया रोका 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृत रोका मगर (९८२१५७३१३४) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जवजया गौतम 

उमेर:- १४ वषषको 

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

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१९ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकमाया गौतम (९८२९१९६७२३) 

हुलिया:-उचाई  ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो पाइन्ट र जनलो सटष गाएको ।  

नाम:- सरेुश नेपाली 

उमेर:-  २२ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँभान ुन.पा. वडा नं.१० जसमलचौर 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.तनह  ँभान ुन.पा. वडा नं.१० जसमलचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्द्जना नेपािी 

हुलिया:-उचाई५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो,कालो हाप पाइन्ट र जटसटष लगाएको ।  

नाम:- चजुनसरा सारु 

उमेर:-  २० वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) मध?यजबन्द ुन.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.नवलपरासी (पवुष) मध?यजबन्द ुन.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लति बहादुर सारु मगर (९८६४५७२२३३) 

हुलिया:-उचाई ५.१जिट,कालो आखँा,कालो कपाल वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पजवत्रा पररयार 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा पतुलीबजार न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.स्याङजा पतुलीबजार न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद पररयार (९८१६७१५२३) 

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

नाम:- िुल कुमारी साकी  

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा जभरकोट न.पा. वडा नं.६ बगरेबजार 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.स्याङजा पवषत ह वास गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोक बहादुर साकी (९८१६६०१८६१) 

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

नाम:- गौरी साकी 

उमेर:- ७४ वषषको  

  वतन:- जज. बाग्लुङ  कािेखोला ग.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- जषे्ठ मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज. बाग्लङु  कािेखोला ग.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि बहादुर साकी (९८१९१२४४८६) 

हुलिया:-उचाई ४.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र हररयो लङ्ुगी लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पजवना बराम  

उमेर:-  २४ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा जसरानचोक गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.गोरखा जसरानचोक गा.पा. वडा नं.२ थालाजङु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन बहादुर बराम (९८१९१९५६३३) 

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

नाम:- छजबलाल खोईराला 

उमेर:- ५२ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा बारपक सजुलकोट गा.पा. वडा नं.७ दउेराली 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.गोरखा बारपक सजुलकोट गा.पा. वडा नं.७ दउेराली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कािीमाया साकी (९८१४१३०४१२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,सेतो सटष र खरैो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- खक्कु जतजलजा पनु 

उमेर:-  ८५ वषषको 

  वतन:- जज.म्याग्दी अन्नपुणुष गा.पा. वडा नं.५नेपाने 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.म्याग्दी अन्नपुणुष गा.पा. वडा नं.५नेपाने 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनि प्रसाद लतलिजा 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष गह गँोरो,रातो सेतो धसाष भएको जटसषट,कछाड लगाएको 

र मानजसक सन्तलुन जिक नभएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबपना बोहोरा 

उमेर:-  २१ वषषको 

  वतन:- जज.पवषत जलजला गा.पा. वडा नं.४ खोलाखते 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.५ प्रस्याङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेजवबहादुर बोहोरा (९८१७१८८१८९) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र पातलो शररर भएकी । 
 

नाम:- जवशाल आले 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- जज. कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.२१ कृष्ती 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज. कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.२१ कृष्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुि कुमारी थापा मगर (९८०६५७१९३४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र मझौला शररर भएको । 
 

नाम:- आयषुा राना मगर 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा शजहदलखन गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.गोरखा गो.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवशाि  घलतक मगर (९८२५१८९६८०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी आकाश ेरङको लेङ्गा लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सकु बहादरु गरुुङ 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा घाँचे गा.पा. वडा नं.५ गमु्दा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.गोरका पा.न.पा. वडा नं.४ बह प्राजवजधक जशक्षालय गल्स होस्टेल बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर गुरुङ (९८४९९४५०४६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो हाि कट्ट   र कालो जितावाल चप्पल 

लगाएको । 

 

नाम:- जवशद शमाष पौडेल 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) दवेचलुी न.पा. वडा नं.१० प्रगतीनगर 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.नवलपरासी (पवुष) दवेचलुी न.पा. वडा नं.१० प्रगतीनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्णु प्रसाद शमाक पौडेि (९८४७०७३०५४) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:- सयुष जत्रपािी 

उमेर:-  २८ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. २५ हमे्जा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. २५ हमे्जा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िेखनाथ भण्डारी (९८१७१८२६७९) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो पातलो शररर भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरुक्षा सापकोटा 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१४ चाउथे 

लिङ्ग:-मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१४ चाउथे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नागेन्द्र राज सापकोटा (९८४६०६४६२१) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पहलेो जटसषट र जनलो जजन्स पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- जवष्ण ुप्रसाद सवुदेी 

उमेर:- ४६ वषषको 

  वतन:- जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.७ मासबार 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८९।०५।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.७ मासबार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकास सुबेदी(९८१७१६८०६०) 

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

नाम:- जबन्द ुजव.क. 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा जबरुवा गा.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.३२  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कोलपिा लब.क. (९८१५१७८०२० ) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मजनषा रोक्का 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँबजन्दपरु  गा.पा. वडा नं.४कुकुदी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.तनह  ँबजन्दपरु  गा.पा. वडा नं.४कुकुदी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि कुमारी रोक्का (९८२१८३८९२७) 

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

नाम:- सजुनता थापा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँदवेघाट गा.पा. वडा नं. ३ जछपजछप े

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.तनह  ँदवेघाट गा.पा. वडा नं. ३ जछपजछपे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर थापा (९८४३६८१४२०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पाइन्ट र जटसषट लगाएकी ।  

नाम:- ररता श्रेष्ठ 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँदवेघाट गा.पा. वडा नं.५ जपपलटार 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.तनह  ँदवेघाट गा.पा. वडा नं.५ जपपलटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बाि कुमारी शे्रष्ठ (९८०८५७८३५६) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जनलो रङको जटसषट र लङुगी लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जडलमाया थापा 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) बौजिकाजल गा.पा. वडा नं. ४ रुचाङ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.नवलपरासी (पवुष) बौजिकाजल गा.पा. वडा नं. ४ रुचाङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दान बहादुर दिाकमी मगर (९८२१०७९०६५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जटसषट र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- अनसुा जकसान 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.बाग्लुङ न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.बाग्लुङ न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन बहादुर लकसान (९८६०५६९१०२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष काली,कालो पाइन्ट र जसन्दरेु रङको जटसषट लगाएकी । 

 

नाम:- नारायण क्षेत्री 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की माछापछु्छ्रे गा.पा. वडा नं.३ घाचोक 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की माछापछु्छ्रे गा.पा. वडा नं.३ घाचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर के.सी. (९८१६६७४१३४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो  र पातलो शररर भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जचत्रा श्रेष्ठ 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२६ बढुीबजार 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  भारतबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहमा देवी शे्रष्ठ (९८४६५८६९३८) 

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

नाम:- सजुस्मता जब.क. 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा िेदीखोला गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की म.न.पा. वडा नं। ८ सजृनाचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता लब.क. (९८१६४११४८२) 

हुलिया:-उचाई ४.७जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पल्पर रङको ह ट र जनलो च्याजतएको जजन्स पाइन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- जवकाश दजी 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.२१ मट्टीखाना 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.२१ मट्टीखाना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवलनता दमाई (९८०५८१००२३) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो रमझौला शररर भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रजमला सनुार 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की मादी गा.पा. वडा नं.५ िुलास्वारा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की मादी गा.पा. वडा नं.५ िुलास्वारा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जमुना सुनार (९८४५३५४५५५) 

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

नाम:- नेत्र प्रसाद बसेल 

उमेर:- ७६ वषषको 

  वतन:- जज.पवषत पैय ुगा.पा. वडा नं.३ डाडाथोक 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.पवषत पैय ुगा.पा. वडा नं.४ ह वास 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-युवराज बसेि (९८४२७६४६९३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,सेतो सटष,आस्कोट र खरैो रङको टाउजर लगाएको ।  

नाम:- गगंा प्रसाद ररमाल 

उमेर:- ४९ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी कावासोती न.पा. वडा नं. १६ नवलपरु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.नवलपरासी कावासोती न.पा. वडा नं. १६ नवलपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सहयोग ररमाि (९८६२८९४६०५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,सटष र पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबमला घ्यावा 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज.सोलखुमु्ब ुनेचा सल्यान गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१७ ड्यामसाईड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनु कुमार राई (९८६७५५३४२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जटसषट र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:-  जदकेश श्रेष्ठ (साथमा वषष १४ कोसदुशषन घती समते रहकेो) 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा पतुलीबजार न.पा. वडा नं.१ भ.ुप.ुसैजनक टोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.स्याङजा पतुलीबजार न.पा. वडा नं.१ भ.ुप.ुसैजनक टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी घती (९८४६२०३४१८) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल  र वणष गहगोरो भएको । 
 

नाम:- राम बहादरु कुमाल 

उमेर:-  ५९ वषषको 

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहमती कुमाि (९७६२२४१७५७) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष गह गँोरो,पहलेो रङको सटष,कालो पाइन्ट र हररयो झोला 

बोकेको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जमलन राई 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.उदयपरु जत्र.न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.म्याग्दी बे.न.पा.वडा नं.४ जसगा ं

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुना राई मगर (९७४१८९६०८०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जछके,जमके बक्सर कट्ट  लगाएको । 
 

नाम:- सजलना जब.क. 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.लमजङु दोदी गा.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.लमजङु दोदी गा.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोम बहादुर लब.क. (९८४६०८९८३९) 

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

नाम:- जटका माया चनुी मगर 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं.१८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०-५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.नवलपरासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं.१८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुर राना मगर (९८२१००६१७५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र सेतो रङको वान जपस लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जसतली पररयार 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.पबषत मोदी गा.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.पबषत मोदी गा.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलन्द्दप पररयार (९८०८३२१२७२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,बणष गह गोरी र पातलो शररर भएकी । 
 

नाम:- इन्द्र माया गोले 

उमेर:- ३३ बषषको 

  वतन:- जज.मकवानपरु हटेौडा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.१०  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकमान गोिे (९८६९०३१३९६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,बणष गह गँोरी र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:- उजजर बहादरु ढोली 

उमेर:- २९ बषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की मादी गा.पा. वडा नं.१ जखलाङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्द् बहादुर बुढा मगर (९७४५६४०६४७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,सटष र कालो कट्ट  लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबरमान तामाङ 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं.१५ नयाँगाउँ बालजहतकारी पररयोजन सस्था 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं.१५ नयाँगाउँ बालजहतकारी पररयोजन सस्था 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रालधका आरायक (९८४६०६०३७) 

हुलिया:-उचाई ४.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,बणष गह गँोरो र रातो सटष लगाएको । 

 

नाम:- शरे बहादरु कामी 

उमेर:-  ८२ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा जभरकोट न.पा. वडा नं.७ धोबादी 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.स्याङजा जभरकोट न.पा. वडा नं.७ धोबादी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडि बहादुर लब.क. (९८२६६३५५९७)   

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- आकाश जज.सी. 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.बाग्लुङ बा.न.पा. वडा नं.११ रायडाँडा 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.बाग्लुङ बा.न.पा. वडा नं.११ रायडाँडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता घती (९८४७६१८७०७)   

हुलिया:-उचाई ५जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो ट्रयाक र सेतो धसाष भएको जनलम टोपी लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनतेश सनुार 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- जज.पवषत िलेवास न.पा। वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.पवषत िलेवास न.पा। वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजकुमारी सुनार (९७४५९७९७१२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:- गोपी प्रसाद बसेल 

उमेर:-  ५० वषषको 

  वतन:- जज.लमजङु बेसीसहर न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.लमजङु बेसीसहर न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बेडराज बालनया (९८५६०४५३२२)  

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र होजलको जटसषट लगाएको ।  

नाम:- सजुस्मता गरुुङ 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा पालुङटार न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.गोरखा पालङुटार न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु गुरुङ 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लेखनाथ पौडेल 

उमेर:- १७ वषषको 

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

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.३  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हरर प्रसाद पौडेि (९८२१४१९४६८)   

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- सजुसल मङग्राती 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.३ थकाली चोक 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.३ थकाली चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी मङग्राती (९८१४४७५०८३)  

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

नाम:- राजधका पररयार 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- जज.पवषत मोदी गा.पा. वडा नं.३ दउेराली 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.पवषत मोदी गा.पा. वडा नं.३ दउेराली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गलम्बरे डमाई (९८०६१४०८९०)   

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुनता जव.क. 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१४ चाउथे 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१४ चाउथे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण लब.क. (९८४६६४३७८३)   

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पातलो शररर भएकी ।  

नाम:- सजमता श्रेष्ठ (तामाङ) 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ८ जशवालय चोक 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ८ जशवालय चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवक्रम शे्रष्ठ (९८४६०७७९२१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र मझौला शररर भएकी ।  

नाम:- जवद्या ढकाल 

उमेर:-  १७ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की मादी गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. कास्कीपो.म.न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण ढकाि (९८०३७८९३६६९) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जसजषन भट्टराई 

उमेर:-  १९ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.५ प्रस्याङ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.५ प्रस्याङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साजन भट्टराई (९८४६०४२०६८) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र मोटो शररर भएको ।  

नाम:- रीता जबसनु्के (साथमा वषष ६ की छोरी सजिरा बयलकोटी समते रहकेो) 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा पालुङटार न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.गोरखा पालङुटार न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईश्वर नेपािी (९८१९१९५६३३)  

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

नाम:- जनशा राना 

उमेर:-  ३३ वषषको  

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष)ह प्सेकोट गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.नवलपरासी (पवुष)ह प्सेकोट गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुवन लसङ राना (९८२७५९४६२४)  

हुलिया:-उचाई ५.५जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र जपङ रङको  वानजपस लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जदपन के.सी. 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.३तेस्रापट्टी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जचतवन मजुग्लङबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर पौडेि 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जनलो जजन्स पाइन्ट र कालो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:- पशपुती पौडेल 

उमेर:-  ६० वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.वडा नं.७ मासबार 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.काठमाण्डौ  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमारी पौडेि (९८४६०७९९८७) 

हुलिया:-उचाई ६ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष गह गँोरो र मझौला शररर भएको ।  

नाम:- रुपा काकी 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:-  जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.२५ जमलनचोक 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७८।०७।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.२५ जमलनचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकती कुुँ वर (९८१०१२७७३६)    

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररत ुगरुुङ 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१९ लामाचौर 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१९ लामाचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्द्र गुरुङ (९८०५८५७५०४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह  ँ गोरी र मझौला शररर भएकी ।  

नाम:- जनुा जब.क. 

उमेर:-  २५ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की माछापचु्रे गा.पा. वडा नं.७ धम्पसु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की माछापचु्रे गा.पा. वडा नं.७ धम्पसु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लचत्र लसङ कामी (९८१३७९४७१९)   

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

नाम:- जभम श्रेष्ठ 

उमेर:-  ३५ वषषको  

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.८ बगालटोल 

लिङ्ग:-परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जचतवन मजुग्लङबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवसाि गुरुङ (९८२४१३१९७६) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र मोटो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जमनुा श्रेष्ठ 

उमेर:-  २० वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा जसरानचोक गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.गोरखा गो.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेनु कुमारी शे्रष्ठ (९८४६१५७६०८) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जटसषट र अलाजदन लगाएकी । 
 

नाम:- जजल्पा गरुुङ 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गम बहादुर गुरुङ (९८१११५०७७१)    

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जजन्स पाइन्ट र कालो जटसषट लगाएकी । 

 

नाम:- श्री कुमारी साकी 

उमेर:-  ८५ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा िेदीखोला गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- जषे्ठ मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.स्याङजा िेदीखोला गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रन बहादुर साकी (९८२५११५६१५) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष गह गँोरी,रातो जटसषट र कलेजज रङको लङुगी लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कौ बहादरु गरुुङ 

उमेर:- ७२ वषषको 

  वतन:- जज.लमजङु कव्होलासोथार गा.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.लमजङु कव्होलासोथार गा.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकुना गुरुङ (९८२५१०६०३५)  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कपाल नभएको,कालो पाइन्ट,जटसषट लगाएको र मानजसक अबस्था जिक 

नभएको । 

 

नाम:- अजनषा श्रेष्ठ 

उमेर:-  १५ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष)कावासोती न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.नवलपरासी (पवुष)कावासोती न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देलव नाथ शे्रष्ठ (९८०६९९९३१५३)    

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल, वणष गह गँोरी  र सेतो वान जपस लगाएकी  ।  

नाम:- चन्द्रकला सारु 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- जज. नवलपरासी दवेचलुी न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज. नवलपरासी दवेचलुी न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्द्त लबर सारु (९८०७५३६०८७)   

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कृष्ण हमाल  

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज.पवषत पैय ुगा.पा. वडा नं.४ ह वास 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.पवषत पैय ुगा.पा. वडा नं.४ ह वास 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलमता हमाि (९८२६६२४१०७) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र लु७१प५६९३को NS२००जसजस कालो बाईक समते 

लगकेो । 

 

नाम:- चक बहादरु जब.क. 

उमेर:-  ५२ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँ

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२५ हमे्जा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनता लव.क. (९८१३११२०३३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो  र मझौला शररर भएको ।  

नाम:- सजबना कुमाल 

उमेर:-  १८ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.नवलपरासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं.७ सिलटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन कुमाि (९८२५४७६४२०)   

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र दाजहने आखँामा काटेको परुानो दाग भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जबजनता जव.क. 

उमेर:-  १९ वषषको 

  वतन:-  जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १२ माटेपानी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १२ माटेपानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आई बहादुर लब.क. (९८२७१६२०४२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरीर मझौला शररर भएकी ।  

नाम:- आरसी कुमाल 

उमेर:-  १४ वषषको 

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

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बसन्द्ती कुमाि (९७६२२४१३५६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतोप जजन्स पाइन्ट र जनलो जटसटष लगाएकी ।  

नाम:- उषा दमाई 

उमेर:-  २९ वषषको  

  वतन:- जज.बाग्लुङ बजडगाड गा.पा. वडा नं.६ खाल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.बाग्लुङ बजडगाड गा.पा. वडा नं.६ खाल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजत बहादुर दमाई (९८६७७७२२२१)   

हुलिया:-उचाइ ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चन्द्र माया श्रीपाली 

उमेर:-  २५ वषषको 

  वतन:- जज.बाग्लुङ जनसीखोला गा.पा. वडा नं.३ धाराखकष  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.बाग्लुङ जनसीखोला गा.पा. वडा नं.३ धाराखकष  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-काके बहादुर श्रीपािी (९८६७७७२२२१)    

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,लुङगी र पहलेो जटसटष लगाएको ।  

नाम:- अजंली साह 

उमेर:-  २० वषषको 

  वतन:- जज.लमजङु बेसीशहर न.पा.वडा नं. ८ जिजलम हल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लमजङु बेसीशहर न.पा.वडा नं. ८ जिजलम हल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जपाि साह (९८२७२६९५९९)   

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र मझौला शररर भएकी । 
 

नाम:- लक्ष्मी पररयार 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज.लमजङु क्होलासोथार गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लमजङु क्होलासोथार गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडकेन्द्र पररयार (९८१६६०६४४७)   

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कुल्समु जनशा (साथमा वषष २५को गलु्सन जदन  समते रहकेो ) 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.स्याङजा न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमाकन साह अिी (९८२७१२०६०१)  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो सटष रकालो पाईन्ट लगाएकी  ।  

नाम:- अन्जली थापा 

उमेर:-  २० वषषको 

  वतन:- जज.बाग्लुङ जैमनुी न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.बाग्लुङ जमैनुी न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनमाया के्षत्री (९८०८३२१५१०७)    

हुलिया:-उचाई५जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जपङ रङको जटसटष रजनलो रङको सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कुसमु पाईजा 

उमेर:-  १६ वषषको  

  वतन:- जज.अन्नपणुष गा.पा. वडा नं.८ कािलडाडाँ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. म्याग्दी बे.न.पा. वडा नं. ८ क्याम्पसचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतजन पाईजा (९८६७६९०२३२)  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जनलो वानपसु र कालो लेजगज लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आशा नेपाली 

उमेर:-  १५ वषषको  

  वतन:- जज. कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.१७ बरौटा 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज. कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.१७ बरौटा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सगुन के्षत्री (९८०६७२४१६९)    

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष काल र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:- जबष्णमुाया जब.क. 

उमेर:-  ५० वषषको 

  वतन:- जज. लमजङु म्नेपाल न.पा. वडा नं.६ भदौरे 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लमजङु म्नेपाल न.पा. वडा नं.६ भदौरे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम बहादुर लब.क। (९८४०३५९३३७) 

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

नाम:- पनुम िगामी मगर 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज.पवषत जलजला गा.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२१ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लटक बहादुर फगामी मगर (९७४९८२८०८४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो वानजपस र कालो लेजगज लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुनता दजी 

उमेर:-  २७ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङ्जा वाजलङ न.पा. वडा नं. ६ सािीघर 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.स्याङ्जा वाजलङ न.पा. वडा नं. ६ सािीघर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदवश दजी (९८०६३६३०८०) 

हुलिया:-उचाई ४.८ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- पावषती आचायष 

उमेर:- ४५ वषषको  

  वतन:- जज. नवलपरासी (पुवष) दवेचलुी न.पा. वडा नं. १७ िारम सातघरे 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.नवलपरासी (पवुष) दवेचलुी न.पा. वडा नं. १७ िारम सातघरे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-होम नाथ पौडेि (९८४७१४५००५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- प्रजदप पौडेल 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- जज.बाग्लुङ कािेखोला गा.पा. वडा नं. ६ जबह  ताराखसे 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.बाग्लुङ न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दामोदर आचायक (९८४७६५६१५४) 

हुलिया:-उचाई ५.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,रातो सेतो हाप सटष र सेतो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तलुसी प्रसाद बास्ताकोटी 

उमेर:- ५५ वषषको  

  वतन:- जज.गोरखा सजुलकोट 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.नवलपरासी (पवुष)गडैाकोट न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमकिा बास्ताकोटी (९८२११६९६०४) 

हुलिया:-उचाई ५.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- संजन्दप पौडेल 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङ्जा वाजलङ न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की म.न.पा. वडा नं। १७ जबरौटा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक पौडेि (९८६४९९०४२८)  

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो जटसषट र हररयो ट्रयाक लगाएको। 
 

नाम:- रोजी नेपाली 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.३१ पचभयैा 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.३१ पचभयैा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमार नेपािी (९८०६६४६३०२) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रक्षा मगर 

उमेर:- १३ वषषको  

  वतन:- जज. नवलपरासी (पुवष) गडैाकोट न.पा. वडा नं. १ मौलाकालीका िेदी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज. नवलपरासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं. १ मौलाकालीका िेदी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शान्द्ती थापा मगर (९८४५९९९५४५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चेक सटष र खरैो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- भरत ररमाल 

उमेर:-  ७९ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.१६ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.१६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबकास ररमाि (९८४९००५३४५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,घ्य ुरङको दौरा सरुुवाल र ढाका टोपी लगाएको ।  

नाम:- मान बहादरु नेपाली 

उमेर:-  ५५ वषषको  

  वतन:- जज. गोरखा पालङुटार न.पा. वडा नं.४ दउेकोट 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. गोरखा पालङुटार न.पा. वडा नं.४ दउेकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुन्द्तिी माया नेपािी (९८१६११३९६६) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र बायाँ खटु्टामा ६ वटा औला भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गगंा जतजमजल्सना (साथमा छोरी कृजतका जतजमजल्सना) 

उमेर:-  ३३ वषषको  

  वतन:- जज. नवलपरासी (पुवष) दवेचलुी न.पा. वडा नं. १४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. नवलपरासी (पवुष) दवेचलुी न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि प्रसाद लतलमलल्सना (९८६९२०१८९३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल, र जपङ रङको वान जपस लगाएकी ।  

नाम:- गगंा गरुुङ 

उमेर:-  ६५ वषषको  

  वतन:- जज.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:-  मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आकाश गुरुङ (९८०६६३९०९४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,सेतो कपाल,सेतो जटसषट र लङुगी लगाएकी ।  

नाम:- सजबना दजी 

उमेर:-  २० वषषको 

  वतन:- जज. नवलपरासी (पुवष)दउेचलुी न.पा. वडा नं. ४ झाके्र 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज. नवलपरासी (पवुष)दउेचलुी न.पा. वडा नं. ४ झाके्र 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्णु खातीदजी (९८२९११८५७६)  

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- माया जब.क. 

उमेर:-  ४४ वषषको  

  वतन:- जज. नवलपरासी (पुवष) गडैाकोट न.पा. वडा न. १३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. नवलपरासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा न. १३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-होम बहादुर लब.क. (९८२२२१३६६५)  

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

नाम:- माया दवेी जव.क. 

उमेर:-  ३५ वषषको  

  वतन:- जज. कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.२५ हमे्जा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज. कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.२५ हमे्जा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर लब.क. (९८१४८७२२७)    

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

नाम:- ईश्वर रसाईली 

उमेर:-  ३५ वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा गण्डकी गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७६ सालमा हराएको 

हराएको ठेगाना:-  जज. गोरखा गण्डकी गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलवन रसाईिी (९८४०८०८९५४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएको  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- साहारा श्रेष्ठ 

उमेर:-  ३ वषषको  

  वतन:- जज. नवलपरासी (पुवष) गडैाकोट न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. नवलपरासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलसिा शे्रष्ठ (९८६७३३२९१७)  

हुलिया:-उचाई २ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कलेजी रङको जटसषट र सेतो कट्ट  लगाएकी ।  

नाम:-  संजगता गरुुङ 

उमेर:-  ३४ वषषको   

  वतन:- जज.तनह  ँआबुखरेैनी गा.पा. वडा नं. ३ दईुघरे 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.तनह  ँआबखुरेैनी गा.पा. वडा नं. ३ दईुघरे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबक्रम गुरुङ (९८११२६०९०३)  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो र सेतो वान जपसलगाएकी ।  

नाम:- रोशन श्रेष्ठ 

उमेर:-  २२ वषषको  

  वतन:- जज.नवुाकोट पञ्चकन्या गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. नवलपरासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं.१० जपतौजी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुन िाि शे्रष्ठ (९८४१९३८३७९) 

हुलिया:-उचाइ ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जनलो जटसटष र खरैो कट्ट  लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मनकला पनु मगर 

उमेर:-  ४० वषषको  

  वतन:- जज. दाङ राजपरु गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १३ कमलपोखरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-   टेक बहादुर पुन मगर (९८१६१५९२२५२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको कुताष र सुरुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- गौशला खत्री (साथमा गसृमा खत्री नाम गरेकी छोरी समते रहकेी ) 

उमेर:-  ३१ वषषको  

  वतन:- जज.रोल्पा लङुरी गा.पा. वडा नं. १ लमाई 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. तनह  ँआबखुरेैनी गा.पा. वडा नं. २ खानीखोला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक बहादुर खत्री (९८४८७३६३३५८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो कालो जमजसएको िुल बटु्टा भएको लुङगी र 

भिे लगाएकी । 
 

नाम:- जतल माया थापा (साथमा वषष २ को बच्चा समते भएको ) 

उमेर:-  ३९ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा शजहदलखन गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.गोरखा शजहदलखन गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुिीमाया थापा   

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जचत्र जसह कामी  

उमेर:-  ५३ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की माछापचु्रे गा.पा. वडा नं. ७ धमपसु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि लब.क. (९८०३२८०४४७) 

हुलिया:-उचाई ५.९ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जनलो पाईन्ट,जनलो टोपी,जनलो कजमज र कालो 

जतु्ता लगाएको ।  

नाम:- यशोदा कुमाल 

उमेर:-  ३७ वषषको  

  वतन:- जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. २७ कुमाल गाउँ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. २७ कुमाल गाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसलद बहादुर  कुमाि (९८०६५४३०४५)   

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

 

नाम:- जमरा राणा जवटालु 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- जज.बाग्लुङ बजडगाउँ गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १६ घामीखाला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगत बहादुर कुमाि (९८०६५९८६३९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो ज्याकेट,सेतो कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- धन कुमारी थापा  

उमेर:-  ३७ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा वाजलङ न.पा. वडा नं. ६ भरुवा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हराएको ठेगाना:-   जज.स्याङजा वाजलङ न.पा. वडा नं. ६ भरुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवष्णु थापा (९७४८२०६५९४) 

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

नाम:- जप्रती एष.के. 

उमेर:-  १५ वषषको  

  वतन:- जज. स्याङजा वाजलङ न.पा. वडा नं. ९ भमु्र े

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज. स्याङजा वाजलङ न.पा. वडा नं. ९ भमु्रे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेनुका एस.के. (९८१९१३६३०५) 

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

नाम:-पणष बहादरु आले मगर 

उमेर:-  ३६ वषषको 

  वतन:- जज.म्याग्दी बेनी न.पा. वडा नं.३ भजकन्ली 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- सात मजहना अगाडी  

हराएको ठेगाना:-  जज.म्याग्दी बेनी न.पा. वडा नं.३ भजकन्ली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लखम बहादुर आिे मगर (९८६०२९८६२८)   

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल  र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- शोभा साकी (साथमा वषष ५ को  जदपेश साकी) 

उमेर:-  २५ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा िेदीखोला गा.पा. वडा नं. २ खहरे 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७६।०६। २४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.स्याङजा िेदीखोला गा.पा. वडा नं. २ खहरे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकमान साकी (९८२३००७५५६)   

हुलिया:-उचाई ४.८ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र गोलो अनहुार भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राजकुमारी मजाकोटी 

उमेर:-  २९ वषषको  

  वतन:- जज. लमजङु बेजशसहर न.पा. वडा नं. ६ चजण्डस्थान 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज. लमजङु बेजशसहर न.पा. वडा नं. ६ चजण्डस्थान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम बहादुर साकी (९८६९०९५९०६) 

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

नाम:- कन्चना कँुवर 

उमेर:-  १७ वषषको 

  वतन:- जज. लमजङु दोदी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लमजङु दोदी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लचजा कुवुँर (९८४६०१६२५६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो जटसषट र कालोमा सेतो धकाष भएको पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- जवपना थापा 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- जज. स्याङजा कालो गण्डकी गा.पा. वडा नं. ६ दब्छे 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. स्याङजा कालो गण्डकी गा.पा. वडा नं. ६ दब्छे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लटका कुमारी सोमै (९८४६५३६३६०) 

हुलिया:-उचाई ४.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र जनधारमा कालो कोिी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबना गरुुङ 

उमेर:-  २७ वषषको  

  वतन:- जज.बाग्लुङ ताराखोला गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बाग्लुङ ताराखोला गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर गुरुङ (९८४६३९३७४८) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो जटसषट र जजन्स पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- जदल कुमारी चौधरी 

उमेर:-  ३५ वषषको  

  वतन:- जज. नवलपरासी (पुवष) म्यजबन्द ुन.पा. वडा नं.२ नन्दपरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०-७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. नवलपरासी (पवुष) म्यजबन्द ुन.पा. वडा नं.२ नन्दपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनिम कुमारी थारु (९८१५४३४५४४)    

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

नाम:- तलुसी रोका (साथमा जवभषुा भजुेल) 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- जज.स्याङजा जभ.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.स्याङजा जभ.न.पा. वडा नं.१ बयरघारी बजारबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सागर रोका (९८४७८४४७३८) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र दाजहने अनहुारको गालामा पैसे दाज भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जभम बहादरु मोक्तान 

उमेर:-५६ वषषको  

  वतन:-जज.नवलपरासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं. ६  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.नवलपरासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं. ६ 

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

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,घ्य ुरङको सटष र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:-जनरुता जब.क. 

उमेर:-१६ वषषको  

  वतन:-जज. पवषत जलजला गा.पा. वडा नं.७ धाईररङ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. पवषत जलजला गा.पा. वडा नं.७ धाईररङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर बहादुर लब.क. (९८४६१९४९०३)  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी,लाम्चो अनहुार भएकी ।  

नाम:-जलला माया थापा मगर 

उमेर:-३१ वषषको  

  वतन:-जज.तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं. ३ नवदगुाष चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम नाथ शाह (९८१११४०४४१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र नाक थेप्चो भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-राज कुमार थारु 

उमेर:-४५ वषषको  

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी (पवुष)गडैाकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरेश थारु (९८६७१४९१८०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,खरानी रङको जटसषट र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-मनुा गरुुङ(अजधकारी) 

उमेर:-२४ वषषको  

  वतन:-जज. तनह  ँभान ुनं.पा. वडा नं. ८ बेल्टार 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. तनह  ँभान ुनं.पा. वडा नं. ८ बेल्टार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवक्रम अलधकारी (९८०६५३३५३३) 

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

नाम:-रीता सनुार 

उमेर:-२३ वषषको   

  वतन:-जज.स्याङजा अजुषनचौपारी गा.पा. वडा नं.५ आरुचौर काह रे 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.स्याङजा अजुषनचौपारी गा.पा. वडा नं.५ आरुचौर काह रे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर लब.क. (९८१६६१२९४५) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-तलुसी बस्नेत थापा (साथमा वषष १२ को सजतस थापा) 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:-जज. नवलपरासी (पवुष) दवेचलुी न.पा. वडा नं. ७ जसतावास 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. नवलपरासी (पवुष) दवेचलुी न.पा. वडा नं. ७ जसतावास 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन जंग थापा (९८१७४०७३४९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो बटु्टा भएको टप्स र कालो लेजगज लगाएकी। 
 

नाम:-जतजल  थापा  

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:-जज. तनह  ँजभमाद न.पा. वडा नं. ८ गणशेपरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते  । 

हराएको ठेगाना:- जज. तनह  ँजभमाद न.पा. वडा नं. ८ गणशेपुर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहन बहादुर थापा (९८२९९१३८०८८) 

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

नाम:-सपना नेपाली  

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज.लमजङु बेजशसहर न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लमजङु बेजशसहर न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा थापा अलधकारी (९८४६७८०२८९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी पातलो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कमला भण्डारी जगरी 

उमेर:-२६ वषषको  

  वतन:- जज. पवषत जबहादी गा.पा. वडा नं. २ नौनादी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. पवषत जबहादी गा.पा. वडा नं. २ नौनादी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामु लगरी (९८६३३७९०७५)  

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो जटसषट र कालो  सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-तारानाथ सवुदेी 

उमेर:-७५ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मात्रीका प्रसाद सुवेदी (९८२८०६५९५४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,िुलेको  कपाल, वणष गह गँोरो,सेतो सटष,कालो पाइन्ट,कालो स्टकोट  र 

कालो जतु्ता लगाएको । 

 

नाम:-डोरलाल घती  

उमेर:-२१ वषषको  

  वतन:-जज.बाग्लङु दोरपाटन न.पा. वडा नं. ३ पकुोट 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.८ सजृना चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भान बहादुर घती (९८२३१६२६९२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो,जनलो सटष ररातो हाप पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजुशला नेपाली  

उमेर:-३५ वषषको  

  वतन:-जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ३२ खजुदखोला 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ३२ खजुदखोला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक नेपािी (९८२९१११३१८) 

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

नाम:-जदपक दलुाल 

उमेर:-१७ वषषको  

  वतन:-जज.लमजङु बेजशशहर न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बालक  

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लमजङु बेजशशहर न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि दुिािा (९८२०६१६७१७)  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो रङको जटसटष र ट्रयाक लगाएको ।  

नाम:-राज कुमार नेपाली (साथमा चन्द्र कला साकी ) 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:-जज. पवषत साजबक टक्लाक गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. स्याङजा प.ुव.नं. वडा नं. १४ बनपाला  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देलव नेपािी (९८६६०८६२४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कल्साउदो,पाइनट् र जटसटष लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-शकंर रोका 

उमेर:-३७ वषषको  

  वतन:-जज. गोरखा जभमसेनथापा गा.पा. वडा नं. ७ चाहपानी  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. गोरखा जभमसेनथापा गा.पा. वडा नं. ७ चाहपानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मंगि रोका (९८२५१२२९३२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल  र मोटो शररर भएकी ।  

नाम:-सषु्मा भजुेल 

उमेर:-३९ वषषको 

  वतन:-जज.नवलपरासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं. ३ ढोडेजन भजुेल गाउँ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०२९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.नवलपरासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं. ३ ढोडेजन भजुले गाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज भुजेि (९८५६०४५५९२)  

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

 

नाम:-जबष्ण ुपाण्डे 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:-जज.नवलपरासी (पवुष)म्यजबन्द ुन.पा. वडा नं.८ चौरङी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.नवलपरासी (पवुष)म्यजबन्द ुन.पा. वडा नं.८ चौरङी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी पाण्डे (९८६४०४५१४३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो,खरैो रात डोरा भएको जटसषट र हाप पाइन्ट लगाएको  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजुनता गरुुङ 

उमेर:-१६ वषषको  

  वतन:-जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नम. १३ गरैी 

लिङ्ग:- वाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नम. १३ गरैी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमन बहादुर गुरुङ (९८०८९४५५९०) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो जटसटष र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:-जनरु जब.क. 

उमेर:-१५ वषषको  

  वतन:-जज.कास्की अन्नपणुष गा.पा. वडा नं. १० घान्दु्रक 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मोदी गा.पा. वडा नं. १ मोहोररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बत्तु लब.क. (९८२६१९३६१६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो पाइन्ट सटष लगाएकी ।  

नाम:-जदप्या पररयार  

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. २१ कृजष्त 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१७ जवरौटा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्योती दजी  

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो सटष र जनलो पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनजकता पररयार 

उमेर:-२१ वषषको  

  वतन:-जज.कास्की पो.म.न.पा. न.पा. वडा नं.६ बैदाम लेकसाईड 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।-०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा. न.पा. वडा नं.६ बैदाम लेकसाईड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्द्जु पररयार (९८२६१७१४६९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो जामा र गलुाजब  रङको जमजन झोला बोकेकी ।  

नाम:-तारा गरुुङ 

उमेर:-३७ वषषको 

  वतन:-जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १५ वन क्याम्पस 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १५ वन क्याम्पस 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुि बहादुर गुरुङ (९८१६६६६६६४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी  र मोटो शररर भएकी ।  

नाम:-ईना माजझ 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज.पवषत िलेवास न.पा. वडा नं. ६ माजझटोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.पवषत िलेवास न.पा. वडा नं. ६ माजझटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजत बहादुर माझी (९८४०७७४४८८)   

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजुना नेपाली  

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ४ जसदाथषचोक 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ४ जसदाथषचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेस नेपािी (९७४६३०८३९९) 

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

नाम:-साहबे असंारी  

उमेर:-४५ वषषको  

  वतन:-जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलबना खातुन  (९८२७१४०६८४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- प्रकाश जब.क. 

उमेर:-३१ वषषको  

  वतन:-जज. स्याङजा पतुली बजार न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. स्याङजा पतुली बजार न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृता सुनार (९८१७१३८१३८) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मईसरा थापा मगर 

उमेर:-५१ वषषको  

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

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१  गते ।  

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणक बहादुर थापा मगर (९८४७२४१३२२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल भएकी ।  

नाम:-रेजजना पररयार 

उमेर:-११ वषषको 

  वतन:-जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. २१ कृष्ती 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. २१ कृष्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर पररयार  (९८१६६११२८१) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष काली र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:-तेज बहादरु गौचन 

उमेर:-६९ वषषको 

  वतन:-जज.मसु्ताङ थासाङ गा.प. वडा नं.५ छयो 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.मसु्ताङ थासाङ गा.प. वडा नं.५ छयो 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हराउनेको ज्वाईिे 

हुलिया:-नखलेुको   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अमतृ कुमार  

उमेर:-१६ वषषको   

  वतन:-जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ४ गिैापाटन 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ४ गिैापाटन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फेखु शाह (९८४६३२५७५५) 

हुलिया:-उचाइ ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र पातलो शररर भएको ।  

नाम:-जबष्ण ुश्रेष्ठ 

उमेर:-१५ वषषको  

  वतन:-जज.गोरखा आरुघाट गा.पा. वडा नं. ८ आरुपोखरी  

लिङ्ग:-  बाजलका 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.गोरखा आरुघाट गा.पा. वडा नं. ८ आरुपोखरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलबन कुमार शे्रष्ठ (९८०८४९७५०) 

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

नाम:-प्रेम साकी  

उमेर:-४३ वषषको  

  वतन:-जज.डोटी  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जुना साकी (९८०४१४९०६७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो मझौला शररर भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जबकास जकसान 

उमेर:-११ वषषको  

  वतन:-जज.म्याग्दी बे.न.पा. वडा नं. ८ न्यरुोड  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.म्याग्दी बे.न.पा. वडा नं. ८ न्यरुोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलतमा लकसान 

हुलिया:-उचाई ३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,पहलेो रङको जाङ्ग ेर जटसटष लगाएको ।  

नाम:-ममता रानाभाट 

उमेर:-५३ वषषको 

  वतन:-जज. तनह  ँम्याग्द ेगा.पा. वडा नं. २ जनमषल बस्ती  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. तनह  ँम्याग्द ेगा.पा. वडा नं. २ जनमषल बस्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम रानाभाट (९८२९२८९५२२)  

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जपङ रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-पजबत्रा सनुार 

उमेर:-२२ वषषको  

  वतन:-जज.म्याग्दी मगंला गा.पा. वडा नं. ५ जपपलबोट 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.म्याग्दी मगंला गा.पा. वडा नं. ५ जपपलबोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि बहादुर सुनार (९७४२५१६७६३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,अलाजदन र जटसषट लगाएकी ।  

नाम:-नजजरा जमया  

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:-जज.तनह  ँभान ुन.पा. वडा नं.७ उपल्ला गाउँ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.तनह  ँभान ुन.पा. वडा नं.७ उपल्ला गाउँ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-किुवा लमया (९८०६५४७९६८) 

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

नाम:-वदु्द जलम्ब ु

उमेर:-४४ वषषको  

  वतन:-जज. धनकुटा बोजडमोराउ गा.पा.,वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १० बदु्दचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सम्सेर लिम्बु (९८४६०५०६३१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,हाप जटसषट र सेतो कलो दसाष भएको पाइन्ट 

लगाएको ।  

नाम:-सपना ढकाल गौतम  (साथमा जजवलाल जतवारी)  

उमेर:-२६ वषषको  

  वतन:-जज.स्याङजा अजुषनचौपारी गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. तनह  ँशकु्ला गण्डकी न.पा. वडा नं. ९  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोवकधन ढकाि (९८२५१३५१९१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल, वणष गह गँोरी, पाइन्ट र जटसषट लगाएकी । 
 

नाम:-लकु माया जब.क. (साथमा सन्तोस पररयार ) 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-जज.स्याजा जबरुवा गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.स्याजा जबरुवा गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पाि लसं लवश्वकमाक (९८१६६४४१२०)   

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पाईन्ट र सटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जदपसरा पनु मगर 

उमेर:-  २१ वषषको  

  वतन:- जज. रोल्पा लङुगेली गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-०७९।०३।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. लम्जङु बेजशसहर न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक गुरुङ (९८६९५७१२७५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर र अनहुारमा डण्डीिोर भएको ।  

नाम:- कुमार पररयार 

उमेर:-  ३८ वषषको 

  वतन:- जज.बाग्लुङ बा.न.पा. वडा नं. ८ जसगाना 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.बाग्लुङ बा.न.पा. वडा नं. ८ जसगाना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुन्द्तिी पररयार (९८४८४०८५२९) 

हुलिया:-उचाई ५.९ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो, जनलो जजन्स पाइन्ट र जछके जमके सटष लगाएको ।  

नाम:- अजय मजुखया 

उमेर:-  १८ वषषको 

  वतन:- जज. तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलगता देवी (९८२९१५५०५३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल वणष गह गँोरो भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नारायण प्रसाद कोईराला  

उमेर:-  ६८ वषषको  

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष)म्यजबन्द ुन.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०५८।०२।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.नवलपरासी (पवुष)म्यजबन्द ुन.पा. वडा नं. ७ संगम टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोमरलजया कोईरािा (९८११४२४१४७)  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरैो पाईन्ट र सटष लगाएको ।  

नाम:- अजसत कुमाल 

उमेर:-  २५ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष)म्यजबन्द ुन.पा. वडा नं. १५ तल्लो जभउरान 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-   जज.नवलपरासी (पवुष)म्यजबन्द ुन.पा. वडा नं. १५ तल्लो जभउरान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्द्त बहादुर कुमाि (९८४२०१६७७५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो सटष र जनलो कट्ट  लगाएको ।  

नाम:- नजवन थापा 

उमेर:-  ३१ वषषको  

  वतन:-  जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ३३ तल्लो पणुीटार 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ३३ तल्लो पणुीटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुि बहादुर थापा (९८२६१९५५४७) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,सेतो जटसषट,कालो ट्रयाक लगाएको र मानजसक 

अबस्था जिक नभएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चन्द्र बहादरु भजुले 

उमेर:-  ४६ वषषको  

  वतन:- जज.सोलखुमु्ब ुदधुकोशी गा.पा. वडा नं. २ बासा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१६  । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सोलुखमु्ब ुदधुकोशी गा.पा. वडा नं. २ बासा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लकपा राई (९७४२५६४४६०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल, वणष गह गँोरी र मझौला शररर भएकी । 
 

नाम:- माया सनुार 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.तनह  ँम्याग्द ेगा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.तनह  ँम्याग्द ेगा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मधुमाया सुनार (९८२९१४०४२१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पाइन्ट र जटसटष लगाएकी ।  

नाम:- जलला चापागाई 

उमेर:-  ५१ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष)कावासोती न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.नवलपरासी (पवुष)कावासोती न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा चापागाई (९७४८४३९५५२)  

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र ब्लउज लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुन जवश्वकमाष 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं. १६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।०३।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुशम लवश्वकमाक (९८१५४१६७९७) 

हुलिया:-उचाई ६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो सेतो धके शटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- सजन्दप पौडेल 

उमेर:-  २३ वषषको 

  वतन:- जज. म्याग्दी मगंला गा.पा. वडा नं. २ जहदी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. म्याग्दी मगंला गा.पा. वडा नं. २ जहदी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुपना पौडेल (९८६४३७१०४२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,सेतो सटष र जनलो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- राज कुमार ग्लान लामा 

उमेर:-  २९ वषषको 

  वतन:- जज.मकवानपरु राजक्सङ गा.पा. वडा नं. ७ मनारी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. म्याग्दीअन्नपुणुष गा.पा. वडा नं. ४ नारच्याङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना लबश्वकमाक (९८६१४४३५६६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जाङग े र पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रामजी प्रसाद पौडेल 

उमेर:-  ४१ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. २० भलाम 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.३३ भरतपोखरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलमत्रा आचायक (९८४६१४१९१३) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र मोटो शररर भएको ।  

नाम:- होम बहादरु गरुुङ 

उमेर:-  ४७ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी (पवुष) जवनयी जत्रवजेण गा.पा. वडा नं. २ सनुटाडी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-१० वषष पजहले  

हराएको ठेगाना:-  जज. नवलपरासी (पवुष) जवनयी जत्रवजेण गा.पा. वडा नं.२ सनुटाजड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि माया गुरु, (९८००६९५६०९८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जजन्स पाइन्ट र जटसषट लगाएको । 

 

नाम:- गौमाया सनुार 

उमेर:-  ३९ वषषको  

  वतन:- जज. पबषत पैय ुगा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. पबषत पैय ुगा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्षमी सुनार (९८२७११४४६१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो जटसटष, जजन्सको ज्याकेट  र जनलो अलाजदन लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बेद बहादरु सनुार 

उमेर:-  २२ वषषको  

  वतन:- जज.तनह  ँजघररङ गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. ९ पथृबीचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लगता लब.क. (९८०५८१४६९२) 

हुलिया:- उचाइ ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो सटष हाप पाइन्ट लगाएको र मानजसक अबस्था जिक 

नभएको । 

 

नाम:-संजय थापा 

उमेर:-२१ वषषको  

  वतन:-जज. तनह  ँररजसङ गा.पा. वडा नं. ८ गोदी 

लिङ्ग:-  परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. तनह  ँररजसङ गा.पा. वडा नं. ८ गोदी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िेख बहादुर राना (९८०८५३६३७६)  

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहजुगँोरो,कालो पाइन्ट र जछकेजमके सटष लगाएको ।  

नाम:- श्याम प्रसाद थारु 

उमेर:-  ३८ वषषको  

  वतन:- जज. नवलपरासी (पुवष) ह स्कोट गा.पा. वडा नं. १ पानीघट्टा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. नवलपरासी (पवुष) ह स्कोट गा.पा. वडा नं. १ पानीघट्टा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कान्द्ती सरा थारु (९८१७४६४२८०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो जटसटष र खरैो बक्स पाइन ्लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

नाम:- रुद्र बहादरु गरुुङ 

उमेर:-  ७० वषषको 

  वतन:-जज. लमजङु राईनास न.पा. वडा नं. ७ गरमबेशीवगर 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. लमजङु राईनास न.पा. वडा नं. ७ गरमबेशीवगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवजय गुरुङ (९८२३१३४७०७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा, िुलेको कपाल र पातलो शररर भएको । 
 


