
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

७९/८०थपMissing person data 

नाम:- श्याम चाफु नेपाल 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:- जज.सनुसरी धरानवडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईन्दु काकी (९८४११७९०११) 

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

 

नाम:- रेखा बलम्पाकी 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धलुी दधुौली न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. लजलतपरु लगनखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िोक बहादुर िुङगेिी (९८१६८३३७०३) 

हुलिया:- उचाई ५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- जनर कुमार रम्तेल 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज.खोटाङ न.पा. वडा नं.३ माक्पा 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु महालक्ष्मी ईमाडोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनमकिा रम्तेि(९८०८५९२८३२२) 

हुलिया:- उचाई ४ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,जजन्सको पाइन्ट र ज्याकेट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मजनषा लामा 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.लजलतपरु बालकुमारी ग्वाको 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु बालकुमारी ग्वाको 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनि िामा (९८६०१७२२६०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जपंकलरको ज्याकेट र सेतो जजन्स पाइन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:-समुन पहले 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.भारत जबहार जसतामदी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१७ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनता कुमारी राय(९८४१०३३१८८) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट, कालो आखँा, कालो कपाल, पहलेो सटष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-प्रेम बहादरु थापा 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोक चोतारासाघाचोकगढी वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु न.पा. 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभमराज थापा(९८४१३११७२८४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जफट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मखमली थापा 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- जज.दोलखा मेलङु गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु चापागाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नानी बाबु थापा(९८४९६७७०७८) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो ज्याकेट र जनलो सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-धमष जजत बढुा 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज.ह म्ला अदानचलुी गा.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ बढुाजनलकण्ठ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलमकिा बुढा(९७६२४२३१५१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो रङको ह क, ट्राउजर र सेतो रङको क्याप लगाएको । 
 

नाम:- सजबना महजषन 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज.लजलतपरु म.न.पा.वडा नं.१४ नखीपोट 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।११ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन महजकन(९७६५४१६३७०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो र कालो पाईन्ट चप्पल लगाएकी । 

 

नाम:-रमशे बस्नेत 

उमेर:- ४१ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ नयाँ बजार  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सम्झना भट्ट(९८४०८०३६२१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट, कालो आखँा, कालो कपाल र ज्याकेट पाईन्ट लगाएको । 

नाम:-रेजबका लामा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.सनुसरी बराके्षत वडा नं.१० 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ कमलादी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजवन िामा 

हुलिया:-उचाई ५.४ जफट, कालो आखँा, कालो कपाल र ज्याकेट पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-अररसा डंगोल 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज.लजलतपरु महालक्ष्मी न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ,कोटेश्वर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमा डगंोि(९८४१९७५७१६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जफट, कलो आखँा, कालो कपाल र जटसटष पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-राजराम कमषचायष 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- जज.भ.प.ुभ.न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.भ.प.ुभ.न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्देश कमाकचायक(९८४९६६५९७८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जफट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोर भएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ऐजलशा साकी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.मोरङ साजवक मधमुतला वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु धोजवघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सीता देवी सुनुवार(९८०३८२८२६८) 

हुलिया:-उचाई कालो आखँा, कालो कापल, वणष कालो र कालो लेजगज लगाएको । 

 

नाम:-भरत कुमार राई 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज.खोटाङ जदप्रङु चुईचमु्मा गा.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु गोदावरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्र कुमार राई(९८४९१३२१५१) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जफट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:-भरत कुमार राई 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज.भोजपरु रामप्रसाद वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२० गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण किा राई(९८४१४६९९६९) 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जजेनसा मनैाली 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज.लजलतपरु महालक्ष्मी न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु महालक्ष्मी न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवनावती लचत्रकार(९८४१५६०७१७) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जफट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी, कालो कुताष,कालो ज्याकेट,खरैो 

सरुुवाललगाएकी ।  

नाम:-मखमली थापा 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:- जज.दोलखा मेलङु गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.दोलखा मलेङु गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्जना थापा (९८४०२७५८०५) 

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

नाम:- कमलरत्न शाक्य 

उमेर:-७२ वषषको 

  वतन:- जज.काठमाडौ म.न.पा.बालाज ुवडा नं.१६ 

लिङ्ग:-  जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाडौ म.न.पा.बालाज ुवडा नं.१६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपा शाक्य (९८४१५७६६८७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,फुलेको कपाल,वणष गह गँोरो,नजबलो ज्याकेट,खरानी रङको पाइन्ट र सटष 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-उषा दवेी थापा 

उमेर:- ५७ वषषको 

  वतन:- जज.लजलतपपरु ल.प.ुम.न.पा. वडा नं.४ बागडोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपपरु ल.प.ुम.न.पा. वडा नं.४ बागडोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशव बहादुर थापा (९८४१७५१८७५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो, कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-गणशे श्रेष्ठ 

उमेर:- ३५ वषषको 

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु कुपण्डोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद बस्नेत (९८६९१३९९९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल र मानजसक सन्तलुन जठक नभएको ।  

नाम:-हररशरण पाठक 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज.नवुाकोट बकनी न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८ सालमा 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ बाजनया टार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुस्मा पाण्डे (९८६०८७०१९४) 

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

 

नाम:-सकुराम चौधरी 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली धनगढी न.पा.वडा नं.११ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु पाटन 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोनु चौधरी(९८२२७३०७९६) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो सटष र कालो बटेु हाप पाईन्ट लगाएको । 

नाम:-सजुदप कुमार यादव 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- लज.पु.लज.सु.न.पा.वडा नं.४ सलधकोट 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.प.ुजज.स.ुन.पा.वडा नं.४ सजधकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा शे्रष्ठ(९८६०७५८०७६) 

हुलिया:-कालो आखँा, कालो कपाल र स्कुल डे्रश लगाएको । 

 

नाम:-श्याम प्रसाद गौतम 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज.ओखलढुंगा जलख ुगा.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ का.म.न.पा.वडा नं.३२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद गौतम(९८६९०२८४७०) 

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

 

नाम:-जनुमुाया तामाङ 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोक महाक्ष्मी न.पा.वडा नं.४ इमाडोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ का.म.न.पा.वडा नं.३२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरज तामाङ(९८०३५६७८५५) 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अजभषके ताजपरुीय साथमा अजस्मता दनवुार 

उमेर:- १९ र २४ वषषको 

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

लिङ्ग:- परुुष र मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु भन्ज्याङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण कुमार ताजपुरीया(९८६११२५०४६) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,सटष र पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-हमे राज शमाष पौडेल 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- जज.म्यागदी बेनी न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ बालाज-ु१६ बोहोराटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद पौडेि(९८४१८२७५३१) 

हुलिया:-उचाई ५.७ जफट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जनलो ट्रयाक सटु लगाएको । 

 

नाम:-नरमाया जसग्दले 

उमेर:- ७८ वषषको 

  वतन:- जज.काठमाण्डौ म.न.पा.३२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ म.न.पा.३२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुश्पिाि लसग्देि(९८५११७९४११) 

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

नाम:-अनसु्का बस्नेत 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.भक्तपरु जज.स.ुन.पा.वडा नं.३ बालकोट 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु जज.स.ुन.पा.वडा नं.३ बालकोट 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगा बस्नेत(९८४१९५३२७४) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जफट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो भएकी । 

नाम:-हस्त लामा 

उमेर:- ४१ वषषको 

  वतन:-जज.काभ्रे 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.भ.प.ुस.ुन.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमना मोक्ततान(९८४१६५४८०७) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जफट,कालो आखँा, कालो कपाल बएको । 

 

नाम:-सजषन दजजष 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.बझाङ छजवसवाजथभरा गा.पा.वडा नं.४ व्यास 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ च.न.पा. 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्यन्र दलजक(९८६५७५३४५२) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जफट, कालो आखँा, कालो कपाल, जटसटष र पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- सोम कुमार तामाङ 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धलुी जतनकन्या गा.जब.स.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु महालक्ष्मी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणक बहादुर बि(९८४८४७४०६६) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट,कालो आखँा, कालो कपाल भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- करण जव.क. 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- जज.ईलाम डाडापारी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु महालक्ष्मी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनर माया लव.क.(९८०३९५१८४६) 

हुलिया:-उचाई ३ जफट,कालो आखँा,कालोकपाल,वणष गह गँोरो,कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- तरजमु खातनु 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली धनगढी उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली धनगढी उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहम्द अरुिर अिी (९८०२३९६५०२) 

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

नाम:- पदम वढुा 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- जज.बाजरुा पसल झरना न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.बाजरुा पसल झरना न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता बुढा (९८६०७५२५८४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,सटष र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सेख इम््ांन  

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज.रौतहट गरुडा  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ बानेश्वर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सेख सालवद (९८२४२५४६०३) 

हुलिया:-उचाई ४.६ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,सटष र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- लक्ष्मी तामाङ 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.रामछेाप सनुपाती गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु चाँ.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर तामाङ (९८४९२९३१९४) 

हुलिया:-उचाई ५.८ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र गलुाजब रङको वानजपस लगाएकी । 
 

नाम:- कमशे राम 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.महोत्तरी गोशाला न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८ सालमा  

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु कुसनु्तीबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्रकिा राम (९८२३१५२९९७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो ज्याकेट र जजन्स पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संजगता तामाङ 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोक जलशखंपुाखर गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.भक्तपरु सयुषजबनायक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ङेमा दाजे तामाङ (९८४१३८९०३२) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- राम प्रसाद फुयाल 

उमेर:-७० वषषको 

  वतन:- जज.नवुाकोट जबदरु न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- ७९।०५।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.नवुाकोट जबदरु न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलपिफुयाि (९८४९२०७०९२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जफट,कालो आखँा,फुलेको कपाल,कालो कोठे पाइन्ट र सेतो सटष लगाएको ।  

नाम:- अजय हजलद े 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज.संखवुासभा खाँदवी न.पा.वडा ९ लमुजलङटार 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.संखवुासभा खाँदवी न.पा.वडा ९ लुमजलङटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलदप कुमाि(९८१४३२३८८०) 

हुलिया:-उचाई ५.८ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल र कोटेश्वर बह मकुी क्याम्पसको कलेज डे्रस लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबन्दा तामाङ 

उमेर:- ५५ वषषको 

  वतन:- जज.उदयपरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु चा.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहरा तामाङ  

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

नाम:- जदल कुमार सनुार 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज.लजलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.१ गोदामचौर 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२७ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलिसा पररयार (९८१३३३४१८४) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,पाइन्ट र जटसटष लगाएको ।  

नाम:-  जसतरा राम नेपाल 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- लज.जसन्ध ुपाल्चोक बाह्रजबसे न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१७ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईलन्दरा नेपाि (९७४८२८५२२७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,सेतो जटसषट  र जनलो पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबनोद कुमार जगरी  

उमेर:-  ५० वषषको  

  वतन:- जज.लजलतपरु महालक्ष्मी म.न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.लजलतपरु महालक्ष्मी म.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबकास राज लगरी (९८५१५४८९०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोर,पाइन्ट र जटसषट लगाएको ।  

नाम:- प्रजमषा खाती 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.रामछेाप 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु महालक्ष्मीबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरुज लब.क. (९७४२५३४९६९) 

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

नाम:- कृष्ण बहादरु पररयार 

उमेर:- ५८ वषषको 

  वतन:- जज.उदयपरु कटारी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२० गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलमकिा पररयार (९७४६४७२५१३) 

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

नाम:- जमना डोल्मा तामाङ 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज.दोलखा सैलुङ गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२३ गते । 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पेम्बा तामाङ (९८६०४१७१६८) 

हुलिया:-उचाई ५,२ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 

नाम:- शान्ती सनुार 

उमेर:-  १७ वषषको  

  वतन:- जज. धाजदङ जजवनपरु वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१९ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञानी सुनार (९८६६२६५१६६) 

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

नाम:- सजुशला जब.क. 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.रामछेाप सनुापाती गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१६ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खड्क बहादुर लवश्वकमाक (९८१३९८०२५८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल रवणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- सजिय थापा  

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.ओखलढुङगा चम्पादवेी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२३ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसतम थापा मगर (९८९७२५३९०) 

हुलिया:-उचाई ५.८ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोजफय थापा 

उमेर:-  १७ वषषको 

  वतन:- जज.लजलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२२ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवरा थापा (९८६०२८१९२९) 

हुलिया:-उचाई ४.८ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- जगता बसेल 

उमेर:- २७ वषषको 

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

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु हररजसजि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम बहादुर बसेि (९८०३८२२५९८) 

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

नाम:- आकाश श्रेष्ठ 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज.काभ्रपेलान्चोक ब.ने.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.काठमाण्डौ कोटेश्वर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन्र शे्रष्ठ (९८४९२९२८११) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ङीमा वाईबा 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.लजलतपरु महाकाल गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु महाकाल गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बहादुर वाईबा (९८४१७९६९६६) 

हुलिया:-उचाइ ५.९ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जनलो जजन्स पाइन्ट र सेतो सटष लगाएको ।  

नाम:- रोशनी तामाङ (साथमा वषष ८ को छोरा समते रहकेो) 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज.काभ्रपेलान्चोक बेथानचोक गा.पा. वडा नं.८ बालकुमारी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु बालकुमारीबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबक्रम िामा (९८४१६४०५३८) 

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

नाम:- तारगले तामाङ 

उमेर:- ७५ वषषको 

  वतन:- जज.धाजदङ सबुजययछलौ गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु महालकक्ष्मी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सेतुरोङ तामाङ (९८६०४८९५०२) 

हुलिया:-उचाई ५.८ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,लामो ज्याकेट र जिम रङको पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मान बहादरु गरुुङ (साथमा ५ वषषको छोरी समते लगेको) 

उमेर:- ४७ वषषको 

  वतन:- जज.धाजदङ कटुन्ज ेन.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७६।०९।०६ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुलधकने घिे (९८२८५५७६६८) 

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

नाम:- नवराज जतमजल्सना 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- जज.मकवानपरु  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.लजलतपुर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनता मगर (९८२८५५५३२०) 

हुलिया:-उचाई ५.८ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- सारमने खड्का 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज.धनगढी  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१८ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमकिा खड्का (९८१४६४५३११) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरैो रङको हाप पाइन्ट र चेक सटष लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जजवन जलम्बु 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज.धनकुटा साधरुीगढी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडना राई (९८११३८६४७०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- जदल माया योन्जन 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज.सलाषही लालबन्दी न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ स्वयमब ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहरािाि योन्जन (९८१८६९५१५६) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र जिम रङको वान जपस लगाएकी ।  

नाम:- प्रकाश पररयार 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- जज.नवलपरासी गडैाकोट न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१४ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमश्र गुरुङ (९८२३०९९२१९) 

हुलिया:-उचाई ६ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो,पाइन्ट र कालो ज्याकेट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोशनी सवुाल 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.भक्तपरु स.ुन.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१९ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी सुवाि (९८१८९३७४४३) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र खरैो रङको वानजपस लगाएकी । 
 

नाम:- प्रज्ञा खड्का 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज.लजलतपरु गो.न.पा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.लजलतपरु गो.न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गौतम खड्का (९८४११९७३४२) 

हुलिया:-उचाई  ४.६ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जनलो सटष र कालो पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- संजगता तामाङ (वासकुला) 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.भक्तपरु भ.न.पा.वडा नं.२ ब्यासी 

लिङ्ग:-मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु भ.न.पा.वडा नं.२ ब्यासी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलबना बासुकिा (९७४१६६४८२३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जजन्सको पाइन्ट र सेतो सटष लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरेुश कन्दङ्वा 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज.तेह्रथमु अठराई गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.१३ कुमनु्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देलव प्रसाद कन्दङ्वा (९८४११२७०३२) 

हुलिया:-उचाई ६ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र माजसक अबस्था जठक नभएको ।  

नाम:- प्रेरणा श्रेष्ठ 

उमेर:-  २१ वषषको 

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

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ च.न.पा। वडा नम. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-युगेश ठाकुर (९८०३०१९९२२) 

हुलिया:-उचाई ५.४जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र मोटो शररर भएकी ।  

नाम:- एन्जल कुमारी यादव 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.महोत्तरी न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ थामकोटबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केविा देबी यादव (९८१५८२२०८६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो जटसषट र कालो जजन्स पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कल्पना शमाष 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज.पवषत फलेबास 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ म.न.पा.बालाज ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा शमाक (९८४७७५७३४७) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो सटष रकालो पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- सजुमत्रा बस्नेत ओली 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज.बारा जजतपरु जसमरा १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु म.न.पा.धापाखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्र उपे्रती (९८५५०२९९९०) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र दाजहने हातमा राजन नामको ट्याटु भएको । 
 

नाम:- सजलना रोक्का 

उमेर:-  १५ वषषको 

  वतन:- जज.लजलतपरु म.न.पा. वडा नं. २४ धापाखले 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.लजलतपरु म.न.पा. वडा नं. २४ धापाखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोलज लमजार (९८१८६२१९८९) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो,जनलो पाइन्ट र खरैो जटसषट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजजता  ताम्राकार 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज.लजलतपरु ल.प.ुन.पा. वडा नं. १२ लगनखेल टंगाल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु ल.प.ुन.पा. वडा नं. ८ बालकुमारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना ताम्राकार (९८६००८८७६०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,सेतो जटसषट र हाप पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- ज्ञान माया तामाङ 

उमेर:-  ४२ वषषको 

  वतन:- जज.नवुाकोट ककनी गा.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु सानेपा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लटकाराम तामाङ (९८१८१४५६५३) 

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

नाम:- रेस्मा थापा 

उमेर:-  १९ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धलुी सनुकोशी गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सानु काकी थापा (९८४१६६६६९५) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दबेेकी ढकाल 

उमेर:-  २८ वषषको 

  वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोक न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.भक्तपरु चा.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोकुि ढकाि (९७६२८८६५०१) 

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

नाम:- जदल माया तामाङ 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.ओखलढुङगा वडा नं.१ जखजजदबे्बा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. काठमाण्डौ सामाखसुी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रत्न कुमारी तामाङ (९८४९४३८२७२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पाइन्ट र जटसषट लगाएकी । 
 

नाम:- सजमरा गौतम 

उमेर:-  ३३ वषषको 

  वतन:- जज.झापा दमक न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलहि गौतम (९८४४६०१८३५) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,हाप पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पारस लामा 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- जज.धाजदङ धजुनवसेी न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गत े। 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मंगिी िामा (९८२३१८६७०५) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,घ्य ुकलरको जटसषट र जजन्स पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- बन्धना थापा बस्नेत 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज.काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं. १४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवमि कुमार बस्नेत (९८१८०८५९१६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो टप्स र कालो पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- ररना महतो 

उमेर:-  १७ वषषको 

  वतन:- जज.जचतवन खरैनी न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.जचतवन खरैनी न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपा महतो (९८१४५०४८७१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,दबे्रे हातमा परैु ट्याटु हानेकी,काजल जटसषट र 

पाइन्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजवरल कुमार जसके 

उमेर:-  १५ वषषको 

  वतन:- जज.कास्की पोखरा  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- १५ वषष पजहला 

हराएको ठेगाना:-  जज.कास्की पोखरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलब कुमारी लसके (९८१४०७४१३२) 

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

नाम:- ससु्ता भजुले कटुवाल 

उमेर:-  ३० वषषको  

  वतन:- जज. खोटाङ साजबक टेम्पा गा.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु च्यासल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि कुमार कटुवाि (९८४९६२१५५५) 

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

नाम:- अजय बन्जन 

उमेर:-  १४ वषषको 

  वतन:- जज.बारा जजतपरु जसमराउ.म.न.पा. वडा नं.१६ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु बागमती गा.पा. वडा नं.३भटेडाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कान्छा िाि बन्जन (९८६००९०५४१) 

हुलिया:-उचाई५.४ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जपङ रङको जटसटष र कालो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जजेनका श्रेष्ठ 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- जज.लजलतपरु महालक्ष्मी ईमाडोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु महालक्ष्मी ईमाडोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रचना राज भण्डारी (९८१३२१२०३३) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र हररयो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- उपेक्षा थापा 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.भक्तपरु चाँ.न.पा.वडा नं.२ दवुाकोट 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.भक्तपरु चाँ.न.पा.वडा नं.२ दवुाकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वेिी थापा (९८६१७३४७६१) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पहलेो जामा र जनलो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सजल छुज ु

उमेर:-  १४ वषषको 

  वतन:- जज.भक्तपरु भ.न.पा. वडा नं. २ व्यासी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।०६।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.भक्तपरु भ.न.पा. वडा नं. २ व्यासी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन छुजु (९८९४३३०४३०७) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो सेतो धके ज्याकेट र हररयो रङको हाप पाइन्ट लगाएको 

। 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररता श्रेष्ठ 

उमेर:-  १७ वषषको 

  वतन:- जज.भक्तपरु भ.न.पा. वडा न.२ व्यासी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु भ.न.पा. वडा न.२ व्यासी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोहन शे्रष्ठ (९८९६३०९३१५) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट,कालो आखँा र कालो कपाल भएकी । 
 

नाम:- सजुता सेढाई जसलवाल 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज.काठमाण्डौ चा.न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ चा.न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि लसिवाि (९८०८१५८७९४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जफट,कालो आखँा, र कालो कपाल भएकी ।  

नाम:-सरेुश जसलवाल 

उमेर:-  ४३ वषषको 

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलम्बर लसिवाि (९८४१०२२३७६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनरु साह 

उमेर:-  १५ वषषको  

  वतन:- जज. रौतहट  

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वैधराम साह (९८१८४०६२२०) 

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

नाम:- उमा कली बढुा 

उमेर:-  ४४ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम मजुसकोट न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु पाटनबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम बहादुर बुढा (९८१३२०७४८६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,म्याक्सी र स्वटेर लगाएकी । 

 

नाम:- चजन्दका कुमारी पाल (साथमा वषष४ का दईुवट छोरा समते रहकेा) 

उमेर:-  ३५ वषषको  

  वतन:- जज.लजलतपरु बाडे गाउँ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु बाडे गाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलजब कुमार पाि (९८०३३८५७८२) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरुज कुमार पजण्डत 

उमेर:-  २६ वषषको  

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु म.न.पा.वडा नं. २ ईमाडोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सालबत्री पौडेि (९८१४७२२८६४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गोरो,कालो ज्याकेट र जनलो जजन्स पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- उमशे थापा मगर 

उमेर:-  ३४ वषषको 

  वतन:- जज.धाजदङ जजवनपरु वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु म.न.पा. वडा नं. २५ नख्ख ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता पोखरेि (९८४११९१६९६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गोरो,जटसटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- लक्ष्मी घोरासैनी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. भक्तपरु चा.न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.भक्तपरु चा.न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संजय घोरासैनी(९८४१३२१४४९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको कुताष र सुरुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- माया तामाङ 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- जज. काठमाण्डौ च.न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगािाि गोपािी (९८१३१८८८०६) 

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

नाम:-गणशे जसंह ठगनु्गा 

उमेर:- ३४ वषषको  

  वतन:- जज. दाचुषला  मौगाद न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. काठमाण्डौ एरपोटष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कौशाद देवी ठगुन्ना (९८४२२१४७९२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल र जटसटष पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- राजने्र बोहरा 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज. मझाङ कैदारस्य ुगा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ बढुाजनलकण्ठ न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर बोहरा (९८४८०८४४०१) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जनलो जटसटष र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बजुि बहादरु महत 

उमेर:-  ३५ वषषको  

  वतन:- जज.रामछेाप जलखतुामाकोशी गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ काली माटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलवता महत (९८४३४११९५१) 

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

नाम:- जनशा श्रेष्ठ 

उमेर:-  २२ वषषको  

  वतन:- जज.जसरहा मचैया न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलव शे्रष्ठ ( ९८४९६७३४११) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष काली,पहलेो रङको कुताष र सुरुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मजनषा वढुाथोकी 

उमेर:-  २० वषषको  

  वतन:- जज.रोल्पा जत्रवणेी गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. काठमाण्डौ कालीमाटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम वुढाथोकी(९८४९९९४४४२) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तन ुपररयार 

उमेर:-  २२ वषषको 

  वतन:- जज. ओलढुङगा माम्खा गा.पा। वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.भक्तपरु जठ.न.पा.वडा नं. १ लोकन्थली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केदार पररयार (९८२९९१५४५९) 

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

नाम:-श्रेशा श्रेष्ठ 

उमेर:-  २० वषषको  

  वतन:- जज. भक्तपर जठ.न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी शे्रष्ठ (९८४१८१११४६) 

हुलिया:-उचाई ५,४ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो ज्याकेट,हररयो जटसषट र सरुुवाल लगाएकी   

नाम:- जसजषना खड्का 

उमेर:-  १७ वषषको  

  वतन:- जज. रामछेाप सनुपाती  

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रालबना काकी (९८१८८७४२३४) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो जटसषट रपाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- नबराज नेपाल 

उमेर:-  ११ वषषको  

  वतन:- जज. सलाषही लालबन्दी गा.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते । 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा नेपािी (९८१८८४५०४१५) 

हुलिया:-उचाई ३.५ जफट,कालो आखँा कालो कपाल,वणष गह गँोरो,गलुाजब रङको जटसषट र जनलो जजन्स पाइन्ट 

लगाएको । 

नाम:- तारगले तामाङ 

उमेर:-  ७५ वषषको  

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

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु महालक्ष्मी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनमाया तामाङ (९८४६४९१६२३) 

हुलिया:-उचाई ५.७ जफट,कालो आखँा,फुलेको  कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- सजवन मग्राती 

उमेर:-  १७ वषषको  

  वतन:- जज. जसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु पाटनलगनखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नालन मैया साकी (९८६०७९०८५५)  

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,सेतो ज्याकेट र हाप पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- जसजि बहादरु माझी 

उमेर:-  ५७ वषषको  

  वतन:- जज.जसन्धलुी मररन गा.पा.वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु च्यासल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमा चौधरी (९८४३३८४४७७६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,सेतो बटेु्ट सटष र सेतो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुनल बलोन 

उमेर:-  २८ वषषको 

  वतन:- जज.मकवानपरु  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु जावालाखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सृजना  भोम्जन (९८४३०६५८७३) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो सेतो चेक सटष रकालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- पवन जबष्ट 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.लजलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं. २ मानडाडा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं. २ मानडाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि लबष्ट (९८६१००९३३२)   

हुलिया:-उचाई ५.४ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो ज्याकेट र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- सरस्वती थापा मगर 

उमेर:-  २१ वषषको 

  वतन:- जज.धाजदङ गा.पा. वडा नं.७थाके 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना थापा मगर (९८१००१५५२४) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनशा श्रेष्ठ 

उमेर:-  २२ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जनरचैया न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु वाङडोल  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलब शे्रष्ठ (९८४९६७३४११) 

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

नाम:- सजमत अख्तर 

उमेर:-  ४६ वषषको  

  वतन:- जज. सप्तरी राजजबराज न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. धनषुा जनकपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-असगर ओलि (९८५१०३२३४१) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी मोटो शररर भएकी । 
 

नाम:- प्रजमला भजुले 

उमेर:-  २६ वषषको  

  वतन:- जज. सोल ुसल्लेरी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-इन्द बहादुर बालनयााँ (९८४९८०४१०७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- हरर चन्र खजनया 

उमेर:-  ५४ वषषको 

  वतन:- जज. लमजङु सनु्दर बजार  न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं. १६ बनस्थली   

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदवस खलनया (९८१८३८१२१२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जफट,कालो  आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- आजशक काकी 

उमेर:-  १७ वषषको  

  वतन:- जज. ओखलढूङगा मलङु गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:-  बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. ओखलढूङगा मलङु गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बहादुर थापा ९९८५१०८५३४१) 

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

नाम:- पावषती शाखा 

उमेर:-  ३६ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक पाचपोखरी गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ बढुाजनलकण्ठ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हकक  बहादुर शाखा (९८१८७४१४३७) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जमरा सापकोटा 

उमेर:-  ३१ वषषको  

  वतन:- जज.काभ्रपेालन्चोक  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ  ताकेश्वर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उज्जवि बराि (९८४९९५८३४८) 

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

नाम:- बजवता जव.क. 

उमेर:-  १७ वषषको 

  वतन:- जज.अघाषखाँची जशताङगा गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. काठमाण्डौ कपन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनि लब.क. (९८४५८२७७९८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जनलो जजन्स पाइन्ट र जटसटष लगाएकी ।  

नाम:- जवपना माझी 

उमेर:-  १९ वषषको  

  वतन:- जज.मकवानपरु गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौट म.न.पा. वडा नं. १३ काजलमाटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुिक बहादुर माझी (९८२३६६४९२६) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट,कालो आखँा र कालो कपाल भएकी   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कमला लामा 

उमेर:-  १३ वषषको 

  वतन:- जज.काठमाण्डौ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवकास िामा (९८०३८०९९२२) 

हुलिया:-उचाई ४.६ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- सीता बोगटी 

उमेर:-  ५९ वषषको 

  वतन:- जज. काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं. ४ धमुबराही  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु चिवजहल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-करुणा बोगटी 

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

नाम:- सषु्मा तामाङ 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- जज.धाजदङ थािे गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.धाजदङ थािे गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुजन तामाङ (९८०३४१०५३६) 

हुलिया:-उचाई ४.३ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल र स्कुलको पोशाक लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जजवन मगर 

उमेर:-  ३२ वषषको  

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।१० गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक भण्डारी (९८५११८१२१९)  

हुलिया:-उचाई ५.३ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी, सटष र पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- यम बहादरु श्रेष्ठ 

उमेर:-  ५७ वषषको  

  वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक चौतारा गा.पा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु एकान्तकुना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-युवराज शे्रष्ठ (९८०३९०४५९९) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएको ।  

नाम:- रेजने्र बढुाथोकी 

उमेर:-  २२ वषषको 

  वतन:- जज.ओखलढुगा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु सानेपा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा बुढाथोकी (९८०८१००३०५) 

हुलिया:-उचाई ५.७ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो जटसषट र कालो ट्राउजर लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- यावसे प्रधान 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- जज.दोलखा जभमशे्वर न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु एनान्तकुना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुष्कर प्रधान (९८४६४५६१९७) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,खरैो जटसटष र कालो जजन्स पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- जसंग बहादरु थापा 

उमेर:-  ४९ वषषको  

  वतन:- जज.लमजङु न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु  ग्वाको 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वुडीमाया थापा 

हुलिया:-उचाई ५.६ जफट,कालो आखँा र कालो कपाल भएको  ।  

नाम:- जबमला लोप्चन 

उमेर:-  १८ वषषको  

  वतन:- जज.लजलतपरु म.न.पा. वडा नं. १३  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु म.न.पा. वडा नं. १३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलमर िोप्चन (९८६७३८६७२९) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गणशे बहादरु गरुुङ 

उमेर:-  ४५ वषषको 

  वतन:- जज.तेह्रथमु लाजलगरुास न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७५ साल 

हराएको ठेगाना:-  जज.तेह्रथमु लाजलगरुास न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञान माया गुरुङ (९८१२३७७३९४)  

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल र  वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- नजवन रावल 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु महालक्ष्मी न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शेर लसंह रावि (९८६१८२२२७७) 

हुलिया:-उचाई ६ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जटसषट र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- मजनषा तमु्सीङ मगर 

उमेर:-  २७ वषषको  

  वतन:- जज.काभ्रपेलान्चोक रोशी गा.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.लजलतपरु पाटन लगनखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज तुम्सीङ मगर (९८४४३९९६६) 

हुलिया:-उचाई ४.९ जफट,कालो आखँा ,कालो कपाल,हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररता मानन्धर 

उमेर:-  १६ वषषको  

  वतन:- जज.रामछेाप सनुपानी गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.भक्तपरु भ.न.पा. वडा नं. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन मानन्धर (९८४५८४७२३६) 

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

नाम:- लक्ष्मी राउत 

उमेर:-  २८ वषषको  

  वतन:- जज. भक्तपरु भ.न.पा. वडा नं. भलुखुेल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. भक्तपरु भ.न.पा. वडा नं. भलुखुले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कसम धोिा (९८१३५५४७४३)  

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

नाम:- जसररजा शाही 

उमेर:-  १८ वषषको 

  वतन:- जज.सल्यान सारदा गा.पा.वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं.बजत्तस पतुली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलमत्रा हमाि (९८२३२३९१०७) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आस्मा चौधरी 

उमेर:-  १६ वषषको  

  वतन:- जज. सनुसरी धरान न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१० गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईशा ताम्राकार (९८०८६३७२२१) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,चेक सटष रपाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- जबजनशा मगर 

उमेर:-  १४ वषषको  

  वतन:- जज.रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुष्पा मगर (९८४१११२०७४)  

हुलिया:-उचाई ४ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो जटसषट र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जदपक न्यौपान े

उमेर:-  ३९ वषषको 

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।०१२।१३ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बटाई न्यौपाने  (९८६०९२०२४४)   

हुलिया:-उचाई ५.४ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो ज्याकेट र जजन्स पाइन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राम बहादरु गौतम 

उमेर:-  ५४ वषषको  

  वतन:- जज. काभ्रपेलान्चोक धजुलखले गा.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकृलत गौतम (९८१३०८२३००) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,जजन्स पाइन्ट  र कालो जयाकेट लगाएको ।  

नाम:- डोल्मा तामाङ 

उमेर:-  १४ वषषको  

  वतन:- जज.भक्तपरु भ.न.पा. वडा नं.२ व्यासी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.भक्तपरु भ.न.पा. वडा नं.२ व्यासी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण तामाङ (९८०३०६४२३०) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो सटष र जनलो स्कट लगाएकी ।  

नाम:- सजुना थापा 

उमेर:-  २० वषषको  

  वतन:- जज.रामछेाप 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.भक्तपरु चाँ.न.पा.वडा नं.२ झौखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुजना थापा (९८६३०३९३०८) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,खरैो हाप पाइन्ट र सेतो सटष लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रुथ राई 

उमेर:-  १४ वषषको 

  वतन:- जज.भक्तपरु भ.न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.भक्तपरु भ.न.पा. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलमत्रा राई (९८४१७९१९८७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो सटष र जनलो स्कट लगाएको । 
 

नाम:- जधरकली पररयार  

उमेर:-  ४० वषषको  

  वतन:- जज. ह म्ला जाजरकोट गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काठमाण्डौ च.न.पा. वडा नं. ७ चेकपोष्ट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर पररयार (९८६१७६४९९०) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो चोलो र साडी लगाएकी ।  

नाम:-उन्नती लोप्चन 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:-जज.मकवानपरु हटेौडा पदम पोखरी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.२५ खोकना दोवाटो 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुिमाया िोप्चान (९८४३१६३२४७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो हाप पाइन्ट  र जटसषट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-इच्छा थापा मगर 

उमेर:-१६ वषषको  

  वतन:-जज.लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.२४ धावाखले 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु म.न.पा. वडा नं.२४ धावाखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रालधका थापा मगर (९८१३१७८५११) 

हुलिया:-उचाई ३.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल  र वणष हल्ला काली भएकी ।  

नाम:-सजुन काकी 

उमेर:-१३ वालक 

  वतन:-जज.दोलखा चररकोट शलेुङ न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु काँडाघारी बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कृष्ण शे्रष्ठ (९८४३८४२१३४) 

हुलिया:-उचाई ४ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जनलो सटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-पकुार दनवुार 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज.लजलतपरु न.पा. वडा नं.४ नख्ख ु

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलवता पन्त (९८४१४३५२०४)  

हुलिया:-उचाई ५.२ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो,कालो जटसटष र जजन्स पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सपना महरा  

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज.रोल्पा न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु जाउलाखेल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश बहादुर गुरुङ (९८६८६२७७४६) 

हुलिया:-उचाई  ५.१ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको कुताष र सुरुववाल लगाएकी ।  

नाम:-कजवता यादव 

उमेर:-३६ वषषको  

  वतन:-जज.धनषुा हररन न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवि लकशोर गोईन (९८५१०४३६८५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी, कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-योसेफ थापा 

उमेर:-१६ वषषको  

  वतन:-जज.नवुाकोट नजाषमण्डप न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.लजलतपरु सातदोबाटोबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-इश्वरी अलधकारी (९८४४१९१११५) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,जनलो सेतो धके सटष र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजवता दाहाल 

उमेर:-२६ वषषको  

  वतन:-जज. भक्तपरु स.ुन.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. भक्तपरु स.ुन.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी पुरी (९८४१९२११२९)  

हुलिया:-उचाई ५.२ जफट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो बटेु्ट जटसटष  र बटेु्ट पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-साक्षी ररमाल 

उमेर:-१५ वषषको  

  वतन:-जज. भक्तपरु स.ुन.पा. वडा नं.५ कटुन्ज ेसल्लाघारी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. भक्तपरु स.ुन.पा. वडा नं.५ कटुन्ज ेसल्लाघारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भावेश ररमाि (९८५१२८१२९३) 

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

नाम:- जबजनशा मगर 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- जज. रामछेाप भटौली 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२९ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि बहादुर तामाङ (९८४१११२०७४) 

हुलिया:-उचाई ४ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जनलो रङको जटसटष र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

नाम:-सजवना घलान  

उमेर:-२४ वषषको  

  वतन:-जज. मकवानपरु थाहा न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०४ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलमर घिान (९८२३४६८२२३) 

हुलिया:-उचाई ५ जफट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो जजन्स पाइन्ट र कालो जटसटष लगाएकी ।  


