
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

७९/८० थपMissing person data 
 

नाम:- सचचन भजुले 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- चज.ईलाम न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०९।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.ईलाम न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोपाि प्रसाद बराई 

हुलिया:- उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,नाडीमा चपतलको बाला,सेतो आकासे रङको 

ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:- राजशे तावा 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- चज.पाँथर याङवरक गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चबताष मोडष न.पा. वडा न. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बसन्ती कुमारी माबो (९८२६९६७२२३) 

हुलिया:- उचाई ४.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,अनहुारमा खचटरा आएको । 
 

नाम:- राजमान ररमाल 

उमेर:- ५२ वषषको 

  वतन:- चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.१४ दवुागढी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.१४ दवुागढी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता ररजाि (९८६२७५५४००) 

हुलिया:- उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरैो पाइन्ट र कालो बटेु्ट लगाएको  । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गणशे भट्टराई 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- चज.गौरादह न.पा. वडा नं. १ झापा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.गौरादह न.पा. वडा नं. १ झापा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोलपकृष्ण भट्टराई (९८१३४९७१३८) 

हुलिया:- उचाई ५.७ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कपडाको पाइन्ट,सटष र ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:- सन्ते  तामाङ 

उमेर:- ५१ वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु ष.न.पा.वडा नं. १० खकुुवा  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.भोजपुर ष.न.पा.वडा नं. १० खकुुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अन्जना तामाङ 

हुलिया:- उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कम्ब्याड ज्याकेट र ट्राउजर लगाएको ।  

नाम:- सलेुखा दवेी मोची 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी दहुवी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.सनुसरी दहुवी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संजय मोची (९८१४३४१७६०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,साडी र चोलो लगाएकी ।  

नाम:- ररचजना चलम्बब ु

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- चज.पाँचथर रानीटार वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा.वडा नं.१  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि बहादुर गुरुङ(९८१३१९८५८१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कलेजी हररयो रङको कुथाष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- चदनेश चलम्बब ु

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जहर लसंह लिम्बु(९८४२३११६२७) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो जतु्ता, कालो पाईन्ट र भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:- बम माया राई 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ लेटाङ न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ लेटाङ न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देबेन्र बहादुर राई(९८०८२७८०६०) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो रातो बटेु्ट कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- बचुिमान चवश्वकमाष 

उमेर:- ६३ वषषको 

  वतन:- चज.धनकुटा साँगरुीगढी गा.पा.वडा नं.२ माङ्दङ्ना 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.धनकुटा साँगरुीगढी गा.पा.वडा नं.२ माङ्दङ्ना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक कुमार लवश्वकमाक(९८२४३५७४६४) 

हुलिया:-उचाई ५.७ चिट, कालो आखँा, कालो कापल, वणष गह गँोरो, दौरा सरुुवाल र खरानी रङको कोट  लगाएको  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दगुाष भजुले 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- चज.खोटाङ चद.रु.म.न.पा.वडा नं.६ नेपाष 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.खोटाङ चद.रु.म.न.पा.वडा नं.६ नेपाष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हरी कुमार भुजेि(९७६५४१०९१९) 

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

 

नाम:-सन्त कुमार राई 

उमेर:- ४८ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चशबसताक्षी न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चशबसताक्षी न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डोिमाया तामाङ(९८१३२८८४५४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र कोठे सटष िुस्रो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- अचनशा गौतम 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:-  चज.झापा म.ेन.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा म.ेन.पा.वडा नं.६ भट्टराई चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्णु बहादुर थापा(९८१७०५६३२४) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो कुथाष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- उमा नेपाली/सध्या नेपाली 

उमेर:- १७/१३ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी इटहरी वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी इटहरी वडा नं.४ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगा नेपािी(९८२४३४७५५०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो जामा/ रातो जामा लगाएकी । 

नाम:- अचनता माझी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- चज.ससुरी बराहके्षत्र न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.ससुरी बराहके्षत्र न.पा.वडा नं.५ आफ्नै घरबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज माझी(९८१४३३६७७६) 

हुलिया:-उचाई ४.६ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो ज्याकेट र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:- लचलता तामाङ 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- चज.ईलाम ई.न.पा.वडा नं.८ चसङचिररङ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.ईलाम ई.न.पा.वडा नं.८ चसङचिररङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुभष तामाङ(९८४२७४४४१०) 

हुलिया:-उचाई ५.१ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- हरी प्रसाद दाहाल 

उमेर:- ५२ वषषको 

  वतन:- चज.झापा कमल गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा कमल गा.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भलि प्रसाद दाहाि(९८४२६८५६९७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो सेतो उनीसटष, हाि पाईन्ट  र ढाका टोपी लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सवुास राई 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- चज.पाँचथर चमक्लाजङु वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.काठमाण्डौ चावचहल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डवि राई(९८२४०५४७७०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल पाईन्ट भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:- चदल कुमारी खड्का 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- चज.पाँचथर तमु्बमवेा गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.पाँचथर तमु्बमवेा गा.पा.वडा नं.२ चवुाडे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि काकी(९८०४३८४२२१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा, कालो कपाल र कुथाष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- पजुा कुमारी पचण्डत 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी ईनरुवा वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी ईनरुवा वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम चन्र पलडडत(९८०५३६६७२७) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, चनलो रङको कुथाष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- दानवती खवास 

उमेर:- ७० वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी ईटहरी उप-न.पा.वडा नं.१७ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी ईटहरी उप-न.पा.वडा नं.१७ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सपना चौधरी(९८०३७३६५६०) 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट, कालो आखँा, सेतो कपाल, दायाँ हातमा माछा, बायाँ हातमा सपुारीको बोटको टाटु 

बनाएको र रातो सारी लगाएकी । 

नाम:- गगंा कुमारी चव.क.(यादव) 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी बहराके्षत्र न.पा.वडसा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी बहराके्षत्र न.पा.वड नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बिराम यादव 

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

नाम:- मदन कुमार गरुुङ 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- चज.संखवुासभा खाँदवारी गा.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७४ साल असोज मचहना 

हराएको ठेगाना:- चज.संखवुासभा खाँमकाल ुगा.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लचत्रकिा गुरुङ(९८४०९८८०९८) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो वणष र पाईन्ट भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:- मयैा गरुुङ 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- चज.संखवुासभा चचचचला गा.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.संखवुासभा चचचचला गा.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुवन लसंह गुरुङ(९८४९९१३०४५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट,कालो आखँा, कालो कपाल,रातो भषे्ट र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अन ुकुमारी तामाङ 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि बहादुर तामाङ(९८१०३५८१२०) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, हररयो ज्याकेट र चजन्स पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- मसु्कान खातनु 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:-  चज.मोरङ सनुवषी न.पा.वडा नं.८ चवश्वकमाष कुडेली 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ सनुवषी न.पा.वडा नं.८ चवश्वकमाष कुडेली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जुगनी खातुन(९८१२३२०६९१) 

हुलिया:-उचाई ४.६ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गहु गँोरी र रातो कुथाष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- मचेलना राई 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ लेटाङ न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ लेटाङ न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमकिा राई (९८१७३७५२२१) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी र कालो पाईन्ट भषे्ट लगाएकी । 
 

नाम:- पजुा कुमारी माझी 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा.वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा.वडा नं.११  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शान्ती देवी माझी(९८१९३८८२०६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्यामलो र कालो रङगको कुथषआ सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- बलचदप पासवान 

उमेर:- ७३ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा.वडा नं.१९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा.वडा नं.१९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमि पासवान(९८१५३२९८६६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट, कालो आखँा, िुलेको कपाल, सेतो रङगको धके कचमज र घाचटमा गल्िन्द बेरेको । 

 

नाम:-मनोज पासमान 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद पासवान(९८२६३५०३४५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष श्यामलो र पाईन्ट सटष लगाएको । 

 

नाम:-सररता श्रेष्ठ 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- चज.तेह्रथमु म्बया.न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.तेह्रथमु म्बया.न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-होम कुमारी शे्रष्ठ(९८५२०६०७४४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरी र पाईन्ट भषे्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चसपोरा राई 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- चज.खोटाङ ह.त.ुन.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.खोटाङ ह.त.ुन.पा.वडा नं.२ दाम्बली भन्ज्याङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भेष कुमारी राई(९८४५४०९२८२) 

हुलिया:-उचाई ५.१ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र रातो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- तलुसी राई 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- चज.खोटाङ ह.त.ुन.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.खोटाङ ह.त.ुन.पा.वडा नं.२ दाम्बली भन्ज्याङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भेष कुमारी राई(९८६४३९५३४०) 

हुलिया:-उचाई ५.१ चिट, कालो आखँा, कालो कापल र पातलो शररर भएकी । 

 

नाम:- रमला दवेी राई 

उमेर:- ५५ वषषको 

  वतन:- चज.पाँचथर याङबरक गा.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.पाँचथर याङबरक गा.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमेश कुमार राई(९८६३६०१७९८) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र रातो कालो बटु्टा भएको सारी लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सारदा श्रेष्ठ 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी बराहके्षत्र न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी बराहके्षत्र न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्जु शे्रष्ठ(९८१७३७८६१३) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो चजन्स पाईन्ट र पहलेो रङगको भषे्ट लगाएकी । 
 

नाम:- दबेचकष माझी 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी दहुबी न.पा.वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी दहुबी न.पा.वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरस्वती माझी(९८१९०२९५५९) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र सटष पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- सषु्मा राई 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी दहुबी न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी दहुबी न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद राई(९८०४०८५०८५) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालोक पाल र कुथाष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चटकाराम श्रेष्ठ 

उमेर:- ४७ वषषको 

  वतन:- चज.झापा कन्काई न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा कन्काई न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोमा शे्रष्ठ(९८१४९१३०६६) 

हुलिया:-उचाई ५.७ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,चनलो कालो रङगको भषे्ट र चनलो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-रचवन भट्टराई 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चशबसताक्षी न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चशबसताक्षी न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलगता पौडेि(९८२४०५६९०१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो पाईन्ट र चनलो कालो ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:-सपना राजबंचश साथमा वषष ६ को छोरी अनसु्का राजबंशी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चबताषमोड न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७५।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चबताषमोड न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर लब.क.(९८१५९२९२३८) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएकी । 

 

नाम:- ममषता कामती 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चबताषमोड न.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७५।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चबताषमोड न.पा.वडा नं.९ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेन्र कािती(९८१४०८१७२७) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएकी । 

नाम:- केवल कुमारी ज्बेग ु

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- चज.झापा कन्काई न.पा.वडा नं.३ चपङ्गडाडाँ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा कन्काई न.पा.वडा नं.३ चपङ्गडाडाँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आईत ब.रुम्दानी राई(९८०३५६८२०७) 

हुलिया:-उचाई ४.६ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, चजन्सको पेन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:- झरना राई 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- चज.पाँचथर चिचदम न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.पाँचथर चिचदम न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईलन्दरा योङ्या(९८१५९३९००५) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, नोलो पेन्ट र बैबनुी रङको भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:- चवन्दा काकी(कटुवाल) 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- चज.सोलखुमु्बब ुसोताङ गा.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सोलखुमु्बब ुसोताङ गा.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि बहादुर कटवाि(९८६३७८३८५४) 

हुलिया:-उचाई ५.१ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कालो रातो कुथाष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चगता चवश्वकमाष 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चबताषमोड वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी दहुवी न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रंजन लबश्वकमाक(९८१९०८५११३) 

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

 

नाम:- अजुषन परुी 

उमेर:-३९ वषषको 

  वतन:- चज.संखवुासभा खाँदवारी न.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी ईटहरी बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ठडडाराम पुरी(९८४०३८८०३०) 

हुलिया:-उचाई ५.७ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, भषे्ट र हाि कट्ट  लगाएको । 
 

नाम:- चशवा गणेश 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- चज.झापा भद्रपरु न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा भद्रपरु न.पा.वडा नं.५ दबेी वस्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनरेण गणेश(९८१४०३५७३३) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो सटष र पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चभम बागदास 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- चज.झापा म.ेन.पा.वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा म.ेन.पा.वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टंकमाया दजी(९८१७०१९३४६) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो पेन्ट र ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:- चछचतज वराईचल 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- चज.पाँचथर चिचदम न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.पाँचथर चिचदम न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकलत वराईलि(९८१४०८६८९७) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो भषे्ट, चजन्स पाईन्ट र कालो क्याप लगाएको । 

 

नाम:- इचन्दरा राई 

उमेर:- २० वषषको 

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

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी इटहरी उप.म.न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलवना राई(९८६२३५९४६२) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो पेन्ट, भषे्ट र सेतो जतु्ता लगाएकी । 
 

नाम:- मचनता चवश्वकमाष 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी इटहरी उप.न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी इटहरी उप.न.पा.वडा नं.२  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेश बहादुर गदाइिी(९८४६९६०७७६) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कलेज डे्रस लगाएकी । 

नाम:- पजुा गरुुङ 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- भारत आसाम 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी बहराके्षत्र न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गान्दी गुरुङ(९८०४०८००११) 

हुलिया:-उचाई४.६ चिट, कालो आखँा, खरैो कपाल, सेतो भषे्ट,कालो ज्याकेट र टोपी लगाएकी । 

 

नाम:- जानकुा तामाङ 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी इटहरी उप.न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी इटहरी उप.न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रङलजता तामाङ(९८०५३४५७८८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी र ५ मचहनाकी गभषवती भएकी । 

 

नाम:- शकु्रराज काचलकोटे 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- चज.ताप्लेजङु आठराई चत्रवणेी वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.ताप्लेजङु िुङचलङ न.पा.वडा नं.५ ह लाक टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम लवश्वकमाक(९८२३११५५८३) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, ट्रयाक सरुुवाल र चनलो ज्याकेट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- डोल्मा सेपाष (साथमा छोरी वषष ६ को सचष्मता सेपाष) 

उमेर:- ४२ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ उलाषवारी न.पा.वडा नम.१ चचसापानी 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ उलाषवारी न.पा.वडा नम.१ चचसापानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पािु सेपाक(९८०८७५०३५९) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरो, रातो कुथाष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- आजुष भण्डारी 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:-चज.झापा चवताषमोड न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चवताषमोड न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देबी प्रसाद भडडारी(९८४२६८९०९०) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पेन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:- रेखा मचेे 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- चज.झापा हचल्दवारी गा.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा हचल्दवारी गा.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-एकाश्री मेचे(९८४१९३५७५९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो कुथाष र चनलो सल लगाएकी । 
 

नाम:- सररता खचतवडा 

उमेर:- ४१ वषषको 

  वतन:- चज.झापा कन्काई न.पा.वडा नं.७ दगुाषपरु 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा कन्काई न.पा.वडा नं.७ दगुाषपरु 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपेश खलतवडा(९८२४९५९६९९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, चजलो कुथाष र कालो  लेचगज लगाएकी । 

नाम:- ईन्द्रकला राई( साथमा वषष १२ को छोरा तचृसका राई ) 

उमेर:- ४४ वषषको 

  वतन:- चज.पाँचथर गा.पा.वडा नं.१ चाचस्लङगाउ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.पाँचथर गा.पा.वडा नं.१ चाचस्लङगाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवनोद राई(९८१५००५१९४) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो कुथाष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- चदपा थापा मगर(साथमा वषष ५ को छोरा दशषन चाचम्बलङ) 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ बेलनारी न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ बेलनारी न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संसार चालम्िङ(९८०३२०११०७) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पहलेो कुथाष  र रातो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सचुनल समाष 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी गढी गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी गढी गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अंजिी समाक 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा, रातो कपाल, कालो ज्याके र पने्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मो.इचलयास 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी इटहरीउप.न.पा.वडा न.९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी इटहरीउप.न.पा.वडा न.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मो.फज्याि अहमद(९८०५३४७१३७) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, सेतो कपाल,चनलो सटष लङुगी र हातमा झोला बोकेको । 

 

नाम:-चन्दन चौधरी 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी ईटहरी उप.न.पा.वडा नं.१७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी ईटहरी उप.न.पा.वडा नं.१७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सपना चौधरी(९८२४३३१९६४) 

हुलिया:-उचाई ७.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो पेन्ट र भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:-अचवना राई 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- चज.उदयपरु बेलका न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी बराहके्षत्र न.पा.वडा नं.१ घरवाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकाश राई 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, ब्राउन कपाल, चजन्स र पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- शकंर प्रसाद पौडेल 

उमेर:- ५५ वषषको 

  वतन:-  चज.सनुसरी ईनरुवा न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.सनुसरी ईनरुवा न.पा.वडा नं.१ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भवन कुमार पौडेि(९८६२०१४४४८) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो सटष र पेन्ट लगाएको । 

नाम:-सचुनता तामाङ 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- चज.संखवुासभा चैनपरु न.पा.वडा नं.९ त्रीशलुी 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८। ०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.संखवुासभा चैनपरु न.पा.वडा नं.९ त्रीशलुी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भर बहादुर  तामाङ 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट, कालो आखँा, कालो घङुरेको कपाल, वणष कालो, चजन्स पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:- वषाष ऋचषदेव 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ रंगेली न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ रंगलेी न.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आनन्दी ऋचषदवे(९८२०३३८६७६) 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरी, चनलो सारी ्लाउज लगाएकी । 

 

नाम:- सोचन ऋचषदवे 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:-  

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ रंगलेी न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चतलक ऋचषदवे 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, श्यम्बलो वणष,बैजनी भषे्ट र कालो पाईन्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गोचबन्द पासवान 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ सनुवषी न.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ सनुवषी न.पा.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगा पासवान(९८११०४९२१३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो,कालो सटष र चजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 

 

नाम:- अचनता दवेी सरदार 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ रंगेली न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ रंगलेी न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम नारायण सरदार(९८४२३३१५११) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी, रातो सारी र हरीयो ्लाउज लगाएकी । 

 

नाम:- प्रचमला गौतम 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ सनु्दर हरैचा वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ सनु्दर हरैचा वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लििा माया आचाकय(९८०४३९७६५४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चबपना चबश्वकमाष 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपेन्र झागर 

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

 

नाम:-हस्त ब.तामाङ 

उमेर:- ५४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा.वडा नं.११ बेलेपरु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा.वडा नं.११ बेलेपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सानु माया तामाङ(९८१०५६७५०३) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट, कालो आखँा र कालो कापाल भएको । 

 

नाम:- चबचनता द्रजी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा.वडा नं.६बेलेपरु 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा.वडा नं.६बेलेपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बसन्त दजी(९८१८२५६६६७) 

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

नाम:- सचप्रया चलम्बब ु

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ उलाषबारी न.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ उलाषबारी न.पा.वडा नं.३  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम बहादुर लिम्बु(९८२३२२८२७९) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पेन्ट चट-सटष लगाएकी । 

नाम:- चहरा बस्नेत 

उमेर:- १४ वषषको 

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

लिङ्ग:- बालाका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०२ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनराजन बस्नेत(९७४८४७०६५०) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपा र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- दावा जाङम ुशपेाष 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- चज.ओखलढुंगा चखचजदमेबा गा.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.ओखलढुंगा चखचजदेमबा गा.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दानुरी शेपाक(९८४४०१५८२४) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,चजन्स पाईन्ट र रातो चटसषट लगाएकी । 

 

नाम:- चबद्दानन्द ठाकुर(९८०४९३००३६) 

उमेर:- ४२ वषषको 

  वतन:- चज.झापा गौरादह न.पा.वडा नं.४ रंगपरु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा गौरादह न.पा.वडा नं.४ बजार स्कुलचौन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेनु कुमारी ठाकुर 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सचमक्षा राई 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- चज.झापा हचल्दवारी गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बालाक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा हचल्दवारी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोनी राई(९८२४४०७४८६३) 

हुलिया:-उचाई ४.२ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पेन्ट , भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:- चवमला चबश्वकमाष 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- चज.झापा विुशाचन्त गा.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.झापा विुशाचन्त गा.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हरी लवश्वकमाक(९८१७०२०२६६) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातोलो शररर भएकी । 

 

नाम:- चवकाश लवुागनु 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- चज.झापा अजुषनधारा न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा अजुषनधारा न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलदप िुवागुन(९८१८९१०६२८) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातोलो शररर भएको । 
 

नाम:-दबेेन्द्र माचझ 

उमेर:- ३० वषषको 

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा सयुोदय न.पा.वडा नं.१४ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा मालझ(९८१७०७४१३३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र रातो  वणष भएको। 

नाम:- अचंकत चसंह 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी इटहरी उप.न.पा.वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी इटहरी उप.न.पा.वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुलव चौधरी(९८१९३२१३९४) 

हुलिया:-उचाई ५.७ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो पेन्ट र सेतो भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:-गणशे घोसषचन र उषा चौधरी 

उमेर:- ४५ र २६ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी ईटहरी उप.न.पा.वडा नं.१६ 

लिङ्ग:- परुुष र मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी ईटहरी उप.न.पा.वडा नं.१६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्योती बास्तोिा िम्साि(९८२९३३२९१३) 

हुलिया:-उचाई ५.५  चिट र ५.३ चिट, कालो आँखा, कालो कपाल, कालो चजन्स पाईन्ट र खराचन रङको भषे्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- गोमा प्रधान 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी बजुष गा.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.भोजपरु साल्पाचसलोछो गा.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश कुमार शे्रष्ठ(९८१०५५३७३७) 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सचबना पोख्रले 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा.वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा.वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पलबत्र बुढाथोकी(९८१७३४४६२६) 

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

 

नाम:- सरुजमनुी हस्दा 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ सनुवषी न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:-मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ कटहरी गा.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अरुण यादव(९८१७३२३५३९) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रंको कुथाष सरुुवाल र खरैो रङको ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- बसन्त चगरी 

उमेर:- ५६ वषषको 

  वतन:- चज.झाप मोरङ चबराटनगर 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०६०।०२।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झाप मोरङ चबराटनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लप्रया लगरी(९८४३३१५६०२) 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मझौला शररर भएको । 

 

नाम:- उचमषला तामाङ 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- चज.पाँचथर चिचदम न.पा.वडा नं.५ सरचसम्बला 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.पाँचथर चिचदम न.पा.वडा नं.५ सरचसम्बला  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-योगेन्र तामाङ(९८१३७००२९५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो कुथाष सरुुवाल र कलेजी कलरको ज्याकेट लगाएकी । 

नाम:- चबष्ण ुप्रसाद दाहाल 

उमेर:- ५९ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी इटहरी उ.म.न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.सनुसरी इटहरी उ.म.न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमार दाहाि(९८१३६३४७२७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,चजन्स पाईन्ट र सटष लगाएको ।  

नाम:- सचलना तामाङ 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी दहुबी न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी दहुबी न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक बहादुर काकी(९८०३०८४६३६) 

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

 

नाम:- अरुणा चौधरी 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी इटहरी उ.म.न.पा.वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी इटहरी उ.म.न.पा.वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लधरज कुमार चौधरी(९८०४३४६२३२) 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पजुा कुमारी गनगाई 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वर न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वर न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-घन्शयाम गनगाई(९८१९३५४४४१) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पेन्ट भषे्ट र जम्बिर लगाएकी । 
 

नाम:- चलला कुमार सेन्चरुी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- चज.पाँचथर यङवरक गा.पा.वडा नं.४ दचेवस्थान 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.पाँचथर यङवरक गा.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लटकाराम सेन्चुरी(९८१७९१९५६९) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पेन्ट सटष र ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:-भारचत कुमारी सरदार 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चब.नं.वडा नं.१९ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चब.नं.वडा नं.१९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनि कुमार सरदार(९८२७०३०२३८) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रंचजता राजबंशी 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चब.चन.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चब.चन.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण प्रसाद राजबंशी(९८१६३५०४९५) 

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

नाम:-चनचतका राई(मनुा) 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु अरुण गा.पा.वडा नं.५ याकु 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.भोजपरु अरुण गा.पा.वडा नं.५ याकु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनशोभा राई(९८१५३८२३४६) 

हुलिया:-उचाई ४.१० चिट,कालो कपाल,कालो आखँा,कालो पेन्ट चटसटष र कालो जतुा लगाएकी । 

 

नाम:- कमला चेम्बजोङ 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- चज.पाँचथर कुम्बमायाक गा.पा.वडा नम.५ तेम्बवचेहम्बबा 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.पाँचथर कुम्बमायाक गा.पा.वडा नम.५ तेम्बवचेहम्बबा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शेर बहादुरचेम्जोङ(९८०७७९९७१०) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो जामा,कालो सेन्डेल,हातमा चाँचदको बाला,खटु्टामा 

चाँदीको सादा कल्ली लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कृचतका राई 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- चज.झापा म.ेन.पा.वडा नं.६ रमाईलो गाँउ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.झापा मे.न.पा.वडा नं.६ भानटुोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम बहादुर राई(९८१६९६९१२२) 

हुलिया:-उचाई ५.१ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सटष र पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- कचवता शमाष (साथमा छोरी चसचि शमाष वषष ५ र छोरा वषष ३ सोधान्स ुशामाष) 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ कटहरी वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ कटहरी वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश शमाक(९८०४००३७०९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सैमना आङ्बहुाङ चलम्बब ु

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- चज.झापा,चशबसताक्षी न.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा,चशबसताक्षी न.पा.वडा नं.९ आफ्नै घर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोपाि नेयोङ(९८४२५५७४६१) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो  हररयो धके भषे्ट, चनलो चजन्स पाईन्ट र Apple लेखकेो 

घडी लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बला कृष्ण रोका 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- चज. मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी ईटहरी चबराट नगर जाने लाईन । 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरीमाया साकी (२०७९।०७।२३ गते । 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो सटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- राम ग्यान महेता  

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी दहुबी न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.सनुसरी दहुबी न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुभास कुमार यादव (९८१९०३५७८३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- ओम भजुेल 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलमक्षा भुजेि (९८२५०२१६२३) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट र हररयो  भषे्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चदल कुमार तामाङ 

उमेर:- ४७ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी उ.म.न.पा. वडा नं.१६ लौकताचन्त्रक 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.सनुसरी उ.म.न.पा. वडा नं.१६ लौकताचन्त्रक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि कुमारी तामाङ (९८१९०५८२६२) 

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

नाम:- चनचकता माझी 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं. ५ बाबरुाम चोक 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं. ५ बाबरुाम चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनता मालझ (९८११३०४३५०) 

हुलिया:-उचाई ३.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- तारा राई 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- चज. मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि कुमार लवश्वकमाक (९८०७३०११३७) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो कालो बटेु्ट जामा लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मध ुदवेी सरदर 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ रंगेली न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ रंगलेी न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखन पासवान (९७४९२३२७००) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पहलेो साडी र ्लउज लगाएकी ।  

नाम:- प्यारी खातनु 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- चज.झापा बाह्रदशौ गा.पा. वडा नं.२ चकसान गाउँ  

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा बाह्रदशौ गा.पा. वडा नं.२ चकसान गाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलसम आिम (९८१५९२४३७७) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र रातो रङको कुताष सुरुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- ससु्मा लक्रान्ती 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- चज.पाचँथर चिचदम न.पा. वडा नं. ६ चचचनया डाडा  

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.पाचँथर चिचदम न.पा. वडा नं. ६ चचचनया डाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पञ्च बहादुर िक्रान्ती (९८१४९९१६१५) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरुत बहादरु राई 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- चज.ओखलढुङगा मानेभन्जायाङ गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.ओखलढुङगा मानेभन्जायाङ गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नृपिाि राई  ( ९८१६७६२३६३) 

हुलिया:-उचाई ५.१ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चनलो चजन्स पाईन्ट खरैो रङको ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:- बदु्द ेकामी 

उमेर:- ५३ वषषको 

  वतन:- चज.ईलाम दउेमाई न.पा. वडा नं.५ धसेुनी  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.ईलाम दउेमाई न.पा. वडा नं.५ धसेुनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन रसाईिी (९८१७९३०३२४) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो हाप भषे्टा र हाप पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- अन्ज ुउप्रेती 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- चज. झापा गौररगजं गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. झापा गौररगजं गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतथक कुमार पाडडे (९८०४९५३०२४) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोचहत यादव 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- चज.झापा भद्रपरु न.पा. वडा नं. ६ मतै्री टोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.झापा भद्रपरु न.पा. वडा नं. ६ मतै्री टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररहन यादव (९८१७९६६३५८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो सटष र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- पावषती राजवशंी 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.१५ ज्याचमरेगढी 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.१५ ज्याचमरेगढी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कालिकिािा राजवंशी (९८१६०७५८०८) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चजन्स पाइन्ट र कालो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:- तारा दवेी राई 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु पोबादमु्बबा गा.पा. वडा नं.६ खौटोल 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नम. १५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सकिन राई (९८१५३४७४१०) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ऋतु राई 

उमेर:- १६ वषकको 

  वतन:- लज. मोरङ बेिबारी न.पा. वडा नं.६ सोबारे 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.सुनसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सम्झना राई (९८०७०९६९०४) 

हुलिया:- उचाई ५.१ लफट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणक गहुगँोरी र कुताक सुरुवाि िगाएकी ।  

नाम:- अचनता सदा 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- चज. सनुसरी उ.म.न.पा.वडा नं.१२ चतराईन 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. सनुसरी उ.म.न.पा.वडा नं.१२ चतराईन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेखा खड्का (९८७५३१३३९९) 

हुलिया:-उचाई ५.१ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चजन्स पाइन्ट  र रातो चेक सटष लगाएको ।  

नाम:- जलेश्वरी राजवंशी 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी ईटहरी उ.म.न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.सनुसरी ईटहरी उ.म.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनता बस्नेत (९८११०६८१४५) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अन्जनी कुमारी सहनी 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अक्िेस मुलखया (९८११३८९८८६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र चोलो लगाएकी ।  

नाम:- आचदत्य सु् बा 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बलबता सुब्बा (९८२६३७४८१४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो धके सटष र सेतो हाप पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- श्याम ऋचषदबे 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. ४ ईमानचसह ंचोक 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. ४ ईमानचसह ंचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईस्वर ऋलषदेब (९८१६०२७५५६) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट र सेतो भषे्ठ लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोचजना चम्रकार आछामे 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु नेपालडाडा 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।-०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.संखवुासभा खा.न.पा. वडा नं.७ सयपत्रीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा दवेी साकी (९८०५३८६५९२) 

हुलिया:-उचाई ४.८ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र भषे्ठ लगाएकी । 
 

नाम:- ररचतका राजवशंी 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- चज.झापा गौरीगजं गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा गौरीगजं गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देलव कुमारी राजवंशी (९८२४९२४०९३) 

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

नाम:- अचंकता कुमारी केशरी 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- चज.झापा दमक न.पा. वडा नं.७ सयपत्री टोल 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा दमक न.पा. वडा नं.७ सयपत्री टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण प्रसाद केशरी (९८१४९३८४३३) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पदम बहादरु खड्का 

उमेर:-६० वषषको 

  वतन:- चज.खोटाङ जन्ते ढुङगा गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.खोटाङ जन्ते ढुङगा गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमा खड्का (९८६३९६६६८२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,रातो भषे्ट,हररयो हाि पाइन्ट र क्याप लगाएको । 

 

नाम:- बचुिमाया तामाङ 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु भो.न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.भोजपुर भो.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहादुर तामाङ (९८०८३४०३९०) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,भषे्ट र ट्राउजर लगाएकी ।  

नाम:- रचजता चलम्बबु 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- चज.ताप्लेजङु पाथभरा याङवारक गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.ताप्लेजङु पाथभरा याङवारक गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुख नन्द लिम्बु (९८१५९७९४२५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो,कालो ट्रयाक र चनलो भषे्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कौचशला सम्बबाहाम्बिे 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- चज.पाचँथर कुश्मायक गा.पा. वडा नं.४ खाम्बल े

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.पाचँथर कुश्मायक गा.पा. वडा नं.४ खाम्बले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पवन सम्बाहाम्फे (९८१४९९२०४१) 

हुलिया:-उचाई ४.७ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शोभा खत्री 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- चज.संखवुासभा चैनपरु न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.ईटहरी उ.म.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन खत्री (९८२०३०७७५६) 

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

नाम:- आरती कुमारी उराउ 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी कोशी गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:-मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.सनुसरी कोशी गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनता देलव उराउँ (९८२७३०५३३६) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्बलो,कलेजी रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अमतृा भण्डारी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा.वडा नं.११ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा.वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृत भडडारी (९८१७९५१४५६) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो,चछकेचमके जामा र रातो जतु्ता लगाएकी ।  

नाम:- लोक बहादरु भजुले 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- चज.ईलाम रोङ गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०१  गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.ईलाम रोङ गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भलगरलथ भुजेि (९८४४२११५३०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो र बाटुलो शररर भएको । 
 

नाम:- रोचहत बाहदरु परुी 

उमेर:- ५४ वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु साल्पाचसचलछो गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.भोजपुर साल्पाचसचलछो गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक बहादुर पुरी (९८१९३४००४७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र भषे्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िुबाष तामाङ 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु टेम्बकेमयैुङ गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.भोजपुर टेम्बकेमयैङु गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोधािक्ष्मी भुजेि तामाङ (९८२७३५२१६०) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,सटष र पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- आशा कुमारी यादव 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं. १४ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद यादव (९८११३९०३८७) 

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

नाम:- लाल माया घचतष 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी बराहके्षत्र न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.सनुसरी बराहके्षत्र न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन कुमार राई (९८२५०३५८९८) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दवेन राई 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी बराहके्षत्र न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.सनुसरी बराहके्षत्र न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरस्वती राई (९८१२३०९६४९) 

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

नाम:- उमा दवेी चमश्रा 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ रङगलेी न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुन्ना यादव (९८२७३०८८४५) 

हुलिया:-उचाई ४.९ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- चिपरानी चलम्बब ु

उमेर:- ५२ वषषको 

  वतन:-चज.ताप्लेज ुमरेरङदने गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.ताप्लेज ुमरेरङदने गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुि बहादुर लिम्बु (९८६१७०८३४३ ) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो लङुगी र पहलेोप भषे्ठ लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कुमार नेपाल 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- चज.ओखलढुङ्गा चलख ुगा.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा भद्रपरु न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदन नेपाि (९८४४६०४८४५) 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,गलुाचब रङको भषे्ट र खरानी रङको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- सचलना चलम्बबु 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- चज.झापा कमला गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा कमला गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुपाि लिम्बु (९८२५९१८३६२) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- याङ दोज ेतामाङ 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- चज.झापा भद्रपरु न.पा. वडा नं.२ चसताचोक 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा भद्रपरु न.पा. वडा नं.२ चसताचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडललि प्रसाद तामाङ (९८०४९२०३६३) 

हुलिया:-उचाई ५.७ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,िुस्रो पाइन्ट र हररयो भषे्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मन्ज ुदवेी पासवान 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा पासवान (९८११०७४०५१) 

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

नाम:- सचमर बस्नेत 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी ईटहरी उ.म.न.पा. वडा नं. १९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.सनुसरी ईटहरी उ.म.न.पा. वडा नं. १९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार बस्नेत (९८११०९८१०८) 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो सटष रचजन्सको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- कंचन मररक 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:-  चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा.वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा.वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नटवर मररक (९८२५३७७६९१) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गचुड झा 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ रंगली न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ रंगली न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमकनाथ झा (९८४८९३७५७८) 

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

नाम:- खमे कुमारी राउत 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ कानेपोखरी गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ कानेपोखरी गा.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादुर राउत (९८१९३७०११३) 

हुलिया:-उचाई ४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- संचदप पासवान 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ सनुसरी न.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ सनुसरी न.पा.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुजा देवी पासवान (९८१५३८४४३६) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सररता ऋचषदवे 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण कुमार कोईरािा (९८४२६२२९६९) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो रअनहुारमा घाउको दाग भएकी ।  

नाम:- लक्ष्मी चधमाल 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उलमकिा लधमाि (९८१०५५७८३४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो जामा पाण्डा र जतु्ता लगाएको ।  

नाम:- रमशे भण्डारी 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- चज.तेह्रथमु म्बया.न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.तेह्रथमु चजररचखचम्बत न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खड्क बहादुर भडडारी (९८४२४३२७१५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालोप कपाल,वणष गह गँोरी,चजन्सको पाइन्ट र रातो जम्बपर लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शचमषला राई 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- चज.झापा दमक न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा दमक न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोस राई (९८१५०२१०५१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- प्रेम बहादरु राई 

उमेर:- ६४ वषषको 

  वतन:- चज.खोटाङ ऐसेलखुकष  गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।००६।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.खोटाङ ऐसेलुखकष  गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ढक बहादुर राई (९८२३६१७४२२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,मझौला शररर,कालो सटष र कालो कोट,कालो जतु्ता,ढाँका 

टोपी लगाएको र कालो कपडाको झोला  समते बोकेको । 

 

नाम:- ररत ुराई 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- चज.ओखलढूङगा माने भनञ्याङ गा.पा.वडा नं.३ उवु ँ

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.ओखलढूङगा माने भनञ्याङ गा.पा.वडा नं.३ उवुँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलणिाि राई (९८४४४१५६६५२) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो मके्सी र कालो टाउजर लगाएकी । 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चदल कुमारी चलम्बबु 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:- चज.तेह्रथमु मने्छयायेम गा.पा.वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.ताप्लेजङु मचन्दरमा धशषन गरी िचकष ने क्रममा । 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खेम कुमारी लिम्बु (९८४१७४६९७८) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष गह गँोरी,चजन्स पाइन्ट  र रातो जम्बपर लगाएकी । 
 

नाम:- अम्बबर बहादरु चौलागाई 

उमेर:- ५३ वषषको 

  वतन:- चज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं.३ योगमाया 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८। साल िागनुमा 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं.३ योगमाया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लति माया खड्का (९८१७९३८४५०) 

हुलिया:-उचाई ५.८ चिट, कालो आखँा,कालो कपाल,रातो हाि भषे्ट त कपडाको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- चकरण राजवशंी 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:-  चज.झापा मचेचनगर  न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा मचेचनगर  न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररता सापकोटा (९८१३४७४१६९) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,छातीमा ट्याटु आमा लेखकेो,चजन्सको पाइन्ट रसेतो सटष 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चसखा तामाङ उप्रेती 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- चज.झापा बिुशाचन्त वडा नं. १ होक्सेचोक 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा बिुशाचन्त वडा नं. १ होक्सेचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलव उपे्रती (९८१६९३७१८१) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट र कालो सटष लगाएकी ।  

नाम:-चैत ुसाह 

उमेर:- ५८ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ जहदा गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ जहदा गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोष कुमार साह(९८०७३४०६४५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गहँ गोरो, रटष र पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- चबरेन्द्र चौधरी 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ बचुढगंगा गा.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.मोरङ बुचढगगंा गा.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुनम कुमारी माझी(९८०७०६००२६) 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट, को आखँा, कालो कपाल,वणष गहँ गोरो, सटष र पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- सद्दाम ह सेन 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चब.म.न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चब.म.न.पा.वडा नं.८ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईसराईि लमँया(९८१०५४३३८५) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गँह गोरो, भषे्ट र पाईन्ट लगाएको । 

नाम:- सचनता दवेी मण्डल 

उमेर:- ४६ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ जहदा गा.पआ.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ जहदा गा.पआ.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण मडडि(९८०४०९५४३२) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोर र साडी चोलो लगाएकी  । 

 

नाम:-अनन्या कुमारी महेतर 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबन म.न.पा.वडा नं.१५ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चबन म.न.पा.वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनि कुमार मेहतर(९८०७३२५४२१) 

हुलिया:-उचाई ५.१ चिट, कालोआखँा, कालो कपाल,वणष गोरो, गोलो आनहुार भएकी । 

 

नाम:- पदमा माया चनरौला 

उमेर:- ७२ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ उलाषवारी न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ उलाषवारी न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेनुका लनरौिा(९८१९३९२७९५) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालोआखँा, हल्का िुलेको कपाल, रातो साडी र चोलो लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संध्या तामाङ 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ कानेपोखरी गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ कानेपोखरी गा.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि बहादुर तामाङ(९८१७३२३८२७) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो चट-सटष र पेन्ट लगाएको । 

 

नाम:- सचदक्षा काकी 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरोङ पथरी शचनश्वरे न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरोङ पथरी शचनश्वरे न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबन्जु शे्रष्ठ(९८२५०१८३००) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पेन्ट भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:-ज्ञानकुा चलम्बब ुथापा 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ बेलबारी न.पा.वडानं.१० 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ बेलबारी न.पा.वडानं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर थापा(९८०४९८३६५६) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गुँगोरो, दाईने आखँा सानो दचेखने । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िुलमणी टुडु सतार 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ रतुवामाई न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ रतवुामाई न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- वुधिाि हस्दा सतार(९८२५३१५६६२) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा, कालो कापल,रातो सेतो बटु्टा भएको म्बयाचक्स लगाएको । 
 

नाम:- चबष्ण ुचलम्बबु 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी ईटहरी उ.म.न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी ईटहरी उ.म.न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सागर सम्बाहाम्फे(९८१००३२९३१) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पाईन्ट चजन्स र चटसटष लगाएकी ।  

नाम:-हकष माया सनुवुार(राई) 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- चज.इ.साचबक नयाँबजार गा.चब.स.३ हाल माईजोगमाई गा.पा.वडा नं.१ प्रेमजेङु 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.इ.हाल माईजोगमाई गा.पा.वडा नं.१ प्रेमजेङु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलजत कुमार राई(९८१७९३२५५७) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा,कालो कपाल,कालो कुताष, चजन्स कालो र पेन्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- खगने्द्र थापा 

उमेर:-  १० वषषको 

  वतन:- चज.खोटाङ चद.रु.म.न.पा. वडा नं.७ चढकी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.खोटाङ चद.रु.म.न.पा. वडा नं.७ चढकी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सवकधन राई (९७४२५६१७१६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो कट्ट र भषे्ट लगाएको र ससु्त मनचस्थत भएको ।  

नाम:- सगुम राई 

उमेर:- १० वषषको 

  वतन:- चज.खोटाङ राधावेशी गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२३ गते  । 

हराएको ठेगाना:- चज.खोटाङ राधावशेी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा राई (९८३५२८५२१५) 

हुलिया:-उचाई ४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो भेष्ट र चनलो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- ररचा चघचमरे 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- चज.पाचँथर चहचलहाङ गा.पा. वडा नं.६ भारापा 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.पाचँथर चहचलहाङ गा.पा. वडा नं.६ भारापा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतिचन लघलमरे (९८१७९६९९१०) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संचगता राई 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु भो.न.पा.वडा नं.३ गपु्तेश्वर 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.भोजपरु भो.न.पा.वडा नं.३ गपु्तेश्वर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाखमान राई (९७४२२८१६१७) 

हुलिया:-उचाइ ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चनलो रङको सरुुवाल र रातो रङको सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- मचन्जरा थापा 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रालधका न्यौपाने (९८१२२३४८३५३) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- कचवता काकी  

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ लेटाङ न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ शचनश्वरे न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजवन काकी (९८१९४२३५८५) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,अम्रेला कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रशान्त चब.क. 

उमेर:- ९ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजबन लब.क. (९८२८७५३५१८) 

हुलिया:-उचाई ३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हाप पाइन्ट र भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- सजृना कुमारी राजवशंी 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ बढुीगंगा गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ बढुीगगंा गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरज राजवंशी (९८६१२४२३४०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र चटसषट लगाएको ।  

नाम:- मचनषा पासमान 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ बढुीगंगा गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ बढुीगगंा गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामलबिास पासमान (९८२४३४४७१३) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- काचतषकचन राजवशंी 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ बुगगंा गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ बगुगंा गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अनुमधु राजवंशी (९८२६३७८०६८) 

हुलिया:-उचाई५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको हाि पाइन्ट र चनलो रङको भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- प्रचमला दवेी यादव 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनई यादव  

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो साडी र ्लउज लगाएकी ।  

नाम:-  काले चवश्वास मण्डल 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।५।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण कुमार मडडि (९८११३७३४३९) 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र गोलो अनहुार भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मन्ज ुपासवान 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि पासवान (९८११०७४०५१) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:- सचुसला भण्डारी पौडेल 

उमेर:-  ३० वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी पौडेि (९८२४३८२२९२) 

हुलिया:-उचाई ५.१० चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको जामा र कालो लेचगज लगाएकी ।  

नाम:- होम बहादरु खड्का 

उमेर:- २९ वषषको  

  वतन:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लखि बहादुर खड्का (९८२५९१५६६२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गोरो,सेतो भषे्ट र कोठे कालो चजन्स पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रण बहादरु कटुवाल  

उमेर:- ४८ वषषको  

  वतन:- चज.झापा चबताषमोड न.पा. वडा नं.२ बेलडाँगी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चबताषमोड न.पा. वडा नं.२ बेलडाँगी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लप्रलत थापा (९८४२६२४०५१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएको । 
 

नाम:- ररना चवश्वकमाष 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चबताषमोड न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चबताषमोड न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता देवी लवश्वकमाक (९८०४९८७०८३) 

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

नाम:- राजशे मल्लाह 

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- चज.झापा म.न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा म.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलबना लब.क. (९८०६०५४३४१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भषे्ट र कालो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नम्रता राजवशंी 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि राजवंशी (९८०४३९०१९५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र कलेजो डे्रस लगाएकी ।  

नाम:- अन्ज ुगौतम  

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- चज.तेह्रथमु मने्छयायेम गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.तेह्रथमु मने्छयायेम गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम कुम,री गौतम (९८४४६३८३७६) 

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

नाम:- सचुस्मता राई मगर 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- चज.झापा बिुशान्ती न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा बिुशान्ती न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि मान दमाई (९८१४९५८८०७) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो चजन्स पाइन्ट र भषे्ठ लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररचजना सापकोटा  

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- चज. झापा  चबताषचमड न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा अजुषनधारा न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोम बहादुर सापकोटा (९८१६९१२४६५) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएचक । 
 

नाम:- राजशे राजवशंी 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- चज.झापा डाँगीबारी न.पा. वडा नं.४ पोखरीटोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा डाँगीबारी न.पा. वडा नं.४ पोखरीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमा तामाङ (९८१५९२७०५०) 

हुलिया:-उचाई ४.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरैो पाइन्ट र कालो ट्राउजर लगाएको । 
 

नाम:- ध्रबु चधमाल 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- चज. झापा नेचचनगर न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१३ गते  । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा चबताषमोड न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलवना लधमाि (९८१४९५०२२०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चदपेन्द्र थापा 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- चज.जाजरकोट  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा चबताष मोडष न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मैना माया जोगी (९८०३५५२१९२) 

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

नाम:- धन कुमार ताजपरुरया  

उमेर:-  २६ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबन्दा कुमारी ताजपुररया (९८२४९७८७६२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,सेतो सटष  र खरैो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- चम्बपा ररजाल  

उमेर:- ४२ वषषको 

  वतन:- चज.झापा बाह्रदसी गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चझ.झापा चबताषमोडष न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िय प्रसाद संगौिा (९८६९८३९३५) 

हुलिया:-उचाई ४.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो कुताष र लेचगज लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- एचलना मगर 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- चज.झापा चबताषमोडष न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा चबताषमोडष न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबजय साङवा लिम्बु (९८२३३७४९२३) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:- चदनेश कुमार चलम्बबु 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- चज.तेह्रथमू मने्छयायेम गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.तेह्रथमू मने्छयायेम गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टंक बहादुर लिम्बु (९८४७७८९९२८) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,खरैो भषे्ट रकालो पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- जानकुा काकी  

उमेर:-  २० वषषको 

  वतन:- चज.सोलखुमु्बब ुसोल ुदधुकुण्ड न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सोलखुमु्बब ुसोल ुदधुकुण्ड न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुि बहादुर बस्नेत (९८४२१६५०४३) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररचतका चौधरी 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- चज.उदयपरु चत्रयगुा न.पा. वडा नं.५ बगाहा 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.उदयपरु चत्रयगुा न.पा. वडा नं.५ बगाहा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पवनी देवी चौधरी (९८०३७८३५७६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चटसषट र पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- बम बहादरु मगर 

उमेर:- ५७ वषषको 

  वतन:- चज.ईलाम दउेमाई न.पा.वडा नं.९ चसरवानी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.ईलाम दउेमाई न.पा.वडा नं.९ चसरवानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन बहादुर मगर (९८६३७८००८५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल, धके सटष र गमे कट्ट  लगाएको । 
 

नाम:- तारा खत्री 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- चज.धनकुटा धनकुटा न.पा. वडा नं.९ बेलहरा 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.धनकुटा धनकुटा न.पा. वडा नं.९ बेलहरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमन बहादुर थापा (९८००९५२७९१) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र रातो खरैो वान चपस जामा लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गनु बहादरु काकी  

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- चज.ओखलढुङगा गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.खोटाङ चद.रु.म.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नेपाि लबधुत प्रालधकरण खोटाङ  (०३६४२०७५१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र सटष लगाएको । 
 

नाम:- केदार माझी 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- चज.उदयपरु चौदण्डीगढी न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.उदयपरु चौदण्डीगढी न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरीता माझी (९८०४७९३५३६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हाप पाइन्ट र सटष लगाएको ।  

नाम:- प्रेम सहनी 

उमेर:-  २१ वषषको 

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१४ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पवन सहनी (९८१३०३६१०२) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्बलो,भषे्ट र सटष लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कृती महेता 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी ईनरुवा न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उषा मेहता (९८१९०५४८१३) 

हुलिया:-उचाई ४.१० चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो भषे्ट र  कालो बक्स पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- चप्रया ऋचषदवे 

उमेर:-  १४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ जहदा गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ जहदा गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलमिा देवी ऋलषदेव (९८२६३९७१२४) 

हुलिया:-उचाइ ४.१० चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नन्दन मण्डल 

उमेर:-  ५० वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा. वडा नं.९ बगालीटोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा. वडा नं.९ बगालीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सतो मडडि (९८४२०९६६६८) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र सटष लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मो.नचजम अन्सारी 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मो.आलिम (९८०७०५९५२५) 

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

नाम:- मचनषा गजमरे 

उमेर:-  २५ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं.१७ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.धनकुटा साँगरुीगढी गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पि प्रधान  

हुलिया:-उचाइ ४.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र गलुाचब रङको जामा लगाएकी ।  

नाम:- सररता खड्का 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- चज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं.५ नबज्योचत टोल 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं.५ नबज्योचत टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानुका खड्का (९८१५०१४४९२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो सटष र चनलो पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अपषना राई 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राममाया राई (९८२७९०३०७७) 

हुलिया:-उचाई ५.१ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र वानचपस लगाएकी । 
 

नाम:- राधा दवेी चब.क. 

उमेर:- ५७ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम बहादुर लब.क. (९८२७९२३८३६) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष काली,लङुगी र रातो भषे्ट लगाएकी । 
 

नाम:- चतल कुमारी चलम्बब ु

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- चज.तेह्रथमु छथर गा.पा. वडा नं.६ सदुाप 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.तेह्रथमु छथर गा.पा. वडा नं.६ सदुाप 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर लिम्बु (९८४२४६४८७८) 

हुलिया:-उचाई ४.९ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चनर बहादरु राई 

उमेर:-  ४५ वषषको 

  वतन:- लज.उदयपरु कटारी न.पा. वडा नं.१ चतम्बनाई 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.चसरहाकजाष न.पा. वडा नं.१ बन्दीपरु  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नयन राई 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कपडाको पाइन्ट र कालो भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:- जानकुा नेपाली 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- चज.तेह्रथमु न्या.न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.तेह्रथमु न्या.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शालन्त नेपािी (९८१०४५५६६६) 

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

नाम:- स्नेहा पाल 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चब.म.न.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ चब.म.न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुिो देवी गडेरी (९८४२०६७४५६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,हररयो कुताष र लेचगज लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- एचभस चगरी 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहन लगरी (९८०७३४३१११) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,पहलेो चटसटष र कालो हाप पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- राज चकशोर राय 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लििम देवी राय (९८५२०३७३६५) 

हुलिया:-उचाई ६.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चनलो चेक सटष र चनलो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- मो.अयबु 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- चज.भारत अरररया जोगबनी नगरपञ्चायत वडा नं. १४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ कटहरर गा.पा. वडा नं.१ हचटया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलमना खातुन (९८२७०२४३७७) 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खराचन रङको कुताष रकचि रङको पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चप्रचत कुमारी साह 

उमेर:-  १५वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक साह (९८०४०५२३९०) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,्ल ुरङको भषे्ट र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- गौरी कुमारी कामत 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकमररया कामत (९८१९०१९३१८) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,्ल ुरङको भषे्ट र सरुुवाल लगाएकी । 
 

 

नाम:- उत्तम बहादरु बढुाथोकी 

उमेर:-  ३५ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी बजुष गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.सनुसरी बजुष गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलनसा बुढाथोकी (९८२६२४९९५२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो चटसषट र चजन्सको पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररना रसाईली  

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ लेटाङ न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते  । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ लेटाङ न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलपना लब.क. (९८१७३३८२०५) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो भेष्ट र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- हमे कुमारी तामाङ 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ लेटाङ न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ लेटाङ न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जस बहादुर  तामाङ (९८४२२०४८३८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरैो रङको चटसषट  र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- पनु गपु्ता 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चवन म.न.पा.वडा नम. १४ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ चवन म.न.पा.वडा नम. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेश प्रसाद गुप्ता (९८४२३७८३४९) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्बलो र गलुाचब रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बलराम कमषकार 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-काजि  कमककार  

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्बलो,बोल्न र सनु्न नसक्ने ।  

नाम:- अमतृ दवेी महतो 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुशेश्वर महतो  

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

नाम:- अम्बबर बहादरु सबेुदी 

उमेर:- ६८ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वरी न.पा. वडा नं.९ पलुचोक 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वरी न.पा. वडा नं.९ पलुचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुिोचन सुवेदी (९८२५३७४२०८) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरानी रङको हाप पाइन्ट  र भषे्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चदलसा भट्टराई 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलमिा भट्टराई (९८२०३३७३२४) 

हुलिया:-उचाई ४.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,स्कुलको डे्रस लगाएकी ।  

नाम:- संजय तामाङ 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा तामाङ (९८११३३२१५६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,भेष्ट, पहलेो सेतो सटष र सेतो स्पोटष जतु्ता लगाएको ।  

नाम:- लोक बहादरु कट्वाल 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.७ चचउराचमल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०५ गत े। 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.७ चचउराचमल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मैन कट्वाि (९८४२०७२४३७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो भषे्ट र चक्रम रङको हाप पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- खगने्द्र थापा मगर 

उमेर:-  ३३ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चमक्लाजङु गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चमक्लाजङु गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनरु मगर (९८१४९८०९२२) 

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

नाम:- ररता शमाष 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चमक्लाजङु गा.पा. वडा नं. ७ नाईटेपानी 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चमक्लाजङु गा.पा. वडा नं. ७ नाईटेपानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहन लघलमरे (९८०४३६५८३९) 

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

नाम:-झरना माझी 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं.६ कामत टोल 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं.६ कामत टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्र बहादुर माझी (९८१०४१०९४३) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,क्याम्बपसको डे्रस पहलेो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- धन कुमारी तामाङ 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- चज.खोटाङ ऐसेलखुकष  गा.पा.वडा नं. १ राखावाङदलेा 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.खोटाङ ऐसेलुखकष  गा.पा.वडा नं. १ राखावाङदलेा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडक बहादुर तामाङ (९८४३५२६९६०) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट र कालो चटसषट लगाएकी । 
 

नाम:- कुलचजत चनरौला 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- चज.खोटाङ ऐसेलखुकष  गा.पा. वडा नं. ३ चचत्र े

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.खोटाङ ऐसेलुखकष  गा.पा. वडा नं. ३ चचत्रे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भगबती लनरौिा 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको चजन्स पाइन्ट र चटसषट लगाएकी ।  

नाम:-सन्ज ुदजी 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- चज.संखवुासथा चसचलचोङ गा.पा. वडा नं.५ यािु 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.संखवुासथा चसचलचोङ गा.पा. वडा नं.५ यािु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण दजी (९७६२२१६३३१) 

हुलिया:-उचाई ५चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,चनलो रङको भषे्ट र कालो रङको सरुुवाल लगाएकी   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  सचवना राई 

उमेर:-  २५ वषषको  

  वतन:- चज.पाचँथर तमु्बववेा गा.पा. वडा नं.५ चनगाले 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.पाचथँर तमु्बववेा गा.पा. वडा नं.५ चनगाले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भलवन राइ 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर,पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी । 
 

नाम:- संचगता  कुलङु  

उमेर:-  ३० वषषको  

  वतन:- चज.सोलखुमु्बब ुमकाकुलङु गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९ साल जषे्ठ मचहनामा 

हराएको ठेगाना:-  चज.काठमाण्डौ गोकणषबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलछन्र कुमार कुिुङ 

हुलिया:-उचाइ ५.४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष  सरुुवाल र सईुटर लगाएकी ।  

नाम:- धन बहादरु काकी 

उमेर:-  ५८ वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु ष.न.पा. वडा नं.११ िलेद ेभोजपरु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.भोजपरु ष.न.पा. वडा नं.११ िलेद ेभोजपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलमकिा काकी (९८१६३६४०८१) 

हुलिया:-उचाई५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गउह गँोरो, हाप पाइन्ट रखरानी रङको चटसषट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शकंर राई 

उमेर:- ५२ वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु ष.न.पा.वडा नं.१२ राईगाँउ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.भोजपरु ष.न.पा.वडा नं.१२ राईगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मैया लकराती (९८४२१०७०८२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट र कालो चटसटष लगाएकी ।  

नाम:- कुमारी श्रेष्ठ 

उमेर:-  ५० वषषको 

  वतन:- चज.सोलखुमु्बब ुसोल ुदधुजणु्ड न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.सोलखुमु्बब ुसोल ुदधुजणु्ड न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुजेन्र प्रधान(९८४२९३०४७७) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अचम्बबका सु् बा 

उमेर:-  २६ वषषको 

  वतन:- चज.ईलाम सन्दकपरु गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  भारतबाट नेपाल आउने क्रममा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश लिम्बु (९७४९२०४४९९) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बन्दना चलम्बब ुतामाङ 

उमेर:-  २१ वषषको  

  वतन:- चज.ताप्लेजङु िक्ततालङु गा.पा. वडा नं.गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.ताप्लेजङु िुङचलङ न.पा. वडा नं. ४ कोप्चेलाईन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि कुमार तामाङ (९८६२९६९७०५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नर प्रसाद िागो 

उमेर:-  ५३ वषषको 

  वतन:- चज.पाँचथर चिचदम न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.ईलाम ईलाम न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शलसकिा लिलम्ब लिङदेन (९८१४९९६६५९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाला,रातो चटसषट र हाप पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- चबजय तामाङ 

उमेर:-  २९ वषषको  

  वतन:- चज.धनकुटा धनकुटा न.पा. वडा नं.१ चहल े

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.धनकुटा धनकुटा न.पा. वडा नं.१ चहल े

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोनु तामाङ (९८१५३१५०९८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चेक सटष र चनलो चजन्स पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सपनी याखा 

उमेर:- २३ वषषको  

  वतन:-चज.धनकुटा चौचबसे गा.पा. वडा नं.२ ऐसेलखुकष  

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.धनकुटा चौचबसे गा.पा. वडा नं.२ ऐसेलखुकष  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लति लबक्रम याखा (९८०८१८९१५९) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पाइन्ट र सटष लगाएकी । 
 

नाम:- हस्तहाङ योङ्हाङ 

उमेर:-  २५ वषषको 

  वतन:- चज.ईलाम माई न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा कमला गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन लिम्बु (९८२५९८११२६) 

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

नाम:- रुद्र मगर 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चबताषमोड न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा चबताषमोड न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमरा मगर (९८०६००६७६८) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- भगबती राई 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं. १०  

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता राई (९८१७०१६४८०) 

हुलिया:-उचाई ४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो,चजन्सको पाइन्ट र हररयो भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- आचदत्य चवश्वकमाष  

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- चज.झापा बिुशान्ती न.पा. वडा नं.४ दवेी बस्ती 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा बिुशान्ती न.पा. वडा नं.४ दवेी बस्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चेतन लवश्वकमाक (९८०७९०१७०२) 

ह चलया:- उचाई ५.७ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो सटष र चनलो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- चवशाल तामाङ 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- चज.तेह्रथमु ईश्व ुगा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.तेह्रथमु ईश्व ुगा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजत बहादुर तामाङ (९७४५४५८८५०) 

हुलिया:-उचाई ४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र भषे्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शकु माया राई 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- चज.झापा दमक न.पा. वडा नं.३ भटुानी 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा दमक न.पा. वडा नं.३ भटुानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलनसर मगर (९८१६०८३७६८) 

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

नाम:- महशे महतो 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- चज.झापा दमक न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा दमक न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेखा महतो (९८४२६६५६९८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चजन्स पाइन्ट र चटसटष लगाएको ।  

नाम:- यचुनषा तामाङ्ग 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं. ८ श्रीजगंा टोल 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं. ८ श्रीजगंा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजत बहादुर तामाङ (९८१४९६१९९१) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो, सेतो खरैो चजन्स पाइन्ट र भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- दबे कुमार पौडेल 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चशबसताक्षी न.पा.वडा नं.११ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चशबसताक्षी न.पा.वडा नं.११  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिकनाथ पौडेि (९८१६००७६२५) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चजन्स पाइन्ट र हररयो कालो रङको भषे्ट लगाएको । 

नाम:- सचुमत्रा चतचम्बसना न्यौपाने  

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- चज.झापा कचनकवल गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा कचनकवल गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमेन्र प्रसाद लसंह राजवंशी (९८२४९१४६११) 

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

 

नाम:- जनु ुमाझी 

उमेर:-  २५ वषषको 

  वतन:- चज.झापा गौरादह न.पा.वडा नं.७ सयुषदय चौक 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा गौरादह न.पा.वडा नं.७ सयुषदय चौक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक माझी (९८१४९२२३००) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चजन्स पाइन्ट रभषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- धन माया चौहान 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- चज.झापा अजुषनधारा न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा अजुषनधारा न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि प्रसाई (९८०६०१००९३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,स्काई रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अचस्मता सेन्चरुी 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चबताषमोडष न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चबताषमोडष न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु साह (९८०६०१११७१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- हाङमा सोदमे्बवा चलम्बबु 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- चज.तेह्रथमुला न.पा. वडा नं. ९ सोल्मा 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.तेह्रथमुला न.पा. वडा नं. ९ सोल्मा 

तेह्रथमुला न.पा. वडा नं. ९ सोल्मा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-युगि सोदेम्बा लिम्बु (९८१७३१७४७१) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,चनलो भषे्ट र पाइन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- कौचशला माबो 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- चज.पाँचथर चहचलहाङ गा.पा. वडा नं. ७ सभुाङ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.पाँचथर चहचलहाङ गा.पा. वडा नं. ७ सभुाङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगेन्र तामाङ (९८२०५२१६९७) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो भषे्ट र चनलो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चन्द्र माया दजी 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चशवासताक्षी न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चशवासताक्षी न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी दजी (९८०४९००४१३) 

हुलिया:-उचाई ४.६ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नबुष तामाङ 

उमेर:- ६० वषषको 

  वतन:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सेलवका तामाङ (९८०४९१०४५३) 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष गह गँोरो,दौरा सरुुवाल रटोपी लगाएको । 
 

नाम:- गौरब खत्री  

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चबताषमोड न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चबताषमोड न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि खत्री (९८१६९९६७२२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो सटष र हररयो टाउजर लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रुपा चलम्बब ु

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- चज.तेह्रथमु म्बयाङलुङ न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।१२।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.तेह्रथमु म्बयाङलङु न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेज बहादुर लिम्बु (९७६२८७३९३१) 

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

नाम:- सयुोन श्रेष्ठ 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- चज.पाँचथर चिचदम न.पा. वडा नं.४ गाडी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.पाँचथर चिचदम न.पा. वडा नं.४ गाडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-इन्र राज शे्रष्ठ (९८१७९४२२८८) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,वणष गह गँोरी,सेतो भषे्ट र खरैो टाउजर लगाएको ।  

नाम:- माधव वान्तवा राई 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- चज.ईलाम सयुोदय न.पा. वडा नं. १३ लक्ष्मीपरु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. झापा म.ेन.पा. वडा नं.१० सनराईज सधुार केन्द्र 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडलिी काकी (९८१७३५६०३९) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हाप पाइन्ट र भषे्टा लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चबपना राई  

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- चज.झापा गौरीगजं गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा गौरीगजं गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खड्ग बहजादुर राई (९८०४९२४०१३) 

हुलिया:-उचाई ४.८ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,चजन्सको पाइन्ट र खरैो भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- बषाष चधमाल 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- चज.झापा दमक न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा दमक न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता लधमाि (९८०६०७२४८१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चटसटष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-अचस्मता राजवंशी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:-चज.झापा कचनकबल भ.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा कचनकबल भ.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्र राजवंशी (९८१५९५९३४५) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चनलम माझी 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चान्सरा माझी(९८२५०२५७९६) 

हुलिया:-उचाई ४.१० चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको भषे्ट र हाप पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- गणशे बहादरु राना 

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:- चज.चसन्धलुी सनुकोशी गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.सोलुखमु्बब ुचलखचुपके गा.पा. वडा नं. ५ मबुी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगत बहादुर राना (९८६०८८५०३४) 

हुलिया:-उचाई ५.१/२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो धके सटष र कालो हाप पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- उचमषला दवेी कामत 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी भोक्राहा नरचसंह गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते  

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी भोक्राहा नरचसंह गा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखाई कामत  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चोठी साह 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-भारतबाट नेपाल आउने क्रममा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमरलजत साह (९८१४३७५२२८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र मानचसक अबस्था चठक नभएको ।  

नाम:- प्रचतक्षा गरुुङ 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- चज.पाचँथर याङवरक गा.पा. वडा नं. ६ परेवा डाडा 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.पाचँथर याङवरक गा.पा. वडा नं. ६ परेवा डाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गायत्री कटेि (९८१४९८३९९६) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- पन्च ुचलम्बब ु 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- चज.धनकुटा न.पा. वडा नं. ७ चशरवानी 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.धनकुटा न.पा. वडा नं. ७ चशरवानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलबन शे्रष्ठ (९८१०५७०११५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतोमा रातो बुट्टा भएको जामा लगाएकी ।  

नाम:- जय दत्त राई 

उमेर:- ६७ वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु टेम्बकेमयैुङ गा.पा. वडा नं.१ पाङखाङ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.भोजपरु टेम्बकेमयैङु गा.पा. वडा नं.१ पाङखाङ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबशाि राई (९७६२८७७८६४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो ज्याके र कालो ट्राउजर लगाएको । 

नाम:- अचनता लकान्द्री 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:-चज.ईलाम िाकिोकथम गा.पा. वडा नं. ३ आमचोक 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.ईलाम िाकिोकथम गा.पा. वडा नं. ३ आमचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर िकानरी (९८२७९१९२०८) 

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

नाम:-  मगंल चलम्बबु 

उमेर:- ३६ वषषको  

  वतन:- चज.ताप्लेजङु चमक्वाखोला गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.िक्तालुङ वडा नं.२ मामाङखे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुिमाया लिम्बु (९८४४२४९९६७) 

हुलिया:-उचाई ५.१ चिट,कालो आखँा,कालोम कपाल,हररयो रङको भषे्ट र धके ट्रयाक लगाएको । 

 

नाम:- शचसता  सु् बा सनुवुा 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- चज.ईलाम स.ुन.पा. वडा नं. २ आहाले 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.ईलाम स.ुन.पा. वडा नं. २ आहाल े

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दौित सुनुवार (९८१७०६६०६०) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चजन्स पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चनसान खड्का 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- चज.झापा कमल गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा कमल गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईसान्त खड्का (९८१६०८१८६२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो पाइन्ट र सेतो सटष लगाएको ।  

नाम:- ओमनाथ गौतम 

उमेर:- ४९ वषषको  

  वतन:- चज.झापा दमक न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा दमक न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईश्वर गौतम (९८१५९०४६९१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो भषे्ट र कट्ट  लगाएको । 
 

नाम:- संचगता मडल 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलनष मडि (९८१५०४४२७६) 

हुलिया:-उचाई ५.१ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो सेतो पाइन्ट  र कालो भषे्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पषु्पा मायाँ चलम्बब ु

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- चज. झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज. झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भीम बहादुर लिम्बु (९८१७०८०८३३) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो पाइन्ट र सेतो भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:-संचगता मगर(कुमाल) 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- चज.संखवुासथा खाँदबारी न.पा. वडा नं. ९तचुम्बलङटार 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.संखवुासथा खाँदबारी न.पा. वडा नं. ९तचुम्बलङटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दोषराज कुमाि (९८१०४३०३५०) 

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

नाम:- येचसका दजी 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- चज.तेह्रथम िेदार गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.तेह्रथम िेदार गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुवास दजी (९८४२३८१५२३) 

हुलिया:-उचाई ४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पंकज पौडेल 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- चज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं. ३ नयाँबस्ती 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-१ मचहना अगाडी 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं. ३ नयाँबस्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोशन पौडेि (९८१५९४७८४२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरानी रङको भषे्ट र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- िुलसरी घतीमगर 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- चज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भालगरथा चापागाई (९८६२७५१४४३) 

हुलिया:-उचाई ३.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो भषेट र छोटो िरक लगाएकी ।  

नाम:- सजुता ममुुष 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- चज.झापा कनकाई न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा कनकाई न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्र शे्रष्ठ (९८१४९६०८८८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल वणष श्याम्बलो भएकी । 
 

नाम:- सनुेना आङकदे् बे (चलम्बब)ु 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- चज.झापा अजुषनधारा न.पा.वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा अजुषनधारा न.पा.वडा नं. ५ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृड्ण राई (९८४२७५६१७४) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो सरुुवाल र  भषे्ट लगाएकी । 

नाम:- हचसना खातनु 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- चज.झापा अजुषनधारा न.पा.वडा नं. ६ चबहानी टोल 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा अजुषनधारा न.पा.वडा नं. ६ चबहानी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलकना खातुन (९८१५०१२८३१) 

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

नाम:- महमद अचमर 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चबताषमोडष न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चबताषमोडष न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महमद मुस्तक (९८०६००७९२१०) 

हुलिया:-उचाई ४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र स्कुलको डे्रस लगाएको । 
 

नाम:- अरुण कुमार गोयल 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- चज.झापा भद्रपरु न.पा. वडा नं. ५कृष्ण मचन्दर अगाडी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा भद्रपरु न.पा. वडा नं. ५कृष्ण मचन्दर अगाडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोलनका बजाज (९८०७९७११८५) 

हुलिया:-उचाई ५.७ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो सटष र खरैो कटनको पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-िुबाष शपेाष  

उमेर:- ११ वषषको 

  वतन:- चज.संखवुासभा चैनपरु न.पा. वडा नं. २ मयमु (कोक्सा) 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.संखवुासभा चैनपरु न.पा. वडा नं. २ मयमु (कोक्सा) 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमिामु शेपाक (९८६२६५८४५२) 

हुलिया:-उचाई ४.६ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको जिर र पलाचष्टकको झोला बोकेको ।  

नाम:- छत्र बहादरु राई 

उमेर:- ५३ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ लेटाङ न.पा. वडा नं. ५ खरेुवा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ लेटाङ न.पा. वडा नं. ५ खरेुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सूयक कुमार राई (९८६४२८७४१०) 

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

नाम:- अचभमान राई 

उमेर:- १० वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ लेटाङ न.पा. वडा नं. ५ खरेुवा 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ लेटाङ न.पा. वडा नं. ५ खरेुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सूयक कुमार राई (९८६४२८७४१०) 

हुलिया:-उचाई ३.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कौचशला राजवंशी 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं. १४ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओिी प्रसाद राजवंशी (९८०७०८७०९४) 

हुलिया:-उचाई ४.८ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र कुताष सरुुवाललगाएकी ।  

नाम:- लोचन यादव 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:-  चज.मोरङ सनुवषी न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ सनुवषी न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जोगेन्र यादव (९८१६३१२१६५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो भषे्ट र कालो पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- धन बहादरु काकी 

उमेर:- ५८ वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु षड्नन्द न.पा. वडा नं. ११ दउेराली 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.भोजपरु षड्नन्द न.पा. वडा नं. ११ दउेराली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता राम काकी (९८१९३२४३६९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरैो रङको स्टकोट र सरुुवाल लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मोहन चब.क. 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- चज.ओखलढूङगा चखचजदे् बा गा.पा.वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.ओखलढूङगा चखचजदे् बा गा.पा.वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा लब.क. (९८०८०७२१३६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालोआखँा,कालो कपाल,हररयो चजन्स पाइन्ट र कालो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- शोभा राई 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- चज.संखवुासभा मकाल ुगा.पा. वडा नं.३ उचलषङ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.संखवुासभा मकाल ुखा.नं.पा.वडा नं.७ नयाँबजार  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडलिी राई (९८५२०९९९६०) 

हुलिया:-उचाई ४.९ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पाइन्ट र सटष लगाएकी ।  

नाम:- गगंा मगं्राती बयलकोटी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- चज.ओखलढूङगा चसचिचरण न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.ओखलढूङगा चसचिचरण न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवराज बयिकोटी (९८६५३९०९९३) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो सरुुवाल र पहलेो कुताष लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शचमषला चवश्वकमाष 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर बहादुर लवश्वकमाक (९८४४०२३३४२) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र कालो रङको जामा लगाएकी । 
 

नाम:- सचुस्मता काकी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लििा प्रसाद लचमररया (९८१९३७२५४०) 

हुलिया:-उचाई ४.१० चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र मझौला शररर भएकी ।  

नाम:- राह ल राजवशंी 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- चज. मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज. मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा राजवंशी (९८१५३२८४५३) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भषे्ट र आमी रङको टाटेपाटे हाप पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मन ुमाझी 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ रतुवामाई न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ रतवुामाई न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुपािे दजी (९८०४३०८४८६) 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,गलुाचब रङको जामा र पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- चभम प्रसाद महत्तो 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ रतुवामाई न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ रतवुामाई न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतिकचन महिो (९८०५३६९५५८) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो सटष रहाप पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- संचजता कुमारी ठाकुर 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ रतुवामाई न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ रतवुामाई न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेणुका देवी ठाकुर (९८१७३१९१७६) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चशव कुमार चगरी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ रतुवामाई न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ रतवुामाई न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जागो देलव लगरी (९८२७०२५२६७) 

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

नाम:- आचशया खातनु 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ सनुवषी न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ सनुवषी न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनयावुि हक (९८१२३६१०२०) 

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

नाम:- चसमला कुमारी ऋचषदेव 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ सनुषी न.पा.वडा नं ६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ सनुषी न.पा.वडा नं ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोपलत ऋलषदेव (९८१०४२७३३८) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको साडी र ्लउज लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पवनिाि राजवंशी 

उमेर:- ४० वषकको 

  वतन:- चज.मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं. ६ दादरबैररया 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं. ६ दादरबैररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुकमणी देवी राजवंशी (९८०४३५७२१०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र  वणष श्याम्बलो भएको ।  

नाम:-भारती कुमारी चसंह 

उमेर:-१५ वषषकोप  

  वतन:- चज.मोरङ  सनुषी न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ  सनुषी न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वसन्तिा गनगाई (९८२०३७७३५२) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भषेट चनलो चजन्स पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- चबमला खवास (तामाङ) 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- चज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. ९ पोखरीया 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. ९ पोखरीया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शान्ती खवास (९८११६७५६७६) 

हुलिया:-उचाई ४.१/२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चजन्सको पाइन्ट र रातो भषे्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रचतक्षा नेपाल 

उमेर:- २० वषषको 

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

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ बेलबारी न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोक  नाथ चापागाई  

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट  र भषे्ट लगाएकी । 
 

नाम:- मचनसा दाहाल 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशब प्रसाद दाहाि (९८४२१५०३८५) 

हुलिया:-उचाई ५.१ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चजन्स पाइन्ट र भषे्ट लगाएको ।  

नाम:- प्रज्वल गरुुङ 

उमेर:- २३ वषषको  

  वतन:- चज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार गुरुङ (९८४२०९६६६८) 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको ट्राउजर र सटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शचुशला बढुाथोकी 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा. वडा नं. १ खोसाषनी 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ सनु्दर हरैचा न.पा. वडा नं. १ खोसाषनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साझु मालझ थारु (९८०८१४६६३९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- उमा बातर 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०-३ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धुरन चौधरी (९८१४३९५२५८) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट,कालो आखँा,कालो कालो कपाल,पहलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रोचहत पौडेल 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदन कृष्ण बराि (९८६३६१७१७४) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अिसना खातनु  

उमेर:- २९ वषषको  

  वतन:-  चज.मोरङ रङगलेी न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-१८/२० पचहले  

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ रङगलेी न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मो. कुरुस (९८०७०२४२६९) 

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

 

नाम:- ररना कुमारी यादव 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चब.न.पा. वडा नं. १४ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चब.न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेस यादव (९८११३१४२३९) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मो.तबरेज 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- चज.मोरङ बढुीगंगा गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.मोरङ बुढीगगंा गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुक्सानाखातुन  

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्बलो,कालो सटष र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सचुनता साह 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- चज. मोरङ चब.न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०-७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.मोरङ न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आलसस कुमार साह (९८१६३३९६७४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- चसता कुमारी थापा 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- चज. मोरङ सनुबषचष न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज. मोरङ सनुबषचष न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नुवानसरी राजवंशी (९८४१७७९६८२) 

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

नाम:- चबकाश भट्टराई 

उमेर:- २५ वषषको 

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण उपे्रती (९८१५९४८७०५) 

हुलिया:- उचाई ५.४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हाप पाइन्ट र सेन्डो भषे्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चनशा उप्रेती 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- चज.झापा दमक न.पा.वडा नं. ३ भटुानी 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा दमक न.पा.वडा नं. ३ भटुानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण उपे्रती (९८१४९३६०१८) 

हुलिया:- उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चजन्स पाइन्ट र भषे्ट लगाएको ।  

नाम:- आनन्द बमषन 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चबताषमोडष न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

 हराएको ठेगाना:- चज.झापा चबताषमोडष न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनता बमकन  

हुलिया:- उचाई ५.४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र मोटो शररर भएको ।  

नाम:- राम जनम चगरी 

उमेर:- ६० वषषको 

  वतन:- चज.झापा अजुषनधारा न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-  जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०८९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा अजुषनधारा न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सािवती लगरी (९८०१४३०६२६) 

हुलिया:-उचाई ५.७ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गोमा काकी 

उमेर:-३७ वषषको 

  वतन:- चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.१४ रंगलाला गाँउ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.१४ रंगलाला गाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नृप बहादुर काकी (९८०६०९५१८५) 

हुलिया:- उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र बाँया आखँाको छेउमा कोठी भएकी ।  

नाम:- भोज बहादरु वराल 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- चज.झापा चब.न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चब.न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हेमन्ता वराि (९८६२६५७८४२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सटष  र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- कमला दजी (साथमा १३ मचहनाको छोरा अयान समते रहकेो) 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- चज.झापा बाह्रदशी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा बाह्रदशी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मंगि बहादुर दजी (९८०६०२१७९८) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आस्मा राई 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी इटहरी उ.म.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी इटहरी उ.म.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलबता राई (पाडडे)(९८१९३८०८७७) 

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

नाम:- चदन्ज ुनेपाली 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी ईटहरी उ.म.न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी ईटहरी उ.म.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जुनु नेपािी (९८००९१९५४३) 

हुलिया:- उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो चटसषट र खरानी रङको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- सचदक्षा दनाषल 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- चज.सनुसरी ईटहरी उ.म.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी ईटहरी उ.म.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बेनु दनाकि (९८००९०४५३८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट।कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,चटसषट र  ट्राउजर लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चबमला तामाङ्ग 

उमेर:- २४ वषकको 

  वतन:- चज.ईलाम रोङ्ग गा.पा. वडा नं.२ दधुे 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.ईलाम रोङ्ग गा.पा. वडा नं.२ दधुे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनलसङ तामाङ्ग (९८-०५०८५२१५) 

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

नाम:- ईन्द्र कुमारी सावाँ 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- चज.पाँचथर चमक्लाजङु 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.झापा दमक न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्त कुमार आङ्दम्वे (९७६५३०४५०७) 

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

नाम:- अचस्मता बस्नेत 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.७ गोमनसरी 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.७ गोमनसरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुिसा देलव बस्नेत (९८०४९९७४७९) 

हुलिया:-उचाई ५.४चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो डे्रस सटष र पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रेचजन गरुागाई 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- चज.ईलाम ई.न.पा. वडा नं.११ रोयाक 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०-७९।०४।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.ईलाम ई.न.पा. वडा नं.११ रोयाक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक गुरागाई(९८६३६०७९६९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट  चपङ रङको भषे्ट लगाएकी । 
 

नाम:- अरचबन सरदर 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुधिाि सरदर (९८०७३९४२१४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल, र पाइन्ट भषे्ट लगाएको ।  

नाम:- रोषण राइ 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु टेम्बकेमयैुङ गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.भोजपरु टेम्बकेमयैङु गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सजुना िेप्चा राई (९८११०१३१०६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो चटसषट र चनलो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गोमा तामाङ (साथमा १८ मचहनाको नाबालक छोरा समते रहकेो ) 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु ष.न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.भोजपरु ष.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता माया तामाङ (९८६०८०८१६४) 

हुलिया:-उचाई५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भेष्ट र चनलो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- भवुन काकी 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलम्बका काकी (९८१४३८९७४८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र सटष लगाएको । 
 

नाम:- भोगने्द्र मररक 

उमेर:- ५५ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय मररक (९८१६३९८८९७) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सागर पररयार 

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं३ चस्थत मानव सेवा आश्रमबाट 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं३ चस्थत मानव सेवा आश्रमबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकाश  बजगाई (९८४३३४७६३१) 

हुलिया:-उचाई नखलेुको,वणष गह गँोरो,सेतो चेक सटष र चनलो रङको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- दगुाष माया गरुुङ 

उमेर:- ३१ वषषको  

  वतन:- चज.सोलखुमु्बब ुसोताङ गा.पा. वडा नं. १ पाव ै

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.सोलुखमु्बब ुसोताङ गा.पा. वडा नं. १ पाव ै

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर गुरुङ (९८६०७६३३९६) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट र कालो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:- टेक बहादरु चवश्वकमाष 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- चज.मोरङ केराबारी न.पा. वडा नं. ५ सचतसाले 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२/३ मचहना अचघ 

हराएको ठेगाना:-चज.मोरङ केराबारी न.पा. वडा नं. ५ सचतसाले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी सारु मगर (९८१७३१३१५५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर,पाइन्ट र भषे्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िुममनी हमेरम (साथमा छोरा समते रहकेो ) 

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- चज.झापा हचल्दबारी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.झापा हचल्दबारी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिलप सोरेन (९८२४०७३५२६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल, रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-यवुराज तामाङ 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- चज.ईलाम माङ्सेबडु न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७२ सालमा 

हराएको ठेगाना:-चज.ईलाम माङ्सेबुड न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खड्क बहादुर थापा  

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर,पाईन्ट र चटसटष लगाएको । 
 

नाम:- सन्तोस चेम्बजोङ 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- चज. झापा अजुषनधारा न.पा. वडा नं. ४ दचहझोडा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज. झापा अजुषनधारा न.पा. वडा नं. ४ दचहझोडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेज कुमारी चेम्जोङ (९८०७९६२५१२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भषे्ट,लो चजन्स पाइन्ट र सेतो चष्मा लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजय कुमार काकी 

उमेर:- ४० वषषको  

  वतन:- चज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनता तामाङ काकी  

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर,पाइन्ट र भषे्ट लगाएको ।  

नाम:- कुमार तामाङ 

उमेर:- ५० वषषको  

  वतन:- चज.ताप्लेजङु िुङचलङ न.पा. वडा नं. ४ कोप्चेलाईन 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.ताप्लेजङु िुङचलङ न.पा. वडा नं. ४ कोप्चेलाईन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण माया तामाङ (९८१७९७७२५९) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो भषे्ट र चनलो ट्राउजर लगाएक ।  

नाम:- सारदा काकी चबष्ट (साथमा वषष ५ कोछोरा एचलस चबष्ट समते रहकेो) 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं. ८ महेरेीटोल 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं. ८ महेरेीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबकास लवष्ट (९८१५३२७६८७) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,मोटो शररर र हातमा चबकाश नामको टाटु खोपेको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रमशे पोखरेल 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- चज.ईलाम सयुोदय न.पा. वडा नं.९ बरबोटे 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.ईलाम सयुोदय न.पा. वडा नं.९ बरबोटे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुष्प प्रसाद पोखरेि (९८४१६५३५३१) 

हुलिया:-उचाई ५.८ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो क्याप,कपडाको पाइन्ट सेतो रंको सटष लगाएको । 
 

नाम:- जानकुा खड्का 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- चज.सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं. १४ चवजयपरु 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं. १४ चवजयपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यम खड्का (९८२७३७०८१३) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,चजन्सको पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- कमला राई 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- चज.भोजपरु हतवुागढी गा.पा.वडा नं.८ पात्लेपानी 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.भोजपरु हतवुागढी गा.पा.वडा नं.८ पात्लेपानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बिराम राई(९८१७३९०८०७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालोआखँा, कालो कपाल, कालो ज्याकेट र सेतो भषे्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रचमता राई 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- चज.सखवुासभा चचचचला गा.पा.वडा नं.४ लशनुे 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.सखवुासभा चचचचला गा.पा.वडा नं.४ लशनुे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवश्वास राई(९८६२३०५९७३) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट, कालोआखँा,कालो कपाल,पहलेो कुताष र कालो सरुुवाल लगायकी ।  

नाम:- मदन कुमार राई 

उमेर:-४४ वषषको 

  वतन:- चज.सखवुासभा मकाल ुगा.पा.वडा नं.५ नमु बजार 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.सखवुासभा मकाल ुगा.पा.वडा नं.५ नमु बजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशभा राई(९८६३७११७४८) 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट, कालोआखँा, कालो कपाल, सेतो सटष, हररयो पेन्ट र खरैो जतु्ता लगाएको । 

 

नाम:- यज्ञ बहादरु थापा 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- चज.धनकुटा न.पा.डवडा नं.४ मनैाली चोक 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.धनकुटा न.पा.डवडा नं.४ मनैाली चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पृथ बहादुर थापा(९८५२०६१२८०) 

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

 

नाम:-असोक राय 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ जहदा गा.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.मोरङ जहदा गा.पा.वडा नं.३ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमार राय(९८१९३६०३६३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सटष पाईन्ट लगाएको । 

नाम:- पषु्पा मण्डल काकी 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर वडा नं.७ 

लिङ्ग:-मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.मोरङ चबराटनगर वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण कुमार मडडि(९८११३७३४३९) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो रङको कुताष सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-मनोरथ भट्टराई 

उमेर:- ७५ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ रतुवामाई न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.मोरङ रतवुामाई न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुबास भट्टराई(९८१०४०३२१०) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट, कालो आखँा, सेतो कपाल, वणष गह गँोरो, सेतो बरखन्त बेरेको । 

 

नाम:-प्रकास पोखरेल गजी 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ पथरीशचनश्चरे न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.मोरङ पथरीशचनश्चरे न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माया दजी(९८२६९९२११५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो,रातो सटष, कालो पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सररता चवश्वकमाष 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ पथरीशाचनश्वर न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ पथरीशाचनश्वर न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतिक लवश्वकमाक (९८४२५१२६६३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा, कालो कपाल,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सचुनल गौर 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:-  चज.मोरङ चब.न.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चब.न.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबजय कुमारी राठी(९८५२०२०६५९) 

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

 

नाम:- चबनोद प्रसाद गौर 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चब.न.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चब.न.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबजय कुमारी राठी(९८५२०२०६५९) 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रेम बहादरु थापा 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- चज.धनकुटा पाचख्रबास न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.धनकुटा पाचख्रबास न.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम कुमारी बस्नेत थापा(९८२९३७५०५५) 

हुलिया:-उचाई ५.७ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गोरो भएको । 
 

नाम:- चबचनता मगर 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- चज.धनकुटा चौचबसे गा.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.धनकुटा चौचबसे गा.पा.वडा नं.१ सानो मकु्तारा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर बराही(९८००९४६२३३) 

हुलिया:-उचाई ४.१० चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो भषे्ट, सेतो कालो धके सुरुवाल लगाएको । 

 

नाम:-सशुान्त बमषन 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:-पचश्चम बंगाल भारत 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-चज.ताप्लेजङु िुङचलङ न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमर नारायण बमकन(९८२९३०२८४०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा, रातो कपाल,कालो ट्रायाक हररयो भौष्ट र हातको बाँया पाखरुामा ट्याटु 

भएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रेखा राई 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:-  चज.इलाम रोङ गा.पा.वडा नं.६ िाकिोकटार 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.इलाम रोङ गा.पा.वडा नं.६ िाकिोकटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लववेक राई(९८६३७१२८६५) 

हुलिया:-उचाई ४.७ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,चनलो चट-सटष, कालो ट्रयाक लगाएको । 

 

नाम:- सभुाष शमाष 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:-  चज.इलाम सूयोदय न.पा.वडा नं.९ गचहरीगा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.इलाम सयूोदय न.पा.वडा नं.९ गचहरीगाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रमोद शमाक(९८५२६८२९४८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कोठे सटष, कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- लिसम राई 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- चज.इलाम सयूोदय न.पा.वडा नं.९ ढोडे साम्बपाङ टोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.इलाम सयूोदय न.पा.वडा नं.९ ढोडे साम्बपाङ टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देव कुमार राई(९८४२६४१९७४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,लेजरको ज्याकेट,कालो चजन्सको पाईन्ट, कालो व्याग र 

चनलो जबे्रा हातमा बोकेको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सन्दशे राई 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- चज.इलाम सयूोदय न.पा.वडा नं.९ ढोडे साम्बपाङ टोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.इलाम सयूोदय न.पा.वडा नं.९ ढोडे साम्बपाङ टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देव कुमार राई(९८४२६४१९७४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट, कालो आखँा, कालो कपाल,लेजरको ज्याकेट,कालो चजन्सको पाईन्ट, कालो व्याग र 

चनलो जबे्रा हातमा बोकेको । 

 

नाम:- चबचनता राई 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- चज.ईलाम ईलाम न.पा. वडा नं. १ नेपाटार 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.ईलाम ईलाम न.पा. वडा नं. १ नेपाटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमी राई (९८१४९९३६३०) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चजन्सको पाइन्ट र हाईनेक लगाएकी ।  

नाम:- प्रकाश काकी 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- चज.मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-होम बहादुर काकी (९८२६३९७९५१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो भषे्ट र हाप पाइन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चप्रचत कुमारी साह 

उमेर:-  १६ वषषको  

  वतन:- चज. मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते। 

हराएको ठेगाना:-   चज. मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आचि कुमारी साह (९८१७३४००१२) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्बलो,सरुुवाल र भषे्ट लगाएकी । 
 

नाम:- प्रचतभा चघचमरे 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलदप कुमार लघलमरे (९८४२०७४७५०) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सरुुवाल र भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- सचबना रायमाचझ (साथमा वषष ३ को छोरा रहकेो) 

उमेर:-  २५ वषषको  

  वतन:- चज.भोजपरु ष.न.पा. वडा नं. १४ बोया 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.भोजपरु ष.न.पा. वडा नं. १४ बोया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-थाम बहादुर अलधकारी (९८१३०१९०५४) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भषे्ट र चनलो पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- खशु्ब ुचौधरी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- चज. झापा ब्राहदशी गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज. झापा ब्राहदशी गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमिन चौधरी (९८०६०७७७९७) 

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

नाम:- प्रचतक्षा रानाभाट (काकी) 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- चज. सनुसरी ईटहरी 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा म.ेन.पा। वडा नं.६ काकरचभट्टा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्र बहादुर काकी (९८४२७८७३७७) 

हुलिया:-उचाई ४.१० चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कल्पना राई 

उमेर:-  २६ वषषको  

  वतन:- चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.६ काकचभषट्टा 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  भारबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलजत तामाङ (९८४२६५६६६६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- साचलना बस्नेत 

उमेर:-  १५ वषषको  

  वतन:- चज.सोलखुमु्बब ुचलखचुपके गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.सोलुखमु्बब ुचलखचुपके गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बहादुर बस्नेत (९७४९८६४४०५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो चटसटष र कालो पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- रोशनी मगर 

उमेर:-  ३० वषषको  

  वतन:- चज. सोलखुमु्बब ुचलखचुपके गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज. सोलखुमु्बब ुचलखचुपके गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलदप काकी (९८६१०९२५६२) 

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

नाम:- चमङमार यान्जी शपेाष 

उमेर:-  १७ वषषको 

  वतन:- चज.सोचलखमु्बब ुनेचासल्यान गा.पा.वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.सोचलखमु्बब ुनेचासल्यान गा.पा.वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमङमार लङमा शेपाक  (९७४२४२२१५७) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो ज्याकेट र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मसु्कान कामत 

उमेर:-  १५ वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेश कामत (९८११३८३९९५) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- चमना राई 

उमेर:-  २६ वषषको 

  वतन:- चज.पाचँथर तमु्बमबेा गा.पा. वडा नं. ४  दशमौबजार 

लिङ्ग:- मचहला  

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.पाचँथर तमु्बमबेा गा.पा. वडा नं. ४  दशमौबजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मंडि लसंह राई (९८४५६३५३४३) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- बेद बहादरु कामी 

उमेर:-  २६ वषषको  

  वतन:- चज. पाचँथर िाल्गनुन्द गा.पा.वडा नं. ३ स्कुल डाडा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज. पाचथँर िाल्गनुन्द गा.पा.वडा नं. ३ स्कुल डाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलवता लब.क. (९८१७०५२४६१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चजन्स पाइन्ट र रातो टाई सटष लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जचुनला भट्टराई (चवश्वकमाष) 

उमेर:-  २८ वषषको 

  वतन:- चज.धनकुटा साँगरुीगढी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं. ५ दउेराली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुरन लवश्वकमाक (९८११३०८९४४) 

हुलिया:-उचाई  ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल  र वणष गह  ँगोरी भएकी ।  

नाम:- चप्रय दउेला 

उमेर:-  १३ वषषको  

  वतन:- चज.झापा चब.न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा चब.न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता देउिा (९८०६००३३७१) 

हुलिया:-उचाई ४.८ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गोरी,पाइन्ट र भषे्टा लगाएकी ।  

नाम:- प्रचतक्षा रानाभाट (काकी) 

उमेर:-  २३ वषषको 

  वतन:- चज.ईटहरी सनुसरी माईचतघर 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं. ६ काकरचभट्टा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्दु बहादुर काकी (९८४२७८७३७७) 

हुलिया:-उचाई ४.१० चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कल्पना राई  

उमेर:-  २६ वषषको  

  वतन:- चज. भारतको जय गाउँ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.६ काकरचभट्टा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलजत तामाङ (९८४२६५६६६६) 

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

नाम:- कृष्णा राई 

उमेर:-  ३४ वषषको 

  वतन:- चज.झापा बिुशान्ती न.पा. वडा नं.३ चकराना बस्ती 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा बिुशान्ती न.पा. वडा नं.३ चकराना बस्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशर बहादुर राई (९८१७०६१३९५) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको भषे्ट र बुटे्ट हाप पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- अमतृा श्रेष्ठ 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमारी योङहाङ (९८२५९७९४६४) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो,कालो  चजन्स पाइन्ट र पहलेो भषे्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चनमषता खत्री 

उमेर:-  १५ वषषको 

  वतन:- चज. झापा गौरादह न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज. झापा गौरादह न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमकिाि खत्री (९८६२६७२६९७) 

हुलिया:-उचाई ५.१ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चनलो चजन्सको पाइन्ट कालो हाप भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- चभमा दवेी थापा 

उमेर:-  ५० वषषको 

  वतन:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यम बहादुर थापा (९८०८९७१४२६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,रातो साडी र चोलो लगाएकी ।  

नाम:- चनत ु

उमेर:-  १७ वषषको 

  वतन:- चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.१० चटमाई 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.१० चटमाई भ्याली  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभमा खत्री (९८२४०९९८०९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सम्बझना मगर  

उमेर:-  २४ वषषको 

  वतन:- चज.झापा दमक न.पा. वडा नं.३  भटुानी शरणाचथष चशचबर बेलडागी 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा दमक न.पा. वडा नं.३  भटुानी शरणाचथष चशचबर बेलडागी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर सुब्बा  

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालोआखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र चटसषट लगाएकी ।  

नाम:- पचमषला लम्बजले 

उमेर:-  २५ वषषको  

  वतन:- चज. झापा कनकाई न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा हचल्दबारी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी रम्तेि (९८२४०२७५२१) 

हुलिया:-उचाई ४.११ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नवषदा पौडेल (साथमा शभुम पौडेल छोरा समते रहकेो ) 

उमेर:-  ३३ वषषको 

  वतन:- चज.झापा गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.झापा गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादुर पौडेि (९८१०३९७५४६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रकाश राई 

उमेर:-  ३५ वषषको  

  वतन:- चज. उदयपरु चत्रयगुा न.पा. वडा नं. ११ चशवालय टोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. उदयपरु रामचेाप दउेराली डाँडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुबाश राई 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल  र पातलो शररर भएको 
 

नाम:- दवे कुमारी काकी 

उमेर:-  ३४ वषषको 

  वतन:- चज. उदयपरु बेलका न.पा. वडा नं. ५ पानीपधेरा 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. उदयपरु बेलका न.पा. वडा नं. ५ पानीपधेरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडलिी बहादुर काकी  

हुलिया:-उचाई ४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कलेजी रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रामशे्वर राई 

उमेर:-  १४ वषषको  

  वतन:- चज.उदयपरु क.न.पा. वडा नं. ४ चसम्बले 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.उदयपरु क.न.पा. वडा नं. ४ चसम्बले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरश्वती राई (९८६३८२४८०६) 

हुलिया:-उचाई५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको भषे्ट र कालो पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पचबत्रा मगर 

उमेर:-  ३३ वषषको 

  वतन:- चज. ईलाम इलाम न.पा. वडा नं. १ नेपालटार 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज. ईलाम इलाम न.पा. वडा नं. १ नेपालटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम बहादुर मगर (९८०४९४२२४६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,खरैो आखँा,कालो कपाल,चनधारमा खत भएकी,पाइन्ट,भषे्टा र सईुटर लगाएकी ।  

नाम:- सचवना खड्का 

उमेर:-  १८ वषषको  

  वतन:- चज.ईलाम सयुोदय न.पा. वडा नं. ७ कन्याम 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज.ईलाम सयुोदय न.पा. वडा नं. ७ कन्याम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेघ बहादुर खड्का (९८४४६३०९१३) 

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

नाम:- जशोदा ररचषदवे 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- चज. मोरङ रंगेली न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज. मोरङ रंगलेी न.पा. वडा नं.९ दोहमना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुसनी देवी ररलषदेव (९८२०३३८३७९) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष काली र रातो साडी लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चन्दन कुमारी माझी 

उमेर:-  ३३ वषषको  

  वतन:- चज. मोरङ ग्रामधान न.पा. वडा नं. ७ बचनगामा 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. मोरङ ग्रामधान न.पा. वडा नं. ७ बचनगामा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्दन कुमारी मालझ (९८२८०६३७९२) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो  कुताष र पहलेो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- तलुसी भट्टराई 

उमेर:-  २६ वषषको  

  वतन:- चज.मोरङ चमक्लाजङु गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ चमक्लाजङु गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ठाकुर प्रसाद थापा (९८२६३२७९१९) 

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

नाम:- सषु्मा सवुदेी 

उमेर:-  २५ वषषको  

  वतन:-  चज. मोरङ लेटाङ न.पा. वडा नं. २ िडानी 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज. मोरङ चमक्लाजङु गा.पा. वडा नं. ९ कसेनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर कुमारी राय (९८१९३९२३७१) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- माया पररयार 

उमेर:-  २१ वषषको  

  वतन:- चज. मोरङ लेटाङ न.पा. वडा नं. २ िडानी 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. मोरङ चमक्लाजङु गा.पा. वडा नं. ९ कसेनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज पररयार ९९८२७३८४४०२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी, गलुाबी रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सचमर प्रधान  

उमेर:-  २० वषषको  

  वतन:- चज. मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशब प्रधान (९८४२३१३४०६) 

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

नाम:-राह ल मलाहा 

उमेर:-२२ वषषको  

  वतन:-चज.मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण मिाहा (९८१०४१३५१२) 

हुलिया:-उचाई ५.८ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सटष  र पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रन्जना कुमारी मण्डल  

उमेर:-३२ वषषको  

  वतन:-चज.मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण मडडि (९८२५३३०७९८) 

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

नाम:-रेनकुा बाजी चलम्बबु 

उमेर:-२६ वषषको  

  वतन:-चज. ईलाम चलुाचलुी गा.पा. वडा नं.५५ बरबोटे 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०-७८९।०४।१४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज. ईलाम चलुाचलुी गा.पा. वडा नं.५५ बरबोटे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शान्ती राज राई (९८४४६७७२९७)  

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी,कालो पाइन्ट र पहलेो सटष लगाएको ।  

नाम:-रोह औझा 

उमेर:-२४ वषषको  

  वतन:-चज.झापा चब.म.न.पा. वडा नं.५ सु् बा चोक 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चब.म.न.पा. वडा नं.५ सु् बा चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोलहत औझा (९८४१२५९९७४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी  र दवु ैहातको नाडीमा ट्याटु हानेकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चबशाल आङ्दम्बबे 

उमेर:-  ३२ वषषको  

  वतन:-चज. झापा कमल गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. झापा कमल गा.पा. वडा नं.५ चसम्बले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हकक  बहादुर जबेगु  

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-मचनषा राई  

उमेर:-२० वषषको  

  वतन:-चज. झापा दमक न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  चज. झापा दमक न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा लिम्बु (९८११३६२४५७)  

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी  ।  

नाम:-चबचब राई 

उमेर:-३७ वषषको  

  वतन:-चज. झापा कमल गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  चज. झापा कमल गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अनुपमा राई   

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,,कालो कपाल,पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चन्द्र माया भण्डारी 

उमेर:-७१ वषषको 

  वतन:-चज. धनकुटा न.पा. वडा नं.९ मलुघाट चछम्बसवुा 

लिङ्ग:- जषे्ठ मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. धनकुटा न.पा. वडा नं.९ मलुघाट चछम्बसवुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नैन बहादुर भडडारी  

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष गह गँोरी,रातो साडी र चोलो लगाएकी ।  

नाम:-तेज ुराई 

उमेर:-२३ वषषको  

  वतन:-चज.सोलुखमु्बब ुमाप्यदधुकोशी वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  चज.सोलुखमु्बब ुमाप्यदधुकोशी वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलमत्रा राई (९७४५५६८५२३ )   

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,रातो ज्याकेट र कट्ट  लगाएको । 
 

नाम:-चमत्रा राई  

उमेर:-३२ वषषको  

  वतन:-चज.भोजपरु भो.पा. न.पा. वडा नं. ११ आस्तेक 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  चज.भोजपुर भो.पा. न.पा. वडा नं. ११ आस्तेक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सजन राई (९८६२०१९२९७) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो भेष्ट र रातो सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-एचलषा पाचख्रन 

उमेर:-१३ वषषको  

  वतन:-चज. ईलाम ई.न.पा. वडा नं.९लङकासानी टोल 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज. ईलाम ई.न.पा. वडा नं.९लङकासानी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर बहादुर पालिन ९९८४४६३०३२२) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र भषे्ट लगाएको ।  

नाम:-पचुनता शमाष 

उमेर:-३८ वषषको  

  वतन:-चज.मोरङ बढुीगगंा  गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज. मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलपना िालमछाने (९८४३५२९८७३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चडउचटको डे्रस  र गोलो अनहुार भएको ।  

नाम:-अप्सना चलङदम चलम्बब ु 

उमेर:-२२ वषषको  

  वतन:-चज.ईलाम न.पा. वडा नं.१२ साङरुम्बबा 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज.ईलाम न.पा. वडा नं.१२ साङरुम्बबा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्जु लिङ्दम (९८०६०५६४५५) 

हुलिया:-उचाई २.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल, पाइन्ट र भषे्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- माया चघचमरे 

उमेर:-४४ वषषको  

  वतन:-चज. मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज. मोरङ चबराटनगर म.न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपेश लघलमरे (९८१०४६३५३१) 

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

नाम:-भवन कुमार राजवंशी 

उमेर:-२५ वषषको  

  वतन:-चज.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मािा राजवंशी (९८२५३५५०३०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चटसषट र पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:-ईचन्दरा उदास 

उमेर:-३९ वषषको  

  वतन:-चज.उदयपरु चौदण्डीगढी न.पा. वडा ४ चकरात करम्बज े

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  चज.उदयपरु चौदण्डीगढी न.पा. वडा ४ चकरात करम्बज े

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलवनराज भडडारी  (९८०३६२८२५७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल लाम्बचो अनहुार भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररंकी कुमारी साह 

उमेर:-३० वषषको  

  वतन:-चज. मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं. १७ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज. मोरङ चब.म.न.पा. वडा नं. १७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय काकी (९८०५३३३२२८) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्बलो,बटेु्ट भेष्ट र कालो हाप पाइन्ट लगाएकी  ।  

नाम:-संचजत सरदार   

उमेर:-४० वषषको  

  वतन:-चज. मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.५ दादरबैररया 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज. मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.५ दादरबैररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलमिा देवी सरदार (९८१७३३०३०२)   

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्बलो,रातो भषे्ट र चनलो चजन्स पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-ररना मण्डल 

उमेर:-२४ वषषको  

  वतन:-चज.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं. २ कदमगाछी 

लिङ्ग:- मचहला  

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं. २ कदमगाछी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजा हररशरण मडडि (९८४२१९४५५०) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-शान्ती माया गोले 

उमेर:-२७ वषषको  

  वतन:-चज. उदयपरु चत्रयगुा न.पा. वडा नं. १४ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज. उदयपरु चत्रयगुा न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बासुदेव तामाङ 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:-बम बहादरु राई 

उमेर:-४४ वषषको  

  वतन:-चज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-  ३ र ४ वषष पचहले  

हराएको ठेगाना:- लज. मोरङ बेिबारी न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुप माया राई (९८६२५९८३३१) 

हुलिया:-उचाई  ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र मझौला शररर भएको ।  

नाम:-सहदवे सहनी  

उमेर:-४५ वषषको 

  वतन:-चज. मोरङ  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज. मोरङ 

 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकाश बजगाई (९८४३३४७६३१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,हररयो रङको भषे्ट र हररयो सरुुवाल लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-लक्ष्मी खड्का 

उमेर:-३८ वषषको  

  वतन:-चज.ओखलढुङगा चसचिचरण न.पा. वडा नं.९ ज्याचमरे 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज.ओखलढुङगा चसचिचरण न.पा. वडा नं.९ ज्याचमरे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लििा बहादुर खड्का (९८६१२०५७४७) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो,कालोले चगज र सेतो चस्वटर लगाएकी ।  

नाम:-तेज बहादरु मगर 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- चज.मोरङ चमक्लाजङु गा.पा. वडा नं.६ शान्तीटोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ चमक्लाजङु गा.पा. वडा नं.६ शान्तीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्णु माया मगर (९८२५३३४३१६)   

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,स्काई रङको चजन्स पाइन्ट र चनलो रङको भषे्ट लगाएको ।  

नाम:-सचुकपा राई 

उमेर:-१३ वषषको  

  वतन:-चज.पाचँथर चिचदम न.पा. वडा नं. ८ बासकोट 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.पाचँथर चिचदम न.पा. वडा नं. ८ बासकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर बहादुर राई (९८१७०४८४७६) 

हुलिया:-उचाई ४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र कालो ट्रयाकसटु लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररता सखुतेी 

उमेर:-२३ वषषको  

  वतन:-चज.उदयपरु चत्रयगुा न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज.उदयपरु चत्रयगुा न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बम बहादुर पररयार   

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:-रमशे रजक 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:-चज.सप्तरी राजचवराज न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज.उदयपरु चत्रयगुा न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सररता रजक 

हुलिया:-उचाई ६ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चजन्स पाइन्ट र सटष लगाएको । 
 

नाम:-मनुा सहुाङ 

उमेर:-२३ वषषको  

  वतन:-चज.पाचँथर चहचलहा, गा.पा. वडा नं.३ साभ्र े 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-  २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज.पाचँथर चहचलहा, गा.पा. वडा नं.३ साभ्रे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हस्त बहादुर माङयुङ (९८४२९९२६१२ )  

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट र सेतो भषे्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चबमला आङथपुो 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:-चज.पाचँथर िालेलङु गा.पा. वडा नं. २ खानी गाउँ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.पाचँथर िालेलङु गा.पा. वडा नं. २ खानी गाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभष्म केरुङ (९८१५९८४९०८) 

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

नाम:-चसता चघचमरे 

उमेर:-३८ वषषको  

  वतन:-चज.ईलाम चलुाचलुी गा.पा. वडा नं.५ पोखरी टोल 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज.ईलाम चलुाचलुी गा.पा. वडा नं.५ पोखरी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुलम राज लघलमरे (९७४९०३२४२९) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको रातो बटेु्ट म्बयाक्सी लगाएकी ।  

नाम:-ईतसुा खाम्बसहुाङ चलम्बबु 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-चज. झापा हचल्दबारी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा अजुषनधारा न.पा. वडा नं.११ खदुनुाबारी मावचलब 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोस थाम्सुहाङ (९८०८७११६३४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो भषे्ट र चजन्स पाइन्ट ल;गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सचवना चवश्वकमाष गजमरे 

उमेर:-३० वषषको  

  वतन:-चज. झापा हचल्दबारी गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७२ साल  

हराएको ठेगाना:- भारत 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेश्वर ठाकुर दनुवार (९८१७०४८९०६) 

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

नाम:-चबष्ण ुमायाँ खड्का 

उमेर:-३५ वषषको  

  वतन:-चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:-  मचहला 

हराएको लमलत:-  २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेन्र कुमार खड्का (९८०४९८४१९३)  

हुलिया:-उचाई ४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चपयाजी रङको जामा लगाएकी ।  

नाम:-यमनुा चलम्बबु 

उमेर:-३४ वषषको  

  वतन:-चज.इलाम माई न.पा. वडा नं. ७ खरेैनी टोल 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७७।०७।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज.इलाम माई न.पा. वडा नं. ७ खरेैनी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि तावाहाङ्ग लिम्बु (९८१२४५३३२) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कणष बहादरु खत्री   

उमेर:-३७ वषषको 

  वतन:-चज. उदयपरु चत्रयगुा  न.पा. वडा नं.११ चशवालय टोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  चज. उदयपरु चत्रयगुा  न.पा. वडा नं.११ चशवालय टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोमा काकी  

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हाप पाइन्ट र भषे्ट लगाएको ।  

नाम:-नबषदा लङुगलेी 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:-चज. धनकुटा छथरजोरपाटी गा.पा. वडा नं. १ हाचतखकष  

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज. धनकुटा छथरजोरपाटी गा.पा. वडा नं. १ हाचतखकष  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि िुङगेिी (९८१२१४३४५) 

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

नाम:-हमेकलला राई 

उमेर:-२४ वषषको  

  वतन:-चज.पाँथर तमु्बमवेा गा.पा. वडा नं. ५ हाङगमु नेवार टोल 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज.पाँथर तमु्बमवेा गा.पा. वडा नं. ५ हाङगमु नेवार टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामु शे्रष्ठ (९८२४९२६१४०)   

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चसजषना चघसीङ (साथमा २ वटा छोरा समते रहकेो ) 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:-चज. तेह्रथमु छथर गा.पा. वडा नं.३ पन्चकन्या 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज. तेह्रथमु छथर गा.पा. वडा नं.३ पन्चकन्या 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश तामाङ (९८२३५४८२४४)   

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

 

नाम:-प्रेम बहादरु चब.क. 

उमेर:-३६ वषषको  

  वतन:-चज. ईला, माईजोगमाई गा.पा. वडा नं. २ नरज े 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज. ईला, माईजोगमाई गा.पा. वडा नं. २ नरज े

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लििा लब.क. (९८६६४६७१२६) 

हुलिया:-उचाई ५.६ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरैो रङको चटसटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-सारधा चघचमरे  

उमेर:-१५ वषषको  

  वतन:-चज. पाचँथर चिचदग न.पा. वडा नं. ११ नाचगन 

लिङ्ग:- बाचलका  

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५  गते । 

हराएको ठेगाना:- चज. पाचँथर चिचदग न.पा. वडा नं. ११ नाचगन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलगन्र प्रसाद लघलमरे (९८१६९३०४५४)  

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो चजन्स पाईन्ट र रातो भषे्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कृष्ण प्रसाद पोखरेल 

उमेर:-४५ वषषको 

  वतन:-चज.झापा हचल्दबारी गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज.झापा हचल्दबारी गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलपना पोखरेि (९८१६९१११६१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो भषे्ट र कालो पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:-ईन्द्र बहदरु खत्री  

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:-चज.झापा हचल्दवारी गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९०४।०४  गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा हचल्दवारी गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जुना खत्री (९८२४९१५४४७)  

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चनलो चटसटष र चजन्स पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-लखन कपर 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:-चज. सनुसरी ईनरुवा न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   लज. सनुसरी ईनरुवा न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमतन देवी मेहता (९८१६३६६२०२३) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,सेतो भषे्ट र कालो हाप पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सनम शपेाष 

उमेर:-३६ वषषको  

  वतन:-चज. ताप्लेजङु िक्ताङलुङ गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज. ताप्लेजङु िक्ताङलुङ गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा तामाङ (शेपाक) (९८२४००९४३६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,मझौला शररर,पाइन्ट र चटसटष लगाएकी ।  

नाम:-कल्पना तामाङ  

उमेर:-२२ वषषको  

  वतन:-चज.ताप्लेजङु हाङपाङ गा.पा. वडा नं. ५  

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज. पाचँथर हचेलङ गा.पा. वडा नं. २ भदौ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम तामाङ (९८०४९७७२५६) 

हुलिया:-उचाई ४.६ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी  

नाम:-चनचकता काफ्ले  

उमेर:-१६ वषषको  

  वतन:-चज.झापा गा.पा. वडा नं. ३ नयाँ बस्ती  

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.झापा गा.पा. वडा नं. ३ नयाँ बस्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छलबिाि बाग्िे (९८१६९४७७८०)  

हुलिया:-उचाई ४.१० चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरानी रङको जामा र लेचगज लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-छलवती राजवंशी 

उमेर:-१६ वचषषको 

  वतन:-चज. झापा चबताषमोडष न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज. झापा चबताषमोडष न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदिसरी राजवंशी ( ९८२६९६८४७९) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएको । 
 

नाम:-सोम कुमारी राई ( साथमा छोरी यचुम राई समेत रहकेो) 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:-चज. ईलाम माई न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज.झापा अजुषनधारा न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संजय रुम्दािी राई (९८०७४४४६५६) 

हुलिया:-उचाई ५चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएको ।  

नाम:-डम्बबर बहादरु काकी (साथमा चबष्ण ुमाया काकी समते रहकेो ) 

उमेर:-४५ वषषको  

  वतन:-चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं. ६ दगुाष मचन्दर 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज.झापा म.ेन.पा. वडा नं. ६ दगुाष मचन्दर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बि बहादुर काकी (९८२८८८९२५९)  

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,मोटो शररर,पाइन्ट र सटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मचहम अितर 

उमेर:-२७ वषषको  

  वतन:-चज. भारत चकशनगन्ज 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज. झापा म.ेन.पा. वडा नं. ६मचेचडाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खेरुन खातुन (९८२७९५९३२६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,दाया गालामा कालो दाग,सनु्तला रङको चटसषट र पाइन्ट 

लगाएको ।  

नाम:-नेहा श्रेष्ठ 

उमेर:-१८ वषषको  

  वतन:-चज. झापा  दमक न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज. झापा  दमक न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभमा शे्रष्ठ (९८१७९०५३४१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट, कालो आखँा,कालो कपाल,चजन्स पाइन्ट र खरैो भषे्ट लगाएको ।  

नाम:-गौरव महलदार 

उमेर:-१७ वषषको  

  वतन:-चज. झापा झापा गा.पा. वडा नं. ३ जचेसस भवन 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं.३ जचेसस भवन बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संजय महिदार (९८२७९६१६७६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको सटष र कालो चजन्स पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-आचषश काकी  

उमेर:-१६ वषषको  

  वतन:-चज.ओखलढुङगा मोलङु गा.पा. वडा नं. २ लाचमडाँडा 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.ओखलढूङगा चसचिचरण न.पा. वडा नं. ११ सोव्र ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोम बहादुर काकी (९८४३३०१८१३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गोरो,कालो पाइन्ट र पहलेो चटसटष लगाएको ।  

नाम:-सषु्मा राउत  

उमेर:-२३ वषषको  

  वतन:-चज. उदयपरु चलम्बचङुबङुबाट 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  चज.उदयपरु चत्रयगुा न.पा. वडा नं. १२ सनुगाभा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुिसा खलतवडा (काकी) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट, कालो आखँा,कालो कपाल,चजन्स पाइन्ट र सटष लगाएकी । 
 

नाम:-चलला राई 

उमेर:-३८ वषषको  

  वतन:-चज. उदयपरु त्रीयगुा न.पा. वडा नं.१० नयाँबस्तीबाट 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- चज. उदयपरु त्रीयगुा न.पा. वडा नं.१० नयाँबस्तीबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राहुि राई  

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चदल कुमारी राई 

उमेर:-  ५१ वषषको 

  वतन:- चज. खोटाङ चद.रु.म.न.पा. वडा नं. २ सोल्ला 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. खोटाङ चद.रु.म.न.पा. वडा नं. २ सोल्ला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमारी राई (९८६३०१४२९०) 

हुलिया:-उचाइ ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:- बचलन्द्र कुमार राई 

उमेर:-  ४३ वषषको 

  वतन:- चज. उदयपरु रौतामाई गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.उदयपरु चत्रयगुा न.पा. वडा नं. ३ भलु्के 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमा कुमारी राई 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हाप पाइन्ट र सटष लगाएको ।  

नाम:- रचबना राई 

उमेर:-  १९ वषषको  

  वतन:- चज. संखवुासभा मकाल ुगा.पा. वडा नं. २ मलुगाउँ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. संखवुासभा मकाल ुगा.पा. वडा नं. २ मलुगाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शम्भु कुमार राई (९८६३३४८०७०) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो पाइन्ट र कोठे सटष लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रुपना राई 

उमेर:-  २६ वषषको  

  वतन:- चज. ईलाम सुयोदय न.पा. वडा नं. ११ सनु्तले 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. ईलाम सयुोदय न.पा. वडा नं. ११ सनु्तले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजवन हरर राई ( ९८४०९९७३२३) 

हुलिया:-उचाई ४.९ चिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,चनलो रङको कुताष र सुरुवाल लगाएकी ।  

नाम:- चन्द्र कुमारी चवश् वकमाष 

उमेर:-  ३६ वषषको 

  वतन:- चज.धनकुटा सचहदभमुी गा.पा. वडा नं.४ चपप्ल े

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.धनकुटा सचहदभमुी गा.पा. वडा नं.४ चपप्ल े

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलवषेक लवश्वकमाक (९८२७००४७५८) 

हुलिया:-उचाई ५.३ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,बाया गालाम खत र कुताष  सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- तेज बहादरु बदवेा 

उमेर:-  ६६ वषषको  

  वतन:- चज. संखवासथा मादी न.पा. वडा नं.४ ओखरबोटे 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. संखवासथा मादी न.पा. वडा नं.४ ओखरबोटे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोकुि वदेवा (९८११३९८१०७)  

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष गह गँोरो,खरैो रङको सरुुवाल,खरैोकोट र ढाका टोपी 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मन कुमारी चलम्बब ुमगर 

उमेर:-  २१ वषषको  

  वतन:- चज. ईलाम माई न.पा. वडा न. ९ लङुगेली डाडा 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज. ईलाम माई न.पा. वडा न. ९ लङुगेली डाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि मगर (९८१७०५६७९४) 

हुलिया:-उचाई ४.१० चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको  सटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- चवनोद आचायष  

उमेर:-  ४१ वषषको 

  वतन:- चज.झापा चवताषमोड न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गत े। 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा चवताषमोड न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलगता लवमिी (९८१८२२१३२५)  

हुलिया:-उचाई ५.८ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएको ।  

नाम:-चबजय दजी 

उमेर:-  ४५ वषषको  

  वतन:- चज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर दजी (९८१७९६३४४७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको चटसटष र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मन्ज ुदवेी दजी 

उमेर:-  ३८ वषषको  

  वतन:- चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.झापा चशवसताक्षी न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िगन बहादुर दजी (९७४९८६१६९५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- अमतृ श्रेष्ठ 

उमेर:-  ३३ वषषको  

  वतन:- चज. झापा कन्काई न.पा. वडा नं. ३ जनचेतनाटोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७५ साल दचेख  

हराएको ठेगाना:-   चज. झापा कन्काई न.पा. वडा नं. ३ जनचेतनाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरस्वती काकी (९८२५९५८२५३) 

हुलिया:-उचाई ५.४ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल पातलो शररर भएको ।  

नाम:- सान ुराई 

उमेर:-  २८ वषषको  

  वतन:- चज. मोरङ केराबारी गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज. मोरङ केराबारी गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवश्वलजत राई (९८०७३७२८७५) 

हुलिया:-उचाई ४.११ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो,कालो पाइन्ट र सेतो भषे्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सोचनया राई 

उमेर:-२२ वषषको  

  वतन:-चज. मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०८९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज. मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलमता राई (९८२६३७५२७८) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल र रातो जाम लगाएकी ।  

नाम:- एचलना चव.क. 

उमेर:-  १५ वषषको  

  वतन:- चज. मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बाचलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज. मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा लब.क. (९८२०३४१३१५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चपङरङको भषे्ट र रातो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- चकरण ममुुष सतार 

उमेर:-  १६ वषषको  

  वतन:- चज. मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   चज. मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद मुमुक सतार (९८०७३५५५९२)  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोसनी खवास 

उमेर:-  २० वषषको  

  वतन:-चज.मोरङ सनु्दरहरैचा न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मचहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  चज.मोरङ सनु्दरहरैचा न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पशुकराम चौधरी (९८१५३३९२१४) 

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

नाम:-मरकन उराउ 

उमेर:-३४ वषषको  

  वतन:-चज. भारत जल्पाईगडुी सजनापाडा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं. ६ चन्द्रमा चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण राय (९८१७०७२६९९७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ चिट, कालो आखँा,कालो कपाल,रातो  रङको चेकसटष र कालो पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:-मोन चसह ंराई 

उमेर:-४१ वषषको  

  वतन:-चज. संखवुासबा धपु ुगा.पा. बडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरत कुमार राई (९८१६३४२९५४) 

हुलिया:-उचाई ५ चिट,कालो आखँा, कालो कपाल,मानचसक अबस्था चठक भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

नाम:-बैजनाथ भगत  

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:-चज. मोरङ पथरी शचनश्वरे न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७७ सालमा हराएको  

हराएको ठेगाना:- चज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं. १ झारसादी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुनम चौधरी (९८१६३२१९४०) 

हुलिया:-उचाई ५.८ चिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र पातलो शररर भएको । 
 


