
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

७९/८०थपMissing person data 

नाम:- निलम माझी 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा िं.१ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०५ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा िं.१ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- चान्सरा माझी(९८२५०२५७९६) 

हुलिया:- उचाई ४.१० निट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको भषे्ट र हाप पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- गणेश बहादरु रािा 

उमेर:- ३२ वर्षको  

  वतन:- नि.निन्धलुी ििुकोशी गा.पा. वडा िं. ६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते ।  

  हराएको ठेगाना:- नि.िोलखुमु्ब ुनलखनुपके गा.पा. वडा िं. ५ मबुी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- जगत बहािुर राना (९८६०८८५०३४) 

हुलिया:- उचाई ५.१/२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,ितेो धके िटष र कालो हाप पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-  िन्ि ुदिी 

उमेर:- १६ वर्षको  

  वतन:- नि.िंखवुािथा निनलङचोक गा.पा. वडा िं.५ यािु 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०२ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.िंखवुािथा निनलङचोक गा.पा. वडा िं.५ यािु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण िजी (९७६२२१६३३१) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- उनमषला दवेी कामत 

उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- नि.ििुिरी भोक्राहा िरनिहं गा.पा. वडा िं. ७ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१७ गते   

  हराएको ठेगाना:-  नि.ििुिरी भोक्राहा िरनिहं गा.पा. वडा िं. ७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सखाई कामत  

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

नाम:- चोठी िाह 

उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- नि.ििुिरी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते ।  

  हराएको ठेगाना:- भारतबाट िपेाल आउिे क्रममा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- अमरलजत साह (९८१४३७५२२८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र मािनिक अबस्था नठक िभएको ।  

नाम:- प्रनतक्षा गरुुङ 

उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- नि.पाचँथर याङवरक गा.पा. वडा िं. ६ परेवा डाडा 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२५ गते ।  

  हराएको ठेगाना:- नि.पाचँथर याङवरक गा.पा. वडा िं. ६ परेवा डाडा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- गायत्री कटेि (९८१४९८३९९६) 

हुलिया:- उचाई ५.४ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पहलेो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पन्च ुनलम्ब ु 

उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- नि.धिकुटा ि.पा. वडा ि.ं ७ नशरवािी 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.धिकुटा ि.पा. वडा िं. ७ नशरवािी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलबन शे्रष्ठ (९८१०५७०११५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,िेतोमा रातो बटु्टा भएको िामा लगाएकी ।  

नाम:- िय दत्त राई 

उमेर:- ६७ वर्षको 

  वतन:- नि.भोिपरु टेम्केमयैङु गा.पा. वडा िं.१ पाङखाङ 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि.भोिपरु टेम्केमयैङु गा.पा. वडा िं.१ पाङखाङ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबशाि राई (९७६२८७७८६४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो ज्याके र कालो ट्राउिर लगाएको । 

 

नाम:- अनिता लकान्री 

उमेर:- ४० वर्षको 

  वतन:- नि.ईलाम िाकिोकथम गा.पा. वडा िं. ३ आमचोक 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२६ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.ईलाम िाकिोकथम गा.पा. वडा ि.ं ३ आमचोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लिि बहािुर िकानद्री (९८२७९१९२०८) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  मगंल नलम्ब ु

उमेर:- ३६ वर्षको  

  वतन:- नि.ताप्लेिङु नमक्वाखोला गा.पा. वडा िं.४  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३१ गते ।  

  हराएको ठेगाना:- नि.िक्तालङु वडा ि.ं२ मामाङख े

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- फुिमाया लिम्बु (९८४४२४९९६७) 

हुलिया:- उचाई ५.१ निट,कालो आखँा,कालोम कपाल,हररयो रङको भषे्ट र धके ट्रयाक लगाएको । 

 

नाम:- शनिता  िबु्बा ििुवुा 

उमेर:- ४० वर्षको 

  वतन:- नि.ईलाम ि.ुि.पा. वडा िं. २ आहाले 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०१ गते ।  

  हराएको ठेगाना:- नि.ईलाम ि.ुि.पा. वडा ि.ं २ आहाले 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िौित सुनुवार (९८१७०६६०६०) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,निन्ि पाइन्ट र भेष्ट लगाएकी । 
 

नाम:- नििाि खड्का 

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा कमल गा.पा. वडा िं. १ 

लिङ्ग:- बालका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा कमल गा.पा. वडा िं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईसान्त खड्का (९८१६०८१८६२) 

हुलिया:- उचाई ५.४ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो पाइन्ट र िेतो िटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ओमिाथ गौतम 

उमेर:- ४९ वर्षको  

  वतन:- नि.झापा दमक ि.पा. वडा िं.८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा दमक ि.पा. वडा िं.८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईश्वर गौतम (९८१५९०४६९१) 

हुलिया:- उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो भेष्ट र कट्ट  लगाएको । 
 

नाम:- िंनगता मडल 

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा नशविताक्षी ि.पा. वडा िं.८ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा नशविताक्षी ि.पा. वडा ि.ं८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनष मडि (९८१५०४४२७६) 

हुलिया:- उचाई ५.१ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो िेतो पाइन्ट  र कालो भेष्ट लगाएकी । 
 

नाम:- पषु्पा मायाँ नलम्ब ु

उमेर:- ३३ वर्षको 

  वतन:- नि. झापा नशविताक्षी ि.पा. वडा िं. ९ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि. झापा नशविताक्षी ि.पा. वडा िं. ९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- भीम बहािुर लिम्बु (९८१७०८०८३३) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो पाइन्ट र िेतो भेष्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मिुा नवश्चकमाष (शे्रष्ठ) 

उमेर:- २९ वर्षको 

  वतन:-  नि.ईलाम मागंिेबडु गा.पा. वडा िं.१ पानट गाउँ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३१ गते ।  

  हराएको ठेगाना:- नि.ईलाम मागंिेबडु गा.पा. वडा िं.१ पानट गाउँ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम कुमार शे्रष्ठ (९८१७९०४९३४) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- िंनगता मगर (कुमाल) 

उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- नि.िंखवुािथा खाँदबारी ि.पा. वडा िं. ९ तनुम्लङटार 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०४ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.िंखवुािथा खाँदबारी ि.पा. वडा िं. ९ तनुम्लङटार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िोषराज कुमाि (९८१०४३०३५०) 

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

नाम:- येनिका दिी 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- नि.तेह्रथम िेदार गा.पा. वडा िं. २ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.तेह्रथम िेदार गा.पा. वडा ि.ं २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सवुास िजी (९८४२३८१५२३) 

हुलिया:- उचाई ४ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पंकि पौडेल 

उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा कन्काई ि.पा. वडा िं. ३ ियाँबस्ती 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- १ मनहिा अगाडी  

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा कन्काई ि.पा. वडा िं. ३ ियाबँस्ती 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- रोशन पौडेि (९८१५९४७८४२) 

हुलिया:- उचाई ५.४ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरािी रङको भषे्ट र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- िुलिरी घतीमगर 

उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा कन्काई ि.पा. वडा िं.३ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:-  २०७९।०४।२७ गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि.झापा कन्काई ि.पा. वडा िं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-भालगरथा चापागाई (९८६२७५१४४३) 

हुलिया:- उचाई ३.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो भेर्ट र छोटो िरक लगाएकी ।  

नाम:- ििुता ममुुष 

उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- नि.झापा किकाई ि.पा. वडा िं. ५ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०४ गते ।  

  हराएको ठेगाना:- नि.झापा किकाई ि.पा. वडा िं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेन्द्र शे्रष्ठ (९८१४९६०८८८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल वणष श्याम्लो भएकी । 
 

नाम:- ििुेिा आङकदेब्बे (नलम्ब)ु 

उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा अिुषिधारा ि.पा.वडा िं. ५ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि.झापा अिुषिधारा ि.पा.वडा िं. ५ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृड्ण राई (९८४२७५६१७४) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो िरुुवाल र  भषे्ट लगाएकी । 

नाम:-  हनििा खातिु 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा अिुषिधारा ि.पा.वडा िं. ६ नबहािी टोल 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा अिुषिधारा ि.पा.वडा िं. ६ नबहािी टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलकना खातुन (९८१५०१२८३१) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- महमद अनमर 

उमेर:- १२ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा नबताषमोडष ि.पा. वडा िं. ५ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा नबताषमोडष ि.पा. वडा िं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- महमि मुस्तक (९८०६००७९२१०) 

हुलिया:- उचाई ४ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र स्कुलको डे्रि लगाएको । 
 

नाम:- अरुण कुमार गोयल 

उमेर:- ३३ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा भरपरु ि.पा. वडा िं. ५कृष्ण मनन्दर अगाडी 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३१ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा भरपरु ि.पा. वडा िं. ५कृष्ण मनन्दर अगाडी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- मोलनका बजाज (९८०७९७११८५) 

हुलिया:- उचाई ५.७ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो िटष र खरैो कटिको पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िुबाष शेपाष   

उमेर:- ११ वर्षको 

  वतन:- नि.िंखवुािभा चिैपरु ि.पा. वडा िं. २ मयमु (कोक्िा) 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.िंखवुािभा चिैपरु ि.पा. वडा िं. २ मयमु (कोक्िा) 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनमिामु शेपाक (९८६२६५८४५२) 

हुलिया:- उचाई ४.६ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको ििर र पलानष्टकको झोला बोकेको ।  

नाम:- छत्र बहादरु राई 

उमेर:- ५३ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ लेटाङ ि.पा. वडा ि.ं ५ खरेुवा 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ लेटाङ ि.पा. वडा िं. ५ खरेुवा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सूयक कुमार राई (९८६४२८७४१०) 

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो िटष र खरैो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- अनभमाि राई 

उमेर:- १० वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ लेटाङ ि.पा. वडा ि.ं ५ खरेुवा 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ लेटाङ ि.पा. वडा िं. ५ खरेुवा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सयूक कुमार राई (९८६४२८७४१०) 

हुलिया:- उचाई ३.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कौनशला रािवंशी 

उमेर:- ३८ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ नबराटिगर म.ि.पा. वडा िं. १४ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२४ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ नबराटिगर म.ि.पा. वडा िं. १४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- ओिी प्रसाि राजवंशी (९८०७०८७०९४) 

हुलिया:- उचाई ४.८ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र कुताष िरुुवाललगाएकी ।  

नाम:- लोचि यादव 

उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:-  नि.मोरङ ििुवर्ी ि.पा. वडा िं. ७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ ििुवर्ी ि.पा. वडा िं. ७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- जोगेन्द्र यािव (९८१६३१२१६५) 

हुलिया:- उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो भेष्ट र कालो पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- धि बहादरु काकी 

उमेर:- ५८ वर्षको 

  वतन:- नि.भोिपरु र्ड्िन्द ि.पा. वडा ि.ं ११ देउराली 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.भोिपरु र्ड्िन्द ि.पा. वडा िं. ११ देउराली 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता राम काकी (९८१९३२४३६९) 

हुलिया:- उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरैो रङको स्टकोट र िरुुवाल लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मोहि नब.क. 

उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- नि.ओखलढूङगा नखनिदेब्बा गा.पा.वडा िं. ५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.ओखलढूङगा नखनिदेब्बा गा.पा.वडा िं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमिा लब.क. (९८०८०७२१३६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ निट,कालोआखँा,कालो कपाल,हररयो निन्ि पाइन्ट र कालो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- शोभा राई 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- नि.िंखवुािभा मकाल ुगा.पा. वडा िं.३ उनलषङ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.िंखवुािभा मकाल ुखा.िं.पा.वडा ि.ं७ ियाँबिार  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लडल्िी राई (९८५२०९९९६०) 

हुलिया:- उचाई ४.९ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पाइन्ट र िटष लगाएकी ।  

नाम:- गंगा मगं्राती बयलकोटी 

उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- नि.ओखलढूङगा निनिचरण ि.पा. वडा िं. ९ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०४ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.ओखलढूङगा निनिचरण ि.पा. वडा िं. ९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िेवराज बयिकोटी (९८६५३९०९९३) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो िरुुवाल र पहलेो कुताष लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शनमषला नवश्वकमाष 

उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ पथरी शनिश्वरे ि.पा. वडा िं. ८ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०५ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ पथरी शनिश्वरे ि.पा. वडा िं. ८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- नर बहािुर लवश्वकमाक (९८४४०२३३४२) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र कालो रङको िामा लगाएकी । 
 

नाम:- िनुस्मता काकी 

उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ कािपेोखरी गा.पा. वडा िं. ४ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ कािपेोखरी गा.पा. वडा िं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लििा प्रसाि लचमररया (९८१९३७२५४०) 

हुलिया:-उचाई ४.१० निट,कालो आखँा,कालो कपाल र मझौला शररर भएकी ।  

नाम:- राह ल रािवशंी 

उमेर:- १३ वर्षको 

  वतन:- नि. मोरङ कािेपोखरी गा.पा. वडा िं. २ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि. मोरङ कािपेोखरी गा.पा. वडा िं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमिा राजवंशी (९८१५३२८४५३) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भेष्ट र आमी रङको टाटेपाटे हाप पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मि ुमाझी 

उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ रतवुामाई ि.पा. वडा िं. ९ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ रतवुामाई ि.पा. वडा िं. ९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- भुपािे िजी (९८०४३०८४८६) 

हुलिया:- उचाई ५.६ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,गलुानब रङको िामा र पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- नभम प्रिाद महत्तो 

उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ रतवुामाई ि.पा. वडा िं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ रतवुामाई ि.पा. वडा िं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लतिकचन महत्तो (९८०५३६९५५८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो िटष रहाप पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- िंनिता कुमारी ठाकुर 

उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ रतवुामाई ि.पा. वडा िं. १ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२६ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ रतवुामाई ि.पा. वडा िं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेणुका िेवी ठाकुर (९८१७३१९१७६) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  नशव कुमार नगरी 

उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ रतवुामाई ि.पा. वडा िं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ रतवुामाई ि.पा. वडा िं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- जागो िेलव लगरी (९८२७०२५२६७) 

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

नाम:- आनशया खातिु 

उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ ििुवर्ी ि.पा. वडा िं.९ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०५ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ ििुवर्ी ि.पा. वडा िं.९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनयावुि हक (९८१२३६१०२०) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-  निमला कुमारी ऋनर्देव 

उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ ििुर्ी ि.पा.वडा िं ६ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते ।  

  हराएको ठेगाना:- नि.मोरङ ििुर्ी ि.पा.वडा िं ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  द्रोपलत ऋलषिेव (९८१०४२७३३८) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको िाडी र ब्लउि लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पवनिाि राजवंशी 

उमेर:- ४० वषकको 

  वतन:- नि.मोरङ धिपालथाि गा.पा. वडा िं. ६ दादरबैररया 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२४ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ धिपालथाि गा.पा. वडा िं. ६ दादरबैररया 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- रुकमणी िेवी राजवंशी (९८०४३५७२१०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र  वणष श्याम्लो भएको ।  

नाम:- भारती कुमारी निहं  

उमेर:-१५ वर्षकोप  

  वतन:- नि.मोरङ  ििुर्ी ि.पा. वडा िं.७ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ  ििुर्ी ि.पा. वडा ि.ं७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  वसन्तिा गनगाई (९८२०३७७३५२) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भेर्ट निलो निन्ि पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- नबमला खवाि (तामाङ) 

उमेर:- २५ वर्षको  

  वतन:- नि.मोरङ बेलबारी ि.पा. वडा िं. ९ पोखरीया 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०१ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ बेलबारी ि.पा. वडा िं. ९ पोखरीया 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्ती खवास (९८११६७५६७६) 

हुलिया:- उचाई ४.१/२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,निन्िको पाइन्ट र रातो भषे्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रनतक्षा िपेाल 

उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ बेलबारी ि.पा.वडा िं.४ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०२ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ बेलबारी ि.पा.वडा िं.४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िोक  नाथ चापागाई  

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट  र भेष्ट लगाएकी । 
 

नाम:- मनििा दाहाल 

उमेर:- १९ वर्षको  

  वतन:- नि.मोरङ बेलबारी ि.पा. वडा िं. ३ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०१ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ बेलबारी ि.पा. वडा िं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- केशब प्रसाि िाहाि (९८४२१५०३८५) 

हुलिया:- उचाई ५.१ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,निन्ि पाइन्ट र भषे्ट लगाएको ।  

नाम:- प्रज्वल गरुुङ 

उमेर:- २३ वर्षको  

  वतन:- नि. मोरङ बेलबारी ि.पा. वडा िं. ३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३१ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि. मोरङ बेलबारी ि.पा. वडा िं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज कुमार गुरुङ (९८४२०९६६६८) 

हुलिया:- उचाई ५.६ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको ट्राउिर र िटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शनुशला बढुाथोकी 

उमेर:- ३२ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ िनु्दर हरैचा ि.पा. वडा िं. १ खोिाषिी 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२१ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ िनु्दर हरैचा ि.पा. वडा िं. १ खोिाषिी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- साझु मालझ थारु (९८०८१४६६३९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-  उमा बातर 

उमेर:- २७ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ उलाषबारी ि.पा. वडा िं. ८ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०-३ गते ।  

  हराएको ठेगाना:- नि.मोरङ उलाषबारी ि.पा. वडा िं. ८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- धुरन चौधरी (९८१४३९५२५८) 

हुलिया:- उचाई ५.४ निट,कालो आखँा,कालो कालो कपाल,पहलेो रङको कुताष िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रोनहत पौडेल 

उमेर:- २१ वर्षको  

  वतन:- नि.मोरङ उलाषबारी ि.पा. वडा िं. ५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ उलाषबारी ि.पा. वडा िं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- मिन कृष्ण बराि (९८६३६१७१७४) 

हुलिया:- उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,निलो िटष र कालो पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अिििा खातिु  

उमेर:- २९ वर्षको  

  वतन:-  नि.मोरङ रङगेली ि.पा. वडा िं. २ 

लिङ्ग:- मनहला  

हराएको लमलत:- १८/२० पनहले   

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ रङगेली ि.पा. वडा िं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- मो. कुदु्रस (९८०७०२४२६९) 

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

 

नाम:- ररिा कुमारी यादव 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ नब.ि.पा. वडा िं. १४ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ नब.ि.पा. वडा िं. १४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेस यािव (९८११३१४२३९) 

हुलिया:- उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र कुताष िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मो.तबरेि 

उमेर:- ३५ वर्षको  

  वतन:- नि.मोरङ बढुीगंगा गा.पा. वडा िं. २ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ बढुीगंगा गा.पा. वडा िं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- रुक्सानाखातुन  

हुलिया:- उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्लो,कालो िटष र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िनुिता िाह 

उमेर:-२७ वर्षको 

  वतन:- नि. मोरङ नब.ि.पा. वडा िं.१४ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०-७९।०५।०१ गते ।  

  हराएको ठेगाना:- नि.मोरङ ि.पा. वडा िं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- आलसस कुमार साह (९८१६३३९६७४) 

हुलिया:- उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- निता कुमारी थापा 

उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- नि. मोरङ ििुबषनर् ि.पा. वडा ि.ं१ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि. मोरङ ििुबषनर् ि.पा. वडा िं.१ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- नुवानसरी राजवंशी (९८४१७७९६८२) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नबकाश भट्टराई 

उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा गौरादह ि.पा. वडा ि.ं४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा गौरादह ि.पा. वडा िं.४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण उपे्रती (९८१५९४८७०५) 

हुलिया:- उचाई ५.४ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,हाप पाइन्ट र िेन्डो भेष्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- निशा उप्रेती 

उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा दमक ि.पा.वडा िं. ३ भटुािी 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा दमक ि.पा.वडा िं. ३ भटुािी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण उपे्रती (९८१४९३६०१८) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,निन्ि पाइन्ट र भेष्ट लगाएको ।  

नाम:- आिन्द बमषि 

उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा नबताषमोडष ि.पा. वडा िं.२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा नबताषमोडष ि.पा. वडा िं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलुनता बमकन  

हुलिया:- उचाई ५.४ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र मोटो शररर भएको ।  

नाम:- राम ििम नगरी 

उमेर:- ६० वर्षको 

  वतन:- नि.झापा अिुषिधारा ि.पा. वडा िं.६ 

लिङ्ग:-  िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०८९।०४।२० गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा अिुषिधारा ि.पा. वडा िं.६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सािवती लगरी (९८०१४३०६२६) 

हुलिया:-उचाई ५.७ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गोमा काकी 

उमेर:- ३७ वर्षको  

  वतन:- नि.झापा म.ेि.पा. वडा िं.१४ रंगलाला गाँउ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२५ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा म.ेि.पा. वडा िं.१४ रंगलाला गाँउ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- नृप बहािुर काकी (९८०६०९५१८५) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र बाँया आखँाको छेउमा कोठी भएकी ।  

नाम:- भोि बहादरु वराल 

उमेर:- ५० वर्षको 

  वतन:- नि.झापा नब.ि.पा. वडा िं. १ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा नब.ि.पा. वडा िं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- हेमन्ता वराि (९८६२६५७८४२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िटष  र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- कमला दिी (िाथमा १३ मनहिाको छोरा अयाि िमते रहकेो) 

उमेर:- २७ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा बाह्रदशी गा.पा. वडा िं. ३ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा बाह्रदशी गा.पा. वडा िं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- मंगि बहािुर िजी (९८०६०२१७९८) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आस्मा राई 

उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- नि.ििुिरी इटहरी उ.म.ि.पा. वडा िं.४ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.ििुिरी इटहरी उ.म.ि.पा. वडा िं.४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलबता राई (पाण्डे)(९८१९३८०८७७) 

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

नाम:- नदन्ि ुिेपाली 

उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- नि.ििुिरी ईटहरी उ.म.ि.पा. वडा िं.९ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.ििुिरी ईटहरी उ.म.ि.पा. वडा िं.९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- जुनु नेपािी (९८००९१९५४३) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो नटिषट र खरािी रङको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- िनदक्षा दिाषल 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- नि.ििुिरी ईटहरी उ.म.ि.पा. वडा िं.६ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.ििुिरी ईटहरी उ.म.ि.पा. वडा िं.६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- बेनु िनाकि (९८००९०४५३८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ निट।कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,नटिषट र  ट्राउिर लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नबमला तामाङ्ग 

उमेर:- २४ वषकको 

  वतन:- नि.ईलाम रोङ्ग गा.पा. वडा िं.२ दधु े

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.ईलाम रोङ्ग गा.पा. वडा िं.२ दधु े

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनलसङ तामाङ्ग (९८-०५०८५२१५) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,धके िटष र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- ईन्र कुमारी िावा ँ

उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:- नि.पाँचथर नमक्लािङु 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते ।  

  हराएको ठेगाना:- नि.झापा दमक ि.पा.वडा िं.१ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्त कुमार आङ्िम्वे (९७६५३०४५०७) 

हुलिया:- उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट  र िटष लगाएको ।  

नाम:- अनस्मता बस्िेत 

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा म.ेि.पा. वडा िं.७ गोमििरी 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते । 

  हराएको ठेगाना:-  नि.झापा म.ेि.पा. वडा िं.७ गोमििरी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- तुिसा िेलव बस्नेत (९८०४९९७४७९) 

हुलिया:- उचाई ५.४निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो डे्रि िटष र पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रेनिि गरुागाई 

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- नि.ईलाम ई.ि.पा. वडा ि.ं११ रोयाक 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०-७९।०४।२४ गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि.ईलाम ई.ि.पा. वडा िं.११ रोयाक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक गुरागाई(९८६३६०७९६९) 

हुलिया:- उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट  नपङ रङको भेष्ट लगाएकी । 
 

नाम:- अरनबि िरदर 

उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा िं.६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा िं.६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- बुधिाि सरिर (९८०७३९४२१४) 

हुलिया:- उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल, र पाइन्ट भेष्ट लगाएको ।  

नाम:- यज्ञ बहादरु थापा 

उमेर:- ३४ वर्षको 

  वतन:- नि.धिकुटा धिकुटा ि.पा. वडा िं.४ मिैाली चोक 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२० गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.धिकुटा धिकुटा ि.पा. वडा िं.४ मिैाली चोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- पृथ बहािुर थापा (९८५२०६१२८०) 

हुलिया:- उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,पहलेो भषे्टिेतो हाप पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोर्ण राइ 

उमेर:- ३४ वर्षको 

  वतन:- नि.भोिपरु टेम्केमयैङु गा.पा. वडा िं. ५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते ।  

  हराएको ठेगाना:- नि.भोिपरु टेम्केमयैङु गा.पा. वडा िं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सजुना िेप्चा राई (९८११०१३१०६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो नटिषट र निलो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- गोमा तामाङ (िाथमा १८ मनहिाको िाबालक छोरा िमते रहकेो ) 

उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- नि.भोिपरु र्.ि.पा. वडा िं.८ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.भोिपरु र्.ि.पा. वडा िं.८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता माया तामाङ (९८६०८०८१६४) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भेष्ट र निलो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- भवुि काकी 

उमेर:- ३१ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ नब.म.ि.पा. वडा िं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ नब.म.ि.पा. वडा ि.ं७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलम्बका काकी (९८१४३८९७४८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र िटष लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- भोगेन्र मररक 

उमेर:- ५५ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ नब.म.ि.पा. वडा िं.११ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२६ गते ।  

  हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ नब.म.ि.पा. वडा ि.ं११ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- अजय मररक (९८१६३९८८९७) 

हुलिया:- उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र िटष लगाएको ।  

नाम:- िागर पररयार 

उमेर:- २४ वर्षको  

  वतन:- नि.मोरङ नबराटिगर म.ि.पा. वडा िं३ नस्थत मािव िेवा आश्रमबाट 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२६ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.मोरङ नबराटिगर म.ि.पा. वडा िं३ नस्थत मािव िेवा आश्रमबाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकाश  बजगाई (९८४३३४७६३१) 

हुलिया:-उचाई िखलेुको,वणष गह गँोरो,िेतो चेक िटष र निलो रङको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- दगुाष माया गरुुङ 

उमेर:- ३१ वर्षको  

  वतन:- नि.िोलखुमु्ब ुिोताङ गा.पा. वडा िं. १ पाव ै

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.िोलखुमु्ब ुिोताङ गा.पा. वडा ि.ं १ पाव ै

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहािुर गुरुङ (९८६०७६३३९६) 

हुलिया:-उचाई ५ निट, कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट र कालो ज्याकेट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- टेक बहादरु नवश्वकमाष 

उमेर:- ३० वर्षको  

  वतन:- नि.मोरङ केराबारी ि.पा. वडा िं. ५ िनतिाले 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२/३ मनहिा अनघ 

  हराएको ठेगाना:-नि.मोरङ केराबारी ि.पा. वडा िं. ५ िनतिाले 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी सारु मगर (९८१७३१३१५५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर,पाइन्ट र भेष्ट लगाएको ।  

नाम:- िुममिी हमेरम (िाथमा छोरा िमते रहकेो ) 

उमेर:- २४ वर्षको  

  वतन:- नि.झापा हनददबारी गा.पा. वडा िं. २ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.झापा हनददबारी गा.पा. वडा िं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिलप सोरेन (९८२४०७३५२६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल, रातो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-यवुराि तामाङ 

उमेर:- ४० वर्षको 

  वतन:- नि.ईलाम माङ्िेबडु ि.पा. वडा िं.३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७२ िालमा 

  हराएको ठेगाना:-नि.ईलाम माङ्िेबडु ि.पा. वडा ि.ं३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-खड्क बहािुर थापा  

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर,पाईन्ट र नटिटष लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िन्तोि चमे्िोङ 

उमेर:- ३६ वर्षको 

  वतन:- नि. झापा अिुषिधारा ि.पा. वडा िं. ४ दनहझोडा 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१३ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि. झापा अिुषिधारा ि.पा. वडा िं. ४ दनहझोडा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेज कुमारी चेम्जोङ (९८०७९६२५१२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट, कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भेष्ट,लो निन्ि पाइन्ट र िेतो चष्मा लगाएको । 
 

नाम:- ििय कुमार काकी 

उमेर:- ४० वर्षको  

  वतन:- नि.मोरङ बेलबारी ि.पा. वडा िं. ३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.मोरङ बेलबारी ि.पा. वडा िं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनता तामाङ काकी  

हुलिया:-उचाई ५.४ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर,पाइन्ट र भेष्ट लगाएको ।  

नाम:- कुमार तामाङ 

उमेर:- ५० वर्षको  

  वतन:- नि.ताप्लेिङु िुङनलङ ि.पा. वडा िं. ४ कोप्चेलाईि 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि.ताप्लेिङु िुङनलङ ि.पा. वडा िं. ४ कोप्चेलाईि 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण माया तामाङ (९८१७९७७२५९) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो भषे्ट र निलो ट्राउिर लगाएक ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िारदा काकी नबष्ट (िाथमा वर्ष ५ कोछोरा एनलि नबष्ट िमते रहकेो) 

उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ उलाषबारी ि.पा. वडा िं. ८ महेरेीटोल 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

  हराएको ठेगाना:-.मोरङ उलाषबारी ि.पा. वडा िं. ८ महेरेीटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबकास लवष्ट (९८१५३२७६८७) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,मोटो शररर र हातमा नबकाश िामको टाटु खोपेको ।  

नाम:- रमशे पोखरेल 

उमेर:- ४० वर्षको 

  वतन:- नि.ईलाम ियुोदय ि.पा. वडा िं.९ बरबोटे 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि.ईलाम ियुोदय ि.पा. वडा ि.ं९ बरबोटे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुष्प प्रसाि पोखरेि (९८४१६५३५३१) 

हुलिया:-उचाई ५.८ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो क्याप,कपडाको पाइन्ट िेतो रंको िटष लगाएको । 
 

नाम:- िािकुा खड्का 

उमेर:- १६ वर्षको  

  वतन:- नि.ििुिरी धराि उ.म.ि.पा. वडा िं. १४ नवियपरु 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि.ििुिरी धराि उ.म.ि.पा. वडा िं. १४ नवियपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-यम खड्का (९८२७३७०८१३) 

हुलिया:-उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,निन्िको पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कमला राई 

उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- नि.भोिपरु हतवुागढी गा.पा.वडा िं.८ पात्लेपािी 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.भोिपरु हतवुागढी गा.पा.वडा िं.८ पात्लेपािी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-बिराम राई(९८१७३९०८०७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट, कालोआखँा, कालो कपाल, कालो ज्याकेट र िेतो भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:- रनमता राई 

उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- नि.िखवुािभा नचनचला गा.पा.वडा िं.४ लशिु े

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.िखवुािभा नचनचला गा.पा.वडा िं.४ लशिु े

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवश्वास राई(९८६२३०५९७३) 

हुलिया:-उचाई ४.५ निट, कालोआखँा,कालो कपाल,पहलेो कुताष र कालो िरुुवाल लगायकी ।  

नाम:- मदि कुमार राई 

उमेर:-४४ वर्षको 

  वतन:- नि.िखवुािभा मकाल ुगा.पा.वडा ि.ं५ िमु बिार 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.िखवुािभा मकाल ुगा.पा.वडा िं.५ िमु बिार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशभा राई(९८६३७११७४८) 

हुलिया:-उचाई ५.६ निट, कालोआखँा, कालो कपाल, िेतो िटष, हररयो पेन्ट र खरैो ितु्ता लगाएको । 

 

नाम:- यज्ञ बहादरु थापा 

उमेर:- ३४ वर्षको 

  वतन:- नि.धिकुटा ि.पा.डवडा िं.४ मिैाली चोक 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.धिकुटा ि.पा.डवडा िं.४ मिैाली चोक 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पृथ बहािुर थापा(९८५२०६१२८०) 

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

नाम:-अिोक राय 

उमेर:-३५ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ िहदा गा.पा.वडा िं.३ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.मोरङ िहदा गा.पा.वडा िं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमार राय(९८१९३६०३६३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ निट, कालो आखँा, कालो कपाल,िटष पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- पषु्पा मण्डल काकी 

उमेर:-३३ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ नबराटिगर वडा िं.७ 

लिङ्ग:-मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.मोरङ नबराटिगर वडा िं.७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण कुमार मण्डि(९८११३७३४३९) 

हुलिया:-उचाई ५ निट, कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो रङको कुताष िरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:-मिोरथ भट्टराई 

उमेर:- ७५ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ रतवुामाई ि.पा.वडा िं.५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.मोरङ रतवुामाई ि.पा.वडा िं.५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सबुास भट्टराई(९८१०४०३२१०) 

हुलिया:-उचाई ५ निट, कालो आखँा, िेतो कपाल, वणष गह गँोरो, िेतो बरखन्त बेरेको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-प्रकाि पोखरेल गिी 

उमेर:- ३४ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ पथरीशनिश्चरे ि.पा.वडा िं.८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.मोरङ पथरीशनिश्चरे ि.पा.वडा ि.ं८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-माया िजी(९८२६९९२११५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ निट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो,रातो िटष, कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-िररता नवश्वकमाष 

उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ पथरीशानिश्वर ि.पा.वडा िं.५ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि.मोरङ पथरीशानिश्वर ि.पा.वडा िं.५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतिक लवश्वकमाक (९८४२५१२६६३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा, कालो कपाल,रातो कुताष िरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- िनुिल गौर 

उमेर:- ३३ वर्षको 

  वतन:-  नि.मोरङ नब.ि.वडा ि.ं६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि.मोरङ नब.ि.वडा िं.९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबजय कुमारी राठी(९८५२०२०६५९) 

हुलिया:- उचाई ५.६ निट, कालो आखँा, कालो कपाल,िटष पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- नबिोद प्रिाद गौर 

उमेर:- ३८ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ नब.ि.वडा िं.६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि.मोरङ नब.ि.वडा िं.९ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबजय कुमारी राठी(९८५२०२०६५९) 

हुलिया:-उचाई ५.६ निट, कालो आखँा, कालो कपाल,िटष पाईन्ट लगाएको । 

नाम:- प्रेम बहादरु थापा 

उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- नि.धिकुटा पानिबाि ि.पा.वडा िं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.धिकुटा पानिबाि ि.पा.वडा िं.७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम कुमारी बस्नेत थापा(९८२९३७५०५५) 

हुलिया:-उचाई ५.७ निट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गोरो भएको । 
 

नाम:- नबशाल भिेुल 

उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- नि.धिकुटा छथरिोरपी गा.पा.वडा िं.६ निधवुा 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२१ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.धिकुटा छथरिोरपी गा.पा.वडा ि.ं६ निधवुा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलबराज गौतम 

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

नाम:- नबनिता मगर 

उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- नि.धिकुटा चौनबिे गा.पा.वडा िं.१ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.धिकुटा चौनबिे गा.पा.वडा िं.१ िािो मकु्तारा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिि बहािुर बराही(९८००९४६२३३) 

हुलिया:-उचाई ४.१० निट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो भेष्ट, िेतो कालो धके िरुुवाल लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-िशुान्त बमषि 

उमेर:- ३२ वर्षको 

  वतन:-पनश्चम बंगाल भारत 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

  हराएको ठेगाना:-नि.ताप्लेिङु िुङनलङ ि.पा.वडा िं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमर नारायण बमकन(९८२९३०२८४०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट, कालो आखँा, रातो कपाल,कालो ट्रायाक हररयो भौष्ट र हातको बाँया पाखरुामा ट्याटु 

भएको । 

 

नाम:- रेखा राई 

उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:-  नि.इलाम रोङ गा.पा.वडा िं.६ िाकिोकटार 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि.इलाम रोङ गा.पा.वडा िं.६ िाकिोकटार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लववेक राई(९८६३७१२८६५) 

हुलिया:-उचाई ४.७ निट, कालो आखँा, कालो कपाल,निलो नट-िटष, कालो ट्रयाक लगाएको । 

 

नाम:- िभुार् शमाष 

उमेर:- ३७ वर्षको 

  वतन:-  नि.इलाम ियूोदय ि.पा.वडा िं.९ गनहरीगा 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि.इलाम ियूोदय ि.पा.वडा िं.९ गनहरीगाउँ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रमोि शमाक(९८५२६८२९४८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट, कालो आखँा, कालो कपाल,कोठे िटष, कालो पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लिसम राई 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- नि.इलाम ियूोदय ि.पा.वडा िं.९ ढोडे िाम्पाङ टोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।४।१८ गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि.इलाम ियूोदय ि.पा.वडा िं.९ ढोडे िाम्पाङ टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िेव कुमार राई(९८४२६४१९७४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट, कालो आखँा, कालो कपाल,लेिरको ज्याकेट,कालो निन्िको पाईन्ट, कालो व्याग र 

निलो िेब्रा हातमा बोकेको । 

 

नाम:- िन्देश राई 

उमेर:- १३ वर्षको 

  वतन:- नि.इलाम ियूोदय ि.पा.वडा िं.९ ढोडे िाम्पाङ टोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।४।१८ गते । 

  हराएको ठेगाना:- नि.इलाम ियूोदय ि.पा.वडा िं.९ ढोडे िाम्पाङ टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िेव कुमार राई(९८४२६४१९७४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट, कालो आखँा, कालो कपाल,लेिरको ज्याकेट,कालो निन्िको पाईन्ट, कालो व्याग र 

निलो िेब्रा हातमा बोकेको । 

 

नाम:- नबनिता राई 

उमेर:-  १६ वर्षको 

  वतन:- नि.ईलाम ईलाम ि.पा. वडा िं. १ िपेाटार 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.ईलाम ईलाम ि.पा. वडा िं. १ िेपाटार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमी राई (९८१४९९३६३०) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,निन्िको पाइन्ट र हाईिेक लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रकाश काकी 

उमेर:- ३० वर्षको  

  वतन:- नि.मोरङ कािपेोखरी गा.पा. वडा िं.१ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ कािपेोखरी गा.पा. वडा िं.८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-होम बहािुर काकी (९८२६३९७९५१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो भेष्ट र हाप पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:- नप्रनत कुमारी िाह 

उमेर:-  १६ वर्षको  

  वतन:- नि. मोरङ नबराटिगर म.ि.पा. वडा िं.९ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते। 

हराएको ठेगाना:-   नि. मोरङ नबराटिगर म.ि.पा. वडा ि.ं९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-आचि कुमारी साह (९८१७३४००१२) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्लो,िरुुवाल र भेष्ट लगाएकी । 
 

नाम:- प्रनतभा नघनमरे 

उमेर:- १८ वर्षको  

  वतन:- नि.मोरङ नबराटिगर म.ि.पा. वडा िं.८ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ नबराटिगर म.ि.पा. वडा िं.८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलिप कुमार लिलमरे (९८४२०७४७५०) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िरुुवाल र भेष्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िनबिा रायमानझ (िाथमा वर्ष ३ को छोरा रहकेो) 

उमेर:-  २५ वर्षको  

  वतन:- नि.भोिपरु र्.ि.पा. वडा िं. १४ बोया 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि.भोिपरु र्.ि.पा. वडा िं. १४ बोया 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-थाम बहािुर अलधकारी (९८१३०१९०५४) 

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

नाम:- खशु्ब ुचौधरी 

उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- नि. झापा ब्राहदशी गा.पा. वडा िं.७ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि. झापा ब्राहदशी गा.पा. वडा िं.७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमिन चौधरी (९८०६०७७७९७) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र िरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- प्रनतक्षा रािाभाट (काकी) 

उमेर:- २३ वर्षको 

  वतन:- नि. ििुिरी ईटहरी 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.झापा म.ेि.पा। वडा िं.६ काकरनभट्टा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्द्र बहािुर काकी (९८४२७८७३७७) 

हुलिया:-उचाई ४.१० निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कदपिा राई 

उमेर:-  २६ वर्षको  

  वतन:- नि.झापा म.ेि.पा. वडा िं.६ काकनभषट्टा 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  भारबाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलजत तामाङ (९८४२६५६६६६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िानलिा बस्िेत 

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- नि.िोलखुमु्ब ुनलखनुपके गा.पा. वडा िं.२ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.िोलखुमु्ब ुनलखनुपके गा.पा. वडा िं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बहािुर बस्नेत (९७४९८६४४०५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो नटिटष र कालो पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- रोशिी मगर 

उमेर:-  ३० वर्षको  

  वतन:- नि. िोलखुमु्ब ुनलखनुपके गा.पा. वडा िं. २ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि. िोलखुमु्ब ुनलखनुपके गा.पा. वडा िं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलिप काकी (९८६१०९२५६२) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नमङमार यान्िी शपेाष 

उमेर:-  १७ वर्षको 

  वतन:- नि.िोनलखमु्ब ुिचेािदयाि गा.पा.वडा िं. १ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.िोनलखमु्ब ुिेचािदयाि गा.पा.वडा ि.ं १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमङमार लङमा शेपाक  (९७४२४२२१५७) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो ज्याकेट र कालो िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मसु्काि कामत 

उमेर:-  १५ वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ नब.म.ि.पा. वडा िं. ९ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि.मोरङ नब.म.ि.पा. वडा िं. ९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेश कामत (९८११३८३९९५) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- नमिा राई 

उमेर:-  २६ वर्षको 

  वतन:- नि.पाचँथर तमु्मबेा गा.पा. वडा िं. ४  दशमौबिार 

लिङ्ग:- मनहला  

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.पाचँथर तमु्मबेा गा.पा. वडा ि.ं ४  दशमौबिार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मंडि लसंह राई (९८४५६३५३४३) 

हुलिया:-उचाई ४.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- हकष  बहादरु नलम्ब ु(िागो) 

उमेर:-  ७७ वर्षको  

  वतन:- नि. पाचँथर निनदम ि.पा. वडा ि.ं १४ िुदपा 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि. पाचँथर निनदम ि.पा. वडा िं. १४ िुदपा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलमकिा फागो (९८१६९२३५५८) 

हुलिया:-उचाई ४.८निट,कालो आखँा,िेतो िुलेको कपाल,दउरा िरुुवाल,ढाका टोपी र म्यानिक चप्पल लगाएको।  

नाम:- बेद बहादरु कामी 

उमेर:-  २६ वर्षको  

  वतन:- नि. पाचँथर िादगिुन्द गा.पा.वडा िं. ३ स्कुल डाडा 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि. पाचँथर िादगिुन्द गा.पा.वडा िं. ३ स्कुल डाडा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलवता लब.क. (९८१७०५२४६१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,निन्ि पाइन्ट र रातो टाई िटष लगाएको । 

 

नाम:- िनुिला भट्टराई (नवश्वकमाष) 

उमेर:-  २८ वर्षको 

  वतन:- नि.धिकुटा िाँगरुीगढी गा.पा. वडा िं. २ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.ििुिरी धराि उ.म.ि.पा. वडा िं. ५ दउेराली 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहािुरन लवश्वकमाक (९८११३०८९४४) 

हुलिया:-उचाई  ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल  र वणष गह  ँगोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नप्रय देउला 

उमेर:-  १३ वर्षको  

  वतन:- नि.झापा नब.ि.पा. वडा िं. ४ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि.झापा नब.ि.पा. वडा िं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता िेउिा (९८०६००३३७१) 

हुलिया:-उचाई ४.८ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गोरी,पाइन्ट र भेष्टा लगाएकी ।  

नाम:- प्रनतक्षा रािाभाट (काकी) 

उमेर:-  २३ वर्षको 

  वतन:- नि.ईटहरी ििुिरी माईनतघर 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.झापा म.ेि.पा. वडा िं. ६ काकरनभट्टा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्िु बहािुर काकी (९८४२७८७३७७) 

हुलिया:-उचाई ४.१० निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कदपिा राई  

उमेर:-  २६ वर्षको  

  वतन:- नि. भारतको िय गाउँ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.झापा म.ेि.पा. वडा िं.६ काकरनभट्टा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलजत तामाङ (९८४२६५६६६६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल, कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कृष्णा राई 

उमेर:-  ३४ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा बिुशान्ती ि.पा. वडा िं.३ नकरािा बस्ती 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.झापा बिुशान्ती ि.पा. वडा िं.३ नकरािा बस्ती 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशर बहािुर राई (९८१७०६१३९५) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको भेष्ट र बटु्टे हाप पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- अमतृा शे्रष्ठ 

उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा नशविताक्षी ि.पा. वडा िं. ११ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि.झापा नशविताक्षी ि.पा. वडा िं. ११ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमारी योङहाङ (९८२५९७९४६४) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो,कालो  निन्ि पाइन्ट र पहलेो भेष्ट लगाएकी ।  

नाम:- निमषता खत्री 

उमेर:-  १५ वर्षको 

  वतन:- नि. झापा गौरादह ि.पा. वडा िं. ९ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि. झापा गौरादह ि.पा. वडा िं. ९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमकिाि खत्री (९८६२६७२६९७) 

हुलिया:-उचाई ५.१ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,निलो निन्िको पाइन्ट कालो हाप भेष्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नभमा दवेी थापा 

उमेर:-  ५० वर्षको 

  वतन:- नि.झापा नशविताक्षी ि.पा. वडा िं. १० 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि.झापा नशविताक्षी ि.पा. वडा िं. १० 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-यम बहािुर थापा (९८०८९७१४२६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,रातो िाडी र चोलो लगाएकी ।  

नाम:- नित ु

उमेर:-  १७ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा म.ेि.पा. वडा िं.१० नटमाई 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि.झापा म.ेि.पा. वडा िं.१० नटमाई भ्याली  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभमा खत्री (९८२४०९९८०९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:- िम्झिा मगर  

उमेर:-  २४ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा दमक ि.पा. वडा िं.३  भटुािी शरणानथष नशनबर बेलडागी 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- नि.झापा दमक ि.पा. वडा िं.३  भटुािी शरणानथष नशनबर बेलडागी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहािुर सुब्बा  

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालोआखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र नटिषट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पनमषला लम्िेल 

उमेर:-  २५ वर्षको  

  वतन:- नि. झापा किकाई ि.पा. वडा िं.६ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.झापा हनददबारी गा.पा. वडा िं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी रम्तेि (९८२४०२७५२१) 

हुलिया:-उचाई ४.११ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िवषदा पौडेल (िाथमा शभुम पौडेल छोरा िमते रहकेो ) 

उमेर:-  ३३ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा गा.पा. वडा िं. ६ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि.झापा गा.पा. वडा िं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहािुर पौडेि (९८१०३९७५४६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- प्रकाश राई 

उमेर:-  ३५ वर्षको  

  वतन:- नि. उदयपरु नत्रयगुा ि.पा. वडा िं. ११ नशवालय टोल 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि. उदयपरु रामचेाप दउेराली डाँडा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िबुाश राई 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- देव कुमारी काकी 

उमेर:-  ३४ वर्षको 

  वतन:- नि. उदयपरु बेलका ि.पा. वडा िं. ५ पािीपधेरा 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि. उदयपरु बेलका ि.पा. वडा िं. ५ पािीपधेरा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडल्िी बहािुर काकी  

हुलिया:-उचाई ४ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कलेिी रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रामशे्वर राई 

उमेर:-  १४ वर्षको  

  वतन:- नि.उदयपरु क.ि.पा. वडा िं. ४ निम्ले 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि.उदयपरु क.ि.पा. वडा िं. ४ निम्ले 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरश्वती राई (९८६३८२४८०६) 

हुलिया:-उचाई५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको भषे्ट र कालो पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- पनबत्रा मगर 

उमेर:-  ३३ वर्षको 

  वतन:- नि. ईलाम इलाम ि.पा. वडा िं. १ िपेालटार 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि. ईलाम इलाम ि.पा. वडा ि.ं १ िपेालटार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम बहािुर मगर (९८०४९४२२४६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ निट,खरैो आखँा,कालो कपाल,निधारमा खत भएकी,पाइन्ट,भेष्टा र िईुटर लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िनविा खड्का 

उमेर:-  १८ वर्षको  

  वतन:- नि.ईलाम ियुोदय ि.पा. वडा िं. ७ कन्याम 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि.ईलाम ियुोदय ि.पा. वडा ि.ं ७ कन्याम 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेि बहािुर खड्का (९८४४६३०९१३) 

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

नाम:- िशोदा ररनर्देव 

उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- नि. मोरङ रंगेली ि.पा. वडा िं.९ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि. मोरङ रंगेली ि.पा. वडा ि.ं९ दोहमिा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुसनी िेवी ररलषिेव (९८२०३३८३७९) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष काली र रातो िाडी लगाएकी ।  

नाम:- चन्दि कुमारी माझी 

उमेर:-  ३३ वर्षको  

  वतन:- नि. मोरङ ग्रामधाि ि.पा. वडा िं. ७ बनिगामा 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि. मोरङ ग्रामधाि ि.पा. वडा िं. ७ बनिगामा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्िन कुमारी मालझ (९८२८०६३७९२) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो  कुताष र पहलेो िरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तलुिी भट्टराई 

उमेर:-  २६ वर्षको  

  वतन:- नि.मोरङ नमक्लािङु गा.पा. वडा िं.६ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ नमक्लािङु गा.पा. वडा िं.६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ठाकुर प्रसाि थापा (९८२६३२७९१९) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पाइन्ट भषे्ट र भेष्ट लगाएकी ।  

नाम:- िषु्मा िवुेदी 

उमेर:-  २५ वर्षको  

  वतन:-  नि. मोरङ लेटाङ ि.पा. वडा िं. २ िडािी 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि. मोरङ नमक्लािङु गा.पा. वडा िं. ९ किेिी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर कुमारी राय (९८१९३९२३७१) 

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

नाम:- माया पररयार 

उमेर:-  २१ वर्षको  

  वतन:- नि. मोरङ लेटाङ ि.पा. वडा िं. २ िडािी 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि. मोरङ नमक्लािङु गा.पा. वडा िं. ९ किेिी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज पररयार ९९८२७३८४४०२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी, गलुाबी रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िररता अनधकारी नघनमरे 

उमेर:-  २७ वर्षको  

  वतन:- नि.नचतवि भरतपरु  म.ि.पा. वडा ि.ं ११ कदयाणपरु  

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.खादँवारी ि.पा. वडा िं. १  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-छत्रमलण लिलमरे (९८६२०६६६९७)   

हुलिया:-उचाई ५ निट,वणष गह गँोरो, रातो रङकमो कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िनमर प्रधाि  

उमेर:-  २० वर्षको  

  वतन:- नि. मोरङ नब.म.ि.पा. वडा िं.१२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि. मोरङ नब.म.ि.पा. वडा िं.१२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशब प्रधान (९८४२३१३४०६) 

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

नाम:-राह ल मलाहा 

उमेर:-२२ वर्षको  

  वतन:-नि.मोरङ नब.म.ि.पा. वडा ि.ं८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ नब.म.ि.पा. वडा िं.८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण मिाहा (९८१०४१३५१२) 

हुलिया:-उचाई ५.८ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िटष  र पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रन्ििा कुमारी मण्डल  

उमेर:-३२ वर्षको  

  वतन:-नि.मोरङ नब.म.ि.पा. वडा ि.ं५ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ नब.म.ि.पा. वडा िं.५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण मण्डि (९८२५३३०७९८) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-रेिकुा बािी नलम्ब ु

उमेर:-२६ वर्षको  

  वतन:-नि. ईलाम चलुाचलुी गा.पा. वडा िं.५५ बरबोटे 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०-७८९।०४।१४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि. ईलाम चलुाचलुी गा.पा. वडा िं.५५ बरबोटे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-शान्ती राज राई (९८४४६७७२९७)  

हुलिया:-उचाई ५.२ निट कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह  ँगोरी,कालो पाइन्ट र पहलेो िटष लगाएको ।  

नाम:-रोह औझा 

उमेर:-२४ वर्षको  

  वतन:-नि.झापा नब.म.ि.पा. वडा िं.५ िबु्बा चोक 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.झापा नब.म.ि.पा. वडा िं.५ िबु्बा चोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोलहत औझा (९८४१२५९९७४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी  र दवुै हातको िाडीमा ट्याटु हािेकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-नबशाल आङ्दम्बे 

उमेर:-  ३२ वर्षको  

  वतन:-नि. झापा कमल गा.पा. वडा िं.५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि. झापा कमल गा.पा. वडा िं.५ निम्ले 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-हकक  बहािुर जबेगु  

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-भाविा तािपरुरया 

उमेर:-१९ वर्षको  

  वतन:-नि. झापा दमक ि.पा. वडा िं. ९ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  नि. झापा दमक ि.पा. वडा िं. ९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्णु साकी  

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र िरुुवाल लगाएकी  ।  

नाम:-मनिर्ा राई  

उमेर:-२० वर्षको  

  वतन:-नि. झापा दमक ि.पा. वडा िं. ९ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  नि. झापा दमक ि.पा. वडा िं. ९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा लिम्बु (९८११३६२४५७)  

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र भेष्ट लगाएकी  ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-नबनब राई 

उमेर:-३७ वर्षको  

  वतन:-नि. झापा कमल गा.पा. वडा िं. ६ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  नि. झापा कमल गा.पा. वडा िं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अनुपमा राई   

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,,कालो कपाल,पाइन्ट र भेष्ट लगाएकी ।  

नाम:-चन्र माया भण्डारी 

उमेर:-७१ वर्षको 

  वतन:-नि. धिकुटा ि.पा. वडा ि.ं९ मलुघाट नछम्िवुा 

लिङ्ग:- िेष्ठ मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि. धिकुटा ि.पा. वडा िं.९ मलुघाट नछम्िवुा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-नैन बहािुर भण्डारी  

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष गह गँोरी,रातो िाडी र चोलो लगाएकी ।  

नाम:-तेि ुराई 

उमेर:-२३ वर्षको  

  वतन:-नि.िोलखुमु्ब ुमाप्यदधुकोशी वडा िं.६ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  नि.िोलखुमु्ब ुमाप्यदधुकोशी वडा िं.६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलमत्रा राई (९७४५५६८५२३ )   

हुलिया:-उचाई ५.६ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,रातो ज्याकेट र कट्ट  लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-नमत्रा राई  

उमेर:-३२ वर्षको  

  वतन:-नि.भोिपरु भो.पा. ि.पा. वडा िं. ११ आस्तेक 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  नि.भोिपरु भो.पा. ि.पा. वडा िं. ११ आस्तेक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सजन राई (९८६२०१९२९७) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो भेष्ट र रातो िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-एनलर्ा पानिि 

उमेर:-१३ वर्षको  

  वतन:-नि. ईलाम ई.ि.पा. वडा ि.ं९लङकािािी टोल 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि. ईलाम ई.ि.पा. वडा िं.९लङकािािी टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर बहािुर पालिन ९९८४४६३०३२२) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र भेष्ट लगाएको ।  

नाम:-पनुिता शमाष 

उमेर:-३८ वर्षको  

  वतन:-नि.मोरङ बढुीगंगा  गा.पा. वडा िं. १ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि. मोरङ नब.म.ि.पा. वडा िं. ८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना िालमछाने (९८४३५२९८७३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,नडउनटको डे्रि  र गोलो अिहुार भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अप्ििा नलङदम नलम्ब ु 

उमेर:-२२ वर्षको  

  वतन:-नि.ईलाम ि.पा. वडा िं.१२ िाङरुम्बा 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.ईलाम ि.पा. वडा िं.१२ िाङरुम्बा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्जु लिङ्िम (९८०६०५६४५५) 

हुलिया:-उचाई २.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल, पाइन्ट र भेष्ट लगाएको ।  

नाम:- माया नघनमरे 

उमेर:-४४ वर्षको  

  वतन:-नि. मोरङ नबराटिगर म.ि.पा. वडा िं. ११ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि. मोरङ नबराटिगर म.ि.पा. वडा िं. ११ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिपेश लिलमरे (९८१०४६३५३१) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-भवि कुमार रािवशंी 

उमेर:-२५ वर्षको  

  वतन:-नि.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा िं.३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा िं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मािा राजवंशी (९८२५३५५०३०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,नटिषट र पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ईनन्दरा उदाि 

उमेर:-३९ वर्षको  

  वतन:-नि.उदयपरु चौदण्डीगढी ि.पा. वडा ४ नकरात करम्िे 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  नि.उदयपरु चौदण्डीगढी ि.पा. वडा ४ नकरात करम्िे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलवनराज भण्डारी  (९८०३६२८२५७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल लाम्चो अिहुार भएकी ।  

नाम:-ररंकी कुमारी िाह 

उमेर:-३० वर्षको  

  वतन:-नि. मोरङ नब.म.ि.पा. वडा िं. १७ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि. मोरङ नब.म.ि.पा. वडा िं. १७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय काकी (९८०५३३३२२८) 

हुलिया:-उचाई ५.४ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्लो,बटु्टे भषे्ट र कालो हाप पाइन्ट लगाएकी  ।  

नाम:-िंनित िरदार   

उमेर:-४० वर्षको  

  वतन:-नि. मोरङ धिपालथाि गा.पा. वडा िं.५ दादरबैररया 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि. मोरङ धिपालथाि गा.पा. वडा िं.५ दादरबैररया 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलमिा िेवी सरिार (९८१७३३०३०२)   

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्लो,रातो भेष्ट र निलो निन्ि पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररिा मण्डल 

उमेर:-२४ वर्षको  

  वतन:-नि.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा िं. २ कदमगाछी 

लिङ्ग:- मनहला  

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा िं. २ कदमगाछी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजा हररशरण मण्डि (९८४२१९४५५०) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,गलुानब रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-शान्ती माया गोले 

उमेर:-२७ वर्षको  

  वतन:-नि. उदयपरु नत्रयगुा ि.पा. वडा िं. १४ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि. उदयपरु नत्रयगुा ि.पा. वडा िं. १४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-बासिेुव तामाङ 

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

नाम:-बम बहादरु राई 

उमेर:-४४ वर्षको  

  वतन:-नि. मोरङ बेलबारी ि.पा. वडा िं. १ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-  ३ र ४ वर्ष पनहले  

हराएको ठेगाना:- लज. मोरङ बेिबारी न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुप माया राई (९८६२५९८३३१) 

हुलिया:-उचाई  ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र मझौला शररर भएको ।  

नाम:-िहदेव िहिी  

उमेर:-४५ वर्षको 

  वतन:-नि. मोरङ  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- लज. मोरङ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकाश बजगाई (९८४३३४७६३१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,हररयो रङको भेष्ट र हररयो िरुुवाल लगाएको । 

नाम:-लक्ष्मी खड्का 

उमेर:-३८ वर्षको  

  वतन:-नि.ओखलढुङगा निनिचरण ि.पा. वडा िं.९ ज्यानमरे 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.ओखलढुङगा निनिचरण ि.पा. वडा िं.९ ज्यानमरे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लििा बहािुर खड्का (९८६१२०५७४७) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो,कालोले नगि र िेतो नस्वटर लगाएकी ।  

नाम:-तेि बहादरु मगर 

उमेर:-३० वर्षको 

  वतन:- नि.मोरङ नमक्लािङु गा.पा. वडा िं.६ शान्तीटोल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.मोरङ नमक्लािङु गा.पा. वडा िं.६ शान्तीटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्णु माया मगर (९८२५३३४३१६)   

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,स्काई रङको निन्ि पाइन्ट र निलो रङको भेष्ट लगाएको ।  

नाम:-िनुकपा राई 

उमेर:-१३ वर्षको  

  वतन:-नि.पाचँथर निनदम ि.पा. वडा िं. ८ बािकोट 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि.पाचँथर निनदम ि.पा. वडा िं. ८ बािकोट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर बहािुर राई (९८१७०४८४७६) 

हुलिया:-उचाई ४ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र कालो ट्रयाकिटु लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररता िखुतेी 

उमेर:-२३ वर्षको  

  वतन:-नि.उदयपरु नत्रयगुा ि.पा. वडा िं. १० 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.उदयपरु नत्रयगुा ि.पा. वडा िं. १० 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-बम बहािुर पररयार   

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

नाम:-पवि भण्डारी  

उमेर:-२५ वर्षको  

  वतन:-नि. मोरङ नमक्लािङु गा.पा. वडा िं. ८ तोरीबारी 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि. मोरङ नमक्लािङु गा.पा. वडा िं. ८ तोरीबारी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिपक बहािुर भण्डारी (९८२४०१९५५०)   

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट र पहलेो िटष लगाएको ।  

नाम:-रमशे रिक 

उमेर:-३५ वर्षको 

  वतन:-नि.िप्तरी रािनवराि ि.पा. वडा िं. ६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.उदयपरु नत्रयगुा ि.पा. वडा िं. ११ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सररता रजक 

हुलिया:-उचाई ६ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,निन्ि पाइन्ट र िटष लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मिुा िहुाङ 

उमेर:-२३ वर्षको  

  वतन:-नि.पाचँथर नहनलहा, गा.पा. वडा िं.३ िाभ्रे  

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-  २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.पाचँथर नहनलहा, गा.पा. वडा ि.ं३ िाभ्रे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-हस्त बहािुर माङयुङ (९८४२९९२६१२ )  

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट र िेतो भेष्ट लगाएकी ।  

नाम:-नबमला आङथपुो 

उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:-नि.पाचँथर िालेलङु गा.पा. वडा िं. २ खािी गाउँ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि.पाचँथर िालेलङु गा.पा. वडा िं. २ खािी गाउँ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभष्म केरुङ (९८१५९८४९०८) 

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

नाम:-पनु्य प्रिाद गरुागाई 

उमेर:-६५ वर्षको 

  वतन:-नि.झापा हनददबारी गा.पा. वडा िं. १ 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- नि.झापा हनददबारी गा.पा. वडा िं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-झमक लतलमल्सना (९८४४६०५९८३) 

हुलिया:-उचाई ४.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो िटष र कालो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-डम्बर कुमारी निरौला 

उमेर:-५५ वर्षको 

  वतन:-नि.झापा बिुशान्ती ि.पा. वडा िं. २ नशव पचंायत मनन्दरटोल 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-  २०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.झापा बिुशान्ती ि.पा. वडा िं. २ नशव पचंायत मनन्दरटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिपक लनरौिा (९८४३६६१६६१) 

हुलिया:-उचाई ५.१ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-निता नघनमरे 

उमेर:-३८ वर्षको  

  वतन:-नि.ईलाम चलुाचलुी गा.पा. वडा िं.५ पोखरी टोल 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.ईलाम चलुाचलुी गा.पा. वडा िं.५ पोखरी टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुलम राज लिलमरे (९७४९०३२४२९) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको रातो बटु्ट ेम्याक्िी लगाएकी ।  

नाम:-ईतिुा खाम्िहुाङ नलम्ब ु

उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:-नि. झापा हनददबारी गा.पा. वडा िं. ३ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि.झापा अिुषिधारा ि.पा. वडा िं.११ खदुिुाबारी मावनलब 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोस थाम्सुहाङ (९८०८७११६३४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो भषे्ट र निन्ि पाइन्ट ल;गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-िनविा नवश्वकमाष गिमरे 

उमेर:-३० वर्षको  

  वतन:-नि. झापा हनददबारी गा.पा. वडा िं.१ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७२ िाल  

हराएको ठेगाना:- भारत 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेश्वर ठाकुर िनुवार (९८१७०४८९०६) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको कुताष  र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-िसु्मा नघनमरे 

उमेर:-२१ वर्षको  

  वतन:-नि. ईलाम ियुोदय ि.पा. वडा िं. १४ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि. ईलाम ियुोदय ि.पा. वडा िं. १४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमाक िेवी खनाि (९८२५९२२२७८) 

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

नाम:-नबष्ण ुमायाँ खड्का 

उमेर:-३५ वर्षको  

  वतन:-नि.झापा नशविताक्षी ि.पा. वडा ि.ं ११ 

लिङ्ग:-  मनहला 

हराएको लमलत:-  २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि.झापा नशविताक्षी ि.पा. वडा िं. ११ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेन्द्र कुमार खड्का (९८०४९८४१९३)  

हुलिया:-उचाई ४ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,नपयािी रङको िामा लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-यमिुा नलम्ब ु

उमेर:-३४ वर्षको  

  वतन:-नि.इलाम माई ि.पा. वडा िं. ७ खरेैिी टोल 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७७।०७।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.इलाम माई ि.पा. वडा िं. ७ खरेैिी टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि तावाहाङ्ग लिम्बु (९८१२४५३३२) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष  र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कणक बहािुर खत्री   

उमेर:-३७ वर्षको 

  वतन:-नि. उदयपरु नत्रयगुा  ि.पा. वडा िं.११ नशवालय टोल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  नि. उदयपरु नत्रयगुा  ि.पा. वडा िं.११ नशवालय टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोमा काकी  

हुलिया:-उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,हाप पाइन्ट र भेष्ट लगाएको ।  

नाम:-िबषदा लङुगेली 

उमेर:-३१ वर्षको 

  वतन:-नि. धिकुटा छथरिोरपाटी गा.पा. वडा िं. १ हानतखकष  

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि. धिकुटा छथरिोरपाटी गा.पा. वडा िं. १ हानतखकष  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि िुङगेिी (९८१२१४३४५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पहलेो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-हमेकलला राई 

उमेर:-२४ वर्षको  

  वतन:-नि.पाँथर तमु्मवेा गा.पा. वडा ि.ं ५ हाङगमु िेवार टोल 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.पाँथर तमु्मवेा गा.पा. वडा िं. ५ हाङगमु िेवार टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामु शे्रष्ठ (९८२४९२६१४०)   

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

नाम:-नििषिा नघिीङ (िाथमा २ वटा छोरा िमते रहकेो ) 

उमेर:-३३ वर्षको 

  वतन:-नि. तेह्रथमु छथर गा.पा. वडा िं.३ पन्चकन्या 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि. तेह्रथमु छथर गा.पा. वडा िं.३ पन्चकन्या 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश तामाङ (९८२३५४८२४४)   

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो  कपाल,वणष गह गँोरो,रातो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-प्रेम बहादरु नब.क. 

उमेर:-३६ वर्षको  

  वतन:-नि. ईला, माईिोगमाई गा.पा. वडा िं. २ िरिे  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि. ईला, माईिोगमाई गा.पा. वडा िं. २ िरिे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लििा लब.क. (९८६६४६७१२६) 

हुलिया:-उचाई ५.६ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरैो रङको नटिटष र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-िारधा नघनमरे  

उमेर:-१५ वर्षको  

  वतन:-नि. पाचँथर निनदग ि.पा. वडा ि.ं ११ िानगि 

लिङ्ग:- बानलका  

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५  गते । 

हराएको ठेगाना:- नि. पाचँथर निनदग ि.पा. वडा िं. ११ िानगि 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलगन्द्र प्रसाि लिलमरे (९८१६९३०४५४)  

हुलिया:-उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो निन्ि पाईन्ट र रातो भेष्ट लगाएको ।  

नाम:-कृष्ण प्रिाद पोखरेल 

उमेर:-४५ वर्षको 

  वतन:-नि.झापा हनददबारी गा.पा. वडा िं. १ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.झापा हनददबारी गा.पा. वडा िं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना पोखरेि (९८१६९१११६१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो भेष्ट र कालो पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:-ईन्र बहदरु खत्री  

उमेर:-३६ वर्षको 

  वतन:-नि.झापा हनददवारी गा.पा. वडा िं. ५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९०४।०४  गते । 

हराएको ठेगाना:- नि.झापा हनददवारी गा.पा. वडा िं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-जुना खत्री (९८२४९१५४४७)  

हुलिया:-उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,निलो नटिटष र निन्ि पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-लखि कपर 

उमेर:-३५ वर्षको 

  वतन:-नि. ििुिरी ईिरुवा ि.पा. वडा िं. ३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   लज. ििुिरी ईिरुवा ि.पा. वडा िं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमतन िेवी मेहता (९८१६३६६२०२३) 

हुलिया:-उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,िेतो भेष्ट र कालो हाप पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-ििम शेपाष 

उमेर:-३६ वर्षको  

  वतन:-नि. ताप्लेिङु िक्ताङलङु गा.पा. वडा िं. २ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि. ताप्लेिङु िक्ताङलङु गा.पा. वडा ि.ं २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा तामाङ (शेपाक) (९८२४००९४३६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,मझौला शररर,पाइन्ट र नटिटष लगाएकी ।  

नाम:-माया बराल (पौडेल) 

उमेर:-३५ वर्षको  

  वतन:-नि. ताप्लेिङु निररिंघा गा.पा. वडा िं. ७  

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.ताप्लेिङु िुङनलङ ि.पा. वडा िं. ३ मनेदबङु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-हरी प्रसाि बराि (९८६४२५२७५१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कदपिा तामाङ  

उमेर:-२२ वर्षको  

  वतन:-नि.ताप्लेिङु हाङपाङ गा.पा. वडा िं. ५  

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि. पाचँथर हनेलङ गा.पा. वडा िं. २ भदौ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम तामाङ (९८०४९७७२५६) 

हुलिया:-उचाई ४.६ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी  

नाम:-निनकता काफ्ले  

उमेर:-१६ वर्षको  

  वतन:-नि.झापा गा.पा. वडा िं. ३ ियाँ बस्ती  

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि.झापा गा.पा. वडा िं. ३ ियाँ बस्ती 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-छलबिाि बाग्िे (९८१६९४७७८०)  

हुलिया:-उचाई ४.१० निट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरािी रङको िामा र लेनगि लगाएकी ।  

नाम:-छलवती रािवंशी 

उमेर:-१६ वचर्षको 

  वतन:-नि. झापा नबताषमोडष ि.पा. वडा िं. ५ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि. झापा नबताषमोडष ि.पा. वडा िं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लििसरी राजवंशी ( ९८२६९६८४७९) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-िोम कुमारी राई ( िाथमा छोरी यनुम राई िमते रहकेो) 

उमेर:-३० वर्षको 

  वतन:-नि. ईलाम माई ि.पा. वडा िं. १ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.झापा अिुषिधारा ि.पा. वडा िं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सजंय रुम्िािी राई (९८०७४४४६५६) 

हुलिया:-उचाई ५निट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएको ।  

नाम:-िनमक्षा राई 

उमेर:-२० वर्षको  

  वतन:-नि. झापा म.ेि.पा. वडा िं. ६ एभरेष्टटोल 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  नि. झापा म.ेि.पा. वडा िं. ६ एभरेष्टटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लतरीमान शे्रष्ठ (९८२७९५९३२६) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर,िेतो भेर्ट र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:-डम्बर बहादरु काकी (िाथमा नबष्ण ुमाया काकी िमते रहकेो ) 

उमेर:-४५ वर्षको  

  वतन:-नि.झापा म.ेि.पा. वडा िं. ६ दगुाष मनन्दर 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.झापा म.ेि.पा. वडा िं. ६ दगुाष मनन्दर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-बि बहािुर काकी (९८२८८८९२५९)  

हुलिया:-उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,मोटो शररर,पाइन्ट र िटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मनहम अितर 

उमेर:-२७ वर्षको  

  वतन:-नि. भारत नकशिगन्ि 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि. झापा म.ेि.पा. वडा िं. ६मनेचडाडा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-खेरुन खातुन (९८२७९५९३२६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,दाया गालामा कालो दाग,िनु्तला रङको नटिषट र पाइन्ट 

लगाएको ।  

नाम:-िेहा श्रषे्ठ 

उमेर:-१८ वर्षको  

  वतन:-नि. झापा  दमक ि.पा. वडा िं. १ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि. झापा  दमक ि.पा. वडा िं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभमा शे्रष्ठ (९८१७९०५३४१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ निट, कालो आखँा,कालो कपाल,निन्ि पाइन्ट र खरैो भेष्ट लगाएको ।  

नाम:-निशा लावती 

उमेर:-१७ वर्षको  

  वतन:-नि.झापा नशविताक्षी ि.पा. वडा ि.ं१ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि.झापा नशविताक्षी ि.पा. वडा िं.१ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी शेपाक (फागो) (९८१६९३७१९३) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर,निन्ि पाइन्ट  र भेष्टा लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-गौरव महलदार 

उमेर:-१७ वर्षको  

  वतन:-नि. झापा झापा गा.पा. वडा िं. ३ िेनिि भवि 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.झापा कन्काई ि.पा. वडा िं.३ िेनिि भवि बाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सजंय महििार (९८२७९६१६७६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको िटष र कालो निन्ि पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-आनर्श काकी  

उमेर:-१६ वर्षको  

  वतन:-नि.ओखलढुङगा मोलङु गा.पा. वडा िं. २ लानमडाडँा 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.ओखलढूङगा निनिचरण ि.पा. वडा िं. ११ िोव्र ु

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोम बहािुर काकी (९८४३३०१८१३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गोरो,कालो पाइन्ट र पहलेो नटिटष लगाएको ।  

नाम:-अनिल बस्िेत 

उमेर:-१६ वर्षको  

  वतन:-नि. ओखलढूङगा नचशंखगुढी गा.पा. वडा ि.ं ८ माम्खा 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि.ओखलढूङगा निनिचरण ि.पा. वडा िं. ११ िोव्र ु

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-खेम  राज बस्नेत (९८४३६८१९००) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-िषु्मा राउत  

उमेर:-२३ वर्षको  

  वतन:-नि. उदयपरु नलम्चङुबङुबाट 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  नि.उदयपरु नत्रयगुा ि.पा. वडा िं. १२ ििुगाभा टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुिसा खलतवडा (काकी) 

हुलिया:-उचाई ५.४ निट, कालो आखँा,कालो कपाल,निन्ि पाइन्ट र िटष लगाएकी । 
 

नाम:-नलला राई 

उमेर:-३८ वर्षको  

  वतन:-नि. उदयपरु त्रीयगुा ि.पा. वडा िं.१० ियाँबस्तीबाट 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- नि. उदयपरु त्रीयगुा ि.पा. वडा िं.१० ियाबँस्तीबाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राहुि राई  

हुलिया:-उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नदल कुमारी राई 

उमेर:-  ५१ वर्षको 

  वतन:- नि. खोटाङ नद.रु.म.ि.पा. वडा िं. २ िोदला 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि. खोटाङ नद.रु.म.ि.पा. वडा िं. २ िोदला 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमारी राई (९८६३०१४२९०) 

हुलिया:-उचाइ ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र िरुुवाल लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बनलन्र कुमार राई 

उमेर:-  ४३ वर्षको 

  वतन:- नि. उदयपरु रौतामाई गा.पा. वडा िं. ६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.उदयपरु नत्रयगुा ि.पा. वडा िं. ३ भदुके 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमा कुमारी राई 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,हाप पाइन्ट र िटष लगाएको ।  

नाम:- रनबिा राई 

उमेर:-  १९ वर्षको  

  वतन:- नि. िंखवुािभा मकाल ुगा.पा. वडा िं. २ मलुगाउँ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि. िंखवुािभा मकाल ुगा.पा. वडा िं. २ मलुगाउँ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-शम्भु कुमार राई (९८६३३४८०७०) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो पाइन्ट र कोठे िटष लगाएकी ।  

नाम:- रुपिा राई 

उमेर:-  २६ वर्षको  

  वतन:- नि. ईलाम ियुोदय ि.पा. वडा िं. ११ िनु्तले 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि. ईलाम ियुोदय ि.पा. वडा ि.ं ११ िनु्तले 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजवन हरर राई ( ९८४०९९७३२३) 

हुलिया:-उचाई ४.९ निट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,निलो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चन्र कुमारी नवश् वकमाष 

उमेर:-  ३६ वर्षको 

  वतन:- नि.धिकुटा िनहदभमुी गा.पा. वडा िं.४ नपप्ले 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि.धिकुटा िनहदभमुी गा.पा. वडा िं.४ नपप्ले 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलवषेक लवश्वकमाक (९८२७००४७५८) 

हुलिया:-उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,बाया गालाम खत र कुताष  िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- तेि बहादरु बदेवा 

उमेर:-  ६६ वर्षको  

  वतन:- नि. िंखवािथा मादी ि.पा. वडा िं.४ ओखरबोटे 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि. िंखवािथा मादी ि.पा. वडा िं.४ ओखरबोटे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोकुि विेवा (९८११३९८१०७)  

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष गह गँोरो,खरैो रङको िरुुवाल,खरैोकोट र ढाका टोपी 

लगाएको । 

 

नाम:- मि कुमारी नलम्ब ुमगर 

उमेर:-  २१ वर्षको  

  वतन:- नि. ईलाम माई ि.पा. वडा ि. ९ लङुगेली डाडा 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि. ईलाम माई ि.पा. वडा ि. ९ लङुगेली डाडा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि मगर (९८१७०५६७९४) 

हुलिया:-उचाई ४.१० निट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो रङको  िटष र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नविोद आचायष  

उमेर:-  ४१ वर्षको 

  वतन:- नि.झापा नवताषमोड ि.पा. वडा िं.४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.झापा नवताषमोड ि.पा. वडा िं.४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलगता लवमिी (९८१८२२१३२५)  

हुलिया:-उचाई ५.८ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएको ।  

नाम:-नबिय दिी 

उमेर:-  ४५ वर्षको  

  वतन:- नि.झापा कन्काई ि.पा. वडा िं.७ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.झापा कन्काई ि.पा. वडा ि.ं७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहािुर िजी (९८१७९६३४४७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको नटिटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- मन्ि ुदेवी दिी 

उमेर:-  ३८ वर्षको  

  वतन:- नि.झापा नशविताक्षी ि.पा. वडा िं.८ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.झापा नशविताक्षी ि.पा. वडा िं.८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िगन बहािुर िजी (९७४९८६१६९५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र भेष्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अमतृ शे्रष्ठ 

उमेर:-  ३३ वर्षको  

  वतन:- नि. झापा कन्काई ि.पा. वडा िं. ३ ििचेतिाटोल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७५ िाल दनेख  

हराएको ठेगाना:-   नि. झापा कन्काई ि.पा. वडा िं. ३ ििचेतिाटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरस्वती काकी (९८२५९५८२५३) 

हुलिया:-उचाई ५.४ निट,कालो आखँा,कालो कपाल पातलो शररर भएको ।  

नाम:- अनमता न्यौपािे  

उमेर:-  १९ वर्षको 

  वतन:- नि. झापा नबताषमोडष ि.पा. वडा िं. ५ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि. झापा नबताषमोडष ि.पा. वडा िं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िय प्रसाि न्यौपाने (९८०७९७८९११) 

हुलिया:-उचाई ५.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:- अनिता राई 

उमेर:-  ३५ वर्षको  

  वतन:- नि.खोटाङ खोटेहाङ गा.पा. वडा ि.ं २ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.खोटाङ खोटेहाङ गा.पा. वडा िं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-हकक  बहािुर राई (९८४०५९३८७५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,िाडी र चोलो लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िाि ुराई 

उमेर:-  २८ वर्षको  

  वतन:- नि. मोरङ केराबारी गा.पा. वडा िं. ५ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि. मोरङ केराबारी गा.पा. वडा िं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवश्वलजत राई (९८०७३७२८७५) 

हुलिया:-उचाई ४.११ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष रातो,कालो पाइन्ट र िेतो भेष्ट लगाएको ।  

नाम:-िोनिया राई 

उमेर:-२२ वर्षको  

  वतन:-नि. मोरङ पथरी शनिश्वरे ि.पा. वडा िं. ९ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०८९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि. मोरङ पथरी शनिश्वरे ि.पा. वडा िं. ९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलमता राई (९८२६३७५२७८) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल र रातो िाम लगाएकी ।  

नाम:- एनलिा नव.क. 

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- नि. मोरङ कािेपोखरी गा.पा. वडा िं. ४ 

लिङ्ग:- बानलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि. मोरङ कािपेोखरी गा.पा. वडा िं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा लब.क. (९८२०३४१३१५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,नपङरङको भेष्ट र रातो िरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नकरण ममुुष ितार 

उमेर:-  १६ वर्षको  

  वतन:- नि. मोरङ कािेपोखरी गा.पा. वडा िं. ४ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   नि. मोरङ कािपेोखरी गा.पा. वडा िं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोि मुमुक सतार (९८०७३५५५९२)  

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो िटष र निन्िको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- रोििी खवाि 

उमेर:-  २० वर्षको  

  वतन:-नि.मोरङ िनु्दरहरैचा ि.पा. वडा िं.११ 

लिङ्ग:- मनहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  नि.मोरङ िनु्दरहरैचा ि.पा. वडा ि.ं११ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पशुकराम चौधरी (९८१५३३९२१४) 

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

नाम:-मरकि उराउ 

उमेर:-३४ वर्षको  

  वतन:-नि. भारत िदपाईगडुी िििापाडा 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि.मोरङ उलाषबारी ि.पा. वडा िं. ६ चन्रमा चोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण राय (९८१७०७२६९९७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ निट, कालो आखँा,कालो कपाल,रातो  रङको चकेिटष र कालो पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

नाम:-मोि निह ंराई 

उमेर:-४१ वर्षको  

  वतन:-नि. िंखवुािबा धपु ुगा.पा. बडा ि.ं ५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- नि.मोरङ बेलबारी ि.पा. वडा िं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरत कुमार राई (९८१६३४२९५४) 

हुलिया:-उचाई ५ निट,कालो आखँा, कालो कपाल,मािनिक अबस्था नठक भएको ।  

नाम:-बैििाथ भगत  

उमेर:-३५ वर्षको 

  वतन:-नि. मोरङ पथरी शनिश्वरे ि.पा. वडा िं. ३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७७ िालमा हराएको  

हराएको ठेगाना:- नि.मोरङ उलाषबारी ि.पा. वडा िं. १ झारिादी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुनम चौधरी (९८१६३२१९४०) 

हुलिया:-उचाई ५.८ निट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र पातलो शररर भएको । 
 


