
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

७९/८० थपMissing person data 

नाम:- शर्मिला कुमारी 

उमेर:- १० वषिको 

  वतन:- र्ज. पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.११ श्रीपरुटोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.११ श्रीपरुटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आिोक मण्डि (९८१४२८६६९५) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो भषे्ट,र्नलो र्जन्स पाइन्ट र स्कुलको ब्याग िोकेकी । 

 

नाम:- रोशनी कुमारी 

उमेर:-१९ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि कार्लकामाई गा.पा. वडा नं.५ र्िचन्चीिवाि टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा.वडा नं.२४ रामगढवाटोल  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देवनाथ ठाकुर  

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो र्जन्स पाइन्ट र गलुार्ि रङको भषे्ट लगाएकी । 
 

नाम:- आशा कुमारी दवेी 

उमेर:- २५ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि सखवुा प्रसौनी गा.पा. वडा नं.३ दउेरवाँना 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि र्िन्दािार्सनी गा.पा. वडा नं. ५ अमरपट्टी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रमदास तत्वा 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िनृ्दानन्द र्कशोर कलवार 

उमेर:- ७२ वषिको 

  वतन:-र्ज पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं. २०  

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं. २० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्द्रशेखर कुमार (९८०७२३३५४५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,िुलेको  कपाल,सटि र पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:- शोभा दवेी 

उमेर:- ३१ वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.२१ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.िारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.२१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राधेश्याम महतो 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो साडी ब्लउज लगाएकी । 

 

नाम:- अप्सरा खातनु 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही िागमती न.पा. वडा नं.९ शकंरपरु 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही िागमती न.पा. वडा नं.९ शंकरपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- छोटन लमया िहेरी 

हुलिया:- उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको र्जन्स पाइन्ट र रातो िटु्टा भएको कालो ओडनी 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  लर्लता कुमारी साह 

उमेर:- ४० वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही िसिररया गा.पा. वडा नं.४ धनगढा 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही िसिररया गा.पा. वडा नं.४ धनगढा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उमेश कुमार साह  

हुलिया:- उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको सरु्तको साडी र ब्लउज लगाएकी । 

 

नाम:- कालज कुमारी िैठा 

उमेर:- १३ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही मलंगवा न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही मलंगवा न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम लदनेश बैठा (९८६४११६४२६) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- कररना कुमारी चौधरी 

उमेर:- १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.१५ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जानकी देवी थरुनी 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,ब्ल ुरङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अर्बिका यादव 

उमेर:- १७ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा लक्ष्मीपरु पतारी गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा लक्ष्मीपरु पतारी गा.पा. वडा नं.३ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देबेन्द्र (९८०४७२०३४४) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,र्नलो रङको सटि र कालो पाइन्ट लगाएकी । 

नाम:-पषु्पा कुमारी यादव 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा गोपलिजार न.पा. वडा नं.८  

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा गोपलिजार न.पा. वडा नं.८ चोहवाि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्याम दास (९८१७७२६७७९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,खरैो रङको कर्मज र कालो पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- लक्ष्मी यादव 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी र्तरह त गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- िार्लका  

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी र्तरह त गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सोिा यादव (९८१५७४९१७९) 

हुलिया:- उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,कालो र्जन्स पाइन्ट र ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:- वर्वता कुमारी इसर 

उमेर:- १२ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी राजर्वराज न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- वार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी राजर्वराज न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संजय कुमार ईसर (९८०४७८८४१२) 

हुलिया:- उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आकृर्त कुमारी शमाि 

उमेर:- २० वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी कञ्चनरुप न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी कञ्चनरुप न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलजिा देलव शमाक (९८०५९६११२०) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,कालो ज्याकेट र कालो र्टसटि लगाएकी । 
 

नाम:- चाँन्दनी कुमारी दास 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी कंचनपरुप न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी कंचनपरुप न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नारायण दास तत्मा (९८१८२४९८२७) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह  ँगोरी,रातो ज्याकेट र कालो पाइन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- रेश्मा महत 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी सप्तकोशी न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी सप्तकोशी न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शारदा महत 

हुलिया:- उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो सटि र कालो र्जन्स पाइन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- लर्क्ष्म साह 

उमेर:- २८ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी कञचनरुप न.पा. वडा नं.२ िरमर्झया 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी कञचनरुप न.पा. वडा नं.२ िरमर्झया 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उमेश प्रसाद साह (९८४२२३७२४०) 

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

नाम:- ईन्र मोहन यादव 

उमेर:- २५ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही हररवन न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही हररवन न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनता कुमारी यादव (९८२६८०७९७०) 

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

नाम:-  राज कुमार यादव 

उमेर:- ३३ वषिको  

  वतन:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.२० हरपतगजं 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.२० हरपतगंज 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बम बहादुर यादव (९८६५३६०१२८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,मानर्सक अिस्था र्ठक नभएको,रातो सटि र र्जन्स पाइन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- सर्मिला मडंल 

उमेर:- २७ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा र्िरेश्वरनाथ न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा र्िरेश्वरनाथ न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज कुमार मंडि (९८०६३०१३६७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर,साडी र चोलो लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शत्रधुन यादव 

उमेर:- ४२ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा कलिार्मर्नया गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा कलिार्मर्नया गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनता यादव(९८४८६५३५२०) 

हुलिया:-उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,रातो भषे्ट र कालो पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- सररता कुमारी यादव 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा र्मर्थला धनषुा धाम न.पा. वडा नं.३ पसािटोल 

लिङ्ग:- वार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा र्मर्थला धनषुा धाम न.पा. वडा नं.३ पसािटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बलबता देलव यादव 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,ब्ल ुरङको सर्मज र गलुार्ि रङको सुरुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-  िर्िता दरे्व महतो 

उमेर:- २५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा सिैला न.पा. वडा नं.८ र्ठल्ला 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा सिैला न.पा. वडा नं.८ र्ठल्ला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभखनी देवी महत्तो (९८१६४७७७६८) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको साडी र िलउज लगाएकी । 

 

नाम:- सोर्िया काकी 

उमेर:- २० वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.१० आदशिनगर  

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.१० आदशिनगर 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनि कुमार पोहदार (९८४५००००४) 

हुलिया:-उचाई ६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको साडी र ब्लउज लगाएकी । 

नाम:- जाल्मा कुमारी थारु 

उमेर:-१७ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि पासािगढी न.पा. वडा नं.१ मनवा 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि पासािगढी न.पा. वडा नं.१ मनवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेश खवास थारु (९८१५२६४१६१) 

हुलिया:-उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,कालो रंको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रर्मता कुमारी 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.२८ िगही 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.२८ िगही 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धानुकरेश खवास थारु (९८०७२९८३९५) 

हुलिया:- उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी, कालो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- पजुा कुमारी  

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा आदशि कोतलवाल गा.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- १६ वषिको 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.िारा आदशि कोतलवाल गा.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज लबश्वास पंलडत (९८२६२३८५०२) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- काजल साह 

उमेर:-१७ वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा कोल्हिो न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.िारा कोल्हिो न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलदप कुमार साह (९८१०७४३१५५) 

हुलिया:- उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी, कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- ररत ुकुमारी राम  

उमेर:- १४ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी सोनम गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- वार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.महोत्तरी सोनम गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम आश्रय चमार (९८०१६७७०२६) 

हुलिया:- उचाई ४.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- नान ुरानमगर 

उमेर:- १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही लालिन्दी न.पा. वडा नं.५ मजेरंग 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही लालिन्दी न.पा. वडा नं.५ मजेरंग 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण बहादुर राना मगर (९८४५१६२८५४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सपना कुमारी 

उमेर:- १४ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही धनकौ गा.पा. वडा नं.३ हरकटवा 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही गा.पा. वडा नं. ३ हरकटवा  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेश कुमार साह  

हुलिया:- उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको र्जन्स पाइन्ट र गलुािी रङको पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- रजनी थापा 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािहीिागमती न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािहीिागमती न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुक्र बहादुर थापा  

हुलिया:- उचाई ५.१ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो र्टसटि र पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:- ररना दवेी 

उमेर:- ३५ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही िरहथवा न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही िरहथवा न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गमेश यादव (९८२७८०६३८६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको साडी र िलाउज लगाइकी । 
 

नाम:- शान्ती कुमार मगर 

उमेर:- ३१ वषिको 

  वतन:-  र्ज.सलािही िागमती न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही िागमती न.पा. वडा नं.१०  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- होम बहादुर सोरािी मगर 

हुलिया:- उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणि गह गँोरी भएकी । 

नाम:- राधा कुमारी यादव 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी औरर्हन न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।२७ गते। 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.महोत्तरी औरर्हन न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुकेश कुमार यादव (९८१२०९३८७३) 

हुलिया:- उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो साडी र ब्लउज लगाएकी । 

 

नाम:- अमजद राजा 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सतामढी थाना संग्रामपरु 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सतामढी थाना संग्रामपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अबास राईन 

हुलिया:- उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सटि पाईन्ट र कालो ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:- गरु्डया सदा 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेश सदा (९८१२०७८४१२) 

हुलिया:- उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नर्गना राय 

उमेर:- ६० वषिको 

  वतन:- र्ज.मोर्तहारी थाना कोटहा र्िहार ग्राम भोपतपरु 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदनानाथ यादव 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,कुताि र धोती लगाएकी । 
 

नाम:- शोभा शमाि 

उमेर:- २७ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं.१० धनगढीिजार 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा कमला न.पा. वडा नं.३ माईर्तघरिाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संलजव कुमार शमाक (९८१२६५७४४५) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,गलुार्ि रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- पबिा कुमारी दमाई 

उमेर:- ३४ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं. १३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं. १३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भोिे पररयार (९८१६७५७८०१) 

हुलिया:- उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- र्ललम महतो 

उमेर:- २३ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं. ९ गोर्िनपरु 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं. ९ गोर्िनपरु 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- समुन्द्री देलव महतो (९८१५७०१०९३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- सार्ित्री दवेी चौधरी 

उमेर:- २४ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्ती शबिनुाथ न.पा.वडा नं. ९ िसवलपरु 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्ती शबिनुाथ न.पा.वडा नं. ९ िसवलपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महेश चौधरी (९८१३७८३०७३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,मरे्वश र सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:- अर्स्मता लोहनी 

उमेर:- २६ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी शबभनुाथ न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी शबभनुाथ न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रालजव धमिा लब.क.(९८०५९०९९२१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- चन्दन मण्डल 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी राजगढ गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७८०५।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. सप्तरी राजर्िराज न.पा. वडा नं. ९ तेतरी गाछी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्द्दा कुमारी महत्तो (९८२८७७३४९३) 

हुलिया:-उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्जन्स पाइन्ट र रातो ज्याकेट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कुलानन्द प्रसाद दवे 

उमेर:- ४० वषिको 

  वतन:- र्ज. सप्तरी राजर्िराज न.पा. वडा नं. ९तेतरी गाछी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।०५।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. सप्तरी राजर्िराज न.पा. वडा नं. ९तेतरी गाछी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपेन्द्र प्रसाद देव (९८०४०१९०९५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्जन्स पाइन्ट र सटि लगाएको । 
 

नाम:- प्रर्वण र्मश्र 

उमेर:- ३८ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा जनकपरु उ.म.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०-७९।०९।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.काठमाण्डौ र्त्रभवुन अन्तरार्ष्िय र्िमान्सथलिाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बुष्णु कान्द्थ लमश्र 

हुलिया:- उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरो,सटि पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:- अर्बिका श्रेष्ठ   

उमेर:- ७० वषिको 

  वतन:- र्ज.धार्दङ सनु्दरी र्त्रपरु सनु्दरी गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- जषे्ठ मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- भारतिाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवकास शे्रष्ठ 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँामाकलो कपाल,रातो र्चटर र गलुार्ि रङको साडी लगाएकी । 
 

नाम:- र्नरो कुमारी 

उमेर:- १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरीऔरही न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०९।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.महोत्तरीऔरही न.पा. वडा नं. ४ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश कुम्हार (९८०३२७४०२८) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- रुपा कुमारी 

उमेर:- २४ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा जनकनन्दी  गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०९।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.४ र्िश्वकमाि चौक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महेन्द्र झा 

हुलिया:- उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सटु र सटि लगाएको । 

 

नाम:- नरुजहान िेगम 

उमेर:- ३५ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा कल्याणपरु गा.पा. वडा नं. ८ अरङगटोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा कल्याणपरु गा.पा. वडा नं. ८ अरङगटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मोहमद अहमद हुसेन (९८२९२७९८७६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- मकेुश कुमार राय 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी र्छन्नामस्त गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी र्छन्नामस्त गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदवाकर कुमार राम ९९८०७७२७२२५) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्जन्सको पाइन्ट र र्टसटि लगाएको । 
 

नाम:- रर्मला दाहाल ( साथमा वषि १८,१५,३ का दईुवटा छोरी र एक वटा छोरा समते) 

उमेर:- ३१ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा.वडा नं. ३१ सोखपरु टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा.वडा नं. ३१ सोखपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबजय लसह ं(९८१७२६९८५७) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो सलवार र सर्मज लगाएकी । 
 

नाम:- ररणा कुमारी माझी 

उमेर:- २४ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सन्धलुी दधुौली न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा घणेशमान चारनाथ न.पा. वडा नं.५ गोदार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम कुमारी माझी 

हुलिया:- उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- वाङछाङ डोल्मो ब्लोन 

उमेर:- २० वषिको 

  वतन:- र्ज. सलािही लालिन्दी न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. सलािही लालिन्दी न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मान बहादुर तामाङ (९८६२५४०४२९) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो िटु्टा भएको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- नार्गनी दवेी 

उमेर:- २६ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी मनरार्ससवा न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.महोत्तरी मनरार्ससवा न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लपतम्बरी देवी सहनी (९८१७८६३०७२,९८००८७८५२८) 

हुलिया:- उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र िलउज लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गौरर कान्त र्मश्र 

उमेर:- ५६ वषिको 

  वतन:- र्ज.मनरार्सस्वा न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.मनरार्सस्वा न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पंकज कुमार लमश्र 

हुलिया:- उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाईन्ट र सटि लगाएको ।  

नाम:- सरोज साह सडुी 

उमेर:- ३१ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही ला.न.पा. वडा नं.१७ रार्नगंज 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही ला.न.पा. वडा नं.१७ रार्नगंज 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनता साह(९८४३६४२२२०) 

हुलिया:-उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो ज्याकेट र र्नलो र्जन्स पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- सेहना  खातनु (साथमा वषि २ की ितमा खातनु समते रहकेो) 

उमेर:- २७ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा जनक नन्दनी गा.पा. वडा नं. २ िल्हा 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा जनक नन्दनी गा.पा. वडा नं. २ िल्हा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलकि सेख(९८१५८५३३५९) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको कुताि रसरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- श्याम कुमारी गपु्ता 

उमेर:- ३२ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी कंचनरुप न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सप्तरी कंचनरुप न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (९८२२३४८९५७) 

हुलिया:- उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी र रातो साडी लगाएकी ।  

नाम:- र्नमिला दरे्व पंर्डत(साथमा वषि ४ को िच्चा समते रहकेो) 

उमेर:- २६ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा संखवुानन्कारकट्टी गा.पा. वडा नं.५ ईटहवाि 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा संखवुानन्कारकट्टी गा.पा. वडा नं.५ ईटहवाि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बच्चु यादव (९८२७६४२६६०) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,रातो रङको साडी र वलाउज लगाएकी ।  

नाम:- राजने्र कोईराला 

उमेर:- ४१ वषिको 

  वतन:-  र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं. १४ र्पपरा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं. १४ र्पपरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमिा कोईरािा (९८४५१८४६३४) 

हुलिया:- उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरो,कटनको रातो सटि रर्जन्स पाइन्ट लगाएको ।   

नाम:- िषाि कुमारी 

उमेर:-१५ वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा आदशेिकोतवाल गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.िारा आदशेिकोतवाल गा.पा. वडा नं.६ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भुण्ण पाण्डे (९८१९६५८९९४) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताि र सरुुवाल लगाएको । 

नाम:- नन्दी कुमारी साह 

उमेर:- २० वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही कौडेना गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही कौडेना गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसन्द्दु देवी (९८१२०९७९१०) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,कालो रङको सर्मज र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- चनचला कुमारी िैठा 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही धनकौल गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही धनकौल गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशवचन्द्द बैठा (९८४४५१४१७७) 

हुलिया:-उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,रातो रङको सटु र र्नलो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- पषु्पा कुमारी यादव 

उमेर:- १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही हररपरु न.पा. वडा नं. ४ डुमररया 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही हररपरु न.पा. वडा नं. ४ डुमररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरस्वती कुमारी यादव (९८१२०५८९९६) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,गलुार्ि रङको सर्मज र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  सोभा कुमारी 

उमेर:- २० वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही हररपरु न.पा. वडा नं. ४ हरैया 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही हररपरु न.पा. वडा नं. ४ हरैया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रमज्योती देवी (९८०७८७०९६१) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,पहलेो रङको साडी र ब्लउज लगाएकी ।  

नाम:- अर्मरेका दरे्व 

उमेर:- १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.मोरङ र्ि.म.न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज. महोत्तरी सोन्मा गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमेश ठाकुर (९८०५३८५८२५) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र ब्लाउज लगाएकी ।  

नाम:- गरु्डया कुमारी 

उमेर:- १३ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी मनरार्सस्वा न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.महोत्तरी मनरार्सस्वा न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जगलदस पलण्डत (९८२४८८००४०) 

हुलिया:- उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्पंकी कुमारी सहनी 

उमेर:- १४ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.२३ गढीया 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.२३ गढीया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रमेश्वर सहनी (९८२२५०५८४३) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गोरी,कुताि र सवुाल लगाएकी । 
 

नाम:- संर्जव कुमार यादव 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा र्सरहा न.पा. वडा १८ इटहरी 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा अनि गा.पा. वडा नं. २ ब्रहमपरुी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नन्द्दा यादव 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गोरी,सेतो र्नलो भषे्ट र कालो पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:- र्वना दरे्व महरा 

उमेर:- २६ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं.५ हवलेी टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं.५ हवलेी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नथुनी चमार महरा (९८१९७८९२९५) 

हुलिया:- उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,रातो रङको कुताि र सुरुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राम लखन ठाकुर 

उमेर:- ७३ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी राजर्वराज न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी राजर्वराज न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसताराम ठाकुर (९८२५७६८२०७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणि गह गँोरो,सेतो सटि र खरैो रङको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- राज लामा 

उमेर:- १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.१५ र्भष्वा रामनगर 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.१३ पवार हाउस 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनतु िामा (९८०९२९७८७८) 

हुलिया:- उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरो,सेतो,र्नलो टोपीवाला ज्याकेट र कालो पाइन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- राज ुआले मगर 

उमेर:- २९ वषिको 

  वतन:-  र्ज.सलािही हररवन न.पा. वडा नं.८ िेल्ही 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही पसाि गा.पा. वडा नं.२ संग्रामपरु  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनषा मगर 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट र र्नलो सटि लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गरु्डया कुमारी गपु्ता 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा.वडा नं. २० हरपतगङज 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा.वडा नं. २० हरपतगङज 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कलशश्मा देवी (९८२९४४५८१३) 

हुलिया:- उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो ज्याकेट र र्नलो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अन्जली कुमारी जयसवाल 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि िह दरमाई न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि िह दरमाई न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्द्र प्रसाद जयसवाि (९८४५०३३५२३) 

हुलिया:- उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कलेजको डे्रस लगाएकी । 
 

नाम:- गनु्जा कुमारी यादव 

उमेर:- १७ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा जनक नर्न्दनी गा.पा.वडा नं.१ ईनवाि 

लिङ्ग:- वार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा जनक नर्न्दनी गा.पा.वडा नं.१ ईनवाि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- डोमा गोईत 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,रातो रङको कुताि र सवुाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोन ुकुमार यादव 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:-  र्ज.धनषुा शर्हदनगर न.पा. वडा नं.३ मार्च मौराहा टोल 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा शर्हदनगर न.पा. वडा नं.३ मार्च मौराहा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शत्रुधन यादव 

हुलिया:- उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट सटि लगाएको । 

 

नाम:- अर्स्मता ग्यावक 

उमेर:-१७ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा र्म.न.पा. वडा नं.४ पषु्पवलपरु 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा र्म.न.पा. वडा नं.४ पषु्पवलपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देव कुमार ग्वाक 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

 

 
नाम:-  राजन कुमार यादव 

उमेर:-२० वषिको  

  वतन:- र्ज.र्सरहा अनाि गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा अनाि गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रालजन्द्र यादव (९८१४७५७५९२) 

हुलिया:- उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:- मर्नता कुमारी दास तत्मा 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज. सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं. १५ सकु्नाहा 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज. सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं. १५ सकु्नाहा 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्द्र दास तत्मा (९८२२०१३४०७) 

हुलिया:- उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,िलु ुरङंको सर्मज र सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- जिैनु खातनु 

उमेर:- २१ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही गोडैता न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही गोडैता न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हुसनेहरा खातुन (९८२९९८४१७४) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,र्नलो गलुार्ि रङको सलवाल र दपुट्टा लगाएकी । 

 

नाम:- ररत ुचौधरी (साथमा वषि ६ को  ररर्तक चौधरी समते रहकेो) 

उमेर:- ३० वषिको  

  वतन:- र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमेश चौधरी (९८६३५२९८३९) 

हुलिया:- उचाई ४.१० र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको र्स्वटर र कालो जतु्ता लगाएको ।  

नाम:- आयाि अर्धकारी 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज. महोत्तरी सोनमा गा.पा. वडा नं. ५ खरैिनी 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्द्र किा देवी यादव (९८४४१४८५३१) 

हुलिया:- उचाई ४.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको पाइन्ट र खरैो ज्याकेट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पर्वत्रा अर्धकारी 

उमेर:- २४ वषिको 

  वतन:- र्ज. महोत्तरी िर्दििास न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. महोत्तरी िर्दििास न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनरन शे्रष्ठ (९८११३१३८१) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरैो कोट,र्पंक कलरको र्टसटि र कालो पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- गगंा साह 

उमेर:- १२ वषिको 

  वतन:-  र्ज.पसाि िी.म.न.पा.वडा नं.१६ नगवाटोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.पसाि िी.म.न.पा.वडा नं.१६ नगवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सोनम साह (९८२५२९८७६८) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्जन्सको ज्याकेट र र्जन्सको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-  र्सद्धाथि खडगी 

उमेर:- १५ वषिको  

  वतन:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा.वडा नं. १०  

लिङ्ग:-  िालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा.वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रमन्द्द कुमार खड्गी (९८०६३२६९०४) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्जन्स पाइन्ट र भषे्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आरती सहनी 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा सर्हदनगर न.पा. वडा नं. १ र्चरैयाटोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा सर्हदनगर न.पा. वडा नं. १ र्चरैयाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जगलदस सहनी(९८१९८४१९०१८) 

हुलिया:- उचाई ४.८ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको सर्मज र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- चर्न्रका कुमारी यादव 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा शर्हदनगर न.पा. वडा नं. ९ गोठकोएलपरु  

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा शर्हदनगर न.पा. वडा नं. ९ गोठकोएलपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेश यादव 

हुलिया:- उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- प्रर्वण साह 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा उ.म.न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा उ.म.न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उषा कुमारी साह (९८०४८५३०५०) 

हुलिया:- उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको सटि र पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोनी कुमारी साह 

उमेर:- १४ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा सिैला न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा सिैला न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सोलनका देलव तेिी (९८०९६३१७४९) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको सर्मज र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- हमेा कुमारी पासवान 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- फुिो देवी (९८२४८९७१६०) 

हुलिया:- उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर,पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी । 
 

नाम:- मो.ईमाउर्दन 

उमेर:- १४ वषिको 

  वतन:-  र्ज.र्सरहान.पा. वडा नं. १९ लगडीगर्दयानी 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहान.पा. वडा नं. १९ लगडीगर्दयानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुलणक खातुन (९८१९६४९६७) 

हुलिया:- उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,कालो रङको भषे्ठ र र्जन्सको पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िर्िता दवेी चौधरी (साथमा वषि १० को िालक र वषि ८ की िार्लका समते रहकेो) 

उमेर:- ३० वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा नरहा गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा नरहा गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देव कुमार साह (९८२९७१७३२१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- उषा दरे्व महरा 

उमेर:- २० वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा कल्यानपरु न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:-  मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा र्वष्णपुरु गा.पा.वडा नं.५ माईर्तघरिाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामउदगार महरा (९८१३११७८०६) 

हुलिया:- उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,पहलेो रङको साडी र व्लउज लगाएकी । 

 

नाम:- जगमन्ती कुमारी सदा 

उमेर:- ३० वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी कंचनरुप न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी कंचनरुप न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रालजन्द्र सदा (९८१२२७३२८८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,रातो रङको साडी लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अजुिन कुमार चौधरी 

उमेर:- ३१ वषिको  

  वतन:- र्ज. सप्तरी अग्नीसाईर कृष्णसवरण गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. सप्तरी अग्नीसाईर कृष्णसवरण गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलबता कुमारी चौधरी (९८१४७८८४८४) 

हुलिया:- उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरो,कालो सेतो िटु्टा भएको र्टसटि र र्नलो र्जन्स 

पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:-कंचन कुमारी यादव 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी र्वष्णपुरु गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज. सप्तरी राजर्वराज न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुरुषोत्तम यादव (९८२३५७८९७२) 

हुलिया:- उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रन्चल कुमारी यादव 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरीराजर्वराज न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरीराजर्वराज न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलचन्द्र कुमार यादव (९८१६३३३८६१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणि गह गँोरो,र्जन्स पाइन्ट र ज्याकेट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सर्िता कुमारी राम 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज. सप्तरी राजर्िराज न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:-  िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. सप्तरी राजर्िराज न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदलिप राम (९८१८६०३७३२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल, वणि गह गँोरी,रातो रङको कुताि र सुरुवाल लगाएकी ।  

नाम:-नागशे्वर सहनी 

उमेर:-३० वषिको 

  वतन:- र्ज.भारत मोर्तहारी सगुौली डुमारी ४ मालाती टोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि र्िरगजं िसपाकि  सबम आएको भन्ने िझुएुको । 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जोिेन्द्र सहनी(+९१७३५२५५३२३७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो सटि र र्नलो पाईबट लगाएको । 

 

नाम:-रमशे दमाई 

उमेर:-५० वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही हररवन न.पा.वडा न.१० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही हररवन न.पा.वडा न.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक पररयार(९८२९९१५२३१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, पहलेो रङको भषे्ट र कालो हाप कट्ट  लगाएको । 

 

नाम:-अभय कुमार यादव 

उमेर:-२० वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी गौशाल न.पा.वडा नं.१० िटौआ टोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी गौशाल न.पा.वडा नं.१० िटौआ टोल  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुिार यादव(९८२६८५२३६३,९८१०१४०५५०) 

हुलिया:-उचाई ५.६ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणि गह गँोरो, र्नलो र्जन्स पाईन्ट र कालो कोट लगाएको । 

नाम:-अजय कुमार भण्डारी 

उमेर:-२४ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी, गौशाला न.पा.वडा नं.२ र्नगौल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी, गौशाला न.पा.वडा नं.२ र्नगौल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश भण्डरी(९८१४८२५९१३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो रङको सटि र कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-राम गोर्िन्द महरा 

उमेर:-२८ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा र्स.न.पा.वडा नं.२२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा र्स.न.पा.वडा नं.२२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जिेश्वरी महरा(९८१०५१३३६९) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणि श्यामलो, र्जन्स पाईन्ट र कालो ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:-सोर्शल प्रसाद कुशवाहा 

उमेर:-३६ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा.वडा नं.२३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा.वडा नं.२३ सिैठवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शमीिा कुशवाहा(९८२४२९९५८०) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणि गह गँोरो, ग्रेरंको हाि सटि र र्नलो र्जन्स पाईन्ट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-र्नलकमल चौधरी 

उमेर:-२८ वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा र्जतपरु र्समरा उ.म.न.पा.वडा नं.९ छातार्पपरा टोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- र्ज.िारा र्जतपरु र्समरा उ.म.न.पा.वडा नं.९ छातार्पपरा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरोज कुमार चौधरी 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल र र्ठकको शररर भएको । 

 

नाम:-खशु्ि ुकुमारी शमाि 

उमेर:-१७ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी िोदिेसाई िन न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी िोदिेसाई िन न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुलनया िाि शमाक (९८१९९३८३७७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-महशे र्शवाकोटी 

उमेर:-३७ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही लालिन्दी  न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही लालिन्दी  न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अप्सरा लशवाकोटी 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो सटि र कालो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-र्शवम शमाि 

उमेर:-१८ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि िी.म.न.पा.वडा नं.१० घर्डयवाि टोल 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि िी.म.न.पा.वडा नं.१० घर्डयवाि टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररनाथ शमाक (९८०६८१५६०१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,ब्ल ुरङको ियाक्सटु र स्पोटि जतु्ता लगाएको ।  

नाम:-िर्िता कुमारी िरै 

उमेर:-१८ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि िह दरमाई न.पा. वडा नं.९ र्िश्रमापरु टपल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि िह दरमाई न.पा. वडा नं.९ र्िश्रमापरु टपल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद राउत बरै (९८०९१६४९६८) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,ब्ल ुरङको सर्मज र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-शार्न्त दवेी 

उमेर:-४५ वषिको 

  वतन:- र्ज.रौतहट िलवुा र्वजयपरु न.पा. वडा नं.४ टेग्राहा 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.रौतहट िलवुा र्वजयपरु न.पा. वडा नं.४ टेग्राहा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ब्रहाब हजरा (९८१२२०३४४७,९८२११६५५४८)  

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वरेण गह गँोरी,पहलेो रङको साडी र चोलो लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ममता कुमारी चौधरी 

उमेर:-२८ वषिको 

  वतन:- र्ज.रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलमत्रा कुमारी चौधरी (९८१८७८८८७४) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-र्नत ुभजुले 

उमेर:-२३ वषिको 

  वतन:- र्ज.रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुवास शे्रष्ठ (९८२९४५६५७९) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-आरती कुमारी मण्डल 

उमेर:-१९ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही हररवन न.पा. वडा नं.४ गणशेटोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही हररवन न.पा. वडा नं.४ गणेशटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलव कुमार राउत (९८२९९९००७३) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मसु्कान खातनु 

उमेर:-१९ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही मलमगवा न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही मलमगवा न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शायर अिी (९८०१६७५७७०) 

हुलिया:-उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,रातो सर्मज र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-रेखा कुमारी राि (भजुेल) 

उमेर:-२१ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही हररवन न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही हररवन न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी राई (९८०७६१०५४८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-दगुाि  कुमारी िाईिा 

उमेर:-२८ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही ईश्िरपरु न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही लालिन्दी न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्द्तोष लडमडोम 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सरतर लामा 

उमेर:-७६ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्चतवन राप्ती न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही हररवन न.पा. वडा नं.११ हररवन िजारिाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन्द्जु तामाङ 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरानी रङको हाप सटि र हाप कट्ट  लगाएको । 
 

नाम:-रोहन कुमार यादव 

उमेर:-१३ वषिको 

  वतन:- र्ज.महत्तोरी लोहारपट्टी न.पा. वडा नं.८ भगवानपरु 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.महत्तोरी लोहारपट्टी न.पा. वडा नं.८ भगवानपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम नरेश यादव(९८०७६४७९६१) 

हुलिया:-उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो सटि र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-पजुा कुमारी 

उमेर:-१७ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी एकडारा गा.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.महोत्तरी एकडारा गा.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद मण्डि (९८१९८०७३१४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्जन्सको पाइन्ट र र्जन्सको ज्याकेट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-खरु्श कुशवाहा 

उमेर:-१५ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी गौशला न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.महोत्तरी गौशला न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामईश्वर महत्तो (९८२७८५२५७७) 

हुलिया:-उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कलोप कपाल,रातो रङको कुताि  सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-चाँदनी कामती 

उमेर:-१३ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा अनािमा गा.पा. वडा नं. १ महनोरटोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा अनािमा गा.पा. वडा नं. १ महनोरटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेखा कुमारी कामतै (९८११७४५८९७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,सेतो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-स्मरृ्त यादव 

उमेर:-२२ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा अनािमा गा.पा. वडा नं.२ ब्रहामपरु टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा न.पा. वडा नं. १२  सारश्वर टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पवन कुमार यादव (९८०५९२६३४५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,कालो रङको चोलो र साडी लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चर्न्रका रजक 

उमेर:-२९ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी र्तरह त गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी र्तरह त गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम  कुमार रजक (९८२३१४३८९०) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र ब्लउज लगाएकी ।  

नाम:-आशमा खातनु 

उमेर:-१८ वषिको  

  वतन:- र्ज.पसाि पसािगढी न.पा. वडा नं.६ िागशे्वरी र्त्रत्रैना टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि पसािगढी न.पा. वडा नं.६ िागशे्वरी र्त्रत्रैना टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओलकि लमयााँ (९८८२४२६१८०८) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-चाँदनी कुमारी साह 

उमेर:-१५ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही ब्रहमकुमारी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही ब्रहमकुमारी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बाबुनन्द्द साह (९८१९६७२०६७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,कालो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-गरुरया कुमारी 

उमेर:-१८ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी जलेश्वर न.पा.वडा नं.१० 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.महोत्तरी जलेश्वर न.पा.वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम साह (९८०३९३३२४९) 

हुलिया:-उचाई ५,र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-पनुम दवेी कापर 

उमेर:-३८ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही चन्रनगर गा.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना देवी (९८६२२५४१४९) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र ब्लउज लगाएकी । 

 

नाम:-मर्नसा दवेी 

उमेर:-२० वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी मर्टहानी न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.महोत्तरी मर्टहानी न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसतो सहनी (९८१००३५९९६) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र ब्लउज लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सहनाज खातनु 

उमेर:-१९ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोख्तार साफी (९८२६८६०८४६) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सरु्स्मता झा 

उमेर:-१८ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन्द्र झा (९८०७६१३४९६) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,ब्ल ुरङको सर्मज र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-र्जिछी कुमारी शमाि 

उमेर:-२१ वषिको 

  वतन:- र्ज. र्सरहा नरहा गा.पा. वडा नं.४ िछािवा टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  र्ज. र्सरहा नरहा गा.पा. वडा नं.४ िछािवा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण प्रसाद ठाकुर (९८१९९७१५७८) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी, र्नलो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चर्न्रका यादव 

उमेर:-१६ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा नरहा गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा नरहा गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगा देवी यादव (९८२१७८६६४१) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-र्प्रर्तका र्संह 

उमेर:-२२ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा नरहा गा.पा. वडा नं.२ पानिारी टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा ल;हान न.पा. वडा नं. ७ लहान िजारिाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलबन कुमार यादव (९८६०४९७६५१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-रन्जना कुमारी पासवान 

उमेर:-२१ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी लहान न.पा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी लहान न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनता कुमारी पासवान (९८२१७५६२८१) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पाविती कुमारी पासवान 

उमेर:-२३ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरीसरुुङगा न.पा. वडा नं.७ पोखररया टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरीसरुुङगा न.पा. वडा नं.७ पोखररया टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी पासवन (९८०७७६९९०४) 

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

नाम:-कैली दवेी साह 

उमेर:-७५ वषिको 

  वतन:-  र्ज.लर्लतपरु कुपण्डोल 

लिङ्ग:- जषे्ठ मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.लर्लतपरु कुपण्डोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलिता देवी साह (९८०३८३११७१) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो िाउजर र कालो भषे्ट लगाएको ।  

नाम:-पजुा साह 

उमेर:-२४ वषिको 

  वतन:- र्ज. महोत्तरी भंगहा न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. महोत्तरी भगंहा न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजाराम साह (९८०७८८५६८७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताि र सरुुवाल लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-र्जतेन्र कुमार चौधरी 

उमेर:-३६ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी सरुुङ्गा न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।-०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी सरुुङ्गा न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रीना चौधरी (९८१९९८११३०) 

हुलिया:-उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको सटु र टाई लगाएको । 
 

नाम:-लिमी कुमारी राम 

उमेर:-१५ वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा म.न.पा.वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.िारा म.न.पा.वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रमदत्त महरा(९८२२२६४१२३) 

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

 

नाम:-रेन ुकुमारी चौधरी 

उमेर:-२० वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा करैयामाई गा.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.िारा करैयामाई गा.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनरंजती चौधरी(९८२१८६६०००) 

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

 

नाम:-र्नर्कता कुमारी झा 

उमेर:-२५ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा.वडा नं.६ हल चोक 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा.वडा नं.६ हल चोक 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलमत कुमार झा(९८१२११९२७९) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो कपाल, कालो आखँा, सेतो रंगको िटुासारी लगाएकी । 

नाम:-जगदबिा दवेी यादव साथमा अजुिन यादव र र्दपक यादव 

उमेर:-६५ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना कुमारी यादव(९८१७८२२२५१) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,सार्ड वलाउज लगाएकी । 
 

नाम:-सर्वता दवेी 

उमेर:-२५ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी भगंहा न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी भगंहा न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रमेश कापर(९८२६८६६५५३) 

हुलिया:-उचाई ४.५ र्िट, कालो कपाल,कालो आखँा, कुथाि सरुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-जलेुका खातनु 

उमेर:-१९ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तोरी लोहरपट्टी न.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तोरी लोहरपट्टी न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महमद कवारी(९८१८२२७००९) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, कुथाि सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-र्प्रती र्संह 

उमेर:-२४ वषिको 

  वतन:- लज.धनुषा ज.उ.म.न.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.धनुषा ज.उ.म.न.पा.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलजव कुमार महतो(९८२३५०८९०३) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुथाि सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-दओे दत्त र्गरी 

उमेर:-५१ वषिको 

  वतन:- र्ज.पवित कुश्मा न.पा.वडा नं.३ दलुुिङ चोक 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पवित कुश्मा न.पा.वडा नं.३ दलुुिङ चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पलबत्रा कुमारी लगरी(९८४७७०१३३५) 

हुलिया:-उचाई ६ र्िट,कालो कपाल,कालो आखँा, सेतो सटि, कालो ज्याकेट,खरैो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- र्दल कुमारी दनवुार 

उमेर:-३५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ग.चा.न.पा.वडा नं.९ लवटोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा ग.चा.न.पा.वडा नं.९ लवटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रतन कुमर(९८२१७४६०८९) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल भएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कुन्दन कुमार कणि 

उमेर:-२५ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी राजगढ गा.पा.वडा नं.३ नघो 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी राजगढ गा.पा.वडा नं.३ नघो 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्द्रनरायण िाि दास(९८१६७१३८०८) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो कपाल,कालो आखँा,वणि स्याबलो, कालो हाप पेन्ट, भषे्ट र घाँटीमा मोर्तको माला 

हातमा रुरािको माला लगाएको । 

 

नाम:- संजय कुमार राम 

उमेर:-२२ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी शबभनुाथ न.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी शबभनुाथ न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबदय देवी राम(९८२१७७८४८४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणि स्याबलो, कालो पाईन्ट र सटि लगाएको । 
 

नाम:- जनैव खातु 

उमेर:-१५ वषिको 

  वतन:- र्ज.भारत र्िहार दरभांग 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी राजर्िराज न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छोटे खान(९८०७१८८९६०) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणि गह गँोरो,कालो सरुुवाल कुताि लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संर्जव कुमार मडंल 

उमेर:-१८ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी राजगढ गा.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:-परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-र्ज.सप्तरी राजगढ गा.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम प्रसाद मंडि(९८०३१४९८६२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट, कालो कपाल,कालो आखँा, खरैो र्जन्स पेन्ट र सेतो र्टसिट लगाएको ।  

नाम:- आमरेश कुमार महतो 

उमेर:- १९ वषिको 

  वतन:-र्ज.भारत दशे र्िहार प्रान्त मधवुनी र्ज.खजौली थाना भकुवा ग्रा.प.र्पन८४७२२८ वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-र्ज.भारत देश र्िहार प्रान्त मधवुनी र्ज.खजौली थाना भकुवा ग्रा.प.र्पन८४७२२८ वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमश्रीिाि महतो(००९१-८२७१२३८०८२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट, वणि श्यामलो, सटि, र्जन्स पाईन्ट र कालो गबछा लगाएको । 

 

नाम:- हररलाल महतो 

उमेर:- ४० वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा र्िश्रामपरु गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.िारा र्िश्रामपरु गा.पा.वडा नं.२ कान्तीपरु िरैर्नया टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रालधका देवी महतो(९८२३०९५६३३) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,र्नलो र्टसटि र कालो र्जन्स पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- पायल साह 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.वडा नं.२२ 

लिङ्ग:- िालाक 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.वडा नं.२२ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजतन साह(९८१९८२९८३६) 

हुलिया:-उचाई ४.६ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,सरुुवाल कुताि लगाएकी । 

नाम:- सयुि नारायण राम 

उमेर:- ६१ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा भगवानपरु गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा भगवानपरु गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनता देवी राम(९८२४७५६४९६) 

हुलिया:-उचाई ५.७ र्िट,कालो आखँा, कालो कपाल,आकाश ेरंगको सटि र कालो पेन्ट लगाएको । 

 

नाम:- आशा कुमारी दवेी 

उमेर:- २५ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि सखवुाप्रसौनी गा.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि र्िन्दावासनी गा.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम दास तत्वा(९८१०८१९७५९) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुताि सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सोनी यादव 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा र्जतपरु र्समरा उ.म.न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि िी.म.न.पा.वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नन्द्दिाि यादव(९८२४२४८१०७५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो र्जन्स पाईन्ट र सेतो सटि लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पनुम कुमारी 

उमेर:- २८ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही लालिन्दी न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही लालिन्दी न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रवेश महतो(९८१४६८८४६९) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, खरैो कपाल, हरीयो कुताि सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सोन ुकुमारी यादव 

उमेर:- १४ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा कमल न.पा.वडा न.१ 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज. धनषुा सिैला न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुफि कुमारी यादव(९८२४८४२६८०) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,सटि पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-राम सोर्जत यादय 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी सबसी गा.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-र्ज.महोत्तरी सबसी गा.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जय लकशोर यादव(९८१६४६७०८७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,सटि पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- र्पंकी कुमारी चौधरी 

उमेर:- १२ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा धनगढीमाई न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा कजिन्हा न.पा.वडा नं.६ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुवनेश्वर चौधरी(९८०१५२४७०५) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रंगको कुताि सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- स्नेहा र्संह 

उमेर:- ३३ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा.वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा.वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संजय बहादुर लसंह(९८५४०२९०४२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,गलुािी र सेतो रंगको कुताि सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रुबभा कामरी यादव 

उमेर:- १६ िषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी र्छन्नमस्ता गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी र्छन्नमस्ता गा.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्द्र यादव(९८१२४१८५४६) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,गह  ँगोरी, कुताि सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- कंचन कुमारी महेता 

उमेर:- १७ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी ह.क.न.पा.वडा नं.५ जोगर्नया 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी ह.क.न.पा.वडा नं.५ जोगर्नया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसताराम महतो(९८४२९०३७७२) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो कपाल,कालो आखँा,कुताि सुरुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संध्या र्ि.क. 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही लालिन्दी न.पा. वडा नम.५ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०-५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सलािही लालिन्दी न.पा. वडा नम.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवद्या देवी साह 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सटि र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- ररता चौधरी 

उमेर:- २७ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्चतवन खरेैनी न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.र्चतवन खरेैनी न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलजत राउत (९८६५२३७१५१) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मररयम खातनु 

उमेर:-२५ वषिको 

  वतन:-  र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.२३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.२३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजिानी राईन 

हुलिया:-उचाई ५र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताि र सुरुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्शव कुमारी सदा 

उमेर:- १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी अगानीसाईर कृष्णसवरण गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सप्तरी अगानीसाईर कृष्णसवरण गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्द्दर सदा (९८१५७३७१३७) 

हुलिया:-उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-रामनाथ साह 

उमेर:- ४६ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी जशे्वर न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.महोत्तरी जशे्वर न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-झौिा साह 

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

नाम:- नेहा कुमारी 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि िह दरमाई न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि िी.म.न.पा. वडा नं.१३ प्रर्तमा चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपाि साह (९८१५२०१५१८) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको र्टसटि र र्जन्स पाइन्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जमनुा कुमारी 

उमेर:-  १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.रौतहट िौर्धमाई न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.रौतहट िौर्धमाई न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेतरी देवी (९८४४२३६८७३) 

हुलिया:-उचाई ४.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी र कुताि सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-कार्न्त दरे्व 

उमेर:- ३५ वषिको 

  वतन:- र्ज.रौतहट गरुडा न.पा. वडा नं.२ गडेही गठुीटोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.रौतहट गरुडा न.पा. वडा नं.२ गडेही गठुीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश बैठा  

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो साडी र चोलो लगाएकी ।  

नाम:- नेहा कुमारी झा 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही हररवन न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सलािही हररवन न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनता देवी झा 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर र स्कुलको डे्रस लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- खरुसैद नट्ट 

उमेर:- १३ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोजा नट्ट (९८१७८३५६३२ ) 

हुलिया:-उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको पाइन्ट र र्नलो रङको भषे्ट लगाएको ।  

नाम:- आशा दास 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही गोडैता न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सलािही गोडैता न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राधेश्याम दास (९८०४८८२२८७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,र्िम सटु र रातो सलवार लगाएकी ।  

नाम:- ररना दरे्व (साथमा वषि ६ को सौरभ कुमार र वषि ८ की सोनी कुमारी समते रहकेो ) 

उमेर:- ३५ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी मर्टर्हनी न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी मर्टर्हनी न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदलिप कुमार चौधरी (९८४४२२३३७१) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र ब्लउज लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-र्जवर्छ कुमारी दवेी 

उमेर:- २५ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी मर्टर्हनी न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.महोत्तरी मर्टर्हनी न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत महतो (९८१८२९८३२०) 

हुलिया:-उचाइ ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्पङ रङको साडी र ब्लउज लगाएकी । 
 

नाम:- अर्बिका दरे्व 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रानवती देवी (९८१९८५४६८८) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी  ।  

नाम:- श्रतृी कापर 

उमेर:- १४ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा सिैला न.पा. वडा नं.९ भर्ठहन 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा सिैला न.पा. वडा नं.९ भर्ठहन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोनावती कापर (९८१३८९२७१६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको सर्मज र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लक्ष्मी शमाि 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा सिैला न.पा. वडा नं.१२ रधनुाथपरु 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा सिैला न.पा. वडा नं.१२ रधनुाथपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोशन श्रमा (९८१२१९७२१७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सर्मज र सवुाल लगाएकी ।  

नाम:- खशु्ि ुकुमारी 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.२४ सोनापारा 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.२४ सोनापारा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बैजनाथ मंडि  

हुलिया:-उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- चन्दकाि कुमारी यादव 

उमेर:- २१ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा कण्याणपुर न.पा. वडा नं.३हर्स्पटलचोक 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा कण्याणपरु न.पा. वडा नं.३हर्स्पटलचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कालसन्द्र यादव (९८०७८६७५४७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,खरैो भषे्ट र र्नलो र्जन्स पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्मना दिेी साह 

उमेर:- ५० वषिको 

  वतन:- र्ज.सनुसरी इटहरी उ.म.न.पा.वडा नं.१७ पकली टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सनुसरी इटहरी उ.म.न.पा.वडा नं.१७ पकली टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्दा साह (९८०७३९८८५०) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको साडी र र्नलो रङको ब्लउज लगाएकी । 
 

नाम:- सबझना र्वश्चवकमाि 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.२४ खपानीटोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.२४ खपानीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश कुमार लवश्वकमाक (९८१८५५२८६३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गउह गँोरी,र्नलो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- र्नलम कुमारी यादव 

उमेर:-  २८ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.र्सरहा औरही गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमारी देवी यादव (९८०८७९८४०७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पजुा दरे्व दास 

उमेर:- २० वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा र्सरहा न.पा. वडा नं.३ मखन्हा टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.र्सरहा र्सरहा न.पा. वडा नं.३ मखन्हा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलिता देवी दास (९८२४७७६५३६) 

हुलिया:-उचाई ४.८ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सोमनी कुमारी मण्डल 

उमेर:- २५ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी ह.क.न.पा.वडा न.३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सप्तरी ह.क.न.पा.वडा न.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनरंजन कुमार मण्डि (९८१९९७३४७५) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको साडी र ब्लउज लगाएकी । 
 

नाम:- लक्ष्मी पासवान 

उमेर:- २० वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं.६ श्रीपरु 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं.६ श्रीपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देव नारायण पासवान (९८२६७७८७९०) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सैरभ कुमार राय 

उमेर:- २४ वषिको 

  वतन:- र्ज.भारत र्वहारराज्य समर्स्तपरु थाना पाटापटोरी ग्राम र्िन गगंा पोष्ट जलालपर 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.भारत र्वहारराज्य समर्स्तपरु थाना पाटापटोरी ग्राम र्िन गगंा पोष्ट जलालपर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवश्वम्भर राय ( +९१९६३१८८२१३७) 

हुलिया:-उचाई ५.७ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो र कलेजको डे्रस लगाएको ।  

नाम:- महशे र्गरी (साथमा वषि ४० कीदवे कुमारी र्गरी) 

उमेर:- ४५ वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा वडा नं.३ िगवानपरु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा र्मर्थला र्िहारी न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडवी लगरी (९८२९४८२१४०) 

हुलिया:-उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणि श्याबलो भएको ।  

नाम:- आदम असंारी 

उमेर:- २४ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्िरगजं म.न.पा. वडा नं.३ कौवावन कटैयाटोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.पसाि र्िरगजं म.न.पा. वडा नं.३ कौवावन कटैयाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वलकि अंसारी (९८०६८१८६३६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कपडाको पाइन्ट र सटि लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोशन प्रसाद गपु्ता 

उमेर:- ३६ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्िरगजं म.न.पा.वडा नं.९  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   र्ज.पसाि र्िरगजं म.न.पा.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररन्द्कु देवी (९८११८०५२२६) 

हुलिया:-उचाई ६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणि कालो भएको  । 
 

नाम:- लाल दवे महतो 

उमेर:- ३९ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्िरगजं म.न.पा.वडा नं.३२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   र्ज.पसाि र्िरगजं म.न.पा.वडा नं.३२ चोनीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजवन्द्ती देवी (९८०६३४१७५०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो र्टसटि र र्जन्सको कालो पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:- जगर्दश साह 

उमेर:-  ६५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा जनकपरु  उ.म.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा जनकपरु  उ.म.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेखा देवी साह (९८०३१०९०२४) 

हुलिया:-उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो र हाप पाइन्ट र र्टसिट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शलेैन्र कुमार चैरर्सया 

उमेर:-४० वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी सोनम न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा जनकपरु उ.म.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसकेन्द्र प्रसाद चैरलसया (९८०७८२७३८९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल  र वणि श्याबलो भएको ।  

नाम:- र्िकास कुमार गपु्ता 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्िरगजं म.न.पा. वडा नं. १० रार्नघात 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.पसाि र्िरगजं म.न.पा. वडा नं. १० रार्नघात 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम शंकर साह (९८०४२९४२३३) 

हुलिया:-उचाई ५.८ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो र्जन्स पाइन्ट सेतो र्टसिट लगाएको ।  

नाम:- असलम र्मया 

उमेर:-  ४१ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.४ भगितीटोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.४ भगितीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शेख अफताब आिम (९८०२९३२७८६) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो र्जन्स पाइन्ट र र्टसिट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्वमला दवेी मरु्खया 

उमेर:- २४ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा कल्याणपरु न.पा. वडा नं.५ र्चकना टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७८।०८ ।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.र्सरहा कल्याणपरु न.पा. वडा नं.५ र्चकना टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ब्रह्रमदेव यादव (९८२१७८९२३४) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,र्नलो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जान ुमाया आलेमगर 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा धनगढीमाइ न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा धनगढीमाइ न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वेद बहादुर सुसलिङ्ग मगर (९८२७७५२०६४) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी र रातो रङको जामा लगाएकी ।  

नाम:- सररता कुमारी मर्ल्लक 

उमेर:- २६ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा सरु्खयापरु न.पा. वडा नं.३ सलमपरुटोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.र्सरहा सरु्खयापरु न.पा. वडा नं.३ सलमपरुटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश डोम (९८०५९७८२१६) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको साडी र व्लउज लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररंकु कुमारी 

उमेर:- १७ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही हररपरु न.पा. वडा नं.२ हररपरु 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सलािही हररपरु न.पा. वडा नं.२ हररपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलहन्द्र राम (९७४५८२१५५७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- आशा दवेी 

उमेर:-  ३० वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही िरहथवा न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सलािही िरहथवा न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संजय कुमार चमार (९८१७८९४०६३) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सरु्ष्मता कुमारी 

उमेर:- १६वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि पटेवािसगुौली गा.पा. वडा नं.५ र्नचटुा टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि पसाि गढी न.पा. वडा नं.९ िडेवाि टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमेश थारु  

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो सटि र र्नलो स्कटि लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गायत्री कुमारी 

उमेर:- १७ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्िन्दवनसी गा.पा. वडा नं.२ िह अवािभाठा टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि र्िन्दवनसी गा.पा. वडा नं.२ िह अवािभाठा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्दन साह सोनार (९८०२९३६५७१) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो सर्मज रर्नलो सलवार लगाएकी ।  

नाम:- अन्न ुकुमारी 

उमेर:- १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि पकाहामनैपरु गा.पा. वडा नं.१ धोरै 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.१३ राधेमाई टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रमचन्द्र गुप्ता (९८४५०९८२२३) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सलवार र सर्मज लगाएकी । 
 

नाम:- चमुा लार्मछाने 

उमेर:-  ४१ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि ठोरी गा.पा. वडा नं.२ भन्सारलाईन 

लिङ्ग:-मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि ठोरी गा.पा. वडा नं.२ भन्सारलाईन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक बहादुर िालमछाने (९८१८३३०१९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि काली र बयाकसी लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुन कुमारी यादव 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा औरही गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१६गत े। 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा औरही गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्द्दरलजत यादव (९८१७६२१३६७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- र्संकु पंर्डत 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा औरही गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा औरही गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्द्र पंलडत (९८२४८११९०७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रुपकला कुमारी यादव 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा शर्हद न.पा. वडा नं.१ र्चरैया 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा शर्हद न.पा. वडा नं.१ र्चरैया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम चन्द्र यादव  

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- स्मरृ्त मडंल 

उमेर:-  १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आरती कुमारी मंडि  

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी । 
 

नाम:-उज्वल ररमाल 

उमेर:- २४ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी िर्दििास न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा गोलिजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि प्रसाद ररमाि (९८०४५२६६०६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,सटि र पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- र्सजिना  गोले 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही हररवन न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही हररवन न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संजय बहादुर ब्िोन  

हुलिया:-उचाई ४.८ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,िुटे्ट कालो सटि र पाइन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पनु कुमारी दवेी 

उमेर:- २८ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही चन्रनगर गा.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही चन्रनगर गा.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पवन देवी केवट (९८४४५४२०४१) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,रातो साडी र व्लउज लगाइएकी । 
 

नाम:- गर्नता कुमारी  

उमेर:-  १५ वषिको  

  वतन:- र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.१४ श्रीनगर 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.१४ श्रीनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशवजी साह सोनार (९८१२१०६०५८) 

हुलिया:-उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,गलुािी रङको सर्मज र सलवार लगाएकी ।  

नाम:- कर्वता दवेी 

उमेर:- २४ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही मलगवंा न.पा.वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही मलगवंा न.पा.वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलजन्द्र दास तत्मा (९८२८७८३९७०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,रातो साडी र हररयो ब्लउज लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अर्मता थामी 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही हररवन न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सलािही हररवन न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम बहादुर थामी (९८४२६०४७४४) 

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

 

नाम:- अर्नता कुमारी दवेी 

उमेर:- २६ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही िसवररया गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही िसवररया गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुन्द्दर सहनी (९८१३९८१०२९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र लेर्डज चप्पल लगाएकी । 
 

नाम:- मनोज साह तेली 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि पकाहामनैपरु गा.पा. वडा नं.३  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि पकाहामनैपरु गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय साह तेिी (९८२९०७२५३२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो र्टसिट र र्जन्स पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िुलन्ती दवेी यादव 

उमेर:- ४० वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी डाक्नेश्वरीन.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी डाक्नेश्वरीन.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज कुमार यादव (९८०४७१४२३) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,रातो रङको कुताि र सुरुवाल लगाएकी ।  

नाम:- र्नरह  पटेल 

उमेर:- १३ वषिको 

  वतन:- र्ज.रौतहट परोहा न.पा. वडा नं.३ तेजापाकड टोल 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.रौतहट गर्ढमाइ न.पा. वडा नं.९ िररयारपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अच्छेिाि पटेि (९८०४२८५०२६) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणि श्याबलो भएको । 
 

नाम:- र्सलर्सला आलेमगर 

उमेर:- १४ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी िर्दििास न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.महोत्तरी िर्दििास न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जनक आिे (९८१७६३६९७७) 

हुलिया:-उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको सटि र कालो पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शिुमाया र्संह 

उमेर:- ६० वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं. १६ नगवाटोल 

लिङ्ग:- जषे्ठ मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं. १६ नगवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पप्पु लसंह (९८०२९३५७९१) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,िुलेको  कपाल,रातो रङको साडी र चोलो लगाएकी । 
 

नाम:- सौहादि चौरर्सया 

उमेर:-  १४ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि िी.म.न.पा.वडा नं.९ रानीघाट 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   र्ज.पसाि िी.म.न.पा.वडा नं.९ रानीघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-स्नेहा सौहादक चौरलसया (९८०४२३७०१७) 

हुलिया:-उचाई ६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,टाटे प्राङग्रे रङको हाि पाइन्ट र र्टसटि लगाएको ।  

नाम:- अर्नसा कुमारी 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि कार्लकामाई गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२-०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.पसाि र्वन्दावार्सनी गा.पा. वडा नं.५ हसवा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुलनिाि दास (९८१३०२८३१३) 

हुलिया:-उचाई  ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,पहलेो रङको कुताि रसरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ज्योती कुमारी गपु्ता 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्वन्दावार्सनी गा.पा. वडा नं.२ झौलाटोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.११ श्रीपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बृजलकशोर प्रसाद (९८२१११७७३९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालोकपाल,र्नलो रङको सलवार र सर्मज लगाएकी । 
 

नाम:- जासर्मन खातनु 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही ब्रहबपरुी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सलािही ब्रहबपरुी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कालशम अंसारी (९८४४२५०४८४) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो सटु र सल्वार लगाएकी । 
 

नाम:- र्दपेश कुमार यादव 

उमेर:- १२ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलमकिा देवी यादव 

हुलिया:-उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भषे्ट रकालो र्जन्स पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रर्तभा कुमारी पंर्डत 

उमेर:-  २१ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उपेन्द्र कुमार पंलडत 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- मसु्कान 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा लर्क्ष्ममर्नया गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा सिैला न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनसुि धोबी 

हुलिया:-उचाई ४.९ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- चाँन्दनी कुमारी यादव 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा हसंपरु न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा हसंपरु न.पा.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेथुर चौधरी  

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सटि र पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोभा कुमारी साह 

उमेर:-  १७ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं. ४ कुमार टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं. ४ कुमार टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवनोद कुमार साह (९८०४७८६७५३) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,हररयो रङको र्जन्स ज्याकेट र कालो लेर्गज 

लगाएकी । 

 

नाम:- र्सर्नया दरे्व यादव 

उमेर:-  २४ वषिको  

  वतन:- र्ज.र्सरहा र्मचैया न.पा. वडा नं.११ र्सतापरु 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   र्ज.र्सरहा र्मचैया न.पा. वडा नं.११ र्सतापरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमकनाथ यादव (९८१३५६९९१४) 

हुलिया:-उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,र्नलो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अब्दलु मर्जद असंारी 

उमेर:-  २१ वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा करैया उ.म.न.पा. वडा नं. ७ रंगपरु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.िारा करैया उ.म.न.पा. वडा नं. ७ रंगपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सफायत लमया अंसारी (९८४५३१३२२२) 

हुलिया:-उचाई  ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो सटि र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- उपेन्र कुमार भगत 

उमेर:- ५७ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी राजर्िराज न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१३ गते   

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सप्तरी राजर्िराज न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुनम भगत (९८०४७८८६०४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरो,पाइन्ट र सटि लगाएको । 
 

नाम:- मसु्कान खातनु 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.रौतहट दवेाही गोनाही न.पा. वडा नं.१ करुर्नया 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.रौतहट दवेाही गोनाही न.पा. वडा न.ं१ करुर्नया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलनफा खातुन (९८१२२३४१३०) 

हुलिया:-उचाइ ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,गलुार्ि रङको कुताि  र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- राजकर्लया कुमारी दवेी (साथमा वषि २की छोरी  अंश ुकुमारी समेत रहकेो ) 

उमेर:-  २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.रौतहट गढीमाई न.पा. वडा नं.२ समनपरु टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  र्ज.रौतहट गढीमाई न.पा. वडा नं.२ समनपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम कुमार सहनी (९८१०२९०९६५) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल  र वणि गह गँोरी भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- समुन कुमारी 

उमेर:- १७ वषिको 

  वतन:- र्ज.रौतहट दवेानी गोनाही न.पा. वडा नं.१ करुर्नया 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.रौतहट दवेानी गोनाही न.पा. वडा नं.१ करुर्नया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशवमंगि राय (९८०९१३३३९२) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणिनगह गँोरी र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:-  र्िभा दवेी 

उमेर:-  २२ वषिको  

  वतन:- र्ज.रौतहट वनृ्दावन न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  र्ज.रौतहट गरुडा न.पा. वडा नं.४ गरुडा  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरेश पासवान (९८२०९६०३८४) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो साडी र ब्लउज लगाएकी । 

 

नाम:- पारवती दवेी  

उमेर:- ३२ वषिको 

  वतन:- र्ज.रौतहट वनृदावन न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही गोवाििाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्द्र राम 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालोम कपाल,वणि गह गँोरी र पातलो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्िर्नता कुमारी यादव 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही िरहथवा न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सलािही िरहथवा न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शंकर राय (९८१६८३६१२७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी  र आकासे रङको कुताि सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रर्िला खातनु 

उमेर:-  १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.रौतहट गजुर न.पा. वडा नं.८ दवेीपरु 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.रौतहट गजुर न.पा. वडा नं.८ दवेीपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जमसेना खातुन (९८०४२१३०४९) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,सनु्तला रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- िर्िता यादव 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी गौशला न.पा. वडा नं. ११ लक्ष्मीमर्नया 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  र्ज.महोत्तरी गौशला न.पा. वडा नं. ११ लक्ष्मीमर्नया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नागेश्वर महतो (९८६४२२९५२८) 

हुलिया:-उचाई ५,२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल  र पहलेो रङको कुताि सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कोर्शला दवेी 

उमेर:- ४५ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी लोहारपट्टी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   र्ज.महोत्तरी लोहारपट्टी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश साह (९८१५८३८६३०) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र ब्लउज लगाएकी । 
 

नाम:- रार्ख साह (सात मर्हनाको िालक समते रहकेो ) 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा नं.४ रजखोर 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा नं.४ रजखोर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेश्वर साह (९८२७६१९९७२) 

हुलिया:-उचाई ५र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र र्नलो रङको सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अरुण कुमार मरु्खया 

उमेर:- ५ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा नं.९ भरतपरु 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा नं.९ भरतपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संतोष मुलखया (९८१६८९६९९०) 

हुलिया:-उचाई ३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो र्टसटि र र्जन्स पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मसु्कान खातनु 

उमेर:-  १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा लर्क्ष्मर्नया गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा लर्क्ष्मर्नया गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनसुि धोबी 

हुलिया:-उचाई ४.९ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रेश्मा सदा 

उमेर:-  २१ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी िलवा न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.२३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पररक्षण सदा 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो सर्मज र र्नलो र्जन्स पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- राम आर्शष गोर्हयार यादव 

उमेर:-  ८५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा गणेशमान चारनाथ न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- जषे्ट परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा गणशेमान चारनाथ न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रमोद कुमार यादव  

हुलिया:-उचाई ५.९ र्िट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,र्पंक रङको कुताि र सेतो धोती लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्प्रयंका कुमारी 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.वडा नं. २२ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही पसाि गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामपुलनत मंडि  

हुलिया:-उचाई ४.९ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,भेष्ट र र्जन्स पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- रंर्गला कुमारी 

उमेर:-  २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा र्म.िी.न.पा. वडा नं.ङ २ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा र्म.िी.न.पा. वडा नं.ङ २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद महतो 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको सटि र पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- रुवी कुमारी पासवान 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा औररही गा.पा. वडा नं.४ नवटोली 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.र्सरहा औररही गा.पा. वडा नं.४ नवटोली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रम्भा देवी पासवान(९८२९७३३४८८) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,सेतो रङको सर्मज र रातो र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लक्ष्मी सदाय 

उमेर:- ३९ वषिको  

  वतन:- र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं.३  

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररचन्द्र सदाय (९८२२३३८७३८) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,साडी र चोलो लगाएकी । 
 

नाम:-ज्ञान कुमार साह 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा औरही गा.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-र्ज.२०७९।०५।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा औरही गा.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िािबाबु साह (९८१७७८५३१४) 

हुलिया:-उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरो,कालो र्जन्स पाइन्ट र भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- मन्ज ुकुमारी कामतै (साथमा वषि १६ र १४ का छोराहरु समते रहकेो ) 

उमेर:- ३४ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं.१० धनगढीिजार 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं.१० धनगढीिजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसति कुमार कामैत (९८१४८३६८२६) 

हुलिया:-उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररकु कुमारी यादव 

उमेर:- २० वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा र्सरहा न.पा. वडा नं.२ महार्वर चोक 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   र्ज.र्सरहा र्सरहा न.पा. वडा नं.२ महार्वर चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलदप यादव (९८२२३०३५२४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मर्नषा कुमारी दास 

उमेर:- १४ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा र्सरहा न.पा. वडा नं.१० लगडीगर्दयानी 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.र्सरहा र्सरहा न.पा. वडा नं.१० लगडीगर्दयानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगतारैन देवी (९८२५७६०७७०) 

हुलिया:-उचाई ४.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सषृ्टी कुमारी र्संह 

उमेर:-  १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.२४ सरस्वतीटोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.२४ सरस्वतीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सत्रुधन महतो (९८१७७७०६८६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,िैगनुी रङको कुताि  र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रर्तभा चौधरी 

उमेर:- २५ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी खडक न।पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.११ िेल्ही टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलमत कुमार चौधरी (९८२२३७९०५५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,रातो रङको कुताि र पहलेो रङको सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- सन्तोषी चौधरी 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी खड्क न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदलिप कुमार चौधरी किवार (९८०४७११०३४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी र कालो रङको कुताि सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- आरती कुमारी कापर 

उमेर:- २३ वषिको 

  वतन:- र्ज. र्सरहा र्सरहा न.पा. वडा नं.११ भलवुाही 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   र्ज. र्सरहा र्सरहा न.पा. वडा नं.११ भलवुाही 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलमत कुमार कामती (९८११७०८२७४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी र रातो रङको कुताि सुरुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कर्िता कुमारी यादव 

उमेर:- १३ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी र्िष्णपुरु गा.पा. वडा नं.६ रंर्जतपरु 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी र्िष्णपुरु गा.पा. वडा नं.६ रंर्जतपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम नारायण यादव (९८४२९०३७७२) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी  ।  

नाम:- दगुाि पासवान 

उमेर:-  १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उपेन्द्र पासवान मो. (९८१०१४३२४५) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्पंक रङको कुताि र पहलेो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मध ुकुमारी मण्डल 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी ह.क.न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सप्तरी ह.क.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रालवन्द्र मण्डि (९८१५७४७५२८) 

हुलिया:-उचाई ५. र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्सवानी पनु मगर 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.पाँथर याङिरक गा.पा. वडा नं.६  

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   र्ज.पाँथर याङिरक गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडप्िाव योङहाङ  

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,आकासे रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सरस्वती दवेी साह 

उमेर:-  २१ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी राजर्िराज न.पा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी खड्क न.पा.वडा नं.१० िुलिर्डया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रघुनन्द्दन सा (९८१८७२६४८१) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,पहलेो रङको कुरा र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- मकेुश गपु्ता 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा कलैया 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि र्व.म.न.पा. वडा नं.२४ रामगढवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शोभा देवी 

हुलिया:-उचाई ३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट र कालो सटि लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सन्तोस राई 

उमेर:-  ४५ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा कजिन्हा न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा कजिन्हा न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लकस्मत राई (९८५१०४९२५१) 

हुलिया:-उचाई ५.८ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो सटि र  पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- हािीजलुाह अन्सारी 

उमेर:-  २० वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि िह रमाई न.पा.वडा नं.९ र्िश्रमापरु मौजे 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि िह रमाई न.पा.वडा नं.९ र्िश्रमापरु मौज े

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नेताब्र अंसारी (९८२११६९७६४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो र्जन्स पाइन्ट र खरैो रङको िुल सटि लगाएको ।  

नाम:- र्जवन कुमार साह 

उमेर:-  २६ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा कण्याणपुर न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा गोल िजार न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यशोधा देवी साह (९८१७७९०६५८२)   

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,मझाल शररर,सटि र पाइन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- श्रवण महरा 

उमेर:-  २७ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा र्मचैया न.पा. वडा नं.७ र्जवा महरा टोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा कजिन्हा न.पा. वडा नं.२ िन्दीपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगततारैण देवी महरा  

हुलिया:-उचाई५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको र्टसटि र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- अजुिन साह(अजय) 

उमेर:-१८ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा म.न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा म.न.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदलिप साह 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँाम, कालो कपाल,वणि कलसाइलो,सेतो रातो सटि लगाएको । 

 

नाम:- सोगारथ सदा 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसवानी सदा(९८२७७०९०८२) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,सटि पेन्ट लगाएको । 

 

नाम:- मान िहादरु राई 

उमेर:- ४९ वषिको 

  वतन:-र्ज.र्सरहा धनगढीमाई न.पा.वडा नं.११ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा धनगढीमाई न.पा.वडा नं.११ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनशा राई(९८२१७५९९८१) 

हुलिया:-उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा, कालो कपाल,िुल िाउला भएको सटि र र्नलो रङगको पाईन्ट लगाएको । 

नाम:- र्नरज दास 

उमेर:- २१ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा धाम न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा धाम न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राधा देवी 

हुलिया:-उचाई ६ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणि गह गँोरो, सेतो रंगको सटि लगाएको । 
 

नाम:-प्रमशे्वर कंडेल 

उमेर:- ५० वषिको 

  वतन:-र्ज.र्चतवन कल्याणपरु टोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि सखवुा प्रसौनी गा.पा.वडा नं.२ थानकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दामोदर कंडेि(९८५६०३०९२४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट, कालो आखँा,कालो सेतो कपाल, कालो सेतो चेक सटि लगाएको । 

 

नाम:- ह सेनी नदाि र्मयाँ 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:-र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा.वडा नं.१३ महरानी िजार 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा.वडा नं.१३ महरानी िजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रबाना खातुन(९८१९६३२१२७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भषे्ट र र्नलो र्जन्स लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लाल ुप्रसाद साह 

उमेर:- २७ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी राजगढ गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी राजगढ गा.पा.वडा नं.४ छातापरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबन्द्देश्वर साह(९८१९९८२३४९) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको र्टस्टि र कालो र्नलो र्जन्स पेन्ट लगाएको । 

 

नाम:- अस्मीता महजिन 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा.वा नं.१२ मलुी िगचैा टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा.वा नं.१२ मलुी िगचैा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुस्मा राई(९८६२१८४१७१) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो र्टस्टि र कालो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-र्सन्नी रौर्नयार 

उमेर:- ३२ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि िी.म.न.पा.वडा नं.११ श्रीपरु टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि िी.म.न.पा.वडा नं.११ श्रीपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रमोद रौलनयार(९८४५०२५१३२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट, कालो आखँा,कलो कपाल,सेतो सरुुवाल रर्नलो कुताि र्झलीर्मली भएको लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ममता तमाङ 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:-र्ज.काठमाण्डौ का.म.न.पा.वडा नं.३ लप्सी िेदी टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि िी.म.न.पा.वडा नं.१३ पावर हाउस चौक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माईिा स्याङतान(९८६५४००३२७) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट, कालो कपाल,कालो आखँा,सेतो रंगको कुताि सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-लक्ष्मी दिेी 

उमेर:- २३ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि िी.म.न.पा.वडा नं.१७ अलौ टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि िी.म.न.पा.वडा नं.१७ अलौ टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजतेन्द्र महतो(९८०५२३२६५८) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो कपाल,कालो आखँा,वणि गह गँोरी, सनु्तला रंगको साडी र ब्लाउज लगाएकी । 
 

नाम:-नार्नमाया स्याङतान 

उमेर:- ४५ वषिको 

  वतन:-र्ज.सलािही चन्रपरु न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही हररवन न.पा.वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अस्मान लघलसङ(९८६३९४९३६४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- खशुि ुकुमारी राय 

उमेर:- १४ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही चन्रनगर गा.पा.वडा नं.१ लगवुा 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही चन्रनगर गा.पा.वडा नं.१ लगवुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि राय(९८१९८८०६६७) 

हुलिया:-उचाई ४ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो सर्मज र सरुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सरु्नता र्मश्रा 

उमेर:- २४ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा औरही गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा औरही गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बब्िु कुमार लमश्रा 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुताि सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- पजुा यादव 

उमेर:- १७ वषिको 

  वतन:-र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवष्णु देव यादव 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, र्नलो रंगको र्टसटि र र्जन्स लगाएकी । 

 

नाम:- र्नमिला सदाय 

उमेर:- २० वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा नवराजपरु गा.पा.वडा नं.३ िुलिाररयार टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-र्ज.र्सरहा नवराजपरु गा.पा.वडा नं.३ िुलिाररयार टोल 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कपुर देवी सदाय(९८२४७५७४९७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,र्नलो रंगको र्जन्स र पहरलो रंगको भषे्ट लगाएकी । 

नाम:-खशु्ि ुवगेम 

उमेर:- २५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा गणेशमान न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा गणशेमान चानथान न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- वलसरा खातुन(९८६५५३८४७२)   

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणि गह गँोरी,सर्मज सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-मो.नर्सिलु र्मयाँ 

उमेर:- १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा न.पा.वडा नं.१६ माडर टोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा न.पा.वडा नं.१६ माडर टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वलसरा खातुन(९८६५५३८४७२) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणि गह गँोरी ,सटि पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-पषु्पा कुमारी महतो सडुी 

उमेर:- १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा धनगढीमाई न.पा.वडा नं.८ कसहा िजार 

लिङ्ग:-मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-र्ज.र्सरहा धनगढीमाई न.पा.वडा नं.८ कसहा िजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोलवन्द्द महतो सुडी(९८४९४१३००४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो रंगको िुलिटेु्ट भषे्ट र नलुो रंगको सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कर्वता यादव 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा सखवुानन्कारकट्टी गा.पा.वडा नं.३ खरर्हयानी टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा सखवुानन्कारकट्टी गा.पा.वडा नं.३ खरर्हयानी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलवन कुमार यादव(९८०५३४५०६६) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,हररयो रंगको कुताि र हरीयो रंगको सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- पजुा साह हलवुाई 

उमेर:- २६ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा र्मचैया न.पा.वडा नं.५ िजार 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-र्ज.र्सरहा र्मचैया न.पा.वडा नं.५ िजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्द्तोष कुमार साह(९८२४७२४५६५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रंगको साडी र चोलो लगाएकी । 

 

नाम:-रंर्जता दवेी 

उमेर:- २५ वषिको 

  वतन:-र्ज.िारा क.उ.म.न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.िारा क.उ.म.न.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजतेन्द्र राउत कुमी(९८११८६८१६६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा, कालो कपाल,सार्ड ब्लाउज लगाएकी । 

 

नाम:- अन्जली माया ब्लोन 

उमेर:- ३५ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही हररवन न.पा.वडा नं.४ पशतुीनगर 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही हररवन न.पा.वडा नं.४ पशतुीनगर 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर ब्िोन(९८६२५४१८००) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,मध्यम शररर भएकी । 

नाम:- सरु्जत महतो 

उमेर:- १३ वषिको 

  वतन:- र्ज.महत्तोरी गौशाला न.पा.वडा नं.४ रजखोर 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महत्तोरी गौशाला न.पा.वडा नं.४ रजखोर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्दन देवी(९८२४८२८५२७) 

हुलिया:-उचाई ४.५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो पहलेो रंगको िोलिम लेखकेो भषे्ट र पाईन्ट लगाएको ।  

 

नाम:-सादका िसुरा 

उमेर:- २४ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा सिैला न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा सिैला न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सेराजुि राईन 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुताि सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-ररया वमाि 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा िहादरुोड नईिस्ती दहेादनु उतराखण्ड भारत 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-र्ज.धनषुा िहादरुोड नईिस्ती दहेादनु उतराखण्ड भारत 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ललन कुमार वमाि 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो रंगको टप र र्जन्स लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सोनाली कुमारी पटेल 

उमेर:- १७ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि िह दरमाई न.पा.वडा नं.९ र्िश्रामपरु टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि सखवुाप्रसौनी गा.पा.वडा नं.३ कौवावन कटैया टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररन्द्र राउत कुमी(९८४५०५९९१५) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रंगको कुताि सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रन्ज ुदिेी 

उमेर:- २४ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्छपहरमाई गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि र्छपहरमाई गा.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद महतो(९८१०३६४०५५) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणि गह गँोरी,गलुािी रंगको चोली लगाएकी । 

 

नाम:- सनम कुमारी राय 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही कर्िलासी न.पा.वडा नं.४ हमेपरु 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही कर्िलासी न.पा.वडा नं.४ कर्िलासी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन्द्र राय(९८४६५९१२६३) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणि गह गँोरी,आकासे रंगको कुताि सुरुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-सहनाज असंारी 

उमेर:- ६९ वषिको 

  वतन:- र्ज.राजर्िराज न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- जषे्ठ मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.राजर्िराज न.पा.वडा नं.४ घरिाटै 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अकबर हुसेन(९८०७७१६३५०) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट, कालो आखँा, सेतो कपाल, कुताि सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- पप्प ुप्रसाद पटेल 

उमेर:-१९ वषिको 

  वतन:- र्ज.रौतहट परोहा न.पा.वडा नं.६ भडेीयाही टोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि िी.म.न.पा.वडा नं.४ र्िताि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-र्िकी प्रसाद पटेल 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, खरैो र्टसटि र कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- खशु्ि ुनेशा 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:-र्ज.िारा क.उ.म.न.पा.वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-र्ज.िारा क.उ.म.न.पा.वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हलकम लमया(९८०९२३४१०३) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो कुताि सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रार्कला खातनु 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:-र्ज.सलािही िलरा न.पा.वडा नं.६ र्मजािपरु 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-र्ज.सलािही िलरा न.पा.वडा नं.६ र्मजािपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईसा लमयााँ(९८४४९८७९९८) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो सरुुवाल र दपु्ट्टा लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िर्िता कुमारी 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही िरहथवा न.पा.वडा नं.१५ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही िरहथवा न.पा.वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररन्द्द सहनी(९८१७२५०७८२) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल,हररयो रङको कुताि सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- र्िना कुमारी साह 

उमेर:- १७ वषिको 

  वतन:-र्ज.र्सरहा लहान न.पा.वडा नं.३ कुवाि टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-र्ज.र्सरहा लहान न.पा.वडा नं.३ कुवाि टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुिसी देलव साह(९८२७७७५६२६) 

हुलिया:-उचाई ४.५ र्िट, कालो अआखँाम, कालो कपाल, वणि गह गँोरी, हररयो रंगको र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रंर्जता कुमारी पाल 

उमेर:- ३१ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा.वडा नं.१२ िेतौना टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा.वडा नं.१२ िेतौना टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम अधीन पाि(९८१२११०४७४) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणि गह गँोरी, रातो रंगको साडी चोलो लगाएकी । 

 

नाम:- मसु्कान कुमारी दास यादव 

उमेर:- २२ वडिषको 

  वतन:- र्ज.राजर्िराज न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.राजर्िराज न.पा.वडा नं.१मकंचनपरु रोड 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजतेन्द्र दास(९८०७७२१५२१) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, कुताि सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- र्नत ुकुमारी यादव 

उमेर:- २१ वषिको 

  वतन:-र्ज.सप्तरी माहादवेा गा.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-र्ज.सप्तरी माहादवेा गा.पा.वडा नं.६ र्ढकली आफ्नै घर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम चन्द्र यादव 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा, कालो कपाल, साडी ब्लाउज लगाएकी ।  

नाम:- सर्जत िरही 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:-र्ज.सलािही िागमर्त न.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही कर्िलासी न.पा.वडा नं.३ र्िनगरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलसिाि बरही(९८२९९८२२७९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट, वणि गह गँोरो,कालो आँखा, कालो कपाल,िलु ुरङको पाईन्ट र सेतो िटु्टा भएको सटि 

लगाएको । 

 

नाम:- मो.सोमराती(र्जर्ब्रल) 

उमेर:- २८ वडिको 

  वतन:-र्ज.सप्तरी र्तरह न गा.पा.वडा नं.४ र्डमन 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी र्तरह न गा.पा.वडा नं.४ र्डमन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मो.सलमम(९८१९७२१९५५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट, कालो आखँा, कालो कपाल, सरतो सटि र सेतोवासको र्जन्स पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राज पटेल 

उमेर:- ८ वषिको  

  वतन:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.१५ र्भष्वाटोल 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.१५ र्भष्वाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रनु पटेि (९८४५१२०१४३) 

हुलिया:-उचाई ३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरो र स्कुलको डे्रस लगाएको ।  

नाम:- सर्िता पटेल 

उमेर:- २५ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.१५ र्भष्वा टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.१५र्भष्वा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रनु पटेि (९८४५१२०१४३) 

हुलिया:-उचाई ५. र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,रातो हररयो रङको सलवार र सर्मज लगाएकी ।  

नाम:- आयषु कुमार सरािि 

उमेर:- १० वषिको  

  वतन:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं. ११ श्रीपरु 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं. ११ श्रीपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगमोहन साह (९८११२६७१६८) 

हुलिया:-उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरो,कालो र्टसिट र कालो र्जन्स पाइनट् लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरुज कुमार दास 

उमेर:- १४ वषिको  

  वतन:- र्ज.पसाि िी.म.न.पा. वडा नं.२७ उदयपरुघमुीटोल 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि िी.म.न.पा. वडा नं.२७ उदयपरुघमुीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनि कुमार दास (९८१५२०४९०७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको िुल सटि र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- ईरिान दवेान 

उमेर:-  १५ वषिको  

  वतन:- र्ज.िारा म.ग.न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.िारा म.ग.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जमाि देवान (९८१११८५६७५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरो,कालो पाइन्ट र सेतो सटि लगाएको ।  

नाम:- मर्नता कुमारी ठाकुर 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा िारागढी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.िारा िारागढी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दशरथ ठाकुर (९८१२२४६१५५) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको कुताि  र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रर्मला दरे्व 

उमेर:- १८ वषिको  

  वतन:- र्ज.रौहट वनृदावण न.पा. वडा नं.७ धमौराटोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.रौहट वनृदावण न.पा. वडा नं.७ धमौराटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्री भगवान प्रजापती (९७४६६२७०६७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अन्जली कुमारी महतो 

उमेर:- २० वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी जलेश्वर न.पा. वडा नं.४ सगुा 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.महोत्तरी जलेश्वर न.पा. वडा नं.४ सगुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलशिा देवी (९८२४८९७०३३) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िर्िता साह 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जय शंकर साह 

हुलिया:-उचाइ ५.८ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो सटि र ब्लरुङको प्लाजा लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्नत ुकुमारी महत्तो 

उमेर:- १३ वषिको  

  वतन:- र्ज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं.३ लक्ष्मीपरु 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं.३ लक्ष्मीपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामेश्चर महतो (९८२४७२७९१६) 

हुलिया:-उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मालती दवेी 

उमेर:-  २० वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि र्जराभवानी गा.पा. वडा नं.४ सपौलीटोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि वी.म.न.पा.वडा नं.१० घर्डअवाि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश साह तेिी 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको सर्मज र कालो सलवार लगाएकी ।  

नाम:- र्प्रर्त कुमारी 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा र्िश्रामपरु गा.पा. वडा नं.१छतवा टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा.वडा नं.१६ नगवा िुलिारीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोनी देबी (९८११११३९६८) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि कालो,पहलेो रङको कुताि सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रर्िना कुमारी दाहाल 

उमेर:- १७ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही िागमती न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   .सलािही िागमती न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्णा पोखरेि (९८२६८०७९९४) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,सेतो सटि र र्जन्स पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- रन्जना यादव 

उमेर:- २५ वषिको  

  वतन:- र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमेन्द्र यादव (९८२२३५७९९०) 

हुलिया:-उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अन्जली शमाि 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा सरु्खपरु न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कागती शमाक (९८०७७५१०६२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,कलेजी रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्शव कुमारी यादव 

उमेर:- १२ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं. ३ लक्ष्मीपरु 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं. ३ लक्ष्मीपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रासिाि यादव (९८४२८४०८४१) 

हुलिया:-उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङकोहाप पाइन्ट र र्टसिट लगाएकी ।  

नाम:-अर्नता दवेी मरु्खया 

उमेर:-  २७ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी र्तलाठीकोईलार्ड गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सप्तरी र्तलाठीकोईलार्ड गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फेकी मुलखया (९८१९७६८७४१) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र ब्लउज लगाएकी ।  

नाम:- सर्मर अख्तर 

उमेर:-  २६ वषिको  

  वतन:- र्ज.सप्तरी राजर्िराज न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी राजर्िराज न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गलन लमया (९८१६७२१६२५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्टसटि र पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रीता रायमाझी 

उमेर:-  २१ वषिको  

  वतन:- र्ज.सलािही हररवन न.पा. वडा नं. १० िर्स्तर्िकास 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सलािही हररवन न.पा. वडा नं. १० िर्स्तर्िकास 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकती कुमारी राय (९८४४०४५०५४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी । 
 

नाम:- िुल कुमारी महरा 

उमेर:- २५ वषिको 

  वतन:- र्ज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. २३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. २३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम सोगारथ 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अपसाना खातनु 

उमेर:- १४ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा धनौजी गा.पा। वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा धनौजी गा.पा। वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अताबुि रहमान  

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िर्वता कुमारी 

उमेर:-  १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा म.ुप.म.ुगा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा म.ुप.म.ुगा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरेश यादव 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- पाििती कुमारी सािी 

उमेर:- १६ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.२३ िथनाहा टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.२३ िथनाहा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुिारी देवी साफी (९८१९९६३३०६) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँाम, कालो कपाल,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नन्दनी कुमारी मण्डल 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही हररपवुाि न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सलािही हररपवुाि न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुलशिा कुमार मण्डि (९८१२०४००७५) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको कुताि र  सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िुलमाय दवेी साह 

उमेर:- २४ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी रामगोपालपरु न.पा. वडा नं. ९ गोठिनौली 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.महोत्तरी रामगोपालपरु न.पा. वडा नं. ९ गोठिनौली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजनारायण साह (९८१८८३८७३९२) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,व्ल ुरङको साडी र चोलो लगाएकी ।  

नाम:- संलजब कुमार साह 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा र्मचैया न.पा. वडा नं.६ एकताटोल 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा र्मचैया न.पा. वडा नं.६ एकताटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम नरेश साह (९८११७८९५९४) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरो,गलुार्ि रङको सटि र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- र्करण कुमार मण्डल 

उमेर:- २१ वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-र्ज.सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जिवा देलव मण्डि (९८१७१०३५८) 

हुलिया:-उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल वणि गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आशा कुमारी सरदार 

उमेर:- १५ वषिको  

  वतन:- र्ज.सप्तरी कचनरुप न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी कचनरुप न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बच्चु सरदार 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मनर्गता कुमारी दसार्दन 

उमेर:- १९ वषिको 

  वतन:- र्ज. िारा िारागढी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.िारा िारागढी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्द्त हजरा दुसाद 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- प्रर्मला दरे्व दास 

उमेर:- २२ वषिको  

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोलबन्द्द दास  

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो सर्मज र पहलेो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररका कुमारी यादव 

उमेर:- १५ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.२५ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.२५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्द्र साह  

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,ब्लरुङको सर्मज र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- र्गता थापा मगर 

उमेर:-  १५ वषिको  

  वतन:- र्ज.धनषुा र्म.न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.धनषुा र्म.न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहन बहादुर थापा (९८४१५२५०४२) 

हुलिया:-उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:- गलुशन कर्बत 

उमेर:- १९ वषिको  

  वतन:- र्ज.धनषुा सार्वक नगराई गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा सार्वक नगराई गा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोलत देलव कम्ती  

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,भषे्ट र पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- अिदलु झा 

उमेर:- २८ वषिको  

  वतन:-  र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.२ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लकशोर भगद 

हुलिया:-उचाई ७ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,सेतो सटि र पाइन्ट लगाएको । 

नाम:- सन्तोस कुमार साह 

उमेर:- ३२ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुाधाम न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुाधाम न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रवण कुमार साह 

हुलिया:-उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,हररयो सटि र पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- पप्प ुसाह तेली 

उमेर:- २८ वषिको  

  वतन:- र्ज.पसाि सार्वक गा.पा. वडा नं.३ लखनपरु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि संखवा प्रसौनी गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुन्द्नािाि साह तेिी (९८२११२३८५३) 

हुलिया:-उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,र्नलो र्जन्स पाइन्ट र सटि लगाएकी ।  

नाम:- पनुम दिेी 

उमेर:- २५ वषिको  

  वतन:- .िारा सिुणि गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.िारा सिुणि गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सावन्द्त तत्मा (९८२१२६५६५४) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र ब्लउज लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अपसरी खातनु  

उमेर:-  २० वषिको  

  वतन:- र्ज.रौतहट कटजहरीया न.पा. वडा नं. २ जमरु्नया टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.रौतहट कटजहरीया न.पा. वडा नं. २ जमरु्नया टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हलसना खातुन(९८००७१०९५०) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,असमानी रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नर्गना खातनु 

उमेर:- २० वषिको  

  वतन:- र्ज.सलािही मंलगवा न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही मलंगवा न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जेलनफ धोबी (९८२९९८३८८७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- निेहा दवेी साह 

उमेर:- २२ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा र्िरेश्वरनाथ न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा र्िरेश्वरनाथ न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमकिा देवी (९८२५८७२२२८) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोर्मला दवेी ठाकुर (साथमा वषि १० को अर्मत ठाकुर र वषि ६ की र्शवानी ठाकुर समते रहकेो ) 

उमेर:-  २५ वषिको  

  वतन:- र्ज.र्सरहा र्िष्णपुरु गा.पा. वडा नं. १ हररनगरटोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा र्िष्णपुरु गा.पा. वडा नं. १ हररनगरटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम सुन्द्दर ठाकुर ९९८१२०३२५३१) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,रातो रङको साडी र चोलो लगाएकी । 
 

नाम:- सरु्जता कुमारी महत्तो (साथमा वषि ६ की छोरी समते रहकेो ) 

उमेर:-  २७ वषिको  

  वतन:- र्ज.सप्तरी र्वष्णपुरु गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.सप्तरी र्वष्णपुरु गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोद नायारायण महत्तो (९८०४७८८४६८) 

हुलिया:-उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो साडी र ब्लउज लगाएकी । 
 

नाम:-पर्वता दवेी मण्डल 

उमेर:-  ३७ वषिको  

  वतन:- र्ज.सप्तरी महादवे गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी महादवे गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन्द्र मण्डि (९८२९७३३६१०) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो साडी र ब्लउज लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोशनी कुमारी यादव 

उमेर:- १४ वषिको  

  वतन:- र्ज.सप्तरी र्वष्णपुरु गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. सप्तरी राजर्वराज न.पा. वडा नं.७ खसािलटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राकेश कुमार यादव (९८१७७०४४११) 

हुलिया:-उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,र्जन्स पाइन्ट र सटि लगाएकी ।  

नाम:- अर्भषके कुमार साह 

उमेर:- १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी एकडारा गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी एकडारा गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि कुमार साह 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको भषे्ट र कालो रङको र्जन्स पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- रर्व शकंर साह 

उमेर:-  २६ वषिको  

  वतन:- र्ज.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रंलजत देलव साह (९८२९९८०६९७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट, कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको सटि र हररयो रङको हाप पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्नकी कुमारी 

उमेर:- १८ वषिको  

  वतन:- र्ज.रौतहट माधवनारायण न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.रौतहट माधवनारायण न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामपुकार राय यादव (९८४५६०७५०४) 

हुलिया:-उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो र.को कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- प्रर्मता दवेी 

उमेर:- २५ वषिको  

  वतन:- र्ज.रौतहट िौर्धमाई न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.रौतहट िौर्धमाई न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश यादव (९८२९४२५०९७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सर्िता कुमारी साह 

उमेर:- २२ वषिको  

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम चन्द्र साह  

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राम प्रवशे मण्डल 

उमेर:- १२ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा जनक नर्न्दनी गा.पा. वडा नं. ५ उदाह टोल 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा जनक नर्न्दनी गा.पा. वडा नं. ५ उदाह टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरजी कुमारी मण्डि  

हुलिया:-उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको भषे्ट र हाप पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- सोर्नया पासमान 

उमेर:- १८ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.२४ पक्कीटोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.२४ पक्कीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सयुकग पासमान (९८१४७३७६७८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,हररयो रङको कुताि सुरुवाल लगाएकी।  

नाम:- श्याम कुमारी गपु्ता 

उमेर:- ३२ वषिको  

  वतन:- र्ज.र्सरहा कन्चनरुप न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.३ मर्टअवाििाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबरेन्द्र प्रसाद गुप्ता (९८२२३४८९५७८) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,गलुार्ि रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररता दवेी मरु्खया 

उमेर:- ३३ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा कल्याणपरु न.पा. वडा नं.३ इटारी प्रसाही 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.र्सरहा कल्याणपरु न.पा. वडा नं.३ इटारी प्रसाही 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेश्वर मुलखया (९८०७७१३९१८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गोरी,खरैो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- ऐकता कुमारी 

उमेर:-  १७ वषिको  

  वतन:-र्ज.िारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.िारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि  कुमार यादव (९८०९१६५२६०) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,भेष्ट र प्लाजो लगाएको । 

 

नाम:- महशे र्िश् वकमाि 

उमेर:- १३ वषिको 

  वतन:- र्ज.सलािही िागमती न.पा. वडा नं. ४ गोलेटोल 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  सलािही िागमती न.पा. वडा नं. ४ गोलेटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश लबश्वकमाक (९८१८१८७७०५) 

हुलिया:-उचाई ४.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको भषे्ट र र्नलो रङको हाप पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तलुसा कुश् वार 

उमेर:-  १८ वषिको  

  वतन:- र्ज. सलािही हररवन न.पा. वडा नं. ८ मार्झ टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही हररवन न.पा. वडा नं. ८ मार्झ टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा माझी(९८००८१९११६) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्पङरङको कुताि र आकासे रङको सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अन्न ुगपु्ता 

उमेर:- ३० वषिको  

  वतन:- र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.५ सखिुनी 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.५ सखिुनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा गुप्ता (९८०७६४७७४३) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शुलसिा आिे 

उमेर:- २६ वषकको  

  वतन:- र्ज.पसाि सखवुाप्रसौनी गा.पा. वडा नं. ५ सोलकपरु 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि सखवुाप्रसौनी गा.पा. वडा नं. ५ सोलकपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदनेश राम (९८१५२९११६३) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संन्ध्या दवेी 

उमेर:- २० वषिको  

  वतन:- र्ज.पसाि धोिनी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि धोिनी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुधराम प्रसाद कुमी (९८११८९६९०९) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-  संध्या महतो 

उमेर:-  १८ वषिको  

  वतन:- र्ज.पसाि पटेवाि सगुौनी गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि पटेवाि सगुौनी गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्दन महतो थारु (९८१२२४१४६६) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-  र्समा कुमारी यादव 

उमेर:-  २४ वषिको 

  वतन:- र्ज.महोत्तरी मर्टहानी न.पा. वडा न.२ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी मर्टहानी न.पा. वडा न.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बरी यादव (९८१२०८४०३२) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शलैो दवेी 

उमेर:-  ३३ वषिको  

  वतन:- र्ज. धनषुा र्िरेश्रवरनाथ न.पा. वडा न.३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा र्िरेश्रवरनाथ न.पा. वडा न.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम चमार 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र चोलो लगाएकी ।  

नाम:- रागनी दवेी मण्डल 

उमेर:-  २२ वषिको  

  वतन:- र्ज.धनषुा नगराईन न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा नगराईन न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्देशवर मंडि  

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

नाम:- पनुम दिेी (सगुनी) 

उमेर:-  ३२ वषिको  

  वतन:- र्ज. पवुी चबपारण र्वहार थाना िेनहरा भारत 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।० ५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय कुमार लसंह 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको सर्मज र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सान ुकुमारी साह 

उमेर:-  २० वषिको  

  वतन:- र्ज.र्सरहा र्मचैया न.पा. वडा नं.६ मर्टयवाि 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा र्मचैया न.पा. वडा नं.६ मर्टयवाि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि साह (९८०१२२७७८६) 

हुलिया:-उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,र्नलो रङको र्जन्स पाइन्ट र भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:- र्करण कुमारी खगं 

उमेर:-  २० वषिको 

  वतन:- र्ज.सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नम. ३ हर्दिया 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी र्तरह  गा.पा. वडा नं.४ र्डमनिाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जिवादेवी खंग (९८२२३६३७९०)   

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

नाम:-रोर्हत कुमार साह 

उमेर:-२३ वषिको  

  वतन:-र्ज.सलािही मलगंवा न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज. पसाि र्िरगजं म.न.पा. वडा नं. १२ मलुी िगचैा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यथु केयर िउण्डेसन लागपुदाथि सेवा (९८२११२३८५३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्जन्स पाइन्ट र रातो र्टसटि लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रामउदगार राम 

उमेर:-२२ वषिको  

  वतन:-र्ज.र्सरहा िररयापरट्ट गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा िररयापरट्ट गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राधा देवी राम (९८१९७५७९०२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको र्जन्स पाइन्ट कालो भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:-अवदलुाह राईन 

उमेर:-नखलेुको  

  वतन:-र्ज.धनषुा सिैला न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा सिैला न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलफया राईन कवारी (९८०७७७४६८५)  

हुलिया:-उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको  सटि र र्जन्स पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:-अरमान राईन 

उमेर:-२० वषिको 

  वतन:-र्ज.धनषुा धनौजी गा.पा.वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा धनौजी गा.पा.वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलवजान कवारी  

हुलिया:-उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,र्टसटि र पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-संध्या दवेी 

उमेर:-२० वषिको 

  वतन:-र्ज.पसाि धोिनी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि धोिनी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुधराम प्रसाद कुमी (९८११८९६९०९) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको कुताि सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-गलुािस खातनु 

उमेर:-१६ वषिको  

  वतन:-र्ज.रौहट दगुािभगिती गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.रौहट दगुािभगिती गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-समसुलदन राय भाट (९८४३६१६९८६) 

हुलिया:-उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको कुताि सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-उषा कुमारी पासवान 

उमेर:-११ वषिको  

  वतन:-र्ज.सलािही िरहथवा न.पा. वडा नं. ११ र्हरापरु 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही िरहथवा न.पा. वडा नं. ११ र्हरापरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उपेन्द्र पासवान (९८२२०३२६२७) 

हुलिया:-उचाई ४.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,सेतो सटि र पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सरु्नता कुमारी मरु्खया 

उमेर:-२५ वषिको  

  वतन:-र्ज.महोत्तरी एकडारा गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३। गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी  एकडारा गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वनारलस देवी मुलखया (९८२७६६२१६०) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-अमतृा र्संह 

उमेर:-२७ वषिको 

  वतन:- र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं.७ परुानो चोहवाि 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं.७ परुानो चोहवाि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रमोद कुमार लसंह (९८६१६४८८८४) 

हुलिया:-उचाई ५.४ र्िट.कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-मर्नका साह 

उमेर:-१८ वषिको  

  वतन:-र्ज.सप्तरी शबभनुात न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी राजर्िराज न.पा. वडा नं. ७ खसािलटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनता देवी साह (९८०४७३३४६८) 

हुलिया:-उचाई ५.३र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,सेतो रङको सटि र कालो रङको पाइन्ट लगाएकी 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सररता  

उमेर:-३३ वषिको  

  वतन:-र्ज.सप्तरी अर्ग्नसाइर कृष्णासवण गा.पा. वडा नं .२ 

लिङ्ग:-  मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी अर्ग्नसाइर कृष्णासवण गा.पा. वडा नं .२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  टेक बहादुर राई  

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-रोशनी कुमारी 

उमेर:-१७ वषिको 

  वतन:-र्ज.पसाि पसाि गढी न.पा. वडा नं. ५ िह अवािटोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.१६ नगवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना देवी रायभर (९८२६६६२४५८)  

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,ब्ल ुरङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-र्नषा कुमारी साह 

उमेर:-१७ वषिको 

  वतन:-र्ज.सलािही िलरा न.पा. वडा नं.९ नरहरगजं 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही िलरा न.पा. वडा नं.९ नरहरगजं 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अयोध्या शाह (९८४१९०३८२२७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको कुताि  र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-संज ुयादव 

उमेर:-१६ वषिको  

  वतन:-र्ज. सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं. २ र्मयाखोर 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं. २ र्मयाखोर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महन जी यादव (९८६४५२४९०४) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-लक्ष्मी आले मगर 

उमेर:-१८ वषिको 

  वतन:-र्ज. सलािही हररवन न.पा. वडा नं. ९ नयाँरोड 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज. सलािही हररवन न.पा. वडा नं. ९ नयाँरोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलमिा मगर (९८०८०६५२५२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको र्टसिट र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-मसु्कान मण्डल 

उमेर:-१७ वषिको  

  वतन:-र्ज. महोत्तरी मर्टहानी न.पा. वडा नम. ९ (र्समरदही ) 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४,।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी मर्टहानी न.पा. वडा नम. ९ (र्समरदही ) 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मधु देवी मण्डि (९८१००६३०५६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भषे्ट र स्काई ब्ल ुरङको पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कर्िता कुमारी पंर्ण्डत 

उमेर:-  १९ वषिको  

  वतन:- र्ज. महोत्तरी गौशला न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी गौशला न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता देवी पंलण्डत (९८१८५४९७३५)  

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सरु्मला दवेी ठाकुर 

उमेर:-  २६ वषिको  

  वतन:- र्ज.र्सरहा र्िष्णपुरु गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा र्िष्णपुरु गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामचन्द्र ठाकुर (९८२१७८९२७७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,रातो रङको साडी र चोलो लगाएकी ।  

नाम:- रामजी राउत  

उमेर:-  १८ वषिको  

  वतन:- र्ज. सलािही हररपरु न.पा. वडा नं. ४ हरैया 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. सलािही चन्रनगर गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदनेश राउत (९८०७८४६१११) 

हुलिया:-उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,भेष्ट सेतो र गमे पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राधेश्याम पटेल  

उमेर:-  ३५ वषिको  

  वतन:- र्ज. िारा कलैया उ.म.न.पा. वडा नं.३ गगंापरुटोल 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. पसाि र्िरगञ्ज आदशि नगरिाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पवन कुमार पटेि (९८५५०४५३४४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट, आखँा,कालो कपाल,हाप पाइन्ट र  र्टसटि लगाएको ।  

नाम:- पप्प ुठकुर शमाि 

उमेर:-  १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.पसाि पोखररया न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३  गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.पसाि पोखररया न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन ठाकुर शमाक  

हुलिया:-उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कलेजी रङको सटि र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- ममता दवेी चौधरी 

उमेर:-  २३ वषिको 

  वतन:- र्ज. सलािही हररवन न.पा. वडा नं. ३ डािरी 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. सलािही हररवन न.पा. वडा नं. ३ डािरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रमा देवी चौधरी (९८०३३५६००९)  

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नरुजहा खातनु 

उमेर:-  ३० वषिको  

  वतन:- र्ज.महोत्तरी सबसी  

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही लालिन्दी न.पा. वडा नं.२  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सिाकत अन्द्सारी (९८५४०२५३५६) 

हुलिया:-उचाई ४.१० र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- र्गता कुमारी यादव 

उमेर:-  ३३ वषिको  

  वतन:- र्ज.सलािही कर्वलासी न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही नवडा  न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम नाथ राय (९८२५८०३२७३) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मजं ुकुमारी यादव 

उमेर:-  ३३ वषिको  

  वतन:- र्ज.धनषुा धनौजी गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.धनषुा धनौजी गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजकुमार यादव 

हुलिया:-उचाई ४.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्समरण र्शवानी 

उमेर:-  १९ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमरा पाण्डे 

हुलिया:-उचाई ५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको सटि र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- रार्ख कुमारी र्संह 

उमेर:-  १७ वषिको  

  वतन:- र्ज.र्सरहा िररयारपट्टी गा.पा. वडा नं. ५ कजरा टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा िररयारपट्टी गा.पा. वडा नं. ५ कजरा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जय कुमारी लसंह (९८२६७४९१०२)  

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सोहना खातनु 

उमेर:-  ४ वषि ६ मर्हना 

  वतन:- र्ज. पसाि िी.म.न.पा. वडा नं.२ घसुकुपरु टोल 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. पसाि िी.म.न.पा. वडा नं.२ घसुकुपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशकद आिम (९८४५२१६७७१) 

हुलिया:-उचाई ३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको सटि र र्जन्स पाइन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररता  लामा  

उमेर:-  २९ वषिको  

  वतन:- र्ज.िारा र्जतपरु र्समरा उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.िारा र्जतपरु र्समरा उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भोज बहादुर िामा (९८६९१२२८१३)  

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अर्नता पासवान 

उमेर:-  २२ वषिको  

  वतन:- र्ज. र्चतवन भ.म.न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.िारा पचौतािाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजकुमार पासवान (९८५५०४७९२४) 

हुलिया:-उचाइ ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शोभा कुमारी 

उमेर:-  १७ वषिको  

  वतन:- र्ज.रौतहट राजपरु न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.रौतहट राजपरु न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बदरी साह (९८२४२५४७०४) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सलामनु नेसा  

उमेर:-  ४४ वषिको 

  वतन:- र्ज.रौतहट गजुरा न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.रौतहट गजुरा न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहमद अफजि आिम (९८०९२७७०४६) 

हुलिया:-उचाई ४.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सर्कना खातनु 

उमेर:-  १६ वषिको  

  वतन:- र्ज.सलािही हररपरु न.पा.वडा नं.६ लक्ष्मीपरु 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सलािही हररपरु न.पा.वडा नं.६ लक्ष्मीपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना खातुन (९८०४८७५७१९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,र्नलो रङको कुताि र सुरुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- ररन्की कुमारी 

उमेर:-  १८ वषिको  

  वतन:- र्ज.महोत्तरी एकडारा गा.पा. वडा नं. ४ हलखोरी 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज.महोत्तरी एकडारा गा.पा. वडा नं. ४ हलखोरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन राय (९८४३००१०४७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सवाना खातनु 

उमेर:-  २१ वषिको 

  वतन:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. २० 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. २० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हाँसन कवारी   

हुलिया:-उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-इन्रकला मण्डल  

उमेर:-  २३ वषिको  

  वतन:- र्ज. र्सरहा कणयानपरु न.पा. वडा नं. ११ पर्श्चम टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. र्सरहा कणयानपरु न.पा. वडा नं. ११ पर्श्चम टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी कुमारी खत्बे (९८१९६९५३४७) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सर्नता कुमारी महतो 

उमेर:-  ३१ वषिको  

  वतन:- र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.२४ मार्नकदह झटुकी टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं.२४ मार्नकदह झटुकी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रीिाि महतो (९८१६७३५८८०) 

हुलिया:-उचाई ४.७ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,गलुार्ि रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अर्स्मता कुमारी यादव (साथमा भर्भसेक कुमार यादव) 

उमेर:-  १७ वषिको  

  वतन:- र्ज. र्सरहा न.पा. वडा नं. ९ ठेङ्गही टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. र्सरहा न.पा. वडा नं. ९ ठेङ्गही टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्द्रलजत कुमार यादव (९८२९७९५९४२) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सर्वता कुमारी दवे 

उमेर:-  १९ वषिको  

  वतन:- र्ज. सप्तरी राजर्िराज न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. सप्तरी राजर्िराज न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलभसेक कुमार देव (९८२२३१३४९४) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सनु्तला रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- लक्ष्मी चौधरी  

उमेर:-  १९ वषिको  

  वतन:- र्ज.सप्तरी कन्चनरुप न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.सप्तरी कन्चनरुप न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुमिदेवी चौधरी (९८२१७११३५६९) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो र्टसटि र र्नलो पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्पंकी िलाबपाकी (मगर) 

उमेर:-  २९ वषिको  

  वतन:- र्ज. सप्तरी सरुुङ्गा निाह न्न न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. सप्तरी सरुुङ्गा निाह न्न न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यादव बहादुर आिे (९८१८०५९९८२)  

हुलिया:-उचाई ४.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो र्टस्रट र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- मसु्कान खातनु 

उमेर:-  १७ वषिको  

  वतन:- र्ज. िारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. िारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजहर मंसुर  

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सरु्मत्रा दवेी राय 

उमेर:-  ३८ वषिको 

  वतन:- र्ज.िारा िारागढी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.िारा िारागढी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबरेन्द्र राय 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रुक्साना खातनु  

उमेर:- १६ वषिको  

  वतन:- र्ज.िारा म.ग.न.पा.वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज.िारा म.ग.न.पा.वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सहबनाज लमया (९८०७७१२२७१६) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर,कुताि  र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कान्ती कुमारी साह 

उमेर:-  २४ वषिको  

  वतन:- र्ज.भारत र्वहार राज्य र्ज. पर्श्चम चबपारण 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. िारा िेटा गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपु साह (९८०९१०३०६०) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कृती सारु ठाडा मगर 

उमेर:-  २४ वषिको  

  वतन:- र्ज. िारा र्जजगढ नङ.पा. वडा नं.३ र्सगौला गाउँ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  र्ज. िारा र्जजगढ नङ.पा. वडा नं.३ र्सगौला गाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बािकृष्ण सारु मगर (९७४४२५४४२३) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,कालो रङको र्जन्स पाइन्ट र टप लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सर्मिला कुमारी राय 

उमेर:-१४ वषिको  

  वतन:-र्ज.सलािही चिघट्टा गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही चिघट्टा गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामचन्द्र राय (९८१६८८११४९) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो सुट र र्नलो सलवार भएको ।  

नाम:- चादनी कुमारी महतो 

उमेर:-  १८ वषिको  

  वतन:- र्ज. धनषुा र्विेह न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज. धनषुा र्विेह न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उपेन्द्र  महतो  

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो पाइन्ट  र र्िम रङको भषे्ट लगाएको ।  

नाम:-रुिी कुमारी यादव 

उमेर:-१५ वषिको 

  वतन:-र्ज. र्सरहा लहान न.पा. वडा नं. २४ मार्नकदह झटुकी टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज. र्सरहा लहान न.पा. वडा नं. २४ मार्नकदह झटुकी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रवि यादव (९८१७७७७४१५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कररणा सदा 

उमेर:-१७ वषिको 

  वतन:-र्ज.र्सरहा मचैया न.पा. वडा नं. ८ भगवानपरु टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा मचैया न.पा. वडा नं. ८ भगवानपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईकु्र सदा (९८१०१०७७५५)   

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि श्याबलो ,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:-ररया कुमारी साह 

उमेर:-१५ वषिको  

  वतन:-र्ज.सप्तरी हनमुाननगर कंकाली न.पा. वडा नं.३ पोर्तहा 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी हनमुाननगर कंकाली न.पा. वडा नं.३ पोर्तहा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामचलित्तर साह (९८०४७५२१३४) 

हुलिया:-उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी, र्नलो  र्जन्स पाइन्ट र सेतो र्टसटि लगाएको ।  

नाम:-िन्धना कुमारी रजक 

उमेर:-१९ वषिको  

  वतन:-र्ज. सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज. सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शम्भु कुमार रजक (९८१९७३४५५२३)  

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-एर्लसा थापा 

उमेर:-१८ वषिको  

  वतन:-र्ज.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्णा थापा (९८१७६२८८८९) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-आरती कुमारी श्रेष्ठ 

उमेर:-२२ वषिको  

  वतन:-र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.वडा नं. २४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा ज.उ.म.न.पा.वडा नं. २४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जय बहादुर शे्रष्ठ 

हुलिया:-उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कलेजी रङको सर्मज र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-र्शव वालक टाकुर 

उमेर:-७० वषिको  

  वतन:-र्ज. िारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. २५ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज. िारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. २५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रीकानती देवी 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,िुलेको  कपाल,सेतो सटि र मदािनी लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पजुा  दवेी 

उमेर:-२१ वषिको  

  वतन:-र्ज. रौहट ितवुार्िजयपरु न.पा. वडा नं. ३ मवेा टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज. रौहट ितवुार्िजयपरु न.पा. वडा नं. ३ मवेा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गीता देवी (९८०९६५१८८५)  

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-अमन साह 

उमेर:-१४ वषिको 

  वतन:-र्ज. धनषुा मरु्खयापरट्ट गा.पा. वडा नं. ३ तरु्ल्सयाही 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही लालिन्दी न.पा. वडा नं. २ नवलपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसतासरण साह 

हुलिया:-उचाई ४.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो रङको र्जन्स पाइन्ट र र्घउ रङको सटि लगाएकी ।  

नाम:-र्नलम कुमारी साह 

उमेर:-१७ वषिको 

  वतन:-र्ज.महोत्तरी गशेाला न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी गशेाला न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामकरण साह (९८२२०९०९०३) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो  सुट र र्नलो सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सपना कुमारी साह 

उमेर:-१७ वषिको 

  वतन:-र्ज. महोत्तरी िलवा न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज. महोत्तरी िलवा न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शम्भु साह (९८०९६६८९५३) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कालो कपाल,ब्राउन रङको भेष्ट र पहलेो रङको सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:-पाविती मर्लक 

उमेर:-२२ वषिको 

  वतन:-र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं. १ मर्टयवाि टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  र्ज.र्सरहा लहान न.पा. वडा नं. १ मर्टयवाि टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना मलिक (९८२६७७६७५३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,गलुािी रङको साडी र चोलो लगाएको ।  

नाम:-र्जया गपु्ता  

उमेर:-१५ वषिको 

  वतन:-र्ज. र्सरहा लहान न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज. र्सरहा लहान न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज कुमार रौलनयार (९८०७७४६९३७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,गलुार्ि रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-र्गता कुमारी यादव 

उमेर:-२० वषिको 

  वतन:-र्ज.र्सरहा र्सरहा न.पा. वडा नं. ५ िरेिाि टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा र्सरहा न.पा. वडा नं. ५ िरेिाि टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि यादव (९८१८९२९९१९) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सररता कुमारी र्वश्वकमाि 

उमेर:-३२ वषिको  

  वतन:-र्ज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं. १ चहटा टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार लवश्वकमाक (९८२३११२६७६) 

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

नाम:-र्दनेश कुमार साह 

उमेर:-३० वषिको  

  वतन:- र्ज. िारा कलैया उ.म.न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज. िारा कलैया उ.म.न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्णा कुमार साह (९८२२२९६३०९)  

हुलिया:-उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल मध्य शररर भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-उमशे सहनी 

उमेर:-४५ वषिको  

  वतन:-र्ज.िारा दवेताल गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७८ साल चैत मर्ह दरे्ख  हराएको । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.िारा दवेताल गा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उलमकिा देवी (९८०७२७११४१) 

हुलिया:-उचाई ५.४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,हाप पाइन्ट र सटि लगाएको ।  

नाम:-रंर्जत साह 

उमेर:-३२ वषिको  

  वतन:-र्ज. धनषुा जनकपरु उ.म.न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।०८।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज. धनषुा जनकपरु उ.म.न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुजा साह   

हुलिया:-उचाई५.५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरो, पाइन्ट र सटि लगाएको ।  

नाम:-उमशे चमार 

उमेर:-५२ वषिको  

  वतन:-र्ज. महोत्तरी भगहा न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज. महोत्तरी भगहा न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोमररत कुमार चमार (९८१७६५७४९२) 

हुलिया:-उचाई ५.७ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल, सेतो रङको कुताि र सेतो धोती लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-लक्ष्मी र्थङ्ग 

उमेर:-२२ वषिको  

  वतन:-र्ज. िारा र्जतपरु र्समरा उ.म.न.पा. वडा ण।ं १५ डुमरिाना टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज. िारा र्जतपरु र्समरा उ.म.न.पा. वडा ण।ं १५ डुमरिाना टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आलसश घिान (९८२४२३७०११) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रात रङको कुरि  सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-पवन कुमारी यादव 

उमेर:-२२ वषिको  

  वतन:-र्ज. सलािही गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२६गते । 

हराएको ठेगाना:-   र्ज. सलािही गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलबनाश कुमार यादव (९८६९८९३०२९ ) 

ह र्लया:- उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,गलुािी रङको र्टसिट र पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-अर्िता दवेी यादव  

उमेर:-४४ वषिको  

  वतन:-र्ज. िारा सिुणि गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  र्ज. िारा सिुणि गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कासीिाि प्रसाद यादव (९८१५२८९५७४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मनुाल दवेी भोलान 

उमेर:-३८ वषिको  

  वतन:-र्ज. सलािही न.पा. वडा नं. ८ चार्पनी 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- चार वषि अगाडी   

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही हररवन न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सेर बहादुर भोिान (९८१७६६७५४६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:-तन ुराय 

उमेर:-१८ वषिको  

  वतन:-र्ज.महोत्तरी जलेश्वर न.पा. वड नं. ४ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.महोत्तरी जलेश्वर न.पा. वड नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नागेन्द्र राय (९८१७६११९६९)  

हुलिया:-उचाई ५.३ र्िट।कालो आखँा,कालो कपाल,सनु्तला रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी  ।  

नाम:-मर्नषा कुमारी साह 

उमेर:-१५ वषिको 

  वतन:-र्ज.र्सरहा र्सरहा न.पा. वडा नं. ७ मर्हसोथा टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा र्सरहा न.पा. वडा नं. ७ मर्हसोथा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमेश प्रसाद साह (९८४२८७२९०४) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,पहलेो रङखो कुताि र सरुुवाल लगाएकी  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सपना राय 

उमेर:-१५ वषिको  

  वतन:-र्ज. र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं. २ टुडर्कया टोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज. र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं. २ टुडर्कया टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रंलजत राय (९८१५३४१३१३) 

हुलिया:-उचाई  ५.१ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-ररता माया र्ि.क. 

उमेर:-२३ वषिको  

  वतन:-र्ज.र्सरहा सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.र्सरहा सलािही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि लब.क. (९८०९३९४४७) 

हुलिया:-उचाई५.२ र्िट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणि गह गँोरी,गलुािी रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सोनम दवेी मण्डल 

उमेर:-३० वषिको  

  वतन:-र्ज.सप्तरी खड्क न.पा. वडा नं. १ र्सरुवा 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.सप्तरी खड्क न.पा. वडा नं. १ र्सरुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुभक मण्डि (९८१३०७३८१४०   

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको मके्सी र पहलेो रङको सल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-र्सता राई 

उमेर:-४० वषिको  

  वतन:-र्ज. िारा कोल्हिीन न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०२। २१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज. िारा कोल्हिीन न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेश्वर साह कानु (९८०७१४१४४८) 

हुलिया:- उचाई ५.१ र्िट,कालो आखँा,कलो कपाल,कालो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-राजनन्दनी कुमारी केशरी 

उमेर:-१७ वषिको  

  वतन:-र्ज. िारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज. िारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारद केशरी (९८०९२१४८५३) 

हुलिया:-उचाई ५.१ र्िट।कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी  ।  

नाम:-सनु्दर कुमारी महरा 

उमेर:-१५ वषिको  

  वतन:-र्ज.सलािही हररवन न.पा.  वडा नं. ७ हलवुाईटोल 

लिङ्ग:- िार्लका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही हररवन न.पा.  वडा नं. ७ हलवुाईटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलमिा कुमारी महरा (९८१२०२४५५९) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कर्िता दरे्व 

उमेर:-२३ वषिको  

  वतन:-र्ज. रौहट परोहा न.पा. वडा नं. २ र्जङगडवा टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज. रौहट परोहा न.पा. वडा नं. २ र्जङगडवा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय महत्तो (९८२४२७९१०४)  

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी र  मखुमा घाउँ भएको ।  

नाम:-मन्ज ुकुमारी  

उमेर:-२५ वषिको  

  वतन:-र्ज. धनषुा र्वदहे न.पा. वडा नं. १ र्चकला टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज. धनषुा नर्न्दनी गा.पा. वडा नं. ४ खजरुी  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कृष्ण दास 

हुलिया:-उचाई ४ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-रागनी कुमारी 

उमेर:-१९ वषिको  

  वतन:-र्ज.धनषुा औरही गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.धनषुा औरही गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता देवी   

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,सर्मज र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-उषा साकी  

उमेर:-२२ वषिको  

  वतन:-र्ज. र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं. १० धरमपरु डन्डा टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज. र्सरहा गोलिजार न.पा. वडा नं. १० धरमपरु डन्डा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहादुर लमजार (९८१०५१४६७२) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी,कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-खशु्ि ुदवेी  

उमेर:-२८ वषिको  

  वतन:-र्ज. पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.११ श्रीपरु टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।२४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज. पसाि र्ि.म.न.पा. वडा नं.११ श्रीपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलमत कुमार रौलनयार (९८४५१८९९९१) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,नोलो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-रुपेश साह  

उमेर:-१२ वषिको  

  वतन:-र्ज.रौतहट ईशानाथ न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.रौतहट ईशानाथ न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामायण साह(९८१९८११८७१) 

हुलिया:-उचाई ३ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो र्जन्स पाइन्ट र हररयो भषे्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रुपकली कुमारी  

उमेर:-१८ वषिको 

  वतन:-र्ज.रौहट ईशानाथ न.पा. वडा नं. ९ डुमररया 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  र्ज.रौहट ईशानाथ न.पा. वडा नं. ९ डुमररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमी साह तेिी (९८४४४३६४४०)  

हुलिया:-उचाई ५.२ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-चन्रकला दवेी (साथमा वषि २ को ऋर्ष कुमार यादव समते रहकेो) 

उमेर:-२४ वषिको  

  वतन:-र्ज.रौहट मौलापरु न.पा. वडा नं. ४ पतौरा 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.रौहट मौलापरु न.पा. वचा न.ं ४ पतौरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुखि राय यादव (९८१८९९२४९६) 

हुलिया:-उचाई ४.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सरु्नता दवेी 

उमेर:-३४ वषिको  

  वतन:-र्ज.रौतहट गरुषा न.पा. वडा नं. ६ पोर्ठयाही टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.रौतहट गरुषा न.पा. वडा नं. ६ पोर्ठयाही टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ढोरा मण्डि (९८६९२८५३५६) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल, वणि गह गँोरी,हररयो रङको साडी र चोलो लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

नाम:-रेस्मा खातनु 

उमेर:-२६ वषिको  

  वतन:-र्ज.रौतहट यममुामाई वडा नं. ६ भरे्डिारी टोल 

लिङ्ग:- मर्हला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- र्ज.रौतहट यममुामाई वडा नं. ६ भरे्डिारी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शेख मुस्ताङ (९८१४२९३०८८) 

हुलिया:-उचाई ५ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणि गह गँोरी, रातो रङको कुताि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-र्शवनन्दन महत्तो 

उमेर:-६० वषिको  

  वतन:-र्ज.सलािही िागमती न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- र्ज.सलािही िागमती न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्द्रकिा महतो 

हुलिया:-उचाई ५.६ र्िट,कालो आखँा,कालो कपाल,र्नलो भषे्ट र हररयो रङको लङुगी लगाएको ।  


