
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  थपMissing person data 

नाम:- रहमत खातनु 

उमेर:-  २० वषषको  

  वतन:- जज.सर्ाषही गोडैता न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सर्ाषही गोडैता न.पा. वडा नं.१२ मधवुनगोठ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  मलजद अंसारी (९८४४५२५३३३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,गरु्ाबी रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:-  आरथी कुमारी राम 

उमेर:-  १६ वषषको  

  वतन:- जज.सर्ाषही बर्राम न.पा. वडा नं. २ डुमरीया 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सर्ाषही बर्राम न.पा. वडा नं. २ डुमरीया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभखैलनया देवी (९८२७८०१५०७)  

हुलिया:- उचाई ४.९ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,जनर्ो सटष र पाइन्ट र्गाएकी ।  

नाम:- सोजन जसंह 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- जज. महोत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं. १४ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. महोत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  बेबी देवी लसह ं(९८२५८१०५५३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,हररयो रङको भषे्ट र पाईन्ट र्गाकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरस्वती माया भोर्ान  

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- जज.महोत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६  गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.महोत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हेमिाि भोिान (९८६५४३०८४१) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्, कार्ो जटसटष र जनर्ो पाईन्ट र्गाएकी ।  

नाम:- परुनी दवेी चमार 

उमेर:-  ४५ वषषको  

  वतन:- जज. धनषुा सबैर्ा न.पा. वडा नं. ७ मटहीटोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. धनषुा सबैर्ा न.पा. वडा नं. ७ मटहीटोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुबधा मुलखया    

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,रातो साडी र ब्र्उज  र्गाएकी । 

                                

नाम:- नेहा कुमारी ठाकुर  

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज.धनषुा हसंपरु न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.धनषुा हसंपरु न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामऔतार वडडी  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सजमज र सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- उषा महरा  

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:-  जज. धनषुा र्जममजनया गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. धनषुा र्जममजनया गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संलजता देवी महरा 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,ब्र् ुरङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी । 

 

 नाम:- संजगता कुमारी साह (साथमा छोरा छोरीहुरु समते सहकेो ) 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज. जसरहा गोर्बजार न.पा. वडा नं. ६ कृष्ण मजन्दर टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. जसरहा गोर्बजार न.पा. वडा नं. ६ कृष्ण मजन्दर टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उमेश कुमार साह (९८१४७०५७४१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- पजुा यादव (साथमा ८ मजहनाको छोरा समते रहकेो) 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- जज.जसरहा न.पा. वडा नं. २२ हकपारा टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसरहा न.पा. वडा नं. २२ हकपारा टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्याम सुन्दर यादव (९८१७७९६६६१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो,रातो रङको सजमज र पहरे्ो सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अडुजर्या मण्डर् 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज.सप्तरी शमु्भनुाथ न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सप्तरी शमु्भनुाथ न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- घुरनीदेवी मण्डि (९८०७७१९९७४) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,साडी र ब्र्उज र्गाएकी ।  

नाम:- आयषन जतवारी  

उमेर:- १३ वषषको  

  वतन:- जज.पसाष जब.म.न.पा. वडा नं. ८ पानी टंकी 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.पसाष जब.म.न.पा. वडा नं. १२  मरु्ी टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  दुगाक देवी लतवारी (९८४५०३९४९२) 

हुलिया:- उचाई ४.६ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,कार्ो पाइन्ट र जनर्ो जजन्स पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- रन्ज ुकुमारी महतो 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज.सर्ाषही चन्रनगर गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सर्ाषही चन्रनगर गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामदेनेश महतो (९८५४०३६७७८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,रातो भषे्ट रजजन्स पाइन्ट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रामजी पौडेर् 

उमेर:- ६५ वषषको  

  वतन:- जज.महोत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.महोत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लहरा कुमार पौडेि (९८४११६४४४६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सेतो कार्ो रङको जटसटष र गम्छा र्गाएको ।  

नाम:- जबनता दजेव सदा 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- जज.महोत्तरी मजटहानी न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.महोत्तरी मजटहानी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  अधनु सदा (९८२८५८२९४०) 

हुलिया:-उचाइ ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,रातो रङको साडी र ब्र्उज र्गाएकी ।  

नाम:- जबपना कुमारी काजर्कोटे जवश्वकमाष 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज.जसरहा गोर्बजार न.पा. वडा नं. ७ चोहवाष टोर् 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसरहा गोर्बजार न.पा. वडा नं. ७ चोहवाष टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबजय कालिकोटे लवश्वकमाक (९८२५७१९२१०)  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,पाइन्ट र भषे्ट र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राज कुमारी यादव 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज. जसरहा र्ममीपरु पतारी गा.पा. वडा नं. ६ जसतापरु टोर् 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. जसरहा र्ममीपरु पतारी गा.पा. वडा नं. ६ जसतापरु टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेणु देवी यादव (९८१९९९८४३४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,गरु्ाबी रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- जमजस्तका चौधरी 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- जज.सप्तरी हनमुाननगर कंकार्ीनी न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सप्तरी हनमुाननगर कंकार्ीनी न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनि मुलखया (९८१५७२३७३७)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,मझौर्ा शररर र मके्सी र्गाएकी ।  

नाम:- अजमत पटेर् 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज.पसाष जब.म.न.पा. वडा नं. १६ नगवाटोर् 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.पसाष जब.म.न.पा. वडा नं. १६ नगवाटोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अमर पटेि (९८०४२१७९०८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,कार्ो पाइन्ट र जटसटष र्गाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  नगमा खातनु 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज.पसाष जब.म.न.पा. वडा नं. ६ र्ाठगल्र्ी 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.पसाष जब.म.न.पा. वडा नं. ६ र्ाठगल्र्ी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जायदा खातुन (९८०७३९८८८१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- जसोजदया कुमारी साह 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- जज.बारा पचरौता न.पा. वडा न.७ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.बारा पचरौता न.पा. वडा न.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम प्रबेश साह (९८१२२१०६३४) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- अजनता कुमारी  

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज.बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जय नरायण साह कानु (९८२११८०९२९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररन्कु कुमारी राम 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:-  जज.सर्ाषही हररवन न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मजहर्ा  

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सर्ाषही हररवन न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लकसुनदेव राम (९८२२०८२७९५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् जठक्कको  शररर भएकी ।  

नाम:- ररता माया जब.क. 

उमेर:- २३ वषषको  

  वतन:- जज.सर्ाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सर्ाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनि लब.क. (९८०९३०९४४७) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा, कार्ो कपार्,रातो रङको भषे्ट र पाइन्ट र्गाएकी ।  

नाम:-  खसुी जसंह ठकुरी 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- जज.सर्ाषही बागमती न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सर्ाषही बागमती न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनि ठकुरी (९८२४८०७५२१) 

हुलिया:- उचाई ४.५जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,सेतो सटष र खरैो पाइन्ट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अप्सना खातनु 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज. सर्ाषही बागमती न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. सर्ाषही बागमती न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- छोटन लमया िहेरी (९८१२०२५३४७) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,सेतो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- रञ्ज ुकुमारी  

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- जज. महोत्तरी सजम्मस गा.पा. वडा नं. १ पसाष  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. महोत्तरी सजम्मस गा.पा. वडा नं. १ पसाष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सरोज यादव (९८१२१८८५२६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- ररणा दवेी महरा 

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- जज. जसरहा मचैया न.पा. वडा नं. ६ जजतमहान टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. जसरहा मचैया न.पा. वडा नं. ६ जजतमहान टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  संजय कुमार महरा (९८२४७३१७९५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,हररयो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चादबाब ुआर्म 

उमेर:- ३१ वषषको  

  वतन:- जज.पसाष जवरगजं म.न.पा. वडा नं. ६ माईस्थान  चोक  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.पसाष जवरगजं म.न.पा. वडा नं. ६ माईस्थान  चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अफरोज आिम (९८१४२१५५५१) 

हुलिया:- उचाई ५.७ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,रातो सटष र हररयो रङको पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- रमशे महरा 

उमेर:- ३४ वषषको  

  वतन:- जज.पसाष  हररहरपरु जवताष  गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटेौडा  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अच्छेिाि महरा  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,पाइन्ट र सटष र्गाएको । 
 

नाम:- रत्नेश्वर र्ार् कणष 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- जज.सर्ाषही चन्रनगर गा.पा. वडा नं. ६ कापरटोर् 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सर्ाषही चन्रनगर गा.पा. वडा नं. ६ कापरटोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रुलवता कणक (९८१५८२३६०४) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष कार्ो,सेतो रङको भषे्ट र पाइन्ट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बब्र् ु केवट 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज. कजपर्वस्त ुजश.न.पा. वडा नं. ३ खरेनरपरु सोनबजषष 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. कजपर्वस्त ुजश.न.पा. वडा नं. ३ खरेनरपरु सोनबजषष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कलपिदेव केवट (९८६७३२३२०७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष कल्साउदो,चेक सटष र जजन्स पाइन्ट र्गाएको । 
 

नाम:- अहमद अर्ी 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- जज.कजपर्बस्त ुबाणगगंा न.पा. वडा नं. ४ गजडेा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कजपर्बस्त ुबाणगगंा न.पा. वडा नं. ४ गजडेा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- क्रम हुसेन (९८१२९२१४७९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,कार्ो जटसषट र कार्ो पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- ओमप्रकाश पनु 

उमेर:- २९ वषषको  

  वतन:- जज.दाङ बबइ गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.दाङ बबइ गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रभा के.सी. (९८६८१९२२७८)  

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार् भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संयोग राई 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- जज.सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं.१६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.पाल्पा तानसेन न.पा. वडा नं. ६ जभमसेनटोर्बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनशा राई (९८४२५२११६७) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,मानजसक सन्तरु्न जठक नभएको,रातो जटसटष र 

खरैो हाप पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- उगने र्ामा 

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:- जज. दोर्खा जबग ुगा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:-परुुष  

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२८ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुमार िामा (९८५१०८४३७१) 

हुलिया:- उचाई ५.१० जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,पहरे्ो रङको ज्याकेट,जनर्ो जजन्स पाइन्ट र 

कार्ो जटसटष र्गाएको । 

 

नाम:- सजुमता श्रेष्ठ 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- जज.भक्तपरु भ.न.पा. वडा नं. १ दधुपाटी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३० गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महेन्दु बुढाथोकी (९८३२६८१७११) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,रातो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुनता कुमारी दजेव 

उमेर:- २६ बषषको   

  वतन:- जज.र्जर्तपरु र्गनखरे्  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.र्जर्तपरु र्गनखरे् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मदन साह (९८११२५४३०१) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,पहरे्ो रङको साडी र ब्र्उज र्गाएकी ।  

नाम:- अजस्मता राई 

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- जज.खोटाङ वाह्रपोखरी  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.र्जर्तपरु महार्ममी न.पा. वडा नं. जटकाथर्ी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खगेन्र राई (९८२३५६२५१८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरी भएकी । 
 

नाम:- होम बहादरु गौचन 

उमेर:- ६७ वषषको  

  वतन:- जज.मसु्ताङ खासाङ गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.र्जर्तपरु महार्ममी ईमाडोर्बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनमकिा गौचन (९८४७६५१२३३) 

हुलिया:- उचाई ५.३जिट,कार्ो आखँा,िुरे्को कपार्,वणष गहुगँोरो,रातो चेकसटष र कार्ो ट्रयाक र ढाका टोपी 

र्गाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जयराम सन्जरे्  

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- जज.र्जर्तपरु चापा गाँउ गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.र्जर्तपरु चापा गाँउ गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक सन्जेि (९८५११५९१५३) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,सटष र पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- महने्र दास 

उमेर:- ३७ वषषको  

  वतन:- जज.सर्ाषही हररवन न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.र्जर्तपरु र्गनखरे्बाट  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्त कुमार दास (९८१७६३१८०८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,हररयो रङको जटसटष र खरैो पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- आरती खत्री पहरी 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- जज.र्जर्तपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.र्जर्तपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपेश पहरी (९८१३५३१९२५) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रजवना रखार् 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- जज.मकवानपरु  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.र्जर्तपरु धोजबघाटबाट  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लडलिप थापा मगर (९८६०२६१७५७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,रातो रङको कुताष रसरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- सजमषर्ा जजमी 

उमेर:- ४४ वषषको   

  वतन:- जज.शखंवुासभा न.पा. वडा नं. ६ तामाचोक 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जवर धन लजमी (९८६०४८९१५५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष  गहुगँोरी भएकी ।  

नाम:- जकरण श्रेष्ठ 

उमेर:- ४० वषषको  

  वतन:- जज.जसन्धरु्ी रानीखोर्ा न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०-७९।०१।०१ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलमकिा शे्रष्ठ (९७६२२७४२२९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,सेतो जटसटष र कार्ो पाइन्ट र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नबराज नेपार्ी  

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- जज.रुकुम पजिम मजुसकोट न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०-७९।०३।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.रुकुम पजिम मजुसकोट न.पा. वडा न.ं १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लटका दमाई (९८२९८१३०३६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,IEVI'S र्ेखकेो रातो हाप जटसटष,कार्ो पाइन्ट र्गाएको र 

दबैु हातमा ट्याटु हानेको । 

 

नाम:- रजमता जब.क. साकी 

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- जज.रुकुम मजुसकोट न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.रुकुम मजुसकोट न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमेश साकी (९८२९८७३३७०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सेतो रङको कुताष र कार्ो रङको  जजन्स पाइन्ट र्गाएकी ।  

नाम:- पाबषती शाही 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- जज.जाजरकोट जजुनचाँद ेगा.पा. वडा नं. ५ पांगा 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जाजरकोट जजुनचाँद ेगा.पा. वडा नं. ५ पांगा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हरर बहादुर शाही (९७४८०६७३१४) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्रातो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्ार्सरी जब.क. 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज.जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दिे िुहार (९७४५३७७२७२) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,रातो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- तरु्न तामाङ 

उमेर:- ८ वषषको  

  वतन:- जज.नवुार्ोट मघेाङ गा.पा. वडा नं.३ बङुताङ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.नवुार्ोट मघेाङ गा.पा. वडा नं.३ बङुताङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लटका माया तामाङ(९८१३८७९६३६) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,बोडीङ स्कुर्को डे्रस सेतो सटष र खरैो पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- सरोज कुवर 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोक मले्मची न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसन्धपुाल्चोक मले्मची न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जुना कुवर (९८१८८१११७२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,खरानी रङको जटसटष रकार्ो कटु्ट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- वमेर्ाया मगर 

उमेर:- ८४ वषषको  

  वतन:- जज.रामछेाप मन्थर्ी न.पा. वडा नं. ३ अचषर्े 

लिङ्ग:- जषे्ठ मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.रामछेाप मन्थर्ी न.पा. वडा नं. ३ अचषर्े 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर मगर (९८४४३८९३७८) 

हुलिया:- उचाई ४ जिट,कार्ो आखँा,िुरे्को कपार्,वणष गहुगँोरी,रातो जटसटष र बटेु्टवार् र्ङुगी र्गाएकी ।  

नाम:- डम्बर कुमारी  सनुवुार  

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- जज.जसन्धरु्ी जिक्कर् गा.पा. वडा नं. २ बवार्ा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसन्धरु्ी जिक्कर् गा.पा. वडा नं. २ बवार्ा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उमराज पाण्डे (९८४९९३३६४५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,िुस्रो रङको जटसटष र कार्ो पाइन्ट र्गाएकी । 
 

नाम:- जहरामती राना 

उमेर:- ५९ वषषको  

  वतन:- जज. नवर्परासी (पवुष)  दउेचरु्ी न.पा. वडा नं. ३ केउरेनी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. नवर्परासी (पवुष)  दउेचरु्ी न.पा. वडा नं. ३ केउरेनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनि राना (९८२७४७५७०६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्, मानजसक अबस्था जठक नभएकी,र्ङुगी र जटसटष र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजृना तामाङ 

उमेर:- १५ वषषको  

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

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२० गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवष्णु राना मगर (९८५६०५६३००) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,जनर्ो पाइन्ट र गरु्ाबी रङको हुट र्गाएकी ।  

नाम:- र्ममी कुमारी खड्का (बोहरा) 

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- जज. नवर्परासी (पवुष) जवनजय जत्रवणेी गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. नवर्परासी (पवुष) जवनजय जत्रवणेी गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  भुवन बोगरा (९८२७४७४६९७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्, सटष र पाइन्ट र्गाएकी ।  

नाम:- रक्षा पररयार(साथमा वषष ६ की कृजष्टना पररयार समते रहकेो ) 

उमेर:- २३ वषषको  

  वतन:- जज.मसु्ताङ घरझोङ गा.पा. वडा नं. २ जोमसोम 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.मसु्ताङ घरझोङ गा.पा. वडा नं. २ जोमसोम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कल्पना पररयार (९८४७६७०६५१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,र्ामो ज्याकेट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनमाष गरुुङ बज्राचायष 

उमेर:- ३४ वषषको  

  वतन:- जज.र्जर्तपरु गोदावरी न.पा. वडा नं. ११ चापागाँउ 

लिङ्ग:- मजहर्ा  

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.र्जर्तपरु गोदावरी न.पा. वडा नं. ११ चापागाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  रलवन्र बज्राचायक (९८४५१२८०४३)  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो रातो रङको टप्स र्गाएकी ।  

नाम:- दगुाष नेपार्ी 

उमेर:- ३५ वषषको  

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

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१५ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमेश नेपािी (९८२६४७३२८५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,जटसटष र पाइन्ट र्गाएकी । 
 

नाम:-   जदपसना सेन (साथमा  मजनष जसह ंवषष १९ को समते रहकेो) 

उमेर:- १६ वषषको   

  वतन:- जज.स्याङजा वाजर्ङ न.पा. वडा नं. ११ दौवा 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.स्याङजा वाजर्ङ न.पा. वडा नं. ११ दौवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देवेन्र प्रताप सेन (९८०५८४६६४४१)  

हुलिया:- उचाई ४.८ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,क्राउन्च जजन्स पाइन्ट र पहरे्ो सटष र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जहुरजदन जमयाँ 

उमेर:- ५३ वषषको  

  वतन:- जज.स्याङजा पतुर्ीबजार न.पा. वडा नं. ३ बाड्खोर्ा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.स्याङजा पतुर्ीबजार न.पा. वडा नं. ३ बाड्खोर्ा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रब्बना खातुन (९८०९५५६३५५) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् वणष गहुगँोरो भएको ।  

नाम:- जदक्षा रुचार् 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- जज.बाग्र्ङु न.पा. वडा नं. १ रामरेखा 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.बाग्र्ङु न.पा. वडा नं. १ रामरेखा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- करुणा रुचाि (९८६७६८५७०६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कार्ो जजन्स पाइन्ट र सेतो चेक सटष र्गाएकी ।  

नाम:- एजर्ना गरुुङ 

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- जज.कास्की अन्नपनु गा.पा. वडा नं. ११ छोप्राङ्ग 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२६ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जौ बहादुर गुरुङ (९८४६३९७७४२) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार् भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबजय थापा 

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:- जज.तनहु ँशकु्र्ागण्डकी न।पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.तनहु ँशकु्र्ागण्डकी न।पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम बहादुर राना (९८५७६५८२२२) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो र मोटो शररर भएको । 
 

नाम:- आकृजत के.सी. 

उमेर:- २३ वषषको  

  वतन:-   जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ५ मारे्पाटन 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुवास ररमाि (९८५६०५४९५४) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी पातर्ो शररर भएकी ।  

नाम:-  दान ुथापा 

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:- जज. बाग्र्ङु जमैनुी न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:-  परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०१ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम बहादुर राना (९८५७६५८२२२) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो मोटो शररर भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबजने्र राई 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- संखवुासभा जसजर्ङ गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.संखवुासभा जसजर्ङ गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महेन्र राई (९८५२०९९६०६) 

हुलिया:- उचाई५.३ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष रातो,कर्ेजी रङको ज्याकेट र धके ट्रयाक र्गाएको । 

 

नाम:- खशू्ब ुदवेी 

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- जज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं. ११ श्रीपरु टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं. ११ श्रीपरु टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  अलमता कुमार रौलनयार (९८४५१८९९९१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,रातो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी  ।  

नाम:- रुपेश साह 

उमेर:- १२ वषषको  

  वतन:- जज.रौतहट ईशनाथ न.पा. वडा न. २ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.रौतहट ईशनाथ न.पा. वडा न. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामनारायण साह (९८१९८११८७१) 

हुलिया:- उचाई ३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,जनर्ो जजन्स पाइन्ट र हररयो भषे्ट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रुपकर्ी कुमारी 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:-  जज.रौतहट ईशनाथ न.पा. वडा न. ९ डुमररया 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.रौतहट ईशनाथ न.पा. वडा न. ९ डुमररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमी साह तेिी (९८४४४३६४४०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,हररयो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएको ।  

नाम:- चन्रकर्ा दवेी (साथमा ऋजष कुमार यादव रहकेो)मकर् 

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:-    जज.रौतहट मौर्ापरु न.पा. वडा नं.४ पतौरा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१८ गते। 

हराएको ठेगाना:-  जज.रौतहट मौर्ापरु न.पा. वडा नं.४ पतौरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुख राय यादव (९८१८९९२४९६) 

हुलिया:- उचाई ४.६ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,हररयो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- सजुनता दवेी 

उमेर:- ३४ वषषको  

  वतन:- जज.रौतहट गरुडा न.पा. वडा नं.पोजठयाही टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.रौतहट गरुडा न.पा. वडा नं.पोजठयाही टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ढोरा मण्डि (९८६९२८५३५६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,हररयो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जर्र्मी कुमारी ठाकुर(साथमा चारवटा बार्जर्का समते रहकेो) 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. रौहट माधपनारायण न.पा. वडा नं. ६माधोपरु टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. रौहट माधपनारायण न.पा. वडा नं. ६माधोपरु टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुजय ठाकुर (९८०९१६३६५६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरी भएकी ।  

नाम:- रेस्मा खात ु

 १६ वषषको  

  वतन:- जज. रौहट यमनुामाई गा.पा. वडा नं. ६ भजेडयाहीओ टोर् 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. रौहट यमनुामाई गा.पा. वडा नं. ६ भजेडयाहीओ टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शेख मुस्ताज (९८१४२९३०८८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,रातो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- ममैनु खातनु 

उमेर:- ७५ वषषको  

  वतन:- जज.रौतहट गढीमाई न.पा. वडा नं. ३ गम्हररया टोर् 

लिङ्ग:- जषे्ठ मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.रौतहट गढीमाई न.पा. वडा नं. ३ गम्हररया टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शेख अल्िाब राज (९८०९२१८७०३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,रातो साडी र चोर्ो र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िुर्ा दवेी 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- जज.रौतहट ईशनाथ न.पा. वडा नं. ४ बन्जराहा टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७८।०१२।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.रौतहट ईशनाथ न.पा. वडा नं. ४ बन्जराहा टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राकेश पासवान (९८१५२०६२१९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरो भएको ।  

नाम:- पवन कुमारी ठाकुर(साथमा जवकाश ठाकुर र जसध्दान्त ठाकुर समते रहकेो ) 

उमेर:- २६ वषषको  

  वतन:- जज.रौहट गरुडा न.पा. वडा  नं. २ गडेीगठुी टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.रौहट गरुडा न.पा. वडा  नं. २ गडेीगठुी टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  संतोस ठाकुर (९८१८२९१३८३) 

हुलिया:- उचाई ४.६ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- रहमत खातनु 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- जज.सर्ाषही गोडैता न.पा. वडा नं. १२ मधवुनगोठ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सर्ाषही गोडैता न.पा. वडा नं. १२ मधवुनगोठ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलजद अंसारी(९८४४५२५३३३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा, कार्ो कपार्,गरु्ाबी रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आरथी कुमारी राम 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- जज. सर्ाषही बर्रा न.पा. वडा नं। २ डुमररया 

लिङ्ग:-  बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. सर्ाषही बर्रा न.पा. वडा नं। २ डुमररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभखैलनया देवी (९८२७८०१५०७) 

हुलिया:- उचाई ४.९ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,जनर्ो सटष र जनर्ो पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- सोजन जसंह 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- जज.महोत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं. १४ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.महोत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  बेबी देबी लसह ं(९८२५८१०५५३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,हररयो रङको भषे्ट र पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- सरस्वती माया भोर्ान 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- जज.महोत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.महोत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हेमिाि भोिान (९८६५४३०८४१) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो जटसटष र जनर्ो पाइन्ट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- परुन दवेी चमार 

उमेर:- ४५ वषषको  

  वतन:- जज.धनषुा सबैर्ा न.पा. वडा नं.७ मटहीटोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा  

हराएको लमलत:-२०७९।,०३।२० गते  । 

हराएको ठेगाना:-  जज.धनषुा सबैर्ा न.पा. वडा नं.७ मटहीटोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- परनी देवी चमार 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,रातो साडी र ब्र्उज र्गाएकी ।  

नाम:- नेहा कुमारी ठाकुर 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज.धनषुा हसंपरु न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.धनषुा हसंपरु न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामऔतार वडही 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सजमज र सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- उषा महरा  

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज.धनषुा र्जममजनया गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:-२०७९।३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.धनषुा र्जममजनया गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संलजता देवी महरा  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,ब्र् ुरङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संजगता कुमारी साह 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज.जसरहा गोर्बजार न.पा. वडा नं.६ कृष्ण मजन्दर 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसरहा गोर्बजार न.पा. वडा नं.६ कृष्ण मजन्दर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उमेश कुमार साह (९८१४७०५७४१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- पजुा यादव 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- जज.जसरहा न.पा. वडा नं.२२हकपारा टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२३ गते  

हराएको ठेगाना:-  जज.जसरहा न.पा. वडा नं.२२ हकपारा टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  श्याम सुन्दर यादव (९८१७७९६६६१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो,रातो रङको सजमज र पहरे्ो रङको सरुुवार् 

र्गाएकी । 

 

नाम:- अडुलिया मण्डि 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- जज.सप्तरी शम्भनुाथ न.पा. वडा नं. २  

लिङ्ग:- महार् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सप्तरी शम्भनुाथ न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- घुरनीदेवी मण्डि (९८०७७१९९७४)  

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,साडी र ब्र्उज र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जपन्कु दवेी कुशवाहा 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:-  जज.बारा महागढीमाई न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.बारा महागढीमाई न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमेश कुशवाहा (९८११२४८९३४) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ोआखँा,कार्ो कपार्,कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- कुर्ापती दवेी 

उमेर:- ६० वषषको  

  वतन:- जज.बारा कोल्हबी न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- जषे्ठ मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.बारा कोल्हबी न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सोनािाि राम  

हुलिया:- उचाई५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,रातो साडी र ब्र्उज र्गाएकी ।  

नाम:- ररतामाय जब.क. 

उमेर:- २३ वषषको  

  वतन:- जज.सर्ाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.सर्ाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनि लब.क. (९८०९३९४४७)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्, रातो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जसमा कुमारी यादव 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- जज.महोत्तरी जरे्श्वर न.पा. वडा नं.८ बजराही 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी महोत्तरी गा.पा. वडा नं. ३ मडै 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्रवण राय (९८१४८८४९९७) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- रजबना कुमारी यादव 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज.धनषुा जमजथर्ा जबहारी न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पप्पु यादव 

हुलिया:- उचाई ४.८ जिट,कार्ोआखँा,कार्ो कपार्,सेतो हाप जटसटष र जजन्स पाइन्ट र्गाएकी ।  

नाम:- कुसमु शकंर 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- जज.र्जर्तपरु गोदावरी न.पा. वडा नं. ३ टौखरे् 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१९ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- केशव शंकर (९८१८४५९३४५) 

हुलिया:- उचाई४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो,खरानी रङको स्वीटर र जनर्ो ट्राउजर र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  यम कुमारी खड्का 

उमेर:- १८वषषको  

  वतन:- जज.जसन्धरु्ी कमर्ामाई न.पा.वडा नं. ११ जभरगाँउ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसन्धरु्ी कमर्ामाई न.पा.वडा नं. ११जभरगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नखरेु्को  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष कार्ो,जपङ रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- रजबन्र कुमार महतो 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- जज. सर्ाषही बरहथवा न.पा. वडा नं. ११जहरापरु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.मकवानपरु भरतपरु म.न.पा. वडा नं. ३ र्ायन्सचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गुनोर महतो (९८१९६२१५६१) 

हुलिया:- उचाई ५.७ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष कार्ो ,ब्र् ुरङको सटष र जनर्ो जजन्स पाइन्ट र्गाएको । 

 

नाम:- शान्ती जमजार 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- जज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ८ कमाने 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ८ कमाने 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता लमजार (९८२५२६८७३८) 

हुलिया:- उचाई५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शभुर्ार् जथङ 

उमेर:- ४६ वषषको  

  वतन:- जज.जसन्धरु्ी कमर्ामाई न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसन्धरु्ी कमर्ामाई न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवमामायााँ लथङ (९८१७८८३०८८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कार्ो सटष र जनर्ो पाइन्ट र्गाएकी । 
 

नाम:- रेजवना तामाङ 

उमेर:- ३५ वषषको  

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

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१६ गते। 

हराएको ठेगाना:- जज.धाजदङ जनल्कण्ठ न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन बहादुर तामाङ (९७४५३६९९४६) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष रातो,कुताष र सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- सजुवना कमषचायष 

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- जज.काभ्रपेर्ान्चोक न.पा. वडा नं.५ चण्डेश्वरी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काभ्रपेर्ान्चोक न.पा. वडा नं.५ चण्डेश्वरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलजना कमकचायक (९८१३४३८८९७)  

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्म, वणष गहुगँोरी, जनर्ो जटसटष र पाइन्ट र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  राजधका पररयार 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज. बैतडी जसगास गा.पा. वडा नं. ३ चवुागड 

लिङ्ग:- बाजर्का  

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. जचतवन म.न.पा. वडा नं. १० जसनजजषना चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुन्दर पररयार (९८११८४३२५३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,ढाकाको बटेु्ट चोर्ो र र्ङुगी र्गाएकी । 
 

नाम:- जकशोर के.सी. 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज.सर्ाषही र्ार्बन्दी न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१८ गते  

हराएको ठेगाना:-  जज.सर्ाषही र्ार्बन्दी न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- युद्ध बहादुर के.सी. (९८१६८०९४८३) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कार्ोआखँा,कार्ो कपार्,पातर्ो शररर,जनर्ो सटष र हाप पाइन्ट र्गाएकी ।  

नाम:- जसजषना तामाङ 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- जज.धाजदङ गल्छी गा.पा. वडा नं. ८ गोगनपानी 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.धाजदङ गल्छी गा.पा. वडा नं. ८ गोगनपानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर तामाङ (९८४९४१९९९८) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,सेतो जटसटष र जजन्स पाइन्ट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजवना तामाङ  

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज.धाजदङ गल्छी गा.पा. वडा नं. ८ गोगनपानी  

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.धाजदङ गल्छी गा.पा. वडा नं. ८ गोगनपानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दुगाक बहादुर लथङ (९८४९४१९९९८) 

हुलिया:- उचाई ४.४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,सेतो जटक्का भएको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:-  जजेनसा तामाङ  (साथमा वषष १२ को सजुकर्ा तामाङ समते रहकेो ) 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- जज.काभ्रपेर्ान्चोक चोरीदउेरार्ी गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.काभ्रपेर्ान्चोक चोरीदउेरार्ी गा.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजतराम तामाङ (९८५११५७०१०) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- रजस्मर्ा मोक्तान 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- जज.मकबानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १५ सयिुट  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.मकबानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं. ९ जसैीखरंगा  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन्जु मोक्तान (९८६५३५५१८२) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,सनु्तर्ा रङको टप्स र कार्ो रे्जगज र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रजन्जता र्ामा 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- जज.धाजदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहर्ा  

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.धाजदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेन्र िामा (९८४०८५१२७२) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,पहरे्ो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- जप्रया जब.क. 

उमेर:- ३९ वषषको  

  वतन:- जज.नवुाकोट तादी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.नवुाकोट तादी गा.पा. वडा नं. ३ ररमार् डाँडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िोक बहादुर लबश्वकमाक (९८६०९१९७०३) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरी भएकी । 
 

नाम:- छजवर्ार् वाईवा 

उमेर:- ५८ वषषको  

  वतन:- जज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १२ आर्मदमार 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १२ आर्मदमार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अमृत वाईवा (९८११२०६२३१) 

हुलिया:- उचाई ५.८ जिट,कार्ोआखँा, कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,सेतो भषे्ट र पाइन्ट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजनता जर्ङदने जर्म्ब ु 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.३ बसामाडी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.३ बसामाडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता माया िामा (९७४१७१९३६०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,प्र्ाजो सरुुवार् र जटसटष र्गाएकी ।  

नाम:- सजुनता वाईवा 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१४ बँधेर्धाप 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१४ बँधेर्धाप 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्ती माया वाईवा (९८२११९६०६८) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,जटसटष र पाइन्ट र्गाएकी ।  

नाम:- कृष्ण थापा मगर 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज. धाजदङ जसद्धर्ेख गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. धाजदङ गजरुी गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण बहादुर थापा मगर  

हुलिया:-  उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,पाइन्ट र जटसटष र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शान्ती तामाङ 

उमेर:- ३१ वषषको  

  वतन:- जज.धाजदङ खजनयाबास गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.धाजदङ खजनयाबास गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लप्रलत योन्जन तामाङ (९८४०३४५४१०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- ससु्मा कुमार् 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज.गोखाष पार्ङुटार न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२०  गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  कमिा कुमाि (९८४९४२०३१४) 

हुलिया:- उचाई५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कार्ो जटसटष र पाइन्ट र्गाएकी ।  

नाम:- सजुस्मता कुमार् 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- जज.गोरखा पार्ङुटार न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०-७९।०३।२० गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमिा कुमाि (९८४९४२०३१४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,खरैो जटसटष र सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आयषु थारु 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज.वजदषया मधवुान गा.पा. वडा नं। ४ कासीपरु 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाडौ नागढुङगाबाट  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्र बहादुर थारु (९८००५३३३०७) 

हुलिया:- उचाई ४.६ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,कार्ो खरैो जटसटष र जछरजमड पाइन्ट् र्गाएको ।  

नाम:- कुन्साङ तामाङ 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज.काभ्रपेर्ान्चोक गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१५ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संलजव िामा (९८६४६७६४७१) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरो भएको ।  

नाम:- जबना अजधकारी 

उमेर:- १५ वचषषको  

  वतन:- जज.रुकुम मजुसकोट गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.भक्तपरु जठ.न.पा. वडा नं. २ सानो जठमी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  कमिा अलधकारी (९८४३७७९०६४) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,जनर्ो ट्रयाक र खरानी रङको जटसटष र्गाएकी ।  

नाम:- जटका कुमारी भजुरे् 

उमेर:- ७२ वषषको  

  वतन:- जज.भक्तपरु चा.ँन.पा. वडा नं. १ ताथर्ी 

लिङ्ग:- जषे्ठ मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०६ गते । 

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

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आशा भुजेि (९८६३४७९१८४) 

हुलिया:-उचाई ५जिट,कार्ो आखँा,िुरे्को कपार्,वणष गहुगँोरी,रातो रङको चोर्ी र पहरे्ो रङको धोती र्गाएकी । 

नाम:- सजुजता त्वयाना 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- जज.भक्तपरु चा.ँन.पा. वडा नं. ३ झौखरे् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  पुण्यराम तोयना (९८४९१७५६०५) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कार्ोआखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कार्ो पाइन्ट र सेतो जटसटष र्गाएकी । 
 

नाम:- राज ुजघजमरे 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- जज.र्जर्तपरु  म.न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- ३५वषषको  

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.र्जर्तपरु म.न.पा. वडा नं.२९ हररजसजद्ध 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आसा लघलमरे खड्का (९८४५५६३५३८) 

हुलिया:- उचाई ५.५जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,कार्ो पाइन्ट र सटष र्गाएको ।  

नाम:- ससु्ता भजुरे् 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज.खोटाङ खमे्पा गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. र्जर्तपरु च्यासर्  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदि कुमार कटवाि(९८६६९९६६१२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,जनर्ो टप्स र पहरे्ो सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबजय तामाङ 

उमेर:- २३ वषषको  

  वतन:- जज.काभ्रपेर्ान्चोक  कोजशपारी सर्म्बो गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दावा डोल्मा तामाङ (९८६३४८७१६८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कार्ो जटसषट र जनर्ो जजन्स पाइन्ट र्गाएकी । 
 

नाम:- जशरवा थापा 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज. गोखाष शजहदर्खन गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२५ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शेखर थापा (९८२८७४१९२४) 

हुलिया:- उचाई ४.९ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो जटसषट र हररयो र्ङुगी र्गाएकी ।  

नाम:- जवज्ञान घर्े  

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज. मकवानपरु थाहा न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- वार्क 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ च.न.पा.वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संलगता घिे (९८६६४७१५३१) 

हुलिया:- उचाई ५, जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो जटसटष र पाइन्ट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बच्च ुखड्का 

उमेर:- ५५ वषषको  

  वतन:- जज.भक्तपरु चा.ँन.पा. वडा नं. १ सरस्वतीखरे् 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२३ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  अलनश खड्का (९८४९३१४६००) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,जनर्ो जजन्स पाइन्ट र  चेक सटष र्गाएको ।  

नाम:- राज ुबढुाथोकी 

उमेर:- ३० वषषको   

  वतन:- जज.ओखर्ढूङगा रानी बन 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०-३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.र्जर्तपरु न.पा. वडा नं. ६ पाटनसनु्धरा  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुजा बुढाथोकी (९८६०१२८१७१)  

हुलिया:- उचाई ५.७ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सटष र  जनर्ो जजन्स पाइन्ट र्गाएकी । 
 

नाम:- रोशना काकी 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- जज. र्जर्तपरु म.न.पा. वडा नं. २५ भसैी पाटी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. र्जर्तपरु म.न.पा. वडा नं. २५ भसैी पाटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवष्णु कुमार काकी (९८५१०५६१६३) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,जटसटष र पाइन्ट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अमतृ पोख्ररे् 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- जज. कजपर् वस्त ुवाणगगंा न.पा. वडा नं. २ र्खनपारा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. कजपर् वस्त ुवाणगगंा न.पा. वडा नं. २ र्खनपारा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भोजराज पोखे्रि (९८६७१७२६१३) 

हुलिया:-  उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,खरैो रङको सटष र कार्ो पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- तेज राम चौधरी 

उमेर:- ५९ वषषको  

  वतन:- जज.दाङ र्मही न.पा. वडा नं.८ धनपरुुवा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.दाङ र्मही न.पा. वडा नं.८ धनपरुुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लशव नारायण चौधरी (९८४६८६२८६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,िुरे्को कपार्,वणष गहुगँोरो,सेतो जटसटष र हाि पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- कमर् नेपार्ी  

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज.दाङ तरु्सीपरु उ.म.न.पा. वडा नं. १५ मर्वार 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.दाङ तरु्सीपरु उ.म.न.पा. वडा नं. १५ मर्वार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- क्रान्ती नेपािी (९८१७५१५२०५) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,पहरे्ो सटष र जनर्ो वाटपरुुप ज्याकेट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शरे बहादरु जब.क. 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- जज.दाङ उ.म.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुनम लब.क. 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,हररयो जटसटष र कार्ो पाइन्ट र्गाएको । 
 

नाम:- मकेुश कुमार महत्तो 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- जज.धनषुा जमजथर्ा न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.धनषुा जमजथर्ा न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धमेन्र महत्तो 

हुलिया:- उचाई५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,पाइन्ट र सटष र्गाएको ।  

नाम:- जसद्धान्त अमगाई 

उमेर:- १३ वषषको  

  वतन:- जज.जज. गोखाष सजुर्कोट गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२१ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देवकोटा नारायण देवकोटा (९८४९११८५४१) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो पाईन्ट र सटष र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चन्दा राई 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- जज.जसन्धपुाल्चोक जसपाघाट  वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.जसन्धपुाल्चोक जसपाघाट  वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लििा बहादुर राई (९८०३५६७६३९) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सेतो रङको वनजपस र्गाएकी ।  

नाम:- जनशा पररयार  

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज.उदयपरु  

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ चा.न.पा. वडा नं. ६ चेकपोष्ट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गंगा पररयार (९८०३२९१७९८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,पाइन्ट र सटष र्गाएकी ।  

नाम:- आजशक घर्ान 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज.मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं. ७ काकीडाडा सकुौरा 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं. ७ काकीडाडा सकुौरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबन्दा बतौिा (९८४५४६१९३१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,गाडा हररयो रङको जटसटष र पाइन्ट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ममता मोक्तान 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज.मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  लज.मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लपन्जु मोक्तान 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,पाईन्ट र सटषर्गाएकी ।  

नाम:- उजरे्ी कुमार् 

उमेर:- ४६ वषषको 

  वतन:- जज.गोरखा न.पा. वडा नं.९ र्ामागरा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.गोरखा न.पा. वडा नं.९ र्ामागरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम चन्र कुमाि (९८२६६२०८८१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- दजेव माया थापा 

उमेर:- २१ वषषको  

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

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. तनहु ँशकु्र्ा गण्डकी न.पा. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मेघ बहादुर थापा (९८२९१११६९५) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,बोल्न नसक्ने र कान नसनु्ने ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जमन बहादरु जब.क. 

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:- जज. बाग्र्ङु जनसीखोर्ा गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. बाग्र्ङु जनसीखोर्ा गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलस्मता लब.क.(९७४५९८५६६६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार् भएको ।  

नाम:- मजनसा पटेर् 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- जज. बाग्र्ङु बजडगाड गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. बाग्र्ङु बजडगाड गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रम बहादुर पटेि (९८४८०६७१९२) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार् भएको । 
 

नाम:- जनुकेरी रोका 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:-  जज.म्याग्दी रघुगंगंा गा.पा. वडा नं. १ घापा जचर्ाउने खकष  

लिङ्ग:- मजहर्ा  

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.म्याग्दी रघुगंगंा गा.पा. वडा नं। १ घापा जचर्ाउने खकष  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रक बहादुर रोका (९८६४४२९४४२) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जशव पाण्डे 

उमेर:- ३९ वषषको  

  वतन:- जज.स्याङजा वाजर्ङ न.पा. वडा नं. ६ जमदीपाण्डे गाउँ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।०७।१३ गते  

हराएको ठेगाना:-  जज.स्याङजा वाजर्ङ न.पा. वडा नं. ६ जमदीपाण्डे गाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण कुमारी भण्डारी पाण्डे (९८६१९९६७७०) 

हुलिया:- उचाई ५.५जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरो भएको ।  

नाम:- मखे बहादरु साकी 

उमेर:- ४३ वषषको  

  वतन:- जज. रामछेाप जर्ख ुतामाकोशी गा.पा. वडा नं. ४ जबजरु्ीकोट 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. रामछेाप जर्ख ुतामाकोशी गा.पा. वडा नं. ४ जबजरु्ीकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवन्दा साकी (९७४२८५९११५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो, कार्ो ज्याकेट रकार्ो जायकेट र्गाएको ।  

नाम:- महशे रायमाझी 

उमेर:- ३१ वषषको  

  वतन:- जज. सर्ाषही बागमती न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. काभ्रपेर्ान्चोक भलु्र् ुगा.पा. वडा नं. १० दोर्खाबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लििा लबक्रम राय (९८१४७२६९०४) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,सटष र पाइन्ट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  सवषजजत मडै 

उमेर:- ४२ वषषको  

  वतन:- जज. डडेल्धरुा आजर्तार् गा.पा. वडा नम. ३ तङ्ुगा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. डडेल्धरुा आजर्तार् गा.पा. वडा नम. ३ तङ्ुगा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देबु देवी मडै (९७४९७५१९८७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सेतो सटष र कार्ो कोट र्गाएको ।  

नाम:- महमद असरि असंारी  

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही हररपवुाष न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सर्ाषही हररपवुाष न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सोलमना खातुन  

हुलिया:- उचाई ५.५ िट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, पाईन्ट र भषे्ट र्गाएकी ।  

नाम:- सजुनता वाईवा  

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौ उ.म.न.पा. वडा नं. १४ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३। २० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  मकवानपरु हटेौ उ.म.न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्ती माया वाईवा (९८२११९६०८६) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, जटसटष र पाइन्ट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजनता जर्ङदने जर्म्बु 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ३ बसामाडी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ३ बसामाडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता माया िामा (९७४१७१९३६०)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,प्र्ाज ुसरुुवार् र जटसटष र्गाएकी ।  

नाम:- ररता तामाङ 

उमेर:- ३८ वषषको  

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

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  धाजदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुगराम तामाङ (९७६५४२४२५४)  

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,हररयो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- सोनी कुमारी 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही जबष्ण ुगा.पा. वडा नं.१ बेर्बा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सर्ाषही जबष्ण ुगा.पा. वडा नं.१ बेर्बा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गुिती (९८४९९४८९२५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, कुताष सरुुवार् र्गाएकी   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजनता जब.क. 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- जज. सल्यान बागचौर न.पा. वडा नं. ४ खाराडाडा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. सल्यान बागचौर न.पा. वडा नं. खाराडाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमिा लब.क. 

हुलिया:- उचाई ४.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरी भएकी ।  

नाम:- जबष्ण ुराज पन्त 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- जज. तनहु ँभान ुन.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. र्जर्तपरु म.न.पा. नैकाप 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलमकिा पन्त (९७४१८९४७३१) 

हुलिया:- उचाई ५.९ जिट, कार्ो नआखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी भएको ।  

नाम:- आकृजत तामाङ 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- जज. उदयपरु  बेर्का न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लमना कुमारी तामाङ (९८६५४०७१२१) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सेतो भषे्ट र सरुुवार् र्गाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जदपेन्र काराखतेी 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा गो.न.पा. वडा नं.८ धवुाकोट 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. गोरखा गो.न.पा. वडा नं.८ धवुाकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लििा कुमारी काराखेती (९८२३५५२३९९) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मोटो शरीर भएकी । 

 

नाम:- सोमा जथङ 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- जज. काभ्रपेर्ाञ्चोक रोशी गा.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. र्जर्तपरु ईमाडोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेशम माया तामाङ (९८४२९२०६७४) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो,वणष गहुगँोरी, सेतो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- सरु्ोचना जकज ु

उमेर:- ५२ वषषको 

  वतन:- जज. भक्तपरु न.पा. वडा न.ं४ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- न्हुज लकजु (९८४३५७८७१२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, गरु्ाबी रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शरे बहादरु जब.क. 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:-  जज. दाङ घोराही उ.म न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दाङ घोराही उ.म न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुन लब.क. 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,हररयो जटसटष र कार्ो पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- कन्चना गरुुङ 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा गण्डकी गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. र्जर्तपरु म.न.पा. वडा नं.२६ सनुाकोटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलमत गुरुङ (९८४३२३४५४६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, कार्ो वानजपस र्गाएकी ।  

नाम:- रजमता महतो (साथमा ८ मजहनाको बाजर्का जप्रयान्स ुकुमारी महतो रहकेो) 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.५ नरेशखोर 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सर्ाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.५ नरेशखोर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम अवतार महतो (९८१२१५७१२९)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, मध्यम शरीर, कुताष सरुुवार् र्गाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पररना राजवशंी 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. झापा गौरीगजं गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लकशनिाि राजवंशी (९८१८८२२६८३) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,कार्ो पाईन्ट र हररयो ज्याकेट र्गाएकी ।  

नाम:- राम कुमार जबश्वकमाष 

उमेर:- ३१ वषषको  

  वतन:- जज.मोरङ र्ेटाङ न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.मोरङ र्ेटाङ न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सुलस्मता लबश्वकमाक (९८११०२९१०८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सटष र पाइन्ट र्गाएकी ।  

नाम:- गोमा काकी 

उमेर:- ४० वषषको  

  वतन:- जज.मोरङ बेर्बारी न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.मोरङ बेर्बारी न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनर बहादुर खुिाि (९८४२०७६९०१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र मोटो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कृष्णा शमाष 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- मोरङ पथरी शजनश्वरी न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ पथरी शजनश्वरी न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनरे  शमाक  

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सटष पाइन्ट र्गाएको । 
 

नाम:- सपना कुमारी   

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- जज.रौतहट गढीमाई न.पा. वडा नं.६ पकहा  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.रौतहट गढीमाई न.पा. वडा नं.६ पकहा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोपी चन्र राय यादव 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सेतो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- रंजजनी कुमारी  

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- जज.महोत्तरी मनराजससवा न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मजहर्ा  

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.महोत्तरी मनराजससवा न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िािकोशोर ठाकुर (९८१२१६०३६६) 

हुलिया:- उचाई५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,साडी र ब्र्उज र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबकास झा 

उमेर:- ९ वषषको  

  वतन:-  जज.धनषुा ध.ज.उ.म.न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.धनषुा ध.ज.उ.म.न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बब्िु झा. 

हुलिया:- उचाई ३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,पहरे्ो हाप जटसषट र पाईन्ट र्गाएको ।  

नाम:- पनुम महरा 

उमेर:-  १२ वषषको  

  वतन:- जज. रौहट गढीमाई न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलबता पुन 

हुलिया:- उचाई४ जिट कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,पातर्ो शररर, कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- संजगता काकी 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- जज. सखुते जबरेन्र न.पा. वडा ७ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  सखुते जबरेन्र न.पा. वडा ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनकौरा वुढा 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरी भएकी ।  

नाम:- जबखष बढुा 

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:- जज. मगु ुछायाँनाथ रारा. न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  मगु ुछायाँनाथ रारा. न.पा. वडा नं.१४ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनकौरा वुढा 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरी भएकी । 

नाम:- जबक्रम महरा 

उमेर:- ६ वषषको  

  वतन:- जज. रौतहट गढीमाई न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते ।  

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलबता पुन 

हुलिया:- उचाई २.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सटष र पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- राम सनु्दर पजण्डत  

उमेर:- ४० वषषको  

  वतन:- जज. जसरहा भगवानपरु गा.पा. वडा नं. १ नहरा ररगौर् 

लिङ्ग:- परुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नम. ४ कदमहा चौक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ममता देलव( ९८२६७१५२७९) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट, कार्ो आखँा, कार्ो कपार्,ब्र् ुरङको हाप भषे्ट,कार्ो पाइन्ट, कार्ो चस्मा र खरैो 

रङको चप्र् र्गाएको ।  

नाम:- जमशन गौतम 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- जज.बजदषया बधबुन न.पा. वडा नं. ६ श्रीनगरटोर् 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.बजदषया बधबुन न.पा. वडा नं. ६ श्रीनगरटोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मेवािाि गौतम (९८४८००६२६४१) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो र जनधारको जबच भागमा काजटएको खत भएको    



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ईश्वरी प्रसाद भट्टराई 

उमेर:- ६१ वषषको  

  वतन:-  जज.गलु्मी रु.रू. गा.पा. वडा नं. ३ थानपाजत 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.गलु्मी रु.रू. गा.पा. वडा नं. ३ थानपाजत 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेन्र भट्राई (९८६०३२६६७२)  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,रातो धके सटष, हाप पाइन्ट,गोर्स्टार जतु्ता र टोपी र्गाएको ।  

नाम:- जगरनी ऋजषदवे 

उमेर:- ६० वषषको  

  वतन:- जज.मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं. १९ 

लिङ्ग:- जषे्ठ मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं. १९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुगना ऋषोदेव 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो,हररयो रङको साडी र ब्र्उज र्गाएकी ।  

नाम:- धन राज राई 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज.मोरङ ओखर्ढुङगा माम्खा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.मोरङ ओखर्ढुङगा माम्खा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कलबता राई (९७४५२३२४१७)  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,रातो भषे्ट र जनर्ो पाइन्ट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबश्वास आग्री 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज. रुकुम पजिम आठजबसकोट न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.रुकुम पजिम आठजबसकोट न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पृथबी बहादुर आग्री (९८६६७३०६९३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो पाइन्ट र सेतो सटष र्गाएको ।  

नाम:- जवश्वरजन पासवान 

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- जज. भारत जशवहर थाना परुनजहया ग्राम काशोपरुबाट 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. रौतहट गौर न.पा.बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेन्र पासवान (६३५५४३६२०९) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कपडाको पाइन्ट र सटष र्गाएको ।  

नाम:- शखे आर्म  

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज. रौतहट राजपरु न.पा.वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  रौतहट राजपरु न.पा.वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अपसाना खातुन (९८१२१३४९९९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो जनु्स पाइन्ट र रातो सटष र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आरती कुमारी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही हररपरु न.पा. वडा नं.५ र्ममीपरु 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सर्ाषही हररपरु न.पा. वडा नं.५ र्ममीपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आशा देवी महतो (९८२६८२५७६७)  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, कार्ो कुताष  र  रंगको  सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- सगुम चौधरी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी जरे्रश्वर न.पा. वडा नं.८ रतबारा 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी जरे्रश्वर न.पा. वडा नं.८ रतबारा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन्र प्रसाद चौधरी (९८१९८३१४१५)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मध्यम शरीर, कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- मन्ज ुकुमारी चौधरी  

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा र्हान न.पा. वडा नं.१५ शोभापरु टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा र्हान न.पा. वडा नं.१५ शोभापरु टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अरलबन्द कुमार चौधरी (९८०४७४७४७६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा, कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,गरु्ाबी रंगको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रन्ज ुसदाय 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- जज. सप्तरी वोदवेसाईन न.पा. वडा नं. ७ हठैी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  सप्तरी वोदवेसाईन न.पा. वडा नं. ७ हठैी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता देवी सदाय (९८२६७१७३९०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,खरैो रङको साडी र ब्र्उज र्गाएकी ।  

नाम:- संजजता कुमारी मण्डर् 

उमेर:- २६ वषषको  

  वतन:- जज. सप्तरी जतर्ाठी कोईर्ाडी गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- २६ वषषको  

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  सप्तरी जतर्ाठी कोईर्ाडी गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दोररकिाि मण्डि (९८०४७३९३३८) 

हुलिया:- उचाई ५.८१ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,जनर्ो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- रुवी कुमारी ठाकुर 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- जज. सप्तरी बर्ानजबहान गा.पा. वडा नम। २ चन्ही 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  सप्तरी बर्ानजबहान गा.पा. वडा नम। २ चन्ही 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देव बहादुर ठाकुर (९८६३९५३४५१७) 

हुलिया:- उचाई ४.१ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,गरु्ाजब रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पजुा कुमारी पासवान 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- जज. सर्ाषही चन्रमगर गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  सर्ाषही चन्रमगर गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दरोगा पासवान (९८४४०८८३७४) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,जजन्स पाइन्ट र जटसटष र्गाएको ।  

नाम:- मार्ा कुमारी यादव 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- जज. रौतहट न.पा. वडा नं. ६ जगंर् टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  रौतहट न.पा. वडा नं. ६ जगंर् टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संजय यादव 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,साडी र व्र्उज र्गाएकी ।  

नाम:- अजुषन कुमार पासवान 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- जज. रौतहट दवेाही न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:-  बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  रौतहट दवेाही न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरन्रेव हजरा (९८२११८०१७१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,जजन्स पाइन्ट र सटष र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पवी जवश्वकमाष  

उमेर:- ३३ वषषको  

  वतन:- जज. रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं. ९ मरधर टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं. ९ मरधर टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हेम बहादुर लवश्वकमाक (९८१९२६४६०१) 

हुलिया:- उचाई४.५ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, कुताष र सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- ईन्द ुचौधरी 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- जज. रौतहट चन्दरपरु न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  रौतहट गजुरा  न.पा. वडा नं.९ माईजत घरबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  गजेन्र चौधरी (९८४५१६१३८४) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा, कार्ो कपार्,वणषग हुगँोरी,कार्ो कुताष र रातो सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- रामसती दवेी महरा 

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- जज. जसरहा मचैया न.पा. वडा नं. ४ कुथनवा टोटर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसरहा मचैया न.पा. वडा नं. ४ कुथनवा टोटर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  धमकनाथ महरा (९८२५७७७८२५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो,खरेो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुस्मता कुमारी महरा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.१० महशेपरु 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.१० महशेपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आशा देवी महरा (९८१५७७३४०२) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, जनर्ो रंगको स्कुर्को डे्रस  र्गाएकी । 
 

नाम:- समुन कुमारी चौधरी 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी खडक नपा. वडा नं.४ पंसेरा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सप्तरी खडक नपा. वडा नं.४ पंसेरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशव नारायण चौधरी (९८१५००४०३३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, पहरे्ो रंगको कुताष र कार्ो रंगको सरुुवार् 

र्गाएकी ।  

नाम:- मजबेरु् जमया 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी जछन्नमस्ता गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ अन्तराजष्टय जबमास्थर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलदना खातुन (९८२६७६२८२०) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट, कार्ो आखँा, कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो र  मझौर्ा शरीर भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जकशन यादव 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही कजबर्ासी न.पा. वडा  नं.१० सरे्मपरु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सर्ाषही मरं्गवा न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नरहा देवी यादव (९८१७६१२२८४) 

हुलिया:- उचाई ५.७ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, कार्ो जटसटष र कार्ो जजन्स पाईन्ट र्गाएको । 
 

नाम:- सनुोता कुमारी साह 

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:- जज.सप्तरी जतरहुत गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।२२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.सप्तरी जतरहुत गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनता कुमारी साह 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,ब्र् ुरङको कुताष र खरानी रङको सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- जसन्ध ुप्रजा 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु भीमिेदी गा.पा. वडा नं.१ खोप्र्ाङ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष जबरगजं म.न.पा. वडा नं.१५जभश्वा टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकास प्रजा 

हुलिया:- उचाई५.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,भने्टा रंगको पाईन्ट र सेतो जटसटष र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मरेाज जमया धोबी 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष जबरगजं म.न.पा. वडा नं.२ छप्कैया 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष जबरगजं म.न.पा. वडा नं.१६ छप्कैया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हलिफ लमया धोवी  

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो, मझौर्ा शरीर भएको । 
 

नाम:- रक्की कुमार साह  

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष जबरगजं म.न.पा. वडा नं.१६ नगवा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष जबरगजं म.न.पा. वडा नं.१६ नगवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनेश साह (९८०२९३५२९६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,रातो जटसटष र कार्ो जजन्स पाइन्ट र्गाएको । 
 

नाम:-  सजुमत जकशोर साह  

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सर्ाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्र लकशोर साह   

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,ब्र् ुरंगको जजन्स पाईन्ट जक्रम रंगको जटसटष र्गाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जधरज कुमार कापड 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही चन्रनगर गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सर्ाषही चन्रनगर गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेन्र कापड (९८१९८९१०५९)  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,जनर्ो सटष र जजन्स पाईन्ट र्गाएको । 
 

नाम:- अजय कुमार झा 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सर्ाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनता देवी ब्राहमण (९८१७६६९४०९) 

हुलिया:- उचाई ६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, जजन्स पाईन्ट र सटष र्गाएकी ।  

नाम:-  रामर्खन ठाकुर 

उमेर:- ५१ वषषको 

  वतन:- जज. महहोत्तरी जपपरा गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुकेश कुमार ठाकुर  

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो, रातो भषे्ट र्गाएको । 
 

नाम:- रंजजत राय यादव  

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही ब्रहापरुी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ बाट 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजा राम राय  (९८५४०३८५६०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो जजन्स पाईन्ट र जटसटष र्गाएको । 

नाम:- संजजत यादव  

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा सबैर्ा न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.धनषुा सबैर्ा न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजवलछ कुमारी यादव  

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो,हररयो जटसटष र पाईन्ट र्गाएको । 

 

नाम:- नजबना जब.क 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. रुकुम पजिम मजुसकोट न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  रुकुम पजिम मजुसकोट न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मोलतराम लब.क (९८४५६५८३९६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, रातो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- श्याम बहादरु कुर्ार् 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. मगु ुछायानाथ रारा न.पा. वडा नं.११ याषर्ङचेकाटी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मगु ुछायानाथ रारा न.पा. वडा नं.१ गमगढी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  बालिका लब.क (९८६६५२८७११) 

हुलिया:- उचाई ५.८ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,हररयो हुक रातो बक्स पाईन्ट र्गाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनषा कुर्ार् 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. जमु्र्ा च.ना.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जमु्र्ा च.ना.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खरर कुिाि   

हुलिया:- उचाई६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष कार्ो, कार्ो र्ेदरको ज्याकेट र अल्र्ाजदन र्गाएकी । 

 

नाम:- सन्तोर्ी साकी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. जाजरकोट छेडागाड न.पा. वडा नं.१ घरेरी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जाजरकोट छेडागाड न.पा. वडा नं.१ घरेरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बिे साकी (९८६८९७७५८५)  

हुलिया:- उचाई ४.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,जजन्स पाईन्ट र जटसटष र्गाएकी । 
 

नाम:- भत्त बहादरु जसंह 

उमेर:- ४७ वषषको 

  वतन:- जज. जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.७ पनु्मा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७६।०१।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.७ पनु्मा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबपन लसंह (९८४४८२१७९६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पाईन्ट र सटष र्गाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कररष्मा थापा 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. जाजरकोट नर्गाड न.पा. वडा नं.३ कटके 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जाजरकोट नर्गाड न.पा. वडा नं.३ कटके 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्र थापा (९८२९६८०२२४) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँार र्ो कपार्, बाया गार्ामा जतर्कोठी भएको ।  

नाम:- मन्जु राना सारु 

उमेर:- ३१ वषकको 

  वतन:- जज. दरै्ेख नारायण न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दरै्ेख नारायण न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  चक्र बहादुर सारु (९८४८०९३७३४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष कल्साउदो, पातर्ो शरीर भएकी । 

 

नाम:- सम्झना जवश्वकमाष 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही हररवन न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटेौडट उ.म.न.पा. वडा नं.७ नागश्वशती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लहमा सुनार (९८२५२५४०५८५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, जटसटष र पाईन्ट र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सुष्मा पालख्रन 

उमेर:-१७ वषकको  

  वतन:- जज. मकवानपरु बागमती गा.पा. वडा नं.८ सातत्रे् 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मकवानपरु बागमती गा.पा. वडा नं.८ सातत्रे् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलन्जता पालख्रन (९७४५३२२३५८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, जनर्ो रंगको जटसटष र कार्ो सरुुवार् 

र्गाएकी ।  

नाम:- चन्र नारायण चौधरी 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी मनैासहश्र गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धरु्ी कमर्ामाई न.पा. वडा नं.६ रातामाटा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबजयता कुमारी चौधरी (९८१५८१५७९५) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो, पहरे्ो रंगको भषे्ट र जजन्स पाईन्ट र्गाएकी । 
 

नाम:- सररता खड्का थापा 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. रामछेाप उमाकुन्ड गा.पा. वडा नं.७ िास्त ु

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.रामछेाप उमाकुन्ड गा.पा. वडा नं.७ िास्तु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- वृष बहादुर थापा (९८४२५४३५९९) 

हुलिया:- उचाई ५४.५ जिट,म कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,हररयो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ज्ञान जगरी (साथमा वषष ११ की छोरी सन्ध्या जगरी रहकेो ) 

उमेर:-४२ वषषको  

  वतन:- जज. जसरहा सनुकोशी गा.पा. वडा नं.३ उखबुारी सल्य 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा सनुकोशी गा.पा. वडा नं.३ उखबुारी सल्य 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरोज लगरी (९८४३०४०८८७)  

हुलिया:- उचाई ४.५ ट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मानजशक अवस्था ठीक नभएकी ।  
 

नाम:- संज ुकुमारी साह 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.२ जनगौर् 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.२ जनगौर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िाि बाबु साह 

हुलिया:- उचाई ४.८ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,जनर्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- सररता महरा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जसरहा न.पा. वडा नं.७ मजहसोथा टोर् 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसरहा जसरहा न.पा. वडा नं.७ मजहसोथा टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उलमकिा देवी महरा (९८१४७२५७११) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष श्याम्र्ो,हररयो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनशा कुमारी राय 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी जबष्णपुरु  गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी जबष्णपुरु  गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदवाकर राय (९८१६७४८०८५)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, सेतो भषे्ट र कार्ो जजन्स पाईन्ट र्गाएकी । 
 

नाम:- अजन्तमा कुमारी गपु्ता 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बहुदरमाई न.पा. वडा नं.९जबश्रामपरु 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.पसाष बहुदरमाई न.पा. वडा नं.९जबश्रामपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशवसागर प्रसाद (९८१२२०३०९६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, खरैो रंगको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:-  र्ार्मनुी  खातनु 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- जज. पसाष काजर्कामाई न गा.पा. वडा नं.२ भजेडयाही 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.पसाष काजर्कामाई न गा.पा. वडा नं.२ भजेडयाही 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- इलम्तहाि लमया धोबी  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,गरु्ाबी रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पजुा सदा  

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.२ मल्हजनया टोर्  

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.२ मल्हजनया टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िािो देवी सदा (९८१४७४७२०६)  

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट, ,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, रातो र्ेङगा र चोर्ी र्गाएकी । 
 

नाम:- टाटु थारु 

उमेर:- ७१ वषषको 

  वतन:- जज. सखुते बी.म.न.पा. वडा नं.८ नौर्ापरु 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सखुते बी.म.न.पा. वडा नं.८ नौर्ापरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजतराम चौधरी (९८१२४२३०९९) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,, कार्ो आखँा र िुरे्को कपार्, िुरे्को दारी,वणष गहुगँोरो, ढाका टोपी र्गाएको ।  

नाम:- शरे बहादरु कसेरा  

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- जज. दरै्ेख भगवती गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सखुते बी.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नाउचन्दा सुनार (९८१९५२३५८०) 

हुलिया:- उचाई ६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जदपेन्र बहादरु जबष्ट 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.दरै्ेख भरैवी गा.पा. वडा नं.१  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दरै्ेख भरैवी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शेर बहादुर लबष्ट (९८००५८९२३६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो, करे्जज रंगको सटष र कार्ो पाईन्ट र्गाएको  
 

नाम:- नजवन मगर 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज. मगु ुछायानाथ रारा न.पा. वडा नं.१ गमगढी 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मगु ुछायानाथ रारा न.पा. वडा नं.१ गमगढी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकास बम (९८६३४०९०००) 

हुलिया:- उचाई ४ जिट, काकर्ो आखँा र कार्ो कपार्, रातो जटसटष र जजन्स पाईन्ट र्गाएकी । 
 

नाम:- असजमना खातनु 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:-  दशे  भारत अरररया थाना सोनामनी गोदाम डुमररया वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  दशे  भारत अरररया थाना सोनामनी गोदाम डुमररया वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सुिेमान अंसारी (९८१६३६२९५०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष श्याम्र्ो ,कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनजकता थान्दार 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ सनु्दरहरैचा  न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ सनु्दरहरैचा  न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शुलसिा कुमारी खवास (९८०३१७६९४१) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार् भएकी ।  

नाम:- कल्पना जब.क 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम बहादुर लवश्वकमाक (९८१२३२१८४७) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आछँखा र कार्ो कपार्, दबैु गार्ामा डरेको दाग भएकी । 

 

नाम:- जहरा तामाङ 

उमेर:-३२ वषषको  

  वतन:- जज. मोरङ सनु्दरहरैचा न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ सनु्दरहरैचा न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमिा तामाङ (९८२७०७९२३४) 

हुलिया:- उचाई५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पहरे्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रमानन्द साह तेर्ी 

उमेर:- ६५ वषषको 

  वतन:- जज. सनुसरी दहुवी न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- जष्े्ठ परुुष  

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमण साह (९८१५३८५५३५) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो भएको ।  

नाम:- कल्पना कुमारी उपाध्यया 

उमेर:- ४८ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लबजय अलधकारी (९८५२०३१२५५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो भएकी । 

 

नाम:- गौरी मररक 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.११  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शुलसिा मररक (९८२५३६८४६९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,जपङ रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रजदप कोईरार्ा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ रतवुामाई न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ रतवुामाई न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम कोईरािा (९८४२०३४२८०)  

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो,पाईन्ट र भषे्ट र्गाएको । 

 

नाम:- जप्रती साह 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर  म.न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जबराटनगर  म.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलबता साह (९८१७३४००१२) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट ,र्कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष श्याम्र्ो, कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- ममता राई 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. शखंवुासभा जसजर्चोङ गा.पा. वचडा नं.३ जहगवुा 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.शखंवुासभा जसजर्चोङ गा.पा. वचडा नं.३ जहगवुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन प्रसाद राई (९८४३९१४५२९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,सेतो हाि भषे्ट र जनर्ो जजन्स पाईन्ट र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्ममी कुमारी साह 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ. जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ. जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेन्र साह तेिी (९८०४०७३९७९) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष श्यामर्ो,कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- श्रीकृष्ण राई 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. शखंवुासभा जचजचर्ा गा.पा. वडा नं.३ िाकादाम 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.शखंवुासभा जचजचर्ा गा.पा. वडा नं.३ िाकादाम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमिा राई (९८६००७६९४९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,सेतो कोठे भषे्ट र कार्ो ट्रयाक र्गाएकी । 

 

नाम:- सजमता तामाङ 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. शखंवुासभा पाचखपन न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.शखंवुासभा पाचखपन न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज कुमार तामाङ (९८०४०६५४४५)  

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,सेतो जटसटष र जनर्ो पाईन्ट र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरस्वती जतमजल्सना 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. काभ्रपेर्ाञ्चोक पनौती न.पा. वडा नं.११ माजखोर्ा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काभ्रपेर्ाञ्चोक पनौती न.पा. वडा नं.११ माजखोर्ा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण घोरासैनी (९८४३६३९१०५)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- शान्ती तामाङ 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ खजनयाबास गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.धाजदङ खजनयाबास गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लप्रती योञ्जन तामाङ (९८४०३४५४१०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- मन माया जघजसङ 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.१ डाडागाँउ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.१ डाडागाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहरा बहादुर स्याङताङ (९८२५२४०५८५)  

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोशनी पररयार 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं११ थानाभयाषााङ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.११ थानाभयाषााङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शान्ती पररयार (९८४५७०००४१)  

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, करे्जी रंगको अमरेर्ा जामा र्गाएकी ।  

 

नाम:- अजम्बका थापा मगर 

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- जज. जसन्धरु्ी जतपाटन न.पा. वडा नं. १० र्ङगरुखोर्ा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसन्धरु्ी जतपाटन न.पा. वडा नं. १० र्ङगरुखोर्ा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तुि बहादुर िालमछाने (९८१९८२९०८९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- कान्छी माया जमजार  

उमेर:- ३३ वषषको  

  वतन:- जज. नवुाकोट बेर्कोटगढी न.पा. वडा नं.४ बडरे सामखोरी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. नवुाकोट बेर्कोटगढी न.पा. वडा नं.४ बडरे सामखोरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुबास तामाङ (९८०८३४२९४९) 

हुलिया:-उचाई ५जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहु ँगोरी,जनर्ो रङको कुताष र रातो सेतो सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सररता काकी 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- जज. जसन्धरु्ी गोर्बजार गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धरु्ी गोर्बजार गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबशाि मान्नदर (९८६९२४९००३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,खरैो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- कुमारी दोङ 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- जज.जसन्धपुार्चोक जगुर् गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धपुार्चोक जगुर् गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सुनिाि दोङ (९८६३७९०४८५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,जनर्ो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- पथृ्वी बहादरु दर्ाषन 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- जज. खोटाङ खामी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. र्जर्परु महार्ममी बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हमक माया लवश्वमकमाक (९८०८७६०९७९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो, कार्ो ज्याकेट र जनर्ो जजन्स पाईन्ट र्गाएको 

।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जिया चोङहाङ 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. इर्ाम र्ममीपरु गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. र्जर्तपरु सानेपा न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्जोग लिम्बु (९८२०५१६४७७) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, सेतो सटष र कार्ो पाईन्ट र्गाएकी ।  

नाम:- जमनुा साई 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. र्जर्तपरु म.न.पा. वडा नं.२० पलु्चोक 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.र्जर्तपरु म.न.पा. वडा नं.२० पलु्चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामचा साई (९८१८४६०३५९) 

हुलिया:- उचाई ४.१० जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, सेतो जटसटष र कार्ो पाईन्ट र्गाएकी । 
 

नाम:- भक्त राज महजषन 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:- जज. र्जर्तपरु म.न.पा. वडा नं.२९ हररजसदी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.र्जर्तपरु म.न.पा. वडा नं.२९ हररजसदी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सररता महजकन (९८४३४१५०६६) 

हुलिया:- उचाई ६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार् भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- साजवत्री अजधकारी (साथमा छोरी वषष १६ की अजजता अजधकारी रहकेो) 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज. र्मजङु मस्याङदी गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।११ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.र्मजङु मस्याङदी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबखक बहादुर अलधकारी (९८६२३९७१२३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, मझौर्ा शरीर  भएकी । 

 

नाम:- र्ममी प्रसाद जतवारी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. नवर्परासी पवुष कावाशोती न.पा. वडा नं.७ जछपजछपे 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  नवर्परासी पवुष कावाशोती न.पा. वडा नं.७ जछपजछपे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- केश प्रसाद लतवारी (९८१५४७२५६६) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, जनर्ो जजन्स पाईन्ट र जटसटष र्गाएकी । 
 

नाम:- एजर्ना खड्का 

उमेर:- २३ वषषको 

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

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०९ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवष्णु बहादुर खड्का (९८४६०२०६५५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,खरानी रंगको पाईन्ट र जनर्ो जटसटष र्गाएकी  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आकृजत केसी 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.५ मारे्पाटन 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुबास ररमाि (९८५६०५४९५४) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, पातर्ो शरीर भएकी । 
 

नाम:- नैनी दमाई 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. जाजरकोट छेडागाड  न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जाजरकोट छेडागाड  न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नर लशंह दमाई (९८६६१६९२४५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- जनमषर्ा डाँगी 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. सल्यान सारदा न.पा. वडा नं.१० मदना 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सल्यान सारदा न.पा. वडा नं.१० मदना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्र कवर (९८२९५१४७६३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वरण गहुगँोरी, कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजमता तामाङ 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. संखवुासभा पाँचखपन न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज संखवुासभा पाँचखपन न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज कुमार तामाङ (९८०४०६५४४५)  

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट, कार्ो आखँा र खरैो कपार्,वणष गहुगँोरी,दबे्रे हातको नारीमा SS भएको ट्याटु भएको ।  

नाम:- प्रेम प्रसाद चम्र्ागाई 

उमेर:- ७५ वषषको 

  वतन:- जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:-  जजेष्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लटका प्रसाद चम्िागाई (९८४२६२६२९६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर भएको ।  

नाम:- अजबचन्र भण्डारी 

उमेर:- ४९ वषषको 

  वतन:- जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता चापागाई उपे्रती (९८१७९६३३०४)  

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मोटो शरीर भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संजदप उप्रेती 

उमेर:- २१ वषषको 

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा जबताषमोड न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सञ्जु उपे्रती (९८२६९१६५४६) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर भएको । 
 

नाम:- समरेुन खातनु 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज. झापा गौरीगजं गा.पा. वडा नं.६ आठमौजा 

लिङ्ग:-मजहर्ा  

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा गौरीगजं गा.पा. वडा नं.६ आठमौजा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  महमद सुकुरु लमयााँ (९८१७०३४०६४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,जठक्कको शरीर,गरु्ाबी रंगको कुताष पहरे्ो सरुुवार् र्गाएकी   

नाम:- प्रजतमा अजधकारी 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. झापा जशवसताक्षी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा कमर् गा.पा. मगंर्बारे सोनापरु चौक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदि बहादुर माझी (९८०७९६३२३२) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष रातो,पातर्ो शरीर,रातो भषे्ट र हररयो सरुुवार् 

र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  आज्ञा राई 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. खोटाङ ईन्रणेी पोखरी वडा न.ं३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी धरान वडा नं.९ जशव प्रकाश पथ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  उषा राई (९८४२१७०१९८) 

हुलिया:- उचाई ४.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर, जनर्ो पाईन्ट र सेतो सटष र्गाएकी । 
 

नाम:-  जभम जर्म्बु 

उमेर:- ६१ वषषको 

  वतन:- जज. सनुसरी धरान वडा न.ं१६ भगवती मागष 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी धरान वडा नं.१६ भगवती मागष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बुद्ध बहादुर लिम्बु (९८०३७५०१९७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मझौर्ा शरीर,कार्ो ट्राउजर र सेतो भषे्ट र्गाएको । 
 

नाम:- काजर् साह 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलबता देवी साह (९८२९३५३०८०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गोरी, स्कुर् डे्रस र्गाएकी । 

 

नाम:- पणुष बहादरु जर्म्ब ु

उमेर:- ४४ वषषको 

  वतन:- जज. धनकुटा महार्ममी न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.धनकुटा महार्ममी न.पा. वडा नं.७ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उमा लिम्बु (९७४८२८५५३२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो, ट्रयाक सटु र्गाएको । 

नाम:- जस्नता भजुरे् 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. धनकुटा महार्ममी न.पा.वडा नं.७ जजतपरु 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.धनकुटा महार्ममी न.पा.वडा नं.७ जजतपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सररता भुजेि (९८११३४६९५३) 

हुलिया:- उचाई ३.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,पातर्ो शरीर,जजन्सको पाईन्ट र जटसटष 

र्गाएकी । 

 

नाम:- पदम कुमारी तामाङ 

उमेर:- ६९ वषषको 

  वतन:- जज. तेह्रथमु मरन्छयायेम गा.पा. वडा नं.२ साजवक पौठाक 

लिङ्ग:- जषे्ठ मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. तेह्रथमु मरन्छयायेम गा.पा. वडा नं.२ साजवक पौठाक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- वुलद्धराज तामाङ (९८४२४२६५०३) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र िुरे्को कपार्,सईुटर र र्ङुगी र्गाएकी ।  

नाम:- र्ोक बहादरु बस्नेत 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. इर्ाम दउेमाई न.पा. वडा नं.१ चमतैा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.इर्ाम दउेमाई न.पा. वडा नं.१ चमतैा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम बहादुर बस्नेत (९८०४९८९९१८४) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मझौर्ा शरीर,जजन्सको कार्ो पाईन्ट र रातो खरैर ज्याकेट 

र्गाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जदवाकार दाहार् 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जबराटनगर वडा न.ं१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ जबराटनगर वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महेश प्रसाद दाहाि (९८४२४२६१९०) 

हुलिया:- उचाई ५.१० जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,जटकक्को शरीर,सटष र पाइन्ट र्गाएको । 
 

नाम:- माजनक चन्रवशंी 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. सनुसरी बराहके्षत्र न.पा. वडा नं.९  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।०९।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  सनुसरी बराहके्षत्र न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- वसन्ती चन्रवंशी (९८०७३६६७२२) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो, कार्ो सटष र कार्ो पाईन्ट र्गाएको । 

 

नाम:- सम्झना तामाङ 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक बाह्रजबसे न.पा. वडा नं.८ घमुाङ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धपुाल्चोक बाह्रजबसे न.पा. वडा नं.८ घमुाङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िािध्वज तामाङ (९७४५४०३०५६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मानजशक सन्तरु्न जठक नभएकी, रातो र कार्ो र्गुा 

र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जर्र्ा माया गरुुङ 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ नेत्तावती डवजोङ गा.पा. वडा नं.५ परुानो छाप 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.धाजदङ नेत्तावती डवजोङ गा.पा. वडा नं.५ परुानो छाप 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुणक बहादुर गुरुङ 

हुलिया:- उचाई४.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष कार्ो मझौर्ा शरीर, रातो रंगको कुताष सरुुवार् 

र्गाएकी । 

 

नाम:- मन्ज ुतामाङ 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ नेत्रावती डवजोङ गा.पा. वडा नं.३  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.धाजदङ नेत्रावती डवजोङ गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आईताराम  तामाङ (९७४५४०३३८२) 

हुलिया:- उचाई  ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,मझौर्ा शरीर कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- अजवना कुमार् 

उमेर:- २४ वषषको 

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

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ जत्तपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अशोक कुमाि (९८२६१८२६९३) 

हुलिया:- उचाई ४.८ जिट, कार्ो आखँार कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी भएकी। 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शसी खड्का 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- केश कुमारी डल्िाकोटी (९८४२५४२११९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मझौर्ा शरीर, कजि रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- िुसाषङ र्ामा 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु उ.म.न.पा. वडा नं.१९ ज्याजमरे 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- नखरेु्को 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु उ.म.न.पा. वडा नं.१९ ज्याजमरे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज िामा  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,जटसटष र पाईन्ट र्गाएको । 

 

नाम:- अजिता जब.क 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज. बाजरुा काडाँ गा.पा. वडा नं.२ जवश्वकमाष टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु जभमिेदी गा.पा. वडा नं.२ सपुरटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलमर लब.क (९८४२८८९१३५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मझौर्ा शरीर,रातो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सररता न्यौपान े

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.४ गद्धाषयी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.४ गद्धाषयी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवकास िम्साि (९८४५५३७९४२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मझौर्ा शरीर, कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- सरेुश कुमार सवुदेी 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं.७  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चम्पा कुमारी िोप्चन (९८४४१३४४७५) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो, मोटो शरीर भएको । 
 

नाम:- जबराज ओझा 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.६ चौघडा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१० बसपाकष  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  राम हरर ओझा (९८४५३०००५८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, जनधारमा खत, आकाश ेरंगको हुडी र कार्ो पाईन्ट 

र्गाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बदु्ध जथङ 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.३ बसामाडी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.३ बसामाडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवष्णु माया लथङ (९८२०९४७५९७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वायाँ हातको कुममा  ट्याटु भएको,चेक सटष र कार्ो 

पाईन्ट र्गाएको । 

 

नाम:- पणुष बहादरु र्ोप्चन 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.११ थानाभज्याङ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.११ थानाभज्याङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमन मायााँ िोप्चन (९८२४२४६७१७)  

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, खरैो पाईन्ट र सटष र्गाएको ।  

नाम:- राजधका थापामगर 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. नवुाकोट जशवपरुी गा.पा  वडा नं.५ हातीगौडा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवुाकोट जशवपरुी गा.पा  वडा नं.५ हातीगौडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अजुकन थापा मगर (९८४३०८१९७९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, मझौर्ा शरीर, जपङ रंगको  कुताष सरुुवार् र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- र्ार् माया कुमार् 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. धाजदङ जत्तपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.२ बेर् गाँउ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ जत्तपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.२ बेर् गाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामहरी कुमाि (९८१७४१३०१७) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, मझौर्ा शरीर भएकी ।  

नाम:- श्वेता कुमारी खड्गी (साथमा छोरी रहकेो) 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. रामछेाप मन्थर्ी न.पा. वडा नं.६ भर्वुाजोर 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रामछेाप मन्थर्ी न.पा. वडा नं.६ भर्वुाजोर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- छलविाि शाही (९८४९४१६८४६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, रातो कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- गायत्री खत्री 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. काभ्रपेर्ाञ्चोक पनौती न.पा. वडा नं.४ खरीबोट 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काभ्रपेर्ाञ्चोक पनौती न.पा. वडा नं.४ खरीबोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शारदा खत्री  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, कार्ो ज्याकेट र जनर्ो जजन्स पाईन्ट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबजब माया पाजख्रन 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धरु्ी मररण गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धरु्ी मररण गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबज बहादुर वाईबा (९८६४२३०१०२) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मोटो शरीर, रातो कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- जसता तामाङ 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. रसवुा उत्तरगया गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  रसवुा उत्तरगया गा.पा. वडा नं.५ बोगजटटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमङमर तामाङ (९८४५४८५८१४) 

हुलिया:- उचाई ४.१० जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, मझौर्ा शरीर भएकी ।  

नाम:- सजुनता भोर्न 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.८ कमाने 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.८ कमाने 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता तामाङ (९८४३९०६८१९) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,हररयो बटेु्ट कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आरती शाही 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. भक्तपरु स.ुन.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु शमाक (९८०३७३२२१०)  

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, पहरे्ो कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- जशव वोगटी 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. भक्तपरु चा.ँन.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०३ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्र बहादुर बोगटी (९८४९६९९३२६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,सैजनक आवजसय महाजवद्यार्य ट्रयाकसटु र्गाए । 

 

नाम:- यम बहादरु राना 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज.रामछेाप  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भक्तपरु चा.न.पा. झौर्खरे् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता राना  (९८४०८०५२५०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो,कार्ो ज्याकेट र जनर्ो जजन्स पाईन्ट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरेुश गरुुङ 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. कास्की रुपा गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७४।०७।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. र्मजङु बेशीसहर न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अचकना तामाङ (९८०८९९४०७७) 

हुलिया:- उचाई ५.७ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, पातर्ो शरीर,अनहुारमा डजण्ड िोहोरको दाँग भएको । 
 

नाम:- अजवन गरुुङ 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा आरुघाट गा.पा. वडा नं.१ मान्ब ु

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. गोरखा आरुघाट गा.पा. वडा नं.१ मान्बु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुस्मा गुरुङ (९८१४१०६०३४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मझौर्ा शरीर, कार्ो ट्रयाक सटु र्गाएकी । 
 

नाम:- सोम माया पोख्ररे् ( साथमा वषष ११ को बार्क आकाश पोख्ररे् रहकेो) 

उमेर:- ५० वषषको 

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

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२४ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम प्रसाद पोखे्रि (९८४६४५६८०३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,मोटो शरीर भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संजगता बराईर्ी 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. कास्की पोखरा उ.म.न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. तनहु ँव्यास न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण बराईिी (९८०६६८९६७६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र रातो कपार्,वणष गोरी भएकी ।  

नाम:- करुणा घती 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. तनहु ँम्याग्द ेगा.पा. वडा नं.०३ धयँरे 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. तनहु ँम्याग्द ेगा.पा. वडा नं.०३ धयँरे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेशम बहादुर घती (९८५७६५९१००)  

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी कार्ो पाईन्ट र कार्ो बटेु्ट जटसटष र्गाएको । 
 

नाम:- श्रवण कुमार साह 

उमेर:- ४४ वषषको  

  वतन:- जज.मोरङ धनपार्थान गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.मोरङ धनपार्थान गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- फुि कुमारी केवट (९८०६३५६६४८) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो,हाप पाइन्ट  र सटष र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तरु्सा जघमीरे (पौडेर्) 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- जज.मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं. १३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०२ गते ।  

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलधर लघलमरे (९८१०५८६१२७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो,साडी र ब्र्उज र्गाएकी ।  

नाम:- रोशन प्रसाद श्रेष्ठ 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- जज. नवर्परासी(पवुष) कावासोती न.पा.वडा नं.८ मनकामना टोर् 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.नवर्परासी(पवुष) कावासोती न.पा.वडा नं.८ मनकामना टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेनु शे्रष्ठप (९८६८४४७७१०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार् भएको ।  

नाम:- जनशी रावत 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. नवर्परासी(पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवर्परासी(पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.३ एकता चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज सयि के्षत्री (९८४६८६५१९४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,घाटीको दाजहने पट्टी ३ वडा कोठी भएको, कुताष सरुुवार् 

र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दवे बहादरु नेपार्ी 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१९ परुनचौर 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१९ परुनचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमिा नेपािी (९८१९९०२७७८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो, खरानी रंगको जटसटष र हाि पाईन्ट र्गाएको  

 

नाम:- िरम पणुष 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. म्याग्दी  वडा न.ं५ दजेवस्थान 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रन बहादुर पुन (९८४८२८५२१९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो, मझौर्ा शरीर,जिका गरु्ाबी जटसटष र पाईन्ट 

र्गाएको । 

 

नाम:- सजुजता जब.क 

उमेर:- ६ वषषको 

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

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०१ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनता लब.क (९८२७१४१४०१) 

हुलिया:- उचाई ३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो, हाप जटसटष र गरु्ाबी रंगको सरुुवार् र्गाएको  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  ररता दम ै ( साथमा वषष ८ को छोरी अजनष्का दम ैरहकेो ) 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- जज. म्याग्दी माजर्का गा.पा. वडा नं.१ जनष्कोट 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  म्याग्दी माजर्का गा.पा. वडा नं.१ जनष्कोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुि प्रसाद दमै (९८६७६४११६६)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, रातो कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- सन्ध्या पहरी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. र्जर्तपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.४ वडीखरे् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. र्जर्तपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.४ वडीखरे् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दलदराज पहरी (९८८१२१०६५८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,सटष र कार्ो पाईन्ट र्गाएकी । 
 

नाम:- सजर् छुज ु

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. भक्तपरु न.पा. वडा न.ं२ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७८।०६।०४ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुमन छुजु (९८४३३०४३०७) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,कार्ो ज्याकेट रहररयो रंगको हाि पाईन्ट 

र्गाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सम्झना बसेर् मानन्धर 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज. भक्तपरु न.पा. वडा न.ं२ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७४।१०।०९ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रतन बसेि (९८६०८४९६४६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी भएकी । 
 

नाम:- उपेक्षा थापा 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक बरे्िी गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०३ गते 

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

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

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,पहरे्ो जामा र जनर्ो सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- अन ुकमाषचायष जर्वी 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. भक्तपरुन.पा. वडा नं.५ तौमडी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भक्तपरुन.पा. वडा नं.५ तौमडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राधेश्याम लिवी (९८१०२९६१०१ ) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,हररयो ज्याकेट र जनर्ो जजन्स पाईन्ट र्गाएको ।  

नाम:- सोभा कुमारी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट कटहररया न.पा. वडा नं.२ जमजुनया टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रौतहट कटहररया न.पा. वडा नं.२ जमजुनया टोर् 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्णन्नद राम (९८११२१९२२२) 

हुलिया:- उचाई५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी भएकी । 

नाम:- जवरेन्र दवेी (साथमा ३० र १८ मजहनाको बार्कहरु रहकेो) 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट गरुडा न.पा. वडा नं.९ गम्हररया टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रौतहट गरुडा न.पा. वडा नं.९ गम्हररया टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेन्र सहनी (९८०२९५६६०४)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,पहरे्ो रंगको साडी र कार्ो रंगको ब्र्ाउज 

र्गाएकी । 

 

नाम:- भान ुजसवाकोटी 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही बागमती न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सर्ाषही बागमती न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवष्ण बहादुर लशवाकोटी (९८०७८१२९३८) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, जटसटष र पाइन्ट र्गाएकी । 
 

नाम:- र्ममी दवेी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सर्ाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गलनपत महतो  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आकँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुनता मोक्तान 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही र्ार्बन्दी न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सर्ाषही र्ार्बन्दी न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उत्तर मान वाईबा (९८६४२४३९१७) 

हुलिया:- उचाई ४.१० जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, पहरे्ो जटसटष र कार्ो पाइन्ट र्गाएको । 
 

नाम:- संज ुकुमारी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.९ भरतपरु 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.९ भरतपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अशोक कुमार  मुलखया (९८१२०७१२९१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, जनर्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- रेशमी खातनु 

उमेर:- १५ वषषको 

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

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी औरही न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररजवाना खातुन (९८२६८०१०८५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, कार्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मजनषा मण्डर् 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी मजटहानी न.पा. वडा नं.१ जधरापरु 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.महोत्तरी मजटहानी न.पा. वडा नं.१ जधरापरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी लनया देवी मण्डि (९८२७८८५९६०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, साडी र ब्र्ाउज र्गाएकी ।  

नाम:- बजबता दवेी (साथमा १ बार्क र २ बाजर्का रहकेो) 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.६ जबसहरपरु 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९ सार्मा जठे मजहनामा   

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.६ जबसहरपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामलकशोर मुलखया (९८२९९२०५८९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, साडी  ब्र्ाउज र्गाएकी । 

 

नाम:- तन ुराय 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी जरे्श्वर न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी जरे्श्वर न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नागेरन्र राय (९८१७६११९६९) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, सनु्तर्ा रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- कररश्मा सदा 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी औरही न.पा. वडा नं.३ चेकपट 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी औरही न.पा. वडा नं.३ चेकपट 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्यामो देवी सदा  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, कार्ो रंगको  कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

नाम:- सजरा खातनु 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-थारु राईन   

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- जनकी कुमारी साह 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.६ मजटयवाष टोर् 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.६ मजटयवाष टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामसुरत साह (९८१९९६७४१८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, जनर्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- इन ुकुमारी साह 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.५ थाना टोर् 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.५ थाना टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संजु देवी साह (९८४२८४१३५०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रजबना मण्डर् 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा सजुखपरु न.पा. वडा नं.९ बैशाखा टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसरहा सजुखपरु न.पा. वडा नं.९ बैशाखा टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररता कुमारी मण्डि (९८२९७४०३६२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,जनर्ो रंगको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- रामजबनय कुमार जवन 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष पोखररया न.पा. वडा नं.३ बसन्तपरु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.पसाष पोखररया न.पा. वडा नं.३ बसन्तपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धुरुप मुलखया वीन (९८२१८४६९७२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,कार्ो रंगको कुताष र जजन्स पाईन्ट र्गाएको । 

 

नाम:- सागर पररयार 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही हररवन न.पा. वडा नं.१० वजस्तजबकास 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सर्ाषही हररवन न.पा. वडा नं.१० वजस्तजबकास 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलबता कुमारी पररयार (९८२७८७२७२४)  

हुलिया:- उचाई ४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुशर्ा कुमारी थापा 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही हररव न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  सर्ाषही हररव न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर थापा (९८४२४७१३९१)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,जठक्कको शरीर भएको । 
 

नाम:- मजनषा महतो 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही र्ार्बन्दी न.पा. वडा नं.१ नवर्परु  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सर्ाषही र्ार्बन्दी न.पा. वडा नं.१ नवर्परु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम लजवन कुशवाहा (९८२३३७४३८५) 

हुलिया:- उचाई ४.१० जिट, कार्ो आखँा र खरैो  कपार्,पातर्ो शरीर, कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- सोना प्रजापती 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही मरं्गवा न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सर्ाषही मरं्गवा न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज कुमार पंलडत (९८६४१९२६९६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,जनर्ो सटष र जनर्ो स्कट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गगंा कुमारी सदा 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी जवष्णपुरु गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी जवष्णपुरु गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण देव मररक (९८२४७४२३६८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,रातो साडी र्गाएकी । 
 

नाम:- अजनता मररक 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी राजगढ गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  सप्तरी राजगढ गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शरवन मररक (९८२५७१०३८४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, पातर्ो शरीर,रातो  साडी र र्गाएकी ।  

नाम:- शार् ुजतवारी  

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बी.म.न.पा.वडा नं.४ जवताष 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  पसाष बी.म.न.पा.वडा नं.४ जवताष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोनु कुमार लतवारी (९८०५८४००८४)  

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, पातर्ो शरीर, गरु्ाबी रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जोगमाया दवेी कोईरीन 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१ भई हार् ऐ वडा नं.१५ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१ भई हार् ऐ वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनराज महतो कोईरी (९८१५२८२३८७) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,, हररयो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- सनुम कुमारी साह 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- जज. बारा घर भई हार् जज. भक्तपरु स.ु जब. न.पा. वडा नं.१६ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भक्तपरु स.ु जब.न.पा. वडा नं.१६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईन्र  कुमारी साह (९८१११९०४७३) 

हुलिया:- उचाई ४.६ जिट, कार्ो कपार्, जनर्ो सटष र खरैो पाईन्टको स्कुर् डे्रस र्गाएकी ।  

नाम:- रन्जना जगरी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट ितवुा जवजयपरु न.पा. वडा नं.८ बजुनयाद टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  रौतहट ितवुा जवजयपरु न.पा. वडा नं.८ बजुनयाद टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनेश लगरी (९८०९२५८९५७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, पहरे्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कृष्णा कुमारी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट ितवुा जवजयपरु न.पा. वडा नं.७ हषाषहा टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  रौतहट ितवुा जवजयपरु न.पा. वडा नं.७ हषाषहा टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कलपि देव  साह तेिी(९८०६३४००९४) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, बैजनी रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- रजमर्ा नेपार्ी 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामबाबु नेपािी  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- जनप ुकुमारी 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट मौर्ापरु न.पा. वडा नं.१ मयाषदपरु टोर् 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२८  गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  रौतहट मौर्ापरु न.पा. वडा नं.१ मयाषदपरु टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रभावती देवी (९८६१२१४८७९)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,गरु्ाबी र आकाश ेरंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रंजजत राय यादव 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही ब्रम्हपरुी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजाराम राय (९८५४०३८५६०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,जजन्स पाईन्ट र जटसटष र्गाएको । 
 

नाम:- मोहमद असरि असंारी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही हररपवुाष न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सर्ाषही हररपवुाष न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सोलमना खातुन  

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, पाईन्ट सटष र जजन्सको भषे्ट र्गाएको । 

 

नाम:- सरीता कुमारी दवेी (साथमा जदपक कुमार जसंह,जवकाश जसंह,संध्या जसंह रहकेो ) 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.२ जनगौर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.२ जनगौर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मण महतो (९८२९९७९०२२)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, साडी र ब्र्ाउज र्गाएकी । 
 

नाम:- असगर राईन 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा धनौजी गा.पा. वडा नं.५  

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  धनषुा धनौजी गा.पा. वडा नं.५ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- याकुव कवारी 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,कार्ो जटसटष र कार्ो पाइन्ट र्गाएको । 

नाम:- अजस्मता कुमारी यादव 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जसरहा न.पा. वडा नं.१७ हार् जज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रुपेश कुमार यादव 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, सजमज सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:-  जवमर्ा दवेी साह 

उमेर:-३५ वषषको  

  वतन:- जज. जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.६ मजतयवाष टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.६ मजतयवाष टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवजय कुमार साह (९८१५७०६४५१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, सेतो रंगको सजमज र रातो रंगको सरुुवार् 

र्गाएकी । 

 

नाम:- ज्योती पररयार 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं.११ नैनपरु टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं.११ नैनपरु टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेश पररयार (९८१९९८६४३२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, पहरे्ो रंगको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुनता दवेी महतो 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जसरहा न.पा. वडा नं.२२ सागरपरु टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा जसरहा न.पा. वडा नं.२२ सागरपरु टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खन्तर महतो (९८२३६८४२४३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, रातो रंगको साडी र चोर्ो र्गाएकी । 

 

नाम:- अब्दरु् सर्ाम 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.२ छपकैया टोर् 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.२ छपकैया टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सारुन खातुन (९८१७२७०१८४) 

हुलिया:- उचाई ४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, सेतो कुताष सरुुवार् र्गाएको । 
 

नाम:- प्रजतमा चौधरी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. बारा जज.जस. उ.म.न.पा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  बारा जज.जस. उ.म.न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पराउ धालम  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सन्ज ुकुमारी यादव 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- जज. सर्ाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.२ जमयाखोर 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  सर्ाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.२ जमयाखोर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजवती देवी यादव (९८१२१००१२६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- मजनषा कुमारी महतो 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.२ जनगौर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.२ जनगौर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामसती देवी (९८१९८२८४४६)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,रातो रंगको कुताष र कार्ो रंगको सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- कन्चन साह 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी भगंहा न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७८।०८।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  महोत्तरी भगंहा न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता देवी तेिी (९८१५८३६९४६)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आकँा र कार्ो कपार्, रातो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सनुैना साह 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा नवराजपरु  गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसरहा नवराजपरु  गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेश कुमार यादव (९८२२३४१८९२) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कार्ो आकँा र कार्ो कपार्,रातो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- जगमोहन प्रसाद यादव 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी जछन्नमस्ता गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  सप्तरी जछन्नमस्ता गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुभाष चन्र यादव (९८०९५५५६९६) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, रातो भषे्ट र कार्ो पाईन्ट र्गाएको । 
 

नाम:- सबनम खातनु 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी राजजबराज न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  सप्तरी राजजबराज न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मो.सयद  (९८२३४०३७१४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,जनर्ो रंगको  सजमज र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बजबता कुमारी साह 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.९ हार् जज.जसरहा र्हान न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.९ हार् जज.जसरहा र्हान न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सबुरबती देवी साह (९८२७७४८२३१) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,रातो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- िुर्ो मजुखया (साथमा वषष ५ को छोरा सभुाष मजुखया र३ वषषको सजुदप मजुखया रहकेो ।) 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा न.पा. वडा नं.१० नरहयैा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसरहा न.पा. वडा नं.१० नरहयैा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनि कुमार मुलखया (९८२९७१७२०२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष श्याम्र्ो, जनर्ो रंगको कुताष र रातो रंगको सरुुवार् 

र्गाएकी । 

 

नाम:- सजुनर् कमार खगं 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी महवेा गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी महवेा गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुती देवी खंग  

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मझौर्ा शरीर,जनर्ो जजन्स पाईन्ट र सेतो जटसटष र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जर्र्म कुमारी दास 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी बोदबेसाईन न.पा. वडा नं.८ सोनापरु 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  सप्तरी बोदबेसाईन न.पा. वडा नं.८ सोनापरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बिलजत दास (९८१९९४५७०२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,हररयो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- सदाष झा 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी जछन्नमस्ता गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी जछन्नमस्ता गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोपाि झा (९८०४३९९४२०)  

हुलिया:- उचाई ४.४ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, पातर्ो शरीर,जनर्ो कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- पजुा कुमारी साह 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी कंचनरुप न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी कंचनरुप न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बेचन देवी साह (९८०७७४७३६७)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,पहरे्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रजबना कुमारी खगं 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी कंचनरु न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  सप्तरी कंचनरु न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आशा राम खंग (९८२१७२८५११) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- बेबी कुमारी साह 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी जरे्श्वर न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  महोत्तरी जरे्श्वर न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबजय कुमार साह (९८४४०५७३३६)  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,जनर्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- काजर् कुमारी चौधरी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी जरे्श्वर न.पा. वडा नं.९ िुर्ाटा 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ ते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी जरे्श्वर न.पा. वडा नं.९ िुर्ाटा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज कुमार चौधरी (९८२४८७७८४) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मध्यम शरीर,खरैो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जसमरन जगरी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. बारा जवश्रामपरु गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  बारा जवश्रामपरु गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक लगरी (९८२५२२५५२०)  

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, जटसटष र कार्ो पाईन्ट र्गाएकी  । 
 

नाम:- सजुनता कुमारी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष जगरनाथपरु गा.पा. वडा नं.२ र्ममीपरु 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  पसाष जगरनाथपरु गा.पा. वडा नं.२ र्ममीपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ढोडा राउत अलहर (९८०७२०१५३०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो, रातो कुताष र जनर्ो सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- खशुी आर्म असंारी 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१८ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महमद सहाबुलदन  

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मोटो शरीर,सेतो सटष र जनर्ो जजन्स पाइन्ट र्गाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बल्ब ुकुमारी 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- दशे भारत जबहार जज.पजुवष चम्पारण घोडासहन जमजुनया 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  रौटहट बंकुर् भन्ने ठाँउमा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजतेन्र प्रसाद सराकफ  

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मझौर्ा शरीर,कार्ो जजन्स पाईन्ट र सटष र्गाएको । 
 

नाम:- जवश्वाथ ठाकुर 

उमेर:- ७७ वषषको 

  वतन:- जज. बारा  महागजढमाई न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  बारा  महागजढमाई न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमाशंकर ठाकुर (९८१६२८४४८१)  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,सेतो मदाषनी गरु्ाबी गम्छा ओडेको । 
 

नाम:- गनुगनु कुमारी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.०१ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.०१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नाथु साह किवार   

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो खा र कार्ो कपार्, पातर्ो शरीर, कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मजनषा कुमारी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट ईशनाथ न.पा. वडा नं.३ औररया टोर् 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  रौतहट ईशनाथ न.पा. वडा नं.३ औररया टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- समा देवी (९८१४२१९१९८) 

हुलिया:- उचाई ४.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, रातो कुताष जनर्ो सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- सजुनता जब.क 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.१ चौजर्खा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सर्ाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.१ चौजर्खा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शारदा लब.क (९८१४८११००६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- ररत ुदवेी 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  सर्ाषही बरहथवा न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुकेश कुमार गुप्ता (९८४४२४९१२५)  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, साडी ब्र्ाउज र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सधुा कुमारी शमाष 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही र्ार्बन्दी न.पा. वडा नं.५ मजेरगजं 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  सर्ाषही र्ार्बन्दी न.पा. वडा नं.५ मजेरगजं 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवकान्त शमाक (९८१२१७५२८१)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर, जनर्ो जजन्स ज्याकेट र कार्ो पाईन्ट 

र्गाइएकी । 

 

नाम:- जबना कुमारी ठाकुर 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही हररपवुाष न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सर्ाषही हररपवुाष न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महेश ठाकुर  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,आकाश ेरंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:-  शोभा कुमारी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी जरे्श्वर न.पा.वडा नं.११ जपगौनी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  महोत्तरी जरे्श्वर न.पा.वडा नं.११ जपगौनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नागरन्र ठाकुर (९८१७६००३०५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, मध्यम शरीर, कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजनषा खातनु 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलमना खातुन (९८२९९६६०५९)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मध्यम शरीर,पहरे्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- जशर्ा दवेी महरा 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा सबैर्ा न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.धनषुा सबैर्ा न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नखुिेको  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- सजनया जमजाष कुमारी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. पसाष जजराभवानी गा.पा. वडा नं.५ सखवुजनया 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. पसाष जजराभवानी गा.पा. वडा नं.५ सखवुजनया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुनरपती देवी  (९८१७२५४७४५) 

हुलिया:- उचाई ४.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कार्ो कुताष र सेतो सर्वार र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शोभा कोईरार्ा (साथमा वषष ५ को कोजशस थापा रहकेो) 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- जज. रौतहट कटहररया न.पा. वडा नं.१ भसेडवा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रौतहट उदयपरु गाँउ बेर्टार जाने क्रममा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लतिक बहादुर थापा (९८६५१७३९४४) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, रातो कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- अजनषा कुमारी राय  

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही पसाष गा.पा. वडान.ं१ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  सर्ाषही पसाष गा.पा. वडानं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम प्रताप राय (९८१६८८१६२२) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- सवुानी थापा  

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.१ रामनगर 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.१ रामनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुणी माया थापा (९८१६८७९७३६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मझौर्ा शरीर,सटष र सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सहाना खातनु 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी जरे्श्वर न.पा. वडा नं.११ जपगौर्ी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७८।०९।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  महोत्तरी जरे्श्वर न.पा. वडा नं.११ जपगौर्ी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- फारुक नदाई (९८१७८१८८१८)  

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,रातो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- सजवता कुमारी दास 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी एकडारा गा.पा. वडा नं.६ गोनरपरुा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  महोत्तरी एकडारा गा.पा. वडा नं.६ गोनरपरुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसलनया कुमारी देवी (९८००८७३६८०)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,पहरे्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- मजनषा कुमारी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.९ भरतपरु 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. महोत्तरी गौशार्ा न.पा. वडा नं.९ भरतपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- फेकुवा साह (९८०७६४४९५३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,जनर्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररत ुकुमारी साह 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा सबैर्ा न.पा. वडानं.३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. धनषुा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जानकी शरण साह  

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  

 

नाम:- शान्ती दवेी मजुखया 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज.  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  धनषुा ज.उ.म.न.प. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लजवछ मुलखया  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- संजना कुमारी चौधरी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा सजुखपरु न.पा. वडा नं.८  

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसरहा सजुखपरु न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसंहेश्वर चौधरी (९८०४७११४८०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो,हररयो रंगको कुताष र रातो सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ममता कुमारी यादव 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जबष्णपुरु गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  जसरहा जबष्णपुरु गा.पा. वडा नं.५ र्ममीपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गंगा प्रसाद यादव (९८४५४३६७०२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो जनर्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- बधुनी दवेी राम 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी सम्भनुाथ न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी सम्भनुाथ न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आशा राम (९८२३७८९००२) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, साडी चोर्ो र्गाएकी । 
 

नाम:- सजमषर्ा कुमारी चौधरी 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी राजजबराज न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सप्तरी राजजबराज न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सोमा चौधरी (९८१६७५२२६५) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार् भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरो यादव 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी जतर्ाठी कोईर्ाडी गा.पा. वडानं.६ बभनगामा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी जतर्ाठी कोईर्ाडी गा.पा. वडानं.६ बभनगामा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सजन देवी यादव (९८१९९७१५७२)  

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,कार्ो म्याक्सी चोर्ो र्गाएकी । 
 

नाम:- कुर्समु खातनु (साथमा  छोरी हजबबा खातनु ) 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज. सप्तरी खडक न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सप्तरी खडक न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ओलसम राईन (९८२३०२८५५३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो,पहरे्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- संझना कुमारी पंजजयार 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही हररपवुाष न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सर्ाषही हररपवुाष न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नन्देश्वर पंलजयार (९८१२०२९८२०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,कार्ो जजन्सको पाईन्ट र खरैो जटसटष र्गाएकी । 
 

नाम:- मजनषा कुमारी महतो 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.सर्ाषही पसाष गा.पा. वडा नं.२ संग्रामपरु  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.सर्ाषही पसाष गा.पा. वडा नं.२ संग्रामपरु 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेन्र महतो (९८४४३६२९४०)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,रातो साडी र चोर्ो र्गाएकी । 

नाम:- राजख मडंर् 

उमेर:- १६ वषषको 

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

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपु मंडि   

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,जटसटष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- पजुनता मण्डर्  

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा जनक नजन्दनी गा.पा. वडा नं.५ उदाह टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  धनषुा जनक नजन्दनी गा.पा. वडा नं.५ उदाह टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मंगावती मण्डि  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर, कार्ो रातो रंगको साडी र्गाकी । 
 

नाम:- पनुम दवेी राउत 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. धनषुा जवदहे न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७८।०६।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.धनषुा जवदहे न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रमेस्वर रावत  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, पातर्ो शरीर, कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोशनी साह 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा कजषन्हा न.पा. वडा नं.४ बस्तीपरु 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसरहा कजषन्हा न.पा. वडा नं.४ बस्तीपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उमेश साह (९८०६६२८०४०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,रातो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- जिरदौस जहा 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. सर्ाषही ब्रहम्परुी गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  सर्ाषही ब्रहम्परुी गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आमानुिाह (९८४४०३३२६७) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,गरु्ाबी रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- संजजव पररयार (साथमा वषष ३ को छोरी श्रेया पररयार र्ाई समते जर्ई जहडेको ) 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज. महोत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  महोत्तरी बजदषबास न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रलन्जता नेपािी (९८२७४२७४९७) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,रातो सटष पाईन्ट र्गाएको ।  

नाम:- रंजजता राम 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जमचैया  न.पा. वडा नं.१० जप्रया टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसरहा जमचैया  न.पा. वडा नं.१० जप्रया टोर्  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम कुमार महरा (९८०६३८५६१३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष श्याम्र्ो, हररयो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

नाम:- कागती राय 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा बररयापट्टी गा.पा. वडा नं.४ सोहपरु टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसरहा बररयापट्टी गा.पा. वडा नं.४ सोहपरु टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हरर नारायण राय (९८२३५७६१४७) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गोरी, जनर्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- मजनषा साकी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.९ घमुी टोर् 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.९ घमुी टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनर बहादुर साकी (९८१९७४२३७८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गोरो,कार्ो रंगको जटसटष र कार्ो पाईन्ट र्गाएको ।  

नाम:- चजन्रका कुमारी राम 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा गोर्बजार न.पा. वडा नं.१ मकु्सार 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२० गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  तेतरा राम (९८१४७६८८७५) 

हुलिया:- उचाई ४.७ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो, कार्ो रंगको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजनता कुमारी राम  

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज. जसरहा सखुीपरु न.पा. वडा नं.७ बल्र्ी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसरहा सखुीपरु न.पा. वडा नं.७ बल्र्ी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम कुमार मोची (९८०८०००६६८)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो, रातो रंगको साडी र चोर्ो र्गाएकी ।  
 

नाम:- जधरज मण्डर् 

उमेर:- ११ वषषको 

  वतन:- जज.सप्तरी डाकनेश्वर न.पा. वडा नं.७ बरहमपरु  

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. सरहा जमचैया न.पा. वडा नं.७ जजवा टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनता मण्डि (९८२९७२०५४७) 

हुलिया:- उचाई ४ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो, कार्ो रंगको हाि पाईन्ट र भषे्ट र्गाएको । 
 

नाम:- आरती थारु 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- जज. मोरङ बेर्बारी न.पा. २ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ बेर्बारी न.पा. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसति देलव थारु (९८४८८९६०१६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो कोठे सटष र जजन्स पाइन्ट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संजगता घरे् 

उमेर:- २९ वषषको  

  वतन:- जज. मोरङ सनुदरहरैचा न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ सनुदरहरैचा न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खगेन्र घिे (९८६१०००४०३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र पातर्ो शररर भएकी ।  

नाम:- डोमनी दवेी यादव 

उमेर:- ३८ वषषको  

  वतन:- जज. मोरङ जगदा गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ जगदा गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज यादव (९८२५३३८९७) 

हुलिया:- उचाई५.२ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो र पातर्ो शररर भएकी ।  

नाम:- शभु र्ममी राई 

उमेर:- ३६ वषषको  

  वतन:- जज. भारत जसजक्कम गान्टोक 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ उर्ाषबारीबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दाउद राई (९८०४९९९६९८) 

हुलिया:- उचाई५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी र मझौर्ा शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पजुणषमा राई 

उमेर:- ४५ वषषको  

  वतन:- जज.  मोरङ जमक्र्ाजङु गा.पा. वडा नं. ३ काजर्दह 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ जमक्र्ाजङु गा.पा. वडा नं. ३ काजर्दह 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हेम बहादुर भुजेि (९८४२९४५४२७) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- ररया खजतवडा गौतम 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- जज. मोरङ जमक्र्ाजङु गा.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जमक्र्ाजङु गा.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देबेन्र गौतम (९८२०३३६४९४) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी मजौर्ा शररर भएकी ।  

नाम:- र्ममी प्रसाद भजुरे् 

उमेर:- ४७ वषषको  

  वतन:- जज. मोरङमोक्र्ाजङु गा.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मजहर्ा  

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङमोक्र्ाजङु गा.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलफया भुजेि (९८१९३२७५६९)  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सेतो भषे्ट र खरैो पाइन्ट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजन्जत उराउ 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- जज. मोरङ सनु्दरहरैचा न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:-  परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२१।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ सनु्दरहरैचा न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चलन िाि उराउ (९८१९३८३३४७) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सेतो भषे्ट  पाइन्ट र्गाएको । 
 

नाम:- जडम्पर् काकीडी 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- जज. मोरङ सनु्दरहरैचा न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ सनु्दरहरैचा न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- होम बहादुर नेपािी (९८०८८५०२९९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कैरो बटेु्ट रे्जडज सटष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- रेस्म, भजुरे् 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज. मोरङ बेर्बारी न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ बेर्बारी न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मेख राज लिम्बु (९८२९३५१३७७) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार् पातर्ो शररर भएजकी 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जपङकी साह 

उमेर:- २६ वषषको  

  वतन:- जज. मोरङ बेर्बारी न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ बेर्बारी न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोलबन्द साह (९८२३७८४८२४) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र पातर्ो शररर भएकी ।  

नाम:- सम्झना काकी  

उमेर:- २३ वषषको  

  वतन:- जज. मोरङ रंगरे्ी न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ रंगरे्ी न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भेषराज काकी (९८१५३४७७४८) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट, कार्ो आखँा, कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,हररयो रङको कुताष र जजन्स पाइन्ट र्गाएकी । 
 

नाम:- जनजषर्ा कुमारी शाह 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ सनुवषी न.पा. वडा नं.२ अमरदह 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ सनुवषी न.पा. वडा नं.२ अमरदह 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नलबन कुमार शाह (९८१९३३७३७१) 

हुलिया:- उचाई ४.१० जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, हररयो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:- रश्मी भट्टराई 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज. मोरङ जवराटनगर म.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- पाँच वषष अगाजड 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जवराटनगर म.न.पा. वडा नं.३ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- केशव बस्नेत (९८४२००८८०९) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, रातो कुताष र करे्जी रंगको सरुुवार् 

र्गाएकी । 

नाम:- जबमर्ा तामाङ 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धपुाल्चोक जत्रपरुा सनु्दरी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धपुाल्चोक जत्रपरुा सनु्दरी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बेिदास शे्रष्ठ (९८६९३७९६७७) 

हुलिया:- उचाई ४.१० जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मझौर्ा शरीर,जनर्ो कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- नारायणी थापा काकी 

उमेर:- २१ वषषको 

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

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.धाजदङ गल्छी गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रालजव काकी (९८१३३४१६०५) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, हररयो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- जनशी रावत  

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज. नवर्परासी पवुष कावाशोती न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.नवर्परासी पवुष कावाशोती न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनज सुयि के्षत्री(९८४६८६५१९४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,सेतो रातो बटु्टा भएको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सपना चेपाङ  

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज. गोरखा गण्डकी गा.पा. वडा नं.१ धसेुनी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. गोरखा गण्डकी गा.पा. वडा नं.१ धसेुनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलदप चेपाङ (९७४५३५९९७५) 

हुलिया:- उचाई ४.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, कार्ो जटसटष र पाईन्ट र्गाएकी । 

 

नाम:- सजबना खत्री ( साथमा वषष २० को पदमा खत्री रहकेो) 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. कैर्ार्ी गोदावरी वडा न.ं८ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मान बहादुर खत्री (९८४२४२७८०१) 

हुलिया:- उचाई ४.१० जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, जनर्ो जजन्स पाईन्ट र भषे्ट र्गाएकी । 
 

नाम:- दान बहादरु राना 

उमेर:- ६६ वषषको 

  वतन:- जज. तनहु म्याग्द ेगा.पा. वडान.ं४ बेर्स्वती 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. तनहु म्याग्द ेगा.पा. वडानं.४ बेर्स्वती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलसनी राना (९८४६४३५७२०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र सेतो  कपार्, वणष गहुगँोरो, जनर्ो हाप जटसटष र कार्ो जागी र्गाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जदर् बहादरु साकी 

उमेर:- ७८ वषषको  

  वतन:- जज. तनहु ँभान ुन.पा. वडा नं. ८ पकुोट 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  तनहु ँभान ुन.पा. वडा नं. ८ पकुोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शारदा नेपािी (९८२६६७६०४०) 

हुलिया:-उचाई ५.५जिट,कार्ो आखँा।कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,कार्ो रङको सटष,पाइन्ट र ढाका टोपी र्गाएको   

नाम:-  जभम बहादरु खत्री 

उमेर:- ५३ वषषको  

  वतन:- जज. नवर्परासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  नवर्परासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शोभा शे्रष्ठ (९८०६९९०९०६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,गजड सेक्यरेुटी गाडषको डे्रस र्गाएको ।  

नाम:- जनक बहादरु थापा 

उमेर:- १७ वषषको  

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

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२७ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जगत बहादुर थापा (९८४६८६४२३०) 

हुलिया:- उचाई ६ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कार्ो हुट र सेतो जजन्स पाइन्ट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तारा कुमारी साकी 

उमेर:- ३३ वषषको  

  वतन:- जज. कास्की माचापचु्रे गा.पा. वडा नं. ४ र्ाचोक 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  कास्की माचापचु्रे गा.पा. वडा नं. ४ र्ाचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लडि बहादुर चम्राकार (९८५६७२०१८८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष कार्ी,मोटो शररर र रातो रङको गाउन र्गाएकी ।  

नाम:- कलबता नेपािी थापा 

उमेर:- २७ वषकको  

  वतन:- जज. तनहु ँम्याद ेगा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  तनहु ँम्याद ेगा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ओम बहादुर  नेपािी (९८१५१०६८७४) 

हुलिया:- उचाई ४.९ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कार्ो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- दल्र्ी जब.क. 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- जज. बाग्र्ङु ढोरपाटन न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मजहर्ा  

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०-५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  बाग्र्ङु ढोरपाटन न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देब बहादुर लब.क. (९७४४३१३८३८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा, कार्ो कपार्,पाइन्ट र जटसटष र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गोमा बस्यार् 

उमेर:- २९ वषषको  

  वतन:- जज. नवर्परासी (पवुष) दउेचरु्ी न.पा. वडा नं. १६ रजहर 

लिङ्ग:- मजहर्ा  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  नवर्परासी (पवुष) दउेचरु्ी न.पा. वडा नं. १६ रजहर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्र किा पाठक (९८११४१८६९३) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ जिट, कार्ो आखँा, कार्ो कपार् सेतो सटष  जनर्ो जजन्स को पाइन्ट र्गाएकी ।  

नाम:- जसमाया र्म्कहा मगर 

उमेर:- ३९ वषषको  

  वतन:- जज. नवर्परासी (पवुष) हुप्सेकोट गा.पा. वडा नम. ४ शखंदवे 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  नवर्परासी (पवुष) हुप्सेकोट गा.पा. वडा नम. ४ शखंदवे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सोम बहादुर िम्कहा मगर (९८२६६६५९३५) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार् भएकी ।  

नाम:-  ओम कुमार सेन ठकुरी 

उमेर:- ४६ वषषको  

  वतन:- जज. नवर्परासी (पवष) बजुर्ङटार गा.पा. वडा नं. ५ जौबारी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०६०।०४। २७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  नवर्परासी (पवष) बजुर्ङटार गा.पा. वडा नं. ५ जौबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जमुना सेन ठकुरी (९८४६५९१७२२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपर्ा, सेतो जटसटष र जनर्ो जनन्स पाइन्ट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- थजर् माया थापा भजुरे् 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज. जसन्धरु्ी जतनपाटन गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धरु्ी जतनपाटन गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अमर बहादुर थापा (९८१२१८५३४२) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,जजन्स पाईन्ट र जटसटष र्गाएकी । 
 

नाम:- सजुनता मगर 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज.भोजपरु रामप्रसाद राई गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.भोजपरु रामप्रसाद राई गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईन्र बहादुर पाण्डे (९८४२४२४३८९) 

हुलिया:- उचाई ४.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, दाजहने गार्ामा कोटी, हररयो रंगको भषे्ट  र रातो रंगको 

सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:- कमर्ा तामाङ 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज.भोजपरु स.न.पा. वडा नं.१० सनुवुार गाँउ  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भोजपरु स.न.पा. वडा नं.१० सनुवुार गाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोष सुनुवार (९८०७०३७३५८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, पातर्ो शरीर, पहरे्ो भषे्ट र जजन्स पाईन्ट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जसमसन राई  

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज. संखवुासभा चैनपरु न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.भोजपरु साल्पाजर्छो गा.पा. वडा नं.६  थम्र्ङु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उषा राई (९८६६५९८०३६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, दाया हातमा S अक्षरको ट्याटु, करे्जी रंगको भषे्ट र 

पाईन्ट र्गाएको ।  

 

नाम:- जनमा शपेाष  

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज. पाँचथर जिजदम न.पा. वडा नं.१२ बतासे 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.पाँचथर जिजदम न.पा. वडा नं.१२ बतासे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आशा नोयोङ्वा  (९८१८८१०३५७) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो, खरैो रंगको कोठे सटष र कार्ो पाईन्ट 

र्गाएको । 

 

नाम:- जबध्या राई 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज. शखंवुासभा मकार् ुगा.पा. वडानं.३ हदेाना 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.शखंवुासभा मकार् ुगा.पा. वडा नं.३ हदेाना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हकक  प्रसाद राई (९८४८९५४८९७) 

हुलिया:- उचाई  ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,कार्ो जजन्स पाईन्ट र कार्ो भषे्ट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जमनुा श्रेष्ठ 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- जज. पाचँथर जहजर्ङ गा.पा. वडा नं. २ नेवार टोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. पाचँथर जहजर्ङ गा.पा. वडा नं. २ नेवार टोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मान बहादुर शे्रष्ठ (९८१७९९४३६७) 

हुलिया:- उचाई ४.१० जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, रातो रङको भषे्ट  र कार्ो सेतो बटु्टा भएको 

रातो सरुुवार् र्गाएकी ।  

  

नाम:- स्मजृत तामाङ 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज.भोजपरु षडानन्द न.पा. वडा नं. ११  

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.संखवुासभा  खाँदबारी न.पा. वडा नं. ९ तजुम्र्ङटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज बहादुर तामाङ (९८४६६७५५८८) 

हुलिया:-उचाई ४.३ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,सेतो जटसटष र कार्ो जजन्स पाइन्ट र्गाएकी ।  

नाम:- योगशे काकी 

उमेर:- २६ वषषको  

  वतन:- जज.ईर्ाम इ.न.पा. ८ महजबर  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. ईर्ाम इ.न.पा. ८ महजबर 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धमक प्रसाद काकी (९८२४९२३३८९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,आकासे रङको पाइन्ट र सटष र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जदपेन मजुखया सनुवुार 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- जज. पाँचथर जिजदम न.पा. वडा नं. ३ गरैरगाउँ  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७०७८।११।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. पाँचथर जिजदम न.पा. वडा नं. ३ गरैरगाउँ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुमारी मुलखया (९७४६४५०१०९) 

हुलिया:- उचाई ५.८ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,घाजटको दाजहने पट्टीगरु्ाबको िुर्को ट्याटु 

हानेको ।  

नाम:- प्रकाश कुमार मण्डर् 

उमेर:-२० वषषको  

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. सनुसरी ईनरुवा न.पा. वडा नं. २ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सोमन मण्डि (९८२३४८०८०४) 

हुलिया:- उचाई ५जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,कार्ो सटष र कार्ो पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- पणुी राई 

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- जज. धनकुटा साँगरुीगढी गा.पा. वडा नं ९ खरबजन 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. धनकुटा साँगरुीगढी गा.पा. वडा नं ९ खरबजन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मदन कुमारी राई (९८१६३९५९०३) 

हुलिया:- उचाई ४.६जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,खरानी रङको भषे्ट र कार्ो जजन्स पाइन्ट 

र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राजधका राइ 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- जज. ईर्ाम माईजोगमाई गा.पा. वडा नं. १ नयाँबजार 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. ईर्ाम माईजोगमाई न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अशोक कुमार राई (९८२३६८४३०८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो पाइन्ट, जनर्ो सईुटर र सेतो जतु्ता र्गाएकी ।  

नाम:- रमशे काफ्र्े 

उमेर:-२१ वषषको  

  वतन:-जज. तेह्रथमु आठराई  गा.पा. वडा नं. १ परुानो गाउँ 

लिङ्ग:-  परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा जबताषमोडष न.पा. वडा नं. २ चारपाने 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तुिसी प्रसाद काफ्िे (९७४४३२४९३८) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,रातो सटष र जजन्स पाइन्ट र्गाएकी । 
 

नाम:- जतर्क बहादरु जब.क. 

उमेर:- २३ वषषको  

  वतन:- जज.ओखर्ढुङगा मोर्ङु गा.पा. वडा नं. ६ खोर्ी ठाडे 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. ओखर्ढुङगा मोर्ङु गा.पा. वडा नं. ६ खोर्ी ठाडे 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मख माया लव.क.(९८६९७२८९४३) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो धके सटष र जनर्ो पाइन्ट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सेते कामी 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:-जज. कजपर्वस्त ुवाणगगंा न.पा. वडा नं.१०भाउपरु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.कजपर्वस्त ुवाणगगंा न.पा. वडा नं.१०भाउपरु 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी लब.क (९८११५७५०३९) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो, मझौर्ा शरीर भएको । 
 

नाम:-टोप बहादरु चौधरी 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:-जज. दाङ गढवा गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१०  

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आसाराम चौधरी (९८०६२८९८२२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गोरो, चेक सटष र्गाएको । 
 

नाम:-सरेुश बस्नेत 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:-जज. दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक बस्नेत (९८४९३१३४४९) 

हुलिया:-उचाई५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो,जनर्ो पाईन्ट र जटसटष र्गाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-खमे राज अजधकारी 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:-जज. दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१६ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा बुढाथोकी (९८४७९०१४३०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पातर्ो शरीर,मानजशक अवस्था अजर् कमजोर भएको । 

 

नाम:-नारायण चौधरी 

उमेर:-४२ वषषको 

  वतन:-जज.  दाङ घोराही वडा न.ं१७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज..  दाङ घोराही वडा नं.१७ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुमािी चौधरी  

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मोटो शरीर भएको ।  

नाम:-जबष्ण ुजज.सी 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:-जज. दाङ बंगर्ाचरु्ी गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ बंगर्ाचरु्ी गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना जजबी (९८४५०१६६७१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मोटो शरीर भएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-यकराज  कंवर 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:-जज. दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.५ डाँगीगाउँ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.५ डाँगीगाउँ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन योगी (९८१०९६७८१२) 

हुलिया:-उचाई ५.११ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो,मोटो शरीर भएको ।  

नाम:-समुन चौधरी 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:-जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१७ गरु्ररया 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१७ गरु्ररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता चौधरी (९८४७६६४८६९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,जनर्ो सटष र कार्ो पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:-उमशे चौधरी 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:-जज. दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.७ जससजनया  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:-  २ वषष पजहर्ा 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.७ जससजनया 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमकिा चौधरी(९८४७८०६६७९) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरो भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-योगशे थापा 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:-जज. रोल्पा सजुनर्स्मजृत गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाङ घोराही वडा न.ं१५ नापीशाखा बाट 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुक्त बहादुर रजौरे (९८४७८२६४६६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,खरैो सटष र पाईन्ट र्गाएको । 
 

नाम:-बर्जजत बढुा मगर 

उमेर:-६४ वषषको 

  वतन:-जज.रुकुम पवुष भमु ेगा.पा. वडा नं.९ चनुवाङ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पवुष भमु ेगा.पा. वडा नं.९ चनुवाङ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवष्णु कुमारी बुढा  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,कानमा मास ुपर्ाएको,कार्ो हाप भषे्ट  र ठाँउ ठाँउमा 

च्याजतएको खरैो टाउजर र्गाएको । 

 

नाम:-सन्दीप डाँगी 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-जज. दाङ तलु्सीपरु उ.म.न.पा. वडा नं.५ राजनजरुवा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दाङ तलु्सीपरु उ.म.न.पा. वडा नं.५ राजनजरुवा 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता डााँगी (९८४३८६४१६४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गोरो,पहकेो जटसटष र कार्ो पाईन्ट र्गाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जदजर्प बढुा मगर 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-जज. रोल्पा पररवतषन गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रोल्पा पररवतषन गा.पा. वडा नं.४ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा रोक्का मगर (९८४४१२२५०५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गोरो,मझौर्ा शरीर,पहरे्ो जटसटष र कार्ो पाईन्ट 

र्गाएको । 

 

नाम:-नमनुा ओर्ी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:-जज. रुकुम पजिम मजुसकोट न.पा. वडानं.१० 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. रुकुम पजिम मजुसकोट न.पा. वडानं.१० 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलिता खड्का (९८४२३२०३०४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँार कार्ो कपार्, जठक्कको शरीर,गार्ामा  जतर्कोठी भएको । 
 

नाम:-जसतर्ा जब.क 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:-जज. दरै्ेख नारायण न.पा. वडानं.५  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दरै्ेख नारायण न.पा. वडान.ं५ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बि बहादुर लब.क (९८२२५६६४३१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, पातर्ो शरीर भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनमषर्ा कटु्टवार् 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:-जज.काजर्कोट जतर्ा गिुान.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काजर्कोट जतर्ा गिुान.पा. वडा नं.१ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जयकन्न खत्री (९७४२४५३१४५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गोरो,कार्ो कुताष र सरुुवार् र्गाएको । 
 

नाम:- र्ोकेन्र खत्री 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:-जज.जमु्र्ा तातोपानी गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जमु्र्ा तातोपानी गा.पा. वडा नं.२ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहरा कठायत (खत्री)  

हुलिया:-उचाई ५.७ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो भएको । 
 

नाम:- काजस बढुा 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज.जमु्र्ा जतर्ा गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जमु्र्ा जतर्ा गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसमि बुडा (९८४२२३७१६८) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गोरो,कार्ो पाईन्ट र ट्याकसटुको ज्याकेट र्गाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-प्रेम बहादरु चन्द (साथमा वषष ८ को आयषु्मा चन्द रहकेो) 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:-जज.जाजरकोट नर्गाड न.पा. वडा नं.५ जसके 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जाजरकोट नर्गाड न.पा. वडा नं.५ जसके 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना पुन (९८४२७१४६२०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,हररयो ज्याकेट र सेतो हाप पाईन्ट र्गाएको ।  

नाम:-उदव रम्तेर् 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज.गोरखा गो.न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते 

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

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुि बहादुर रम्तेि (९८०९४११५३५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी भएकी । 
 

नाम:- जनशान जब.क 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:-जज.बागर्ङु बागर्ङु न.पा. वडा नं.१ रामरेखा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बागर्ङु बागर्ङु न.पा. वडा नं.१ रामरेखा 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्र बहादुर लब.क (९८४७६६७८३५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार् भएकी ।  

नाम:- पजुणमा पनु 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज.बागर्ङु गल्कोट न.पा. वडा नं.२ रुरजपपर् 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. बागर्ङु गल्कोट न.पा. वडा नं.२ रुरजपपर् 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलिता पुन (९८६७६३०५०५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र खरैो कपार्,दाँतमा दारा भएकी । 

नाम:- जर्र्ा कँुवर 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:-जज.बागर्ङु जनजसखोर्ा गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.बागर्ङु जनजसखोर्ा गा.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहरा बहादुर कुाँ वर (९८६६९५७३००) 

हुलिया:-नखरेु्को 
 

नाम:- पजवत्रा पररयार 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:-जज.र्मजङु मस्याषङदी गा.पा. वडा नं.८ बडगाँउ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. र्मजङु मस्याषङदी गा.पा. वडा नं.८ बडगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजरे पररयार (९८१५१५४६२२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,सेतो जजन्स पाईन्ट र सेतो जटसटष र्गाएको ।  

नाम:- बजबता ग्वाछा 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज.भक्तपरु न.पा. वडा नं.२ भोर्ाछे 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते  

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी ग्वाछा (९८६२१७०७७१) 

हुलिया:-उचाई ४.९ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गोरी,कार्ो जटसटष र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अन्वषे राई 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-जज. खोटाङ जदन्डेर्रुपाकोट 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ बढुाजनकण्ठ ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोशन राई (९८४१३६१७४३) 

हुलिया:-उचाई ५.८, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष रातो,सनु्तर्ा रंगको पातर्ो ज्याकेट र्गाएको । 
 

नाम:- ररत ुथापा मगर 

उमेर:-२२ वषषको  

  वतन:-जज. मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं. ८ हात्तीसडेुस्कुर् दमार 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं. ८ हात्तीसडेुस्कुर् दमार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुि बहादुर लतलमलल्सना (९८२१८५६९८०) 

हुलिया:-उचाई ५जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- करुणा भोम्जन 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:-जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०-२।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकास भोम्जन (९८४९४३९५८१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी र मझौर्ा शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबन्दा तामाङ (साथमा मजन्दप तामाङ र ममता तामाङ समते रहकेा) 

उमेर:-३३ वषषको  

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

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ गल्छी गा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार तामाङ (९८०३१०७०४१) 

हुलिया:-उचाई ४.६ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,जजन्स पाईन्ट र सेतो सटष र्गाएकी ।  

नाम:-सररष्मा कुमार् 

उमेर:-१४ वषषको  

  वतन:- जज. धाजदङ जत्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं. बेर्गाउँ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ जत्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं. बेर्गाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलवण कुमाि (९८१३५८१४८४) 

हुलिया:-उचाई ४.८जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरी भएकी ।  

नाम:- रेजवका तामाङ 

उमेर:-३५ वषषको  

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

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२७ गते । 

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

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगा बहादुर गुरुङ (९८४५८१५११४) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष रातो, कुताष र सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोजहत शादा 

उमेर:-१४ वषषको  

  वतन:-जज. भक्तपरु सयुषजवनायक गणशेस्थान  

लिङ्ग:-  बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. भक्तपरु सयुषजवनायक गणशेस्थान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररता सादा (९८०८०६४८०७) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष कार्ो,पहरे्ो भषे्ट र जनर्ो जजन्स पाइन्ट र्गाएको । 
 

नाम:- शसु्मा बदु्धचायष 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज. भक्तपरु कमर्जवनायक न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  भक्तपरु कमर्जवनायक न.पा. वडा नं. १० 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सावि बुद्धचायक (९८८२०८३६८२ 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,जपङमा सेतो चेक सटष र ग्रेरङको पाईन्ट र्गाएकी   

नाम:-नवराज कोईरार्ा 

उमेर:-४५ वषषको 

  वतन:-जज. धाजदङ थाके्र न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३। ०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ कर्न्कीबाट  

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुिसा कोईरािा (९८०३२३०९९२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो र मोटो शररर भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नयनसरा जब.क. 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:-जज. जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलमता प्रधान(९८५१०७०६३४) 

हुलिया:-उचाई ४.५जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सटष पाइनट् र्गाएकी ।  

नाम:-सजुशर्ा मगर 

उमेर:-२३ वषषको  

  वतन:-जज. मोरङ केरावारी वडा न.ं ७ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.र्जर्तपरु कुमारी पाटीबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कणक बहादुर मगर (९८१०७९७२७६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, रातो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- मजनता सनुवुार 

उमेर:-२८ वषषको  

  वतन:-जज.रामछेाप उमाकुण्ड गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.र्जर्तपरु हररजसजद्धबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लटकराम सुनुवार (९८१३५७८२१६) 

हुलिया:-उचाई ५जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,कार्ो जटसटष र जनर्ो पाइन्ट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राजधका नगरकोटी  

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:-जज. र्जर्तपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. र्जर्तपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशर बहादुर नगरकोटी (९८४७९४९२१५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरी भएकी ।  

नाम:-दर् बहादरु दउेर्ा 

उमेर:-५१ वषषको  

  वतन:-जज. र्जर्तपरु न.पा. वडा नं. ११ बंगर्ामखुी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. र्जर्तपरु न.पा. वडा नं. ११ बंगर्ामखुी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलमत देउिा (९८४१७५०६१४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,कार्ो ज्याकेट र कार्ो पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- जवजपन भट्टराई 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- जज. झापा गरामणी गा.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.र्जर्तपरु र्भुबुाट  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवशाि भट्टराई (९८४९८६२०७६) 

हुलिया:-उचाई ५.७ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष  गहुगँोरो, सेतो पाइन्ट र कार्ो जटसटष र्गाएको।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जसवानी श्रेष्ठ 

उमेर:-२२ वषषको  

  वतन:-जज. र्जर्तपरु महार्ममी न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. र्जर्तपरु महार्ममी न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सानुमाया शे्रष्ठ (९८६२४३७६४३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी कार्ो ज्याकेट र कार्ो पाइन्ट र्गाएकी ।  

नाम:- राधा थापा क्षेत्री 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:-जज. स्याङजा वाजर्ङ न.पा. वडा नं. ११ अमर्े 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. जज. स्याङजा वाजर्ङ न.पा. वडा नं. ११ अमर्े 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केदार थापा के्षत्री (९८४६४७४९७३) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरी भएकी ।  

नाम:- रमा नेपार्ी 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:-जज. स्याङजा चापाकोट न.पा. वडा नं. ८ क्वामी वाङखओर्ा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७८ माघ मजहना दखेी 

हराएको ठेगाना:- जज. स्याङजा चापाकोट न.पा. वडा नं. ८ क्वामी वाङखओर्ा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुिमाया नेपािी (९८४७४१४५३२) 

हुलिया:-उचाई५जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कार्ो सेतो जछकेजमके कुताष र जनर्ो पाइन्ट र्गाएकी   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तारा कुमारी बोगटी 

उमेर:-५७ वषषको 

  वतन:-जज.मोरङ बेबारी न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२। १५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ बेबारी न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज सुवेदी (९८१७९२२६२४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,रातो साडी र चोर्ो र्गाएकी ।  

नाम:- जपंकी साह 

उमेर:-२० वषषको  

  वतन:-जज. मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन्र कुमार पुवे (९८०७७८४३४२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो,कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- प्रजतभा जघजमरे (साथमा प्रजसद्द जघजमरे समते रहकेो) 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज. मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जबराटनगर म.न.पा. वडा नं. ८ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अरुण प्रसाद  ररमाि (९८४२०३३१४२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी र पातर्ो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बर्राम यादव 

उमेर:-१९ वषषको  

  वतन:- जज. सप्तरी राजगढ गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ जबराटनगर  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामानन्द यादव (९८१९९५८४३८) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,जटसटष र पाइन्ट र्गाएकी ।  

नाम:- बजहदा खातनु(साथमा वषष ४ को छोरा समते रहकेो) 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:-जज. मोरङ बजुढगगंा गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ बजुढगगंा गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुिेमान लमया (९८२८९९७०७२३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी र गोर्ो अनहुार भएकी ।  

नाम:- सजुस्मता ममुुष 

उमेर:-३५ वषषको  

  वतन:-जज.मोरङ जहदा गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०८  गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ जहदा गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेश हस्दा सतार (९८२६३३२७६)  

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा,कार्ो कपार्, वणष श्याम्र्ो र मझौर्ा शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-दावा जछररङ तामाङ  

उमेर:-२५ वषषको  

  वतन:-जज. धनकुटा ध.न.पा. वडा नं. १  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. धनकुटा ध.न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सेतुिाि तामाङ 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,खरानी रङको भषे्ट र कार्ो जजन्स पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:- जदर् कुमारी दजी 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:-जज.ईर्ाम इ.न.पा. वडा नं. ९ जबतगाउँ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. जज.ईर्ाम इ.न.पा. वडा नं. ९ जबतगाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सनम दजी (९८०८०३६५४६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र नाजडमा काटे जस्तो खत भएको ।  

नाम:- डोमा शपेाष 

उमेर:-४० वषषको  

  वतन:-जज. भोजपरु जसजर्छो गा.पा. वडा नं ४ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.संखवुासभा खाँदवारी न.पा. वडा नं. ३ मानेभञ्जाङ डेरागरी बस्ने 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पेम्बा शेपाक (९८४२२२३५३६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,जनर्ो खरैो कुथाष र सेतो रङको सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जतर्क बहादरु नेपार्ी 

उमेर:-४१ वषषको  

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७६।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धपुाल्चोक जत्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.४ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुिसा पररयार (९८१३७९९१४३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गोरो,मझौर्ा शरीर भएको । 
 

नाम:- अजुषन पहरी 

उमेर:-३९ वषषको 

  वतन:-जज. जसन्धपुाल्चोक सनुकोशी गा.पा. वडानं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धपुाल्चोक सनुकोशी गा.पा. वडानं.३ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लििा पहरी (९८१३१४०६३८) 

हुलिया:-उचाई ५.७ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष कार्ो, मझौर्ा शरीर भएको ।  

नाम:- सम्झना भजुरे् 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:-जज. तनहु ँव्यास न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. तनहु ँव्यास न.पा. वडा नं.४ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी माया भुजेि (९८०५८७०१७०) 

हुलिया:-उचाई ४.४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बन्दना जब.क 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज. बागर्ङु काठेखोर्ा गा.पा. वडा नं. १० जधमी 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  बागर्ङु काठेखोर्ा गा.पा. वडा नं. १० जधमी 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जुना लब.क (९८४७६०८८०६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी भएकी । 

 

नाम:-शोभा शारु 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-जज. नवर्परासी पवुष गडैाकोट वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. नवर्परासी पवुष गडैाकोट वडा नं.१३ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बामदेव थापा (९८१३०७१४१२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,कार्ो रातो कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- शान्ती जब.क 

उमेर:-३० वषषको 

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

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

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

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्त बहादुर कामी (९८२६६६५१६२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,रातो जटसटष र कार्ो सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जववके श्रेष्ट 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:-जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१ कशरेी 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते 

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

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन कुमारी शे्रष्ठ (९८१६१५०१८०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा रकार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो, सेतो जटसटष र कार्ो ट्रयाकसटु  र्गाएको । 
 

नाम:-जवरमती गरुुङ 

उमेर:-४४ वषषको 

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

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२६ गते 

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

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्जय गुरुङ (९८१९१९४१०७) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गोरी,मझौर्ा शरीर भएकी । 
 

नाम:- कमर्ा पररयार 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:-जज. कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.८ सजृना चोक 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.८ सजृना चोक 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरत दमाई (९८२६६५६६७५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गोरी,मझौर्ा शरीर भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कर्पना अजधकारी पौडेर् 

उमेर:-२८ वषषको 

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

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते 

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

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-इन्र पौडेि (९८५६०७१३९१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गोरी,पातर्ो शरीर,सेतो गाउन र्गाएकी । 
 

नाम:-अजुषन पररयार 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१ जसमपानी 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०९ गते 

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

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलमता कुमारी के्षत्री (९८०३९५११३६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,सेतो जटसटष र कार्ो ट्रयाक र्गाएको । 
 

नाम:-अरुणा सापकोटा 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.८ सजृना चोक 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.८ सजृना चोक 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आलशष भण्डारी (९८१९१७३७९३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गोरी, पातर्ो शरीर भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जभम कामी (साथमा १८ वषषको कृष्ण कामी रहकेो) 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज. जमु्र्ा च.ना.न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गत 

  हराएको ठेगाना:- जज. जमु्र्ा च.ना.न.पा. वडा नं.१० 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्योती कामी (९८४७९६३१९२) 

हुलिया:-उचाई ६.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,पहरे्ो हुट र कार्ो जतु्ता र्गाएको । 
 

नाम:-सन्जय थापा 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:-जज. जाजरकोट छेडागाडा न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७४।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. जाजरकोट छेडागाडा न.पा. वडा नं.४ बाट जबदशे जान्छु भजन जहडेको। 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनसरा बुढा (९८६६६४३९२९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मोटो शरीर, सटष र पाईन्ट र्गाएको । 
 

नाम:-कजब कामी 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:-जज.काजर्कोट रास्कोट न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. काजर्कोट रास्कोट न.पा. वडा नं.७ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलदलबरे कामी (९८६२२०६१९९) 

हुलिया:-उचाई ३.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मझौर्ा शरीर, कार्ो ज्याकेट र कार्ो पाईन्ट र्गाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-राजधका जगरी 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज. दरेै्ख दलु्र् ुन.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. दरेै्ख दलु्र् ुन.पा. वडा नं.८ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आत्मराम लगरी (९८००५९९४२०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गोरी भएकी । 
 

नाम:-नरेश मान घर्ान 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-जज.भक्तपरु कमर्जबनायक 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. भक्तपरु कमर्जबनायक 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आलशष शे्रष्ठ (९८४९३२९०७०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गोरो,हररयो सटष र कार्ो पाईन्ट र्गाएको  

नाम:- सजुस्मता ब्र्ोन 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-जज. मकवानपरु कैर्ाश गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ च. न.पा. वडा नं.१५ जतनथाना 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बलिन्र ब्िोन (९८५५०८६३१७) 

हुलिया:-उचाई४.९ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,बाया गार्ामा खत,रातो कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सोजकना र्ामा 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज.धाजदङ धाकेगा.पा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ चन्राजगरी न.पा. वडा नं.१५ जतनथान 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नानीमैया िामा (९८४९५६२६४०) 

हुलिया:-उचाई  ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पहरे्ो कुताष र पहरे्ो सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:-कृष्ण कुमारी खड्का 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:-जज. मकवानपरु बस्तीपरु क्याम्पर 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ धापासी वडा नं.७ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन काकी (९८६०९५७०००) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरर,रातो कुताष र कार्ो सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:-वसजन्त जजरेर् 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:-जज. दोर्खा जजरी वडा न.ं६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२६ गते 

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

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-याम बहादुर लजरेि (९८२२९८९२१४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-गोजबन्द दमाई 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:-जज. बझाङ खत्तसछान्ता गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ र्ाजजपाट 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुरन दमाई (९८५१२८३००७) 

हुलिया:-कार्ो कपार्, कार्ो आखँा ,चेक सटष र जजन्स पाईन्ट र्गाएको । 
 

नाम:-पावषती तामाङ (नेपार्ी) 

उमेर:-३० वषषको  

  वतन:-जज. उदयपरु कटारी वडा न.ं५ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ धापासी 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुजता राज भण्डारर (९८०८८६७९८१) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी,कार्ो जटसटष र पाईन्ट र्गाएकी । 

 

नाम:-सजुनता जब.क 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:-जज. काभ्रपेर्ान्चोक घजुर्खरे् 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ बसनु्धरा वडा नं.३ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा लब.क (९८२८०५३०५६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र खरैो कपार्,वणष गहुगँोरी,पाईन्ट र जटसटष र्गाएकी । 
 

नाम:-जबकेश जसंखडा 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:-जज. गोरखा अजजरकोट वडा न.ं५ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ गलु्िुटार 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज लसंखडा (९८५१२१६३४३) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो,कार्ो हुडी र ट्राउजर र्गाएको । 

नाम:-सजन्दप काकी 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:-जज.जसन्धपुाल्चोक बरे्िी वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौटोखा न.पा. वडा नं.५ 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यशोदा काकी (९८४५७१४०४०) 

हुलिया:-उचाई५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,जनर्ो ज्याकेट र जनर्ो पाईन्ट र्गाएको । 
 

नाम:-भोज बहादरु  र्ाजमछाने 

उमेर:-२६ गते 

  वतन:-जज. जसन्धरु्ी जतनपाटन वडा न.ं१० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ ताकेश्वर न.पा.  

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमा थापा (९८४२९२५७९९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,हररयो जटसटष र पाईन्ट र्गाएको । 
 

नाम:-हमेन्त के.सी 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:-जज. पाचँथर थाङपाङक वडा न.ं९ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.काठमाण्डौ पानीपोखरी वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवष्ण कोईरािा (९८१८९५४३८८) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,हररयो कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजबना राई 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:-जज. मकवानपरु राईगाँउ गा.पा. वडा १ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- जज.र्जर्तपरु बागडोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगक राई (९८६०४६८७४२) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी भएकी । 
 

नाम:-बर्ी माया राई 

उमेर:-६४ वषषको 

  वतन:-जज. ओखर्ढुङगा मोर्ङुगा.पा. वडा नं.२ टेकनपरु 

लिङ्ग:- जषे्ठ मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.ओखर्ढुङगा मोर्ङुगा.पा. वडा नं.२ टेकनपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सवन राई (९८४९४२९१६१) 

  हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष रातो, हररयो रंगको ज्याकेट र र्ङुगी र्गाएकी । 

 

नाम:- जानुका दगंाि 

उमेर:-४४ वषषको 

  वतन:-जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- जज. र्जर्तपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनन्जय दगंाि (९८४१६८२९९७)  

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कमर्ा नेपार्ी 

उमेर:-२० वषषको  

  वतन:-जज.तनहु ँररसीङ गा.पा. व.डा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.तनहु ँररसीङ गा.पा. व.डा न.ं६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना नेपािी (९८२९१७६६३६) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरीभएकी ।  

नाम:- कजबता घर्ान  

उमेर:-४२ वषषको 

  वतन:-जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश घिान (९८४१६८१३९९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मझौर्ा शरीर, कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- सजर्ना तामाङ 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-जज. नवुाकोट  म्यागङ गा.पा. वडा नं.६ सामरी 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  नवुाकोट जबदरु न.पा. वडा नं.९ कोर्नी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रीमाया तामाङ (९८६०८०७५९०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मझौर्ा शरीर, जनर्ो जटसटष पाईन्ट  र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जदजपका जज.सी। 

उमेर:-१९ वषषको  

  वतन:- जज.तनहु ँभान ुन.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:-  मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.तनहु ँभान ुन.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मधु लज.सी. (९८४७०४३०७६) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र दाजहने गार्ामा खतभएकी ।  

नाम:- र्ममी शमाष 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:-जज.पवषत जबहाजद गा.पा. वडा नं. २ बरीचौर 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.पवषत जबहाजद गा.पा. वडा नं. २ बरीचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुकुन्दराज पराजुिी (९८४७७०९५०१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा, कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:- जनुा चडुार् 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:-जज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. हटेौडा बजार 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.नवर्परासी (पवुष) जवनजय जत्रबेणी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता पौडेि (९८०६६०१२०६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,रातो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोजशका तामाङ 

उमेर:-२४ वषषको  

  वतन:-जज.ओखर्ढुङगा चम्पादजेव गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.ओखर्ढुङगा चम्पादजेव गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलवन तामाङ (९८६१३१९३७) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरी भएकी ।  

नाम:- पणुष बहादरु खड्का के्षत्री 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:-जज.नवर्परासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं. १ काजर्का िेदी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.नवर्परासी (पवुष) गडैाकोट न.पा. वडा नं. १ काजर्का िेदी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी न्यौपाने (९८६९४७५१८४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँ,।कार्ो कपार्, सेतो जटसटष र जजन्सको पाइन्ट र्गाएको । 
 

नाम:- जहरा बहादरु कुमार् 

उमेर:-५० वषषको  

  वतन:-जज.गोरखा पा.न.पा. वडा नं. ७ च्याङर्ी झसेुटर 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते ।  

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामनानी कुमाि (९८०३१०६९०२) 

हुलिया:-उचाई५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,सेतो सटष र खरैो पाइन्ट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजज जब.क. 

उमेर:-३१ वषषको  

  वतन:-जज.तनहु ँव्यास न.पा. वडा नं. १ भादगाँउ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.जचतवन भरतपरु भ.म.न.पा. १४  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश दाम (९८४६२७४३९९) 

हुलिया:-उचाई५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष गहुगँोरी भएकी । 
 

नाम:- कुमारी तामाङ 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:-जज. नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा. वडा नं.७ जसम्ताङ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.नवुाकोट दपु्चेश्वर गा.पा. वडा नं.७ जसम्ताङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साईिा तामाङ (९८४९३५०४३९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, जनर्ो जटसटष र पाइन्ट र्गाएकी । 
 

नाम:-जजवन जतरुवा 

  उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:-जज. जाजकोट बातेकोट गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.४ शान्तीचौतारा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज नेपािी (९८६७०५८२२६)  

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मध्यम शरीर,सटष र पाईन्ट र्गाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-साने दमाई  

उमेर:-७९ वषषको  

  वतन:-जज. सर्ाषही शकंरपरु न.पा. वडा नं. १० सोल्टी टोर् 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १० बसपाकष  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लकरण पररयार (९७४२५४३८०१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,दौरा सरुुवार् र ढाका टोपी र्गाएको ।  

नाम:-जमनुा कुमारी जयसवार् 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज. रौतहट बौजधमाई न.पा. वडा नं.१ सरषमोजवा 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. रामछेाप मन्थर्ी न.पा. वडा नं.१ कटहरवोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जरनाथ प्रसाद (९८४८४७६९७०) 

हुलिया:-उचाई  ५.२ जिट, कार्ो आखँा र रातो खरैो  कपार्,वणष गहुगँोरी,पहरे्ो कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:-पारु रावत 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:-जज. दरै्ेख ना.न.पा. वडा नं. १  

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  दरै्ेख ना.न.पा. वडा नं. १ आफ्नै घरबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु लसंह (९८४९६९१५५४) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-तेजमायाँ खड्का 

उमेर:-३३ वषषको  

  वतन:-जज. दोर्खा गौरीशकंर गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. दोर्खा गौरीशकंर गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बि बहादुर खड्का (९८४४३२२३६७) 

हुलिया:-उचाई ५.२जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,हररयो जस्वटर,जनर्ो सरुुवार् र रातो कुताष र्गाएकी । 
 

नाम:-संजदप काकी 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:-जज.जसन्धपुाल्चोक बरे्िी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.जसन्धपुाल्चोक बरे्िी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यशोदा खड्का (९७४५७१४०४०) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,जनर्ो ज्याकेट र जजन्स  पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:-राज ुगरुुङ 

उमेर:-३२ वषषको  

  वतन:-जज.धाजदङ ज्वार्ामखुी गा.पा. वडा नं. ६ सनुखानी काउरे्गाउँ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७१ सार्बाट  

हराएको ठेगाना:- जज. धाजदङ जनककण्ठ न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-किङ लसङ गुरुङ (९८१३४१५१११) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो,सेतो धकाष भएको जटसटष र कार्ो पाइन्ट र्गाएको   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-आरधा पराजरु्ी 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-जज.काभ्रपेर्ान्चोक पनौती न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक पराजुिी (९८४९५५१८५०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,खरानी रङको जतु्ता,जनर्ो जजन्स पाइन्ट र जपङ रङको हाप 

जटसटषर्गाएकी । 

 

नाम:-बर्राम बाजनया क्षेत्री 

उमेर:-४५ वषषको  

  वतन:-जज. गोरखा गो.न.पा. वडा नं. ११ जसदी 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. गोरखा गो.न.पा. वडा नं. ११ जसदी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकती बालनया (९८१५१६२९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरो, सटष,पाईन्ट र कार्ो टोपी र्गाएको ।  

नाम:-साजबत्रा श्रेष्ठ 

उमेर:-२४ वषषको  

  वतन:-जज.तनहु ँव्यास न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- महार्  

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.तनहु ँव्यास न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलवन कुमार शे्रष्ठ (९८१४११५०२५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,रातो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनमा शपेाष 

उमेर:-३१ वषषको  

  वतन:-जज.रामछेाप गोकुर् गगंा गा.पा. वडा नं. डाडा गाउँ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.मसु्ताङ बारागङु मकु्तीनाथ के्षत्र गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोनु नोभुक शेपाक (९८६७७००६६६) 

हुलिया:-उचाई ४.२जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,जनर्ो बटु्टा भएको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:-गगंा खरु्ार् मगर 

उमेर:-२७ वषषको  

  वतन:-जज. नवर्परासी (पवुष)दवेचरु्ी न.पा. वडा नं. १७ कुरे्नी 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. नवर्परासी (पवुष)दवेचरु्ी न.पा. वडा नं. १७ कुरे्नी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बहादुर खुिाि (९८००७५७००८) 

हुलिया:-उचाई५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कार्ो पाईन्ट र कार्ो जटसटष र्गाएकी ।  

नाम:-पजबत्रा आर् े

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:-जज. जसन्धरु्ी जतपाटन गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. जसन्धरु्ी  जतपाटन गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चेत बहादुर आिे (९८१५८०८७३२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मध्यम शरीर,रातो कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-र्ममी थापा 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:-जज. जाजरकोट नर्गाड न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.  जाजरकोट नर्गाड न.पा.७ दल्र्ी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृता बालनया (९८४२२९८७१४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र खरैो कपार्,मध्यम शरीर, कुताष सरुुवार् र्गाएकी ।  

नाम:-रजमर्ा चनार (साथमा वषष २९ को जबखष जसंह  वड) 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:-जज. जमु्र्ा तातोपानी  गा.पा. वडा नं.०२ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०८ गते  

हराएको ठेगाना:-जज.जमु्र्ा तातोपानी  गा.पा. वडा नं.०२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि चन्र चनार (९८६५४८९११८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी,कार्ो सईुटर र्गाएकी । 
 

नाम:-नजबन अजधकारी 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:-जज. सखुते जब.न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. सखुते जब.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लटकाराम अलधकारी (९८४८०४९०१६) 

हुलिया:-उचाई  ३.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो, खरैो हाि पाईन्ट जटसटष र्गाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सररता कुमार्  

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:-जज. धाजदङ जत्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.धाजदङ जत्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेकमान कुमाि  

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष रातो, कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:-मनमाया श्रेष्ठ  

उमेर:-४२ वषषको  

  वतन:-जज.काभ्रपेर्ान्चोक जजबेथानचोक गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.काभ्रपेर्ान्चोक जजबेथानचोक गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्र दगंाि (९८६३९१०७७६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी र मझौर्ा शररर भएकी ।  

नाम:-जदर्माया ब्र्ोन 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:-जज. मकवानपरु राक्सीराङ गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.जचतवन नाराणघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोशन ब्िोन (९७४१७०२२८५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, मझौर्ा शरीर, हररयो कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:-डोल्मा मोक्ताङ  

उमेर:-  २० वषषको 

  वतन:-जज. जसन्धरु्ी कजपर्ाकोट गा.पा. वडानं.२ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. र्जर्तपरु महार्ममी न.पा. सानागाँउ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हरर िाि लघलसङ (९८११२९८४६९) 

हुलिया:-उचाई  ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, रातो कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

नाम:-गगन ररजार् 

उमेर:-  १८ वषषको 

  वतन:-जज. रौतहट ितवुा जबजयपरु न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते  

हराएको ठेगाना:- जज.र्जर्तपरु ईमाडोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश बहादुर लब.क (९८६०१८५२६७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरो भएको ।  

नाम:-र्ल्र् ुपासवान 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-जज. जसरहा वरीयार पटी गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बार्क 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. र्जर्तपरु ग्वाको 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम लविास पासवान (९८१३६५१८४८) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, सटष र पाइन्ट र्गाएको ।  

नाम:-र्ममी राजवशंी 

उमेर:-१९ वषषको  

  वतन:-जज. मोरङ रंगरे्ी न.पा. वडा नं. ९ बनकोर् 

लिङ्ग:- मजहर्ा  

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ रंगरे्ी न.पा. वडा नं. ९ बनकोर् 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रवण राजवंशी (९८४२१५२१७८) 

  हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,र्ाम्चो अनहुार र मझौर्ा शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनसा राजवशंी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज. मोरङ सनुदरहरैचा न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ सनुदरहरैचा न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम राजवंशी (९८४२०२८५२९) 

  हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्, खरैो रङको कुताष र सरुुवार् र्गाएकी . 
 

नाम:-मजन्जता तामाङ 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-जज.मोरङ गािथान गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज. मोरङ गािथान गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहादुर तामाङ (९८२६३००१३१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र मोटो शररर भएकी । 

 

नाम:-कजवना दाहार् 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:-जज.काभ्रपेर्ान्चोक पनौती 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना दाहाि (९८२४१३६८५२७) 

हुलिया:-उचाई  ५.१ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गोरी, खरैो रंगको आउटर र रातो रंगको जटसटष 

र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सजुशर्ा पररयार 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-जज. ओखर्ढुङगा जर्ख ुगा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. ओखर्ढुङगा जर्ख ुगा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम बहादुर पररयार (९८४११६४९८१) 

  हुलिया:-उचाई ४ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:-सान ुमाया तामाङ 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:-जज. ओखर्ढुङगा मोर्ङु गा.पा. वडा नंङ.६ श्रीचौर 

लिङ्ग:-मजहर्ा  

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  ओखर्ढुङगा मोर्ङु गा.पा. वडा नंङ.६ श्रीचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शेर बहादुर तामाङ (९८४०३१५६८६) 

  हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष गहुगँोरी, कार्ो सटष र कार्ो पाईन्ट र्गाएकी । 

 

नाम:- योसोदा मगर 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:-जज. ओखर्ढुङगा जचशखगुडी गा.पा. वडा नं.१ कुईजभर 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.ओखर्ढुङगा जचशखगुडी गा.पा. वडा नं.१ कुईजभर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-काजीमान मगर (९७४४२५२६८१) 

  हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,, वणष गहुगँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जबशा जब.क 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:-जज. झापा जसवसताक्षी  न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा जसवसताक्षी  न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदवस लब.क (९८२५९८४०२९) 

  हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, वणष गहुगँोरी, जनर्ो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 
 

नाम:-जनमषर्ा महतो 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:-जज. झापा जशवसताक्षी न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- जज. झापा जशवसताक्षी न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगलदस महतो (९८०४९१९८६०) 

  हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, मोटो शरीर, रातो रंगको कुताष सरुुवार् र्गाएकी । 

 

नाम:-सरुक्षा जब.क 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-जज. झापा कन्काई न.पा. वडा नं.१ दगुाषपरु 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं.१ दगुाषपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलबन लब.क (९८१४०५१६४२) 

  हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,मोटो शरीर, हररयो भषे्ट र हाि पाईन्ट र्गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अजभषके मसुर 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:-जज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं.१ दगुाषपरु 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं.१ दगुाषपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जनक िाि मुसर 

  हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,कार्ो भषे्ट र कार्ो पाईन्ट र्गाएको । 
 

नाम:-प्राकास मोक्तान 

उमेर:-४६ वषषको 

  वतन:-जज. काठमाण्डौ स्वयम्भ ुछाउनी वडा नं.१५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- जज. काठमाण्डौ स्वयम्भ ुछाउनी वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आयुस्मा  मोक्तान (९८४३३७९०३३) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,, वणष गोरो,कार्ो ज्याकेट र जनर्ो जजन्स पाईन्ट र्गाएको  

 

नाम:-जनशा तामाङ  

उमेर:-१९ वषषको   

  वतन:-जज. शखंवुासभा खादबरी न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा हल्दीबारी  गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लििा बहादुर मगर (९८१९३७४०३६) 

  हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष रातो ,दबे्रे हातमा PN र्ेखकेो,हररयो रंगको कुताष  

सरुुवार् र्गाएको ।  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जससन्ती दवेी सरदर 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:-जज. मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-मजहर्ा  

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.मोरङ कटहरी गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कारी देलव सरदर (९८१७३३९३४६)  

  हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्, वणष श्याम्र्ो र सेतो वानजपस र्गाएकी ।  

नाम:-रोस्नी काकी (साथमा वषष ३ की, छोरी गायत्री दवेी खड्का रहकेो) 

उमेर:-२१ वषषको  

  वतन:-जज. झापा म.ेन.पा. वडा न.ं६ रमाईर्ो गाँउ 

लिङ्ग:- मजहर्ा 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.६ रमाईर्ो गाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनश खड्का (९८०६००७८८०) 

  हुलिया:-उचाई ५ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्, मझौर्ा शरीर, पाईन्ट सटष र्गाएको ।  

नाम:-जसजकता मजुखया 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज. मोरङ रतमुाई न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:-  बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३  गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ रतमुाई न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमर मुलखया (९८२६३९४४७२) 

  हुलिया:-उचाई ५ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्,वणष श्याम्र्ो, भषे्ट र कार्ो जजन्स पाइन्ट र्गाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मोहन प्रसाद कडेर्  

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:-जज. झापा भरपरु न.ेन.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.  झापा भरपरु ने.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर कुमारी बाराकोटी (९८४०६१८१८१) 

  हुलिया:- उचाई ५.६ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,खरैो भषे्ट र कार्ो पाईन्ट र्गाएकी ।   

नाम:- सन्ध्या चौधरी 

उमेर:-१५वषषको 

  वतन:-जज. मोरङ बेर्बारी  न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजर्का 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.   मोरङ बेर्बारी  न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुजी चौधरी (९८१५१३९४९४)) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार्, जनर्ो जजन्सको ज्याकेट र सेतो भषे्ट र्गाएकी 

 

नाम:-रेगन बोजखम 

उमेर:-२९ वषषको  

  वतन:-जज. झापा जशवसताक्षी न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.झापा जशवसताक्षी न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरु बोलखम (९८१६०६५७९५)  

  हुलिया:-उचाई ५.७ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,वणष रातो,कार्ो ट्याक र हुट र्गाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

नाम:-जबध्यानन्द सरदर 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:-जज. मोरङ ग्रामथान वडा न.ं ९ झोराहाट 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.  मोरङ ग्रामथान वडा नं. ९ झोराहाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामवती सरदर (९८०६३५५९८२) 

  हुलिया:-उचाई ५:४ जिट,कार्ो आखँा,कार्ो कपार् र वणष श्याम्र्ो भएकी ।  

नाम:-पषु्कर पाण्डे 

उमेर:-  ४२ वषषको 

  वतन:-जज. उदयपरु गढी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-परुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।०५।३० गते 

हराएको ठेगाना:- जज.उदयपरु गढी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- केशव पाण्डे   

  हुलिया:-उचाई ५.८ जिट, कार्ो आखँा र कार्ो कपार्,पहरे्ो रंगको भषे्ट र कार्ो रंगको हाि पाईन्ट र्गाएको ।  


