
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

७९/८०  थपMissing person data 

नाम:- शेर बहादरु कामी 

उमेर:-  ८२ वर्षको 

  वतन:- जि.स्याङिा जिरकोट न.पा. वडा नं.७ धोबादी 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.स्याङिा जिरकोट न.पा. वडा नं.७ धोबादी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लिि बहािुर लब.क. (९८२६६३५५९७)   

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल र वर्ष गह गँोरो िएको ।  

नाम:- आकाश जि.सी. 

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- जि.बाग्लङु बा.न.पा. वडा न.ं११ रायडाँडा 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.बाग्लङु बा.न.पा. वडा नं.११ रायडाडँा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लगता घती (९८४७६१८७०७)   

हुलिया:- उचाई ५जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो ट्रयाक र सेतो धसाष िएको जनलम टोपी लगाएको । 
 

नाम:- जनतेश सनुार 

उमेर:-  १६ वर्षको 

  वतन:- जि.पवषत िलेवास न.पा। वडा न.ं१ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.पवषत िलेवास न.पा। वडा नं.१ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  राजकुमारी सुनार (९७४५९७९७१२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गह गँोरो िएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गोपी प्रसाद बसेल 

उमेर:-  ५० वर्षको 

  वतन:- जि.लमिङु बेसीसहर न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.लमिङु बेसीसहर न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- बेिराज बालनया (९८५६०४५३२२)  

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो र होजलको जटसषट लगाएको ।  

नाम:- सजुस्मता गरुुङ 

उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- जि.गोरखा पालङुटार न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.गोरखा पालङुटार न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजु गुरुङ     

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गह गँोरी िएकी ।  

नाम:- जलला जब.क. 

उमेर:-  ३० वर्षको 

  वतन:- जि.मसु्ताङ थासा गा.पा. वडा नं.१ टुकुच े

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- १ मजहना अगाडीबाट  

हराएको ठेगाना:-  जि.म्याग्दी जसगातातोपानी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  मंगि बहािुर लब.क. (९८४४७३८८२७) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लेखनाथ पौडेल 

उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष) सनुवल न.पा. वडा नं.१२ बडेरा 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.३  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- हरर प्रसाि पौिेि (९८२१४१९४६८)   

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल वर्ष गह गँोरो िएको ।  

नाम:- सजुसल मङग्राती 

उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा न.ं३ थकाली चोक 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.३ थकाली चोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी मङग्राती (९८१४४७५०८३)  

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गह गँोरो िएको ।  

नाम:- राजधका पररयार 

उमेर:- २५ वर्षको  

  वतन:- जि.पवषत मोदी गा.पा. वडा नं.३ दउेराली 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.पवषत मोदी गा.पा. वडा न.ं३ देउराली 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- गलम्बरे िमाई (९८०६१४०८९०)   

हुलिया:-उचाई ५जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,जनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शोिा पररयार 

उमेर:- ४३ वर्षको 

  वतन:- जि.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.२९ पटनेरी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा न.ं३० दउेरालीखोला 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सम बहािुर पररयार (९८६३१९०१९७) 

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

नाम:- लाल बहादरु के्षत्री 

उमेर:- ५२ वर्षको 

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष) कालो गण्डकीचोक 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  ओम कृष्ण  गुरुङ(नौिो घुम्ती नेपाि) (९८०४१३३२१३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो र मझौला शररर िएको ।  

नाम:- सजुनता जव.क. 

उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा न.ं१४ चाउथ े

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१४ चाउथे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मण लब.क. (९८४६६४३७८३)   

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,पातलो शररर िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजमता श्रषे्ठ (तामाङ) 

उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा न.ं ८ जशवालय चोक 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ८ जशवालय चोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवक्रम शे्रष्ठ (९८४६०७७९२१)  

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र मझौला शररर िएकी ।  

नाम:- जवद्या ढकाल 

उमेर:-  १७ वर्षको 

  वतन:- जि.कास्की मादी गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०१ गते । 

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  नारायण ढकाि (९८०३७८९३६६९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र पातलो शररर िएकी ।  

नाम:- जसिषन िट्टराई 

उमेर:-  १९ वर्षको 

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.५ प्रस्याङ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२६ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- साजन भट्टराई (९८४६०४२०६८)    

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो र मोटो शररर िएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रीता जबसनु्के (साथमा वर्ष ६ की छोरी सजिरा बयलकोटी समते रहकेो) 

उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- जि.गोरखा पालङुटार न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.गोरखा पालङुटार न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  ईश्वर नेपािी (९८१९१९५६३३)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल  र वर्ष गह गँोरी िएकी ।  

नाम:- प्रकाश रोका 

उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:- जि.गोरखा जिमसने थापा गा.पा. वडा नं.१घ्याम्पेसाल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.गोरखा जिमसेन थापा गा.पा. वडा नं.१घ्याम्पसेाल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- शोभा रोका (९८२३१९८३६८)   

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो जनलो जझल्के सटष र कालो पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:- जनशा राना 

उमेर:-  ३३ वर्षको  

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष) ह प्सेकोट गा.पा. वडा न.ं४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (पवुष) ह प्सकेोट गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  भुवन लसङ राना (९८२७५९४६२४)  

हुलिया:- उचाई ५.५जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र जपङ रङको  वानजपस लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मन्ि ुपररयार  

उमेर:-  २१ वर्षको 

  वतन:- जि.म्याग्दी बे.न.पा. वडा नं.९ नेप्टेचौर 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.म्याग्दी बे.न.पा. वडा नं.९ नेप्टेचौर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- अजुकन सुनामी (९८६७७७७१३४)    

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,जिन्सको पाइन्ट,सेतो सटष रलेदरको ज्याका 

लगाएको । 

 

नाम:- जदपन के.सी. 

उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा न.ं३तेस्रापट्टी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.जचतवन मजुग्लङबाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  पे्रम बहािुर पौिेि  

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,जनलो जिन्स पाइन्ट र कालो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:- पशपुती पौडेल 

उमेर:-  ६० वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.वडा नं.७ मासबार 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.काठमाण्िौ  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   राज कुमारी पौिेि (९८४६०७९९८७) 

हुलिया:- उचाई ६ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वर्ष गह गँोरो र मझौला शररर िएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- परुन बहादरु मगर 

उमेर:-  १८ वर्षको 

  वतन:- जि.कास्की माछापचु्छ्रे गा.पा. वडा नं.३ घाचँोक 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- बाजेन्द्र मगर (९८६७०२८५७८) 

हुलिया:- उचाई ५.९ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,रातो ितु्ता,सटष,पाईन्ट र क्याप टोपी लगाएको ।  

नाम:- रुपा काकी 

उमेर:- ३४ वर्षको 

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.२५ जमलनचोक 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७८।०७।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.२५ जमलनचोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- पावकती कुुँ वर (९८१०१२७७३६)    

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र पातलो शररर िएकी ।  

नाम:- ररत ुगरुुङ  

उमेर:- २० वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा न.ं१९ लामाचौर 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१९ लामाचौर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  राजेन्द्र गुरुङ (९८०५८५७५०४)   

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह  ँ गोरी र मझौला शररर िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िनुा जब.क. 

उमेर:-  २५ वर्षको 

  वतन:- जि.कास्की माछापचु्छ्रे गा.पा. वडा नं.७ धम्पसु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.कास्की माछापचु्छ्रे गा.पा. वडा नं.७ धम्पसु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लित्र लसङ कामी (९८१३७९४७१९)   

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र मझौला शररर िएकी ।  

नाम:- जिम श्रेष्ठ 

उमेर:-  ३५ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.८ बगालटोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.जचतवन मजुग्लङबाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लवसाि गुरुङ (९८२४१३१९७६) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र मोटो शररर िएकी ।  

नाम:- िमनुा शे्रष्ठ 

उमेर:-  २० वर्षको 

  वतन:- जि.गोरखा जसरानचोक गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.गोरखा गो.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   रेनु कुमारी शे्रष्ठ (९८४६१५७६०८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,जटसषट र अलाजदन लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जिल्पा गरुुङ 

उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा न.ं३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- गम बहािुर गुरुङ (९८१११५०७७१)    

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,जिन्स पाइन्ट र कालो जटसषट लगाएकी । 

 

नाम:- श्री कुमारी साकी 

उमेर:-  ८५ वर्षको 

  वतन:- जि.स्याङिा िेदीखोला गा.पा. वडा न.ं४ 

लिङ्ग:- िेष्ठ मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.स्याङिा िेदीखोला गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- रन बहािुर साकी (९८२५११५६१५) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वर्ष गह गँोरी,रातो जटसषट र कलेजि रङको लङुगी लगाएकी ।  

नाम:- कौ बहादरु गरुुङ 

उमेर:- ७२ वर्षको 

  वतन:- जि.लमिङु कव्होलासोथार गा.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.लमिङु कव्होलासोथार गा.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सुकुना गुरुङ (९८२५१०६०३५)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कपाल निएको,कालो पाइन्ट,जटसषट लगाएको र मानजसक अबस्था जिक 

निएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजनर्ा श्रषे्ठ 

उमेर:-  १५ वर्षको 

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष)कावासोती न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (पवुष)कावासोती न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िेलव नाथ शे्रष्ठ (९८०६९९९३१५३)    

हुलिया:- उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल, वर्ष गह गँोरी  र सेतो वान जपस लगाएकी  ।  

नाम:- चन्रकला सारु 

उमेर:- ३० वर्षको   

  वतन:- जि. नवलपरासी देवचलुी न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. नवलपरासी देवचलुी न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- अन्द्त लबर सारु (९८०७५३६०८७)   

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कृष्र् हमाल  

उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:-  जि.पवषत पैय ुगा.पा. वडा नं.४ ह वास 

लिङ्ग:- परुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.पवषत पैय ुगा.पा. वडा नं.४ ह वास 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलमता हमाि (९८२६६२४१०७)    

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र ल७ु१प५६९३को NS२००जसजस कालो बाईक समते 

लगेको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- उिेली गरुुङ 

उमेर:-  २५ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा न.ं८ सथागहृ 

लिङ्ग:- परुुर्  

हराएको लमलत:- २०-७९।०५।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.८ सथागहृ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लप्रलथवी प्रजा (९८०५८३२२३८)    

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र पातलो शररर िएकी ।  

नाम:- चक बहादरु जब.क. 

उमेर:-  ५२ वर्षको  

  वतन:- जि.तनह  ँ

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं.२५ हमे्िा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  अलनता लव.क. (९८१३११२०३३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो  र मझौला शररर िएको ।  

नाम:- एजलसा सनुार 

उमेर:-  १४ वर्षको  

  वतन:- जि. स्याङिा िेदीखोला गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   लजवन सुनार (९८०६७४७३९१) 

हुलिया:- उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र मझौला शररर िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरेुश नपेाली  

उमेर:-  २३ वर्षको  

  वतन:- जि.बाग्लङु गलकोट न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि. नवलपरासी (पवुष) जबनजय जत्रबेर्ी गा.पा. वडा नं.१ परुानो बस्ती  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   ररता सुनार (९८०७५७२८१६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो जटसटष र हाप पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- श्रीमान सारु मगर 

उमेर:- ६७ वर्षको 

  वतन:- जि.तनह  ँऋजर्ङ गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. नवलपरासी (पवुष)गैडाकोट न.पा. वडा नं.३ ििेुल गाउ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   केश बहािुर सारु मगर (९८२७४७०३३६) 

हुलिया:- उचाई ४.८ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो जटसटष र जनलो सेतो ट्रयाक लगाएको । 

 

नाम:- रमा महतो 

उमेर:-१७ वर्षको    

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष)कावासोती न.पा.वडा नं.७ बन्देउरी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (पवुष)कावासोती न.पा.वडा नं.७ बन्देउरी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमना कुमारी महतो (९८४७०८६२६१)   

हुलिया:- उचाई ४.९ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको जटसटष र जकलेिी रङको जसरुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजबना कुमाल 

उमेर:-  १८ वर्षको 

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष) गैडाकोट न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाजलका  

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (पवुष) गैडाकोट न.पा. वडा नं.७ सिलटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजन कुमाि (९८२५४७६४२०)   

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र दाजहने आखँामा काटेको परुानो दाग िएको ।  

नाम:- सन्ि ुपररयार 

उमेर:-  २० वर्षको 

  वतन:- जि.म्याग्दी धौलाजगरी गा.पा. वडा न.ं७ जहलपोखरी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.म्याग्दी धौलाजगरी गा.पा. वडा नं.७ जहलपोखरी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  प्रकास पररयार (९८६४४२९३९६)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,जनलो अलाजदन, सेतो जटसटष र खरैो ज्याकेट 

लगाएकी । 

 

नाम:- जबजनता जव.क.  

उमेर:-  १९ वर्षको  

  वतन:-  जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १२ माटेपानी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १२ माटेपानी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- आई बहािुर लब.क. (९८२७१६२०४२)    

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र मझौला शररर िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- स्माररका गरुुङ 

उमेर:-  १६ वर्षको 

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा.वडा नं. १७ जवरौटा 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते । 

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िुनमाया गुरुङ (९८१७१६५६०४)    

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,जिन्स पाइन्ट र कालो जटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- आरसी कुमाल 

उमेर:-  १४ वर्षको 

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष) मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं. १२ तमासपरु 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (पवुष) मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं. १२ तमासपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  बसन्द्ती कुमाि (९७६२२४१३५६)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतोप जिन्स पाइन्ट र जनलो जटसटष लगाएकी ।  

नाम:- अनरुोध गरुुङ 

उमेर:-  १६ वर्षको 

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा। वडा नं.१७ घारीपाटन 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पो.म.न.पा। वडा न.ं१७ घारीपाटन 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  अलनता गुरुङ (९८४६०२६०८८)  

हुलिया:- उचाइ ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,कालो आमी रङको ज्याकेट र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जकस्मत गरुुङ 

उमेर:-  १५ वर्षको 

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा न.ं१७ जहमालीटोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  अन्द्जु गुरुङ  

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र पातलो शररर िएको ।  

नाम:- उर्ा दमाई 

उमेर:-  २९ वर्षको  

  वतन:- जि.बाग्लङु बजडगाड गा.पा. वडा नं.६ खाल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.बाग्लङु बजडगाड गा.पा. वडा नं.६ खाल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजत बहािुर िमाई (९८६७७७२२२१)   

हुलिया:- उचाइ ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- चन्र माया श्रीपाली 

उमेर:-  २५ वर्षको 

  वतन:- जि.बाग्लङु जनसीखोला गा.पा. वडा न.ं३ धाराखकष  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.बाग्लङु जनसीखोला गा.पा. वडा नं.३ धाराखकष  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- काके बहािुर श्रीपािी (९८६७७७२२२१)    

हुलिया:- उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,लङुगी र पहलेो जटसटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अिंली साह 

उमेर:-  २० वर्षको 

  वतन:- जि.लमिङु बेसीशहर न.पा.वडा नं. ८ जिजलम हल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.लमिङु बेसीशहर न.पा.वडा नं. ८ जिजलम हल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- जपाि साह (९८२७२६९५९९)   

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र मझौला शररर िएकी । 
 

नाम:- लक्ष्मी पररयार 

उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- जि.लमिङु क्होलासोथार गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.लमिङु क्होलासोथार गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लिकेन्द्र पररयार (९८१६६०६४४७)   

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र मझौला शररर िएकी ।  

नाम:-  कुल्समु जनशा (साथमा वर्ष २५को गलु्सन जदन  समते रहकेो ) 

उमेर:-१७ वर्षको    

  वतन:- जि.स्याङिा न.पा. वडा न.ं८ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.स्याङिा न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  अमाकन साह अिी (९८२७१२०६०१)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,सेतो सटष रकालो पाईन्ट लगाएकी  ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अन्िली थापा 

उमेर:-  २० वर्षको 

  वतन:- जि.बाग्लङु िैमनुी न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.बाग्लङु िैमनुी न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनमाया के्षत्री (९८०८३२१५१०७)    

हुलिया:-उचाई५जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,जपङ रङको जटसटष र जनलो रङको सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कुसमु पाईिा 

उमेर:-  १६ वर्षको  

  वतन:- जि.अन्नपरु्ष गा.पा. वडा नं.८ कािलडाडा ँ

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. म्याग्दी बे.न.पा. वडा नं. ८ क्याम्पसचोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लतजन पाईजा (९८६७६९०२३२)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,जनलो वानपसु र कालो लेजगि लगाएकी ।  

नाम:- आशा नपेाली 

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- जि. कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.१७ बरौटा 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.१७ बरौटा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सगुन के्षत्री (९८०६७२४१६९)    

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष काल र पातलो शररर िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबष्र्मुाया जब.क. 

उमेर:-  ५० वर्षको 

  वतन:- जि. लमिङु मध्नेपाल न.पा. वडा नं.६ िदौरे 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.लमिङु मध्नपेाल न.पा. वडा न.ं६ िदौरे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम बहािुर लब.क। (९८४०३५९३३७)    

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गह गँोरी िएकी ।  

नाम:- सजुस्मता जब.क. 

उमेर:-  १५ वर्षको 

  वतन:- जि.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.७ रत्नचोक 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.७ रत्नचोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  राधािेवी कामी (९८६४३७०५५४) 

हुलिया:- उचाई ४.९ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-  शान्ती न्यौपान े

उमेर:-  ४१ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पइखरा म.न.पा.वडा न.ं८ जचप्लेढुङगा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पइखरा म.न.पा.वडा नं.८ जचप्लेढुङगा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- मेघ बहािुर न्द्यौपाने (९८५६०३८११६)    

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दगुाष पररयार 

उमेर:-  ३९ वर्षको 

  वतन:- जि.स्याङिा अिुषनचौपारी न.पा. वडा न.ं९ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररना पररयार (९८०६५९३४८०) 

हुलिया:- उचाई ५.९ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,कालो पाइन्ट,रातो जटसटष र जिन्सको ज्याकेट 

लगाएको । 

 

नाम:- पनुम िगामी मगर 

उमेर:- २९ वर्षको  

  वतन:- जि.पवषत िलिला गा.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि. बाग्लङू न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लिक बहािुर फगामी मगर (९७४९८२८०८४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,सेतो वानजपस र कालो लेजगि लगाएकी ।  

नाम:- सजुनता दिी 

उमेर:-  २७ वर्षको  

  वतन:- जि.स्याङ्िा वाजलङ न.पा. वडा नं. ६ सािीघर 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.स्याङ्िा वाजलङ न.पा. वडा न.ं ६ सािीघर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लिवश िजी (९८०६३६३०८०)   

हुलिया:- उचाई ४.८ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गह गँोरी िएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पावषती आचायष 

उमेर:- ४५ वर्षको  

  वतन:- जि. नवलपरासी (पवुष) देवचलुी न.पा. वडा नं. १७ िारम सातघरे 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.नवलपरासी (पवुष) दवेचलुी न.पा. वडा नं. १७ िारम सातघरे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- होम नाथ पौिेि (९८४७१४५००५)    

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

नाम:- प्रजदप पौडेल 

उमेर:- २१ वर्षको  

  वतन:- जि.बाग्लङु कािेखोला गा.पा. वडा नं. ६ जबह  ताराखसे 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.बाग्लङु न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   िामोिर आिायक (९८४७६५६१५४) 

हुलिया:- उचाई ५.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,रातो सेतो हाप सटष र सेतो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- तलुसी प्रसाद बास्ताकोटी 

उमेर:- ५५ वर्षको  

  वतन:- जि.गोरखा सजुलकोट 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.नवलपरासी (पवुष) गैडाकोट न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   लनमकिा बास्ताकोिी (९८२११६९६०४) 

हुलिया:- उचाई ५.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गह गँोरो िएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संजन्दप पौडेल 

उमेर:- २६ वर्षको  

  वतन:- जि.स्याङ्िा वाजलङ न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कास्की म.न.पा. वडा नं। १७ जबरौटा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  िुगाक पौिेि (९८६४९९०४२८)  

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो जटसषट र हररयो ट्रयाक लगाएको । 
 

नाम:- रोिी नपेाली 

उमेर:- १५ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.३१ पचिैया 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.३१ पचिैया 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  कुमार नेपािी (९८०६६४६३०२)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र मझौला शररर िएकी ।  

नाम:- रक्षा मगर 

उमेर:- १३ वर्षको   

  वतन:-  जि. नवलपरासी (पवुष) गैडाकोट न.पा. वडा नं. १ मौलाकालीका िेदी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. नवलपरासी (पवुष) गैडाकोट न.पा. वडा नं. १ मौलाकालीका िेदी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्द्ती थापा मगर (९८४५९९९५४५)    

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,चेक सटष र खरैो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िरत ररमाल 

उमेर:-  ७९ वर्षको 

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा न.ं१६ 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं.१६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लबकास ररमाि (९८४९००५३४५)    

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,घ्य ुरङको दौरा सरुुवाल र ढाका टोपी लगाएको ।  

नाम:- मान बहादरु नेपाली  

उमेर:-  ५५ वर्षको  

  वतन:- जि. गोरखा पालङुटार न.पा. वडा नं.४ दउेकोट 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. गोरखा पालङुटार न.पा. वडा नं.४ दउेकोट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   सुन्द्तिी माया नेपािी (९८१६११३९६६) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र बायाँ खटु्टामा ६ वटा औला िएको ।  

नाम:- गंगा जतजमजल्सना (साथमा छोरी कृजतका जतजमजल्सना) 

उमेर:-  ३३ वर्षको  

  वतन:- जि. नवलपरासी (पवुष) देवचलुी न.पा. वडा नं. १४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि. नवलपरासी (पवुष) दवेचलुी न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   कमि प्रसाि लतलमलससना (९८६९२०१८९३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल, र जपङ रङको वान जपस लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गंगा गरुुङ 

उमेर:-  ६५ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:-  गंगा  गरुुङ 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   आकाश गुरुङ (९८०६६३९०९४) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,सेतो कपाल,सेतो जटसषट र लङुगी लगाएकी ।  

नाम:- सजबना दिी 

उमेर:-  २० वर्षको 

  वतन:- जि. नवलपरासी (पवुष) देउचलुी न.पा. वडा नं. ४ झाके्र 

लिङ्ग:-  मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. नवलपरासी (पवुष) दउेचलुी न.पा. वडा नं. ४ झाके्र 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लबष्णु खातीिजी (९८२९११८५७६)  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- माया जब.क. 

उमेर:-  ४४ वर्षको  

  वतन:- जि. नवलपरासी (पवुष) गैडाकोट न.पा. वडा न. १३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. नवलपरासी (पवुष) गैडाकोट न.पा. वडा न. १३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  होम बहािुर लब.क. (९८२२२१३६६५)  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- माया दवेी जव.क. 

उमेर:-  ३५ वर्षको  

  वतन:- जि. कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.२५ हमे्िा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं.२५ हमे्िा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहािुर लब.क. (९८१४८७२२७)    

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,कलेिी रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- ईश्वर रसाईली 

उमेर:-  ३५ वर्षको  

  वतन:- जि. गोरखा गण्डकी गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७६ सालमा हराएको   

हराएको ठेगाना:-   जि. गोरखा गण्डकी गा.पा. वडा न.ं७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  नलवन रसाईिी (९८४०८०८९५४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर िएको   

नाम:- साहारा श्रेष्ठ 

उमेर:-  ३ वर्षको  

  वतन:- जि. नवलपरासी (पवुष) गैडाकोट न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. नवलपरासी (पवुष) गैडाकोट न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सुलसिा शे्रष्ठ (९८६७३३२९१७)  

हुलिया:- उचाई २ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कलेिी रङको जटसषट र सेतो कट्ट  लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  संजगता गरुुङ 

उमेर:-  ३४ वर्षको   

  वतन:- जि.तनह  ँआबखुरेैनी गा.पा. वडा नं. ३ दईुघरे 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.तनह  ँआबखुरेैनी गा.पा. वडा नं. ३ दईुघरे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लबक्रम गुरुङ (९८११२६०९०३)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष रातो र सेतो वान जपसलगाएकी ।  

नाम:- रोशन श्रषे्ठ 

उमेर:-  २२ वर्षको  

  वतन:- जि.नवुाकोट पञ्चकन्या गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि. नवलपरासी (पवुष) गैडाकोट न.पा. वडा नं.१० जपतौिी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   पुन िाि शे्रष्ठ (९८४१९३८३७९) 

हुलिया:- उचाइ ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,जनलो जटसटष र खरैो कट्ट  लगाएको ।  

नाम:- मनकला पनु मगर  

उमेर:-  ४० वर्षको  

  वतन:- जि. दाङ रािपरु गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १३ कमलपोखरी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   िेक बहािुर पुन मगर (९८१६१५९२२५२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गौशला खत्री (साथमा गसृमा खत्री नाम गरेकी छोरी समते रहकेी ) 

उमेर:-  ३१ वर्षको  

  वतन:- जि.रोल्पा लङुरी गा.पा. वडा नं. १ लमाई 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि. तनह  ँआबखुरेैनी गा.पा. वडा नं. २ खानीखोला 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   िेक बहािुर खत्री (९८४८७३६३३५८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,सेतो कालो जमजसएको िुल बटु्टा िएको लङुगी र 

िेष्ट लगाएकी ।  

नाम:- सजुनता जब.क. 

उमेर:-  ३२ वर्षको  

  वतन:- जि.लमिङु राइनास न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.लमिङु राइनास न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सज्जन लब.क. (९८०६७९३१३६)   

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,पहलेो जटसषट र कालो लेजगि लगाएकी ।  

नाम:- जतल माया थापा (साथमा वर्ष २ को बच्छ्चा समते िएको ) 

उमेर:-  ३९ वर्षको  

  वतन:- जि.गोरखा शजहदलखन गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.गोरखा शजहदलखन गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  बुद्धीमाया थापा   

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गह गँोरी िएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनरुता जब.क. 

उमेर:-  १६ वर्षको  

  वतन:- जि.पवषत गा.पा. वडा न.ं ७ िलिला 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते । 

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सुलस्मता लव.क. (९८१७१८९३४१)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष काली, कालो जटसषट र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- जनशा कुमारी पनु 

उमेर:-  ५८ वर्षको  

  वतन:- जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १ जसमपानी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १ जसमपानी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   कृष्ण बहािुर तामाङ (९८५६०१११५२) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र पातलो शररर िएकी । 
 

नाम:- जचत्र जसह कामी  

उमेर:-  ५३ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की माछापचु्छ्रे गा.पा. वडा नं. ७ धमपसु 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   अलनि लब.क. (९८०३२८०४४७) 

हुलिया:- उचाई ५.९ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,जनलो पाईन्ट,जनलो टोपी,जनलो कजमि र कालो 

ितु्ता लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- यशोदा कुमाल 

उमेर:-  ३७ वर्षको  

  वतन:- जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. २७ कुमाल गाउँ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. २७ कुमाल गाउँ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसलि बहािुर  कुमाि (९८०६५४३०४५)   

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र मझौला शररर िएकी । 

 

नाम:- जमरा रार्ा जवटाल ु

उमेर:-  १६ वर्षको  

  वतन:- जि.बाग्लङु बजडगाउँ गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १६ घामीखाला 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   जगत बहािुर कुमाि (९८०६५९८६३९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो ज्याकेट,सेतो कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अजनल थापा मगर 

उमेर:-  १३ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा न.ं १५ राम बिार 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १५ राम बिार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   यज्ञ बाहािुर राना मगर (९८२३३१९७४८) 

हुलिया:- उचाई ४.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो र पातलो शररर िएको ।  

नाम:- धन कुमारी थापा  

उमेर:-  ३७ वर्षको 

  वतन:- जि.स्याङिा वाजलङ न.पा. वडा नं. ६ िरुवा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.स्याङिा वाजलङ न.पा. वडा नं. ६ िरुवा 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   लवष्णु थापा (९७४८२०६५९४) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गह गँोरी िएकी । 

नाम:- जप्रती एर्.के. 

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- जि. स्याङिा वाजलङ न.पा. वडा नं. ९ िमु्र े

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. स्याङिा वाजलङ न.पा. वडा नं. ९ िमु्र े

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   रेनुका एस.के. (९८१९१३६३०५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गह गँोरी िएकी ।  

नाम:- पर्ष बहादरु आले मगर  

उमेर:-  ३६ वर्षको  

  वतन:- जि.म्याग्दी बेनी न.पा. वडा नं.३ िजकन्ली 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- सात मजहना अगाडी  

हराएको ठेगाना:-  जि.म्याग्दी बेनी न.पा. वडा नं.३ िजकन्ली 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लखम बहािुर आिे मगर (९८६०२९८६२८)   

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल  र वर्ष गह गँोरो िएको ।  

नाम:- शोिा साकी (साथमा वर्ष ५ को  जदपशे साकी) 

उमेर:-  २५ वर्षको  

  वतन:- जि.स्याङिा िेदीखोला गा.पा. वडा न.ं २ खहरे 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७६।०६। २४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.स्याङिा िेदीखोला गा.पा. वडा नं. २ खहरे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सकुमान साकी (९८२३००७५५६)   

हुलिया:- उचाई ४.८ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र गोलो अनहुार िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रािकुमारी मिाकोटी 

उमेर:-  २९ वर्षको  

  वतन:- जि. लमिङु बेजशसहर न.पा. वडा नं. ६ चजण्डस्थान 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. लमिङु बेजशसहर न.पा. वडा नं. ६ चजण्डस्थान 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   पिम बहािुर साकी (९८६९०९५९०६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी, हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कन्चना कँुवर 

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:- जि. लमिङु दोदी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.लमिङु दोदी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लिजा कुवुँर (९८४६०१६२५६)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो जटसषट र कालोमा सेतो धकाष िएको पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- जवपना थापा 

उमेर:-  १६ वर्षको 

  वतन:- जि. स्याङिा कालो गण्डकी गा.पा. वडा नं. ६ दब्छे 

लिङ्ग:- बाजलका  

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. स्याङिा कालो गण्डकी गा.पा. वडा नं. ६ दब्छे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लिका कुमारी सोमै (९८४६५३६३६०) 

हुलिया:- उचाई ४.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र जनधारमा कालो कोिी िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबना गरुुङ 

उमेर:-  २७ वर्षको  

  वतन:- जि.बाग्लङु ताराखोला गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   बाग्लङु ताराखोला गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   पे्रम बहािुर गुरुङ (९८४६३९३७४८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,सेतो जटसषट र जिन्स पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- जदल कुमारी चौधरी 

उमेर:-  ३५ वर्षको  

  वतन:- जि. नवलपरासी (पवुष) मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं.२ नन्दपरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०-७९।०४।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. नवलपरासी (पवुष) मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं.२ नन्दपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनिम कुमारी थारु (९८१५४३४५४४)    

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

नाम:- तलुसी रोका (साथमा जविरु्ा ििेुल) 

उमेर:-  १६ वर्षको  

  वतन:- जि.स्याङिा जि.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.स्याङिा जि.न.पा. वडा नं.१ बयरघारी बिारबाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   सागर रोका (९८४७८४४७३८) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र दाजहने अनहुारको गालामा पसैे दाि िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जतल्ली थापा 

उमेर:-  २९ वर्षको  

  वतन:- जि.तनह  ँम्याद ेगा.पा. वडा नं. १ मानङुकोट 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.तनह  ँ जिमादबाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   मधुमाया थापा (९८२५१२८०३७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गह गँोरी िएकी ।  

नाम:- िनुदेवी साकी  

उमेर:-  ३२ वर्षको  

  वतन:- जि.तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं. ९ रानीपानी 

लिङ्ग:- मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं. ९ रानीपानी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  ररम बहािुर साकी (९८४५४७५३८१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गह गँोरी िएकी ।  

नाम:- जिम बहादरु मोक्तान   

उमेर:-  ५६ वर्षको  

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष) गैडाकोट न.पा. वडा नं. ६  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (पवुष) गैडाकोट न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सररता मोक्तान (९८६५००४६४९) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,घ्य ुरङको सटष र पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनरुता जब.क. 

उमेर:-  १६ वर्षको  

  वतन:- जि. पवषत िलिला गा.पा. वडा न.ं७ धाईररङ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. पवषत िलिला गा.पा. वडा नं.७ धाईररङ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  िम्बर बहािुर लब.क. (९८४६१९४९०३)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,लाम्चो अनहुार िएकी ।  

नाम:- जलला माया थापा मगर 

उमेर:-  ३१ वर्षको  

  वतन:- जि.तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं. ३ नवदगुाष चोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   राम नाथ शाह (९८१११४०४४१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र नाक थेप्चो िएको ।  

नाम:- राि कुमार थारु 

उमेर:-  ४५ वर्षको  

  वतन:- जि.रुपन्देही गैडाकोट गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. नवलपरासी (पवुष)गैडाकोट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  नरेश थारु (९८६७१४९१८०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,खरानी रङको जटसषट र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नजवन जमिार  

उमेर:-  २१ वर्षको  

  वतन:- जि.म्याग्दी बे.न.पा. वडा नं. ४ डाडाँखते 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.म्याग्दी बे.न.पा. वडा नं. ४ डाडाँखते 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  माया साकी (९८६९२९३७४५ ) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,कालो ियाकेट र जिन्सको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- मनुा गरुुङ(अजधकारी)  

उमेर:-  २४ वर्षको  

  वतन:- जि. तनह  ँिान ुनं.पा. वडा नं. ८ बेल्टार 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. तनह  ँिान ुनं.पा. वडा नं. ८ बेल्टार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवक्रम अलधकारी (९८०६५३३५३३)  

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

नाम:- जप्रजत जब.सी. 

उमेर:-  २३ वर्षको  

  वतन:- जि. बाग्लङु बरेङ गा.पा. वडा नं. २ बराकोट 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-  २०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.पवषत कुश्मा पवषत 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  पिम लब.सी. (९८४९००१७९२) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल वर्ष गह गँोरी िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बम माया दमाई  

उमेर:-  ३५ वर्षको  

  वतन:- जि.स्याङिा वाजलङ न.पा. वडा नं.२ बम माया दमाई 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.स्याङिा वाजलङ न.पा. वडा न.ं२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  नर बहािुर िमाई (९८१३८४१६९२) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल वर्ष कालो िएको ।  

नाम:- रीता सनुार 

उमेर:-  २३ वर्षको   

  वतन:-  जि.स्याङिा अिुषनचौपारी गा.पा. वडा न.ं५ आरुचौर काह रे 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.स्याङिा अिुषनचौपारी गा.पा. वडा न.ं५ आरुचौर काह रे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  राम बहािुर लब.क. (९८१६६१२९४५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल वर्ष गह गँोरी िएकी ।  

नाम:- नजवन िण्डारी   

उमेर:-  २८ वर्षको  

  वतन:- जि. नवलपरासी (पवुष) न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि. नवलपरासी (पवुष) न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- नरेन्द्र भण्िारी (९८५७०४१३२६)  

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,सेतो सटष र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तलुसी बस्नेत थापा (साथमा वर्ष १२ को सजतस थापा) 

उमेर:-  ३६ वर्षको  

  वतन:- जि. नवलपरासी (पवुष) देवचलुी न.पा. वडा नं. ७ जसतावास 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. नवलपरासी (पवुष) दवेचलुी न.पा. वडा नं. ७ जसतावास 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सुमन जंग थापा (९८१७४०७३४९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो बटु्टा िएको टप्स र कालो लेजगि लगाएकी। 
 

नाम:- जतजल  थापा  

उमेर:-  २४ वर्षको 

  वतन:- जि. तनह  ँजिमाद न.पा. वडा नं. ८ गर्ेशपरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते  । 

हराएको ठेगाना:-   जि. तनह  ँजिमाद न.पा. वडा नं. ८ गर्शेपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  मोहन बहािुर थापा (९८२९९१३८०८८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िस बहादरु राना मगर 

उमेर:-  ३२ वर्षको  

  वतन:- जि. पाल्पा जनजस्द  गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- परु् 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.नवलपरासी (पवुष) 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  िोि माया राना (९८७७७९७१६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरेो रङको जटसषट र कालो पाइन्ट लगाइएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लक्ष्मी राना 

उमेर:-  २२ वर्षको 

  वतन:- जि. स्याङिा गल्याङ न.पा. वडा नं. २ ईलङुगा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. स्याङिा गल्याङ न.पा. वडा नं. २ ईलङुगा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सुयक बहािुर राना (९८४६८०१६७५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी रहातमा आफ्नो नामको ट्याटु हानेकी ।  

नाम:- सपना नपेाली  

उमेर:-  १६ वर्षको  

  वतन:- जि.लमिङु बेजशसहर न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.लमिङु बेजशसहर न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  कमिा थापा अलधकारी (९८४६७८०२८९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी पातलो शररर िएकी ।  

नाम:- कमला िण्डारी जगरी 

उमेर:-  २६ वर्षको  

  वतन:-  जि. पवषत जबहादी गा.पा. वडा नं. २ नौनादी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. पवषत जबहादी गा.पा. वडा नं. २ नौनादी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामु लगरी (९८६३३७९०७५)  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,रातो जटसषट र कालो  सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तारानाथ सवुेदी 

उमेर:-  ७५ वर्षको  

  वतन:-  जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  मात्रीका प्रसाि सुवेिी (९८२८०६५९५४)  

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,िुलेको  कपाल, वर्ष गह गँोरो,सेतो सटष,कालो पाइन्ट,कालो स्टकोट  र 

कालो ितु्ता लगाएको । 

 

नाम:- डोरलाल घती  

उमेर:-  २१ वर्षको  

  वतन:- जि.बाग्लङु दोरपाटन न.पा. वडा न.ं ३ पकुोट 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.८ सिृना चोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  भान बहािुर घती (९८२३१६२६९२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष कालो,जनलो सटष ररातो हाप पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- सजुशला नेपाली  

उमेर:-  ३५ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा न.ं ३२ खजुदखोला 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ३२ खजुदखोला 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लिपक नेपािी (९८२९१११३१८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जदपक दलुाल 

उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- जि.लमिङु बेजशशहर न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बालक  

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.लमिङु बेजशशहर न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोपाि िुिािा (९८२०६१६७१७)  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,कालो रङको जटसटष र ट्रयाक लगाएको ।  

नाम:- कजवता जकसान 

उमेर:-  १८ वर्षको  

  वतन:- जि.म्याग्दी बे.न.पा. वडा नं. ४ डाडाँखते 

लिङ्ग:- बाजलका  

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.म्याग्दी बे.न.पा. वडा नं. ४ डाडाँखते 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सकु माया साकी (९८०५२२७६४६)   

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,कालो पाइन्ट र कालो सटष लगाएको ।  

नाम:- जनशा श्रेष्ठ 

उमेर:-  १२ वर्षको  

  वतन:- जि.पवषत कु.न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.पवषत कु.न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  न्द्यमन शे्रष्ठ (९८४७६४८१६१) 

हुलिया:- उचाई ३.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र अनहुार लाम्चो िएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राि कुमार नेपाली (साथमा चन्र कला साकी ) 

उमेर:-  ३४ वर्षको  

  वतन:- जि. पवषत साजबक टक्लाक गा.पा. वडा न.ं ५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. स्याङिा प.ुव.नं. वडा नं. १४ बनपाला  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  िेलव नेपािी (९८६६०८६२४) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष कल्साउदो,पाइनट् र जटसटष लगाएकी ।  

नाम:- शंकर रोका 

उमेर:-  ३७ वर्षको  

  वतन:- जि. गोरखा जिमसनेथापा गा.पा. वडा नं. ७ चाहपानी  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. गोरखा जिमसेनथापा गा.पा. वडा नं. ७ चाहपानी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  मंगि रोका (९८२५१२२९३२) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल  र मोटो शररर िएकी ।  

नाम:- सषु्मा ििेुल  

उमेर:-  ३९ वर्षको  

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष) गैडाकोट न.पा. वडा नं. ३ ढोडेजन ििेुल गाउँ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०२९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.नवलपरासी (पवुष) गैडाकोट न.पा. वडा नं. ३ ढोडेजन ििेुल गाउँ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  मनोज भुजेि (९८५६०४५५९२)  

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबष्र् ुपाण्डे 

उमेर:-  ३० वर्षको  

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष)मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं.८ चौरङी 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (पवुष)मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं.८ चौरङी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  िेवी पाण्िे (९८६४०४५१४३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष रातो,खरैो रात डोरा िएको जटसषट र हाप पाइन्ट लगाएको   

नाम:- सजुनता गरुुङ 

उमेर:-  १६ वर्षको  

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नम. १३ गैरी 

लिङ्ग:- वाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नम. १३ गैरी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लमन बहािुर गुरुङ (९८०८९४५५९०) 

हुलिया:- उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,कालो जटसटष र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- जनरु जब.क. 

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की अन्नपरु्ष गा.पा. वडा नं. १० घान्रुक 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. मोदी गा.पा. वडा नं. १ मोहोररया 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  बतु्त लब.क. (९८२६१९३६१६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,सेतो पाइन्ट सटष लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मजनर्ा पररयार  

उमेर:-  १८ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा न.ं२१ छोरेपाटन 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.२१ छोरेपाटन 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  रामजी पररयार (९८१९१६०३८३) 

हुलिया:- उचाई ४.१० जिट,कालो आखँा,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष काली,पहलेो जटसटष र जनलो पाइन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:- जदप्या पररयार  

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा न.ं २१ कृजष्त 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  ज्योती िजी  

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,रातो सटष र जनलो पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- जनजकता पररयार 

उमेर:-  २१ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. न.पा. वडा न.ं६ बैदाम लेकसाईड 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।-०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पो.म.न.पा. न.पा. वडा नं.६ बैदाम लेकसाईड 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  अन्द्जु पररयार (९८२६१७१४६९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,रातो िामा र गलुाजब  रङको जमजन झोला बोकेकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तारा गरुुङ 

उमेर:-  ३७ वर्षको  

  वतन:-  जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १५ वन क्याम्पस 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १५ वन क्याम्पस 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  तुि बहािुर गुरुङ (९८१६६६६६६४) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी  र मोटो शररर िएकी ।  

नाम:- ईना माजझ 

उमेर:-  १६ वर्षको  

  वतन:- जि.पवषत िलेवास न.पा. वडा नं. ६ माजझटोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.पवषत िलेवास न.पा. वडा नं. ६ माजझटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजत बहािुर माझी (९८४०७७४४८८)   

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,सेतो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सिुना नेपाली  

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा न.ं ४ जसदाथषचोक 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ४ जसदाथषचोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सुरेस नेपािी (९७४६३०८३९९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र मझौला शररर िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुस्मता पररयार 

उमेर:-  २२ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की अन्नपरु्ष गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की अन्नपरु्ष गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लिजा िमै (९८२९१६०१३७)   

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल िएकी । 
 

नाम:- साहबे असंारी  

उमेर:-  ४५ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा न.ं१० 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  रलबना खातुन  (९८२७१४०६८४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गह गँोरो िएको ।  

नाम:-  प्रकाश जब.क. 

उमेर:-  ३१ वर्षको  

  वतन:- जि. स्याङिा पतुली बिार न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. स्याङिा पतुली बिार न.पा. वडा न.ं ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  अमृता सुनार (९८१७१३८१३८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल  र वर्ष गह गँोरो िएको  ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मईसरा थापा मगर 

उमेर:-  ५१ वर्षको  

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष) मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१  गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (पवुष) मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुणक बहािुर थापा मगर (९८४७२४१३२२)   

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल िएकी ।  

नाम:- रेजिना पररयार 

उमेर:-  ११ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा न.ं २१ कृष्ती 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. २१ कृष्ती 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  राम बहािुर पररयार  (९८१६६११२८१) 

हुलिया:- उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष काली र पातलो शररर िएकी ।  

नाम:- तेि बहादरु गौचन  

उमेर:-  ६९ वर्षको  

  वतन:- जि.मसु्ताङ थासाङ गा.प. वडा नं.५ छयो 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.मसु्ताङ थासाङ गा.प. वडा नं.५ छयो 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  हराउनेको ज्वाईिे 

हुलिया:- नखलेुको   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बदु्दी बहादरु काकी  

उमेर:-  ६२ वर्षको  

  वतन:- जि.बाग्लङू बा.न.पा. वडा न.ं७ जततौरे 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.बाग्लङू बा.न.पा. वडा नं.७ जततौरे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी बहािुर काकी (९८४७६२९३७४)  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालोआखँा,िुलेको  कपाल,वर्ष गह गँोरो,कालो आस्कोट र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- अमतृ कुमार  

उमेर:- १६ वर्षको   

  वतन:-  जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ४ गैह्रापाटन 

लिङ्ग:- बालक  

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ४ गैह्रापाटन 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  फेखु शाह (९८४६३२५७५५) 

हुलिया:- उचाइ ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो र पातलो शररर िएको ।  

नाम:- जबष्र् ुशे्रष्ठ 

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- जि.गोरखा आरुघाट गा.पा. वडा नं. ८ आरुपोखरी  

लिङ्ग:-  बाजलका 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.गोरखा आरुघाट गा.पा. वडा नं. ८ आरुपोखरी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  नलबन कुमार शे्रष्ठ (९८०८४९७५०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल वर्ष गह गँोरी िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रेम साकी  

उमेर:-  ४३ वर्षको  

  वतन:- जि.डोटी  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ९   

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  जुना साकी (९८०४१४९०६७) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो मझौला शररर िएको ।  

नाम:- जबकास जकसान 

उमेर:-  ११ वर्षको  

  वतन:- जि.म्याग्दी बे.न.पा. वडा नं. ८ न्यरुोड  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.म्याग्दी बे.न.पा. वडा नं. ८ न्यरुोड 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  रलतमा लकसान 

हुलिया:- उचाई ३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,पहलेो रङको िाङ्गे र जटसटष लगाएको ।  

नाम:- ममता रानािाट 

उमेर:- ५३ वर्षको  

  वतन:- जि. तनह  ँम्याग्दे गा.पा. वडा नं. २ जनमषल बस्ती  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. तनह  ँम्याग्दे गा.पा. वडा न.ं २ जनमषल बस्ती 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  राम रानाभाि (९८२९२८९५२२)  

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जपङ रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पजबत्रा सनुार 

उमेर:-  २२ वर्षको  

  वतन:- जि.म्याग्दी मगंला गा.पा. वडा नं. ५ जपपलबोट 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.म्याग्दी मगंला गा.पा. वडा नं. ५ जपपलबोट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  िि बहािुर सुनार (९७४२५१६७६३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,अलाजदन र जटसषट लगाएकी ।  

नाम:- नजिरा जमया  

उमेर:-  २९ वर्षको  

  वतन:- जि.तनह  ँिान ुन.पा. वडा नं.७ उपल्ला गाउँ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.तनह  ँिान ुन.पा. वडा नं.७ उपल्ला गाउँ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  किुवा लमया (९८०६५४७९६८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष रातो,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-  वदु्द जलम्ब ु

उमेर:-  ४४ वर्षको  

  वतन:- जि. धनकुटा बोजडमोराउ गा.पा.,वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. १० बदु्दचोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सम्सेर लिम्बु (९८४६०५०६३१) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,हाप जटसषट र सेतो कलो दसाष िएको पाइन्ट 

लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सपना ढकाल गौतम  (साथमा जिवलाल जतवारी)  

उमेर:-  २६ वर्षको  

  वतन:- जि.स्याङिा अिुषनचौपारी गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि. तनह  ँशकु्ला गण्डकी न.पा. वडा नं. ९  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  गोवकधन ढकाि (९८२५१३५१९१) 

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

नाम:- लकु माया जब.क. (साथमा सन्तोस पररयार ) 

उमेर:-  २२ वर्षको  

  वतन:- जि.स्यािा जबरुवा गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.स्यािा जबरुवा गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- पाि लस ंलवश्वकमाक (९८१६६४४१२०)   

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,पाईन्ट र सटष लगाएको ।  

नाम:- जदपसरा पनु मगर 

उमेर:-  २१ वर्षको  

  वतन:- जि. रोल्पा लङुगेली गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- ०७९।०३।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि. लम्िङु बेजशसहर न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लिपक गुरुङ (९८६९५७१२७५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर र अनहुारमा डण्डीिोर िएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कुमार पररयार  

उमेर:-  ३८ वर्षको 

  वतन:- जि.बाग्लङु बा.न.पा. वडा न.ं ८ जसगाना 

लिङ्ग:- परुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.बाग्लङु बा.न.पा. वडा नं. ८ जसगाना 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सुन्द्तिी पररयार (९८४८४०८५२९) 

हुलिया:-उचाई ५.९ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो, जनलो जिन्स पाइन्ट र जछके जमके सटष लगाएको ।  

नाम:- अिय मजुखया  

उमेर:-  १८ वर्षको  

  वतन:- जि. तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि. तनह  ँव्यास न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  संलगता िेवी (९८२९१५५०५३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल वर्ष गह गँोरो िएको ।  

नाम:- नारायर् प्रसाद कोईराला  

उमेर:-  ६८ वर्षको  

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष)मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०५८।०२।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (पवुष) मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं. ७ संगम टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सोमरलजया कोईरािा (९८११४२४१४७)  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजसत कुमाल 

उमेर:-  २५ वर्षको  

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष)मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं. १५ तल्लो जिउरान 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१४ गते   

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (पवुष)मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं. १५ तल्लो जिउरान 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सन्द्त बहािुर कुमाि (९८४२०१६७७५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो सटष र जनलो कट्ट  लगाएको ।  

नाम:- नजवन थापा 

उमेर:-  ३१ वर्षको  

  वतन:-  जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ३३ तल्लो परु्ीटार 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ३३ तल्लो परु्ीटार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  तुि बहािुर थापा (९८२६१९५५४७) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,सेतो जटसषट,कालो ट्रयाक लगाएको र मानजसक 

अबस्था जिक निएको ।  

नाम:- चन्र बहादरु ििेुल 

उमेर:-  ४६ वर्षको  

  वतन:- जि.सोलखुमु्ब ुदधुकोशी गा.पा. वडा नं. २ बासा 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६  ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.सोलखुमु्ब ुदधुकोशी गा.पा. वडा नं. २ बासा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लकपा राई (९७४२५६४४६०) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल, वर्ष गह गँोरी र मझौला शररर िएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- माया सनुार 

उमेर:- २५ वर्षको    

  वतन:-  जि.तनह  ँम्याग्दे गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.तनह  ँम्याग्दे गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- मधुमाया सुनार (९८२९१४०४२१)   

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

नाम:- जलला चापागाई 

उमेर:-  ५१ वर्षको  

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष)कावासोती न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (पवुष)कावासोती न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमिा िापागाई (९७४८४३९५५२)  

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र ब्लउि लगाएकी ।  

नाम:- सिुन जवश्वकमाष 

उमेर:- २५ वर्षको   

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा न.ं १६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।०३।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.नवलपरासी (पवुष) कावासोती न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुशम लवश्वकमाक (९८१५४१६७९७)   

हुलिया:- उचाई ६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो सतेो धके शटष र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजन्दप पौडेल  

उमेर:-  २३ वर्षको  

  वतन:- जि. म्याग्दी मगंला गा.पा. वडा नं. २ जहदी 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. म्याग्दी मगंला गा.पा. वडा नं. २ जहदी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  रुपना पौडेल (९८६४३७१०४२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,सेतो सटष र जनलो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- मोजनका थापा 

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की रुपा  गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  िन्द्रमाया आिे (९८१४१३८०७६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र पातलो शररर िएकी । 

 

नाम:- सन्ध्या थापा 

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- जि. धाजदङ जसदलेुख गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  संलिप थापा (९८०६६९५५७३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी र चवर्ष गह गँोरी िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राि कुमार ग्लान लामा 

उमेर:-  २९ वर्षको  

  वतन:- जि.मकवानपरु राजक्सङ गा.पा. वडा नं. ७ मनारी 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि. म्याग्दीअन्नपुरु्ष गा.पा. वडा नं. ४ नारच्छ्याङ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लमना लबश्वकमाक (९८६१४४३५६६) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,िाङगे  र पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- रामिी प्रसाद पौडेल 

उमेर:-  ४१ वर्षको  

  वतन:- जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा न.ं २० िलाम 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कास्की पो.म.न.पा. वडा नं.३३ िरतपोखरी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सुलमत्रा आिायक (९८४६१४१९१३) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो र मोटो शररर िएको ।  

नाम:- होम बहादरु गरुुङ 

उमेर:-  ४७ वर्षको  

  वतन:- जि.नवलपरासी (पवुष) जवनयी जत्रवेजर् गा.पा. वडा नं. २ सनुटाडी 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- १० वर्ष पजहले   

हराएको ठेगाना:-  जि. नवलपरासी (पवुष) जवनयी जत्रवजेर् गा.पा. वडा नं.२ सनुटाजड 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लिि माया गुरु, (९८००६९५६०९८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,जिन्स पाइन्ट र जटसषट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गौमाया सनुार 

उमेर:-  ३९ वर्षको  

  वतन:- जि. पबषत पैय ुगा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-  २०७८।११।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. पबषत पैय ुगा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  िक्षमी सुनार (९८२७११४४६१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो जटसटष, जिन्सको ज्याकेट  र जनलो अलाजदन लगाएकी ।  

नाम:- बेद बहादरु सनुार 

उमेर:-  २२ वर्षको  

  वतन:- जि.तनह  ँजघररङ गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. ९ पथृबीचोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लगता लब.क. (९८०५८१४६९२) 

हुलिया:- उचाइ ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो सटष हाप पाइन्ट लगाएको र मानजसक अबस्था जिक 

निएको । 

 

नाम:- संिय थापा 

उमेर:-  २१ वर्षको  

  वतन:- जि. तनह  ँररजसङ गा.पा. वडा नं. ८ गोदी 

लिङ्ग:-  परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. तनह  ँररजसङ गा.पा. वडा नं. ८ गोदी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िेख बहािुर राना (९८०८५३६३७६)  

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गहिुँगोरो,कालो पाइन्ट र जछकेजमके सटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजनता पररयार 

उमेर:-  २० वर्षको  

  वतन:- जि.लमिङु मध्येनपेाल न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.लमिङु मध्येनपेाल न.पा. वडा न.ं ७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  कुशि पररयार (९८१५१४४८५८) 

हुलिया:- उचाई ५.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- श्याम प्रसाद थारु 

उमेर:-  ३८ वर्षको  

  वतन:- जि. नवलपरासी (पवुष) ह स्कोट गा.पा. वडा नं. १ पानीघट्टा 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. नवलपरासी (पवुष) ह स्कोट गा.पा. वडा नं. १ पानीघट्टा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  कान्द्ती सरा थारु (९८१७४६४२८०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो जटसटष र खरैो बक्स पाइन ्लगाएको ।  

नाम:- कल्पना जब.क. 

उमेर:-  २१ वर्षको  

  वतन:- जि. बाग्लङु ढोरपाटन न.पा. वडा नं. ५ अजधकारी चौर 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. बाग्लङु ढोरपाटन न.पा. वडा नं. ५ अजधकारी चौर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  िेक बहािुर कामी (९८२७५०४२७२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गह गँोरी िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

नाम:- रुर बहादरु गरुुङ 

उमेर:-  ७० वर्षको  

  वतन:- जि. लमिङु राईनास न.पा. वडा नं. ७ गरमबेशीवगर 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. लमिङु राईनास न.पा. वडा नं. ७ गरमबेशीवगर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लवजय गुरुङ (९८२३१३४७०७) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा, िुलेको कपाल र पातलो शररर िएको । 
 

नाम:- जलला जब.क. 

उमेर:-  २२ वर्षको  

  वतन:- जि. मसु्ताङ टुकुचे गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.पवषत िलिला गा.पा. वडा नं.३ वाररवेनी डेराकोिाबाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  मंगि बहािुर लब.क. 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,पहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- देउ कुमारी महतो 

उमेर:-  २० वर्षको  

  वतन:- जि. नवलपरासी (पवुष) मध्यजबन्द ुन.पा. वडा नं. १२ सेतापानी  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. नवलपरासी (पवुष) कावसोती न.पा. वडा नं. ११ लौगाई गैरी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   लबष्णु कुमारी महतो (९८०६९६३४२४) 

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


