
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

७९/८० थपMissing person data 

नाम:- सन्तोस राई 

उमेर:-  ४५ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा किषन्हा न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.जसरहा किषन्हा न.पा. वडा न.ं ११ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लकस्मत राई (९८५१०४९२५१) 

हुलिया:- उचाई ५.८ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो सटष र  पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- हािीिलुाह अन्सारी 

उमेर:-  २० वर्षको 

  वतन:- जि.पसाष बहुरमाई न.पा.वडा नं.९ जबश्रमापरु मौिे 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.पसाष बहुरमाई न.पा.वडा नं.९ जबश्रमापरु मौिे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- नेताब्र अंसारी (९८२११६९७६४) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो जिन्स पाइन्ट र खरैो रङको िुल सटष लगाएको ।  

नाम:- जिवन कुमार साह 

उमेर:-  २६ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा कण्याणपरु न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.जसरहा गोल बिार न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- यशोधा िेवी साह (९८१७७९०६५८२)   

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,मझाल शररर,सटष र पाइन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- श्रवण महरा 

उमेर:-  २७ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.७ जिवा महरा टोल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.जसरहा किषन्हा न.पा. वडा न.ं२ बन्दीपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- जगततारैण िेवी महरा  

हुलिया:- उचाई५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो रङको जटसटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- अिुषन साह(अिय) 

उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा म.न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिलिप साह 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँाम, कालो कपाल,वणष कलसाइलो,सेतो रातो सटष लगाएको । 

 

नाम:- सोगारथ सदा 

उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसवानी सिा(९८२७७०९०८२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सटष पेन्ट लगाएको । 

 

नाम:- मान बहादरु राई 

उमेर:- ४९ वर्षको 

  वतन:-जि.जसरहा धनगढीमाई न.पा.वडा नं.११ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.जसरहा धनगढीमाई न.पा.वडा नं.११ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनशा राई(९८२१७५९९८१) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,िुल बाउला भएको सटष र जनलो रङगको पाईन्ट लगाएको । 

नाम:- जनरि दास 

उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा धाम न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा धाम न.पा.वडा न.ं६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राधा िेवी 

हुलिया:-उचाई ६ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गहुगँोरो, सेतो रंगको सटष लगाएको । 
 

नाम:-प्रमशे्वर कंडेल 

उमेर:- ५० वर्षको 

  वतन:-जि.जचतवन कल्याणपरु टोल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.पसाष सखवुा प्रसौनी गा.पा.वडा नं.२ थानकोट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िामोिर कंडेि(९८५६०३०९२४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा,कालो सेतो कपाल, कालो सेतो चके सटष लगाएको । 

 

नाम:- हुसेनी नदाि जमया ँ

उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:-जि.सलाषही ईश्वरपरु न.पा.वडा नं.१३ महरानी बिार 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही ईश्वरपरु न.पा.वडा नं.१३ महरानी बिार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रबाना खातुन(९८१९६३२१२७) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भेष्ट र जनलो जिन्स लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लाल ुप्रसाद साह 

उमेर:- २७ वर्षको 

  वतन:- जि.सप्तरी रािगढ गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सप्तरी रािगढ गा.पा.वडा नं.४ छातापरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबन्िेश्वर साह(९८१९९८२३४९) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो रङको जटर्सटष र कालो जनलो जिन्स पेन्ट लगाएको । 

 

नाम:- अर्समीता महिषन 

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- जि.पसाष जब.म.न.पा.वा नं.१२ मलुी बगैचा टोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.पसाष जब.म.न.पा.वा नं.१२ मलुी बगैचा टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुस्मा राई(९८६२१८४१७१) 

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

 

नाम:-जसन्नी रौजनयार 

उमेर:- ३२ वर्षको 

  वतन:- जि.पसाष बी.म.न.पा.वडा नं.११ श्रीपरु टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.पसाष बी.म.न.पा.वडा नं.११ श्रीपरु टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रमोि रौलनयार(९८४५०२५१३२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा,कलो कपाल,सेतो सरुुवाल रजनलो कुताष जझलीजमली भएको लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ममता तमाङ 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:-जि.काठमाण्डौ का.म.न.पा.वडा नं.३ लप्सी िेदी टोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.पसाष बी.म.न.पा.वडा नं.१३ पावर हाउस चौक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-माईिा स्याङतान(९८६५४००३२७) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो कपाल,कालो आखँा,सेतो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-लक्ष्मी देबी 

उमेर:- २३ वर्षको 

  वतन:- जि.पसाष बी.म.न.पा.वडा नं.१७ अलौ टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.पसाष बी.म.न.पा.वडा नं.१७ अलौ टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजतेन्र महतो(९८०५२३२६५८) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो कपाल,कालो आखँा,वणष गहुगँोरी, सनु्तला रंगको साडी र ब्लाउि लगाएकी । 
 

नाम:-नाजनमाया र्सयाङतान 

उमेर:- ४५ वर्षको 

  वतन:-जि.सलाषही चन्रपरु न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही हररवन न.पा.वडा नं.११ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अस्मान लिलसङ(९८६३९४९३६४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- खशुब ुकुमारी राय 

उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- जि.सलाषही चन्रनगर गा.पा.वडा नं.१ लगवुा 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही चन्रनगर गा.पा.वडा नं.१ लगवुा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि राय(९८१९८८०६६७) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो सजमि र सरुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सजुनता जमश्रा 

उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा औरही गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा औरही गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-बब्िु कुमार लमश्रा 

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

 

नाम:- पिुा यादव 

उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:-जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवष्णु िेव यािव 

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

 

नाम:- जनमषला सदाय 

उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा नवरािपरु गा.पा.वडा न.ं३ िुलबाररयार टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जि.जसरहा नवरािपरु गा.पा.वडा नं.३ िुलबाररयार टोल 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कपुर िेवी सिाय(९८२४७५७४९७) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो रंगको जिन्स र पहरलो रंगको भषे्ट लगाएकी । 

नाम:-खशु्ब ुवेगम 

उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा गणेशमान न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा गणशेमान चानथान न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- वलसरा खातुन(९८६५५३८४७२)   

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गहुगँोरी,सजमि सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-मो.नजसबलु जमया ँ

उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा न.पा.वडा नं.१६ माडर टोल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.जसरहा न.पा.वडा नं.१६ माडर टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-वलसरा खातुन(९८६५५३८४७२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गहुगँोरी ,सटष पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-पषु्पा कुमारी महतो सडुी 

उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा धनगढीमाई न.पा.वडा नं.८ कसहा बिार 

लिङ्ग:-मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जि.जसरहा धनगढीमाई न.पा.वडा नं.८ कसहा बिार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोलवन्ि महतो सडुी(९८४९४१३००४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो रंगको िुलबटु्टे भेष्ट र नलुो रंगको सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कजवता यादव 

उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा सखवुानन्कारकट्टी गा.पा.वडा नं.३ खरजहयानी टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.जसरहा सखवुानन्कारकट्टी गा.पा.वडा नं.३ खरजहयानी टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलवन कुमार यािव(९८०५३४५०६६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,हररयो रंगको कुताष र हरीयो रंगको सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- पिुा साह हलवुाई 

उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा जमचैया न.पा.वडा नं.५ बिार 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-जि.जसरहा जमचैया न.पा.वडा न.ं५ बिार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोष कुमार साह(९८२४७२४५६५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रंगको साडी र चोलो लगाएकी । 

 

नाम:-रंजिता देवी 

उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:-जि.बारा क.उ.म.न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.बारा क.उ.म.न.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजतेन्र राउत कुमी(९८११८६८१६६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,साजड ब्लाउि लगाएकी । 

 

नाम:- अन्िली माया ब्लोन 

उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- जि.सलाषही हररवन न.पा.वडा नं.४ पशतुीनगर 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही हररवन न.पा.वडा नं.४ पशतुीनगर 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहािुर ब्िोन(९८६२५४१८००) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,मध्यम शररर भएकी । 

नाम:- सजुित महतो 

उमेर:- १३ वर्षको 

  वतन:- जि.महत्तोरी गौशाला न.पा.वडा नं.४ रिखोर 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.महत्तोरी गौशाला न.पा.वडा नं.४ रिखोर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्िन िेवी(९८२४८२८५२७) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो पहलेो रंगको बोलबम लेखकेो भषे्ट र पाईन्ट लगाएको ।  

 

नाम:-सादका बसुरा 

उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा सबैला न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा सबैला न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सेराजुि राईन 

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

 

नाम:-ररया वमाष 

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा बहादरुोड नईबर्सती दहेादनु उतराखण्ड भारत 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-जि.धनरु्ा बहादरुोड नईबर्सती दहेादनु उतराखण्ड भारत 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ललन कुमार वमाष 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो रंगको टप र जिन्स लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सोनाली कुमारी पटेल 

उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- जि.पसाष बहदुरमाई न.पा.वडा नं.९ जबश्रामपरु टोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.पसाष सखवुाप्रसौनी गा.पा.वडा नं.३ कौवावन कटैया टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररन्र राउत कुमी(९८४५०५९९१५) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रन्ि ुदेबी 

उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- जि.पसाष जछपहरमाई गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.पसाष जछपहरमाई गा.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाि महतो(९८१०३६४०५५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,गलुाबी रंगको चोली लगाएकी । 

 

नाम:- सनम कुमारी राय 

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- जि.सलाषही कजबलासी न.पा.वडा नं.४ हमेपरु 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही कजबलासी न.पा.वडा नं.४ कजबलासी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन्र राय(९८४६५९१२६३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,आकासे रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-सहनाि असंारी 

उमेर:- ६९ वर्षको 

  वतन:- जि.रािजबराि न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- िे.मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.रािजबराि न.पा.वडा नं.४ घरबाटै 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अकबर हुसेन(९८०७७१६३५०) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, सेतो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- पप्प ुप्रसाद पटेल 

उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- जि.रौतहट परोहा न.पा.वडा न.ं६ भेडीयाही टोल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.पसाष बी.म.न.पा.वडा नं.४ जबताष 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-जबकी प्रसाद पटेल 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, खरैो जटसटष र कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- खशु्ब ुनेशा 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:-जि.बारा क.उ.म.न.पा.वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जि.बारा क.उ.म.न.पा.वडा नं.१४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-हलकम लमया(९८०९२३४१०३) 

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

 

नाम:- राजकला खातनु 

उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:-जि.सलाषही बलरा न.पा.वडा नं.६ जमिाषपरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-जि.सलाषही बलरा न.पा.वडा नं.६ जमिाषपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईसा लमयााँ(९८४४९८७९९८) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो सरुुवाल र दपु्ट्टा लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बजबता कुमारी 

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- जि.सलाषही बरहथवा न.पा.वडा नं.१५ 

लिङ्ग:-बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही बरहथवा न.पा.वडा नं.१५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररन्ि सहनी(९८१७२५०७८२) 

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

 

नाम:- जबना कुमारी साह 

उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:-जि.जसरहा लहान न.पा.वडा नं.३ कुवाष टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-जि.जसरहा लहान न.पा.वडा न.ं३ कुवाष टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुिसी िेलव साह(९८२७७७५६२६) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो अआखँाम, कालो कपाल, वणष गहुगँोरी, हररयो रंगको र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रंजिता कुमारी पाल 

उमेर:- ३१ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा गोलबिार न.पा.वडा नं.१२ बेतौना टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-जि.जसरहा गोलबिार न.पा.वडा नं.१२ बेतौना टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम अधीन पाि(९८१२११०४७४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गहुगँोरी, रातो रंगको साडी चोलो लगाएकी । 

 

नाम:- मरु्सकान कुमारी दास यादव 

उमेर:- २२ वडषर्को 

  वतन:- जि.रािजबराि न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.रािजबराि न.पा.वडा नं.१मकंचनपरु रोड 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजतेन्र िास(९८०७७२१५२१) 

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

नाम:- जनत ुकुमारी यादव 

उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:-जि.सप्तरी माहादेवा गा.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-जि.सप्तरी माहादवेा गा.पा.वडा न.ं६ जढकली आफ्नै घर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम चन्र यािव 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल, साडी ब्लाउि लगाएकी । 

 

नाम:- सजित बरही 

उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:-जि.सलाषही बागमजत न.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही कजबलासी न.पा.वडा नं.३ जबनगरा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलसिाि बरही(९८२९९८२२७९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, वणष गहुगँोरो,कालो आखँा, कालो कपाल,बलु ुरङको पाईन्ट र सेतो बटु्टा भएको सटष 

लगाएको । 

 

नाम:- मो.सोमराती(जिजिल) 

उमेर:- २८ वडषको 

  वतन:-जि.सप्तरी जतरहुन गा.पा.वडा न.ं४ जडमन 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सप्तरी जतरहनु गा.पा.वडा नं.४ जडमन 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मो.सलमम(९८१९७२१९५५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सरतो सटष र सेतोवासको जिन्स पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राि पटेल 

उमेर:- ८ वर्षको  

  वतन:- जि.पसाष जब.म.न.पा. वडा नं.१५ जभष्वाटोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.पसाष जब.म.न.पा. वडा नं.१५ जभष्वाटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- रनु पटेि (९८४५१२०१४३) 

हुलिया:-उचाई ३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरो र र्सकुलको डे्रस लगाएको ।  

नाम:- सजबता पटेल 

उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- जि.पसाष जब.म.न.पा. वडा नं.१५ जभष्वा टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.पसाष जब.म.न.पा. वडा न.ं१५जभष्वा टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रनु पटेि (९८४५१२०१४३) 

हुलिया:-उचाई ५. जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,रातो हररयो रङको सलवार र सजमि लगाएकी ।  

नाम:- आयरु् कुमार सराषि 

उमेर:- १० वर्षको  

  वतन:- जि.पसाष जब.म.न.पा. वडा नं. ११ श्रीपरु 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.पसाष जब.म.न.पा. वडा न.ं ११ श्रीपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगमोहन साह (९८११२६७१६८) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरो,कालो जटसषट र कालो जिन्स पाइनट् लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरुि कुमार दास 

उमेर:- १४ वर्षको  

  वतन:- जि.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.२७ उदयपरुघमुीटोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.२७ उदयपरुघमुीटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनि कुमार िास (९८१५२०४९०७) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो रङको िुल सटष र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- ईरिान देवान 

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- जि.बारा म.ग.न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.बारा म.ग.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-जमाि िेवान (९८१११८५६७५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरो,कालो पाइन्ट र सेतो सटष लगाएको ।  

नाम:- मजनता कुमारी ठाकुर 

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- जि.बारा बारागढी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.बारा बारागढी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िशरथ ठाकुर (९८१२२४६१५५) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो रङको कुताष  र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रजमला दजेव 

उमेर:- १८ वर्षको  

  वतन:- जि.रौहट वनृदावण न.पा. वडा नं.७ धमौराटोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.रौहट वनृदावण न.पा. वडा नं.७ धमौराटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्री भगवान प्रजापती (९७४६६२७०६७) 

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

नाम:- अन्िली कुमारी महतो 

उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- जि.महोत्तरी िलेश्वर न.पा. वडा नं.४ सगुा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.महोत्तरी िलेश्वर न.पा. वडा नं.४ सगुा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलशिा िेवी (९८२४८९७०३३) 

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

नाम:- बजबता साह 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-जय शंकर साह 

हुलिया:-उचाइ ५.८ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो सटष र ब्लरुङको प्लािा लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनत ुकुमारी महत्तो 

उमेर:- १३ वर्षको  

  वतन:- जि.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं.३ लक्ष्मीपरु 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा न.ं३ लक्ष्मीपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामेश्चर महतो (९८२४७२७९१६) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्लो,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मालती देवी 

उमेर:-  २० वर्षको 

  वतन:- जि.पसाष जिराभवानी गा.पा. वडा नं.४ सपौलीटोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.पसाष वी.म.न.पा.वडा नं.१० घजडअवाष 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश साह तेिी 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको सजमि र कालो सलवार लगाएकी ।  

नाम:- जप्रजत कुमारी 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- जि.बारा जबश्रामपरु गा.पा. वडा नं.१छतवा टोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.पसाष जब.म.न.पा.वडा नं.१६ नगवा िुलबारीटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोनी िेबी (९८११११३९६८) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रजबना कुमारी दाहाल 

उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- जि. सलाषही बरहथवा न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.सलाषही बागमती न.पा.वडा न.ं ७ शंकरपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्णा पोखरेि (९८२६८०७९९४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,कालो भेष्ट र बटु्टे पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- रन्िना यादव 

उमेर:- २५ वर्षको  

  वतन:- जि.जसरहा गोलबिार न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जसरहा गोलबिार न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमेन्र यािव (९८२२३५७९९०) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अन्िली शमाष 

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा सजुखपरु न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-जि.जसरहा गोलबिार न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कागती शमाक (९८०७७५१०६२) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जशव कुमारी यादव 

उमेर:- १२ वर्षको 

  वतन:- जि.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं. ३ लक्ष्मीपरु 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं. ३ लक्ष्मीपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रासिाि यािव (९८४२८४०८४१) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङकोहाप पाइन्ट र जटसषट लगाएकी ।  

नाम:-अजनता दवेी मजुखया 

उमेर:-  २७ वर्षको 

  वतन:- जि.सप्तरी जतलाठीकोईलाजड गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.सप्तरी जतलाठीकोईलाजड गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-फेकी मुलखया (९८१९७६८७४१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र ब्लउि लगाएकी ।  

नाम:- सजमर अख्तर 

उमेर:-  २६ वर्षको  

  वतन:- जि.सप्तरी रािजबराि न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.सप्तरी रािजबराि न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-गलन लमया (९८१६७२१६२५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जटसटष र पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रीता रायमाझी 

उमेर:-  २१ वर्षको  

  वतन:- जि.सलाषही हररवन न.पा. वडा न.ं १० बजर्सतजबकास 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.सलाषही हररवन न.पा. वडा नं. १० बजर्सतजबकास 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकती कुमारी राय (९८४४०४५०५४) 

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

नाम:- िुल कुमारी महरा 

उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- जि. धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं. २३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं. २३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम सोगारथ 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सजमि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अपसाना खातनु 

उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा धनौिी गा.पा। वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.धनरु्ा धनौिी गा.पा। वडा नं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अताबुि रहमान  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बजवता कुमारी 

उमेर:-  १८ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा म.ुप.म.ुगा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.धनरु्ा म.ुप.म.ुगा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरेश यािव 

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

नाम:- पाबषती कुमारी सािी 

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा लहान न.पा. वडा नं.२३ बथनाहा टोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जसरहा लहान न.पा. वडा नं.२३ बथनाहा टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुिारी िेवी साफी (९८१९९६३३०६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँाम, कालो कपाल,हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नन्दनी कुमारी मण्डल 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- जि.सलाषही हररपवुाष न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.सलाषही हररपवुाष न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुलशिा कुमार मण्डि (९८१२०४००७५) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िुलमाय देवी साह 

उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- जि.महोत्तरी रामगोपालपरु न.पा. वडा नं. ९ गोठबनौली 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.महोत्तरी रामगोपालपरु न.पा. वडा नं. ९ गोठबनौली 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजनारायण साह (९८१८८३८७३९२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,व्ल ुरङको साडी र चोलो लगाएकी ।  

नाम:- संलजब कुमार साह 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.६ एकताटोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.६ एकताटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम नरेश साह (९८११७८९५९४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरो,गलुाजब रङको सटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- जकरण कुमार मण्डल 

उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- जि.सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा न.ं ३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-जि.सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-जिवा िेलव मण्डि (९८१७१०३५८) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल वणष गहुगँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आशा कुमारी सरदार 

उमेर:- १५ वर्षको  

  वतन:- जि.सप्तरी कचनरुप न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सप्तरी कचनरुप न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-बच्चु सरिार 

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

नाम:- मनजगता कुमारी दसाजदन 

उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- जि. बारा बारागढी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.बारा बारागढी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्त हजरा िुसाि 

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

नाम:- सजबता कुमारी साह 

उमेर:-  २१ वर्षको 

  वतन:- जि.महोत्तरौ औरजह न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.महोत्तरौ औरजह न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-२०७९।०४।११ गते । 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रजमला दजेव दास 

उमेर:- २२ वर्षको  

  वतन:- जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोलबन्ि िास  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो सजमि र पहलेो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- ररका कुमारी यादव 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं.२५ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं.२५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्र साह  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,ब्लरुङको सजमि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जगता थापा मगर 

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- जि.धनरु्ा जम.न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.धनरु्ा जम.न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहन बहािुर थापा (९८४१५२५०४२) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गलुशन कजम्त 

उमेर:- १९ वर्षको  

  वतन:- जि.धनरु्ा साजवक नगराई गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.धनरु्ा साजवक नगराई गा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोलत िेलव कम्ती  

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्लो,भषे्ट र पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- अबदलु झा 

उमेर:- २८ वर्षको  

  वतन:-  जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लकशोर भगि 

हुलिया:-उचाई ७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्लो,सेतो सटष र पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:- सन्तोस कुमार साह 

उमेर:- ३२ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ाधाम न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रवण कुमार साह 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्लो,हररयो सटष र पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पप्प ुसाह तेली 

उमेर:- २८ वर्षको  

  वतन:- जि.पसाष साजवक गा.पा. वडा नं.३ लखनपरु 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.पसाष संखवा प्रसौनी गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुन्नािाि साह तेिी (९८२११२३८५३) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,जनलो जिन्स पाइन्ट र सटष लगाएकी ।  

नाम:- पनुम देबी 

उमेर:- २५ वर्षको  

  वतन:- .बारा सबुणष गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.बारा सबुणष गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सावन्त तत्मा (९८२१२६५६५४) 

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

नाम:- अपसरी खातनु  

उमेर:-  २० वर्षको  

  वतन:- जि.रौतहट कटिहरीया न.पा. वडा नं. २ िमजुनया टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.रौतहट कटिहरीया न.पा. वडा नं. २ िमजुनया टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-हलसना खातुन(९८००७१०९५०) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नजगना खातनु 

उमेर:- २० वर्षको  

  वतन:- जि.सलाषही मलंगवा न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.सलाषही मलंगवा न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-जेलनफ धोबी (९८२९९८३८८७) 

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

नाम:- नबेहा देवी साह 

उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा जिरेश्वरनाथ न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा जिरेश्वरनाथ न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमकिा िेवी (९८२५८७२२२८) 

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

नाम:- सोजमला देवी ठाकुर (साथमा वर्ष १० को अजमत ठाकुर र वर्ष ६ की जशवानी ठाकुर समते रहकेो ) 

उमेर:-  २५ वर्षको  

  वतन:- जि.जसरहा जबष्णपुरु गा.पा. वडा न.ं १ हररनगरटोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.जसरहा जबष्णपुरु गा.पा. वडा नं. १ हररनगरटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम सुन्िर ठाकुर ९९८१२०३२५३१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,रातो रङको साडी र चोलो लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुिता कुमारी महत्तो (साथमा वर्ष ६ की छोरी समते रहकेो ) 

उमेर:-  २७ वर्षको  

  वतन:- जि.सप्तरी जवष्णपुरु गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.सप्तरी जवष्णपुरु गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोि नायारायण महत्तो (९८०४७८८४६८) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो साडी र ब्लउि लगाएकी । 
 

नाम:-पजवता देवी मण्डल 

उमेर:-  ३७ वर्षको  

  वतन:- जि.सप्तरी महादवे गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सप्तरी महादेव गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन्र मण्डि (९८२९७३३६१०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो साडी र ब्लउि लगाएकी ।  

नाम:- रोशनी कुमारी यादव 

उमेर:- १४ वर्षको  

  वतन:- जि.सप्तरी जवष्णपुरु गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. सप्तरी रािजवराि न.पा. वडा नं.७ खसाषलटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राकेश कुमार यािव (९८१७७०४४११) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,जिन्स पाइन्ट र सटष लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजभर्के कुमार साह 

उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- जि.महोत्तरी एकडारा गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.महोत्तरी एकडारा गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि कुमार साह 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको भेष्ट र कालो रङको जिन्स पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- रजव शंकर साह 

उमेर:-  २६ वर्षको  

  वतन:- जि.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा न.ं ५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रंलजत िेलव साह (९८२९९८०६९७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको सटष र हररयो रङको हाप पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- जनकी कुमारी 

उमेर:- १८ वर्षको  

  वतन:- जि.रौतहट माधवनारायण न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.रौतहट माधवनारायण न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामपुकार राय यािव (९८४५६०७५०४) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो र.को कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रजमता दवेी 

उमेर:- २५ वर्षको  

  वतन:- जि.रौतहट बौजधमाई न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.रौतहट बौजधमाई न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश यािव (९८२९४२५०९७) 

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

नाम:- सजबता कुमारी साह 

उमेर:- २२ वर्षको  

  वतन:- जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम चन्र साह  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सजमि र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- राम प्रवेश मण्डल 

उमेर:- १२ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा िनक नजन्दनी गा.पा. वडा नं. ५ उदाह टोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा िनक नजन्दनी गा.पा. वडा नं. ५ उदाह टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरजी कुमारी मण्डि  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोजनया पासमान 

उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा लहान न.पा. वडा नं.२४ पक्कीटोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.जसरहा लहान न.पा. वडा नं.२४ पक्कीटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सयुकग पासमान (९८१४७३७६७८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्लो,हररयो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी।  

नाम:- श्याम कुमारी गपु्ता 

उमेर:- ३२ वर्षको  

  वतन:- जि.जसरहा कन्चनरुप न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.जसरहा लहान न.पा. वडा नं.३ मजटअवाषबाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबरेन्र प्रसाि गुप्ता (९८२२३४८९५७८) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,गलुाजब रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- ररता दवेी मजुखया 

उमेर:- ३३ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा कल्याणपरु न.पा. वडा नं.३ इटारी प्रसाही 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.जसरहा कल्याणपरु न.पा. वडा नं.३ इटारी प्रसाही 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेश्वर मुलखया (९८०७७१३९१८) 

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

नाम:- ऐकता कुमारी 

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:-जि.बारा क.उ.म.न.पा. वडा न.ं ३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. ३ 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि  कुमार यािव (९८०९१६५२६०) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,भेष्ट र प्लािो लगाएको । 

नाम:- महशे जबश् वकमाष 

उमेर:- १३ वर्षको 

  वतन:- जि.सलाषही बागमती न.पा. वडा नं. ४ गोलेटोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  सलाषही बागमती न.पा. वडा नं. ४ गोलेटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश लबश्वकमाक (९८१८१८७७०५) 

हुलिया:-उचाई ४.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको भेष्ट र जनलो रङको हाप पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- तलुसा कुश् वार 

उमेर:-  १८ वर्षको  

  वतन:- जि. सलाषही हररवन न.पा. वडा नं. ८ माजझ टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही हररवन न.पा. वडा नं. ८ माजझ टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा माझी(९८००८१९११६) 

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

नाम:- अन्न ुगपु्ता 

उमेर:- ३० वर्षको  

  वतन:- जि.सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.५ सखबुनी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा न.ं५ सखबुनी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा गुप्ता (९८०७६४७७४३) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शुलसिा आिे 

उमेर:- २६ वषकको  

  वतन:- जि.पसाष सखवुाप्रसौनी गा.पा. वडा न.ं ५ सोलकपरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.पसाष सखवुाप्रसौनी गा.पा. वडा नं. ५ सोलकपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिनेश राम (९८१५२९११६३) 

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

नाम:- संन्ध्या दवेी 

उमेर:- २० वर्षको  

  वतन:- जि.पसाष धोबनी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.पसाष धोबनी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुधराम प्रसाि कुमी (९८११८९६९०९) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-  संध्या महतो 

उमेर:-  १८ वर्षको  

  वतन:- जि.पसाष पटेवाष सगुौनी गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.पसाष पटेवाष सगुौनी गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्िन महतो थारु (९८१२२४१४६६) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  जसमा कुमारी यादव 

उमेर:-  २४ वर्षको 

  वतन:- जि.महोत्तरी मजटहानी न.पा. वडा न.२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.महोत्तरी मजटहानी न.पा. वडा न.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-बरी यािव (९८१२०८४०३२) 

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

नाम:- शैलो देवी 

उमेर:-  ३३ वर्षको  

  वतन:- जि. धनरु्ा जिरेश्रवरनाथ न.पा. वडा न.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा जिरेश्रवरनाथ न.पा. वडा न.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम चमार 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,साडी र चोलो लगाएकी ।  

नाम:- रागनी देवी मण्डल 

उमेर:-  २२ वर्षको  

  वतन:- जि.धनरु्ा नगराईन न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.धनरु्ा नगराईन न.पा. वडा न.ं ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्िेशवर मंडि  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पनुम देबी (सगुनी) 

उमेर:-  ३२ वर्षको  

  वतन:- जि. पवुी चम्पारण जवहार थाना िेनहरा भारत 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।० ५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.धनरु्ा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय कुमार लसंह 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो रङको सजमि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सान ुकुमारी साह 

उमेर:-  २० वर्षको  

  वतन:- जि.जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.६ मजटयवाष 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जसरहा जमचैया न.पा. वडा नं.६ मजटयवाष 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि साह (९८०१२२७७८६) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,जनलो रङको जिन्स पाइन्ट र भेष्ट लगाएको । 

 

नाम:- जकरण कुमारी खगं 

उमेर:-  २० वर्षको 

  वतन:- जि.सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नम. ३ हजदषया 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सप्तरी जतरह ुगा.पा. वडा नं.४ जडमनबाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-जिवािेवी खंग (९८२२३६३७९०)   

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी र मझौला शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोजहत कुमार साह 

उमेर:-२३ वर्षको  

  वतन:-जि.सलाषही मलगंवा न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि. पसाष जबरगंि म.न.पा. वडा नं. १२ मलुी बगैचा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-यथु केयर िउण्डेसन लागपुदाथष सेवा (९८२११२३८५३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जिन्स पाइन्ट र रातो जटसटष लगाएको । 
 

नाम:- रामउदगार राम 

उमेर:-२२ वर्षको  

  वतन:-जि.जसरहा बररयापरट्ट गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते।  

हराएको ठेगाना:- जि.जसरहा बररयापरट्ट गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राधा िेवी राम (९८१९७५७९०२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो रङको जिन्स पाइन्ट कालो भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- अवदलुाह राईन 

उमेर:-नखलेुको  

  वतन:-जि.धनरु्ा सबैला न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा सबैला न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलफया राईन कवारी (९८०७७७४६८५)  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अरमान राईन 

उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:-जि.धनरु्ा धनौिी गा.पा.वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा धनौिी गा.पा.वडा नं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलवजान कवारी  

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,जटसटष र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- संध्या दवेी 

उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:-जि.पसाष धोबनी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.पसाष धोबनी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुधराम प्रसाि कुमी (९८११८९६९०९) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- गलुाबस खातनु 

उमेर:-१६ वर्षको  

  वतन:-जि.रौहट दगुाषभगबती गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.रौहट दगुाषभगबती गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-समसुलिन राय भाट (९८४३६१६९८६) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- उर्ा कुमारी पासवान 

उमेर:-११ वर्षको  

  वतन:-जि.सलाषही बरहथवा न.पा. वडा नं. ११ जहरापरु 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही बरहथवा न.पा. वडा न.ं ११ जहरापरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-उपेन्र पासवान (९८२२०३२६२७) 

हुलिया:-उचाई ४.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,सेतो सटष र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- सजुनता कुमारी मजुखया 

उमेर:-२५ वर्षको  

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

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३। गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-वनारलस िेवी मुलखया (९८२७६६२१६०) 

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

नाम:- अमतृा जसंह 

उमेर:-२७ वर्षको 

  वतन:- जि.जसरहा गोलबिार न.पा. वडा नं.७ परुानो चोहवाष 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.जसरहा गोलबिार न.पा. वडा नं.७ परुानो चोहवाष 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रमोि कुमार लसंह (९८६१६४८८८४) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट.कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मजनका साह 

उमेर:-१८ वर्षको  

  वतन:-जि.सप्तरी शम्भनुात न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.सप्तरी रािजबराि न.पा. वडा नं. ७ खसाषलटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनता िेवी साह (९८०४७३३४६८) 

हुलिया:-उचाई ५.३जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,सेतो रङको सटष र कालो रङको पाइन्ट लगाएकी 
 

नाम:- सररता  

उमेर:-३३ वर्षको  

  वतन:-जि.सप्तरी अजननसाइर कृष्णासवण गा.पा. वडा नं .२ 

लिङ्ग:-  मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सप्तरी अजननसाइर कृष्णासवण गा.पा. वडा नं .२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  टेक बहािुर राई  

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

नाम:- पिुा कुमारी यादव 

उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:-जि.सप्तरी बलानजबहुल गा.पा. वडा नं.१ मलहजनया ँ

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.सप्तरी बलानजबहुल गा.पा. वडा नं.१ मलहजनया ँ

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लप्रन्स कुमार यािव (९८०२७७१६७९४)  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोशनी कुमारी 

उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:-जि.पसाष पसाष गढी न.पा. वडा न.ं ५ बहुअवाषटोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.पसाष जब.म.न.पा. वडा नं.१६ नगवाटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना िेवी रायभर (९८२६६६२४५८)  

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

नाम:- जनर्ा कुमारी साह 

उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:-जि.सलाषही बलरा न.पा. वडा नं.९ नरहरगंि 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही बलरा न.पा. वडा नं.९ नरहरगंि 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अयोध्या शाह (९८४१९०३८२२७) 

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

नाम:- संि ुयादव 

उमेर:-१६ वर्षको  

  वतन:-जि. सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं. २ जमयाखोर 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा न.ं २ जमयाखोर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-महन जी यािव (९८६४५२४९०४) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-लक्ष्मी आले मगर 

उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:-जि. सलाषही हररवन न.पा. वडा न.ं ९ नयाँरोड 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि. सलाषही हररवन न.पा. वडा नं. ९ नयाँरोड 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलमिा मगर (९८०८०६५२५२) 

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

नाम:-मरु्सकान मण्डल 

उमेर:-१७ वर्षको  

  वतन:-जि. महोत्तरी मजटहानी न.पा. वडा नम. ९ (जसमरदही ) 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४,।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.महोत्तरी मजटहानी न.पा. वडा नम. ९ (जसमरदही ) 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मधु िेवी मण्डि (९८१००६३०५६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भेष्ट र र्सकाई ब्ल ुरङको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- कजबता कुमारी पंजण्डत 

उमेर:-  १९ वर्षको  

  वतन:- जि. महोत्तरी गौशला न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.महोत्तरी गौशला न.पा. वडा न.ं११ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता िेवी पंलण्डत (९८१८५४९७३५)  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुमला दवेी ठाकुर 

उमेर:-  २६ वर्षको  

  वतन:- जि.जसरहा जबष्णपुरु गा.पा. वडा न.ं १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जसरहा जबष्णपुरु गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामचन्र ठाकुर (९८२१७८९२७७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,रातो रङको साडी र चोलो लगाएकी ।  

नाम:- रामिी राउत  

उमेर:-  १८ वर्षको  

  वतन:- जि. सलाषही हररपरु न.पा. वडा नं. ४ हरैया 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. सलाषही चन्रनगर गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिनेश राउत (९८०७८४६१११) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,भेष्ट सतेो र गेम पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- राधेश्याम पटेल  

उमेर:-  ३५ वर्षको  

  वतन:- जि. बारा कलैया उ.म.न.पा. वडा नं.३ गंगापरुटोल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. पसाष जबरगञ्ि आदशष नगरबाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पवन कुमार पटेि (९८५५०४५३४४) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, आखँा,कालो कपाल,हाप पाइन्ट र  जटसटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पप्प ुठकुर शमाष 

उमेर:-  १९ वर्षको 

  वतन:- जि.पसाष पोखररया न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३  गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.पसाष पोखररया न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजन ठाकुर शमाक  

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कलेिी रङको सटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- ममता देवी चौधरी 

उमेर:-  २३ वर्षको 

  वतन:- जि. सलाषही हररवन न.पा. वडा नं. ३ डाबरी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. सलाषही हररवन न.पा. वडा नं. ३ डाबरी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रमा िेवी चौधरी (९८०३३५६००९)  

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

नाम:- नरुिहा खातनु 

उमेर:-  ३० वर्षको  

  वतन:- जि.महोत्तरी सम्सी  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.सलाषही लालबन्दी न.पा. वडा नं.२  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सिाकत अन्सारी (९८५४०२५३५६) 

हुलिया:-उचाई ४.१० जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जगता कुमारी यादव 

उमेर:-  ३३ वर्षको  

  वतन:- जि.सलाषही कजवलासी न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.सलाषही नवडा  न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम नाथ राय (९८२५८०३२७३) 

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

नाम:- मिं ुकुमारी यादव 

उमेर:-  ३३ वर्षको  

  वतन:- जि.धनरु्ा धनौिी गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.धनरु्ा धनौिी गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजकुमार यािव 

हुलिया:-उचाई ४.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- जसमरण जशवानी 

उमेर:-  १९ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमरा पाण्डे 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राजख कुमारी जसंह 

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:- जि.जसरहा बररयारपट्टी गा.पा. वडा नं. ५ किरा टोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जसरहा बररयारपट्टी गा.पा. वडा नं. ५ किरा टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-जय कुमारी लसंह (९८२६७४९१०२)  

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

नाम:-सोहना खातनु 

उमेर:-  ४ वर्ष ६ मजहना 

  वतन:- जि. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.२ घसुकुपरु टोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. पसाष बी.म.न.पा. वडा न.ं२ घसुकुपरु टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशकि आिम (९८४५२१६७७१) 

हुलिया:-उचाई ३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको सटष र जिन्स पाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:- ररता  लामा  

उमेर:-  २९ वर्षको  

  वतन:- जि.बारा जितपरु जसमरा उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.बारा जितपरु जसमरा उ.म.न.पा. वडा न.ं१ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-भोज बहािुर िामा (९८६९१२२८१३)  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजनता पासवान 

उमेर:-  २२ वर्षको  

  वतन:- जि. जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.बारा पचौताबाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजकुमार पासवान (९८५५०४७९२४) 

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

नाम:- शोभा कुमारी 

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:- जि.रौतहट रािपरु न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.रौतहट रािपरु न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-बिरी साह (९८२४२५४७०४) 

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

नाम:- सलामनु नसेा  

उमेर:-  ४४ वर्षको 

  वतन:- जि.रौतहट गिुरा न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.रौतहट गिुरा न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहमि अफजि आिम (९८०९२७७०४६) 

हुलिया:-उचाई ४.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजकना खातनु 

उमेर:-  १६ वर्षको  

  वतन:- जि.सलाषही हररपरु न.पा.वडा नं.६ लक्ष्मीपरु 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.सलाषही हररपरु न.पा.वडा नं.६ लक्ष्मीपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना खातुन (९८०४८७५७१९) 

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

नाम:- ररन्की कुमारी 

उमेर:-  १८ वर्षको  

  वतन:- जि.महोत्तरी एकडारा गा.पा. वडा नं. ४ हलखोरी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.महोत्तरी एकडारा गा.पा. वडा न.ं ४ हलखोरी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन राय (९८४३००१०४७) 

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

नाम:- सवाना खातनु 

उमेर:-  २१ वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं. २० 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा. वडा नं. २० 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-हाँसन कवारी   

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-इन्रकला मण्डल  

उमेर:-  २३ वर्षको  

  वतन:- जि. जसरहा कणयानपरु न.पा. वडा नं. ११ पजिम टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. जसरहा कणयानपरु न.पा. वडा नं. ११ पजिम टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी कुमारी खत्बे (९८१९६९५३४७) 

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

नाम:- सजनता कुमारी महतो 

उमेर:-  ३१ वर्षको  

  वतन:- जि.जसरहा लहान न.पा. वडा नं.२४ माजनकदह झटुकी टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.जसरहा लहान न.पा. वडा नं.२४ माजनकदह झटुकी टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रीिाि महतो (९८१६७३५८८०) 

हुलिया:-उचाई ४.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,गलुाजब रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अजर्समता कुमारी यादव (साथमा भजभसके कुमार यादव) 

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:- जि. जसरहा न.पा. वडा नं. ९ ठेङ्गही टोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. जसरहा न.पा. वडा न.ं ९ ठेङ्गही टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्रलजत कुमार यािव (९८२९७९५९४२) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजवता कुमारी दवे 

उमेर:-  १९ वर्षको  

  वतन:- जि. सप्तरी रािजबराि न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. सप्तरी रािजबराि न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलभसेक कुमार िेव (९८२२३१३४९४) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सनु्तला रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- लक्ष्मी चौधरी  

उमेर:-  १९ वर्षको  

  वतन:- जि.सप्तरी कन्चनरुप न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.सप्तरी कन्चनरुप न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुमििेवी चौधरी (९८२१७११३५६९) 

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

नाम:- जपंकी बलाम्पाकी (मगर) 

उमेर:-  २९ वर्षको  

  वतन:- जि. सप्तरी सरुुङ्गा नबाहुन्न न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. सप्तरी सरुुङ्गा नबाहुन्न न.पा. वडा न.ं २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-यािव बहािुर आिे (९८१८०५९९८२)  

हुलिया:-उचाई ४.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो जटस्रट र कालो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मरु्सकान खातनु 

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:- जि. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजहर मंसुर  

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

नाम:- सजुमत्रा देवी राय 

उमेर:-  ३८ वर्षको 

  वतन:- जि.बारा बारागढी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.बारा बारागढी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबरेन्र राय 

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

नाम:- रुक्साना खातनु  

उमेर:- १६ वर्षको  

  वतन:- जि.बारा म.ग.न.पा.वडा न.ं ४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.बारा म.ग.न.पा.वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सहबनाज लमया (९८०७७१२२७१६) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर,कुताष  र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कान्ती कुमारी साह 

उमेर:-  २४ वर्षको  

  वतन:- जि.भारत जवहार राज्य जि. पजिम चम्पारण 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. बारा िेटा गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिपु साह (९८०९१०३०६०) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कृती सारु ठाडा मगर 

उमेर:-  २४ वर्षको  

  वतन:- जि. बारा जििगढ नङ.पा. वडा नं.३ जसगौला गाउँ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. बारा जििगढ नङ.पा. वडा नं.३ जसगौला गाउँ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-बािकृष्ण सारु मगर (९७४४२५४४२३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,कालो रङको जिन्स पाइन्ट र टप लगाएकी ।  

नाम:-सजमषला कुमारी राय 

उमेर:-१४ वर्षको  

  वतन:-जि.सलाषही चक्रघट्टा गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही चक्रघट्टा गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामचन्र राय (९८१६८८११४९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो सटु र जनलो सलवार भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चादनी कुमारी महतो 

उमेर:-  १८ वर्षको  

  वतन:- जि. धनरु्ा जवबेह न.पा. वडा न.ं ६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. धनरु्ा जवबेह न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-उपेन्र  महतो  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो पाइन्ट  र जक्रम रङको भेष्ट लगाएको ।  

नाम:-रुबी कुमारी यादव 

उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:-जि. जसरहा लहान न.पा. वडा नं. २४ माजनकदह झटुकी टोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि. जसरहा लहान न.पा. वडा नं. २४ माजनकदह झटुकी टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रवि यािव (९८१७७७७४१५) 

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

नाम:-कररणा सदा 

उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:-जि.जसरहा मचैया न.पा. वडा नं. ८ भगवानपरु टोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.जसरहा मचैया न.पा. वडा नं. ८ भगवानपरु टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईकु्र सिा (९८१०१०७७५५)   

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररया कुमारी साह 

उमेर:-१५ वर्षको  

  वतन:-जि.सप्तरी हनमुाननगर कंकाली न.पा. वडा नं.३ पोजतहा 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सप्तरी हनमुाननगर कंकाली न.पा. वडा नं.३ पोजतहा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामचलित्तर साह (९८०४७५२१३४) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी, जनलो  जिन्स पाइन्ट र सेतो जटसटष लगाएको ।  

नाम:-बन्धना कुमारी रिक 

उमेर:-१९ वर्षको  

  वतन:-जि. सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा न.ं ५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि. सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-शम्भु कुमार रजक (९८१९७३४५५२३)  

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

नाम:-एजलसा थापा 

उमेर:-१८ वर्षको  

  वतन:-जि.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.महोत्तरी गौशाला न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्णा थापा (९८१७६२८८८९) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-आरती कुमारी शे्रष्ठ 

उमेर:-२२ वर्षको  

  वतन:-जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा.वडा नं. २४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा ि.उ.म.न.पा.वडा नं. २४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-जय बहािुर शे्रष्ठ 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कलेिी रङको सजमि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-जशव वालक टाकुर 

उमेर:-७० वर्षको  

  वतन:-जि. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. २५ 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. २५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रीकानती िेवी 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,िुलेको  कपाल,सेतो सटष र मदाषनी लगाएको । 
 

नाम:-पिुा  दवेी 

उमेर:-२१ वर्षको  

  वतन:-जि. रौहट ितवुाजबियपरु न.पा. वडा नं. ३ मवेा टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि. रौहट ितवुाजबियपरु न.पा. वडा नं. ३ मवेा टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-गीता िेवी (९८०९६५१८८५)  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अमन साह 

उमेर:-१४ वर्षको 

  वतन:-जि. धनरु्ा मजुखयापरट्ट गा.पा. वडा नं. ३ तजुल्सयाही 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही लालबन्दी न.पा. वडा नं. २ नवलपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसतासरण साह 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो रङको जिन्स पाइन्ट र जघउ रङको सटष लगाएकी ।  

नाम:-जनलम कुमारी साह 

उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:-जि.महोत्तरी गेशाला न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.महोत्तरी गेशाला न.पा. वडा न.ं १२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामकरण साह (९८२२०९०९०३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो  सटु र जनलो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सपना कुमारी साह 

उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:-जि. महोत्तरी बलवा न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि. महोत्तरी बलवा न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-शम्भु साह (९८०९६६८९५३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कालो कपाल,िाउन रङको भेष्ट र पहलेो रङको सरुुवाल लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पावषती मजलक 

उमेर:-२२ वर्षको 

  वतन:-जि.जसरहा लहान न.पा. वडा नं. १ मजटयवाष टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.जसरहा लहान न.पा. वडा नं. १ मजटयवाष टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना मलिक (९८२६७७६७५३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,गलुाबी रङको साडी र चोलो लगाएको ।  

नाम:-जिया गपु्ता  

उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:-जि. जसरहा लहान न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जि. जसरहा लहान न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज कुमार रौलनयार (९८०७७४६९३७) 

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

नाम:-जगता कुमारी यादव 

उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:-जि.जसरहा जसरहा न.पा. वडा नं. ५ बरेबाष टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.जसरहा जसरहा न.पा. वडा नं. ५ बरेबाष टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि यािव (९८१८९२९९१९) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सररता कुमारी जवश्वकमाष 

उमेर:-३२ वर्षको  

  वतन:-जि.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं. १ चहटा टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.जसरहा गोलबिार न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार लवश्वकमाक (९८२३११२६७६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:-जदनेश कुमार साह 

उमेर:-३० वर्षको  

  वतन:- जि. बारा कलैया उ.म.न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि. बारा कलैया उ.म.न.पा. वडा न.ं ७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्णा कुमार साह (९८२२२९६३०९)  

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल मध्य शररर भएको ।  

नाम:-उमशे सहनी 

उमेर:-४५ वर्षको  

  वतन:-जि.बारा देवताल गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८ साल चैत मजह देजख  हराएको । 

हराएको ठेगाना:- जि.बारा देवताल गा.पा. वडा न.ं ७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-उलमकिा िेवी (९८०७२७११४१) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हाप पाइन्ट र सटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रंजित साह 

उमेर:-३२ वर्षको  

  वतन:-जि. धनरु्ा िनकपरु उ.म.न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।०८।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि. धनरु्ा िनकपरु उ.म.न.पा. वडा न.ं ९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुजा साह   

हुलिया:-उचाई५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरो, पाइन्ट र सटष लगाएको ।  

नाम:-उमशे चमार 

उमेर:-५२ वर्षको  

  वतन:-जि. महोत्तरी भगहा न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि. महोत्तरी भगहा न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोमररत कुमार चमार (९८१७६५७४९२) 

हुलिया:-उचाई ५.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल, सेतो रङको कुताष र सेतो धोती लगाएको ।  

नाम:-लक्ष्मी जथङ्ग 

उमेर:-२२ वर्षको  

  वतन:-जि. बारा जितपरु जसमरा उ.म.न.पा. वडा णं। १५ डुमरबाना टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि. बारा जितपरु जसमरा उ.म.न.पा. वडा णं। १५ डुमरबाना टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-आलसश ििान (९८२४२३७०११) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रात रङको कुरष  सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पवन कुमारी यादव 

उमेर:-२२ वर्षको  

  वतन:-जि. सलाषही गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२६गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. सलाषही गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलबनाश कुमार यािव (९८६९८९३०२९ ) 

हुजलया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,गलुाबी रङको जटसषट र पाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-अजबता देवी यादव  

उमेर:-४४ वर्षको  

  वतन:-जि. बारा सबुणष गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि. बारा सबुणष गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कासीिाि प्रसाि यािव (९८१५२८९५७४) 

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

नाम:-मनुाल देवी भोलान 

उमेर:-३८ वर्षको  

  वतन:-जि. सलाषही न.पा. वडा न.ं ८ चाजपनी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- चार वर्ष अगाडी   

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही हररवन न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सेर बहािुर भोिान (९८१७६६७५४६) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-तन ुराय 

उमेर:-१८ वर्षको  

  वतन:-जि.महोत्तरी िलेश्वर न.पा. वड नं. ४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.महोत्तरी िलेश्वर न.पा. वड नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-नागेन्र राय (९८१७६११९६९)  

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

नाम:-मजनर्ा कुमारी साह 

उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:-जि.जसरहा जसरहा न.पा. वडा नं. ७ मजहसोथा टोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.जसरहा जसरहा न.पा. वडा नं. ७ मजहसोथा टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमेश प्रसाि साह (९८४२८७२९०४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,पहलेो रङखो कुताष र सरुुवाल लगाएकी  

नाम:-सपना राय 

उमेर:-१५ वर्षको  

  वतन:-जि. जसरहा गोलबिार न.पा. वडा नं. २ टुडजकया टोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि. जसरहा गोलबिार न.पा. वडा नं. २ टुडजकया टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रंलजत राय (९८१५३४१३१३) 

हुलिया:-उचाई  ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररता माया जब.क. 

उमेर:-२३ वर्षको  

  वतन:-जि.जसरहा सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.जसरहा सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं. १ 

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

हुलिया:-उचाई५.२ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,गलुाबी रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सोनम दवेी मण्डल 

उमेर:-३० वर्षको  

  वतन:-जि.सप्तरी खड्क न.पा. वडा न.ं १ जसरुवा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.सप्तरी खड्क न.पा. वडा नं. १ जसरुवा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-शुभक मण्डि (९८१३०७३८१४०   

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको मके्सी र पहलेो रङको सल लगाएकी ।  

नाम:-जसता राई 

उमेर:-४० वर्षको  

  वतन:-जि. बारा कोल्हबीन न.पा. वडा न.ं ८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०२। २१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि. बारा कोल्हबीन न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेश्वर साह कानु (९८०७१४१४४८) 

हुलिया:- उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कलो कपाल,कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रािनन्दनी कुमारी केशरी 

उमेर:-१७ वर्षको  

  वतन:-जि. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारि केशरी (९८०९२१४८५३) 

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

नाम:-सनु्दर कुमारी महरा 

उमेर:-१५ वर्षको  

  वतन:-जि.सलाषही हररवन न.पा.  वडा न.ं ७ हलवुाईटोल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही हररवन न.पा.  वडा नं. ७ हलवुाईटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलमिा कुमारी महरा (९८१२०२४५५९) 

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

 

नाम:-कजबता देजव 

उमेर:-२३ वर्षको  

  वतन:-जि. रौहट परोहा न.पा. वडा नं. २ जिङगडवा टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि. रौहट परोहा न.पा. वडा नं. २ जिङगडवा टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय महत्तो (९८२४२७९१०४)  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी र  मखुमा घाउँ भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मन्ि ुकुमारी  

उमेर:-२५ वर्षको  

  वतन:-जि. धनरु्ा जवदहे न.पा. वडा नं. १ जचकला टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि. धनरु्ा नजन्दनी गा.पा. वडा नं. ४ खिरुी  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कृष्ण िास 

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

नाम:-रागनी कुमारी 

उमेर:-१९ वर्षको  

  वतन:-जि.धनरु्ा औरही गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.धनरु्ा औरही गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता िेवी   

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सजमि र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-उर्ा साकी  

उमेर:-२२ वर्षको  

  वतन:-जि. जसरहा गोलबिार न.पा. वडा नं. १० धरमपरु डन्डा टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि. जसरहा गोलबिार न.पा. वडा नं. १० धरमपरु डन्डा टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहािुर लमजार (९८१०५१४६७२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-खशु्ब ुदेवी  

उमेर:-२८ वर्षको  

  वतन:-जि. पसाष जब.म.न.पा. वडा नं.११ श्रीपरु टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।२४ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि. पसाष जब.म.न.पा. वडा नं.११ श्रीपरु टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलमत कुमार रौलनयार (९८४५१८९९९१) 

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

नाम:-रुपेश साह  

उमेर:-१२ वर्षको  

  वतन:-जि.रौतहट ईशानाथ न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.रौतहट ईशानाथ न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामायण साह(९८१९८११८७१) 

हुलिया:-उचाई ३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो जिन्स पाइन्ट र हररयो भेष्ट लगाएको ।  

नाम:-रुपकली कुमारी  

उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:-जि.रौहट ईशानाथ न.पा. वडा न.ं ९ डुमररया 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.रौहट ईशानाथ न.पा. वडा नं. ९ डुमररया 

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

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चन्रकला दवेी (साथमा वर्ष २ को ऋजर् कुमार यादव समते रहकेो) 

उमेर:-२४ वर्षको  

  वतन:-जि.रौहट मौलापरु न.पा. वडा नं. ४ पतौरा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.रौहट मौलापरु न.पा. वचा नं. ४ पतौरा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सखुि राय यािव (९८१८९९२४९६) 

हुलिया:-उचाई ४.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सजुनता देवी 

उमेर:-३४ वर्षको  

  वतन:-जि.रौतहट गरुर्ा न.पा. वडा नं. ६ पोजठयाही टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.रौतहट गरुर्ा न.पा. वडा न.ं ६ पोजठयाही टोल 

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

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल, वणष गहुगँोरी,हररयो रङको साडी र चोलो लगाएकी । 
 

नाम:-रेर्समा खातनु 

उमेर:-२६ वर्षको  

  वतन:-जि.रौतहट यममुामाई वडा नं. ६ भजेडबारी टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.रौतहट यममुामाई वडा न.ं ६ भेजडबारी टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-शेख मुस्ताङ (९८१४२९३०८८) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

नाम:-जशवनन्दन महत्तो 

उमेर:-६० वर्षको  

  वतन:-जि.सलाषही बागमती न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.सलाषही बागमती न.पा. वडा न.ं ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्रकिा महतो 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो भेष्ट र हररयो रङको लङुगी लगाएको ।  


