
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

७९/८०थपMissing person data 

नाम:- यकेुश थापा 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- जि.जिन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा न.ं७ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.जिन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िोक बहािुर थापा (९८४४५९५५६२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,िेतो हाप पाइन्ट र जटिषट लगाएको । 
 

नाम:- िजुशला रुम्बा 

उमेर:-  २१ वर्षको 

  वतन:- जि.मकवानपरु हटेौडा गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.मकवानपरु हटेौडा गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- काप्तान सुबा (९८४८४६४८१२) 

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

नाम:- िोनी पतुवुार 

उमेर:-  २४ वर्षको  

  वतन:- जि.काठमाण्डौ मनमिै ु

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.धाजिङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- अशोक खाती (९८२८९०१०४३) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िजवना बस्नेत 

उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- जि.िोलखा गौरीशंकर गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४ २७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.िोलखा गौरीशकंर गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- पिम बहािुर खड्गा (९८६४००२३६५) 

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

नाम:- िोम रानी लामा 

उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:-  जि.जिन्धपुालचोक मले्ची न.पा. वडा नं.११ धिुेनी चौरटोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.जिन्धपुालचोक मले्ची न.पा. वडा न.ं११धिुेनी चौरटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुमार लमजार (९७४२९२२६६८३) 

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

नाम:- शजुशला शे्रष्ठ 

उमेर:- २३ वर्षको 

  वतन:- जि. जिन्धलुी क.न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.जिन्धलुी क.न.पा. वडा न.ं ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लित्र नारायण शे्रष्ठ (९८१०१८००७४) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िररता गोले  

उमेर:- २४ वर्षको  

  वतन:- जि.जिन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.जिन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोस तामाङ (९८१६८१७३६४) 

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

 

नाम:- उमा अजधकारी  

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- जि.जिन्धलुी ि.ुन.पा. वडा नं. ९ ठुलोखोला लखनपरु 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.जिन्धलुी ि.ुन.पा. वडा न.ं ९ ठुलोखोला लखनपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- भद्रा अलिकारी (९८१७८७९६९५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,कालो रङको जटिषट र कालो जिन्ि पाइन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- अनसु्का खत्री जगरी 

उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- जि.जिन्धलुी जिक्कल गा.पा. वडा नं. २ पोखरी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.जिन्धलुी जिक्कल गा.पा. वडा नं. २ पोखरी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- रत्न बहािुर खत्री (९८४३२८०४०९) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजनता कुमार 

उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- जि.जिन्धलुी िधुौली न.पा. वडा नं. ३ चारघरे 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.जिन्धलुी िधुौली न.पा. वडा नं. ३ चारघरे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- डोमा कुमार िनुवार (९८२३१७१७०९) 

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

नाम:- जििषना लम्िाल 

उमेर:-  २९ वर्षको 

  वतन:- जि.धाजिङ जनलकण्ठ न.पा. वडा न.ं९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.धाजिङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िुगाक प्रसाि िम्साि (९८४०३९७६२०) 

हुलिया:- उचाई ४.१० जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,कुताष िरुुवाल लगाएकी र मानजिक िन्तलुन 

जठक नभएकी ।  

नाम:- नजवन कोईराला 

उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- जि.धाजिङ बेघाट रोराङ गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०-७९।०४।२९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.धाजिङ बेघाट रोराङ गा.पा. वडा न.ं४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- तेज बहािुर कोईरािा (९८६६२८०६७४) 

हुलिया:- उचाई ४.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,पेलो भेष्ट र कालो जिन्ि पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- भजुमका िापकोटा  

उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- जि.धाजिङ गिरुी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.धाजिङ गिरुी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेन्द्र  सापकोटा (९८५११२७२८८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह  ँगोरी, कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- जनशान परुी 

उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- जि.धाजिङ गिरुी गा.पा. वडा नं. २ केउरीनी 

लिङ्ग:- बालका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.धाजिङ गिरुी गा.पा. वडा नं. २ केउरीनी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िमक राज पुरी (९८४५०६६००८) 

हुलिया:- उचाई ३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,पहलेो जटिटष र कालो पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- िन्ि ुजब.क. 

उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- जि.जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.२१ पावषतीपरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.२१ पावषतीपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेज कुमारी लब.क. (९८०६६६४८६९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको जटिटष रजिन्िको पाइन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तेि बहािरु धामी 

उमेर:-  १८ वर्षको 

  वतन:- जि.िाचुषला िहु  गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नम. २ के्षत्रपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरोज पररयार (९७४६३७१०१०) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो रङको धके िटष खरेो रङको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- तेि बहािरु बोम्िन 

उमेर:-  ७५ वर्षको  

  वतन:- जि.जिन्धपुाल्चोक ईन्रावती गा.पा. वडा नं. १  

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जिन्धपुाल्चोक चौ. िा.न.न.पा.वडा न.ं ५चौतारा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि तामाङ (९८६०४१०७८३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,जनलो ट्रयाक,िेतो पहलेो ह क र चप्पल लगाएको ।  

नाम:- मयैा जब.क. 

उमेर:- ४० वर्षको 

  वतन:-  जि.जिन्धपुाल्चोक मलेम्ची न.पा. वडा नं. १२ बाह नेपाटी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.जिन्धपुाल्चोक मलेम्ची न.पा. वडा न.ं १२ बाह नपेाटी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश लब.क. (९८१०१५५७४४) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र मझौला शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मनैा िमाई 

उमेर:-  ४५ वर्षको 

  वतन:- जि. जिन्धपुाल्चोक जत्रपरुािनु्िरी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जिन्धपुाल्चोक जत्रपरुािनु्िरी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-नेत्र बहािुर िमाई (९८४९३६६५५६) 

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

नाम:- राजधका जघिङ 

उमेर:-  २३ वर्षको 

  वतन:- जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. १५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. १५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहािुर लिलसङ (९७४१७१९४३६) 

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

नाम:- िरस्वती तामाङ 

उमेर:-  २६ वर्षको 

  वतन:- जि.धाजिङ गिरुी गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धाजिङ गिरुी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िन्द्र बहािुर तामाङ (९८६१२३७२६३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,रातो रङको िरुुवाल र बटु्टे भेष्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  करुर्ा बस्नेत 

उमेर:-  २२ वर्षको 

  वतन:- जि.मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-नखलेुको 

हराएको ठेगाना:- जि.मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-आईतिाि लब.क. 

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

नाम:- ईजिका उप्रेती 

उमेर:-  १४ वर्षको 

  वतन:- जि.मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.२ मानिचोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलममता उपे्रती (९८४५८३११९१) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,आकािे रङको पाइन्ट र जनलो िटष लगाएकी ।  

नाम:- बमुला कुमारी स्याङताङ िगाष 

उमेर:-  २७ वर्षको 

  वतन:- जि.मकवानपरु भीमिेिी गा.पा.वडा नं. २ कालीटार 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.मकवानपरु भीमिेिी गा.पा.वडा नं. २ कालीटार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशबराज जगाक (९८०६१४२५९४) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजस्मता तामाङ 

उमेर:-  १५ वर्षको 

  वतन:- जि. नवुाकोट बेकोटगढी न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. नवुाकोट बेकोटगढी न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसताराम तामाङ (९८२३८७०२६२) 

हुलिया:-उचाई ४.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष िरुुवाल र चप्पल लगाएकी ।  

नाम:- राम चन्र कुवर 

उमेर:-  ४६ वर्षको 

  वतन:- जि.काठमाण्डौ बढुाजनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. रिवुा गोिाईकुण्ड गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामशरण कुवर (९८२८५८५१२८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको पाइन्ट र हाइनके लगाएको ।  

नाम:- अजस्मता जघजमरे 

उमेर:-  १४ वर्षको 

  वतन:- जि.जिन्धलुी िनुकोशी गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जिन्धलुी िनुकोशी गा.पा. वडा न.ं३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडि बहािुर लिलमरे (९८२२०७५५६९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,छोटो जिन्ि पाइन्ट र रातो जटिटष लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िान कुमारी मगर 

उमेर:- २९ वर्षको  

  वतन:- जि.जिन्धलुी जतपाटन गा.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.जिन्धलुी जतपाटन गा.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोि काकी (९७४१८३५४२९) 

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

नाम:- शजुिला नेपाली 

उमेर:-  १६ वर्षको 

  वतन:- जि.नवुाकोट जव.न.पा. वडा नं.१३ कल्यार्परु 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.नवुाकोट जव.न.पा. वडा नं.१३ कल्यार्परु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनता नेपािी (९८०३८०४३३७) 

हुलिया:-उचाई ५.१जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो िटष र पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- जबजनता काकी 

उमेर:- १५ वर्षको  

  वतन:- जि.जिन्धपुाल्चोक ग.न.िा.चौ.गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.जिन्धपुाल्चोक ग.न.िा.चौ.गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी काकी (९७४८२६६९६३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जटिटष  र पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजनल थापा 

उमेर:- १३ वर्षको  

  वतन:- जि.जिन्धपुाल्चोक बाह्रजबिे न.पा. वडा नं. ७ डाडा गाउ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.जिन्धपुाल्चोक बाह्रजबिे न.पा. वडा नं. ७ डाडा गाउ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञान बहािुर थापा (९७४८७८४४९३) 

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

नाम:- कल्पना िकी 

उमेर:-  ३६ वर्षको 

  वतन:- जि.िोलखा जभ.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.िोलखा जभ.न.पा. वडा नं.४ जतलखोररया 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लटका बहािुर साकी (९८६५३३५८४०) 

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

नाम:- िजुिना पररयार 

उमेर:-  १४ वर्षको  

  वतन:- जि.धाजिङ गिरुी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.धाजिङ गिरुी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सालबत्री पररयार (९८२८२१८९९९) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनमषला तामाङ 

उमेर:- २६ वर्षको  

  वतन:- जि.धाजिङ धजुनवेशी गा.पा. वडा नं. ७ जलख ु

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.धाजिङ धजुनवेशी गा.पा. वडा नं. ७ जलख ु

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कान्छा तामाङ (९७४५६५६२८५) 

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

नाम:- िजुिता बस्नेत 

उमेर:-  १४ वर्षको 

  वतन:- जि.जिन्धपुाल्चोक बाह्रजबिे न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.काभ्रपेलान्चोक बनपेा न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-थन बहािुर बमनेत (९८४१५३५६१८) 

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

नाम:- िान ुमाया माझी 

उमेर:-  २३ वर्षको 

  वतन:- जि.काभ्रेपलान्चोक चोरीिउेराली गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.काभ्रपेलान्चोक चोरीिेउराली गा.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-उपेन्द्र माझी (९८२००२५७४८) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िंजजिला कुमारी कापडी 

उमेर:- १४ वर्षको  

  वतन:- जि.काभ्रेपलान्चोक बनपेा न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.काभ्रपेलान्चोक बनपेा न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसउिेब कापडी 

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

नाम:- खिुी कुमारी िैिवाल 

उमेर:-  २२ वर्षको 

  वतन:- जि. िोलखा जभ.न.पा. वडा ३ चररकोट 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि. िोलखा जभ.न.पा. वडा ३ चररकोट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुपेश कुमार िौिरी (९८६३३१७९२२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो जटिटष र जनलो अलाजिन लगाएकी ।  

नाम:- रंजिता कुमारी जब.क. 

उमेर:-  ३० वर्षको 

  वतन:- जि.उियपपरु कटारी न.पा. वडा नं. ९ ररस्टु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. ११ थानाभञ्िाङ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-खडक बहािुर लब.क. (९७४९७४०८९८) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िलुन घलान 

उमेर:-  २९ वर्षको  

  वतन:- जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १९शक्तीखोला 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा न.ं १९शक्तीखोला 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सयुक बहािुर ििान (९८६४००६६४७) 

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

नाम:- कररमा नेपाली (िाथमा वर्ष १३ आकृजत गोपाली) 

उमेर:-  १३ वर्षको 

  वतन:-जि.मकवानपरु थाहा न.पा. वडा नं. १ कुन्छाल 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०८९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.मकवानपरु थाहा न.पा. वडा न.ं १ कुन्छाल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलवन्द्र गोपािी (९८५५०७४८९५) 

हुलिया:-उचाई ४.१० जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो घांगर र ट्राउिर लगाएकी ।  

नाम:- िजुनता जथङ (िाथमा २ वटा नावबालक िमते रहकेो) 

उमेर:-  २६ वर्षको  

  वतन:- जि.काभ्रेपलान्चोक खाजनखोला गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.काभ्रपेलान्चोक खाजनखोला गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सकुुिाि  लथङ (९७४५६७२४३९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट र रातो िरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जिपा काकी  

उमेर:-  २१ वर्षको 

  वतन:- जि.नवुाकोट जलख ुगा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.नवुाकोट जलख ुगा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुव कुमारी काकी (९८६००४६९५९) 

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

नाम:-  रमा िेवी नपेाल 

उमेर:- २२ वर्षको  

  वतन:- जि.नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं. ५ कोल्पटुार 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं. ५ कोल्पटुार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलब नेपाि (९८०३३८००९८) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातोम हररयो जमजिएको कुताष र हररयो िरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-  जबमला जवश्वकमाष 

उमेर:-  ३२ वर्षको  

  वतन:- जि.रामचेाप मन्थली न.पा. वडा नं.५मचावरी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.रामचेाप मन्थली न.पा. वडा न.ं५मचावरी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-धु्रब बहािुर लबश्वकमाक ९९७४२८५९६२१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट र िेतो जटिटष लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  शजमषला गरुुङ घले 

उमेर:-  २५ वर्षको   

  वतन:- जि.धाजिङ गंगािमनुा गा.पा. वडा नं.५ मिवुा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.धाजिङ गंगािमनुा गा.पा. वडा नं.५ मिवुा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम बहािुर ििे (९८४०१८३५६७) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मजनर्ा भण्डारी 

उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- जि.धाजिङ जिद्धलेख गा.पा. वडा नं.७ भालडाडा 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.धाजिङ जिद्धलेख गा.पा. वडा नं.७ भालडाडा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा उपकरकोटी (९७४५५३४४७९) 

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

नाम:- बजुद्ध राि चपेाङ 

उमेर:-  १० वर्षको  

  वतन:- जि.जचतवन राप्ती न.पा. वडा नं. ११कोराक 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. जचतवन भ.म.न.पा. वडा नं. २ के्षत्रपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िामोिर िेवकोटा (९८१२२०९६९६) 

हुलिया:-उचाई ३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िकु माया गरुुङ 

उमेर:-  २३ वर्षको  

  वतन:- जि.जचतवन ईच्छाकामना गा.पा. वडा नं. ७ जिमल डाडा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जचतवन ईच्छाकामना गा.पा. वडा नं. ७ जिमल डाडा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलनषा गुरुङ (९८२११३३९२०) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,िेतो जछके जमकष र वानजपि लगाएकी ।  

नाम:- जहरा नेपाली 

उमेर:-  २५ वर्षको 

  वतन:- जि.िाङ घोराई उ.म.न.पा. वडा नं.१९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.नवुाकोट न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-आकाश नेपािी (९८२९५१२२३२) 

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

नाम:- जिपक थापा के्षत्री 

उमेर:-  ४१ वर्षको  

  वतन:- जि. जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा न.ं ८ मखनचोक 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. ८ मखनचोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवष्णु मायााँ थापा के्षत्री (९८२९८४६०६३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,खरैो रङको जटिटष र जनलो पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िभुेक्षा जथङ 

उमेर:-  १६ वर्षको 

  वतन:- जि.मकवानपरु जभम्िेजि गा.पा. वडा नं. ९ अघोर 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.मकवानपरु जभम्िेजि गा.पा. वडा नं. ९ अघोर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोम बहािुर लथङ (९८६०६६९३५२) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पातलो शररर र िबे्रे जचउडोमा कोठी भएकी ।  

नाम:- मजमता मकु्तान 

उमेर:-  २० वर्षको  

  वतन:- जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १९ जयाजमरे 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा न.ं १९ जयाजमरे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सबुास मोक्तान (९८४०४४९४००) 

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

नाम:- पञ्च माँया वाईवा 

उमेर:-  २१ वर्षको  

  वतन:- जि.मकवानपरु इन्र िरोवार गा.पा. वडा नं.३ जिस्नेरी िम्की 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.मकवानपरु इन्र िरोवार गा.पा. वडा नं.३ जिस्नेरी िम्की 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िनलवर वाईवा (९८६४३३८०३५) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कुमार खड्का 

उमेर:-  २५ वर्षको 

  वतन:- जि. रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं.१४ कामलटोल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२०  गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं.१०  िेवकोटा चोक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-वम बहािुर खड्का (९८४२४७७९१८) 

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

नाम:- जभम बहािरु मोक्तान 

उमेर:-  ५६ वर्षको  

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

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. भरतपरेु म.न.पा. वडा नं. १ परुलचोक 

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

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,जनजल िटष, कोठे जछकेमके आिकोट,कालो 

पाइन्ट र छालाको ितु्ता लगाएको । 

 

नाम:- वाशरुाम भण्डारी 

उमेर:-  ४६ वर्षको  

  वतन:- जि. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ९ लामिरेु 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं। २ चौकीटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण प्रसाि भण्डारी (९८५५०६८४९६) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,हररयो रङको िटष र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ििृना बस्नेत 

उमेर:-  १४ वर्षको 

  वतन:- जि. जिन्धपुाल्चोक न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. जिन्धपुाल्चोक न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िन बहािुर बमनेत (९८४१५३५६१८)  

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

नाम:- िररता लोप्चान 

उमेर:-  २२ वर्षको 

  वतन:- जि.काभ्रेपलान्चोक धजुलखले न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.काभ्रपेलान्चोक धजुलखले न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहािुर गोिे (९७४५६८७८६०) 

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

नाम:- जबना मगर 

उमेर:-  ४३ वर्षको  

  वतन:- जि.रामछेाप िोम्बा शैलङु गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.रामछेाप िोम्बा शैलङु गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िि बहािुर मगर (९८६५९५१०६३)  

हुलिया:-उचाई  ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल, वर्ष कालो,खरानी रङको चोलो र रातो रङको लङुगी लगाएकी 

। 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गौतम थामी  

उमेर:-  २४ वर्षको  

  वतन:- जि. िोलखा काजलञ्चोक गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:-  परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।०६।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. िोलखा काजलञ्चोक गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवर बहािुर थामी (९८४९२३०९२०) 

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

नाम:- पावषती थामी 

उमेर:-  २३ वर्षको 

  वतन:- जि. िोलखा काजलञ्चोक गा.पा. वडा नं. १ क्याम्पोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि. िोलखा जभ.न.पा. वडा नं.  ६ चररकोट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलसिा थामी (९८४२५३०१२९) 

हुलिया:-उचाई ४.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जिन्ि पाइन्ट र जटिषट लगाएकी । 
 

नाम:-चररत्र माया तामाङ 

उमेर:-२२ वर्षको  

  वतन:-जि.िोलखा गौरीशंकर गा.पा. वडा न.ं ५ लहरेमान 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.िोलखा गौरीशकंर गा.पा. वडा नं. ५ लहरेमान 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोमरेन्जी शेपाक (९८६०५३४३६८) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जनजित पन्त 

उमेर:-१५ वर्षको  

  वतन:-जि.मनवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. १८ हनाषमाडी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.मनवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा। वडा नं. १८ हनाषमाडी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िम्पा खड्का (९८११८४४५१६) 

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

नाम:-नजवना मोक्तान 

उमेर:-२३ वर्षको  

  वतन:-जि.मकवानपरु हटेौडा न.पा. वडा नं.७ कमान े

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.मकवानपरु हटेौडा न.पा. वडा नं.७ कमान े

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवर बहािुर मुक्तान (९८२०९३१२७२) 

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

नाम:-जिता िापकोटा 

उमेर:-२१ वर्षको  

  वतन:-जि.धाजिङ गिरुी गा.पा. वडा नं. ५ मकुाखकष  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.धाजिङ गिरुी गा.पा. वडा नं. ५ मकुाखकष  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमार सापकोटा (९८०३८५०८१०) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ररना कुमाल  

उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:-जि. धाजिङ जत्रपरुािनु्िरी गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि. धाजिङ जत्रपरुािनु्िरी गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-भिराम कुमाि (९८१८४२९५२९ ) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष काली भएकी ।  

नाम:-ििना के.िी. 

उमेर:-२५ वर्षको  

  वतन:-जि.नवुाकोट तािी गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.काठमाडौ बालािबुाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऋसब के.सी. (९८४३३४४२५३४) 

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

नाम:-मन्ि ुलाजमछान े

उमेर:-६१ वर्षको  

  वतन:-जि. रौहट चन्रपरु न.पा. वडा न.ं ४ 

लिङ्ग:- िेष्ठ मजहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जि. नवुाकोट बेकोटगढी न.पा. वडा न.ं१२  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-शैिेन्द्र खनाि (९८०८१९७११२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जिप ुमाया घलान 

उमेर:-१७ वर्षको  

  वतन:-जि. मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि. मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमार ििान (९८६५८८९४८८) 

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

नाम:- िजुशला लामा स्याङवो 

उमेर:-  २२ वर्षको 

  वतन:- जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १३ पिमपोखरी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १३ पिमपोखरी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम बहािुर लथङ (९८०९२४३८७७) 

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

नाम:- जबपना माझी 

उमेर:-  २०- वर्षको  

  वतन:- जि. मकवानपरु बाग्मती गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-नखलेुको  

हराएको ठेगाना:-  जि. मकवानपरु बाग्मती गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लटका माझी 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मजनर्ा खत्री  

उमेर:- १४ वर्षको  

  वतन:- जि.रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं. ३ कठिोर 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं. ३ कठिोर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज खत्री (९७४६२९२३३९) 

हुलिया:-उचाई ४.८ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,खरैो रङको जिन्ि पाइन्ट िेतो जटस्रट लगाएकी ।  

नाम:-जबपना पनु मगर 

उमेर:-  २३ वर्षको  

  वतन:- जि.बाग्लङु गलकोट न.पा. वडा नं.२ नरेखाटी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. ११ भोिाङ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सम्झना पुन मगर (९८६७६४३७१६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँ,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,िेतो िटष र हररयो जयाकेट लगाएकी ।  

नाम:- िोम बहािरु जिलवाल 

उमेर:-  ५१ वर्षको  

  वतन:- जि. धाजिङ जिद्धलेक गा.पा. वडा न.ं १ बङुचङु 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. धाजिङ जिद्धलेक गा.पा. वडा नं. १ बङुचङु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवजन लसिवाि (९८६२८३५७५५) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मधमुाया अछामी 

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:- जि.जिन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २-०७९।०३।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जिन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िन माया मग्रगाती (९८८६४३७८७७) 

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

नाम:- जिता लामा 

उमेर:-  २७ वर्षको  

  वतन:- जि.जिन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा न.ं ५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जिन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम माया िामा ( ९८१७८५७९६०)  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो वर्ष पहलेो रङको कुताष र िरुवाल लगाएको । 
 

नाम:- पजुर्षमा डंगोल 

उमेर:-  १६ वर्षको  

  वतन:- जि.नवुाकोट जविरु न.पा. वडा नं. ८ थकु्का 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.नवुाकोट जविरु न.पा. वडा नं. ८ थकु्का 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तु कुमारी डंगोि (९८६२४९०६०४) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िन्त माया िनुवुार 

उमेर:-  २० वर्षको 

  वतन:- जि.धनरु्ा यज्ञभजुम न.पा. वडा नं. ९ धारापानी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं. ७ भटौली मजुगटार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशव सुनुवार(९८२४८००१७२) 

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

नाम:- जवशेश्वर खनाल 

उमेर:-  ४९ वर्षको  

  वतन:- जि. जचतवन रत्ननगर न.पा. वडा नं. १४ जपठुवा 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. जचतवन रत्ननगर न.पा. वडा नं. १४ जपठुवा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुष्मा खनाि (९८४५४३२३२७)  

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

नाम:- रजबन गिरेुल 

उमेर:-  १४ वर्षको  

  वतन:- जि.मकवानपरु मकबानपरु गढी गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.मकवानपरु मकबानपरु गढी गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलब गजुरेि (९७४५३२०२२६) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जवक्रम खत्री  

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- जि.रामछेाप जलख ुगा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.मकवानपरु उ.म.न.पा. वडा नं. ५ क्याम्पाडाडा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमा रोक्का (९८६१६७२१००) 

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

नाम:- अजतमाया आले मगर 

उमेर:-  ३५ वर्षको  

  वतन:- जि.जिन्धलुी िधुटली न.पा. वडा नं.४ िटुापानी  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जिन्धलुी िधुटली न.पा. वडा नं.४ िटुापानी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  हकक  बहािुर आिेमगर 

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

नाम:- होम कुमारी काकी  

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:- जि.जिन्धलुी गोलन्िोर गा.पा. वडा न.ं२ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.जिन्धलुी गोलन्िोर गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेज बहािुर काकी (९८४४२५१९९३)  

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष कालो,जिन्ि पाइन्ट र जिन्िको िटष लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- हजिना खातनु 

उमेर:-  १४ वर्षको  

  वतन:- जि. पिाष जवरगंि म.न.पा. वडा नं. ३० 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२३ गते । 

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  नजबु नेसा (९८२९०७१६३२) 

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

नाम:- रोशनी िाह 

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:-िशे भारत बगषजनया थाना जितामडी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.४ कराषमा  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  रेखा साह (९८०२९७६३७८) 

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

नाम:- िजवना योञ्िन 

उमेर:-  १६ वर्षको 

  वतन:- जि.मकवानपरुन  हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १२ आल्िमार 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.मकवानपरुन  हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १२ आल्िमार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहािुर योञ्जन (९७६२८५४०८६) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पावषती थामी  

उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:-जि.िोलखा काजलञ्चोक गा.पा. वडा नं. १ क्याम्पोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.िोलखा काजलञ्चोक गा.पा. वडा नं. १ क्याम्पोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलसिा थामी (९८४२५३०१२९)   

हुलिया:-उचाई ४.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जिन्ि पाइन्ट र जटिटष लगाएकी । 
 

नाम:-िगुाष थामी 

उमेर:-२२ वर्षको  

  वतन:-जि.िोलखा काजलञ्चोक गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.िोलखा जभ.न.पा. वडा नं. ६ चररकोट बिार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवर बहािुर थामी (९८४९२३०९२०) 

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

नाम:-राम बहािरु िमाई (िाथमा मोहन कुमारी मगर िमते रहकेो ) 

उमेर:-३९ वर्षको 

  वतन:-जि. जिन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नम. १० रानीचरुी 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि. काठमाण्डौ बाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-गगंा कुमारी िमाई (९८२७८७२७३४) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-िजवना योन्िन 

उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:-जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १२ आल्िमार 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १२ आल्िमार 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहािुर योन्जन (९७६२८५४०८६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो, कुताष िरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-िान ुमाया तामाङ 

उमेर:-२९ वर्षको 

  वतन:-जि.धाजिङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.धाजिङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडि माया तामाङ (९८४३३८०९६५) 

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

नाम:-िरेुश बल 

उमेर:-११ वर्षको  

  वतन:-जि. मकवानपरु थाहा न.पा. वडा नं. १ टाखले थोकरटोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि. मकवानपरु थाहा न.पा. वडा नं. १ टाखले थोकरटोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कणक बहािुर बि (९८६१७८८६७१) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,कालो ट्राउिर र जनलो पहलेो िटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-प्रकाश ढकाल 

उमेर:-४२ वर्षको 

  वतन:-जि.मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते  ।  

हराएको ठेगाना:- जि.मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा न.ं ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-भगबती ढकाि (९८५५०२८८४९) 

हुलिया:-उचाई ५.९ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरो,आकािे रङको िटष र कलेिी रङको पाइन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:-िमनुा तामाङ 

उमेर:-२६ वर्षको 

  वतन:-जि.नवुाकोट िपु्चशे्वर गा.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.नवुाकोट िपु्चेश्वर गा.पा.वडा नं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरज लथङ (तामाङ) (९८४३९१४४८७) 

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

नाम:-जलला कुमारी नपेाल 

उमेर:-४३ वर्षको  

  वतन:-जि.नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा न.ं ६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनु नेपाि (९८०३३३५०६६)  

हुलिया:-उचाइ ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो हररयो रङको कुताष र िरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मनुा गोले 

उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:-जि.जिन्धलुी जतनपाटन गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:-बाजलका 

हराएको लमलत:-  २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.लसन्िुिी िुिौिी न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोि गोिे (९८१०४१४७२८)   

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो जिन्ि पाइन ्िटष लगाएको ।  

नाम:-जगररिा पररयार 

उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:-जि. जिन्धलुी जतपाटन गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.जिन्धलुी िधुौली न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िनश्याम पररयार 

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

नाम:- अजनता कुमार 

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:- जि. जिन्धलुी िधुौली न.पा. वडा नं. ३ चारघरे 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. जिन्धलुी िधुौली न.पा. वडा नं. ३ चारघरे 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-डोमा कुमार िनुवार (९८२३१७१७०९) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-िजवना थोकर (िाथमा छोरा िमते रहकेो) 

उमेर:-२१ वर्षको  

  वतन:-जि.रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं. ६ भलवुािोर 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं. ६ भलवुािोर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनि योन्जन (९८६०९४८८६९) 

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

नाम:- जनलम  कुमारी रौजनयार 

उमेर:-  ४८ वर्षको  

  वतन:- जि. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ४ अिय अमर रोड 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा न.ं ४ अिय अमर रोड 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन्द्रनप्रसाि गुप्ता (९८५५०३०८७०) 

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

नाम:-राि कुमार कटुवाल 

उमेर:-  ४० वर्षको  

  वतन:- जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १८ हनाषमाडी 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १८ हनाषमाडी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुलि माया िुम्बा (९८६३७२२९२८) 

हुलिया:-उचाई  ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वचर्ष गह गँोरो, िटष  र पाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

नाम:- लाहा प्रिाि ररिाल 

उमेर:-  ५५ वर्षको 

  वतन:- जि. धाजिङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ३ डाँडा गाउँ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि. धाजिङ जनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ३ डाँडा गाउँ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-टंक प्रसाि ररजाि (९८४१७१७९८४)  

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गह गँोरी,खरैो कट्ट ,खरैो िटष र ढाका टोपी लगाएकी ।  

नाम:- जबमला तामाङ 

उमेर:-  १७ वर्षको 

  वतन:- जि. धाजिङ खजनयाबाि गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.धाजिङ जनलण्ठ न.पा.  वडा नं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सकु माया तामाङ (९७४९७०९२९३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आवखा,कालो कपाल  र पातलो शररर भएकी ।  


