
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

थप Missing person data 

नाम:- आशिका तामाङ 

उमेर:-  १९ वर्षको  
  वतन:- शज. काभ्रपेलान्चोक पनौती न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. काभ्रपेलान्चोक पनौती न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रुपा शे्रष्ठ (९८४९२०४६८२) 

हुलिया:- उचाई ५:२ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,पाइन्ट र शटसटष लगाएकी ।  

नाम:- रशवन थोकर 
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- शज.काभ्रपेलान्चोक खानीखोला गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२४ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.काभ्रपेलान्चोक खानीखोला गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ज्ञान काजी गोिे (९८५१११६७४१) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरो,रातो कालो रङको ज्याकेट र पिलेो ट्राउजर 
लगाएको । 

 

नाम:- शकरण पौडेल 

उमेर:- १६ वर्षको  
  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक मले्मची न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।०९ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.काठण्डौ गो.न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुरुशोत्तम बजगाई (९८६३५४२७२७) 

हुलिया:- उचाई ५शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कालो रङको ि क र खरैो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शबशनता सापकोटा 
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- शज.लशलतपरु मिालक्ष्मी न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- बाशलका  
हराएको लमलत:- २०७९।०२।२४ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु मिालक्ष्मी न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोपाि सापकोटा (९८४०३४८७०३) 

हुलिया:- उचाई ५:२ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- तारगले तामाङ 

उमेर:- ७४ वर्षको  
  वतन:- शज.धाशदङ रु.गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।११ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.लम्जङु मिालक्ष्मी न.पा. वडा नं. ८ लभुु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभमिाि तामाङ (९८४६८७८१५७) 

हुलिया:- उचाई ५:८ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरो,कालो कोट लगाएको । 
नाम:- सजुन न्यौपान े

उमेर:- २६ वर्षको  
  वतन:- शज. भक्तपरु चा.ँन.पा. वडा नं. २ दवुाकोट 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. भक्तपरु चाँ.न.पा. वडा नं. २ दवुाकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलदप न्यौपाने (९८४५९१८१४५) 

हुलिया:- उचाई ५:६ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरो,शनलो शजन्स पाइन्ट र सेतो सटष लगाएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शबमला प्रजा  
उमेर:- १८ वर्षको  

  वतन:- शज.मकवानपरु कैलास गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।२५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.मकवानपरु कैलास गा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सानु कान्छी प्रजा (९७४२८१९२९२) 

हुलिया:- उचाई ५:६ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,पिलेो रङको शटसटष र शजन्सको पाइन्ट 
लगाएकी ।  

नाम:- रोश्री शजरेल  
उमेर:- २० वर्षको  

  वतन:- शज.दोलखा शजरी न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१५ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवलवता राना थापा (९८१९१९६६२९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो  कपाल, पाइन्ट र  शटसटष लगाएकी ।  

नाम:- अनपुा राई 

उमेर:- २० वर्षको  
  वतन:- शज.मकवानपरु मनिरी गा.पा. वडा नं. ७ रमौली  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.मकवानपरु मनिरी गा.पा. वडा नं. ७ रमौली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलदप थापा मगर (९८६११८६०७८) 

हुलिया:- उचाई ५:२ शिट,कालो आखँा,कालो कालो कपाल,शजन्स पाइन्ट र कालो शटसषट,कालो ि क लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सररता दवेी मशुखया 
उमेर:- २३ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा शमशथला शबिारी न.पा. वडा नं.०६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा शमशथला शबिारी न.पा. वडा नं.०६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलजत मुलिया  
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,िररयो कुताष सरुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- शनपषमाया शगरी काकी 
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज.सप्तरी गरुुङगा न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सप्तरी गरुुङगा न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम माया काकी (९८२५७२४८९५)  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो पाईन्ट र पिलेो शटसटष लगाएकी ।  

नाम:- सशुनता शब.क 

उमेर:- २५ वर्षको 
  वतन:- शज.मिोत्तरी बशदषवास न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी बशदषवास न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन माया लब.क   
हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- पावषती कुमारी 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत साह  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- भारती साि 

उमेर:- २५ वर्षको 
  वतन:- शज.सनुसरी रामधनुी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सनुसरी रामधनुी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आिोक कुमार  साह (९८०३०९२७२१) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, िररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सन्ज ुकुमारी मितो 
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी पसाष गा.पा. वडा .२ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी पसाष गा.पा. वडा .२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश्वर महतो (९८४९५५२६५२)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, िररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शप्रयका कुमारी ठाकुर 
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी मशटिानी न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी मशटिानी न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवती देवी (९८१७६५४४४७)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- ररंकु कुमारी यादव 

उमेर:- २२ वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.मिोत्तरी लोिरपट्टी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबजय कुमार यादव 

हुलिया:- उचाई ४.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, कालो  कुताष  र पिलेो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- िभुकला साि  

उमेर:- २२ वर्षको 
  वतन:- शज.शसरिा बोधेवसाईन न.पा. वडा नं.५ भई िाल लिान न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसरिा बोधेवसाईन न.पा. वडा नं.५ भई िाल लिान न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशंव शमकर साह (९८०३४३१०७४) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरो, रातो रंग कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शललम दवेी मण्डल 

उमेर:- २२ वर्षको 
  वतन:- शज.शसरिा लिान न.पा.वडा नं.४ रघनुाथपरु  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसरिा लिान न.पा.वडा नं.४ रघनुाथपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बद्री मण्डि (९८२२३३२१६१)  

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरो,िररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- उशममता सरदार 
उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- शज.सप्तरी कञ्चनरुप न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सप्तरी कञ्चनरुप न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देव नारायण मण्डि (९८२१७२६१८१)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो रंगको साडी र ब्लाउज लगाएकी । 
नाम:- सबाना खातनु  
उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी शपपरा गा.पा. वडा नं.१ गमररया  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी शपपरा गा.पा. वडा नं.१ गमररया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मोलकमा िातुन (९८०९६९१०००)  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,शनलो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- बाबजुान दवेान 

उमेर:- ११ वर्षको 
  वतन:- शजपसाष बि दरमाई न.पा. वडा नं.६ पदमौल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज..पसाष शब.म.न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सनैना िातुन (९८०४२८५३७९) 

हुलिया:- उचाई ३.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, सेतो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:- राि ल कुश्विा 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज.बारा आदिषकोतवाल गा.पा. वडा नं.६ पटेवा 
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. बारा आदिषकोतवाल गा.पा. वडा नं.६ पटेवा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज कुश्वहा (९८०७२६२४८१)  

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष श्याम्लो, सेतो भषे्ट र शजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- सरोजी कुमारी 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष पोखरीया न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. पसाष पोखरीया न.पा. वडा नं.४  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भागवत राम (९८२६२४१५९३)  

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, शनलो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- मनेिा चौधरी 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज.बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.२७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.२७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलमिा चौधरी (९८०९१२८४८४)  

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

नाम:- नशमता कुमारी 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज.बारा पसैनी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. बारा पसैनी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ताराचन्द्र साह तेिी (९८०९२९७३२२)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, िररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मोशनसा खातनु 

उमेर:- २७ वर्षको 
  वतन:- शज.सलाषिी चन्रनगर न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी चन्रनगर न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नरुन मन्सुरी (९८१५८१२०३५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, शनलो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अन्जली कुमारी मण्डल 

उमेर:- १३ वर्षको 
  वतन:- शज.सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शैिदेवी मण्डि  
हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आ ँर कालो कपाल, पातलो िरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सजृन न्यौपान े

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज.सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अचुतम प्रसाद दाहाि (९८५१२४६१६६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर,पाईजमा र कलेजी रंगको भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- ईन्रकला दवेी टाकुर 
उमेर:-२० वर्षको  

  वतन:- शज.सलाषिी चन्रनगर  न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी चन्रनगर  न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्दे्रश्वर ठाकुर (९८१८११९४६५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,आकासे रंगको भषे्ट र पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- सिनाज खातनु (साथमा  वर्ष १६ को िरजान खातनु रिकेो) 
उमेर:-१५ वर्षको  

  वतन:- शज.सलाषिी ब्रम्िपरुी गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी ब्रम्िपरुी गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलगरा िातुन (९८२९९५८१३७) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, िररयो कुताष सरुुवाल लगाए । 
नाम:- दवेिशन दवेी 
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी औरिी न.पा. वडा नं.९ अगलेसरा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी औरिी न.पा. वडा नं.९ अगलेसरा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबजुि सदा (९८१५८०८७५९)  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,खरैो रंगको साडी र ब्लाउज लगाएकी ।  

नाम:- खमुब ुकुमारी मण्डल 

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज.मिोत्तरी बलवा न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी बलवा न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्द्र कुमार मण्डि (९८१६७३५८३१)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,िररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- ररित खातनु 

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज.मिोत्तरी रामगोपालपरु न.पा. वडा नं.३ दोलाठी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी रामगोपालपरु न.पा. वडा नं.३ दोलाठी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नैमुलदन नदाफ (९८०४८९६८१६) 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- डुटी साकीलन 

उमेर:- ६२ वर्षको 
  वतन:- शज.मिोत्तरी बशदषवास न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- जषे्ठ मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी बशदषवास न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भक्त बहादुर साकी  
हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र सेतो कपाल,रातो रंगको साडी लगाएकी । 

 

नाम:- अशम्बका कुमारी यादव 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा सबैला न.पा. वडा नं.४ पसैिी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा सबैला न.पा. वडा नं.४ पसैिी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पशुराम यादव (९८३६६२७४९८)  

हुलिया:- उचाई ४.१० शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कलेजी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अन्जली कुमारी राउत 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा गणिेमान चारनाथ न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा गणिेमान चारनाथ न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलमत्रा देवी रावत गडेरी (९८०७८९११६०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, कालो सटष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- सशुनता शसंि 

उमेर:- २४ वर्षको 
  वतन:- शज.शसरिा  शसरिा न.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसरिा  शसरिा न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रलन्जता राउत (९८२९७४९९१४)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,शनलो रंगको साडी लगाएकी । 
नाम:- सोमनी खातनु 

उमेर:- ७२ वर्षको 
  वतन:- शज.सप्तरी बोद ेबरसाईन  न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- जषे्ठ मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सप्तरी बोद ेबरसाईन  न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रलसद लमया  
हुलिया:- उचाई ४.२ शिट, कालो आखँा र िुलेको कपाल,सतुीको सेतो बटेु्ट साडी लगाएकी । 

 

नाम:- ररशतका कुमारी यादव 

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज.सप्तरी बोद बसाषईन न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सप्तरी बोद बसाषईन न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देव शसी यादव (९८२९७०२८७८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,कालो शटसटष र रातो पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- शवशनता कुमारी मण्डल  

उमेर:- २२ वर्षको  
  वतन:- शज.सप्तरी डाक्नेश्वरी न.पा. वडा नं. ५ पातो 

लिङ्ग:- मशिला  
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. सप्तरी डाक्नेश्वरी न.पा. वडा नं. ५ पातो 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवनोद कुमार मण्डि (९८१७७२७७५२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कालो सशमज र खटु्टामा सेशन्डल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- बाल कुमारी शबश्चकमाष 
उमेर:- २१ वर्षको  

  वतन:-  शज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं. १ शसमवारी टोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२२ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं. १ शसमवारी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ज्ञानेन्द्र लवश्वकमाक (९८०४७२००९४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको सरुुवाल  र कुताष लगाएकी ।  
नाम:-  नजमा खातनु 

उमेर:- २० वर्षको  
  वतन:- शज. बारा पचरौता न।पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मशिला  
हराएको लमलत:- २०७९।०२।११ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. बारा पचरौता न।पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- किामुलदन अंसारी 
हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,शनलो रंको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- समररता दशेव मडंल 

उमेर:- २२ वर्षको  
  वतन:- शज.धनरु्ा दनौजी गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०९ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.धनरु्ा दनौजी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबजय कुमार मंडि  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सशमज र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-  सोन ुयादव 

उमेर:- १६ वर्षको  
  वतन:- शज.धनरु्ा कमला न.पा. वडा नं. १ मुडंराि 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१० गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा सबेला न.पा. वडा नं। ६ गोशबन्दपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शत्रुधन यादव (९८१४८२३८१०)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५:२ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,रातो शटसटष र िाप पाइन्ट लगाएको । 
नाम:- शदपेन्र साि 

उमेर:- १९ वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा बटेश्वर गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा बटेश्वर गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ििन साह 

हुलिया:- उचाई ५.८  शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,कालो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:-शललम कुमारी चौधरी  
उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:- शज.सप्तरी अग्नीसाईर कृर्णासवरण गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९०२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सप्तरी अग्नीसाईर कृर्णासवरण गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्णा कुमारी चौधरी (९८१९७३२२७२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,रातो साडी र रातो बलाउज लगाएकी ।  

नाम:- अमररका दवेी खत्वे 
उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- शज.सप्तरी कञ्चनरुप न.पा. वडा नं.४ जगतपरु 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सप्तरी कञ्चनरुप न.पा. वडा नं.४ जगतपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबसुन िंग (९८०५९५८०५३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,पिलेो रंगको सडी र बलाउज लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मध ुकुमारी चौधरी 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज.सप्तरी कञ्चनरुप न.पा. वडा नं.४ जगतपरु 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सप्तरी कञ्चनरुप न.पा. वडा नं.४ जगतपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चेत नारायण चौधरी (९८२१७७४४२९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,शनलो शजन्स पाईन्ट र गलुाबी रंगको शटसटष 
लगाएकी । 

 

नाम:- राम दलुारी थरुनी 
उमेर:- ५१ वर्षको 

  वतन:- शज.बारा शजतपरु शसमरा उ.म.न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९०१।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. बारा शजतपरु शसमरा उ.म.न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बरण चौधरी (९८०७१०५७३९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,रातो रंगको साडी र सनु्तका रंगको बलाउज 
लगाएकी । 

 

नाम:- शबशनता कुमारी यादव 

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज.मिोत्तरी लोिारपट्टी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी लोिारपट्टी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता देवी यादव (९८२९९४८४५७)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो रंगको साडी र बलाउज लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- जागो दवेी 
उमेर:- ४४ वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी बशदषबास न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी बशदषबास न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसलकन्द्र महतो (९८२७८१७५३१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,रातो रंगको साडी र बलाउज लगाएकी । 
 

नाम:- आरती मण्डल 

उमेर:- २२ वर्षको 
  वतन:- शज.मिोत्तरी औरिी न.पा. वडानं.१ अगलेसरा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा जनकपरु रामानन्द चोकबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अरुण मण्डि (९८१२१०४६५६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर,खरैो रंगको साडी लगाएकी । 
 

नाम:- अशममता राना  
उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- शज.शसन्धलुी शतपाटन गा.पा. वडा नं.३ जोग े

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसन्धलुी शतपाटन गा.पा. वडा नं.३ जोगे 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र बहादुर राना (९८१५८०८७३२)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, गलुाबी रंगको कुताष र पिलेो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शमना काकी (साथमा वर्ष ४ की छोरी शलई शिडेको ) 
उमेर:- २७ वर्षको 

  वतन:- शज.शसन्धलुी दधुौली न.पा. वडा नं.१० मगंलपरु 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसन्धलुी दधुौली न.पा. वडा नं.१० मगंलपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्ती मान काकी (९८१३४१५६८९)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी,पिलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- शखल कुमारी काकी 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.शसन्धलुी दधुौली न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसन्धलुी दधुौली न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुयक बहादुर काकी (९८४३१०७२८२)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा  र कालो कपाल,रातो कुताष रशनलो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- गठुी थापामगर 
उमेर:- ३२ वर्षको 

  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक साशवक ईचोक गा.शब.स.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसन्धपुाल्चोक िलेम्ब ुगा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजुवावु लशवभक्ती (९८६०२७१६४२) 

हुलिया:- उचाई  ५.७ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,मोटो िरीर,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- नारायण प्रधान 

उमेर:- ३४ वर्षको 
  वतन:- शज.खोटाङ शडक्दले डोपाष वडा न.ं७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९०२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु लगनखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरज पाण्डे (९८०७५४७२२३) 

हुलिया:- उचाई ५.७ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, सेतो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- गजने्र सावद 

उमेर:- ४२ वर्षको 
  वतन:- शज.कैलाली मसरुरया 

लिङ्ग:- परुुर्  
हराएको लमलत:- २०७९०२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु धोशबघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरस्वती शाही (९८४९८७११२८) 

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

नाम:- रज्ज ुबज्राचायष 
उमेर:- ४० वर्षको 

  वतन:- शज.काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं.३२ कोटेश्वर 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं.३२ कोटेश्वर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबज्जु बज्राचायक (९८४१३९००२४) 

हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, सेतोमा शनलो चेक सटष र कालो ट्राउजर लगएको । 
 

नाम:-  सपना शलम्ब ु

उमेर:- ३७ वर्षको  
  वतन:- शज.ईलाम इलाम न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.काठमाण्डौ च.न.पा. वडा नं.३ गणिे थान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- केन्द्र बहादुर लिम्बु (९८४९७२५०१०) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मोटो िरीर,कालो पाईन्ट र रातो शटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- शबपना बढुाथोकी 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.बाग्लङु गलकोट 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.काठमाण्डौ च.न.पा. वडा नं.५ गजुुषधारा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरोज बुढाथोकी (९८४२४६३५४७) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ङ२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, िातमा ट्याटु खोपेको । 
नाम:- चेत बिादरु थापा 
उमेर:- ६२ वर्षको 

  वतन:- शज.मयाङजा वाशलङ न.पा. वडा नं.५ जरकोट 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मयाङजा वाशलङ न.पा. वडा नं.५ जरकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनशा थापा (९८२४१३२९२६)  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो भएको । 
 

नाम:- अवास दिाली 
उमेर:- ६२ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गौर राज दफािी  
हुलिया:- उचाई ५.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, मोटो िरीर भएको । 

 

नाम:-अशनल राय यादव  
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी चन्रनगर गा.पा. वडा नं.१ रतनपरु 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी चन्रनगर गा.पा. वडा नं.१ रतनपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जय प्रकास राय (९८१६८३८६३६)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,रातो भषे्ट र खो रंगको िाि पाईन्ट लगाएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- राम भजन मितो 
उमेर:- ४० वर्षको 

  वतन:- शज.शसरिा लिान न.पा. वडा नं.१६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९०।२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसरिा लिान न.पा. वडा नं.१६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानकी देवी महतो (९८११७३४९३७)  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरो,मझौला िरीर भएको ।  

नाम:- पजुा मयाङबा 
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज.बारा रतनपरुी वडा न.ं९ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु गोदावरीन.पा. गोदामचौर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रम बहादुर स्याङवा (९८४५३६६२६१) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, मकुल डे्रस लगाएकी ।  

नाम:- समुमा तामाङ 

उमेर:- १८ वर्षको 
  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक बाह्रशबसे न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.भक्तपरु प.ुम.शठ.न.पा. वडा नं.२ सानोशठमी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सोनाम तामाङ (९८१८३९२५५७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मनुा शज.एम 

उमेर:- ३० वर्षको 
  वतन:- शज.दा. तशुल्सपरु न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.भक्तपरु प.ुम.ठी. न.पा. वडा नं.३ गठ्ठाघर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- माधव कुमार दिाकमी (९८५११०१२१६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,पिलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- राधा नेपाली  
उमेर:- ४५ वर्षको 

  वतन:- शज.शसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.भक्तपरु दवुाकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजकुमार नेपािी (९८२३५६०९८८) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- बममाया दमै 
उमेर:- ३१ वर्षको 

  वतन:- शज.मयाङजा वाशलङ न.पा. वडा नं.२ शतलडांडा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.मयाङजा वाशलङ न.पा. वडा नं.२  शतलडांडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नर बहादुर दमै (९८१३८४१६९२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो खरैो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:- पजुा नेपाली 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज.बाग्लङु गल्कोट न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिलआ 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०८ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.बागलङु गल्कोट न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमि नेपािी (९८६०३०२४८९)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको । 
नाम:- शलल बिादरु सािी 
उमेर:- ५१ वर्षको 

  वतन:- शज.तनि  ँिकु्लागण्डकी न.पा. वडा नं.१० पाशतमवरा 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. तनि  ँिकु्लागण्डकी न.पा. वडा नं.१० पाशतमवरा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देवी साही (९८१९१८१९६८)  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट,कालो आखँा र कालो सेतो कपाल, वणष कालो,सेतो शटसटष र खरैो िाि पाईन्ट लगएको । 
 

नाम:- मन बिादरु कामी 
उमेर:- ३६ वर्षको 

  वतन:- शज.कामकी पो. म.न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माया कामी (९८२५१६९२२७)  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष कालो, पातलो िरीर भएको । 
 

नाम:- सशुममता पररयार 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.कामकी पो.म.न.पा. वडा न.७ प्रगशत टोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा न.७ प्रगशत टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलन्दप गुरुङ (९८१५१०४५१५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,मोटो िरीर भएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- चन्र बिादरु प्रजा 
उमेर:- ४७ वर्षको 

  वतन:- शज.गोरखा लखन गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लम्जङु बेिीसिर न.पा. भकुन्डे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमना प्रजा (९८४६२९४८३१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर भएको । 
 

नाम:- सषु्मा थापा 
उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:- शज.बाग्लङु बशडगगंा गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. बाग्लङु बशडगगंा गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजवन श्रीस (९८४२००७८७६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी । 
 

नाम:- दवेी शब.क पररयार 
उमेर:- २९ वर्षको 

  वतन:- शज.नवपरासी पवुषन.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. नवपरासी पवुषन.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण पररयार (९८६२५५५२१७)  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,सेतो कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- मशनका शब.क 

उमेर:- १७ वर्षको 
  वतन:- शज.मोरङ पथरी िनीश्वरे न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ पथरी िनीश्वरे न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- युवराज लबश्वकमाक (९८२८७८९५७९)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५  शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- शितल शगरी 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ सनुर्ी न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०३०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ सनुर्ी न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रमेश कुमार लगरी (९८२५३९८०४४) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, मझौला िरीर भएकी ।  

नाम:- कारमी िामदा 
उमेर:-२६ वर्षको  

  वतन:- शज.मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जंगिी हास्दा (९८२५३५७१९५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,पिलेो कुताष रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-  गनु्जा कुमारी राजभर 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ जिदा गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ जिदा गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज राजभर (९८१६३३५१३१)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,शठक्कको िरीर,वणष श्याम्लो भएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-  रशब  राजभर 
उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ जिदा गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ जिदा गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश राजभर   
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, वणष श्याम्लो भएको ।  

नाम:- लक्ष्मी शधमाल श्रेष्ठ 

उमेर:- ३८ वर्षको 
  वतन:- शज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.१ शचसापानी कोशपलाचौर 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.१कोशपला चौक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िड्क बहादुर शे्रष्ठ (९८४४६४७६१९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र खरैो कपाल, वणष गि गँोरी,पातलो िरीर भएकी ।  

नाम:- अन्जली ऋशर्दवे 

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज.मोरङ शबशढगगंा गा.पा. वडा नं.४ गोकुवा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ शबशढगगंा गा.पा. वडा नं.४ गोकुवा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरस्वती ऋलषदेव (९८२९३६२७९९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, शठक्कको िरीर, गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िोम बिादरु सग्रोला 
उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ पथरी िशनश्वरे न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।०९।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ पथरी िशनश्वरे न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लििा भण्डारी सग्रोिा (९८२७०४१०२६)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आकँा र कालो कपाल, शनलो ज्याकेट र शनलो धके पाईन्ट लगाएको । 
नाम:- राशसका शलम्ब ु 
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ पथरी िशनश्वरे गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-बाशलका  
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ पथरी िशनश्वरे गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िोक सागर साम्बा (९८१५९७३९३९)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,शजन्स पाईन्ट  र शटसटष लगाएको । 
 

नाम:- संशजव खवास 

उमेर:- १८ वर्षको 
  वतन:- शज.मोरङ सनु्दरिरैचा न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ सनु्दरिरैचा न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशवराज िवास (९८०२७०३८१४)  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर भएको ।  

नाम:- सररता माझी 
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज.तेह्रथमु म्याङलङु न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-बाशलका  
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. तेह्रथमु म्याङलङु न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दि बहादुर माझी (९८२५०८६४८९)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, आमी रंगको ज्याकेट लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अजय अग्रवाल 

उमेर:- ४८ वर्षको 
  वतन:- शज.मोरङ रंगलेी न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ रंगलेी न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी मण्डि (९८४२५५४४४२)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वनष श्याम्लो, मझौला िरीर भएको । 
 

नाम:- रक्की राय  

उमेर:- २६ वर्षको 
  वतन:- शज.मोरङ कटिरी गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २ मशिना अगाडी  िराएको  
हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ कटिरी गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबलनता राय (९८२९३६२८०८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष श्याम्लो, कालो भषे्ट र शजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- मशेलना शबश्क५माष 

उमेर:- ३२ वर्षको 
  वतन:- शज.धनकुटा मिालक्ष्मी न.पा. वडा नं.८ मतुीढुङगा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९०१।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनकुटा मिालक्ष्मी न.पा. वडा नं.८ मतुीढुङगा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम काजी लबश्क माक (९८६६५९८४७३)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मोटो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- लेसन राई 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज.ओखलढुङगा सनुकोिी गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. ओखलढुङगा सनुकोिी नशदमा पौडी खले्ने क्रममा पानीले बगाई बेपत्ता भएको 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दुगाक हरी राई  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो रंगो िाि पाईन्ट लगाएको । 
नाम:- रशबना अशधकारी 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु ि.ेउ.म.न.पा. वडा नं.१७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु ि.ेउ.म.न.पा.वडा नं.२ िररकंज रोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमलथिा अलधकारी (९८२११२९४८८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो खरैो कपाल,मझौला िरीर, सेतो शटसटष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- शनमषला के.सी 
उमेर:- ३२ वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:-मशिला  
हराएको लमलत:- २०७९०२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनतेश केसरी (९८०६८०४१८१)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- मशण मातया मोक्तान 

उमेर:- ४० वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जनक बहादुर मोक्ताङ (९८४१६८३५१७) 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- करुणा चौलागाई 

उमेर:- १४ वर्षको 
  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक मलेम्ची न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसन्धपुाल्चोक मलेम्ची न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भासकर चौिागाई (९८४४१०६९१९) 

हुलिया:- कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,सेतो कलरमा कालो धकाष भएको सटष लगाएकी । 
 

नाम:- मशनर्ा श्रेष्ठ  
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.नवुाकोट बेलकोट गढी न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.धाशदङ शनलकण्ठ न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजवन शे्रष्ठ (९८०३८६६१७४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, पाईन्ट र शटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- राम माया मोक्तान  
उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु शभमिेदी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु शभमिेदी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर लिलसङ (९७४४३३७७०८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- प्रशमला आले 
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु शभमिेदी गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु शभमिेदी गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुभाष आिे (९८११२९७७६६) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो पाईन्ट सेतो ज्याकेट लगाएकी । 
नाम:- सरमवती आचायष 
उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- शज.बारा शजतपरु शसमरा उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.मकवानपरु ि.ेउ.म.न.पा. वडा नं.८  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेन्द्र देउिा (९८४०५६९८३०) 

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

नाम:- उर्ा श्रेष्ठ तामाङ  

उमेर:- २८ वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र बहादुर िामा (९८१७२०४५७६)  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 

 

नाम:- शबमला थामी  
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज.दोलखा भी.न.पा. वडा नं.२शतखाताल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. दोलखा भी.न.पा. वडा नं.२शतखाताल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकुमार थामी (९८४५०४५७११)  

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कापल, पातलो िरीर भएकी । 

 

नाम:- शबशनता श्रेष्ठ  
उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- शज.दोलखा शबग ुगा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. दोलखा शबग ुगा.पा. वडा नं.४  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकुमााँया शे्रष्ठ (९७४५३९३९५८)  

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- समुमा ररजाल 

उमेर:- १७ वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- केशव प्रसाद ररजाि (९८६५५०४८७०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, सेतो सटष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- संशगता शथङ भोलान 

उमेर:- २४ वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमि लसंह भोिान (९८४५६३८९२०)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, शनलो पाईन्ट र कालो भषे्ट लगाएकी । 
 

नाम:- कल्पना शवश्वकमाष 
उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- नखलेुको 
हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- निुिेको 
हुलिया:- उचाई ४.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, शनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशुममता माझी  
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.काठमाण्डौ ना.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनता माझी (९८४२४२८६३९) 

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,रंगको सटष र पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- सोम प्रसाद शतमशल्सना 
उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- शज.काठमाण्डौ च.न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।२।१८ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवकी कुमारी लतमलससना (९८१३३४८००५)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,आकासे रंगको शटसटष र पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:-इन्र बिादरु शबष्ट   

उमेर:- ४० वर्षको 
  वतन:- शज.सनुसरी बराि न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं.३२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुजन लबष्ट (९८४९८३००२७)  

हुलिया:- नखलेुको 
 

नाम:- सनत शसलवाल 

उमेर:- ४० वर्षको 
  वतन:- शज.लशलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. लशलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नन्दा लबष्ट (९८०८०७७४९४)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो भएको । 
नाम:- राम बिादरु तामाङ 

उमेर:-३४ वर्षको  
  वतन:- शज.धाशदङ गशल्छ गा.पा. वडा नं.८  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु भसेैपाटी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईश्वरी आिे मगर (९८१८२७०९८५) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो ज्याकेट र शनलो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- शसता खकष  
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक शमलचोक 

लिङ्ग:-मशिला  
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु म.न.पा. भसेैपाटी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपा थापा (९८४९३६३५१९) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो पाईन्ट र सेतो सटष लगाएकी ।  

नाम:- श्याम काकी 
उमेर:- ११ वर्षको 

  वतन:- शज.उदयपरु शियगुा न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु म.न.पा. 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चुडामणी काकी (९८६३६५३१९२) 

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,खरैो भषे्ट र सरुुवाल लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- राम कुमारी थोकर 
उमेर:- ४७ वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु बकैया  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१५गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- (९८४५३२८१३८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:-राम बिादरु लावड 

उमेर:- २४ वर्षको 
  वतन:- शज.मगु ुछायाँनाथ रारा न.पा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मगु ुछायाँनाथ रारा न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कलबता कामी  (९८४५८९०१५६) 

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो शजन्स पाईन्ट र पिलेो शटसटष लगाएको । 
 

नाम:- कमला शब.सी 
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज.दलेैख गरुाँस गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. दलेैख गरुाँस गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमि पुरी (९८६६८६६३१७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- िान्ती कुमारी सािी ( साथमा वर्ष ५ को बालक रिकेो ) 
उमेर:- ३४ वर्षको 

  वतन:- शज.दलेैख चामनु्डा शबन्रासैनी न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. दलेैख चामनु्डा शबन्रासैनी न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भक्त बहादुर साही (९८४१८६६२४७)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
नाम:- नररसरा रोक्का मगर 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.दलेैख नौमलेु गा.पा. वडा नं.२ भावासैनी 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. दलेैख नौमलेु गा.पा. वडा नं.२ भावासैनी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गगन बहादुर रोक्का मगर (९८१६५४७८९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आकँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- सकु्का कामी 
उमेर:- ३३ वर्षको 

  वतन:- शज.कालीकोट खाडाचक्र  न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. कालीकोट खाडाचक्र  न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण लब.क (९८४२६९६४६९)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,रातो बलाउज िररयो धोती लगाएकी ।  

नाम:- सररता कुमारी 
उमेर:-२१ वर्षको  

  वतन:- शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्देश्वर साह  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,साडी ब्लाउज लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- परुी दवेी खत्व े

उमेर:- २५ वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा शिरेश्वरनाथ न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा शिरेश्वरनाथ न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजु ित्वे  
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,कुताष  सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रोिनी खातनु 

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९०१।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोसलिम साह   
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- पनुम कणष 
उमेर:- २१ वर्षको 

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

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१० गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-निुिेको  
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- कशवता कुमारी मडंल  
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा शवदिे न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९०२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा शवदिे न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुभाष कुमार मंडि    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, खरैो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- सालनी शमश्र 

उमेर:- २२ वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा धनरु्ाधाम न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा धनरु्ाधाम न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रजलनश लमश्र   
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- शिरा कुमारी मण्डल  
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा धनरु्ाधाम न.पा. वडा नं.७ भगवानपरु 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ाधाम न.पा. वडा नं.७ भगवानपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अवधी मण्डि (९८२६८९३६४७)  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मध्यम िरीर भएकी । 
 

नाम:- श्रजृना यादव 

उमेर:- १७ वर्षको 
  वतन:- शज.शसरिा शसरिा न.पा. वडा नं.६ वसशपट्टा 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसरिा शसरिा न.पा. वडा नं.६ वसशपट्टा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कपुि सिहैता (९८१४७१८४०५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,िररयो रंगको कुताष र कालो रंगको सरुुवाल 
लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रेन्स ुकुमारी यादव 

उमेर:- १४ वर्षको 
  वतन:- शज.रौतिट मौलापरु न.पा. वडा नं.३ गम्िररया 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. रौतिट मौलापरु न.पा. वडा नं.३ गम्िररया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्णनन्दन राय (९८२६१४८९४६)  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट। कालो आखँा र कालो कपाल,पिलेो रंगको शटसटष र रातो रंगको पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- शमना योन्जन 

उमेर:- १९ वर्षको 
  वतन:- शज.सलाषिी िररवन न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी िररवन न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुन्तिीमाया स्याङताङ (९८२३०२४३९६)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,शनलो शजन्स पाईन्ट र कोठे सटष लगाएको ।  

नाम:- शनिा कुमारी  
उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- शज.रौतिट दगुाषभगवतीगा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-मशिला  
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. रौतिट दगुाषभगवतीगा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जगरनाथा राउत (९८१०८५१३२८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मध्यम िरीर, िररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शगता कुमारी 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.रौतिट गौरन.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।१।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. रौतिट गौरन.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुिमलतया देवी (९८०३१६२१०९)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मध्यम िरीर,गलुाबी रंगको कुताष र कालो रंको सरुुवाल 
लगाएकी । 
नाम:- सशमषला माझी 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनदकक्षी माझी (९८६६४०२७६३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,कालो सेतो बटु्टा भएकी वानशपस लगाएकी 
। 

 

नाम:- रशमता बतौला  
उमेर:- ३२ वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी बरिथवा न.पा. वडा नं.१५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी बरिथवा न.पा. वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनरंजन उपे्रती (९८४०२४०६०२)  

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

नाम:- अशलर्ा कुमारी मितो 
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी मलंगवा न.पा. वडा न.८ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी मलंगवा न.पा. वडा न.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजतेन्द्र मुकार महतो (९८५१२३२०१४)  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,शनलो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शबभा कुमारी मितो 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज.मिोतरी सोनमा गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोतरी सोनमा गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम राय यादव (९७४५५६३५०५)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,िररयो रंगको साडी र बलाउज लगाएकी । 

 

नाम:- ररता कुमारी मितो 
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी बशदषबास न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी बशदषबास न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजिाि महतो (९८१४८६०५८६) 

हुलिया:- उचाई ४.७ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,पिलेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- राम दलुारी दवेी 
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी सोनमा गा.पा. वडा नं.१ रघनुाथपरु 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी सोनमा गा.पा. वडा नं.१ रघनुाथपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामदरेश राय (९८१२०२३४३४)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर,रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मशनर्ा कुमारी साि 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज.शसरिा धनगढीमाई न.पा. वडा नं.१ वाखरै सनु्दरपरु 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसरिा धनगढीमाई न.पा. वडा नं.१ वाखरै सनु्दरपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दसरथ प्रसाद साह (९८०३४५४२०५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-कंवन कुमारी टाकुर िजाम  
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१५ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता देवी हजाम   

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, सेतो भषे्ट र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सजृना कुमारी यादव 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा शिरेश्वरनाथ न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।१।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा शिरेश्वरनाथ न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धमाकलबर यादव  
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-  शप्रती कुमारी ठाकुर 
उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा शमशथला शबिारी न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा शमशथला शबिारी न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबजय कुमार ठाकुर  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,भषे्ट र शजन्सको पाईन्ट लगाएकी । 
नाम:-  शनलम दवेी 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष जगरनाथ गा.पा. वडा नं.५ शबनवशलया 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.  पसाष जगरनाथ गा.पा. वडा नं.५ मशसिानी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोष रावत लबन (९८१५२४८५०४) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरी,रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- यशुनता कुमारी गपु्ता  
उमेर:- १३ वर्षको 

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

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०४ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन्द्र प्रसाद किवार (९८१२२७०९२७) 

हुलिया:-उचाई ४.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरी,कालो पाईन्ट र ब्ल ुशजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- चाँदनी खातनु  
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी मलंगवा न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी मलंगवा न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फतमा िातुन (९८१९८८५४०१) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,कालो कुताष कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- काजल कुमारी  
उमेर:- १३ वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी बरिथवा न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी धनकौल गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुपेश कुमार यादव (९८०६३३२११६) 

हुलिया:-उचाई ४.१० शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी,पातलो िरीर,शटसटष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-  शगता मोक्तान 

उमेर:- २५ वर्षको 
  वतन:- शज.सलाषिी बागमती न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी बागमती न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जनक बहादुर तामाङ (९८६०३२८९८६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शिशक्रमाया मोक्तान  
उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी बागमती न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी बागमती न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शदपक कुमार वाईवा (९८४५९६४११९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,बाया िातमा S लेखकेो ट्याटुरिकेो । 

 

नाम:-  शदशपका शवश्वकमाष 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदनेश लब.क (९८१४८३२०५६) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,आकासे रंगको शटसटष र कालो पाईन्ट 
लगाएकी । 
नाम:- कोमल कुमारी  
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- दिे भारत राज्य शबिार शज. शसतामढी ग्राम िकंरपरु पंचायत मरुकी 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी जलेश्वर न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशव शंकर ठाकुर(९८३४९८८१९४) 

हुलिया:-उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-  अशनिा कुमारी ठाकुर 
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी रामगोपालपरु न.पा.  वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.  मिोत्तरी रामगोपालपरु न.पा.  वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद कुमार ठाकुर (९८१५८६८५३४) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-  मशनर्ा कुमारी मडंल 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा िशिदनगर न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा िशिदनगर न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पवन देवी मंडि  
हुलिया:- उचाई ४.६ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मवतेा कणष  
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.३२ परसवा टोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.३२ परसवा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपु कुमार कणक (९८२४२०६०८६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरी, बाया िातमा मवतेा लेखकेो ट्याटु 
िानेकी,शजन्सको शटसटष र पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- सञ्जना शगरी 
उमेर:- १२ वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१६ नगवा बदु्धनगर 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१६ शभमवा ििलु चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उपेन्द्र गीरी (९८२७२२४९८३) 

हुलिया:- उचाई ४.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कालो शटसटष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- बन्धना चौधरी 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज. रौतिट गजरुा न. पा. वडा नं. ९ अमतया 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. रौतिट गजरुा न. पा. वडा नं. ९ अमतया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबन्दु कुमारी चौधरी (९८२८८५८५४३)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- काजल कुमारी साि 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज. सलाषिी मलंगवा न. पा. वडा नं. ५ भाडसर 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी मलंगवा न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामवोश्राव साह (९८४५८३५३९८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वर।ण गि गँोरी, कालो कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- काजल पासवान 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज. रौतिट चौिपरु न. पा. वडा नं. ४ ठाडा 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. रौतिट चौिपरु न. पा. वडा नं. ४ ठाडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईनरलजत पासवान (९८०६८२८७७८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, आकाि ेरंगको भषे्ट र कालो शजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- सररता मिरा 
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज. धनरु्ा शब. म. पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा शब. म. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्रीवती महरा  
हुलिया:- उचाई ४.६ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर, गलुाबी रंगको साडी र ब्लाउज लगाएकी ।  

 

नाम:- श्रीवती कोइरीन 

उमेर:- ५४ वर्षको 
  वतन:- शज. शसरिा धनगढीमाई न. पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।१।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसरिा धनगढीमाई न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महेश लसंह (९८१८१५५२५७)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, पिलेो रंगको साडी र रातो ब्लाउज लगाएकी । 
नाम:- सलमा खातनु 

उमेर:- २८ वर्षको 
  वतन:- शज. बारा मिागढीमाई न. पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:-  मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. बारा मिागढीमाई न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आलशक देवान (९८१३६९२९३९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- कोसीला कुमारी 
उमेर:- १९ वर्षको  

  वतन:- शज. रौतिट वनृ्दावन न. पा. वडा नं. २ धनगढी टोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९०१।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. रौतिट वनृ्दावन न. पा. वडा नं. २ धनगढी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामलवनय राम (९८०७२१९३७२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र शठक्कको िररर भएकी । 
 

नाम:- तलुसी थापा मगर  
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष ठोरीगा.पा. वडा नं.२ ठोरी बजार 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. पसाष ठोरीगा.पा. वडा नं.२ ठोरी बजार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानकी कुमारी थापा (९८१७२१३५१३)  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,सरुुवाल र भषे्ट लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम: - शजयाउती दवेी  
उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबशाि कुमार दास (९८४५८८७३९८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- ईन्द ुदवेी 
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज. पसाष बि दरमाई न. पा. वडा नं. १ िररनगर 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. पसाष शजरा भवानी गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमिावती देवी चमैन (९८२०९४४१११) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, वणष गि गँोरी, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- उम्ले  कुल्समु खातनु 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज. पसाष शब. म. न. पा. वडा नं. १४ बि अँरी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. पसाष शब. म. न. पा. वडा नं. १४ बि अँरी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अब्दुि सलहम अन्सारी (९८०२९३०४०४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो रंगको बकुाष र कपडा लगाएकी । 
 

नाम:- गशुडया कुमारी 
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज. पसाष शब.म. न. पा. वडा नं. २० िरपतगजं 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. पसाष शब.म. न. पा. वडा नं. २० िरपतगजं 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ४. शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, पिलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- शनकेि िमाष 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज. पसाष शब. म. न. पा. वडा नं. १० अिोक बाशटका 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. पसाष शब. म. न. पा. वडा नं. १० अिोक बाशटका 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लहरामन शमाक (९८४५२४९५३८)  

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा, कालो कापाल, शनलो शजन्स पाईन्ट र पिलेो िाप भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:-  मगेराज के.सी 
उमेर:- ४५ वर्षको 

  वतन:- शज.दाङ घोरािी उ.म.न.पा. वडा नं.१२ रतनपरु 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. दाङ घोरािी उ.म.न.पा. वडा नं.१२ रतनपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आमा (९८०६२४६७३७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,खरैो शटसटष र खरैो पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- िररि रावत 

उमेर:- २५ वर्षको 
  वतन:- शज.दाङ घोरािी उ.म.न.पा. वडा नं.२ नारायणपरु 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. दाङ घोरािी उ.म.न.पा. वडा नं.२ नारायणपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदव्या रावत  
हुलिया:- उचाई ५.७ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो, सटष र िाि पाईन्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रमिे बिादरु कुमाल 

उमेर:- ३३ वर्षको 
  वतन:- शज.कशपलवमत ुवदु्धभमुी न.पा. वडा नं.२ गोरुशसङे 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. कशपलवमत ुवदु्धभमुी न.पा. वडा नं.२ गोरुशसङे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबश्सुदेवी कुमाि (९८६४५५७८०३)  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मोटो िरीर,खरानी रंगको शटसटष र शनलो िाि पाईन्ट 
लगाएको । 

 

नाम:- मघेराज के.सी 
उमेर:- ४३ वर्षको 

  वतन:- शज.दाङ घोरािी उ.म.न.पा. वडा नं.१२ िापरु रमना 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९०२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. दाङ घोरािी उ.म.न.पा. वडा नं.१२ िापरु रमना 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सारदा के.सी (९८०६२४६७३७) 

हुलिया:- उचाई ६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,वणष गि गँोरो,सटष र िाि पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- रशमता सनुार 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक ईन्रावी गा.पा.वडा नं.१ गरेैटोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७७।०३।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसन्धपुाल्चोक ईन्रावी गा.पा.वडा नं.१ गरेैटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजवन सुनार (९८२३०३४७८५) 

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

 

नाम:- रुपा मगर 
उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- शज.दोलखा बैतेश्वर गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. दोलखा बैतेश्वर गा.पा. वडा नं.२  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेश मगर (९८४९४११४५६)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मोटो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएको । 
नाम:- कोमल दउेला  
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु ि.ेउ.म.न.पा. वडा नं.८ कमाने 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु ि.ेउ.म.न.पा. वडा नं.८ कमाने 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुि बहादुर पोडे (९८४५३७३९००) 

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

नाम:- अन्ज ुमोक्तान 

उमेर:- २७ वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु ि.ेउ.म.न.पा. वडा नं.१४ उत्तरपानी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु ि.ेउ.म.न.पा. वडा नं.१४ उत्तरपानी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक माया लसंतान (९८२२२५३८८९)  

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, बायाँ िातमा ट्याटु खोपेको, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- राम प्रसाद सवुदेी 
उमेर:- ४७ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ बेलबारी न.पा.लशलभती 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु न.पा. वडा नं.१७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम प्रसाद आचायक (९८१८४०२९०२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो भएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पशुणषमा मयाङताङ 

उमेर:- ३७ वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु बालकुमारी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुकुराम स्याङताङ (९८४१४२२१५६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,शनलो रंगको वानपस लगाएकी । 

 

नाम:- शदलमाया सनुार 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज.शसन्धलुी शिकल गा.पा.  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.भक्तपरु चागनुारायण 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर सुनार (९८६४२७४८६१) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:- कल्पना तामङ 

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज. काभ्र ेतेमाल गा.पा. वडा नं.१ आशदबाटो 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.भक्तपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चतुर िाि तामाङ (९८५१०३५६४०)  

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

नाम:- जदु्ध कामी 
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज.मगु ुछायानाथ रारा न.पा.वडा नं.५ ढुम 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मगु ुछायानाथ रारा न.पा। वडा नं.५ ढुम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कािी कामी (९८६९७०३१८४)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर भएको । 
नाम:- जमाष सािी 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.जमु्ला शतला गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. जमु्ला शतला गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान बहादुर साही (९८६४६२५७७३)  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,ठुलो अनिुार भएकी । 

 

नाम:- अमतृा बढुा थापा 
उमेर:- ३५ वर्षको 

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

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०४ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजत बहादुर थापा (९७४५९५६२९२)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- संशगता बाठा 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज.जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.३ पन्नाउला 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.३ पन्नाउला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता बाठा (९८६७३६७५९२)  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- ममतृी राई 

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज.काभ्रपेलाञ्चोक धशुलखले न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. काभ्रपेलाञ्चोक पाँचखाल न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन कुमार राई (९८१८९७८१५१) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो शटसटष र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- कुसमु शतमशल्सना 
उमेर:- २७ वर्षको 

  वतन:- शज.काभ्रपेलाञ्चोक पनौती न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. काभ्रपेलाञ्चोक पनौती न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोष ित्री (९८६२८७८४७९)  

हुलिया:- उचाई५ शिट, कालो आखँा र कैरो कपाल, सेतो ज्याकेट र शजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- शदप धामी 
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज.दोलखा शभ.न.पा. वडा नं.३ भालखुोला 
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. दोलखा शभ.न.पा. वडा नं.३ भालखुोला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम बहादुर थामी (९८६४२७३६३३)  

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर,रातो ज्याकेट र कालो पाईन्ट  लगाएको  । 
 

नाम:- शमना बमनेत 

उमेर:- २२ वर्षको 
  वतन:- शज.दोलखा तामाकोिी गा.पा. वडा नं.४ आिाले 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु सातदोबाटो 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनराज िड्का (९८४९७८४८२३)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- अनपुा राई 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु मनिरी गा.पा. वडा नं.७ रमौली 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु मनिरी गा.पा. वडा नं.७ रमौली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलदप थापा मगर (९८६११८६०७८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, दाशिने गालामा कोठी, शजन्स पाईन्ट र शटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- सशुसला मगर (साथमा वर्ष २ को छोरा शलई िडेशक ।) 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक ईन्रावती गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसन्धपुाल्चोक ईन्रावती गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन आचायक (९८६५४२२२०८)  

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

नाम:- अन्जली तामाङ 

उमेर:-४६ वर्षको  
  वतन:- शज.नवुाकोट म्याङग गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. नवुाकोट म्याङग गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सेसकर तामाङ (९८६६१९६२४९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर रातो कुताष िररयो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शबष्णमुाया तामाङ 

उमेर:- ३५ वर्षको 
  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक चौ.सा.ग.न.पा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसन्धपुाल्चोक चौ.सा.ग.न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सोम बहादुर तामाङ  
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरो, पातलो िरीर भएकी । 

 

नाम:- साशबिी तामाङ  
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.दोलखा काशलन्चोक गा.पा. वडा नं.१ कुरी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.दोलखा भी.न.पा. वडा नं.३ चरीकोट पाटीखोला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजन तामाङ (९८४०७५५२२२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मोटो िरीर भएकी । 
 

नाम:- मशनर्ा दािाल  
उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु थािा न.पा. वडा नं.५ ठुलो िाखल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.मकवानपरु ि.ेउ.म.न.पा.५ ठुलो िाखल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरस्वती दोङ्ग (९८६३६८९००५) 

हुलिया:- उचाई ४.११ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर,सरुुवाल र शटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- कुमारी माया रुम्बा 
उमेर:- ३९ वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.७ सकुौरा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.७ सकुौरा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बबिु रुम्बा (९८४५६९७२६७)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,अनिुारमा पोतो भएको,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- सकुुमाया घलान  

उमेर:- ४५ वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  राम बहादुर ििान (९८११२९२८५९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सान ुश्रेष्ठ काकी  
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.४ कमलडाँडा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.४ कमलडाँडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुशांक काकी (९८४५५३६३६७) 

हुलिया:- उचाई ४.७ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- अमतृा गोदार कुवरँ (साथमा १७ मशिनाको छोरी पररमपा कुवरँ रिकेी ) 
उमेर:-२७ वर्षको  

  वतन:- शज.शचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.१० िाकीमचोक 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.१० िाकीमचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भक्त बहादुर कुवाँर (९८४६२७०८४०) 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मन कुमारी चेपाङ  (साथमा वर्ष ५ को छोरा सशन्दप चेपाङ रिकेो) 
उमेर:- ४५ वर्षको 

  वतन:- शज.शचतवन ईच्छाकामना गा.पा. वडा नं.६ कालीखोला 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शचतवन ईच्छाकामना गा.पा. वडा नं.६ कालीखोला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्त कुमारी चेपाङ (९८०७२७६४९१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मानशसक सन्तलुन शठक नभएकी,ढाकालो बटेु्ट चोली र 
लङुगी लगाएकी । 

 

नाम:- धनमाया गन्धवष 
उमेर:- नखलेुको 

  वतन:- शज.धाशदङ शसशदलेक गा.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धाशदङ शसशदलेक गा.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  ढक बहादुर गन्धवक (९८३६१९११९७) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- भोला साि  
उमेर:- ३६ वर्षको 

  वतन:- शज.सप्तरी बदोबसेन वडा न.ं९ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु धोवीघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमिा साह (९८६९०३९९७१) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको ।  

नाम:- राज कुमार ठाकुर 
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज.सनुसरी साईवन्ज गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु एकान्तकुन्ना 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोष कुमार दास (९८१९९८६८८८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो भएको । 
नाम:- संशगता सेन्चरुी 
उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- शज.रामछेाप सलुपाटी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरुवडा नं.९ शधबीघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर कामी (९८६१३६१३४३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,पिलेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- कल्पना पररयार 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.भक्तपरु भ.न.पा. वडा नं.१ दधुपाटी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. भक्तपरु भ.न.पा. वडा नं.१ दधुपाटी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रलबन्द्र प्रसाद धोवी (९८२३६५७३०५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 

 

नाम:- शमना अयाषल 

उमेर:- २२ वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु थािा न.पा. वडा नं.११डाडीघाट 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.धाशदङ धशुनविेी न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रमेस अयाकि (९८४५९३२६२१) 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशुनता तामाङ 

उमेर:- ३३ वर्षको 
  वतन:- शज.धाशदङ धशुनविेी न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धाशदङ धशुनविेी न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्याम कुमार तामाङ (९८४५९३२६२१) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सरोज माबो शलम्बु 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज.पाचथर माङ्गवरकगा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु सातदोबाटो वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लकशोर अलधकारी(९८५११५३७४६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो शटसटष र पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- शिरा बिादउर िाक्य  
उमेर:- ७० वर्षको 

  वतन:- शज.लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।३० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनि शाक्य (९८४१३७१०३१)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र सेतो कपाल,पातलो िरीर,खरानी रंगको मवीटरर कालो पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- चक्र बिादरु सािी 
उमेर:- नखलेुको 

  वतन:- शज.काशलकोट खाडाचक्र न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९०१।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. काशलकोट खाडाचक्र न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धमाक कुमारी शाही 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मानशसक सन्तलुन शठक नभएको । 
नाम:- दशेवका चौधरी 
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज.बारा करियैा गा.पा. वडानं.७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०६ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.५ भरैवरोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माधुरी कुमारी पनुहर (९८४५२७००७८)  

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो कुताष र शजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- खिुी योन्जन 

उमेर:- २३ वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.८ बडुीचौर 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.८ बडुीचौर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नोक बहादुर योन्जन (९८६५३८१९९४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अशनसा रम्तेल (साथमा १८ मशिनाको छोरा रिकेो ।) 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.शसन्धलुी शपकल गा.पा. वडा नं.२ पोखरी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसन्धलुी शपकल गा.पा. वडा नं.२ पोखरी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गंगा बहादुर साकी (९८४४५५१२७६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, बटेु्ट कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सरोज तामाङ 

उमेर:- १३ वर्षको 
  वतन:- शज.शसन्धलुी कमलामाई न.पा.वडा नं.६ पानीट्याकी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसन्धलुी कमलामाई न.पा.वडा नं.६ पानीट्याकी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता तामाङ (९८६०१८१००१)  

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो,िररयो शटसटष र कालो ट्रयाक लगाएको । 
 

नाम:- मनमाया तामाङ 

उमेर:- ५७ वर्षको 
  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक िलेम्ब ुगा.पा. वडा नं.२ शकउलीबगर 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसन्धपुाल्चोक िलेम्ब ुगा.पा. वडा नं.२ शकउलीबगर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लडि बहादुर तामाङ (९८२३३५०९८३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर, िररयो कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शजवन नगरकोटी  
उमेर:- १३ वर्षको 

  वतन:- शज.नवुाकोट शबदरु न.पा. वडा नं.२ भरैवी 
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।३१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. नवुाकोट शबदरु न.पा. वडा नं.२ भरैवी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हरर नगरकोटी (९८६६४७९५५५) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो, शजन्सको पाईन्ट,धके शटसटष लगाएको । 
 

नाम:- मशनर्ा तामाङ 

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज.नवुाकोट शबदरु न.पा. वडा नं. १३ दउेडी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. नवुाकोट शबदरु न.पा. वडा नं. १३ दउेडी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्द्र बहादुर तामाङ (९८४३९३७९६५)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो ज्याकेट र शनलो शजन्स पाईन्ट 
लगाएकी । 
नाम:- करुन खड्गी 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.नवुाकोट शबदरु न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।३१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. नवुाकोट शबदरु न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु  िड्गी (९८१८५०७७१९)  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, शजन्स पाईन्ट र कालो धके शटसटष लगाएको 
। 

 

नाम:- सशुजता शथङ रुम्बा 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनता लथङ (९८०९१९१८१२) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,सेतो सटष र शनलो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- अशनता मोक्तान 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१३ ठुलोथली 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१३ ठुलोथली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्द्र बहादुर मोक्तान (९८२२२५३८८०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो भषे्ट र शनलो पाईन्ट लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-लवष्णु  माया लथङ  
उमेर:- ३३ वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु राक्सीराङ गा.पा वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.मकवानपरु उ.म.न.पा. वडा नं.११ थानाभन्ज्याङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबजय कुमार लथङ (९८४५६३७८४६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर  भएकी । 
 

नाम:- शबनय कुमार शमश्र 

उमेर:- ६४ वर्षको 
  वतन:- शज.मिोत्तरी सिोडा गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी शपपरा गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवनायक लमश्र  
हुलिया:- उचाई ५.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मोटो िरीर,शनलो रंगको पाईन्ट र खरैो रंगको चेक सटष 
लगाएको । 

 

नाम:- मशनर् कुमार मण्डल 

उमेर:- १९ वर्षको 
  वतन:- शज.मिोत्तरी जलेश्वर न.पा. वडा नं.६ धबौली 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी जलेश्वर न.पा. वडा नं.६ धबौली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उपेन्द्र कापर (९८६९८८९५००) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरो,शजन्स पाईन्ट र शटसटष लगाएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशुनल पंशडत कुम्िार 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी बलवा न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी बलवा न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवन्देश्वर पंलडत कुम्हार  
हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,बोल्न नसक्ने,कालो िाि पाईन्ट र सेतो शटसटष लगाएको । 

 

नाम:- शमर अरमान 

उमेर:- २३ वर्षको 
  वतन:- शज.पसाष शजराभवानी गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष शबरगजं म.न.पा. वडा नं.१५ नयाँ बसपाकष  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमर कमरुि होदा (९८२१९१४९१५) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पाईन्ट शटसटष लगाएको ।  

नाम:- राम बाब ुसाि सोनार 
उमेर:- ५२ वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष शवरगजं म.न.पा. वडा नं.८ रेल्वरेोड 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९०१।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. पसाष शवरगजं म.न.पा. वडा नं.८ रेल्वरेोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु साह सोनार   
हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो सेतो कपाल,सटष र पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- रोशम कुमार साि कान ु

उमेर:- २४ वर्षको 
  वतन:- शज.पसाष शब.म.न.पा. वडानं.१० घशडअवाष 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.बारा शजतपरु शसमरा उ.म.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भरत साह कानु (९८२१८०५९१०) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िररर,खरैो रंगको शटसटष र ब्लशुजन्स पाईन्ट 
लगाएको । 
नाम:- अबजुोिर असंारी 
उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष शब.म.न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. पसाष शब.म.न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलफक अहमत अंसारी  
हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,सेतो िुल बाि ला सटष र शजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- पप ुयादव 

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज.लशलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. लशलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुजिा देवी राइ (९८४९६७६८६९) 

हुलिया:- उचाई ४ शिट कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, शनलो िाईनेक र शनलो पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- श्याम चपल्छे 

उमेर:- ६६ वर्षको 
  वतन:- शज.भक्तपरु म.ठी. न.पा. वडा नं.३  

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. भक्तपरु म.ठी. न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरेश शे्रष्ठ चपसछे (९८४९५५३४७३)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र सेतो कपाल,वणष गि गँोरो, कालो पाईन्ट र चेक सटष लगाएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- प्रशदप पिरी  
उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:- शज.लशलतपरु गोदावरी वडीखले न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. लशलतपरु गोदावरी वडीखले न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रोलजना काकी पहरी (९८१३९५५३५३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष कालो, शजन्स पाईन्ट र सेतो शटसटष लगाएको ।  

नाम:- शनरुता गरुुङ 

उमेर:- २४ वर्षको 
  वतन:- शज.नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु न.पा. वडा नं.३ धोशबघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नलबन गुरुङ (९८०८४१८१३३)  

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी । 

 

नाम:- शिरा बिादरु िाक्य 

उमेर:- ७० वर्षको 
  वतन:- शज.लशलतपरुत म.न.पा. वडा नं.६ काशनबिाल 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।३० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. लशलतपरुत म.न.पा. वडा नं.६ काशनबिाल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सृजना शाक्य (९८६००३३७६५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष कालो,खरानी रंगको मवीटर र कालो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- इिा थापा मगर 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज.लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.२४ धापाखले 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.२४ धापाखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रालधका थापा मगर (९८६१४३९८७९)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वरण गि गँोरी, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- तेज कुमार सन्यासी 
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज.रुकुम सोलाबम मसुीकोट न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु सानोगाँउ न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रलबना महजकन (९८०३७९६५११) 

हुलिया:- उचाई ५.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, िररयो ि क र शनलो रंगको पाईन्ट लगाएको 
। 

 

नाम:- शबमला थापा 
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज.सल्यान सामदा न.पा. वडा नं.७ पोख्रनेी 
लिङ्ग:-बाशलका  
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सल्यान सामदा न.पा. वडा नं.७ पोख्रनेी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजररजा प्रसाद थापा (९८१०९७६३२६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो सटष र शनलो भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- शदशपका शसि ं

उमेर:- ३३ वर्षको  
  वतन:- शज.मिोत्तरी जलेश्वर न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१७ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.मिोत्तरी जलेश्वर न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पवन कुमार लसह ं 
 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको साडी र ब्लउज लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अमतृा कुमारी मिरा  
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- शज.शसरिा गोबजार न.पा. वडा नं.१२  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा गोबजार न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज देव मोची (९८१५७०६५९४) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कालो रङको कुताष र सेतो रङको सरुुवाल 
लगाएकी । 

 

नाम:- कल्पना पाण्डे 

उमेर:- १६ वर्षको  
  वतन:- शज.सप्तरी राजशबराज न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी राजशबराज न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता पाण्डे (९८४२८३०८५९) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,ब्ल ुरङको शजन्स पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- पशल्ब शसंि 

उमेर:- २२ वर्षको  
  वतन:- शज.सप्तरी शतलाठीकोईलाडी गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी शतलाठीकोईलाडी गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक कुमार लसह ं

 हुलिया:- उचाई५:५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कुताष र सलवार लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पनुम कुमारी चौधरी 
उमेर:- २० वर्षको  

  वतन:- शज. सप्तरी खडक न.पा. वडा नं.९ लालपट्टी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज. सप्तरी खडक न.पा. वडा नं.९ लालपट्टी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रुलतना चौधरी 
 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल, शनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:-  रुक्सान खातनु 

उमेर:-१५ वर्षको  
  वतन:- शज.पसाष शब.म.न.पा वडा नं.२५ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।१।२१ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष शब.म.न.पा वडा नं.२५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्दहुसेन धोबी (९८२७२९७४४३) 

 हुलिया:- उचाई ४:८शिट,कालो आखँा,कालो कपला,वणष गि गँोरी,सेतो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- पनम कुमारी  
उमेर:- १८ वर्षको  

  वतन:- शज.रौतिट गडीमाई न.पा. वडा नं. ९ ईनरुवा टोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।१९ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.रौतिट गडीमाई न.पा. वडा नं. ९ ईनरुवा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्द्र शाह कामी (९८०६७६११६७६) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गिगुगँोरी,कालो रंङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पजुा कुमारी  
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.रौतिट गडीमाई न.पा. वडा नं.९ ईनरुवा टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९। ०१।१९ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.रौतिट गडीमाई न.पा. वडा नं.९ ईनरुवा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेन्द्र महरा (९८४९८७०१९०) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी ।  
नाम:- नशसबनु खातनु 

उमेर:- १९ वर्षको  
  वतन:- शज.रौतिट परोिा न.पा. वडा नम.२ शजगंडवाटोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२० गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.रौतिट परोिा न.पा. वडा नम.२ शजगंडवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शेि लजकरुिाहा (९८०९१९९८५३) 

 हुलिया:- उचाई ५शिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- शनशकता पटेल 

उमेर:- १९ वर्षको  
  वतन:- शज.बारा पसौशन गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१९ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.बारा पसौशन गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबजय जैसवाि (९८०७१७३९०५) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशु्मा शब.क. 

उमेर:- १९ वर्षको  
  वतन:- शज.शसरिा कजषिा न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२१ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा कजषिा न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जमुना देवी महरा (९८२८७३५७७८) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल, कलेजी रङको भषे्ट र रातो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सिोदरी दशेव यादव 

उमेर:- ६८ वर्षको  
  वतन:- शज.पसाष संखवुाप्रसैशन गा.पा. वडा नं. ५बलवुा 

लिङ्ग:- जषे्ठ मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष संखवुाप्रसैशन गा.पा. वडा नं. ५बलवुा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर कुमार यादव(९८१२२८९६४०) 

 हुलिया:- उचाई ५:१ शिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,वणष श्याम्लो,रातो साडी र चोशल लगाएकी ।  
नाम:- सोशन कुमारी झा 
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- शज.रौतिट माधबनारायण न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१९ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.रौतिट माधबनारायण न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बािलमकी झा (९८१४२००८२१) 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- बेलमती थापा 
उमेर:- २२ वर्षको  

  वतन:- शज.रौिट गरुणा न.पा. वडा नं.९ नरकशटयाटोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२० गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.रौिट गरुणा न.पा. वडा नं.९ नरकशटयाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेन्द्र लसंह (९८१११५०६१०) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी, रातो रङको साडी र चोली लगाएकी ।  

नाम:- अि ुकुमारी मितो 
उमेर:- १४ वर्षको  

  वतन:- शज.सलाषिी बलरा न.पा. वडा नं. ६ शनजाषपरु 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।१०।१२ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी बलरा न.पा. वडा नं. ६ शनजाषपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्द्र महतो (९८४१५२३९५९) 

 हुलिया:- उचाई ४:९ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सनु्ताल रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:-  गशुडया कुमारी साि 

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज.सलाषिी िररवन न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी िररवन न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तेज नारायण साह (९८४४०६२२४७) 

 हुलिया:- उचाई ५शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,शनलो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- लशलता दशेव 

उमेर:-२४ वर्षको  
  वतन:- शज. मिोत्तरी गौिाला न.पा. वडा नं. ९ डुमरवाना 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१७ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी गौिाला न.पा. वडा नं. ९ डुमरवाना 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नवि मण्डि (९८१४८११०३१)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:-  अन ुकुमारी पंशडत  

उमेर:- २० वर्षको  
  वतन:- शज.धनरु्ा धनौजी गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा धनौजी गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देवनारायण पंलडत 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सशमज सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शनमषला कुमारी पंशडत 

उमेर:- २५ वर्षको  
  वतन:- शज.शसरिा सखवुानान्कारकट्टी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।१८ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा सखवुानान्कारकट्टी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बच्चु पंलडत (९८११९८८३४४) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कशबता कुमारी चौधरी 
उमेर:- १९ वर्षको  

  वतन:- शज.शसरिा लिान न.पा. वडा नं. २४ माशणक दि झपुटी टोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा लिान न.पा. वडा नं. २४ माशणक दि झपुटी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अबध नारायण चौधरी (९८२६७३५१७९) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शसजषना कुमारी शवश्वकमाष 
उमेर:- १८ वर्षको  

  वतन:- शज.सप्तरी कन्चनपरु न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी कन्चनपरु न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नन्दा लकशोर लबश्वकमाक ९९८१६७८३४१७) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- सशुनता दशेव 

उमेर:- ३३ वर्षको  
  वतन:- शज.सप्तरी रामगोपालपरु न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी रामगोपालपरु न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवगन महरा(९८०३७५३६२८) 

 हुलिया:- उचाई४:५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो िररर भएकी ।  

नाम:- कल्पना कुमारी मण्डल 

उमेर:- १५ वर्षको  
  वतन:- शज.सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जगलदस मण्डि (९८२६७७०८४१) 

 हुलिया:- उचाई ५:३ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,ब्ल ुरङको कुताष रसरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िोभा कुमारी 
उमेर:- २१ वर्षको  

  वतन:- शज.मिोत्तरी जलेश्वर न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.मिोत्तरी जलेश्वर न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नालगन्दर ठाकुर  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सशमज र सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- सरमवती कुमारी साि 

उमेर:- १८ वर्षको  
  वतन:- शज.सप्तरी खडक न.पा. वडा नं. ७ कल्याणपरु 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०९ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी खडक न.पा. वडा नं. ८  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम नारयण शाह (९८१७७३१९२६) 

 हुलिया:- उचाई५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,शनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रन्जना मण्डल 

उमेर:- २२ वर्षको  
  वतन:- शज. सप्तरी कञ्चनरुप न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१० गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज. सप्तरी कञ्चनरुप न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेश मण्डि (९८०९६३०६६६) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अन्जली कुमारी दास  

उमेर:- १५ वर्षको  
  वतन:- शज.सलाषिी िररपरु न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी िररपरु न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उलमकिा देलव दास (९८१२०६०१६८) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल र  पातलो िररर भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पजुा कुमारी राय दनवुार 
उमेर:- २२ वर्षको  

  वतन:- शज.सलाषिी ईश्वरपरु न.पा. वडा न.९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी ईश्वरपरु न.पा. वडा न.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जोलगन्द्र राय राय दनुवार (९८२२०६७४०) 

 हुलिया:- उचाई ५:७ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पिलेो रङको कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- काजल कुमारी कुमी 
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- शज.शसरिा लिान न.पा. वडा नं. १० ग्रशमनटोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा लिान न.पा. वडा नं. १० ग्रशमनटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- छेलििाि कुमी (९८४२९११४१५) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल वणष श्याम्लो,कलेजी रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मोशदना खातनु 

उमेर:- २६ वर्षको  
  वतन:- शज.पसाष शब.म.न.पा. वडा नं. १४ बि अरी टोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०६ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष शब.म.न.पा. वडा नं. १४ बि अरी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलफक अन्सारी (९८१११०४७५६) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी, मानशसक अबमथा शठक नभएकी ।  
नाम:- राय यादव 

उमेर:- १७ वर्षको  
  वतन:- शज.रौतिट ितवुा शवजयपरु न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.रौतिट ितवुा शवजयपरु न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कलपि देलव राय यादव (९८१७२१८०२९) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई ५:६ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल, वणष गि गँोरो, शनलो  रङको शजन्स पाइन्ट र सटष लगाएको  
नाम:- शनिा कुमारी  
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.रौतिट चन्रपरु न.पा. १० शबनवाटोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.रौतिट चन्रपरु न.पा. १० शबनवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुिि राय यादव(९८५५४०१२०९) 

 हुलिया:- उचाई ५शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- श्रष्टा कल्दन तामाङ 

उमेर:- १७ वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा धनरु्ाधाम न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा धनरु्ाधाम न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलििाि कसदन तामाङ  
 हुलिया:- उचाई ४शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,बैगनुी रङको सटष र कालो पाइन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- सशजता कुमारी िाि 

उमेर:- १८ वर्षको  
  वतन:- शज.शसरिा शमचैया न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०९ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा शमचैया न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनेश्वरी  देवी शाह (९८१४७४८६३५) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरओ, शनलो रङको कुताष र कालो रङको सरुुवाल 
लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पशविा काकी 
उमेर:- २५ वर्षको  

  वतन:- शज.सप्तरी अग्नीसाईर कृण्णारावण गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०९ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी अग्नीसाईर कृण्णारावण गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- टेक बहादुर ित्री (९८१६१७०१४०) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,शजन्स पाइन्ट र रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- करण कुमार ममेतार 
उमेर:- १४ वर्षको  

  वतन:- शज. पसाष शब.म.न.पा. वडा नं. ९ रेलचे टोल 

लिङ्ग:-  बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०६ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. पसाष शब.म.न.पा. वडा नं. ९ रेलचे टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी देलव 

 हुलिया:- उचाई ४:४ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो,शनलो शजन्स पाइन्ट,सगुा रङको शटसटष र कालो 
झोला बोकेको । 

 

नाम:- सेिना खातनु 

उमेर:- शज.बारा सबुणष गा.पा. वडा नं.८ 

  वतन:- १३ वर्षको  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.बारा सबुणष गा.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मोस्ताक मनसुर (९८०७१२०००३) 

 हुलिया:- उचाई ४ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरैो रङको दौरा सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- राधा पासवान 

उमेर:- १६ वर्षको  
  वतन:- शज,शसरिा लिान न.पा. वडा नं.१३ घले टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज,शसरिा लिान न.पा. वडा नं.१३ घले टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुन्चुन कुमारी पासवान (९८२५७५३५१३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी, शनलो रङको भषे्ट र आकासे रङको शजन्स पाइन ् 
लगाएकी । 

 

नाम:- सशुमिा मयाङताङ 

उमेर:- २० वर्षको  
  वतन:-  शज. मकवानपरु राशक्सराङ गा.पा. वडा नं. ६ शसधाम 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२२ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु राशक्सराङ गा.पा. वडा नं. ६ शसधाम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश मान स्याङताङ (९८११८०४५४८) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,सेतो कुताष र िररयो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अमतृा शमश्रा 
उमेर:- १४ वर्षको  

  वतन:- शज.शचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.११ बसेनी 
लिङ्ग:-  बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२१ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.शचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.११ बसेनी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन्जु िांड (९८५५०५३७८८) 

 हुलिया:- उचाई ५:४ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कलेजी रङको शटसटष र कालो ट्रयाक लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शनमषला पंगनेी मरासीनी 
उमेर:- ३४ वर्षको  

  वतन:- शज.शचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. ३ ढुङ्ञान 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.शचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. ९ िाशकम चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भेषराज पंगेनी (९८४६७५८४५५) 

 हुलिया:- उचाई ५:५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल र मोटो िररर भएकी ।  

नाम:- शबशनता नेपाली श्रेष्ठ 

उमेर:- २६ वर्षको  
  वतन:- शज.काठमाडौ चन्राशगरी न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१७ गते ।  
हराएको ठेगाना:- शज.शचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. २४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लकशोर शे्रष्ठ (९८६११७५२९४) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- चेतनी रेग्मी  
उमेर:- ४० वर्षको  

  वतन:-  शज.गोरखा गण्डकी गा.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते   

हराएको ठेगाना:- शज.शचतवन रत्ननगर न.पा. वडा नं. १० भानचुोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमरा गेग्मी (९८१०२५४६५८) 

 हुलिया:- उचाई ६ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल र मझौला िररर भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- कशवता कुमारी मण्डल 

उमेर:- १९ वर्षको  
  वतन:- शज.धनरु्ा नगराईन न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा नगराईन न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नखलेुको  
 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सशमज र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नशमता आले 
उमेर:- २० वर्षको  

  वतन:- शज.शसन्धलुी घ्याङलेख गा.पा. वडा नं. २ िायटुार 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२० गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसन्धलुी घ्याङलेख गा.पा. वडा नं. २ िायटुार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- यम बहादुर लसदािी मगर (९८४३००२०७०) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- सरमवती शगरी 
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- शज.रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं। ७ भटौली 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं. ७ भटौली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुवास लगरी (९८६९००५३३८) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- एकराज सािखं 

उमेर:- १२ वर्षको  
  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२५ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िड्क बहादुर लब.क. (९८४९७४०८९८) 

 हुलिया:- उचाई ४ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरो,शनलो पाइन्ट र कालो शटसटष लगाएको ।  

नाम:- रशञ्जता कुमारी शब.क. 

उमेर:- ३० वर्षको  
  वतन:-  शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२५ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िड्क बहादुर लब.क.  

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट  र कालो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:- अशममता गौतम (साथमा वर्ष २ को नेि प्रसाद गौतम  समते रिकेो) 
उमेर:- २८ वर्षको  

  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १७ राजदशेव 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।२२ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १७ राजदशेव 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुमार गौतम (९७४९७२६४८२) 

 हुलिया:- उचाई ५शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी, कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मान बिादरु मयाङ्ताङ 

उमेर:- ६८ वर्षको  
  वतन:- शज. मकवानपरु थािा न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२४ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु थािा न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सानुकान्छा स्याङताङ (९८१३३१५०६८) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरैो ट्राउजर र कालो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- यामलाल खड्का 
उमेर:- ४३ वर्षको  

  वतन:- शज.सखुते लेखवशेि न.पा. वडा नं. ६  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१। १८ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सखुते लेखवशेि न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लतिक िड्का (९८१५५९८२३५) 

 हुलिया:- उचाई ५:३ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,शनलो शजन्स पाईन्ट, कालो जतु्ता र कालो टोपी 
लगाएको । 

 

नाम:- मन बिादरु गलेाङ्ग 

उमेर:- २७ वर्षको  
  वतन:- शज.सखुते लेकविेी न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सखुते लेकविेी न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सालवत्रा पुिामी (९८६८०९८८५७) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गि गँोरो भएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- छाया राना बमनेत 

उमेर:- १९ वर्षको  
  वतन:- शज.सल्यान कुमाख गा.पा. वडा नं। ५ खोरेखोला 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सल्यान कुमाख गा.पा. वडा नं। ५ खोरेखोला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- टेक बहादुर बस्नेत (९८११४५२५७५) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- लाल बिादरु बढुाथोकी 
उमेर:- ३५ वर्षको  

  वतन:- शज. सल्यान काशलमाटी गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज. सल्यान काशलमाटी गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भुलम कुमारी बुढाथोकी (९८२२८५४०१६८) 

 हुलिया:- उचाई ५:५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल र  वणष गि गँोरो भएको ।  

नाम:- सरु तामाङ 

उमेर:- ४५ वर्षको  
  वतन:- शज. ईलाम न.पा. वडा नं. १२ खोलयाङ्ग 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज. ईलाम न.पा. वडा नं. १२ खोलयाङ्ग 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रत्न बहादुर तामाङ  

 हुलिया:- उचाई ४:५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नेमलाल मचेे 
उमेर:- २८ वर्षको  

  वतन:- शज.झापा िशल्दवारी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.झापा िशल्दवारी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलमकिा मेचे (९८१६९५६९८५) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,शनलो शटसटष र शजन्स पाइन्ट लगाएको । 
नाम:- शलला माया मचेे भट्टराई 

उमेर:- २७ वर्षको  
  वतन:- शज.झापा िशल्दबारी गा.पा.वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.झापा िशल्दबारी गा.पा.वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुकेश मेचे (९८१६०२५०६१) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो भषे्ट र कालो सरुुवाल भएको ।  

नाम:- समुन काकी  
उमेर:- २० वर्षको  

  वतन:- शज.झापा दमक न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते ।  
हराएको ठेगाना:- शज.झापा दमक न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनमकिा काकी (९८१७०७३११३) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र सटष लगाएको ।  

नाम:- पनुम कुमारी यादव 

उमेर:- १७ वर्षको  
  वतन:- शज.झापा गौरीगजं गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.झापा गौरीगजं गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नारायण यादव (९८१३२८७९८०) 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- ईमादशेव काकी(श्रेष्ठ) 

उमेर:- २५ वर्षको  
  वतन:- शज.भोजपरु पौवादमु्म गा.पा. वडा नं. २ साबङु 

लिङ्ग:- मशिला  
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१९ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.भोजपरु पौवादमु्म गा.पा. वडा नं. २ साबङु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबक्रम काकी (९८०७०३७३५८) 

 हुलिया:- उचाई४.५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,कालो ज्याकेट र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- एशलर्ा प्रधान 

उमेर:- १४ वर्षको  
  वतन:- शज.ईलाम माईजोगमाई गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.ईलाम माईजोगमाई गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुपेन्द्र प्रधान (९८२४९९११८८) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो भषे्ट र सेतो धके सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सन्त ुरैका मगर 
उमेर:- १९ वर्षको  

  वतन:- शज.ईलाम माई न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०७ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.ईलाम माई न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररमकु रैका मगर (९८२४९४१४३९) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शनमषला मगर तामाङ 

उमेर:- २२ वर्षको  
  वतन:- शज.ईलाम मई. न.पा. वडा नं। ४ सकेु्रबारे डाँडागाउँ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१७ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.ईलाम मई. न.पा. वडा नं. ४ सकेु्रबारे डाँडागाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रम बहादुर मगर (९८१७०५११४६) 

 हुलिया:- उचाई ४:५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सगुम ममेतयार 
उमेर:- १४ वर्षको  

  वतन:- शज.पसाष शब.म.न.पा. वडा नं. ११ श्रीपरु टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०६ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष शब.म.न.पा. वडा नं. ११ श्रीपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- इन्दु मेस्तर (९८८६६६४८८९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष श्याम्लो,रातो रङमा कालो बटु्टा भएको सलवार सशमज 
लगाएकी । 

 

नाम:- मनेिा कुमारी ठाकुर 
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:-  शज. मिोत्तरी मशटशिनी न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी मशटशिनी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- वलव देलव ठाकुर  
 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,भषे्ट र पाईन्ट लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- दायवती कुमारी यादव 

उमेर:- २४ वर्षको  
  वतन:- शज.शसरिा अनाषमा गा.पा. वडा नं. ४ लक्ष्मीपरु टोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०७ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा अनाषमा गा.पा. वडा नं. ४ लक्ष्मीपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जुगे यादव (९८१७७३५४६७) 

 हुलिया:- उचाई ४:८ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्लो, शनलो रंको कुताष र सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:- शप्रयका यादव  

उमेर:- १९ वर्षको  
  वतन:- शज.सप्तरी अग्नीसाईरण कृर्णसवरण गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०६ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी अग्नीसाईरण कृर्णसवरण गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम नारायण यादव (९८२५७४२४४७) 

 हुलिया:- उचाइ ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पिलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- गोमा राउत 

उमेर:- ३९ वर्षको  
  वतन:- शज.सप्तरी कनचनपरु न.पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी कनचनपरु न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदनेश ित्री (९८४०९८५२८९) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शसजषना बमनेत 

उमेर:- १७ वर्षको  
  वतन:- शज.धनरु्ा शमशथला न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा शमशथला न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- एक बहादुर बस्नेत  

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल भएको ।  
नाम:- प्रमोद यादव 

उमेर:- २५ वर्षको  
  वतन:- शज.सप्तरी शतरि त गा.पा. वडा नं. ४ शडमन 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।०१।१५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी शतरि त गा.पा. वडा नं. ४ शडमन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरोज कुमारी यादव (९८५२०३११७५) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो शटसटष र कालो टयाषकसटु लगाएको ।  

नाम:- ििधुन कुमार राई 

उमेर:-३१ वर्षको  
  वतन:-  शज.ओखलढुङगा मोली गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८असोजबाट 

हराएको ठेगाना:-  शज.ओखलढुङगा मोली गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- टेक बहादुर राई  
 हुलिया:- उचाई ५:६ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मनेिा रौशनयार  
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- शज.पसाष शब.म.न.पा. वडा नं.१६ नगवा टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष शब.म.न.पा. वडा नं.१६ नगवा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईन्दु कुमारी गुप्ता (९८४५८५७४४१३) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी ,गलुाशब रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- तरुण खातनु 

उमेर:- १८ वर्षको  
  वतन:-  शज.मिोत्तरी मनराशसमवा न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.मिोत्तरी मनराशसमवा न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सम्सा िातुन (९८१२०३८७९०) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल र  कालो सशमज र कुताष लगाएकी ।  

नाम:- पजुा सदा 
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:-  शज.शसरिा नरिा गा.पा. वडा नं.३ मसुिरी टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा नरिा गा.पा. वडा नं.३ मसुिरी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देबो सदा (९८०४७६२१६८) 

 हुलिया:- उचाई ५:६ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष श्याम्लो र गोलो अनिुार भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शप्रयका कुमारी यादव 

उमेर:- १७ वर्षको  
  वतन:-  शज.मिोत्तरी इकडारा गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.मिोत्तरी इकडारा गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नवि राय (९८०४८६०३८७) 

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

नाम:- पावषती कुमारी पासवान 

उमेर:- १६ वर्षको  
  वतन:- शज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं. ५ कुश्वािा 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं. ५ कुश्वािा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लपंकी कुमारी पासवान  
 हुलिया:- उचाई ५:१ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,गलुाशब रंको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:-  अशदत्य कुमार 
उमेर:-१६ वर्षको  

  वतन:- शज.बारा म.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.बारा म.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजतेन्द्र परसाद साह (९८४५१२२०३४९) 

 हुलिया:- उचाई ५:४ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,शजन्सको पाइन्ट र कालो शटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- शप्रशत कुमारी 
उमेर:-१७ वर्षको  

  वतन:- शज.बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:-  बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्दु मण्डि (९८०७२६३२१८) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई ५:१ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,कालो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- नशगना कुमारी साि 

उमेर:- १५ वर्षको  
  वतन:- शज.रौतिट चन्रपरु न.पा. वडा नं. १मगंलपरु टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.रौतिट चन्रपरु न.पा. वडा नं. १मगंलपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलमिा सहनी (९८१४८४६०१३) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,कालो पाइन्ट सेतो शटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- काजल कुमारी 
उमेर:-१६ वर्षको  

  वतन:- शज.रौतिट कटिररया न.पा. वडा नं. ३बडेटोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.रौतिट कटिररया न.पा. वडा नं. ३ बडेटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमेश साह सोनार (९८२११९९२३३) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल र  वणष गि गँोरी भएकी । 

 

नाम:-  सशवना राना 
उमेर:- १९ वर्षको  

  वतन:- शज.सलाषिी िररवन न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२६ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी िररवन न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लकरण गुरुङ (९८२५८१०८३८) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,शनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- जसशमन कुमारी शसंि  राजपतु 

उमेर:- १५ वर्षको  
  वतन:-  शज.सलाषिी ईश्वरपरु  न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४  गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी ईश्वरपरु  न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुमन लसह ंदेलव राजपुत (९८१३९९१८६६) 

 हुलिया:- उचाई ५:३ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जिुी कुमारी यादव 

उमेर:- १९ वर्षको  
  वतन:- शज.सलाषिी शिविरथाना परुनशिया ग्रा.प.कासोपरु शबिार 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते  ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी शिविरथाना परुनशिया ग्रा.प.कासोपरु शबिार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ओम प्रकास यादव (९८४४०८७२६२) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो सटष  पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- सशुममता यादव 

उमेर:- १६ वर्षको  
  वतन:-  शज.सलाषिी बागमती न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी बागमती न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- समपलतया देवी यादव (९८००८५७२५८) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल,शनलो पाइन्ट र पिलेो भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- उर्ा दशेव राय 

उमेर:- २६ वर्षको 
  वतन:- शज. सलाषिी चक्रघटा गा.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी चक्रघटा गा.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामभरो सराय (९८४४४३८१०६)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:-  उचाई ५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,शनलो साडी र व्लउज लगाएकी । 
नाम:- नशबता कुमारी यादव 

उमेर:- १९ वर्षको  
  वतन:-  शज.शसरिा सशुखपरु न.पा. वडा नं. १ मोिनपरु टोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२५ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा सशुखपरु न.पा. वडा नं. १ मोिनपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामजतन यादव  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी,पिलेो रङको सशमज र कालो रङको सरुुवाल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

नाम:- पषु्पा नयौपाने  
उमेर:- १८ वर्षको  

  वतन:- शज.दलैेख चाशब न.पा. वडा नं. ५ रन्ताल 

लिङ्ग:-  बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.दलैेख चाशब न.पा. वडा नं. ५ रन्ताल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुरण प्रसाद रेग्मी (९७४५८०७६१९) 

 हुलिया:- उचाई ४:५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- शनरज चन्द 

उमेर:- १९ वर्षको  
  वतन:- शज.जाजरकोट न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.जाजरकोट न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हररसा राना 
 हुलिया:-  नखलेुको ।  

नाम:- राम कुमारी पररयार 
उमेर:- ३८ वर्षको  

  वतन:- शज.सल्यान ब.कु.न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०७ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.सल्यान ब.कु.न.पा. वडा नं.९ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बुलिराज पररयार (९७६२२८२१०५२) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी, खरैो रङको कुथाष र सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- उशमषला रावत 

उमेर:- २५ वर्षको  
  वतन:-  शज.जमु्ला कनकासनु्दरी गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.जमु्ला कनकासनु्दरी गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रत्नपलत बुढा  
 हुलिया:-  उचाई ४ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी रातो रङको सईुटर लगाएकी ।  
नाम:- रशमला रोका मगर ओली 
उमेर:- २८ वर्षको  

  वतन:- शज.रुकुम 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।११ गते ।  
हराएको ठेगाना:- शज.रुकुम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदनेश ओिी (९८४३९१३५६५) 

 हुलिया:- उचाई ४:५ शिट, कालो आखँा।,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- राज कुमार श्रेष्ठ 

उमेर:- १६ वर्षको  
  वतन:- शज. धाशदङ शसद्धलेक गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज. धाशदङ शसद्धलेक गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नर बहादुर शे्रष्ठ (९८१००२३८३१) 

 हुलिया:- उचाई ५:३ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष रातो, शनलो शटसटष र कालो लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- लाल बिादरु रुम्बा 
उमेर:- ७२ वर्षको  

  वतन:- शज.मकवानपरु ि.ेउ.म.न.पा.वडा नं.१ जरुवाटोल 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.मकवानपरु ि.ेउ.म.न.पा.वडा नं.१ जरुवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुकमाया रुकमाया पालिन (९८१३९२३००१) 

हुलिया:- उचाई ५:८ शिट, कालो आखँा, िुलेको कपाल,वणष गि गँोरो,शनलो सेतो धके भएको सटष र कट्ट  लगाएको   

नाम:- सन्दिे मगर 
उमेर:- ११ वर्षको  

  वतन:-   शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.१५ पररश्रमीटोल 

लिङ्ग:- वालक 

हराएको लमलत:- नखलेुको 
हराएको ठेगाना:-  शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.१५ पररश्रमीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर मगर 
 हुलिया:-  उचाई ५ शिट,वणष गि गँोरो,सेतो सटष र कालो ट्रयाक मकुल डे्रस लगाएको ।  

नाम:- शखल कुमारी दलाषमी 
उमेर:- ३१ वर्षको  

  वतन:- शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १५ पररश्रमीटोल 

लिङ्ग:-  मशिला 
हराएको लमलत:- नखलेुको  
हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १५ पररश्रमीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर मगर 
 हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी, पिलेो रङको कुताष र सरुुवाल भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शमना तामाङ 

उमेर:-१६ वर्षको  
  वतन:- शज.शसन्धलुी गोलनजोर गा.पा. वडा नं.३ भदौरे 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.शसन्धलुी गोलनजोर गा.पा. वडा नं.३ भदौरे 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम कुमारी तामाङ (९८६५३०९८६९) 

 हुलिया:- उचाई ५:२,शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी, कालो पाइन्ट र बैजनी शटसटष लगाएकी ।  

नाम:- प्रेम बिादरु शजमी 
उमेर:- ४३ वर्षको  

  वतन:-  शज.लशलतपरु म.न.पा. वडा नं. १४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु म.न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररता लिम्बु (९८६१२४१२५६) 

 हुलिया:- उचाई ५:५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरो भएको । 
 

नाम:- सोशन मयाङताङ 

उमेर:- १३ वर्षको  
  वतन:- शज.लशलतपरु धोशबघाट 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु धोशबघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेनु स्याङताङ (९८०३१६३०८३) 

 हुलिया:- उचाई ४.६ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी र कालो पाइन्ट लगाएकी ।  
 

नाम:- पावषती तामाङ 

उमेर:- २४ वर्षको  
  वतन:- शज.लशलतपरु पलुचोक 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु पलुचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदनेश तामाङ (९८१८१५०५९८) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष काली र कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- सजुता काकी 
उमेर:- १६ वर्षको  

  वतन:- शज.लशलतपरु मिालक्ष्मी लामाटार 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु मिालक्ष्मी लामाटार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज काकी (९८६४०१८३५७) 

 हुलिया:-  उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,शनलो शजन्स पाइन्ट र सेतो शटसषट लगाएकी ।  
नाम:- नपुुष शछररङ तामाङ 

उमेर:- ८५ वर्षको  
  वतन:- शज. काठमाडौ चन्रशगरर न.पा. वडा नं. ९ मच्छेगाउ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२० गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. काठमाडौ चन्रशगरर न.पा. वडा नं. ९ मच्छेगाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पासाङ नुपुक तामाङ (९८४९०१३८४०) 

 हुलिया:- उचाई ५:५ शिट।, कालो आखँा, िुलेको कपाल,शनलो रङको दौरा सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:- मििे ठकुरी 
उमेर:-३४ वर्षको 

  वतन:- शज.काठमाडौ चन्राशगरी न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.काठमाडौ चन्राशगरी न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कसपना ठकुरी (९८१८०१७३२६) 

 हुलिया:- उचाई ६ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,रातो शटसषट र शनलो शजन्स पाइन्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शबकास शगरी 
उमेर:- १९ वर्षको  

  वतन:- शज. कशपलवमत ुन.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७७ चैतबाट 

हराएको ठेगाना:-  शज. कशपलवमत ुन.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररता लगरी (९८२५४२४७८२) 

 हुलिया:- उचाई ५:५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरो,शटसटष र पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- अगंलु थारु 

उमेर:- ६६ वर्षको  
  वतन:- शज.कशपलबमत ुशिवराज न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कशपलबमत ुशिवराज न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरोज कुमार थारु (९७४१७९८६२५) 

 हुलिया:- उचाई ५:५शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरो,खरैो मटकोट,सेतो सटष र कालो पाइन्ट 
लगाएको । 

 

नाम:- कृष्ण प्रसाद सबेुदी 
उमेर:- ३५ वर्षको  

  वतन:- शज.कशपलवमत ुबाणगगंा न.पा. वडा नं. ९ कुममा 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०३ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज.कशपलवमत ुबाणगगंा न.पा. वडा नं. ९ कुममा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोलवन्द प्रसाद न्यौपाने (९८२३८४९५६८) 

 हुलिया:-  उचाई ५:३ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,रातो शमवटर र खरैो िाप पाइन्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शतलक बोिरा  
उमेर:- २६ वर्षको  

  वतन:- शज.दाङ तलुसीपरु उ.म.न.पा. वडा नं. ३ पातेटाकुर 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.दाङ तलुसीपरु उ.म.न.पा. वडा नं. ३ पातेटाकुर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी बोहरा(९८६८१८८५६७) 

 हुलिया:-  उचाई ५:५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरो,सटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- गनु बिादरु शब.क. 

उमेर:- ४२ वर्षको 
  वतन:- शज.अघाषखाँची सशन्धखकष  न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:-  परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.अघाषखाँची सशन्धखकष  न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनता लब.क. (९८४६३८८९५२९) 

 हुलिया:-  उचाई ५:२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो पाइन्ट र सेतो ट्रयाक लगाएको ।  

नाम:- सशुनता टुडु 

उमेर:- २८ वर्षको  
  वतन:- शज.मोरङ रतवुामाई न.पा. वडा नं. ८ सतार डाडा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-  २०७९।०१।१८ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.मोरङ रतवुामाई न.पा. वडा नं. ८ सतार डाडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लकसन टुडु (९८०३२६३०३१) 

 हुलिया:-  उचाई५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मझौला िररर भएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पंच माया राई 

उमेर:- ३७ वर्षको  
  वतन:-  शज. मोरङ पथरी िशनश्वरे न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ पथरी िशनश्वरे न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज राई (९८०३२७९७०१) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कुथाष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रेिा ऋलषदेव  
उमेर:- ४० वषकको  

  वतन:-  शज.मोरङ पथरी िशनश्वरे न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.मोरङ पथरी िशनश्वरे न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सररता ऋलषदेव (९८१०४८५१८९) 

 हुलिया:-   उचाई ५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल, साशड र ब्लउज लगाएकी ।  
नाम:-  रेनकुा ऋशर्दवे  
उमेर:- ३२ वर्षको  

  वतन:-  शज.मोरङ पथ्थरी सशनश्वरी न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला  
हराएको लमलत:-  २०७९।०१।१३ गते । 
हराएको ठेगाना:-   शज.मोरङ पथ्थरी सशनश्वरी न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सररता ऋलषदेव (९८१०४८५१८९) 

 हुलिया:-  उचाई ५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल, साशड र ब्लउज लगाएकी ।  

नाम:-  शबजय कुमार िेिी 
उमेर:- ६५ वर्षको  

  वतन:-  शज. मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:-  जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते  । 
हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जानकी तामाङ (९८४२२५००२२) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:-  ५:९ शिट, कालो आखँा, िुलेको कपाल,शनलो भषे्ट र शक्रम रङको सरुुवाल लगाएको । 
नाम:- मनेकुा गरुुङ 

उमेर:- ३६ वर्षको  
  वतन:- शज.ईलाम दउेमाई न.पा. वडा नं. १ राके 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।१३गते ।  
हराएको ठेगाना:-    शज.ईलाम दउेमाई न.पा. वडा नं. १ राके  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलबरि गुरुङ (९८०८३८३८१५) 

 हुलिया:- उचाई  ५:२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,मझौला िरर,शनलो शजन्स पाइन्ट र भषे्ट  लगाएकी ।  

नाम:-  एन्जल पालङुवा शलम्बु 
उमेर:- १४ वर्षको  

  वतन:- शज. ताप्लेजङु िुङशलङ न.पा. वडा नं. ४ कोप्चेलाईन 

लिङ्ग:-  बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१७ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. ताप्लेजङु िुङशलङ न.पा. वडा नं. ४ कोप्चेलाईन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नलवन पािुङवा लिम्बु (९८४२६६०२४६) 

 हुलिया:- उचाई  ५:३ शिट, कालो आखँा  कालो कपाल, पाइन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:-  पशविा शलम्व ुतमु्बािाम्िे 

उमेर:- २९ वर्षको  
  वतन:- शज.ईलाम दउेमाई न.पा. वडा नं. ९ मासी  

लिङ्ग:-  मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.ईलाम दउेमाई न.पा. वडा नं. ८  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लटका राम लिम्वु तुम्बाहाम्फे (९८६२३०४३१६) 

 हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पिलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- टाईकाशज आलेमगर 
उमेर:- ४१ वर्षको  

  वतन:- शज. ओखलढूङगा मानेभञ्जाङ गा.पा. वडा नं. १ मोली  
लिङ्ग:-  परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. ओखलढूङगा मानेभञ्जाङ गा.पा. वडा नं. १ मोली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- असिा आिेमगर (९८०८१९६५२१)  

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,मानशसक सन्तलुन शठक नभएको ।  
नाम:- सन्ज ुमाया राई 

उमेर:- १४ वर्षको 
  वतन:- शज.इलाम माई न.पा. वडा नं. ८ साङ्लखुोला 

लिङ्ग:-  बाशलका 
हराएको लमलत:-  २०७९।०१।१६ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.इलाम माई न.पा. वडा नं. ८ साङ्लखुोला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्द्र किा राई (९८१७९२६७८०) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो जामा लगाएकी ।  

नाम:- कोशपला अशधकारी बाशनया 
उमेर:- २३ वर्षको 

  वतन:- शज. पाँचथर िलङु गा. पा. वडा नं. २ जोरपाटी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. पाँचथर िलङु गा. पा. वडा नं. २ जोरपाटी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सेदनी प्रसाद बालनया (९८०८७९२७४१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल र रातो मवीटर लगाएकी   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशबन लावती  
उमेर:- १२ वर्षको 

  वतन:- शज. पाँचथर शिशदम न. पा. वडा नं. ४ गडी 
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पाँचथर शिशदम न. पा. वडा नं. ४ गडी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पलबत्रा राई (९८२७९५०६७३) 

 हुलिया:- उचाई ३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो रंगको जसी र कालो पाईन्ट लगाएको ।    

नाम:- अमलम शमया 
उमेर:- ३२ वर्षको 

  वतन:- शज. झापा बाह्रदिी गा. पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा बाह्रदिी गा. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महमद सररक लमया (९८२५९१५७६५) 

 हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो िररर भएको ।  

नाम:- अञ्जली राजविंी 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज. झापा शबताषमोड न. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा शबताषमोड न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अगनसरी ताजपुररया (९८२६९५०१०८) 

 हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मोटो िररर भएकी ।  
 

नाम:- शबमला शलम्बु 
उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:- शज. ताप्लेजङु  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. झापा शबताषमोड  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर लिम्बु (९८६५४८३७४३) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल  र िल्का पातलो िररर भएकी ।  
नाम:- शिमाल ताजपरुरया 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज. झापा कमल गा. पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. झापा कमल गा. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- फुकुन ताजपुररया (९८०४९७८५३२) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो पाईन्ट र सेतो धके सटष लगाएको ।   

नाम:- सयुष बिादरु काकी 
उमेर:- ४० वर्षको 

  वतन:- शज. झापा कनकाई न. पा. वडा नं. ३ नमनुाटोल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा कनकाई न. पा. वडा नं. ३ नमनुाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमना ित्री (९८१७९७०७०२) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो िाप पाईन्ट र रातो झोला बोकेको ।  
 

नाम:- लक्ष्मी दवेी खिी 
उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- शज. झापा कनकाई न. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. झापा कनकाई न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लतहेन्द्र ित्री (९८१७०३३८३७) 

 हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो िाप पाईन्ट र रातो झोला बोकेकी ।  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पजुा राई 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज. उदयपरु रौतामाई गा. पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. उदयपरु रौतामाई गा. पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सप्ता बहादुर राई (९८४६८०८५८२) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो कपाल, कालो आखँा, पिलेो भषे्ट र शजन्स पाईन्ट लगाएको ।  
 

नाम:- शदपेन्र राई  

उमेर:- १४ वर्षको 
  वतन:- शज. भोजपरु ितवुागडी गा. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. भोजपरु ितवुागडी गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबिक बहादुर राई (९८००९९७१४७) 

 हुलिया:- उचाई ४.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरो, पिलेो रंगको शटसटष र शनलो शजन्स लगाएको 
। 

 

नाम:- सशुनत राई 

उमेर:- ५१ वर्षको 
  वतन:- शज. भोजपरु गा. पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. भोजपरु गा. पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पशुकराम राई (९८४६८३३२५८) 

 हुलिया:- उचाई ४.११ शिट, कालो आखँा, सेतो कपाल र वणष गि गँोरी ।   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अशनता थामी 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज. दोलखा शभ. न. पा. वडा  नं. १ समुमािमावती  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. दोलखा शभ. न. पा. वडा  नं. १ समुमािमावती 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसंग बहादुर थामी (९८४४३०१०३०) 

 हुलिया:- उचाई ४.४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो सटष शनलो पाईन्ट लगाएकी र शिड्दा खटु्टा 
खोच्याउने  । 

 

नाम:- तलुसा नेपाली 
उमेर:- १३ वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धलुी कमलामाई न. पा. वडा नं. ८ बागमारा 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी कमलामाई न. पा. वडा नं. ८ बागमारा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नारायण नेपािी (९८१२०५६९५३) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र शनलो जामा लगाएकी ।  
 

नाम:- करुणा बडुाथोकी 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज. रामछेाप मन्थली न. पा. वडा नं. १ खाँदबारी 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रामछेाप मन्थली न. पा. वडा नं. १ खाँदबारी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनषा बुडाथोकी (९८६३३२२०१६) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, सेशत शटसटष र कालो शजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशन्चता तामाङ 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:-  शज. धाशदङ शनलकण्ठ न. पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्त कुमार तामाङ (९८६०२३६१३०) 

 हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- िशुिला तामाङ 

उमेर:- २४ वर्षको 
  वतन:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न. पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलजजव नेपाि (९७४९७०९२९४) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र वानशपस लगाएकी । 
 

नाम:- राि ल शब. क. 

उमेर:- ११ वर्षको 
  वतन:- शज. रसवुा गोसाईकुण्ड गा. पा. वडा नं. ५मयाफु्रविेी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. रसवुा गोसाईकुण्ड गा. पा. वडा नं. ५मयाफु्रविेी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आईतािाि लब. क. (९८४०४४१६९२) 

 हुलिया:- उचाई ३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, िररयो शजन्स र कालो सेतो ज्याकेट लगाएको । 
  

नाम:- रोशित शब. क. 

उमेर:- १२ वर्षको 
  वतन:- शज. रसवुा गोसाईकुण्ड गा. पा. वडा नं. ५मयाफु्रविेी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. रसवुा गोसाईकुण्ड गा. पा. वडा नं. ५मयाफु्रविेी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आईतािाि लब. क. (९८४०४४१६९२)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई २.५ शिट, वणष गि गँोरो, शनलो शजन्स र रातो सटष लगाएको ।  
नाम:- शमतेस शथङ 

उमेर:- ४ वर्षको 
  वतन:- शज. शज. मकवानपरु मनिरी गा. पा. वडा नं. ६ सनुाचरुी चौकी टोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु मनिरी गा. पा. वडा नं. ६ सनुाचरुी चौकी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज कुमार लथङ (९८२११९८३२९) 

 हुलिया:- उचाई ३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र सटष पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- मनेकुा शथङ 

उमेर:- ११ वर्षको 
  वतन:- शज. शज. मकवानपरु मनिरी गा. पा. वडा नं. ६ सनुाचरुी चौकी टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु मनिरी गा. पा. वडा नं. ६ सनुाचरुी चौकी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज कुमार लथङ (९८२११९८३२९) 

 हुलिया:- उचाई ४.६ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र शपङ्क कलरको घागर लगाएकी ।  

नाम:- बशुद्ध माया गरुुङ  

उमेर:- ३३ वर्षको 
  वतन:- शज. मकवानपरु मनिरी गा. पा. वडा नं. ६ सनुाचरुी चौकी टोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु मनिरी गा. पा. वडा नं. ६ सनुाचरुी चौकी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज कुमार लथङ (९८२११९८३२९) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र सेतो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शदल कुमारी सनुवुार 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धलुी शपकल गा. पा. वडा नं. २ पोखरी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी शपकल गा. पा. वडा नं. २ पोखरी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पजच माया सुनुवार (९८६०३३७२९९) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सशवता थामी 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धपुाल्चोक शिपरुा सनु्दरी गा. पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धपुाल्चोक शिपरुा सनु्दरी गा. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन कुमारी थामी (९८६७९६९५९५) 

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

नाम:- सम्राग शघशमरे 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज. मकवानपरु ि.े उ. म. न. पा. वडा नं. ११ नवलपरु  
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शचतवन टाँडीबाट िटेौडा आउने क्रममा  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िोक हरी लिलमरे (९८६४५२२७०१) 

 हुलिया:- उचाई ५ शपट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरो, पाईन्ट र भषे्ट लगाएको ।  

 

नाम:- सशुमिा कुमारी मयाङ्तान 

उमेर:- २२ वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धलुी घ्याङलेख गा. पा. वडा नं. २ माझगाँउ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी घ्याङलेख गा. पा. वडा नं. २ माझगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रताप लस. वाईवा (९८६६२७९४३३)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- सनुमाया गोले 

उमेर:- २३ वर्षको 
  वतन:- शज. मकवानपरु बकैया गा. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु बकैया गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हस्त बहादुर गोिे (९८४८२९५०२०) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मझौला िररर भएकी ।   
 

नाम:- आईती माया तामाङ सनुार 
उमेर:- २३ वर्षको 

  वतन:- शज. नवुाकोट शबदरु न. पा. वडा नं. १३ िकष परु 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. नवुाकोट शबदरु न. पा. वडा नं. १३ िकष परु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलमत सुनार (९८४९०२५६२५) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, पिलेो शनलो धकाष भएको ज्याकेट र रातो 
पाईन्ट लगाएकी ।  

 

नाम:- तलुसी माया कुमाल 

उमेर:-५९ वर्षको 
  वतन:- शज. नवुाकोट शबदरु न. पा. वडा नं. ४ बटार 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. नवुाकोट शबदरु न. पा. वडा नं. ४ बटार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनता कुमाि (९८४३३२१९४८) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, वणष गि गँोरी, सेतो िुलेको कपाल, रातोमा सेतो बटु्टा भएको शटसटष र रातो 
लङ्ुगी लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शदपक शसंि 

उमेर:-२१ वर्षको 
  वतन:- शज.शसरिा शमचैया न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१२ गते  
हराएको ठेगाना:-शज.शसरिा शमचैया न.पा. वडा नं. 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक देवी लसह  
 हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, शनलो रंगको शजन्स पाईन्ट र कालो शटसटष 
लगाएको । 

 

नाम:- रम्भ ुठाकुर 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.२६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.२६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुगालनया देवी (९८२४२५५६६०) 

 हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पिलेो सटष र कालो शजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- दत्ता पांडुरंग शनचल 

उमेर:-३५ वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१३ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोष लबिास अडसुि  
 हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो भएको । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- राजन कुमार मण्डल 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा साशवक शवदिे न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।०१।१० गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा साशवक शवदिे न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुलि मण्डि  
 हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो भएको । 

 

नाम:- राधेश्याम साि  
उमेर:-४० वर्षको 

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

लिङ्ग:-परुुर्  
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०९ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनशा देवी साह  
 हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, मोटो िरीर भएको । 

 

नाम:- मकेुि कुमार मित्तो 
उमेर:-२२ वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी बागमती न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०९ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी बागमती न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामभजन महतो (९८२७८२८३३४) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो,लाम्चो अनिुार भएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- डोर राज शघशमरे 
उमेर:-४६ वर्षको 

  वतन:- शज.दोलखा वतैेश्वर गा.पा. 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१० गते  
हराएको ठेगाना:- शज.लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.२ गरैीमदुी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गायत्री लिलमरे (९८४३५१५५६२) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वनष गि गँोरो,कालो ज्याकेट र कालो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-  गगंाराम श्रेष्ठ 

उमेर:-७४ वर्षको 
  वतन:- शज.कामकी पोखरा न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु न.पा. वडा नं.१४ रानीबु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि मकािु (९८४४०३२५०४) 

 हुलिया:- उचाई  ६.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वनष गि गँोरो,सेतो सटष र पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- शवष्ण ुशसलवाल 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:- शज.धाशदङ शिठालेक गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०६ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. काठमाण्डौ मवयम्भ ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलदप प्रसाद ररजाि (९८४९०२५४३९) 

 हुलिया:- उचाई  ५.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो भएको । 

 

नाम:- सजुन तामङ 

उमेर:-२५ वर्षको 
  वतन:- शज.लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.२८ िररशसशद 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०६ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.२८ िररशसशद 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलमत्ता कणिी (९८१३६४०४२३)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, िररयो ज।याकेट र कालो पाईन्ट लगाएको 
। 
नाम:- शसता नेपाली 
उमेर:-३६ वर्षको 

  वतन:- शज.काठमाण्डौ चा.पा. वडा नं.२ नागढुङगा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।१२ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.काठमाण्डौ चा.पा. वडा नं.२ नागढुङगा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता नेपािी (९८१३५६९२६६) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, भएकी । 
 

नाम:- पिरुाम पोखरेल 

उमेर:-७४ वर्षको 
  वतन:- शज.गोरखा शसरानचोक गा.पा.  वडा नं.५ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. काठमाण्डौ चा.न.पा। वडा नं.३ यालशनगम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बिराम पोिरेि (९८४६०५६१४७) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र सेतो कपाल,कालो सटष पाईन्ट र ढाकालो टोपी लगाएको   
 

नाम:- एशलसा शब.क 

उमेर:-१४ वर्षको 
  वतन:- शज.काभ्रपेलाञ्चोक बनेपा न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. काठमाण्डौ म.न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जेरी लब.क (९८४९२८२३७५) 

 हुलिया:- उचाई  ३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शबमला गरुुङ 

उमेर:-२७ वर्षको 
  वतन:- शज.गोरखा पा.न.पा. वडा नं. २ आपशपपल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।१३ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.गोरखा पा.न.पा. वडा नं. २ आपशपपल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजकुमार गुरुङ (९८२५१९८१८७) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वनष गि गँोरी,टप्स र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रेखा पररयार 
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:- शज.पवषत प.ुम.न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:-बाशलका  
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०९ 

हराएको ठेगाना:-  शज.पवषत प.ुम.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि पररयार (९८०५२२८१९७) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी सेतो सटष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- अमतृा काकी नेपाली 
उमेर:-२७ वर्षको 

  वतन:- शज.कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.१४ चाउखले 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।१० गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.१४ चाउखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमिन नेपािी (९८१८३५४३२५) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- िोमकली दलाषमी (साथमा वर्ष २२ को सशनता गरुुङ)  

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज.बागलङु बशडगाडष गा.पा. वडा न.४ नैतनु 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बागलङु शमशसखोला गा.पा. वडा नं.१ असारे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुद्र बादुर दिाकमी (९८६७२१२१०५) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, िररयो रंगको कुताष कालो सरुुवाल 
लगाएकी । 
नाम:- दगुाष न्यौपान े

उमेर:-२१ वर्षको 
  वतन:- शज.पवषत पैय ुगा.पा. वडा नं.५ शपयाखते 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।११ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.पवषत पैय ुगा.पा. वडा नं.५ शपयाखते 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हुमानाथ न्यौपाने (९८४६२३०४९२) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,पातलो िरीर भएकी । 
 

नाम:- सजृना नेपाली 
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज.तनि  ँबशन्दपरु गा.पा. वडा नं.२ मोिोररया 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.तनि  ँबशन्दपरु गा.पा. वडा नं.२ मोिोररया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलमताक नेपालि (९८०४१८३४२५) 

 हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष रातो, कालो पाईन्ट र सेतो भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:- शबशजमा मितो 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज.नवलपरासी (पवुष)कावासोती न.पा. वडा नं.१७ बभनौली 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.नवलपरासी (पवुष)कावासोती न.पा. वडा नं.१७ बभनौली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुण लसंह थारु (९८४७०९६६२४) 

 हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- िातमा खातनु 

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज.कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.१५ नयाँगाउ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.१५ नयाँगाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नालहर अंसरी (९८२६२६६४४२) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरी, कालो शटसटष र कालो पाईन्ट  लगाएकी । 
 

नाम:- शदपा कुमाल 

उमेर:-२० वर्षको 
  वतन:- शज.लमजङु मध्य नेपाल न.पा.वडा नं.३ सानो कुमाल गाँउ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.लमजङु मध्य नेपाल न.पा.वडा नं.३ सानो कुमाल गाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण कुमाि (९८२४१२२६६०) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी । 

 

नाम:- अनमोल कुमाल 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज.तनि  ँआबँखुरेैनी गा.पा. वडा नं. ३ थमु्कीचौतारा 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.तनि  ँआबँखुरेैनी गा.पा. वडा नं. ३ थमु्कीचौतारा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छठुराम (९८१५१९२८३६) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो,मझौला िरीर भएको । 

 

नाम:- पषु्पा एस.के 

उमेर:-२४ वर्षको 
  वतन:- शज.मयाङजा वाशलङ न.पा. वडा नं.८ शसतलनगर 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।११ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.मयाङजा वाशलङ न.पा. वडा नं.८ शसतलनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक एस.के (९८०६६१६१७२) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
नाम:- सररता साकी 
उमेर:-३२ वर्षको 

  वतन:- शज.लम्जङु सनु्दरबजार न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०८ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.लम्जङु सनु्दरबजार न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धुरन बहादुर साकी (९८२६१०९९११) 

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

नाम:- शनसा काकी 
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज.मयाङजाप.ुव.न.पा. वडा नं.१० जशैसडाडा 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.मयाङजाप.ुव.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलबता लगरी साकी (९८६४८९९१०८) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,खरानी रंगको सरुुवाल र कालो िाईनेक 
लगाएको । 

 

नाम:- अशममता माल्बु 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज.तनि  ँभान ुन. पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.तनि  ँभान ुन. पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरज बहादुर मासबु (९८१९१८४९१०) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी,पातलो िरीर,कालो शटसटष र चप्पल लगाएकी  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- कोशपला  शब.क (साथमा वर्ष २ की छोरी रिकेो) 
उमेर:-२२ वर्षको 

  वतन:- शज.लम्जङु मध्यनेपाल  न.पा. वडा नं. ६ तल्लो टोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०७ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.लम्जङु मध्यनेपाल  न.पा. वडा नं. ६ तल्लो टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजत बहादुर लब.क (९८४४९०७९५४) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी ।  

नाम:-शसता माया तामाङ  
उमेर:-५२ वर्षको 

  वतन:- शज.लम्जङु  दधुपोखरी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०७ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.लम्जङु  दधुपोखरी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यकराज तामङ (९८१७४३५९८६) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,बटेु्ट शटसटष र लङुगी लगाएकी । 
 

नाम:- रोशजना शसवा 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.काठमाण्डौ न.पा. वडा नं.३ कान्तीमागष 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. काठमाण्डौ न.पा. वडा नं.३ कान्तीमागष 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणक बहादुर नेपािी (९८४९८११२७०) 

 हुलिया:- कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, मकुल डे्रस लगाएकी ।  

नाम:- नशवना कुमारी शसंि 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:- शज.मिोत्तरी भगंाल न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।१० गते  
हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु ताशल्चखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रंलजता देवी  (९८२३७९३१४९) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- कल्पना नेपाली 
उमेर:-३१ वर्षको 

  वतन:- शज.शज. उदयपरु बेलका गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२१ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.लशलतपरु म.न.पा.१५ सातदोवाटो 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मंगि मगर (९८६२८१९५९९) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आकँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएशक ।  

नाम:- ईशन्दरा शतमलशसना 
उमेर:-३६ वर्षको 

  वतन:- शज.काभ्र ेपलान्चोक बनेपा खड्कु 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  
हराएको ठेगाना:- शज.लशलतपरु नख्खु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद लतमिलसना (९८५११५२०४१) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी ।  
नाम:- नशवन थापा 
उमेर:-३५ वर्षको 

  वतन:- शज.भक्तपरु चाँगनुारायण न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।०१।०४ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु लगनखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहरा कुमारी िड्का थापा (९८१५८५६९०९) 

 हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, कालो ट्रयाक र सेतो शटसटष लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रेणकुा तामाङ 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक चौतारा सागाचोकगढी न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. भक्तपरु म.शट.न.पा. राधे राध े

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनता तामाङ (९८१८९१५८९६) 

 हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरर,शजलो शजन्स पाईन्ट र कालो शटसटष 
लगाएकी । 

 

नाम:- कान्छा थापा मगर 
उमेर:-५६ वर्षको 

  वतन:- शज.धाशदङ गल्छी गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ बाट काठमाण्डौ आउद ैगदाष िराएको । 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणक बहादुर थापा मगर (९८१८१४६६०२) 

 हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट , कालो आखँा र कालो कपाल,वणष कालो,रातो सटष र पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- अशनल ब्यन्जनकार 
उमेर:-३४ वर्षको 

  वतन:- शज.लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.९ च्यासल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०४ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.९ च्यासल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलमिा मािी (९८४३६९०६३१) 

 हुलिया:- उचाई  ५.१० शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,खरानी रंगको ट्रयाक र ज्याकेट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रोिनी श्रेष्ठ  
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज.लशलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०५ गते  
हराएको ठेगाना:-   शज.लशलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र मान शे्रष्ठ (९८६०१४७६७७) 

 हुलिया:- उचाई  ४.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरी,शटसटष र पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- शबपना तामाङ 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज.रामछेाप डनवुा गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- लशलतपरु ईमाडोल वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-असिी माया गोिे (९८५१०३६३१९) 

 हुलिया:- उचाई  ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सशवना ढकाल 

उमेर:-३२ वर्षको 
  वतन:- शज.अघाषखाची मालारानी गा.पा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२९ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु म.न.पा. च्यासल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकास ढकाि (९८४१७८१३७०) 

 हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी भएकी । 
 

नाम:- अमतृ दिाल 

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज. सलाषिी िररवन न. पा. वडा नं. ११  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सलाषिी िररवन न. पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरक्षा दहाि  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको ।  
नाम:- रुदल मितो नशुनया 
उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- भारत शज. मोशतिारी थाना बन्जररया ग्राम शससवा ४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बारा मिागढीमाई न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुलनिाि कुमार (९८०८७२५४४५) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,  पाईन्ट सटष लगाएको ।   

नाम:- जयराम मिरा 
उमेर:- ३८ वर्षको 

  वतन:- शज. बारा कलैया उ. म. न. पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. पसाष शब. म. न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुनम देवी (९८२९८३३६०७) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरो, कालो ट्रयाक सटु, पाईन्ट र सेतो भषे्ट 
लगाएको ।    

 

नाम:- सोन ुपटेल 

उमेर:- २३ वर्षको 
  वतन:- शज. बारा कलैया उ. म. न. पा. वडा नं. २३   

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बारा कलैया उ. म. न. पा. वडा नं. २३   
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अनुप पटेि (९८११११५७५८) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, शजन्स पाईन्ट र भषे्ट लगाएको ।   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- श्रबण कुमार मशुखया 
उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- शज. शसरिा गा. पा. नवराजपरु वडा नं. १ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसरिा गा. पा. नवराजपरु वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पेमा देवी मिाहा 
 हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, शटसटष, िाप पाईन्ट सटष र माथी गम्छा बेरेको ।  

 

नाम:- शदपलाल साि  

उमेर:- ४० वर्षको 
  वतन:- शज. बारा प्रसौनी गा. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते  

हराएको ठेगाना:- शज. पसाष शबरगजं शमथत बसपाकष  बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनता देवी (९८२१८९२५१२) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, बाँया िातको कान्छी औलाको नङको भाग काशटएको, 
कालो पाईन्ट र िररयोमा सेतो धकाष भएको सटष लगाएको ।  

 

नाम:- रोिन उपाध्याय 

उमेर:- ३१ वर्षको 
  वतन:- शज. पसाष शब. म. न. पा. वडा नं. १०  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पसाष शब. म. न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलम्बका सापकोटा (९८२८२०६४६४) 

 हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, खरैो सेतो सटष र खरानी रंगको ट्रयाक लगाएको ।    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- गलुाब ि सेन  

उमेर:- १८ वर्षको 
  वतन:- शज. पसाष शब. म. न. पा. वडा नं. ८  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पसाष शब. म. न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ससमा िातुन (९८०७२२९८८१) 

 हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो भषे्ट र खरैो रंगको जतुा लगाएको ।  
 

नाम:- िुलमिम्द शमयाँ 
उमेर:- २७ वर्षको 

  वतन:- शज. सलाषिी मलंगवा न. पा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. सलाषिी मलंगवा न. पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हजरत असिी (९८०४८९५१०९) 

 हुलिया:- उचाई ५.३ शपट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको ।  
  

नाम:- साशिल मसंरुी 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- दिे भारत बाग्रािा िाल शज. मकवानपरु ि.े उ. म. न.पा. वडा नं. ४ बमने  
लिङ्ग:- बालक  
हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु ि.े उ. म. न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अरबाज मंसुरी (९८०७१४६५६३) 

 हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो रंगको पाईन्ट र पिलेो सटष लगाएको ।   

नाम:- सशञ्चता गौतम 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज. मकवानपरु गढी गा. पा. वडा नं. ८  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।१० गते  

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु ि.े उ. म. न. पा. वडा नं. १७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशब प्रसाद गौतम (९८४५३९९२२३) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल, कालो ि क, शजन्स पाईन्ट र कालो जतु्ता लगाएकी ।  
नाम:- शबन्द ुमाया योन्जन 

उमेर:- २८ वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धलुी क. न. पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मशिला  
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०९ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी क. न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आलशक योन्जन (९८१०३७२६५९) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, सेतो शटसटष र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  
 

नाम:- राशधका खड्का 
उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:- शज. का. प. नमोबदु्ध न. पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. का. प. नमोबदु्ध न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामशरण (९८१३१२६४४९) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- शबमला श्रेष्ठ  

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज. का. प. पनौती न. पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. का. प. पनौती न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुमारी शे्रष्ठ (९८४९०११९००) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो सरुुवाल र बटेु्ट शटसटष लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रेशवका तामाङ 

उमेर:- ३५ वर्षको 
  वतन:- शज. धाशदङ खशनयावास गा. पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०६ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ खशनयावास गा. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मान बहादुर तामाङ (९८४५३६९९४६) 

 हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष रातो र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   
 

नाम:- यवुराज घशतष मगर 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज. कैलाली चरेु गा. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. का. प. तेमाल गा. पा. वडा नं. ४  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुयक बहादुर िलतक मगर (९८४३५०२८६६) 

 हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, शजन्सको पाईन्ट र चेक सटष लगाएको ।   

नाम:- सशसता तामाङ 

उमेर:- २७ वर्षको 
  वतन:- शज. का. प. तेमाल गा. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. का. प. तेमाल गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िाम्साङ तामाङ (९८२३२५९०४०) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:- सशुममता तामाङ (साथमा वर्ष १४ को  शगता बयलकोटी र वर्ष १४ को शनमषला मग्राती) 

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धलुी शतन पाटन वडा न.ं १ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी शतन पाटन वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमिा तामाङ (९८०९६०९१०५१)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र कालो शपङ्क सेतो शटसटष लगाएकी ।  
नाम:- कमल माया सनुवुार 
उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:- शज. रामछेाप शलखतुामाकोिी गा. पा. वडा नं. १ दरुा गाउ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०७ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. रामछेाप शलखतुामाकोिी गा. पा. वडा नं. १ दरुा गाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबक्रम सुनुवार (९८६४२४५७७६) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शजन्स पाईन्ट कालो शटसटष लगाएकी ।  

नाम:- शदल कुमारी राई 

उमेर:-२७ वर्षको 
  वतन:- शज.िखंवुासभा गा.पा.वडा नं.३ ताम्कु कोल्बा 

लिङ्ग:-मशिला  
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. िखंवुासभा गा.पा. वडा नं.३ ताम्कु कोल्बा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमेश मेवाहाङ राई (९८६०३५१८३१) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कलो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो पाईन्ट पिलेो शटसटष लगाएकी ।  

नाम:- आमथा मगर 
उमेर:-३२ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार मगर  
 हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- आिा राई 

उमेर:-३३ वर्षको 
  वतन:- शज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदनेश कुमार राई (९८६२८२१०३७) 

 हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर भएकी । 
 

नाम:- सरुज चौधरी 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ शबराटनगर शचमडी 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक चौधरी (९८२०३७८५५५) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल कालो भषे्ट र कालो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- सपना दवेी राजवसंी (साथमा वर्ष ४ को सौरव राजवसंी रिकेो) 
उमेर:-२७ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-होमनाथ राजवंशी (९८१४३४८०७५) 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अनसुा सनु्दास 

उमेर:-२० वर्षको 
  वतन:- शज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.२ सईुनेझोडा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.२ सईुनेझोडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोशन सुन्दास (९८१३२९०२४९) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,सेतो भषे्ट र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:-सम्झना काकी  
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-बाशलका  
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर काकी (९८४१६८५७२५) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर भएकी । 
 

नाम:- शबशनता साि  
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्द्र प्रसाद साह (९८०७९२६३४५) 

 हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष श्याम्लो,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- ओम प्रकास बोिरा 
उमेर:-४० वर्षको 

  वतन:- शज.दाङ पन्चकले वडा न.ं२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शबराटनगर बाट  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमा बस्नेत (९८२५००९४४८)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो,रातो भषे्ट र कालो ज्याकेट लगाएकी । 
नाम:- शलला माया शलम्बु 
उमेर:-४५ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।०१।०१ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िािवती लिम्बु (९८०७९७४३२२) 

 हुलिया:- उचाई  ४.११ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मानशिक सन्तनु शठक नभएकी ।  

नाम:- बत ुशबयाद 

उमेर:-२५ वर्षको 
  वतन:- शज.मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  
हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आरती लबयाद (९८१४७९२६०४) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष श्याम्लो,सनु्तला रंगको भषे्ट र पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- प्रमोद कुमार साि रौशनयार 
उमेर:-३२ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.११  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलपि देव साह रौलनयार (९८१९३१९०००) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँगोरो भएको । 
 

नाम:- धन लिमी राई 

उमेर:-५० वर्षको 
  वतन:- शज.तेह्रथमु ला.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. तेह्रथमु ला.न.पा. वडा नं.४  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवीिािा राई (९८०३८५४५२७) 

 हुलिया:- उचाई  ५ ईट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, लङुगी र शटसटष लगाएकी । 
नाम:- तोशबन्र राई 

उमेर:-३१ वर्षको 
  वतन:- शज.सोलखुमु्ब ुथलुङु दधुकोिी गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.सोलखुमु्ब ुथलुङु दधुकोिी गा.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आस माया तामाङ (९८४९२१५५४४) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो ज्याकेट र शनलो  सरुुवाल लगाएको ।  
 

नाम:-गणिे काकी   
उमेर:-३४ वर्षको 

  वतन:- शज.तेह्रथमु मछथर गा.पा. वडा नं.५ ओख्रे 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. तेह्रथमु मछथर गा.पा. वडा नं.५ ओख्रे 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेनुका काकी (९८४६६७१२०८) 

 हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो, रातो भषे्ट र शजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- मशनका मगर 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज.उदयपरु शियगुा न.पा. वडा नं.५ दमौटी  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.उदयपरु शियगुा न.पा. वडा नं.५ दमौटी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहादुर मगर (९८४६७५४९८०) 

 हुलिया:- उचाई  ४.१० शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मकुल डे्रस लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शववके शघशमरे 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.झापा दमक न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.झापा दमक न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धरणीधर लिलमरे (९८१४९०५४६३) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पाईन्ट र सटष लगाएको । 

 

नाम:- संशगता तामाङ 

उमेर:-२५ वर्षको 
  वतन:- शज.झापा कमल गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.झापा कमल गा.पा. वडा नं. 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुवाकदोजे तामाङ (९८०७९२७४३८) 

 हुलिया:- उचाई  ५.१ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर, पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- रुमशण ताजपरुरया 
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज.झापा दमक न.पा. वडा नं.९  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज.झापा दमक न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलबिाि ताजपुरीया (९८०७९१९६२०) 

 हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर ,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रुपा मोक्तान 

उमेर:-२४ वर्षको 
  वतन:- शज.झापा कमल गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.झापा कमल गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शेर बहादुर तामाङ (९८१७९८२८८२)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 
नाम:- पजुा बमनेत थापा 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.झापा बदु्धिान्ती वडा न.ं२ जयपरु 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०४ गते  

हराएको ठेगाना:- शज.झापा बदु्धिान्ती वडा नं.२जयपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनेन्द्र थापा (९८२३१०१००२) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी । 
 

नाम:- पजुा राई 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- शज.उदयपरु शियगुा न.पा. वडा नं.५ दमौटी 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. उदयपरु शियगुा न.पा. वडा नं.५ दमौटी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्ण मााँया राई (९८४६७५४९८०) 

 हुलिया:- उचाई  ४.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,शटसटष र पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- मशनता शदयाली (रसाईली) 
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज.इलाम न.पा. वडा नं.१० घट्टा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  
हराएको ठेगाना:- शज. इलाम न.पा. वडा नं.१० घट्टा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरोज रसाईिी (९८२४९८११३५) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,शजन्सको िररयो पाईन्ट र रातो कोठे सटष 
लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- ससुशमता ठाकुर  
उमेर:-२४ वर्षको 

  वतन:- शज.झापा गौरादि न.पा. वडा नं.६ कोिबरा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२१ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.झापा गौरादि न.पा. वडा नं.६ कोिबरा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज कुमार ठाकुर (९८१०२८७०८३) 

 हुलिया:- उचाई  ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, शजन्स पाईन्ट र सटष लगाएकी ।  

नाम:- दगुाष दजी माझी  
उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:- शज.झापा गौरीगजं गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२३ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.झापा गौरीगजं गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमक माझी (९८१७०३६३३९) 

 हुलिया:- उचाई  ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,शजन्स पाईन्ट र सटष लगाएकी । 
 

नाम:- मन्ज ुतामाङ (राई) 

उमेर:-२८ वर्षको 
  वतन:- शज.झापा कचनकवल गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. झापा कचनकवल गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहन राज राई (९८१४९७८४४०) 

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

नाम:- धनपती लाशमछाने 
उमेर:-६० वर्षको 

  वतन:- शज.झापा कचनकवल गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०८९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.झापा कचनकवल गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतिा न्यौपाने (९८२४९०९६६३) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र सेतो कपाल, मझौला िरीर,सेतो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको । 
नाम:- चम्पा ठाकुर 
उमेर:-३८ वर्षको 

  वतन:- शज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं.४ शिवणेी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  
हराएको ठेगाना:- शज.झापा कन्काई न.पा. वडा नं.४ शिवणेी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मिु ठाकुर (९८१७९८८०१५) 

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

नाम:- कुमार शलम्ब ु

उमेर:-३४ वर्षको 
  वतन:- शज.पाँचथर राशनटार न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. झापा कन्काइ न.पा. वडा नं.३ योगमाया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमकिा बासकोटा (९८०४९८९५७१) 

 हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, सेतो भषे्ट र खरैो पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- मायाँ नेपाली दजी 
उमेर:-३२ वर्षको 

  वतन:- शज.झापा गौरादि न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. झापा गौरादि न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबकास नेपािी (९८१४०९७६६२) 

 हुलिया:- उचाई  ५.१ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, कालो भषे्ट र पाईन्ट लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- माया सोप 

उमेर:-२८ वर्षको 
  वतन:- शज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत सोप (९८१२६५२५८९) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- धनकला खड्का थापा 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.बाजरुा शिवणेी न.पा. वडा नं. ८ ढडाली 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.बाजरुा शिवणेी न.पा. वडा नं. ८ ढडाली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवराज थापा (९७४२३९२८०६) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,रातो सरुुवाल र पिलेो िाईनेक लगाएकी ।  

नाम:- कमला शगरी  
उमेर:-२६ वर्षको 

  वतन:- शज.बाजरुा शिवणेी न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.बाजरुा बडुीगगंा न.पा. वडा नं.६   
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कैिाश राज लगरी (९७४६२५६०७२) 

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

नाम:- कल्पना लिुार (साथमा वर्ष २ को ररसभ लिार रिकेो) 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज.डडेल्धरुा अमरगढी न.पा. वडा नं.४ घशलया 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.डडेल्धरुा अमरगढी न.पा. वडा नं.४ घशलया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलबता िुहार (९८६५६७२५४२) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,रातो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- उमा ठाडामगर 
उमेर:-२७ वर्षको 

  वतन:- शज.डडेल्धरुा आशलताल गा.पा. वडा नं.१ मलेखकष  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज.डडेल्धरुा आशलताल गा.पा. वडा नं.१ मलेखकष  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम धामी (९८०३२३२२७७) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मोटो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- टंशक ठकुल्ला 
उमेर:-१६ वर्ो 

  वतन:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.९ बंग्राकटान 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.९ बंग्राकटान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज ठकुसिा (९७६२८४७९१४) 

 हुलिया:- उचाई  ४.१० शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरी, िररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सशुनता चौधरी 
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली भजनी न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८९।०१।०६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली भजनी न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर चौधरी (९८११६५७०१५) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,िररयो भषे्ट र खरैो पाईन्ट लगाएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-सपना बादी  
उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:-  शज.कैलाली वदषगोररया गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-  मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली वदषगोररया गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- परुण बादी (९८२५६५०२१७) 

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

नाम:- कमला शसंि बोिरा 
उमेर:-३५ वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु शभशजशमवा न.पा.नडा नं.१० 

लिङ्ग:-मशिला  
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु शभशजशमवा न.पा.नडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बसन्ती लबष्ट बोहरा (९८४८२३८८४८) 

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

नाम:- बशबता पनेरु 

उमेर:-१७ वर्षको 
  वतन:- शज.कञ्चनपरु शभगोबरैया न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.कञ्चनपरु शभगोबरैया न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण दत्त पनेरु (९८४८७३१९०७) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो भषे्ट र कालो टाउजर लगाएकी । 
 

नाम:- शबबेक भट्ट  
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं.१५ गोबररया 
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं.१५ गोबररया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनमोहन भट्ट (९८६२४६८३९३) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मध्म िरीर, मकुल डे्रस लगाएको ।  
नाम:- अमर राज जोसी 
उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:- शज.बझाङ ज.न.पा. वडा नं.२ बाजगांउ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.बझाङ ज.न.पा. वडा नं.२ बाजगांउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना जोशी (९८६५८९४०३३) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, खरैो पाईन्ट र िररयो रंगको ज्याकेट 
लगाएको । 

 

नाम:- शकरण के.सी 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज.अछाम मगंलसेन नकुसनाव न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.अछाम मगंलसेन नकुसनाव न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बिादरु धामी (९८६८५५९९००) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,िररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- तपेन्र सािी 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज.अछाम प.बी.न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. अछाम प.बी.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दान बहादुर साही (९८४७९९७९२७) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,आमीको रंग पाईन्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- गौमती धामी 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.वतैडी कुचौडी न.पा. वडा नं.४ भटना 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. वतैडी कुचौडी न.पा. वडा नं.४ भटना 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलवन धामी (९७४२४०५०७६) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष कल्साउदो  ,कालो बटेु्ट सटष र कालो सरुुवाल 
लगाएकी । 

 

नाम:- अन्जना साउद 

उमेर:-२५ वर्षको 
  वतन:- शज.वतैडी कुचौडी न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- शज.वतैडी कुचौडी न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोलबन्द साउद (९७४९७४७८२८) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शसजषना मगर 
उमेर:- १६ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली ध.उ.म.न।पा. वडा नं. १४ िुलबारी 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली ध.उ.म.न।पा. वडा नं. १४ िुलबारी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- टोप बहादुर थापा मगर (९८११६०१४४१) 

 हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरो, सेतो बटेु्ट भषे्ट र िाप पाइन्ट लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- कोमल नेपाली 
उमेर:-१७ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली बगषबोरीया गा.पा. वडा नं. १ मडुा 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२९ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.   कैलाली बगषबोरीया गा.पा. वडा नं. १ मडुा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर नेपािी (९८२५७७७७४२) 

 हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल, वणष गि गँोरी,शनलो शजन्स ज्याकेट र शनलो शजन्स पाइन्ट 
लगाएकी । 

 

नाम:- शमना भलु (साथमा वर्ष २० को सान ुभलुरिकेो) 
उमेर:- २८ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली  गो.न.पा. वडा नं. ८ मयौले 
लिङ्ग:-  मशिला  
हराएको लमलत:- २०७८।१२।३० गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.शज.कैलाली  गो.न.पा. वडा नं. ८ मयौले 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमेश भुि(९८४८४४६९९१) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल, वणष गि गँोरी, िररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शप्रन्सी बोिरा  
उमेर:- ६ वर्षको  

  वतन:- शज. कैलाली भझनी न.पा. वडा नं. १ गोदामटोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.   कैलाली भझनी न.पा. वडा नं. १ गोदामटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता साउद बोहरा (९८४२१५५२२४) 

 हुलिया:- उचाई ३ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी, िररयो रङको भषे्ट र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पषु्पा दशेव चौधरी 
उमेर:- ३८ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली  
लिङ्ग:-  मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.  कैलाली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजबन चौधरी (९८०८८५५८१३) 

 हुलिया:- उचाई  ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पिलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- पजुा थापा 
उमेर:- १८ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली चरेु गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२६ गते ।  
हराएको ठेगाना:- शज.  कैलाली चरेु गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजबन बहादुर थापा (९८२५६२८२८०) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- झरना दउेवा 
उमेर:- १९ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा न. ३ कुचैनी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते ।  
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा न. ३ कुचैनी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्ती देलव देउबा (९८२२७४७६३२) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, सेतो भषे्ट र कालो पलाज ुलगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-  शबिानी नेपाली 
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- शज. कैलाली गौररगगंा न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:-  बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.   कैलाली बदषगोररया गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देबु नेपािी (९८२१६५२३७८) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कालो कुताष र शजन्स पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- कृष्ण बोिरा 
उमेर:- साडे ३ वर्षको  

  वतन:- शज. कैलाली भजनी न.पा. वडा न. १ गोदाम टोल 

लिङ्ग:- वालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते ।  
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली भजनी न.पा. वडा न. १ गोदाम टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- किावलत बोहरा (९८४५८१६३७७) 

 हुलिया:- उचाई  २.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,शनलो रङको भषे्ट र कालो कट्ट  लगाएको ।  
नाम:- आिा खड्का 
उमेर:-२७ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  
हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कणक बहादुर िड्का (९८४८९८७५०४) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो रंगको कुताष र गलुाबी रंगको सरुुवाल 
लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सरुत चौधरी 
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली जानकी न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली जानकी न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बािकुमारी चौधरी (९८२१६८५८४९) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो भएको । 
 

नाम:- मनिरा बोिरा  
उमेर:-२४ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली शट.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली शट.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बृि कडायत (९८४७९७६५२७) 

 हुलिया:- उचाई  ४.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- तारा पररयार 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली शट.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली शट.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि पररयार (९८४९४४४६४१) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, िररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- करन कोली  
उमेर:-७५ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम कोिी (९८६८७८०९६४)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट, कालो आखँा र सेतो कपाल, सटष र लङुगी लगाएकी । 
नाम:- उमिे सोब 

उमेर:-१७ वर्षको 
  वतन:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०५ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शंकर लब.क लब.क (९८४७१७९४९६) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरी भएको । 
 

नाम:- शतल्सरा दवेी मगर 
उमेर:-५४ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं.८ जिरी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं.८ जिरी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर मगर (९८६५८२६९९४) 

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

नाम:- डम्मरी दवेी शमश्र 

उमेर:-५२ वर्षको 
  वतन:- शज.कैलाली धनगढी उ.म.न.पा. वडा नं.५ िसनपरु 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली धनगढी उ.म.न.पा. वडा नं.५ िसनपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलित लमश्र (९८४८४९२५२७) 

 हुलिया:- उचाई  ५.१ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- कल्यान खडायत 

उमेर:-६७ वर्षको 
  वतन:- शज.डोटी आदिष गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. डोटी आदिष गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शेर बहादुर बोहरा (९८६५६६३५३८) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो,सेतो सटष र खरैो िाि पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- कन्यावती पाण्डे 

उमेर:-५२ वर्षको 
  वतन:- शज.कैलाली लम्कीचिुा न.पा. वडा नं.७ चाकाबारी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली लम्कीचिुा न.पा. वडा नं.७ चाकाबारी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुप पाण्डे (९८४५३०४३५९) 

 हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो कुताष कालो सरुुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:- अशंकता खनाल 

उमेर:-२० वर्षको 
  वतन:- शज.कैलाली लम्कीचिुा न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली लम्कीचिुा न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बि बहादुर कसेरा (९७४८८६४४३१) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,िररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- आदिे रोकाय 

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं,१५ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं,१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भक्त बहादुर रोकाय (९८२२६०६१९२) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो भएको । 
नाम:- शबशनता टेर (साथमा वर्ष १३ की अनजुा सािी र वर्ष ९ की सशमिा कँुवर रिकेो) 

उमेर:-२५ वर्षको 
  वतन:- शज.बैतडी दसरथचन्द न.पा. वडा नं.१ गरुुखोला 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१८ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.बैतडी दसरथचन्द न.पा. वडा नं.१ गरुुखोला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञानेन्द्र बहादुर टेर (९८६२५८५६२२) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मोटो िरीर भएकी । 
 

नाम:- प्रशतभा चौधरी 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली कैलाली गा.पा. वडा नं.११ झन्झटपरु 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली कैलाली गा.पा. वडा नं.११ झन्झटपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामलदि चौधरी (९८६३०९८२२९) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वरण गि गँोरी, खरानी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जमनुा दवेी दवेकोटा 
उमेर:-३८ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली लम्कीचवुा न.पा. वडा नं.४ भल्का 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१९ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली लम्कीचवुा न.पा. वडा नं.४ भल्का 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िािु राम देवकोटा (९८४५०४०१६८) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- जमनुा दबेी डगौरा 
उमेर:-२६ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली बदषगोररया गा.पा. वडा नं.६ सगुरखाल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली बदषगोररया गा.पा. वडा नं.६ सगुरखाल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रीराम डगौरा 
 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँार कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- अशममता बमयाल 

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश वस्याि (९८४८४८३९६८) 

 हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  
 

नाम:- सशुनता चौधरी 
उमेर:-२२ वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु पणुषबास नपा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु पणुषबास नपा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर राना (९८१५६०६९३८) 

 हुलिया:- उचाई  ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, बया गालामा शतलकोटी भएको ।  

नाम:-मौसम शसंि  
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु पनुबाषस न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु पनुबाषस न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जय बहादुर लसंह (९८१२६५३८३९) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पिलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- पजुा दमाई 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:- शज.कञ्चनपरु बेदकोट नचौरी गा.पा। वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु बेदकोट नचौरी गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम दमाई (९८४८०२४१२९) 

 हुलिया:- उचाई  ४.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, सेतो भषे्ट र शनलो रंगको सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-तारा थापा  
उमेर:-३० वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं.४ बरमलेीटोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं.४ बरमलेीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सागर थापा (९८१०६७१९७३) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो िआखँा र कालो कपाल, शटसटष र पलाजो लगाएकी । 
 

नाम:- कशबता बोिोरा 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु िकु्लािाट न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु िकु्लािाट न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर बहादुर साउद (९८२२७३६५२०) 

 हुलिया:- उचाई  ५ .३ िट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पावषती धामी 
उमेर:-२८ वर्षको 

  वतन:- शज. 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. अछाम मले्लेख गा.पा. वडा नं.१ धामीगांउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर धामी (९८६२४६८८७४) 

 हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर भएकी ।  

नाम:- शसता कुमारी सािी 
उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- शज.अछाम तमुाषथान गाशपलटोडा गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. अछाम तमुाषथान गाशपलटोडा गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पटु्ट देवी साही(९८६८०९५६३७) 

 हुलिया:- उचाई  ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,िररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- पजुा बाठामगर 
उमेर:-१३ वर्षको 

  वतन:- शज.रोल्पा माडी गा.पा. वडा नं.२ घतीगांउ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज.  रोल्पा माडी गा.पा. वडा नं.२ घतीगांउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतिसरी बाठा  
हुलिया:- उचाई  ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,सनु्तला रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- तपृना घतीमगर 
उमेर:-१३ वर्षको 

  वतन:- शज.रोल्पा माडी गा.पा. वडा नं.२ घतीगांउ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज.रोल्पा माडी गा.पा. वडा नं.२ घतीगांउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हररकिा िती  
हुलिया:- उचाई  ४.९ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, सेतो गलबन्दी र कालो वाउटर लगाएकी ।  

नाम:- चन्रा बाठा खिी (साथ वर्ष १३ की पावषती खिी रिकेो) 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज.रोल्पा रुशन्टगढी गा.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.रोल्पा रुशन्टगढी गा.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामकिी  ित्री (९८६००६७१७३) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   
नाम:- शसता किार 
उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मशिला  
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मत्तन कहार (९८१४४७८४५०) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- पमुपा नाउ 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक प्रसाद नाउ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- बेदमुाया गरुुङ 

उमेर:-३५ वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबन्दु गुरुङ  
हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-आशक्मन आरा  
उमेर:-२२ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बादसाह िान  
हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सबनम श्रेष्ठ 

उमेर:-१४ वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.१५ कोशटिवा 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.१५ कोशटिवा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्जन शे्रष्ठ४ (९८५४४२४२००) 

हुलिया:- उचाई  ४.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,शनलो कुताष र शजन्स पाईन्ट लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शप्रन्सी गौतम 

उमेर:-१७ वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी सदु्धोधन गा.पा. वडा नं.४ िसाषशटक 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.रुपन्दिेी सदु्धोधन गा.पा. वडा नं.४ िसाषशटक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमा गौतम (९८१७४१६८५५) 

हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, िररयो शटसटष र शनलो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- दवेकी थापा  
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी कनचन गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  रुपन्दिेी कनचन गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्जिी थापा (९८४९३९६८७२) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- दवेकला बढुामगर 
उमेर:-३० वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी कनचन गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२० गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  रुपन्दिेी कनचन गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोशन िाि शे्रष्ठ (९८१९४६९९११) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो कुताष र शनलो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मोशनका तामाङ 

उमेर:-२० वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी िदु्धोधन गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  रुपन्दिेी िदु्धोधन गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि हररजन (९८४५६४७१७४)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,गलुाबी रंगको लेङगा लगाएकी । 
नाम:- गगंा भण्डारी िेिी 
उमेर:-३४ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी ओमसशतया वडा न.ं२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  रुपन्दिेी ओमसशतया वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर भण्डारी  
हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- धनेश्वरी प्रजापती 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी शसयारी गा.पा. वडा नं.२ अमारी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.रुपन्दिेी शसयारी गा.पा. वडा नं.२ अमारी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-समशेर कोहार (९८१६४७२७२४) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,शटसटष र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- सपना  शब.क 

उमेर:-२१ वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- शज.  रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण शब.क  
हुलिया:- उचाई  ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मनभर िररनज 

उमेर:-१७ वर्षको 
  वतन:- शज.नवलपरासी सामग्राम न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.नवलपरासी सामग्राम न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रसादी हररजन  
हुलिया:- उचाई  ४.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शजन्सको ज्याकेट र पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- सलोशन कान्द ु

उमेर:-२३ वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।०१।०३ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अरलबन कान्दु  
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा रकालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- रुपेि राना  
उमेर:- १२ वर्षको 

  वतन:- शज.दाङ श्रीनगर 
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  दाङ श्रीनगर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोष लब.सी (९८६६८९७१४३) 

हुलिया:- उचाई  ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरो,पाईन्ट सटष लगाएको ।  

नाम:- कमल शतशमल्सेना 
उमेर:-१३ वर्षको 

  वतन:- शज.बशदषया बाँसगढी न.पा. वडा नं.५ िाउपरु 
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  बशदषया बाँसगढी न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनकिा लतमससेना (९८६८०२३५५१) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ४.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,वणष गि गँोरी  भएकी । 
नाम:- ईसा कँुवर िेिी 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज.पाल्पा ररशब्दकोट गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.  पाल्पा ररशब्दकोट गा.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण बहादुर कुाँ वर (९८४७०६९४९५) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, पातलो िरीर,शटसटष र पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- राधा खशतवडा 
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज.पाल्पा माथागडी ग.पा. वडा नं.१ शचशदपानी खमुडांडा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.पाल्पा माथागडी ग.पा. वडा नं.१ शचशदपानी खमुडांडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम लगरी (९८२३८०५०८७) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र को कपाल,वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सशुनल शब.क 

उमेर:-३२ वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी उ.म.न.पा. वडा नं.११ बदु्दनगर 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.रुपन्दिेी उ.म.न.पा. वडा नं.११ बदु्दनगर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुयक लवश्वकमाक (९८६७३९४७१७) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट,  कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अशममता शब.क (साथमा वर्ष ३ को अनमोल शब.क) 

उमेर:-२३ वर्षको 
  वतन:- शज.पाल्पा रैनादवेी छिरा गा।पा. वडा नं.१ असारे 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८ काशत्तक  
हराएको ठेगाना:- शज. पाल्पा रैनादवेी छिरा गा।पा. वडा नं.१ असारे 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलबन लब.क (९८६७५४८३६०) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,शटसटष र पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- सपना मल्ल 

उमेर:-२६ वर्षको 
  वतन:- शज.पाल्पा रा,न.पा. वडा नं.३ दलषमछाप 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.पाल्पा रा,न.पा. वडा नं.३ दलषमछाप 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-झबि बहादुर लसंह (९८१८२६२४३४) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल 
लगाएकी ।  
नाम:- िशस शघशमरे 
उमेर:-८ वर्षको 

  वतन:- शज.पाल्पा बगनासकाली गा.पा. वडा नं.८ शघशमरेडांडा 
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  
हराएको ठेगाना:- शज. पाल्पा बगनासकाली गा.पा. वडा नं.८ शघशमरेडांडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता लिलमरे (९७४६४०६३६२) 

हुलिया:- उचाई ३ शिट, कालो आखँा र कलो कपाल,वणष गि गँोरी, शटसटष र पाईन्ट लगाएको ।   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- िररलाल अशिर  
उमेर:-५२ वर्षको 

  वतन:- शज.नवलपरासी (पशश्चम) सनुवल न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८ साल काशत्तक मशिना दशेख  

हराएको ठेगाना:- शज. नवलपरासी (पशश्चम) सनुवल न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्णु प्रसाद यादव  

हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, चेक सटष र कालो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- सरु कुमाल 

उमेर:-३८ वर्षको 
  वतन:- शज.दाङ राप्ती गा.पा. वडा नं.२ लालमशटया कटेसनाला 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  दाङ राप्ती गा.पा. वडा नं.२ लालमशटया कटेसनाला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बहादुर कुमाि (९८२९८३८१९५) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रेखा यादव  
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज.दाङ राजपरु गा.पा. वडा नं.३ खरदररया 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. दाङ राजपरु गा.पा. वडा नं.३ खरदररया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्दि यादव (९८६५२५४७५६) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट , कालो आखँा र कालो कपाल, आमी रंगको ज्याकेट र पिलेो रंगको कुताष सरुुवाल 
लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शवराज शब.क 

उमेर:-१२ वर्षको 
  वतन:- शज.दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.४ लशिनपरु 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.४ लशिनपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलि देवी लब.क (९८०९८१६९८४) 

हुलिया:- उचाई  ३.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, रातो रंगको कोट र कालो रंगको पाईन्ट 
लगाएको । 

 

नाम:- प्रविे नेपाली ( साथमा करण नेपाली, भरत शब. क र शबसाल शब.क रिकेो) 
उमेर:-१३ वर्षको 

  वतन:- शज.दाङ दशंगिरणगा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. दाङ दशंगिरणगा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िौमती नेपािी (९८०९७१७६१८) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, शटसटष र पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- सैगात खनुा 
उमेर:-१४ वर्षको 

  वतन:- शज.दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१२ कपाडादवेी 
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१२ कपाडादवेी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रृजना िुना (९७४४३९७४७६) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो िाि पाईन्ट र शटसटष लगाएको । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- एशन्जला डांगी 
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज.दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१४ जनकपरु 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१४ जनकपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र बहादुर डांगी (९८४७९५८६४७) 

हुलिया:- उचाई  ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शपंक रंगको पाईन्ट र सेतो जतु्ता लगाएकी ।  

नाम:- अशनज कुमाल 

उमेर:-११ वर्षको 
  वतन:- शज.दाङ गढवा गा.पा. वडा नं.३ गोबरशडया 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. दाङ गढवा गा.पा. वडा नं.३ गोबरशडया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश कुमाि (९८१०८९६८९३) 

हुलिया:- उचाई  ३.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो रंगको शटसटष र शनलो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- लक्ष्मशणया कुमाल 

उमेर:-४० वर्षको 
  वतन:- शज.दाङ गढवा गा.पा. वडा नं.३ गोबरशडया 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. दाङ गढवा गा.पा. वडा नं.३ गोबरशडया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश कुमाि (९८१०८९६८९३) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, िररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी  ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शिसना चन्द 

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज.दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१९ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशर बहादुर चन्द (९८६५५९४०२०) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पिलेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- समुमा शब.क 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज.दाङ त.ुउ.न.पा. वडा नं.९ बेलवुा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. दाङ त.ुउ.न.पा. वडा नं.९ बेलवुा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन्जु लब.क (९८२२९०१८३३) 

हुलिया:- उचाई  ४.७ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो शटसटष र पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- दोमोन्ता खड्का 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज.दाङ राप्ती गा.पा. वडानं.४ बढुचोर 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. दाङ राप्ती गा.पा. वडानं.४ बढुचोर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यमिाि िड्का (९८०६२३४८०८) 

हुलिया:- उचाई  ४.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरी, रातो कुताष र शनलो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सशुसला नेपाली 
उमेर:-४१ वर्षको 

  वतन:- शज.दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-याम बहादुर नेपािी (९८०९५९३०९०)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ४.७ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- शमना शब.क 

उमेर:-३० वर्षको 
  वतन:- शज.गलु्मी माशलका गा.पा. वडा नं.१ नेटा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.गलु्मी तम्घास बाट  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुपा लब.क (९८६९९२८९८१) 

हुलिया:- उचाई  ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वनष गिगँोरी,पिलेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- राशधका कुमाल 

उमेर:-२१ वर्षको 
  वतन:- शज.गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं.३ तोलादी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं.३ तोलादी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक कुमाि (९८४३९६७९०१) 

हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सशबता दजी (साथमा वर्ष १३ सलुचना शब.क रिकेो) 
उमेर:-१२ वर्षको 

  वतन:- शज.कशपलवमत ुशिवराज न.पा. वडा नं.१ वनकटवा 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कशपलवमत ुशिवराज न.पा. वडा नं.१ वनकटवा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संकर दजी (९८१६४०७८००) 

हुलिया:- उचाई  ४.४ शिट, कालो आखँा रकालो कपाल,रातो शटसटष लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शबशपन भट्टराई 

उमेर:-१३ वर्षको 
  वतन:- शज.अघाषखाँची भशुमका मतान न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कशपलवमत ुकृष्णनगर न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बाबुराम भट्टराई (९८५७०५७९१५) 

हुलिया:- उचाई  ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो,कालो शटसटष र कालो शजन्स पाईन्ट 
लगाएको । 

 

नाम:- अशममता चौधरी 
उमेर:-२६ वर्षको 

  वतन:- शज.कशपलवमत ुशस.न.पा. वडा नं.९  शबजगौरी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१९ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  कशपलवमत ुशस.न.पा. वडा नं.९  शबजगौरी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि बहादुर दमाई (९८६९३३३२५७) 

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

नाम:- साशनया सेन वली 
उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- शज.कशपलवमत ुशवजयनगर गा.पा. वडा नं.६ प्रेमनगर 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- शज.कशपलवमत ुशवजयनगर गा.पा. वडा नं.६ प्रेमनगर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िािमणी पन्थी (९८४४७०१२२५७) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,पिलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-गनु्जा भर  
उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी दवेदि न.पा. वडा नं.१ भौडाबारी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  
हराएको ठेगाना:- शज रुपन्दिेी दवेदि न.पा. वडा नं.१ भौडाबारी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकई भर (९८०७४८८२०३) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- ईश्वरा रेग्मी 
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:- शज.अघाषखाँची भशुमकामथान न.पा. वडा नं.१० धनचौर 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.अघाषखाँची भशुमकामथान न.पा. वडा नं.१० धनचौर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जुवानन्द रेग्मी (९८४९२५५१५४) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, शजन्सको पाईन्ट लगाएकी ।   

नाम:- पशबिा नेपाली 
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज. अघाषखाँची स.न.पा. वडा नं.११ शडभनाष 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. अघाषखाँची स.न.पा. वडा नं.११ शडभनाष 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- झुपे साकी (९८४७३८१८७२) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,मझौला िरीर भएकी ।  

नाम:- भशुमका  थापा 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.रोल्पा सशुनलममशृत गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  रोल्पा सशुनलममशृत गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईश्वर थापा (९७६२८२१०३४)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,िररयो कुताष शनलो सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- आशर्ि केिरी 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा .१२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा .१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु प्रसाद केशरी  
हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कलो कपाल,वणष गि गँोरो, सटष पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- श्याम प्रसाद दवेकोटा 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गंगा देवी देवकोटा  
हुलिया:- उचाई  ३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, शनलो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- अशम्बका गरुुङ 

उमेर:-३१ वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश गुरुङ (९७६२८८०८१२) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शटसटष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मनु्नी पासी  
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी कोटिीमाई गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.  रुपन्दिेी कोटिीमाई गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रभु पासी 
हुलिया:- उचाई  ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शबष्ण ुखिी 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज.गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पदम ित्री (९८०८५७२५७३) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, मकुल डे्रस लगाएकी । 

 

नाम:- कुमारी पजुा वली िेिी  
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डेकराज विी के्षत्री (९८६८३६४५५३) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िोभा कुमारी कुमाल 

उमेर:-२९ वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।०७।२८ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद कुमाि (९८१०३९०५९२)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी । 
नाम:- सशबता कुमाल 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२० गते  
हराएको ठेगाना:- शज.रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तारा बहादुर कुमाि (९७४८८१०९५१) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- बन्दना पररयार  
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश पररयार (९८४३४१६५६२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र खरैो कपाल,  सटष र पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- शमना सनुार  
उमेर:-२७ वर्षको 

  वतन:- शज.गलु्मी माशलका गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बि बहादुर लब.क (९८६९४७५६९६) 

हुलिया:- उचाई  ४.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,  ठीक्कको िरीर भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- दवेी थापा 
उमेर:-२४ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मधसुधुन थापा (९८५७०७०२८४) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, शक्रम रंगको उशनको शटसटष लगाएकी ।  

नाम:- कशवता बढुा 
उमेर:-२२ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी बटुवल उ.म.न.पा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.रुपन्दिेी बटुवल उ.म.न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओमकार बुढा  (९८१३८२१५८१) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,भषे्ट र लङुगी लगाएकी ।  

नाम:- समुी नेपाली 
उमेर:-२२ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी बटुवल न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.रुपन्दिेी बटुवल न.पा. वडा नं.११ काशलकानगर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शान्ती नेपािी (९८०४४५२६४१) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,पातलो िरीर भएकी ।  

नाम:- पजुा लोध 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी गडैिवा गा.पा. वडा नं.६ गलुररया 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.रुपन्दिेी गडैिवा गा.पा. वडा नं.६ गलुररया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लझन्की िोध (९८००७५६२१४) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,कालो पलाज ुर पिलेो िटु लगाएकी । 
नाम:- िमे कुमारी ढकाल 

उमेर:-२५ वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी दवेदि न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२१ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी दवेदि न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडि प्रसाद ढकाि 

हुलिया:- उचाई  ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,शपंक रंगको म्याशक्स लगाएकी । 
 

नाम:-पणुष कुमारी शब.क  
उमेर:-३६ वर्षको 

  वतन:- शज.वशदषया बाँसगढी न.पा. वडा नं.५ िाउसपरु 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.  वशदषया बाँसगढी न.पा. वडा नं.५ िाउसपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहादुर लब.क (९८४९९७२३१६) 

हुलिया:- उचाई  ५।२ शिट, कालो आखँा र कालो, रातो कपाल, वणष गि गँोरी  भएकी । 
 

नाम:- डमनी चौधरी 
उमेर:-३२ वर्षको 

  वतन:- शज.वशदषया मधबुन न.पा. वडा नं.२ कुसमु्बा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.वशदषया मधबुन न.पा. वडा नं.२ कुसमु्बा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुिीराम चौधरी (९८२९८७०१६९) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,बाँया िातमा ट्याटु बनाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- टेक बिादरु राना 
उमेर:-१३ वर्षको 

  वतन:- शज.दाङ दशंगिण गा.पा. वडा नं.७ श्रीगाउ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  दाङ दशंगिण गा.पा. वडा नं.७ श्रीगाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर राना (९८२३७२५५७२) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, खरैो भषे्ट र शनलो टाउजर लगाएकी ।  

नाम:- सशिरुन खान 

उमेर:-३३ वर्षको 
  वतन:- शज.दाङ गढवा गा.पा. वडा नं.४ अजगढवा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  दाङ गढवा गा.पा. वडा नं.४ अजगढवा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हुसेन िान (९८१०८५४५१२) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- वावरुाम शब.क 

उमेर:-३० वर्षको 
  वतन:- शज.अधाषखाची मालरानी वडा न.ं ४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  अधाषखाची मालरानी वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कोलपिा लब.क (९८४७००१९८२) 

हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो भएकी ।  

नाम:- सन्तोर् िमाष 
उमेर:-४३ वर्षको 

  वतन:- शज.बशदषया गलुररया .पा. वडा नं.५ सन्तोर्ी टोल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- शज.बशदषया गलुररया .पा. वडा नं.५ सन्तोर्ी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररकिा शमाक (९८१६५४२५५४)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,शठक्कको िरीर भएको । 
नाम:- कमला थारु 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:- शज.बाँके ने.ग.१६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१८ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.बाँके ने.ग.१६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लटकाराम थारु  
हुलिया:- उचाई  ५.१ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शदम माया तामाङ  
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.धाशदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु दमटैार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वुलििाि तामाङ (९७४२५३०२९८) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी ।  

 

नाम:- रशबन मगर 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज.लशलतपरु दलचोकी  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु नख्खु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्द्र बहादुर सुयि (९८०३४३२१६७) 

हुलिया:- उचाई  ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कालो शटसटष र पाइन्ट लगाएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशबना शपठाकोटे थापामगर  
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.ओखलढुङगा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. काभ्रपेलाञ्चोक नारायणथान गा.पा. वडा नं.६ शसमल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलबना रानामगर (९८१३१०६८५९) 

हुलिया:-  कालो आखँा र कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   
नाम:- पावषती भटराई 

उमेर:-२४ वर्षको 
  वतन:- शज.कैलाली गोदावरी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु मिालशक्ष्म न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण कुमार शे्रष्ठ (९८४३७७७८८२) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,शनधारमा काटरको खत भएकी । 

 

नाम:- आसा अग्रवाल 

उमेर:-२३ वर्षको 
  वतन:- शज.लशलतपरु कोन्ज्योसोम गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु टंगाल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोनाम तामाङ (९८४६७९७२३५) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,शनलो शजन्स पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- सन्जीव गरुुङ 

उमेर:-३६ वर्षको 
  वतन:- शज. मयाङजा पतुली बजार न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु धोबीघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलशि गुरुङ (९८६११७०२०९) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको । 
नाम:- वुलि तामाङ 

उमेर:-३५ वर्षको 
  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक शलिखंपुाखर गा.पा. वडा नं.७ वगाषङ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  शसन्धपुाल्चोक शलिखंपुाखर गा.पा. वडा नं.७ वगाषङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मकर बहादुर तामाङ (९८५१२८२७९४) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,बोल्न नसक्ने,मानशिक रोशग,खरेो पाईन्ट र सेतो पाईन्ट 
लगाएको । 

 

नाम:- रोशजना कुमाल 

उमेर:-२० वर्षको 
  वतन:- शज. धाशदङ शिपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  धाशदङ शिपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धु्रव कुमाि (९८२३८००८८२) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- राम माया आले मगर 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज.धाशदङ बेशनघाट रोराङ गा.पा. वडा नं.०४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.२ मलेख ुबजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर आिे मगर (९८६०२७०३१४) 

हुलिया:- उचाई  ४ शिट, कालो आखँा र रातो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मनुा रम्तेल 

उमेर:-२१ वर्षको 
  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक सनुकोिी गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  शसन्धपुाल्चोक सनुकोिी गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबदुर रम्तेि (९८१३५४६८११) 

हुलिया:- उचाई  ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,िररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- पजुा राउत 

उमेर:-२१ वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धलुी गोलन्जोर गा.पा.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.शसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.७  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेणुका थापा (९८२५५२८९५०) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, खरेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-  बशुद्धमाया तामाङ 

उमेर:- ४५ वर्षको 
  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक मलेम्ची न.पा. वडा न.९ सनुखानी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.शसन्धपुाल्चोक मलेम्ची न.पा. वडा न.९ सनुखानी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मंगिे तामाङ (९८०३७०४६४२) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मोटो िरीर,िररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- िमे कुमारी मितो 
उमेर:-३० वर्षको 

  वतन:- शज.नवपरासी मध्यशबन्द ुन.पा. वडा नं.३ लेढा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. शचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.२६ भगडी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ऐतवकररया (हररमाया)महतो (९८४५२४६२७८) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मध्यम िरीर भएको ।  

नाम:- कुमारी घले 

उमेर:-४७ वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.७ सकुौरा आम्बोटे 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  
हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.७ सकुौरा आम्बोटे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर भोिन (९८४६१६९०१४) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शिवराम पररयार 
उमेर:- ६५ वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.९ माशल्दप्स 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.९ माशल्दप्स 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनरज पररयार (९८५५०१२३७९) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र िल्का सेतो कपाल,अगाशडको १ वटा दात नभएको । 

 

नाम:- सशुमिा दािाल 

उमेर:-३० वर्षको 
  वतन:- शज.दोलखा बैतेश्वर गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१९ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  दोलखा बैतेश्वर गा.पा. वडा नं.४ पोखरेटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनि प्रसाद दाहाि (९८४०५५५४८०)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- सशुममता  तामाङ 

उमेर:-१७ वर्षको 
  वतन:- शज.काभ्र ेबेथानचोक न.पा. वडा नं.६ सउुरानी 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. काभ्र ेपनौती न.पा. वडा नं.१० खोपासी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलबना तामाङ (९८०८०८३१६९) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, पातलो िरीर,शजन्स पाईन्ट र कुताष लगाएकी  
। 

 

नाम:- सररता तामाङ 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज.धाशदङ शनलकण्ठ न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:-  बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तस्याक तामाङ(९८६१३१६३७९) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, मध्यम िररर भएकी ।  
 

नाम:- शवक्रम तामाङ 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक चौतारा सगाँचोकगढी न.पा.वडा नं.०१ मयाउले  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०३ गते   

हराएको ठेगाना:-  शज.शसन्धपुाल्चोक चौतारा सगाँचोकगढी न.पा.वडा नं.०१ मयाउले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भक्तिाि तामाङ(९८१८५२७१६३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो पकाल, शनलो रङको ि क र शजन्स पाईन्ट लगाएकी ।  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- उर्ा श्रेष्ठ तामाङ 

उमेर:-२८ वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.९ िशन्तटोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.९ िशन्तटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र बहादुर िामा(९८१७२०४५७६) 

हुलिया:- उचाई   ५.२ शिट, कालो कपाल, कालो आखँा, वणष गि गँोरी, मझौला  िरीर भएकी । 
 

नाम:- डोल्मा तामाङ 

उमेर:-२३ वर्षको 
  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक.पा.िलेम्ब ुगा.पा.वडा नं.०२ मिांकाल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते   

हराएको ठेगाना:- शज.शसन्धपुाल्चोक िलेम्ब ुगा.पा.वडा नं.०२ मिांकाल  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणक बहादुर िामा (९८१३४०९७६८) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, खरैो कपाल,कालो अखँा, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:- राज ुथापा 
उमेर:-३२ वर्षको 

  वतन:- शज.नवुाकोट शिवपरुी गा.पा.वडा नं.०५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।०८।२१ गते   

हराएको ठेगाना:- शज.दोलखा गा.पा.वडा नं.०१ पवशट  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बेि बहादुर थापा(९८४०९१६०६३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो कपाल, कालो आखँा, वणष गि गँोरो, खरैो सटष लगाएको ।  

 

नाम:- सम्झना मकु्तान तामाङ 

उमेर:-२७ वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.१३ ठुलोथली 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.१३ ठुलोथली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबश्व वन्धु मुक्तान तामाङ(९८१७२७९१८७)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो कपाल कालो आखँा, वणष गि गँोरी, बटेु्ट कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- आजीवर प्ररशमशनक 

उमेर:- ३६ वर्षको 
  वतन:- शज.शसरिा न.पा.वडा नं.१८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. शसरिा न.पा.वडा नं.१८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजिाि परमलनक(९८०१५२१८९५) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो कपाल,कालो आखँा, वणष श्यामलो, शनलो रंगको गम्छा लगाएको ।   
 

नाम:- किरशसंि रामजाली 
उमेर:- नखलेुको 

  वतन:- शज.सखुते लेकबेिी न.पा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- शज.सखुते लेकबेिी न.पा.वडा नं.९  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिि बहादुर सिामी (९८४१९६७०१७) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कपाल आरमी कशटङ, कालो आखँा, वणष गि गोरो, दाईने गालामा खत, रातो शटसटष र 
िुस्रो पाईन्ट लगाएको ।  

 

नाम:- धबुाष सािी 
उमेर:-१४ वर्षको 

  वतन:- शज.दलेैक डुल्ल ुन.पा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दलैेख आठशबस न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बम बहादुर थापा (९८६८२९६४९६) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरी, पाईन्ट शटसटष लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- जनक खड्का 
उमेर:-४० वर्षको 

  वतन:- शज. रुकुम पशश्चम म.ुन.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  रुकुम पशश्चम म.ुन.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- झुपा िड्का (९८४७८५२१४७) 

हुलिया:- उचाई  ५.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, शठक्कको िरीर भएको ।  

नाम:- समीला खड्का 
उमेर:-१२ वर्षको 

  वतन:- शज. रुकुम पशश्चम बाशिकोट गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।१२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज.  रुकुम पशश्चम बाशिकोट गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज कुमार िड्का (९८६७५६२६५५) 

हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी  

नाम:- शनरुता खनाल 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- शज.रुकुम पशश्चम बाशिकोट गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७९।१२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज.  रुकुम पशश्चम बाशिकोट गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार िड्का (९८६७५६२६५५) 

हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- गजने्र भण्डारी 
उमेर:-३८ वर्षको 

  वतन:- शज.जमु्ला चन्दननाथ न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  जमु्ला चन्दननाथ न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िग्माया भण्डारी (९७४२८१०७६५) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपालल, वणष गि गँोरो भएको । 
नाम:- दान बिादरु रोकाय 

उमेर:-२३ वर्षको 
  वतन:- शज.जमु्ला चन्दननाथ न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  जमु्ला चन्दननाथ न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि देवी बुढा रोकाय (९८४२६९४५६८) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो भएको ।  

नाम:- शडल्ली बिादरु रोकाय 

उमेर:-३० वर्षको 
  वतन:- शज.जाजरकोट कुसे गा.पा. वडा नं.६ शसमलगाँउ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.जाजरकोट कुसे गा.पा. वडा नं.६ शसमलगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकास नेपािी (९८४०३२८०८०) 

हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो,खरेो ज्याकेट र पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- शबन्द ुशब.क 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज.जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.३ मयाला 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.३ मयाला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवष्णुकिा कामी (९८२५५९१७८२) 

हुलिया:- उचाई  ४.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कालो, कालो पाईन्ट र पिकेो रंगको शटसटष 
लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- खमु बिादरु परुी 
उमेर:-२९ वर्षको 

  वतन:- शज.सल्यान सारदा न.पा. वडा नं.१४ ढखाषशन 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- शज.सल्यान सारदा न.पा. वडा नं.१४ ढखाषशन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलक्षमा कवर (९८४७८९२९४९) 

हुलिया:- उचाई ६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरो भएको ।   

नाम:- खमेराज थापा  
उमेर:-१२ वर्षको 

  वतन:- शज. जाजरकोट छेडागाड न.पा. वडा नं.६ सवुा 
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२२ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज. जाजरकोट छेडागाड न.पा. वडा नं.६ सवुा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर थापा (९८४८७३२७६६) 

हुलिया:- उचाई  ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,मकुल डे्रस लगाएको । 
 

नाम:- मिने्र मल्ल 

उमेर:-३७ वर्षको 
  वतन:- शज.रुकुम पशश्चम म.ुन.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  शज.रुकुम पशश्चम म.ुन.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना मसि (९८४१८४०९५८) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पिलेो शटसटष र िाि पाईन्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-सौरव व्याकुरेल  
उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- शज.नवुाकोट शवदरु न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु  कुमारीपाटी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलक्षता व्याकुरेि (९८६२९४९१००) 

हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, शनलो शटसटष र कालो पईन्ट लगाएको ।  

नाम:- सजृना तामाङ 

उमेर:-२१ वर्षको 
  वतन:- शज.शज. उदयपरु तापले गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. भक्तपरु म.शठ.न.पा. वडा नं.६ परुानोशठमी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा तामाङ (९८४१२५९३०२) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,शनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रशमला पौडेल 

उमेर:-१७ वर्षको 
  वतन:- शज.भक्तपरु प.ुस.ुन.पा. वडा नं.४ गाम्चा 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज.भक्तपरु प.ुस.ुन.पा. वडा नं.४ गाम्चा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-किशा उिेरा (९८२९६५२५५१) 

हुलिया:- उचाई  ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शिव बोगटी 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज.भक्तपरु.चाँ.न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बालक  
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.भक्तपरु.चाँ.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र कुमार बोगटी (९८४९६९९३२६) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरो ट्याक सटु लगाएको ।  

नाम:- शटका कटेल िमाष 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज. सोलखुमु्ब ुथलुङु दधुकोिी गा. पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सोलखुमु्ब ुथलुङु दधुकोिी गा. पा. वडा नं. ३.  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ऋलषराम कटेि (९८१९९०९८५९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर, शजन्सको पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 
    

नाम:- शवष्णमुाया तामाङ 

उमेर:- ४० वर्षको 
  वतन:- शज. सोलखुमु्ब ुथलुङु धधुकोिी गा. पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. सोलखुमु्ब ुथलुङु धधुकोिी गा. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रण बहादुर नेपािी (९८०३४३९४५०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- उमिे िाि िलवुाई 

उमेर:- ४२ वर्षको 
  वतन:- शज. सनुसरी धरान उ. न. पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सनुसरी धरान उ. न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनरा साह (९८०४०८१६२९) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला िररर  र पाईन्ट भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- रशवता सनुवुार (शलम्ब)ु 

उमेर:- २० वर्षको  
  वतन:- शज. तेह्रथमु लाशलगुरँास न. पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. संखवुासभा धमषदवेी न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण बहादुर लिम्बु (९८४६९७३९३५) 

हुलिया:- उचाई ४.२ शिट, कालो आखँा, खरैो कपाल, वणष गि गँोरी र मझौला िररर भएकी । 

 

नाम:- राधा राय अमात 

उमेर:- १८ वर्षको  
  वतन:- शज. मोरङ शबराटनगर म. न. पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शबराटनगर म. न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- किा देवी राय अमात (९८२७३३८१९१) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर, वणष श्याम्लो र गोलो अनिुार भएकी । 
 

नाम:- साररया खातनु 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ सनु्दरिरैचँा न. पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ सनु्दरिरैचँा न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नस्ताईन लमया  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो लेिङ्ेगा र कालो शटसटष लगाएकी ।  
नाम:- शदिा कोईराला  
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज. मोरङ शबराटनगर म. न. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८ िागनुको अशन्तममा घरबाट शिडेकी   
हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शबराटनगर म. न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ऋलष कोईरािा (९८४१७१४०४६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, मोटो िररर र गोलो अनिुार भएकी ।  

नाम:- शनिा कुमारी यादव 

उमेर:- १७ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ शबराटनगर म. न. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शबराटनगर म. न. पा. वडा नं. ४  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िुलशिाि यादव (९८११००३८४१) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर, वणष श्याम्लो र गोलो अनिुार भएकी । 
 

नाम:- सशबना कुमारी राजविंी  
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:- शज. मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.  मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज कुमारी राजवंशी (९८११००२२६९) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,सेतो सटष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रमिे कुमार माझी 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ कटिरी गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१७ गते  

हराएको ठेगाना:- शज.मोरङ कटिरी गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सकुन्तिा चौधरी(९८११०३५५२५) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष श्याम्लो,रातो ज्याकेट र शजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- कृष्ण खड्का 
उमेर:-२४ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ कटिरी गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.मोरङ कटिरी गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशव बहादुर िड्का (९८१९८८७२४९) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरो, पातलो िरीर,पाईन्ट सटष लगाएको  
 

नाम:- गोरखमान राई 

उमेर:-५९ वर्षको 
  वतन:- शज. भोजपरु र्ढानन्दन.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२३ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. भोजपरु र्ढानन्दन.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि राई (९८६२१८४८७४) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र िल्का िुलेको कपाल, वणष गि गँोरी,दाशिने िातको माझी औलाको 
टुप्पो नभएको । 

 

नाम:- सशन्जता दािाल 

उमेर:- १९ वर्षको 
  वतन:- शज. तेह्रथमु म्यालङु न. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. तेह्रथमु म्यालङु न. पा. वडा नं. ४  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवष्णु प्रसाद दाहाि (९८४२१९१६६२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, खरैो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- पासाङ लाम ुिपेाष 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज. ताप्लेजङु िङशलङ न. पा. वडा नं. ५  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. ताप्लेजङु िङशलङ न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमिा तामाङ (९८४२७४२८९८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, प्राय कुताष सरुुवाल लगाउने ।  
 

नाम:- यमनुा राई (साथमा वर्ष ५ शक डाकुमा राई) 

उमेर:- २८ वर्षको 
  वतन:- शज. ओखलढुङ्गा मोलङु गा. पा. वडा नं. ८  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. ओखलढुङ्गा मोलङु गा. पा. वडा नं. २  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सनद राई (९८४६९९५१०१) 

हुलिया:- कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:- खड्ग परुी 
उमेर:- ४० वर्षको 

  वतन:- शज. उदयपरु बेलका न. पा. वडा नं. ४ गरुुङ चौरी 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. उदयपरु बेलका न. पा. वडा नं. ४ गरुुङ चौरी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पाबकता पुरी (९८१९७२२१८७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, खरानी रंगको िाप पाईन्ट र कालो धके शटसटष लगाएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- दशेबका राई 

उमेर:- ३१ वर्षको 
  वतन:- शज. ईलाम ईलाम न. पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. ईलाम ईलाम न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेसम बहादुर राई (९८१५०८१०५४) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र शजन्सको पाईन्ट शटसटष लगाएकी ।  
 

नाम:- आरती कुमारी सरदार  
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज. मोरङ रंगलेी न. पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ रंगलेी न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज सरदार (९८१०५३५२७०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो, कोट पाईन्ट र सेतो सटष लगाएकी । 
 

नाम:- लमना किा राई 

उमेर:- २७ वषकको 
  वतन:- शज. मोरङ न. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ बेलबारी न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उमेश थारु (९८१०५५१७३९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- लसता साकी 
उमेर:- ५० वषकको 

  वतन:- शज. मोरङ पथ्थरी िशनश्वरे न. पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ पथ्थरी िशनश्वरे न. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सररता बयिकोटी (९८२७३५४३१८)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.५शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, गलुाबी रंगको भषे्ट र गलुाबी रंगको मवीटर लगाएकी । 
नाम:- सुलनता कटुवाि 

उमेर:- ३१ वषकको 
  वतन:- शज. मोरङ शमक्लाजङु गा. पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शमक्लाजङु गा. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर िड्का (९८०४०१३८२१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो पाईन्ट र टप्स ्लगाएकी ।  

नाम:- केदार काकी 
उमेर:- ४५ वषकको  

  वतन:- शज. मोरङ उलाषबारी गा. पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ उलाषबारी गा. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तारा काकी (९८४२३२८९७२) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, शनलो शटसटष, शनलो शजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- भुलमका िामा  
उमेर:-१७ वषकको 

  वतन:- शज. झापा कमल गा. पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा कमल गा. पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनका िामा (९८१६०६५०८१) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, खरैो कपाल, कालो पाईन्ट र कालो भषे्ट लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सवािा दुिाि 

उमेर:- ३३ वषकको 
  वतन:- शज. लमजङु बेिीसिर न. पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७९।०१।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. लमजङु बेिीसिर न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामकृष्ण दुिाि (९८१४१६७६४५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सररता लब. क. 

उमेर:- १८ वषकको 
  वतन:- शज. बागलङु शनशसखोला गा. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२९ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. बागलङु अन्नपणुष गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अजुकन पररयार  
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी  र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

 

नाम:-  परुन बोगटी 
उमेर:- ५५ वषकको 

  वतन:- शज. मयाङ्जा वाशलङ न. पा. 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कामकी पोखरा सनु्दरी बजार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गौरी के. सी. (९८६९१४१७३०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो सेतो कपाल, वणष गि गँोरी र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशन्दप दराई 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:- शज.शचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.१२ नौरङगे 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  शचतवन भ.म.न.पा. वडा नं.१२ नौरङगे 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनु दराई (९८४५२७९३७७) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर भएको ।  

नाम:- शदल बिादरु श्रेष्ठ 

उमेर:-३४ वर्षको 
  वतन:- शज.धाशदङ शनलकण्ठ न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।०१।०३ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.  धाशदङ शनलकण्ठ न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कसपना शे्रष्ठन (९८०८८३३९८५) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा  कालो कपाल,बोल्न नसक्ने,कलेजी रङको िाईनेक र ट्रयाक लगाएको ।  

नाम:- मानकाजी थामी 
उमेर:-३१ वर्षको 

  वतन:- शज.काभ्रपेलाञ्चोक ध.ुन.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२२ गते  

हराएको ठेगाना:- शज.  काभ्रपेलाञ्चोक ध.ुन.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम कुमारी सुनार (९८२३६२२५९४) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा कालो कपाल,वणष गि गँोरो,शनलो ज्याकेट र शनलो शटसटष लगाएको ।  

नाम:- मिने्र तामाङ 

उमेर:-३६ वर्षको 
  वतन:- शज.काभ्रपेलाञ्चोक पनौती न.पा. वडा नं.२ चलान गणिेथान 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२५ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.काभ्रपेलाञ्चोक पनौती न.पा. वडा नं.२ चलान गणिेथान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजत माया तामाङ (९८६९६३८७२५) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो,कालो पाईन्ट र कालो शटसटष लगाएकी । 
नाम:- आरती श्रेष्ठ 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा  नं.८ कमाने 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  
हराएको ठेगाना:-   शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा  नं.८ कमाने 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमार शे्रष्ठ (९८४५१०४०३४) 

हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,सेतो भषे्ट र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- शमङमार  साङमो तामाङ 

उमेर:-२५ वर्षको 
  वतन:- शज.रसवुा गोसाईकुन्डा गा.पा. वडा नं.१ थमुन 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- शज.रसवुा गोसाईकुन्डा गा.पा. वडा नं.१ थमुन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदण्दुप तामाङ (९८४२७५३३५०) 

हुलिया:- उचाई  ४.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कालो रंगको लङुगी र शटसटष लगाएकी ।  

नाम:- मशनर्ा कुमारी पटेल 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- शज.पसाष बी.म.न.पा.वडा नं.३०  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०६८।१२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष बी.म.न.पा.वडा नं.३० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजु राउत कुमी (९८४५२६६७३९) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सपना कामरी शगरी 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी बलरा न.पा. वडा नं.१  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी बलरा न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामु लगरी (९८०७१३०३०२) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपालल, मध्यम िरीर, कुलाबी कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रोिन कुमार मित्तो 
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज. शसरिा शमचैया न. पा. वडा नं. ९ कमलदि 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. शसरिा शमचैया न. पा. वडा नं. ९ कमलदि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनता देवी महत्तो (९८२३८४८१७०) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरो, शनलो शजन्स र पिलेो भषे्ट लगाएको ।  
 

नाम:- पावषती िेिी 
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज. पसाष बी. म. न. पा. वडा नं. १३ शसदाथष टोल  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पसाष न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज कुमार के्षत्री (९८०४२६५५४६) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र शनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पप्प ुमशुखया 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज. रौतिट यमनुामाई गा. पा. वडा नं. ५ राजपरु तलुसी  
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते  

हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट यमनुामाई गा. पा. वडा नं. ५ राजपरु तलुसी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जन्मेजय मुलिया (९८०९३२३११५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो, सेतो सटष र शनलो शजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- सररता कुमारी यादव 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज. रौतिट माधवनारायण न. पा. वडा नं. १४ शवसनपुवाषटोल  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट माधवनारायण न. पा. वडा नं. १४ शवसनपुवाषटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जादोिाि राय यादव (९८२७२३०४०४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- ममता कुमारी राम 

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज. रौतिट गडीमाई न. पा. वडा नं. ८ बाररयापरु टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट गडीमाई न. पा. वडा नं. ८ बाररयापरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदनेश राम (९८२३३६३१२५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- मशनर्ा कुमारी 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज. सलाषिी बमषपरुी गा. पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सलाषिी बमषपरुी गा. पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवजय राउत (९८२७६४७९०७)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला िररर, आकाि ेरंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- चन्रमोिन झा 
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज. सलाषिी बमषपरुी गा. पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते   

हराएको ठेगाना:- शज. सलाषिी बमषपरुी गा. पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बद्री नारायण झा (९८४४०८४१२९) 

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो भषे्ट र कालो शजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- अशबना खड्का 
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज. सलाषिी बागमती न. पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सलाषिी बागमती न. पा. वडा नं. ६ राजघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुशि िड्का (९८४७९४०७८८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो रंगको ज्याकेट र कालो रंगको शजन्स पाईन्ट लगाएकी 
। 

 

नाम:- अशममता तामाङ 

उमेर:- १८ वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धलुी दधुौली न. पा. वडा नं. १४  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसरिा शमचैया न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश मगर (९८४२११३४७४) 

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, गलुाबी रंगको भषे्ट , िररयो सेतो रंगको शजन्स पाईन्ट 
लगाएकी ।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शदब्या मण्डल 

उमेर:- १४ वर्षको 
  वतन:- शज. पसाष बीरगजं म. न. पा. वडा नं. ११ श्रीपरु  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पसाष बीरगजं म. न. पा. वडा नं. ११ श्रीपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्द्र महत्तो धानुक (९८२९२३२७८८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र खरैो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रेन ुकुमारी मण्डल 

उमेर:- १८ वर्षको 
  वतन:- शज. मिोत्तरी रामगोपालपरु न. पा. वडा नं. ९ गोठबनौली  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मिोत्तरी रामगोपालपरु न. पा. वडा नं. ९ गोठबनौली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामेश्वर मण्डि (९८१८८२०६५३) 

हुलिया:- उचाई ४.७ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, शजन्स पाईन्ट र शटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- बर्ाष काकी 
उमेर:- १३ वर्षको 

  वतन:- शज. शसरिा लिान न. पा. वडा नं. १७ बलानसेर टोल  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसरिा लिान न. पा. वडा नं. १७ बलानसेर टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्ती काकी (९८०४७१४२१८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र मकुल डे्रस लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अजना राई 

उमेर:- १४ वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धलुी िररिरपरु गा. पा. वडा नं. २ चैनपरु 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी िररिरपरु गढी गा. पा. वडा नं. ३ शतनकुना 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कालि माया राई (९८६४०२८६१४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष काली, पातलो िररर, रातो कुताष र कालो सरुुवाल 
लगाएकी । 

 

नाम:- आयसूा श्रेष्ठ 

उमेर:- १३ वर्षको 
  वतन:- शज. उदयपरु तारली गा. पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. काठमाण्डौ च. न. पा. वडा नं. ३ मिालक्ष्मी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन कुमारी राई (९८६०२६६१४७) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, काशल आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- समुमा मगर 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धलुी शतनकन्या गा. पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. भक्तपरु भ. प.ु म. ठी. न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलमकिा मगर (९८०८३७९३१८) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो शटसटष पाईन्ट लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सजुाता ममयङ्गी मगर 
उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- शज. उदयपरु रौतामाई गा. पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. भक्तपरु भ. प.ु म. ठी. न. पा. वडा नं. ३  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रन्जु मस्यङ्गी मगर (९८१३१३५८७८) 

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र सेतो पाईन्ट सटष लगाएकी ।  

नाम:- करुणा भण्डारी 
उमेर:-१४ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओम प्रकास भण्डारी (९८४७८८५२१३) 

हुलिया:- कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, ध्य ुरङको सटष, शिक्का पाईन्ट र कालो जतु्ता लगाएकी ।  

नाम:- नगने्र प्रसाद यादव 

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:-शज. दाङ गढवा गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ गढवा गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोबोन्द प्रसाद यादव (९८६८६६२२७०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, सट पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- शकरण शब.क 

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज. प्यठुान प्य.ुन.पा. वडा नं.३ क्वाडी 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. प्यठुान प्य.ुन.पा. वडा नं.३ क्वाडी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना लब.क (९८४६३२३३३०) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो शजन्स पाईन्ट र कालो  लटसटक लगाएको 
। 
नाम:- रेिमा घतीमगर 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज. प्यठुान प्यठुान न.पा. वडा नं.५ जमु्रीकाढाँ डाँिे 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. प्यठुान प्यठुान न.पा. वडा नं.५ जमु्रीकाढाँ डाँिे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देबी ितीमगर (९८४४९०१४८६) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी, रातो कुताष र शनलो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सशमिा पौडेल 

उमेर:-१७ वर्षको 
  वतन:-शज. कशपलवमत ुबाणगगंा 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबन्दु िनाि (९८५७०५२७०४) 

हुलिया:- उचाई ५  शिट,कालो आखँा र लो कपाल, वणष गि गँोरी,पातलो िरीर, गलुाबी रङको शटसटष र कालो 
पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- सशुममता यादव 

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज. रुपन्दिेी शतलोत्तमा  न.पा. वडा नं.७ भलबारी 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी शतलोत्तमा  न.पा. वडा नं.७ भलबारी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शप्रती यादव (९८२७५७७९८६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो शटसटष र शजन्स पाईन्ट लगाएकी। 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- कुक्सना खातनु 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- लज. झापा लबताकमोड न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा शबताषमोड न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रसलु शमया (९८१७९१२८७८) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर भएकी ।  

नाम:- प्रलाद बदवेा 
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:-शज. झापा कमल गा.पा. वडा नं.६ पन्यकन्या 
लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा कमल गा.पा. वडा नं.६ पन्यकन्या 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बदेवा (९८२७९०१६९७) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, कालो टाउजर र पिलेो जम्पर लगाएको ।  

नाम:- सम्जना राइ 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- शज. झापा म.ेन.पा. वडा नं.१२ पारुिा 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा म.ेन.पा. वडा नं.१२ पारुिा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बयन लसंह राई (९८०१४२४५५२) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, िरयो भषे्ट र पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- श्वेता श्रेष्ठ 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:-शज. संखवुासभा खाँदबारी न.पा. वडा नं.९ भानचुोक 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. संखवुासभा खाँदबारी न.पा. वडा नं.९ भानचुोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलदन कुमार शे्रष्ठब (९८१९००८६८९)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,मझौला िरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- दबेका बोगटी (साथमा ररजा बमनेत रिकेो) 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज.उदयपरु शियगुा न.पा. वडा नं.६ मोिनपरु 
लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.उदयपरु शियगुा न.पा. वडा नं.६ मोिनपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा बहादुर बोगटी  
हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, मकुल डे्रस लगाएकी ।  

नाम:-लक्ष्मी कुमारी झा 
उमेर:-१३ वर्षको 

वतन:-शज.मोरङ शबराटनगर म.न.पा.वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१० गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.मोरङ शबराटनगर म.न.पा.वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलधर झा 
हुलिया:-उचाई ४.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो, सरुुवाल भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:-गलु्जार खातनु 

उमेर:-१७ वर्षको 
वतन:-शज.मोरङ कटिरी गा.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.मोरङ कटिरी गा.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महमद सलहद 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो, कुथाष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-पनुम मितो 
उमेर:-१८ वर्षको 

वतन:-शज.झापा भरपरु न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०५ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.झापा भरपरु न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दवे सरेुन मितो 
हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, खराशन कलरको कुथाष सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:- ममुकान कुमारी मण्डल 

उमेर:- १२ वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा जनकपरु उ.म.न.पा. वडा नं.२ वशकलटोल  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा जनकपरु उ.म.न.पा. वडा नं.२ वशकलटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्जु देवी मण्डकी (९८१७८६१७८०)  

हुलिया:- उचाई ४.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वरण गि गँोरी,िररयो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- संशगता कुमारी ठाकुर  
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी औरिी न.पा. वडा नं.३  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.मिोत्तरी औरिी न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्द्र ठाकुर (९८२९९०९४५८) 

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

नाम:-नबदुा खातनु  
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज. धनरु्ा सबैला न.पा वडा नं.९ कुष्मिा टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. धनरु्ा सबैला न.पा वडा नं.९ कुष्मिा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदिजान लमयााँ धुलनया (९८१९८८९९५८) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पिलेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- अजंली साि  
उमेर:- १७  वर्षको 

  वतन:- शज. शसरिा शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.११ पदमखुी 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज. शसरिा शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.११ पदमखुी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलशिा साह (९८०५३०७६०७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो रङको कुताष सरुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रशबना कुमारी मण्डल 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज. शसरिा शमचैया न.पा. वडा नं.१० शपपरा  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. शसरिा शमचैया न.पा. वडा नं.१० शपपरा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कामेश्वर मण्डि  (९८१७७१४२२८) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर, कालो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- चन्र कुमारी नशुनया 
उमेर:- ९ वर्षको 

  वतन:- शज.रौतिट मौलापरु न.पा. वडा नं.३ गन्दररया टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.रौतिट मौलापरु न.पा. वडा नं.३ गन्दररया टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनरुड महत्तो (९८२११५६६६०) 

हुलिया:- उचाई ४.१ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो पाईन्ट र सेतो शटसटष लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अशमिा आचायष 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.५  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मािा आचायक (९८६१३५६७४५)  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,सेतो शटसटष र खरानी रङको  शजन्स पाईन्ट 
लगाएकी । 

 

नाम:- सिमा खातनु 

उमेर:- १८ वर्षको 
  वतन:- दिे भारत शज. शसतामढी ग्रामपचायत  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मिोत्तरी गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज कुमार पासवान  
हुलिया:- उचाई ४ शिट,कालोआखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सशमर लामा 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा शमशथला शबिारी न.पा. वडा नं.११  
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा शमशथला शबिारी न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जय बहादुर िामा (९८६८७६६८७७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,रातो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- ररकु कुमारी मण्डल 

उमेर:- १८ वर्षको 
  वतन:- शज.मिोत्तरी एकडारा  गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.मिोत्तरी एकडारा  गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामलज मण्डि (९८१४८५८५२२) 

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

नाम:-श्रशृट मण्डल  
उमेर:- ५ वर्षको 

  वतन:- शज. धनरु्ा कमलामाई न.पा. वडा नं.२  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धुवक मण्डि (९८०१६३७४०४) 

हुलिया:- उचाई ३ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,शपङक रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सररता यादव  
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा नगराईन न.पा. वडा नं.२  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा नगराईन न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेन्द्र यादव 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-कृशत ठाकुर  
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.बारा मिागढीमाइ न.पा. वडा नं.६  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.बारा मिागढीमाइ न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबरवा ठाकुर (९८१९९४२६३०)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- प्रधमुन शगरी 
उमेर:- १२ वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष सखवुाप्रसैनी गा.पा. वडा नं.५ मि वन  
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष सखवुाप्रसैनी गा.पा. वडा नं.५ मि वन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामबाबु लगरी (९८१५२४३८०३)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,शनलो सट र ब्यलु ुरंगको पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- शसन्ध ुकुमारी पटेल  
उमेर:- १३ वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष जगरनाथपरु गा.पा. वडा नं.६ प्रसैनी  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष जगरनाथपरु गा.पा. वडा नं.६ प्रसैनी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रालधका देवी (९८१४२२३६२४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, मानसीक अवमथा शठक नभएकी र िररयो कुताष सरुुवाल 
लगाएकी । 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- कररश्मा कुमारी साि 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज.सलाषिी बसबररया गा.पा. वडा नं.५  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी बसबररया गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामलबश्व साह (९८१९६५४२४६)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट,,कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, आकासे रंगको सटष र पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-  शसता कुमारी साि 

उमेर:- १३ वर्षको 
  वतन:- शज.शसरिा शमचैया न.पा. वडा नं.२ मनवाष टोल  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा शमचैया न.पा. वडा नं.२ मनवाष टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुलनता देवी साह (९८१४७००१५१) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गिाँगोरी, िररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रामझरी ठाकर वरिी  
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा औरिी गा.पा. वडा नं.३  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा औरिी गा.पा. वडा नं।३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश ठाकुर बरही  
हुलिया:- उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िररर ,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सजृना कुमारी झा 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.४  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  
हराएको ठेगाना:-शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनता झा   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- मौसम तामाङ 

उमेर:- १७ वर्षको 
  वतन:- शज. सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं.३  लिमीपरु 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सप्तरी सरुुङगा न.पा. वडा नं.३  लिमीपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदि मया तामाङ  (९८१९९९०९९०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल वनष गि गँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-शनत ुकुमारी साि  
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.शसरिा भगवानपरु गा.पा. वडा नं.४ ठाडीटोल  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा भगवानपरु गा.पा. वडा नं.४ ठाडीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भोिा साह (९८१०५४८८१५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरी, गलुाबी रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रेिमा कुमारी पासवान (साथमा वर्ष १३ की कुमारी पासवान रिकेी ।) 
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज.शसरिा कजषन्िा  न.पा. वडा नं.०६ वतेिा टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा कजषन्िा  न.पा. वडा नं.०६ वतेिा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबहारी पासवान (९८०५९५३२५७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, सनु्तला रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सािनाज खातनु 

उमेर:- १७ वर्षको 
  वतन:- शज.पसाष बी.म.न.पा. पा  वडा नं.२१ परवानीपरु 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष बी.म.न.पा. पा  वडा नं.२१ परवानीपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुख्तार आिम (९८०४२६७१२४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शिक्का सेतो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- खमुब ुकुमारी चौधरी  
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.बारा बारागढी न.पा. वडा नं.२ दौबाटोल  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.बारा बारागढी न.पा. वडा नं.२ दौबाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कलिता कुमारी चौधरी (९८०११३२८३०) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट,,कालो आखँा र कालो कपाल, गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सन्तोर् राई 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज.रौतिट चन्रपरु न.पा. वडा नं.६ झनझनी टोल  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०२ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.रौतिट चन्रपरु न.पा. वडा नं.६ झनझनी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलदप राइ (९८६१३२२२१८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो, पाईन्ट र भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:-रशिमा खातनु  
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज.रौतिट गरुडा न.पा. वडा नं.९ श्रीपरुाटोल  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.रौतिट गरुडा न.पा. वडा नं.९ श्रीपरुाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तवारक लमया कवारी (९८११२३५०३३) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- शनत ुठाकुर 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.शसरिा गोबजार  न.पा. वडा नं.११ बकवाटोल  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा गोबजार  न.पा. वडा नं.११ बकवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुरण ठाकुर (९८२५८९०७४३)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरी, सनु्तला रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- कल्पना कुमारी मशुखया 
उमेर:- १३ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा सबैला न.पा. वडा नं.४ पटेवाटोल  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२७ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा सबैला न.पा. वडा नं.४ पटेवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता देवी मुलिया  
हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- ररजा बमनेत (साथमा वर्ष १८ वर्षकी सररता बोगटी रिकेो) 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज. उदयपरु शियगुा न.पा. वडा नं.६ मोिनपरु टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते  
हराएको ठेगाना:-शज. उदयपरु शियगुा न.पा. वडा नं.६ मोिनपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कोलपिा चौधरी (९८२१७५२५९३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शजन्स पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अजंली चौरशसया 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज.शसरिा गोलबजार न.पा. वडा नं.१२  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा गोलबजार न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुगदेवी भगत बरैई (९८१७७९९४९०)  

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गिु गँोरी, शनलो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-अप्सरा राई  
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज.भोजपरु आमाचोक गा.पा. वडा नं.१०  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सप्तरी कन्चनरुप न.पा वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी राई (९८२१७७३६८८) 

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो चेक सटष र शजन्स पाईन्ट लगाएकी ।  
 

नाम:- शनर्ा कुमारी सािी 
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज.शसरिा अनाषमा गा.पा. वडा नं.५ कृष्णपरु टोल  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा अनाषमा गा.पा. वडा नं.५ कृष्णपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनुष साफी (९८०७७९३३२३)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी , रातो रंगकु कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- ररत ुकुमारी साि 

उमेर:- १७ वर्षको 
  वतन:- शज.सलाषिी कशबलासी न.पा. वडा नं.१ शपपररया  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.सलाषिी कशबलासी न.पा. वडा नं.१ शपपररया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम िछन साह (९८२४८९४९८१)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, आकासे रंगको कुताष र कालो सरुुवाल 
लगाएकी । 
नाम:-कमल कुमारी   
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:-दिे भारत राज्य शबिार शसतामणी थान  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- लज. सिाकही हररवन न.पा. वडा नं.११ लचलनलमि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िलित लसंह (९८४४५७६६२६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, शनलो रंगको कुताष सरुुवाल गाएकी । 
 

नाम:- मनेिा कुमारी मितो 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.४  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िलिता कुमारी महत्तो 
हुलिया:- उचाई ५ .२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, सेतो रंगको भषे्ट र शजन्स पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- जयन्ती कुमारी साि 

उमेर:- १७ वर्षको 
  वतन:- शज.शसरिा भगवानपरुु गा.पा. वडा नं.४ खाडीटोक  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा भगवानपरुु गा.पा. वडा नं.४ खाडीटोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशबशंकर साह (९८१५९०४८८२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष स्राम्लो , गलुाबी रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-मवमथानी खड्का  
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- गोकुलगगंा गा.पा. वडा नं.४ बेताली 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उत्तम बहादुर िड्का (९८४९९८०६६५) 

हुलिया:- उचाई ४.८ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वनष गि गँोरी,शपङक रंगको शटसटष र खरेो पाईन्ट लगाएकी  
 

नाम:- अशसना कुमारी यादव  
उमेर:- १३ वर्षको 

  वतन:- शज.सप्तरी सप्रकोिी न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-शज.सप्तरी सप्रकोिी न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रभ ुनारायण यादव   
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,ब्ल ुरङको कुताष र शनलो शजन्स पाईन्ट 
लगाएकी । 

 

नाम:- खमुब ुचौदरी 
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज. बारा करैयामाई गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. बारा करैयामाई गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संलगता चौधरी (९८१७२४९६६७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अन्जली कुमारी यादव 

उमेर:- १२ वर्षको 
  वतन:- शज. सलाषिी मलगवा न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी मलगवा न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुदर देवी (९८१७६६८५३९)  

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, शनलो रङको कुताष सरुुवाल र गलुाबी दोपट्टा 
ओडेकी । 

 

नाम:- दगुाष कुमारी साि 

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज.सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.९  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्याम दयाि साह (९८४४१३१४०८)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मकुल डे्रस लगाएकी ।  

नाम:- शबपना राई  
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:-  शज. सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण कुमारी राई (९८२४८७३६७०)  

हुलिया:- उचाई ४.१० शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गोरी,पातलो िरीर, सेतो भषे्ट र कालो पईन्ट 
लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- चशन्रका कुमारी मण्डल 

उमेर:- २३ वर्षको 
  वतन:- शज.सलाषिी बसबररया गा.पा. वडा नं.१ शवताषटोल  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी बसबररया गा.पा. वडा नं.१ शवताषटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलबन्द्र राय यादव (९८१४२९०८८८)  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, शनलो र िररयो रंगको साडी चोली लगाएकी । 
 

नाम:- मोशनका कुमारी राउत 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज.सप्तरी िररपरु न.पा. वडा नं.७ पचगशछया 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी िररपरु न.पा. वडा नं.७ पचगशछया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेन्द्र राउत (९८१३०५४९४६) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो,मकुल डे्रस लगाएको । 

 

नाम:- राम कुमारी 
उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी गौिाला  न.पा. वडा नं.४ शनगौला  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.मिोत्तरी गौिाला  न.पा. वडा नं.४ शनगौला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगलदस थारु (९८१५८८८३७४)  

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

नाम:-चम्पा दवेी मित्तो  
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी जलेश्वर. न.पा. वडा नं.७ बेलाटोल 

लिङ्ग:-मशिला  
हराएको लमलत:-२०७८।१२।११६ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.मिोत्तरी जलेश्वर. न.पा. वडा नं.७ बेलाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलजव महत्तो (९८२५८५००२९) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,साडी र ब्लाउज गाएकी । 
नाम:- सपना भजले 

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज.मिोत्तरी बशदषबास न.पा. वडा नं.११  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.मिोत्तरी बशदषबास न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि भुजेि (९८४३९६६२४९)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर, पाईन्ट र शटसटष लगाएकी ।  
 

नाम:-सशवता भशेडिार  
उमेर:-२४  वर्षको 

  वतन:- शज.मिोतरी बशदषबास न.पा. वडा नं.५  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८९।१२।१२ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.मिोतरी बशदषबास न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेश भेलडहार (९८००८१२३३७) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर, रातो रंगको चोलो र साडी लगाएकी । 

 

नाम:- लक्ष्मी कुमारी साि 

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज.सप्तरी वोदबेसाषईन न.पा. वडा नं.२ जोगशनया 

लिङ्ग:-बाशलका  
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी वोदबेसाषईन न.पा. वडा नं.२ जोगशनया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुदुर साह   
हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कलो कपाल,मोटो िरीर,रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- काजल कुमारी मण्डल 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज.सप्तरी खड्क न.पा. वडा नं.१ शससवुा  

लिङ्ग:-बाशलका  
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी खड्क न.पा. वडा नं.१ शससवुा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलिता देवी मण्डि (९८०७७९१६३२)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, कालो रंगको कुताष ब्य ुरंगको सरुुवाल 
लगाएकी । 

 

नाम:- नेिा कुमारी साि  
उमेर:-१५  वर्षको 

  वतन:- शज.सप्तरी राजशवराज न.पा. वडा नं.१  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी राजशवराज न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोष साह (९८२४७५५३२८) 

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

 

नाम:- मशनर् चौधरी 
उमेर:-२२ वर्षको 

  वतन:- शज.सप्तरी सप्तकोसी न.पा. वडा नं.३  
लिङ्ग:- परुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१७ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.सनुसरी ईटिरी उ.मन.पा. वडा नं.१२ खनार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकती देवी चौधरी (९८४१४९७८०८)  

हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो खा र कालो कपाल,मझौला िरीर भएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- दवे नारायण चौधरी 
उमेर:-३३ वर्षको 

  वतन:- शज.सप्तरी कञचनरुपा न.पा. वडा नं.६  
लिङ्ग:-परुुर्  
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी कञचनरुपा न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बच्चु चौधरी थारु (९८०५९००२३४)  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर, शनलो भषे्ट र कालो पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- कोशिला कुमारी 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज.बारा िेटा गा.पा. वडा नं.७  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.बारा िेटा गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िाि देवी महरा (९८१११३८४६८) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, कालो कुताष सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:- काजल पासवान 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:- शज.सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१४ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररणा देवी पासवान (९८१२०८६६८४)  

हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर,गलुाबी रंगको कुताष र रातो रंगको सरुुवाल 
गाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- कशबता कुमारी कुिवािा 
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी मलंगवा न.पा. वडा नं.२  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी मलंगवा न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबन्देश्वर महतो कोईरी   
हुलिया:- उचाई  ५.१ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर,कालो पाईन्ट र गलुाबी रंगको सटष 
लगाएकी । 

 

नाम:- अशनल कुमार साि 

उमेर:-१४ वर्षको 
  वतन:- शज. सलाषिी मलंगवा न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।।१५ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी मलंगवा न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ओम प्रकास साह (९८१९६४२८२६) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,रातो सटष र शजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- आरती कुमारी 
उमेर:-२२ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा मकला न.पा. वडा नं.२ सराबेटोल  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा मकला न.पा. वडा नं.३ लगाम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- घरुण कापर 
हुलिया:- उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, शनलो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-अन्जली कुमारी  
उमेर:-१४ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा िसंपरु न.पा. वडा नं.३  
लिङ्ग:-बाशलका  
हराएको लमलत:- २०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा िसंपरु न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशवनारायण कापडी 
हुलिया:- उचाई  ४.९ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,शनलो भषे्ट र शजन्सको पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- शसतारा खातनु 

उमेर:-१७  वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.२३  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१४ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.२३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रुबी िातुन  
हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- रुबी कुमारी यादव 

उमेर:-१७  वर्षको 
  वतन:- शज.शसरिा शमचैया न.पा. वडा नं.१०  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१३ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा शमचैया न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेिा देवी यादव (९८१९७०७०३१) 

हुलिया:- उचाई  ५.१ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर, वणष गि गँोरी,िररयो रंगको कुताष र कालो 
रंगको पाईन्ट लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सन्तोर् मित्तो 
उमेर:-३५ वर्षको 

  वतन:- शज.सप्तरी िनमुानगर कंकाशलनी न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी िनमुानगर कंकाशलनी न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रिाि महतो (९८०४३८८०९९) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर,कालो सटष र पाईन्ट लगाएकी ।   

नाम:- माया कुमारी राम  
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज.सप्तरी बोदबेरसाईन न.पा. वडा नं.७ िदैी टोल 

लिङ्ग:- बाशलका  
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी बोदबेरसाईन न.पा. वडा नं.७ िदैी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम चन्द्र राम (९८२५७०१३०४) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष श्याम्लो,पिलेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

 

नाम:- पजुा कुमारी 
उमेर:-१९  वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.७ रामटोल  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१४ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.७ रामटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लकशोरी साह (९८०७२३८९१०)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- उसा कुमारी मित्तो 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी चन्रनगर गा.पा. वडा नं.१  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।११ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी चन्रनगर गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पररक्षण महतो (९८२४८२६०५७)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मध्यम िरीर,गलुाबी कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- शनत ुदवेी वठैा 
उमेर:-१८  वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी मनरा शसमवा  न.पा. वडा नं.२ ईटिवाकट्टी 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.मिोत्तरी मनरा शसमवा  न.पा. वडा नं.२ ईटिवाकट्टी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामईश्वर वैठा (९८०४८४२८८३) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, साडी ब्जाउज लगाएकी ।  

नाम:- प्रशदप साकी 
उमेर:-१२  वर्षको 

  वतन:- शज.शसरिा गोलबजार न.पा. वडा नं.१० बलौटोचौर  
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा गोलबजार न.पा. वडा नं.१० बलौटोचौर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेज बहादुर साकी (९८१७७४१८७४)  

हुलिया:- उचाई  ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो,िररयो सेतो रंगको भषे्ट पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- ररङकु कुमारी यादव  
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज.शसरिा लिान न.पा. वडा नं.६ राधा कृष्ण टोल 

लिङ्ग:-बाशलका  
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा लिान न.पा. वडा नं.६ राधा कृष्ण टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम जतन यादव (९८०४७८६४३२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा रकालो कपाल, वणष गि गँोरी , रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- चन्दा कुमारी यादव 

उमेर:-१८  वर्षको 
  वतन:- शज.सप्तरी राजशबराज न.पा. वडा नं.९  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१३ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी राजशबराज न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजु यादव (९८०४७७१५५०)  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर,सेतो सटष र कालो पाईन्ट लगाएकी ।   

नाम:- सररता दवेी 
उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष बि दरमाई न.पा. वडा नं.९ शबश्रामपरु  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१३ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१३ पावर िाउसचौक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उमेस कुमार गुप्ता (९८१५२९०६३८) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,गलुाब रंगको साडी र चोलो लगाएकी । 
 

नाम:- उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- शज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१० रानीघाट टोल  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१० रानीघाट टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुकेश शमाक (९८४५११९८५६) 

हुलिया:- उचाई  ४.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,चेक सटष ,ज्याकेट र सटुको पाईन्ट 
लगाएकी । 

 

नाम:- नाज्दा खातनु  
उमेर:-१७  वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष शब.म.न.पा. वडा नं.१२ नयाँटोल मलुी  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष शब.म.न.पा. वडा नं.१२ नयाँटोल मलुी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ज्याउिा हक (९८०४२५६१५८) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,पाईन्ट र शटसटष लगाएकी । 
नाम:- गशणता यादव 

उमेर:-१८  वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा मशुखयापरट्ट गा.पा. वडा नं.२  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा मशुखयापरट्ट गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलजत यादव   
हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,सेतो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- िान्ती पंशडत 

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज.धनरु्ा िशिदनगर न.पा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा िशिदनगर न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामलबराजी पंलडत   
हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- पलास दवेी सदाय  
उमेर:- ४१ वर्षको 

  वतन:- शज.शसरिा सशुखपरु न.पा. वडा नं.९ बैिाखा टोल  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१४ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा सशुखपरु न.पा. वडा नं.९ बैिाखा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमेन्द्र सदाय (९८२१७७६२९८)  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष श्याम्लो,सनु्तला रंगको सारी चोलो लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशकना खातनु  
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज.शसरिा नरिा गा.पा. वडा नं.३ खोररया टोल  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा नरिा गा.पा. वडा नं.३ खोररया टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रोशन िातुन (९८१६२८०८६८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, वनष गि गँोरी,खरैो रंगको कुताष सरुुवाल 
लगाएकी । 

 

नाम:- पनु शसंि 

उमेर:-१९  वर्षको 
  वतन:- शज.शसरिा  गोलबजार न.पा. वडा नं.८ परुानो चौिवाष  

लिङ्ग:-मशिला  
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१३ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा  गोलबजार न.पा. वडा नं.८ परुानो चौिवाष 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेश कुमार महतो (९८०८५१९४२०) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, पातलो िरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- बन्दना कुमारी यादव 

उमेर:-२८ वर्षको 
  वतन:- शज.शसरिा लिान न.पा. वडा नं.३ मशतवा  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१४ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा लिान न.पा. वडा नं.३ मशतवा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शमेन्दर प्रसाद यादव (९८१९९८७३२९) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शजतेन माली 
उमेर:-३५ वर्षको 

  वतन:- शज.सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं.३  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।०७।०७ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बासुदेव मािी (९८१६७३३७४९)  

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, पाईन्ट र सटष लगाएको ।  

नाम:- सन्जय कुमार चौधरी  
उमेर:-२८  वर्षको 

  वतन:- शज.सप्तरी गा.पा. वडा नं.१  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०७ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वेदानन्द चौधरी (९८२१७६७८०३)  

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर ,शटसटष  पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- उमकला थापा 
उमेर:- ३७ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.५ मशणग्राम   
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२३ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.५ मशणग्राम   
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बेक बहादुर थापा  
हुलिया:- उचाई  उचाई ५.३ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गिगँोरी, वानपस र कालो लेशगज लगाएकी ।  
नाम:- जमनुा आचायष 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी मायादवेी गा.पा. वडा नं.७  
लिङ्ग:-मशिला  
हराएको लमलत:-२०७८।१२।११ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.रुपन्दिेी मायादवेी गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- माथुरा प्रसाद नाउाँ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ४ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- आयसा खातनु 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी समरमाई गा.पा. वडा नं.६  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.रुपन्दिेी समरमाई गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईसादाक मुसािमान   
हुलिया:- उचाई  ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपालवणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएको ।  
नाम:- सशजवनु शनिा  
उमेर:-२५  वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी मिाराजगजं थाना पसाष माशलक  
लिङ्ग:- मशिला  
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.रुपन्दिेी मिाराजगजं थाना पसाष माशलक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सिाम मुसिमान (९८१७४१२७७६)  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी । 

 
 

नाम:- सनु्दरी िररजन 

उमेर:-१६  वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.१२  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सधुाम िररचन   

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मनकली घती  
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके को.न.पा. वडा नं.१३ बरैया  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके को.न.पा. वडा नं.१३ बरैया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता िती (९८६१४१३९२६)  

हुलिया:- उचाई  ५.१ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:- ररता साि  
उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके को.न.पा. वडा नं.१०  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१९ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके को.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लधरेन्द्र साही (९८४८१७६८२५) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- रुकमणी रैदास 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज.बाँके नेपालगजं उ.म..न.पा. वडा नं.१८  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके नेपालगजं उ.म..न.पा. वडा नं.१८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामलदन रैदास (९८४५८८०४०३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र को कपाल, वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शखम बिादरु थापा 
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज.जाजरकोट छेडगाड न.पा. वडा नं.६ सवुा  
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२२ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.जाजरकोट छेडगाड न.पा. वडा नं.६ सवुा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईन्द्र थापा (९८६४८६४९००) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, मकुल डे्रस लगाएको ।  

नाम:- जय कुमारी घतीमगर  
उमेर:-४९  वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके को.न.पा. वडा नं.१३  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२१ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके को.न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुप लसंह िती  (९७४२९६०३२८) 

हुलिया:- उचाई ४.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  
 

नाम:-शिखर चन्द  
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके क.न.पा. वडा नं.३ मदनचोक  
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके क.न.पा. वडा नं.३ मदनचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर चन्द (९८४५५१३०७३) 

हुलिया:- उचाई ४.८ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरी, कालो पाईन्ट र सेतो ज्याकेट लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मनसरा सनुार 
उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके बैजनाथ गा.पा.वडा नं.१ शचसापानी  
लिङ्ग:-मशिला  
हराएको लमलत:-२०७८।०९।१५ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके बैजनाथ गा.पा.वडा नं.१ शचसापानी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कणक बहादुर सुनार (९८२२४७०९०२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- ररता थापा 
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके कोिलपरु न.पा.वडा नं.१३  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके कोिलपरु न.पा.वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देबी थापा (९८६९९७५४६५) 

हुलिया:- उचाई  ४.७ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो भएकी । 

 

नाम:- िमे राज डाँगी 
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके कोिलपरु न.पा. वडा नं.१३  
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१३ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके कोिलपरु न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम बहादुर गााँगी (९८४७५०९५४९)  

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरो, कालो पाईन्ट र शनलो सटष लगाएको ।   

नाम:- बागमती डाँगी 
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके कोिलपरु न.पा. वडा नं.१३ भरैया गाँउ  
लिङ्ग:-मशिला  
हराएको लमलत:-२०७८।११।०५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. बाँके बैजनाथ गा.पा.  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बेि बहादुर डााँगी (९८६२६७२४३६)   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ४.७ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी । 
नाम:- शमना लम्टरी मगर 
उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके कोिलपरु न.पा. वडा नं.१३  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१०।१४ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके कोिलपरु न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कािु राम चौधरी (९८६६९८६३७१) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- दगुाष शब.क 

उमेर:-२३  वर्षको 
  वतन:- शज.बाँके बैजनाथ गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०७ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके बैजनाथ गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चलन्द्रका गुरुङ (९८४३८९१७९४)  

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- एशलसा बढुा 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके बैजनाथ गा.पा. वडा नं.६  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके बैजनाथ गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुि बहादुर बुढा (९८०६४७१६०७) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- समुन कामी 
उमेर:-१३ वर्षको 

  वतन:- शज.सखुते गभुाषकोट न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.सखुते गभुाषकोट न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कटु्ट कामी (९८२०४३५५०४)  

हुलिया:- उचाई  ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कालो  भएकी । 
 

नाम:- अशममता पनु मगर 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके कोिलपरुु न.पा. वडा नं.१२ मसरुीखते  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके कोिलपरुु न.पा. वडा नं.१२ मसरुीखते 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कौलशिा पुन (९८१३५८५८३२) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  
नाम:- शबमला शब.क 

उमेर:-२३ वर्षको 
  वतन:- शज.बाँके कोिलपरु न.पा. वडा नं.७  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके कोिलपरु न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोपाि लब.क (९८०४५६०२९५)  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- सशुनता पररयार 
उमेर:- ३४ वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके कोिलपरु न.पा. वडानं.३  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके कोिलपरु न.पा. वडानं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलसि बैगार (९८००५०३३०५)  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मोटो िरीर,वणष गि गँोरी भएकी । 
नाम:- शिला शचरीमार 
उमेर:-१४ वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके कोिलपरु न.पा. वडा नं.१४  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके कोिलपरु न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बाबालदन लचरीमार (९८००४५१३३१) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:-चन्र कुमारी सनुार  
उमेर:- ३३ वर्षको 

  वतन:- शज. बाँके बैजनाथ गा.पा. वडा नं.४  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज. बाँके बैजनाथ गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोकेश सुनार (९८६७२७०४४३)  

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र  कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:- बेल कुमारी शब.क 

उमेर:-१९  वर्षको 
  वतन:- शज.बाँके राप्तीसोनारी गा.पा. वडा नं.२  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके राप्तीसोनारी गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्द्र लब.क (९७४४२६९४९४) 

हुलिया:- उचाई   उचाई  ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, पातलो िरीर भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-राम शसता भट्ट  
उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- शज.जमु्ला कनका सनु्दरी गा.पा. वडा नं.८  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बाँके कोिलपरु न.पा. वडा नं.३ मनकामना चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उमा कान्त भट्ट (९८४२४५५८४८) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, पातलो िरीर भएकी ।  

नाम:-सशबना थारु  
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके को.न.पा. वडा नं.१०  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१०।०१ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके को.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बलिराम थारु (९८१५५२२७६१)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,वणष गि गँोरी भएकी ।  
 

नाम:-आिा थारु  
उमेर:-२४ वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके बैजनाथ  गा.पा. वडा नं.७  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०६ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके बैजनाथ  गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अक्षय कुमार थारु (९८२२४८५५६०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी ।   
नाम:- रशबना थारु 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:- शज.बाँके बैजनाथ गा.पा.वडा नं.४ शतलकपरु  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१०।२७ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके बैजनाथ गा.पा.वडा नं.४ शतलकपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जोगी प्रसाद थारु   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
नाम:- जानकी खिी 
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज.बाँके बैजनाथ गा.पा. वडा नं.७  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०१ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.बाँके बैजनाथ गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-परबे ित्री (९८२९६६७०८८)  

हुलिया:- उचाई  ४.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- दगुाष  थारु 

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज.बाँके भजैनाथ गा.पा. वडा नं.११  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बाँके को.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शलमकिा थारु (९८२५५८९२८३) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:- ईमा सारु 

उमेर:- २६ वर्षको 
  वतन:- शज. प्यठुान ऐरावती गा.पा. वडा नं.३ थारदमार  

लिङ्ग:-बाशलका  
हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. प्यठुान ऐरावती गा.पा. वडा नं.३ थारदमार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- टोपराम तामा मगर (९८१२८७११२२) 

हुलिया:- उचाई  ५ िट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कालो,कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शमना शगरर 
उमेर:- ६५ वर्षको 

  वतन:- शज.प्यठुान प्यठुान न.पा. वडा नं.२ दाखावाडी  
लिङ्ग:- जषे्ठ मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.प्यठुान प्यठुान न.पा. वडा नं.२ दाखावाडी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोमा लबष्ट(९८६६९७५९७७) 

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा र सेतो कालो कपाल, वणष कालो,रातो पिलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   
नाम:- शबमला सनुार 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज.पाल्पा रुपन्दिेी दवेदि न.पा. वडा नं.१  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.पाल्पा रुपन्दिेी दवेदि न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण कुमारी लब.क  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,शटसटष र पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- कौिला पररयार 
उमेर:- १२ वर्षको 

  वतन:- शज. प्यठुान मवगषद्वारी न. पा. वडा नं. १  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ उ. म. न. पा. 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमिा लब. क. 

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, पातलो िररर, शनलो सटष र शनलो मड्ेडी 
लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सन्दिे शब. क. 

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज. दाङ घो. उ. म.न. पा. वडा नं. ४ लशिनपरु  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ घो. उ. म.न. पा. वडा नं. ४ लशिनपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमर लब. क. (९८१०००९७३०) 

हुलिया:- उचाई ३.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर, वणष गि गँोरो, शनलो शटसटष र शनलो पाईन्ट 
लगाएको । 

 

नाम:- अशमम अशधकारी 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ त.ु उ. म.न. पा. वडा नं. ९ बेलवुा 
लिङ्ग:-बाशलका  
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. दाङ त.ु उ. म.न. पा. वडा नं. ९ बेलवुा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उलमकिा अलधकारी (९८६९८७५९७०)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरी, पातलो िररर, सेतो शटसटष र कालो पाईन्ट 
लगाएकी । 

 

नाम:- लक्ष्मी शब. क. 

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज. दाङ त.ु उ. म.न. पा. वडा नं.८ नयाँबमती  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ त.ु उ. म.न. पा. वडा नं.८ नयाँबमती 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लहमा लब. क. (९८०३०६९८३५)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर, रातो रंगको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शप्रयका चमार 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज. कशपलबमत ुमिाराजगजं न. पा. वडा नं. ३ नंजमनुी  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कशपलबमत ुमिाराजगजं न. पा. वडा नं. ३ नंजमनुी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भगवान दास चमार(९८००७३४३२१) 

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर, वनष गि गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- नेिा गपु्ता 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज. कशपलवमत ुकशपलबमत ुन. पा. वडा नं. १  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कशपलवमत ुकशपलबमत ुन. पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अजुकन प्रसाद गुप्ता (९८००७३४३२१) 

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, मोटो िररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- धनकला बन्जाडे खड्का 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज. अघाषखाँची स. न. पा. वडा नं. १०  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. अघाषखाँची स. न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबष्णु बहादुर िड्का (९८४७२३६२५८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर र वणष गि गँोरी भएकी ।  
 

नाम:- साशबिा राणा 
उमेर:- ४१ वर्षको 

  वतन:- शज. अघाषखाँची शितगगंा न. पा. वडा नं. ८ लािपे  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. अघाषखाँची शितगगंा न. पा. वडा नं. ८ लािपे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलदप जबरा (९८१८३४३२३७) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर, वणष गि गँोरी, शनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी 
। 
नाम:- सब्ब ुथापा मगर 
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज. काठमाण्डौ च. न. पा. वडा नं. ५  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. काठमाण्डौ च. न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अचकना थापा मगर (९८०३६०१२२४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र मोटो िररर भएकी ।  
नाम:- शमना तामाङ 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज. धाशदङ धाके गा. पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२२ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. काठमाण्डौ च. न. पा. वडा नं. ७  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बादि तामाङ (९८१०३२७४५२) 

हुलिया:- नखलेुको । 
 

नाम:- प्रशकल दउेला 
उमेर:- १ वर्षको 

  वतन:- शज. मकवानपरु ि.े उ. म. न. पा. वडा नं. ८ कमाने दवेनगर  
लिङ्ग:- नाबालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु ि.े उ. म. न. पा. वडा नं. ८ कमाने दवेनगर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज देउिा (९७४५३३३२३१) 

हुलिया:- उचाई २.५ शिट, कालो आखँा कालो कपाल, वणष गि गँोरो,शनलो कट्ट  र भषे्ट लगाएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- कुसमु नगरकोटी 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:-  शज. मकवानपरु ि.े उ. म. न. पा. वडा नं. ८ कमाने दवेनगर  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु ि.े उ. म. न. पा. वडा नं. ८ कमाने दवेनगर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज देउिा (९७४५३३३२३१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालोमा िल्का खरैो कपाल, वणष गि गँोरी र कालो पाईन्ट, सनु्तला रंगको 
शटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- सशलना मगर (लामा) 
उमेर:- २३ वर्षको 

  वतन:- शज. नवुाकोट ककनी गा. पा. वडा नं. ६  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवुाकोट ककनी गा. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमेश िामा 
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो कपाल, कालो आखँा, पातलो िररर, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सोम माया तामाङ 

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज. रसवुा उत्तरगया गा. पा. वडा नं. २ शसम्ले 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते   

हराएको ठेगाना:-  शज. रसवुा उत्तरगया गा. पा. वडा नं. २ शसम्ले 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुमन तामाङ (९७४४२४२९११) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, खरैो कपाल, वणष गि गँोरी र शपङ्क रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- बरेु घले 

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज. रसवुा उत्तरगया गा. पा. वडा नं. २ शसम्ले  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. रसवुा उत्तरगया गा. पा. वडा नं. २ शसम्ले 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुमन तामाङ (९७४४२४२९११) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, खरैो कपाल, वणष गि गँोरी र शपङ्क रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िान्ता िाय ू

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धलुी गोलन्जोर गा. पा. वडा नं. ३ सान्ने  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी गोलन्जोर गा. पा. वडा नं. ३ सान्ने 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजकुमार हायू (९८४६५१४५७७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- दवेराज नेपाली (साथमा वर्ष १५ को नवराज नेपाली रिकेो) 
उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धलुी सनुकोिी गा. पा. वडा नं. ३ तामशलङ   
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी सनुकोिी गा. पा. वडा नं. ३ तामशलङ   
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ज्ञान बहादुर नेपािी (९८०७६८३९१३) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर, वणष गि गँोरो भएको ।  

नाम:- सशुनता तामाङ  
उमेर:- १४  वर्षको 

  वतन:- शज. नवुाकोट बेलकोट गढी न. पा. वडा नं. ९ नयाबमती  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवुाकोट बेलकोट गढी न. पा. वडा नं. ९ नयाबमती 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामप्यारी तामाङ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर, शनधारमा काटेको खत र रातो कुताष सरुुवाल 
लगाएकी । 
नाम:- प्रशतमा लामा 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज. नवुाकोट शबदरु न. पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवुाकोट शबदरु न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन्जु िामा तामाङ (९८०३५४१७८६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर, शनलो शटसटष र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- शसता चौधरी 
उमेर:- ३८ वर्षको 

  वतन:- शज. कैलाली लशम्क चवुा न. पा. वडा नं. १०  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली लशम्क चवुा न. पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- केशर लसंह चौधरी (९८४८२२०४४७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:- दवेसरा जिैी पशण्डत 

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज. कैलाशल जा. गा. पा. वडा नं. २  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाशल जा. गा. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- केशबराज पलण्डत (९८१५६०४२९०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- माया िािा 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज. कञ्चनपरु शभ. न. पा. वडा नं. २  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु शभ. न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेश शाहा (९८१२७३७०७१) 

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

नाम:- शिमलाल खड्का 
उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:- शज. बाजरुा बशडमाई न. पा. वडा नं. ६  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बाजरुा शिवणेी न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनसा थापा (९७४९९६७०४७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो िररर भएको । 
 

नाम:- रोसनी कटुवाल 

उमेर:- २३ वर्षको 
  वतन:- शज. बाजरुा बढुीगगंा न. पा. वडा नं. ७ झाली  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते  
हराएको ठेगाना:- शज. बाजरुा बढुीगगंा न. पा. वडा नं. ७ झाली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक कटुवाि (९८४९८०२७५७) 

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

नाम:- रमिे बिादरु िािी 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज. बाजरुा बशुढनन्दा न. पा. ८ पान्नडुसैन  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बाजरुा बशुढनन्दा न. पा. ८ पान्नडुसैन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्ती शाही (९८४९८०९०९४)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर र शनधारमा घाउ भएको । 
नाम:- शतलसरी थापा मगर 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज. डडेलधरुा पिुषराम न. पा. वडा नं. ५ गररगाउँ  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. डडेलधरुा पिुषराम न. पा. वडा नं. ५ गररगाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर पुन मगर (९८४८८०६६२०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो शटसटष र कलेजी रंगको टाउजर लगाएकी 
। 

 

नाम:- जनुा बोिरा 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज. बझाङ समुाष गा. पा. वडा नं. २  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. बझाङ समुाष गा. पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण बोहरा (९८६८८५५५३५) 

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र सटष पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- पमुपा काकी  
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज. दाचुषला अशप शिमाल गा. पा. वडा नं. ३ शबडी  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. दाचुषला अशप शिमाल गा. पा. वडा नं. ३ शबडी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भरत काकी (९८४८६८०७६९)  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- चशन्रका बोिरा 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज. डडेलधरुा प. न. पा. वडा नं. ९ डेबरी  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. डडेलधरुा प. न. पा. वडा नं. ९ डेबरी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लििा कुमारी धामी (९८६४९७३१९१) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र खरैो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कृष्णा ताराणी मगर 
उमेर:- १३ वर्षको 

  वतन:- शज. काशलकोट िभुकाशलका गा. पा. वडा नं. १   
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली लम्की चुँवा न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हकक  बहादुर राम्जािी मगर (९८४८५७०६८८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो िररर भएकी ।  

नाम:- रमा शलसानी 
उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- शज. कैलाली ध.उ.म.न. पा. वडा नं. १८ िुलबारी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली कैलाली गा. पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लपरमजिा लिसानी (९८२२११३३८४) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो िररर भएकी । 
 

नाम:- भागरथी नेपाली (साथमा काका गोपी नेपाली) 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज. कैलाली गो. न. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली गो. न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दि बहादुर नेपािी (९८४२३९५४८०) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ४.७ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो िररर भएकी । 
नाम:- उशमषला चौधरी 
उमेर:- २३ वर्षको 

  वतन:- शज. कैलाली बदषगोशलया गा. पा. वडा नं. २  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली बदषगोशलया गा. पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रम चौधरी (९८२४६७२५०५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शजन्स पाईन्ट र भने्टा कलरको शटसटष 
लगाएकी । 

 

नाम:- आशममता साकी 
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज. कन्चनपरु शभ. न. पा. वडा नं. ९  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कन्चनपरु शभ. न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबश्राम भुि (९८०९४०३८९१) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो कुताष, पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- सशुमिा नेपाली 
उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- शज. बाजरुा िवशेण न. पा. वडा नं. ९  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते  

हराएको ठेगाना:- शज. बाजरुा िवशेण न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शुलशि नेपािी (९८२२६८६९४४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, खरैो आखँा, कालो कपाल, दाशिने आखँामा खत, पातलो िररर र सेतो लेिेंगा लगाएकी 
। 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- भगरशत दवेी साउँद 

उमेर:- २५ वर्षको 
  वतन:- शज. डोटी शद. शस. न. पा. वडा नं. ३ बािी  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. डोटी शद. शस. न. पा. वडा नं. ३ बािी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवष्णु साउाँद (९८४७५५९८०२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मोटो िररर भएकी ।  

नाम:- अम्मर नेपाली 
उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:- शज. डोटी जोरायाल गा. पा. वडा नं. २ मलेखोला 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. डोटी जोरायाल गा. पा. वडा नं. २ मलेखोला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबष्ना नेपािी ( ९८६४७७१७६२ ) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरो, शजन्स पाइन्ट र शनलो भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- पनुम सनुार ( साथमा सरेुि कोली ) 
उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- शज. कैलाली ध. उ. न. पा. वडा नं. ९  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली ध. उ. न. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता लब. क. (९८११६४२२२३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:- शकरण चौधरी 
उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- शज. कैलाली घोडाघोडी न. पा. १ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली घोडाघोडी न. पा. १   
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशव चरण चौधरी (९८१५६२६२१८)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, मखमलको रातो कुताष र िररयो सरुुवाल 
लगाएकी । 
नाम:- िमेन्ती पनु मगर  
उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- शज. कैलाली जानकी गा. पा. वडा नं. ६  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८ काशतषक मशिनामा   
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली जानकी गा. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रताप पुन मगर ( ९८४८५९६४७२ ) 

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

नाम:- माया साकी चौधरी ( साथमा वर्ष २ शक छोरी पशन ) 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज. कैलाली घोडाघोडी न. पा. वडा नं. १० शझरौखा  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली घोडाघोडी न. पा. वडा नं. १० शझरौखा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपेन्द्र चौधरी (९८२१६३२२३०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र गोलो अनिुार भएकी । 
 

नाम:- अशनता जिैी 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज. कैलाली शट. न. पा. वडा नं. १   
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली शट. न. पा. वडा नं. १   
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- एलकन्द्र बोहरा ( ९८६५६७५८८८) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल भएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शनमषला आउजी  
उमेर:- ३७ वर्षको 

  वतन:- शज. कैलाली गो. न. पा.    
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते    

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली गो. न. पा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धौिे दमाई (९८१४६९२६२७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, आकाि ेरंगको कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अशममता मल्ल 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज. बशदषया गरेुवा गा. पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. बशदषया गरेुवा गा. पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमाक शाही (९८००५८३९५४) 

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो िररर भएकी ।  

नाम:- िान्ती जोिी 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं ३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०९ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुजा जोशी(९८६९७०२७६५) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, गि गोरी, सनु्तला रङको ज्याकेट र शनलो पाईन्ट लगाएकी, कालो कपाल र कालो आखँा 
भएकी ।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- माया पन्त 

उमेर:- १९ वर्षको 
वतन:- शज. कैलाली गौरीगगंा न.पा.वडा नं ९ िकंरपरु  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०९ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज. कैलाली गौरीगगंा न.पा.वडा नं ९ िकंरपरु  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवजय िामा(९८२८९६५५७८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, गि गोरी, रातो कुथाष सरुुवाल लगाएकी, कालो कपाल र कालो आखँा भएकी ।   

नाम:- जसैरा पन्त 

उमेर:- २७ वर्षको 
  वतन:- शज.कैलाली लम्की चिुा न.पा. वडा नं ४  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.कैलाली लम्की चिुा न.पा. वडा नं ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िड्क बहादुर पुन(९८६०७५६०१४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो रङको कुथाष र सेतो सरुुवाल लगाएकी, कालो कपाल र कालो आखँा भएकी ।   

नाम:- सम्झना ओली के.सी 
उमेर:- ३८ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली शटकापरु न.पा. वडा नं १  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।११ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.कैलाली शटकापरु न.पा. वडा नं १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबनोद के.सी. (९८६८४४१०१९)  

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, गि गोरी, पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी, कालो कपाल र कालो आखँा भएकी ।   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- बसन्ती बुढा 
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली लम्की चिुा न.पा. वडा नं ६ गलुरा  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.कैलाली लम्की चिुा न.पा. वडा नं ६ गलुरा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पलवत्रा बुढा(९८४०८६९४७४) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो रङको सरुुवाल र खरैो रङको कुथाष लगाएकी, कालो कपाल र कालो आखँा 
भएकी ।  

 

नाम:- रतना देवी चौधरी 
उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं ३ उत्तर बेिडी  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०७ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं ३ उत्तर बेिडी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बेदचन राम चौधरी(९८०३२७७३९३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो कपाल, गि गोरो, कालो पाईन्ट र सेतो बटेु्टदार शटसटष लगाएकी ।  
 

नाम:- लनशा चौधरी 
उमेर:- १९ वर्षको 

  वतन:- शज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं ४ बामकोटा  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं ४ बामकोटा   
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हिुराम चौधरी(९८१५६९७३३७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, वणष गि गोरी, कालो कपाल र कालो आखँा भएकी ।   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- लक्ष्मी सनुार 
उमेर:- ४८ वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं ६    
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं ६   
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनता सुनार(९७४११८२१६७८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, रातो रङको म्याक्सी लगाएकी, कालो कपाल भएकी ।   

नाम:- मशनका भण्डारी सापकोटा 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं ६   
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१४ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं ६   
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मेि बहादुर भण्डारी(९८०६४०९५७४) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, शट-िटष र पाईन्ट लगाएकी, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी ।   

नाम:- जमैती साकी (साथमा वर्ष ८ को रशबन साकी ) 
उमेर:-३४ वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु स.ुन.पा. वडा नं.८ नौखरुी मशुक्त 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु स.ुन.पा. वडा नं.८ नौखरुी मशुक्त 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  मान बहादुर साकी   
हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,शनलोमा िररयो बटु्टा भएको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शनसा चौधरी 
उमेर:- २३ वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु  शभ.न.पा. वडा नं.२ उल्लाखाम 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८। १२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु  शभ.न.पा. वडा नं.२ उल्लाखाम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुरन चौधरी   
हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मखुमा कालो कोशठ भएकी ।  
नाम:- अशनता चन्द 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं.२ उल्लाखाम 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं.२ उल्लाखाम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशव बहादुर चन्द   

हुलिया:- उचाई  ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,पिलेो रंगको िरक र जतु्ता लगाएकी ।  

नाम:- मििे नाथ 

उमेर:-१८  वर्षको 
  वतन:- शज.कञ्चनपरु लालझाडी गा.पा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु लालझाडी गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनाक देवी नाथ (९८०४६२४५३०) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो भषे्ट र कालो पाईन्ट लगाएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-िुलमती सनुार 
उमेर:- ४६ वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु ईन्रावती वडा न.ं६  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।८।९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु ईन्रावती वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सहलवरे सुनार (९८०५७५०९५४)  

हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट,,कालो आखँा र कालो कपाल,पिलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सतुी ठगनु्ना 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु शजबैडपरु गा.पा. वडा नं.१३  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु शजबैडपरु गा.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरज ठगुन्ना 
हुलिया:- उचाई  ४.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, कालो पाईन्ट र कालो शटसटष लगाएकी ।  
नाम:- शलला थापा ताम्राकार  
उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु कृष्णपरु न.पा. वडा नं.७ कलवुापरु  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।११ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु कृष्णपरु न.पा. वडा नं.७ कलवुापरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गगने टमटा (९८००६५६४६२) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मोटो िरीर, िररयो रंगको कुताष रशनलो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सरोज खड्का 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक चौतारा न.पा.  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२१ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. काभ्र ेधशुलखले न.पा. वडा नं.७शभमसेन मथान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रम रोक्का (९८१३४००७६१) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो,कालो शटसटषर शजन्स पाईन्ट लगाएको । 
नाम:-श्याम बिादरु तामङ  
उमेर:- ३३ वर्षको 

  वतन:- शज.काभ्रपेलाञ्चोक नबोबदु्ध ब ुन.पा. वडानं.११ शबमरेी 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.काभ्रपेलाञ्चोक नबोबदु्ध ब ुन.पा. वडा नं.११ शबमरेी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक तामाङ (९७४२४६६७६२४)  

हुलिया:- उचाई  ५.७ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो शटसटष र कालो शजन्स पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- सशुनता खान 

उमेर:- ३५ वर्षको 
  वतन:- शज.धाशदङ शिपरुा सनु्दरी गा.पा. डा नं.६  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।०८।११ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.धाशदङ शिपरुा सनु्दरी गा.पा. डा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुणक कुमारी िान (९८२५१९२९०१) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:- सात माया तामाङ 

उमेर:-३० वर्षको 
  वतन:- शज.नवुाकोट शकमपाङ गा.पा. वडा न१ भाल्चे.  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१९ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.नवुाकोट शकमपाङ गा.पा. वडा न१ भाल्चे. 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- साकी िामा (९८१३१३६४७४) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- एक नारायण भण्डारी  
उमेर:- २७ वर्षको 

  वतन:- शज.मयाङजा पतुली बजार वडा न.ं१४ लामाग े 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.५ माच्छापालन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी न्यौपाने भण्डारी (९८४२३७६४६३) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट,,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो, खरेो पाईन्ट र िररयो रंगको शटसटष 
ललगाएको । 

 

नाम:-मििे दजी  
उमेर:- ३३ वर्षको 

  वतन:- शज. रसवुा उत्तरगया गा.पा. वडा नं. ०५ बेिावती 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. रसवुा उत्तरगया गा.पा. वडा नं. ०५ बेिावती 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राधा दजी (९८४४९६५३११) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कलेजी रङको ट्रयाक शटसटष लगाएको ।  

नाम:-िररदत्त शतवारी  
उमेर:- ४५ वर्षको 

  वतन:- शज.शचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.६ चोक बजार  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.शचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.६ चोक बजार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजवन लतवारी (९८२२२४६३५२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो,िररयो रंगको शटसटष र खरैो रंगको  बक्स 
पाईन्ट लगाएको । 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- ममशृत घतानी 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.दोलखा शजरी न.पा. वडा नं.२  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.दोलखा शजरी न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सागर लशव पररयार (९८०१०६०६३४)  

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, खरेो सईुटर र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- कशबता थापा 
उमेर:- ३७ वर्षको 

  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१९ वमतीपरु  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२० गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.१९ वमतीपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- स्वलस्तका थापा (९८६९२२५६३८) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, ग्रे रंगको मडेी लगाएकी ।  

नाम:- मनोज काकी 
उमेर:-२८  वर्षको 

  वतन:- शज.दोलखा िलैङु गा.पा. वडा नं.५ काटाकुटी 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.दोलखा िलैङु गा.पा. वडा नं.५ काटाकुटी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलित कुमारी काकी (९८६६३३६८५१)  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो भएको । 
 

नाम:- जग्गा काकी 
उमेर:-२९ वर्षको 

  वतन:- शज.ि म्ला ताजकोट वडा न.ं१  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु म.न.पा. 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पावकती नेपािी (९८६२९७७०९६) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो ज्याकेट र  कालो पाईन्ट लगाएकी । 
नाम:- सागर शब.क 

उमेर:-२५ वर्षको 
  वतन:- शज. डोटी शदपायल शसलगढी न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु एकान्तकुन्ना 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- माया कुमारी िोहार (९८६८८६३८६६) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो  भएको । 
 

नाम:- अिोक सापकोटा 
उमेर:-२८  वर्षको 

  वतन:- शज.काभ्रमेण्डन दउेपरु न.पा. वडा नं.१२  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.लशलतपरु मिालक्ष्मी न.पा. शटकाथली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकास सापकोटा (९८४९५७६३४५) 

हुलिया:- उचाई  ५.९ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएको । 
 

नाम:- रामजी मितो 
उमेर:- ४० वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी गौिाला न.पा. वडा नं.९  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.मिोत्तरी गौिाला न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजकली दवेी  
हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, शनलो रंगको पाईन्ट रिररयो रंगको भषे्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शजतेन्र मखुयुा  
उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी जलेश्वर न.पा. वडा नं.९  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.मिोत्तरी जलेश्वर न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररना दवेी  
हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर भएको ।  

 

नाम:- सररता मल्लाि 

उमेर:-३६  वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी शसयारी गा.पा. वडा नं.७ भताषपरु  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.रुपन्दिेी शसयारी गा.पा. वडा नं.७ भताषपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खलेाडी मल्लाि  
हुलिया:- उचाई  ४ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, गलुाबी रङको कुताष सरुुवाल लगाकी । 

 

नाम:- अशममता पाण्डे 

उमेर:- २३ वर्षको 
  वतन:- शज.गलु्मी धकोट गा.पा. वडा नं.७  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।२० गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.रुपन्दिेी दवेदि न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमि प्रसाद पन्थी 
हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो कपाल, कालो आखँा , वणष गि गँोरी, पाईन्ट शटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- नन्दनी मल्लाि 

उमेर:- १९ वर्षको 
  वतन:- शज.रुपन्दिेी मायादवेी गा.पा. वडा नं.६  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१९ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.रुपन्दिेी मायादवेी गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उलमकिा मसिाह  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- धन बिादरु सनुार 
उमेर:- ६६ वर्षको 

  वतन:- शज.रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१४ पदमपरु  
लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१४ पदमपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- एलिना भुसाि (९८४७५९७९९१) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट,कालो आखँा र कालो सेतो कपाल,वणष गि गँोरो, ढाका टोपी,सेतो सट र कालो पाईन्ट 
लगाएको । 

 

नाम:- लक्ष्मी भाटाश्रेिी 
उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:- शज.बशदषया ग.ुन.पा. वडा नं.५  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०-७७।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.बशदषया ग.ुन.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर बहादुर भाटाशे्रत्री   
हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- संररता गोशडया 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज.बशदषया ग.ुन.पा. वडा नं.४  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.बशदषया ग.ुन.पा. वडा नं.५ रामजानकी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्जय गोलडया (९८१४५८५५६७) 

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- भमुा कुमारी डांगी 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.रोल्पा िीवणेी गा.पा. वडा नं.७ दमु्लान  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.रोल्पा िीवणेी गा.पा. वडा नं.७ दमु्लान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोष के. सी(९८०६२८६९५५) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा  र िल्का रातो कपाल,कालो भषे्ट  र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- बणष नेपाली 
उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- शज.दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.३  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईन्द्र बहादुर नेपािी (९७४२३४४२१६) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- पुष्पा के.सी 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:-  शज. दाङ घोरािी उ.म.न.पा. वडा नं.१० नारयणपरु 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१७ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज. दाङ घोरािी उ.म.न.पा. वडा नं.१० नारयणपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिम बहादुर के.सी (९८१०८४४५८५)  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- लशलता बमनेत 

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज. गलु्मी ईममा गा.पा. वडा नं.३ दलाषमचौर 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. गलु्मी रेसङ्ुगा न.पा. वडा नं.१० शसशमचौर रातामाटा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मजजु बस्नेत (९८६७३२९२३९)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ४बशिट,कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,वणष गि गँोरी,सेतो सटष र कालो पाईन्ट 
लगाएकी । 
नाम:- पावषता खनाल 

उमेर:- २२ वर्षको 
  वतन:- शज.अघाषखाची भशुमकामथान ना.पा. वडा नं.३  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.अघाषखाची भशुमकामथान ना.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुिराज िनाि (९८६४४०३७९३) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नारायण शब.क 

उमेर:- २२ वर्षको 
  वतन:- शज.अघाषखाची भ.ुन.पा. वडा नं.१० धनचौर  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.अघाषखाची भ.ुन.पा. वडा नं.१० धनचौर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शान्ता लब.क (९८६१३६२६५४) 

हुलिया:- उचाई   ५.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो,शजन्स पाईन्ट र शटसटष लगाएको । 
 

नाम:- िाशलक राम शब.क 

उमेर:- ३५ वर्षको 
  वतन:- शज.दाङ घोरािी उ.म.न.पा. वडा नं.५  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.दाङ घोरािी उ.म.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बालिका लब.क (९८६६५२६०८२) 

हुलिया:- कालो आखँा र कालो पपाल, वणष गि गँोरो,शनलो कटनको पाईन्ट र पिलेो भषे्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मधेराज खिी 
उमेर:- ३९ वर्षको 

  वतन:- शज.दाङ घोरािी ०२ रामपरु  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।०९।१४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ बाट िराएको  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लटका देवी ित्री (९८०९८४०२३२) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर भएको । 
 

नाम:- सान ुखान 

उमेर:- ३६ वर्षको 
  वतन:- शज. दाङ तशुल्सपरु उ.म.न.पा. वडा नं.१४ मटेरा 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।११ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज. दाङ तशुल्सपरु उ.म.न.पा. वडा नं.१४  मटेरा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बहादुर के.सी (९८४४९३०६५५) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, वणष गि गँोरो,मोटो िरीर भएको । 
नाम:- शटकाराम चौधरी 
उमेर:- ४२ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ घोरािी १२ कृष्णपरु 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. दाङ घोरािी १२ कृष्णपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमा कुमारी हौजािी (९८४९६२३०७५)  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,कालो पाईन्ट र रातो पिलेो ज्याकेट 
लगाएको ।   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मोिन शब.क 

उमेर:-२८ वर्षको 
  वतन:- शज.गलु्मी मदाने गा.पा. वडा नं.७ शटमरुखकष   

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।१६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. कशपलवमत ुकृष्णनगर माईती नेपाल संमथा नशजक बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  (९८६४४७०४४५) 

हुलिया:- कालो आखँा र कालो कपाल,शनलो शजन्स पाईन्ट र ज्याकेट लगाएको ।  
नाम:- साईला दाई 

उमेर:- ६५ वर्षको 
  वतन:- शज. झापा िशल्दबारी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-जषे्ठ५ परुुर् 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. झापा िशल्दबारी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसताराम बासकोटा (९८१७०१२४९७)  

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र िुलेको कपाल,कालो पाईन्ट र सेतो सटष लगाएको ।  

नाम:- सशुबता राई साि 

उमेर:- ३६ वर्षको 
  वतन:- शज.झापा दमक न.पा. वडा नं.७  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.झापा दमक न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हरेन्द्र साह (९८१०१६४३४३) 

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

 

नाम:- रुपा सवुदेी शधमाल 

उमेर:- २२ वर्षको 
  वतन:- शज.झापा दमक न.पा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.झापा दमक न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुकेश लधमाि (९८२४०२११४१) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, रातो िाि पाईन्ट र शनलो सईुटर लगाएकी । 
नाम:- मोसाशकर 
उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- शज.सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं.१२ छाताचोक  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१३ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं.१२ छाताचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मो सिमान (९८११३८०९७५) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कपडाको सट र पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- राज कुमार राई 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:- शज.उदयपरु बेलका न.पा. वडा नं.८  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।११ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. सनुसरी धरान न.पा. वडा नं.२  भानचुोक  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमरा राई (९७४१८९०३५२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, पिलेो भषे्ट  कालो ज्याकेट र खरेो रंगको िाि पाईन्ट 
लगाएको  ।  

 

नाम:- अमतृा माझी 
उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१२  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनि कुमार झा (९८४२०३४१२६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट,कालो आखँा रको कपाल, वणष श्याम्लो, ब्यउु रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शमरा तामाङ 

उमेर:- ३४ वर्षको 
  वतन:- शज. सोलखुमु्ब ुथलुङु दधुकोिी गा.पा. वडा नं.९  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सोलखुमु्ब ुथलुङु दधुकुन्ड गा.पा. वडा नं ६थाशतङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मौिे तामाङ (९८६२८९०६१०) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर भषे्ट६  र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शबस ुश्रेष्ठई 
उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१४  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०९ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलस्मता लवश्वकमाक (९८१५३८४०२१) 

हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरो भएको । 

 

नाम:-गणसे कुमार राई 

उमेर:- ६३ वर्षको 
  वतन:- शज. सोल ुथलुङु दधुकोिी गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- जषे्ठर परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. सोल ुथलुङु दधुकोिी गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनरकिा राई (९८६०२९२७५५)  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र िुलेको कपाल, खरैो दौरा सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:- सिदवे चौधरी 
उमेर:- ४० वर्षको 

  वतन:- शज.सनुसरी ईटिरी उ.म.न.पा. वडा नं.१०  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१३ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. इलाम रोङ गा.पा. वडा नं.२ मगंलटार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- फुिमती चौधरी (९८१७९६५०५२)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष रातो, शनलो शजन्स पाईन्ट र कोठे सट लगाएको ।  
नाम:- मशनर् शबष्ट 

उमेर:- २३ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१७ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिि कुमारी काकी (९८१९३४५४८२)  

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

 

नाम:- दगुाष सािी 
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज.मगु ुखत्याड गा.पा. वडा नं.२  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.मगु ुखत्याड गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ज्ञान बहादुर शाही (९८६४७४९६१२) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, िररयो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

 

नाम:- करण कामी 
उमेर:- २९ वर्षको 

  वतन:- शज.जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.१३ इशमले चौर  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.१३ इशमले चौर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनषा लब.क (९८०४५२१९०८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मोटो िरीर, वणष कालो भएको ।  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-शदपा िािी  
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज.काशलकोट मिाबै गा.पा. वडा नं.४  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.काशलकोट मिाबै गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदनेस शाही (९८४४८७१४७६)  

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

नाम:- टेररसा शसंि 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज.शसरिा लिान न.पा. वडा नं.०४  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा लिान न.पा. वडा नं.०४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलित कुमा लसंह (९८४२८३९०२०)  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:-सररता मगर  
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज.शसरिा धनगशढमाई न.पा. वडा नं.११ िान्तीटोल  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा धनगशढमाई न.पा. वडा नं.११ िान्तीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कणक बहादुर मगर (९८४५१०५६२७)  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,रातो गको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-मनुा मगर  
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा शमशथला न.पा. वडा नं.४  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०९ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा शमशथला न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन बुजााँ मगर  (९८१८८४६३२५) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष  गोरो, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- मन्जलुा कुमारी 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा कमला न.पा. वडा नं.३ लगमाटोल  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा कमला न.पा. वडा नं.३ लगमाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरोज कुमार यादव  
हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, शनलो रंगको कुताष र रातो रङको सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रशबना दवेी राम 

उमेर:- २३ वर्षको 
  वतन:- शज.मिोत्तरी गौिाला न.पा. वडा नं.१२ पडरीया  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०७ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.मिोत्तरी गौिाला न.पा. वडा नं.१२ पडरीया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलि चन्द्र राम (९८२६२५७६२०)  

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

नाम:- शडल्ली बिादरु काकी  
उमेर:- ६४  वर्षको 

  वतन:- शज.मोरङ रतवुामाई न.पा. वडा नं.१०  
लिङ्ग:- जषे्ठी परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सप्तरी अग्नीसाईर कृष्णनग र गा.पा. मि ली बजारबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमि काकी (९८१५३४१४०२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र सेतो कपाल ,सेतो कशमज सरुुवाल लगाएको  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-शबना शगरी साि  
उमेर:-२४ वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी बशदषवास न.पा. वडा नं.१४  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.मिोत्तरी बशदषवास न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोष साह सुनार (९८२६८५१९५२) 

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

नाम:- शसला दवेी 
उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष धोशबनी गा.पा. वडा नं.२ शभखमपरु शप्रप्रा  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष धोशबनी गा.पा. वडा नं.२ शभखमपरु शप्रप्रा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनराज पटेि (९८२७२०९८१६)  

हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,गलुाबी रङो साडी लगाएकी र मानशिक अवमथा शठक 
नभएकी । 

 

नाम:- लशलता कुमारी 
उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- शज.  सलाषिी चक्रघाटा गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.  सलाषिी चक्रघाटा गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नथुनी चमार (९८१२०५८६५८) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर ।पिलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशुममता श्रेष्ठ- 

उमेर:- १९ वर्षको 
  वतन:- शज.सनुसरीकोिी गा.पा. वडा नं.८  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते  
हराएको ठेगाना:- लज. सप्तरी कञ्चनरुप  न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िरी भण्डारी (९८०५९२६१२३) 

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

नाम:- सन्ध्या पौडेल 

उमेर:- २३ वर्षको 
  वतन:- शज.बारा कोलिबी न.पा. वडा नं.५ बोधवन  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१५ शभवाशगजाषमाई कोलनी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िेम बहादुर पौडेि (९८६२६८८८९१) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-राधा सािी  
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज.शसरिा शसरिा न.पा. वडा नं.७ सल्िसे  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा शसरिा न.पा. वडा नं.७ सल्िसे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेणु देवी साफी (९८११६८००४६) 

हुलिया:- उचाई  ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,शनलो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-अन्जली कुमारी पाण्डे  
उमेर:- ३२ वर्षको 

  वतन:- शज.बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.१  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबजकी पाण्डे (९८०७२७५७०४)  

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

नाम:- पजुा कुमारी साि 

उमेर:- १८ वर्षको 
  वतन:- शज.सलाषिी गोडैता न.पा. वडा नं.१०  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.सलाषिी गोडैता न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पवन देवी साह (९८०७६९८९९६)  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, कालो कुताष र सेतो सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- कररश्मा कुमारी दवेी 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरीबलवा न.पा. वडा नं.२  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०४ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. धनरु्ा जनकपरु न.पा. रजौल शमथत 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जयकेश कुमार साह  
हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, शक्रम रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अनरु्ा मित्तो 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज.शसरिा औरिी गा.पा. वडा नं.२ बाशनयाटोल  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा औरिी गा.पा. वडा नं.२ बाशनयाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरोज कुमार महत्तो (९८२१७७५८०३)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वनष श्याम्लो, पिकेो रंगको कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- लनरो कुमारी महत्तो 
उमेर:-२५  वर्षको 

  वतन:- शज.मिोत्तरी मिोत्तरी न.पा. वडा नं.७  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते  
हराएको ठेगाना:- लज. लसरहा लवष्णुपुर गा.पा. वडा नं.५ िक्ष्मीपुर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदनानाथ महत्तो (९८२४७३०३५०) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल वणष मयाम्लो, रातो रङको कुयषता सरुुवाल  

नाम:- सलेुखा दवेी 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज.सलाषिी पसाष  गा.पा. वडा नं.२  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी पसाष  गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सम्भु कुमार राय (९७४६६७७९१८) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, रातो साडी र रातो बलाउज लगाएकी । 
 

नाम:- नेिा आनन्द 

उमेर:- ३८ वर्षको 
  वतन:- शज.पसाष गशढ न.पा. वडा नं.५ पचरुखी टोल  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते  
हराएको ठेगाना:- लज. पसाक बी.म.न.प. वडा नं.१५ प्रगती टोि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हररदेव प्रसाद गुप्ता (९८५५०४४९१७) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-शसता खड्का दमाई  
उमेर:- ३७ वर्षको 

  वतन:- शज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१६ मगवा नयाँबमती  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०७ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.१६ मगवा नयाँबमती 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुवास दमाई (९८०७१५१८४८) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, गलुाबी र.को कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- लाल ुमण्डल धानकु 

उमेर:- ६१ वर्षको 
  वतन:- शज.शसरिा कल्यानपरु न.पा. वडा नं.४ जमवुा टोल  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा कल्यानपरु न.पा. वडा नं.४ जमवुा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुधेश्वर मण्डि  
हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट, कालो आखँा र सेतो कपाल, लठेब्रो बोल्ने, शधती कुताष लगाएको । 

 

नाम:- सन्तोर्ी खड्का  
उमेर:- ३६ वर्षको 

  वतन:- शज.दोलखा भी.न.पा. वडा नं.६  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१५ गते  
हराएको ठेगाना:- शज.दोलखा भी.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- होम बहादुर िड्का 
हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, दाशिने आखँा माशथ घाउको खत भएकी । 

 

नाम:-ईन्र बिादरु शथङ  
उमेर:- ५१ वर्षको 

  वतन:- शज.शसन्धलुी 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु मनिरी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- फुिमान लथङ (९८०८६४२५०५) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो,कालो सटष र पाईन्ट लगाएको । 
नाम:- प्रशमला गौतम ढुङगाना 
उमेर:- २७ वर्षको 

  वतन:- शज.काभ्रपेलाञ्चोक पाँचखाल न.पा. वडा नं.६ शतनशपप्ले  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१५ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.काभ्रपेलाञ्चोक पाँचखाल न.पा. वडा नं.६ शतनशपप्ले 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनरोज ढुङगाना  (९८४९३१८१८५) 

हुलिया:- उचाई   ५ङ.४ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,कालो पाईन्ट र शपङ शटसटष लगाएकी । 
 

नाम:-सरस्वती शे्रष्ठ  
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज.शसन्धलुी गोलजोर गा.पा. वडा नं.२ िमालशडिी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१५ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसन्धलुी गोलजोर गा.पा. वडा नं.२ िमालशडिी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तोरन बहादुर ठकुरी (९७४४०५८३३२)  

हुलिया:- उचाई रचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो कुताष र िररयो सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- सारदा मयाङताङ 

उमेर:- १८ वर्षको 
  वतन:- शज.शसन्धलुी घ्याङलेक गा.पा. वडा नं.१ अमले  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- युबराज स्याङताङ (९८४३९९४१४७) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरी, शपंक रंगको कुताष र सेतो सरुुवाल लगाएकी ।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सररता शसलवाल 

उमेर:- वर्षको२८ वर्षको 
  वतन:- शज. सनुसरी ईटिरी न.पा. वडा नं.५ पिकुी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।१४ गते  
हराएको ठेगाना:- लज. शसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.६ रातमाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईलन्दरा दहाि (९८६४१४२९०५)  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरी, सेतो शटसटष र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  
नाम:-शसमा ठाकुर िजाम  
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज.रौतिट चन्रपरु न.पा. वडा नं.७  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.रौतिट चन्रपरु न.पा. वडा नं.७ नयाँबमती टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- फुिदेव ठाकुर (९८४५८४२२४९) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, मझौला िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शसतामाया कुश्वार 
उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- शज.रौतिट चन्रपरु न.पा. वडा नं.६  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२६ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.रौतिट चन्रपरु न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबभा कुश्वाह (९८२९२६९०४५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, कुताष सरुुवाल र मवीटर लगाएकी ।  

नाम:- लैला शमया भन्ने शदशपका  शपठल शसंगाडे 

उमेर:-२४ वर्षको 
  वतन:-दिे भारत मिाराष्ट  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट गरुडा न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लपठि बाबु लसंगाडे (९८१४२९१०६८)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल वणष गि गँोरी, कथक रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- कंचन कुमारी  योञ्जन 

उमेर:-  ३० वर्षको 
  वतन:- शज. सलाषिी ईमवरपरु न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।०४।२३ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी ईमवरपरु न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम सुरालि मगर  (९८४४९५३९५१)  

हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो रङको सरुुवाल र खरानी रङको 
कुताष लगाएकी ।  

 

नाम:- ररमा आले 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.शसरिा गोलबजार न.पा. वडा नं.३ जम्दम  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.शसरिा गोलबजार न.पा. वडा नं.३ जम्दम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जलसमाया योजजन (९८१८९४२०३३) 

हुलिया:- उचाई   ४.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, मझौला िरीर, पाईन्ट शटसटष र ज्याकेट 
लगाएकी , 

 

नाम:- अशनता शसंि 

उमेर:- ३५ वर्षको 
  वतन:- शज. पसाष शछपिरमाई गा.पा. वडा नं.१ शमजाषपरु 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पसाष ठोरी गा.पा. वडा नं.४ सनु्दरपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तेज लसंह राजपुत (९८०८९९४२६१) 

हुलिया:- उचाई   ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- संशगता दवेी धानकु 

उमेर:- २२ ववर्षको 
  वतन:- शज. पसाष शब.म.न.पा. वडा नं.३१ बेलवा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते  
हराएको ठेगाना:- शज. पसाष शब.म.न.पा. वडा नं.९ घन्टाघर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम सेवक महत्तो (९८०७२८६०६४)  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष श्याम्लो, पिलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रामरती दवेी 
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज. सलाषिी कौडेना गा.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते  
हराएको ठेगाना:-  शज. सलाषिी कौडेना गा.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नथुनी मण्डि  
हुलिया:- उचाई  ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, सेतो रङको कुताष सरुुवाल र  रातो रङको सल ओडेकी । 

 

नाम:- काजाल कुमारी ठाकुर 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.८  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।०९।२७ गते  
हराएको ठेगाना:-  शज.धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महाशंकर ठाकुर  
हुलिया:- उचाई  ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, खरानी रङको सटष र पाईन्ट लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रामकािी दवेी मित्तो 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज. शसरिा अनाषमा गा.पा. वडा नं.२ बिाषपरुी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते  
हराएको ठेगाना:-  शज. शसरिा अनाषमा गा.पा. वडा नं.२ बिाषपरुी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता देवी महतो (९८५२८७०१०३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो रङको साडी र चलो लगाएकी ।   
नाम:- मवशमतका ढकाल 

उमेर:- १८ वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धपुाल्चोक मलेम्ची न. पा. वडा नं. १३  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु ि.े उ. म. न. पा. वडा नं. ९ लामसरेु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सानुमैया ढकाि (९८६४५२१०२८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला िररर, शपङ्क कलरको शटसटष र कालो पाईन्ट 
लगाएकी । 

 

नाम:- लक्ष्मी सनुार 
उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धपुाल्चोक मलेम्ची न. पा. वडा नं. १२ ढकालथोक 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धपुाल्चोक मलेम्ची न. पा. वडा नं. १२ ढकालथोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमेश सुनार (९८६१७७३०४१) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र िुस्रो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रेन्जन तामाङ 

उमेर:- ३५ वर्षको 
  वतन:- शज. रसवुा आमछोशदङ्मो गा. पा. वडा नं. ४ गोल्जङु  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१६ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. रसवुा आमछोशदङ्मो गा. पा. वडा नं. ४ गोल्जङु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धौ छुमेन्दो तामाङ्नी (९७४१८७०१७५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शजन्स पाईन्ट र कालो ज्याकेट लगाएकी ।  
 

नाम:- मििे दजी 
उमेर:- ३३ वर्षको 

  वतन:- शज. रसवुा उत्तरगया गा. पा. वडा नं. ५ बेिावती  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रसवुा उत्तरगया गा. पा. वडा नं. ५ बेिावती 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राधा दजी (९८४४९६५३११) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला िररर, दबे्रे िातमा उजाड शजन्दगी लेखकेो ट्याटु 
भएको । 

 

नाम:- सन कुमारी चाशलसे 

उमेर:- ७२ वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धपुाल्चोक मलेम्ची न. पा. वडा नं. १  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०५ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धपुाल्चोक मलेम्ची न. पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबष्णु प्रसाद चालिसे (९८४३१८५९८१) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, सेतो िुलेको कपाल, बटु्टा भएको चोली र धोती लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रेशसका शब. क. 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धपुाल्चोक चौ. सा. ग. न. पा. वडा नं. ५  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धपुाल्चोक चौ. सा. ग. न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुबास लब. क. (९८६३३२७८९१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, आखँीभौ ँकाशटएको र सटष पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- शटका दवेी कोईराला साकी 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धलुी गोलबजार गा. पा. वडा नं. ६ गरैरगाँउ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी गोलबजार गा. पा. वडा नं. ६ गरैरगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देविािा साकी  
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र रातो बटेु्ट कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सशुममता शब. क.  

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धलुी शपकल गा. पा. वडा नं. १  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी शपकल गा. पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशव कुमार लब. क. 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शटके कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशुममता बराईली 
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज. धाशदङ गजरुी गा. पा. वडा नं. १  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ गजरुी गा. पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- एकमाया सुनार (९८२३७२५६१६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सशमषला मगर 
उमेर:- ३८ वर्षको 

  वतन:- शज. धाशदङ बेशनघाट रोराङ गा. पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ गजरुी गा. पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दि बहादुर मगर (९८६०३२०९७९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शबरेन्र श्याङ्बो 
उमेर:- ३२ वर्षको 

  वतन:- शज. मकवानपरु राशक्सराङ गा. पा. वडा नं. २  
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु मनिरी गा. पा. वडा नं. ७  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सररता माया श्याङ्बो (९८४९६८६१९१) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँरेो, शनलो रंगको सटष र शजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- मान कुमारी थामी 
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धलुी मररण गा. पा. वडा नं. ७ भडुीिँोर थामीटोल  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी मररण गा. पा. वडा नं. ७ भडुीिँोर थामीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलबन थामी (९८१८८७६५०७८) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र शनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- सशबना लोत्चन 

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज. मकवानपरु िापरबारी गा. पा. वडा नं. ६  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०७  गते  

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु ग्वाको न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलबन स्याङ्तान (९८४२५२१३४६) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:- मोिन बिादरु कटुवाल 

उमेर:- ६१ वर्षको 
  वतन:- शज. लशलतपरु कुसशुन्त वडा न.ं १३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु कुसशुन्त वडा नं. १३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हेमन्त कटुवाि (९८०८९५३१८१) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो शनलो शटसटष र  सेतो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- भगवती तामाङ 

उमेर:- २३ वर्षको 
  वतन:- शज. रामछेाप शलख ुतामाकोिी  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. लशलपरु सातदोबाटो गा. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलबन तामाङ (९८६०९४८६६४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पषु्कर राज भट्ट 

उमेर:- ३६ वर्षको 
  वतन:- शज. बैतडी दिरथचन्द न. पा. वडा नं. ११  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु मिालक्ष्मी न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अजुकन दत्त पन्त (९८६१०३०२७७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरो भएको ।   

नाम:- रशन्जता मगर 
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज. मकवानपरु थािा न. पा. वडा नं. ७  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. भक्तपरु भ. प.ु म. शठ. न. पा. वडा नं. ७ कौिलटार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अशोक ििान (९७४५३९४५६४) 

  हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, ससेतो शटसटष र पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- शिव प्रसाद गौतम 

उमेर:- ६५ वर्षको 
  वतन:- शज. रामछेाप गुशँन्स भदौरे वडा न.ं ५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रामछेाप गनु्सी भदौरे वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुभद्रा चौिागाई (९८४३२९५२९७) 

हुलिया:- नखलेुको ।  

नाम:- शनजषला मगर 
उमेर:- ३३ वर्षको 

  वतन:- शज. भोजपरु आमचोक गा. पा. वडा नं. ४  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज. लशलतपरु बागडोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशव कुमार लबसन्के (९८४३५८९५९५) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- आरती खिी 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज. लशलतपरु गोदावरी न. पा. वडा नं. ४  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु गोदावरी न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपेश पहरी (९८६०३०७५४९) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो मवीटर र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- कृती सापकोटा 
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धपुाल्चोक चौतारा सागाँचोक गढी वडा नं. २  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. भक्तपरु शठमी न. पा.  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नन्दमाया सापकोटा (९८५११००११३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, सेतो शटसटष कालो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- कणष बिादरु शथंग 

उमेर:- ६५ वर्षको 
  वतन:- शज. धनरु्ा शमशथला शबिारी न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. धनरु्ा शमशथला शबिारी न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तेज बहादुर लथंग 

हुलिया:- उचाई  ५.६ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरो भएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मनु्ना लाल कणष 
उमेर:- २७ वर्षको 

  वतन:- शज. धनरु्ा जनकपरुधाम उ.म.न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धनरु्ा जनकपरुधाम उ.म.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनरा देवी कणक 
हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वनष गि गँोरो शठक्कको िरीर भएको ।  
नाम:- अिोक कुमार यादव 

उमेर:- २६ वर्षको 
  वतन:- शज. रौतिट माधवनारायण न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट चन्रशनगािपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामलवश्वास राय यादव (९८१९२३३९१४) 

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

नाम:- राजकुमार थापा 
उमेर:- ५५ वर्षको 

  वतन:- शज.काठमाण्डौ च.न.पा. वडा नं.९ मच्छेगाउ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.काठमाण्डौ च.न.पा. वडा नं.९ मच्छेगाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलभमन्यु थापा (९८०८८१९९१३) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गोरो, शनलो सेतो ट्रयाक र कालो जतु्ता लगाएको ।  
नाम:- ञान बिादरु श्रेष्ठ 

उमेर:- ७८ वर्षको 
  वतन:- शज.लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- इलन्दरा शे्रष्ठ (९८४११३०५१५) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र सेतो कपाल,दौरा सरुुवाल लगाएको । 
नाम:- चन्रकली पररयार 
उमेर:- ३७ वर्षको 

  वतन:- शज. सल्याणिारदा न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु न.पा. बालकुमारी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनष पररयार (९८४९६१३८६९) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो शजन्स पाईन्ट रशटसटष लगाएकी ।  
नाम:- शजवन शब.क  

उमेर:- २७ वर्ष 
  वतन:- शज. खोटाङ शडक्दले गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुर्  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु न.पा. सनेपा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नलबन लब.क (९८०८१४०२७१) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो भएको ।  

नाम:- िकंर श्रेष्ठ 

उमेर:- ४७ वर्षको 
  वतन:- शज. सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं.११ श्रजृना चौक 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सनुसरी धरान उ.म.न.पा. वडा नं.११ श्रजृना चौक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनषा प्रधान शे्रष्ठ (९८१२३२४४०६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मोटो िरीर,मानशिक सन्तलुन शठक नभएको,शजन्स 
पाईन्ट र सटष लगाएको । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शभमचन्र राई 

उमेर:- २८ वर्षको 
  वतन:- शज. संखवुासभा पाँखपन न.पा. वडा नं.५ शलङशलङ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. संखवुासभा पाँखपन न.पा. वडा नं.५ शलङशलङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलवन शे्रष्ठ कुमाि (९८२६३८६७९२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आकँा र कालो कपाल, मझौला िरीर,पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  
नाम:- सशुनता श्रेष्ठ 

उमेर:- २४ वर्षको 
  वतन:- शज. संखवुासभा खादबारी न.पा. वडा नं.६ मयम 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. संखवुासभा खादबारी न.पा. वडा नं.६ मयम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दुगाकमलण शे्रष्ठ (९८०८१३६३५८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो खा र कालो कपाल,पातलो िरीर, प्राय जमतो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शवश्वशजत कुमार भगत 

उमेर:- २३ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ शबराटनगर वडा न.ं६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शबराटनगर वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लधरज कुमार भगत (९८०७३०३९०६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,शठक्कको िरीर, वणष श्याम्लो भएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शबकास बजगाई 

उमेर:- ३५ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकाश बजगाई (९८४२०३८७७२८) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो  कपाल, वणष गोरो भएको ।  

नाम:- लिमण शसंि 

उमेर:- २५ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ रङगशेल न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ रङगशेल न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोबरधन लसंह (९८२०३४०६६३) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट,,कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो, कालो शटसटष र शनलो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- िुल माया नेम्माङ 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज. पाँचथर शिशदम न.पा. वडा नं.१३ लङुरुपा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पाँचथर शिशदम न.पा. वडा नं.१ चौतारे 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मागेन नेम्माङ (९८२७९१३१९१) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी,भषे्ट र पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- शसमकु सम्बािाम्िे 

उमेर:- ३५ वर्षको 
  वतन:- शज. पाँचथर िाल्गनुन्द गा.पा. वडा नं.३ नागबेली  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।०९।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पाँचथर िाल्गनुन्द गा.पा. वडा नं.३ नागबेली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जंग बहादुर  सम्बाहाम्फे (९८४५४६६४४०) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र िल्ला खरैो कपाल,  पातलो िरीर, शजन्स पाईन्ट र  भषे्ट लगाएकी । 
नाम:- रामचन्र शगरी  
उमेर:- ५१ वर्षको  

  वतन:- शज. ताप्लेजङु िुङशलङ न.पा. वडा नं.२ अमने 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२ ।०६ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. ताप्लेजङु िुङशलङ न.पा. वडा नं.२ अमने 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बाि कुमार लगरी (९७४६९९१८०४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पिलेो िाप बौले सईुटर,शनलो पाइन्ट र ढाकाको टोपी 
लगाएको । 

 

नाम:-  अन्ज ुशलम्ब ुसाँवा 
उमेर:- २२ वर्षको  

  वतन:- शज. ताप्लेजङु गा.पा. वडा नं. ३ खाम्लङु 

लिङ्ग:- मशिला  
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. ताप्लेजङु गा.पा. वडा नं. ३ खाम्लङु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनेन्द्र केदेम (९८६०५०९०३४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो भषे्ट र कालो लङुगी लगाएकी ।  

नाम:- पशबिा उप्रेती  
उमेर:- ५१ वर्षको  

  वतन:- शज.झापा शिबसतािी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. झापा न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमिा प्रसाद लिम्बु (९८१४९८६६०६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,म्याक्सी र सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अयवु चौधरी  
उमेर:- २२ वर्षको  

  वतन:- शज. झापा दमक न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. झापा दमक न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- एलिना चौधरी (९८२६९९५९४४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,शजन्सको ज्याकेट र शजन्स पाइन्ट लगाएको । 
नाम:- कमला राई 

उमेर:- ३२ वर्षको  
  वतन:- शज.झापा बदु्धिान्ती न.पा. वडा नं. १ भोटेटार 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९  गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.झापा बदु्धिान्ती न.पा. वडा नं. १ भोटेटार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तारा राई (९८१४०४९८६१) 

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,शनलो शजन्स पाइन्ट र बटु्टा भएको सटष लगाएकी । 
नाम:- सन्तोस कुमार िाि 

उमेर:- ४० वर्षको  
  वतन:- शज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं. १० लनखले 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.झापा बाह्रदिी गा.पा. वडा नं. २ जनता चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमा भट्टराई ( ९८१४९१९०१३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,शनलो पाईन्ट र पिलेो शटसटष लगाएको । 
नाम:- पजुन शब.क. 

उमेर:- २९ वर्षको  
  वतन:- शज.झापा शबताषमोड न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला  
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. झापा शबताषमोड न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कािी बहादुर लवश्वकमाक (९८१७९३७९१०) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल पातलो िररर भएकी । 
नाम:-  माला नेम्बाङ 

उमेर:- २१ वर्षको  
  वतन:- शज. झापा म.ेन.पा. वडा नं.५ घोडाशजन 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. झापा म.ेन.पा. वडा नं.५ घोडाशजन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी कुमारी राई (९८१८९०८६०८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, सेतो सटष र शनलो पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- साशबिा राजविंी 
उमेर:- २७ वर्षको  

  वतन:- शज. झापा बाह्रदिी गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मशिला  
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. झापा बाह्रदिी गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सेकेन्द्र राजवंशी ( ९८०६०७९२७६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पिलेो रंगको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कुमार मचेे 
उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- शज. झापा िशल्दबारी गा.पा. वडा नं.५ ऐनाबारी 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२९ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. झापा िशल्दबारी गा.पा. वडा नं.५ ऐनाबारी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सम्झना मेचे (९८१६९१३६३८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष रातो,कालो भषे्ट र शनलो पाइन्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- तारा शगरी 
उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- भारत शसक्कीम बाट 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा काँकरशभट्टा बाट सम्पकष  शबशिन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईन्द्र कुमार के्षत्री (९८६४४८१४३१) 

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो पाईन्ट र पिलेो रंगको कुताष लगाएकी ।  

नाम:- शनमषला शवश्वकमाष 
उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:- शज. झापा शबद्धिान्ती न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- भारतको गजुरातबाट नेपाल आउने क्रममा । 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदिक माया बराईिी (९८२४९६२६७९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, शपंक रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- अन्ज ुतामाङ  

उमेर:- १९ वर्षको 
  वतन:- शज.इलाम माईशजगमाई गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- भारत बमने केटा संग शबबाि भएको र नेपाल आउने क्रममा िराएकी । 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन्जु तामाङ (९८२४०४४५९८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर भएकी ।  

नाम:- िमेावती राजवसंी 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज. झापा गा.पा. वडा नं.७ कचनकबल िसाषडागी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा गा.पा. वडा नं.७ कचनकबल िसाषडागी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनिाि राजवंसी (९८१६००१६१८)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,खरैो पाईन्ट र रातो ि ट लगाएकी । 
नाम:- शनिा आलेमगर 
उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:- शज. ओखलढुङगा शचसखगुडी गा.पा. वडा नं.६ गौरुङ टोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. ओखलढुङगा शचसखगुडी गा.पा. वडा नं.६ गौरुङ टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देव बहादुर मगर (९८६१७०१२९०) 

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वनष गि गँोरी, शनलो शजन्सको पाईन्ट र सेतो रातो ज्याकेट 
लगाएकी । 

 

नाम:-शदपेि राई 

उमेर:-१३ वर्षको 
वतन:-शज.पाँचथर शिशदम न.पा.८ घलेगाउ पाँचथर 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.पाँचथर शिशदम न.पा.८ घलेगाउ पाँचथर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता राई (९८०७९६७०५९) 

हुलिया:-उचाई ३.७.शिट, कालो आखँआ, कालो कपाल, भषे्ट पेन्ट, शजन्सको ज्याकेट लगाएको र टाउको मा चोट 
लागी शसलाएको । 

 

नाम:-सषु्मा ओली 
उमेर:-१७ वर्षको 

वतन:-शज.तेह्रथमु आठराई गा.पा.वडा नं.९ ईवा 
लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.तेह्रथमु आठराई गा.पा.वडा नं.४ भकारे 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज ओिी 
हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, भषे्ट पाईन्ट लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-मनोज िाि 

उमेर:-१७ वर्षको 
वतन:-शज.झापा शबताषमोड न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०४ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.झापा शबताषमोड न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राधे श्याम साह (९८२७९५७३२५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो िररर भएको । 
 

नाम:-दगुाष यादव 

उमेर:-१८ वर्षको 
वतन:-शज.झापा म.ेन.पा.वडा नं.१० आम्दा टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.झापा म.ेन.पा.वडा नं.१० आम्दा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छेतनी कोज(९८२३६९१४३५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, शनलो कलरको लेङगा र गलुाबी  सल ओढेकी ।  

नाम:-शप्रयंका राजवशंि 

उमेर:-१८ वर्षको 
वतन:-शज.मोरङ धनपालथाना गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.मोरङ धनपालथाना गा.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्न कुमारी राजवंशी 
हुलिया:-उचाइ ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो, शट-सटष पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-भारती मगर 
उमेर:-१७ वर्षको 

वतन:-शज.मोरङ शबराटनगर वडा नं.१० 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.मोरङ शबराटनगर वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकाश गुरुङ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो, शट-सटष पाईन्ट लगाएकी , 
नाम:-िाजरा खातनु 

उमेर:-१६ वर्षको 
वतन:-शज.पसाष पसाषगढी न.पा.वडा नं.५ टोल बि अवाष 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.पसाष पसाषगढी न.पा.वडा नं.५ टोल बि अवाष 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गिुर शमयाँ(९८०२९२०६२२) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, गलुाबी रगकंो सलवार समीज लगाएकी ।  
नाम:-सोिानी खातनु 

उमेर:-१४ वर्षको 
वतन:- शज.सलाषिी कशबलासी न.पा.वडा नं.८ अगवाष 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.सलाषिी कशबलासी न.पा.वडा नं.८ अगवाष 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हलसना िातुन(९८२६८२७५१०) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-एशलजा राउत 

उमेर:-१५ वर्षको 
वतन:-शज.धनरु्ा सबैला न.पा.वडा नं.१२ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।०९।२७ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.धनरु्ा सबैला न.पा.वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनता कुमारी 
हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, शजन्स पाईन्ट र शट-सटष लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-चेतना कुमारी यादव 

उमेर:-१५ वर्षको 
वतन:-शज.सप्तरी िनमुाननगर कंकाशलनी न.पा.वडा नं.८ जोगशनया 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१०।२८ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.सप्तरी िनमुाननगर कंकाशलनी न.पा.वडा नं.८ जोगशनया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लफि कुमारी यादव(९८१५७१८७०३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पिलेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाइकी । 
 

नाम:-शनिा कुमारी 
उमेर:-१७ वर्षको 

वतन:-शज.पसाष शवन्दवासनी गा.पा.वडा नं.५ िसन टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०४ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.पसाष शवन्दवासनी गा.पा.वडा नं.५ िसन टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संजय साह गोढ 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, शनलो सकष ट, शिका शनलो सटष र  मकुलको डे्रस लगाएकी ।  

नाम:-ररंकु कुमारी 
उमेर:-१५ वर्षको 

वतन:-शज.सलाषिी रामनगर गा.पा.वडा नं.२ धवुाषटोल 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१३ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.सलाषिी रामनगर गा.पा.वडा नं.२ धवुाषटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम पुजन राय यादव(९८२३१३१६८८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, शनलो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-पजुा कारी झा 
उमेर:-१४ वर्षको 

वतन:-शज.धनरु्ा जनक नशन्दनी ग.पा.४ खजरुीटोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.धनरु्ा जनक नशन्दनी ग.पा.४ खजरुीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमारी झा  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:-शनिा कुमरेी झा 
उमेर:-१५ वर्षको 

वतन:-शज.धनरु्ा शवदिे न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१२ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.धनरु्ा शवदिे न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद कुमार झा 
हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-पंकज कुमार यादव 

उमेर:-१७ वर्षको 
वतन:-शज.शसरिा नरिा गा.पा.वडा नं.३ चोिवाष 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१४ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.शसरिा नरिा गा.पा.वडा नं.३ चोिवाष 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररिाि यादव(९८४२८३९०८०) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरो, पिलेो रंगको सटष, शनलो शजन्स र कालो कोट 
लगाएको । 

 

नाम:-परमनन्दन राम 

उमेर:-१३ वर्षको 
वतन:-शज.शसरिा बररयापट्टी गा.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१४ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.शसरिा बररयापट्टी गा.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनिम देवी राम(९८२७७५१८००) 

हुलिया:-उचाई ४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्यामलो, िररयो रंगको ज्याकेट र सेतो कालो रंगको पेन्ट 
लगाएको । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-अमतृा कुमारी मितो 
उमेर:-१७ वर्षको 

वतन:-शज.शसरिा गोलबजार न.पा.वडा नं.७ चोिवाष 
लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१४ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.शसरिा गोलबजार न.पा.वडा नं.७ चोिवाष 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रंलजत कुमार महतो(९८२७७१२२२७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, सनु्तला रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-शप्रयंका कुमारी साि 

उमेर:-१७ वर्षको 
वतन:-लज.सप्तरी डाक्नेश्वरी नं.पा.५ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.सप्तरी राजशवराज म.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमि कान्त साह(९८०७७०९७३१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,शजन्स पाईन्ट र ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-आशर्का राई (साथमा वर्ष ५ की शसतल राई) 

उमेर:-१४ वर्षको 
वतन:-शज.  पांचथर तमु्बेवा गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. झापा दमक न.पा. वडा नं.१ भाङबारी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलनता राई (९८०४९८२१६१) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, पाईन्ट र भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:-सोहाना िातुन 

उमेर:-१७ वषकको 
वतन:- लज. रुपन्देही लस.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- लज. रुपन्देही लस.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलमर तेिी  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५ लफट, कािो आाँिा र कािो कपाि, वणक गहुाँगोरी, पातिो शरीर। स्कुिको डे्रस 
िगाएकी । 
नाम:-समुान थापा 
उमेर:-१७ वर्षको 

वतन:-शज. गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं.६ उपल्लो भवुाशचडी 
लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं.६ उपल्लो भवुाशचडी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर थापा (९८०३५७८२४६) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, टाउजर र रातो शटसटष लगाएको ।  

नाम:-शिशसर राना 
उमेर:-१३ वर्षको 

वतन:-शज. गलु्मी मशुसकोट न.पा. वडा नं.२ झरुवा 
लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. गलु्मी मशुसकोट न.पा. वडा नं.२ झरुवा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलबिाि कुमाि (९८६४१०४८३६) 

हुलिया:-उचाई ३ शिट,,कलो आखँा र कालो कपाल,, वनष गि गँोरो रातो धकष र सटष र उशरएको पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-मशनर्ा बरई 

उमेर:-१४ वर्षको 
वतन:-शज. रुपन्दिेी  मायादवेी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. रुपन्दिेी  मायादवेी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरेुन्र बरई  
हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, पातलो िरीर भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शसता िमाष 
उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- शज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.५ पानीटंकी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.५ पानीटंकी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररना देवी शमाक (९८२७३२६७८९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पाईन्ट र शटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- सषु्मा राई 

उमेर:- २१ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हकक माया तामाङ (९८१६३७५७१३) 

हुलिया:- उचाई५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- अशनता दवेी मरीक डोम 

उमेर:- ३५ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शबराटनगर म.न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुलन्न देवी मरीक डोम (९८२७०६९५९४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष श्याम्लो, साडी चोलो लगाएकी ।  

नाम:- शलला काकी 
उमेर:- ७० वर्षको 

  वतन:- शज. झापा मचेीनगर न.पा. वडा ६ भानटुोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा मचेीनगर न.पा. वडा ६ भानटुोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रम कुमार काकी  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र िुलेको कपाल, वणष गि गँोरी, मोटो िरीर,साडी चोलो लगाएकी । 
नाम:- सकुमाया शलम्ब ु 

उमेर:- २६ वर्षको 
  वतन:- शज. धनकुटा छथरजोरपाटी गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धनकुटा छथरजोरपाटी गा.पा. वडानं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजतेन्द्र लिम्बु (९८०४०९०७०७) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,ओठमा कोठी, कुताष सरुुवला र रातो ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:- भोलाकाजी गरुुङ 

उमेर:- ६९ वर्षको 
  वतन:- शज. ओखलढुङगा मानेभञ्याङ गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. ओखलढुङगा मानेभञ्याङ गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नानीराम गुरुङ (९८६१३९२६५८) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा र िल्का िुलेको कपाल, वणष गि गँोरो, सेतो दौरा सरुुवाल र कालो कोट 
लगाएको । 

 

नाम:- सञ्जमाया  तामाङ 

उमेर:- ३४ वर्षको 
  वतन:- शज.भोजपरु भो.न.पा. वडा नं.१२ टक्सार 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.भोजपरु भो.न.पा. वडा नं.१२ टक्सार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहरा िाि तामाङ (९७७२३५३९९३) 

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अशनता झागड 

उमेर:- ३२ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ ग्रामथान गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ ग्रामथान गा.पा. वडा नं. २  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुन्दरवती उराव (९८२९३०४५५३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष मयाम्लो, सेतो कुताष िररयो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कौिशलया झांगड 

उमेर:- ४८ वर्षको 
  वतन:- शज.मोरङ शबरटनगर न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.मोरङ शबरटनगर न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनरज मररक (९८४२४६८९८६) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट,कालो आकँा र कालो कपाल,वणष मयाम्लो, कालो साडी लगाएकी । 
 

नाम:- माला दवेी साि 

उमेर:- ३४ वर्षको 
  वतन:- दिे भारत शजल्ला मधवुनी थाना लौकािा ग्राम पन्चायत वासदवेपरु गाम अनाषमा चशनपरु 

लिङ्ग:- शिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:- दिे भारत शजल्ला मधवुनी थाना लौकािा ग्राम पन्चायत वासदवेपरु गाम अनाषमा चशनपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महेश्वर प्रसाद साह (९८१७७६१५४१) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष मयाम्लो, िररयो रंगको साडी र चोलो लगाएकी । 
 

नाम:- आिा दवेी कापैर  
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज. शसरिा कजषन्िा न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसरिा कजषन्िा न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम प्रसाद कापैर (९८२८७९१७२३) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, जऔला िरीर, राशत रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- अमररता कुमारी चौधरी 
उमेर:-२२ वर्षको 

  वतन:- शज. शसरिा लिान न.पा. वडा नं.२२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसरिा लिान न.पा. वडा नं.२२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अमर चौधरी (९८०८८८७९२३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा रकालो कपाल, वणष गि गँोरी,गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- पजुा सोनी 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज. बारा शबश्रामरु गा.पा. वडा नं. ५  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बारा शबश्रामरु गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुवास साह सोनार (९८०७१६६४२१) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गोरी, गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- बेबी कुमारी 
उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:- शज. पसाष शब.म.न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पसाष शब.म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जवालहर प्रसाद तेिी (९८४५०४०१२६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष मयाम्लो, रातो सईुटर र रातो कुताष लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सनुाईन दवेी 
उमेर:- ४६ वर्षको 

  वतन:- शज. रौतिट गौर न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट गौर न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तुिसी पटेि (९८६०७१६१९६)  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, पिलेो रंगको साडी लगाएकी ।  

नाम:- शनिा कुमारी साि  

उमेर:- १८ वर्षको 
  वतन:- शज. रौतिट यमनुामाई गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।०९।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट यमनुामाई गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक कुमार साह (९८२७२१६३७३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, रातो रंगको कुताष सरुुवाल  लगाएकी । 
 

नाम:- शजतनी दवेी साि 

उमेर:-२७ वर्षको 
  वतन:- शज. शसरिा शस.न.पा. वडा नं.१५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसरिा शस.न.पा. वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- समर साह (९८१४७७२१५९) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो रंगको साडी र चोलो लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शिब कुमारी दवेी 
उमेर:- २७ वर्षको 

  वतन:-शज. पसाष शबन्दबासीनी गा.पा. वडा नं.३ झौवाटोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पसाष शबन्दबासीनी गा.पा. वडा नं.३ झौवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्द्र दास तत्वा (९८१९८४९२५८ ) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,  कालो आखँा र कालो कपाल, रातो रंगको लगुा र चोलो लगाएकी ।  

नाम:- सररता दवेी 
उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:- शज. बारा दवेताल गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बारा दवेताल गा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- छोटेिाि कुमार सहनी (९८१५२०९७१८) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- शमरा साि 

उमेर:- २५ वर्षको 
  वतन:-शज. रौतिट ितवुा शबजयपरु न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट ितवुा शबजयपरु न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी नारायण चौधरी किवार (९८२६२९९७७५) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आकँा र कालो कपाल, वणष मयाम्लो,मानशिक सन्तलुन शठक नभएकी, साडी चोलो 
लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रंशगता कुमारी राम   

उमेर:- १९ वर्षको 
  वतन:- शज. रौतिट चन्रपरु न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट चन्रपरु न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेन्द्र महरा चमार (९८१५८१९९९७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल र  गलुाबी ज्याकेट 
लगाएकी । 

 

नाम:- वशवता कुमारी घामी 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज. रौतिट चन्रपरु न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट चन्रपरु न.पा. वडा नं ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लतिक धामी (९८६५०८१७१९) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरीर कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- पजुा कुमारी मण्डल  

उमेर:- १९ वर्षको 
  वतन:- शज. सलाषिी पसाष गा.पा. वडा नं.२ संग्रामपरु 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सलाषिी पसाष गा.पा. वडा नं.२ संग्रामपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुलनिाि मण्डि (९८६५१५६२९३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, घ्य ुरंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- लक्ष्मी कुमारी वाईबा मयाङ्वो 
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज. सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.१५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनमाया वाईवा  
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा रकालो कपाल, पातलो िरीर, िुस्रो रंगको आउटर र कालो पाईन्ट लगाएकी 
। 

 

नाम:- पजुा कुमारी मिेत 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज. सप्तरी डाक्नेश्वरी न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सप्तरी डाक्नेश्वरी न.पा. वडा नं.९ मकुलबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसयारम मेहत (९८१९९५७८९६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अमतृ कुमारी तामाङ 

उमेर:- १९ वर्षको 
  वतन:- शज. उदयपरु कटारी न.प. वडा नं.४ मरुवा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. उदयपरु कटारी न.प. वडा नं.४ मरुवा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संलजव तामाङ (९८६२९४४८०५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,वणष रातो भएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रतनी कुमारी मण्डल 

उमेर:- १९ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- इनरिाि मण्डि (९८०४०२९६१९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,मझौला िरीर भएकी । 
 

नाम:- डोमनी दवेी मण्डल 

उमेर:- ७५ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- जषे्ठ  मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ धनपालथान गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उपेन्द्र मण्डि (९८१५३९२१३५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा, िुलेको कपाल, वणष कालो, िररयो ब्लाउज र रातो साडी लगाएकी ।  

नाम:- बशबता राई 

उमेर:-३१ वर्षको 
  वतन:- शज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रत्न माया गुरुङ (९८१६३८१९८९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आ ँर सेतो िाईलाईट गरेको कपाल भएको ।  

नाम:- संशगता कटुवाल 

उमेर:- २८ वर्षको 
  वतन:- शज. ईलाम कुलधारा वडा न.ं ८ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा म.ेन.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हेम कुमारी भण्डारी (९८२७९३९५०८) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- शमन बिादरु शब.क 

उमेर:- ४५ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ आमगढी 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा म.ेन.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक लब.क (९८१९७३९१४९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र िुलेको कपाल, मझौला िरीर, ज्याकेट र पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- पिपुती पोख्रले 

उमेर:- ६९ वर्षको 
  वतन:- शज. झापा दमक न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा कमलामाई न.पा. वडा नं.६ दिीचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िोकनाथ पोिेि (९८४२६४९५३९) 

हुलिया:-उचाई ५.७ शिट,कालो आखँा र िल्का िुलेको कपाल, मझौला िरीर, सट,पाईन्ट र कोट लगाएको ।  

नाम:- प्रशतिा काकी 
उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- शज.झापा भरपरु न.पा. वडा नं.८ भरशिवाटोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.सनुसरीधरान उ.म.न.पा. वडा नं.१६ जोरकुवा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्याम काकी (९८४२६२६६२०) 

हुलिया:-उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर, सेतो कालो कोठ शटसटष र  शजन्स पाईन्ट 
लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशुनता राजवशंि 

उमेर:- २२ वर्षको 
  वतन:- शज. झापा कचवकवल गा.पा. वडा. ३ डागीबारी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा कचवकवल गा.पा. वडा.३ डागीबारी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बेिीराम राजवंशी (९८१४०१९०५४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ,मानशिक सन्तलुन शठक 
नभएकी । 

 

नाम:- केन्र कुमारी शलम्ब ु 

उमेर:- ४५ वर्षको 
  वतन:- शज. ताप्लेजङु मवैाखाला गा.पा. वडा नं.१ ढुङगसेागु 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. ताप्लेजङु आठराई शिवणेी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम बहादुर आङबुहाङ  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा रकालो कपाल, पातलो िरीर,शनलो बटु्टा भएको लङुगी र रातो भषे्ट लगाएकी 
। 

 

नाम:- मनकला राई 

उमेर:-३८ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ बेलबारी न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबक्रम तराई (९८२६३५२४०१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी  ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अशनता शलम्बु 
उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:- शज.ईलाम माई न.पा. वडानं.९ मालबासे 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.ईलाम माई न.पा. वडानं.९ मालबासे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माया लिम्बु (९८०७९४१३७८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, शनलो शजन्स पाईन्ट लेदरको ज्याकेट र 
शटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- सररता राई  

उमेर:- २५ वर्षको 
  वतन:- शज. िखंवुासभा चैनपरु न.पा. वडा नं.९ घोले 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. िखंवुासभा चैनपरु न.पा. वडा नं.९ घोले 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजवन कुमार राई (९८४२१९३८६१) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझलेा िरीर, वणष गि गँोरी, पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:- शसता राय 

उमेर:-३० वर्षको 
  वतन:- शज. झापा िल्दीबारी गा.पा. वडा नं.४ बलटोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा िल्दीबारी गा.पा. वडा नं.४ बलटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लिक मायााँ राय लिम्बु (९८१७९१३२७०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, प्रष्ट बोल्न नसक्ने, िररयो भषे्ट र शनलो शजन्स पाईन्ट 
लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- गगंा पौडेल,गौतम 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.७ आनन्द टोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.झापा म.ेन.पा. वडा नं.७ आनन्द टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी मायााँ गौतम (९८१७९३५३४७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, रातो खरैो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सशबना कडेल 

उमेर:-२१ वर्षको 
  वतन:- शज. झापा म.ेन.पा. वडा नं.८ ईट्टाभट्टा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा म.ेन.पा. वडा नं.८ ईट्टाभट्टा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हेमन्त अलधकारी (९८१५०४६९९०) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, खरैो रङको भषे्ट र पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- शटका शतमशल्सना 
उमेर:- ३८ वर्षको 

  वतन:- शज. झापा गौरादि न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा गौरादि न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुवेर लसंह लतमलससना (९८१५००५४७८) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, कालो पाईन्ट र घ्य ुरंगको कुताष लगाएकी ।  

नाम:-सशुनता चौधरी  
उमेर:- ४५ वर्षको 

  वतन:- शज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा भरपरु न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भजनिाि चौधरी (९८१४२२४३८०)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, िररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- मशनर्ा मिरा 
उमेर:- ३२ वर्षको 

  वतन:- शज. झापा बदु्धिान्ती ३ दईु ररंगे 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा बदु्धिान्ती ३ दईु ररंगे 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन कुमार दजी (९८६७५८७२२९) 

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

नाम:- कमला शघशमरे 
उमेर:- ६२ वर्षको 

  वतन:- शज. अघाषखाची स.न.पा. वडा नं.५ वाग्ला 
लिङ्ग:- जषे्ठ मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.११ दवेीनगर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश लिलमरे (९८२९२९०७७४) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट,,कालो आखँा र कालो सेतो कपाल,वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- पावषशत दमाई 

उमेर:-३३ वर्षको 
  वतन:- शज. रुपन्दिेी शतलोत्तमा न.पा. वडा नंङं.१५ बनकट्टी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी शतलोत्तमा न.पा. वडा नं.१५ बनकट्टी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज कुमार लब.क (९८०४४५२६६३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,शपङ रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रामवली प्रसाद यादव 

उमेर:- ५५ वर्षको 
  वतन:-शज. रुपन्दिेी शतलोत्तमा न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी शतलोत्तमा न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनपाि थारु (९८२१५८१०१४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, कालो पाईन्ट र शनलो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- लक्ष्मी भन्ने तशुल्स शब.क 

उमेर:- २६ वर्षको 
  वतन:- शज. शचतवन खरेैनी न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी बटुवल न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शंकर सुनार (९८५५०३०४८५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, म्याक्सी लगाएकी ।  

नाम:- आिाराम थारु 

उमेर:- १९ वर्षको 
  वतन:- शज. बशदषया बढैया ताल गा.पा. वडा नं.४ खरेैनी 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बशदषया बढैया ताल गा.पा. वडा नं.४ खरेैनी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवश्वराम थारु (९८१५५१४५९२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कल्साउदो भएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रेममी दशित (साथमा वर्ष ३ बाशलका शप्रस ुथारु  रिकेो)  
उमेर:- २३ वर्षको 

  वतन:- शज. बशदषया बढैया ताल गा.पा. वडा नं.४ खरेैनी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बशदषया बढैया ताल गा.पा. वडा नं.४ खरेैनी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- छलविाि थारु (९८२५५६३८२२) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी ।  
नाम:- बेल प्रसाद कडेल 

उमेर:- ४३ वर्षको 
  वतन:- शज. बशदषया ग.ुन.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बशदषया ग.ुन.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दुगाक कडेि (९८२९६३२३५०) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा र सेतो िुलेको कपाल,पिलेो रङको शटसटष लगाएको र मानशिक अवमथा 
शठक नभएको । 

 

नाम:- शबशनता शब.क 

उमेर:-२५ वर्षको 
  वतन:- शज.प्यठूान प्य.ून.पा. वडा  नं.४ ईन्रडाँडा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.प्यठूान प्य.ून.पा. वडा  नं.४ ईन्रडाँडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजु लब.क (९८४७९२९५०१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट,,कालो आखँा र कालो कपाल,पिलेो र.को सईुटर र कालो रंगको प्लाजो लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशुमिा रजाली 
उमेर:- ३७ वर्षको 

  वतन:- शज. पाल्पा रैनादवेी छिरा गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पाल्पा रैनादवेी छिरा गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- यम बहादुर रजािी (९८४१६१३६७३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शसजषना शब.क 

उमेर:- २४ वर्षको 
  वतन:- शज. पाल्पा शतनाउ गा।पा. वडा नं. ६ शिखरडाँडा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पाल्पा शतनाउ गा।पा. वडा नं.६ शिखरडाँडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण बहादुर सुनार (९७४४२७३३२५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- शटका नेपाली  
उमेर:- ३६ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं. १७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमिन नेपािी (९८२२८०२७१०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, रातो बटेु्ट कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:- चमुा शवश्वकमाष 
उमेर:-३३ वर्षको 

  वतन:- शज.  दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.३ शझङ्नी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.३ शझङ्नी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लगरी बहादुर लवश्वकमाक (९८०६२७२७५०)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, को आखँा र कालो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- शमना नेपाली  (राशधका) 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज. गलु्मी मदाने गा.पा. वडा नं.३ शससेशन 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. गलु्मी मदाने गा.पा। वडा नं.३ शससेशन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महेन्द्र बहादुर नेपािी (९७४५४१६०७३) 

हुलिया:- उचाई ४.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,, वणष गि गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शगता पररयार 
उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- शज. गलु्मी मदाने गा.पा. वडा नं.२ थामकोट 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. गलु्मी मदाने गा.पा. वडा नं.२ थामकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोरे दमाई (९८६७५३२९७३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरी, खरानी रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- िान्ती आचायष 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज. गलु्मी मसुीकोट न.पा वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. गलु्मी मसुीकोट न.पा वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजु काकी (९८५७०६४९०८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, ओठमाथी कालो कोटी भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- माया खराल 

उमेर:-२१ वर्षको 
  वतन:- शज. गलु्मी साशवक औपचौर गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमि िराि (९७४६३६६६५९) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट,,कालो आखँा र कालो कपाल, खरैो सईुरट र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- शिव कुमार थारु 

उमेर:- ४२ वर्षको 
  वतन:-शज. कशपलवमत ुशिवराजगा.पा. वडा नं.५  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कशपलवमत ुमालारानी गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लचत्र किा थापा (थारु) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट,,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो,  सनु्तला रङको शटसटष र शजन्स पाईन्ट 
लगाएको । 

 

नाम:- रमा शबटाल ु

उमेर:- ३४ वर्षको 
  वतन:- शज. अघाषखाची सन्धीखकष  न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. अघाषखाची सन्धीखकष  न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोपाि लबटािु (९८११४४६२०५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो शटसटष र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- समुमा पाण्डे 

उमेर:- २२ वर्षको 
  वतन:- शज. रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरस्वती पाण्डे (९८५७०४२७४४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कमला श्रेष्ठ५ (साथमा वर्ष ५७ को  श्रीमान काशजमान श्रेष्ठ  पनी रिकेो) 

उमेर:- ५५ वर्षको 
  वतन:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जमुना शे्रष्ठ  (९८०७५८६२६०)  

हुलिया:- उचाई  ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, लङुगी र शटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- लक्ष्मी शब.क 

उमेर:- ५० वर्षको 
  वतन:- शज.गलु्मी मसुीकोट न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. रुपन्दिेी बटुवल नया बसपाकष  बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकाश लब.क (९८४०७६९०१०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,शनलो बलाउज र रातो साडी लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-मनकुमारी  पौडेल िेिी   
उमेर:-४९ वर्षको 

  वतन:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुस्मा पौडेि (९८२१०८६०२८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला िरीर, गलुाबी रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- तलुसी सावत 

उमेर:-३८ वर्षको 
  वतन:-शज. बशदषया ठाकुरबाबा न.पा. वडा नं.४ सैनवार 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बशदषया ठाकुरबाबा न.पा. वडा नं.४ सैनवार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुष्पा सावत (९८६५७४८३०६) 

हुलिया:- उचाई ५.७ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो,कालो कोट सेतो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- टोप बिादरु िेिी 
उमेर:-३६ वर्षको 

  वतन:- शज. बशदषया ठाकुरबाबा न.पा. वडा नं.१ भमुीगाँउ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बशदषया ठाकुरबाबा न.पा. वडा नं.१ भमुीगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर के्षत्री (९८४८०२९९८९) 

हुलिया:-उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो,खरेो ट्रयाक र शनलो रङको सईुटर लगाएको । 
 

नाम:-अजुषन थारु  

उमेर:-३० वर्षको 
  वतन:- शज. बशदषया ठाकुरबाबा न.पा. वडा नं.३ नेउलापरु 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बशदषया ठाकुरबाबा न.पा. वडा नं.३ नेउलापरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन्जु थारु (९८०२५५००५२) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५.४ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, सेतो शटसटष र शजन्स पाईन्ट लगाएको । 
नाम:- शनिा बादी 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:-  शज. बशदषया राजापरु न.पा. वडा नं.४ अनन्तपरु 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बशदषया राजापरु न.पा. वडा नं.४ अनन्तपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवकेश वादी (९८२४४३६४९८) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, िररयो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- पशबिा सनुार (साथमावर्ष १२ को छोरा शजबन सनुार र वर्ष ८ को छोरा शबजय सनुार रिकेो) 
उमेर:-३० वर्षको 

  वतन:- शज. बशदषया बढैयाताल गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बशदषया बढैयाताल गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक बहादुर सुनार (९८२५५४६८३८) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र  कालो कपाल,पिलेो कुताष रसरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शसता धामी 
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज. प्यठुान सरुुमारानी गा.पा. वडा नं.१ बाङगसेाल 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. प्यठुान सरुुमारानी गा.पा. वडा नं.१ बाङगसेाल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुम बहादुर धामी (९८०९७७९०४४) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- राधा दवेी पनु 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:- शज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.४ डाँडागाँउ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.४ डाँडागाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबजय पुन (९८२९८४६५०६) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शबमला दािाल 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:-शज. दाङ िान्तीनगर गा.पा. वडा नं.२ बाघमारे 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. रुपन्दिेी बटुवल दकेी िराएको । 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देउरुपी जैसी (९८४४९१५४१९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- धनमाया बढुा 
उमेर:-३६ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.७ गोझनेी 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।०८ गते दखेी 
हराएको ठेगाना:- शज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.७ गोझनेी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता लगरी (९८१२८८०१९४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शदल कुमारी शब.क 

उमेर:-२५ वर्षको 
  वतन:- शज.  गलु्मी छिकोट गा.पा. वडा नं.३ रुन्जाकोट 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. गलु्मी छिकोट गा.पा. वडा नं.३ रुन्जाकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता कामी (९८६७११३९९४)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,गलुाबी रङको जतु्ता र  कालो शटसटष र पाइन्ट लगाएकी । 
नाम:- साशबया प्रशमन 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज. कशपलवमत ुमायादवेी गा.पा. वडा नं.३ बसैली 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कशपलवमत ुमायादवेी गा.पा. वडा नं.३ बसैली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अबदु सलमम फलकर (९८१२९५६८७८) 

हुलिया:-उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, गलुावी कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कमला भन्ने बसन्ती घती 
उमेर:-२४ वर्षको 

  वतन:- शज. अघाषखाची भशुमका मथान  न.पा. वडा नं.१ आमडांडा 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. अघाषखाची भशुमका मथान  न.पा. वडा नं.१आमडांडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर िती (९८१४६९३८१५ ) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो शटसटष र सरुुवाल गाएकी ।  

नाम:- शबमला घती (साथमा नाबालक छोरी रिकेो) 
उमेर:-२८ वर्षको 

  वतन:- शज. अघाषखाँची भशुमका मथान  न.पा. वडा नं.१ आमडांडा 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।।१२ ०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. अघाषखाँची भशुमका मथान  न.पा. वडा नं.१आमडांडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम िती (९८०९७०१३३४) 

हुलिया:-उचाई ४ शिट, कालो आखँा रकालो कपाल,वणष गि गँोरी भएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- नोखई थारु  

उमेर:-३९ वर्षको 
  वतन:- शज. कशपलवमत ुवाणगगंा न.पा. वडा नं.७ आदसष टोल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।५।१० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कशपलवमत ुवाणगगंा न.पा. वडा नं.७ आदसष टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृलष्न थारु (९८२६४६८७८०) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो िररर भएको । 
 

नाम:- सशुदन घती मगर 
उमेर:-२८ वर्षको 

  वतन:- शज. रोल्पा सनुछिारी गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रोल्पा सनुछिारी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र एम (९८४४१२४११६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, सटष र पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- नशबन गरुुङ 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:- शज. प्यठुान प्यटुान न.पा. वडा नं.४ भौका 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. प्यठुान प्यटुान न.पा. वडा नं.४ भौका 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नारायण गुरुङ (९८४७८३९२२७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, शनलो शजन्स पाईन्ट र कालो ि क लगाएको ।  

नाम:- शबन्सा सापकोटा 
उमेर:-३१ वर्षको 

  वतन:-शज. काभ्र ेमन्डन दउेपरु न.पा. वडा नं.७  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. भक्तपरु भ.न.पा. वडा नं.७ जगती 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बहादुर सापकोटा (९८१३०५४७११) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५.१० शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, गलुाबी रङको ज्याकेट र शजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
नाम:- मनु्नी खातनु 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:-शज.मिोत्तरी गौसाला न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मोहमद सालबर (९८२३२०७९५२) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, रातो सरुुवाल र सेतो कुताष लगाएकी ।  

नाम:- आदमे शघशसङ 

उमेर:-३१ वर्षको 
  वतन:-शज. धाशदङ दारखा  वडा न.ं४ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन्जु तामाङ (९८४३६०९८२२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ शिट,,कालो आखँा र कालो कपाल, वरण गि गँोरो, आकासे रंगको शटसटष र शनलो पाईन्ट 
लगाएको । 

 

नाम:- दगुाष पडुासैनी 
उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:- शज.नवुाकोट बेलकोट गढी न.पा.  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. काठमाण्डौ च.न.पा. वडा नं.१३ परुाशन नैकाप 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लचत्र बहादुर सापकोटा (९८१३१८५४४८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वनष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- लेख बिादरु मगर 
उमेर:-३७ वर्षको 

  वतन:-शज. तेह्रथमु छथर गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. भक्तपरु.भ.न.पा. वडा नं.१ दधुपाटी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि बहादुर मगर (९८०५३६४९४८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, कालो सटष र कालो ट्राक लगाएको । 
 

नाम:- ररया बसेल  

उमेर:- २४ वर्षको  
  वतन:- शज.दोलखा मलेङु गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. भक्तपरु मध्यपरु ठी.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शम्भु मगराती (९८६११७६४८७) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-  कुमारी तामाङ 

उमेर:- ४२ वर्षको  
  वतन:- शज.धाशदङ गल्छी गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ गजरुी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मान  बहादुर तामाङ (९८४९०५९०७५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी र रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- शनमषला तामाङ दवेकोटा  
उमेर:- २९ वर्षको 

  वतन:- शज. गोरखा आयषकोट गा. पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ गजरुी गा. पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लगररराज देबकोटा (९८०२८००६७६)  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी , रातो धकाष भएको ट्रयाक र सरुुवालल 
लगाएकी  ।           
नाम:- शबक्रम शथङ 

उमेर:- ३२ वर्षको  
  वतन:- शज. मकवानपरु शभमिेदी गा. पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु शभमिेदी गा. पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर लथङ (९८०४२२४६३२) 

हुलिया:- उचाई ५. ३ शिट, वणष गि गँोरो, पिलेो ज्याकेट खरैो शजन्स पाइन्ट लगाएको । 

  

 
नाम:- राि ल यादव  

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज. रौतिट दवेािी गोनािी न. पा. वडा नं. ६ रौतिट 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु िटेौडा वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपेन्द्र प्रसाद यादव (९८६५२४३८५०) 

हुलिया:- उचाइ ५.६ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरो भएको । 
    

नाम:- आयमुमा श्रेष्ठ 

उमेर:- १८ वर्षको 
  वतन:- शज. काभ्रपेलाञ्चोक मदनदउेपरु न. पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. काभ्रपेलाञ्चोक मदनदउेपरु न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भगवान शे्रष्ठ (९८६०१६२६३९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला िररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

  

 

नाम:- साम ुशजरेल 

उमेर:- २८ वर्षको 
  वतन:- शज. दोलखा शजरी न. पा. वडा नं. ७ शसक्री 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।०५।०७ गते 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हराएको ठेगाना:- शज. दोलखा शजरी न. पा. वडा नं. ७ शसक्री 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शेर बहादुर लजरेि (९८४६१२७२२३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो ज्याकेट र सेतो सरुुवाल लगाएकी । 

 
नाम:- सशबना श्रेष्ठ 

उमेर:- १९ वर्षको 
  वतन:- शज. दोलखा मलेङु गा. पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दोलखा मलेङु गा. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शमना श्रेष्ठ (९८१३८०८३७८) 

हुलिया:- उचाई ४.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र शनलो नेट वाला कुताष लगाएकी । 

   

 

नाम:- कशबता गरुुङ 

उमेर:- ११ वर्षको 
  वतन:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न. पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबफा गुरुङ (९८४०५२५१०२)  

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष  गि गँोरी, रातो सरुुवाल र कोठे कुताष लगाएकी । 

   

 
नाम:- शबशनता गरुुङ 

उमेर:- ११ वर्षको 
  वतन:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न. पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शबिाल गरुुङ (९८४०६१७७१४) 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी । 

 
नाम:- मशन्दरा राई  

उमेर:- २२ वर्षको 
  वतन:- शज. धाशदङ धशुनबेिी न. पा. वडा नं. ८ जगुडेी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ धशुनबेिी न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- स्नेहा राई (९८१३३१६३७४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष रातो र मझौला िररर भएकी ।  

   

 

नाम:- दालशचनी अशधकारी 
उमेर:- ४५ वर्षको 

  वतन:- शज. गोरखा आरुघाट गा. पा. वडा नं. ७ लाकुरे 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शचतवन भ.म.न.पा. वडा नं. २३ माशधपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रलस्मता अलधकारी (९८४४०३०३८३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मानशिक सन्तलुन शठक नभएकी । 

   

 
नाम:- कृशतका कुवर 
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- शज. नवुाकोट शलख ुगा. पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ धशुनबेिी न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पोष बहादुर कुवर  
हुलिया:- उचाई ५ शिट, वणष गि गँोरी र मझौला िररर भएकी । 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- लक्ष्मी वाईबा 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धलुी क. न. पा. वडा नं. ११ शिशडङ  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी क. न. पा. वडा नं. ६  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लगता भट्टराई (९८६४१४१५३९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी र िररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

  

 
नाम:- सम्झना तामाङ ( साथमा वर्ष १२ शक सशुबना तामाङ ) 
उमेर:- १३ वर्षको 

  वतन:- शज. रसवुा काशलका गा. पा. वडा नं. १ ग्राङ  

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रसवुा काशलका गा. पा. वडा नं. १ ग्राङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लछररङ मन्दो तामाङ (९८६४१५३०३९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, शजन्सको पाईन्ट र ज्याकेट लगाएकी । 

  

 
नाम:- मवशमतका बमनेत 

उमेर:- १७ वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धपुाल्चोक सनुकोिी गा. पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धपुाल्चोक सनुकोिी गा. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदप बहादुर बस्नेत (९८६४२८५४७३)  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला िररर, कुताष सरुुवाल र शनलो ज्याकेट लगाएकी । 

  

 
नाम:- शवशकिा श्रेष्ठ  

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धपुाल्चोक चौ. सा. ग. न. पा. वडा नं. १ मयाउले 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धपुाल्चोक बलेशि गा. पा. वडा नं. ५ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जय बहादुर शे्रष्ठ (९८१८५३३२२२) 

हुलिया:- उचाई ४.७ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला िररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- बन्धना पनेरु ( साथमा वर्ष १४ शक भावना पनेरु) 

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज. शचतवन रत्न नगर न. पा. वडा नं. १५ शपठुवा 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शचतवन रत्न नगर न. पा. वडा नं. १५ शपठुवा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोलबन्द पनेरु (९८२६२६३३२६) 

हुलिया:- उचाई ४.९ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल, पातलो िररर भएकी । 

  

 

नाम:- ठग बिादरु काकी 
उमेर:- ५५ वर्षको 

  वतन:- शज. रामछेाप शलखतुामाकोिी गा. पा. वडा नं. ७ शतपङु 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रामछेाप शलखतुामाकोिी गा. पा. वडा नं. ७ शतपङु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लििा माया काकी (९८४३९२७५८६) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा, वणष गि गँोरो, सेतो कालो धकाष भएको सटष, खरैो शजन्स पाईन्ट र रातो 
मटकोट लगाएको । 

  

 

नाम:- िुल कुमारी योम्जन (साथमा १८ मशिनाको छोरी शलई शिडेकी) 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धलुी घ्याङलेख गा. पा. वडा नं. २ सनु्तलाखते 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी घ्याङलेख गा. पा. वडा नं. २ सनु्तलाखते 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सोम प्रसाद लथङ (९७४५६८००४८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, िररयो कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 

  

 

नाम:- सशुनता खड्का 
उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- शज. दोलखा मलेङु गा. पा. वडा नं. ३ बाटुले 

लिङ्ग:- मशिला 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दोलखा मलेङु गा. पा. वडा नं. ३ बाटुले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दुगाक बहादुर िड्का (९८६५५९०३७०) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो ज्याकेट, रातो कुताष सरुुवाल र चोली 
लगाएकी । 

 
नाम:- अशममता खिी 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धपुाल्चोक शिपरुा सनु्दरी गा. पा. वडा नं. ५ बाि न गाँउ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धपुाल्चोक शिपरुा सनु्दरी गा. पा. वडा नं. ५ बाि न गाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- डम्मर बहादुर ित्री (९८४९०१३९८०) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर, रातो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 

   

 
नाम:- पदम प्रसाद रेग्मी 
उमेर:- ७० वर्षको 

  वतन:- शज. शचतवन भ. न. पा. वडा नं. ३ बेलचोक 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शचतवन भ. न. पा. वडा नं. ३ बेलचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दुगाक दत्त रेग्मी (९८२११४५१००) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, सेतो कपाल, पातलो िररर, चेक सटष र कालो पाईन्ट लगाएको । 

  

 
नाम:- लक्ष्मी आचायष 
उमेर:- ५० वर्षको 

  वतन:- शज. शचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. १० कटिरचोक 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. १० कटिरचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोपाि भन्ने युबराज आचायक (९८४५२१०२३९) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातोमा िररयो बटु्टा भएको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- िरर बिादरु साकी 
उमेर:- ४६ वर्षको 

  वतन:- शज. शचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. १७ मशदपरु 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शचतवन भ. म. न. पा. वडा नं. १७ मशदपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमिा नेपािी (९८०७२०१२४४) 

हुलिया:- उचाई ५.९ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो शटसटष र कालो धके ज्याकेट लगाएको । 

  

 
नाम:- लक्ष्मी मगर 
उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- शज. काभ्रपेलाञ्चोक भलु्ल ुगा. पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. काभ्रपेलाञ्चोक भलु्ल ुगा. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबनोद ररजाि (९८१८८४५१३६) 

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

     

 
नाम:- आशश्बन कुमार शधशमरे 
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज. काभ्रपेलाञ्चोक बनेपा न.पा. वडा नं.२ नाला 
लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।०४।१० गते 

हराएको ठेगाना:- शज.  काभ्रपेलाञ्चोक बनेपा न.पा. वडा नं.२ नाला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्षमण प्रसाद लिलमरे (९८४१५०८३१६) 

हुलिया:- उचाई ६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणषगि गँोरो, मझौला िरीर भएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- दगुाष योन्जन 

उमेर:-७० वर्षको 
  वतन:-शज.भक्तपरु सयुषशबनायक न.पा. वडा नं.७ गनु्डु 

लिङ्ग:-जषे्ठ  परुुर्  

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. काभ्रपेलान्चोक ध.ुन.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन िामा (९८६९५५१८५०) 

हुलिया:-उचाई ५.६ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर,वणष गि गँोरो,सेतो शटसटष, कालो ट्राउजर र 
ढाका टोपी लगाएको । 

 

नाम:- अरुण घलान 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:-शज. मकवानपरु  राशक्सराङ. ग.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. मकवानपरुु मनिरी गा.पा. मनिरी बजारबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-स्वलस्तका साकी ििान (९८२१८३५७४२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, पातलो िरीर, सटष पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- आशिर् बल 

उमेर:-३२ वर्षको 
  वतन:- शज. मकवानपरु राशक्सराङ. ग.पा. वडा नं.३ िोशक्सङटार 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु राकशसरा. गा।पा. वडा नं.३ िोशक्सङटार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृता थोकर (९८४९७०७४६०) 

हुलिया:-उचाई ५.७ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, सटष पाईन्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-शबशनत शसलवाल  

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- शज. धाशदङ बेशनघाट रोराङ गा.पा. वडा नं.७ बमने 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ बेशनघाट रोराङ गा.पा. वडा नं.७ बमने 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररशरण लसिवाि (९८२३७९४०४०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, कालो शटसटष र शजन्स पाईन्ट  लगाएको । 
 

नाम:-शिरा शगरी  
उमेर:-५६ वर्षको 

  वतन:- शज. मयाङजा वालीङ न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मयाङजा वालीङ न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता लगरी (९८६४८८२०७१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कालो , िररयो ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:- रमा गहेै्र 

उमेर:-२८ वर्षको 
  वतन:- शज. मयाङजा वाशलङ न.पा. वडा नं.६ शमदी 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मयाङजा वाशलङ न.पा. वडा नं.६ शमदी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सागर लतवारी (९८६६०४३५२६) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- मोिनी थापा (साथमा छोरा ररशजन थापा रिकेो) 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज. सयाङजा गल्याङ न.पा. वडा नं.९ साङशलया 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सयाङजा गल्याङ न.पा. वडा नं.९ साङशलया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेन्द्र थापा (९८६६०४३५२६)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५.१ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
नाम:- मन ुशब.क 

उमेर:-२३ वर्षको 
  वतन:- शज. मयाङजा शबरुवा न.पा. वडा नं.८ ललाङ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मयाङजा शबरुवा न.पा. वडा नं.८ ललाङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजत बहादुर लब.क  

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, कालो पाईन्ट र रातो ज्याकेट लगाएकी ।  
नाम:- प्रशबिा राना  
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:-शज. गलु्मी ईममा गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:-शज. मयाङजा शभरकोट न.पा. वडा नं.४ शसम्ले 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशब मुलिया (९८६६०४३५२६) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:- नशसमा खातनु ( साथमा वर्ष १ को छोरा सेराज  असंारी) 
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:-शज.भारत पशश्चम चम्पारण शबिार वडा नं.२ शपपरा 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. जम्जङु बे.न.पा. वडा नं.८  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सहागुलदन अंसारी  
हुलिया:-उचाई ५.३ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शदशपका  पररयार 
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:- शज. मयाङजा वाशलङ न.पा. वडा नं.१ रामबाच्छा 
लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मयाङजा वाशलङ न.पा. वडा नं.१ रामबाच्छा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता पररयार (९८१६६८८९९०) 

हुलिया:-उचाई ४ शिट,,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कालो भएकी । 
 

नाम:- नशबन पनु (साथमा वर्ष १४ की तारा पनु मगर रिकेो) 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज. रुकुम पशश्चम चौरजिारी न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. रुकुम पशश्चम चौरजिारी न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमश्रीिाि पुन  

हुलिया:-उचाई ४.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो पाईन्ट लगाएको । 

    

 

नाम:-  रुरशबर नेपाली (साथमा १० र ८ वर्षका बोम प्रसाद नेपाली र शदपा शब.क. समते रिकेो ) 
उमेर:- ३८ वर्षका 

  वतन:- शज.जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.१  

लिङ्ग:- मशिला,बालक र बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२ ०६ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सररता लब.क. (९७१२५४७१५३) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा, कालप कपाल, पाइन्ट र सटष लगाएको । 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- ममुकान गपु्ता 
उमेर:- १५ वर्षको  

  वतन:- शज.बारा कलैया उ.म.न.पा. वडा नं.१० शनलकण्ठवा 
लिङ्ग:- बालक  
हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.पसाष बी.म.न.पा. वडा नं. १६ नगवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रंलजत कुमार गुप्ता (९८०९१८७९९७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरो, शनलोपाइन्ट र सेतो सटष लगाएको ।     

नाम:-  दवेने्र गपु्ता  
उमेर:- १५ वर्षको  

  वतन:- शज. बारा आदिषकोतवाल गा.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. बारा आदिषकोतवाल गा.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रलन्जत कुमार गुप्ता (९८०९११५७१५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल, वणष श्याम्लो, कालो शजन्स पाईन्ट र सरुुवाल लगाएको ।  

  

 
नाम:- सिने्ता कुमारी  
उमेर:- १८ वर्षको  

  वतन:- शज. सलाषिी बरिथवा न.पा. वडा नं.१०  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. सलाषिी बरिथवा न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मण महत्तो 
हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- आशिका सनुार  
उमेर:- १५ वर्षको  

  वतन:- शज.शसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बाशलका  
हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. धनरु्ा ज.उ.म.न.पा.  वडा नं.४ 

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

हुलिया:- उचाई ४.६ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।    

नाम:- कृशतका शगरी 
उमेर:- १९ वर्षको  

  वतन:- शज. बारा आदिषकोतवाल गा.पा. वडा नं. ३ भशटशनया 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१० गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. बारा आदिषकोतवाल गा.पा. वडा नं. ३ भशटशनया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण नन्दन लगरी (९८०७२८६५६८) 

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

   

 

नाम:- ररतमा कुमारी  
उमेर:- १९ वर्षको  

  वतन:- शज.पसाष पसाष गढी न.पा. वडा नं.४ छटैलीटोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२४ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.पसाष पसाष गढी न.पा. वडा नं.४ छटैलीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम नारायण चौधरी (९८२६२८६६४२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी,िररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

  

 
नाम:- अन्जली खगं  

उमेर:- १८ वर्षको  
  वतन:- शज. सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते । 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उलदत नारायण िंग (९८११७९५८९१) 

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

 
नाम:- सररता दशेव यादव 

उमेर:- ३० वर्षको  
  वतन:- शज.सप्तरी कञ्चनपरु न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते  

हराएको ठेगाना:-  शज.सप्तरी कञ्चनपरु न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लकरोर  कुमार यादव (९८१५७८९८३६) 

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

नाम:-  अन्ज ुिाि  

उमेर:- १८ वर्षको  
  वतन:- शज. धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा न.९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा न.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश प्रसाद शाह  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,ब्लरुङको सटष र पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:-  लक्ष्मी कुमारी सरदार 
उमेर:- १९ वर्षको  

  वतन:- शज. मिोत्तरी भमगिा न.पा. वडा न.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०७ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. मिोत्तरी भमगिा न.पा. वडा न.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रन्जु देलव वातर (९८२२०७-०५३४) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, शनलो रङको कुताष रसरुुवाल लगाएकी । 
नाम:-  शपङ्की दशेव  

उमेर:- २५ वर्षको  
  वतन:- शज.सलाषिी गोडैता न.पा. वडा नं.२ बेल्वा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२४ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.सलाषिी गोडैता न.पा. वडा नं.९ बेल्वा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ििन सहनी (९८१२१०८०६९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कलो कपाल,गलुाशब रङको साडी र चोली लगाएकी ।  
नाम:- समता कुमारी  
उमेर:-१८ वर्षको  

  वतन:- शज.रौतिट गरुडा न.पा. वडा नं.२ गडेिी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.रौतिट गरुडा न.पा. वडा नं.२ गडेिी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रगास सहनी (९८२११८०२४१) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष श्याम्लो भएकी ।  

नाम:- तनशजला खातनु 

उमेर:- १७ वर्षको  
  वतन:- शज. रौतिट गरुडा न.पा. वडा नं.१ जयनगर 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०१ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट गरुडा न.पा. वडा नं.१ जयनगर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सहनाज िातुन (९८०२९२२७६५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शघउ रङको कुताष, सरुुवाल र कालो ज्याकेट 
लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मोररयम खातनु 

उमेर:-२० वर्षको 
  वतन:- शज. रौतिट कटिररया न.पा. वडा नं.७ बगिी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट कटिररया न.पा. वडा नं.७ बगिी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रहम हुसैन (९८०४२४३७२३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- पजुा कुमारी 
उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- शज. मिोत्तरी गौिाला न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१०।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मिोत्तरी गौिाला न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबन्देश्वर मुलिया लबन (९८१६८८७७२०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,कुताष सरुुवाल लगएकी । 
 

नाम:- आरती कुमारी 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज. मिोत्तरी गौिाला न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मिोत्तरी गौिाला न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबजय महतो (९८१५८९४१०७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सोनम दवेी राय 

उमेर:-२५ वर्षको 
  वतन:- शज धनरु्ा सबैला न.पा. वडा नं.८ शठल्लाटोल 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०९ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजवछ कुमार राय (९८१६८५२०४८) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट,कालो आखँा र कालो िल्का रातो कपाल, रातो रङको साडी लगाएकी । 
नाम:- प्रशजव नायक 

उमेर:-१४ वर्षको 
  वतन:- शज.  धनरु्ा सबैला न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसरिा शसरिा न.पा. वडा नं.७ प्रादशेिक अमपताल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजवनज्योती  नायक (९८१५८३६३५५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष मयाम्लो, आमी रङको पाईन्ट र िररयो रङको ज्याकेट 
लगाएको । 

 

नाम:- शचन्ता कुमारी यादव 

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज.  सप्तरी राजशबराज न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.  सप्तरी राजशबराज न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवमिा कुमारी दास (९८२५७३१४७७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालोकपाल, पातलो िरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- पशवता कुमारी राय 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज. सप्तरी शछन्नममता गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- लज. सप्तरी शछन्नममता गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्दन देवी राय (९८१६७०४६८) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो कपाल र कालो आखँा, मझौला िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सोनम कुमारी 
उमेर:-१४ वर्षको 

  वतन:- शज. रौतिट माधवनारायण न.पा. वडा नं.१ शदपिी 
लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट माधवनारायण न.पा. वडा नं.१ शदपिी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उपेन्द्र महतो (९८२९४८२१३२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कालो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- बचनी दवेी 
उमेर:-४० वर्षको 

  वतन:- शज. रौतिट बौधीमाई न.पा. वडा नं.२ ईनवाषटोल 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट बौधीमाई न.पा. वडा नं.२ ईनवाषटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बन्हु माझी (९८१११९३७५५) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष मयाम्लो, रातो रङको साडी बलाउज लगाएकी ।  
नाम:- नाजो खातनु 

उमेर:- १४ वर्षको 
  वतन:- शज. रौतिट गढीमाई न.पा. वडा नं.३ लक्ष्मीपरुटोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रौतिट गढीमाई न.पा. वडा नं.३ लक्ष्मीपरुटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मो. रुस्तम आिम (९८४५०९५१८५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष मयाम्लो, रातो रङको कुतष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कुसमी दवेी 
उमेर:-५६ वर्षको 

  वतन:- शज. सलाषिी गोडऔता न.पा. वडा नं.२ बेल्वा जब्दी 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१०।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सलाषिी गोडैता न.पा. वडा नं.२ बेल्वा जब्दी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र भुषण कुमार राउत   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र सेतो कपाल, पातलो िरीर, गलुाबी रङको साडी र रातो ब्लाउज लगाएकी 
। 
नाम:- ररचा झा 
उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- शज. सप्तरी शछन्नममता गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सप्तरी शछन्नममता गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बािबोध झा (९८१९७७२५४०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- ितमा खातनु (साथमा २  नाबालक छोरा बोकेको ।) 
उमेर:- ३० वर्षको 

  वतन:- शज. सप्तरी शछन्नममता गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सप्तरी शछन्नममता गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलदना िातुन (९८१७७८६१२९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर,सारो साडी लगाएकी ।  

नाम:- सोनी कुमारी यादव 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:-शज. सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. सप्तरी राजशबराज न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बैधनाथ प्रसाद  यादव (९८४२८२०७५५) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,बैजनी रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- ममतशकन सेख 

उमेर:-५९ वर्षको 
  वतन:- शज. सप्तरी कन्चनरुप न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सप्तरी कन्चनरुप न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मिेिा िातुन (९८१३१६५१५४) 

हुलिया:-उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, कालो पाईन्ट र कालो रङको ज्याकेट 
लगाएको । 

 

नाम:- पजुादवेी सरदार 
उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- शज. सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोनरी देवी सरदार (९८२९७२६०६१) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,सशमज सरुुवाल  लगाएकी ।  

नाम:- सशुमन्िा कुमारी चौधरी 
उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:- शज. सप्तरी डाक्नेश्वरी न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सप्तरी डाक्नेश्वरी न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बिराम चौधरी (९८२५७१७७२०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर,रातो साडी लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- नजरा खातनु 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.२१ ताजपरु 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पसाष बी.म.न.पा. वडा नं.२१ ताजपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मजुर आिम (९८१५२२१२६०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, पिलेो रङो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-चंचला कुमारी  
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बारा क.उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्देश्वर दास कठबलनता (९८४५१२९८३१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मोटो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रामशे्वर प्रसाद चौधरी 
उमेर:- ५३ वर्षको 

  वतन:- शज. सलाषिी साशवक गा.शव.स. वडा नं.४ सदुामा 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।०६।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सलाषिी साशवक गा.शव.स. वडा नं.४ सदुामा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जयशकसन चौधरी  
हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो रङको पाईन्ट र शटसटष लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अन्जली सिनी  
उमेर:-३२ वर्षको 

  वतन:- शज. धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. १४ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- निुिेको 
हुलिया:-उचाई ४.११ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, साडी बलाउज लगाएकी ।  

नाम:- पावषती थापा 
उमेर:-२७ वर्षको 

  वतन:- शज. रोल्पा पररवतन गा.पा. वडा नं.४ पाछाबाङ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रोल्पा पररवतन गा.पा. वडा नं.४ पाछाबाङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आसपुर थाप (९८६१८६३७४३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,मझौला िरीर भएकी । 
 

नाम:- बशबता शसंि बमनेत 

उमेर:-२१ वर्षको 
  वतन:-शज. कशपलवमत ुवाणगगंा न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी  बाट िराएको । 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजन बस्नेत (९८२३८०४६४८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो  खरैो कपाल, पातलो िरीर, सेतो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- ममता कुमी 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज. रुपन्दिेी वटुवल उ.म.न.पा. वडा नं.११ यदु्धनगर 
लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी वटुवल उ.म.न.पा. वडा नं.११ यदु्धनगर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुन्ना कुमी  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो िरक लगाएकी । 
नाम:- शनिा तेली 
उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- शज. रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी शस.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सागर तेिी 
हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,पातलो िरीर भएकी  । 

 

नाम:- शनमषला कुमारी चौधरी 
उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:- शज. रुपन्दिेी सदु्धोधन गा.पा. वडा नं.४ केवलपरु 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी सदु्धोधन गा.पा. वडा नं.४ केवलपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अजय प्रसाद चौधरी (९८०५४०१७९३) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र खरैो कपाल, मझौला िरीर भएकी । 
 

नाम:- झमन बिादरु खाम्चा 
उमेर:- ६५ वर्षको 

  वतन:- शज. पाल्पा बगनासकाली गा.पा. वडा नं.५  

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.१ िकंरनगर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोतीिाि िती मगर (९८४७१६८५७८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,शठक्कको िरीर, वणष गि गँोरो, कान कम सनु्ने । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- साशविा शब.क 

उमेर:- २८ वर्षको 
  वतन:- शज. रुपन्दिेी कञ्चन गा.पा. वडा नं.१ सानो उकाली 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- नखलेुको 
हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी कञ्चन गा.पा. वडा नं.१ सानो उकाली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- होम बहादुर लब.क (९८१६४८१६२२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो खरैो  कपाल,को शटसटष र शजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- अशममता शजसी 
उमेर:-२४ वर्षको 

  वतन:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१३  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबरेन्द्र लजसी (९८२१०१२२४०) 

हुलिया:- उचाई  ५शिट, कालो आखँा र कालो खरैो कपाल, वणष गि गँोरी, शजन्स पाईन्ट र शटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- माधुरी दनाकि 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज. रुपन्दिेी सैनामनैा न.पा. वडा नं.१० सामाविेी टोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- नखलेुको 
हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी सैनामनैा न.पा. वडा नं.१० सामाविेी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता देवी दनाकि (९८६६१८५४४४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,शनलो शजन्सको पाईन्ट र शनलो शटसटष लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सलमान अशलजोल्लाि  

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज. रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलभसेक अलि जोसिाह (९८२४४९९८८०) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर,वणष गिु गँोरो, शटसटष पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- ममता ढंगोररया थारु 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:- शज. रुपन्दिेी शतलोत्तमा न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी शतलोत्तमा न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलपि ढंगोररया थारु (९८४७१५४९८७) 

हुलिया:-उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, पिलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- िोम बिादरु शब.क 

उमेर:-५४ वर्षको 
  वतन:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गौमाया लब.क (९८६१८४१९१२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो भएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- उज्याली शब.क 

उमेर:-२९ वर्षको 
  वतन:- शज. रुकुम (पवुष) पथुा उत्तरगगंा गा.पा. वडा नं.११ तल्लो सेरा 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुकुम (पवुष) पथुा उत्तरगगंा गा.पा. वडा नं.११ तल्लो सेरा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलम्जमाया कामी  (९८४१३०७९५५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,खरेो रङको लङुगी र सेतो सईुटर लगाएको ।  

नाम:- रुपरानी राढ 

उमेर:-३८ वर्षको 
  वतन:- शज. बाकँे ने.ग.उ.म.न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बाकँे ने.ग.उ.म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्द्र राढ (९८१६५७७१२४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- गलुनाज बानो साि 

उमेर:-१४ वर्षको 
  वतन:- शज. बाके ने. उ.म.न.पा. वडा नं.२१ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बाके ने. उ.म.न.पा. वडा नं.२१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मो. ईरफान अन्सारी (९८१४५५९५२ ) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- कोशकला जसैी 
उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- शज. बशदषया  राजापरु न.पा. वडा नं.८ धोशबनपरु 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बशदषया  राजापरु न.पा. वडा नं.८ धोशबनपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकती जैसी (९८२९६३६२४७) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५  शिट, को आखँा र कालो रातो कपाल, गलुाबी शटसटष र कालो शजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
नाम:- अटोनी थारु 

उमेर:-३९ वर्षको 
  वतन:- शज. बशदषया ग.ुन.पा. वडा  नं.५ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बशदषया ग.ुन.पा. वडा  नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बद्री प्रसाद थारु (९८४४७७५४५५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रेखा नेपाली  
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज. कैलाली शटकापरु न.पा. वडा नं.२ धनशसंिपरु 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:-शज. बशदषया बा.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमार नेपािी (९८१४६६८८६७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र िल्का खरैो कपाल,कुलाबी रङको कुताष सरुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मन्ज ुपररयार 
उमेर:-३० वर्षको 

  वतन:- शज. बशदषया बारबशतया न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बशदषया बारबशतया न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी लब.क (९७४५६३७९४१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रुकेि शज.सी 
उमेर:-१४ वर्षको 

  वतन:- शज. प्यठुान नौबाशिनी गा.पा. वडा नं.७ पातचौर 
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. प्यठुान नौबाशिनी गा.पा. वडा नं.७ पातचौर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- करण लज.सी (९८४३५९५३२४) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो,शनलो शजन्स पाईन्ट र शनलो िाईनेक लगाएको 
। 

 

नाम:- शदल माया घती मगर 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:-शज. प्यठुान माण्डबी गा.पा. वडा नं.४ उदयपरुकोट 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. प्यठुान माण्डबी गा.पा. वडा नं.४ उदयपरुकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कलबराम िती मगर (९८२२९६०६७१) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:- िोभा भन्ने धनमाया ठेडी 
उमेर:-२२ वर्षको 

  वतन:- शज. प्यठुान मलारानी गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. प्यठुान मलारानी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डुक बहादुर ठेडी (९८४६३६९७१७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी । 

 

नाम:- दउे कुमारी कुमाल  

उमेर:-२९ वर्षको 
  वतन:- शज पाल्पा रैनादवेी छिरा गा.पा. वडा न. २  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज पाल्पा रैनादवेी छिरा गा.पा. वडा न. २ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश कुमाि (९८६८२५७४७३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- मञ्ज ुथापा (साथमा वर्ष २ वर्षको छोरा आयन्स जघाष रिकेो) 
उमेर:-२४ वर्षको 

  वतन:- शज. पाल्पा शतनाउ गा.पा. वडा नं.६ ममयाम 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पाल्पा शतनाउ गा.पा. वडा नं.६ ममयाम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेक बहादुर जिाक (९८१२९४८०८१) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल ,वणष गि गँोरी, कुथाष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कमरजिा जोल्िा (शमया) 
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज. नवपरासी  पशश्चम पाशलनन्दन न.पा. वडा नं.३ कुश्मा 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवपरासी  पशश्चम पाशलनन्दन न.पा. वडा नं.३ कुश्मा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररयाजुलिन लमाँया (९८१४४८४८८८) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सरमवती तेली 
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:- शज. नवपरासी  पशश्चम  पाशलनन्दन न.पा. वडा नं.६ रगरगजं  

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवपरासी  पाशलनन्दन पशश्चम न.पा. वडा नं.६ रगरगजं 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम दवन तेिी  (९८१२९०४३७७) 

हुलिया:-उचाई ४.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शबन कुमारी मितो 
उमेर:-४० वर्षको 

  वतन:- शज. नवपरासी पशश्चम रामग्राम न.पा. वडा नं.१८ धरमपरु 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवपरासी पशश्चम रामग्राम न.पा. वडा नं.१८ धरमपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भेि नारायण महतो (९८१२९५५६६४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,शजन्स पाईन्ट र कालो शटसटष लगाएकी ।  

नाम:-पावषती दलाषमी  
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज. नवलपरासी (पशश्वम) सनुवल न.पा. वडा नं.५ शमशन बनकट्टी 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवलपरासी (पशश्वम) सनुवल न.पा. वडा नं.५ शमशन बनकट्टी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बि बहादुर दिाकमी (९८१६४०४०८५) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,को आखँा र कालो कपाल, कालो शजन्स पाईन्ट र कालो शटसटष लगाएकी ।  

नाम:- आसना नाउ 

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज. नवलपरासी (पशश्वम) रामग्राम न.पा. वडा नं.१० नदना 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवलपरासी (पशश्वम) रामग्राम न.पा. वडा नं.१० नदना 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर बहादुर नाउ (९८५७०४५१४२) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, शजन्स पाईन्ट र रातो शटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- शगता कुमारी राना  
उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:-शज. नवलपरासी सनुवल न.पा. वडा नं.७ अमन्यीया टोल 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवलपरासी बदषघाट समुत पशश्चम सनुवल न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुयक बहादुर रान (९८४९८३५८१९)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो शटसटष र कालो ट्रयाक गाएकी ।  
नाम:- अिसना खातनु 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज. नवलपरासी पशश्चम पाशलनन्दन गा.पा. वडा नं.१ छोटकी सनुरी 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवलपरासी पशश्चम पाशलनन्दन गा.पा. वडा नं.१ छोटकी सनुरी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुहेि बजाम सुमिमान (९८०७५२०८६८) 

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

नाम:- प्रेम बिादरु थापा 
उमेर:-६२ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.६ मयाउले बजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िनश्याम थापा (९८४७९३८७०४) 

हुलिया:-उचाई ५.६ शिट,कालो आखँा र सेतो कपाल, कालो ज्याकेट र खरैो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- बशबता बढुा मगर  
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१९ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तारापती सुनार (९७४६३६९६५७) 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- आरज ुसनुार (साथमा डम्बर शब.क र छोरी भएकी ।) 
उमेर:-२४ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारापती सुनार (९८२२८७८०४९) 

हुलिया:-उचाई ४.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शगता के.सी  
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.८ सेवार 
लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.८ सेवार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनता के.सी (९८२९८८१०१४ गते) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला िरीर, रातो िाप भषे्ट र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- मशनका के.सी 
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१० जलौरा 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१० जलौरा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि कुमारी के.सी (९८६५६०३८३५) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट,, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रामपती चौधरी 
उमेर:-३३ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ राप्ती गा.पा. वडा नं.३ मसरुीया नयाँ 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ राप्ती गा.पा. वडा नं.३ मसरुीया नया ँ
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ज्ञानमती चौधरी (९८०९७१५५७३)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो कुताष र शनलो सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- िके मासकु 

उमेर:-१४ वर्षको 
  वतन:- शज. रौतिट मनथ  न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. दाङ त.ुउ.म.न.पा. वडा नं.७ पसेनी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोलबन्द साकी (९८४४९९१५८२) 

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, पाईन्ट शटसटष लगाएको । 
 

नाम:- केिप आचायष भसुाल  

उमेर:-२५ वर्षको 
  वतन:- शज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१८ अम्बापरु 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१८ अम्बापरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बसन्त भुसाि (९८६८६२२८४४) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर, खरैो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- शनता घती बाँठा 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ घो.म.न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ घो.म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िलक्षराम िती (९८०३७४२४६६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, शजन्स पाईन्ट र सईुटर लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अशममता पररयार 
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ तलु्सीपरु उ.म.न.पा. वडा नं.१ भमके 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ तलु्सीपरु उ.म.न.पा. वडा नं.१ भमके 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गंगा बुढा (९८४९३४७५०३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट,,कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, पिलेो शटसटष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- यबुा डागीं  
उमेर:-३५ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ तलु्सीपरु उ.म.न.पा. वडा नं.१६ मानपरु 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ तलु्सीपरु उ.म.न.पा. वडा नं.१६ मानपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपा विी (९८१०८५२२३९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, रातो कुताष र ब्लक्यान्टेट सरुुवाल लगाएकी 
। 

 

नाम:- शनिा चौधरी 
उमेर:-४२ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ तलु्सीपरु उ.म.न.पा. वडा नं.१२ ललौरा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ तलु्सीपरु उ.म.न.पा. वडा नं.१६ मानपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनसा चौधरी (९८९७३८०७८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, शनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सन्जना वली 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ घोराई उ.म.न.पा. वडा नं.१५ सरमवती टोल 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ घोराई उ.म.न.पा. वडा नं.१५ सरमवती टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडसिी बहादुर विी (९८४७९६१४४९) 

हुलिया:- उचाई ४ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, कालो भषे्ट र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िशुसला गौतम 

उमेर:-२७ वर्षको 
  वतन:- शज.कशपलवमत ुवाणगगंा न.पा. वडा नं वडा नं.१० भलेरैया 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.कशपलवमत ुवाणगगंा न.पा. वडा नं वडा नं.१० भलेरैया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद गौतम (९८२३१७४३९५) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, मोटो िरीर  भएकी । 
 

नाम:- सवुास यादव ( साथमा १० वर्षको कम्लेस यादव रिकेो) 
उमेर:-९ वर्षको 

  वतन:- शज. कशपलवमत ुवाणगगंा न.पा. वडा नं.३ ठाठी 
लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कशपलवमत ुवाणगगंा न.पा. वडा नं.३ ठाठी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुधराम यादव (९८२४४३७३३९) 

हुलिया:-उचाई २ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल, पातलो िरीर, शनलो शटसटष र िाि पाईन्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सन्तोर् कुमार तेली 
उमेर:-१३ वर्षको 

  वतन:-शज.कशपलवमत ुम.न.पा. वडा नं.१  

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.कशपलवमत ुम.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामशंकर तेिी (९८१७४५३१७७) 

हुलिया:-उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष कालो ,शवद्यालय पोिाक लगाएको ।  

नाम:- शगता चाई 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:- शज. कशपलवमत ुशिवराज न.पा. वडा नं.२ बालापरु 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कशपलवमत ुशिवराज न.पा. वडा नं.२ बालापरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बधई प्रसाद चाई  

हुलिया:-उचाई ४.१० शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो सईुटर, शनलो सरुुवाल र रातो ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-सशमिा भण्डारी  
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज. कशपलवमत ुशिवराज न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कशपलवमत ुशिवराज न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहम प्रसाद भण्डारी  
हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कलेज पोसाक लगाएकी ।  

नाम:- खसुबनु शनसा 
उमेर:-३१ वर्षको 

  वतन:- शज. कशपलवमत ुमायादशेव गा.पा. वडा नं.७ िरनामपरु 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।२०७८।११।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- शज. कशपलवमत ुमायादशेव गा.पा. वडा नं.७ िरनामपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलफक मुसिमान (९८१२९४१७२३) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मोटो िरीर , साडी र बलाउज लगाएकी । 
नाम:- साशविा शब.क 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:- शज. अघाषखाची भ.ुन.पा. वडा नं.६ धारापानी 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. अघाषखाची भ.ुन.पा. वडा नं.६ धारापानी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लििा लब.क (९८६७३१४२४५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,प्याजी रङको सटु र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- पशविा नेपाली (साथमा छोरी सशमिा शब.क रिकेो) 
उमेर:-२७ वर्षको 

  वतन:- शज. अघाषकाची सशन्धखकष  न.पा. वडा नं.१ रतिले 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. अघाषकाची सशन्धखकष  न.पा. वडा नं.१ रतिले 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोष लब.क (९८६९७८८३८२) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो शटसटष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सन्जना सनुार 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज. अघाषखाची सशन्धखकष  न.पा. वडा नं.२ शसन्दशे्वर 
लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. अघाषखाची सशन्धखकष  न.पा. वडा नं.२ शसन्दशे्वर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनकाि सुनार (९८४७४६४९२५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो मकुल डे्रस लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-कशलमनुी शनिा (सगनु)  

उमेर:-२१ वर्षको 
  वतन:- शज. अघाषखाची सन्धीककष  न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. अघाषखाची सन्धीककष  न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अफरोज लमया (९८६९७७९२६५) 

हुलिया:- उचाई  ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो सगुा रङको सटु र खरैो रङको सरुुवाल 
लगाएको । 

 

नाम:- तारा शब.क 

उमेर:-२७ वर्षको 
  वतन:- शज.अघाषखाची भशुमका मथान न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.अघाषखाची भशुमका मथान न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक कामी (९८६६१५८९८०) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,पिलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-िममोशदन शमया असंारी  
उमेर:-२६ वर्षको 

  वतन:- शज. बारा कलैया उ.म.न.पा.वडा नं.२७शबजलुपरु टोल 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बारा कलैया उ.म.न.पा.वडा नं.२७शबजलुपरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रहमत लमया अन्सारी (९८१६२२९९७३) 

हुलिया:-उचाई ५.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो लेदरको ज्याकेट र शजन्स पाइन्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अजय कुमार झा 
उमेर:-२४ वर्षको 

  वतन:- शज. धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धनरु्ा ज.उ.म.न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुिेिा देवी साह 

हुलिया:-उचाई ५.६ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणषगि गँोरो शठक्कको िरीर  भएको । 
 

नाम:- शबशक्क कुमार यादव 

उमेर:-३२ वर्षको 
  वतन:- शज. धनरु्ा शमशथला शबिार न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धनरु्ा शमशथला शबिार न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद कुमार यादव  

हुलिया:-उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, शठक्कको िरीर भएको । 
 

नाम:- पशुणषमा थामी 
उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:- शज. दोलखा काशलन्चोक गा.पा वडा नं.६ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दोलखा काशलन्चोक गा.पा वडा नं.६  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबक्रम थामी (९७४५९७२०३०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कालो सरुुवाल र खरेो ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:- मशन्दप भटराई 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धलुी का.न.पा. वडा नं.६ शसदथली िाईमकुल 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी का.न.पा. वडा नं.६ शसदथली िाईमकुल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता भटराई (९८६४१४१५३९)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो,शनलो ट्रयाक लगाएको । 
नाम:- शबजता काकी 
उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- शज. मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं.३ छतीवन 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं.४ छतीवन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-युगराज काकी (९८४०८८०७०३) 

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- साशविी दलुाल मित 

उमेर:-३० वर्षको 
  वतन:- शज. मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.६धाशदङ पाखा 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु गढी गा.पा. वडा नं.६ धाशदङ पाखा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवष्णु बहादुर महत (९८४०३०३५८४) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर,सरुुवाल र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:- कृशतका रुपाखतेी 
उमेर:-१४ वर्षको 

  वतन:-शज. धाशदङ थाके्र गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ शधशनविेी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम बहादुर थापा (९८०६९५६१४४) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अजुषन प्रसाद शतमशल्सना 
उमेर:-४३ वर्षको 

  वतन:-शज.मकवानपरु  शभमिेदी गा.पा. वडा नं.२ नामाटार 
लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.४ ि प्राचौर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्जिी लतमलससना (९८६१५०६६६६) 

हुलिया:-उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल ताल ुखईुलेको,शनलो सटष र शजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- सशमर शब.क 

उमेर:-२८ वर्षको 
  वतन:-शज. सल्यान सारदानगर गा.पा. वडा नं.२ बमने 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. मकवानपरु गढी गा..पा. वडा नं.४ सामरी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृता लब.क (९८४२८८९१३५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो,नेपाली सेनाले लगाउने कपडा लगाएको । 
 

नाम:- नरेि केसी 
उमेर:-४४ वर्षको 

  वतन:- शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी बतौिा 
हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, रातो ज्याकेट र शनलो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- शदनेि शगरी 
उमेर:-२८ वर्षको 

  वतन:- शज. बारा कलैया उ.म.न.पा. वडा नं.२४ श्रीपरु 
लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बारा कलैया उ.म.न.पा. वडा नं.२४ श्रीपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गायत्री लगरी   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो,कोररयन पाईन्ट र कालो सटष लगाएको । 
नाम:- सम्साद खान 

उमेर:-२१ वर्षको 
  वतन:- शज. सलाषिी बरिथवा न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सलाषिी बरिथवा न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आलषक  दजी (९८४०४६२६६६) 

हुलिया:-उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, कालो रङको िानेक र कालो पाईन्ट 
लगाएको । 

 

नाम:- शछङ्ग नबुुष िपेाष 
उमेर:-६३ वर्षको 

  वतन:- शज. दोलखा शभ.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दोलखा शभ.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साङ्गे शेपाक  
हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो.आमी रङको ज्याकेट र पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- तेज माया तामाङ (साथमा वर्ष १५को डोल्मा तामाङ) 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- शज नवुाकोट दपु्चेश्वर ग.पा. वडा नं.२ सानोओडारे 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज नवुाकोट दपु्चेश्वर ग.पा. वडा नं.२ सानोओडारे 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मारप्योन तामाङ (९८४९३८७८६०) 

हुलिया:-उचाई ४.१० शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पावषती चेपाङ 

उमेर:-२३ वर्षको 
  वतन:- शज. धाशदङ बेनीघाट रोराङ गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- नखलेुको 
हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ बेनीघाट रोराङ गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण कुमार चेपाङ 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,कालो बटु्टा भएको सल ओडेकी । 
 

नाम:- दवे बिादरु िाय ु

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज. रामछेाप न.पा. वडा नं.७ मगुान 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लथर बहादुर हायु (९८६६२५२७०८) 

हुलिया:-उचाई ४.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मकुलको डे्रस लगाएको ।  

नाम:- आिा मगर 
उमेर:-३२ वर्षको 

  वतन:- शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.३ बसामाडी 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.३ बसामाडी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम थापामगर (९८६५४१०९९६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, पाईन्ट र शटसटष लगाएकी ।  
नाम:- शनमषला भण्डारी 
उमेर:-४० वर्षको 

  वतन:- शज. उदयपरु शियगुा न.पा. वडा नं.८ माटेखोला 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. उदयपरु शियगुा न.पा. वडा नं.८ माटेखोला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलबता दनुवार  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- मशनका राई 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज.सोलखुमु्ब ुमाय्प दधुकोिी गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.सोलखुमु्ब ुमाय्प दधुकोिी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणक बहादुर राई (९८६३९६५८३४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कलेजी शटसटष र ि क टाउजर लगाएकी ।  

नाम:-कुमार मोते  

उमेर:-४७ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ कानेपोखरी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्णु दजी (९८१०५४४०४१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, धके सटष र कालो पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- मनकुमारी राई 

उमेर:-३५ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ लेटाङ न.पा. वडा नं.३ शििलुी टोल 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ लेटाङ न.पा. वडा नं.५ खरेुवा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक राई (९८६१७८९६८०) 

हुलिया:- उचाई ४.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-  शबवके कुमार साि 

उमेर:- ३० वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ शवराटनगर म.न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शवराटनगर म.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरज साह (९८५२०२१६३६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष मयाम्लो, सेतो कुताष सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:- सरुज श्रेष्ठ 

उमेर:- २७ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ शवराटनगर म. न.पा. वडा ५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शवराटनगर म. न.पा. वडा ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कन्चन शे्रष्ठ 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष मयाम्लो,आमी रङको ज्याकेट ,रातो भषे्ट र शजन्स 
पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- कुसमु दवेी बमनेत 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:- शज. झापा शवताषमोड न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-नमशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा शवताषमोड न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िेण्डुप िामा (९८१४९८४६९७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर भएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- दगुाष दवेी दजी 
उमेर:-४१ वर्षको 

  वतन:-शज. झापा अजुषनधारा न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।०७।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा अजुषनधारा न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकास दजी (९८१५९३६५९४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर भएकी ।  
नाम:-यमना श्रेष्ठ (साथमा वर्ष ६ को छोरा सिकेो) 
उमेर:-२९ वर्षको 

  वतन:- शज. झापा शवताषमोड न.पा. वडा नं८ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा शवताषमोड न.पा. वडा नं ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक शे्रष्ठ (९८२४०४११५६) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर भएको । 
 

नाम:- सरज मचेे 
उमेर:-२८ वर्षको 

  वतन:-शज. झापा िशल्दबारी न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. झापा शबताषमोड न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मांलसरी मेचे (९८०८२४१४८८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर भएको ।  

नाम:- पशुनमाया तामाङ 

उमेर:- २४ वर्षको 
  वतन:- शज. झापा दमक न.पा. वडा नं.३ ढुकुरपानी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा दमक न.पा. वडा नं.३ ढुकुरपानी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रलबन भुजेि (९८२३१४१६१५)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएको । 
नाम:- शसजषना राई 

उमेर:-२४ वर्षको 
  वतन:- शज. भोजपरु र्डानन्द न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा दमक न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बाबुराम राई (९८१८८२९५३५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पाईन्ट भषे्ट लगाएको । 

 

नाम:- सकुुराज गरुुङ 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:- शज. िखंवुासभा खादबारी न.पा. वडा नं.७ नयाँबजार 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. िखंवुासभा खादबारी न.पा. वडा नं.७ नयाँबजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी गुरुङ (९८६२१८४७९२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िरीर, कालो ज्याकेट र शनलो शजन्स पाईन्ट 
लगाएको । 

 

नाम:- तारामाँया शवश्वकमाष   ( साथमा वर्ष ८ को  छोरा शवबेक शब.क रिकेो) 
उमेर:- २९ वर्षको 

  वतन:- शज. िखंवुासभा पाचखपन न.पा. वडा नं.७ नागीडांडा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. िखंवुासभा पाचखपन न.पा. वडा नं.७ नागीडांडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तेक बहादुर लब.क (९७४६३२७६६९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, ढाकालो कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अशनता मगर 
उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:-शज. भोजपरु अरुण गा.पा. वडा नं.३ प्याउली 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११ २८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. भोजपरु टेम्केमयङु गा.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रसन्न मगर (९८१६१६८९४३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शजन्स पाईन्ट र शटसटष लगाएकी ।  

नाम:- तोल्मा शब.क 

उमेर:-२४ वर्षको 
  वतन:- शज. जाजरकोट बारेकोट गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.३ थाम्ल े

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दत्त बहादुर कामी (९८४९८७६८४६) 

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

नाम:- शगता बढुाथोकी (साथमा वर्ष २ को छोरा ) 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज. सल्यान शिवणेी गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सल्यान शिवणेी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भगतराम वुढाथोकी (९८४१५४१५८७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- भमुा पररयार ( साथमा मोिन कुमारी पररयार रिकेो) 
उमेर:-३८ वर्षको 

  वतन:- शज. सल्यान बागचौर न.पा. वडा नं.८ कोटमौला 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सल्यान बागचौर न.पा. वडा नं.८ कोटमौला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम बहादुर पररयार (९८२९८६३३१६) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष कल्साउदो, गलुाबी कुताष सरुुवाल लगाएको । 
नाम:- शदपेन भजुले 

उमेर:-२६ वर्षको 
  वतन:-शज. कामकी लामाचौर गा.शव.स वडा नं.२ लामाचौर 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सल्यान छिेश्वरी गा.पा. वडा नं.५ लान्ती 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुजा पुन (९८२९८३७०१२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो  भएको । 
 

नाम:- िररस भट्ट 

उमेर:- ५० वर्षको 
  वतन:- शज. धनगढी उ.म.न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. मगु ुछायानाथ रारा न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हररस चन्द्र रोकार (९८४८३१७५७६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,  रातो रङको शटसटष लगाएको ।  

नाम:- मयान ुसाकी (साथमा १२ वर्षको सपना साकी रिकेो) 
उमेर:-३२ वर्षको 

  वतन:- शज. जमु्ला चन्दननाथ न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. जमु्ला चन्दननाथ न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कणक लबर साकी (९८४४८८०४०३) 

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, पातलो िरीर भएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अमतृा राना 
उमेर:- २३ वर्षको 

  वतन:- शज. दलेैख गरुास गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दलेैख गरुास गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- योगेन्द्र बहादुर राना (९८४८११९३८७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शितरा चन्द 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- शज. सखुते शब.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सखुते शब.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोक बहादुर चन्द (९८६६२०५९५६) 

हुलिया:-उचाई ५. शिट, कालो आखँा र कालो कपाल , वनष गि गँोरी,शपङ रङको कुताष र घ्य ुरङको सरुुवाल 
लगाएकी । 

 

नाम:- सशमिा शब.क 

उमेर:-१७ वर्षको 
  वतन:-शज.सखुते शब.न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।०९।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.सखुते शब.न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमकिा लब.क (९८४८२९१४२३) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, सेतो सटष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- रमा थामी मगर 
उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- शज.सखुते भरेरगगंा न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।२०७८।११।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- शज.सखुते भरेरगगंा न.पा. वडा नं.२ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-इन्द्रा थामीमगर (९८४८३४३६२९) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,पातलो िरीर भएकी । 
नाम:- यवुान राज साि 

उमेर:-१४ मशिना 
  वतन:- शज. मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं.९ शसमने्ट रोड 

लिङ्ग:- नाबालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं.९ शसमने्ट रोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवजय कुमार साह (९८०८१६२१७१) 

हुलिया:-उचाई २ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, रातो सटष लगाएको । 
 

नाम:- कृशतका साि 

उमेर:-४ वर्षको 
  वतन:- शज. मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं.९ शसमने्ट रोड 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं.९ शसमने्ट रोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दशै साह 

हुलिया:-उचाई ३ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,पातलो िरीर, गलुाबी रङको ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:- पनुम कुमारी साि 

उमेर:-३२ वर्षको 
  वतन:- शज. मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं.९ शसमने्ट रोड 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं.९ शसमने्ट रोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दशै साह  

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- कृर्ा नेपाली  
उमेर:-२६ वर्षको 

  वतन:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न.पा. वडा नं.३ िाख ु

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न.पा. वडा नं.३ िाख ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुन्तिी नेपािी (९८६३६६३७७९) 

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

नाम:- मन्ज ुनेपाल 

उमेर:-२० वर्षको 
  वतन:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न.पा. वडा नं.३ िाख ु

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न.पा. वडा नं.३ िाख ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुन्तिी नेपािी (९८६३६६३७७९) 

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

नाम:- लक्ष्मी खिी 
उमेर:-४३ वर्षको 

  वतन:- शज. दोलखा तामाकोिी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दोलखा तामाकोिी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर  काकी (९८६५४६१९१२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, रातो कुताष िररयो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सरुज मवाणषकार 
उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:- शज. मोरङ शवराटनगर म.न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा शबताषमोड  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सम्भु स्वाणककार (९८०४०९३६२६) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो पाईन्ट सटष लगाएको । 
नाम:- सन्त कुमार राय 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:- शज.मोरङ भनपालनाथ गा।पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शवराटनगर म.न.पा.  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनिम देवीराय (९८१०५१०८७४) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो कालो पाईन्ट र भषे्ट लगाएको ।  

नाम:- लज नारायण माशझ 

उमेर:-३० वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ ग्रामथान गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ ग्रामथान गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- किावती मालझ (९८२७०८३५४४) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर,गोलो अनिुार भएको । 
 

नाम:- तारा कुमारी मसुिर 
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:- शज. मोरङ जिदा गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ जिदा गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रमोद मुसहर (९८१९३७९२२५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, िररयो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शजत ुराय 

उमेर:-२७ वर्षको 
  वतन:- दिे भारत जोगमनी शटकुशलया बमती 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शवराटनगर म.न.पा. वडा नं. १५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुजा राय (९८०४०४३२७३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर, कालो पाईन्ट र भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- काजल मित्तो 
उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:- मोरङ शवराटनगर म.न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- मोरङ शवराटनगर म.न.पा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बािकृष्ण महत्तो (९८८६५४६३२४) 

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

नाम:- सम्झना तामाङ  

उमेर:-२१ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ रतवुामाई नपा. वडा नं.९ ठकठके  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ रतवुामाई नपा. वडा नं.९ ठकठके 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलदप माझी (९८१०५३२२१४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो कुताष र सेतो सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- आरती कुमारी साि  

उमेर:-२७ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ सनवर्ी न.पा. वडा नं.५ टकुवा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ सनवर्ी न.पा. वडा नं.५ टकुवा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जोगरन्द्र साह (९८२७०७२४७८) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, गलुाबी रङको कुताष िररयो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शदशलप ररशिदवे 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ पथरी िशनश्वरे न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ पथरी िशनश्वरे न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अकसेि ररलशदेव (९८२४३५८८०५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, िररयो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- शवष्ण ुदजी सनु्दास 

उमेर:-१४ वर्षको 
  वतन:-शज. मोरङ शमक्लाजङु गा.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा .१ लक्ष्मीझार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुणक बहादुर दजी (९८१२३१९७७६) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो सटष र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- सोशनका राई (साथमा १४ वर्षको शदप्सना भजुले रिकेी ) 
उमेर:-१३ वर्षको 

  वतन:- शज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा .१ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा .१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुलदमान राई  (९८६३६८४१५३)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर , पाईन्ट शटसटष लगाएकी । 
नाम:- पशुणषमा बमनेत 

उमेर:-१७ वर्षको 
  वतन:-शज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उत्तम  कुमार थापा (९८६३६८४१५३) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,पातलो िरीर, कालो कोठे सटष र कालो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- शदल बिादरु धमला 
उमेर:-२८ वर्षको 

  वतन:- शज. मोरङ शमक्लाजङु गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शमक्लाजङु गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलबता लब.क (९८११०४५१२१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर भएको ।  

नाम:- शकरण राई 

उमेर:-३२ वर्षको 
  वतन:-शज. भोजपरु टेम्के मयङु गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:-शमशत २०७८।०९।१० गते यकेु्रन दिेबाट िकी नेपाल आउने क्रममा काठमाण्डौ  बाट घर नगिी 
सम्पकष मा शबशिन भएको । 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा चालम्िङ (९८६६८८१८८३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, मोटो िरीर भएको । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अन्जली साि 

उमेर:-२० वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ शवराटनगर म.न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शवराटनगर म.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद साह (९८०७३४०६४०) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष मयाम्लो,गोलो अनिुार भएकी ।  

नाम:- धन कुमारी मगर 
उमेर:-२४ वर्षको 

  वतन:-शज. उदयपरु िी.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. उदयपरु िी.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुि बहादुर मगर (९८६२९९१३२२) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पाईन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- अशनल खड्का 
उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- शज. उदयपरु शि.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. उदयपरु शि.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आलषष िड्का (९८४३६०३२५८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, पाईन्ट र भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- चन्रमणी ररजाल 

उमेर:-३९ वर्षको 
  वतन:- शज.सनुसरी इटरी उ.म.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.सनुसरी इटरी उ.म.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमन कुमार ररजाि (९८४२४२१९९२) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.९ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो, रातो कोट र रातो भषे्ट लगाएको । 
नाम:- शजत बिादरु गरुुङ 

उमेर:-५२ वर्षको 
  वतन:-शज. गोरखा अशजरकोट गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. लशलतपरु म..पा. वडा नं.४ नख्खु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर गुरुङ (९८४९३६२९४२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणषगि गँोरो भएको ।  

नाम:- सशन्दप पोखरेल 

उमेर:-३८ वर्षको 
  वतन:-शज. झापा दमक न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-शज.जलशलतपरु म.न.पा. 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सशुदप पोखरेल (९८४१६५८०५८) 

हुलिया:- उचाई ५.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो,पिलेो शटसटष र ट्याक लगाएको ।  

नाम:- कमला मगर 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:-शज. सलाषिी जानकीपरु वडा न.ं३ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.११ िखंमलु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि मगर (९८२३७३८६७२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- दावा डोमा 
उमेर:-८० वर्ष 

  वतन:-शज.शसन्धपुाल्चोक गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-जषे्ठ मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-शज.लशलतपरुम.न.पा. वडा ९ च्यासल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कासाकङ िामा (९८४१२५१८२४) 

हुलिया:-उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा र सेशत कपाल,वणष गि गँोरी भएकी  । 
 

नाम:- ररता सनुवुार 
उमेर:-३० वर्षको 

  वतन:-शज. ओखढुङगा चम्पदवेी गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. लशलतपरु न.पा. सातदोबाटो 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमिन सुनुवार (९८६५०५६११६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- ररता श्रेष्ठ 

उमेर:-२७ वर्षको 
  वतन:-शज. दोलखा मलेङु गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.२८ िररशसदी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर शे्रष्ठ (९८०८७९००२१) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा  कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- सशुनता शब.क 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:-शज. शसन्धलुीमररन गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. लशलतपरु.बगुमती न.पा वडा नं.२२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भि बहादुर लब.क (९८४३८५८५०५) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
नाम:- चम्िा शब.क (साथमा वर्ष १६ को सशवना घती मगर ) 
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज.सखुते चौकुने गा.पा. वडा नं.७ साल्मा 
लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. लशलतपरु कुसनु्ती न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेलिना थापा (९८१३९३११२४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- सयुष बिदरु बमनेत 

उमेर:-५० वर्षको 
  वतन:- शज. काठमाण्डौ च.न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना तामाङ बस्नेत (९८६९७६६००२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो भएको ।  

नाम:- पेमा घले तामाङ 

उमेर:-१७ वर्षको 
  वतन:- शज. मकवानपरु थािा न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु थािा न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमेश तामाङ (९८२६२१२८८८) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो ज्याकेट र कालो शजन्स पाईन्ट 
लगाएकी । 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सेती माशझ 

उमेर:-४६ वर्षको 
  वतन:- शज. बागलङु जशैमनी न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बागलङु जशैमनी न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईश्वरी माझी (९८०६७२८१०६) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, िररयो मवीटर र रातो  लङुगी  लगाएकी ।  
नाम:- सशुमिा भजुले 

उमेर:-४० वर्षको 
  वतन:- शज. तनि  ँव्यास न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. तनि  ँव्यास न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम बहादुर पजाक (९८४१०६१९१७) 

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

नाम:- शबर्िे कुमार पटेल 

उमेर:-१० वर्षको 
  वतन:-शज. बारा शसमौनगढ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. नवलपरासी पवुष दवेचलुी न.पा. वडा नं.२ दमु्कौशल चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केसी देवी पटेि (९८११८०१९९१) 

हुलिया:- उचाई ३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो अनिुार, कालो ज्याकेट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शबशनता पररयार 
उमेर:-३० वर्षको 

  वतन:- शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.५ मालेपाटन 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२४  गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.५ मालेपाटन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज पररयार (९८२६६५८६००) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- शप्रया शब.क 

उमेर:-१३ वर्षको 
  वतन:- शज. कामकी पोखरा म.न.पा. वडा नं.१८ शपपलडाली 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कामकी पोखरा म.न.पा. वडा नं.१८ शपपलडाली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं :-माया देवी लब.क (९८०६६९६६९९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,पातलो िरीर, कालो पाईन्ट र कालो शटसटष 
लगाएकी । 

 

नाम:- प्रशतमा लामा 
उमेर:-२४ वर्षको 

  वतन:- शज. गोरखा आरुघाट गा.पा. वडा नं.६ मान्बु 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.१७ ढुङ्गसेाघुँ 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोष िामा (९८१९१०२६५४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी शप.क रङको आउटर र पाईन्ट लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पजुा थापा 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.१९ लामाचौर 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.१९ लामाचौर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकास थापा (९८०६९१३०२४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, मझौला िरीर भएकी । 

 

नाम:- धशनराम थारु मित्तो 
उमेर:-३४ वर्षको 

  वतन:-शज.नवलपरासी पवुष न.पा. वडा नं.१५ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.नवलपरासी पवुष न.पा. वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता कुमारी महत्तो (९८१५४४२१७७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल भएको । 
 

नाम:- शगता शघशसङ 

उमेर:-४० वर्षको 
  वतन:-शज.सलाषिी श्रीनर 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.१४ चाउथ े

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रत्न बहादुर लसदन (९८६२२५१२६१) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो टसटष र कालो पाईट लगाएकी । 
 

नाम:-ईमवरी िेिी  
उमेर:-३७ वर्षको 

  वतन:- शज. पवषत मोदी गा.पा. वडा नं.७ गोतामथेर  
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पवषत मोदी गा.पा. वडा नं. ७ गोतामथेर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-होम बहादुर के्षत्री (९७४८४१२९४२)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- ईभा गरुुङ 

उमेर:-१४ वर्षको 
  वतन:- शज. लमजङु मध्यनेपाल न.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. लमजङु मध्यनेपाल न.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुपाि गुरुङ (९८१४१३९५९३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट , को आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,मकुल को शनलो ट्याकसटु लगाएकी । 
 

नाम:- ईन्र प्रसाद शतवारी 
उमेर:-६९ वर्षको 

  वतन:- शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.३० खदुी शमलनचोक 

लिङ्ग:-जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.३० खदुी शमलनचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्द्र प्रसाद लतवारी (९८१३६२३७९४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र सेतो कपाल,वणष गोरो,ज्याकेट र कालो पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- अनरु्ा कुमाल 

उमेर:-२३ वर्षको 
  वतन:-शज.शचतवन 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१०।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.८ राष्ट बैङक चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक बराि (९८६७१४२९३४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो पाईन्ट र पिलेो शटसटष लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सगनु गरुुङ 

उमेर:-२८ वर्षको 
  वतन:- शज. नवलपरासी पवुष गडैाकोट न.पा. वडा नं.१४  

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवलपरासी पवुष गडैाकोट न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक गुरुङ (९८२९३८८२०३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, शनधारमा खत भएकी । 
 

नाम:- शभम बिादरु शब.क 

उमेर:-३५ वर्षको 
  वतन:-शज. गोरखा अशजरकोट गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.२५ िमे्जा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्ण  बहादुर कामी (९८१६१५२०२४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष कालो , शजन्स पाईन्ट र िररयो सटष लगाएको ।  

नाम:- शबशनसरा पलामी  
उमेर:-३७ वर्षको 

  वतन:- शज. नवलपरासी पवुष बोशलङटार गा.पा. वडा नं.४ शसचाङ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवलपरासी पवुष बोशलङटार गा.पा. वडा नं.४ शसचाङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिि बहादुर पुिामी मगर (९८४२०००१३०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो कुताष र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  
नाम:- शदव्या रामदाम 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.२७ कालीगण्डकी टोल 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.२७ कालीगण्डकी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक रामदाम (९८२९१०४९८०)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,पातलो िरीर भएकी । 
नाम:- शडल माया सनुार 
उमेर:-४१ वर्षको 

 वतन:- शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.२१  मिवारी 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.२१  मिवारी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हुम बहादुर ठाकुर (९८४६११०७०९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- जनु ुघती (साथमा वर्ष ३ को छोरा शदपकघती रिकेो) 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज. बाग्लङु बशडगाड गा.पा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बाग्लङु बशडगाड गा.पा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िेक बहादुर िती (९८४३७१४१८४) 

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कुमारी िेिी रेग्मी 
उमेर:-२८ वर्षको 

  वतन:- शज. पवषत मिाशिला गा.पा. वडा नं.४ धनबुासे 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पवषत मिाशिला गा.पा. वडा नं.४ धनबुासे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम बहादुर रेग्मी  
हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अजुषन काकी 
उमेर:-५५ वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धलुी गा.पा. वडा नं.७ बेलघारी 
लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.१७ शबरौटा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्द्र बहादुर थापा (९८०४८४२९०६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो,कालो र सेतो शमक्स शटसटष लगाएको । 
 

नाम:- अबदलु रायमशमया (साथमा वर्ष ३ को छोरा नाशलस शमया रिकेो) 
उमेर:-३३ वर्षको 

  वतन:- शज. नवलपरासी पवुष दउेचलुी न.पा. वडा नं.१६ रजिर 
लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवलपरासी पवुष गडैाकोट न.पा. वडा नं.१३ बेलशडिा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलबना लमया (९८२४४५७४५७) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कमान्डो शटसटष लगाएको ।  
नाम:- सन्तोर्ी पौडेल  

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:-शज. पवषत कु.न.पा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पवषत कु.न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोष पौडेि (९८४४७३५१८७) 

हुलिया:- उचाई ४.१० शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,मझौला िरीर भएकी ।  

नाम:- लालमाया सारु 

उमेर:-२८ वर्षको 
  वतन:- शज.नवलपरासी पवुष ि क्सेकोट गा.पा. वडा नं.२ लगङेखोला 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.नवलपरासी पवुष ि क्सेकोट गा.पा. वडा नं.२ लगङेखोला 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक मान साकी (९८४७३३३००८)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कालो कपाल, अनिुार गोलो, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- मानशसंि शवश्वकमाष 
उमेर:-५० वर्षको 

  वतन:- शज. नवलपरासी पवुष दउेचलुी न.पा. वडा नं.९ शवसालटार 
लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवलपरासी पवुष दउेचलुी न.पा. वडा नं.९ शवसालटार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेश काकी (९८०८४५८३७९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो रङको शटसटष र लो शजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- नेि बिादरु कुवरँ 
उमेर:-४७ वर्षको 

  वतन:- शज. मयाङजा वाशलङ न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-दिे भारत बाट आउने क्रममा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्द्र कुमारी कुवाँर (९८१३६७७९४३) 

हुलिया:- उचाई ५.७ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो भएको ।  

नाम:- गरुास सनुार 
उमेर:-१४ वर्षको 

  वतन:- शज. बाग्लङु बाग्लङु न.पा. वडा नं.३ गठुी 
लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बाग्लङु बाग्लङु न.पा. वडा नं. ३ गठुी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबष्ण सुनार (९८४४७३७१२१) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, सेतो ज्याकेट र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशवता श्रेष्ठ (शब.क) 

उमेर:-२४ वर्षको 
  वतन:-शज. मयाङजा अजुषनचौपारी गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.१० अमरशसंि चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िेम बहादुर पररयार (९८१६१५६५७०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी । 
 

नाम:- सरमवती काकी 
उमेर:-३६ वर्षको 

  वतन:- शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं.२१ कृती 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कामकी पो.म.न.पा. वडा नं।२१ कृती 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र बहादुर काकी (९८४९५१२८६२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी पिलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सम्झना गरुुङ 

उमेर:-२६ वर्षको 
  वतन:- शज. गोरखा धाचे गा.पा. वडा नं.७ शभरकुना 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११ २५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. गोरखा धाचे गा.पा. वडा नं.७ शभरकुना 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमारी तामाङ (९८४९४७५८८८) 

हुलिया:-उचाई ४.५  शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- शलला गरेै 
उमेर:-५१ वर्षको 

  वतन:- शज. तनि  ँव्यास न.पा. वडा नं.५ िरेा 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. तनि  ँव्यास न.पा. वडा नं.५ िरेा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शंकर राज गैरे (९८४९९११२२०) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ४.६ शिट , कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो बलाउज र साडी लगाएकी । 
नाम:- रुपा आले बोटे 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:- शज. तनि  ँदवेघाट गा.पा. वडा नं.५ भवुनटार 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. तनि  ँदवेघाट गा.पा. वडा नं.५ भवुनटार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजवन बोटे (९८४५५२३०१०) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा रकालो कपाल, वरण गि गँोरी, पिलेो शटसटष र िाि कट्ट  लगाएकी । 
 

नाम:- माया थापा  
उमेर:-४० वर्षको 

  वतन:- शज. बाग्लङु बा.न.पा. वडा नं.१० गडैाकोट 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बाग्लङु बा.न.पा. वडा नं.१० गडैाकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर थापा (९८६७६८४८११) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी लङुगी शटसटष लगाएकी ।  

नाम:- िुल माया सनुार 
उमेर:-३० वर्षको 

  वतन:- शज. बाग्लङु बशडगाड गा.पा. वडा नं.८ नेटाखकष  
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बाग्लङु बशडगाड गा.पा. वडा नं.८ नेटाखकष  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजजे सुनार (९८६०७४२७७८) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, िररतो सईुटर र िररयो लङुगी लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शनिा तामाङ 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- शज. तनि  व्यास न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. तनि  व्यास न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बलबता तामाङ (९८०२९३५६०३) 

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा रनकालो कपाल, वणष गि गँोरी, शटसटष र पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- जमनुा पररयार ( साथमा वर्ष ३ को छोरा कुिल पररयार रिकेो) 
उमेर:-२२ वर्षको 

  वतन:- शज. पवषत प.ुन.पा. वडा नं.८ चवुा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पवषत प.ुन.पा. वडा नं.८ चवुा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-झुमा नेपािी (९८०६१७५८०५) 

हुलिया:- कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,पातलो िरीर  भएकी । 
 

नाम:- सम्झना बसेल (मानन्धर) 
उमेर:-३६ वर्षको 

  वतन:- शज. भक्तपरु भ.न.पा.  
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८४।१०।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. भक्तपरु भ.न.पा.  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रतन बसेि (९८६०८४९६४६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:- रशन्जला थापा खड्का 
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:-शज. काठमाण्डौ दशिणकाली न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:-शज. भक्तपरु चागनुारायण न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमार थापा (९८६३२४१२३३)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल वणष गि गँोरी भएकी । 
नाम:- सशिकला दवेान 

उमेर:-३४ वर्षको 
  वतन:-शज.ईलाम न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. काठमाण्डौ सामाखसुी वसपाकष  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टुन बहर देवान (९८४१९५७८८७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आकँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, मानशिक सन्तलुन गमुाएकी । 
 

नाम:- शबशनत मनैाली  
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.११ नवलपरु 
लिङ्ग:- बालक  
हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.११ नवलपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमिा मैनािी (९८४५७१५०१७) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट,कालो आखँा ,कालो कपाल, सेतो ि ट  र पाइण्ट लगाएको । 
नाम:-  रेगन ढुङगना  
उमेर:- १५ वर्षको  

  वतन:- शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.५ शसचाईटोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.५ शसचाईटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कसपना ढुङगना (९८४९२१२४२४) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर,कालो ि क र शनलो शजन्स पाईन्ट लगाएएकी 
। 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-  शबमला  कुमाल 

उमेर:- २० वर्षको  
  वतन:- शज.नवुाकोट शब.न.पा. वडा नं.६ ईनारपाटी 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.नवुाकोट शब.न.पा. वडा नं.६ ईनारपाटी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजवन कुमाि (९८४५९७५९१४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा,कालो कपाल, रातो रङको कुताष र सल ओडेकी ।  

नाम:- मशनर्ा दवेकोटा 
उमेर:- २१ वर्षको  

  वतन:- शज.शसन्धलुी क.न.पा. वडा नं. १३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.शसन्धलुी क.न.पा. वडा नं. १३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नलवन देवकोटा (९८१५८५३६११) 

हुलिया:- उचाई ५. शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,  वणष गि गँोरो, कालो रङको शजन्स पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:-  रोशजना नेपाली  
उमेर:- २० वर्षको  

  वतन:- शज.काभ्रपेलान्चोक जगुाल गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.काभ्रपेलान्चोक जगुाल गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोष नेपािी (९८४६२८८४८०) 

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

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- प्रिान्त चौलागाई 

उमेर:- १६ वर्षको  
  वतन:-  शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.७ नागवमती 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.७ नागवमती 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गायत्री चौधरी (९८४५३८६४३०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,शनलो रङको शजन्स पाइन्ट र ि ट लगाएको ।  

नाम:- सजुन मित  

उमेर:- १६ वर्षको  
  वतन:- शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.७ नागवमती 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. मकवानपरु िटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं.७ नागवमती 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हरर बहादुर महत (९८४५५७२३६०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरो, शनलो रङको शजन्स पाइन्ट र कालो ि ट 
लगाएको । 

 

नाम:- अन्ज ुशसलवाल 

उमेर:- १७ वर्षको  
  वतन:- शज.धाशदङ शसद्धलेक गा.पा. वडा नं. १ काशलदि बजार 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजाराम लसिवाि (९८४३०५७०४५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष कालो,कालो धके पाइन्ट र खरैो ज्याकेट लगाएकी । 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मनमाया तामाङ   

उमेर:- ३२ वर्षको  
  वतन:- शज. रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा. वडा न. ६ िपुष 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा. वडा न. ६ िपुष 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कािे तामाङ (९८६६०१९०४६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कालो रङको कुताष र रातो रङको सरुुवाल 
लगाएकी । 

 

नाम:- मने्दो तामाङ  
उमेर:- ४४ वर्षको  

  वतन:- शज.रसवुा गोसाईकुन्ड गा.पा. वडा नं. ६ धनु्च े

लिङ्ग:- मशिला  
हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.काठमाण्डौ बालाज ुबसपाषक बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िाङ लछररङ तामाङ (९८६३९३५४५७) 

हुलिया:-  उचाई ५.३ लफट,कािो आाँिा, कािो कपाि,ज्याकेट, िुङगी र टाउकोमा रुमाि बाधेको ।  
नाम:- अशममता तामाङ  
उमेर:- १६ वर्षको  

  वतन:-  शज. काभ्रपेलान्चोक पाँचखाल न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. काभ्रपेलान्चोक पाँचखाल न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, िररयो सरुवाल शटसषट लगाएकी । 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सपना शसँन्तान 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:-शज.काभ्रपेलानचोक खाशनखोला गा.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.काभ्रपेलानचोक पाँचखाल न.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- साजन लसाँन्तान(९८६२५८०६५०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो कुताष सरुुवाल र ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:- सनु्तली के.सी 
उमेर:-३२ वर्षको 

  वतन:- शज.काभ्र ेभमु्ल ुगा.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.काभ्र ेभमु्ल ुगा.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बसन्त के.सी.(९८४१४६२२४९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,रातो कुताष सरुुवाल र चोशल लगाएकी । 
 

नाम:- सशुदप सनुवुार 
उमेर:-२८ वर्षको 

  वतन:- शज.पाँचखाल न.पा.वडा नं.६ शतनशपप्ले 
लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. काठमाण्डौ 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पम्फा सुनुवार (९८४०६११०१२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला िरीर भएको । 
 

नाम:- संशजता वढुाथोकी 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:-शज.काभ्र ेबनेपा न.पा.वडा नं.१३ भसैीपाटी 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. काभ्र ेपलानचोक बनेपा न.पा.वडा नं.१३ भसैीपाटी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अन्जु वुढाथोकी (९८२३२६६२२)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मकुलको खरैो पाईन्ट,करानी रङको ि क र कालो मकुल 
िोला बोकेकी । 
नाम:- शदशपका पररयार 
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज. शचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.२३ माशधपरुी 
लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.२३ माशधपरुी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनरुता पररयार (९८४५८१५४०९) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल मोटो िरीर भएकी ।  

नाम:- रेनकुा थापा 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज. नवुाकोट शबदरु न.पा. वडा नं.५ शपपलटार 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवुाकोट शबदरु न.पा. वडा नं.५ शपपलटार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदन थापा (९८२३८१७००२) 

हुलिया:- उचाई ५.१० शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- वर्ाष वाशनया 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:-शज. बाजरुा बढुीगगंा न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. नवुाकोट शब.न.पा. वडा नं.४ बट्टार बिार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकास रौिा (९८४०३००४६२) 

हुलिया:- उचाई ५ िुट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रोशित शसंि शब.क. 

उमेर:- १५ वर्षको  
  वतन:- शज. जाजरकोट भ.ैन.पा. वडा नं. ४ बाँठाबाडा  

लिङ्ग:- बालक  
हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते ।  
हराएको ठेगाना:- शज. जाजरकोट भ.ैन.पा. वडा नं. ४ बाँठाबाडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनमकिा लब.क. (९८२२४३६१८०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,शजन्सको कालो पाइन्ट र कालो शटसषट र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- संशगता िािी 
उमेर:- १४ वर्षको  

  वतन:- शज.जमु्ला शतला गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.जमु्ला शतला गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चक्र बहादुर शाही (९८४८२५३८९३) 

हुलिया:- उडाई ५.१ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- गोमादशेव थापा 
उमेर:-  २४ वर्षको  

  वतन:- शज.दाङ  िकुेली गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.दाङ  िकुेली गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोस दिाकमीमगर (९८४५५९०५२४) 

हुलिया:-  उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,शटसषट र पाईन्ट लगाएकी । 
नाम:- शबमला थामी 
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:-शज. लशलतपरु 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बिराम थामी (९८४६४६१६२०) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- रशबन्र कुमार भण्डारी 
उमेर:- ५८ वर्षको 

  वतन:- शज. लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.४ बागडोल 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.४ बागडोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन भण्डारी (९८४९६०१३३६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो,शजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- सनुसरी पिरी 
उमेर:-३३ वर्षको 

  वतन:- शज. लशलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु गोदावरी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सानुकान्छा पहरी (९८६०१४५४०२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,रातो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सरेुि बमाष 
उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धलुी वडा न.ं५ कासीरक 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धलुी वडा नं.५ कासीरक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनकुमारी बमाक साकी (९८६१८१०८४१) 

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालोआखँा रकालो कपाल,वणष गि गँोरो भएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रोिन कुवरँ 
उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:- शज.लशलतपरु चापागांउ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.लशलतपरु चापागांउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा थापा (९८१३६९६७६७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, सट पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- गगंा श्रेष्ठ (साथमा वर्ष ५ को छोरा अशकंत श्रेष्ठ रिकेो) 
उमेर:-२८ वर्षको 

  वतन:- शज.लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.१८ मगर गांउ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.१८ मगर गांउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश शे्रष्ठ (९८६३०६५८९६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरीगलुाबी रङको ज्याकेट र कुताष िगाएकी । 
 

नाम:- शबशबका कुमाल 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज.लशलतपरु  जाउलाखले 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.लशलतपरु  जाउलाखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा कुमाि (९८६७४०२०७५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको । 

 

नाम:- नम्रता अशधकारी  
उमेर:-१४ वर्षको 

  वतन:- शज. लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.२२ चशुनखले 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. लशलतपरु म.न.पा. वडा नं.२२ चशुनखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर मगर (९८६०८७२३०१)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,शजन्सको िाि पाईन्ट लगाएकी । 
नाम:- गमुान शबष्ट 

उमेर:-२३ वर्षको 
  वतन:- शज.रोल्पा सशुनल ममतृी गा.पा. वडानं.३ शमशझङ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.रोल्पा सशुनल ममतृी गा.पा. वडानं.३ शमशझङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी महरा लबष्ट (९८४९२६८७१०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो,शनलो शजन्स पाईन्ट र कालो जतु्ता लगाएको ।  

 

नाम:- शदशलप पररयार 
उमेर:-१९ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ गढवा गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ गढवा गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलशिा नेपािी (९८०९८७०२६३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कल्साउदो,बोल्न नसक्ने,समुत मनशमथशत भएको । 

 

नाम:- शबनोद नेपाली (साथमा शसवा खड्का भन्ने मशिला रिकेो) 
उमेर:-२९ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ घोरािी उ.म.न.पा. वडा नं.१५ शबशपचोक 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ घोरािी उ.म.न.पा. वडा नं.१५ शबशपचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दुगाक नेपािी (९८१०८५२१८८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो, कालो सटष र शजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शिवा गरुुङ 

उमेर:-२७ वर्षको 
  वतन:-शज. रोल्पा न.पा. वडा नं.४ शलवाङ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१०।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. दाङ घोरािी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद गुरुङ (९८४८९६३०३६) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,मझौला िरीर भएकी ।  

नाम:- जमशुन सनुार 
उमेर:-६५ वर्षको 

  वतन:- शज. रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.१४ शबन्दनुगर 
लिङ्ग:-जषे्ठ मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी शत.न.पा. वडा नं.१४ शबन्दनुगर 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लचत्र बहादुर सुनार (९८०७५७७४९९) 

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

नाम:- दगुाषभती भर 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज. रुपन्दिेी मायादवेी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी मायादवेी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवसम्भर भर  
हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- मोशनका सनुाम 

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर प्रसाद सुनार (९८४७०७१००७)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर भएकी । 
नाम:- मोशनका शवश्वकमाष 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:-शज. रुपन्दिेी वडा न.ं३ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनसा लवश्वकमाक (९८४६३९००६९) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, ट्रयाक र िाईनेक लगाएकी । 
 

नाम:- शबशनता थारु 

उमेर:-१७ वर्षको 
  वतन:-शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी ब.ुउ.म.न.पा. वडा नं.१८ नरैनापरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिी थारु (९८११९२०४१८) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, सेतो शटसटष र शनलो पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- पजुा अशिर 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज. रुपनदिेी गडैिवा गा.पा. वडा नं.१ बघमरवा 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रुपनदिेी गडैिवा गा.पा. वडा नं.१ बघमरवा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कैलाि अशिर  
हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, खरैो रङको सटु लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-सलमुी रामयाझी  
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज. रुपन्दिेी कञ्चन गा.पा. वडा नं.१ बेलभरीया 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- नखलेुको 
हराएको ठेगाना:- शज. रुपन्दिेी कञ्चन गा.पा. वडा नं.१ बेलभरीया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनि कुमारी रायमाझी (९८१७४०८७९२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर भएको । 
 

नाम:- एशलसा सनुार 
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:-शज. गलु्मी शपपलधारा  वडा न.ं२ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. गलु्मी शपपलधारा  वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोलवन्द बहादुर सुनार (९८४३२८१४२३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर भएकी । 
 

नाम:- शनरजराज  गभुाज ु 
उमेर:-३३ वर्षको 

  वतन:- शज. सखुते भरेी गगंा न.पा. वडा नं.१० शछन्चु 
लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सखुते भरेी गगंा न.पा. वडा नं.१० शछन्चु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनता साह (९८४८०३९२४६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आकँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो भएको । 

 

नाम:- राम कुमारी थारु 

उमेर:-२३ वर्षको 
  वतन:- शज. बशदषया ठाकुरवावा न.पा. वडा नं.२ बलाती 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बशदषया ठाकुरवावा न.पा. वडा नं.२ बलाती 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसताराम थारु (९८६५८७९८३४)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र खरैो कपाल,वणष गि गँोरी,खरानी रङको कुताष र कालो रङको सरुुवाल 
लगाएको । 
नाम:- शबपना रोकाय 

उमेर:-१९ वर्षको 
  वतन:- लज. बलदकया बााँसगढी न.पा. वडा नं.९ दुगाकफााँटा 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बशदषया बाँसगढी न.पा. वडा नं.९ दगुाषिाँटा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आशा देवी रोकाय (९८२०४२६६२७) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:- अशभर्के मगर 

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज.बशदषया बाँसगढी न.पा. वडा नं.६ दमौली 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.बशदषया बाँसगढी न.पा. वडा नं.६ दमौली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन मगर (९८२६३३२०४४) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपालवणष गि गँोरो, सेतो रङको सटष र गलुाबी रङको रङको 
ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:- शनलम थारु 

उमेर:-२३ वर्षको 
  वतन:- शज. बशदषया मधवुन न.पा. वडा नं.२ अम्मरपरु 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बशदषया मधवुन न.पा. वडा नं.२ अम्मरपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लहमाि थारु   
हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,दाशिने िातमा ६ वटा औला भएको,सेतो रङको सटष र शनलो 
रङको शजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सदुन घती 
उमेर:-१३ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुवास िती (९८०६२५२८६८) 

हुलिया:-उचाई ४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मझौला िरीर, कालो बक्स पाईन्ट र खरैो ि ड लगाएको । 
 

नाम:- शिमाल बोिरा 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.११ अवलडांडा 
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ घो.उ.म.न.पा. वडा नं.११ अवलडांडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुवास िती (९८०६२५२८६८) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, मझौला िरीर, शनलो पाईन्ट र लेदरको ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- पशुणषमा भण्डारी 
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ राजपरु गा.पा. वडा नं.६ खाङ्ग्रानाका 
लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ राजपरु गा.पा. वडा नं.६ खाङ्ग्रानाका 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शारदा भन्डारी (९८०६२०९७३४) 

हुलिया:-उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा र खरैो,रातो कपाल,पातलो िरीर भएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- लक्ष्मी वली (के.सी) 
उमेर:-२० वर्षको 

  वतन:- शज दाङ िान्तीनगर गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज दाङ िान्तीनगर गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुि बहादुर के.सी (९८२२८४७५०५) 

हुलिया:-उचाई ४.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, खरानी रङको कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अशनता चौधरी 
उमेर:-३५ वर्षको 

  वतन:- शज. दाङ लमिी न.पा. वडा नं.८ खोली गाँउ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ लमिी न.पा. वडा नं.८ खोली गाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता कुमारी चौधरी 
हुलिया:- उचाई ५.५ शि, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर, रातो कुताष सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:- ररमा शब.क 

उमेर:-२८ वर्षको 
  वतन:-शज. दाङ तलु्सीपरु  उ.म.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाङ तलु्सीपरु  उ.म.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माधव लब.क (९८६८४९५२७०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र िल्का कपाल, मझौला िरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शसता पररयार 
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज. गलु्मी मदाने गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते  
हराएको ठेगाना:- शज. गलु्मी मदाने गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पिपुती पररयार (९८३९३८४३१६)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कापल,पिलेो कुताष सरुुवाल लगाएको । 
नाम:- गमुी कुमाल 

उमेर:-२७ वर्षको 
  वतन:-शज. गलु्मी रे.न.पा.  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. गलु्मी रे.न.पा. 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जुि कुमाि (९८४५४२६९२९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- पावषती थारु 

उमेर:-१४ वर्षको 
  वतन:- शज. कशपलवमत ुवाणगंगंा न.पा. १० लौगाईया 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कशपलवमत ुवाणगंगंा न.पा. १० लौगाईया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साधु थारु (९८२६४६२५४७) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,मोटो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- बसन्ता खड्का अशधकारी 
उमेर:-३३ वर्षको 

  वतन:- शज. अघाषखावी शसतगगंा न.पा. वडा नं.४ काफ्लेटोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. अघाषखावी शसतगगंा न.पा. वडा नं.४ काफ्लेटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तोयनाथ अलधकारी (९८४७४०८३०६) 

हुलिया:-कालो आखँा र िल्का रातो कपाल,कुताष सरुुवाल र रातो रङको जतु्ता लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शसता घती 
उमेर:-२९ वर्षको 

  वतन:- शज. रोल्पा शिवणेी गा.पा. वडा नं.४ चक्री 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१०।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. रोल्पा शिवणेी गा.पा. वडा नं.४ चक्री 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लचत्र बहादुर िती (९८६८६२५५८०) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, िररयो रङको कुताष र रातो रङको सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:- शदपक बोिोरा 
उमेर:-६५ वर्षको 

  वतन:- शज. झापा शिवसतािी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा शिवसतािी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानुिका बोहोरा (९८१४००८८४१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,खरैो ज्याकेट र पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- शसता िागो 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज.झापा शिवसतािी न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.झापा शिवसतािी न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हेम कुमार लसिुङ (९८१७९४९२०२) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कापल,सेतो कुताष सरुवाल र कालो ब्याग बोकेकी । 
 

नाम:- सशुनला राजवसंी 
उमेर:-२६ वर्षको 

  वतन:- शज. झापा गौरादि न.पा. वडा नं.८ जरुोपानी (पक्की शभट्टा टोल) 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा गौरादि न.पा. वडा नं.८ जरुोपानी (पक्की शभट्टा टोल) 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेदराज राजवंसी (९८२३७५२९०१)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,कालो शटसटष र सेतो कालो बटु्टा  भएको 
सरुुवाल लगाएको । 
नाम:- प्रशमला कोईराला (दजी) 
उमेर:-२५ वर्षको 

  वतन:- शज. झापा कन्काई न.पा. वडा नं.५ िान्ती टोल 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा कन्काई न.पा. वडा नं.५ िान्ती टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तारा देलव  (९८४२०७६२७५) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो खरैो कपाल भएको ।  

नाम:- िभुम उराउ 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:- लज. झापा कन्काई न.पा. वडा नं.४ लक्ष्मी पाण्डे साशलख 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा कन्काई न.पा. वडा नं.४ लक्ष्मी पाण्डे साशलख 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लधरेन्द्र बस्नेत (९८१७९४६८३८) 

हुलिया:- उचाई ४.१० शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,पातलो िरीर,रातो भषे्ट र शनलो शजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- शसता काकी 
उमेर:-४७ वर्षको 

  वतन:- शज. भोजपरु र्.न.पा. वडा नं.७ शबतलब 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- नखलेुको 
हराएको ठेगाना:- लज. भोजपरु र्.न.पा. वडा नं.७ शबतलब 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर शे्रष्ठ (९८०७०३६०९३) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,रातो मवीटर र िररयो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मनैा कुमारी शब.क 

उमेर:-२१ वर्षको 
  वतन:-  शज.उदयपरु कटारी न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.उदयपरु कटारी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज लब.क (९८०५९६५५३३) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,गोलो अनिुार,शजन्सको  कालो पाईन्ट र रातो कुताष सरुुवाल 
लगाएको । 

 

नाम:- रेण ुराई 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- शज. भोजपरु अरुण गा.पा. वाड नं.७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०६९।०२ बाट िराएको 
हराएको ठेगाना:- शज. भोजपरु अरुण गा.पा. वाड नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन बहादुर राई (९८२५३१६९७०) 

हुलिया:-उचाई ५ लफट, कािो आाँिा र कािो कपाि, वणक गहुाँगोरी,कुताक सुरुवाि िगाएकी ।  

नाम:- प्रलाद साकी 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कािुमान साकी (९८१६३७६३४६) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,रातो गन्जीर,िाि भषे्ट र पाईन्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मशनर्ा राई 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:- शज. इलाम सयुोदय न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. इलाम सयुोदय न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुपेश लिम्बु (९७४९७६४३७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,पाईन्ट शटसटष लगाएको । 
 

नाम:- शटका राम चौधरी 
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:- शज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदानन्द चौधरी (९८१७३३७६३७) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो भएको । 

 

नाम:- रन बिादरु शलम्ब ु

उमेर:-५९ वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ पथरी िशनश्वरे न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ पथरी िशनश्वरे न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनस लिम्बु (९८२६३७६०८२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,िररयो रङको पाईन्ट र जम्िर लगाएको । 
 

नाम:- सपना थापा 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज मोरङ सनु्दरिचैा न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७६८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज मोरङ सनु्दरिचैा न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद थापा (९८२७३५५०७६) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ४.६ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी । 
नाम:- अशनता उराव  
उमेर:-२८ वर्षको 

  वतन:- शज. मोरङ रंगलेी न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११ २१ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. मोरङ ग्रामथान न.पा. वडा नं.६ झोरािाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गौरब िाि उराव (९८२३७८१९१३) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष रातो भएको । 
 

नाम:- अन्जली मशुडयारी 
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:- शज. मोरङ रंगलेी न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ रंगलेी न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उपेन्द्र मुलडयारी (९८०२०५८२०६) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष मयाम्लो, खरैो ज्याकेट र िररयो पाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- चन्दा मशुखया 
उमेर:-२६ वर्षको 

  वतन:-शज. मोरङ शवराटनगर म.न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शवराटनगर म.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदलिप कुमार मुलिया (९८४३१७९०३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरो भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रशबन कुमार यादव 

उमेर:-१७ वर्षको 
  वतन:-शज. मोरङ जिदा गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शज. मोरङ जिदा गा.पा. वडा नं.५ 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष मयाम्लो, शजन्स पाईन्ट र सेतो धके सटष िगाएको ।  

नाम:- शिवानी मगर 
उमेर:-१४ वर्षको 

  वतन:- शज. झापा मनैपा. वडानं.१३ अठारकठे्ठ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा मनैपा. वडानं.१३ अठारकठे्ठ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम कुमारी मगर (९८०८७७५६५६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, कालो पाईन्ट र रातो भषे्ट लगाएको ।  

नाम:- सनुो कुमारी ताजपरुीया 
उमेर:-३२ वर्षको 

  वतन:- शज. झापा गौरादि न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१०।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  शज. झापा गौरादि न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गयाििा ताजपुरीया (९८१५९०७९३०) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िुल माया तामाङ शलम्बु 
उमेर:-४० वर्षको 

  वतन:- शज. झापा िशल्दबारी गा.पा. वडा नं.४ िान्तीचोक 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  लज. झापा िशल्दबारी गा.पा. वडा नं.४ िान्तीचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवेन्द्र लिम्बु (९८०६०१५९४६) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,मोटो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:-  सरमवती यादव 

उमेर:-१८ वर्षको 
  वतन:- झापा  जापा गा.पा. वडा नं.५ पन्थापडा 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- झापा  जापा गा.पा. वडा नं.५ पन्थापडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशव नारायण यादव (९८१५०७३५७६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, पातलो िरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- मनौर अली 
उमेर:-२७ वर्षको 

  वतन:- शज. सलाषिी िररपरु न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. सलाषिी िररपरु न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मो.रहमत अिी (९८०७८०६७८८) 

हुलिया:-उचाई ५.८ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरो,कालो पाईन्ट र सेतो चेक सटष लगाएको । 
 

नाम:- रशसद अिमद 

उमेर:-२० वर्षको 
  वतन:- शज. बारा दवेताल गा.पा. वडा नं.२ दशिणशझट्कैया 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. भरतपरु शचतवन काम गने मथानबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मिमद ईशन्रस शमया 
हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, शजन्स पाईन्ट र भषे्ट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- बल्ल ुबैठा 
उमेर:-२७ वर्षको 

  वतन:- शज. बारा शबश्रामपरु गा.पा. वडा नं.२ शचरझपटी 
लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बारा शबश्रामपरु गा.पा. वडा नं.२ शचरझपटी शनतनपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पप्पु बैठा  
हुलिया:-उचाई ५.३ लफट, कािो आाँिा र कािो कपाि, सेतो रङको ज्याकेट र लजन्स पाईन्ट िगाएको । 

 

नाम:- धाना दवेी थापा 
उमेर:-३७ वर्षको 

  वतन:- शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेिा थापा (९८२२७३७३६४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको ।  
नाम:- शबनोद शब.क 

उमेर:-१६ वर्षको 
  वतन:- शज. डोटी शदपायल शसलगडी न.प. वडा नं ६ नाचनथली 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. डोटी शदपायल शसलगडी न.प. वडा नं ६ नाचनथली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भक्त बहादुर लब.क (९८४०८५९५८०) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,सेतो शनलो सटष र खरैो रङको टाउजर 
लगाएको । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- लक्ष्मी दमाई 

उमेर:-२४ वर्षको 
  वतन:- शज. डोटी शदपायल शसलगडी न.प. वडा नं.४ राजपरु 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. डोटी शदपायल शसलगडी न.प. वडा नं.४ राजपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शेर बहादुर दमाई (९८४८५२२२३३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ लफट, कािो आाँिा र कािो कपाि, वणक गहुाँगोरी, पातिो शरीर भएकी ।  
नाम:- रामचन्र जसैी  
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज. बाजरुा वडुीनन्दा न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- भारतको शसम्लाबाट आउने क्रममा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगराज जैसी (९८६९८२६०४२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल भएको । 
नाम:- जानकी नाथ 

उमेर:-२० वर्षको 
  वतन:-शज. दाचुषला मालीकाजुषन गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाचुषला मालीकाजुषन गा.पा. वडा नं.७पन्तपाली भसैीओडार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसलनता नाथ 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,शनलो शजन्स पाईन्ट र शटसटष लगाएकी ।  

नाम:- मकेुि धामी (साथमा वर्ष १६ कोसवुास धामी) 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:- शज.डडेल्धरुा प.न.पा. वडा नं.८ जमराशन 

लिङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.डडेल्धरुा प.न.पा. वडा नं.८ जमराशन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक धामी (९७४८८८१५०२) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, कालो ज्याकेट र पाईन्ट लगाएको । 
नाम:- भजन रावत (साथमा वर्ष ६ की छोरी भएको ) 
उमेर:-३५ वर्षको 

  वतन:- शज. कैलाली लच.ुन.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

 हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली लच.ुन.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रालधका रावत (९८१५६६१५५४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष कल्साउदो, रातो ताष र शजन्स पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- लक्ष्मी काकी 
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं.१५ गोबरैया 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं.१५ गोबरैया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमर काकी(९८१०६५६९५३) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी,शनलो रङको चेक सटष  र पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- शसल्पा बलामी 
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु दोधारा चा.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.कञ्चनपरु दोधारा चा.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हसं देवी बिामी (९८१०६३४९३२) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो शजन्स पाईन्ट लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- जयन्ती खनुा  
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं.१८ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं.१८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलस्म लतरुवा (९८१०७०२६२२) 

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

नाम:- पावषती डगौरा  
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज. कञ्चनपरु बेलडाडी गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गे 
हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु बेलडाडी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोकेन्द्र डगौरा (९८२५६४०८८१) 

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

नाम:- शगता ओझा 
उमेर:-२२ वर्षको 

  वतन:- शज. कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं.२ कृष्णटोल 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१०।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं.२ कृष्णटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामदत्त ओझा (९८०६४०६१५५) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल, कालो शटसटष र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सशुमत चौधरी  
उमेर:-२१ वर्षको 

  वतन:- शज. कञ्चनपरु प.ुन.पा. वडा नं.७  
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु प.ुन.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर चौधरी (९८२२६४७१९९) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको ।  
नाम:- शनमषला चन्द 

उमेर:-१७ वर्षको 
  वतन:-शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं.१७ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं.१७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकाश चन्द (९८६५९१६४५१) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, सेतो रङको पलाजो र कालो रङको ि ट लगाएको ।  
नाम:- बसन्ती वाईवा 
उमेर:-२३ वर्षको 

  वतन:- शज. कञ्चनपरु लालझाडी गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु लालझाडी गा.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाक्पा शेपाक (९८०४६९०३८१) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मन्ज ुसनुार 
उमेर:-३० वर्षको 

  वतन:- शज. कञ्चनपरु दोधरा चादनी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१०।२३ गते 

 हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु दोधरा चादनी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवसरा सुनार (९८०४६९०४८१) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,एक खटु्टाले टेक्ने लङगडी भएको ।  

नाम:- रुपा बोिरा 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:-शज. बझाङ बबङ्ुगल न.पा. वडा नं.७ डाडडगांउ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. बझाङ बबङ्ुगल न.पा. वडा नं.७ डाडडगांउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता देवी बोहरा (९८४९३०६५९८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी,सेतो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शवष्ण ुशवश्वकमाष 
उमेर:-१८ वर्षको 

  वतन:-शज. कैलाली मिन्याल गा.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११ १८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली मिन्याल गा.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन माया लब.क (९८४८६७३८३०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, शनलो ि ट र गलुाबी रङको जतु्ता लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रम्भा कुमारी भट्टराई 

उमेर:-१४ वर्षको 
  वतन:- शज. कैलाली गोदावरी न.पा. वडा नं.९ धनचौरी 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली गोदावरी न.पा. वडा नं.९ धनचौरी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उिव राज  भट्टराई (९८४२८९४८२४) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष कालो, कालो शटसटष र कालो पाईन्ट लगाएकी ।  
नाम:- रचना थापामगर 
उमेर:-१३ वर्षको 

  वतन:-शज. कैलाली चरेु गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली चरेु गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर थापामगर (९८००६१०५५५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- पनुम िमाष 
उमेर:-२४ वर्षको 

  वतन:-शज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- लज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राकेश शमाक (९८०४६५९७८७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, गलुाबी रङको भषे्ट शजन्सको पाईन्ट लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- ञान ुओझा 
उमेर:-१७ वर्षको 

  वतन:-शज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररलशराम ओझा (९८६८५७८९५४) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- उमा कुमार भट्टराई 

उमेर:-१५ वर्षको 
  वतन:-शज. कैलाली गोदावरी न.पा. वडा नं.९ धनचौरी 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११ १७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली गोदावरी न.पा. वडा नं.९ धनचौरी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर भट्टराई (९८४७५७८५८३) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी, सेतो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- लक्ष्मी सापकोटा 
उमेर:-२६ वर्षको 

  वतन:-शज. कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं।८ शपपलडांडा 
लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं।८ शपपलडांडा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेक बहादुर सापकोटा (९८६८७६६६२९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा कालो कपाल, वणष गि गँोरी, खरैो रङको ज्याकेट र रातो  सरुुवाल लगाएकी 
। 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- मशनर्ा पररयार 
उमेर:-१६ वर्षको 

  वतन:- शज. कैलाली लम्कीचिुा न.पा. वडा नं।४ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली लम्कीचिुा न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुदे दमाई (९८००६८४७९२) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, कालो ज्याकेट र शजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-शगता रतकुी  
उमेर:-४५ वर्षको 

  वतन:-शज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनलसह रतुकी (९८१४६०७२४७) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, िररयो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
,  

नाम:- लक्ष्मी थापा 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:-शज. कैलाली शटकापरु न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-शज. कैलाली शटकापरु न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आशा थापा (९८१४६८७०८१) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, को आखँा र कालो कपाल, वणष गि गँोरी, पिलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अमतृा डथारु 

उमेर:-३३ वर्षको 
  वतन:-शज कैलाली जानकी गा.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज कैलाली जानकी गा.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राधा लकसुन डथारु चौधरी (९८१५६४०७५४) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:-उचाई ४.८ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी । 
नाम:- सशबना डगौरा 
उमेर:-२८ वर्षको 

  वतन:-शज.  कैलाली बजनी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.  कैलाली बजनी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुि राम चौधरी (९८२५६६६८६०) 

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

नाम:- लक्ष्मी चौधरी (साथमा वर्ष २८को अिोक चौधरी) 
उमेर:- २६ वर्षको 

  वतन:-शज. कैलाली भजनी  न.पा. वडा नं.८ शटकापरु 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली भजनी  न.पा. वडा नं.८ शटकापरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- फराही चौधरी (९८२५६१०४९१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, वरण गि गँोरी, कुताष सरुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शगता धानकु 

उमेर:- ३५ वर्षको 
  वतन:- शज.कञ्चनपरु कृष्णपरु न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज.कञ्चनपरु कृष्णपरु न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नर बहादुर धानुक (९८४२२३७३४०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कजशेज रङको सटु लगाएको । 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शगता ओझा 
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज. कञ्चनपरु दो.चा न.पा. वडा नं.२ कृष्ण टोल 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत: - २०७८।१०।१६गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु दो.चा न.पा. वडा नं.२ कृष्ण टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम दत्त ओझा (९८०६४०६१५५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कालो पाईन्ट र शटसटष लगाएकी ।  

नाम:- आरोिी जोिी (साथमा १६ मशिनाको छोरी लक्ष्मी जोिी) 

उमेर:-२२ वर्षको 
  वतन:- शज. कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं.३ शपपलचौरािा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।१०।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं.३ शपपलचौरािा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नारायण दत्त जोशी (९८०९४४२७६३) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:- शनि ुऐसं.के 

उमेर:- १९ वर्षको 
  वतन:- शज. कञ्चनपरु प.ुन.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु प.ुन.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मा  ऐस.के (९८५५२७८४३२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- धाना शतरुवा 
उमेर:-३६ वर्षको 

  वतन:- शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- (९८०६४१७५३५) 

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

नाम:- शदपक ऐर  
उमेर:-२६ वर्षको 

  वतन:- शज. कञ्चनपरु शकष्णपरु न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु शकष्णपरु न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- परे ऐर (९८६४७६५४८६) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट। कालो आखँा र कालो कपाल, कालो रङको ज्याकेट र पाईन्ट लगाएको ।  
नाम:- सोशमतका सनुार 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज. कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईसा सुनार (९८०९४०४२५५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,कालो शजन्स पाईन्ट र शटसटष लगाएको ।  

नाम:- शबज्ज ुओखडेा 
उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- शज. कञ्चनपरु बे.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु बे.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुन्ना ओिेडा (९८२२७३९६४२) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल,शजन्स पाईन्ट लगाएको । 
नाम:-  लशल पनु 

उमेर:- १६ वर्षको 
  वतन:- शज. कैलाली कञ्चनपरु दोदरा चादनी न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली कञ्चनपरु दोदरा चादनी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तुिसी पुन (९८१२७३८३९७) 

हुलिया:- उचाई ४.४ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, रातो िाईनेक र शजन्स पाईन्ट लगाकी ।  

नाम:- नर बिादरु साकी 
उमेर:- ५७ वर्षको  

  वतन:- शज. रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं. ४ सालु 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०७ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं. ४ साल ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नलवन मग्राती (९८४१६५७९९९) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरो,कालो पाइन्ट िुसो ज्याकेट लगाएको । 
नाम:- मान बिादरु श्रेष्ट 

उमेर:- ३५ वर्षको  
  वतन:- शज. शसन्धपुाल्चोक ईन्रवती गा.पा. वडा नं. ४ नवलपरु  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. शसन्धपुाल्चोक ईन्रवती गा.पा. वडा नं. ४ नवलपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भवन दास शे्रष्ठ  
हुलिया:-उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरो, कालो ज्याकेट,धके सटष र पाईन्ट लगाएको   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- लबमिा मोक्तान 

उमेर:- ३० वर्षको 
  वतन:- शज. मकवानपरु ि.े उ. म. न. पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु ि.े उ. म. न. पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक वाईबा (९८२११५७५४८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो लेशगन्ज, सेतो मवीटर र जतु्ता लगाएकी ।  

नाम:- रोशित केिरी 
उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- शज. बारा परवानीपरु वडा न.ं १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु ि.े उ. म. न. पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ठग साह केशरी (९८४५०३९५८९) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर, छालाको ब्याग र ल्यापटप बोकेको । 
 

नाम:- बशुद्ध कुमारी ढकाल 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज. बारा कोल्िबी न. पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१० गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु ि.े उ. म. न. पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुि चन्द्र ढकाि (९८०६८३३८६८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो ज्याकेट, रातो शटसटष र पाईन्ट लगाएकी । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शवममतृी घलान 

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- शज. शसन्धलुी मररन गा. पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मकवानपरु ि.े उ. म. न. पा. वडा नं. २ संगमचोक  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जेलनसा ििान (९८४८९४८२६९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला िररर र सेतो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:- िशमिा खड्का 
उमेर:- १५ वर्षको  

  वतन:- शज. शसन्धपुाल्चोक िलेम्ब ुगा.पा. वडा नं. ३ पाल्चोक 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. शसन्धपुाल्चोक िलेम्ब ुगा.पा. वडा नं. ३ पाल्चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रवी िड्का (९८६४२८६८८८) 

हुलिया:-उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,शजन्स पाईन्ट र सटष लगाएको । 

 

 
नाम:- शबष्ण ुशलम्बु 
उमेर:- ३० वर्षको  

  वतन:- शज.शसन्धपुाल्चोक पाँचपोखरा थाङपाल गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.शसन्धपुाल्चोक पाँचपोखरा थाङपाल गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसंग तामाङ (९८१८६६३५२४) 

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

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सल्मा कोईराला 
उमेर:-१५ वर्षको 

  वतन:- शज. शसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.४ ढकालगाँउ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  लज. शसन्धलुी कमलामाई न.पा. वडा नं.४ ढकालगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लतथकराज कोईरािा (९८६१६५३८४३) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

   

नाम:- शबिाल कुमार गौतम 

उमेर:-१४ वर्षको 
  वतन:- दिे भारत घर भई िाल शज. दाशदङ धनुीबेिी न.पा. वडा नं.६  

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. दाशदङ धनुीबेिी न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक कुमार गौतम (९८६१७०५१८३) 

हुलिया:-उचाई ४.५ शिट, कालो आखँार कालो कपाल, वणष रातो,सेतो रङको ज्याकेट सेतो रङको टाउजर र  रातो 
जतु्ता लगाएको । 

  

 

नाम:- भगवती शघशसङ 

उमेर:- ३४ वर्षको 
  वतन:- लज. का. प. मण्डनदउेपरु न. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. का. प. मण्डनदउेपरु न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लतथकमान वाईबा (९८६५०९८५९७) 

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

                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- अशनिा सबेुदी 
उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- शज. धाशदङ थाके्र गा. पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ धशुनबेिी न. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सानु बाबु सुबेदी (९८४१९२१५५८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, मझौला िररर, वणष गि गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।    

नाम:- सपना तामाङ 

उमेर:- २६ वर्षको 
  वतन:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न. पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. धाशदङ शनलकण्ठ न. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवष्णु मायााँ शे्रष्ठ (९८०३१६३८१०) 

हुलिया:- उचाइ ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

  

 

नाम:- कशवता राई 

उमेर:- २० वर्षको 
  वतन:- शज. ओखलढुंगा शसशद्धचरण न. पा. वडा नं. ११  

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. ओखलढुंगा शसशद्धचरण न. पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हकक  बहादुर मगर (९८४१०७६९०८) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो रातो कपाल, सेतो कालो ज्याकेट, िररयो शजन्स पाईन्ट र  हातमा 
चाँदीको बाला लगाएकी ।   

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रोशित यादव  
उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- शज. सप्तरी राजगठ गा. पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ रंगलेी न. पा. शमथत 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कालशचन्द्र यादव (९८४२८०७४८०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो र गोलो अनिुार भएको ।     

नाम:- आईमना शलम्ब ु

उमेर:- १५ वर्षको 
  वतन:- लज. पाँचथर कुममाया गा. पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. पाँचथर कुममाया गा. पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुजता लिम्बु (९८४०३९९८९९)  

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पातलो िररर र वणष गि गँोरी भएकी । 

  

 
नाम:- सरमवती राई 

उमेर:- १० वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ बेलबारी न. पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा कमल गा. पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हकक  लसंह लिम्बु (९८२५३२७०९६) 

हुलिया:- उचाई ३.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, पिलेो भषे्ट र िाप पाईन्ट लगाएकी । 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शप्रया शबश्वकमाष (साथमा ३० मशिनाशक छोरी पनी ) 
उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- शज. झापा बदु्धिान्ती वडा न.ं ४ शमल चोक 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा बदु्धिान्ती वडा नं. ४ शमल चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आलशष िोहार (९८१४०४५२२८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो शनलो ज्याकेट र गलुाबी रंगको सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- कुिलव ररजाल 

उमेर:- ५५ वर्षको 
  वतन:- शज. झापा शबताषमोड न. पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. झापा शबताषमोड न. पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कूष्ण माया ररजाि (९८४०१००२५५) 

हुलिया:- उचाई ५.६ शिट, कालो आखँा, कालो िल्का िुलेको कपाल, घाँटीमा अप्ररेसन गरेको सेतो बटेु्ट सटष र 
िाप पाईन्ट लगाएको ।  

            

 

नाम:- बाबरुाम उराउ 

उमेर:- ४० वर्षको 
  वतन:- शज. मोरङ कटिरी गा. पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ कटिरी गा. पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररता कुमारी उराउ (९८२५०११४६८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो र प्राय पाईन्ट शटसटष लगाउने । 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- भनु्टी राजविंी 
उमेर:- ३४ वर्षको 

  वतन:- लज. मोरङ शब. म. न. पा. वडा नं. १९  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. मोरङ शब. म. न. पा. वडा नं. १९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोलबन्द राजवंशी (९८१९३६३२७५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष श्याम्लो र गोलो अनिुार भएकी । 
   

नाम:- मन्ज ुशजशम 

उमेर:- २५ वर्षको 
  वतन:- शज. संखवुासभा धमषदवेी न. पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- शज. संखवुासभा धमषदवेी न. पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- किा लजलम (९८१८७७८४६०) 

हुलिया:- उचाई अ.ं ४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, शनलो शजन्सको पाईन्ट र खरैो कुताष लगाएकी । 

  

 
नाम:- शबनया कुमार सिनी 
उमेर:- २६ वर्षको  

  वतन:- शज. पसाष सखवुा प्रसौनी गा.पा. वडा नं. १ खजरुरया 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७७।१०।२५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. पसाष सखवुा प्रसौनी गा.पा. वडा नं. १ खजरुरया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबजय कुमार सहनी (९८२९४४७२५२) 

हुलिया:- उचाई ५.६शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो ज्याकेट र ब्ल ुरङको शजन्स पाईन्ट लगाएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सभुास मशुखया शवन 

उमेर:- २२ वर्षको  
  वतन:- शज.पसाष पोखररया न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।०५।०८ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष पोखररया न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुरा मुलिया लवन  
हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,शनलो रङको शटसषट र शजन्स पाईन्ट लगाएको । 
नाम:- नथनुी मित्तो 
उमेर:- ५५ वर्षको  

  वतन:- शज. मिोत्तरी गोिाला न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. मिोत्तरी गोिाला न.पा. वडा नं. ११ लक्ष्मशनयाबाट  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्रीराम महत्तो (९८२५८८६९५०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष कालो,कुथाष र धोशत लगाएको ।  

नाम:- यबुराज बम्जन   
उमेर:- २४ वर्षको  

  वतन:- शज सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा न. ८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज सलाषिी लालबन्दी न.पा. वडा न. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सररता कुमारी बम्जन 

हुलिया:- उचाई ५.८ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो ज्याकेट र शनलो पाईन्ट लगाएको । 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-  भपुाल प्रसाद चौधरी  
उमेर:- ५६ वर्षको  

  वतन:- शज.बारा गडवाल गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.पसाष शब.म.न.पा. वडा नं. १५ व्रमचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कंचन देलव 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरो,कालो शटसषट र शनलो पाइन्ट लगाएको ।  
नाम:- शदपेि गपु्ता  
उमेर:- २० वर्षको  

  वतन:- शज.बारा कलैया उ.म.न.पा. वडा नं. २३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. शचतवन बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेश प्रसाद साह कानु (९८५५०४१६१९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ लफट। कािो आाँिा, कािो कपाि,पाईन्ट र भेष्टा िगाएको ।  
नाम:- ओपी कुमार राम 

उमेर:- २२ वर्षको   
  वतन:- शज. शसरिा गोलबजार न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. शसरिा गोलबजार न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुिेना देवी राम (९८१९८५०३३१) 

हुलिया:- उचाई ५.५शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरो, कालो पाईन्ट र खरैो रङको सटष लगाएको । 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रोशित कुमार 
उमेर:- २० वर्षको  

  वतन:- शज.पसाष शव.म.न.पा. वडा नं. १ छप्कैया बजार 
लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।०८ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.पसाष शव.म.न.पा. वडा नं. १ छप्कैया बजार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नन्द लकशोर प्रसाद कानु 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल भएको । 
नाम:-  पजुा शज.टी. 
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- शज.मयाङजा वाशलङ न.पा. वडा नं. १३ उशदयाचौर शसख्रे 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.मयाङजा वाशलङ न.पा. वडा नं. १३ उशदयाचौर शसख्रे 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भुप बहादुर लज.टी. (९८०८५१०९२२) 

हुलिया:- उचाई ५.१ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी र पिलेो सटु  लगाएकी । 
नाम:- अमतृा नेपाली  
उमेर:-  २० वर्षको  

  वतन:- शज.गोरखा शसरानचोक गा.पा. वडा नं. १ केराबारी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०१ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.गोरखा शसरानचोक गा.पा. वडा नं. १ केराबारी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुजन नेपािी (९८६१२४०१४४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी, पाइन्ट र शटसटष लगाएकी । 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शवशनता पररयार 
उमेर:- २० वर्षको  

  वतन:- शज.तनि  ँभान ुन.पा. वडा नं. ५ मवैल 

लिङ्ग:- मशिला  
हराएको लमलत:- २०७८।११।०१ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.पवषत ि.न.पा. वडा न.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेशम नेपािी (९८०६५३१२१६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि  ँगोरी र पातलो िररर भएकी ।  

नाम:- बदु्धी माया शब.क. 

उमेर:- २७ वर्षको  
  वतन:- लज.तनि  ँिकु्लागण्डकी न.पा. वडा नं. १२ धामीकुना 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११। ०९ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.तनि  ँिकु्लागण्डकी न.पा. वडा नं. १२ धामीकुना 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िाि बहादुर लब.क. (९८४६८८३९५६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी, पिलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- बसन्ती भट्ट 

उमेर:- १५ वर्षको  
  वतन:- शज.कञ्चनपरु िकु्लािाट न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१० गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु िकु्लािाट न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लकरनान्द भट्ट (९८४८४९७२७३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,गलुाशब रङको सटु र रातो ज्याकेट लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- रशसला रावल 

उमेर:-  १४ वर्षको  
  वतन:- शज.कैलाली लम्कीचिुा न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली लम्कीचिुा न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तुिा रावि (९८६५६०७१८४) 

हुलिया:- उचाई ३.५शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो िाईनेक र कालो प्लाजा लगाएकी । 
नाम:-  जमनुा राना 
उमेर:- ४० वर्षको  

  वतन:- शज. कैलाली ल.च.ुन.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. कैलाली ल.च.ुन.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लभम राना (९८२२६२८६४३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मोटो िररर भएकी । 
नाम:- टप्प बिादरु रावल 

उमेर:- २७ वर्षको  
  वतन:- शज. मगु ुखप्तड गा.पा. वडा नं. ८ सकुाशढक 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०६ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. मगु ुखप्तड गा.पा. वडा नं. ८ सकुाशढक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनमकिा थापा रावि (९७४२२३२५११३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,शनलो िाप ज्याकेट रकालो ि ट लगाएको ।  

नाम:- जङ्ग ेलाल पाण्डे 

उमेर:- ६० वर्षको  
  वतन:- शज.बाजरुा शिमाली गा.पा. वडा नं. ६बोल्ढीक 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०१ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.बाजरुा शिमाली गा.पा. वडा नं. ६ बोल्ढीक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकास पाण्डे (९८६०४७८१८९) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,खरैो ज्याकेट,ट्राउजर र उशनको टोपी लगाएको । 
नाम:- जानकी टमटा 
उमेर:-३५ वर्षको  

  वतन:- शज.दाचुषला नौगडा गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२१ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.दाचुषला नौगडा गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जसे टमटा (९८४९७८७२३६) 

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

नाम:- तलुसी धामी 
उमेर:- २५ वर्षको  

  वतन:- शज.दाचुषला दिु  गा.पा. वडा नं. २ शिशकली 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।०९।२९ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.दाचुषला दिु  गा.पा. वडा नं. २ शिशकली 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  कृष्ण लसंह बडावि(९८६५६०५७१७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,िररयो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:-  भानभुक्त नाथ  
उमेर:- १६ वर्षको  

  वतन:-  शज. डढेल्धरुा आशलताल गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२३ गते । 
हराएको ठेगाना:-  लज. डढेल्धरुा आशलताल गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशव बहादुर नाथ (९८११६१३५०२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरो, कालो ज्याकेट, शजन्सको पाइन्ट र सेतो सटष 
लगाएको । 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- भवुनेश्वरी भट्ट 

उमेर:- १६ वर्षको  
  वतन:- शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. १० शतल्केनी 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-  २०७८।१०।२१ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. १० शतल्केनी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ज्योती भट्ट (९८१०७४९५१७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो ज्याकेट र शनलो शजन्स पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- राम बिादरु रोकाय 

उमेर:- ६० वर्षको  
  वतन:- शज. बझाङ कप्तड छाना गा.पा। वडा नं. २ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०७ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलधरा कुमारी रोकाय (९८६०४७५४३९) 

हुलिया:- उचाई ४.८ शिट, कालो आखँा र िुलेको कपाल भएको । 
नाम:- शनिान्त रावल 

उमेर:-१६ वर्षको  
  वतन:- शज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.६ मटेयारी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०४ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.६ मटेयारी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मान बहादुर रावि (९८४८४२७९६९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरो,शनलो ि ट र कालो ट्राउजर लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:-  शमना दशेव चौधरी 
उमेर:- ३९ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२४ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.कैलाली गा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नारायण चौधरी (९८११६८३९९३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी,शनलो ज्याकेट र रातो प्लाजा लगाएकी ।  
नाम:- सजुता नेपाली 
उमेर:- १४ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली लक्कीचिुा न.पा. वडा नं. ४ कौवापरु 
लिङ्ग:- वाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कैलाली लक्कीचिुा न.पा. वडा नं. ४ कौवापरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शदपक नेपाली (९८६६७५२४७६) 

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

नाम:- आयरु्ा चौधरी 
उमेर:- २५ वर्षको  

  वतन:-शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. १३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।१२ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. १३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जुगराम चौधरी (९८००६३४१२८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि िँोरी,िररयो कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- ईश्वरी दशेव थापा (साथमा वर्ष ८ को रुबल थापा छोरा समते रिकेो । 
उमेर:- २५ वर्षको  

  वतन:- शज. दाचुषलालेकम गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१११।०४ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चचल शसंि थापा (९८४८३०५००३)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५ शिट,मकालो आखँा र कालो कपाल भएको । 
नाम:- रुशबना चौधरी 
उमेर:- २१ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२८ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- करमदास चौधरी (९८१५६०९५२२) 

हुलिया:- उचाई ४.५शिट, कालो आखँा, कालो कपाल  र वणष गि गँोरी  भएकी ।  
नाम:- पष्पा कुमारी चन्द (साथमा वर्ष ५ को छोरा आधेि बिादरु चन्द समते रिकेो ) 
उमेर:- २७ वर्षको  

  वतन:- शज.बैतडी मलेौली न.पा. वडा नं.५ सेरा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२७ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ३ शमलनचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दमन बहादुर चन्द (९८४८६७६७४३) 

हुलिया:- उचाई ४.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी र पातलो िररर भएकी ।  
नाम:- शबमला शबष्ट 

उमेर:-२५ वर्षको  
  वतन:- शज.कैलाली घोडाघोडी न.पा. ४ गडैाखडेा 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।१७ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कैलाली घोडाघोडी न.पा. ४ गडैाखडेा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदि बहादुर ऐर (९८४३८९८०३५) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,मकालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी र रातो सटु लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शमना चौधरी (साथमा वर्ष ३ की छोरी मानसी चौधरी समते रिकेो) 
उमेर:- २० वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली शट.न.पा. वडा नं. ८ अनुषवा 
लिङ्ग:- मशिल 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।१४ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कैलाली शट.न.पा. वडा नं. ८ अनुषवा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धलनराम चौधरी (९८६५८३०३१६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी । 
नाम:-  रोिनी िमाष 
उमेर:- १६ वर्षको  

  वतन:- शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. १८ जानकीटोल 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:-  २०७८।१०।२७ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. १८ जानकीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजु शाह शमाक (९८४११८७०१८) 

हुलिया:-उचाई४शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी, कालो रङको शटसटष र कालो ट्राउजर लगाएको   

नाम:- सरमवती शसि ं

उमेर:- २५ वर्षको  
  वतन:- शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. १३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०३ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. १३ शपपररया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देनेश लसह ं(९८१०६७४९७२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सनु्दरी सनुार 
उमेर:- २५ वर्षको  

  वतन:- शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चेतराम सुनार (९८४८७४५०११) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल वणष गि गँोरी भएकी ।  
नाम:-  शबनोद भण्डारी 
उमेर:- १६ वर्षको  

  वतन:- शज.कञ्चनपरु िकु्ला िाट वडा न.ं ७ मटेिनपरु 
लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु िकु्ला िाट वडा नं. ७ मटेिनपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भारत महेन्द्रनगर ििारी (९८०६४७३०३३) 

हुलिया:- उचाई ५.५शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो पाईन्ट र कालो ज्याकेट लगाएको । 
नाम:- शबप्ना धामी 
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- शज.कञ्चनपरु शभमदत्त न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु शभमदत्त न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान लसंह धामी (९८०९४००५७३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,खरैो रङको ट्राउजर र सेतो रङको भषे्ट लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- गौमती शतरुवा 
उमेर:- २२ वर्षको  

  वतन:- शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. १ भासी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-  २०७८।१०।२५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. १ भासी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भुवन लतरुवा (९८०६४१०९४०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल, भएको ।  
नाम:- आशिर् जोिी  
उमेर:- १५ वर्षको  

  वतन:- शज. कञ्चनपरु कृष्णापरु न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२५ गते ।  
हराएको ठेगाना:-  शज. कञ्चनपरु कृष्णापरु न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िमे राज बोिरा (९८०९४०८८१२) 

हुलिया:- उचाई ४ लफट, कािो आाँिा, कािो कपाि,िैरो रङको ट्राउजर  र गुिाबी रङको हुट िगाएको 
। 

 

नाम:- वर्ाष सनुार 
उमेर:- १६ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली दो.चा.न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।१६ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कैलाली दो.चा.न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश सुनार (९८१०७७७३५६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो शजन्स पाइन्ट र रातो शटसटष लगाएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- आईश्मा मल्ल 

उमेर:- १५ वर्षको  
  वतन:- शज.कजचनपुर लभ.न.पा. वडा नं.३ भालस 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कजचनपुर लभ.न.पा. वडा नं.३ भालस 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गजने्र बिादरु मल्ल  
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी । 
नाम:- सनशदप िािी 
उमेर:- १५ वर्षको  

  वतन:- शज.कञ्चनपरु न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बालक  
हराएको लमलत:- २०७८।११।०२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु न.पा. वडा नं. २ बाणी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भावना देलव शाही (९८०४६५००४०) 

हुलिया:- उचाई ५.५शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,सेतो ज्याकेट र शजन्स पाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- शबशनता धामी 
उमेर:- १३ वर्षको  

  वतन:- शज. कैलाली गो.न.पा. वडा नं. ८ मझगाँउ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. कैलाली गो.न.पा. वडा नं. ८ मझगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनता कुमारी धामी (९८६८५५४८४२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा,कालो कपाल, वणष गि गँोरी,राटो बटु्टा भएको र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- आशमिा िमाष 
उमेर:- १८ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१९  
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२८ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुनम शमाक (९८४८२२२६०२) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी सेतोशमशन मकटष र कालो शटस्रट लगाएकी  
नाम:- ररत ुराना  
उमेर:- १५ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।०१ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राकेश राना (९७४५८००३२३) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कालो पाईन्ट र कालो भषे्टा लगाएको ।  

नाम:- आकृती राना 
उमेर:- १६ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ३ बोराडाडी 
लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०१ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ३ बोराडाडी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मण राना (९८४७१४७८५२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी र गलुाबी रङको भषे्ट लगाएको ।  

नाम:- अमतृा शबष्ट 

उमेर:- १६ वर्षको  
  वतन:- शज. कैलाली लम्कीचिुा न.पा. वडा नं. २ वगनीया 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०१ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. कैलाली लम्कीचिुा न.पा. वडा नं. २ वगनीया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दाने लबष्ट (९८६५६९३९१७) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रङको प्लाजा र कालो रङको जायकेट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- चम्िी दवेी चौधरी 
उमेर:- ४१ वर्षको  

  वतन:- शज. कैलाली गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. कैलाली गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्राण बहादुर चौधरी (९८४०६५३१२६) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- आश्मा चौधरी 
उमेर:- १९ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली गौरीगगंा न.पा। वडा नं. ५ अन्डेवा 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२७ गते । 
हराएको ठेगाना:-  लज.कैलाली गौरीगगंा न.पा। वडा नं. ५ अन्डेवा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रलमता देलव चौधरी (९८१४५९५८९७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,िररयो शटसटष र शजन्सको पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- सशमषला टमट्टा 
उमेर:-३२ वर्षको  

  वतन:- शज. कैलाली जानकी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. कैलाली जानकी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तकक  टमट्टा (९८६८८२३०६४) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल वणष कल्साउदो । 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पट्ट  िजषन 

उमेर:-१३ वर्षको  
   वतन:- शज.कैलाली शट.न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।१२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  लज.कैलाली शट.न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िुशीराम हजकन (९८०४५९६३२०) 

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- कुसमु चौधरी 
उमेर:- २१ वर्षको  

  वतन:- शज.कैलाली गौरीगगंा न.पा.वडा नं. १ मलपरु 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।१५ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली गौरीगगंा न.पा.वडा नं. १ मगंलपरु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईन्द्र बहादुर चौधरी (९८२४६१६९९९) 

हुलिया:- उचाई ४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी,रातो चोलो र कालो कुताष लगाएकी ।  
नाम:- पारस गपु्ता  
उमेर:- १५ वर्षको  

   वतन:-  शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- बािक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबलपन गुप्ता (९८०४६२८००१) 

हुलिया:- उचाई ५.१० शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरो र शनलो ट्रयाकसरुट लगाएको ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पशबिा बोिरा 
उमेर:- ७५ वर्षको  

  वतन:- शज. कैलाली ध.उ.म.न.प. वडा नं.८ 

लिङ्ग:-जषे्ठ मिाल 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. कैलाली ध.उ.म.न.प. वडा नं.८ गते । 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नर बहादुर बोहरा 
हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा,िुलेको कपाल र धोशत ब्लउज लगाएकी ।  

नाम:- नर बिादरु शबष्ट 

उमेर:- ७२ वर्षको  
  वतन:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकास मिसी (९८४८७९५३६५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,खरैो ट्राउजर, िाईनेक र कालो टोपी लगाएको ।  

नाम:- शथउरी दशेव चलाउने  
उमेर:- ६१ वर्षको  

  वतन:- शज. अछाम तमुाषखाद गा.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- जषे्ठ मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. अछाम तमुाषखाद गा.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शेर बहादुर चिाउने (९७४५४०१४०७) 

हुलिया:- उचाई ४.५शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, टाउकोमा सेतो रुमाल र प्रष्ट बोल्न नमने ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- शसजषना चनुार 
उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- शज.कञ्चनपरु प.ुन.पा. वडा नं. मोशतघाट 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०५ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु प.ुन.पा. वडा नं. मोशतघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बिक चुनारा (९८०४६०८०१०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी ।  

नाम:- रेखा तामाङ  
उमेर:- २२ वर्षको  

  वतन:- शज,कञ्चनपरु प.ुन.पा.  वडा नं. ७  
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०६ गते । 
हराएको ठेगाना:-  लज,कञ्चनपरु प.ुन.पा.  वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकास थारु (९८२२६३७८९२) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा र कालो कपाल भएकी ।  
नाम:- कृष्णा दशेव शतरुवा 
उमेर:- ४० वर्षको  

  वतन:- शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०४ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमे लतरुवा (९८०६४५०३२१) 

हुलिया:- उचाई५.२शिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गि गँोरी,कालो सेतो बटु्टा भएको मके्सी र सईुटर 
लगाएकी 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- कृष्णा चन्द  
उमेर:- २५ वर्षको  

  वतन:- शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।११।०३ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदनेश बहादुर चन्द (९८६५७००००९) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी,पिलेो शटस्रट र ट्राउजर लगाएकी । 
नाम:- सपना रावल 

उमेर:- १६ वर्षको  
  वतन:- शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. १ बाराकुण्डा 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२७ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु शभ.न.पा. वडा नं. १ बाराकुण्डा 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण बहादुर रावि (९८१२७५१०२०) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरी भएकी । 
 

नाम:- पावषती ऐर 
उमेर:- २८ वर्षको  

  वतन:- शज. कञ्चनपरु बेदकोट न.पा.  दशेवघाट 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०। २६ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु बेदकोट न.पा.  दशेवघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भालगरलथ ऐर (९८०९४५२६७८) 

हुलिया:- उचाई ६.२ शिट, कालो आखँा र  कालो कपाल भएको । 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- पषु्पा चन्द 

उमेर:- २४ वर्षको  
  वतन:- शज.बैतडी मलेौनी न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२५ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.कैलाली धगडी उ.म.न.पा. वडा नं.३ शविाल नगर  
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नन्दा चन्द (९८६८८६३४४६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल वणष गि गँोरी भएकी । 
नाम:-  मशनर्ा दमाई  
उमेर:- ३० वर्षको  

  वतन:- शज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा.वडा नं.७ सकु्ला िाट 

लिङ्ग:- मशिला  
हराएको लमलत:- २०७८।१०।१६ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा.वडा नं.७ सकु्ला िाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुपारी दमाई (९८०५७६३०२८) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- जयन्ती बोिरा 
उमेर:- ५५ वर्षको  

  वतन:- शज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मशिला  
हराएको लमलत:- २०७८।१०।१६ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनराजन बोहरा (९८०९४०६६५६) 

हुलिया:- ५.४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गि गँोरी भएकी ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- सारदा दमाई 

उमेर:- २० वर्षको  
  वतन:- लज.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।०८।१३ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं. २ आफ्नै घरबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी दमाई (९८१०७५४६२६) 

हुलिया:- उचाई ५ शिट,कालो आखँा र कालो कपाल भएकी ।  
नाम:- करन सनुार 
उमेर:- १७ वर्षको  

  वतन:- शज.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं.३ पणुाषगरी टोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।०७।२३ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं.३ पणुाषगरी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हररष सुनार (९८०६४९६८४०) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,िररयो ज्याकेट र बटेु्टदार ट्राउजर लगाएको   
नाम:- िान्ती नेपाली 
उमेर:- ३० वर्षको  

  वतन:-  शज.कञ्चनपरु बेरौरी न.पा. वडा नं. ४ बजार 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।१८ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज.कञ्चनपरु बेरौरी न.पा. वडा नं. ४ बजार 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पदम बहादुर नेपािी (९८१३९९९०८५) 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

नाम:- राम दयाल शगरी 
उमेर:- ६० वर्षको  

  वतन:- शज. कञ्चनपरु बेलौरी न.पा. वडा नं. १मटैया 
लिङ्ग:- जषे्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।१४ गते । 
हराएको ठेगाना:- शज. कञ्चनपरु बेलौरी न.पा. वडा नं. १मटैया 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेश गरौ (९८०६४४०३१५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ शिट,कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गि गँोरो,आमी रङको ि ट र कैरो ट्राउजर लगाएको ।  

नाम:- पष्पा बम 

उमेर:- १७ वर्षको  
  वतन:- शज. बैतडी पचुौडी न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाशलका 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।२१ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.कञ्चनपरु िकु्ला िाँट न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईश्वरी बम(९८४२२४८९६०) 

हुलिया:- उचाई ५.४ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रङको सटु र कालो ि ट लगाएको ।  

नाम:- बशबता िािी 
उमेर:- २३ वर्षको  

  वतन:-  शज. अछाम तमुाषखाद ँगा.पा वडा नं. २ भलुु 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१० ।१७ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज. अछाम तमुाषखाद ँगा.पा वडा नं. २ भलुु 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश बहादुर शाही (९८४६२४२३३८) 

हुलिया:- उचाई ४.५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो ज्याकेट,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:-  चन्र दशेव भण्डारी  
उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- शज.अछाम रामरोिन गा.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:- २०७८।१०।१२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  शज.अछाम रामरोिन गा.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- झंकर बहादुर शाही (९८६०४१३६६१) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

हुलिया:- उचाई ५.२ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
नाम:-ररत ुकुसलेु 

उमेर:-३३ वर्षको 
  वतन:-शज.दोलखा शभ.न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:-मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.दोलखा शभ.न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलदप कुमार कुसुिे (९८४४१५४८४१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ शिट, कालो कपाल, कालो आखँा, खरैो ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-सनु्तली काकी 
उमेर:-२९ वर्षको 

  वतन:-शज.शसन्धपुाल्चोक चौतारा साँगाचोक गढी न.पा.१० जशल्कनी 
लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.शसन्धपुाल्चोक चौतारा साँगाचोक गढी न.पा.१० जशल्कनी 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यम बहादुर काकी (९८४९४२९६२३) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, दाशिने िातशक पातोमा चोट, खरैो मवीटर, रातो कुताष सरुुवाल 
लगाएकी । 

 

नाम:-वलेी नेपाली 
उमेर:-४१ वर्षको 

  वतन:-शज.रामछेाप शलखतुामाकोिी गा.पा.६ शखशम्त बजार 

लिङ्ग:- मशिला 
हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते । 
हराएको ठेगाना:-शज.रामछेाप शलखतुामाकोिी गा.पा.६ शखशम्त कटुन्जे 
उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगपाि बहादुर नेपािी(९८४४६६८६५१) 

हुलिया:-उचाई ५ शिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गि गँोरी, िररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी, शचउडोमा 
कालो कोठी भएकी ।  


