
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

थप Missing person data 

नाम:- दददिका दसह ं

उमेर:- ३३ वषषको  

  वतन:- दज.महोत्तरी जलेश्वर न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.महोत्तरी जलेश्वर न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पवन कुमार लसह ं 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,रातो रङको साडी र ब्लउज लगाएकी । 

 

नाम:- अमतृा कुमारी महरा  

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज.दसरहा गोबजार न.िा. वडा नं.१२  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा गोबजार न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज देव मोची (९८१५७०६५९४) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी,कालो रङको कुताष र सेतो रङको सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- कल्िना िाण्डे 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- दज.सप्तरी राजदबराज न.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी राजदबराज न.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता पाण्डे (९८४२८३०८५९) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,ब्ल ुरङको दजन्स िाइन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िदल्ब दसंह 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- दज.सप्तरी दतलाठीकोईलाडी गा.िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी दतलाठीकोईलाडी गा.िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक कुमार लसह ं

 हुलिया:- उचाई५:५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी,कुताष र सलवार लगाएकी । 
 

नाम:- िनुम कुमारी चौधरी 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- दज. सप्तरी खडक न.िा. वडा नं.९ लालिट्टी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज. सप्तरी खडक न.िा. वडा नं.९ लालिट्टी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रुलतना चौधरी 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल, दनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-  रुक्सान खातनु 

उमेर:-१५ वषषको  

  वतन:- दज.िसाष दब.म.न.िा वडा नं.२५ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।१।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष दब.म.न.िा वडा नं.२५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्दहुसेन धोबी (९८२७२९७४४३) 

 हुलिया:- उचाई ४:८ दिट,कालो आखँा,कालो किला,वणष गह गँोरी,सेतो रङको कुताष र सुरुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िनम कुमारी  

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- दज.रौतहट गडीमाई न.िा. वडा नं. ९ ईनरुवा टोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.रौतहट गडीमाई न.िा. वडा नं. ९ ईनरुवा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्र शाह कामी (९८०६७६११६७६) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गहगुगँोरी,कालो रंङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िजुा कुमारी  

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.रौतहट गडीमाई न.िा. वडा नं.९ ईनरुवा टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९। ०१।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.रौतहट गडीमाई न.िा. वडा नं.९ ईनरुवा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेन्र महरा (९८४९८७०१९०) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- नदसबनु खातनु 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज.रौतहट िरोहा न.िा. वडा नम.२ दजगंडवाटोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.रौतहट िरोहा न.िा. वडा नम.२ दजगंडवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शेख लजकरुिाहा (९८०९१९९८५३) 

 हुलिया:- उचाई ५दिट,कालो आखँा,कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दनदकता िटेल 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज.बारा िसौदन गा.िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.बारा िसौदन गा.िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबजय जैसवाि (९८०७१७३९०५) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सशु्मा दब.क. 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज.दसरहा कजषहा न.िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा कजषहा न.िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जमुना देवी महरा (९८२८७३५७७८) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल, कलेजी रङको भषे्ट र रातो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सहोदरी ददेव यादव 

उमेर:- ६८ वषषको  

  वतन:- दज.िसाष संखवुाप्रसैदन गा.िा. वडा नं. ५बलवुा 

लिङ्ग:- जषे्ठ मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष संखवुाप्रसैदन गा.िा. वडा नं. ५बलवुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर कुमार यादव(९८१२२८९६४०) 

 हुलिया:- उचाई ५:१ दिट,कालो आखँा,िुलेको किाल,वणष श्याम्लो,रातो साडी र चोदल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोदन कुमारी झा 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज.रौतहट माधबनारायण न.िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.रौतहट माधबनारायण न.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बािलमकी झा (९८१४२००८२१) 

 हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल, हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- बेलमती थािा 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- दज.रौतहट गरुणा न.िा. वडा नं.९ नरकदटयाटोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.रौतहट गरुणा न.िा. वडा नं.९ नरकदटयाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेन्र लसंह (९८१११५०६१०) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी, रातो रङको साडी र चोली लगाएकी ।  

नाम:- अश ुकुमारी महतो 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- दज.सलाषही बलरा न.िा. वडा नं. ६ दनजाषिरु 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।१०।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही बलरा न.िा. वडा नं. ६ दनजाषिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्र महतो (९८४१५२३९५९) 

 हुलिया:- उचाई ४:९ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,सनु्ताल रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-  गदुडया कुमारी साह 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज.सलाषही हररवन न.िा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही हररवन न.िा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तेज नारायण साह (९८४४०६२२४७) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई ५दिट,कालो आखँा,कालो किाल,दनलो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- लदलता ददेव 

उमेर:-२४ वषषको  

  वतन:- दज. महोत्तरी गौशाला न.िा. वडा नं. ९ डुमरवाना 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज. महोत्तरी गौशाला न.िा. वडा नं. ९ डुमरवाना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नवि मण्डि (९८१४८११०३१) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-  अन ुकुमारी िंदडत  

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- दज.धनषुा धनौजी गा.िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा धनौजी गा.िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देवनारायण पंलडत 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,सदमज सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दनमषला कुमारी िंदडत 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- दज.दसरहा सखवुानान्कारकट्टी गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा सखवुानान्कारकट्टी गा.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बच्चु पंलडत (९८११९८८३४४) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको कुताष र सुरुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कदबता कुमारी चौधरी 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज.दसरहा लहान न.िा. वडा नं. २४ मादणक दह झिुटी टोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा लहान न.िा. वडा नं. २४ मादणक दह झिुटी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अबध नारायण चौधरी (९८२६७३५१७९) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको कुताष र सुरुवाल लगाएकी ।  

नाम:- दसजषना कुमारी दवश्वकमाष 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- दज.सप्तरी कन्चनिरु न.िा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी कन्चनिरु न.िा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नन्दा लकशोर लबश्वकमाक ९९८१६७८३४१७) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको कुताष र सुरुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सदुनता ददेव 

उमेर:- ३३ वषषको  

  वतन:- दज.सप्तरी रामगोिालिरु न.िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी रामगोिालिरु न.िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवगन महरा(९८०३७५३६२८) 

 हुलिया:- उचाई४:५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल र िातलो शररर भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कल्िना कुमारी मण्डल 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- दज.सप्तरी रुिनी गा.िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी रुिनी गा.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जगलदस मण्डि (९८२६७७०८४१) 

 हुलिया:- उचाई ५:३ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,ब्ल ुरङको कुताष रसरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शोभा कुमारी 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- दज.महोत्तरी जलेश्वर न.िा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.महोत्तरी जलेश्वर न.िा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नालगन्दर ठाकुर 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,सदमज र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सरस्वती कुमारी साह 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- दज.सप्तरी खडक न.िा. वडा नं. ७ कल्याणिरु 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी खडक न.िा. वडा नं. ८  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम नारयण शाह (९८१७७३१९२६) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,दनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रन्जना मण्डल 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- दज. सप्तरी कञ्चनरुि न.िा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज. सप्तरी कञ्चनरुि न.िा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेश मण्डि (९८०९६३०६६६)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई ५:२ दिट,कालो आखँा,कालो किाल, वणष गह गँोरी,कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- अन्जली कुमारी दास  

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- दज.सलाषही हररिरु न.िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही हररिरु न.िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उलमकिा देलव दास (९८१२०६०१६८) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल र  िातलो शररर भएकी ।  

नाम:- िजुा कुमारी राय दनवुार 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- दज.सलाषही ईश्वरिरु न.िा. वडा न.९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही ईश्वरिरु न.िा. वडा न.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जोलगन्र राय राय दनुवार (९८२२०६७४०) 

 हुलिया:- उचाई ५:७ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,िहलेो रङको कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- काजल कुमारी कुमी 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज.दसरहा लहान न.िा. वडा नं. १० ग्रदमनटोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा लहान न.िा. वडा नं. १० ग्रदमनटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- छेलििाि कुमी (९८४२९११४१५) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल वणष श्याम्लो,कलेजी रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मोददना खातनु 

उमेर:- २६ वषषको  

  वतन:- दज.िसाष दब.म.न.िा. वडा नं. १४ बह अरी टोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष दब.म.न.िा. वडा नं. १४ बह अरी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलिक अन्सारी (९८१११०४७५६) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी, मानदसक अबस्था दठक नभएकी । 
 

नाम:- राय यादव 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज.रौतहट ितवुा दवजयिरु न.िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.रौतहट ितवुा दवजयिरु न.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कलपि देलव राय यादव (९८१७२१८०२९) 

 हुलिया:- उचाई ५:६ दिट,कालो आखँा,कालो किाल, वणष गह गँोरो, दनलो  रङको दजन्स िाइन्ट र सटष लगाएको  
 

नाम:- दनशा कुमारी  

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.रौतहट चन्रिरु न.िा. १० दबनवाटोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.रौतहट चन्रिरु न.िा. १० दबनवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुखि राय यादव(९८५५४०१२०९) 

 हुलिया:- उचाई ५दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- श्रष्टा कल्दन तामाङ 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा धनषुाधाम न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा धनषुाधाम न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलििाि कल्दन तामाङ  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,बैगनुी रङको सटष र कालो िाइन्ट लगाएकी । 

नाम:- सदजता कुमारी शाह 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- दज.दसरहा दमचैया न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा दमचैया न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनेश्वरी  देवी शाह (९८१४७४८६३५) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरओ, दनलो रङको कुताष र कालो रङको सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- िदवत्रा काकी 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- दज.सप्तरी अग्नीसाईर कृण्णारावण गा.िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी अग्नीसाईर कृण्णारावण गा.िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- टेक बहादुर खत्री (९८१६१७०१४०) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी,दजन्स िाइन्ट र रातो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- करण कुमार मसे्तार 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- दज. िसाष दब.म.न.िा. वडा नं. ९ रेलचे टोल 

लिङ्ग:-  बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. िसाष दब.म.न.िा. वडा नं. ९ रेलचे टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी देलव 

 हुलिया:- उचाई ४:४ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,वणष कालो,दनलो दजन्स िाइन्ट,सगुा रङको दटसटष र कालो 

झोला बोकेको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सेहना खातनु 

उमेर:- दज.बारा सबुणष गा.िा. वडा नं.८ 

  वतन:- १३ वषषको  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.बारा सबुणष गा.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मोस्ताक मनसुर (९८०७१२०००३) 

 हुलिया:- उचाई ४ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,खरैो रङको दौरा सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- राधा िासवान 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- दज,दसरहा लहान न.िा. वडा नं.१३ घले टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज,दसरहा लहान न.िा. वडा नं.१३ घले टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुन्चुन कुमारी पासवान (९८२५७५३५१३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी, दनलो रङको भषे्ट र आकासे रङको दजन्स िाइन्  

लगाएकी । 

 

नाम:- सदुमक्षा स्याङताङ 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:-  दज. मकवानिरु रादक्सराङ गा.िा. वडा नं. ६ दसधाम 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज. मकवानिरु रादक्सराङ गा.िा. वडा नं. ६ दसधाम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश मान स्याङताङ (९८११८०४५४८) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी,सेतो कुताष र हररयो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अमतृा दमश्रा 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- दज.दचतवन भरतिरु म.न.िा. वडा नं.११ बसेनी 

लिङ्ग:-  बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.दचतवन भरतिरु म.न.िा. वडा नं.११ बसेनी 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन्जु खांड (९८५५०५३७८८) 

 हुलिया:- उचाई ५:४ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,कलेजी रङको दटसटष र कालो ट्रयाक लगाएकी । 

नाम:- दनमषला िंगनेी मरासीनी 

उमेर:- ३४ वषषको  

  वतन:- दज.दचतवन भरतिरु म.न.िा. वडा नं. ३ ढुङ्ञान 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.दचतवन भरतिरु म.न.िा. वडा नं. ९ हादकम चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भेषराज पंगेनी (९८४६७५८४५५) 

 हुलिया:- उचाई ५:५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल र मोटो शररर भएकी । 
 

नाम:- दबदनता नेिाली श्रेष्ठ 

उमेर:- २६ वषषको  

  वतन:- दज.काठमाडौ चन्रादगरी न.िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- दज.दचतवन भरतिरु म.न.िा. वडा नं. २४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लकशोर शे्रष्ठ (९८६११७५२९४) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- चेतनी रेग्मी  

उमेर:- ४० वषषको  

  वतन:-  दज.गोरखा गण्डकी गा.िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते   

हराएको ठेगाना:- दज.दचतवन रत्ननगर न.िा. वडा नं. १० भानचुोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमरा गेग्मी (९८१०२५४६५८) 

 हुलिया:- उचाई ६ दिट,कालो आखँा,कालो किाल र मझौला शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कदवता कुमारी मण्डल 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज.धनषुा नगराईन न.िा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा नगराईन न.िा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नखलेुको  

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,सदमज र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नदमता आले 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- दज.दसन्धलुी घ्याङलेख गा.िा. वडा नं. २ हायटुार 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसन्धलुी घ्याङलेख गा.िा. वडा नं. २ हायटुार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- यम बहादुर लसदािी मगर (९८४३००२०७०) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सरस्वती दगरी 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज.रामछेाि मन्थली न.िा. वडा नं। ७ भटौली 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.रामछेाि मन्थली न.िा. वडा नं. ७ भटौली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुवास लगरी (९८६९००५३३८) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल र वणष गह गँोरी भएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- एकराज साशखं 

उमेर:- १२ वषषको  

  वतन:- दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खड्क बहादुर लब.क. (९८४९७४०८९८) 

 हुलिया:- उचाई ४ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरो,दनलो िाइन्ट र कालो दटसटष लगाएको ।  

नाम:- रदञ्जता कुमारी दब.क. 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:-  दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खड्क बहादुर लब.क.  

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,कालो िाइन्ट  र कालो ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:- अदस्मता गौतम (साथमा वषष २ को नेत्र प्रसाद गौतम  समते रहकेो) 

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं. १७ राजददेव 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं. १७ राजददेव 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुमार गौतम (९७४९७२६४८२) 

 हुलिया:- उचाई ५दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी, कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मान बहादरु स्याङ्ताङ 

उमेर:- ६८ वषषको  

  वतन:- दज. मकवानिरु थाहा न.िा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. मकवानिरु थाहा न.िा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सानुकान्छा स्याङताङ (९८१३३१५०६८) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,खरैो ट्राउजर र कालो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- यामलाल खड्का 

उमेर:- ४३ वषषको  

  वतन:- दज.सखुते लेखवदेश न.िा. वडा नं. ६  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१। १८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सखुते लेखवदेश न.िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लतिक खड्का (९८१५५९८२३५) 

 हुलिया:- उचाई ५:३ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी,दनलो दजन्स िाईन्ट, कालो जतु्ता र कालो 

टोिी लगाएको । 

 

नाम:- मन बहादरु गलेाङ्ग 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- दज.सखुते लेकवशेी न.िा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सखुते लेकवशेी न.िा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सालवत्रा पुिामी (९८६८०९८८५७) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल र वणष गह गँोरो भएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- छाया राना बस्नेत 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज.सल्यान कुमाख गा.िा. वडा नं। ५ खोरेखोला 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सल्यान कुमाख गा.िा. वडा नं। ५ खोरेखोला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- टेक बहादुर बस्नेत (९८११४५२५७५) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- लाल बहादरु बढुाथोकी 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- दज. सल्यान कादलमाटी गा.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज. सल्यान कादलमाटी गा.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भुलम कुमारी बुढाथोकी (९८२२८५४०१६८) 

 हुलिया:- उचाई ५:५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल र  वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- सरु तामाङ 

उमेर:- ४५ वषषको  

  वतन:- दज. ईलाम न.िा. वडा नं. १२ खोलयाङ्ग 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज. ईलाम न.िा. वडा नं. १२ खोलयाङ्ग 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रत्न बहादुर तामाङ  

 हुलिया:- उचाई ४:५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नेमलाल मचेे 

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- दज.झािा हदल्दवारी गा.िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.झािा हदल्दवारी गा.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलमकिा मेचे (९८१६९५६९८५) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,दनलो दटसटष र दजन्स िाइन्ट लगाएको । 

नाम:- दलला माया मचेे भट्टराई 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- दज.झािा हदल्दबारी गा.िा.वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.झािा हदल्दबारी गा.िा.वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुकेश मेचे (९८१६०२५०६१) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,सेतो भषे्ट र कालो सरुुवाल भएको ।  

नाम:- समुन काकी  

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- दज.झािा दमक न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- दज.झािा दमक न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनमकिा काकी (९८१७०७३११३) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,िाइन्ट र सटष लगाएको । 
 

नाम:- िनुम कुमारी यादव 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज.झािा गौरीगजं गा.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.झािा गौरीगजं गा.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नारायण यादव (९८१३२८७९८०) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,बैगनुी रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ईमाददेव काकी(श्रेष्ठ) 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- दज.भोजिरु िौवादमु्म गा.िा. वडा नं. २ साबङु 

लिङ्ग:- मदहला  

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.भोजिुर िौवादमु्म गा.िा. वडा नं. २ साबङु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबक्रम काकी (९८०७०३७३५८) 

 हुलिया:- उचाई४.५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,कालो ज्याकेट र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- एदलषा प्रधान 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- दज.ईलाम माईजोगमाई गा.िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.ईलाम माईजोगमाई गा.िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुपेन्र प्रधान (९८२४९९११८८) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,कालो भषे्ट र सेतो धके सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सन्त ुरैका मगर 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज.ईलाम माई न.िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.ईलाम माई न.िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररमकु रैका मगर (९८२४९४१४३९) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दनमषला मगर तामाङ 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- दज.ईलाम मई. न.िा. वडा नं। ४ सकेु्रबारे डाँडागाउँ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.ईलाम मई. न.िा. वडा नं. ४ सकेु्रबारे डाँडागाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रम बहादुर मगर (९८१७०५११४६) 

 हुलिया:- उचाई ४:५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सगुम मसे्तयार 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- दज.िसाष दब.म.न.िा. वडा नं. ११ श्रीिरु टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष दब.म.न.िा. वडा नं. ११ श्रीिरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- इन्दु मेस्तर (९८८६६६४८८९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष श्याम्लो,रातो रङमा कालो बटु्टा भएको सलवार सदमज 

लगाएकी । 

 

नाम:- स्नेहा कुमारी ठाकुर 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:-  दज. महोत्तरी मदटदहनी न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. महोत्तरी मदटदहनी न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- वलव देलव ठाकुर  

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,भेष्ट र िाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दायवती कुमारी यादव 

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- दज.दसरहा अनाषमा गा.िा. वडा नं. ४ लक्ष्मीिरु टोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०७ गत े। 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा अनाषमा गा.िा. वडा नं. ४ लक्ष्मीिरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जुगे यादव (९८१७७३५४६७) 

 हुलिया:- उचाई ४:८ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष श्याम्लो, दनलो रंको कुताष र सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:- दप्रयका यादव  

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज.सप्तरी अग्नीसाईरण कृषणसवरण गा.िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी अग्नीसाईरण कृषणसवरण गा.िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम नारायण यादव (९८२५७४२४४७) 

 हुलिया:- उचाइ ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,िहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- गोमा राउत 

उमेर:- ३९ वषषको  

  वतन:- दज.सप्तरी कनचनिरु न.िा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी कनचनिरु न.िा. वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदनेश खत्री (९८४०९८५२८९) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दसजषना बस्नेत 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज.धनषुा दमदथला न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा दमदथला न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- एक बहादुर बस्नेत  

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल भएको ।  

नाम:- प्रमोद यादव 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- दज.सप्तरी दतरह त गा.िा. वडा नं. ४ दडमन 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।०१।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी दतरह त गा.िा. वडा नं. ४ दडमन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरोज कुमारी यादव (९८५२०३११७५) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,रातो दटसटष र कालो टयाषकसटु लगाएको । 
 

नाम:- शत्रधुन कुमार राई 

उमेर:-३१ वषषको  

  वतन:-  दज.ओखलढुङगा मोली गा.िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८असोजबाट 

हराएको ठेगाना:-  दज.ओखलढुङगा मोली गा.िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- टेक बहादुर राई  

 हुलिया:- उचाई ५:६ दिट,कालो आखँा,कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- स्नेहा रौदनयार  

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज.िसाष दब.म.न.िा. वडा नं.१६ नगवा टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष दब.म.न.िा. वडा नं.१६ नगवा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईन्दु कुमारी गुप्ता (९८४५८५७४४१३) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी ,गलुादब रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- तरुण खातनु 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:-  दज.महोत्तरी मनरादसस्वा न.िा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.महोत्तरी मनरादसस्वा न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सम्सा खातुन (९८१२०३८७९०) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल र  कालो सदमज र कुताष लगाएकी ।  

नाम:- िजुा सदा 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:-  दज.दसरहा नरहा गा.िा. वडा नं.३ मसुहरी टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा नरहा गा.िा. वडा नं.३ मसुहरी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देबो सदा (९८०४७६२१६८) 

 हुलिया:- उचाई ५:६ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष श्याम्लो र गोलो अनहुार भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दप्रयका कुमारी यादव 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:-  दज.महोत्तरी इकडारा गा.िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.महोत्तरी इकडारा गा.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नवि राय (९८०४८६०३८७) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िावषती कुमारी िासवान 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- दज.सप्तरी सरुुङगा न.िा. वडा नं. ५ कुश्वाहा 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी सरुुङगा न.िा. वडा नं. ५ कुश्वाहा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लपंकी कुमारी पासवान  

 हुलिया:- उचाई ५:१ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी,गलुादब रंको कुताष र सुरुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:-  अददत्य कुमार 

उमेर:-१६ वषषको  

  वतन:- दज.बारा म.न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.बारा म.न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजतेन्र परसाद साह (९८४५१२२०३४९) 

 हुलिया:- उचाई ५:४ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,दजन्सको िाइन्ट र कालो दटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- दप्रदत कुमारी 

उमेर:-१७ वषषको  

  वतन:- दज.बारा क.उ.म.न.िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:-  बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.बारा क.उ.म.न.िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्दु मण्डि (९८०७२६३२१८) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई ५:१ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,कालो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- नदगना कुमारी साह 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- दज.रौतहट चन्रिरु न.िा. वडा नं. १मगंलिरु टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.रौतहट चन्रिरु न.िा. वडा नं. १मगंलिरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलमिा सहनी (९८१४८४६०१३) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,कालो िाइन्ट सेतो दटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- काजल कुमारी 

उमेर:-१६ वषषको  

  वतन:- दज.रौतहट कटहररया न.िा. वडा नं. ३बडेटोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.रौतहट कटहररया न.िा. वडा नं. ३ बडेटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमेश साह सोनार (९८२११९९२३३) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल र  वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:-  सदवना राना 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज.सलाषही हररवन न.िा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही हररवन न.िा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लकरण गुरुङ (९८२५८१०८३८) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,दनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जसदमन कुमारी दसंह  राजितु 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:-  दज.सलाषही ईश्वरिरु  न.िा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४  गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही ईश्वरिरु  न.िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुमन लसह ंदेलव राजपुत (९८१३९९१८६६) 

 हुलिया:- उचाई ५:३ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- जहुी कुमारी यादव 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज.सलाषही दशवहरथाना िरुनदहया ग्रा.ि.कासोिरु दबहार 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते  ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही दशवहरथाना िरुनदहया ग्रा.ि.कासोिरु दबहार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ओम प्रकास यादव (९८४४०८७२६२) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,सेतो सटष  िाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- सदुस्मता यादव 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:-  दज.सलाषही बागमती न.िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही बागमती न.िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- समपलतया देवी यादव (९८००८५७२५८) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,दनलो िाइन्ट र िहलेो भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- उषा ददेव राय 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही चक्रघटा गा.िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज. सलाषही चक्रघटा गा.िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामभरो सराय (९८४४४३८१०६)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:-  उचाई ५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,दनलो साडी र व्लउज लगाएकी । 

नाम:- नदबता कुमारी यादव 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:-  दज.दसरहा सदुखिरु न.िा. वडा नं. १ मोहनिरु टोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा सदुखिरु न.िा. वडा नं. १ मोहनिरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामजतन यादव  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी,िहलेो रङको सदमज र कालो रङको सरुुवाल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

नाम:- िषु्िा नयौिाने  

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- दज.दलेैख चादब न.िा. वडा नं. ५ रन्ताल 

लिङ्ग:-  बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.दलेैख चादब न.िा. वडा नं. ५ रन्ताल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुरण प्रसाद रेग्मी (९७४५८०७६१९) 

 हुलिया:- उचाई ४:५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- दनरज चन्द 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज.जाजरकोट न.िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.जाजरकोट न.िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हररसा राना 

 हुलिया:-  नखलेुको ।  

नाम:- राम कुमारी िररयार 

उमेर:- ३८ वषषको  

  वतन:- दज.सल्यान ब.कु.न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.सल्यान ब.कु.न.िा. वडा नं.९ 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बुलिराज पररयार (९७६२२८२१०५२) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी, खरैो रङको कुथाष र सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- उदमषला रावत 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:-  दज.जमु्ला कनकासनु्दरी गा.िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.जमु्ला कनकासनु्दरी गा.िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रत्नपलत बुढा  

 हुलिया:-  उचाई ४ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी रातो रङको सईुटर लगाएकी ।  

नाम:- रदमला रोका मगर ओली 

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- दज.रुकुम 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:- दज.रुकुम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदनेश ओिी (९८४३९१३५६५) 

 हुलिया:- उचाई ४:५ दिट, कालो आखँा।,कालो किाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- राज कुमार श्रेष्ठ 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- दज. धाददङ दसद्धलेक गा.िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज. धाददङ दसद्धलेक गा.िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नर बहादुर शे्रष्ठ (९८१००२३८३१) 

 हुलिया:- उचाई ५:३ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष रातो, दनलो दटसटष र कालो लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लाल बहादरु रुम्बा 

उमेर:- ७२ वषषको  

  वतन:- दज.मकवानिरु ह.ेउ.म.न.िा.वडा नं.१ जरुवाटोल 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.मकवानिरु ह.ेउ.म.न.िा.वडा नं.१ जरुवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुकमाया रुकमाया पालिन (९८१३९२३००१) 

हुलिया:- उचाई ५:८ दिट, कालो आखँा, िुलेको किाल,वणष गह गँोरो,दनलो सेतो धके भएको सटष र कट्ट  लगाएको   

नाम:- सन्दशे मगर 

उमेर:- ११ वषषको  

  वतन:-   दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा.वडा नं.१५ िररश्रमीटोल 

लिङ्ग:- वालक 

हराएको लमलत:- नखलेुको 

हराएको ठेगाना:-  दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा.वडा नं.१५ िररश्रमीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर मगर 

 हुलिया:-  उचाई ५ दिट,वणष गह गँोरो,सेतो सटष र कालो ट्रयाक स्कुल डे्रस लगाएको ।  

नाम:- दखल कुमारी दलाषमी 

उमेर:- ३१ वषषको  

  वतन:- दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं. १५ िररश्रमीटोल 

लिङ्ग:-  मदहला 

हराएको लमलत:- नखलेुको  

हराएको ठेगाना:-  दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं. १५ िररश्रमीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर मगर 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी, िहलेो रङको कुताष र सरुुवाल भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दमना तामाङ 

उमेर:-१६ वषषको  

  वतन:- दज.दसन्धलुी गोलनजोर गा.िा. वडा नं.३ भदौरे 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसन्धलुी गोलनजोर गा.िा. वडा नं.३ भदौरे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम कुमारी तामाङ (९८६५३०९८६९) 

 हुलिया:- उचाई ५:२,दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी, कालो िाइन्ट र बैजनी दटसटष लगाएकी ।  

नाम:- प्रेम बहादरु दजमी 

उमेर:- ४३ वषषको  

  वतन:-  दज.लदलतिरु म.न.िा. वडा नं. १४ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.लदलतिरु म.न.िा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररता लिम्बु (९८६१२४१२५६) 

 हुलिया:- उचाई ५:५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:- सोदन स्याङताङ 

उमेर:- १३ वषषको  

  वतन:- दज.लदलतिरु धोदबघाट 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.लदलतिरु धोदबघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेनु स्याङताङ (९८०३१६३०८३) 

 हुलिया:- उचाई ४.६ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी र कालो िाइन्ट लगाएकी ।  

 

नाम:- िावषती तामाङ 

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- दज.लदलतिरु िलुचोक 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.लदलतिरु िलुचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदनेश तामाङ (९८१८१५०५९८) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष काली र कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- सजुता काकी 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- दज.लदलतिरु महालक्ष्मी लामाटार 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.लदलतिरु महालक्ष्मी लामाटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज काकी (९८६४०१८३५७) 

 हुलिया:-  उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी,दनलो दजन्स िाइन्ट र सेतो दटसषट लगाएकी । 
 

नाम:- निुुष दछररङ तामाङ 

उमेर:- ८५ वषषको  

  वतन:- दज. काठमाडौ चन्रदगरर न.िा. वडा नं. ९ मच्छेगाउ 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. काठमाडौ चन्रदगरर न.िा. वडा नं. ९ मच्छेगाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पासाङ नुपुक तामाङ (९८४९०१३८४०) 

 हुलिया:- उचाई ५:५ दिट।, कालो आखँा, िुलेको किाल,दनलो रङको दौरा सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:- महशे ठकुरी 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- दज.काठमाडौ चन्रादगरी न.िा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.काठमाडौ चन्रादगरी न.िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कल्पना ठकुरी (९८१८०१७३२६) 

 हुलिया:- उचाई ६ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,रातो दटसषट र दनलो दजन्स िाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दबकास दगरी 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज. कदिलवस्त ुन.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७७ चैतबाट 

हराएको ठेगाना:-  दज. कदिलवस्त ुन.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररता लगरी (९८२५४२४७८२) 

 हुलिया:- उचाई ५:५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरो,दटसटष र िाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- अगंलु थारु 

उमेर:- ६६ वषषको  

  वतन:- दज.कदिलबस्त ुदशवराज न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कदिलबस्त ुदशवराज न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरोज कुमार थारु (९७४१७९८६२५) 

 हुलिया:- उचाई ५:५दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरो,खरैो स्टकोट,सेतो सटष र कालो िाइन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- कृष्ण प्रसाद सबेुदी 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- दज.कदिलवस्त ुबाणगगंा न.िा. वडा नं. ९ कुस्मा 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज.कदिलवस्त ुबाणगगंा न.िा. वडा नं. ९ कुस्मा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोलवन्द प्रसाद न्यौपाने (९८२३८४९५६८) 

 हुलिया:-  उचाई ५:३ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,रातो दस्वटर र खरैो हाि िाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दतलक बोहरा  

उमेर:- २६ वषषको  

  वतन:- दज.दाङ तलुसीिरु उ.म.न.िा. वडा नं. ३ िातेटाकुर 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.दाङ तुलसीिरु उ.म.न.िा. वडा नं. ३ िातेटाकुर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी बोहरा(९८६८१८८५६७) 

 हुलिया:-  उचाई ५:५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरो,सटष र िाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- गनु बहादरु दब.क. 

उमेर:- ४२ वषषको 

  वतन:- दज.अघाषखाँची सदन्धखकष  न.िा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:-  िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.अघाषखाँची सदन्धखकष  न.िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनता लब.क. (९८४६३८८९५२९) 

 हुलिया:-  उचाई ५:२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,कालो िाइन्ट र सेतो ट्रयाक लगाएको ।  

नाम:- सदुनता टुडु 

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- दज.मोरङ रतुवामाई न.िा. वडा नं. ८ सतार डाडा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-  २०७९।०१।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.मोरङ रतवुामाई न.िा. वडा नं. ८ सतार डाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लकसन टुडु (९८०३२६३०३१) 

 हुलिया:-  उचाई५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र मझौला शररर भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िंच माया राई 

उमेर:- ३७ वषषको  

  वतन:-  दज. मोरङ िथरी शदनश्वरे न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज. मोरङ िथरी शदनश्वरे न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज राई (९८०३२७९७०१) 

 हुलिया:- उचाई ५:२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,कुथाष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रेखा ऋलषदेव  

उमेर:- ४० वषकको  

  वतन:-  दज.मोरङ िथरी शदनश्वरे न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.मोरङ िथरी शदनश्वरे न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सररता ऋलषदेव (९८१०४८५१८९) 

 हुलिया:-   उचाई ५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल, सादड र ब्लउज लगाएकी ।  

नाम:-  रेनकुा ऋदषदवे  

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:-  दज.मोरङ िथ्थरी सदनश्वरी न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मदहला  

हराएको लमलत:-  २०७९।०१।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   दज.मोरङ िथ्थरी सदनश्वरी न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सररता ऋलषदेव (९८१०४८५१८९) 

 हुलिया:-  उचाई ५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल, सादड र ब्लउज लगाएकी ।  

नाम:-  दबजय कुमार के्षत्री 

उमेर:- ६५ वषषको  

  वतन:-  दज. मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:-  जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते  । 

हराएको ठेगाना:-  दज. मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जानकी तामाङ (९८४२२५००२२) 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:-  ५:९ दिट, कालो आखँा, िुलेको किाल,दनलो भषे्ट र दक्रम रङको सरुुवाल लगाएको । 

नाम:- मनेकुा गरुुङ 

उमेर:- ३६ वषषको  

  वतन:- दज.ईलाम दउेमाई न.िा. वडा नं. १ राके 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१३गते ।  

हराएको ठेगाना:-    दज.ईलाम दउेमाई न.िा. वडा नं. १ राके  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलबरि गुरुङ (९८०८३८३८१५) 

 हुलिया:- उचाई  ५:२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,मझौला शरर,दनलो दजन्स िाइन्ट र भषे्ट  लगाएकी ।  

नाम:-  एन्जल िालङुवा दलम्ब ु

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- दज. ताप्लेजङु िुङदलङ न.िा. वडा नं. ४ कोप्चेलाईन 

लिङ्ग:-  बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. ताप्लेजङु िुङदलङ न.िा. वडा नं. ४ कोप्चेलाईन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नलवन पािुङवा लिम्बु (९८४२६६०२४६) 

 हुलिया:- उचाई  ५:३ दिट, कालो आखँा  कालो किाल, िाइन्ट र भषे्ट लगाएकी । 
 

नाम:-  िदवत्रा दलम्व ुतमु्बाहाम्िे 

उमेर:- २९ वषषको  

  वतन:- दज.ईलाम दउेमाई न.िा. वडा नं. ९ मासी  

लिङ्ग:-  मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.ईलाम दउेमाई न.िा. वडा नं. ८  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लटका राम लिम्व ुतुम्बाहाम्िे (९८६२३०४३१६) 

 हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र िहलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- टाईकादज आलेमगर 

उमेर:- ४१ वषषको  

  वतन:- दज. ओखलढूङगा मानेभञ्जाङ गा.िा. वडा नं. १ मोली  

लिङ्ग:-  िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. ओखलढूङगा मानेभञ्जाङ गा.िा. वडा नं. १ मोली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अल्िा आिेमगर (९८०८१९६५२१) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,मानदसक सन्तलुन दठक नभएको ।  

नाम:- सन्ज ुमाया राई 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- दज.इलाम माई न.िा. वडा नं. ८ साङ्लुखोला 

लिङ्ग:-  बादलका 

हराएको लमलत:-  २०७९।०१।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.इलाम माई न.िा. वडा नं. ८ साङ्लुखोला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्र किा राई (९८१७९२६७८०) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,सेतो जामा लगाएकी ।  

नाम:- कोदिला अदधकारी बादनया 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज. िाँचथर िलङु गा. िा. वडा नं. २ जोरिाटी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. िाँचथर िलङु गा. िा. वडा नं. २ जोरिाटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सेदनी प्रसाद बालनया (९८०८७९२७४१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल र रातो स्वीटर लगाएकी   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सदबन लावती  

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- दज. िाँचथर दिददम न. िा. वडा नं. ४ गडी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िाँचथर दिददम न. िा. वडा नं. ४ गडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पलबत्रा राई (९८२७९५०६७३) 

 हुलिया:- उचाई ३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, सेतो रंगको जसी र कालो िाईन्ट लगाएको ।    

नाम:- अस्लम दमया 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- दज. झािा बाह्रदशी गा. िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा बाह्रदशी गा. िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महमद सररक लमया (९८२५९१५७६५) 

 हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र िातलो शररर भएको । 
 

नाम:- अञ्जली राजवंशी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज. झािा दबताषमोड न. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा दबताषमोड न. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अगनसरी ताजपुररया (९८२६९५०१०८) 

 हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र मोटो शररर भएकी ।  
 

नाम:- दबमला दलम्बु 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- दज. ताप्लेजङु  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. झािा दबताषमोड  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर लिम्बु (९८६५४८३७४३) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल  र हल्का िातलो शररर भएकी ।  

नाम:- दहमाल ताजिरुरया 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. झािा कमल गा. िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. झािा कमल गा. िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िुकुन ताजपुररया (९८०४९७८५३२) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो िाईन्ट र सेतो धके सटष लगाएको ।   

नाम:- सयुष बहादरु काकी 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- दज. झािा कनकाई न. िा. वडा नं. ३ नमनुाटोल 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा कनकाई न. िा. वडा नं. ३ नमनुाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमना खत्री (९८१७९७०७०२) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, सेतो हाि िाईन्ट र रातो झोला बोकेको ।  

 

नाम:- लक्ष्मी दवेी खत्री 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज. झािा कनकाई न. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. झािा कनकाई न. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लतहेन्र खत्री (९८१७०३३८३७) 

 हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, सेतो हाि िाईन्ट र रातो झोला बोकेकी ।  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िजुा राई 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. उदयिरु रौतामाई गा. िा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. उदयिरु रौतामाई गा. िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सप्ता बहादुर राई (९८४६८०८५८२) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो किाल, कालो आखँा, िहलेो भषे्ट र दजन्स िाईन्ट लगाएको ।  
 

नाम:- ददिेन्र राई  

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- दज. भोजिरु हतवुागडी गा. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. भोजिुर हतवुागडी गा. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबखक बहादुर राई (९८००९९७१४७) 

 हुलिया:- उचाई ४.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरो, िहलेो रंगको दटसटष र दनलो दजन्स 

लगाएको । 

 

नाम:- सदुनत राई 

उमेर:- ५१ वषषको 

  वतन:- दज. भोजिरु गा. िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. भोजिुर गा. िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पशुकराम राई (९८४६८३३२५८) 

 हुलिया:- उचाई ४.११ दिट, कालो आखँा, सेतो किाल र वणष गह गँोरी ।  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अदनता थामी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. दोलखा दभ. न. िा. वडा  नं. १ ससु्माक्षमावती  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दोलखा दभ. न. िा. वडा  नं. १ ससु्माक्षमावती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसंग बहादुर थामी (९८४४३०१०३०) 

 हुलिया:- उचाई ४.४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, सेतो सटष दनलो िाईन्ट लगाएकी र दहड्दा खटु्टा 

खोच्याउने  । 

 

नाम:- तलुसा नेिाली 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी कमलामाई न. िा. वडा नं. ८ बागमारा 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी कमलामाई न. िा. वडा नं. ८ बागमारा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नारायण नेपािी (९८१२०५६९५३) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र दनलो जामा लगाएकी ।  
 

नाम:- करुणा बडुाथोकी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. रामछेाि मन्थली न. िा. वडा नं. १ खाँदबारी 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रामछेाि मन्थली न. िा. वडा नं. १ खाँदबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनषा बुडाथोकी (९८६३३२२०१६) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, सेदत दटसटष र कालो दजन्स िाईन्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सदन्चता तामाङ 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:-  दज. धाददङ दनलकण्ठ न. िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न. िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्त कुमार तामाङ (९८६०२३६१३०) 

 हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- शदुशला तामाङ 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न. िा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न. िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलजजव नेपाि (९७४९७०९२९४) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र वानदिस लगाएकी । 

 

नाम:- राह ल दब. क. 

उमेर:- ११ वषषको 

  वतन:- दज. रसवुा गोसाईकुण्ड गा. िा. वडा नं. ५स्याफु्रवशेी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. रसवुा गोसाईकुण्ड गा. िा. वडा नं. ५स्याफु्रवेशी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आईतािाि लब. क. (९८४०४४१६९२) 

 हुलिया:- उचाई ३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, हररयो दजन्स र कालो सेतो ज्याकेट लगाएको । 

  

नाम:- रोदहत दब. क. 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- दज. रसवुा गोसाईकुण्ड गा. िा. वडा नं. ५स्याफु्रवशेी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. रसवुा गोसाईकुण्ड गा. िा. वडा नं. ५स्याफु्रवशेी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आईतािाि लब. क. (९८४०४४१६९२)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई २.५ दिट, वणष गह गँोरो, दनलो दजन्स र रातो सटष लगाएको ।  

नाम:- दमतेस दथङ 

उमेर:- ४ वषषको 

  वतन:- दज. दज. मकवानिरु मनहरी गा. िा. वडा नं. ६ सनुाचरुी चौकी टोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. मकवानिरु मनहरी गा. िा. वडा नं. ६ सनुाचरुी चौकी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज कुमार लथङ (९८२११९८३२९) 

 हुलिया:- उचाई ३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र सटष िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- मनेकुा दथङ 

उमेर:- ११ वषषको 

  वतन:- दज. दज. मकवानिरु मनहरी गा. िा. वडा नं. ६ सनुाचरुी चौकी टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. मकवानिरु मनहरी गा. िा. वडा नं. ६ सनुाचरुी चौकी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज कुमार लथङ (९८२११९८३२९) 

 हुलिया:- उचाई ४.६ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र दिङ्क कलरको घागर लगाएकी । 
 

नाम:- बदुद्ध माया गरुुङ  

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु मनहरी गा. िा. वडा नं. ६ सनुाचरुी चौकी टोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु मनहरी गा. िा. वडा नं. ६ सनुाचरुी चौकी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज कुमार लथङ (९८२११९८३२९) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र सेतो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ददल कुमारी सनुवुार 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी दिकल गा. िा. वडा नं. २ िोखरी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी दिकल गा. िा. वडा नं. २ िोखरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पजच माया सुनुवार (९८६०३३७२९९) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सदवता थामी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धिुाल्चोक दत्रिरुा सनु्दरी गा. िा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धिुाल्चोक दत्रिरुा सनु्दरी गा. िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन कुमारी थामी (९८६७९६९५९५) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- सम्राग दघदमरे 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु ह.े उ. म. न. िा. वडा नं. ११ नवलिरु  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दचतवन टाँडीबाट हटेौडा आउने क्रममा  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िोक हरी लघलमरे (९८६४५२२७०१) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरो, िाईन्ट र भषे्ट लगाएको ।  

 

नाम:- सदुमत्रा कुमारी स्याङ्तान 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी घ्याङलेख गा. िा. वडा नं. २ माझगाँउ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी घ्याङलेख गा. िा. वडा नं. २ माझगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रताप लस. वाईवा (९८६६२७९४३३)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सनुमाया गोले 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु बकैया गा. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु बकैया गा. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हस्त बहादुर गोिे (९८४८२९५०२०) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र मझौला शररर भएकी ।   
 

नाम:- आईती माया तामाङ सुनार 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज. नवुाकोट दबदरु न. िा. वडा नं. १३ हकष िरु 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. नवुाकोट दबदरु न. िा. वडा नं. १३ हकष िरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलमत सुनार (९८४९०२५६२५) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, िहलेो दनलो धकाष भएको ज्याकेट र रातो 

िाईन्ट लगाएकी ।  

 

नाम:- तलुसी माया कुमाल 

उमेर:-५९ वषषको 

  वतन:- दज. नवुाकोट दबदरु न. िा. वडा नं. ४ बटार 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. नवुाकोट दबदरु न. िा. वडा नं. ४ बटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनता कुमाि (९८४३३२१९४८) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, वणष गह गँोरी, सेतो िुलेको किाल, रातोमा सेतो बटु्टा भएको दटसटष र रातो 

लङ्ुगी लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ददिक दसंह 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा दमचैया न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१२ गते  

हराएको ठेगाना:-दज.दसरहा दमचैया न.िा. वडा नं. 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक देवी लसह  

 हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, दनलो रंगको दजन्स िाईन्ट र कालो दटसटष 

लगाएको । 

 

नाम:- रम्भ ुठाकुर 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.िसाष बी.म.न.िा. वडा नं.२६ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष बी.म.न.िा. वडा नं.२६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुगालनया देवी (९८२४२५५६६०) 

 हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िहलेो सटष र कालो दजन्स िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- दत्ता िांडुरंग दनचल 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोष लबिास अडसुि  

 हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो भएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राजन कुमार मण्डल 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा सादवक दवदहे न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।०१।१० गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा सादवक दवदहे न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुलख मण्डि  

 हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:- राधेश्याम साह  

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-िरुुष  

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०९ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनशा देवी साह  

 हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, मोटो शरीर भएको । 

 

नाम:- मकेुश कुमार महत्तो 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज.सलाषही बागमती न.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०९ गत े 

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही बागमती न.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामभजन महतो (९८२७८२८३३४) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखा र कालो किाल,वणष गह गँोरो,लाम्चो अनहुार भएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- डोर राज दघदमरे 

उमेर:-४६ वषषको 

  वतन:- दज.दोलखा वतैेश्वर गा.िा. 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१० गते  

हराएको ठेगाना:- दज.लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.२ गरैीमदुी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गायत्री लघलमरे (९८४३५१५५६२) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वनष गह गँोरो,कालो ज्याकेट र कालो िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-  गगंाराम श्रेष्ठ 

उमेर:-७४ वषषको 

  वतन:- दज.कास्की िोखरा न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु न.िा. वडा नं.१४ रानीब ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि मकािु (९८४४०३२५०४) 

 हुलिया:- उचाई  ६.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वनष गह गँोरो,सेतो सटष र िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- दवष्ण ुदसलवाल 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज.धाददङ दशठालेक गा.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. काठमाण्डौ स्वयम्भ ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलदप प्रसाद ररजाि (९८४९०२५४३९) 

 हुलिया:- उचाई  ५.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:- सजुन तामङ 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.२८ हररदसदद 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.२८ हररदसदद 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलमत्ता कणिी (९८१३६४०४२३) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, हररयो ज।याकेट र कालो िाईन्ट 

लगाएको । 

नाम:- दसता नेिाली 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:- दज.काठमाण्डौ चा.िा. वडा नं.२ नागढुङगा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१२ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.काठमाण्डौ चा.िा. वडा नं.२ नागढुङगा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता नेपािी (९८१३५६९२६६) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, भएकी । 
 

नाम:- िशरुाम िोखरेल 

उमेर:-७४ वषषको 

  वतन:- दज.गोरखा दसरानचोक गा.िा.  वडा नं.५ 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. काठमाण्डौ चा.न.िा। वडा नं.३ यालदनगम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बिराम पोखरेि (९८४६०५६१४७) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र सेतो किाल,कालो सटष िाईन्ट र ढाकालो टोिी लगाएको   
 

नाम:- एदलसा दब.क 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज.काभ्रिेलाञ्चोक बनेिा न.िा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. काठमाण्डौ म.न.िा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जेरी लब.क (९८४९२८२३७५) 

 हुलिया:- उचाई  ३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दबमला गरुुङ 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज.गोरखा िा.न.िा. वडा नं. २ आिदििल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१३ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.गोरखा िा.न.िा. वडा नं. २ आिदििल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजकुमार गुरुङ (९८२५१९८१८७) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वनष गह गँोरी,टप्स र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रेखा िररयार 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज.िवषत ि.ुम.न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:-बादलका  

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०९ 

हराएको ठेगाना:-  दज.िवषत ि.ुम.न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि पररयार (९८०५२२८१९७) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी सेतो सटष र कालो िाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- अमतृा काकी नेिाली 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज.कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.१४ चाउखले 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१० गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.१४ चाउखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमिन नेपािी (९८१८३५४३२५) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- होमकली दलाषमी (साथमा वषष २२ को सदनता गरुुङ)  

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.बागलुङ बदडगाडष गा.िा. वडा न.४ नैतनु 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बागलुङ दमदसखोला गा.िा. वडा नं.१ असारे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुर बादुर दिाकमी (९८६७२१२१०५) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, हररयो रंगको कुताष कालो सरुुवाल 

लगाएकी । 

नाम:- दगुाष न्यौिान े

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.िवषत िैय ुगा.िा. वडा नं.५ दियाखते 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।११ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.िवषत िैय ुगा.िा. वडा नं.५ दियाखते 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हुमानाथ न्यौपाने (९८४६२३०४९२) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,िातलो शरीर भएकी । 
 

नाम:- सजृना नेिाली 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.तनह  ँबदन्दिरु गा.िा. वडा नं.२ मोहोररया 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.तनह  ँबदन्दिरु गा.िा. वडा नं.२ मोहोररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलमताक नेपालि (९८०४१८३४२५) 

 हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष रातो, कालो िाईन्ट र सेतो भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:- दबदजमा महतो 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.नवलिरासी (िवुष)कावासोती न.िा. वडा नं.१७ बभनौली 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.नवलिरासी (िवुष)कावासोती न.िा. वडा नं.१७ बभनौली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुण लसंह थारु (९८४७०९६६२४) 

 हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िातमा खातनु 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.१५ नयाँगाउ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.१५ नयाँगाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नालहर अंसरी (९८२६२६६४४२) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गोरी, कालो दटसटष र कालो िाईन्ट  लगाएकी । 

 

नाम:- ददिा कुमाल 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज.लमजङु मध्य नेिाल न.िा.वडा नं.३ सानो कुमाल गाँउ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.लमजङु मध्य नेिाल न.िा.वडा नं.३ सानो कुमाल गाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण कुमाि (९८२४१२२६६०) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएकी । 

 

नाम:- अनमोल कुमाल 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.तनह  ँआबँुखरेैनी गा.िा. वडा नं. ३ थमु्कीचौतारा 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.तनह  ँआबँखुरेैनी गा.िा. वडा नं. ३ थमु्कीचौतारा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छठुराम (९८१५१९२८३६) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो,मझौला शरीर भएको । 

 

नाम:- िषु्िा एस.के 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज.स्याङजा वादलङ न.िा. वडा नं.८ दसतलनगर 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।११ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.स्याङजा वादलङ न.िा. वडा नं.८ दसतलनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक एस.के (९८०६६१६१७२) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 

नाम:- सररता साकी 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज.लम्जङु सनु्दरबजार न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०८ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.लम्जङु सनु्दरबजार न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धुरन बहादुर साकी (९८२६१०९९११) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दनसा काकी 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.स्याङजाि.ुव.न.िा. वडा नं.१० जदैसडाडा 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.स्याङजाि.ुव.न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलबता लगरी साकी (९८६४८९९१०८) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,खरानी रंगको सरुुवाल र कालो हाईनेक 

लगाएको । 

 

नाम:- अदस्मता माल्बु 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज.तनह  ँभान ुन. िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.तनह  ँभान ुन. िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरज बहादुर माल्बु (९८१९१८४९१०) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गोरी,िातलो शरीर,कालो दटसटष र चप्िल लगाएकी  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कोदिला  दब.क (साथमा वषष २ की छोरी रहकेो) 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज.लम्जङु मध्यनेिाल  न.िा. वडा नं. ६ तल्लो टोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०७ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.लम्जङु मध्यनेिाल  न.िा. वडा नं. ६ तल्लो टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजत बहादुर लब.क (९८४४९०७९५४) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएकी । 
 

नाम:-दसता माया तामाङ  

उमेर:-५२ वषषको 

  वतन:- दज.लम्जङु  दधुिोखरी गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०७ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.लम्जङु  दधुिोखरी गा.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यकराज तामङ (९८१७४३५९८६) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,बटेु्ट दटसटष र लङुगी लगाएकी । 
 

नाम:- रोदजना दसवा 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.काठमाण्डौ न.िा. वडा नं.३ कान्तीमागष 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. काठमाण्डौ न.िा. वडा नं.३ कान्तीमागष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणक बहादुर नेपािी (९८४९८११२७०) 

 हुलिया:- कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, स्कुल डे्रस लगाएकी । 
 

नाम:- नदवना कुमारी दसंह 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज.महोत्तरी भगंाल न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१० गते  

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु तादल्चखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रंलजता देवी  (९८२३७९३१४९) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- कल्िना नेिाली 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- दज.दज. उदयिरु बेलका गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.लदलतिरु म.न.िा.१५ सातदोवाटो 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मंगि मगर (९८६२८१९५९९) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आकँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएदक ।  

नाम:- ईदन्दरा दतमलदसना 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:- दज.काभ्र ेिलान्चोक बनेिा खड्कु 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- दज.लदलतिरु नख्ख ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद लतमिलसना (९८५११५२०४१) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी ।  
नाम:- नदवन थािा 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- दज.भक्तिरु चाँगनुारायण न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।०१।०४ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु लगनखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहरा कुमारी खड्का थापा (९८१५८५६९०९) 

 हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, कालो ट्रयाक र सेतो दटसटष लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रेणकुा तामाङ 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज.दसन्धिुाल्चोक चौतारा सागाचोकगढी न.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. भक्तिरु म.दट.न.िा. राध ेराध े

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनता तामाङ (९८१८९१५८९६) 

 हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरर,दजलो दजन्स िाईन्ट र कालो दटसटष 

लगाएकी । 

 

नाम:- कान्छा थािा मगर 

उमेर:-५६ वषषको 

  वतन:- दज.धाददङ गल्छी गा.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ बाट काठमाण्डौ आउद ैगदाष हराएको । 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणक बहादुर थापा मगर (९८१८१४६६०२) 

 हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट , कालो आखँा र कालो किाल,वणष कालो,रातो सटष र िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- अदनल ब्यन्जनकार 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- दज.लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.९ च्यासल 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०४ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.९ च्यासल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलमिा मािी (९८४३६९०६३१) 

 हुलिया:- उचाई  ५.१० दिट, कालो आखँा र कालो किाल,खरानी रंगको ट्रयाक र ज्याकेट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोशनी श्रेष् ठ 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.लदलतिरु गोदावरी न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०५ गते  

हराएको ठेगाना:-   दज.लदलतिरु गोदावरी न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्र मान शे्रष्ठ (९८६०१४७६७७) 

 हुलिया:- उचाई  ४.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गोरी,दटसटष र िाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- दबिना तामाङ 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.रामछेाि डनवुा गा.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।०८।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- लदलतिरु ईमाडोल वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-असिी माया गोिे (९८५१०३६३१९) 

 हुलिया:- उचाई  ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सदवना ढकाल 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज.अघाषखाची मालारानी गा.िा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२९ गत े 

हराएको ठेगाना:-  दज.लदलतिरु म.न.िा. च्यासल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकास ढकाि (९८४१७८१३७०) 

 हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गोरी भएकी । 

 

नाम:- अमतृ दहाल 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही हररवन न. िा. वडा नं. ११  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सलाषही हररवन न. िा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरक्षा दहाि  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, सेतो सटष र कालो िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- रुदल महतो नदुनया 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- भारत दज. मोदतहारी थाना बन्जररया ग्राम दससवा ४ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बारा महागढीमाई न. िा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुलनिाि कुमार (९८०८७२५४४५) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,  िाईन्ट सटष लगाएको ।  
 

नाम:- जयराम महरा 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- दज. बारा कलैया उ. म. न. िा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. िसाष दब. म. न. िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुनम देवी (९८२९८३३६०७) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरो, कालो ट्रयाक सटु, िाईन्ट र सेतो भषे्ट 

लगाएको ।    

 

नाम:- सोन ुिटेल 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज. बारा कलैया उ. म. न. िा. वडा नं. २३   

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बारा कलैया उ. म. न. िा. वडा नं. २३   

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अनुप पटेि (९८११११५७५८) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, दजन्स िाईन्ट र भषे्ट लगाएको ।  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- श्रबण कुमार मदुखया 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज. दसरहा गा. िा. नवराजिरु वडा नं. १ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसरहा गा. िा. नवराजिरु वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पेमा देवी मिाहा 

 हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, दटसटष, हाि िाईन्ट सटष र माथी गम्छा बेरेको ।  

 

नाम:- ददिलाल साह  

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- दज. बारा प्रसौनी गा. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. िसाष दबरगजं दस्थत बसिाकष  बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनता देवी (९८२१८९२५१२) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, बाँया हातको कान्छी औलाको नङको भाग कादटएको, 

कालो िाईन्ट र हररयोमा सेतो धकाष भएको सटष लगाएको ।  

 

नाम:- रोशन उिाध्याय 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- दज. िसाष दब. म. न. िा. वडा नं. १०  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िसाष दब. म. न. िा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलम्बका सापकोटा (९८२८२०६४६४) 

 हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, खरैो सेतो सटष र खरानी रंगको ट्रयाक लगाएको ।   
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गलुाब ह सेन  

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज. िसाष दब. म. न. िा. वडा नं. ८  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िसाष दब. म. न. िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सल्मा खातुन (९८०७२२९८८१) 

 हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो भषे्ट र खरैो रंगको जतुा लगाएको ।  
 

नाम:- िुलमहम्द दमयाँ 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही मलंगवा न. िा. वडा नं. १२ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. सलाषही मलंगवा न. िा. वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हजरत अल्िी (९८०४८९५१०९) 

 हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, रातो सटष र कालो िाईन्ट लगाएको ।  

  

नाम:- सादहल मसंरुी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दशे भारत बाग्राहा हाल दज. मकवानिरु ह.े उ. म. न.िा. वडा नं. ४ बस्ने  

लिङ्ग:- बालक  

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु ह.े उ. म. न.िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अरबाज मंसुरी (९८०७१४६५६३) 

 हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, रातो रंगको िाईन्ट र िहलेो सटष लगाएको ।  
 

नाम:- सदञ्चता गौतम 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु गढी गा. िा. वडा नं. ८  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।१० गते  

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु ह.े उ. म. न. िा. वडा नं. १७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशब प्रसाद गौतम (९८४५३९९२२३) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा,कालो किाल, कालो ह क, दजन्स िाईन्ट र कालो जतु्ता लगाएकी ।  

नाम:- दबन्द ुमाया योन्जन 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी क. न. िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मदहला  

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०९ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी क. न. िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आलशक योन्जन (९८१०३७२६५९) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, सेतो दटसटष र कालो िाईन्ट लगाएकी ।  

 

नाम:- रादधका खड्का 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- दज. का. ि. नमोबदु्ध न. िा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. का. ि. नमोबदु्ध न. िा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामशरण (९८१३१२६४४९) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:- दबमला श्रेष्ठ  

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. का. ि. िनौती न. िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।११ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. का. ि. िनौती न. िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुमारी शे्रष्ठ (९८४९०११९००) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो सरुुवाल र बटेु्ट दटसटष लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रेदवका तामाङ 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ खदनयावास गा. िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ खदनयावास गा. िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मान बहादुर तामाङ (९८४५३६९९४६) 

 हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष रातो र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   
 

नाम:- यवुराज घदतष मगर 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली चरेु गा. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. का. ि. तेमाल गा. िा. वडा नं. ४  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुयक बहादुर घलतक मगर (९८४३५०२८६६) 

 हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, दजन्सको िाईन्ट र चेक सटष लगाएको ।  
 

नाम:- संदगता मगर श्रेष्ठ 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज. दस. िा. दत्रिरुासनु्दरी गा. िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०९ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. दस. िा. दत्रिरुासनु्दरी गा. िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- डम्बर बहादुर शे्रष्ठ (९८४०४१६३२८) 

 हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो किडाको िाईन्ट र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   
 

नाम:- सदसता तामाङ 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- दज. का. ि. तेमाल गा. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०८ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. का. ि. तेमाल गा. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खाम्साङ तामाङ (९८२३२५९०४०)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सदुस्मता तामाङ (साथमा वषष १४ को  दगता बयलकोटी र वषष १४ को दनमषला मग्राती) 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी दतन िाटन वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी दतन िाटन वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमिा तामाङ (९८०९६०९१०५१) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र कालो दिङ्क सेतो दटसटष लगाएकी ।  
 

नाम:- कमल माया सनुवुार 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- दज. रामछेाि दलखतुामाकोशी गा. िा. वडा नं. १ दरुा गाउ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०७ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. रामछेाि दलखतुामाकोशी गा. िा. वडा नं. १ दरुा गाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबक्रम सुनुवार (९८६४२४५७७६) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, दजन्स िाईन्ट कालो दटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- ददल कुमारी राई 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज.शखंवुासभा गा.िा.वडा नं.३ ताम्कु कोल्बा 

लिङ्ग:-मदहला  

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. शखंवुासभा गा.िा. वडा नं.३ ताम्कु कोल्बा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमेश मेवाहाङ राई (९८६०३५१८३१) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कलो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो िाईन्ट िहलेो दटसटष लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आस्था मगर 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ बेलबारी न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ बेलबारी न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार मगर  

 हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएकी । 
 

नाम:- आशा राई 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ बेलबारी न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ बेलबारी न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदनेश कुमार राई (९८६२८२१०३७) 

 हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर भएकी । 
 

नाम:- सरुज चौधरी 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ दबराटनगर दचमडी 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक चौधरी (९८२०३७८५५५) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल कालो भषे्ट र कालो िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- सिना दवेी राजवसंी (साथमा वषष ४ को सौरव राजवंसी रहकेो) 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-होमनाथ राजवंशी (९८१४३४८०७५) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- अनसुा सनु्दास 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा नं.२ सईुनेझोडा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा नं.२ सईुनेझोडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोशन सुन्दास (९८१३२९०२४९) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,सेतो भेष्ट र कालो िाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:-सम्झना काकी  

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ बेलबारी न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-बादलका  

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ बेलबारी न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर काकी (९८४१६८५७२५) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर भएकी । 

 

नाम:- दबदनता साह  

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्र प्रसाद साह (९८०७९२६३४५) 

 हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष श्याम्लो,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ओम प्रकास बोहरा 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- दज.दाङ िन्चकले वडा नं.२ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दबराटनगर बाट  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमा बस्नेत (९८२५००९४४८) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो,रातो भषे्ट र कालो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- दलला माया दलम्बु 

उमेर:-४५ वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ बेलबारी न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।०१।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ बेलबारी न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाखवती लिम्बु (९८०७९७४३२२) 

 हुलिया:- उचाई  ४.११ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मानदशक सन्तनु दठक नभएकी । 
 

नाम:- बत ुदबयाद 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आरती लबयाद (९८१४७९२६०४) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष श्याम्लो,सनु्तला रंगको भेष्ट र िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- प्रमोद कुमार साह रौदनयार 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.११  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलपि देव साह रौलनयार (९८१९३१९०००) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँगोरो भएको । 

नाम:- धन लक्षमी राई 

उमेर:-५० वषषको 

  वतन:- दज.तेह्रथमु ला.न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. तेह्रथमु ला.न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवीिािा राई (९८०३८५४५२७) 

 हुलिया:- उचाई  ५ ईट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, लङुगी र दटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- तोदबन्र राई 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- दज.सोलखुमु्ब ुथुलङु दधुकोशी गा.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.सोलखुमु्ब ुथलुङु दधुकोशी गा.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आस माया तामाङ (९८४९२१५५४४) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो ज्याकेट र दनलो  सरुुवाल लगाएको ।  

 

नाम:-गणशे काकी   

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- दज.तेह्रथमु मछथर गा.िा. वडा नं.५ ओख्र े

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. तेह्रथमु मछथर गा.िा. वडा नं.५ ओख्रे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेनुका काकी (९८४६६७१२०८) 

 हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो, रातो भषे्ट र दजन्स िाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मदनका मगर 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज.उदयिरु दत्रयगुा न.िा. वडा नं.५ दमौटी  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.उदयिरु दत्रयगुा न.िा. वडा नं.५ दमौटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहादुर मगर (९८४६७५४९८०) 

 हुलिया:- उचाई  ४.१० दिट, कालो आखँा र कालो किाल,स्कुल डे्रस लगाएकी ।  

नाम:- दववके दघदमरे 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.झािा दमक न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.झािा दमक न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धरणीधर लघलमरे (९८१४९०५४६३) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िाईन्ट र सटष लगाएको । 

 

नाम:- संदगता तामाङ 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.झािा कमल गा.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.झािा कमल गा.िा. वडा नं. 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुवाकदोजे तामाङ (९८०७९२७४३८) 

 हुलिया:- उचाई  ५.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर, िाईन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रुमदण ताजिरुरया 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.झािा दमक न.िा. वडा नं.९  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज.झािा दमक न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलबिाि ताजपुरीया (९८०७९१९६२०) 

 हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर ,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रुिा मोक्तान 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज.झािा कमल गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.झािा कमल गा.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शेर बहादुर तामाङ (९८१७९८२८८२) 

 हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, िाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:- िजुा बस्नेत थािा 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.झािा बदु्धशान्ती वडा नं.२ जयिरु 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०४ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज.झािा बदु्धशान्ती वडा नं.२जयिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनेन्र थापा (९८२३१०१००२) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएकी । 
 

नाम:- िजुा राई 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज.उदयिरु दत्रयगुा न.िा. वडा नं.५ दमौटी 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. उदयिरु दत्रयगुा न.िा. वडा नं.५ दमौटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्ण मााँया राई (९८४६७५४९८०) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई  ४.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,दटसटष र िाईन्ट लगाएकी । 

नाम:- मदनता ददयाली (रसाईली) 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.इलाम न.िा. वडा नं.१० घट्टा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- दज. इलाम न.िा. वडा नं.१० घट्टा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरोज रसाईिी (९८२४९८११३५) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,दजन्सको हररयो िाईन्ट र रातो कोठे सटष 

लगाएकी । 

 

नाम:- ससुदमता ठाकुर  

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज.झािा गौरादह न.िा. वडा नं.६ कोहबरा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.झािा गौरादह न.िा. वडा नं.६ कोहबरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनोज कुमार ठाकुर (९८१०२८७०८३) 

 हुलिया:- उचाई  ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, दजन्स िाईन्ट र सटष लगाएकी ।  

नाम:- दगुाष दजी माझी  

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज.झािा गौरीगजं गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.झािा गौरीगजं गा.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमक माझी (९८१७०३६३३९) 

 हुलिया:- उचाई  ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,दजन्स िाईन्ट र सटष लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मन्ज ुतामाङ (राई) 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज.झािा कचनकवल गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. झािा कचनकवल गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहन राज राई (९८१४९७८४४०) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट,  कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:- धनिती लादमछाने 

उमेर:-६० वषषको 

  वतन:- दज.झािा कचनकवल गा.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०८९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.झािा कचनकवल गा.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतिा न्यौपाने (९८२४९०९६६३) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र सेतो किाल, मझौला शरीर,सेतो सटष र कालो िाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- चम्िा ठाकुर 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:- दज.झािा कन्काई न.िा. वडा नं.४ दत्रवणेी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- दज.झािा कन्काई न.िा. वडा नं.४ दत्रवणेी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मिु ठाकुर (९८१७९८८०१५) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- कुमार दलम्ब ु

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- दज.िाँचथर रादनटार न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. झािा कन्काइ न.िा. वडा नं.३ योगमाया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमकिा बासकोटा (९८०४९८९५७१) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, सेतो भेष्ट र खरैो िाईन्ट लगाएको । 

नाम:- मायाँ नेिाली दजी 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज.झािा गौरादह न.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. झािा गौरादह न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबकास नेपािी (९८१४०९७६६२) 

 हुलिया:- उचाई  ५.१ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, कालो भषे्ट र िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- माया सोि 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली गो.न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली गो.न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत सोप (९८१२६५२५८९) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- धनकला खड्का थािा 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.बाजरुा दत्रवेणी न.िा. वडा नं. ८ ढडाली 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.बाजरुा दत्रवणेी न.िा. वडा नं. ८ ढडाली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवराज थापा (९७४२३९२८०६) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,रातो सरुुवाल र िहलेो हाईनेक लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कमला दगरी  

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- दज.बाजरुा दत्रवेणी न.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.बाजरुा बडुीगगंा न.िा. वडा नं.६   

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कैिाश राज लगरी (९७४६२५६०७२) 

 हुलिया:- उचाई  ५दिट, कालो आखँा र कालो किाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- कल्िना लहुार (साथमा वषष २ को ररसभ लहार रहकेो) 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज.डडेल्धरुा अमरगढी न.िा. वडा नं.४ घदलया 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.डडेल्धुरा अमरगढी न.िा. वडा नं.४ घदलया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलबता िुहार (९८६५६७२५४२) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,रातो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- उमा ठाडामगर 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज.डडेल्धरुा आदलताल गा.िा. वडा नं.१ मलेखकष  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२३ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज.डडेल्धुरा आदलताल गा.िा. वडा नं.१ मलेखकष  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम धामी (९८०३२३२२७७) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मोटो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- टंदक ठकुल्ला 

उमेर:-१६ वषो 

  वतन:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.९ बंग्राकटान 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.९ बंग्राकटान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज ठकुल्िा (९७६२८४७९१४) 

 हुलिया:- उचाई  ४.१० दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरी, हररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सदुनता चौधरी 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली भजनी न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८९।०१।०६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली भजनी न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर चौधरी (९८११६५७०१५) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,हररयो भषे्ट र खरैो िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-सिना बादी  

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:-  दज.कैलाली वदषगोररया गा.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-  मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली वदषगोररया गा.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िरुण बादी (९८२५६५०२१७) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट,, कालो आखँा र कालो किाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- कमला दसंह बोहरा 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दभदजदमवा न.िा.नडा नं.१० 

लिङ्ग:-मदहला  

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दभदजदमवा न.िा.नडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बसन्ती लबष्ट बोहरा (९८४८२३८८४८) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- बदबता िनेरु 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दभगोबरैया न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.कञ्चनिरु दभगोबरैया न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण दत्त पनेरु (९८४८७३१९०७) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो भषे्ट र कालो टाउजर लगाएकी । 
 

नाम:- दबबेक भट्ट  

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं.१५ गोबररया 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२३ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं.१५ गोबररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनमोहन भट्ट (९८६२४६८३९३) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मध्म शरीर, स्कुल डे्रस लगाएको ।  
 

नाम:- अमर राज जोसी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज.बझाङ ज.न.िा. वडा नं.२ बाजगांउ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.बझाङ ज.न.िा. वडा नं.२ बाजगांउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना जोशी (९८६५८९४०३३) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, खरैो िाईन्ट र हररयो रंगको ज्याकेट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दकरण के.सी 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज.अछाम मंगलसेन नकुसनाव न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.अछाम मगंलसेन नकुसनाव न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादरु धामी (९८६८५५९९००) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- तिेन्र साही 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज.अछाम ि.बी.न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. अछाम ि.बी.न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दान बहादुर साही (९८४७९९७९२७) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,आमीको रंग िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- गौमती धामी 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.वतैडी कुचौडी न.िा. वडा नं.४ भटना 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. वतैडी कुचौडी न.िा. वडा नं.४ भटना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलवन धामी (९७४२४०५०७६) 

 हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष कल्साउदो  ,कालो बटेु्ट सटष र कालो सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अन्जना साउद 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.वतैडी कुचौडी न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.वतैडी कुचौडी न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोलबन्द साउद (९७४९७४७८२८) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दसजषना मगर 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली ध.उ.म.न।िा. वडा नं. १४ िुलबारी 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली ध.उ.म.न।िा. वडा नं. १४ िुलबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- टोप बहादुर थापा मगर (९८११६०१४४१) 

 हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरो, सेतो बटेु्ट भषे्ट र हाि िाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- कोमल नेिाली 

उमेर:-१७ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली बगषबोरीया गा.िा. वडा नं. १ मडुा 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.   कैलाली बगषबोरीया गा.िा. वडा नं. १ मडुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर नेपािी (९८२५७७७७४२) 

 हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा,कालो किाल, वणष गह गँोरी,दनलो दजन्स ज्याकेट र दनलो दजन्स िाइन्ट 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दमना भलु (साथमा वषष २० को सान ुभलुरहकेो) 

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली  गो.न.िा. वडा नं. ८ स्यौले 

लिङ्ग:-  मदहला  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.दज.कैलाली  गो.न.िा. वडा नं. ८ स्यौले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमेश भुि(९८४८४४६९९१) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल, वणष गह गँोरी, हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- दप्रन्सी बोहरा  

उमेर:- ६ वषषको  

  वतन:- दज. कैलाली भझनी न.िा. वडा नं. १ गोदामटोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.   कैलाली भझनी न.िा. वडा नं. १ गोदामटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता साउद बोहरा (९८४२१५५२२४) 

 हुलिया:- उचाई ३ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी, हररयो रङको भषे्ट र कालो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- िषु्िा ददेव चौधरी 

उमेर:- ३८ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली  

लिङ्ग:-  मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.  कैलाली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजबन चौधरी (९८०८८५५८१३) 

 हुलिया:- उचाई  ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र िहलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िजुा थािा 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली चरेु गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- दज.  कैलाली चरेु गा.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजबन बहादुर थापा (९८२५६२८२८०) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी । 

नाम:- झरना दउेवा 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली गौरीगगंा न.िा. वडा न. ३ कुचैनी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली गौरीगगंा न.िा. वडा न. ३ कुचैनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्ती देलव देउबा (९८२२७४७६३२) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, सेतो भषे्ट र कालो िलाज ुलगाएकी ।  

नाम:-  दबहानी नेिाली 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज. कैलाली गौररगंगा न.िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:-  बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.   कैलाली बदषगोररया गा.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देबु नेपािी (९८२१६५२३७८) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी,कालो कुताष र दजन्स िाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- कृष्ण बोहरा 

उमेर:- साडे ३ वषषको  

  वतन:- दज. कैलाली भजनी न.िा. वडा न. १ गोदाम टोल 

लिङ्ग:- वालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली भजनी न.िा. वडा न. १ गोदाम टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- किावलत बोहरा (९८४५८१६३७७) 

 हुलिया:- उचाई  २.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,दनलो रङको भषे्ट र कालो कट्ट  लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आशा खड्का 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली घोडाघोडी न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली घोडाघोडी न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कणक बहादुर खड्का (९८४८९८७५०४) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो रंगको कुताष र गलुाबी रंगको सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- सरुत चौधरी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली जानकी न.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली जानकी न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बािकुमारी चौधरी (९८२१६८५८४९) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:- मनशरा बोहरा  

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली दट.न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली दट.न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बृख कडायत (९८४७९७६५२७) 

 हुलिया:- उचाई  ४.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तारा िररयार 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली दट.न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली दट.न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि पररयार (९८४९४४४६४१) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, हररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- करन कोली  

उमेर:-७५ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली गो.न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली गो.न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम कोिी (९८६८७८०९६४) 

 हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट, कालो आखँा र सेतो किाल, सटष र लङुगी लगाएकी । 

 

नाम:- उमशे सोब 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०५ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शंकर लब.क लब.क (९८४७१७९४९६) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरी भएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दतल्सरा दवेी मगर 

उमेर:-५४ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली घोडाघोडी न.िा. वडा नं.८ जहरी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली घोडाघोडी न.िा. वडा नं.८ जहरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर मगर (९८६५८२६९९४) 

 हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- डम्मरी दवेी दमश्र 

उमेर:-५२ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली धनगढी उ.म.न.िा. वडा नं.५ हसनिरु 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली धनगढी उ.म.न.िा. वडा नं.५ हसनिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलित लमश्र (९८४८४९२५२७) 

 हुलिया:- उचाई  ५.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कल्यान खडायत 

उमेर:-६७ वषषको 

  वतन:- दज.डोटी आदशष गा.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. डोटी आदशष गा.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शेर बहादुर बोहरा (९८६५६६३५३८) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो,सेतो सटष र खरैो हाि िाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- कन्यावती िाण्डे 

उमेर:-५२ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली लम्कीचुहा न.िा. वडा नं.७ चाकाबारी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली लम्कीचहुा न.िा. वडा नं.७ चाकाबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुप पाण्डे (९८४५३०४३५९)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष कालो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अदंकता खनाल 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली लम्कीचुहा न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली लम्कीचहुा न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बि बहादुर कसेरा (९७४८८६४४३१) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,हररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- आदशे रोकाय 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं,१५ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं,१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भक्त बहादुर रोकाय (९८२२६०६१९२) 

 हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:- दबदनता टेर (साथमा वषष १३ की अनजुा साही र वषष ९ की सदमक्षा कँुवर रहकेो) 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.बैतडी दसरथचन्द न.िा. वडा नं.१ गरुुखोला 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.बैतडी दसरथचन्द न.िा. वडा नं.१ गरुुखोला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञानेन्र बहादुर टेर (९८६२५८५६२२) 

 हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मोटो शरीर भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रदतभा चौधरी 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली कैलाली गा.िा. वडा नं.११ झन्झटिरु 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली कैलाली गा.िा. वडा नं.११ झन्झटिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामलदि चौधरी (९८६३०९८२२९) 

 हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वरण गह गँोरी, खरानी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- जमनुा दवेी दवेकोटा 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली लम्कीचुवा न.िा. वडा नं.४ भल्का 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली लम्कीचवुा न.िा. वडा नं.४ भल्का 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िािु राम देवकोटा (९८४५०४०१६८) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- जमनुा दबेी डगौरा 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली बदषगोररया गा.िा. वडा नं.६ सगुरखाल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली बदषगोररया गा.िा. वडा नं.६ सगुरखाल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रीराम डगौरा 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँार कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- अदस्मता बस्याल 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश वस्याि (९८४८४८३९६८) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- सदुनता चौधरी 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु िणुषबास निा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु िणुषबास निा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर राना (९८१५६०६९३८) 

 हुलिया:- उचाई  ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, बया गालामा दतलकोटी भएको ।  

नाम:-मौसम दसंह  

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु िनुबाषस न.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु िनुबाषस न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जय बहादुर लसंह (९८१२६५३८३९) 

 हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

 

नाम:- िजुा दमाई 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु बेदकोट नचौरी गा.िा। वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु बेदकोट नचौरी गा.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम दमाई (९८४८०२४१२९) 

 हुलिया:- उचाई  ४.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, सेतो भषे्ट र दनलो रंगको सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-तारा थािा  

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं.४ बरमलेीटोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं.४ बरमलेीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सागर थापा (९८१०६७१९७३) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो शआँखा र कालो किाल, दटसटष र िलाजो लगाएकी । 

 

नाम:- कदबता बोहोरा 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु शकु्लािाट न.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु शकु्लािाट न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर बहादुर साउद (९८२२७३६५२०) 

 हुलिया:- उचाई  ५ .३ िट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- िावषती धामी 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज. 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. अछाम मले्लेख गा.िा. वडा नं.१ धामीगांउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर धामी (९८६२४६८८७४) 

 हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर भएकी ।  

नाम:- दसता कुमारी साही 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज.अछाम तुमाषथान गादिलटोडा गा.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. अछाम तमुाषथान गादिलटोडा गा.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पटु्ट देवी साही(९८६८०९५६३७)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 हुलिया:- उचाई  ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,हररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- िजुा बाठामगर 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- दज.रोल्िा माडी गा.िा. वडा नं.२ घतीगांउ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज.  रोल्िा माडी गा.िा. वडा नं.२ घतीगांउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतिसरी बाठा  

हुलिया:- उचाई  ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,सनु्तला रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

 
नाम:- तिृना घतीमगर 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- दज.रोल्िा माडी गा.िा. वडा नं.२ घतीगांउ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज.रोल्िा माडी गा.िा. वडा नं.२ घतीगांउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हररकिा घती  

हुलिया:- उचाई  ४.९ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर, सेतो गलबन्दी र कालो वाउटर लगाएकी 

। 

 

नाम:- चन्रा बाठा खत्री (साथ वषष १३ की िावषती खत्री रहकेो) 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज.रोल्िा रुदन्टगढी गा.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.रोल्िा रुदन्टगढी गा.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामकिी  खत्री (९८६००६७१७३) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, रातो रंगको कुताष सुरुवाल लगाएकी ।   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दसता कहार 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मदहला  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मत्तन कहार (९८१४४७८४५०) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- िसु्िा नाउ 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक प्रसाद नाउ  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:- बेदमुाया गरुुङ 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबन्दु गुरुङ  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-आदक्मन आरा  

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बादसाह खान  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सबनम श्रेष्ठ 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.१५ कोदटहवा 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.१५ कोदटहवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्जन शे्रष् ठ (९८५४४२४२००) 

हुलिया:- उचाई  ४.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,दनलो कुताष र दजन्स िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- दप्रन्सी गौतम 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी सदु्धोधन गा.िा. वडा नं.४ िसाषदटक 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.रुिन्दहेी सदु्धोधन गा.िा. वडा नं.४ िसाषदटक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमा गौतम (९८१७४१६८५५) 

हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, हररयो दटसटष र दनलो िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- दवेकी थािा  

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी कनचन गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  रुिन्दहेी कनचन गा.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्जिी थापा (९८४९३९६८७२) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 

नाम:- दवेकला बढुामगर 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी कनचन गा.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२० गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  रुिन्दहेी कनचन गा.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रोशन िाि शे्रष्ठ (९८१९४६९९११) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कालो कुताष र दनलो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- मोदनका तामाङ 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी शदु्धोधन गा.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  रुिन्दहेी शदु्धोधन गा.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि हररजन (९८४५६४७१७४) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,गलुाबी रंगको लेङगा लगाएकी । 
 

नाम:- गगंा भण्डारी के्षत्री 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी ओमसदतया वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  रुिन्दहेी ओमसदतया वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर भण्डारी  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो रंगको कुताष सुरुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- धनेश्वरी प्रजािती 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दसयारी गा.िा. वडा नं.२ अमारी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.रुिन्दहेी दसयारी गा.िा. वडा नं.२ अमारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-समशेर कोहार (९८१६४७२७२४) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,दटसटष र कालो िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- सिना  दब.क 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज.  रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण दब.क  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो रंगको कुताष सुरुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- मनभर हररनज 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज.नवलिरासी सामग्राम न.िा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.नवलिरासी सामग्राम न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रसादी हररजन  

हुलिया:- उचाई  ४.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दजन्सको ज्याकेट र िाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सलोदन कान्द ु

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।०१।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अरलबन कान्दु  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा रकालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- रुिेश राना  

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ श्रीनगर 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  दाङ श्रीनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोष लब.सी (९८६६८९७१४३) 

हुलिया:- उचाई  ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गोरो,िाईन्ट सटष लगाएको । 
 

नाम:- कमल दतदमल्सेना 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- दज.बददषया बाँसगढी न.िा. वडा नं.५ हाउिरु 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  बददषया बाँसगढी न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनकिा लतमल्सेना (९८६८०२३५५१) 

हुलिया:- उचाई  ४.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,वणष गह गँोरी  भएकी । 

 

नाम:- ईसा कँुवर के्षत्री 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज.िाल्िा ररदब्दकोट गा.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.  िाल्िा ररदब्दकोट गा.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण बहादुर कुाँ वर (९८४७०६९४९५) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, िातलो शरीर,दटसटष र िाईन्ट लगाएकी । 

नाम:- राधा खदतवडा 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.िाल्िा माथागडी ग.िा. वडा नं.१ दचददिानी खमुडांडा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.िाल्िा माथागडी ग.िा. वडा नं.१ दचददिानी खमुडांडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम लगरी (९८२३८०५०८७) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र को किाल,वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सदुनल दब.क 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी उ.म.न.िा. वडा नं.११ बदु्दनगर 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.रुिन्दहेी उ.म.न.िा. वडा नं.११ बदु्दनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुयक लवश्वकमाक (९८६७३९४७१७) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट,  कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अदस्मता दब.क (साथमा वषष ३ को अनमोल दब.क) 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज.िाल्िा रैनादवेी छहरा गा।िा. वडा नं.१ असारे 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८ कादत्तक  

हराएको ठेगाना:- दज. िाल्िा रैनादवेी छहरा गा।िा. वडा नं.१ असारे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलबन लब.क (९८६७५४८३६०) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,दटसटष र िाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सिना मल्ल 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- दज.िाल्िा रा,न.िा. वडा नं.३ दलषमछाि 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.िाल्िा रा,न.िा. वडा नं.३ दलषमछाि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-झबि बहादुर लसंह (९८१८२६२४३४) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल 

लगाएकी ।  

नाम:- शदस दघदमरे 

उमेर:-८ वषषको 

  वतन:- दज.िाल्िा बगनासकाली गा.िा. वडा नं.८ दघदमरेडांडा 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- दज. िाल्िा बगनासकाली गा.िा. वडा नं.८ दघदमरेडांडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता लघलमरे (९७४६४०६३६२) 

हुलिया:- उचाई ३ दिट, कालो आखँा र कलो किाल,वणष गह गँोरी, दटसटष र िाईन्ट लगाएको ।  
 

नाम:- हररलाल अदहर  

उमेर:-५२ वषषको 

  वतन:- दज.नवलिरासी (िदिम) सनुवल न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८ साल कादत्तक मदहना ददेख  

हराएको ठेगाना:- दज. नवलिरासी (िदिम) सनुवल न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्णु प्रसाद यादव  

हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, चेक सटष र कालो िाईन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरु कुमाल 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ राप्ती गा.िा. वडा नं.२ लालमदटया कटेसनाला 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  दाङ राप्ती गा.िा. वडा नं.२ लालमदटया कटेसनाला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बहादुर कुमाि (९८२९८३८१९५) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रेखा यादव  

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ राजिरु गा.िा. वडा नं.३ खरदररया 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ राजिरु गा.िा. वडा नं.३ खरदररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्दि यादव (९८६५२५४७५६) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट , कालो आखँा र कालो किाल, आमी रंगको ज्याकेट र िहलेो रंगको कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- दवराज दब.क 

उमेर:-१२ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.४ लदक्षनिरु 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.४ लदक्षनिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलि देवी लब.क (९८०९८१६९८४) 

हुलिया:- उचाई  ३.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, रातो रंगको कोट र कालो रंगको िाईन्ट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रवशे नेिाली ( साथमा करण नेिाली, भरत दब. क र दबसाल दब.क रहकेो) 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ ददंगशरणगा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ ददंगशरणगा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िौमती नेपािी (९८०९७१७६१८) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, दटसटष र िाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- सैगात खनुा 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ त.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१२ किाडादवेी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ तु.उ.म.न.िा. वडा नं.१२ किाडादवेी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रृजना खुना (९७४४३९७४७६) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कालो हाि िाईन्ट र दटसटष लगाएको । 

 

नाम:- एदन्जला डांगी 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ त.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१४ जनकिरु 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.दाङ त.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१४ जनकिुर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्र बहादुर डांगी (९८४७९५८६४७) 

हुलिया:- उचाई  ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दिंक रंगको िाईन्ट र सेतो जतु्ता लगाएकी 

। 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अदनज कुमाल 

उमेर:-११ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ गढवा गा.िा. वडा नं.३ गोबरदडया 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ गढवा गा.िा. वडा नं.३ गोबरदडया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश कुमाि (९८१०८९६८९३) 

हुलिया:- उचाई  ३.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कालो रंगको दटसटष र दनलो िाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- लक्ष्मदणया कुमाल 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- दज.दाङ गढवा गा.िा. वडा नं.३ गोबरदडया 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ गढवा गा.िा. वडा नं.३ गोबरदडया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश कुमाि (९८१०८९६८९३) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, हररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी  । 
 

नाम:- दत्रसना चन्द 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ त.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१९ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ तु.उ.म.न.िा. वडा नं.१९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशर बहादुर चन्द (९८६५५९४०२०) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िहलेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- ससु्मा दब.क 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ त.ुउ.न.िा. वडा नं.९ बेलवुा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ तु.उ.न.िा. वडा नं.९ बेलवुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन्जु लब.क (९८२२९०१८३३)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ४.७ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो दटसटष र िाईन्ट लगाएकी । 

नाम:- दोमोन्ता खड्का 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज.दाङ राप्ती गा.िा. वडानं.४ बढुचोर 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ राप्ती गा.िा. वडानं.४ बढुचोर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यमिाि खड्का (९८०६२३४८०८) 

हुलिया:- उचाई  ४.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरी, रातो कुताष र दनलो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सदुसला नेिाली 

उमेर:-४१ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ त.ुउ.म.न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ तु.उ.म.न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-याम बहादुर नेपािी (९८०९५९३०९०) 

हुलिया:- उचाई  ४.७ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दमना दब.क 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज.गलु्मी मादलका गा.िा. वडा नं.१ नेटा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.गलु्मी तम्घास बाट  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुपा लब.क (९८६९९२८९८१) 

हुलिया:- उचाई  ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वनष गहगँोरी,िहलेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रादधका कुमाल 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.गलु्मी मसुीकोट न.िा. वडा नं.३ तोलादी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. गलु्मी मसुीकोट न.िा. वडा नं.३ तोलादी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक कुमाि (९८४३९६७९०१) 

हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सदबता दजी (साथमा वषष १३ सुलचना दब.क रहकेो) 

उमेर:-१२ वषषको 

  वतन:- दज.कदिलवस्त ुदशवराज न.िा. वडा नं.१ वनकटवा 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कदिलवस्त ुदशवराज न.िा. वडा नं.१ वनकटवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संकर दजी (९८१६४०७८००) 

हुलिया:- उचाई  ४.४ दिट, कालो आखँा रकालो किाल,रातो दटसटष लगाएको ।  

नाम:- दबदिन भट्टराई 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- दज.अघाषखाँची भदुमका स्तान न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कदिलवस्त ुकृष्णनगर न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बाबुराम भट्टराई (९८५७०५७९१५) 

हुलिया:- उचाई  ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो,कालो दटसटष र कालो दजन्स िाईन्ट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अदस्मता चौधरी 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- दज.कदिलवस्त ुदस.न.िा. वडा नं.९  दबजगौरी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  कदिलवस्त ुदस.न.िा. वडा नं.९  दबजगौरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि बहादुर दमाई (९८६९३३३२५७) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सादनया सेन वली 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज.कदिलवस्त ुदवजयनगर गा.िा. वडा नं.६ प्रेमनगर 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज.कदिलवस्त ुदवजयनगर गा.िा. वडा नं.६ प्रेमनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िािमणी पन्थी (९८४४७०१२२५७) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,िहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-गनु्जा भर  

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दवेदह न.िा. वडा नं.१ भौडाबारी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज रुिन्दहेी दवेदह न.िा. वडा नं.१ भौडाबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकई भर (९८०७४८८२०३) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- ईश्वरा रेग्मी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज.अघाषखाँची भदुमकास्थान न.िा. वडा नं.१० धनचौर 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.अघाषखाँची भदुमकास्थान न.िा. वडा नं.१० धनचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जुवानन्द रेग्मी (९८४९२५५१५४) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, दजन्सको िाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- िदबत्रा नेिाली 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज. अघाषखाँची स.न.िा. वडा नं.११ दडभनाष 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. अघाषखाँची स.न.िा. वडा नं.११ दडभनाष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- झुपे साकी (९८४७३८१८७२) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,मझौला शरीर भएकी । 
 

नाम:- भदुमका  थािा 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.रोल्िा सदुनलस्मदृत गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  रोल्िा सदुनलस्मदृत गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईश्वर थापा (९७६२८२१०३४) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,हररयो कुताष दनलो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- आदषश केशरी 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा .१२ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा .१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु प्रसाद केशरी  

हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कलो किाल,वणष गह गँोरो, सटष िाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- श्याम प्रसाद दवेकोटा 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गंगा देवी देवकोटा  

हुलिया:- उचाई  ३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, दनलो सटष र कालो िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- अदम्बका गरुुङ 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेश गुरुङ (९७६२८८०८१२) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दटसटष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- मनु्नी िासी  

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी कोटहीमाई गा.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.  रुिन्दहेी कोटहीमाई गा.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रभु पासी 

हुलिया:- उचाई  ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दबष्ण ुखत्री 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.गलु्मी मसुीकोट न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पदम खत्री (९८०८५७२५७३) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, स्कुल डे्रस लगाएकी । 

नाम:- कुमारी िजुा वली के्षत्री  

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डेकराज विी के्षत्री (९८६८३६४५५३) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शोभा कुमारी कुमाल 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।०७।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद कुमाि (९८१०३९०५९२) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:- सदबता कुमाल 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२० गते  

हराएको ठेगाना:- दज.रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तारा बहादुर कुमाि (९७४८८१०९५१) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- बन्दना िररयार  

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.३ 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश पररयार (९८४३४१६५६२) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र खरैो किाल,  सटष र िाईन्ट लगाएकी । 

नाम:- दमना सनुार  

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज.गलु्मी मादलका गा.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बि बहादुर लब.क (९८६९४७५६९६) 

हुलिया:- उचाई  ४.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,  ठीक्कको शरीर भएकी । 
 

नाम:- दवेी थािा 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मधसुधुन थािा (९८५७०७०२८४) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, दक्रम रंगको उदनको दटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- कदवता बढुा 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी बटुवल उ.म.न.िा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.रुिन्दहेी बटुवल उ.म.न.िा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओमकार बुढा  (९८१३८२१५८१) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर,भेष्ट र लङुगी लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- समुी नेिाली 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी बटुवल न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.रुिन्दहेी बटुवल न.िा. वडा नं.११ कादलकानगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शान्ती नेपािी (९८०४४५२६४१) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,िातलो शरीर भएकी । 
 

नाम:- िजुा लोध 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी गडैहवा गा.िा. वडा नं.६ गलुररया 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.रुिन्दहेी गडैहवा गा.िा. वडा नं.६ गलुररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लझन्की िोध (९८००७५६२१४) 

हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,कालो िलाज ुर िहलेो शटु लगाएकी । 
 

नाम:- हमे कुमारी ढकाल 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दवेदह न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी दवेदह न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडि प्रसाद ढकाि 

हुलिया:- उचाई  ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,दिंक रंगको म्यादक्स लगाएकी । 

 

नाम:-िणुष कुमारी दब.क  

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:- दज.वददषया बाँसगढी न.िा. वडा नं.५ हाउसिरु 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.  वददषया बाँसगढी न.िा. वडा नं.५ हाउसिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहादुर लब.क (९८४९९७२३१६) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५।२ दिट, कालो आखँा र कालो, रातो किाल, वणष गह गँोरी  भएकी । 

नाम:- डस्नी चौधरी 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज.वददषया मधबुन न.िा. वडा नं.२ कुसमु्बा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.वददषया मधबुन न.िा. वडा नं.२ कुसमु्बा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुखीराम चौधरी (९८२९८७०१६९) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,बाँया हातमा ट्याटु बनाएको ।  

नाम:- टेक बहादरु राना 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ ददंगशण गा.िा. वडा नं.७ श्रीगाउ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  दाङ ददंगशण गा.िा. वडा नं.७ श्रीगाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर राना (९८२३७२५५७२) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, खैरो भषे्ट र दनलो टाउजर लगाएकी ।  

नाम:- सदहरुन खान 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ गढवा गा.िा. वडा नं.४ अजगढवा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  दाङ गढवा गा.िा. वडा नं.४ अजगढवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हुसेन खान (९८१०८५४५१२) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- वावरुाम दब.क 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज.अधाषखाची मालरानी वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  अधाषखाची मालरानी वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कोलपिा लब.क (९८४७००१९८२) 

हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो भएकी । 
 

नाम:- सन्तोष शमाष 

उमेर:-४३ वषषको 

  वतन:- दज.बददषया गलुररया .िा. वडा नं.५ सन्तोषी टोल 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गत े 

हराएको ठेगाना:- दज.बददषया गलुररया .िा. वडा नं.५ सन्तोषी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररकिा शमाक (९८१६५४२५५४) 

हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,दठक्कको शरीर भएको । 

 

नाम:- कमला थारु 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके ने.ग.१६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.बाँके ने.ग.१६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लटकाराम थारु  

हुलिया:- उचाई  ५.१ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- ददम माया तामाङ  

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.धाददङ गजरुी गा.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु दमटैार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वुलििाि तामाङ (९७४२५३०२९८) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- रदबन मगर 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज.लदलतिरु दलचोकी  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु नख्ख ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्र बहादुर सुयि (९८०३४३२१६७) 

हुलिया:- उचाई  ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,कालो दटसटष र िाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:- सदबना दिठाकोटे थािामगर  

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.ओखलढुङगा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. काभ्रिेलाञ्चोक नारायणथान गा.िा. वडा नं.६ दसमल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलबना रानामगर (९८१३१०६८५९) 

हुलिया:-  कालो आखँा र कालो किाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- िावषती भटराई 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली गोदावरी न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु महालदक्ष्म न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण कुमार शे्रष्ठ (९८४३७७७८८२) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,दनधारमा काटरको खत भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आसा अग्रवाल 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज.लदलतिरु कोन्ज्योसोम गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु टंगाल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोनाम तामाङ (९८४६७९७२३५) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,दनलो दजन्स िाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- सन्जीव गरुुङ 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:- दज. स्याङजा ितुली बजार न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु धोबीघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलशि गुरुङ (९८६११७०२०९) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएको । 

 

नाम:- वुलि तामाङ 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- दज.दसन्धिुाल्चोक दलशखंिुाखर गा.िा. वडा नं.७ वगाषङ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  दसन्धिुाल्चोक दलशखंिुाखर गा.िा. वडा नं.७ वगाषङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मकर बहादुर तामाङ (९८५१२८२७९४) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,बोल्न नसक्ने,मानदशक रोदग,खरेो िाईन्ट र सेतो िाईन्ट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोदजना कुमाल 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ दत्रिरुासनु्दरी गा.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  धाददङ दत्रिरुासनु्दरी गा.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धु्रव कुमाि (९८२३८००८८२) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- राम माया आले मगर 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज.धाददङ बेदनघाट रोराङ गा.िा. वडा नं.०४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ गजरुी गा.िा. वडा नं.२ मलेख ुबजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर आिे मगर (९८६०२७०३१४) 

हुलिया:- उचाई  ४ दिट, कालो आखँा र रातो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- मनुा रम्तेल 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.दसन्धिुाल्चोक सनुकोशी गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  दसन्धिुाल्चोक सनुकोशी गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबदुर रम्तेि (९८१३५४६८११) 

हुलिया:- उचाई  ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िजुा राउत 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी गोलन्जोर गा.िा.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.दसन्धलुी कमलामाई न.िा. वडा नं.७  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेणुका थापा (९८२५५२८९५०) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, खरेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-  बदुद्धमाया तामाङ 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- दज.दसन्धिुाल्चोक मलेम्ची न.िा. वडा न.९ सनुखानी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.दसन्धिुाल्चोक मलेम्ची न.िा. वडा न.९ सनुखानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मंगिे तामाङ (९८०३७०४६४२) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मोटो शरीर,हररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- हमे कुमारी महतो 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज.नविरासी मध्यदबन्द ुन.िा. वडा नं.३ लेढा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. दचतवन भरतिरु म.न.िा. वडा नं.२६ भगडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ऐतवकररया (हररमाया)महतो (९८४५२४६२७८) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मध्यम शरीर भएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कुमारी घले 

उमेर:-४७ वषषको 

  वतन:- दज.मकवानिरु गढी गा.िा. वडा नं.७ सकुौरा आम्बोटे 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु गढी गा.िा. वडा नं.७ सकुौरा आम्बोटे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर भोिन (९८४६१६९०१४) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- दशवराम िररयार 

उमेर:- ६५ वषषको 

  वतन:- दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.९ मादल्दप्स 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.९ मादल्दप्स 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनरज पररयार (९८५५०१२३७९) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र हल्का सेतो किाल,अगादडको १ वटा दात नभएको । 

 

नाम:- सदुमत्रा दाहाल 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज.दोलखा बैतेश्वर गा.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  दोलखा बैतेश्वर गा.िा. वडा नं.४ िोखरेटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनि प्रसाद दाहाि (९८४०५५५४८०) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सदुस्मता  तामाङ 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज.काभ्र ेबेथानचोक न.िा. वडा नं.६ सउुरानी 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. काभ्र ेिनौती न.िा. वडा नं.१० खोिासी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलबना तामाङ (९८०८०८३१६९)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, िातलो शरीर,दजन्स िाईन्ट र कुताष लगाएकी  

। 

नाम:- सररता तामाङ 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.धाददङ दनलकण्ठ न.िा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:-  बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न.िा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तस्याक तामाङ(९८६१३१६३७९) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, मध्यम शररर भएकी ।  

 

नाम:- दवक्रम तामाङ 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज.दसन्धिुाल्चोक चौतारा सगाँचोकगढी न.िा.वडा नं.०१ स्याउले  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०३ गत े  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसन्धिुाल्चोक चौतारा सगाँचोकगढी न.िा.वडा नं.०१ स्याउले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भक्तिाि तामाङ(९८१८५२७१६३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो िकाल, दनलो रङको ह क र दजन्स िाईन्ट लगाएकी ।  

 

नाम:- उषा श्रेष्ठ तामाङ 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा.वडा नं.९ शदन्तटोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२७ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा.वडा नं.९ शदन्तटोल 

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

हुलिया:- उचाई   ५.२ दिट, कालो किाल, कालो आखँा, वणष गह गँोरी, मझौला  शरीर भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- डोल्मा तामाङ 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज.दसन्धिुाल्चोक.िा.हलेम्ब ुगा.िा.वडा नं.०२ महांकाल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गत े  

हराएको ठेगाना:- दज.दसन्धिुाल्चोक हलेम्ब ुगा.िा.वडा नं.०२ महांकाल  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणक बहादुर िामा (९८१३४०९७६८) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, खैरो किाल,कालो अखँा, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

 

नाम:- राज ुथािा 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज.नवुाकोट दशविरुी गा.िा.वडा नं.०५ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।०८।२१ गते   

हराएको ठेगाना:- दज.दोलखा गा.िा.वडा नं.०१ िवदट  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बेि बहादुर थापा(९८४०९१६०६३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो किाल, कालो आखँा, वणष गह गँोरो, खरैो सटष लगाएको ।  

 

नाम:- सम्झना मकु्तान तामाङ 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा.वडा नं.१३ ठुलोथली 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२३ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा.वडा नं.१३ ठुलोथली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबश्व वन्धु मुक्तान तामाङ(९८१७२७९१८७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो किाल कालो आखँा, वणष गह गँोरी, बटेु्ट कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

 

नाम:- आजीवर प्ररदमदनक 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा न.िा.वडा नं.१८ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२५ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. दसरहा न.िा.वडा नं.१८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजिाि परमलनक(९८०१५२१८९५)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो किाल,कालो आखँा, वणष श्यामलो, दनलो रंगको गम्छा लगाएको ।   

नाम:- कहरदसंह रामजाली 

उमेर:- नखलेुको 

  वतन:- दज.सखुते लेकबेशी न.िा.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज.सखुते लेकबेशी न.िा.वडा नं.९  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिि बहादुर सिामी (९८४१९६७०१७) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, किाल आरमी कदटङ, कालो आखँा, वणष गह गोरो, दाईने गालामा खत, रातो दटसटष र 

िुस्रो िाईन्ट लगाएको ।  

 

नाम:- धबुाष साही 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज.दलेैक डुल्ल ुन.िा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दलैेख आठदबस न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बम बहादुर थापा (९८६८२९६४९६) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरी, िाईन्ट दटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- जनक खड्का 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- दज. रुकुम िदिम म.ुन.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  रुकुम िदिम म.ुन.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- झुपा खड्का (९८४७८५२१४७) 

हुलिया:- उचाई  ५.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, दठक्कको शरीर भएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- समीला खड्का 

उमेर:-१२ वषषको 

  वतन:- दज. रुकुम िदिम बादिकोट गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।१२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज.  रुकुम िदिम बादिकोट गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज कुमार खड्का (९८६७५६२६५५) 

हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी 
 

नाम:- दनरुता खनाल 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज.रुकुम िदिम बादिकोट गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७९।१२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज.  रुकुम िदिम बादिकोट गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार खड्का (९८६७५६२६५५) 

हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- गजने्र भण्डारी 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:- दज.जमु्ला चन्दननाथ न.िा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  जमु्ला चन्दननाथ न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िग्माया भण्डारी (९७४२८१०७६५) 

हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किालल, वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:- दान बहादरु रोकाय 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज.जमु्ला चन्दननाथ न.िा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।३० गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  जमु्ला चन्दननाथ न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि देवी बुढा रोकाय (९८४२६९४५६८) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो भएको । 

नाम:- दडल्ली बहादरु रोकाय 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज.जाजरकोट कुसे गा.िा. वडा नं.६ दसमलगाँउ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.जाजरकोट कुसे गा.िा. वडा नं.६ दसमलगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकास नेपािी (९८४०३२८०८०) 

हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो,खरेो ज्याकेट र िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- दबन्द ुदब.क 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.जाजरकोट भरेी न.िा. वडा नं.३ स्याला 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.जाजरकोट भरेी न.िा. वडा नं.३ स्याला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवष्णुकिा कामी (९८२५५९१७८२) 

हुलिया:- उचाई  ४.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष कालो, कालो िाईन्ट र िहकेो रंगको दटसटष 

लगाएकी । 

 

नाम:- खमु बहादरु िरुी 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- दज.सल्यान सारदा न.िा. वडा नं.१४ ढखाषदन 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२८ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज.सल्यान सारदा न.िा. वडा नं.१४ ढखाषदन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलक्षमा कवर (९८४७८९२९४९) 

हुलिया:- उचाई ६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरो भएको ।   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- खमेराज थािा  

उमेर:-१२ वषषको 

  वतन:- दज. जाजरकोट छेडागाड न.िा. वडा नं.६ सवुा 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२२ गत े 

हराएको ठेगाना:-  दज. जाजरकोट छेडागाड न.िा. वडा नं.६ सवुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर थापा (९८४८७३२७६६) 

हुलिया:- उचाई  ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर,स्कुल डे्रस लगाएको । 

 

नाम:- महने्र मल्ल 

उमेर:-३७ वषषको 

  वतन:- दज.रुकुम िदिम म.ुन.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  दज.रुकुम िदिम म.ुन.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना मल्ि (९८४१८४०९५८) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िहलेो दटसटष र हाि िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:-सौरव व्याकुरेल  

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज.नवुाकोट दवदरु न.िा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२९ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु  कुमारीिाटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलक्षता व्याकुरेि (९८६२९४९१००) 

हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, दनलो दटसटष र कालो िईन्ट लगाएको ।  

नाम:- सजृना तामाङ 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.दज. उदयिरु तािले गा.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. भक्तिरु म.दठ.न.िा. वडा नं.६ िरुानोदठमी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा तामाङ (९८४१२५९३०२) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,दनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- रदमला िौडेल 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज.भक्तिरु ि.ुस.ुन.िा. वडा नं.४ गाम्चा 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज.भक्तिरु ि.ुस.ुन.िा. वडा नं.४ गाम्चा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-किशा उखेरा (९८२९६५२५५१) 

हुलिया:- उचाई  ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- दशव बोगटी 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज.भक्तिरु.चाँ.न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बालक  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.भक्तिरु.चाँ.न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्र कुमार बोगटी (९८४९६९९३२६) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गोरो ट्याक सटु लगाएको ।  

नाम:- दटका कटेल शमाष 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. सोलखुमु्ब ुथलुुङ दधुकोशी गा. िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सोलुखमु्ब ुथलुङु दधुकोशी गा. िा. वडा नं. ३.  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ऋलषराम कटेि (९८१९९०९८५९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर, दजन्सको िाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

    



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दवष्णमुाया तामाङ 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- दज. सोलखुमु्ब ुथलुुङ धधुकोशी गा. िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. सोलुखमु्ब ुथलुङु धधुकोशी गा. िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रण बहादुर नेपािी (९८०३४३९४५०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:- उमशे शाह हलवुाई 

उमेर:- ४२ वषषको 

  वतन:- दज. सनुसरी धरान उ. न. िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सनुसरी धरान उ. न. िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनरा साह (९८०४०८१६२९) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, मझौला शररर  र िाईन्ट भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- रदवता सनुवुार (दलम्ब)ु 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- दज. तेह्रथमु लादलगुरँास न. िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. संखवुासभा धमषदवेी न. िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण बहादुर लिम्बु (९८४६९७३९३५) 

हुलिया:- उचाई ४.२ दिट, कालो आखँा, खरैो किाल, वणष गह गँोरी र मझौला शररर भएकी । 

 

नाम:- राधा राय अमात 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- दज. मोरङ दबराटनगर म. न. िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दबराटनगर म. न. िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- किा देवी राय अमात (९८२७३३८१९१)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर, वणष श्याम्लो र गोलो अनहुार भएकी । 

नाम:- साररया खातनु 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ सनु्दरहरैचँा न. िा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ सनु्दरहरैचँा न. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नस्ताईन लमया  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो लेहङ्ेगा र कालो दटसटष लगाएकी ।  
 

नाम:- ददक्षा कोईराला  

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ दबराटनगर म. न. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८ िागनुको अदन्तममा घरबाट दहडेकी   

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दबराटनगर म. न. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ऋलष कोईरािा (९८४१७१४०४६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, मोटो शररर र गोलो अनहुार भएकी ।  

नाम:- दनशा कुमारी यादव 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ दबराटनगर म. न. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दबराटनगर म. न. िा. वडा नं. ४  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खुलशिाि यादव (९८११००३८४१) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर, वणष श्याम्लो र गोलो अनहुार भएकी । 

 

नाम:- सदबना कुमारी राजवशंी  

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ धनिालथान गा.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.  मोरङ धनिालथान गा.िा. वडा नं.४  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज कुमारी राजवंशी (९८११००२२६९) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,सेतो सटष र कालो िाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- रमशे कुमार माझी 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ कटहरी गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.मोरङ कटहरी गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सकुन्तिा चौधरी(९८११०३५५२५) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष श्याम्लो,रातो ज्याकेट र दजन्स िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- कृष्ण खड्का 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ कटहरी गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.मोरङ कटहरी गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशव बहादुर खड्का (९८१९८८७२४९) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गोरो, िातलो शरीर,िाईन्ट सटष लगाएको  
 

नाम:- गोरखमान राई 

उमेर:-५९ वषषको 

  वतन:- दज. भोजिरु षढानन्दन.िा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. भोजिुर षढानन्दन.िा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनि राई (९८६२१८४८७४) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र हल्का िुलेको किाल, वणष गह गँोरी,दादहने हातको माझी औलाको 

टुप्िो नभएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सदन्जता दाहाल 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज. तेह्रथमु म्यालङु न. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. तेह्रथमु म्यालङु न. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवष्णु प्रसाद दाहाि (९८४२१९१६६२) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, खरैो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- िासाङ लाम ुशिेाष 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. ताप्लेजङु िङदलङ न. िा. वडा नं. ५  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२७ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. ताप्लेजङु िङदलङ न. िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमिा तामाङ (९८४२७४२८९८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, प्राय कुताष सरुुवाल लगाउने ।  
 

नाम:- यमनुा राई (साथमा वषष ५ दक डाकुमा राई) 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- दज. ओखलढुङ्गा मोलङु गा. िा. वडा नं. ८  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. ओखलढुङ्गा मोलङु गा. िा. वडा नं. २  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सनद राई (९८४६९९५१०१) 

हुलिया:- कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- खड्ग िरुी 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- दज. उदयिरु बेलका न. िा. वडा नं. ४ गरुुङ चौरी 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. उदयिरु बेलका न. िा. वडा नं. ४ गरुुङ चौरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पाबकता पुरी (९८१९७२२१८७) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, खरानी रंगको हाि िाईन्ट र कालो धके दटसटष लगाएको । 

नाम:- ददेबका राई 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- दज. ईलाम ईलाम न. िा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. ईलाम ईलाम न. िा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेसम बहादुर राई (९८१५०८१०५४) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र दजन्सको िाईन्ट दटसटष लगाएकी ।  

 

नाम:- आरती कुमारी सरदार  

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ रंगेली न. िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ रंगलेी न. िा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज सरदार (९८१०५३५२७०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष श्याम्लो, कोट िाईन्ट र सेतो सटष लगाएकी । 
 

नाम:- लमना किा राई 

उमेर:- २७ वषकको 

  वतन:- दज. मोरङ न. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ बेलबारी न. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उमेश थारु (९८१०५५१७३९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लसता साकी 

उमेर:- ५० वषकको 

  वतन:- दज. मोरङ िथ्थरी शदनश्वरे न. िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ िथ्थरी शदनश्वरे न. िा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सररता बयिकोटी (९८२७३५४३१८) 

हुलिया:- उचाई ५.५दिट, कालो आखँा, कालो किाल, गलुाबी रंगको भषे्ट र गलुाबी रंगको स्वीटर लगाएकी । 

 

नाम:- सुलनता कटुवाि 

उमेर:- ३१ वषकको 

  वतन:- दज. मोरङ दमक्लाजङु गा. िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दमक्लाजङु गा. िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर खड्का (९८०४०१३८२१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो िाईन्ट र टप्स ्लगाएकी । 
 

नाम:- केदार काकी 

उमेर:- ४५ वषकको  

  वतन:- दज. मोरङ उलाषबारी गा. िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ उलाषबारी गा. िा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तारा काकी (९८४२३२८९७२) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, दनलो दटसटष, दनलो दजन्स िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- भुलमका िामा  

उमेर:-१७ वषकको 

  वतन:- दज. झािा कमल गा. िा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा कमल गा. िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनका िामा (९८१६०६५०८१)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, खरैो किाल, कालो िाईन्ट र कालो भषे्ट लगाएकी । 

नाम:- सवािा दुिाि 

उमेर:- ३३ वषकको 

  वतन:- दज. लमजङु बेशीसहर न. िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०१।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. लमजङु बेशीसहर न. िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामकृष्ण दुिाि (९८१४१६७६४५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सररता लब. क. 

उमेर:- १८ वषकको 

  वतन:- दज. बागलुङ दनदसखोला गा. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. बागलुङ अन्निणुष गा. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अजुकन पररयार  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी  र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

 

नाम:-  िरुन बोगटी 

उमेर:- ५५ वषकको 

  वतन:- दज. स्याङ्जा वादलङ न. िा. 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कास्की िोखरा सनु्दरी बजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गौरी के. सी. (९८६९१४१७३०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो सेतो किाल, वणष गह गँोरी र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सदन्दि दराई 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज.दचतवन भ.म.न.िा. वडा नं.१२ नौरङगे 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  दचतवन भ.म.न.िा. वडा नं.१२ नौरङगे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनु दराई (९८४५२७९३७७) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर भएको ।  

नाम:- ददल बहादरु श्रेष्ठ 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- दज.धाददङ दनलकण्ठ न.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।०१।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.  धाददङ दनलकण्ठ न.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कल्पना शे्रष् ठ (९८०८८३३९८५) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा  कालो किाल,बोल्न नसक्ने,कलेजी रङको हाईनेक र ट्रयाक लगाएको ।  

नाम:- मानकाजी थामी 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- दज.काभ्रिेलाञ्चोक ध.ुन.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२२ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज.  काभ्रिेलाञ्चोक ध.ुन.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम कुमारी सुनार (९८२३६२२५९४) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा कालो किाल,वणष गह गँोरो,दनलो ज्याकेट र दनलो दटसटष लगाएको ।  

नाम:- महने्र तामाङ 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:- दज.काभ्रिेलाञ्चोक िनौती न.िा. वडा नं.२ चलान गणशेथान 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२५ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.काभ्रिेलाञ्चोक िनौती न.िा. वडा न.ं२ चलान गणशेथान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजत माया तामाङ (९८६९६३८७२५) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो,कालो िाईन्ट र कालो दटसटष लगाएकी । 

नाम:- आरती श्रेष्ठ 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा  नं.८ कमान े

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०२ गते  

हराएको ठेगाना:-   दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा  नं.८ कमाने 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमार शे्रष्ठ (९८४५१०४०३४) 

हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,सेतो भषे्ट र कालो िाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- दमङमार  साङमो तामाङ 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.रसवुा गोसाईकुन्डा गा.िा. वडा नं.१ थमुन 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।०१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.रसवुा गोसाईकुन्डा गा.िा. वडा नं.१ थमुन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदण्दुप तामाङ (९८४२७५३३५०) 

हुलिया:- उचाई  ४.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,कालो रंगको लङुगी र दटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- मदनषा कुमारी िटेल 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज.िसाष बी.म.न.िा.वडा नं.३०  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०६८।१२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष बी.म.न.िा.वडा नं.३० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजु राउत कुमी (९८४५२६६७३९) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सिना कामरी दगरी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.सलाषही बलरा न.िा. वडा नं.१  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही बलरा न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामु लगरी (९८०७१३०३०२) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किालल, मध्यम शरीर, कुलाबी कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रोशन कुमार महत्तो 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज. दसरहा दमचैया न. िा. वडा नं. ९ कमलदह 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दसरहा दमचैया न. िा. वडा नं. ९ कमलदह 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनता देवी महत्तो (९८२३८४८१७०) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरो, दनलो दजन्स र िहलेो भषे्ट लगाएको ।  

 

नाम:- िावषती क्षेत्री 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- दज. िसाष बी. म. न. िा. वडा नं. १३ दसदाथष टोल  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िसाष न. िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज कुमार के्षत्री (९८०४२६५५४६) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र दनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िप्ि ुमदुखया 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. रौतहट यमनुामाई गा. िा. वडा नं. ५ राजिरु तलुसी  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट यमनुामाई गा. िा. वडा नं. ५ राजिरु तलुसी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जन्मेजय मुलखया (९८०९३२३११५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष श्याम्लो, सेतो सटष र दनलो दजन्स िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- सररता कुमारी यादव 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. रौतहट माधवनारायण न. िा. वडा नं. १४ दवसनिुवाषटोल  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट माधवनारायण न. िा. वडा नं. १४ दवसनिुवाषटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जादोिाि राय यादव (९८२७२३०४०४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- ममता कुमारी राम 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज. रौतहट गडीमाई न. िा. वडा नं. ८ बाररयािरु टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट गडीमाई न. िा. वडा नं. ८ बाररयािरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदनेश राम (९८२३३६३१२५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- मदनषा कुमारी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही बमषिरुी गा. िा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सलाषही बमषिरुी गा. िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवजय राउत (९८२७६४७९०७)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, मझौला शररर, आकाश ेरंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- चन्रमोहन झा 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही बमषिरुी गा. िा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते   

हराएको ठेगाना:- दज. सलाषही बमषिरुी गा. िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बरी नारायण झा (९८४४०८४१२९) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो भषे्ट र कालो दजन्स िाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- अदबना खड्का 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही बागमती न. िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सलाषही बागमती न. िा. वडा नं. ६ राजघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुशि खड्का (९८४७९४०७८८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो रंगको ज्याकेट र कालो रंगको दजन्स िाईन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:- अदस्मता तामाङ 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी दधुौली न. िा. वडा नं. १४  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसरहा दमचैया न. िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश मगर (९८४२११३४७४) 

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, गलुाबी रंगको भषे्ट , हररयो सेतो रंगको दजन्स िाईन्ट 

लगाएकी ।  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ददब्या मण्डल 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- दज. िसाष बीरगजं म. न. िा. वडा नं. ११ श्रीिरु  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िसाष बीरगजं म. न. िा. वडा नं. ११ श्रीिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्र महत्तो धानुक (९८२९२३२७८८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र खैरो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रेन ुकुमारी मण्डल 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज. महोत्तरी रामगोिालिरु न. िा. वडा नं. ९ गोठबनौली  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. महोत्तरी रामगोिालिरु न. िा. वडा न.ं ९ गोठबनौली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामेश्वर मण्डि (९८१८८२०६५३) 

हुलिया:- उचाई ४.७ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, दजन्स िाईन्ट र दटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- बषाष काकी 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- दज. दसरहा लहान न. िा. वडा नं. १७ बलानसेर टोल  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसरहा लहान न. िा. वडा नं. १७ बलानसेर टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्ती काकी (९८०४७१४२१८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र स्कुल डे्रस लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजना राई 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी हररहरिरु गा. िा. वडा नं. २ चैनिरु 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी हररहरिरु गढी गा. िा. वडा नं. ३ दतनकुना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कालि माया राई (९८६४०२८६१४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष काली, िातलो शररर, रातो कुताष र कालो सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- आयसूा श्रेष्ठ 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- दज. उदयिरु तारली गा. िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. काठमाण्डौ च. न. िा. वडा नं. ३ महालक्ष्मी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन कुमारी राई (९८६०२६६१४७) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कादल आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- ससु्मा मगर 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी दतनकन्या गा. िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. भक्तिरु भ. ि.ु म. ठी. न. िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलमकिा मगर (९८०८३७९३१८) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो दटसटष िाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुाता मस्यङ्गी मगर 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज. उदयिरु रौतामाई गा. िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. भक्तिरु भ. ि.ु म. ठी. न. िा. वडा नं. ३  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रन्जु मस्यङ्गी मगर (९८१३१३५८७८) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र सेतो िाईन्ट सटष लगाएकी । 
 

नाम:- करुणा भण्डारी 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ त.ुउ.म.न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ तु.उ.म.न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओम प्रकास भण्डारी (९८४७८८५२१३) 

हुलिया:- कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, ध्य ुरङको सटष, दिक्का िाईन्ट र कालो जतु्ता लगाएकी । 
 

नाम:- नगने्र प्रसाद यादव 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:-दज. दाङ गढवा गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ गढवा गा.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोबोन्द प्रसाद यादव (९८६८६६२२७०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, सट िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- दकरण दब.क 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज. प्यठुान प्य.ुन.िा. वडा नं.३ क्वाडी 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. प्यठुान प्य.ुन.िा. वडा नं.३ क्वाडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना लब.क (९८४६३२३३३०) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो दजन्स िाईन्ट र कालो लटसटक लगाएको 

। 

नाम:- रेशमा घतीमगर 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज. प्यठुान प्यठुान न.िा. वडा नं.५ जमु्रीकाढाँ डाँिे 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. प्यठुान प्यठुान न.िा. वडा नं.५ जमु्रीकाढाँ डाँिे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देबी घतीमगर (९८४४९०१४८६) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट कालो आखँा र कालो किाल, वणष गोरी, रातो कुताष र दनलो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सदमक्षा िौडेल 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-दज. कदिलवस्त ुबाणगगंा 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबन्दु खनाि (९८५७०५२७०४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र लो किाल, वणष गह गँोरी,िातलो शरीर, गलुाबी रङको दटसटष र कालो 

िाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- सदुस्मता यादव 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी दतलोत्तमा  न.िा. वडा नं.७ भलबारी 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी दतलोत्तमा  न.िा. वडा नं.७ भलबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दप्रती यादव (९८२७५७७९८६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कालो दटसटष र दजन्स िाईन्ट लगाएकी। 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कुक्सना खातनु 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- लज. झापा लबताकमोड न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा दबताषमोड न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रसलु दमया (९८१७९१२८७८) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर भएकी ।  

नाम:- प्रलाद बदवेा 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-दज. झािा कमल गा.िा. वडा नं.६ िन्यकन्या 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा कमल गा.िा. वडा नं.६ िन्यकन्या 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बदेवा (९८२७९०१६९७) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, कालो टाउजर र िहलेो जम्िर लगाएको ।  

नाम:- सम्जना राइ 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज. झािा म.ेन.िा. वडा नं.१२ िारुहा 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा म.ेन.िा. वडा नं.१२ िारुहा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बयन लसंह राई (९८०१४२४५५२) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, हरयो भषे्ट र िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- श्वेता श्रेष्ठ 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-दज. संखवुासभा खाँदबारी न.िा. वडा नं.९ भानचुोक 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. संखवुासभा खाँदबारी न.िा. वडा नं.९ भानचुोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलदन कुमार शे्रष् ठ (९८१९००८६८९)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,मझौला शरीर,कुताष सुरुवाल लगाएकी । 

नाम:- दबेका बोगटी (साथमा ररजा बस्नेत रहकेो) 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.उदयिरु दत्रयगुा न.िा. वडा नं.६ मोहनिरु 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.उदयिरु दत्रयगुा न.िा. वडा नं.६ मोहनिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा बहादुर बोगटी  

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, स्कुल डे्रस लगाएकी ।  

नाम:-लक्ष्मी कुमारी झा 

उमेर:-१३ वषषको 

वतन:-दज.मोरङ दबराटनगर म.न.िा.वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.मोरङ दबराटनगर म.न.िा.वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलधर झा 

हुलिया:-उचाई ४.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष श्याम्लो, सरुुवाल भषे्ट लगाएकी । 

 

नाम:-गलु्जार खातनु 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:-दज.मोरङ कटहरी गा.िा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.मोरङ कटहरी गा.िा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महमद सलहद 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष श्याम्लो, कुथाष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-िनुम महतो 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:-दज.झािा भरिरु न.िा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.झािा भरिरु न.िा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दवे सरेुन महतो 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, खरादन कलरको कुथाष सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:- मसु्कान कुमारी मण्डल 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा जनकिरु उ.म.न.िा. वडा नं.२ वदकलटोल  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा जनकिरु उ.म.न.िा. वडा नं.२ वदकलटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्जु देवी मण्डकी (९८१७८६१७८०)  

हुलिया:- उचाई ४.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वरण गह गँोरी,हररयो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- संदगता कुमारी ठाकुर  

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज.महोत्तरी औरही न.िा. वडा नं.३  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.महोत्तरी औरही न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्र ठाकुर (९८२९९०९४५८) 

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-नबदुा खातनु  

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज. धनषुा सबैला न.िा वडा नं.९ कुष्महा टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. धनषुा सबैला न.िा वडा नं.९ कुष्महा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदिजान लमयााँ धलुनया (९८१९८८९९५८) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िहलेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- अजंली साह  

उमेर:- १७  वषषको 

  वतन:- दज. दसरहा दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.११ िदमखुी 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज. दसरहा दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.११ िदमखुी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलशिा साह (९८०५३०७६०७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, रातो रङको कुताष सरुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रदबना कुमारी मण्डल 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. दसरहा दमचैया न.िा. वडा नं.१० दििरा  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. दसरहा दमचैया न.िा. वडा नं.१० दििरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कामेश्वर मण्डि  (९८१७७१४२२८) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर, कालो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- चन्र कुमारी नदुनया 

उमेर:- ९ वषषको 

  वतन:- दज.रौतहट मौलािरु न.िा. वडा नं.३ गन्दररया टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.रौतहट मौलािरु न.िा. वडा नं.३ गन्दररया टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनरुड महत्तो (९८२११५६६६०) 

हुलिया:- उचाई ४.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो िाईन्ट र सेतो दटसटष लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अदमशा आचायष 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.सलाषही लालबन्दी न.िा. वडा नं.५  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही लालबन्दी न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मािा आचायक (९८६१३५६७४५)  

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,सेतो दटसटष र खरानी रङको  दजन्स िाईन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:- सहमा खातनु 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दशे भारत दज. दसतामढी ग्रामिचायत  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. महोत्तरी गा.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज कुमार पासवान  

हुलिया:- उचाई ४ दिट,कालोआखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सदमर लामा 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा दमदथला दबहारी न.िा. वडा नं.११  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा दमदथला दबहारी न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जय बहादुर िामा (९८६८७६६८७७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,रातो सटष र कालो िाईन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररकु कुमारी मण्डल 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज.महोत्तरी एकडारा  गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.महोत्तरी एकडारा  गा.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामलज मण्डि (९८१४८५८५२२) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-श्रदृट मण्डल  

उमेर:- ५ वषषको 

  वतन:- दज. धनषुा कमलामाई न.िा. वडा नं.२  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धुवक मण्डि (९८०१६३७४०४) 

हुलिया:- उचाई ३ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,दिङक रंगको कुताष सुरुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-सररता यादव  

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा नगराईन न.िा. वडा नं.२  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा नगराईन न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेन्र यादव 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कृदत ठाकुर  

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.बारा महागढीमाइ न.िा. वडा नं.६  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.बारा महागढीमाइ न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबरवा ठाकुर (९८१९९४२६३०)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- प्रधमुन दगरी 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- दज.िसाष सखवुाप्रसैनी गा.िा. वडा नं.५ मह वन  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष सखवुाप्रसैनी गा.िा. वडा नं.५ मह वन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामबाबु लगरी (९८१५२४३८०३)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,दनलो सट र ब्यलु ुरंगको िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- दसन्ध ुकुमारी िटेल  

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- दज.िसाष जगरनाथिरु गा.िा. वडा नं.६ प्रसैनी  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष जगरनाथिरु गा.िा. वडा नं.६ प्रसैनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रालधका देवी (९८१४२२३६२४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, मानसीक अवस्था दठक नभएकी र हररयो कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कररश्मा कुमारी साह 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज.सलाषही बसबररया गा.िा. वडा नं.५  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही बसबररया गा.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामलबश्व साह (९८१९६५४२४६)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट,,कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, आकासे रंगको सटष र िाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-  दसता कुमारी साह 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा दमचैया न.िा. वडा नं.२ मनवाष टोल  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा दमचैया न.िा. वडा नं.२ मनवाष टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुलनता देवी साह (९८१४७००१५१) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गहाँगोरी, हररयो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रामझरी ठाकर वरही  

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा औरही गा.िा. वडा नं.३  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।६ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा औरही गा.िा. वडा नं।३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश ठाकुर बरही  

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शररर ,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सजृना कुमारी झा 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  

हराएको ठेगाना:-दज.धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनता झा   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- मौसम तामाङ 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज. सप्तरी सरुुङगा न.िा. वडा नं.३  लक्षमीिरु 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सप्तरी सरुुङगा न.िा. वडा नं.३  लक्षमीिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदि मया तामाङ  (९८१९९९०९९०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल वनष गह गँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-दनत ुकुमारी साह  

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा भगवानिरु गा.िा. वडा नं.४ ठाडीटोल  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा भगवानिरु गा.िा. वडा नं.४ ठाडीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भोिा साह (९८१०५४८८१५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरी, गलुाबी रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रेशमा कुमारी िासवान (साथमा वषष १३ की कुमारी िासवान रहकेी ।) 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा कजषन्हा  न.िा. वडा नं.०६ वतेहा टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा कजषन्हा  न.िा. वडा नं.०६ वतेहा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबहारी पासवान (९८०५९५३२५७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, सनु्तला रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- साहनाज खातनु 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.िसाष बी.म.न.िा. िा  वडा नं.२१ िरवानीिरु 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष बी.म.न.िा. िा  वडा नं.२१ िरवानीिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुख्तार आिम (९८०४२६७१२४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दिक्का सेतो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी 

। 

 

नाम:- खसु्ब ुकुमारी चौधरी  

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.बारा बारागढी न.िा. वडा नं.२ दौबाटोल  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.बारा बारागढी न.िा. वडा नं.२ दौबाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कलिता कुमारी चौधरी (९८०११३२८३०) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट,,कालो आखँा र कालो किाल, गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सन्तोष राई 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज.रौतहट चन्रिरु न.िा. वडा नं.६ झनझनी टोल  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०२ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.रौतहट चन्रिरु न.िा. वडा नं.६ झनझनी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलदप राइ (९८६१३२२२१८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो, िाईन्ट र भषे्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रदहमा खातनु  

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- दज.रौतहट गरुडा न.िा. वडा नं.९ श्रीिरुाटोल  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.रौतहट गरुडा न.िा. वडा नं.९ श्रीिरुाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तवारक लमया कवारी (९८११२३५०३३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दनत ुठाकुर 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा गोबजार  न.िा. वडा नं.११ बकवाटोल  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा गोबजार  न.िा. वडा नं.११ बकवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुरण ठाकुर (९८२५८९०७४३)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरी, सनु्तला रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- कल्िना कुमारी मदुखया 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा सबैला न.िा. वडा नं.४ िटेवाटोल  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२७ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा सबैला न.िा. वडा नं.४ िटेवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता देवी मुलखया  

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- ररजा बस्नेत (साथमा वषष १८ वषषकी सररता बोगटी रहकेो) 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज. उदयिरु दत्रयगुा न.िा. वडा नं.६ मोहनिरु टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते  

हराएको ठेगाना:-दज. उदयिरु दत्रयगुा न.िा. वडा नं.६ मोहनिरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कोलपिा चौधरी (९८२१७५२५९३) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दजन्स िाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

नाम:- अजंली चौरदसया 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा गोलबजार न.िा. वडा नं.१२  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा गोलबजार न.िा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुगदेवी भगत बरैई (९८१७७९९४९०)  

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गहु गँोरी, दनलो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-अप्सरा राई  

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज.भोजिरु आमाचोक गा.िा. वडा नं.१०  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सप्तरी कन्चनरुि न.िा वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी राई (९८२१७७३६८८) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो चेक सटष र दजन्स िाईन्ट लगाएकी ।  
 

नाम:- दनषा कुमारी सािी 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा अनाषमा गा.िा. वडा नं.५ कृष्णिरु टोल  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा अनाषमा गा.िा. वडा नं.५ कृष्णिरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनुष सािी (९८०७७९३३२३)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी , रातो रंगकु कुताष सुरुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररत ुकुमारी साह 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.सलाषही कदबलासी न.िा. वडा नं.१ दििररया  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.सलाषही कदबलासी न.िा. वडा नं.१ दििररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम िछन साह (९८२४८९४९८१) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, आकासे रंगको कुताष र कालो सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:-कमल कुमारी   

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:-दशे भारत राज्य दबहार दसतामणी थान  

लिङ्ग:- बादलका 

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 दिट,कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, दनलो रंगको कुताष सरुुवाल गाएकी । 

 

नाम:- स्नेहा कुमारी महतो 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िलिता कुमारी महत्तो 

हुलिया:- उचाई ५ .२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, सेतो रंगको भषे्ट र दजन्स िाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जयन्ती कुमारी साह 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा भगवानिुरु गा.िा. वडा नं.४ खाडीटोक  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा भगवानिरुु गा.िा. वडा नं.४ खाडीटोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशबशंकर साह (९८१५९०४८८२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष स्राम्लो , गलुाबी रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-स्वस्थानी खड्का  

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- गोकुलगगंा गा.िा. वडा नं.४ बेताली 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. रामछेाि मन्थली न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उत्तम बहादुर खड्का (९८४९९८०६६५) 

हुलिया:- उचाई ४.८ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,वनष गह गँोरी,दिङक रंगको दटसटष र खरेो िाईन्ट लगाएकी  

 

नाम:- अदसना कुमारी यादव  

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- दज.सप्तरी सप्रकोशी न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-दज.सप्तरी सप्रकोशी न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रभ ुनारायण यादव   

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर,ब्ल ु रङको कुताष र दनलो दजन्स िाईन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:- खसु्ब ुचौदरी 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- दज. बारा करैयामाई गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. बारा करैयामाई गा.िा. वडा नं.५ 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संलगता चौधरी (९८१७२४९६६७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- अन्जली कुमारी यादव 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही मलगवा न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. सलाषही मलगवा न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुदर देवी (९८१७६६८५३९)  

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर, दनलो रङको कुताष सरुुवाल र गलुाबी 

दोिट्टा ओडेकी । 

 

नाम:- दगुाष कुमारी साह 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज.सलाषही लालबन्दी न.िा. वडा नं.९  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही लालबन्दी न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्याम दयाि साह (९८४४१३१४०८)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,स्कुल डे्रस लगाएकी । 
 

नाम:- दबिना राई  

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:-  दज. सलाषही लालबन्दी न.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. सलाषही लालबन्दी न.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण कुमारी राई (९८२४८७३६७०)  

हुलिया:- उचाई ४.१० दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गोरी,िातलो शरीर, सेतो भषे्ट र कालो िईन्ट 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चदन्रका कुमारी मण्डल 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज.सलाषही बसबररया गा.िा. वडा नं.१ दवताषटोल  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही बसबररया गा.िा. वडा नं.१ दवताषटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नलबन्र राय यादव (९८१४२९०८८८)  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, दनलो र हररयो रंगको साडी चोली लगाएकी । 
 

नाम:- मोदनका कुमारी राउत 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज.सप्तरी हररिरु न.िा. वडा नं.७ िचगदछया 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी हररिरु न.िा. वडा नं.७ िचगदछया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेन्र राउत (९८१३०५४९४६) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो,स्कुल डे्रस लगाएको । 

 

नाम:- राम कुमारी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज.महोत्तरी गौशाला  न.िा. वडा नं.४ दनगौला  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.महोत्तरी गौशाला  न.िा. वडा नं.४ दनगौला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगलदस थारु (९८१५८८८३७४)  

हुलिया:- उचाई  ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-चम्िा दवेी महत्तो  

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज.महोत्तरी जलेश्वर. न.िा. वडा नं.७ बेलाटोल 

लिङ्ग:-मदहला  

हराएको लमलत:-२०७८।१२।११६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.महोत्तरी जलेश्वर. न.िा. वडा नं.७ बेलाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलजव महत्तो (९८२५८५००२९) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,साडी र ब्लाउज गाएकी । 

नाम:- सिना भजले 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.महोत्तरी बददषबास न.िा. वडा नं.११  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.महोत्तरी बददषबास न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि भुजेि (९८४३९६६२४९)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर, िाईन्ट र दटसटष लगाएकी ।  
 

नाम:-सदवता भदेडहार  

उमेर:-२४  वषषको 

  वतन:- दज.महोतरी बददषबास न.िा. वडा नं.५  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८९।१२।१२ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.महोतरी बददषबास न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेश भेलडहार (९८००८१२३३७) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर, रातो रंगको चोलो र साडी लगाएकी । 

 

नाम:- लक्ष्मी कुमारी साह 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज.सप्तरी वोदबेसाषईन न.िा. वडा नं.२ जोगदनया 

लिङ्ग:-बादलका  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी वोदबेसाषईन न.िा. वडा नं.२ जोगदनया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुदुर साह   

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कलो किाल,मोटो शरीर,रातो रंगको कुताष सुरुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- काजल कुमारी मण्डल 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज.सप्तरी खड्क न.िा. वडा नं.१ दससवुा  

लिङ्ग:-बादलका  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी खड्क न.िा. वडा नं.१ दससवुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलिता देवी मण्डि (९८०७७९१६३२)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर, कालो रंगको कुताष ब्य ु रंगको सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- नेहा कुमारी साह  

उमेर:-१५  वषषको 

  वतन:- दज.सप्तरी राजदवराज न.िा. वडा नं.१  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी राजदवराज न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोष साह (९८२४७५५३२८) 

हुलिया:- उचाई  ५.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- मदनष चौधरी 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज.सप्तरी सप्तकोसी न.िा. वडा नं.३  

लिङ्ग:- िरुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१७ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.सनुसरी ईटहरी उ.मन.िा. वडा नं.१२ खनार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकती देवी चौधरी (९८४१४९७८०८)  

हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो खा र कालो किाल,मझौला शरीर भएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दवे नारायण चौधरी 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- दज.सप्तरी कञचनरुिा न.िा. वडा नं.६  

लिङ्ग:-िरुुष  

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी कञचनरुिा न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बच्चु चौधरी थारु (९८०५९००२३४)  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर, दनलो भषे्ट र कालो िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- कोदशला कुमारी 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज.बारा िेटा गा.िा. वडा नं.७  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.बारा िेटा गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िाि देवी महरा (९८१११३८४६८) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर, कालो कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:- काजल िासवान 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज.सलाषही लालबन्दी न.िा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१४ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही लालबन्दी न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररणा देवी पासवान (९८१२०८६६८४)  

हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर,गलुाबी रंगको कुताष र रातो रंगको सरुुवाल 

गाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कदबता कुमारी कुशवाहा 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज.सलाषही मलंगवा न.िा. वडा नं.२  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही मलंगवा न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबन्देश्वर महतो कोईरी   

हुलिया:- उचाई  ५.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर,कालो िाईन्ट र गलुाबी रंगको सटष 

लगाएकी । 

 

नाम:- अदनल कुमार साह 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही मलंगवा न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।।१५ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज. सलाषही मलंगवा न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ओम प्रकास साह (९८१९६४२८२६) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर,रातो सटष र दजन्स िाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- आरती कुमारी 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा मकला न.िा. वडा नं.२ सराबेटोल  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा मकला न.िा. वडा नं.३ लगाम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- घरुण कािर 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, दनलो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अन्जली कुमारी  

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा हसंिरु न.िा. वडा नं.३  

लिङ्ग:-बादलका  

हराएको लमलत:- २०७८।०९।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा हसंिरु न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशवनारायण कापडी 

हुलिया:- उचाई  ४.९ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर,दनलो भषे्ट र दजन्सको िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- दसतारा खातनु 

उमेर:-१७  वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.२३  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१४ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.२३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रुबी खातुन  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:- रुबी कुमारी यादव 

उमेर:-१७  वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा दमचैया न.िा. वडा नं.१०  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१३ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा दमचैया न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेखा देवी यादव (९८१९७०७०३१) 

हुलिया:- उचाई  ५.१ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर, वणष गह गँोरी,हररयो रंगको कुताष र कालो 

रंगको िाईन्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सन्तोष महत्तो 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- दज.सप्तरी हनमुानगर कंकादलनी न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी हनमुानगर कंकादलनी न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रिाि महतो (९८०४३८८०९९) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर,कालो सटष र िाईन्ट लगाएकी ।  
 

नाम:- माया कुमारी राम  

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज.सप्तरी बोदबेरसाईन न.िा. वडा नं.७ हदैी टोल 

लिङ्ग:- बादलका  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी बोदबेरसाईन न.िा. वडा नं.७ हदैी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम चन्र राम (९८२५७०१३०४) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष श्याम्लो,िहलेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

 

नाम:- िजुा कुमारी 

उमेर:-१९  वषषको 

  वतन:- दज.िसाष बी.म.न.िा. वडा नं.७ रामटोल  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१४ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष बी.म.न.िा. वडा नं.७ रामटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लकशोरी साह (९८०७२३८९१०)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो रंगको कुताष सुरुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:- उसा कुमारी महत्तो 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज.सलाषही चन्रनगर गा.िा. वडा नं.१  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।११ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही चन्रनगर गा.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पररक्षण महतो (९८२४८२६०५७)   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मध्यम शरीर,गलुाबी कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- दनत ुदवेी वठैा 

उमेर:-१८  वषषको 

  वतन:- दज.महोत्तरी मनरा दसस्वा  न.िा. वडा नं.२ ईटहवाकट्टी 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.महोत्तरी मनरा दसस्वा  न.िा. वडा नं.२ ईटहवाकट्टी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामईश्वर वैठा (९८०४८४२८८३) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर, साडी ब्जाउज लगाएकी । 
 

नाम:- प्रददि साकी 

उमेर:-१२  वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा गोलबजार न.िा. वडा नं.१० बलौटोचौर  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा गोलबजार न.िा. वडा नं.१० बलौटोचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेज बहादुर साकी (९८१७७४१८७४)  

हुलिया:- उचाई  ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो,हररयो सेतो रंगको भषे्ट िाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:- ररङकु कुमारी यादव  

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा लहान न.िा. वडा नं.६ राधा कृष्ण टोल 

लिङ्ग:-बादलका  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा लहान न.िा. वडा नं.६ राधा कृष्ण टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम जतन यादव (९८०४७८६४३२) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा रकालो किाल, वणष गह गँोरी , रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चन्दा कुमारी यादव 

उमेर:-१८  वषषको 

  वतन:- दज.सप्तरी राजदबराज न.िा. वडा नं.९  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी राजदबराज न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजु यादव (९८०४७७१५५०)  

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर,सेतो सटष र कालो िाईन्ट लगाएकी ।   

नाम:- सररता दवेी 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- दज.िसाष बह दरमाई न.िा. वडा नं.९ दबश्रामिरु  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. िसाष बी.म.न.िा. वडा नं.१३ िावर हाउसचौक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उमेस कुमार गुप्ता (९८१५२९०६३८) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,गलुाब रंगको साडी र चोलो लगाएकी । 

 

नाम:- उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज.िसाष बी.म.न.िा. वडा नं.१० रानीघाट टोल  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष बी.म.न.िा. वडा नं.१० रानीघाट टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुकेश शमाक (९८४५११९८५६) 

हुलिया:- उचाई  ४.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,चेक सटष ,ज्याकेट र सटुको िाईन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:- नाज्दा खातनु  

उमेर:-१७  वषषको 

  वतन:- दज.िसाष दब.म.न.िा. वडा नं.१२ नयाँटोल मलुी  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष दब.म.न.िा. वडा नं.१२ नयाँटोल मलुी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ज्याउिा हक (९८०४२५६१५८) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,िाईन्ट र दटसटष लगाएकी । 

नाम:- गदणता यादव 

उमेर:-१८  वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा मदुखयािरट्ट गा.िा. वडा नं.२  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा मदुखयािरट्ट गा.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलजत यादव   

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,सेतो रंगको कुताष सुरुवाल लगाएकी ।  

नाम:- शान्ती िंदडत 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा शदहदनगर न.िा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा शदहदनगर न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामलबराजी पंलडत   

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िलास दवेी सदाय  

उमेर:- ४१ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा सदुखिरु न.िा. वडा नं.९ बैशाखा टोल  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१४ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा सदुखिरु न.िा. वडा नं.९ बैशाखा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमेन्र सदाय (९८२१७७६२९८)  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष श्याम्लो,सनु्तला रंगको सारी चोलो लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सदकना खातनु  

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा नरहा गा.िा. वडा नं.३ खोररया टोल  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा नरहा गा.िा. वडा नं.३ खोररया टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रोशन खातुन (९८१६२८०८६८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, वनष गह गँोरी,खैरो रंगको कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- िनु दसंह 

उमेर:-१९  वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा  गोलबजार न.िा. वडा नं.८ िरुानो चौहवाष  

लिङ्ग:-मदहला  

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा  गोलबजार न.िा. वडा नं.८ िरुानो चौहवाष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेश कुमार महतो (९८०८५१९४२०) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, िातलो शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- बन्दना कुमारी यादव 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा लहान न.िा. वडा नं.३ मदतवा  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१४ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा लहान न.िा. वडा नं.३ मदतवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शमेन्दर प्रसाद यादव (९८१९९८७३२९) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दजतेन माली 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- दज.सप्तरी रुिनी गा.िा. वडा नं.३  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।०७।०७ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी रुिनी गा.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बासुदेव मािी (९८१६७३३७४९)  

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, िाईन्ट र सटष लगाएको ।  

नाम:- सन्जय कुमार चौधरी  

उमेर:-२८  वषषको 

  वतन:- दज.सप्तरी गा.िा. वडा नं.१  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०७ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी गा.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-वेदानन्द चौधरी (९८२१७६७८०३)  

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर ,दटसटष  िाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- उमकला थािा 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.५ मदणग्राम   

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२३ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.५ मदणग्राम   

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बेक बहादुर थापा  

हुलिया:- उचाई  उचाई ५.३ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गहगँोरी, वानिस र कालो लेदगज लगाएकी ।  

नाम:- जमनुा आचायष 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी मायादवेी गा.िा. वडा नं.७  

लिङ्ग:-मदहला  

हराएको लमलत:-२०७८।१२।११ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.रुिन्दहेी मायादवेी गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- माथुरा प्रसाद नाउाँ  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ४ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- आयसा खातनु 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी समरमाई गा.िा. वडा नं.६  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.रुिन्दहेी समरमाई गा.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईसादाक मुसािमान   

हुलिया:- उचाई  ४ दिट, कालो आखँा र कालो किालवणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:- सदजवनु दनशा  

उमेर:-२५  वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी महाराजगजं थाना िसाष मादलक  

लिङ्ग:- मदहला  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.रुिन्दहेी महाराजगजं थाना िसाष मादलक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सिाम मुसिमान (९८१७४१२७७६)  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी । 

 
 

नाम:- सनु्दरी हररजन 

उमेर:-१६  वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.१२  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सधुाम हररचन   

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मनकली घती  

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके को.न.िा. वडा नं.१३ बरैया  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।४ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके को.न.िा. वडा नं.१३ बरैया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता घती (९८६१४१३९२६)  

हुलिया:- उचाई  ५.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- ररता साह  

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- दज.बाँके को.न.िा. वडा नं.१०  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१९ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके को.न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लधरेन्र साही (९८४८१७६८२५) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- रुकमणी रैदास 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज.बाँके नेिालगजं उ.म..न.िा. वडा नं.१८  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गत े 

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके नेिालगजं उ.म..न.िा. वडा नं.१८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामलदन रैदास (९८४५८८०४०३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र को किाल, वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दखम बहादरु थािा 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- दज.जाजरकोट छेडगाड न.िा. वडा नं.६ सवुा  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२२ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.जाजरकोट छेडगाड न.िा. वडा नं.६ सवुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईन्र थापा (९८६४८६४९००) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, स्कुल डे्रस लगाएको ।  

नाम:- जय कुमारी घतीमगर  

उमेर:-४९  वषषको 

  वतन:- दज.बाँके को.न.िा. वडा नं.१३  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके को.न.िा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुप लसंह घती  (९७४२९६०३२८) 

हुलिया:- उचाई ४.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

 

नाम:-दशखर चन्द  

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके क.न.िा. वडा नं.३ मदनचोक  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके क.न.िा. वडा नं.३ मदनचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर चन्द (९८४५५१३०७३) 

हुलिया:- उचाई ४.८ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरी, कालो िाईन्ट र सेतो ज्याकेट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मनसरा सनुार 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- दज.बाँके बैजनाथ गा.िा.वडा नं.१ दचसािानी  

लिङ्ग:-मदहला  

हराएको लमलत:-२०७८।०९।१५ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके बैजनाथ गा.िा.वडा नं.१ दचसािानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कणक बहादुर सुनार (९८२२४७०९०२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- ररता थािा 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके कोहलिरु न.िा.वडा नं.१३  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके कोहलिरु न.िा.वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देबी थापा (९८६९९७५४६५) 

हुलिया:- उचाई  ४.७ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो भएकी । 

 

नाम:- हमे राज डाँगी 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके कोहलिरु न.िा. वडा नं.१३  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१३ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके कोहलिरु न.िा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम बहादुर गााँगी (९८४७५०९५४९)  

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरो, कालो िाईन्ट र दनलो सटष लगाएको ।   

नाम:- बागमती डाँगी 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके कोहलिरु न.िा. वडा नं.१३ भरैया गाँउ  

लिङ्ग:-मदहला  

हराएको लमलत:-२०७८।११।०५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. बाँके बैजनाथ गा.िा.  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बेि बहादुर डााँगी (९८६२६७२४३६)   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ४.७ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी । 

नाम:- दमना लम्टरी मगर 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके कोहलिरु न.िा. वडा नं.१३  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।१४ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके कोहलिरु न.िा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कािु राम चौधरी (९८६६९८६३७१) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- दगुाष दब.क 

उमेर:-२३  वषषको 

  वतन:- दज.बाँके बैजनाथ गा.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०७ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके बैजनाथ गा.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चलन्रका गुरुङ (९८४३८९१७९४)  

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- एदलसा बढुा 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके बैजनाथ गा.िा. वडा नं.६  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके बैजनाथ गा.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुि बहादुर बुढा (९८०६४७१६०७) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- समुन कामी 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- दज.सखुते गभुाषकोट न.िा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.सखुते गभुाषकोट न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कटु्ट कामी (९८२०४३५५०४)  

हुलिया:- उचाई  ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष कालो  भएकी । 
 

नाम:- अदस्मता िनु मगर 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके कोहलिरुु न.िा. वडा नं.१२ मसरुीखेत  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके कोहलिरुु न.िा. वडा नं.१२ मसरुीखते 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कौलशिा पुन (९८१३५८५८३२) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- दबमला दब.क 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके कोहलिरु न.िा. वडा नं.७  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके कोहलिरु न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोपाि लब.क (९८०४५६०२९५)  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- सदुनता िररयार 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके कोहलिरु न.िा. वडानं.३  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके कोहलिरु न.िा. वडानं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलसि बैगार (९८००५०३३०५)  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मोटो शरीर,वणष गह गँोरी भएकी । 

नाम:- दशला दचरीमार 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके कोहलिरु न.िा. वडा नं.१४  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२६ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके कोहलिरु न.िा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बाबालदन लचरीमार (९८००४५१३३१) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:-चन्र कुमारी सनुार  

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- दज. बाँके बैजनाथ गा.िा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज. बाँके बैजनाथ गा.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोकेश सुनार (९८६७२७०४४३)  

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र  कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- बेल कुमारी दब.क 

उमेर:-१९  वषषको 

  वतन:- दज.बाँके राप्तीसोनारी गा.िा. वडा नं.२  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके राप्तीसोनारी गा.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्र लब.क (९७४४२६९४९४) 

हुलिया:- उचाई   उचाई  ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, िातलो शरीर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-राम दसता भट्ट  

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज.जमु्ला कनका सनु्दरी गा.िा. वडा नं.८  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बाँके कोहलिरु न.िा. वडा नं.३ मनकामना चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उमा कान्त भट्ट (९८४२४५५८४८) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, िातलो शरीर भएकी ।  

नाम:-सदबना थारु  

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज.बाँके को.न.िा. वडा नं.१०  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।०१ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके को.न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बलिराम थारु (९८१५५२२७६१)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर,वणष गह गँोरी भएकी ।  
 

नाम:-आशा थारु  

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके बैजनाथ  गा.िा. वडा नं.७  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके बैजनाथ  गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अक्षय कुमार थारु (९८२२४८५५६०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी ।   

नाम:- रदबना थारु 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके बैजनाथ गा.िा.वडा नं.४ दतलकिरु  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।२७ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके बैजनाथ गा.िा.वडा नं.४ दतलकिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जोगी प्रसाद थारु   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 

नाम:- जानकी खत्री 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके बैजनाथ गा.िा. वडा नं.७  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०१ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.बाँके बैजनाथ गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-परबे खत्री (९८२९६६७०८८)  

हुलिया:- उचाई  ४.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- दगुाष  थारु 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.बाँके भजैनाथ गा.िा. वडा नं.११  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बाँके को.न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शलमकिा थारु (९८२५५८९२८३) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- ईमा सारु 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- दज. प्यठुान ऐरावती गा.िा. वडा नं.३ थारदमार  

लिङ्ग:-बादलका  

हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. प्यठुान ऐरावती गा.िा. वडा नं.३ थारदमार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- टोपराम तामा मगर (९८१२८७११२२) 

हुलिया:- उचाई  ५ िट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष कालो,कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दमना दगरर 

उमेर:- ६५ वषषको 

  वतन:- दज.प्यठुान प्यठुान न.िा. वडा नं.२ दाखावाडी  

लिङ्ग:- जषे्ठ मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.प्यठुान प्यठुान न.िा. वडा नं.२ दाखावाडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोमा लबष्ट(९८६६९७५९७७) 

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा र सेतो कालो किाल, वणष कालो,रातो िहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- दबमला सनुार 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज.िाल्िा रुिन्दहेी दवेदह न.िा. वडा नं.१  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२४ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.िाल्िा रुिन्दहेी दवेदह न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण कुमारी लब.क  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,दटसटष र िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- कौशला िररयार 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- दज. प्यठुान स्वगषद्वारी न. िा. वडा नं. १  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ उ. म. न. िा. 

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

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, िातलो शररर, दनलो सटष र दनलो मड्ेडी 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सन्दशे दब. क. 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ घो. उ. म.न. िा. वडा नं. ४ लदक्षनिरु  

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ घो. उ. म.न. िा. वडा नं. ४ लदक्षनिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमर लब. क. (९८१०००९७३०) 

हुलिया:- उचाई ३.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर, वणष गह गँोरो, दनलो दटसटष र दनलो िाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- अदस्म अदधकारी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ त.ु उ. म.न. िा. वडा नं. ९ बेलवुा 

लिङ्ग:-बादलका  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. दाङ त.ु उ. म.न. िा. वडा नं. ९ बेलवुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उलमकिा अलधकारी (९८६९८७५९७०)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गोरी, िातलो शररर, सेतो दटसटष र कालो िाईन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:- लक्ष्मी दब. क. 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ त.ु उ. म.न. िा. वडा नं.८ नयाँबस्ती  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ तु. उ. म.न. िा. वडा नं.८ नयाँबस्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लहमा लब. क. (९८०३०६९८३५)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर, रातो रंगको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दप्रयका चमार 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. कदिलबस्त ुमहाराजगजं न. िा. वडा नं. ३ नंजमनुी  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कदिलबस्त ुमहाराजगंज न. िा. वडा नं. ३ नंजमनुी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भगवान दास चमार(९८००७३४३२१) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर, वनष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- नेहा गपु्ता 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. कदिलवस्त ुकदिलबस्त ुन. िा. वडा नं. १  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कदिलवस्त ुकदिलबस्त ुन. िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अजुकन प्रसाद गुप्ता (९८००७३४३२१) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, मोटो शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- धनकला बन्जाडे खड्का 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- दज. अघाषखाँची स. न. िा. वडा नं. १०  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. अघाषखाँची स. न. िा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबष्णु बहादुर खड्का (९८४७२३६२५८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर र वणष गह गँोरी भएकी ।  

 

नाम:- सादबत्रा राणा 

उमेर:- ४१ वषषको 

  वतन:- दज. अघाषखाँची दशतगगंा न. िा. वडा नं. ८ लाहिे  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. अघाषखाँची दशतगंगा न. िा. वडा नं. ८ लाहिे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलदप जबरा (९८१८३४३२३७) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर, वणष गह गँोरी, दनलो कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

नाम:- सब्ब ुथािा मगर 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज. काठमाण्डौ च. न. िा. वडा नं. ५  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. काठमाण्डौ च. न. िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अचकना थापा मगर (९८०३६०१२२४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र मोटो शररर भएकी ।  

नाम:- दमना तामाङ 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ धाके गा. िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२२ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. काठमाण्डौ च. न. िा. वडा नं. ७  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बादि तामाङ (९८१०३२७४५२) 

हुलिया:- नखलेुको । 

 

नाम:- प्रदकल दउेला 

उमेर:- १ वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु ह.े उ. म. न. िा. वडा नं. ८ कमाने दवेनगर  

लिङ्ग:- नाबालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु ह.े उ. म. न. िा. वडा नं. ८ कमाने दवेनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज देउिा (९७४५३३३२३१) 

हुलिया:- उचाई २.५ दिट, कालो आखँा कालो किाल, वणष गह गँोरो,दनलो कट्ट  र भषे्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कुसमु नगरकोटी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:-  दज. मकवानिरु ह.े उ. म. न. िा. वडा नं. ८ कमाने दवेनगर  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु ह.े उ. म. न. िा. वडा नं. ८ कमाने दवेनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज देउिा (९७४५३३३२३१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालोमा हल्का खरैो किाल, वणष गह गँोरी र कालो िाईन्ट, सनु्तला 

रंगको दटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- सदलना मगर (लामा) 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज. नवुाकोट ककनी गा. िा. वडा नं. ६  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नवुाकोट ककनी गा. िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमेश िामा 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो किाल, कालो आखँा, िातलो शररर, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सोम माया तामाङ 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. रसवुा उत्तरगया गा. िा. वडा नं. २ दसम्ले 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते   

हराएको ठेगाना:-  दज. रसवुा उत्तरगया गा. िा. वडा नं. २ दसम्ले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुमन तामाङ (९७४४२४२९११) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, खरैो किाल, वणष गह गँोरी र दिङ्क रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बरेु घले 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. रसवुा उत्तरगया गा. िा. वडा नं. २ दसम्ले  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. रसवुा उत्तरगया गा. िा. वडा नं. २ दसम्ले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुमन तामाङ (९७४४२४२९११) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, खरैो किाल, वणष गह गँोरी र दिङ्क रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शान्ता हाय ू

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी गोलन्जोर गा. िा. वडा नं. ३ सान्ने  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी गोलन्जोर गा. िा. वडा नं. ३ सान्ने 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजकुमार हायू (९८४६५१४५७७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- दवेराज नेिाली (साथमा वषष १५ को नवराज नेिाली रहकेो) 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी सनुकोशी गा. िा. वडा नं. ३ तामदलङ   

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी सनुकोशी गा. िा. वडा नं. ३ तामदलङ   

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ज्ञान बहादुर नेपािी (९८०७६८३९१३) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर, वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- सदुनता तामाङ  

उमेर:- १४  वषषको 

  वतन:- दज. नवुाकोट बेलकोट गढी न. िा. वडा नं. ९ नयाबस्ती  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नवुाकोट बेलकोट गढी न. िा. वडा न.ं ९ नयाबस्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामप्यारी तामाङ 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर, दनधारमा काटेको खत र रातो कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 

नाम:- प्रदतमा लामा 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज. नवुाकोट दबदरु न. िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नवुाकोट दबदरु न. िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन्जु िामा तामाङ (९८०३५४१७८६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर, दनलो दटसटष र कालो िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- दसता चौधरी 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली लदम्क चवुा न. िा. वडा नं. १०  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली लदम्क चवुा न. िा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- केशर लसंह चौधरी (९८४८२२०४४७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- दवेसरा जशैी िदण्डत 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. कैलादल जा. गा. िा. वडा नं. २  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलादल जा. गा. िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- केशबराज पलण्डत (९८१५६०४२९०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- माया शाहा 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु दभ. न. िा. वडा नं. २  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दभ. न. िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेश शाहा (९८१२७३७०७१) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दहमलाल खड्का 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- दज. बाजरुा बदडमाई न. िा. वडा नं. ६  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बाजरुा दत्रवणेी न. िा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनसा थापा (९७४९९६७०४७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र िातलो शररर भएको । 
 

नाम:- रोसनी कटुवाल 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज. बाजरुा बढुीगगंा न. िा. वडा नं. ७ झाली  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते  

हराएको ठेगाना:- दज. बाजरुा बढुीगगंा न. िा. वडा नं. ७ झाली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक कटुवाि (९८४९८०२७५७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रमशे बहादरु शाही 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- दज. बाजरुा बदुढनन्दा न. िा. ८ िान्नडुसैन  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बाजरुा बदुढनन्दा न. िा. ८ िान्नडुसैन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्ती शाही (९८४९८०९०९४)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर र दनधारमा घाउ भएको । 

नाम:- दतलसरी थािा मगर 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. डडेलधरुा िशुषराम न. िा. वडा नं. ५ गररगाउँ  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. डडेलधरुा िशुषराम न. िा. वडा नं. ५ गररगाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहादुर पुन मगर (९८४८८०६६२०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, कालो दटसटष र कलेजी रंगको टाउजर 

लगाएकी । 

 

नाम:- जनुा बोहरा 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. बझाङ सुमाष गा. िा. वडा नं. २  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. बझाङ समुाष गा. िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण बोहरा (९८६८८५५५३५) 

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र सटष िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- िसु्िा काकी  

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- दज. दाचुषला अदि दहमाल गा. िा. वडा नं. ३ दबडी  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दाचुषला अदि दहमाल गा. िा. वडा नं. ३ दबडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भरत काकी (९८४८६८०७६९)  

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चदन्रका बोहरा 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- दज. डडेलधरुा ि. न. िा. वडा नं. ९ डेबरी  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. डडेलधरुा ि. न. िा. वडा नं. ९ डेबरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लििा कुमारी धामी (९८६४९७३१९१) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र खरैो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कृष्णा ताराणी मगर 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- दज. कादलकोट शभुकादलका गा. िा. वडा नं. १   

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली लम्की चुँवा न. िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हकक  बहादुर राम्जािी मगर (९८४८५७०६८८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र िातलो शररर भएकी । 
 

नाम:- रमा दलसानी 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली ध.उ.म.न. िा. वडा नं. १८ िुलबारी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली कैलाली गा. िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लपरमजिा लिसानी (९८२२११३३८४) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र िातलो शररर भएकी । 
 

नाम:- भागरथी नेिाली (साथमा काका गोिी नेिाली) 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली गो. न. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली गो. न. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दि बहादुर नेपािी (९८४२३९५४८०) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ४.७ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र िातलो शररर भएकी । 

नाम:- उदमषला चौधरी 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली बदषगोदलया गा. िा. वडा नं. २  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली बदषगोदलया गा. िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रम चौधरी (९८२४६७२५०५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, दजन्स िाईन्ट र भने्टा कलरको दटसटष 

लगाएकी । 

 

नाम:- आदस्मता साकी 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज. कन्चनिरु दभ. न. िा. वडा नं. ९  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कन्चनिरु दभ. न. िा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबश्राम भुि (९८०९४०३८९१) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो कुताष, िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- सदुमत्रा नेिाली 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. बाजरुा त्रवदेण न. िा. वडा नं. ९  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते  

हराएको ठेगाना:- दज. बाजरुा त्रवदेण न. िा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शुलशि नेपािी (९८२२६८६९४४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, खरैो आखँा, कालो किाल, दादहने आखँामा खत, िातलो शररर र सेतो लेहेंगा 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- भगरदत दवेी साउँद 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- दज. डोटी दद. दस. न. िा. वडा नं. ३ बािी  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. डोटी दद. दस. न. िा. वडा नं. ३ बािी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवष्णु साउाँद (९८४७५५९८०२) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र मोटो शररर भएकी ।  

नाम:- अम्मर नेिाली 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- दज. डोटी जोरायाल गा. िा. वडा नं. २ मलेखोला 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. डोटी जोरायाल गा. िा. वडा नं. २ मेलखोला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबष्ना नेपािी ( ९८६४७७१७६२ ) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरो, दजन्स िाइन्ट र दनलो भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- िनुम सनुार ( साथमा सरेुश कोली ) 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली ध. उ. न. िा. वडा नं. ९  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली ध. उ. न. िा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता लब. क. (९८११६४२२२३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:- दकरण चौधरी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली घोडाघोडी न. िा. १ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली घोडाघोडी न. िा. १   

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशव चरण चौधरी (९८१५६२६२१८)  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, मखमलको रातो कुताष र हररयो सरुुवाल 

लगाएकी । 

नाम:- हमेन्ती िनु मगर  

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली जानकी गा. िा. वडा नं. ६  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८ कादतषक मदहनामा   

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली जानकी गा. िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रताप पुन मगर ( ९८४८५९६४७२ ) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल भएकी । 

 

नाम:- माया साकी चौधरी ( साथमा वषष २ दक छोरी िदन ) 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली घोडाघोडी न. िा. वडा नं. १० दझरौखा  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली घोडाघोडी न. िा. वडा नं. १० दझरौखा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपेन्र चौधरी (९८२१६३२२३०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र गोलो अनहुार भएकी । 

 

नाम:- अदनता जशैी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली दट. न. िा. वडा नं. १   

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली दट. न. िा. वडा नं. १   

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- एलकन्र बोहरा ( ९८६५६७५८८८) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दनमषला आउजी  

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली गो. न. िा.    

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते    

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली गो. न. िा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धौिे दमाई (९८१४६९२६२७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, आकाश ेरंगको कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अदस्मता मल्ल 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. बददषया गरेुवा गा. िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. बददषया गरेुवा गा. िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमाक शाही (९८००५८३९५४) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र िातलो शररर भएकी । 
 

नाम:- शान्ती जोशी 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं ३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०९ गत े 

हराएको ठेगाना:-  दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुजा जोशी(९८६९७०२७६५) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, गह गोरी, सनु्तला रङको ज्याकेट र दनलो िाईन्ट लगाएकी, कालो किाल र कालो 

आखँा भएकी ।  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- माया िन्त 

उमेर:- १९ वषषको 

वतन:- दज. कैलाली गौरीगगंा न.िा.वडा नं ९ शकंरिरु  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०९ गत े 

हराएको ठेगाना:-  दज. कैलाली गौरीगगंा न.िा.वडा नं ९ शंकरिरु  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवजय िामा(९८२८९६५५७८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, गह गोरी, रातो कुथाष सरुुवाल लगाएकी, कालो किाल र कालो आखँा भएकी ।   

नाम:- जसैरा िन्त 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली लम्की चहुा न.िा. वडा नं ४  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गत े 

हराएको ठेगाना:-  दज.कैलाली लम्की चहुा न.िा. वडा नं ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खड्क बहादुर पुन(९८६०७५६०१४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो रङको कुथाष र सेतो सरुुवाल लगाएकी, कालो किाल र कालो आखँा भएकी ।   

नाम:- सम्झना ओली के.सी 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली दटकािरु न.िा. वडा नं १  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।११ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.कैलाली दटकािरु न.िा. वडा नं १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबनोद के.सी. (९८६८४४१०१९)  

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, गह गोरी, िाईन्ट र भषे्ट लगाएकी, कालो किाल र कालो आखँा भएकी ।   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बसन्ती बुढा 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली लम्की चहुा न.िा. वडा नं ६ गलुरा  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.कैलाली लम्की चहुा न.िा. वडा नं ६ गलुरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पलवत्रा बुढा(९८४०८६९४७४) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो रङको सरुुवाल र खरैो रङको कुथाष लगाएकी, कालो किाल र कालो आखँा 

भएकी ।  

 

नाम:- रतना देवी चौधरी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं ३ उत्तर बेहडी  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०७ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं ३ उत्तर बेहडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बेदचन राम चौधरी(९८०३२७७३९३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो किाल, गह गोरो, कालो िाईन्ट र सेतो बटेु्टदार दटसटष लगाएकी ।  
 

नाम:- लनशा चौधरी 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज.कैलाली गो.न.िा. वडा नं ४ बास्कोटा  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली गो.न.िा. वडा नं ४ बास्कोटा   

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हिुराम चौधरी(९८१५६९७३३७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, वणष गह गोरी, कालो किाल र कालो आखँा भएकी ।   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लक्ष्मी सनुार 

उमेर:- ४८ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं ६    

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं ६   

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनता सुनार(९७४११८२१६७८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, रातो रङको म्याक्सी लगाएकी, कालो किाल भएकी ।  
 

नाम:- मदनका भण्डारी सािकोटा 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं ६   

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१४ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं ६   

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मेघ बहादुर भण्डारी(९८०६४०९५७४) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, दट-शटष र िाईन्ट लगाएकी, कालो आखँा र कालो किाल भएकी ।   

नाम:- जमैती साकी (साथमा वषष ८ को रदबन साकी ) 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु स.ुन.िा. वडा नं.८ नौखरुी मदुक्त 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु स.ुन.िा. वडा नं.८ नौखरुी मदुक्त 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  मान बहादुर साकी   

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,दनलोमा हररयो बटु्टा भएको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दनसा चौधरी 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु  दभ.न.िा. वडा नं.२ उल्लाखाम 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८। १२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु  दभ.न.िा. वडा नं.२ उल्लाखाम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुरन चौधरी   

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मखुमा कालो कोदठ भएकी । 
 

नाम:- अदनता चन्द 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं.२ उल्लाखाम 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं.२ उल्लाखाम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशव बहादुर चन्द   

हुलिया:- उचाई  ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,िहलेो रंगको िरक र जतु्ता लगाएकी ।  

नाम:- महशे नाथ 

उमेर:-१८  वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु लालझाडी गा.िा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु लालझाडी गा.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनाक देवी नाथ (९८०४६२४५३०) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कालो भषे्ट र कालो िाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-िुलमती सनुार 

उमेर:- ४६ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु ईन्रावती वडा नं.६  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।८।९ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु ईन्रावती वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सहलवरे सुनार (९८०५७५०९५४)  

हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट,,कालो आखँा र कालो किाल,िहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सतुी ठगनु्ना 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दजबैडिरु गा.िा. वडा नं.१३  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु दजबैडिरु गा.िा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरज ठगुन्ना 

हुलिया:- उचाई  ४.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, कालो िाईन्ट र कालो दटसटष लगाएकी ।  

नाम:- दलला थािा ताम्राकार  

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु कृष्णिरु न.िा. वडा नं.७ कलवुािरु  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।११ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु कृष्णिरु न.िा. वडा नं.७ कलवुािरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गगने टमटा (९८००६५६४६२) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मोटो शरीर, हररयो रंगको कुताष रदनलो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सरोज खड्का 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज.दसन्धिुाल्चोक चौतारा न.िा.  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. काभ्र ेधदुलखले न.िा. वडा नं.७दभमसेन स्थान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रम रोक्का (९८१३४००७६१) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो,कालो दटसटषर दजन्स िाईन्ट लगाएको । 

नाम:-श्याम बहादरु तामङ  

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- दज.काभ्रिेलाञ्चोक नबोबदु्ध ब ुन.िा. वडानं.११ दबमरेी 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.काभ्रिेलाञ्चोक नबोबदु्ध ब ुन.िा. वडा नं.११ दबमरेी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक तामाङ (९७४२४६६७६२४)  

हुलिया:- उचाई  ५.७ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कालो दटसटष र कालो दजन्स िाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- सदुनता खान 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज.धाददङ दत्रिरुा सनु्दरी गा.िा. डा नं.६  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।०८।११ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.धाददङ दत्रिरुा सनु्दरी गा.िा. डा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुणक कुमारी खान (९८२५१९२९०१) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:- सात माया तामाङ 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज.नवुाकोट दकस्िाङ गा.िा. वडा न१ भाल्चे.  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१९ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.नवुाकोट दकस्िाङ गा.िा. वडा न१ भाल्चे. 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- साकी िामा (९८१३१३६४७४) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- एक नारायण भण्डारी  

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- दज.स्याङजा ितुली बजार वडा नं.१४ लामाग े 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.५ माच्छािालन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी न्यौपाने भण्डारी (९८४२३७६४६३) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट,,कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो, खरेो िाईन्ट र हररयो रंगको दटसटष 

ललगाएको । 

 

नाम:-महशे दजी  

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- दज. रसवुा उत्तरगया गा.िा. वडा नं. ०५ बेत्रावती 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. रसवुा उत्तरगया गा.िा. वडा नं. ०५ बेत्रावती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राधा दजी (९८४४९६५३११) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कलेजी रङको ट्रयाक दटसटष लगाएको ।  

नाम:-हररदत्त दतवारी  

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- दज.दचतवन भरतिरु म.न.िा. वडा नं.६ चोक बजार  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.दचतवन भरतिरु म.न.िा. वडा नं.६ चोक बजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजवन लतवारी (९८२२२४६३५२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो,हररयो रंगको दटसटष र खरैो रंगको  बक्स 

िाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- स्मदृत घतानी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज.दोलखा दजरी न.िा. वडा नं.२  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२१ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.दोलखा दजरी न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सागर लशव पररयार (९८०१०६०६३४)  

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, खरेो सईुटर र कालो िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- कदबता थािा 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.१९ वस्तीिरु  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२० गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.१९ वस्तीिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- स्वलस्तका थापा (९८६९२२५६३८) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, ग्रे रंगको मडेी लगाएकी ।  

नाम:- मनोज काकी 

उमेर:-२८  वषषको 

  वतन:- दज.दोलखा शैलङु गा.िा. वडा नं.५ काटाकुटी 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.दोलखा शलैङु गा.िा. वडा नं.५ काटाकुटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलित कुमारी काकी (९८६६३३६८५१)  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:- जग्गा काकी 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- दज.ह म्ला ताजकोट वडा नं.१  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु म.न.िा. 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पावकती नेपािी (९८६२९७७०९६) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो ज्याकेट र  कालो िाईन्ट लगाएकी 

। 

नाम:- सागर दब.क 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज. डोटी ददिायल दसलगढी न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु एकान्तकुन्ना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- माया कुमारी िोहार (९८६८८६३८६६) 

हुलिया:- उचाई  ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो  भएको । 

 

नाम:- अशोक सािकोटा 

उमेर:-२८  वषषको 

  वतन:- दज.काभ्रमेण्डन दउेिुर न.िा. वडा नं.१२  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.लदलतिरु महालक्ष्मी न.िा. दटकाथली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकास सापकोटा (९८४९५७६३४५) 

हुलिया:- उचाई  ५.९ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएको । 
 

नाम:- रामजी महतो 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- दज.महोत्तरी गौशाला न.िा. वडा नं.९  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.महोत्तरी गौशाला न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजकली दवेी  

हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, दनलो रंगको िाईन्ट रहररयो रंगको भषे्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दजतेन्र मखुयुा  

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज.महोत्तरी जलेश्वर न.िा. वडा नं.९  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.महोत्तरी जलेश्वर न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररना दवेी  

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर भएको ।  

 

नाम:- सररता मल्लाह 

उमेर:-३६  वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी दसयारी गा.िा. वडा नं.७ भताषिरु  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.रुिन्दहेी दसयारी गा.िा. वडा नं.७ भताषिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खलेाडी मल्लाह  

हुलिया:- उचाई  ४ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, गलुाबी रङको कुताष सरुुवाल लगाकी । 

 

नाम:- अदस्मता िाण्डे 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज.गलु्मी धकोट गा.िा. वडा नं.७  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।२० गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.रुिन्दहेी दवेदह न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमि प्रसाद पन्थी 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो किाल, कालो आखँा , वणष गह गँोरी, िाईन्ट दटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- नन्दनी मल्लाह 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी मायादवेी गा.िा. वडा नं.६  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१९ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.रुिन्दहेी मायादवेी गा.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उलमकिा मल्िाह  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- धन बहादरु सनुार 

उमेर:- ६६ वषषको 

  वतन:- दज.रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१४ िदमिरु  

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१४ िदमिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- एलिना भुसाि (९८४७५९७९९१) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट,कालो आखँा र कालो सेतो किाल,वणष गह गँोरो, ढाका टोिी,सेतो सट र कालो िाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- लक्ष्मी भाटाश्रेत्री 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- दज.बददषया ग.ुन.िा. वडा नं.५  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०-७७।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.बददषया ग.ुन.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर बहादुर भाटाशे्रत्री   

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- संररता गोदडया 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज.बददषया ग.ुन.िा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.बददषया ग.ुन.िा. वडा नं.५ रामजानकी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्जय गोलडया (९८१४५८५५६७) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- भमुा कुमारी डांगी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज.रोल्िा त्रीवणेी गा.िा. वडा नं.७ दमु्लान  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.रोल्िा त्रीवणेी गा.िा. वडा नं.७ दमु्लान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोष के. सी(९८०६२८६९५५) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा  र हल्का रातो किाल,कालो भषे्ट  र कालो िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- बणष नेिाली 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.३  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईन्र बहादुर नेपािी (९७४२३४४२१६) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- पुष्पा के.सी 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:-  दज. दाङ घोराही उ.म.न.िा. वडा नं.१० नारयणिरु 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१७ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज. दाङ घोराही उ.म.न.िा. वडा नं.१० नारयणिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लखम बहादुर के.सी (९८१०८४४५८५)  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- लदलता बस्नेत 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. गलु्मी ईस्मा गा.िा. वडा नं.३ दलाषमचौर 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. गलु्मी रेसङ्ुगा न.िा. वडा नं.१० दसदमचौर रातामाटा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मजजु बस्नेत (९८६७३२९२३९)  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ४बदिट,कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,वणष गह गँोरी,सेतो सटष र कालो िाईन्ट 

लगाएकी । 

नाम:- िावषता खनाल 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज.अघाषखाची भदुमकास्थान ना.िा. वडा नं.३  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.अघाषखाची भदुमकास्थान ना.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुिराज खनाि (९८६४४०३७९३) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- नारायण दब.क 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज.अघाषखाची भ.ुन.िा. वडा नं.१० धनचौर  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.अघाषखाची भ.ुन.िा. वडा नं.१० धनचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शान्ता लब.क (९८६१३६२६५४) 

हुलिया:- उचाई   ५.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो,दजन्स िाईन्ट र दटसटष लगाएको । 

 

नाम:- शादलक राम दब.क 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ घोराही उ.म.न.िा. वडा नं.५  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.दाङ घोराही उ.म.न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बालिका लब.क (९८६६५२६०८२) 

हुलिया:- कालो आखँा र कालो ििाल, वणष गह गँोरो,दनलो कटनको िाईन्ट र िहलेो भषे्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मधेराज खत्री 

उमेर:- ३९ वषषको 

  वतन:- दज.दाङ घोराही ०२ रामिरु  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।०९।१४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ बाट हराएको  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लटका देवी खत्री (९८०९८४०२३२) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर भएको । 
 

नाम:- सान ुखान 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ तदुल्सिरु उ.म.न.िा. वडा नं.१४ मटेरा 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।११ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज. दाङ तदुल्सिरु उ.म.न.िा. वडा नं.१४  मटेरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बहादुर के.सी (९८४४९३०६५५) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, वणष गह गँोरो,मोटो शरीर भएको ।  

नाम:- दटकाराम चौधरी 

उमेर:- ४२ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ घोराही १२ कृष्णिरु 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. दाङ घोराही १२ कृष्णिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमा कुमारी हौजािी (९८४९६२३०७५)  

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,कालो िाईन्ट र रातो िहलेो ज्याकेट 

लगाएको ।   
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मोहन दब.क 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज.गलु्मी मदाने गा.िा. वडा नं.७ दटमरुखकष   

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।१६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. कदिलवस्त ुकृष्णनगर माईती नेिाल संस्था नदजक बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  (९८६४४७०४४५) 

हुलिया:- कालो आखँा र कालो किाल,दनलो दजन्स िाईन्ट र ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- साईला दाई 

उमेर:- ६५ वषषको 

  वतन:- दज. झािा हदल्दबारी गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-जषे् ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. झािा हदल्दबारी गा.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसताराम बासकोटा (९८१७०१२४९७)  

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र िुलेको किाल,कालो िाईन्ट र सेतो सटष लगाएको ।  

नाम:- सदुबता राई साह 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- दज.झािा दमक न.िा. वडा नं.७  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.झािा दमक न.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हरेन्र साह (९८१०१६४३४३) 

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रुिा सवुदेी दधमाल 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज.झािा दमक न.िा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.झािा दमक न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुकेश लधमाि (९८२४०२११४१) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर, रातो हाि िाईन्ट र दनलो सईुटर लगाएकी 

। 

नाम:- मोसादकर 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज.सनुसरी धरान उ.म.न.िा. वडा नं.१२ छाताचोक  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.सनुसरी धरान उ.म.न.िा. वडा नं.१२ छाताचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मो सिमान (९८११३८०९७५) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, किडाको सट र िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- राज कुमार राई 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज.उदयिरु बेलका न.िा. वडा नं.८  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।११ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. सनुसरी धरान न.िा. वडा नं.२  भानचुोक  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमरा राई (९७४१८९०३५२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, िहलेो भषे्ट  कालो ज्याकेट र खरेो रंगको हाि िाईन्ट 

लगाएको  ।  

 

नाम:- अमतृा माझी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.१२  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनि कुमार झा (९८४२०३४१२६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट,कालो आखँा रको किाल, वणष श्याम्लो, ब्यउु रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दमरा तामाङ 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- दज. सोलखुमु्ब ुथलुुङ दधुकोशी गा.िा. वडा नं.९  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. सोलखुमु्ब ुथलुङु दधुकुन्ड गा.िा. वडा नं ६थादतङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मौिे तामाङ (९८६२८९०६१०) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर भषे् ट  र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- दबस ुश्रेष् ठ 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.१४  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०९ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलस्मता लवश्वकमाक (९८१५३८४०२१) 

हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गोरो भएको । 

 

नाम:-गणसे कुमार राई 

उमेर:- ६३ वषषको 

  वतन:- दज. सोल ुथलुङु दधुकोशी गा.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- जषे् ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. सोल ुथलुङु दधुकोशी गा.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनरकिा राई (९८६०२९२७५५)  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र िुलेको किाल, खरैो दौरा सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:- सहदवे चौधरी 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- दज.सनुसरी ईटहरी उ.म.न.िा. वडा नं.१०  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. इलाम रोङ गा.िा. वडा नं.२ मगंलटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िुिमती चौधरी (९८१७९६५०५२)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष रातो, दनलो दजन्स िाईन्ट र कोठे सट लगाएको ।  

नाम:- मदनष दबष्ट 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ बेलबारी न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१७ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज. मोरङ बेलबारी न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लखि कुमारी काकी (९८१९३४५४८२)  

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट,, कालो आखँा र कालो किाल भएको ।  

 

नाम:- दगुाष साही 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज.मगु ुखत्याड गा.िा. वडा नं.२  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.मगु ुखत्याड गा.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ज्ञान बहादुर शाही (९८६४७४९६१२) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, हररयो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

 

नाम:- करण कामी 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- दज.जाजरकोट भरेी न.िा. वडा नं.१३ इदमले चौर  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.जाजरकोट भरेी न.िा. वडा नं.१३ इदमले चौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनषा लब.क (९८०४५२१९०८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मोटो शरीर, वणष कालो भएको ।  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-ददिा शाही  

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज.कादलकोट महाबै गा.िा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.कादलकोट महाबै गा.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदनेस शाही (९८४४८७१४७६)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

 

नाम:- टेररसा दसंह 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा लहान न.िा. वडा नं.०४  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१२ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा लहान न.िा. वडा नं.०४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलित कुमा लसंह (९८४२८३९०२०)  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, रातो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

 

नाम:-सररता मगर  

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा धनगदढमाई न.िा. वडा नं.११ शान्तीटोल  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा धनगदढमाई न.िा. वडा नं.११ शान्तीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कणक बहादुर मगर (९८४५१०५६२७)  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,रातो गको कुताष र सुरुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-मनुा मगर  

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा दमदथला न.िा. वडा नं.४  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०९ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा दमदथला न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन बुजााँ मगर  (९८१८८४६३२५) 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष  गोरो, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- मन्जलुा कुमारी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा कमला न.िा. वडा नं.३ लगमाटोल  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा कमला न.िा. वडा नं.३ लगमाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरोज कुमार यादव  

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, दनलो रंगको कुताष र रातो रङको सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रदबना दवेी राम 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज.महोत्तरी गौशाला न.िा. वडा नं.१२ िडरीया  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०७ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.महोत्तरी गौशाला न.िा. वडा नं.१२ िडरीया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलख चन्र राम (९८२६२५७६२०)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:- दडल्ली बहादरु काकी  

उमेर:- ६४  वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ रतुवामाई न.िा. वडा नं.१०  

लिङ्ग:- जषे् ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सप्तरी अग्नीसाईर कृष्णनग र गा.िा. मह ली बजारबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमि काकी (९८१५३४१४०२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र सेतो किाल ,सेतो कदमज सरुुवाल लगाएको  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-दबना दगरी साह  

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज.महोत्तरी बददषवास न.िा. वडा नं.१४  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.महोत्तरी बददषवास न.िा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोष साह सुनार (९८२६८५१९५२) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- दसला दवेी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज.िसाष धोदबनी गा.िा. वडा नं.२ दभखमिरु दप्रप्रा  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष धोदबनी गा.िा. वडा नं.२ दभखमिरु दप्रप्रा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनराज पटेि (९८२७२०९८१६)  

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,गलुाबी रङो साडी लगाएकी र मानदशक अवस्था दठक 

नभएकी । 

 

नाम:- लदलता कुमारी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज.  सलाषही चक्रघाटा गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.  सलाषही चक्रघाटा गा.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नथुनी चमार (९८१२०५८६५८) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर ।िहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सदुस्मता श्रेष् ठ 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज.सनुसरीकोशी गा.िा. वडा नं.८  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते  

हराएको ठेगाना:- लज. सप्तरी कञ्चनरुि  न.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हरी भण्डारी (९८०५९२६१२३) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, कालो कुताष र सेतो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सन्ध्या िौडेल 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज.बारा कोलहबी न.िा. वडा नं.५ बोधवन  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. िसाष बी.म.न.िा. वडा नं.१५ दभवादगजाषमाई कोलनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खेम बहादुर पौडेि (९८६२६८८८९१) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-राधा सािी  

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा दसरहा न.िा. वडा नं.७ सल्हसे  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा दसरहा न.िा. वडा नं.७ सल्हसे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेणु देवी सािी (९८११६८००४६) 

हुलिया:- उचाई  ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,दनलो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अन्जली कुमारी िाण्डे  

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- दज.बारा क.उ.म.न.िा. वडा नं.१  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.बारा क.उ.म.न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबजकी पाण्डे (९८०७२७५७०४)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, दनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- िजुा कुमारी साह 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज.सलाषही गोडैता न.िा. वडा नं.१०  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.सलाषही गोडैता न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पवन देवी साह (९८०७६९८९९६)  

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर, कालो कुताष र सेतो सरुुवाल लगाएकी ।  
 

नाम:- कररश्मा कुमारी दवेी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज.महोत्तरीबलवा न.िा. वडा नं.२  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. धनषुा जनकिरु न.िा. रजौल दस्थत 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जयकेश कुमार साह  

हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, दक्रम रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अनषुा महत्तो 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा औरही गा.िा. वडा नं.२ बादनयाटोल  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा औरही गा.िा. वडा नं.२ बादनयाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरोज कुमार महत्तो (९८२१७७५८०३)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वनष श्याम्लो, िहकेो रंगको कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी 

। 

नाम:- लनरो कुमारी महत्तो 

उमेर:-२५  वषषको 

  वतन:- दज.महोत्तरी महोत्तरी न.िा. वडा नं.७  

लिङ्ग:- मदहला 

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 दिट, कालो आखँा र कालो किाल वणष स्याम्लो, रातो रङको कुयषता सरुुवाल  

नाम:- सलेुखा दवेी 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- दज.सलाषही िसाष  गा.िा. वडा नं.२  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही िसाष  गा.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सम्भु कुमार राय (९७४६६७७९१८) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, रातो साडी र रातो बलाउज लगाएकी । 

 

नाम:- नेहा आनन्द 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- दज.िसाष गदढ न.िा. वडा नं.५ िचरुखी टोल  

लिङ्ग:- मदहला 

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 दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-दसता खड्का दमाई  

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- दज.िसाष बी.म.न.िा. वडा नं.१६ मगवा नयाँबस्ती  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०७ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष बी.म.न.िा. वडा नं.१६ मगवा नयाँबस्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुवास दमाई (९८०७१५१८४८) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, गलुाबी र.को कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- लाल ुमण्डल धानकु 

उमेर:- ६१ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा कल्यानिरु न.िा. वडा नं.४ जमवुा टोल  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा कल्यानिरु न.िा. वडा नं.४ जमवुा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुधेश्वर मण्डि  

हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट, कालो आखँा र सेतो किाल, लठेब्रो बोल्ने, दधती कुताष लगाएको । 

 

नाम:- सन्तोषी खड्का  

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- दज.दोलखा भी.न.िा. वडा नं.६  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- दज.दोलखा भी.न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- होम बहादुर खड्का 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, दादहने आखँा मादथ घाउको खत भएकी । 

 

नाम:-ईन्र बहादरु दथङ  

उमेर:- ५१ वषषको 

  वतन:- दज.दसन्धलुी 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु मनहरी गा.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िुिमान लथङ (९८०८६४२५०५) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो,कालो सटष र िाईन्ट लगाएको । 

नाम:- प्रदमला गौतम ढुङगाना 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- दज.काभ्रिेलाञ्चोक िाँचखाल न.िा. वडा नं.६ दतनदिप्ल े 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१५ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.काभ्रिेलाञ्चोक िाँचखाल न.िा. वडा नं.६ दतनदिप्ले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनरोज ढुङगाना  (९८४९३१८१८५) 

हुलिया:- उचाई   ५ङ.४ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,कालो िाईन्ट र दिङ दटसटष लगाएकी । 

 

नाम:-सरस्वती शे्रष्ठ  

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- दज.दसन्धलुी गोलजोर गा.िा. वडा नं.२ हमालदडही 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१५ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसन्धलुी गोलजोर गा.िा. वडा नं.२ हमालदडही 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तोरन बहादुर ठकुरी (९७४४०५८३३२)  

हुलिया:- उचाई रचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष र हररयो सरुुवाल लगाएकी 

।  

 

नाम:- सारदा स्याङताङ 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज.दसन्धलुी घ्याङलेक गा.िा. वडा नं.१ अमल े 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसन्धलुी कमलामाई न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- युबराज स्याङताङ (९८४३९९४१४७) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरी, दिंक रंगको कुताष र सेतो सरुुवाल लगाएकी ।  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सररता दसलवाल 

उमेर:- वषषको२८ वषषको 

  वतन:- दज. सनुसरी ईटहरी न.िा. वडा नं.५ ित्रकुी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।१४ गते  

हराएको ठेगाना:- लज. दसन्धलुी कमलामाई न.िा. वडा नं.६ रातमाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईलन्दरा दहाि (९८६४१४२९०५)  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरी, सेतो दटसटष र कालो िाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:-दसमा ठाकुर हजाम  

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज.रौतहट चन्रिरु न.िा. वडा नं.७  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.रौतहट चन्रिरु न.िा. वडा नं.७ नयाँबस्ती टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िुिदेव ठाकुर (९८४५८४२२४९) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, मझौला शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दसतामाया कुश्वार 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- दज.रौतहट चन्रिरु न.िा. वडा नं.६  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२६ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.रौतहट चन्रिरु न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबभा कुश्वाह (९८२९२६९०४५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, कुताष सरुुवाल र स्वीटर लगाएकी ।  

नाम:- लैला दमया भन्ने दददिका  दिठल दसंगाडे 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:-दशे भारत महाराष्ट  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट गरुडा न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लपठि बाबु लसंगाडे (९८१४२९१०६८)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल वणष गह गँोरी, कथक रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कंचन कुमारी  योञ्जन 

उमेर:-  ३० वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही ईस्वरिरु न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।०४।२३ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज. सलाषही ईस्वरिरु न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम सुरालि मगर  (९८४४९५३९५१)  

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कालो रङको सरुुवाल र खरानी रङको 

कुताष लगाएकी ।  

 

नाम:- ररमा आले 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज.दसरहा गोलबजार न.िा. वडा नं.३ जम्दम  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.दसरहा गोलबजार न.िा. वडा नं.३ जम्दम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जलसमाया योजजन (९८१८९४२०३३) 

हुलिया:- उचाई   ४.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, मझौला शरीर, िाईन्ट दटसटष र ज्याकेट 

लगाएकी , 

 

नाम:- अदनता दसंह 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज. िसाष दछिहरमाई गा.िा. वडा नं.१ दमजाषिरु 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िसाष ठोरी गा.िा. वडा नं.४ सनु्दरिरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तेज लसंह राजपुत (९८०८९९४२६१) 

हुलिया:- उचाई   ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कालो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संदगता दवेी धानकु 

उमेर:- २२ ववषषको 

  वतन:- दज. िसाष दब.म.न.िा. वडा नं.३१ बेलवा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. िसाष दब.म.न.िा. वडा नं.९ घन्टाघर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम सेवक महत्तो (९८०७२८६०६४)  

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष श्याम्लो, िहलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- रामरती दवेी 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही कौडेना गा.िा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते  

हराएको ठेगाना:-  दज. सलाषही कौडेना गा.िा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नथुनी मण्डि  

हुलिया:- उचाई  ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, सेतो रङको कुताष सरुुवाल र  रातो रङको सल ओडेकी 

। 

 

नाम:- काजाल कुमारी ठाकुर 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज.धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.८  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।०९।२७ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज.धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महाशंकर ठाकुर  

हुलिया:- उचाई  ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, खरानी रङको सटष र िाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रामकाशी दवेी महत्तो 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. दसरहा अनाषमा गा.िा. वडा नं.२ बहाषिरुी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते  

हराएको ठेगाना:-  दज. दसरहा अनाषमा गा.िा. वडा नं.२ बहाषिरुी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता देवी महतो (९८५२८७०१०३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो रङको साडी र चलो लगाएकी ।   

नाम:- स्वदस्तका ढकाल 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धिुाल्चोक मलेम्ची न. िा. वडा नं. १३  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु ह.े उ. म. न. िा. वडा नं. ९ लामसरेु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सानुमैया ढकाि (९८६४५२१०२८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, मझौला शररर, दिङ्क कलरको दटसटष र कालो िाईन्ट 

लगाएकी । 
 

नाम:- लक्ष्मी सनुार 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धिुाल्चोक मलेम्ची न. िा. वडा नं. १२ ढकालथोक 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धिुाल्चोक मलेम्ची न. िा. वडा नं. १२ ढकालथोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमेश सुनार (९८६१७७३०४१) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र िुस्रो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रेन्जन तामाङ 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज. रसवुा आमछोददङ्मो गा. िा. वडा नं. ४ गोल्जङु  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१६ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. रसवुा आमछोददङ्मो गा. िा. वडा नं. ४ गोल्जङु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धौ छुमेन्दो तामाङ्नी (९७४१८७०१७५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, दजन्स िाईन्ट र कालो ज्याकेट लगाएकी ।  
 

नाम:- महशे दजी 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- दज. रसवुा उत्तरगया गा. िा. वडा नं. ५ बेत्रावती  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रसवुा उत्तरगया गा. िा. वडा नं. ५ बेत्रावती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राधा दजी (९८४४९६५३११) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, मझौला शररर, दबे्रे हातमा उजाड दजन्दगी लेखकेो ट्याटु 

भएको । 

 

नाम:- सन कुमारी चादलसे 

उमेर:- ७२ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धिुाल्चोक मलेम्ची न. िा. वडा नं. १  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०५ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धिुाल्चोक मलेम्ची न. िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबष्णु प्रसाद चालिसे (९८४३१८५९८१) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, सेतो िुलेको किाल, बटु्टा भएको चोली र धोती लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रेदसका दब. क. 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धिुाल्चोक चौ. सा. ग. न. िा. वडा नं. ५  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१८ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धिुाल्चोक चौ. सा. ग. न. िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुबास लब. क. (९८६३३२७८९१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, आखँीभौ ँकादटएको र सटष िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- दटका दवेी कोईराला साकी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी गोलबजार गा. िा. वडा नं. ६ गरैरगाँउ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी गोलबजार गा. िा. वडा नं. ६ गरैरगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देविािा साकी  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र रातो बटेु्ट कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सदुस्मता दब. क.  

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी दिकल गा. िा. वडा नं. १  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी दिकल गा. िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशव कुमार लब. क. 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, दटके कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सदुस्मता बराईली 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ गजरुी गा. िा. वडा नं. १  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ गजरुी गा. िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- एकमाया सुनार (९८२३७२५६१६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सदमषला मगर 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ बेदनघाट रोराङ गा. िा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२५ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ गजरुी गा. िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दि बहादुर मगर (९८६०३२०९७९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- दबरेन्र श्याङ्बो 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु रादक्सराङ गा. िा. वडा नं. २  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु मनहरी गा. िा. वडा नं. ७  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सररता माया श्याङ्बो (९८४९६८६१९१) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँरेो, दनलो रंगको सटष र दजन्स िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- मान कुमारी थामी 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी मररण गा. िा. वडा नं. ७ भडुीिँोर थामीटोल  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी मररण गा. िा. वडा नं. ७ भडुीिँोर थामीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलबन थामी (९८१८८७६५०७८) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र दनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- सदबना लोत्चन 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु िािरबारी गा. िा. वडा नं. ६  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०७  गते  

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु ग्वाको न. िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलबन स्याङ्तान (९८४२५२१३४६) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- मोहन बहादरु कटुवाल 

उमेर:- ६१ वषषको 

  वतन:- दज. लदलतिरु कुसदुन्त वडा नं. १३ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु कुसदुन्त वडा नं. १३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हेमन्त कटुवाि (९८०८९५३१८१) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, रातो दनलो दटसटष र  सेतो िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- भगवती तामाङ 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज. रामछेाि दलख ुतामाकोशी  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलिुर सातदोबाटो गा. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलबन तामाङ (९८६०९४८६६४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िषु्कर राज भट्ट 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- दज. बैतडी दशरथचन्द न. िा. वडा नं. ११  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु महालक्ष्मी न. िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अजुकन दत्त पन्त (९८६१०३०२७७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरो भएको ।   

नाम:- रदन्जता मगर 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु थाहा न. िा. वडा नं. ७  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१३ गते  

हराएको ठेगाना:- दज. भक्तिरु भ. ि.ु म. दठ. न. िा. वडा नं. ७ कौशलटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अशोक घिान (९७४५३९४५६४) 

  हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, ससेतो दटसटष र िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- दशव प्रसाद गौतम 

उमेर:- ६५ वषषको 

  वतन:- दज. रामछेाि गुदँन्स भदौरे वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रामछेाि गनु्सी भदौरे वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुभरा चौिागाई (९८४३२९५२९७) 

हुलिया:- नखलेुको ।  

नाम:- दनजषला मगर 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- दज. भोजिरु आमचोक गा. िा. वडा नं. ४  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते  

हराएको ठेगाना:-  दज. लदलतिरु बागडोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशव कुमार लबसन्के (९८४३५८९५९५) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- आरती खत्री 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. लदलतिरु गोदावरी न. िा. वडा नं. ४  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु गोदावरी न. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपेश पहरी (९८६०३०७५४९) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो स्वीटर र कालो िाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- कृती सािकोटा 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धिुाल्चोक चौतारा सागाँचोक गढी वडा नं. २  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. भक्तिरु दठमी न. िा.  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नन्दमाया सापकोटा (९८५११००११३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, सेतो दटसटष कालो िाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- कणष बहादरु दथंग 

उमेर:- ६५ वषषको 

  वतन:- दज. धनषुा दमदथला दबहारी न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. धनषुा दमदथला दबहारी न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तेज बहादुर लथंग 

हुलिया:- उचाई  ५.६ दिट,कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरो भएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मनु्ना लाल कणष 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- दज. धनषुा जनकिरुधाम उ.म.न.िा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धनषुा जनकिरुधाम उ.म.न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनरा देवी कणक 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वनष गह गँोरो दठक्कको शरीर भएको ।  

नाम:- अशोक कुमार यादव 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- दज. रौतहट माधवनारायण न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट चन्रदनगाहिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रामलवश्वास राय यादव (९८१९२३३९१४) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट,कालो आखँा, कालो किाल, खरैो सटष   र  िुल िाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- राजकुमार थािा 

उमेर:- ५५ वषषको 

  वतन:- दज.काठमाण्डौ च.न.िा. वडा नं.९ मच्छेगाउ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.काठमाण्डौ च.न.िा. वडा नं.९ मच्छेगाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलभमन्यु थापा (९८०८८१९९१३) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वनष गोरो, दनलो सेतो ट्रयाक र कालो जतु्ता लगाएको ।  

नाम:- ञान बहादरु श्रेष्ठ 

उमेर:- ७८ वषषको 

  वतन:- दज.लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- इलन्दरा शे्रष्ठ (९८४११३०५१५) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र सेतो किाल,दौरा सरुुवाल लगाएको । 

नाम:- चन्रकली िररयार 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- दज. सल्याणशारदा न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु न.िा. बालकुमारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनष पररयार (९८४९६१३८६९) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो दजन्स िाईन्ट रदटसटष लगाएकी ।  

नाम:- दजवन दब.क  

उमेर:- २७ वषष 

  वतन:- दज. खोटाङ दडक्देल गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िरुुष  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु न.िा. सनेिा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नलबन लब.क (९८०८१४०२७१) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:- शकंर श्रेष्ठ 

उमेर:- ४७ वषषको 

  वतन:- दज. सनुसरी धरान उ.म.न.िा. वडा नं.११ श्रजृना चौक 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सनुसरी धरान उ.म.न.िा. वडा नं.११ श्रजृना चौक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनषा प्रधान शे्रष्ठ (९८१२३२४४०६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मोटो शरीर,मानदशक सन्तुलन दठक नभएको,दजन्स 

िाईन्ट र सटष लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दभमचन्र राई 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- दज. संखवुासभा िाँखिन न.िा. वडा नं.५ दलङदलङ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. संखवुासभा िाँखिन न.िा. वडा नं.५ दलङदलङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलवन शे्रष्ठ कुमाि (९८२६३८६७९२) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आकँा र कालो किाल, मझौला शरीर,िाईन्ट र भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- सदुनता श्रेष्ठ 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- दज. संखवुासभा खादबारी न.िा. वडा नं.६ मयम 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. संखवुासभा खादबारी न.िा. वडा नं.६ मयम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दुगाकमलण शे्रष्ठ (९८०८१३६३५८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो खा र कालो किाल,िातलो शरीर, प्राय जस्तो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दवश्वदजत कुमार भगत 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ दबराटनगर वडा नं.६ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दबराटनगर वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लधरज कुमार भगत (९८०७३०३९०६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,दठक्कको शरीर, वणष श्याम्लो भएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दबकास बजगाई 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकाश बजगाई (९८४२०३८७७२८) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो  किाल, वणष गोरो भएको ।  

नाम:- लक्षमण दसंह 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ रङगदेल न.िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ रङगदेल न.िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोबरधन लसंह (९८२०३४०६६३) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट,,कालो आखँा, कालो किाल, वणष श्याम्लो, कालो दटसटष र दनलो ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:- िुल माया नेम्माङ 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. िाँचथर दिददम न.िा. वडा नं.१३ लङुरुिा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िाँचथर दिददम न.िा. वडा नं.१ चौतारे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मागेन नेम्माङ (९८२७९१३१९१) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी,भषे्ट र िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- दसमकु सम्बाहाम्िे 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज. िाँचथर िाल्गनुन्द गा.िा. वडा नं.३ नागबेली  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।०९।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िाँचथर िाल्गनुन्द गा.िा. वडा नं.३ नागबेली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जंग बहादुर  सम्बाहाम्िे (९८४५४६६४४०) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र हल्ला खरैो किाल,  िातलो शरीर, दजन्स िाईन्ट र  भषे्ट लगाएकी । 

नाम:- रामचन्र दगरी  

उमेर:- ५१ वषषको  

  वतन:- दज. ताप्लेजङु िुङदलङ न.िा. वडा नं.२ अमने 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२ ।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. ताप्लेजङु िुङदलङ न.िा. वडा नं.२ अमने 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बाि कुमार लगरी (९७४६९९१८०४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िहलेो हाि बौले सईुटर,दनलो िाइन्ट र ढाकाको टोिी 

लगाएको । 

 

नाम:-  अन्ज ुदलम्ब ुसाँवा 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- दज. ताप्लेजङु गा.िा. वडा नं. ३ खाम्लङु 

लिङ्ग:- मदहला  

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. ताप्लेजङु गा.िा. वडा नं. ३ खाम्लुङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनेन्र केदेम (९८६०५०९०३४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,सेतो भषे्ट र कालो लङुगी लगाएकी ।  

नाम:- िदबत्रा उप्रेती  

उमेर:- ५१ वषषको  

  वतन:- दज.झािा दशबसताक्षी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा न.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमिा प्रसाद लिम्बु (९८१४९८६६०६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,म्याक्सी र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अयवु चौधरी  

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- दज. झािा दमक न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा दमक न.िा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- एलिना चौधरी (९८२६९९५९४४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,दजन्सको ज्याकेट र दजन्स िाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- कमला राई 

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:- दज.झािा बदु्धशान्ती न.िा. वडा नं. १ भोटेटार 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९  गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.झािा बदु्धशान्ती न.िा. वडा नं. १ भोटेटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तारा राई (९८१४०४९८६१) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,दनलो दजन्स िाइन्ट र बटु्टा भएको सटष लगाएकी ।  

नाम:- सन्तोस कुमार शाह 

उमेर:- ४० वषषको  

  वतन:- दज. झािा भरिरु न.िा. वडा नं. १० लनखेल 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.झािा बाह्रदशी गा.िा. वडा नं. २ जनता चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रमा भट्टराई ( ९८१४९१९०१३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,दनलो िाईन्ट र िहलेो दटसटष लगाएको ।  

नाम:- िजुन दब.क. 

उमेर:- २९ वषषको  

  वतन:- दज.झािा दबताषमोड न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मदहला  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा दबताषमोड न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कािी बहादुर लवश्वकमाक (९८१७९३७९१०) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल िातलो शररर भएकी । 

नाम:-  माला नेम्बाङ 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- दज. झािा म.ेन.िा. वडा नं.५ घोडादजन 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा म.ेन.िा. वडा नं.५ घोडादजन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी कुमारी राई (९८१८९०८६०८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, सेतो सटष र दनलो िाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- सादबत्रा राजवशंी 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- दज. झािा बाह्रदशी गा.िा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मदहला  

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा बाह्रदशी गा.िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सेकेन्र राजवंशी ( ९८०६०७९२७६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,िहलेो रंगको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कुमार मचेे 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज. झािा हदल्दबारी गा.िा. वडा नं.५ ऐनाबारी 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा हदल्दबारी गा.िा. वडा नं.५ ऐनाबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सम्झना मेचे (९८१६९१३६३८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष रातो,कालो भषे्ट र दनलो िाइन्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तारा दगरी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- भारत दसक्कीम बाट 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा काँकरदभट्टा बाट सम्िकष  दबदहन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईन्र कुमार के्षत्री (९८६४४८१४३१) 

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो िाईन्ट र िहलेो रंगको कुताष लगाएकी । 
 

नाम:- दनमषला दवश्वकमाष 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- दज. झािा दबद्धशान्ती न.िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- भारतको गजुरातबाट नेिाल आउने क्रममा । 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदघक माया बराईिी (९८२४९६२६७९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, दिंक रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- अन्ज ुतामाङ  

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज.इलाम माईदजगमाई गा.िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- भारत बस्ने केटा संग दबबाह भएको र नेिाल आउने क्रममा हराएकी । 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन्जु तामाङ (९८२४०४४५९८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर भएकी । 
 

नाम:- हमेावती राजवसंी 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज. झािा गा.िा. वडा नं.७ कचनकबल िसाषडागी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा गा.िा. वडा नं.७ कचनकबल िसाषडागी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनिाि राजवंसी (९८१६००१६१८)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,खरैो िाईन्ट र रातो ह ट लगाएकी । 

नाम:- दनशा आलेमगर 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- दज. ओखलढुङगा दचसखगुडी गा.िा. वडा नं.६ गौरुङ टोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. ओखलढुङगा दचसखगुडी गा.िा. वडा नं.६ गौरुङ टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देव बहादुर मगर (९८६१७०१२९०) 

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वनष गह गँोरी, दनलो दजन्सको िाईन्ट र सेतो रातो ज्याकेट 

लगाएकी । 

 

नाम:-ददिेश राई 

उमेर:-१३ वषषको 

वतन:-दज.िाँचथर दिददम न.िा.८ घलेगाउ िाँचथर 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.िाँचथर दिददम न.िा.८ घलेगाउ िाँचथर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता राई (९८०७९६७०५९) 

हुलिया:-उचाई ३.७.दिट, कालो आखँआ, कालो किाल, भषे्ट िेन्ट, दजन्सको ज्याकेट लगाएको र टाउको मा चोट 

लागी दसलाएको । 

 

नाम:-सषु्मा ओली 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:-दज.तेह्रथमु आठराई गा.िा.वडा नं.९ ईवा 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.तेह्रथमु आठराई गा.िा.वडा नं.४ भकारे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज ओिी 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, भषे्ट िाईन्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मनोज शाह 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:-दज.झािा दबताषमोड न.िा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.झािा दबताषमोड न.िा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राधे श्याम साह (९८२७९५७३२५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र िातलो शररर भएको । 

 

नाम:-दगुाष यादव 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:-दज.झािा म.ेन.िा.वडा नं.१० आम्दा टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.झािा मे.न.िा.वडा नं.१० आम्दा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छेतनी कोज(९८२३६९१४३५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, दनलो कलरको लेङगा र गलुाबी  सल ओढेकी । 
 

नाम:-दप्रयंका राजवदंश 

उमेर:-१८ वषषको 

वतन:-दज.मोरङ धनिालथाना गा.िा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.मोरङ धनिालथाना गा.िा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्न कुमारी राजवंशी 

हुलिया:-उचाइ ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष श्याम्लो, दट-सटष िाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-भारती मगर 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:-दज.मोरङ दबराटनगर वडा नं.१० 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.मोरङ दबराटनगर वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकाश गुरुङ  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष श्याम्लो, दट-सटष िाईन्ट लगाएकी , 

नाम:-हाजरा खातनु 

उमेर:-१६ वषषको 

वतन:-दज.िसाष िसाषगढी न.िा.वडा नं.५ टोल बह अवाष 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.िसाष िसाषगढी न.िा.वडा नं.५ टोल बह अवाष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गिुर दमयाँ(९८०२९२०६२२) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, गलुाबी रगकंो सलवार समीज लगाएकी ।  

नाम:-सोहानी खातनु 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:- दज.सलाषही कदबलासी न.िा.वडा नं.८ अगवाष 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.सलाषही कदबलासी न.िा.वडा नं.८ अगवाष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हलसना खातुन(९८२६८२७५१०) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-एदलजा राउत 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:-दज.धनषुा सबैला न.िा.वडा नं.१२ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।०९।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.धनषुा सबैला न.िा.वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनता कुमारी 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, दजन्स िाईन्ट र दट-सटष लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-चेतना कुमारी यादव 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:-दज.सप्तरी हनमुाननगर कंकादलनी न.िा.वडा नं.८ जोगदनया 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.सप्तरी हनमुाननगर कंकादलनी न.िा.वडा नं.८ जोगदनया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिि कुमारी यादव(९८१५७१८७०३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िहलेो रंगको कुताष सरुुवाल लगाइकी । 

 

नाम:-दनशा कुमारी 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:-दज.िसाष दवन्दवासनी गा.िा.वडा नं.५ हसन टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.िसाष दवन्दवासनी गा.िा.वडा नं.५ हसन टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संजय साह गोढ 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, दनलो सकष ट, दिका दनलो सटष र  स्कुलको डे्रस लगाएकी 

। 

 

नाम:-ररंकु कुमारी 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:-दज.सलाषही रामनगर गा.िा.वडा नं.२ धवुाषटोल 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.सलाषही रामनगर गा.िा.वडा नं.२ धवुाषटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम पुजन राय यादव(९८२३१३१६८८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, दनलो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-िजुा कारी झा 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:-दज.धनषुा जनक नदन्दनी ग.िा.४ खजरुीटोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.धनषुा जनक नदन्दनी ग.िा.४ खजरुीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमारी झा 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-दनहा कुमरेी झा 

उमेर:-१५ वषषको 

वतन:-दज.धनषुा दवदहे न.िा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.धनषुा दवदहे न.िा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद कुमार झा 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-िंकज कुमार यादव 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:-दज.दसरहा नरहा गा.िा.वडा नं.३ चोहवाष 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.दसरहा नरहा गा.िा.वडा नं.३ चोहवाष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररिाि यादव(९८४२८३९०८०) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरो, िहलेो रंगको सटष, दनलो दजन्स र कालो कोट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-िरमनन्दन राम 

उमेर:-१३ वषषको 

वतन:-दज.दसरहा बररयािट्टी गा.िा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.दसरहा बररयािट्टी गा.िा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनिम देवी राम(९८२७७५१८००) 

हुलिया:-उचाई ४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष श्यामलो, हररयो रंगको ज्याकेट र सेतो कालो रंगको 

िेन्ट लगाएको । 

 

नाम:-अमतृा कुमारी महतो 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:-दज.दसरहा गोलबजार न.िा.वडा नं.७ चोहवाष 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.दसरहा गोलबजार न.िा.वडा नं.७ चोहवाष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रंलजत कुमार महतो(९८२७७१२२२७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, सनु्तला रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-दप्रयंका कुमारी साह 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:-लज.सप्तरी डाक्नेश्वरी नं.िा.५ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.सप्तरी राजदवराज म.िा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमि कान्त साह(९८०७७०९७३१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,दजन्स िाईन्ट र ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-आदषका राई (साथमा वषष ५ की दसतल राई) 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:-दज.  िांचथर तमु्बेवा गा.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. झािा दमक न.िा. वडा नं.१ भाङबारी  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलनता राई (९८०४९८२१६१) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, िाईन्ट र भषे्ट लगाएको । 

नाम:-सोहाना खातुन 

उमेर:-१७ वषकको 

वतन:- लज. रुपन्देही लस.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-बादलका 

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 लिट, कािो आाँखा र कािो कपाि, वणक गहुाँगोरी, पातिो शरीर। स्कुिको डे्रस 

िगाएकी । 

 

नाम:-समुान थािा 

उमेर:-१७ वषषको 

वतन:-दज. गलु्मी मसुीकोट न.िा. वडा नं.६ उिल्लो भवुादचडी 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. गलु्मी मसुीकोट न.िा. वडा नं.६ उिल्लो भवुादचडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर थापा (९८०३५७८२४६) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, टाउजर र रातो दटसटष लगाएको ।  

नाम:-दशदसर राना 

उमेर:-१३ वषषको 

वतन:-दज. गलु्मी मदुसकोट न.िा. वडा नं.२ झरुवा 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. गलु्मी मदुसकोट न.िा. वडा नं.२ झरुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलबिाि कुमाि (९८६४१०४८३६) 

हुलिया:-उचाई ३ दिट,,कलो आखँा र कालो किाल,, वनष गह गँोरो रातो धकष र सटष र उदरएको िाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-मदनषा बरई 

उमेर:-१४ वषषको 

वतन:-दज. रुिन्दहेी  मायादवेी गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. रुिन्दहेी  मायादवेी गा.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरेुन्र बरई  

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, िातलो शरीर भएकी ।  

नाम:- दसता शमाष 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा नं.५ िानीटंकी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा नं.५ िानीटंकी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररना देवी शमाक (९८२७३२६७८९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िाईन्ट र दटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- सषु्मा राई 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हकक माया तामाङ (९८१६३७५७१३) 

हुलिया:- उचाई५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- अदनता दवेी मरीक डोम 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दबराटनगर म.न.िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुलन्न देवी मरीक डोम (९८२७०६९५९४) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष श्याम्लो, साडी चोलो लगाएकी । 

नाम:- दलला काकी 

उमेर:- ७० वषषको 

  वतन:- दज. झािा मचेीनगर न.िा. वडा ६ भानटुोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा मचेीनगर न.िा. वडा ६ भानटुोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रम कुमार काकी  

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र िुलेको किाल, वणष गह गँोरी, मोटो शरीर,साडी चोलो लगाएकी । 
 

नाम:- सकुमाया दलम्ब ु 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- दज. धनकुटा छथरजोरिाटी गा.िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धनकुटा छथरजोरिाटी गा.िा. वडान.ं ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजतेन्र लिम्बु (९८०४०९०७०७) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,ओठमा कोठी, कुताष सरुुवला र रातो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- भोलाकाजी गरुुङ 

उमेर:- ६९ वषषको 

  वतन:- दज. ओखलढुङगा मानेभञ्याङ गा.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. ओखलढुङगा मानेभञ्याङ गा.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नानीराम गुरुङ (९८६१३९२६५८) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा र हल्का िुलेको किाल, वणष गह गँोरो, सेतो दौरा सरुुवाल र कालो कोट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सञ्जमाया  तामाङ 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- दज.भोजिरु भो.न.िा. वडा नं.१२ टक्सार 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.भोजिरु भो.न.िा. वडा नं.१२ टक्सार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहरा िाि तामाङ (९७७२३५३९९३) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- अदनता झागड 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ ग्रामथान गा.िा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ ग्रामथान गा.िा. वडा नं. २  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुन्दरवती उराव (९८२९३०४५५३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष स्याम्लो, सेतो कुताष हररयो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कौशदलया झांगड 

उमेर:- ४८ वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ दबरटनगर न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.मोरङ दबरटनगर न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनरज मररक (९८४२४६८९८६) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट,कालो आकँा र कालो किाल,वणष स्याम्लो, कालो साडी लगाएकी । 

 

नाम:- माला दवेी साह 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- दशे भारत दजल्ला मधवुनी थाना लौकाहा ग्राम िन्चायत वासदवेिरु गाम अनाषमा चदनिरु 

लिङ्ग:- दहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:- दशे भारत दजल्ला मधवुनी थाना लौकाहा ग्राम िन्चायत वासदवेिरु गाम अनाषमा चदनिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महेश्वर प्रसाद साह (९८१७७६१५४१)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष स्याम्लो, हररयो रंगको साडी र चोलो लगाएकी । 

नाम:- आशा दवेी कािैर  

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. दसरहा कजषन्हा न.िा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसरहा कजषन्हा न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम प्रसाद कापैर (९८२८७९१७२३) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, जऔला शरीर, रादत रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अमररता कुमारी चौधरी 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज. दसरहा लहान न.िा. वडा नं.२२ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसरहा लहान न.िा. वडा नं.२२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अमर चौधरी (९८०८८८७९२३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा रकालो किाल, वणष गह गँोरी,गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िजुा सोनी 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज. बारा दबश्रामरु गा.िा. वडा नं. ५  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बारा दबश्रामरु गा.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुवास साह सोनार (९८०७१६६४२१) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गोरी, गलुाबी रंगको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बेबी कुमारी 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- दज. िसाष दब.म.न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िसाष दब.म.न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जवालहर प्रसाद तेिी (९८४५०४०१२६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष स्याम्लो, रातो सईुटर र रातो कुताष लगाएकी । 

 

नाम:- सनुाईन दवेी 

उमेर:- ४६ वषषको 

  वतन:- दज. रौतहट गौर न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट गौर न.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तुिसी पटेि (९८६०७१६१९६)  

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, िहलेो रंगको साडी लगाएकी ।  

नाम:- दनशा कुमारी साह  

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज. रौतहट यमनुामाई गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।०९।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट यमनुामाई गा.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक कुमार साह (९८२७२१६३७३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, रातो रंगको कुताष सरुुवाल  लगाएकी । 

 

नाम:- दजतनी दवेी साह 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज. दसरहा दस.न.िा. वडा नं.१५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसरहा दस.न.िा. वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- समर साह (९८१४७७२१५९) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो रंगको साडी र चोलो लगाएकी । 

नाम:- दशब कुमारी दवेी 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:-दज. िसाष दबन्दबासीनी गा.िा. वडा नं.३ झौवाटोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िसाष दबन्दबासीनी गा.िा. वडा नं.३ झौवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरेन्र दास तत्वा (९८१९८४९२५८ ) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,  कालो आखँा र कालो किाल, रातो रंगको लगुा र चोलो लगाएकी ।  

नाम:- सररता दवेी 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- दज. बारा दवेताल गा.िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बारा दवेताल गा.िा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- छोटेिाि कुमार सहनी (९८१५२०९७१८) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- दमरा साह 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:-दज. रौतहट ितवुा दबजयिरु न.िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट ितवुा दबजयिरु न.िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी नारायण चौधरी किवार (९८२६२९९७७५) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आकँा र कालो किाल, वणष स्याम्लो,मानदशक सन्तलुन दठक नभएकी, साडी चोलो 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रंदगता कुमारी राम   

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज. रौतहट चन्रिरु न.िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट चन्रिरु न.िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेन्र महरा चमार (९८१५८१९९९७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल र  गलुाबी ज्याकेट 

लगाएकी । 

 

नाम:- वदवता कुमारी घामी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. रौतहट चन्रिरु न.िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट चन्रिरु न.िा. वडा नं ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लतिक धामी (९८६५०८१७१९) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरीर कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- िजुा कुमारी मण्डल  

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही िसाष गा.िा. वडा नं.२ संग्रामिरु 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सलाषही िसाष गा.िा. वडा नं.२ संग्रामिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुलनिाि मण्डि (९८६५१५६२९३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, घ्य ुरंगको कुताष सुरुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लक्ष्मी कुमारी वाईबा स्याङ्वो 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही लालबन्दी न.िा. वडा नं.१५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सलाषही लालबन्दी न.िा. वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनमाया वाईवा  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा रकालो किाल, िातलो शरीर, िुस्रो रंगको आउटर र कालो िाईन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:- िजुा कुमारी महेत 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज. सप्तरी डाक्नेश्वरी न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सप्तरी डाक्नेश्वरी न.िा. वडा नं.९ स्कुलबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसयारम मेहत (९८१९९५७८९६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अमतृ कुमारी तामाङ 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज. उदयिरु कटारी न.ि. वडा नं.४ मरुवा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. उदयिरु कटारी न.ि. वडा नं.४ मरुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संलजव तामाङ (९८६२९४४८०५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर,वणष रातो भएकी । 
 

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  

  

  

  

  

नाम:- रतनी कुमारी मण्डल 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ धनिालथान गा.िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ धनिालथान गा.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- इनरिाि मण्डि (९८०४०२९६१९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,मझौला शरीर भएकी । 

 

नाम:- डोमनी दवेी मण्डल 

उमेर:- ७५ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ धनिालथान गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- जषे् ठ मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ धनिालथान गा.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उपेन्र मण्डि (९८१५३९२१३५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा, िुलेको किाल, वणष कालो, हररयो ब्लाउज र रातो साडी लगाएकी । 
 

नाम:- बदबता राई 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ बेलबारी न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.मोरङ बेलबारी न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रत्न माया गुरुङ (९८१६३८१९८९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आ ँर सेतो हाईलाईट गरेको किाल भएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संदगता कटुवाल 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- दज. ईलाम कुलधारा वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा म.ेन.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हेम कुमारी भण्डारी (९८२७९३९५०८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- दमन बहादरु दब.क 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ आमगढी 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा म.ेन.िा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक लब.क (९८१९७३९१४९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र िुलेको किाल, मझौला शरीर, ज्याकेट र िाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- िशिुती िोख्रले 

उमेर:- ६९ वषषको 

  वतन:- दज. झािा दमक न.िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा कमलामाई न.िा. वडा नं.६ दहीचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िोकनाथ पोिेि (९८४२६४९५३९) 

हुलिया:-उचाई ५.७ दिट,कालो आखँा र हल्का िुलेको किाल, मझौला शरीर, सट,िाईन्ट र कोट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रदतक्षा काकी 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज.झािा भरिरु न.िा. वडा नं.८ भरदशवाटोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.सनुसरीधरान उ.म.न.िा. वडा नं.१६ जोरकुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्याम काकी (९८४२६२६६२०) 

हुलिया:-उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर, सेतो कालो कोठ दटसटष र  दजन्स िाईन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:- सदुनता राजवदंश 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज. झािा कचवकवल गा.िा. वडा. ३ डागीबारी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा कचवकवल गा.िा. वडा.३ डागीबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बेिीराम राजवंशी (९८१४०१९०५४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी ,मानदशक सन्तुलन दठक 

नभएकी । 

 

नाम:- केन्र कुमारी दलम्ब ु 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- दज. ताप्लेजङु मवैाखाला गा.िा. वडा नं.१ ढुङगेसाग ु

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. ताप्लेजङु आठराई दत्रवणेी गा.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम बहादुर आङबुहाङ  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा रकालो किाल, िातलो शरीर,दनलो बुट्टा भएको लङुगी र रातो भषे्ट 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- स्नकला राई 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ बेलबारी न.िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।०८।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ बेलबारी न.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबक्रम तराई (९८२६३५२४०१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएकी  ।  

नाम:- अदनता दलम्बु 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- दज.ईलाम माई न.िा. वडानं.९ मालबासे 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.ईलाम माई न.िा. वडानं.९ मालबासे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माया लिम्ब ु(९८०७९४१३७८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, दनलो दजन्स िाईन्ट लेदरको ज्याकेट र 

दटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- सररता राई  

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- दज. शखंवुासभा चैनिरु न.िा. वडा नं.९ घोल े

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. शखंवुासभा चैनिरु न.िा. वडा नं.९ घोले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजवन कुमार राई (९८४२१९३८६१) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझलेा शरीर, वणष गह गँोरी, िाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दसता राय 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज. झािा हल्दीबारी गा.िा. वडा नं.४ बलटोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा हल्दीबारी गा.िा. वडा नं.४ बलटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लिक मायााँ राय लिम्ब ु(९८१७९१३२७०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, प्रष्ट बोल्न नसक्ने, हररयो भषे्ट र दनलो दजन्स िाईन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:- गगंा िौडेल,गौतम 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज.झािा म.ेन.िा. वडा नं.७ आनन्द टोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.झािा म.ेन.िा. वडा नं.७ आनन्द टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी मायााँ गौतम (९८१७९३५३४७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, रातो खरैो कुताष सुरुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सदबना कडेल 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज. झािा म.ेन.िा. वडा नं.८ ईट्टाभट्टा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा म.ेन.िा. वडा नं.८ ईट्टाभट्टा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हेमन्त अलधकारी (९८१५०४६९९०) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर, खरैो रङको भषे्ट र िाईन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दटका दतमदल्सना 

उमेर:- ३८ वषषको 

  वतन:- दज. झािा गौरादह न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा गौरादह न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुवेर लसंह लतमलल्सना (९८१५००५४७८) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, कालो िाईन्ट र घ्य ुरंगको कुताष लगाएकी । 
 

नाम:-सदुनता चौधरी  

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- दज. झािा भरिरु न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा भरिरु न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भजनिाि चौधरी (९८१४२२४३८०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- मदनषा महरा 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- दज. झािा बदु्धशान्ती ३ दईु ररंग े

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा बदु्धशान्ती ३ दईु ररंगे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मन कुमार दजी (९८६७५८७२२९) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल दनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कमला दघदमरे 

उमेर:- ६२ वषषको 

  वतन:- दज. अघाषखाची स.न.िा. वडा नं.५ वाग्ला 

लिङ्ग:- जषे्ठ मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.११ दवेीनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश लघलमरे (९८२९२९०७७४) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट,,कालो आखँा र कालो सेतो किाल,वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िावषदत दमाई 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी दतलोत्तमा न.िा. वडा नंङं.१५ बनकट्टी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी दतलोत्तमा न.िा. वडा नं.१५ बनकट्टी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज कुमार लब.क (९८०४४५२६६३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,दिङ रङको कुताष सुरुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रामवली प्रसाद यादव 

उमेर:- ५५ वषषको 

  वतन:-दज. रुिन्दहेी दतलोत्तमा न.िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी दतलोत्तमा न.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धनपाि थारु (९८२१५८१०१४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, कालो िाईन्ट र दनलो ज्याकेट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लक्ष्मी भन्ने तदुल्स दब.क 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- दज. दचतवन खरेैनी न.िा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी बटुवल न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शंकर सुनार (९८५५०३०४८५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, म्याक्सी लगाएकी ।  

नाम:- आशाराम थारु 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज. बददषया बढैया ताल गा.िा. वडा नं.४ खरेैनी 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बददषया बढैया ताल गा.िा. वडा नं.४ खरेैनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवश्वराम थारु (९८१५५१४५९२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष कल्साउदो भएको । 
 

नाम:- रेस्मी ददहत (साथमा वषष ३ बादलका दप्रस ुथारु  रहकेो)  

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज. बददषया बढैया ताल गा.िा. वडा नं.४ खरेैनी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बददषया बढैया ताल गा.िा. वडा नं.४ खरेैनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- छलविाि थारु (९८२५५६३८२२) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- बेल प्रसाद कडेल 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:- दज. बददषया ग.ुन.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बददषया ग.ुन.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दुगाक कडेि (९८२९६३२३५०) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा र सेतो िुलेको किाल,िहलेो रङको दटसटष लगाएको र मानदशक 

अवस्था दठक नभएको । 

नाम:- दबदनता दब.क 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.प्यठूान प्य.ून.िा. वडा  नं.४ ईन्रडाँडा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.प्यठूान प्य.ून.िा. वडा  नं.४ ईन्रडाँडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजु लब.क (९८४७९२९५०१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट,,कालो आखँा र कालो किाल,िहलेो र.को सईुटर र कालो रंगको प्लाजो लगाएकी ।  

नाम:- सदुमत्रा रजाली 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- दज. िाल्िा रैनादवेी छहरा गा.िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िाल्िा रैनादवेी छहरा गा.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- यम बहादुर रजािी (९८४१६१३६७३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दसजषना दब.क 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- दज. िाल्िा दतनाउ गा।िा. वडा नं. ६ दशखरडाँडा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िाल्िा दतनाउ गा।िा. वडा नं.६ दशखरडाँडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण बहादुर सुनार (९७४४२७३३२५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दटका नेिाली  

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ त.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ तु.उ.म.न.िा. वडा नं. १७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमिन नेपािी (९८२२८०२७१०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, रातो बटेु्ट कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:- चमुा दवश्वकमाष 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- दज.  दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.३ दझङ्नी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.३ दझङ्नी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लगरी बहादुर लवश्वकमाक (९८०६२७२७५०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, को आखँा र कालो किाल,कुताष सुरुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- दमना नेिाली  (रादधका) 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज. गलु्मी मदाने गा.िा. वडा नं.३ दससेदन 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. गलु्मी मदाने गा.िा। वडा नं.३ दससेदन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- महेन्र बहादुर नेपािी (९७४५४१६०७३) 

हुलिया:- उचाई ४.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दगता िररयार 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज. गलु्मी मदाने गा.िा. वडा नं.२ थामकोट 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. गलु्मी मदाने गा.िा. वडा नं.२ थामकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोरे दमाई (९८६७५३२९७३) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरी, खरानी रङको कुताष सुरुवाल लगाएकी । 

नाम:- शान्ती आचायष 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज. गलु्मी मसुीकोट न.िा वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. गलु्मी मसुीकोट न.िा वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजु काकी (९८५७०६४९०८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, ओठमाथी कालो कोटी भएकी । 
 

नाम:- माया खराल 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज. गलु्मी सादवक औिचौर गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. गलु्मी मसुीकोट न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमि खराि (९७४६३६६६५९) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट,,कालो आखँा र कालो किाल, खैरो सईुरट र कालो िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- दशव कुमार थारु 

उमेर:- ४२ वषषको 

  वतन:-दज. कदिलवस्त ुदशवराजगा.िा. वडा नं.५  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कदिलवस्त ुमालारानी गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लचत्र किा थापा (थारु) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट,,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो,  सनु्तला रङको दटसटष र दजन्स िाईन्ट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रमा दबटाल ु

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- दज. अघाषखाची सन्धीखकष  न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. अघाषखाची सन्धीखकष  न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोपाि लबटािु (९८११४४६२०५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कालो दटसटष र कालो िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- ससु्मा िाण्डे 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरस्वती पाण्डे (९८५७०४२७४४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- कमला श्रेष् ठ (साथमा वषष ५७ को  श्रीमान कादजमान श्रेष् ठ िनी रहकेो) 

उमेर:- ५५ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जमुना शे्रष् ठ (९८०७५८६२६०) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, लुङगी र दटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- लक्ष्मी दब.क 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- दज.गलु्मी मसुीकोट न.िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. रुिन्दहेी बटुवल नया बसिाकष  बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकाश लब.क (९८४०७६९०१०) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,दनलो बलाउज र रातो साडी लगाएकी । 

नाम:-मनकुमारी  िौडेल के्षत्री   

उमेर:-४९ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुस्मा पौडेि (९८२१०८६०२८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, मझौला शरीर, गलुाबी रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- तलुसी सावत 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:-दज. बददषया ठाकुरबाबा न.िा. वडा नं.४ सैनवार 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बददषया ठाकुरबाबा न.िा. वडा नं.४ सैनवार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुष्पा सावत (९८६५७४८३०६) 

हुलिया:- उचाई ५.७ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो,कालो कोट सेतो िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- टोि बहादरु के्षत्री 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:- दज. बददषया ठाकुरबाबा न.िा. वडा नं.१ भमुीगाँउ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बददषया ठाकुरबाबा न.िा. वडा नं.१ भमुीगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर के्षत्री (९८४८०२९९८९) 

हुलिया:-उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो,खरेो ट्रयाक र दनलो रङको सईुटर लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अजुषन थारु  

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज. बददषया ठाकुरबाबा न.िा. वडा नं.३ नेउलािरु 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बददषया ठाकुरबाबा न.िा. वडा नं.३ नेउलािरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन्जु थारु (९८०२५५००५२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, सेतो दटसटष र दजन्स िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- दनहा बादी 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-  दज. बददषया राजािरु न.िा. वडा नं.४ अनन्तिरु 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बददषया राजािरु न.िा. वडा नं.४ अनन्तिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवकेश वादी (९८२४४३६४९८) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, हररयो रङको कुताष सुरुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िदबत्रा सनुार (साथमावषष १२ को छोरा दजबन सनुार र वषष ८ को छोरा दबजय सनुार रहकेो) 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज. बददषया बढैयाताल गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बददषया बढैयाताल गा.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक बहादुर सुनार (९८२५५४६८३८) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र  कालो किाल,िहलेो कुताष रसरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दसता धामी 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज. प्यठुान सरुुमारानी गा.िा. वडा नं.१ बाङगसेाल 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. प्यठुान सरुुमारानी गा.िा. वडा नं.१ बाङगसेाल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुम बहादुर धामी (९८०९७७९०४४)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- राधा दवेी िनु 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.४ डाँडागाँउ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.४ डाँडागाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबजय पुन (९८२९८४६५०६) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दबमला दाहाल 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:-दज. दाङ शान्तीनगर गा.िा. वडा नं.२ बाघमारे 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. रुिन्दहेी बटुवल दकेी हराएको । 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देउरुपी जैसी (९८४४९१५४१९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- धनमाया बढुा 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ त.ुउ.म.न.िा. वडा नं.७ गोझनेी 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।०८ गते दखेी 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ तु.उ.म.न.िा. वडा नं.७ गोझनेी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता लगरी (९८१२८८०१९४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ददल कुमारी दब.क 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज.  गलु्मी छत्रकोट गा.िा. वडा नं.३ रुन्जाकोट 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. गलु्मी छत्रकोट गा.िा. वडा नं.३ रुन्जाकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता कामी (९८६७११३९९४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,गलुाबी रङको जतु्ता र  कालो दटसटष र िाइन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- सादबया प्रदमन 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज. कदिलवस्त ुमायादवेी गा.िा. वडा नं.३ बसैली 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कदिलवस्त ुमायादवेी गा.िा. वडा नं.३ बसैली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अबदु सलमम िलकर (९८१२९५६८७८) 

हुलिया:-उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, गलुावी कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- कमला भन्ने बसन्ती घती 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज. अघाषखाची भदुमका स्थान  न.िा. वडा नं.१ आमडांडा 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. अघाषखाची भदुमका स्थान  न.िा. वडा नं.१आमडांडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर घती (९८१४६९३८१५ ) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो दटसटष र सरुुवाल गाएकी । 
 

नाम:- दबमला घती (साथमा नाबालक छोरी रहकेो) 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज. अघाषखाँची भदुमका स्थान  न.िा. वडा नं.१ आमडांडा 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।।१२ ०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. अघाषखाँची भदुमका स्थान  न.िा. वडा नं.१आमडांडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम घती (९८०९७०१३३४) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ४ दिट, कालो आखँा रकालो किाल,वणष गह गँोरी भएको । 

नाम:- नोखई थारु  

उमेर:-३९ वषषको 

  वतन:- दज. कदिलवस्त ुवाणगगंा न.िा. वडा नं.७ आदसष टोल 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।५।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कदिलवस्त ुवाणगगंा न.िा. वडा नं.७ आदसष टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृलष्न थारु (९८२६४६८७८०) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र िातलो शररर भएको । 

 

नाम:- सदुदन घती मगर 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज. रोल्िा सनुछहारी गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रोल्िा सनुछहारी गा.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्र एम (९८४४१२४११६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, सटष र िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- नदबन गरुुङ 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज. प्यठुान प्यटुान न.िा. वडा नं.४ भौका 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. प्यठुान प्यटुान न.िा. वडा नं.४ भौका 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नारायण गुरुङ (९८४७८३९२२७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, दनलो दजन्स िाईन्ट र कालो ह क लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दबन्सा सािकोटा 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:-दज. काभ्र ेमन्डन दउेिुर न.िा. वडा नं.७  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. भक्तिरु भ.न.िा. वडा नं.७ जगती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण बहादुर सापकोटा (९८१३०५४७११) 

हुलिया:-उचाई ५.१० दिट, कालो आखँा र कालो किाल, गलुाबी रङको ज्याकेट र दजन्स िाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- मनु्नी खातनु 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:-दज.महोत्तरी गौसाला न.िा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. काठमाण्डौ च.न.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मोहमद सालबर (९८२३२०७९५२) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, रातो सरुुवाल र सेतो कुताष लगाएकी ।  

नाम:- आदमे दघदसङ 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:-दज. धाददङ दारखा  वडा नं.४ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. काठमाण्डौ च.न.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन्जु तामाङ (९८४३६०९८२२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ दिट,,कालो आखँा र कालो किाल, वरण गह गँोरो, आकासे रंगको दटसटष र दनलो िाईन्ट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दगुाष िडुासैनी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज.नवुाकोट बेलकोट गढी न.िा.  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. काठमाण्डौ च.न.िा. वडा नं.१३ िरुादन नैकाि 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लचत्र बहादुर सापकोटा (९८१३१८५४४८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वनष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- लेख बहादरु मगर 

उमेर:-३७ वषषको 

  वतन:-दज. तेह्रथमु छथर गा.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. भक्तिरु.भ.न.िा. वडा नं.१ दधुिाटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि बहादुर मगर (९८०५३६४९४८) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, कालो सटष र कालो ट्राक लगाएको । 
 

नाम:- ररया बसेल  

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- दज.दोलखा मेलङु गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. भक्तिरु मध्यिरु ठी.न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शम्भु मगराती (९८६११७६४८७) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  कुमारी तामाङ 

उमेर:- ४२ वषषको  

  वतन:- दज.धाददङ गल्छी गा.िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ गजरुी गा.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मान  बहादुर तामाङ (९८४९०५९०७५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी र रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- दनमषला तामाङ दवेकोटा  

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- दज. गोरखा आयषकोट गा. िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ गजरुी गा. िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लगररराज देबकोटा (९८०२८००६७६)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी , रातो धकाष भएको ट्रयाक र सरुुवालल 

लगाएकी  ।           

   

 
नाम:- दबक्रम दथङ 

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:- दज. मकवानिरु दभमिेदी गा. िा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु दभमिेदी गा. िा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर लथङ (९८०४२२४६३२) 

हुलिया:- उचाई ५. ३ दिट, वणष गह गँोरो, िहलेो ज्याकेट खरैो दजन्स िाइन्ट लगाएको । 

  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राह ल यादव  

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. रौतहट दवेाही गोनाही न. िा. वडा नं. ६ रौतहट 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु हटेौडा वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपेन्र प्रसाद यादव (९८६५२४३८५०) 

हुलिया:- उचाइ ५.६ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरो भएको । 

    

नाम:- आयसु्मा श्रेष्ठ 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज. काभ्रिेलाञ्चोक मदनदउेिरु न. िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. काभ्रिेलाञ्चोक मदनदउेिरु न. िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भगवान शे्रष्ठ (९८६०१६२६३९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, मझौला शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

  

 

नाम:- साम ुदजरेल 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- दज. दोलखा दजरी न. िा. वडा नं. ७ दसक्री 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।०५।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दोलखा दजरी न. िा. वडा नं. ७ दसक्री 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शेर बहादुर लजरेि (९८४६१२७२२३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, कालो ज्याकेट र सेतो सरुुवाल लगाएकी । 

   

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सदबना श्रेष्ठ 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज. दोलखा मलेुङ गा. िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दोलखा मलेङु गा. िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दमना श्रेष्ठ (९८१३८०८३७८) 

हुलिया:- उचाई ४.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र दनलो नेट वाला कुताष लगाएकी ।     

नाम:- कदबता गरुुङ 

उमेर:- ११ वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न. िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न. िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबिा गुरुङ (९८४०५२५१०२)  

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष  गह गँोरी, रातो सरुुवाल र कोठे कुताष लगाएकी ।     

नाम:- दबदनता गरुुङ 

उमेर:- ११ वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न. िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न. िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दबशाल गरुुङ (९८४०६१७७१४) 

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी । 

   

 
नाम:- मदन्दरा राई  

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ धदुनबेशी न. िा. वडा नं. ८ जगुडेी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ धदुनबेशी न. िा. वडा नं. ८ 

   

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- स्नेहा राई (९८१३३१६३७४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष रातो र मझौला शररर भएकी ।  

नाम:- दालदचनी अदधकारी 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- दज. गोरखा आरुघाट गा. िा. वडा नं. ७ लाकुरे 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दचतवन भ.म.न.िा. वडा नं. २३ मादधिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रलस्मता अलधकारी (९८४४०३०३८३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र मानदशक सन्तलुन दठक नभएकी । 

   

 

नाम:- कृदतका कुवर 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज. नवुाकोट दलख ुगा. िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ धदुनबेशी न. िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पोष बहादुर कुवर  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, वणष गह गँोरी र मझौला शररर भएकी । 

  

 
नाम:- लक्ष्मी वाईबा 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी क. न. िा. वडा नं. ११ दिदडङ  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी क. न. िा. वडा नं. ६  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लगता भट्टराई (९८६४१४१५३९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी र हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

  

 
नाम:- सम्झना तामाङ ( साथमा वषष १२ दक सदुबना तामाङ ) 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- दज. रसवुा कादलका गा. िा. वडा नं. १ ग्राङ  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हराएको ठेगाना:- दज. रसवुा कादलका गा. िा. वडा नं. १ ग्राङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लछररङ मन्दो तामाङ (९८६४१५३०३९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, दजन्सको िाईन्ट र ज्याकेट लगाएकी । 

 
नाम:- स्वदस्तका बस्नेत 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धिुाल्चोक सनुकोशी गा. िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धिुाल्चोक सनुकोशी गा. िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदप बहादुर बस्नेत (९८६४२८५४७३)  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, मझौला शररर, कुताष सरुुवाल र दनलो ज्याकेट लगाएकी । 
   

नाम:- दवदकशा श्रेष्ठ  

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धिुाल्चोक चौ. सा. ग. न. िा. वडा नं. १ स्याउले 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धिुाल्चोक बलेदि गा. िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जय बहादुर शे्रष्ठ (९८१८५३३२२२) 

हुलिया:- उचाई ४.७ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, मझौला शररर र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

  

 
नाम:- बन्धना िनेरु ( साथमा वषष १४ दक भावना िनेरु) 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज. दचतवन रत्न नगर न. िा. वडा नं. १५ दिठुवा 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दचतवन रत्न नगर न. िा. वडा नं. १५ दिठुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोलबन्द पनेरु (९८२६२६३३२६) 

  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ४.९ दिट, कालो आखँा,कालो किाल, िातलो शररर भएकी । 

नाम:- ठग बहादरु काकी 

उमेर:- ५५ वषषको 

  वतन:- दज. रामछेाि दलखतुामाकोशी गा. िा. वडा नं. ७ दतिङु 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रामछेाि दलखतुामाकोशी गा. िा. वडा नं. ७ दतिङु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लििा माया काकी (९८४३९२७५८६) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा, वणष गह गँोरो, सेतो कालो धकाष भएको सटष, खरैो दजन्स िाईन्ट र रातो 

स्टकोट लगाएको । 

  

 

नाम:- िुल कुमारी योम्जन (साथमा १८ मदहनाको छोरी दलई दहडेकी) 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी घ्याङलेख गा. िा. वडा नं. २ सनु्तलाखते 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी घ्याङलेख गा. िा. वडा नं. २ सनु्तलाखते 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सोम प्रसाद लथङ (९७४५६८००४८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, हररयो कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 

  

 

नाम:- सदुनता खड्का 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- दज. दोलखा मलेुङ गा. िा. वडा नं. ३ बाटुले 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दोलखा मलेङु गा. िा. वडा नं. ३ बाटुले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दुगाक बहादुर खड्का (९८६५५९०३७०) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो ज्याकेट, रातो कुताष सरुुवाल र चोली 

लगाएकी । 

   

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अदस्मता खत्री 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धिुाल्चोक दत्रिरुा सनु्दरी गा. िा. वडा नं. ५ बाह न गाँउ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।११ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धिुाल्चोक दत्रिरुा सनु्दरी गा. िा. वडा नं. ५ बाह न गाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- डम्मर बहादुर खत्री (९८४९०१३९८०) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर, रातो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी ।     

नाम:- िदम प्रसाद रेग्मी 

उमेर:- ७० वषषको 

  वतन:- दज. दचतवन भ. न. िा. वडा नं. ३ बेलचोक 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दचतवन भ. न. िा. वडा नं. ३ बेलचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दुगाक दत्त रेग्मी (९८२११४५१००) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, सेतो किाल, िातलो शररर, चेक सटष र कालो िाईन्ट लगाएको । 
   

नाम:- लक्ष्मी आचायष 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- दज. दचतवन भ. म. न. िा. वडा नं. १० कटहरचोक 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दचतवन भ. म. न. िा. वडा नं. १० कटहरचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोपाि भन्ने युबराज आचायक (९८४५२१०२३९) 

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, रातोमा हररयो बटु्टा भएको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।   

नाम:- हरर बहादरु साकी 

उमेर:- ४६ वषषको 

  वतन:- दज. दचतवन भ. म. न. िा. वडा नं. १७ मददिरु 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दचतवन भ. म. न. िा. वडा नं. १७ मददिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमिा नेपािी (९८०७२०१२४४) 
   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५.९ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो दटसटष र कालो धके ज्याकेट लगाएको । 

नाम:- लक्ष्मी मगर 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- दज. काभ्रिेलाञ्चोक भलु्ल ुगा. िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. काभ्रिेलाञ्चोक भलु्ल ुगा. िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबनोद ररजाि (९८१८८४५१३६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

     

 
नाम:- आदश्बन कुमार दधदमरे 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज. काभ्रिेलाञ्चोक बनेिा न.िा. वडा नं.२ नाला 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।०४।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज.  काभ्रिेलाञ्चोक बनेिा न.िा. वडा नं.२ नाला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्षमण प्रसाद लघलमरे (९८४१५०८३१६) 

हुलिया:- उचाई ६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणषगह गँोरो, मझौला शरीर भएको । 
 

नाम:- दगुाष योन्जन 

उमेर:-७० वषषको 

  वतन:-दज.भक्तिरु सयुषदबनायक न.िा. वडा नं.७ गनु्डु 

लिङ्ग:-जषे् ठ िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. काभ्रिेलान्चोक ध.ुन.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन िामा (९८६९५५१८५०) 

हुलिया:-उचाई ५.६ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर,वणष गह गँोरो,सेतो दटसटष, कालो ट्राउजर र 

ढाका टोिी लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अरुण घलान 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-दज. मकवानिरु  रादक्सराङ. ग.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. मकवानिरुु मनहरी गा.िा. मनहरी बजारबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-स्वलस्तका साकी घिान (९८२१८३५७४२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, िातलो शरीर, सटष िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- आदशष बल 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु रादक्सराङ. ग.िा. वडा नं.३ िोदक्सङटार 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।०८।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु राकदसरा. गा।िा. वडा नं.३ िोदक्सङटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृता थोकर (९८४९७०७४६०) 

हुलिया:-उचाई ५.७ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, सटष िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-दबदनत दसलवाल  

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ बेदनघाट रोराङ गा.िा. वडा नं.७ बस्ने 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ बेदनघाट रोराङ गा.िा. वडा नं.७ बस्ने 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररशरण लसिवाि (९८२३७९४०४०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, कालो दटसटष र दजन्स िाईन्ट  लगाएको । 

 

नाम:-दहरा दगरी  

उमेर:-५६ वषषको 

  वतन:- दज. स्याङजा वालीङ न.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. स्याङजा वालीङ न.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता लगरी (९८६४८८२०७१) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष कालो , हररयो ज्याकेट लगाएको । 

नाम:- रमा गहेै्र 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज. स्याङजा वादलङ न.िा. वडा नं.६ दमदी 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. स्याङजा वादलङ न.िा. वडा नं.६ दमदी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सागर लतवारी (९८६६०४३५२६) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- मोहनी थािा (साथमा छोरा ररदजन थािा रहकेो) 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज. सयाङजा गल्याङ न.िा. वडा नं.९ साङदलया 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सयाङजा गल्याङ न.िा. वडा नं.९ साङदलया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेन्र थापा (९८६६०४३५२६) 

हुलिया:-उचाई ५.१ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:- मन ुदब.क 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज. स्याङजा दबरुवा न.िा. वडा नं.८ ललाङ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. स्याङजा दबरुवा न.िा. वडा नं.८ ललाङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजत बहादुर लब.क  

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, कालो िाईन्ट र रातो ज्याकेट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रदबत्रा राना  

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-दज. गलु्मी ईस्मा गा.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:-दज. स्याङजा दभरकोट न.िा. वडा नं.४ दसम्ले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशब मुलखया (९८६६०४३५२६) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- नदसमा खातनु ( साथमा वषष १ को छोरा सेराज  असंारी) 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:-दज.भारत िदिम चम्िारण दबहार वडा नं.२ दििरा 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. जम्जङु बे.न.िा. वडा नं.८  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सहागुलदन अंसारी  

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- दददिका  िररयार 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज. स्याङजा वादलङ न.िा. वडा नं.१ रामबाच्छा 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. स्याङजा वादलङ न.िा. वडा नं.१ रामबाच्छा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता पररयार (९८१६६८८९९०) 

हुलिया:-उचाई ४ दिट,,कालो आखँा र कालो किाल, वणष कालो भएकी । 

 

नाम:- नदबन िनु (साथमा वषष १४ की तारा िनु मगर रहकेो) 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज. रुकुम िदिम चौरजहारी न.िा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०५ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. रुकुम िदिम चौरजहारी न.िा. वडा न.ं१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लमश्रीिाि पुन  

    

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ४.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो िाईन्ट लगाएको । 

नाम:-  रुरदबर नेिाली (साथमा १० र ८ वषषका बोम प्रसाद नेिाली र ददिा दब.क. समते रहकेो ) 

उमेर:- ३८ वषषका 

  वतन:- दज.जाजरकोट भरेी न.िा. वडा नं.१  

लिङ्ग:- मदहला,बालक र बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२ ०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.जाजरकोट भरेी न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सररता लब.क. (९७१२५४७१५३) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा, कालि किाल, िाइन्ट र सटष लगाएको । 

  

 
नाम:- मसु्कान गपु्ता 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- दज.बारा कलैया उ.म.न.िा. वडा नं.१० दनलकण्ठवा 

लिङ्ग:- बालक  

हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.िसाष बी.म.न.िा. वडा नं. १६ नगवाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रंलजत कुमार गुप्ता (९८०९१८७९९७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरो, दनलोिाइन्ट र सेतो सटष लगाएको ।     

नाम:-  दवेने्र गपु्ता  

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- दज. बारा आदशषकोतवाल गा.िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. बारा आदशषकोतवाल गा.िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रलन्जत कुमार गुप्ता (९८०९११५७१५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल, वणष श्याम्लो, कालो दजन्स िाईन्ट र सरुुवाल लगाएको ।     

नाम:- सहने्ता कुमारी  

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- दज. सलाषही बरहथवा न.िा. वडा नं.१०  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते । 
    



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हराएको ठेगाना:- दज. सलाषही बरहथवा न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मण महत्तो 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- आदशका सनुार  

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- दज.दसन्धलुी कमलामाई न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बादलका  

हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. धनषुा ज.उ.म.न.िा.  वडा नं.४ 

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

हुलिया:- उचाई ४.६ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।    

नाम:- कृदतका दगरी 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज. बारा आदशषकोतवाल गा.िा. वडा नं. ३ भदटदनया 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. बारा आदशषकोतवाल गा.िा. वडा नं. ३ भदटदनया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण नन्दन लगरी (९८०७२८६५६८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

   

 
नाम:- ररतमा कुमारी  

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज.िसाष िसाष गढी न.िा. वडा नं.४ छटैलीटोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.िसाष िसाष गढी न.िा. वडा नं.४ छटैलीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम नारायण चौधरी (९८२६२८६६४२) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखा, कालो किाल, वणष गह गँोरी,हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।    



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अन्जली खगं  

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- दज. सप्तरी रुिनी गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. सप्तरी रुिनी गा.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उलदत नारायण खंग (९८११७९५८९१) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा। कालो किाल, कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।    

नाम:- सररता ददेव यादव 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- दज.सप्तरी कञ्चनिरु न.िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गत े 

हराएको ठेगाना:-  दज.सप्तरी कञ्चनिरु न.िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लकरोर  कुमार यादव (९८१५७८९८३६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो कालो किाल, हररयो साडी र ब्लाउज लगाएकी ।  

नाम:-  अन्ज ुशाह  

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- दज. धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा न.९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा न.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश प्रसाद शाह  

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,ब्लुरङको सटष र िाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  लक्ष्मी कुमारी सरदार 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज. महोत्तरी भमगहा न.िा. वडा न.५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०७ गत े 

हराएको ठेगाना:- दज. महोत्तरी भमगहा न.िा. वडा न.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रन्जु देलव वातर (९८२२०७-०५३४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, दनलो रङको कुताष रसरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-  दिङ्की ददेव  

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- दज.सलाषही गोडैता न.िा. वडा नं.२ बेल्वा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.सलाषही गोडैता न.िा. वडा नं.९ बेल्वा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ििन सहनी (९८१२१०८०६९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कलो किाल,गलुादब रङको साडी र चोली लगाएकी ।  

नाम:- समता कुमारी  

उमेर:-१८ वषषको  

  वतन:- दज.रौतहट गरुडा न.िा. वडा नं.२ गडेही 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.रौतहट गरुडा न.िा. वडा नं.२ गडेही 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रगास सहनी (९८२११८०२४१) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र वणष श्याम्लो भएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तनदजला खातनु 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज. रौतहट गरुडा न.िा. वडा नं.१ जयनगर 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट गरुडा न.िा. वडा नं.१ जयनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सहनाज खातुन (९८०२९२२७६५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, दघउ रङको कुताष, सरुुवाल र कालो ज्याकेट 

लगाएकी । 

 

नाम:- मोररयम खातनु 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज. रौतहट कटहररया न.िा. वडा नं.७ बगही 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट कटहररया न.िा. वडा नं.७ बगही 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रहम हुसैन (९८०४२४३७२३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- िजुा कुमारी 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज. महोत्तरी गौशाला न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. महोत्तरी गौशाला न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबन्देश्वर मुलखया लबन (९८१६८८७७२०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,कुताष सरुुवाल लगएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आरती कुमारी 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज. महोत्तरी गौशाला न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. महोत्तरी गौशाला न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबजय महतो (९८१५८९४१०७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सोनम दवेी राय 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज धनषुा सबैला न.िा. वडा नं.८ दठल्लाटोल 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज धनषुा सबैला न.िा. वडा नं.८ दठल्लाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजवछ कुमार राय (९८१६८५२०४८) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट,कालो आखँा र कालो हल्का रातो किाल, रातो रङको साडी लगाएकी । 
 

नाम:- प्रदजव नायक 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज.  धनषुा सबैला न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसरहा दसरहा न.िा. वडा नं.७ प्राददेशक अस्िताल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजवनज्योती  नायक (९८१५८३६३५५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,वणष स्याम्लो, आमी रङको िाईन्ट र हररयो रङको ज्याकेट 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दचन्ता कुमारी यादव 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.  सप्तरी राजदबराज न.िा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.  सप्तरी राजदबराज न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवमिा कुमारी दास (९८२५७३१४७७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालोकिाल, िातलो शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- िदवता कुमारी राय 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज. सप्तरी दछन्नमस्ता गा.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- लज. सप्तरी दछन्नमस्ता गा.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्दन देवी राय (९८१६७०४६८) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो किाल र कालो आखँा, मझौला शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सोनम कुमारी 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज. रौतहट माधवनारायण न.िा. वडा नं.१ ददिही 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट माधवनारायण न.िा. वडा नं.१ ददिही 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उपेन्र महतो (९८२९४८२१३२) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,कालो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बचनी दवेी 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- दज. रौतहट बौधीमाई न.िा. वडा नं.२ ईनवाषटोल 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट बौधीमाई न.िा. वडा नं.२ ईनवाषटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बन्हु माझी (९८१११९३७५५) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,,कालो आखँा र कालो किाल, वणष स्याम्लो, रातो रङको साडी बलाउज लगाएकी ।  

नाम:- नाजो खातनु 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- दज. रौतहट गढीमाई न.िा. वडा नं.३ लक्ष्मीिरुटोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रौतहट गढीमाई न.िा. वडा नं.३ लक्ष्मीिरुटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मो. रुस्तम आिम (९८४५०९५१८५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष स्याम्लो, रातो रङको कुतष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कुसमी दवेी 

उमेर:-५६ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही गोडऔता न.िा. वडा नं.२ बेल्वा जब्दी 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सलाषही गोडैता न.िा. वडा नं.२ बेल्वा जब्दी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्र भुषण कुमार राउत  

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र सेतो किाल, िातलो शरीर, गलुाबी रङको साडी र रातो ब्लाउज लगाएकी 

। 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररचा झा 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज. सप्तरी दछन्नमस्ता गा.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सप्तरी दछन्नमस्ता गा.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बािबोध झा (९८१९७७२५४०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- ितमा खातनु (साथमा २  नाबालक छोरा बोकेको ।) 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- दज. सप्तरी दछन्नमस्ता गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सप्तरी दछन्नमस्ता गा.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलदना खातुन (९८१७७८६१२९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर,सारो साडी लगाएकी । 
 

नाम:- सोनी कुमारी यादव 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:-दज. सप्तरी रुिनी गा.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. सप्तरी राजदबराज न.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बैधनाथ प्रसाद  यादव (९८४२८२०७५५) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर,बैजनी रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मस्तदकन सेख 

उमेर:-५९ वषषको 

  वतन:- दज. सप्तरी कन्चनरुि न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सप्तरी कन्चनरुि न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मिेखा खातुन (९८१३१६५१५४) 

हुलिया:-उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, कालो िाईन्ट र कालो रङको ज्याकेट 

लगाएको । 

 

नाम:- िजुादवेी सरदार 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज. सप्तरी रुिनी गा.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सप्तरी रुिनी गा.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोनरी देवी सरदार (९८२९७२६०६१) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर,सदमज सरुुवाल  लगाएकी । 
 

नाम:- सदुमन्त्रा कुमारी चौधरी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज. सप्तरी डाक्नेश्वरी न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सप्तरी डाक्नेश्वरी न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बिराम चौधरी (९८२५७१७७२०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर,रातो साडी लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नजरा खातनु 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज. िसाष बी.म.न.िा. वडा नं.२१ ताजिरु 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िसाष बी.म.न.िा. वडा नं.२१ ताजिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मजुर आिम (९८१५२२१२६०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, िहलेो रङो कुताष सुरुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-चंचला कुमारी  

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज. बारा क.उ.म.न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बारा क.उ.म.न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्देश्वर दास कठबलनता (९८४५१२९८३१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मोटो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रामशे्वर प्रसाद चौधरी 

उमेर:- ५३ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही सादवक गा.दव.स. वडा नं.४ सदुामा 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।०६।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सलाषही सादवक गा.दव.स. वडा नं.४ सदुामा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जयदकसन चौधरी  

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कालो रङको िाईन्ट र दटसटष लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अन्जली सहनी  

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज. धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं. १४ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नखुिेको 

हुलिया:-उचाई ४.११ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, साडी बलाउज लगाएकी ।  

नाम:- िावषती थािा 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज. रोल्िा िररवतन गा.िा. वडा नं.४ िाछाबाङ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रोल्िा िररवतन गा.िा. वडा नं.४ िाछाबाङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आसपुर थाप (९८६१८६३७४३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,मझौला शरीर भएकी । 
 

नाम:- बदबता दसंह बस्नेत 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:-दज. कदिलवस्त ुवाणगगंा न.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी  बाट हराएको । 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजन बस्नेत (९८२३८०४६४८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो  खरैो किाल, िातलो शरीर, सेतो कुताष सुरुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- ममता कुमी 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी वटुवल उ.म.न.िा. वडा नं.११ यदु्धनगर 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी वटुवल उ.म.न.िा. वडा नं.११ यदु्धनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुन्ना कुमी  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो िरक लगाएकी । 

नाम:- दनशा तेली 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी दस.न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सागर तेिी 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,िातलो शरीर भएकी  । 

 

नाम:- दनमषला कुमारी चौधरी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी सदु्धोधन गा.िा. वडा नं.४ केवलिरु 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी सदु्धोधन गा.िा. वडा नं.४ केवलिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अजय प्रसाद चौधरी (९८०५४०१७९३) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र खरैो किाल, मझौला शरीर भएकी । 

 

नाम:- झमन बहादरु खाम्चा 

उमेर:- ६५ वषषको 

  वतन:- दज. िाल्िा बगनासकाली गा.िा. वडा नं.५  

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.१ शकंरनगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोतीिाि घती मगर (९८४७१६८५७८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,दठक्कको शरीर, वणष गह गँोरो, कान कम सनु्ने । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सादवत्रा दब.क 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी कञ्चन गा.िा. वडा नं.१ सानो उकाली 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- नखलेुको 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी कञ्चन गा.िा. वडा नं.१ सानो उकाली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- होम बहादुर लब.क (९८१६४८१६२२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो खरैो  किाल,को दटसटष र दजन्स िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- अदस्मता दजसी 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१३  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबरेन्र लजसी (९८२१०१२२४०) 

हुलिया:- उचाई  ५दिट, कालो आखँा र कालो खरैो किाल, वणष गह गँोरी, दजन्स िाईन्ट र दटसटष लगाएकी । 

 

नाम:- माधुरी दनाकि 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी सैनामनैा न.िा. वडा नं.१० सामावशेी टोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- नखलेुको 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी सैनामनैा न.िा. वडा नं.१० सामावशेी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता देवी दनाकि (९८६६१८५४४४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,दनलो दजन्सको िाईन्ट र दनलो दटसटष लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सलमान अदलजोल्लाह  

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलभसेक अलि जोल्िाह (९८२४४९९८८०) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर,वणष गहु गँोरो, दटसटष िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- ममता ढंगोररया थारु 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी दतलोत्तमा न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी दतलोत्तमा न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलपि ढंगोररया थारु (९८४७१५४९८७) 

हुलिया:-उचाई ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, िहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- होम बहादरु दब.क 

उमेर:-५४ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गौमाया लब.क (९८६१८४१९१२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो भएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- उज्याली दब.क 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- दज. रुकुम (िवुष) िथुा उत्तरगगंा गा.िा. वडा नं.११ तल्लो सेरा 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुकुम (िवुष) िथुा उत्तरगंगा गा.िा. वडा नं.११ तल्लो सेरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलम्जमाया कामी  (९८४१३०७९५५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,खरेो रङको लुङगी र सेतो सुईटर लगाएको 

। 

 

नाम:- रुिरानी राढ 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:- दज. बाकँे ने.ग.उ.म.न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बाकँे ने.ग.उ.म.न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्र राढ (९८१६५७७१२४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- गलुनाज बानो साह 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज. बाके ने. उ.म.न.िा. वडा नं.२१ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बाके ने. उ.म.न.िा. वडा नं.२१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मो. ईरिान अन्सारी (९८१४५५९५२ ) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कोदकला जसैी 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज. बददषया  राजािरु न.िा. वडा नं.८ धोदबनिरु 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बददषया  राजािरु न.िा. वडा नं.८ धोदबनिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकती जैसी (९८२९६३६२४७) 

हुलिया:- उचाई ५  दिट, को आखँा र कालो रातो किाल, गलुाबी दटसटष र कालो दजन्स िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- अटोनी थारु 

उमेर:-३९ वषषको 

  वतन:- दज. बददषया ग.ुन.िा. वडा  नं.५ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बददषया ग.ुन.िा. वडा  नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बरी प्रसाद थारु (९८४४७७५४५५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रेखा नेिाली  

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली दटकािुर न.िा. वडा नं.२ धनदसंहिरु 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:-दज. बददषया बा.न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमार नेपािी (९८१४६६८८६७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र हल्का खरैो किाल,कुलाबी रङको कुताष सरुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- मन्ज ुिररयार 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज. बददषया बारबदतया न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बददषया बारबदतया न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी लब.क (९७४५६३७९४१) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- रुकेश दज.सी 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज. प्यठुान नौबादहनी गा.िा. वडा नं.७ िातचौर 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. प्यठुान नौबादहनी गा.िा. वडा नं.७ िातचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- करण लज.सी (९८४३५९५३२४) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो,दनलो दजन्स िाईन्ट र दनलो हाईनेक 

लगाएको । 

 

नाम:- ददल माया घती मगर 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:-दज. प्यठुान माण्डबी गा.िा. वडा नं.४ उदयिरुकोट 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. प्यठुान माण्डबी गा.िा. वडा नं.४ उदयिरुकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कलबराम घती मगर (९८२२९६०६७१) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:- शोभा भन्ने धनमाया ठेडी 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज. प्यठुान मलारानी गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. प्यठुान मलारानी गा.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डुक बहादुर ठेडी (९८४६३६९७१७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दउे कुमारी कुमाल  

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- दज िाल्िा रैनादवेी छहरा गा.िा. वडा न. २  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज िाल्िा रैनादवेी छहरा गा.िा. वडा न. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश कुमाि (९८६८२५७४७३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- मञ्ज ुथािा (साथमा वषष २ वषषको छोरा आयन्स जघाष रहकेो) 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज. िाल्िा दतनाउ गा.िा. वडा नं.६ मस्याम 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िाल्िा दतनाउ गा.िा. वडा नं.६ मस्याम 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेक बहादुर जघाक (९८१२९४८०८१) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल ,वणष गह गँोरी, कुथाष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कमरजहा जोल्हा (दमया) 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज. नविरासी  िदिम िादलनन्दन न.िा. वडा नं.३ कुश्मा 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नविरासी  िदिम िादलनन्दन न.िा. वडा नं.३ कुश्मा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररयाजुलिन लमाँया (९८१४४८४८८८) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरस्वती तेली 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज. नविरासी  िदिम  िादलनन्दन न.िा. वडा नं.६ रगरगजं  

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नविरासी  िादलनन्दन िदिम न.िा. वडा नं.६ रगरगजं 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम दवन तेिी  (९८१२९०४३७७) 

हुलिया:-उचाई ४.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- दबन कुमारी महतो 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- दज. नविरासी िदिम रामग्राम न.िा. वडा नं.१८ धरमिरु 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नविरासी िदिम रामग्राम न.िा. वडा नं.१८ धरमिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भेख नारायण महतो (९८१२९५५६६४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,दजन्स िाईन्ट र कालो दटसटष लगाएकी ।  

नाम:-िावषती दलाषमी  

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज. नवलिरासी (िदश्वम) सनुवल न.िा. वडा नं.५ दमदन बनकट्टी 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नवलिरासी (िदश्वम) सनुवल न.िा. वडा नं.५ दमदन बनकट्टी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बि बहादुर दिाकमी (९८१६४०४०८५) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,को आखँा र कालो किाल, कालो दजन्स िाईन्ट र कालो दटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- आसना नाउ 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज. नवलिरासी (िदश्वम) रामग्राम न.िा. वडा नं.१० नदना 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नवलिरासी (िदश्वम) रामग्राम न.िा. वडा नं.१० नदना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर बहादुर नाउ (९८५७०४५१४२) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, दजन्स िाईन्ट र रातो दटसटष लगाएकी । 

नाम:- दगता कुमारी राना  

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:-दज. नवलिरासी सनुवल न.िा. वडा नं.७ अस्न्यीया टोल 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नवलिरासी बदषघाट ससु्त िदिम सनुवल न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुयक बहादुर रान (९८४९८३५८१९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कालो दटसटष र कालो ट्रयाक गाएकी ।  

 

नाम:- अिसना खातनु 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज. नवलिरासी िदिम िादलनन्दन गा.िा. वडा नं.१ छोटकी सनुरी 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नवलिरासी िदिम िादलनन्दन गा.िा. वडा नं.१ छोटकी सनुरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुहेि बजाम सुमिमान (९८०७५२०८६८) 

हुलिया:-उचाई ५ िदिट, कालो आखँा र कालो किाल, िहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- प्रेम बहादरु थािा 

उमेर:-६२ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ त.ुउ.म.न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ तु.उ.म.न.िा. वडा नं.६ स्याउले बजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-घनश्याम थापा (९८४७९३८७०४) 

हुलिया:-उचाई ५.६ दिट,कालो आखँा र सेतो किाल, कालो ज्याकेट र खरैो िाईन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बदबता बढुा मगर  

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ त.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१९ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ तु.उ.म.न.िा. वडा नं.१९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तारापती सुनार (९७४६३६९६५७) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- आरज ुसनुार (साथमा डम्बर दब.क र छोरी भएकी ।) 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ उ.म.न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ उ.म.न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारापती सुनार (९८२२८७८०४९) 

हुलिया:-उचाई ४.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दगता के.सी  

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.८ सेवार 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.८ सेवार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलनता के.सी (९८२९८८१०१४ गते) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, मझौला शरीर, रातो हाि भषे्ट र कालो िाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- मदनका के.सी 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.१० जलौरा 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.१० जलौरा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि कुमारी के.सी (९८६५६०३८३५)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट,, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- रामिती चौधरी 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ राप्ती गा.िा. वडा नं.३ मसरुीया नयाँ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ राप्ती गा.िा. वडा नं.३ मसरुीया नयाँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ज्ञानमती चौधरी (९८०९७१५५७३) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, रातो कुताष र दनलो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- शके मासकु 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज. रौतहट स्नथ  न.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. दाङ त.ुउ.म.न.िा. वडा नं.७ िसेनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोलबन्द साकी (९८४४९९१५८२) 

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, िाईन्ट दटसटष लगाएको । 
 

नाम:- केशि आचायष भसुाल  

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.१८ अम्बािरु 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.१८ अम्बािरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बसन्त भुसाि (९८६८६२२८४४) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर, खरैो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दनता घती बाँठा 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज. दाङ घो.म.न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ घो.म.न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िलक्षराम घती (९८०३७४२४६६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, दजन्स िाईन्ट र सईुटर लगाएकी । 

 

नाम:- अदस्मता िररयार 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ तलु्सीिरु उ.म.न.िा. वडा नं.१ भमके 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ तुल्सीिरु उ.म.न.िा. वडा नं.१ भमके 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गंगा बुढा (९८४९३४७५०३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट,,कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, िहलेो दटसटष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- यबुा डागीं  

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ तलु्सीिरु उ.म.न.िा. वडा नं.१६ मानिरु 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ तुल्सीिरु उ.म.न.िा. वडा नं.१६ मानिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपा विी (९८१०८५२२३९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, रातो कुताष र ब्लक्यान्टेट सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दनशा चौधरी 

उमेर:-४२ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ तलु्सीिरु उ.म.न.िा. वडा नं.१२ ललौरा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ तुल्सीिरु उ.म.न.िा. वडा नं.१६ मानिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलनसा चौधरी (९८९७३८०७८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, दनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सन्जना वली 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ घोराई उ.म.न.िा. वडा नं.१५ सरस्वती टोल 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ घोराई उ.म.न.िा. वडा नं.१५ सरस्वती टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडल्िी बहादुर विी (९८४७९६१४४९) 

हुलिया:- उचाई ४ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, कालो भषे्ट र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शदुसला गौतम 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज.कदिलवस्त ुवाणगगंा न.िा. वडा नं वडा नं.१० भलेरैया 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.कदिलवस्त ुवाणगगंा न.िा. वडा नं वडा नं.१० भेलरैया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम प्रसाद गौतम (९८२३१७४३९५) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, मोटो शरीर  भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सवुास यादव ( साथमा १० वषषको कम्लेस यादव रहकेो) 

उमेर:-९ वषषको 

  वतन:- दज. कदिलवस्त ुवाणगगंा न.िा. वडा नं.३ ठाठी 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कदिलवस्त ुवाणगगंा न.िा. वडा नं.३ ठाठी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुधराम यादव (९८२४४३७३३९) 

हुलिया:-उचाई २ दिट, कालो आखँा,कालो किाल, िातलो शरीर, दनलो दटसटष र हाि िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- सन्तोष कुमार तेली 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:-दज.कदिलवस्त ुम.न.िा. वडा नं.१  

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.कदिलवस्त ुम.न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामशंकर तेिी (९८१७४५३१७७) 

हुलिया:-उचाई ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष कालो ,दवद्यालय िोशाक लगाएको ।  

नाम:- दगता चाई 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज. कदिलवस्त ुदशवराज न.िा. वडा नं.२ बालािरु 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कदिलवस्त ुदशवराज न.िा. वडा नं.२ बालािरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बधई प्रसाद चाई  

हुलिया:-उचाई ४.१० दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो सईुटर, दनलो सरुुवाल र रातो ज्याकेट लगाएकी । 
 

नाम:-सदमक्षा भण्डारी  

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज. कदिलवस्त ुदशवराज न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कदिलवस्त ुदशवराज न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लहम प्रसाद भण्डारी  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कलेज िोसाक लगाएकी । 

नाम:- खसुबनु दनसा 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- दज. कदिलवस्त ुमायाददेव गा.िा. वडा नं.७ हरनामिरु 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कदिलवस्त ुमायाददेव गा.िा. वडा नं.७ हरनामिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलिक मुसिमान (९८१२९४१७२३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मोटो शरीर , साडी र बलाउज लगाएकी । 
 

नाम:- सादवत्रा दब.क 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज. अघाषखाची भ.ुन.िा. वडा नं.६ धारािानी 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. अघाषखाची भ.ुन.िा. वडा नं.६ धारािानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लििा लब.क (९८६७३१४२४५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,प्याजी रङको सटु र कालो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िदवत्रा नेिाली (साथमा छोरी सदमक्षा दब.क रहकेो) 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज. अघाषकाची सदन्धखकष  न.िा. वडा नं.१ रतहले 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. अघाषकाची सदन्धखकष  न.िा. वडा न.ं१ रतहले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोष लब.क (९८६९७८८३८२) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, कालो दटसटष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सन्जना सनुार 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज. अघाषखाची सदन्धखकष  न.िा. वडा नं.२ दसन्दशे्वर 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. अघाषखाची सदन्धखकष  न.िा. वडा नं.२ दसन्दशे्वर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनकाि सुनार (९८४७४६४९२५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो स्कुल डे्रस लगाएकी । 

 

नाम:-कदलमनुी दनशा (सगनु)  

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज. अघाषखाची सन्धीककष  न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. अघाषखाची सन्धीककष  न.िा. वडा न.ं१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अिरोज लमया (९८६९७७९२६५) 

हुलिया:- उचाई  ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कालो सगुा रङको सटु र खरैो रङको 

सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:- तारा दब.क 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज.अघाषखाची भदुमका स्थान न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.अघाषखाची भदुमका स्थान न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक कामी (९८६६१५८९८०) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,िहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-हस्मोददन दमया असंारी  

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- दज. बारा कलैया उ.म.न.िा.वडा नं.२७दबजलुिरु टोल 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बारा कलैया उ.म.न.िा.वडा नं.२७दबजलुिरु टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रहमत लमया अन्सारी (९८१६२२९९७३) 

हुलिया:-उचाई ५.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो लेदरको ज्याकेट र दजन्स िाइन्ट लगाएको । 
 

नाम:- अजय कुमार झा 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज. धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धनषुा ज.उ.म.न.िा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुिेखा देवी साह 

हुलिया:-उचाई ५.६ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणषगह गँोरो दठक्कको शरीर  भएको । 
 

नाम:- दबदक्क कुमार यादव 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज. धनषुा दमदथला दबहार न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धनषुा दमदथला दबहार न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद कुमार यादव  

हुलिया:-उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, दठक्कको शरीर भएको । 
 

नाम:- िदुणषमा थामी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज. दोलखा कादलन्चोक गा.िा वडा नं.६ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दोलखा कादलन्चोक गा.िा वडा नं.६  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबक्रम थामी (९७४५९७२०३०) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,कालो सरुुवाल र खरेो ज्याकेट लगाएकी । 

नाम:- मदन्दि भटराई 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी का.न.िा. वडा नं.६ दसदथली हाईस्कुल 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी का.न.िा. वडा नं.६ दसदथली हाईस्कुल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता भटराई (९८६४१४१५३९) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो,दनलो ट्रयाक लगाएको । 

 

नाम:- दबजता काकी 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु बकैया गा.िा. वडा नं.३ छतीवन 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु बकैया गा.िा. वडा नं.४ छतीवन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-युगराज काकी (९८४०८८०७०३) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सादवत्री दलुाल महत 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु गढी गा.िा. वडा नं.६धाददङ िाखा 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु गढी गा.िा. वडा नं.६ धाददङ िाखा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवष्णु बहादुर महत (९८४०३०३५८४) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर,सरुुवाल र भेष्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कृदतका रुिाखतेी 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:-दज. धाददङ थाके्र गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ दधदनवशेी न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्याम बहादुर थापा (९८०६९५६१४४) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- अजुषन प्रसाद दतमदल्सना 

उमेर:-४३ वषषको 

  वतन:-दज.मकवानिरु  दभमिेदी गा.िा. वडा नं.२ नामाटार 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.४ ह प्राचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्जिी लतमलल्सना (९८६१५०६६६६) 

हुलिया:-उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल ताल ुखईुलेको,दनलो सटष र दजन्स िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- सदमर दब.क 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:-दज. सल्यान सारदानगर गा.िा. वडा नं.२ बस्ने 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. मकवानिरु गढी गा..िा. वडा नं.४ सामरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृता लब.क (९८४२८८९१३५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो,नेिाली सेनाले लगाउने किडा लगाएको । 
 

नाम:- नरेश केसी 

उमेर:-४४ वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवी बतौिा  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, रातो ज्याकेट र दनलो िाईन्ट लगाएको । 

नाम:- ददनेश दगरी 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज. बारा कलैया उ.म.न.िा. वडा नं.२४ श्रीिरु 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बारा कलैया उ.म.न.िा. वडा नं.२४ श्रीिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गायत्री लगरी  

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो,कोररयन िाईन्ट र कालो सटष लगाएको । 

 

नाम:- सम्साद खान 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही बरहथवा न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सलाषही बरहथवा न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आलषक  दजी (९८४०४६२६६६) 

हुलिया:-उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, कालो रङको हानेक र कालो िाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- दछङ्ग नबुुष शिेाष 

उमेर:-६३ वषषको 

  वतन:- दज. दोलखा दभ.न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दोलखा दभ.न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साङ्गे शेपाक  

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो.आमी रङको ज्याकेट र िाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तेज माया तामाङ (साथमा वषष १५को डोल्मा तामाङ) 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज नवुाकोट दपु्चेश्वर ग.िा. वडा नं.२ सानोओडारे 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज नवुाकोट दपु्चेश्वर ग.िा. वडा नं.२ सानोओडारे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मारप्योन तामाङ (९८४९३८७८६०) 

हुलिया:-उचाई ४.१० दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- िावषती चेिाङ 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ बेनीघाट रोराङ गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- नखलेुको 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ बेनीघाट रोराङ गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण कुमार चेपाङ 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,कालो बटु्टा भएको सल ओडेकी । 
 

नाम:- दवे बहादरु हाय ु

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज. रामछेाि न.िा. वडा नं.७ मगुान 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रामछेाि  मन्थली न.िा. वडा नं.६  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लथर बहादुर हायु (९८६६२५२७०८) 

हुलिया:-उचाई ४.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,स्कुलको डे्रस लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आशा मगर 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.३ बसामाडी 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.३ बसामाडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम थापामगर (९८६५४१०९९६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, िाईन्ट र दटसटष लगाएकी ।  

नाम:- दनमषला भण्डारी 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- दज. उदयिरु दत्रयगुा न.िा. वडा नं.८ माटेखोला 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. उदयिरु दत्रयगुा न.िा. वडा नं.८ माटेखोला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलबता दनुवार 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- मदनका राई 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.सोलखुमु्ब ुमाय्ि दधुकोशी गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.सोलखुमु्ब ुमाय्ि दधुकोशी गा.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुणक बहादुर राई (९८६३९६५८३४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कलेजी दटसटष र ह क टाउजर लगाएकी । 
 

नाम:-कुमार मोते  

उमेर:-४७ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ कानेिोखरी गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।०७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ कानेिोखरी गा.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्णु दजी (९८१०५४४०४१)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, धके सटष र कालो िाईन्ट लगाएको । 

नाम:- मनकुमारी राई 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ लेटाङ न.िा. वडा नं.३ दत्रशलुी टोल 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ लेटाङ न.िा. वडा नं.५ खरेुवा टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक राई (९८६१७८९६८०) 

हुलिया:- उचाई ४.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर भएकी । 
 

नाम:-  दबवके कुमार साह 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ दवराटनगर म.न.िा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दवराटनगर म.न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरज साह (९८५२०२१६३६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष स्याम्लो, सेतो कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:- सरुज श्रेष्ठ 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ दवराटनगर म. न.िा. वडा ५ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दवराटनगर म. न.िा. वडा ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कन्चन शे्रष्ठ 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष स्याम्लो,आमी रङको ज्याकेट ,रातो भषे्ट र दजन्स 

िाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कुसमु दवेी बस्नेत 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज. झािा दवताषमोड न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-नमदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा दवताषमोड न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िेण्डुप िामा (९८१४९८४६९७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर भएकी । 
 

नाम:- दगुाष दवेी दजी 

उमेर:-४१ वषषको 

  वतन:-दज. झािा अजुषनधारा न.िा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।०७।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा अजुषनधारा न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकास दजी (९८१५९३६५९४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर भएकी ।  

नाम:-यमना श्रेष्ठ (साथमा वषष ६ को छोरा सहकेो) 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- दज. झािा दवताषमोड न.िा. वडा नं८ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा दवताषमोड न.िा. वडा नं ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक शे्रष्ठ (९८२४०४११५६) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर भएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सरज मचेे 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:-दज. झािा हदल्दबारी न.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. झािा दबताषमोड न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मांलसरी मेचे (९८०८२४१४८८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर भएको ।  

नाम:- िदुनमाया तामाङ 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- दज. झािा दमक न.िा. वडा नं.३ ढुकुरिानी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा दमक न.िा. वडा नं.३ ढुकुरिानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रलबन भुजेि (९८२३१४१६१५) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:- दसजषना राई 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज. भोजिरु षडानन्द न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा दमक न.िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बाबुराम राई (९८१८८२९५३५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िाईन्ट भषे्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सकुुराज गरुुङ 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज. शखंवुासभा खादबारी न.िा. वडा नं.७ नयाँबजार 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. शखंवुासभा खादबारी न.िा. वडा नं.७ नयाँबजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी गुरुङ (९८६२१८४७९२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शरीर, कालो ज्याकेट र दनलो दजन्स िाईन्ट 

लगाएको । 

 

नाम:- तारामाँया दवश्वकमाष   ( साथमा वषष ८ को  छोरा दवबेक दब.क रहकेो) 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- दज. शखंवुासभा िाचखिन न.िा. वडा नं.७ नागीडांडा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. शखंवुासभा िाचखिन न.िा. वडा नं.७ नागीडांडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तेक बहादुर लब.क (९७४६३२७६६९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, ढाकालो कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अदनता मगर 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:-दज. भोजिरु अरुण गा.िा. वडा नं.३ प्याउली 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११ २८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. भोजिुर टेम्केमयङु गा.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रसन्न मगर (९८१६१६८९४३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दजन्स िाईन्ट र दटसटष लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तोल्मा दब.क 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज. जाजरकोट बारेकोट गा.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. जाजरकोट भरेी न.िा. वडा नं.३ थाम्ले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दत्त बहादुर कामी (९८४९८७६८४६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, रातो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- दगता बढुाथोकी (साथमा वषष २ को छोरा ) 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज. सल्यान दत्रवेणी गा.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सल्यान दत्रवणेी गा.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भगतराम वुढाथोकी (९८४१५४१५८७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- भमुा िररयार ( साथमा मोहन कुमारी िररयार रहकेो) 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:- दज. सल्यान बागचौर न.िा. वडा नं.८ कोटमौला 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सल्यान बागचौर न.िा. वडा नं.८ कोटमौला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम बहादुर पररयार (९८२९८६३३१६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष कल्साउदो, गलुाबी कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 

नाम:- ददिेन भजुले 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:-दज. कास्की लामाचौर गा.दव.स वडा नं.२ लामाचौर 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सल्यान छत्रेश्वरी गा.िा. वडा नं.५ लान्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुजा पुन (९८२९८३७०१२) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो  भएको । 

नाम:- हररस भट्ट 

उमेर:- ५० वषषको 

  वतन:- दज. धनगढी उ.म.न.िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. मगु ुछायानाथ रारा न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हररस चन्र रोकार (९८४८३१७५७६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,  रातो रङको दटसटष लगाएको । 
 

नाम:- स्यान ुसाकी (साथमा १२ वषषको सिना साकी रहकेो) 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज. जमु्ला चन्दननाथ न.िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. जमु्ला चन्दननाथ न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कणक लबर साकी (९८४४८८०४०३) 

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, िातलो शरीर भएकी । 

 

नाम:- अमतृा राना 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- दज. दलेैख गरुास गा.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दलेैख गरुास गा.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- योगेन्र बहादुर राना (९८४८११९३८७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दहतरा चन्द 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज. सखुते दब.न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सखुते दब.न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोक बहादुर चन्द (९८६६२०५९५६) 

हुलिया:-उचाई ५. दिट, कालो आखँा र कालो किाल , वनष गह गँोरी,दिङ रङको कुताष र घ्य ु रङको सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- सदमक्षा दब.क 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-दज.सखुेत दब.न.िा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।०९।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.सखुते दब.न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमकिा लब.क (९८४८२९१४२३) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, सेतो सटष र कालो िाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- रमा थामी मगर 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज.सखुते भरेरगगंा न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.सखुते भरेरगगंा न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-इन्रा थामीमगर (९८४८३४३६२९) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,िातलो शरीर भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- यवुान राज साह 

उमेर:-१४ मदहना 

  वतन:- दज. मकवानिरु बकैया गा.िा. वडा नं.९ दसमने्ट रोड 

लिङ्ग:- नाबालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु बकैया गा.िा. वडा नं.९ दसमने्ट रोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवजय कुमार साह (९८०८१६२१७१) 

हुलिया:-उचाई २ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, रातो सटष लगाएको । 

 

नाम:- कृदतका साह 

उमेर:-४ वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु बकैया गा.िा. वडा नं.९ दसमने्ट रोड 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु बकैया गा.िा. वडा नं.९ दसमने्ट रोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दशै साह 

हुलिया:-उचाई ३ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,िातलो शरीर, गलुाबी रङको ज्याकेट लगाएकी 

। 

 

नाम:- िनुम कुमारी साह 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु बकैया गा.िा. वडा नं.९ दसमने्ट रोड 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु बकैया गा.िा. वडा नं.९ दसमने्ट रोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दशै साह  

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, रातो कुताष सरुुवाल लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कृषा नेिाली  

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न.िा. वडा नं.३ शाख ु

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न.िा. वडा नं.३ शाख ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुन्तिी नेपािी (९८६३६६३७७९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मन्ज ुनेिाल 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न.िा. वडा नं.३ शाख ु

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न.िा. वडा नं.३ शाख ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुन्तिी नेपािी (९८६३६६३७७९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- लक्ष्मी खत्री 

उमेर:-४३ वषषको 

  वतन:- दज. दोलखा तामाकोशी गा.िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दोलखा तामाकोशी गा.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर  काकी (९८६५४६१९१२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, रातो कुताष हररयो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सरुज स्वाणषकार 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ दवराटनगर म.न.िा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा दबताषमोड  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सम्भु स्वाणककार (९८०४०९३६२६) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो िाईन्ट सटष लगाएको । 

नाम:- सन्त कुमार राय 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज.मोरङ भनिालनाथ गा।िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दवराटनगर म.न.िा.  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनिम देवीराय (९८१०५१०८७४) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो कालो िाईन्ट र भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- लज नारायण मादझ 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ ग्रामथान गा.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ ग्रामथान गा.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- किावती मालझ (९८२७०८३५४४) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर,गोलो अनहुार भएको । 

 

नाम:- तारा कुमारी मसुहर 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ जहदा गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ जहदा गा.िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रमोद मुसहर (९८१९३७९२२५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, हररयो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दजत ुराय 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दशे भारत जोगमनी दटकुदलया बस्ती 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।०९।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दवराटनगर म.न.िा. वडा नं. १५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुजा राय (९८०४०४३२७३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर, कालो िाईन्ट र भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- काजल महत्तो 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- मोरङ दवराटनगर म.न.िा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- मोरङ दवराटनगर म.न.िा. वडा नं. १४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बािकृष्ण महत्तो (९८८६५४६३२४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सम्झना तामाङ  

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ रतवुामाई निा. वडा नं.९ ठकठके  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ रतवुामाई निा. वडा नं.९ ठकठके 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलदप माझी (९८१०५३२२१४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, रातो कुताष र सेतो सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आरती कुमारी साह  

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ सनवषी न.िा. वडा नं.५ टकुवा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ सनवषी न.िा. वडा नं.५ टकुवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जोगरन्र साह (९८२७०७२४७८) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, गलुाबी रङको कुताष हररयो सरुुवाल लगाएकी 

। 

 

नाम:- दददलि ररदशदवे 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ िथरी शदनश्वरे न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ िथरी शदनश्वरे न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अकसेि ररलशदेव (९८२४३५८८०५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, हररयो सटष र कालो िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- दवष्ण ुदजी सनु्दास 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:-दज. मोरङ दमक्लाजङु गा.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा .१ लक्ष्मीझार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुणक बहादुर दजी (९८१२३१९७७६) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कालो सटष र कालो िाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोदनका राई (साथमा १४ वषषको ददप्सना भजुले रहकेी ) 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा .१ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा .१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुलदमान राई  (९८६३६८४१५३) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर , िाईन्ट दटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- िदुणषमा बस्नेत 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-दज. मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उत्तम  कुमार थापा (९८६३६८४१५३) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,िातलो शरीर, कालो कोठे सटष र कालो िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- ददल बहादरु धमला 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ दमक्लाजङु गा.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दमक्लाजङु गा.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलबता लब.क (९८११०४५१२१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर भएको । 
 

नाम:- दकरण राई 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:-दज. भोजिरु टेम्के मयुङ गा.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।०९।१० गते 

हराएको ठेगाना:-दमदत २०७८।०९।१० गते यकेु्रन दशेबाट िकी नेिाल आउने क्रममा काठमाण्डौ  बाट घर नगही 

सम्िकष मा दबदहन भएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा चालम्िङ (९८६६८८१८८३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, मोटो शरीर भएको । 

नाम:- अन्जली साह 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ दवराटनगर म.न.िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दवराटनगर म.न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद साह (९८०७३४०६४०) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष स्याम्लो,गोलो अनहुार भएकी ।  

नाम:- धन कुमारी मगर 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:-दज. उदयिरु त्री.न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. उदयिरु त्री.न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुि बहादुर मगर (९८६२९९१३२२) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िाईन्ट र भषे्ट लगाएकी । 
 

नाम:- अदनल खड्का 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज. उदयिरु दत्र.न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. उदयिरु दत्र.न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आलषष खड्का (९८४३६०३२५८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, िाईन्ट र भषे्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चन्रमणी ररजाल 

उमेर:-३९ वषषको 

  वतन:- दज.सनुसरी इटरी उ.म.न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.सनुसरी इटरी उ.म.न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमन कुमार ररजाि (९८४२४२१९९२) 

हुलिया:- उचाई ५.९ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो, रातो कोट र रातो भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- दजत बहादरु गरुुङ 

उमेर:-५२ वषषको 

  वतन:-दज. गोरखा अदजरकोट गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. लदलतिरु म..िा. वडा नं.४ नख्ख ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहादुर गुरुङ (९८४९३६२९४२) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणषगह गँोरो भएको । 
 

नाम:- सदन्दि िोखरेल 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:-दज. झािा दमक न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:-दज.जलदलतिरु म.न.िा. 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदुदि िोखरेल (९८४१६५८०५८) 

हुलिया:- उचाई ५.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो,िहलेो दटसटष र ट्याक लगाएको ।  

नाम:- कमला मगर 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-दज. सलाषही जानकीिुर वडा नं.३ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.११ शखंमलु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि मगर (९८२३७३८६७२) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 

नाम:- दावा डोमा 

उमेर:-८० वषष 

  वतन:-दज.दसन्धिुाल्चोक गा.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-जषे्ठ मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-दज.लदलतिुरम.न.िा. वडा ९ च्यासल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कासाकङ िामा (९८४१२५१८२४) 

हुलिया:-उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा र सेदत किाल,वणष गह गँोरी भएकी  । 
 

नाम:- ररता सनुवुार 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:-दज. ओखढुङगा चम्िदवेी गा.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. लदलतिरु न.िा. सातदोबाटो 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमिन सुनुवार (९८६५०५६११६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- ररता श्रेष्ठ 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:-दज. दोलखा मेलङु गा.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.२८ हररदसदी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर शे्रष्ठ (९८०८७९००२१) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा  कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सदुनता दब.क 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-दज. दसन्धलुीमररन गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. लदलतिरु.बगुमती न.िा वडा नं.२२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भि बहादुर लब.क (९८४३८५८५०५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- चम्िा दब.क (साथमा वषष १६ को सदवना घती मगर ) 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.सखुते चौकुने गा.िा. वडा नं.७ साल्मा 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. लदलतिरु कुसनु्ती न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेलिना थापा (९८१३९३११२४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- सयुष बहदरु बस्नेत 

उमेर:-५० वषषको 

  वतन:- दज. काठमाण्डौ च.न.िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. काठमाण्डौ च.न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना तामाङ बस्नेत (९८६९७६६००२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:- िेमा घले तामाङ 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु थाहा न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु थाहा न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उमेश तामाङ (९८२६२१२८८८) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, कालो ज्याकेट र कालो दजन्स िाईन्ट 

लगाएकी । 

नाम:- सेती मादझ 

उमेर:-४६ वषषको 

  वतन:- दज. बागलुङ जदैमनी न.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बागलुङ जदैमनी न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईश्वरी माझी (९८०६७२८१०६) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, हररयो स्वीटर र रातो  लङुगी  लगाएकी ।  

नाम:- सदुमत्रा भजुेल 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- दज. तनह  ँव्यास न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. तनह  ँव्यास न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम बहादुर पजाक (९८४१०६१९१७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष कालो, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दबषशे कुमार िटेल 

उमेर:-१० वषषको 

  वतन:-दज. बारा दसमौनगढ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. नवलिरासी िवुष दवेचलुी न.िा. वडा नं.२ दमु्कौदल चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केसी देवी पटेि (९८११८०१९९१) 

हुलिया:- उचाई ३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कालो अनहुार, कालो ज्याकेट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दबदनता िररयार 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.५ मालेिाटन 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४  गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.५ मालेिाटन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनोज पररयार (९८२६६५८६००) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- दप्रया दब.क 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- दज. कास्की िोखरा म.न.िा. वडा नं.१८ दििलडाली 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कास्की िोखरा म.न.िा. वडा नं.१८ दििलडाली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं :-माया देवी लब.क (९८०६६९६६९९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,िातलो शरीर, कालो िाईन्ट र कालो दटसटष 

लगाएकी । 

 

नाम:- प्रदतमा लामा 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज. गोरखा आरुघाट गा.िा. वडा नं.६ मान्ब ु

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.१७ ढुङ्गेसाघुँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोष िामा (९८१९१०२६५४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी दि.क रङको आउटर र िाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िजुा थािा 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.१९ लामाचौर 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.१९ लामाचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकास थापा (९८०६९१३०२४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, मझौला शरीर भएकी । 

 

नाम:- धदनराम थारु महत्तो 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:-दज.नवलिरासी िवुष न.िा. वडा नं.१५ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.नवलिरासी िवुष न.िा. वडा नं.१५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता कुमारी महत्तो (९८१५४४२१७७) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल भएको । 
 

नाम:- दगता दघदसङ 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:-दज.सलाषही श्रीनर 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.१४ चाउथ े

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रत्न बहादुर लसदन (९८६२२५१२६१) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो टसटष र कालो िाईट लगाएकी । 
 

नाम:-ईस्वरी क्षेत्री  

उमेर:-३७ वषषको 

  वतन:- दज. िवषत मोदी गा.िा. वडा नं.७ गोतामथेर  

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िवषत मोदी गा.िा. वडा नं. ७ गोतामेथर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-होम बहादुर के्षत्री (९७४८४१२९४२) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- ईभा गरुुङ 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज. लमजङु मध्यनेिाल न.िा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. लमजङु मध्यनेिाल न.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुपाि गुरुङ (९८१४१३९५९३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट , को आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,स्कुल को दनलो ट्याकसटु लगाएकी । 
 

नाम:- ईन्र प्रसाद दतवारी 

उमेर:-६९ वषषको 

  वतन:- दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.३० खदुी दमलनचोक 

लिङ्ग:-जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.३० खदुी दमलनचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्र प्रसाद लतवारी (९८१३६२३७९४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र सेतो किाल,वणष गोरो,ज्याकेट र कालो िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- अनषुा कुमाल 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:-दज.दचतवन 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.८ राष्ट बैङक चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक बराि (९८६७१४२९३४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कालो िाईन्ट र िहलेो दटसटष लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सगनु गरुुङ 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज. नवलिरासी िवुष गडैाकोट न.िा. वडा नं.१४  

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नवलिरासी िवुष गडैाकोट न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक गुरुङ (९८२९३८८२०३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, दनधारमा खत भएकी । 

 

नाम:- दभम बहादरु दब.क 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:-दज. गोरखा अदजरकोट गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.२५ हमे्जा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्ण  बहादुर कामी (९८१६१५२०२४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष कालो , दजन्स िाईन्ट र हररयो सटष लगाएको । 
 

नाम:- दबदनसरा िलामी  

उमेर:-३७ वषषको 

  वतन:- दज. नवलिरासी िवुष बोदलङटार गा.िा. वडा नं.४ दसचाङ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नवलिरासी िवुष बोदलङटार गा.िा. वडा नं.४ दसचाङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिि बहादुर पुिामी मगर (९८४२०००१३०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, रातो कुताष र कालो िाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- ददव्या रामदाम 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.२७ कालीगण्डकी टोल 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.२७ कालीगण्डकी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक रामदाम (९८२९१०४९८०)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,िातलो शरीर भएकी । 

नाम:- दडल माया सनुार 

उमेर:-४१ वषषको 

 वतन:- दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.२१  महवारी 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.२१  महवारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हुम बहादुर ठाकुर (९८४६११०७०९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- जनु ुघती (साथमा वषष ३ को छोरा ददिकघती रहकेो) 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज. बाग्लुङ बदडगाड गा.िा. वडा नं.१० 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बाग्लुङ बदडगाड गा.िा. वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िेक बहादुर घती (९८४३७१४१८४) 

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- कुमारी के्षत्री रेग्मी 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज. िवषत महादशला गा.िा. वडा नं.४ धनबुासे 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िवषत महादशला गा.िा. वडा नं.४ धनबुासे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम बहादुर रेग्मी  

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजुषन काकी 

उमेर:-५५ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी गा.िा. वडा नं.७ बेलघारी 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.१७ दबरौटा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्र बहादुर थापा (९८०४८४२९०६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो,कालो र सेतो दमक्स दटसटष लगाएको । 

 

नाम:- अबदलु रायमदमया (साथमा वषष ३ को छोरा नादलस दमया रहकेो) 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- दज. नवलिरासी िवुष दउेचलुी न.िा. वडा नं.१६ रजहर 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नवलिरासी िवुष गडैाकोट न.िा. वडा नं.१३ बेलदडहा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलबना लमया (९८२४४५७४५७) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कमान्डो दटसटष लगाएको ।  

नाम:- सन्तोषी िौडेल  

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-दज. िवषत कु.न.िा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िवषत कु.न.िा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोष पौडेि (९८४४७३५१८७) 

हुलिया:- उचाई ४.१० दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,मझौला शरीर भएकी । 
 

नाम:- लालमाया सारु 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज.नवलिरासी िवुष ह क्सेकोट गा.िा. वडा नं.२ लगङेखोला 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.नवलिरासी िवुष ह क्सेकोट गा.िा. वडा नं.२ लगङेखोला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक मान साकी (९८४७३३३००८)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो कालो किाल, अनहुार गोलो, कालो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- मानदसंह दवश्वकमाष 

उमेर:-५० वषषको 

  वतन:- दज. नवलिरासी िवुष दउेचलुी न.िा. वडा नं.९ दवसालटार 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नवलिरासी िवुष दउेचलुी न.िा. वडा नं.९ दवसालटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेश काकी (९८०८४५८३७९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कालो रङको दटसटष र लो दजन्स िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- नेत्र बहादरु कुवरँ 

उमेर:-४७ वषषको 

  वतन:- दज. स्याङजा वादलङ न.िा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-दशे भारत बाट आउने क्रममा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चन्र कुमारी कुवाँर (९८१३६७७९४३) 

हुलिया:- उचाई ५.७ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो भएको । 
 

नाम:- गरुास सनुार 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज. बाग्लुङ बाग्लङु न.िा. वडा नं.३ गठुी 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बाग्लुङ बाग्लुङ न.िा. वडा नं. ३ गठुी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबष्ण सुनार (९८४४७३७१२१) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, सेतो ज्याकेट र कालो िाईन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सदवता श्रेष्ठ (दब.क) 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:-दज. स्याङजा अजुषनचौिारी गा.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.१० अमरदसंह चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खेम बहादुर पररयार (९८१६१५६५७०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएकी । 
 

नाम:- सरस्वती काकी 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:- दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं.२१ कृती 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कास्की िो.म.न.िा. वडा नं।२१ कृती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्र बहादुर काकी (९८४९५१२८६२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी िहलेो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- सम्झना गरुुङ 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- दज. गोरखा धाचे गा.िा. वडा नं.७ दभरकुना 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११ २५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. गोरखा धाचे गा.िा. वडा नं.७ दभरकुना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुमारी तामाङ (९८४९४७५८८८) 

हुलिया:-उचाई ४.५  दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- दलला गरेै 

उमेर:-५१ वषषको 

  वतन:- दज. तनह  ँव्यास न.िा. वडा नं.५ शरेा 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. तनह  ँव्यास न.िा. वडा नं.५ शरेा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शंकर राज गैरे (९८४९९११२२०) 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ४.६ दिट , कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो बलाउज र साडी लगाएकी । 

नाम:- रुिा आले बोटे 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज. तनह  ँदवेघाट गा.िा. वडा नं.५ भवुनटार 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. तनह  ँदवेघाट गा.िा. वडा नं.५ भवुनटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजवन बोटे (९८४५५२३०१०) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा रकालो किाल, वरण गह गँोरी, िहलेो दटसटष र हाि कट्ट  लगाएकी । 
 

नाम:- माया थािा  

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- दज. बाग्लुङ बा.न.िा. वडा नं.१० गडैाकोट 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बाग्लुङ बा.न.िा. वडा नं.१० गडैाकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर थापा (९८६७६८४८११) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी लङुगी दटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- िुल माया सनुार 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज. बाग्लुङ बदडगाड गा.िा. वडा नं.८ नेटाखकष  

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बाग्लुङ बदडगाड गा.िा. वडा नं.८ नेटाखकष  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजजे सुनार (९८६०७४२७७८) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, हररतो सईुटर र हररयो लङुगी लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दनशा तामाङ 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज. तनह  व्यास न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. तनह  व्यास न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बलबता तामाङ (९८०२९३५६०३) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा रनकालो किाल, वणष गह गँोरी, दटसटष र िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- जमनुा िररयार ( साथमा वषष ३ को छोरा कुशल िररयार रहकेो) 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज. िवषत ि.ुन.िा. वडा नं.८ चवुा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१२।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िवषत ि.ुन.िा. वडा नं.८ चवुा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-झुमा नेपािी (९८०६१७५८०५) 

हुलिया:- कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,िातलो शरीर  भएकी । 
 

नाम:- सम्झना बसेल (मानन्धर) 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:- दज. भक्तिरु भ.न.िा.  

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८४।१०।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. भक्तिरु भ.न.िा.  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रतन बसेि (९८६०८४९६४६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:- रदन्जला थािा खड्का 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:-दज. काठमाण्डौ ददक्षणकाली न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।३० गते 

हराएको ठेगाना:-दज. भक्तिरु चागनुारायण न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम कुमार थापा (९८६३२४१२३३) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल वणष गह गँोरी भएकी । 

नाम:- सदशकला दवेान 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:-दज.ईलाम न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२९ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. काठमाण्डौ सामाखसुी वसिाकष  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टुन बहर देवान (९८४१९५७८८७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आकँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, मानदशक सन्तलुन गमुाएकी । 
 

नाम:- दबदनत मनैाली  

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.११ नवलिरु 

लिङ्ग:- बालक  

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.११ नवलिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबमिा मैनािी (९८४५७१५०१७) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट,कालो आखँा ,कालो किाल, सेतो ह ट  र िाइण्ट लगाएको ।  

नाम:-  रेगन ढुङगना  

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.५ दसचाईटोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.५ दसचाईटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कल्पना ढुङगना (९८४९२१२४२४) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर,कालो ह क र दनलो दजन्स िाईन्ट 

लगाएएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  दबमला  कुमाल 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- दज.नवुाकोट दब.न.िा. वडा नं.६ ईनारिाटी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.नवुाकोट दब.न.िा. वडा नं.६ ईनारिाटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजवन कुमाि (९८४५९७५९१४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल, रातो रङको कुताष र सल ओडेकी ।  

नाम:- मदनषा दवेकोटा 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- दज.दसन्धलुी क.न.िा. वडा नं. १३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.दसन्धलुी क.न.िा. वडा नं. १३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नलवन देवकोटा (९८१५८५३६११) 

हुलिया:- उचाई ५. दिट, कालो आखँा, कालो किाल,  वणष गह गँोरो, कालो रङको दजन्स िाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:-  रोदजना नेिाली  

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- दज.काभ्रिेलान्चोक जगुाल गा.िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.काभ्रिेलान्चोक जगुाल गा.िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोष नेपािी (९८४६२८८४८०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,हररयो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 

  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रशान्त चौलागाई 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:-  दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.७ नागवस्ती 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.७ नागवस्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गायत्री चौधरी (९८४५३८६४३०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,दनलो रङको दजन्स िाइन्ट र ह ट लगाएको ।  

नाम:- सजुन महत  

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.७ नागवस्ती 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. मकवानिरु हटेौडा उ.म.न.िा. वडा नं.७ नागवस्ती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हरर बहादुर महत (९८४५५७२३६०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरो, दनलो रङको दजन्स िाइन्ट र कालो ह ट 

लगाएको । 

 

नाम:- अन्ज ुदसलवाल 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज.धाददङ दसद्धलेक गा.िा. वडा नं. १ कादलदह बजार 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजाराम लसिवाि (९८४३०५७०४५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष कालो,कालो धके िाइन्ट र खरैो ज्याकेट लगाएकी । 

  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मनमाया तामाङ   

उमेर:- ३२ वषषको  

  वतन:- दज. रामछेाि गोकुलगगंा गा.िा. वडा न. ६ ििुष 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. रामछेाि गोकुलगगंा गा.िा. वडा न. ६ ििुष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कािे तामाङ (९८६६०१९०४६) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी,कालो रङको कुताष र रातो रङको सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- मने्दो तामाङ  

उमेर:- ४४ वषषको  

  वतन:- दज.रसवुा गोसाईकुन्ड गा.िा. वडा नं. ६ धनु्च े

लिङ्ग:- मदहला  

हराएको लमलत:- २०७८।११।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.काठमाण्डौ बालाज ुबसिाषक बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िाङ लछररङ तामाङ (९८६३९३५४५७) 

हुलिया:-  उचाई ५.३ लिट,कािो आाँखा, कािो कपाि,ज्याकेट, िुङगी र टाउकोमा रुमाि बाधेको ।  

नाम:- अदस्मता तामाङ  

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:-  दज. काभ्रिेलान्चोक िाँचखाल न.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. काभ्रिेलान्चोक िाँचखाल न.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, हररयो सरुवाल दटसषट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सिना दसँन्तान 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-दज.काभ्रिेलानचोक खादनखोला गा.िा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.काभ्रिेलानचोक िाँचखाल न.िा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- साजन लसाँन्तान(९८६२५८०६५०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, रातो कुताष सरुुवाल र ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- सनु्तली के.सी 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज.काभ्र ेभमु्ल ुगा.िा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.काभ्र ेभमु्ल ुगा.िा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बसन्त के.सी.(९८४१४६२२४९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,रातो कुताष सरुुवाल र चोदल लगाएकी । 

 

नाम:- सदुदि सनुवुार 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज.िाँचखाल न.िा.वडा नं.६ दतनदिप्ले 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. काठमाण्डौ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पम्िा सुनुवार (९८४०६११०१२) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल, मझौला शरीर भएको । 

 

नाम:- संदजता वढुाथोकी 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-दज.काभ्र ेबनेिा न.िा.वडा नं.१३ भसैीिाटी 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. काभ्र ेिलानचोक बनेिा न.िा.वडा न.ं१३ भसैीिाटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अन्जु वुढाथोकी (९८२३२६६२२) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, स्कुलको खरैो िाईन्ट,करानी रङको ह क र कालो स्कुल 

शोला बोकेकी । 

नाम:- दददिका िररयार 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज. दचतवन भरतिरु म.न.िा. वडा नं.२३ मादधिरुी 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दचतवन भरतिरु म.न.िा. वडा नं.२३ मादधिरुी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनरुता पररयार (९८४५८१५४०९) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल मोटो शरीर भएकी ।  

नाम:- रेनकुा थािा 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज. नवुाकोट दबदरु न.िा. वडा नं.५ दििलटार 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नवुाकोट दबदरु न.िा. वडा नं.५ दििलटार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदन थापा (९८२३८१७००२) 

हुलिया:- उचाई ५.१० दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- वषाष वादनया 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-दज. बाजरुा बढुीगगंा न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. नवुाकोट दब.न.िा. वडा नं.४ बट्टार बहार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकास रौिा (९८४०३००४६२) 

हुलिया:- उचाई ५ िुट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोदहत दसंह दब.क. 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- दज. जाजरकोट भ.ैन.िा. वडा नं. ४ बाँठाबाडा  

लिङ्ग:- बालक  

हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:- दज. जाजरकोट भ.ैन.िा. वडा नं. ४ बाँठाबाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनमकिा लब.क. (९८२२४३६१८०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,दजन्सको कालो िाइन्ट र कालो दटसषट र िाइन्ट लगाएको 

। 

 

नाम:- संदगता शाही 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- दज.जमु्ला दतला गा.िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.जमु्ला दतला गा.िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चक्र बहादुर शाही (९८४८२५३८९३) 

हुलिया:- उडाई ५.१ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- गोमाददेव थािा 

उमेर:-  २४ वषषको  

  वतन:- दज.दाङ  हकुेली गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.दाङ  हकुेली गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोस दिाकमीमगर (९८४५५९०५२४) 

हुलिया:-  उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,दटसषट र िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- दबमला थामी 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:-दज. लदलतिरु 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बिराम थामी (९८४६४६१६२०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- रदबन्र कुमार भण्डारी 

उमेर:- ५८ वषषको 

  वतन:- दज. लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.४ बागडोल 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.४ बागडोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन भण्डारी (९८४९६०१३३६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो,दजन्स िाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- सनुसरी िहरी 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- दज. लदलतिरु गोदावरी न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु गोदावरी न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सानुकान्छा पहरी (९८६०१४५४०२) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सरेुश बमाष 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी वडा नं.५ कासीरक 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धलुी वडा नं.५ कासीरक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनकुमारी बमाक साकी (९८६१८१०८४१) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालोआखँा रकालो किाल,वणष गह गँोरो भएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रोशन कुवरँ 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज.लदलतिरु चािागांउ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.लदलतिरु चािागांउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा थापा (९८१३६९६७६७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, सट िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- गगंा श्रेष्ठ (साथमा वषष ५ को छोरा अदकंत श्रेष्ठ रहकेो) 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज.लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.१८ मगर गांउ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.१८ मगर गांउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश शे्रष्ठ (९८६३०६५८९६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरीगलुाबी रङको ज्याकेट र कुताष िगाएकी । 

 

नाम:- दबदबका कुमाल 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.लदलतिरु  जाउलाखले 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.लदलतिरु  जाउलाखेल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा कुमाि (९८६७४०२०७५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएको । 

 

नाम:- नम्रता अदधकारी  

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज. लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.२२ चदुनखले 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. लदलतिरु म.न.िा. वडा नं.२२ चदुनखले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर मगर (९८६०८७२३०१)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,दजन्सको हाि िाईन्ट लगाएकी । 

नाम:- गमुान दबष्ट 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज.रोल्िा सदुनल स्मतृी गा.िा. वडानं.३ दमदझङ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.रोल्िा सदुनल स्मतृी गा.िा. वडानं.३ दमदझङ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी महरा लबष्ट (९८४९२६८७१०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो,दनलो दजन्स िाईन्ट र कालो जतु्ता लगाएको ।  

 

नाम:- दददलि िररयार 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ गढवा गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ गढवा गा.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलशिा नेपािी (९८०९८७०२६३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष कल्साउदो,बोल्न नसक्ने,ससु्त मनदस्थदत भएको । 

 

नाम:- दबनोद नेिाली (साथमा दसवा खड्का भन्ने मदहला रहकेो) 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ घोराही उ.म.न.िा. वडा नं.१५ दबदिचोक 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ घोराही उ.म.न.िा. वडा नं.१५ दबदिचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दुगाक नेपािी (९८१०८५२१८८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो, कालो सटष र दजन्स िाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दशवा गरुुङ 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:-दज. रोल्िा न.िा. वडा नं.४ दलवाङ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. दाङ घोराही 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद गुरुङ (९८४८९६३०३६) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,मझौला शरीर भएकी । 
 

नाम:- जमदुन सनुार 

उमेर:-६५ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.१४ दबन्दनुगर 

लिङ्ग:-जषे्ठ मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी दत.न.िा. वडा नं.१४ दबन्दनुगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लचत्र बहादुर सुनार (९८०७५७७४९९) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो सेतो किाल,सेतो खरानी रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दगुाषभती भर 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी मायादवेी गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी मायादवेी गा.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवसम्भर भर  

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- मोदनका सनुाम 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर प्रसाद सुनार (९८४७०७१००७)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर भएकी । 

नाम:- मोदनका दवश्वकमाष 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-दज. रुिन्दहेी वडा नं.३ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनसा लवश्वकमाक (९८४६३९००६९) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, ट्रयाक र हाईनेक लगाएकी । 
 

नाम:- दबदनता थारु 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१८ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी ब.ुउ.म.न.िा. वडा नं.१८ नरैनािरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिी थारु (९८११९२०४१८) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, सेतो दटसटष र दनलो िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- िजुा अदहर 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज. रुिनदहेी गडैहवा गा.िा. वडा नं.१ बघमरवा 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिनदहेी गडैहवा गा.िा. वडा नं.१ बघमरवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कैलाश अदहर  

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, खरैो रङको सटु लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सलमुी रामयाझी  

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज. रुिन्दहेी कञ्चन गा.िा. वडा नं.१ बेलभरीया 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- नखलेुको 

हराएको ठेगाना:- दज. रुिन्दहेी कञ्चन गा.िा. वडा नं.१ बेलभरीया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनि कुमारी रायमाझी (९८१७४०८७९२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर भएको । 

 

नाम:- एदलसा सनुार 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-दज. गलु्मी दििलधारा  वडा नं.२ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. गलु्मी दििलधारा  वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोलवन्द बहादुर सुनार (९८४३२८१४२३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर भएकी । 

 

नाम:- दनरजराज  गभुाज ु 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- दज. सखुते भरेी गगंा न.िा. वडा नं.१० दछन्च ु

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सखुते भरेी गगंा न.िा. वडा नं.१० दछन्च ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनता साह (९८४८०३९२४६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आकँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:- राम कुमारी थारु 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज. बददषया ठाकुरवावा न.िा. वडा नं.२ बलाती 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बददषया ठाकुरवावा न.िा. वडा नं.२ बलाती 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसताराम थारु (९८६५८७९८३४)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आँखा र खरैो किाल,वणष गह गँोरी,खरानी रङको कुताष र कालो रङको सरुुवाल 

लगाएको । 

नाम:- दबिना रोकाय 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- लज. बलदकया बााँसगढी न.पा. वडा नं.९ दुगाकिााँटा 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बददषया बाँसगढी न.िा. वडा नं.९ दगुाषिाँटा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आशा देवी रोकाय (९८२०४२६६२७) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- अदभषके मगर 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज.बददषया बाँसगढी न.िा. वडा नं.६ दमौली 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.बददषया बाँसगढी न.िा. वडा नं.६ दमौली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुमन मगर (९८२६३३२०४४) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किालवणष गह गँोरो, सेतो रङको सटष र गलुाबी रङको रङको 

ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:- दनलम थारु 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज. बददषया मधवुन न.िा. वडा नं.२ अम्मरिरु 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बददषया मधवुन न.िा. वडा नं.२ अम्मरिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लहमाि थारु   

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,दादहने हातमा ६ वटा औला भएको,सेतो रङको सटष र दनलो 

रङको दजन्स िाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सदुन घती 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुवास घती (९८०६२५२८६८) 

हुलिया:-उचाई ४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मझौला शरीर, कालो बक्स िाईन्ट र खरैो ह ड लगाएको । 
 

नाम:- दहमाल बोहरा 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.११ अवलडांडा 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ घो.उ.म.न.िा. वडा नं.११ अवलडांडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुवास घती (९८०६२५२८६८) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, मझौला शरीर, दनलो िाईन्ट र लेदरको ज्याकेट लगाएको । 
 

नाम:- िदुणषमा भण्डारी 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ राजिरु गा.िा. वडा नं.६ खाङ्ग्रानाका 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ राजिरु गा.िा. वडा नं.६ खाङ्ग्रानाका 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शारदा भन्डारी (९८०६२०९७३४) 

हुलिया:-उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा र खरैो,रातो किाल,िातलो शरीर भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लक्ष्मी वली (के.सी) 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज दाङ शान्तीनगर गा.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज दाङ शान्तीनगर गा.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुि बहादुर के.सी (९८२२८४७५०५) 

हुलिया:-उचाई ४.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, खरानी रङको कुताष र रातो सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अदनता चौधरी 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- दज. दाङ लमही न.िा. वडा नं.८ खोली गाँउ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ लमही न.िा. वडा नं.८ खोली गाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता कुमारी चौधरी 

हुलिया:- उचाई ५.५ दि, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर, रातो कुताष सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:- ररमा दब.क 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:-दज. दाङ तलु्सीिरु  उ.म.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाङ तुल्सीिरु  उ.म.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माधव लब.क (९८६८४९५२७०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र हल्का किाल, मझौला शरीर,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- दसता िररयार 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज. गलु्मी मदाने गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते  

हराएको ठेगाना:- दज. गलु्मी मदाने गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िशिुती िररयार (९८३९३८४३१६)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो कािल,िहलेो कुताष सरुुवाल लगाएको । 

नाम:- गमुी कुमाल 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:-दज. गलु्मी रे.न.िा.  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. गलु्मी रे.न.िा. 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जुि कुमाि (९८४५४२६९२९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- िावषती थारु 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज. कदिलवस्त ुवाणगंगंा न.िा. १० लौगाईया 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कदिलवस्त ुवाणगंगंा न.िा. १० लौगाईया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-साधु थारु (९८२६४६२५४७) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,मोटो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- बसन्ता खड्का अदधकारी 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- दज. अघाषखावी दसतगगंा न.िा. वडा नं.४ काफ्लेटोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. अघाषखावी दसतगंगा न.िा. वडा नं.४ काफ्लेटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तोयनाथ अलधकारी (९८४७४०८३०६) 

हुलिया:-कालो आखँा र हल्का रातो किाल,कुताष सरुुवाल र रातो रङको जतु्ता लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दसता घती 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- दज. रोल्िा दत्रवणेी गा.िा. वडा नं.४ चक्री 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. रोल्िा दत्रवणेी गा.िा. वडा नं.४ चक्री 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लचत्र बहादुर घती (९८६८६२५५८०) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, हररयो रङको कुताष र रातो रङको सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:- ददिक बोहोरा 

उमेर:-६५ वषषको 

  वतन:- दज. झािा दशवसताक्षी न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा दशवसताक्षी न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानुिका बोहोरा (९८१४००८८४१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,खरैो ज्याकेट र िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- दसता िागो 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज.झािा दशवसताक्षी न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.झािा दशवसताक्षी न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हेम कुमार लसघुङ (९८१७९४९२०२) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो कािल,सेतो कुताष सरुवाल र कालो ब्याग बोकेकी । 
 

नाम:- सदुनला राजवसंी 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- दज. झािा गौरादह न.िा. वडा नं.८ जरुोिानी (िक्की दभट्टा टोल) 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा गौरादह न.िा. वडा नं.८ जरुोिानी (िक्की दभट्टा टोल) 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मेदराज राजवंसी (९८२३७५२९०१)  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,कालो दटसटष र सेतो कालो बुट्टा भएको 

सरुुवाल लगाएको । 

नाम:- प्रदमला कोईराला (दजी) 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- दज. झािा कन्काई न.िा. वडा नं.५ शान्ती टोल 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा कन्काई न.िा. वडा नं.५ शान्ती टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तारा देलव  (९८४२०७६२७५) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो खरैो किाल भएको । 
 

नाम:- शभुम उराउ 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- लज. झािा कन्काई न.िा. वडा नं.४ लक्ष्मी िाण्डे सादलख 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा कन्काई न.िा. वडा नं.४ लक्ष्मी िाण्डे सादलख 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लधरेन्र बस्नेत (९८१७९४६८३८) 

हुलिया:- उचाई ४.१० दिट, कालो आखँा र कालो किाल,िातलो शरीर,रातो भषे्ट र दनलो दजन्स िाईन्ट लगाएको 

। 

 

नाम:- दसता काकी 

उमेर:-४७ वषषको 

  वतन:- दज. भोजिरु ष.न.िा. वडा नं.७ दबतलब 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- नखलेुको 

हराएको ठेगाना:- लज. भोजिरु ष.न.िा. वडा नं.७ दबतलब 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर शे्रष्ठ (९८०७०३६०९३) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,रातो स्वीटर र हररयो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मनैा कुमारी दब.क 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:-  दज.उदयिरु कटारी न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.उदयिरु कटारी न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज लब.क (९८०५९६५५३३) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,गोलो अनहुार,दजन्सको  कालो िाईन्ट र रातो कुताष सरुुवाल 

लगाएको । 

 

नाम:- रेण ुराई 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज. भोजिरु अरुण गा.िा. वाड नं.७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०६९।०२ बाट हराएको 

हराएको ठेगाना:- दज. भोजिुर अरुण गा.िा. वाड नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन बहादुर राई (९८२५३१६९७०) 

हुलिया:-उचाई ५ लिट, कािो आाँखा र कािो कपाि, वणक गहुाँगोरी,कुताक सुरुवाि िगाएकी ।  

नाम:- प्रलाद साकी 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कािुमान साकी (९८१६३७६३४६) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,रातो गन्जीर,हाि भषे्ट र िाईन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मदनषा राई 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज. इलाम सुयोदय न.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. इलाम सयुोदय न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुपेश लिम्बु (९७४९७६४३७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,िाईन्ट दटसटष लगाएको । 
 

नाम:- दटका राम चौधरी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ उलाषबारी न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सदानन्द चौधरी (९८१७३३७६३७) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो भएको । 

 

नाम:- रन बहादरु दलम्ब ु

उमेर:-५९ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ िथरी शदनश्वरे न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ िथरी शदनश्वरे न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलनस लिम्बु (९८२६३७६०८२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,हररयो रङको िाईन्ट र जम्िर लगाएको । 

 

नाम:- सिना थािा 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज मोरङ सनु्दरहचैा न.िा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७६८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज मोरङ सनु्दरहचैा न.िा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनोद थापा (९८२७३५५०७६) 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ४.६ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी । 

नाम:- अदनता उराव  

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ रंगेली न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११ २१ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. मोरङ ग्रामथान न.िा. वडा नं.६ झोराहाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गौरब िाि उराव (९८२३७८१९१३) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष रातो भएको । 
 

नाम:- अन्जली मदुडयारी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ रंगेली न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ रंगलेी न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- उपेन्र मुलडयारी (९८०२०५८२०६) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष स्याम्लो, खरैो ज्याकेट र हररयो िाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- चन्दा मदुखया 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:-दज. मोरङ दवराटनगर म.न.िा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दवराटनगर म.न.िा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदलिप कुमार मुलखया (९८४३१७९०३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरो भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रदबन कुमार यादव 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-दज. मोरङ जहदा गा.िा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

हराएको ठेगाना:- 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दज. मोरङ जहदा गा.िा. वडा नं.५ 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष स्याम्लो, दजन्स िाईन्ट र सेतो धके सटष िगाएको ।  

नाम:- दशवानी मगर 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज. झािा मनैिा. वडानं.१३ अठारकठे्ठ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा मनैिा. वडानं.१३ अठारकठे्ठ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम कुमारी मगर (९८०८७७५६५६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, कालो िाईन्ट र रातो भषे्ट लगाएको । 
 

नाम:- सनुो कुमारी ताजिरुीया 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- दज. झािा गौरादह न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।११ गते 

हराएको ठेगाना:-  दज. झािा गौरादह न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गयाििा ताजपुरीया (९८१५९०७९३०) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- िुल माया तामाङ दलम्ब ु

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:- दज. झािा हदल्दबारी गा.िा. वडा नं.४ शान्तीचोक 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:-  लज. झािा हदल्दबारी गा.िा. वडा नं.४ शान्तीचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवेन्र लिम्बु (९८०६०१५९४६) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,मोटो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:-  सरस्वती यादव 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- झािा  जािा गा.िा. वडा नं.५ िन्थािडा 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- झािा  जािा गा.िा. वडा नं.५ िन्थािडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशव नारायण यादव (९८१५०७३५७६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, िातलो शरीर, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- मनौर अली 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज. सलाषही हररिरु न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. सलाषही हररिरु न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मो.रहमत अिी (९८०७८०६७८८) 

हुलिया:-उचाई ५.८ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरो,कालो िाईन्ट र सेतो चेक सटष लगाएको । 

 

नाम:- रदसद अहमद 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- दज. बारा दवेताल गा.िा. वडा नं.२ ददक्षणदझट्कैया 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. भरतिरु दचतवन काम गने स्थानबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महमद ईदन्रस दमया 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, दजन्स िाईन्ट र भषे्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बल्ल ुबैठा 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- दज. बारा दबश्रामिरु गा.िा. वडा नं.२ दचरझिटी 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बारा दबश्रामिरु गा.िा. वडा नं.२ दचरझिटी दनतनिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पप्पु बैठा  

हुलिया:-उचाई ५.३ लिट, कािो आाँखा र कािो कपाि, सेतो रङको ज्याकेट र लजन्स पाईन्ट िगाएको । 
 

नाम:- धाना दवेी थािा 

उमेर:-३७ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेखा थापा (९८२२७३७३६४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएको ।  

नाम:- दबनोद दब.क 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज. डोटी ददिायल दसलगडी न.ि. वडा नं ६ नाचनथली 

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. डोटी ददिायल दसलगडी न.ि. वडा नं ६ नाचनथली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भक्त बहादुर लब.क (९८४०८५९५८०) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,सेतो दनलो सटष र खरैो रङको टाउजर 

लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लक्ष्मी दमाई 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- दज. डोटी ददिायल दसलगडी न.ि. वडा नं.४ राजिुर 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।२४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. डोटी ददिायल दसलगडी न.ि. वडा नं.४ राजिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शेर बहादुर दमाई (९८४८५२२२३३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ लिट, कािो आाँखा र कािो कपाि, वणक गहुाँगोरी, पातिो शरीर भएकी ।  

नाम:- रामचन्र जसैी  

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज. बाजरुा वडुीनन्दा न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।१० गते 

हराएको ठेगाना:- भारतको दसम्लाबाट आउने क्रममा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगराज जैसी (९८६९८२६०४२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ दिट,कालो आखँा र कालो किाल भएको ।  

नाम:- जानकी नाथ 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-दज. दाचुषला मालीकाजुषन गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाचुषला मालीकाजुषन गा.िा. वडा नं.७िन्तिाली भसैीओडार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसलनता नाथ 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,दनलो दजन्स िाईन्ट र दटसटष लगाएकी ।  

नाम:- मकेुश धामी (साथमा वषष १६ कोसवुास धामी) 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- दज.डडेल्धरुा ि.न.िा. वडा नं.८ जमरादन 

लिङ्ग:-िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.डडेल्धुरा ि.न.िा. वडा नं.८ जमरादन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक धामी (९७४८८८१५०२) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, कालो ज्याकेट र िाईन्ट लगाएको । 

नाम:- भजन रावत (साथमा वषष ६ की छोरी भएको ) 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली लच.ुन.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२२ गते 

 हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली लच.ुन.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रालधका रावत (९८१५६६१५५४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष कल्साउदो, रातो ताष र दजन्स िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- लक्ष्मी काकी 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं.१५ गोबरैया 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं.१५ गोबरैया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमर काकी(९८१०६५६९५३) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी,दनलो रङको चेक सटष  र िाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- दसल्िा बलामी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दोधारा चा.न.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.कञ्चनिरु दोधारा चा.न.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हसं देवी बिामी (९८१०६३४९३२) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो दजन्स िाईन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जयन्ती खनुा  

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं.१८ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं.१८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलस्म लतरुवा (९८१०७०२६२२) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, गलुाबी रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- िावषती डगौरा  

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु बेलडाडी गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गे 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु बेलडाडी गा.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोकेन्र डगौरा (९८२५६४०८८१) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,रातो रङको कुताष सरुुवाल लगाएको ।  

नाम:- दगता ओझा 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं.२ कृष्णटोल 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।२६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं.२ कृष्णटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रामदत्त ओझा (९८०६४०६१५५) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल, कालो दटसटष र कालो िाईन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सदुमत चौधरी  

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु ि.ुन.िा. वडा नं.७  

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु ि.ुन.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर चौधरी (९८२२६४७१९९) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएको ।  

नाम:- दनमषला चन्द 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं.१७ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं.१७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकाश चन्द (९८६५९१६४५१) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, सेतो रङको िलाजो र कालो रङको ह ट लगाएको ।  

नाम:- बसन्ती वाईवा 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु लालझाडी गा.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु लालझाडी गा.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाक्पा शेपाक (९८०४६९०३८१) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मन्ज ुसनुार 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु दोधरा चादनी न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।२३ गते 

 हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दोधरा चादनी न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देवसरा सुनार (९८०४६९०४८१) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,एक खटु्टाले टेक्ने लङगडी भएको ।  

नाम:- रुिा बोहरा 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-दज. बझाङ बबङ्ुगल न.िा. वडा नं.७ डाडडगांउ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. बझाङ बबङ्ुगल न.िा. वडा नं.७ डाडडगांउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता देवी बोहरा (९८४९३०६५९८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी,सेतो रङको कुताष सुरुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- दवष्ण ुदवश्वकमाष 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-दज. कैलाली महन्याल गा.िा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११ १८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली महन्याल गा.िा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मन माया लब.क (९८४८६७३८३०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, दनलो ह ट र गलुाबी रङको जतु्ता लगाएकी 

। 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रम्भा कुमारी भट्टराई 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली गोदावरी न.िा. वडा नं.९ धनचौरी 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली गोदावरी न.िा. वडा नं.९ धनचौरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उिव राज  भट्टराई (९८४२८९४८२४) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष कालो, कालो दटसटष र कालो िाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- रचना थािामगर 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:-दज. कैलाली चरेु गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली चरेु गा.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदि बहादुर थापामगर (९८००६१०५५५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- िनुम शमाष 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:-दज. कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- लज. कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राकेश शमाक (९८०४६५९७८७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, गलुाबी रङको भेष्ट दजन्सको िाईन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ञान ुओझा 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-दज. कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररलशराम ओझा (९८६८५७८९५४) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- उमा कुमार भट्टराई 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-दज. कैलाली गोदावरी न.िा. वडा नं.९ धनचौरी 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११ १७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली गोदावरी न.िा. वडा नं.९ धनचौरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर भट्टराई (९८४७५७८५८३) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी, सेतो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  
नाम:- लक्ष्मी सािकोटा 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:-दज. कैलाली गौरीगगंा न.िा. वडा नं।८ दििलडांडा 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली गौरीगगंा न.िा. वडा नं।८ दििलडांडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेक बहादुर सापकोटा (९८६८७६६६२९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा कालो किाल, वणष गह गँोरी, खरैो रङको ज्याकेट र रातो सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मदनषा िररयार 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली लम्कीचहुा न.िा. वडा नं।४ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।२० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली लम्कीचहुा न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बुदे दमाई (९८००६८४७९२) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, कालो ज्याकेट र दजन्स िाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:-दगता रतकुी  

उमेर:-४५ वषषको 

  वतन:-दज. कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनलसह रतुकी (९८१४६०७२४७) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, हररयो रङको कुताष सुरुवाल लगाएकी । 
,  

नाम:- लक्ष्मी थािा 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:-दज. कैलाली दटकािरु न.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:-दज. कैलाली दटकािरु न.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आशा थापा (९८१४६८७०८१) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, को आखँा र कालो किाल, वणष गह गँोरी, िहलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- अमतृा डथारु 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:-दज कैलाली जानकी गा.िा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज कैलाली जानकी गा.िा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राधा लकसुन डथारु चौधरी (९८१५६४०७५४) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:-उचाई ४.८ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी । 

नाम:- सदबना डगौरा 

उमेर:-२८ वषषको 

  वतन:-दज.  कैलाली बजनी न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.  कैलाली बजनी न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुख राम चौधरी (९८२५६६६८६०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- लक्ष्मी चौधरी (साथमा वषष २८को अशोक चौधरी) 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:-दज. कैलाली भजनी  न.िा. वडा नं.८ दटकािरु 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली भजनी  न.िा. वडा नं.८ दटकािरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िराही चौधरी (९८२५६१०४९१) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, वरण गह गँोरी, कुताष सरुवाल लगाएकी ।  

नाम:- दगता धानकु 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु कृष्णिरु न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज.कञ्चनिरु कृष्णिरु न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नर बहादुर धानुक (९८४२२३७३४०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कजदेज रङको सटु लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दगता ओझा 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु दो.चा न.िा. वडा नं.२ कृष्ण टोल 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत: - २०७८।१०।१६गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दो.चा न.िा. वडा नं.२ कृष्ण टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम दत्त ओझा (९८०६४०६१५५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कालो िाईन्ट र दटसटष लगाएकी । 
 

नाम:- आरोही जोशी (साथमा १६ मदहनाको छोरी लक्ष्मी जोशी) 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं.३ दििलचौराहा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं.३ दििलचौराहा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नारायण दत्त जोशी (९८०९४४२७६३) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- दनश ुऐसं.के 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु ि.ुन.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु ि.ुन.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मा  ऐस.के (९८५५२७८४३२) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- धाना दतरुवा 

उमेर:-३६ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- (९८०६४१७५३५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल,कालो सरुुवाल ररातो कुताष लगाएकी ।  

नाम:- ददिक ऐर  

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु दकष्णिरु न.िा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।०८।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दकष्णिरु न.िा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िरे ऐर (९८६४७६५४८६) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट। कालो आखँा र कालो किाल, कालो रङको ज्याकेट र िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- सोदस्तका सनुार 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईसा सुनार (९८०९४०४२५५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,कालो दजन्स िाईन्ट र दटसटष लगाएको ।  

नाम:- दबज्ज ुओखडेा 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- दज. कञ्चनिरु बे.न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु बे.न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुन्ना ओखेडा (९८२२७३९६४२) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल,दजन्स िाईन्ट लगाएको । 

नाम:-  लदल िनु 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- दज. कैलाली कञ्चनिरु दोदरा चादनी न.िा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:-बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली कञ्चनिरु दोदरा चादनी न.िा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तुिसी पुन (९८१२७३८३९७) 

हुलिया:- उचाई ४.४ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, रातो हाईनेक र दजन्स िाईन्ट लगाकी ।  

नाम:- नर बहादरु साकी 

उमेर:- ५७ वषषको  

  वतन:- दज. रामछेाि मन्थली न.िा. वडा नं. ४ साल ु

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. रामछेाि मन्थली न.िा. वडा नं. ४ साल ु

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नलवन मग्राती (९८४१६५७९९९) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरो,कालो िाइन्ट िुसो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- मान बहादरु श्रेष्ट 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- दज. दसन्धिुाल्चोक ईन्रवती गा.िा. वडा नं. ४ नवलिरु  

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. दसन्धिुाल्चोक ईन्रवती गा.िा. वडा नं. ४ नवलिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भवन दास शे्रष्ठ  

हुलिया:-उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरो, कालो ज्याकेट,धके सटष र िाईन्ट लगाएको  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लबमिा मोक्तान 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- दज. मकवानिरु ह.े उ. म. न. िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु ह.े उ. म. न. िा. वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदपक वाईबा (९८२११५७५४८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो लेदगन्ज, सेतो स्वीटर र जतु्ता लगाएकी ।  

नाम:- रोदहत केशरी 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- दज. बारा िरवानीिरु वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु ह.े उ. म. न. िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ठग साह केशरी (९८४५०३९५८९) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर, छालाको ब्याग र ल्यािटि बोकेको । 
 

नाम:- बदुद्ध कुमारी ढकाल 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. बारा कोल्हबी न. िा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१० गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु ह.े उ. म. न. िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कुि चन्र ढकाि (९८०६८३३८६८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो ज्याकेट, रातो दटसटष र िाईन्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दवस्मतृी घलान 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी मररन गा. िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मकवानिरु ह.े उ. म. न. िा. वडा नं. २ संगमचोक  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जेलनसा घिान (९८४८९४८२६९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, मझौला शररर र सेतो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:- शदमक्षा खड्का 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- दज. दसन्धिुाल्चोक हलेम्ब ुगा.िा. वडा नं. ३ िाल्चोक 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. दसन्धिुाल्चोक हलेम्ब ुगा.िा. वडा नं. ३ िाल्चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रवी खड्का (९८६४२८६८८८) 

हुलिया:-उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,दजन्स िाईन्ट र सटष लगाएको । 

 

 
नाम:- दबष्ण ुदलम्बु 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- दज.दसन्धिुाल्चोक िाँचिोखरा थाङिाल गा.िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.दसन्धिुाल्चोक िाँचिोखरा थाङिाल गा.िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसंग तामाङ (९८१८६६३५२४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,दनलो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

  

 
नाम:- सल्मा कोईराला 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- दज. दसन्धलुी कमलामाई न.िा. वडा नं.४ ढकालगाँउ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:-  लज. दसन्धलुी कमलामाई न.िा. वडा नं.४ ढकालगाँउ 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लतथकराज कोईरािा (९८६१६५३८४३) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी,कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

 
नाम:- दबशाल कुमार गौतम 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- दशे भारत घर भई हाल दज. दाददङ धनुीबेशी न.िा. वडा नं.६  

लिङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. दाददङ धनुीबेशी न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अशोक कुमार गौतम (९८६१७०५१८३) 

हुलिया:-उचाई ४.५ दिट, कालो आखँार कालो किाल, वणष रातो,सेतो रङको ज्याकेट सेतो रङको टाउजर र  रातो 

जतु्ता लगाएको । 

   

नाम:- भगवती दघदसङ 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- लज. का. ि. मण्डनदउेिरु न. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०४ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. का. ि. मण्डनदउेिरु न. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लतथकमान वाईबा (९८६५०९८५९७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

                  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अदनशा सबेुदी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ थाके्र गा. िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ धदुनबेशी न. िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सानु बाबु सुबेदी (९८४१९२१५५८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, मझौला शररर, वणष गह गँोरी र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 
   

नाम:- सिना तामाङ 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न. िा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. धाददङ दनलकण्ठ न. िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवष्णु मायााँ शे्रष्ठ (९८०३१६३८१०) 

हुलिया:- उचाइ ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

   

नाम:- कदवता राई 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. ओखलढुंगा दसदद्धचरण न. िा. वडा नं. ११  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. ओखलढुंगा दसदद्धचरण न. िा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हकक  बहादुर मगर (९८४१०७६९०८) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो रातो किाल, सेतो कालो ज्याकेट, हररयो दजन्स िाईन्ट र हातमा 

चाँदीको बाला लगाएकी ।   

    

नाम:- रोदहत यादव  

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- दज. सप्तरी राजगठ गा. िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०२ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ रंगलेी न. िा. दस्थत 

   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कालशचन्र यादव (९८४२८०७४८०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष श्याम्लो र गोलो अनहुार भएको । 

 
नाम:- आईस्ना दलम्ब ु

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- लज. िाँचथर कुममाया गा. िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. िाँचथर कुममाया गा. िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुजता लिम्ब ु(९८४०३९९८९९)  

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िातलो शररर र वणष गह गँोरी भएकी । 

  

 

नाम:- सरस्वती राई 

उमेर:- १० वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ बेलबारी न. िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा कमल गा. िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हकक  लसंह लिम्बु (९८२५३२७०९६) 

हुलिया:- उचाई ३.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, िहलेो भषे्ट र हाि िाईन्ट लगाएकी । 

 

 

नाम:- दप्रया दबश्वकमाष (साथमा ३० मदहनादक छोरी िनी ) 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- दज. झािा बदु्धशान्ती वडा नं. ४ दमल चोक 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१६ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा बदु्धशान्ती वडा नं. ४ दमल चोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आलशष िोहार (९८१४०४५२२८) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो दनलो ज्याकेट र गलुाबी रंगको सरुुवाल लगाएकी 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

। 

नाम:- कुशलव ररजाल 

उमेर:- ५५ वषषको 

  वतन:- दज. झािा दबताषमोड न. िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. झािा दबताषमोड न. िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कूष्ण माया ररजाि (९८४०१००२५५) 

हुलिया:- उचाई ५.६ दिट, कालो आखँा, कालो हल्का िुलेको किाल, घाँटीमा अप्ररेसन गरेको सेतो बटेु्ट सटष र 

हाि िाईन्ट लगाएको ।  

            

 

नाम:- बाबरुाम उराउ 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- दज. मोरङ कटहरी गा. िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।०१ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ कटहरी गा. िा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ररता कुमारी उराउ (९८२५०११४६८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष श्याम्लो र प्राय िाईन्ट दटसटष लगाउने । 
   

नाम:- भनु्टी राजवशंी 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- लज. मोरङ दब. म. न. िा. वडा नं. १९  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते 

हराएको ठेगाना:- दज. मोरङ दब. म. न. िा. वडा नं. १९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोलबन्द राजवंशी (९८१९३६३२७५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष श्याम्लो र गोलो अनहुार भएकी । 
   

नाम:- मन्ज ुदजदम 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- दज. संखवुासभा धमषदवेी न. िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१३ गते 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हराएको ठेगाना:- दज. संखवुासभा धमषदवेी न. िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- किा लजलम (९८१८७७८४६०) 

हुलिया:- उचाई अ.ं ४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, दनलो दजन्सको िाईन्ट र खरैो कुताष लगाएकी । 

 

नाम:- दबनया कुमार सहनी 

उमेर:- २६ वषषको  

  वतन:- दज. िसाष सखवुा प्रसौनी गा.िा. वडा नं. १ खजरुरया 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७७।१०।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. िसाष सखवुा प्रसौनी गा.िा. वडा नं. १ खजरुरया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबजय कुमार सहनी (९८२९४४७२५२) 

हुलिया:- उचाई ५.६दिट, कालो आखँा, कालो किाल, रातो ज्याकेट र ब्ल ुरङको दजन्स िाईन्ट लगाएको । 
 

नाम:- सभुास मदुखया दवन 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- दज.िसाष िोखररया न.िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।०५।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष िोखररया न.िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुरा मुलखया लवन  

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,दनलो रङको दटसषट र दजन्स िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- नथनुी महत्तो 

उमेर:- ५५ वषषको  

  वतन:- दज. महोत्तरी गोशाला न.िा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. महोत्तरी गोशाला न.िा. वडा नं. ११ लक्ष्मदनयाबाट  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्रीराम महत्तो (९८२५८८६९५०) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष कालो,कुथाष र धोदत लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- यबुराज बम्जन   

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- दज सलाषही लालबन्दी न.िा. वडा न. ८ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज सलाषही लालबन्दी न.िा. वडा न. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सररता कुमारी बम्जन 

हुलिया:- उचाई ५.८ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, कालो ज्याकेट र दनलो िाईन्ट लगाएको ।  

नाम:-  भिुाल प्रसाद चौधरी  

उमेर:- ५६ वषषको  

  वतन:- दज.बारा गडवाल गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.िसाष दब.म.न.िा. वडा नं. १५ व्रमचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कंचन देलव 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरो,कालो दटसषट र दनलो िाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- ददिेश गपु्ता  

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- दज.बारा कलैया उ.म.न.िा. वडा नं. २३ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. दचतवन बाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेश प्रसाद साह कानु (९८५५०४१६१९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ लिट। कािो आाँखा, कािो कपाि,पाईन्ट र भेष्टा िगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ओिी कुमार राम 

उमेर:- २२ वषषको   

  वतन:- दज. दसरहा गोलबजार न.िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. दसरहा गोलबजार न.िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुिेना देवी राम (९८१९८५०३३१) 

हुलिया:- उचाई ५.५दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरो, कालो िाईन्ट र खरैो रङको सटष लगाएको ।  

नाम:- रोदहत कुमार 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- दज.िसाष दव.म.न.िा. वडा नं. १ छप्कैया बजार 

लिङ्ग:- िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.िसाष दव.म.न.िा. वडा नं. १ छप्कैया बजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नन्द लकशोर प्रसाद कानु 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल भएको ।  

नाम:-  िजुा दज.टी. 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज.स्याङजा वादलङ न.िा. वडा नं. १३ उददयाचौर दसख्रे 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.स्याङजा वादलङ न.िा. वडा नं. १३ उददयाचौर दसख्रे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भुप बहादुर लज.टी. (९८०८५१०९२२) 

हुलिया:- उचाई ५.१ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी र िहलेो सटु  लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अमतृा नेिाली  

उमेर:-  २० वषषको  

  वतन:- दज.गोरखा दसरानचोक गा.िा. वडा नं. १ केराबारी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.गोरखा दसरानचोक गा.िा. वडा नं. १ केराबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुजन नेपािी (९८६१२४०१४४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी, िाइन्ट र दटसटष लगाएकी ।  

नाम:- दवदनता िररयार 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- दज.तनह  ँभान ुन.िा. वडा नं. ५ मवैल 

लिङ्ग:- मदहला  

हराएको लमलत:- २०७८।११।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.िवषत ि.न.िा. वडा न.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रेशम नेपािी (९८०६५३१२१६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह  ँगोरी र िातलो शररर भएकी ।  

नाम:- बदु्धी माया दब.क. 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- लज.तनह  ँशकु्लागण्डकी न.िा. वडा नं. १२ धामीकुना 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११। ०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.तनह  ँशकु्लागण्डकी न.िा. वडा नं. १२ धामीकुना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िाि बहादुर लब.क. (९८४६८८३९५६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी, िहलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- बसन्ती भट्ट 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- दज.कञ्चनिरु शकु्लािाट न.िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु शकु्लािाट न.िा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लकरनान्द भट्ट (९८४८४९७२७३) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,गलुादब रङको सटु र रातो ज्याकेट लगाएकी । 

नाम:- रदसला रावल 

उमेर:-  १४ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली लम्कीचुहा न.िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली लम्कीचहुा न.िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तुिा रावि (९८६५६०७१८४) 

हुलिया:- उचाई ३.५दिट, कालो आखँा, कालो किाल,कालो हाईनेक र कालो प्लाजा लगाएकी ।  

नाम:-  जमनुा राना 

उमेर:- ४० वषषको  

  वतन:- दज. कैलाली ल.च.ुन.िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. कैलाली ल.च.ुन.िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लभम राना (९८२२६२८६४३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र मोटो शररर भएकी ।  

नाम:- टप्ि बहादरु रावल 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- दज. मगु ुखप्तड गा.िा. वडा नं. ८ सकुादढक 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. मगु ुखप्तड गा.िा. वडा नं. ८ सकुादढक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनमकिा थापा रावि (९७४२२३२५११३) 

हुलिया:- उचाई ५.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,दनलो हाि ज्याकेट रकालो ह ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जङ्ग ेलाल िाण्डे 

उमेर:- ६० वषषको  

  वतन:- दज.बाजरुा दहमाली गा.िा. वडा नं. ६बोल्ढीक 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.बाजरुा दहमाली गा.िा. वडा नं. ६ बोल्ढीक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकास पाण्डे (९८६०४७८१८९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट,कालो आखँा,िुलेको किाल,खरैो ज्याकेट,ट्राउजर र उदनको टोिी लगाएको । 
 

नाम:- जानकी टमटा 

उमेर:-३५ वषषको  

  वतन:- दज.दाचुषला नौगडा गा.िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.दाचुषला नौगडा गा.िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जसे टमटा (९८४९७८७२३६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,हररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- तलुसी धामी 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- दज.दाचुषला दहु  गा.िा. वडा नं. २ दहदकली 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।०९।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.दाचुषला दहु  गा.िा. वडा नं. २ दहदकली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  कृष्ण लसंह बडावि(९८६५६०५७१७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी,हररयो कुताष र कालो सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  भानभुक्त नाथ  

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:-  दज. डढेल्धरुा आदलताल गा.िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज. डढेल्धरुा आदलताल गा.िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लशव बहादुर नाथ (९८११६१३५०२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरो, कालो ज्याकेट, दजन्सको िाइन्ट र सेतो सटष 

लगाएको । 

 

नाम:- भवुनेश्वरी भट्ट 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. १० दतल्केनी 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-  २०७८।१०।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. १० दतल्केनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ज्योती भट्ट (९८१०७४९५१७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,कालो ज्याकेट र दनलो दजन्स िाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- राम बहादरु रोकाय 

उमेर:- ६० वषषको  

  वतन:- दज. बझाङ कप्तड छाना गा.िा। वडा नं. २ 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०७ गत े। 

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलधरा कुमारी रोकाय (९८६०४७५४३९) 

हुलिया:- उचाई ४.८ दिट, कालो आखँा र िुलेको किाल भएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दनशान्त रावल 

उमेर:-१६ वषषको  

  वतन:- दज. कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.६ मटेयारी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.६ मटेयारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मान बहादुर रावि (९८४८४२७९६९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरो,दनलो ह ट र कालो ट्राउजर लगाएको ।  

नाम:-  दमना ददेव चौधरी 

उमेर:- ३९ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली गा.िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.कैलाली गा.िा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नारायण चौधरी (९८११६८३९९३) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी,दनलो ज्याकेट र रातो प्लाजा लगाएकी ।  

नाम:- सजुता नेिाली 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली लक्कीचहुा न.िा. वडा नं. ४ कौवािरु 

लिङ्ग:- वादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कैलाली लक्कीचहुा न.िा. वडा नं. ४ कौवािरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ददिक नेिाली (९८६६७५२४७६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा,कालो किाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आयषुा चौधरी 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:-दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं. १३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं. १३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- जुगराम चौधरी (९८००६३४१२८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह हँोरी,हररयो कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- ईश्वरी ददेव थािा (साथमा वषष ८ को रुबल थािा छोरा समते रहकेो । 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- दज. दाचुषलालेकम गा.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१११।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली गो.न.िा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चचल दसंह थािा (९८४८३०५००३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,मकालो आखँा र कालो किाल भएको । 

 

नाम:- रुदबना चौधरी 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- करमदास चौधरी (९८१५६०९५२२) 

हुलिया:- उचाई ४.५दिट, कालो आखँा, कालो किाल  र वणष गह गँोरी  भएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िष्िा कुमारी चन्द (साथमा वषष ५ को छोरा आधेश बहादरु चन्द समते रहकेो ) 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- दज.बैतडी मलेौली न.िा. वडा नं.५ सेरा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं. ३ दमलनचोक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दमन बहादुर चन्द (९८४८६७६७४३) 

हुलिया:- उचाई ४.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी र िातलो शररर भएकी ।  

नाम:- दबमला दबष्ट 

उमेर:-२५ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली घोडाघोडी न.िा. ४ गडैाखडेा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कैलाली घोडाघोडी न.िा. ४ गडैाखेडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदि बहादुर ऐर (९८४३८९८०३५) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,मकालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी र रातो सटु लगाएकी ।  

नाम:- दमना चौधरी (साथमा वषष ३ की छोरी मानसी चौधरी समते रहकेो) 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली दट.न.िा. वडा नं. ८ अनुषवा 

लिङ्ग:- मदहल 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कैलाली दट.न.िा. वडा नं. ८ अनुषवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- धलनराम चौधरी (९८६५८३०३१६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  रोशनी शमाष 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. १८ जानकीटोल 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:-  २०७८।१०।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. १८ जानकीटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजु शाह शमाक (९८४११८७०१८) 

हुलिया:-उचाई४दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी, कालो रङको दटसटष र कालो ट्राउजर लगाएको   

नाम:- सरस्वती दसह ं

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. १३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. १३ दििररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- देनेश लसह ं(९८१०६७४९७२) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएको ।  

नाम:- सनु्दरी सनुार 

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चेतराम सुनार (९८४८७४५०११) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-  दबनोद भण्डारी 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- दज.कञ्चनिरु शकु्ला िाट वडा नं. ७ स्टेशनिरु 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु शकु्ला िाट वडा नं. ७ स्टेशनिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भारत महेन्रनगर खिारी (९८०६४७३०३३) 

हुलिया:- उचाई ५.५दिट, कालो आखँा, कालो किाल,कालो िाईन्ट र कालो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- दबप्ना धामी 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दभमदत्त न.िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु दभमदत्त न.िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान लसंह धामी (९८०९४००५७३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,खरैो रङको ट्राउजर र सेतो रङको भषे्ट लगाएकी ।  

नाम:- गौमती दतरुवा 

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. १ भासी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-  २०७८।१०।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. १ भासी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भुवन लतरुवा (९८०६४१०९४०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल, भएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आदशष जोशी  

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- दज. कञ्चनिरु कृष्णािरु न.िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  दज. कञ्चनिरु कृष्णािरु न.िा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हमे राज बोहरा (९८०९४०८८१२) 

हुलिया:- उचाई ४ लिट, कािो आाँखा, कािो कपाि,खैरो रङको ट्राउजर  र गुिाबी रङको हुट िगाएको 

। 

 

नाम:- वषाष सनुार 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली दो.चा.न.िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कैलाली दो.चा.न.िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश सुनार (९८१०७७७३५६) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,रातो दजन्स िाइन्ट र रातो दटसटष लगाएकी ।  

नाम:- आईश्मा मल्ल 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- दज.कजचनपुर लभ.न.पा. वडा नं.३ भालस 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कजचनपुर लभ.न.पा. वडा नं.३ भालस 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गजने्र बहादरु मल्ल  

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सनददि शाही 

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- दज.कञ्चनिरु न.िा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बालक  

हराएको लमलत:- २०७८।११।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु न.िा. वडा नं. २ बाणी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भावना देलव शाही (९८०४६५००४०) 

हुलिया:- उचाई ५.५दिट, कालो आखँा, कालो किाल,सेतो ज्याकेट र दजन्स िाइन्ट लगाएको । 

 

नाम:- दबदनता धामी 

उमेर:- १३ वषषको  

  वतन:- दज. कैलाली गो.न.िा. वडा नं. ८ मझगाँउ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. कैलाली गो.न.िा. वडा नं. ८ मझगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुलनता कुमारी धामी (९८६८५५४८४२) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा,कालो किाल, वणष गह गँोरी,राटो बटु्टा भएको र कालो िाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- आदमशा शमाष 

उमेर:- १८ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.१९  

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं.१९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पुनम शमाक (९८४८२२२६०२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी सेतोदमदन स्कटष र कालो दटस्रट लगाएकी  
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ररत ुराना  

उमेर:- १५ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली गो.न.िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली गो.न.िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राकेश राना (९७४५८००३२३) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी,कालो िाईन्ट र कालो भषे्टा लगाएको ।  

नाम:- आकृती राना 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं. ३ बोराडाडी 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं. ३ बोराडाडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मण राना (९८४७१४७८५२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी र गलुाबी रङको भषे्ट लगाएको ।  

नाम:- अमतृा दबष्ट 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- दज. कैलाली लम्कीचहुा न.िा. वडा नं. २ वगनीया 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. कैलाली लम्कीचहुा न.िा. वडा नं. २ वगनीया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- दाने लबष्ट (९८६५६९३९१७) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,रातो रङको प्लाजा र कालो रङको जायकेट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चम्िी दवेी चौधरी 

उमेर:- ४१ वषषको  

  वतन:- दज. कैलाली गा.िा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२५ गत े। 

हराएको ठेगाना:-  दज. कैलाली गा.िा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्राण बहादुर चौधरी (९८४०६५३१२६) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- आश्मा चौधरी 

उमेर:- १९ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली गौरीगगंा न.िा। वडा नं. ५ अन्डेवा 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.कैलाली गौरीगगंा न.िा। वडा नं. ५ अन्डेवा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रलमता देलव चौधरी (९८१४५९५८९७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,हररयो दटसटष र दजन्सको िाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- सदमषला टमट्टा 

उमेर:-३२ वषषको  

  वतन:- दज. कैलाली जानकी गा.िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. कैलाली जानकी गा.िा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तकक  टमट्टा (९८६८८२३०६४) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल वणष कल्साउदो । 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िट्ट  हजषन 

उमेर:-१३ वषषको  

   वतन:- दज.कैलाली दट.न.िा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.कैलाली दट.न.िा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- खुशीराम हजकन (९८०४५९६३२०) 

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- कुसमु चौधरी 

उमेर:- २१ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली गौरीगगंा न.िा.वडा नं. १ मलिरु 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली गौरीगगंा न.िा.वडा नं. १ मगंलिरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईन्र बहादुर चौधरी (९८२४६१६९९९) 

हुलिया:- उचाई ४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी,रातो चोलो र कालो कुताष लगाएकी ।  

नाम:- िारस गपु्ता  

उमेर:- १५ वषषको  

   वतन:-  दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- बािक 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबलपन गुप्ता (९८०४६२८००१) 

हुलिया:- उचाई ५.१० दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरो र दनलो ट्रयाकसरुट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िदबत्रा बोहरा 

उमेर:- ७५ वषषको  

  वतन:- दज. कैलाली ध.उ.म.न.ि. वडा नं.८ 

लिङ्ग:-जषे्ठ महाल 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. कैलाली ध.उ.म.न.ि. वडा नं.८ गते । 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नर बहादुर बोहरा 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा,िुलेको किाल र धोदत ब्लउज लगाएकी ।  

नाम:- नर बहादरु दबष्ट 

उमेर:- ७२ वषषको  

  वतन:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली ध.उ.म.न.िा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकास मिसी (९८४८७९५३६५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,खरैो ट्राउजर, हाईनेक र कालो टोिी लगाएको । 
 

नाम:- दथउरी ददेव चलाउने  

उमेर:- ६१ वषषको  

  वतन:- दज. अछाम तुमाषखाद गा.िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- जषे्ठ मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. अछाम तमुाषखाद गा.िा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शेर बहादुर चिाउने (९७४५४०१४०७) 

हुलिया:- उचाई ४.५दिट, कालो आखँा, कालो किाल, टाउकोमा सेतो रुमाल र प्रष्ट बोल्न नस्ने ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दसजषना चनुार 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- दज.कञ्चनिरु ि.ुन.िा. वडा नं. मोदतघाट 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु ि.ुन.िा. वडा नं. मोदतघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बखक चुनारा (९८०४६०८०१०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएकी ।  

नाम:- रेखा तामाङ  

उमेर:- २२ वषषको  

  वतन:- दज,कञ्चनिरु ि.ुन.िा.  वडा नं. ७  

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज,कञ्चनिरु ि.ुन.िा.  वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रकास थारु (९८२२६३७८९२) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा र कालो किाल भएकी ।  

नाम:- कृष्णा ददेव दतरुवा 

उमेर:- ४० वषषको  

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमे लतरुवा (९८०६४५०३२१) 

हुलिया:- उचाई५.२दिट, कालो आखँा,कालो किाल,वणष गह गँोरी,कालो सेतो बुट्टा भएको मके्सी र सईुटर 

लगाएकी 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कृष्णा चन्द  

उमेर:- २५ वषषको  

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।११।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लदनेश बहादुर चन्द (९८६५७००००९) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी,िहलेो दटस्रट र ट्राउजर लगाएकी ।  

नाम:- सिना रावल 

उमेर:- १६ वषषको  

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. १ बाराकुण्डा 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु दभ.न.िा. वडा नं. १ बाराकुण्डा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण बहादुर रावि (९८१२७५१०२०) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- िावषती ऐर 

उमेर:- २८ वषषको  

  वतन:- दज. कञ्चनिरु बेदकोट न.िा.  ददेवघाट 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०। २६ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु बेदकोट न.िा.  ददेवघाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भालगरलथ ऐर (९८०९४५२६७८) 

हुलिया:- उचाई ६.२ दिट, कालो आखँा र  कालो किाल भएको । 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िषु्िा चन्द 

उमेर:- २४ वषषको  

  वतन:- दज.बैतडी मलेौनी न.िा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.कैलाली धगडी उ.म.न.िा. वडा नं.३ दवशाल नगर  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नन्दा चन्द (९८६८८६३४४६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:-  मदनषा दमाई  

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- दज.कञ्चनिरु बेदकोट न.िा.वडा नं.७ सकु्ला िाट 

लिङ्ग:- मदहला  

हराएको लमलत:- २०७८।१०।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु बेदकोट न.िा.वडा नं.७ सकु्ला िाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुपारी दमाई (९८०५७६३०२८) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट,कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- जयन्ती बोहरा 

उमेर:- ५५ वषषको  

  वतन:- दज.कञ्चनिरु बेदकोट न.िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मदहला  

हराएको लमलत:- २०७८।१०।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु बेदकोट न.िा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लनराजन बोहरा (९८०९४०६६५६) 

हुलिया:- ५.४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सारदा दमाई 

उमेर:- २० वषषको  

  वतन:- लज.कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं. २ आफ्नै घरबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी दमाई (९८१०७५४६२६) 

हुलिया:- उचाई ५ दिट,कालो आखँा र कालो किाल भएकी ।  

नाम:- करन सनुार 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज.कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं.३ िणुाषगरी टोल 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७८।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु दो.चा.न.िा. वडा नं.३ िणुाषगरी टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हररष सुनार (९८०६४९६८४०) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,हररयो ज्याकेट र बटेु्टदार ट्राउजर लगाएको   

नाम:- शान्ती नेिाली 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:-  दज.कञ्चनिरु बेरौरी न.िा. वडा नं. ४ बजार 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज.कञ्चनिरु बेरौरी न.िा. वडा नं. ४ बजार 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पदम बहादुर नेपािी (९८१३९९९०८५) 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राम दयाल दगरी 

उमेर:- ६० वषषको  

  वतन:- दज. कञ्चनिरु बेलौरी न.िा. वडा नं. १मटैया 

लिङ्ग:- जषे्ठ िरुुष 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- दज. कञ्चनिरु बेलौरी न.िा. वडा नं. १मटैया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेश गरौ (९८०६४४०३१५) 

हुलिया:- उचाई ५.३ दिट,कालो आखँा, कालो किाल,वणष गह गँोरो,आमी रङको ह ट र कैरो ट्राउजर लगाएको ।  

नाम:- िष्िा बम 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- दज. बैतडी िचुौडी न.िा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बादलका 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.कञ्चनिरु शकु्ला िाँट न.िा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईश्वरी बम(९८४२२४८९६०) 

हुलिया:- उचाई ५.४ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,रातो रङको सटु र कालो ह ट लगाएको ।  

नाम:- बदबता शाही 

उमेर:- २३ वषषको  

  वतन:-  दज. अछाम तमुाषखाद ँगा.िा वडा नं. २ भलु ु

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१० ।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज. अछाम तमुाषखाद ँगा.िा वडा नं. २ भलुु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- गणेश बहादुर शाही (९८४६२४२३३८) 

हुलिया:- उचाई ४.५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, रातो ज्याकेट,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-  चन्र ददेव भण्डारी  

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- दज.अछाम रामरोशन गा.िा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:- २०७८।१०।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  दज.अछाम रामरोशन गा.िा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- झंकर बहादुर शाही (९८६०४१३६६१) 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

हुलिया:- उचाई ५.२ दिट, कालो आखँा, कालो किाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:-ररत ुकुसलेु 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:-दज.दोलखा दभ.न.िा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:-मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.दोलखा दभ.न.िा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रलदप कुमार कुसुिे (९८४४१५४८४१) 

हुलिया:-उचाई ५.३ दिट, कालो किाल, कालो आखँा, खरैो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:-सनु्तली काकी 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:-दज.दसन्धिुाल्चोक चौतारा साँगाचोक गढी न.िा.१० जदल्कनी 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.दसन्धिुाल्चोक चौतारा साँगाचोक गढी न.िा.१० जदल्कनी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-यम बहादुर काकी (९८४९४२९६२३) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, दादहने हातदक िातोमा चोट, खरैो स्वीटर, रातो कुताष 

सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:-वलेी नेिाली 

उमेर:-४१ वषषको 

  वतन:-दज.रामछेाि दलखतुामाकोशी गा.िा.६ दखदम्त बजार 

लिङ्ग:- मदहला 

हराएको लमलत:-२०७८।११।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-दज.रामछेाि दलखतुामाकोशी गा.िा.६ दखदम्त कटुन्ज े

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगपाि बहादुर नेपािी(९८४४६६८६५१) 

हुलिया:-उचाई ५ दिट, कालो आखँा, कालो किाल, वणष गह गँोरी, हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी, दचउडोमा 

कालो कोठी भएकी । 
 


