
चचतवन :- 

सि.नं. हराएका व्यसिको सििरण फोटो 

१ 

नाम:-रामदवे ठाकुर 

उमेर:-५५ 

वतन:- नखलेुको 

राचरियता:-नेपाली. 

चलङ्ग:-परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९।०४।०८ गते  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १० मानव आश्रम 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. संरक्षक समुा रावल (९८४३३४७६०४) 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ६ चिट सेतो वावाजी को बस्त्र लगाएको ।  

२ 

नाम:- राज कुमार गरुुङ्  

उमेर:- ३५ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १४ राधापरु  

राचरियता:- नेपाली  

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७८।०४।१५ गते  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १४ राधापरु 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेअन ुमाया गरुुङ् (९८२६१५१९८९)श्रीमती 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५ चिट चजन्स पाईन्ट र चटसटक लगाएको  

 

 

३ 

नाम:- जलालोचदन चमया  

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ३ कमलनगर  

राचरियता:- नेपाली  

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:- २०७७।०४।१४ गते  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ३ कमलनगर 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसाहाबचुदन चमयाुँ (९८२१८५४६७२)   

हुचलया:- वणक कालो उचाई ५.५ चिट चनलो चटसटक कालो चजन्स पाईन्ट लगाएको  

 

४ 

नाम:- धन बहादरु गरुुङ्  

उमेर:- ५३ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. २० चभमनगर  

राचरियता:- नेपाली  

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:- चमचत २०७६।०६।२३ गते  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. २० चभमनगर 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. रुपकाषी गरुुङ्) 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५ चिट मोटो शररर खरैो चटसटक चनलो पाइन्ट लगाएको ।  

५ 

नाम:- प्रचमशा चौधरी  

उमेर:- १४ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०१ पोखराबसपाकक   

राचरियता:- नेपाली  

चलङ्ग:- बाचलका 

हराएको चमचत:-२०७७।०४।३१ गते १८:०१ बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०१ पोखराबस पाकक   

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. जचुि चौधरी (९८२९२२०६४१) आमा 

हुचलया:- वणककालो उचाई अ.ं४.५ चिट पहलेो धके चटसटक रातो बटेु सरुुवाल लगाएकी । 

 



६ 

नाम:- मन्ज ुआछामी 

उमेर:- २८ 

वतन:- चजल्ला चचतवन र.न.पा. १२ जयामंगल  

राचरियता:- नेपाली  

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७७।०५।२५ गते चवहान ०५:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन र.न.पा. १२ जयामंगल 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. महशे आछामी (९८०४२२७४२९) श्रीमान 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५.२ चिट साधारण कुताक सरुुवाल लगाएकी ।  

७ 

नाम:- दगुाक कुमारी भषुाल  

उमेर:- २७ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ४ लकु बैकुण्ठ टोल 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७७।०६।१४ गते चवहान ०८:३० बजे 

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ४ लकु बैकुण्ठ टोल 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेकमल शमाक (९८५५०५६९५६) श्रीमान 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट मोटो शररर कुथाक सरुुवाल लगाएकी । 

िोटो नभएको 

८ 

नाम:-  अचनता चगरी भजेुल  

उमेर:- २४ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १ चललाचोक 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७७।०६।२३ गते चवहान ११:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १ चललाचोक 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. चदपेन्र भजेुल (९८२३२३०७८१)  

हुचलया:- वणकगहुुँगोरो उचाई ५.३ चिट मझौला शरीर भएकी पहलेो कुथाक सरुुवाल लगाएकी  
 

९ 

नाम:- सभुरा पराजलुी  

उमेर:- ५२ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १२  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७७।०६।२५ गते चवहान ०६:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १२  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. गरुु प्रसाद अचधकारी (९८६५४०४०६५) श्रीमान 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५.२ चिट मोटो शररर भएकी पहलेो कुथाक सरुुवाल लगाएकी   

१० 

नाम:- चशव शरण  

उमेर:- १९ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १ रामनगर  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७५।१०।२९ गते चवहान ०६:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १ रामनगर 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. अञ्ज ुतामाङ् चौधरी (९८१११७२२१९) चदचद 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५ चिट हाप पाईन्ट चटसटक लगाएको । 

िेला परेको स्थान र चमचत :- 

 



११ 

नाम :- मोहन पौडेल 

 उमेर :- ५० वषकको 

 वतन :- चज.चचतवनकाचलका न.पा. वडा न.ं६ खोलेचसमल 

चलङग :- परुुष 

हराएको चमचत :- २०७७।०४।०९ गते 

 हराएको ठेगाना :- चज.चचतवन काचलका न.पा. वडा न.ं६ खोलेचसमल 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं ;- घनश्याम शमाक(९८४९१३०३९१) 

 हुचलया :- उचाई ५.२ चिट ,कालो आुँखा र कालो कपाल,मझौला शरीर, सेतो धके चटसटक 

रकालो रंगको हािपाईन्ट लगाएको । 
 

१२ 

नाम :- भि बहादरु दलाकमी मगर 

 उमेर :- ६५ वषकको 

 वतन :- चज.चचतवनरत्ननगर न.पा. वडा नं.१६ हात्तीघारे चपठुवा 

चलङग :- परुुष 

हराएको चमचत :- २०७७।०७।१६ गते 

हराएको ठेगाना :- चज.चचतवन रत्ननगर न.पा. वडा न.ं१६हात्तीघारे चपठुवा 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं ;- गंगा बहादरु दलाकमी (९८०३५८६३११) 

हुचलया :- उचाई ५.३ चिट ,कालो आुँखा र कालो कपाल ,वणकगहुुँगोरो,खरानी सटक, 

कपडाको पाईन्ट र खरानी रंगको चछके चमके ढाका टोपी लगाएको ।  

१३ 

नाम:- छेवाङ् लामा 

उमेर:- ४५ 

वतन:- चजल्ला चचतवन काचलका न.पा. २ सजृनाचोक  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।०७।१३ गते चवहान १०:३० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन काचलका न.पा. २ सजृनाचोक 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेकोवाङ् लामा (९८०९१७०४०४) भाई 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो  साधारण पाईन्ट  चटसटक लगाएको । 
 

१४ 

नाम:- राम चन्र आयाकल 

उमेर:- ३९ 

वतन:- चजल्ला बारा सतपरु न.पा. १० 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।०७।१० गते चवहान ११:०० बजे  

हराएको ठेगाना:- 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेरुपेश अयाकल (९८४९८२१३५१)  

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५ चिट साधारण सटक पाइन्ट लगाएको । 

उपलब्ध नभएको । 

१५ 

नाम:- राज कुमार चब.क.  

उमेर:- ३९ 

वतन:- चजल्ला चचतवन माडी न.प-. ८ 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।०७।१६ गते चबहान ०८:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन माडी न.प-. ८ 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेचबन्द ुचब.क. (९८६६३८२८४७)  

हुचलया:- वणकगहुुँगोरो उचाई ५.५ चिट मोटो शररर भएको। 

उपलब्ध नभएको । 



१६ 

नाम:- दान बहादरु रेस्मी मगर  

उमेर:- ४५ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १६ ब्रहमपरु  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।०७।०५ गते ०६:३० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १६ ब्रहमपरु 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेनारायण लङ्ुगलेी (९८४५६९७५८०) साला 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट चनलो चटसटक खरैो हाप पाइन्ट लगाएको  

 

१७ 

नाम:-चगता सनुार चगरी   

उमेर:- १९ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. २१  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७७।०८।१४ गते ०८:२० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. २१  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेचटकाराम सनुार (९८२१८०२१३२) श्रीमान 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ४.५ चिट कालो सईुटर र पातलो सरुुवबाल लगाएको । 

 

१८ 

नाम:- टंक प्रसाद कुँ डेल 

उमेर:- २५ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १० चौचबसकोठी  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।०८।०५ गते चवहान ०६:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १० चौचबसकोठी  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसंचगता कुमाल (सम्पकक  नं. नभएको) 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५.४ चिट उचाई हररयो पाइन्ट सेतो चटसटक लगाएको । 

 

१९ 

नाम:- सपना गरुुङ सनुार 

उमेर:- २४ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भ.म.न.पा. ११ गणशेथान 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७७।०९।१० गते साुँझ १९:०० बजे । 

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भ.म.न.पा. ११ गणशेथान 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेचभम बहादरु गरुुङ (९८०४२४२९४६१) श्रीमान 

हुचलया:- वणक गोरी, ५ चिट उचाई, पहे ुँलो चट-सटक, कालो पाईन्ट लगाएकी, चचउडोमा 

चन्रमाको ट्याटु र हातमा चभम लेखेको ट्याटु रहकेो  

 

२० 

नाम:- राम बहादरु चव.क. 

उमेर:- ४३ 

वतन:- वतन नखलेुको मानव सेवा आश्रम भरतपरु चचतवनमा बसेको । 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।०८।३० गते चवहान ०५:०० बजे । 

हराएको ठेगाना:-मानव सेवा आश्रम भरतपरु चचतवन 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संचदस पनु (९८४३३४७६४०) मानव सेवा आश्रमको 

कमकचारी  

 

 

 

 

 

िोटो उपलब्ध नभएको 



हुचलया:- वणक गहुुँगोरो, ४ चिट उचाई, मध्यम शररर मानव सेवा आश्रम लेखेको चनलो 

ट्याक लगाएको । 

२१ 

नाम:- परुपलाल चगरी 

उमेर:- ५२ 

वतन:- वतन नखलेुको मानव सेवा आश्रम भरतपरु चचतवनमा बसेको । 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।०८।३० गते राती २१:०० बजे । 

हराएको ठेगाना:-मानव सेवा आश्रम भरतपरु चचतवन  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संचदस पनु (९८४३३४७६४०) मानव सेवा आश्रमको 

कमकचारी 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो, ५ चिट उचाई, मध्यम शररर मानव सेवा आश्रम लेखेको चनलो 

ट्याक लगाएको खटु्टामा कुकुरले टोकेको खत रहकेो । 

 

 

 

 

 

िोटो उपलब्ध नभएको 

२२ 

नाम:- चप्रती चेपाङ  

उमेर:- २५ 

वतन:- चज. चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०१ चठमरुा  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला  

हराएको चमचत:-२०७७।०९।१८ गते चदनको १३:०० बजे । 

हराएको ठेगाना:-चज. चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०१ चठमरुा  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेपचुणकमा चपेाङ (आमा) 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो, ५.१ चिट उचाई, मद्यम शररर, सेतो चटसटक र चनलो चजन्स पाईन्ट 

लगाएकी । 

 

२३ 

नाम:- मनोज मल्ल  

उमेर:- ३८ 

वतन:- वतन नखलेुको मानव सेवा आश्रम भरतपरु चचतवनमा बसेको । 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।०८।३० गते राती २१:०० बजे । 

हराएको ठेगाना:-मानव सेवा आश्रम भरतपरु चचतवन  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संचदस पनु (९८४३३४७६४०) मानव सेवा आश्रमको 

कमकचारी 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो, ५.१० चिट उचाई, मध्यम शररर मानव सेवा आश्रम लेखेको चनलो 

ट्याक लगाएको । 

 

 

 

 

 

िोटो उपलब्ध नभएको 

२४ 

नाम:- सचुदर कुमर झा 

उमेर:- ३५ 

वतन:- चज. महोत्तरी सोनमा गा.पा. ०८ चशवनगर घर भई हाल चज. चचतवन भरतपरु 

म.न.पा. ११ घोलबजार  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।०७।२५ चवहान ०९:०० बजे । 

हराएको ठेगाना:-. चचतवन भरतपरु म.न.पा. ११ घोलबजार  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेईश्वरी चसंह (९८२१८०४२४१) श्रीमती 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो, ५.४ चिट उचाई, भषे्ट र पाईन्ट लगाएको । 

िोटो उपलब्ध नभएको 

२५ 

नाम:- राजेश चब.क.  

उमेर:- २६ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ६ चगतानगर  

 

िोटो उपलब्ध नभएको 



राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।०९।१५ गते  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ६ चगतानगर 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चवरेन्र बहादरु चब.क. (९८०७२१९५६६) दाई 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५ चिट पातलो शररर भएको । 

२६ 

नाम:- चबरण ुप्रसाद सापकोटा  

उमेर:- ५८ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ४ न्यरूोड 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।१०।२९ गते चवहान ०४:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ४ न्यरूोड 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेचवकाश सापकोटा (९८४५४४४४२०) छोरा 

हुचलया:- वणकगहुुँगोरो उचाई ५.३ चिट हररयो पातलो ज्याकेट कालो कपडाको पाईन्ट 

लगाएको । 

 

२७ 

नाम:- लक्ष्मी सनुार  

उमेर:- २७ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. २५ बयरघारी  

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७७।११।१४ गते  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. २५ बयरघारी  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसचचन सनुार (९८०९१६९६१३) श्रीमान 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट पातलो शररर भएकी । 
 

२८ 

नाम:- पचुणकमा गरुुङ 

उमेर:- २८ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०३ न्यरुोड 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७७।१०।०९ गते चदउुँसो ०२:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०३ न्यरुोड 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेकोचपला गरुुङ (९८०४२६२७५१) छोरी 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई उचाई ४.१० चिट मझौला शररर भएको । 
 

२९ 

नाम:- मचनषा गौतम पररयार 

उमेर:- २२ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १४ राधापरु  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७७।०७।२७ गते चबहान ०६:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १४ राधापरु 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न े ईश्वर पररयार (९८१११८८२९५) श्रीमान 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट कालो र चनलो कलरको अलाचदन चनलो कुथाक 

लगाएकी । 

 

३० 

नाम:- लवकुश यादव 

उमेर:- २५ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०३ बेलचोक  

िोटो उपलब्ध नभएको 



राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।११।२१ गते राती २१:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०३ बेलचोक  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसंचगता दवेी यादव (९८२११७८६०४) आमा 

हुचलया:- वणक कालो उचाई ५ चिट चनलो कोट कालो चटसटक चजन्स पाईन्ट लगाएको । 

३१ 

नाम:- चचम खोले 

उमेर:- ७० 

वतन:- चजल्ला चचतवन  खरैहनी न.पा. ०९  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।१२।०१ गते साझुँ ०६:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन  खैरहनी न.पा. ०९  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेबाबरुाम नपेाली (९८२११७१४४७) ज्वाई  

हुचलया:-वणक कालो उचाई ५.१ चिट पातलो शररर भएको । 

 

३२ 

नाम:- चवर चसुँह क्षेत्री 

उमेर:- ४१ 

वतन:- चजल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा.३२  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।१२।१७ गते चवहान १०:०० बजे 

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १०  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेरक्षा क्षेत्री (९८२३७१२४३६) श्रीमती 

हुचलया:-वणक गहुँगोरो उचाई ५.३ चिट चनलो पाईन्ट सेतो चटसटक लगाएको  

 

३३ 

नाम:- सचिना महत्तो 

उमेर:- १६ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.१६ गोब्रनी  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- बाचलका 

हराएको चमचत:-२०७७।१२।१८ गते चदउुँसो ०३:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.१६ गोब्रनी  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ बस्ने कमल महत्तो (९८०७१३१८५२)श्रीमान 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो चनलो चजन्स पाइन्ट कालो हुक र स्पोट जतु्ता लगाएकी  

 

३४ 

नाम:- यज्ञ प्रसाद जैसी 

उमेर:- ५१ 

वतन:- चजल्ला दलेैख चचसापानी गा.पा. वडा नं. ३  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।१२।१० गते  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेभगवती चघचमरे (९८६५०२२४२२) श्रीमती 

हुचलया:-वणक गोरो उचाई ५.३ चिट मोटो शररर भएको । 

 



३५ 

नाम:- मेनकुा मण्डलधा न ु 

उमेर:- २२ 

वतन:- चजल्ला सलाकही कचवलाश न.पा. ३ चपपरीया  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७८।०३।१२ गते साझुँ ०८:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०९ आनन्दचोक  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेचसकेन्र मण्डल (९८०७८४४८४८) श्रीमान 

हुचलया:-वणक कालो उचाई ५.३ चिट हररयोकुथाक चनलो सरुुवाल लगाएको ।  

३६ 

नाम:- चबना सापकोटा 

उमेर:- २१ 

वतन:- चजल्ला नवलपरासी गैडाकोट न.पा. ४ झपही  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७८।०३।१४ गते चदउुँसो ०४:३० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १० चौचबसकोठी  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ.  बस्ने जायश्वर सापकोटा (९८५५०६३९५६) बबुा 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट उचाई सेतो टाउजर र कालो कोठे सटक लगाएको । 

 

३७ 

नाम:- चदल बहादरु खड्का  

उमेर:- ४३ 

वतन:- चजल्ला चचतवन खैरहनी न.पा. ०२ चनैपरु  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७८।०३।१८ गते साझुँ १६:३० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन खैरहनी न.पा. ०२ चनैपरु  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेरंचजता खड्का (९८४४२४५९४८) श्रीमती  

हुचलया:-वणक गोरो उचाई ५.५चिट  सेतो रङगको दाउरा सरुुवाल लगाएको  

३८ 

नाम:- हरर दत्त पाध्य 

उमेर:- ७० 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.२२ पचटहानीटाउुँन 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०३।१७ गते चवहान ११:३० बजे 

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.२२ पचटहानीटाउुँन 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेबाबरुाम शमाक (९८०८५१८१२१) छोरा 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो   उचाई ५.४ चिट  पातलो   शररर सेतो सटक कालो पाइन्ट ढाका टोपी 

साधारण चप्पल लगाएको ।  

३९ 

नाम:- चचन्ता मानव 

उमेर:- . ४४ वषक 

वतन:- मानवसेवा आश्रम शाखा कायाकलय चचतवन 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०४।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-मानवसेवा आश्रम शाखा कायाकलय चचतवन 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मानवसेवा आश्रम शाखा कायाकलय चचतवन चजल्ला 

संयोजक चनता के.सी. (९८४३३४७६०३) 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५ सेचन्टचमटर, पातलो शररर, पहे ुँलो चट-सटक र हररयो सरुुवाल 
 



लगाएकी । 

४० 

नाम:- मोचतलाल चौधरी 

उमेर:- . २२ 

वतन:- चज. पसाक पटेवा सगुौली गा.पा. ०३ दकुेली घर भई हाल चज.चचतवन भरतपरु ०७ 

अणकपणुक टोल 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०४।१९ गते  राती ११:००  बजे चज 

हराएको ठेगाना:-. चचतवन माडी न.पा. वडा न.ं ०७ अनकपणुक टोल 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेचहरालाल चौधरी (९८६४८४५३१३) दाई 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो, ५.२ चिट उचाई, मझौला शररर, कालो हाप पाईन्ट सेतो िुल सटक 

लगाएको   

४१ 

नाम:- लक्ष्मण रजक 

उमेर:- . ३८ 

वतन:- चजल्ला चसरहा सखवा गा.पा.०५ 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७४।०७।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-वणक गहुँगोरो उचाई ५.चिट ३ ईन्च गोलो अनहुार भएको  चनधारमा कटेको 

खत भएको । 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेचकरण दवेी रजक (९८२७७७९५०१) 

हुचलया:-वणक गहुँगोरो उचाई ५.चिट ३ ईन्च गोलो अनहुार भएको  चनधारमा कटेको खत 

भएको  

४२ 

नाम:- मचनषा कुमारी चबन 

उमेर:- . १५ 

वतन:- चजल्ला पसाक जगन्नाथपरु न.पा.०५ 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- बाचलका 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०५।१७ गते चदउुँसो १२:०० गते 

हराएको ठेगाना:-चजल्ला पसाक जगन्नाथपरु न.पा.०५ 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्नेसचुनल कुमार चबन (९८०९११७००९)दाजु 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो,  अ.ं ५.चिट उचाई,  पातलो शरीर, दाईने आखाुँको छेउमा काटेको 

खत । 

 

४३ 

नाम:- चचत्र बहादरु चलम्ब ु

उमेर:- . ५६ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भ.म.न.पा.१२ कस्तुरी टोल 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०५।२७ गते साझ १९:०० बजे   

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भ.म.न.पा.१० स्याउलीबजार 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसामी चलम्ब ु(९८४५४२२५८४) छोरी 

हुचलया:-वणक गहुुँ गोरो उचाई ५.३ चिट पातलो शररर मेहन्दी कलरको चट-सटक, कचि 

कलरको कटु्ट कनभसक जतु्ता र लामो मोजा लगाएको ।  



४४ 

नाम:- मतुल्लाह चमचय कुजड 

उमेर:- . २० 

वतन:- चजल्ला पसाक काचलका माई गा.पा. ०१ मणु्डल घर भई जाल चजल्ला चचतवन 

भरतपरु म.न.पा.०७ 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०५।२६ गते चवहान०५:३० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.१० चवरेन्र क्याम्पस 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेअनवर चमया कुजड (९८४२३७९२३) दाई 

हुचलया:-वणक कालो  ५.२ चिट उचाई पातलो  शररर सेतो मा चनलो  धके सटक कपडाको 

कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

४५ 

नाम:- श्रजृना नपेाली 

उमेर:- . २६ 

वतन:- चजल्ला गोखाक नारेश्वर घोप्टली गा.पा. ०९ घर भई हाल चजल्ला चचतवन भरतपरु 

म.न.पा. ०८  कमलचोक 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत  २०७८।०६।०३ गते वेलुका १०:००  

हराएको ठेगाना:-वजे  चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०८  कमलचोक 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न े चजवन नपेाली (९८२९०७०५९२)  

हुचलया:-वणक गोरो उचाई ४.१ चिट  मोटो शररर भएकी । 

 िोटो उपलब्ध नभएको 

४६ 

नाम:- सन्त बहादरु गरुुङ 

उमेर:- ४० 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु १७ हरैया 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०५।०७ गते चबहान ०६:०० बजे 

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु १७ हरैया 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेदवे कुमारी गरुुङ (९८११२३४४४३) 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो, ५.६ चिट उचाई, मधयम शररर, सेतो चट-सटक र चनलो चजन्स पाईन्ट 

लागाएको । 

 

४७ 

नाम:- सचुदक्षा चतवारी 

उमेर:- . २२ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०९ गोन्राङ 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०७।१६ गते चवहान ०६:०० बजे 

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०९ गोन्राङ 

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:- आयषु पौडेल (९८६५००५७४७) छोरा 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.४ चिट चनलो धके सटक हल्का कालो पाइन्ट लगाएकी 

 



४८ 

नाम:- छुवक लामा 

उमेर:- . ४८ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १५ चमलडाडा 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०७।२७ गते चवहान ०४:०० बजे 

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १५ चमलडाडा 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न े दल बहादरु तामाङ(९८४५२४२८३२) भाई 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५. चिट िुस्रो ज्याकेट चभत्र चटसटक कालो पाइन्ट लगाएको 

दाचहने खटु्टाको गोली गाुँठोमा व्याण्डेज लगाएको 

 

४९ 

नाम:- वचुि बहादरु तामाङ् 

उमेर:- . ७८ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०९ गोन्राङ 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष(बिृ) 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०८।०४ गते चवहान १०:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०९ गोन्राङ 

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:- नौमायाुँ तामाङ (९८२९२७१९०७) श्रीमती 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.२ चिट पहलेो हुट कालो हािकटु्ट ढाकाको बटेु्ट थोत्रो टोपी 

लौरो टेकेको । 

 

५० 

नाम:- सररता पाचिन 

उमेर:- . २५ 

वतन:- चजल्ला  पसाक ठोरी गा.पा. ५ घर भई हाल चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ११ 

कुमारीचोक 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०८।०५ गते चवहान ०७:३० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ११ कुमारीचोक 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन बोम्जन (९८२९२४१५०४) श्रीमान 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.१ चिट मध्यम शररर भएको ।  

५१ 

नाम:- जेचनसा गरुुङ 

उमेर:- . २२ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १६ रामपरु 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०८।१६ गते चवहान १०:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १६ रामपरु 

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:- प्रसान्त गरुुङ (९८२४२५८६१७) श्रीमान 

हुचलया:-वणक गोरी उचाई ५.१ चिट पहलेो कुथाक सरुुवाल कालो लङ्कोट लगाएकी । 
 

५२ 

नाम:- आशलाल गरुुङ 

उमेर:- . २३ 

वतन:- चजल्ला लम्जङु दधुपोखरी गा.पा. १ घर भई हाल चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. 

१३ बरमपरुी 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०९।०८ गते वेलुका ०७:३० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १३ बरमपरुी 
 



उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:-आशा गरुुङ (९८१४२१०९६३) चदचद 

हुचलया:-वणक गोरो उचाई ५.४ चिट पातलो शररर भएको  । 

५३ 

नाम:- प्रकाश खचनया 

उमेर:- . ४० 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १० यचुनकटोल 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७७।१२।२८ गते चदउुँसो ०१:००बजे 

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १० यचुनकटोल 

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:-पनु्यकला खनाल खचनया (९८००९२८३४०)  

हुचलया:-वणक  गुँहुगोरो उचाई ५.५ चिट मध्यम शररर भएको 

िोटो उपलब्ध नभएको । 

५४ 

नाम:- ससु्मा  पराजलुी रानाभाटा 

उमेर:- .२८ 

वतन:- चजल्ला लम्जङु मध्यनपेाल गा.पा. ०५ घर भई हाल चजल्ला चचतवन  भरतपरु 

म.न.पा.०१ पोखरा 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०७।२३ गते  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन  भरतपरु म.न.पा.०१ पोखरा 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेयम बहादरु रानाभाट (९८०५११९८१८ 

,९८४६६४८५७६) जेठाज ु

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट मझौला शररर भएको । 

 

५५ 

नाम:- दवे कुमारी दजी 

उमेर:- . ४० 

वतन:- चज. चचतवन काचलका न.पा.वडा न.ं ०१ लंकालाईन 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।१०।२३ गते  चज 

हराएको ठेगाना:-. चचतवन काचलका न.पा.वडा न.ं ०१ लंकालाईन । 

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:-छत्र बहादरु दजी  (९८१६२१८८५१) भाई 

हुचलया:- वणक कालो अ.ं ५.५ चिट उचाई मध्य शररर घ्य ूकलरको कुताक सरुुवाल र कलेजी 

सईुटर लगाएकी 
 

५६ 

नाम:- गोचवन्द बहादरु दम ै

उमेर:- . ५३ 

वतन:- चज.गोरखा धवुाकोट - ०२ घार भई हाल चज. चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. ११ 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।०६।०२ गते  

हराएको ठेगाना:-चज. चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा न.ं ११ 

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:-ईन्रमायाुँ पररयार  (९८०८३६१७५५) श्रीमती 

हुचलया:-वणक गोरो अ.ं ५.४ चिट उचाई पातलो शररर सेतो सटक, कालो पाईन्ट र कालो जतु्ता 

लगाएको 

 



५७ 

नाम:- चबमला तामाङ 

उमेर:- . ३१ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०९ पारसबसपाकक  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८/११/२० गते राती ८:०० बजे 

हराएको ठेगाना:-चज.चच.भ.म.न.पा.०९ पारसबसपाकक  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  न:ं-िुलमाया तामाङ(९८४५४५७८८८) आमा 

हुचलया:-वणक गहुुँ गोरो अ.ं ५.५ चिट उचाई मोटो शरीर  पचहरन नखलेुको  

५८ 

नाम:- बचुिमान श्रेष्ठ 

उमेर:- . २९ 

वतन:- चजल्ला गोरखा खानचोक स्थायी घर भई हाल चजल्ला चचतवन भ.म.न.पा. १० 

हाचकमचोक 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७८/११/२९ गते ०७:०० बजे 

हराएको ठेगाना:- 

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:- रचना श्रेष्ठ (श्रीमती) ९८०७१८६२४६ 

हुचलया:-वणक कालो, उचाई ५. चिट, पातालो शररर, कालो ज्याकेट,सेतो चटसटक,  पाईन्ट 

लगाएको 

 

५९ 

नाम:- चदनशे लामा 

उमेर:- ३८.  

वतन:- चजल्ला मकानपरु हटेौडा उप.म.पा ४ घर भई हाल चजल्ला चचतवन म.न.पा ४लकंु 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७८।१२।२४ गते चदउुँसो १३;०० बजे 

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा .०३ 

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:- चसता माया बल (९८०६८२८६९५)श्रीमती 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट चपङकलरको चटसकट र चनलो चजन्स पाइट लगाएको । 

 

६० 

नाम:- आशा मगर 

उमेर:- .२८ 

वतन:- चजल्ला चचतवन खैरहनी न.पा. ०४ चनैपरु 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९।०१।०१ गते वेलुका ०६:००  

हराएको ठेगाना:-बजे चजल्ला चचतवन खैरहनी न.पा. ०४ चैनपरु 

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:-सयुक बहादरु मगर (९८०८३११४३३) श्रीमान 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट मझौला शररर भएको । 
 

६१ 

नाम:- कुमराज गरुुङ्  

उमेर:- . ४३ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०४ रामघाट 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७९।०१।०७ गते चवहान ०८:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०४ रामघाट  

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:- कृरण शमाक (९८४६८१४८९०) साहु   
 



हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५ चिट मझौला शररर भएको । 

६२ 

नाम:- बचुिमाया गरुुङ्  

उमेर:- . ३३ 

वतन:- चजल्ला मकवानपरु मनहरी गा.पा. ६ सनुाचरुी 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७९।१।१४ गते राती ०१:०० बजे  

हराएको ठेगाना:-चजल्ला मकवानपरु मनहरी गा.पा. ६ सनुाचरुी 

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:- मान बहादरु गरुुङ्(९८४०५४०३५४) भाई 

हुचलया:-वणक गोरो उचाई ५.४ चिट मोटो शररर भएकी । 
 

 

६३ 

नाम:- काजल कुमारी 

उमेर:- . २२ 

वतन:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०३ न्यरुोड 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९।०१।१९ गते चवहान १०:०० बजे 

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०३ न्यरुोड 

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:- चदचलप कुमार (९८२१८३२६८९) श्रीमान 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट पातलो शररर हररयो कुथाक र लेचगज लगाएको ।  
 

६४ 

नाम:- तलुसीराम मरासीनी 

उमेर:- . ४२ 

वतन:- चजल्ला स्याङ्जा पतुलीबजार न.पा. वडा नं. ०३ ढुङ्ज्ञान घर भई हाल चजल्ला 

चचतवन भरतपरु म.न.पा.०९ हाकीमचोक 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९।०१।१३ गते अ.ं०३: ०० बजे 

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.०९ हाकीमचोक   

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:- गरुु प्रसाद उपाध्य (९८१५१२७४१८) बबुा 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५ चिट मोटो शरीर भएको। 
 

६५ 

नाम:- चनमकला मरासनी पगंेनी  

उमेर:- . ३४ 

वतन:- चजल्ला स्याङ्जा पतुलीबजार न.पा. वडा नं. ०३ ढुङ्ज्ञान घर भई हाल चजल्ला 

चचतवन भरतपरु म.न.पा.०९ हाकीमचोक 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९।०१।१३ गते अ.ं०३: ०० बजे 

हराएको ठेगाना:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.०९ हाकीमचोक   

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:-गरुु प्रसाद उपाध्य (९८१५१२७४१८) बबुा 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ४.९ चिट मझौला शररर भएचक।  



६६ 

नाम:- सचृष्ट दरै 

उमेर:- . १८ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. २३  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- बाचलका 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९।०२।०४ गते चदउुँसो १६:०० बजे 

हराएको ठेगाना:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. २३  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- अचस्मता दरै (९८४४३४६२१) आमाहुचलया:-वणक गहुुँगोरो 

उचाई ५ चिट कालो कोठे सटक कालो पाइन्ट पहलेो कन्भसक जतु्ता लगाएकी । 
 

६७ 

नाम:- सपना चलम्ब ु

उमेर:- . २६ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. २४ जगतपरु 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९।०२।२१ गते साझुँ ०७:०० बजे  

हराएको ठेगाना:- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. २४ जगतपरु 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-काईला थापा (९८२१२७८१०७) ससुराहुचलया:-वणक गोरो 

उचाई ५ चिट रातोमा चनलो थोप्ला भएको चटसटक हाि रातो चछकेचमके कटु्ट लगाएकी 
 

६८ 

नाम:- सन्दशे अचधकारी 

उमेर:- .२६ 

वतन:-चजल्ला नवलपरु भैसाखोरी-५  मकुुन्दपरु 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७४।०२।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- चजल्ला चचतवन भरतपरु महानगरपाचलका ३ओरालो स्कुटी सोरुम बाट।  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत कुमार अचधकारी(९८४४९६७९३५)  

हुचलया:-वणक गुँहुगोरो अ.ं५.२ चिट उचाई,चनलो चजन्स पाईन्ट र सटक लगाएको ।  

६९ 

नाम:- मन कुमारी नेपाली 

उमेर:- . २० 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु महानगरपाचलका वडा नं.१६ मंगलपरु 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७६।११।१५ गते  

हराएको ठेगाना :- चजल्ला चचतवन भरतपरु महानगरपाचलका वडा नं.१६ मंगलपरु बाट । 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोम बहादरु रानामगर(९८६५४०१७५९)  

हुचलया:-वणक गहुुँगोरी अ.ं५.३ चिट उचाई,पातलो शररर, साधारण कुथाक सरुुवाल लगाएकी 

मचहला । 

िोटो नभएको 

७० 

नाम:- सवुास चब.क 

उमेर:- . २५ 

वतन:-चजल्ला नवलपरु मध्यचबम्द ुनगरपाचलका वडा न.ं२ 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७६।११।१४ गते  

हराएको ठेगाना  :-चजल्ला चचतवन भरतपरु महानगरपाचलका वडा नं.३ बाट  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चदंचन चब.क (९८४१२०९८४५)  

हुचलया:-वणक गुँहुगोरो अ.ं५.५ चिट उचाई,चठक्कको शररर,चनलो चजन्स पाईन्ट,कालो चटसटक 

लगाएको । 

 



७१ 

नाम:- श्याम पौडेल 

उमेर:- . ३६ 

वतन:-चजल्ला रुपन्दचेह वटुवाल उ.म.न.पा.१४ 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०६६।५।१२ गते 

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु महानगरपाचलका वडा नं.४ बाट  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम अचधकारी (९८४५१४५३००) दाई 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो अ.ं५.५ चिट उचाई चनलो चजन्स पाईन्ट सेतोमा कालो वटेु्टवा सटक 

लगाएको 
 

७२ 

नाम:- कचबता बराम  

उमेर:- . ३६ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १६ बरमपरु  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७६।११।०७ गते  

हराएको ठेगाना :- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १६ बरमपरु  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चसताराम बराम (९८४५२४४५६१)  

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट कालो कुथाक सरुुवाल लगाएकी । 

िोटो नभएको 

७३ 

नाम:- चदपक रानाभाट 

उमेर:- . ४२ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु ७ बस्ने चाुँदनी टोल 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७६।१२।०१ गते आफ्न ैघरबाट 

हराएको ठेगाना :- चजल्ला चचतवन भरतपरु ७ बस्ने चाुँदनी टोल 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनकुमारी रानाभाट 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो,अ.ं ५.५ चिट उचाई, मोटो शरीर, रातो चटसटक,चनलो चजन्स पाईन्ट 

लगाएको परुुष  

७४ 

नाम:- मचन्त राउत 

उमेर:- . १९ 

वतन:-राचि न.पा.०८ चबरेन्रनगर चचतवन 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:- २०७७।०३।१० गते  

हराएको ठेगाना :-राचि न.पा.०८चबरेन्रनगर चचतवन 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भारत जी सम्पकक  (नम्बर नभएको ) श्रीमान 

हुचलया:-वणक कालो ,५ चिट उचाई ,मझौला शरीर पहलेो कुताक सेतो चित्तावाला चप्पल 

लगाएको सेतो रङको कपडाको झोला चभरेकी मचहला 

िोटो  उपलब्ध नभएको 



७५ 

नाम:- हचि जलु्लाह अन्सारी 

उमेर:- . ३२ 

वतन:-भ.म.न.पा.१० ढुङ्गानाचोक चचतवन 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।०३।२८ गते ऐ.ऐ.स्थानबाट 

हराएको ठेगाना :- भ.म.न.पा.१० ढुङ्गानाचोक चचतवन 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चसता सनुार(९८०६८०३१५९) श्रीमती 

हुचलया:-णक गहुुँगोरो ५"६ उचाई,मझौला शरीर कालो चटसटक चनलो चजन्स पाईन्ट खटु्टामा 

चप्पल चनधार र आखाुँको चबचमा काटेको खट भएको परुुष 
 

७६ 

नाम:- कौचशल्या राई 

उमेर:- . २३ 

वतन:-रािी न.पा.०४ चचतवन 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७७।०३।२० गते 

हराएको ठेगाना :- रािी न.पा.०४ चचतवन 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सयूक बहादरु राई(९८०७२४७६१५) ससरूा 

हुचलया:-वणक रातो ५'३ उचाई ,मझौला शरीर ,सेतो सटक 

 र रातो हाल्ि पाईन्ट लगाएको मचहला  

७७ 

नाम:- बल्ल ुसाह 

उमेर:- . २५ 

वतन:-भ.म.न.पा.१० मानवसेवा आश्रम चचतवन 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७७।०३।२१ गते ऐ.ऐ.स्थानबाट 

हराएको ठेगाना :- भ.म.न.पा.१० मानवसेवा आश्रम चचतवन 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ.संस्थाबाट (९८५५०७६०११) 

हुचलया:-वणक कालो,५'४ उचाई भएको परुुष 
 

७८ 

नाम:- चमन बहादरु अस्लामी 

उमेर:- . ५४ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु महानगरपाचलका वडा नं.२३ 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७६।१०।०६ गते आफ्नै घरबाट 

हराएको ठेगाना :- चजल्ला चचतवन भरतपरु महानगरपाचलका वडा नं.२३ 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तारा अस्लामी (९८१११६४९७३) श्रीमती 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो अ.ं ५.२ चिट उचाई,सर।ट पाईन्ट र ज्याकेट लगाएको   



७९ 

नाम:- दवेी चबश्वकमाक 

उमेर:- . ३० 

वतन:-चजल्ला चचतवन माडी नगरपाचलका वडा न.ं ६ 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७६।०९।१० गते  

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन ईच्छाकामना गा.पा. वडा न.ं ३ मचुललन बाट 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- संचगता चबश्वकमाक (९८१२२८८०७३) बचहनी 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरी,, अ ं५.२ चिट उचाई, अ ं४० के.चज. तौल भएकी मचहला 

 

८० 

नाम:- पदम बहादरु क्षेत्री 

उमेर:- . ६५ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु महानगरपाचलका वडा नं. ५ गलुाबटोल 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- बिृ परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७६ साल साउन मचहना दखेी  

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु महानगरपाचलका वडा नं. ५ गलुाबटोलबाट 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृरण बहादरु क्षेत्री ९८४५२७४५०७,९८४५११०५०४) 

छोरा 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो, अ.ं ५.६ चिट उचाई, मझौला शरीर भएको वदृ्द परुुष । 

 

८१ 

नाम:- पावकती खड्का  

उमेर:- . ३५  

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. २४  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७६।०७।०९ गते  

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. २४ 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- काशी राज पौडेल (९८०८३१५०१९) श्रीमान  

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ४८ चिट साघारण कुथाक सरुुवाल लगाएकी । 

िोटो  उपलब्ध नभएको 

८२ 

नाम:- रचस्म खनाल परुपा  

उमेर:- . २७ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ३  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:- २०७६।०८।१३ गते  

हराएको ठेगाना :- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ३  

उजरुी चदनकेो नाम र सम्पकक  नं:- सरेुन्द वली (९८१०८१३२७३) श्रीमान  

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५.२ चिट कालो ज्याकेट कालो पाईन्ट लगाएको । 

िोटो  उपलब्ध नभएको 



८३ 

नाम:- सभुम ्भट्ट 

उमेर:- . २१ 

वतन:-चजल्ला चचतवन म.न.पा. ०२ पोखराबसपाकक  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७६।०७।०१ गते  

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन म.न.पा. ०२ पोखराबसपाकक  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- आकाश भट्टराई (९८४९६६९१४९) मामा 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.८ चिट मोटो शररर हाि पाइन्ट र खैरो  चटसटक लगाएको । 

 

८४ 

नाम:- सेते साकी 

उमेर:- . ४६ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ५ ब्रहम्परुी  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:- २०७६।०७।१९ गते  

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ५ ब्रहम्परुी  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चजल्ला चचतवन माडी नगरपाचलका वडा न.ं ५ ब्रहमपरुी 

बस्ने कुमारी राई (९८०७१३६७९३) श्रीमती 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५ चिट चनलो चजन्स पाईन्ट खरैो चटसटक लगाएको  

 

८५ 

नाम:- माया नेपाली 

उमेर:- .३८ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ४ शाचन्तचोक  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७६।०७।१९ गते  

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ४ शाचन्तचोक 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चभम बहादरु नपेाली (९८०७१२४८०३) श्रीमान 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ५.२ चिट हररयो कुताक सरुुवाल लगाएको । 
 

८६ 

नाम:- पजुन चतवारी 

उमेर:- . २२ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ९  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७६।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ९  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं. :-सपना चतवारी (९८४६१९४१६१  )आमा हुचलया:- वणक 

गहुुँगोरो उचाई ५ चिट खरानी रंगको चटसटक कालो पाइन्ट लगाएको । 

 



८७ 

नाम:- चडल कुमारी दलाकमी 

उमेर:- . २० 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ७ कृरणपरु  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७६।०७।१५ गते  

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ७ कृरणपरु  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  न:ं- ओम दलाकमी ९८२१५५१२९५ 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ४.५ चिट साधारण कुथाक सरुुवाल लगाएको  

 

८८ 

नाम:- सरुज दास 

उमेर:- . २४ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ३ ब्रहाघरे  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७६।०६।१० गते  

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ३ ब्रहाघरे 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- समुीत्रा दास (९८१७२४५२८१) आमा 

हुचलया:-वणक कालो उचाई ५.५ चिट खरैो रंगको चटसटक चनलो चजन्स लगाएको ।  

८९ 

नाम:- प्रचदप चघचमरे 

उमेर:- . ३१  

वतन:-चजल्ला तनहुुँ भान ुन.पा. १  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:- २०७६।०६।०६ गते  

हराएको ठेगाना :- चजल्ला तनहुुँ भान ुन.पा. १ 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरस्वती थपलीया सासआुमा(९८४६९९५०८७) 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो उचाई ६ चिट कालो चछके चमके सटक लगाएको । 

िोटो  उपलब्ध नभएको 

९० 

नाम:- राम प्रसाद ढकाल 

उमेर:- ४५ वषक 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.१३ चम्पानगर 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:- २०७९।०५।०१ गते 

हराएको ठेगाना :- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.१३ चम्पानगर 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चसता ढकाल (९८४९३६८१९८) श्रीमती 

हुचलया :-वणक गोरो उचाई ५.३ चिट चनलो कलरको चटसटक र कालो टाउजर लगाएको । 

 

९१ 

नाम:- चसजकना पररयार 

उमेर:- ३५ वषक  

वतन:-चज. चचतवन काचलका न.पा. ५ पदमपरु 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७९।०५।२२ गते 

हराएको ठेगाना :- चज. चचतवन काचलका न.पा. ५ पदमपरु 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  

हुचलया:-चसताराम  पररयार (९८६५४८२९०९) दवेर 

 



९२ 

नाम:- पचुणकमा पररयार  

उमेर:- ३१ 

वतन:-चजल्ला चचतवन काचलका न.पा. ०५ पदमपरु 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:- २०७९।०५।२२ गते । 

हराएको ठेगाना :- चजल्ला चचतवन काचलका न.पा. ०५ पदमपरु 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चसताराम  पररयार (९८६५४८२९०९) श्रीमान 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट मोटो शररर भएकी  

९३ 

नाम:- दवेराज अचधकारी 

उमेर:- ५३ वषक 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०७ क्यान्सरगेट 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:- २०७९।०५।२१ गते । 

हराएको ठेगाना :- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०७ क्यान्सरगटे 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- हरर राज अचधकारी (९८४६४०३३५४) दाई 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.३ चिट आकाशी चनलो चटसटक रिदान लेखेको गाढा चनलो 

हाि कटु लगाएको । 

 

९४ 

नाम:- बचबता चमजार  

उमेर:-२२ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा १५ भवनपरु 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:- २०७९।०५।२४ 

हराएको ठेगाना :- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा १५ भवनपरु 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चमना नेपाली (९८१६६३०१८५) आमा 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाइ ५.३ चिट मोटो शररर भएको ।  

९५ 

नाम:- मोतीराम महतो  

उमेर:- ६८ 

वतन:-चजल्ला चचतवन माडी न.पा.०१ चैनपरु घर भई हाल चजल्ला चचतवन भरतपरु 

म.न.पा. १० कटहरचोक 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- बिृ परुुष  

हराएको चमचत:-२०७९।०५।२८ गते । 

हराएको ठेगाना :- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १० कटहरचोक 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मचनष महतो (९८६५२३२२६७) छोरा 

हुचलया :वणक गहुुँगोरो उचाई५.५ चिट सेतो कलरको सटक र कालो पाइन्ट लगाएको । 
 

९६ 

नाम:- उषा दवेी डङ्गोल 

उमेर:- ५३ 

वतन:-चजल्ला चचतवन खरैहनी न.पा. वडा नं.०१ ज्याचमरे 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७९।०६।२८ गते । 

हराएको ठेगाना :-चज.चचतवन रािी न.पा. वडा नं.०८ खरुखरेु 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमला कुमारी डङ्गोल (९८६५२३९१९५) 

हुचलया:-वणक गहुँगोरो उचाई ५ चिट मोटो शररर भएको 

 



९७ 

नाम:-चदपक सनुार 

उमेर:- ४० 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. १ रामनगर 

राचरियता:-नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:- २०७९।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. १ रामनगर 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राधा सनुार (९८०६९४०७७६)  

हुचलया:-वणक गोरो उचाई ५.५ चिट कालो सटक कालो पाइन्ट कालो चिते चप्पल लगाएको । 
 

९८ 

नाम:-प्रताप कईटेल 

उमेर:-३६ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ११ गणशेस्थान  

राचरियता:-नेपाली 

चलङ्ग:-परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९।०२।२६ गते  

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ११ गणशेस्थान 

 उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गगंा थापा (९८६०६१६६९१)  

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.४ चिट मझौला शररर भएको 

 

९९ 

नाम:-मान कुमारी चजम्बा 

उमेर:- ५१ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं२३ नयाुँबस्ती  

राचरियता:-नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-२०७९।०२।०७ गतेचदउुँस १९:३० बजे  

हराएको ठेगाना :- चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.वडा नं.२३ नयाुँबस्ती  

 उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अचंगता चजम्बा (९८६४८३११६७) 

हुचलया:-वणक काली उचाई ५.१ चिट मझौला शररर भएकी 
 

१०० 

नाम:- इगंरु मैया महतो 

उमेर:- ४० 

वतन:-चजल्ला चचतवन माडी न.पा. ०४  अम्रौली 

राचरियता:-नेपाली 

चलङ्ग:-मचहला 

हराएको चमचत:-२०७९।०७।०५ गते चदउुँसो १४:०० बजे  

हराएको ठेगाना :- चजल्ला चचतवन माडी न.पा. ०४  अम्रौली 

 उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोहदेर महतो (९८४५५४३५०४) 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट मझौला शररर भएकी  

१०१ 

नाम:-पावकती कुँ डेल 

उमेर:- २२ 

वतन:-चजल्ला नवलपरासी अमरापरुी गा.चव.स.वडा न.ं ६  घर भई हाल चजल्ला चचतवन 

भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं ०९ हाचकमचोक 

राचरियता:-नेपाली 

चलङ्ग:-मचहला 

हराएको चमचत:-२०७२।०७।१५ गते । 

हराएको ठेगाना :-चज. चचतवन भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं ०९ हाचकमचोक 

 उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रचतमा कुँ डेल (९८४५४४४४६८) 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.१ चपट पपकल कलरको सटक र पाइन्ट लगाएको  



१०२ 

नाम:-नरेश रानाभाट 

उमेर:- ३९ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. ५ कैलाशनगर 

राचरियता:-नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७९।०७।०३ गते । 

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. ५ कैलाशनगर 

 उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दगुाक रानामगर (९८४४२१३४८७) 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.४ चिट सटक पाइन्ट लगाएको ।  

१०३ 

नाम:-चटकाराम रुम्बा 

उमेर:- ३६ 

वतन:-चजल्ला  मकवानपरु चभमिेदी न.पा.वडा नं.०९ घलैम घर भई हाल चजल्ला चचतवन 

भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं२० चनौली 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७९।०९।२८ गते । 

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं२० चनौली 

 उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सम्झना गरुुङ् (९७४२४८९५४३)  

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५ चिट मध्यम शररर भएको । 
 

१०४ 

नाम:-दवेकुमार चब.क. 

उमेर:-३० 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. २१ पावकतीपरु   

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-२०७९।०६।०५ गते । 

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. २१ पावकतीपरु   

 उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चभम कुमार चव.क.(९७४५३१५११६) 

हुचलया:-वणक कालो उचाई ५.५ चिट मोटो शररर भएको ।  

१०५ 

नाम:-आस्मा तमाङ् 

उमेर:- १५ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं ११ गणशेस्थान 

राचरियता:- नेपाली  

चलङ्ग:- बाचलका 

हराएको चमचत:- चमचत २०७९।१०।०३ गते साझुँ ०७:३० बजे 

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं ११ गणशेस्थान 

चनवेदन प्राि चमचत:-चमचत २०७९।१०।०४ गते चवहान ११:३० बजे 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ.बस्ने चवक्रम तमाङ् (९८०९२३६१४०) बबुा 

हुचलया:-वणक गोरी उचाई ४.७ चिट हररयो फ्रक हररयो सल ओढेकी । 

पोटो उऩरब्ध नबएको  

१०६ 

नाम:-चवचपन पंगेनी 

उमेर:-१५ 

वतन:-चजल्ला चचतवन माडी न.पा.वडा नं. ०५ बस्नतपरु 

राचरियता:- नेपाली  

चलङ्ग:- बालक 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९।१०।०९ गते साझुँ १७:०० बजे  

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं १४ पटेहानी 

चनवेदन प्राि चमचत:-चमचत २०७९।१०।०९ गते २१:१६ बजे 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेनेत्र लाचमछाने (९८४५२७५३५१) मामा 

 



हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाइ ५.२ चिट कचि कलरको लेदर ज्याकेट चनलो चजन्स पाइन्ट र 

सेतो जतु्ता कालो झोला र साथमा झको जेब्रा रातो झोला बोकेको । 

१०७ 

नाम:-चन्र कुमारी अचधकारी 

उमेर:-४४ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. २४ शकु्रनगर 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९।०९।३० गते चवहान ०७:०० बजे  

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. २४ शकु्रनगर 

चनवेदन प्राि चमचत:-चमचत २०७९।१०।२३ गते चदउुँसो ११:५५ बजे 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेमान बहादरु अचधकारी (९८४५२१२०३२)  

श्रीमान 

हुचलया:-वणक गोरो उचाई ५.३ चिट कुथाक सरुुवाल रातो सल ओडेकी । 

 

१०८ 

नाम:-गाम बहादरु सनुार 

उमेर:-६१ 

वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.०९ 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- विृ परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९।०९।२० गते चवहान १०:०० बजे  

हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.०९ 

चनवेदन प्राि चमचत:-चमचत २०७९।१०।१२ गते 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेगगंा दचेव सनुार (९८२४५३८२८५) 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो दारी िुलेको र मोटो शररर भएको । 

 

१०९ 

नाम:-लेखनाथ रेलमी  

उमेर:-३५ 

 वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. १० सिगन्डकी चोक 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९/१०/२९ गते 

हराएको ठेगाना :-भरतपरु १० सिगन्डकी चोक 

चनवेदन प्राि चमचत:-मभति २०७९/११/०४ गिे 
उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेचमत्र लाल रेलमी (९८४५०५१२४०) बवुा 

हुचलया:-वणक गहुुँ गोरो अ ं५.५. चिट उचाई चठक्कको शररर चनलो ज्याकेट कमब्याट िाउजर 

लगाएको   

 

११० 

नाम:-साहिस्िा खािुन 

उमेर:- २२  

 वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०२ प्रगती पथ 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-मभति २०७९/११/०८ गि ेबफिान ०५:३० फजे हराएको ठेगाना :-
जजल्रा चििवन बयिऩुय ०२ प्रगिी ऩथ 

चनवेदन प्राि चमचत:-मभति २०७९/११/०९ गि ेबफिान १०;११ 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेमोहमद आलम (९८०३४५८९०५) बवुा 

हुचलया:-वणक गह ुँ गोरो ५ चिट उचाई पातलो शररर सटक कोट पाइन्ट चनलो कालो जतु्ता 

लगाएको । 

 



१११ 

नाम:-सरयिा थाऩा भगय 

उमेर:- २५ 

 वतन:-चजल्ला चचतवन काचलका न.पा. ०२ पदमपरु 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-मभति २०७९/०६/१५ गि ेबफिान ०५:०० फजे हराएको ठेगाना :-
जजल्रा चििवन कामरका न.ऩा. ०२ ऩदभऩुय 

चनवेदन प्राि चमचत:-मभति २०७९/११/०९ गि ेहदउसो १२;२० फजे 
उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेदासी मगर (९८२९०४०३४०) सास ु

हुचलया:-वणक गोरी अ.ं४.५ चिट उचाई चनलो चजन्स पाईन्ट भने्टा कलरको चवनचसटर 

लगाएको । 

 

११२ 

नाम:-श्माभ सुन्द्र करवाय 
उमेर:-२३ 

 वतन:-चजल्ला बारा चसमरा चजतपरु ०७ चजतपरु स्थायी घर भई हाल चजल्ला चचतवन 

भरतपरु म.न.पा. ०३ न्यरुोड 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-मभति २०७९/११/०८ गि ेबफिान ०५:३० फजे 
हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०३ न्यरुोड 

चनवेदन प्राि चमचत:-मभति २०७९/११/१४ गि ेहदउसो १३:३७ फजे 
उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेचजतेन्र साह कलवार (९८१४२२३१००) बवुा 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो अ.ं ५.५ चिट उचाई पातलो शररर खरैो पाईन्ट आकासी िुल चटसटक 

हाि ज्याकेट लगाएको 

 

११३ 

नाम:-वव भामा थाऩा भगय 

उमेर:-२९ 

 वतन:-चजल्ला तनह ुँ आबखुैरहनी न.पा.०५ घमुाउन ेस्थायी घर भई हाल चजल्ला चचतवन 

भरतपरु म.न.पा. ११ गणशेस्थान  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-मभति २०७९/११/१५ गि ेबफिान ०९:०० फजे 
हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ११ गणशेस्थान  

चनवेदन प्राि चमचत:-मभति २०७९/११/१६ गि े११:०८ फजे 
उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसकु ब.मगर (९८११२६२०२५) श्रीमान 

हुचलया:-वणक गोरो अ.ं ५ चिट उचाई पातलो शररर पचहरन नखलेुको । 

 

११४ 

नाम:-कृतिका जोसी 
उमेर:-२१ 

 वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०५ नारायणपरु  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:-  मचहला 

हराएको चमचत:-मभति २०७९/११/१५ गि ेबफिान ०९:०० फजे  

हराएको ठेगाना :-जजल्रा चििवन बयिऩुय भ.न.ऩा. ०५ नायामणऩुय 

चनवेदन प्राि चमचत:-मभति २०७९/११/१७ गि ेवविान ११:१५ फजे 
उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेचवजय राज जोसी (बवुा) 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो अ.ं५.२ चिट उचाई पातलो शररर पचहरन नखलेुको 

पोटो उऩरब्ध नयिेको 



११५ 

नाम:-प्रतिक्षा मभजाय 
उमेर:- १६ 

 वतन:-चजल्ला तनहुुँ बन्दीपरु गा.पा.०३ कुकुदी  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- बाचलका 

हराएको चमचत:-मभति २०७९।११।२३ गि ेसाझॉ २०:०३ फजे 
हराएको ठेगाना :-जजल्रा चििवन बयिऩुय भ.न.ऩा.वडा नॊ.१२ भारऩोटिोक 

चनवेदन प्राि चमचत:-मभति २०७९।११२४ गि ेहदउॉसो १३:१८ फजे 
उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ.बस्ने अप्सरा चमजार (९८१६२१५६०१) आमा 

हुचलया:-वणक गोरी उचाई ५ चिट सेतो होली लेखेको चटसटक ,कलो पाइन्ट कचि रंगको 

चप्पल लगएको । 

 

११६ 

नाम:-वहिसया साकी 
उमेर:-४१ 

 वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. ०५ तोररखते 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-मभति २०७९।११।१७ गि ेहदउॉसो १२:०० फजे  

हराएको ठेगाना :-जजल्रा चििवन बयिऩुय भ.न.ऩा. वडा नॊ. ०५ िोरयखेि 

चनवेदन प्राि चमचत:-मभति २०७९।११।२५ गि ेवविान ११:५० फजे 
उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेकाले साकी (९८०४२४२२५२) श्रीमान 

हुचलया:-वणक कालो उचाइ ५.३ चिट मोटो शररर भएको । 

 

११७ 

नाम:-सयस्विी (थाऩी) सुवदेी 
उमेर:-३० 

 वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं ०६ चगतानगर 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-मभति २०७९।११।२४ गि ेवविान ११:०० फजे 
हराएको ठेगाना :-जजल्रा चििवन बयिऩुय भ.न.ऩा.वडा नॊ. ०६ चगिानगय 

चनवेदन प्राि चमचत:-मभति २०७९।११।२५ गि ेहदउवसो ०२:१५ फजे 
उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेअचम्बका थापा (९८०७१७५१९०) आमा 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट पहलेो कलरको कुथाक रातो पहलेो बटेु सरुुवाल 

लगाएको । 

 

११८ 

नाम:-साचवत्री पररयार  

उमेर:-२६ 

 वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. ०७ माछापचु्छेचोक 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-मभति २०७९।११।११ गि ेवविान ०९:०० फजे  

हराएको ठेगाना :-जजल्रा चििवन बयिऩुय भ.न.ऩा. वडा नॊ. ०७ भाछाऩुच्छेिोक 

चनवेदन प्राि चमचत:-मभति २०७९।११।२७ गि ेहदउॉसो १४:०६ फजे 
उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसचुक्रम ठाकुर () श्रीमान 

हुचलया:-वणक गोरी उचाई ५ चिट मझौला शररर भएको  । 

 



११९ 

नाम:-पे्रभ फिादयु भोक्िान 

उमेर:- ४५ 

 वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. १९ नयाुँबजार 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:-मभति२०७९।११।२७ गि ेवविान ०३:०० फजे 
हराएको ठेगाना :-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. १९ नयाुँबजार 

चनवेदन प्राि चमचत:-मभति २०७९।११।२७ गि ेवविान ०७:१० फजे 
उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसचतमायाुँ मोिन (९८२७५९३९५३) श्रीमती 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५ चिट चनलो चटसटक धकाक भएको कालो कलरको कोट 

लगाएको । 

 

१२० 

नाम:-सवविा भििो 
उमेर:- ३७ 

 वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. ०९ शरदपरु 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:-  मचहला 

हराएको चमचत:-मभति २०७९/११/०५ गि ेयािको सभमभा  

हराएको ठेगाना :-जजल्रा चििवन बयिऩुय भ.न.ऩा. ०९ शयदऩुय 

चनवेदन प्राि चमचत:-मभति २०७९/११/१९ गि ेहदउसो १२:३८ फजे 
उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसवुास महतो (९७४४२५५५६२) श्रीमान 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो अ.ं ५.५ चिट उचाई मध्याम शररर पचहरन नखलेुको 

 

१२१ 

नाम:-रक्ष्भी ऩौडरे 

उमेर:- ४४ 

 वतन:-चजल्ला चचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. ०९ शरदपरु  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-मभति २०७९।११।२६ गि ेयािी २३:०० फजे  

हराएको ठेगाना :-जजल्रा चििवन बयिऩुय भ.न.ऩा. वडा नॊ. ०९ बफशारिोक 

चनवेदन प्राि चमचत:-मभति २०७९।११।३० गि ेहदउॉसो १३:४२ फजे 
उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेमान बहादरु कडेल (९८१६२४१०६०) श्रीमान 

हुचलया:-वणक गहुुँगोरो उचाई ४.९ चिट रातो रंगको कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

 

मकवानपरु:- 

सि.नं.    हराएका व्यसिको सििरण फोटो 

1. १

. 
नाम:- नाचनमाया रुम्बा  

चलङ्ग:-  मचहला 

उमेर:-  ३४ बषक  

हराएको चमचत:-चमचत २०७९/०५/२६ गते  । 

हराएको स्थान :-ऐ.ऐ. चस्थत आफ्न ैघरबाट चनचस्क चहडेकी ।  

सचुना प्राि चमचत ;-२०७९/०६/२५ गते ।  

ठेगान;- चजल्ला मकवानपरु गढी गा.पा.वडा नं.८ बढुीचौर बस्न े।  

हराएको व्यचिको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:- कुमार चसं (मो.नं.९७४९८२८८२५)  

हुचलया:- वणक गहुुँगोरी, शरीर मझौला, उचाई अ.ं५ चिट,वजन अ.ं६५ के.जी. कुताक सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



2. २ नाम:- सचुजता चथङ  
चलङ्ग:-  मचहला 

उमेर:-  ३१ बषक  

हराएको चमचत:-चमचत २०७९/०६/१५ गते  । 

हराएको स्थान :-ऐ.ऐ. चस्थत आफ्न ैघरबाट चनचस्क चहडेकी ।  

सचुना प्राि चमचत ;-२०७९/०७/१५ गते ।  

ठेगान;- चजल्ला मकवानपरु कैलाश गा.पा.वडा न.ं४ घर भई हाल ऐ.ऐ.राचक्सराङ गा.पा.वडा 

नं.२ सकुौरा बस्ने ।  

हराएको व्यचिको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:- आचशष घलान 

(मो.नं.९८६५२८७८३०)श्रीमान  

हुचलया:- वणक गहुुँगोरी, शरीर पातलो, उचाई अ.ं५ चिट,वजन अ.ं५० के.जी. चनलो साडी 

वलाउज लगाएकी । 

 

3. ३

. 
नाम:- प्रचमला रुम्बा 
चलङ्ग:-  मचहला 

उमेर:-  २२  बषक  

हराएको चमचत:-चमचत २०७९/०७/१२ गते  । 

हराएको स्थान :-ऐ.ऐ. चस्थत आफ्न ैघरबाट चनचस्क चहडेकी ।  

सचुना प्राि चमचत ;-२०७९/०७/१६ गते ।  

ठेगान;- चजल्ला मकवानपरु नामटार-८ घर भई हाल ऐ.ऐ.थाहा न.पा.वडा न.ं४ बस्ने ।  

हराएको व्यचिको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:- कुमार चथङ लामा(९८४०१५६०७३)  

हुचलया:- वणक गहुुँगोरी, शरीर मझौला, उचाई अ.ं५.३ चिट,वजन अ.ं४२ के.जी. कापाल 

कालोमा खरैो बनाएकी वायाुँ हातमा ट्याटु खोपेकी ।  

4. ४

. 
नामथर :-कचबता राउत  

चलङ्ग :-मचहला 

उमेर :-२८ वषक 

हराएको चमचत :-२०७९।०७।१२ गते । 

 हराएको स्थान :-चज.म.हटेौडा-६ चौघडाबाट माईचत जान्छु भचन चनस्केकी 

सचुना प्राि चमचत :-२०७९।०७।२३ गते । 

 ठेगाना :- चज.म.हटेौडा-६ चौघडाबाट 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सरेुश राउत (मो.न.ं९८६१३४६६४२) 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गुँहु गोरी, शररर मझौला, उचाई अ.ं ५ चिट,वजन अ.ं६५ 

के.जी.दवैु हातमा कचबता नामको ट्याटु खोपेको र रातो कालो बटेु्ट कुथाक सरुुवाल लगाएको  

5. ५

. 
नामथर :-सररता काकी 

चलङ्ग :-मचहला 

उमेर :-३० वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।०७।१९ गते । 

हराएको स्थान :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं९ मानव सेवा आश्रमबाट  

सचुना प्राि चमचत :-२०७९।०७।२३ गते । 

 ठेगाना :-चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं९ मानव सेवा आश्रममा आचश्रत 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ईशा थापा (मो.नं.९८४३३४७६०२) संरक्षक 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गहुुँगोरी, शरीरर मझौला, उचाई अ.ं५ चिट, वजन अ.ं५५ 

के.जी. मानचसक अवस्था कमजोर (बौचिक अपाङ्ग) भएको । अन्य नखलेुको । 

उपलब्ध हुन नसकेको । 



6. ६

. 
नामथर :-केदारनाथ भषुाल 

चलङ्ग :-परुुष (जे.ना.) 

उमेर :-६८ वषक 

हराएको चमचत :-२०७९।०७।१९ गते । 

हराएको स्थान :-चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं९ मानव सेवा आश्रमबाट 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०७।२३ गते । 

ठेगाना :-चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.९ मानव सेवा आश्रममा आचश्रत 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ईशा थापा (मो.नं.९८४३३४७६०२) संरक्षक 

हुचलया सचहतको चववरण :-उचाई अ.ं५ चिट, वजन अ.ं५८ के.जी.सनु्तला कलरको टोपी र 

ज्याकेट लगाएको 
 

7. ७

. 

नामथर :-अञ्जली चेपाङ 

चलङ्ग :-बाचलका 

उमेर :-१४ 

हराएको चमचत :-२०७९।०७।०८ गते  

 हराएको स्थान :-चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं११ थानाभर् याङ चस्थत 

चजल्ला सेवा केन्र (सेि हाउस) बाट आिुखशुी चनस्की चहडेको । 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०७।०८ गते 

 ठेगाना :-चजल्ला चचतवन रािी न.पा.वडा न.ं११ बस्न े

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-आश कुमारी मोिान (मो.न.ं९८६०१२२०९३) 

संरक्षक 

हुचलया सचहतको चववरण :-वणक रातो, शरीर पातलो, उचाई अ.ं४ चिट, वजन अ.ं३३ के.जी. 

रातो कुताक सेतो पाईन्ट लगाएकी  

िेला परेको चमचतिः-िेला पनक बाुँकी । 

 

 

8. ८

. 

नाम:-  ईन्छुमा लामा 
उमेर:-  १६ वषक 

वतन:- चजल्ला मकवानपरु गढी गा.पा.वडा न.ं२ बस्ने । 
राचरियता:- नेपाली  

चलङ्ग:-   वाचलका 

हराएको चमचत:- चमचत २०७९/०८/२२ गते । 
हराएको ठेगाना:-  आिु खचुस घरवाट चनचस्क चहडेकी । 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- शान्ती लामा (मो.नं.९८१९२९३१८२) आमा 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरी , उचाई अ.ं- ५.१ चिट,वजन अ.ं ४२ के.जी.शररर मझौला ,कालो 

कपालमा कालो खरैो बनाएकी, कालो चटसटक कलो टाउजर , सेतो चप्पल लगाएकी ।  

िेला परेको चमचत र स्थान:-    िेला पनक बाुँकी । 

 

9. ९

. 

नाम: पासाङ तामा. 

उमेर:- १४ वषक 

वतन:- चजल्ला धाचदङ गजरुी गा.पा.वडा नं.३ वाल्साङ बस्ने । 

राचरियता:-नेपाली 

चलङ्ग:-  बालक 

हराएको चमचत:- चमचत २०७९/०९/०२ गते, चवहान अ.ं०६;३० बजेको समयमा ।  

हराएको  ठेगाना ;- आिुखसुी घरबाट चनस्की चहडेको । 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्त बहादरु तामाङ (मो.नं.९७४५६७४८२१) 

हुचलया:- वणक गहुुँ गोरो, शरीर मझौला उचाई अ.ं- ४.५ चिट,वजन अ.ं ४० के.जी.शररर 

मझौला , रातो सटक कालो ज्याकेट चजन्स पाईन्ट लगाएको  । 

िेला परेको चमचत;-िेला पनक बाुँकी । 

 



10. १
०

. 

नाम:-  केसाङ बल  

चलङ्ग:-  बालक 

उमेर:- ४ बषक 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९/०९/१२ गते  । 

हराएको स्थान:-  चज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.११ नवलपरु बस्ने  । 

सचुना प्राि चमचत ;-२०७९/०९/१२ गते 

ठेगाना :- चज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं११ नवलपरु बस्न े । 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पणुक बहादरु बल (९८६२२४७७५८)  

हुचलया सचहतको चववरण;- वणक गहुुँ गोरो शरीर मझौला , उचाई २.५ चिट वजन अ.ं१२ 

के.जी  

िेला परेको चमचत र स्थान ;- िेला पनक बाुँकी । 

 

11. १
१

. 

नाम:-    जनु ुमिुान  
उमेर:- ७ बषक 

वतन: - चजल्ला मकवानपरु राचक्सराङ गाउुँपाचलका वडा न.ं१ घर भई हाल चजल्ला भिपरु 

चचतपोल ५ सयुकचवनायक गणशेराम बस्ने । 

राचरियता:-नेपाली 

चलङ्ग:-  बाचलका 

हराएको चमचत:- चमचत २०७९।०८।२६ गते ।  
हराएको ठेगाना:- चजल्ला काठमाण्डौ अन्तगकत नारायणटारबाट हराएकी मचहला( शाचन्त 

काकी)  आमाले  साथमा चलई गएचक । 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- काल ुमिुान (मो.नं. ९८२२५१३१३०) 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरी पातलो शरीर  , उचाई अ.ं-३ चिट, वजन अ.ं१५ के.चज .घाङगर 

लगाएकी ।  

िेला परेको चमचत र स्थान:- िेला पनक बाुँकी । 

 

12. १
२

. 

नाम:-    चवना माया भ्लोन  
उमेर:- २५ बषक 

वतन: - चजल्ला मकवानपरु गढी गाउुँपाचलका वडा नं.७ घर भई हाल चजल्ला मकवानपरु 

ह.ेउ.म.न.पा.वडा न.ं१५ जाते  बस्न े। 

राचरियता:-नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९।०८।२५ गते ।  

हराएको स्थान;-ऐ.ऐ. चस्थत डेरा कोठाबाट । 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  चभम ब.गोले (मो.नं.९८४६६८१३९६) 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरी पातलो शरीर  , उचाई अ.ं-४.५ चिट, वजन अ.ं४५ के.चज.भषे्ट पाईन्ट 

लगाएकी ।  

िेला परेको चमचत र स्थान:- िेला पनक बाुँकी । 

 

13. १
३

. 

नाम:-चमलेी राई (ज्याचस्मन) 
उमेर:- २९ बषक 

वतन: - चजल्ला मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा.वडा न.ं१० न्यरेुनी बस्न े। 

राचरियता:-नेपाली 

चलङ्ग:- मचहला 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९।०९।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- ऐ.ऐ. चस्थत आफ्नै घरबाट आिुखशुी चनचस्क चहडेकी । 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- भि ब.राई (मो.नं. ९८४५२७२८३४६४) 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरी मझौलाशरीर, उचाई अ.ं५ चिट, वजन अ.ं५५ के.चज. कालो रंगको 

स्वीटर र पाईन्ट लगाएकी ।  

िेला परेको चमचत र स्थान:- िेला पनक बाुँकी ।  



14. १
४

. 

नाम:-  मचनका बल 

चलङ्ग:- मचहला 

उमेर:- २३ बषक 

हराएको चमचत:-चमचत २०७९/०९/१२ गते  । 

हराएको स्थान:-  चज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.११ नवलपरु चस्थत घरबाट 

सचुना प्राि चमचत ;-२०७९/०९/१२ गते 

ठेगाना :- चज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं११ नवलपरु बस्न े । 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पणुक बहादरु बल (९८६२२४७७५८)  

हुचलया सचहतको चववरण;- वणक गहुुँ गोरो शरीर मझौला, उचाई ५चिट वजन अ.ं४५ के.जी  

िेला परेको चमचत र स्थान ;- िेला पनक बाुँकी । 

 

15. १
५

. 

नामथर :-कचबता काकी चबष्ट  

 चलङ्ग :-मचहला 

उमेर :- २७ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।०९।१२ गते । 
हराएको स्थान :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.२ वनस्पती बस्न े।  
सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०९।१३ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं२ वनस्पती बस्ने ।  

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- चन्दा कुमारी खड्का (९८४२७१२०४१)   

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गहुुँ गोरी, शरीर मोटो, उचाई अ.ं५.५ चिट, ७० 

के.जी.आुँखा कालो, कपाल कलो रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

 

16. १
६

. 

नामथर :-शान्ती काकी मिुान 

 चलङ्ग :- मचहला 

उमेर :- २७ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।०८।२६ गते ।  
हराएको स्थान :- चज. भिपरु चचत्तपोल -५ सयुक चवनायक गणशे मचन्दर डेरा वस्न े   

सचुना प्राि चमचत :-२०७९।०९।१७ गते ।  

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु राचक्सराङ -१ घर भई चज. भिपरु चचत्तपोल -५ सयुक 
चवनायक गणशे मचन्दर डेरा वस्ने    

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- कालु मिुान  (९८२२५१३१३०)  

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गहु गोरी शररर मझौला उचाइ अ.ं ५ चिट वजन अ.ं५५ 

के.जी. कुथाक सरुुवाल लगाएको । 

 

17. १
७

. 

नामथर :-सररता पडुासैनी 

 चलङ्ग :- मचहला 

उमेर :-  ३८ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।०९।२३ गते ।  
हराएको स्थान :- चजल्ला मकवानपरु गढी गा.पआ.वडा नं.४ मनकामना  

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०९।२६ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु गढी गा.पआ.वडा नं.४ मनकामना बस्न े।  

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- सालीकराम पडुासैनी (९८६५२४१९९१)  

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गहुुँ गोरी, शरीर मझौला, उचाई अ.ं५.१ चिट, वजन 

अ.ं४० के.जी.कालो ज्याकेट लगाएकी ।  

 



18. १
८

. 

नाम:-   चसता माया चपेाङ  
उमेर:- १७ बषक 

वतन:- चजल्ला मकवानपरु कैलाश गाउुँपाचलका वडा न.ं ४ बस्न े। 
राचरियता:- नेपाली  

चलङ्ग:-  बाचलका  

हराएको चमचत:- चमचत २०७९।०९।३०  गते ।  
हराएको ठेगाना:- घरबाट आिुखसुी चनस्की हराएको  । 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं. क्षते्र बहादरु प्रजा (मो.नं. ९८६५१९२६७८) 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरी , उचाई अ.ं- ५ चिट, वजन अ.ं ४० के.जी. शररर मझौला ,  

िेला परेको चमचत र स्थान:-िेला पनक बाुँकी  

19. १
९

. 

नामथर :-प्रचमला वाईवा 

 चलङ्ग :- मचहला 

उमेर :- २१ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।१०।०८ गते ।  
हराएको स्थान :- चजल्ला मकवानपरु गढी गा.पा.वडा नं.७ चस्थत घरबाट ।    

सचुना प्राि चमचत :-२०७९।०९।१७ गते ।  

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु गढी गा.पा.वडा नं.७ वस्न े।   

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- प्रचमला बल (मो.नं।९७४८३०२२९५)   

हुचलया सचहतको चववरण :-वणक गहु गोरी, शररर मझौला उचाइ अ.ं ५.३ चिट वजन अ.ं५० 

के.जी. रातो कुथाक सरुुवाल लगाएको । िे 

ला परेको चमचत;-िेला पनक बाुँकी । 

 

20. २
०

. 

नामथर :-चवमला भोलन 

 चलङ्ग :- मचहला 

उमेर :- २४ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।०९।०१ गते ।  
हराएको स्थान :- चजल्ला मकवानपरु गढी गा.पा.वडा नं.१ घर भई हाल ऐ.ऐ.वडा न.ं७  

चस्थत घरबाट ।    

सचुना प्राि चमचत :-२०७९।०९।१७ गते ।  

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु गढी गा.पा.वडा नं.१ भई हाल ऐ.ऐ. वडा न.ं७ वस्ने ।   

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- श्याम भोलन (मो.न.ं९८६८७९०३०७)   

हुचलया सचहतको चववरण :-वणक गहु गोरी, शररर मझौला उचाइ अ.ं ५.२ चिट वजन अ.ं५५ 

के.जी.   

िेला परेको चमचत;-िेला पनक बाुँकी । 

 

21. २
१

. 

नामथर :-लचलता थापा 

 चलङ्ग :- मचहला 

उमेर :- ३६ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।०९।०१ गते ।  
हराएको स्थान :- चजल्ला मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा.७ हररयाली चस्थत घरबाट ।    

सचुना प्राि चमचत :-२०७९।१०।१० गते ।  

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा.७ हररयाली वस्ने ।   

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- नेत्र प्रसाद दगंाल (मो.न.ं९८१६२०६५४६)   

हुचलया सचहतको चववरण :-वणक गहु गोरी, शररर मोटो, उचाइ अ.ं ५ चिट वजन अ.ं४५ 

के.जी. कपाल हल्का खरैो बनाएको कुताक सरुुवाल लगाएकी ।  

िेला परेको चमचत;-िेला पनक बाुँकी । 

 



22. २
२

. 

नामथर :-सचमक्षा चसंतान 

 चलङ्ग :- मचहला 

उमेर :- २४ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।१०।१३ गते ।  
हराएको स्थान :- चजल्ला मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा.६ चस्थत घरबाट ।    

सचुना प्राि चमचत :-२०७९।१०।१० गते ।  

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा.१९ घर भई हाल ऐ.ऐ.वडा नं.६ वस्ने ।   

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- चवशाल चसंतान (मो.न.ं९७४५३३७४०८)   

हुचलया सचहतको चववरण :-वणक गहु गोरी, उचाइ अ.ं ४.५ चिट वजन अ.ं४० के.जी.  रातो 

रंगको कुताक सरुुवाल लगाएकी ।  

िेला परेको चमचत;-िेला पनक बाुँकी । 

 

23. २
३

. 

नाम: - अञ्जली गोले  

उमेर:- १५ वषक 

वतन:- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. १२ बस्न े। 

राचरियता:-नेपाली 

चलङ्ग:-  बाचलका  

हराएको चमचत:- चमचत २०७९/११/११ गते । 

हराएको  ठेगाना ;- आिुखसुी घरबाट चनस्की चहडेको । 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- राज कुमार गोले (मो.नं. ९८६२२४७३४४) (बबुा) 

हुचलया:- वणक गहुुँ गोरो, शरीर मझौला उचाई अ.ं- ४.४ चिट,वजन अ.ं ४५ के.जी. 

िेला परेको चमचत;-िेला पनक बाुँकी ।  

24. २
४

. 
 

नाम:-    सचलना चवडारी  
उमेर:- १६ बषक 

वतन: - चजल्ला मकवानपरु हरेटौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं ११ नवलपरु बस्ने । 

राचरियता:-नेपाली 

चलङ्ग:-  बाचलका  हराएको ठेगाना;- आिुखचुस घरबाट चनचस्क चहडेकी । 

हराएको चमचत:- चमचत २०७९।११/१४ गते । 
उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चसता चवडारी (मो.नं. ९८२१२६३४९३) 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरी शरीर मझौला उचाई अ.ं ५.५ चिट वजन अ.ं ५५ के.जी. चटसटक 

पाईन्ट लगाएकी ।   

िेला परेको चमचत र स्थान:-  िेला पनक बाुँकी । 
 

25. २
५

. 

नाम:- लोक बहादरु खड्का गोपाल  

उमेर:-१६ बषक 

वतन: - चजल्ला मकवानपरु गढी गाउुँपाचलका वडा नं. ८ बचुढचौर घर भई हाल चजल्ला 

मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. १७ हचटया बस्ने । 

राचरियता:-नेपाली 

चलङ्ग:-  बालक 

हराएको चमचत:- चमचत २०७९।११।२२ गते ।  
हराएको ठेगाना:- - हाल चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. १७ हचटया बस्न े। 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  राम कुमार रेलमी (मो.न.ं९८६१०५८७८५) 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो, शरीर मझौला,उचाई अ.ं५ चिट वजन अ.ं ५० के.जी.  

िेला परेको चमचत र स्थान:-  िेला पनक बाुँकी ।        



26. २
६

. 

नाम:- सन्जना मिुान  

उमेर:-११ बषक 

वतन: - चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. ११ थानाभयाकङ बस्ने । 

राचरियता:-नेपाली 

चलङ्ग:-  बाचलका 

हराएको चमचत:- चमचत २०७९।११।२८ गते ।  
हराएको ठेगाना:- - हाल चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. ११ थानाभयाकङ 

बस्ने । 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं:- चदल माया मिुान (मो.न.ं९८०४२३८५३) 

हुचलया:- वणक गहुुँगोरो, शरीर मझौला,उचाई अ.ं४.७ चिट वजन अ.ं ४० के.जी.  गालामा 

परुानो घाुँउ को खत भएको कालो ियाक सटु र चप्पल लगाएकी । 

िेला परेको चमचत र स्थान:-  िेला पनक बाुँकी ।       

 

 

 

27. २
७

. 

नामथर :-चतलकुमारी चवश्कमाक  

 चलङ्ग :- मचहला 

उमेर :- ३५ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।१०।२९ गते ।  
हराएको स्थान :- चजल्ला मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा.१६ चचसापानी चस्थत घरबाट ।    

सचुना प्राि चमचत :-२०७९।१०।१० गते ।  

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा.१६ चचसापानी वस्न े।   

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- सरद चवश्वकमाक (मो.न.ं९८४५३६७०४८)   

हुचलया सचहतको चववरण :-वणक गहु गोरी, उचाइ अ.ं५.३ चिट वजन अ.ं४५के.जी. कपाल 

हल्का खरैो बनाएको पहलेो कुताक रातो बटेु्ट  सरुुवाल लगाएकी ।  

िेला परेको चमचत;-िेला पनक बाुँकी । 

 

 

 

28. २
८

. 

नामथर :-अचजता श्रेष्ठ 

 चलङ्ग :- मचहला 

उमेर :- २० वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।११।०१ गते ।  
हराएको स्थान :- चजल्ला मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा.५ सानोपोखरा चस्थत घरबाट ।    

सचुना प्राि चमचत :-२०७९।११।०२ गते ।  

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा.५ सानोपोखरा वस्ने ।   

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:-सारदा श्रेष्ठ (मो.नं.९८४५१०३६०२)   

हुचलया सचहतको चववरण :-वणक गहु गोरी, शरीर पातलो,उचाइ अ.ं५ चिट वजन अ.ं४५ 

के.जी. कलेजको डे्रस चेक सटक पाईन्ट लगाएकी ।  

िेला परेको चमचत;-िेला पनक बाुँकी । 

 

29. २
९

. 

नामथर :-भोज कुमारी लुंगेली 

 चलङ्ग :- मचहला 

उमेर :- २७ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।०७।२५गते ।  
हराएको स्थान :- चजल्ला लचलतपरु लवाखुक चस्थत दाज ुभाउजकुो कोठाबाट  ।    

सचुना प्राि चमचत :-२०७९।११।०२ गते ।  

ठेगाना :- चजल्ला काभ्रेपलान्चोक खहरेबस घर भई हाल चजल्ला लचलतपरु लवाखुक चस्थत  

वस्ने ।   

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- चवक्रम चवश्वकमाक (मो.नं.९८२३००२३९८)   

हुचलया सचहतको चववरण :-वणक गहु गोरी, शरीर मझौला,उचाइ अ.ं५.१ चिट वजन अ.ं५५ 

के.जी. कुताक सरुुवाल लगाएकी ।  

िेला परेको चमचत;-िेला पनक बाुँकी । 

 



30.  नामथर :-सारधा न्यौपान े

 चलङ्ग :- मचहला 

उमेर :- ३१ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।११।२७ गते ।  
हराएको स्थान :- चजल्ला मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा.८ चस्थत घरबाट ।    

सचुना प्राि चमचत :-२०७९।११।०२ गते ।  

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा.८ वस्न े।   

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:-बरी प्र.न्यौपाने (मो.नं.९८५५०६८५०४)   

हुचलया सचहतको चववरण :-वणक गहु गोरी, शरीर मोटो, उचाइ अ.ं५ चिट वजन अ.ं७० 

के.जी. दाचहन ेनाक पट्टी कालो कोठी भएको कुताक सरुुवाल लगाएकी ।  

िेला परेको चमचत:-िेला पनक बाुँकी । 

 

31.  

 
 
 
 
 

नामथर :- पवन चव.क. 

चलङ्ग :- २४ बषक 

उमेर :- परुुष 

हराएको चमचत :-२०७८।०९।१० गते 

हराएको स्थान :- चज.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. ११ थानाभर् याङ चस्थत 

सचुना प्राि चमचत :- २०७८।०९।१६ गते 

ठेगाना :- चज.पाुँचथर कुम्मायक-२ घर भई हाल चज.झापा दमक  

न.पा.वडा नं. ३ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ९८२११९६१६१/९८०९२३८७७६ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गुँहु गोरो मझौला शररर भएको 

 

 

 

िोटो उपलब्ध हुन नसकेको 

32.  नामथर :- अजुकन प्रसाद चतमचल्सना 

चलङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ४३ बषक 

हराएको चमचत :-२०७८।११।२९ गते 

हराएको स्थान :- चज.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.४ हुप्राचौर 

सचुना प्राि चमचत :-२०७८।१२।०१ गते 

ठेगाना :- चज.मकवानपरु नामटार-२ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ९८६५०३००३५/९८६१५०६६६६ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गहुुँ गोरो,शरीर मझौला भएको ।  

33.  नामथर :- नरेश के.चस. 

चलङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ४४ बषक 

हराएको चमचत :- २०७८।११।२९ गते 

हराएको स्थान :- चज.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. ४ 

सचुना प्राि चमचत :- २०७८।१२।०२ गते 

ठेगाना :- चज.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. ४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ९८१११९०३२२ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गुँहु गोरो भएको दाचहने आुँखा मनुी कोठी भएको ।   

34.  नामथर :- आचशष बल 

चलङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३२ बषक 

हराएको चमचत :- २०७८।०८।२२ गते 

हराएको स्थान :- काठमाण्डौ बाट 

सचुना प्राि चमचत :- २०७८।१२।०९ गते 

ठेगाना :- चज.म.रा.गा.पा. वडा नं. ३ िोचक्सङटार बस्ने  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ९७४९७०७४६०/९८४३३५३७९५ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गहुुँ गोरो मोटो शरीर ,अनहुारमा  

चतल कोचठ भएको । 

 



35.  नामथर :- सञ्जय कुमार बोम्जन 

चलङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३७ बषक 

हराएको चमचत :- २०७९।०२।१३ गते 

हराएको स्थान :- चज.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.१५ बस्ने 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०२।१७ गते 

ठेगाना :-  चज.म.हे.उ.म.न.पा. वडा नं.१५ बस्न े

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ९८०९१०६७६१/९८४१२७५१४३ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक श्याम मझौला शरीर भएको 
 

36.  नामथर :- पणुक बहादरु लोप्चन 

चलङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३५ बषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०२।२७ गते 

हराएको स्थान :- चज.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. ११ थानाभर् याङ बाट 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०२।३१ गते 

ठेगाना :- चज.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. ११ थानाभर् याङ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ९८२४२४६७१७/९७४१६८३९३७ 

हुचलया सचहतको चववरण :-  वणक गुँहु गोरो मझौला शररर भएको । 
 

37.  नामथर :- बुि चथङ 

चलङ्ग :- परुुष 

उमेर :- २७ बषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०२।३० गते 

हराएको स्थान :- चज.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. ३ बसामाडी 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०३।०३ गते 

ठेगाना :-  चज.म.हे.उ.म.न.पा. वडा नं. ३ बसामाडी 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ९८६०५७७०९७ / ९८२६२४०५११ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गहुुँ गोरो ,पातलो शरीर भएको ।  

38.  नामथर :- सरेुश कुमार सवुेधी 
चलङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३६ बषक 

हराएको चमचत :- २०७८।१२।२५ गते 

हराएको स्थान :- चज.म.मनहरी गा.पा. वडा नं. ९ मनहरी 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०३।०७ गते 

ठेगाना :- चज.धाचदङ घर भई हाल  चज.म.मनहरी गा.पा. वडा नं. ९  

मनहरी बस्ने 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ९८४४१३४४७५/९८०१९०५६१६७ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गुँहु गोरो मझौला शररर भएको । 
 

39.  नामथर :-राज कुमार लो  
चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-३३ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको स्थान :-चज.मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ११ थानाभर् याङ चस्थत दाईको 

घरबाट 

सचुना प्राि चमचत :-२०७९।०५।०६ गते । 

ठेगाना :-चज. मकवानपरु चभमिेदी गा.पा. ६  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-हरेन्र लो मो.नं.९८६१४६९०३६ 

हुचलया सचहतको चववरण :-वणक गहुुँ गोरो,शरीर मझौला 

 



40.  नामथर :-राम बहादरु बस्नेत  
चलङ्ग :-परुुष  

उमेर :-२६ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।०५।०४ गते । 

हराएको स्थान :-चज.ताप्लेजङु चसचदङवा गाुँउपाचलका वडा नं. ५ सावलङुबाट 

सचुना प्राि चमचत :-२०७९।०५।०९ गते । 

ठेगाना :-चजल्ला जाजरकोट जचुनचाुँदे गा.पा. वडा नं. १० घर भई हाल चज.मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा 

नं. ७ राचनदमार बस्ने 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-बल बहादरु बस्नेत मो.नं.९८११८३२४३० 

हुचलया सचहतको चववरण :-वणक गहुुँ गोरो,शरीर मझौला 

 

41.  नामथर :-रमेश चतमचल्सना 
चलङ्ग :-परुुष  

उमेर :-४५ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।०५।१२ गते । 

हराएको स्थान :-चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ९ चसमेन्टरोड  

सचुना प्राि चमचत :- 

ठेगाना :-चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ९ चसमेन्टरोड 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-आकृती चतमलचसना मो.नं.९८६४५२१९१७ छोरी । 

हुचलया सचहतको चववरण :-वणक गहुुँ गोरो,शरीर मझौला  

42.  नामथर :-महशे हटुवाल 

चलङ्ग :-परुुष  

उमेर :-३६ वषक 

हराएको चमचत :-२०७९।०५।१३ गते । 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. १७ सान ुगंगटे 

सचुना प्राि चमचत :-२०७९।०५।१३ गते । 

ठेगाना :-चजल्ला मकवानपरु नामटार-२ घर भई हाल चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा 

नं. १७ सान ुगंगटे बस्ने 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चमरा हटुवाल ९८६८१५४८०३ 

हुचलया सचहतको चववरण :-वणक गहुुँ गोरो पातलो शरीर भएको 
 

43.  नामथर :-रोशन थापा 
 चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :- २० वषक 

हराएको चमचत :- २०७९।०८।०२ गते चवहानको अं. ०६:०० बजे 

 हराएको स्थान :- . हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ५ भैरव रोड 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०८।०२ गते  
ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु चभमिेदी गा.पा.वडा नं. ४ घर भई हाल ऐ. हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा 

नं. ४ 

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- राजेन्र कुमार थापा ९८१७२२६९५६ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गहुुँ गोरो, पातलो शरीर  भएको  
44.  नामथर :-कृरण मोिान 

 चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-२५ वषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०७।२९ गते चदउसो अं. १६०० बजे 

 हराएको स्थान :- चजल्ला मकवानपरु हेटौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ८ कमाने 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०८।०६ गते  
ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ८ कमाने 

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- राम थापा मो.नं.९८४५०२९००६ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गोरो, मोटो शरीर भएको  



45.  नामथर :-सहदेव वतौला 
 चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-५७ वषक 

हराएको चमचत :- २०७९।०८।०१ गते चवहान अं. ०६:०० बजे 

 हराएको स्थान :- चजल्ला  मकवानपरु कैलाश गाउुँपाचलका वडा नं. ९ 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०८।०८ गते 

ठेगाना :- चजल्ला  मकवानपरु कैलाश गाउुँपाचलका वडा नं. ९ 

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- उमादेवी उप्रेती  ९७४५३४०२५८ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गहु गोरो, मोटो मझौला भएको 
 

46.  नामथर :-पेमा स थोकर 
 चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-४६ वषक 

हराएको चमचत :- २०७९।०६।०४ गते चवदेश बाट नेपाल िकक नु भएको र हाल सम्म घर निचकक  पछी सम्म 
सम्पकक  चबचहन भएको 

 हराएको स्थान :- 

सचुना प्राि चमचत :-  

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं. १ घर भई हाल ऐ.हटेौडा ७ 

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- देबचक थोकर  ९८२९२८९१३३ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गोरो, मोटो शरीर भएको  
47.  नामथर :-चन्र बहादरु घलान 

 चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-५३ वषक 

हराएको चमचत :- २०७९।०८।१२ गते चवहान अं. ०७:०० बजे 

 हराएको स्थान :- घरबाट बैंक जान्छु भचन गएको पछी सम्पकक  चबचहन भएको 
सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०८।१२ गते 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु बकैया गाउुँपाचलका वडा नं. ८ 

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- शाचन्त माया घलान  ९७४५३२९०३६ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गोरो,  शरीर मझौला भएको 
 

48.  नामथर :-भरत प्रजा 

 चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-२२ वषक 

हराएको चमचत :- २०७९।०८।१५ गते चवहान अं. ०८:०० बजे 

 हराएको स्थान :- घरबाट मास चबचक्र गनक मनहरी बजार जान भचन चनस्केको  

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०८।१५ गते 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु राचक्सराङ गाउुँपाचलका वडा नं. ८ जैजे 
 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- कादई चसं प्रजा  ९८४२८१६४८६ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गहुगोरो, पातलो शररर भएको 

िोटो उपलव्ध नभएको । 

49.  नामथर :-राम प्रसाद चमश्र 

 चलङ्ग :-परुुष  

उमेर :-५६ वषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०८।२२ गते चवहान अं. ०४:०० बजे 

 हराएको स्थान :- चजल्ला मकवानपरु हेटौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ९ प्रगतीटोल 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०८।२३ गते 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ९ प्रगतीटोल 

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- चजवन कुमार चमश्र  ९८५५०६७२१५ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गहुगोरो, मझौला शररर भएको 

 



50.  नामथर :-संचजत चौधरी 
 चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-२३ वषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०८।२५ गते चवहान अं. ०६:०० बजे 

 हराएको स्थान :- चजतपरु घर जान्छु भचन गएको पछी सम्पकक  चबचहन भएको 
सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०८।२७ गते 

ठेगाना :- चजल्ला बारा चजतपरु चसमरा उ.म.न.पा. वडा नं. ५ घर भई हाल चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-

महानगरपाचलका वडा नं. ५ सानोपोखरा 

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:-अशोक प्रसाद चौधरी  ९८४५२८४४७९ 

हुचलया सचहतको चववरण :- वणक गहुगोरो, मझौला शररर भएको  
51.  नामथर :-चवकेस बलामी 

 चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-२१ वषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०४।०९ गते ईन्रसरोबर-१ आफ्नै घरबाट 

 हराएको स्थान :- ईन्रसरोबर-१ आफ्नै घरबाट 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०८।२७ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु ईन्रसरोबर गाउुँपाचलका वडा नं. १ चसमलाङ 

 हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- शचमकला बलामी   ९८०८१६७८५४ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 
 

52.  नामथर :-सरोज लामा 
 चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-२२ वषक  

हराएको चमचत :- २०७८।१०।०१ गते  
हराएको स्थान :- चभमिेदी-१ आफ्नै घरबाट 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०४।०५ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. १५ रातोमाटे  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- सम्झना भोलन ९८०७२३१२०२ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 

53.  नामथर :- राम बहादरु बस्नेत 

 चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-२६ वषक  

हराएको चमचत :- २०७८।०५।०४ गते  
हराएको स्थान :- चसचदङवा गाुँउपाचलका वडा नं. ५ सावलाख ुताप्लेजङु 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०५।०९ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला जाजरकोट जनुीचादे ुँ गा.पा. वडा नं. १० घर भई हाल चजल्ला मकवानपरु बकैया 
गाुँउपाचलका वडा नं. ७ राचनदमार 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- बल बहादरु बस्नेत ९८११८३२४३० 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 

54.  नामथर :- रामेश चतमलचसना 
चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-४५ वषक  

हराएको चमचत :- २०७८।०५।१२ गते  
हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ९ चसमेन्टरोड 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०५।१२ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ९ चसमेन्टरोड 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- आकृती चतचमलचसना चौलागाई ९८६४५२१९१७ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 
55.  नामथर :- धमक बहादरु चबष्ट 

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-३७ वषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०६।१० गते 

हराएको स्थान :- काठमाण्डौ बशनु्धराबाट 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०६।१५ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु मनहरी-३  
 



हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- चदपा चवष्ट ९८०५३६८८५५ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

56.  नामथर :- चनर बहादरु दजी 
चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-४२ वषक  

हराएको चमचत :- २०७५ साल चतै्र २४ गते 

हराएको स्थान :- बागमती गाुँउपाचलका वडा नं. १ रामपरु 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०६।२८ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु बागमती गाुँउपाचलका वडा नं. १ रामपरु  
हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- रनोज दजी ९८४५६२४१७४ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 

57.  नामथर :- चबखक बहादरु प्रजा 
चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-३३ वषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०४।१६ गते 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ११ थानाभर् याङ 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०६।०५ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं.११ थानाभर् याङ  
हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- चसता प्रजा ९८०६८६७४५९ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 

58.  नामथर :-श्याम बहादरु स्याङतान 

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-४० वषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०४।१६ गते 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. १३  

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०६।२७ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं.१३ लुङ्बाटोल  
हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- परुपा कुमारी स्याङतान ९८२९१९६३२६ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 

59.  नामथर :- जय बहादरु बल 

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-३३ वषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०७।१३ गते 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. १२ पदमपोखरी  

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०७।१८ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं.१२ पदमपोखरी 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- चनर माया राई ९८०९३४७५१८ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 

60.  नामथर :- रमेश चव.क. 
चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-५० वषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०७।२२ गते 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ३ बसामाडी  

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०७।२८ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं.३ बसामाडी 
हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- चसम्रन चव.क.९८२११००१७३ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 



61.  नामथर :- कृरण मोिान 

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-२५ वषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०७।२९ गते 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ८ कमाने 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०८।०६ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं.८ बसामाडी 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- राम थापा ९८४५०२९००६ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 
62.  नामथर :- सहदेव बतौला 

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-५७ वषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०८।०१ गते 

हराएको स्थान :- कैलाश गाुँउपाचलका वडा नं. ९ 

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०८।०८ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु कैलाश गाुँउपाचलका वडा नं. ९ 
हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- उमादेवी उप्रेती ९७४५३४०२५८ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 

63.  नामथर :- पेमा स थोकर 

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-४६ वषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०६।०४ गते 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ७  

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०८।०८ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु मनहरी गाुँउपाचलका वडा नं. १ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- देवकी थोकर ९८२९२८९१३३ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 

64.  नामथर :- चन्र बहादरु घलान 

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-५३ वषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०८।१२ गते 

हराएको स्थान :- बकैया गाुँउपाचलका वडा नं. ८   

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०८।१४ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु बकैया गाुँउपाचलका वडा नं.८ 
हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं:- शान्ती माया घलान ९७४५३२९०३६ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 

65.  नामथर :- राम प्रसाद चमश्र 

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-५६ वषक  

हराएको चमचत :- २०७९।०८।२२ गते 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ९    

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०८।२२ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ९    
हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नंचजवन कुमार चमश्र ९८५५०६७२१५ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 

66.  नामथर :- चबकेश बलामी 

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-२४ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।०४।०९ गते 

हराएको स्थान :- ईन्र सरोबर गाुँउपाचलका वडा नं. १ चसमलाङ    

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।०८।२७ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु ईन्रसरोबर गाुँउपाचलका वडा नं. १ चसमलाङ    

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. शचमकला बलामी ९८०८१६७८५४ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 



67.  नामथर :- चवर बहादरु चथङ 

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-३५ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।१०।०१ गते 

हराएको स्थान :- कैलाश गाुँउपाचलका वडा नं. १०    

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।१०।०४ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु कैलाश गाुँउपाचलका वडा नं. १०   

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. ममता नेगी ९८६१७९०९५६ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 
 

68.  नामथर :- केदार के.चस. 
चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-२७ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।०४।२८ गते 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. १०    

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।१०।०४ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. १०   

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. सचवना के.चस.९८२११२९५३० 

हुचलया सचहतको चववरण :- 

 

69.  नामथर :- चतथक कुमार स्याङ्बो 
चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-४४ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।१०।११ गते 

हराएको स्थान :- कैलाश गाुँउपाचलका वडा नं. १०    

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।१०।१३ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु कैलाश गाुँउपाचलका वडा नं. १०    

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. चसजकना स्याङ्बो ९८१३१७९३०५ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 
 

70.  नामथर :-रुिस लामा 
चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-२५ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।१०।१४ गते 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ९     

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।१०।१५ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ११ थानाभर् याङ     

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. अचनल लामा ९८६६३८३९४० 

हुचलया सचहतको चववरण :-  
 

71.  नामथर :-चकसन सवुेदी 

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-२९ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।१०।१४ गते 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ९     

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।१०।१५ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ९     

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. अचनल लामा ९८६६३८३९४० 

हुचलया सचहतको चववरण :- 
 

72.  नामथर :- अचनष चवश्वकमाक 

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-२० वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।१०।२९ गते 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं.११     

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।११।०२ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ११     

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. पनुम चव.क.९७४९९४४४४७ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 
  



73.  नामथर :- रामशरण चथङ तामाङ  

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-३० वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।१०।२८ गते 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं.४     

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।११।०२ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ४     

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. संचगता प्रजा चथङ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 
 

74.  नामथर :- ताराकृरण भोम्जन  
चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-३७ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।१०।०१ गते 

हराएको स्थान :- मकवानपरुगढी गाुँउपाचलका वडा नं.२ मातडाुँडा     

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।११।०८ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु मकवानपरुगढी गाुँउपाचलका वडा नं.२ मातडाुँडा     

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. सचवना भोम्जन ९७४८३७७४२७ 

हुचलया सचहतको चववरण :-  
75.  नामथर :- रारिपती चतमलचसना  

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-४७ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।११।०४ गते 

हराएको स्थान :- बकैया गाुँउपाचलका वडा नं.१० अम्बासबेसीअ     

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।११।०८ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु बकैया गाुँउपाचलका वडा नं.१० अम्बासबेसीअ     

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. जानकुा चतमलचसना ९८४३२१८९३६ 

हुचलया सचहतको चववरण :-  
76.  नामथर :- चशव कुमार प्याकुरेल  

चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-४४ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।११।१० गते 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ६ चचु्चेखोला     

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।११।११ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. ६ चचु्चेखोला     

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. रेनकुा धमला ९८४५२००६९४ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 
 

77.  नामथर :- सवुाश गोले  
चलङ्ग :-परुुष 

उमेर :-१९ वषक  

हराएको चमचत :-२०७९।११।२१ गते 

हराएको स्थान :- हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. १९ बसेनी    

सचुना प्राि चमचत :- २०७९।११।२९ गते । 

ठेगाना :- चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाचलका वडा नं. १९ बसेनी     

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. सोम माया गोले ९८४५४८९५६६ 

हुचलया सचहतको चववरण :- 
 

 

 

 

 



चसन्धलुी:- 

चस.नं. 
चबवरण  िोटो 

1.  नामथर;-धनमाया सनुवुार 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः५७ 

हराएको चमती:-२०७६।०४।११ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती ;-२०७६।०४।२० गते 

ठेगाना :-चजल्ला चसन्धलुी द.ुन.पा.१०  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-भोज बहादरु सनुवुार 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-बणक गुँहुगोरी उचाई ५ चिट चोलो लगाएकी । 

 

2.  नामथर;-सचमकला पहाडी 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः२७ बषक 

हराएको चमती:-२०७६।०२।२३ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती ;-२०७६।०४।२७ गते 

ठेगाना :- चज.चस.दधुौली १ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-लक्ष्मण पहाडी 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-बणक गुँहुगोरी रातो उचाई ५ चिट 
 

3.  नामथर;-चहरा कुमारी गौतम 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः२६ 

हराएको चमती:-२०७६।०४।०८ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती ;-२०७६।०४।०९ गते 

ठेगाना :- चजल्ला चसन्धलुी क.न.पा.७ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-कृ बहादरु गौतम 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-बणक गुँहुगोरी उचाई ४.५ चपट दात चछरा परेको  

 

4.  नामथर;-संचगता माझी 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः२३ बषक 

हराएको चमती:-२०७६।०८।३० गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती ;-२०७६।०९।०८ गते 

ठेगाना :-बणक गुँहुगोरी उचाई ५ चिट  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-चैते  माझी ९८२६८०७५०८ 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-बणक गुँहुगोरी उचाई ५ चिट   

5.  नामथर;-गंगा माया राना  

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः३२ 

हराएको चमती:-२०७६।०९।०२ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती ;-२०७६।०९।१६ गते 

ठेगाना :-चज.चस.झल बहादरु राना  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-झल बहादरु राना ९८६८६१७०५३ 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-बणक गुँहुगोरी कालोरातो कुराथा सरुुववाल लगाएकी । 

नभएको 



6.  नामथर;-सकुुमाया चथङ 

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः४४ बषक 

हराएको चमती:-२०७६।०९।१६ गते  

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती ;-२०७६।०९।१८ गते 

ठेगाना :-चजल्ला चसन्धलुी मररण २  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-सेते बहादरु चथङ 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-बणक गुुँहुगोरी कालो रातो कुराथा सरुुवाल लगाएकी । 
 

7.  नामथर;-शामा कुमारी चब.क. 

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः४० 

हराएको चमती:-२०७६।०९।२३  

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती ;-२०७६।०९।२३ गते  

ठेगाना :-चजल्ला चसन्धलुी द.ुन.पा.५  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-सरस्वचत चब.क. 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-बणक गुँहुगोरी कालोरातो कुथाकसरुुवाल लगाएकी ।  

8.  नामथर;-राचधका पोिले 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः४२ 

हराएको चमती:-२०७६।१०।१४।गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती ;-२०७६।१०।१५ गते 

ठेगाना :-चज.चसन्धलुी  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-चेतन पोिले (९८२८५२८९०६) 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-बणक गुँहुगोरी रातो कुथाकसरुुवाल लगाएकी 
 

9.  नामथर;-यज्ञ कुमारी भजेुल 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः८६ 

हराएको चमती:-२०७६।१०।०३ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती ;-२०७९।१०।०४ गते 

ठेगाना :-चज.चसन्धलुी गोलन्जोर गा.पा.५ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-आईत चसं तामाङ(९८४९४७०५१) 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-बणक गुँहुगपरी उ. ५ चपट रातो कुराथा ककालो सरुुवाल लगाएकी । 
 

10.  नामथर;-लक्ष्मी जोचग गरुागाई 

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः३९ 

हराएको चमती:-२०७६।१०।०७ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती ;-२०७६।१०।१२ गते 

ठेगाना :- चजल्ला  चसन्धलुी क.न.पा.१२ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-खड्ग ब. जोगी 

हुचलया सचहतको चबवरणिः- बणक गुँहुगोरी रातो कुथाक सरुुवाल लगाएकी  

11.  नामथर;-भचि कुमारी बम्जन  

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः३२ बषक  

हराएको चमती:-२०७६।११।१३ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती ;-२०७६।११।१४ गते 

ठेगाना :-चजल्ला चसन्धलुी 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-हमे बहादरु बम्जन  



हुचलया सचहतको चबवरणिः-बणक गुँहहुगोरी ४।५ चिट 

12.  नामथर;-सोममाया तामाङ 

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः३० 

हराएको चमती:-२०७६।११।२७ 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती ;-२०७६।११।३० गते 

ठेगाना :-चज.चस.चतनपटान ९ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-संत बहादरु साकी(९८१५८१२९८७) 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-बणक गुँहुगोरी ४.५ चिट रातो ज्याकेट लगाएकी  

13.  नामथर;-चबना तामाङ 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः२३ 

हराएको चमती:-२०७७।०४।०३ गते  

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती २०७७।०४,१० गते 

ठेगाना :-चज.चसन्धलुी द.ुन.पा.५ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.गंगा तामाङ९८४९५४९४५ 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-बणक गुँहुगोरी 

 

14.  नामथर;-कृचतका चब.क. 

चलङ्गिः-बाचलका  

उमेरिः१५ बषक 

हराएको चमती;- २०७७।०५।३१ गते  

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।०६।०२ गते  

ठेगाना :-चज.चस.क.न.पा.९ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-कृरणराज चब.क.(९८१६८९३६७) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-नभएको   

15.  नामथर;-सचुमत्रा काफ्ले 

चलङ्गिः-१८ 

उमेरिःबाचलका 

हराएको चमती २०७७।०६।०२ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती ;-२०७७।०६।०२ गते  

ठेगाना :-चज.चस.चतनपटान गा.पा.१ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.चबमल काफ्ले (९८००८८१३९) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी ऊ.५ चिट पहलेो कुथाक लगाएको 
 

16.  नामथर;-चहरामाया श्रेष्ठ 

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः७३ 

हराएको चमती;-२०७७।०६।२० गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।०६।२० गते 

ठेगाना :- चज.चस.क.न.पा.७ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.आईमान श्रेष्ठ 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.  नामथर;टुना कुमारी श्रेष्ठ 

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः१९ 

हराएको चमती;-२०७७।०६।२४ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।०६।२८ गते 

ठेगाना :-चज.चस.क.न.पा.२ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-९८२६८९८४२५(पणुक ब.श्रेष्ठ) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी  

18.  नामथर;-चनमकला अछामी साकी 

चलङ्गिः-बाचलका 

उमेरिः१६ 

हराएको चमती;-२०७७।०७।२० गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।०७।२२ गते  

ठेगाना :-चज.चस.चतनपाटन गा.पा.१० 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;- जलम कुमारी अछामी 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी 

 

19.  नामथर;-कृरण कुमारी तामाङ 

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः२५ 

हराएको चमती;-२०७७।०८।११ 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।०८।१५ गते 

ठेगाना :-चज.चस.द.ुन.पा.१३ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.९८८५१९८२८ चबराज तामाङ 

हुचलया सचहतको चबवरण;-रातो बणक भएकी 
 

20.  नामथर;-गरैी खनाल  

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः२६ 

हराएको चमती;- २०७७।१०।०८ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।१०।१२ गते 

ठेगाना :-चज.चस.द.ुन.पा.८ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-कृरण प्र.खनाल(९८१७८९८०७७) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी;-बणक गुँहुगोरी 
 

21.  नामथर;-माईली भन्ने सनु कुमारी बाईबा   

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः२० 

हराएको चमती;- २०७७।१०।१९ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।१०।१९ गते 

ठेगाना :-चज.चस.मररण ६ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-िुल ब.वाईबा(९८६४२३५०४५) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी;-बणक गुँहुगोरी 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.  नामथर;-सररता चघचसङ  

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः२२ 

हराएको चमती;- २०७७।१०।११ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।१०।११ गते 

ठेगाना :-चज.चस.सनुकोशी गा.पा.४ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-िुल कुमार ठोकर(९८६४४९५६९१९४) 

हुचलया सचहतको चबवरण;--बणक गुँहुगोरी 

 
23.  नामथर;- जानकुा भजेुल  

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः५० 

हराएको चमती;-२०७७।११।०३ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।११।०४ गते 

ठेगाना :-चज.चसन्धलुी क.न.पा.८ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-जमनुा भजेुल ९८१४८९८०७७ 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी  

24.  नामथर;- चन्र माया बस्नेत 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः२५ 

हराएको चमती;- २०७७।११।०३ 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।११।०३ गते 

ठेगाना :-२०७७।११।०४ गते 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-ईन्र ब.बस्नेत ९८४४१३९४४२ 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी 

 

25.  नामथर;- सम्झना धमाला  

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः२२ बषक 

हराएको चमती;-२०७७।०५।१८ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।११।०४ गते 

ठेगाना :-चज.चसन्धलुी द.ुन.पा.७ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-ईन्र बहादरु धमला(९८६०४१९७३०) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी कालो कुथाक सरुुवाल लगाएकी  

26.  नामथर;- सोम माया मोिान  

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः२२ बषक 

हराएको चमती;-२०७७।१०।२९ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।१०।०५ गते 

ठेगाना :-चज.चसन्धलुी क.न.पा.२ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-रोम ब.बम्जन(९८६०४१९७३३ 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी कालो कुथाक सरुुवाल लगाएकी  

 

 

 

 

 

 

 

 



27.  नामथर;- भोज कुमारी बस्नते  

चलङ्गिः-बाचलका 

उमेरिः१४ बषक  

हराएको चमती;-२०७७।११।०९ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।१११।०९ गते 

ठेगाना :-चज.चसन्धलुी क.न.पा.११ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-ररतु ब.बस्नेत(९८०९६८३७२२) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी रातो कुराथा सरुुवाल लगाएकी ।  

28.  नामथर;- सचमकला राना मगर 

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः१९ 

हराएको चमती;-२०७७।११।१३ 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।११।२१ गते 

ठेगाना :-चज.चस.हररहरपरुगढी ८ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-दल बहादरु मगर(९८२४९७४१२) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी चजन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

29.  नामथर;- लक्ष्मी माया घलान  

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः२५ 

हराएको चमती;-२०७७।११।१३ गते  

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।११।२१ गते 

ठेगाना :-चजल्ला चसन्धलुी हररहरपरु गढी ३ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-चन्र ब.मोिान(९८२४९४९७४१) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी उ ५ चिट  

30.  नामथर;- राचधका थापा काकी  

चलङ्गिः-२३ 

उमेरिःमचहला 

हराएको चमती;-२०७७।१२।०४ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।१२००६ गते 

ठेगाना :-चज.दोलखा घर भई हाल गोलन्जोर ७ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-चचत्र कुमारीकाकी(९८४४२२६८७५) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी 
 

31.  नामथर;- सनुमाया तामाङ 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः३४ 

हराएको चमती;-२०७७।१२।०४ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।१२।०४ गते 

ठेगाना :-चज.चसन्धलुी दधुौली १४ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-अमतेृ बहादरु तामाङ (९८४४२२६८७५) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी  



32.  नामथर;- जलजला मगर  

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः१८ 

हराएको चमती;-२०७७।१२।१० गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।१२।०४ गते 

ठेगाना :-चज.धनषुा बटेश्वर गा.पा.१ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-चममन मगर(९८१४८८५४५५) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी रातो कुथाक सरुुवाल लगाएकी ।  

33.  नामथर;- ईचन्दरा चब.क. 

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः२०  

हराएको चमती;-२०७७।१२।१६ गते  

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।१२।१८ गते 

ठेगाना :-चज.चस.क.न.पा.४ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-ढाल बहादरु चब.क. 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी कालो रातो कुथाक सरुुवाल लगाएकी ।  

34.  नामथर;- चबमला तामाङ 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः२७ 

हराएको चमती;-२०७७।१२।०८ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।१२।१२ गते 

ठेगाना :-चज.चसन्धलुी दधुौली १३  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-अमतेृ बहादरु तामाङ(९८४०६६६३१५) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी 

 

35.  नामथर;- सररता चगरी  

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः३३ 

हराएको चमती;-२०७७।१२।१६ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।१२।१७ गते 

ठेगाना :-चजल्ला चसन्धलुी क.न.पा.५ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-दवेराज चगरी (९८१२१४४९१४) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी कालोरातो कुथाक सरुुवाल लगाएकी। 

नभएको  

 

36.  नामथर;- िुलमाया माझी 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः६५ 

हराएको चमती;-२०७७।१२।१८ गते 

हराएको स्थान सचुना प्राि चमती;-२०७७।१२।२० गते 

ठेगाना :-चजल्ला चसन्धलुी मररण ५ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-साचबत्रा माझी (९८१५८६८०४४) 

हुचलया सचहतको चबवरण;-बणक गुँहुगोरी कालोरातो कुथाक सरुुवाल लगाएकी। 
 

37.  नामथर;-सचमकला राई 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः२६ वषक  

हराएको चमती;-२०७९।०८।२९ गते । 

हराएको स्थान :-चजल्ला चसन्धलुी  हररहरपरुगढी गा.पा.३ चतनकुना 

सचुना प्राि चमती;- २०७९।०९।२५ गते । 

िोटो उपलव्ध नभएको । 



ठेगाना :-चजल्ला चसन्धलुी  हररहरपरुगढी गा.पा.३ चतनकुना 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-ऐ.ऐ.बस्ने ररचतष राई  ९७६५४१२८६६)  

हुचलया सचहतको चबवरण;-कालो रातो कुथाक सरुुवाल लगाएकी  

 

रामेछाप:- 

चस.नं. चववरण िोटो 

1.  नामथर ;- चगता भजेुल 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः-२४ 

हराएको चमचतिः-२०७३।०३।२९ गते  

हराएको स्थान ;-बाचम्त २ बाट  

सचुना प्राि चमचतिः-२०७३।०४।०१ 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप बाचम्त गा.चव.स. २  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६३५०८६१ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट रातो कुताक सरुुवाल र कलेचज रङको 

म्याचजक चप्पल लगाएको  

 उपलब्ध नभएको  

2.  नामथर ;- चगता थापामगर 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः-२२ 

हराएको चमचतिः-२०७३।०२।२९ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः-२०७३।०२।३० गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चदचमपोखरी गा.पा. ५  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४९३४४००९ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरी उडाई ४.५. ईन्च  नाक थेप्च ेदाचहन ेगालामा कोठी 

रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

3.  नामथर ;- चमठु्ठ बढुाथोकी  

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः-३२ 

हराएको चमचतिः-२०७२।०७।०५ गते । 

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः-२०७३।०७।१० गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चनख ुगा.चव.स ४ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट नाक चचु्चो आुँखा माथी खत हररयो 

कुताक सरुुवाल लगाएकी 

 उपलब्ध नभएको  

 

4.  नामथर ;- चनमकला  मोिान 

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः-२७ 

हराएको चमचतिः-२०७३।०७।०९ गते  

हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप डडुवा  गा.चव.स.१ 

सचुना प्राि चमचतिः-२०७३।०७।१० गते  

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप डडुवा  गा.चव.स.१ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी रातो कुताक हररयो सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  



5.  नामथर ;- सन्तमाया साकी  

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः-५२ 

हराएको चमचतिः- २०३६ साल दचेख 

हराएको स्थान ;- आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः-२०७३।०७।२३ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चचसापाचन गा.चव.स. ७ हाल म.न.पा. ८ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरी  

 उपलब्ध नभएको  

6.  नामथर ;- रचमता पन्थ 

चलङ्गिः-बाचलका 

उमेरिः-१६ 

हराएको चमचतिः-२०७३।०९।१५ गते । 

हराएको स्थान ;- आफ्नै घरबाट । 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७३।०९।१४ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चदचमपोखरी  गा.चव.स. ८ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६०९४००८३ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी  उचाई ४.५ गलुाचव रङको कुताक  हररयो सरुुवाल 

लगाएकी  चनधारमा  खत भएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

7.  नामथर ;- खेम माया सनुवुार 

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः-२९ 

हराएको चमचतिः- २०७३।१०।२५ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः-२०७३।११।०३ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप गिेुश्वर गा.चव.स. २ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६४०२९९०२ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी  उचाई ५ चिट कालो पाइन्ट रातो कालो कुताक 

लगाएकी दाचहन े गालामा कोठी भएको  

 उपलब्ध नभएको  

8.  नामथर ;- चवमला खड्का ( सोडारी ) 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः-२३ 

हराएको चमचतिः-२०७३।१२।२९ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।०१।०३ गते  

ठेगानािः- चज.रा.परुानागाउुँ १ हाल म.न.पा. ९   

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६१७१५५२२ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई  ५ चिट चपङ्क रङको कुताक सरुुवाल र  

कालो चप्पल  लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

9.  नामथर ;- राचधका भण्डारी  

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः-४७ 

हराएको चमचतिः-२०७४।०१।१८ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरवाट  

सचुना प्राि चमचतिः-२०७४।०१।२९ गते  

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा. ४ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

 उपलब्ध नभएको  



हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक कालो उचाई ५ चिट चपङ्क कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

10.  नामथर ;- संसरी  माझी  

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः-३२ 

हराएको चमचतिः- २०७४।०३।१७ गते  

हराएको स्थान ;- आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः-२०७४।०३।२२ गते  

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप मन्थली  न.पा.२  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६०१७५५४५ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक कालो उचाई ५.३. रातो कुताक कालो सरुुवाल  लगाएकी 

दाचहने हातमा ६ वटा  औला भएको  

 उपलब्ध नभएको  

11.  नामथर ;- ररता नेपाली  

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः-३७ 

हराएको चमचतिः- २०७३।१२।१३ गते । 

हराएको स्थान ;- आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।०३।२७ गते  

ठेगानािः-चजल्ला  रामेछाप साचवक चखचम्त ४ हाल चलखतुामाकोशी  गा.पा. ६   

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी  

 उपलब्ध नभएको  

12.  नामथर ;-  गोमा पौडेल 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः-२२ 

हराएको चमचतिः- २०७४।०५।१२ गते  

हराएको स्थान ;आफ्न ैघरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः-२०७४।०५।१३ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप  चलखतुामाकोशी गा.पा. २ हाल म.न.पा.१  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४०४३१२७० 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट  

 उपलब्ध नभएको  

13.  नामथर ;- राधीका नेपाली  

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः-२४ 

हराएको चमचतिः-२०७४।०५।२८ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः-२०७४।०५।२९ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थली न.पा. ५ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४०४६७६३१ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरर  उचाई ५ चिट बटेु्ट कुताक सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

14.  नामथर ;- शाचन्तमाया मगर  

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः-२२ 

हराएको चमचतिः-२०७४।०६।५ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः-२०७४।०६।१९ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप खाुँडादवेी गा.पा.७  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४९७३३८५३ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ४.५. सेतो  कुताक हररयो  सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  



15.  नामथर ;- कमला बस्नेत ( महत)  

चलङ्गिः-मचहला  

 उमेरिः-३५ 

हराएको चमचतिः-२०७४।०५।२३ गते  

हराएको स्थान ;- आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।०७।१५ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप रामेछाप  न.पा. १ गोठगाउुँ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –  ९८४४५१३९८२ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरी उचाई  ५ चिट  

 उपलब्ध नभएको  

16.  नामथर ;- चमचगरमा शपेाक 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२२ 

हराएको चमचतिः-२०७४।०९।०४ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।०९।०६ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप  गोकुलगगंा गा.पा.३  रस्नालु  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८१७६५१७६१ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट  

 उपलब्ध नभएको  

17.  नामथर ;- गोमा पौडेल  

चलङ्गिः-मचहला  

 उमेरिः-२० 

हराएको चमचतिः- २०७४।१०।०२ गते  

हराएको स्थान ;- आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।११।०७ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चलखतुामाकोशी गा.पा.२ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६३७८५२९५ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरी  रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी ।  

 उपलब्ध नभएको  

18.  नामथर ;- सचुनता महतो 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२२ 

हराएको चमचतिः- २०७४।१२।१२ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।१२।१५ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप दोरम्बा गा.पा.२ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८१८२३६३७८  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट कुताक सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

19.  नामथर ;- सररता माझी  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२५ 

हराएको चमचतिः- २०७५।०१।१४ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।०१।२४ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थली न.पा.२ करम्बोट 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६०१७५५४५ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

20.  नामथर ;- सकुलाछी तामाङ 

चलङ्गिः-मचहला 

 उपलब्ध नभएको  



 उमेरिः- १८ /१९ 

हराएको चमचतिः-२०७५।०१।३० गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।०२।०३ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप उमाकुण्ड गा.पा.७ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –  ९८१३२४४८५१ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरी  उचाई ५.४. अगाडी कपाल रातो सेतो कुताक  रातो 

सरुुवाल लगाएकी  

21.  नामथर ;- पे्रम कुमारी साकी  

चलङ्गिः-बाचलका 

 उमेरिः-९ 

हराएको चमचतिः- २०७५।०१।२८ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट   

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।०२।१० गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थली न.पा.८ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४४०६३८६०  

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरर उचाई २.५चिट भएको  

 उपलब्ध नभएको  

22.  नामथर ;- चबमला बसेल   

चलङ्गिः-मचहला  

 उमेरिः-२३ 

हराएको चमचतिः- २०७५।०३।०४ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट । 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।०३।११ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप  मन्थली न.पा.६ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६४०२७७५०  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट  

 उपलब्ध नभएको  

23.  नामथर ;- चदपा तामाङ  

चलङ्गिः-मचहला  

 उमेरिः-३२ 

हराएको चमचतिः- २०७५।०३।१४ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।०३।१८ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चलखतुामाकोशी गा.पा. ६ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६९२५७४१४ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ५ .२  चनधारमा खत भएकी रातो कुताक 

सरुुवाल लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

24.  नामथर ;- चजत बहादरु नेवार  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-४३ 

हराएको चमचतिः- २०७३।०३।०५ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७३।०३।०८ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप गिेुश्वर गा.चव.स. ३ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –  ९८६११२१५७ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई ५।५. सेतो चटसटक कालो चजन्स पाइन्ट 

लगाएको दाचहन े गालाम कोठी भएको । 

 उपलब्ध नभएको  

25.  नामथर ;-  ससु्मा चव.क.  उपलब्ध नभएको  



चलङ्गिः-बाचलका  

 उमेरिः-१५ 

हराएको चमचतिः-२०७३।०४।२६ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७३।०४।२७ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप गेल ुगा.चव.स. १ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको   

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरर  उचाई ४ चिट रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी  

26.  नामथर ;- राम बहादरु तामाङ  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः- २७ 

हराएको चमचतिः-२०७३।०४।०१ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७३।०५।०९ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप  चतल्पङु  ८ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो  नाकको आकार मगंोचलयन जस्तो कालो भषे्ट 

कालो पाइन्ट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

27.  नामथर ;- पासाङ तामाङ 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-५८ 

हराएको चमचतिः-२०७३।०३।१६ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७३।०६।१७ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप नामाडी ९ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४००७९७२  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५. कटराईजको कालो रङको पाइन्ट  सेतो 

सटक रातो ज्याकेट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

28.  नामथर ;- हमेलाल तामाङ 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२२ 

हराएको चमचतिः-२०७३।०७।२६ गते  

हराएको स्थान ;-काठमाण्डौ 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७३।०७।२६ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप  गागल भदौरे ६ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको   

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो उचाई ५.३ िुस्रो रङको कोट चजन्सको चनलो पाइन्ट 

लगाएको  

 उपलब्ध नभएको  

29.  नामथर ;- सोम बहादरु मगर 

चलङ्गिः- परुुष 

 उमेरिः-७१ 

हराएको चमचतिः- २०७३।०९।२२ गते  

हराएको स्थान ;-चज.मकवानपरु हटेौडा बस।चतपरु बाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७३।०९।२३ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थलीन.पा.४ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८०११०९८९० 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक रातो  उचाई ५ चिट जङ्ुगा लामो पालेको  

 उपलब्ध नभएको  



30.  नामथर ;- श्याम बहादरु मगर 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२४ 

हराएको चमचतिः- २०७३।१२।०१ गते । 

हराएको स्थान ;- नखलेुको 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७३।१२।०४ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चलखतुामाकोशी गा.पा.५ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.४  नाकको छेउमा कोठी भएको  

 उपलब्ध नभएको  

31.  नामथर ;- चखल बाहदरु दमाई  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-४० 

हराएको चमचतिः-२०७४।०२।०६ गते  

हराएको स्थान ;-काठमाण्डौ जान्छु भचन चहडेको  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।०२।१२ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थलीन.पा.५ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४३८७७६१६ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो  उचाई ५.६ कालो पाइन्ट  पहलेो भषे्ट  सेतो ज्याकेट 

लगाएको मानचसक अवस्था चठक नभएको  

 उपलब्ध नभएको  

32.  नामथर ;- ससुन तोलाङ्ग े

चलङ्गिः-बालक 

 उमेरिः-१६ 

हराएको चमचतिः-२०७४।०२।०७ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।०२।१५ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा.४  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट सेतो सटक  खैरो पाइन्ट कालो सरुुवाल 

लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

33.  नामथर ;- भवुन हरी चघचमरे  

चलङ्गिःपरुुष 

 उमेरिः-३१ 

हराएको चमचतिः-२०७४।०३।१८ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।०३।२० गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा.  ४  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५. कालोमा सेतो बटु्टा भएको हाप पाइन्ट 

लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

34.  नामथर ;- रोशन खत्री 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३८ 

हराएको चमचतिः-२०७४।०४।१२ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।०४।१२ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप  मन्थली न.पा.९ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –  नभएको  

 उपलब्ध नभएको  



हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट सेतो धके सटक खैरो पाइन्ट लगाएको । 

35.  नामथर ;- नर बहादरु तामङ 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-८५ 

हराएको चमचतिः-२०७४।०५।२९ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।०५।३१ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप खाुँडादवेी गा.पा.५ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४९६२२६३१ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वेण गहुुँगोरो उचाई ५ चिट  सेतो कुताक कालो टाउजर ढाका टोपी 

लगएको  

 उपलब्ध नभएको  

36.  नामथर ;- बासदुवे वलमपाकी नगर  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-४१ 

हराएको चमचतिः-२०७४।०८।१८ गते  

हराएको स्थान ;-तामकोशी नचदमा नहुाउन ेक्रममा 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।०८।१८ गते  

ठेगानािः-चजल्ला महोत्तरर बचदकबास न.पा.११ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८०७८५८२५१ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट रातो सेतो धके कटु्ट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

37.  

नामथर ;- काचज बाब ुखड्का  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३४ 

हराएको चमचतिः- २०७३।२०।०१ 

हराएको स्थान ;- आफ्नै घरबाट 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।१०।०५ 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप  गोकुलगगंां गा.पा. ५ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.४ चिट  

 उपलब्ध नभएको  

38.  

नामथर ;- अजुकन थापा 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-१९ 

हराएको चमचतिः-२०७४।१०।१७ गते 

हराएको स्थान ;- आफ्नै घरबाट 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७४।१०।१८ गते 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप म.न.पा.८ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६४२०४८५८ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो कालो चजन्सको पाइन्ट कालो लेदरको ज्याकेट खरैो 

जतु्ता लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

39.  

नामथर ;-  अजुकन खत्री  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३९ 

हराएको चमचतिः-२०७४।१२।२५ गते । 

हराएको स्थान ;- नखलेुको  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।०१।१५ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप  गोकुलगगंा गा.पा. ४ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –  ९८६६८२३३०९ 

 उपलब्ध नभएको  



हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई  ५.३. कालो चटसटक चजन्स पाइन्ट  र ढाका 

टोचप लगाएको । 

40.  

नामथर ;- जय बहादरु खत्री 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-४५ 

हराएको चमचतिः-२०७५।०३।१९ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।०५।०७  गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा.१ गोठगाउुँ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँऊछआई ५.५ कपाल िुलेर सेतो भएको । 

 उपलब्ध नभएको  

41.  

नामथर ;- च्यावाङ तामाङ 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२२ 

हराएको चमचतिः-२०७५।१०।२६ गते  

हराएको स्थान ;-गोकुलगंगा गा.पा.५  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।२०।३७ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा.५ नामाडी 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई ५।३. चजन्सको पाइन्ट कालो ज्याकेट 

लगाएको  

 उपलब्ध नभएको  

42.  

नामथर ;- बाबरुाम बस्नेत  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२८ 

हराएको चमचतिः-२०७५।११।२६ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।११।२९ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा.४ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-नखलेुको  

 उपलब्ध नभएको  

43.  

नामथर ;- भरत माझी 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-४२ 

हराएको चमचतिः-२०७६।०१।२२ गते  

हराएको स्थान ;-मन्थली न.पा.७  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०२।१२ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप  मन्थली न.पा.७ भटौली 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट चटसटक चजन्स पाइन्ट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

44.  

नामथर ;- नम बहादरु बराल 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-४५ 

हराएको चमचतिः-२०७६।०४।२६ गते  

हराएको स्थान ;-चज.रा.म.न.पा.१ 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०४।३० गते  

ठेगानािः-चजल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. १० भटुनदवेी  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको 

 उपलब्ध नभएको  



हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उ.५.५. बाया गालामा कालो कोठी भएको  सेतो 

सटक र चनलो पाइन्ट लगाएको । 

45.  

नामथर ;- दामी शपेाक 

चलङ्गिः- परुूष  

 उमेरिः-२८ बषक  

हराएको चमचतिः-२०७६।०४।२७ गते 

हराएको स्थान ;- मन्थली न.पा. १ रामेछाप 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०४।२८ गते 

ठेगानािः-चजल्ला ओखलढुङगा चखचजदमे्बा गा.पा. २  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६५१२७५९८ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- बणक गहुुँगोरो, उचाई ५.५ चिट, बायाुँ हातको पाखरुामा खत 

भएको 

 उपलब्ध नभएको  

46.  

नामथर ;- बरी तामाङ  

चलङ्गिः-परुूष 

 उमेरिः- ३९ बषक  

हराएको चमचतिः-२०७६।०५।०५ गते 

हराएको स्थान ;- आफ्नै घरबाट 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०५।०६ 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा. वडा नं. ५ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –  ९८६९६९१९६२ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- बणक गहुुँगोरो, मानचसक सन्तलुन ठीक नभएको 

 उपलब्ध नभएको  

47.  

नामथर ;- मनोज सबेुदी  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः- ३३ बषक 

हराएको चमचतिः- २०७६।०५।१९ गते 

हराएको स्थान ;- आफ्नै घरबाट 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०६।१४ गते 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप  रामछेाप न.पा. ८ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको   

हुचलया  सचहतको चववरण ;- बणक गहुुँगोरो, चडपे्रसनको चबरामी भएको  

 उपलब्ध नभएको  

48.  

नामथर ;- अन्तरे बढुा भन्ने होम बहादरु थपचलया 

चलङ्गिः-परुूष 

 उमेरिः- ७६ बषक 

हराएको चमचतिः-२०७६।०६।२४ 

हराएको स्थान ;- आफ्नै घरबाट 

सचुना प्राि चमचतिः-  २०७६।०६।२५ 

ठेगानािः-चजल्ला दोलखा सैलङु गा.पा. ८ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४४४०६३५३  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-बणक गहुुँगोरो, उचनउ को टोपी, दौरा सरुूवाल, कालो ज्याकेट 

चप्पल ्लगाएको कपाल िुलेको  

 उपलब्ध नभएको  

49.  

नामथर ;- यम बहादरु मोिान 

चलङ्गिः- परुूष 

 उमेरिः- १९ वषक 

हराएको चमचतिः-२०७६।०६।१७ गते 

हराएको स्थान ;- चजल्ला चसन्धलुी गोलञ्जोर गा.पा. वडा न.ं ७ खकुोट 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०६।२० गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा ७ 

 उपलब्ध नभएको  



हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४४५३९२७९  

हुचलया  सचहतको चववरण ;- बणक गहुुँगोरो, ५.३ चिट उचाई हररयो ियाक लगाएको, घाुँटीको 

पछाडीको भागमा दबुी चनस्कीएको । 

50.  

नामथर ;- अजुकन खडका 

चलङ्गिः- परुूष 

 उमेरिः- ४७ बषक  

हराएको चमचतिः-२०७६।०८।०९ गते । 

हराएको स्थान ;- आफ्नै घरबाट 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०८।१६ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चलख ुतामाकोसी गा.पा. १ दरुागाउुँ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- बणक गहुुँगोरो, उचाई ५.५ चिट, कालो ज्याकेटमा सेतो धकाक 

भएको कटु्ट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

51.  

नामथर ;- तेज बहादरु राई  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३० 

हराएको चमचतिः- २०७६।०८।१६ गते । 

हराएको स्थान ;- गोकुलगगंा गा.पा.३ रस्नाल ु

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०८।१६ गते  

ठेगानािः-चजल्ला धनकुटा  चभरगाउ घर भई हाल चजल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा.३ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८१३४८२८२७ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट  

 उपलब्ध नभएको  

52.  

नामथर ;- मकर बहादरु नगरकोटी 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-नखलेुको 

हराएको चमचतिः-२०५६ 

हराएको स्थान ;-नखलेुको 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०८।१८ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप दोरम्बा गा.पा.७ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट  

 उपलब्ध नभएको  

53.  

नामथर ;- कचवराज तामाङ 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२२ 

हराएको चमचतिः-२०७६।१२।१६ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७७।०१।१६ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चलखतुामाकोशी गा.पा. ५  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट चजन्सको पाइन्ट कालो ज्याकेट  

लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

54.  

नामथर ;- सन्तोष चघचमरे 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२८ 

हराएको चमचतिः- २०७७।०३।१८ गते । 

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट । 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७७।०४।१९ गते । 

 उपलब्ध नभएको  



ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा. ८ बाचबयाखकक   

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९७६४०००२९२ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई ६ चिट नाकको आकार चचु्चो रातो रङको 

चटसटक र रातो कपडाको पाइन्ट लगाएको । 

55.  

नामथर ;- चदपक साकी  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२४ 

हराएको चमचतिः-२०७६।९।०८ गते  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७७।०५।२८ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा. २ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४७७७८१७२  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.२.चिट चनलो रङको चजन्सको पान्ट र रातो 

रङको ज्याकेट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

56.  

नामथर ;- खमु बहादरु ओली  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-१९ 

हराएको चमचतिः- २०७७।०४।१३ गते । 

हराएको स्थान ;- मन्थली न.पा. ९ 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७७।०४।१६ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला दाङ तुलचसपरु उ.म.न.पा. ३ घर भई हाल मन्थली न.पा. ९ बस्ने  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८१४१९३९१८ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.२ चिट चनलो रङको बाहुले गचञ्ज  र पाइन्ट  

शरररको बनावट मझौला  

 उपलब्ध नभएको  

57.  

नामथर ;- पहल बहादरु मगर 

चलङ्गिःपरुुष 

 उमेरिः-७० 

हराएको चमचतिः-२०७७।०५।१३ गते  

हराएको स्थान ;-मन्थली न.पा. १३ 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७७।०६।२८ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थली न.पा. १३  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५. चिट पातलो शररर भएको । 

 उपलब्ध नभएको  

58.  

नामथर ;- सन्तोष अचधकारी  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३४ 

हराएको चमचतिः- २०७७।०७६।२६ गते । 

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट । 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७७।०६।२८ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थली न.पा. ४ साल ु 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४४१३२८७० 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो  उचाई ५.५. चिट कालो सेतो पाइन्ट सेतो सट  

टाउकोमा  तौचलया  बाधेको । 

 उपलब्ध नभएको  

59.  

नामथर ;- मनोज सवेुदी 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३५ 

हराएको चमचतिः- २०७६।०२।१७ गते । 

 उपलब्ध नभएको  



हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप रामेछाप न.पा. ८ महादवे स्थानबाट । 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७७।१२।२५ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा. ८    

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४४०७४०५७ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-वणक गहुुँगोरो  उचाई ५.५. चिट कालो बटेु्ट  सट  चजन्सको पाइन्ट 

खैरो  रङको जतु्ता  लगाएको ससु्त मनचस्थचत ।  

60.  

नामथर ;- हकक  बहादरु राई 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२३ 

हराएको चमचतिः- नखलेुको । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला दोलखा सैलुङ गा.पा. १ 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।०१।२१ गते  

ठेगानािः- चजल्ला दोलखा सैलुङ गा.पा. १ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो उचाइ ५.२ खराचन र चनलो रङ चमचसएको ज्याकेट र 

चजन्सको पाइन्ट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

61.  

नामथर ;- रमशे थापा  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३४ 

हराएको चमचतिः- २०७८।०५।२४ गते । 

हराएको स्थान ;- चजल्ला रामछेाप मन्थली न.पा. ५ 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।०६।०४ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थली न.पा. ५ सनुारपाचन     

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो  उचाई ५ चिट ,सेतो रङको चटसटक  चजन्सको पाइन्ट   

लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

62.  

नामथर ;- चनु्दईु  लामा  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३८ 

हराएको चमचतिः-२०७८।०६।२४ गते  । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप सनुापचत गा.पा. ४  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।०७।०८ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप सनुापचत गा.पा.४     

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो  बायाुँ परट्टको गाला  नाकको छेउमा  कोठी भएको  

उचाई  ५.५ चिट भएको । 

 उपलब्ध नभएको  

63.  

नामथर ;- प्रचवण  लुङ्गेचन मगर 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३० 

हराएको चमचतिः- २०७८।०७।०८ गते । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप उमाकुण्ड गा.पा. १ चलख ुहाईड्रो पावर 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।०७।०८ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप उमाकुण्ड गा.पा. १ हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –

नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो उचाई ५.५ चिट  कालो हुक कालो चजन्स पाइन्ट 

लगाएको चनधारमा खत  भएको । 

 उपलब्ध नभएको  

64.  नामथर ;- ढाल बहादरु  सनुवुार   उपलब्ध नभएको  



चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-५८ 

हराएको चमचतिः- २०७८।०७।२६ गते । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप मन्थली  न.पा. १  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।०७।३० गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थली न.पा. १ हाटेचौर 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो उचाई अ.ं५.५  चिट  कालो रङको पाइन्ट   खरैो 

सटक लगाएको   

65.  

नामथर ;- िुवाक तामाङ  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-४७ 

हराएको चमचतिः-२०७८।०९।२६ गते  । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप चलखतुामाकोशी  गा.पा.३ िलाटे  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।०९।२९ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चलखतुामाकोशी गा.पा. ३ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४२४६२८० 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी  उचाई ५ चिट कालो ज्याकेट कालो टोचप खरैो 

ट्याक लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

66.  

नामथर ;- रंग बहादरु थापा 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-६७ 

हराएको चमचतिः-२०७८।१०।०७ गते  । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला ओखलढुङ्गा  चडकपुक चस्थत 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।१०।२० 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप उमाकुण्ड गा.पा. ३ कुभ ु    

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४४९२७२० 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो उचाई ५.४ चिट खराचन रङको दौरा सरुुवाल ढाका 

टोपी लगाएको तालुको कपाल झरेको । 

 उपलब्ध नभएको  

67.  

नामथर ;- खेटराज तामाङ गोले  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२७ 

हराएको चमचतिः- २०७८।१०।०६ गते  । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप रामेछाप न.पा.  ६ च्यास्कु  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।१०।२८ गते  । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा. ६     

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६०९५४५५८ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-  वणक गहुुँगोरो सेतो धके भएको सटक र खराचन र,को चजन्स पाइन्ट 

लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

68.  

नामथर ;- चसंग तामाङ 

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२८ 

हराएको चमचतिः- २०७८।०८।१० गते  । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप मन्थली न.पा.१  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७९।०२।२५ गते  

ठेगानािः-चजल्ला चसन्धपुाल्चोक  पाुँचपोखरी  थाङपल ६  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९७४९८८५३२३ 

 उपलब्ध नभएको  



हुचलया  सचहतको चववरण ;-  वणक गहुुँगोरो  उचाई  ५.५ चिट दाचहने हातको नाचडमा खत 

भएको । 

69.  

नामथर ;- मेख बहादरु साकी  

चलङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२८ 

हराएको चमचतिः- २०७९।०३।१६ गते  । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप चलखतुामाकोशी गा.पा. ४ चबजचुलकोट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७९।०३।२० गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चलखतुामाकोशी गा.पा. ४  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९७४२८५९११५ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो उचाई  ५.३ चिट  कालो ज्याकेट कालो ट्याक 

िुस्रो जतु्ता लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

70.  

नामथर ;- डोमा शपेाक 

चलङ्गिः-बाचलका 

 उमेरिः-९ 

हराएको चमचतिः- २०७५।०६।०५ गते । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप  गोकुलगगंा गा.पा.३ 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।०५।३१ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा. ३    

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-  वणक गहुुँगोरी  उचाई ३ चिट  कालो ट्याकसटु ज्याकेट  

लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

71.  

नामथर ;- पणुक माया  तामाङ 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-३८ 

हराएको चमचतिः- २०७५।०७।०६ गते । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप उमाकुण्ड गा.पा.४ 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।०७।०८ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप उमाकुण्ड गा.पा.४ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८१८७६८७९९ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी  उचाई ५.२ चिट हररयो कुताक सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

72.  

नामथर ;- सचवता भजेुल 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२७ 

हराएको चमचतिः- २०७५।०८।१३ गते  । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप  मन्थली न.पा.९  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।०८।१६ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थली न.पा.९  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८२६८०७५२२ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी कालो कपाल   रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

73.  

नामथर ;- सररता न्यौपान ेतामाङ  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-३६ 

हराएको चमचतिः- २०७५।०८।१३ गते  । 

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट   

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।०८।२३ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थली न.प.८     

 उपलब्ध नभएको  



हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४३३१७७६४ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी  कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

74.  

नामथर ;-  लक्ष्मी खत्री 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-३२ 

हराएको चमचतिः- २०७५।०९।१२ गते  । 

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।०९।१५ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा.२  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६२४२८७६१ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

75.  

नामथर ;-अचम्बका खड्का   

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-४० 

हराएको चमचतिः- २०७५।१०।१५ गते । 

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट   

सचुना प्राि चमचतिः-  २०७५।१०।१७ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थली न.पा.१     

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९७६४०२८२१० 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ४.५ चिट रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

76.  

नामथर ;- सचुस्मता भण्डारी  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२७ 

हराएको चमचतिः- २०७५।११।०५ गते  । 

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।११।०५ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा. ३ रस्नाल ु  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९७४४०२८२१० 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-  वणक गहुुँगोरी रातो कलेचज रंको कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

77.  

नामथर ;- भि कुमारी काकी  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-५३ 

हराएको चमचतिः- चवगत १२ वषक अगाडी  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।११।०२ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप पकरवास वडा न.ं ५ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४९५१६६४४ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी रातो कुताक सरुुवाल कालो कोट लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

78.  

नामथर ;- सररता खत्री  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२० 

हराएको चमचतिः-  २०७५।११।०७ गते । 

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरवाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७५।११।१० गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप खाुँडादवेी गा.पा. ५     

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४७६६४४२५ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट चनलो ज्याकेट लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  



79.  

नामथर ;- चनमकला भजेुल 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२० 

हराएको चमचतिः- २०७६।०२।०६ गते । 

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट । 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०२।०७ गते  । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थली न.पा.५    

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४३९७६५२ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गह ुँगोरी उचाई ५.६ चिट रातो कुताक चनलो पाइन्ट लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

80.  

नामथर ;- चनमकला खड्का 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२१ 

हराएको चमचतिः- २०७६।०१।१७ गते । 

हराएको स्थान ;-आफ्नै घर बाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०२।१३ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला ओखलढूङ्गा चखचजिलाटे गा.पा. ७    

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८००८४८६३० 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट कुताक सरुुवाल र चप्पल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

81.  

नामथर ;- सम्झना तामाङ 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२१ 

हराएको चमचतिः- २०७६।०३।०९ गते  । 

हराएको स्थान ;- आफ्नै घर बाट 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०३।११ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चलखतुामाकोशी गा.पा.६    

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६७०५७९५८ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ४.३ चिट रातो कुताक  चनलो सरुुवाल 

लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

82.  

नामथर ;- अन्जना चब.क. 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२८ 

हराएको चमचतिः- २०७६।०४।२३ गते  । 

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०४।२७ गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप उमाकुण्ड गा.पा. २ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४१२१६९५४ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ५.४ चिट रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

83.  

नामथर ;- गणुकला काकी  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२० 

हराएको चमचतिः- २०७६।०५।०९ गते  । 

हराएको स्थान ;- आफ्नै घरबाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०५।११ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थली न.पा. ८   चचसापाचन  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८१९६७४५३१ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-  वणक रातो  रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  



84.  

नामथर ;- रण्जय सनुवुार  

चलङ्गिः- बालक  

 उमेरिः-१४ 

हराएको चमचतिः- २०७६।०४।३२ गते  । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा. २ बाट  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०५।०३ गते  

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा. २  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४०८८२२५० 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो कालो रङको चजन्स पाइन्ट लगाएको  
 

85.  

नामथर ;-  डोल्मा तामाङ 

चलङ्गिः-मचहला  

 उमेरिः-३० 

हराएको चमचतिः- २०७६।०५।२९ गते  । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप मन्थली न.पा.१  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०५।३० गते  

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चलखतुामाकोशी गा.पा. ५ नालदह 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४४१३५५९ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गह ुँगोरी उचाई ५ चिट चनलो बटेु्ट कुताक  चनलो चजस पाइन्ट 

लगाएकी  

 

86.  

नामथर ;- पम्िा काकी 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२० 

हराएको चमचतिः-  २०७६।०५।२४ गते । 

हराएको स्थान ;-मन्थली न.पा. १ 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०९।१८ गते  

ठेगानािः-चजल्ला सोलखुमु्ब ुघरभई म.न.पा.१ बस्ने     

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४३९३१२१ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ४.४ चिट भएको ।  

87.  

नामथर ;- रोशन मग्राती  

चलङ्गिः-बालक 

 उमेरिः-१५ 

हराएको चमचतिः- २०७६।०९।१५ गते   

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरवाट  

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।०९।२० गते  

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप चलखतुामाकोशी गा.पा.१ दरुागाउुँ  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४५११५९५४ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक रातो पातलो शररर भएको ।  

88.  

नामथर ;- सान ुखत्री   

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२४ 

हराएको चमचतिः- २०७६।१०।२९ गते    

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७६।११।१४ गते  

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप म.न.पा.१ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४८२६०१४ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो उचाई ५ चिट रातो कुताक सरुुवाल चप्पल लगाएकी 

। 
 



89.  

नामथर ;- गोमा राय खत्री  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२५ 

हराएको चमचतिः- २०७७।०२।१९ गते    

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७७।०२।२५ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप सनुापचत गा.पा. २  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४८४३४३६ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट रासतो कुताक सरुुवाल लगाएकी  । 

उपलब्ध नभएको 

90.  

नामथर ;- गजेुश्वरी खड्का  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-५२ 

हराएको चमचतिः- २०७७।०३।११ गते ।   

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७७।०३।१२ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप चलखतुामाकोशी गा.पा.६ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;-  वणक गहुुँगोरो रातो चस्वटर हररयो ब्लाउज लगाएकी । 

उपलब्ध नभएको 

91.  

नामथर ;- प्रचमला खड्का  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२२ 

हराएको चमचतिः-  २०७७।०६।०४ गते   

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७७।०६।०४ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा. ४ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६०५३७५४९ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-  वणक गहुुँगोरी रातो बटेु्ट कुताक पहलेो बटेु्ट सरुुवाल लगाएकी । 

उपलब्ध नभएको 

92.  

नामथर ;- कमला भजेुल 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२० 

हराएको चमचतिः-  २०७७।०६।१२ गते ।  

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७७।०६।१८ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप सनुापचत गा.पा.१ गचुन्स  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुगोरी उचाई ५ चिट पहलेो कुताक र चजन्स पाइन्ट लगाएको 

। 

 

93.  

नामथर ;- चङङल्हम ुतामाङ  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२० 

हराएको चमचतिः- २०७७।०६।०७ गते ।    

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७७।०६।१५ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा. ०३ गते । 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८८८४३८०३५ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो उचाई ४.२ चिट कालो कोट चनलो सरुुवाल 

लगाएकी  

उपलब्ध नभएको 



94.  

नामथर ;- सचमकला मगर  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२३ 

हराएको चमचतिः- २०७७।११।१० गते ।   

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरवाट  

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७७।११।१८ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप खाुँडादवेी गा.पा.२  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८१७६४३०९५ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-  वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट रातो ज्याकेट सेतो चटसटक कालो 

चजन्सको पाइन्ट लगाएकी  । 

उपलब्ध नभएको 

95.  नामथर ;- डोल्मा तामाङ 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-३८ 

हराएको चमचतिः-  २०७७।११।१२ गते   

हराएको स्थान ;-माईचतघर बाट  

 सचुना प्राि चमचतिः-  २०७७।१२।१३ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा.६  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४२४६५९४४ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी चजन्सको पाइन्ट  पहलेो रङको चटसटक लगाएकी । 
 

96.  नामथर ;- राधा श्रेष्ठ 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२८ 

हराएको चमचतिः- २०७७।०९।०५ गते    

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।०१।१२ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप उमाकुण्ड गा.पा.३  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ५चिट रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

उपलब्ध नभएको 

97.  नामथर ;-  चगता दवेी बस्नेत  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-१८ 

हराएको चमचतिः- २०७८।०४।०३ गते    

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।०४।०६ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप उमाकुण्ड गा.पा. ३ चजचस्वरे  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६१०५०८५७ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी ।  

98.  नामथर ;- चमलन लामा  

चलङ्गिः-बालक  

 उमेरिः-११ 

हराएको चमचतिः-२०७८।०४।१० गते    

हराएको स्थान ;- चलखतुामाकोशी गा.पा. ६ चखम्ती 

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।०४।१० गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा.६ िपुक  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९७४२९३३४७२ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरो उचाई ३.५ चिट िुल सट लगाएको 
 



99.  नामथर ;-चमठु्ठ   सनुवुार 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-३५ 

हराएको चमचतिः- २०७८।०४।२७ गते ।   

हराएको स्थान ;- माईत जान्छु भचन चहडेकी  

 सचुना प्राि चमचतिः-  २०७८।०४।३२ गते  

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप चलकूतामाकोशी गा.पा.२ शपै ुढाडे  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६११८३९४८ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट चनधारमा खत हररयो कुताक सरुुवाल 

लगाएकी ।  

100.  नामथर ;- सानमुाया तामाङ  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-५८ 

हराएको चमचतिः- २०७८।०५।०७ गते    

हराएको स्थान ;-बािालाई औषधी चकन्न जान्छु भचन चहडेकी । 

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।०५।०८ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप मन्थली न.पा. १० चनख ु

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६०८८७३२४ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाइ ४.५ चिट हररयो चस्वटर हररयो लुङ्चग 

लगाएकी बायाुँ आुँखी भौमा कोठी भएकी । 

 

101.  नामथर ;- मन्ज ुमाया सनुवुार 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२८ 

हराएको चमचतिः- २०७८।०६।१० गते    

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।०६।१७ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप चलखतूामाकोशी गा.पा. १ दरुागाउुँ  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६१३५१३२० 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ४ चिट दवैु हातमा दाुँतले टोकेको खत 

भएको कालो पाइन्ट चटसटक लगाएकी  । 

उपलब्ध नभएको 

102.  नामथर ;- लक्की शपेाक 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-३१ 

हराएको चमचतिः- २०७८।०५।०३ गते ।   

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।०६।१८ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा. २ ठोसे  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४०३३९०८६ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;-  वणक गहुुँगोरी बाया परट्ट ओठमा खत भएको । 
 



103.  नामथर ;- अचनता आलेमगर  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२१ 

हराएको चमचतिः- २०७८।०८।०७ गते ।   

हराएको स्थान ;-सनुारपाचन स्वास््य चौकी गएको  

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।०८।०९ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप मन्थली न.प. ४ साल ु 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६३७८७२६२ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरर उचाई ५.२ चिट रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी ।  

104.  नामथर ;- शान्ता भजेुल 

चलङ्गिः-बाचलका 

 उमेरिः-१६ 

हराएको चमचतिः- २०७८।१०।२९ गते ।   

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट । 

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।११।०३ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप रामछेाप न.पा.१ गोठगाउुँ  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९७४६४७६७१६ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी हररयो कुताक सरुुवाल रातो ज्याकेट लगाएकी । 

 

105.  नामथर ;- कमल माया सनुवुार 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२६ 

हराएको चमचतिः- २०७९।०१।०७ गते    

हराएको स्थान ;-आफ्नै घरबाट  

 सचुना प्राि चमचतिः- २०७९।०१।११ गते  

ठेगानािः- चजल्ला रामेछाप चलखतुामाकोशी गा.पा. १ दरुागाउुँ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६३२४७५७७६ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँगोरी उचाई ५ चिट चनलो चजन्स पाइन्ट र कालो चटसटक 

लगाएकी ।  

106.  नामथर ;- जानकुा बसेल 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः-२७ वषक  

हराएको चमचतिः-२०७९।०८।२३ गते । 

हराएको स्थान ;-चजल्ला रामेछाप मन्थली न.पा ०५ सनुारपानी 

 सचूना प्राि चमचतिः- २०७९।०८।२५ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप मन्थली न.पा ०५ सनुारपानी 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं -धिु बसेल ९८६०३२९७२९ 

हुचलया  सचहतको चववरण ;- वणक गहुुँ गोरी ५ चिट उचाई भएकी 

 



107.  नामथर :-शभुलक्ष्मी तामाङ 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः- ४० वषक  

हराएको चमचतिः-२०७९।०८।२५ गते । 

हराएको स्थान :-चजल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा. वडा नं. २  

 सचूना प्राि चमचतिः-२०७९।०९।०१ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा. वडा नं. २  

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं - पमेा लामा (९८४५११५३९२) 

हुचलया  सचहतको चववरण :-बणक गहुुँगोरी, उचाई ५ चिट मझौला शरीर, कालो ज्याकेट 

लगाएकी  
 

108.  नामथर :-राम बहादरु तामाङ 

चलङ्गिः-परुुष 

उमेरिः- ३२ वषक  

हराएको चमचतिः-२०७९।०९।०१ गते । 

हराएको स्थान :-चजल्ला रामेछाप चलखतुामाकोशी गा.पा. वडा न.ं ७ 

 सचूना प्राि चमचतिः-२०७९।१०।०५ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चलखतुामाकोशी गा.पा. वडा नं. ७ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –िुलमाया तामाङ ९८४०४६७९९७ 

हुचलया  सचहतको चववरण :-बणक गहुुँगोरो, उचाई ५.३ चिट  
 

109.  नामथर :-शान्ता मगर काकी 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः- ३२ वषक  

हराएको चमचतिः-२०७९।१०।०६ गते । 

हराएको स्थान :-चजल्ला रामेछाप चलखतुामाकोशी  गा.पा. वडा नं. ६ 

 सचूना प्राि चमचतिः-२०७९।१०।०९ गते । 

ठेगानािः-चजल्ला रामछेाप चलखतुामाकोशी गा.पा. वडा नं. ६ 

हराएको व्यचि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –चशव काकी ९८४४४०३२५६ 

हुचलया  सचहतको चववरण :-बणक गहुुँगोरी, उचाई ४.२ चिट   
 

 

दोलखा:- 

सि.नं.  हराएका व्यसिको सििरण फोटो 

1.  नाम थरिः- चदल कुमारी बाुँडा 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३५ 

हराएको चमतीिः- २०७३।०७।०८ 

हराएको स्थानिः-चज.दो.शलैुङ गा.पा.- ३ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७३।०७।०९ 

ठेगानािः- चज.दो.शलैङु गा.पा.- ३ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-मैते बाुँडा (९८१३२६८४२६) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-णक कालो पातलो शररर रातो िररया रातो बटेु्ट चोली र खरैो 

सईुटर पछ्यौरा कानमा टप लगाएकी । 
 



2.  नाम थरिः- सकुुमारी सनुवुार 

चलङ्गिः- बिृा मचहला 

उमेरिः- ७६ 

हराएको चमतीिः-२०७३।०८।०६ 

हराएको स्थानिः-चज.दोलखा मेलङु गा.पा. १ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७३।०८।१९ 

ठेगानािः- चज.दोलखा मलेुङ गा.पा.१ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- कुमार सनुवुार (नभएको) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी रातो चोली रातो बटेु्ट िरीया रातो बको ओडेकी र 

रबरको बटुजतु्ता लगाएकी । 
 

3.  नाम थरिः-  

चलङ्गिः- चलला श्रेष्ठ 

उमेरिः- ३० 

हराएको चमतीिः- २०७३।०८।२१ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा चभमशे्वर न.पा. १ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७३।०८।२३ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चभमेश्वर न.पा. १ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ररनमुाया श्रेष्ठ (नभएको) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गोरी रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी मोटो शरीर भएकी 
 

4.  नाम थरिः- छचलमाया पाचिन 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २५ 

हराएको चमतीिः- २०७३।०८।२८ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा बैतेश्वर गा.पा. ८ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७३।०९।०५ 

ठेगानािः- चज. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. ८ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चजत बहादरु चजरेल 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गोरी उचाई अ. ५ चिट कुताक सरुुवाल लगाएकी  

5.  नाम थरिः- चबमला तामाङ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २० 

हराएको चमतीिः- २०७३।१०।०३ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा भी.न.पा. १० 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७३।१०।०४ 

ठेगानािः- चज. दोलखा भी.न.पा. १० 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-भि बहादरु श्रेष्ठ (नभएको) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गोरी उचाई ५ चिट हरीयो कुताक सरुुवाल लगाएकी 

उपलव्ध नभएको । 

6.  नाम थरिः- सचुस्मता श्रेष्ठ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २५ 

हराएको चमतीिः- २०७३।१२।२० 

हराएको स्थानिः-चज.दो.चबग ुगा.पा.- ४ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७३।१२।२४ 

ठेगानािः- चज.दो.चबग ुगा.पा.- ४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सन्तोष श्रेष्ठ (९८६४११२०५१) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक काली कालो कपाल सेतो सईुटर र पहलेो कुताक सरुुवाल 
 



लगाएकी 

7.  नाम थरिः- लचलता बटाला 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २१ 

हराएको चमतीिः- २०७४।०२।२८ 

हराएको स्थानिः-चज.दो.चभ.न.पा.-६ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।०२।२८ 

ठेगानािः- चज.दो.चभ.न.पा.-६ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चबवश बटाला (९८२३००३९७६) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गोरी उचाई अ.५ चिट हररयो कुताक सरुुवाल 

लगाएकीसाथमा ३ बषकचक छोरी पनी रहकेो । 
 

8.  नाम थरिः- पावकती थामी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २३ 

हराएको चमतीिः- २०७४।०५।२७ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलका चभमशे्वर न.पा. १ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।०६।०२ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चभ.न.पा. १  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चतथक बहादरु थामी (९८१७०५६३७१) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक कालो चनधार र चचउडोमा सामान्य खत भएकी 
 

9.  नाम थरिः- कल्पना खड्का 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३१ 

हराएको चमतीिः- २०७४।०६।१९ 

हराएको स्थानिः-चज.दो. बतेैश्वर गा.पा.- ७ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।०६।२३ 

ठेगानािः- चज.दो. बैतेश्वर गा.पा.- ७ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सम्शेर बहादरु खड्का (९८४४३०४८६८) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी रातो कुताक हरीयो सरुुवाल लगाएकी 

 

10.  नाम थरिः- सचन्जला खड्का 
चलङ्गिः- बाचलका  

उमेरिः- १३ 

हराएको चमतीिः- २०७४।०६।२० 

हराएको स्थानिः-चज.दो. बतेैश्वर गा.पा.- ८ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।०६।२४ 

ठेगानािः- चज.दो. बैतेश्वर गा.पा.- ८ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सम्शेर बहादरु खड्का (९८४४३०४८६८) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी 
 



11.  नाम थरिः- राचजव खड्का 

चलङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १० 

हराएको चमतीिः- २०७४।०६।१९ 

हराएको स्थानिः- चज. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. ७ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।०६।२३ 

ठेगानािः- चज. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. ७ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सम्शेर बहादरु खड्का (९८४४३०४८६८) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरो उचाई अ.४ चिट खैरर रङको पाईन्ट रातो चट-सटक 

लगाएको । 
 

12.  नाम थरिः- परुपा श्रेष्ठ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २४ 

हराएको चमतीिः- २०७४।०७।०६ 

हराएको स्थानिः-चज.दो.काचलञ्चोक गा.पा.- ४ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।०७।१३ 

ठेगानािः- चज.दो.काचलञ्चोक गा.पा.- ४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-पदम बहादरु श्रेष्ठ (९८१०१०१९७०) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक रातो उचाई अ.५ चिट भएकी रातो भषे्ट र पाईन्ट लगाएकी  

13.  नाम थरिः- चलला माया रोक्का 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २९ 

हराएको चमतीिः- २०७४।०७।१८ 

हराएको स्थानिः-चज.दो.तामाकोसी गा.पा.- ५ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।०७।२० 

ठेगानािः- चज.दो.तामाकोसी गा.पा.- ५ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-डोर बहादरु रोक्का (९८१३६१७९२२) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी रातो कुताक हरीयो सरुुवाल लगाएकी  

14.  नाम थरिः- िुवाक शपेाक 
चलङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १२ 

हराएको चमतीिः- २०७४।०८।२५ 

हराएको स्थानिः-चज.दोलखा गौरीशकंर गा.पा.-३ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।०९।०५ 

ठेगानािः- चज.दोलखा गौरीशकंर गा.पा.-३ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-तेम्बाशेपाक 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुगोरो दबैु कानमा सनुको मनु्रा लगाएको अगाडीको 

दाुँत चचेपएको दाचहने हातमा दाग भएको । 

िोटो नभएको । 



15.  नाम थरिः- सचबना तामाङ 

चलङ्गिः- बाचलका 

उमेरिः- १८ 

हराएको चमतीिः- २०७४।०९।०६ 

हराएको स्थानिः-चज.दो.बैतेश्वर गा.पा.- १ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।०९।१६ 

ठेगानािः- चज.दो.बतेैश्वर गा.पा.- १ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कुमार तामाङ (नभएको) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक सेतो कालो ियाक  कालो ज्याकेट चप्पल लगाएकी ।  

16.  नाम थरिः- रोमा खड्का 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३० 

हराएको चमतीिः- २०७४।०९।१२ 

हराएको स्थानिः-चज.दो. गोरीशंकर गा.पा.- ५ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।०९।२० 

ठेगानािः- चज.दो. गोरीशंकर गा.पा.- ५ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-हमेे थामी (९८१६८३७६७८) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरो मझौला शरीर भएकी कुताक सरुुवाल लगाएकी 
 

17.  नाम थरिः- सररता काकी तामाङ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३० 

हराएको चमतीिः- २०७४।०९।१० 

हराएको स्थानिः-चज.दो. चबग ुगा.पा. 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।०९।२० 

ठेगानािः- चज.दो. चबग ुगा.पा. 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-पावकती तामाङ (९८४४१८५५७८) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी उचाई अ. ५ चिट चनलो कुताक सरुुवाल लगाएकी 

साथमा दईु छोरीहरू समेत चलई चहडेंकी 

 

18.  नाम थरिः- संचगता भण्डारी पाण्डे 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २० 

हराएको चमतीिः- २०७४।१०।१९ 

हराएको स्थानिः-चज.दो.चभ.न.पा.- ८ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।१०।१९ 

ठेगानािः- चज.दो.चभ.न.पा.- ८ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ध्रवु पाण्डे (९८६६०३२७८८) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी गालामा चडम्पल दाचहने कान भन्दा मनुी कोचठ 

भएकी 

नभएको । 

19.  नाम थरिः- चमना थामी 
चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २२ 

हराएको चमतीिः- २०७४।१०।२१ 

हराएको स्थानिः- चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा. ४ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।१०।२९ 

ठेगानािः- चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा. ४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चबरबल थामी 
 



 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक रातो सेतो कुताक रातो सरुुवाल ज्याकेट लगाएकी 

20.  नाम थरिः- चन्दा खाती 
चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २० 

हराएको चमतीिः- २०७४।१२।०५ 

हराएको स्थानिः-चज.दो.बैतेश्वर गा.पा.- ५ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।१२।०८ 

ठेगानािः- चज.दो.बतेैश्वर गा.पा.- ५ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सबु्बा खाती (९८१३७४१६७६) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी उवाई अ.५ चिट कुताक सरुुवाल लगाएकी 
 

21.  नाम थरिः- सरुज काकी 
चलङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १३ 

हराएको चमतीिः- २०७४।१२।२० 

हराएकोम स्थानिः- चज. दोलखा भीमेश्वर न.पा. ४ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।१२।२१ 

ठेगानािः- चज. दोलखा भीमेश्वर न.पा. ४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-जनुा काकी 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुुँगोरो मोटो शरीर भएको  

22.  नाम थरिः- माईली तामाङ 

चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः- २५ 

हराएको चमतीिः- २०७४।१२।१६ 

हराएको स्थानिः-चज.दो. चभ.न.पा.- २ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।१२।२१ 

ठेगानािः- चज.दो. चभ.न.पा.- २ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-दवेकी खड्का 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी कालो कुताक रातो सरुुवाल लगाएकी  

23.  नाम थरिः- ररता खड्का 

चलङ्गिः- बाचलका 

उमेरिः- १३ 

हराएको चमतीिः- २०७४।१२।१३ 

हराएको स्थानिः-चज.दो.काचलञ्चोक गा.पा- ७ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७४।१२।२५ 

ठेगानािः- चज.दो.काचलञ्चोक गा.पा- ७ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-गोचपनी सापकोटा (नभएको) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुगोरी कुताक सरुुवाल लगाएकी 
 

24.  नाम थरिः- बथुमाया थामी 
चलङ्गिः- बाचलका 

उमेरिः- १५ 

हराएको चमतीिः- २०७५।०१।०४ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा. 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७५।०१।०९ 

ठेगानािः- चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा. 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- पम्िा थामी (९८४४०४७९६२) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी गोलो अनहुार मोटो शरीर सेतो चजन्सको पाईन्ट र  



लाको चट-सटक लगाएकी 

25.  नाम थरिः- पजुा खड्का 
चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- १९ 

हराएको चमतीिः- २०७५।०२।०७ 

हराएको स्थानिः- चज. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. ४ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७५।०२।०८ 

ठेगानािः- चज. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. ४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-खड्क बहादरु खड्का 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी अनहुारमा डचण्डिोर उचाइ अ. ५ चिट अचलल 

रातो कुताक हररयो सरुुवाल लगाएकी 

 

26.  नाम थरिः- पचवत्रा साकी 
चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २० 

हराएको चमतीिः- २०७५।०२।०६ 

हराएको स्थानिः- चज. दोलखा तामाकोशी गा.पा. १ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७५।०२।२।२८ 

ठेगानािः- चज. दोलखा तामाकोशी गा.पा. १ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-अजय साकी 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी कालो कुताक सरुुवाल चनधारमा खत भएकी  

27.  नाम थरिः- मनकुा खत्री 
चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २५ 

हराएको चमतीिः- २०७५।०२।०७ 

हराएको स्थानिः- चज. दोलखा चजरी न.पा.७ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७५।०३।०४ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चजरी न.पा.७ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-दान बहादरु खत्री (९८०३४३५६१३) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी पातलो शरीर भएकी हररयो जतु्ता र कुताक सरुुवाल 

लगाएकी 

 

28.  नाम थरिः- ईश्वरी नेपाली 
चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २२ 

हराएको चमतीिः- २०७५।०३।०६ 

हराएको स्थानिः- चज. दोलखा बतेैश्चर गा.पा. ४ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७५।०३।०७ 

ठेगानािः- चज. दोलखा बतेैश्चर गा.पा. ४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-समुन नपेाली (९८१८२७०९५४) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी मखुमा डचण्डिोर चठक्क को शरीर भएकी कुताक 

सरुुवाल लगाएकी 
 



29.  नाम थरिः- सजृना थामी 
चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २७ 

हराएको चमतीिः- २०७५।०४।०६ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा चभमशे्वर न.पा. १ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७५।०९।०९ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चभमेश्वर न.पा. १ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सकु बहादरु थामी (९६१४९८३६३५) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी उचाई अ.५चिट रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 

30.  नाम थरिः- खमे कुमारी थामी 
चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २३ 

हराएको चमतीिः- २०७५।०४।१९ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा. ४ 

सचुना प्राि चमतीिः-  २०७५।०४।२१ 

ठेगानािः- चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा. ४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-धनवीर थांमी (९८०४२७६८४३) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक काली कुताक सरुवाल कालो चप्पल लागाएकी 
 

31.  नाम थरिः- पावकती गरुुङ 

चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः- ३० 

हराएको चमतीिः- २०७५।०५।२५ 

हराएको स्थानिः- चज. दोलखा चभ.न.पा. ०९ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७५।०६।०२ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चभ.न.पा. ०९ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-अचमत गरुुङ (८२३६२६४६६) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी लामो कपाल मोटो शरीर कुथाक सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 

32.  नाम थरिः- कोचपला नगरकोटी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ४३ 

हराएको चमतीिः- २०७५।०८।२१ 

हराएको स्थानिः-चज.काठमाण्डौ शखरापरु नगरपाचलका वडा न.८ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७५।०८।२४ 

ठेगानािः- चज.काठमाण्डौ शखरापरु नगरपाचलका वडा न.८ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चबरण ुनगरकोटी 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी कालो कपाल भ एकी 

नभएको 

33.  नाम थरिः- कल्पना श्रेष्ठ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २४ 

हराएको चमतीिः- २०७५।१२।०८ 

हराएको स्थानिः- चज. दोलखा चभमशे्वर न.पा. २ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७५।१२।०९ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चभमेश्वर न.पा. २ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सचुदप श्रेष्ठ (९८४८६६६२५४) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-चनलो कलरको चजन्स पाइन्ट खरानी कलर को चस्वटर लगाएकी 
 



34.  नाम थरिः- तारा खड्का 
चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः- ३० 

हराएको चमतीिः- २०७५।१२।२७ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा गौरीशंकर गा.पा. ५ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७६।०१।०९ 

ठेगानािः- चज. दोलखा गौरीशंकर गा.पा. ५ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-हमे  बहादरु खड्का (९६१४९६२६४० 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-रातो कताक सरुवाल लगाएकी 
 

35.  नाम थरिः- पचवत्रा राउत 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३० 

हराएको चमतीिः- २०७६।०१।२५ 

हराएकोम स्थानिः-चज.दोलखा चभ.न.पा. ६ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७६।०१।२६ 

ठेगानािः- चज.दोलखा चभ.न.पा. ६ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चडल बहादरु राउत 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी रातो ज्याकेट कुताक सरुुवाल लगाएकी  

36.  नाम थरिः- पासाङ लाम ुशपेाक 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३४ 

हराएको चमतीिः- २०७६।०२।०१ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा गौरीशंकर गा.पा. ४ 

सचुना प्राि चमतीिः-  

ठेगानािः- २०७६।०२।०९ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-खान्सा शपेाक (९८४०२२३६५५) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी चनलो बैजनी कलरको हुक लगाएकी 

नभएको 

37.  नाम थरिः- सचुश्मता थापा 
चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २६ 

हराएको चमतीिः- २०७६।०३।०६ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा मलेुङ गा.पा. ४ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७६।०३।१२ 

ठेगानािः- चज. दोलखा मेलङु गा.पा. ४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-बलराम भण्डारी (९८६९४१७५६८) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी रातो ज्याकेट कुताक सरुुवाल लगाएकी 

 

38.  नाम थरिः- मचनषा गरुुङ चब.क. 
चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः- २८ 

हराएको चमतीिः- २०७६।०३।१७ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा भीमशे्वर न.पा. ३ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७६।०३।२३ 

ठेगानािः- चज. दोलखा भीमेश्वर न.पा. ३ 

हराएको व्यचि/घरपररवारकोसम्पकक  नं.:-राम बहादरु चब.क.(९८४४५५४३४९ 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी दिेे आखा सानो कुताक सरुुवाल लगाएकी 
 



39.  नाम थरिः- बडुोमा शेपाक 
चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३० 

हराएको चमतीिः- २०७६।०३।२९ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा चभमशे्वर न.पा. ३ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७६।०४।०४ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चभमेश्वर न.पा. ३ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ररन्जी शेपाक )९८४४२१०३३४) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी कालो कपाल कालो आखा अ.५ चिट उचाि 

५५ के.जी कुताक सरुवाल लगाएकी 
 

40.  नाम थरिः- अचम्बका चसवाकोटी 

चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः- २४ 

हराएको चमतीिः- २०७६।०४।२३ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७८६।०५।०१ 

ठेगानािः- चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा. ४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-रन्त प्रसाद चसवाकोटी (९८१३४९८३४५) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी मोटो शरीर भएकी बोल्दा अड्कने गरी बोल्न े

 

41.  नाम थरिः- चबना तामाङ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३५ 

हराएको चमतीिः- २०७६।०४।२८ 

हराएकोम स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७६।०५।०१ 

ठेगानािः- चज. दोलखा तामाकोशी गा.पा. ५ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चभम बहादरु तामाङ (९८१२७५७६३०) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-रातो वणक मझौला शरीर भएकी सेतो घमुौलो बटु्टा भएको कुताक 

सरुवाल लगाएकी 
 

42.  नाम थरिः- साचबत्री श्रेष्ठ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३८ 

हराएको चमतीिः- २०७६।०६।०६ 

हराएकोम स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७६।०६।०८ 

ठेगानािः- चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा. ४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-गोपाल श्रेष्ठ (९८६२५२३३६१) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी रातो कुताक खेरो सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 

43.  नाम थरिः- शान्ती थापा 
चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ४२ 

हराएको चमतीिः- २०७६।०६।१४ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७६।०६।१८ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चबग ुगा.पा. ३ 

नभएको 



हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चबमल थापा (९८६१९७४५१९) 

 हुचलया सचहतको चववरणिः-चेप्टो शरीर उचाई अ. ५.३ चिट अलली कालो कपाल भएकी 

44.  नाम थरिः- चचत्रमाया थामी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३० 

हराएको चमतीिः- २०७६।०६।२८ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७६।०७।०३ 

ठेगानािः- चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा. ६ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-मन बहादरु थामी (९८६६२८४१७८) 

हुचलया सचहतको चववरणिः- वणक गहुगोरी घाटीमा कोचठ भएकी कुताक सरुवाल लगाएकी 

नभएको 

45.  

नाम थरिः- माया मगर 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३५ 

हराएको चमतीिः- २०७६।०७।०३ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७६।०७।१६ 

ठेगानािः- चज. दोलखा गौररशंकर गा.पा. वडा न. ५ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- तारा व.मगर (९८१६७४५९९३२) 

हुचलया सचहतको चववरणिः- वणक गहुगोरी पातलो शरीर कालो आंखा रातो कुथाक सरुुवाल 

लगाएकी 

नभएको 

46.  

नाम थरिः- कुमारी तामाङ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २५ 

हराएको चमतीिः- २०७६।०७।१६ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७६।०७।२९ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चबग ुगा.पा. ३ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-नभएको 

हुचलया सचहतको चववरणिः- मोटो शरीर कालो कपाल सेतो शटक चनलो चजन्स पाईन्ट 

लगाएकी 

नभएको 

47.  

नाम थरिः- पचबत्रा चौधरी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २१ 

हराएको चमतीिः- २०७६।०८।१३ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७६।०८।१७ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चजरी न.पा. ५ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-अचदत राई (नभएको) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-पातलो शरीर दाचहन ेआखामचुन कोचठ ब्राउन कलरको ज्याकेट 

लगाएकी 

 



48.  

नाम थरिः- चबनी मगर प्रधान साथमा छोरो चनचखल प्रधान 

चलङ्गिः- मचहला बालक 

उमेरिः- ३१,१ 

हराएको चमतीिः- २०७६।०९।१४ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७६।०९।२८ 

ठेगानािः- भारत पचश्चम बगाल जलपाई गचुड  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-संगीत प्रधान (९८८०३२६१३८) 

हुचलया सचहतको चववरणिः- गहु गोरी बणक, मोटो शरीर, अ. ४.९ चिट, कालो चजन्स पाईन्ट 

र कालो भषे्ट लगाएकीसाथमा १ वषकको छोरा रहकेो 
 

49.  

नाम थरिः- राचधका बढुाथोकी 

चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः- २६ 

हराएको चमतीिः- २०७७।०३।१६ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा.८ 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७७।०३।१७ 

ठेगानािः- चज. दोलखा काचलञ्चोक ८ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-लक्ष्मण बढुाथोकी 

हुचलया सचहतको चववरणिः- वणक गहुगोरी रातो कुथाक हररयो सरुुवाल लगाएकी 
 

50.  

नाम थरिः- चटकाराम थामी 

चलङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १५ 

हराएको चमतीिः- २०७५।१२।०९ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलका काचलञ्चोक गा.पा. ५ 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७५।१२।१० 

ठेगानािः- चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा. ५ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-रमेश थामी 

हुचलया सचहतको चववरणिः- रातो चटसटक चजन्सको सटक पाइन्ट लगएको 

 

51.  

नाम थरिः- राज खत्री 

चलङ्गिः- बालक 

उमेरिः- ६ 

हराएको चमतीिः- २०७६।१०।२९ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७६।१०।२९ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चबमेश्वर न.पा. ६ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-होम बहादरु खत्री 

हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरो 
 

52.  

नाम थरिः- चबरेन्र भजेुल 

चलङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १३ 

हराएको चमतीिः- २०७६।१०।२५ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७६।११।२१ 

ठेगानािः- चज. दोलखा तामाकोशी गा.पा.१  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-बाल कुमार भजेुल 
 



हुचलया सचहतको चववरणिः-पातलो शरीर कालो पाईन्ट लगाएको 

53.  

नाम थरिः- रचबता खड्का 

चलङ्गिः- बाचलका 

उमेरिः- १५ 

हराएको चमतीिः- २०७८।०४।१२ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।०४।१५ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चबग ुगा.पा. ५ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चभम कुमार खड्का 

हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी चनलो भेष्ट पाईट लगाएकी 

नभएको । 

54.  

नाम थरिः- सरोज नपेाली 

चलङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १४ 

हराएको चमतीिः- २०७८।०५।०८ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।०५।१८ 

ठेगानािः- चज. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. २  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सनु्तली नपेाली 

हुचलया सचहतको चववरणिः-खैरो चटसटक र चजन्स पाईट लगाएको 

नभएको 

55.  

नाम थरिः- पचुणकमा श्रेष्ठ 

चलङ्गिः- बाचलका 

उमेरिः- १७ 

हराएको चमतीिः- २०७८।०५।२४ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।०५।२५ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चभमेश्वर न.पा. ३ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-दगुाक के.सी. 

हुचलया सचहतको चववरणिः-गलुाबी कुथाक सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 

56.  

नाम थरिः- अन्ज ुसबु्बा 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३० 

हराएको चमतीिः- २०७७।१२।०२ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७७।१२।०६ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चजरर न.पा. ५ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-पासाङ शपेाक 

हुचलया सचहतको चववरणिः- वणक गहुगोरी पहलेो चनलो बटेु्ट कुथाक सरुुवाल लगाएकी 
 

57.  

नाम थरिः- मगंली थामी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २१ 

हराएको चमतीिः- २०७८।०१।१६ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।०१।२६ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चभ.न.पा. २ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-मशली थामी 

हुचलया सचहतको चववरणिः- बटेु्ट कुथाक र रातो सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 



58.  

नाम थरिः- सपना तामाङ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २४ 

हराएको चमतीिः- २०७८।०५।०३ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।०५।०४ 

ठेगानािः- चज. दोलखा बतेैश्वर गा.पा.३ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-जय ब.तामाङ(९८६२४३८६२९) 

हुचलया सचहतको चववरणिः- वणक गहुगोरी कुथाक सरुुवाल लगाएकी 

 नभएको 

59.  

नाम थरिः- जानकुा थामी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३६ 

हराएको चमतीिः- २०७८।०५।१५ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।०५।१७ 

ठेगानािः- चज. दोलखा गौररशंकर गा.पा. ३ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कमल बहादरु खड्का (९८६२४२४५९०१) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी हररयहो कुताक सरुवाल लगाएकी 
 

60.  

नाम थरिः- ररता माझी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २८ 

हराएको चमतीिः- २०७८।०५।२३ 

हराएको स्थानिः–चज. दोलखा बैतेश्वर गा.पा.१  

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।०६।०५ 

ठेगानािः- चज. दोलखा बतेैश्वर गा.पा.१  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कृरण कुमारी तामाङ 

हुचलया सचहतको चववरणिः- चनलो कुथाक सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 

61.  

नाम थरिः- गोपनी अछामी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३२ 

हराएको चमतीिः- २०७८।०७।०२ 

हराएको स्थानिः- चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा.७ 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।०७।०४ 

ठेगानािः- चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा.७ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-गोपाल अछामी (९८६०४१७७९३) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-रातो कुताक र सरुवाल लगाएकी 

नभएको 

62.  

नाम थरिः- जनुा भजेुल 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २० 

हराएको चमतीिः- २०७८।०७।२९ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।०७।३० 

ठेगानािः- चज. दोलखा बतेैश्वर गा.पा.१ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-श्याम तामाङ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी रातो कुताक हररयो सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 



63.  

नाम थरिः- चगता खड्का 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २४ 

हराएको चमतीिः- २०७८।०८।०१ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।०८।०१ 

ठेगानािः- चज. दोलखा शलैुङ गा.पा. ८ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-दगुाक के.सी. 

हुचलया सचहतको चववरणिः- वणक गहुगोरी मध्यम शरीर भएकी 

नभएको  

64.  

नाम थरिः- तारा काफ्ले  

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ४० 

हराएको चमतीिः- २०७८।०८।०२ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।०९।०६ 

ठेगानािः- चज. दोलखा तामाकोशी गा.पा.१ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कृरण प्रसाद काफ्ले 

हुचलया सचहतको चववरणिः-चनलो कुताक सरुुवाल लगाएकी  

65.  

नाम थरिः- अनशु्का ठकुरी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः२८-  

हराएको चमतीिः- २०७८।०८।०९ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।०८।०९ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चभमेश्वर न.पा. ३ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-शंकर बहादरु राउत 

हुचलया सचहतको चववरणिः- कालो ज्याकेट िाउजर लगाएकी चनधारमा खत भएकी 
 

66.  

नाम थरिः- प्रचशता खत्री 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३५ 

हराएको चमतीिः- २०७८।०९।२९ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।०९।३० 

ठेगानािः- चज. दोलखा चभमेश्वर न.पा. ८  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-हरर बहादरु खत्री 

हुचलया सचहतको चववरणिः-कलेजी रंगको हुक हररयो कुताक पहलेो सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 

67.  

नाम थरिः-मचनता थामी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २५ 

हराएको चमतीिः- २०७८।१०।०३ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।१०।०७ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चभ.न.पा. १ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-अजुकन ब.थामी(९८६०१०६५७०) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी रातो भेष्ट चनलो पाइन्ट लगाएकी 

 

68.  नाम थरिः- पाण्डोलमा तामाङ नभएको 



चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३४ 

हराएको चमतीिः- २०७३।०४।०५ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।१०।१० 

ठेगानािः- चज. दोलखा शलैुङ गा.पा.६ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चनमा दोजे तामाङ(९८४९८१०२४१ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी हररयो रंगको कुताक सरुवाल लगाएकी 

69.  

नाम थरिः- ररत ुराई 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २० 

हराएको चमतीिः- २०७८।१०।१२ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।१०।१६ 

ठेगानािः- चज. दोलखा मेलङु गा.पा.५ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-अचम्वका चगरी(९८०६५९४२६८) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-होचो शरीर भएकी चजन्स ज्याकेट तल पाइन्ट लगाएकी 

नभएको 

70.  

नाम थरिः- नम्रता गोले 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २१ 

हराएको चमतीिः- २०७८।१०।२१ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।१०।२३ 

ठेगानािः- चज. दोलखा बतेैश।वर गा.पा. ३ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कुमार तामाङ(९८२१५८७६३५) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी चनलो कुताक सेतो सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 

71.  

नाम थरिः- मचनषा काकी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३३ 

हराएको चमतीिः- २०७८।१०।१४ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।१०।२६ 

ठेगानािः- चज. दोलखा तामाकोशी गा.पा. ७ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-आइते शपेाक (९८०८६३२९६९) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी ज्याकेट पाइन्ट लगाएकी 

 

  

72.  

नाम थरिः- पास्लेकी भजेुल 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २० 

हराएको चमतीिः- २०७८।१०।२७ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।११।०१ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चभ.न.पा. ५  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सरेुश भजेुल 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी कालो ज्याकेट कालो पाइन्ट लगाएकी 

  



73.  

नाम थरिः- आङपटुी शपेाक 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २८ 

हराएको चमतीिः- २०७८।११।०६ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा चजरी न.पा.३  

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।११।११ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चजरी न.पा.३ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-गेल्ब ुशेपाक 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी साथमा १० वषकको छोरा चलएर चहडेकी 

नबएको 

74.  

नाम थरिः- पमेा शपेाक 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २८ 

हराएको चमतीिः-२०७८।११।०९ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।११।२५ 

ठेगानािः-चज.दोलखा चजरर न.पा. ७ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कामी चसंह तामाङ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी सेतो भेष्ट चनलो चजन्स पाइन्ट लगाएकी  

75.  

नाम थरिः- स्मतृी घतानी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २१ 

हराएको चमतीिः- २०७८।१२।२१ 

हराएको स्थानिः- चज. दोलखा चजरी न.पा. २ 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७८।१२।२२ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चजरी न.पा. २ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सागर चशव पररयार 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी खरैो चस्वटर र कालो पाइन्ट लगाएकी 

 

76.  

नाम थरिः- सचुमत्रा दहाल 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३० 

हराएको चमतीिः- २०७८।१२।१९ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा बैतेश्वर गा.पा.४ 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७९।०१।०१ 

ठेगानािः- चज. दोलखा बतेैश्वर गा.पा.४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चनल प्रसाद दाहाल(९८४०५५५४८०) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगरी कुताक सरुुवाल लगाएकी 

 

77.  

नाम थरिः- सचबना बस्नते 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २९ 

हराएको चमतीिः-२०७९।०२।१८ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा. ८ 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७९।०२।२२ 

ठेगानािः- चज. दोलखा काचलञ्चोक गा.पा. ८ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-छत्र ब.वस्नेत(९८४४६६७३७४) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-कुतक सरुुवाल लगाएकी  



78.  

नाम थरिः- सचुस्मता नेपाली 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २२ 

हराएको चमतीिः-२०७९।०२।२५ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा गौररशंकर गा.पा. २ 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७९।०२।३० 

ठेगानािः- चज. दोलखा गौररशंकर गा.पा. २ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चदपेश नेपाली 

हुचलया सचहतको चववरणिः-रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी 

 

79.  

नाम थरिः- चररत्र माया तामाङ 

चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः- २२ 

हराएको चमतीिः- २०७९।०४।०६ 

हराएको स्थानिः- 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७९।०४।१० 

ठेगानािः- चज. दोलखा गौररशंकर गा.पा. ५ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सोमरेन्जी शपेाक 

हुचलया सचहतको चववरणिः-हररयो सरुवाल चनलो बटु्टा वाला कुथाक लगाएकी 
 

80.  

नाम थरिः- बिुमाया चब.क. 

चलङ्गिः- मचहला (जे.ना.) 

उमेरिः- ६० 

हराएको चमतीिः- २०७७।०३।२९ 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा चबग ुगा.पा. २ 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७७।०४।०१ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चबग ुगा.पा. २ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-मान ब. चव.क.(९८६१७०५७७३) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी कालो आखाुँ कालो कपाल 

नबएको 

81.  

नाम थरिः- रामजी चब.क. 

चलङ्गिः- परुुष (जे.ना.) 

उमेरिः-६५ 

हराएको चमतीिः- २०७७।०३।२९ 

हराएको स्थानिः- चज. दोलखा चबग ुगा.पा. २ 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७९।०४।०१ 

ठेगानािः- चज. दोलखा चबग ुगा.पा. २ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-मान ब. चव.क.(९८६१७०५७७३) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरो कालो आखाुँ कालो सेतो कपाल 

नबएको 

82.  

नाम थरिः- चबमली थामी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः-३२ वषक  

हराएको चमतीिः-२०७९।०७।०९ गते । 

हराएको स्थानिः-चज.दोलखा चभ.न.पा.-१ 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७९।०७।१३ गते 

ठेगानािः- चज.दोलखा चभ.न.पा.-१ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चबजय थामी (९८४०८१२६९६) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-बणक गहुुँगोरी हरीयो कुताक कालो सईुटर र सेतो ,चनलो सरुुवाल 

लगएकी  



83.  

नाम थरिः- कुमारी थामी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः-३७ वषक 

हराएको चमतीिः-२०७९।०७।१३ गते । 

हराएको स्थानिः-चज.दोलखा चभ.न.पा.-१ 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७९।०७।१ गते २० गते । 

ठेगानािः-चज.दोलखा चभ.न.पा.-१ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-िचडन्र बहादरु थामी ९८४०२६३२४७ 

हुचलया:-हुचलया नखलेुको ।  

84.  

नाम थरिः- झडुोमा शेपाक 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २१ वषक 

हराएको चमचत:-२०७९।०८।०२ गते । 

हराएको स्थानिः-चज.दोलखा चजरी न.पा.-८ 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७९।०८।०७ गते । 

ठेगानािः- चज.दोलखा चजरी न.पा.-८ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-चदपक रसाईली चब.क. (९८२९९९६९२५) 

हुचलया:-रातो कुताक कालो सरुुवाल लगाएको ।  

85.  

नाम थरिः- सचवना शपेाक 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः-  २२ वषक 

हराएको चमचत:-२०७९।०८।१० गते । 

हराएको स्थानिः-चज.दोलखा शलैङु गा.पा.- ८ 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७९।०८।२३ गते । 

ठेगानािः- चज.दोलखा शैलङु गा.पा.- ८ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-माधब खत्री (९८४९४१००८३) 

हुचलया:- नखलेुको । 
 

86.  

नाम थरिः- प्रचतक थामी 

चलङ्गिः-बालक 

उमेरिः-  १७ वषक  

हराएको चमचत:-२०७९।०९।०७ गते । 

हराएको स्थानिः-चज.दोलखाकाचलञ्चोक गा.पा. ५  

सचुना प्राि चमतीिः-२०७९।० गते । 

ठेगानािः- चज.दोलखाकाचलञ्चोक गा.पा. ५  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कुवेर थापा (९८४९१३९३०३) 

हुचलया:-बणक गहुुँगोरओ चजन्सको कालो पाईन्ट ज्याकेट र स्पोटक जतु्ता लगाएको । 

िोटो उपलव्ध नभएको । 

87.  

नाम थरिः-राम बहादरु काकी 

चलङ्गिः-परुुष 

उमेरिः-५० वषक    

हराएको चमचत:-२०७९।०९।०३ गते । 

हराएको स्थानिः-चज. दोलखा मलेुङ गाउुँपाचलका वडा न.ं ७ 

सचुना प्राि चमतीिः-२०७९।०९।२२ गते । 

ठेगानािः- चज.दोलखा मलेुङ गाउुँपाचलका वडा नं. ७ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सकुमेली काकी ९७४१६५७८४८ 

हुचलया:-कालो पाईन्ट,खरानी कलरको कोट र कालो जतु्ता लगाएको अ.ं ५,२ ईन्च उचाई 

भएको 

 



८९ 

नामथर :- चवरण ुबहादरु काकी  

चलङग:-परुुष  

वषक:-२२ 

हराएको चमचत:- २०७९।१०।२२ गते  

हराएको स्थान:- काठमाण्डौ जोरपाचट  

सचुना प्राि चमचत:- २०७९।११।१७ गते  

ठेगाना:- चजल्ला दोलखा मलेङु गा.पा. वडा न.ं ०३  

हराएको व्यचिको /घर पररवारको सम्पकक  चमचत:- परुप बहादरु काकी  

हुचलया:- अललो पातलो शररर, गहुगोरो, हातमा चस्टल अपे्रशन गरेको, माचन्सक सन्तलुत 

चठक नभएको  

 

 

 

 
 

 

९० 

नामथर :- चदपक तामाङ   

चलङग:-परुुष  

वषक:-२८ 

हराएको चमचत:- २०७९।११।०३ गते  

हराएको स्थान:- चजल्ला दोलखा चजरर न.पा. वडा नं. ०९  

सचुना प्राि चमचत:- २०७९।११।२८ गते  

ठेगाना:- चजल्ला दोलखा चजरर न.पा. वडा न.ं ०९ 

हराएको व्यचिको /घर पररवारको सम्पकक  चमचत:- रत्न बहादरु लोप्चन 

(९८०४८०७१०२७)  

हुचलया:- कालो सटक पाईन्ट लगाएको , चनधारमा कोचठ मझलैा शररर भएको । 

 

 

 

काभ्रेपलाञ्चोक :- 

सि.नं.  हराएका व्यसिको सििरण फोटो 

१ नामिः- चपताम्बर अचधकारी 

चलङ्गिः- विृ 

उमेरिः- ७६ वषक  

हराएको चमचतिः- २०७९।०६।१५ गते । 

हराएको स्थानिः-चजल्ला भमु्लु गा.पा. १ 

 सचुना प्राि चमचतिः-२०७९।०६।२२ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला काभ्रे भमु्ल ुगा.पा.१ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-परुप अचधकारी ९८४१४२४४७९ 

हुुँचलया सचहतको चववरण :-खरानी रङको कचमज सरुुवाल लगाएको । 
 

२ नामिः- सलुोचना ररजाल 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २१ वषक  

हराएको चमचतिः- २०७९।०७।२५ गते । 

हराएको स्थानिः-चजल्ला काभ्र ेधचुलखेल न.पा ४ 

 सचुना प्राि चमचतिः-२०७९।०७।२६ गते । 

ठेगानािः- चजल्ला काभ्रे धचुलखेल न.पा ४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-ऋचष प्र. िुयाल ९८४९८३७६७४ 

हुुँचलया सचहतको चववरण :-वान चपस र चजन्स पाईन्ट लगाएचक 

 



 

चसन्धपुाल्चोक:- 

सि.नं सििरण फोटो 

38.  नामिः- चसतराम  थामी 

चलङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-४२ 

हराएको चमती -२०७९।०५।११ 

हराएको स्थानिः- चस.पा. बाह्रचबसे न.पा. वडा नं. ९ डेराबाट 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७९।०५।११ 

ठेगानािः-चस.पा. चत्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा न.ं ४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. –९८४७८२१८०४ 

हुुँचलयािः- ५ चिट ३ ईन्च उचाई, ६५ के.चज. तौल, कालो वणक, खरानी रङको ज्याकेट 

लगाएको  

 

३ नामिः-नचवना श्रेष्ठ 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः-३१ वषक 

हराएको चमचतिः-२०७९।०६।१४गते । 

हराएको स्थानिः-का.प.चज पाुँचखाल न.पा. ९ 

 सचुना प्राि चमचतिः-२०७९।१०।०४ गते । 

ठेगानािः- का.प.चज पाुँचखाल न.पा. ९ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-नारायण कृरण श्रेष्ठ मो.न. ९८६५३७३३५२ 

हुुँचलया सचहतको चववरण :-रातो सेतो कुथाक सरुुवाल लगाएकी । 

 

४ नामिः-राजकुमार राई 

चलङ्गिः-परुुष 

उमेरिः-४३ वषक 

हराएको चमचतिः-२०७९।१०।२८ गते । 

हराएको स्थानिः-का.प.चज मण्डनदउेपरु न.पा. ८  

सचुना प्राि चमचतिः-२०७९।११।२६ गते । 

ठेगानािः-  का.प.चज मण्डनदउेपरु न.पा. ८  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-चलला राई. ९८१८८९५९८० 

हुुँचलया सचहतको चववरण :-नखलेुको । 

 

५ नामिः-संचगता पन्त 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः-२५ वषक 

हराएको चमचतिः-२०७९।११।११ गते । 

हराएको स्थानिः-का.प.चज बनपेा न.पा. ६ वडुोल 

सचुना प्राि चमचतिः-२०७९।११।२८ गते । 

ठेगानािः-  का.प.चज बनेपा न.पा. ६ वडुोल  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-अचनता कडेल मो.न.९८४१३१२५४४ 

हुुँचलया सचहतको चववरण :-रातो ज्याकेट सेतो चप्पल र बटेु्ट सरुुवाल लगाएकी  । 

 



39.  नामिः- राम कृरण भेटवाल 

चलङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-४३ 

हराएको चमती -२०७९।०६।३० 

हराएको स्थानिः- चज.चस.पा. ईन्रावती गा.पा. वडा न.ं ६ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७९।०७।११ 

ठेगानािः-चज.चस.पा.ईन्रावती गा.पा. वडा न.ं ६ घर 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. –९८६९२०७७४७ 

हुुँचलयािः- ५ चिट ६ ईन्च उचाई, ४५ के.चज. तौल, पालो खरैो ज्याकेट लगाएको चनधारमा 

परुानो खद दाग भएको 

 

40.  नामिः- चवकाश थामी 

चलङ्गिः-परुुष  

उमेरिः-३९ 

हराएको चमती -२०७९।०८।२८ 

हराएको स्थानिः- चज.चस.पा. चत्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं. ४ 

सचुना प्राि चमतीिः- २०७९।०९।१३ 

ठेगानािः-चज.चस.पा. चत्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा न.ं ४ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. –९७४६५११६३२ 

हुुँचलयािः- ५ चिट ३ ईन्च उचाई, ७० के.चज. तौल, मोटो शररर दृचरिचवचहन  

 

41.  

नामिः- सचुनता चगरी  

चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः-२५ 

हराएको चमचतिः- २०७०।०३।०१ 

हराएको स्थानिः-चौ.सा.ग.न.पा.वडा न.ं११ 

सचनुा प्राि चमचतिः-२०७४।०१२।२३  

ठेगानािः- चज.चस.पा.चौ.सा.ग.न.पा.वडा नं.११ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- चनजको दाई सचुसल चगरी(९८१८६४३६७९) 

हुुँचलया सचहतको चववरण –वणक गहुुँगोरो,पातलो शरीर भएको,उचाई ५ चनधारमा खत हररयो 

कुथाक सरुुवान लगाएचक माचहला ।  

नभएको 

42.  

नामिः- संचजता श्रेष्ठ  

चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः-२२ 

हराएको चमचतिः- चमचत २०७४/०९/२८ गते । 

हराएको स्थानिः- चज.चस.पा.चौ.सा.ग.न.पा.१२ 

 सचनुा प्राि चमचतिः-चमचत २०७४/१०/०६ गते । 

ठेगानािः- चज.चस.पा.चौ.सा.ग.न.पा.१२ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- (९८१०१४४९७०) 

हुुँचलया सचहतको चववरण;-वणक गहुुँगोरो,उचाई ३ चिट५ ईन्च, शररर पातलो कपाल कालो 

,कुताक सरुवाल लगाएकी मचहला  

 

43.  

नामिः-चनमकला तामाङ  

चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः-३३ 

हराएको चमचतिः- २०७५।०१।११ 

हराएको स्थानिः-चज.चस.पा.ईन्रावती गा.पा.वडा न.ं१ 

 सचनुा प्राि चमचतिः-२०७५।०१।१५ 

नभएको 



ठेगानािः- चज.चस.पा.ईन्रावती गा.पा.वडा न.ं१ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८०३४६३०३ 

हुुँचलया सचहतको चववरण;-वणक गहुुँगोरो,उचाई ३ चिट५ ईन्च, भएको  

44.  

नामिः-चचचन माया.तामाङ  

चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः-३३  

हराएको चमचतिः- २०६९।०६।१६ गते  

हराएको स्थानिः- चज.स.पा. ईन्रावती गा.पा. ०६ वाडे गाउुँ तपस्वी राम बहादरु बम्जनको 

आश्रम बाट   

सचनुा प्राि चमचतिः-२०७६।०१।१६ गते  

ठेगानािः- चज. नवुाचकट म्यागङ वडा न.ं ३ दउेराली  घर बाट 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-  बैचन गंगा तामाङ (९८०३३४७१०७) 

हुुँचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुुँगोरो,उचाई ५ चिट ,मोटो शरीर भएको,लामा पचहचान 

मडुुलो कपाल काटेकी मचहला ।  

नभएको  

45.  

नामिः-ऐत माया श्रेष्ठ  

चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः-५५ 

हराएको चमचतिः- २०७५।१०।११ 

हराएको स्थानिः-  

सचनुा प्राि चमचतिः-२०७५।११।०६  गते  

ठेगानािः-  चज.चस.पा.जगुल गा.पा.वडा न.ं७   

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- श्रीमान (९८४०५२३८३६) 

हुुँचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुुँगोरो,मोटो शरीर,थेप्चो नाक ,उचाई ५ चिट ३ ईन्च,कालो 

कुथाक चनलो सरुुवा लगाएकी । 

नभएको 

46.  

नामिः- सजुता  दलुाल  

चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः-२३ 

हराएको चमचतिः- २०७६/११/१२ गते । 

हराएको स्थानिः-चज.चस.पा.ईन्दावती गा.पा.वडा न.ं १० 

सचनुा प्राि चमचतिः-२०७६।११।१२ गते।  

ठेगानािः- चज.चस.पा.ईन्रावती  गा.पा.वडा नं.१० 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- नखलेुको  

हुुँचलया सचहतको चववरण;-वणक गहुुँगोरो उचाई ५.३,नाक चचु्चो भएकी मचहला   

नभएको 

47.  

नामिः-सचुनता कामी 

 चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः-२२ 

हराएको चमचतिः- २०७७।०२।२१ गते।  

हराएको स्थानिः-चज.चस.पा.जगुल गा.पा.वडा न.ं६ 

सचनुा प्राि चमचतिः-२०७७।०२।२७ गते।  

ठेगानािः- चज.चस.पा.जगुल गा.पा.वडा न.ं६ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- श्रीमान चभम बहादरु कामी (९८४९२२५५१३) 

हुुँचलया सचहतको चववरण;-वणक गहुुँगोरो,उचाई ५ चिट पातलो शरीर ,पहलेो बटेु्ट कुताक 

सरुवाल लगाएकी मचहला । 

नभएको  

48.  

नामिः-सकुु माया तामाङ  

 चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः-८८ 

हराएको चमचतिः- २०७७।०३।१० गते । 

नभएको 



हराएको स्थानिः-चज.चस.पा.बलेिी गा.पा.वडा न.६ 

सचनुा प्राि चमचतिः-२०७७।०३।१४ 

ठेगानािः- चज.चस.पा.बलेिी गा.पा.वडा न.ं६ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-सञ्चमान तामाङ  (९८४३५५५६६७) 

हुुँचलया सचहतको चववरण;-वणक,गहुुँगोरो,अ.ं४ चिट ,आधा कपाल िुलेको ,रातो िररया 

चोली लगाएकीओ मचहला ।  

49.  

नामिः-सम्झना तामाङ 

 चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः-२५ 

हराएको चमचतिः-२०७७।०६।१५ 

हराएको स्थानिः-चज.चस.पा.हलेम्ब ुगा.पा. वडा न. ७  

सचनुा प्राि चमचतिः-२०७७।०६।१८ 

ठेगानािः- चज.चस.पा.हलेम्ब ुगा.पा. वडा न. ७ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-श्रीमान मान चबर तामाङ(९८६२५९१५७४) 

हुुँचलया सचहतको चववरण;-वषक गहुुँगोरो,उचाई ५ चिट २ ईन्च कपाल खैरो ,कुताक सरुवाल 

लगाएकी मचहला । 

नभएको 

50.  

नामिः-चचचम्स थामी  

 चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः-५२ 

हराएको चमचतिः-२०७७।०६।१८   गते ।  

हराएको स्थानिः- चज.चस.पा. भोटेकोचश गा.पा. ४  

सचनुा प्राि चमचतिः-२०७७।०६।२८ 

ठेगानािः- - चज.चस.पा. भोटेकोचश गा.पाउ. ४  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- सञ्च माुँया तामाङ ( ९८४९२४३३१०) 

हुुँचलया सचहतको चववरण;-बणक गहुँ गोरो  उचाई ४ चिट रातो बटेु्ट सईुटर रातो बटेु्ट लङ्ुगी 

लगाएकी मचहला । 

नभएको 

51.  

नामिः-  दाउरी  माया  श्रेष्ठ  

 चलङ्गिः-  मचहला  

उमेरिः-५० 

हराएको चमचतिः-२०७८।०३।०१ गते। 

हराएको स्थानिः- चज.चस.पा.चौ.सा.ग.न.पा. ०२ 

सचनुा प्राि चमचतिः-२०७८।०३।१३ गते । 

ठेगानािः- चज.चस.पा.चौ.सा.ग.न.पा. ०२ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-ज्ञान ब. श्रेष्ठ (९८६१९५७५९२) 

 हुुँचलया सचहतको चववरण;-उचाई ५ चिट अ.ं५५ के.जी.छोटो चटसटक चनलो चजन्स पाईन्ट 

लगाएकी मचहला । 

नभएको 

52.  

नामिः-तारा प्रसाद पराजलुी   

 चलङ्गिः- जे.ना. परुुष 

उमेरिः-६५ 

हराएको चमचतिः-२०७७।०५।०१ 

हराएको स्थानिः-  

सचनुा प्राि चमचतिः-२०७७।०५।०४ 

ठेगानािः- चज.चस.पा.बलेिी गा.पा.वडा न.६ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- लोक हरी पराजलुी (९८६०३३४३२५) 

 हुुँचलया सचहतको चववरण;-५ चिट ४ ईन्च,कपाल आधा कालो आधा सेतो ,कचमज सरुवाल 

,ढाका टोपी  लगाएको जे.ना. परुुष । 

नभएको 

53.  नामिः-आईचत लक्ष्मी तामाङ. नभएको 



चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः-३५ 

हराएको चमचतिः- २०७८।०७।०८ 

हराएको स्थानिः-चज.चस.पा. बलेिी गा.पा. वडा न.ं ३ 

सचनुा प्राि चमचतिः-२०७८।०७।१७ 

ठेगानािः- चज.चस.पा. बलेिी गा.पा. वडा नं. ३ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- ९८४९४४१६३ 

हुुँचलया सचहतको चववरण –वणक गहुुँ गोरो, उचाई अ.ं३ चिट ४ ईन्च शररर मझौला , कुताक 

सरुवाल लगाएकी मचहला । 

54.  

नामिः- सन कुमारी चाचलसे  

चलङ्गिः- मचहला  

उमेशिः-७२ 

हराएको चमचतिः- २०७८।११।०५ गते  

हराएको स्थानिः- चज.चस.पा. मे.न.पा. वडा नं. ११ 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७८।१२।१८ गते 

ठेगानािः- चज.चस.पा. मे.न.पा. वडा नं. ११ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. – ९८४३१८५९८१ 

हुुँचलयािः-वणक गहुँ गोरो ,उचाई ५ चिट,सेतो कपाल मानचसक चस्थचत चठक नभएको  मचहला । 

नभएको 

55.  

नामिः- मौचलनाथ नपेाल 

चलङ्गिः-जे.ना. परुुष 

उमेरिः-७१ 

हराएको चमचतिः-२०७८।०३।२९ गते । 

हराएको स्थानिः- चज.चस.पा. बलेिी गा.पा. वडा नं. ७ 

सचुना प्राि चमचतिः-२०७८/०४।०३ गते 

ठेगानािः- चज.चस.पा.बलेिी गा.पा. वडा नं. ७ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. – 

हुुँचलयािः-वणक गहुुँगोरो, ,मझौला शरीर,उचाई ३चिट ५ ईन्च, कपाल सेतो कुताक सरुवाल 

लगाएको जे.ना. परुुष । 

नभएको 

56.  

नामिः-सानमुाया तामाङ 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः-२७ 

हराएको चमचतिः-२०७९।०२।१६ गते 

हराएको स्थानिः-चज.चस.पा. हलेम्ब ु गा.पा. वडा नं.७ 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७९।०२।२७ गते । 

ठेगानािः-चज.चस.पा. हलेम्ब ुगा.पा. वडा नं. ७ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. -९८६०४९२३७२ 

हुचलयािः-५ चिट ३ ईन्च, कालो  कपाल चनलो कुताक सरुवाल लगाएकी मचहला । 

नभएको 

57.  

नाम;-चबमला तामाङ 

चलङ्गिःमचहला 

उमेरिः-३१ वषक  

हराएको चमचतिः-२०७९।०२।१५ गते  

हराएको स्थानिः-चज.चस.पा. चत्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं. ५ 

सचुना प्राि चमचतिः-२०७९।०३।०१  गते 

ठेगानािः- चज.चस.पा. चत्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं. ५ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८६९३७९६७७ 

हुुँचलयािः-४चिट ,१० ईन्च  कपाल कालो ,कलो चकताक चनलो सरुवाल लगाएकी मचहला ।। 

नभएको । 



58.  

नामिः-सनु्तली श्रेष्ठ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः-३८ 

हराएको चमचतिः- २०७९।०६।२९  गते  

हराएको स्थानिः- चज.चस.पा. बलेिी गा.पा.वडा न.ं५ चनैटे 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७९।०६।३० गते  

ठेगानािः- - चज.चस.पा. बलेिी गा.पा.वडा न.ं५ चनैटे 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. –९८४९८१०३७० 

हुुँचलयािः- बेण गहुुँ गोरो,उचाई ५ चिट ३ ईन्च,तौल अ.ं५० के.जी.,आखाुँको रङ कालो , 

कपाल कालो , रातो कुताक सरुवालएकी मचहला । 

 

59.  

नामिः- रेन्जेन तामाङ  

चलङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-६७ 

हराएको चमचतिः-  

हराएको स्थानिः-चज.चस.पा.म.ेन.पा.  १२ थाक्ले  

सचुना प्राि चमचतिः- चमचत २०७९/०६/२६ गते चदनको १४:३० बजे 

ठेगानािः-चज.चस.पा.म.ेन.पा.  १२ थाक्ले  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं.राम बहादरु तामाङ ९८६२९१६१७७ 

हुुँचलयािः-उचाइ अ.ं ५चिट ५इन्च , वजन अ.ं५५ के.जी,कालो आुँखा ,कपाल कालो ,सटक 

कालो कोट,खरानी कलरको िाउजर  खाली खटु्टा भएको  लगाएको । 

 

60.  

नामिः-रचवना तामाङ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३६ वषक  

हराएको चमचतिः-२०७९।०८।२१ गते । 

हराएको स्थानिः- चज.चस.पा.चौ.सा.ग.न.पा.०१ चस्थत हलकङवलाकङ मलेा हनेक जान्छु भचन 

चहडेकी । 

सचुना प्राि चमचतिः- २०७९।०८।२५ गते । 

ठेगानािः-चज.चस.पा.चौ.सा.ग.न.पा.०१ लेखडाुँडा  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. -नारायण तामाङ 

हुुँचलयािः-वणक गहुुँगोरो उचाइ ५चिट बजन ५०/५५ के.चज रातो कुथाक सरुुवाल कालो चप्पल 

लगाएकी र आफ्नो लत्ता कपडा चलइ चहडेकी । 

 

61.  

नामिः-रंचञ्जता घतानी  

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २० 

हराएको चमचतिः-२०७९।११।१४ गते । 

हराएको स्थानिः-  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७९।११।१६ गते । 

ठेगानािः- चज.चस.पा.भोटेकोशी गा.पा. वडा न.ं ०४  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. उमेश घतानी (९७४५६७२४३७) 

हुुँचलयािः-वणक गहुुँगोरो उचाइ ४ चिट १० ईन्च  बजन ५०ईन्च ,मोटो शररर ,गलुाचब रङको 

ज्याकेट  पहलेो  कुथाक सरुवाल लगाएकी । 

 

62.  

नामिः-चटका माया थापा  

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २५ 

हराएको चमचतिः-२०७९।११।१३ गते । 

हराएको स्थानिः- चज.चस.पा.बलिी गा.पा. वडा न ं१ हरे 

 



सचुना प्राि चमचतिः- २०७९।११।१७ गते । 

ठेगानािः- चज.चस.पा.बलिी गा.पा. वडा नं १ हरे 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. बेचल थापा (९८६१७३४७६१) 

हुुँचलयािः-वणक गहुुँगोरो उचाइ ५चिट २,तातो स्वीटर, कालो सरुवाल हररयो चटसटक  चित्ता 

वाला चप्पल लगाएकी मानचशक अबस्ता चठक नभएकी  मचहला । 

63.  

नामिः-अचस्मता तामाङ   

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- १९ 

हराएको चमचतिः-२०७९।११।२९ गते । 

हराएको स्थानिः- चज.चस.पा.भोटेकोशी गा.पा. वडा न.ं ०३  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७९।११।३० गते । 

ठेगानािः- चज.चस.पा.भोटेकोशी गा.पा. वडा न.ं ०३  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. राम काचज तामाङ (९८६७४३७४२९)  

 

हुुँचलयािः-वणक गहुुँगोरो उचाइ ४ चिट ०५ ईन्च  बजन ५०ईन्च ,रातो कुथाक सरुवाल लगाएकी 

साथमा ३ बषककी चछरी साथमा चलई चहडेकी । 

 

64.  

नामिः-चबचनता तामाङ (मसुी )   

चलङ्गिः- बाचलका  

उमेरिः- १६  

हराएको चमचतिः-२०७९।११।१४ गते । 

हराएको स्थानिः- चज.चस.पा.ईन्रावती गा.पा. वडा नं. ०४ डाडाुँ गाउ  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७९।११।२८ गते । 

ठेगानािः- चज. .चस.पा.ईन्रावती गा.पा. वडा नं. ०४ डाडाुँ गाउ  

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. मान काचज तामाङ  (९७४५२९८६२४)  

हुुँचलयािः-वणक गहुुँगोरो उचाइ ४ चिट ६ ईन्च कालो कपाल  कुथाक सरुवाल लगाएकी । 

 

65.  

नामिः-मचनषा बस्नेत  

चलङ्गिः- बाचलका  

उमेरिः- १४  

हराएको चमचतिः-२०७९।११।२४ गते । 

हराएको स्थानिः- चज.चस.पा.सनुकोशी  गा.पा. वडा नं. ०६ थमु्पाखर   

सचुना प्राि चमचतिः- २०७९।११।२९गते । 

ठेगानािः- चज.चस.पा.सनुकोशी  गा.पा. वडा न.ं ०६ थमु्पाखर   

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. मान कुमारी बस्नेत   (९८६५०४४४४८)  

हुुँचलयािः-वणक गहुुँगोरो उचाइ ५ चिट  पातलो शररर ,रातो कुथाक सरुुवाल लगाएकी । 

 

66.  

नामिः-चडल बहादरु श्रेष्ठ  

चलङ्गिः- बालक  

उमेरिः- १५ 

हराएको चमचतिः-२०७९।११।७ गते । 

हराएको स्थानिः- चज.चस.पा.जगुल गा.पा.   गा.पा. वडा न.ं ०६   

सचुना प्राि चमचतिः- २०७९।११।११गते । 

ठेगानािः- चज.चस.पा.जगुल गा.पा.   गा.पा. वडा न.ं ०६   

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. तेज बहादरु श्रेष्ठ    (९८४१०४९८७२)  

हुुँचलयािः-वणक गहुुँगोरो उचाइ ४ चिट  हररयो ज्याकेट ,जतु्ता ,चजन्स पाईन्ट लगाएको । 

 



67.  

नामिः- टोपबहादर बरुवाल 

चलङ्गिः- जे.ना.प ु

उमेरिः- ६८ 

हराएको चमचतिः-२०७९।११।५ गते । 

हराएको स्थानिः-  

सचुना प्राि चमचतिः- २०७९।११।२८ गते । 

ठेगानािः- चज.चस.पा.सनुकोशी गा.पा. वडा नं.०२ 

हराएको व्यचि/घरपररवारको सम्पकक  नं. चचत्रकुमारर बरुवाल (९७६९७६८६६९) 

हुुँचलयािः- उचाइअं. ५चिट ४इन्च , धके सेतो कोट ,ढाका टोपीसेतो पाईन्टकालो मोज संगचप्पल लगाएको 

मानचसक सन्तुलन ठीक नभएको । 

 

 

 

नवुाकोट:- 

चस.नं चववरणिः- िोटोिः- 

१ नाम:- चभम वहादरु तामाङ 

उमेर:-५८ बषक 

वतन:- चजल्ला नवुाकोट चवदरु न.पा. वडा न.ं १० गेखुक । 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:- २०७६।०५।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- चजल्ला नवुाकोट चवदरु न.पा. वडा नं. १० गेखुक घरबाट आिुखसुी 

चनस्केको । 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं.:- ऐ.ऐ. बस्ने सजृना तामाङ 

हुचलया:- गोरो वणक मोटो शररर उचाई ५ चिट ३ ईन्च भएको । 

 
 
 
 
 
 
 

 

२ नाम:-  पणुक बहादरु गरुुङ 

उमेर:- ३९ 

वतन:-  चज. नवुाकोट मेघाङ गा.पा. वडा नं. ४  

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:- २०७५।११।०३ गते ११;०० बजेको समयमा नपेालबाट थाईल्याण्ड पगुी 

अचन्तम पटक जाकारी गराएको । 

हराएको ठेगाना:- थाईल्याण्ड  

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं.:- लोक बहादरु गरुुङ ( ९८७००००४८२० ) 

हुचलया:- वणक गुँहुगोरो अरु नखलेुको । 

 

 

३ नाम:- कृरण बहादरु दजी  

उमेर:- ४२ 

वतन:- चज. नवुाकोट चवदरु न.पा. वडा न.ं १२ 

राचरियता:- नेपाली 

चलङ्ग:- परुुष 

हराएको चमचत:- २०७९।०४।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  रोजगाररको लागी भारत जान ेक्रममा महने्रनगरबाट हराएको भचन संगै 

जाने साथीले जानकारी गराएको । 

उजरुी चदनेको नाम र सम्पकक  नं.:- शान्ता नपेाली ( ९८६२१७४०३८ ) 

हुचलया:- उचाई ५ चिट २ ईन्च ,कालो कपाल, पातलो शररर  । 

 

४ नामथरिः-सपना चवष्ट  



चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २४ वषक 

हराएको चमचतिः- २०७७।०५।२६ गते 

हराएको स्थानिः-आफ्नै घरबाट 

सचुना प्राि चमचत;- २०७७।०६।०२ गते 

ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट तारकेश्वर गाउपाचलका वडा नं. ३ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- यसोदा न्यौपाने (भान्जी) ९८०८०४१७४३ 

हुचलया सचहतको चववरणिः- वणकिः गहुगोरी उचाई ५ चिट रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी। 

५ नामथरिः- चवश ुतामाङ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३७ वषक 

हराएको चमचतिः- २०७७।०२।१२ गते 

हराएको स्थानिः आफ्नैघरबाट 

सचुना चमचत;- २०७८।०१।०३ गते 

ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट बेलकोटगढी नगरपाचलका वडा नं. १ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- पोडे तामाङ (श्रीमान) ९८२३३०८०९९ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणकिः गहुगोरी उचाई ५ चिट रातो तामाङ डे्रस लगाएकी।  

६ नामथरिः- सानमुाया तामाङ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः-२३ वषक 

हराएको चमचतिः- २०७७।०२।१२ गते 

हराएको स्थान;-आफ्नैघरबाट 

सचुना चमचत;-२०७८।०३।०७ गते 

ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट बेलकोटगढी नगरपाचलका वडा नं. १ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-सकुु तामाङ (भाउज)ु ९८४०३४९८३८ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणकिः गहुगोरी उचाई ४ चिट ५ ईन्च कान कम सनु्न ेकालो कुताक 

सेट लगाएकी। 

 

७ नामथरिः- सचुनता तामाङ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः-२० वषक 

हराएको चमचतिः- २०७८।०६।२ गते 

हराएको स्थान;-आफ्नैघरबाट 

सचुना चमचत;-२०७८।१०।१८ गते 

ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट दपु्चेश्वर गाउपाचलका वडा नं. ७  चशखरबेशी 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-  चवशाल तामाङ (श्रीमान) ९८२३५७४४७५ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणकिः गहुगोरी उचाई ५चिट कालोबटेु्ट कुताक सेट लगाएकी। 

 

८ नामथरिः- चहरा कुवर जोगी 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ३७ वषक 

हराएको चमचतिः- २०७८।१०।१४ गते 

हराएको स्थान;-आफ्नैघरबाट 

सचुना चमचत;-२०७८।१०।२० गते 

ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट बेलकोटगढी नगरपाचलका वडा नं. ५ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- चवक्रम कुवर (भचतज) ९८५११४६३९२ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणकिः गहुगोरी उचाई ५चिट हररयो कुताक सेट लगाएकी।  



९ नामथरिः- मचनषा तामाङ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २१ वषक 

हराएको चमचतिः- २०७९।०२।०१ गते 

हराएको स्थान;-आफ्नैघरबाट 

सचुना चमचत;-२०७९।०२।०२ गते 

ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट चवदरु नगरपाचलका वडा नं. १३ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- भरत तामाङ (श्रीमान) ९८२३२२३०३८ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणकिः गहुगोरी उचाई ५चिट कालो ज्याकेट र चनलो चजन्स पाईन्ट 

लगाएकी। 

 

१० नामथरिः- तेजमाया तामाङ 

चलङ्गिः- बाचलका 

उमेरिः- १५ वषक 

हराएको चमचतिः- २०७८।११।१७ गते 

हराएको स्थान;-आफ्नैघरबाट 

सचुना चमचत;-२०७८।११।३० गते 

ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट  दपु्चेश्वर गाउपाचलका वडा न.ं २ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- मारप्योन तामाङ (बबुा) ९८४९३८७८६० 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणकिः गहुगोरी उचाई ५चिट चपङ कलरको ज्याकेट र सल 

लगाएकी। 
 

११ नामथरिः- डोल्मा तामाङ 

चलङ्गिः- बाचलका 

उमेरिः- १५ वषक 

हराएको चमचतिः- २०७८।११।१७ गते 

हराएको स्थान;-आफ्नैघरबाट 

सचुना चमचत;-२०७८।११।३० गते 

ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट  दपु्चेश्वर गाउपाचलका वडा न.ं २ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-  नामगेल तामाङ (बबुा) ९८२३३३६५०२ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणकिः गहुगोरी उचाई ५चिट चपङ कलरको  सल र बटेु्ट सटक 

लगाएकी।  

१२ नामथरिः- जमनुा तामाङ 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २६ वषक 

हराएको चमचतिः- २०७९।०३।२७ गते 

हराएको स्थान;-आफ्नैघरबाट 

सचुना चमचत;-२०७९।०४।०४ गते 

ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट  दपु्चेश्वर गाउपाचलका वडा न.ं ६ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-  सरुज चथङ तामाङ (श्रीमान) ९८४३९१४४८७ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणकिः गहुगोरी उचाई ५चिट रातो चोलो र लुङ्गी लगाएकी।  

१३ नामथरिः- सोम ुतामाङ 

चलङ्गिः-मचहला  

उमेरिः- ३३ वषक  

हराएको चमचतिः-२०७९।०५।१३ 

हराएको स्थान;- चज. नवुाकोट दपु्चशे्वर गा.पा. वडा न.ं७ चशखरबेशी 

सचुना चमचत;-२०७९।०५।१४ 

ठेगानािः- चज. नवुाकोट दपु्चशे्वर गा.पा. वडा नं.७ चशखरबेशी 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-  मारपेन तामाङ  ९८१३६१०३८१ 

 



हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी उचाई ५ चिट गलुाबी रङको  

कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

१४ नामथरिः- माईली तामाङ 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः- २६ वषक  

हराएको चमचतिः-२०७९।०५।१९ 

हराएको स्थान;- चज. नवुाकोट दपु्चशे्वर गा.पा. वडा न.ं१ घ्याङिेदी 

सचुना चमचत;-२०७९।०५।२१ 

ठेगानािः- चज. नवुाकोट दपु्चशे्वर गा.पा. वडा नं.१ घ्याङिेदी 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-  सेरिोले तामाङ  ९८८०१४२८३८ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक ;गहुगोरी उचाई अ ं५ चिट रातो िुलबटु्टा भएको कुताक र 

हररयो सरुुवाल लगाएकी । 

 

१५ नामथरिः- सञ्चमाया तामाङ 

चलङ्गिः-मचहला 

उमेरिः- २४ वषक  

हराएको चमचतिः-२०७९।०५।२० 

हराएको स्थान;- चज. नवुाकोट दपु्चशे्वर गा.पा. वडा न.ं१ घ्याङिेदी 

सचुना चमचत;-२०७९।०५।२१ 

ठेगानािः- चज. नवुाकोट दपु्चशे्वर गा.पा. वडा नं.१ घ्याङिेदी 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- मारप्योन तामाङ  ९८१३०६५०३० 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी उचाई अ ं५ चिट रातो िुलबटु्टा भएको कुताक र हररयो 

सरुुवाल लगाएकी ।  

१६ नामथरिः- सचवना राई 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः- २६ वषक  

हराएको चमचतिः-२०७९।०७।०८ गते । 

हराएको स्थान;-चजल्ला नवुाकोट पन्चकन्या गाउपाचलका वडा नं. २ 

सचुना चमचत;-२०७९।०७।१४ गते । 

 ठेगानािः-चजल्ला नवुाकोट पन्चकन्या गाउपाचलका वडा न.ं २ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-ङङ्ग लाल श्रेष्ठ ९७६५४२९६४९ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुगोरी उचाई ५चिटपातलो शरीर कालो ज्याकेट खरैो चटसटक  

लगाएचक । 
 

१७ नामथरिः- हमेा घले  

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः- २२ वषक  

हराएको चमचतिः- 

हराएको स्थान;-२०७९।०७।१३ गते । 

सचुना चमचत;- २०७९।०७।२० गते । 

 ठेगानािः-चजल्ला नवुाकोट म्यागङ गाउपाचलका वडा नं. १ बसुकन्चते 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- शचुशल बहादरु मगर ९८१३६४६६९७ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक; गहुगोरी उचाई ५ चिट रातो कुताक सरुुवाल रातो स्वीटर 

लगाएकी साथमा २ वषकको छोरी भएको । 

 



१८ नामथरिः- कल्पना चमजार मगर 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः- ३० वषक  

हराएको चमचतिः-२०७९।०६।२७ गते । 

हराएको स्थान;-चज.नवुाकोट चलख ुगाउपाचलका वडा नं. ५ थानचसङ 

सचुना चमचत;- २०७९।०७।२७ गते । 

 ठेगानािः-चज.नवुाकोट चलख ुगाउपाचलका वडा नं. ५ थानचसङ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- शचुशल बहादरु मगर ९८१३६४६६९७ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक ;गहुगोरी उचाई ५ चिट पातलो शरीर हररयो कुताक सरुुवाल 

लगाएको । 
 

१९ नामथरिः- उचमकला दमाई 

चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः- ४० वषक  

हराएको चमचतिः-२०७९।०४।२० गते घरबाट  

हराएको स्थान;-चज. नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं. १० चनरन्जना टोल 

सचुना चमचत;-२०७९।०४।२७ गते । 

 ठेगानािः- चज. नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं. १० चनरन्जना टोल 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-श्याम पररयार ९८०८४६८७५८ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक ; गोरी उचाई ५चिट पातलो शरीर रातो धोती साडी लगाएकी 

 
२० नामथरिः-मसु्कान चगरी 

चलङ्गिः-बालक 

 उमेरिः- १६ वषक 

हराएको चमचतिः-२०७९।०९।२० गते । 

हराएको स्थान;-चजल्ला नवुाकोट चबदरु न.पा. वडा नं. ४ बट्टार 

सचुना चमचत;- २०७९।०९।२१ गते । 

 ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट चबदरु न.पा. वडा न.ं ४ बट्टार 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-मालचत चगरी(९८०३३८४२०२) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक कालो उचाई ५ चिट२ईन्च स्कुर डे्रसमा कालो हुद लगाएको ।  
२१ नामथरिः-मकुर तामाङ 

चलङ्गिः- मचहला 

 उमेरिः- ३४ वषक 

हराएको चमचतिः-२०७९।०९।२८ गते 

हराएको स्थान;- आफ्न ैघरबाट 

 सचुना चमचत;- २०७९।१०।१२ गते । 

 ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट चकस्पाङ गा.पा. वडा न.ं ०१ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-सयुक बहादरु तामाङ 

(९८४०३६८४१५,९८८३०६४९००) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणकिः गहुुँ गोरी उचाई ५चिट २ ईन्च रातो कुताक सरुुवाल लगाएको 

। 

 

२२ नामथरिः- राजाराम गजरेुल 

चलङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३२ 

हराएको चमचतिः-२०७९।०९।२८ 

हराएको स्थान;- चजल्ला नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं. ०७ 

 सचुना चमचत;- २०७९।२०७९।०९।३० 

 ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा न.ं ०९ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- जय प्रसाद गजरेुल (९८६०८०७७३७)  



हुचलया सचहतको चववरणिः- वणण्  गिुॉ गोयो उिाई ५फपट५ ईन्द्िकारो ऩाईन्द्ट खैयो 
ज्माकेट नुरो जुत्िा रगाएको । 

२३ नामथरिः- दवेकी अचधकारी खनाल 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- ५४ 

हराएको चमचतिः-२०७९।१०।१५ 

हराएको स्थान;- चजल्ला नवुाकोट चवदरु न.पा. वडा नं. ०२ 

 सचुना चमचत;- २०७९।१०।१६ 

 ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट चवदरु न.पा. वडा न.ं ०२ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-नारायण खनाल (९८४११९६४४६) 

हुचलया सचहतको चववरणिः- वणण्  गिुॉ गोयी उिाई ५फपट यािो कुिाण सुरयवार 
रगाएको । 

 

२४ नामथरिः- सचलना प्याकुरेल 

चलङ्गिः- बाचलका 

उमेरिः- १६ 

हराएको चमचतिः-२०७९।१०।२० 

हराएको स्थान;- चजल्ला नवुाकोट चवदरु न.पा. वडा नं. ११ चस्थत आफ्नै घरबाट 

 सचुना चमचत;- २०७९।१०।२३ 

 ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट चवदरु न.पा. वडा न.ं ११ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-चवश्वराज प्याकुरेल (९८४३०२९७९८) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक; गहुुँ गोरी उचाई ५चिट पहलेो कुथाक सरुुवाल लगाएको । 

 

२५ नामथरिः- आचषका भजेुल 

चलङ्गिः- बाचलका 

उमेरिः- १३ 

हराएको चमचतिः-२०७९।०३।२१ 

हराएको स्थान;- चजल्ला नवुाकोट चवदरु न.पा. वडा नं. ११ 

 सचुना चमचत;- २०७९।१०।०६ 

 ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट चवदरु न.पा. वडा न.ं ११ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-कृरण बहादरु भजेुल (९८४९८७१७९८) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक गहुुँ गोरी उचाई ३ चिट कालो चटसकत कालो पाईन्ट लगाएको 

। 

 

२६ नामथरिः-सकुुमाया लामा(९८०८७५३२०८) 

चलङ्गिः- मचहला 

उमेरिः- २७ 

हराएको चमचतिः-२०७९।०३।२१ 

हराएको स्थान;-चजल्ला नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं. ९ 

 सचुना चमचत;- २०७९।१०।०६ 

 ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा न.ं ९ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-अनपुम कुमार लामा (९८४६४६४४३२) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक; गहुुँ गोरी उचाई ५चिट २ इन्च रातो कुथाक सरुुवाल लगाएकी 

। 

 



२७ नामथरिः- 

चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः- २२ बषक 

हराएको चमचतिः-२०७९।१०।०९ 

हराएको स्थान;-चजल्ला नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं. ३ 

 सचुना चमचत;- २०७९।१०।२९ 

 ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा न.ं ३ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-राम चन्र जमकटेल 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक; गह ुँ गोरी उचाई ५चिट २ इन्च पहलेो हुट चनलो चजन्स पाईन्ट 

लगाएकी । 
 

२८ नामथरिः-रोहन तामाङ 

चलङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- २१ बषक 

हराएको चमचतिः-२०७९।११।०१ 

हराएको स्थान;-चजल्ला नवुाकोट चवदरु न.पा. वडा नं. १ 

 सचुना चमचत;- २०७९।११।०८ 

 ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट चवदरु न.पा. वडा न.ं १ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- राजन तामाङ ९८१८२०१४३८ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-मझौला शररर, भएको उचाई ५ चिट ९ ईन्च भएको  
२९ नामथरिः-मबभ प्रसाद न्द्मौऩाने 

चलङ्गिः- परुुष  

उमेरिः- ६० बषक 

हराएको चमचतिः-२०७९।११।२९ 

हराएको स्थान;-चजल्ला नवुाकोट चवदरु  न.पा. वडा न.ं ११ 

 सचुना चमचत;- २०७९।११।२९ 

 ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट चवदरु  न.पा. वडा नं. ११ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- अचम्बका न्यौपान े९८४१७४१८२३ 

हुचलया सचहतको चववरणिः-कालो, सेतो िुलेको कपाल, कुथाक सरुुवाल कालो स्टकोट 

लगाएको ढाका टोपी लगाएको, पातलो शररर उचाई ५ चिट ५ ईन्च भएको 

 

३० नामथरिः-तनभणरा िाभाङ ९८२३१९६६०६, 
९८४३३८४८८८ 

चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः- २६ बषक 

हराएको चमचतिः-२०७९।१०।२९ 

हराएको स्थान;-चजल्ला नवुाकोट तादी गा.पा. वडा न.ं ५ 

 सचुना चमचत;- २०७९।१०।२९ 

 ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट तादी गा.पा. वडा नं. ५ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-सरुज तामाङ (९८६००६०९२०) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक; गहुुँ गोरी उचाई ५ चिट कालो पाईन्ट सेतो जतु्ता  पहलेो 

रङको चटसकट लगाएको ।  



३१ नामथरिः-ऩबफत्रा बट्टयाई 

चलङ्गिः- मचहला  

उमेरिः- २४ बषक 

हराएको चमचतिः-२०७९।१०।०९ 

हराएको स्थान;-चजल्ला नवुाकोट तादी गा.पा. वडा न.ं ०६ 

 सचुना चमचत;- २०७९।१०।२९ 

 ठेगानािः- चजल्ला नवुाकोट तादी गा.पा. वडा नं. ०६ 

हराएको व्यचि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-सहदवे ररजाल (९८४९७८२५४९) 

हुचलया सचहतको चववरणिः-वणक; गहुुँ गोरी उचाई ५ चिट२ ईन्च चजन्सको खरैो पाईन्ट जाली 

भएको कालो चटसटमा चनलो हुट र खैरो जतु्ता लगाएको ।  

 

धाचदङ:- 

सि.नं. हराएका व्यसिको सििरण फोटो 

१ नाम थर :-अचनशा चतमचल्सना 

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:-२१ वषक   

हराएको चमचत:- २०७५/०९/०८ गते 

हराएकोस्थान :- चज.धा.गल्छी गा.पा.वडा न.ं ०६                                                                             

सचुना प्राि चमचत :- २०७५/०८/११ गते 

ठेगाना :- चज.धा.गचल्छ गा.पा.वडा नं.०६                                                                             

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न.ं:-पनु प्रसाद चतमचल्सना९८४३५१०११३ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५ चिट भएको 

नभएको 

२ नाम थर :- उत्तम बहादरु गरुूङ 

चलङ्ग:-परुुष  

उमेर:-५० वषक   

हराएको चमचत:- २०६९ साल दखेी 

हराएको स्थान :- :- चज.धा.गंगाजमनुा गा.पा.वडा न. 

सचुना प्राि चमचत :- २०७६/०६/२३ गते 

ठेगाना :- चज.धा.गचल्छ गा.पा.वडा नं. ०६                                                                             

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न.ं:- पनु प्रसाद चतमचल्सना९८४३५१०११३ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५ चिट भएको 

नभएको 

३ नाम थर :-  शम्भ ुमाझी 

चलङ्ग:-परुुष  

उमेर:-३५ वषक   

 हराएको चमचत:- २०७६/०५/१७ गते 

 हराएको स्थान :- चज.धा.बेचनघाट रोराङ गा.पा.वडा नं. 

सचुना प्राि चमचत :- २०७६/०६/०१ गते  

ठेगाना :- चज.धा.बेचनघाट रोराङ गा.पा.वडा नं. 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न.ं :- िुलमाया माझी ९८२५१३८७११ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५ चिट भएको 

नभएको 



४ नाम थर :-लोक बहादरु तामाङ 

चलङ्ग:-परुुष  

उमेर:-२८ वषक   

 हराएको चमचत:- २०७६/०५/३१ गते 

 हराएको स्थान:-चज.धा.खचनयाबास गा.पा.वडा नं.०२ 

सचुना प्राि चमचत :- २०७६/०८/२४ गते 

ठेगाना :- चज.धा.खचनयाबास गा.पा.वडा न.ं०२ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-हुलसन तामाङ९८५१२२२३५७ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५ चिट भएको 

नभएको 

५ नाम थर :- चक्र बहादरु खड्का  

चलङ्ग:-परुुष  

उमेर:- ३२ वषक   

 हराएको चमचत:- २०७६/०६/१८ गते  

 हराएको स्थान:- चज.बचदकया ठाकुर बाबा न.पा.वडा नं.०३ 

सचुना प्राि चमचत :- २०७६/१०/०२ गते 

ठेगाना :- चज.बचदकया ठाकुर बाबा न.पा.वडा नं.०३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- कृरण बहादरु थापा ९८१८७१०१११ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५.४ चिट भएको 

नभएको 

६ नाम थर :- शरुमा गरुुङ 

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:- ३६ वषक   

हराएको चमचत:- २०७६/११/२३ गते 

हराएको स्थान:- चज.धा.चनलकण्ठ न.पा.वडा न.०२ 

सचुना प्राि चमचत :- २०७६/११/२४ गते 

ठेगाना :- :- चज.धा.चनलकण्ठ न.पा.वडा न.०२ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- शान्ती गरुुङ ९८८६८३७३३ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५ चिट भएको 

 

७ नाम थर :- लक्ष्मी चेपाङ  

चलङ्ग:-मचहला   

उमेर:- ३० वषक   

हराएको चमचत:- २०७७/०८/१२ गते 

हराएको स्थान:- चज.धा.गजरुी गा.पा.वडा नं.०६ 

सचुना प्राि चमचत:- २०७७/०८/१४ गते  

ठेगाना :- चज.धा.गजरुी गा.पा.वडा नं.०६ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- हरर बहादरु बोगटी ९८०३३९८००६ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ४.८ चिट भएको 

 

 

८ नाम थर :- चडल ब.गरुुङ 

चलङ्ग:-परुुष 

उमेर:- ६० वषक   

हराएको चमचत:- २०७७/०९/०१ गते 

हराएको स्थान:- चज.धा.खचनयाबास गा.पा.वडा नं.०५  

सचुना प्राि चमचत :-२०७७/०९/०६ गते 

ठेगाना :-चज.धा.खचनयाबास गा.पा.वडा नं.०५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- हकक माया गरुुङ ९८४१५१२६२८ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५.६ चिट भएको 

 



९ नाम थर :- हस्त ब.थापा क्षते्री 

चलङ्ग:-परुुष   

उमेर:- ६१ वषक   

हराएको चमचत:- २०७७।०९।०७ गते 

हराएको स्थानचज.धा.चत्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं०५ 

सचुना प्राि चमचत :- २०७७।०९।१० गते  

ठेगाना :-चज.धा.चत्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं०५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- पतुली थापा क्षेत्री ९८१३१५०६९२ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५.५ चिट भएको 

 

१० नाम थर :- धावा तामाङ 

चलङ्ग:-परुुष   

उमेर:- १३ वषक   

हराएको चमचत:- २०७७।११।२६ गते 

हराएको स्थान:-चज.धा.गजरुी गापा.४. 

सचुना प्राि चमचत :- २०७७।१२।०१ गते 

ठेगाना :- चज.धा.चत्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं०५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- सचुस्मता तामाङ ९८६११५२९०५ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ४.६ चिट भएको 

 

११ नाम थर :- रोशन ररजाल 

चलङ्ग:-परुुष   

उमेर:- १२ वषक   

हराएको चमचत:- २०७८।०१।०५ गते 

हराएको स्थान:-चज.धा.नते्रवती डब्जोङ गा.पा.वडा न.ं१ 

सचुना प्राि चमचत :- चमचत २०७८।०१।०७ गते 

ठेगाना:- चज.धा.नेत्रवती डब्जोङ गा.पा.वडा न.ं१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- चभम बहादरु ररजाल 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ४.५ चिट भएको 

 

१२ नाम थर :- अचनता मगर 

चलङ्ग:-बाचलका 

उमेर:- १७ वषक   

हराएको चमचत:- २०७८।०३।११ गते 

हराएको स्थान:- चज.धा. चनलकण्ठ न.पा. १ 

सचुना प्राि चमचत:- २०७८।०३।१७ गते 

ठेगाना:-चज.धा. चनलकण्ठ न.पा. १ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- चचत्र कुमारर मगर ९८६१८९६१५९ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५.४ चिट भएको 

 

१३ नाम थर :- राजकुमार कडेल 

चलङ्ग:-बालक 

उमेर:- १० वषक   

हराएको चमचत:- चमचत २०७८।०४।२० गते 

हराएको स्थान:- चज.धा.चसिलेक गा.पा.वडा नं.७ 

सचुना प्राि चमचत:- २०७८।०४।२२ गते 

ठेगाना:-चज.धा.चसिलेक गा.पा.वडा न.ं७ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- सचवन कडेल९८२८८२२३६८ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ३ चिट भएको 

 



१४ नाम थरिः- दल ब.कुमाल 

चलङ्ग:-परुुष 

उमेर:- ७३ वषक   

हराएको चमचत:- चमचत २०७८।०४।२४  गते 

हराएको स्थान:- चज.धा.चत्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं.१ 

सचुना प्राि चमचत:- २०७८।०४।२६ गते 

ठेगाना:-चज.धा.चत्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं.१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- जमनुा कुमाल ९८४४३६५८२७ 

हुचलया सचहतको चववरण:-वणकगहुुँगोरो उचाई ४.५ चिट चटसटक पाईन्ट लगाएको 

 

१५ नाम थर :- चदपन कामी 

चलङ्ग:-बालक 

उमेर:- १० वषक   

हराएको चमचत:- चमचत २०७८।०३।२४ गते 

हराएको स्थान:- चज.धा.चत्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं.१ 

सचुना प्राि चमचत:- २०७८।०२।०५ गते 

ठेगाना:-चज.धा.चनलकण्ठ न.पा.वडा न.ं३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- चदग ेकामी 

हुचलया सचहतको चववरण:-वणकगहुुँगोरो उचाई २.५ चिट भएको 

 

१७ नाम थर :- यम कुमारर सारु 

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:- २८वषक   

हराएको चमचत:- २०७८।०३।१८ गते 

हराएको स्थान:- चज.धा.बचेनघाट रोराङ गा.पा.वडा न.४ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७८।०७।१६ गते  

ठेगाना:-चज.धा.बेचनघाट रोराङ गा.पा.वडा न.४ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- केशव सनुार ९८४५३६१३०८ 

हुचलया सचहतको चववरण:-गहुगंोरी, उचाई ५ चिट भएकी 

 

१८ नाम थर :- बचुि माया तामाङ 

चलङ्ग:-मचहला   

उमेर:- ३४ वषक   

हराएको चमचत:- २०७८।०८।०७ गते 

हराएको स्थान:-चज.धा. खचनयाबास गा.पा.१ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७८।०८।१२ गते 

ठेगाना :- चज.धा. खचनयाबास गा.पा.१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- याकुव तामाङ ९८४६१९३९४३ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५ चिट भएको 

 

१९ नाम थर :- शान्ता ईटनी 

चलङ्ग:-मचहला   

उमेर:- २६ वषक   

हराएको चमचत:- २०७८।०८।१० गते 

हराएको स्थान:- चज.धा.चनलकण्ठ न.पा.वडा न.ं१० 

सचुना प्राि चमचत:-२०७८।०८।१७  गते 

ठेगाना :- चज.धा.चनलकण्ठ न.पा.वडा न.ं१० 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- गोचप ईटनी ९८६५४८१९३१ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५.३ चिट भएको 

 



२० नाम थर :- सन्ज ुचव.क. 

चलङ्ग:-मचहला   

उमेर:- २३ वषक   

हराएको चमचत:- २०७८।०८।१६ गते 

हराएको स्थान:-चज.धा.बेचनघाट रोराङ गा.पा.वडा न.ं५ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७८।०८।१९  गते 

ठेगाना :- चज.धा.बेचनघाट रोराङ गा.पा.वडा नं.५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- नवराज चव.क. ९८१०१३२३२७ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५ चिट भएको 

 

२१ नाम थर :- राम माया बरुवाल  

चलङ्ग:-मचहला   

उमेर:- २६ वषक   

हराएको चमचत:- २०७८।०८।१० गते 

हराएको स्थान:-चज.धा.गजरुी  गा.पा.वडा नं.१ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७८।०८।१०  गते 

ठेगाना :- चज.धा.गजरुी गा.पा.वडा नं१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- कणक बहादरु काकी ९७४५६७७८६५ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५ चिट भएको 

 

२२ नाम थर :- चगता चेपाङ  

चलङ्ग:-बाचलका 

उमेर:- ९ वषक   

हराएको चमचत:- २०७८।०९।१२ गते 

हराएको स्थान:-चज.धा.बेचनघाट रोराङ   गा.पा.वडा न.ं९ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७८।१०।१  गते 

ठेगाना :- चज.धा.बेचनघाट रोराङ   गा.पा.वडा नं.९ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-चन्र चेपाङ ९८१६२३३८३ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ३चिट भएको 

 

२३ नाम थर :- डोल माया तामाङ  

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:- २६ वषक   

हराएको चमचत:- २०७८।११।२८ गते 

हराएको स्थान:-चज.मकवानपरु थाहा न.पा.८ घरभई हाल चज.धा.थाके्र गा.पा.६ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७८।१२।२गते 

ठेगाना :- चज.मकवानपरु थाहा न.पा.८  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- राज टुप्पा ९८६३२७०८४० 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५.३चिट भएको 

 

२४ नाम थर :- चप्रचतका कुुँ वर 

चलङ्ग:-बाचलका 

उमेर:- १७ वषक   

हराएको चमचत:- २०७८।११।२० गते 

हराएको स्थान:-चज.धा.धचुनबेशी न.पा.८ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७८।१२।०७ गते 

ठेगाना :- चज.नवुाकोट चलख ुगा.पा.१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-पोष बहादरु कुुँ वर ९८४९२४१५९५ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५चिट भएको 

 



२५ नाम थर :- सचवना थापा 

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:- १९ वषक   

हराएको चमचत:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको स्थान:-चज.धा.धचुनबेशी न.पा.९ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७८।१२।११ गते 

ठेगाना :- चज.धा.धचुनबेशी न.पा.९ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- धमकराज थापा ९८०३५२९०८४ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५चिट भएको 

 

२६ नाम थर :- चनमकला तामाङ दवेकोटा  

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:- २९ वषक   

हराएको चमचत:- २०७८।११।०२ गते 

हराएको स्थान:-चज.धा. गजरुर गा.पा.१ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७८।१२।१३ गते 

ठेगाना :- चज.गोखाक अजयकोट गा.पा.५  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- चगरीराज दवेकोटा ९८०२८००६७६ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५चिट भएको 

 

२७ नाम थर :- शचमकला मगर 

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:- ३८ वषक   

हराएको चमचत:- २०७८।१०।२५ गते 

हराएको स्थान:-चज.धा. बचेनघाट रोराङ गा.पा.१० 

सचुना प्राि चमचत:-२०७८।१२।१८ गते 

ठेगाना :- चज. .धा. बेचनघाट रोराङ गा.पा.१० 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- दल बहादरु मगर ९८६०३२०९७० 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५चिट भएको 

 

२८ नाम थर :- राम माया आले मगर  

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:- २४ वषक   

हराएको चमचत:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको स्थान:-चज.धा. बेचनघाट रोराङ गा.पा.वडा नं.४ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७९।१।४ गते 

ठेगाना :- चज.धा. बेचनघाट रोराङ गा.पा.वडा न.ं४ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- राम बहादरु आले मगर ९८६०२७०३१४ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५चिट भएको 

 

२९ नाम थर :- ऋचष लाल तामाङ 

चलङ्ग:-बालक 

उमेर:- १५ वषक   

हराएको चमचत:- २०७९।१।१४ गते 

हराएको स्थान:-चज.धा. थाके्र गा.पा.वडा नं.३ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७९।१।२० गते 

ठेगाना :- चज.धा. थाके्र गा.पा.वडा नं.३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- दवे कु.तामाङ ९८४१५२८९९० 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५चिट भएको 

 

३० नाम थर :- अचनषा चेपाङ 

चलङ्ग:-मचहला  

 



उमेर:- १९ वषक   

हराएको चमचत:- २०७९।१।२१ गते 

हराएको स्थान:-चज.धा. बेचनघाट रोराङ गा.पा.वडा नं.१० 

सचुना प्राि चमचत:-२०७९।१।२५ गते 

ठेगाना :- चज.धा. बेचनघाट रोराङ  गा.पा.वडा नं.१० 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- रचन्जत चेपाङ ९८४९६६१८१५ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गोरी उचाई ५चिट भएको 

३१ नाम थर :- रचमता सनुार भन्ने तचवता सनुार 

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:- २४ वषक   

हराएको चमचत:- २०७७।३।३० गते 

हराएको स्थान:-चज.धा. गल्छी गा.पा.वडा न.ं४ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७९।०२।१६ गते 

ठेगाना :- चज.धा. चसन्धपुाल्चोक घर भई हाल चज.धा.गल्छी  गा.पा.वडा नं४ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-चजवन सनुार ९८२३०३४७८५ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरी उचाई ५चिट भएको 

 

३२ नाम थर :- चबन्दा तामाङ 

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:- ३३ वषक   

हराएको चमचत:- २०७९।२।२१गते 

हराएको स्थान:-चज.धा. गल्छी गा.पा.वडा न.ं७ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७९।०३।०२ गते 

ठेगाना :- चज.धा.गल्छी  गा.पा.वडा नं. ७ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-राज कुमार तामाङ ९८०३०७०४१ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरी उचाई ४.६चिट भएको 

 

३३ नाम थर :- मन्ज ुतामाङ 

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:- २३ वषक   

हराएको चमचत:- २०७९।३।०५गते 

हराएको स्थान:-चज.धा. नेत्रावती डवजोङ गा.पा.वडा नं.३ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७९।०३।०९ गते 

ठेगाना :- चज.धा.नते्रावती डवजोङ  गा.पा.वडा न ं३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-आईता राम तामाङ ९७४५४०३३८२ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरी उचाई ५चिट भएको 

 

३४ नाम थर :- एचलना नपेाली 

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:- २० वषक   

हराएको चमचत:- २०७९।३।०६गते 

हराएको स्थान:-चज.धा. गंगाजमनुा गा.पा.वडा नं.५ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७९।०३।१३ गते 

ठेगाना :- चज.धा.गगंाजमनुा  गा.पा.वडा नं ५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-अजुकन नेपाली ९८१७१५२१८० 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरी उचाई ५चिट भएको 

 



३५ नामथर:-शान्ती तामाङ  

चलंग:- मचहला 

उमेर:-३१वषक 

हराएको चमचत:- २०७९।०३।०७ गते  

हराएको स्थान:-चज.धा.खचनयावास गा.पा.१ 

सचुना चमचत:- २०७९।०३।१७ गते 

ठेगाना:- चज.धा.खचनयावास गा.पा.१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न:ं- चप्रचत योन्जन तामाङ ९८४०३४५४१० 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरी उचाई ५चिट भएको 

 

३६ नाम थर :- ररता तामाङ   

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:- ३८ वषक   

 हराएको चमचत:- २०७९।०३।१८ गते 

 हराएको स्थान:-चज.धा. गजरुर गा.पा.४ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७९।०३।२० गते 

ठेगाना :- चज.धा.गजरुी  गा.पा.४  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- सगु राम तामाङ ९७६५४२४२५४ 

हुचलया सचहतको चववरण:-बणक गहुगोरो उचाई ५.१चिट भएको 

 

३७ नाम थर :- राम ुनपेाली  

चलङ्ग:- परुुष  

उमेर:- ३० वषक   

हराएको चमचत:- चमचत २०७७ सालको चतहार पचछ 

हराएको स्थान:- चजल्ला रुपन्दहेीको  बटुवलबाट हराएको  

सचुना प्राि चमचत:-२०७८।०८।०७ गते 

ठेगाना :- चजल्ला धाचदङ चनलकण्ठ न.पा. वडा नं. २ साख ुपानधारे  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- चजल्ला धाचदङ चनलकण्ठ न.पा वडा नं.२ साुँख ु

पानधारे बस्ने राम ुनपेालीको श्रीमती मरुली नेपाली (स.न.ं ९८१३४०९४३२) 

हुचलया सचहतको चववरण:- बणक गहुुँगोरो, उचाई अ.ं ५ चिट भएको परुुष व्यचि 

 

३८ नाम थर :-  दयाराम चसलवाल  

चलङ्ग:- परुुष  

उमेर:- ५३ वषक   

हराएको चमचत:- चमचत २०७९।०१।१४ गते 

हराएको स्थान:-चजल्ला धाचदङ चसिलेक गा.पा. वडा न.ं २ झगरेबाट 

सचुना प्राि चमचत:- २०७९।०१।१६ गते 

ठेगाना :- चजल्ला धाचदङ चसिलेक गा.पा. वडा नं. २ झगरे  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- चज.धाचदङ चसिलेक गा.पा. २ झगरे बस्ने चनज 

हराएको व्यचिको श्रीमती बषक ४४ को गोमा चसलवाल (स.नं. ९८०३३४३७८०, 

९८०८८८५८३३) 

हुचलया सचहतको चववरण:- बणक गहुुँगोरो, उचाई अ.ं ५ चिट ३ ईन्च भएको, सेतो सटक कालो 

आसकोट लगाएको, ढाका टोपी लगाएको परुुष व्यचि । 

 



३९ नाम थर :-  चवजय तामाङ   

चलङ्ग:- परुुष  

उमेर:- ३५ वषक   

हराएको चमचत:- चमचत २०७९।०१।२० गते 

हराएको स्थान:- चजल्ला धाचदङ ज्वालामखुी गा.पा. वडा न.ं १ दचेवस्थान टोलबाट 

सचुना प्राि चमचत:- २०७९।०१।२५ गते 

ठेगाना :- चजल्ला चसन्धलुी चभमस्थान घर भई चजल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. २६ 

चवजयपरु घर भई हाल चजल्ला धाचदङ ज्वालामखुी गा.पा. वडा नं. १ दचेवस्थान टोल  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- चजल्ला धाचदङ ज्वालामखुी गा.पा. वडा न.ं १ 

दचेवस्थान टोल बस्ने चनज हराएको व्यचि बस्न ेघरको घरबेटी नेत्र बहादरु सामरी (स.नं. 

९८६२७४९४१०) 

हुचलया सचहतको चववरण:- बणक गहुुँगोरो, उचाई अ.ं ५ चिट भएको, हल्का मानचसक सन्तलुन 

गमुेको, दाचहन ेकानमा सनुको मनु्रा लगाएको परुुष व्यचि 

 

४० नाम थर :-  चदल बहादरु गरुुङ भन्न ेराज ुगरुुङ 

चलङ्ग:- परुुष  

उमेर:- ३२ वषक   

हराएको चमचत:-  चमचत २०७१ सालदखेी  

हराएको स्थान:- चजल्ला धाचदङ ज्वालामखुी गा.पा. वडा न.ं ६ सनुखानी काउुँलेगाउुँ 

सचुना प्राि चमचत:- २०७९।०२।२५ गते  

ठेगाना :- चजल्ला धाचदङ ज्वालामखुी गा.पा. वडा न.ं ६ सनुखानी काउुँलेगाउुँ बस्न े

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- चजल्ला धाचदङ ज्वालामखुी गा.पा. वडा न.ं ६ 

सनुखानी काउुँलेगाउुँ बस्न ेबषक ६८ को बहादरु चसंह गरुुङ भन्न ेकलङ चसंह गरुुङ (स.न.ं 

९८१३४१५१११ (चनजको श्रीमती सचुमत्रा गरुुङ ९८४८५८९८२९) 

हुचलया सचहतको चववरण:- वणक गहुुँगोरा, उचाई अ.ं ५ चिट, सेतो धकाक भएको चनलो चटसटक 

कालो पाईन्ट लगाईएको परुुष व्यचि 

 

४१ नाम थर :-  लाहा प्रसाद ररजाल 

चलङ्ग:- परुुष  

उमेर:- ५५ वषक   

हराएको चमचत:- २०७९।०३।२३ गते 

हराएको स्थान:- चजल्ला धाचदङ चनलकण्ठ न.पा. वडा नं. ४ डाुँडागाउुँ चस्थतबाट 

सचुना प्राि चमचत:- २०७९।०३।२८ गते 

ठेगाना :- चज.धाचदङ चनलकण्ठ न.पा. ३ डाुँडागाउुँ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- चज.धाचदङ चनलकण्ठ न.पा. ३ डाुँडागाउुँ बस्न े

हराएको व्यचिको भाई नाता पन ेटंक प्रसाद ररजाल (स.न.ं ९८४१७१७९८४) 

हुचलया सचहतको चववरण:- वणक गहुुँगोरो, पातलो शररर, उचाई अ.ं ५ चिट ५ ईन्च भएको, 

खैरो गन्जी, खैरो कटु्ट र ढाका टोपी लगाएको, ससु्त मनचस्थचत भएको परुुष व्यचि 

 

४२ नाम थर :-  धन बहादरु चसलवाल भन्ने सोम बहादरु चसलवाल  

चलङ्ग:- परुुष  

उमेर:- ५१ वषक   

हराएको चमचत:- चमचत २०७९।०४।०९ गते 

हराएको स्थान:- चजल्ला धाचदङ चसिलेक गा.पा. वडा नं. १ बङुचङुबाट 

सचुना प्राि चमचत:- २०७९।०४।१० 

ठेगाना :- चजल्ला धाचदङ चसिलेक गा.पा. वडा नं. १ बङुचङु बस्न े

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- चजल्ला धाचदङ चसिलेक गा.पा. वडा नं. १ 

बङुचङु बस्न ेचनज हराएको व्यचिको छोरा बषक २७ को चवजन चसलवाल मो.न.ं 

९८६२८३५७५५’ ९८४९२१२३१६ 

हुचलया सचहतको चववरण:- वणक गहुुँगोरो, उचाई अ.ं ५ चिट ३ ईन्च भएको, वजन अ.ं ५० 

 



चकलो, पातलो शररर, पहेंलो गन्जी, कालो हाि कटु्ट र कालो चप्पल लगाईएको परुुष व्यचि 

४३ नाम थर :-  अचमत नपेाल  

चलङ्ग:- परुुष  

उमेर:- २९ वषक   

हराएको चमचत:- चमचत २०७८।०५।१० गते 

हराएको स्थान:- चजल्ला धाचदङ चनलकण्ठ न.पा. वडा नं. २ साुँख ुबसाहाबाट 

सचुना प्राि चमचत:- २०७९।०४।२६ 

ठेगाना :- चजल्ला धाचदङ चनलकण्ठ न.पा. वडा नं. २ साुँख ुबसाहा बस्ने  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- चजल्ला धाचदङ चनलकण्ठ न.पा. वडा न.ं २ 

साुँख ुबसाहा बस्न ेसानमुाया नपेाल मो.न.ं ९८१८६१६८४३ 

हुचलया सचहतको चववरण:- वणक गहुुँ गोरो’ उचाई अ.ं ५ चिट ४ ईन्च भएको सादा सेतो सटक 

चजन्सको पाईन्ट र कन्भसक जतु्ता लगाएको परुुष व्यचि । 

 

४४ नाम थर :- शचमकला गरुूङ 

चलङ्ग:-मचहला 

उमेर:-२५ वषक  

हराएको चमचत:-२०७९।०४।१३ गते । 

हराएको स्थान:-चज. धाचदङ गंगाजमनुा गा.पा. वडा नं. ५  

सचुना प्राि चमचत:-२०७९।०४।१९ 

ठेगाना :- चज. धाचदङ गंगाजमनुा गा.पा. वडा नं. ५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-चभम बहादरु घले९८४०१८३५६७ 

हुचलया सचहतको चववरण:- वणक गह ुँगोरी उचाई ५ चिट । 

 

४५ नाम थर :- भचूमका सापकोटा  

चलङ्ग:-मचहला 

उमेर:-२८ वषक  

हराएको चमचत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको स्थान:-चज. धाचदङ गजरुी गा.पा. वडा न.ं ५  

सचुना प्राि चमचत:-२०७९।०५।०५ 

ठेगाना :- चज. धाचदङ गजरुी गा.पा. वडा न.ं ५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-राजेन्र सापकोटा ९८५११२७२८८ 

हुचलया सचहतको चववरण:- वणक गह ुँगोरी उचाई ५ चिट ।  

४६ नाम थर :- चदलमाया सनुार 

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:-४५ वषक  

हराएको चमचत:- २०७९।०६।२५ गते । 

हराएको स्थान:-चज.धा. बचेनघाट रोराङ गा.पा.३ 

सचुना प्राि चमचत:-२०७९।०७।०३ गते , 

ठेगाना :- चज.धा. बचेनघाट रोराङ गा.पा.३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-खड्क बहादरु पररयार 

हुचलया सचहतको चववरण:-वणक गहुगोरी उचाई ५ चिट  



४७ नाम थर :- जनु तारा घती मगर बसेल  

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:- २० वषक 

हराएको चमचत:- २०७९।०६।२८ गते । 

हराएको स्थान:-चज.धा.धचुनबेचश न.पा.९ झाक्रीवन 

सचुना प्राि चमचत:-२०७९।०७।०४ गते । 

ठेगाना :- चज.पवकत चतलाहार गा.पा.१ हाल चज.धा.धचुनबेचश न.पा.९ झाक्रीवन  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-शचुशल बस्याल ९७६५२१८३९४ 

हुचलया सचहतको चववरण:- वणक गहुगोरी उचाई ५ चिट  

४८ नाम थर :- चबचनता गरुुङ 

चलङ्ग:-मचहला 

उमेर:-२० वषक  

हराएको चमचत:- २०७९।०८।०८ गते  

हराएको स्थान:- चज.धा.चनलकण्ठ न.पा.१ 

 सचुना प्राि चमचत:-२०७९।०८।१२ गते 

 ठेगाना :-चज.धा.चनलकण्ठ न.पा.१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-ज्ञान बहादरु गरुुङ ९८१३०३१५५५ 

 हुचलया सचहतको चववरण:- वणक गहुगोरी उचाई ५.३ चिट भएकी  

४९ नाम थर :- स्वचस्तका श्रेष्ठ 

चलङ्ग:-मचहला  

उमेर:-४२ वषक  

हराएको चमचत:-२०७९।०८।०५ गते । 

हराएको स्थान:-चज.धा.बेचनघाट रोराङ गा.पा.३ 

 सचुना प्राि चमचत:- २०७९।०८।१६ गते । 

 ठेगाना :-चज.धा.बेचनघाट रोराङ गा.पा.३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-बल बहादरु श्रेष्ठ ९८६०३५३१०३ 

 हुचलया सचहतको चववरण:- वणक कालो उचाई ५ चिट भएकी 

 

५० नाम थर :- प्रािी खान ठकुरी 

चलङ्ग:- बाचलका 

उमेर:-१५ वषक  

हराएको चमचत:- २०७९।०८।०९ गते । 

हराएको स्थान:-चज.धा.बेचनघाट रोराङ गा.पा.९ 

 सचुना प्राि चमचत:- २०७९।०८।१९ गते । 

 ठेगाना :- चज.धा.बचेनघाट रोराङ गा.पा.९ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-मैया ठकुरी 

 हुचलया सचहतको चववरण:- वणक गहुगोरी उचाई ४.५चिट भएकी 
 

५१ नाम थर :- चबमला चघचसङ 

चलङ्ग:-मचहला 

उमेर:-२९ वषक  

हराएको चमचत:- २०७९।०८।१७ गते  

हराएको स्थान:- चज.धा.धचुनबेचश न.पा.५ 

 सचुना प्राि चमचत:- २०७९।०८।२० गते 

 ठेगाना :- चज.सलाकही लालबन्दी न.पा.१४ हाल चज.धा.धचुनबेचश न.पा.५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-श्याम बहादरु बल ९८६२७३०७९७ 

 हुचलया सचहतको चववरण:- वणक गहुगोरी उचाई ५चिट भएकी 

 



५२ नाम थर :- पासाङ तामाङ 

चलङ्ग:-बालक 

 उमेर:-१४ वषक  

हराएको चमचत:-२०७९।०९।०२ गते । 

हराएको स्थान:-चज.धा.गजरुी गा.पा.वडा न.ं३ 

 सचुना प्राि चमचत:-२०७९।०९।०६ गते ।  

 ठेगाना :-चज.धा.गजरुी गा.पा.वडा नं.३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-चकरण बहादरु तामाङ  ९८६१८६४७४१ 

 हुचलया सचहतको चववरण:-   

५३ नाम थर :- समुन नपेाली 

चलङ्ग:-बालक  

 उमेर:-१५ वषक  

हराएको चमचत:- २०७९।०८।१८ गते । 

हराएको स्थान:-चज.धा.ज्वालामखुी गा.पा.वडा न.ं१ 

 सचुना प्राि चमचत:-२०७९।०९।११ गते ।  

 ठेगाना :-चज.धा.ज्वालामखुी गा.पा.वडा न.ं१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-चलला नपेाली ९८१८८३९१५३ 

 हुचलया सचहतको चववरण:-वणक गहुगोरो उचाई५चिट भएको   

५४ नाम थर :- कमला श्रेष्ठ 

चलङ्ग:-मचहला 

 उमेर:-३० वषक  

हराएको चमचत:- २०७९।१०।१२ गते । 

हराएको स्थान:-चज.धा.गल्छी गा.पा.वडा नं.४ 

 सचुना प्राि चमचत:-२०७९।१०।१८ गते ।  

 ठेगाना :-चज.धा.गल्छी गा.पा.वडा नं.४ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-कृरण बहादरु चघचमरे ९८०३६७१९९ 

हुचलया सचहतको चववरण:-वणक गहुगोरो उचाई५चिट भएको  

 

५५ नाम थर :- उषा दवुाडी  

चलङ्ग:-मचहला 

 उमेर:-३० वषक  

हराएको चमचत:- २०७९।१०।१६ गते । 

हराएको स्थान:-चज.धा.चनलकण्ठ न.पा.वडा नं.१० 

 सचुना प्राि चमचत:-२०७९।१०।१८ गते ।  

 ठेगाना :-चज.धा.चनलकण्ठ न.पा.वडा न.ं१० 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-सयुक बहादरु लाचमछाने ९७६५३४६३५१ 

हुचलया सचहतको चववरण:-वणक गहुगोरो उचाई ४.५चिट भएको  

 

५६ नाम थर :- ईन्र कुमारी तामाङ 

चलङ्ग:-मचहला 

 उमेर:-२२ वषक  

हराएको चमचत:- २०७९।११।१० गते । 

हराएको स्थान:-चज.धा.थाके्र गा.पा.वडा न.ं२ 

 सचुना प्राि चमचत:-२०७९।११।१४ गते ।  

 ठेगाना :-चज.धा.थाके्र गा.पा.वडा नं.२ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-ईन्र बहादरु तामाङ ९८६३२३८७२४ 

हुचलया सचहतको चववरण:-वणक गहुगोरो उचाई ५चिट भएको  

 



५७ नाम थर :- चवरण ुवाईवा  

चलङ्ग:-मचहला 

 उमेर:-२९ वषक  

हराएको चमचत:- २०७९।११।१० गते । 

हराएको स्थान:-चज.धा.चनलकण्ठ न.पा.वडा नं.४ 

 सचुना प्राि चमचत:-२०७९।११।२५ गते ।  

 ठेगाना :-चज.धा.चनलकण्ठ न.पा.वडा न.ं१४ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- चवज बहादरु ब्लोन ९७६९७७८७६० 

हुचलया सचहतको चववरण:-वणक रातो उचाई ५चिट भएको  

 

५८ नाम थर :- सचवना दाहाल  

चलङ्ग:-मचहला 

 उमेर:-२३ वषक  

हराएको चमचत:- २०७९।११।२२ गते । 

हराएको स्थान:-चज.धा.चत्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं.२ 

 सचुना प्राि चमचत:-२०७९।११।२५ गते ।  

 ठेगाना :-चज.धा.चत्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं.२ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- यम ब.दाहाल ९८६६४८४६४८ 

हुचलया सचहतको चववरण:-वणक गहुगोरो उचाई ५.३ चिट भएको   

५९ नाम थर :- कचबता खचतवडा 

चलङ्ग:-मचहला 

 उमेर:-२७ वषक  

हराएको चमचत:- २०७९।११।२४ गते । 

हराएको स्थान:-चज.धा.थाके्र गा.पा.वडा न.ं५ 

 सचुना प्राि चमचत:-२०७९।११।३० गते ।  

 ठेगाना :-चज.धा.थाके्र गा.पा.वडा नं.५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- राम ब.खचतवडा ९८४५७६८०५१ 

हुचलया सचहतको चववरण:-वणक गहुगोरो उचाई ५ चिट भएको  
 

६० नाम थर :- शंकर बहादरु सेवा 

चलङ्ग:-परुुष 

 उमेर:-४१ वषक  

हराएको चमचत:- २०७९।११।११ गते । 

हराएको स्थान:- चज.धा.गंगाजमनुा गा.पा.वडा न.ं७ 

 सचुना प्राि चमचत:-२०७९।११।१६ गते ।  

 ठेगाना :- चज.धा.गंगाजमनुा गा.पा.वडा न.ं७ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- रेव ुरोक्का पररयार ९८२६२२०८०६ 

हुचलया सचहतको चववरण:-वणक गहुगोरो उचाई ५.६ चिट भएको  

 

 

 

 

 

 



रसवुा:- 

चस.नं. 
चबवरण  िोटो 

१ 
नामथर; रचश्मला पौडेल  

चलङ्गिः-म. 

 उमेरिः-३८  

हराएको चमती:-२०७९।१०।२८ गते  

हराएको स्थान;-चजल्ला रसवुा नौकुण्ड गा.पा.वडा न.ं०५ खाल्चेत चस्थत आफ्न ैघरबाट । 

 सचुना प्राि चमती ;-२०७९।१०।२९ गते  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-(श्रीमान,  तुलसी प्रसाद पौडेल - ९८०८५८६२५८) 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-कालो कपाल मझौला शररर गाुँहु गोरो, वणक भएको  

 

 

२ 
नामथर; नवराज न्यौपान े 

 चलङ्गिः-प.ु 

 उमेरिः-१९  

हराएको चमती:-२०७९।०९।१३ गते  

हराएको स्थान :चजल्ला रसवुा उत्तरगया गा.पा.वडा नं.०५ चस्थत आफ्नै घरबाट 

सचुना प्राि चमती ;-२०७९।०९।२० गते . 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-(चदचद संचगता न्यौपान े- ९८६२२४४५६९) 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-गाुँहु गोरो, मझौला शररर भएक  

 

नभएको 

३ 
नामथर;-चनता तामाङ 

 चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-३१ 

हराएको चमती:-२०७९\०९\२३  

हराएको स्थान ;चजल्ला रसवुा उत्तरगया गा.पा.वडा नं.०२ आफ्नै घरबाट 

सचुना प्राि चमती ;-२०७९\०९\२८, 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-(श्रीमान सचबन तामाङ - ९७६५९७७८५५) 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-गुँहु गोरो मझौला शररर भएको । 

 
 

४ 

नामथर;-लायलु लामा  

 चलङ्गिः-प.ु 

 उमेरिः-३९  

हराएको चमती:-२०७९।१०।०८ गते   

हराएको स्थान ;- चजल्ला बाजरुाबाट चजल्ला रसवुा उत्तरगया गा.पा.वडा न.ं०१ आफ्नो घर िचकक  आउन े

क्रममा बाटोमा हराएको। 

सचुना प्राि चमती ;-२०७९।१०।१३ गते  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;- (श्रीमती सचलना तामाङ- 9845299066) 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-मझौला शररर, गुँहु गोरो वणक भएको 
 



५ 

नामथर;-सररता तामाङ 

 चलङ्गिः-मचहला 

 उमेरिः-२७ 

हराएको चमती:-२०७९\०९।२७ गते  

हराएको स्थान ;- चजल्ला रसवुा आमाछोचदङ्मो गा.पा.वडा न.ं२ घरबाट भिपरु चस्थतमा काम गनक जान्छु 

भनी गएकोमा बाटो बाटै हराएको । 

सचुना प्राि चमती ;-२०७९\१०\१५ गते  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-(श्रीमान चदप दोजे - ९८४१८८८६९७) 

हुचलया सचहतको चबवरणिः-गुँहु गोरो मझौला शररर भएको । 

 

 

 


