
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

७९/८० थपMissing person data 

नाम:-  माया नाथ 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी जडलासैनी गा.पा.वडा नं.५ लेठे्ठकोट  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०-९।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.बैतडी जडलासैनी गा.पा.वडा नं.५ लेठे्ठकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- ईन्द्र नाथ (९८४१६५४७८७) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,पहलेो रङंको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- रजमता दवेी काकी 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गोदावरी न.पा. वडा नं.१२ जसमटोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली गोदावरी न.पा. वडा नं.१२ जसमटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- टंक बहादुर काकी (९८६९९१९२३६,९८४१६६६२८०) 

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

नाम:- मजनषा शाही 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जानकी गा.पा. वडा नं.२ िरेण्डा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली जानकी गा.पा. वडा नं.२ िरेण्डा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसता कुमारी (९८६८७६८४३६) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पावषती दमाई 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबर बहादुर दमाई (९८४८२७०३८७) 

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

नाम:- दगुाष दजेव भलु 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जानकी गा.पा. वडा नं.२ काजलकापरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली जानकी गा.पा. वडा नं.६ जगतपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- छलबिाि भुि (९८२५६४६१८२) 

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

नाम:- पावषती चौधरी 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं. १२ ऐरी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं. १२ ऐरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पलतसरा चौधरी (९८०६४८६९४२) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र अनहुारमा डजण्डिोर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गोपाल भट्ट 

उमेर:- ६२ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु शकु्लािाट न.पा. वडा नं. ७ शान्तीपरु 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०९,१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु शकु्लािाट न.पा. वडा नं. ७ शान्तीपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी भट्ट (९८४७१२६१०२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,ज्याकेट र कालो ट्राउजर लगाएको । 
 

नाम:- टगजुन कुमार बोहरा 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.डोटी जोरायल गा.पा. वडा नं.४ चचुुंन्ढुमगा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.डोटी जोरायल गा.पा. वडा नं.४ चचुुंन्ढुमगा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- तुल्सी राम खत्री (९८६५२७८११९) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कुताष सरुुवाल र जनलो ज्याकेट लगाएकी ।  

नाम:- तारा दवेी साकी 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज.डोटी जोरायल गा.पा. वडा नं.३ नवलपरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०९।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.डोटी जोरायल गा.पा. वडा नं.३ नवलपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रम साकी (९८६५७०६०१७) 

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

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कररष्मा पररयार 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जटकापरु न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०९।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली जटकापरु न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कौशी दमाई 

हुलिया:- उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल  र  वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- जशतल भट्ट 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु जभ.न.पा.वडा नं.६ ऐठपरु 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु जभ.न.पा.वडा नं.६ ऐठपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- पे्रम राज भट्ट  

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी । 

 

नाम:- लक्ष्मी चौधरी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु बेलौरी न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु बेलौरी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- बुझौनी चौधरी  

हुलिया:- उचाई५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जानकी जबष्ट 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- टेक बहादुर लबष्ट (९८४८७८९२०१) 

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

नाम:- लक्ष्मी बम 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.१२ जगुेडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम बहादुर लसंह(९७६२८४७६०३) 

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

 

नाम:- मन्ज ुसाउद 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी सयुाष गा.पा.वडा नं.०८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बैतडी सयुाष गा.पा.वडा नं.०८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबजय कुमार साउद 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,वणष गह गँोरो, रातो कुताष, हररयो सरुुवाल र गलुावी सईुटर 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पजुा जब.सी. 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी पाटन न.पा.वडा नं.०२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बैतडी पाटन न.पा.वडा नं.०२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भानीराम साकी(९७६५२०६४४७) 

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

 

नाम:- नरेन्र साकी र मनोज साकी 

उमेर:-१२ र १५ वषषको 

  वतन:- जज.डडेल्धरुा भागशे्वर गा.पा.वडा नं.०१ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.डडेल्धुरा अमरगढी न.पा.वडा नं.०४ काजीधारा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चक्कर राम साकी(९८६८४९३०१०) 

हुलिया:-उचाई ३.५ जिट र ४.५ जिट र  दबैुको वणष कालो भएको । 

 

नाम:- जववस चौधरी 

उमेर:-१० वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गा.पा.वडा नं.०७ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गा.पा.वडा नं.०७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पहाडीराम चौधरी(९८४२५९०३२७) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट ,कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरो, जजन्स पाईन्ट र सेतो ज्याकेट लगाएको ।  

नाम:- जबन्द ुजब.क. 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गो.न.पा.वडा नं.०१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गो.न.पा.वडा नं.०१ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर ब.लब.क.(९७४६३२४८२६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, हररयो बटेु्टदार वन जपस र जपंक रंगको ह ट 

लगाएकी । 

नाम:- पजुणषमा खत्री 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गरेीगगंा न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गरेीगगंा न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता घतीमगर(९८६५७५७७४८) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जनलो कुताष र सेतो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- धन ब.खड्का साथमा वषष १४ को कृष्ण बम 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली घो.न.पा.वडा नं.०१ 

लिङ्ग:- बालका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली घो.न.पा.वडा नं.०१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कािु लसंह खड्का(९८६८४७७२१३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोर, जनलो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- जटकेश्वरी भट्ट 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-योगेन्द्र भट्ट(९८०९४०३९४७) 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जने ुभलू 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाजल गो.न.पा.वडा नं.०८ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाजल गो.न.पा.वडा नं.०८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र देवी भूि(९८१२६४७५००) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, हररयो वन जपस र जपंक रङको ह ट लगाएकी । 

 

नाम:- कल्पना साउँद बढुा 

उमेर:-३१ वषषको 

  वतन:- जज.बाजरुा जत्रवेणी न.पा.वडा नं.०५ जकजनन 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बाजरुा जत्रवणेी न.पा.वडा नं.०५ जकजनन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडल्िी बुढा(९८६८५२२२६२०) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:- जहमान्श ुभट्ट 

उमेर:-२० वेषको 

  वतन:- जज.क.प.ुजभ.न.पा.वडा नं.०५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.क.प.ुजभ.न.पा.वडा नं.०५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सररता लजशी भट्ट(९८४८७७२३०२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र कालो जकेट लगाएको । 
 

नाम:- नानकला भण्डारी र वषष २१ को जहक्मत रावत 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- लज.अछाम कमिबजार न.पा.वडा नं.०१ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.अछाम कमलबजार न.पा.वडा नं.०१  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खड्के भण्डारी(९७६५५१८२०९) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, नोलो जजन्स पाईन्ट र हररयो चप्पल लगाएकी । 

नाम:- रनबा वादी 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ब.गा.पा.वडा नं.०१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ब.गा.पा.वडा नं.०१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गौमती वादी(९८२१६६०२१८) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो लामो कपाल, रातो सेतो सटु र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- ज्योती जव.क. 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.०७ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.०७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम लव.क.(९८२५६१०५२४,९८०४६७०५३३) 

हुलिया:-उचाई ५ िट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- आकृजतष औजज 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज.क.प.ुजभ.न.पा.वडा नं.१८ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.क.प.ुजभ.न.पा.वडा नं.१८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगा औलज(९८०५७५३६९६) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट ,कालो आखँा, कालो कपाल र स्कुल डे्रस लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अञ्जजल साउँद 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज.क.प.ुबेदकोट न.पा.वडा नं.०१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.क.प.ुबेदकोट न.पा.वडा नं.०१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलनज प्रसाद भट्ट(९८६०५२६९७२,९७४८४६५९५२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा र  कालो कपाल भएकी । 

 

नाम:- जबरेन्र कठायत 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गो.न.पा.वडा नं.०८ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.कैिािी गो.न.पा.वडा नं.०८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजत बहादुर कठायत(९८४७१७७९९१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो जजन्स पाईन्ट र कालो ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:- अनपुमा बम शाही 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा.वडा नं.०८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा.वडा नं.०८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदप्त प्रकाश शाही(९८६५४९५६९०) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो कलरको सरुुवाल र जपङ कलरको ह क लगाएकी । 
 

नाम:- जबमला कुमारी पन्त 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज.डडेल्धरुा भागशे्वर गा.पा.वडा नं.०४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.डडेल्धुरा भागशे्वर गा.पा.वडा नं.०४  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खेमराज जोशी(९८४८७६५६४६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, जनलो पाईन्ट र हररयो जजनको पाईन्ट लगाएकी । 

नाम:- पणुीमा बोगटी 

उमेर:-१३ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाजल गौरीगगंा न.पा.वडा नं.१ माघी चौमाला 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाजल गौरीगगंा न.पा.वडा नं.१ माघी चौमाला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज बोगटी(९८४१७६८०५४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो िुल जटसटष र पहलेो सरुुवाल लगाएको । 

 

नाम:- पजुा पौडेल 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमसरा पौडेि(९८६५७७८७३३) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, रातो कुताष र जनलो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- पावषती साँउद 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गो.न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गो.न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जमुना देवी सााँउद(९८४८४६२८७६) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जदपा भट्ट 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जभ.न.पा.वडा नं.१९ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.५ जनसगष अस्पताल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देव दत्त भट्ट(९८६०५२३१४३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गोरो, कालो पाईन्ट र रातो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- अन्जना खड्का 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली उप-म.न.पा.वडा नं.१८ जडपो िुलबारी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली उप-म.न.पा.वडा नं.१८ जडपो िुलबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अमृत खड्का(९८१५०८८९३९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोर, रातो कुताष र जनलो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- सरीता तामाङ 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज.कैलाजल उ.म.न.पा.वडा नं.०३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाजल उ.म.न.पा.वडा नं.०३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राममाया तामाङ(९७६२२२७३२४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र गलुाबी रङको जट-सटष पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- ररना दजेव चौधरी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जोशीपरु गा.पा.वडा नं.०१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली जोशीपरु गा.पा.वडा नं.०१ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्द्रानी देवी डगौरा(९८०६४०१७३९) 

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

नाम:- सरस्वती कामी 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:-  जज.कैलाली चरेु गा.पा.वडा नं.०३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली चरेु गा.पा.वडा नं.०३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन लब.क.(९८१३९९१४२१) 

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

 

नाम:- मजनषा चौधरी 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जटकापरु न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलजत चौधरी(९८२१६१२१३२) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो ज्याकेट र जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- जियंका जब.क. 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गो.न.पा.वडा नं.१० 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गो.न.पा.वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जुनेन्द्र लब.क.(९८११६३०९३३) 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पजुा नेपाली 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- लज.कैिािी गौरीगंगा न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा देवी नेपािी(९८०४६६०५४६) 

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

नाम:- संजगता चन्द 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी जशवनाथ गा.पा.वडा नं.५  

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.बैतडी लशवनाथ गा.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-किावती चन्द्द(९८६०५०१६७१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, कालो सटु र रातो ज्याकेट लगाएकी । 

 

नाम:- भान चन्द 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी पाटन न.पा.वडा नं.०७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बैतडी पाटन न.पा.वडा नं.०७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जयलन्द्त चन्द्द(९८६७२७१४२२) 

हुलिया:-उचाई ४.७ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जानकी चन्द 

उमेर:-३३ वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी पाटन न.पा.वडा नं.०७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बैतडी पाटन न.पा.वडा नं.०७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जनक चन्द्द 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो जस्वटर, कालो शरुुवाल र जनधारमा काजटएको खत 

भएकी । 

 

नाम:- मन्ज ुजबष्ट 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी सनुषया गा.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बैतडी सनुषया गा.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मदन लसंह लबष्ट(९८६३०९९०१८) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, रातो सटु र खरैो कलरको बजनयान लगाएकी । 

 

नाम:- जदपा के.सी. 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- लज.बैतडी पाटन न.पा.वडा नं.०६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बैतडी पाटन न.पा.वडा नं.०६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररश लसंह के.सी(९८६५९७९८७८) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, जिम रङको पाईन्ट र जनलो ज्याकेट लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जकन्थी दवेी धामी 

उमेर:-३९ वषषको 

  वतन:- जज.बझाङ तलकोट गा.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बझाङ तलकोट गा.पा.वडा नं.१ सेरागाउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसंगारु धामी(९८४८६८७५४४) 

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

 

नाम:- अजनषा धनाजड(भन्डारी) 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी पञ्चेश्वर गा.पा.वडा नं.०६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- लज.बैतडी पञ्चेश्वर गा.पा.वडा नं.०६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश लसंह भन्द्डारी(९८५६८४७९९५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट ,कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र ब्राउन रङको सटु लगाएकी । 

 

नाम:- तरुण राम टमटा 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज.दाचुषला माजलकाजुषन गा.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाचुषला माजलकाजुषन गा.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खडक राम टमटा(९७४९८०९८५८) 

हुलिया:- उचाई ५ लिट, कािो आाँखा, कािो कपाि, वणक गहुाँगोरो र हररयो भेष्ट पाईन्द्ट िगाएको । 

 

नाम:- मन्ज ुबोहरा 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज.दाचुषला महाकाली न.पा.वडा नं.२ झसु्कु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.दाचुषला महाकाली न.पा.वडा नं.२ झसु्कु 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कम्मान लसंह डोबाि(९७६२४९२३९१) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

नाम:- लक्ष्मी काला खाती 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज.डोटी जद.जस.न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.डोटी जद.जस.न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत नेपाि(९८२२६५१८२९) 

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

 

नाम:- कोजपला मगर 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- लज.डोटी के.आई.लसंह गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.डोटी के.आई.जसंह गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ओम प्रकाश मगर(९८६६५२९३४३७) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, बटेु्टदार सटष र जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:-पजबत्रा रावल 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज.डडेल्धरुा गन्यापधरुा गा.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.डडेल्धुरा गन्यापधरुा गा.पा.वडा नं.३ जपपला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-किावती रावि(९८४२८७४९७९) 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चन्रा कुमारी बढुा 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज.डडेल्धरुा आजलताल गा.पा.वडा नं.०६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.डडेल्धुरा आजलताल गा.पा.वडा नं.०६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर बुढा के्षत्री(९८४२३९५२५९) 

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

 

नाम:- हसंकला उपाध्याय भण्डारी 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जटकापरु न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- भारत 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खेमराज भण्डारी(९८४८८७७६४१) 

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

 

नाम:- स्वजस्तका जगरी 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.११ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नन्द्दराज लगरी(९८०३६३५८४०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र कलेजी रङको सटु लगाएकी । 

 

नाम:- सजृना कठररया 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली बदषगोररया गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली बदषगोररया गा.पा.वडा नं.४ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुि कु.कठररया(९७४९४४८८१३) 

हुलिया:-उचाई ४.६ जिट, कालो आखँा, कालोक पाल, आकासे रङको कुती र कालो सेतो बटेु्ट पाईन्ट लगाएकी । 

नाम:- सजुनता चौधरी 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोलवन चौधरी(९८४७७२७६११) 

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

 

नाम:- सररता चौधरी 

उमेर:-३८ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ल.च.ुन.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ल.च.ुन.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम ब.चौधरी(९८२४६८९४०३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएकी । 

 

नाम:- सजमता तामाङ 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नन्द्दराम लब.क.(९८६८३३९७८३) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो, रातो भषे्ट र जनलो प्लाजज लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जशला गहतराज 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गोदावरी न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गोदावरी न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आलशष गहतराज(९८६८५९८८०५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँरोर रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- रोजहत भलु साथमा वषष १४ को रमशे भलु 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गोदावरी न.पा.वडा नं.०८ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गोदावरी न.पा.वडा नं.०८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुजा भुि(९८६५९४९८६१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालोक पाल, वणष गह गँोरो र खरैो रङको कपडा लगाएको । 
 

नाम:- रुपा जब.क. 

उमेर:-३० वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा.वडा नं.०५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा.वडा नं.०५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश ब.लब.क.(९७४९४४९७२०,९८०४६२५०५८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएकी । 

 

नाम:- रजमता चौधरी 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जटकापरु न.पा.वडा नं.०१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली जटकापरु न.पा.वडा नं.०१ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ठग्गुराम चौधरी(९८१४६६९३३१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट ,कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएकी । 

नाम:- रनी साउद 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली लनकी चहुा न.पा.वडा नं.०५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली लनकी चहुा न.पा.वडा नं.०५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रनी सााँउद(९८००६४४६७९) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोर र हातमा रातो झोला बोकेकी । 

 

नाम:- जमत्मा गाहामगर(तामाङ) 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ल.च.ुन.पा.वडा नं.३ जचसापानी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ल.च.ुन.पा.वडा नं.३ जचसापानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम दिाकमी(९८६५६५९०९०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट ,कालो आखँा, कालो कपाल, कालो चेक टी-सटष र सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- मजनषा जब.क. 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबसना लब.क.(९८१५६५४२९०) 

हुलिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मजनषा नेपाली 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गौरूगगंा न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गौरूगगंा न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन नेपािी(९७४४२८८७४४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट ,कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँरो भएकी । 

 

नाम:- भावना जसंह 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा.वडा नं.०१ सखुड 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा.वडा नं.०१ सखुड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िलक्ष्म देवी लसंह(९८००६५६३०१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोर र जनलो सटष पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- जबष्ना बढुामगर 

उमेर:-१५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली बदषगोररया गा.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली बदषगोररया गा.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लटकाराम बुढामगर(९७४५८००१९१) 

हुलिया:-उचाई ४.९ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र पातलो शररर भएकी । 

 

नाम:- जबमला दवेी धामी 

उमेर:-२६ वषषको 

  वतन:-जज.कैलाली चरेु गा.पा.वडा नं.०५ गणुी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली चरेु गा.पा.वडा नं.०५ गणुी 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धौिे बोहरा(९८४२४६३८४९) 

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

नाम:- बाजलका दवेी चौधरी 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गौरी गंगा न.पा.वडा नं.०३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गौरी गगंा न.पा.वडा नं.०३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कोमि चौधरी(९८२५६७३३६६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कापल, वणष गह गँोरो र हररयो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- वषाष थापा 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं. 

लिङ्ग:- महाल 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं. 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुि बहादुर थापा(९८२२१८२३०३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा, खरैो कपाल र जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएकी ।  

नाम:- जिंयका चौधरी साथमा वषष १० की छोरी जबबेक चौधरी 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा.वडा नं.०३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा.वडा नं.०३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि बहादुर चौधरी(९८१२६६७०८१) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पारस शाही 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जानकी गा.पा.वडा नं.०५ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली जानकी गा.पा.वडा नं.०५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्द्र बहादुर शाही 

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

 

नाम:- छत्री बडैला 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम बडैिा(९८६८८११३९९) 

हुलिया:-उचाई ४.८ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र रातो कुताष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- चन्रा बोहरा 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गोदावरी न.पा.वडा नं.०६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०८।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गोदावरी न.पा.वडा नं.०६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरेश बोहरा(९८६९६२१०४८) 

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

 

नाम:- कौजशला दजेव वली 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली घो.न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली घो.न.पा.वडा नं.८ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलममता विी(९८६८५२९६०६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएकी । 

नाम:- जकरण जसंह 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गो.न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गो.न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगत्रा देवी लसंह(९८४८५१९१७७) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल र वणष गह  ँगोरो भएको । 

 

नाम:- आयषुा जवष्ट 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली धनगढी उ.म.न.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.कैिािी धनगढी उ.म.न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कणक लसंह लवष्ट(९७६२४७९२३१,०९१-५२२६५४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वणष गह गँोरो र भषे्ट पाईन्ट लगाएकी । 
 

नाम:- अप्सरा सनुार साथमा वषष ४ की सनुार नामगरेकी छोरी 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली बदषगोरीया गा.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.कैिािी बदकगोरीया गा.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमकिा सुनार 

हुलिया:- उचाई ५.६ लिट, कािो आाँखा, कािो कपाि र वणक गहुाँगोर भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- संजगता नाथ 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज.क.प.ुजभ.न.पा.वडा नं.१६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.क.प.ुजभ.न.पा.वडा नं.१६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन्द्र नाथ(९८६०३९८६२४) 

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

 

नाम:-शान्ती दवेी चौधरी 

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:- जज.क.प.ुकृष्णपरु न.पा.वडा न.०६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.क.प.ुकृष्णपरु न.पा.वडा न.०६ बन्जरीया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलमर चौधरी(९८०६४९४६४६) 

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

 

नाम:- रोमी तामाङ 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु जजराम बस्ती न.पा.वडा नं.३ पनुबाषस 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कञ्चनपरु परुाम बस्ती न.पा.वडा नं.३  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देशी बहादुर तामाङ(९८१२७४९५१४) 

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

 

नाम:- राह ल भट्ट 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज.क.प.ुदोधरा चादनी न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.क.प.ुदोधरा चादनी न.पा.वडा नं.४ जपपलचौतारा टोल  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नबराज भट्ट(९८०६४६६१३७) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,जनलो रङको भषे्ट र कालो सादा पाईन्ट लगाएको । 

नाम:- जबजनता लहुार 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु बेलौरर न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कञ्चनपरु बेलौरर न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर टमटा(९८६५४३९४३४) 

हुलिया:-उचाई ५ िट, कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो सटु र रातो सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- पषु्पा खत्री सनुार 

उमेर:-२७ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु बेलडाँडी गाववैाह न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कञ्चनपरु बेलडाँडी गाववैाह न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन लसह सुनार(९८२२१३३२२८) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो रङको कुथाष सरुुवाल र पहरलो चनु्नी  लगाएकी । 
 

नाम:- जगता धामी 

उमेर:-४० वषषको 

  वतन:-  जज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा.वडा नं.०४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा.वडा नं.०४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम लसंह धामी(९८४८८९४६४६) 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गगंा मगर 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा.वडा नं.०४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.कञ्चनपुर बेदकोट न.पा.वडा नं.०४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर तरामी(९८६५९७१५१५) 

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

 

नाम:- आजशका भट्ट 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाजल गोदावरी न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.कैिालि गोदावरी न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण दत्त भट्ट(९८४८७२५३२०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, हररयो ह क र जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- आरती दमाई 

उमेर:-२३ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु शकु्लािाँटा न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कञ्चनपरु शकु्लािाँटा न.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमना नेपािी(९८६२८४१९५६) 

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

 

नाम:- अन्ज ुकोली 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु बेलडाँडी गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बालीका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.कञ्चनपरु बेलडाँडी गा.पा.वडा नं.२ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मध्वा कोिी(९८०६४६९२२३) 

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

नाम:- जनु ुजब.क. 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:- जज.अछाम ढकारी गा.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.अछाम ढकारी गा.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुिा लब.क.(९८६६८९४९३३) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल, रातो कुथाष सरुुवाल लगाएकी । 

 

नाम:- लक्ष्मी बोहरा (साथमा वषष ४ को छोरा उमशे बोहरा ) 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी पचुौडी न.पा. वडा नं. ३ चामनजस्थत माईजतघर 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.बैतडी पचुौडी न.पा. वडा नं. ३ चामनजस्थत माईजतघर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगत लसंह बोहरा (९८६८६७१६९६) 

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

नाम:- भागा जबष्ट 

उमेर:-२९ वषषको 

  वतन:-  जज.बैतडी सयुाष गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बैतडी सयुाष गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रण बहादुर लबष्ट (९८६२५६५९५०) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनजकता कुमारी लोहार 

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी दशरथचन्द न.पा. वडा नं.५ आईत 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.बैतडी दशरथचन्द न.पा. वडा नं.५ आईत 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलनषराम िोहार (९८६५९६२९५७) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,सेतो पाइन्ट र कालो बटेु्टदार सटु लगाएकी ।  

नाम:- जहरा कुमारी जोशी 

उमेर:-१६ वषषको 

  वतन:- जज.मझाङ खप्तछान्ना गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.मझाङ खप्तछान्ना गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-केशब राज जोशी (९८६९८५१२१४) 

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

 

नाम:- अजस्मता दमाई 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:- जज.डडेल्धरुा अमरगढी न.पा. वडा नं.८ टाटर 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.डडेल्धरुा अमरगढी न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शान्द्ती दमाई (९८६४७६१९०१) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,गलुाबी जस्वटर रप्लाज ुलगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जहमादवेी मगर 

उमेर:-४१ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हकक  बहादुर मगर (९८६०१५७१८२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको साडी र ब्लउज लगाएकी ।  

नाम:- लक्ष्मी जबष्ट 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१ माजलकाटोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१ माजलकाटोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अभय लबष्ट (९८२४६२४००९४) 

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

नाम:- धना दवेी ढोली 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जटकापरु न.पा. वडा नं. १ एकतानगर 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली जटकापरु न.पा. वडा नं. १ एकतानगर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत ढोिी (९८२२६३८१८३) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गौरी श्रेष्ठ 

उमेर:-३२ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलजव कुमार शे्रष्ठ (९८२४६९५१३१) 

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

नाम:- उजमषला चौधरी 

उमेर:-२४ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं.३ जननदी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं.३ जननदी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुपिाि थारु (९८२१६५२१७०) 

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

नाम:- आशा दजेव थरुनी 

उमेर:-४१ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जानकी गा.पा. वडा नं.७ मसुाष 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली जानकी गा.पा. वडा नं.७ मसुाष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज कुमार थारु (९८१४६५८३६६) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अजनता थारु 

उमेर:-३४ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली घो.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली घो.न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रीराम थारु (९८४६६८६६६३) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र पातलो शररर भएकी । 

 

नाम:-अन्जली दमाई 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु लालझाडी गा.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.कञ्चनपरु लालझाडी गा.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरर दमाई(९८१२७२३८९४) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,हररयो कुताष र जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएकी । 

 

नाम:- सजमषला नेपाली 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा.वडा नं.१ माघी जशजवर 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा.वडा नं.१ माघी जशजवर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माखी ढोिी(९८१२६४१९८३) 

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

 

नाम:- जनरुता आचायष 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली बदषगोररया गा.पा.वड नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७८।०६।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली भजनी न.पा.वडा नं.५ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलवन्द्र संज्याि(९८६५८०४४६४) 

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

नाम:- जिया चौधरी 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली भजनी न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गो.न.पा.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कािु राम थारु(९८६८५३१२६६) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल, जठकको शजसर भएकी । 

 

नाम:- मनरुा धामी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज.दाचुषला अजपजहमाल गा.पा.वडा नं.४ राउला 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०३ गते 

हराएको ठेगाना:- जज.दाचुषला अजपजहमाल गा.पा.वडा नं.४ राउला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कम्मान लसंह धामी(९८६५९०२७३०) 

हुलिया:-उचाई ५.७ जिट,कालो आखँा, कालो कपाल र लामो शररर भएकी । 
 

नाम:- रुपा चन्द 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज.डोटी बजडकेदार गा.पा.वडा नं.५ पस्तोला 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.डोटी बजडकेदार गा.पा.वडा नं.५ पस्तोला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नरेन्द्र चन्द्द(९८४९४५२६४१) 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रत्ना बोगटी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली लनकीचुहा न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.कैलाली लनकीचहुा न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टंक बहादुर बोगटी(९८५८४२३०१५) 

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

 

नाम:- अजुषन कडेल 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गो.न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गो.न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपीराज कडेल(९८६०७५८५५३) 

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

नाम:- मानमती धामी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.क.प.ुकृष्णपरु न.पा.वडा नं.२ बाणी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.क.प.ुजभ.न.पा.वडा नं.१८ कटान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी धामी(९८४८८९१९२९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,सनु्तला रङको भषे्ट र टाउजर लगाएकी । 

 

नाम:- बेजनका चौधरी 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज.क.प.ुजभ.न.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.क.प.ुजभ.न.पा.वडा नं.३ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश चौधरी(९८२२७००४६२) 

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

नाम:- अन्जली शाह  

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.क.प.ुबेलडाँडी गा.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०६।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.क.प.ुबेलडाँडी गा.पा.वडा नं.५ईमजलया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि बहादुर शाहु(९८१३२८१५२३) 

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

नाम:-जबरेन्र बढुा 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.अछाम मेल्लेख गा.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.अछाम मले्लेख गा.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भावना बुढा(९८६८५१३९१०) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो जटसटष र जनलो जजन्स लगाएको । 

 

नाम:- डनबरी दवेी पान 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.डडेल्धरुा गन्यापधरुा गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.डडेल्धरुा गन्यापधरुा गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छलबिाि पान (९७४८८७९६६७) 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रेशमा शाही 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरज बम (९८०७५५७७६००) 

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

 

नाम:- मजनषा बोहरा खत्री 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जटकापरु न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली जटकापरु न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आलशष खत्री (९८६५४५१८३१) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 

 

नाम:- िजमला डगौरा थारु 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जानकी गा.पा. वडा नं.३ लायकपरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली जानकी गा.पा. वडा नं.३ लायकपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोकराज डगौरा थारु (९७४२३९९६१८) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको कुताष र सुरुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- गणशे बहादरु शाही 

उमेर:- ७८ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली घो.न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली घो.न.पा.वडा नं.२  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रमेश शाही (९८४८४४०७३५) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,ढाँका टोपी र स्टकोट लगाएको । 

नाम:- जबमला खनुा 

उमेर:- ३३ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु कृष्णपरु न.पा. वडा नं.२ बाणी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।-०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कञ्चनपरु कृष्णपरु न.पा. वडा नं.२ बाणी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक हबादुर दमाई (९८१३१०१३५२) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र दाजहने खटु्टा अपाङग भएकी । 

 

नाम:- करीना पाकी 

उमेर:- १३ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लशवी पाकी (९८००६२३१९७) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणषन गह गँोरी र पातलो शररर भएकी । 

 

नाम:- रजमला जतरुवापरु कडारा 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.अछाम मकाउ कालागाउँ न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.अछाम मकाउ कालागाउँ न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरज लतरुवा (९७४२४१२४१९) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र जचउडोमा जतलाकोटी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आस्था शमाष  

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भुवन शमाक (९८४८८०२३७६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणषन गह गोरी र  स्कुलको डे्रस  लगाएकी । 
 

नाम:- अनजु लहुार 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु बेतकोट न.पा. वडा नं.५ जबचपट्टी 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२० गते  ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.कञ्चनपरु बेतकोट न.पा. वडा नं.५ जबचपट्टी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लप्रत िुहार (९७६५३२४४०४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालोकपाल,कालो रङको भषे्ट र कालो जजन्स पाईन्ट लगाएको ।  

नाम:- नारा डडाल (साथमा वषष १२की छोरी समते रहकेी ) 

उमेर:-  २८ वषषको 

  वतन:- जज.दाचुषला दहु  गा.पा. वडा नं.२ जहजकला 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.दाचुषला दहु  गा.पा. वडा नं.२ जहजकला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गंगन लसंह डडाि (९८४८७७२००१) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो ज्याकेट र कालो जजन्स पाइन्ट लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनरु साँउद 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज.डोटी जद.जस.न.पा. वडा नं.९  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.डोटी जद.जस.न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजत बहादुर साउाँद (९८११६७५२८१) 

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

नाम:- गगंा जबष्ट 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.डोटी के.आई जसंह गा.पा. वडा नं.४ कुमालीकोट 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  भारतको बेङरोलबाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-के्षत्र लबष्ट (९७४८२५४४५९) 

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

नाम:- शमुन भण्डारी 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु करषृ्णपरु न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु करषृ्णपरु न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहादुर भण्डारी (९७४९३१८३६६) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तलुसी नेपाली 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पवी नेपािी (९८०९४४६६२०)  

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो पाल,जटसटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- मन्धरी भट्टराई 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी पाटन न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बैतडी पाटन न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुन्द्दर देव भट्टराई (९८४१७३०८३५) 

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

नाम:- जनत ुरावल 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज. बैतडी धशरथचन्द न.पा. वडा नं.६ गाँजरी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज. बैतडी धशरथचन्द न.पा. वडा नं.६ गाँजरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लमना रावि (९८६८७३५५६०) 

हुलिया:-उचाई ४.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो जजन्स पाइन्ट र कुताष लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मन्ज ुकुमारी बोहरा 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.मझाङ समुाष गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.मझाङ समुाष गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्रा देवी बोहरा (९८४२८७०५१६) 

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

नाम:- अञ्ज ुपाकी 

उमेर:-  १५ वषषको 

  वतन:- जज.डोटी जद.जस.न.पा. वडा नं.५ धामी गाउँ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.डोटी जद.जस.न.पा. वडा नं.५ धामी गाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर लसंह पाकी (९८६८४३८९७१) 

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

नाम:- हमेा जब.क. 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज.डडेल्धरुा नवदगुाष गा.पा. वडा नं.१ सनुकोट 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.डडेल्धुरा नवदगुाष गा.पा. वडा नं.१ सनुकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहादुर लब.क.(९७४४३५२२०१) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जमना कुमारी ताम्राकार 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.डडेल्धरुा अमरगढी न.पा। वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.डडेल्धरुा अमरगढी न.पा। वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लत्रिोक्य ताम्राकार (९८६९७१२४८७) 

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

नाम:-  

उमेर:-  ३० वषषको जबर बहादरु चनुारा (साथमा वषष २४ को राजधका चनुार समते रहकेो ) 

  वतन:- जज.डडेलधरुा अजयमरेु गा.पा. वडा नं.२ बसना 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.डडेलधरुा अजयमरेु गा.पा. वडा नं.२ बसना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पाबकलत चुनारा (९८६५९०५७५) 

हुलिया:-उचाई ५.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो जटसषट र खरैो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- नारु दवेी जोशी 

उमेर:- ७० वषषको 

  वतन:- जज.डडेल्धरुा गन्यापपरु गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- जषे्ठ मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.डडेल्धुरा गन्यापपरु गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक देवी जोशी (९८४८८०६६०१) 

हुलिया:-उचाई ४.८ जिट,कालो आखँा,िुलेको कपाल,हररयो साडी र ब्लउज लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जसता ओझा 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम राज ओझा (९७४२३८४४८३) 

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

नाम:- सनम जबष्ट 

उमेर:- २६ वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी पाटन न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.२  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्द्र बहादुर लबष्ट (९८६३५७५८६१) 

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

नाम:- शान्ती दवेी चौधरी 

उमेर:-  २५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१९ खदेाटोल िुलबारी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१९ खदेाटोल िुलबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हरर प्रसाद चौधरी (९८०४६९०७१६) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शान्ती जरैु 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गोदावरी न.पा. वडा नं.१ कडायत टोल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली गोदावरी न.पा. वडा नं.१ कडायत टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजु कैरु (९८६५९३८३४६) 

हुलिया:-उचाई ५.१ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो कुताष र रातो ट्राउजर लगाएकी ।  

नाम:- रुपा जब.क. 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शंकर िुहार (९८२२१३७२७८) 

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

नाम:- जमना दजेव साँउद 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.११ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश बहादुर साउाँद (९८१४६४६७४९) 

हुलिया:-उचाई ५.१०जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र रातो रङको कुताष सुरुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जमना चौधरी 

उमेर:-  ३९ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली उ.म.न.पा. वडा नं.३ बोराडाडी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली उ.म.न.पा. वडा नं.३ बोराडाडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जोगराम चौधरी (९८१२६०३२५०) 

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

नाम:- जनला चौधरी 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.म.न.पा.वड नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.म.न.पा.वड नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलशि चौधरी (९८२४६४१३४३) 

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

नाम:- धना चापागाई 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली लनकी चहुा न.पा. वडा नं.३ जचसापानी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली लनकी चहुा न.पा. वडा नं.३ जचसापानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज चापागाई (९८६८७७१४५२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको कुताष र सुरुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तरजजु्म खातनु 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहम्मद खख्तर अिी (९८०२३९६५०२) 

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

नाम:- जचनता कामी 

उमेर:-  ४८ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं.१ माघी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं.१ माघी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हरर संह कामी(९८४४०८३५६९) 

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

नाम:- आश्मा चौधरी 

उमेर:- ३० वषषको  

  वतन:- जज.कैलाली ब.गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली ब.गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राममवरुप डगौरा (९८१२६२६८२५) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- आरोन नेपाली 

उमेर:- ८ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानकी मिामी (९८६५७२०२७८) 

हुलिया:-उचाइ ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,ट्राउजर र भषे्ट लगाएको ।  

नाम:- अजभषके मल्ल 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- बालका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शमशेर मल्ि (९८६७७३७३११) 

हुलिया:-उचाइ ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल, वणष गह गँोरो र स्कुलको डे्रस लगाएको । 

 

नाम:- जसमासनुार 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं.१२ ओदाली 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०७ गत े। 

हराएको ठेगाना:-   जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं.१२ ओदाली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपक सुनार (९८२३१४९३९९) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जसता जबष्ट 

उमेर:-  २६ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु शकु्लािाँट न.पा. वडा नं.१ गणशेपरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कञ्चनपरु शकु्लािाँट न.पा. वडा नं.१ गणेशपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तेज लसंह (९८६९७१००६५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो सेतो बटु्टा भएको प्लाज ुर सटु लगाएकी । 
 

नाम:- सरस्वती राना 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु लालझाडी गाजबनबारी न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कञ्चनपरु लालझाडी गाजबनबारी न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सत्य राना (९८१०६१२३०९) 

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

नाम:- शान्ता दयाल 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं.६ सकुासाल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं.६ सकुासाल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तराराम दयाि(९८२३१४९३९९) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबस्ना रेग्मी शाही जसैी (साथमा वषष३ को आजशष जैसी समते रहकेो ) 

उमेर:-  २६ वषषको  

  वतन:- जज.कञ्चनपरु परुसबास न.पा. वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु परुसबास न.पा. वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबष्णु प्रसाद जैसी (९८६०१८३६१८) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र जनधारमा सेतो दाग भएको ।  

नाम:- िजदक्षा जब.क. 

उमेर:-  १७ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पदम बहादुर लब.क. (९८१०७७१४०८) 

हुलिया:-उचाई ४.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पाइन्ट र कालो कुताष लगाएकी ।  

नाम:- पावषजत थापा 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु पनुबाषस न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कञ्चनपरु पनुबाषस न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्बर बहादुर थापा (९८२५६३८९२५) 

हुलिया:-उचाई ३.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जनरा जवष्ट 

उमेर:-  ३० वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु कृष्णपरु न.पा. वडा नं.१ जनगाली 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कञ्चनपरु कृष्णपरु न.पा. वडा नं.१ जनगाली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कुि बहादुर लबष्ट (९८६८५२७५७५) 

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

नाम:- चन्रा जागरर 

उमेर:-  ४० वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु शकु्कािाट न.पा. वडा नं.८ ऐलानी  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कञ्चनपरु शकु्कािाट न.पा. वडा नं.८ ऐलानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रेनुका जागरर (९७६५४४२५११) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल  र वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- खगी जसंह भण्डारी 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि लसंह भण्डारी (९८६३३६५७०४) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो जटसषट र पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कमला कामी  

उमेर:-  २० वषषको 

  वतन:- जज.अछाम तुमाषखाँद गा.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.अछाम तमुाषखाँद गा.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दयाराम कामी (९८६६२१५६७६) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको कुतष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- गोपी कामी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.अछाम ढकारी गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- वालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.अछाम ढकारी गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-काका (९८४८५८७२५९) 

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

नाम:- चन्द्रकिा बुढा 

उमेर:-  ३८ वषषको 

  वतन:- जज.अछाम सा.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.अछाम सा.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चेत बहदुर बूढा (९८६०६४७०३३) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कमल साउँद (साथमा वषष १४ वषषको लोकन साउँद र १३ वषषको परुण साउँद समेत रहकेो ) 

उमेर:- १७ वषषको  

  वतन:- जज.अछाम रामारोसन गा.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.अछाम रामारोसन गा.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माता साउाँद (९७४८८९७६६९) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जनलो जजन्स पाइन्ट र सेतो सटष लगाएको । 
 

नाम:- मन छोटी राना 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं. १९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३। गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं. १९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- नन्द्दिाि राना (९८१२७२३१०१)    

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

नाम:- माया साउद 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी जशवनाथ गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.बैतडी जशवनाथ गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र साउद (९८४०५०२९३७)  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मोजनका शमाष 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.७ दवेहररया 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.७ दवेहररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जयराज शमाक (९८४४१६१४२२)   

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

नाम:- पावषती बोहरा क्षेत्री 

उमेर:- २८ वषकको 

  वतन:- जज.बैतडी जसगास गा.पा. वडा नं.२ धौलेवराल 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.बैतडी जसगास गा.पा. वडा नं.२ धौलेवराल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-उलदप कुमार के्षत्री  (९८४८६३५०७९) 

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

नाम:- कजबता टमटा (साथमा वषष १४ जख संजगता टमटा समेत रहकेो) 

उमेर:-  १५ वषषको 

  वतन:- जज.बैतडी दशरथचन्द न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.बैतडी दशरथचन्द न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेन्द्र प्साद टमटा (९८६८८७६३०७) 

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको सटष प्लाजा लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दगुाष धामी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- जज.दाचुषला शलै्यजखर न.पा. वडा नं. ६ उल्लानी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.दाचुषला शलै्यजखर न.पा. वडा नं. ६ उल्लानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हर  लसंह धामी 

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

नाम:- कल्पना बोगटी 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.बाजरुा खप्डटछेडेदह गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.बाजरुा खप्डटछेडेदह गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गणेश बोगटी (९८६५५८३५१७) 

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

नाम:- उजमषला लहुार 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.बाजरुा स्वामीकाजतषक खापर गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.बाजरुा स्वामीकाजतषक खापर गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हकक  िुहार (९८६०३६६४१६) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- नेत्र जब.क. 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- जज.बाजरुा स्वाजमकाजतष खापर गा.पा. वडा नं. १ साप्पाटा 

लिङ्ग:- परुा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.बाजरुा स्वाजमकाजतष खापर गा.पा. वडा नं. १ साप्पाटा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-समाक कडरा (९८६९८२४०९४)   

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:- चचाष बढुा रोकाया 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- जज. बाजरुा जगन्नाथ गा.पा. वडा नं. २ जड्ुडी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज. बाजरुा जगन्नाथ गा.पा. वडा नं. २ जड्ुडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्द्र बहादुर रोकाय 

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

नाम:- चन्दा दवेी बोहरा 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.बझाङ ब.ुन.पा. वडा नं.३ घ्याडी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.बझाङ ब.ुन.पा. वडा नं.३ घ्याडी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चनुवा बोहरा (९८६८८७०६९७)   

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गौरी साह  

उमेर:-  १५ वषषको 

  वतन:- जज.दाचुषला महाकाली न.पा. वडा नं. २ मलु्ला 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.दाचुषला महाकाली न.पा. वडा नं. ४ कलङ्गा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुगाक धामी (९८६४६४६७९६) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,बणष गह गँोरी,जनलो रङको जटसषट र कालो रङको सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

नाम:- जबमा नाथ 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- जज.दाचुषला शलै्यजशखर न.पा. वडा नं. १ टुणी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.दाचुषला शलै्यजशखर न.पा. वडा नं. १ टुणी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकत नाथ (९७६५२९८०९१)   

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

 

नाम:- पावषती बोहरा 

उमेर:-  ३४ वषषको 

  वतन:- जज.डोटी बजडकेदार गा.पा. वडा नं.१ चनकट्ट े

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.डोटी बजडकेदार गा.पा. वडा नं.१ चनकट्टे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्रभान बोहोरा (९७४८८८९५४७) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लजलता दजेव मल्ल 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- जज.डोटी जशखर न.पा. वडा नं. ४ दवेाली 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.डोटी जशखर न.पा. वडा नं. ४ दवेाली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देब बहादुर मल्ि (९८४८५२५८००) 

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

नाम:- अमतृ दबेी जठेारा 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- जज.डोटी बडीकेदार गा.पा. वडा नं. २ खडेउली 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.डोटी बडीकेदार गा.पा. वडा नं. २ खडेउली 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रुर जेठार (९८४१६८६२४९)  

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

नाम:- जसजषना कुमारी कामी (साथमा जदनेश लहुार समेत रहकेो) 

उमेर:-  १६ वषषको 

  वतन:- जज.डडेल्धरुा अ.न.पा.वडा नं.११ जलटेरी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.डडेल्धरुा अ.न.पा.वडा नं.११ जलटेरी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहादुर िुहार (९८६५७०१६१७) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो हाप पाइन्ट र कालो ट्राउजर लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जयन्ती कुमारी जबष्ट 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- जज.डडेल्धरुा परशरुाम न.पा. वडा नं. ५ पररगाउँ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.डडेल्धरुा परशरुाम न.पा. वडा नं. ५ पररगाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भलगरथ लसंह लबष्ट  (९७४९३००३९९) 

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

नाम:- सजुनता मल्ल (साथमा वषष २ को छोरा समते रहकेो) 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- जज.डडेल्धरुा अजयमरेु गा.पा.वडा नं.३ भरपरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.डडेल्धरुा अजयमरेु गा.पा.वडा नं.३ भरपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेक बहादुर मल्ि (९८४१६९५२३७० 

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

नाम:- सोजन सनुार  

उमेर:-  १७ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पावकती सुनार (९८२२६८६०६२)   

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुनता चौधरी जब.क. चौधरी 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली चरेु गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली चरेु गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खुलशमाया चौधरी (९७४२८८१९८२)   

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

नाम:- साजवत्रा कुवरँ 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानकी कुवाँर (९७४२८४२४४२) 

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

 

नाम:- सरस्वती चौधरी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. १४ जडगाउँ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. १४ जडगाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुवाष चौधरी (९८००६५३११५)    

हुलिया:-उचाइ ५ जिट, कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ईन्रा राना  

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रंगी राना (९८२२६९७२८८)    

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालोआखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- िक्ष्मी मल्ि 

उमेर:- ३३ वषकको 

  वतन:- जज.कैलाली बदषकोरीयागा.पा. वडा नम.६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली बदषकोरीयागा.पा. वडा नम.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-टेकम बम (९७४९८०११६८) 

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

नाम:- जभष्मा थारु 

उमेर:- ३७ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.१४ स्याउले 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.१४ स्याउले 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-दुती राम थारु (९८१५६५०४७५)    

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कल्साउदी र कुताष सरुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- भागा सापकोटा (साथमा वषष  १२ की गगंा खत्री समेत रहकेो ) 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-२०७९।०३।१६ गते । 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कल्साउदी र वणष गह गँोरीभएकी । 
 

नाम:- जबस्ना दजेव मगर 

उमेर:-  ४२ वषषको 

  वतन:- जज. डोटी बोपगटान िुजसषल गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली सेती िादजेशक अस्पताल धनगढी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा पुन मगर (९८६२८४९८६४) 

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

नाम:- ईन्रा राना 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:-मलहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रंगी राना (९८२२६९७२८८)   

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र नाकमा जतलकोठी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बसन्ती जसंह 

उमेर:- ५४ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम बहादुर लसंह (९८६५८६४३६५)   

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

नाम:- बसन्ती थापा मगर  

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली जानकी गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली जानकी गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- कैठुरी देवी थापामगर  

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

नाम:- बजवता चौधरी 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.१८ ईगाउँ िुलबारी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा.वडा नं.१८ ईगाउँ िुलबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कािुराम चौधरी (९८२२६२२५७२) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पजुा जब.क. 

उमेर:-  १८ वषषको 

  वतन:-  जज.कैलाली घो.न.पा.वडा नं.वडा नं.९ 

लिङ्ग:-  बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली घो.न.पा.वडा नं.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जगत्र देवी लब.क। (९८१२६३४५९६) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो भषे्ट र कालो प्लाजो लगाएकी ।  

नाम:- पावषती साकी 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:-  जज.कैलाली घो.न.पा.वडा नं.वडा नं.९ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली घो.न.पा.वडा नं.वडा नं.९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोपाि साकी (९८४८९७५५४०)    

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- धमाषनन्द जोशी 

उमेर:- ६० वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली नवजजवन हजस्पटल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-किावती जोशी (९७४६२६४०८०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,हाप भषे्ट,कालो पाइन्ट र ढाका टोपी लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दजेव जचराल (साउद) 

उमेर:-  ३० वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.६ लालपरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.६ लालपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रघुनाथ साउथ (९८२१६२९८१६) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र पहलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- तषृ्णा चौधरी   

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म. न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म. न.पा. वडा नं.५. 

 उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रलवन्द्र चौधरी (९८४८४२६४६९)  

हुलिया:-उचाई ४.८ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी । 
 

नाम:- अरुजणमा चौधरी 

उमेर:-  १४ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली भजनी न.पा. वडा नं.८ सोनािाटा 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली भजनी न.पा. वडा नं.८ सोनािाटा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकनी देवी चौधरी (९८२१६६५३३१)   

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी, हररयो भषे्ट र खरैो टाउजर लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अप्सरा सनुार 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली बदषगोररया गा.पा। वडा नं. ३ रानी कुण्डा 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली बदषगोररया गा.पा। वडा नं. ३ रानी कुण्डा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरुज सनुार 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी, रातो सेतोबटु्टा भएको सल्याक्स लगाएकी ।  

नाम:- सजुनता चौधरी 

उमेर:-  २८ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि  सुनार 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र रातो सेतोबटु्टा भएको सल्याक्स लगाएकी । 
 

नाम:- सररता राजी 

उमेर:-  २३ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं. 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गत े। 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं. 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि चौधरी 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सनु्तली डगरैा 

उमेर:- २८ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहादुर डगैरा (९८४०९२४८८०) 

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

 

नाम:- रेन ुशाह  

उमेर:-  ३० वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु जभ.न.पा. वडा नं. १८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु जभ.न.पा. वडा नं. १८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमेन्द्र कुमार शाह  

हुलिया:-उचाई ५,३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- सजञ्जता राना 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्नपरु कृष्णपरु न.पा.वडा नं.४ जकचाही 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्नपरु कृष्णपरु न.पा.वडा नं.४ जकचाही 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय राना (९८०५७८६०९०) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कुमारी मजनषा भट्ट 

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु शकु्लािाट न.पा. वडा नं.८ पाररिाट 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु शकु्लािाट न.पा. वडा नं.८ पाररिाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-किावती भट्ट (९८६९८२९५६०) 

हुलिया:-उचाई ५.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र  वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- जबपना  राना  

उमेर:- १७ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा.वडा नं. १० 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा.वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुन्द्नी राना (९८०९४०८३२४) 

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

नाम:- पजबसरा दबेी जब.क. 

उमेर:- ५२ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु कृष्णपरु न.पा.वडा नं. ४ क्यापस रोड 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कञ्चनपरु कृष्णपरु न.पा.वडा नं. ४ क्यापस रोड 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुन्द्नी राना (९८०९४०८३२४) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- दगुाष चनुार 

उमेर:-२५ वषषको  

  वतन:- जज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रत्न बहादुर बोहरा (९७४८८८७४५९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र मोटो शररर भएको ।  

नाम:- गमुानी चन्द 

उमेर:- ७५ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं. २ ह नैनाथ टोल 

लिङ्ग:- जषे्ठ परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं. २ ह नैनाथ टोल 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्ण चन्द्द (९८०९४०४४५३) 

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

नाम:- कलापती जबष्ट 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं.१३ बडैपरु 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं.१३ बडैपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुरेन्द्र लसंह लबष्ट (९८६३२९२४६७) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अनसु्का डगौरा 

उमेर:- १२ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्नपरु बेदकोट न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कञ्नपरु बेदकोट न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबर बहादुर डगैरा (९८४०९२४८८०) 

हुलिया:-उचाई २.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:- सररता जोशी 

उमेर:- १८ वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु जबमदत्त न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु जबमदत्त न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदपा जोसी (९८६८८७८३६९) 

हुलिया:-उचाई ४.९ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  

नाम:- अमतृ सारा 

उमेर:- १० वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बालक  

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मोहन बहादुर कुाँ वर (९८२१६२१६६०) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जजन्स पाइन्ट र जटसषट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- भवुन भाटा मगर  

उमेर:- ११ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली बदष गोरीयावडा नं. २ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-जज.कैलाली बदष गोरीयावडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- मोहन बहादुर कुाँ वर (९८२१६२१६६०) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जजन्स पाईन्ट र सटष लगाएको ।  

नाम:- गणशे सारा 

उमेर:-  १० वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली बदषगोररया  वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली बदषगोररया  वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मोहन बहादुर कुाँ वर (९८२१६२१६६०) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जजन्स पाइन्ट र जटसटष लगाएकी ।  

नाम:- जनमषला ओड 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बिराम ओड (९८४१७२७९९९) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- भोज साकी 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- जज.अछाम म.न.पा. वडा नं. १२  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.अछाम म.न.पा. वडा नं. १२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चेतमान कुमाि (९८४५२४६२६९) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो आउटर र कालो ट्राउजर लगाएकी ।  

नाम:- चेत राज भट्ट 

उमेर:-  २७ वषषको  

  वतन:- जज. डोटी जशखर न.पा. वडा नं. ७ उजली गाउँ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज. डडेल्धरु अमरगढी न.पा. वडा नं. ५ तिुान डाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुन्द्दरी पन्द्त (९८४८७१७५४४) 

हुलिया:-उचाई ६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो ट्राउजर, सेतो सटष रसेतो सटष लगाएको ।  

नाम:- शषु्मा चौधरी 

उमेर:-  २१ वषषको 

  वतन:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसताराम चौधरी (९८१२६२२०२८) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-पजुा जब.क. (साथमा वषष २ को छोरी समते रहकेो ) 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-जज. कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं. ६ बस्तना 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।,०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं. ६ बस्तना 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सगुनी लव.क. (९८४७०८४२५९) 

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको कुताष र सुरुवाल लगाएकी ।  

नाम:-सन्तोस भलु  

उमेर:-१२ वषषको  

  वतन:-जज. कैलाली बदषगोररया गा.पा. वडा नं. ४ नैजनया 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. कैलाली बदषगोररया गा.पा. वडा नं. ४ नैजनया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आसा देवी भुि (९८१५६०६९४१) 

हुलिया:-उचाई ३.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,कालो पाइन्ट र टोपी लगाएको । 
 

नाम:-गगंा ढोली  

उमेर:-३५ वषषको 

  वतन:-जज.कैलाली  ल.च.ुन.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली  ल.च.ुन.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलनराम भुसाि (९८४५४६९४९४) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जबमला जब.क. 

उमेर:-१९ वषषको  

  वतन:-जज.कैलाली मोहन्याल गा.पा. वडा नं. १ तल्लापानी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली मोहन्याल गा.पा. वडा नं. १ तल्लापानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनसारा लब.क. (९७५९५०१२०३)  

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

नाम:-एजनसा चौधरी  

उमेर:-१० वषषको  

  वतन:-जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.७ दवेररया 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.७ दवेररया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हारािाि चौधरी (९८१४६१९५८२) 

हुलिया:-उचाई ३.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,जनलो जटसटष र खरैो स्कट लगाएकी ।  

नाम:-जदपा थापामगर 

उमेर:-  २२ वषषको 

  वतन:-जज. षोटी जोरायल गा.पा. वडा नं. ६ जशजषष 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. षोटी जोरायल गा.पा. वडा नं. ६ जशजषष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हररष थापामगर (९८६२३८९६५४) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-आशा सनुार 

उमेर:-१९ वषषको 

  वतन:-जज.कैलाली   लनकी चहुा न.पा. वडा नं. ५ जतलक 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७  गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली   लनकी चहुा न.पा. वडा नं. ५ जतलक 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबनु पररयार (९८६४६११४२५) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो रङकमो जटसटष र खरानी रङको पाइन्ट 

लगाएकी । 

 

नाम:-मजनष खड्का 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी कुवाँर (९८४८३३८५३५)  

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरो भएको ।  

नाम:-शोभा कँुवर 

उमेर:-२५ वषषको  

  वतन:-जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवरेन्द्र कुवाँर (९८४८४५९८०४) 

हुलिया:-उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गह गँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रोशन महर 

उमेर:-१४ वषषको  

  वतन:-जज. कञ्चनपरु बे.न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. कञ्चनपरु बे.न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कोशोर राम महर (९८०९४५००९२) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको हाप कट्ट  र सेतो गन्जी लगाएको ।  

नाम:-जमरा टमटा 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-जज.बैतडी दशरथचन्द न.पा. वडा नं. ४ गोठालापानी  

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.बैतडी दशरथचन्द न.पा. वडा नं. ४ गोठालापानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भलगरथ टमटा (९८६५५६३६३८) 

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

नाम:-गोपाल धामी  

उमेर:-५५ वषषको  

  वतन:-जज. बझाङ ब.ुन.पा. वडा नं. २ रन्लेख 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. बझाङ ब.ुन.पा. वडा नं. २ रन्लेख 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अलमत धामी (९८६०३६७७०२) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो,सेतो जटसटष,हररयो ज्याकेट र खरैो पाइन्ट 

लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-अजनता भण्डारी  

उमेर:-२२ वषषको 

  वतन:-जज. बझाङ मष्टा गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०-७९।०४।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. बझाङ मष्टा गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबरकेश भण्डारी (९८४४६७७९४५) 

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

नाम:-सोरोपती साउद 

उमेर:-२२ वषषको  

  वतन:-जज. दाचुषला शलै्यजशखर न.पा. वडा नं. ९ सकन्तण 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. दाचुषला शलै्यजशखर न.पा. वडा नं. ९ सकन्तण 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-श्रीराम साउद (९८६८४४६७९०) 

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

नाम:-ईश्वरी धामी  

उमेर:-२० वषषको  

  वतन:-जज. दाचुषला माजलकाजुषन गा.पा. वडा नं. ४ बाज 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. दाचुषला माजलकाजुषन गा.पा. वडा नं. ४ बाज 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजत लसंह धामी (९८४८४३०८८६) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-सररता दवेी ठकुल्ला 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:-जज. डोटी पजुबषचौकी गा.पा. वडा नं. २ कुडासैन 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. डोटी पजुबषचौकी गा.पा. वडा नं. २ कुडासैन 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर लबष्ट (९८४८४७४६८३) 

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

नाम:-लक्ष्मी पहररया चौधरी  

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।२६  गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गो.न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन्द्तुराम चौधरी  

हुलिया:-उचाई ४.५ जिट,कालोआखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,कालो  जजन्स पाइन्ट रिुल सटष लगाएकी ।  

नाम:-लक्ष्मी चौधरी 

उमेर:-३५ वषषको  

  वतन:-जज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. १९ िुलबारी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. १९ िुलबारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेश चौधरी (९८२४६६९३५१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालोआखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी र जनलो हररयो बटु्टा भएको मके्सी लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-लक्ष्मी कुमारी बढुा 

उमेर:-२८ वषषको  

  वतन:-जज.कैलाली भजनी न.पा. वडा नं. ५ कुजट 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली भजनी न.पा. वडा नं. ५ कुजट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कम्िा देवी बुढा 

हुलिया:-उचाई ५ जिट।कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,हररयो रङको जजन्सको पाइन्ट र कुताष सरुुवाल 

लगाएकी ।  

नाम:-मजनषा नेपाली 

उमेर:-२० वषषको  

  वतन:-जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१४ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लखम बहादुर नेपािी (९८००६७८०६७) 

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

नाम:-जियंका कठररया 

उमेर:-३० वषषको  

  वतन:-जज.कैलाली भजनी न.पा. वडा नं. ७ चराष 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज.कैलाली भजनी न.पा. वडा नं. ७ चराष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राजेन्द्र कठररया (९८२२७५०११६) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-नरेश जोरा 

उमेर:-१७ वषषको 

  वतन:-जज.डडेल्धरुा गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गो.न.पा? वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलष्ट जोरा (९८५८७५०६४१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो  र  पातलो शररर भएको  

नाम:-खगशे जोशी 

उमेर:-१७ वषषको  

  वतन:-जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली गौरीगगंा न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धमकरार जोशी (९८६८४४४२६१) 

हुलिया:-उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,हररयो रङको भेष्ट र कालो जजन्स पाइन्ट लगाएकी 

।  

नाम:-सरेुन्र जसंह धामी  

उमेर:-नखलेुको  

  वतन:-जज.बैतडी जसगास गा.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. २ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मी कुमारी धामी (९८४२२३६५९१) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरो र माजसक अबस्था कनजोर भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-आचँल कोली 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-जज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९८।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत कोिी (९८००६४५७६०) 

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

नाम:-राजधका कुमारी बढुाथोकी (साथमा सरस्वती बढुाथोकी समते हकेो ) 

उमेर:-१४ वषषको 

  वतन:-जज.कैलाली चरेु गा.पा. वडा नं.६ घटे्टखोला 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जज.कैलाली चरेु गा.पा. वडा नं.६ घटे्टखोला 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नवराज बुढाथोकी (९७४८४५५९४२) 

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

नाम:-कौशल्या अजधकारी  

उमेर:-२२ वषषको  

  वतन:-जज. कैलाली दोदावरी न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. कैलाली दोदावरी न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत घलधकारी (९८४९२१६१४२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पहलेो रङको जटसटष र सेतो प्लाज ुलगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-कल्पना साकी  

उमेर:-१५ वषषको  

  वतन:-जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम बहादुर साकी (९८९६४६४८०८२) 

हुलिया:-उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो जटसषट र कालो पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-मजनसा भट्ट 

उमेर:-१८ वषषको 

  वतन:-जज.कञ्चनपरु जभ.न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कञ्चनपरु जभ.न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-महेश्वरर भट्ट (९८४९५९९४२१) 

हुलिया:-उचाई ३.४ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल भएकी ।  

नाम:-लजलता समुाल 

उमेर:-१९ वषषको  

  वतन:-जज. कञ्चनपरु बे.न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९८।०३।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. कञ्चनपरु बे.न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-रौरी समाि (९८४८८४१८२२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जजैनका शाही (साथमा राकेश तामाङ  समते रहकेो) 

उमेर:-१७ वषषको  

  वतन:-जज.कैलाली घोडाजघडी न.पा. वडा नं. ४ भालिुाट 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कैलाली घोडाजघडी न.पा. वडा नं. ४ भालिुाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोलवन्द्द शाही (९८६८८४८५२३) 

हुलिया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो रङको कुताष र सुरुवाल लगाएकी । 
 

नाम:-बसन्ती  दवेी ठकुरराठी 

उमेर:-६० वषषको 

  वतन:-जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- जषे्ठ मजहला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- जज.कञ्चनपरु जभमदत्त न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लगता टेर (९८६५९१९५८०) 

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गह गँोरी,रातो  जस्वटर र जपंक रङको पेजटकोट लगाएकी ।  

नाम:-बसन्ती धामी दउेवा  

उमेर:-२३ वषषको  

  वतन:-जज. कञचनपरु जभ.न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०-२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जज. कञचनपरु जभ.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा लसंह देउवा (९८४८८११९७१) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

नाम:-धाना भट्ट  

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:-जज.कञचनपरु शकु्लािाट न.पा. वडा नं.१० झलारी 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज.कञचनपरु शकु्लािाट न.पा. वडा नं.१० झलारी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारादत्त भट्ट (९८४८७५९५८३) 

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

नाम:-ममता भलु (साकी) 

उमेर:-२० वषषको 

  वतन:-जज. अछाम पञचदबेल जबनायक न.पा. वडा नं.४ काजलका स्थान 

लिङ्ग:- मजहला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३१  गते ।  

हराएको ठेगाना:- जज. अछाम पञचदबेल जबनायक न.पा. वडा नं.४ काजलका स्थान 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बृष भुि (९७६२८३२८२९) 

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

 


