
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 ७९/८० थपMissing person data 

नाम:- मन छोटी राना 

उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- जि.कञ्चनपरु जिमदत्त न.पा. वडा न.ं १९ 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३। गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कञ्चनपरु जिमदत्त न.पा. वडा नं. १९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- नन्ििाि राना (९८१२७२३१०१)    

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

नाम:- माया साउद 

उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- जि.बैतडी जिवनाथ गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.बैतडी जिवनाथ गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  चन्र साउि (९८४०५०२९३७)  

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

नाम:- मोजनका िमाष 

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- जि.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.७ दवेिररया  

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा न.ं७ देविररया 

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

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पावषती बोिरा के्षत्री 

उमेर:- २८ वर्कको 

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- उलिप कुमार के्षत्री  (९८४८६३५०७९) 

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

नाम:- कजबता टमटा (साथमा वर्ष १४ जख सजंगता टमटा समते रिकेो) 

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- जि.बैतडी दिरथचन्द न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.बैतडी दिरथचन्द न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  महेन्र प्साि टमटा (९८६८८७६३०७) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पिलेो रङको सटष प्लािा लगाएकी ।  

नाम:- दगुाष धामी 

उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- जि.दाचुषला िैल्यजखर न.पा. वडा नं. ६ उल्लानी 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.दाचुषला िैल्यजखर न.पा. वडा न.ं ६ उल्लानी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- हर  लसंह धामी  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी र पातलो िररर िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कल्पना बोगटी 

उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- जि.बािरुा खप्डटछेडेदि गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.बािरुा खप्डटछेडेदि गा.पा. वडा नं. ४ 

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

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

नाम:- उजमषला लिुार 

उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- जि.बािरुा स्वामीकाजतषक खापर गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.बािरुा स्वामीकाजतषक खापर गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लिनेको 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 वर्षको 

  वतन:- जि.बािरुा स्वाजमकाजतष खापर गा.पा. वडा नं. १ साप्पाटा 

लिङ्ग:- परुा 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.बािरुा स्वाजमकाजतष खापर गा.पा. वडा नं. १ साप्पाटा 

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

हुलिया:-उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो िररर िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चचाष बढुा रोकाया 

उमेर:- २५ वर्षको 

  वतन:- जि. बािरुा िगन्नाथ गा.पा. वडा नं. २ िड्ुडी 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. बािरुा िगन्नाथ गा.पा. वडा नं. २ िड्ुडी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  राजेन्र बहािुर रोकाय  

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

नाम:- चन्दा देवी बोिरा  

उमेर:- २० वर्षको 

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते ।  

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

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

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

नाम:- गौरी साि  

उमेर:-  १५ वर्षको 

  वतन:- जि.दाचुषला मिाकाली न.पा. वडा नं. २ मलु्ला 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.दाचुषला मिाकाली न.पा. वडा नं. ४ कलङ्गा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   िुगाक धामी (९८६४६४६७९६) 

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

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबमा नाथ 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- जि.दाचुषला िैल्यजिखर न.पा. वडा नं. १ टुर्ी 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.दाचुषला िलै्यजिखर न.पा. वडा नं. १ टुर्ी 

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

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

 

नाम:- पावषती बोिरा 

उमेर:-  ३४ वर्षको 

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.डोटी बजडकेदार गा.पा. वडा नं.१ चनकट्ट े

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  चन्रभान बोहोरा (९७४८८८९५४७)  

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

नाम:- लजलता देजव मल्ल 

उमेर:- ३२ वर्षको 

  वतन:- जि.डोटी जिखर न.पा. वडा नं. ४ दवेाली 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.डोटी जिखर न.पा. वडा नं. ४ दवेाली 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  िेब बहािुर मल्ि (९८४८५२५८००) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अमतृ देबी िेठारा 

उमेर:- ४५ वर्षको 

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२३ गते ।  

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

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

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

नाम:- जसिषना कुमारी कामी (साथमा जदनेि लिुार समते रिकेो) 

उमेर:-  १६ वर्षको 

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

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लबर बहािुर िुहार (९८६५७०१६१७) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,रातो िाप पाइन्ट र कालो ट्राउिर लगाएकी । 
 

नाम:- ियन्ती कुमारी जबष्ट 

उमेर:- १६ वर्षको 

  वतन:- जि.डडेल्धरुा परिरुाम न.पा. वडा नं. ५ पररगाउँ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.डडेल्धरुा परिरुाम न.पा. वडा नं. ५ पररगाउँ 

उजुरी लिनेको 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 वर्ष २ को छोरा समते रिकेो) 

उमेर:- २३ वर्षको 

  वतन:- जि.डडेल्धरुा अियमरेु गा.पा.वडा नं.३ िद्रपरु 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.डडेल्धरुा अियमरेु गा.पा.वडा नं.३ िद्रपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- टेक बहािुर मल्ि (९८४१६९५२३७०   

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

नाम:- सोजन सनुार  

उमेर:-  १७ वर्षको 

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

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते । 

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

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

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गि गँोरी िएकी ।  

नाम:- सजुनता चौधरी जब.क. चौधरी 

उमेर:- ३५ वर्षको  

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते ।  

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- साजवत्रा कुवँर 

उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- जि.कैलाली गो.न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०२ गते । 

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   जानकी कुवँर (९७४२८४२४४२) 

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

 

नाम:- सरस्वती चौधरी 

उमेर:- २० वर्षको 

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सवुार् चौधरी (९८००६५३११५)    

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

नाम:- ईन्द्रा राना  

उमेर:- २९ वर्षको 

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते ।  

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

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

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालोआखँा,कालो कपाल र वर्ष गि गँोरी िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- िक्ष्मी मल्ि 

उमेर:- ३३ वर्कको 

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते ।  

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

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

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गुँिगोरी िएको ।  

नाम:- जिष्मा थारु 

उमेर:- ३७ वर्षको 

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१६ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िुती राम थारु (९८१५६५०४७५)    

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

नाम:- िागा सापकोटा (साथमा वर्ष  १२ की गंगा खत्री समते रिकेो ) 

उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:- जि.कैलाली गो.न.पा. वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते । 

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

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

हुलिया:-उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष कल्साउदी र वर्ष गि गँोरीिएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबस्ना दजेव मगर 

उमेर:-  ४२ वर्षको 

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कैलाली सेती प्रादजेिक अस्पताल धनगढी 

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

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

नाम:- ईन्द्रा राना 

उमेर:- २९ वर्षको 

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

लिङ्ग:-मलहिा 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१५ गते ।  

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

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

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी र नाकमा जतलकोठी िएकी ।  

नाम:- बसन्ती जसिं 

उमेर:- ५४ वर्षको 

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

लिङ्ग:- मिाल 

हराएको लमलत:-  २०७९।०४।३१ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम बहािुर लसहं (९८६५८६४३६५)   

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गि गँोरी िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बसन्ती थापा मगर  

उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- जि.कैलाली िानकी गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.कैलाली िानकी गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- कैठुरी िेवी थापामगर  

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गि गँोरी िएकी ।  

नाम:- बजवता चौधरी 

उमेर:- २९ वर्षको  

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते ।  

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

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

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

नाम:- पिुा जब.क. 

उमेर:-  १८ वर्षको 

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

लिङ्ग:-  बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  जगत्र िेवी लब.क। (९८१२६३४५९६) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,कालो िेष्ट र कालो प्लािो लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पावषती साकी 

उमेर:- २८ वर्षको  

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते ।  

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

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

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गि गँोरी िएकी । 
 

नाम:- धमाषनन्द िोिी 

उमेर:- ६० वर्षको 

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

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.कैलाली नवजिवन िजस्पटल 

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

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरो,िाप िेष्ट,कालो पाइन्ट र ढाका टोपी लगाएको ।  

नाम:- देजव जचराल (साउद) 

उमेर:-  ३० वर्षको 

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२५ गते ।  

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

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

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी र पिलेो रङको कुताष सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- तषृ्र्ा चौधरी   

उमेर:- १८ वर्षको 

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते । 

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

 उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- रलवन्र चौधरी (९८४८४२६४६९)  

हुलिया:- उचाई ४.८ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गि गँोरी िएकी । 
 

नाम:- अरुजर्मा चौधरी 

उमेर:-  १४ वर्षको 

  वतन:- जि.कैलाली ििनी न.पा. वडा नं.८ सोनािाटा 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली ििनी न.पा. वडा नं.८ सोनािाटा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सकुनी िेवी चौधरी (९८२१६६५३३१)   

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी, िररयो िेष्ट र खरैो टाउिर लगाएको ।  

नाम:- अप्सरा सनुार 

उमेर:- २७ वर्षको 

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२५ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सरुि सनुार    

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी, रातो सेतोबटु्टा िएको सल्याक्स लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सजुनता चौधरी 

उमेर:-  २८ वर्षको 

  वतन:- जि.कैलाली गौरीगंगा न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.कैलाली गौरीगंगा न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमि  सुनार    

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी र रातो सेतोबटु्टा िएको सल्याक्स लगाएकी । 
 

नाम:- सररता रािी 

उमेर:-  २३ वर्षको 

  वतन:- जि.कैलाली गौरीगंगा न.पा. वडा नं. 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२३ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.कैलाली गौरीगंगा न.पा. वडा नं. 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमि चौधरी     

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

नाम:- सनु्तली डगैरा 

उमेर:- २८ वर्षको 

  वतन:- जि.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लबर बहािुर डगैरा (९८४०९२४८८०) 

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

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- रेन ुिाि  

उमेर:-  ३० वर्षको 

  वतन:- जि.कञ्चनपरु जि.न.पा. वडा नं. १८ 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कञ्चनपरु जि.न.पा. वडा नं. १८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- धमेन्र कुमार शाह  

हुलिया:- उचाई ५,३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गि गँोरी िएकी ।  

नाम:- सजञ्िता राना 

उमेर:- २१ वर्षको 

  वतन:- जि.कञ्नपरु कृष्र्परु न.पा.वडा नं.४ जकचािी 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कञ्नपरु कृष्र्परु न.पा.वडा न.ं४ जकचािी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  अजय राना (९८०५७८६०९०) 

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कुमारी मजनर्ा िट्ट 

उमेर:- १७ वर्षको 

  वतन:- जि.कञ्चनपरु िकु्लािाट न.पा. वडा नं.८ पाररिाट 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कञ्चनपरु िकु्लािाट न.पा. वडा नं.८ पाररिाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- किावती भट्ट (९८६९८२९५६०) 

हुलिया:- उचाई ५.७ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र  वर्ष गि गँोरी िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जबपना  राना  

उमेर:- १७ वर्षको 

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

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा.वडा नं. १० 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुन्नी राना (९८०९४०८३२४) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो िररर िएकी ।  

नाम:- पजबसरा देबी जब.क. 

उमेर:- ५२ वर्षको 

  वतन:- जि.कञ्चनपरु कृष्र्परु न.पा.वडा न.ं ४ क्यापस रोड 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.कञ्चनपरु कृष्र्परु न.पा.वडा नं. ४ क्यापस रोड 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- मुन्नी राना (९८०९४०८३२४) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल र पातलो िररर िएकी ।  

नाम:- दगुाष चनुार 

उमेर:-  २५ वर्षको   

  वतन:- जि.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१२ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.कञ्चनपरु बेदकोट न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- रत्न बहािुर बोहरा (९७४८८८७४५९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र मोटो िररर िएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गमुानी चन्द 

उमेर:- ७५ वर्षको 

  वतन:- जि.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं. २ ि ननैाथ टोल 

लिङ्ग:- िेष्ठ परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.कञ्चनपरु दो.चा.न.पा. वडा नं. २ ि ननैाथ टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृष्ण चन्ि (९८०९४०४४५३) 

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

नाम:- कलापती जबष्ट 

उमेर:- ३५ वर्षको 

  वतन:- जि.कञ्चनपरु जिमदत्त न.पा. वडा न.ं१३ बडैपरु 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.कञ्चनपरु जिमदत्त न.पा. वडा नं.१३ बडैपरु 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सुरेन्र लसंह लबष्ट (९८६३२९२४६७) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल पातलो िररर िएकी ।  

नाम:- अनसु्का डगौरा 

उमेर:- १२ वर्षको 

  वतन:- जि.कञ्नपरु बेदकोट न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.कञ्नपरु बेदकोट न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबर बहािुर डगैरा (९८४०९२४८८०) 

हुलिया:- उचाई २.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र पातलो िररर िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सररता िोिी 

उमेर:- १८ वर्षको 

  वतन:- जि.कञ्चनपरु जबमदत्त न.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.कञ्चनपरु जबमदत्त न.पा.वडा नं.४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लिपा जोसी (९८६८८७८३६९) 

हुलिया:- उचाई ४.९ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गि गँोरी िएकी ।  

नाम:- अमतृ सारा 

उमेर:- १० वर्षको 

  वतन:- जि.कञ्चनपरु जिमदत्त न.पा. वडा न.ं ५ 

लिङ्ग:- बालक  

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  जि.कञ्चनपरु जिमदत्त न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  मोहन बहािुर कँुवर (९८२१६२१६६०) 

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

नाम:- िवुन िाटा मगर  

उमेर:- ११ वर्षको 

  वतन:- जि.कैलाली बदष गोरीयावडा नं. २ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.कैलाली बदष गोरीयावडा नं. २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  मोहन बहािुर कँुवर (९८२१६२१६६०) 

हुलिया:- उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जिन्स पाईन्ट र सटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गर्ेि सारा 

उमेर:-  १० वर्षको 

  वतन:- जि.कैलाली बदषगोररया  वडा नं. २ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२७ गते । 

हराएको ठेगाना:- जि.कैलाली बदषगोररया  वडा न.ं २ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- मोहन बहािुर कँुवर (९८२१६२१६६०) 

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

नाम:- जनमषला ओड 

उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- जि.कञ्चनपरु जिमदत्त न.पा. वडा न.ं ५ 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२९ गते ।  

हराएको ठेगाना:- जि.कञ्चनपरु जिमदत्त न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- बिराम ओड (९८४१७२७९९९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल  र पातलो िररर िएकी ।  

नाम:- भोज साकी 

उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:- जि.अछाम म.न.पा. वडा नं. १२  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।३० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि.अछाम म.न.पा. वडा न.ं १२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- चेतमान कुमाि (९८४५२४६२६९) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो आउटर र कालो ट्राउिर लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- चेत राि िट्ट 

उमेर:-  २७ वर्षको  

  वतन:- जि. डोटी जिखर न.पा. वडा नं. ७ उिली गाउँ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि. डडेल्धरु अमरगढी न.पा. वडा नं. ५ तिुान डाडा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-   सुन्िरी पन्त (९८४८७१७५४४) 

हुलिया:- उचाई ६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो ट्राउिर, सेतो सटष रसेतो सटष लगाएको ।  

नाम:- िषु्मा चौधरी  

उमेर:-  २१ वर्षको 

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा न.ं१२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लसताराम चौधरी (९८१२६२२०२८) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,बर्ष गि गँोरी र पातलो िररर िएकी ।  

नाम:- पिुा जब.क. (साथमा वर्ष २ को छोरी समते रिकेो ) 

उमेर:-  २० वर्षको  

  वतन:- जि. कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं. ६ बस्तना 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।,०८ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  सगुनी लव.क. (९८४७०८४२५९) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सन्तोस िलु  

उमेर:-  १२ वर्षको  

  वतन:- जि. कैलाली बदषगोररया गा.पा. वडा नं. ४ नजैनया 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०९ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- आसा िेवी भुि (९८१५६०६९४१) 

हुलिया:- उचाई ३.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरो,कालो पाइन्ट र टोपी लगाएको । 
 

नाम:-  गंगा ढोली  

उमेर:-  ३५ वर्षको  

  वतन:- जि.कैलाली  ल.च.ुन.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली  ल.च.ुन.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- मलनराम भुसाि (९८४५४६९४९४)  

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

नाम:- जबमला जब.क. 

उमेर:-  १९ वर्षको  

  वतन:- जि.कैलाली मोिन्याल गा.पा. वडा नं. १ तल्लापानी  

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली मोिन्याल गा.पा. वडा नं. १ तल्लापानी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- मनसारा लब.क. (९७५९५०१२०३)  

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- एजनसा चौधरी  

उमेर:-  १० वर्षको  

  वतन:- जि.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं.७ दवेररया 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा न.ं७ देवररया 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  हारािाि चौधरी (९८१४६१९५८२) 

हुलिया:- उचाई ३.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,जनलो जटसटष र खरैो स्कट लगाएकी ।  

नाम:- जदपा थापामगर 

उमेर:-  २२ वर्षको  

  वतन:- जि. र्ोटी िोरायल गा.पा. वडा नं. ६ जिजर्ष 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. र्ोटी िोरायल गा.पा. वडा नं. ६ जिजर्ष 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- हररर् थापामगर (९८६२३८९६५४) 

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

नाम:- आिा सनुार 

उमेर:-  १९ वर्षको  

  वतन:- जि.कैलाली   लम्की चिुा न.पा. वडा नं. ५ जतलक 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७  गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली   लम्की चिुा न.पा. वडा नं. ५ जतलक 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबनु पररयार (९८६४६११४२५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,रातो रङकमो जटसटष र खरानी रङको पाइन्ट 

लगाएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मजनर् खड्का 

उमेर:-  १७ वर्षको  

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

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०७ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी कुवँर (९८४८३३८५३५)  

हुलिया:- उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गि गँोरो िएको ।  

नाम:- िोिा कँुवर 

उमेर:-  २५ वर्षको  

  वतन:- जि.कैलाली गो.न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली गो.न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लवरेन्र कुवँर (९८४८४५९८०४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गि गँोरी िएकी ।  

नाम:- रोिन मिर 

उमेर:-  १४ वर्षको  

  वतन:- जि. कञ्चनपरु बे.न.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि. कञ्चनपरु बे.न.पा. वडा नं. ९ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- कोशोर राम महर (९८०९४५००९२) 

हुलिया:- उचाई ४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको िाप कट्ट  र सेतो गन्िी लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जमरा टमटा 

उमेर:-  २० वर्षको  

  वतन:- जि.बैतडी दिरथचन्द न.पा. वडा नं. ४ गोठालापानी  

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.बैतडी दिरथचन्द न.पा. वडा नं. ४ गोठालापानी 

उजुरी लिनेको 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 वर्षको  

  वतन:- जि. बझाङ ब.ुन.पा. वडा नं. २ रन्लेख 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।१९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. बझाङ ब.ुन.पा. वडा नं. २ रन्लेख 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- अलमत धामी (९८६०३६७७०२) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरो,सेतो जटसटष,िररयो ज्याकेट र खरैो पाइन्ट 

लगाएको । 
 

नाम:- अजनता िण्डारी  

उमेर:-  २२ वर्षको  

  वतन:- जि. बझाङ मष्टा गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०-७९।०४।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. बझाङ मष्टा गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लबरकेश भण्डारी (९८४४६७७९४५) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गि गँोरी िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सोरोपती साउद 

उमेर:-  २२ वर्षको  

  वतन:- जि. दाचुषला िैल्यजिखर न.पा. वडा नं. ९ सकन्तर् 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. दाचुषला िैल्यजिखर न.पा. वडा नं. ९ सकन्तर् 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्रीराम साउि (९८६८४४६७९०) 

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

नाम:- ईश्वरी धामी  

उमेर:-  २० वर्षको  

  वतन:- जि. दाचुषला माजलकािुषन गा.पा. वडा नं. ४ बाि 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. दाचुषला माजलकािुषन गा.पा. वडा नं. ४ बाि 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लजत लसंह धामी (९८४८४३०८८६) 

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

नाम:- सररता देवी ठकुल्ला 

उमेर:-  २५ वर्षको  

  वतन:- जि. डोटी पजुबषचौकी गा.पा. वडा न.ं २ कुडासैन 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. डोटी पजुबषचौकी गा.पा. वडा नं. २ कुडासनै 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- धन बहािुर लबष्ट (९८४८४७४६८३) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गि गँोरी िएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लक्ष्मी पिररया चौधरी  

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:- जि.कैलाली गो.न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।२६  गते । 

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- अन्तुराम चौधरी  

हुलिया:- उचाई ४.५ जिट,कालोआखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,कालो  जिन्स पाइन्ट र िुल सटष लगाएकी ।  

नाम:- लक्ष्मी चौधरी 

उमेर:-  ३५ वर्षको  

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२९ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  राजेश चौधरी (९८२४६६९३५१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालोआखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी र जनलो िररयो बटु्टा िएको मके्सी लगाएकी ।  

नाम:- लक्ष्मी कुमारी बढुा 

उमेर:-  २८ वर्षको  

  वतन:- जि.कैलाली ििनी न.पा. वडा नं. ५ कुजट 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली ििनी न.पा. वडा नं. ५ कुजट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- कम्िा िेवी बुढा   

हुलिया:- उचाई ५ जिट।कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,िररयो रङको जिन्सको पाइन्ट र कुताष सरुुवाल 

लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मजनर्ा नपेाली  

उमेर:-  २० वर्षको  

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।३२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा न.ं१४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लखम बहािुर नेपािी (९८००६७८०६७) 

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

नाम:- जप्रयंका कठररया 

उमेर:-  ३० वर्षको  

  वतन:- जि.कैलाली ििनी न.पा. वडा नं. ७ चराष  

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली ििनी न.पा. वडा नं. ७ चराष 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- राजेन्र कठररया (९८२२७५०११६) 

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

नाम:- नरेि िोरा  

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:- जि.डडेल्धरुा गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- सलष्ट जोरा (९८५८७५०६४१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरो  र  पातलो िररर िएको   



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- खगेि िोिी 

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:- जि.कैलाली गौरीगंगा न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली गौरीगंगा न.पा. वडा नं.६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- धमकरार जोशी (९८६८४४४२६१) 

हुलिया:- उचाई ५.६ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,िररयो रङको िषे्ट र कालो जिन्स पाइन्ट 

लगाएकी ।  

नाम:- सरेुन्द्र जसंि धामी  

उमेर:-  नखलेुको  

  वतन:- जि.बैतडी जसगास गा.पा. वडा नं. ९ 

लिङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- िक्ष्मी कुमारी धामी (९८४२२३६५९१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरो र माजसक अबस्था कम्िोर िएको ।  

नाम:- आचँल कोली 

उमेर:-  २० वर्षको  

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

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९८।०४।०५ गते ।  

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- भरत कोिी (९८००६४५७६०) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,िररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राजधका कुमारी बढुाथोकी (साथमा सरस्वती बढुाथोकी समते िकेो ) 

उमेर:-  १४ वर्षको  

  वतन:- जि.कैलाली चरेु गा.पा. वडा नं.६ घट्टेखोला 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली चरेु गा.पा. वडा नं.६ घट्टेखोला 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- नवराज बुढाथोकी (९७४८४५५९४२) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष ि गँोरी र पिलेो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- कौिल्या अजधकारी  

उमेर:-  २२ वर्षको  

  वतन:- जि. कैलाली दोदावरी न.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. कैलाली दोदावरी न.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- भरत घलधकारी (९८४९२१६१४२) 

हुलिया:- उचाई ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पिलेो रङको जटसटष र सेतो प्लाि ुलगाएकी । 
 

नाम:- कल्पना साकी  

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- जि.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली ध.उ.म.न.पा. वडा न.ं ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लभम बहािुर साकी (९८९६४६४८०८२) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मजनसा िट्ट 

उमेर:-  १८ वर्षको  

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

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:-  २०७९।०३।३० गते । 

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

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- महेश्वरर भट्ट (९८४९५९९४२१) 

हुलिया:- उचाई ३.४ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल िएकी ।  

नाम:- लजलता समुाल  

उमेर:-  १९ वर्षको  

  वतन:- जि. कञ्चनपरु बे.न.पा. वडा नं. १० 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९८।०३।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-  जि. कञ्चनपरु बे.न.पा. वडा नं. १० 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- रौरी समाि (९८४८८४१८२२) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल िएको ।  

नाम:- िैजनका िािी (साथमा राकेि तामाङ  समते रिकेो) 

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:- जि.कैलाली घोडाजघडी न.पा. वडा नं. ४ िालिुाट 

लिङ्ग:- बाजलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कैलाली घोडाजघडी न.पा. वडा नं. ४ िालिुाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- गोलवन्ि शाही (९८६८८४८५२३) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बसन्ती  देवी ठकुरराठी 

उमेर:-  ६० वर्षको  

  वतन:- जि.कञ्चनपरु जिमदत्त न.पा. वडा न.ं ४ 

लिङ्ग:- िेष्ठ मजिला 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.कञ्चनपरु जिमदत्त न.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- लगता टेर (९८६५९१९५८०) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,रातो  जस्वटर र जपंक रङको पजेटकोट लगाएकी ।  

नाम:- बसन्ती धामी देउवा  

उमेर:-  २३ वर्षको  

  वतन:- जि. कञचनपरु जि.न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०-२ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. कञचनपरु जि.न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- कमिा लसंह िेउवा (९८४८८११९७१) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र िररर जठक्को  िएकी ।  

नाम:- धाना िट्ट  

उमेर:-  २१ वर्षको  

  वतन:- जि.कञचनपरु िकु्लािाट न.पा. वडा नं.१० झलारी 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०९ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.कञचनपरु िकु्लािाट न.पा. वडा नं.१० झलारी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- ताराित्त भट्ट (९८४८७५९५८३) 

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

नाम:- ममता िलु (साकी) 

उमेर:-  २० वर्षको  

  वतन:- जि. अछाम पञचदेबल जबनायक न.पा. वडा नं.४ काजलका स्थान 

लिङ्ग:- मजिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।३१  गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. अछाम पञचदेबल जबनायक न.पा. वडा नं.४ काजलका स्थान 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- बरृ् भुि (९७६२८३२८२९) 

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


