
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

७९/८०थपMissing person data 

नाम:-चन्दा बि.क. 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- बज.काबिकोट नरहररनाथ गा.पा.वडा नं.०३ 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.काबिकोट नरहररनाथ गा.पा.वडा नं.०१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजे लब.क.(९८६६७७२४५७) 

 हुलिया:-उचाई ४.५ बिट, कािो आखँा, कािो कपाि, रातो कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 

 
 

नाम:-बिरिि सनुार 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- बज.जाजरकोट निगाड न.पा.वडा नं.०६ भारगाँउ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जाजरकोट कुश ेन.पा.वडा नं.०६ भारगाँउ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सलबना सुनार(९८४७६३५६५३) 

 हुलिया:-उचाई ५.४ बिट, कािो आखँा, कािो कपाि, कािो रङको बटसटष र ज्याकेट िगाएको । 

 

नाम:-जस िहादरु शाही 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- बज.हुम्िा खापुषनाथ गा.पा. वडा नं.०४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.हुम्िा खापुषनाथ गा.पा. वडा नं.०४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कािी बहादुर शाही(९७६८९००४७५) 

 हुलिया:-उचाई ५.६ बिट कािो आखँा, किो कपाि र रातो ट्रयाक सटु िगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-हमेन्र कुमार घती र गोबिन्द घती 

उमेर:- १२/१२ वषषको 

  वतन:- बज.जाजरकोट िारेकोट गा.पा.वडा नं.०१ 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जाजरकोट िारेकोट गा.पा.वडा नं.०१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लभम बहादुर घती(९८४२६८९६२८) 

 हुलिया:-कािो आखँा र कािो कपाि भएको । 

 

नाम:-पजुा सेजवुाि 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- बज.मगु ुछाँयानाथ रारा न.पा.वडा नं.०५ काकीिाडा 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.मगु ुछाँयानाथ रारा न.पा.वडा नं.०५ काकीिाडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राज बहादुर सेजुवाि(९८६५१६००३९,९७४८९११८९७०) 

 हुलिया:-उचाई ५ बिट, कािो आखँा, कािो, रातो कपाि र  गिुाबि रङको जतुा िगाएकी । 

 

नाम:-सबुनता नेपािी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- बज.दिेैख महाि ुगा.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.दिेैख महाि ुगा.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गौरी सकी(९८०९४१०५५७) 

हुलिया:-उचाई ५.१ बिट, कािो आखँा, कािो कपाि,गिुाबि रङको कुताष र बनिो सरुुवाि िगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-रबमिा रावत 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- बज.जमु्िा बतिा गा.पा.वडा नं.०५ 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जमु्िा बतिा गा.पा.वडा नं.०५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िंक बहादुर रावि(९७४८४९४३२८) 

हुलिया:-उचाई ४ बिट, कािो आखँा, कािो कपाि र वणष गहुगँोरी भएकी । 

 

नाम:-सबन्दप िोहरा 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- बज.सल्यान िागचौर न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.सल्यान िागचौर न.पा.वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता बोहरा(९८२९८०६६७८) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट, कािो आखँा, कािो कपाि,कािो ज्याकेट, कािो बटसटष र पाईन्ट िगाएको । 

 

नाम:-मबनस बि.क. 

उमेर:- २३ वषषको 

  वतन:- बज.काबिकोट नरहररनाथ गा.पा.वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.काबिकोट नरहररनाथ गा.पा.वडा नं.६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजे लब.क.(९८६६७७२४५७) 

 हुलिया:-उचाई ५.७ बिट, कािो आखँा र कािो कपाि भएको । 

 

नाम:-प्रेबमका थापा मगर 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- बज.रुकुम पबिम 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जमु्िा बतिा गा.पा.वडा नं.५ आफ्नै घर 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलनकृष्ण रावत 

 हुलिया:-कािो आखँा, कािो कपाि र वणष गोरी भएकी । 

नाम:-पजुा नेपािी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- बज.दिेैख नारायण न.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  लज.दैिेख नारायण न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसता नेपािी(९८१९५७०२३५) 

 हुलिया:-उचाई ५ बिट, कािो आखँा, कािो कपाि र पाईन्ट भषे्ट िगाएकी । 

 

नाम:-पासाङ कामी 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- बज.डोल्पा काईके गा.पा.वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.डोल्पा काईके गा.पा.वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िक्ष्मण कामी 

 हुलिया:-उचाई ५ बिट, कािो आखँा, कािो कपाि र वणष गहुगँोरो भएकी । 

 

नाम:-नरेन्र मल्ि 

उमेर:- ३० वषषको 

  वतन:- बज.मगु ुछायाँनाथ रारा न.पा.वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८ साि दबेख 

हराएको ठेगाना:- बज.मगु ुछायाँनाथ रारा न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम पुरा बुढा(९८६५१४९५७८) 

 हुलिया:-उचाई ५.६ बिट, कािो आखँा, कािो कपाि, सेतोरङको बटसटष र बनिो बजन्स पाईन्ट िगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-जगत िस्नेत 

उमेर:- २५ वषषको 

  वतन:- बज.डोल्पा जगदलु्िा गा.पा.वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.डोल्पा जगदलु्िा गा.पा.वडा नं.४ घर िाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुकदेवी बस्नेत 

 हुलिया:-उचाई ५ बिट, कािो आखँा, कािो कपाि, गािामा कोठी र िाँया कानमा मरुा िगाएको । 

 

नाम:-बडि िहादरु रोकाया 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:- बज.जमु्िा गबुठचौर गा.पा.वडा नं.०१ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जमु्िा गबुठचौर गा.पा.वडा नं.०१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तारा रोकाया(९८४९४६१०३१) 

 हुलिया:-उचाई ५ बिट, कािो आखँा, कािो कपाि, वणष गोरो, कािो रङको पाईन्ट, हररयो ज्याकेट र खरैो 

छािाको जतुा िगाएको । 

 

नाम:-बचत्र िहादरु शाही 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- बज.मगु ुसोरु गा.पा.वडा नं.०६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.मगु ुसोरु गा.पा.वडा नं.०६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जयिक्ष्मी मल्ि(९८६८३९५६५४) 

 हुलिया:-उचाई ५.५ बिट, हल्का खरैो आखँा, कािो खरैो कपाि, खराबन रङको हुक र बनिो बजन्स पाईन्ट 

िगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-गगंा प्रसाद बधताि 

उमेर:- ४८ वषषको 

  वतन:- बज.जमु्िा तातोपानी गा.पा.वडा नं.०४ बगबडखोिा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जमु्िा तातोपानी गा.पा.वडा नं.०४ बगबडखोिा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण प्र.लधताि(९८४८३४२८७७) 

 हुलिया:-उचाई ५.३ बिट,कािो आखँा, कािो कपाि,वणष गोरो, ढाका टोपी, कािो कोट र कािो जतुा िगाएको । 

 

नाम:-रामहरी ताम्राकार 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- बज.अघाषखाची 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।१३ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जाजरकोट भरेी न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलगता सुनार(९८६४९६५५६९) 

 हुलिया:-उचाई ५.५ बिट कािो आखँा र कािो कपाि भएको । 

 

नाम:-बवष्ण ुरावत 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- बज.सखुते बव.न.पा.वडा नं.१० 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.सखुते बव.न.पा.वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-शंकर रावत(९८६६२३०६३२) 

 हुलिया:-उचाई ५.५ बिट, कािो आखँा, कािो कपाि र वणष गहुगँोर भएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-बनरज बसंह 

उमेर:-२१ वषषको 

  वतन:-बज.जाजरकोट िारेकोटा गा.पा.वडा नं.५ गरागाँउ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.िाँके कोहिपरु कोठामा िस्द ैदरेको 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:- रतन लसंह 

 हुलिया:-उचाई ५.५ बिट, कािो कपाि, कािो आखँा,पहिेो रङ्गको ज्याकेट र कािो पाईन्ट िगाएको । 

 

नाम:-धनमाया बि.क. 

उमेर:- २१ वषषको 

  वतन:- बज.जाजरकोट भरेी न.पा.वडा नं.२ ररसाङ्ग 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जाजरकोट भरेी न.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र बहादुर लब.क.(९८१०१०९९४७) 

हुलिया:-उचाई ५ िेट, कािो आखँा, कािो कपाि,वणष गहुगँोरी, रातो कुताष सरुुवाि िगाएकी । 

 

नाम:- बदपा थापा मगर 

उमेर:-२५ वषषको 

  वतन:- बज.दिेैख नारायण न.पा. वडा नं.७ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.दिेैख नारायण न.पा. वडा नं.७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सागर लब.क. (९८०३१३६७३०) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि र वणष गहगँोरी भएकी । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- राधा शाह (रावत) 

उमेर:- ४१ वषषको 

  वतन:- बज.जाजरकोट जबुनचाद ेगा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जाजरकोट जबुनचाद ेगा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सत्यदेव शाह (९८६९८५१६३३) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,रातो किेजी रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 
 

नाम:- रञ्जना शाही 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:- बज.जाजरकोट िारेकोट गा.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जाजरकोट िारेकोट गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्यािा लसंह (९७४२२७०५६४) 

हुलिया:-उचाई ५.३ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि र वणष गहुगँोरी भएकी ।  

नाम:- बिबनता घ्यार 

उमेर:- २९ वषषको 

  वतन:- बज.जाजरकोट निगाड न.पा.वडा नं.१०  

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।५।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जाजरकोट निगाड न.पा.वडा नं.१० 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमि बहादुर घ्यार (९७४४३९५९५५) 

हुलिया:-उचाई ५.२ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि र वणष गहुगँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कुसमु रावत 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- बज.जमु्िा कनका सनु्दरी गा.पा. वडा नं.२ िोता 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.मगु ुछा.रा.न.पा.वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कालि बहादुर रावत (९८४७२७६८१७) 

हुलिया:-उचाइ ५.२ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- दजुी घती 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- बज.सल्यान छत्रश्वरी गा.पा. वडा नं.२ बडग्र े

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   बज.सल्याङ छत्रश्वरी गा.पा. वडा नं.२ बडग्रे 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलगता घती  

हुलिया:-उचाई ४.९ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- िुन्जोक ङुटुप िामा 

उमेर:- ४२ वषषको 

  वतन:- बज.हुम्िा बसमकोट गा.पा. वडा नं.३ िाङद ु

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१० गते ।  

हराएको ठेगाना:-  बज.हुम्िा खापुषनाथ गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुटुप िामा (९८५११५८५३१) 

हुलिया:-उचाई ५.५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि र वणष गहुगँोरो भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- गौरी कुमारी ररजाि 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- बज.दिेैख भरैिी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:-  २०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना:-   बज.दिेैख भरैिी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-खगेन्द्र प्रसाद  ररजाि (९८४४७४६०४) 

हुलिया:-उचाई ४.५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,हररयो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- दउेमिे बि.क. 

उमेर:- ५६ वषषको 

  वतन:- बज.काबिकोट गा.पा. वडा नं.५ पचािझरण 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.काबिकोट गा.पा. वडा नं.५ पचािझरण 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-आसा लब.क. (९७४५५०१५२७) 

हुलिया:-उचाई ५.७ बिट,कुईरा आखँा,िुिेको कपाि,बनिो ज्याकेट र ढाँका टोपी  िगाएको । 
 

नाम:- नन्दकिी कामी 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- बज.सल्यान िागचौर न.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-   बज.सल्यान िागचौर न.पा. वडा नं.१ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलिभान कामी (९८१०८८३६३०) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- अबस्मता नेपािी 

उमेर:-  १४ वषषको 

  वतन:- बज.जमु्िा च.न.पा. वडा नं.७ बमचा 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   बज.जमु्िा च.न.पा. वडा नं.७ बमचा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नर बहादुर साकी (९७४९७२६७०८) 

हुलिया:-उचाई ५.३ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र पातिो शररर भएको । 
 

नाम:- कबस्मरा शाही 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- बज.डोल्पा जगदलु्िा गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:- २०७६९।०५।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   बज.डोल्पा जगदलु्िा गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबमिा शाही (९८६८३७५५५१) 

हुलिया:-उचाई ४ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र कुताष सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- मबनषा िढुा 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- बज.जमु्िा च.न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१२ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जमु्िा च.न.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लखमा नन्द्द चौिागाई (९८४८३१३०७४) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी अनहुारमा डण्डीिोर भएकी । 
 

नाम:- जयकृष्ण डाँगी 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- बज.जमु्िा तातोपानी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   बज.जमु्िा तातोपानी गा.पा. वडा नं.५ 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-माया रावत (९७४५९०४१७८) 

हुलिया:-उचाई ५.४ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष कल्साउदो र गािामा कािो डाम भएको । 

नाम:- शजुनशमाष 

उमेर:-  १४ वषषको 

  वतन:- बज.सल्यान शारदा न.पा. वडा नं.२ डाडागाउँ 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१७ गते । 

हराएको ठेगाना:-   बज.सल्यान शारदा न.पा. वडा नं.२ डाडागाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सालवत्रा शमाक (९८६९९८८२०९) 

हुलिया:-उचाई ४.१० बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो,सगुा रङको भेष्ट र ट्रयाक िगाएको । 

 

नाम:- गोमा नेपािी 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- बज.दिेैख ना.न.पा.वडा नं.३ भतुी 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।११ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.दिेैख ना.न.पा.वडा नं.३ भतुी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलि साकी (९८२०४०००३१) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि वणष गहुगँोरी भएकी । 

 

नाम:- आकाश शाही 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:- बज.दिेैख चामणु्डा बवन्दासैबन न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.मगु ुसोरु गा.पा. वडा नं.८कच्ये  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िोक प्रकाश बुढा (९८६६७८०७२८) 

हुलिया:-उचाई ४.५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो बजन्स पाइन्ट र रातो सटष िगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बिकाश खड्का 

उमेर:-  २६ वषषको 

  वतन:- बज.पबिम रुकुम िाबिकोट गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   बज.पबिम रुकुम िाबिकोट गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमान लसंह खनाि (९८०६२०७६३३) 

हुलिया:-उचाई ४.५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,खरैो रङको पाइन्ट र कािो रङको ज्याकेट िगाएको । 
 

नाम:- बसता बि.क. 

उमेर:-  २६ वषषको  

  वतन:- बज.जाजरकोट निगाड न.पा. वडा नं. ७ समकोट 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.जाजरकोट भरेी न.पा. वडा नं.४ िसपाकष  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-प्रकाश नेपािी (९७४५६३७५०७) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,भिेाको रातो सरुुवाि र कुताष िगाएकी । 
 

नाम:- कल्पना मल्ि 

उमेर:-  १३ वषषको 

  वतन:- बज.रुकुम पबिम चौरजहारी गरुतािगाँउ 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.सल्यान छत्रश्वरी गा.पा. वडा नं.१ दमाचौर िरुिीिोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लवमिा चन्द्द (९८४९७०७९२५) 

हुलिया:-उचाई ४.५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो बजन्स पाइन्ट र सटष िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बमना िढुा 

उमेर:- ३६ वषषको 

  वतन:- बज.जमु्िा पातारासी गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   बज.जमु्िा पातारासी गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनमा बुढा (९८४९३५१९३५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,सेतो रङको कुताष र सुरुवाि िगाएकी ।  

नाम:- बिशाि धरािा 

उमेर:- १९ वषषको 

  वतन:- बज.जमु्िा च.ना.न.पा. वडा नं.८ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.जमु्िा च.ना.न.पा. वडा नं.८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदप बहादुर धरािा (९८४५७४३८९६) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो र कािो हुक िगाएको ।  

नाम:- बिन्द ुभारती 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- बज.जमु्िा तातोपानी गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.जमु्िा तातोपानी गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-राम लसङ् रोकाया (९८४५५५९२४४) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र कािो अिाबदन िगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पनु्न साकी 

उमेर:- १६ वषषको 

  वतन:- बज.जमु्िा तातोपानी गा.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०५०७ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जमु्िा तातोपानी गा.पा. वडा नं.४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हकक  बहादुर साकी (९७४५६३२०३३) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि र वणष कल्साउदो भएको । 
 

नाम:- कृष्णा िस्नेत 

उमेर:- ३५ वषषको 

  वतन:- बज.सल्यान शारदा न.पा. वडा नं. १५ छाँपा 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३० गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.सल्यान शारदा न.पा. वडा नं. १५ छाँपा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-छलबिाि बस्नेत (९७४९४६६९४२) 

हुलिया:-उचाई ५.४ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,सेतो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 
 

नाम:- बहमा रावत खान 

उमेर:- २७ वषषको  

  वतन:- बज.सखुते बि.न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

हराएको ठेगाना:-बज.सखुेत बि.न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सल्मा लब.बी. (९८६८०१२३३३) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बिष्ण ुपाण्डे 

उमेर:- २६ वषषको  

  वतन:- बज.रुकुम पबिम मबुसकोट न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:-बज.रुकुम पबिम मबुसकोट न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फलणन्द्र पाण्डे (९७६५२१२९४१) 

हुलिया:-उचाई ५.६ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,खरैो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- बिरेन्र ओिी 

उमेर:-  २७ वषषको  

  वतन:- बज.पबिम रुकुम सानीभरेर गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:-  परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.पबिम रुकुम सानीभरेर गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसताराम ओिी (९८४७९१२८४५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो भषे्ट र बनिो बजन्स पाइन्ट िगाएको । 
 

नाम:- िािदिेी िढुा 

उमेर:- २० वषषको 

  वतन:-बज.जमु्िा गठुीचौर गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जमु्िा गठुीचौर गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा बुढा(९८४८३१२५९०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ बिट, कािो आखँा, कािो िामो कपाि, वणष गहुगँोरी, कािो सुईटर र हररयो सरुुवाि 

िगाईएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- ममता नेपािी 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:-बज.सखुेत भरेीगंगा न.पा.वडा नं.१० मदाबनचौर 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.सखुते भरेीगगंा न.पा.वडा नं.१० मदाबनचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसतिा नेपािी(९७४५९५०२३७) 

हुलिया:-उचाई ४ बिट, कािो आखँा,काि कपाि, वणष कल्साउदो, सेतो सटष कािो पाईन्ट िगाएकी । 

 

नाम:- शोभा नेपािी 

उमेर:- १४ वषषको 

  वतन:-बज.सखुेत भरेीगंगा न.पा.वडा नं.१० मदाबनचौर 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.सखुते भरेीगगंा न.पा.वडा नं.१० मदाबनचौर 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन नेपािी(९७४५९५०२३७) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट, कािो आखँा, कािो कपाि, वणष कल्साउदो, सेतो सटष कािो पाईन्ट िगाएकी । 
 

नाम:-बपउमिी विी पनुमगर 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:-बज.सल्यान िनगाड कुबपण्डे न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.भारत टेरी गडवाि ररबषकेश 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनिो पुनमगर(९८६६७२०३५१) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट, कािो आखँा, कािो कपाि, वणष गहुगँोरी भएकी । 

 

नाम:- करुणा नेपािी 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:-बज.सखुेत भरेीगंगा न.पा.वडा नं.१० मदाबनचौर 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-बज.सखुेत भरेीगगंा न.पा.वडा नं.१० मदाबनचौर 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्रकिा नेपािी(९७४८३२४९२३) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट, वणष कल्साउदो, पातिो शररर, सेतो सटष कािो पाईन्ट िगाएको । 

नाम:-बिबनता सनुार 

उमेर:- १५ वषषको 

  वतन:- बज.हुम्िा अदानचिुी गा.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.हुम्िा अदानचिुी गा.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र रुपा सुनार 

हुलिया:-उचाई ४.१० बिट, कािो आखँा,वणष गहुगँोरो, िाटुल्िो अनहुार भएको । 

 

नाम:-गोपाि कामी 

उमेर:- ४३ वषषको 

  वतन:-बज.जाजरकोट भरेी न.पा.वडा नं.३ स्यािा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-बज.जाजरकोट भरेी न.पा.वडा नं.३ स्यािाआफ्नै घर िाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-देलब लब.क.(९८१२५८०७७१) 

हुलिया:-उचाई ६ बिट, कािो आखँा, कािो कपाि,कािो पाईन्ट, रातो िटु्टामा भएको सि ओडेको । 

 

नाम:- बमना खत्री 

उमेर:-  १६ वषषको  

  वतन:- बज.दिेैख नारायण न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-बज. सखुते बिरेन्र न.पा. वडा नं. २ तातापानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्णा खत्री (९८६८११४८३०) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि वणष गहुगँोरी भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-बहम कुमारी नाथ 

उमेर:- २४ वषषको 

  वतन:- बज.पबिम रुकुम िाबिकोट गा.पा. वडा नं.२ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   बज.पबिम रुकुम िाबिकोट गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडि बहादुर खत्री (९७४८३२६१३३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,हररयो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- टेक राज खत्री 

उमेर:- ३५ वषषको  

  वतन:- बज.सखुते भरेी गगंा न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-   बज.सखुते भरेी गगंा न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरा कुमारी साही (९७४९४६४६३८) 

हुलिया:-उचाई ६ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो ज्याकेट र कािो पाइन्ट र बनिो रङको  स्कुटी िगकेो ।  

नाम:- समुन  नकाि 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- बज.रुकुम पबिम सानोभरेी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.रुकुम पबिम सानोभरेी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलगता कुमारी नकाि  

हुलिया:-उचाई ५.५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,खरैो रङको पाईन्ट र कािो बटसषट िगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- प्रेमकिा खड्का 

उमेर:-  १८ वषषको  

  वतन:- बज.रुकुम पबिम सानेभरेी गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:- २०७९ साउन मबहना दबेख 

हराएको ठेगाना:-  बज.रुकुम पबिम सानेभरेी गा.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पलबत्रा खड्का (९७४६५२७४५२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि र नाकमा टाटो भएकी ।  

नाम:- बिमि िढुा 

उमेर:-  १६ वषषको  

  वतन:- बज.जमु्िा बतिा गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.जमु्िा बतिा गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोर बहादुर वुढा (९८४३७७१७०९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो र पातिो शररर भएको ।  

नाम:- दबेवसरा कटुवाि 

उमेर:-  ४० वषषको  

  वतन:- बज.दिेैख नारायण न.पा. वडा नं. ३ कािीमाटी 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.दिेैख नारायण न.पा. वडा नं. ३ कािीमाटी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर कटुवाि (९८२२५३४६२२) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- सबुसिा शमाष 

उमेर:-  १९ वषषको  

  वतन:- बज.दिेैख नारायण न.पा. वडा नं. २ जाजरकोट 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.दिेैख नारायण न.पा. वडा नं. २ जाजरकोट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुल्सी देलव शमाक (९८२०४७५८१४) 

हुलिया:-उचाई ५.८ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि वणष गहुगँोरी भएकी ।  

नाम:- धमष रोकाया 

उमेर:-  २४ वषषको  

  वतन:- बज.जमु्िा तातोपानी गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.जमु्िा तातोपानी गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुगा बुढा रोकाया (९८४२३५५५९७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो र कािो हुक र पाइन्ट िगाएको ।  

नाम:- भबुमका थापा 

उमेर:-  १७ वषषको  

  वतन:- बज. दिेैख आठबिसे न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज. दिेैख आठबिसे न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  हकक  बहादुर थापा (९८४८६८५५५९) 

हुलिया:-उचाई ५.४ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र पातिो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-भावना ओिी खड्का 

उमेर:-  ३४ वषषको 

  वतन:- बज.रुकुम पबिम मबुसकोट न.पा. वडा नं. २ रातामाटा 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.रुकुम पबिम मबुसकोट न.पा. वडा नं. २ रातामाटा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लबक्रम खड्का (९८५७८५४५८१) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि र वणष गहुगँोरी भएकी ।  

नाम:-बिज्ञान बिष्ट 

उमेर:-  १५ वषषको  

  वतन:- बज.रुकुम पबिम मबुसकोट न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.रुकुम पबिम मबुसकोट न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलशि लबष्ट (९८४७८६९४४०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,पहिेो रङको भषेट र बजन्स पाइन्ट िगाएको ।  

नाम:- मन कुमारी पररयार 

उमेर:-  ३५ वषषको  

  वतन:- बज.रुकुम पबिमआठबिसकोट न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.रुकुम पबिमआठबिसकोट न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलहश पररयार (९८६५११०१६७) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- शम्भ ुठाकुर सोनार 

उमेर:-  ३६ वषषको  

  वतन:- बज.धनषुा साबिक पोडेसोर न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.सखुते िी.म.न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्मर सुनार (९८५८०५०१८३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,सटष र पाइन्ट िगाएको ।  

नाम:- अन्जना िढुा  

उमेर:-  १८ वषषको  

  वतन:- बज.रुकुम पबिम मबुसकोट न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.रुकुम पबिम मबुसकोट न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन ता बुढा (९८१२८४२०४८) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,हररयो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:-बसता खनाि (खत्री) 

उमेर:-  २८ वषषको  

  वतन:- बज.रुकुम पबिम िािीकोट गा.पा. वडा नं. ८ 

लिङ्ग:- मबहिा  

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.रुकुम पबिम िािीकोट गा.पा. वडा नं. ८ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि बहादुर खत्री (९८२९८२५६४२)   

हुलिया:-उचाई ४.५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो रङको कुताष र सरुुवाि िगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-खशुी खत्री 

उमेर:-  २० वषषको 

  वतन:- बज.दिेैख महाि ुगा.पा. वडा नं. ३ िासी  

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.दिेैख महाि ुगा.पा. वडा नं. ३ िासी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायण खत्री (९७४५६३११९२) 

हुलिया:-उचाई ४.५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,सेतो रङको कुताषर रातो सरुुवाि िगाएकी ।  

नाम:- चन्द सनुार  

उमेर:-  १४ वषषको  

  वतन:- बज.हुम्िा बसमकोट गा.पा. वडा नं. ६ माबथल्िो गाउँ 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   बज.हुम्िा बसमकोट गा.पा. वडा नं. ६ माबथल्िो गाउँ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनपुरी सुनार (९८६८३०१५८०) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,रातो ट्रयाक,कािो ज्याकेट र सेतो पाएइन्ट िगाएको ।  

नाम:- कबिता खत्री 

उमेर:- १४ वषषको  

  वतन:- बज.जाजरकोट न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- िाबिका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.जाजरकोट न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम बहादुर खत्री (९८४७७४५१९३) 

हुलिया:-उचाई ४ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,सेतो भेष्ट र बजन्स पाइन्ट िगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- जवरबसंह कामी  

उमेर:-  २३ वषषको 

  वतन:- बज. मगु ुछायाँनाथ रारा न.पा. वडा नं. ६ कोबटिा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   बज. मगु ुछायाँनाथ रारा न.पा. वडा नं. ६ कोबटिा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानशा लब.क. (९८६८०६१४४१) 

हुलिया:-उचाई ५.४ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,कािो सटष र बजन्स पाइन्ट िगाएको ।  

नाम:- टेकराज सोनी 

उमेर:-  २३ वषषको  

  वतन:- बज.सखुते बव.म.न.पा. वडा नं. ३ तातोपानी  

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.सखुते बव.म.न.पा. वडा नं. ३ तातोपानी 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतथक सुनार (९८५८०५६९३५) 

हुलिया:-उचाई ५.४ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी र पातिो शररर भएकी ।  

नाम:- सन्तोस रावत 

उमेर:-  १८ वषषको  

  वतन:- बज.जमु्िा तातोपानी गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- िािक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज. जमु्िा तातोपानी गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन बहादुर रावत (९८४८३१२५९०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरो मोटो शररर भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

नाम:- बिमिा बि.क. 

उमेर:-  २५ वषषको 

  वतन:- बज.रुकुम पबिम बत्रवेणी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- मबहिा 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज. दाङ तलु्सीपरु िाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्द्देश लब.क. (९८४७९३४८४५) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कािो आखँा,कािो कपाि,वणष गहुगँोरी,रातो धके सटष र सेतो िटेु्टदार सरुुवाि िगाएकी । 
 


