
चितवन 

चि.नं.  हराएका व्यचिको चववरण फोटो 

१ 

नाम:-रामदवे ठाकुर 

उमेर:-५५ 

वतन:- नखलेुको 

राष्ट्रियता:-नपेाली  

ष्ट्लङ्ग:-परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७९।०४।०८ गते  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १० मानव आश्रम 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. संरक्षक समुा रावल (९८४३३४७६०४) 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ६ ष्ट्िट सेतो वावािी को बस्त्र लगाएको ।  

२ 

नाम:- राि कुमार गरुुङ्  

उमेर:- ३५ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १४ राधापरु  

राष्ट्रियता:- नेपाली  

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।०४।१५ गते  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १४ राधापरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेअन ुमाया गरुुङ् 

(९८२६१५१९८९)श्रीमती 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट ष्ट्िन्स पाईन्ट र ष्ट्टसटक लगाएको । 

 

 

 

३ 

नाम:- िलालोष्ट्दन ष्ट्मया  

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ३ कमलनगर  

राष्ट्रियता:- नेपाली  

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७७।०४।१४ गते  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ३ कमलनगर 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसाहाबषु्ट्दन ष्ट्मयाुँ (९८२१८५४६७२)   

हुष्ट्लया:- वर्क कालो उिाई ५.५ ष्ट्िट ष्ट्नलो ष्ट्टसटक कालो ष्ट्िन्स पाईन्ट लगाएको  

 

 

४ 

नाम:- धन बहादरु गरुुङ्  

उमेर:- ५३ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २० ष्ट्भमनगर  

राष्ट्रियता:- नेपाली  

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७६।०६।२३ गते  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २० ष्ट्भमनगर 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. रुपकाषी गरुुङ्) 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट मोटो शररर खरैो ष्ट्टसटक ष्ट्नलो पाइन्ट 

लगाएको । 

 



५ 

नाम:- प्रष्ट्मशा िौधरी  

उमेर:- १४ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०१ पोखराबसपाकक   

राष्ट्रियता:- नेपाली  

ष्ट्लङ्ग:- बाष्ट्लका 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०४।३१ गते १८:०१ बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०१ पोखराबस पाकक   

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. िषु्ट्ि िौधरी (९८२९२२०६४१) आमा 

हुष्ट्लया:- वर्ककालो उिाई अ.ं४.५ ष्ट्िट पहलेो धके ष्ट्टसटक रातो बटेु सरुुवाल 

लगाएकी ।  

६ 

नाम:- मन्ि ुआछामी 

उमेर:- २८ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन र.न.पा. १२ ियामंगल  

राष्ट्रियता:- नेपाली  

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०५।२५ गते ष्ट्वहान ०५:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन र.न.पा. १२ ियामंगल 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. महशे आछामी (९८०४२२७४२९) श्रीमान 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.२ ष्ट्िट साधारर् कुताक सरुुवाल लगाएकी ।  

 

७ 

नाम:- दगुाक कुमारी भषुाल  

उमेर:- २७ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ४ लकु बैकुण्ठ टोल 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७७।०६।१४ गते ष्ट्वहान ०८:३० बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ४ लकु बैकुण्ठ टोल 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेकमल शमाक (९८५५०५६९५६) 

श्रीमान 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट मोटो शररर कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी । 

िोटो नभएको 

८ 

नाम:- अष्ट्नता ष्ट्गरी भिेुल  

उमेर:- २४ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १ ष्ट्ललािोक 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०६।२३ गते ष्ट्वहान ११:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १ ष्ट्ललािोक 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. ष्ट्दपेन्र भिेुल (९८२३२३०७८१)  

हुष्ट्लया:- वर्कगहुुँगोरो उिाई ५.३ ष्ट्िट मझौला शरीर भएकी पहलेो कुर्ाक 

सरुुवाल लगाएकी । 
 



९ 

नाम:- सभुरा परािलुी  

उमेर:- ५२ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १२  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०६।२५ गते ष्ट्वहान ०६:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १२  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. गरुु प्रसाद अष्ट्धकारी (९८६५४०४०६५) 

श्रीमान 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.२ ष्ट्िट मोटो शररर भएकी पहलेो कुर्ाक सरुुवाल 

लगाएकी । 
 

१० 

नाम:- ष्ट्शव शरर्  

उमेर:- १९ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १ रामनगर  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७५।१०।२९ गते ष्ट्वहान ०६:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १ रामनगर 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. अञ्ि ुतामाङ् िौधरी (९८१११७२२१९) 

ष्ट्दष्ट्द 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट हाप पाईन्ट ष्ट्टसटक लगाएको । 

िेला परेको स्र्ान र ष्ट्मष्ट्त :- 

 

११ 

नाम :- मोहन पौडेल 

 उमेर :- ५० वषकको 

 वतन :- ष्ट्ि.ष्ट्ितवनकाष्ट्लका न.पा. वडा न.ं६ खोलेष्ट्समल 

ष्ट्लङग :- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०४।०९ गते 

 हराएको ठेगाना :- ष्ट्ि.ष्ट्ितवन काष्ट्लका न.पा. वडा न.ं६ खोलेष्ट्समल 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं ;- घनश्याम शमाक(९८४९१३०३९१) 

 हुष्ट्लया :- उिाई ५.२ ष्ट्िट ,कालो आुँखा र कालो कपाल,मझौला शरीर, सेतो 

धके ष्ट्टसटक रकालो रंगको हािपाईन्ट लगाएको । 
 

१२ 

नाम :- भि बहादरु दलाकमी मगर 

 उमेर :- ६५ वषकको 

 वतन :- ष्ट्ि.ष्ट्ितवनरत्ननगर न.पा. वडा नं.१६ हात्तीघारे ष्ट्पठुवा 

ष्ट्लङग :- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०७।१६ गते 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्ि.ष्ट्ितवन रत्ननगर न.पा. वडा न.ं१६हात्तीघारे ष्ट्पठुवा 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं ;- गगंा बहादरु दलाकमी (९८०३५८६३११) 

हुष्ट्लया :- उिाई ५.३ ष्ट्िट ,कालो आुँखा र कालो कपाल ,वर्कगहुुँगोरो,खरानी 

सटक, कपडाको पाईन्ट र खरानी रंगको ष्ट्छके ष्ट्मके ढाका टोपी लगाएको ।  



१३ 

नाम:- छेवाङ् लामा 

उमेर:- ४५ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन काष्ट्लका न.पा. २ सिृनािोक  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०७।१३ गते ष्ट्वहान १०:३० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन काष्ट्लका न.पा. २ सिृनािोक 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेकोवाङ् लामा (९८०९१७०४०४) 

भाई 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो  साधारर् पाईन्ट  ष्ट्टसटक लगाएको । 

 

१४ 

नाम:- राम िन्र आयाकल 

उमेर:- ३९ 

वतन:- ष्ट्िल्ला बारा सतपरु न.पा. १० 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०७।१० गते ष्ट्वहान ११:०० बिे  

हराएको ठेगाना:- 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेरुपेश अयाकल (९८४९८२१३५१)  

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट साधारर् सटक पाइन्ट लगाएको । 

उपलब्ध नभएको । 

१५ 

नाम:- राि कुमार ष्ट्ब.क.  

उमेर:- ३९ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन माडी न.प-. ८ 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०७।१६ गते ष्ट्बहान ०८:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन माडी न.प-. ८ 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेष्ट्बन्द ुष्ट्ब.क. (९८६६३८२८४७)  

हुष्ट्लया:- वर्कगहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट मोटो शररर भएको। 

उपलब्ध नभएको । 

१६ 

नाम:- दान बहादरु रेस्मी मगर  

उमेर:- ४५ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १६ ब्रहमपरु  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०७।०५ गते ०६:३० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १६ ब्रहमपरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेनारायर् लङ्ुगलेी 

(९८४५६९७५८०) साला 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट ष्ट्नलो ष्ट्टसटक खरैो हाप पाइन्ट लगाएको ।  



१७ 

नाम:-ष्ट्गता सनुार ष्ट्गरी   

उमेर:- १९ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २१  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०८।१४ गते ०८:२० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २१  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेष्ट्टकाराम सनुार (९८२१८०२१३२) 

श्रीमान 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ४.५ ष्ट्िट कालो सईुटर र पातलो सरुुवबाल 

लगाएको । 
 

१८ 

नाम:- टंक प्रसाद कुँ डेल 

उमेर:- २५ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १० िौष्ट्बसकोठी  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०८।०५ गते ष्ट्वहान ०६:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १० िौष्ट्बसकोठी  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसंष्ट्गता कुमाल (सम्पकक  नं. नभएको) 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.४ ष्ट्िट उिाई हररयो पाइन्ट सेतो ष्ट्टसटक लगाएको 

। 

 

१९ 

नाम:- सपना गरुुङ सनुार 

उमेर:- २४ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भ.म.न.पा. ११ गर्शेर्ान 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०९।१० गते साुँझ १९:०० बिे । 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भ.म.न.पा. ११ गर्शेर्ान 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेष्ट्भम बहादरु गरुुङ 

(९८०४२४२९४६१) श्रीमान 

हुष्ट्लया:- वर्क गोरी, ५ ष्ट्िट उिाई, पहे ुँलो ष्ट्ट-सटक, कालो पाईन्ट लगाएकी, 

ष्ट्िउडोमा िन्रमाको ट्याटु र हातमा ष्ट्भम लेखकेो ट्याटु रहकेो  

 

२० 

नाम:- राम बहादरु ष्ट्व.क. 

उमेर:- ४३ 

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

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०८।३० गते ष्ट्वहान ०५:०० बिे । 

हराएको ठेगाना:-मानव सेवा आश्रम भरतपरु ष्ट्ितवन 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-संष्ट्दस पनु (९८४३३४७६४०) मानव सेवा 

आश्रमको कमकिारी  

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो, ४ ष्ट्िट उिाई, मध्यम शररर मानव सेवा आश्रम लेखेको 

ष्ट्नलो ट्याक लगाएको । 

 

 

 

 

 

िोटो उपलब्ध नभएको 

२१ 

नाम:- परुपलाल ष्ट्गरी 

उमेर:- ५२ 

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

 

 



राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०८।३० गते राती २१:०० बिे । 

हराएको ठेगाना:-मानव सेवा आश्रम भरतपरु ष्ट्ितवन  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-संष्ट्दस पनु (९८४३३४७६४०) मानव सेवा 

आश्रमको कमकिारी 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो, ५ ष्ट्िट उिाई, मध्यम शररर मानव सेवा आश्रम लेखेको 

ष्ट्नलो ट्याक लगाएको खटु्टामा कुकुरले टोकेको खत रहकेो । 

 

 

 

 

िोटो उपलब्ध नभएको 

२२ 

नाम:- ष्ट्प्रती िेपाङ  

उमेर:- २५ 

वतन:- ष्ट्ि. ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०१ ष्ट्ठमरुा  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला  

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०९।१८ गते ष्ट्दनको १३:०० बिे । 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्ि. ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०१ ष्ट्ठमरुा  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेपषु्ट्र्कमा िपेाङ (आमा) 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो, ५.१ ष्ट्िट उिाई, मद्यम शररर, सेतो ष्ट्टसटक र ष्ट्नलो ष्ट्िन्स 

पाईन्ट लगाएकी । 

 

२३ 

नाम:- मनोि मल्ल  

उमेर:- ३८ 

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

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०८।३० गते राती २१:०० बिे । 

हराएको ठेगाना:-मानव सेवा आश्रम भरतपरु ष्ट्ितवन  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-संष्ट्दस पनु (९८४३३४७६४०) मानव सेवा 

आश्रमको कमकिारी 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो, ५.१० ष्ट्िट उिाई, मध्यम शररर मानव सेवा आश्रम 

लेखेको ष्ट्नलो ट्याक लगाएको । 

 

 

 

 

 

िोटो उपलब्ध नभएको 

२४ 

नाम:- सषु्ट्दर कुमर झा 

उमेर:- ३५ 

वतन:- ष्ट्ि. महोत्तरी सोनमा गा.पा. ०८ ष्ट्शवनगर घर भई हाल ष्ट्ि. ष्ट्ितवन 

भरतपरु म.न.पा. ११ घोलबिार  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०७।२५ ष्ट्वहान ०९:०० बिे । 

हराएको ठेगाना:-. ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ११ घोलबिार  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेईश्वरी ष्ट्संह (९८२१८०४२४१) 

श्रीमती 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो, ५.४ ष्ट्िट उिाई, भषे्ट र पाईन्ट लगाएको । 

िोटो उपलब्ध नभएको 

२५ 

नाम:- रािेश ष्ट्ब.क.  

उमेर:- २६ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ६ ष्ट्गतानगर  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

 

िोटो उपलब्ध नभएको 



हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०९।१५ गते  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ६ ष्ट्गतानगर 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ष्ट्वरेन्र बहादरु ष्ट्ब.क. (९८०७२१९५६६) दाई 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट पातलो शररर भएको । 

२६ 

नाम:- ष्ट्बरर् ुप्रसाद सापकोटा  

उमेर:- ५८ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ४ न्यरूोड 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।१०।२९ गते ष्ट्वहान ०४:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ४ न्यरूोड 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेष्ट्वकाश सापकोटा 

(९८४५४४४४२०) छोरा 

हुष्ट्लया:- वर्कगहुुँगोरो उिाई ५.३ ष्ट्िट हररयो पातलो ज्याकेट कालो कपडाको 

पाईन्ट लगाएको । 

 

२७ 

नाम:- लक्ष्मी सनुार  

उमेर:- २७ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २५ बयरघारी  

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।११।१४ गते  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २५ बयरघारी  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसष्ट्िन सनुार (९८०९१६९६१३) 

श्रीमान 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट पातलो शररर भएकी । 

 

२८ 

नाम:- पषु्ट्र्कमा गरुुङ 

उमेर:- २८ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०३ न्यरुोड 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।१०।०९ गते ष्ट्दउुँसो ०२:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०३ न्यरुोड 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेकोष्ट्पला गरुुङ (९८०४२६२७५१) 

छोरी 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई उिाई ४.१० ष्ट्िट मझौला शररर भएको । 

 

२९ 

नाम:- मष्ट्नषा गौतम पररयार 

उमेर:- २२ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १४ राधापरु  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०७।२७ गते ष्ट्बहान ०६:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १४ राधापरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न े ईश्वर पररयार (९८१११८८२९५) 

श्रीमान 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट कालो र ष्ट्नलो कलरको अलाष्ट्दन ष्ट्नलो 

कुर्ाक लगाएकी । 

 

 



३० 

नाम:- लवकुश यादव 

उमेर:- २५ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०३ बेलिोक  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।११।२१ गते राती २१:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०३ बेलिोक  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसंष्ट्गता दवेी यादव 

(९८२११७८६०४) आमा 

हुष्ट्लया:- वर्क कालो उिाई ५ ष्ट्िट ष्ट्नलो कोट कालो ष्ट्टसटक ष्ट्िन्स पाईन्ट 

लगाएको । 

िोटो उपलब्ध नभएको 

३१ 

नाम:- ष्ट्िम खोले 

उमेर:- ७० 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन  खरैहनी न.पा. ०९  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।१२।०१ गते साझुँ ०६:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन  खैरहनी न.पा. ०९  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेबाबरुाम नपेाली (९८२११७१४४७) 

ज्वाई  

हुष्ट्लया:-वर्क कालो उिाई ५.१ ष्ट्िट पातलो शररर भएको । 

 

३२ 

नाम:- ष्ट्वर ष्ट्सुँह क्षेत्री 

उमेर:- ४१ 

वतन:- ष्ट्िल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा.३२  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।१२।१७ गते ष्ट्वहान १०:०० बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १०  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेरक्षा क्षेत्री (९८२३७१२४३६) श्रीमती 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुँगोरो उिाई ५.३ ष्ट्िट ष्ट्नलो पाईन्ट सेतो ष्ट्टसटक लगाएको  

 

३३ 

नाम:- सष्ट्िना महत्तो 

उमेर:- १६ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.१६ गोब्रनी  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- बाष्ट्लका 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।१२।१८ गते ष्ट्दउुँसो ०३:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.१६ गोब्रनी  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ बस्ने कमल महत्तो 

(९८०७१३१८५२)श्रीमान 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाइन्ट कालो हुक र स्पोट ितु्ता लगाएकी । 

 



३४ 

नाम:- यज्ञ प्रसाद िैसी 

उमेर:- ५१ 

वतन:- ष्ट्िल्ला दलेैख ष्ट्िसापानी गा.पा. वडा नं. ३  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।१२।१० गते  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेभगवती ष्ट्घष्ट्मरे (९८६५०२२४२२) 

श्रीमती 

हुष्ट्लया:-वर्क गोरो उिाई ५.३ ष्ट्िट मोटो शररर भएको । 

 

३५ 

नाम:- मेनकुा मण्डलधा न ु 

उमेर:- २२ 

वतन:- ष्ट्िल्ला सलाकही कष्ट्वलाश न.पा. ३ ष्ट्पपरीया  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।०३।१२ गते साझुँ ०८:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०९ आनन्दिोक  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेष्ट्सकेन्र मण्डल (९८०७८४४८४८) 

श्रीमान 

हुष्ट्लया:-वर्क कालो उिाई ५.३ ष्ट्िट हररयोकुर्ाक ष्ट्नलो सरुुवाल लगाएको । 

 

३६ 

नाम:- ष्ट्बना सापकोटा 

उमेर:- २१ 

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

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।०३।१४ गते ष्ट्दउुँसो ०४:३० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १० िौष्ट्बसकोठी  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ.  बस्ने िायश्वर सापकोटा 

(९८५५०६३९५६) बबुा हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट उिाई सेतो 

टाउिर र कालो कोठे सटक लगाएको । 

 

३७ 

नाम:- ष्ट्दल बहादरु खड्का  

उमेर:- ४३ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन खैरहनी न.पा. ०२ िनैपरु  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।०३।१८ गते साझुँ १६:३० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन खैरहनी न.पा. ०२ िनैपरु  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेरंष्ट्िता खड्का (९८४४२४५९४८) 

श्रीमती  

हुष्ट्लया:-वर्क गोरो उिाई ५.५ष्ट्िट  सेतो रङगको दाउरा सरुुवाल लगाएको 

 



३८ 

नाम:- हरर दत्त पाध्य 

उमेर:- ७० 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.२२ पष्ट्टहानीटाउुँन 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०३।१७ गते ष्ट्वहान ११:३० बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.२२ पष्ट्टहानीटाउुँन 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेबाबरुाम शमाक (९८०८५१८१२१) 

छोरा 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो   उिाई ५.४ ष्ट्िट  पातलो   शररर सेतो सटक कालो पाइन्ट 

ढाका टोपी साधारर् िप्पल लगाएको । 

 

३९ 

नाम:- ष्ट्िन्ता मानव 

उमेर:- . ४४ वषक 

वतन:- मानवसेवा आश्रम शाखा कायाकलय ष्ट्ितवन 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०४।०३ गते 

हराएको ठेगाना:-मानवसेवा आश्रम शाखा कायाकलय ष्ट्ितवन 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-मानवसेवा आश्रम शाखा कायाकलय ष्ट्ितवन 

ष्ट्िल्ला संयोिक ष्ट्नता के.सी. (९८४३३४७६०३) 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ सेष्ट्न्टष्ट्मटर, पातलो शररर, पहे ुँलो ष्ट्ट-सटक र 

हररयो सरुुवाल लगाएकी । 
 

४० 

नाम:- मोष्ट्तलाल िौधरी 

उमेर:- . २२ 

वतन:- ष्ट्ि. पसाक पटेवा सगुौली गा.पा. ०३ दकुेली घर भई हाल ष्ट्ि.ष्ट्ितवन 

भरतपरु ०७ अर्कपरु्क टोल 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०४।१९ गते  राती ११:००  बिे ष्ट्ि 

हराएको ठेगाना:-. ष्ट्ितवन माडी न.पा. वडा न.ं ०७ अनकपरु्क टोल 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेष्ट्हरालाल िौधरी (९८६४८४५३१३) 

दाई 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो, ५.२ ष्ट्िट उिाई, मझौला शररर, कालो हाप पाईन्ट सेतो 

िुल सटक लगाएको  

 

४१ 

नाम:- लक्ष्मर् रिक 

उमेर:- . ३८ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्सरहा सखवा गा.पा.०५ 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७४।०७।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-वर्क गहुँगोरो उिाई ५.ष्ट्िट ३ ईन्ि गोलो अनहुार भएको  

ष्ट्नधारमा कटेको खत भएको । 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेष्ट्करर् दवेी रिक (९८२७७७९५०१) 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुँगोरो उिाई ५.ष्ट्िट ३ ईन्ि गोलो अनहुार भएको  ष्ट्नधारमा 

कटेको खत भएको  



४२ 

नाम:- पिुना ष्ट्तवारी 

उमेर:- . २४ 

वतन:- ष्ट्िल्ला गोखाक सष्ट्हदलखन घर भई हाल ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु 

म.न.पा.वडा न.ं९ष्ट्वकाशिोक 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७६।०७।०९ गते ष्ट्वहान ०९:०० बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं९ष्ट्वकाशिोक 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसपना ष्ट्तवारी (९८४६१९४१६१) 

आमा 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो ५.५ ष्ट्िट उिाई मोटो  शररर पष्ट्हरन नखलेुको 

िोटो उपलब्ध नभएको 

४३ 

नाम:- मष्ट्नषा कुमारी ष्ट्बन 

उमेर:- . १५ 

वतन:- ष्ट्िल्ला पसाक िगन्नार्परु न.पा.०५ 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- बाष्ट्लका 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०५।१७ गते ष्ट्दउुँसो १२:०० गते 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला पसाक िगन्नार्परु न.पा.०५ 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्नेसषु्ट्नल कुमार ष्ट्बन 

(९८०९११७००९)दाि ु

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो,  अ.ं ५.ष्ट्िट उिाई,  पातलो शरीर, दाईने आखाुँको छेउमा 

काटेको खत । 

 

४४ 

नाम:- ष्ट्ित्र बहादरु ष्ट्लम्ब ु

उमेर:- . ५६ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भ.म.न.पा.१२ कस्तुरी टोल 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०५।२७ गते साझ १९:०० बिे   

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भ.म.न.पा.१० स्याउलीबिार 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसामी ष्ट्लम्ब ु(९८४५४२२५८४) छोरी 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँ गोरो उिाई ५.३ ष्ट्िट पातलो शररर मेहन्दी कलरको ष्ट्ट-सटक, 

कष्ट्ि कलरको कटु्ट कनभसक ितु्ता र लामो मोिा लगाएको ।  

४५ 

नाम:- मतुल्लाह ष्ट्मष्ट्य कुिड 

उमेर:- . २० 

वतन:- ष्ट्िल्ला पसाक काष्ट्लका माई गा.पा. ०१ मणु्डल घर भई िाल ष्ट्िल्ला 

ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.०७ 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०५।२६ गते ष्ट्वहान०५:३० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.१० ष्ट्वरेन्र क्याम्पस 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेअनवर ष्ट्मया कुिड 

(९८४२३७९२३) दाई 

हुष्ट्लया:-वर्क कालो  ५.२ ष्ट्िट उिाई पातलो  शररर सेतो मा ष्ट्नलो  धके सटक 

कपडाको कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

४६ 
नाम:- श्रिृना नपेाली 

उमेर:- . २६ 

 िोटो उपलब्ध नभएको 



वतन:- ष्ट्िल्ला गोखाक नारेश्वर घोप्टली गा.पा. ०९ घर भई हाल ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन 

भरतपरु म.न.पा. ०८  कमलिोक 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

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

हराएको ठेगाना:-विे  ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०८  कमलिोक 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न े ष्ट्िवन नपेाली (९८२९०७०५९२)  

हुष्ट्लया:-वर्क गोरो उिाई ४.१ ष्ट्िट  मोटो शररर भएकी । 

४७ 

नाम:- कल्पना पाण्डे 

उमेर:- . २२ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं०८ मखनिोक 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०५।२७ गते ष्ट्वहान ०७:०० बिे   

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं०८ मखनिोक 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- आरती पाण्डे (९८४११८९२३५) आमा 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँ गोरो ५.२ ष्ट्िट उिाई ,मध्यम  शररर कालो ष्ट्टसटक रातो 

ष्ट्छके्रष्ट्मके सरुुवाल लगाएकी  

४८ 

नाम:- सन्त बहादरु गरुुङ 

उमेर:- ४० 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु १७ हरैया 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०५।०७ गते ष्ट्बहान ०६:०० बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु १७ हरैया 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेदवे कुमारी गरुुङ (९८११२३४४४३) 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो, ५.६ ष्ट्िट उिाई, मधयम शररर, सेतो ष्ट्ट-सटक र ष्ट्नलो 

ष्ट्िन्स पाईन्ट लागाएको । 

 

४९ 

नाम:- सषु्ट्दक्षा ष्ट्तवारी 

उमेर:- . २२ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०९ गोन्राङ 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०७।१६ गते ष्ट्वहान ०६:०० बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०९ गोन्राङ 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- आयषु पौडेल (९८६५००५७४७) छोरा 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.४ ष्ट्िट ष्ट्नलो धके सटक हल्का कालो पाइन्ट 

लगाएकी 

 



५० 

नाम:- छुवक लामा 

उमेर:- . ४८ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १५ ष्ट्मलडाडा 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०७।२७ गते ष्ट्वहान ०४:०० बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १५ ष्ट्मलडाडा 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न े दल बहादरु 

तामाङ(९८४५२४२८३२) भाई 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५. ष्ट्िट िुस्रो ज्याकेट ष्ट्भत्र ष्ट्टसटक कालो पाइन्ट 

लगाएको दाष्ट्हन ेखटु्टाको गोली गाुँठोमा व्याण्डेि लगाएको 

 

५१ 

नाम:- वषु्ट्ि बहादरु तामाङ् 

उमेर:- . ७८ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०९ गोन्राङ 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष(बिृ) 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०८।०४ गते ष्ट्वहान १०:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०९ गोन्राङ 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- नौमायाुँ तामाङ (९८२९२७१९०७) श्रीमती 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.२ ष्ट्िट पहलेो हुट कालो हािकटु्ट ढाकाको बटेु्ट 

र्ोत्रो टोपी लौरो टेकेको । 

 

५२ 

नाम:- सररता पाष्ट्िन 

उमेर:- . २५ 

वतन:- ष्ट्िल्ला  पसाक ठोरी गा.पा. ५ घर भई हाल ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु 

म.न.पा. ११ कुमारीिोक 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०८।०५ गते ष्ट्वहान ०७:३० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ११ कुमारीिोक 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-अिुकन बोम्िन (९८२९२४१५०४) श्रीमान 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.१ ष्ट्िट मध्यम शररर भएको ।  

५३ 

नाम:- िेष्ट्नसा गरुुङ 

उमेर:- . २२ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १६ रामपरु 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०८।१६ गते ष्ट्वहान १०:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १६ रामपरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रसान्त गरुुङ (९८२४२५८६१७) श्रीमान 

हुष्ट्लया:-वर्क गोरी उिाई ५.१ ष्ट्िट पहलेो कुर्ाक सरुुवाल कालो लङ्कोट 

लगाएकी । 

 



५४ 

नाम:- आशलाल गरुुङ 

उमेर:- . २३ 

वतन:- ष्ट्िल्ला लम्िङु दधुपोखरी गा.पा. १ घर भई हाल ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन 

भरतपरु म.न.पा. १३ बरमपरुी 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०९।०८ गते वेलुका ०७:३० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १३ बरमपरुी 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-आशा गरुुङ (९८१४२१०९६३) ष्ट्दष्ट्द 

हुष्ट्लया:-वर्क गोरो उिाई ५.४ ष्ट्िट पातलो शररर भएको  । 

 

५५ 

नाम:- प्रकाश खष्ट्नया 

उमेर:- . ४० 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १० यषु्ट्नकटोल 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७७।१२।२८ गते ष्ट्दउुँसो ०१:००बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १० यषु्ट्नकटोल 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-पनु्यकला खनाल खष्ट्नया (९८००९२८३४०)  

हुष्ट्लया:-वर्क  गुँहुगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट मध्यम शररर भएको 

िोटो उपलब्ध नभएको । 

५६ 

नाम:- ससु्मा  परािलुी रानाभाटा 

उमेर:- .२८ 

वतन:- ष्ट्िल्ला लम्िङु मध्यनपेाल गा.पा. ०५ घर भई हाल ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन  

भरतपरु म.न.पा.०१ पोखरा 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०७।२३ गते  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन  भरतपरु म.न.पा.०१ पोखरा 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेयम बहादरु रानाभाट 

(९८०५११९८१८ ,९८४६६४८५७६) िेठाि ु

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट मझौला शररर भएको । 

 

५७ 

नाम:- दवे कुमारी दिी 

उमेर:- . ४० 

वतन:- ष्ट्ि. ष्ट्ितवन काष्ट्लका न.पा.वडा न.ं ०१ लंकालाईन 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।१०।२३ गते  ष्ट्ि 

हराएको ठेगाना:-. ष्ट्ितवन काष्ट्लका न.पा.वडा न.ं ०१ लंकालाईन । 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-छत्र बहादरु दिी  (९८१६२१८८५१) भाई 

हुष्ट्लया:- वर्क कालो अ.ं ५.५ ष्ट्िट उिाई मध्य शररर घ्य ूकलरको कुताक सरुुवाल 

र कलेिी सईुटर लगाएकी 
 



५८ 

नाम:- गोष्ट्वन्द बहादरु दम ै

उमेर:- . ५३ 

वतन:- ष्ट्ि.गोरखा धवुाकोट - ०२ घार भई हाल ष्ट्ि. ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. 

वडा नं. ११ 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।०६।०२ गते  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्ि. ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. वडा न.ं ११ 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ईन्रमायाुँ पररयार  (९८०८३६१७५५) श्रीमती 

हुष्ट्लया:-वर्क गोरो अ.ं ५.४ ष्ट्िट उिाई पातलो शररर सेतो सटक, कालो पाईन्ट र 

कालो ितु्ता लगाएको 

 

५९ 

नाम:- ष्ट्बमला तामाङ 

उमेर:- . ३१ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०९ पारसबसपाकक  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८/११/२० गते राती ८:०० बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्ि.ष्ट्ि.भ.म.न.पा.०९ पारसबसपाकक  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-िुलमाया तामाङ(९८४५४५७८८८) आमा 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँ गोरो अ.ं ५.५ ष्ट्िट उिाई मोटो शरीर  पष्ट्हरन नखलेुको  

६० 

नाम:- बषु्ट्िमान श्रेष्ठ 

उमेर:- . २९ 

वतन:- ष्ट्िल्ला गोरखा खानिोक स्र्ायी घर भई हाल ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन 

भ.म.न.पा. १० हाष्ट्कमिोक 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७८/११/२९ गते ०७:०० बिे 

हराएको ठेगाना:- 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- रिना श्रेष्ठ (श्रीमती) ९८०७१८६२४६ 

हुष्ट्लया:-वर्क कालो, उिाई ५. ष्ट्िट, पातालो शररर, कालो ज्याकेट,सेतो ष्ट्टसटक,  

पाईन्ट लगाएको 

 

६१ 

नाम:- ष्ट्बिय िौधरी 

उमेर:- . ३५ 

वतन:- ष्ट्िल्ला बारा कोल्टी न.पा. ०२ वेल्वा घर ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु 

म.न.पा. १६ गोपालिोक 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।१२।०३ गते ष्ट्वहान ०४:०० बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १६ गोपालिोक 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- संष्ट्गता िौधरी (९८२५२८८१६४) श्रीमती 

हुष्ट्लया:-वर्क कालो उिाई ५.३ ष्ट्िट मझौला शररर भएको । 
 



६२ 

नाम:- ष्ट्दनशे लामा 

उमेर:- ३८.  

वतन:- ष्ट्िल्ला मकानपरु हटेौडा उप.म.पा ४ घर भई हाल ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन 

म.न.पा ४लकंु 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७८।१२।२४ गते ष्ट्दउुँसो १३;०० बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा .०३ 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- ष्ट्सता माया बल (९८०६८२८६९५)श्रीमती 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट ष्ट्पङकलरको ष्ट्टसकट र ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाइट 

लगाएको । 

 

६३ 

नाम:- आशा मगर 

उमेर:- .२८ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन खैरहनी न.पा. ०४ िनैपरु 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

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

हराएको ठेगाना:-बिे ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन खैरहनी न.पा. ०४ िैनपरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-सयुक बहादरु मगर (९८०८३११४३३) श्रीमान 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट मझौला शररर भएको । 
 

६४ 

नाम:- कुमराि गरुुङ्  

उमेर:- . ४३ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०४ रामघाट 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०१।०७ गते ष्ट्वहान ०८:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०४ रामघाट  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृरर् शमाक (९८४६८१४८९०) साहु   

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट मझौला शररर भएको ।  

६५ 

नाम:- बषु्ट्िमाया गरुुङ्  

उमेर:- . ३३ 

वतन:- ष्ट्िल्ला मकवानपरु मनहरी गा.पा. ६ सनुािरुी 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।१।१४ गते राती ०१:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला मकवानपरु मनहरी गा.पा. ६ सनुािरुी 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- मान बहादरु गरुुङ्(९८४०५४०३५४) भाई 

हुष्ट्लया:-वर्क गोरो उिाई ५.४ ष्ट्िट मोटो शररर भएकी । 
 

 



६६ 

नाम:- कािल कुमारी 

उमेर:- . २२ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०३ न्यरुोड 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७९।०१।१९ गते ष्ट्वहान १०:०० बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०३ न्यरुोड 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- ष्ट्दष्ट्लप कुमार (९८२१८३२६८९) श्रीमान 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट पातलो शररर हररयो कुर्ाक र लेष्ट्गि 

लगाएको । 
 

 

६७ 

नाम:- तलुसीराम मरासीनी 

उमेर:- . ४२ 

वतन:- ष्ट्िल्ला स्याङ्िा पतुलीबिार न.पा. वडा नं. ०३ ढुङ्ज्ञान घर भई हाल 

ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.०९ हाकीमिोक 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७९।०१।१३ गते अ.ं०३: ०० बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.०९ हाकीमिोक   

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- गरुु प्रसाद उपाध्य (९८१५१२७४१८) बबुा 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट मोटो शरीर भएको। 
 

६८ 

नाम:- ष्ट्नमकला मरासनी पगंेनी  

उमेर:- . ३४ 

वतन:- ष्ट्िल्ला स्याङ्िा पतुलीबिार न.पा. वडा नं. ०३ ढुङ्ज्ञान घर भई हाल 

ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.०९ हाकीमिोक 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७९।०१।१३ गते अ.ं०३: ०० बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.०९ हाकीमिोक   

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-गरुु प्रसाद उपाध्य (९८१५१२७४१८) बबुा 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ४.९ ष्ट्िट मझौला शररर भएष्ट्क।  

६९ 

नाम:- ष्ट्बर मायाुँ मगर 

उमेर:- . २२ 

वतन:-ष्ट्ि. ष्ट्ितवन इच्छाकामना गा.पा.०७ ष्ट्समलढाप 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७९।०१।२६ गते ष्ट्वहान १०:३० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्ि. ष्ट्ितवन इच्छाकामना गा.पा.०७ ष्ट्समलढाप 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- सिुन मगर (९७४५९७६५८६) श्रीमान 

हुष्ट्लया:-वर्क गोरी उिाई ५.२ ष्ट्िट ष्ट्छके ष्ट्मके कालो कलरको लुङ्गी सेट 

लगाएको ।  



७० 

नाम:- सषृ्ट्ष्ट दरै 

उमेर:- . १८ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २३  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- बाष्ट्लका 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७९।०२।०४ गते ष्ट्दउुँसो १६:०० बिे 

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २३  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- अष्ट्स्मता दरै (९८४४३४६२१) आमाहुष्ट्लया:-

वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट कालो कोठे सटक कालो पाइन्ट पहलेो कन्भसक ितु्ता 

लगाएकी । 
 

७१ 

नाम:- सपना ष्ट्लम्ब ु

उमेर:- . २६ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २४ िगतपरु 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७९।०२।२१ गते साझुँ ०७:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २४ िगतपरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-काईला र्ापा (९८२१२७८१०७) 

ससरुाहुष्ट्लया:-वर्क गोरो उिाई ५ ष्ट्िट रातोमा ष्ट्नलो र्ोप्ला भएको ष्ट्टसटक हाि 

रातो ष्ट्छकेष्ट्मके कटु्ट लगाएकी 
 

७२ 

नाम:- ससु्मा गरुुङ् 

उमेर:- . २८ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.११ नवष्ट्िबन टोल 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७९/०३।०३ गते ष्ट्दउुँसो ०१:२३ बिे   

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.११ नवष्ट्िबन टोल 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २६ ज्योतीनगर 

(९८१४२५४३७१) बष्ट्हनी 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट पातलो शररर भएको 

 

७३ 

नाम:- ष्ट्तर्कराि ढकाल 

उमेर:- . ४८ 

वतन:-ष्ट्िल्ला पसाक पष्ट्नयार  घर भई हाल ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ११ 

बसेनीटोल 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७९।०२।१५ गते ष्ट्वहान ०३:४५ बिे  

हराएको ठेगाना:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ११ 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- नष्ट्वन कडेल (९८०३९३३३६७) साला 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ६ ष्ट्िट सेतो धके िुल बाहुला भएको सटक ष्ट्नलो 

कपडाको पाइन्ट ष्ट्नलो म्याष्ट्िक िप्पल लगाएको । 

 



७४ 

नाम:- सन्दशे अष्ट्धकारी 

उमेर:- .२६ 

वतन:-ष्ट्िल्ला नवलपरु भैसाखोरी-५  मकुुन्दपरु 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७४।०२।०३ गते  

हराएको ठेगाना:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु महानगरपाष्ट्लका ३ओरालो स्कुटी 

सोरुम बाट।  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-भरत कुमार अष्ट्धकारी(९८४४९६७९३५) बबुा 

हुष्ट्लया:-वर्क गुँहुगोरो अ.ं५.२ ष्ट्िट उिाई,ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाईन्ट र सटक लगाएको । 

 

७५ 

नाम:- मन कुमारी नेपाली 

उमेर:- . २० 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु महानगरपाष्ट्लका वडा नं.१६ मंगलपरु 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७६।११।१५ गते  

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु महानगरपाष्ट्लका वडा नं.१६ 

मंगलपरु बाट । 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-सोम बहादरु रानामगर(९८६५४०१७५९) श्रीमान ्

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरी अ.ं५.३ ष्ट्िट उिाई,पातलो शररर, साधारर् कुर्ाक सरुुवाल 

लगाएकी मष्ट्हला । 

िोटो नभएको 

७६ 

नाम:- सवुास ष्ट्ब.क 

उमेर:- . २५ 

वतन:-ष्ट्िल्ला नवलपरु मध्यष्ट्बम्द ुनगरपाष्ट्लका वडा न.ं२ 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७६।११।१४ गते  

हराएको ठेगाना  :-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु महानगरपाष्ट्लका वडा नं.३ बाट  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- िदंष्ट्न ष्ट्ब.क (९८४१२०९८४५)  

हुष्ट्लया:-वर्क गुँहुगोरो अ.ं५.५ ष्ट्िट उिाई,ष्ट्ठक्कको शररर,ष्ट्नलो ष्ट्िन्स 

पाईन्ट,कालो ष्ट्टसटक लगाएको । 

 

७७ 

नाम:- श्याम पौडेल 

उमेर:- . ३६ 

वतन:-ष्ट्िल्ला रुपन्दषे्ट्ह वटुवाल उ.म.न.पा.१४ 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०६६।५।१२ गते 

हराएको ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु महानगरपाष्ट्लका वडा नं.४ बाट । 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- राम अष्ट्धकारी (९८४५१४५३००) दाई 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो अ.ं५.५ ष्ट्िट उिाई ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाईन्ट सेतोमा कालो 

वटेु्टवा सटक लगाएको 
 

७८ 

नाम:- मञ्ि ुपन्र्ोकीमगर 

उमेर:- ३५.  

वतन:-ष्ट्िल्ला पसाक ठोरी गा.पा. वडा न.ं १ 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

िोटो नभएको 



हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७६।११।२४ गते  

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला पसाक ठोरी गा.पा. वडा न.ं १ 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-. डम्बर बहादरु पन्र्ोकीमगर (९८२९२६९५५७) 

श्रीमान 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरी, ४ ष्ट्िट उई, साधारर् कुताक सरुुवाल लगाएकी मष्ट्हला  

७९ 

नाम:- कष्ट्बता बराम  

उमेर:- . ३६ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १६ बरमपरु  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७६।११।०७ गते  

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १६ बरमपरु  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- ष्ट्सताराम बराम (९८४५२४४५६१) श्रीमान 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट कालो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी । 

िोटो नभएको 

८० 

नाम:- ष्ट्दपक रानाभाट 

उमेर:- . ४२ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु ७ बस्ने िाुँदनी टोल 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

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

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु ७ बस्ने िाुँदनी टोल 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-मनकुमारी रानाभाट 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो,अ.ं ५.५ ष्ट्िट उिाई, मोटो शरीर, रातो ष्ट्टसटक,ष्ट्नलो ष्ट्िन्स 

पाईन्ट लगाएको परुुष  

८१ 

नाम:- मष्ट्न्त राउत 

उमेर:- . १९ 

वतन:-राष्ट्ि न.पा.०८ ष्ट्बरेन्रनगर ष्ट्ितवन 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७७।०३।१० गते  

हराएको ठेगाना :-राष्ट्ि न.पा.०८ष्ट्बरेन्रनगर ष्ट्ितवन 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- भारत िी सम्पकक  (नम्बर नभएको ) श्रीमान 

हुष्ट्लया:-वर्क कालो ,५ ष्ट्िट उिाई ,मझौला शरीर पहलेो कुताक सेतो ष्ट्ित्तावाला 

िप्पल लगाएको सेतो रङको कपडाको झोला ष्ट्भरेकी मष्ट्हला 

िोटो  उपलब्ध नभएको 

८२ 

नाम:- हष्ट्ि िलु्लाह अन्सारी 

उमेर:- . ३२ 

वतन:-भ.म.न.पा.१० ढुङ्गानािोक ष्ट्ितवन 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०३।२८ गते ऐ.ऐ.स्र्ानबाट 

हराएको ठेगाना :- भ.म.न.पा.१० ढुङ्गानािोक ष्ट्ितवन 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ष्ट्सता सनुार(९८०६८०३१५९) श्रीमती 

हुष्ट्लया:-र्क गहुुँगोरो ५"६ उिाई,मझौला शरीर कालो ष्ट्टसटक ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाईन्ट 

खटु्टामा िप्पल ष्ट्नधार र आखाुँको ष्ट्बिमा काटेको खट भएको परुुष 
 



८३ 

नाम:- कौष्ट्शल्या राई 

उमेर:- . २३ 

वतन:-रािी न.पा.०४ ष्ट्ितवन 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०३।२० गते 

हराएको ठेगाना :- रािी न.पा.०४ ष्ट्ितवन 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-सयूक बहादरु राई(९८०७२४७६१५) ससरूा 

हुष्ट्लया:-वर्क रातो ५'३ उिाई ,मझौला शरीर ,सेतो सटक 

 र रातो हाल्ि पाईन्ट लगाएको मष्ट्हला  

८४ 

नाम:- बल्ल ुसाह 

उमेर:- . २५ 

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

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७।०३।२१ गते ऐ.ऐ.स्र्ानबाट 

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

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ.संस्र्ाबाट (९८५५०७६०११) 

हुष्ट्लया:-वर्क कालो,५'४ उिाई भएको परुुष 
 

८५ 

नाम:- ष्ट्मन बहादरु अस्लामी 

उमेर:- . ५४ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु महानगरपाष्ट्लका वडा नं.२३ 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

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

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु महानगरपाष्ट्लका वडा नं.२३ 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- तारा अस्लामी (९८१११६४९७३) श्रीमती 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो अ.ं ५.२ ष्ट्िट उिाई,सर।ट पाईन्ट र ज्याकेट लगाएको   

८६ 

नाम:- दवेी ष्ट्बश्वकमाक 

उमेर:- . ३० 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन माडी नगरपाष्ट्लका वडा न.ं ६ 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७६।०९।१० गते  

हराएको ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन ईच्छाकामना गा.पा. वडा न.ं ३ मषु्ट्ललन बाट 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- संष्ट्गता ष्ट्बश्वकमाक (९८१२२८८०७३) बष्ट्हनी 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरी,, अ ं५.२ ष्ट्िट उिाई, अ ं४० के.ष्ट्ि. तौल भएकी मष्ट्हला 

 



८७ 

नाम:- पदम बहादरु क्षेत्री 

उमेर:- . ६५ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु महानगरपाष्ट्लका वडा नं. ५ गलुाबटोल 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- बिृ परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७६ साल साउन मष्ट्हना दखेी  

हराएको ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु महानगरपाष्ट्लका वडा नं. ५ 

गलुाबटोलबाट 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- कृरर् बहादरु क्षेत्री 

९८४५२७४५०७,९८४५११०५०४) छोरा 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो, अ.ं ५.६ ष्ट्िट उिाई, मझौला शरीर भएको वदृ्द परुुष ।  

८८ 

नाम:- पावकती खड्का  

उमेर:- . ३५  

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २४  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७६।०७।०९ गते  

हराएको ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २४ 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- काशी राि पौडेल (९८०८३१५०१९) श्रीमान  

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ४८ ष्ट्िट साघारर् कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी । 

िोटो  उपलब्ध नभएको 

८९ 

नाम:- रष्ट्स्म खनाल परुपा  

उमेर:- . २७ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ३  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७६।०८।१३ गते  

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ३  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरेुन्द वली (९८१०८१३२७३) श्रीमान  

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.२ ष्ट्िट कालो ज्याकेट कालो पाईन्ट लगाएको । 

िोटो  उपलब्ध नभएको 

९० 

नाम:- सभुम ्भट्ट 

उमेर:- . २१ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन म.न.पा. ०२ पोखराबसपाकक  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७६।०७।०१ गते  

हराएको ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन म.न.पा. ०२ पोखराबसपाकक  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- आकाश भट्टराई (९८४९६६९१४९) मामा 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.८ ष्ट्िट मोटो शररर हाि पाइन्ट र खैरो  ष्ट्टसटक 

लगाएको ।  

९१ 

नाम:- सेते साकी 

उमेर:- . ४६ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ५ ब्रहम्परुी  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७६।०७।१९ गते  

हराएको ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ५ ब्रहम्परुी   



उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन माडी नगरपाष्ट्लका वडा नं. ५ 

ब्रहमपरुी बस्ने कुमारी राई (९८०७१३६७९३) श्रीमती 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाईन्ट खरैो ष्ट्टसटक लगाएको  

९२ 

नाम:- माया नेपाली 

उमेर:- .३८ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ४ शाष्ट्न्तिोक  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७६।०७।१९ गते  

हराएको ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ४ शाष्ट्न्तिोक 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ष्ट्भम बहादरु नपेाली (९८०७१२४८०३) श्रीमान 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.२ ष्ट्िट हररयो कुताक सरुुवाल लगाएको । 
 

९३ 

नाम:- पिुन ष्ट्तवारी 

उमेर:- . २२ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ९  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७६।०७।२५ गते 

हराएको ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ९  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं. :-सपना ष्ट्तवारी (९८४६१९४१६१  )आमा 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट खरानी रंगको ष्ट्टसटक कालो पाइन्ट लगाएको 

।  

९४ 

नाम:- ष्ट्डल कुमारी दलाकमी 

उमेर:- . २० 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ७ कृरर्परु  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७६।०७।१५ गते  

हराएको ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ७ कृरर्परु  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- ओम दलाकमी ९८२१५५१२९५ 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ४.५ ष्ट्िट साधारर् कुर्ाक सरुुवाल लगाएको  

 

९५ 

नाम:- सरुि दास 

उमेर:- . २४ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ३ ब्रहाघरे  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७६।०६।१० गते  

हराएको ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ३ ब्रहाघरे 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- समुीत्रा दास (९८१७२४५२८१) आमा 

हुष्ट्लया:-वर्क कालो उिाई ५.५ ष्ट्िट खरैो रंगको ष्ट्टसटक ष्ट्नलो ष्ट्िन्स लगाएको ।  

९६ 

नाम:- प्रष्ट्दप ष्ट्घष्ट्मरे 

उमेर:- . ३१  

वतन:-ष्ट्िल्ला तनहुुँ भान ुन.पा. १  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७६।०६।०६ गते  

िोटो  उपलब्ध नभएको 



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

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरस्वती र्पलीया सासआुमा(९८४६९९५०८७) 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ६ ष्ट्िट कालो ष्ट्छके ष्ट्मके सटक लगाएको । 

९७ 

नाम:- सनुन्दा र्ापा 

उमेर:- २५ वषक 

वतन:-ष्ट्ि. ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ११ िागतृीिोक 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।०१ 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्ि. ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ११ िागतृीिोक 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरोि कुमारी र्ापा (९८२५१४११७८) आमा 

हुष्ट्लया: वर्क गोरी उिाई ५.२ ष्ट्िट कालो ष्ट्टसटक र ष्ट्नलो पाईन्ट लगाएकी । 

 

९८ 

नाम:- राम प्रसाद ढकाल 

उमेर:- ४५ वषक 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.१३ िम्पानगर 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।०१ गते 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.१३ िम्पानगर 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ष्ट्सता ढकाल (९८४९३६८१९८) श्रीमती 

हुष्ट्लया :-वर्क गोरो उिाई ५.३ ष्ट्िट ष्ट्नलो कलरको ष्ट्टसटक र कालो टाउिर 

लगाएको । 

 

९९ 

नाम:- सरुि भट्ट 

उमेर:- २४ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.१३ िम्पानगर 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।१२ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.२८ मेघौली 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- ष्ट्कसान भट्ट (९८११२०१४५०) दाई 

हुष्ट्लया:-वर्क गोरो उिाई ६ ष्ट्िट मोटो शररर भएको ।  

१०० 

नाम:- ष्ट्सिकना पररयार 

उमेर:- ३५ वषक  

वतन:-ष्ट्ि. ष्ट्ितवन काष्ट्लका न.पा. ५ पदमपरु 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०५।२२ गते 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्ि. ष्ट्ितवन काष्ट्लका न.पा. ५ पदमपरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-  

हुष्ट्लया:-ष्ट्सताराम  पररयार (९८६५४८२९०९) दवेर 

 



१०१ 

नाम:- बहृस अष्ट्धकारी 

उमेर:- २६ वषक  

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ११ बसेनी 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:-परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।२२ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ११ बसेनी 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- कैलाश अष्ट्धकारी (९८६६१४६८३२) भाई 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट आमी कलरको कम्व्याट र हाि कटु 

लगाएको ।  

१०२ 

नाम:- सष्ट्लना लामा 

उमेर:- १६ वषक 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ११ बसेनी लामाटोल 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- बाष्ट्लका 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।१८ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ११ बसेनी लामाटोल 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- सरन कुमार कुमाल  (९८४५४६५०७९) सानो 

बबुा 

हुष्ट्लया:-वर्क गोरी उिाई ४.३ ष्ट्िट हररयो कलरको ष्ट्टसटक र खरैो कलरको हाि 

कटु लगाएकी । 
 

१०३ 

नाम:- पषु्ट्र्कमा पररयार  

उमेर:- ३१ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन काष्ट्लका न.पा. ०५ पदमपरु 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।२२ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन काष्ट्लका न.पा. ०५ पदमपरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- ष्ट्सताराम  पररयार (९८६५४८२९०९) श्रीमान 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट मोटो शररर भएकी  

१०४ 

नाम:- दवेराि अष्ट्धकारी 

उमेर:- ५३ वषक 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०७ क्यान्सरगेट 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।००५।२१ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०७ क्यान्सरगटे 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- हरर राि अष्ट्धकारी (९८४६४०३३५४) दाई 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.३ ष्ट्िट आकाशी ष्ट्नलो ष्ट्टसटक रिदान लेखेको 

गाढा ष्ट्नलो हाि कटु लगाएको । 

 



१०५ 

नाम:- ष्ट्बशाल सनुार 

उमेर:- १७ वषक  

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन माडी न.पा. ०९ गोष्ट्बन्द बष्ट्स्त 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- बालक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।२० गते  

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन माडी न.पा. ०९ गोष्ट्बन्द बष्ट्स्त 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- शाष्ट्न्त सनुार (९८४३१३७९५६) आमा 

हुष्ट्लया :वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट ष्ट्पङ्क कलरको सटक र ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाइन्ट 

लगाएको । 
 

१०६ 

नाम:- सष्ट्बना ढुङ्गाना 

उमेर:- २० 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २२ पष्ट्टहानी 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।२४ गते । 

हराएको ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २२ पष्ट्टहानी 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ष्ट्दपा ढुङ्गाना (९८४३१२२३७५) ष्ट्ददी 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाई ४.३ ष्ट्पट भान्टा कलरको कुताक सरुुवाल सेतो सल 

ओडेकी ।  

१०७ 

नाम:- बष्ट्बता ष्ट्मिार  

उमेर:-२२ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा १५ भवनपरु 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।२४ 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा १५ भवनपरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- ष्ट्मना नेपाली (९८१६६३०१८५) आमा 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरो उिाइ ५.३ ष्ट्िट मोटो शररर भएको ।  

१०८ 

नाम:- ररतु गैरे 

उमेर:- १६ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०८ गौरीगंि 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- बाष्ट्लका 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-  

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०८ गौरीगंि 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- ष्ट्सता गैरे (९८६११४००२१) आमा 

हुष्ट्लया:-वर्क गहुुँगोरी  उिाई ५.१ ष्ट्िट कालो ष्ट्टसटक र कालो हाि पाइन्ट 

लगाएकी । 

 



१०९ 

नाम:- ष्ट्बरेन्र पाव े

उमेर:- ३२ वषक  

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन माडी न.पा. ०३ 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष  

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।१५ गते । 

हराएको ठेगाना :-  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररता पावे (९८६९७७८३५२) श्रीमती 

हुष्ट्लया :वर्क कालो उिाई ५.६ ष्ट्िट मोटो शररर भएको ।  

११० 

नाम:- लष्ट्लता बयलकोटी 

उमेर:- १६ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १३ मगंलपरु 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- बाष्ट्लका 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।२० गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १३ मंगलपरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- सष्ट्वता वयलकोटी (९८१०३७८७६२) ष्ट्दष्ट्द 

हुष्ट्लया :- वर्क गोरो उिाई ५.२ ष्ट्िट ष्ट्नलो ष्ट्टसकट र रातो हाि कटु लगाएको   
 

१११ 

नाम:- सभुास महतो 

उमेर:- २१ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २८ ष्ट्ितपरु 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।२६ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.४ यज्ञपरुी ।  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- नन्दलाल महतो (९८५५०३५५१५) दाई  

११२ 

नाम:- मोतीराम महतो  

उमेर:- ६८ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन माडी न.पा.०१ िैनपरु घर भई हाल ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन 

भरतपरु म.न.पा. १० कटहरिोक 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- बिृ परुुष  

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०५।२८ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १० कटहरिोक 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- मष्ट्नष महतो (९८६५२३२२६७) छोरा 

हुष्ट्लया :वर्क गहुुँगोरो उिाई५.५ ष्ट्िट सेतो कलरको सटक र कालो पाइन्ट 

लगाएको । 
 



११३ 

नाम:- अष्ट्वना महतो  

उमेर:- २० 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन माडी न.पा. २ ष्ट्सम्रनी 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।२५ गते । 

हराएको ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन माडी न.पा. २ ष्ट्सम्रनी 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- मषु्ट्ि महतो (९८४४४१०८१५) ससरुा बबुा 

हुष्ट्लया :-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.१ ष्ट्िट िेक सटक ष्ट्िन्स पाइन्ट ष्ट्नलो सेतो ितु्ता 

लगाएको ।  

११४ 

नाम:- रामकुमारी श्रेष्ठ  

उमेर:- ३५ वषक  

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २ क्षते्रपरु 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. २ क्षेत्रपरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- दान बहादरु श्रेष्ठ (९८१०५३५८०९) श्रीमान 

हुष्ट्लया :-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.२ ष्ट्िट मोटो शररर भएको ।  

११५ 

नाम:- प्रकाश दराई 

उमेर:- ३८ 

वतन:-ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन खरैहनी न.पा. ११ ष्ट्पठानी 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।२९ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन खैरहनी न.पा. ११ ष्ट्पठानी 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- ष्ट्गता दरै (९८६५२०९८३६) श्रीमती 

 

११६ 

नाम:- रमेश प्रिा 

उमेर:- ३१ 

वतन:-ष्ट्ि. ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ११ भोिाड 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०७।१५ गते 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्ि. ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ११ भोिाड 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रष्ट्मला प्रिा (९८६९८९१०९७) 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट मध्यम शरी भएको ।  

११७ 

नाम:- लष्ट्लता दिी 

उमेर:- २१ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १५ ष्ट्शवनगर 
राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०७।१४ गते 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १५ ष्ट्शवनगर 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- शकंर दिी (९८२१११५४११) बबुा 

हुष्ट्लया:- वर्क गोरी उिाई ५.२ष्ट्िट मझौला शररर भएको  



११८ 

नाम:- पनुम र्ापा मगर 

उमेर:- १९ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.वडा नं. २१ पावकतीपरु 
राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०७।१७ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.वडा नं. २१ पावकतीपरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- ऐ.ऐ. बस्न ेररतु र्ापा मगर (९८४९५२९५०६)  

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट पातलो शररर भएको ।  

११९ 

नाम:- हररिन्र कुुँ वर 

उमेर:- ५४ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.वडा नं. २१ पावकतीपरु 
राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७९।०७।२१ गते साझुँ ०४:०४ बिे 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.वडा नं. २१ पावकतीपरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- ऐ.ऐ. बस्न ेष्ट्नमकला कुवुँर (९८६२२५३५९१) 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुँगोरो उिाई ५.२ ष्ट्िट मझौला शररर भएको ।  

१२० 

नाम:- मनुा परािलुी 

उमेर:- २८ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०५ नारायर्परु समीिोक 

राष्ट्रियता:- नेपाली  

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७९।०७।१५ गते 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०५ नारायर्परु समीिोक 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- श्रीिन पररयार (९८०९१८३४८२) 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.४ ष्ट्िट मझौला शररर भएको 
 

१२१ 

नाम:- कृरर् महतो 

उमेर:- २१ 

वतन:- ष्ट्िल्ल बारा पर्लैया न.पा. ०९ घर भई हाल ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु 
म.न.पा. ०९ शरदपरु 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०७।०९ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०९ शरदपरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- मष्ट्नषा मेत्तर (९८०९३२५५७६) 

हुष्ट्लया:- वर्क कालो उिाई ५ ष्ट्िट आकाश ेकलरको सटक र ष्ट्नलो कलरको हाप 

पाइन्ट लगाएको । 

हुष्ट्लया:-वर्क कालो उिाई ५ ष्ट्िट आकाशे कलरको सटक र ष्ट्नलो कलरको हाप 

पाइन्ट लगाएको । 
 

१२२ 

नाम:- माधव प्रसाद ष्ट्घष्ट्मरे 

उमेर:- ५५-५८ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन माडी न.पा. २ घर भई हाल ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु 
म.न.पा. ०७ बिुिोक 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष  



हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०७।०३ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. ०७ बिुिोक 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- ऐ.ऐ. बस्न ेष्ट्करर् ष्ट्घष्ट्मरे (९८४१३८०६२५) 

हुष्ट्लया:- वर्क गोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट सेतो ज्याकेट कालो िाउिर लगाएको । 

१२३ 

नाम:- अशोक कुमार शमाक 

उमेर:- ४० 

वतन:- ष्ट्िल्ला मोरङ् रतुवामाई ६ सौंठा हाल ष्ट्ि.ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १२ 

मनुालिोक 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष  

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०७।०३ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १२ मनुालिोक 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- बसन्ती दषे्ट्व शमाक (९७४९२३५९३५) 

हुष्ट्लया:- वर्क कालो उिाई ५.२ ष्ट्िट मोटो शररर भएको   

१२४ 

नाम:- भवानी सापकोटा 

उमेर:- २२ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १५ कुईटेलिोक  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०७।२१ गते ।  

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. १५ कुईटेलिोक 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- सन्तोष भट्टराई (९८४५७९९३१५) 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट पातलो शररर भएकी   
 

१२५ 

नाम:- उषा दवेी डङ्गोल 

उमेर:- ५३ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन खैरहनी न.पा. वडा न.ं०१ ज्याष्ट्मरे  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०६।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना :- ष्ट्ि.ष्ट्ितवन रािी न.पा. वडा न.ं०८ खरुखरेु  
उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- अमला कुमारी डङ्गोल (९८६५२३९१९५)  

हुष्ट्लया:- वर्क गहुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट मोटो शररर भएको  

 

१२६ 

नाम:-मष्ट्नला तामाङ  

उमेर:- २० 

वतन:- ष्ट्िल्ला गोरखा गण्डकी गा.पा. वडा न.ं ०८ बेनीगाुँउ  

राष्ट्रियता:-नपेाली  

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०७।२५ गते ।  

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.वडा नं. ०४ यक्षपरुी िोक   
उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:-  

हुष्ट्लया:- वर्क कालो उिाई ५.४ ष्ट्िट मझौला शररर भएको ।  
 



१२७ 

नाम:-ष्ट्दपक सनुार  

उमेर:- ४० 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. वडा न.ं १ रामनगर  

राष्ट्रियता:-नपेाली  

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं. १ रामनगर  
उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- राधा सनुार (९८०६९४०७७६)   

हुष्ट्लया:- वर्क गोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट कालो सटक कालो पाइन्ट कालो ष्ट्िते िप्पल 
लगाएको ।  

 

१२८ 

नाम:- ष्ट्िरञ्िीवी ढुङ्गाना 

उमेर:- ४९ 

वतन:- ष्ट्िल्ला मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.५   

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०६।०८ गते । 

हराएको ठेगाना :- श्रेष्ठ एग्री इन्पट्ुस कम्पनी  
उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रो.गौरव श्रषे्ठ (९८४१७९९१६१) 

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.२ ष्ट्िट पातलो शररर भएको ।  
 

१२९ 

नाम:- ष्ट्सम्रन िौरेल 

उमेर:- २५ 

वतन:- ष्ट्िल्ला मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.५    

राष्ट्रियता:-नपेाली  

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०७।२७ गते । 

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.वडा नं,११ भोिाड  
उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- ष्ट्दपेन्र आिायक (९८५५०३१०४५, 

९८४५०३१०४५  

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.२ ष्ट्िट पातलो शररर भएको ।   

१३० 

नाम:- अष्ट्स्मता नपेाली 

उमेर:- १७ 

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.वडा नं.१७ सारदानगर   

राष्ट्रियता:-नपेाली 

ष्ट्लङ्ग:-बाष्ट्लका  

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०७।२९ गते ।  

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा.वडा नं.१७ सारदानगर  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- ष्ट्वमला नपेाली (९८४५२४८५१७)  
हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.१ ष्ट्िट मझौला शररर भएको ।  

 

१३१ 

नाम:- बम बहादरु भिेुल 

उमेर:-३७  

वतन:- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. वडा न.ं०२ क्षेत्रपरु  

राष्ट्रियता:-नपेाली 

ष्ट्लङ्ग:-परुुष  

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०७।२९ गते ।  

हराएको ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं.०२ क्षेत्रपरु 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं:- (९८४५३६२७४४) श्रीमती  



हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.२ ष्ट्िट मझौला शररर भएको ।  

 

मकवानपुर 

चि.नं.  हराएका व्यचिको चववरण फोटो 

१ नाम:-बिार नाम भन्न े 

ष्ट्लङ्ग:-  बिृ (परुुष ) 

उमेर:- ६० बषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७६/०७/१८ गते  । 

हराएको स्र्ान :- आश्रम छाडी ष्ट्हडेको ।  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;-२०७६/०७/१८ गते ।  

ठेगान;- नखलेुको  

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  होमनार् पौडेल (मो.न. 

९८५५०७६००२) मानव सेवा आश्रम  

हुष्ट्लया:- नखलेुको । 

 

२ नाम:- कष्ट्बता ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्ग ;- बाष्ट्लका 

उमेर ;-१७ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त ;-२०७७/०३/२५ गते । 

हराएको स्र्ान ;- ष्ट्ि.म.ह.ेवडा नं.१४ ष्ट्स्र्त अनार् अपाङ्ग बाल पनुस्र्ापना 

केन्र 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त;- २०७७/०३/३० गते । 

ठेगाना;- ष्ट्िल्ला मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं.७ घर भई हाल ऐ.हटेौडा 

उ.म.न.पा.वडा नं.१४ अनार् अपाङ्ग बाल पनुस्र्ापना केन्र ष्ट्स्र्त बस्ने । 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको सम्पकक  नम्बर ;- रामहरी कोईराला 

(मो.न.९८४५२९७२५ अपाङ्ग बाल पनस्र्ापना केन्र प्रमखु )  

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई अ.ं५.२ ईन्ि खैरो टाउिर र भषे्ट 

लगाएकी । 

 

३ नाम:-मनुा र्ापा  

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:-२३  बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७७/०३/१२ गते  । 

हराएको स्र्ान :- नखलेुको । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७७/०६/१६ गते  

ठेगाना :- ष्ट्ि.म.मनहरी गा.पा. वडा नं.- ९  रिैया बस्न े।  

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:- गौतम मिुान (मो.न. 

९८०९१९८१८६) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरो शरीर मझौला पुँहलेो र सेतो रङको  अन 

ष्ट्पस लगाएकी हातमा ट्याटु भएको । 

 

४ नाम:-ष्ट्सता दोङ (मल्ल ठकरी )  



ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:- ३४बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७७।०६।२४ गते ।  

हराएको स्र्ान :- हटेौडा बिारमा ष्ट्ददीलाई भेटन िान्छु भष्ट्न गएकी र घर 

निरकेकी । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;-२०७७/०६/२९ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ माझीटर  बस्ने ।  

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको  नाम र सम्पकक  नं:- सनुमाया ष्ट्र्ङ (मो.न. 

९८१६२०३३२२) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- उिाई ५.५ ष्ट्िट  विन अ.ं६० के.ष्ट्ि.बर्क गहुुँगोरी 

शरीर पातलो ,कालो रङको कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

५ नाम:-ष्ट्सता घलान  

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:-२८ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७७।०७।१० गते ।  

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा.वडा नं.१६ ष्ट्स्र्त घरबाट आिुखषु्ट्स ष्ट्नष्ट्स्क 

ष्ट्हडेकी । 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  नवराि घलान (मो.न. 

९८१७२४७९३७) 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-  २०७७/०७/२० गते ।  

ठेगाना :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.- १६  

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरी , उिाई ५.२ ष्ट्िट , कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

 

६ नाम:-ष्ट्वमला घलान  

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:-३७ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७७।०६।११ गते ।  

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि. म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.१४ बदलेधाुँप ष्ट्स्र्त आफ्नै घरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त;-२०७७/०८/०७ गते  

ठेगाना :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा -१४ बदलेधाुँप बस्न े 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-. सकुदउे घलान (मो.न. 

९८०७१८३८४१)        

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरी , उिाई ५ ष्ट्िट , शरीर मझौला, उिाई 

अ.ं५.३ ष्ट्िट ष्ट्िन्स पाईन्ट भेष्ट लगाएकी । 

 

७ नाम:-ष्ट्सता लामा घलान  

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:- ३५बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७७।०९।०३ गते ।  

हराएको स्र्ान :- हटेौडा बिार िान्छु भष्ट्न ष्ट्नष्ट्स्क ष्ट्हडेकी । 

प्राि सिुना ष्ट्मष्ट्त :- २०७७/०९/२७ गते  

ठेगाना :- ष्ट्ि.म.ईन्रसरोवार गा.पा. घर भई हाल ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा.वडा न.ं८ 

 



मैदाटोल बस्ने ।  

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको  नाम र सम्पकक  नं:- सरेुश लामा (मो.न. 

९८४५४२५५७६) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , उिाई४. ५ ष्ट्िट , कुर्ाक 

सरुुवाल लगाएकी । 

८ नाम:-ष्ट्वमला घलान  

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:-२७ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७७।१०।०७ गते ।  

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म. गढी गा.पा. वडा नं.- २ धरमपानी ष्ट्स्र्त आफ्नै घरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७७/१०/१२ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्ि.म. गढी गा.पा.वडा न.ं- २ धरमपानी बस्न े। 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:- आईतमान घलान  (मो.न. 

९८२३२८९२९५) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , उिाई ५ ष्ट्िट , कुर्ाक 

सरुुवाल लगाएकी । 

 

९ नाम:-अष्ट्नता वाईवा  

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:- २८वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-नखलेुको । 

हराएको स्र्ान :- वैदषे्ट्शक रोिगाररको लागी लागी भष्ट्न गएर हराएकी ।  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७७/१०/१८ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्ि.म. ह.ेउ.म.न.पा.वडा नं.- १५कमान ेबस्ने । 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  धन ष्ट्सं वाईवा (मो.न. 

९८२४२५३९४३))  

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , उिाई ५.४ ष्ट्िट , विन 

अ.ं५५ के.िी .कालो पाईन्ट र ष्ट्टसकट लगाएकी । 

 

१० नाम:-राम बहादरु वाईवा  

ष्ट्लङ्ग:-  परुुष  

उमेर:-७७ वषक (विृ ) 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०६९/०७/०१ गते  

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि. मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. ८ कमाने ष्ट्स्र्त घरबाट ।  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७७/११/०६ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला पदमपोखरी घर भई हाल ष्ट्ि.म.ह.े उ.म.न.पा.वडा नं.- १३  

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  ष्ट्कसनु वाईवा  (मो.न . 

९८०९१५३०६७)   

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , उिाई ५.४ ष्ट्िट , विन 

अ.ं६५ के.िी . ढाका टोपी ज्याकेट खराष्ट्न रङको पाईन्ट ष्ट्नलो म्याष्ट्िक िप्पल 

लगाएको । 

 



११ नाम:-दवेकी कुमारी ष्ट्घष्ट्मरे ष्ट्व.क.  

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:- ३७ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७७/०९/०८ गते  

हराएको स्र्ान :- बकैया ष्ट्स्र्त आफ्नै घरबाट आपखुषु्ट्स ष्ट्नस।ष्ट्क ष्ट्हडेकी  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७७/१२/०५गते । 

ठेगाना :- ष्ट्ि.म. बकैया गा.पा.वडा नं.- ११मन्र्ली बस्न े। 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  रािमुान ष्ट्व.क.  (मो.न. 

९७४२५२६८८३)  

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , उिाई ५ष्ट्िट , ष्ट्नधारमा 

सानो खत भएको । 

 

१२ नाम:-ष्ट्हरामाया लामा (राममाया लामा)  

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:- ४० वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-कररब १ वषक पष्ट्हला  

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ददीको घर मा िान्छु भष्ट्न घरबाट ष्ट्नष्ट्स्क ष्ट्हडेकी  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७८/०१/१५ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्ि.म. गढी गा.पा.वडा न.ं- ७ बस्ने । 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  रािकुमार गोले ( 

९८४४८४१४५३) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , उिाई ५ष्ट्िट , के.िी 

कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

 

१३ नाम:- नान ुमाया गरुुङ 

ष्ट्लङ्ग ;- मष्ट्हला 

उमेर ;- वषक २६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्त ;-२०७८/०७/२९ गते । 

हराएको स्र्ान ;- श्रीमानलाई भेट्न िान्छु भष्ट्न ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा.वडा न.ं११ 

र्ानाभर् याङ ष्ट्स्र्त बष्ट्हष्ट्नको घरबाट ष्ट्नष्ट्स्क ष्ट्हडेको । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- ष्ट्मष्ट्त २०७८/०७/३० गते  

ठेगाना ;- ष्ट्ि.नवुाकोट वेल्कोटगडी वडा न.ं४  

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको सम्पकक  नम्बर ;-  (९८४३९४५६७८ रोिी घलान 

बष्ट्हनी)    

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;- बर्क गहु गोरी शररर मझौला उिाई ५ ष्ट्िट ष्ट्िन्स 

पाईन्ट र ष्ट्िन्स ज्याकेट लगाएकी । 

 

१४ नाम;- दोिे गरुुङ् 

ष्ट्लङ्ग ;-बालक 

उमेर ;-४ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त ;-२०७८/०७/२९ गते 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा.वडा न.ं११ र्ानाभयाांङ्ग ष्ट्स्र्तबाट आमाले 

सार्मा ष्ट्लई ष्ट्हडेकी । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- ष्ट्मष्ट्त २०७८/०७/३० गते  

ठेगाना ;-ष्ट्ि.नवुाकोट वेल्कोटगडी वडा नं.४  

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको सम्पकक  नम्बर ;- ( ९८४३९४५६७८ रोिी घलान)   

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी शरीर पातलो उिाई अ.ं३ ष्ट्िट ष्ट्नलो 

ियाक सटु लगाएको । 
 



१५ नाम:-िमलेी नपेाली (िमेली )  

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:- ५३ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७८/१०/२७ गते । 

हराएको स्र्ान :- मनहरी ष्ट्स्र्त आफ्नै घरबाट ष्ट्नष्ट्स्क होडेकी । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७८/१०/२८ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्ि.म. मनहरी वडा नं.- ३ ष्ट्सरकाली बस्न े। 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  रािेन्र नेपाली (मो.न. 

९८१३०६९८१३))  

हुष्ट्लयासष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , उिाई ५.५ ष्ट्िट , विन 

अ.ं६० के.िी  सादा कुताक र सरुुवाल र रातो सईुटर लगाएकी । 
 

१६ नाम:-आशा मगर (आशा ) 

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:- ३२ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८/११/२६ गते । 

हराएको स्र्ान :- हटेौडा वडा न.ं ३ बसामाडी ष्ट्स्र्त घरबाट आिुखसुी ष्ट्नस्की 

ष्ट्हडेष्ट्क ।  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७८/११/२९ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्ि.म. हटेौडा .वडा न.ं- ३ बसामाडी बस्न े। 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  पदम बहादरु िापा (मो.न. 

९८६५४१०९९६)  

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , ष्ट्नधारमा घाुँउको खत 

भएको । 

 

१७ नाम:-संष्ट्गता नपेाल अष्ट्धकारी  

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:- २७ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७८/१२/१४ गते। 

हराएको स्र्ान :- घरबाट आिुखषु्ट्स ष्ट्नष्ट्स्क ष्ट्हडेकी । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७८/१२/१६ गते ठेगाना :- ष्ट्ि.म. ह.ेउ.म.न.पा.वडा न.ं- 

११ने बस्ने । 

ठेगाना :- ष्ट्ि.म. ह.ेउ.म.न.पा.वडा नं.- ११न ेबस्ने  

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  प्रेम  प्रसाद नेपाल (मो.न. 

९८६९८९७५०२) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , उिाई ५.३ ष्ट्िट , रातो 

कुताक सरुुवाल लगाएकी  वाुँया हातको नाडीमा काटेको खत भएको । 
 



१८ नाम:- ष्ट्वष्ट्वमाया मिुान 

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

उमेर:- २९ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७९/०१/०९ गते  

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा.वडा नं.१३ ष्ट्स्र्त घरबाट आिुखशुी 

छोरीलाई ष्ट्लई ष्ट्नस्की ष्ट्हडेकी । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;-२०७९/०१/१३ गते 

ठेगाना ;-ष्ट्ि.म.गष्ट्ढ गा.पा.वडा नं.३ घर भई हाल ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा.वडा नं.१३ 

हराएको व्यष्ट्िको घर पररवारको सम्पकक  नम्बर ;-मनशभु गोले 

(मो.न.९८६५९९९५१३) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँ गोरी, शरीर मोटो, उिाई अ.ं५.२ ष्ट्िट, विन 

अ.ं८० के.िी. सेतो रंगको कुताक सरुुवाल  लगाएकी । 
 

१९ नाम:- सषु्ट्वना गोले 

ष्ट्लङ्ग:-  बाष्ट्लका  

उमेर:- ३ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७९/०१/०९ गते  

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा.वडा नं.१३ ष्ट्स्र्त बाट हराएकी मष्ट्हला 

आमा ष्ट्वष्ट्व माया मिुानले आिुसार् ष्ट्लई ष्ट्हडेकी । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;-२०७९/०१/१३ गते 

ठेगाना ;-ष्ट्ि.म.गष्ट्ढ गा.पा.वडा नं.३ घर भई हाल ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा.वडा नं.१३ 

हराएको व्यष्ट्िको घर पररवारको सम्पकक  नम्बर ;-मनशभु गोले 

(मो.न.९८६५९९९५१३) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँ गोरी शरीर मझौला, उिाई अ.ं२.५ ष्ट्िट विन 

अ.ं१३ के.िी. कालो रङको िामा लगाएकी । 

उपलब्ध हुन नसकेको । 

२० नाम:-अन्ि ुमिुान  

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:- २७वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९/०१/२७ गते  

हराएको स्र्ान :- घरबाट काठमाण्डौ िान्छु भष्ट्न ष्ट्हडेकी ।  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७९/०२/०२ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्ि.म. ह.ेउ.म.न.पा.वडा न.ं- १४उत्तरपाष्ट्न बस्ने । 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  दगुाक माया ष्ट्संतान (मो.न. 

९८२२२५३८८९) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरी , शरीर पातलो उिाई ५.४ ष्ट्िट , कुताक 

सरुुवाल लगाएकी । 

 

२१ नाम:-सषु्ट्नता ष्ट्घष्ट्सङ  

ष्ट्लङ्ग:- मष्ट्हला 

उमेर:- २४ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९/०२/१७ गते । 

हराएको स्र्ान :- आिुखसुी घरबाट ष्ट्नष्ट्स्क ष्ट्हडेकी । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७९/०२/१८ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्ि.म. ईन्रसरोवार गा.पा.वडा नं.- १ सानोमाख ुकमान े 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  सनु्दरमान ष्ट्घष्ट्सङ (मो.न. 

९८२९२६२७०९) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , उिाई ४.६ ष्ट्िट , विन 

अ.ं५५ के.िी .रातो कुताक र खैरो रङको सरुुवाल लगाएकी ।  



२२ नाम:- राम माया प्रिा 

ष्ट्लङ्ग:-  बाष्ट्लका 

उमेर:- १६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७९/०२/२५ गते । 

हराएको स्र्ान :- घरबाट स्कुल िान्छु भष्ट्न गएकी ।  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;-२०७९/०२/२९ गते ।  

ठेगाना:- ष्ट्िल्ला मकवानपरु राष्ट्क्सराङ गा.पा.वडा नं.९ बस्न े। 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको  नाम र सम्पकक  नं:-   शसेु प्रिा िपेाङ (मो.न. 

नभएको ) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँ गोरी उिाई अ.ं५ष्ट्िट पातलो  शरीर ष्ट्नलो 

ष्ट्िन्स पाईन्ट र रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी ।  

 

२३ नाम:-बष्ट्वता अष्ट्धकारी  

उमेर:- ४४ वषक 

ठेगाना :-ष्ट्ि.मकवानपरु बकैया गा.पा.वडा न.ं- ५ बस्न े। 

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

हराएको ष्ट्मष्ट्त;- २०७८/०९/१६ गते  । 

हराएको स्र्ान :- बकैया ५ ष्ट्स्र्त घरबाटै हराएकी । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७९/०३/३० गते । 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  नारायर् न्यौपान े(मो.न. 

९८६०१०२३०४)  

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , उिाई ५.१ ष्ट्िट , विन अ.ं६२ के.िी 

.कुतकरा सरुुवाल लगाएकी । 

 

२४ नाम:-आकृती स्याङतान 

ष्ट्लङ्ग:-  बाष्ट्लका 

उमेर:- १६ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७९/०३/२७ गते ष्ट्दउुँसो अ.ं३;०० बिे  । 

हराएको स्र्ान;- काठमाण्डौ दखेी हटेौडा आफ्नो घर आउन ेक्रममा हटेौडा ष्ट्स्र्त 

बाट हराएकी । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;-२०७९/०४/०२ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्ि.म. बागमती गा.पा.वडा न.ं९ बस्ने । 

हराएको व्यष्ट्िको घर पररवारको नाम र सम्पकक  नं:- हरी माया स्याङतान (मो.न. 

९७४८२८९८१४) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँ गोरी शरीर पातलो  उिाई अ.ं५. ३ ष्ट्िट  

विन अ.ं५० के.िी . 
 

२५ नाम:-रोशनी साह 

ष्ट्लङ्ग:-  बाष्ट्लका 

उमेर:- १५ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७९/०४/०२ गते  । 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.-४ कराक ष्ट्स्र्त आफ्नै घरबाट । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;-२०७९/०४/०५ गते । 

ठेगाना :- दशे भारत ष्ट्िल्ला वगकष्ट्नयाधमा ष्ट्सतामाडी घर भई हाल 

ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं- ४ कराक बस्ने हराएको व्यष्ट्िको  घरपररवारको नाम र 

सम्पकक  नं:- रेखा साह (मो.न. ९८०२९७६३७८)  

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;- वर्क गहुुँ गोरी शरीर पातलो उिाई अ.ं५ ष्ट्िट विन ।  



२६  नाम;-हष्ट्सना खातनु 

ष्ट्लङ्ग ;- बाष्ट्लका  

उमेर ;-१४ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त ;-२०७९/०३/२३ गते 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा.वडा न.ं४ कराक ष्ट्स्र्त आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;-२०७९/०४/०५ गते 

ठेगाना ;-ष्ट्ि.पसाक ष्ट्वरंगि म.न.पा.वडा नं.३०  घर भई हाल 

ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा.वडा नं.४ कराक    

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम सम्पकक  नम्बर ;- निब ुनेसा 

(मो.न.९८२९०७१६३२) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँ गोरी शरीर मझौला उिाई अ.ं५ ष्ट्िट विन 

अ.ं४५ के.िी. कुताक सरुुवाल लगाएकी ।  

२७ नाम:-श्रीमाया घलान (कान्छी) 

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:- ३६ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९/०४/०६ गते ष्ट्बहाुँन अ.ं०६;०० बिे । 

हराएको स्र्ान :- माईती घर िान्छु भष्ट्न ष्ट्नष्ट्स्क ष्ट्हडेष्ट्क  । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७९/०४/०८ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्ि.मकवानपरु ष्ट्भम्िेदी गा.पा.वडा न.ं- ८  घर भई हाल 

ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा.वडा नं.८ कमान ेबस्ने । 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:- आईत ष्ट्सं घालान (मो.न. 

९८६०३५३०५७) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , उिाई ५ष्ट्िट , विन 

अ.ं४८ के.िी.सनुको ष्ट्तलहरी लगाएकी लगाएकी । 

उपलब्ध हुन नसकेको । 

२८ नाम:-सनु घलान( सनुमाया ) 

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:- २९वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९/०३/१७ गते 

हराएको स्र्ान :- घरबाट आिुखषु्ट्स ष्ट्नष्ट्स्क ष्ट्हडेष्ट्क ।  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७९/०४/२२ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्ि.म. ह.ेउ.म.न.पा.वडा न.ं- १९शष्ट्िखोला  बस्ने  

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  सयुक बहादरु घलान (मो.न. 

९८६४००६६४७) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , उिाई ५ष्ट्िट , विन 

अ.ं६५ के.िी .ष्ट्नलो कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

 



२९ नाम:-करुर्ा बस्नेत  

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:- २२वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९/०४/०९ गते  

हराएको स्र्ान :- घरबाट आिुखषु्ट्स ष्ट्नष्ट्स्क ष्ट्हडेष्ट्क  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;- २०७९/०४/२३ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्ि.मकवानपरु मनहरी गा. पा.वडा नं.- ९ ज्याष्ट्मरे बस्न े। 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  आईत लाल ष्ट्व.क.(मो.न. 

९८४४२२३७९६) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , उिाई ५ष्ट्िट , विन 

अ.ं५५ के.िी .कालो पाईन्ट र ष्ट्टसकट लगाएकी र ढाड को पातामा  m आकारको 

टयाटु लेखेको  ।  

३० नाम:-मनसु्का ष्ट्व.क. 

ष्ट्लङ्ग:- नाबाष्ट्लका 

उमेर:-६ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-ष्ट्मष्ट्त २०७९/०४/०९ गते  । 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.म.मनहरी  गा.पा. वडा नं.- ९ ज्याष्ट्मरे  ष्ट्स्र्त घरबाट आमा 

करुर्ा वस्नेत ले आिुसार्मा ष्ट्लई गएकी  । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त ;-२०७९/०४/२३ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.म.मनहरी  गा.पा. वडा न.ं- ९ ज्याष्ट्मरे बस्ने ।  

हराएको व्यष्ट्िको  घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:- आईत लाल ष्ट्व.क.(मो.न. 

९८४२९७१३०३) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँ गोरी शरीर मझौला उिाई अ.ं३ ष्ट्िट विन 

अ.ं १५ केष्ट्ि  

 

३१ नाम:-राष्ट्धका ष्ट्घष्ट्सङ  

ष्ट्लङ्ग:-  मष्ट्हला  

उमेर:- २३वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९/०४/२३ गते बेलुका ०७;०० बिे  

हराएको स्र्ान :- हटेौडा १५ ष्ट्स्र्तबाट आिुखषु्ट्स ष्ट्नष्ट्स्क ष्ट्हडेकी  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त २०७९/०४/२४ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्ि.म. ह.ेउ.म.न.पा.वडा न.ं- १५ बस्ने । 

हराएको व्यष्ट्िको घरपररवारको नाम र सम्पकक  नं:-  पे्रम बहादरु ष्ट्घष्ट्सङ (मो.न. 

९७४१७१९४३७) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरी , शरीर मझौला , उिाई ५.३ ष्ट्िट , विन 

अ.ं४ ५ के.िी .कुताक सरुुवाल लगाएकी ।  

३२ नामर्र :- पवन ष्ट्व.क. 

ष्ट्लङ्ग :- २४ बषक 

उमेर :- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७८।०९।१० गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं ११ र्ानाभर् याङ ष्ट्स्र्त 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०९।१६ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.पाुँिर्र कुम्मायक-२ घर भई हाल ष्ट्ि.झापा दमक  

न.पा.वडा न.ं ३ 

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गुँहु गोरो मझौला शररर भएको । 

 

 

 

 

 

हाल उपलब्ध हुन नसकेको 



३३ नामर्र :- अिुकन प्रसाद ष्ट्तमष्ट्ल्सना 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ४३ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७८।११।२९ गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं४ हुप्रािौर 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७८।१२।०१ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.मकवानपरु नामटार-२ 

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँ गोरो,शरीर मझौला भएको ।  

३४ नामर्र :- नरेश के.ष्ट्स. 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ४४ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।११।२९ गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं ४ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।१२।०२ गते 

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

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ९८१११९०३२२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गुँहु गोरो भएको दाष्ट्हन ेआुँखा मनुी कोठी भएको 

।  

 

३५ नामर्र :- आष्ट्शष बल 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३२ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०८।२२ गते 

हराएको स्र्ान :- काठमाण्डौ बाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।१२।०९ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.म.रा.गा.पा. वडा नं. ३ िोष्ट्क्सङटार बस्न े 

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँ गोरो मोटो शरीर ,अनहुारमा  

ष्ट्तल कोष्ट्ठ भएको ।  

३६ नामर्र :- ष्ट्वरेन्र स्याङ्बो 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३२ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।१२।१५ गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.मनहरी गा.पा. वडा नं. ७ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।१२।१६ गते 

ठेगाना :-  ष्ट्ि.म.मनहरी गा.पा. वडा न.ं ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ९८४९६८६१९१/९८६९८९७११८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-  वर्क गहुुँ गोरो मोटो शरीर भएको  



३७ नामर्र :- गोष्ट्प भोम्िन 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- २२ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- करीब ष्ट्तन बषक पष्ट्हला 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.बौराटार घर भई हाल ऐ. राष्ट्क्सराङ गा.पा. १ ढुङ्ग े

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०१।०४ गते 

ठेगाना :-  ष्ट्ि.म.बौराटार घर भई हाल ऐ. राष्ट्क्सराङ गा.पा. १ ढुङ्ग े

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ९८४५६९६७३६/९७४५३२८०३१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँ गोरो पातलो शरीर भएको   
 

३८ नामर्र :- सञ्िय कुमार बोम्िन 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३७ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०२।१३ गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं१५ बस्न े

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०२।१७ गते 

ठेगाना :-  ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.१५ बस्न े

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क श्याम मझौला शरीर भएको  

३९ नामर्र :- परु्क बहादरु लोप्िन 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३५ बषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०२।२७ गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं ११ र्ानाभर् याङ बाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०२।३१ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. ११ र्ानाभर् याङ 

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-  वर्क गुँहु गोरो मझौला शररर भएको ।  

४० नामर्र :- बिु ष्ट्र्ङ 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- २७ बषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०२।३० गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं ३ बसामाडी 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।०३ गते 

ठेगाना :-  ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. ३ बसामाडी 

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँ गोरो ,पातलो शरीर भएको । 

 



४१ नामर्र :- सरेुश कुमार सवेुधी 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३६ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।१२।२५ गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.मनहरी गा.पा. वडा नं. ९ मनहरी 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।०७ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धाष्ट्दङ घर भई हाल  ष्ट्ि.म.मनहरी गा.पा. वडा न.ं ९  

मनहरी बस्न े

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गुँहु गोरो मझौला शररर भएको । 

 

४२ नामर्र :- यवुराि गोले 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३६ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०२।१९ गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.राष्ट्क्सराङ  गा.पा. वडा नं. १ भाबर  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।०८ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.काभ्रे खानीखोला-७ ढाप्ले घर भई हाल  ष्ट्ि.म.राष्ट्क्सराङ  गा.पा. 

वडा नं. १ भाबर बस्न े

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ९८२११०२८११/९८०८५८११६० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क कालो मझौला शररर भएको   

४३ नामर्र :- रमशे महरा 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३४ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।११ गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं १० रािीरोडबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।२६ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.पसाक हररहरपरु ष्ट्बत्ताक-१ घर भई हाल ष्ट्ि.म. ह.ेउ.म.न.पा.  वडा नं. 

१० रािीरोड बस्न े

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ९८०६८२६२९६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गुँहु गोरो पातलो शररर भएको ।  

४४ नामर्र :- प्रकाश ढकाल 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ४२ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।२६ गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.बकैया गा.पा. वडा नं.३ हाष्ट्त्तसडेु ुँ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।२७ गते 

ठेगाना :-  ष्ट्ि.म.बकैया गा.पा. वडा न.ं३ हाष्ट्त्तसडेु ुँ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ९८६१४६४०१६/९८४५७१५५४९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- दाुँया गालामा काटेको खत भएको  



४५ नामर्र :- सम्राट श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- २८ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।२१ गते 

हराएको स्र्ान :- काठमाण्डौ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।२७ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.५ घर भई हाल ऐ.ऐ. ८ कमाने बस्ने 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ९८६५०१३३७० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गुँहु गोरो मझौला शररर भएको ।   

४६ नामर्र :- राि कुमार कटुवाल 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ४० बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।१२।२७ गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं१८ हनाकमाडी 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।३१ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं.१८ हनाकमाडी   

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ९८६३७२२९२८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गुँहु गोरो मझौला शररर भएको ।  

४७ नामर्र :- सरोि लामा 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- २२ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०२।२७ गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.ष्ट्भमिेदी गा.पा. वडा १ रातोमाटे 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।०५ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. १५ रातोमाटे  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ९८०७२३१२०२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गुँहु गोरो मझौला शररर भएको ।  

४८ नामर्र :- ष्ट्वर बहादरु भोलन 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३५ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।२२ गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं १५ बाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।२६ गते 

ठेगाना :-  ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. १५ बस्न े

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ९८४९६८४४५३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- दायाुँ आुँखी भौ ुँ मार्ी कोठी भएको ।  

४९ नामर्र :- ससुान्त र्ापा 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- २० बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०४।२१ गते 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा। वडा नं. ४ गदकयीबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।२७ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा। वडा नं. ४ गदकयी बस्न े

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ९८११८७५३१७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँ गोरो पातलो शरीर भएको ।  



५० नामर्र :-िुलमाया भोलन (माया) 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- ३० वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।१३ गते । 

हराएको स्र्ान :-ष्ट्िल्ला मकवानपरु बकैया गाउुँपाष्ट्लका वडा नं.५ बस्ने । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०५।१४ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला मकवानपरु बकैया गाउुँपाष्ट्लका वडा न.ं५ बस्ने । 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-ष्ट्विय लाल भोलन (मो.नं. 

९८४३५८५५२३) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँ गोरी उिाई अ.ं५ ष्ट्िट विन अ.ं६० के.िी 

कपाल खरैो बनाएकी सेतो ष्ट्टसकट बटेु्ट सरुुवाल लगाएकी । 
 

५१ नामर्र :- ष्ट्नशा पररयार 

ष्ट्लङ्ग :-मष्ट्हला   

उमेर :-२४ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।१८ 

हराएको स्र्ान :-ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं ९ पशपुष्ट्तनगर 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।२८ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. ९ पशपुष्ट्तनगर 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-सष्ट्मत पररयार 

(मो.नं.९८११२३८३२६) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँ गोरी शरीर मझौला  उिाई अ.ं५ ष्ट्िट विन 

अ.ं४८ के.िी  सेतो टप्स र ष्ट्नलो पाईन्ट लगाएकी । 
 

५२ नामर्र :-ष्ट्दल कुमारी वाईवा (सान)ु 

ष्ट्लङ्ग :-मष्ट्हला 

उमेर :-३३ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।२८ गते । 

हराएको स्र्ान :-ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं १३ ठुलोर्ली   

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं. १३ ठुलोर्ली । 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-सोम बहादरु वाईवा 

(मो.नं.९८१५२८७२३०) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँ गोरी शरीर पातलो उिाई अ.ं५.३ ष्ट्िट विन 

अ.ं५५ के.िी कपाल हल्का खैरो बनाएकी बटेु्ट कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी । 

 

५३ नामर्र :-ररता बढुार्ोकी 

ष्ट्लङ्ग :-मष्ट्हला  

उमेर :-३९ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।२९ गते । 

हराएको स्र्ान :-ष्ट्ि. मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा न.ं ७ लाष्ट्मडाुँडा । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।३१ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्ि. मकवानपरु मनहरी गा.पा. ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-शम्भ ुबढुार्ोकी (मो.नं. 

९८४९२८१४९६) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँ गोरी शरीर पातलो उिाई अ.ं५.७ ष्ट्िट विन 

अ.ं६५ के.िी. रातोमा सेतो बटु्टा भएको कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी ।  



५४ नामर्र :-राि कुमार लो  

ष्ट्लङ्ग :-परुुष 

उमेर :-३३ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको स्र्ान :-ष्ट्ि.मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाष्ट्लका वडा न.ं ११ 

र्ानाभर् याङ ष्ट्स्र्त दाईको घरबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।०६ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्ि. मकवानपरु ष्ट्भमिेदी गा.पा. ६  

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँ गोरो,शरीर मझौला 
 

५५ नामर्र :-राम बहादरु बस्नेत  

ष्ट्लङ्ग :-परुुष  

उमेर :-२६ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।०४ गते । 

हराएको स्र्ान :-ष्ट्ि.ताप्लेिङु ष्ट्सष्ट्दङवा गाुँउपाष्ट्लका वडा न.ं ५ सावलुङबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।०९ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला िािरकोट िषु्ट्निाुँद ेगा.पा. वडा न.ं १० घर भई हाल 

ष्ट्ि.मकवानपरु बकैया गा.पा. वडा नं. ७ राष्ट्नदमार बस्न े

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-बल बहादरु बस्नेत 

मो.नं.९८११८३२४३० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँ गोरो,शरीर मझौला 
 

५६ नामर्र :-रमेश ष्ट्तमष्ट्ल्सना 

ष्ट्लङ्ग :-परुुष  

उमेर :-४५ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।१२ गते । 

हराएको स्र्ान :-ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाष्ट्लका वडा नं. ९ 

ष्ट्समेन्टरोड  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाष्ट्लका वडा न.ं ९ ष्ट्समेन्टरोड 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-आकृती ष्ट्तमलष्ट्सना 

मो.नं.९८६४५२१९१७ छोरी । 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँ गोरो,शरीर मझौला 
 

५७ नामर्र :-महशे हटुवाल 

ष्ट्लङ्ग :-परुुष  

उमेर :-३६ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।१३ गते । 

हराएको स्र्ान :- हटेौडा उप-महानगरपाष्ट्लका वडा नं. १७ सान ुगगंटे 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।१३ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला मकवानपरु नामटार-२ घर भई हाल ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा 

उप-महानगरपाष्ट्लका वडा नं. १७ सान ुगगंटे बस्न े

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-ष्ट्मरा हटुवाल ९८६८१५४८०३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँ गोरो पातलो शरीर भएको 
 



५८ नामर्र :-होम बहादरु खड्का 

ष्ट्लङ्ग :-परुुष  

उमेर :-४९ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०२७९।०५।१३ गते  

हराएको स्र्ान :-हटेौडा उप-महानगरपाष्ट्लका वडा नं. ८ कमान े

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।१५ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाष्ट्लका वडा न.ं ८ कमान े 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-सिुाता खड्का ९८१४२५१८७७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँ गोरो,पातलो शरीर भएको 
 

५९ नामर्र :-अनरुाि ष्ट्घष्ट्मरे  

ष्ट्लङ्ग :-परुुष  

उमेर :-२० वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०२।१६ गते । 

हराएको स्र्ान :-ष्ट्ि. मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा. वडा नं. ४ कमलडाुँडा 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।१७ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्ि.म.गढी गा.पा. वडा न.ं ८ घर भई हाल ऐ. ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं ४ 

कमलडाुँडा 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-सरस्वती ष्ट्घष्ट्मरे ९८२४२४०२९० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँ गोरो मझौला शरीर भएको । 

प्राि नभएको । 

६० नामर्र :-मौसम बाष्ट्नया 

ष्ट्लङ्ग :-परुुष  

उमेर :-१९ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।१७ गते  

हराएको स्र्ान :-हटेौडा-८ कमान े

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।१९ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.धाष्ट्दङ गङ्गािमनुा गा.पा. वडा नं. ५ घर भई हाल 

ष्ट्ि.म.ह.ेउ.म.न.पा. वडा न.ं ८ यषु्ट्नक िोक बस्न े

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-राम बहादरु बाष्ट्नया बवुा 

९८०७२६३६७७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँ गोरो मझौला शरीर भएको 

 

६१ नामर्र :-उत्तर ष्ट्घष्ट्सङ 

ष्ट्लङ्ग :-परुुष 

उमेर :-२७ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।२६ गते । 

हराएको स्र्ान :-ष्ट्ि. मकवानपरु गढी गा.पा. वडा न.ं ४ बन्दा डाुँडाबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।२९ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्ि. मकवानपरु गढी गा.पा. वडा न.ं ४ बन्दा डाुँडाबाट 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ष्ट्बमला ष्ट्घष्ट्सङ ९८६३५९९१६३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँ गोरो मझौला शरीर भएको  



६२ नामर्र :-लोक बहादरु वाईवा  

ष्ट्लङ्ग :-परुुष  

उमेर :-२७ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-ष्ट्नि वैदषे्ट्शक रोिगारबाट ष्ट्मष्ट्त २०७८।०५।२७ गते नेपाल 

िकेको 

हराएको स्र्ान :- 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०५।०३ 

ठेगाना :-ष्ट्ि.मकवानपरु हटेौडा उप-महानगरपाष्ट्लका वडा न.ं १८ एक्लेखेत 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-प्रष्ट्तमा भलुुन९८६३३१३४०४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँगोरो मझौला शरीर भएको ।  

६३ नामर्र :-कष्ट्बता काकी ष्ट्बष्ट  

ष्ट्लङ्ग :-मष्ट्हला 

उमेर :-२१ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।०५ गते 

 हराएको स्र्ान :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं२ । 
सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०७।०६ गते 

 ठेगाना :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं२ बस्ने । 
हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- कैलाश कुमार ष्ट्वष्ट ९८१५२९६३१५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँगोरी, उिाई अ.ं४.५ ष्ट्िट, विन अ.ं६० 

के.िी. आकाश ेरंगको कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी ।  

६४ नामर्र :-अञ्िली िौपाङ 

ष्ट्लङ्ग :-बाष्ट्लका 

उमेर :-१४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।०८ गते  

 हराएको स्र्ान :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं११ र्ानाभर् याङ 
ष्ट्स्र्त ष्ट्िल्ला सेवा केन्र (सेि हाउस) बाट आिुखशुी ष्ट्नस्की ष्ट्हडेको । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०७।०८ गते 

 ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्ितवन रािी न.पा.वडा नं.११ बस्न े

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- आश कुमारी मोिान 

(मो.नं.९८६०१२२०९३) संरक्षक 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क रातो, शरीर पातलो, उिाई अ.ं४ ष्ट्िट, विन 

अ.ं३३ के.िी. रातो कुताक सेतो पाईन्ट लगाएकी 
 

६५ नामर्र :-सन्दशे मानव 

ष्ट्लङ्ग :-बालक 

उमेर :-१० वेषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।१० गते । 

 हराएको स्र्ान :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं९ लामसरेुधाप 
ष्ट्स्र्त मानव सेवा आश्रमबाट आिुखशुी ष्ट्नस्की ष्ट्हडेको । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०७।११ गते । 

 ठेगाना :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं९ लामसरेुधाप ष्ट्स्र्त 

मानव सेवा आश्रम बस्ने । 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ईशा र्ापा  ९८४३३४७६०२ संरक्षक 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँ गोरो, शरीर पातलो, उिाई अ.ं४ ष्ट्िट, 

विना अ.ं२५ के.िी. ष्ट्नलो रंगको हुक र खरैो सरुुवाल लगाएको । 

 



६६ नामर्र :-मष्ट्नष मानव 

ष्ट्लङ्ग :-बालक 

उमेर :-१२ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।१० गते 

 हराएको स्र्ान :- :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.९ लामसरेुधप 

ष्ट्स्र्त मानव सेवा आश्रमबाट आिुखशुी ष्ट्नष्ट्स्क ष्ट्हडेको । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।११ गते । 

 ठेगाना :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं९ लामसरेुधाप ष्ट्स्र्त 

मानव सेवा आश्रममा बस्ने । 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ईशा र्ापा  ९८४३३४७६०२ संरक्षक 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क रातो, शरीर मझौला, उिाई अ.ं४ ष्ट्िट, विन 

अ.ं३० के.िी. खरानी रंगको दौरा सरुुवाल कालो स्टकोट लगाएको 

 

६७ नामर्र :-प्रष्ट्मला रुम्वा 

ष्ट्लङ्ग :-मष्ट्हला 

उमेर :-२२ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०७।१२ गते । 

 हराएको स्र्ान :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु नामटार-८ हाल ष्ट्िल्ला मकवानपरु र्ाहा 
न.पा.वडा .४ दोबाटोबाट माईष्ट्त िान्छु भष्ट्न ष्ट्हडेको । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।१६ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु नामटार-८ हाल ष्ट्िल्ला मकवानपरु र्ाहा न.पा.वडा 

.४ दोबाटो 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- कुमार ष्ट्र्ङ लामा (९८४०१५६०७३) 
हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँ गोरी, शरीर मझौला, उिाई अ.ं५.३ ष्ट्िट, 

विन अ.ं४२ के.िी. कपाल कालोमा खैरो बनाएकी, वायाुँ हातमा ट्याटु खोपेकी 

 

६८ नामर्र :-कष्ट्बता राउत  

ष्ट्लङ्ग :-मष्ट्हला 

उमेर :-२८ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।१२ गते । 

 हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.म.हटेौडा-६ िौघडाबाट माईष्ट्त िान्छु भष्ट्न ष्ट्नस्केकी 
सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।२३ गते । 

 ठेगाना :- ष्ट्ि.म.हटेौडा-६ िौघडाबाट 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- सरेुश राउत (मो.न.ं९८६१३४६६४२) 
हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गुँहु गोरी, शररर मझौला, उिाई अ.ं ५ ष्ट्िट,विन 

अ.ं६५ के.िी.दवैु हातमा कष्ट्बता नामको ट्याटु खोपकेो र रातो कालो बटेु्ट कुर्ाक 

सरुुवाल लगाएको 
 

६९ नामर्र :-सररता काकी 

ष्ट्लङ्ग :-मष्ट्हला 

उमेर :-३० वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।१९ गते । 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.९ मानव सेवा 

आश्रमबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।२३ गते । 

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

आष्ट्श्रत 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ईशा र्ापा (मो.न.ं९८४३३४७६०२) 

संरक्षक 

फोटो उपलब्ध नभएको । 



हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँगोरी, शरीरर मझौला, उिाई अ.ं५ ष्ट्िट, विन 

अ.ं५५ के.िी. मानष्ट्सक अवस्र्ा कमिोर (बौष्ट्िक अपाङ्ग) भएको । अन्य 

नखलेुको । 

७० नामर्र :-केदारनार् भषुाल 

ष्ट्लङ्ग :-परुुष (िे.ना.) 

उमेर :-६८ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।१९ गते । 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.९ मानव सेवा 
आश्रमबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०७।२३ गते । 

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

आष्ट्श्रत 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ईशा र्ापा (मो.न.ं९८४३३४७६०२) 

संरक्षक 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- उिाई अ.ं५ ष्ट्िट, विन अ.ं५८ के.िी.सनु्तला 

कलरको टोपी र ज्याकेट लगाएको 

 

७१ नामर्र :-दगुाक कुमारी मोिान 

ष्ट्लङ्ग :-मष्ट्हला 

उमेर :-३१ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।२६ गते ।  

हराएको स्र्ान :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.१४ नयाुँवस्ती 
सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।०२७ गते  

 ठेगाना :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं१४ नयाुँवस्ती 
हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- राम बहादरु घलान ९८६९६७५०९७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँ गोरी, शरीर मोटो, उिाई अ.ं५ ष्ट्िट, विन 

अ.ं७५ के.िी. कालो कपालमा गोल्डेन रंगको लगाएको ।  

७२ नामर्र :-एष्ट्ञ्िला घलान 

ष्ट्लङ्ग :-बाष्ट्लका 

उमेर :-४ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०७।०२६ गते 

 हराएको स्र्ान :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.१४ नयाुँवस्ती 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०७।०२७ गते । 

 ठेगाना :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं१४ नयाुँवस्ती 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-राम बहादरु घलान ९८६९६७५०९७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-  

७३ नामर्र :-सषु्ट्िता र्ापा 

ष्ट्लङ्ग :-मष्ट्हला 

उमेर :-१९ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।२४ गते । 

 हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०७।२७ गते । 

 ठेगाना :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा न.ं११ ष्ट्समलटार 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- कोष्ट्पला र्ापा 
(मो.नं.९८१६२७६३०५) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँ गोरी, शरीर मझौला,उिाई अ.ं५ ष्ट्िट, विन  



अ.ं४० के.िी. मकवानपरु क्याम्पस डे्रस लगाएको 

७४ नामर्र :-लष्ट्लमाया मोिान 

ष्ट्लङ्ग :-मष्ट्हला 

उमेर :-४४ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।११ गते । 

 हराएको स्र्ान :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु मनहरी गा.पा.वडा न.ं६ ष्ट्स्र्त घरबाट  
सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७९।०७।२७ गते । 

 ठेगाना :- ष्ट्िल्ला मकवानपरु मनहरी गा.पा.वडा नं.६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- कृरर् मोिान (९७४४३०९९१६) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँ गोरी, शरीर मोटो, उिाई अ.ं५.१ ष्ट्िट, विन 

अ.ं७५ के.िी.हररयो रंगको कुर्ाक सरुुवाल लगाएको  

 

चिन्धुली 

ष्ट्स.नं. 
ष्ट्बवरर्  िोटो 

१ नाम ;- सबु्बा ष्ट्सं तामाङ लामा 

ष्ट्लङ्ग;-परुुष 

उमेर;-४७ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७०।०७। ३० गते  

हराएको स्र्ान;-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.५ 

सिुाना प्राि ष्ट्मष्ट्त;-२०७८।०५।२७ गते 

ठेगाना;- ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.५ बोझे । 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-९८६४०५१७६९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;- गहुुँ गोरो वर्कको,उिाई-५ ष्ट्िट,३ ईन्ि,कालो 

आुँखा,कालो कपाल, मध्यम शररर भएको,नपेाष्ट्ल र तामाङ भाषा बोल्ने ।  

२ नाम ;-कृरर् राई 

ष्ट्लङ्ग;-परुुष 

उमेर;-२२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।०४।१२ गते 

हराएको स्र्ान;-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.०६ स्टल बिार  

सिुाना प्राि ष्ट्मष्ट्त;-२०७८।०४ १५ गते 

ठेगाना;-ष्ट्ि।ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.५ दउेराली 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-९८१२००४३८१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-गोरो वर्कको,उिाई ५ ष्ट्िट मध्यम शररर भएको,नपेाली 

भाषा बोल्न,ेष्ट्िन्सको पाईन्ट,ष्ट्छरष्ट्बरे सटक लगाएको । 

 

३ नाम ;- साहदवे िौधरी 

ष्ट्लङ्ग;-परुुष 

उमेर;-२९ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०२।२० गते 

हराएको स्र्ान;-ष्ट्िल्ला बारा कोल्बीमा गएको बखत 

सिुाना प्राि ष्ट्मष्ट्त;-२०७८।०४।१३ गते । 

ठेगाना;-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.१४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-९८०४८७१४२९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-केटीको िस्तो स्वभाव भएको । 

 



४ नाम ;-लोक बहादरु र्ापा  

ष्ट्लङ्ग;-परुुष  

उमेर;-३० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।०२।३० गते 

हराएको स्र्ान;-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.०७ 

सिुाना प्राि ष्ट्मष्ट्त;-२०७८।०४।१७ 

ठेगाना;- ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.०७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-९८२३१५३९६८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-ससु्त मानष्ट्स्तर्ीको भएको  

 

 

  

 

५ नाम ;- बैधतुमान लामा 

ष्ट्लङ्ग;-परुुष 

उमेर;-७४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।०६।१२ 

हराएको स्र्ान;-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी हररहरपरुगढी गा.पा.१ ष्ट्िसापानी । 

सिुाना प्राि ष्ट्मष्ट्त;- २०७८।०५।०९ 

ठेगाना;- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी हररहरपरुगढी गा.पा.१ ष्ट्िसापानी 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-९८४५५७४५७६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-कपाल नभएको, ५ ष्ट्िट ३ ईन्ि  

 

 

 

६ नाम ;- ष्ट्बरर्मुान मोिन 

ष्ट्लङ्ग;-परुुष 

उमेर;-२८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।०१।०५ गते  

हराएको स्र्ान;-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी माररर् गा.पा.०७ 

सिुाना प्राि ष्ट्मष्ट्त;-२०७८।०१।०८ गते 

ठेगाना;- ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी माररर् गा.पा.०७ । 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-९८०९६१३६८५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;- गहुुँ गोरो वर्कको,उिाई-५ । 

 

 

 

 

 

७ नाम ;- वषु्ट्िमान र्ोकर 

ष्ट्लङ्ग;-परुुष 

उमेर;-५४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।०९। २८ गते  

हराएको स्र्ान;-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.२ 

सिुाना प्राि ष्ट्मष्ट्त;-२०७८।०५।२७ गते 

ठेगाना;-  ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.२ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-९८४१८७४४९६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;- गहुुँ गोरो वर्कको,उिाई-५ ष्ट्िट,५ ईन्ि, , मध्यम शररर 

भएको  । 

 

८ नाम ;- ष्ट्भम बहादरु दमाई 

ष्ट्लङ्ग;-परुुष 

उमेर;-५१ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।११। २० गते  

हराएको स्र्ान;-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.५ 

सिुाना प्राि ष्ट्मष्ट्त;-२०७८।११।२२ गते 

ठेगाना;- ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.५ । 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-९८२४८९४६६८ 

 



हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;- गहुुँ गोरो वर्कको,उिाई-५ ष्ट्िट,५ईन्ि 

९ नामर्र;-आरती बढुार्ोकी 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका  

उमेरिः१५ बषक  

हराएको ष्ट्मती:-२०७८।०४।०५ 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७८।०४।०८ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.क.न.पा.५ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-सयुक बढुार्ोकी(९८०४८०९१५९) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गभहुगोरी कुर्ाकसरुुवाल लगाएकी । 
 

१० नामर्र;-सोमा कुमारी भोलन 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः३२ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७८।०१।१७ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७८।०४।२२ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.७  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-रेशम ब.ष्ट्घष्ट्सङ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बगक गुँहुगोरी कालोरातो कुर्ाकसरुुवाल लगाएकी ।  

११ नामर्र;-िन्र कुमारी ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

उमेरिः१२ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७८।०४,२८ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७८।०५।०१ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.गोलन्िोर गा.पा.६  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-सष्ट्बता काष्ट्लकोटे 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-९७४६५१४६६० 

 

१२ नामर्र;-संष्ट्गता आले मगर  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः३१ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७४।०४।२३ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७८।०५।२० गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.ष्ट्तनपटान १ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-कुल बहादरु मगर(९८६९१३८१५४) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी मोटो शररर भएकी।  

१३ नामर्र;-अष्ट्नशा बाष्ट्नया  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२१ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७८।०५।११गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७८।०५।२७ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.५  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-ष्ट्दपक काकी (९८२१३८११९८०) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गहुगोरी रातो कालो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 
 



१४ नामर्र;-ष्ट्पङ्ष्ट्क दास  

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका  

उमेरिः१६ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७८।०५।२२ 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७८।०५।२२ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.क.न.पा.६ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-पदमराि काकी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गहुगोरी कालो ष्ट्िन्सपाईन्ट लगाएकी । 
 

१५ नामर्र;-मष्ट्नषा सारु 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२१ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७८।०६।०८ 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७८।०६।१३ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.घ्याङलेख गा.पा.३ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;- भेष राि सारु 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी कालो रातो ष्ट्टसटक लगाएकी । 
 

१६ नामर्र;-शषु्ट्शला खड्का  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२१ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७८।०६।१६ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७८।०६।१९ गते  

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी  गोलन्िोर गा.पा.१  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;- परु्क बहादरु खड्का 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी मोटो शररर भएकी । 

 

१७ नामर्र;-ष्ट्नर माया ष्ट्र्ङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः-३३ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७८।०७।०२ गते  

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७८।०७।१० गते  

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी सनुकोशी गा.पा.३  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-ष्ट्बर बहादरु वाईबा  

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी 
 

१८ नामर्र;-ष्ट्टका माया तामाङ  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः४१ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७८।०७।२१ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७८।०७।२२ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी ष्ट्तनपटान गा.पा.१० 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-सनु ब.मोिान 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी  

 



१९ नामर्र;-ष्ट्बष्ट्नता खड्का  

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

उमेरिः१५ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७८।०७।२० गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७८।०७।२१ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी ष्ट्तनपटान गा.पा.१ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-राम बहादरु खड्का 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी   

२० नामर्र;-सषु्ट्मत्रा ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः३२ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७८।०६।२८ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७८।०७।०३ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी गुँहुगोरी पुँहलेु कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी । 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-कृरर् ष्ट्ब.क. 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी पहलेु कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी । 
 

२१ नामर्र;-ष्ट्लला माया पौडेल  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः३८ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७७।१०।१५ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७८।०७।०७ गते 

ठेगाना :- दधुौली ११ ष्ट्सन्धलुी 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;- 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी रातो लगुा लगाएकी  
 

२२ नामर्र;-पावकती ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२० 

हराएको ष्ट्मती:-२०७८।०८।०२ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७८।०८।०२ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी गोलन्िोर गा.पा.७ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-ष्ट्हरालाल कामी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी  

 

२३ नामर्र;-ष्ट्गता ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः३० 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।१०।२० गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।११।०१ 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी द.ुन.पा.४ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-प्रमे ब.ष्ट्ब.क.(९८०९६८२३३०५) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगपरी उिाई ५ ष्ट्िट   



२४ नामर्र;-सष्ट्बता कुुँ वर 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

उमेरिः१५ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०५।११ 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०५।१७ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी द.ुन.पा.५ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-रुपा कुमारी कुमर (९८१५८३५७९१)  

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः- बर्क गुँहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट मोटा शरीर 

नभएको । 

२५ नामर्र;-ईश्वरी र्ापा  

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

उमेरिः१५ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०८।०२ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०७।२९ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.५ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-शोभा कुमारी र्ापा(९८१९६४२४५०) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट कपालको रंग कालो भएको 

। 

 

२६ नामर्र;-सनु्तली कुमारी बम्िन 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः३० बषक 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०८।०३ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०८।०६ गते 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुीक.न.पा.७ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-दल ब. मोिान(९८२४८९२९१६) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगपरी उिाई ५.३ ष्ट्पट  

 

२७ नामर्र;-अप्सारा दलाकमी  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः३० बषक  

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०८।०२ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०८।१५ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.२  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-सरोि पाटा मगर ९८४१९१९८३९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट   

२८ नामर्र;-बाल कुमारी खत्री  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः२९ बषक  

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०८।२० गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०८।२२ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-बर्क गुँहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट रातो 

कुर्ाकसरुुवाल लगाएकी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-अमतृ ब.काकी 

 



२९ नामर्र;-मन कुमारी माझी 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२७ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०३।२० गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०४।०४ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी सनुकोशी गा.पा.३ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-सररता माझी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-सनुकोशी गा.पा.३ 

 

३० नामर्र;-धनमाया सनुवुार 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः५७ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०४।११ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०४।२० गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी द.ुन.पा.१०  

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट िोलो लगाएकी । 

 

३१ नामर्र;-सष्ट्मकला पहाडी 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२७ बषक 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०२।२३ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०४।२७ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.ष्ट्स.दधुौली १ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-लक्ष्मर् पहाडी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी रातो उिाई ५ ष्ट्िट 
 

३२ नामर्र;-ष्ट्हरा कुमारी गौतम 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२६ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०४।०८ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०४।०९ गते 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.७ 

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी उिाई ४.५ ष्ट्पट दात ष्ट्छरा परेको  

 

३३ नामर्र;-कैके ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२४ मष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०३।२४ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०४।०३ गते 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-ष्ट्बनोद ष्ट्ब.क.९८६०८३७९९१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट भएकी कालो कपाल भएकी  



३४ नामर्र;-संष्ट्गता माझी 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२३ बषक 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०८।३० गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०९।०८ गते 

ठेगाना :-बर्क गुँहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट  

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट   

३५ नामर्र;-रष्ट्मता रम्तेल  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः२१ बषक  

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०९।१३ 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०९।१४ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी गोलन्िोर गा.पा.६ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-नवराि रम्तेल (९८६१०६२१२१) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी कपाल लामो भएकी ।  

३६ नामर्र;-गंगा माया राना  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः३२ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०९।०२ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०९।१६ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.झल बहादरु राना  

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी कालोरातो कुरार्ा सरुुववाल लगाएकी । 

नभएको 

३७ नामर्र;-सकुुमाया ष्ट्र्ङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः४४ बषक 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०९।१६ गते  

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०९।१८ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी मररर् २  

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुुँहुगोरी कालो रातो कुरार्ा सरुुवाल लगाएकी । 
 

३८ नामर्र;-शामा कुमारी ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः४० 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।०९।२३  

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।०९।२३ गते  

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी द.ुन.पा.५  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-सरस्वष्ट्त ष्ट्ब.क. 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी कालोरातो कुर्ाकसरुुवाल लगाएकी ।  



३९ नामर्र;-राष्ट्धका पोिले 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः४२ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।१०।१४।गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।१०।१५ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी  

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी रातो कुर्ाकसरुुवाल लगाएकी 
 

४० नामर्र;-यज्ञ कुमारी भिेुल 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः८६ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।१०।०३ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७९।१०।०४ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी गोलन्िोर गा.पा.५ 

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगपरी उ. ५ ष्ट्पट रातो कुरार्ा ककालो सरुुवाल 

लगाएकी । 
 

४१ नामर्र;-लक्ष्मी िोष्ट्ग गरुागाई 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः३९ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।१०।०७ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।१०।१२ गते 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला  ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.१२ 

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः- बर्क गुँहुगोरी रातो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी  

४२ नामर्र;-ष्ट्मना कुमारी पलुामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः३० बषक 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।११।०४ 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।१०।०५ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.ष्ट्तनपटान गा.पा.१० 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-टंक बहादरु पलुामी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी ५ ष्ट्िट िुलबटेु्ट लुगा लगाएकी 
 

४३ नामर्र;-ष्ट्प्रष्ट्त भन्ने बाल कुमारी दाहाल 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका  

उमेरिः१७ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।११।०६ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।११।०७ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी ष्ट्तनपाटान ११ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-खडानन्द दाहाल 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः- बर्क गुँहुगोरी उिाऐ ५।२ ईन्ि  



४४ नामर्र;-भष्ट्ि कुमारी बम्िन  

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हल 

उमेरिः३२ बषक  

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।११।१३ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।११।१४ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी 

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहहुगोरी ४।५ ष्ट्िट 

 

४५ नामर्र;-सोममाया तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः३० 

हराएको ष्ट्मती:-२०७६।११।२७ 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७६।११।३० गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.ष्ट्तनपटान ९ 

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी ४.५ ष्ट्िट रातो ज्याकेट लगाएकी  

४६ नामर्र;-ष्ट्बना तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२३ 

हराएको ष्ट्मती:-२०७७।०४।०३ गते  

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती २०७७।०४,१० गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी द.ुन.पा.५ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.गंगा तामाङ९८४९५४९४५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्िः-बर्क गुँहुगोरी 

 

४७ नामर्र;-कृष्ट्तका ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका  

उमेरिः१५ बषक 

हराएको ष्ट्मती;- २०७७।०५।३१ गते  

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।०६।०२ गते  

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.क.न.पा.९ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.;-कृरर्राि ष्ट्ब.क.(९८१६८९३६७) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-नभएको   

४८ नामर्र;-सषु्ट्मत्रा काफ्ले 

ष्ट्लङ्गिः-१८ 

उमेरिःबाष्ट्लका 

हराएको ष्ट्मती २०७७।०६।०२ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती ;-२०७७।०६।०२ गते  

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.ष्ट्तनपटान गा.पा.१ 

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

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी ऊ.५ ष्ट्िट पहलेो कुर्ाक लगाएको 
 



४९ नामर्र;-तारा माया स्याङताङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः३० 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।०६।११ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।०६।१४ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.घ्याङलेख गा.पा.१ अमले 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;- ९८६४२४३६९९(ष्ट्डल ब.स्याङताङ) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी  
 

५० नामर्र;-ष्ट्हरामाया श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः७३ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।०६।२० गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।०६।२० गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.ष्ट्स.क.न.पा.७ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.आईमान श्रेष्ठ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी  

५१ नामर्र;टुना कुमारी श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः१९ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।०६।२४ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।०६।२८ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.क.न.पा.२ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-९८२६८९८४२५(परु्क ब.श्रेष्ठ) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी  

५२ नामर्र;-ष्ट्नमकला अछामी साकी 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

उमेरिः१६ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।०७।२० गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।०७।२२ गते  

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.ष्ट्तनपाटन गा.पा.१० 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;- िलम कुमारी अछामी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी 

 

५३ नामर्र;-कृरर् कुमारी तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः२५ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।०८।११ 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।०८।१५ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.द.ुन.पा.१३ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं.९८८५१९८२८ ष्ट्बराि तामाङ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-रातो बर्क भएकी 
 



५४ नामर्र;-नेत्र कुमारी खत्री  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२३ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।०८।१४ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।०८।१५ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.द.ुन.पा.१० 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-९८२७६६८७५९ ष्ट्ललामाया काकी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी  

५५ नामर्र;- लष्ट्लता तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२३ 

हराएको ष्ट्मती;-ष्ट्ि.ष्ट्स.द.ुन.पा.१  

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।०८।१४ गते 

ठेगाना :-२०७७।०८।१५ गते 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-९८००८९३३६६(उत्तम ब.तामाङ) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी 
 

५६ नामर्र;- पिुा बमाक  

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका  

उमेरिः१६ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।०९।२२ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।०९।२२ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.क.न.पा.४ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-९८०७८२४४९९ सष्ट्बता बमाकशाह 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी  
 

५७ नामर्र;-गरैी खनाल  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२६ 

हराएको ष्ट्मती;- २०७७।१०।०८ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१०।१२ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.द.ुन.पा.८ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-कृरर् प्र.खनाल(९८१७८९८०७७) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी;-बर्क गुँहुगोरी 
 

५८ नामर्र;-माईली भन्ने सनु कुमारी बाईबा   

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२० 

हराएको ष्ट्मती;- २०७७।१०।१९ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१०।१९ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.मररर् ६ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-िुल ब.वाईबा(९८६४२३५०४५) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी;-बर्क गुँहुगोरी 
 



५९ नामर्र;-सररता ष्ट्घष्ट्सङ  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२२ 

हराएको ष्ट्मती;- २०७७।१०।११ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१०।११ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.सनुकोशी गा.पा.४ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-िुल कुमार 

ठोकर(९८६४४९५६९१९४) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;--बर्क गुँहुगोरी  

६० नामर्र;- िानकुा भिेुल  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः५० 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।११।०३ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।११।०४ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.८ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-िमनुा भिेुल ९८१४८९८०७७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी  

६१ नामर्र;- िन्र माया बस्नेत 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२५ 

हराएको ष्ट्मती;- २०७७।११।०३ 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।११।०३ गते 

ठेगाना :-२०७७।११।०४ गते 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-ईन्र ब.बस्नेत ९८४४१३९४४२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी 

 

६२ नामर्र;- सम्झना धमाला  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२२ बषक 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।०५।१८ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।११।०४ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी द.ुन.पा.७ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-ईन्र बहादरु धमला(९८६०४१९७३०) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी कालो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी  

६३ नामर्र;- सोम माया मोिान  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२२ बषक 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।१०।२९ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१०।०५ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.२ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-रोम ब.बम्िन(९८६०४१९७३३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी कालो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी  



६४ नामर्र;- भोि कुमारी बस्नते  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः१४ बषक  

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।११।०९ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१११।०९ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.११ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-ररतु ब.बस्नेत(९८०९६८३७२२) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी रातो कुरार्ा सरुुवाल लगाएकी ।  

६५ नामर्र;- सष्ट्मकला राना मगर 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः१९ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।११।१३ 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।११।२१ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.हररहरपरुगढी ८ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-दल बहादरु मगर(९८२४९७४१२) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी ष्ट्िन्स पाईन्ट लगाएकी । 
 

६६ नामर्र;- लक्ष्मी माया घलान  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२५ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।११।१३ गते  

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।११।२१ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी हररहरपरु गढी ३ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-िन्र ब.मोिान(९८२४९४९७४१) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी उ ५ ष्ट्िट  

६७ नामर्र;- मगंली माया सकक नी  

ष्ट्लङ्गिः-४२ 

उमेरिःमष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मती;- २०७७।१२।०१ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१२।०१ गते  

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.क.न.पा.४ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-ष्ट्तर्क बहादरु साकी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी;-बर्क गुँहुगोरी रातो कुरार्ा सरुुवाल 

लगाएकी । 

नभएको 

६८ नामर्र;- राष्ट्धका र्ापा काकी  

ष्ट्लङ्गिः-२३ 

उमेरिःमष्ट्हला 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।१२।०४ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१२००६ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.दोलखा घर भई हाल गोलन्िोर ७ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-ष्ट्ित्र कुमारीकाकी(९८४४२२६८७५) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी 
 



६९ नामर्र;- सनुमाया तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः३४ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।१२।०४ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१२।०४ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी दधुौली १४ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-अमतृ बहादरु तामाङ 

(९८४४२२६८७५) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी 
 

७० नामर्र;- िलिला मगर  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः१८ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।१२।१० गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१२।०४ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.धनषुा बटेश्वर गा.पा.१ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-ष्ट्ममन मगर(९८१४८८५४५५) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी रातो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी ।  

७१ नामर्र;- ईष्ट्न्दरा ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः२०  

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।१२।१६ गते  

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१२।१८ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्स.क.न.पा.४ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-ढाल बहादरु ष्ट्ब.क. 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी कालो रातो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी ।  

७२ नामर्र;- ष्ट्बमला तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२७ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।१२।०८ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१२।१२ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी दधुौली १३  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-अमतृ बहादरु 

तामाङ(९८४०६६६३१५) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी  

७३ नामर्र;- सररता ष्ट्गरी  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः३३ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।१२।१६ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१२।१७ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.५ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-दवेराि ष्ट्गरी (९८१२१४४९१४) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी कालोरातो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी। 

नभएको  

 



७४ नामर्र;- ष्ट्लला कुमारी तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२५ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।१२।१५ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१२।१८ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-शान्त बहादरु पाष्ट्िङ 

(९८१२१४४९१४) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी कालोरातो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी। 
 

७५ नामर्र;- िुलमाया माझी 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः६५ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।१२।१८ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१२।२० गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी मररर् ५ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-साष्ट्बत्रा माझी (९८१५८६८०४४) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी कालोरातो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी। 
 

७६ नामर्र;- िन्र मान ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः१९ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।११।२९ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१२।२९ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.५ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-कृष्ट्ट बहादरु ष्ट्ब.क. ९८१२०५८१२७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरो।  

७७ नामर्र;- अष्ट्नता पररयार 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

उमेरिः१७ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।१२।२७ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।१२।२९ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी ष्ट्िक्कल  गा.पा.३ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-पष्ट्बत्रा पररयार (९८८००४०६६१) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी कालोरातो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी। 
 

७८ नामर्र;- ष्ट्दल कुमारी ष्ट्धमाल 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

उमेरिः१५ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७७।०३।२२ गते 

हराएको स्र्ान सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७७।०३।२५ गते 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी सनुकोशी गा.पा.३ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;-ष्ट्धर बहादरु ष्ट्धमाल(९८६४५३०३६३) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-बर्क गुँहुगोरी कालोरातो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी। 
 



७९ नामर्र;- ष्ट्नमकला आले मगर 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

उमेरिः-१४ वषक 

हराएको ष्ट्मती;-२०७९।०५।२३ गते । 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्िल्ला ष्ट्सनधलुी क.न.पा.४ 

 सिुना प्राि ष्ट्मती;- २०७९।०५।२३ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्सनधलुी क.न.पा.४ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;- दगुाक बहादरु 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-पातलो शरीर भएकी 

प्राि नभएको  

८० नामर्र;- परुपा श्रेष्ठ  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः२४ वषक  

हराएको ष्ट्मती;-२०७८।११।१५ गते । 

हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि. ष्ट्सन्धलुी सनुकोशी गा.पा. ४  

सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७९।०५।१३ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्ि. ष्ट्सन्धलुी सनुकोशी गा.पा. ४ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;- कृरर् बहादरु श्रषे्ठ  

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-वर्क गहुुँ गोरी रातो रङंको कर्ाक सरुुवाल लगाएकी 

 

८१ नामर्र;- रन्िना श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः३२ वषक 

हराएको ष्ट्मती:-२०७९।०५।२२ गते । 

हराएको स्र्ान :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी गोलन्िोर गा.पा ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७९।०५।२२ गते । 

ठेगाना :-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी गोलन्िोर गा.पा ५ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;- रष्ट्बना श्रेष्ठ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;-वर्क गहुुँ गोरी ष्ट्नलो  रङंको कर्ाक सरुुवाल लगाएकी 

 

८२ नामर्र;- ष्ट्सता राय 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः३४ वषक 

हराएको ष्ट्मती;-२०७९।०४।२८ गते । 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि. ष्ट्सन्धलुी 

 सिुना प्राि ष्ट्मती;- 

ठेगाना :-ष्ट्ि. दलेैख बाष्ट्टकाुँध गा.पा. ५  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. ;- ष्ट्दपेन्र कुमार साही 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्;- वषक गहुुँगोरी पातलो शरीर भएकी । 

प्राि नभएको । 

८३ नामर्र;-ष्ट्दलमाया ष्ट्घष्ट्सङ  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः२९ वषक  

हराएको ष्ट्मती;-२०७९।०५।१० गते । 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी कमलामाई न.पा ७ 

 सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७९।०५।३० गते । 

ठेगाना :-ष्ट्ि. ष्ट्सन्धलुी कमलामाई न.पा. ७  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-गगंा ष्ट्घष्ट्सङ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्:-रातो वर्क भएष्ट्क पातलो शररर भएकी   
 



८४ नामर्र;- रुवमष्ट्र्  बसेल  

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका  

उमेरिः१८ वषक  

हराएको ष्ट्मती;-२०७९।०७।०५ गते । 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी ष्ट्तनपाटन गा.पा.१० 

 सिुना प्राि ष्ट्मती;- २०७९।०७।०८ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी ष्ट्तनपाटन गा.पा.१० 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-भि बहादरु शाकी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्:- बर्क गुँहुगोरी कपाल ष्ट्सष्ट्लक्क परेको ।  

फोटो नभएको । 

८५ नामर्र;- कुसमु ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका 

उमेरिः१७ वषक  

हराएको ष्ट्मती;-२०७९।०५।१६ गते । 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.७ लुङ्गेलीटार 

 सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७९।०७।१८ 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.७ लुङ्गेलीटार  
हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- तम्ब बहादरु ष्ट्बश्वकमाक 
हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्:- बर्क आकाशे रंगको कुताक सरुुवाल लगाएको 

 

८६ नामर्र;- िुलमाया बल 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः२२ 

हराएको ष्ट्मती;-२०७९।०७।१२ गते  । 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुीमररर् गा.पा.४ 

 सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७९।०७।१३ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुीमररर् गा.पा.४  
हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- बखृ बहादरु ष्ट्र्ङ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्:- बर्क गुँहुगोरी कपाल ष्ट्सष्ट्लक्क परेको । 

 

८७ नामर्र;- दवेकी तोलाङ्गे  

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः४० वषक  

हराएको ष्ट्मती;-२०७९।०५।२२ गते  

हराएको स्र्ान:- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.१  
 सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७९।०७।१५ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी क.न.पा.१ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ष्ट्ित बहादरु साकी 
हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्:- बर्क गुँहुगोरी वाुँया आुँखा डेडो भएको 

 

८८ नामर्र;- सष्ट्बता तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः१९  

हराएको ष्ट्मती;-२०७९।०७।२४ गते । 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी द.ुन.पा.५ 

 सिुना प्राि ष्ट्मती;- २०७९।०७।२५ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी द.ुन.पा.५ 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-पसु्त बहादरु तामाङ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्:- बर्क गुँहुगोरी हररयो रंगको कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 
 



८९ नामर्र;- नौ कुमारी राना मगर 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः३५ वषक  

हराएको ष्ट्मती;-२०७९।०७।२६ गते । 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी द.ुन.पा.५ ष्ट्सर्ौली 

 सिुना प्राि ष्ट्मती;- २०७९।०७।२७ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी द.ुन.पा.५ ष्ट्सर्ौली 

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- गर्से बहादरु राना मगर 
हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्:- बर्क गुँहुगोरी रातो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 

 

९० नामर्र;- उमा ष्ट्बश्वकमाक  

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः३१ वषक  

हराएको ष्ट्मती;-२०७९।०७।२७ गते । 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी कमलामाई न.पा.वडा नं.१४ 

 सिुना प्राि ष्ट्मती;-२०७९।०७।२८ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी दधुौली न.पा.२ हाल ष्ट्ि.ष्ट्सन्धलुी कमलामाई 
न.पा.वडा न.ं१४  

हराएको व्यािी/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- शकु्र बहादरु ष्ट्बश्वकमाक 
हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्बवरर्:- बर्क गुँहुगोरी मध्यम शररर भएकी ।  

 

रामेछाप 

ष्ट्स.नं. ष्ट्ववरर् िोटो 

१ नामर्र ;- ष्ट्गता भिेुल 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः-२४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।०३।२९ गते  

हराएको स्र्ान ;-बाष्ट्म्त २ बाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।०४।०१ 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप बाष्ट्म्त गा.ष्ट्व.स. २  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६३५०८६१ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट रातो कुताक सरुुवाल र 

कलेष्ट्ि रङको म्याष्ट्िक िप्पल लगाएको  

 उपलब्ध नभएको  

२ नामर्र ;- ष्ट्गता र्ापामगर 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः-२२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।०२।२९ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।०२।३० गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप ष्ट्दष्ट्मपोखरी गा.पा. ५  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४९३४४००९ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी उडाई ४.५. ईन्ि  नाक रे्प्ि ेदाष्ट्हन े

गालामा कोठी रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  



३ नामर्र ;- ष्ट्मठु्ठ बढुार्ोकी  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः-३२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७२।०७।०५ गते । 

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।०७।१० गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप िनख ुगा.ष्ट्व.स ४ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट नाक िचु्िो आुँखा 

मार्ी खत हररयो कुताक सरुुवाल लगाएकी 

 उपलब्ध नभएको  

४ नामर्र ;- ष्ट्नमकला  मोिान 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः-२७ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।०७।०९ गते  

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप डडुवा  गा.ष्ट्व.स.१ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।०७।१० गते  

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप डडुवा  गा.ष्ट्व.स.१ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी रातो कुताक हररयो सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

५ नामर्र ;- सषु्ट्मता साकी 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः-३० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०७।१३ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।०७।२७ गते   

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा.५ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट कलेष्ट्ि रङको कुताक 

हररयो सरुुवाल लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

६ नामर्र ;- सन्तमाया साकी  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः-५२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०३६ साल दषे्ट्ख 

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।०७।२३ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप ष्ट्िसापाष्ट्न गा.ष्ट्व.स. ७ हाल म.न.पा. ८ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी  

 उपलब्ध नभएको  

७ नामर्र ;- रष्ट्मता पन्र् 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

उमेरिः-१६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।०९।१५ गते । 

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घरबाट । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०९।१४ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप ष्ट्दष्ट्मपोखरी  गा.ष्ट्व.स. ८ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६०९४००८३ 

 उपलब्ध नभएको  



हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी  उिाई ४.५ गलुाष्ट्व रङको कुताक  

हररयो सरुुवाल लगाएकी  ष्ट्नधारमा  खत भएकी । 

८ नामर्र ;-  ष्ट्लला कुमारी हाय ु

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः-३० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०८।२० गते  

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घरबाट । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०९।०९ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा.८ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट  सेतो कुताक रातो  

सरुुवाल  लगाएकी  बाया गालामा कालो कोठी भएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

९ नामर्र ;- माईली तामाङ  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः-३५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०८।२८ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०९।२९ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप दोरम्बा गा.ष्ट्व.स.९ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९६१४९५९४१३ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी  उिाई ४ ष्ट्िट  नाक रे्प्ि ेरातो 

कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

१० नामर्र ;- सन्तोषी हाय ु 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः-२५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।१०।०२ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।११।०४ गते  

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप  रामछेाप न.पा. ५  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९७४११६६०३२ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट ष्ट्नलो रङको  कुताक 

सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

११ नामर्र ;- खेम माया सनुवुार 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः-२९ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।१०।२५ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।११।०३ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप गिेुश्वर गा.ष्ट्व.स. २ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६४०२९९०२ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी  उिाई ५ ष्ट्िट कालो पाइन्ट रातो 

कालो कुताक लगाएकी दाष्ट्हने  गालामा कोठी भएको  

 उपलब्ध नभएको  

१२ नामर्र ;- ष्ट्वमला खड्का ( सोडारी ) 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः-२३ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।१२।२९ गते  

 उपलब्ध नभएको  



हराएको स्र्ान ;-आफ्नै घरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।०१।०३ गते  

ठेगानािः- ष्ट्ि.रा.परुानागाउुँ १ हाल म.न.पा. ९   

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६१७१५५२२ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई  ५ ष्ट्िट ष्ट्पङ्क रङको कुताक 

सरुुवाल र  कालो िप्पल  लगाएकी  

१३ नामर्र ;- राष्ट्धका भण्डारी  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः-४७ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०१।१८ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरवाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०१।२९ गते  

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क कालो उिाई ५ ष्ट्िट ष्ट्पङ्क कुताक सरुुवाल 

लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

१४ नामर्र ;- संसरी  माझी  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः-३२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।०३।१७ गते  

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०३।२२ गते  

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप मन्र्ली  न.पा.२  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६०१७५५४५ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क कालो उिाई ५.३. रातो कुताक कालो 

सरुुवाल  लगाएकी दाष्ट्हने हातमा ६ वटा  औला भएको  

 उपलब्ध नभएको  

१५ नामर्र ;- ररता नेपाली  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः-३७ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।१२।१३ गते । 

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।०३।२७ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला  रामेछाप साष्ट्वक ष्ट्खष्ट्म्त ४ हाल ष्ट्लखतुामाकोशी  गा.पा. ६   

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी  

 उपलब्ध नभएको  

१६ नामर्र ;-  गोमा पौडेल 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः-२२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।०५।१२ गते  

हराएको स्र्ान ;आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०५।१३ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप  ष्ट्लखतुामाकोशी गा.पा. २ हाल म.न.पा.१  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४०४३१२७० 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट  

 उपलब्ध नभएको  

१७ नामर्र ;- राधीका नेपाली  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उपलब्ध नभएको  



उमेरिः-२४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०५।२८ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०५।२९ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४०४६७६३१ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरर  उिाई ५ ष्ट्िट बटेु्ट कुताक सरुुवाल 

लगाएकी  

१८ नामर्र ;- शाष्ट्न्तमाया मगर  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः-२२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०६।५ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०६।१९ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप खाुँडादवेी गा.पा.७  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४९७३३८५३ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ४.५. सेतो  कुताक हररयो  

सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

१९ नामर्र ;- कमला बस्नेत ( महत)  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

 उमेरिः-३५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०५।२३ गते  

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।०७।१५ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप रामेछाप  न.पा. १ गोठगाउुँ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –  ९८४४५१३९८२ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी उिाई  ५ ष्ट्िट  

 उपलब्ध नभएको  

२० नामर्र ;- ष्ट्मष्ट्गरमा शपेाक 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०९।०४ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।०९।०६ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप  गोकुलगगंा गा.पा.३ रस्नालु  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८१७६५१७६१ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट  

 उपलब्ध नभएको  

२१ नामर्र ;- गोमा पौडेल  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

 उमेरिः-२० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।१०।०२ गते  

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।११।०७ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप ष्ट्लखतुामाकोशी गा.पा.२ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६३७८५२९५ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी  रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी ।  

 उपलब्ध नभएको  



२२ नामर्र ;- सषु्ट्नता महतो 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।१२।१२ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।१२।१५ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप दोरम्बा गा.पा.२ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८१८२३६३७८  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट कुताक सरुुवाल 

लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

२३ नामर्र ;- सररता माझी  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०१।१४ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।०१।२४ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा.२ करम्बोट 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६०१७५५४५ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट रातो कुताक सरुुवाल 

लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

२४ नामर्र ;- सकुलाछी तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः- १८ /१९ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।०१।३० गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०२।०३ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप उमाकुण्ड गा.पा.७ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –  ९८१३२४४८५१ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी  उिाई ५.४. अगाडी कपाल रातो 

सेतो कुताक  रातो सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

२५ नामर्र ;- पे्रम कुमारी साकी  

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

 उमेरिः-९ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०१।२८ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट   

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०२।१० गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा.८ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४४०६३८६०  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरर उिाई २.५ष्ट्िट भएको  

 उपलब्ध नभएको  

२६ नामर्र ;- पारवती गौली 

ष्ट्लङ्गिःबाष्ट्लका 

 उमेरिः-१६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०२।०९ गते  

हराएको स्र्ान ;-साष्ट्र्को घर िान ेक्रममा  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०२।१३ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप  दोरम्बा गा.पा.२ 

 उपलब्ध नभएको  



हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  नं. – ९८६११८६७६३ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी उिाई ४.५. ष्ट्िट भएकी  सेतो 

ज्याकेट  सेतो िाष्ट्ल भएको ष्ट्िन्सको पाइन्ट लगाएकी । 

२७ नामर्र ;- ष्ट्बमला बसेल   

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

 उमेरिः-२३ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०३।०४ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०३।११ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप  मन्र्ली न.पा.६ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६४०२७७५०  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट  

 उपलब्ध नभएको  

२८ नामर्र ;- ष्ट्दपा तामाङ  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

 उमेरिः-३२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०३।१४ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०३।१८ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप ष्ट्लखतुामाकोशी गा.पा. ६ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६९२५७४१४ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ .२  ष्ट्नधारमा खत भएकी 

रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

२९ नामर्र ;- ष्ट्ित बहादरु नेवार  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-४३ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०३।०५ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०३।०८ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप गिेुश्वर गा.ष्ट्व.स. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –  ९८६११२१५७ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५।५. सेतो ष्ट्टसटक कालो ष्ट्िन्स 

पाइन्ट लगाएको दाष्ट्हन े गालाम कोठी भएको । 

 उपलब्ध नभएको  

३० नामर्र ;-  ससु्मा ष्ट्व.क. 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका  

 उमेरिः-१५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।०४।२६ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०४।२७ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप गेल ुगा.ष्ट्व.स. १ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको   

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरर  उिाई ४ ष्ट्िट रातो कुताक सरुुवाल 

लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

३१ नामर्र ;- राम बहादरु तामाङ  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः- २७ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।०४।०१ गते  

 उपलब्ध नभएको  



हराएको स्र्ान ;-आफ्नै घरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०५।०९ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप  ष्ट्तल्पङु  ८ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो  नाकको आकार मगंोष्ट्लयन िस्तो 

कालो भषे्ट कालो पाइन्ट लगाएको । 

३२ नामर्र ;- पासाङ तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-५८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।०३।१६ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०६।१७ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप नामाडी ९ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४००७९७२  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५. कटराईिको कालो 

रङको पाइन्ट  सेतो सटक रातो ज्याकेट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

३३ नामर्र ;- हमेलाला तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७३।०७।२६ गते  

हराएको स्र्ान ;-काठमाण्डौ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०७।२६ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप  गागल भदौरे ६ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको   

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.३ िुस्रो रङको कोट 

ष्ट्िन्सको ष्ट्नलो पाइन्ट लगाएको  

 उपलब्ध नभएको  

३४ नामर्र ;- सोम बहादरु मगर 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

 उमेरिः-७१ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०९।२२ गते  

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्ि.मकवानपरु हटेौडा बस।ष्ट्तपरु बाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०९।२३ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्लीन.पा.४ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८०११०९८९० 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क रातो  उिाई ५ ष्ट्िट िङ्ुगा लामो पालेको  

 उपलब्ध नभएको  

३५ नामर्र ;- श?याम बहादरु मगर 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।१२।०१ गते । 

हराएको स्र्ान ;- नखलेुको 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।१२।०४ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप ष्ट्लखतुामाकोशी गा.पा.५ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.४  नाकको छेउमा कोठी 

भएको  

 उपलब्ध नभएको  



३६ नामर्र ;- ष्ट्खल बाहदरु दमाई  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-४० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०२।०६ गते  

हराएको स्र्ान ;-काठमाण्डौ िान्छु भष्ट्न ष्ट्हडेको  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।०२।१२ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्लीन.पा.५ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४३८७७६१६ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो  उिाई ५.६ कालो पाइन्ट  पहलेो 

भेष्ट  सेतो ज्याकेट लगाएको मानष्ट्सक अवस्र्ा ष्ट्ठक नभएको  

 उपलब्ध नभएको  

३७ नामर्र ;- ससुन तोलाङ्ग े

ष्ट्लङ्गिः-बालक 

 उमेरिः-१६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०२।०७ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।०२।१५ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा.४  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट सेतो सटक  खैरो पाइन्ट 

कालो सरुुवाल लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

३८ नामर्र ;- भवुन हरी ष्ट्घष्ट्मरे  

ष्ट्लङ्गिःपरुुष 

 उमेरिः-३१ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०३।१८ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।०३।२० गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा.  ४  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५. कालोमा सेतो बटु्टा 

भएको हाप पाइन्ट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

३९ नामर्र ;- रोशन खत्री 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०४।१२ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।०४।१२ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप  मन्र्ली न.पा.९ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –  नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट सेतो धके सटक खैरो 

पाइन्ट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

४० नामर्र ;- नर बहादरु तामङ 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-८५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०५।२९ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।०५।३१ गते  

 उपलब्ध नभएको  



ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामेछाप खाुँडादवेी गा.पा.५ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४९६२२६३१ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वेर् गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट  सेतो कुताक कालो 

टाउिर ढाका टोपी लगएको  

४१ नामर्र ;- भरत श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।०७।२५ गते । 

हराएको स्र्ान ;-मन्र्ली न.पा.७ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।०७।२७ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी सनुकोशी गा.पा.४ कोटगाउ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६१९५२७७५ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई  ५ ष्ट्िट ष्ट्िन्स पाइन्ट सेतो 

धके सटक लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

४२ नामर्र ;- बासदुवे वलमपाकी नगर  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-४१ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०८।१८ गते  

हराएको स्र्ान ;-तामकोशी नष्ट्दमा नहुाउन ेक्रममा 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।०८।१८ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला महोत्तरर बष्ट्दकबास न.पा.११ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८०७८५८२५१ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट रातो सेतो धके कटु्ट 

लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

४३ नामर्र ;- ष्ट्दवाकर महत 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३३ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।१०।१७  गते  

हराएको स्र्ान ;-मन्र्ली न.पा.१ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।१०।१७ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा.१ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.६. कालो ज्याकेट ष्ट्नलो 

क्याप सेतो कालो धके ष्ट्टसटक ष्ट्िन्सको पाइन्ट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

४४ नामर्र ;- काष्ट्ि बाब ुखड्का  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७३।२०।०१ 

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घरबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।१०।०५ 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप  गोकुलगगंां गा.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.४ ष्ट्िट  

 उपलब्ध नभएको  

४५ नामर्र ;- अिुकन र्ापा 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-१९ 

 उपलब्ध नभएको  



हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।१०।१७ गते 

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घरबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७४।१०।१८ गते 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप म.न.पा.८ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६४२०४८५८ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो कालो ष्ट्िन्सको पाइन्ट कालो 

लेदरको ज्याकेट खरैो ितु्ता लगाएको । 

४६ नामर्र ;-  अिुकन खत्री  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३९ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।१२।२५ गते । 

हराएको स्र्ान ;- नखलेुको  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०१।१५ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप  गोकुलगगंा गा.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –  ९८६६८२३३०९ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई  ५.३. कालो ष्ट्टसटक ष्ट्िन्स 

पाइन्ट  र ढाका टोष्ट्प लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

४७ नामर्र ;- िय बहादरु खत्री 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-४५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।०३।१९ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०५।०७  गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा.१ गोठगाउुँ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँऊछआई ५.५ कपाल िुलेर सेतो भएको । 

 उपलब्ध नभएको  

४८ नामर्र ;- च्यावाङ तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।१०।२६ गते  

हराएको स्र्ान ;-गोकुलगंगा गा.पा.५  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।२०।३७ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा.५ नामाडी 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५।३. ष्ट्िन्सको पाइन्ट कालो 

ज्याकेट लगाएको  

 उपलब्ध नभएको  

४९ नामर्र ;- बाबरुाम बस्नते  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।११।२६ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।११।२९ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा.४ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-नखलेुको  

 उपलब्ध नभएको  



५० नामर्र ;- भरत माझी 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-४२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०१।२२ गते  

हराएको स्र्ान ;-मन्र्ली न.पा.७  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०२।१२ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप  मन्र्ली न.पा.७ भटौली 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट ष्ट्टसटक ष्ट्िन्स पाइन्ट 

लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

५१ नामर्र ;- नम बहादरु बराल 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-४५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०४।२६ गते  

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्ि.रा.म.न.पा.१ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०४।३० गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. १० भटुनदवेी  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उ.५.५. बाया गालामा कालो कोठी 

भएको  सेतो सटक र ष्ट्नलो पाइन्ट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

५२ नामर्र ;- दामी शपेाक 

ष्ट्लङ्गिः- परुूष  

 उमेरिः-२८ बषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०४।२७ गते 

हराएको स्र्ान ;- मन्र्ली न.पा. १ रामेछाप 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०४।२८ गते 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला ओखलढुङगा ष्ट्खष्ट्िदमे्बा गा.पा. २  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६५१२७५९८ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- बर्क गहुुँगोरो, उिाई ५.५ ष्ट्िट, बायाुँ हातको 

पाखरुामा खत भएको 

 उपलब्ध नभएको  

५३ नामर्र ;- बरी तामाङ  

ष्ट्लङ्गिः-परुूष 

 उमेरिः- ३९ बषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०५।०५ गते 

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घरबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०५।०६ 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा. वडा नं. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –  ९८६९६९१९६२ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- बर्क गहुुँगोरो, मानष्ट्सक सन्तलुन ठीक नभएको 

 उपलब्ध नभएको  

५४ नामर्र ;- मनोि सबेुदी  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः- ३३ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०५।१९ गते 

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घरबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०६।१४ गते 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप  रामछेाप न.पा. ८ 

 उपलब्ध नभएको  



हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  नं. –नभएको   

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- बर्क गहुुँगोरो, ष्ट्डपे्रसनको ष्ट्बरामी भएको  

५५ नामर्र ;- अन्तरे बढुा भन्ने होम बहादरु र्पष्ट्लया 

ष्ट्लङ्गिः-परुूष 

 उमेरिः- ७६ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०६।२४ 

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घरबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-  २०७६।०६।२५ 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला दोलखा सैलङु गा.पा. ८ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४४४०६३५३  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-बर्क गहुुँगोरो, उष्ट्नउ को टोपी, दौरा सरुूवाल, 

कालो ज्याकेट िप्पल् लगाएको कपाल िुलेको  

 उपलब्ध नभएको  

५६ नामर्र ;- यम बहादरु मोिान 

ष्ट्लङ्गिः- परुूष 

 उमेरिः- १९ गते  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०६।१७ गते 

हराएको स्र्ान ;- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी गोलञ्िोर गा.पा. वडा न.ं ७ खकुोट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०६।२० गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा ७ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४४५३९२७९  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- बर्क गहुुँगोरो, ५.३ ष्ट्िट उिाई हररयो ियाक 

लगाएको, घाुँटीको पछाडीको भागमा दबुी ष्ट्नस्कीएको । 

 उपलब्ध नभएको  

५७ नामर्र ;- रमशे सेन्िरुी 

ष्ट्लङ्गिः- परुूष 

 उमेरिः- २१ बषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०७।१८ गते  

हराएको स्र्ान ;- मन्र्ली न.पा. ९ परुानागाउुँ  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०७।२७ गते 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा. १  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६९४१७१७८९  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- बर्क गहुुँगोरो, उिाई ५.५ ष्ट्िट, कालो ष्ट्िन्स 

पाईन्ट ज्याकेट लगाएको, दाुँया गालामा घाउको खत भएको  

 उपलब्ध नभएको  

५८ नामर्र ;- अिुकन खडका 

ष्ट्लङ्गिः- परुूष 

 उमेरिः- ४७ बषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०९८।०९ गते । 

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घरबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०८।१६ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप ष्ट्लख ुतामाकोसी गा.पा. १ दरुागाउुँ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- बर्क गहुुँगोरो, उिाई ५.५ ष्ट्िट, कालो ज्याकेटमा 

सेतो धकाक भएको कटु्ट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

५९ नामर्र ;- तेि बहादरु राई  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०८।१६ गते । 

 उपलब्ध नभएको  



हराएको स्र्ान ;- गोकुलगंगा गा.पा.३ रस्नालु 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०८।१६ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला धनकुटा  ष्ट्भरगाउ घर भई हाल ष्ट्िल्ला रामेछाप गोकुलगगंा 

गा.पा.३ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८१३४८२८२७ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट  

६० नामर्र ;- मकर बहादरु नगरकोटी 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-नखलेुको 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०५६ 

हराएको स्र्ान ;-नखलेुको 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०८।१८ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप दोरम्बा गा.पा.७ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट  

 उपलब्ध नभएको  

६१ नामर्र ;- िुवाक तामाङ  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२२ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०६।२२ गते  

हराएको स्र्ान ;-कतारबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०९।०५ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप उमाकुण्ड गा.पा. ७ भषु्ट्ि  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८१४८३३८६८ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो  उिाई ५ ष्ट्िट  दाष्ट्हन ेघुुँडामा 

काटेको  लामो खत भएको । 

 उपलब्ध नभएको  

६२ नामर्र ;- कष्ट्वराि तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।१२।१६ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०१।१६ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप ष्ट्लखतुामाकोशी गा.पा. ५  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट ष्ट्िन्सको पाइन्ट कालो 

ज्याकेट  लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

६३ नामर्र ;- सन्तोष ष्ट्घष्ट्मरे 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०३।१८ गते । 

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०४।१९ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा. ८ बाष्ट्बयाखकक   

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९७६४०००२९२ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ६ ष्ट्िट नाकको आकार 

िचु्िो रातो रङको ष्ट्टसटक र रातो कपडाको पाइन्ट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  



६४ नामर्र ;- ष्ट्दपक साकी  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।९।०८ गते  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०५।२८ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा. २ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४७७७८१७२  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.२.ष्ट्िट ष्ट्नलो रङको 

ष्ट्िन्सको पान्ट र रातो रङको ज्याकेट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

६५ नामर्र ;- खमु बहादरु ओली  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-१९ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०४।१३ गते । 

हराएको स्र्ान ;- मन्र्ली न.पा. ९ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०४।१६ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला दाङ तुलष्ट्सपरु उ.म.न.पा. ३ घर भई हाल मन्र्ली न.पा. ९ 

बस्ने  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८१४१९३९१८ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.२ ष्ट्िट ष्ट्नलो रङको बाहुले 

गष्ट्ञ्ि  र पाइन्ट  शरररको बनावट मझौला  

 उपलब्ध नभएको  

६६ नामर्र ;- पहल बहादरु मगर 

ष्ट्लङ्गिःपरुुष 

 उमेरिः-७० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७७।०५।१३ गते  

हराएको स्र्ान ;-मन्र्ली न.पा. १३ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०६।२८ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा. १३  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५. ष्ट्िट पातलो शररर 

भएको । 

 उपलब्ध नभएको  

६७ नामर्र ;- सन्तोष अष्ट्धकारी  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०७६।२६ गते । 

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०६।२८ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा. ४ साल ु 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४४१३२८७० 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो  उिाई ५.५. ष्ट्िट कालो सेतो पाइन्ट 

सेतो सट  टाउकोमा  तौष्ट्लया  बाधकेो । 

 उपलब्ध नभएको  

६८ नामर्र ;- रामकुमार राई  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७७।०९।०६ गते  

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्ि. कभ्र े धषु्ट्लखले  २८  ष्ट्कलो  मानव कल्यान समाि सेवा 

 उपलब्ध नभएको  



घर बाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।१०।०१ गते  

ठेगानािः- ष्ट्ि. कभ्रे  धषु्ट्लखले  २८  ष्ट्कलो  मानव कल्यान हराएको व्यष्ट्ि / 

घरपररवारको सम्पकक  नं. – ९८६०९२२३३६  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो नाक िेप्टो भएको ष्ट्नधारको ष्ट्बिमा 

कालो कोठी भएको  िरक क्षमता भएको माष्ट्नस । 

६९ नामर्र ;- मनोि सवेुदी 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०२।१७ गते । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप रामेछाप न.पा. ८ महादवे स्र्ानबाट । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।१२।२५ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा. ८    

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४४०७४०५७ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-वर्क गहुुँगोरो  उिाई ५.५. ष्ट्िट कालो बटेु्ट  सट  

ष्ट्िन्सको पाइन्ट खरैो  रङको ितु्ता  लगाएको ससु्त मनष्ट्स्र्ष्ट्त ।  

 उपलब्ध नभएको  

७० नामर्र ;- हकक  बहादरु राई 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२३ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- नखलेुको । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला दोलखा सैलुङ गा.पा. १ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०१।२१ गते  

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला दोलखा सैलुङ गा.पा. १ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाइ ५.२ खराष्ट्न र ष्ट्नलो रङ 

ष्ट्मष्ट्सएको ज्याकेट र ष्ट्िन्सको पाइन्ट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

७१ नामर्र ;- रमशे र्ापा  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०५।२४ गते । 

हराएको स्र्ान ;- ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा. ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०६।०४ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा. ५ सनुारपाष्ट्न     

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो  उिाई ५ ष्ट्िट ,सेतो रङको ष्ट्टसटक  

ष्ट्िन्सको पाइन्ट   लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

७२ नामर्र ;- िनु्दईु  लामा  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।०६।२४ गते  । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप सनुापष्ट्त गा.पा. ४  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०७।०८ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप सनुापष्ट्त गा.पा.४     

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो  बायाुँ परट्टको गाला  नाकको छेउमा  

कोठी भएको  उिाई  ५.५ ष्ट्िट भएको । 

 उपलब्ध नभएको  



७३ नामर्र ;- प्रष्ट्वर्  लुङ्गेष्ट्न मगर 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०७।०८ गते । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप उमाकुण्ड गा.पा. १ ष्ट्लख ुहाईड्रो पावर 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०७।०८ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप उमाकुण्ड गा.पा. १ हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको 

सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट  कालो हुक कालो 

ष्ट्िन्स पाइन्ट लगाएको ष्ट्नधारमा खत  भएको । 

 उपलब्ध नभएको  

७४ नामर्र ;- ढाल बहादरु  सनुवुार  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-५८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०७।२६ गते । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप मन्र्ली  न.पा. १  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०७।३० गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा. १ हाटेिौर 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई अ.ं५.५  ष्ट्िट  कालो रङको 

पाइन्ट   खरैो सटक लगाएको   

 उपलब्ध नभएको  

७५ नामर्र ;- िुवाक तामाङ  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-४७ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।०९।२६ गते  । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप ष्ट्लखतुामाकोशी  गा.पा.३ िलाटे  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०९।२९ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप ष्ट्लखतुामाकोशी गा.पा. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४२४६२८० 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी  उिाई ५ ष्ट्िट कालो ज्याकेट 

कालो टोष्ट्प खरैो ट्याक लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

७६ नामर्र ;- रंग बहादरु र्ापा 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-६७ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।१०।०७ गते  । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला ओखलढुङ्गा  ष्ट्डकपुक ष्ट्स्र्त 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।१०।२० 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप उमाकुण्ड गा.पा. ३ कुभ ु    

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४४९२७२० 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.४ ष्ट्िट खराष्ट्न रङको दौरा 

सरुुवाल ढाका टोपी लगाएको तालकुो कपाल झरेको । 

 उपलब्ध नभएको  

७७ नामर्र ;- ष्ट्तलक खड्का 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।१०।१५ गते । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा.१ साके  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।१०।२४ गते । 

 उपलब्ध नभएको  



ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामेछाप गोकुलगंगा गा.पा. १     

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४७९५०८७३ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो  उिाई ५।६ ष्ट्िट ष्ट्िन्सको पाइन्ट  

िुस्रो  ष्ट्नलो ज्याकेट  उष्ट्नको िुके टोपी लगाएको । 

७८ नामर्र ;- खेटराि तामाङ गोले  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२७ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।१०।०६ गते  । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप रामेछाप न.पा.  ६ च्यास्कु  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।१०।२८ गते  । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप रामेछाप न.पा. ६     

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६०९५४५५८ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-  वर्क गहुुँगोरो सेतो धके भएको सटक र खराष्ट्न 

र,को ष्ट्िन्स पाइन्ट लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

७९ नामर्र ;- नर बहादरु साकी  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-५६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।११।०७ गते  । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप मन्र्ली न.पा. ४ सालुबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।११।१६ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा. ४    

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४१६५७९९९ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ कालो पाइन्ट रातो 

कालो खरैो िुस्रो धके  भएको ज्याकेट  र उष्ट्नको टोष्ट्प  लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

८० नामर्र ;- हरर बहादरु  काकी  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-५३ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०२।१० गते  । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप मन्र्ली न.पा. १ बसपाकक  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०२।११ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा.१ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६११११२१५ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो हल्का दाष्ट्ि िुुँगा िुलेको तालुमा 

कपाल नभएको ष्ट्नलो ष्ट्मष्ट्सएको ष्ट्िन्स  ज्याकेट   र सेतो ष्ट्िन्स पाइन्ट 

लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

८१ नामर्र ;- ष्ट्संग तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०८।१० गते  । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप मन्र्ली न.पा.१  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०२।२५ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धपुाल्िोक  पाुँिपोखरी  र्ाङपल ६  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९७४९८८५३२३ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-  वर्क गहुुँगोरो  उिाई  ५.५ ष्ट्िट दाष्ट्हने हातको 

नाष्ट्डमा खत भएको । 

 उपलब्ध नभएको  



८२ नामर्र ;- मेख बहादरु साकी  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-२८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०३।१६ गते  । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप ष्ट्लखतुामाकोशी गा.पा. ४ ष्ट्बिषु्ट्लकोट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०३।२० गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप ष्ट्लखतुामाकोशी गा.पा. ४  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९७४२८५९११५ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई  ५.३ ष्ट्िट  कालो ज्याकेट 

कालो ट्याक िुस्रो ितु्ता लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

८३ नामर्र ;- डोमा शपेाक 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

 उमेरिः-९ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०६।०५ गते । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप  गोकुलगगंा गा.पा.३ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०५।३१ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा. ३    

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-  वर्क गहुुँगोरी  उिाई ३ ष्ट्िट  कालो ट्याकसटु 

ज्याकेट  लगाएको । 

 उपलब्ध नभएको  

८४ नामर्र ;- परु्क माया  तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-३८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०७।०६ गते । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप उमाकुण्ड गा.पा.४ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०७।०८ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप उमाकुण्ड गा.पा.४ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८१८७६८७९९ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी  उिाई ५.२ ष्ट्िट हररयो कुताक 

सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

८५ नामर्र ;- सष्ट्वता भिेुल 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२७ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०८।१३ गते  । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप  मन्र्ली न.पा.९  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०८।१६ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा.९  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८२६८०७५२२ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी कालो कपाल   रातो कुताक सरुुवाल 

लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

८६ नामर्र ;- सररता न्यौपान ेतामाङ  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-३६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०८।१३ गते  । 

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट   

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०८।२३ गते  

 उपलब्ध नभएको  



ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामेछाप मन्र्ली न.प.८     

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४३३१७७६४ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी  कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

८७ नामर्र ;-  लक्ष्मी खत्री 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-३२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०९।१२ गते  । 

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०९।१५ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा.२  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६२४२८७६१ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

८८ नामर्र ;-अष्ट्म्बका खड्का   

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-४० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।१०।१५ गते । 

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट   

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-  २०७५।१०।१७ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा.१     

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९७६४०२८२१० 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ४.५ ष्ट्िट रातो कुताक सरुुवाल 

लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

८९ नामर्र ;- सषु्ट्स्मता भण्डारी  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२७ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।११।०५ गते  । 

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।११।०५ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप गोकुलगगंा गा.पा. ३ रस्नाल ु  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९७४४०२८२१० 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-  वर्क गहुुँगोरी रातो कलेष्ट्ि रंको कुताक सरुुवाल 

लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

९० नामर्र ;- भि कुमारी काकी  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-५३ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- ष्ट्वगत १२ वषक अगाडी  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।११।०२ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप पकरवास वडा न.ं ५ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४९५१६६४४ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी रातो कुताक सरुुवाल कालो कोट 

लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

९१ नामर्र ;- सररता खत्री  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-  २०७५।११।०७ गते । 

 उपलब्ध नभएको  



हराएको स्र्ान ;-आफ्नै घरवाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।११।१० गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप खाुँडादवेी गा.पा. ५     

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४७६६४४२५ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट ष्ट्नलो ज्याकेट 

लगाएकी । 

९२ नामर्र ;- आयक काकी  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।११।०८ गते । 

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।११।१२ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप ष्ट्लखतूामाकोशी गा.पा.६    

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४३९४७३५७ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट रातो कुताक सरुुवाल 

कालो ष्ट्स्वटर लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

९३ नामर्र ;- ष्ट्नमकला भिेुल 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०२।०६ गते । 

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट । 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०२।०७ गते  । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा.५    

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४३९७६५२ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गह ुँगोरी उिाई ५.६ ष्ट्िट रातो कुताक ष्ट्नलो 

पाइन्ट लगाएकी । 

 उपलब्ध नभएको  

९४ नामर्र ;- ष्ट्नमकला खड्का 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२१ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०१।१७ गते । 

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघर बाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०२।१३ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला ओखलढूङ्गा ष्ट्खष्ट्ििलाटे गा.पा. ७    

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८००८४८६३० 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट कुताक सरुुवाल र 

िप्पल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

९५ नामर्र ;- सम्झना तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२१ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०३।०९ गते  । 

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घर बाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०३।११ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप ष्ट्लखतुामाकोशी गा.पा.६    

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६७०५७९५८ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ४.३ ष्ट्िट रातो कुताक  ष्ट्नलो 

सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  



९६ नामर्र ;- अन्िना ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०४।२३ गते  । 

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०४।२७ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप उमाकुण्ड गा.पा. २ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८४१२१६९५४ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ५.४ ष्ट्िट रातो कुताक सरुुवाल 

लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

९७ नामर्र ;- गरु्कला काकी  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०५।०९ गते  । 

हराएको स्र्ान ;- आफ्नै घरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०५।११ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्ली न.पा. ८   ष्ट्िसापाष्ट्न  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८१९६७४५३१ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-  वर्क रातो  रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी  

 उपलब्ध नभएको  

९८ नामर्र ;- रण्िय सनुवुार  

ष्ट्लङ्गिः- बालक  

 उमेरिः-१४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०४।३२ गते  । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा. २ बाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०५।०३ गते  

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा. २  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४०८८२२५० 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो कालो रङको ष्ट्िन्स पाइन्ट 

लगाएको  
 

९९ नामर्र ;-दगुाक कुमारी तोलाङ्गे   

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०५।०८ गते । 

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरवबाट   

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०५।२६ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्लीन.पा.५ सनुारपाष्ट्न  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४७३५५७१३ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट कुताक सरुुवाल 

लगाएको  

उपलब्ध नभएको 

१०० नामर्र ;- आयषु तोलाङ्गे  रम्तेल 

ष्ट्लङ्गिः-बालक 

 उमेरिः-५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०५।०८ गते । 

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरवबाट   

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०५।२६ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप मन्र्लीन.पा.५ सनुारपाष्ट्न  

उपलब्ध नभएको 



हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  नं. –९८४७३५५७१३ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वरर् गहुुँगोरो 

१०१ नामर्र ;-  डोल्मा तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

 उमेरिः-३० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०५।२९ गते  । 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्िल्ला रामेछाप मन्र्ली न.पा.१  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०५।३० गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रामछेाप ष्ट्लखतुामाकोशी गा.पा. ५ नालदह 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४४१३५५९ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गह ुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट ष्ट्नलो बटेु्ट कुताक  

ष्ट्नलो ष्ट्िस पाइन्ट लगाएकी  

 

१०२ नामर्र ;- पम्िा काकी 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-  २०७६।०५।२४ गते । 

हराएको स्र्ान ;-मन्र्ली न.पा. १ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०९।१८ गते  

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला सोलखुमु्ब ुघरभई म.न.पा.१ बस्ने     

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४३९३१२१ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ४.४ ष्ट्िट भएको ।  

१०३ नामर्र ;- रोशन मग्राती  

ष्ट्लङ्गिः-बालक 

 उमेरिः-१५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०९।१५ गते   

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरवाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०९।२० गते  

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप ष्ट्लखतुामाकोशी गा.पा.१ दरुागाउुँ  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४५११५९५४ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क रातो पातलो शररर भएको ।  

१०४ नामर्र ;- सषु्ट्नता माझी  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-१८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।१०।०३ गते ।   

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरवाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।१०।०४गते  । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप रामछेाप न.पा.१ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४१२०२२६४ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- । वर्क गह ुँगोरी कालो ज्याकेट सरुुवाल लगाएकी   



१०५ नामर्र ;- सान ुखत्री   

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।१०।२९ गते    

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।११।१४ गते  

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप म.न.पा.१ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४८२६०१४ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट रातो कुताक सरुुवाल 

िप्पल लगाएकी । 
 

१०६ नामर्र ;- अप्सरा साकी  

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

 उमेरिः-१५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-  २०७६।११।१४ गते   

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।११।१६ गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप रामछेाप न.पा.१ गोठगाउुँ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- ।र्क गहुुँगोरो उिाई ४ ष्ट्िट रातो कुताक सरुुवाल 

हररयो सल र रातो ज्याकेट लगाएको । 

 

१०७ नामर्र ;- गोमा राय खत्री  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०२।१९ गते    

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०२।२५ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप सनुापष्ट्त गा.पा. २  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४४८४३४३६ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट रासतो कुताक सरुुवाल 

लगाएकी  । 

उपलब्ध नभएको 

१०८ नामर्र ;- गिेुश्वरी खड्का  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-५२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०३।११ गते ।   

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०३।१२ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप ष्ट्लखतुामाकोशी गा.पा.६ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-  वर्क गहुुँगोरो रातो ष्ट्स्वटर हररयो ब्लाउि 

लगाएकी । 

उपलब्ध नभएको 

१०९ नामर्र ;- प्रष्ट्मला खड्का  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-  २०७७।०६।०४ गते   

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०६।०४ गते । 

उपलब्ध नभएको 



ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप गोकुलगंगा गा.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६०५३७५४९ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-  वर्क गहुुँगोरी रातो बटेु्ट कुताक पहलेो बटेु्ट सरुुवाल 

लगाएकी । 

११० नामर्र ;- कमला भिेुल 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-  २०७७।०६।१२ गते ।  

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०६।१८ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप सनुापष्ट्त गा.पा.१ गषु्ट्न्स  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट पहलेो कुताक र ष्ट्िन्स 

पाइन्ट लगाएको । 

 

१११ नामर्र ;- ष्ट्ङङल्हम ुतामाङ  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०६।०७ गते ।    

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०६।१५ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा. ०३ गते । 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८८८४३८०३५ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई ४.२ ष्ट्िट कालो कोट ष्ट्नलो 

सरुुवाल लगाएकी  

उपलब्ध नभएको 

११२ नामर्र ;- सष्ट्मकला मगर  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२३ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।११।१० गते ।   

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरवाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।११।१८ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप खाुँडादवेी गा.पा.२  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८१७६४३०९५ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-  वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट रातो ज्याकेट सेतो 

ष्ट्टसटक कालो ष्ट्िन्सको पाइन्ट लगाएकी  । 

उपलब्ध नभएको 

११३ नामर्र ;- डोल्मा तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-३८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-  २०७७।११।१२ गते   

हराएको स्र्ान ;-माईष्ट्तघर बाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-  २०७७।१२।१३ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा.६  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४२४६५९४४ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी ष्ट्िन्सको पाइन्ट  पहलेो रङको 

ष्ट्टसटक लगाएकी । 

 

११४ नामर्र ;- िमेली हाय ु 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

उपलब्ध नभएको 



 उमेरिः-१७ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-  २०७७।१२।१२ गते   

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।१२।२० गते  

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप रामछेाप न.पा.६ हुष्ट्दल 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८२८८४२१५२ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट ष्ट्िन्स पाइन्ट पहलेो 

रङको हुक्स लगाएकी । 

११५ नामर्र ;- राधा श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०९।०५ गते    

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०१।१२ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप उमाकुण्ड गा.पा.३  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ष्ट्िट रातो कुताक सरुुवाल 

लगाएकी । 

उपलब्ध नभएको 

११६ नामर्र ;-  ष्ट्गता दवेी बस्नेत  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-१८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०४।०३ गते    

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०४।०६ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप उमाकुण्ड गा.पा. ३ ष्ट्िष्ट्स्वरे  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६१०५०८५७ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट रातो कुताक सरुुवाल 

लगाएकी । 
 

११७ नामर्र ;-  कष्ट्वता बल तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२९ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०३।२१ गते    

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०४।१२ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप रामछेाप न.पा. ८ रामछेापडाुँडा 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८२४८१७८७१ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट बटेु्ट कुताक सरुुवाल 

लगाएकी । 

 



११८ नामर्र ;- ष्ट्मलन लामा  

ष्ट्लङ्गिः-बालक  

 उमेरिः-११ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।०४।१० गते    

हराएको स्र्ान ;- ष्ट्लखतुामाकोशी गा.पा. ६ ष्ट्खम्ती 

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- १२०७८।०४।१० गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा.६ िपुक  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९७४२९३३४७२ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई ३.५ ष्ट्िट िुल सट लगाएको 
 

११९ नामर्र ;-ष्ट्मठु्ठ   सनुवुार 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-३५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०४।२७ गते ।   

हराएको स्र्ान ;- माईत िान्छु भष्ट्न ष्ट्हडेकी  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-  २०७८।०४।३२ गते  

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप ष्ट्लकूतामाकोशी गा.पा.२ शपै ुढाडे  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६११८३९४८ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट ष्ट्नधारमा खत हररयो 

कुताक सरुुवाल लगाएकी ।  

१२० नामर्र ;- सानमुाया तामाङ  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-५८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०५।०७ गते    

हराएको स्र्ान ;-बािालाई औषधी ष्ट्कन्न िान्छु भष्ट्न ष्ट्हडेकी । 

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०५।०८ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप मन्र्ली न.पा. १० िनख ु

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं – ९८६०८८७३२४ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाइ ४.५ ष्ट्िट हररयो ष्ट्स्वटर 

हररयो लुङ्ष्ट्ग लगाएकी बायाुँ आुँखी भौमा कोठी भएकी । 

 

१२१ नामर्र ;- मन्ि ुमाया सनुवुार 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०६।१० गते    

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०६।१७ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप ष्ट्लखतूामाकोशी गा.पा. १ दरुागाउुँ  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६१३५१३२० 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ४ ष्ट्िट दवैु हातमा दाुँतले 

टोकेको खत भएको कालो पाइन्ट ष्ट्टसटक लगाएकी  । 

उपलब्ध नभएको 



१२२ नामर्र ;- लक्की शपेाक 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-३१ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०५।०३ गते ।   

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०६।१८ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा. २ ठोसे  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८४०३३९०८६ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-  वर्क गहुुँगोरी बाया परट्ट ओठमा खत भएको । 
 

१२३ नामर्र ;- लक्ष्मी मानन्धर   

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-३५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०७।०१ गते    

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०७।१५ गते  

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप सनुापष्ट्त गा.पा.५ लहरेमाने  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९७६१०१४३९७ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी पहलेो कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

उपलब्ध नभएको  

१२४ नामर्र ;- अष्ट्नता आलेमगर  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२१ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०८।०७ गते ।   

हराएको स्र्ान ;-सनुारपाष्ट्न स्वास््य िौकी गएको  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०८।०९ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप मन्र्ली न.प. ४ साल ु 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६३७८७२६२ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरर उिाई ५.२ ष्ट्िट रातो कुताक सरुुवाल 

लगाएकी । 

 

१२५ नामर्र ;- शान्ता भिेुल 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

 उमेरिः-१६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।१०।२९ गते ।   

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट । 

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।११।०३ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप रामछेाप न.पा.१ गोठगाउुँ  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९७४६४७६७१६ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी हररयो कुताक सरुुवाल रातो ज्याकेट 

लगाएकी । 

 



१२६ नामर्र ;- सररता काकी बस्नेत 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-३४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।१२।२२ गते    

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट । 

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०१।०४ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप रामछेाप न.पा. ७ सकुािोर 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –नभएको  

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी  उिाई ५.३ष्ट्िट आुँखी भौ माष्ट्र् 

कोष्ट्ठ भएकी । 

 

१२७ नामर्र ;- कमल माया सनुवुार 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-२६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०१।०७ गते    

हराएको स्र्ान ;-आफ्न ैघरबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०१।११ गते  

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप ष्ट्लखतुामाकोशी गा.पा. १ दरुागाउुँ 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६३२४७५७७६ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाइन्ट र 

कालो ष्ट्टसटक लगाएकी ।  

१२८ नामर्र ;- ष्ट्वना मगर  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः-४३ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०४।१२ गते ।   

हराएको स्र्ान ;- दोरम्बा गा.पा. ४ िंगलबाट  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०४।१२ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप दोरम्बा गा.पा. ४  

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६५९५१०७३ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;-  वर्क गहुुँगोरी कपडाको िोलो खराष्ट्न कलरको 

लुङ्ष्ट्ग लगाएको । 

 

१२९ नामर्र ;- सवुास साकी  

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

 उमेरिः-३२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०२।०७ गते    

हराएको स्र्ान ;-पोखरा  

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०४।०४ गते  

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रामेछाप गोकुलगगंा गा.पा. ३  रस्नाल ु

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६४०१७६८५ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट बायाुँ हारको 

नाष्ट्डमा खत भएको  । 

 

१३० नामर्र ;- ष्ट्वना बसेल (रम्तेल) 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः-२४ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०५।२२ 

हराएको स्र्ान ;-ष्ट्ि. रामछेाप मन्र्ली न.पा.८ ष्ट्िसापानी 

 



 सिूना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-  

ठेगानािः- ष्ट्ि. रामछेाप मन्र्ली न.पा.८ ष्ट्िसापानी 

हराएको व्यष्ट्ि / घरपररवारको सम्पकक  न.ं –९८६१६१२४०५ 

हुष्ट्लया  सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् ;- वर्क गहुुँगोरी  उिाई ५ ष्ट्िट  रातो कुताक  कालो 

सरुुवाल लगाएको । 

 

काभे्र 

चि.नं.  हराएएका व्यचिको चववरण फोटो 

१ नामर्र :- रेवती ढकाल 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला  

उमेर :-५३ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७७।०३।२७ गते 

हराएको स्र्ान :- 

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :-२०७७।०४।१५ गते 

ठेगाना :-का.प.ष्ट्ि. धषु्ट्लखले न.पा. वडा नं. ११ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-छोरा नवराि ढकाल 

९८६०८५९८८१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँगोरो, उिाई अ.ं ४ ष्ट्िट, बटेु्ट धोती र 

ष्ट्नलो िोली लगाएकी, मानष्ट्सक समस्या भएको 

नभएको 

२ नामर्र :- ष्ट्बन ुष्ट्िरेल 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २५ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०४।१८ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०४।१८ गते 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला दोलखा ष्ट्िरी गा.पा. वडा नं. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान सरेुन्र र्ामी 

९८४८९२११७४ष्ट्ददी राधा ष्ट्िरेल ९८६१८६८८७१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-वर्क गहुुँगोरो, आुँखाको रङ्ग कालो, कपालको 

रङ्ग हल्का रातो कालो, उिाई ५ ष्ट्िट १ ईन्ि, सेतो बटु्टा भएको कालो कुर्ाक 

सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 

३ नामर्र :- रुपा तामाङ 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- ४० वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०४।२३ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०५।१० गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. पाुँिखाल न.पा. वडा न.ं ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- दाि ुबिु तामाङ 

९८६५९९१४१८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- गोरो, कालो कपाल, दाष्ट्हन ेगालामा कोठी, 

हररयो लुङ्गी, ष्ट्पंक ष्ट्टसटक, ष्ट्पंक िप्पल 

 



४ नामर्र :- िेत बहादरु श्रेर ठ 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ६० वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०५।१९ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०५।२१ गते 

ठेगाना :- काठमाण्डौ कोटेश् वर 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- छोरा गोपीकृर र् श्रेर ठ 

९८१८६३५९१६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-िेक सटक, हाि पाईन्ट, ढाका टोपी लगाएको 

 

५ नामर्र :- माया तामाङ 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २६ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०६।२१ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०६।२६ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. पाुँिखाल न.पा. वडा न.ं २  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान सयुक तामाङ 

९८२८७९३२९२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँगोरो,कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 

 

६ नामर्र :- कल्पना रम्पलेी 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २० वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०६।२६ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०६।२६ गते  

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. पाुँिखाल न.पा. वडा न.ं २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान सरेुश कुँ डेल 

९८०९८४२६८४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 
 

७ नामर्र :- प्रष्ट्तला दनवुार 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- ४२ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०८।०४ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०८।०९ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. पाुँिखाल न.पा. वडा न.ं ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- छोरा शष्ट्ि दनवुार 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- 

 



८ नामर्र :- एष्ट्लसा क्षेत्री 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २२ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०८।१९ गते  

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०८।२२ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. बनेपा न.पा. वडा न.ं ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान ष्ट्िबन बस्नते 

९८०८००९६२१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी  

९ नामर्र :- ष्ट्बना लामा 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २६ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :-२०७७।०९।०३ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०९।०३ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. भमु्ल ुगा.पा. वडा न.ं ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ससरुा िन्र बहादरु लामा 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- 

 

१० नामर्र :- रष्ट्मला स्याङतान 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला  

उमेर :- २७ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।१०।०४ गते  

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।१०।२७ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. महाभारत गा.पा. वडा नं. ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान प्रमे लामा लो 

९८६१५२८४४३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 

 

११ नामर्र :- बसष्ट्न्त दनवुार 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २६ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।१०।११ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।१०।१४ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. मण्डनदउेपरु न.पा. वडा न.ं ६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- दवेर ष्ट्भम बहादरु दनवुार 

९८२३६७३८८५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- उिाई ५ ष्ट्िट १ ईन्ि, कालो कुर्ाक सरुुवाल 

लगाएकी 

 



१२ नामर्र :- ईष्ट्न्दरा सापकोटा 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २४ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।१०।२७ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।११।०१ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. पनौतीन.पा. वडा न.ं २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ससरुा तोयनार् सापकोटा 

९८४९६८९७२० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- ष्ट्नलो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 

 

१३ नामर्र :- शष्ट्मकला दोङ स्याङतान 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २२ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०१।०५ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०१।०५ गते  

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. बनेपा न.पा. वडा न.ं ८ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान ष्ट्बिय राम स्याङतान 

९८०३८२९१८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :-रातो बटेु्ट कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 

 

१४ नामर्र :- सम्झना लामा 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २१ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०१।०१ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०१।०३ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. बेर्ानिोक गा.पा. वडा न.ं ०४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-  श्रीमान कुन्साङ लामा 

९८६०९८८७१४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- कालो पाईन्ट हररयो रङ्गको हुक लगाएको   

१५ नामर्र :- कल्पना तामाङ 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला  

उमेर :- ४० वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।१२।२९ गते  

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०१।२९ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. भमु्ल ुगा.पा. वडा न.ं ७  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान ज्ञान बहादरु तामाङ 

९७४१७३८४५० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- ष्ट्नलो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 
 



१६ नामर्र :- अष्ट्स्मता ष्ट्गरी खड्का 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २४ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०२।२८ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०२।२८ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. भमु्ल ुगा.पा. वडा न.ं १  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- बबुा ष्ट्बर र्रुाि ष्ट्गरी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गोरी उिाई ५ ष्ट्िट सेतो सटक र खरैो सरुुवाल 

लगाएकी 

 

१७ नामर्र :- इना र्ापा 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला  

उमेर :- २२ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०२।२५ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०३।०३ गते  

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. धषु्ट्लखेल न.पा. वडा न.ं १२ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान अष्ट्नल र्ापा 

९८४४०६५८७४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गोरो कुर्ाक सरुुवाल आमी कलरको ज्याकेट 

लगाएकी 
 

१८ नामर्र :- रेर्कुा ष्ट्मिार 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला  

उमेर :- २५ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०३।०५ गते  

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०३।१४ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. भमु्ल ुगा.पा. वडा न.ं ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान गोपाल ष्ट्मिार 

९८१८१४८७९६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गोरी मध् यम शररर भएकी  

१९ नामर्र :- प्रष्ट्बर्ा गौतम 

ष्ट्लङ्ग :- बाष्ट्लका 

उमेर :- १४ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०३।२० गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०३।२५ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. बनेपा न.पा. वडा न.ं ११ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- आमा कमला गौतम 

९८४०७५६९३३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- 

नभएको 



२० नामर्र :- कुसमु लामा 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- ३६ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०३।२५ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०३।२७ 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. धषु्ट्लखेल न.पा. वडा न.ं ११ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-  श्रीमान ष्ट्तर्क बहादरु लामा 

९८६०८९६०९५६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वर्क गहुुँगोरो ष्ट्पंकमा कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 

 

२१ नामर्र :- राम माया तामाङ 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- ३९ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०३।१४ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०३।३१ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. धषु्ट्लखेल न.पा. वडा न.ं ११ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान ष्ट्बनोद तामाङ 

९८४०८३२५९७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- मझौला शररर भएकी  

 

२२ नामर्र :- नारायर् बहादरु ठाडा 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ४१ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०५।१५ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०५।२२ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. खानीखोला गा.पा. वडा नं. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमती माया तामाङ 

९८०३९६२९९५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- सटक पाईन्ट लगाएको 

 

२३ नामर्र :- ष्ट्बकास तामाङ 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- २५ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०६।०२ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०६।०७ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. नमोबिु न.पा. वडा न.ं ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- बबुा िमार ष्ट्सं तामाङ 

९८४११०३८३१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- ष्ट्नलो ियाकसटु लगाएको 
 



२४ नामर्र :- ष्ट्बिय तामाङ 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३३ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०७।१४ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०७।१६ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. बेर्ानिोक गा.पा. वडा न.ं ६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमती नष्ट्बना तामाङ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- हररयो ष्ट्िन्सको पाईन्ट लगाएको 

 

२५ नामर्र :- िय बहादरु उदास 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ४५ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।११।१० गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।११।१३ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. नमोबिु न.पा. वडा न.ं १० 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- राि सवुाल ९८१३३६६९३८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- खरानी रङ्गको हुक पहलेो रङ्गको पाईन्ट रातो 

कालो रङ्ग ष्ट्मष्ट्सएको ज्याकेट 
 

२६ नामर्र :- सकुुमान साकी 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष  

उमेर :- ४० वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।११।१० गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।११।१० गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. मण्डनदउेपरु न.पा. वडा न.ं ९ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- राि कुमार साकी  

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- कालो पाईन्ट कालो ज्याकेट कालो ितु्ता 

लगाएको  
 

२७ नामर्र :- सषु्ट्दप सनुवुार 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- २८ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।११।२३ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।११।२३ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. पाुँिखाल न.पा. वडा न.ं ६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमती पम्िा सनुवुार 

९८४०६११०१२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- 
 



२८ नामर्र :- ष्ट्िबन र्ापा 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष  

उमेर :- ३५ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।११।२५ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।११।२६ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. बनेपा न.पा. 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ष्ट्दपेश र्ापा ९८४१६५३४६२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- कालो ज्याकेट ष्ट्टसटक पाईन्ट लगाएको 

 

२९ नामर्र :- अष्ट्श् वन कुमार ष्ट्घष्ट्मरे 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- २५ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०४।१० गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।१२।०८ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. बनेपा न.पा. वडा न.ं २ नाला 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- बबुा लक्ष्मर् ष्ट्घष्ट्मरे 

९८४१५०८३१६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- 

 

३० नामर्र :- श्रीराम राना मगर 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष  

उमेर :- २५ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।१२।०९ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।१२।१७ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. धषु्ट्लखेल न.पा. वडा न.ं ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- बबुा कुल बहादरु राना मगर 

९८१०१५४७५२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- कालो ष्ट्टसटक कालो पाईन्ट लगाएको 

 

३१ नामर्र :- ज्ञान बहादरु तामाङ 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष  

उमेर :- ३३ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।११।१८ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।१२।२४ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. नमोबिु न.पा. वडा न.ं ११ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमती दगुाक तामाङ 

९८०८२४०७०२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- ष्ट्िन्स पाईन्ट कालो ष्ट्टसटक लगाएको 

 



३२ नामर्र :- मानकािी र्ामी 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३१ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।१२।२२ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०१।०४ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. धषु्ट्लखेल न.पा. वडा न.ं ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमती पे्रम कुमारी सनुवुार 

९८२३६२२५९४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- ष्ट्नलो ज्याकेट ष्ट्नलो ष्ट्टसटक लगाएको 

 

३३ नामर्र :- महने्र तामाङ 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष  

उमेर :- ३६ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।१२।२५ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०१।०४ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. पनौती न.पा. वडा नं. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमती ष्ट्ित माया तामाङ 

९८६९६३८७२८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- कालो पाईन्ट कालो ष्ट्टसटक लगाएको 

 

३४ नामर्र :- कृर र् बहादरु खत्री 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष  

उमेर :- २२ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०२।०२ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०२।०५ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. पाुँिखाल न.पा. वडा न.ं ६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- बबुा ष्ट्नर बहादरु खत्री 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- ष्ट्टसटक पाईन्ट लगाएको 

 

३५ नामर्र :- ष्ट्तलक भोलन 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३४ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०२।०१ गते 

हराएको स्र्ान :- का.प.ष्ट्ि. महाभारत गा.पा. वडा नं. ६ 

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०२।०९ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. महाभारत गा.पा. वडा नं. ६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- माया भोलन ९८६९७६३८११ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- हररयो ष्ट्टसटक कालो पाईन्ट लगाएको 
 



३६ नामर्र :- महशे माझी 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३१ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।१० गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।१५ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. भमु्ल ुगा.पा. वडा न.ं १० 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- दाि ुष्ट्लला ष्ट्बक्रम राय 

९८१४७२६९०४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- सटक पाईन्ट लगाएको 
 

३७ नामर्र :- ध्रबु कुमार प्रिापष्ट्त 

ष्ट्लङ्ग :- विृ 

उमेर :- ६० वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।२६ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।२९ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. बनेपा न.पा. वडा न.ं ९ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- छोरा दयाराम प्रिापष्ट्त 

९८४१०१८६८० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- खरैो पाईन्ट ष्ट्छरष्ट्बरे हाि पाईन्ट खैरो स्टाकोट 

लगाएको 

 

३८ नामर्र :- पे्रम भन्न ेगोर् बहादरु राई 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ५० वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०२।०६ गते 

हराएको स्र्ान :- का.प.ष्ट्ि. धषु्ट्लखेल न.पा. वडा नं. ४ 

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।३२ गते 

ठेगाना :- सनुसरी बराहक्षते्र १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- छोरी बष्ट्बता 

राई९८२३२१७१३५४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- कालो सटक पाईन्ट लगाएको 

 

३९ नामर्र :- सम्झना अष्ट्धकारी गौतम 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- ३० वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०४।१० गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०४।११ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. िौरीदउेराली गा.पा. वडा न.ं ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- ससरुा कृर र् प्रसाद गौतम 

९८४१२२२८९२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- उिाई ५ ष्ट्िट, वर्क गहुुँगोरो, पातलो शररर 
 



४० नामर्र :- रेख बहादरु ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३५ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७५।११।१८ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०४।२४ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. रोशी गा.पा. वडा न.ं ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमती शाष्ट्न्त ष्ट्ब.क. 

९८०३३२४१८२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- मोटो शररर भएको 

 

४१ नामर्र :- सपना पररयार 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २२ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०४।३१ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०४।३२ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. धषु्ट्लखेल न.पा. वडा न.ं ९ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान राष्ट्िब पररयार 

९८०३३२८०३१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 

 

४२ नामर्र :- सषु्ट्िना सापकोटा 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २४ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०५।०२ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०५।१० गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. पाुँिखाल न.पा. वडा न.ं ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान रािेन्र सापकोटा 

९८१८९३२२१९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- रातो ष्ट्टसटक र पाईन्ट, िप्पल लगाइएकी 

 

४३ नामर्र :- अष्ट्नता ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- ४० वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०७।०५ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०७।२३ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. पाुँिखाल न.पा. वडा न.ं ९ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान लाल बहादरु साकी 

९८४१०३५३९३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- सेतो बटु्टा भएको कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी  



४४ नामर्र :- ष्ट्तर्क माया र्ोकर 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २६ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०८।२६५ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०८।२६ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. पाुँिखाल न.पा. वडा न.ं १२ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान सन्तोष तामाङ 

९८४८७८४३५२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- ष्ट्नलो स्वीटर रातो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 

 

४५ नामर्र :- ष्ट्नशा तामाङ 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- ४० वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०७।२१ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०९।११ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. धषु्ट्लखेल न.पा. वडा न.ं ९ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान राम बहादरु साकी 

९८०३५८१३५५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 
 

४६ नामर्र :- ष्ट्सता माझी 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- ५१ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०९।१५ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७८।०९।२९ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. भमु्ल ुगा.पा. वडा न.ं १० 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान पे्रम बहादरु माझी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- रातो कलरको लुङ्गी र िोली लगाएकी 
 

४७ नामर्र :- सष्ट्मकला माझी 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला  

उमेर :-  २३ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०२।०६ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।२७ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. मण्डनदउेपरु न.पा. वडा न.ं १०  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान सकु बहादरु माझी 

९८१८४२३७८६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- पहलेो ष्ट्टसटक र पाईन्ट लगाएकी 

 



४८ नामर्र :- शभुरा िौलागाई 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २७ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।२७ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।३० गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. धषु्ट्लखेल न.पा. वडा न.ं ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान र्रुधर िौलागाई 

९७४४३७०१८१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 

 

४९ नामर्र :- सष्ट्न्िला कुमारी कापडी 

ष्ट्लङ्ग :- बाष्ट्लका 

उमेर :- १४ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।१८ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।१९ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. बनेपा न.पा. वडा न.ं १० 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- आमा ष्ट्शउदवे कापडी  

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- कालो कुर्ाक रातो सल सेतो धके सरुुवाल 

लगाएकी 
 

५० नामर्र :- सान ुमाया माझी 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला  

उमेर :- २३ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।१७ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।२० गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. िौरीदउेराली गा.पा. वडा न.ं ८ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान उपेन्र माझी 

९८२३०२५७४८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- पहलेो कुर्ाक ष्ट्नलो सरुुवाल लगाएकी  

५१ नामर्र :- ऋर् ुलामा 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला  

उमेर :- २० वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।१८ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।१९ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. नमोबिु न.पा. वडा न.ं ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- श्रीमान राि कुमार तामाङ 

९८२८७९२५४९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 
 



५२ नामर्र :- ष्ट्शव सनुवुार 

ष्ट्लङ्ग :- बालक 

उमेर :- १३ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।२५ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।२६ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. बनेपा न.पा. वडा न.ं ९ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- सार्ी कृर र् प् यारी नकमी 

९८४१३००८२३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- सेतो धके िसी धके सरुुवाल लगाएको 

 

५३ नामर्र :- दवे र्ापा 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- १९ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०३।१५ गते 

हराएको स्र्ान :-  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।०५ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. पनौती न.पा. वडा नं. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- आमा बाष्ट्लका दाहाल 

९८६९१९५१३५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- आमी कलरमा हाि गन्िी कालो ष्ट्िन्सको 

पाईन्ट लगाएको 

 

५४ नामर्र :- शेख साहिन 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ३८ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।२७ गते 

हराएको स्र्ान :- का.प.ष्ट्ि. धषु्ट्लखेल न.पा. वडा नं. ३ 

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।२९ गते 

ठेगाना :- दशे भारत मोईनापवुक मोष्ट्दनीपरु 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- दाि ुशेख आउष्ट्दन 

९८१३७१२४२५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- रातो सटक पाईन्ट लगाएको 

 

५५ नामर्र :- शदुशकन िलेागाई 

ष्ट्लङ्ग :- बालक 

उमेर :- १३ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०५।०३ 

हराएको स्र्ान :- का.प.ष्ट्ि. धषु्ट्लखेल न.पा. वडा नं. १२ 

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०५।०५ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. धषु्ट्लखेल न.पा. वडा न.ं १२ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-मानवसेवा आश्राम धषु्ट्लखले 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-कालो पाईन्ट कालो ष्ट्टसट लागएको । 

 



५६ नामर्र :- सषु्ट्नता ष्ट्र्ङ 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०४।३० गते । 

हराएको स्र्ान :- का.प.ष्ट्ि. खाष्ट्नखोला गा.पा. वडा न.ं २  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०५।०७ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. खाष्ट्नखोला गा.पा. वडा नं. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- सकुलाल ष्ट्र्ङ श्रीमान 

९७४५६७२४३९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-कालो पाईन्ट रातो कुताक लगाएकी 

 

५७ नामर्र :- सम्झना सत्याल 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २६ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०५।०७ गते । 

हराएको स्र्ान :- का.प.ष्ट्ि. पनौती न.पा. वडा न.ं ९ 

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०५।०९ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. पनौती न.पा. वडा नं. ९ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- हरर प्रसाद काफ्ले ष्ट्िल्ला काभ्रे 

पनौती न पा ९ बिृा आश्रम ९८४३०८४२८० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-उिाई ३.५ ष्ट्िट सेतो टाउिर कालो धके सरुुवाल 

लगाएको  बोल्न नसक्न े

 

५८ नामर्र :- ठाकुर दास 

ष्ट्लङ्ग :- परुुष 

उमेर :- ४७ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०५।१२ 

हराएको स्र्ान :- का.प.ष्ट्ि.  

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०५।१३गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. साुँगािोक गढी न.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :-कमलिरर् 

पक्षपती९८४१५३९९०२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-कालो रंगको ज्याकेट कालो पाईन्ट लगाएको । 

 

५९ नामर्र :- ष्ट्ललानार् बोलख े

ष्ट्लङ्ग :- बदृ्द परुुष 

उमेर :-६५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०५।२१ 

हराएको स्र्ान :- का.प.ष्ट्ि.पाुँिखाल न.पा. ७ 

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०५।२१ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि.पाुँिखाल न.पा. ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- दण्ड प्रसाद बोलख े

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-खरानी रंगको कुर्ाक सरुुवालमा कालो स्टकोट 

लगाएको । 

 



६० नामर्र :- सषु्ट्रमता ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्ग :- मष्ट्हला 

उमेर :- २७ 

हराएको ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०५।२० 

हराएको स्र्ान :- का.प.ष्ट्ि. मण्डनदउेपरु न.पा. ८ 

सिुना प्राप् त ष्ट्मष्ट्त :- २०७९।०५।२४ गते 

ठेगाना :- का.प.ष्ट्ि. मण्डनदउेपरु न.पा. ८ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. :- सेते कामी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-नखलेुको  
 

६१ नामिः-सषु्ट्स्मता बस्नते  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः- २१ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०७।३० गते । 

हराएको स्र्ानिः-का.प.ष्ट्ि.ध.ुन.पा. ७ 

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०७।०१ गते । 

ठेगानािः- का.प.ष्ट्ि.ध.ुन.पा. ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- पदम ब. खड्का ९८१२१९९०९९  
हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् –रातो वानष्ट्पस लगाएष्ट्क 

 

६२ नामिः- ष्ट्बन्दमुाया तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- २९ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०२।०७ गते । 

हराएको स्र्ानिः-का प ष्ट्ि िौरीदउेराष्ट्ल गा पा ५ 

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- 

ठेगानािः- का प ष्ट्ि िौरीदउेराष्ट्ल गा पा ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- ९८१२१९९०९९  

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी  

६३ नामिः- सलुोिना ररिाल 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २१ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०७।२५ गते । 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला काभ्र ेधषु्ट्लखेल न.पा ४ 

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०७।२६ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला काभ्रे धषु्ट्लखेल न.पा ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- ऋष्ट्ष प्र. िुयाल ९८४९८३७६७४  

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- वान ष्ट्पस र ष्ट्िन्स पाईन्ट लगाएष्ट्क 

 

६४ नामिः- राममाया तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २५ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०७।२८ गते । 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला काभ्र ेनमोबदु्द न.पा ३ 

 सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०७।२९ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला काभ्रे धषु्ट्लखेल न.पा ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- ष्ट्मलन लामा  

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् :- कलेष्ट्ि रङमा ष्ट्स्वटर र ष्ट्नलो कुर्ाक सरुुवाल 

 



लगाएकी । 

 

चि.पा. 

ष्ट्स.न ं ष्ट्ववरर् िोटो 

१ नामिः-ष्ट्खल ब.ढुङगना  

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-२६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०५।२९ 

हराएको स्र्ानिः-िौ.सा.ग.न.पा.वडा न.ं२  

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।०५।२९  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा.वडा नं.२ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- नभएको  

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् –वर्क गहुुँगोरो,पातलो शरीर भएको,उिाई ५ ष्ट्िट ४ 

ईन्ि,कटन पाईन्ट र रातो,सेतो ष्ट्नलो रङ ष्ट्मष्ट्सएको ष्ट्टसटक लगाएको परुुष  

प्राि नभएको  

२ नामिः-सहदवे कंडाल   

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-३२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०४।१० 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा.वडा नं.२ 

 सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।०९।१२  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा.वडा नं.२ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८६५४८७१५२  

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-वर्क कालो,उिाई ५ ष्ट्िट ४ ईन्ि,मोटो शरीर 

भएको परुुष  

 

३ नामिः-सन्ि ब.तामाङ  

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-५१  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०१।१० 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िगुल गा.पा.वडा न.ं१ सेलाङ  

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।०६।११  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िगुल गा.पा.वडा न.ं१  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- ९८-८२४००११ 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुुँगोरो,उिाई ५ ष्ट्िट २ ईन्ि पातलो शरीर 

भएको,सषक पाईन्ट लगाएको परुुष  
 

४ नामिः-ष्ट्मङ्लयरु लामा   

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-३८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।१०।०३ 

नभएको  



हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.हलेम्ब ुगा.पा.वडा नं.१   

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।१०।०५  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.हलेम्ब ुगा.पा.वडा न.ं१ 

 हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- नभएको  

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुुँगोरो,मोटो शरीर,उिाई ५ ष्ट्िट ५ 

ईन्ि,सेतोकालो धकाक भएको ज्याकेट लगाएको,कालो पाईन्ट,कालो 

क्याप,कालो स्पोटक ितु्ता लगाएको,कालो झोला बोकेको परुुष 

५ नामिः-रमेश तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-२४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।११।२७ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.बलेिी गा.पा.वडा नं. ८ ष्ट्भर कुना  

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।०१।०३  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बलेिी गा.पा.वडा नं.८ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- ९८४३६२४०८१ 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-वर्क गहुुँगोरो,हररयो ष्ट्नलो रङको कोठे सटक 

लगाएको,ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाईन्ट रातो लेस भएको ष्ट्नलो ितु्ता,कालो िस्मा 

लगाएको परुुष  

 

६ नामिः-आशराम राई 

 ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-५३ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।१०।२८ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा.वडा नं.८ 

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।११।०५  

ठेगानािः- ष्ट्ि. .ष्ट्स.पा.ष्ट्ि.सोलखुमु्ब ुसल्लेरी खाष्ट्लङ गाउुँ  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- ९८४१३७३५२३ 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-वर्क गहुुँगोरो,पातलो शरीर ,सेतो भुुँईमा धके 

पट्टीवाला सटक कालो रङको पाईन्ट,रातो रङको टोपी लगाएको परुुष, 
 

७ नामिः-काष्ट्िमान तामाङ  

 ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-६८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।११।२३ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.बलेिी गा.पा.वडा न.८ 

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।११।२३  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.बलेिी गा.पा.वडा न.ं८  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-नभएको  

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-वर्क,गहुुँगोरो,अ.ं४ ष्ट्िट ,पातलो िुुँगा िुलेको 

कालो गष्ट्न्ि लगाएको कालो िाउिर लगाएको र िप्पल लगाएको शरीर,सटक 

पाईन्ट लगाएको परुुष  

नभएको  



८ नामिः-राि ुतामाङ   

 ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-२६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।१०।०२ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा.वडा न. ८  

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।१२।११ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा.वडा न. ८ ररउले  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८६०९३५८९९,९८१३४२३७४९ 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-वषक गहुुँगोरो,उिाई ५ ष्ट्िट,सेतो रङको ष्ट्टसटक र 

ष्ट्िन्स पाईन्ट लगाएको । 

 

९ नामिः-लाटो दमाई 

 ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-४५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।०८।२५ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.बलेिी गा.पा. १ परेै घरबाट काठमाण्डौ िान्छु 

भष्ट्न ष्ट्हडेको  

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०१।०८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.पा.बलेिी गा.पा. १   

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-

९८६९६११६१७,९८२३२८६२५१,९८०८४७६४१० 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-वर्क कालो,पातलो शरीर,कालो छोटो 

कपाल,उिाई ५ ष्ट्िट ३ ईन्ि,कालो ष्ट्िन्स पाईन्ट,कालो रङको ज्याकेट 

लगाएको परुुष । 

 

१० नामिः-सवुास र्ामी  

 ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-३९ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०३।०५ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा न.ं२ िोकष्ट्ट  

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०३।०६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं.२ िोकष्ट्ट 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८४३७२९६७३ 

 हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-५ ष्ट्िट ७ ईन्ि,अ.ं६५ के.िी.,कालो रङको 

पने्ट,ष्ट्नलो रङको सटक लगाएको परुुष । 

 

११ नामिः-सष्ट्न्दप खड्का   

 ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-२१ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०२।२८ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा न.४ ष्ट्पस्कर  

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०३।०६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. ष्ट्स.पा.ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा न.४ ष्ट्पस्कर 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८६२६३८९८७ 

 हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-५ ष्ट्िट ५ ईन्ि,अ.ं६७ ष्ट्कलो,ष्ट्नलो रङको ष्ट्िन्स 

पाईन्ट,खरानी रंगको ज्याकेट लगाईऐको ष्ट्ठक्काको शरीर भएको परुुष व्यष्ट्ि 
 



१२ नामिः-मान बहादरु तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-३४ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०५।२६ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बािष्ट्बसे न.पा. वडा नं. २ 

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०६।०१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बािष्ट्बसे न.पा. वडा न.ं २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- ९८६१५५०४८ 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् –वर्क गहुुँ गोरो,कपाल कालो लामो,अनहुार 

च्याप्टो,दवैु आुँखा कान सामान्य,ष्ट्नलो िके सटक,उिाई अ.ं५ ष्ट्िट,तौल 

अ.ं५६ के.िी मझौला शरीर भएको  

 

 

 

१३ नामिः- प्रमे पटेल 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेशिः-२८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०८।१० गते  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. िौ.सा.ग.न.पा. वडा नं. ६ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०८।१५ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. िौ.सा.ग.न.पा.वडा नं. ६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. – ९८२६२२७५९७ 

हुुँष्ट्लयािः-वर्क तराईमलुको िस्तो दषे्ट्खने,उिाई ५ ष्ट्िट ६ ईन्ि,ष्ट्ठक्कको शरीर 

भएको परुुष ।  

१४ नामिः- मोहन बहादरु गरुुङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-५६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६।०२।२६ 

हराएको स्र्ानिः- सनुसरी 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।१०।०८ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. ष्ट्लसंखपुाखर गा.पा. वडा न.ं ६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको नम्बरिः- 

हुुँष्ट्लयािः-वर्क गहुुँगोरो,५ ष्ट्िट ५ ईन्ि तौल अ.ं७१ के.िी भएको परुुष  

नभएको  

१५ नामिः- भपुेन्र बहादरु तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-६० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।१२।०६ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. ईन्रावती गा.पा. वडा न.ं ७ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६/१२।१८ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. ईन्रावती गा.पा. वडा न.ं ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. – 

हुुँष्ट्लयािः-वर्क गहुुँगोरो,नाक हल्का रे्प्िो,मझौला शरीर,उिाई ५ ष्ट्िट ७ 

ईन्ि,कालो ष्ट्नलो ज्याकेट,पाईन्ट सटक लगाएको परुुष  

 



१६ नामिः-ष्ट्तलक बहादरु नपेाली 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

उमेरिः-३९ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७७।०३।२९ गते 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं. २ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०४।०१ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा न.ं २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. -९८५१२४६५४८ 

हुष्ट्लयािः-५ ष्ट्िट ३ ईन्ि, तौल अ.ं६५ के.िी.ष्ट्नलो र आमी करलको बटेु्ट 

ज्याकेट लगाएको । 

 

१७ नाम;-आकाआ के.ष्ट्स. 

ष्ट्लङ्गिःपरुुष 

उमेरिः-२३ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७७।०३।२४ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बािष्ट्बसे न.पा. वडा नं. ८ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७७।०३।२५ गते 

ठेगानािः-ष्ट्ि. दाङ घोराही न.पा. वडा न.ं १० 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८०१२३१८०१ 

हुुँष्ट्लयािः-५ ष्ट्िट ५ ईन्ि,५६ के.िी., ष्ट्नलो सेतो िेक सटक ष्ट्नलो पाईन्ट  ।  

१८ नामिः- महने्र आिायक 

ष्ट्लङंगिः-परुुष 

उमेरिः-अ.ं३३ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०३।२४ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बािष्ट्बसे न.पा. वडा नं. ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७७।०३।२८ गते  

ठेगानािः- ष्ट्ि. कैलाली घोडाघोडी न.पा. वडा नं. १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८६८५६०५३० 

हुुँष्ट्लयािः-उिाई ५ ष्ट्िट ७ ईन्ि,तौल अ.ं६५ के.िी.  

१९ नामिः-िन्र बहादरु श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-४३ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०४।१९ गते  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बािष्ट्बसे न.पा.वडा न.ं ४ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०४।२१ गते  

ठेगानािः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बािष्ट्बसे न.पा. वडा नं. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. – ९८७४४८८५६९ 

हुुँष्ट्लयािः-उिाई ५ ष्ट्िट २ ईन्ि,तौल अ.ं५२ के.िी., सेतो ष्ट्ट-सटक, धके सट, 

कालो कटु्ट, वायाुँ हातको साुँहीले औलाको  नङ िाटेको,ष्ट्नधारको आुँखाको 

साईडमा खत, 

 

२० नामिः- नारायर् प्रसाद परािलुी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-३५ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७७।०४।१७ गते  

हराएको स्र्ानिः-भिपरु सयुकष्ट्वनायक न.पा. वडा न.ं ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७७।०४।१९ गते  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बलेिी गा.पा. वडा नं. ६ 

नभएको  



हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- ९८४३०५३७७७ 

हुुँष्ट्लयािः-५ ष्ट्िट ५ ईन्ि,तौल ८० के.िी., ष्ट्नलो कालो रङको क्याप कालो 

खैरो िेक सटक खेरो पाईन्ट गोलेष्टर ितु्ता लगाएको 

२१ नामिः- पिुन राई 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-२५ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७७।०७।२८ गते 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बािष्ट्बसे न.पा. वडा  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७७।०८।०२ गते  

ठेगानािः- ष्ट्ि.भोिपरु हतुवागढी न.पा. वडा नं. ६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८५०७४९३१ 

हुुँष्ट्लयािः-वर्क गहुुँगोरो,५ ष्ट्िट ९ ईन्ि,तौल अ.ं५५ के.िी.,कालो पाईन्ट 

,कालो ष्ट्टसटक रातो कालो कलरको ितु्ता लगाएको परुुष यिी   

 

२२ नामिः- लष्ट्म्नत बहादरु आराम 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

उमेरिः-नखलेुको  

हराएको ष्ट्मतीिः-१४ बषक अगाडी 

हराएको स्र्ानिः- भारत नाली िष्ट्ण्डगढबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०८।२६ गते  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. िौ.सा.ग.न.पा. वडा न.ं ९ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- ९८४३३२००३७ 

हुुँष्ट्लयािः-नखलेुको  

 

२३ नामिः- पे्रम बहादरु ष्ट्मिार 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

उमेरिः- ५२ बषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।०९।१७ गते  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. ईन्रावती गा.पा. वडा न.ं ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७७।०९।१७ गते  

ठेगानािः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. ईन्रावती गा.पा. वडा नं. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. -९८१५००१९२९ 

हुुँष्ट्लयािः- उिाई ५ ष्ट्िट ३ ईन्ि,तौल अ.ं५० के.िी. नाकमा दाग 

रहकेो,खरानी रंगको कोटक र पाईन्ट 

 

२४ नामिः- दावा दोङ तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-६१ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७७।११।१४ गते  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. िगुल गा.पा. वडा न.ं २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७७।११।१७ गते  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. िगुल गा.पा. वडा नं. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- ९८१५९९८४४३ 

हुुँष्ट्लयािः-उिाई ५ ष्ट्िट तौल ५५ के.िी. कालोमा रातो ष्ट्मष्ट्सएको 

ज्याकेट,ष्ट्िक्का सेतो रङको कपडाको पाईन्ट लगाएको परुुष । 

 



२५ नामिः- हरी बहादरु आिायक 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ५० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।१०।१९ गते  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बािष्ट्बसे न.पा. वडा नं. ८ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७७।१०।२९ गते  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बािष्ट्बसे न.पा. वडा न.ं ८ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. – 

हुुँष्ट्लयािः-उिाई ५ ष्ट्िट ५ ईन्ि,तौल ५५ के.िी., आष्ट्मक कलको  ज्याकेट 

लगाएको, कपडाको पईन्ट र कपडाको आष्ट्मक कलरको ितु्ता लगाएको 

नभएको  

२६ नामिः- भरत पहरी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-२७ 

हराएको ष्ट्मतीिः- सिुना प्राि ष्ट्मतीले ६ मष्ट्हना अगाडी दखेी  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. सनुकोशी गा.पा. वडा न.ं १ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।०७।०७ गते  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. सनुकोशी गा.पा. वडा न.ं १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८४९०७२३६४ 

हुुँष्ट्लयािः-उिाई ५ ष्ट्िट ७ ईन्ि,तौल अ.ं६४ के.िी.,भएको परुुष  
 

२७ नामिः- ष्ट्भम बहादरु मगर 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ४८ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७८।०७।०३ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. ईन्रावती गा.पा. वडा नं. ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७८।०७।१० गते  

ठेगानािः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. ईन्रावती गा.पा. वडा नं. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- 

हुुँष्ट्लयािः-वर्क गहुुँगोरो,उिाई ५ ष्ट्िट ४ ईन्ि,तौल ६५ के.िी.,खरानी रङको 

हुक,कालो ष्ट्िन्स पाईन्ट,सेतो ितु्ता भएको परुुष ।  

२८ नामिः- गिेन्र ष्ट्सलवाल 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-३६ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७८।०६।१६ गते 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. िगुल गा.पा. वडा न.ं २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०६।२० गते । 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. िगुल गा.पा. वडा नं. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवाको सम्पकक  नं.- ९८४९४३७९४१ 

हुुँष्ट्लयािः-उिाई ५ ष्ट्िट ४ ईन्ि,तौल अ.ं६५ के.िी.,खरानी रङको गमे 

कटु्ट,रातो सेतो धके ष्ट्टसटक,खरानी रङको स्टकोट,सेतो हररयो िप्पल,मझौला 

शरीर भएको परुुष   



२९ नामिः- ष्ट्तलक बहादरु तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-६९ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७८।०८।०२ गते  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बािष्ट्बसे न.पा. वडा नं. ८  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७८।०८।१२ गते  

ठेगानािः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.बािष्ट्बसे न.पा. वडा नं. ८  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८६०३४०४१३ 

हुष्ट्लयािः-उिाई ५ ष्ट्िट ३ ईन्ि,६१ के.िी.,कपालको रङ ताल ु

खईुलेको,कालो कोट पाईन्ट,गोल्ट स्टार ितु्ता लगाएको परुुष । 

 

३० नामिः- ष्ट्भम बहादरु तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-३० 

हराएको ष्ट्मती २०७८।०८।१६ गते  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. िौ.सा.ग.न.पा. वडा नं. १३ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०८।२८ गते  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. िौ.सा.ग.न.पा. वडा न.ं १३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. – ९८१३०३८५९९ 

हुुँष्ट्लयािः-उिाई ५ ष्ट्िट ४ ईन्ि,तौल ६५ के.िी.,खरानी रङको हुक ,कालो 

ष्ट्िन्स पाईन्ट,सेतो ितु्ता लगाएको परुुष । 

 

 

३१ नाम- ष्ट्बक्रम तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-१९ बषक 

हराएको ष्ट्मतीिः२०७८।१२।२४ गते 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा. वडा नं. १० सनुकोशी नदी  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।१२।२४ गते  

ठेगानािः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा. वडा नं. १  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८१८५२७१६३ 

हुुँष्ट्लयािः-वर्क गहुुँगोरो,उिाई ५ ष्ट्िट,ष्ट्नलो रङको हुक र ष्ट्िन्स पाईन्ट 

लगाएको परुुष  

 

३२ नामिः- बसन्त िापगाई 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

उमेरिः-२६ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७८।१२।१२ गते 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा. वडा नं. ५ बाट 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०२।०५ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा डाुँडाखकक  गा.पा. वडा न.ं ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- ०११-६२००९४ 

हुुँष्ट्लयािः-वर्क गहुुँगोरो,उिाई ५ ष्ट्िट ५ ईन्ि,तौल ६३ के.िी.,कपालको रङ 

कालो,मझौला शरीर भएको नेपाली सेनाको ष्ट्सपाही 

 



३३ नामिः- ष्ट्तलक बहादरु नेपाली 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

उमेरिः-४१  

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७६।१२।१० गते 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं. ४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०२।१७ गते  

ठेगानािः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.ष्ट्पस्कर गा.ष्ट्व.स.वडा न.ं५ पररवष्ट्तकत ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िगुल 

गा.पा.वडा नं. ४  

हराएको व्यष्ट्ि/घरष्ट्परवारको सम्पकक  नं. -९८१३७०९१४३ 

हुुँष्ट्लयािः- वर्क गहुुँगोरो,उिाई ५ ष्ट्िट ५ ईन्ि,तौल ६५ के.िी.मझौला शरीर 

भएको परुुष । 

 

 

३४ नामिः- संष्ट्दप काकी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-२० 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७९।०२।१८ गते 

हराएको स्र्ानिः-काठमाण्डौ बसनु्धारबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०२।३१ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.बलेिी गा.पा. वडा नं. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९७४५७१४०४० 

हुुँष्ट्लयािः-उिाई ५ ष्ट्िट ६ ईन्ि,अ.ं५५ के.िी.,कालो छोटो कपाल,पहलेो 

रङको ज्याकेट,ष्ट्िन्स पाईन्ट,sport ितु्ता लगाएको परुुष  
 

३५ नामिः- अिुकन पहरी 

ष्ट्लङ्गिः-परुुष 

उमेरिः-३९ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७९।०२।२८ गते । 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. सनुकोशी गा.पा. वडा ३ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०२।२९ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.सनुकोशी गा.पा. वडा नं. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. – ९८१३१४०६३८ 

हुुँष्ट्लयािः- वर्क कालो,उिाई ५ ष्ट्िट ७ ईन्ि,अ.ं६० के.िी.,सेतो कालो छोटो 

कपाल,मझौला शरीर भएको परुुष । 

 

३६ नामिः- ष्ट्ङमा लामा  

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-४७ 

हराएको ष्ट्मती २०७८।१०।०८ गते  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.हलेम्ब ुगा.पा.वडा नं.१ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.हलेम्ब ुगा.पा.वडा न.ं१ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. – ९८६१०७८१७९ 

हुुँष्ट्लयािः-उिाई ५ ष्ट्िट ३ ईन्ि,तौल ५५ के.िी.,मझौला शरीर भएको परुुष   

 

३७ 

नामिः- सषु्ट्नता ष्ट्गरी  

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः-२५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७०।०३।०१ 

नभएको 



हराएको स्र्ानिः-िौ.सा.ग.न.पा.वडा नं.११ 

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७४।०१२।२३  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा.वडा नं.११ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- ष्ट्निको दाई सषु्ट्सल 

ष्ट्गरी(९८१८६४३६७९) 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् –वर्क गहुुँगोरो,पातलो शरीर भएको,उिाई ५ 

ष्ट्नधारमा खत हररयो कुर्ाक सरुुवान लगाएष्ट्क माष्ट्हला ।  

३८ 

नामिः- संष्ट्िता श्रेष्ठ  

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः-२२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- ष्ट्मष्ट्त २०७४/०९/२८ गते । 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा.१२ 

 सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-ष्ट्मष्ट्त २०७४/१०/०६ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा.१२ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- (९८१०१४४९७०) 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-वर्क गहुुँगोरो,उिाई ३ ष्ट्िट५ ईन्ि, शररर पातलो 

कपाल कालो ,कुताक सरुवाल लगाएकी मष्ट्हला  

 

३९ 

नामिः-ष्ट्नमकला तामाङ  

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः-३३ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।०१।११ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.ईन्रावती गा.पा.वडा न.ं१ 

 सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।०१।१५ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.ईन्रावती गा.पा.वडा न.ं१ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८०३४६३०३ 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-वर्क गहुुँगोरो,उिाई ३ ष्ट्िट५ ईन्ि, भएको  

 

४० 

नामिः-ष्ट्िष्ट्न माया.तामाङ  

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः-३३  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०६९।०६।१६ गते  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.स.पा. ईन्रावती गा.पा. ०६ वाडे गाउुँ तपस्वी राम बहादरु 

बम्िनको आश्रम बाट   

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।०१।१६ गते  

ठेगानािः- ष्ट्ि. नवुाष्ट्कट म्यागङ वडा न.ं ३ दउेराली  घर बाट 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-  बैष्ट्न गंगा तामाङ 

(९८०३३४७१०७) 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुुँगोरो,उिाई ५ ष्ट्िट ,मोटो शरीर 

भएको,लामा पष्ट्हिान मडुुलो कपाल काटेकी मष्ट्हला ।  

नभएको  

४१ 

नामिः-ऐत माया श्रेष्ठ  

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः-५५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७५।१०।११ 

हराएको स्र्ानिः-  

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७५।११।०६  गते  

 



ठेगानािः-  ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िगुल गा.पा.वडा नं.७   

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- श्रीमान (९८४०५२३८३६) 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुुँगोरो,मोटो शरीर,रे्प्िो नाक ,उिाई ५ ष्ट्िट 

३ ईन्ि,कालो कुर्ाक ष्ट्नलो सरुुवा लगाएकी । 

४२ 

नामिः- सिुता  दलुाल  

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः-२३ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७६/११/१२ गते । 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.ईन्दावती गा.पा.वडा न.ं १० 

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७६।११।१२ गते।  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.ईन्रावती  गा.पा.वडा नं.१० 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- नखलेुको  

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-वर्क गहुुँगोरो उिाई ५.३,नाक िचु्िो भएकी 

मष्ट्हला   

 

४३ 

नामिः-सषु्ट्नता कामी 

 ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः-२२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०२।२१ गते।  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िगुल गा.पा.वडा न.ं६ 

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७७।०२।२७ गते।  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िगुल गा.पा.वडा न.ं६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- श्रीमान ष्ट्भम बहादरु कामी 

(९८४९२२५५१३) 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-वर्क गहुुँगोरो,उिाई ५ ष्ट्िट पातलो शरीर ,पहलेो 

बटेु्ट कुताक सरुवाल लगाएकी मष्ट्हला । 

नभएको  

४४ 

नामिः-सकुु माया तामाङ  

 ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः-८८ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०३।१० गते । 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.बलेिी गा.पा.वडा न.६ 

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७७।०३।१४ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.बलेिी गा.पा.वडा न.ं६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-सञ्िमान तामाङ  

(९८४३५५५६६७) 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-वर्क,गहुुँगोरो,अ.ं४ ष्ट्िट ,आधा कपाल िुलेको 

,रातो िररया िोली लगाएकीओ मष्ट्हला ।  

 

४५ 

नामिः-सम्झना तामाङ 

 ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः-२५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७७।०६।१५ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.हलेम्ब ुगा.पा. वडा न. ७  

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७७।०६।१८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.हलेम्ब ुगा.पा. वडा न. ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-श्रीमान मान ष्ट्बर 

तामाङ(९८६२५९१५७४) 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-वषक गहुुँगोरो,उिाई ५ ष्ट्िट २ ईन्ि कपाल खैरो 

 



,कुताक सरुवाल लगाएकी मष्ट्हला । 

४६ 

नामिः-ष्ट्िष्ट्म्स र्ामी  

 ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः-५२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७७।०६।१८   गते ।  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. भोटेकोष्ट्श गा.पाउ. ४  

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७७।०६।२८ 

ठेगानािः- - ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. भोटेकोष्ट्श गा.पाउ. ४  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- सञ्ि माुँया तामाङ ( 

९८४९२४३३१०) 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-बर्क गहुँ गोरो  उिाई ४ ष्ट्िट रातो बटेु्ट सईुटर रातो 

बटेु्ट लुङ्गी लगाएकी मष्ट्हला । 

 

४७ 

नामिः-  दाउरी  माया  श्रेष्ठ  

 ष्ट्लङ्गिः-  मष्ट्हला  

उमेरिः-५० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।०३।०१ गते। 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा. ०२ 

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।०३।१३ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा. ०२ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-ज्ञान ब. श्रेष्ठ (९८६१९५७५९२) 

 हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-उिाई ५ ष्ट्िट अ.ं५५ के.िी.छोटो ष्ट्टसटक ष्ट्नलो 

ष्ट्िन्स पाईन्ट लगाएकी मष्ट्हला । 

 

४८ 

नामिः-तारा प्रसाद परािलुी   

 ष्ट्लङ्गिः- िे.ना. परुुष 

उमेरिः-६५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७७।०५।०१ 

हराएको स्र्ानिः-  

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७७।०५।०४ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.बलेिी गा.पा.वडा न.६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- लोक हरी परािलुी 

(९८६०३३४३२५) 

 हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्;-५ ष्ट्िट ४ ईन्ि,कपाल आधा कालो आधा सेतो 

,कष्ट्मि सरुवाल ,ढाका टोपी  लगाएको िे.ना. परुुष । 

 

४९ 

नामिः-आईष्ट्त लक्ष्मी तामाङ. 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः-३५ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०७।०८ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बलेिी गा.पा. वडा न.ं ३ 

सिनुा प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।०७।१७ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बलेिी गा.पा. वडा नं. ३ 

 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.- ९८४९४४१६३ 

हुुँष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर् –वर्क गहुुँ गोरो, उिाई अ.ं३ ष्ट्िट ४ ईन्ि शररर 

मझौला , कुताक सरुवाल लगाएकी मष्ट्हला । 

 

५० नामिः- सन कुमारी िाष्ट्लसे  

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

 



उमेशिः-७२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।११।०५ गते  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. मे.न.पा. वडा नं. ११ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।१२।१८ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. मे.न.पा. वडा नं. ११ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. – ९८४३१८५९८१ 

हुुँष्ट्लयािः-वर्क गहुँ गोरो ,उिाई ५ ष्ट्िट,सेतो कपाल मानष्ट्सक ष्ट्स्र्ष्ट्त ष्ट्ठक 

नभएको  मष्ट्हला । 

५१ 

नामिः- संष्ट्िता ढकाल 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका 

उमेरिः-१६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।१०।०३ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.सनुकोशी गा.पा.०१ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।१०।०४ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.सनुकोशी गा.पा.०१ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको नम्बरिः-९८६०९७८०८५ 

हुुँष्ट्लयािः-वर्क गहुुँगोरो,३ ष्ट्िट ५ ईन्ि,कपाल कालो लामो भएकी बाष्ट्लका  । 

नभएको  

५२ 

नामिः- मौष्ट्लनार् नपेाल 

ष्ट्लङ्गिः-िे.ना. परुुष 

उमेरिः-७१ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८।०३।२९ गते । 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बलेिी गा.पा. वडा नं. ७ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७८/०४।०३ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.बलेिी गा.पा. वडा नं. ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. – 

हुुँष्ट्लयािः-वर्क गहुुँगोरो, ,मझौला शरीर,उिाई ३ष्ट्िट ५ ईन्ि, कपाल सेतो कुताक 

सरुवाल लगाएको िे.ना. परुुष । 

 

५३ 

नामिः-सानमुाया तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः-२७ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०२।१६ गते 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. हलेम्ब ु गा.पा. वडा नं.७ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०२।२७ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. हलेम्ब ुगा.पा. वडा नं. ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. -९८६०४९२३७२ 

हुष्ट्लयािः-५ ष्ट्िट ३ ईन्ि, कालो  कपाल ष्ट्नलो कुताक सरुवाल लगाएकी 

मष्ट्हला । 

 

५४ 

नाम;-ष्ट्बमला तामाङ 

ष्ट्लङ्गिःमष्ट्हला 

उमेरिः-३१ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०२।१५ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं. ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०३।०१  गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा. वडा नं. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८६९३७९६७७ 

हुुँष्ट्लयािः-४ष्ट्िट ,१० ईन्ि  कपाल कालो ,कलो ष्ट्कताक ष्ट्नलो सरुवाल 

नभएको । 



लगाएकी मष्ट्हला ।। 

५५ 

नामिः- सम्झना तामाङ 

ष्ट्लङंगिःमष्ट्हला 

उमेरिः३० वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०३।०५ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बािष्ट्बसे न.पा. वडा नं. ८ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०३।०७ गते  

ठेगानािः- -ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. बािष्ट्बसे न.पा. वडा न.ं ८ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.-९८४५४०३०५६ 

हुुँष्ट्लयािः-उिाई ५ ष्ट्िट ५ ईन्ि,तौल अ.ं५० के.िी.कपाल कालो, पहलेो रातो 

कलरको कुताक सरुवाल लगाएकी ,मानष्ट्शक सन्तुलन ष्ट्ठक नभएकी मष्ट्हला । 

 

५६ 

नामिः-कुमारी दोङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः-३० 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०२।१४ गते  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. िगुल गा.पा.वडा नं.२ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०३।१३ गते  

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. िगुल गा.पा.वडा न.ं२ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. – ९८६३७९०४८५ 

हुुँष्ट्लयािः-उिाई ५ ष्ट्िट २ ईन्ि,तौल अ.ं६५ के.िी.,आखाुँको रङ कालो , 

कपाल कालो लामो , रातो र ष्ट्नलो कुताक सरुवाल लगाएकी मष्ट्हला । 

 

५७ 

नामिः-सोम रानी लामा  

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः-२१ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०४।०१ गते । 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. ष्ट्स.पा. मलेम्िी न.पा. ११ धसेुनी  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०५।०१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. ष्ट्स.पा. मलेम्िी न.पा. ११ धसेुनी 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. –कुमार ष्ट्मिार (९७४२९२२६८३ 

हुुँष्ट्लयािः-बर्क गहुँ गोरर उिाई ५ ष्ट्िट विन ५९ केिी कालो कपाल कुताक 

सरुवाल गलाएकी मष्ट्हला 

 

५८ 

नामिः-गगंा तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः-२५ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०५।१६ गते । 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. ईन्रावती गा.पा. ०८  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०५।२५ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. ईन्रावती गा.पा. ०८ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. –ष्ट्दपक तामाङ (९८४९३५४१७५) 

हुुँष्ट्लयािः-बर्क गहुँ गोरर उिाई ५ ष्ट्िट आुँखाको रङ कालो शररर 

मझौला,कालो ष्ट्िन्स पाईट र कालो भषे्ट  लगाएकी मष्ट्हला 

 



५९ 

नामिः- रेन्िेन तामाङ  

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-६७ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.म.ेन.पा.  १२ र्ाक्ले   

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- ष्ट्मष्ट्त २०७९/०६/२६ गते ष्ट्दनको १४:३० बिे 

ठेगानािः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.म.ेन.पा.  १२ र्ाक्ले   

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.राम बहादरु तामाङ ९८६२९१६१७७ 

हुुँष्ट्लयािः-उिाइ अ.ं ५ष्ट्िट ५इन्ि , विन अ.ं५५ के.िी,कालो आुँखा ,कपाल 

कालो ,सटक कालो कोट,खरानी कलरको िाउिर  खाली खटु्टा भएको  

लगाएको । 
 

६० 

नामिः- ष्ट्खमा दवेी तामाङ रोक्का  

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः-३६ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०६।२३ गते । 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.ईन्रावती गा.पा.०७ पोखरे  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०७।१४ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.ईन्रावती गा.पा.०७ पोखरे  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. मान बहादरु रोक्का ९८४९४१७०६२ 

हुुँष्ट्लयािः-वर्क गहुुँगोरो उिाइ ५ष्ट्िट बिन ५०/५५ के.ष्ट्ि रातो कुर्ाक सरुुवाल 

कालो िप्पल लगाएकी र आफ्नो लत्ता कपडा ष्ट्लइ ष्ट्हडेकी । 
 

६१ 

नामिः-ष्ट्सता श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः-३१ 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-लगभग आिभन्दा पाुँि बषक पष्ट्हले  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. पाुँिपोखरी र्ाङपाल गा.पा. वडा नं. ०७ 

भोटेनाम्लाङ  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९/०७/१६ गते ।  

ठेगानािः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. पाुँिपोखरी र्ाङपाल गा.पा. वडा नं. ०७ भोटेनाम्लाङ  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. –कृरर्लाल श्रेष्ठ (९८०३६०४९००) 

हुुँष्ट्लयािः-वर्क गहुुँगोरो उिाइ ५ ष्ट्िट २इन्ि बिन ६० के.ष्ट्ि आुँखाको रङ 

कालो ,नखलेुको मगंोष्ट्लयन अनहुार भएकी ष्ट्ठक्कको शररर  भएकी  

६२ 

नामिः-सषु्ट्दक्षा काकी 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका 

उमेरिः-१६ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०७।२१ गते ।  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.मेलम्िी न.पा. १० रामपरु 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०७।२३ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.मेलम्िी न.पा. १० रामपरु 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. –शष्ट्मकला काकी (९८१७२७६०६२) 

हुुँष्ट्लयािः-उिाई ५ ष्ट्िट  १० ईन्ि  वर्क गहुगोरो ,कपाल रातो,सगुा रंङको कुताक 

सरुवाल लगाएकी बाष्ट्लका 

 



६३ 

नामिः- उषा भन्ने रंष्ट्गला तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका  

उमेरिः-१७ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०७।१७ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.मेलम्वी न.पा. ०७ च्यानडाडाुँ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०७।२३ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.मेलम्वी न.पा. ०७ च्यानडाडाुँ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. –ष्ट्टकाराम तमाङ ९८२३७०२२०० 

हुुँष्ट्लयािः-उिाई ४ ष्ट्िट  वर्क गहुगोरो ,कपाल कालो,दायाुँ ओठमार्ी कालो 

कोठी (ष्ट्तल ) भएको ,मंगोष्ट्लयन  अनहुार ,आुँखा ष्ट्िम्सो भएकी बाष्ट्लका ।  

६४ 

नामिः- श्याम सनुार 

ष्ट्लङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १६ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०७।०८ गते ष्ट्ि.भिपरु लोकनर्ली बाट हटेौ ुँडा  

रंङगसालामा काम गनक िान्छु भष्ट्न ष्ट्हडेको ।  

हराएको स्र्ानिः-  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०७।२३ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा. मलेम्िी न.पा. १३ िटकष्ट्शला 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. –कृरर् ब. सनुार  ९८१८७५०७१५ 

हुुँष्ट्लयािः-उिाई ५ ष्ट्िट ,विन अ.ं३८  के.िी गहुगोरो छोटो कपाल भएको  

बालक । 
 

६५ 

नामिः- ष्ट्नरुपा तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- ३७ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९/०७/२२ गते ष्ट्दउुँसो १३:०० बिे आफ्नै घर बाट  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा. ०वडा नं. १२ साुँगािोक   

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०७।२५ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्ि.ष्ट्स.पा.िौ.सा.ग.न.पा. ०वडा नं. १२ साुँगािोक   

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं. –मोहन तामाङ (९८६५३७३२३२) 

हुुँष्ट्लयािः-वर्क गहुुँगोरो उिाइ ५ ष्ट्िट १इन्ि बिन ५२ के.ष्ट्ि आुँखाको रङ 

कालो ,  भएकी 
 

 

नुवाकोट 

ष्ट्स.नं ष्ट्ववरर्िः- िोटोिः- 

१ नाम:- ष्ट्भम वहादरु तामाङ 

उमेर:-५८ बषक 

वतन:- ष्ट्िल्ला नवुाकोट ष्ट्वदरु न.पा. वडा न.ं १० गेखुक । 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७६।०५।०८ गते 

हराएको ठेगाना:- ष्ट्िल्ला नवुाकोट ष्ट्वदरु न.पा. वडा नं. १० गेखुक घरबाट 

आिुखसुी ष्ट्नस्केको । 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं.:- ऐ.ऐ. बस्ने सिृना तामाङ 

 

 

 

 

 

 

 

 



हुष्ट्लया:- गोरो वर्क मोटो शररर उिाई ५ ष्ट्िट ३ ईन्ि भएको । 

२ नाम:- समुन कुमार कर्क  

उमेर:- १९ बषक 

वतन:- ष्ट्ि. नवुाकोट ष्ट्वदरु न.पा. वडा न.ं ४ बट्टार । 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७६।०५।१५ गते 

हराएको ठेगाना:- ष्ट्ि. नवुाकोट ष्ट्वदरु न.पा. वडा नं. ४ बट्टारबाट । 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं.:- ऐ.ऐ. बस्ने िगमोहनलाल कर्क 

(९८०८७७५८०२ ) 

हुष्ट्लया:- वर्क गुँहुगोरो,पातलो शररर, उिाई ५ष्ट्िट ६ ईन्ि ष्ट्टसटक लगाएको । 

 

 

 

 

३ नाम:- िैसल ष्ट्दन 

उमेर:- २४ बषक 

वतन:- ष्ट्ि. नवुाकोट ष्ट्वदरु न.पा. वडा न.ं २ बट्टार । 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष  

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७६।०८।२३ गते 

हराएको ठेगाना:- ष्ट्ि. नवुाकोट ष्ट्वदरु न.पा. वडा नं. २ बट्टारबाट । 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं.:- ऐ.ऐ. बस्ने िािर ष्ट्दन आलम ( 

९८४१६७१२४७ ) । 

हुष्ट्लया:- उिाई ५ ष्ट्िट ५ ईन्ि ,कालो ज्याकेट र ष्ट्िन्स पाईन्ट र ितुा 

लगाएको । 

 

 

 

 

 

४ नाम:- हकक  बहादरु तामाङ 

उमेर:- ६८ 

वतन:- ष्ट्ि.नवुाकोट ष्ट्वदरु न.पा. वडा न.ं १२  

राष्ट्रियता:-  नपेाली  

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७६।१०।२९ गते  

हराएको ठेगाना:- ष्ट्ि.नवुाकोट ष्ट्वदरु न.पा. वडा नं. १२ ष्ट्स्र्तबाट 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं.:- संयोग सारु मगर ( ९८४१०१११३८)  

हुष्ट्लया:- वर्क गहुुँ गोरो उिाई ५ ष्ट्िट ३ ईन्ि ,कालो हाि पाईन्ट लगाएको 

मखु र नाकमा खत भएको ।  

 

५ नाम:-  टेकनार् भट्ट  

उमेर:- २९  

वतन:- ष्ट्ि. नवुाकोट ष्ट्वदरु न.पा. वडा न.ं १२ 

राष्ट्रियता:- नेपाली  

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०४।१८ गते 

हराएको ठेगाना:- ष्ट्ि. नवुाकोट ष्ट्वदरु न.पा. वडा नं. १२ िारघरे ष्ट्स्र्तबाट । 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं.:- नोमनार् भट्ट ( ९८४९ ७३४५९७ । 

हुष्ट्लया:- उिाई ५ ष्ट्िट ५ ईन्ि ,कालो ज्याकेट र ष्ट्िन्स पाईन्ट र ितुा 

 



लगाएको । 

६ नाम:- सरुि राई 

उमेर:- १८ 

वतन:-ष्ट्ि. नवुाकोट ष्ट्वदरु न.पा. वडा न.ं ४ आुँपघारी  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०४।१८ गते 

हराएको ठेगाना:-  ष्ट्ि. नवुाकोट ष्ट्वदरु न.पा. वडा नं. ४ आुँपघारी आफ्नै 

घरबाट । 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं.:- कमल बहादरु राई ( ९८४१४४७५२८ ) 

हुष्ट्लया:- वर्क गुँहुगोरो उिाई ५ ष्ट्िट ४ ईन्ि अरु नखलेुको । 

 

७ नाम:-  परु्क बहादरु गरुुङ 

उमेर:- ३९ 

वतन:-  ष्ट्ि. नवुाकोट मेघाङ गा.पा. वडा नं. ४  

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७५।११।०३ गते ११;०० बिेको समयमा नपेालबाट 

र्ाईल्याण्ड पगुी अष्ट्न्तम पटक िाकारी गराएको । 

हराएको ठेगाना:- र्ाईल्याण्ड  

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं.:- लोक बहादरु गरुुङ ( ९८७००००४८२० ) 

हुष्ट्लया:- वर्क गुँहुगोरो अरु नखलेुको । 

 

८ नाम:- कृरर् बहादरु दिी  

उमेर:- ४२ 

वतन:- ष्ट्ि. नवुाकोट ष्ट्वदरु न.पा. वडा न.ं १२ 

राष्ट्रियता:- नेपाली 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०४।१९ गते 

हराएको ठेगाना:-  रोिगाररको लागी भारत िान ेक्रममा महने्रनगरबाट 

हराएको भष्ट्न संग ैिान ेसार्ीले िानकारी गराएको । 

उिरुी ष्ट्दनेको नाम र सम्पकक  नं.:- शान्ता नपेाली ( ९८६२१७४०३८ ) 

हुष्ट्लया:- उिाई ५ ष्ट्िट २ ईन्ि ,कालो कपाल, पातलो शररर  । 

 

९ नामर्रिः-सपना ष्ट्वष्ट 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २४ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०५।२६ गते 

हराएको स्र्ानिः-आफ्न ैघरबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त;- २०७७।०६।०२ गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला नवुाकोट तारकेश्वर गाउपाष्ट्लका वडा नं. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- यसोदा न्यौपाने (भान्िी) 

९८०८०४१७४३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- वर्किः गहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट रातो कुताक सरुुवाल 

लगाएकी। 

 



१० नामर्रिः- ष्ट्वश ुतामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३७ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०२।१२ गते 

हराएको स्र्ानिः आफ्नैघरबाट 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;- २०७८।०१।०३ गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला नवुाकोट बेलकोटगढी नगरपाष्ट्लका वडा नं. १ 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- पोडे तामाङ (श्रीमान) 

९८२३३०८०९९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्किः गहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट रातो तामाङ डे्रस 

लगाएकी। 

 

११ नामर्रिः- सानमुाया तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः-२३ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७७।०२।१२ गते 

हराएको स्र्ान;-आफ्नैघरबाट 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७८।०३।०७ गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला नवुाकोट बेलकोटगढी नगरपाष्ट्लका वडा नं. १ 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-सकुु तामाङ (भाउि)ु 

९८४०३४९८३८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्किः गहुगोरी उिाई ४ ष्ट्िट ५ ईन्ि कान कम सनु्न े

कालो कुताक सेट लगाएकी।  

१२ नामर्रिः- सषु्ट्नता तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः-२० वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।०६।२ गते 

हराएको स्र्ान;-आफ्नैघरबाट 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७८।१०।१८ गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला नवुाकोट दपु्िेश्वर गाउपाष्ट्लका वडा नं. ७  ष्ट्शखरबेशी 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-  ष्ट्वशाल तामाङ (श्रीमान) 

९८२३५७४४७५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्किः गहुगोरी उिाई ५ष्ट्िट कालोबटेु्ट कुताक सेट 

लगाएकी। 

 

१३ नामर्रिः- ष्ट्हरा कुवर िोगी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३७ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।१०।१४ गते 

हराएको स्र्ान;-आफ्नैघरबाट 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७८।१०।२० गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला नवुाकोट बेलकोटगढी नगरपाष्ट्लका वडा नं. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- ष्ट्वक्रम कुवर (भष्ट्ति) 

९८५११४६३९२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्किः गहुगोरी उिाई ५ष्ट्िट हररयो कुताक सेट 

लगाएकी। 

 



१४ नामर्रिः- मष्ट्नषा तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २१ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०२।०१ गते 

हराएको स्र्ान;-आफ्नैघरबाट 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७९।०२।०२ गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला नवुाकोट ष्ट्वदरु नगरपाष्ट्लका वडा नं. १३ 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- भरत तामाङ (श्रीमान) 

९८२३२२३०३८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्किः गहुगोरी उिाई ५ष्ट्िट कालो ज्याकेट र ष्ट्नलो 

ष्ट्िन्स पाईन्ट लगाएकी। 

 

१५ नामर्रिः- तेिमाया तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका 

उमेरिः- १५ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।११।१७ गते 

हराएको स्र्ान;-आफ्नैघरबाट 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७८।११।३० गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला नवुाकोट  दपु्िेश्वर गाउपाष्ट्लका वडा न.ं २ 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- मारप्योन तामाङ (बबुा) 

९८४९३८७८६० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्किः गहुगोरी उिाई ५ष्ट्िट ष्ट्पङ कलरको ज्याकेट र 

सल लगाएकी। 

 

१६ नामर्रिः- डोल्मा तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका 

उमेरिः- १५ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७८।११।१७ गते 

हराएको स्र्ान;-आफ्नैघरबाट 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७८।११।३० गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला नवुाकोट  दपु्िेश्वर गाउपाष्ट्लका वडा न.ं २ 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-  नामगेल तामाङ (बबुा) 

९८२३३३६५०२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्किः गहुगोरी उिाई ५ष्ट्िट ष्ट्पङ कलरको  सल र 

बटेु्ट सटक लगाएकी। 

 

१७ नामर्रिः- िमनुा तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २६ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०३।२७ गते 

हराएको स्र्ान;-आफ्नैघरबाट 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७९।०४।०४ गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला नवुाकोट  दपु्िेश्वर गाउपाष्ट्लका वडा न.ं ६ 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-  सरुि ष्ट्र्ङ तामाङ (श्रीमान) 

९८४३९१४४८७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्किः गहुगोरी उिाई ५ष्ट्िट रातो िोलो र लुङ्गी 

लगाएकी। 

 



१८ नामर्रिः- सिना के.सी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २५ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- २०७९।०३।०३गते 

हराएको स्र्ान;- काठमार्डौ आफ्नै डेराघरबाट 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७९।०४।१२ गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला नवुाकोट तादी गाउपाष्ट्लका वडा नं. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- ऋषव के.सी (श्रीमान) 

९८५१२३९८७६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्किः गहुगोरी उिाई ५ष्ट्िट गालामा काटेको खत 

हररयो कुताक सेट लगाएकी 

 

१९ नामर्रिः- संष्ट्गता तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः- १९ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०५।०२ 

हराएको स्र्ान;- ष्ट्ि. नवुाकोट ष्ट्शवपरुी गा.पा. वडा नं. ५ 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७९।०५।०५ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. नवुाकोट ष्ट्शवपरुी गा.पा. वडा नं. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-  पासाङ तामाङ ९८४५६८२०५९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्किः गहुगोरी उिाई अ ं५ ष्ट्िट कालो ज्याकेट 

ष्ट्नको पाईन्ट र रातो ितु्ता लगाएकी । 

 

२० नामर्रिः- ष्ट्बष्ट्नता खड्गी 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

उमेरिः- १४ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०५।०९ 

हराएको स्र्ान;- ष्ट्ि. नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं. १३ 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७९।०५।१२ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा न.ं १३ 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-  ष्ट्श्रकान्छा कसाई  

९८०३७४१७६८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क; गहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट ष्ट्नलोमा सेतो बटु्टा 

भएको सटक र ष्ट्नलो पाईन्ट लगाएकी ।  

२१ नामर्रिः- सि ुसनुवुार राई 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

उमेरिः- १३ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०५।११ 

हराएको स्र्ान;- ष्ट्ि. नवुाकोट ककनी गा.पा. वडा न.ं३ 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७९।०५।१४ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. बाुँके नेपालगंि 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- ष्ट्बमला सनुवुार राई  

९८६९०१८४०० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी उिाई ४ ष्ट्िट १० ईन्ि पहलेो कुताक 

सरुुवाल लगाएकी । 

 



२२ नामर्रिः- सोम ुतामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः- ३३ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०५।१३ 

हराएको स्र्ान;- ष्ट्ि. नवुाकोट दपु्िशे्वर गा.पा. वडा न.ं७ ष्ट्शखरबेशी 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७९।०५।१४ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. नवुाकोट दपु्िशे्वर गा.पा. वडा नं.७ ष्ट्शखरबेशी 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-  मारपेन तामाङ  ९८१३६१०३८१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट गलुाबी रङको  

कुताक सरुुवाल लगाएकी । 

 

२३ नामर्रिः- सोष्ट्नका तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

उमेरिः- १५ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०५।१९ 

हराएको स्र्ान;- ष्ट्ि. नवुाकोट ष्ट्बदरु न.पा. वडा नं.४  संगमिोक 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७९।०५।२७ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. नवुाकोट ष्ट्बदरु न.पा. वडा नं.४ संगम िोक 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-  पावकती तामाङ  ९८२३६३०४६६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क;गोरो उिाई अ ं५ ष्ट्िट दबे्र ेगालामा कालो 

कोठी भएको छोटो कपाल मोटोशरीर साधा वान ष्ट्पस लगाएकी । 
 

२४ नामर्रिः- माईली तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः- २६ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०५।१९ 

हराएको स्र्ान;- ष्ट्ि. नवुाकोट दपु्िशे्वर गा.पा. वडा न.ं१ घ्याङिेदी 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७९।०५।२१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. नवुाकोट दपु्िशे्वर गा.पा. वडा नं.१ घ्याङिेदी 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;-  सेरिोले तामाङ  

९८८०१४२८३८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क ;गहुगोरी उिाई अ ं५ ष्ट्िट रातो िुलबटु्टा 

भएको कुताक र हररयो सरुुवाल लगाएकी । 

 

२५ नामर्रिः- सञ्िमाया तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः- २४ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०५।२० 

हराएको स्र्ान;- ष्ट्ि. नवुाकोट दपु्िशे्वर गा.पा. वडा न.ं१ घ्याङिेदी 

सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७९।०५।२१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. नवुाकोट दपु्िशे्वर गा.पा. वडा नं.१ घ्याङिेदी 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- मारप्योन तामाङ  

९८१३०६५०३० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी उिाई अ ं५ ष्ट्िट रातो िुलबटु्टा भएको 

कुताक र हररयो सरुुवाल लगाएकी । 

 



२६ नामर्रिः- सष्ट्वना राई 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः- २६ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०७।०८ गते । 

हराएको स्र्ान;- ष्ट्िल्ला नवुाकोट पन्िकन्या गाउपाष्ट्लका वडा न.ं २  
सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७९।०७।१४ गते । 

 ठेगानािः-ष्ट्िल्ला नवुाकोट पन्िकन्या गाउपाष्ट्लका वडा न.ं २  

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- ङङ्ग लाल श्रेष्ठ ९७६५४२९६४९  
हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी उिाई ५ष्ट्िटपातलो शरीर कालो 

ज्याकेट खैरो ष्ट्टसटक  लगाएष्ट्क । 
 

२७ नामर्रिः- हमेा घले  

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः- २२ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः- 

हराएको स्र्ान;-२०७९।०७।१३ गते ।  

सिुना ष्ट्मष्ट्त;- २०७९।०७।२० गते । 

 ठेगानािः-ष्ट्िल्ला नवुाकोट म्यागङ गाउपाष्ट्लका वडा नं. १ बसुकन्िते  

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- शषु्ट्शल बहादरु मगर 

९८१३६४६६९७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क; गहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट रातो कुताक सरुुवाल 

रातो स्वीटर लगाएकी सार्मा २ वषकको छोरी भएको । 

 

२८ नामर्रिः- कल्पना ष्ट्मिार मगर 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः- ३० वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०६।२७ गते । 

हराएको स्र्ान;- ष्ट्ि.नवुाकोट ष्ट्लख ुगाउपाष्ट्लका वडा न.ं ५ र्ानष्ट्सङ  

सिुना ष्ट्मष्ट्त;- २०७९।०७।२७ गते । 

 ठेगानािः- ष्ट्ि.नवुाकोट ष्ट्लख ुगाउपाष्ट्लका वडा नं. ५ र्ानष्ट्सङ  
हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- शषु्ट्शल बहादरु मगर 

९८१३६४६६९७  

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- वर्क ;गहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट पातलो शरीर हररयो 
कुताक सरुुवाल लगाएको । 

 

२९ नामर्रिः- उष्ट्मकला दमाई 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

 उमेरिः- ४० वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०४।२० गते घरबाट  

हराएको स्र्ान;- ष्ट्ि. नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं. १० ष्ट्नरन्िना टोल  
सिुना ष्ट्मष्ट्त;-२०७९।०४।२७ गते । 

 ठेगानािः- ष्ट्ि. नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा. वडा नं. १० ष्ट्नरन्िना टोल 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- श्याम पररयार ९८०८४६८७५८  
हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- वर्क ; गोरी उिाई ५ष्ट्िट पातलो शरीर रातो धोती 
साडी लगाएकी  



३० नामर्रिः-ष्ट्क्रष्ट्ष्टना राई  

ष्ट्लङ्गिः-बाष्ट्लका 

 उमेरिः- १५ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्तिः-२०७९।०७।२४ गते । 

हराएको स्र्ान;- ष्ट्िल्ला नवुाकोट ष्ट्वदरु नगरपाष्ट्लका वडा नं. ६ मान्रढुेङ्गा  
सिुना ष्ट्मष्ट्त;- २०७९।०७।२५ गते । 

 ठेगानािः- ष्ट्िल्ला नवुाकोट ष्ट्वदरु नगरपाष्ट्लका वडा नं. ६ मान्रढुेङ्गा 

हराएको व्यष्ट्ि /घरपररवारको सम्पकक  नं.;- र्री राई (बबुा) ९८४३७४१०६३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- वर्क ;गहुगोरी उिाई ५ष्ट्िट  पातलो शरीर कालो 
सेतो ज्याकेट कालो टोपी कालो पाईन्ट ितु्ता  लगाएको  

 

धाचिङ 

चि.नं.  हराएका व्यचिको चववरण फोटो 

१ नाम र्र :-अष्ट्नशा ष्ट्तमष्ट्ल्सना 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:-२१ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७५/०९/०८ गते 

हराएकोस्र्ान :- ष्ट्ि.धा.गल्छी गा.पा.वडा न.ं ०६                                                                             

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७५/०८/११ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.गष्ट्ल्छ गा.पा.वडा नं.०६                                                                             

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न.ं:-पनु प्रसाद 

ष्ट्तमष्ट्ल्सना९८४३५१०११३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ ष्ट्िट भएको 

नभएको 

२ नाम र्र :- उत्तम बहादरु गरुूङ 

ष्ट्लङ्ग:-परुुष  

उमेर:-५० वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०६९ साल दखेी 

हराएको स्र्ान :- :- ष्ट्ि.धा.गंगािमनुा गा.पा.वडा न. 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७६/०६/२३ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.गष्ट्ल्छ गा.पा.वडा नं. ०६                                                                             

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न.ं:- पनु प्रसाद 

ष्ट्तमष्ट्ल्सना९८४३५१०११३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ ष्ट्िट भएको 

नभएको 

३ नाम र्र :-  शम्भ ुमाझी 

ष्ट्लङ्ग:-परुुष  

उमेर:-३५ वषक   

 हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७६/०५/१७ गते 

 हराएको स्र्ान :- ष्ट्ि.धा.बेष्ट्नघाट रोराङ गा.पा.वडा नं. 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७६/०६/०१ गते  

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.बेष्ट्नघाट रोराङ गा.पा.वडा नं. 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न.ं:- िुलमाया माझी ९८२५१३८७११ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ ष्ट्िट भएको 

नभएको 



४ नाम र्र :-लोक बहादरु तामाङ 

ष्ट्लङ्ग:-परुुष  

उमेर:-२८ वषक   

 हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७६/०५/३१ गते 

 हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा.खष्ट्नयाबास गा.पा.वडा नं.०२ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७६/०८/२४ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.खष्ट्नयाबास गा.पा.वडा न.ं०२ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-हुलसन तामाङ९८५१२२२३५७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ ष्ट्िट भएको 

नभएको 

५ नाम र्र :- िक्र बहादरु खड्का  

ष्ट्लङ्ग:-परुुष  

उमेर:- ३२ वषक   

 हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७६/०६/१८ गते  

 हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.बष्ट्दकया ठाकुर बाबा न.पा.वडा नं.०३ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७६/१०/०२ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.बष्ट्दकया ठाकुर बाबा न.पा.वडा नं.०३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- कृरर् बहादरु र्ापा 

९८१८७१०१११ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५.४ ष्ट्िट भएको 

नभएको 

६ नाम र्र :- शरुमा गरुुङ 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- ३६ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७६/११/२३ गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धा.ष्ट्नलकण्ठ न.पा.वडा न.०२ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७६/११/२४ गते 

ठेगाना :- :- ष्ट्ि.धा.ष्ट्नलकण्ठ न.पा.वडा न.०२ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- शान्ती गरुुङ ९८८६८३७३३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ ष्ट्िट भएको 

 

७ नाम र्र :- लक्ष्मी िेपाङ  

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला   

उमेर:- ३० वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७७/०८/१२ गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धा.गिरुी गा.पा.वडा नं.०६ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७७/०८/१४ गते  

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.गिरुी गा.पा.वडा नं.०६ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- हरर बहादरु बोगटी 

९८०३३९८००६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ४.८ ष्ट्िट भएको 

 

 

८ नाम र्र :- ष्ट्डल ब.गरुुङ 

ष्ट्लङ्ग:-परुुष 

उमेर:- ६० वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७७/०९/०१ गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धा.खष्ट्नयाबास गा.पा.वडा नं.०५  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :-२०७७/०९/०६ गते 

ठेगाना :-ष्ट्ि.धा.खष्ट्नयाबास गा.पा.वडा नं.०५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- हकक माया गरुुङ ९८४१५१२६२८ 

 



हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५.६ ष्ट्िट भएको 

९ नाम र्र :- हस्त ब.र्ापा क्षते्री 

ष्ट्लङ्ग:-परुुष   

उमेर:- ६१ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७७।०९।०७ गते 

हराएको स्र्ानष्ट्ि.धा.ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं०५ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।०९।१० गते  

ठेगाना :-ष्ट्ि.धा.ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं०५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- पतुली र्ापा क्षेत्री ९८१३१५०६९२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट भएको 

 

१० नाम र्र :- धावा तामाङ 

ष्ट्लङ्ग:-परुुष   

उमेर:- १३ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७७।११।२६ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा.गिरुी गापा.४. 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- २०७७।१२।०१ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं०५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- सषु्ट्स्मता तामाङ ९८६११५२९०५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ४.६ ष्ट्िट भएको 

 

११ नाम र्र :- रोशन ररिाल 

ष्ट्लङ्ग:-परुुष   

उमेर:- १२ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०१।०५ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा.नते्रवती डब्िोङ गा.पा.वडा न.ं१ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त :- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०१।०७ गते 

ठेगाना:- ष्ट्ि.धा.नेत्रवती डब्िोङ गा.पा.वडा न.ं१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्भम बहादरु ररिाल 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ४.५ ष्ट्िट भएको 

 

१२ नाम र्र :- अष्ट्नता मगर 

ष्ट्लङ्ग:-बाष्ट्लका 

उमेर:- १७ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०३।११ गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धा. ष्ट्नलकण्ठ न.पा. १ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०३।१७ गते 

ठेगाना:-ष्ट्ि.धा. ष्ट्नलकण्ठ न.पा. १ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्ित्र कुमारर मगर ९८६१८९६१५९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५.४ ष्ट्िट भएको 

 



१३ नाम र्र :- रािकुमार कडेल 

ष्ट्लङ्ग:-बालक 

उमेर:- १० वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०४।२० गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धा.ष्ट्सिलेक गा.पा.वडा नं.७ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०४।२२ गते 

ठेगाना:-ष्ट्ि.धा.ष्ट्सिलेक गा.पा.वडा न.ं७ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- सष्ट्वन कडेल९८२८८२२३६८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ३ ष्ट्िट भएको 

 

१४ नाम र्रिः- दल ब.कुमाल 

ष्ट्लङ्ग:-परुुष 

उमेर:- ७३ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०४।२४  गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धा.ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं.१ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०४।२६ गते 

ठेगाना:-ष्ट्ि.धा.ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं.१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- िमनुा कुमाल ९८४४३६५८२७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-वर्कगहुुँगोरो उिाई ४.५ ष्ट्िट ष्ट्टसटक पाईन्ट लगाएको 

 

१५ नाम र्र :- ष्ट्दपन कामी 

ष्ट्लङ्ग:-बालक 

उमेर:- १० वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०३।२४ गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धा.ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा.वडा नं.१ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०२।०५ गते 

ठेगाना:-ष्ट्ि.धा.ष्ट्नलकण्ठ न.पा.वडा न.ं३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्दग ेकामी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-वर्कगहुुँगोरो उिाई २.५ ष्ट्िट भएको 

 

१६ नाम र्र :- रष्ट्न्िता िेपाङ 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- २१वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०५।२६ गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धा.ष्ट्नलकण्ठ न.पा.वडा न.ं०४ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०५।२८ गते 

ठेगाना:-ष्ट्ि.धा.ष्ट्नलकण्ठ न.पा.वडा न.ं३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्शव नारायर् श्रेष्ठ ९८१८४६२६१९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-वर्कगहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट भएकी 

 

१७ नाम र्र :- यम कुमारर सारु 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- २८वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०३।१८ गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धा.बषे्ट्नघाट रोराङ गा.पा.वडा न.४ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।०७।१६ गते  

ठेगाना:-ष्ट्ि.धा.बेष्ट्नघाट रोराङ गा.पा.वडा न.४ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- केशव सनुार ९८४५३६१३०८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-गहुगंोरी, उिाई ५ ष्ट्िट भएकी 

 



१८ नाम र्र :- बषु्ट्ि माया तामाङ 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला   

उमेर:- ३४ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०८।०७ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. खष्ट्नयाबास गा.पा.१ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।०८।१२ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा. खष्ट्नयाबास गा.पा.१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- याकुव तामाङ ९८४६१९३९४३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ ष्ट्िट भएको 

 

१९ नाम र्र :- शान्ता ईटनी 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला   

उमेर:- २६ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०८।१० गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धा.ष्ट्नलकण्ठ न.पा.वडा न.ं१० 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।०८।१७  गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.ष्ट्नलकण्ठ न.पा.वडा न.ं१० 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- गोष्ट्प ईटनी ९८६५४८१९३१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५.३ ष्ट्िट भएको 

 

२० नाम र्र :- रानी मैया आले 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला   

उमेर:- २८ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०८।१२ गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धाज्वालामखुी गा.पा.वडा न.ं५ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।०८।१९  गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.ज्वालामखुी गा.पा.वडा न.ं५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- रुर बहादरु आलेमगर 

९८०३०२९२५३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ ष्ट्िट भएको 

 

२१ नाम र्र :- सन्ि ुष्ट्व.क. 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला   

उमेर:- २३ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०८।१६ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा.बेष्ट्नघाट रोराङ गा.पा.वडा न.ं५ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।०८।१९  गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.बेष्ट्नघाट रोराङ गा.पा.वडा नं.५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- नवराि ष्ट्व.क. ९८१०१३२३२७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ ष्ट्िट भएको 

 

२२ नाम र्र :- राम माया बरुवाल  

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला   

उमेर:- २६ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०८।१० गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा.गिरुी  गा.पा.वडा नं.१ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।०८।१०  गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.गिरुी गा.पा.वडा नं१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- कर्क बहादरु काकी 

९७४५६७७८६५ 

 



हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ ष्ट्िट भएको 

२३ नाम र्र :- ष्ट्गता िेपाङ  

ष्ट्लङ्ग:-बाष्ट्लका 

उमेर:- ९ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०९।१२ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा.बेष्ट्नघाट रोराङ   गा.पा.वडा न.ं९ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।१०।१  गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.बेष्ट्नघाट रोराङ   गा.पा.वडा नं.९ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-िन्र िेपाङ ९८१६२३३८३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ३ष्ट्िट भएको 

 

२४ नाम र्र :- डोल माया तामाङ  

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- २६ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।११।२८ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.मकवानपरु र्ाहा न.पा.८ घरभई हाल ष्ट्ि.धा.र्ाके्र गा.पा.६ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।१२।२गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.मकवानपरु र्ाहा न.पा.८  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- राि टुप्पा ९८६३२७०८४० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५.३ष्ट्िट भएको 

 

२५ नाम र्र :- ष्ट्प्रष्ट्तका कुुँ वर 

ष्ट्लङ्ग:-बाष्ट्लका 

उमेर:- १७ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।११।२० गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा.धषु्ट्नबेशी न.पा.८ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।१२।०७ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.नवुाकोट ष्ट्लख ुगा.पा.१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-पोष बहादरु कुुँ वर ९८४९२४१५९५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ष्ट्िट भएको 

 

२६ नाम र्र :- सष्ट्वना र्ापा 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- १९ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।१२।१० गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा.धषु्ट्नबेशी न.पा.९ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।१२।११ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.धषु्ट्नबेशी न.पा.९ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- धमकराि र्ापा ९८०३५२९०८४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ष्ट्िट भएको 

 



२७ नाम र्र :- ष्ट्नमकला तामाङ दवेकोटा  

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- २९ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।११।०२ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. गिरुर गा.पा.१ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।१२।१३ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.गोखाक अियकोट गा.पा.५  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्गरीराि दवेकोटा ९८०२८००६७६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ष्ट्िट भएको 

 

२८ नाम र्र :- शष्ट्मकला मगर 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- ३८ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।१०।२५ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. बषे्ट्नघाट रोराङ गा.पा.१० 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।१२।१८ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि. .धा. बेष्ट्नघाट रोराङ गा.पा.१० 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- दल बहादरु मगर ९८६०३२०९७० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ष्ट्िट भएको 

 

२९ नाम र्र :- सषु्ट्नता खाुँड 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- ३५ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०८।११ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा.६ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।१२।२२ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा. ष्ट्त्रपरुासनु्दरी गा.पा.६ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-परु्क कुमारी खाुँड ९८२५१९२९०१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ष्ट्िट भएको 

 

३० नाम र्र :- राम माया आले मगर  

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- २४ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।१२।२४ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. बेष्ट्नघाट रोराङ गा.पा.वडा नं.४ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।१।४ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा. बेष्ट्नघाट रोराङ गा.पा.वडा न.ं४ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- राम बहादरु आले मगर 

९८६०२७०३१४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ष्ट्िट भएको 

 

३१ नाम र्र :- ऋष्ट्ष लाल तामाङ 

ष्ट्लङ्ग:-बालक 

उमेर:- १५ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।१।१४ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. र्ाके्र गा.पा.वडा नं.३ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।१।२० गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा. र्ाके्र गा.पा.वडा नं.३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- दवे कु.तामाङ ९८४१५२८९९० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ष्ट्िट भएको 

 



३२ नाम र्र :- अष्ट्नषा िेपाङ 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- १९ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।१।२१ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. बेष्ट्नघाट रोराङ गा.पा.वडा नं.१० 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।१।२५ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा. बेष्ट्नघाट रोराङ  गा.पा.वडा नं.१० 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- रष्ट्न्ित िेपाङ ९८४९६६१८१५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गोरी उिाई ५ष्ट्िट भएको 

 

३३ नाम र्र :- ईशा काकी  

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- ३० वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।१।२७ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. र्ाके्र गा.पा.वडा नं.१ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।१।२८ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा. र्ाके्र  गा.पा.वडा नं.१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न.ं:-  ष्ट्हरा काष्ट्कक  दलुाल 

९८६९६६५६१६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क कालो उिाई ५ष्ट्िट भएको 

 

३४ नाम र्र :- धन माया गन्धवक  

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- २७ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।२।०५ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. ष्ट्सिलेक गा.पा.वडा नं.३ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०२।०६ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा. ष्ट्सिलेक  गा.पा.वडा नं३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न.ं:- ढकु ब.गन्धवक ९८२६१९११९७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरी उिाई ४.५ष्ट्िट भएको 

 

३५ नाम र्र :- रष्ट्मता सनुार भन्ने तष्ट्वता सनुार 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- २४ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७७।३।३० गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. गल्छी गा.पा.वडा न.ं४ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०२।१६ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा. ष्ट्सन्धपुाल्िोक घर भई हाल ष्ट्ि.धा.गल्छी  गा.पा.वडा नं४ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-ष्ट्िवन सनुार ९८२३०३४७८५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरी उिाई ५ष्ट्िट भएको 

 

३६ नाम र्र :- ष्ट्बन्दा तामाङ 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- ३३ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।२।२१गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. गल्छी गा.पा.वडा न.ं७ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०३।०२ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.गल्छी  गा.पा.वडा नं. ७ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-राि कुमार तामाङ ९८०३०७०४१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरी उिाई ४.६ष्ट्िट भएको 

 



३७ नाम र्र :- मन्ि ुतामाङ 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- २३ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।३।०५गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. नेत्रावती डविोङ गा.पा.वडा नं.३ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०३।०९ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.नते्रावती डविोङ  गा.पा.वडा न ं३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-आईता राम तामाङ 

९७४५४०३३८२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरी उिाई ५ष्ट्िट भएको 

 

३८ नाम र्र :- एष्ट्लना नपेाली 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- २० वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।३।०६गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. गंगािमनुा गा.पा.वडा नं.५ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०३।१३ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.गगंािमनुा  गा.पा.वडा नं ५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-अिुकन नपेाली ९८१७१५२१८० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरी उिाई ५ष्ट्िट भएको 

 

३९ नामर्र:-शान्ती तामाङ  

ष्ट्लंग:- मष्ट्हला 

उमेर:-३१वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०३।०७ गते  

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा.खष्ट्नयावास गा.पा.१ 

सिुना ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०३।१७ गते 

ठेगाना:- ष्ट्ि.धा.खष्ट्नयावास गा.पा.१ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  नं:- ष्ट्प्रष्ट्त योन्िन तामाङ 

९८४०३४५४१० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरी उिाई ५ष्ट्िट भएको 

 

४० नाम र्र :- ररता तामाङ   

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- ३८ वषक   

 हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०३।१८ गते 

 हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. गिरुर गा.पा.४ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०३।२० गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.गिरुी  गा.पा.४  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- सगु राम तामाङ ९७६५४२४२५४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५.१ष्ट्िट भएको 

 

४१ नाम र्र :- ष्ट्बमला तामाङ   

ष्ट्लङ्ग:-बाष्ट्लका 

उमेर:- १७ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०३।१७ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा. खष्ट्नयावास गा.पा.२ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०३।३० गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा. खष्ट्नयावास गा.पा.२ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- सकु माया तामाङ ९७४९७०९२९३ 

 



हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:-बर्क गहुगोरो उिाई ५ष्ट्िट भएको 

४२ नाम र्र :- राम ुनपेाली  

ष्ट्लङ्ग:- परुुष  

उमेर:- ३० वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७७ सालको ष्ट्तहार पष्ट्छ 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्िल्ला रुपन्दहेीको  बटुवलबाट हराएको  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७८।०८।०७ गते 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ष्ट्नलकण्ठ न.पा. वडा नं. २ साख ुपानधारे  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ष्ट्नलकण्ठ न.पा वडा 

नं.२ साुँख ुपानधारे बस्ने राम ुनपेालीको श्रीमती मरुली नपेाली (स.न.ं 

९८१३४०९४३२) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- बर्क गहुुँगोरो, उिाई अ.ं ५ ष्ट्िट भएको परुुष व्यष्ट्ि 

 

४३ नाम र्र :-  रुर बहादरु दाहाल  

ष्ट्लङ्ग:- परुुष  

उमेर:- ३४ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७७।१२।०६ गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ष्ट्नलकण्ठ न.पा. वडा नं. १४ घरबाट  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।०८।२४ गते 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ष्ट्नलकण्ठ न.पा. वडा नं. १४  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ष्ट्नलकण्ठ न.पा. 

वडा नं. १४ बस्ने ष्ट्नि रुर व.दाहालको श्रीमती मायाुँ खड्का (स.न.ं 

९८४३८४९८०७)  

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- बर्क गहुुँगोरो, उिाई अ.ं ५ ष्ट्िट ५ ईन्ि भएको, ष्ट्नलो 

ियाक र कालो ज्याकेट लगाएको, केश पातलो मगंोष्ट्लयन अनहुार भएको परुुष 

व्यष्ट्ि 

 

४४ नाम र्र :-  भरत कुमार तामाङ  

ष्ट्लङ्ग:- परुुष  

उमेर:- ३८ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७८।१२।१४ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ गगंािमनुा गा.पा. वडा नं. ३ बाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७८।१२।१४ गते 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला उदयपरु ष्ट्िलाउन ेगा.पा. वडा नं. ४ घर भई ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ 

गंगािमनुा गा.पा. वडा न.ं ३ बस्न े

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ गंगािमनुा गा.पा. 

वडा नं. ३ बस्न ेररना गरुुङ मो.नं. ९८६०३३८५७३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- गहुुँ गोरो वर्क’ हल्का मोटो शररर भएको’ कालो सेतो 

र खरैो रङको धसाक भएको ष्ट्टसटक र ष्ट्िन्सको पाईन्ट लगाएको अ. ५ ष्ट्िट ५ ईन्ि 

उिाई भएको परुुष व्यष्ट्ि  

 

४५ नाम र्र :-  दयाराम ष्ट्सलवाल  

ष्ट्लङ्ग:- परुुष  

उमेर:- ५३ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७९।०१।१४ गते 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ष्ट्सिलेक गा.पा. वडा न.ं २ झगरेबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०१।१६ गते 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ष्ट्सिलेक गा.पा. वडा नं. २ झगरे  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्ि.धाष्ट्दङ ष्ट्सिलेक गा.पा. २ झगरे 

 



बस्ने ष्ट्नि हराएको व्यष्ट्िको श्रीमती बषक ४४ को गोमा ष्ट्सलवाल (स.नं. 

९८०३३४३७८०, ९८०८८८५८३३) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- बर्क गहुुँगोरो, उिाई अ.ं ५ ष्ट्िट ३ ईन्ि भएको, सेतो 

सटक कालो आसकोट लगाएको, ढाका टोपी लगाएको परुुष व्यष्ट्ि । 

४६ नाम र्र :-  ष्ट्विय तामाङ   

ष्ट्लङ्ग:- परुुष  

उमेर:- ३५ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७९।०१।२० गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ज्वालामखुी गा.पा. वडा न.ं १ दषे्ट्वस्र्ान 

टोलबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०१।२५ गते 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी ष्ट्भमस्र्ान घर भई ष्ट्िल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. 

वडा नं. २६ ष्ट्वियपरु घर भई हाल ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ज्वालामखुी गा.पा. वडा न.ं 

१ दषे्ट्वस्र्ान टोल  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ज्वालामखुी गा.पा. 

वडा नं. १ दषे्ट्वस्र्ान टोल बस्ने ष्ट्नि हराएको व्यष्ट्ि बस्ने घरको घरबटेी नते्र 

बहादरु सामरी (स.नं. ९८६२७४९४१०) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- बर्क गहुुँगोरो, उिाई अ.ं ५ ष्ट्िट भएको, हल्का 

मानष्ट्सक सन्तलुन गमुेको, दाष्ट्हने कानमा सनुको मनु्रा लगाएको परुुष व्यष्ट्ि । 

 

४७ नाम र्र :-  ष्ट्दल बहादरु गरुुङ भन्न ेराि ुगरुुङ 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष  

उमेर:- ३२ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-  ष्ट्मष्ट्त २०७१ सालदखेी  

हराएको स्र्ान:- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ज्वालामखुी गा.पा. वडा न.ं ६ सनुखानी 

काउुँलेगाउुँ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०२।२५ गते  

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ज्वालामखुी गा.पा. वडा न.ं ६ सनुखानी काउुँलेगाउुँ 

बस्ने 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ज्वालामखुी गा.पा. 

वडा नं. ६ सनुखानी काउुँलेगाउुँ बस्ने बषक ६८ को बहादरु ष्ट्संह गरुुङ भन्ने कलङ 

ष्ट्संह गरुुङ (स.नं. ९८१३४१५१११ (ष्ट्निको श्रीमती सषु्ट्मत्रा गरुुङ 

९८४८५८९८२९) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरा, उिाई अ.ं ५ ष्ट्िट, सेतो धकाक भएको 

ष्ट्नलो ष्ट्टसटक कालो पाईन्ट लगाईएको परुुष व्यष्ट्ि 

 

४८ नाम र्र :-  लाहा प्रसाद ररिाल 

ष्ट्लङ्ग:- परुुष  

उमेर:- ५५ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०३।२३ गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ष्ट्नलकण्ठ न.पा. वडा नं. ४ डाुँडागाउुँ ष्ट्स्र्तबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०३।२८ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धाष्ट्दङ ष्ट्नलकण्ठ न.पा. ३ डाुँडागाउुँ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्ि.धाष्ट्दङ ष्ट्नलकण्ठ न.पा. ३ 

डाुँडागाउुँ बस्ने हराएको व्यष्ट्िको भाई नाता पन ेटंक प्रसाद ररिाल (स.नं. 

९८४१७१७९८४) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरो, पातलो शररर, उिाई अ.ं ५ ष्ट्िट ५ ईन्ि 

भएको, खरैो गन्िी, खैरो कटु्ट र ढाका टोपी लगाएको, ससु्त मनष्ट्स्र्ष्ट्त भएको 

 



परुुष व्यष्ट्ि 

४९ नाम र्र :-  धन बहादरु ष्ट्सलवाल भन्ने सोम बहादरु ष्ट्सलवाल  

ष्ट्लङ्ग:- परुुष  

उमेर:- ५१ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७९।०४।०९ गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ष्ट्सिलेक गा.पा. वडा नं. १ बङुिङुबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०४।१० 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ष्ट्सिलेक गा.पा. वडा नं. १ बङुिङु बस्न े

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ष्ट्सिलेक गा.पा. 

वडा नं. १ बङुिङु बस्ने ष्ट्नि हराएको व्यष्ट्िको छोरा बषक २७ को ष्ट्विन 

ष्ट्सलवाल मो.नं. ९८६२८३५७५५’ ९८४९२१२३१६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरो, उिाई अ.ं ५ ष्ट्िट ३ ईन्ि भएको, विन 

अ.ं ५० ष्ट्कलो, पातलो शररर, पहेंलो गन्िी, कालो हाि कटु्ट र कालो िप्पल 

लगाईएको परुुष व्यष्ट्ि 

 

५० नाम र्र :-  अष्ट्मत नपेाल  

ष्ट्लङ्ग:- परुुष  

उमेर:- २९ वषक   

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०५।१० गते 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ष्ट्नलकण्ठ न.पा. वडा नं. २ साुँख ुबसाहाबाट 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०४।२६ 

ठेगाना :- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ष्ट्नलकण्ठ न.पा. वडा नं. २ साुँख ुबसाहा बस्ने  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्िल्ला धाष्ट्दङ ष्ट्नलकण्ठ न.पा. 

वडा नं. २ साुँख ुबसाहा बस्न ेसानमुाया नपेाल मो.नं. ९८१८६१६८४३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँ गोरो’ उिाई अ.ं ५ ष्ट्िट ४ ईन्ि भएको सादा 

सेतो सटक ष्ट्िन्सको पाईन्ट र कन्भसक ितु्ता लगाएको परुुष व्यष्ट्ि । 

 

५१ नाम र्र :- भषू्ट्मका सापकोटा  

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला 

उमेर:-२८ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि. धाष्ट्दङ गिरुी गा.पा. वडा न.ं ५  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०५।०५ 

ठेगाना :- ष्ट्ि. धाष्ट्दङ गिरुी गा.पा. वडा न.ं ५ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-रािेन्र सापकोटा ९८५११२७२८८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गह ुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट । 

 

५२ नाम र्र :- ष्ट्सिकना लम्साल 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:-२९ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०४।२८ गते । 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा.ष्ट्नलकण्ठ न.पा.९ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०५।०५ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्ि.काभ्रे पनौती घर भई हाल ष्ट्ि.धा.ष्ट्नलकण्ठ न.पा.९ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-दगुाक प्रसाद लम्साल 

९८४०३९७६२० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुगोरो उिाई ४.१० ष्ट्िट  



५३ नाम र्र :- राम बहादरु गरेै 

ष्ट्लङ्ग:-बालक 

उमेर:-१६ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०४।३० गते । 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि. धाष्ट्दङ गिरुी गा.पा. २  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०५।१७ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्ि. धाष्ट्दङ गिरुी गा.पा. २  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-हुम बहादरु गैरे ९७४४३७६१८८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुगोरो उिाई ५.५ ष्ट्िट 
 

५४ नाम र्र :- सान्ता तामाङ 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला 

उमेर:-३१ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०५।१५ गते । 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धाष्ट्दङ ष्ट्नलकण्ठ न.पा.३ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०५।२० गते । 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धाष्ट्दङ ष्ट्नलकण्ठ न.पा.३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-सन्ते तामाङ ९८०८५०३६७४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुगोरो उिाई ५ ष्ट्िट 
 

५५ नाम र्र :- कल्पना साकी रम्तेल 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला 

उमेर:-२२ 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०५।१९ गते । 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा.ज्वालामखुी गा.पा.४ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०५।२१ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.ज्वालामखुी गा.पा.४ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-ष्ट्बक्रम रम्तेल ९८१००१७६८९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट 

 

५६ नाम र्र :- सषु्ट्स्मता तामाङ 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला 

उमेर:-२० वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०५।२७ गते । 

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि. धाष्ट्दङ गष्ट्ल्छ गा.पा. ६  

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०५।३० गते । 

ठेगाना :- ष्ट्ि. धाष्ट्दङ गष्ट्ल्छ गा.पा. ६ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:-सष्ट्मर तामाङ ९८०८९६७२८२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुगोरो उिाई ५.३ ष्ट्िट । 

 

५७ नाम र्र :- ष्ट्दलमाया सनुार 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:-४५ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०६।२५ गते । 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धा. बेष्ट्नघाट रोराङ गा.पा.३ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०७।०३ गते , 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा. बषे्ट्नघाट रोराङ गा.पा.३ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- खड्क बहादरु पररयार 
हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट   



५८ नाम र्र :- सरस्वष्ट्त िपेाङ 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- १९ वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०६।२९ गते ।  

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धा.गिरुर गा.पा.३   
सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०७।०३ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.गिरुर गा.पा.३   

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्बशाल प्रिा ९७७४८९०२५२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट  
 

५९ नाम र्र :- िनु तारा घती मगर बसेल  

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला  

उमेर:- २० वषक 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०६।२८ गते । 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धा.धषु्ट्नबेष्ट्श न.पा.९ झाक्रीवन 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:-२०७९।०७।०४ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्ि.पवकत ष्ट्तलाहार गा.पा.१ हाल ष्ट्ि.धा.धषु्ट्नबेष्ट्श न.पा.९ झाक्रीवन  

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- शषु्ट्शल बस्याल ९७६५२१८३९४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुगोरी उिाई ५ ष्ट्िट  

६० नाम र्र :- अन्िली महतो  

ष्ट्लङ्ग:- बाष्ट्लका 

उमेर:-१८ वषक । 

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०७।१५ 

हराएको स्र्ान:- ष्ट्ि.धा.ष्ट्नलकण्ठ न.पा.वडा न.ं८ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०७।१८ गते । 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.ष्ट्नलकण्ठ न.पा.वडा न.ं८ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- ष्ट्बलास महतो ९८६३२१६००९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट  

६१ नाम र्र :- ररता प्रिा 

ष्ट्लङ्ग:-मष्ट्हला 

उमेर:-२५ वषक  

हराएको ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०७।१९ गते  

हराएको स्र्ान:-ष्ट्ि.धा.बेष्ट्नघाट रोराङ गा.पा.वडा न.ं४ 

सिुना प्राि ष्ट्मष्ट्त:- २०७९।०७।२४ गते 

ठेगाना :- ष्ट्ि.धा.बेष्ट्नघाट रोराङ गा.पा.वडा नं.४ 

हराएको व्यिी /घर पररवारको  सम्पकक  न ं:- कुमार बयलकोटी 
९८५११२४४८९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्:- वर्क गहुुँगोरो उिाई ५ ष्ट्िट 
 

 

 

 

 

 



रिवुा 

 ष्ट्ववरर् िोटो 

१ नाम र्रिः- शष्ट्मकला तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २० वषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०३।०९ गते । 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला रसवुा गोसाईकुण्ड गा.पा. वडा न.ं ६ धनु्ि े

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०३।२५ गते ।  

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला मोरङ मेक्लिङु गा.पा. वडा न.ं १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ९८११३३६३१७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- शरररको वनावट माध्यम, पाईन्ट भषे्ट लगाएको, 

दाष्ट्हने ओठ मार्ी खट भएको, दबे्र हातको काष्ट्न्छ औला काटेको । 

 

२ नाम र्रिः- दल बहादरु दम ै

ष्ट्लङ्गिः- िेष्ठ नागररक 

उमेरिः-  ७२ बषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०६।३० गते । 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्िल्ला रसवुा काष्ट्लका गा.पा. वडा न.ं ५ रुक्से पानी डाुँडा 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०६।३० गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रसवुा काष्ट्लका गा.पा. वडा नं. ५ रुक्से पानी डाुँडा 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ९८४३८३५४९० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- शरररको वनावट मोटो, बाया ष्ट्नधारमा खत भएको, 

ताष्ट्लमा कपाल नभएको, आकाश ेरङ ष्ट्नलो ष्ट्टसटक,कालो पाईन्ट,कालो िप्पल, 

कालो टोपी लगाएको । 

 

३ नाम र्रिः- सन्ि ुमोिान 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- २८ वषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०७।१८ गते । 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला रसवुा उत्तरगया गा.प. वडा नं. ४ मष्ट्नगाुँउ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०७।२१ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रसवुा उत्तरगया गा.प. वडा न.ं ४ मष्ट्नगाुँउ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ९८४३३८५३१६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- पातलो शररर भएको, च्यापमुा कालो कोठी भएको, 

ष्ट्िन्सको सटक र कुताक सरुुवाल लगाएको । 

 

४ नाम र्रिः- महशे दिी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३३ वषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।१२।१३ गते । 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्िल्ला रसवुा उत्तरगया गा.पा. वडा नं. ५ बते्रावती 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः–ष्ट्मष्ट्त २०७८।१२।१८ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रसवुा उत्तरगया गा.पा. वडा नं. ५ बेत्रावती 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ९८४४९६५३११ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- मझौका शररर भएको,कलेिी कलेको ष्ट्टसटक,कालो 

ियाक र तनावाला कलो िप्पल लगाएको, दबे्रे हातमा उिाड ष्ट्िन्दगी ट्याटु 

 



लेखेको । 
५ नाम र्रिः- सोम माया तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २१ वषक  

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।१२।२१ गते । 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला रसवुा उत्तरगया गा.पा. वडा न.ं २ ष्ट्सम्ले  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।१२।२४ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रसवुा उत्तरगया गा.पा. वडा नं. २ ष्ट्सम्ले 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ९७४४२४२९११ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- मझौला शररर भएको, ष्ट्पंक कलरको कुताक लगाएको 
 

६ नाम र्रिः- बरेु घले 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २० वषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।१२।२१ गते । 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्िल्ला रसवुा उत्तरगया गा.पा. वडा नं. २ ष्ट्सम्ले  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।१२।२४ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रसवुा उत्तरगया गा.पा. वडा नं. २ ष्ट्सम्ले 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ९७४४२४२९११ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- मझौला शररर भएको, ष्ट्पंक कलरको कुताक लगाएको  
 

७ नाम र्रिः- ष्ट्मङमार साङमो तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २५ वषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७९।०१।०१ गते । 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्िल्ला रसवुा गोसाईकुण्ड गा.पा. वडा नं. १ र्मुन  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-ष्ट्मष्ट्त २०८९।०१।०४ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रसवुा गोसाईकुण्ड गा.पा. वडा नं. १ र्मुन 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-९८४२७५३३५० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-मोटो शररर भएकी, आङतङु कालो रङ र लङ्ुगी, 

ष्ट्टसटक लगाएकी । 

 

८ नाम र्रिः- मने्दो  तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३५ वषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७९।०२।२२ गते । 

हराएकोम स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला रसवुा गोसाईकुण्ड गा.पा. वडा नं. ६ धनु्ि े

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७९।०२।२६ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला रसवुा गोसाईकुण्ड गा.पा. वडा नं. ६ धनु्ि े

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-९८२३७३७८४६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-शरररको वनावट सामान्य, कालो लङ्ुगी,रातो ष्ट्टसटक 

र कोट लगाएको । 
 

 नाम र्रिः- पेम्बा लामा तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- २२ वषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७९।०५।०२ गते । 

हराएकोम स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला रसवुा आमाछोष्ट्दङ्मो गा.पा.वडा न.ं १ ठुलो हाकु 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७९।०५।०३ 

 



ठेगानािः- ष्ट्ि. रसवुा गोसाईकुण्ड गा.पा. ६ धनु्िे । 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-९८४९३३९६६४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहु गोरो, शरररको वनावट पातलो, दबुै हातको 

औलाको िेदमा ट्याटु हानेको । 
९ नाम र्रिः- ष्ट्छररङ नपुुक तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- २२ वषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्वगत २ मष्ट्हना दषे्ट्ख 

हराएकोम स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला रसवुा गोसाईकुण्ड गा.पा. वडा न. ०१ । 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७९।०७।१६ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्िल्ला रसवुा गोसाईकुण्ड गा.पा. वडा न. ०१, 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  न.ं:- लेमा तामाङ, हुष्ट्लया सष्ट्हतको 

ष्ट्ववरर्िः-पातलो शररर, गुँहु गोरो वर्क भएको 
 

 

िोलखा 

चि.नं.  हराएएका व्यचिको चववरण फोटो 

१ नाम र्रिः- सन्तोष्ट्ष अष्ट्धकारी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- १९ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७३।०५।१६ 

हराएकोम स्र्ानिः-ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्भ.न.पा.-७ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७३।०५।१७ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्भ.न.पा.-७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ओमकृरर् राउत(९८१४८१९७५८) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी रातो रङको कुताक सरुुवाल लगाएकी 

दाष्ट्हने गालामा कोठी भएकी 

 

२ नाम र्रिः- उमा र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७३।०५।१५ 

हराएकोम स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७३।०५।२१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-राि ुर्ामी  (९८१०३८७५५७) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी खैरो कपाल भएकी उिाई अ.४ ष्ट्िट 

भएकी  



३ नाम र्रिः- िनुमुाया तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- ४२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७३।०६।२२ गते 

हराएकोम स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.घ्याङसठुोकर -५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७३।०७।०२ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो.घ्याङसठुोकर -५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- 
 

४ नाम र्रिः- ष्ट्दल कुमारी बाुँडा 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७३।०७।०८ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.शलैुङ गा.पा.- ३ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७३।०७।०९ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो.शलैङु गा.पा.- ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-मतेै बाुँडा (९८१३२६८४२६) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-र्क कालो पातलो शररर रातो िररया रातो बटेु्ट िोली र 

खैरो सईुटर पछ्यौरा कानमा टप लगाएकी । 
 

५ नाम र्रिः- सकुुमारी सनुवुार 

ष्ट्लङ्गिः- बिृा मष्ट्हला 

उमेरिः- ७६ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७३।०८।०६ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दोलखा मेलङु गा.पा.१ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७३।०८।१९ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दोलखा मलेुङ गा.पा.१ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कुमार सनुवुार (नभएको) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी रातो िोली रातो बटेु्ट िरीया रातो बको 

ओडेकी र रबरको बटुितु्ता लगाएकी । 
 

६ नाम र्रिः-  

ष्ट्लङ्गिः- ष्ट्लला श्रेष्ठ 

उमेरिः- ३० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७३।०८।२१ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमशे्वर न.पा. १ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७३।०८।२३ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमेश्वर न.पा. १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ररनमुाया श्रेष्ठ (नभएको) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गोरी रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी मोटो शरीर 

भएकी  



७ नाम र्रिः- छष्ट्लमाया पाष्ट्िन 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७३।०८।२८ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा बैतेश्वर गा.पा. ८ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७३।०९।०५ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. ८ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्ित बहादरु ष्ट्िरेल 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गोरी उिाई अ. ५ ष्ट्िट कुताक सरुुवाल लगाएकी  

८ नाम र्रिः- ष्ट्बमला तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७३।१०।०३ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा भी.न.पा. १० 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७३।१०।०४ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा भी.न.पा. १० 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-भि बहादरु श्रेष्ठ (नभएको) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गोरी उिाई ५ ष्ट्िट हरीयो कुताक सरुुवाल लगाएकी 

उपलव्ध नभएको । 

९ नाम र्रिः- सषु्ट्स्मता श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७३।१२।२० 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.ष्ट्बग ुगा.पा.- ४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७३।१२।२४ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो.ष्ट्बग ुगा.पा.- ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सन्तोष श्रेष्ठ (९८६४११२०५१) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क काली कालो कपाल सेतो सईुटर र पहलेो कुताक 

सरुुवाल लगाएकी 

 

१० नाम र्रिः- लष्ट्लता बटाला 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २१ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०२।२८ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.ष्ट्भ.न.पा.-६ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।०२।२८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो.ष्ट्भ.न.पा.-६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्बवश बटाला (९८२३००३९७६) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गोरी उिाई अ.५ ष्ट्िट हररयो कुताक सरुुवाल 

लगाएकीसार्मा ३ बषकष्ट्क छोरी पनी रहकेो । 
 



११ नाम र्रिः- मनमाया ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- ४० 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७४।०५।१८ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. ६ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।०५।२१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्भ.न.पा. ६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-राम बहादरु ष्ट्ब.क. (९८१३३७३८३९ 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी सेतो रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी 

 

१२ नाम र्रिः- पावकती र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०५।२७ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलका ष्ट्भमशे्वर न.पा. १ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।०६।०२ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. १  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्तर्क बहादरु र्ामी (९८१७०५६३७१) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क कालो ष्ट्नधार र ष्ट्िउडोमा सामान्य खत भएकी 
 

१३ नाम र्रिः- कल्पना खड्का 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३१ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०६।१९ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो. बतेैश्वर गा.पा.- ७ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।०६।२३ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो. बैतेश्वर गा.पा.- ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सम्शेर बहादरु खड्का 

(९८४४३०४८६८) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी रातो कुताक हरीयो सरुुवाल लगाएकी 

 

१४ नाम र्रिः- सष्ट्न्िला खड्का 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका  

उमेरिः- १३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०६।२० 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो. बतेैश्वर गा.पा.- ८ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।०६।२४ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो. बैतेश्वर गा.पा.- ८ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सम्शेर बहादरु खड्का 

(९८४४३०४८६८) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी 
 



१५ नाम र्रिः- राष्ट्िव खड्का 

ष्ट्लङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०६।१९ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. ७ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।०६।२३ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सम्शेर बहादरु खड्का (९८४४३०४८६८) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरो उिाई अ.४ ष्ट्िट खैरर रङको पाईन्ट रातो 

ष्ट्ट-सटक लगाएको । 
 

१६ नाम र्रिः- सम्झना श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- १९ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०६।२३ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.ष्ट्भ.न.पा.-९ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।०६।२५ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्भमेश्वर न.पा. ९ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-रोष्ट्हत श्रेष्ठ (९८६१४६५०११) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी कालो सरुुवाल सेतो ष्ट्िन्सको ज्याकेट र 

ष्ट्नलो ितु्ता लगाएकी 

 

१७ नाम र्रिः- परुपा श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २४ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०७।०६ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.काष्ट्लञ्िोक गा.पा.- ४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।०७।१३ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो.काष्ट्लञ्िोक गा.पा.- ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-पदम बहादरु श्रेष्ठ (९८१०१०१९७०) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क रातो उिाई अ.५ ष्ट्िट भएकी रातो भेष्ट र पाईन्ट 

लगाएकी 
 

१८ नाम र्रिः- ष्ट्लला माया रोक्का 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २९ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०७।१८ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.तामाकोसी गा.पा.- ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।०७।२० 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो.तामाकोसी गा.पा.- ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-डोर बहादरु रोक्का (९८१३६१७९२२) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी रातो कुताक हरीयो सरुुवाल लगाएकी  



१९ नाम र्रिः- िुवाक शपेाक 

ष्ट्लङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०८।२५ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दोलखा गौरीशकंर गा.पा.-३ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।०९।०५ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दोलखा गौरीशकंर गा.पा.-३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-तेम्बाशेपाक 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुगोरो दबैु कानमा सनुको मनु्रा लगाएको 

अगाडीको दाुँत िेष्ट्पएको दाष्ट्हने हातमा दाग भएको । 

िोटो नभएको । 

२० नाम र्रिः- सष्ट्बना तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका 

उमेरिः- १८ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०९।०६ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.बैतेश्वर गा.पा.- १ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।०९।१६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो.बतेैश्वर गा.पा.- १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कुमार तामाङ (नभएको) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क सेतो कालो ियाक  कालो ज्याकेट िप्पल 

लगाएकी । 
 

२१ नाम र्रिः- रोमा खड्का 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०९।१२ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो. गोरीशंकर गा.पा.- ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।०९।२० 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो. गोरीशंकर गा.पा.- ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-हमेे र्ामी (९८१६८३७६७८) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरो मझौला शरीर भएकी कुताक सरुुवाल 

लगाएकी 
 

२२ नाम र्रिः- सररता काकी तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०९।१० 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो. ष्ट्बग ुगा.पा. 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।०९।२० 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो. ष्ट्बग ुगा.पा. 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-पावकती तामाङ (९८४४१८५५७८) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी उिाई अ. ५ ष्ट्िट ष्ट्नलो कुताक सरुुवाल 

लगाएकी सार्मा दईु छोरीहरू समते ष्ट्लई ष्ट्हडेंकी 

 



२३ नाम र्रिः- एष्ट्लिा र्ापा 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।१०।०३ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.तामाकोसी गा.पा.- ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।१०।०७ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो.तामाकोसी गा.पा.- ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-पवन र्ापा 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी रातो कुताक सरुुवाल सईुटर लगाएकी 
 

२४ नाम र्रिः- संष्ट्गता भण्डारी पाण्डे 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।१०।१९ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.ष्ट्भ.न.पा.- ८ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।१०।१९ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो.ष्ट्भ.न.पा.- ८ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ध्रवु पाण्डे (९८६६०३२७८८) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी गालामा ष्ट्डम्पल दाष्ट्हन ेकान भन्दा मनुी 

कोष्ट्ठ भएकी 

नभएको । 

२५ नाम र्रिः- ष्ट्मना र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।१०।२१ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।१०।२९ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्बरबल र्ामी 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क रातो सेतो कुताक रातो सरुुवाल ज्याकेट लगाएकी 
 

२६ नाम र्रिः- िन्दा खाती 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।१२।०५ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.बैतेश्वर गा.पा.- ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।१२।०८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो.बतेैश्वर गा.पा.- ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सबु्बा खाती (९८१३७४१६७६) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी उवाई अ.५ ष्ट्िट कुताक सरुुवाल लगाएकी 
 



२७ नाम र्रिः- सरुि काकी 

ष्ट्लङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।१२।२० 

हराएकोम स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा भीमेश्वर न.पा. ४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।१२।२१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा भीमेश्वर न.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-िनुा काकी 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुुँगोरो मोटो शरीर भएको  

२८ नाम र्रिः- माईली तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- २५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।१२।१६ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो. ष्ट्भ.न.पा.- २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।१२।२१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो. ष्ट्भ.न.पा.- २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-दवेकी खड्का 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी कालो कुताक रातो सरुुवाल लगाएकी  

२९ नाम र्रिः- ररता खड्का 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका 

उमेरिः- १३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।१२।१३ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.काष्ट्लञ्िोक गा.पा- ७ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७४।१२।२५ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो.काष्ट्लञ्िोक गा.पा- ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-गोष्ट्पनी सापकोटा (नभएको) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुगोरी कुताक सरुुवाल लगाएकी 
 

३० नाम र्रिः- शोभाना भिेुल 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका 

उमेरिः- १७ वषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०१।०७ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७५।०१।०९ 

ठेगानािः-ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-तलुसी बाहदरु भिेुल (नभएको) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी उिाई ५ ष्ट्िट कुताक सरुुवाल लगाएकी 

 



३१ नाम र्रिः- बरु्माया र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका 

उमेरिः- १५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०१।०४ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७५।०१।०९ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- पम्िा र्ामी (९८४४०४७९६२) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी गोलो अनहुार मोटो शरीर सेतो ष्ट्िन्सको 

पाईन्ट र लाको ष्ट्ट-सटक लगाएकी 
 

३२ नाम र्रिः- पिुा खड्का 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- १९ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०२।०७ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. ४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७५।०२।०८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-खड्क बहादरु खड्का 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी अनहुारमा डष्ट्ण्डिोर उिाइ अ. ५ ष्ट्िट 

अष्ट्लल रातो कुताक हररयो सरुुवाल लगाएकी 

 

३३ नाम र्रिः- िमनुा तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०२।०९ 

हराएकोम स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. १ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७५।०२।१६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्छररङ तामाङ (९८१४९४१८२१) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी पाईन्ट हाप ष्ट्ट-सटक ज्याकेट लगाएकी  

३४ नाम र्रिः- पष्ट्वत्रा साकी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०२।०६ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. १ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७५।०२।२।२८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-अिय साकी 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी कालो कुताक सरुुवाल ष्ट्नधारमा खत भएकी  



३५ नाम र्रिः- मनकुा खत्री 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०२।०७ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्िरी न.पा.७ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७५।०३।०४ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्िरी न.पा.७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-दान बहादरु खत्री (९८०३४३५६१३) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी पातलो शरीर भएकी हररयो ितु्ता र कुताक 

सरुुवाल लगाएकी 

 

३६ नाम र्रिः- ईश्वरी नेपाली 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०३।०६ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्चर गा.पा. ४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७५।०३।०७ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्चर गा.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-समुन नपेाली (९८१८२७०९५४) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी मखुमा डष्ट्ण्डिोर ष्ट्ठक्क को शरीर भएकी 

कुताक सरुुवाल लगाएकी 
 

३७ नाम र्रिः- डोल्मा र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २७ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०३।२६ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७५।०३।३२ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्बमल कुमार र्ामी (९८६२३६७४२१) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- 
 

३८ नाम र्रिः- सिृना र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २७ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०४।०६ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमशे्वर न.पा. १ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७५।०९।०९ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमेश्वर न.पा. १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सकु बहादरु र्ामी (९६१४९८३६३५) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी उिाई अ.५ष्ट्िट रातो कुताक सरुुवाल 

लगाएकी 

नभएको 



३९ नाम र्रिः- खमे कुमारी र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०४।१९ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-  २०७५।०४।२१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-धनवीर र्ांमी (९८०४२७६८४३) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क काली कुताक सरुवाल कालो िप्पल लागाएकी 
 

४० नाम र्रिः- ष्ट्बमला श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २९ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०५।०९ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमशे्वर न.पा. ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७५।०५।२५ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमेश्वर न.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-प्रकाश श्रेष्ठ (९८०८९८३५७१) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क कालो सनु्तला रंगको कालो सरुुवाल लगाएकी 

 

४१ नाम र्रिः- पावकती गरुुङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- ३० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०५।२५ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. ०९ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७५।०६।०२ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. ०९ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-अष्ट्मत गरुुङ (८२३६२६४६६) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी लामो कपाल मोटो शरीर कुर्ाक सरुुवाल 

लगाएकी 

नभएको 

४२ नाम र्रिः- कोष्ट्पला नगरकोटी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ४३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०८।२१ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.काठमाण्डौ शखरापरु नगरपाष्ट्लका वडा न.८ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७५।०८।२४ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.काठमाण्डौ शखरापरु नगरपाष्ट्लका वडा न.८ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्बरर् ुनगरकोटी 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी कालो कपाल भ एकी 

नभएको 



४३ नाम र्रिः- कल्पना श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २४ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।१२।०८ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमशे्वर न.पा. २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७५।१२।०९ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमेश्वर न.पा. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सषु्ट्दप श्रेष्ठ (९८४८६६६२५४) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-ष्ट्नलो कलरको ष्ट्िन्स पाइन्ट खरानी कलर को ष्ट्स्वटर 

लगाएकी 
 

४४ नाम र्रिः- तारा खड्का 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- ३० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।१२।२७ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा गौरीशंकर गा.पा. ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७६।०१।०९ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा गौरीशंकर गा.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-हमे  बहादरु खड्का (९६१४९६२६४० 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-रातो कताक सरुवाल लगाएकी 
 

४५ नाम र्रिः- परु्ी तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०१।११ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्बग ुगा.पा. १ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७६।०१।१६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्बग ुगा.पा. १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सन्तमान तामाङ (नभएको) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बटु्टा भएको कुताक सरुुवाल लगाएकी 

 नभएको 

४६ नाम र्रिः- पष्ट्वत्रा राउत 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०१।२५ 

हराएकोम स्र्ानिः-ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्भ.न.पा. ६ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७६।०१।२६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्भ.न.पा. ६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्डल बहादरु राउत 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी रातो ज्याकेट कुताक सरुुवाल लगाएकी  



४७ नाम र्रिः- पासाङ लाम ुशपेाक 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३४ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०२।०१ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा गौरीशंकर गा.पा. ४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-  

ठेगानािः- २०७६।०२।०९ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-खान्सा शपेाक (९८४०२२३६५५) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी ष्ट्नलो बैिनी कलरको हुक लगाएकी 

नभएको 

४८ नाम र्रिः- सषु्ट्श्मता र्ापा 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २६ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०३।०६ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा मलेुङ गा.पा. ४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७६।०३।१२ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा मेलङु गा.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-बलराम भण्डारी (९८६९४१७५६८) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी रातो ज्याकेट कुताक सरुुवाल लगाएकी 

 

४९ नाम र्रिः- मष्ट्नषा गरुुङ ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- २८ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०३।१७ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा भीमशे्वर न.पा. ३ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७६।०३।२३ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा भीमेश्वर न.पा. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-राम बहादरु ष्ट्ब.क.(९८४४५५४३४९ 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी दिेे आखा सानो कुताक सरुुवाल लगाएकी 
 

५० नाम र्रिः- बडुोमा शेपाक 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०३।२९ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमशे्वर न.पा. ३ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७६।०४।०४ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमेश्वर न.पा. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ररन्िी शेपाक )९८४४२१०३३४) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी कालो कपाल कालो आखा अ.५ ष्ट्िट 

उिाि ५५ के.िी कुताक सरुवाल लगाएकी 
 



५१ नाम र्रिः- अष्ट्म्बका ष्ट्सवाकोटी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- २४ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०४।२३ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७८६।०५।०१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  न.ं:-रन्त प्रसाद ष्ट्सवाकोटी 

(९८१३४९८३४५) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी मोटो शरीर भएकी बोल्दा अड्कने गरी 

बोल्न े
 

५२ नाम र्रिः- ष्ट्बना तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०४।२८ 

हराएकोम स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७६।०५।०१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्भम बहादरु तामाङ (९८१२७५७६३०) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-रातो वर्क मझौला शरीर भएकी सेतो घमुौलो बटु्टा 

भएको कुताक सरुवाल लगाएकी 

 

५३ नाम र्रिः- साष्ट्बत्री श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३८ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०६।०६ 

हराएकोम स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७६।०६।०८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-गोपाल श्रेष्ठ (९८६२५२३३६१) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी रातो कुताक खेरो सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 

५४ नाम र्रिः- शान्ती र्ापा 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ४२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०६।१४ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७६।०६।१८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्बग ुगा.पा. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्बमल र्ापा (९८६१९७४५१९) 

 हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-िेप्टो शरीर उिाई अ. ५.३ ष्ट्िट अलली कालो कपाल 

भएकी 

नभएको 



५५ नाम र्रिः- ष्ट्ित्रमाया र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०६।२८ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।०७।०३ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-मन बहादरु र्ामी (९८६६२८४१७८) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- वर्क गहुगोरी घाटीमा कोष्ट्ठ भएकी कुताक सरुवाल 

लगाएकी 

नभएको 

५६ 

नाम र्रिः- माया मगर 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०७।०३ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।०७।१६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा गौररशंकर गा.पा. वडा न. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- तारा व.मगर (९८१६७४५९९३२) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- वर्क गहुगोरी पातलो शरीर कालो आंखा रातो कुर्ाक 

सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 

५७ 

नाम र्रिः- कुमारी तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०७।१६ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।०७।२९ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्बग ुगा.पा. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-नभएको 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- मोटो शरीर कालो कपाल सेतो शटक ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाईन्ट 

लगाएकी 

नभएको 

५८ 

नाम र्रिः- मान कुमारी ष्ट्िरेल 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २६ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०२।२७ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।०८।१६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा गौररशंकर गा.पा। वडा नं. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- राम कुमार ष्ट्िरेल (९८४८०७५७४१) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- मझौला शररर भएको, कालो कपाल भएको , उिाई ५ 

ष्ट्िट , रातो कुताक र कालो सरुुवाल लगाएकी 

 



५९ 

नाम र्रिः- पष्ट्बत्रा िौधरी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २१ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०८।१३ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।०८।१७ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्िरी न.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-अष्ट्दत राई (नभएको) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-पातलो शरीर दाष्ट्हन ेआखामषु्ट्न कोष्ट्ठ ब्राउन कलरको 

ज्याकेट लगाएकी 

 

६० 

नाम र्रिः- ष्ट्बनी मगर प्रधान सार्मा छोरो ष्ट्नष्ट्खल प्रधान 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला बालक 

उमेरिः- ३१,१ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०९।१४ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।०९।२८ 

ठेगानािः- भारत पष्ट्श्चम बगाल िलपाई गषु्ट्ड  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-संगीत प्रधान (९८८०३२६१३८) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- गहु गोरी बर्क, मोटो शरीर, अ. ४.९ ष्ट्िट, कालो 

ष्ट्िन्स पाईन्ट र कालो भेष्ट लगाएकीसार्मा १ वषकको छोरा रहकेो 
 

६१ 

नाम र्रिः- ष्ट्सिकना गरुुङ गोले 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- २४ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।१०।१४ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।१०।२१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा  मलेु. गा.पा. वडा न.ं ४  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- राष्ट्िब गोले (९८६४००३१२२) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- ष्ट्नलो कुर्ाक सरुुवाल लगाएष्ट्क बर्क गहुगोरी उिाई ५.२ 

ष्ट्िट 

 

६२ 

नाम र्रिः- सरस्वती रेलमी र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- १९ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।१०।२६ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक ९ सनु्रावती 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।१०।२७ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ९ सनु्रावती 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- शकुष्ट्बर र्ामी (९८४२९४१९२१) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- बर्क गहुगोरी रातो कुताक सरुुवाल लगाएष्ट्क  



६३ 

नाम र्रिः- ष्ट्नमकला र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २४ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।१०।२४ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ५ लाष्ट्पलाङ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।१०।२९ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ५ लाष्ट्पलाङ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ष्ट्नर बहादरु र्ामी (९८४३९०७१७५) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- ष्ट्नलो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी  

६४ 

नाम र्रिः- रेष्ट्िना र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- २५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।११।०१ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।११।१४ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. वडा नं. ६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सेते र्ामी (९८४४२३८२२४) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- पातलो शररर, कालो कपाल र उिाई अ. ५.२ष्ट्िट 

भएकी  

६५ 

नाम र्रिः- सोम माया तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३८ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।१०।१५ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ३ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।१२।०१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्बग ुगा.पा. 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- साङडोमा तामाङ(९८६४००४८२४) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- आखा र कपालको रंग कालो कुताक सरुुवाल लगाएकी 

 

६६ 

नाम र्रिः- उष्ट्मकला काकी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २१ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।१२।१० 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा मलेुङ गा.पा. २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।१२।१० 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा मेलङु गा.पा. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्कल बहादरु काकी (नभएको) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- बर्क गहुगोरी रातो कताक र सरुवाल लगाएकी  



६७ 

नाम र्रिः- राष्ट्धका बढुार्ोकी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- २६ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।०३।१६ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा.८ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।०३।१७ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक ८ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-लक्ष्मर् बढुार्ोकी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- वर्क गहुगोरी रातो कुर्ाक हररयो सरुुवाल लगाएकी 

 

६८ 

नाम र्रिः- ष्ट्टकाराम र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।१२।०९ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलका काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७५।१२।१० 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-रमेश र्ामी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- रातो ष्ट्टसटक ष्ट्िन्सको सटक पाइन्ट लगएको 

 

६९ 

नाम र्रिः- ष्ट्दपेश नपेाली 

ष्ट्लङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०५।२२ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा मेलङु गा.पा.१ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।०५।२२ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. . दोलखा मलेङु गा.पा.१ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-शान्ता नपेाली 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-पातलो शरीर ष्ट्नधारमा खत भएको 
 

७० 

नाम र्रिः- राि खत्री 

ष्ट्लङ्गिः- बालक 

उमेरिः- ६ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।१०।२९ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।१०।२९ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्बमेश्वर न.पा. ६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-होम बहादरु खत्री 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरो 
 

७१ 

नाम र्रिः- ष्ट्बरेन्र भिेुल 

ष्ट्लङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।१०।२५ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।११।२१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा.१   



हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-बाल कुमार भिेुल 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-पातलो शरीर कालो पाईन्ट लगाएको 

७२ 

नाम र्रिः- अशोक भिेुल 

ष्ट्लङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।०३।०२ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।०३।१३ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा शलैुङ ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-िगरनार् भिेुल 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- वर्क गहुगोरो ष्ट्नलोकटु्ट रातो र सेतो ष्ट्मष्ट्सएको ष्ट्टसटक 

लगाएको । 

 

७३ 

नाम र्रिः- रष्ट्बता खड्का 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका 

उमेरिः- १५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०४।१२ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०४।१५ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्बग ुगा.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्भम कुमार खड्का 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी ष्ट्नलो भेष्ट पाईट लगाएकी 

नभएको । 

७४ 

नाम र्रिः- कौशल बसनेत 

ष्ट्लङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।११।१६ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।१२।०८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- 
 

७५ 

नाम र्रिः- सरोि नपेाली 

ष्ट्लङ्गिः- बालक 

उमेरिः- १४ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०५।०८ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०५।१८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. २  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सनु्तली नपेाली 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-खैरो ष्ट्टसटक र ष्ट्िन्स पाईट लगाएको 

नभएको 



७६ 

नाम र्रिः- पषु्ट्र्कमा श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका 

उमेरिः- १७ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०५।२४ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०५।२५ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमेश्वर न.पा. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-दगुाक के.सी. 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-गलुाबी कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 

७७ 

नाम र्रिः- सष्ट्बना बस्नते 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका 

उमेरिः- १७ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७९।०४।२७ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०४।३० 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा गौररशंकर गा.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-पदम बहादरु खड्का 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- ष्ट्िन्स पाइन्ट ष्ट्नलो सटक कालो भेष्ट लगाएकी 

नभएको 

७८ 

नाम र्रिः- अन्ि ुसबु्बा 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।१२।०२ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।१२।०६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्िरर न.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-पासाङ शपेाक 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- वर्क गहुगोरी पहलेो ष्ट्नलो बटेु्ट कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 
 

७९ 

नाम र्रिः- तलुसी बस्नेत 

ष्ट्लङ्गिः- ,मष्ट्हला 

उमेरिः- ३९ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०१।१७ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०१।१९ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-गगंा बहादरु बस्नेत  

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- वर्क गहुगोरी रातो बटेु्ट कुताक र सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 

८० 

नाम र्रिः- मगंली र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २१ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०१।१६ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०१।२६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-मशली र्ामी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- बटेु्ट कुर्ाक र रातो सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 



८१ 

नाम र्रिः- सपना तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २४ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०५।०३ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०५।०४ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा.३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-िय ब.तामाङ(९८६२४३८६२९) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- वर्क गहुगोरी कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 

 नभएको 

८२ 

नाम र्रिः- कलावती श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ४६ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०५।०६ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०५।०७ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमेश्वर न.पा. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-राि कुमार श्रेष्ठ(९८६०७३६४३१) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- वर्क गहुगोरी हररयो कुताक र गलुावी रंगको ज्याकेट 

लगाएकी 

नभएको 

८३ 

नाम र्रिः- िानकुा र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३६ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०५।१५ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०५।१७ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा गौररशंकर गा.पा. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कमल बहादरु खड्का 

(९८६२४२४५९०१) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी हररयहो कुताक सरुवाल लगाएकी 
 

८४ 

नाम र्रिः- ररता माझी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २८ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०५।२३ 

हराएको स्र्ानिः–ष्ट्ि. दोलखा बैतेश्वर गा.पा.१  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०६।०५ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा.१  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कृरर् कुमारी तामाङ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- ष्ट्नलो कुर्ाक सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 



८५ 

नाम र्रिः- ष्ट्बना तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३५ 

हराएको ष्ट्मतीिः-  

हराएको स्र्ानिः-२०७८।०४।२९ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०६।०८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. ५  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कुमार तामाङ(९८६११७४४२६) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी रातो कालो कुताक सरुुवाल लगाएकी ओठ 

मषु्ट्न ष्ट्नलो कोठी भएकी 

 

८६ 

नाम र्रिः- गोपनी अछामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०७।०२ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा.७ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०७।०४ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा.७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-गोपाल अछामी (९८६०४१७७९३) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-रातो कुताक र सरुवाल लगाएकी 

नभएको 

८७ 

नाम र्रिः- सम्झना ष्ट्मिार 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- १८ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०७।२९ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा.४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०७।३० 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-होम बहादरु साकी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुगोरी पहलेो र ष्ट्नलो रंगको कुताक र कालो रंगको 

सरुुवाल लगाएकी 

 

८८ 

नाम र्रिः- िनुा भिेुल 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०७।२९ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०७।३० 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा.१ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-श्याम तामाङ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी रातो कुताक हररयो सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 

८९ 

नाम र्रिः- ष्ट्गता खड्का 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २४ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०८।०१ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०८।०१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा शलैुङ गा.पा. ८ 

नभएको  



हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-दगुाक के.सी. 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- वर्क गहुगोरी मध्यम शरीर भएकी 

९० 

नाम र्रिः- ररता श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०८।२५ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि दोलखा बतेैश्वर गा.पा. २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०२७८।०९।०१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-आशतुोष श्रेष्ठ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-ष्ट्नलो कुताक सरुुवाल लगाएकी 

 

९१ 

नाम र्रिः- तारा काफ्ले  

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ४० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०८।०२ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०९।०६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा.१ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कृरर् प्रसाद काफ्ले 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-ष्ट्नलो कुताक सरुुवाल लगाएकी  

९२ 

नाम र्रिः- अनशु्का ठकुरी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः२८-  

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०८।०९ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०८।०९ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमेश्वर न.पा. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-शंकर बहादरु राउत 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- कालो ज्याकेट िाउिर लगाएकी ष्ट्नधारमा खत भएकी 
 

९३ 

नाम र्रिः- प्रष्ट्शता खत्री 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०९।२९ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०९।३० 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमेश्वर न.पा. ८  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-हरर बहादरु खत्री 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-कलेिी रंगको हुक हररयो कुताक पहलेो सरुुवाल 

लगाएकी 

नभएको 



९४ 

नाम र्रिः-मष्ट्नता र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।१०।०३ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।१०।०७ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-अिुकन ब.र्ामी(९८६०१०६५७०) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी रातो भेष्ट ष्ट्नलो पाइन्ट लगाएकी 

 

९५ 

नाम र्रिः- पाण्डोलमा तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३४ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७३।०४।०५ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।१०।१० 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा शलैुङ गा.पा.६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्नमा दोिे तामाङ(९८४९८१०२४१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी हररयो रंगको कुताक सरुवाल लगाएकी 

नभएको 

९६ 

नाम र्रिः- सोभा ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- २० 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७८।१०।०५ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।१०।०९ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-लाल बहादरु ष्ट्ब.क. 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी हररयो रंगको कुताक सरुवाल लगाएकी 

नभएको 

९७ 

नाम र्रिः- ररत ुराई 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।१०।१२ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।१०।१६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा मेलङु गा.पा.५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-अष्ट्म्वका ष्ट्गरी(९८०६५९४२६८) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-होिो शरीर भएकी ष्ट्िन्स ज्याकेट तल पाइन्ट लगाएकी 

नभएको 

९८ 

नाम र्रिः- नम्रता गोले 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २१ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।१०।२१ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।१०।२३ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश।वर गा.पा. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कुमार तामाङ(९८२१५८७६३५) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी ष्ट्नलो कुताक सेतो सरुुवाल लगाएकी 

नभएको 



९९ 

नाम र्रिः- मष्ट्नषा काकी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।१०।१४ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।१०।२६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-आइते शपेाक (९८०८६३२९६९) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी ज्याकेट पाइन्ट लगाएकी 

 

  

१०० 

नाम र्रिः- पास्लेकी भिेुल 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।१०।२७ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।११।०१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. ५  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सरेुश भिेुल 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी कालो ज्याकेट कालो पाइन्ट लगाएकी 

  

१०१ 

नाम र्रिः- शोभा बस्नेत 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।१०।२३ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।११।१८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा वैतेश्वर गा.पा.३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सनुाखरी राउत 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगरी कुताक सरुुवाल लगाएकी 

 

१०२ 

नाम र्रिः- आङपटुी शपेाक 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २८ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।११।०६ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्िरी न.पा.३  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।११।११ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्िरी न.पा.३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-गेल्ब ुशेपाक 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी सार्मा १० वषकको छोरा ष्ट्लएर ष्ट्हडेकी 

नभएको 

१०३ 

नाम र्रिः- ररत ुकुशलेु 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।११।१५ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।११।२२ 

ठेगानािः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-प्रष्ट्दप कुमार कुशलेु 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी खरेो रंगको ज्याकेट लगाएकी  



१०४ 

नाम र्रिः- पमेा शपेाक 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २८ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७८।११।०९ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।११।२५ 

ठेगानािः-ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्िरर न.पा. ७ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कामी ष्ट्संह तामाङ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी सेतो भेष्ट ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाइन्ट लगाएकी  

१०५ 

नाम र्रिः- सष्ट्बना श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- १९ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।१२।०७ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।१२।०७ 

ठेगानािः-ष्ट्ि. दोलखा मलेुङ गा.पा.६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्मना श्रेष्ठ(९८१३८०८३७८) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-कालो र्ाईकोट कपाल ष्ट्नलो कुताक सरुुवाल लगाएकी 
 

१०६ 

नाम र्रिः- स्मतृी घतानी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २१ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।१२।२१ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्िरी न.पा. २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।१२।२२ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्िरी न.पा. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सागर ष्ट्शव पररयार 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी खरैो ष्ट्स्वटर र कालो पाइन्ट लगाएकी 

 

१०७ 

नाम र्रिः- सषु्ट्मत्रा दहाल 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- ३० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।१२।१९ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा बैतेश्वर गा.पा.४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०१।०१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा.४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्नल प्रसाद दाहाल(९८४०५५५४८०) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगरी कुताक सरुुवाल लगाएकी 

 

१०८ 

नाम र्रिः- ष्ट्मना बस्नेत 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- २२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।१२।२८ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. ४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०१।११ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. ४ 

नभएको 



हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-धनराि खड्का(९८४९८८४८२३) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी कालो कुताक सरुुवाल र िश्मा लगाएकी 

१०९ 

नाम र्रिः-अनपुा मगर 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७९।०१।०७ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०१।११ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ितेन मगर(९८४१४४६८२३४) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी हररयो कुताक सरुुवाल लगाएकी 
 

११० 

नाम र्रिः-अष्ट्नता र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २१ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७९।०१।११ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. १ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०१।१४ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्सह बहादरु र्ामी(९७४५४३८६३१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-सेतो सटक ष्ट्नलो पाइन्ट लगाएकी ष्ट्हडदा खटु्टा खोच्याउन े
 

१११ 

नाम र्रिः- रुपा मगर 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २८ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७९।०१।०७ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०२।०८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-रािेश मगर(९८४९४११४५६) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी कुताक सरुुवाल लगाएकी 
 

११२ 

नाम र्रिः- सष्ट्बना 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २९ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७९।०२।१८ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ८ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०२।२२ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ८ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-छत्र ब.वस्नेत(९८४४६६७३७४) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-कुतक सरुुवाल लगाएकी  



११३ 

नाम र्रिः- सषु्ट्स्मता नेपाली 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २२ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७९।०२।२५ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा गौररशंकर गा.पा. २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०२।३० 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा गौररशंकर गा.पा. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्दपेश नेपाली 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-रातो कुताक सरुुवाल लगाएकी 

 

११४ 

नाम र्रिः- दगुाक र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७९।०४।०७ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ४  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०४।०८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्बर बहादरु र्ामी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- 
 

११५ 

नाम र्रिः- िररत्र माया तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः- २२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७९।०४।०६ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०४।१० 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा गौररशंकर गा.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सोमरेन्िी शपेाक 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-हररयो सरुवाल ष्ट्नलो बटु्टा वाला कुर्ाक लगाएकी 
 

११६ 

नाम र्रिः- कल्पना साकी 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला 

उमेरिः- ३६ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७९।०४।१७ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०४।२२ 

ठेगानािः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. ४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ष्ट्टका बहादरु साकी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी हररयो कुताक लगाएकी  

११७ 

नाम र्रिः- ईष्ट्न्रका तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः- २१ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७९।०५।०४ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०५।०६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्बग ुगा.पा. १  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-िीवन तामाङ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-  



११८ 

नाम र्रिः- बषु्ट्िमाया ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला (िे.ना.) 

उमेरिः- ६० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।०३।२९ 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्बग ुगा.पा. २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।०४।०१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्बग ुगा.पा. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-मान ब. ष्ट्व.क.(९८६१७०५७७३) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरी कालो आखाुँ कालो कपाल 

नभएको 

११९ 

नाम र्रिः- रामिी ष्ट्ब.क. 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष (िे.ना.) 

उमेरिः-६५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।०३।२९ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्बग ुगा.पा. २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०४।०१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्बग ुगा.पा. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-मान ब. ष्ट्व.क.(९८६१७०५७७३) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरो कालो आखाुँ कालो सेतो कपाल 

नभएको 

१२० 

नाम र्रिः- मनमाया तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला (िे.ना.) 

उमेरिः- ७५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।०३।३१ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।०४।१८ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा मेलङु गा.पा. ६  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- 

प्रष्ट्वनतामाङ(९८०८१९०३५०) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-िौबष्ट्न्द र सारी लगाएकी 

नभएको 

१२१ 

नाम र्रिः- ष्ट्बरर् ुप्रसाद न्यौपान े  

ष्ट्लङ्गिः- परुुष (िे.ना.) 

उमेरिः- ६१ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०६।०९ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०६।१० 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. ५  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-रामशरर् न्यौपाने(९८४५७५८९६८) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुगोरो सेतो हाि ष्ट्टसटक ष्ट्नलो कालो िप्पल 

लगाएको । 
 



१२२ 

नाम र्रिः- भरत कुमार श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष िे.ना. 

उमेरिः- ७१ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७९।०२।०९ 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा शलैङु गा.पा. ३  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०२।१० 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा शलैुङ गा.पा. ३  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्दपक कु. श्रेष्ठ (९८४७३४४७६६) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-पातलो शररर सेतै िुलेको कपाल टाउकोमा घाउको खत 

भएको । 
 

१२३ 

नाम र्रिः- पदम बहादरु पाण्डे 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०४।११  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा शलैङु गा.पा. वडा न.ं२ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७४।०४।११ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा शलैुङ गा.पा. वडा नं. २ बस्न े

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ष्ट्लला पाण्डे-९८०७८०८४९४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- बर्क गहुुँगोरो, पातलो शररर, हररयो रङको ष्ट्ट-सटक 

कालो ष्ट्िन्सको पाईन्ट लगाएको 

 

 

१२४ 

नाम र्रिः- सषु्ट्नल र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- २२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०४।१२ गते 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा.२ राम्पा 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७४।१२।१६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा वडा न.ं २ बस्न े

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ष्ट्नरु र्ामी९८६१००८६७९ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- गहुुँगोरो बर्कको कालो ष्ट्स-सट, सेतो ज्याकेट लगाएको 

अ. ५/५ उिाई 

 

१२५ 

नाम र्रिः- सागर र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- २४ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।०७।०८ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. १ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७५।०१।०९ 

ठेगानािः- -ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-उमेश र्ामी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः- बर्क गहुुँगोरो, उिाई ५/५ ष्ट्िट कालो रातो ज्याकेट 

लगाएको 

नभएको 



१२६ 

नाम र्रिः- पदम बहादरु र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।१।२१ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. वडा नं. २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७५।०२।०१ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. २ बस्ने 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-नभएको 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुँगोरो कालो कपाल भएको, ष्ट्नलो ज्याकेट 

लगाएको, ५/५ उिाई भएको 
 

१२७ 

नाम र्रिः- राम शरर् गौतम 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३१ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।१।२१ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. वडा नं. २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७५।१।२१ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. वडा न.ं २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ईश्वरी गौतम 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुँगोरो कालो कपाल भएको, ष्ट्नलो ज्याकेट 

लगाएको, ५/५ उिाई भएको 
 

१२८ 

नाम र्रिः- मोहन र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ५३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०६।१५ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमशे्वर न.पा. वडा नं. २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७५।०६।२५ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. २ बस्ने  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्सता र्ामी ९८४९५४४२६६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-रातो धके सट, ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाईन्ट क्याप लगाएको 

 

१२९ 

नाम र्रिः- कृरर् बहादरु कोईराला 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ५५ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७५।०८।१८ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. वडा नं. ३ िप े

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७५।०८।१८ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा तामाकोशी गा.पा. वडा न.ं ३ िप े

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-रमेश अछामे- ९८०३९८१८६३ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-ढाका टोपी, खरैो रङको सट लगाएको 
 



१३० 

नाम र्रिः- रेवतीराि कटेल 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३७ 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७५।०९।१३ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. वडा न.ं ८ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७५।०९।२७ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. वडा नं. ८ बस्ने  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्गता कटेल 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुँगोरो, होिो दषे्ट्खन े

नभएको । 

१३१ 

नाम र्रिः- नर बहादरु र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३७ 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७५।४।३१ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. वडा नं. २ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७५।१२।१० गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भ.न.पा. वडा न.ं ८ बस्न े 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-भि कुमारी र्ामी-९८४४२१०२१० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरो कालो र सेतो रङको ज्याकेट सङग ैटोपी 

लगाएको  

१३२ 

नाम र्रिः- ष्ट्वर बहादरु र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३९ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७४।१०।१२ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. वडा न.ं ६ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।०१।५ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. वडा नं. ६ बस्ने  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-करुर्ा र्ामी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुँगोरो, होिो दषे्ट्खन े

नभएको 

१३३ 

नाम र्रिः- राि ष्ट्व.क. 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३४ 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७४।१२।२१ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा बैतेश्वर गा.पा. वडा न.ं ६ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।०१।२५ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बैतेश्वर गा.पा. वडा नं. ६ बस्न े 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सष्ट्वता ष्ट्व.क. ९८६०५९३८८८ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-मझौला शररर भएको, कालो कपाल, ष्ट्नलो ज्याकेट 

लगाएको  



१३४ 

नाम र्रिः- ष्ट्वकाश श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- २७ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०२।१५ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला दोलखा शलैुङ गाउुँपाष्ट्लका वडा न.ं ४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।०२।२६ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा शलैुङ गा.पा. वडा नं. ४ बस्ने  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-यषु्ट्नसा श्रेष्ठ ९८६४७१५९४७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरो, उिाई ५/५ ष्ट्िट पातलो शररर िचु्िो 

नाक भएको 
 

१३५ 

नाम र्रिः- पे्रम बहादरु मगर 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- २३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०६।१८ 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।०६।१८ 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला ष्ट्सन्धलुी कमलामाई न.पा वडा नं. १  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सषु्ट्मत्रा र्ामी (९६१४९४४०६३८) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुगोरो ष्ट्नलो ष्ट्िन्सको पाईन्ट लगाएको रातो 

रङको बटु्टा भएको ष्ट्टसटक 

नभएको 

१३६ 

नाम र्रिः- ष्ट्सताराम ष्ट्गरी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ५२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।०९।०७गते 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।०९।०७गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दोलखाबतेैश्वर गा.पा-५  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्नमकलाष्ट्गरी ९८१२१७६८०२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-कालोज्याकेट, ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाईन्ट लगाएको, मोटो 

शरीर अ.ं५ ष्ट्िट ४ ईन्ि भएको 

 

१३७ 

नाम र्रिः- सषु्ट्वन्रबहादरु तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३६ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।१०।१८ गते 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।१०।२२ गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला दोलखा गौरीशंकर गा.पा वडा नं. ८  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्नर बहादरु तामाङ (९८६१४०८३८४) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-ष्ट्िन्सको पाईन्ट कालो ज्याकेट म्याष्ट्िक िप्पल, कालो 

ष्ट्टसटक लगाएको  



१३८ 

नाम र्रिः- रािेश के.ष्ट्स. 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- २६ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७६।११।२८ गते 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७६।१२।०४ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्िरी न.पा. वडा नं. ९  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्गता के.सी. (९८०९६९१६०५) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-लेदरको कालो ज्याकेट, ष्ट्िन्स पाईन्ट लगाएको ।  

१३९ 

नाम र्रिः- मान बहादरु खत्री 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ५७ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।१।३० गते 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।०२।२६ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा मेलङु गा.पा. वडा न.ं ४  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कुमरी खत्री(९८१०१३५८१० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-खैरो कष्ट्मि सरुुवाल, कालो िररकोट, ष्ट्नलो 

िप्पललगाइको । 
 

१४० 

नाम र्रिः- ष्ट्धरेन्र प्रधान 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ४० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७३।१०।१३ गते 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।०२।२५ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा काष्ट्लञ्िोक गाउुँपाष्ट्लका वडा न.ं २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सरेुन्र प्रधान(९८६४०००१४०) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-पातलो शररर दाईने गोडाको कुकुक िामा खत भएको 
 

१४१ 

नाम र्रिः- ष्ट्बबेक तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- २७ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।०३।२७ गते 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।०३।२९ 

ठेगानािः- ष्ट्िलला नवुाकोट घर भई हाल ष्ट्िल्ला दोलखा ष्ट्िरी न.पा. ५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँ गोरो रातो सटक र ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाइइन्ट लगाएको 

नभएको । 



१४२ 

नाम र्रिः- पेम्बातामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३४ 

हराएको ष्ट्मतीिः –२०७७।०४।०७गते 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।०४।१६गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्लादोलखा ष्ट्िरी न.पा.वडा न.ं ०३ बस्न े 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-दावा तामाङ ९८४५०९२४५२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क-गहुगोरो,मझौलाशररर ,उिाई -५ष्ट्िट ५ईन्ि रातो 

हाप्प ष्ट्ट-सटक,ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाईन्ट लगाएको । 
 

१४३ 

नाम र्रिः- काले तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ५७ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।०४।१३ गते 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।०४।१६ गते 

ठेगानािः-  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्भमबहादरु तामाङ ९८४८८४८३६० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुगोरो, उिाई ५ ष्ट्िट ४ ईन्ि भएको 

नभएको  

१४४ 

नाम र्रिः- मोहन बहादरु ष्ट्गरी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।०४।२८ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्िरर न.पा. २ श्यामा 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।०४।२८ गते 

ठेगानािः-  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-डबलष्ट्गरी 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुगोरो,उिाई ५।५ ष्ट्िट भएको , िुस्रो ज्याकेट, 

कपडाको कालो पाईन्ट, लो क्याप लगाएको ।ष्ट्नधारमा िोको भएको , मानष्ट्सक 

समस्या भएको । 
 

१४५ 

नाम र्रिः- पेम्बा तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।०८।०९  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्बग ुगा.पा. १ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।०८।११गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा गौरीशंकर गा.पा. वडा न.ं ९ बस्न े 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्िरी तामाङ९८४९१६१४२७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-कालो ज्याकेट, ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाईन्ट, सेतो ष्ट्ट, सटक 

लगाएको, बषक३०/३२ को, अ.ं उिाई ५ ष्ट्िट ३ ईन्ि भएको 
 



१४६ 

नाम र्रिः- डोर प्रसाद दबेकोटा 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- अ.ं५०-५२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।०८।१६ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला दोलखा तामाकोशी गा.पा. ६ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।११।०६ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दोलखा गौरीशकंर गा.पा. वडा नं. १० 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-तारा माया तामाङ ९८४५७४५९१४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-खैरो रङको पाईन्ट ,खैरो रङको िाकेट,िेक सट 

लगाएको ।  

१४७ 

नाम र्रिः- ष्ट्बर बहादरु तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- २४ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।११।०४ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दोलखा गौरीशकंर गा.पा. वडा न.ं १० 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।११।०६ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दोलखा गौरीशकंर गा.पा. वडा नं. १० 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-तारा माया तामाङ ९८४५७४५९१४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-रातो ज्याकेट र ष्ट्िन्सको पाईन्ट लगाएको । 
 

१४८ 

नाम र्रिः- ष्ट्नमकल खड्का 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः-१८ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७७।१२।२८ गते 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.काष्ट्लञ्िोक गा.पा-७ हाल ष्ट्भ.न.पा-३ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७७।१२।२७ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो.काष्ट्लञ्िोक गा.पा-७ हाल ष्ट्भ.न.पा-३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-राधा खड्का 984427048 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरो, उिाई ५ ष्ट्िट ३ ईन्ि भएको, 

कालोज्याकेत , ष्ट्िन्स पाईन्ट लगाएको ।  

१४९ 

नाम र्रिः- अिुकन बस्नते 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३८ 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०१।१४ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.बैतेश्वर गा.पा-२ पाईले 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०१।१५ गते 

ठेगानािः-  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सष्ट्बना बस्नते 9844555416 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुगोरो, उिाई ५ ष्ट्िट ६ ईन्ि भएको, सेतो 

ज्याकेट, कालो पाईन्ट, ड्याम बटु लगाएको ।  



१५० 

नाम र्रिः- मनोि कुमार बस्नेत 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- १९ 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०१।०३ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.ष्ट्बग ुगा.पा-७ हाल ऐ.वडान.ं४ ष्ट्संगटी 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०१।०४ गते 

ठेगानािः-  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-हरर बहादरु बस्नेत 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुगोरो, उिाई ५ ष्ट्िट १ ईन्ि भएको, कालो 

ष्ट्िन्सपाईन्ट, ष्ट्नलो िुल बाहुला भएको भेष्ट लगाएको । 
 

१५१ 

नाम र्रिः- डबल बहादरु ष्ट्घष्ट्मरे 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- २६ 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०१।२० गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला दोलखा काष्ट्लञ्िोकगा.पा-४ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०१।२६ गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला दोलखा काष्ट्लञ्िोकगा.पा-४– 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-लाल बहादरु ष्ट्घष्ट्मरे 9844328295 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-वर्क गहुुँगोरो, उिाई ५ ष्ट्िट २ ईन्ि, धके सटक, सेतो 

हाि स्वीटर, कालो उनीको टोपी, कालो पाईन्ट लगाएको । 

नभएको 

१५२ 

नाम र्रिः- अशोक काकी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- २७ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०३।३०  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दो.शलैुङ गा.पा-८ ढुङ्गे्र 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०३।३० 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो.शलैङु गा.पा-८ ढुङ्गे्र –२ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सबुासकाकी९८६९१६६८७ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-सेतो हाईष्ट्नक, ष्ट्नलो ष्ट्िन्स पाईन्ट लगाएको ,पातलो 

शरीर भएको । 
 

१५३ 

नाम र्रिः- राि कुमारनपेाली 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ४७ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०३।१८गते । 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्सन्धपुाल्िोक मडेु । 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०४।०५ 

ठेगानािः- ष्ट्ि. ष्ट्स.पा. बािष्ट्वसे गा.पा. ९ बस्ने  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-कमला नपेाली९८४९३१००४२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-सेतोसटक, खैरो टाउिर लगाएको पातलो शररर भएको, 

माष्ट्र्ल्लो ओठमा खत, ५ ष्ट्िट अललो, ४७ष्ट्कलोग्राम तौल भएको  



१५४ 

नाम र्रिः- कुमार नपेाली 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३८ 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०४।२६ गते ष्ट्बहान ०६;०० बिे  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला दोलखा मलेुङगाउुँपाष्ट्लका वडा नं. २ ष्ट्पप्पे डाुँडा 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०४।२६ 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दो.मेलङु गा.प-२ बस्ने  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-डम्बर बहादरु नपेाली९८४५७५८७३९, 

९८४७७७८२९६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-उिाई ५ ष्ट्िट ८ ईन्ि भएको, पहलेो सटक, हाि पाइट 

लगाएको ।  

१५५ 

नाम र्रिः- साकी र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ३० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०५।०३ गते 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०५।०७ गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला दोलखा काष्ट्लञ्िोक गाउुँपाष्ट्लका वडा न.ं २बस्ने  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-िन्र बहादरु र्ामी ९८४०९२२०८८० 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-सेतो भषे्ट, कालो ट्याक लगाएको अ.ं ५।३ ईन्ि 
 

१५६ 

नाम र्रिः- लाली कुमार र्ोकर 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ५१ 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०४।३२ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दोलखा मेलङु गाउुँपाष्ट्लका वडा नं. ३ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०५।१६ गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला दोलखा मलेुङ गा.पा-३ बस्ने  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-हमे बहादरु र्ोकर९८४७७४६८८६ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-उिाई ५ ष्ट्िट भएको, कष्ट्मिसरुुवाल लगाएको ।  

१५७ 

नाम र्रिः- कृरर् श्रेष्ठ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ५३ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०७।२१ गते 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला दोलखा बतेैश्वर गा.पा-१   

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०७।२० 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला दोलखा बैतेश्वर गा.पा-१ सिुा श्रेष्ठ ९८६१५२५२८५ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सिुा श्रेष्ठ ९८६१५२५२८५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-िुलेको सेतो र कालो कपाल भएको, पातलो शरीर, 

आमी कलरको ष्ट्टसटक, ष्ट्नलो िाक अ.ं३० ष्ट्िट २ ईन्ि भएको परुुष ब्यष्ट्ि 

 



१५८ 

नाम र्रिः- िन्र बहादरु तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- अ.ं५५-६० बषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०५०।८।२६ गते 

हराएको स्र्ानिः-काष्ट्लमाटी काठमाण्डौ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः- २०७८।०८।२९ 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला दोलखा बैतेश्वर गा.पा-६  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-मन कुमारी तामाङ (९८४२७२८३००) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-उिाई अ.ं५ ष्ट्िट ४ ईन्ि भएको, पातलो शरीर भएको, 

प्रहरी पोशाक लगाएको। 

 

१५९ 

नाम र्रिः- केशर बहादरु बढुार्ोकी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ४९ 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०८।१५ गते 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला दोलखा बतेैश्वर गा.पा-६ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०८।२९ 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला दोलखा बैतेश्वर गा.पा-६  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्बनोद बढुार्ोकी (९८६३९२०३१७) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-उिाई ५ ष्ट्िट ६ ईन्ि, खैरो ज्याकेट ियाक लगाएको 

 

१६० 

नाम र्रिः- कृरर् बहादरु साकी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ४० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०९।११ गते अ.ं १५;०० बिे  

हराएको स्र्ानिः-काठमाण्डौबाट िोन सम्पकक  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०९।२७ 

ठेगानािः-ष्ट्िल्लादोलखा ष्ट्वग ुगा.पा.वडा न.ं४  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-मैया साकी (९८३४५०५४५७) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-उिाई अ.ं५ ष्ट्िट ५ ईन्ि, कालो ष्ट्िन्स पाईन्ट, खैरो 

ष्ट्िन्स ज्याकेट, रातो कालो झोला बोकेको 
 

१६१ 

नाम र्रिः- अिुकन ष्ट्ब.क 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- अ.२२/२४ 

हराएको ष्ट्मतीिः- ष्ट्मष्ट्त २०७८।०९।२६ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्दनको अ.ं१२;०० बिेको समयमा ष्ट्िल्ला 

दोलखाकालञ्िोकबाट । 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।०९।२७ 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला बाुँके ष्ट्िसापानी गा.पा-४ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-पे्रम बढुा 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-उिाई अ.ं५ ष्ट्िट , कालो ज्याकेट, गोल्डस्टर ितु्ता, 

कालो पाईन्टलगाएको 
 



१६२ 

नाम र्रिः- रमेश तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- २८ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०९।२८ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला दोलखा मलेुङ गा.पा।. वडा नं. ५ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।१०।०७ गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला दोलखा मलेुङ गा.पा।. वडा न.ं ५ बस्न े 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-सरुनाभिेुल ९७४६४७३७०७  

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-कालो ष्ट्िन्सको पाईन्ट, कालो ज्याकेट लगाएको  

१६३ 

नाम र्रिः- दावा तामाङ 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष  

उमेरिः- २२ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।१०।११ गते 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. वडा नंझ. ९ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।१०।१२ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा. वडा नंझ. ९ बस्न े 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्नमातामाङ ९८६०४१३२४२ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-सेतो ज्याकेट ष्ट्नलो पाईन्ट, सेतो ितु्ता लगाएको अ.ं ५ 

ष्ट्िट ७ ईन्िउिाई 
 

१६४ 

नाम र्रिः- ष्ट्दपेन्र काकी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ४६ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।११।०१ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमशे्वर न.पा. वडा नं. ६ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।११।०२ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्भमेश्वर न.पा. वडा नं. ६ बस्न े 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-रष्ट्न्िताकाकी ९८४४०६००३४ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-कालो ज्याकेट,खरानी कलरको पाइट र ितु्ता लगाएको, 

मोटो शररर , ष्ट्नधारमा कालो टाटो भएको 
 

१६५ 

नाम र्रिः- ष्ट्वरर् ुखत्री 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- ४० 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।०८।०१ गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्िल्ला काठमाण्डौ नख्ख ुसकुुमवासी बस्ती 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।१२।०१गते 

ठेगानािः- ष्ट्िल्ला दोलखा ष्ट्भमेश्वर न.पा. वडा नं. ०७ बस्ने  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-भगवती खत्री९८४८६६६२५५ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-सेतो सट ष्ट्नलो ष्ट्िन्सको पाईन्ट र अ.ं ५।६ ईन्िम मोटो 

शररर तोते बोलीर गाला खत भएको ।  



१६६ 

नाम र्रिः- मनोि काकी 

ष्ट्लङ्गिः- परुुष 

उमेरिः- २८ 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७८।१२।१३गते  

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्वदशेबाटनेपाल आएको भन्न ेबषु्ट्झएको 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७८।१२।१५ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा शलैुङ गा.पा. वडा नं. ५ काटाकुटी बस्न े 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-लष्ट्लता कुमारीकाकी ९८६६३३६८५१ 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-ष्ट्िन्सको पाईन्ट, खरानी रङको ष्ट्ट-सट, अ.ं ५.५ ईन्ि 

भएको 

 

१६७ 

नाम र्रिः- ईष्ट्न्रका तामाङ  

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः-२१ वषक  

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७९।०५।०४ गते । 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०५।०६ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा ष्ट्बग ुगा.पा. १ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्िवन तामाङ (९८४९२४३५५६) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी होिो िारपाटे शरीर भएकी हरीयो कुताक 

लगाएकी । 

 

१६८ 

नाम र्रिः- िेष्ट्नशा नेवार 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला  

उमेरिः-२८ वषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७९।०५।०८ गते । 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा शलैङु गा.पा. ३  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०५।०९ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा शलैुङ गा.पा. ३ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-दल बहादरु श्रेष्ठ (९८४९४३३१०४) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-खरानी रङको कुताक सरुुवाल कालो लेदरको ज्याकेट 

लगाएको दाष्ट्हन ेपट्टी दाुँत बाष्ट्हर ष्ट्नस्कीएको । 
 

१६९ 

नाम र्रिः- सष्ट्िन तामाङ  

ष्ट्लङ्गिः- बालक 

उमेरिः-१५ वषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७९।०५।०९ गते । 

हराएको स्र्ानिः- 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०५।११ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. ६ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-ष्ट्तरस तामाङ (९८४४५५५४३६) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-कालो ज्याकेट कालो पाईन्ट लगाएको र दबे्रे कानमा 

टुसो भएको । 

िोटो उपलव्ध नभएको । 



१७० 

नाम र्रिः- सषु्ट्नल तामाङ । 

ष्ट्लङ्गिः- बालक  

उमेरिः-१४ वषक 

हराएको ष्ट्मतीिः- २०७९।०५।०९ गते , 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. २  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०५।१२ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्ि. दोलखा बतेैश्वर गा.पा. २ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:-पमेाडोल्मा तामाङ (मो.नं. नखलेुको ) 

हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-नखलेुको 

िोटो प्राि नभएको । 

१७१ 

नाम र्रिः- ष्ट्बमली र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः-३२ वषक  

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७९।०७।०९ गते ।  

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्भ.न.पा.-१ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०७।१३ गते 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्भ.न.पा.-१ 

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ष्ट्बिय र्ामी (९८४०८१२६९६) 
हुष्ट्लया सष्ट्हतको ष्ट्ववरर्िः-बर्क गहुुँगोरी हरीयो कुताक कालो सईुटर र सेतो ,ष्ट्नलो 

सरुुवाल लगएकी  

१७२ 

नाम र्रिः- कष्ट्बता र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः-मष्ट्हला  

उमेरिः-३२ वषक  

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७९।०७।०९ गते । 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा.-५  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०७।१३ गते । 

ठेगानािः ष्ट्ि.दोलखा काष्ट्लञ्िोक गा.पा.-५ -  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ष्ट्बमला र्ामी (९६४८२८६४५९) 
हुष्ट्लया :- बर्क गहुुँगोरी मोटो शररर भएकी ष्ट्नधारमा घाउको खत भएकी । 

 

१७३ 

नाम र्रिः- कुमारी र्ामी 

ष्ट्लङ्गिः- मष्ट्हला 

उमेरिः-३७ वषक 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७९।०७।१३ गते । 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्भ.न.पा.-१ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०७।१ गते २० गते । 

ठेगानािः-ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्भ.न.पा.-१  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- िष्ट्डन्र बहादरु र्ामी ९८४०२६३२४७ 

हुष्ट्लया:- हुष्ट्लया नखलेुको ।  

१७४ 

नाम र्रिः- ष्ट्हमाल दम ै

ष्ट्लङ्गिः- बालक 

उमेरिः-१६ वषक 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७९।०७।१३ गते । 

हराएको स्र्ानिः- ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्भ.न.पा.-१ 

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०७।१४ गते । 

ठेगानािः- ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्भ.न.पा.-१  



हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- बलराम खत्री (९८६३१६६६५०) 

हुष्ट्लया:- ष्ट्नलो ष्ट्िन्सको पाईन्ट कालो पहलेो हुक लगाएको । 

१७५ 

नाम र्रिः- ष्ट्समाना ष्ट्िरेल 

ष्ट्लङ्गिः- बाष्ट्लका 

उमेरिः-१५ 

हराएको ष्ट्मतीिः-२०७९।०७।१३ गते । 

हराएको स्र्ानिः-ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्िरी न.पा.८  

सिुना प्राि ष्ट्मतीिः-२०७९।०७।१४ गते । 

ठेगानािः-ष्ट्ि.दोलखा ष्ट्िरी न.पा.८  

हराएको व्यष्ट्ि/घरपररवारको सम्पकक  नं.:- ष्ट्टकामाया योगी (९८१५८५१५६४) 
हुष्ट्लया :- गरीयो कुताक सेतो सरुुवाल र िाली सल ओडेकी 

 

 

 


