हराएका मिहला तथा बालबािलकाह को िबवरण
िस.नं

हराएको यि को
नामथर

वतन

उमेर

१

अ जु प रयार

िज.का क पोखरा ३१
तालबेसी

२१

िज.का क पोखरा ३१ २०७६/०४/०५ वण गहँ गोरी,उचाई अ ५.१िफट,
तालबेसी
गते
पातलो श रर भएक

२

रमा राई

िज.काि क पोखरा २५
हे जा

३०

िज.का क पोखरा २५ २०७६/०३/२९
हे जा
गते

वण गहँ गोरी,उचाई अ
५िफट,मझौला श रर भएक

३

रोशिन गायक

िज.का क पोखरा १६
बाटुलेचौर

१८

िज.का क पोखरा १६ २०७६/०४/०६
बाटुलेचौर
गते

वण गहँ गोरी,उचाई अ
४.८िफट,पातलो श रर भएक ।

क चन घले

िज.का क पोखरा-९
साहारा टोल

१६

िज.का क पोखरा-९
साहारा टोल

२०७६/०४/०६
गते हे जा
माइितघर

वण गहँ गोरी,उचाई अ ५
िफट,पातलो श रर भएक ।

५

पा थापा

िज.तनहँ बाङराङ-१० घर
भई हाल िज.का क ब ने

१६

विज.तनहँ बाङराङ१० घर भई हाल
िज.का क ब ने

२०७६/०३/२१
गते

गहँ गोरी,उचाई अ
४.५िफट,मझौला श रर भएक ।

सोम बहादरु शािह
९८४६०-७६९२५ ।

६

आकृ ित सनु ार

िज. या दी घर भई हाल
िज.का क पोखरा-३०

१६

वण गहँ गोरी,उचाई अ ५
िफट,मोटो श रर भएक ।

मनमया सनु ार
(९८२१३३७९१८)

७

स भजु ेल

िज. याङजा िव वा
गा.पा.-६ लेवाटोल

२१

गोरी,उचाई अ ५ िफट,मझौला
श रर भएको ।

िब णु भजु ेल
(९८४६३२४७४२)

४

हराएको थान

हराएको िमित

िज. या दी घर भई हाल २०७६।०४।२५
िज.का क पोखरा-३०
गते ।
िज. याङजा िव वा
गा.पा.-६ लेवाटोल

२०७६।०४।२६
गते ।

हिलया

अिभभावकको
स पक नं.
गोमा माया दज
(९८४६७९३०३९)
िव णु कँ डेल ।
(९८२४१७६८४८)

िभम गायक
(९८४६०३४५१३)
िदपे घले
(९८४६९२३०६६)

फोटो

कै िफयत

८

२५

िज.का क पोखरा -१३ २०७६।०४।२३
।
गते ।

वण गहँ गोरी,उचाई अ ५ िफट,
नाकमा काटेको खत, मोटो श रर
भएको ।
वण गहँ गोरी,उचाई अ ५ िफट,
मोटो श रर भएक ।

हक बहादरु गु ङ
(९८५६०११९६१)

गृ मा गु ङ

िज.का क पोखरा -१३

न दकली शमा

िज. या दी खिु लया गा.पा.३ घर भई हाल का क
ब ने

२०

िज. या दी खिु लया
२०७६।०४।२३
गा.पा.-३ घर भई हाल
गते ।
का क ब ने

१०

िनमला राई

िज.उदयपरु घर भई हाल
िज.का क पोखरा -२६
िवजयपरु

२३

िज.का क पोखरा -२६ २०७६।०४।२४ वण गो र,उचाई अ ५ िफट,पातलो िमरा कुमारी गु ङ
िवजयपरु
गते ।
श रर भएक ।
(९८१७१२१३५७)

११

बसि त प रयार

िज.का क पोखरा-४
नालामख
ु

३५

ल मी पौडेल

िज.का क पोखरा -१६
अमलाकुर ।

सिजना गु ङ

िज.का क मा.दी गा.पा.११ वरलडाडा ।

९

१२

१३

१४

अि मता िब.क

िज.का क पोखरा-५

िज.का क पोखरा-४
नालामख
ु

सिु नता शमा
(९८२४५६५६३८)

२०७६।०४।२३ वण गहँ गोरी,उचाई अ ५.२ िफट,
गते ।
मोटो श रर भएक ।

मिसिन प रयार
(९८२४१२६९७३)

१६

वण गहँ गोरी,उचाई अ ५ िफट,
िज.का क पोखरा -१६ २०७६।०४।२३
मझौला श रर भएको,बाया आँखा
अमलाकुर ।
गते ।
मािथ कोिठ भएक ।

ि राम पौडेल
(९८४६१५०६२४)

११

िभम बहादरु गु ङ
िज.का क मा.दी २०७६।०४।१९ वण गोरी,उचाई अ ५ िफट,पातलो
(९८१६१६८६१२)
गा.पा.-११ वरलडाडा ।
गते ।
श रर भएक ।

१६

२०७६/०४/२०
िज.का क पोखरा-५
गते ।

वण काली, उचाई अ. ५ िफट,
मख
ु मा डि डफोर आएको ।

िसता िब.क
(९८२४१३८८१६)

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

िनि क गु ङ

िज.का क पोखरा – १७
िबरौटा

िनशा सनु ार

िज.का क पोखरा -१५
रामबजार

सािहल शेख

िज.का क पोखरा ५
मालेपाटन

िनता प रयार

िज.का क पोखरा १६
वाटुलेचौर मैदान

अिभषेक तामाङ

िज.का क पोखरा १५
नयाँगाउ

अि बका प रयार

िज.का क पोखरा-५

स तोिष िव.क

िज.का क पोखरा १७
छोरे पाटन

हेम त बा तोला

िज.का क पोखरा २
मिणपाल

१६

१४

िज.का क पोखरा –
१७ िबरौटा

२०७६।०४।१५
गते ।

वण गहँ गोरी,उचाई अ ५
िफट,मोटो श रर भएक ।

िज.का क पोखरा -१५ २०७६।०४।१४ वण गहँ गोरी,उचाई ३ िफट,मझौला
रामबजार
गते
शरीर भएक ।

८

िज.का क पोखरा ५
मालेपाटन

२०७६/०४/१०
गते

१५

िज.का क पोखरा १६ २०७६/०४/०९
वाटुलेचौर मैदान
गते

गहँ गोरी,उचाई अ ५ िफट,मोटो
श रर भएक ।

१४

िज.का क पोखरा १५ २०७६।०४।२९
नयाँगाउ
गते ।

वण गहँगोरो,उचाई अ .४. ५
िफट,पातलो श रर भएको ।

२७

२०७६।०४।०५ वण गहँगो र,उचाई अ ५ िफट,मोटो
िज.का क पोखरा-५
गते
श रर भएक ।

१५

िज.का क पोखरा १७ २०७६/०४/०४
छोरे पाटन
गते

वण गहँ गोरी,उचाई अ ५.५
िफट,मझौला श रर भएक ।

४९

िज.का क पोखरा २
मिणपाल

वण गहँ गोरी,उचाई अ ५
िफट,मझौला श रर भएक ।

२०७६/०५/२२
गते ।

वण गहं गोरो,उचाई अ३
िफट,पातलो श रर भएक

सु मा गु ङ
९८२५१४१९१९
िगता सनु ार
९८२५१५९८७६
दगु ा प रयार
९८२९१४०४१६
राज कुमार प रयार
९८०४१४२३५८
बिु बहादरु तामाङ
९८१४१५८४०१
धन बहादरु प रयार
९८१५१४८९३९
िव म िब.क
(९८२३४७९४७९)
भोलद बा तोला
९८०४१८३०२२

िकरण रे मी

िज.का क पोखरा ५
याङ

च देवी शाह

िज.सलाही च नगर
गा.पा.-३ घर भई हाल
िज.का क ब ने ।

२५

र जु मजाकोटी

िज.गोरखा िसरानचोक
गा.पा.३ घर भई हाल
पोखरा -६ जरे बर

२०

२६

रे वती कोईराला

पोखरा ८ यरु ोड सगं ममाग

८३

क पना साक

िज ला याङ्जा वािलङ
नङपा ३ भई हाल पोखरा
९

हेम त बासतोला

का क पोखरा १९ घर
भई हाल पोखरा २
मिणपाल

माया े

िज ला धािदङ भई हाल
पोखरा ५

शोभा लामा

िज ला सलाही भई हाल
पोखरा ८ िसजनाचोक

२३

२४

२७

२८

२९

३०

१५

िज.का क पोखरा ५
याङ

२०७६।०५।०५
गते ।

वण गंहगोरो,उचाई अ ५
िफट,पातलो श रर भएको ।

२८

िज.सलाही च नगर
२०७६।०५।०४
गा.पा.-३ घर भई हाल
गते ।
िज.का क ब ने

वण गहं गोरी,उचाई अ ५.५
िफट,मझौला श रर भएक ।

िज.गोरखा िसरानचोक
२०७५।०५।०४
गा.पा.३ घर भई हाल
गते ।
पोखरा -६ जरे बर

वण गहँ गोरी,उचाई अ ५
िफट,मझौला श रर भएक ।

२३

४९

पोखरा ८ यरु ोड
सगं ममाग
िज ला याङ्जा
वािलङ नङपा ३ भई
हाल पोखरा ९

०७६/५/११ गते

वण गहगं ोरो,उचाई अ.५.५
िफट,मझौला श रर

रता कुमारी रे मी
९८४६२९२२५२
ह रनारायण शाह
९८१९१९४१८४

रिवन मजाकोटी
९८१४४९०३७७

घन याम कोईराला
९८४६२६०३६६

२०७६।०५।०३ वण गहगोरी उचाई ५ िफट मझौला
गते
श रर ९८१८७३४५२७

िनजको ीमान
िकसन साक
९८१९१८०३६५

का क पोखरा १९ घर
२०७६।०५।११ वण गहगं ोरी उचाई ५ फा मझौला
भई हाल पोखरा २
गते
शरीर भएक
मिणपाल

िनजको ीमान
िभलद बा तोला
९८०४१८३०२२

वण गहँगोरी,उचाई अ.५.िफट
मझौला श रर भएक
९८८०८५४४१०

२७

िज ला धािदङ भई
हाल पोखरा ५

०७६/५/१३ गते,

२६

िज ला सलाही भई
हाल पोखरा ८
िसजनाचोक

वण गहगं ोरी,उचाई अ. ५.४ िफट
२०७६।५।१० गते
मझौला श रर भएक
।९८१५१४४१९४

कृ णमान े
९८६९१४४१७७
िनजको ीमान राम
बहादरु िथङ
९८५६०१७७५५

फोटो नभएको

फोटो नभएको

३१

सिु या बा तोला

िज ला का क पोखरा
१७ छोरे पाटन

३२

रता भ ने क णा
काक

िज ला का क पोखरा
१७ िबरौटा

३३

दगु ा नेपाली

िज.लमजङु राइनास न.पा.७ ब ने

१६

िज ला का क पोखरा
िमित
१७ छोरे पाटन
२०७६।४।३२ गते

१३ बष िज ला का क पोखरा
२०७६।५।१४ गते
,३बष
१७ िबरौटा

९

िज.लमजङु राइनास
न.पा.-७ ब ने

२०७६।०४।१०
गते ।

वण गहगं ोरी,उचाई ५ िफट
९८१४९२८२६१

िनजको आमा
जानक
ु ा बा तोला

वण गहगं ोरी,उचाई ३.५ िफट
पातलो श रर

कमला काक
९८०९६३९५३९,
९८१६१६७१६४

वण गहँ गोरो, उचाई अं. ४ िफट
भएको ।

बेलीमाया नेपाली

५३

वण गहँगोरी,उचाई अं. ५ िफट,रातो
िज.गोरखा गो.न.पा.-९ २०७६।०४।११ सु वाल,िनलो िटसट लगाएक
ल मीबजार
गते ।
साथमा ज गा धिन पजु ा र
नाग रकता बोके क

िदलनाथ योगी

िशरमाया साक

िबमला कँु वर

िज.गोरखा गो.न.पा.-९
ल मीबजार

३५

सिजना रोका

िज.गोरखा िभमसेन थापा
गा.पा.-८ कोश

१६

वण गहँ गोरी, उचाई अ.ं ५.१ िफट,
िज.गोरखा िभमसेन २०७६।०४।१८
पहं ल
े ो, सेतो बु ा भएको कुता,रातो
थापा गा.पा.-८ कोश
गते ।
सु वाल लगाएक

३६

ने टी अछामी

िज.गोरखा गो.न.पा.-३

६२

िज.गोरखा गो.न.पा.-३

८४

ं
२०७६।०४।०६
दािहने आँखामा फुलो परे को, ह रयो
िज.गोरखा गो.न.पा.-३
गते

३४

२०७६।०३।२९
गते

वण गहँ गोरी,कपाल फुलेको ।
वण गहँ गोरी,उचाई अ. ५ िफट,

३७

ड ली कामीनी

िज.गोरखा गो.न.पा.-३

चोली र खैरो फ रया लगाएक

कमल बहादरु अछामी

बिु माया गु ङ

िज.गोरखा बारपाक
सिु लकोट गा.पा.-०७

३९

४०

३८

४१

४२

४३

४४

२५

िज.गोरखा बारपाक २०७६।०४।०१
गहँ गोरी, उचाई अ.ं ५ िफट भएक ।
सिु लकोट गा.पा.-०७
गते

तारा देिव गु ङ

िज. गोरखा सिु लकोट
गा.पा.-४

२७

िज. गोरखा सिु लकोट २०७६।०४।०७
गा.पा.-४
गते

कुमारी गु ङ

िज.गोरखा पालङु टार
न.पा.-१ खो लाङ

२१

मोिनका राना

िज.गोरखा आ घाट
गा.पा.-५ भलछोपे

सि सला सनु ार

िज.गोरखा पा.न.पा.-४
हा ीगौडा

िमना लामा

िज.गोरखा ग डक गा.पा.१ मकै िसङग

रिजना े

िज.गोरखा िभमसेन थापा
गा.पा.-१ यामपेसाल

२६

वण गहँ गोरी,उचाई अ.ं ५ िफट,दािहने
यापु मािथ कालो कोठी, कपाल लामो
भएको र ाय सु वाल कुता लगाउन

सक
ु राम गु ङ

िज.गोरखा पालङु टार
न.पा.-१ खो लाङ

२०७६।०५।१० बण गहँगोरी, उचाई अ.ं ५.२ िफट,
गते ।
दािहने आँखा सानो भएक ।

का छा गु ङ

िज.गोरखा आ घाट
गा.पा.-५ भलछोपे

वण गहँ गोरी, खैरो कपाल भएक ,
कानमा सनु को रङ, हातमा घडी
लगाएक , खैरो झोला र पँहल
े ो कुता,
कालो सु वाल लगाईएक ।

२०७६।०५।०३
गते ।

अिनल राना मगर

बण गहँ गोरी, उचाई अ.५ िफट,

२४

ं
िज.गोरखा पा.न.पा.-४ २०७६।०५।०५
ओठको बाँया तल कालो कोठी कालो
हा ीगौडा
गते
कपाल, पाई ट र िटसट लगाईएक ।

िदपक सनु ार

१९

िज.गोरखा ग डक
गा.पा.-१ मकै िसङग

२०७६।०४।१६
गते

बण गहँ गोरी, उचाई अ.ं ५.३ िफट,
ह का दाँत निमलेको र कपाल
ह का रातो देिखने ।

होम बहादरु

१६

िज.गोरखा िभमसेन
थापा गा.पा.-१
यामपेसाल

२०७६।०५।०९
गते ।

वण गहँ गोरी, उचाई अ.ं ५ िफट
भएक ।

सिवना े

४५

४६

४७

४८

४९

५०

५१

सिवना के .सी

िज ला याङजा सािवक
मनकामना गा.िब.स.४ ब ने
हाल िव वा गा.पा.-०८ ब ने

सिवता गु ङ

िज.तनहँ या दे गा.पा.-५
छाङपाटन

िसता नेपाली

िज.तनहँ श.ु ग.न.पा.-८

िशला गु ङ

िज.लमजङु म याङदी
गा.पा.२ धनपोखरा

सािव ी गु ङ

िज.तनहँ भानु १३ पोखरी
छापा

अमृता े

िज.लमजङु बेिसशहर
न.पा.-९

अ जली आले

िज.तनहँ यास न.पा.-५

१५

िज. याङ्जा िव वा
गा.पा.-०८

२०७६।०५।१६ वण गँह गोरी पातलो श रर भएक
गते
उचाई अं ४ िफट भएक

३३

िज.तनहँ या दे गा.पा.- २०७६।०४।१४ वण गहँ गोरी,आख
ं ा कालो,कपाल
५ छाङपाटन
गते ।
कालो,खैरो लगु ा लगाएक

२३

२०७६।०४।१३
िज.तनहँ श.ु ग.न.पा.-८
गते

१९

िज.लमजङु म याङदी २०७६।०४।०८
कालो कोठी भएक ,िनलो िज स पाई ट
गा.पा.२ धनपोखरा
गते
सेतो िटसट लगाएक ।

३९

वण गोरी, उचाइ ४.५ िफट, श रर
पातलो, कपाल कालो लामो, रातो
लेिगज याग बोके क , गल
ु ाबी रङको
कुता लगाएक

सिं गता खड्का

मान बहादरु थापा
९८२३४८६२९७

वण गहँ गोरी, उचाई ५ िफट, श रर
िठ कको,आख
ं ा कालो सानो
भएक ।
वण गहँगोरी, उचाई ५ िफट, िनधारमा

िज.तनहँ भानु १३
पोखरी छापा

२०७६।०३।२४
गते

हम बहादरु गु ङ

कालु गु ङ

३२

िज.लमजङु बेिसशहर २०७६।०४।०२
न.पा.-९
गते

वण गहँ गोरी,उचाई ४.८
िफट,कपाल खैरो,आख
ं ा
कालो,गदन िठ क भएक ।

बाबल
ु ाल े
९८२९१५४४२३

१६

२०७६।०४।०८
िज.तनहँ यास न.पा.-५
गते

वण गहँ गोरी,उचाई ५.१ िफट,कपाल
कालो,आख
ं ा कालो,गदन
िठ क,नाकको थे चो

िगता आले
९८०६५४९९५४

५२

५३

५४

रे वान द सर वती
जैसी (रे वती)

िज.तनहँ देवघाट -५
गेक र (आ म प रसरमा)

जानक
ु ा कंु वर

िज.तनहँ भानु -१३

बु ा गु ङ

िज.तनहँ भानु -४ घर भई
हाल िज.ऐ.ऐ. यास -३
ब ने

५५

पिव ा कुमाल

िज.तनहँ िघ रङ गा.पा.-१

५६

िसता सापकोटा
नेपाली

तनहँ ब दीपरु गा.पा.-५
िजया पा

स रता तामाङ

िज.लमजङु बेिशसहर
ना.पा.-८

५७

८५

िज.तनहँ देवघाट -५
गेक र (आ म
प रसरमा)

गहँ गोरी, उचाई ४ िफट ६ ई च, कपाल
महे राज याकुरे ल
२०७६।०४।२१
परु ै फुलेको, ला चो चाउरी परे को
(०५६-५०००८५) ।
अनहु ार, घाँटीमा ा को माला, रातो र
गते ।
पहले ब लगाएक ।

२०७६।०४।१७
गते

गोरी,उचाई ५ िफट, कपाल कालोमा
खैरो लगाएक ,आंखा कालो,नाक
थे चो,गदन िठ क,कुता सु वाल
लगाएक

ी साद कंु वर
(९८१४१४०२८५)

िज.तनहँ भानु -४ घर
२०७६।०४।०७
भई हाल िज.ऐ.ऐ. यास
गते
-३ ब ने

कालो,उचाई ५.२ िफट, कपाल
कालो,आंखा कालो,नाक थे चो,गदन
िठ क भएको ।

बेलमाया गु ङ
(९८०६५१६३८१)

२०

िज.तनहँ िघ रङ गा.पा.- २०७६।०४।०८
१
गते

बण कालो, उचाई ५.३िफट,आख
ं ा
कालो,कपाल कालो,नाक थे चो,श रर
िठ क मोटो,दािहने तफ िनधारमा खत
भएक

बिु बहादरु कुमाल

१९

ं
तनहँ ब दीपरु गा.पा.-५ २०७६।०४।११
५.३ िफट,कपाल खैरो,आंखा
िजया पा
गते
कालो,बो दा मख
ु ह का बाङ्गो देिखने

२२

िज.लमजङु बेिशसहर २०७६।०४।०६ग
न.पा.-८
ते

२०

७०

िज.तनहँ भानु -१३

वण गहगोरी,पातलो श रर भएिक,उचाई

गहँ गोरी,उचाई ५ िफट,मझौला
शरीर, हातमा स रता तामाङ
लेखेको ट्याटु खोपेक ।

िमना माया साक
९८४६१६५३९९

पिु नमाया तामाङ

५८

५९

६०

६१

६२

६३

मु कान तामाङ

लमजङु बेिशसहर
न.पा.१० िहलेट सार

िबजमाया लामा

िज.लमजङु बेिशसहर
न.पा.५ बा ेजगत

सिु मता ब नेत

िज.लमजङु बेिशसहर
न.पा.-१० ब नेत गाँउ

अिनता थापा

िज.लमजङु म याङदी
गा.पा.-८ िसमलचौर

बाल कुमारी गु ङ

बधु माया गु ङ

िज.लमजङु बे.न.पा.-७
वेणी टोल

िज.लमजङु दोद गा.पा.-४

६४

रचा ि पािठ

िज.लमजङु स.ु न.पा.-६

६५

साि त तामाङ
धौलाकोिट

िज.लमजङु वेिशसहर
न.पा.५ ना मा

२०

गहँ गोरी,उचाई ५ िफट, मझौला
लमजङु बेिशसहर २०७६।०२।२२
श रर, दाईने क चेरमा कालो कोठी
न.पा.१० िहलेट सार
गते
भएक ।

६०

गहँ गोरी,उचाई ४ िफट ८ ई च,
िज.लमजङु बेिशसहर २०७६।०४। ०९
मझौला शरीर, लङु िग िटसट,र रातो
न.पा.५ बा ेजगत
गते
पछे उरी लगाएक ।

१७

िज.लमजङु बेिशसहर २०७६।०४।०३
न.पा.-१० ब नेत गाँउ
गते

१८

िज.लमजङु म याङदी २०७६।०४। १०
सेतो िटसट िनलो पाई ट ,सेतो रङको
गा.पा.-८ िसमलचौर
गते
पोट ज ा लागाएक ।

गहँ गोरी,उचाई ५ िफट,मझौला
शरीर भएक ।
गहँ गोरी, उचाई ५ िफट,मझौला शरीर,

िखम तामाङ
९८६९३२८७३९

बिु

साद लामा

िशव ब नेत
९८४५३२२२३१
कुमारी खि
९८६७६२०४७

ु

२६

२६

िज.लमजङु बे.न.पा.-७ २०७६।०३।२२
वेणी टोल
गते
िज.लमजङु दोद
गा.पा.-४

गहँ गोरी,उचाई ४ िफट ८
ई च,मझौला शरीर,रातो ट स
लगाएक ।

गहँ गोरी,उचाई ५ िफट २
२०७६।०४। १९
ई च,मझौला शरीर,लङु गी िटसट
गते
लगाएक ।
२०७६।०४।
२४गते

१६

िज.लमजङु स.ु न.पा.-६

२२

िज.लमजङु वेिशसहर २०७६।०२।२६
न.पा.५ ना मा
गते ।

गहँ गोरी, उचाई ५ िफट ३ ई च,मझौला
शरीर,िज सको याके ट िज सको पाई ट
लगाएक ।

गहँ गोरी,उचाई ५ िफट,मझौला
शरीर भएक ।

किवता गु ङ
(९८४६१२८३९५)
िमन बहादरु गु ङ
(९८१३२६६१५३)

रिबन िब.क
९८६६०९०८०५
िबना बसेल
९८१४१५७७१५

६६ गोमा कुमारी म ल

िज. याङ्जा िभ.न.पा.५
वरे क

६७

स भजु ेल

िज. याङ्जा िब वा
गा.पा.-६ लेवा

६८

क पना साक

िज. याङ्जा वािलङ
न.पा.-१३

६९

७०

७१

७२

७३

च दा खाण

िज. याङजा प.ु ब.न.पा.-८

िदपा पौडेल

िज. याङजा आ चौर
गा.िब.स.घर भई हाल
अजनचौपारी
गा.पा.-५
ु

सक
ु माया दज

िज. याङजा चापाकोट
न.पा.-६

सिु म ा हमाल

िज. याङजा पतु लीबजार
न.पा.-३

िबमला प रयार

िज.स यान ब.कु.न.पा.-८
अधेरी

२९

िज. याङ्जा
िभ.न.पा.५ वरे क

२०७६।०४।१२
गते

गहँ गोरी भएक

िखम बहादरु म ल

२२

िज. याङ्जा िब वा
गा.पा.-६ लेवा

२०७६।०४।१८
गते

बण गहँ गोरी,उचाई अ.५ िफट
कालो लामो थाईकट कपाल
िठ कको श रर भएक

गु बहादरु भजु ेलले
(९८२४१७८००१)

२३

िज. याङ्जा वािलङ २०७६।०४।०३
न.पा.-१३
गते

गहँ गोरी, उचाई ५ िफट, नाक मा
सामा य दाग भएक ।

िकसन साक

३०

िज. याङजा प.ु ब.न.पा.- २०७६।०४।०४
८
गते।

बण गहँ गोरी, उचाई अ.५.४ िफट
चा लो र उ यालो अनहु ार, कुता
सु वाल लाएक ।

मे बहादरु खाण
९८४६२८१८९२

२०

िज. याङजा आ चौर
२०७६।०४।२७
गा.िब.स.घर भई हाल
गते
अजनचौपारी
गा.पा.-५
ु

बण गह गोरी,उचाई ५ िफट २
ई च,मोटो श रर, िनधार मा खत
भएक ।

काश पौडेल
९८४६८००४१५

१९

िज. याङजा चापाकोट २०७६।०५।०५
आकारको अनहु ार,कालो कपाल,दािहने
न.पा.-६
गते
आँखी भईु मा कालो कोठी भएक ।

वण गोरी,उचाई अ.५िफट गोलो

३६

िज. याङजा
२०७६।०५।०७
पतु लीबजार न.पा.-३
गते

१५

िज.स यान ब.कु.न.पा.- २०७६।०४।२७
८ अधेरी
गते ।

गोपाल दिज

वण गँह गोरी,उचाई ५ िफट, होची, िदल कुमारी हमाल
मोटो श रर, कुता सु वाल
९८४६८२१९१२
लगाएक ।
गहँ गोरी,उचाई ५ िफट २ ई च,
पातलो श रर,पहेलो कुथा र सेतो
सु वाल लगाएक ।

सेती प रयार
९८६४३४९७३३

७४

रचना थापा

िज.स यान दामा गा.पा.-४
भलचौर

७५ पणु कुमारी नेपाली िज.कु मा न.पा.-१३ िहले ।

७६

सिं गता सवु ेदी

िज.पवत कु.न.पा.-४
अमादी

देवी प रयार

िज.पवत जलजला गा.पा.७ धाई रङ्

ममता नेपाली

िज.पवत फलेवास
न.पा.वडा न.ं ०८
िलिमठाना ।

७९

रत कुमारी घत

िज.बा लङु िनिसखोला
गा.पा.-७

८०

िमना साक

िज.बा लङु बा.न.पा.-२
िे पपल

७७

७८

बण गहँ गोरी,पातलो शरीर,खरानी
रङको िज स पाई ट सेतो भे
लगाएक ।

जय कुमारी थापा
९८००५७३५९०

वण गहँ गोरी,उ.४ िफट७
ई च,कपडा रातो रंगको आउटर
अलािडन लगाएक ।

नर बहादरु साक
९८४६८११९११

२२

िज.स यान दामा
गा.पा.-४ भलचौर

२८

िज.कु मा न.पा.-१३
िहले ।

२०७६/०४/१५
गते ।

िज.पवत कु.न.पा.-४
अमादी

वण कालो, उ. ४ िफट ५ ई च
२०७६\०४\०३ भएक ,कपडा किफ कलरको कुथा
दाजु नारायण सवु ेदी
सु वाल रातो सल ओडेक घाँटीमा दिु व
गते ।
भएको ।

१५

४०

िज.पवत जलजला
गा.पा.-७ धाई रङ्

१५

िज.पवत फलेवास
न.पा.वडा न.ं ०८
िलिमठाना ।

२०७६ जेठ
मिहना देिख ।

वण काली,उचाई अ.५ िफट,
िनधारमा कालो कोठी भएक ।

िझ ले प रयार
९८१६१६१२०४

२०७६\०४\०४
गते ।

वण गहँगोरी,उचाई ५.३ िफट, िनलो
रगंको िज स पाई ट, िक ो च पल
लगाएक , कानमा सादा िसनको मु ा
लगाएक ।

पणु ा नेपाली ।
९८०६१५२७८४,
९८१९१३०६६४

२९

िज.बा लङु िनिसखोला २०७६।०४।२३
गा.पा.-७
गते ।

वण गहँ गोरी,उचाई ५ िफट, रातो
रगंको कुथा,पहेलो सु वाल
लगाएक ।

ान बहादरु घित मगर
(९८२३६५२०१७)

३६

िज.बा लङु बा.न.पा.-२ २०७६।०४।२० वण गहँ गोरी,उचाई ५ िफट ३ ई च
राजु बोसेल
िे पपल
गते ।
भएक ।
(९८४७६६०३२३)

८१

८२

८३

८४

८५

८६

८७

र मी बोसेल

िनगम े ी

मिनसा िब.क.

िज.बा लङु बा.न.पा.-२
िे पपल ।

िज.बा लङु जैिमनी न.पा.१

िज.बा लङु काठे कोला
गा.पा.-८ लेखानी

सिमर प रयार

िज.बा लङु बा.न.पा.-३

िमना सनु ार

िज. बागलङु ढोरपाटन
न.पा.३ घर भई हाल
ढो.न.पा.१ बिु तबाङ।

बाटुली साक

िज. या दी बे.न.पा.-१
सालघारी

पु पा बािनयाँ े ी

िज. या दी बे.न.पा.-४
सक
ु मेला

९

८

राजु बोसेल
िज.बा लङु बा.न.पा.-२ २०७६।०४।१३
वण गहँ गोरी,उचाई ३ िफट भएक । (९८४७६६०३२३)
िे पपल ।
गते ।

िज.बा लङु जैिमनी
न.पा.-१

२०७६।०४।१६
गते ।

वण गहँ गोरो,उचाई २ िफट,मे द डको
भागमा आगोले पोलेको,रातो
िटसट,रातो गाङगी,िनलो च पल
लगाएको ।

िदपक बहादरु े ी
(९८०४१६६६८९)

मे बहादरु िब.क.
(९८४९११८९५१)

१८

िज.बा लङु काठे कोला २०७६।०४।०९
गा.पा.-८ लेखानी
गते

वण गहँ गोरी,उचाई ५ िफट २
ई च,िनलो रंगको कुथा िज स पाई ट
लगाएक साथमा छोरी समेत िलई
िहडेक ।

१४

२०७६।०४।०७
िज.बा लङु बा.न.पा.-३
गते

वण गहँ गोरो,उचाई ५ िफट ३
ई च,कालो किमज िनलो िज स
पाई ट,खु ामा खैरो जु ा लगाएको ।

२६

िज. बागलङु ढोरपाटन २०७६।०५।११ वण गहगोरी, उचाई अ.५ िफट ह का
गल
ु ाबी रंगको कुता सरु वाल
न.पा.३ घर भई हाल गते, ढो.न.पा.१
लगाईएक ,नाकमा निथया, कानमा रङ,
ढो.न.पा.१ बिु तबाङ।
बिु तबाङ।
खु मा एरोसप च पल लगाएक

३५

िदल बहादरु साक
वण गहँ गोरी,उचाई ५ िफट ६
िज. या दी बे.न.पा.-१ २०७६।०४।०८
ई च,मझौला शरीर,ओठमा काटेको दाग (९८२४१७०३३२)
सालघारी
गते ।
भएक

२९

कुल बहादरु े ी
वण गहँ गोरी, नाकको आकार
िज. या दी बे.न.पा.-४ २०७६।०४।२१
चु चो,ओठमा कालो कोठी, मझौला (९८४७७५२१२०)
सक
मे
ल
ा
गते
।
ु
श रर, पहेलो कुता सरु वाल लगाएक ।

सपना प रयार
(९८४६९१७५१६)

9849491620

८८ कोशमाया तामाङ

८९

९०

९१

९२

९३

९४

धिनराम महतो

योगेश तामाङ
बष गहँगोरो,उचाई क रब ५ िफट एिकन
िज.न.प.(पवु ) देवचल
ु ी २०७६।०४।२३
पोशाकको िवबरण नखल
ु ेको ाय कुथा (९८४१४५६५८०)
न.पा.-१७
गते ।
सरु वाल लगाउने

िज.न.प.(पवु ) देवचल
ु ी
न.पा.-१७

३४

िज.न.प.(पवु ) कावासोती
न.पा.-३

६९

िज.न.प.(पवु )
कावासोती न.पा.-३

बण गह गोरो, उचाई ५िफट एिकन
अजनु महतो
पोशाकको िवबरण नखल
ु ेको । (९८०३२०९१५८)

४

िज.न.प.(पव)
कावासोती न.पा.-८
ानोदय चोक

वण गहँगोरी,उचाई ५ िफट ५ ई च, खैरो
२०७६।०४।१३ रगंको िटसट,खैरो रगंको हाफ क ,बाया सकु तला तामाङ
हातको नाडीमा चािदको बाला लगाएक (९८२१९८८४९७)
गते ।
।

२२

िज.न.प.(पवु )
म यिव दु न.पा.-६

२०७६।०४।२३
गते ।

कुसमु तामाङ

िज.न.प.(पव) कावासोती
न.पा.-८ ानोदय चोक

िसजना कुमाल

िज.न.प.(पवु ) म यिव दु
न.पा.-६

क पना सवु ेदी

िज.न.प.गैडाकोट न.पा.१२ हकपरु

पिव ा भषु ाल

िज.न.प.पवु देवचल
ु ी
न.पा.-१३

तल
ु सी रे मी

िज.न.प.म यिब दु न.पा.१०

३५

१८

३३

वण गहँ गोरी,उचाई ५ िफट,कालो
कुथा रातो सु वाल,रातो च पल
लगाएक ।

कृ ण साद कुमाल

वण गहँ गोरी,उचाई ५ िफट, कालो
िज.न.प.गैडाकोट न.पा.- २०७६।०३।२५
सिचन सवु ेदी
कपाल भएक साथमा छोरी समेत
१२ हकपरु
गते ।
(९८०७२१८०७४)
िलई िहडेक ।
बण गहँ गोरी, उचाई ५ िफट, कपाल

खगे र भषु ाल
(९८२१४२६२९१)

वण गहँ गोरी उचाई ५ िफट,आखाँमा
मासु पलाएक , कालो खैरो रगक
ं ो
सु वाल लगाएक ।

यम बहादरु साक
९८११४५२६४३

िज.न.प.पवु देवचल
ु ी २०७६।०४।१४ग
कालो एिकन पोशाकको िवबरण
न.पा.-१३
ते
नखल
ु ेको ाय कुथा सरु वाल लगाउने
िज.न.प.म यिब दु
न.पा.-१०

२०७६।०४।१४
गते

९५

९६

९७

९८

९९

१००

िदकमाया चौधरी

िव दु भ राई

िज.न.प.पवु िवनयी ि वेणी
गा.पा.-२

िज.न.प. पवु देवचल
ु ी
न.पा.-१

अिनता कुमाल

िज.न.प.पवु म यिव दु
न.पा.- ८ रानीटार

िवमला नेपाली

िज.न.प.पवु कावासोती
न.पा.-८

िमना चौतरीया

िज.न.प.पवु कावासोती
न.पा. - १३

२०७६।०४।०८
गते

बण गहँ गोरी, उचाई ४ िफट २ इ च,
कपाल कालो एिकन पोशाकको
िवबरण नखल
ु ेको ाय कुथा सरु वाल
लगाएक ।

२०७६।०३।३१
गते

बण गह गोरी, उचाई ५ िफट १ इ च ,
कपाल कालो एिकन पोशाकको
िवबरण नखल
ु ेको ाय कुथा सरु वाल
लगाउने

िवबेक भ राई
(९८१४४४६७७६)

१९

िज.न.प.पवु म यिव दु २०७६।०४।०१
न.पा.- ८ रानीटार
गते

बण गह गोरी, उचाई ५ िफट , कपाल
कालो , कालो कुथा पहेलो सरु वाल
लगाएक , दािहने गालामा कोठी
भएको ।

भ बहादरु कुमाल
(९८२४४९१९००)

२७

िज.न.प.पवु कावासोती २०७६।०१।०२
िवर बहादरु नेपाली
कालो , एिकन पोशाकको िववरण
न.पा.-८
गते
(९८२१५५९५६८)
नखल
ु ेको, ाय कुथा सु वाल लगाउने ।

१३

िज.न.प.पवु कावासोती २०७६।०३।२८
न.पा. - १३
गते

२६

४५

िज.न.प. पवु देवचल
ु ी
न.पा.-१

बेिनराम चौधरी
(९८११४५२६४३)

बण गह गोरी,उचाई ५ िफट, कपाल

मालती शमा िज.न.प. पवु गैडाकोट न.पा.-९ ३३

िज.न.प.म यिब दु न.पा.१०१ रता कुमारी भषु ाल
११

िज.न.प.पवु िवनयी
ि वेणी गा.पा.-२

२१

बण गह गोरी, उचाई ५ िफट ,
कपाल कालो , कालो कुथा
सरु वाल लगाएक ।

िगताकुमारी महतो
(९८१२९७८७९२)

बण गह गोरी, उचाई ५ िफट २ इ च ,
बेदरु ाम शमा
२०७६।०२।३०
कपाल कालो एिकन पोशाकको
.न.प. पवु गैडाकोट न.पा.(९८०४२०९११८)
िवबरण नखल
ु ेको ाय िज स पाई ट िटगते
सट लगाएक

िज.न.प.म यिब दु
न.पा.-११

२०७६।०४।२५
गते ।

गहँ गोरी,उचाई ५ िफट,कपाल
कालो एिकन पोशाक िववरण
नखल
ु ेको।

सरु ज भषु ाल
(९८२१२६७५२८)

१०२

दामा रानाभाट

िज.तनहँ घर भई हाल
िज.न.प.पवु देवचल
ु ी
न.पा.-११

१०३

चपु ा अिधकारी

िज.न.प.पवु कावासोती
न.पा.-२

१०४

िकरण िब.क

िज.न.प.पवु कावासोती१७ ब ने ।

१०५

फुल माया म ल

िज.न.प.पवु ह सेकोट
गा.पा. वडा न.ं ३

१०६

१०७

१०८

ल मी सनु ार

िज ला यठु ान गौमख
ु ी
वडा न.ं ५ नारीकोट

रनु िब.क.

िज.न.प.पवु म यिब दु
न.पा.वडा न.ं १२

सरीता गु ङ

िज.न.प.पवु कावासोती
न.पा. वडा न.ं १ खैयरघारी

२१

िज.तनहँ घर भई हाल
२०७६।०४।२९
िज.न.प.पवु देवचल
ु ी
गते ।
न.पा.-११

गहँ गोरी,उचाई ५ िफट एिकन
पोशाकको िववरण नखल
ु ेको ाय
कुथा सु वाल लगाएको ।

लोके श रानाभाट
(९८६७०४३३०२)

४७

िज.न.प.पवु कावासोती २०७६।०४।१५
न.पा.-२
गते ।

वण गहँ गोरी,उचाई ५ िफट ३
ई च,कपाल कालो भएक ।

ब दु अिधकारी
(९८४६९०२२२२)

बण गहँ गोरो,उचाई ४ िफट ४
ई च,पाई ट सेतो सट,कालो पाई ट
कालो जु ा,गालामा कालो कोठी
भएको ।

१७

िज.न.प.पवु कावासोती- २०७६।०५।१८
१७ ब ने ।
गते ।

३६

िज.न.प.पवु ह सेकोट
गा.पा. वडा न.ं ३

राम कृ ण िब.क
९८११५९२२८६

२०७६।०५।११ बण गहगोरी उचाई ५ िफट, रातो
गते
रंगको कुथा सरु वाल लगाएक ।

िवजय िब.क
(९८६७३०४६२२)

१४

बष गहँगोरो, उचाई ४ िफट, २ ई च
िज ला यठु ान गौमख
एिकन पोशाकको िवबरण
ु ी २०७६।०५।११
वडा न.ं ५ नारीकोट
गते
नखल
ु ेको ाय कुथा सरु वाल
लगाउने ।

स तोष लािमछाने

१४

िज.न.प.पवु म यिब दु २०७६।०५।१५
दानु िब.क.
सट,हाफ कालो सु वाल,रातो कलरको
न.पा.वडा न.ं १२
गते
(९८७३९८४३२७)
िफ ावाला च पल लगाएक

३५

बष गहँगोरो,उचाई क रब ५ िफट,
िज.न.प.पवु कावासोती
२०७६।०५।१७ रातो कुथा सु वाल,रातो च पल
न.पा. वडा न.ं १
गते
लगाएक ,दबु ै गालामा कालोपोतो
खैयरघारी
भएको ।

बष गहँगोरो,उचाई क रब ५ िफट, कालो

गोपाल बहादरु
कुमाल
(९८६७१०५५०६)

