
  

Found Child 

भेटिएका बालबाटलकाहरुको टििरण फोिो 

नामःदिपेश तामाङ बताउने                         उमरेः ७ वर्ष 

दिङ्गः बािक                                       वतनःदिल्िा दिन्धपुाल्चोक मिेम्ची बताउन े

फेिा दमदतः २०७८/०५/२८ गते       फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं,चन्रादगरी न.पा. वडा नं.१५,ढुङगअेड्डा 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो, रातो ज्याकेट, दनिो िटष, कािो पाईन्ट   िगाएको । 

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी प्रभाग बिम्बु काठमाडौं । 

आमाको नामः  िान ुतामाङ बताउन े

बाबुको नामःदिङग ेतामाङ बताउने 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री भ्वाईि अफ दचल्रेन(voc),िभु ुिदितपरु  । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८ /०५/२९ गत े
 

नामःिमुन मगर बताउन े                               उमेरः ४ वर्ष 

दिङ्गः बािक                                           वतनःएदकन  नखिुकेो/बताउन निक्न े

फेिा दमदतः २०७८/०१/०२ गते                     फेिा स्थानः दिल्िा धादिङ,मिेख ुबिार 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो, िेतोमा खैरो कोठे दटिटष, दनिो बुट्ट ेट्राउिर ,र दनिो चप्पि  िगाएको । 

फेिा पान ेदनकायः  ईिाका प्रहरी कयषिय गिरुी धादिङ  । 

आमाकोःनखिुकेो/बताउन निक्न े

बाबुको नामःनखिुेको/बताउन निक्न े

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री बाि हले्पिाईन(१०९८)नेपाि,दतनताना काठमाडौ । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८ /०५/३० गते  

 
 

 

 

नामःिदबना िढुार   बताउने                                        उमरेः  १३ वर्ष 

दिङ्गः बादिका                                                      वतनः दिल्िा काभ्रपेािान्चोक बताउन े 

फेिा दमदतः २०७७।१०।०८ गते                                  फेिा स्थानः दिल्िा िदितपरु, भैिेपाटी 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरी, रातो हुक ज्याकेट, िेतोमा किेिी िरुुवाि र चप्पि िगाएकी । 

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी पररिर मदहिा, बािबादिका खोितिाि तथा िमन्वय केन्र िदितपरु । 

आमाको नामः  कल्पना िढुार 

बाबुको नामः होम िाि िढुार 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री बाि हले्पिाईन नपेाि (१०९८) दतनथाना, काठमाडौं  

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८ ।१०।०८ गत 
 



  

नामः िदमर  नेपािी बताउन े                            उमरेः  १४वर्ष बताउने 

दिङ्गः बािक                                              वतनः दिल्िा गोरखा, दफनाम बताउन े

फेिा दमदतः २०७७।१०।१४ गत े                         फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, टोखा न.पा.वडा न.ं ९ 

दशवमदन्िर 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो,  फेिा पिाषको पदहरनः पहिेो स्वीटर, खैरो िरुुवाि र कािो ितु्ता िगाएको  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी प्रभागगगंोबु  । 

आमाको नामः  कमिा नपेािी 

बाबुको नामः अिुषन नपेािी 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री दि.दप.दि.एि.गोिावरी । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७७।१०।१५ 
  

  

नामः नाम थर नखिूेको बताउन निक्ने                        उमरेः  अं . २ वर्ष  

दिङ्गः बादिका                                                 वतनः बताउन निक्ने  

फेिा दमदतः २०७७।१०।१७                               फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, पशपुती 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो,  फेिा पिाषको पदहरनः दपङ्क टोपी, आकािे ज्याकेट, खरैो िरुुवाि  र कािो चप्पि 

िगाएको  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी वतृ्तगौशािा काठमाडौं । 

आमाको नामः  नखिुेको  

बाबुको नामः नखिेको 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री बािमदन्िर नक्िाि,  काठमाडौं   

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७७।१०।१७ गते  

 

 

नामः  िदुमत्रा तामाङ    बताउने                            उमरेः  १६ वर्ष  

दिङ्गः बादिका                                                वतनः दिल्िा धादिङ बताउन े 

फेिा दमदतः २०७७।१०।१९ गत े                           फेिा स्थानः दिल्िा िदितपरु , गोिावरी वडा न.ं १४ 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरी, फेिा पिाषको पदहरनः कािो स्वीटर, कािो िि, खरैो कुथाष िरुुवाि र चप्पि 

िगाएकी 

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी वतृ्त चापाुँगाउ, िदितपरु । 

आमाको नामः  नखिुेको  

बाबुको नामः नखिुेको  

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री बेथानी दभिन गौरीघाट,  काठमाडौं  । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७७।१०।३० गते  
 

नामः शिुान्त मात्र ैबताउने                                उमेरः  अं. ५ वर्ष 

दिङ्गः बािक                                                वतनः नखिुको 

फेिा दमदतः २०७७। ११।०७                            फेिा स्थानः का.दि.तारकेश्रवर न.पा. वडा नं. २  

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो, फेिा पिाषको पदहरनः रातो स्वीटर, खरानी रङ्को टोपी र चप्पि िगाएको । 

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय  प्रहरी वतृ्त बािाि,ु काठमाडौं  । 

आमाको नामः  नखिुेको  

बाबुको नामः नखिुको 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री VOC िभु ुिदितपरु 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७७।११।०८  गते   



  

नामः नाम नखिुेको                        उमेरः  अन्िािी २ मदहनाको 

दिङ्गः (दशश)ु बािक                     वतनः नखिुेको/बताउन निक्ने  

फेिा दमदतः २०७७।११।९ गत े            फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, बािवुाटार, दबशािनगर  

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो, पदहरनः नखिुेको ।  

फेिा पान ेदनकायः  बािबादिका  खोितिाि (१०४) ।  

आमाको नामः  नखिुेको  

बाबुको नामः नखिुेको 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री नपेाि बाि िंगठन (केन्रीय कायाषिय) नक्िाि  काठमाडौं   

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७७।११।१९ गते  
 

नामः नाम थर नखिुेको                     उमरेः  अन्िािी ५ मदहना  

दिङ्गः दशश ुबादिका                       वतनः नखिुेको/बताउन निक्ने   

फेिा दमदतः २०७७।११।१९ गत े           फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, चन्रादगरी न.पा. प्रगतीनगर 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी प्रभाग विम्बु,काठमाडौं ।  

आमाको नामः  नखिुेको 

बाबुको नामः नखिुेको 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री नपेाि बाि िंगठन (केन्रीय कायाषिय) नक्िाि  काठमाडौं   

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७७।११।१९ गते                              

नामः दिपक तामाङ बताउने                      उमरेः  १० वर्ष  

दिङ्गः बािक                                       वतनः नखिुेको  

फेिा दमदतः २०७७।११।२० गत े                फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, किंकी 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो पदहरनः दनिो कािो हुक्ि, किेिी शरुुवाि र कािो चप्पि िगाएको ।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी प्रभाग किंकी, काठमाडौं ।  

आमाको नामः  नखिुेको  

बाबुको नामः नखिुेको  

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री V.O.C. िभु ुिदितपरु 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७७।११।२० गते                           

  



  

नामः प्रशान्त तामाङ बताउन े                     उमेरः  १५ वर्ष  

दिङ्गः बािक                                       वतनः दिल्िा िनु्धपुाल्चोक बाहषदबिे न.पा. वडा नं. ०६ बताउन े 

फेिा दमदतः २०७७।११।२१ गत े                फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, नकैाप 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो पदहरनः ।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी प्रभाग नैकाप, काठमाडौं ।  

आमाको नामः  नखिुेको  

बाबुको नामः नखिुेको  

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री V.O.C. िभु ुिदितपरु 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७७।११।२२ गते                            

नामः श्याम पररयार बताउन े                     उमेरः  ९ वर्ष  

दिङ्गः बािक                                       वतनः दिल्िा िनु्धपुाल्चोक हररयान बताउने  

फेिा दमदतः २०७७।१२।०२ गते                  फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, दमनभवन 

हुदिया दववरणः वणष कािो पदहरनः दनिो खरैो पहिेो दमक्ि दट-िटष, दनिो दिन्ि पाईन्ट र कािो ितु्ता िगाएको  ।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी वतृ नयाुँवानेश्वर, काठमाडौं ।  

आमाको नामः  नखिुेको  

बाबुको नामः नखिुेको  

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री एक्िेि नपेाि बिनु्धारा, काठमाडौं । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७७।१२।०२ गते                            

नामः दवमि थापा मगर बताउने                            उमेरः  १२ वर्ष  

दिङ्गः बािक                                                वतनः दिल्िा डडेिधरुा बताउन े 

फेिा दमदतः २०७७।१२।२९ गते                          फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, धमषस्थिी 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो पदहरनः बुट्टे कािो स्वईटर, कािो ट्राउिर र चप्पि िगाएको  ।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी वतृ बािाि ुकाठमाडौं ।  

आमाको नामः  हरीकिा थापामगर 

बाबुको नामः रमेश थापामगर 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री ए.दप.िी. नपेाि रामघाट, काठमाडौं । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७७।१२।३० गते                            



  

नामः दवकाि राई  बताउन े                        उमेरः  १४ वर्ष  

दिङ्गः बािक                                       वतनः दिल्िा धनकुटा, खकुुदिन्ताङ बताउने  

फेिा दमदतः २०७७।१२।२९ गते                फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, धमषस्थिी 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो पदहरनः आमी किरको स्वईटर, कािो पाईन्ट र चप्पि िगाएको  ।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी वतृ बािाि ुकाठमाडौं ।  

आमाको नामः  ठुिीमाया राई 

बाबुको नामः गगंा राई 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री ए.दप.िी. नपेाि रामघाट, काठमाडौं । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७७।१२।३० गते                           
 

नामः नेमा िामा  बताउन े                         उमरेः  १० वर्ष  

दिङ्गः बािक                                       वतनः नखिुेको  

फेिा दमदतः २०७८।०१।०२ गते                 फेिा स्थानः दिल्िा िदितपरु, गोिावारी 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो पदहरनः रातो  स्वईटर, कािो ट्राउिर र चप्पि िगाएको  ।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी पररर्र िदितपरु।  

आमाको नामः  नखिुेको 

बाबुको नामः नखिुेको 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री ए.दप.िी. नपेाि रामघाट, काठमाडौं । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८।०१।०३ गते                           
 

नामः िदुिप गरेै बताउन े                     उमेरः  १५ वर्ष  

दिङ्गः बािक                                       वतनः दिल्िा रुपन्िहेी बुटवि बताउन े 

फेिा दमदतः २०७८।०१।२९ गते                            फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, नयाुँ विपाकष  

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो पदहरनः दनिो ज्याकेट  कािो पाईन्ट र चप्पि िगाएको। 

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी प्रभाग गंगबु, काठमाडौं ।  

आमाको नामः  नखिुेको 

बाबुको नामः नखिुेको 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री ए.दप.िी. नपेाि रामघाट, काठमाडौं । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८।०१।२९ गते                           
 



  

नामः िदमषिा िनुार बताउने                      उमेरः  १४ वर्ष  

दिङ्गः बादिका                                       वतनः दिल्िा काठमाडौं, गोकणेश्वर न.पा. वडा नं. ०३ िनु्िरीिि  

बताउन े 

फेिा दमदतः २०७८।०२।०१ गते                            फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, मिुपानी 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरी पदहरनः  खरैो दट-िटष, कािोिेतो िरुुवाि र दनिो ज्याकेट िगाएकी ।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी दवट मिुपानी, काठमाडौं ।  

आमाको नामः  माइिी िनुार 

बाबुको नामः राम भक्त िनुार (स्व) 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री बेथानी दभिन गौरीघाट, काठमाडौं । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८।०२।०२ गते                           
 

नामः शशुान्त मात्र बताउन े                     उमरेः  २ वर्ष  

दिङ्गः बािक                                       वतनः नखिुेको  

फेिा दमदतः २०७८।०२।२१ गते                            फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, नरिवेी 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो पदहरनः  िेतो िटष, दनिो मा िेतो बुट्टे िरुुवाि िगाएको ।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी वतृ िनिेवा, काठमाडौं ।  

आमाको नामः  मोदनका िामा 

बाबुको नामः नखिुेको 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री बािमदन्िर नक्िाि, काठमाडौं । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८।०२।२१ गते                            

नामः दमिन मगर बताउने                       उमरेः  १२ वर्ष  

दिङ्गः बािक                                     वतनः दिल्िा नुवाकोट बताउन े 

फेिा दमदतः २०७८।०२।२८ गते                फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, वल्ख ु

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो पदहरनः  कािो दट- िटष, रातो कटु्ट र कािो ितु्ता िगाएको ।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी वतृ कािीमाटी, काठमाडौं ।  

आमाको नामः  नखिुेको 

बाबुको नामः नखिुेको 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री ए.दप.िी. नपेाि रामघाट, काठमाडौं । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८।०२।२८ गते                           
 



  

नामः दबकाि तामाङ बताउन े                     उमरेः  १३ वर्ष  

दिङ्गः बािक                                       वतनः दिल्िा उियपरु, गाईघाट बताउने  

फेिा दमदतः २०७८।०३।०२ गते                            फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, दिनामगंि 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो पदहरनः  कािो दट- िटष, िेतो ट्रायक िगाएको ।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी वतृ गौशािा, काठमाडौं ।  

आमाको नामः  नखिुेको 

बाबुको नामः िगत बहािरु तामाङ बताउन े

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री ए.दप.िी. नपेाि रामघाट, काठमाडौं । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८।०३।०२ गते                           
 

नामः अदनता िामा बताउने                      उमेरः  १५ वर्ष  

दिङ्गः बादिका                                      वतनः दिल्िा धादिङ, गल्िी बताउने  

फेिा दमदतः २०७८।०३।१३ गते                            फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, रत्नपाकष  

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरी पदहरनः  कािो बुट्ट ेदट- िटष, दनिो दिन्ि पाईन्ट र कािो ितु्ता िगाएको ।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी कायाषिय रानीपोखरी, काठमाडौं ।  

आमाको नामः  िेती माया तामाङ बताउन े

बाबुको नामः टंक बहािरु तामाङ बताउन े

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री ए.दप.िी. नपेाि रामघाट, काठमाडौं । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८।०३।१३ गते                            

नामः गंगा तामाङ बताउन े                           उमरेः  ७ वर्ष  

दिङ्गः बादिका                                       वतनः नखिुेको  

फेिा दमदतः २०७८।०३।१७ गते                     फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, टोखा 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरी पदहरनः  दनिो िामा, र दपंक चप्पि िगाएको ।  

फेिा पान ेदनकायः  बािबादिका खोितिाि १०४ काठमाडौं ।  

आमाको नामः  नखिुेको 

बाबुको नामः नखिुेको 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री शदक्त िमहु िकेुधारा, काठमाडौं । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८।०३।१७ गते                           

 



  

नामः दिपने दब.क.  बताउने                      उमेरः  १० वर्ष  

दिङ्गः बािक                                      वतनः दि. धादिङ, दिरानबिार बताउन े

फेिा दमदतः २०७८।०३।२१ गते                            फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, ितुगंि 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो पदहरनः  हररयो िटष, कािो कपडाको पाईन्ट र ितु्ता िगाएको ।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी प्रभाग बिम्बु, काठमाडौं  ।  

आमाको नामः  नखिुेको 

बाबुको नामः नखिुेको 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री ए.दप.िी. नपेाि रामघाट, काठमाडौं । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८।०३।२१ गते                           
 

नामः नामथर बताउन निक्न े                     उमरेः  अं. २ वर्ष  

दिङ्गः बादिका                                      वतनः नखिुेको  

फेिा दमदतः २०७८।०३।२३ गते                            फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, गौशािा 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो पदहरनः  हररयो भेष्ट, हररयो कटु्ट  िगाएको ।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी वतृ गौशािा, काठमाडौं  ।  

आमाको नामः  नखिुेको 

बाबुको नामः नखिुेको 

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री बाि मदन्िर नक्िाि, काठमाडौं । 

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८।०३।२३ गते                           
 

नामः  दवदनता दब.क.                                                   उमेरः अ. ५ वर्ष  

दिङ्गः बादिका                                                    वतनः नखिुेको-बताउन निक्न े

फेिा दमदतः २०७७।०६।२०गते                               फेिा स्थानः का.दि.आरुबारी, काठमाडौ  

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरी, उचाई अं. १दफट ५ ईन्च, िेतो ढाकाको चोिी, िेतो बुट्टा भएको िरुुवाि 

िगाएकी । 

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी बतृ्त बौद्ध, काठमाडौं । 

आमाको नामः  ज्योती दब.क.                                 बुवाको नामः दहरा बहािरु दब.क. 

बािकल्याण गहृमा पठाएको दमदत र बािकल्याण गहृः दमदत २०७७।०८।१२ गते श्री नपेाि बाि िंगठन, 

केन्रीय कायाषिय नक्शाि काठमाडौंको िंरक्षणमा पठाइएको । 
  

नामः  पिूा बुढाथोकी.                                                                         उमेरः ८ वर्ष  

दिङ्गः बादिका                                                                               वतनः दिल्िा िोिखा  

फेिा दमदतः २०७७।०८।१०गते                               फेिा स्थानः दिल्िा िदितपरु, म.न.पा.२५ नयाुँबिार 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरी, उचाई ३ दफट, दटिटष कािो, कािो ज्याकेट, कािो िरुुवाि र परपर रंङ्गको 

चप्पि िगाएको  । 

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी प्रभाग बुङमती,  िदितपरु । 

आमाको नामः  बिन्ती बुढाथोकी                                                       बुवाको नामःपिम बुढाथोकी 

बािकल्याण गहृमा पठाएको दमदत र बािकल्याण गहृः दमदत २०७७।०८।११ गते श्री एक्िेि नेपाि बिनु्धार, 

काठमाडौ िंरक्षणमा पठाइएको । 
  



  

नामः  िाहनेा तामाङ.                                                                         उमरेः १४ वर्ष  

दिङ्गः बादिका                                                                               वतनः दिल्िा दिन्धपुाल्चोक, 

भोताङ बताउन े

फेिा दमदतः २०७७।०८।०९ गते                               फेिा स्थानः का.दि.का.म.न.पा.वडा नं.२२,िनु्धारा  

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरी, उचाई ४ दफट ६ ईन्च, पहे ुँिो रङ्गको हाईनेक, िेतो रङ्गको िरुुवाि र चप्पि 

िगाएकी । 

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी बतृ्त िनिेवा काठमाडौं । 

आमाको नामः  उदमषिा तामाङ बताउने                                       बुवाको नामः उमेश तामाङ बताउन े

बािकल्याण गहृमा पठाएको दमदत र बािकल्याण गहृः दमदत २०७७।०८।१२ गते श्री एक्िेि नपेाि बिनु्धारा, 

काठमाडौंको िंरक्षणमा पठाइएको । 

 

नामःकरन थापा बताउने.                                                                         उमरेः अं.३।४ वर्ष  

दिङ्गः बािक                                                                               वतनः नखिुेको 

फेिा दमदतः २०७७।०८।१५ गते                               फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौ,रातोपिु 

हुदिया दववरणः वणष कािो, उचाई २ दफट,दिके दमके बुट्ट ेज्याकेट, दनिो दिन्ि पाइन्ट र चप्पि िगाएको । 

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी वतृ्त गौशिा काठमाडौं । 

आमाको नामः  नखिुेकोबुवाको नामः नखिुेको 

बािकल्याण गहृमा पठाएको दमदत र बािकल्याण गहृः दमदत २०७७।०८।१९ गते श्री नपेाि बाि िंगठन 

केन्रीय कायाषिय नक्शाि ,काठमाडौंको िंरक्षणमा पठाइएको ।   

नामः  दमत्र बोहरा बताउन े                                                                            उमेरः १२ वर्ष  

दिङ्गः दशश ु(बािक)                                                                    वतनः दिल्िा िोपाष बताउन े

फेिा दमदतः २०७७।०८।२५ गते                                    फेिा स्थानः भ.प.ुदि.ि.ुन.पा.वडा नं. ९ नदिचोक  

हुदिया दववरणः  वणष गहुुँगोरो, उचाई ४ दफट ६ ईन्च, रातो रङ्गको हाईनेक, खैरो पाईन्ट र चप्पि िगाएको  । 

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी वतृ्त िगाती भक्तपरु । 

आमाको नामः  िक्ष्मी पौडेि                                                       बुवाको नामः दिपक बोहरा  

बािकल्याण गहृमा पठाएको दमदत र बािकल्याण गहृः दमदत २०७७।०८।२५ गते श्री भ्वाईि अफ दचल्डेन 

(VOC) िभु ुिदितपरु िंरक्षणमा पठाइएको । 
  

नामः  िदुनि तामाङ                                                उमेरः अं. ७  वर्ष  

दिङ्गः बािक                                                     वतनः दिल्िा िम्िङु भिवुा बताउन े

फेिा दमदतः २०७७।०९।०१ गते                               फेिा स्थानः िदितपरु कुपण्डोि  

हुदिया दववरणः  वणष गहुुँगोरो, उचाई २ दफट ५  ईन्च, कािो रातो ज्याकेट, दनिो दिन्िको ग्रन्च पाइन्ट र दनिो 

चप्पि िगाएको  । 

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी प्रभाग कुपण्डोि, िदितपरु । 

आमाको नामः  िंगीता तामाङ बताउने                                                       बुवाको नामः िमुन तामाङ 

बताउन े 

बािकल्याण गहृमा पठाएको दमदत र बािकल्याण गहृः दमदत २०७७।०९।०२ गते श्री भ्वाईि अफ दचल्डेन 

(VOC) िभु ुिदितपरु िंरक्षणमा पठाइएको ।   

नामः  िुदस्मता दथङ्ग                                                                 उमेरः अं. १२ वर्ष  

दिङ्गः बादिका                                                                      वतनः तराई घर बताउने 

फेिा दमदतः २०७७।०२।०८ गते                                                  फेिा स्थानः दि.ि.पु.नख्ख ुखोिा  

हुदिया दववरणः  वणष गहुुँगोरी, उचाई ३दफट , दनिो हुक रातो िेतो बुटे्ट िुरुवाि र चप्पि  िगाएकी  । 

फेिा पाने दनकायः  महनागरीय प्रहरी वतृ्त िातिोबाटो 

आमाको नामः  फुिमाया दथङ्ग बताउने बुवाको नामः टुल्क दथङ्ग बताउने  

बािकल्याण गहृमा पठाएको दमदत र बािकल्याण गहृः  

दमदत २०७७।१०।०५गते श्री एक्िेि नेपाि बिुन्धारा, काठमाडौमा िंरक्ष पठाइएको । 

  



  

नामः दकिन िउेिा बताउन े                                        उमरेः  अन्िािी ७/८वर्ष 

दिङ्गः बािक                                                       वतनः दिल्िा गोरखाबताउने  

फेिा दमदतः २०७८ श्रावण १४ गते                               फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, कादिमाटी 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो, उचाई अन्िािी ४ दफट,  फेिा पिाषको पदहरनः ितुिा रङ्गमा िेतो र खरैो 

दमदिएको स्वीटर, दनिो पाईन्ट  र दनिो चप्पि िगाएको  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी वतृ्त, कादिमाटीकाठमाडौं । 

आमाको नामः  िनु्तदि िउेिा बताउन े 

बाबुको नामः दकरन िउेिा बताउन े

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री एदपदि नेपाि, रामघाट काठमाडौं  

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८ श्रावण १४ गते  
  

नामः  आकृदत दिम्बु बताउन े                              उमरेः  अन्िािी ५/६वर्ष 

दिङ्गः बादिका                                                     वतनः बताउन निक्ने/नखिुेको 

फेिा दमदतः २०७८ भार १६ गते                               फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, का.म.न.पा वडा न.ं 

४, महारािगञ्ि 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो, उचाई अन्िािी ३ दफट, फेिा पिाषको पदहरनः रातो दट-िटष, (बाहिुामा िेतो 

भएको) कािोमा स्टार बुट्टा भएको कटु्ट  र  खािी खटु्टा  । 

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी वतृ्त महारािगञ्ि काठमाडौं । 

आमाको नामः  कल्पना दिम्बु बताउन े 

बाबुको नामः नखिुेको  

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री एक्िेि नपेाि, बिनु्धारा  काठमाडौं   

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८ भार १६ गत े  

नामः दबष् ना घि ेबताउने                      उमरेः  अन्िािी ४ वर्ष 

दिङ्गः बादिका                                वतनः नखिुेको/बताउन निक्ने   

फेिा दमदतः २०७८ भार २० गते          फेिा स्थानः दिल्िा काठमाडौं, का.म.न.पा वडा न.ं ८, दतिगंगा 

चोक 

हुदिया दववरणः वणष गहुुँगोरो, उचाई अन्िािी ३ दफट २ ईन्च, फेिा पिाषको पदहरनः पहे ुँिो फुिबुट्टे कताष 

शरुुवाि र दनिो चप्पि  िगाएकी ।  

फेिा पान ेदनकायः  महानगरीय प्रहरी वतृ्त गौशािा काठमाडौं ।  

आमाको नामः  अदनिा बताउने  

बाबुको नामः दबकाि बताउने  

िंरक्षणमा  पठाएको बािगहृको नाम, ठेगानाः श्री नपेाि बाि िंगठन (केन्रीय कायाषिय) नक्िाि  काठमाडौं   

िंरक्षणमा पठाएको दमदत :- २०७८ भार २०गत े  

 

 

 

 

 

 

 


