फे ला परेका बालबाललकाको लििरण
नाम:-सस्ु ममता स्ि.क
उमेर:-१७
ितन:- स्िल्ला स्ितिन भ.म.न.पा.िडा नं.२३ कृ ष्णिोक
रास्ष्ियता:-नेपाली
स्लङ्ग:-बास्लका
हराएको स्मस्त:-२०७८।०२।१८ गते
हराएको ठे गाना:- स्िल्ला स्ितिन भ.म.न.पा.िडा न.ं २३ कृ ष्णिोक
उिरु ी स्िनेको नाम र सम्पकक न:ं -मनमायााँ स्ब.क (९८०७११६४७९)
हुस्लया:- िणक गहुगाँ ोरो ,उिाई ५स्िट कालो कुताक ,कालो लेस्गि र साधारण िप्पल
लगाएकी
िे ला परे को मथान र स्मस्त :- २०७८।०२।२४ गते िे ला परे को भस्न स्निेिकले िानकारी
गराएको ।
नाम:- कृ स्तका माझी
उमेर:-५
ितन:-स्िल्ला रामेछाप मन्थली न.पा.६ नबु घु ाट
स्लङ्ग:-बास्लका
हराएको स्मस्त:-२०७८।०२।२६ गते ।
हराएको ठे गाना:- स्िल्ला रामेछाप मन्थली न.पा.६ नबु घु ाट
उिरु ी स्िनेको नाम र सम्पकक नं:-बसन्त माझी ९८६१०५४३६३
हुस्लया:-गहुगाँ ोरो िणक,उिाइ अं.३ स्िट, ,रातो स्टसटक पाइन्ट लगाएकी ।
िे ला परे को स्मस्त ;- २०७८।०२।३० गते आिन्तकोमा रहेको भस्न िोन मािक त िानकारी प्राप्त
।
नाम:- कुन्साङ डोल्मो रुम्बा (रुिी)
उमेर:- २२ मस्हना
ितन:- स्िल्ला मकिानपरु स्भमिे िी गाउाँपास्लका िडा न.ं मथायी घर भई हाल स्िल्ला ऐ.
हेटौडा उपमहानगरपास्लका िडा न.ं २ िौकीटोल
रास्ष्ियता:-नेपाली
स्लङ्ग:-बास्लका
हराएको स्मस्त:- २०७८।०२।०७ गते ।
हराएको ठे गाना:- स्िल्ला मकिानपरु स्भमिे िी गाउाँपास्लका िडा न.ं मथायी घर भई हाल
स्िल्ला ऐ. हेटौडा उपमहानगरपास्लका िडा न.ं २ िौकीटोल बाट
उिरु ी स्िनेको नाम र सम्पकक नं:- रोशन रुम्बा (मो.न.ं ९८०९१८५३२९)
हुस्लया:- िणक गहाँगोरी ,उ.२ स्िट हररयो भेष्ट सेतो पाईन्ट लगाएकी ।,
िे ला परे को स्मस्त र मथान:- स्मस्त २०७८।०२।१२ गते आिै घर िस्कक आएको भस्न स्निेिकले
िोन मािक त िानकारी गराएको ।

फोटो

नाम:-पस्ु णकमा रुम्बा
उमेर:- १८ िर्क
ितन:- स्िल्ला मकिानपरु मनहरी गाउाँपास्लका िडा न.ं ५ हाल स्िल्ला मकिानपरु हेटौडा
उपमहानगरपास्लका िडा नं.१० स्टस्सएन रोड।
रास्ष्ियता:-नेपाली
स्लङ्ग:-बास्लका
हराएको स्मस्त:- २०७८।०२।१० गते
हराएको ठे गाना:- स्िल्ला मकिानपरु मनहरी गाउाँपास्लका िडा न.ं ५ हाल स्िल्ला मकिानपरु
हेटौडा उपमहानगरपास्लका िडा न.ं १० स्टस्सएन रोड।
उिरु ी स्िनेको नाम र सम्पकक न:ं - स्िष्णू माया रुम्बा (मो.न.ं ९८०६८७०२४१)
हुस्लया:- िणक गहाँगोरी ,उ.५ स्िट बट्टु े सटक लगाएकी ।
िे ला परे को स्मस्त र मथान:- स्मस्त २०७८।०२।१७ गते स्िल्ला िारा स्निगढ न.पा. स्मथत िडा
नं. ८ मा साथीको घरमा रहेको भस्न स्निेिकले िोन मािक त िानकारी गराएको ।
नाम:-तस्नसा भण्डारी
उमेर:- १८ िर्क
ितन:- स्िल्ला मकिानपरु हेटौडा उपमहानगरपस्लका िडा न.ं ११ थानाभर्याङ ।
रास्ष्ियता:-नेपाली
स्लङ्ग:-बास्लका
हराएको स्मस्त:- २०७८।०२।०३ गते
हराएको ठे गाना:- स्िल्ला मकिानपरु हेटौडा उपमहानगरपस्लका िडा न.ं ११ थानाभर्याङ बाट
।
उिरु ी स्िनेको नाम र सम्पकक नं:- सुस्मत्रा स्थङ(मो.न.ं ९८०४२९३६०५)
हुस्लया:- िणक गहाँगोरी उ.५ स्िट
िे ला परे को स्मस्त र मथान:- २०७८।०२।०५ गते स्िल्ला मकिानपरु मनहरी गाउाँपास्लका िडा
नं. २ ठाडोखोला स्मथत ।
नाम:- अंस्कतस्सं हमाल
उमेर:- १८ िर्क
ितन:- स्िल्ला मकिानपरु हेटौडा उपमहानगरपास्लका िडा नं.४ कमलडााँडा ।
रास्ष्ियता:-नेपाली
स्लङ्ग:-बालक
हराएको स्मस्त:- २०७८।०२।१५ गते ।
हराएको ठे गाना:- स्िल्ला मकिानपरु हेटौडा उपमहानगरपास्लका िडा न.ं ४ कमलडााँडा ।
उिरु ी स्िनेको नाम र सम्पकक नं:- आस्शर्स्सं हमाल (मो.न.ं ९८०१२३०९५७)
हुस्लया:- उ.५.३ स्िट अग्लो,िणक गहुगं ोरो ।
िे ला परे को स्मस्त र मथान:- २०७८।०२।१५ गते स्िल्ला मकिानपरु हेटौडा
उपमहानगरपास्लका िडा नं. ४ कमलडााँडा ।

नाम:- पािकती ढकाल
उमेर:- १८ िर्क
ितन:- स्िल्ला मकिानपरु हेटौडा उपमहानगरपास्लका िडा नं. १७ गरु ौखोला ।
रास्ष्ियता:-नेपाली
स्लङ्ग:-बास्लका
हराएको स्मस्त:- २०७८।०२।२३ गते स्िल्ला मकिानपरु हेटौडा उपमहानगरपास्लका िडा नं.
१७ गरु ौखोला स्मथत आफ्नै घरबाट ।
हराएको ठे गाना:- स्िल्ला मकिानपरु हेटौडा उपमहानगरपास्लका िडा न.ं १७ गरु ौखोला ।
उिरु ी स्िनेको नाम र सम्पकक न:ं - स्त्रलोिन ढकाल (मो.न.ं ९८६१९३४९८२)
हुस्लया:- िणक गहाँगोरी,उ.५.३ स्िट,तौल ५० के .स्ि शररर पातलो
िे ला परे को स्मस्त र मथान:- २०७८।०२।२४ गते स्िल्ला मकिानपरु हेटौडा
उपमहानगरपास्लका िडा नं.६ िौघडा स्मथत िे ला परे को ।
नाम:- मस्न्िरा पररयार
उमेर:-१८
ितन:-स्िल्ला धास्िङ ज्िालामख
ु ी गा.पा. िडा नं.०४
रास्ष्ियता:-नेपाली
स्लङ्ग:-बास्लक
हराएको स्मस्त:-२०७८।०२।२८ गते
हराएको ठे गाना:- स्िल्ला धास्िङ ज्िालामख
ु ी गा.पा. िडा न.ं ०४
उिरु ी स्िनेको नाम र सम्पकक न:ं -९८०३१२३०४७
हुस्लया:-गल
ु ाबी स्ट-सटक र स्िन्स पाईन्ट लगाएको ।
िे ला परे को स्मस्त ;-२०७८।०२।३० गते काठमाण्डौमा रहेको ।
नाम:-कुशल गरुु ङ
उमेर:-१४
ितन:-स्िल्ला धास्िङ खस्नयाबास गा.पा.िडा नं.०४
रास्ष्ियता:-नेपाली
स्लङ्ग:-बालक
हराएको स्मस्त:-२०७८।०१।३१ गते
हराएको ठे गाना:- स्िल्ला धास्िङ खस्नयाबास गा.पा.िडा नं.०४
उिरु ी स्िनेको नाम र सम्पकक नं:-कुन्िन गरुु ङ ९८४१३०७२९०
हुस्लया:-गहुगाँ ोरो िणक,कालो भेष्ट कालो कट्टु लगाएको ।
िे ला परे को स्मस्त:-२०७८।०२।२३ गते आिै घर िकी आएको ।
नाम:- िानक
ु ा बढु ाथोकी
उमेर:-१४
ितन:- स्ि. स्सन्धल
ु ी िधु ौली न.पा. ७ स्समराही
रास्ष्ियता:-नेपाली
स्लङ्ग:-बास्लका
हराएको स्मस्त:- २०७८।०२।०८
हराएको ठे गाना:- स्ि. स्सन्धल
ु ी िधु ौली न.पा. ७ स्समराही
उिरु ी स्िनेको नाम र ठे गाना :- सिु ास काकी (सरं क्षक) ९८५२५३५२२५
हुस्लया:- िणक गहुगोरी उ. ५ स्िट कुथाक सरुु िाल लगाएकी
िे ला परे को स्मस्त :- २०७८।०२।१०

नाम:- िेस्ि िोती
उमेर:-१६
ितन:- स्ि.स्स.पा हेलम्बु गा.पा. २ िरु े टार
रास्ष्ियता:-नेपाली
स्लङ्ग:-बास्लका
हराएको स्मस्त:- ०७८/०२/१६ गते
उिरु ी स्िनेको नाम र ठे गाना:- एकलाल िोती ९८१८४०८९७९
हुस्लया:- िणक गहु गोरी उ. ४ :५ स्िट ४५ के .स्ि.पातलो शरीर कालो आखा कालो कपाल
स्नलो स्िन्स पाईन्ट, स्पङ्क कलरको ज्याके ट, स्कट्टो लेस्खएको िप्पल लगाएकी बास्लका ।
िे ला परे को स्मस्त :- स्मस्त २०७८/०२/२७ गते

फोटो नभएको

