
हराएका बालबाललकाको लििरण फोटो 

नाम:-सागर शे्रष्ठ 

उमेर:- १७ 

ितन:- लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा.िडा न.ं ०५ कैलासनगर 

रालरियता:- नेपाली 

ललङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-लमलत २०७९।११।२३ गते लबहान ११:०० बिे   

हराएको ठेगाना:-लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा.िडा न.ं ०५ कैलासनगर 

उिरुी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेसलिता श्रेष्ठ (९८०२९८२२९९) आमा 

हुललया:- िणक गहुुँगोरो उिाई ५.५ लफट पातलो शररर भएको । 

फेला परेको स्थान र लमलत:-लमलत २०७९।११।२८ गते स्ियम यस कायाकलयमा उपलस्थत भई 

आफन्तको लिम्मा लगाईएको । 

 

नाम:-कस्टिना वि.क. 
उमेर:- १४ 

ितन:- लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा.िडा न.ं ०५ नारायणपरु 

रालरियता:- नेपाली 

ललङ्ग:- बाललका 

हराएको लमलत:-लमलत २०७९।११।२३ गते लबहान ०९:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा.िडा न.ं ०५ नारायणपरु 

उिरुी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. लसता रसाईली (९८०९२०८६१४) आमा 

हुललया:- िणक गोरो उिई ४.३ लफट हुक  लनलो सेतो िानलपस लनलोमा बुटे लगाएको । 

फेला परेको स्थान र लमलत:-लमलत २०७९।११।२८ गते स्ियम यस कायाकलयमा उपलस्थत भई 

आफन्तको लिम्मा लगाईएको 

 

नाम:-ननरुता चौधरी 
उमेर:- १४ 

ितन:- लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. ०८ शरिपरु 

रालरियता:- नेपाली 

ललङ्ग:- बाललका 

हराएको लमलत:-लमलत २०७९/११/०९ गत े

हराएको ठेगाना:-लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. ०८ शरिपरु 

उिरुी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेशशी भषुण (९८२९०४३९०४) बुिा 

हुललया:- िणक गहुुँ गोरो अं. ५ लफट उिाई पातलो शरीर पलहरन नखलुकेो । 

फेला परेको स्थान र लमलत:- लमलत २०७९/११/१५ गते लिल्ला मकिानपरु हटेौडाबाट प्रहरी द्दारा 

फेला पारी यस का.बाट आमाको लिम्मा लगाएको । 

 



नाम:-लियाओ स्िङ्ग्यु (यशोदा ) 
उमेर:- १८ 

ितन:- िशे िाइना स्थायी घर भई हाल लिल्ला तनहुुँ ििेघाट गा.पा.०५ 

रालरियता:- नेपाली 

ललङ्ग:- बाललका 

हराएको लमलत:-लमलत २०७९/११/०५ गते लिउसो १६;०० बिे  

हराएको ठेगाना:-लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. ०१ पोखरा बसपाकक  

उिरुी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िशे िाइना स्थायी घर भई हाल लिल्ला तनहुुँ ििेघाट गा.पा.०५ 

बस्ने लह कुन्िी ( मोहन िास)  गरुु िाई ९८४१५७०९३२ 

हुललया:- िणक गोरो अं. ५ लफट उिाई कालो पाईन्ट लनलो खरैो पातलो ज्याकेट सेतो ितु्ता 

लगाएकी बाललका । 

फेला परेको स्थान र लमलत:-लमलत २०७९/११/०५ गते भरतपरु ०१ नारायणी नलि लकनारमा फेला 

पारर िडा प्रहरी कायाकलय द्वारा आमाको लिम्मा लगाई पठाईएको 

 

नाम:-यम कुमारी गुरुङ 

उमेर:- १६ 

ितन:- लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. १२ मालपोत िोक 

रालरियता:- नेपाली 

ललङ्ग:- बाललका 

हराएको लमलत:-लमलत २०७९/११/०६ गते राती २१ बिे   

हराएको ठेगाना:-लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. १२ मालपोत िोक 

उिरुी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ऐ.ऐ. बस्न ेललम गरुुङ (९८२७११६५६३) िाई 

हुललया:- िणक गहुुँ गोरो अं. ५ लफट उिाई पलहरन नखलुेको 

फेला परेको स्थान र लमलत:-लमलत २०७९।११।१५ गते कलपलबस्त ुलपपरामा प्रहरी द्वारा फेला पारर 

 

नामथर;-स्माररका लब .क  

ललङ्गः-बाललका  

उमेरः१४ बषक 

हराएको लमती:-२०७९।११।०७ गते  

हराएको स्थान सिुना प्राप्त लमती ;- २०७९।११।०८गते 

ठेगाना :-लि .लस.क.न .पा.४  

घरपररिारको सम्पकक  नं .;- पे्रम बहािरु लब .क  

फेला परेको लमलत र स्थानः२०७९।११।१७ गते लसन्धलुी ।- 

हुललया सलहतको लबिरणः-बणक गुँहगुोरी  रातो कुथाक सरुुिाल लगाएलक।। 

नभएको 

 



नामथर;-लिलबका  मगर  

ललङ्गः-बाललका  

उमेरः१४ बषक  

हराएको लमती:-२०७९।११।२६ गते 

हराएको स्थान सिुना प्राप्त लमती ;- २०७९।११।२८ गते  

ठेगाना :-लि .लस.क.न .पा.१२ हाल क. न  .पा.७  

घरपररिारको सम्पकक  नं .;- पलबत्रा मगर 

फेला परेको लमलत र स्थानः२०७९।११।२९गते लसन्धलुी- 

हुललया सलहतको लबिरणः-बणक गुँहगुोरी पातलो शररर भएकी। । 

 

 नाम:- भरत िन्ि ठकुरी 

उमेर:-१४ बषक 

 ितन: - का.प.िी पािुँखाल न.पा २ 

रालरियता:-नपेालल 

 ललङ्ग:-बाललका 

 हराएको लमलत:२०७९/११/०७ गते 

 हराएको ठेगाना:- का.प.लि पािुँखाल न.पा ७ 

उिरुी लिनेको नाम र सम्पकक  नं: लगता िन्ि मो.नं. ९७६१९४३२५ 

हुललया:-नखलुेको । 

फेला परेको लमलत :- २०७९/११/२९ गत े  
 नाम:- सलबना िनुिार 

उमेर:-१५ बषक 

ितन: - लिल्ला काभ्रेपलाञ्िोक पािुँखाल न.पा िडा न.ं १०  

रालरियता:-नपेालल 

 ललङ्ग:-बाललका 

 हराएको लमलत:२०७९/११/१० गते 

 हराएको ठेगाना:-. लिल्ला काभ्रेपलाञ्िोक पािुँखाल न.पा िडा नं. १० 

उिरुी लिनेको नाम र सम्पकक  नं: राम बहािरु िनुिार 

हुललया:- लिन्सको ि््याकेट लिन्स पाईन्ट ,ितु्ता  लगाएकी । 

 फेला परेको लमलत:-२०७९/११/१६ गत े  

 

 नाम:-लबश्वराि ररिाल  

 उमेर:-१४िषक              

 ितन:- लि.धा.लनलकण्ठ न.पा.िडा न.ं४ 

रालरियता:-नपेाली  

ललङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।११।१३ गते  

 हराएको ठेगाना :-लि.धा.लनलकण्ठ न.पा.िडा नं.४ 

उिरुी लिनेको नाम र सम्पकक :-िन्िला ररिाल ९८४६९५४८५६ 

 हुललया:-िणक गोरो उिाई ५ लफट भएको  

फेला परेको लमलत :-२०७९।११।१५ गत े  

 



 नाम:- यगुेस बस्याल  

 उमेर:- १४ िषक              

 ितन:- लि.धा.लनलकण्ठ न.पा.िडा न.ं४ 

रालरियता:-नपेाली  

ललङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।११।१३ गते  

 हराएको ठेगाना :- लि.धा.लनलकण्ठ न.पा.िडा नं.४ 

उिरुी लिनेको नाम र सम्पकक :-सलुस्मता बस्याल ९८६३४८१७९३ 

 हुललया:- िणक गहगुोरो उिाई ५ लफट भएको  

फेला परेको लमलत :-२०७९।११।१५ गत े  
नाम:-लनशा थोकर (लनशा)  
उमेर:- १५ बषक 

ितन: - लिल्ला मकिानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.िडा नं. १२ बस्न े। 

रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-  बाललका 

हराएको लमलत:-लमलत २०७९।११।१३ गते।  

हराएको ठेगाना:-आफुखलुस घरबाट लनलस्क लहडेकी । 

उिरुी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररत ुथोकर (मो.न.ं९८४१३२५७०२) 

हलुलया:- िणक गहुुँगोरी , शरीर मझौला उिाई अं.-५.२लफट, ििन अं.६० के.िी  

फेला परेको लमलत र स्थान:-लमलत २०७९/११/१६ गते लिल्ला काठमाण्डौ लस्थत फेला परेको 

भलन लनिेिकले ररतु थोकरले िानकारी गराएको । 

 

 

नाम;- गंगा काकी 

उमेर;-१७ 

ितन;- लिल्ला रामेछाप मन्थली न.पा िडा नं. ०९  

रालरियता;- नेपाली 

ललङ्ग;- बाललका 

हराएको लमती;-२०७९।११।०९ गते । 

हराएको ठेगाना;- आफ्नै घरबाट 

अलभभािकको नाम र सम्पकक  नं.;- लमन बहािरु काकी(९८४४२२७८०४) 

हुललया;-गहुुँगोरी िणक,उिाई अं.४;५ लफट कुथाक सरुुिाल लगाएको । 

फेला परेको लमलत;- २०७९।११।१६ गते । 

  



नाम;- प्रनय लामा 

उमेर;- १५ 

ितन;- लिल्ला रामेछाप िोरम्बा गा.पा िडा नं. ०६ 

रालरियता;- नेपाली 

ललङ्ग;- बालक 

हराएको लमती;-२०७९।११।२७ गते । 

हराएको ठेगाना;- आफ्नै घरबाट 

अलभभािकको नाम र सम्पकक  नं.;- प्रविना लामा(९८६१०४०७५९) 

हुललया;-गहुुँगोरो िणक,उिाई अं.३;५ लफट रातो हुक र लनलो िायक  लगाएको । 

फेला परेको लमलत;- २०७९।११।२९ गते  । 

 

 

 

 

 

नाम:-  लडल बहािरु श्रेष्ठ 

उमेर:- १५ 

 ललङ्ग:- बालक  

हराएको लमलत:-२०७९/११/०७ गते । 

 सिुना लमती ;- २०७९/११/११ गते । 

हराएको ठेगाना:- लि.लस.पा.िगुल गा.पा. िडा न.ं ०६ आफ्न ैघर बाट  

उिरुी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- बाबु तेि बहािरु श्रेष्ठ (९८४१०४९८७२) 

हुललया:- बणक गहुुँ गोरी  उिाई अं. ४ लफट  पातलो शररर ,हररयो ज्याकेट,लिन्स पाईन्ट  ितु्ता  

लगाएको 

 

नाम:-  लबलनता तामाङ (मसुी ) 

उमेर:- १६ 

 ललङ्ग:- बाललका  

हराएको लमलत:-२०७९/११/१४ गते । 

 सिुना लमती ;- २०७९/११/१८ गते । 

हराएको ठेगाना:- लि.लस.पा.ईन्रािती गा.पा. िडा न.ं ४ डाडाुँगाउुँ आफ्नै घर बाट 

उिरुी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- बाबु मानकालि तामाङ (९७४५२९८६२४) 

हुललया:- उिाई ४ लफट ६ ईन्ि ,गहुुँगोरो िणकको ,कालो लामो कपाल भएकी बाललका 

 

 

नाम:-  मलनषा बस्नते 

उमेर:- १४ 

 ललङ्ग:- बाललका  

हराएको लमलत:-२०७९/११/२४ गते । 

 सिुना लमती ;- २०७९/११/२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- लि.लस.पा.सनुकोशी  गा.पा. िडा नं. ६थमुपाखर  

उिरुी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मान कुमारी बस्नते (९८६५०४४४४८) 

हुललया:- उिाई ५ लफट,गहुुँगोरो िणकको ,पातलो शररर ,कालो कपाल ,रातो कुथाक सरुिाल 

लगाएकी  बाललका 

 

 

 


