
फागुन मिहनामा हराई फेला परेका र फेला पन� बाँक� बालबिलकाह�को िववरण :- 
फेला परेका बालबिलकाह�को िववरण फोटो 

१) नाम:- राजशे भ� 
उमरे:- १६ वष�  
वतन:- िज�ला िचतवन भ.म.न.पा. ०३ लंकुपलु 
राि !यता:- नेपाली 
िलङ्ग:- बालक 
हराएको िमित:- २०७८/१२/०७ गते १८:०० बज े िज�ला िचतवन भ.म.न.पा. 
०३ लंकुपुल 
हराएको ठेगाना:- िज�ला िचतवन भ.म.न.पा. ०३ लंकुपुल 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:- ऐ.ऐ. ब4ने गोिव5द 6साद भ� (बवुा) 
(९८४५३६२२६४) 
ह;िलया:- वण� गह;गोरो, उचाई ५ िफट, पातालो शAरर, कालो िटसट�, कालो 
!्याक, िनलो तनुावाला चBपल लगाएको । 
फेला परेको 4थान र िमित :-िमित २०७८।१२।१० गते दवेघाटको दउेपरुमा 6हरी 
Fारा फेला पारी आफ5तको िज2मा लगाई पठाईएको । 
 

 

२) नाम:- भावना पनेH 
उमेर:- १५ वष�  
वतन:- िज�ला िचतवन रIननगर न.पा. १५ िपठुवा 
राि !यता:-  
िलङ्ग:-  
हराएको िमित:- िमित २०७८।११।१० गते िवहान ०९:०० बजे  
हराएको ठेगाना:- िज�ला िचतवन रIननगर न.पा. १५ िपठुवा 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:- ऐ.ऐ. ब4न ेगोिव5द पनेH (९८२६२६३३२६) बबुा 
ह;िलया:- वण� गह;गोरो उचाई ५ िफट  मJयम  शAरर भएकK 
फेला परेको 4थान र िमित :- िमित २०७८।१२।११ गते पोखरामा फेला परेको भिन 
िनवेदकले जानकारी गराएको । 

 

३) नाम:- व5दना पनेH 
उमेर:- १४ वष� 
वतन:- िज�ला िचतवन रIननगर न.पा. १५ िपठुवा 
राि !यता:- नेपाली  
िलङ्ग:- बािलका 
हराएको िमित:- िमित २०७८।११।१० गते िवहान ०९:०० बजे   
हराएको ठेगाना:- िज�ला िचतवन रIननगर न.पा. १५ िपठुवा 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:- ऐ.ऐ. ब4न ेगोिव5द पनेH (९८२६२६३३२६) बबुा 
ह;िलया:- वण� गह;गोरो उचाई ५ िफट  मोटो शAरर भएकK 
फेला परेको िमित र 4थान:- िमित २०७८।१२।११ गते पोखरामा फेला परेको भिन 
िनवेदकले जानकारी गराएको । 

 



४) नाम:- सगनु दवाडी 
उमेर:- १५ वष�   
वतन:- िज�ला िचतवन भरतपरु म.न.पा. ११ जखेडीमाई टोल 
राि !यता:- नेपाली  
िलङ्ग:- बािलका  
हराएको िमित:- िमित २०७८।१२।११ गते  
हराएको ठेगाना:- िज�ला िचतवन भरतपरु म.न.पा. ११ जखेडीमाई टोल  । 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:- ऐ.ऐ. ब4न ेकेशव दवाडी (९८५५०८१८८०) बबुा 
ह;िलया:- वण� गह;गँोरो उचाई ५.१ िफट सेतो सट� रातो 4कट लगाएकK । 
फेला परेको 4थान र िमित :- िमित २०७८।१२।११ गते 4वयम घर फकO आएको भिन यस 
काया�लयमा �याई अिभभावको िज2मा लगाई पठाईएको । 

 

५) नाम:- िQितज कुमाल 
उमेर:- १२ 
वतन:- िज�ला िचतवन भरतपरु म.न.पा. ११ जागतृीचोक 
राि !यता:- नेपाली  
िलङ्ग:- बालक 
हराएको िमित:- िमित २०७८।१२।१८ गते  िवहान ०६:०० बजे  
हराएको ठेगाना:- िज�ला िचतवन भरतपरु म.न.पा. ०१ दवेघाट 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:- ऐ.ऐ. ब4न ेउषा ब4नते (९८४१६३१२८९) बिहनी 
ह;िलया:- वण� गोरो उचाई ५.४ िफट सेतो सट� खरानी कलरको 4कोट र कालो पाई5ट 
लगाएको । 
फेला परेको 4थान र िमित :- िमित २०७८।१२।१९ गते  िज�ला िचतवन पारस बसपाक�  
ि4थत फेला परेको भिन िनवेदकले जानकारी गराएको । 

 

६) नाम:- सिलना लािमछाने  
उमेर:- १७ 
वतन:- िज�ला िचतवन भरतपरु म.न.पा. ०१ QTेपरु 
राि !यता:- नेपाली  
िलङ्ग:- बािलका 
हराएको िमित:- िमित २०७८।१२।१६ गते िवहान ०४ :०० बजे ढ 
हराएको ठेगाना:- िज�ला िचतवन भरतपरु म.न.पा. ०१ QTेपरु 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:- ऐ.ऐ. ब4न ेसजना लािमछाने (९८४२१३२९७९) िदिद 
ह;िलया:-  वण� गह;गँोरो उचाई ५.३ िफट पातलो शAरर भएको । 
फेला परेको 4थान र िमित :- िमित २०७८।१२।२० गते सनुौलमा 6हरी Fारा फेला परेको 
भिन िनवेदकले जानकारी गराएको । 

 



७) नाम:- अच�ना QेTी 
उमेर:- १५ वष�   
वतन:- िज�ला िचतवन कािलका.न.पा. ०१ सयु�परु 
राि !यता:- नेपाली  
िलङ्ग:- बािलका  
हराएको िमित:- िमित २०७८।१२।१४ गते साँझ ०५:०० बजे 
हराएको ठेगाना:- िज�ला िचतवन कािलका.न.पा. ०१ सयु�परु  । 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:- ऐ.ऐ. ब4न ेधना दवेी भYडारी (९८०७२२०७४२) आमा 
ह;िलया:- वण� गह; ँगोरी, उचाई ५ िफट िनलो आकाशी !याक र िटसट� लगाएकK बािलका । 
फेला परेको 4थान र िमित :- िमित २०७८/१२/२६ गते िज�ला िचतवन ईZछाकामना 
गा.पा. ०७ मा फेला परेको भिन िनवेदकले जानकारी गराएको ।  

८) नाम:- Aरितक पAरयार 
उमेर:- १७ वष�   
वतन:- िज�ला िचतवन भरतपरु म.न.पा. ११ गणशे4थान 
राि !यता:- नेपाली  
िलङ्ग:- बालक 
हराएको िमित:- िमित २०७८।१२।२६ गते साझँ ०४:०० बजे  
हराएको ठेगाना:- िज�ला िचतवन भरतपरु म.न.पा. ११ गणशे4थान 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:- ऐ.ऐ. ब4न ेिसता पAरयार (९८०७२०९६०४) आमा 
ह;िलया:- वण� गह;गँोरो उचाई ५.५ िफट कालो िटसट� कालो पाई5ट र कालो ज[ुा लगाएको । 
फेला परेको 4थान र िमित :- िमित २०७८।१२।२९गते 4वयम यस काया�लयमा उपि4थत भई 
आमाको िज2मा लगाई पठाईएको 

 

९) नाम:- 4वि4तमा ब4नेत  
उमेर:-१७ बष�  
वतन:- िज�ला िस.पा.सनुकोशी गा.पा-३ 
िलङ्ग:- बािलका  
हराएको िमित:-२०७८/१२/०४ गते   
सचुना िमती ;- ०७८/१२/०९ गते 
हराएको ठेगाना:-  िज.िस.पा.सनुकोशी गा.पा.३ 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:-  िनजको  बबुा िदप बहादरु ब4नते (९८६४२८५४७३) 
फेला परेको िमित:- २०७८।१२।११ गते  िज.िस.पा.सनुकोशी गा.पा.३ ि4थत आ]न ैघर 
फकO आएको । 
ह;िलया:- उचाई ५ िफट २ कुता� सHवाल िनलो _याकेट लगाएकK बािलका । 

 

१०) नाम:- िवकोशा `ेa 
उमेर:-१५ बष�  
वतन:- िज.िस.पा.चौ.सा.ग.न.पा. १ 4याउले  
िलङ्ग:- बािलका  
हराएको िमित:-२०७८/१२/०४ गते  गते आ]न ैघरबाट 
सचुना िमती ;- ०७८/१२/०५गते 
हराएको ठेगाना:- िज.िस.पा सा.  चौ.सा.ग.न.पा. १ 4याउले  
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:-  िनजको बबुा जय बहादरु `ेa (८७१८५३३२२२) 
 फेला परेको िमित:- २०७८।१२।११ गते  िज.िस.पा.चौ.सा.ग.न.पा. १ 4याउले ि4थत आ]न ै
घर फकO आएको । 
 ह;िलया:-   बण� गह;गँोरो,उचाई ४ िफट ६ ई5च,कुता� सHवाल लगाएकK बािलका । 

 



११) नाम:- िनमा याङजेन लामा 
उमेर:-१४ बष�  
वतन:- िज.िस.पा. हले2ब ुगा.पा-१ दोAरम  
िलङ्ग:- बािलका 
हराएको िमित:-२०७८/१२/१४ गते  गते आ]न ैघरबाट 
सचुना िमती ;- ०७८/१२/१६ गते 
हराएको ठेगाना:-  िज.िस.पा.  हले2ब ुगा.पा-१ दोAरम  
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:-  िनजको बबुा कालदने लामा (९८४३५३०४२६) 
फेला परेको िमित:- २०७८।१२।२० गते  िज.िस.पा. हले2ब ुगा.पा-१ दोAरम ि4थत आ]न ै
घर फकO आएको 

 

१२)नाम:- 6ाbी तामाङ 
उमेर:-१७ बष�  
वतन:- िज.िस.पा. मले2ची न.पा-११ कटु5जे  
िलङ्ग:- बािलका 
हराएको िमित:-२०७८/११/१८ गते  गते आ]न ैघरबाट 
सचुना िमती ;- ०७८/११/१९ गते 
हराएको ठेगाना:-  िज.िस.पा. मले2ची न.पा-११ कटु5जे 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:-  िनजको बवुा िजते तामाङ  
फेला परेको िमित:- २०७८।१२।२१ गते  िज. काठमाYडौ ि4थत फेला । 
ह;िलया:-  उचाई अ.ं५ िफट, कुथा� सHुवाल _याकेत, चBपल लगाएकK, बाँया ओठमा ट्याटु 
खोपी कोठी बनाएकK 

 

१३)नाम:- सिमQा खड्का 
उमेर:-१५ बष�  
वतन:- िज.िस.पा. हले2ब ुगा.पा-३ पा�चोक  
िलङ्ग:- बािलका 
हराएको िमित:-२०७८/११/१८ गते  गते आ]न ैघरबाट 
सचुना िमती ;- ०७८/१०/१९ गते 
हराएको ठेगाना:-  िज.िस.पा.  हले2ब ुगा.पा-३ पा�चोक  
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:-  िनजको दाई रिव खड्का ९८६४२८६८८८ 
फेला परेको िमित:- २०७८।१२।०४ गते  िज. िज. काठमाYडौ ि4थत िददीको घरमा रहकेो ।  
ह;िलया:- उचाई अ.ं५ िफट ४ ई5च, िज5स पाई5ट िटसट� _याकेट र ख�ुामा गो�ड4टार ज[ुा 
लगाएकK बािलका 

 

१४)नाम:-गायTी माझी  
उमेर:-१० 
वतन:-िज�ला िस5धलुी सनुकोशी गा.पा.६ खा�टे िसतलापाटी  
राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बािलका 
हराएको िमित:-२०७८।११२।२९ गते । 
हराएको ठेगाना:-   िज�ला िस5धलुी सनुकोशी गा.पा.६ खा�टे िसतलापाटी  
अभीभावकको नाम र स2पक�  नं:-िदिलमाया  माझी (९८४३२८९८१) 
ह;िलया:-गह;गँोरो वण�,उचाइ अ.ं४ िफट,  िनलोमा सेतो धकe  िटसट� र कालो पाई5ट लगाएकK  
फेला परेको िमित र 4थान – िज�ला रामछेाप म5थली न.पा.७ िनजको आमा बोलाई िज2मा 
लगाईएको ।। 

 



१५)नाम:-भाईते भ5ने दवे बहादरु हाय ु
उमेर:-१६ 
वतन:-िज�ला रामेछाप रामछेाप न.पा.७ मगुान  
राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बालक 
हराएको िमित:-२०७८।११।२५ गते । 
हराएको ठेगाना:-   िज�ला रामछेाप  रामेछाप न.पा.७ मगुान  
िनवेदकको नाम र स2पक�  नं:-िथर बहादरु हाय ु(९८४४१३७२४२) 
ह;िलया:-गह;गँोरो वण�,उचाइ अ.ं४ िफट,  हAरयो रातो धकe  भएको गौरीशंकर मा.िव. रामछेाप 
लेखेको ट्याक्  लगाएको । 
फेला परेको िमित – २०७८।१२।०३ गते    
१६) नामः-  सोिनका मगर 
  उमरेः- १३ वष� 
 वतनः- िज�ला नवुाकोट सयु�गढी गा.पा.०५ गण4ेथान  
 िलङ्गः- बािलका 
 हराएको िमितः- २०७८/११/२६ गते 
 हराएको ठेगानाः- िज�ला  नुवाकोट सयु�गढी गा. पा.०५गणे4थान 
 उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नः-रमेश मगर (९८१८०५६३७३  ) 
ह;िलया बण�_ गह;गँोरी मझौला शरीर भएको उचाई; ५ िफट  ई5च भएको कालो 
िटसट िनलो पाइ5ट लगाएको ।  
फेला परेको िमितः-२०७८/१२/१४ गते  काठमाYडौमा फेला परेको । 

फोटो नभएको 

१७) नामः-  िबरमाया भ2ने िबपना तामाङ 
  उमरेः- ०९ वष� 
 वतनः- िज�ला नवुाकोट िक4पाङ गा.पा ०४ सा�म े 
 राि !यताः- नेपाली  
 िलङ्गः- बािलका 
 हराएको िमितः- २०७८/१२/०६ गते 
 हराएको ठेगानाः- िज�ला  नुवाकोट िक4पाङ गा.पा.०४ सा�म े 
 उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नः- रनमान तामाङ (९८६६४७९०२९) 
ह;िलयाः- गह;गँोरी मझौला शरीर भएको उचाई; ४ िफट ५ ई5च कालो कुता� 
सHुवाल लगाएको  ।  
फेला परेको िमितः- २०७८/१२/०८गते िज.धािदङ खिनयाबास०५ तोBचाङ 
ि4थत । 

 



१८)नामः-  सिुनता तामाङ 
  उमरेः- १४ वष� 
 वतनः- िज�ला नवुाकोट बेलकोटगढी न.पा.०९ नयाब4ती  
राि4टयता- नेपाली  
 िलङ्गः- बािलका 
 हराएको िमितः- २०७८/१२/२० गते 
 हराएको ठेगानाः- िज�ला  नुवाकोट  बेलकोटगढी न.पा. ०९ नयाबि4त 
 उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नः- रामBयारी तामाङ (९८०८५९०७१२) 
ह;िलयाः- गह;गँोरी मझौला शरीर भएको उचाई; ४ िफट रातो कुता� सHुवाल 
लगाएकK ।  
फेला परेको िमितः-२०७८/१२/२८ गते फेला परेको । 

 

१९)नामः- 6ितभा लामा 
  उमरेः- १७ वष� 
 वतनः- िज�ला नवुाकोट िनदरु नगरपािलका वडा न.०३ पारीदिेब 
 राि !यताः- नेपाली  
 िलङ्गः- बािलका 
 हराएको िमितः- २०७८/१२/१८ गते 
 हराएको ठेगानाः- िज�ला  नुवाकोट  िबदरु नगरपािलका वडा न.०३ 
 उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नः- म5ज ुलामा तामाङ (९८३५४१७८७ 
ह;िलयाः- गह;गँोरी मझौला शरीर भएको उचाई; ४ िफट ५ ई5च िनलो सटपाइ5ट 
लगाएिक।  
फेला परेको िमितः-  २०७८/१२/२७ गते  िज.काठमाYडौ बालाज ुि4थत  
२०)नाम:-िबिनता गHुङ 
 उमेर:-११वष�              
 वतन:-िज.धा.िनलकYठ न.पा.वडा नं.१ 
राि !यता:-नपेाली  
िलङ्ग:-बािलका 
हराएको िमित:-२०७८।१२।०८ गते  
हराएको ठेगाना िज.धा.िनलकYठ न.पा.वडा नं.१ 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक� :-िबशाल गHुङ मो.न.ं९८४०६१७७१४ 
ह;िलया:-बण� गह;गोरी उचाई ४ िफट भएकK 
 फेला परेको िमित:-२०७८।१२।१४ गते  



२१)नाम:-किवता गHुङ 
 उमेर:-११वष�              
 वतन:-िज.धा.िनलकYठ न.पा.वडा नं.१ 
राि !यता:-नपेाली  
िलङ्ग:-बािलका 
हराएको िमित:-२०७८।१२।०८ गते  
हराएको ठेगाना िज.धा.िनलकYठ न.पा.वडा नं.१ 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक� :-िबफा गHुङ मो.नं.९८४०५२५१०२ 
ह;िलया:-बण� गह;गोरी उचाई ४ िफट भएकK 
 फेला परेको िमित:-२०७८।१२।१४ गते  
२२)नाम:- िदिपका थापा 
उमेर:-१६ 
वतन: - का.प.िज.पनौती न.पा वडा नं. १२, राि !यता:-नेपाली 
िलङ्ग:-बािलका 
हराएको िमित:२०७८/१२/१० 
हराएको ठेगाना:- का.प.िज पनौती न.पा वडा न.ं १२ 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं: िव ण ुब. थापा (९८४३७२८९५३) 
ह;िलया:-रातो रङको कुथा� सHुवाल लगाएको । 
फेला परेको िमित :- २०७८/१२/१० 

 
२३)नाम:- िदिपका खड्का  
उमेर:-१५ 
वतन: - का.प.िज.पाँचखाल न.पा ०२, राि !यता:-नेपाली 
िलङ्ग:-बािलका 
हराएको िमित:२०७८/१२/१२ 
हराएको ठेगाना:- का.प.िज.पाँचखाल न.पा ०२ 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं: अि4मता खड्का तामाङ (९८०३९६७१२०)  
ह;िलया:-सेतो िट-सट� कालो पाई5ट लगाएको । 
फेला परेको िमित :- २०७८/१२/१३  
२४)नाम:-साजन तामाङ 
उमेर:-१५ 
वतन: - का.प.िज.बनपेा न.पा. वडा नं. ९ , राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बालक 
हराएको िमित:२०७८/१२/१८ 
हराएको ठेगाना:- का.प.िज.बनपेा न.पा. वडा नं. ९  
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं: दउेमाया तामाङ (९८४३२५००२३)  
ह;िलया:-कालो पाई5ट र िट-सट� लगाएको । 
फेला परेको िमित :- २०७८/१२/२० 

 



२५)नाम:-अिकला ठकुरी 
उमेर:-१४ 
वतन: - का.प.िज.बनपेा न.पा. वडा नं. ९ , राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बािलका 
हराएको िमित:२०७८/१२/१८ 
हराएको ठेगाना:- का.प.िज.बनपेा न.पा. वडा नं. ९  
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं: दउेमाया तामाङ (९८४३२५००२३)  
ह;िलया:-कुथा� सHुवाल लगाएको । 
फेला परेको िमित :- २०७८/१२/२० 

 

२६)नाम:-सरोज खड्का  
उमेर:-१४ 
वतन: - का.प.िज.ध.ुन.पा. वडा नं. ७ , राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बालक 
हराएको िमित:२०७८/१२/२१ 
हराएको ठेगाना का.प.िज.ध.ुन.पा. वडा नं. ७  
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं: धन बहादरु ब4नेत (९८५११०७२७२)  
ह;िलया:-कालो !याक कालो पाइ5ट लगाएको । 
फेला परेको िमित :- २०७८/१२/२४    

२७)नाम:- कृितका साह     
उमेर:- ४ वष� 
वतन:- िज�ला मकवानपरु हटेौडा उपमहानगरपािलका वडानं.-९ िसमे5टरोड ब4न े।   
राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बािलका  
हराएको िमित:- २०७८।११।३० गते । 
हराएको ठेगाना:- िज�ला मकवानपरु हटेौडा उपमहानगरपािलका वडा नं.- ९ िसमे5टरोड  ि4थत 
घरबाट । 

उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:-  िबजय कुमार यादब (मो.न.९८०८१६२१७१)   
ह;िलया:- वण� रातो,  उचाई ३ िफट,  गलुावी रंगको _याकेट लगाएकK ।   
फेला परेको िमित र 4थान:- िमित २०७८।१२।१४ िज�ला काठमाYडौि4थमा आमाको 
साथमा फेला परेको भिन िनवेदकले जानकारी गराएको ।   

 

२८)नाम:- यवुान साह    
उमेर:- १४ मिहना 
वतन:- िज�ला मकवानपरु हटेौडा उपमहानगरपािलका वडानं.-९ िसमे5टरोड ब4न े।   
राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बालक 
हराएको िमित:- २०७८।११।३० गते । 
हराएको ठेगाना:- िज�ला मकवानपरु हटेौडा उपमहानगरपािलका वडा नं.- ९ िसमे5टरोड  ि4थत 
घरबाट । 

उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:-  िबजय कुमार यादब (मो.न.९८०८१६२१७१)   
ह;िलया:- वण� गोरो, उचाई २ िफट,रातो सट� लगाएको ।   
फेला परेको िमित र 4थान:- िमित २०७८।१२।१४ िज�ला काठमाYडौि4थमा आमाको 
साथमा फेला परेको भिन िनवेदकले जानकारी गराएको ।   

 



२९)नाम:- िशरमला अिधकारी   
उमेर:- १६ वष� 
वतन:- िज�ला मकवानपरु मनहरी गा.पा. वडा नं.९ रजैया ब4ने ।   
राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बािलका 
हराएको िमित:-२०७८।१२।०५ गते । 
हराएको ठेगाना:- िज�ला मकवानपरु मनहरी गा.पा.वडा नं.९ रजैया ि4थत घरबाट । 

उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:-मनमाया गHुङ (मो.न.९८१६२२७०१३)   
ह;िलया:- वण� गह; ँगोरी, उचाइ अ.ं५ िफट,रातो सेतो िटसट� लगाएकK ।   
फेला परेको िमित र 4थान:- िमित २०७८।१२।०६ िज�ला मकवानपरु ह.ेउ.म.न.पा.वडा 
नं.१० बसपाक�  ि4थत फेला परेको  ।    

३०)नाम:- िवशाल वल 

उमेर:- १६ वष� 
वतन:-िज�ला मकवानपरु रािiसराङ गा.पा. वडा न.ं४ घर भई हाल ऐ. हटेौडा उ.म.न.पा. 
वडा नं. १० ब4ने ।    
राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बालक 
हराएको िमित:-२०७८।१२।०५ गते । 
हराएको ठेगाना:- िज�ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. १० बाट । 

उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:- िदल कुमरी बल (मो.न.९८६७१७७१६९)   
ह;िलया:- वण� गह; ँगोरो, शAरर मझौला, उचाइ अ.ं४.५ िफट, तौल ५० के.जी ।   
फेला परेको िमित र 4थान:- िमित िज�ला मकवानपरु रािiसराङ गा.पा. वडा नं. ९ ि4थत 
मामाको घरमा फेला परेको  ।    

३१)नाम:- राह;ल यादव  
उमेर:- १६ वष� 
वतन:-िज�ला रौतहट दवेािह गोनाही न.पा. वडा नं. ६ घर भई हाल हटेौडा उ.म.न.पा. वडा 
नं. ५ ब4ने ।    
राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बालक 
हराएको िमित:-२०७८।१२।०९ गते । 
हराएको ठेगाना:- िज�ला मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा. वडा नं. ५ ि4थत घरबाट बाट । 

उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:- िदपे5j 6साद यादब (मो.न.९८६५२४३८५०)   
ह;िलया:- वण� गह; ँगोरो, उचाइ अ.ं ५.७ िफट, तौल ६२ के.जी ।   
फेला परेको िमित र 4थान:- िमित २०७८।१२।२२ िज�ला धनषुा जनकपरु ि4थमा फेला 
परेको ।   

 



३२)नाम:- सिनज ितमि�सना      
उमेर:- २ वष� 
वतन:- िज�ला मकवानपरु हटेौडा उपमहानगरपािलका वडानं. ७ कमाने ब4न े।   
राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बालक 
हराएको िमित:-२०७८।१२।०९ गते । 
हराएको ठेगाना:- िज�ला मकवानपरु हटेौडा उपमहानगरपािलका वडा नं.- ७ कमाने ि4थत घरबाट 
। 

उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:-  राज ितमि�सना (मो.न.९८४४६०९८३७)   
ह;िलया:- वण� गोरो, शAरर मझौला, उचाई २.५ िफट,  तौल ११ के.जी. ।  
फेला परेको िमित र 4थान:- िमित २०७८।१२।११ िज�ला काk ेि4थतमा आमाको साथमा 
रहकेो भिन िनवेदकले जानकारी गराएको ।    

३३)नाम:- िबिनसा मािझ      
उमेर:- ७ वष� 
वतन:- िज�ला मकवानपरु बकैया गा.पा. वडान.ं ५ ब4न े।   
राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बािलका 
हराएको िमित:-२०७८।१२।११ गते । 
हराएको ठेगाना:- िज�ला मकवानपरु बकैया गाउँपािलका वडा नं.- ५ ि4थत घरबाट । 

उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:-  अजय माझी (मो.न.९८०८३६५२९०)   
ह;िलया:- वण� गहँ; गोरी, शAरर मझौला, उचाई ३ िफट ।  
फेला परेको िमित र 4थान:- िमित २०७८।१२।२२ िज�ला मकवानपरु बकैया गाँउपािलका 
वडा नं. ५ ब4न े6िदप भ5न ेखड्उ बहादरु संजेलको घरमा आमाको साथमा फेला परेको भिन 
िनवेदकले जानकारी गराएको 

फोटो नभएको 

३४)नाम:- साईसा मािझ      
उमेर:- ७ वष� 
वतन:-िज�ला मकवानपरु बकैया गा.पा. वडान.ं ५ ब4न े।   
राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बािलका 
हराएको िमित:-२०७८।१२।११ गते । 
हराएको ठेगाना:- िज�ला मकवानपरु बकैया गाउँपािलका वडा नं.- ५ ि4थत घरबाट । 

उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:-  अजय माझी (मो.न.९८०८३६५२९०)   
ह;िलया:- वण� गहँ; गोरी, शAरर मझौला, उचाई ३ िफट ।  
फेला परेको िमित र 4थान:- िमित २०७८।१२।२२ िज�ला मकवानपरु बकैया गाँउपािलका 
वडा नं. ५ ब4न े6िदप भ5न ेखड्उ बहादरु संजेलको घरमा आमाको साथमा फेला परेको भिन 
िनवेदकले जानकारी गराएको ।   

फोटो नभएको 



३५)नाम:- स5दशे घले      
उमेर:- ७ वष� 
वतन:-िज�ला मकवानपरु हटेौडा उपमहानगरपािलका वडानं. ५ ब4ने ।   
राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बािलका 
हराएको िमित:-२०७८।१२।२२ गते । 
हराएको ठेगाना:- िज�ला मकवानपरु हटेौडा उपमहानगरपािलका वडानं. ५ ि4थत घरबाट । 

उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:-  स5तोष घले (मो.न.९८११८०६०५६)   
ह;िलया:- वण� गहँ; गोरो, मािथ�लो अगािडको २ वटा दाँत नभएको ।  
फेला परेको िमित र 4थान:- िमित २०७८।१२।२४ आमा स5Jया lयावाको साथमा यस 
काया�लयमा उपि4थत भएको ।    

३६)नाम:- अ5ज ुलोBचन  
उमेर:- १५ वष� 
वतन:- िज�ला मकवानपरु कैलाश गाउँपािलका वडा नं. ४ घर भई हाल हटेौडा 
उपमहानगरपािलका वडा नं. १२ पदमपोखरी ब4न े । 
राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बािलका 
हराएको िमित:-२०७८।१२।२२ गते । 
हराएको ठेगाना:- िज�ला मकवानपरु हटेौडा उपमहानगरपािलका वडानं. १२ पदमपोखरी 
ि4थत घरबाट । 

उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:-  पलकु लोBचन (मो.न.९८६४७७७२१४)   
ह;िलया:- वण� गहँ; गोरी, शAरर मझौला, उचाई ४.८ िफट ।  
फेला परेको िमित र 4थान:- िमित २०७९।०१।०२ गते िज�ला मकवानपरु कैलास गा.पा. 
वडा नं. ३ िखकO भ5न े4थानमा 6.चौ. भाता�ले फेला पारेको ।    

३७)नाम:- 6िकल दउेला  
उमेर:- १ वष� 
वतन:- िज�ला मकवानपरु हटेौडा उपमहानगरपािलका वडा नं. ८  कमान ेदवेटोल अर भई 
हाल काठमाYडौ िटकाभैरव ि4थमा आमाको साथमा ब4न े । 
राि !यता:-नपेाली 
िलङ्ग:-बालक 
हराएको िमित:-२०७८।१२।२८ गते । 
हराएको ठेगाना:- िज�ला मकवानपरु हटेौडा उपमहानगरपािलका वडानं. १२ कमाने दबेटोल 
ि4थत घरबाट । 

उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:-  मनोज दउेला (मो.न.९७४५३३३२३१)   
ह;िलया:- शAरर मझौला, उचाई २.५ िफट, तौल १७ के.जी, िनलो क�; र भmे लगाएको ।  
फेला परेको िमित र 4थान:- िमित २०७९।०१।०२ गते िज�ला काठमाYडौ िटकाभैरव 
ि4थमा आमाको साथमा रहकेो भिन िनवेददको िददी ( बालकको फुप)ु ए5जल दउेलले फोन 
माफ� र जानकारी गराएको ।    

फागुन मिहनामा हराई फेला पन� बाँक� बालबिलकाह�को िववरण : 
बालबिलकाह�को िववरण फोटो 



१)नाम:- सौगात नेपाली 
उमेर:- १५ 
वतन:- िज�ला िचतवन भरतपरु म.न.पा. ०५ क�याणपरु 
राि !यता:- नेपाली  
िलङ्ग:- बालक 
हराएको िमित:- िमित २०७८।१२।२८ गते िदउँसो १५:०० बजे   
हराएको ठेगाना:- िज�ला िचतवन भरतपरु म.न.पा. ०५ क�याणपरु 

उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं :- ऐ.ए. ब�ने रा�धका नेपाल� (९८०८०६८६४१) 

फुप ु�द�द 

ह;िलया:- :- वण� कालो उचाई ४.५ िफट रातो िटसट� िनलो िज5स पाई5ट लगाएको ।  
फेला परेको 4थान र िमित :- खो.त. भईरहकेो 

 

२)नाम:- पिुण�मा `aे 
उमेर:- १७ वष� 
वतन:- िज�ला िचतवन भरतपरु म.न.पा. ०३ बेलटाँडी  
राि !यता:- नेपाली  
िलङ्ग:- बािलका 
हराएको िमित:- िमित २०७८।१२।२२ गते साझँ ०६:०० बजे  
हराएको ठेगाना:- िज�ला िचतवन भरतपरु म.न.पा. ०२ बेलचोक 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक�  नं:- ऐ.ऐ. ब4न ेदगुा� `ेa 
ह;िलया:-  वण� गह;गँोरो उचाई ५.२ िफट सेतो कलरको 4कट लगाएको । 

फेला परेको 4थान र िमित :- खो.त. भईरहकेो ।  

३)नाम:-ि6ितका कँुवर 
 उमेर:-१७ वष�              
 वतन:-िज.नवुाकोट िलख ुगा.पा.१ हालिज.धा.धिुनबेशी न.पा.वडा नं.८ 
राि !यता:-नपेाली  
िलङ्ग:-बािलका 
हराएको िमित:-२०७८।११।२० गते  
हराएको ठेगाना :- िज.धा.धिुनबेशी न.पा.वडा नं.८ 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक� :-पोष बहादरु कँुवर मो.नं.९८४९२४१५९५ 
ह;िलया:-बण� गह;गोरी उचाई ५ िफट भएकK 

 

४)नाम:-अि4मता `ेa 
 उमेर:-१७वष�              
 वतन:-िज.धा.िनलकYठ न.पा.वडा नं.७ 
राि !यता:-नपेाली  
िलङ्ग:-बािलका 
हराएको िमित:-२०७८।१२।२० गते  
हराएको ठेगाना िज.धा.िनलकYठ न.पा.वडा नं.७ 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक� :-कृ ण मायाँ `ेa  मो.नं.९८२३७३७७७४ 
ह;िलया:-बण� गह;गोरी उचाई ४ िफट भएकK  



५)नाम:-सAरता तामाङ 
 उमेर:-१८ वष�              
 वतन:-िज.धा.िनलकYठ न.पा.वडा नं.८ 
राि !यता:-नपेाली  
िलङ्ग:-बािलका 
हराएको िमित:-२०७८।१२।२७ गते  
हराएको ठेगाना िज.धा.िनलकYठ न.पा.वडा नं.८ 
उजरुी िदनेको नाम र स2पक� :-ता4या� तामाङ  मो.नं.९८६१३१६३७९ 
ह;िलया:-बण� गह;गोरी उचाई ५.४ िफट भएकK 

१)  फेला परेको िमित:- 

 

 


