
 हराएका बालबाललकाको लििरण फोटो 

नाम:- अलममता नपेाली 

उमेर:- १७ िर्ष 

ितन:- लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. िडा नं.१७ सारदानगर   

रालरियता:- नेपाली  

ललङ्ग:- बाललका 

हराएको लमलत:-लमलत २०७९।०७।२९ गते लिहान ०४:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. िडा नं.१७ सारदानगर    

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:-ऐ.ऐ. बमन ेलिमला नपेाली (९८४५२४८५१७) सानीआमा 

हुललया:- िणष गहुुँगोरो उिाई ५.१ लफट मझौला शररर भएको । 

फेला परेको मथान र लमलत:- खो.त. भईरहकेो । 
 

नामथर;-रुिमणी बसेल 

ललङ्गः-बाललका  

उमेरः१८ बर्ष 

हराएको लमती:-२०७९।०७।०५ गते   

हराएको मथान सिुना प्राप्त लमती ;- २०७९।०७।०८ गते 

ठेगाना :-लि .लस.लतनपटान गा.पा.१०  

घरपररिारको सम्पकष  नं .;- भक्त बहादरु साकी  

हुललया सलहतको लबिरणः-बणष गुँहुगोरी  कपाल लसललक्क परेको ।। 

 

 

                         नभएको  

नामथर; - कुसमु लब.क.  

ललङ्गः-बाललका  

उमेरः१७ 

हराएको लमती:-२०७९।०७।१८ गते  

हराएको मथान सिुना प्राप्त लमती ;- २०७९।०५।१६ गते 

ठेगाना :-लिल्ला लसन्धलुी क .न.पा.०७  

घरपररिारको सम्पकष  नं .;- थम्ब लबमिकमाष  

फेला परेको लमती र मथान ;- खोितलास भईरहकेो 

हुललया सलहतको लबिरणः-बणष गुँहुगोरी हररयो कुथाषसरुुिाल लगाएकी । 

 
 

         नाम:-सरुि भण्डारी 

उमेर:-१७ 

ितन:-लिल्ला रामेछाप खाुँडादिेी गा.पा.९ पाटािारी 

रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-बालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।१४ गते । 

हराएको ठेगाना:- आफ्नै घरबाट 

अभीभािकको नाम र सम्पकष  नं:-भरत भण्डारी ९८४४२३०००६ 

हुललया:-गहुुँगोरो िणष,उिाइ अ.ं५  लफट,  लनलो पाइन्ट फुस्रो सटष  िप्पल लगाएको । 

फेला परेको लमलत :- २०७८।०७।२४ गते आफै घर फकी आएको । 

 
 
 
 

 



नाम:-लहमाल दमाई  

उमेर:-१६ 

ितन: -लिल्ला  दोलखा लभ.न.पा.-१ 

रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-परुुर् 

हराएको लमलत:२०७९।०७।१३ गते 

हराएको ठेगाना:-लिल्ला दोलखा लभ.न.पा.-१ लमथत बाट  

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:बलराम खत्री (९८६३१६६६५०) 

हुललया:-लनलो लिन्सको पाईन्ट कालो पहलेो हुक लगाएको । 

फेला परेको लमलत :-हाल सम्म फेला नपरेको । 

 

नाम:- लसमाना लिरेल  

उमेर:- १५ बर्ष  

ितन: - लिल्ला   दोलखा लिरी न.पा.-८ 

रालरियता:-नपेाली  

ललङ्ग:-मलहला  

हराएको लमलत:  

हराएको ठेगाना:- लिल्ला दोलखा लिरी न.पा.-८ 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  लटकामाया योगी (९८१५८५१५६४)  

हुललया:-हरीयो कुताष सेतो सरुुिालिाली भएको सल ओडेकी  

 फेला परेको लमलत :- हाल सम्म फेला नपरेको । 

 

नाम:-  सलुदक्षा काकी 

उमेर:- १६ 

ितन:लि.लस.पा.मे.न.पा.िडा न.ं १० रामपरु  

 ललङ्ग:- बाललका  

हराएको लमलत:-२०७९/०७/२१ गते । 

 सिुना लमती ;- २०७९/०७/२३ गते।  

हराएको ठेगाना:-   लि.लस.पा.म.ेन.पा.िडा न.ं १० रामपरु लमथत आफ्न ैघर बाट  

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:- शलमषला काकी (९८१७२७६०६२) 

हुललया:- बणष गहुुँ गोरी ,उिाई ४ लफट १० ईन्ि,कपाल रातो ,सगुा रंङको कुत्ता सरुिाल लपङ 

रङको िप्पल लगाएकी बाललका । 

  

 

नाम:-  उर्ा भन्ने रंलगला तामाङ  

उमेर:- १७ 

ितन:लि.लस.पा.मे.न.पा.िडा न.ं ०७ च्यानडाडाुँ 

 ललङ्ग:- बाललका  

हराएको लमलत:-२०७९/०७/१७ गते । 

 सिुना लमती ;- २०७९/०७/२३ गते।  

हराएको ठेगाना:-   लि.लस.पा.म.ेन.पा.िडा न.ं ०७च्यानडाडाुँ लमथत आफ्नै घर बाट  

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:- लटका राम तामाङ (९८२३७०२२००) 

हुललया:- बणष गहुुँ गोरी ,उिाई ४ लफट दायाुँ ओठ मालथ कालो कोठी (लतल ) भएको मगंोललयन 

अनहुार ,लिम्से आुँखा भएकी बाललका । 

  
 



नाम:-  श्याम सनुार  

उमेर:- १६ 

ितन:लि.लस.पा.मे.न.पा.िडा न.ं १३ फटकलशला  

 ललङ्ग:-बालक   

हराएको लमलत:-२०७९/०७/०८ गते । 

 सिुना लमती ;- २०७९/०७/२३ गते।  

हराएको ठेगाना:-   लि.लस.पा.म.ेन.पा.िडा न.ं १३ फटकशीला  लमथत आफ्नै घर बाट  

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:- कृरण बहादरु सनुार (९८१८७५०७१५) 

हुललया:- बणष गहुुँ गोरो ,उिाई ५ लफट छोटो कपाल ,लिन्स पाईन्ट र लटसटष लगाएको बालक  ।  

 

३ नामथर;- कृलिना राई 

ललङ्गः - बाललका 

उमेरः - १५ िर्ष 

हराएको लमलतः- २०७९।०७।२४ गते 

हराएको सथ्ान ;   घरबाट 

सिुना प्राप्त लमलत ;- २०७९।०७।२५ गते 

ठेगानाः - लिल्ला निुाकोट लि.न.पा. ६ मान्र ेढुङ्गा  

हराएको व्यलक्तको घर पररिारको सं. न.ं ;- थरी राई ९८४३७४१०६३ 

हुललया सलहतको लििरणः- िणष गहुगोरी उिाई ५ लफट सेतो ज्याकेट कालो टोपी लगाएकी  
 

नाम:-अन्िली महतो 

 उमेर:-१८ िर्ष              

 ितन:- लि.धा.लनलकण्ठ न.पा.िडा न.ं८ 

रालरियता:-नपेाली  

ललङ्ग:-बाललका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।१५ गते  

हराएको ठेगाना :- लि.धा.लनलकण्ठ न.पा.िडा नं.८ 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष :-लबलास महतो ९८६३२१६००९ 

हुललया:-बणष गहुगोरी उिाई ५ लफट भएकी  
 

नाम:- लछररङ नपुुष तामाङ 

 उमेर:- २२ बर्ष 

 ितन:- लिल्ला रसिुा गोसाईकुण्ड गा.पा. िडा न. ०१ । 

रालरियता:-नपेाली  

ललङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९|०५|१६ गते । हराएको ठेगाना :-  

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष :- लेमा तामाङ, गोसाईकुण्ड गा.पा.- १, रसिुा 

हुललया:- पातलो शररर, गुँहु गोरो िणष भएको   



नाम:-  अन्िली िेपाङ  
उमेर:- १४ बर्ष 

ितन:- लिल्ला लिल्ला लितिन राप्ती न.पा.िडा न.ं ११ बमन े । 
रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-  बाललका 

हराएको लमलत:- लमलत २०७९।०७।०८ गते ।  
हराएको ठेगाना:- आफु खसुी लिल्ला सेिा केन्र सेफ हाउस बाट आफु खसुी लनलमक लहडेकी । 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:-  आशा कुमारी मकु्तान (मो.नं. ९८६०१२२०९३) 

हुललया:- िणष गहुुँगोरी , उिाई अ.ं- ४ लफट, ििन ३३ के.लि. िणष गुँहु गोरी, शररर पातलो    

नाम:-  संदशे मानि 
उमेर:- १० बर्ष 

ितन:- लिल्ला मकिानपरु ह.ेउ.म.न.पा िडा नं.९ लामसरेुछाप लमथत मानिसेिा आश्रममा 

बमने । 

रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-  बालक 

हराएको लमलत:- लमलत २०७९।०७।१० गते ।  
हराएको ठेगाना:- आफु खसुी मानि सेिा आश्रमबाट लनलमक लहडेको । 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:- ईशा थापा (मो.न.ं ९८४३३४७६०२) 

हुललया:- िणष गहुुँगोरी , उिाई अ.ं- ४ लफट, ििन २५ के.लि. िणष गुँहु गोरी, शररर पातलो ।  

 

 नाम:-  मलनस मानि  
उमेर:- १२ बर्ष 

ितन:- लिल्ला मकिानपरु ह.ेउ.म.न.पा िडा नं.९ लामसरेुछाप लमथत मानिसेिा आश्रममा 

बमने । 

रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-  बालक 

हराएको लमलत:- लमलत २०७९।०७।१० गते ।  
हराएको ठेगाना:- आफु खसुी मानि सेिा आश्रमबाट लनलमक लहडेको । 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:- ईशा थापा (मो.न.ं ९८४३३४७६०२) 

हुललया:- िणष गहुुँगोरी , उिाई अ.ं- ४ लफट, ििन २५ के.लि. िणष गुँहु गोरी, शररर पातलो ।  

 

हराएर फेला परेका मालनसहरुको लििरण  



नाम:-सलमक्षा कुमाल 

उमेर:-१५ 

ितन:- लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. ११ भोिाड 

रालरियता:-नपेाली  

ललङ्ग:-बाललका 

हराएको लमलत:-लमलत २०७९/०७/०२ लिहान १०:०० ििे  

हराएको ठेगाना:-लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. ११ भोिाड 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:-ऐ.ऐ. बमन े सलिना कुमाल 

(९८२२५४९१३) आमा 

हुललया:-िणष गहुुँगोरो उिाई ५.३ लफट मझौला शररर भएको । 

फेला परेको मथान र लमलत :-लमलत २०७९/०७/०३ गते आफै घर फकी 

आएको भलन लनिदेकले िानकारी गराएको । 

नभएको । 

नाम:- संलन्िता लब.क 

उमेर:- १६ 

ितन:- लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. ०४ सापकोटािोक 

रालरियता:- नेपाली 

ललङ्ग:- बाललका 

हराएको लमलत:-लमलत २०७९।०७।१२ गते १५:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. ०४ सापकोटािोक 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:-ऐ.ऐ. बमन ेबदु्दमाया 

लब.क.(९८२१११०३७०) आमा 

हुललया:- िणष गहुुँगोरो उिाई ५ लफट गलुाफी कलरको कुताष सरुुिाल 

लगाएकी 

फेला परेको मथान र लमलत:-लमलत २०७९।०७।२४ गते  आफन्तहरु सुँग 

बझु्दा भारतको हकेश नगरमा रहकेो भलन Whatsappमाफष त call गरेको । 

 

नाम:- िोलनसा कुमाल 

उमेर:- १६ 

ितन:- लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. ११ नौरङ्ग े

रालरियता:- नेपाली  

ललङ्ग:- बाललका 

हराएको लमलत:-लमलत २०७९।०७।१३ गते लदउुँसो ०२:३० बिे  

हराएको ठेगाना:-लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. ११ नौरङ्ग े

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:-ऐ.ऐ. बमन ेिोलशला  कुमाल 

(९८४०८३८०८०) आमा 

हुललया:- िणष गहुुँगोरो उिाई ५ लफट खरैो लटसटष पाइन्ट लगाएको । 

फेला परेको मथान र लमलत :-लमलत २०७९।०७।१४ गते कामकी पोखरामा 

प्रहरी द्वारा फेला  परेको भलन लनिेदकले िानकारी गराएको । 

 

नाम:- सलुमत श्रेष्ठ 

उमेर:- १५ 

ितन:- लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. २१ पािषतीपरु 

रालरियता:- नेपाली  

ललङ्ग:- बालक  



हराएको लमलत:-लमलत २०७९/०७/१४ गते 

हराएको ठेगाना:-लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. २१ पािषतीपरु 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:-ऐ.ऐ. बमन ेसरेुश कुमार श्रेष्ठ 

(९८४५५००६६) बिुा 

हुललया:-िणष गोरो, अ.ं ५ लफट उिाई पातलो शररर खरैो पहलेो लटसटष रातो 

कपडाको पाइन्ट लगाएको । 

फेला परेको मथान र लमलत :-लमलत २०७९।०७।२३ गते आफै घर फकी 

आएको भलन लनिदेकले िानकारी गराएको । 

नाम:- सफल लतिारी 

उमेर:- १६ 

ितन:- लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. १४ लशिनगगर 

रालरियता:- नेपाली  

ललङ्ग:- बालक 

हराएको लमलत:-लमलत २०७९/०७/१८ गते 

हराएको ठेगाना:-लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. १४ लशिनगगर 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:-ऐ.ऐ. बमन ेश्री नारायण लतिारी 

(९८६१७३३७४६) बिुा 

हुललया:- िणष गह ुँ गोरो, अ.ं ५.१ लफट उिाई पातलो शररर सेतो िेक सटुष 

कालो ियाक सेतो ितु्ता कालो क्याप लगायको । 

फेला परेको मथान र लमलत:- लमलत २०७९।०७।२३ गते पोखरा मामाको 

घरमा रहकेो भलन लनिेदकले िानकारी गराएको । 

 

नाम:- प्रलमला सनुार 

उमेर:- १६ 

ितन:- लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. १३ उिेलीनगर 

रालरियता:- नेपाली  

ललङ्ग:- बाललका 

हराएको लमलत:-लमलत २०७९/०७/२० गते 

हराएको ठेगाना:-लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. १३ उिेलीनगर 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:-ऐ.ऐ. बमन ेसलुनता लब.क. 

(९७४४२५८६३४) बलहलन 

हुललया:- िणष गहुुँगोरो अ.ं ५ लफट उिाई पातलो शररर पलहरन नखलेुको   

फेला परेको मथान र लमलत :-खो.त. भईरहकेो । 

 

नाम:- हौसना लब.क. 

उमेर:-  ६ मलहना  

ितन:- लिल्ला रोल्पा सनुछहरी गा.पा. ०६ घर भई हाल लिल्ला गोरखा 

पालुङ्टार न.पा.०३ 

रालरियता:- नेपाली  

ललङ्ग:- बाललका 

हराएको लमलत:-लमलत २०७९।०६।२४ गते राती ०३:०० बिे  

हराएको ठेगाना:-लिल्ला लितिन भरतपरु म.न.पा. िडा नं.०१ पलुिोक 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:-ऐ.ऐ. बमन ेकेसमला  लब.क. 

(९७११७४२६३९) आमा 

फोटो उपलब्ध नभएको । 



हुललया:-िणष गोरो उिाई १.५ लफट फुलबटेु कपडा लगाएको । 

फेला परेको मथान र लमलत :-लमलत २०७९।०७।२५ गते आदशष गहृमा फेला 

पारर आफन्तको लिम्मा लगाई पठाईएको । 

नाम:-  प्रलमसा लामा 
उमेर:- ५ बर्ष 

ितन:- लिल्ला मकिानपरु लभमफेदी गाउुँपाललका िडा नं. १ नयाुँगाउुँ 
बमने । रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-  बाललका 

हराएको लमलत:- लमलत २०७९।०६।३० गते । लबहान अ.ं०६;०० बिेको 

समयमा  

हराएको ठेगाना:-  लिल्ला मकिानपरु लभमफेदी गाउुँपाललका िडा न.ं १ 

नयाुँगाउुँ लमथत घरबाट  

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:-  परन कुमार लामा(९८६१८७४८४४) 

हुललया:- िणष गहुुँगोरी शरीर पातलो, , उिाई अ.ं- ३ लफट, ििन अ.ं १४ 

के.लि.  ।  

फेला परेको लमलत र मथान:- लमलत २०७९।०७।१२ गते भक्तपरु लमथत 

फुपकुो घरमा आमाको साथमा रहकेो भलन लनिेदकले फोन माफष त 

िानकारी गराएको ।  

 

नाम:- लिर बहादरु मयाङिो लामा   

उमेर:- १७ बर्ष  

ितन:- लिल्ला मकिानपरु रालक्सराङ गा.पा. िडा न.ं ९ िाछाराङ बमने ।  
रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-  बालक 

हराएको लमलत:-लमलत २०७९/०६/२४ गते । 

हराएको  ठेगाना ;- लिल्ला मकिानपरु रालक्सराङ गा.पा. िडा न.ं ९ 

िाछाराङ लमथत घर बाट काम गनष िान्छु भलन लनलमक लहडेको । 

उिरुी लदनकेो नाम र सम्पकष  नं:- श्री घन बहादरु लामा (मो.न. 

९८४५८०१४२१) 

हुललया:- िणष गहुुँ गोरी शरीर पातलो  उिाई अ.ं४.५  लफट  ििन अ.ं५० 

के.िी. । 

फेला परेको लमलत मथान :- लमलत २०७९/०७/०२ गते लिल्ला काठमाण्डौ 

थानकोट लमथत होटलमा काम गरी बसेकोले खो.त. गनष नपन ेभनी 

लनिेदकले फोन माफष त िानकारी गराएको । 

 



नाम:-  सलुनता मयाङतान  
उमेर:- १७ बर्ष 

ितन:- लिल्ला मकिानपरु लभमफेदी गाउुँपाललका िडा नं. १ बमने  । 
रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-  बाललका 

हराएको लमलत:- लमलत २०७९।०७।०४ गते ।  
हराएको ठेगाना:- आफु खसुी लिल्ला सेिा केन्र सेफ हाउस बाट आफु 

खसुी लनलमक लहडेकी । 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:-  लिन्दा बतौला (मो.न.ं ९८४५४६१९३१) 

हुललया:- िणष गहुुँगोरी , उिाई अ.ं- ४ लफट, ििन ३५ के.लि. िणष गुँहु 

गोरी, शररर मोटो ।  

फेला परेको लमलत र मथान:- लमलत २०७९।०७।०४ गते लिल्ला मकिानपरु 

हटेौडा उ.म.न.पा.िडा न.ं९ गमु्बािोक लमथत ईलाका प्रहरी कायाषलय 

पशपुलतनगरले फेला पारी यस कायाषलमा ललई आएको । 

 

नाम:- रोश सनुार   
उमेर:- १४ बर्ष 

ितन:- लिल्ला मकिानपरु हाडीखोला घर भई हाल लिल्ला मकिानप ु

ह.ेउ.म.न.पा िडा न.ं१० न्यरेुनी लमथत बमने । 

रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-  बालक 

हराएको लमलत:- लमलत २०७९।०७।१४ गते ।  
हराएको ठेगाना:- आफु खसुी ठुलो आमाको घरबाट लनलमक लहडेको । 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:- सिृान रसाईली (मो.नं. ९८४५२९९६१९) 

हुललया:- िणष गहुुँगोरी , उिाई अ.ं-५.६ लफट, ििन ५२ के.लि. िणष गुँहु 

गोरी, शररर मझौला ।  

फेला परेको लमलत र मथान:- लमलत  २०७९/०७/१६ गते लिल्ला मकिानपरु 

हटेौडा उ.म.न.पा.िडा न.ं१० आनन्दटोल लमथत लनिेदकले फेला पारी यस 

का.मा.उपलमथत गराई लनिेदकको साथमा लिम्मा लाई पठाईएको । 

 

  

नाम:-  अनश्रीया खड्गी पोक्ि ु 
उमेर:- १३ बर्ष 

ितन:- लिल्ला मकिानपरु ह.ेउ.म.न.पा िडा नं.२ संगमिोक बमने । 
रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-  बाललका  

हराएको लमलत:- लमलत २०७९।०७।१५ गते ।  
हराएको ठेगाना:- आफु खसुी घरबाट लनलमक लहडेकी  । 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:- िय कृरण खड्गी (मो.नं. 

९८०९०३६३००) 

हुललया:- िणष गहुुँगोरी , उिाई अ.ं- ५.२ लफट, ििन ५० के.लि. िणष गुँहु 

गोरी, मझौला ।  

फेला परेको लमलत र मथान:- लमलत २०७९/०७/१६ गते हराएकी बाललका 

आफै घरमा फकी आएकी । 

 



 नाम:-  मधमुाला कुमारी झा  
उमेर:- १८ बर्ष 

ितन:- लिल्ला सप्तरी पोतोहा ७ घर भई हाल लि.म.ह.ेउ.म.न.पा.िडा 
नं.३ बसामाडी बमने । 

रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-  बाललका  

हराएको लमलत:- लमलत २०७९।०७।२० गते ।  
हराएको ठेगाना:- घरबाट पढन लिद्यालय िान्छु भलन लनलमक लहडेकी  । 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  न;ं- िन्रध्िि लगरी  (मो.नं. 

९८४९९३७८७९) 

हुललया:- िणष गहुुँगोरी , उिाई अ.ं- ५ लफट, ििन ४८ के.लि. िणष गुँहु 

गोरी, मझौला ।  

फेला परेको लमलत र मथान:- लमलत २०७९/०७/२३ गते लिल्ला रौतहटको 

गौर भन्ने मथान मा लनरािन लगरीको घरमा फेला पारेको भनी िानकारी 

गराएको । 

 

  

नाम:-  समपषण लि.क.  
उमेर:- ११ बर्ष 

ितन:- लिल्ला मकिानपरु श्रीपरु छलतिन िडा नं. ९ सधुाटोल घर भई 
हाल लिल्ला मकिानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.िडा न.ं९ लमथत आलशर्मय 

बालगहृ  बमने रालरियता:-नेपाली 

ललङ्ग:-  बालक  

हराएको लमलत:- लमलत २०७९।०७।२५ गते ।  
हराएको ठेगाना:- आफुखसुी बाल गहृबाट लनमकी गएको । 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  न;ं- आलशर्मय बाल गहृ (मो.नं. 

९८१७२८५१८३) 

हुललया:- िणष गहुुँगोरी , उिाई अ.ं- ३ लफट, ििन ३० के.लि. िणष गुँहु 

गोरी, पातलो ।  

फेला परेको लमलत र मथान:- लमलत २०७९/०७/२५ गते लिल्ला मकिानपरु 

हटेौडा उ.म.न.पा.िडा न.ं५ लमथत  िडा प्रहरी कायाषलयले फेला पारी यस 

.का.मा ल्याएकोमा आलशर्मय बाल गहृको सालबत्री भण्डारी को साथ 

लिम्मा लाई पठाईएको ।  

 



नाम :-  आयसु रुम्बा  
उमेर:- ८ बर्ष 

ितन:- लिल्ला मकिानपरु मनहरी गा.पा. िडा नं. ३ पालदमार  सधुाटोल 
घर भई हाल लिल्ला मकिानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.िडा नं.९ लमथत 

आलशर्मय बालगहृ  बमन ेरालरियता:-नेपाली 

ललङ्ग:-  बालक  

हराएको लमलत:- लमलत २०७९।०७।२५ गते ।  
हराएको ठेगाना:- आफुखसुी बाल गहृबाट लनमकी गएको । 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  न;ं- आलशर्मय बाल गहृ (मो.नं. 

९८१७२८५१८३) 

फेला परेको लमलत र मथान:- लमलत २०७९/०७/२५ गते लिल्ला मकिानपरु 

हटेौडा उ.म.न.पा.िडा न.ं५ लमथत  िडा प्रहरी कायाषलयले फेला पारी यस 

.का.मा ल्याएकोमा आलशर्मय बाल गहृको सालबत्री भण्डारी को साथमा 

लिम्मा लगाई पठाईएको हुललया:- िणष गहुुँगोरी , उिाई अ.ं- ३ लफट, ििन 

३० के.लि. िणष गुँहु गोरी   

 

नाम:-  एलन्िला घलान  
उमेर:- ४ बर्ष 

ितन:- लिल्ला मकिानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.िडा नं.१४ नयाुँबमती बमने  
। 

रालरियता:- नेपाली 

ललङ्ग:-  बाललका 

हराएको लमलत:- लमलत २०७९।०७।२६ गते ।  
हराएको ठेगाना:- हराएकी मलहला कुमारी घलानले आफुसथ लगेकी । 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं:-  राम बहादरु घलान (मो.न.ं 

९८६९६७५०९७) 

हुललया:- िणष गहुुँगोरी , उिाई अ.ं- २.५ लफट, ििन १० के.लि. िणष गुँहु 

गोरी, शररर मझौला ।  

फेला परेको लमलत र मथान:- लमलत २०७९।०८।०५ गते बहादरु घलान को 

साथमा लिम्मा लगाई पठाईएको ।  

 

फेला परेको  

नामथर;-लोक माया िगाष मगर  

ललङ्गः-बाललका  

उमेरः१७ बर्ष  

हराएको लमती:-२०७९।०७।२० गते 

हराएको मथान सिुना प्राप्त लमती ;- २०७९।०७।२२ गते  

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

घरपररिारको सम्पकष  नं .;- नन्द माया िगाष मगर  

हुललया सलहतको लबिरणः-बणष गुँहुगोरी ।  । 
 

नाम:-सलुमना बमनेत  

उमेर:- १६ 

ितन: - लिल्ला   दोलखा लभ.न.पा.-५ 

 

 

 



रालरियता:-नेपाली  

ललङ्ग:-मलहला  

 हराएको लमलत: २०७९।०७।१५ गते  

हराएको ठेगाना:- लिल्ला दोलखा लभ.न.पा.-५ 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष :-नबराि बमनेत (९८६१६४४९००)  

हुललया:-कुताष सरुुिाल लगाएकी  

 फेला परेको लमलत :- २०७९।०७।१७ गते फेला परेको । 

 

 

 

 

 

नाम:- आयसुा पहरी 

उमेर:-१२ िर्ष  

ितन: - का.प.लि.ध ुन पा ७ 

रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-बाललका 

हराएको लमलत:२०७९/०७/०९ गते 

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

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं: हरी ब.पहरी मो.न. ९८६०७२७५४९ 

हुललया:-कुथाष सरुुिाल लगाएलक । 

फेला परेको लमलत :- २०७९/०७/१२  

नाम:- लसता  पहरी 

उमेर:-१४ िर्ष  

ितन: - का.प.लि.ध ुन पा ७ 

रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-बाललका 

हराएको लमलत:२०७९/०७/०९ गते 

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

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं: हरी ब.पहरी मो.न. ९८६०७२७५४९ 

हुललया:-कुथाष सरुुिाल लगाएलक । 

फेला परेको लमलत :- २०७९/०७/१२ 

 

नाम:- यसोदा खड्का 

उमेर:-१५ िर्ष  

ितन: - का.प.लि.पािुँखाल न.पा ९ 

रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-बाललका 

हराएको लमलत:२०७९/०६/३० गते 

हराएको ठेगाना:- का.प.लि.पािुँखाल न.पा ९ 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं: मोहन ब.खड्का मो.नं.९८४८७४८०७५ 

हुललया:-लनलो िानलपस  लगाएलक । 

फेला परेको लमलत :- २०७९/०७/१५ गते 
 



नाम:- अन्िना फुयाल 

उमेर:-१८ िर्ष  

ितन: - का.प.लि.पािुँखाल न.पा २ 

रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-बाललका 

हराएको लमलत:२०७९/०७/१२ गते 

हराएको ठेगाना:- का.प.लि.पािुँखाल न.पा २ 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं: नबराि हुमागाई मो.नं. ९८४१९६२८८२ 

हुललया:-रातो कुथाष सरुुिाल   लगाएलक । 

फेला परेको लमलत :- २०७९/०७/२४ गते  

नाम:- अन्िली पकुोलट 

उमेर:-१३ िर्ष  

ितन: - का.प.लि.मण्डनदउेपरु न.पा १२ 

रालरियता:-नपेाली 

ललङ्ग:-बाललका 

हराएको लमलत:२०७९/०७/२४ गते 

हराएको ठेगाना:- का.प.लि.मण्डनदउेपरु न.पा १२ 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष  नं: उमशे पकुोलट मो न.ं ९८१०९१८९१३ 

हुललया:-लटसट पाईन्ट   लगाएलक । 

फेला परेको लमलत :- २०७९/०७/२७गते   

१.नामथर;-संलगता भट्ट 

ललङ्गः - बाललका 

उमेरः - १७ िर्ष 

हराएको लमलतः- २०७९।०७।०५ गते 

हराएको मथानः -आफ्न ैघरबाट  

सिुना प्राप्त लमलत ;- २०७९।०७।०६ गते 

ठेगाना;- लिल्ला निुाकोट लकमपाङ गाउपाललका िडा न.ं ५ अिषले 

हराएको व्यलक्तको घर पररिारको सम्पकष  न.ं ; सलुममता भट्ट 

९८४५०५०४०४ 

हुललया सलहतको लििरणः- िणष गहुगोरी उिाई ५ रातो कुताष सरुुिाल  

लगाएकी । 

फेला परेको लमलतः- २०७९।०७।०७ गते ।  

 



 

 

 

२.नामथर ; लमलन नपेाली 

ललङ्गः -  बालक 

उमेरः - १७ िर्ष 

हराएको लमलतः- २०७९।०७।२० गते 

हराएको सथ्ान ;   घरबाट 

सिुना प्राप्त लमलत ;- २०७९।०७।२१ गते 

ठेगानाः - लिल्ला निुाकोट लि.न.पा. िडा नं. ३  

हराएको व्यलक्तको घर पररिारको सं. नं. ;- लक्ष्मी नपेाली 

९८०८९६०१०२ 

हुललया सलहतको लििरणः- िणष गहुगोरो उिाई ५ लफट ४ ईन्ि पहलेो 

ज्याकेट र लनलो पाईन्ट  लगाएको बोल्न नसक्ने  । 

फेला परेको लमलतः- २०७९।०७।२३ गते  

 

नाम:-संलगता राना मगर 

 उमेर:-१६ िर्ष              

 ितन:- लि.धा.लनलकण्ठ न.पा.िडा न.ं१० 

रालरियता:-नपेाली  

ललङ्ग:-बाललका 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।०५ गते  

हराएको ठेगाना :- लि.धा.लनलकण्ठ न.पा.िडा नं.१० 

उिरुी लदनेको नाम र सम्पकष :-सोम माया राना मगर ९८०६५२०२७४ 

हुललया:-बणष गहुगोरी उिाई ५ लफट भएकी 

 फेला परेको लमलत:- २०७९।०७।२२ गते   
 


