
Missing Child 

  

नामः रमेश चलाउने                                          उमेरः १६ वर्ष 

ललङ्गः बालक                                               वतनः लिल्ला अछाम, कमलबिार  

हराएको लमलतः २०७७/१२/२१                           हराएको स्थानः लिल्ला काठमाडौं, कोटेश्वर 

हुललया लववरणः वणषगोरो, उचाई  अन्दािी ५ लिट हराउँदाको पलहरन: कालो धके ज्याकेट, लनलो लिन्सको 

पाईन्ट र चप्पल लगाएको ।  

लनवेदक:- तपेन्र रावल                                         सम्पकष  नं.  ९८४१२५६७४८ 

 
 

नामः रािकुमार भुिेल 

उमेरः १६ 

ललङ्गः बालक                                                वतनः लि. दोलखा मेलुङ गा.पा. वडानं. ३      

हराएको लमलतः २०७६/१२/०९                           हराएको स्थानः  लिल्ला भक्तपुर लठमी 

हुललया लववरणः  गहँुगोरो,कालो हुक,लनलो पाईन्ट र चप्पल लगाएको । 

लनवेदक:-  उलमषला भुिेल( लदद) सम्पकष  नं। ९८६३४४१४०३ 
  

नामः उर्ा पाठक 

उमेरः १३ 

ललङ्गः बाललका                                                      

वतनः लि. काभे्रपलान्चोक,चौररदेउराली गा.पा. वडानं. ७,मादनकुडारी  । 

हराएको लमलतः २०७७/ ०७/१४                                         

हराएको स्थानः  लि. काभे्रपलान्चोक,चौरीदेउराली गा.पा. वडानं. ७,मादनकुडारी। 

हुललया लववरणः  गहँुगोरो,कालो लनलो िुलबुटे्ट कुताष, लनलो शुरुवाल र लहल िुत्ता लगाएकी । 

लनवेदक:-  रमेश पाठक(ठुलो बुबा) सम्पकष  नं. ९८६५४३८३१०,९८६५०५५७०१  

नामः ग्रेसी शमाष 

उमेरः १४ 

ललङ्गः बाललका                                                    

वतनः लि.लललतपुर,महालक्ष्मी न.पा. वडानं. ७ 

हराएको लमलतः २०७७/०८/०९हराएको स्थानः लि. लललतपुर,म.न.पा. वडानं. १ 

हुललया लववरणः गोरो,लनलो हुक,खैरो शुरुवाल र चप्पल लगाएकी। 

लनवेदक:-  रलन्िता शमाष (आमा) समपकष  नं. ९८५१०२६७७६,९८१०११२२१७ 

 
 



नामः लबलनता लतमलल्सना 

उमेरः १६ 

ललङ्गः बाललका                                                  वतनः लि.रामेछाप,दोरम्बा गा.पा. वडानं.६ 

हराएको लमलतः २०७७/०९/१७हराएको स्थानः लि.काठमाडौं,बसन्तपुर गणेशस्थान 

हुललया लववरणः गहँुगोरो,कोठे ज्याकेट, लनलो शुरुवाल र स्याण्डल चप्पल लगाएकी । 

 

लनवेदक:- लशव लतमलल्सना (काका) समपकष  नं.९८४१४९९०००  

नामः  नुनुमुसहर 

उमेरः १६ 

ललङ्गः बालक                                                  वतनः लि.झपा गौरादह न.पा. चप्रमारी 

हराएको लमलतः २०७७/०९/२९हराएको स्थानः लि.काठमाडौं, बनस्थली डंुगेधारा 

हुललया लववरणः कालो,  लिम कलरको ज्याकेट, रातो लटसटष, हाि पाईन्ट र  चप्पल लगाएको । 

लनवेदक:- नगेन्रमान पाण्डे (काका) समपकष  नं.९८५१०७४६९३ 

 

नामः लदपेन्र न्यौपाने 

उमेरः १२ 

ललङ्गः बालक                                                  वतनः लि.िुम्ला, गोठीचौर ४ 

हराएको लमलतः २०७७/०९/०६हराएको स्थानः लि.बाँके कोहलपुर न.पा. वडानं. ३ 

हुललया लववरणः गहँुगोरो,  पलहरन; लनलो ज्याकेट, लिन्स पाईन्ट र चप्पल लगाएको  । 

लनवेदक:- प्रकाश न्यौपाने (बुबा) समपकष  नं.९८६०६७००३३ 

 

नामः करण सेन                                                उमेरः १४ वर्ष 

ललङ्गः बालक                                                वतनः लिल्ला बलदषया रािापुर 

हराएको लमलतः २०७८/०४/०७                           हराएको स्थानः लिल्ला भक्तपुर झौखेल 

हुललया लववरणः वणषगोरो, उचाई  ५.५. लिट पलहरन; नखुलेको ।  

लनवेदक:- पीलडत व्यलक्त सम्पकष  नं.सुलस्मता सेन ९८०४५९८७३२ 

  

नामः आलशर् अछामी                                                उमेरः १५ वर्ष 

ललङ्गः बालक                                                         वतनः लिल्ला गोरखा लसरानचोक गा.पा. वडा 

नं.-६ 

हराएको लमलतः २०७८/०१/०९                                     हराएको स्थानः लिल्ला गोरखा लसरानचोक 

गा.पा. वडा नं.-६ 

हुललया लववरणः वणष गहँुगोरो, उचाई ३ लिट ६ इन्च, हराउँदाको पलहरन: नखुलेको 

लनवेदक:- पीलडत व्यलक्त सम्पकष  नं.बन्दना लनरौला (लदलद) ९८१६००८०९० 

  

 


