
Missing Child 

नामः महने्द्र महरा                                         उमेरः १७ वर्ष 

लिङ्गः बािक                                      वतनः रोल्पा,स्मलृत गा.पा. वडा नं. ४ स्थायी घर भई 

हािका.लि. बगबिार बस्ने 

हराएको लमलतः २०७८/०६/०९                  हराएको स्थानः लिल्िा काठमाडौं, बागबिार 

हुलिया लववरणः वणषगोरो, उचाई  अन्द्दािी ५ लिट हराउँदाको पलहरन: खरानी रङको लटसटष, लनिो हाि 

पाईन्द्ट र चप्पि िगाएको ।  

लनवेदक:- सागर लगरी (दाि)ु                                         

 सम्पकष  नं.  ९८५७८२२११५ 

 

नामः   प्रलवन श्रेष्ठ(माईिा)                        उमरेः १४ वर्ष 

लिङ्गः बािक                                     वतनः रामछेाप खाँदादवेी गा.पा. वडा न.ं१ राकाथमु   

हराएको लमलतः २०७८/११/०४              हराएको स्थानः रामछेाप खादँादवेी गा.पा. वडा नं.१ राकाथमु    

हुलिया लववरणः वणषगोरो उचाई  अन्द्दािी ४ लिट ५ ईन्द्च हराउँदाको पलहरन: आकाशे सटष, लनिो पाईन्द्ट र 

कािो ितु्ता िगाएको ।  

लनवेदक सलवन श्रेष्ठ(दाई)    सम्पकष  नं. ९८८०८५६८१८ 

 

नामःररया राई                            उमेरः ८ वर्ष 

लिङ्गःबालिका                        वतनः धनुर्ा लतलरिया वडा नं. ७ स्थायी घर भई हािका.लि. 

पेप्सीकोिागाडेनचोक बस्न े 

हराएको लमलतः २०७८/११/१२हराएको स्थानः लिल्िा काठमाडौं, पेप्सीकोिा गाडेनचोक 

हुलिया लववरणः वणषगोरी, उचाई  अन्द्दािी ४ लिट हराउँदाको पलहरनः, लनिो ज्याकेट,कािो ट्राउिर खैरो 

टोपी र चप्पि िगाएकी 

लनवेदक:- सलबना राई( ठुिी आमा)                                        

सम्पकष  न.ं ९८०११२९१३३ 
 

नामः लवशाि राना मगर                                                 उमेरः १० वर्ष 

लिङ्गः बािक                                                वतनः लसन्द्धिुी सनुकोशी गा.पा. वडान.ं ३ 

हराएको लमलतः २०७८/१२/०२                            हराएको स्थानः लिल्िा काठमाडौं, किंकी 

हुलिया लववरणः वणषगोरो, उचाई  अन्द्दािी ५ लिट हराउँदाको पलहरन: बुट्टे सटष, कािो लिन्द्सको पाईन्द्ट र 

चप्पि िगाएको ।  

लनवेदक:- लवष्णमुाया राना मगर(आमा)                                         सम्पकष  न.ं  

९८२८२१३७४३,९८६३७०२७५३१       

          

       
 



 

नामः   रलबन खड्का                                           उमरेः १३ वर्ष 

लिङ्गः बािक                                              वतनः दोिखा  क्षिेपा गा.पा.  स्थायी घर भई हाि 

का.लि. हालडगाँउ बस्न े                                                                                              

हराएको लमलतः २०७७ कालतषक मलहना बाट             हराएको स्थानः लिल्िा काठमाडौं, हालडगाँउ बाट 

हुलिया लववरणः वणषगोरो, उचाई  अन्द्दािी ५ लिट हराउँदाको पलहरन: नखिुेको 

लनवेदक:- रेनुका खड्का(आमा)                                       

सम्पकष  न.ं  ९८४३७३८३५४,९८४२०१४२५८        

नामः रमशे चिाउने                                                 उमरेः १६ वर्ष 

लिङ्गः बािक                                                वतनः लिल्िा अछाम, कमिबिार  

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

हुलिया लववरणः वणषगोरो, उचाई  अन्द्दािी ५ लिट हराउँदाको पलहरन: कािो धके ज्याकेट, लनिो लिन्द्सको 

पाईन्द्ट र चप्पि िगाएको ।  

लनवेदक:- तपेन्द्र रावि                                         सम्पकष  न.ं  ९८४१२५६७४८ 

 
 

नामः रािकुमार भिेुि 

उमेरः १६ 

लिङ्गः बािक                                                     वतनः लि. दोिखा मिेङु गा.पा. वडानं. ३      

हराएको लमलतः २०७६/१२/०९                           हराएको स्थानः  लिल्िा भक्तपरु लठमी 

हुलिया लववरणः  गहुगँोरो,कािो हकु,लनिो पाईन्द्ट र चप्पि िगाएको । 

लनवेदक:-  उलमषिा भिेुि( लदद) सम्पकष  नं। ९८६३४४१४०३   

नामः उर्ा पाठक 

उमेरः १३ 

लिङ्गः बालिका                                                      

वतनः लि. काभ्रेपिान्द्चोक,चौररदउेरािी गा.पा. वडान.ं ७,मादनकुडारी  । 

हराएको लमलतः २०७७/ ०७/१४                                         

हराएको स्थानः  लि. काभ्रपेिान्द्चोक,चौरीदउेरािी गा.पा. वडानं. ७,मादनकुडारी। 

हुलिया लववरणः  गहुगँोरो,कािो लनिो िुिबुट्ट ेकुताष, लनिो शरुुवाि र लहि ितु्ता िगाएकी । 

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

नामः ग्रेसी शमाष 

उमेरः १४ 

लिङ्गः बालिका                                                    

वतनः लि.िलितपरु,महािक्ष्मी न.पा. वडान.ं ७ 

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

हुलिया लववरणः गोरो,लनिो हुक,खरैो शरुुवाि र चप्पि िगाएकी। 

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



नामः लबलनता लतमलल्सना 

उमेरः १६ 

लिङ्गः बालिका                                                  वतनः लि.रामछेाप,दोरम्बा गा.पा. वडानं.६ 

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

हुलिया लववरणः गहुगँोरो,कोठे ज्याकेट, लनिो शरुुवाि र स्याण्डि चप्पि िगाएकी । 

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

नामः आलशर् अछामी                                                  उमरेः १५ वर्ष 

लिङ्गः बािक                                                          वतनः लिल्िा गोरखा लसरानचोक गा.पा. 

वडा नं.-६ 

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

गा.पा. वडा न.ं-६ 

हुलिया लववरणः वणष गहुगँोरो, उचाई ३ लिट ६ इन्द्च, हराउँदाको पलहरन: नखिुेको 

लनवेदक:- पीलडत व्यलक्त सम्पकष  न.ंबन्द्दना लनरौिा (लदलद) ९८१६००८०९०   

 

 


