
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

७९/८०  थपMissing person data 

नाम:- रेशम बहादरु खड्का 

उमेर:-  ४२ वर्षको  

  वतन:- जि.प्यठुान माणडवी गा.पा. वडा नं. १ घकुीचौर 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.प्यठुान माणडवी गा.पा. वडा नं. १ घकुीचौर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  हेमन्त बहािुर खड्का (९८६१६८०३३४) 

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालो आखँा र कालो कपाल भएको ।  

नाम:- जमलन नेपाली  

उमेर:-  २९ वर्षको  

  वतन:- जि. दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२० गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि. दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा न.ं६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  गोमा नेपािी (९८१०८८६९५३) 

हुलिया:- उचाई ५.८ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरानी रङको पाइन्ट र जनलो सटष लगाएको ।  

नाम:- जिउधन चौधरी 

उमेर:-  ३६ वर्षको  

  वतन:- जि.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. १४ संगम टोल 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२८ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   जि.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं. १४ संगम टोल 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  कमिा चौधरी (९८१०४२५०२८) 

हुलिया:- उचाई ५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष कालो,कालो ज्याकेट र हाप पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कृष्ण के.सी. 

उमेर:-  ३२ वर्षको  

  वतन:- जि. रोल्पा गंगादवे गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:-  काठमाडौबाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:- प्रलमिा के.सी. (९८४७४८०७८९)  

हुलिया:- उचाई ५.२ जिट,कालोआखँा,कालो कपाल,वणष गहुगोरो र मोटो शररर भएको ।  

नाम:- चाम बहादरु पररयार 

उमेर:-  ४० वर्षको  

  वतन:- जि.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  आश कुमारी पररयार (९८४७८४५८३८) 

हुलिया:- उचाई ५.४ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको जटसटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:- िाजकर हुसने असंारी 

उमेर:-  १८ वर्षको  

  वतन:- जि.नवलपरासी (बसपु) पाजल्हनन्दन गा.पा. वडा नं. ३ कुश्मा 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.नवलपरासी (बसपु) पाजल्हनन्दन गा.पा. वडा नं. ३ कुश्मा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  हलसबुन लनसा (९८११५२७८३८) 

हुलिया:- उचाई ५.५ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल,जिन्स पाइन्ट र सटष लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

नाम:- जदपशे कुमार पररयार 

उमेर:-  १९ वर्षको  

  वतन:- जि.पाल्पा माथागढी गा.पा. वडा नं.१ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   जि.पाल्पा  माथागढी गा.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  लिनेश कुमार पररयार (९८६९९३५३०७) 

हुलिया:- उचाई  ५.३ जिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वणष गहुगँोरो भएको ।  


