
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

७९/८०थपMissing person data 

नाम:- बिजय नेपाली 

उमेर:- ३१ वषषको 

  वतन:- बज.दाङ घोराबह उप-म.न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.दाङ घोराबह उप-म.न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्तोषी नेपािी(९८१०८३१९९९) 

हुलिया:-उचाई ५.५ बिट, कालो आखँा, कालो कपाल, िाया गालामा बतलकोठी ,कालो सटष, बनलो बजन्स पाईन्ट र 

कालो ज्याकेट लगाएको । 

 

नाम:- बदपेन्र िहादरु श्रीवास्तव 

उमेर:- ३२ वषषको 

  वतन:- बज.न.प.रामग्राम न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.न.प.रामग्राम न.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लजतेन्र बहादुर श्रीवास्तव 

हुलिया:-उचाई ५ बिट, कालो आखँा, कालो कपाल, कालो सटष पाईन्ट लगाएको ।(ससु्तमनबततथी) 
 

नाम:- ललटु चौधरी 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- बज.दाङ घोराही उप-म.न.पा.वडा नं.३ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.दाङ घोराही उप-म.न.पा.वडा नं.३ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-फुिसारी चौधरी(९८०९७३७१४२) 

हुलिया:-उचाई ५.५ बिट, कालो आखँा, कालोप कापाल र पाईन्ट बटसटष लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बचत्र िहादरु घती 

उमेर:- ३४ वषषको 

  वतन:- बज.दाङ घोराबह उप-म.न.पा.वडा नं.१९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.दाङ घोराबह उप-म.न.पा.वडा नं.१९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-बेिमती बुढा(९८२२९७९३१५) 

हुलिया:-उचाई ५.३ बिट, कालो आखँा, कालो कपाल र मझौला शररर भएको । 

 

नाम:-दगुाष काफ्ले 

उमेर:- ४० वषषको 

  वतन:- बज.पबिम न.प.िदषघाट वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०८।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.कबपलवस्त ुिदु्धभमुी न.पा.वडा नं.२ गोरुबसङगेिाट 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ररता काफ्िे(९८४१५८८३४९) 

हुलिया:-उचाई ५.५ बिट, कालो िाँया आखँाको तल्लो भागमा काबटएको, कालो कपाल, बनलो बजन्स पाईन्ट, 

हररयो बटसटष र बनलो हुट लगाएको । 

 

नाम:- सरेुश बसंह 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:- भारत घर िताउने 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०७।२९ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.पाल्पा तानसेन न.पा.वडा नं.१(अबभयान नवबजवन मानबसक पनुषस्थापना केन्र िाट भागकेो) 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-पुन नारायण शे्रष्ठ(९८५७०६५३८१) 

हुलिया:-उचाई ६ बिट, कालो आखँा, कालो कपाल,ताल ुखईुलेको, बनलो सटष र हररयो पाईन्ट लगाएको । 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- पथृ्िी िहादरु रायमाझी 

उमेर:- ४६ वषषको 

  वतन:- .गलु्मी रेसुङगा न.पा. वडा नं.२ िाख्रछेेडा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।३० गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.गलु्मी रेसङुगा न.पा. वडा नं.२ िाख्रेछेडा 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-ज्ञानु रायमाझी (९८६३७८८०६५) 

हुलिया:-उचाई ५.७ बिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वणष गहुगँोरो र पातलो शररर भएको । 

 

नाम:- अजुषन भन्ने मानबसह ंघबतष मगर 

उमेर:- २२ वषषको 

  वतन:-  बज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१९ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०६।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  बज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. वडा नं.१९ 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनशा घलतक मगर (९८४९६२३६६०) 

हुलिया:-उचाई ५ बिट,कालो आखँा,कालो कपाल,हररयो बटसटष र बनलो हाप पाईन्ट लगाएको । 

 

नाम:- िब्ल ुकेवट 

उमेर:- २७ वषषको 

  वतन:- बज.कबपलिस्त ुबशिराज न.पा.वडा नं.३ सोवबषष 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।२६ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   बज.कबपलिस्त ुबशिराज न.पा.वडा नं.३ सोवबषष 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-कलपिदेव केट(९८४७१३२४६०) 

हुलिया:-उचाई ५.४ बिट,कालो आखँा,कालो कपाल,ढाँका टोपी,पहलेो बटसषट र कालो पाइन्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- बढकरा थारु 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- बज.कबपलिस्त ुबशवराज न.पा. वडा नं.९ सोनपरु 

लिङ्ग:-परुुष 

हराएको लमलत:-२०७८।१०।१४ गते ।  

हराएको ठेगाना:-   बज.कबपलिस्त ुबशवराज न.पा. वडा नं.९ सोनपरु 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-हरर प्रसाद थारु (९८१२९३१४५५) 

हुलिया:-उचाई ५.६ बिट,कालो आखँा,कालो कपाल,बटसषट र कालो हाि पाइन्ट लगाएकी ।  

नाम:- सरेुन्र तेली 

उमेर:- ४५ वषषको 

  वतन:- बज.नवलपरासी पाल्हीनन्दन गा.पा. वडा नं.३ प्रबसया 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०६३ सालमा 

हराएको ठेगाना:-   बज.नवलपरासी पाल्हीनन्दन गा.पा. वडा नं.३ प्रबसया 

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजय कुमार गुप्ता 

हुलिया:-उचाई ५.५ बिट,कालो आखँा,कालो कपाल,बनलो सटष र कालो बसलाएको पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-रेशम िहादरु खड्का 

उमेर:-४२ वषषको 

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२४ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-  हेमन्त बहादुर खड्का (९८६१६८०३३४) 

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-बमलन नेपाली  

उमेर:-२९ वषषको  

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२० गते ।  

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

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

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

नाम:-बजउधन चौधरी 

उमेर:-३६ वषषको  

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२८ गते । 

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

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

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

नाम:-कृतण के.सी. 

उमेर:-३२ वषषको  

  वतन:-बज. रोल्पा गगंादवे गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२० गते । 

हराएको ठेगाना:- काठमाडौिाट 

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

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



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

नाम:-चाम िहादरु पररयार 

उमेर:-४० वषषको 

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।११ गते । 

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

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

हुलिया:-उचाई ५.४ बिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको बटसटष र पाइन्ट लगाएको ।  

नाम:-जाबकर हुसेन असंारी 

उमेर:-१८ वषषको  

  वतन:-बज.नवलपरासी (िसुप) पाबल्हनन्दन गा.पा. वडा नं. ३ कुश्मा 

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:- बज.नवलपरासी (िसपु) पाबल्हनन्दन गा.पा. वडा नं. ३ कुश्मा 

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

हुलिया:-उचाई ५.५ बिट,कालो आखँा,कालो कपाल,बजन्स पाइन्ट र सटष लगाएको ।  

नाम:-बदपेश कुमार पररयार 

उमेर:-१९ वषषको  

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

लिङ्ग:- परुुष 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०१ गते । 

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

उजुरी लदनेको नाम र सम्पकक  नं:-लदनेश कुमार पररयार (९८६९९३५३०७) 

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


