
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

७९/८०थपMissing person data 

नाम:- हिमा रावत खान 

उमेर:- २७ वर्षको  

  वतन:- हि.सखुते हि.न.पा. वडा नं. ११ 

लिङ्ग:- महिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१९ गते । 

  हराएको ठेगाना:-हि.सखुते हि.न.पा. वडा नं. ११ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सल्मा लि.िी. (९८६८०१२३३३) 

हुलिया:-उचाई ५ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- हिष्र् ुपाण्डे 

उमेर:- २६ वर्षको  

  वतन:- हि.रुकुम पहिम महुसकोट न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- महिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

  हराएको ठेगाना:-हि.रुकुम पहिम महुसकोट न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-फलिन्द्र पाण्डे (९७६५२१२९४१) 

हुलिया:-उचाई ५.६ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरैो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- हिरेन्द्र ओली 

उमेर:-  २७ वर्षको  

  वतन:- हि.पहिम रुकुम सानीभरेर गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:-  परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२५ गते । 

हराएको ठेगाना:- हि.पहिम रुकुम सानीभेरर गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसताराम ओिी (९८४७९१२८४५) 

हुलिया:-उचाई ५.५ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो भेष्ट र हनलो हिन्द्स पाइन्द्ट लगाएको । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- लालदेिी िढुा 

उमेर:- २० वर्षको 

  वतन:-हि.िमु्ला गठुीचौर गा.पा.वडा नं.२ 

लिङ्ग:- महिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।३१ गते । 

हराएको ठेगाना:- हि.िमु्ला गठुीचौर गा.पा.वडा नं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कमिा िुढा(९८४८३१२५९०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ हिट, कालो आखँा, कालो लामो कपाल, वर्ष गि गँोरी, कालो सईुटर र िररयो सरुुवाल 

लगाईएकी । 
 

नाम:- ममता नेपाली 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:-हि.सखुते भेरीगंगा न.पा.वडा नं.१० मदाहनचौर 

लिङ्ग:- िाहलका 

हराएको लमलत:-२०७९।०५।०१ गते । 

  हराएको ठेगाना:- हि.सखुते भेरीगंगा न.पा.वडा नं.१० मदाहनचौर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लसतिा नेपािी(९७४५९५०२३७) 

हुलिया:-उचाई ४ हिट, कालो आखँा,काल कपाल, वर्ष कल्साउदो, सेतो सटष कालो पाईन्द्ट लगाएकी । 

 

नाम:- शोभा नेपाली 

उमेर:- १४ वर्षको 

  वतन:-हि.सखुते भेरीगंगा न.पा.वडा नं.१० मदाहनचौर 

लिङ्ग:- हिहलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:- हि.सखुते भेरीगंगा न.पा.वडा नं.१० मदाहनचौर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अजुकन नेपािी(९७४५९५०२३७) 

हुलिया:-उचाई ५ हिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वर्ष कल्साउदो, सेतो सटष कालो पाईन्द्ट लगाएकी । 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-हपउमली वली पनुमगर 

उमेर:- २७ वर्षको 

  वतन:-हि.सल्यान िनगाड कुहपण्डे न.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- महिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२६ गते । 

हराएको ठेगाना:- हि.भारत टेरी गडवाल ररहर्केश 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लनिो पुनमगर(९८६६७२०३५१) 

हुलिया:-उचाई ५ हिट, कालो आखँा, कालो कपाल, वर्ष गि गँोरी भएकी । 

 

नाम:- करुर्ा नपेाली 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:-हि.सखुते भेरीगंगा न.पा.वडा नं.१० मदाहनचौर 

लिङ्ग:- िाहलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०५।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-हि.सखुते भेरीगंगा न.पा.वडा नं.१० मदाहनचौर 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्रकिा नेपािी(९७४८३२४९२३) 

हुलिया:-उचाई ५ हिट, वर्ष कल्साउदो, पातलो शररर, सेतो सटष कालो पाईन्द्ट लगाएको । 

 

नाम:-हिहनता सनुार 

उमेर:- १५ वर्षको 

  वतन:- हि.ि म्ला अदानचलुी गा.पा.वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िाहलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:- हि.ि म्ला अदानचलुी गा.पा.वडा नं.५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-चन्द्र रुपा सुनार 

हुलिया:-उचाई ४.१० हिट, कालो आखँा,वर्ष गि गँोरो, िाटुल्लो अनिुार भएको । 

 

नाम:-गोपाल कामी 

उमेर:- ४३ वर्षको 

  वतन:-हि.िािरकोट भेरी न.पा.वडा नं.३ स्याला 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।२१ गते । 

हराएको ठेगाना:-हि.िािरकोट भेरी न.पा.वडा नं.३ स्यालाआफ्नै घर िाट  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िेलि लि.क.(९८१२५८०७७१) 

हुलिया:-उचाई ६ हिट, कालो आखँा, कालो कपाल,कालो पाईन्द्ट, रातो िटु्टामा भएको सल ओडेको । 

नाम:- हमना खत्री 

उमेर:-  १६ वर्षको  

  वतन:- हि.दैलेख नारायर् न.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- िाहलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०३।२३ गते । 

हराएको ठेगाना:-हि. सखुते हिरेन्द्र न.पा. वडा न.ं २ तातापानी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-कृष्िा खत्री (९८६८११४८३०) 

हुलिया:-उचाई ५ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल वर्ष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:-हिम कुमारी नाथ 

उमेर:- २४ वर्षको 

  वतन:- हि.पहिम रुकुम िाहिकोट गा.पा. वडा न.ं२ 

लिङ्ग:- महिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-   हि.पहिम रुकुम िाहिकोट गा.पा. वडा नं.२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लडि िहािुर खत्री (९७४८३२६१३३) 

हुलिया:-उचाई ५.२ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,िररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- टेक राि खत्री 

उमेर:- ३५ वर्षको  

  वतन:- हि.सखुते भेरी गंगा न.पा. वडा नं.१२ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।१० गते । 

हराएको ठेगाना:-   हि.सखुते भेरी गंगा न.पा. वडा नं.१२ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सरा कुमारी साही (९७४९४६४६३८) 

हुलिया:-उचाई ६ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो ज्याकेट र कालो पाइन्द्ट र हनलो रङको  स्कुटी लगेको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- समुन  नकाल 

उमेर:- २२ वर्षको 

  वतन:- हि.रुकुम पहिम सानोभेरी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०१।१६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि.रुकुम पहिम सानोभेरी गा.पा. वडा नं. ३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-संलगता कुमारी नकाि  

हुलिया:-उचाई ५.५ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,खरैो रङको पाईन्द्ट र कालो हटसषट लगाएको ।  

नाम:- प्रेमकला खड्का 

उमेर:-  १८ वर्षको  

  वतन:- हि.रुकुम पहिम सानेभेरी गा.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- िाहलका 

हराएको लमलत:- २०७९ साउन महिना देहख 

हराएको ठेगाना:-  हि.रुकुम पहिम सानभेेरी गा.पा. वडा न.ं १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पलित्रा खड्का (९७४६५२७४५२) 

हुलिया:-उचाई ५.३ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल र नाकमा टाटो भएकी ।  

नाम:- हिमल िढुा 

उमेर:-  १६ वर्षको  

  वतन:- हि.िमु्ला हतला गा.पा. वडा नं.५ 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि.िमु्ला हतला गा.पा. वडा नं.५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-गोर िहािुर वुढा (९८४३७७१७०९) 

हुलिया:-उचाई ५.२ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरो र पातलो शररर भएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- देहवसरा कटुवाल 

उमेर:-  ४० वर्षको  

  वतन:- हि.दैलेख नारायर् न.पा. वडा नं. ३ कालीमाटी 

लिङ्ग:- महिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०२।२२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि.दैलेख नारायर् न.पा. वडा न.ं ३ कालीमाटी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम िहािुर कटुवाि (९८२२५३४६२२) 

हुलिया:-उचाई ५ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- सहुसला शमाष 

उमेर:-  १९ वर्षको  

  वतन:- हि.दैलेख नारायर् न.पा. वडा नं. २ िािरकोट 

लिङ्ग:- महिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।११ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि.दैलेख नारायर् न.पा. वडा न.ं २ िािरकोट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-तुल्सी िेलव शमाक (९८२०४७५८१४) 

हुलिया:-उचाई ५.८ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल वर्ष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:- धमष रोकाया 

उमेर:-  २४ वर्षको  

  वतन:- हि.िमु्ला तातोपानी गा.पा. वडा नं. ६ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि.िमु्ला तातोपानी गा.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मुगा िुढा रोकाया (९८४२३५५५९७) 

हुलिया:-उचाई ५.२ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरो र कालो ि क र पाइन्द्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- भहुमका थापा 

उमेर:-  १७ वर्षको  

  वतन:- हि. दैलेख आठहिसे न.पा. वडा नं. १ 

लिङ्ग:- िाहलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०२ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि. दैलेख आठहिसे न.पा. वडा नं. १ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-  हकक  िहािुर थापा (९८४८६८५५५९) 

हुलिया:-उचाई ५.४ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी र पातलो शररर भएकी ।  

नाम:-भावना ओली खड्का 

उमेर:-  ३४ वर्षको 

  वतन:- हि.रुकुम पहिम महुसकोट न.पा. वडा नं. २ रातामाटा 

लिङ्ग:- महिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि.रुकुम पहिम महुसकोट न.पा. वडा नं. २ रातामाटा 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लिक्रम खड्का (९८५७८५४५८१) 

हुलिया:-उचाई ५ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल र वर्ष गि गँोरी भएकी ।  

नाम:-हिज्ञान हिष्ट 

उमेर:-  १५ वर्षको  

  वतन:- हि.रुकुम पहिम महुसकोट न.पा. वडा नं.३ 

लिङ्ग:- िालका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०९ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि.रुकुम पहिम महुसकोट न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सुलशि लिष्ट (९८४७८६९४४०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,पिलेो रङको भेर्ट र हिन्द्स पाइन्द्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- मन कुमारी पररयार 

उमेर:-  ३५ वर्षको  

  वतन:- हि.रुकुम पहिमआठहिसकोट न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- महिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।१८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि.रुकुम पहिमआठहिसकोट न.पा. वडा नं.३ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-मलहश पररयार (९८६५११०१६७) 

हुलिया:-उचाई ५ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी । 
 

नाम:- शम्भ ुठाकुर सोनार 

उमेर:-  ३६ वर्षको  

  वतन:- हि.धनरु्ा साहिक पोडेसोर न.पा. वडा नं.४ 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि.सखुते िी.म.न.पा. वडा नं. ६ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-डम्मर सुनार (९८५८०५०१८३) 

हुलिया:-उचाई ५.५ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सटष र पाइन्द्ट लगाएको ।  

नाम:- अन्द्िना िढुा  

उमेर:-  १८ वर्षको  

  वतन:- हि.रुकुम पहिम महुसकोट न.पा. वडा नं. ७ 

लिङ्ग:- िाहलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०७ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि.रुकुम पहिम महुसकोट न.पा. वडा नं. ७ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-अन ता िुढा (९८१२८४२०४८) 

हुलिया:-उचाई ५ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,िररयो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:-हसता खनाल (खत्री) 

उमेर:-  २८ वर्षको  

  वतन:- हि.रुकुम पहिम िािीकोट गा.पा. वडा न.ं ८ 

लिङ्ग:- महिला  

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि.रुकुम पहिम िािीकोट गा.पा. वडा न.ं ८ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-िाि िहािुर खत्री (९८२९८२५६४२)   

हुलिया:-उचाई ४.५ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो रङको कुताष र सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:-खशुी खत्री 

उमेर:-  २० वर्षको 

  वतन:- हि.दैलेख मिाि ुगा.पा. वडा नं. ३ िासी  

लिङ्ग:- महिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि.दैलेख मिाि ुगा.पा. वडा नं. ३ िासी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-नारायि खत्री (९७४५६३११९२) 

हुलिया:-उचाई ४.५ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,सेतो रङको कुताषर रातो सरुुवाल लगाएकी ।  

नाम:- चन्द्द सनुार  

उमेर:-  १४ वर्षको  

  वतन:- हि.ि म्ला हसमकोट गा.पा. वडा नं. ६ माहथल्लो गाउँ 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०६ गते । 

हराएको ठेगाना:-   हि.ि म्ला हसमकोट गा.पा. वडा नं. ६ माहथल्लो गाउँ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-धनपुरी सुनार (९८६८३०१५८०) 

हुलिया:-उचाई ५ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,रातो ट्रयाक,कालो ज्याकेट र सेतो पाएइन्द्ट लगाएको ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

नाम:- कहिता खत्री 

उमेर:- १४ वर्षको  

  वतन:- हि.िािरकोट न.पा. वडा नं. ५ 

लिङ्ग:- िाहलका 

हराएको लमलत:- २०७९।०४।०५ गते । 

हराएको ठेगाना:- हि.िािरकोट न.पा. वडा नं. ५ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-पे्रम िहािुर खत्री (९८४७७४५१९३) 

हुलिया:-उचाई ४ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,सेतो भेष्ट र हिन्द्स पाइन्द्ट लगाएको ।  

नाम:- िवरहसंि कामी  

उमेर:-  २३ वर्षको 

  वतन:- हि. मगु ुछायानँाथ रारा न.पा. वडा नं. ६ कोहटला 

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०१ गते । 

हराएको ठेगाना:-   हि. मगु ुछायाँनाथ रारा न.पा. वडा नं. ६ कोहटला 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-जानशा लि.क. (९८६८०६१४४१) 

हुलिया:-उचाई ५.४ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,कालो सटष र हिन्द्स पाइन्द्ट लगाएको ।  

नाम:- टेकराि सोनी 

उमेर:-  २३ वर्षको  

  वतन:- हि.सखुते हव.म.न.पा. वडा नं. ३ तातोपानी  

लिङ्ग:- परुुर् 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०४ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि.सखुते हव.म.न.पा. वडा नं. ३ तातोपानी 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-लतथक सुनार (९८५८०५६९३५) 

हुलिया:-उचाई ५.४ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी र पातलो शररर भएकी ।  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

नाम:- सन्द्तोस रावत 

उमेर:-  १८ वर्षको  

  वतन:- हि. िमु्ला तातोपानी गा.पा. वडा नं. ४ 

लिङ्ग:- िालक 

हराएको लमलत:-२०७९।०४।०३ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि. िमु्ला तातोपानी गा.पा. वडा नं. ४ 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-धन िहािुर रावत (९८४८३१२५९०) 

हुलिया:-उचाई ५.३ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरो मोटो शररर भएको ।  

नाम:- हिमला हि.क. 

उमेर:-  २५ वर्षको 

  वतन:- हि.रुकुम पहिम हत्रवेर्ी गा.पा. वडा नं. ३ 

लिङ्ग:- महिला 

हराएको लमलत:-२०७९।०३।२८ गते । 

हराएको ठेगाना:-  हि. दाङ तलु्सीपरु िाट 

उजुरी लिनेको नाम र सम्पकक  नं:-सन्द्िेश लि.क. (९८४७९३४८४५) 

हुलिया:-उचाई ५ हिट,कालो आखँा,कालो कपाल,वर्ष गि गँोरी,रातो धके सटष र सेतो िटु्टेदार सरुुवाल लगाएकी ।  


