गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्,पोखराअन्तगात पहहचान नखुलेका लासहरुको हिबरण
जजल्ला
गोरखा

काथकी

तनहुँ

लमजुङ

न.प.(पूिा)

न.प.(पिु ा)

तनहुँ

तनहुँ

जििरण
जमजत २०७९।०७।२१ गते जबहान अ.ं ११:०० बजेको समयमा जज.गोरखा
आरुघाट गा.पा. िडा नं. १ जतखोपिु ा ढुङ्गा जथथत पोत्लबी सामदु ाजयक िनमा
नामथर र ितन नखल
ु ेको अ.ं ३५/४० िर्षकोखेरो हाप जटसषट,जनलो जजन्स
पाइन्ट,सेतो सोलमा कालो नाईकको जचन्न भएको खेरो जत्तु ा,कालो बेल्टमा G
लेखक
े ो कब्जाभएको बेल्ट लगाएको परुु र् व्यजिको लास फे ला ।
जमजत २०७९।००७।२० गते जबहान अ.ं ०८:८०० बजेको समयमा जज.काथकी
पोखरा म.न.पा. िडा न.ं ९ पृथबीचोक जथथत िसपाकष पछाडी मागी खाने
नामथर र ितन नखल
ु ेको अ.ं ४० िर्षको उचाई ५.३ जफट,जनलो जजन्स पाइन्ट र
जनलोमा धकाष भएको चेकसटष लगाएको,परुु र् व्यजिको लास फे ला ।
जमजत २०७९।०७।१५ गते जबहान अ.ं ०७:०० बजेको समयमा जजल्ला
तनहम्ुँ यादे गा.पा.िडा न.ं ४ मजणचोक जथथत जभत्री सडक खण्डको छे उमा हाल
सम्म नाथथर र ितन नखल
ु ेको मधेशी मल
ु को जथतो देजखने अ.ं ४०/४५
िर्षको उचाई ५.३ जफट,कालो कपाल,माजथ कालो हाईनेक,तल जनलोमा सेतो
बट्टु ा भएको पेन्टी,परु ानो कालो जजन्स पाइन्ट लगाएको,परुु र् व्यजिको लाश ।
जमजत २०७९।०६।२६ गते अ.ं २१:३० बजेको समयमा जज.लमजङु मथयाषङदी
गा.पा.िडा नं.३ टाररकुना जथथत जिद्दुत सि थटेशनमा लेिर काम गरी बथने
अ.ं ५१।५२ िर्षको चन्र गोले तामाङ नाम भनी जचजनने, कालो सेतो हल्का
फुलेको कपाल, सेतोमा कोलो बट्टु ा जट-सटष, जनलो कटनको पाईन्ट र कालो
पेन्टी लगाएको, पुरुष व्यजिको लाश ।
जमजत २०७९।०६।२४ गते जबहान अ.ं ०९:०० बजेको समयमा जज.बागलङु
गल्कोट न.पा.िडा नं.६ खईु ले जथथत दरम खोलाको जकनारामा नामथर, ितन
नखल
ु ेको, उचाई ५.३ जफट, शरररको सम्पणु ष भागमा सजड गलेको अिथथामा
रहेको पुरुष व्यजिको लाश ।
जमजत २०७९।०६।१३ गते अ.ं १३:४५ बजेको समयमा जज.न.प.(पिू ष) न.पा.िडा
न.ं १० लोकाहा जगं ल जथथतमा नामथर, ितन नखल
ु ेको िर्ष अ.ं ४५/५० को,
कम्मर तफष को भगमा खैरो कट्ट लगाएको जलङग छुट्याउन नसजकने अिथथाको
मानि कंकाल फे ला परेको ।
जमजत २०७९।०६।०५ गते जज.तनहुँ बजन्दपरु गा.पा. िडा नं १ जपप्ले जथथत
प्रजतक्षालयमा एजकन नाम थर ितन नखल
ु ेको, उचाई ५.१ जफट, सेतो जटसटष,
खरानी रङको पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यजिको लाश ।
जमजत २०७९।०६।०५ गते जज.तनहुँ बजन्दपरु गा.पा. िडा नं ४ जबमलनगर जथथत
जज.तनहुँ र जज.गोरखा जसमाना छुट्याउने मथयाषङ्दी नदी जकनारा देजख अ.ं १५
जमटर जबच भागमा एजकन नाम थर ितन नखल
ु ेको, उचाई ५.६ जफट, शरीरको
परु ै भाग सडी गली गन्हाएको, बाजहरी हजलयाबाट पजहचान गनष नसजकने
परुु षको लाश ।

फोटो

तनहुँ

बागलुङ

स्र्ाङ्जा

लमजुङ

तनहुँ

तनहुँ

निलपरासी

पिात

जमजत २०७९।०६।०३ गते जज.तनहुँ ब्यास न.पा.िडा नं ३ भोलेटार चोकमा नाम
थर ितन नखल
ु ेको, फुलेको कपाल, सेतो कालो लामो जङु ् गा दाह्री पालेको,
गहगोरो िणषको पुरुष व्यजिको लाश ।
जमजत २०७९।०५।०४ गते जज.बागलङु जैजमनी न.पा. िडा नं १ कोप्चे
कुजममशेराबाट जजम्रीघाट जाने कच्ची सडकखण्डको नालीमा एजकन नाम थर
ितन नखल
ु ेको, उचाई ५.४ जफट, जनलो सटष, जनलो पाईन्ट र जटसटष लगाएको,
बोके दाह्री पालेको पुरुष व्यजिको लाश ।
जमजत २०७९।०४।२२ गते १७:०० बजेको समयमा जज.थयाङजा काजलगण्डकी
गा.पा.िडा न.ं ७ जममी जथथत कालीगण्डकी जलजिद्दतु के न्रको ड्याममा
नामथर ितन नखल
ु ेको अ.ं ३०/३५ िर्षको, उचाई ५.८ जफट,शरीरमा कुनै
कपडा नभएको,शररको छाला खईु लेको, सडीगली सके को परुु ष व्यजिको
लाश हाल प्राथजमक अथपताल िाजलङ थयाङजाको शि गृहमा राजखएको छ ।
जमजत २०७०।०४।१२ गते राती अ.ं २१:३० बजेको समयमा जज.लमजङु
मध्येनेपाल न.पा.िा नं.१ समीबोट जथथत बाटो देजख अ.ं २५ जमटर तल मृत
घोप्टो अिथथामा नामथर ितन नखल
ु ेको अ.ं ४०।४५ िर्षको, उचाई ५.५ जफट,
Adidas लेखक
े ो कालो ट्रयाक, घ्यु कलरको जटसटष लगाएको, दाजहने हातको
पाखरु ामा सपष आकारको ट्याटु खोपेको पुरुष को व्यजिको लाश फे ला ।
जमजत २०७९।०४।०७ गते जबहान अ.ं ०९:०० बजेको समयमा जज.तनहुँ
आबख
ु रै ानी गा.पा.िडा नं.२ माकोचोक जथथत मथयाषङदी जलजबद्यतु
आयोजनाको ड्याम तालको पाजनको भागमा एजकन नामथर नखल
ु ेको अ.ं िर्ष
४५/५० को, उचाई ५.३ जफट, कपाल सेतो, शरीरमा कुनै कपडा नभएको पुरुष
व्यजि दगु षजन्धत अिथथमा मृत फे ला ।
जमजत २०७९।०४।०७ गते जबहान अ.ं ०७:३० बजेको समयमा जज.तनहुँ व्यास
न.पा.िडा न.ं ३ परासर टोल जथथत अनसन चौतारीमा एक जना अ.ं िर्ष ६०/६५
को एजकन नामथर ितन नखल
ु ेको, उचाई ४.१० जफट, सेतो कालो कपाल,
सेतोमा पहेलो रंग भएको हाप जटसटष र तल कालो रंगको कपडाको कच्छार
बेरेको, जोगीको भेर्मा मागी जहड्ने, मृत पुरुष को लाश फे ला ।
जमजत २०७९।०३।२७ गते जदउसो अ.ं १३:४५ बजेको समयमा जज. निलपरासी
गैडाकोट न.पा. िडा न.ं १२ जथथत हकष परु चोकमा नामथर,ितन नखल
ु ेको
अ.ं ४०/४२ िर्षकी,िणष गहगुँ ोरी,मझौला शरीर भएकी मजहला मृत अिथथामा
फे ला,हाल जजल्ला अथपताल जचतिन भरतपरु मा राजखएको ,
जमजत २०७९।०३।२२ गते अ.ं १८:४० बजेको समयमा जज. पिषत फलेिास
न.पा. िडा न.ं ४ थमु ी जथथत मजु डकुिा लमहेखोला सडक खण्डको छे उमा रहेको
समथल जग्गामा तत्काल, नामथर, ितन नखल
ु ेको,मगं ोजलयन अनहु ार
भएको,अ.ं िर्ष ४० को,कालो जजन्स पाईन्ट र कालो जटसटष लगाएको,परुु र्
व्यजि फे ला ।

गोरखा

जमजत २०७९।०३।०६ गते जदउसो अ.ं १२: ४० बजे जजल्ला गोरखा पालङु टार
न. पा. िडा नं. ५ घमु ाउने जथथत मथयाषङ्दी नदीको जकनारमा हाल नामथर,
ितन नखल
ु ेको अ.ं िर्ष ४०/४५ को, उचाई ५.१० जफट, मगं ोजलयन अनहु ार,
मझौला शररर भएको र कपाल नभएको मृत पुरुष व्यिीको लाश ।

कास्की

जमजत २०७९।०३।०५ गते जबहान अ.ं ०९:३० बजेको समयमा जजल्ला काथकी
पो. म. न. पा. िडा न.ं १४ सेती दोभान जथथत नेपाली सेनाको फायररङ रेन्ज
भन्दा के ही पर सेती नजदको पिु ी जकनारमा हाल नामथर, ितन नखल
ु ेको अ.ं िर्ष
२५ को उचाई ५.६ जफट भएको मृत परुु ष व्यिीको लाश ।
जमजत २०७९।०२।२८ गते जिहान जजल्ला काथकी पोखरा म.न.पा. िडा न.ं १८
सराङकोट जपपलडाली जथथत दाह्री भनेर जचजनने किाडी सक
ं लन गने उचाई
५:४ जफट,िणष गहगुँ ोरो, मझौला शररर,सेतो धके सटष, पातलो कालो
ज्याके ट,खरानी रङको पाइन्ट र चप्पल लगाएको,नाकलो बायाुँ तफष सानो
कालो कोठी भएको,अ.िर्ष ४५ को मृत अबथथामा पुरुषव्यिीको लाश फे ला
जमजत २०७९/०२/२२ गते जबहान अ.ं ०८:०० जज.गोरखा, पालङु टार न.पा.िडा
न.ं ७ कुनाखेत शख
ं ढे ुङ्गा जथथत मथयाषङ्दी नदीको जकनारमा हाल सम्म नामथर
ितन नखल
ु ेको, िणष गहुँ गोरो, मगं ोजलयन अनहु ार शररर भएको, नाखको बाुँया
प्िाल नजजक टुप्पो काटीएको, कपाल छोटो, दाह्री जुँगु ा फुलेको, अ.ं ५०/५५
िर्षको पुरुष व्यजिको लाश फे ला हाल जज.प्र.का.गोरखामा राजखएको ।
जमजत २०७९।०१। १७ गते २०:४५ बजेको समयमा जज.मथु ताङ लो-घेकर
दामोदर कुण्ड गा.पा. िडा नं. १चराङ एररयामा अ.ं िर्ष ४१/४२ को कुमार शेपाष
नाम बताउने उचाई ५ जफट,िणष गहगुँ ोरो,मझौला शररर,लामो कपाल, UFC
लेखक
े ो टोपी रातो जनलो रङको जनलो हट,कम्मरमा कलेजीमा गल
ु ाजि रङको
उईन पफ्र
ु ज्याके ट बाधेको,जनलो जजन्स पाइन्ट,खट्टु ामा ADIRONRUING,
लेखक
े ो कालो जत्तु ालगाएको मृत पुरुष व्यजिको लास फे ला,जनज परुु र्
लासको आफन्त फे ला परेमा जज.प्र.का. मथु ताङमा समपकष गनषहन ।

कास्की

गोरखा

मुस्ताङ

गोरखा

जमजत २०७९।०१।२२ गते साुँझ अ.ं १८:३५बजेको समयमा जज.गोरखा गण्डकी
गा.पा. िडा नं. ६ देजिथथान जथथत जत्रशल
ु ी नजद जकनारमा नाम थर नखल
ु ेको
िर्ष अ३ं ५/४० को,उचाई ५:२ जफट,मझौला शररर,मगं ोजलयन अनहु ारको,दाजहने
हातको मासु सजडगली हड्कीको भागमात्रा रहेको मृत परुु ष व्यजिको लाशको
आफन्त फे ला परेमा जज.प्र.का. गोरखा सम्पकष गनष हन ।
निलपरासी पिु ा जमजत २०७९।०१।१३ गते जदनको अ.ं ११:४५ बजे जज.न.प.(पिू ष) गैडाकोट
न.पा.९ थम्ु बा तथा बनभोज थथलबाट कररब ४०० जमटर उत्तर तफष नारायणी
सामदु ाजयक िन जभत्र एजकन नामथर ितन नखल
े ो मानि कंकाल यत्र त्रत
ु क
छररएर दगु जष न्धत अिथथामा फे ला परेको, उचाई १.५ जफट, रातो घाजटंमा
लगाएको जथतो डोरी, १ जफट लम्बाई भएको जथतो देजखने हड्डी, १.५ जफट,
मानिको जथतो देजखने साप्राको मक
ं ाल र कालोमा रातो धकाष भएको सरुु िाल
भएको कंकाल हाल जज.प्र.का.न.प.पिू षमा सम्पकष राख्न पठाउने ।

म्र्ाग्दी

जमजत २०७९।०१।०८ गते अ.ं १३:४० बजेको समयमा जज. म्याग्दी धिलाजगरी
गा. पा. िडा नं. ४ जखबाङ थामे जथथतमा नामथर, ितन नखल
ु ेको अ.ं िर्ष
२८/३० को, उचाई ५ जफट, कालो कपाल, िणष कालो, पातलो शररर, हल्का
दाह्री जंगु ा पालेको, झट्ट हेदाष तराई मल
ु को जथतो देजखने र अगाडीको माजथल्लो
दाजहने तफष को एउटा दाुँत अथिभाजिक लामो भएको मृत परुु ष व्यजिको
लाशको आफन्त फे ला परेमा जज. प्र. का. म्याग्दीमा सम्पकष गनष हन ।
निलपरासी पिु ा जमजत २०७८।१२।०५ गते जदनको अ.ं ११:३० बजेलो समयमा जज. निलपरासी
पिु ष गैडाकोट न.पा. िडा नं.३ हजदष जथथत कालीगण्डकी नदीको जनमाषणाजदन
पल
ु को ड्यामको पानीमा नामथर,ितन नखल
ु ेको अ.ं ३०/३५ िर्ष,उचाई ५.५
जफट, िणष गहगुँ ोरी, मगोजलयन अनहु ार भएकी, शरीरको माजथल्लो भागमा घ्यु
रङको थिीटर,जभत्री जनलो जटसटष लगाएको र रातो धोती लगाएको महहलामृत
फे ला ।
बागलुङ
जमजत २०७८।१०।१७ गते जबहान अ.ं ०७:०० जज. बागलङु बा. न. पा. िडा नं.
१ रामरेखा जथथत रामरेखा सामदु ाजयक िनको जभरमा अ.ं िर्ष ५५/६० को
एजकन नामथर, ितन नखल
ु ेको, पातलो शररर, लट्टा परेको लामो कपाल, कालो
ज्याके ट र खैरो हाईनेक लगाएको मृत परुु ष व्यजिको लाश ।
कास्की

तनहुँ

स्र्ाङ्जा

तनहुँ

जमजत २०७८।१०।१४ गते अ.ं जदउसो १५:०० बजे जज. काथकी पोखरा म. न.
पा. िडा न.ं २२ जजजमरे खोलामा अ.ं िर्ष ३०/३५ को नामथर, ितन नखल
ु ेको
र उचाई ५.५ जफट भएको मृत परुु ष व्यजिको लाश ।
जमजत २०७८।०९।०९ गते जबहान अ.ं ०८:०० बजे जज. तनहुँ भानु न. पा. िडा
न.ं २ बाह्रजबसे जथथत मथयाषङदी नदी जकनारा पानीको सतहमा अ.ं िर्ष ३०/३५
को नामथर, ितन नखल
ु ेको, उचाई ५.५ जफट, Marsyangdi Poultry Ptv.
Ltd. लेजखएको ज्याके ट, हररयो कालो कोठे जटसटष, जनलो जजन्सको हाप पाईन्ट
र छालाको बेल्ट लगाएको मृत पुरुष व्यजिको लाश ।
जमजत २०७८।०९।२४ गते अ.ं १२:०० बजे जज. थयाङ्जा कालीगण्डकी गा.
पा. िडा न.ं ७ जममी जथथत कालीगण्डकी जलजबधतु पररयोजनाको ड्याममा
रहेको जफल्टरमा नामथर, ितन नखल
ु ेकी अ.ं िर्ष ५५/६० जक, उचाई ४.१०
जफट, सेतो फुलेको कपाल, जनलो पेजटकोट, हररयो ब्लाउज, दबु ै कानमा सनु
जथतो पहेलो धातक
ु ो च्याप्टो ररङ, नाकमा फुली/बल
ु ाकी, बाुँया हातमा सेतो
रंगको घडी, दाुँया हातको नाडीमा कालो देजखने दईु िटा बाला लगाएकी मृत
महहलाको लाश ।
जमजत २०७८।०९।२० गते अ.ं ११:४५ बजेको समयमा जज. तनहुँ व्यास न. पा.
िडा नं. ९ जझनिु ाटार जथथत किादी खोलाको नजजक रहेको खेतमा पानी लाने
बह्रजबसे कुलोको छे उमा जलङ्ग पजहचान हन नसके को निजात हशशु
(कंकाल) अ.ं ९/१० मजहनाको जथतो देजखने, िणष गहगुँ ोरो, टाउकोमा पणु ष
रुपमा कपाल आएको र जलङ्ग समेतको पजहचान खल्ु न नसजकने अिथथामा
रहेको मृत जशशक
ु ो लाश पो. मा. को लागी दमौली अथपतालको शि गृहमा
राजखएको ।

तनहुँ

निलपरासी
(पिु ा)

तनहुँ

निलपरासी
(पुिा)

निलपरासी
(पुिा)
गोरखा

जमजत २०७८।०९।१९ गते अ.ं १७:४५ बजेको समयमा जज. तनहुँ आुँबख
ु रै ेनी
गा. पा. िडा नं. ३ जशिालय मजन्दर जथथत साुँधसु न्तहरु बसोबास गने
धमषशालाको बरण्डामा नामथर, ितन नखल
ु ेको, अ.ं िर्ष २८/३० को, उचाई
५.३ जफट, खरानी रंगको कपडाको हट,जनलो/कालो धके जटसटष, खरानी रंगको
पेलो धकाष भएको ट्याक, जभत्र जनलो रंगको पेन्टी कट्ट लगाएको र हेदाष तराई
मल
ु को जथतो देजखन मृत पुरुष व्यजिको लाश ।
जमजत २०७८।०९।१७ गते अ.ं १०:०० बजेको समयमा जज. निलपरासी (पिु ष)
गैडाकोट न. पा. िडा नं. ११ भैसाखोरी जथथत नारायणी नदीको जबच भागको
बगरमा नामथर, ितन नखल
ु ेकी, अ.ं िर्ष २७/२८ जक, उचाई ५.३ जफट, कालो
आुँखा, कालो कपाल, कालो ज्याके ट, रातो थिीटर, जनलो जजन्स पाईन्ट,
खैरोमा सेतो कन्भसष जत्तु ा लगाएकी र बाुँया हातको नाडीमा गणेश भगिानको
ट्याटु खोपेकी मृत महहलाको लाश ।
जमजत २०७८।०७।२१ गते अ.ं १७:३० बजेको समयमा जज. तनहुँ आुँबख
ु रै ेनी
गा. पा. िडा न.ं २ माकी चोक जथथत मथयाषङ्दी नदीको ड्याममा पाजनमा
तैरररहेको अिथथामा नामथर, ितन र हजलया समेत नखल
ु ेकी अ.ं िर्ष ३०/३५
जक मृत महहलाको लाश ।
जमजत २०७८।०७।१८ गते अ.ं ०८:०० बजेको समयमा जज. निलपरासी (पिु ष)
जिनयी त्रीिेणी गा. पा. िडा न.ं ७ जथथत गण्डक नहरको उत्तर तफष को भईु
जजमनमा नामथर, ितन र हजलया समेत नखल
ु ेको अ.ं िर्ष ५०/५५ को मृत परुु र्
व्यजिको लाश ।
जमजत २०७८।०६।१२ गते अ.ं १८:३० बजेको समयमा जज. निलपरासी (पिु ष)
जिनयी त्रीिेणी गा. पा. िडा न.ं ७ जथथत नारायणी नदी जकनारमा नामथर, ितन
र हजलया समेत नखल
ु ेको अ.ं िर्ष ४०/४५ को मृत पुरुष व्यजिको लाश ।
जमजत २०७८।०५।०३ गते जदनको अ.ं १४:०० बजेको समयमा जज. गोरखा
गण्डकी गा. पा. िडा न.ं ८ जत्रशल
ु ी नजदको जकनारको बखेघाट भन्ने थथानमा
हाल नामथर, ितन नखल
ु ेको अ.ं िर्ष ३/४ को जथतो देजखने, Reaction
लेखक
े ो पहेलोमा कालो धकाष भएको सरुु िाल लगाएको, कालोमा सेतो लोगो
भएको जटसटष, जभत्र डाईपर लगाएको र कालो सेतो रंगको जत्तु ा लगाएको मृत
बालकको लाश ।

