बागमती प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, हेटौडाअन्तगात पहहचान नखुलेका लासहरुको हिबरण
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हििरण
मिमि २०७९।०४।१० गिे मिहान अं.०६:०० बजेको सियिा मज.मसन्धुली सुनकोशी
गा.पा.िडा न.ं ०३ झागाझोली राििाटा मथिि मब.मप.राजिागग सडकको बााँया पट्टी
साईकल २/३ िर्ग देखी िागी खाई महड्ने िर्ग ४०/४५ को मकरण भन्ने परुु ष व्यमि
िृि अिथिािा फे ला हाल मसन्धुलीको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७९।०३।२७ गिे अं.२२:१५ बजेको सियिा मज.धामदङ िाक्रे गा.पा.िडा
न.ं ०२ हुलाकडााँडा मथिि पृथ्िी लोकिागग सडकिा काठिाण्डौ बाट पोखरा िफग जादै
गरेको मज.काथकी पोखरा ि.न.पा.िडा नं.२७ बथने िर्ग ४० को डम्बर बहादरु भुजेलले
चलाई ल्याएको ग १ ख ८९२८ नं. को यात्रु बाहक बसले नाििर ििन नखुलेको िा
गी खाई महड्ने िराई िुलुक जथिो देमखने उपचारको क्रििा मिमि २०७९।०४।०१ गिे
अं.१८:०० बजेको सियिा िृत्यु भएको, िर्ग ५५ को, उचाई ५.३ मफट, िणग गहगाँ ोरो,
खरानी रंङको थटको लगाएको, दाह्री जुङ्गा पालेको पुरुष व्यमिको लाश हाल
मत्र.मि.मशक्षण अथपिाल फरेमन्सक िेमडमसन मिभाग िहाराजंगज काठिाण्डौिा
रामखएको ।
मिमि २०७९।०३।१२ गिे अ.ं ११:४५ बजेको सियिा मजल्ला िकिानपरु हे. उ. ि.
न. पा. िडा नं. ८ कराग एररयािा मबगि २०/२५ िर्ग देमख बथदै रााँगा काट्ने, ज्याला
िजदरु ी काि गने मनज हाल ऐ. मथिि कराग पुल िुनी बसी िागी खाने, अत्यामधक
िाधक पदािग सेिन गने, एमकन नाििर, ििन नखुलेको गोपाल योञ्जन भन्ने नाि
बिाउने अं. िर्ग ४०/४५ को उचाई ५.५ मफट, कालो लािो कपाल, हररयो खैरो रंगको
कम््याट हाप कट्टु, मनलो कट्टु, रािो चेक फुल बाउला िाला सटग र रािो भेष्ट लगाएको
िृि पुरुष व्यिीको लाश हेटौडा अथपिालको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७९।०३।१२ गिे अं. ०८:४५ बजेको सियिा मजल्ला नुिालोट मबदरु न. पा.
िडा न.ं २ मथिि िादी खोलाको पल
ु िनु ी नाििर, ििन नखल
ु ेको अ.ं िर्ग १५/१६
जमिको देमखने िृि बालकको लाश पो. िा. को लागी मत्रशुली मजल्ला अथपिालको
नुिाकोटको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७९।०३।०७ गिे मजल्ला काभ्रेपलाञ्चोक बनेपा न. पा. िडा न.ं ७ मथिि
अरमनको राजिागगको बनेपा सडक खण्डिा व्यिारीसे अिथिािा फे लापारी ित्काल
संरक्षणको लागी िानि कल्याण सिाज गृहिा रामखएकोिा मिमि २०७९।०३।०९
गिेको मदन अ.ं १७:०० बजेको सियिा का. प. मज. धुमलखेल न. पा. िडा न.ं १२
संखुपाटी मथिििा रहेको िानि कल्याण सिाज (सेिा घर) धुमलखेल सोही घरिा
सरं क्षणिा रहेको एमकन नाििर, ििन बिाउन नसक्ने अ.ं िर्ग ३५/३६ की, उचाई ५
मफट, कालो आाँखा, िााँया आाँखीभौ ाँ िािी कालो कोठी, िााँया हाििा चरु ा र पहेलो
रंगको बट्टु ा भएको कुिाग सुरुिाल लगाएकी िृि महहलाको लाश धुमलखेल
अथपिालको शि गृहिा रामखएको ।
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मिमि २०७९।०३।०४ गिे अ.ं १४:०० बजेको सियिा मजल्ला िकिानपरु मभिफे दी
गा. पा. िडा नं. ०८ िाहादेिटार पााँचर िान सािुदामयक िन मथिि छाकरे डााँडा मभरिा
नाििर, ििन नखुलेको अ.ं िर्ग ४५/५० को िृि पुरुष व्यमिको लाश हेटौडा
अथपिालको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७९।०३।०३ गिे मदनको अं. ०९:३० बजेको सियिा मजल्ला रािेछाप
िन्िली न. पा. िडा नं. ७ भटौली िेल आाँप गैरा मथिि जंगलिा नाििर, उिेर, ििन,
मलङ्ग सिेि नखुलेको िामनसको हड्डीहरु र उि थिानिा पुरुर् व्यिीले लगाउने
कपडाहरु पुरुर्ले लगाउने कालो रंगको मबच्छुको मचत्र भएको मटसटग, मनलो रंगको िल
लगाउने ट्याक, कालो रंगको कोट र खैरो रंगको ट्रयाक रहेको िृि िामनसको हड्डीहरु
(कंकाल) DNA को लागी हाल िन्िली अथपिालको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७९।०३।०२ गिे मदउसो अं.१६:००बजेको सियिा मजल्ला रािेछाप
खााँडादेमि गा.पा. िडा नं. ३ मसत्खा मथिि सुनकोशी नदी बगरिा नाििर,ििन
नखुलेको अं ४५/५० को उचाई ५.२ मफट,िझौला शररर,मनलो रङको कट्टु,रािो रङको
हाप सटग लगाएको िृि परुु ष व्यमिको लाश फे ला,िृि लाश पोष्टिाटगन गरी िन्िली
अथपिालको शब गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७९।०२।२६ गिे अ.ं १६:३० बजेको सियिा मज. नुिाकोट मिदरु न.पा. िडा
नं. ९ गिे िाउन्ने मथिि मत्रशुली नमदको मकनारािा नाििर,,ििन, उिेर,नखुलेको र
अनुहार सिेि समडगली सम्पुण शररर नग्ग अबथिा पुरुष व्यमिको िृि लास फे ला ।
िृि लाशको पोष्टिाटगगरी मत्रशुली मजल्ला अथपिाल नुिाकोटको शि गृहिा
रामखएको ।
मिमि २०७८।१२।२८ गिे मज. धामदङ धमु नबेशी न.पा. िडा नं ८ खानीखोला मथिि
मत्रभिु नराजपि सडकिा पोखराबाट काठिाण्डौ िफग आउदै गरेको चालक मज.पिगि
जलजला गा.पा. िडा नं ८ बथने मभि बहादरु श्रेष्ठले चलाई ल्याएको ग १ ब १००० नं
को थकारमपयोले पैदल यात्रीलाई नाि िर ििन नखुलेको अं. ४० को पुरुषलाई
ठक्कर मदई घाईिे बनाई उपचारको क्रििा िृत्यु भएको ।

काभ्रेपला
ञ्चोक

मिमि २०७८।१२।२७ गिे रािी अ.ं २२:०० बजेको सियिा मज.काभ्रेपलाञ्चोक
पााँचखाल िडा नं ०४ अरमनको राजिागग मथिि पााँचखाल बजार छेउिा एमकन नाि
िर ििन नखुलेको अं. ३५/३६ को पुरुष व्यमि बेहोस अिथिािा लडी रहेको
अिथिािा फे ला पारी उपचारको क्रििा धुमलखेल अथपिालिा मिमि २०७८।१२।२८
गिे िृत्यु भएको । उचाई ५.४ मफट, कालो कपाल, गहुगोरो, कालो सेिो बट्टु े सटग
लगाएको, िझौला शररर भएको ।

मकिानपुर

मिमि २०७८।१२।१९ गिे मज.िकिानपरु हेटौडा उ.ि.न.पा.िडा न.ं १०
बसपाकग मथिििारहेको मपपलबोट छेउिा हाल नाििर ििन नखुलेको अं.५०/५५
िर्गको, उचाई ५.४ मफट, िणग श्याम्लो, िंगोमलयन जथिो देमखने, दाह्री जुाँगा पािलो,
कालो सेिो फुलेको छोटो कपाल, अगाडी JUST DOIT लेखेको हल्का खरानी रंको
हाप सेण्डो, मनलो गेि कट्टु मभत्र खैरो रंगको कट्टु, कम्िरिा सुत्ली र प्लामष्टकको डोरी
बाधेको अिथिािा रहेको पुरुष व्यमिको लाश हाल हेटौडा अथपिालको शि गृहिा
रामखएको ।
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धाहदङ

काभ्रेपला
ञ्चोक

धाहदङ

हचतिन

मकिानपुर

मिमि २०७८।१२।२० गिे अ.ं १७:४५ बजेको सियिा मज.मसन्धल
ु ी सनु कोशी
गा.पा.िडा नं.६ खाल्टे नमजक सुनकोशी नदीको मकनारिा हाल नाििर ििन
नखुलेको िर्ग अं.५० की, उचाई ५.१ मफट, कालो खुईमलए झरे को कपाल, ढाकाको
रािो हररयो बेट्टे चौबन्दी चोलो, सो मभत्र रािो कोठे अको चोलो, सेिो पट्टुका, रािो
साडी, धािु समहिको िगं लसत्रु र कानिा पहे ाँलो धािु लगाएकी महहला व्यमिको
लाश हाल काभ्रोपलाञ्चोक मथिि धल
ु ीखेल अथपिालको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।१२।१८ गिे अ.ं १६:०० बजेको सियिा मज. धामदङ गजुरी गा. पा.
िडा नं. ६ जरेखेि मथिि मत्रशुली नदीको दमक्षण मकनार पानीिा नाििर, ििन
नखल
ु ेको, अ.ं िर्ग ३५/४० को, जथिो देमखने िगं ोमलयन अनहु ार भएको, उचाई ५.३
मफट, कालो हल्का लािो कपाल, खैरो रंगको ट्राउजर, मनलो रंगको INOWOWEN
FASHION VOY लेमखएको मटसटग लगाएको िृि पुरुष व्यमिको लाश पररक्षणको
लागी प्रािमिक थिाथथ्य के न्र गजुरी धामदङको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।१२।१७ गिे अं. १२:१५ बजेको सियिा मज. काभ्रेपलाञ्चोक
धुमलखेल न. पा. िडा न.ं ८ मथिि अरमनको राजिागग नमजक फोहर फाल्ने जंगलिा
नाििर, ििन नखुलेको, अ.ं िर्ग २२/२३ को, उचाई ५.५ मफट, कालो िुन्रा
लगाएको, कालो अगाडी लािो कपाल भएको, िााँया हाििा खत्रा भएको मचन्ह जथिो
देमखने ट्याटु रहेको, कालो मटसटग, खैरो पाईन्ट र कालो जुत्ता लगाएको पुरुष
मचलाउनेको रुखिा के िलको िारको पासो लगाई झण्ु डी िृत्यु भएको व्यमिको लाश
धुमलखेल अथपिालको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।१२।१३ गिे अ.ं १४:१० बजेको मज.धामदङ मसद्धलेक गा.पा.िडा न.ं ०६
साि िल्ले बगर मथिि मत्रशुली नदीको उत्तर िफग मकनारिा बगाई ल्याएको नाििर,
ििन नखुलेको अं.िर्ग २८/३० को, उचाइ ५.६ मफट, खैरो रङगको पाईन्ट, कालो
हाफ कट्टु लगाएको पुरुष व्यमिको लाश हाल मत्र.मि.मशक्षण अथपिाल फरेमन्सक
िेमडमसन मबभाग िहाराजगंज काठिाण्डौिा रामखएको ।
मिमि २०७८।१२।०४ गिे अं.१७:३० बजरको सियिा मज.मचििन भरिपुर
ि.न.पा.िडा नं.०३ नगर िन मथिि सािुदामयकभिन नमजक द्धाररका मसंहको खाली
जङगलिा िेिाररसे अिथिािा नाििर,ििन,नखुलेको अं.िर्ग ४०/४५ को,उचाई ५.१
मफट, हररयो रङगको ठुलो सरुु िाल, हररयोिा गोल्डन रङगको बट्टु ा भएको कुिाग
लगाएकी महहला को िृि लाश हाल भरिपरु अथपिाल मचििनको शि गृहिा
रामखएको ।
मिमि २०७८।११।०५ गिे अ.ं २१:०० बजेको सियिा मजल्ला िकिानपरु
हटौडाउ.ि.न.पा. िडा नं.२ उद्योग िामणज्य संघ अगाडी यात्रु प्रमिक्षालयको बेन्चिा
नाििर,ििन नखुलेको अं.िर्ग ५०।५५ को,िंगोमलयन जथिो देमखने,िणग गहुगाँ ोरो,
दाह्री जुङगा पालेको, उचाई ५.५ मफट,हररयो रङको टोपी,मनलो रङको हुडी,कालो
सेिो बट्टु े भेष्ट,कालोिा रािोपाटा भएको ट्रयाक,खैरो रङको जत्तु ा,लगाएको पुरुष
व्यिीलाई प्रहरीको गथिी टोलीले फे ला पारी उपचारको लागी हेटौडाअथपिालिा
ल्याएकोिा उपचारको क्रििा ऐ.२१:१० बजेको सियिा िृत्यु घोर्णा भएको,लास
सोही अथपिालको शि गृहिा रामखएको ।

हसन्धल
ु ी

मिमि २०७८।१०।१९ गिे मदउाँसो अ.ं १३:३० बजेको सियिा मज.मसन्धल
ु ी गोलन्जोर
गा.पा.िडा नं ३ बसेरी मथिि सुनकोशी नदीिा नाि िर ििन नखुलेको, िणग गहुगोरो,
िोटो शरीर, कालो हुड र खरानी रङको ट्रयाक लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।

धाहदङ

मिमि २०७८।१०।१७ गिे अं. ६:३० बजेको सियिा मज.धामदङ िाके गा.पा. िडा नं
२ चामलसे मथिि रहेको होटेल महराचन एण्ड रेष्टुरेण्ट काि गने िर्ग ४६ को राज कुिार
राई सो होटेलको कोठािा िृि अिथिािा फे ला। हुमलया:- िणग गहुगोरो, कालो रङको
ज्याके ट, मनलो मटसटग, खैरोिा रािो धकाग भएको ट्राउजर, मनलो कट्टु लगाएको पुरुष
व्यिोको लाश ।
मिमि २०७८।१०।०८ गिे अ.ं ०९:४० बजेको सियिा मज. काभ्रेपलाञ्चोक
पााँचखाल न.पा. िडा नं ४ फुटबल ग्राउण्ड छेउिा हाल सम्ि नाि िर ििन नखुलेको,
मबगि के ही िमहना देमख िागी खाई महड्ने, फुलेको दाह्री र जाँगु ा, कलेजी रङको
ज्याके ट, कालो धकाग भएको सटग, कालो भेष्ट, सेिो सटग पहेलो भेष्ट लगाएको पुरुष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।१०।०६ गिे मदनको अ.ं ३:०० बजेको सियिा मजल्ला रािेछाप िन्िली
न.पा. िडा नं ६ सेलेघाट मथिि सुनकोशी नदीको बगरिा नाि िर ििन नखुलेको,
िझौला शरीर भएको, कम्िर िुनी मनलो पेमटकोट, मनलो सुरुिाल ट्राउजर र रािो
म्याक्सी लगाएकी, बााँया हाििा सुयगको र यो आकारको ट्याटु खोपेकी महहलाको
लाश ।
मिमि २०७८।०९।२२ गिे मबहान अं. ७:१५ बजेको सियिा मज.धामदङ गल्छी गा.पा.
िडा नं ६ मचरौदी मथिि मत्रशल
ु ी नदीको दमक्षण मकनारा पानीको भागिा एमकन नाि
िर ििन नखुलेको, िामिल्लो शरीरको भागिा कपडा नभएको, िल सेिो पाटा भएको
कालो रङको ट्राउजर, हररयो रङको हाफ कट्टु लगाएको, टाउकाको पछाडी भागिा
काटेको जथिो देमखने पुरानो खि भएको, उचाई ५.५ मफट भएको पुरुषको लाश ।

काभ्रेपला
ञ्चोक

रामेछाप

धाहदङ

धाहदङ

मिमि २०७८।०९।१६ गिे अं. १५:१० बजेको सियिा मज.धामदङ धुमनबेशी न.पा.
िडा नं ६ नौमबसे मथिि ऐ.ऐ. बथने अजुगन उप्रेिीको काउली बारीिा नाि िर ििन
नखुलेको, िणग गहुगोरो, उचाई ५.२ मफट, कालो कपाल, दाह्री जुाँगा पालेको, मनलो
गन्जी लगाएको, पािलो शरीर भाएको, उिेर अं. ४०/४५ िर्गको पुरुष व्यमिको लाश
।

धाहदङ

मिमि २०७८।०९।०६ गिे मबहान अं. ८:३० बजेको सियिा मज.धामदङ बेमनघाट
रोराङ गा.पा. िडा नं ३ िलेखु मथिि िानमसक सन्िल
ु क मठक नभएको, िामग खाई
महड्ने, नाि िर ििन नखुलेको, उचाई ५.५ मफट, दाह्री कपाल पालेको, सेिोिा रािो
चेक सटग, खैरो मटसटग, मनलो रङको मजन्स पाईन्ट, मथटलको बकल भएको कपडाको
खैरो पेटी लगाएको पुरुषको लाश ।

मकिानपरु

मिमि २०७८।०९।०६ गिे अ.ं १६:५० बजेको सियिा मज.िकिानपरु हेटौडा उपिहानगरपामलका िडा नं १३ पदिपोखरी मथिि पदिपोखरी हेल्िपोष्टको शौचालय
अगाडी िामग खाई महड्ने नाि िर ििन नखुलेको, िणग गहुगोरो, उचाई ५.६ मफट,
नाक ठुलो चच्ु चो, मभत्र हररयो रङको भिु ााँ भएको कलेजी रङको कम््याट ज्याके ट,
कालो सेिो चेक उलनको सटग, मनलो रङको हाफ भेष्ट, हल्का खैरो रङको कटनको
पाईन्ट, कालो रङको सल्याक्स कट्टु, घााँटीिा रािो गल्बन्दी लगाएको पुरुषको लाश ।

धाहदङ

मिमि २०७८।०९।०४ गिे मज.धामदङ मनलकण्ठ न.पा. िडा नं ३ मथिि रहेको धामदङ
मजल्ला अथपिालिा उपचारको लामग आएको नाि िर ििन नखेलेको, कालो िणग
भएको, उचाई ४.९ मफट, पािलो शरीर भएको, कालो कपाल गदगन सम्ि भएको,
िामि खैरो रङको हाईनेक सो मभत्र मनलोिा कालो बट्टु ा भएको पुरा बाउलेउ सटग सो
मभत्र रािो रङको "THE BEATLES" लेमखएको मटसटग लगाएको, िल मनलोिा
सेिो धसाग भएको ट्राउजर र सो मभत्र कालो रङको थलाक्स लगाएको, दबु ै खुट्टा
समु न्नएर मिच्दा खाल्टो पने परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०८।२३ गिे मबहान अ.ं ६:०० बजेको सियिा मज.काभ्रेपलाञ्चोक
धुमलखेल न.पा. िडा नं ८ मथिि पकुचा भन्ने ठााँउको कच्ची सडक बाटोिा रहेको
मलङ्गेमपङिा सोही मपङको डोरीले हाल नाि िर ििन नखुलेको अ.ं २५/२६ िर्गको,
कालो हुड ज्याके ट, मभत्र पहेलो मटसटग, रािोिा सेिो बट्टु ा मभत्र कालो रङ भएको
िफलर बनाउन मिल्ने टोपी, कानिा कालो टप, खैरो सेिो कपडाको जुत्ता र मनलो
रङको मजन्स पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमि झण्ु डी िृि फे ला ।

काभ्रेपला
ञ्चोक

दोलखा

नुिाकोट

धाहदङ

गुल्मी

मिमि २०७८।०८।१६ गिे मबहान अं. ७:०० बजेको सियिा मज.दोलखा मभिेश्वर
न.पा. िडा नं ५ चरङ्गेखोला मथिि बगेको पानीको मबचको ढुङ्गािा काठिा
अड्केको नाि िर ििन नखुलेको, लाश समडगलेको अिथिािा फे ला परेको पुरुष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०८।१२ गिे अं. १२:३० बजेको सियिा मज.धामदङ ज्याङरुङ थिायी
ििन बिाउने मबगि २७ िर्ग देमख मज.नुिाकोट मशिपुरी गा.पा. िडा नं ८ मबसिुरे
मथिििा छाप्रोिा बथने ७०/७५ को कृ ष्ण बहादरु गरुु ङ् ऐ.ऐ. बथनेउ राि बहादरु
िािाङको घरिा मपमडिा समु िरहेको अिथिािा िृि अिथिािा फे ला परेको पुरुषको
लाश ।
मिमि २०७८।०८।१० गिे अ.ं १५:५० बजेको सियिा मज.धामदङ बेमनघाट रोराङ
गा.पा. िडा नं ०३ मसिलबजार मथिि मत्रशुली नदीको दमक्षण मकनारिा हाल सम्ि
नाि िर ििन नखुलेको, िणग गहुगोरो, िोटो शरीर, उचाई ५.४ मफट, रािो बट्टु े हाफ
ट्राउजर, कालो ट्राउजर, मनलो बेलेजर कोट, खैरो रङको बनु ेको सुईटर power house
energy drink लेखेको हाफ भेष्ट, घाटीिा कालो धागोिा बटु ी बाधी िाला लगाएको
पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०८।०३ गिे मबहान अं. ८:०० बजेको सियिा मज.गुल्िी कालीगण्डकी
गा.पा. िडा नं २ अबेनी मबनी मथिि कालीगण्डकी नदीको पमिि िफग रहेको खन्युको
रुखिा अड्मकएको अबथिािा शरीरको कम्िरिा सेिो कछाड बेरेको र नग्न
अिथिािा रहेको पुरुष व्यमिको लाश ।

निु ाकोट

मकिानपुर

मिमि २०७८।०८।०३ गिे अ.ं २१:०० बजेको सियिा मज.भोजपरु घर भई
मज.नुिाकोट मबदरु न.पा. िडा नं ४ बट्टार बजार मथिि जगिलाल श्रेष्ठ को घरको दोस्रो
िल्लािा डेरा गरी एक्लै बथने अं. ३५ को यादब राई िा.प.से. गरी कोठा अगाडी
बरण्डािा बमस रहने क्रििा छिबाट खसी गमम्भर घाईिे भई मजल्ला अथपिाल
मत्रशल
ु ी निु ाकोटिा उपचारको क्रििा िृत्यु भएको । उि परुु षबट्टार बजारिा बरफ
बेच्ने काि गरेको ।
मिमि २०७८।०७।२९ गिे अ.ं १७:०० बजेको सियिा मज.िकिानपुर हेटौडा
उ.ि.न.पा. िडा नं १० फरेष्टी मथिि बाटो छेउ झाडीिा हाल सम्ि नाि िर ििन
नखल
ु ेको, िणग गहुगोरो, कालो छोटो कपाल, उचाई ५.४ मफट, मनलो खैरो रािो हुड,
कालो कपडाको पाईन्ट लगाएको पुरुषको लाश ।

निु ाकोट

मिमि २०७८।०६।३१ गिे अं.१२:०० बजेको सियिा मज.नुिाकोट बेलकोटगढी
न.पा. िडा नं ७ गल्छी मत्रशुली सडक खण्डको कामशटार मथिि सडक खण्ड भन्दा
१० मिटर िल दमक्षण परट्ट ऐ.ऐ. बथने चोकराज पुडासैनीको धान बारीिा हाल सम्ि
नाि िर ििन नखल
ु ेको, िणग गहुगोरो,हेदाग िगं ोमलयन अनहु ार देमखने, िोटो शररर,
खुट्टािा कालो पानी बटु , घााँटीिा रुराक्षको िाला लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।

मकिानपुर

मिमि २०७८।०६।२८ गिे अं. ७:३० बजेको सियिा मज.िकिानपुर हेटौडा उपिहानगरपामलका िडा नं १० बसपाकग मथिि रहेको गाडगन पाकग िा नाि िर ििन
नखुलेको, मनजको झोलाबाट प्राप्त सन्चो अथपिालको OPD पुजागिा अं. ५७ को
सुभार् राई उल्लेख रहेको, िृिक मबगि ८/१० िर्ग देमख हेटौडा बजारिा ज्याला
िजदरु ी गरी फुटपाििा बथने गरेको भन्ने बमु झएको पुरुष व्यमिको लाश ।

धाहदङ

मिमि २०७८।०६।२३ गिे अं. ६:३० बजेको सियिा मज.धामदङ गजुरी गा.पा. िडा नं
६ पोखरेखोला मथिि मत्रशल
ु ी नदीको दमक्षण मकनारिा हाल सम्ि नाि िर ििन
नखुलेको, िणग रािो, मठक्कको शरीर भएको, उचाई ५.५ मफट, मनधार फरामकलो
भएको, कालो कपाल, मनलो रङको सटग, सेिो मनलो रङको पेन्टी लगाएको पुरुष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०६।१४ गिे अं. १८:३० बजेको सियिा मज.धामदङ बेमनघाट रोराङ
गा.पा.िडा नं ३ पिौरी घुिाउने मथिि मत्रशुली नदीको दमक्षण मकनारािा नाि िर ििन
नखुलेको, रािो सेिो बुट्टे चोलो, हररयो बट्टु े साडी लगाएको, उचाई ४.७ मफट, उिेर
सिेि नखल
ु ेको समड गमलसके को महहलाको लाश ।
मिमि २०७८।०६।०२ गिे मबहान अं. ०६:३० बजेको सियिा मज.रािेछाप िन्िली
न.पा. िडा नं २ िगं लादेिीिान मथिि िािाकोशी नदीको मकनार छेउिा घोप्टो
अिथिािा नाि िर ििन नखुलेको, िझौला शरीर भएको, नग्न अिथिािा फे ला
परेको पुरुष व्यमिको लाश ।

धाहदङ

रामेछाप

दोलखा

मिमि २०७८।०६।०३ गिे मबहान अ.ं ११:३० बजेको सियिा मज.दोलखा मभिेश्वर
न.पा. िडा नं ३ मथिि कामलञ्चोक िाध्यमिक नमजकै मबरािी अिथिािा फे ला परे को
नाि िर ििन नखुलेको, िणग गहुगोरो, उचाई ५.५ मफट, खैरोिा मनलो बुट्टे मटशटग र
खैरो पाईन्ट लगाएको पुरुषलाई प्रहरीको टोलीले चररकोट अथपिाल लमगएकोिा
सोही मदन बेलुका १९:०० बजेको सियिा उपचारको क्रििा िृत्यु भएको ।

हचतिन

मिमि २०७८।०५।२९ गिे मबहान अ.ं ०६:२० बजेको सियिा मज.मचििन भरिपरु
ि.न.पा. िडा नं ९ आथिाचोक मथिि सडक छे उिा हाल नाि िर ििन नखुलेको,
कालो हाफ मटशटग, कालो पाईन्ट लगाएको, उचाई ५.३ मफट, दाह्री पालेको पुरुष
व्यमिको लाश ।

हचतिन

मिमि २०७८।०५।२७ गिे मदउाँसो अ.ं १४:०० बजेको सियिा मज.मचििन भरिपरु
ि.न.पा. िडा नं १० मथिि िानि सेिा आश्रििा मिमि २०७८।०५।२४ गिे एमकन
नाि िर ििन नखुलेको िर्ग ६८ को िेज बहादरु श्रेष्ठ नािले मचमनने, खरानी रङको
मटशटग, खैरो रङको हाफकट्टु लगाएको, सेिो र कालो कपाल, उचाई ५.३ मफट भएको
परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमिउ २०७८।०५।२० गिे अं. १३:१५ बजेको सियिा मज.मसन्धुली सुनकोशी
गा.पा. िडा नं २ िजुिाबगर मथिि सुनकोशी नदीको भगं ालोको मबच भागिा हाल
नाि िर ििन नखुलेको, िणग गहुगोरो, उचाई ५.४ मफट, मनलो पाईन्ट, सेिो धके सटग र
सटग मभत्र अको धके भेष्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।

हसन्धल
ु ी

धाहदङ

मिमि २०७८।०५।०२ गिे मबहान अ.ं ७:०० बजेको सियिा मज.धामदङ बेमनघाट
रोराङ गा.पा. िडा नं ३ मशिलबजार घुिाउने मथिि मत्रशुली नदीको मकनारिा नाि िर
ििन नखुलेको, िंगोमलयन अनुहार भएको, शरीरिा कुनै कपडा नभएको, उचाई ५.७
मफट, िोटो शरीर भएको पुरुषको लाश ।

हसन्धुली

मिमि २०७८।०४।१९ गिे मबहान अं.०५:०० बजेको सियिा मज.मसन्धुली गोलन्जोर
गा.पा. िडा नं.१ नेपालिोक मथििबथने गुन्जे िािाङको छोरािर्ग ४० को प्रिेश
िािाङ को घरिा मिगि ७/८ िर्ग देखी बथदै आएको राम्रो सगं बोल्न नसक्ने नाि िर
सोध्दा ठुले बिाउने अं. िर्ग ५५/ ६० को व्यिी मिमि २०७८।०४।१८ गिे बेलुका
खाना खाई सुिे पिाि मबहान िृि अिथिािा फे ला परेको पुरुष व्यमिको लाश ।

धाहदङ

मिमि २०७८।०४।१६ गिे मबहान अं. ०८:३० बजेको सियिा मज. धामदङ गल्छी गा.
पा. िडा न.ं ७ गल्छी मथिि यात्रु प्रमिक्षालयको फलािे बेन्चिा अ.ं ३/४ मदन अगाडी
देखी सोही थिानिा िागी खाई महड्ने गरेको एमकन नाििर, ििन नखुलेको अं. िर्ग
५०/६० को उचाई ५.७ मफट, बााँया हािको नााँडीिा GHT अम्बादेिी लेखीएको
ट्याटु खोपेको, रािोिा कालो धकाग बएको थटकोट, सेिोिा कालो धकाग भएको सटग र
मनलो कट्टु लगाएको िृि परुु षको लाश ।
मिमि २०७८।०४।०७ गिे मबहन अं. ६:३० बजेको सियिा मज. का. प. भल्ु लु गा. पा.
िडा नं. ८ दोलालघाट मथिि दोलालघाट बजारको बस पाकग िा २ िमहना अगाडी
देखी पामकग ङ गरी राखेको बा २ ख ५२५५ नं. को बस िुनी हाल सम्ि एमकन नाििर,
ििन नखल
ु ेको अ.ं िर्ग ५५/६० को, उचाई ५.१० मफट, झट्ट हेदाग क्षेत्री बाहुन जथिो
देमखने, खैरो रंगको कपडाको पाईन्ट, रािो भेष्ट, िािी मनलो ज्याके ट लगाएको र पुरै
कपाल फुलेको िृि पुरुषको लाश पो.िा. को लागी धुमलखेल अथपिालको शि
गृहिा रामखएको ।

काभ्रे
पलाञ्चोक

