
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, पोखरा अन्तगात पहहचान नखुलेका लासहरुको हिबरण 

जजल्ला जििरण                      फोटो 

तनह ुँ जमजत २०७८।०३।१७ गते जदनको ऄ.ं १४:३० बजकेो समयमा जज. तनह ुँ 

अुँबखुरेैनी गा.पा. िडा नं. २ अुँबखुरेैनी बसपाकक  जथथत चौतारामा नामथर, 

ितन नखलेुको ऄचेत ऄिथथामा रहकेो ऄ.ं ७०/७५ िर्कको परुुर्लाइ तत्काल 

ईद्दार गरी ईपचारको लागी थथाजनय अुँबखुरेैनी हाडजोनी ऄथपतालमा 

पठाएकोमा सोही जदन १४:४० बजकेो समयमा सम्बजधधत जचजकत्सकले मतृ 

घोर्णा गरेको व्यजिको ह जलया िणक गह ुँगोरो, पातलो शररर, कपाल र दाह्री 

जुगंा लामो/ सेतो भएको, हातमा कालो रबरको चेन भएको, adidas लेजखएको 

घडी लगाएको मतृ व्यजिको लाश पो. मा. को लागी दमौली ऄथपतालमा 

राजखएको । 

 

निलपरासी(पुिा) जमजत २०७८।०३।२० गते जदईसो ऄ.ं १३:३० बजकेो समयमा जज. निलपरासी 

(पिुक) मध्यजबधद ुन. पा. िडा नं. १२ दोमान समसानघाट जथथत नारायणी नदी 

जकनारमा नामथर, ितन नखलेुको ऄ.ं ४२/४३ िर्कको, िणक गह ुँगोरो, ईचाइ 

५.४ जफट भएको परुुर् व्यजिको शि पररक्षणको लागी मध्यजबधद ु जजल्ला 

ऄथपताल डण्डा निलपरासी (पिुक) मा राजखएको ।    

निलपरासी(पुिा) जमजत २०७८।०३।१९ गते जदईसो ऄ.ं १६:३० बजकेो समयमा जज. निलपरासी 

(पिुक) जबनयी त्रीिेणी गा. पा. िडा नं. ७ लक्ष्मीपरु जथथत बदकघाट त्रीबेणी 

सडकको दजक्षण तफक  भारत ईत्तर प्रदशे कजशनगर जजल्ला बोधबार घर भइ 

जबगत १० िर्क देखी जज. निलपरासी (पजिम) सथुता गा.पा. नसकही एररयामा 

मागी खाइ जहड्ने िाुँया खटु्टा साप्रा बाट नभएको ऄ.ं िर्क ४० को लोहा केिट 

नाम गरेको परुुर् व्यजिको शि पररक्षणको लागी मध्यजबधद ु जजल्ला ऄथपताल 

डण्डा निलपरासी (पिुक)मा राजखएको ।   

 

 

निलपरासी(पुिा) जमजत २०७८।०३।०८ गते जदईसो ऄ.ं १६:०० बजकेो समयमा जज. निलपरासी 

(पिुक) कािासोती न.पा. िडा नं. १ समाबेशी चोक जथथतमा जज. जचतिन 

भरतपरु म.न.पा. िडा नं. १० घर भएका िर्क ५५ को भरत शमाक ऄचेत 

ऄिथथामा फेला पारी तत्काल ईपचार लागी निलपरासी (पिुक) मा  पठाइ 

ईपचारको क्रममा जमजत २०७८।०३।२० गते राती ऄ.ं राती १७:०० बजकेो 

समयमा मतृ्य ु भएको परुुर्को ईचाइ ५.१ जफट, सेतो फुलेको छोटो, कपाल 

भएको, तालकुो भाग खइुजलएको,दाुँया हातको नाडीमा धागाको िालो बाधेको 

मतृ व्यजिको शि पररक्षणको लागी मध्यजबधद ु जजला ऄथपताल डण्डा 

निलपरासी (पिुक) मा राजखएको । 

 

निलपरासी 

(पुिा) 

जमजत २०७८।०३।०७ गते जबहान ऄ.ं ०६:०० बजकेो समयमा जज. निलपरासी 

(पिुक) मध्यजबधद ु न.पा. िडा नं. ३ रतनपरु जथथत नारायणी नदी जकनारमा 

नामथर, ितन नखलेुको ऄ.ं २८/३० िर्कको परुुर्को ईचाइ ५.५ जफट भएको र 

ताल ुखइुजलएको मतृ परुुर् व्यजिको लाश  ।  



निलपरासी पुिा जमजत २०७८।०३।०३ गते ऄ.ं ०८:०० बजकेो समयमा जज. न. प. (पिुक) 

गडैाकोट न. पा. िडा नं. ७ गरैी जथथत नारायणी नदी जकनारमा नामथर,  ितन 

नखलेुको ऄ.ं ५०/५५ िर्ककी र ईचाइ ५.२ जफट भएकी मतृ मजहलाको लाश । 

 
निलपरासी(पुिा) जमजत २०७८।०२।२९ गते ऄ.ं १५:०० बजकेो समयमा जज.न.प.(पिुक) दिेचलुी 

न.पा. िडा नं. १ केईरेनीघाट जथथत नारायणी नदीको जकनारमा नामथर, ितन 

नखलेुको ऄ.ं २२/२६ िर्कको ऄ.ं ५.११ जफट ईचाइ भएको र क्यामो रंगको 

पेधटी लगाएको मतृ परुुर् व्यजिको लाश ।  

तनह ुँ जमजत २०७८।०२।१९ गते जबहान ५:०० बजकेो समयमा जज.तनह ुँ ब्यास न.पा. 

िडा नं ३ दमौली सजृनाचोक प्रजतक्षालय जथथत एजकन नाम थर ितन 

नखलेुको, ५०/५५ िर्कको, ऄ.ं ५ जफट ईचाइ भएको, हातको नाडीमा यसजुक्रष्ट 

संकेत( +) गरेको ट्याटु भएको मतृ परुुर् व्यजिको लाश ।  
निलपरासी(पुिा) जमजत २०७७।१२।२० गते जज.न.पा.(पिुक) गडैाकोट न.पा. िडा नं ५ जथथत 

नारायणी नदीको जकनारमा नाम थर ितन नखलेुको ऄ.ं िर्क ५५/६० को 

बाह्रमण जथतो दजेखने, ढाका टोपी, कालो अथकोटमा सेतो कालो धके सटक र 

कालोमा खरैो मजसनो बुट्टा भएको पाइधट लगाएको, व्यजिगत सामानहरु कालो 

एक तफक  बोक्ने झोला बोकेको मतृ परुुर्को लाश ।  

मुस्ताङ जमजत २०७७।१२।२० गते जदईसो ऄ.ं १३:३० बजकेो समयमा जज. मथुताङ 

िारागङु मजुिनाथ गा.पा. िडा नं ४ कागबेनीको धमकशालामा नाम थर ितन 

नखलेुको, ऄ.ं िर्क २०/२२ को, ईचाइ५.२ जफट, हररयो ह ड, अकाशी रङको 

जटसटक, जभत्र खरैो रङको सटक, कालो रङको ट्रयाक लगाएको, खाली खटु्टा रहकेो 

मतृ परुुर् व्यजिको लाश ।  

तनह ुँ जमजत २०७७।१२।११ गते जबहान ऄ.ं ०९:४५ बज ेजज.तनह ुँ ब्यास न.पा. िडा 

नं ३ जथथत सािकजजनक प्रजतक्षालयमा नाम थर ितन नखलेुको ऄ.ं िर्क ५०/५५ 

को, ईचाइ ५.३ जफट, टाईकाको रौं फुलेको, पातलो ख्याईटे शरीर भएको मतृ 

परुुर् व्यजिको लाश । 
 

तनह ुँ जमजत २०७७।१२।०८ गते जबहान ऄ.ं ०८:३० बजेको समयमा जज. तनह ुँ 

शकु्लागण्डकी न.पा. िडा नं ८ सेती नदीको जकनारमा माजथल्लो जकमलडाुँडा 

घाुँटमा नाम थर ितन नखलेुको, ऄ.ं ४०/४२ िर्कको, ईचाइ ५.२ जफट, माजथ 

Apple लेखकेो सेतो खरैो जटसटक र खरैोमा पहलेो धकाक भएको टे्रजकङ ट्रयाक 

;गाएको परुुर् व्यजिको लाश ।  

लमजुङ जमजत २०७७।११।२४ गते ऄ.ं १०:३० बजकेो समयमा जज.लमजङु मथयाकङदी 

गा.पा. िडा नं ४ जजतैमा जिर जसुँह गरुुङको बाख्रा गोठालो काम गद ैअएको 

हाल ऐ. बथन ेझापा ितन भएको िर्क ऄ.ं ५५/६० को ऄजजत राइ नाम बताईने 

जगंलमा बाख्रा चराईन जाने क्रममा ऄचानक जभरबाट लड्न जाुँदा 

घटनाथथलमा नै मतृ्य ुभएको । ह जलया:- खरैो रङको ज्याकेट जनलो रङको सेतो 

कलर भएको जटसटक, जनलो रङको जजधस पाइधट र कम्मरमा हररयो रङको 

जतु्ताको तनुा बाधेको ।  



निलपरासी(पुिा) जमजत २०७७।११।१४ गते जज.न.पा.(पिुक) जिनयी जत्रिणेी गा.पा. िडा नं ७ 

जथथत गण्डक नहरमा पजहचान नखलेुको, जनलो जटसटक लगाएको परुुर् व्यजिको 

लाश । 

 
तनह ुँ दमौली ऄथपतालमा ईपचारको क्रममा िणक रातो, बाटुलो मोहडा, मझौला 

शरीर, दाजहने परट्ट ओठ मजुन कोठी, छातीमा दाग, बाुँया हातको कुममा परुानो 

घाई खत भएको हदेाक मगंोजलयन जथतो दजेखने, शरीरको माजथल्लो भागमा सेतो 

हाफ बाईले जटसटक, जनलो ज्याकेट, तल्लो भागमा कम्ब्याड पाइधट लगाएको, 

ईचाइ ५.५ जफट, मने लामा भजन जचजनने ऄ.ं ४०/४२ िर्कको परुुर्को लाश । 

सनाखत ह न नसकेको कारण थथाजनय न.पा. लाइ सतगदको जजम्मा जदएको ।  

म्र्ाग्दी जज.गोरखा साजबक सौरपानी गा.जब.स. िडा नं ३ हाल सजुलबोट गा.पा. िडा नं 

४ घर, िर्क ऄ.ं ७५/८० को अफ्नो नाम काधछा बताईने माजनस, िणक गह गोरो, 

ईचाइ ५.५ जफट, सेतो परुा कजमज माजथ अधा हररयो रङको सइुटर जनलो 

रङको हाफ सइुटर लगाएको परुुर् व्यजिको लाश । सम्बजधधत गा.पा. को 

ऄध्यक्षको रोबहरमा सतगद भएको ।  

निलपरासी जज.न.प. (पिुक) गडैाकोट न.पा. िडा नं धारापानीमा िणक गह गोरो, पातलो शरीर 

भएको, ईचाइ ५.५ जफट, जनलो पाइधट सेतो सटक कपाल ऄधक फुलेको छोटो, िर्क 

ऄ.ं ५६ को परुुर् व्यजिको लाश । 

 
तनह ुँ जनजलाइ मथयाकङ्दी नदीले बगाइ भजबतब्यमा परी मतृ्य ुभएको र जनजको मतृ्यु 

ऄधय कोही कसैबाट कतकव्य गरी मारेको नभइ जनज बसधती सेढाइ १२/१३ िर्क 

ऄगाडी दखेी जडप्रेशनको जबरामी भइ और्धी सेिन गद ैअएको र यस ऄजघ 

पजन पटक पटक अफ्नो सरुमा जहड्ने गनुकभएको ह ुँदा जनजलाइ मथयाकङ्दी नदीले 

बगाइ भजबतव्यमा परी मतृ्य ु भएको । सनाखत ह न नसकेको कारण थथाजनय 

न.पा. लाइ सतगदको लाजग जजम्मा जदएको । 
 

स्र्ाङजा जज.थयाङजा गल्याङ न.पा. िडा नं ५ महुानडाुँडा जछथतङु जथथत अजधखोला 

पानीको नहरमा िणक गह ुँ गोरो, ईचाइ ५.७ जफट, मोटो शरीर, कालोमा सेतो 

धकाक भएको जटसटक, जनलो हाइनेक, जनलो जजधस पाइधट, रातो पेजधट, जनै 

लगाएको, छोटो कपाल केजह फुलेको परुुर् व्यजिको लाश । 

 
लम्जुङ जमजत २०७७।१०।१४ गते ऄ.ं १४:०० बजकेो समयमा जज.लम्जङु बेसीशहर 

न.पा. िडा नं ७ हाइ थकुल चोक जथथत मानि सेिा अश्रममा जबगत ३ िर्क 

दजेख बथद ैअईन ुभएकी िाथतिमा नाम थर ितन नखलेुको, ईचाइ ५.२ जफट, 

जनलो ट्रयाकसटु लगाएकी पजहचान नखलेुको मजहलाको लाश । 
 

गोरखा जमजत २०७७।१०।१४ गते जदनको ऄ.ं १२:०० बजकेो समयमा जज.गोरखा 

गा.पा. िडा नं ८ धािादीघाट जथथत रहकेो जत्रशलुी नदीको जकनारकोभागमा 

तैरररहकेो ऄिथथामा ईचाइ ५.४ जफट, जनलो थिीटर र कालो ट्रयाकसटु 

लगाएको, कालो रंङको जतु्ता लगाएको पजहचान नखलेुको परुुर् व्यजिको 

लाश ।  



मोरङ जमजत २०७७।१०।०६ गते ऄ.ं १३:०० बजकेो समयमा जज.मोरङ साजबक 

रंगलेी र हाल रंगलेी न. पा. िडा नं ४ बथने शाधतीराम ऄजधकारीको छोरा िर्क 

३७ को राज ुऄजधकारी जजल्ला गोरखा गो.न.पा. िडा नं १४ छाकु जथथतमा 

जचलाईनेको रुखमा डोरीले घाुँटीमा पासो लगाइ झणु्डी मतृ फेला परेको 

व्यजिले कालो ज्याकेट सो जभत्र जनलो हाइनेक र खरैो पाइधट लगाएको परुुर्को 

लाश । 
 

तनह ुँ जमजत २०७७।०९।२७ गते जिहान ऄ.ं ८:३० बजकेो समयमा जजल्ला तनह ुँ 

अबखुरेैन गा. पा. िडा नं. २ खानीखोला बाट ढाड गाुँई जाने कच्ची सडक 

नजजक धनराज गरुुङको घरमा डेरा गरी बथने हाल नामथर ितन, नखलेुको ऄ.ं 

िर्क ५०।५५ को परुुर् व्यजिको लाश । लाशको जििरण:- ईचाइ ऄ.ं ५ जफट ८ 

इधच,अुँखाको रंग कालो,टाईकाको रंग सेतो फुलेको,खरैो पहलेो जट-सटक,कालो 

जाकेट जभत्र जनलो ह ट जभत्र ट्राईजर लगाएको ।  

कास्की जमजत २०७७।०९।२४ गते जदनको ऄ.ं १६:०० बजकेो समयमा जज.काथकी 

पो.म.न.पा. िडा नं ३१ बेगनास तालको ऄलैचेकुनामा नाम थर ितन नखलेुको 

ऄधदाजी ३०/३२ िर्कको परुुर् व्यजिको लाश । लाशको जििरण:- ईचाइ ५.८ 

जफट, मोटो शरीर, Adidas लेखकेो बाह लामा सेतो धकाक भएको ट्रयाकसटु, 

खरानी रंगको लामबाईले जट-शटक लगाएको । 
 

निलपरासी(पुिा) जमजत २०७७।०९।२२ गते जदनको ऄ.ं १२:३० बजकेो समयमा जजल्ला 

न.पा.(पिुक) दिेचलुी न.पा. िडा नं १ मकुुण्डे खोलाको दोभान जथथत नारायणी 

नदीको जकनारमा हाल सम्म नाम थर ितन नखलेुको ऄ.ं ५०/५५ बर्कको परुुर् 

व्यजिको लाश । लाशको जििरण:- रातो ज्याकेट, हररयो रङको लेजडज कुथाक 

सरुुिाल लगाएको ।  

निलपरासी(पुिा) जमजत २०७७।०९।१९ गते जज. न.प.(पिुक) जबनयी जत्रिणेी गा.पा. िडा नं ६ 

जथथतमा खाली चौरमा हाल नाम थर ितन नखलेुको ऄ.ं ४०/४५ िर्कको परुुर् 

व्यजिको लाश । 

 
तनह ुँ जमजत २०७७।०८।०७ गते जदनको ऄ.ं १४:०० बजकेोसमयमा जजल्ला तनह ुँ 

अुँबखुरेैनी गा.पा. िडा नं ३ जचसापानी टोल जथथत जजबन धयौपानेको घर 

ऄगाडी अुँगनमा नाम थर ितन नखलेुको बजदकया घर बताएको परुुर् व्यजिको 

मतृ लाश । लाशको जििरण:- कालो कपाल, ईचाइ ५.५ जफट, कालो ज्याकेट, 

जभत्र सेतो हाइनेक र तल कालो सरुुिाल लगाएको । 
 

निलपरासी(पुिा) जमजत २०७७।०७।१४ गते जिहान ऄ.ं १५:३० बजकेो समयमा 

जज.न.पा.(बदकघाट सथुता पिुक) गै ुँडाकोट न.पा. िडा नं १७ जथथत नारायणी 

नदीको भङ्गालोमा हाल नाम थर ितन नखलेुको परुुर् व्यजिको मतृ लाश । 

लाशको जििरण:- कपाल सेतो फुलेको, कालो पाइधट, कलेजी रंगको सइुटर र 

सेतो धके सटक लगाएको, ईचाइ ५ जफट भएको । 
 



कास्की जमजत २०७७।०६।१६ गते जज.काथकी पोखरा म.न.पा. िडा नं ९ पथृ्िीचोक 

जथथत पथृ्िीराजमागकमा रहकेो चाइनापलु तल सेती नदीको खोचमा नाम थर 

ितन नखलेुको, ऄ.ं१८/१९ िर्कको, ईचाइ ऄ.ं ५ जफट, गह गोरो, िाुँया कानमा 

कालो टप लगाएको, कालो कपाल भएको परुुर् व्यजि घाइते ऄिथथामा फेला 

परेको के्षजत्रय ऄथपताल लैजाने क्रममा मतृ्य ुभएको ।  

तनह ुँ जमजत २०७७।०६।१३ गते ऄ.ं ०८:०० बजकेो समयमा जजल्ला तनह ुँ जगररङ 

गा.पा. िडा नं. ३ जथथत सोमराज श्रेष्ठको घरको कोठा जभत्र एजकन नामथर,ितन 

नखलेुको ऄ.ं िर्क ५२ को परुुर् व्यजिको लाश । लाशको जििरण :- माजथको 

पहलेोमा कालो,जनलो धकाक भएको जट-सटक तल जजधस पाइधट लगाएको 

कपालको रंग कालो भएको ।   

पिात जमजत २०७७।०५।२४ गते ऄ.ं १६:०० बजकेो समयमा जज.पिकत कुश्मा न.पा. 

िडा नं. ९ ज्ञादी जथथत पाटेश्वरी मजधदर नजजकै बाुँसघारीको खोचमा 

नामथर,ितन नखलेुको ऄ.ं िर्क ५०।५५ को परुुर् व्यजिको लाश ।लाशको 

जििरण:- ईचाइ ५ जफट ६ इधच,कालो कपाल,रातो सेतो कोठे सटक,कालो जट-

सटक कालो पाइधट लगाएको । 
 

निलपरासी(पुिा) जमजत २०७७।०५।१३ गते जदन ऄ.ं ११:०० बजकेो समयमा जज.न.प.(पिुक) 

गडैाकोट न.पा. िडा नं ११ भडेािारी जथथत नारायणी नदी जकनारमा नाम थर 

ितन नखलेुको मतृ शि फेला परेको । लासको जििरण:- ईचाइ ५.४ जफट, 

दाुँया हातको नाडीमा DEEPAK लेखकेो, सोही हातको कलाइको भागमा 

ओम र पाखरुामा त्रीशलुको ट्याटु खोपेको, शरीरको भाग फुलेको ।  

कास्की जमजत २०७७।०५।१२ गते जदन ऄ.ं १६:३० बजकेो समयमा जज.काथकी 

पो.म.न.पा. िडा नं ४ नालामखुमा जज.बजदकया घर बताईने ऄधय एजकन 

नखलेुको जदल बहादरु चौधरी नाम गरेको व्यजिलाइ सडक छेईमा ऄचेत 

ऄिथथामा फेला पारी ईपचारको क्रममा मतृ्य ु भएको । लाशको जििरण:- 

ईचाइ ५.४ जफट, िणक कालो, पातलो शरीर, कालो शटक, कालो पाइधट 

लगाएको, छोटो कपाल ।  

निलपरासी(पुिा) जमजत २०७७।०५।१० गते ऄ.ं १०:०० बजेको समयमा जज.न.पा.(पिुक) 

गडैाकोट न.पा. िडा नं ११ भेडािारी जथथत नारायणी नदी जकनारमा हाल नाम 

थर ितन नखलेुको ऄ.ं २०/२५ िर्कको परुुर् व्यजिको लाश । लाशको 

जििरण:- ईचाइ ५.३ जफट, मखुको केजह भाग कुजहएको ।  

गोरखा जमजत २०७७।०५।०३ गते ऄ.ं २१:०० बजेको समयमा जजल्ला गोरखा 

शजहदलखन गा.पा. िडा नं. ३ जथथत मथयाकङदी नदी जकनारमा नामथर, ितन 

नखलेुको ऄ.ं िर्क ३०।३५ को मतृ परुुर्को लाश । लाशको जििरण:- ईचाइ ५ 

जफट ६ इधच,कपालको रंग कालो, अुँखाको रंग कालो भएको, मझौला शररर 

भएको, बोकेदाह्री भएको, हदेाक मगंोजलयन जथतो दजेखने ।  

तनह ुँ  जमजत २०७७।०५।०१ गते साुँझ ऄ.ं १८:४५ बजकेो समयमा जजल्ला तनह ुँ 

व्याुँस न.पा. िडा नं. १० खहरे जथथत गणशे बहादरु दरैको जग्गामा रहकेो माछा 

पोखरीमा नामथर,ितन नखलेुको ऄ.ं िर्क ४० को मतृ परुुर्को लाश । लाशको 

जििरण:- ईचाइ ५ जफट ४ इधच, िणक रातो,दाह्री जुगंा अइ काटेको, मझौला 

शररर, RUSLAN लेखकेो सेतो हाप जट-सटक कालो रातो हाप कट्ट  लगाएको ।  



म्र्ाग्दी जमजत २०७७।०२।३० गते  जबहान ऄ.ं०८:०० बजकेो समयमा  जज. म्याग्दी 

रघगुगंा गा. पा. ५ जझ जथथत रहकेो कजम राम गबजुाकको गोठमा नामथर ितन 

नखलेुको िर्क ७८।८० को परुुर् व्यजि ईचाइ ५ फट १ इधच,िणक 

गह ुँगोरो,पातलो शररर,सेतो धके सटक,सेतो पाइधट लगाएको कपाल सेतो भएको 

मतृ व्यजि । 
 

लमजुङ जमजत २०७७।०२।२० गते  जज. लमजङु सधुदरबजार न.पा. ९ बेलघारी जथथत 

नाम थर ितन नखलेुको ऄ.ं िर्क ४५।५० को परुुर् ईचाइ ५ जफट ४ 

इधच,रातो,सेतो धसाक भएको सटक,खरैो रंगको ट्रयाक,कालो पेधटी,सेतो रंगको 

सेण्डो लगाएको मतृ व्यजि ।  

पिात जमजत २०७७।०१।३० गते  जदनको समयमा  जज. पिकत जलजला िडा नं. ३ 

पाररिनेी जथथत साबकजजनक सडकमा नामथर ितन नखलेुको परुुर् ईचाइ ५ जफट 

५ इधच,कपाल ऄधक फुलेको,िणक मध्यम कालो,तारइ मलुको जथतो 

दजेखने,पातलो शररर भएको मतृ व्यजि ।  

म्र्ाग्दी जमजत २०७६।०४।२२ गते  जबहान ऄ.ं०६:०० बजकेो समयमा  जज. म्याग्दी 

रघगुगंा गा. पा. िडा नं. ६ जथथत ठुलोजभर पाखामा हालसम्म नाम,थर, ितन 

नखलेुको ऄ.ं बर्क ३०।३२ को सडी गली कुही औशा जकराहरु परेको 

ऄिथथामा मतृ व्यजि को ह जलया खरैो जाकेट,रातो सटक,जछकेजमके जटसटक,Lee 

लेखकेो जनलो जजधस पाइधट, जनलो जाङ्ग ेलगाएको मतृ व्यजि ।  
निलपरासी जमजत २०७६।०४।०५ गते जजल्ला निलपरासी(पिुक) मध्यजबधद ु न.पा.११ 

ऄरुणखोला चोरमारा जबच जंगल जथथत राजमागक सडक खण्डको दजक्षण तफक  

जकनारमा हालसम्म नामथर नखलेुको बर्क ऄ.ं५०/५५ को सजडगली जकरा परेको 

परुुर् मतृ फेला,मजनलो सेतो जाली िाला जटसटक,जनलो खेइजलएको जजधस पाइधट 

लगाएको मतृ व्यजि ।  

तनह ुँ जमजत २०७६।०५।०१ गते जजल्ला तनह ुँ व्यास न. पा. ५ र ७ को जबचमा पन े

मोदी नदीको जबचमा पने टाप ुबगर जथथत नामथर ितन नखलेुको  ऄ.ं ३५।३६ 

िर्कको ईचाइ ५ जफट ३ इधच,कालो जजधस पाइधट,कालो बेल्ट,जभत्र कालो 

पेधटी,लामो बाईले सेतोमा कालो बटेु्ट कटन सटक लगाआको मतृ व्यजि । 

 
निलपरासी जमजत २०७६।०८।११ गते जज. निलपरासी (पिुक) कािासोती न.पा. ८ खरकट्टा 

जगंल जथथत राजमागक सडकमा कारले पैदल यात्री नामथर ितन नखलेुको 

व्यजिलाइ ठक्कर जददा घाइते भइ निलपरु ऄथपतालमा ईपचारको क्रममा मतृ्यु 

भएको ऄ.ं ५० िर्कको,कालो जटसटक लगाएको व्यजि । 

 
 

गोरखा जमजत २०७६।११।२८ गते  जिहान ऄ.ं०९:३० बजकेो समयमा जज. गोरखा गो. 

न. पा. १३ मझुिुादईेराली जथथत रहकेो थकुलजभरमा नामथर ितन नखलेुको ऄ.ं 

िर्क ३५।४० को ईचाइ ५ जफट ६ इधच,कपालको रंग कालो,केही रातो खरैो,िणक 

गह ुँगोरो,छोटो कपाल,छोटो दाह् जुगंा अएको, मझौला शररर भएको मतृ व्यजि 

।  



मुस्ताङ जमजत २०७६।११।०३ गते ऄं.१६:१५ बजकेो समयमा जज. मथुताङ थासाङ 

गा.पा. िडा नं. २ लाजुकङ जथथत काजलगण्डकी नजदमा नामथर ितन नखलेुको 

ईचाइ ५ जफट २ इधच,रातो जाकेट,कालोमा सेतो धब्बा भएको जाकेट,कालो 

लामोबाईले जटसटक,रातो जटसटक ,कालो ट्रयाक,खरैो टाईजर,लगाएको मतृ व्यजि 

।   

तनह ुँ जमजत २०७६।०५।१५ गते ऄ.ं१९:०० बजकेो समयमा  जज. तनह ुँ बजधदपरु 

गा.पा. िडा नं. १ डुम्र ेबजार जथथत सडक पेटीमा िर्क ऄ.ं ३५।४० को एजकन 

नामथर नखलेुको परुुर् व्यजिलाइ जडईटीमा खजटएको प्रहरी कमकचारीले जबरामी 

ऄिथथामा फेलापारी ईपचारको लाजग दमौली ऄथपताल ल्याइएकोमा जनजको 

ईपचारको क्रममा ऄथपतालमै मतृ्य ुभएको िणक गह ुँगोरो,लाम्चो मोहोडा शररर 

ख्याईटे,ऄ.ं ईचाइ ५ जफट,लामो कपाल छोटो दाह्री जुगंापालेको,पेट जभत्र 

दबेको,मागी खाने जथतो दजेखने,हदेाक व्रामण के्षत्री जथतो दजेखने मतृ व्यजि । 
 

म्र्ाग्दी जमजत २०७६।०६।१७ गते  जबहान ऄ.ं२२:५० बज े जज. म्याग्दी बेनी न.पा. ८ 

काजलपलु बसपाकक  जथथत हाल नामथर,ितन नखलेुको िर्क ऄ.ं ८०।८१ को 

ईचाइ ५ जफट ५ इधच भएको,सेतो लामो फुलेको दाह्री जुगंा भएको, ऄगाडी 

ताल ू खइुलेको,हातमा सेतो माला लगाएको,कालो जाकेट कालो ह ट,कालो 

रंगको धोती लगाएको, हदेाक मधेशी मलुकुको जथतो दजेखने मतृ व्यजि ।  
निलपरासी 

(पुिा) 

जमजत २०७५।०३।१३ गते ऄ.ं१२:३० बज ेजज.निलपरासी (बदकघाट सथुता पिुक) 

जिनयी जत्रिणेी गा.पा.१ बघिुन जथथतहालसम्म नामथर, ितन नखलेुको, बर्क 

ऄ.ं२०।२२ को शरीरको सम्पणुक भाग सडीगली औशंा जकरा परेको, ईचाइ ५ 

जफट ५ इधच, जनलो जजधस पाइधट लगाएको परुुर् ब्यजि । 

 

पिात जमजत २०७५।०३।२९ गते ऄ.ं०७.३० बज े जज.पिकत फलेिास न.पा.६ 

दजेिथथान रातो ढुंगा जथथत कालीगण्डकी नजदको जकनारमा  ऄनहुार फुलेको, 

अुँखा बाजहर जनथकेको, कपाल नभएको, शरीर फुली सजुनएको, नांगो 

ऄिथथामा, ईचाइ ऄ.ं५'५'' भएको  ऄ.ं ४०।४५ िर्कको परुुर् व्यजि। 

 

मुस्ताङ जमजत २०७५।०३।०२ गते जज.मथुताङ थासाङ गा.पा.१ टुकुचे जथथतबणक गह ुँ 

गोरो, गोलो मोहोडा भएको, ईचाइ ५’१” भएको, जचईडोमा कालो लामो दाह्री 

तथा जुगंा भएको, पातलो मध्ययम शरीर भएको, कालो जजधस पाइधट तथा 

कालो ट्रयाक, खरानी (खरैो) रंगको चेनिाला ह ट तथा कालो रंगको हाइनेक र 

कालोमा पहलेो धकाक तथा सोलको भाग सेतो रहकेो adibas जतु्ता लगाएको 

हदेाक मगंोजलयन जथतो दजेखनेकुमार लामा भधने एजकन नामथर नखलेुको ऄ.ं 

३०।३२ िर्कको परुुर् व्यजि  । 

 



निलपारासी पूिा जमजत २०७५।०३।२७ गते ऄ.ं०६:३० बज े जज.न.प.(बदकघाट सथुता पिूक) 

गैंडाकोट न.पा.९ थमु्सी बजार नजजक जथथत महधेर राजमागकमािणक कालो, 

ईचाइ ५ जफट ४ इधच, रातो कपाल, पातलो शरीर, मधेशी मलुको जथतो 

दजेखन,े कालो कट्ट  मात्र लगाएको, दाह्री जुुँगा हल्का पालेको, ऄ.ंिर्क ४०।४५ 

को परुुर् व्यजि । 

 

तनह ुँ जमजत२०७५/०३/१३ गते ऄ.ं१८:०० बजको समयमा जभमाद न.पा.िडा नं. ५ 

िानटन खोला सेतीनदीको दोभान जथथत ढुङ्गाको कापोमाबणक गह ुँगोरो,ईचाइ 

५'५"भएको तालुमा कपाल केही खइुजलएको दाह्री झथुस दखेीएको घाुँटीमा 

पहलेो रंगको डोरी बाधेको ऄ.ं ५०।५५ िर्कको परुुर् व्यजि । 

 

कास्की जमजत २०७५।०२।२३ गते ऄ.ं१३:०० बज े जज.काथकी पोखरा लेखनाथ 

म.न.पा.१८ सराङकोट ढोप्नेखोला सामदुाजयक जगंलको झाडीमा नामथर ितन 

नखलुको िेिाररसे मजहलाको मतृ लाश फेला परेको, कालो रातो सेतो बटेु्ट 

नाइलको जट-सटक, जफका जनलो नाइलको सरुुिाल लगाएको, ईचाइ ५।४ जफट, 

जढके फुली लगाएको, जनधारमा जटका, जसदरु, दबैु कानमा लुकक न, बाुँया माझी 

औलंा र पैती औलंामा पहेंलो औठंी, नाडीमा कालो चरुा, घाुँटीमा पोते र लकेट 

सजहतको मगंलसतु्र लगाएको, ऄ.ं बर्क २५।३० की मजहला ।   
 

पिात जमजत २०७५।०२।२८ गते ऄ.ं१५:३० बज े जज.पिकत कुश्मा न.पा.७ खरेहा 

जथथत जजल्ला समधिय सजमजतको तालीम भिन ऄगाडी चईरमािणक गह ुँगोरो, 

ईचाइ ५’१”, हल्का दाह्री जुुँगा पालेको, टाल ु खइुले, सेतोमा कालो धके 

जटसटक, खरैो रङको पाइधट लगाएको घाधरुके भधने परुुर् व्यजिको लाश । 

 

पिात जमजत २०७५।०२।२५ गते ऄं.१८:३० बज े जज.पिकत मोदी गा.पा.६ जगजान 

जथथत खतेको जडलमा रहकेो काईरोको रुखमा घाुँस काट्ने क्रममा ऄचानक 

रुखबाट खसी मतृ्य ुभएको ,िणक गह ुँगोरो, ईचाइ ५’२”, कालो कपाल, कालो 

दाह्री जुुँगा, मझौला शरीर भएको, राज कुमार बथनेत भधने परुुर् व्यजि ।  

 

निलपरासी पूिा जमजत २०७५।०२।२८ गते ऄ.ं८:०० बज ेजज.निलपरासी (पुिक) जिनयी जत्रिणेी 

गा.पा.१ नारायणी नदी जकनारमाईमरे ऄ.ं४०।४५ को ईचाइ ५ जफट ५ इधच 

भएको, खरैो जटसटक कालो सेतो चेक कट्ट  लगाएको, बायाुँ हातमा कालो 

प्लाजष्टकको चेन भएको घडी लगाएको, ऄनहुारको ऄिथथा जचधन नसजकने, 

शरीर फुजलएको सडीगली औशा जकरा समते परेको ऄिथथामा रहकेो हालसम्म 

नामथर ितन नखलेुको परुुर् व्यजिको मतृ लाश । 

 



मुस्ताङ जमजत २०७५।०२।१७ गते जज.मथुताङ घरपझोङ गा.पा.३ माजथल्लो थयाङमा 

िणक गह ुँगोरो, पातलो शरीर, कपाल केही फुलेको, लाम्चो मोहोडा भएको, सेतो 

धकाक भएको कालो ट्रयाक, कालो ट्राईजर, ऄगाडी कालोमा सेतो बटु्टा र 

पछाडी सादा भएको ईनी सइुटर, adidas लेखकेो कालो टोपी लगाएको, बाया 

हातमा गोल्डेन कलरको Bolano लेखकेो घडी बाुँया हातको साजहली 

औलामा जनलो पत्थर भएको धातकुो सानो औठंी लगाएको, प्रेम राइ नाम 

बताईने जज. सोलुखमु्ब ुघर बताईने ऄ.ं ६५।६७ िर्कको परुुर् व्यजि । 

 

म्र्ाग्दी जमजत २०७५।०२।१७ गते ऄ.ं०९:०० बज े जज.म्याग्दी माजलका गा.पा.५ फेदी 

जथथत ताकमबाट दरिाङ तफक  अईद ै गरेको ध१त ३४६ नं.को ट्याक्टर 

दघुकटनामा परीिणक हल्का कालो, ईचाइ ५'५", जनधार ठुलो, दायाुँ कानमा 

जसल्भरको मधुरो लगाएको, कालो ट्याक, सेतो कालो ज्याकेटमा कुममा सेतो 

धके भएको ज्याकेट लगाएको सजुनल चौधरी नाम बताईनेसुनसरी घर बताईने 

ऄ.ं२८।३० को परुुर् व्यजि । 

 

म्र्ाग्दी जमजत २०७५।०२।१३ गते ऄं.१३:०० बजे, जजल्ला ऄथपताल म्याग्दीमाबणक 

गह ुँगोरो, जनधार ठुलो, ताल ुखइुलेको, जचईडोमा काटेको खत भएको, लोकजदप 

सेकेण्डरी बोजडकङ लेजखएको जनलो रङको जट-सटक र खरैो जजधस पाइधट लगाएको 

ऄ.ं ३५।४० िर्कको परुुर् व्यजि । 

 

लम्जुङ जमजत २०७५।०२।०८ गते १६:५० जजल्ला लमजङु बेसीशहर न.पा. िडा नं. ८ 

जथथत प्रशासन चोकिणक गहु गंोरो,पातलो शरीर,ताल ुखइुजलएको,ईचाइ ५’२” 

इधच जनलो जटसटक, हररयो ह टमा Understand Difference लेखकेो कपडा 

लगाएको,एजकन ितन नखलेुको ऐ.िजेसशहर न.पा.िडा नं. २ भकुण्डेमा मजदरुी 

गरी बथने । 

 
स्र्ाङजा जमजत २०७५/०२/०६ गते ऄधदाजी १६:०० बजकेो समयमा जजल्ला थयाङजा   

गल्याङ नगरपाजलका िडानः१ राम्दी जथथत काजलगण्डकी नदीमाबणक 

कल्साईुँदो कपाल छोटोमा फुलेको सेतो, जठक्कको शररर , ईचाइ ५ फीट ७ 

इधच हदेाक पहाडीया मलुको जथतो ब्राहमण के्षत्री जथतो दखेीने जनलो पेधटी 

लगाएको , खटु्टाको कुरकुच्चाको भाग फुटेको, बर्क ऄ ं५० को परुुर् माजनस । 

  



म्र्ाग्दी 

 

 

 

जमजत २०७५।०२।०४ गते जदनको ऄ.ं१४:४५ बजकेो समयमा,जजल्ला म्याग्दी 

बे.न.पा.०७ जथथत काजलगण्डकी नदी र म्याग्दी खोलाको दोभान खोला जकनार 

बगरमाएजकन नामथर बतन नखलेूको परुुर् जाजत जथतो दजेखने ििेाररस े

ऄिथथामा मानि कंकाल (हड्डी)  । 
 

तनह ुँ जमती २०७५।०२।०१ गते ०८:३० बज ेजज.तनह ुँ भान ुन.पा.२ बाह्रजबसे जथथत 

मथयाकङ्दी नदी जकनारामा मतृकको शरीरको सम्पणुक भाग कुजहएको, शरीरको 

सम्पणुक भाग सजडगली और्ा जकरा परेको, बणक गह ुँगोरो, मोटो शरीर, ऄ.ं५'४" 

ऄग्लो, पहाडी मलुको जथतो दजेखने मगंोजलयन मोहडा भएको, शरीर नग्न 

ऄिथथामा रहकेो  ऄ.ं४५।५० बर्कको परुुर्को लास फेला परेको । 

 
स्र्ाङजा जमजत २०७५।०१।०६ गते ऄ.ं१०:३० बज ेजज.थयाङजा काजलगण्डकी गा.पा.५ 

जथथत काजलगण्डकी नदीमासडी गलेको, ऄ.ंबर्क ३५।३६ िर्कको परुुर्को 

पजहचान नखलेुको लाश  

 

  
स्र्ाङजा जमती २०७४।१२।३० गते ऄ.ं१३:०० बज ेजज.थयाङजा काजलगण्डकी गा.पा.१ 

जपईघा जथथत काजलगण्डकी नजदको जकनारमाऄ.ंबर्क ३२।३३ को, सडी गलेको, 

दांया हातको पाखरुाको ऄगाडी नागको टाटु हानेको  परुुर् । 

 

 
बागलुङ जमती २०७५।०१।०४ गते जज.बागलङु साजिक जछथती गा.जि.स.२ हाल जजैमनी 

न.पा.८ गाइथधुने बगर जथथत कालीगण्डकी नदीको जकनारमारातोमा कालो सेतो 

धकाक भएको कुथाक, रातोमा कालो थोपा भएको ऄलाजदन सरुिाल, दायाुँ हातमा 

नौं ओटा र बाुँया हातमा एईटा रातो चरुा, घाुँटीमा एकसरो पोते, दबैु कानमा 

सानो ठुलो गरी ३/३ िटा सनुको जथतो दजेखने पंहलेो मधुरा, नाकमा सनुको 

जथतो दजेखने पहेंलो मधुरा, बायाुँ हातको माझी औलंामा पत्थर जजडत पत्थर 

नभएको औठंी , कम्मरमा हररयो कपडाले मोडेको जधतर (बटुी) लगाएकी, 

छोटो नाक भएकी, मगंोजलयन जथतो ऄनहुार दजेखने ऄ.ं ३४।३५ िर्ककी 

मजहला । 

 

निलपरासी  

  (पुिा) 

 

जमती २०७५।०१।०४ गतेऄं.०९:३० बजे, जज.न.प.(बदकघाट सथुता पिूक) 

मध्यजबधद ुन.पा.१२ जथथत नारायणी नजद जकनारमा पहेंलो कट्ट , पहलेो जट-सटक 

लगाएको, बाया हात नभएको ऄिथथामा रहकेो, ४०।४५ बर्कको परुुर् 

व्यिीको लास फेला परेको । 
 

तनह ुँ 

 

 

जमती २०७४।१२।३० गते १६:३० बज े म्याग्द े गा.पा.७ धयरे तनह ुँजथथत बणक 

रातो, बाटुलो मोहडा, मझौला शरीर जनधारमा काटेको परुानो खत भएको हदेाक 

मगंोजलयन जथतो दजेखने, रातो सइुटर जनलो बटु्टा भएको जटसटक, सेतो कालो 

लङ्ुगी लगाएकी, ईचाइ ४'९" , ऄ.ं४०/४५ िर्क की मजहलाको लास फेला 

परेको ।  



निलपरासी  

  (पुिा) 

 

२०७४।१२।२४ गते, ऄ.ं१६:३० बजे, जज.निलपरासी (बदकघाट सथुता पिूक) 

गैंडाकोट न.पा.२ पलु्चोक जथथत महधेर राजमागक जकनारमा बणक गह ुँगोरो, ईचाइ 

५'६", कपाल दाह्री कालो सेतो, दाुँया खटु्टामा परुानो घाई भएको, पहाडी 

मलुको जथतो दजेखने, खरानी रंगको कोठे सटक, पाइधट लगाएको ऄ.ं बर्क 

५०।५५ को परुुर् व्यजिको लास फेला परेको ।  

कास्की 

 

 

२०७४।१२।२३ गते जज.काथकी पोखरा लेखनाथ म.न.पा.३२ मजिुा जथथत 

पथृ्िीराजमागक दखेी ऄ.ं१०० जमटर दजक्षण जससौघारीमा ऄं.५ जफट ८ इधच 

रहकेो ऄ.ंबर्क २०/२५ को परुुर् व्यजि अगो लागी शरीरको सम्पणुक भाग 

जलेको ऄिथथामा फेला परेको । 

 
तनह ुँ 

 

जमजत २०७४।१२।१८ गते जबहान जज.तनह ुँ व्यास न.पा.िडा नं.३ दगुाक मजधदर 

नजजक ऄ.ं ६०/६५ बर्कको परुुर् व्यजिको लास फेला परेको । 

 

निलपरासी  

  (पुिा) 

 

जमजत २०७४।१२।११ गते, ऄ.ं १८:०० बजकेो समयमा जजल्ला न.प. (बदकघाट 

सथुता पिूक) गैंडाकोट न.पा.-६ बोटे टोल स।जथत नारायणी नदी जकनारमाबणक 

गह ुँगोरो, ईचाइ ५'२", ताल ुखइुलेको, जठक्कको शररर, पहाडी मलुको जथतो 

दजेखन,े जनलो पाइधट मात्र लगाएको पजहचान नखलेुको परुूर् ब्यजि । 

 

 

निलपरासी  

  (पुिा) 

 

जमजत २०७४।१२।२ गतेरातीजज.निलपरासी (बदकघाट सथुता पिूक) गैंडाकोट 

न.पा.-१५ ऄमरापरुी जथथत िणक गह ुँ गोरो, ईचाइ ५ जफट ४ इधच, कपाल कालो, 

हल्का दाह्री पालेको, ठीक्कको शररर, तराइ मलुको जथतो दजेखने, दायाुँ कानमा 

मधुरा, खरैो जटसटक, कालो ज्याकेट र कालो पेधट लगाएको २७/२८ बर्कको परुुर् 

। 

 

 

 

निलपरासी  

  (पुिा) 

जमजत २०७४।११।०५ गते ऄ.१७.०० बजकेो समयमा जज.पिकत कुश्मा 

न.पा.िडा नं.८ जथथत मोदी खोलामाबणक गह  गोरो,झट्ट हदेाक मगंोजलएन ऄनुहार 

जथतो दजेखन,ेईचाइ ५फीट  भएको,कपाल कालो खरैो, 46 SECONDS TO 

MARS लेखकेो कालो रङको ह ट र कालो रङको ट्राईजर लगाएको ,जुुँगा र 

बोके दारी भएको  पजहचान ह न नसकेको परुुर्को शि ।  

निलपरासी  

(पुिा) 

जमजत २०७४।११।०९ गते जदईसो ऄ.ं ०२:३० बजेको समयमा, मध्यजबधद ु

न.पा. िडा नं. ०२ सोरे (भतुाहा) जथथत नारायणी नदीमाहाल सम्म नाम थर 

ितन नखलेुको बर्क ऄ.ं ५५/६० को कपाल हल्का रहकेो,सेतो,शरीर मोटो 

ईचाइ ऄ.ं ५ जफट ५ इधच भएको परुुर् ब्यिी ।  



निलपरासी  

  (पुिा) 

जमजत २०७४।१०।२९ गते जदईसो ऄ.ं ०४:०० बजकेो समयमा, कािासोजत 

न.पा. िडा नं. १३ नारायणी नदी जकनारामाहाल सम्म नाम थर ितन नखलेुको 

बर्क ऄ.ं ३५/४० को परुुर् व्यिी । 

 

न.प. बदाघाट 

सुस्ता पुिा 

 जमजत २०७४।१०।१८ गते ऄ.ं ०१:०० बजेको समयमा  जज.न.प.(बदकघाट 

सथुता पिूक ) मध्यजिधद ु  न.पा. १० ऄरुणखोला जगंल  जथथत पिुक पजिम 

राजमागकबणक गह ुँगोरो,ईचाइ ५'४",पातलो शररर,कालो जजधस पाइधट,कालो सेतो 

जथिटर लगाएको ऄ.ं ३०/३५ िर्कको परुुर् व्यजिको लाश । 
 

पिात जमजत २०७४।१०।११ गते जदनको १३:०० बजकेो समयमा जज.पिकत कुश्मा 

न.पा. ४ जलजुकनी तालको काधलो पाखोमा ऄ.ं ईचाइ ४, १०", रातो, जनलो र 

सेतो चेक सटक, कालो पाइधट खरैो ट्राईजर लगाएको, कपाल सेतो फुलेको ऄ.ं 

५६।७० परुुर् व्यजिको लाश । 
 

निलपरासी  

  (पुिा) 

२०७४।०९।२० गते ऄ.ं०५:५० बजजेज.न.प.(बदकघाट सथुता पिुक) कािासोती 

न.पा. ०२  खरकट्टा जगंल  जथथत पिुक पजिम राजमागकमाबणक गह गोरो,ईचाइ 

५'६",पातलो शररर,कालो पाइधट,कालो ज्याकेट,जनलो सेतो सइुटर लगाएको 

ऄ.ं २५।२६ बर्कको परुुर्  
 

बाग्लुङ २०७४।०९।१३ गते जबहान ऄ.ं ०७:०० बज े जज.बागलुङ बा.न.पा. २ जथथत 

मानि सेिा अश्रममा७० बर्क गह ुँगोरो दाह्री कपाल फुलेको,ईचाइ ५'३" भएको 

म्याग्दीको दरबाङमा घर बताईने टेक बहादरु पनु नाम बताईने परुुर् 

 

 

म्र्ाग्दी 

 

जमजत २०७४।०६।१६ गते जबहान ऄ.ं ०९:०० बजकेो समयमा जजल्ला म्याग्दी 

ऄधनपणुक गाईुँपालीका िडा नं. ०६ पोखरेबगर जथथत आजकन नाम थर नखलेुको 

हल्का गिणक कालो, हातमा कालो रङको घडी लगाएको ऄ.ं ६५।७० िर्कको 

व्यजिको लाश  । 
 

तनह ुँ जमजत २०७४।०५।२५ गते जदनको ऄ.ं १३:०० बज े जज.तनह ुँ अुँबखुरेैनी 

गाुँ.पा.४ जत्रशलुी नदी जकनारमालाम्चो ऄनहुार,कपाल ऄगाडी लामो पछाडी 

छोटो भएरेको,जङ्ुगा पालेको काुँधमा जनाइ लगाएको,जनलो सटक,भषे्ट, जनलो 

जजधस पाइधट लगाएको,के्षत्री ब्रामण जथतो दजेखने ऄ ं३०।३२ िर्कको परुुर्को 

शि फेला परेको । 

 
 

गोरखा जमजत २०७४।०५।१५ गते जज.गोरखा शजहद लखन गा.पा.३ कमरेी भञ्जज्याङ 

जगंलमाबणक गह ुँगोरो,ईचाइ ५'३",कपाल केही फुलेको,खरैो रङको कटराइजको 

पाइधट लगाएको तराइ मलुको जथतो दजेखने  ऄ.ं ३५।४० िर्कको परुुर्को शि  

शि फेला परेको ।  



पिात जमजत २०७४।०५।१७ गते जदनको १३.३० बज े जज.पबकत कु.न.पा.१ मालढुंगा 

जटमरेु जथथत काजलगण्डकी नजदको जकनारमाऄ.३५/४० िर्ककी बणक 

गह ुँगोरो,हदेाक मगंोजलयन ऄनुहार जथतो दजेखने,ईचाइ ४'५" ,कपाल झरी 

खइुजलएको,दाुँया खटु्टाको पंजाको माजथल्लो भागमा कालो कोठी 

भएको,टाईको थेजप्चएको मजहलाको शि । 

  

पिात जमजत२०७४।०५।१७ गते जदनको ऄ.१७.०० बज े जज.पबकत साजबकको 

मजुडकुिा २ हाल फलेिास न.पा. ४ तल्लो बगर जथथत कालीगणडकी नजदको 

जकनारमा ऄ.ं६५/७० िर्ककीरातोमा हररयो बुट्टा भएको लुङ्गी बेररएको,सडी 

गली ऄनहुार नजचजनने शि ।  

कास्की जमजत२०७४।०२।०७ गते जदईंसो ऄ. १२:०० बजकेो समयमा जज.काथकी 

पोखरा लेखनाथ म.न.पा.िडा नं.-१५ मजिुा जथथत खहरे खोलाको जभरमा 

ऄपररजचत परुुर् ब्यजिको लाश जभरमनुी खोचमा फेला परेको,रातो ज्याकेट र 

कालो पाइधट लगाएको ,ऄ.ं ४०/४५ िर्कको । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७४।०३।१० गते ऄं.१३:००बज े जज.न.प.गैंडाकोट न.पा.२ राजमागक 

प्रजतक्षालयमा ,िणक गह ुँ गोरो, ईचाइ ५'५", कपाल फुलेको पहाडी मलुको 

जथतो दजेखने ऄ.ं ५५।६० िर्कको परुुर् हालसम्म पजहचान नखलेुको । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७४।०३।०६ गते जिहान ऄ.ं०६:०० बज े जज.न.प.गैंडाकोट न.पा.२ 

भकुृटी चोक प्रजतक्षालय ऄ.ं५५।६० िर्कको परुुर्, िणक गोरो, ईचाइ ५' ३", 

कपाल कालो सेतो, तराइ मलुको जथतो दजेखने, सेतोमा जनलो धके जटसटक, जभत्र 

सेतो थयाण्डु लगाएको र तलको भाग नाङ्गो भएको हालसम्म पजहचान 

नखलेुको । 

 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७४।०२।१२ गते ऄं.१७:०० बजकेो समयमा जजल्ला निलपरासी 

मध्यजबधद ु न.पा.िडा नं.१० जथथत राजरट्रय बन जगंलको जबच झाडीमाकपाल 

कालो सजड गली ईखजेलने, रातो बटेु्ट कुताक रातो सरुुिाल, रातो जफता भएको 

कालो िाटाको चप्पल लगाएकी बर्क ऄ.ं३०/३५ बर्क की मगंोजलयन जथतो 

दजेखने मजहला सजड गली सकेको ऄिथथामा रहकेो,मतृ मजहलाको लाशको 

खटु्टाको जबचमा पेटमा नाबी झजुण्डएको ऄिथथामा केटा केटी पजहचान नभएको 

निजात जशस।ु  

निलपरासी 

( पूिा) 

 

जमजत २०७४।०२।१९ गते ऄ.ंजिहान ०५:०० बजकेो समयमा जज.न.प.गैंडाकोट 

न.पा.-९ थमु्सी जथथत म.रा.जकनारमा िणक कालो,ईचाइ ५ जफट २ इधच,कपाल 

कालो, पहाडी मलुको जथतो दजेखने,खरैो कपडाको पेधट र कालो भषे्ट लगाएको 

, ऄ.ं ४०/४५ िर्कको परुुर् ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जमती २०७४।०२।१४ गते १२:०० बजकेो समयमा जज.न.प.गैंडाकोट न.पा.-२ 

जथथत जभत्री सडकमािणक कालो,ईचाइ ५ जफट ६ इधच,कपाल लामो ऄधक 

फुलेको,मदशेी मलुकुको जथतो दजेखने,पहलेो कुताक,धोती लगाएको घाटीमा 

रूराक्षको माला लगाएको , ऄं. ६०/६५ िर्कको परुुर् । 
 



स्र्ाङ्जा जमजत २०७४।०१।१७ गते जज.थयाङजा साजिक अलमदिेी ७ हाल ऐ. 

कालीगण्डकी ३ सटुका जथथत कालीगण्डकी नदी जकनारमा ईचाइ ५'३", 

खरैोमा धको सटक, खरैो पाइधट, कलरमा रातो भएको VITELANKE लेखकेो 

खरैो जटसटक, हाप कट्ट  गोल्ड थटार जतु्ता, पहलेो जनै लगाएको, कपाल 

झरेको,शरररको सम्पणुक भाग सजड सकेको , ऄ.ं ३५/४० िर्कको परुुर् ।  

तनह ुँ जमजत २०७४।०१।०३ गते जबहान १२:०० बज े  जज.तनह ुँ भान ु न.पा. ९ 

बाइसजंगर जथथत बलराम जब.क. को जनमाकणाजधन घरजभत्रबणक गह ुँगोरो, ईचाइ 

४'८", मझौला शररर, हदेाक मगंोजलन जथतो दजेखन,े हररयोमा रातो बटु्टा भएको 

लङ्ुगी, रातो पेटीकोट, जनलोमा रातो बटु्टा भएको जटसटक लगाएकी  ऄ.ं ६०/६५ 

िर्कको मजहलाको लाश ।  

तनह ुँ जमजत २०७४।०१।०९ गते जज. तनह ुँ भान ु न.पा. ३ खरुकुना जथथत मथयाकङ्दी 

नदीमाबणक गह ुँगोरो, ईचाइ ५'३" जठक्कको शररर, बाया हातको नाडीमा 

Millenium कम्पनीको प्लाजरट्रकको कालो जफता भएको घडी लगाएको, हदेाक 

मगंोजलन जथतो दजेखने, ऄ.ं३५/४० िर्कको परुुर् जातको । 

 
कास्की जमजत २०७४।०१।२२ गते जज.काथकी पोखरा लेखनाथ म.न.पा.१४ दइुकुलाको 

महुान जथथत नहरमाऐ.ऐ जथथत नहरमा परुुर् जातको ऄ. ७/८ मजहनाको निजात 

जशशकुो लाश फेला परेको ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७४।०१।०८ गते  जजल्ला निलपरासी गैंडाकोट न.पा.६ टोलटोले 

जथथत नारायणी नजदमािणक गोरो, ईचाइ ५'४", कपाल कालो छोटो, पहाडी 

मलुको जथतो दजेखने, कालो जसल्याक्स सेतो Adidas लेखेको कट्ट  लगाएको , 

ऄ.ं ३५/४० िर्कको परुुर् ।  

स्र्ाङ्जा जमजत २०७३।११।२९ गते ऄ.ं ०९.०० बजकेो समयमा जज.थयाङजा 

जतनदोबाटे- ४ जथथत महाकाजल मजधदर प्राङगणमाईचाइ ५'१", पातलो शरीर, 

सेतो कालो धके सटक, जभत्र खैरो जटसटक, रातो जटसटक/हररयो धके जटसटक, हररयो 

जजधस पाइधट, सेतो कालो ऄण्डरियर लगाएको भारजतय मलुको जाथतो दजेखने  

परुुर्को हाल सम्म पजहचान नखकुो लाश ।  

कास्की जमजत २०७३।०८।२६ गते जज. काथकी लमु्ले -४ जथथत 

जगंलमासडेगलेको,मतृकको कम्मरमा CHOOYU- 8201M लेखकेो 

सधुतला रङको हाफ जटसटक,कम्मर तल कालो क्िाटर पाइधट लगाएको सम्पणुक 

भाग सजडगली टाईको नरहकेो ऄिथथामा ऄ.ं बर्क ३५ को परुुर् व्यजिको 

पजहचान नखलेुको लाश फेला परेको ।  

कास्की २०७३।०८।२१ गते जज.काथकी, पोखरा ई.म.न.पा-१६ बाटुलेचौर मदैान तथा 

ऐ. पोखरा-२८ कुर ऄमकलाको जबच काजलखोलाको पानीमाईचाइ ५'६",हाप 

थिीटर,सेतो बटेु्ट तथा खरानी रङको हाप कट्ट  लगाएको ऄ.ं बर्क ४० को 

पजहचान नखलेुको परुुर् व्यजिको लाश फेला परेको । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत२०७३।१०।०९ गते साझ ऄ.ं ०६:३० बजकेो समयमा जजल्ला 

निलपरासी नयािलेहानी -८ जथथत राजमागक सडक खण्ड्माबणक गह गोरी,हाइट 

५'१", कालो ज्याकेट,रातो जटसकट,कलेजी रङको सरुुिाल लगाएकी,  ऄ.ं 

२५।३० िर्कको हाल सम्म पजहचान नखलेुको लाश मजहला व्यजिको लाश ।  



निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७३।०९।२९ गते जिहान ऄ.ं०८:०० बज ेजज.नन.प. गडैाकोट न.पा -८ 

जिजय चोक जथथत महधेर राजमागक नजजक प्रजतक्षालयमािणक कालो, ईचाइ ५' 

५", कपाल कालो सेतो छोटो, मधेशी मलुको जथतो दजेखने, खरैो ज्याकेट, सेतो 

सआुटर जभत्र सेतो सटक, तल खरानी रङ्गको टाईजर लगाएको,ऄ.ं ६०।६५ 

िर्कको हाल सम्म पजहचान नखलेुको लाश परुुर् व्यजिको लाश ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७३|०९।२८ गते ऄ.ं०९:३० बजकेो समयमा जज.न.प गडैाकोट न.पा--

१० जपतौजी जथथत नारायणी नजदईचाइ ५'२", कपाल लामो कालो र हल्का 

फुलेको,ऄनहुार मगंोजलयन जाजत जथतो,जनलो लामो िाईला भएको  जटसकट, 

सेतो भषे्ट,कालो जजधस पाइधट ,जनलो टाईजर लगाएको, ऄं. ३० ।४० िर्कको 

हाल सम्म पजहचान नखलेुको लाश परुुर् व्यजिको लाश ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७३।१०।१२ गते जबहान ऄ. ०७:०० बजकेो समयमा जज.न.प.जत्रिणेी 

सथुता -७ ब्यारेज पलुबर्क गह ुँ गोरो ऄ.५ जफट ऄग्लो कालो लामो कपाल 

भएको , ऄ.ं २० ।२२ िर्कको हाल सम्म पजहचान नखलेुको लाश मजहला 

व्यजिको लाश ।  

कास्की जमजत २०७३।१०।२४ गते जबहान जज.काथकी पो.ई.म.न.पा.९ पथृ्िीचोकमा 

ईचाइ ५'२",कालो जट-सटक,कालो ट्राईजर, खरैो पेधटी जफका कालो ज्याकेट 

SIMON लेखकेो, रातो जप-क्याप लगाएको , ऄ.ं ५५।६०५० िर्कको हाल 

सम्म पजहचान नखलेुको लाश परुुर् व्यजिको लाश ।   
 

कास्की जमजत२०७३।१०।२४ गते जज.काथकी पो ई.म.न.पा.-९ बसपाकक माईचाइ ५/२ 

जफट ऄग्लो,पहलेो जनलो चेक सटक,कालो ज्याकेट, हररयो ट्राईजर, कालो कट्ट  

लगाएको  ऄ.ं ४५।५० िर्कको हाल सम्म पजहचान नखलेुको लाश परुुर् 

व्यजिको लाश ।  

स्र्ाङ्जा जमजत २०७३।०९।१५ गते जज.थयाङजा श्रीकृरण गण्डकी.९ जममी जथथत जममी 

बजारमािणक गह ुँगोरो, ऄ.ंईचाइ ५'२", बाजहर घ्य ुकलरको जटसटक, जभत्र जनलो 

ट्राईजर, तल खरैो पाइधट लगाएको, मगंोजलयन ऄनहुार भएको ऄ.ं ५४।५५ 

िर्कको हाल सम्म पजहचान नखलेुको लाश परुुर् व्यजिको लाश । 
 

म्र्ाग्दी जमजत २०७३।१०।०४ गते जबहान १०:०० बज े समयमा जजल्ला म्याग्दी 

नाच्याङग्रा गा.जि.स िडा नं. ०१ खलेुङ िन जथथत रहकेो नौ चोटको जभरमा 

खोल्सामा परुुर् जथतो दजेखने, मधैसी मलुको जथतो दजेखने िर्क ३०।४० को 

हाल सम्म पजहचान खलु्न नअएको लाश ।  

तनह ुँ जमती २०७३।०८।१२ गते जज.तनह  ंअबंखुरेैनी न.पा-३ माकीचोक जथथतघ्य ु

रङको हाप खल्ती भएको जटसटक,अकाश ेरङको सटक,जनै लगाएको बर्क ६० को 

पजहचान नखलेुको परुुर् व्यजिको लाश फेला परेको । 

 
िाग्लुङ जजल्ला बागलुङ बा.न.पा- १ मालढुङगा जथथत ऄ.ं ७२/७३ िर्कको बणक 

गुँह गोरो  मोटो शरीर,भडुी फुलेको, कपाल लामो लटा परेको, दाह्री लामो 

फुलेको जोगी बाबा भइ जहड्ंने प्राय: जसो मादक पदाथक सेबन गरी जहड्ने हाल 

पजहचान ह न नसकेको परुुर् व्यजिको लाश । 
 



स्र्ाङ्जा जमजत२०७३।०८।०७ गते जज.थयाङजा प.ुन.पा-१२ बजाकको प्रजतक्षालयमा हाल 

नाम थर ितन नखलेुको परुुर् ऄ.ं ४५ िर्कको ितन खगजडया जडजथट्रक चौरजसया 

पञ्जचायत पसाक थटेसन जबहार भारत बताईने । 

 
तनह ुँ जमजत २०७३/०७/२२ गते जबहान १०:०० बजकेो समयमा जज. तनह ुँ दबेघाट 

गाजबस िडा नं. ४ जत्रशलुी नदी जथथत बगइ भधने थथानमा पानीमा नाम थर ितन 

नखलेुको ऄ.ं बर्क ३०/३५ को मगंोजलन जथतो ऄनहुार भएको, भइूमा खरैो 

ठाडो धकाक भएको फुल बाईला भएको चेक सटक लगाएको र तला कपडाको 

इजार भएको जनलो जभत्री कट्ट  ।   

 

 

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७३।०६।२२ गते २३:३० बज ेजजल्ला निलपरासी दिेचलुी न.पा.१५ 

जथथत बणक गह ुँगोरो,ईचाइ ५'३",रातो बलाईज, रातो साडी,हरीयो पटुका 

बाधेकी, मागी जहड्ने जथतो दजेखने ऄ.ं ४५।५० िर्कको पजहचान खलु्न नसकेको 

लाश ।  

कास्की जमजत२०७३।०६।०२ गते जज.काथकी पो.ई.म.न.पा-६ सजहदचोकबणक 

कल्साईदो,ईचाइ ५'५",पातको शररर,खरैो पाइधट लगाएको दाह्री जुगंा 

फुलेको,कपाल लामो भएको परुुर् व्यजि ऄ.ं ६० िर्क । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७३|०४।१७ गते जजल्ला निलपरासी  गडैाकोट न.पा.७ गौरी जथथत 

नारायणी नदीमा चाइ ५'३", कपाल कालो, सेतो, ऄनहुार नजचनेने, सजडगजल 

औसा परी दगुकजधधत भएको, शररर सम्पणुक कालो जहलो मलैो भएको नाङ्गो 

ऄिथथामा ऄ.ं ५०।५५५० िर्कको परुुर् व्यजिको पजहचान खलु्न नसकेको 

लाश ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७३।०४।१४ गते जजल्ला निलपरासी गडैाकोट न.पा.१० जपतौजी 

जथथत नारायणी नदीमाईचाइ ५' ६", टाईको ताल,ु ऄनहुार नजचनेने सजडगजल 

दगुकजधधत भएको, शररर सम्पणुक जहलो माटो लागकेो नाङ्गो ऄिथथामा ऄ.ं 

४५।५० िर्कको परुुर् व्यजिको पजहचान खलु्न नसकेको लाश । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७३।०४।१९ गते जजल्ला निलपरासी  दिेचुली. १० जथथतमा बणक गह  

गोरो, ईचाइ ४' ५",हरीयो जटसकट,रातो पेटीकोट लगाएकी,घटना थथल नजजकै 

जनलो जछकेजमके चधुनीको टुक्रा रहकेो, मागी जहड्ने जथतो दजेखने ऄ.ं ४०।४५ 

िर्कको पजहचान खलु्न नसकेको मजहलाको लाश । 
 

म्र्ाग्दी जमजत २०७३।०४।१२ गते जज. म्याग्दी ललुाङ-५ पाटीहल्ला जथथतमाणक 

कालो,ईचाइ ५'३",कपाल लामो,घ्य ुरंगको मलैो जट्रसटक,जनलो पाइधट,कालो कट्ट  

लगाएको,  ब्राम्हण क्षेत्री जथतो दजेखने, ऄ.ं २४।२५ िर्कको परुुर् व्यजिको 

पजहचान खलु्न नसकेको लाश ।  

तनह ुँ जमजत २०७३।०४।१८ गते जज.तनह ुँ क्याजमन.१ जसमलटार जथथतमा णक 

गह ुँगोरो,ईचाइ ४'१०",पातलो शररर,बाटुलो ऄनहुार,कपाल हल्का 

फुलेको,दाजह्र जुगंा हल्का भएको,हदेाक ब्राहम्ण क्षेत्री जथतो दजेखने नजिन लामा 

नाम बताईने, िर्क ४० परुुर् व्यजिको पजहचान कुल्न नसकेको लाश ।  



कास्की जमजत २०७३।०४।२४ गते जज.काथकी ले.न.पा.१ ऄधनपणुक हाईजजङ 

जथथतमाबणक गह ुँगोरो,ईचाइ ५'४",हररयो जट-सटक,खरैो सेण्डो,कालो जजधस 

पाइधट,कालो पेधटी लगाएको,हदेाक मगंोजलयन जथतो दजेखने िर्क ३० को परुुर् 

व्यजिको पजहचान खलु्न नसकेको लाश ।  

कास्की जमजत २०७३।०२।१९ गते जज.काथकी घाधरुक गा.जब.स.िडा नं.-३ घ्यमूारको 

जगंलमा ऄ.४५ बर्कको नामथर ितन नखलेुको ििेाररसे परुुर्को सडीगली 

सकेको ऄिथथामा लाश फेला परेकोमा यस कायाकलयबाट लाशजाुँच समतेको 

प्रारजम्भक ऄनसुधधान सम्पधन गरी ईि लाश पणुक रुपमा सडीगली दघुकजधधत 

भएको ऄिथथामा फेला परेको ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७३।०२।०४ गते जजल्ला निलपरासी गडैाकोट न.पा.-५ कुशमुघाट 

जथथत नारायणी नजदको जकनारमाह जलयाः-िणक कल्साईदो, कपाल फुलेको,माजथ 

कोठे चेक सटक, जभत्र गाढा जनलो रंगको सटक, त्यस भधदा जभत्र कालो रंगको सटक 

लगाएको तल जनलो हाफ पाइधट र,ईचाइ ५ जफट ४ इधच बर्क ऄधदाजी ५०/५५ 

को हाल सम्म एजकन नामथर ितन नखलेुको परुुर् व्यजि । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

२०७३।०२।१० गते ऄ.ं १७:०० बज ेजज.निलपरासी दिेचलुी न.पा. िडा नं. 

०१ जथथत नारायणी नदीमा२०७३।०२।१० गते ऄ.ं १७:०० बज े

जज.निलपरासी दिेचलुी न.पा. िडा नं. ०१ जथथत नारायणी नदीमा ऄ.ं ६०।६५ 

िर्कको, बणक गह  गोरो, हाइट ५ जफट ३ इधच भएको, सेतो जटसकट लगाएको जनलो 

टािले शरीरमा रहकेो,शरीरको बाहीरी छाला परैु जनथकेको,दाया हातमा औठी 

रहकेो,मगंोजलएन जथतो दजेखने शरीर पाजनले फुजल्लएको ऄिथथामा रहकेो 

परुुर् व्यजि ।  

 

िाग्लुङ जमजत २०७२।०६।१५ गते जजल्ला बागलुङ बा.न.पा. िडा नं. ३ 

गोदामघरमाबणक गह गोरो ईचाइ ५ जफट ६ इधच, लामा दारी पालेको, दारी 

कपाल  फुलेको, जनलो Iphone लेजखएको जटसटक जजधसको हाफ पाइधट 

लगाएको नाक लामो भएको ऄधदाजी ५०।५५ बर्कको जबगत केही समय 

ऄगाडी दखेी बागलुङ बजारमा भारी बोकी जजजबकोपाजकन गद ैअइ रहकेो 

बेबारीश ेपरुुर् ।  

िाग्लुङ जमजत २०७२।०५।१७ गते जजल्ला बागलुङ बा.न.पा. िडा नं. १ खदुकेु दोभान 

जभरमा बणक गह गोरो ५ जफट ईचाइ दाह्री पालेको फुलेको तालकुो बाया तफक  

मासकुो डल्लो पलाएको दाजहना हातमा ब्याधडेज लगाएको बाया हातमा सेतो 

पलाजष्टकको बाला लगाएको पातलो शररर भएको दाजकजलङबाबा भजन जचनीले 

बर्क ६४।६५ को परुुर् ब्याजिको लाश बेबाररसे ऄबथथामा फेला परेको । 
 

िाग्लुङ जमजत २०७१।०४।१४ गते जजल्ला बागलुङ बा.न.पा. िडा नं. १ घमु्टीमा ऄ.ं 

बर्क ४० ।४५ को धन बहादरु शाही बेहोस ऄबथथामा फेला पारी जनजलाइ 

ईपचारको लागी धौलाजगरी ऄचंल ऄथपताल लगीएकोमा जनजको ईपचारको 

क्रममा मतृ्य ुभएको जनजको शरररमा कुथमा न.पा. बाट जदएको काभ्रपेलाधचोक 

जजल्ला खाम्बाचोक गा.जब.स. िडा नं. १ थथायी घर भइ हाल पबकत कुथमा 

न.पा. िडा नं. ९ ईल्लेख भएको कागज फेला परेको ईल्लेजखत थथानमा खो.त. 

गदाक ऄजभभाबक फेला नपरेको । 
 



पिात जमजत २०७२।१०।१८  गते राती ऄ ११;०० बज े जज पिकत कु न पा ९ जथथत 

पिकत जजल्ला ऄथपतालमािणक कालो,कपाल कालो छोटो, कालोमा सेतो बटु्टा 

भएको जथिटर,कालोमा हररयो बटु्टा भएको ट्राईजर लगाएकी, शररर कल्साईदो, 

ऄनहुार लाम्चो, नाक चचु्चो, नाक कानमा केही नलगाएकी, हदेाक तराइ बासी 

जथतो दजेखने, बर्क ऄ ४०/४५ की ईचाइ ५ जफट भएको नाम थर ितन 

नखलेुको एक मजहला जजल्ला ऄथपताल पिकतमा ईपचारको क्रममा रहकेीमा ऐ 

१८ गते राती ऄ ११;०० बजेको समयमा ईपचारको क्रममा मतृ्य ुभएको ह दा 

जनज मतृ लासको सनाखत ह न नसकेको ईि लाश पिकत जजल्ला ऄथपतालमा 

पो मा भइ सदगदको लागी नगरपाजलकालाइ जजम्मा जदइएको ।  

पिात जमजत २०७२।९।९ गते जदनको ऄ.ं१२;०० बजकेो सयममा जजल्ला पिकत कुश्मा 

न पा १ दमिुाखोला जथथत ऄमर बहादरु जज सी को खालीखतेको छेईमा फेला 

परेकोिणक गह गोरो, ईचाइ ५'३'',कपाल हल्का फुलेको दाह्री जङुगा फुलेको, 

नाक थेप्चो, रातो जटसटक सेतो धकाक जनलो हररयो रंगको कोठे सटक, कालो खरानी 

रंगको ज्याकेट,कालो पाइधट,कालो पेटी,कम्ब्याट जपजट जतु्ता, सेतो कालो बटु्टा 

भएको गलबधदी  लगाएको ,जनजको पाइधटको पछाडी खल्टीमा प्लाजष्टकको 

लाइट रहकेो नाम थर ितन नखलेुको एक परुुर् व्याजिको बेिाररसे लास फेला 

परी मतृक लाशको पिकत जजल्ला ऄथपतालबाट पोष्टमाटकम कायक सम्पधन भइ 

सकेको र मतृक लाशको हाल सम्म कही कतैबाट केही कुरा खलु्न नसकी 

सनाखत ह न नसकेको ह दा काननु बमोजजम लाश सदगदका लाजग कुश्मा 

नगारपालीकोको कायाकलय पिकतलाइ जजम्मा बझुाइएको 

 

पिात जमजत २०७२।७।०८  गते जबहान ०७;०० बज ेजजल्ला पिकत कु न पा १४ जथथत 

गाईुँमा जबगत ८/१० िर्क ऄगाडी बाट काम गरी बथने िर्क ऄ ५०/५५ को नाम 

थर ितन एजकन नखलेुको िणक गोरो,ई ५'५'',जनलो जजन डांग्रे ,प्याजी रंगको ह ट, 

सजहतको PORT Clubs लेजखएको लगाएको, हल्का कालो दाह्री,नाक 

थेप्चो,कान साना,कपाल छोटो, म्याजजक चप्पल लगाएको, भाधजा गरुूङ भजन 

बोलाईने, घोप्टो ऄबथथामा मतृक लास जनजको साथमा नगद रू १०० को २ 

थान,लाइटर १ थान र जबजलुी चरुोट १ थान रहकेो नाम थर ितन नखलेुको एक 

परुुर् व्यजिको बेिाररसे लास फेला परी मतृक लाशको पिकत जजल्ला 

ऄथपतालबाट पोष्टमाटकम कायक सम्पधन भइ सकेको र मतृक लाशको हाल सम्म 

कही कतैबाट केही कुरा खलु्न नसकी सनाखत ह न नसकेको ह दा काननु 

बमोजजम लाश सदगदका लाजग कुश्मा नगारपालीकोको कायाकलय पिकतलाइ 

जजम्मा बझुाइएको 
 

पिात जमजत २०७०।९।२२ गते जदनको ऄ १३;३० बजकेो समयमा जज पिकत 

जशिालय ५ जथथत कल्लेरीको भर जगंलमा नामितन नखलेुको परुुर् ब्यािीको 

ऄथक सडीगलेको ऄबथथामा लाश फेला परेको भधने सचुना ।ईचाइ ५जफट 

३इधच,बर्क ऄ ५०।५५ को कालो ईलनको ट्राईजर,जनलो कालो धके फुल 

बाईले सटक,कालो थटकोट लगाएको शि नजजकै क्यामोफ्लाइज (इजण्डयन) 

जकेट परुुर् ब्याजिको मतृक लाशको सनाखत ह न नसकेकोले थथाजनय गा जि 

स कायाकलयलाइ लाश सदगदका लाजग जजम्मा जदइएको । 
 



मुस्ताङ जमजत २०७२।०९।२८ गते राती ऄ.ं ०८:३० बजकेो समयममा जजल्ला मथुताङ 

सखुाकङ गा.जि.स.िाडक नं. ३ यारा जथथत लाक्पा छेधजङु गरुुङको घरमा 

भेंडाच्याङ्ग्रा चराइ बथने जजल्ला डोल्पा घर बताईने एजकन नामथर ितन 

नखलेुको बर्क ऄ.ं४९ को ताक्ला लामा भजन नामथर बताईने परुुर् व्यजि 

भेंडाच्याङ्ग्रालाइ घाुँस जदन गएकोमा सोही गोठबाट लडी घाइते भएकोमा 

जमजत २०७२।०९।२९ गते जबहान जनजको मतृ्य ुभएको भधने ।  

मुस्ताङ जमजत २०७२।०२।२३ गते जबहान ऄ.ं ११:०० बजकेो समयमा जज.मथुताङ 

झोङ गा.जब.स.िाडक नं. १ डम्पक्यम्प नजजक थ्रोङपास खोल्सामा बर्क ऄ.ं बर्क 

२९/३० को नेपाली जथतो दखेीने मगंोजलयन जातको, रातो ज्याकेट जभत्र 

जनलोमा हरीयो जटसटक, कालो जजधस पाइधट लगाएको, KIXANNHO लेखकेो 

ऄण्डरियर (पेधटी) लगाएको, कम्मरमा कालो कपडाको पेटी बाुँधेको, खटु्टामा 

कालोमा खरैो रंग जमजसएको मोजा लगाएको परुुर् व्यजि फेला परेको भधने ।  

मुस्ताङ जमजत २०७१।१२।०८ गते जबहान ०४:००- ०५:०० बजकेो जबचमा जजल्ला 

मथुताङ माफाक ५ पथुाङ जथथत रहकेो फोजसल रेष्ट रेधट एण्ड बारको भाधसाकोठा 

जभत्र बणक गोरो, नाक चचु्चो परेको, कालो कपाल, बाुँया अुँखाको माथी 

जनधारमा काटेर जनको भएको परुानो खत, दाह्री जङ्ुगा हाल काटेर केही 

पलाएको, ईचाइ ५ जफट ५ इधच भएको, बाुँया हातमा SUPA लेजखएको खरैो 

रंगको जफत्ता (चेन) भएको घजड लगाएको, घाुँटीमा ॎ  (ओम) लेजखएको खरैो 

रंगको माला लगाएको, The North Face Summit Series  लेजखएको 

कालो ज्याकेट, जनलो रंगको कजमज, Smokin Fage लेजखएको जनलो रंगको 

जटसटक खरेो रंगको पाइधट लगाएको, जजल्ला मथुताङ माफाक गा.जब.स.िाडक नं.५ 

पथुाङ एयरपोटक जथथत जबर बहादरु मजकोटीले संचालन गरेको फोजसल रेष्ट रेधट 

एण्ड बारमा कुक मनेको काम गने बर्क ऄ.ं बर्क २७/२८ को एजकन ितन 

नखलेुको ऄजुकन दिेकोटा नाम बताईने परुुर् झजुण्ड मतृ ऄबथथामा फेला परेको 

। जनज मतृकले चलाएको मोबाइल नं.:-९८६७६९१३३० 
 

मुस्ताङ जमजत २०७०।०८।०४ गते राती ऄ. २१:४५ बजकेो समयमा जज. मथुताङ लेते 

गा.जब.स. िडा नं. ०८ कोखठेाुँटी जथथत केश ुपजुाकको घरमा कोठा भाडामा जलइ 

बसेका जज. धाजदङ घर बताईने चरुोट, रक्सी बजढ मात्रमा जपईने, एजकन 

नाम/थर, ितन नखलेुका प्रकाश भजनने ब्यजि, केश ुपजुाकको घरको छतमा रगत 

िाधता गरी मतृ ऄिथथामा फेला परेको । 
 

लम्जुङ जमजत २०७२।०७।०९ गते जबहान ६;३० बजकेो समयमा जजल्ला लमजङु 

सधुदरिजार नगरपाजलका िडा नं.३ मथयाङदी खोलाको जकनारमा बेबारररय 

बाजलकाको शि फेला परेको ।  

स्र्ाङजा जमजत २०७२।०७।०७ जबहान ऄ ं७.४५ िजेको समयमा जज.थयाङजा जिचारी 

चौतारा २ फुलिारी भधने ठाईुँमा एकीन नाम थर ितन नखलेुको िर्क ऄ ं५५\६० 

को परुुर् माजनसको मतृक लाश फेला परेको | 
 



तनह ुँ जमजत २०७२/०९/०५  गते जज.तनह ुँ व्यास न.पा.१० जथथतमाझापा जजल्ला 

थथायी घर बताईने जबगत ९/१० बर्क ऄगाडी दजेख तनह ुँ जजल्ला सदरमकुाम 

दमौली बजारमा ररक्सा चालक काम गने बर्क ऄ.ं ४०/४२ को मने लामा 

नामबाट जचजनने परुुर् ब्यिी १०/१५ जदन ऄगाडी दजेख जबरामी परेर दमौली 

ऄथपतालमा ईपचारको क्रममा रहकेोमा जनजको जमजत २०७२/०९/०५  गते 

जबहान ०४:०० बजकेो समयमा ऄथपतालमा कायकरत सम्बजधधत जचजकत्सकले 

मतृ घोर्ण गरेको(बणक रातो, बाटुलो मोहडा, मझौला शरीर, दाजहने पट्टी 

ओठमजुन कोठी, छातीमा दाग, बाुँया हातको कुममा परुानो घाई खत भएको 

हदेाक मगंोजलयन जथतो देखीने, शरीरको माजथल्लो भागमा सेतो हाफ बाईले 

जटसटक, जनलो ज्याकेट, तल्लो भागमा कम्ब्याड पाइधट लगाएको ५/५ ऄग्लो 

मने लामा भजन जचजनने ऄ.ं४०/४२ को परुुर् ब्यिीको बेबाररसे लास)  

तनह ुँ जमजत २०७२/०२/१७ गते राती ऄ. २३:३० बजकेो समयमा जजल्ला तनह ुँ 

अबखुरेैनी गा.जब.स. िडा नं-५ जथथतको पथृ्बीराजमागक सडकमा धाजदङबाट 

पोखरा तफक  अईद ै गरेको ग.१.ख ३४९७ नं. को ट्रकले पैदलयात्री एजकन 

नामथर ितन नखलेुको बणक गह गोरो, पातलो शररर, ५/१ ऄग्लो, दाह्री जङ्ुगा 

हल्का अएको, कपाल छोटो कालो, बाुँया अखा मनुी गाला र बाुँया खटु्टाको 

साप्रामा स-साना कालो जतल कोटी, बाुँया गालामा र दबैु खटु्टाको घडुा तथा 

दाजहने खटु्टाको  गोजल गाठोमा स-साना काटेका परुानो खत भएको, सेतो जटसटक 

र जनलो रंगको जजधसको काटेको कट्ट  लगाएको ऄ. २२/२३ बर्कको परुुर् 

ब्यिीलाइ ठक्कर जददा जनजको घटनाथथलमानै मतृ्य ूभएको  

तनह ुँ जमजत २०७१/०६/२०  गते जबहान ०९:३० बजकेो समयमा जजल्ला तनह ुँ ब्यास 

नगरपाजलका िडा नं. ७ पाटन र ऐ. काह ुँजसिापरु गा.जब.स. िडा नं. १ 

झापटुारको जबचमा पने सेती नजदमा एजकन नामथर, ितन नखलेुको बणक रातो, 

सररर मझौला, ऄनहुार बाटुलो, ५ जफट ऄग्लो, दबैु कानमा २/२ िटा सनु जथतो 

दजेखन े जसलमधुरी लगाएको, घाजटमा एकसरो रातो पोतेमा सनुजथतो दजेखने 

जतलहरी लगाएको, नाकेडाजडमा परुानो खत भएको, सेतो ब्रा, गलुाबी रंगको 

पेजटकोट र रातोमा कालो बटेु्ट मके्सी लगाएको, हदेाक नेिार जथतो दजेखने ऄ. 

३२/३५ बर्कको ईमरे भएकी मजहलाको बेबाररसे लास फेला परेको । 
 

तनह ुँ जमजत २०७०/०९/२९ गते जबहान ०६:०० बजकेो समयमा जजल्ला तनह ुँ जामनुे 

गा.जि.स.िडा नं. १ गणुादी जथथत पथृ्िीराजमागक सडक छेईमा १ जना परुुर् 

ऄ.ं४५/५० बर्कको ५"३ आधच ऄग्लो बणक रातो, मझौला शरीर, बाटुलो मोहडा, 

कपाल छोटो हल्का फुलेको, हल्का दाह्री जुुँगा अएको केही फुलेको, हदेाक 

मगंोजलयन जथतो दजेखने, शरीरको माजथल्लो भागमा सेतो सेधडो गधजी, सेतोमा 

कालो धके मजसनो कोठा भएको सटक, जनलो सइुटर, खरैो गलबधदी,तल्लो 

भागमा खरैो रङ्गको कपडाको पाइधट, कम्मरमा खरैो पेटी बाुँधेको परुुर् 

व्यिीको लाश फेला परेको  



तनह ुँ जमजत २०७०/०५/३० गते जबहान ०६:०० बजेको समयमा जजल्ला तनह ुँ 

िजधदपरु गा.जि.स.िडा नं. ६ चनुपहरा जथथत पथृ्िीराजमागकको सडक छेईमा 

एजकन नामथर, ितन नखलेुको ऄ.ं७०/०७५ बर्कको  ईचाइ ५"२ रहकेो  बणक 

गह ुँगोरो, सररर पातालो, कपाल दाह्री पालेको परैु फुलेको, खरेै सेतो कोट कालो 

पाइधट लगाएको परुुर् व्यिको  मतृ लाश फेला परेको । 
 

गोरखा जमजत २०७२।१०।१६ गते, गोरखा मचु्चोक ८ जथथतओमनारायण श्रेष्ठ भधने ऄ.ं  

७२/७३ बर्कको ईचाइ ५'२'', कपाल कालो सेतो फुलेको, दाह्री जुगंा फुलेको, 

मगंोजलयन बणकको , खरैो रंगको ह ट र कालो पाइधट र कलो रंगको मोजा  

लगाएको, ितन नखलेुको परुुर् ब्यजि । 
 

गोरखा २०७२।०४।२७ गते, गोरखा गो.न.पा. १५ रातो ढुङ्गा जथथत दरौंदी नदीको 

जकनारनामथर ितन नखलेुको  ऄ.ं५०/६० बर्कको ईचाइ ५'२'', शरररको 

माजथल्लो भाग नाङ्ग ै र कम्मर मजुन २ िटा कालो रंगको पाइधट लगाएको, 

सम्पणुक मांसपेशीको भाग छुरट्टइ ऄथथपञ्जजर मात्र रहकेो परुुर् 

 
कास्की जमजत २०७२।०६।२६ गते जबहान ऄ. ०६:०० बजकेो समयमा जज.काथकी 

लेखनाथ नगरपाजलका िडा नं.-५ जबजयपरु सजुल डेरी ऄगाडी नामथर ितन 

नखलेुको ऄ.४५।५० बर्कको पुरुर् ब्यजिको लाश फेला परेको । 

 
कास्की जमजत २०७२।०८।१८ गते जदईंसो जज.काथकी पोखरा ई.म.न.पा.िडा नं.-६ 

फेिातालमा तैरी रहकेो ऄिथथामा फेला परेको कालो कपाल ऄ.४०/४२  

बर्कको परुुर् ब्यजिको लाश गेरु रङको पाइधट रहकेो माथी कुनै कपडा नरहकेो 

ऄिथथामा फेला परेको । 
 

कास्की जमजत २०७२।०८।१० गते जबहान ०८:०० बजकेो समयमा जज.काथकी पोखरा 

ई.म.न.पा.िडा नं.-१८ सैनतारा नजजक सेतीनजदको बगाइ ल्याएको नजदको 

जबचमा ऄड्जकएको ऄिथथामा फेला परेको हदेाक मगंोजलयन जथतो दजेखने ऄ. 

बर्क-०६।०७  बर्कको सजड गलेको नाङ्गो ऄिथथामा बालकको लाश फेला 

परेको ।  

कास्की जमजत २०७२।०५।२५ गते जबहान जजल्ला काथकी साजबक सराङकोट गा.जब.स. 

हाल पोखरा ई.म.न.पा.िडा न.-२६ खपौंदी नजजक फेिातालको जकनारामा 

हाल सम्म नामथर ितन नखलेुको मजनर् नाम बताईने ऄ. ५"१"  ईचाइ रहकेो, 

ज्यामी काम गने खरैो जटसटक जजधस पाइधट, छालाको पेटी,  लगाएको  

अफुखसुी जहड्ने रक्सी जपईने भधने बजुझएको ब्यजिको लाश फेला परेको 

 
कास्की जमजत २०७२।०२।२५ गते जदन ऄ. १६:०० बजकेो समयमा जज.काथकी पोखरा 

ई.म.न.पा.िडा नं.-२७ याम्दी जथथतमा नाम घर ितन नखलेुको ईचाइ ५"३" 

जफट ऄग्लो ऄ. ४४\४५ बर्कको परुुर् ब्यजि कालोमा पहलेो रङ्गको ज्याकेट, 

सेतो कजमज कालो जटसटक सेतो जजधस पाइधट सेतो हजतयो रङ्गको थपोटस जतु्ता 

कैरो रङ्गको छते्र टोपी लगाएको लाश फेला परेको ।  



निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत२०७२।०३।२३ गते साझ ऄ.ं ०७:०० बजकेो समयमा जजल्ला 

निलपरासी कािासोती न.पा. िडा नं. ११ जथथत नाराणी नजद जकनारामा बणक 

गह  गोरो,ईचाइ ५.२ इधच,कपाल जफलेको ,पालको शरीर भएको ऄ.ं ५५/६० 

बर्क को जथतो दजेखने शरीरमा पेधटी कट्ट  मात्र लगाएको शरीरमा ऄधय कुनै 

कपडा नलगाएको हदेाक क्षेत्री,बाह न जथतो दजेखने परुुर् व्यजिको मतृ ऄिथथामा 

लाश फेला परेको ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७२।०३।२१ गते जबहान ऄ.ं०३:३० बजकेो समयमा जज.न.प. 

नयािलेहानी गा.जब.स. िडा नं. ९ जथथत पिुक पजिम राजमागकमा नेपालगञ्जज 

बाट काठमाण्डौ तफक  यात्र ुजलइ अइरहकेो ना ४ ख ५१५५ नं. को बसले ठक्कर 

जदएकोएजकन नाम थर ितन नखलेुको बणक गह  गोरो,५ जफट २ इधच ईचाइ 

भएको,मगंोजलएन जथतो दजेखने,माजथल्लो दातजछर परेको,खरैो पाइधट,खरैो 

रङको लामो बाह ला भएको सइुटर र कालो थटकोट लगाएको ,खल्टी जभत्र 

चाईचाईको खोल र पलाजथटक राखकेो,लामो कपाल र बोकेदारी पालेको,मागी 

जहड्ने जथतो दजेखने ऄ.ं ५०/५१ बर्क जजतको परुुर् व्यजि भएको परुुर् 

व्यजिलाइ ठक्कर जदइ घाइते बनाएको । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१।१०।२५ गते जबहान ऄ.ं०६:०० बज े जजल्ला निलपरासी 

गा.जि.स.िडा नं. ४ चोरमारा जथथत हालसम्म नाम थर ितन नखलेुको ऄ.ं 

६०।६५ िर्कको, गह ुँगोरो ईचाइ ५ जफट ५ इधच , पातलो शररर, कपाल तथा 

दाजह्र केही फुलेको, कला ज्याकेट लगाएको, जनलो जज८धस पाइधट, खरैो कोठै 

सटक, जनलो तनुािाला चप्पल लगाएको परुुर् माजनस । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१।०८।१५ गते जदनको ऄ.ं१२:०० बज े जजल्ला निलपरासी 

कोल्ह िा गा.जि.स. िडा नण ं६ नधदपरु जथथत चधर कुमारी थापाको घरमा हाल 

सम्म नाम थर ितन नखलेुको ऄ.ं ६५।७० िर्कको कल्साईदो ईचाइ ५ जफट २ 

इधच, कपाल र दाही सेतो पातलो शरीर भारजतय मलुको जथतो दजेखने परुुर् 

जातको परुुर् माजनस ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७२।०५।०४ गते  जजल्ला निलपरासी  जत्रिजेण सथुता ८बणक 

गोरो,ईचाइ ५.४ मगंोजलयन ऄनहुार,फुलेको छोटो दाह्रीजुंगा,बाया हातमा श्री 

पशपुजतनाथ लेखकेो,कालो जजधस कट्ट  र कालो पेधटी लगाएको हाल सम्म 

एजकन नामथर ितन नखलेुको ऄ.४०/४५ को परुुर् जातको माजनस । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७२।०२।२५ गते ऄ.०७:००  बजकेो समयमा जजल्ला निलपरासी 

जत्रिणेीसथुता ७ नारायणी नदीको जकनारमाएजकन नामथर ितन नखलेुको 

ऄ.३०।५५ बर्कको मजहला जातको बेिाररसे माजनस मतृ  ऄिथथामा फेला 

परेको ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१।१२।२३ गते ऄ.१७:१५ बजकेो समयमा जजल्ला निलपरासी 

जत्रिणेीसथुता ६ गण्डक नहरको साइफन पोल मजुन एजकन नामथर ितन 

नखलेुको ऄ.६०।६५ बर्कको परुर् जातको बेिाररसे माजनस मतृ  ऄिथथामा 

फेला परेको ।  



निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१।१२।२७ गते ऄ.ं१६:००बजकेो समयमा जजल्ला 

निलपरासीगडैाकोट न.पा.१० जथथतजजल्ला निलपरासी गैंडाकोट न.पा.िडा न 

१० जथथत जसजकना चोक प्रजतक्षालयमा हाल सम्म ऄकं नामथर नखलेुको बर्क 

ऄधदाजी   ऄ.ं६०/६५ बर्क को परुुर् व्यजिको लास फेला परेको  भारत तफक  घर 

बताईने भधने बजुझएको । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७३।०१।२४ गते साझुँ ऄ.ं १७:०० बजकेो समयमा जजल्ला 

निलपरासी  कािसोती न.पा. िडा नं. १३ जथथत बणक गह  गोरो, ५ जफट ३ इधच 

ईचाइ भएको, मगंोजलएन जथतो दजेखने, कालो कपाल, सेतो सेधडो, कालो हाप 

पाइधट, कालो पेधटी,लगाएको, सेतो कालो जछके जमके रुमाल साथमा भएको 

ऄ.ं ३०/३५ बर्कको परुुर् व्यिीको लाश फेला परेको ।  

निलपरासी 

  ( पूिा) 

जमजत २०७३।०२।०२ गते जजल्ला निलपरासी गडैाकोट न.पा. िडा न.ं-०६ 

िोटे टोल जथथत नारायणी नजदको जकनारमा ऄ.ं २७।२८ िर्कको,बणक गह ुँ गोरो, 

कालो कपाल, माजथ कोठे चेक सटक ,जभत्र हररयो रंगको जटसकट लगाएको तल 

जजधस पाइधट र खरैो िेल्ट लगाएको, ईचाइ ५ जफट ४ इधच भएको परुुर् 

व्यजिको बेिाररसे ऄिथथामा लाश फेला परेको ।   

स्र्ाङजा जमजत २०७३।०१।१२ गते ऄ.ं ०९:०० बजकेो समयमा जजल्ला थयाङजा 

मालुङगा गा.जब.स. िडा नं. -२ काजल गण्डकी नदी खाडा  घाट जथथत  नदी 

जकनारामा मजहलाको लाश फेला परेको ।   

कास्की जमजत २०७३।०१।०१ गते ऄधदाजी ११:०० िज े  जज. काथकी पोखरा 

ईपमहानगरपालीका िडा नंम्िर १७ काईछेघारी फुस्रेखोला जथथत २४।२५ 

बर्कको परुुर् व्यजिको लाश फेला परेको ।  
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत२०७३।०३।१८ गते  ०४:१५ बज े जजल्ला निलपरासी गडैाकोट 

न.पा.िडा नं.-११ जथथतईमरेः-ऄ.ं६०।६५ िर्क परुुर्, िणक कालो, ईचाइ ५ जफट 

३ इधच, कपाल र दाह्रीकालो सेतो, तराइ मलुको जथतो दजेखने ऄ.ं६०।६५ को 

परुुर् व्यजि, धोती, कोठेसटक र जनलो चप्पल लगाएको । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७२।११।२३ गते जजल्ला निलपरासी .गडैाकोट न.पा.-१ जजिुा 

सडक जकनारमाह जलयाः-िणक कालो, ईचाइ ५ जफट ३ आधच, कपाल कालो, 

दाह्री जुुँगा केही फुलेको, माजथ कालो फुल जटसटक लगाएको, तल सेतोमा जनलो 

फुल बटेु्ट पदाक बेरेको, तराइ मलुको जथतो दजेखने ऄ.ं५०।५५ को परुुर् व्यजि । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७२।०२।०२ गते ऄ.ं१८:४५ बजकेो समयमा जज.न.प.गडैाकोट 

न.पा.११ जथथत जजल्ला निलपरासी गैंडाकोट न.पा.िडा न ११ जथथत पजटया 

फाट खतेमा बर्क  ऄ.ं५०/६० बर्क को परुुर् व्यजिको लास फेला परेको । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१|१०|०३ जबहान ०७:४५ बजकेो समयमा जजल्ला निलपरासी 

गैंडाकोट न.पा.िडा न १ जथथत मौलाकाजलका समाज केधरको भिनमा जजल्ला 

निलपरासी गैंडाकोट न.पा.िडा न १ जथथत मौलाकाजलका सामाज को भिन 

मा ऄ.ं ७० बर्कको परुुर्  व्यजिको लाश फेला परेको ।  



 

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१\०९|१६ गते जदनको १५:०० बजकेो समयमा जजल्ला निलपरासी 

गैंडाकोट न.पा.िडा न २ जथथत जजल्ला पबकत तफक  घर बताईने हाल सम्म एजकन 

नाम थर नखलेुको बर्क ४५/५० को तलुसी राम पौडेल भजन बोलाईने व्यजिको 

मतृ ऄिथथामा लाश फेला परेको ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१|०८|१६ गते जदनको १५:०० बजकेो समयमा जज.न.प.गडैाकोट 

िडा न १० जथथत नारायणी नजद जकनारमा ऄ.ं ३५/३६ बर्कको परुुर् व्यजिको 

लाश फेला परेको । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१|०७|२३ गते जदनको १५:०० बजकेो समयमा जजल्ला निलपरासी 

गैंडाकोट न.पा.िडा न १२ जथथत नारायणी नजद जकनारमाऄ.ं५५/५६ बर्कको 

परुुर् व्यजिको लाश फेला परेको ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१|०५|२१ गते जबहान ०८:२० बज े जजल्ला निलपरासी गैंडाकोट 

न.पा.िडा न १२ नारायणी नजद जकनार सनु िर्ाक खोलामा ऄ.ंबर्क ५/६ को 

बालकको मतृक लाश सडीगली सकेको ऄबथथामा फेला परेको | 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१।०४।१४ गते जिहान ०६:०० िजकेो समयमा जजल्ला निलपरासी 

गडैाकोट  नगरपाजकका िडा नं.९ जथथत थमु्सी जगंलमा हाल सम्म एजकन नाम 

थर नखलेुको बर्क ऄधदाजी  ३०।३२ को परुुर् व्यजिको मजृत लाश फेला परेको 

।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१।१२।२६ गते १७:३० बज ेजजल्ला निलपरासी कािासोती न.पा.–

१४ जथथत नारायणी नजद जकनारमानाम, थर र ितन नखलेुकी िर्क ऄं४०।४२ की 

मजहलाको पजहचान ह न नसकेको लाश । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१।११।२० गते १२ बज े जजल्ला निलपरासी दिेचलुी न.पा.िडा 

न.ं–१५ नारायणी नजदनाम थर ितन नखलेुको ऄ.ं२७।२८ िर्कको मजहलाको 

पजहचान ह न नसकेको लाश । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१।०८।२२ गते जदनको २ बज े जज.न.प.दईेराली–५ जथथत बेलिुा 

जङ्गलमा नाम थर, ितन नखलेुको ऄ.ं२२।२५ बर्क को मजहला जली ऄनहुार 

तथा शरीरको ऄजधकांश ऄंग जली सकेको हदेाक अगो लगाइ कतकव्य गरर 

मारेको जथतो दजेखएको ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१।०८।०८ गते जिहान ९ बज े जज.न.प.कोल्ह िा–९ बरमाथान घाट 

जथथत नारायणी नजदमा नाम, थर र ितन नखलेुकी िर्क ऄ.ं५५।६० की मजहला 

पजहचान खलु्न नसकेको लाश ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१।०६।३० गते १४:३० बज े जजल्ला निलपरासी रजहर–२ जथथत 

नारायणी नजद जकनारहाल सम्म नाम थर ितन नखलेुको ऄ.ं५५।६० िर्कको 

परुुर्  पजहचान ह न नसकेको लाश । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जमजत २०७१।०५।१७ गते जदनको १४:०० बज ेजजल्ला निलपरासी दईेराली–

२ चाजलसजकलोनाम थर ितन नखलेुको ऄ.ं६५।७० िर्कको परुुर् व्यजिको 

पजहचान ह न नसकेको लाश ।  


