
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्,पोखराअन्तगात पहहचान नखुलेका लासहरुको हिबरण 

जिल्ला जििरण                      फोटो 

तनह ुँ जिजि २०७८।०७।२१ गिे अं. १७:३० बिेको सियिा जि.िनह ुँ आुँबुखैरेनी 

गा.पा. िडा नं. २ िाकी चोक जथिि िथयााङ्दी नदीको ड्याििा नाििर, ििन 

र ह जलया सिेि नखुलेको अं. ३०/३५ िर्ाकी ििृ महहलाको लाश ।  

निलपरासी पुिा जिजि २०७८।०७।१८ गिे अं. ०८:०० बिेको सियिा जि. निलपरासी (पिुा) 

जिनयी त्रीिेणी गा.पा. िडा नं. ७ जथिि गण्डक नहरको उत्तर िफा को भुई 

िजिनिा हाल सम्ि नाििर, ििन र ह जलया सिेि नखलेुको अं. ५०/५५ 

िर्ाको ििृ पुरुष व्यजिको लाश । 
 

निलपरासी पुिा जिजि २०७८।०६।१२ गिे अं.१८:३० बिेको सियिा जिल्ला निलपरासी पुिा 

जिनयी जत्रिेणी गा.पा. िडा नं.७ जथिि नारायणी नजदको जकनारिा नाििर,ििन 

नखलेुको िर्ा अं.४०/४५ को पुरुषको लाश । 
 

गोरखा जिजि २०७८।०५।०३ गिे अं. १४:०० बिेको सियिा जि. गोरखा गण्डकी गा. 

पा. िडा नं. ८ जत्रशलुी नजदको जकनारिा बखेघाट बन्ने थिानिा नाििर, ििन 

नखलेुको अं. ३/४ िर्ाको, उचाई ३ जफट, Reacition लेखेको पहलेोिा कालो 

धकाा भएको सरुुिाल लगाएको, कलो गन्िीिा सेिो लोगो भएको जटसटा, र 

जभत्र डाईपट लगाएको ििृ बालकको लाश ।  

तनह ुँ जिजि २०७८।०३।१७ गिे जदनको अं. १४:३० बिेको सियिा जि. िनह ुँ 

आुँबखैुरेनी गा.पा. िडा नं. २ आुँबखैुरेनी बसपाका  जथिि चौिारािा नाििर, 

ििन नखलेुको अचेि अिथिािा रहकेो अं. ७०/७५ िर्ाको परुुर्लाई ित्काल 

उद्दार गरी उपचारको लागी थिाजनय आुँबखैुरेनी हाडिोनी अथपिालिा 

पठाएकोिा सोही जदन १४:४० बिेको सियिा सम्बजन्धि जचजकत्सकले ििृ 

घोर्णा गरेको व्यजिको ह जलया िणा गह ुँगोरो, पािलो शररर, कपाल र दाह्री 

िुंगा लािो/ सेिो भएको, हाििा कालो रबरको चेन भएको, adidas लेजखएको 

घडी लगाएको ििृ पुरुषव्यजिको लाश पो. िा. को लागी दिौली अथपिालिा 

राजखएको ।  

निलपरासी(पुिा) जिजि २०७८।०३।२० गिे जदउसो अं. १३:३० बिेको सियिा जि. निलपरासी 

(पिुा) िध्यजबन्द ुन. पा. िडा नं. १२ दोिान सिसानघाट जथिि नारायणी नदी 

जकनारिा नाििर, ििन नखलेुको अं. ४२/४३ िर्ाको, िणा गह ुँगोरो, उचाई 

५.४ जफट भएको पुरुषव्यजिको शि पररक्षणको लागी िध्यजबन्द ु जिल्ला 

अथपिाल डण्डा निलपरासी (पिुा) िा राजखएको ।    

निलपरासी(पुिा) जिजि २०७८।०३।१९ गिे जदउसो अं. १६:३० बिेको सियिा जि. निलपरासी 

(पिुा) जबनयी त्रीिेणी गा. पा. िडा नं. ७ लक्ष्िीपरु जथिि बदाघाट त्रीबेणी 

सडकको दजक्षण िफा  भारि उत्तर प्रदशे कजशनगर जिल्ला बोधबार घर भई 

जबगि १० िर्ा देखी जि. निलपरासी (पजिि) सथुिा गा.पा. नसाही एररयािा 

िागी खाई जहड्ने िाुँया खुट्टा साप्रा बाट नभएको अं. िर्ा ४० को लोहा केिट 

नाि गरेको पुरुष व्यजिको शि पररक्षणको लागी िध्यजबन्द ु जिल्ला अथपिाल 

डण्डा निलपरासी (पिुा)िा राजखएको ।   

 
 



निलपरासी पुिा जिजि २०७८।०३।०३ गिे अं. ०८:०० बिेको सियिा जि. न. प. (पिुा) 

गैडाकोट न. पा. िडा नं. ७ गैरी जथिि नारायणी नदी जकनारिा नाििर,  ििन 

नखलेुको अं. ५०/५५ िर्ाकी र उचाई ५.२ जफट भएकी ििृ महहलाको लाश । 

 
निलपरासी(पुिा) जिजि २०७८।०३।०८ गिे जदउसो अं. १६:०० बिेको सियिा जि. निलपरासी 

(पिुा) कािासोिी न.पा. िडा नं. १ सिाबेशी चोक जथिििा जि. जचििन 

भरिपरु ि.न.पा. िडा नं. १० घर भएका िर्ा ५५ को भरि शिाा अचेि 

अिथिािा फेला पारी ित्काल उपचार लागी निलपरासी (पिुा) िा  पठाई 

उपचारको क्रििा जिजि २०७८।०३।२० गिे रािी अं. रािी १७:०० बिेको 

सियिा ितृ्य ु भएको पुरुषको उचाई ५.१ जफट, सेिो फुलेको छोटो, कपाल 

भएको, िालकुो भाग खुईजलएको,दाुँया हािको नाडीिा धागाको िालो बाधेको 

ििृ व्यजिको शि पररक्षणको लागी िध्यजबन्द ु जिला अथपिाल डण्डा 

निलपरासी (पिुा) िा राजखएको ।  

निलपरासी 

(पुिा) 

जिजि २०७८।०३।०७ गिे जबहान अं. ०६:०० बिेको सियिा जि. निलपरासी 

(पिुा) िध्यजबन्द ु न.पा. िडा नं. ३ रिनपरु जथिि नारायणी नदी जकनारिा 

नाििर, ििन नखलेुको अं. २८/३० िर्ाको परुुर्को उचाई ५.५ जफट भएको र 

िाल ुखईुजलएको ििृ पुरुष व्यजिको लाश  । 
 

निलपरासी(पुिा) जिजि २०७८।०२।२९ गिे अं. १५:०० बिेको सियिा जि.न.प.(पिुा) दिेचलुी 

न.पा. िडा नं. १ केउरेनीघाट जथिि नारायणी नदीको जकनारिा नाििर, ििन 

नखलेुको अं. २२/२६ िर्ाको अं. ५.११ जफट उचाई भएको र क्यािो रंगको 

पेन्टी लगाएको ििृ पुरुष व्यजिको लाश ।  

तनह ुँ जिजि २०७८।०२।१९ गिे जबहान ५:०० बिेको सियिा जि.िनह ुँ ब्यास न.पा. 

िडा नं ३ दिौली सिृनाचोक प्रजिक्षालय जथिि एजकन नाि िर ििन 

नखलेुको, ५०/५५ िर्ाको, अं. ५ जफट उचाई भएको, हािको नाडीिा यसजुक्रष्ट 

संकेि(+) गरेको ट्याटु भएको ििृ पुरुष व्यजिको लाश । 

 
निलपरासी(पुिा) जिजि २०७७।१२।२० गिे जि.न.पा.(पिुा) गैडाकोट न.पा. िडा नं ५ जथिि 

नारायणी नदीको जकनारिा नाि िर ििन नखुलेको अं. िर्ा ५५/६० को 

बाह्रिण िथिो दजेखने, ढाका टोपी, कालो आथकोटिा सेिो कालो धके सटा र 

कालोिा खैरो िजसनो बुट्टा भएको पाईन्ट लगाएको, व्यजिगि सािानहरु कालो 

एक िफा  बोक्ने झोला बोकेको ििृ पुरुषको लाश । 

 
मुस्ताङ जिजि २०७७।१२।२० गिे जदउसो अं. १३:३० बिेको सियिा जि. िथुिाङ 

िारागङु िजुिनाि गा.पा. िडा नं ४ कागबेनीको धिाशालािा नाि िर ििन 

नखलेुको, अं. िर्ा २०/२२ को, उचाई५.२ जफट, हररयो ह ड, आकाशी रङको 

जटसटा, जभत्र खैरो रङको सटा, कालो रङको ट्रयाक लगाएको, खाली खटु्टा रहकेो 

ििृ पुरुष व्यजिको लाश । 

 



तनह ुँ जिजि २०७७।१२।११ गिे जबहान अं. ०९:४५ बिे जि.िनह ुँ ब्यास न.पा. िडा 

नं ३ जथिि सािािजनक प्रजिक्षालयिा नाि िर ििन नखलेुको अं. िर्ा ५०/५५ 

को, उचाई ५.३ जफट, टाउकाको रौं फुलेको, पािलो ख्याउटे शरीर भएको ििृ 

पुरुष व्यजिको लाश । 

 
मोरङ जिजि २०७७।१०।०६ गिे अं. १३:०० बिेको सियिा जि.िोरङ साजबक 

रंगेली र हाल रंगेली न.पा. िडा नं ४ बथने शान्िीराि अजधकारीको छोरा िर्ा 

३७ को राि ुअजधकारी जिल्ला गोरखा गो.न.पा. िडा नं १४ छाकु जथिििा 

जचलाउनेको रुखिा डोरीले घाुँटीिा पासो लगाई झणु्डी ििृ फेला परेको 

व्यजिले कालो ज्याकेट सो जभत्र जनलो हाईनेक र खैरो पाईन्ट लगाएको 

पुरुषको लाश । 

 
कास्की जिजि २०७७।०६।१६ गिे जि.काथकी पोखरा ि.न.पा. िडा नं ९ पथृ्िीचोक 

जथिि पथृ्िीराििागािा रहकेो चाईनापलु िल सेिी नदीको खोचिा नाि िर 

ििन नखलेुको, अं.१८/१९ िर्ाको, उचाई अं. ५ जफट, गह गोरो, िाुँया कानिा 

कालो टप लगाएको, कालो कपाल भएको पुरुष व्यजि घाईिे अिथिािा फेला 

परेको के्षजत्रय अथपिाल लैिाने क्रििा ितृ्य ुभएको । 

 
तनह ुँ जिजि २०७७।१२।०८ गिे जबहान अं. ०८:३० बिेको सियिा जि. िनह ुँ 

शकु्लागण्डकी न.पा. िडा नं ८ सेिी नदीको जकनारिा िाजिल्लो जकिलडाुँडा 

घाुँटिा नाि िर ििन नखलेुको, अं. ४०/४२ िर्ाको, उचाई ५.२ जफट, िाजि 

Apple लेखेको सेिो खैरो जटसटा र खैरोिा पहेलो धकाा भएको टे्रजकङ ट्रयाक 

लगाएको पुरुष व्यजिको लाश । 

 
लमजुङ जिजि २०७७।११।२४ गिे अं. १०:३० बिेको सियिा जि.लििुङ िथयााङदी 

गा.पा. िडा नं ४ जििैिा जिर जसुँह गरुुङको बाख्रा गोठालो काि गद ैआएको 

हाल ऐ. बथन ेझापा ििन भएको िर्ा अं. ५५/६० को अजिि राई नाि बिाउने 

िंगलिा बाख्रा चराउन िाने क्रििा अचानक जभरबाट लड्न िाुँदा 

घटनाथिलिा नै ितृ्य ुभएको । ह जलया:- खैरो रङको ज्याकेट जनलो रङको सेिो 

कलर भएको जटसटा, जनलो रङको जिन्स पाईन्ट र कम्िरिा हररयो रङको 

ितु्ताको िनुा बाधेको पुरुषको लाश। 

 
निलपरासी(पुिा) जिजि २०७७।११।१४ गिे जि.न.पा.(पिुा) जिनयी जत्रिेणी गा.पा. िडा नं ७ 

जथिि गण्डक नहरिा पजहचान नखलेुको, जनलो जटसटा लगाएको पुरुष 

व्यजिको लाश । 

 



तनह ुँ दिौली अथपिालिा उपचारको क्रििा िणा रािो, बाटुलो िोहडा, िझौला 

शरीर, दाजहने परट्ट ओठ िजुन कोठी, छािीिा दाग, बाुँया हािको कुििा परुानो 

घाउ खि भएको हदेाा िंगोजलयन िथिो दजेखने, शरीरको िाजिल्लो भागिा सेिो 

हाफ बाउले जटसटा, जनलो ज्याकेट, िल्लो भागिा कम्ब्याड पाईन्ट लगाएको, 

उचाई ५.५ जफट, िने लािा भजन जचजनने अं. ४०/४२ िर्ाको पुरुषको लाश । 

सनाखि ह न नसकेको कारण थिाजनय न.पा. लाई सिगदको जिम्िा जदएको । 

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

४ घर, िर्ा अं. ७५/८० को आफ्नो नाि कान्छा बिाउने िाजनस, िणा गह गोरो, 

उचाई ५.५ जफट, सेिो परुा कजिि िाजि आधा हररयो रङको सईुटर जनलो 

रङको हाफ सईुटर लगाएको पुरुष व्यजिको लाश । सम्बजन्धि गा.पा. को 

अध्यक्षको रोबहरिा सिगद भएको । 

 
निलपरासी जि.न.प. (पिुा) गैडाकोट न.पा. िडा नं धारापानीिा िणा गह गोरो, पािलो शरीर 

भएको, उचाई ५.५ जफट, जनलो पाईन्ट सेिो सटा कपाल अधा फुलेको छोटो, िर्ा 

अं. ५६ को पुरुष व्यजिको लाश । 

 
तनह ुँ जनिलाई िथयााङ्दी नदीले बगाई भजबिब्यिा परी ितृ्य ुभएको र जनिको ितृ्यु 

अन्य कोही कसैबाट किाव्य गरी िारेको नभई जनि बसन्िी सेढाई १२/१३ िर्ा 

अगाडी दखेी जडप्रेशनको जबरािी भई और्धी सेिन गद ैआएको र यस अजघ 

पजन पटक पटक आफ्नो सरुिा जहड्ने गनुाभएको ह ुँदा जनिलाई िथयााङ्दी नदीले 

बगाई भजबिव्यिा परी ितृ्य ुभएको । सनाखि ह न नसकेको कारण महहलाको 

लाश थिाजनय न.पा. लाई सिगदको लाजग जिम्िा जदएको । 

 
स्र्ाङजा जि.थयाङिा गल्याङ न.पा. िडा नं ५ िहुानडाुँडा जछथिङु जथिि आजधखोला 

पानीको नहरिा िणा गह ुँ गोरो, उचाई ५.७ जफट, िोटो शरीर, कालोिा सेिो 

धकाा भएको जटसटा, जनलो हाईनेक, जनलो जिन्स पाईन्ट, रािो पेजन्ट, िनै 

लगाएको, छोटो कपाल केजह फुलेको पुरुष व्यजिको लाश । 

 
लम्जुङ जिजि २०७७।१०।१४ गिे अं. १४:०० बिेको सियिा जि.लम्िङु बेसीशहर 

न.पा. िडा नं ७ हाई थकुल चोक जथिि िानि सेिा आश्रििा जबगि ३ िर्ा 

दजेख बथद ैआउन ुभएकी िाथिििा नाि िर ििन नखलेुको, उचाई ५.२ जफट, 

जनलो ट्रयाकसटु लगाएकी पजहचान नखलेुको महहलाको लाश । 

 
गोरखा जिजि २०७७।१०।१४ गिे जदनको अं. १२:०० बिेको सियिा जि.गोरखा 

गा.पा. िडा नं ८ धािादीघाट जथिि रहकेो जत्रशलुी नदीको जकनारकोभागिा 

िैरररहकेो अिथिािा उचाई ५.४ जफट, जनलो थिीटर र कालो ट्रयाकसटु 

लगाएको, कालो रंङको िुत्ता लगाएको पजहचान नखुलेको पुरुष व्यजिको 

लाश ।  



निलपरासी(पुिा) जिजि २०७७।०५।१३ गिे जदन अं. ११:०० बिेको सियिा जि.न.प.(पिुा) 

गैडाकोट न.पा. िडा नं ११ भेडािारी जथिि नारायणी नदी जकनारिा नाि िर 

ििन नखलेुको ििृ पुरुषको शि फेला परेको । लासको जििरण:- उचाई ५.४ 

जफट, दाुँया हािको नाडीिा DEEPAK लेखेको, सोही हािको कलाईको 

भागिा ओि र पाखरुािा त्रीशुलको ट्याटु खोपेको, शरीरको भाग फुलेको । 

 
कास्की जिजि २०७७।०५।१२ गिे जदन अं. १६:३० बिेको सियिा जि.काथकी 

पो.ि.न.पा. िडा नं ४ नालािखुिा जि.बजदाया घर बिाउने अन्य एजकन 

नखलेुको जदल बहादरु चौधरी नाि गरेको पुरुषव्यजिलाई सडक छेउिा अचेि 

अिथिािा फेला पारी उपचारको क्रििा ितृ्य ु भएको । लाशको जििरण:- 

उचाई ५.४ जफट, िणा कालो, पािलो शरीर, कालो शटा, कालो पाईन्ट 

लगाएको, छोटो कपाल । 

 
निलपरासी(पुिा) जिजि २०७७।०५।१० गिे अं. १०:०० बिेको सियिा जि.न.पा.(पिुा) 

गैडाकोट न.पा. िडा नं ११ भेडािारी जथिि नारायणी नदी जकनारिा हाल नाि 

िर ििन नखलेुको अं. २०/२५ िर्ाको पुरुष व्यजिको लाश । लाशको 

जििरण:- उचाई ५.३ जफट, िखुको केजह भाग कुजहएको । 

 
तनह ुँ जिजि २०७७।०५।०१ गिे साुँझ अं. १८:४५ बिेको सियिा जिल्ला िनह ुँ 

व्याुँस न.पा. िडा नं. १० खहरे जथिि गणेश बहादरु दरैको िग्गािा रहकेो िाछा 

पोखरीिा नाििर,ििन नखलेुको अं. िर्ा ४० को ििृ पुरुषको लाश । लाशको 

जििरण:- उचाई ५ जफट ४ ईन्च, िणा रािो,दाह्री िुंगा आई काटेको, िझौला 

शररर, RUSLAN लेखेको सेिो हाप जट-सटा कालो रािो हाप कट्ट  लगाएको । 

 
गोरखा जिजि २०७७।०५।०३ गिे अं. २१:०० बिेको सियिा जिल्ला गोरखा 

शजहदलखन गा.पा. िडा नं. ३ जथिि िथयााङदी नदी जकनारिा नाििर, ििन 

नखलेुको अं. िर्ा ३०।३५ को ििृ पुरुषको लाश । लाशको जििरण:- उचाई ५ 

जफट ६ ईन्च,कपालको रंग कालो, आुँखाको रंग कालो भएको, िझौला शररर 

भएको, बोकेदाह्री भएको, हदेाा िंगोजलयन िथिो दजेखने । 

 
पिात जिजि २०७७।०५।२४ गिे अं. १६:०० बिेको सियिा जि.पिाि कुश्िा न.पा. 

िडा नं. ९ ज्ञादी जथिि पाटेश्वरी िजन्दर नजिकै बाुँसघारीको खोचिा 

नाििर,ििन नखुलेको अं. िर्ा ५०।५५ को पुरुष व्यजिको लाश ।लाशको 

जििरण:- उचाई ५ जफट ६ ईन्च,कालो कपाल,रािो सेिो कोठे सटा,कालो जट-

सटा कालो पाईन्ट लगाएको । 

 



तनह ुँ जिजि २०७७।०९।२७ गिे जिहान अं. ८:३० बिेको सियिा जिल्ला िनह ुँ 

आबखैुरेन गा. पा. िडा नं. २ खानीखोला बाट ढाड गाुँउ िाने कच्ची सडक 

नजिक धनराि गरुुङको घरिा डेरा गरी बथने हाल नाििर ििन, नखलेुको अं. 

िर्ा ५०।५५ को पुरुष व्यजिको लाश । लाशको जििरण:- उचाई अं. ५ जफट 

८ ईन्च,आुँखाको रंग कालो,टाउकाको रंग सेिो फुलेको,खैरो पहलेो जट-

सटा,कालो िाकेट जभत्र जनलो ह ट जभत्र ट्राउिर लगाएको । 

 
तनह ुँ जिजि २०७७।०६।१३ गिे अं. ०८:०० बिेको सियिा जिल्ला िनह ुँ जगररङ 

गा.पा. िडा नं. ३ जथिि सोिराि श्रेष्ठको घरको कोठा जभत्र एजकन नाििर,ििन 

नखलेुको अं. िर्ा ५२ को पुरुष व्यजिको लाश । लाशको जििरण :- िाजिको 

पहलेोिा कालो,जनलो धकाा भएको जट-सटा िल जिन्स पाईन्ट लगाएको 

कपालको रंग कालो भएको ।  

 
निलपरासी(पुिा) जिजि २०७७।०९।२२ गिे जदनको अं. १२:३० बिेको सियिा जिल्ला 

न.पा.(पिुा) दिेचलुी न.पा. िडा नं १ िकुुण्डे खोलाको दोभान जथिि नारायणी 

नदीको जकनारिा हाल सम्ि नाि िर ििन नखलेुको अं. ५०/५५ बर्ाको पुरुष 

व्यजिको लाश । लाशको जििरण:- रािो ज्याकेट, हररयो रङको लेजडि कुिाा 

सरुुिाल लगाएको । 

 
निलपरासी(पुिा) जिजि २०७७।०९।१९ गिे जि. न.प.(पिुा) जबनयी जत्रिेणी गा.पा. िडा नं ६ 

जथिििा खाली चौरिा हाल नाि िर ििन नखलेुको अं. ४०/४५ िर्ाको पुरुष 

व्यजिको लाश । 

 
कास्की जिजि २०७७।०९।२४ गिे जदनको अं. १६:०० बिेको सियिा जि.काथकी 

पो.ि.न.पा. िडा नं ३१ बेगनास िालको अलैचेकुनािा नाि िर ििन नखलेुको 

अन्दािी ३०/३२ िर्ाको पुरुष व्यजिको लाश । लाशको जििरण:- उचाई ५.८ 

जफट, िोटो शरीर, Adidas लेखेको बाह लािा सेिो धकाा भएको ट्रयाकसटु, 

खरानी रंगको लािबाउले जट-शटा लगाएको । 

 
तनह ुँ जिजि २०७७।०८।०७ गिे जदनको अं. १४:०० बिेकोसियिा जिल्ला िनह ुँ 

आुँबखैुरेनी गा.पा. िडा नं ३ जचसापानी टोल जथिि जिबन न्यौपानेको घर 

अगाडी आुँगनिा नाि िर ििन नखलेुको बजदाया घर बिाएको पुरुष व्यजिको 

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

जभत्र सेिो हाईनेक र िल कालो सरुुिाल लगाएको । 

 
निलपरासी(पुिा) जिजि २०७७।०७।१४ गिे जिहान अं. १५:३० बिेको सियिा 

जि.न.पा.(बदाघाट सथुिा पिुा) गै ुँडाकोट न.पा. िडा नं १७ जथिि नारायणी 

नदीको भङ्गालोिा हाल नाि िर ििन नखलेुको पुरुष व्यजिको ििृ लाश । 

लाशको जििरण:- कपाल सेिो फुलेको, कालो पाईन्ट, कलेिी रंगको सईुटर र 

सेिो धके सटा लगाएको, उचाई ५ जफट भएको । 

 



लमजुङ जिजि २०७७।०२।२० गिे  जि. लििुङ सनु्दरबिार न.पा. ९ बेलघारी जथिि 

नाि िर ििन नखलेुको अं. िर्ा ४५।५० को पुरुष उचाई ५ जफट ४ 

ईन्च,रािो,सेिो धसाा भएको सटा,खैरो रंगको ट्रयाक,कालो पेन्टी,सेिो रंगको 

सेण्डो लगाएको ििृ व्यजि ।  

पिात जिजि २०७७।०१।३० गिे  जदनको सियिा  जि. पिाि िलिला िडा नं. ३ 

पाररिेनी जथिि साबािजनक सडकिा नाििर ििन नखलेुको पुरुष उचाई ५ 

जफट ५ ईन्च,कपाल अधा फुलेको,िणा िध्यि कालो,िारई िलुको िथिो 

दजेखने,पािलो शररर भएको ििृ व्यजि । 

 
म्र्ाग्दी जिजि २०७७।०२।३० गिे  जबहान अं.०८:०० बिेको सियिा  जि. म्याग्दी 

रघगंुगा गा. पा. ५ जझ जथिि रहकेो कजि राि गबिुााको गोठिा नाििर ििन 

नखलेुको िर्ा ७८।८० को पुरुष व्यजि उचाई ५ फट १ ईन्च,िणा 

गह ुँगोरो,पािलो शररर,सेिो धके सटा,सेिो पाईन्ट लगाएको कपाल सेिो भएको 

ििृ व्यजि ।  

म्र्ाग्दी जिजि २०७६।०४।२२ गिे  जबहान अं.०६:०० बिकेो सियिा  जि. म्याग्दी 

रघगंुगा गा. पा. िडा नं. ६ जथिि ठुलोजभर पाखािा हालसम्ि नाि,िर, ििन 

नखलेुको अं. बर्ा ३०।३२ को सडी गली कुही औशा जकराहरु परेको 

अिथिािा ििृ व्यजि को ह जलया खैरो िाकेट,रािो सटा,जछकेजिके जटसटा,Lee 

लेखेको जनलो जिन्स पाईन्ट, जनलो िाङ्गे लगाएको ििृपुरुष व्यजि । 

 
निलपरासी जिजि २०७६।०४।०५ गिे जिल्ला निलपरासी(पिुा) िध्यजबन्द ु न.पा.११ 

अरुणखोला चोरिारा जबच िंगल जथिि राििागा सडक खण्डको दजक्षण िफा  

जकनारिा हालसम्ि नाििर नखलेुको बर्ा अं.५०/५५ को सजडगली जकरा परेको 

परुुर् ििृ फेला,िजनलो सेिो िाली िाला जटसटा,जनलो खेईजलएको जिन्स पाईन्ट 

लगाएको ििृ पुरुषव्यजि । 

 
तनह ुँ जिजि २०७६।०५।०१ गिे जिल्ला िनह ुँ व्यास न. पा. ५ र ७ को जबचिा पन े

िोदी नदीको जबचिा पने टाप ुबगर जथिि नाििर ििन नखुलेको  अं. ३५।३६ 

िर्ाको उचाई ५ जफट ३ ईन्च,कालो जिन्स पाईन्ट,कालो बेल्ट,जभत्र कालो 

पेन्टी,लािो बाउले सेिोिा कालो बटेु्ट कटन सटा लगाइको ििृ पुरुषव्यजि । 



 
निलपरासी जिजि २०७६।०८।११ गिे जि. निलपरासी (पिुा) कािासोिी न.पा. ८ खरकट्टा 

िंगल जथिि राििागा सडकिा कारले पैदल यात्री नाििर ििन नखलेुको 

व्यजिलाई ठक्कर जददा घाईिे भई निलपरु अथपिालिा उपचारको क्रििा ितृ्यु 

भएको अं. ५० िर्ाको,कालो जटसटा लगाएको पुरुषव्यजि । 

 

 
गोरखा जिजि २०७६।११।२८ गिे  जिहान अं.०९:३० बिकेो सियिा जि. गोरखा गो. 

न. पा. १३ िझुुिादउेराली जथिि रहकेो थकुलजभरिा नाििर ििन नखुलेको अं. 

िर्ा ३५।४० को उचाई ५ जफट ६ ईन्च,कपालको रंग कालो,केही रािो खैरो,िणा 

गह ुँगोरो,छोटो कपाल,छोटो दाह् िुंगा आएको, िझौला शररर भएको ििृ 

पुरुषव्यजि ।  

मुस्ताङ जिजि २०७६।११।०३ गिे अं.१६:१५ बिकेो सियिा जि. िथुिाङ िासाङ 

गा.पा. िडा नं. २ लािुाङ जथिि काजलगण्डकी नजदिा नाििर ििन नखलेुको 

उचाई ५ जफट २ ईन्च,रािो िाकेट,कालोिा सेिो धब्बा भएको िाकेट,कालो 

लािोबाउले जटसटा,रािो जटसटा ,कालो ट्रयाक,खैरो टाउिर,लगाएको ििृ 

पुरुषव्यजि ।  
 

तनह ुँ जिजि २०७६।०५।१५ गिे अं.१९:०० बिकेो सियिा  जि. िनह ुँ बजन्दपरु 

गा.पा. िडा नं. १ डुमे्र बिार जथिि सडक पेटीिा िर्ा अं. ३५।४० को एजकन 

नाििर नखलेुको परुुर् व्यजिलाई जडउटीिा खजटएको प्रहरी किाचारीले जबरािी 

अिथिािा फेलापारी उपचारको लाजग दिौली अथपिाल ल्याईएकोिा जनिको 

उपचारको क्रििा अथपिालिै ितृ्य ुभएको िणा गह ुँगोरो,लाम्चो िोहोडा शररर 

ख्याउटे,अं. उचाई ५ जफट,लािो कपाल छोटो दाह्री िुंगापालेको,पेट जभत्र 

दबेको,िागी खाने िथिो दजेखने,हदेाा व्रािण के्षत्री िथिो दजेखने ििृपुरुष व्यजि 

। 
 

म्र्ाग्दी जिजि २०७६।०६।१७ गिे  जबहान अं.२२:५० बिे जि. म्याग्दी बेनी न.पा. ८ 

काजलपलु बसपाका  जथिि हाल नाििर,ििन नखुलेको िर्ा अं. ८०।८१ को 

उचाई ५ जफट ५ ईन्च भएको,सेिो लािो फुलेको दाह्री िुंगा भएको, अगाडी 

िाल ू खईुलेको,हाििा सेिो िाला लगाएको,कालो िाकेट कालो ह ट,कालो 

रंगको धोिी लगाएको, हदेाा िधेशी िलुकुको िथिो दजेखने ििृपुरुषव्यजि । 

 



निलपरासी 

(पुिा) 

जिजि २०७५।०३।१३ गिे अं.१२:३० बिे जि.निलपरासी (बदाघाट सथुिा पिुा) 

जिनयी जत्रिेणी गा.पा.१ बघिुन जथििहालसम्ि नाििर, ििन नखलेुको, बर्ा 

अं.२०।२२ को शरीरको सम्पणुा भाग सडीगली औशंा जकरा परेको, उचाई ५ 

जफट ५ ईन्च, जनलो जिन्स पाईन्ट लगाएको पुरुष ब्यजि । 

 

पिात जिजि २०७५।०३।२९ गिे अं.०७.३० बिे जि.पिाि फलेिास न.पा.६ 

दजेिथिान रािो ढुंगा जथिि कालीगण्डकी नजदको जकनारिा  अनहुार फुलेको, 

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

अिथिािा, उचाई अं.५'५'' भएको  अं. ४०।४५ िर्ाको पुरुष व्यजि। 

 

मुस्ताङ जिजि २०७५।०३।०२ गिे जि.िथुिाङ िासाङ गा.पा.१ टुकुचे जथििबणा गह ुँ 

गोरो, गोलो िोहोडा भएको, उचाई ५’१” भएको, जचउडोिा कालो लािो दाह्री 

ििा िुंगा भएको, पािलो िध्ययि शरीर भएको, कालो जिन्स पाईन्ट ििा 

कालो ट्रयाक, खरानी (खैरो) रंगको चेनिाला ह ट ििा कालो रंगको हाईनेक र 

कालोिा पहलेो धकाा ििा सोलको भाग सेिो रहकेो adibas ितु्ता लगाएको 

हदेाा िंगोजलयन िथिो दजेखनेकुिार लािा भन्ने एजकन नाििर नखलेुको अं. 

३०।३२ िर्ाको पुरुष व्यजि  । 
 

निलपारासी पूिा जिजि २०७५।०३।२७ गिे अं.०६:३० बिे जि.न.प.(बदाघाट सथुिा पिूा) 

गैंडाकोट न.पा.९ िमु्सी बिार नजिक जथिि िहने्र राििागािािणा कालो, 

उचाई ५ जफट ४ ईन्च, रािो कपाल, पािलो शरीर, िधेशी िुलको िथिो 

दजेखन,े कालो कट्ट  िात्र लगाएको, दाह्री िुुँगा हल्का पालेको, अं.िर्ा ४०।४५ 

को पुरुष व्यजि । 

 

तनह ुँ जिजि२०७५/०३/१३ गिे अं.१८:०० बिको सियिा जभिाद न.पा.िडा नं. ५ 

िानटन खोला सेिीनदीको दोभान जथिि ढुङ्गाको कापोिाबणा गह ुँगोरो,उचाई 

५'५"भएको िालुिा कपाल केही खईुजलएको दाह्री झथुस दखेीएको घाुँटीिा 

पहलेो रंगको डोरी बाधेको अं. ५०।५५ िर्ाको पुरुष व्यजि । 

 

कास्की जिजि २०७५।०२।२३ गिे अं.१३:०० बिे जि.काथकी पोखरा लेखनाि 

ि.न.पा.१८ सराङकोट ढोप्नेखोला सािदुाजयक िंगलको झाडीिा नाििर ििन 

नखलुको िेिाररसे िजहलाको ििृ लाश फेला परेको, कालो रािो सेिो बटेु्ट 

नाईलको जट-सटा, जफका जनलो नाईलको सरुुिाल लगाएको, उचाई ५।४ जफट, 

जढके फुली लगाएको, जनधारिा जटका, जसदरु, दबैु कानिा लकुा न, बाुँया िाझी 

औलंा र पैिी औलंािा पहेंलो औठंी, नाडीिा कालो चरुा, घाुँटीिा पोिे र लकेट 

सजहिको िंगलसतु्र लगाएको, अं. बर्ा २५।३० की महहला ।   
 



पिात जिजि २०७५।०२।२८ गिे अं.१५:३० बिे जि.पिाि कुश्िा न.पा.७ खरेहा 

जथिि जिल्ला सिन्िय सजिजिको िालीि भिन अगाडी चउरिािणा गह ुँगोरो, 

उचाई ५’१”, हल्का दाह्री िुुँगा पालेको, टाल ु खईुले, सेिोिा कालो धके 

जटसटा, खैरो रङको पाईन्ट लगाएको घान्रुके भन्ने पुरुष व्यजिको लाश । 

 

पिात जिजि २०७५।०२।२५ गिे अं.१८:३० बिे जि.पिाि िोदी गा.पा.६ जगिान 

जथिि खेिको जडलिा रहकेो काउरोको रुखिा घाुँस काट्ने क्रििा अचानक 

रुखबाट खसी ितृ्य ुभएको ,िणा गह ुँगोरो, उचाई ५’२”, कालो कपाल, कालो 

दाह्री िुुँगा, िझौला शरीर भएको, राि कुिार बथनेि भन्ने पुरुष व्यजि ।  

 

निलपरासी पूिा जिजि २०७५।०२।२८ गिे अं.८:०० बिे जि.निलपरासी (पुिा) जिनयी जत्रिेणी 

गा.पा.१ नारायणी नदी जकनारिाउिेर अं.४०।४५ को उचाई ५ जफट ५ ईन्च 

भएको, खैरो जटसटा कालो सेिो चेक कट्ट  लगाएको, बायाुँ हाििा कालो 

प्लाजष्टकको चेन भएको घडी लगाएको, अनहुारको अिथिा जचन्न नसजकने, 

शरीर फुजलएको सडीगली औशा जकरा सिेि परेको अिथिािा रहकेो हालसम्ि 

नाििर ििन नखुलेको पुरुष व्यजिको ििृ लाश । 

 
मुस्ताङ जिजि २०७५।०२।१७ गिे जि.िथुिाङ घरपझोङ गा.पा.३ िाजिल्लो थयाङिा 

िणा गह ुँगोरो, पािलो शरीर, कपाल केही फुलेको, लाम्चो िोहोडा भएको, सेिो 

धकाा भएको कालो ट्रयाक, कालो ट्राउिर, अगाडी कालोिा सेिो बटु्टा र 

पछाडी सादा भएको उनी सईुटर, adidas लेखेको कालो टोपी लगाएको, बाया 

हाििा गोल्डेन कलरको Bolano लेखेको घडी बाुँया हािको साजहली 

औलािा जनलो पत्िर भएको धािकुो सानो औठंी लगाएको, प्रेि राई नाि 

बिाउने जि. सोलुखमु्ब ुघर बिाउने अं. ६५।६७ िर्ाको पुरुष व्यजि । 

 



म्र्ाग्दी जिजि २०७५।०२।१७ गिे अं.०९:०० बिे जि.म्याग्दी िाजलका गा.पा.५ फेदी 

जथिि िाकिबाट दरिाङ िफा  आउद ै गरेको ध१ि ३४६ नं.को ट्याक्टर 

दघुाटनािा परीिणा हल्का कालो, उचाई ५'५", जनधार ठुलो, दायाुँ कानिा 

जसल्भरको िनु्रो लगाएको, कालो ट्याक, सेिो कालो ज्याकेटिा कुििा सेिो 

धके भएको ज्याकेट लगाएको सजुनल चौधरी नाि बिाउनेसुनसरी घर बिाउने 

अं.२८।३० को पुरुष व्यजि । 

 
म्र्ाग्दी जिजि २०७५।०२।१३ गिे अं.१३:०० बिे, जिल्ला अथपिाल म्याग्दीिाबणा 

गह ुँगोरो, जनधार ठुलो, िाल ुखुईलेको, जचउडोिा काटेको खि भएको, लोकजदप 

सेकेण्डरी बोजडाङ लेजखएको जनलो रङको जट-सटा र खैरो जिन्स पाईन्ट लगाएको 

अं. ३५।४० िर्ाको पुरुष व्यजि । 

 
लम्जुङ जिजि २०७५।०२।०८ गिे १६:५० जिल्ला लििुङ बेसीशहर न.पा. िडा नं. ८ 

जथिि प्रशासन चोकिणा गहु गंोरो,पािलो शरीर,िाल ुखुईजलएको,उचाई ५’२” 

ईन्च जनलो जटसटा, हररयो ह टिा Understand Difference लेखेको कपडा 

लगाएको,एजकन ििन नखुलेको ऐ.िेजसशहर न.पा.िडा नं. २ भकुण्डेिा ििदरुी 

गरी बथनेपुरुषको लाश । 

 
स्र्ाङजा जिजि २०७५/०२/०६ गिे अन्दािी १६:०० बिेको सियिा जिल्ला थयाङिा   

गल्याङ नगरपाजलका िडानः१ राम्दी जथिि काजलगण्डकी नदीिाबणा 

कल्साउुँदो कपाल छोटोिा फुलेको सेिो, जठक्कको शररर , उचाई ५ फीट ७ 

ईन्च हदेाा पहाडीया िलुको िथिो ब्राहिण के्षत्री िथिो दखेीने जनलो पेन्टी 

लगाएको , खटु्टाको कुरकुच्चाको भाग फुटेको, बर्ा अं ५० को पुरुष िाजनस । 

 
 

म्र्ाग्दी 

 

 

 

जिजि २०७५।०२।०४ गिे जदनको अं.१४:४५ बिेको सियिा,जिल्ला म्याग्दी 

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

बगरिाएजकन नाििर बिन नखलेूको पुरुष िाजि िथिो दजेखने िेिाररसे 

अिथिािा िानि कंकाल (हड्डी)  । 

 



तनह ुँ जििी २०७५।०२।०१ गिे ०८:३० बिे जि.िनह ुँ भान ुन.पा.२ बाह्रजबसे जथिि 

िथयााङ्दी नदी जकनारािा ििृकको शरीरको सम्पणुा भाग कुजहएको, शरीरको 

सम्पणुा भाग सजडगली और्ा जकरा परेको, बणा गह ुँगोरो, िोटो शरीर, अं.५'४" 

अग्लो, पहाडी िुलको िथिो दजेखने िंगोजलयन िोहडा भएको, शरीर नग्न 

अिथिािा रहकेो  अं.४५।५० बर्ाकोपुरुषको लास फेला परेको । 

 
स्र्ाङजा जिजि २०७५।०१।०६ गिे अं.१०:३० बिे जि.थयाङिा काजलगण्डकी गा.पा.५ 

जथिि काजलगण्डकी नदीिासडी गलेको, अं.बर्ा ३५।३६ िर्ाकोपुरुषको 

पजहचान नखलेुको लाश  

 

 

 
स्र्ाङजा जििी २०७४।१२।३० गिे अं.१३:०० बिे जि.थयाङिा काजलगण्डकी गा.पा.१ 

जपउघा जथिि काजलगण्डकी नजदको जकनारिाअं.बर्ा ३२।३३ को, सडी गलेको, 

दांया हािको पाखरुाको अगाडी नागको टाटु हानेको पुरुष। 

 

 
बागलुङ जििी २०७५।०१।०४ गिे जि.बागलङु साजिक जछथिी गा.जि.स.२ हाल िैजिनी 

न.पा.८ गाईिनु्ने बगर जथिि कालीगण्डकी नदीको जकनारिारािोिा कालो सेिो 

धकाा भएको कुिाा, रािोिा कालो िोपा भएको अलाजदन सरुिाल, दायाुँ हाििा 

नौं ओटा र बाुँया हाििा एउटा रािो चरुा, घाुँटीिा एकसरो पोिे, दबैु कानिा 

सानो ठुलो गरी ३/३ िटा सनुको िथिो दजेखने पंहलेो िनु्रा, नाकिा सनुको 

िथिो दजेखने पहेंलो िनु्रा, बायाुँ हािको िाझी औलंािा पत्िर िजडि पत्िर 

नभएको औठंी , कम्िरिा हररयो कपडाले िोडेको िन्िर (बटुी) लगाएकी, 

छोटो नाक भएकी, िंगोजलयन िथिो अनहुार दजेखने अं. ३४।३५ 

िर्ाकीमहहला ।  

निलपरासी  

  (पुिा) 

 

जििी २०७५।०१।०४ गिेअं.०९:३० बिे, जि.न.प.(बदाघाट सथुिा पिूा) 

िध्यजबन्द ुन.पा.१२ जथिि नारायणी नजद जकनारिा पहेंलो कट्ट , पहलेो जट-सटा 

लगाएको, बाया हाि नभएको अिथिािा रहकेो, ४०।४५ बर्ाको पुरुष 

व्यिीको लास फेला परेको । 

 



तनह ुँ 

 

 

जििी २०७४।१२।३० गिे १६:३० बिे म्याग्द े गा.पा.७ धयरे िनह ुँजथिि बणा 

रािो, बाटुलो िोहडा, िझौला शरीर जनधारिा काटेको परुानो खि भएको हदेाा 

िंगोजलयन िथिो दजेखने, रािो सईुटर जनलो बटु्टा भएको जटसटा, सेिो कालो 

लङ्ुगी लगाएकी, उचाई ४'९" , अं.४०/४५ िर्ा की महहलाको लास फेला 

परेको । 

 
निलपरासी  

  (पुिा) 

 

२०७४।१२।२४ गिे, अं.१६:३० बिे, जि.निलपरासी (बदाघाट सथुिा पिूा) 

गैंडाकोट न.पा.२ पलु्चोक जथिि िहने्र राििागा जकनारिा बणा गह ुँगोरो, उचाई 

५'६", कपाल दाह्री कालो सेिो, दाुँया खटु्टािा परुानो घाउ भएको, पहाडी 

िलुको िथिो दजेखने, खरानी रंगको कोठे सटा, पाईन्ट लगाएको अं. बर्ा 

५०।५५ को पुरुष व्यजिको लास फेला परेको ।  

कास्की 

 

 

२०७४।१२।२३ गिे जि.काथकी पोखरा लेखनाि ि.न.पा.३२ िििुा जथिि 

पथृ्िीराििागा दखेी अं.१०० जिटर दजक्षण जससौघारीिा अं.५ जफट ८ ईन्च 

रहकेो अं.बर्ा २०/२५ को पुरुष व्यजि आगो लागी शरीरको सम्पणुा भाग 

िलेको अिथिािा फेला परेको । 

 

तनह ुँ 

 

जिजि २०७४।१२।१८ गिे जबहान जि.िनह ुँ व्यास न.पा.िडा नं.३ दगुाा िजन्दर 

नजिक अं. ६०/६५ बर्ाको पुरुष व्यजिको लास फेला परेको । 

 

निलपरासी  

  (पुिा) 

 

जिजि २०७४।१२।११ गिे, अं. १८:०० बिेको सियिा जिल्ला न.प. (बदाघाट 

सथुिा पिूा) गैंडाकोट न.पा.-६ बोटे टोल स।जिि नारायणी नदी जकनारिाबणा 

गह ुँगोरो, उचाई ५'२", िाल ुखईुलेको, जठक्कको शररर, पहाडी िलुको िथिो 

दजेखन,े जनलो पाईन्ट िात्र लगाएको पजहचान नखलेुको पुरूष ब्यजि । 

 

 

निलपरासी  

  (पुिा) 

 

जिजि २०७४।१२।२ गिेरािीजि.निलपरासी (बदाघाट सथुिा पिूा) गैंडाकोट 

न.पा.-१५ अिरापरुी जथिि िणा गह ुँ गोरो, उचाई ५ जफट ४ ईन्च, कपाल कालो, 

हल्का दाह्री पालेको, ठीक्कको शररर, िराई िलुको िथिो दजेखने, दायाुँ कानिा 

िनु्रा, खैरो जटसटा, कालो ज्याकेट र कालो पने्ट लगाएको २७/२८ बर्ाको पुरुष 

। 

 

 

 



निलपरासी  

  (पुिा) 

जिजि २०७४।११।०५ गिे अ.१७.०० बिेको सियिा जि.पिाि कुश्िा 

न.पा.िडा नं.८ जथिि िोदी खोलािाबणा गह  गोरो,झट्ट हदेाा िंगोजलएन अनुहार 

िथिो दजेखन,ेउचाई ५फीट  भएको,कपाल कालो खैरो, 46 SECONDS TO 

MARS लेखेको कालो रङको ह ट र कालो रङको ट्राउिर लगाएको ,िुुँगा र 

बोके दारी भएको  पजहचान ह न नसकेको पुरुषको शि । 

 
निलपरासी  

(पुिा) 

जिजि २०७४।११।०९ गिे जदउसो अं. ०२:३० बिेको सियिा, िध्यजबन्द ु

न.पा. िडा नं. ०२ सोरे (भिुाहा) जथिि नारायणी नदीिाहाल सम्ि नाि िर 

ििन नखुलेको बर्ा अं. ५५/६० को कपाल हल्का रहकेो,सेिो,शरीर िोटो 

उचाई अं. ५ जफट ५ ईन्च भएको पुरुष ब्यिी । 

 
निलपरासी  

  (पुिा) 

जिजि २०७४।१०।२९ गिे जदउसो अं. ०४:०० बिेको सियिा, कािासोजि 

न.पा. िडा नं. १३ नारायणी नदी जकनारािाहाल सम्ि नाि िर ििन नखलेुको 

बर्ा अं. ३५/४० को पुरुष व्यिी। 

 

न.प. बदाघाट 

सुस्ता पुिा 

 जिजि २०७४।१०।१८ गिे अं. ०१:०० बिेको सियिा  जि.न.प.(बदाघाट 

सथुिा पिूा ) िध्यजिन्द ु  न.पा. १० अरुणखोला िंगल  जथिि पिुा पजिि 

राििागाबणा गह ुँगोरो,उचाई ५'४",पािलो शररर,कालो जिन्स पाईन्ट,कालो सेिो 

जथिटर लगाएको अं. ३०/३५ िर्ाको पुरुष व्यजिको लाश । 
 

पिात जिजि २०७४।१०।११ गिे जदनको १३:०० बिेको सियिा जि.पिाि कुश्िा 

न.पा. ४ िलजुकनी िालको कान्लो पाखोिा अं. उचाई ४, १०", रािो, जनलो र 

सेिो चेक सटा, कालो पाईन्ट खैरो ट्राउिर लगाएको, कपाल सेिो फुलेको अं. 

५६।७० पुरुष व्यजिको लाश । 

 
निलपरासी  

  (पुिा) 

२०७४।०९।२० गिे अं.०५:५० बिेजि.न.प.(बदाघाट सथुिा पिुा) कािासोिी 

न.पा. ०२  खरकट्टा िंगल  जथिि पिुा पजिि राििागािाबणा गह गोरो,उचाई 

५'६",पािलो शररर,कालो पाईन्ट,कालो ज्याकेट,जनलो सेिो सईुटर लगाएको 

अं. २५।२६ बर्ाको पुरुष 
 

बाग्लुङ २०७४।०९।१३ गिे जबहान अं. ०७:०० बिे जि.बागलुङ बा.न.पा. २ जथिि 

िानि सेिा आश्रििा७० बर्ा गह ुँगोरो दाह्री कपाल फुलेको,उचाई ५'३" भएको 

म्याग्दीको दरबाङिा घर बिाउने टेक बहादरु पनु नाि बिाउने पुरुष 

 

 

म्र्ाग्दी 

 

जिजि २०७४।०६।१६ गिे जबहान अं. ०९:०० बिेको सियिा जिल्ला म्याग्दी 

अन्नपणुा गाउुँपालीका िडा नं. ०६ पोखरेबगर जथिि इजकन नाि िर नखुलेको 

हल्का गिणा कालो, हाििा कालो रङको घडी लगाएको अं. ६५।७० िर्ाको 

पुरुषव्यजिको लाश  । 
 



तनह ुँ जिजि २०७४।०५।२५ गिे जदनको अं. १३:०० बिे जि.िनह ुँ आुँबखैुरेनी 

गाुँ.पा.४ जत्रशलुी नदी जकनारिालाम्चो अनहुार,कपाल अगाडी लािो पछाडी 

छोटो भएरेको,िङ्ुगा पालेको काुँधिा िनाई लगाएको,जनलो सटा,भेष्ट, जनलो 

जिन्स पाईन्ट लगाएको,के्षत्री ब्रािण िथिो दजेखने अं ३०।३२ िर्ाको पुरुषको 

शि फेला परेको । 

 
 

गोरखा जिजि २०७४।०५।१५ गिे जि.गोरखा शजहद लखन गा.पा.३ किेरी भञ्जज्याङ 

िंगलिाबणा गह ुँगोरो,उचाई ५'३",कपाल केही फुलेको,खैरो रङको कटराईिको 

पाईन्ट लगाएको िराई िुलको िथिो दजेखने  अं. ३५।४० िर्ाको पुरुषको शि  

शि फेला परेको । 
 

पिात जिजि २०७४।०५।१७ गिे जदनको १३.३० बिे जि.पबाि कु.न.पा.१ िालढुंगा 

जटिरेु जथिि काजलगण्डकी नजदको जकनारिाअ.३५/४० िर्ाकी बणा 

गह ुँगोरो,हदेाा िंगोजलयन अनुहार िथिो दजेखने,उचाई ४'५" ,कपाल झरी 

खईुजलएको,दाुँया खटु्टाको पंिाको िाजिल्लो भागिा कालो कोठी 

भएको,टाउको िेजप्चएकोमहहलाको शि । 

  

पिात जिजि२०७४।०५।१७ गिे जदनको अ.१७.०० बिे जि.पबाि साजबकको 

िजुडकुिा २ हाल फलेिास न.पा. ४ िल्लो बगर जथिि कालीगणडकी नजदको 

जकनारिा अं.६५/७० िर्ाकीरािोिा हररयो बुट्टा भएको लुङ्गी बेररएको,सडी 

गली अनहुार नजचजनने महहलाको शि ।  

कास्की जिजि२०७४।०२।०७ गिे जदउंसो अ. १२:०० बिेको सियिा जि.काथकी 

पोखरा लेखनाि ि.न.पा.िडा नं.-१५ िििुा जथिि खहरे खोलाको जभरिा 

अपररजचि पुरुष ब्यजिको लाश जभरिुनी खोचिा फेला परेको,रािो ज्याकेट र 

कालो पाईन्ट लगाएको ,अं. ४०/४५ िर्ाको । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७४।०३।१० गिे अं.१३:००बिे जि.न.प.गैंडाकोट न.पा.२ राििागा 

प्रजिक्षालयिा ,िणा गह ुँ गोरो, उचाई ५'५", कपाल फुलेको पहाडी िलुको 

िथिो दजेखने अं. ५५।६० िर्ाको पुरुष हालसम्ि पजहचान नखलेुको । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७४।०३।०६ गिे जिहान अं.०६:०० बिे जि.न.प.गैंडाकोट न.पा.२ 

भकुृटी चोक प्रजिक्षालय अं.५५।६० िर्ाको परुुर्, िणा गोरो, उचाई ५' ३", 

कपाल कालो सेिो, िराई िलुको िथिो दजेखने, सेिोिा जनलो धके जटसटा, जभत्र 

सेिो थयाण्डु लगाएको र िलको भाग नाङ्गो भएको हालसम्ि पजहचान 

नखलेुकोपुरुषको लाश । 

 
 



निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७४।०२।१२ गिे अं.१७:०० बिेको सियिा जिल्ला निलपरासी 

िध्यजबन्द ु न.पा.िडा नं.१० जथिि राजरट्रय बन िंगलको जबच झाडीिाकपाल 

कालो सजड गली उखेजलने, रािो बटेु्ट कुिाा रािो सरुुिाल, रािो जफिा भएको 

कालो िाटाको चप्पल लगाएकी बर्ा अं.३०/३५ बर्ा की िंगोजलयन िथिो 

दजेखने िजहला सजड गली सकेको अिथिािा रहकेो,ििृ िजहलाको लाशको 

खटु्टाको जबचिा पेटिा नाबी झुजण्डएको अिथिािा केटा केटी पजहचान नभएको 

निजात हशसु। 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

 

जिजि २०७४।०२।१९ गिे अं.जिहान ०५:०० बिेको सियिा जि.न.प.गैंडाकोट 

न.पा.-९ िमु्सी जथिि ि.रा.जकनारिा िणा कालो,उचाई ५ जफट २ ईन्च,कपाल 

कालो, पहाडी िलुको िथिो दजेखने,खैरो कपडाको पेन्ट र कालो भेष्ट लगाएको 

, अं. ४०/४५ िर्ाको पुरुष । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जििी २०७४।०२।१४ गिे १२:०० बिेको सियिा जि.न.प.गैंडाकोट न.पा.-२ 

जथिि जभत्री सडकिािणा कालो,उचाई ५ जफट ६ ईन्च,कपाल लािो अधा 

फुलेको,िदशेी िलुकुको िथिो दजेखने,पहलेो कुिाा,धोिी लगाएको घाटीिा 

रूराक्षको िाला लगाएको , अं. ६०/६५ िर्ाको पुरुष । 

 
स्र्ाङ्जा जिजि २०७४।०१।१७ गिे जि.थयाङिा साजिक आलिदिेी ७ हाल ऐ. 

कालीगण्डकी ३ सटुका जथिि कालीगण्डकी नदी जकनारिा उचाई ५'३", 

खैरोिा धको सटा, खैरो पाईन्ट, कलरिा रािो भएको VITELANKE लेखेको 

खैरो जटसटा, हाप कट्ट  गोल्ड थटार ितु्ता, पहलेो िनै लगाएको, कपाल 

झरेको,शरररको सम्पणुा भाग सजड सकेको , अं. ३५/४० िर्ाको पुरुष । 

 
तनह ुँ जिजि २०७४।०१।०३ गिे जबहान १२:०० बिे  जि.िनह ुँ भान ु न.पा. ९ 

बाईसिंगर जथिि बलराि जब.क. को जनिााणाजधन घरजभत्रबणा गह ुँगोरो, उचाई 

४'८", िझौला शररर, हदेाा िंगोजलन िथिो दजेखन,े हररयोिा रािो बटु्टा भएको 

लङ्ुगी, रािो पेटीकोट, जनलोिा रािो बटु्टा भएको जटसटा लगाएकी  अं. ६०/६५ 

िर्ाको महहलाको लाश । 

 
तनह ुँ जिजि २०७४।०१।०९ गिे जि. िनह ुँ भान ु न.पा. ३ खरुकुना जथिि िथयााङ्दी 

नदीिाबणा गह ुँगोरो, उचाई ५'३" जठक्कको शररर, बाया हािको नाडीिा 

Millenium कम्पनीको प्लाजरट्रकको कालो जफिा भएको घडी लगाएको, हदेाा 

िंगोजलन िथिो दजेखने, अं.३५/४० िर्ाको पुरुष िािको । 

 
कास्की जिजि २०७४।०१।२२ गिे जि.काथकी पोखरा लेखनाि ि.न.पा.१४ दईुकुलाको 

िहुान जथिि नहरिाऐ.ऐ जथिि नहरिा परुुर् िािको अ. ७/८ िजहनाको 

निजात हशशुको लाश फेला परेको ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७४।०१।०८ गिे  जिल्ला निलपरासी गैंडाकोट न.पा.६ टोलटोले 

जथिि नारायणी नजदिािणा गोरो, उचाई ५'४", कपाल कालो छोटो, पहाडी 

िलुको िथिो दजेखने, कालो जसल्याक्स सेिो Adidas लेखेको कट्ट  लगाएको , 

अं. ३५/४० िर्ाको पुरुष।  



स्र्ाङ्जा जिजि २०७३।११।२९ गिे अं. ०९.०० बिेको सियिा जि.थयाङिा 

जिनदोबाटे- ४ जथिि िहाकाजल िजन्दर प्राङगणिाउचाई ५'१", पािलो शरीर, 

सेिो कालो धके सटा, जभत्र खैरो जटसटा, रािो जटसटा/हररयो धके जटसटा, हररयो 

जिन्स पाईन्ट, सेिो कालो अण्डरियर लगाएको भारजिय िुलको िाथिो दजेखने 

पुरुषको हाल सम्ि पजहचान नखकुो लाश ।  

कास्की जिजि २०७३।०८।२६ गिे जि. काथकी लमु्ले -४ जथिि 

िंगलिासडेगलेको,ििृकको कम्िरिा CHOOYU- 8201M लेखेको 

सनु्िला रङको हाफ जटसटा,कम्िर िल कालो क्िाटर पाईन्ट लगाएको सम्पणुा 

भाग सजडगली टाउको नरहकेो अिथिािा अं. बर्ा ३५ को पुरुष व्यजिको 

पजहचान नखलेुको लाश फेला परेको ।  

कास्की २०७३।०८।२१ गिे जि.काथकी, पोखरा उ.ि.न.पा-१६ बाटुलेचौर िैदान ििा 

ऐ. पोखरा-२८ कुर अिालाको जबच काजलखोलाको पानीिाउचाई ५'६",हाप 

थिीटर,सेिो बटेु्ट ििा खरानी रङको हाप कट्ट  लगाएको अं. बर्ा ४० को 

पजहचान नखलेुको पुरुष व्यजिको लाश फेला परेको । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि२०७३।१०।०९ गिे साझ अं. ०६:३० बिेको सियिा जिल्ला 

निलपरासी नयािेलहानी -८ जथिि राििागा सडक खण्ड्िाबणा गह गोरी,हाईट 

५'१", कालो ज्याकेट,रािो जटसाट,कलेिी रङको सरुुिाल लगाएकी,  अं. 

२५।३० िर्ाको हाल सम्ि पजहचान नखलेुको लाश महहला व्यजिको लाश । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७३।०९।२९ गिे जिहान अं.०८:०० बिे जि.नन.प. गैडाकोट न.पा -८ 

जििय चोक जथिि िहने्र राििागा नजिक प्रजिक्षालयिािणा कालो, उचाई ५' 

५", कपाल कालो सेिो छोटो, िधेशी िलुको िथिो दजेखने, खैरो ज्याकेट, सेिो 

सइुटर जभत्र सेिो सटा, िल खरानी रङ्गको टाउिर लगाएको,अं. ६०।६५ 

िर्ाको हाल सम्ि पजहचान नखलेुको लाश पुरुष व्यजिको लाश । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७३|०९।२८ गिे अं.०९:३० बिेको सियिा जि.न.प गैडाकोट न.पा--

१० जपिौिी जथिि नारायणी नजदउचाई ५'२", कपाल लािो कालो र हल्का 

फुलेको,अनहुार िंगोजलयन िाजि िथिो,जनलो लािो िाउला भएको  जटसाट, 

सेिो भेष्ट,कालो जिन्स पाईन्ट ,जनलो टाउिर लगाएको, अं. ३० ।४० िर्ाको 

हाल सम्ि पजहचान नखलेुको लाश पुरुष व्यजिको लाश । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७३।१०।१२ गिे जबहान अ. ०७:०० बिेको सियिा जि.न.प.जत्रिेणी 

सथुिा -७ ब्यारेि पलुबर्ा गह ुँ गोरो अ.५ जफट अग्लो कालो लािो कपाल 

भएको , अं. २० ।२२ िर्ाको हाल सम्ि पजहचान नखलेुको लाश महहला 

व्यजिको लाश ।  

कास्की जिजि २०७३।१०।२४ गिे जबहान जि.काथकी पो.उ.ि.न.पा.९ पथृ्िीचोकिा 

उचाई ५'२",कालो जट-सटा,कालो ट्राउिर, खैरो पेन्टी जफका कालो ज्याकेट 

SIMON लेखेको, रािो जप-क्याप लगाएको , अं. ५५।६०५० िर्ाको हाल 

सम्ि पजहचान नखलेुको लाश पुरुष व्यजिको लाश ।   

 



कास्की जिजि२०७३।१०।२४ गिे जि.काथकी पो उ.ि.न.पा.-९ बसपाका िाउचाई ५/२ 

जफट अग्लो,पहलेो जनलो चेक सटा,कालो ज्याकेट, हररयो ट्राउिर, कालो कट्ट  

लगाएको  अं. ४५।५० िर्ाको हाल सम्ि पजहचान नखुलेको लाश पुरुष 

व्यजिको लाश ।  

स्र्ाङ्जा जिजि २०७३।०९।१५ गिे जि.थयाङिा श्रीकृरण गण्डकी.९ जििी जथिि जििी 

बिारिािणा गह ुँगोरो, अं.उचाई ५'२", बाजहर घ्य ुकलरको जटसटा, जभत्र जनलो 

ट्राउिर, िल खैरो पाईन्ट लगाएको, िंगोजलयन अनहुार भएको अं. ५४।५५ 

िर्ाको हाल सम्ि पजहचान नखलेुको लाश पुरुष व्यजिको लाश । 

 
म्र्ाग्दी जिजि २०७३।१०।०४ गिे जबहान १०:०० बिे सियिा जिल्ला म्याग्दी 

नाच्याङग्रा गा.जि.स िडा नं. ०१ खेलुङ िन जथिि रहकेो नौ चोटको जभरिा 

खोल्सािा पुरुष िथिो दजेखने, िधैसी िलुको िथिो दजेखने िर्ा ३०।४० को 

हाल सम्ि पजहचान खलु्न नआएको लाश । 
 

तनह ुँ जििी २०७३।०८।१२ गिे जि.िनह  ं आंबखैुरेनी न.पा-३ िाकीचोक जथििघ्य ु

रङको हाप खल्िी भएको जटसटा,आकाशे रङको सटा,िनै लगाएको बर्ा ६० को 

पजहचान नखलेुको पुरुष व्यजिको लाश फेला परेको । 

 
िाग्लुङ जिल्ला बागलुङ बा.न.पा- १ िालढुङगा जथिि अं. ७२/७३ िर्ाको बणा 

गुँह गोरो  िोटो शरीर,भडुी फुलेको, कपाल लािो लटा परेको, दाह्री लािो 

फुलेको िोगी बाबा भई जहड्ंने प्राय: िसो िादक पदािा सेबन गरी जहड्ने हाल 

पजहचान ह न नसकेको पुरुष व्यजिको लाश । 
 

स्र्ाङ्जा जिजि२०७३।०८।०७ गिे जि.थयाङिा प.ुन.पा-१२ बिााको प्रजिक्षालयिा हाल 

नाि िर ििन नखलेुको पुरुष अं. ४५ िर्ाको ििन खगजडया जडजथट्रक 

चौरजसया पञ्जचायि पसाा थटेसन जबहार भारि बिाउने । 

 
तनह ुँ जिजि २०७३/०७/२२ गिे जबहान १०:०० बिेको सियिा जि. िनह ुँ दबेघाट 

गाजबस िडा नं. ४ जत्रशलुी नदी जथिि बगई भन्ने थिानिा पानीिा नाि िर ििन 

नखलेुको अं. बर्ा ३०/३५ को िंगोजलन िथिो अनहुार भएको, भईूिा खैरो 

ठाडो धकाा भएको फुल बाउला भएको चेक सटा लगाएको र िला कपडाको 

ईिार भएको जनलो जभत्री कट्ट  लगाएको पुरुष व्यजिको लाश ।   

 

 

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७३।०६।२२ गिे २३:३० बिे जिल्ला निलपरासी दिेचलुी न.पा.१५ 

जथिि बणा गह ुँगोरो,उचाई ५'३",रािो बलाउि, रािो साडी,हरीयो पटुका 

बाधेकी, िागी जहड्ने िथिो दजेखने अं. ४५।५० िर्ाको पजहचान खलु्न 

नसकेकोमहहलाको लाश ।  

कास्की जिजि२०७३।०६।०२ गिे जि.काथकी पो.उ.ि.न.पा-६ सजहदचोकबणा 

कल्साउदो,उचाई ५'५",पािको शररर,खैरो पाईन्ट लगाएको दाह्री िुंगा 

फुलेको,कपाल लािो भएकोपुरुष व्यजि अं. ६० िर्ा । 
 



निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७३|०४।१७ गिे जिल्ला निलपरासी  गैडाकोट न.पा.७ गौरी जथिि 

नारायणी नदीिा चाई ५'३", कपाल कालो, सेिो, अनहुार नजचनेने, सजडगजल 

औसा परी दगुाजन्धि भएको, शररर सम्पणुा कालो जहलो िैलो भएको नाङ्गो 

अिथिािा अं. ५०।५५५० िर्ाको पुरुष व्यजिको पजहचान खलु्न नसकेको 

लाश ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७३।०४।१४ गिे जिल्ला निलपरासी गैडाकोट न.पा.१० जपिौिी 

जथिि नारायणी नदीिाउचाई ५' ६", टाउको िाल,ु अनहुार नजचनेने सजडगजल 

दगुाजन्धि भएको, शररर सम्पणुा जहलो िाटो लागेको नाङ्गो अिथिािा अं. 

४५।५० िर्ाको पुरुष व्यजिको पजहचान खलु्न नसकेको लाश । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७३।०४।१९ गिे जिल्ला निलपरासी  दिेचुली. १० जथिििा बणा गह  

गोरो, उचाई ४' ५",हरीयो जटसाट,रािो पेटीकोट लगाएकी,घटना थिल नजिकै 

जनलो जछकेजिके चनु्नीको टुक्रा रहकेो, िागी जहड्ने िथिो दजेखने अं. ४०।४५ 

िर्ाको पजहचान खलु्न नसकेको महहलाको लाश । 

 
म्र्ाग्दी जिजि २०७३।०४।१२ गिे जि. म्याग्दी ललुाङ-५ पाटीहल्ला जथिििाणा 

कालो,उचाई ५'३",कपाल लािो,घ्य ुरंगको िैलो जट्रसटा,जनलो पाईन्ट,कालो कट्ट  

लगाएको,  ब्राम्हण क्षेत्री िथिो दजेखने, अं. २४।२५ िर्ाको पुरुष व्यजिको 

पजहचान खलु्न नसकेको लाश । 
 

तनह ुँ जिजि २०७३।०४।१८ गिे जि.िनह ुँ क्याजिन.१ जसिलटार जथिििा णा 

गह ुँगोरो,उचाई ४'१०",पािलो शररर,बाटुलो अनहुार,कपाल हल्का 

फुलेको,दाजह्र िुंगा हल्का भएको,हदेाा ब्राहम्ण क्षेत्री िथिो दजेखने नजिन लािा 

नाि बिाउने, िर्ा ४० पुरुष व्यजिको पजहचान कुल्न नसकेको लाश । 

 
कास्की जिजि २०७३।०४।२४ गिे जि.काथकी ले.न.पा.१ अन्नपणुा हाउजिङ 

जथिििाबणा गह ुँगोरो,उचाई ५'४",हररयो जट-सटा,खैरो सेण्डो,कालो जिन्स 

पाईन्ट,कालो पेन्टी लगाएको,हदेाा िंगोजलयन िथिो दजेखने िर्ा ३० को पुरुष 

व्यजिको पजहचान खलु्न नसकेको लाश । 
 

कास्की जिजि २०७३।०२।१९ गिे जि.काथकी घान्रुक गा.जब.स.िडा नं.-३ घ्यिूारको 

िंगलिा अ.४५ बर्ाको नाििर ििन नखलेुको िेिाररसे पुरुषको सडीगली 

सकेको अिथिािा लाश फेला परेकोिा यस कायाालयबाट लाशिाुँच सिेिको 

प्रारजम्भक अनसुन्धान सम्पन्न गरी उि लाश पणुा रुपिा सडीगली दघुाजन्धि 

भएको अिथिािा फेला परेको । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७३।०२।०४ गिे जिल्ला निलपरासी गैडाकोट न.पा.-५ कुशिुघाट 

जथिि नारायणी नजदको जकनारिाह जलयाः-िणा कल्साउदो, कपाल फुलेको,िाजि 

कोठे चेक सटा, जभत्र गाढा जनलो रंगको सटा, त्यस भन्दा जभत्र कालो रंगको सटा 

लगाएको िल जनलो हाफ पाईन्ट र,उचाई ५ जफट ४ ईन्च बर्ा अन्दािी ५०/५५ 

को हाल सम्ि एजकन नाििर ििन नखलेुको पुरुष व्यजि । 

 



निलपरासी 

( पूिा) 

२०७३।०२।१० गिे अं. १७:०० बिे जि.निलपरासी दिेचलुी न.पा. िडा नं. 

०१ जथिि नारायणी नदीिा२०७३।०२।१० गिे अं. १७:०० बिे 

जि.निलपरासी दिेचलुी न.पा. िडा नं. ०१ जथिि नारायणी नदीिा अं. ६०।६५ 

िर्ाको, बणा गह  गोरो, हाईट ५ जफट ३ ईन्च भएको, सेिो जटसाट लगाएको जनलो 

टािेल शरीरिा रहकेो,शरीरको बाहीरी छाला परैु जनथकेको,दाया हाििा औठी 

रहकेो,िंगोजलएन िथिो दजेखने शरीर पाजनले फुजल्लएको अिथिािा रहकेो 

पुरुष व्यजि ।   

िाग्लुङ जिजि २०७२।०६।१५ गिे जिल्ला बागलुङ बा.न.पा. िडा नं. ३ 

गोदािघरिाबणा गह गोरो उचाई ५ जफट ६ ईन्च, लािा दारी पालेको, दारी 

कपाल  फुलेको, जनलो Iphone लेजखएको जटसटा जिन्सको हाफ पाईन्ट 

लगाएको नाक लािो भएको अन्दािी ५०।५५ बर्ाको जबगि केही सिय 

अगाडी दखेी बागलुङ बिारिा भारी बोकी जिजबकोपािान गद ैआई रहकेो 

बेबारीशे पुरुषको लाश ।  

िाग्लुङ जिजि २०७२।०५।१७ गिे जिल्ला बागलुङ बा.न.पा. िडा नं. १ खदुकेु दोभान 

जभरिा बणा गह गोरो ५ जफट उचाई दाह्री पालेको फुलेको िालकुो बाया िफा  

िासकुो डल्लो पलाएको दाजहना हाििा ब्यान्डेि लगाएको बाया हाििा सेिो 

पलाजष्टकको बाला लगाएको पािलो शररर भएको दािाजलङबाबा भजन जचनीले 

बर्ा ६४।६५ को पुरुष ब्याजिको लाश बेबाररसे अबथिािा फेला परेको । 

 
िाग्लुङ जिजि २०७१।०४।१४ गिे जिल्ला बागलुङ बा.न.पा. िडा नं. १ घमु्टीिा अं. 

बर्ा ४० ।४५ को धन बहादरु शाही(पुरुष) बेहोस अबथिािा फेला पारी 

जनिलाई उपचारको लागी धौलाजगरी अंचल अथपिाल लगीएकोिा जनिको 

उपचारको क्रििा ितृ्य ु भएको जनिको शरररिा कुथिा न.पा. बाट जदएको 

काभे्रपलान्चोक जिल्ला खाम्बाचोक गा.जब.स. िडा नं. १ थिायी घर भई हाल 

पबाि कुथिा न.पा. िडा नं. ९ उल्लेख भएको कागि फेला परेको उल्लेजखि 

थिानिा खो.ि. गदाा अजभभाबक फेला नपरेको । 
 

पिात जिजि २०७२।१०।१८  गिे रािी अ ११;०० बिे जि पिाि कु न पा ९ जथिि 

पिाि जिल्ला अथपिालिािणा कालो,कपाल कालो छोटो, कालोिा सेिो बटु्टा 

भएको जथिटर,कालोिा हररयो बटु्टा भएको ट्राउिर लगाएकी, शररर कल्साउदो, 

अनहुार लाम्चो, नाक चचु्चो, नाक कानिा केही नलगाएकी, हदेाा िराई बासी 

िथिो दजेखने, बर्ा अ ४०/४५ की उचाई ५ जफट भएको नाि िर ििन 

नखलेुको एक महहला जिल्ला अथपिाल पिाििा उपचारको क्रििा रहकेीिा ऐ 

१८ गिे रािी अ ११;०० बिेको सियिा उपचारको क्रििा ितृ्य ुभएको ह दा 

जनि ििृ लासको सनाखि ह न नसकेको उि लाश पिाि जिल्ला अथपिालिा 

पो िा भई सदगदको लागी नगरपाजलकालाई जिम्िा जदईएको । 

 



पिात जिजि २०७२।९।९ गिे जदनको अं.१२;०० बिेको सयििा जिल्ला पिाि कुश्िा 

न पा १ दििुाखोला जथिि अिर बहादरु जि सी को खालीखेिको छेउिा फेला 

परेकोिणा गह गोरो, उचाई ५'३'',कपाल हल्का फुलेको दाह्री िङुगा फुलेको, 

नाक िेप्चो, रािो जटसटा सेिो धकाा जनलो हररयो रंगको कोठे सटा, कालो खरानी 

रंगको ज्याकेट,कालो पाईन्ट,कालो पेटी,कम्ब्याट जपजट ितु्ता, सेिो कालो बटु्टा 

भएको गलबन्दी  लगाएको ,जनिको पाईन्टको पछाडी खल्टीिा प्लाजष्टकको 

लाईट रहकेो नाि िर ििन नखलेुको एक पुरुष व्याजिको बेिाररसे लास फेला 

परी ििृक लाशको पिाि जिल्ला अथपिालबाट पोष्टिाटाि काया सम्पन्न भई 

सकेको र ििृक लाशको हाल सम्ि कही किैबाट केही कुरा खलु्न नसकी 

सनाखि ह न नसकेको ह दा काननु बिोजिि लाश सदगदका लाजग कुश्िा 

नगारपालीकोको कायाालय पिािलाई जिम्िा बझुाईएको 

 

पिात जिजि २०७२।७।०८  गिे जबहान ०७;०० बिे जिल्ला पिाि कु न पा १४ जथिि 

गाउुँिा जबगि ८/१० िर्ा अगाडी बाट काि गरी बथने िर्ा अ ५०/५५ को नाि 

िर ििन एजकन नखलेुको िणा गोरो,उ ५'५'',जनलो जिन डांग्रे ,प्यािी रंगको ह ट, 

सजहिको PORT Clubs लेजखएको लगाएको, हल्का कालो दाह्री,नाक 

िेप्चो,कान साना,कपाल छोटो, म्याजिक चप्पल लगाएको, भान्िा 

गरुूङ(पुरुष) भजन बोलाउने, घोप्टो अबथिािा ििृक लास जनिको साििा 

नगद रू १०० को २ िान,लाईटर १ िान र जबिलुी चरुोट १ िान रहकेो नाि 

िर ििन नखुलेको एक परुुर् व्यजिको बेिाररसे लास फेला परी ििृक लाशको 

पिाि जिल्ला अथपिालबाट पोष्टिाटाि काया सम्पन्न भई सकेको र ििृक 

लाशको हाल सम्ि कही किैबाट केही कुरा खलु्न नसकी सनाखि ह न 

नसकेको ह दा काननु बिोजिि लाश सदगदका लाजग कुश्िा नगारपालीकोको 

कायाालय पिािलाई जिम्िा बुझाईएको 
 

पिात जिजि २०७०।९।२२ गिे जदनको अ १३;३० बिेको सियिा जि पिाि 

जशिालय ५ जथिि कल्लेरीको भर िंगलिा नािििन नखलेुको परुुर् ब्यािीको 

अिा सडीगलेको अबथिािा लाश फेला परेको भन्ने सचुना ।उचाई ५जफट 

३ईन्च,बर्ा अ ५०।५५ को कालो उलनको ट्राउिर,जनलो कालो धके फुल 

बाउले सटा,कालो थटकोट लगाएको शि नजिकै क्यािोफ्लाईि (ईजण्डयन) 

िकेट पुरुष ब्याजिको ििृक लाशको सनाखि ह न नसकेकोले थिाजनय गा जि 

स कायाालयलाई लाश सदगदका लाजग जिम्िा जदईएको । 
 

मुस्ताङ जिजि २०७२।०९।२८ गिे रािी अं. ०८:३० बिेको सियििा जिल्ला िथुिाङ 

सखुााङ गा.जि.स.िाडा नं. ३ यारा जथिि लाक्पा छेन्िुङ गरुुङको घरिा 

भेंडाच्याङ्ग्रा चराई बथने जिल्ला डोल्पा घर बिाउने एजकन नाििर ििन 

नखलेुको बर्ा अं.४९ को िाक्ला लािा भजन नाििर बिाउने पुरुष व्यजि 

भेंडाच्याङ्ग्रालाई घाुँस जदन गएकोिा सोही गोठबाट लडी घाईिे भएकोिा 

जिजि २०७२।०९।२९ गिे जबहान जनिको ितृ्य ुभएको भन्ने । 

 



मुस्ताङ जिजि २०७२।०२।२३ गिे जबहान अं. ११:०० बिेको सियिा जि.िथुिाङ 

झोङ गा.जब.स.िाडा नं. १ डम्पक्यम्प नजिक थ्रोङपास खोल्सािा बर्ा अं. बर्ा 

२९/३० को नेपाली िथिो दखेीने िंगोजलयन िािको, रािो ज्याकेट जभत्र 

जनलोिा हरीयो जटसटा, कालो जिन्स पाईन्ट लगाएको, KIXANNHO लेखेको 

अण्डरियर (पेन्टी) लगाएको, कम्िरिा कालो कपडाको पेटी बाुँधेको, खटु्टािा 

कालोिा खैरो रंग जिजसएको िोिा लगाएको पुरुष व्यजि फेला परेको भन्ने । 
 

मुस्ताङ जिजि २०७१।१२।०८ गिे जबहान ०४:००- ०५:०० बिेको जबचिा जिल्ला 

िथुिाङ िाफाा ५ पिुाङ जथिि रहकेो फोजसल रेष्ट रेन्ट एण्ड बारको भान्साकोठा 

जभत्र बणा गोरो, नाक चचु्चो परेको, कालो कपाल, बाुँया आुँखाको िािी 

जनधारिा काटेर जनको भएको परुानो खि, दाह्री िङ्ुगा हाल काटेर केही 

पलाएको, उचाई ५ जफट ५ ईन्च भएको, बाुँया हाििा SUPA लेजखएको खैरो 

रंगको जफत्ता (चेन) भएको घजड लगाएको, घाुँटीिा ॐ  (ओि) लेजखएको खैरो 

रंगको िाला लगाएको, The North Face SummitSeries  लेजखएको 

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

जटसटा खेरो रंगको पाईन्ट लगाएको, जिल्ला िथुिाङ िाफाा गा.जब.स.िाडा नं.५ 

पिुाङ एयरपोटा जथिि जबर बहादरु ििकोटीले संचालन गरेको फोजसल रेष्ट रेन्ट 

एण्ड बारिा कुक िेनको काि गने बर्ा अं. बर्ा २७/२८ को एजकन ििन 

नखलेुको अिुान दिेकोटा नाि बिाउने पुरुष झजुण्ड ििृ अबथिािा फेला परेको 

। जनि ििृकले चलाएको िोबाईल नं.:-९८६७६९१३३० 

 
मुस्ताङ जिजि २०७०।०८।०४ गिे रािी अ. २१:४५ बिेको सियिा जि. िथुिाङ लेिे 

गा.जब.स. िडा नं. ०८ कोखेठाुँटी जथिि केश ुपिुााको घरिा कोठा भाडािा जलई 

बसेका जि. धाजदङ घर बिाउने चरुोट, रक्सी बजढ िात्रिा जपउने, एजकन 

नाि/िर, ििन नखलुेका प्रकाश भजनने पुरुषब्यजि, केश ुपिुााको घरको छििा 

रगि िान्िा गरी ििृ अिथिािा फेला परेको । 

 
लम्जुङ जिजि २०७२।०७।०९ गिे जबहान ६;३० बिेको सियिा जिल्ला लििङु 

सनु्दरििार नगरपाजलका िडा नं.३ िथयाङदी खोलाको जकनारिा बेबारररय 

बाहलकाको शि फेला परेको ।  

स्र्ाङजा जिजि २०७२।०७।०७ जबहान अं ७.४५ ििेको सियिा जि.थयाङिा जिचारी 

चौिारा २ फुलिारी भन्ने ठाउुँिा एकीन नाि िर ििन नखलेुको िर्ा अं ५५\६० 

को पुरुष िाजनसको ििृक लाश फेला परेको | 

 



तनह ुँ जिजि २०७२/०९/०५  गिे जि.िनह ुँ व्यास न.पा.१० जथिििाझापा जिल्ला 

थिायी घर बिाउने जबगि ९/१० बर्ा अगाडी दजेख िनह ुँ जिल्ला सदरिकुाि 

दिौली बिारिा ररक्सा चालक काि गने बर्ा अं. ४०/४२ को िने लािा 

नािबाट जचजनने परुुर् ब्यिी १०/१५ जदन अगाडी दजेख जबरािी परेर दिौली 

अथपिालिा उपचारको क्रििा रहकेोिा जनिको जिजि २०७२/०९/०५  गिे 

जबहान ०४:०० बिेको सियिा अथपिालिा कायारि सम्बजन्धि जचजकत्सकले 

ििृ घोर्ण गरेको(बणा रािो, बाटुलो िोहडा, िझौला शरीर, दाजहने पट्टी 

ओठिजुन कोठी, छािीिा दाग, बाुँया हािको कुििा परुानो घाउ खि भएको 

हदेाा िंगोजलयन िथिो देखीने, शरीरको िाजिल्लो भागिा सेिो हाफ बाउले 

जटसटा, जनलो ज्याकेट, िल्लो भागिा कम्ब्याड पाईन्ट लगाएको ५/५ अग्लो 

िने लािा भजन जचजनने अं.४०/४२ को पुरुष ब्यिीको बेबाररसे लास) 

 
तनह ुँ जिजि २०७२/०२/१७ गिे रािी अ. २३:३० बिेको सियिा जिल्ला िनह ुँ 

आबखैुरेनी गा.जब.स. िडा नं-५ जथििको पथृ्बीराििागा सडकिा धाजदङबाट 

पोखरा िफा  आउद ै गरेको ग.१.ख ३४९७ नं. को ट्रकले पैदलयात्री एजकन 

नाििर ििन नखलेुको बणा गह गोरो, पािलो शररर, ५/१ अग्लो, दाह्री िुङ्गा 

हल्का आएको, कपाल छोटो कालो, बाुँया आखा िनुी गाला र बाुँया खटु्टाको 

साप्रािा स-साना कालो जिल कोटी, बाुँया गालािा र दबैु खटु्टाको घडुा ििा 

दाजहने खटु्टाको  गोजल गाठोिा स-साना काटेका परुानो खि भएको, सेिो जटसटा 

र जनलो रंगको जिन्सको काटेको कट्ट  लगाएको अ. २२/२३ बर्ाको पुरुष 

ब्यिीलाई ठक्कर जददा जनिको घटनाथिलिानै ितृ्य ूभएको 
 

तनह ुँ जिजि २०७१/०६/२०  गिे जबहान ०९:३० बिेको सियिा जिल्ला िनह ुँ ब्यास 

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

झापटुारको जबचिा पने सेिी नजदिा एजकन नाििर, ििन नखलेुको बणा रािो, 

सररर िझौला, अनहुार बाटुलो, ५ जफट अग्लो, दबैु कानिा २/२ िटा सनु िथिो 

दजेखने जसलिनु्री लगाएको, घाजटिा एकसरो रािो पोिेिा सनुिथिो दजेखने 

जिलहरी लगाएको, नाकेडाजडिा परुानो खि भएको, सेिो ब्रा, गलुाबी रंगको 

पेजटकोट र रािोिा कालो बटेु्ट िेक्सी लगाएको, हदेाा नेिार िथिो दजेखने अ. 

३२/३५ बर्ाको उिेर भएकी महहलाको बेबाररसे लास फेला परेको । 

 
तनह ुँ जिजि २०७०/०९/२९ गिे जबहान ०६:०० बिेको सियिा जिल्ला िनह ुँ िािनुे 

गा.जि.स.िडा नं. १ गणुादी जथिि पथृ्िीराििागा सडक छेउिा १ िना परुुर् 

अं.४५/५० बर्ाको ५"३ इन्च अग्लो बणा रािो, िझौला शरीर, बाटुलो िोहडा, 

कपाल छोटो हल्का फुलेको, हल्का दाह्री िुुँगा आएको केही फुलेको, हदेाा 

िंगोजलयन िथिो दजेखने, शरीरको िाजिल्लो भागिा सेिो सेन्डो गन्िी, सेिोिा 

कालो धके िजसनो कोठा भएको सटा, जनलो सईुटर, खैरो गलबन्दी,िल्लो 

भागिा खैरो रङ्गको कपडाको पाईन्ट, कम्िरिा खैरो पटेी बाुँधेको पुरुष 

व्यिीको लाश फेला परेको 

 



तनह ुँ जिजि २०७०/०५/३० गिे जबहान ०६:०० बिेको सियिा जिल्ला िनह ुँ 

िजन्दपरु गा.जि.स.िडा नं. ६ चनुपहरा जथिि पथृ्िीराििागाको सडक छेउिा 

एजकन नाििर, ििन नखलेुको अं.७०/०७५ बर्ाको  उचाई ५"२ रहकेो  बणा 

गह ुँगोरो, सररर पािालो, कपाल दाह्री पालेको परैु फुलेको, खैरे सेिो कोट कालो 

पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यिको  ििृ लाश फेला परेको । 
 

गोरखा जिजि २०७२।१०।१६ गिे, गोरखा िचु्चोक ८ जथििओिनारायण श्रेष्ठ भन्ने अं.  

७२/७३ बर्ाको उचाई ५'२'', कपाल कालो सेिो फुलेको, दाह्री िुंगा फुलेको, 

िंगोजलयन बणाको , खैरो रंगको ह ट र कालो पाईन्ट र कलो रंगको िोिा  

लगाएको, ििन नखुलेको पुरुष ब्यजि । 
 

गोरखा २०७२।०४।२७ गिे, गोरखा गो.न.पा. १५ रािो ढुङ्गा जथिि दरौंदी नदीको 

जकनारनाििर ििन नखलेुको  अं.५०/६० बर्ाको उचाई ५'२'', शरररको 

िाजिल्लो भाग नाङ्गै र कम्िर िजुन २ िटा कालो रंगको पाईन्ट लगाएको, 

सम्पणुा िांसपेशीको भाग छुरट्टई अथिपञ्जिर िात्र रहकेो पुरुष 

 
कास्की जिजि २०७२।०६।२६ गिे जबहान अ. ०६:०० बिेको सियिा जि.काथकी 

लेखनाि नगरपाजलका िडा नं.-५ जबियपरु सिुल डेरी अगाडी नाििर ििन 

नखलेुको अ.४५।५० बर्ाको पुरुष ब्यजिको लाश फेला परेको । 

 
कास्की जिजि २०७२।०८।१८ गिे जदउंसो जि.काथकी पोखरा उ.ि.न.पा.िडा नं.-६ 

फेिािालिा िैरी रहकेो अिथिािा फेला परेको कालो कपाल अ.४०/४२  

बर्ाको पुरुष ब्यजिको लाश गेरु रङको पाईन्ट रहकेो िािी कुनै कपडा नरहकेो 

अिथिािा फेला परेको । 
 

कास्की जिजि २०७२।०८।१० गिे जबहान ०८:०० बिेको सियिा जि.काथकी पोखरा 

उ.ि.न.पा.िडा नं.-१८ सैनिारा नजिक सेिीनजदको बगाई ल्याएको नजदको 

जबचिा अड्जकएको अिथिािा फेला परेको हदेाा िंगोजलयन िथिो दजेखने अ. 

बर्ा-०६।०७  बर्ाको सजड गलेको नाङ्गो अिथिािा बालकको लाश फेला 

परेको ।  

कास्की जिजि २०७२।०५।२५ गिे जबहान जिल्ला काथकी साजबक सराङकोट गा.जब.स. 

हाल पोखरा उ.ि.न.पा.िडा न.-२६ खपौंदी नजिक फेिािालको जकनारािा 

हाल सम्ि नाििर ििन नखलेुको िजनर् नाि बिाउने अ. ५"१"  उचाई रहकेो, 

ज्यािी काि गने खैरो जटसटा जिन्स पाईन्ट, छालाको पेटी,  लगाएको  

आफुखसुी जहड्ने रक्सी जपउने भन्ने बजुझएकोपुरुष ब्यजिको लाश फेला परेको 

 
कास्की जिजि २०७२।०२।२५ गिे जदन अ. १६:०० बिेको सियिा जि.काथकी पोखरा 

उ.ि.न.पा.िडा नं.-२७ याम्दी जथिििा नाि घर ििन नखुलेको उचाई ५"३" 

जफट अग्लो अ. ४४\४५ बर्ाको पुरुष ब्यजि कालोिा पहलेो रङ्गको ज्याकेट, 

सेिो कजिि कालो जटसटा सेिो जिन्स पाईन्ट सेिो हजियो रङ्गको थपोटस ितु्ता 

कैरो रङ्गको छते्र टोपी लगाएको लाश फेला परेको । 

 



निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि२०७२।०३।२३ गिे साझ अं. ०७:०० बिेको सियिा जिल्ला 

निलपरासी कािासोिी न.पा. िडा नं. ११ जथिि नाराणी नजद जकनारािा बणा 

गह  गोरो,उचाई ५.२ ईन्च,कपाल जफलेको ,पालको शरीर भएको अं. ५५/६० 

बर्ा को िथिो दजेखने शरीरिा पेन्टी कट्ट  िात्र लगाएको शरीरिा अन्य कुनै 

कपडा नलगाएको हदेाा क्षेत्री,बाह न िथिो दजेखने पुरुष व्यजिको ििृ 

अिथिािा लाश फेला परेको ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७२।०३।२१ गिे जबहान अं.०३:३० बिेको सियिा जि.न.प. 

नयािेलहानी गा.जब.स. िडा नं. ९ जथिि पिुा पजिि राििागािा नेपालगञ्जि 

बाट काठिाण्डौ िफा  यात्र ुजलई आईरहकेो ना ४ ख ५१५५ नं. को बसले ठक्कर 

जदएकोएजकन नाि िर ििन नखलेुको बणा गह  गोरो,५ जफट २ ईन्च उचाई 

भएको,िंगोजलएन िथिो दजेखने,िाजिल्लो दािजछर परेको,खैरो पाईन्ट,खैरो 

रङको लािो बाह ला भएको सईुटर र कालो थटकोट लगाएको ,खल्टी जभत्र 

चाउचाउको खोल र पलाजथटक राखेको,लािो कपाल र बोकेदारी पालेको,िागी 

जहड्ने िथिो दजेखने अं. ५०/५१ बर्ा िजिको पुरुष व्यजि भएको परुुर् 

व्यजिलाई ठक्कर जदई घाईिे बनाएको । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१।१०।२५ गिे जबहान अं.०६:०० बिे जिल्ला निलपरासी 

गा.जि.स.िडा नं. ४ चोरिारा जथिि हालसम्ि नाि िर ििन नखलेुको अं. 

६०।६५ िर्ाको, गह ुँगोरो उचाई ५ जफट ५ ईन्च , पािलो शररर, कपाल ििा 

दाजह्र केही फुलेको, कला ज्याकेट लगाएको, जनलो जि८न्स पाईन्ट, खैरो कोठै 

सटा, जनलो िनुािाला चप्पल लगाएको पुरुष िाजनस । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१।०८।१५ गिे जदनको अं.१२:०० बिे जिल्ला निलपरासी 

कोल्ह िा गा.जि.स. िडा नणं ६ नन्दपरु जथिि चन्र कुिारी िापाको घरिा हाल 

सम्ि नाि िर ििन नखलेुको अं. ६५।७० िर्ाको कल्साउदो उचाई ५ जफट २ 

ईन्च, कपाल र दाही सेिो पािलो शरीर भारजिय िुलको िथिो दजेखने परुुर् 

िािको पुरुष िाजनस ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७२।०५।०४ गिे  जिल्ला निलपरासी  जत्रिेजण सथुिा ८बणा 

गोरो,उचाई ५.४ िंगोजलयन अनहुार,फुलेको छोटो दाह्रीिुंगा,बाया हाििा श्री 

पशपुजिनाि लेखेको,कालो जिन्स कट्ट  र कालो पेन्टी लगाएको हाल सम्ि 

एजकन नाििर ििन नखुलेको अ.४०/४५ को पुरुष िािको िाजनस । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७२।०२।२५ गिे अ.०७:००  बिेको सियिा जिल्ला निलपरासी 

जत्रिेणीसथुिा ७ नारायणी नदीको जकनारिाएजकन नाििर ििन नखलेुको 

अ.३०।५५ बर्ाको महहला िािको बेिाररसे िाजनस ििृ  अिथिािा फेला 

परेको ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१।१२।२३ गिे अ.१७:१५ बिेको सियिा जिल्ला निलपरासी 

जत्रिेणीसथुिा ६ गण्डक नहरको साईफन पोल िजुन एजकन नाििर ििन 

नखलेुको अ.६०।६५ बर्ाको पुरुष िािको बेिाररसे िाजनस ििृ  अिथिािा 

फेला परेको ।  



निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१।१२।२७ गिे अं.१६:००बिेको सियिा जिल्ला 

निलपरासीगैडाकोट न.पा.१० जथििजिल्ला निलपरासी गैंडाकोट न.पा.िडा न 

१० जथिि जसिाना चोक प्रजिक्षालयिा हाल सम्ि अकं नाििर नखलेुको बर्ा 

अन्दािी   अं.६०/६५ बर्ा को पुरुष व्यजिको लास फेला परेको  भारि िफा  

घर बिाउने भन्ने बजुझएको ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७३।०१।२४ गिे साझुँ अं. १७:०० बिेको सियिा जिल्ला 

निलपरासी  कािसोिी न.पा. िडा नं. १३ जथिि बणा गह  गोरो, ५ जफट ३ ईन्च 

उचाई भएको, िंगोजलएन िथिो दजेखने, कालो कपाल, सेिो सेन्डो, कालो हाप 

पाईन्ट, कालो पेन्टी,लगाएको, सेिो कालो जछके जिके रुिाल साििा भएको 

अं. ३०/३५ बर्ाको पुरुष व्यिीको लाश फेला परेको । 
 

निलपरासी 

  ( पूिा) 

जिजि २०७३।०२।०२ गिे जिल्ला निलपरासी गैडाकोट न.पा. िडा न.ं-०६ 

िोटे टोल जथिि नारायणी नजदको जकनारिा अं. २७।२८ िर्ाको,बणा गह ुँ गोरो, 

कालो कपाल, िाजि कोठे चेक सटा ,जभत्र हररयो रंगको जटसाट लगाएको िल 

जिन्स पाईन्ट र खैरो िेल्ट लगाएको, उचाई ५ जफट ४ ईन्च भएको पुरुष 

व्यजिको बेिाररसे अिथिािा लाश फेला परेको ।  
 

स्र्ाङजा जिजि २०७३।०१।१२ गिे अं. ०९:०० बिेको सियिा जिल्ला थयाङिा 

िालुङगा गा.जब.स. िडा नं. -२ काजल गण्डकी नदी खाडा  घाट जथिि  नदी 

जकनारािा महहलाको लाश फेला परेको ।  
 

कास्की जिजि २०७३।०१।०१ गिे अन्दािी ११:०० ििे  जि. काथकी पोखरा 

उपिहानगरपालीका िडा नंम्िर १७ काउछेघारी फुस्रेखोला जथिि २४।२५ 

बर्ाको पुरुष व्यजिको लाश फेला परेको ।  
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि२०७३।०३।१८ गिे  ०४:१५ बिे जिल्ला निलपरासी गैडाकोट 

न.पा.िडा नं.-११ जथििउिेरः-अं.६०।६५ िर्ा परुुर्, िणा कालो, उचाई ५ जफट 

३ ईन्च, कपाल र दाह्रीकालो सेिो, िराई िलुको िथिो दजेखने अं.६०।६५ को 

पुरुष व्यजि, धोिी, कोठेसटा र जनलो चप्पल लगाएको । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७२।११।२३ गिे जिल्ला निलपरासी .गैडाकोट न.पा.-१ िििुा 

सडक जकनारिाह जलयाः-िणा कालो, उचाई ५ जफट ३ इन्च, कपाल कालो, 

दाह्री िुुँगा केही फुलेको, िाजि कालो फुल जटसटा लगाएको, िल सेिोिा जनलो 

फुल बटेु्ट पदाा बेरेको, िराई िुलको िथिो दजेखने अं.५०।५५ को पुरुष व्यजि । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७२।०२।०२ गिे अं.१८:४५ बिेको सियिा जि.न.प.गैडाकोट 

न.पा.११ जथिि जिल्ला निलपरासी गैंडाकोट न.पा.िडा न ११ जथिि पजटया 

फाट खेििा बर्ा  अं.५०/६० बर्ा को पुरुष व्यजिको लास फेला परेको । 

 



निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१|१०|०३ जबहान ०७:४५ बिेको सियिा जिल्ला निलपरासी 

गैंडाकोट न.पा.िडा न १ जथिि िौलाकाजलका सिाि केन्रको भिनिा जिल्ला 

निलपरासी गैंडाकोट न.पा.िडा न १ जथिि िौलाकाजलका सािाि को भिन 

िा अं. ७० बर्ाको पुरुष  व्यजिको लाश फेला परेको । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१\०९|१६ गिे जदनको १५:०० बिेको सियिा जिल्ला निलपरासी 

गैंडाकोट न.पा.िडा न २ जथिि जिल्ला पबाि िफा  घर बिाउने हाल सम्ि एजकन 

नाि िर नखलेुको बर्ा ४५/५० को िलुसी राि पौडेल भजन बोलाउने व्यजिको 

ििृ अिथिािा पुरुषको लाश फेला परेको । 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१|०८|१६ गिे जदनको १५:०० बिेको सियिा जि.न.प.गैडाकोट 

िडा न १० जथिि नारायणी नजद जकनारिा अं. ३५/३६ बर्ाको पुरुष व्यजिको 

लाश फेला परेको । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१|०७|२३ गिे जदनको १५:०० बिेको सियिा जिल्ला निलपरासी 

गैंडाकोट न.पा.िडा न १२ जथिि नारायणी नजद जकनारिाअं.५५/५६ बर्ाको 

पुरुष व्यजिको लाश फेला परेको ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१|०५|२१ गिे जबहान ०८:२० बिे जिल्ला निलपरासी गैंडाकोट 

न.पा.िडा न १२ नारायणी नजद जकनार सनु िर्ाा खोलािा अं.बर्ा ५/६ को 

बालकको ििृक लाश सडीगली सकेको अबथिािा फेला परेको | 

 
निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१।०४।१४ गिे जिहान ०६:०० ििेको सियिा जिल्ला निलपरासी 

गैडाकोट  नगरपाजकका िडा नं.९ जथिि िमु्सी िंगलिा हाल सम्ि एजकन नाि 

िर नखलेुको बर्ा अन्दािी  ३०।३२ को पुरुष व्यजिको िजृि लाश फेला परेको 

।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१।१२।२६ गिे १७:३० बिे जिल्ला निलपरासी कािासोिी न.पा.–

१४ जथिि नारायणी नजद जकनारिानाि, िर र ििन नखलेुकी िर्ा अं४०।४२ की 

महहलाको पजहचान ह न नसकेको लाश । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१।११।२० गिे १२ बिे जिल्ला निलपरासी दिेचलुी न.पा.िडा 

न.ं–१५ नारायणी नजदनाि िर ििन नखलेुको अं.२७।२८ िर्ाको महहलाको 

पजहचान ह न नसकेको लाश । 
 

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१।०८।२२ गिे जदनको २ बिे जि.न.प.दउेराली–५ जथिि बेलिुा 

िङ्गलिा नाि िर, ििन नखुलेको अं.२२।२५ बर्ा को महहला िली अनहुार 

ििा शरीरको अजधकांश अंग िली सकेको हदेाा आगो लगाई किाव्य गरर 

िारेको िथिो दजेखएको ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१।०८।०८ गिे जिहान ९ बिे जि.न.प.कोल्ह िा–९ बरिािान घाट 

जथिि नारायणी नजदिा नाि, िर र ििन नखलेुकी िर्ा अं.५५।६० की 

महहलापजहचान खलु्न नसकेको लाश ।  

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१।०६।३० गिे १४:३० बिे जिल्ला निलपरासी रिहर–२ जथिि 

नारायणी नजद जकनारहाल सम्ि नाि िर ििन नखलेुको अं.५५।६० िर्ाको 

पुरुषपजहचान ह न नसकेको लाश । 
 



 

निलपरासी 

( पूिा) 

जिजि २०७१।०५।१७ गिे जदनको १४:०० बिे जिल्ला निलपरासी दउेराली–

२ चाजलसजकलोनाि िर ििन नखलेुको अं.६५।७० िर्ाको पुरुष व्यजिको 

पजहचान ह न नसकेको लाश ।  


