
बागमती प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, हेटौडाअन्तगात पहहचान नखुलेका लासहरुको हिबरण 

हजल्ला हििरण फोटो 

धाहदङ मममत २०७८।१२।२८ गते मज. धामदङ धमुनबेशी न.पा. वडा नं ८ खानीखोला 

मथथत मिभवुनराजपथ सडकमा पोखराबाट काठमाण्डौ तर्फ  आउद ै गरेको 

चालक मज.पवफत जलजला गा.पा. वडा नं ८ बथने मभम बहादरु श्रेष्ठले चलाई 

ल्याएको ग १ ब १००० नं को थकारमपयोले पैदल यािीलाई नाम थर वतन 

नखलेुको अ.ं ४० को पुरुषलाई ठक्कर मदई घाईते बनाई उपचारको क्रममा 

मतृ्य ुभएको ।   

काभे्रपलाञ्चोक मममत २०७८।१२।२७ गते राती अ.ं २२:०० बजकेो समयमा 

मज.काभ्रपेलाञ्चोक पााँचखाल वडा नं ०४ अरमनको राजमागफ मथथत 

पााँचखाल बजार छेउमा एमकन नाम थर वतन नखलेुको अ.ं ३५/३६ को पुरुष 

व्यमि बेहोस अवथथामा लडी रहकेो अवथथामा रे्ला पारी उपचारको क्रममा 

धमुलखले अथपतालमा मममत २०७८।१२।२८ गते मतृ्य ुभएको । उचाई ५.४ 

मर्ट, कालो कपाल, गहुगोरो, कालो सेतो बटेु्ट सटफ लगाएको, मझौला शररर 

भएको ।  

मकिानपुर मममत २०७८।१२।१९ गते मज.मकवानपरु हटेौडा उ.म.न.पा.वडा नं.१० 

बसपाकफ मथथतमारहकेो मपपलबोट छेउमा हाल नामथर वतन नखलेुको 

अ.ं५०/५५ वषफको, उचाई ५.४ मर्ट, वणफ श्याम्लो, मगंोमलयन जथतो दमेखने, 

दाह्री जुाँगा पातलो, कालो सेतो रु्लेको छोटो कपाल, अगाडी JUST DOIT 

लेखकेो हल्का खरानी रंको हाप सेण्डो, मनलो गमे कटु्ट मभि खरैो रंगको कटु्ट, 

कम्मरमा सतु्ली र प्लामिकको डोरी बाधेको अवथथामा रहकेो पुरुष व्यमिको 

लाश हाल हटेौडा अथपतालको शव गहृमा रामखएको । 
 

हसन्धुली मममत २०७८।१२।२० गते अ.ं१७:४५ बजकेो समयमा मज.मसन्धलुी सनुकोशी 

गा.पा.वडा नं.६ खाल्टे नमजक सनुकोशी नदीको मकनारमा हाल नामथर वतन 

नखलेुको वषफ अ.ं५० की, उचाई ५.१ मर्ट, कालो खईुमलए झरेको कपाल, 

ढाकाको रातो हररयो बेटे्ट चौबन्दी चोलो, सो मभि रातो कोठे अको चोलो, 

सेतो पटु्टका, रातो साडी, धात ु समहतको मगंलसिु र कानमा पहे ाँलो धात ु

लगाएकी महहला व्यमिको लाश हाल काभ्रोपलाञ्चोक मथथत धलुीखले 

अथपतालको शव गहृमा रामखएको । 

 

धाहदङ मममत २०७८।१२।१८ गते अ.ं १६:०० बजकेो समयमा मज. धामदङ गजरुी गा. 

पा. वडा नं. ६ जरेखते मथथत मिशलुी नदीको दमिण मकनार पानीमा नामथर, 

वतन नखलेुको, अ.ं वषफ ३५/४० को, जथतो दमेखने मंगोमलयन अनहुार 

भएको, उचाई ५.३ मर्ट, कालो हल्का लामो कपाल, खरैो रंगको ट्राउजर, 

मनलो रंगको INOWOWEN FASHION VOY लेमखएको मटसटफ 

लगाएको मतृ पुरुष व्यमिको लाश पररिणको लागी प्राथममक थवाथ्य केन्र 

गजरुी धामदङको शव गहृमा रामखएको ।  
 



काभे्रपलाञ्चोक मममत २०७८।१२।१७ गते अ.ं १२:१५ बजकेो समयमा मज. काभ्रपेलाञ्चोक 

धमुलखले न. पा. वडा नं. ८ मथथत अरमनको राजमागफ नमजक र्ोहर र्ाल्ने 

जगंलमा नामथर, वतन नखलेुको, अ.ं वषफ २२/२३ को, उचाई ५.५ मर्ट, 

कालो मनु्रा लगाएको, कालो अगाडी लामो कपाल भएको, वााँया हातमा 

खिा भएको मचन्ह जथतो दमेखने ट्याटु रहकेो, कालो मटसटफ, खरैो पाईन्ट र 

कालो जतु्ता लगाएको पुरुष मचलाउनेको रुखमा केवलको तारको पासो लगाई 

झणु्डी मतृ्य ु भएको व्यमिको लाश धमुलखेल अथपतालको शव गहृमा 

रामखएको । 

 

धाहदङ मममत २०७८।१२।१३ गते अ.ं१४:१० बजकेो मज.धामदङ मसद्धलेक 

गा.पा.वडा नं.०६ सात तल्ले बगर मथथत मिशलुी नदीको उत्तर तर्फ  मकनारमा 

बगाई ल्याएको नामथर, वतन नखलेुको अ.ंवषफ २८/३० को, उचाइ ५.६ मर्ट, 

खरैो रङगको पाईन्ट, कालो हार् कटु्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश हाल 

मि.मव.मशिण अथपताल र्रेमन्सक ममेडमसन मबभाग महाराजगजं 

काठमाण्डौमा रामखएको । 
 

हचतिन मममत २०७८।१२।०४ गते अ.ं१७:३० बजरको समयमा मज.मचतवन भरतपरु 

म.न.पा.वडा नं.०३ नगर वन मथथत सामदुामयकभवन नमजक द्धाररका मसंहको 

खाली जङगलमा ववेाररसे अवथथामा नामथर,वतन,नखलेुको अ.ंवषफ ४०/४५ 

को,उचाई ५.१ मर्ट, हररयो रङगको ठुलो सरुुवाल, हररयोमा गोल्डन रङगको 

बटु्टा भएको कुताफ लगाएकी महहला को मतृ लाश हाल भरतपरु अथपताल 

मचतवनको शव गहृमा रामखएको ।   

मकिानपुर मममत २०७८।११।०५ गते अं.२१:०० बजकेो समयमा मजल्ला मकवानपरु 

हटौडाउ.म.न.पा. वडा नं.२ उद्योग वामणज्य संघ अगाडी याि ुप्रमतिालयको 

बेन्चमा नामथर,वतन नखलेुको अ.ंवषफ ५०।५५ को,मगंोमलयन जथतो 

दमेखने,वणफ गहुाँगोरो, दाह्री जङुगा पालेको, उचाई ५.५ मर्ट,हररयो रङको 

टोपी,मनलो रङको हुडी,कालो सेतो बटेु्ट भिे,कालोमा रातोपाटा भएको 

ट्रयाक,खरैो रङको जतु्ता,लगाएको पुरुष व्यिीलाई प्रहरीको गथती टोलीले 

रे्ला पारी उपचारको लागी हटेौडाअथपतालमा ल्याएकोमा उपचारको क्रममा 

ऐ.२१:१० बजकेो समयमा मतृ्य ुघोषणा भएको,लास सोही अथपतालको शव 

गहृमा रामखएको ।  

हसन्धुली मममत २०७८।१०।१९ गते मदउाँसो अ.ं १३:३० बजकेो समयमा मज.मसन्धलुी 

गोलन्जोर गा.पा.वडा नं ३ बसेरी मथथत सनुकोशी नदीमा नाम थर वतन 

नखलेुको, वणफ गहुगोरो, मोटो शरीर, कालो हुड र खरानी रङको ट्रयाक 

लगाएको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

धाहदङ मममत २०७८।१०।१७ गते अ.ं ६:३० बजकेो समयमा मज.धामदङ थाके गा.पा. 

वडा नं २ चामलसे मथथत रहकेो होटेल महराचन एण्ड रेिुरेण्ट काम गने वषफ ४६ 

को राज कुमार राई सो होटेलको कोठामा मतृ अवथथामा रे्ला। हुमलया:- वणफ 

गहुगोरो, कालो रङको ज्याकेट, मनलो मटसटफ, खरैोमा रातो धकाफ भएको 

ट्राउजर, मनलो कटु्ट लगाएको पुरुष व्यिोको लाश ।  



काभे्रपलाञ्चोक मममत २०७८।१०।०८ गते अ.ं ०९:४० बजकेो समयमा मज. काभ्रपेलाञ्चोक 

पााँचखाल न.पा. वडा नं ४ रु्टबल ग्राउण्ड छेउमा हाल सम्म नाम थर वतन 

नखलेुको, मबगत केही ममहना दमेख मागी खाई महड्ने, रु्लेको दाह्री र जुाँगा, 

कलेजी रङको ज्याकेट, कालो धकाफ भएको सटफ, कालो भिे, सेतो सटफ पहलेो 

भिे लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।  

रामेछाप मममत २०७८।१०।०६ गते मदनको अ.ं ३:०० बजकेो समयमा मजल्ला 

रामछेाप मन्थली न.पा. वडा नं ६ सेलेघाट मथथत सनुकोशी नदीको बगरमा 

नाम थर वतन नखलेुको, मझौला शरीर भएको, कम्मर मनुी मनलो पेमटकोट, 

मनलो सरुुवाल ट्राउजर र रातो म्याक्सी लगाएकी, बााँया हातमा सयुफको र यो 

आकारको ट्याटु खोपेकी महहलाको लाश ।  
धाहदङ मममत २०७८।०९।२२ गते मबहान अ.ं ७:१५ बजकेो समयमा मज.धामदङ 

गल्छी गा.पा. वडा नं ६ मचरौदी मथथत मिशलुी नदीको दमिण मकनारा पानीको 

भागमा एमकन नाम थर वतन नखलेुको, मामथल्लो शरीरको भागमा कपडा 

नभएको, तल सेतो पाटा भएको कालो रङको ट्राउजर, हररयो रङको हार् कटु्ट 

लगाएको, टाउकाको पछाडी भागमा काटेको जथतो दमेखने परुानो खत 

भएको, उचाई ५.५ मर्ट भएको पुरुषको लाश ।  

धाहदङ मममत २०७८।०९।१६ गते अ.ं १५:१० बजकेो समयमा मज.धामदङ धमुनबेशी 

न.पा. वडा नं ६ नौमबसे मथथत ऐ.ऐ. बथने अजुफन उप्रेतीको काउली बारीमा 

नाम थर वतन नखलेुको, वणफ गहुगोरो, उचाई ५.२ मर्ट, कालो कपाल, दाह्री 

जुाँगा पालेको, मनलो गन्जी लगाएको, पातलो शरीर भाएको, उमरे अ.ं ४०/४५ 

वषफको पुरुष व्यमिको लाश । 

 
धाहदङ मममत २०७८।०९।०६ गते मबहान अ.ं ८:३० बजकेो समयमा मज.धामदङ 

बेमनघाट रोराङ गा.पा. वडा नं ३ मलेख ु मथथत मानमसक सन्तलुक मठक 

नभएको, मामग खाई महड्ने, नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५.५ मर्ट, दाह्री 

कपाल पालेको, सेतोमा रातो चेक सटफ, खरैो मटसटफ, मनलो रङको मजन्स 

पाईन्ट, मथटलको बकल भएको कपडाको खरैो पेटी लगाएको पुरुषको लाश । 
 

मकिानपुर मममत २०७८।०९।०६ गते अ.ं १६:५० बजकेो समयमा मज.मकवानपरु हटेौडा 

उप-महानगरपामलका वडा नं १३ पदमपोखरी मथथत पदमपोखरी हले्थपोिको 

शौचालय अगाडी मामग खाई महड्ने नाम थर वतन नखलेुको, वणफ गहुगोरो, 

उचाई ५.६ मर्ट, नाक ठुलो चचु्चो, मभि हररयो रङको भवुााँ भएको कलेजी 

रङको कम््याट ज्याकेट, कालो सेतो चेक उलनको सटफ, मनलो रङको हार् 

भिे, हल्का खरैो रङको कटनको पाईन्ट, कालो रङको सल्याक्स कटु्ट, घााँटीमा 

रातो गल्बन्दी लगाएको पुरुषको लाश ।  



धाहदङ मममत २०७८।०९।०४ गते मज.धामदङ मनलकण्ठ न.पा. वडा नं ३ मथथत रहकेो 

धामदङ मजल्ला अथपतालमा उपचारको लामग आएको नाम थर वतन 

नखलेेको, कालो वणफ भएको, उचाई ४.९ मर्ट, पातलो शरीर भएको, कालो 

कपाल गदफन सम्म भएको, मामथ खरैो रङको हाईनेक सो मभि मनलोमा कालो 

बटु्टा भएको परुा बाउलेउ सटफ सो मभि रातो रङको "THE BEATLES" 

लेमखएको मटसटफ लगाएको, तल मनलोमा सेतो धसाफ भएको ट्राउजर र सो मभि 

कालो रङको थलाक्स लगाएको, दबैु खटु्टा समुन्नएर मथच्दा खाल्टो पने पुरुष 

व्यमिको लाश । 
 

काभे्रपलाञ्चोक मममत २०७८।०८।२३ गते मबहान अ.ं ६:०० बजकेो समयमा 

मज.काभ्रपेलाञ्चोक धमुलखले न.पा. वडा नं ८ मथथत पकुचा भन्ने ठााँउको 

कच्ची सडक बाटोमा रहकेो मलङ्गेमपङमा सोही मपङको डोरीले हाल नाम 

थर वतन नखलेुको अ.ं २५/२६ वषफको, कालो हुड ज्याकेट, मभि पहलेो 

मटसटफ, रातोमा सेतो बुट्टा मभि कालो रङ भएको मर्लर बनाउन ममल्ने टोपी, 

कानमा कालो टप, खरैो सेतो कपडाको जतु्ता र मनलो रङको मजन्स पाईन्ट 

लगाएको पुरुष व्यमि झणु्डी मतृ रे्ला ।  

दोलखा मममत २०७८।०८।१६ गते मबहान अ.ं ७:०० बजकेो समयमा मज.दोलखा 

मभमशे्वर न.पा. वडा नं ५ चरङ्गखेोला मथथत बगकेो पानीको मबचको ढुङ्गामा 

काठमा अड्केको नाम थर वतन नखलेुको, लाश समडगलेको अवथथामा 

रे्ला परेको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

नुिाकोट मममत २०७८।०८।१२ गते अ.ं १२:३० बजकेो समयमा मज.धामदङ ज्याङरुङ 

थथायी वतन बताउने मबगत २७ वषफ दमेख मज.नवुाकोट मशवपरुी गा.पा. वडा नं 

८ मबसमरेु मथथतमा छाप्रोमा बथने ७०/७५ को कृष्ण बहादरु गरुुङ् ऐ.ऐ. बथनेउ 

राम बहादरु तामाङको घरमा मपमडमा समुतरहकेो अवथथामा मतृ अवथथामा 

रे्ला परेको पुरुषको लाश ।  

धाहदङ मममत २०७८।०८।१० गते अ.ं १५:५० बजकेो समयमा मज.धामदङ बेमनघाट 

रोराङ गा.पा. वडा नं ०३ मसतलबजार मथथत मिशलुी नदीको दमिण मकनारमा 

हाल सम्म नाम थर वतन नखलेुको, वणफ गहुगोरो, मोटो शरीर, उचाई ५.४ 

मर्ट, रातो बटेु्ट हार् ट्राउजर, कालो ट्राउजर, मनलो बेलेजर कोट, खरैो रङको 

बनुेको सईुटर power house energy drink लेखकेो हार् भिे, घाटीमा 

कालो धागोमा बटुी बाधी माला लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।  

गुल्मी मममत २०७८।०८।०३ गते मबहान अ.ं ८:०० बजकेो समयमा मज.गलु्मी 

कालीगण्डकी गा.पा. वडा नं २ अबेनी मबनी मथथत कालीगण्डकी नदीको 

पमिम तर्फ  रहकेो खन्यकुो रुखमा अड्मकएको अबथथामा शरीरको कम्मरमा 

सेतो कछाड बेरेको र नग्न अवथथामा रहकेो पुरुष व्यमिको लाश । 
 

नुिाकोट मममत २०७८।०८।०३ गते अ.ं २१:०० बजकेो समयमा मज.भोजपरु घर भई 

मज.नवुाकोट मबदरु न.पा. वडा नं ४ बट्टार बजार मथथत जगतलाल श्रेष्ठको 

घरको दोस्रो तल्लामा डेरा गरी एक्लै बथने अ.ं ३५ को यादब राई मा.प.स.े 

गरी कोठा अगाडी बरण्डामा बमस रहने क्रममा छतबाट खसी गमम्भर घाईते 

भई मजल्ला अथपताल मिशलुी नवुाकोटमा उपचारको क्रममा मतृ्य ुभएको । 

 



उि पुरुषबट्टार बजारमा बरर् बेच्ने काम गरेको  । 

मकिानपुर मममत २०७८।०७।२९ गते अ.ं १७:०० बजकेो समयमा मज.मकवानपरु हटेौडा 

उ.म.न.पा. वडा नं १० र्रेिी मथथत बाटो छेउ झाडीमा हाल सम्म नाम थर 

वतन नखलेुको, वणफ गहुगोरो, कालो छोटो कपाल, उचाई ५.४ मर्ट, मनलो 

खरैो रातो हुड, कालो कपडाको पाईन्ट लगाएको पुरुषको लाश । 
 

नुिाकोट मममत २०७८।०६।३१ गते अ.ं१२:०० बजकेो समयमा मज.नवुाकोट 

बेलकोटगढी न.पा. वडा न ं७ गल्छी मिशलुी सडक खण्डको कामशटार मथथत 

सडक खण्ड भन्दा १० ममटर तल दमिण परट्ट ऐ.ऐ. बथने चोकराज पडुासैनीको 

धान बारीमा हाल सम्म नाम थर वतन नखलेुको, वणफ गहुगोरो,हदेाफ मगंोमलयन 

अनहुार दमेखने, मोटो शररर, खटु्टामा कालो पानी बटु, घााँटीमा रुरािको माला 

लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।  

मकिानपुर मममत २०७८।०६।२८ गते अ.ं ७:३० बजकेो समयमा मज.मकवानपरु हटेौडा 

उप-महानगरपामलका वडा नं १० बसपाकफ  मथथत रहकेो गाडफन पाकफ मा नाम 

थर वतन नखलेुको, मनजको झोलाबाट प्राप्त सन्चो अथपतालको OPD 

पजुाफमा अ.ं ५७ को सभुाष राई उल्लेख रहकेो, मतृक मबगत ८/१० वषफ दमेख 

हटेौडा बजारमा ज्याला मजदरुी गरी रु्टपाथमा बथने गरेको भन्ने बमुझएको 

पुरुष व्यमिको लाश ।  

धाहदङ मममत २०७८।०६।२३ गते अ.ं ६:३० बजकेो समयमा मज.धामदङ गजरुी 

गा.पा. वडा नं ६ पोखरेखोला मथथत मिशलुी नदीको दमिण मकनारमा हाल 

सम्म नाम थर वतन नखलेुको, वणफ रातो, मठक्कको शरीर भएको, उचाई ५.५ 

मर्ट, मनधार र्रामकलो भएको, कालो कपाल, मनलो रङको सटफ, सेतो मनलो 

रङको पेन्टी लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।  

धाहदङ मममत २०७८।०६।१४ गते अ.ं १८:३० बजकेो समयमा मज.धामदङ बेमनघाट 

रोराङ गा.पा.वडा नं ३ पतौरी घमुाउने मथथत मिशलुी नदीको दमिण मकनारामा 

नाम थर वतन नखलेुको, रातो सेतो बुटे्ट चोलो, हररयो बुटे्ट साडी लगाएको, 

उचाई ४.७ मर्ट, उमरे समेत नखलेुको समड गमलसकेको महहलाको लाश ।  

रामेछाप मममत २०७८।०६।०२ गते मबहान अ.ं ०६:३० बजकेो समयमा मज.रामछेाप 

मन्थली न.पा. वडा नं २ मगंलादवेीथान मथथत तामाकोशी नदीको मकनार 

छेउमा घोप्टो अवथथामा नाम थर वतन नखलेुको, मझौला शरीर भएको, नग्न 

अवथथामा रे्ला परेको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

दोलखा मममत २०७८।०६।०३ गते मबहान अ.ं ११:३० बजकेो समयमा मज.दोलखा 

मभमशे्वर न.पा. वडा नं ३ मथथत कामलञ्चोक माध्यममक नमजकै मबरामी 

अवथथामा रे्ला परेको नाम थर वतन नखलेुको, वणफ गहुगोरो, उचाई ५.५ 

मर्ट, खरैोमा मनलो बुटे्ट मटशटफ र खरैो पाईन्ट लगाएको पुरुषलाई प्रहरीको 

टोलीले चररकोट अथपताल लमगएकोमा सोही मदन बेलकुा १९:०० बजकेो 

समयमा उपचारको क्रममा मतृ्य ुभएको । 

 



 

हचतिन  मममत २०७८।०५।२९ गते मबहान अ.ं०६:२० बजकेो समयमा मज.मचतवन 

भरतपरु म.न.पा. वडा नं ९ आथथाचोक मथथत सडक छेउमा हाल नाम थर 

वतन नखलेुको, कालो हार् मटशटफ, कालो पाईन्ट लगाएको, उचाई ५.३ मर्ट, 

दाह्री पालेको पुरुष व्यमिको लाश । 

 
हचतिन मममत २०७८।०५।२७ गते मदउाँसो अ.ं १४:०० बजकेो समयमा मज.मचतवन 

भरतपरु म.न.पा. वडा न ं १० मथथत मानव सेवा आश्रममा मममत 

२०७८।०५।२४ गते एमकन नाम थर वतन नखलेुको वषफ ६८ को तेज बहादरु 

श्रेष्ठ नामले मचमनने, खरानी रङको मटशटफ, खरैो रङको हार्कटु्ट लगाएको, 

सेतो र कालो कपाल, उचाई ५.३ मर्ट भएको पुरुष व्यमिको लाश ।  

हसन्धुली मममतउ २०७८।०५।२० गते अ.ं १३:१५ बजकेो समयमा मज.मसन्धलुी 

सनुकोशी गा.पा. वडा नं २ मजवुाबगर मथथत सनुकोशी नदीको भगंालोको 

मबच भागमा  हाल नाम थर वतन नखलेुको, वणफ गहुगोरो, उचाई ५.४ मर्ट, 

मनलो पाईन्ट, सेतो धके सटफ र सटफ मभि अको धके भिे लगाएको पुरुष 

व्यमिको लाश ।  
धाहदङ मममत २०७८।०५।०२ गते मबहान अ.ं७:०० बजकेो समयमा मज.धामदङ 

बेमनघाट रोराङ गा.पा. वडा न ं३ मशतलबजार घमुाउने मथथत मिशलुी नदीको 

मकनारमा नाम थर वतन नखलेुको, मगंोमलयन अनहुार भएको, शरीरमा कुनै 

कपडा नभएको, उचाई ५.७ मर्ट, मोटो शरीर भएको पुरुषको लाश । 
 

हसन्धुली मममत २०७८।०४।१९ गते  मबहान अ.ं०५:०० बजकेो समयमा मज.मसन्धलुी 

गोलन्जोर  गा.पा. वडा नं.१ नेपालथोक मथथतबथने गनु्ज ेतामाङको छोरावषफ 

४० को प्रवेश तामाङ को घरमा  मवगत ७/८ वषफ दखेी बथद ैआएको  राम्रो 

संग बोल्न नसक्ने नाम थर सोध्दा ठुले बताउने अ.ं वषफ ५५/ ६० को व्यिी 

मममत २०७८।०४।१८ गते बेलकुा खाना खाई सतेु पिात मबहान  मतृ  

अवथथामा रे्ला परेको पुरुष व्यमिको लाश ।  

धाहदङ मममत २०७८।०४।१६ गते मबहान अ.ं ०८:३० बजकेो समयमा मज. धामदङ 

गल्छी गा. पा. वडा नं. ७ गल्छी मथथत याि ुप्रमतिालयको र्लाम ेबेन्चमा अ.ं 

३/४ मदन अगाडी दखेी सोही थथानमा मागी खाई महड्ने गरेको एमकन नामथर, 

वतन नखलेुको अ.ं वषफ ५०/६० को उचाई ५.७ मर्ट, बााँया हातको नााँडीमा 

GHT अम्बादवेी लेखीएको ट्याटु खोपेको, रातोमा कालो धकाफ बएको 

थटकोट, सेतोमा कालो धकाफ भएको सटफ र मनलो कटु्ट लगाएको मतृ पुरुषको 

लाश । 

 

काभे्र पलाञ्चोक मममत २०७८।०४।०७ गते मबहन अ.ं ६:३० बजकेो समयमा मज. का. प. 

भलु्ल ुगा. पा. वडा नं. ८ दोलालघाट मथथत दोलालघाट बजारको बस पाकफ मा 

२ ममहना अगाडी दखेी पामकफ ङ गरी राखकेो बा २ ख ५२५५ नं. को बस मनुी 

हाल सम्म एमकन नामथर, वतन नखलेुको अ.ं वषफ ५५/६० को, उचाई ५.१० 

मर्ट, झट्ट हदेाफ िेिी बाहुन जथतो दमेखने, खरैो रंगको कपडाको पाईन्ट, रातो 

भिे, माथी मनलो ज्याकेट लगाएको र परैु कपाल रु्लेको मतृ पुरुषको लाश 

पो.मा. को लागी धमुलखले अथपतालको शव गहृमा रामखएको । 

 


