गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्,पोखराअन्तगात पहहचान नखुलेका लासहरुको हिबरण
जिल्ला
तनहुँ

निलपरासी
(पुिा)

तनहुँ

निलपरासी पुिा

निलपरासी पुिा

गोरखा

जििरण
जिजि २०७८।०९।१९ गिे सााँझ अं.१७:४५ बिेको सियिा जि.िनहाँ
आाँबख
ु ैरेनी गा.पा.िडा नं.३ जििालय िजदिर जथिि सााँधसु दिहरु बसोिास गने
धिमिालाको बरण्डािा सिु ेको थिानिा िृि फे ला परे को नाि, िर, ििन
नखल
ु ेको, हजलया अं.२८/३० िर्मको, उचाई ५.३ जफट, खरानी रंगको
कपडाको हटाँ जित्र जनलो/कालो धके जटसटम र िल खराजन रंगको पहेलो धकाम
िएको ट्रयाक लगाएको, जित्र जनलो रंगको पेदटी कट्ट लगाएको, िराई िल
ु क
ु
िथिो िेजखने पुरुष व्यजिको लाि ।
जिजि २०७८।०९।१७ गिे अं. १०:०० बिेको सियिा जि. निलपरासी (पिु म)
गैडाकोट न. पा. िडा नं. ११ िैसाखोरी जथिि नारायणी निीको जबच िागको
बगरिा हाल सम्ि नाििर, ििन नखल
ु ेको अं. िर्म २७/२८ की, उचाई ५.३
जफट, कालो आाँखा, कालो कपाल, बााँया हािको नाडीिा गणेि िगिानको
ट्याटु खोपेको, िरररको िाजिल्लो िागिा कालो ज्याके ट, रािो थिीटर र
िरररको िल्लो िागिा जनलो जिदसको पाईदट, खट्टु ािा खैरोिा सेिो कदिसम
ित्तु ा लगाएकी िृि महहलाको लाि ।
जिजि २०७८।०७।२१ गिे अं. १७:३० बिेको सियिा जि.िनहाँ आाँबुखैरेनी
गा.पा. िडा नं. २ िाकी चोक जथिि िथयामङ्िी निीको ड्याििा नाििर, ििन
र हजलया सिेि नखुलेको अ.ं ३०/३५ िर्मकी िृि महहलाको लाि ।
जिजि २०७८।०७।१८ गिे अं. ०८:०० बिेको सियिा जि. निलपरासी (पिु म)
जिनयी त्रीिेणी गा.पा. िडा नं. ७ जथिि गण्डक नहरको उत्तर िफम को िुई
िजिनिा हाल सम्ि नाििर, ििन र हजलया सिेि नखल
ु ेको अं. ५०/५५
िर्मको िृि पुरुष व्यजिको लाि ।
जिजि २०७८।०६।१२ गिे अं.१८:३० बिेको सियिा जिल्ला निलपरासी पुिम
जिनयी जत्रिेणी गा.पा. िडा नं.७ जथिि नारायणी नजिको जकनारिा नाििर,ििन
नखल
ु ेको िर्म अं.४०/४५ को पुरुषको लाि ।
जिजि २०७८।०५।०३ गिे अं. १४:०० बिेको सियिा जि. गोरखा गण्डकी गा.
पा. िडा न.ं ८ जत्रिल
ु ी नजिको जकनारिा बखेघाट बदने थिानिा नाििर, ििन
नखल
ु ेको अं. ३/४ िर्मको, उचाई ३ जफट, Reacition लेखेको पहेलोिा कालो
धकाम िएको सरुु िाल लगाएको, कलो गदिीिा सेिो लोगो िएको जटसटम, र
जित्र डाईपट लगाएको िृि बालकको लाि ।

फोटो

तनहुँ

जिजि २०७८।०३।१७ गिे जिनको अं. १४:३० बिेको सियिा जि. िनहाँ
आाँबख
ु ैरेनी गा.पा. िडा नं. २ आाँबख
ु ैरेनी बसपाकम जथिि चौिारािा नाििर,
ििन नखल
ु ेको अचेि अिथिािा रहेको अं. ७०/७५ िर्मको परुु र्लाई ित्काल
उद्दार गरी उपचारको लागी थिाजनय आाँबख
ु ैरेनी हाडिोनी अथपिालिा
पठाएकोिा सोही जिन १४:४० बिेको सियिा सम्बजदधि जचजकत्सकले िृि
घोर्णा गरे को व्यजिको हजलया िणम गहगाँ ोरो, पािलो िररर, कपाल र िाह्री
िंगु ा लािो/ सेिो िएको, हाििा कालो रबरको चेन िएको, adidas लेजखएको
घडी लगाएको िृि पुरुषव्यजिको लाि पो. िा. को लागी ििौली अथपिालिा
राजखएको ।
निलपरासी(पुिा) जिजि २०७८।०३।२० गिे जिउसो अं. १३:३० बिेको सियिा जि. निलपरासी
(पिु म) िध्यजबदिु न. पा. िडा नं. १२ िोिान सिसानघाट जथिि नारायणी निी
जकनारिा नाििर, ििन नखल
ु ेको अं. ४२/४३ िर्मको, िणम गहगाँ ोरो, उचाई
५.४ जफट िएको परुु षव्यजिको िि पररक्षणको लागी िध्यजबदिु जिल्ला
अथपिाल डण्डा निलपरासी (पिु म) िा राजखएको ।
निलपरासी(पिु ा) जिजि २०७८।०३।१९ गिे जिउसो अं. १६:३० बिेको सियिा जि. निलपरासी
(पिु म) जबनयी त्रीिेणी गा. पा. िडा न.ं ७ लक्ष्िीपरु जथिि बिमघाट त्रीबेणी
सडकको िजक्षण िफम िारि उत्तर प्रिेि कजिनगर जिल्ला बोधबार घर िई
जबगि १० िर्म िेखी जि. निलपरासी (पजिि) सथु िा गा.पा. नसमही एररयािा
िागी खाई जहड्ने िााँया खुट्टा साप्रा बाट निएको अं. िर्म ४० को लोहा के िट
नाि गरे को पुरुष व्यजिको िि पररक्षणको लागी िध्यजबदिु जिल्ला अथपिाल
डण्डा निलपरासी (पिु म)िा राजखएको ।
निलपरासी पुिा

जिजि २०७८।०३।०३ गिे अं. ०८:०० बिेको सियिा जि. न. प. (पिु म)
गैडाकोट न. पा. िडा न.ं ७ गैरी जथिि नारायणी निी जकनारिा नाििर, ििन
नखल
ु ेको अं. ५०/५५ िर्मकी र उचाई ५.२ जफट िएकी िृि महहलाको लाि ।

निलपरासी(पिु ा) जिजि २०७८।०३।०८ गिे जिउसो अ.ं १६:०० बिेको सियिा जि. निलपरासी
(पिु म) कािासोिी न.पा. िडा नं. १ सिाबेिी चोक जथिििा जि. जचििन
िरिपरु ि.न.पा. िडा नं. १० घर िएका िर्म ५५ को िरि ििाम अचेि
अिथिािा फे ला पारी ित्काल उपचार लागी निलपरासी (पिु म) िा पठाई
उपचारको क्रििा जिजि २०७८।०३।२० गिे रािी अं. रािी १७:०० बिेको
सियिा िृत्यु िएको परुु षको उचाई ५.१ जफट, सेिो फुलेको छोटो, कपाल
िएको, िालक
ु ो िाग खुईजलएको,िााँया हािको नाडीिा धागाको िालो बाधेको
िृि व्यजिको िि पररक्षणको लागी िध्यजबदिु जिला अथपिाल डण्डा
निलपरासी (पिु म) िा राजखएको ।
निलपरासी
जिजि २०७८।०३।०७ गिे जबहान अं. ०६:०० बिेको सियिा जि. निलपरासी
(पुिा)
(पिु म) िध्यजबदिु न.पा. िडा नं. ३ रिनपरु जथिि नारायणी निी जकनारिा
नाििर, ििन नखल
ु ेको अ.ं २८/३० िर्मको परुु र्को उचाई ५.५ जफट िएको र
िालु खईु जलएको िृि पुरुष व्यजिको लाि ।

निलपरासी(पुिा) जिजि २०७८।०२।२९ गिे अं. १५:०० बिेको सियिा जि.न.प.(पिु म) िेिचल
ु ी
न.पा. िडा नं. १ के उरे नीघाट जथिि नारायणी निीको जकनारिा नाििर, ििन
नखल
ु ेको अं. २२/२६ िर्मको अं. ५.११ जफट उचाई िएको र क्यािो रंगको
पेदटी लगाएको िृि पुरुष व्यजिको लाि ।
तनहुँ
जिजि २०७८।०२।१९ गिे जबहान ५:०० बिेको सियिा जि.िनहाँ ब्यास न.पा.
िडा नं ३ ििौली सृिनाचोक प्रजिक्षालय जथिि एजकन नाि िर ििन
नखल
ु ेको, ५०/५५ िर्मको, अं. ५ जफट उचाई िएको, हािको नाडीिा यसजु क्रष्ट
सक
ं े ि(+) गरे को ट्याटु िएको िृि परुु ष व्यजिको लाि ।
निलपरासी(पुिा) जिजि २०७७।१२।२० गिे जि.न.पा.(पिु म) गैडाकोट न.पा. िडा नं ५ जथिि
नारायणी निीको जकनारिा नाि िर ििन नखुलेको अं. िर्म ५५/६० को
बाह्रिण िथिो िेजखने, ढाका टोपी, कालो आथकोटिा सेिो कालो धके सटम र
कालोिा खैरो िजसनो बुट्टा िएको पाईदट लगाएको, व्यजिगि सािानहरु कालो
एक िफम बोक्ने झोला बोके को िृि परुु षको लाि ।
मुस्ताङ

जिजि २०७७।१२।२० गिे जिउसो अं. १३:३० बिेको सियिा जि. िथु िाङ
िारागङु िजु िनाि गा.पा. िडा नं ४ कागबेनीको धिमिालािा नाि िर ििन
नखल
ु ेको, अं. िर्म २०/२२ को, उचाई५.२ जफट, हररयो हड, आकािी रङको
जटसटम, जित्र खैरो रङको सटम, कालो रङको ट्रयाक लगाएको, खाली खट्टु ा रहेको
िृि परुु ष व्यजिको लाि ।

तनहुँ

जिजि २०७७।१२।११ गिे जबहान अं. ०९:४५ बिे जि.िनहाँ ब्यास न.पा. िडा
नं ३ जथिि सािमिजनक प्रजिक्षालयिा नाि िर ििन नखल
ु ेको अं. िर्म ५०/५५
को, उचाई ५.३ जफट, टाउकाको रौं फुलेको, पािलो ख्याउटे िरीर िएको िृि
परुु ष व्यजिको लाि ।

मोरङ

जिजि २०७७।१०।०६ गिे अं. १३:०० बिेको सियिा जि.िोरङ साजबक
रंगेली र हाल रंगेली न.पा. िडा नं ४ बथने िादिीराि अजधकारीको छोरा िर्म
३७ को रािु अजधकारी जिल्ला गोरखा गो.न.पा. िडा नं १४ छाकु जथिििा
जचलाउनेको रुखिा डोरीले घााँटीिा पासो लगाई झण्ु डी िृि फे ला परे को
व्यजिले कालो ज्याके ट सो जित्र जनलो हाईनेक र खैरो पाईदट लगाएको
पुरुषको लाि ।

कास्की

जिजि २०७७।०६।१६ गिे जि.काथकी पोखरा ि.न.पा. िडा नं ९ पृथ्िीचोक
जथिि पृथ्िीराििागमिा रहेको चाईनापल
ु िल सेिी निीको खोचिा नाि िर
ििन नखल
ु ेको, अं.१८/१९ िर्मको, उचाई अं. ५ जफट, गहगोरो, िााँया कानिा
कालो टप लगाएको, कालो कपाल िएको पुरुष व्यजि घाईिे अिथिािा फे ला
परे को क्षेजत्रय अथपिाल लैिाने क्रििा िृत्यु िएको ।

तनहुँ

जिजि २०७७।१२।०८ गिे जबहान अं. ०८:३० बिेको सियिा जि. िनहाँ
िक्ु लागण्डकी न.पा. िडा नं ८ सेिी निीको जकनारिा िाजिल्लो जकिलडााँडा
घााँटिा नाि िर ििन नखल
ु ेको, अं. ४०/४२ िर्मको, उचाई ५.२ जफट, िाजि
Apple लेखेको सेिो खैरो जटसटम र खैरोिा पहेलो धकाम िएको ट्रेजकङ ट्रयाक
लगाएको परुु ष व्यजिको लाि ।

लमजुङ

जिजि २०७७।११।२४ गिे अं. १०:३० बिेको सियिा जि.लििुङ िथयामङिी
गा.पा. िडा नं ४ जििैिा जिर जसाँह गरुु ङको बाख्रा गोठालो काि गिै आएको
हाल ऐ. बथने झापा ििन िएको िर्म अं. ५५/६० को अजिि राई नाि बिाउने
िगं लिा बाख्रा चराउन िाने क्रििा अचानक जिरबाट लड्न िााँिा
घटनाथिलिा नै िृत्यु िएको । हजलया:- खैरो रङको ज्याके ट जनलो रङको सेिो
कलर िएको जटसटम, जनलो रङको जिदस पाईदट र कम्िरिा हररयो रङको
ित्तु ाको िनु ा बाधेको पुरुषको लाि।

निलपरासी(पिु ा) जिजि २०७७।११।१४ गिे जि.न.पा.(पिु म) जिनयी जत्रिेणी गा.पा. िडा नं ७
जथिि गण्डक नहरिा पजहचान नखल
ु ेको, जनलो जटसटम लगाएको पुरुष
व्यजिको लाि ।

तनहुँ

ििौली अथपिालिा उपचारको क्रििा िणम रािो, बाटुलो िोहडा, िझौला
िरीर, िाजहने परट्ट ओठ िजु न कोठी, छािीिा िाग, बााँया हािको कुििा परु ानो
घाउ खि िएको हेिाम िंगोजलयन िथिो िेजखने, िरीरको िाजिल्लो िागिा सेिो
हाफ बाउले जटसटम, जनलो ज्याके ट, िल्लो िागिा कम्ब्याड पाईदट लगाएको,
उचाई ५.५ जफट, िने लािा िजन जचजनने अ.ं ४०/४२ िर्मको परुु षको लाि ।
सनाखि हन नसके को कारण थिाजनय न.पा. लाई सिगिको जिम्िा जिएको ।

म्र्ाग्दी

जि.गोरखा साजबक सौरपानी गा.जब.स. िडा नं ३ हाल सजु लबोट गा.पा. िडा नं
४ घर, िर्म अं. ७५/८० को आफ्नो नाि कादछा बिाउने िाजनस, िणम गहगोरो,
उचाई ५.५ जफट, सेिो परु ा कजिि िाजि आधा हररयो रङको सईु टर जनलो
रङको हाफ सईु टर लगाएको परुु ष व्यजिको लाि । सम्बजदधि गा.पा. को
अध्यक्षको रोबहरिा सिगि िएको ।

निलपरासी

जि.न.प. (पिु म) गैडाकोट न.पा. िडा नं धारापानीिा िणम गहगोरो, पािलो िरीर
िएको, उचाई ५.५ जफट, जनलो पाईदट सेिो सटम कपाल अधम फुलेको छोटो, िर्म
अं. ५६ को पुरुष व्यजिको लाि ।

तनहुँ

जनिलाई िथयामङ्िी निीले बगाई िजबिब्यिा परी िृत्यु िएको र जनिको िृत्यु
अदय कोही कसैबाट किमव्य गरी िारे को निई जनि बसदिी सेढाई १२/१३ िर्म
अगाडी िेखी जडप्रेिनको जबरािी िई और्धी सेिन गिै आएको र यस अजघ
पजन पटक पटक आफ्नो सरु िा जहड्ने गनमिु एको हिाँ ा जनिलाई िथयामङ्िी निीले
बगाई िजबिव्यिा परी िृत्यु िएको । सनाखि हन नसके को कारण महहलाको
लाि थिाजनय न.पा. लाई सिगिको लाजग जिम्िा जिएको ।

स्र्ाङजा

जि.थयाङिा गल्याङ न.पा. िडा नं ५ िहु ानडााँडा जछथिङु जथिि आजधखोला
पानीको नहरिा िणम गहाँ गोरो, उचाई ५.७ जफट, िोटो िरीर, कालोिा सेिो
धकाम िएको जटसटम, जनलो हाईनेक, जनलो जिदस पाईदट, रािो पेजदट, िनै
लगाएको, छोटो कपाल के जह फुलेको परुु ष व्यजिको लाि ।

लम्जुङ

जिजि २०७७।१०।१४ गिे अं. १४:०० बिेको सियिा जि.लम्िङु बेसीिहर
न.पा. िडा नं ७ हाई थकुल चोक जथिि िानि सेिा आश्रििा जबगि ३ िर्म
िेजख बथिै आउनु िएकी िाथिििा नाि िर ििन नखल
ु ेको, उचाई ५.२ जफट,
जनलो ट्रयाकसटु लगाएकी पजहचान नखल
ु ेको महहलाको लाि ।

गोरखा

जिजि २०७७।१०।१४ गिे जिनको अ.ं १२:०० बिेको सियिा जि.गोरखा
गा.पा. िडा नं ८ धािािीघाट जथिि रहेको जत्रिल
ु ी निीको जकनारकोिागिा
िैरररहेको अिथिािा उचाई ५.४ जफट, जनलो थिीटर र कालो ट्रयाकसटु
लगाएको, कालो रंङको िुत्ता लगाएको पजहचान नखुलेको पुरुष व्यजिको
लाि ।
निलपरासी(पुिा) जिजि २०७७।०५।१३ गिे जिन अं. ११:०० बिेको सियिा जि.न.प.(पिु म)
गैडाकोट न.पा. िडा नं ११ िेडािारी जथिि नारायणी निी जकनारिा नाि िर
ििन नखल
ु ेको िृि पुरुषको िि फे ला परे को । लासको जििरण:- उचाई ५.४
जफट, िााँया हािको नाडीिा DEEPAK लेखेको, सोही हािको कलाईको
िागिा ओि र पाखरु ािा त्रीिुलको ट्याटु खोपेको, िरीरको िाग फुलेको ।
कास्की

जिजि २०७७।०५।१२ गिे जिन अं. १६:३० बिेको सियिा जि.काथकी
पो.ि.न.पा. िडा नं ४ नालािख
ु िा जि.बजिमया घर बिाउने अदय एजकन
नखल
ु ेको जिल बहािरु चौधरी नाि गरे को पुरुषव्यजिलाई सडक छे उिा अचेि
अिथिािा फे ला पारी उपचारको क्रििा िृत्यु िएको । लािको जििरण:उचाई ५.४ जफट, िणम कालो, पािलो िरीर, कालो िटम, कालो पाईदट
लगाएको, छोटो कपाल ।

निलपरासी(पिु ा) जिजि २०७७।०५।१० गिे अ.ं १०:०० बिेको सियिा जि.न.पा.(पिु म)
गैडाकोट न.पा. िडा नं ११ िेडािारी जथिि नारायणी निी जकनारिा हाल नाि
िर ििन नखल
ु ेको अं. २०/२५ िर्मको पुरुष व्यजिको लाि । लािको
जििरण:- उचाई ५.३ जफट, िख
ु को के जह िाग कुजहएको ।

तनहुँ

जिजि २०७७।०५।०१ गिे सााँझ अं. १८:४५ बिेको सियिा जिल्ला िनहाँ
व्यााँस न.पा. िडा नं. १० खहरे जथिि गणेि बहािरु िैरको िग्गािा रहेको िाछा
पोखरीिा नाििर,ििन नखल
ु ेको अं. िर्म ४० को िृि पुरुषको लाि । लािको
जििरण:- उचाई ५ जफट ४ ईदच, िणम रािो,िाह्री िंगु ा आई काटेको, िझौला
िररर, RUSLAN लेखेको सेिो हाप जट-सटम कालो रािो हाप कट्ट लगाएको ।

गोरखा

जिजि २०७७।०५।०३ गिे अं. २१:०० बिेको सियिा जिल्ला गोरखा
िजहिलखन गा.पा. िडा नं. ३ जथिि िथयामङिी निी जकनारिा नाििर, ििन
नखल
ु ेको अं. िर्म ३०।३५ को िृि पुरुषको लाि । लािको जििरण:- उचाई ५
जफट ६ ईदच,कपालको रंग कालो, आाँखाको रंग कालो िएको, िझौला िररर
िएको, बोके िाह्री िएको, हेिाम िंगोजलयन िथिो िेजखने ।

पिात

जिजि २०७७।०५।२४ गिे अं. १६:०० बिेको सियिा जि.पिमि कुश्िा न.पा.
िडा नं. ९ ज्ञािी जथिि पाटेश्वरी िजदिर नजिकै बााँसघारीको खोचिा
नाििर,ििन नखुलेको अं. िर्म ५०।५५ को पुरुष व्यजिको लाि ।लािको
जििरण:- उचाई ५ जफट ६ ईदच,कालो कपाल,रािो सेिो कोठे सटम,कालो जटसटम कालो पाईदट लगाएको ।

तनहुँ

जिजि २०७७।०९।२७ गिे जिहान अं. ८:३० बिेको सियिा जिल्ला िनहाँ
आबख
ु ैरेन गा. पा. िडा न.ं २ खानीखोला बाट ढाड गााँउ िाने कच्ची सडक
नजिक धनराि गरुु ङको घरिा डेरा गरी बथने हाल नाििर ििन, नखल
ु ेको अं.
िर्म ५०।५५ को पुरुष व्यजिको लाि । लािको जििरण:- उचाई अं. ५ जफट
८ ईदच,आाँखाको रंग कालो,टाउकाको रंग सेिो फुलेको,खैरो पहेलो जटसटम,कालो िाके ट जित्र जनलो हट जित्र ट्राउिर लगाएको ।

तनहुँ

जिजि २०७७।०६।१३ गिे अं. ०८:०० बिेको सियिा जिल्ला िनहाँ जगररङ
गा.पा. िडा न.ं ३ जथिि सोिराि श्रेष्ठको घरको कोठा जित्र एजकन नाििर,ििन
नखल
ु ेको अं. िर्म ५२ को पुरुष व्यजिको लाि । लािको जििरण :- िाजिको
पहेलोिा कालो,जनलो धकाम िएको जट-सटम िल जिदस पाईदट लगाएको
कपालको रंग कालो िएको ।

निलपरासी(पिु ा) जिजि २०७७।०९।२२ गिे जिनको अ.ं १२:३० बिेको सियिा जिल्ला
न.पा.(पिु म) िेिचल
ु ी न.पा. िडा नं १ िक
ु ु ण्डे खोलाको िोिान जथिि नारायणी
निीको जकनारिा हाल सम्ि नाि िर ििन नखल
ु ेको अं. ५०/५५ बर्मको पुरुष
व्यजिको लाि । लािको जििरण:- रािो ज्याके ट, हररयो रङको लेजडि कुिाम
सरुु िाल लगाएको ।

निलपरासी(पुिा) जिजि २०७७।०९।१९ गिे जि. न.प.(पिु म) जबनयी जत्रिेणी गा.पा. िडा नं ६
जथिििा खाली चौरिा हाल नाि िर ििन नखल
ु ेको अं. ४०/४५ िर्मको पुरुष
व्यजिको लाि ।
कास्की

जिजि २०७७।०९।२४ गिे जिनको अ.ं १६:०० बिेको सियिा जि.काथकी
पो.ि.न.पा. िडा नं ३१ बेगनास िालको अलैचेकुनािा नाि िर ििन नखल
ु ेको
अदिािी ३०/३२ िर्मको पुरुष व्यजिको लाि । लािको जििरण:- उचाई ५.८
जफट, िोटो िरीर, Adidas लेखेको बाहलािा सेिो धकाम िएको ट्रयाकसटु ,
खरानी रंगको लािबाउले जट-िटम लगाएको ।

तनहुँ

जिजि २०७७।०८।०७ गिे जिनको अं. १४:०० बिेकोसियिा जिल्ला िनहाँ
आाँबख
ु ैरेनी गा.पा. िडा नं ३ जचसापानी टोल जथिि जिबन दयौपानेको घर
अगाडी आाँगनिा नाि िर ििन नखल
ु ेको बजिमया घर बिाएको परुु ष व्यजिको
िृि लाि । लािको जििरण:- कालो कपाल, उचाई ५.५ जफट, कालो ज्याके ट,
जित्र सेिो हाईनेक र िल कालो सरुु िाल लगाएको ।

निलपरासी(पुिा) जिजि २०७७।०७।१४ गिे जिहान अं. १५:३० बिेको सियिा
जि.न.पा.(बिमघाट सथु िा पिु म) गै ाँडाकोट न.पा. िडा नं १७ जथिि नारायणी
निीको िङ्गालोिा हाल नाि िर ििन नखल
ु ेको पुरुष व्यजिको िृि लाि ।
लािको जििरण:- कपाल सेिो फुलेको, कालो पाईदट, कलेिी रंगको सईु टर र
सेिो धके सटम लगाएको, उचाई ५ जफट िएको ।
लमजुङ

पिात

म्र्ाग्दी

म्र्ाग्दी

जिजि २०७७।०२।२० गिे जि. लििुङ सदु िरबिार न.पा. ९ बेलघारी जथिि
नाि िर ििन नखल
ु ेको अं. िर्म ४५।५० को पुरुष उचाई ५ जफट ४
ईदच,रािो,सेिो धसाम िएको सटम,खैरो रंगको ट्रयाक,कालो पेदटी,सेिो रंगको
सेण्डो लगाएको िृि व्यजि ।
जिजि २०७७।०१।३० गिे जिनको सियिा जि. पिमि िलिला िडा नं. ३
पाररिेनी जथिि साबमिजनक सडकिा नाििर ििन नखल
ु ेको परुु ष उचाई ५
जफट ५ ईदच,कपाल अधम फुलेको,िणम िध्यि कालो,िारई िल
ु को िथिो
िेजखने,पािलो िररर िएको िृि व्यजि ।
जिजि २०७७।०२।३० गिे जबहान अं.०८:०० बिेको सियिा जि. म्याग्िी
रघगु गं ा गा. पा. ५ जझ जथिि रहेको कजि राि गबिु ामको गोठिा नाििर ििन
नखल
ु ेको िर्म ७८।८० को पुरुष व्यजि उचाई ५ फट १ ईदच,िणम
गहगाँ ोरो,पािलो िररर,सेिो धके सटम,सेिो पाईदट लगाएको कपाल सेिो िएको
िृि व्यजि ।
जिजि २०७६।०४।२२ गिे जबहान अं.०६:०० बिेको सियिा जि. म्याग्िी
रघगु ंगा गा. पा. िडा नं. ६ जथिि ठुलोजिर पाखािा हालसम्ि नाि,िर, ििन
नखल
ु ेको अ.ं बर्म ३०।३२ को सडी गली कुही औिा जकराहरु परे को
अिथिािा िृि व्यजि को हजलया खैरो िाके ट,रािो सटम,जछके जिके जटसटम,Lee

लेखेको जनलो जिदस पाईदट, जनलो िाङ्गे लगाएको िृिपुरुष व्यजि ।

निलपरासी

जिजि २०७६।०४।०५ गिे जिल्ला निलपरासी(पिु म) िध्यजबदिु न.पा.११
अरुणखोला चोरिारा जबच िंगल जथिि राििागम सडक खण्डको िजक्षण िफम
जकनारिा हालसम्ि नाििर नखल
ु ेको बर्म अं.५०/५५ को सजडगली जकरा परे को
परुु र् िृि फे ला,िजनलो सेिो िाली िाला जटसटम,जनलो खेईजलएको जिदस पाईदट
लगाएको िृि पुरुषव्यजि ।

तनहुँ

जिजि २०७६।०५।०१ गिे जिल्ला िनहाँ व्यास न. पा. ५ र ७ को जबचिा पने
िोिी निीको जबचिा पने टापु बगर जथिि नाििर ििन नखुलेको अं. ३५।३६
िर्मको उचाई ५ जफट ३ ईदच,कालो जिदस पाईदट,कालो बेल्ट,जित्र कालो
पेदटी,लािो बाउले सेिोिा कालो बट्टु े कटन सटम लगाइको िृि पुरुषव्यजि ।

निलपरासी

जिजि २०७६।०८।११ गिे जि. निलपरासी (पिु म) कािासोिी न.पा. ८ खरकट्टा
िंगल जथिि राििागम सडकिा कारले पैिल यात्री नाििर ििन नखल
ु ेको
व्यजिलाई ठक्कर जििा घाईिे िई निलपरु अथपिालिा उपचारको क्रििा िृत्यु
िएको अं. ५० िर्मको,कालो जटसटम लगाएको पुरुषव्यजि ।

गोरखा

जिजि २०७६।११।२८ गिे जिहान अं.०९:३० बिेको सियिा जि. गोरखा गो.
न. पा. १३ िझु िु ािेउराली जथिि रहेको थकुलजिरिा नाििर ििन नखुलेको अं.
िर्म ३५।४० को उचाई ५ जफट ६ ईदच,कपालको रंग कालो,के ही रािो खैरो,िणम
गहगाँ ोरो,छोटो कपाल,छोटो िाह् िगंु ा आएको, िझौला िररर िएको िृि
पुरुषव्यजि ।
जिजि २०७६।११।०३ गिे अं.१६:१५ बिेको सियिा जि. िथु िाङ िासाङ
गा.पा. िडा न.ं २ लािमङु जथिि काजलगण्डकी नजििा नाििर ििन नखल
ु ेको
उचाई ५ जफट २ ईदच,रािो िाके ट,कालोिा सेिो धब्बा िएको िाके ट,कालो
लािोबाउले जटसटम,रािो जटसटम ,कालो ट्रयाक,खैरो टाउिर,लगाएको िृि
पुरुषव्यजि ।

मुस्ताङ

तनहुँ

म्र्ाग्दी

जिजि २०७६।०५।१५ गिे अं.१९:०० बिेको सियिा जि. िनहाँ बजदिपरु
गा.पा. िडा नं. १ डुम्रे बिार जथिि सडक पेटीिा िर्म अं. ३५।४० को एजकन
नाििर नखल
ु ेको परुु र् व्यजिलाई जडउटीिा खजटएको प्रहरी किमचारीले जबरािी
अिथिािा फे लापारी उपचारको लाजग ििौली अथपिाल ल्याईएकोिा जनिको
उपचारको क्रििा अथपिालिै िृत्यु िएको िणम गहगाँ ोरो,लाम्चो िोहोडा िररर
ख्याउटे,अं. उचाई ५ जफट,लािो कपाल छोटो िाह्री िंगु ापालेको,पेट जित्र
िबेको,िागी खाने िथिो िेजखने,हेिाम व्रािण क्षेत्री िथिो िेजखने िृिपुरुष व्यजि
।
जिजि २०७६।०६।१७ गिे जबहान अं.२२:५० बिे जि. म्याग्िी बेनी न.पा. ८
काजलपल
ु बसपाकम जथिि हाल नाििर,ििन नखुलेको िर्म अं. ८०।८१ को
उचाई ५ जफट ५ ईदच िएको,सेिो लािो फुलेको िाह्री िंगु ा िएको, अगाडी
िालू खईु लेको,हाििा सेिो िाला लगाएको,कालो िाके ट कालो हट,कालो
रंगको धोिी लगाएको, हेिाम िधेिी िल
ु क
ु को िथिो िेजखने िृिपरुु षव्यजि ।

निलपरासी
(पुिा)

जिजि २०७५।०३।१३ गिे अं.१२:३० बिे जि.निलपरासी (बिमघाट सथु िा पिु म)
जिनयी जत्रिेणी गा.पा.१ बघिु न जथििहालसम्ि नाििर, ििन नखल
ु ेको, बर्म
अं.२०।२२ को िरीरको सम्पणु म िाग सडीगली औिं ा जकरा परे को, उचाई ५
जफट ५ ईदच, जनलो जिदस पाईदट लगाएको परुु ष ब्यजि ।

पिात

जिजि २०७५।०३।२९ गिे अं.०७.३० बिे जि.पिमि फलेिास न.पा.६
िेजिथिान रािो ढुगं ा जथिि कालीगण्डकी नजिको जकनारिा अनहु ार फुलेको,
आाँखा बाजहर जनथके को, कपाल निएको, िरीर फुली सजु नएको, नांगो
अिथिािा, उचाई अं.५'५'' िएको अं. ४०।४५ िर्मको पुरुष व्यजि।

मुस्ताङ

जिजि २०७५।०३।०२ गिे जि.िथु िाङ िासाङ गा.पा.१ टुकुचे जथििबणम गहाँ
गोरो, गोलो िोहोडा िएको, उचाई ५’१” िएको, जचउडोिा कालो लािो िाह्री
ििा िंगु ा िएको, पािलो िध्ययि िरीर िएको, कालो जिदस पाईदट ििा
कालो ट्रयाक, खरानी (खैरो) रंगको चेनिाला हट ििा कालो रंगको हाईनेक र
कालोिा पहेलो धकाम ििा सोलको िाग सेिो रहेको adibas ित्तु ा लगाएको
हेिाम िंगोजलयन िथिो िेजखनेकुिार लािा िदने एजकन नाििर नखल
ु ेको अं.
३०।३२ िर्मको पुरुष व्यजि ।
निलपारासी पिू ा जिजि २०७५।०३।२७ गिे अ.ं ०६:३० बिे जि.न.प.(बिमघाट सथु िा पिू म)
गैंडाकोट न.पा.९ िम्ु सी बिार नजिक जथिि िहेदर राििागमिािणम कालो,
उचाई ५ जफट ४ ईदच, रािो कपाल, पािलो िरीर, िधेिी िुलको िथिो
िेजखने, कालो कट्ट िात्र लगाएको, िाह्री िाँगु ा हल्का पालेको, अ.ं िर्म ४०।४५
को पुरुष व्यजि ।

तनहुँ

जिजि२०७५/०३/१३ गिे अं.१८:०० बिको सियिा जििाि न.पा.िडा नं. ५
िानटन खोला सेिीनिीको िोिान जथिि ढुङ्गाको कापोिाबणम गहगाँ ोरो,उचाई
५'५"िएको िालुिा कपाल के ही खईु जलएको िाह्री झथु स िेखीएको घााँटीिा
पहेलो रंगको डोरी बाधेको अं. ५०।५५ िर्मको पुरुष व्यजि ।

कास्की

जिजि २०७५।०२।२३ गिे अं.१३:०० बिे जि.काथकी पोखरा लेखनाि
ि.न.पा.१८ सराङकोट ढोप्नेखोला साििु ाजयक िंगलको झाडीिा नाििर ििन
नखल
ु को िेिाररसे िजहलाको िृि लाि फे ला परे को, कालो रािो सेिो बट्टु े
नाईलको जट-सटम, जफका जनलो नाईलको सरुु िाल लगाएको, उचाई ५।४ जफट,
जढके फुली लगाएको, जनधारिा जटका, जसिरु , िबु ै कानिा लक
ु म न, बााँया िाझी
औलं ा र पैिी औलं ािा पहेंलो औठं ी, नाडीिा कालो चरु ा, घााँटीिा पोिे र लके ट
सजहिको िंगलसत्रु लगाएको, अं. बर्म २५।३० की महहला ।
जिजि २०७५।०२।२८ गिे अं.१५:३० बिे जि.पिमि कुश्िा न.पा.७ खरे हा
जथिि जिल्ला सिदिय सजिजिको िालीि ििन अगाडी चउरिािणम गहगाँ ोरो,
उचाई ५’१”, हल्का िाह्री िाँगु ा पालेको, टालु खईु ले, सेिोिा कालो धके
जटसटम, खैरो रङको पाईदट लगाएको घादरुके िदने पुरुष व्यजिको लाि ।

पिात

पिात

जिजि २०७५।०२।२५ गिे अं.१८:३० बिे जि.पिमि िोिी गा.पा.६ जगिान
जथिि खेिको जडलिा रहेको काउरोको रुखिा घााँस काट्ने क्रििा अचानक
रुखबाट खसी िृत्यु िएको ,िणम गहगाँ ोरो, उचाई ५’२”, कालो कपाल, कालो
िाह्री िाँगु ा, िझौला िरीर िएको, राि कुिार बथनेि िदने पुरुष व्यजि ।

निलपरासी पिू ा

जिजि २०७५।०२।२८ गिे अ.ं ८:०० बिे जि.निलपरासी (पिु म) जिनयी जत्रिेणी
गा.पा.१ नारायणी निी जकनारिाउिेर अं.४०।४५ को उचाई ५ जफट ५ ईदच
िएको, खैरो जटसटम कालो सेिो चेक कट्ट लगाएको, बायााँ हाििा कालो
प्लाजष्टकको चेन िएको घडी लगाएको, अनहु ारको अिथिा जचदन नसजकने,
िरीर फुजलएको सडीगली औिा जकरा सिेि परे को अिथिािा रहेको हालसम्ि
नाििर ििन नखल
ु ेको परुु ष व्यजिको िृि लाि ।

मस्ु ताङ

जिजि २०७५।०२।१७ गिे जि.िथु िाङ घरपझोङ गा.पा.३ िाजिल्लो थयाङिा
िणम गहगाँ ोरो, पािलो िरीर, कपाल के ही फुलेको, लाम्चो िोहोडा िएको, सेिो
धकाम िएको कालो ट्रयाक, कालो ट्राउिर, अगाडी कालोिा सेिो बट्टु ा र
पछाडी सािा िएको उनी सईु टर, adidas लेखेको कालो टोपी लगाएको, बाया
हाििा गोल्डेन कलरको Bolano लेखेको घडी बााँया हािको साजहली
औलािा जनलो पत्िर िएको धािक
ु ो सानो औठं ी लगाएको, प्रेि राई नाि
बिाउने जि. सोलुखम्ु बु घर बिाउने अं. ६५।६७ िर्मको पुरुष व्यजि ।

म्र्ाग्दी

जिजि २०७५।०२।१७ गिे अ.ं ०९:०० बिे जि.म्याग्िी िाजलका गा.पा.५ फे िी
जथिि िाकिबाट िरिाङ िफम आउिै गरे को ध१ि ३४६ नं.को ट्याक्टर
िघु मटनािा परीिणम हल्का कालो, उचाई ५'५", जनधार ठुलो, िायााँ कानिा
जसल्िरको िदु रो लगाएको, कालो ट्याक, सेिो कालो ज्याके टिा कुििा सेिो
धके िएको ज्याके ट लगाएको सजु नल चौधरी नाि बिाउनेसुनसरी घर बिाउने
अ.ं २८।३० को परुु ष व्यजि ।

म्र्ाग्दी

जिजि २०७५।०२।१३ गिे अं.१३:०० बिे, जिल्ला अथपिाल म्याग्िीिाबणम
गहगाँ ोरो, जनधार ठुलो, िालु खुईलेको, जचउडोिा काटेको खि िएको, लोकजिप
सेकेण्डरी बोजडमङ लेजखएको जनलो रङको जट-सटम र खैरो जिदस पाईदट लगाएको
अं. ३५।४० िर्मको पुरुष व्यजि ।

लम्जुङ

जिजि २०७५।०२।०८ गिे १६:५० जिल्ला लििुङ बेसीिहर न.पा. िडा नं. ८
जथिि प्रिासन चोकिणम गहु गं ोरो,पािलो िरीर,िालु खुईजलएको,उचाई ५’२”
ईदच जनलो जटसटम, हररयो हटिा Understand Difference लेखेको कपडा
लगाएको,एजकन ििन नखुलेको ऐ.िेजसिहर न.पा.िडा नं. २ िकुण्डेिा िििरु ी
गरी बथनेपरुु षको लाि ।

स्र्ाङजा

जिजि २०७५/०२/०६ गिे अदिािी १६:०० बिेको सियिा जिल्ला थयाङिा
गल्याङ नगरपाजलका िडानः१ राम्िी जथिि काजलगण्डकी निीिाबणम
कल्साउाँिो कपाल छोटोिा फुलेको सेिो, जठक्कको िररर , उचाई ५ फीट ७
ईदच हेिाम पहाडीया िल
ु को िथिो ब्राहिण क्षेत्री िथिो िेखीने जनलो पेदटी
लगाएको , खट्टु ाको कुरकुच्चाको िाग फुटेको, बर्म अं ५० को पुरुष िाजनस ।

म्र्ाग्दी

जिजि २०७५।०२।०४ गिे जिनको अं.१४:४५ बिेको सियिा,जिल्ला म्याग्िी
बे.न.पा.०७ जथिि काजलगण्डकी निी र म्याग्िी खोलाको िोिान खोला जकनार
बगरिाएजकन नाििर बिन नखल
ू ेको पुरुष िाजि िथिो िेजखने िेिाररसे
अिथिािा िानि कंकाल (हड्डी) ।

तनहुँ

जििी २०७५।०२।०१ गिे ०८:३० बिे जि.िनहाँ िानु न.पा.२ बाह्रजबसे जथिि
िथयामङ्िी निी जकनारािा िृिकको िरीरको सम्पणु म िाग कुजहएको, िरीरको
सम्पणु म िाग सजडगली और्ा जकरा परे को, बणम गहगाँ ोरो, िोटो िरीर, अं.५'४"
अग्लो, पहाडी िुलको िथिो िेजखने िंगोजलयन िोहडा िएको, िरीर नग्न
अिथिािा रहेको अ.ं ४५।५० बर्मकोपुरुषको लास फे ला परे को ।

स्र्ाङजा

जिजि २०७५।०१।०६ गिे अ.ं १०:३० बिे जि.थयाङिा काजलगण्डकी गा.पा.५
जथिि काजलगण्डकी निीिासडी गलेको, अं.बर्म ३५।३६ िर्मकोपुरुषको
पजहचान नखल
ु ेको लाि

स्र्ाङजा

जििी २०७४।१२।३० गिे अं.१३:०० बिे जि.थयाङिा काजलगण्डकी गा.पा.१
जपउघा जथिि काजलगण्डकी नजिको जकनारिाअं.बर्म ३२।३३ को, सडी गलेको,
िांया हािको पाखरु ाको अगाडी नागको टाटु हानेको पुरुष।

बागलुङ

निलपरासी
(पुिा)

जििी २०७५।०१।०४ गिे जि.बागलङु साजिक जछथिी गा.जि.स.२ हाल िैजिनी
न.पा.८ गाईिदु ने बगर जथिि कालीगण्डकी निीको जकनारिारािोिा कालो सेिो
धकाम िएको कुिाम, रािोिा कालो िोपा िएको अलाजिन सरु िाल, िायााँ हाििा
नौं ओटा र बााँया हाििा एउटा रािो चरु ा, घााँटीिा एकसरो पोिे, िबु ै कानिा
सानो ठुलो गरी ३/३ िटा सनु को िथिो िेजखने पहं ल
े ो िदु रा, नाकिा सनु को
िथिो िेजखने पहेंलो िदु रा, बायााँ हािको िाझी औलं ािा पत्िर िजडि पत्िर
निएको औठं ी , कम्िरिा हररयो कपडाले िोडेको िदिर (बटु ी) लगाएकी,
छोटो नाक िएकी, िगं ोजलयन िथिो अनहु ार िेजखने अ.ं ३४।३५
िर्मकीमहहला ।
जििी २०७५।०१।०४ गिेअं.०९:३० बिे, जि.न.प.(बिमघाट सथु िा पिू म)
िध्यजबदिु न.पा.१२ जथिि नारायणी नजि जकनारिा पहेंलो कट्ट, पहेलो जट-सटम
लगाएको, बाया हाि निएको अिथिािा रहेको, ४०।४५ बर्मको पुरुष
व्यिीको लास फे ला परे को ।

तनहुँ

जििी २०७४।१२।३० गिे १६:३० बिे म्याग्िे गा.पा.७ धयरे िनहजाँ थिि बणम
रािो, बाटुलो िोहडा, िझौला िरीर जनधारिा काटेको परु ानो खि िएको हेिाम
िगं ोजलयन िथिो िेजखने, रािो सईु टर जनलो बट्टु ा िएको जटसटम, सेिो कालो
लङु ् गी लगाएकी, उचाई ४'९" , अं.४०/४५ िर्म की महहलाको लास फे ला
परे को ।

निलपरासी
(पुिा)

२०७४।१२।२४ गिे, अ.ं १६:३० बिे, जि.निलपरासी (बिमघाट सथु िा पिू म)
गैंडाकोट न.पा.२ पल्ु चोक जथिि िहेदर राििागम जकनारिा बणम गहगाँ ोरो, उचाई
५'६", कपाल िाह्री कालो सेिो, िााँया खट्टु ािा परु ानो घाउ िएको, पहाडी
िल
ु को िथिो िेजखने, खरानी रंगको कोठे सटम, पाईदट लगाएको अ.ं बर्म
५०।५५ को पुरुष व्यजिको लास फे ला परे को ।
२०७४।१२।२३ गिे जि.काथकी पोखरा लेखनाि ि.न.पा.३२ िििु ा जथिि
पृथ्िीराििागम िेखी अ.ं १०० जिटर िजक्षण जससौघारीिा अं.५ जफट ८ ईदच
रहेको अं.बर्म २०/२५ को पुरुष व्यजि आगो लागी िरीरको सम्पणु म िाग
िलेको अिथिािा फे ला परे को ।

कास्की

तनहुँ

जिजि २०७४।१२।१८ गिे जबहान जि.िनहाँ व्यास न.पा.िडा नं.३ िगु ाम िजदिर
नजिक अं. ६०/६५ बर्मको पुरुष व्यजिको लास फे ला परे को ।

निलपरासी
(पुिा)

जिजि २०७४।१२।११ गिे, अं. १८:०० बिेको सियिा जिल्ला न.प. (बिमघाट
सथु िा पिू म) गैंडाकोट न.पा.-६ बोटे टोल स।जिि नारायणी निी जकनारिाबणम
गहगाँ ोरो, उचाई ५'२", िालु खईु लेको, जठक्कको िररर, पहाडी िल
ु को िथिो
िेजखने, जनलो पाईदट िात्र लगाएको पजहचान नखल
ु ेको पुरूष ब्यजि ।

निलपरासी
(पुिा)

जिजि २०७४।१२।२ गिेरािीजि.निलपरासी (बिमघाट सथु िा पिू म) गैंडाकोट
न.पा.-१५ अिरापरु ी जथिि िणम गहाँ गोरो, उचाई ५ जफट ४ ईदच, कपाल कालो,
हल्का िाह्री पालेको, ठीक्कको िररर, िराई िल
ु को िथिो िेजखने, िायााँ कानिा
िदु रा, खैरो जटसटम, कालो ज्याके ट र कालो पेदट लगाएको २७/२८ बर्मको परुु ष
।

निलपरासी
(पिु ा)

जिजि २०७४।११।०५ गिे अ.१७.०० बिेको सियिा जि.पिमि कुश्िा
न.पा.िडा न.ं ८ जथिि िोिी खोलािाबणम गह गोरो,झट्ट हेिाम िगं ोजलएन अनहु ार
िथिो िेजखने,उचाई ५फीट िएको,कपाल कालो खैरो, 46 SECONDS TO
MARS लेखेको कालो रङको हट र कालो रङको ट्राउिर लगाएको ,िाँगु ा र
बोके िारी िएको पजहचान हन नसके को परुु षको िि ।

निलपरासी
(पुिा)

जिजि २०७४।११।०९ गिे जिउसो अ.ं ०२:३० बिेको सियिा, िध्यजबदिु
न.पा. िडा नं. ०२ सोरे (ििु ाहा) जथिि नारायणी निीिाहाल सम्ि नाि िर
ििन नखुलेको बर्म अं. ५५/६० को कपाल हल्का रहेको,सेिो,िरीर िोटो
उचाई अ.ं ५ जफट ५ ईदच िएको पुरुष ब्यिी ।

निलपरासी
(पुिा)

जिजि २०७४।१०।२९ गिे जिउसो अं. ०४:०० बिेको सियिा, कािासोजि
न.पा. िडा नं. १३ नारायणी निी जकनारािाहाल सम्ि नाि िर ििन नखल
ु ेको
बर्म अं. ३५/४० को पुरुष व्यिी।

न.प. बदाघाट जिजि २०७४।१०।१८ गिे अ.ं ०१:०० बिेको सियिा जि.न.प.(बिमघाट
सुस्ता पुिा
सथु िा पिू म ) िध्यजिदिु न.पा. १० अरुणखोला िंगल जथिि पिु म पजिि
राििागमबणम गहगाँ ोरो,उचाई ५'४",पािलो िररर,कालो जिदस पाईदट,कालो सेिो
जथिटर लगाएको अं. ३०/३५ िर्मको पुरुष व्यजिको लाि ।

पिात

जिजि २०७४।१०।११ गिे जिनको १३:०० बिेको सियिा जि.पिमि कुश्िा
न.पा. ४ िलजु कनी िालको कादलो पाखोिा अं. उचाई ४, १०", रािो, जनलो र
सेिो चेक सटम, कालो पाईदट खैरो ट्राउिर लगाएको, कपाल सेिो फुलेको अं.
५६।७० पुरुष व्यजिको लाि ।

निलपरासी
(पुिा)

२०७४।०९।२० गिे अ.ं ०५:५० बिेजि.न.प.(बिमघाट सथु िा पिु म) कािासोिी
न.पा. ०२ खरकट्टा िंगल जथिि पिु म पजिि राििागमिाबणम गहगोरो,उचाई
५'६",पािलो िररर,कालो पाईदट,कालो ज्याके ट,जनलो सेिो सईु टर लगाएको
अ.ं २५।२६ बर्मको पुरुष

बाग्लुङ

२०७४।०९।१३ गिे जबहान अं. ०७:०० बिे जि.बागलुङ बा.न.पा. २ जथिि
िानि सेिा आश्रििा७० बर्म गहगाँ ोरो िाह्री कपाल फुलेको,उचाई ५'३" िएको
म्याग्िीको िरबाङिा घर बिाउने टेक बहािरु पनु नाि बिाउने पुरुष

म्र्ाग्दी

जिजि २०७४।०६।१६ गिे जबहान अं. ०९:०० बिेको सियिा जिल्ला म्याग्िी
अदनपणु म गाउाँपालीका िडा नं. ०६ पोखरे बगर जथिि इजकन नाि िर नखुलेको
हल्का गिणम कालो, हाििा कालो रङको घडी लगाएको अ.ं ६५।७० िर्मको
पुरुषव्यजिको लाि ।

तनहुँ

जिजि २०७४।०५।२५ गिे जिनको अं. १३:०० बिे जि.िनहाँ आाँबख
ु ैरेनी
गााँ.पा.४ जत्रिल
ु ी निी जकनारिालाम्चो अनहु ार,कपाल अगाडी लािो पछाडी
छोटो िएरे को,िङु ् गा पालेको कााँधिा िनाई लगाएको,जनलो सटम,िेष्ट, जनलो
जिदस पाईदट लगाएको,क्षेत्री ब्रािण िथिो िेजखने अं ३०।३२ िर्मको परुु षको
िि फे ला परे को ।

गोरखा

जिजि २०७४।०५।१५ गिे जि.गोरखा िजहि लखन गा.पा.३ किेरी िञ्जज्याङ
िगं लिाबणम गहगाँ ोरो,उचाई ५'३",कपाल के ही फुलेको,खैरो रङको कटराईिको
पाईदट लगाएको िराई िुलको िथिो िेजखने अं. ३५।४० िर्मको पुरुषको िि
िि फे ला परे को ।
जिजि २०७४।०५।१७ गिे जिनको १३.३० बिे जि.पबमि कु.न.पा.१ िालढुंगा
जटिरु े जथिि काजलगण्डकी नजिको जकनारिाअ.३५/४० िर्मकी बणम
गहगाँ ोरो,हेिाम िंगोजलयन अनुहार िथिो िेजखने,उचाई ४'५" ,कपाल झरी
खईु जलएको,िााँया खट्टु ाको पंिाको िाजिल्लो िागिा कालो कोठी
िएको,टाउको िेजप्चएकोमहहलाको िि ।

पिात

पिात

जिजि२०७४।०५।१७ गिे जिनको अ.१७.०० बिे जि.पबमि साजबकको
िजु डकुिा २ हाल फलेिास न.पा. ४ िल्लो बगर जथिि कालीगणडकी नजिको
जकनारिा अं.६५/७० िर्मकीरािोिा हररयो बुट्टा िएको लुङ्गी बेररएको,सडी
गली अनहु ार नजचजनने महहलाको िि ।

कास्की

जिजि२०७४।०२।०७ गिे जिउंसो अ. १२:०० बिेको सियिा जि.काथकी
पोखरा लेखनाि ि.न.पा.िडा नं.-१५ िििु ा जथिि खहरे खोलाको जिरिा
अपररजचि पुरुष ब्यजिको लाि जिरिुनी खोचिा फे ला परे को,रािो ज्याके ट र
कालो पाईदट लगाएको ,अं. ४०/४५ िर्मको ।

निलपरासी
( पूिा)

जिजि २०७४।०३।१० गिे अं.१३:००बिे जि.न.प.गैंडाकोट न.पा.२ राििागम
प्रजिक्षालयिा ,िणम गहाँ गोरो, उचाई ५'५", कपाल फुलेको पहाडी िल
ु को
िथिो िेजखने अं. ५५।६० िर्मको पुरुष हालसम्ि पजहचान नखल
ु ेको ।

निलपरासी
( पूिा)

जिजि २०७४।०३।०६ गिे जिहान अं.०६:०० बिे जि.न.प.गैंडाकोट न.पा.२
िृकुटी चोक प्रजिक्षालय अं.५५।६० िर्मको परुु र्, िणम गोरो, उचाई ५' ३",
कपाल कालो सेिो, िराई िल
ु को िथिो िेजखने, सेिोिा जनलो धके जटसटम, जित्र
सेिो थयाण्डु लगाएको र िलको िाग नाङ्गो िएको हालसम्ि पजहचान
नखल
ु ेकोपुरुषको लाि ।

निलपरासी
( पूिा)

जिजि २०७४।०२।१२ गिे अं.१७:०० बिेको सियिा जिल्ला निलपरासी
िध्यजबदिु न.पा.िडा नं.१० जथिि राजरट्रय बन िंगलको जबच झाडीिाकपाल
कालो सजड गली उखेजलने, रािो बट्टु े कुिाम रािो सरुु िाल, रािो जफिा िएको
कालो िाटाको चप्पल लगाएकी बर्म अं.३०/३५ बर्म की िंगोजलयन िथिो
िेजखने िजहला सजड गली सके को अिथिािा रहेको,िृि िजहलाको लािको
खट्टु ाको जबचिा पेटिा नाबी झुजण्डएको अिथिािा के टा के टी पजहचान निएको
निजात हशसु।

निलपरासी
( पूिा)

जिजि २०७४।०२।१९ गिे अ.ं जिहान ०५:०० बिेको सियिा जि.न.प.गैंडाकोट
न.पा.-९ िम्ु सी जथिि ि.रा.जकनारिा िणम कालो,उचाई ५ जफट २ ईदच,कपाल
कालो, पहाडी िल
ु को िथिो िेजखने,खैरो कपडाको पेदट र कालो िेष्ट लगाएको
, अं. ४०/४५ िर्मको पुरुष ।

निलपरासी
( पूिा)

जििी २०७४।०२।१४ गिे १२:०० बिेको सियिा जि.न.प.गैंडाकोट न.पा.-२
जथिि जित्री सडकिािणम कालो,उचाई ५ जफट ६ ईदच,कपाल लािो अधम
फुलेको,ििेिी िल
ु क
ु को िथिो िेजखने,पहेलो कुिाम,धोिी लगाएको घाटीिा
रूराक्षको िाला लगाएको , अं. ६०/६५ िर्मको पुरुष ।

स्र्ाङ्जा

जिजि २०७४।०१।१७ गिे जि.थयाङिा साजिक आलििेिी ७ हाल ऐ.
कालीगण्डकी ३ सटुका जथिि कालीगण्डकी निी जकनारिा उचाई ५'३",
खैरोिा धको सटम, खैरो पाईदट, कलरिा रािो िएको VITELANKE लेखेको
खैरो जटसटम, हाप कट्ट गोल्ड थटार ित्तु ा, पहेलो िनै लगाएको, कपाल
झरे को,िरररको सम्पणु म िाग सजड सके को , अ.ं ३५/४० िर्मको परुु ष ।

तनहुँ

जिजि २०७४।०१।०३ गिे जबहान १२:०० बिे जि.िनहाँ िानु न.पा. ९
बाईसिंगर जथिि बलराि जब.क. को जनिामणाजधन घरजित्रबणम गहगाँ ोरो, उचाई
४'८", िझौला िररर, हेिाम िंगोजलन िथिो िेजखने, हररयोिा रािो बट्टु ा िएको
लङु ् गी, रािो पेटीकोट, जनलोिा रािो बट्टु ा िएको जटसटम लगाएकी अं. ६०/६५
िर्मको महहलाको लाि ।

तनहुँ

जिजि २०७४।०१।०९ गिे जि. िनहाँ िानु न.पा. ३ खरु कुना जथिि िथयामङ्िी
निीिाबणम गहगाँ ोरो, उचाई ५'३" जठक्कको िररर, बाया हािको नाडीिा
Millenium कम्पनीको प्लाजरट्रकको कालो जफिा िएको घडी लगाएको, हेिाम
िगं ोजलन िथिो िेजखने, अ.ं ३५/४० िर्मको परुु ष िािको ।

कास्की

जिजि २०७४।०१।२२ गिे जि.काथकी पोखरा लेखनाि ि.न.पा.१४ िईु कुलाको
िहु ान जथिि नहरिाऐ.ऐ जथिि नहरिा परुु र् िािको अ. ७/८ िजहनाको
निजात हशशुको लाि फे ला परे को ।
जिजि २०७४।०१।०८ गिे जिल्ला निलपरासी गैंडाकोट न.पा.६ टोलटोले
जथिि नारायणी नजििािणम गोरो, उचाई ५'४", कपाल कालो छोटो, पहाडी
िल
ु को िथिो िेजखने, कालो जसल्याक्स सेिो Adidas लेखेको कट्ट लगाएको ,
अं. ३५/४० िर्मको पुरुष।
जिजि २०७३।११।२९ गिे अ.ं ०९.०० बिेको सियिा जि.थयाङिा
जिनिोबाटे- ४ जथिि िहाकाजल िजदिर प्राङगणिाउचाई ५'१", पािलो िरीर,
सेिो कालो धके सटम, जित्र खैरो जटसटम, रािो जटसटम/हररयो धके जटसटम, हररयो
जिदस पाईदट, सेिो कालो अण्डरियर लगाएको िारजिय िल
ु को िाथिो िेजखने
पुरुषको हाल सम्ि पजहचान नखक
ु ो लाि ।
जिजि २०७३।०८।२६ गिे जि. काथकी लम्ु ले -४ जथिि
िंगलिासडेगलेको,िृिकको कम्िरिा CHOOYU- 8201M लेखेको
सदु िला रङको हाफ जटसटम,कम्िर िल कालो क्िाटर पाईदट लगाएको सम्पणु म
िाग सजडगली टाउको नरहेको अिथिािा अ.ं बर्म ३५ को परुु ष व्यजिको
पजहचान नखल
ु ेको लाि फे ला परे को ।
२०७३।०८।२१ गिे जि.काथकी, पोखरा उ.ि.न.पा-१६ बाटुलेचौर िैिान ििा
ऐ. पोखरा-२८ कुर अिमलाको जबच काजलखोलाको पानीिाउचाई ५'६",हाप
थिीटर,सेिो बट्टु े ििा खरानी रङको हाप कट्ट लगाएको अं. बर्म ४० को
पजहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यजिको लाि फे ला परे को ।

निलपरासी
( पिू ा)

स्र्ाङ्जा

कास्की

कास्की

निलपरासी
( पूिा)

जिजि२०७३।१०।०९ गिे साझ अ.ं ०६:३० बिेको सियिा जिल्ला
निलपरासी नयािेलहानी -८ जथिि राििागम सडक खण्ड्िाबणम गहगोरी,हाईट
५'१", कालो ज्याके ट,रािो जटसमट,कलेिी रङको सरुु िाल लगाएकी, अं.
२५।३० िर्मको हाल सम्ि पजहचान नखल
ु ेको लाि महहला व्यजिको लाि ।

निलपरासी
( पूिा)

जिजि २०७३।०९।२९ गिे जिहान अं.०८:०० बिे जि.नन.प. गैडाकोट न.पा -८
जििय चोक जथिि िहेदर राििागम नजिक प्रजिक्षालयिािणम कालो, उचाई ५'
५", कपाल कालो सेिो छोटो, िधेिी िल
ु को िथिो िेजखने, खैरो ज्याके ट, सेिो
सइु टर जित्र सेिो सटम, िल खरानी रङ्गको टाउिर लगाएको,अं. ६०।६५
िर्मको हाल सम्ि पजहचान नखल
ु ेको लाि परुु ष व्यजिको लाि ।

निलपरासी
( पूिा)

जिजि २०७३|०९।२८ गिे अ.ं ०९:३० बिेको सियिा जि.न.प गैडाकोट न.पा-१० जपिौिी जथिि नारायणी नजिउचाई ५'२", कपाल लािो कालो र हल्का
फुलेको,अनहु ार िंगोजलयन िाजि िथिो,जनलो लािो िाउला िएको जटसमट,
सेिो िेष्ट,कालो जिदस पाईदट ,जनलो टाउिर लगाएको, अं. ३० ।४० िर्मको
हाल सम्ि पजहचान नखल
ु ेको लाि पुरुष व्यजिको लाि ।

निलपरासी
( पूिा)

जिजि २०७३।१०।१२ गिे जबहान अ. ०७:०० बिेको सियिा जि.न.प.जत्रिेणी
सथु िा -७ ब्यारे ि पल
ु बर्म गहाँ गोरो अ.५ जफट अग्लो कालो लािो कपाल
िएको , अं. २० ।२२ िर्मको हाल सम्ि पजहचान नखल
ु ेको लाि महहला
व्यजिको लाि ।
जिजि २०७३।१०।२४ गिे जबहान जि.काथकी पो.उ.ि.न.पा.९ पृथ्िीचोकिा
उचाई ५'२",कालो जट-सटम,कालो ट्राउिर, खैरो पेदटी जफका कालो ज्याके ट
SIMON लेखेको, रािो जप-क्याप लगाएको , अं. ५५।६०५० िर्मको हाल
सम्ि पजहचान नखल
ु ेको लाि परुु ष व्यजिको लाि ।

कास्की

कास्की

स्र्ाङ्जा

म्र्ाग्दी

तनहुँ

िाग्लुङ

जिजि२०७३।१०।२४ गिे जि.काथकी पो उ.ि.न.पा.-९ बसपाकम िाउचाई ५/२
जफट अग्लो,पहेलो जनलो चेक सटम,कालो ज्याके ट, हररयो ट्राउिर, कालो कट्ट
लगाएको अं. ४५।५० िर्मको हाल सम्ि पजहचान नखुलेको लाि पुरुष
व्यजिको लाि ।
जिजि २०७३।०९।१५ गिे जि.थयाङिा श्रीकृ रण गण्डकी.९ जििी जथिि जििी
बिारिािणम गहाँगोरो, अं.उचाई ५'२", बाजहर घ्यु कलरको जटसटम, जित्र जनलो
ट्राउिर, िल खैरो पाईदट लगाएको, िंगोजलयन अनहु ार िएको अं. ५४।५५
िर्मको हाल सम्ि पजहचान नखल
ु ेको लाि पुरुष व्यजिको लाि ।
जिजि २०७३।१०।०४ गिे जबहान १०:०० बिे सियिा जिल्ला म्याग्िी
नाच्याङग्रा गा.जि.स िडा न.ं ०१ खेलङु िन जथिि रहेको नौ चोटको जिरिा
खोल्सािा पुरुष िथिो िेजखने, िधैसी िल
ु को िथिो िेजखने िर्म ३०।४० को
हाल सम्ि पजहचान खल्ु न नआएको लाि ।
जििी २०७३।०८।१२ गिे जि.िनहं आबं ख
ु ैरेनी न.पा-३ िाकीचोक जथििघ्यु
रङको हाप खल्िी िएको जटसटम,आकािे रङको सटम,िनै लगाएको बर्म ६० को
पजहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यजिको लाि फे ला परे को ।
जिल्ला बागलुङ बा.न.पा- १ िालढुङगा जथिि अं. ७२/७३ िर्मको बणम
गाँहगोरो िोटो िरीर,िडु ी फुलेको, कपाल लािो लटा परे को, िाह्री लािो
फुलेको िोगी बाबा िई जहडं ् ने प्राय: िसो िािक पिािम सेबन गरी जहड्ने हाल
पजहचान हन नसके को पुरुष व्यजिको लाि ।

स्र्ाङ्जा

जिजि२०७३।०८।०७ गिे जि.थयाङिा प.ु न.पा-१२ बिामको प्रजिक्षालयिा हाल
नाि िर ििन नखल
ु ेको पुरुष अं. ४५ िर्मको ििन खगजडया जडजथट्रक
चौरजसया पञ्जचायि पसाम थटेसन जबहार िारि बिाउने ।

तनहुँ

जिजि २०७३/०७/२२ गिे जबहान १०:०० बिेको सियिा जि. िनहाँ िेबघाट
गाजबस िडा नं. ४ जत्रिल
ु ी निी जथिि बगई िदने थिानिा पानीिा नाि िर ििन
नखल
ु ेको अं. बर्म ३०/३५ को िंगोजलन िथिो अनहु ार िएको, िईू िा खैरो
ठाडो धकाम िएको फुल बाउला िएको चेक सटम लगाएको र िला कपडाको
ईिार िएको जनलो जित्री कट्ट लगाएको पुरुष व्यजिको लाि ।

निलपरासी
( पूिा)

जिजि २०७३।०६।२२ गिे २३:३० बिे जिल्ला निलपरासी िेिचल
ु ी न.पा.१५
जथिि बणम गहगाँ ोरो,उचाई ५'३",रािो बलाउि, रािो साडी,हरीयो पटुका
बाधेकी, िागी जहड्ने िथिो िेजखने अ.ं ४५।५० िर्मको पजहचान खल्ु न
नसके कोमहहलाको लाि ।
जिजि२०७३।०६।०२ गिे जि.काथकी पो.उ.ि.न.पा-६ सजहिचोकबणम
कल्साउिो,उचाई ५'५",पािको िररर,खैरो पाईदट लगाएको िाह्री िगंु ा
फुलेको,कपाल लािो िएकोपुरुष व्यजि अं. ६० िर्म ।

कास्की

निलपरासी
( पूिा)

निलपरासी
( पूिा)

जिजि २०७३|०४।१७ गिे जिल्ला निलपरासी गैडाकोट न.पा.७ गौरी जथिि
नारायणी निीिा चाई ५'३", कपाल कालो, सेिो, अनहु ार नजचनेने, सजडगजल
औसा परी िगु मजदधि िएको, िररर सम्पणु म कालो जहलो िैलो िएको नाङ्गो
अिथिािा अं. ५०।५५५० िर्मको पुरुष व्यजिको पजहचान खल्ु न नसके को
लाि ।
जिजि २०७३।०४।१४ गिे जिल्ला निलपरासी गैडाकोट न.पा.१० जपिौिी
जथिि नारायणी निीिाउचाई ५' ६", टाउको िाल,ु अनहु ार नजचनेने सजडगजल
िगु मजदधि िएको, िररर सम्पणु म जहलो िाटो लागेको नाङ्गो अिथिािा अं.
४५।५० िर्मको परुु ष व्यजिको पजहचान खल्ु न नसके को लाि ।

निलपरासी
( पिू ा)

जिजि २०७३।०४।१९ गिे जिल्ला निलपरासी िेिचुली. १० जथिििा बणम गह
गोरो, उचाई ४' ५",हरीयो जटसमट,रािो पेटीकोट लगाएकी,घटना थिल नजिकै
जनलो जछके जिके चदु नीको टुक्रा रहेको, िागी जहड्ने िथिो िेजखने अं. ४०।४५
िर्मको पजहचान खल्ु न नसके को महहलाको लाि ।

म्र्ाग्दी

जिजि २०७३।०४।१२ गिे जि. म्याग्िी लल
ु ाङ-५ पाटीहल्ला जथिििाणम
कालो,उचाई ५'३",कपाल लािो,घ्यु रंगको िैलो जट्रसटम,जनलो पाईदट,कालो कट्ट
लगाएको, ब्राम्हण क्षेत्री िथिो िेजखने, अं. २४।२५ िर्मको पुरुष व्यजिको
पजहचान खल्ु न नसके को लाि ।
जिजि २०७३।०४।१८ गिे जि.िनहाँ क्याजिन.१ जसिलटार जथिििा णम
गहगाँ ोरो,उचाई ४'१०",पािलो िररर,बाटुलो अनहु ार,कपाल हल्का
फुलेको,िाजह्र िंगु ा हल्का िएको,हेिाम ब्राहम्ण क्षेत्री िथिो िेजखने नजिन लािा
नाि बिाउने, िर्म ४० पुरुष व्यजिको पजहचान कुल्न नसके को लाि ।

तनहुँ

कास्की

कास्की

जिजि २०७३।०४।२४ गिे जि.काथकी ले.न.पा.१ अदनपणु म हाउजिङ
जथिििाबणम गहगाँ ोरो,उचाई ५'४",हररयो जट-सटम,खैरो सेण्डो,कालो जिदस
पाईदट,कालो पेदटी लगाएको,हेिाम िंगोजलयन िथिो िेजखने िर्म ३० को पुरुष
व्यजिको पजहचान खल्ु न नसके को लाि ।
जिजि २०७३।०२।१९ गिे जि.काथकी घादरुक गा.जब.स.िडा नं.-३ घ्यिू ारको
िगं लिा अ.४५ बर्मको नाििर ििन नखल
ु ेको िेिाररसे परुु षको सडीगली
सके को अिथिािा लाि फे ला परे कोिा यस कायामलयबाट लाििााँच सिेिको
प्रारजम्िक अनसु दधान सम्पदन गरी उि लाि पणु म रुपिा सडीगली िघु मजदधि
िएको अिथिािा फे ला परे को ।

निलपरासी
( पूिा)

जिजि २०७३।०२।०४ गिे जिल्ला निलपरासी गैडाकोट न.पा.-५ कुििु घाट
जथिि नारायणी नजिको जकनारिाहजलयाः-िणम कल्साउिो, कपाल फुलेको,िाजि
कोठे चेक सटम, जित्र गाढा जनलो रंगको सटम, त्यस िदिा जित्र कालो रंगको सटम
लगाएको िल जनलो हाफ पाईदट र,उचाई ५ जफट ४ ईदच बर्म अदिािी ५०/५५
को हाल सम्ि एजकन नाििर ििन नखल
ु ेको पुरुष व्यजि ।

निलपरासी
( पिू ा)

२०७३।०२।१० गिे अं. १७:०० बिे जि.निलपरासी िेिचल
ु ी न.पा. िडा नं.
०१ जथिि नारायणी निीिा२०७३।०२।१० गिे अ.ं १७:०० बिे
जि.निलपरासी िेिचल
ु ी न.पा. िडा नं. ०१ जथिि नारायणी निीिा अं. ६०।६५
िर्मको, बणम गह गोरो, हाईट ५ जफट ३ ईदच िएको, सेिो जटसमट लगाएको जनलो
टािेल िरीरिा रहेको,िरीरको बाहीरी छाला परु ै जनथके को,िाया हाििा औठी
रहेको,िंगोजलएन िथिो िेजखने िरीर पाजनले फुजल्लएको अिथिािा रहेको
परुु ष व्यजि ।
जिजि २०७२।०६।१५ गिे जिल्ला बागलुङ बा.न.पा. िडा नं. ३
गोिािघरिाबणम गहगोरो उचाई ५ जफट ६ ईदच, लािा िारी पालेको, िारी
कपाल फुलेको, जनलो Iphone लेजखएको जटसटम जिदसको हाफ पाईदट
लगाएको नाक लािो िएको अदिािी ५०।५५ बर्मको जबगि के ही सिय
अगाडी िेखी बागलुङ बिारिा िारी बोकी जिजबकोपािमन गिै आई रहेको
बेबारीिे पुरुषको लाि ।
जिजि २०७२।०५।१७ गिे जिल्ला बागलुङ बा.न.पा. िडा नं. १ खिु क
ु े िोिान
जिरिा बणम गहगोरो ५ जफट उचाई िाह्री पालेको फुलेको िालक
ु ो बाया िफम
िासक
ु ो डल्लो पलाएको िाजहना हाििा ब्यादडेि लगाएको बाया हाििा सेिो
पलाजष्टकको बाला लगाएको पािलो िररर िएको िािमजलङबाबा िजन जचनीले
बर्म ६४।६५ को परुु ष ब्याजिको लाि बेबाररसे अबथिािा फे ला परे को ।

िाग्लुङ

िाग्लुङ

िाग्लुङ

जिजि २०७१।०४।१४ गिे जिल्ला बागलुङ बा.न.पा. िडा नं. १ घम्ु टीिा अं.
बर्म ४० ।४५ को धन बहािरु िाही(पुरुष) बेहोस अबथिािा फे ला पारी
जनिलाई उपचारको लागी धौलाजगरी अंचल अथपिाल लगीएकोिा जनिको
उपचारको क्रििा िृत्यु िएको जनिको िरररिा कुथिा न.पा. बाट जिएको
काभ्रेपलादचोक जिल्ला खाम्बाचोक गा.जब.स. िडा न.ं १ थिायी घर िई हाल
पबमि कुथिा न.पा. िडा नं. ९ उल्लेख िएको कागि फे ला परे को उल्लेजखि
थिानिा खो.ि. गिाम अजििाबक फे ला नपरे को ।

पिात

जिजि २०७२।१०।१८ गिे रािी अ ११;०० बिे जि पिमि कु न पा ९ जथिि
पिमि जिल्ला अथपिालिािणम कालो,कपाल कालो छोटो, कालोिा सेिो बट्टु ा
िएको जथिटर,कालोिा हररयो बट्टु ा िएको ट्राउिर लगाएकी, िररर कल्साउिो,
अनहु ार लाम्चो, नाक चच्ु चो, नाक कानिा के ही नलगाएकी, हेिाम िराई बासी
िथिो िेजखने, बर्म अ ४०/४५ की उचाई ५ जफट िएको नाि िर ििन
नखल
ु ेको एक महहला जिल्ला अथपिाल पिमििा उपचारको क्रििा रहेकीिा ऐ
१८ गिे रािी अ ११;०० बिेको सियिा उपचारको क्रििा िृत्यु िएको हिा
जनि िृि लासको सनाखि हन नसके को उि लाि पिमि जिल्ला अथपिालिा
पो िा िई सिगिको लागी नगरपाजलकालाई जिम्िा जिईएको ।

पिात

जिजि २०७२।९।९ गिे जिनको अं.१२;०० बिेको सयििा जिल्ला पिमि कुश्िा
न पा १ िििु ाखोला जथिि अिर बहािरु जि सी को खालीखेिको छे उिा फे ला
परे कोिणम गहगोरो, उचाई ५'३'',कपाल हल्का फुलेको िाह्री िङु गा फुलेको,
नाक िेप्चो, रािो जटसटम सेिो धकाम जनलो हररयो रंगको कोठे सटम, कालो खरानी
रंगको ज्याके ट,कालो पाईदट,कालो पेटी,कम्ब्याट जपजट ित्तु ा, सेिो कालो बट्टु ा
िएको गलबदिी लगाएको ,जनिको पाईदटको पछाडी खल्टीिा प्लाजष्टकको
लाईट रहेको नाि िर ििन नखल
ु ेको एक पुरुष व्याजिको बेिाररसे लास फे ला
परी िृिक लािको पिमि जिल्ला अथपिालबाट पोष्टिाटमि कायम सम्पदन िई
सके को र िृिक लािको हाल सम्ि कही किैबाट के ही कुरा खल्ु न नसकी
सनाखि हन नसके को हिा काननु बिोजिि लाि सिगिका लाजग कुश्िा
नगारपालीकोको कायामलय पिमिलाई जिम्िा बझु ाईएको
जिजि २०७२।७।०८ गिे जबहान ०७;०० बिे जिल्ला पिमि कु न पा १४ जथिि
गाउाँिा जबगि ८/१० िर्म अगाडी बाट काि गरी बथने िर्म अ ५०/५५ को नाि
िर ििन एजकन नखल
ु ेको िणम गोरो,उ ५'५'',जनलो जिन डांग्रे ,प्यािी रंगको हट,
सजहिको PORT Clubs लेजखएको लगाएको, हल्का कालो िाह्री,नाक
िेप्चो,कान साना,कपाल छोटो, म्याजिक चप्पल लगाएको, िादिा
गरू
ु ङ(पुरुष) िजन बोलाउने, घोप्टो अबथिािा िृिक लास जनिको साििा
नगि रू १०० को २ िान,लाईटर १ िान र जबिल
ु ी चरु ोट १ िान रहेको नाि
िर ििन नखुलेको एक परुु र् व्यजिको बेिाररसे लास फे ला परी िृिक लािको
पिमि जिल्ला अथपिालबाट पोष्टिाटमि कायम सम्पदन िई सके को र िृिक
लािको हाल सम्ि कही किैबाट के ही कुरा खल्ु न नसकी सनाखि हन
नसके को हिा काननु बिोजिि लाि सिगिका लाजग कुश्िा नगारपालीकोको
कायामलय पिमिलाई जिम्िा बुझाईएको

पिात

पिात

जिजि २०७०।९।२२ गिे जिनको अ १३;३० बिेको सियिा जि पिमि
जििालय ५ जथिि कल्लेरीको िर िंगलिा नािििन नखल
ु ेको परुु र् ब्यािीको
अिम सडीगलेको अबथिािा लाि फे ला परे को िदने सचु ना ।उचाई ५जफट
३ईदच,बर्म अ ५०।५५ को कालो उलनको ट्राउिर,जनलो कालो धके फुल
बाउले सटम,कालो थटकोट लगाएको िि नजिकै क्यािोफ्लाईि (ईजण्डयन)
िके ट पुरुष ब्याजिको िृिक लािको सनाखि हन नसके कोले थिाजनय गा जि
स कायामलयलाई लाि सिगिका लाजग जिम्िा जिईएको ।

मुस्ताङ

जिजि २०७२।०९।२८ गिे रािी अं. ०८:३० बिेको सियििा जिल्ला िथु िाङ
सख
ु ामङ गा.जि.स.िाडम न.ं ३ यारा जथिि लाक्पा छे दिङु गरुु ङको घरिा
िेंडाच्याङ्ग्रा चराई बथने जिल्ला डोल्पा घर बिाउने एजकन नाििर ििन
नखल
ु ेको बर्म अ.ं ४९ को िाक्ला लािा िजन नाििर बिाउने परुु ष व्यजि
िेंडाच्याङ्ग्रालाई घााँस जिन गएकोिा सोही गोठबाट लडी घाईिे िएकोिा
जिजि २०७२।०९।२९ गिे जबहान जनिको िृत्यु िएको िदने ।

मुस्ताङ

जिजि २०७२।०२।२३ गिे जबहान अं. ११:०० बिेको सियिा जि.िथु िाङ
झोङ गा.जब.स.िाडम नं. १ डम्पक्यम्प नजिक थ्रोङपास खोल्सािा बर्म अं. बर्म
२९/३० को नेपाली िथिो िेखीने िंगोजलयन िािको, रािो ज्याके ट जित्र
जनलोिा हरीयो जटसटम, कालो जिदस पाईदट लगाएको, KIXANNHO लेखेको
अण्डरियर (पेदटी) लगाएको, कम्िरिा कालो कपडाको पेटी बााँधेको, खट्टु ािा
कालोिा खैरो रंग जिजसएको िोिा लगाएको पुरुष व्यजि फे ला परे को िदने ।

मुस्ताङ

जिजि २०७१।१२।०८ गिे जबहान ०४:००- ०५:०० बिेको जबचिा जिल्ला
िथु िाङ िाफाम ५ पिु ाङ जथिि रहेको फोजसल रे ष्टरे दट एण्ड बारको िादसाकोठा
जित्र बणम गोरो, नाक चच्ु चो परे को, कालो कपाल, बााँया आाँखाको िािी
जनधारिा काटेर जनको िएको परु ानो खि, िाह्री िङु ् गा हाल काटेर के ही
पलाएको, उचाई ५ जफट ५ ईदच िएको, बााँया हाििा SUPA लेजखएको खैरो
रंगको जफत्ता (चेन) िएको घजड लगाएको, घााँटीिा ॐ (ओि) लेजखएको खैरो
रंगको िाला लगाएको, The North Face SummitSeries लेजखएको
कालो ज्याके ट, जनलो रंगको कजिि, Smokin Fage लेजखएको जनलो रंगको
जटसटम खेरो रंगको पाईदट लगाएको, जिल्ला िथु िाङ िाफाम गा.जब.स.िाडम नं.५
पिु ाङ एयरपोटम जथिि जबर बहािरु ििकोटीले सच
ं ालन गरे को फोजसल रे ष्टरे दट
एण्ड बारिा कुक िेनको काि गने बर्म अं. बर्म २७/२८ को एजकन ििन
नखल
ु ेको अिमनु िेिकोटा नाि बिाउने पुरुष झजु ण्ड िृि अबथिािा फे ला परे को
। जनि िृिकले चलाएको िोबाईल न.ं :-९८६७६९१३३०

मस्ु ताङ

जिजि २०७०।०८।०४ गिे रािी अ. २१:४५ बिेको सियिा जि. िथु िाङ लेिे
गा.जब.स. िडा नं. ०८ कोखेठााँटी जथिि के िु पिु ामको घरिा कोठा िाडािा जलई
बसेका जि. धाजिङ घर बिाउने चरु ोट, रक्सी बजढ िात्रिा जपउने, एजकन
नाि/िर, ििन नखल
ु ेका प्रकाि िजनने पुरुषब्यजि, के िु पिु ामको घरको छििा
रगि िादिा गरी िृि अिथिािा फे ला परे को ।

लम्जुङ

स्र्ाङजा

जिजि २०७२।०७।०९ गिे जबहान ६;३० बिेको सियिा जिल्ला लििङु
सदु िरििार नगरपाजलका िडा नं.३ िथयाङिी खोलाको जकनारिा बेबारररय
बाहलकाको िि फे ला परे को ।
जिजि २०७२।०७।०७ जबहान अं ७.४५ ििेको सियिा जि.थयाङिा जिचारी
चौिारा २ फुलिारी िदने ठाउाँ िा एकीन नाि िर ििन नखल
ु ेको िर्म अं ५५\६०
को पुरुष िाजनसको िृिक लाि फे ला परे को |

तनहुँ

जिजि २०७२/०९/०५ गिे जि.िनहाँ व्यास न.पा.१० जथिििाझापा जिल्ला
थिायी घर बिाउने जबगि ९/१० बर्म अगाडी िेजख िनहाँ जिल्ला सिरिक
ु ाि
ििौली बिारिा ररक्सा चालक काि गने बर्म अं. ४०/४२ को िने लािा
नािबाट जचजनने परुु र् ब्यिी १०/१५ जिन अगाडी िेजख जबरािी परे र ििौली
अथपिालिा उपचारको क्रििा रहेकोिा जनिको जिजि २०७२/०९/०५ गिे
जबहान ०४:०० बिेको सियिा अथपिालिा कायमरि सम्बजदधि जचजकत्सकले
िृि घोर्ण गरे को(बणम रािो, बाटुलो िोहडा, िझौला िरीर, िाजहने पट्टी
ओठिजु न कोठी, छािीिा िाग, बााँया हािको कुििा परु ानो घाउ खि िएको
हेिाम िगं ोजलयन िथिो िेखीने, िरीरको िाजिल्लो िागिा सेिो हाफ बाउले
जटसटम, जनलो ज्याके ट, िल्लो िागिा कम्ब्याड पाईदट लगाएको ५/५ अग्लो
िने लािा िजन जचजनने अं.४०/४२ को पुरुष ब्यिीको बेबाररसे लास)

तनहुँ

जिजि २०७२/०२/१७ गिे रािी अ. २३:३० बिेको सियिा जिल्ला िनहाँ
आबख
ु ैरेनी गा.जब.स. िडा नं-५ जथििको पृथ्बीराििागम सडकिा धाजिङबाट
पोखरा िफम आउिै गरे को ग.१.ख ३४९७ नं. को ट्रकले पैिलयात्री एजकन
नाििर ििन नखल
ु ेको बणम गहगोरो, पािलो िररर, ५/१ अग्लो, िाह्री िुङ्गा
हल्का आएको, कपाल छोटो कालो, बााँया आखा िनु ी गाला र बााँया खट्टु ाको
साप्रािा स-साना कालो जिल कोटी, बााँया गालािा र िबु ै खट्टु ाको घडु ा ििा
िाजहने खट्टु ाको गोजल गाठोिा स-साना काटेका परु ानो खि िएको, सेिो जटसटम
र जनलो रंगको जिदसको काटेको कट्ट लगाएको अ. २२/२३ बर्मको पुरुष
ब्यिीलाई ठक्कर जििा जनिको घटनाथिलिानै िृत्यू िएको
जिजि २०७१/०६/२० गिे जबहान ०९:३० बिेको सियिा जिल्ला िनहाँ ब्यास
नगरपाजलका िडा नं. ७ पाटन र ऐ. काहजाँ सिापरु गा.जब.स. िडा नं. १
झापटु ारको जबचिा पने सेिी नजििा एजकन नाििर, ििन नखल
ु ेको बणम रािो,
सररर िझौला, अनहु ार बाटुलो, ५ जफट अग्लो, िबु ै कानिा २/२ िटा सनु िथिो
िेजखने जसलिदु री लगाएको, घाजटिा एकसरो रािो पोिेिा सनु िथिो िेजखने
जिलहरी लगाएको, नाके डाजडिा परु ानो खि िएको, सेिो ब्रा, गल
ु ाबी रंगको
पेजटकोट र रािोिा कालो बट्टु े िेक्सी लगाएको, हेिाम नेिार िथिो िेजखने अ.
३२/३५ बर्मको उिेर िएकी महहलाको बेबाररसे लास फे ला परे को ।

तनहुँ

तनहुँ

जिजि २०७०/०९/२९ गिे जबहान ०६:०० बिेको सियिा जिल्ला िनहाँ िािनु े
गा.जि.स.िडा नं. १ गणु ािी जथिि पृथ्िीराििागम सडक छे उिा १ िना परुु र्
अं.४५/५० बर्मको ५"३ इदच अग्लो बणम रािो, िझौला िरीर, बाटुलो िोहडा,
कपाल छोटो हल्का फुलेको, हल्का िाह्री िाँगु ा आएको के ही फुलेको, हेिाम
िगं ोजलयन िथिो िेजखने, िरीरको िाजिल्लो िागिा सेिो सेदडो गदिी, सेिोिा
कालो धके िजसनो कोठा िएको सटम, जनलो सईु टर, खैरो गलबदिी,िल्लो
िागिा खैरो रङ्गको कपडाको पाईदट, कम्िरिा खैरो पेटी बााँधेको पुरुष
व्यिीको लाि फे ला परे को

तनहुँ

जिजि २०७०/०५/३० गिे जबहान ०६:०० बिेको सियिा जिल्ला िनहाँ
िजदिपरु गा.जि.स.िडा नं. ६ चनु पहरा जथिि पृथ्िीराििागमको सडक छे उिा
एजकन नाििर, ििन नखल
ु ेको अं.७०/०७५ बर्मको उचाई ५"२ रहेको बणम
गहगाँ ोरो, सररर पािालो, कपाल िाह्री पालेको परु ै फुलेको, खैरे सेिो कोट कालो
पाईदट लगाएको पुरुष व्यिको िृि लाि फे ला परे को ।

गोरखा

जिजि २०७२।१०।१६ गिे, गोरखा िच्ु चोक ८ जथििओिनारायण श्रेष्ठ िदने अं.
७२/७३ बर्मको उचाई ५'२'', कपाल कालो सेिो फुलेको, िाह्री िंगु ा फुलेको,
िगं ोजलयन बणमको , खैरो रंगको हट र कालो पाईदट र कलो रंगको िोिा
लगाएको, ििन नखुलेको पुरुष ब्यजि ।
२०७२।०४।२७ गिे, गोरखा गो.न.पा. १५ रािो ढुङ्गा जथिि िरौंिी निीको
जकनारनाििर ििन नखल
ु ेको अ.ं ५०/६० बर्मको उचाई ५'२'', िरररको
िाजिल्लो िाग नाङ्गै र कम्िर िजु न २ िटा कालो रंगको पाईदट लगाएको,
सम्पणु म िांसपेिीको िाग छुरट्टई अथिपञ्जिर िात्र रहेको पुरुष

गोरखा

कास्की

जिजि २०७२।०६।२६ गिे जबहान अ. ०६:०० बिेको सियिा जि.काथकी
लेखनाि नगरपाजलका िडा न.ं -५ जबियपरु सिु ल डेरी अगाडी नाििर ििन
नखल
ु ेको अ.४५।५० बर्मको पुरुष ब्यजिको लाि फे ला परे को ।

कास्की

जिजि २०७२।०८।१८ गिे जिउंसो जि.काथकी पोखरा उ.ि.न.पा.िडा न.ं -६
फे िािालिा िैरी रहेको अिथिािा फे ला परे को कालो कपाल अ.४०/४२
बर्मको पुरुष ब्यजिको लाि गेरु रङको पाईदट रहेको िािी कुनै कपडा नरहेको
अिथिािा फे ला परे को ।
जिजि २०७२।०८।१० गिे जबहान ०८:०० बिेको सियिा जि.काथकी पोखरा
उ.ि.न.पा.िडा नं.-१८ सैनिारा नजिक सेिीनजिको बगाई ल्याएको नजिको
जबचिा अड्जकएको अिथिािा फे ला परे को हेिाम िगं ोजलयन िथिो िेजखने अ.
बर्म-०६।०७ बर्मको सजड गलेको नाङ्गो अिथिािा बालकको लाि फे ला
परे को ।

कास्की

कास्की

जिजि २०७२।०५।२५ गिे जबहान जिल्ला काथकी साजबक सराङकोट गा.जब.स.
हाल पोखरा उ.ि.न.पा.िडा न.-२६ खपौंिी नजिक फे िािालको जकनारािा
हाल सम्ि नाििर ििन नखल
ु ेको िजनर् नाि बिाउने अ. ५"१" उचाई रहेको,
ज्यािी काि गने खैरो जटसटम जिदस पाईदट, छालाको पेटी, लगाएको
आफुखसु ी जहड्ने रक्सी जपउने िदने बजु झएकोपरुु ष ब्यजिको लाि फे ला परे को

कास्की

जिजि २०७२।०२।२५ गिे जिन अ. १६:०० बिेको सियिा जि.काथकी पोखरा
उ.ि.न.पा.िडा नं.-२७ याम्िी जथिििा नाि घर ििन नखुलेको उचाई ५"३"
जफट अग्लो अ. ४४\४५ बर्मको पुरुष ब्यजि कालोिा पहेलो रङ्गको ज्याके ट,
सेिो कजिि कालो जटसटम सेिो जिदस पाईदट सेिो हजियो रङ्गको थपोटस ित्तु ा
कै रो रङ्गको छत्रे टोपी लगाएको लाि फे ला परे को ।

निलपरासी
( पूिा)

जिजि२०७२।०३।२३ गिे साझ अं. ०७:०० बिेको सियिा जिल्ला
निलपरासी कािासोिी न.पा. िडा नं. ११ जथिि नाराणी नजि जकनारािा बणम
गह गोरो,उचाई ५.२ ईदच,कपाल जफलेको ,पालको िरीर िएको अं. ५५/६०
बर्म को िथिो िेजखने िरीरिा पेदटी कट्ट िात्र लगाएको िरीरिा अदय कुनै
कपडा नलगाएको हेिाम क्षेत्री,बाहन िथिो िेजखने पुरुष व्यजिको िृि
अिथिािा लाि फे ला परे को ।
जिजि २०७२।०३।२१ गिे जबहान अ.ं ०३:३० बिेको सियिा जि.न.प.
नयािेलहानी गा.जब.स. िडा नं. ९ जथिि पिु म पजिि राििागमिा नेपालगञ्जि
बाट काठिाण्डौ िफम यात्रु जलई आईरहेको ना ४ ख ५१५५ नं. को बसले ठक्कर
जिएकोएजकन नाि िर ििन नखल
ु ेको बणम गह गोरो,५ जफट २ ईदच उचाई
िएको,िंगोजलएन िथिो िेजखने,िाजिल्लो िािजछर परे को,खैरो पाईदट,खैरो
रङको लािो बाहला िएको सईु टर र कालो थटकोट लगाएको ,खल्टी जित्र
चाउचाउको खोल र पलाजथटक राखेको,लािो कपाल र बोके िारी पालेको,िागी
जहड्ने िथिो िेजखने अं. ५०/५१ बर्म िजिको पुरुष व्यजि िएको परुु र्
व्यजिलाई ठक्कर जिई घाईिे बनाएको ।

निलपरासी
( पूिा)

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 नखल
ु ेको अं.
६०।६५ िर्मको, गहाँगोरो उचाई ५ जफट ५ ईदच , पािलो िररर, कपाल ििा
िाजह्र के ही फुलेको, कला ज्याके ट लगाएको, जनलो जि८दस पाईदट, खैरो कोठै
सटम, जनलो िनु ािाला चप्पल लगाएको पुरुष िाजनस ।

निलपरासी
( पूिा)

जिजि २०७१।०८।१५ गिे जिनको अं.१२:०० बिे जिल्ला निलपरासी
कोल्हिा गा.जि.स. िडा नणं ६ नदिपरु जथिि चदर कुिारी िापाको घरिा हाल
सम्ि नाि िर ििन नखल
ु ेको अ.ं ६५।७० िर्मको कल्साउिो उचाई ५ जफट २
ईदच, कपाल र िाही सेिो पािलो िरीर िारजिय िुलको िथिो िेजखने परुु र्
िािको पुरुष िाजनस ।

निलपरासी
( पूिा)

जिजि २०७२।०५।०४ गिे जिल्ला निलपरासी जत्रिेजण सथु िा ८बणम
गोरो,उचाई ५.४ िंगोजलयन अनहु ार,फुलेको छोटो िाह्रीिंगु ा,बाया हाििा श्री
पिपु जिनाि लेखेको,कालो जिदस कट्ट र कालो पेदटी लगाएको हाल सम्ि
एजकन नाििर ििन नखुलेको अ.४०/४५ को पुरुष िािको िाजनस ।

निलपरासी
( पिू ा)

जिजि २०७२।०२।२५ गिे अ.०७:०० बिेको सियिा जिल्ला निलपरासी
जत्रिेणीसथु िा ७ नारायणी निीको जकनारिाएजकन नाििर ििन नखल
ु ेको
अ.३०।५५ बर्मको महहला िािको बेिाररसे िाजनस िृि अिथिािा फे ला
परे को ।
जिजि २०७१।१२।२३ गिे अ.१७:१५ बिेको सियिा जिल्ला निलपरासी
जत्रिेणीसथु िा ६ गण्डक नहरको साईफन पोल िजु न एजकन नाििर ििन
नखल
ु ेको अ.६०।६५ बर्मको परुु ष िािको बेिाररसे िाजनस िृि अिथिािा
फे ला परे को ।
जिजि २०७१।१२।२७ गिे अं.१६:००बिेको सियिा जिल्ला
निलपरासीगैडाकोट न.पा.१० जथििजिल्ला निलपरासी गैंडाकोट न.पा.िडा न
१० जथिि जसिमना चोक प्रजिक्षालयिा हाल सम्ि अकं नाििर नखल
ु ेको बर्म
अदिािी अं.६०/६५ बर्म को पुरुष व्यजिको लास फे ला परे को िारि िफम
घर बिाउने िदने बजु झएको ।
जिजि २०७३।०१।२४ गिे साझाँ अं. १७:०० बिेको सियिा जिल्ला
निलपरासी कािसोिी न.पा. िडा नं. १३ जथिि बणम गह गोरो, ५ जफट ३ ईदच
उचाई िएको, िंगोजलएन िथिो िेजखने, कालो कपाल, सेिो सेदडो, कालो हाप
पाईदट, कालो पेदटी,लगाएको, सेिो कालो जछके जिके रुिाल साििा िएको
अ.ं ३०/३५ बर्मको परुु ष व्यिीको लाि फे ला परे को ।

निलपरासी
( पूिा)

निलपरासी
( पिू ा)

निलपरासी
( पूिा)

निलपरासी
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जिजि २०७३।०२।०२ गिे जिल्ला निलपरासी गैडाकोट न.पा. िडा न.ं -०६
िोटे टोल जथिि नारायणी नजिको जकनारिा अ.ं २७।२८ िर्मको,बणम गहाँ गोरो,
कालो कपाल, िाजि कोठे चेक सटम ,जित्र हररयो रंगको जटसमट लगाएको िल
जिदस पाईदट र खैरो िेल्ट लगाएको, उचाई ५ जफट ४ ईदच िएको पुरुष
व्यजिको बेिाररसे अिथिािा लाि फे ला परे को ।
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जिजि २०७३।०१।१२ गिे अं. ०९:०० बिेको सियिा जिल्ला थयाङिा
िालुङगा गा.जब.स. िडा नं. -२ काजल गण्डकी निी खाडा घाट जथिि निी
जकनारािा महहलाको लाि फे ला परे को ।
जिजि २०७३।०१।०१ गिे अदिािी ११:०० ििे जि. काथकी पोखरा
उपिहानगरपालीका िडा नंम्िर १७ काउछे घारी फुस्रेखोला जथिि २४।२५
बर्मको पुरुष व्यजिको लाि फे ला परे को ।
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जिजि२०७३।०३।१८ गिे ०४:१५ बिे जिल्ला निलपरासी गैडाकोट
न.पा.िडा नं.-११ जथििउिेरः-अं.६०।६५ िर्म परुु र्, िणम कालो, उचाई ५ जफट
३ ईदच, कपाल र िाह्रीकालो सेिो, िराई िल
ु को िथिो िेजखने अं.६०।६५ को
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( पूिा)

जिजि २०७२।११।२३ गिे जिल्ला निलपरासी .गैडाकोट न.पा.-१ िििु ा
सडक जकनारिाहजलयाः-िणम कालो, उचाई ५ जफट ३ इदच, कपाल कालो,
िाह्री िाँगु ा के ही फुलेको, िाजि कालो फुल जटसटम लगाएको, िल सेिोिा जनलो
फुल बट्टु े पिाम बेरेको, िराई िुलको िथिो िेजखने अं.५०।५५ को पुरुष व्यजि ।
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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 बर्म अ.ं ५०/६० बर्म को परुु ष व्यजिको लास फे ला परे को ।
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जिजि २०७१|१०|०३ जबहान ०७:४५ बिेको सियिा जिल्ला निलपरासी
गैंडाकोट न.पा.िडा न १ जथिि िौलाकाजलका सिाि के दरको ििनिा जिल्ला
निलपरासी गैंडाकोट न.पा.िडा न १ जथिि िौलाकाजलका सािाि को ििन
िा अं. ७० बर्मको पुरुष व्यजिको लाि फे ला परे को ।
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जिजि २०७१\०९|१६ गिे जिनको १५:०० बिेको सियिा जिल्ला निलपरासी
गैंडाकोट न.पा.िडा न २ जथिि जिल्ला पबमि िफम घर बिाउने हाल सम्ि एजकन
नाि िर नखल
ु ेको बर्म ४५/५० को िल
ु सी राि पौडेल िजन बोलाउने व्यजिको
िृि अिथिािा पुरुषको लाि फे ला परे को ।
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जिजि २०७१|०८|१६ गिे जिनको १५:०० बिेको सियिा जि.न.प.गैडाकोट
िडा न १० जथिि नारायणी नजि जकनारिा अं. ३५/३६ बर्मको पुरुष व्यजिको
लाि फे ला परे को ।
जिजि २०७१|०७|२३ गिे जिनको १५:०० बिेको सियिा जिल्ला निलपरासी
गैंडाकोट न.पा.िडा न १२ जथिि नारायणी नजि जकनारिाअ.ं ५५/५६ बर्मको
पुरुष व्यजिको लाि फे ला परे को ।
जिजि २०७१|०५|२१ गिे जबहान ०८:२० बिे जिल्ला निलपरासी गैंडाकोट
न.पा.िडा न १२ नारायणी नजि जकनार सनु िर्ाम खोलािा अं.बर्म ५/६ को
बालकको िृिक लाि सडीगली सके को अबथिािा फे ला परे को |
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जिजि २०७१।०४।१४ गिे जिहान ०६:०० ििेको सियिा जिल्ला निलपरासी
गैडाकोट नगरपाजकका िडा नं.९ जथिि िम्ु सी िंगलिा हाल सम्ि एजकन नाि
िर नखल
ु ेको बर्म अदिािी ३०।३२ को पुरुष व्यजिको िृजि लाि फे ला परे को
।
जिजि २०७१।१२।२६ गिे १७:३० बिे जिल्ला निलपरासी कािासोिी न.पा.–
१४ जथिि नारायणी नजि जकनारिानाि, िर र ििन नखल
ु ेकी िर्म अं४०।४२ की
महहलाको पजहचान हन नसके को लाि ।
जिजि २०७१।११।२० गिे १२ बिे जिल्ला निलपरासी िेिचल
ु ी न.पा.िडा
न.ं –१५ नारायणी नजिनाि िर ििन नखल
ु ेको अ.ं २७।२८ िर्मको महहलाको
पजहचान हन नसके को लाि ।
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जिजि २०७१।०८।२२ गिे जिनको २ बिे जि.न.प.िेउराली–५ जथिि बेलिु ा
िङ्गलिा नाि िर, ििन नखुलेको अं.२२।२५ बर्म को महहला िली अनहु ार
ििा िरीरको अजधकांि अंग िली सके को हेिाम आगो लगाई किमव्य गरर
िारे को िथिो िेजखएको ।
जिजि २०७१।०८।०८ गिे जिहान ९ बिे जि.न.प.कोल्हिा–९ बरिािान घाट
जथिि नारायणी नजििा नाि, िर र ििन नखल
ु ेकी िर्म अं.५५।६० की
महहलापजहचान खल्ु न नसके को लाि ।
जिजि २०७१।०६।३० गिे १४:३० बिे जिल्ला निलपरासी रिहर–२ जथिि
नारायणी नजि जकनारहाल सम्ि नाि िर ििन नखल
ु ेको अं.५५।६० िर्मको
पुरुषपजहचान हन नसके को लाि ।
जिजि २०७१।०५।१७ गिे जिनको १४:०० बिे जिल्ला निलपरासी िेउराली–
२ चाजलसजकलोनाि िर ििन नखल
ु ेको अ.ं ६५।७० िर्मको परुु ष व्यजिको
पजहचान हन नसके को लाि ।

