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

जििरण
जिजि २०७९।०३।०६ गिे जिउसो अं. १२: ४० बिे जिल्ला गोरखा पालुङटार
न. पा. िडा नं. ५ घुिाउने जथिि िथ्ााङ्िी निीको जकनारिा हाल नाििर,
ििन नखल
ु ेको अ.ं िर्ा ४०/४५ को, उचाई ५.१० जफट, िगं ोजल्न अनहु ार,
िझौला शररर भएको र कपाल नभएको िृि पुरुष व््क्तीको लाश ।

कास्की

जिजि २०७९।०३।०५ गिे जबहान अं. ०९:३० बिेको सि्िा जिल्ला काथकी
पो. ि. न. पा. िडा न.ं १४ सेिी िोभान जथिि नेपाली सेनाको फा्ररङ रेन्ि
भन्िा के ही पर सेिी नजिको पुिी जकनारिा हाल नाििर, ििन नखुलेको अं. िर्ा
२५ को उचाई ५.६ जफट भएको िृि पुरुष व््क्तीको लाश ।
जिजि २०७९।०२।२८ गिे जिहान जिल्ला काथकी पोखरा ि.न.पा. िडा नं. १८
सराङकोट जपपलडाली जथिि िाह्री भनेर जचजनने किाडी संकलन गने उचाई
५:४ जफट,िणा गहुँगोरो, िझौला शररर,सेिो धके सटा, पािलो कालो
ज््ाके ट,खरानी रङको पाइन्ट र चप्पल लगाएको,नाकलो बा्ाुँ िफा सानो
कालो कोठी भएको,अ.िर्ा ४५ को िृि अबथिािा पुरुर् व््क्तीको लाश फे ला
जिजि २०७९/०२/२२ गिे जबहान अं.०८:०० जि.गोरखा, पालुङटार न.पा.िडा
नं.७ कुनाखेि शंखेढुङ्गा जथिि िथ्ााङ्िी निीको जकनारिा हाल सम्ि नाििर
ििन नखुलेको, िणा गहुँ गोरो, िंगोजल्न अनुहार शररर भएको, नाखको बाुँ्ा
प्िाल नजिक टप्ु पो काटीएको, कपाल छोटो, िाह्री िुँगु ा फुलेको, अ.ं ५०/५५
िर्ाको पुरुष व््जक्तको लाश फे ला हाल जि.प्र.का.गोरखािा राजखएको ।
जिजि २०७९।०१। १७ गिे २०:४५ बिेको सि्िा जि.िुथिाङ लो-घेकर
िािोिर कुण्ड गा.पा. िडा नं. १चराङ एरर्ािा अं. िर्ा ४१/४२ को कुिार शेपाा
नाि बिाउने उचाई ५ जफट,िणा गहुँगोरो,िझौला शररर,लािो कपाल,UFC
लेखेको टोपी रािो जनलो रङको जनलो हट,कम्िरिा कलेिीिा गुलाजि रङको
उईन
पफ्र
ज््ाके ट
बाधेको,जनलो
जिन्स
पाइन्ट,खट्टु ािा
ु
ADIRONRUING,लेखेको कालो िुत्तालगाएको िृि पुरुर् व््जक्तको लास
फे ला,जनि पुरुर् लासको आफन्ि फे ला परेिा जि.प्र.का. िुथिाङिा सिपका
गनाह न ।
जिजि २०७९।०१।२२ गिे साुँझ अं.१८:३५बिेको सि्िा जि.गोरखा गण्डकी
गा.पा. िडा नं. ६ िेजिथिान जथिि जिशुली नजि जकनारिा नाि िर नखुलेको
िर्ा अं३५/४० को,उचाई ५:२ जफट,िझौला शररर,िंगोजल्न अनुहारको,िाजहने
हािको िासु सजडगली हड्कीको भागिािा रहेको िृि पुरुर् व््जक्तको लाशको
आफन्ि फे ला परेिा जि.प्र.का. गोरखा सम्पका गना हन ।
जिजि २०७९।०१।१३ गिे जिनको अं.११:४५ बिे जि.न.प.(पूिा) गैडाकोट
न.पा.९ िुम्बा ििा बनभोि थिलबाट कररब ४०० जिटर उत्तर िफा नारा्णी
साििु ाज्क िन जभि एजकन नाििर ििन नखल
ु ेको िानि कंकाल ्ि िि
छररएर िगु ाजन्धि अिथिािा फे ला परेको, उचाई १.५ जफट, रािो घाजटंिा
लगाएको िथिो डोरी, १ जफट लम्बाई भएको िथिो िेजखने हड्डी, १.५ जफट,
िानिको िथिो िेजखने साप्राको िक
ं ाल र कालोिा रािो धकाा भएको सरुु िाल

कास्की

गोरखा

मुस्ताङ

गोरखा

निलपरासी पुिा

फोटो

म्र्ाग्दी

निलपरासी पुिा

बागलुङ

कास्की
तनहुँ

स्र्ाङ्जा

तनहुँ

भएको कंकाल हाल जि.प्र.का.न.प.पूिािा सम्पका राख्न पठाउने ।
जिजि २०७९।०१।०८ गिे अ.ं १३:४० बिेको सि्िा जि. म््ाग्िी धिलाजगरी
गा. पा. िडा नं. ४ जखबाङ िािे जथिििा नाििर, ििन नखुलेको अं. िर्ा
२८/३० को, उचाई ५ जफट, कालो कपाल, िणा कालो, पािलो शररर, हल्का
िाह्री िुंगा पालेको, झट्ट हेिाा िराई िुलको िथिो िेजखने र अगाडीको िाजिल्लो
िाजहने िफा को एउटा िाुँि अथिभाजिक लािो भएको िृि पुरुष व््जक्तको
लाशको आफन्ि फे ला परेिा जि. प्र. का. म््ाग्िीिा सम्पका गना हन ।
जिजि २०७८।१२।०५ गिे जिनको अं. ११:३० बिेलो सि्िा जि. निलपरासी
पुिा गैडाकोट न.पा. िडा नं.३ हजिा जथिि कालीगण्डकी निीको जनिााणाजिन
पल
ु को ड््ािको पानीिा नाििर,ििन नखल
ु ेको अ.ं ३०/३५ िर्ा,उचाई ५.५
जफट, िणा गहुँगोरी, िगोजल्न अनुहार भएकी, शरीरको िाजिल्लो भागिा घ््ु
रङको थिीटर,जभिी जनलो जटसटा लगाएको र रािो धोिी लगाएको महहलािृि
फे ला ।
जिजि २०७८।१०।१७ गिे जबहान अं. ०७:०० जि. बागलुङ बा. न. पा. िडा नं.
१ रािरेखा जथिि रािरेखा सािुिाज्क िनको जभरिा अं. िर्ा ५५/६० को
एजकन नाििर, ििन नखुलेको, पािलो शररर, लट्टा परेको लािो कपाल, कालो
ज््ाके ट र खैरो हाईनेक लगाएको िृि पुरुष व््जक्तको लाश ।
जिजि २०७८।१०।१४ गिे अं. जिउसो १५:०० बिे जि. काथकी पोखरा ि. न.
पा. िडा नं. २२ जिजिरे खोलािा अं. िर्ा ३०/३५ को नाििर, ििन नखुलेको
र उचाई ५.५ जफट भएको िृि पुरुष व््जक्तको लाश ।
जिजि २०७८।०९।०९ गिे जबहान अं. ०८:०० बिे जि. िनहुँ भानु न. पा. िडा
न.ं २ बाह्रजबसे जथिि िथ्ााङिी निी जकनारा पानीको सिहिा अ.ं िर्ा ३०/३५
को नाििर, ििन नखुलेको, उचाई ५.५ जफट, Marsyangdi Poultry Ptv.
Ltd. लेजखएको ज््ाके ट, हरर्ो कालो कोठे जटसटा, जनलो जिन्सको हाप पाईन्ट
र छालाको बेल्ट लगाएको िृि पुरुष व््जक्तको लाश ।
जिजि २०७८।०९।२४ गिे अं. १२:०० बिे जि. थ्ाङ्िा कालीगण्डकी गा.
पा. िडा न.ं ७ जििी जथिि कालीगण्डकी िलजबधिु परर्ोिनाको ड््ाििा
रहेको जफल्टरिा नाििर, ििन नखुलेकी अं. िर्ा ५५/६० जक, उचाई ४.१०
जफट, सेिो फुलेको कपाल, जनलो पेजटकोट, हरर्ो ब्लाउि, िुबै कानिा सुन
िथिो पहेलो धािक
ु ो च््ाप्टो ररङ, नाकिा फुली/बल
ु ाकी, बाुँ्ा हाििा सेिो
रंगको घडी, िाुँ्ा हािको नाडीिा कालो िेजखने िुई िटा बाला लगाएकी िृि
महहलाको लाश ।
जिजि २०७८।०९।२० गिे अ.ं ११:४५ बिेको सि्िा जि. िनहुँ व््ास न. पा.
िडा नं. ९ जझनुिाटार जथिि किािी खोलाको नजिक रहेको खेििा पानी लाने
बह्रजबसे कुलोको छेउिा जलङ्ग पजहचान हन नसके को नििाि हशशु
(कंकाल) अं. ९/१० िजहनाको िथिो िेजखने, िणा गहुँगोरो, टाउकोिा पुणा
रुपिा कपाल आएको र जलङ्ग सिेिको पजहचान खुल्न नसजकने अिथिािा
रहेको िृि जशशक
ु ो लाश पो. िा. को लागी ििौली अथपिालको शि गृहिा
राजखएको ।

तनहुँ

निलपरासी
(पिु ा)

तनहुँ

निलपरासी
(पुिा)
निलपरासी
(पुिा)
गोरखा

जिजि २०७८।०९।१९ गिे अं. १७:४५ बिेको सि्िा जि. िनहुँ आुँबुखैरेनी
गा. पा. िडा नं. ३ जशिाल् िजन्िर जथिि साुँधुसन्िहरु बसोबास गने
धिाशालाको बरण्डािा नाििर, ििन नखुलेको, अं. िर्ा २८/३० को, उचाई
५.३ जफट, खरानी रंगको कपडाको हट,जनलो/कालो धके जटसटा, खरानी रंगको
पेलो धकाा भएको ट्् ाक, जभि जनलो रगं को पेन्टी कट्ट लगाएको र हेिाा िराई
िुलको िथिो िेजखन िृि पुरुष व््जक्तको लाश ।
जिजि २०७८।०९।१७ गिे अं. १०:०० बिेको सि्िा जि. निलपरासी (पुिा)
गैडाकोट न. पा. िडा न.ं ११ भैसाखोरी जथिि नारा्णी निीको जबच भागको
बगरिा नाििर, ििन नखुलेकी, अं. िर्ा २७/२८ जक, उचाई ५.३ जफट, कालो
आुँखा, कालो कपाल, कालो ज््ाके ट, रािो थिीटर, जनलो जिन्स पाईन्ट,
खैरोिा सेिो कन्भसा िुत्ता लगाएकी र बाुँ्ा हािको नाडीिा गणेश भगिानको
ट््ाटु खोपेकी िृि महहलाको लाश ।
जिजि २०७८।०७।२१ गिे अं. १७:३० बिेको सि्िा जि. िनहुँ आुँबुखैरेनी
गा. पा. िडा नं. २ िाकी चोक जथिि िथ्ााङ्िी निीको ड््ाििा पाजनिा
िैरररहेको अिथिािा नाििर, ििन र हजल्ा सिेि नखुलेकी अं. िर्ा ३०/३५
जक िृि महहलाको लाश ।
जिजि २०७८।०७।१८ गिे अ.ं ०८:०० बिेको सि्िा जि. निलपरासी (पिु ा)
जिन्ी िीिेणी गा. पा. िडा नं. ७ जथिि गण्डक नहरको उत्तर िफा को भुई
िजिनिा नाििर, ििन र हजल्ा सिेि नखुलेको अं. िर्ा ५०/५५ को िृि पुरुर्
व््जक्तको लाश ।
जिजि २०७८।०६।१२ गिे अं. १८:३० बिेको सि्िा जि. निलपरासी (पुिा)
जिन्ी िीिेणी गा. पा. िडा नं. ७ जथिि नारा्णी निी जकनारिा नाििर, ििन
र हजल्ा सिेि नखुलेको अं. िर्ा ४०/४५ को िृि पुरुष व््जक्तको लाश ।
जिजि २०७८।०५।०३ गिे जिनको अ.ं १४:०० बिेको सि्िा जि. गोरखा
गण्डकी गा. पा. िडा नं. ८ जिशुली नजिको जकनारको बखेघाट भन्ने थिानिा
हाल नाििर, ििन नखुलेको अं. िर्ा ३/४ को िथिो िेजखने, Reaction
लेखेको पहेलोिा कालो धकाा भएको सुरुिाल लगाएको, कालोिा सेिो लोगो
भएको जटसटा, जभि डाईपर लगाएको र कालो सेिो रंगको िुत्ता लगाएको िृि
बालकको लाश ।

