
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्,पोखराअन्तगात पहहचान नखुलेका लासहरुको हिबरण 

जजल्ला जििरण                      फोटो 

मुस्ताङ जमजि २०७९।०१। १७ गिे २०:४५ बजकेो समयमा जज.मसु्िाङ लो-घकेर 

दामोदर कुण्ड गा.पा. िडा नं. १ चराङ एररयामा अ.ं िर्ष ४१/४२ को कुमार 

शपेाष नाम बिाउने उचाई ५ जफट,िणष गह ुँगोरो,मझौला शररर,लामो 

कपाल,UFC लेखकेो टोपी रािो जनलो रङको जनलो ह ट,कम्मरमा कलेजीमा 

गलुाजि रङको उईन पुफ्र ज्याकेट बाधेको,जनलो जजन्स पाइन्ट,खटु्टामा 

ADIRONRUING,लेखकेो कालो जतु्तालगाएको मिृ परुुर् व्यजिको लास 

फेला,जनज परुुर् लासको  आफन्ि फेला परेमा जज.प्र.का. मसु्िाङमा समपकष  

गनषह  न । 
 

गोरखा जमजि २०७९।०१।२२ गिे साुँझ अ.ं१८:३५बजकेो समयमा जज.गोरखा गण्डकी 

गा.पा. िडा नं. ६ दजेिस्थान जस्थि जिशलुी नजद जकनारमा नाम थर नखलेुको 

िर्ष अ३ं५/४० को,उचाई ५:२ जफट,मझौला शररर,मगंोजलयन अनहुारको,दाजहने 

हािको मास ुसजडगली हड्कीको भागमािा रहकेो मिृ परुुर् व्यजिको लाशको 

आफन्ि फेला परेमा जज.प्र.का. गोरखा सम्पकष   गनष ह न । 
 

निलपरासी पुिा जमजि २०७९।०१।१३ गिे जदनको अ.ं११:४५ बज े जज.न.प.(पिूष) गडैाकोट 

न.पा.९ थमु्बा िथा बनभोज स्थलबाट कररब ४०० जमटर उत्तर िफष  नारायणी 

सामदुाजयक िन जभि एजकन नामथर ििन नखलेुको मानि कंकाल यि िि 

छररएर दगुषजन्धि अिस्थामा फेला परेको, उचाई १.५ जफट, रािो घाजटंमा 

लगाएको जस्िो डोरी, १ जफट लम्बाई भएको जस्िो दजेखने हड्डी, १.५ जफट, 

मानिको जस्िो दजेखने साप्राको मकंाल र कालोमा रािो धकाष भएको सरुुिाल 

भएको कंकाल हाल जज.प्र.का.न.प.पिूषमा सम्पकष  राख्न पठाउने । 

 

म्र्ाग्दी जमजि २०७९।०१।०८ गिे अ.ं १३:४० बजकेो समयमा जज. म्याग्दी धिलाजगरी 

गा. पा. िडा नं. ४ जखबाङ थाम े जस्थिमा नामथर, ििन नखलेुको अ.ं िर्ष 

२८/३० को, उचाई ५ जफट, कालो कपाल, िणष कालो, पािलो शररर, हल्का 

दाह्री जुगंा पालेको, झट्ट हदेाष िराई मलुको जस्िो दजेखने र अगाडीको माजथल्लो 

दाजहने िफष को एउटा दाुँि अस्िभाजिक लामो भएको मिृ पुरुष व्यजिको 

लाशको आफन्ि फेला परेमा जज. प्र. का. म्याग्दीमा सम्पकष  गनष ह न । 
 

निलपरासी पुिा जमजि २०७८।१२।०५ गिे जदनको अ.ं ११:३० बजलेो समयमा जज. निलपरासी 

पिुष गडैाकोट न.पा. िडा नं.३ हजदष जस्थि कालीगण्डकी नदीको जनमाषणाजदन 

पलुको ड्यामको पानीमा नामथर,ििन नखलेुको अ.ं ३०/३५ िर्ष,उचाई ५.५ 

जफट, िणष गह ुँगोरी, मगोजलयन अनहुार भएकी, शरीरको माजथल्लो भागमा घ्यु 

रङको  स्िीटर,जभिी जनलो जटसटष लगाएको र रािो  धोिी लगाएको महहलामिृ 

फेला ।  

बागलुङ जमजि २०७८।१०।१७ गिे जबहान अ.ं ०७:०० जज. बागलुङ बा. न. पा. िडा नं. 

१ रामरेखा जस्थि रामरेखा सामदुाजयक िनको जभरमा अ.ं िर्ष ५५/६० को 

एजकन नामथर, ििन नखलेुको, पािलो शररर, लट्टा परेको लामो कपाल, कालो 

ज्याकेट र खरैो हाईनेक लगाएको मिृ पुरुष व्यजिको लाश । 

 



कास्की जमजि २०७८।१०।१४ गिे अ.ं जदउसो १५:०० बज ेजज. कास्की पोखरा म. न. 

पा. िडा नं. २२ जजजमरे खोलामा अ.ं िर्ष ३०/३५ को नामथर, ििन नखलेुको 

र उचाई ५.५ जफट भएको मिृ पुरुष व्यजिको लाश ।  

तनह ुँ जमजि २०७८।०९।०९ गिे जबहान अ.ं ०८:०० बज ेजज. िनह ुँ भान ुन. पा. िडा 

नं. २ बाह्रजबसे जस्थि मस्याषङदी नदी जकनारा पानीको सिहमा अ.ं िर्ष ३०/३५ 

को नामथर, ििन नखलेुको, उचाई ५.५ जफट, Marsyangdi Poultry Ptv. 

Ltd. लेजखएको ज्याकेट, हररयो कालो कोठे जटसटष, जनलो जजन्सको हाप पाईन्ट 

र छालाको बेल्ट लगाएको मिृ पुरुष व्यजिको लाश ।  

स्र्ाङ्जा जमजि २०७८।०९।२४ गिे अ.ं १२:०० बज े जज. स्याङ्जा कालीगण्डकी गा. 

पा. िडा नं. ७ जममी जस्थि कालीगण्डकी जलजबधुि पररयोजनाको ड्याममा 

रहकेो जफल्टरमा नामथर, ििन नखलेुकी अ.ं िर्ष ५५/६० जक, उचाई ४.१० 

जफट, सेिो फुलेको कपाल, जनलो पेजटकोट, हररयो ब्लाउज, दबैु कानमा सनु 

जस्िो पहलेो धािकुो च्याप्टो ररङ, नाकमा फुली/बलुाकी, बाुँया हािमा सेिो 

रंगको घडी, दाुँया हािको नाडीमा कालो दजेखने दईु िटा बाला लगाएकी मिृ 

महहलाको लाश । 
 

तनह ुँ जमजि २०७८।०९।२० गिे अ.ं ११:४५ बजकेो समयमा जज. िनह ुँ व्यास न. पा. 

िडा नं. ९ जझनिुाटार जस्थि किादी खोलाको नजजक रहकेो खिेमा पानी लाने 

बह्रजबसे कुलोको छेउमा जलङ्ग पजहचान ह न नसकेको निजाि हशशु 

(कंकाल) अ.ं ९/१० मजहनाको जस्िो दजेखने, िणष गह ुँगोरो, टाउकोमा पणुष 

रुपमा कपाल आएको र जलङ्ग समिेको पजहचान खलु्न नसजकने अिस्थामा 

रहकेो मिृ जशशकुो लाश पो. मा. को लागी दमौली अस्पिालको शि गहृमा 

राजखएको । 

 

तनह ुँ जमजि २०७८।०९।१९ गिे अ.ं १७:४५ बजकेो समयमा जज. िनह ुँ आुँबखुरेैनी 

गा. पा. िडा नं. ३ जशिालय मजन्दर जस्थि साुँधसुन्िहरु बसोबास गने 

धमषशालाको बरण्डामा नामथर, ििन नखलेुको, अ.ं िर्ष २८/३० को, उचाई 

५.३ जफट, खरानी रंगको कपडाको ह ट,जनलो/कालो धके जटसटष, खरानी रंगको 

पेलो धकाष भएको ट्याक, जभि जनलो रंगको पेन्टी कट्ट  लगाएको र हदेाष िराई 

मलुको जस्िो दजेखन मिृ पुरुष व्यजिको लाश । 
 

निलपरासी 

(पुिा) 

जमजि २०७८।०९।१७ गिे अ.ं १०:०० बजकेो समयमा जज. निलपरासी (पिुष) 

गडैाकोट न. पा. िडा नं. ११ भसैाखोरी जस्थि नारायणी नदीको जबच भागको 

बगरमा नामथर, ििन नखलेुकी, अ.ं िर्ष २७/२८ जक, उचाई ५.३ जफट, कालो 

आुँखा, कालो कपाल, कालो ज्याकेट, रािो स्िीटर, जनलो जजन्स पाईन्ट, 

खरैोमा सेिो कन्भसष जतु्ता लगाएकी र बाुँया हािको नाडीमा गणशे भगिानको 

ट्याटु खोपेकी मिृ महहलाको लाश । 
 

तनह ुँ जमजि २०७८।०७।२१ गिे अ.ं १७:३० बजकेो समयमा जज. िनह ुँ आुँबखुरेैनी 

गा. पा. िडा नं. २ माकी चोक जस्थि मस्याषङ्दी नदीको ड्याममा पाजनमा 

िैरररहकेो अिस्थामा नामथर, ििन र ह जलया समिे नखलेुकी अ.ं िर्ष ३०/३५ 

जक मिृ महहलाको लाश । 
 



 

निलपरासी 

(पुिा) 

जमजि २०७८।०७।१८ गिे अ.ं ०८:०० बजकेो समयमा जज. निलपरासी (पिुष) 

जिनयी िीिणेी गा. पा. िडा नं. ७ जस्थि गण्डक नहरको उत्तर िफष को भईु 

जजमनमा नामथर, ििन र ह जलया समिे नखलेुको अ.ं िर्ष ५०/५५ को मिृ परुुर् 

व्यजिको लाश । 
 

निलपरासी 

(पुिा) 

जमजि २०७८।०६।१२ गिे अ.ं १८:३० बजकेो समयमा जज. निलपरासी (पिुष) 

जिनयी िीिणेी गा. पा. िडा नं. ७ जस्थि नारायणी नदी जकनारमा नामथर, ििन 

र ह जलया समिे नखलेुको अ.ं िर्ष ४०/४५ को मिृ पुरुष व्यजिको लाश । 

 
गोरखा जमजि २०७८।०५।०३ गिे जदनको अ.ं १४:०० बजकेो समयमा जज. गोरखा 

गण्डकी गा. पा. िडा नं. ८ जिशलुी नजदको जकनारको बखेघाट भन्ने स्थानमा 

हाल नामथर, ििन नखलेुको अ.ं िर्ष ३/४ को जस्िो दजेखने, Reaction 

लेखकेो पहलेोमा कालो धकाष भएको सरुुिाल लगाएको, कालोमा सेिो लोगो 

भएको जटसटष, जभि डाईपर लगाएको र कालो सेिो  रंगको जतु्ता लगाएको मिृ  

बालकको लाश ।   
 


