काठमाण्डौ उपत्यका अन्तर्गत पहिचान नखल
ु ेका लासिरुको हिबरण
हििरण

आ.ि २०७८ साल मा पहिचान नखुलेको लाशिरुको हििरण
मिमि २०७८।०५।१६ गिे अं. १८:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा नं १६
गम्ु बा मथिििा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं वर्ष ३५/४० को परुु र् िामनस गम्ु बा पररसर
मित्र रहेको साबषजमनक शौचालयिा िृि फे ला परे को पुरुषको लाश । वर्ष गहुगोरो, उचाई ५.२
ईन्च, हल्का दाह्री जंगु ा िएको, िल्लो शरीरिा कालो पाईन्ट, कालो कट्टु लगाएको ।
मिमि २०७८।०५।१४ गिे मबहान अ.ं ९:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा नं
७ चावमहल वल
ु वुले मथिि मकरर् िहजषनको मटनले छाएको टहरोिा एमकन नाि िर विन
नखल
ु ेको राके श िहत्तो नाि बिाउने अ.ं ४२/४३ वर्षको पुरुष व्यमिको लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७८।०५।१३ गिे मज.का.का.ि.न.पा. वडा नं १२ टेकु अम्बे कम््लेक्स अगाडी हाल
सम्ि नाि िर विन नखल
ु ेको वर्ष गहुगोरो, उचाई ५.२ मफट, िंगोमलयन अनहु ार िएको, िध्यि
शरीर िएको पुरुषको लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७८।०५।११ गिे मज.काठिाण्डौ बढु ामनलकण्ठ न.पा. वडा नं ७ मथिि हाल सम्ि नाि
िर विन नखल
ु ेको वर्ष गहुगोरो, िझौला शरीर िएको, पािलो दाह्री र जुँगु ा िएको, अं. २७/२८
वर्षको परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०५।११ गिे अं. १७:४५ बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ मक.न.पा. वडा नं १०
मथिि मत्रिवु न मवश्वमवध्यालयिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको वर्ष गहुगोरो, िझौला शरीर
िएको, सेिो सटष र कालो आसकोट लगाएको, िल कालो रङको सरुु वाल लगाएको, दाह्री
फुलेको, िंगोमलयन अनहु ार िएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०५।०७ गिे मबहान ०७:३० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा नं
३२ मिनकुने िरकारी बजार नमजकै बागििी कररडोर सडक मकनारिा अं. २५/३० वर्षको,
िझौला शरीर, लािो कपाल, कालो सेिोिा धके िएको ट्रयाकसटु र मटसटष लगाएको, िल खैरो
कालो रङको कम्व्याड लगाएको, उचाई ५.४ मफट िएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०५।०५ गिे मबहानको अं. ०८:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा.
वडा नं ८ पशपु मि मथिि लािपोखरी सिलिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ७०/७१ वर्षको
बृद्ध महिला िृि अवथिािा फे ला परे को ।
मिमि २०७८।०५।०५ गिे मबहान अ.ं १०:३० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं
५ िहालक्ष्िी थिान िमन्दरिा उचाई ५.६ मफट, कालो छोटो कपाल, दाह्री जंगु ा पालेको, कालो
रङको मटसटष र कालो रङको Underarmor लेमखएको ट्राउजर लगाएको, दाुँया हािको नाडीको
िागिा B+R र बाुँया हािको नाडीिा सरीिा लेमखएको ट्याटु खोपेको, थिामनय घर नेपालगञ्ज
र आफ्नो नाि मबक्रि काकी बिाउने वर्ष अं. ४५/५० को पुरुष व्यमिको लाश ।

फोटो

मिमि २०७८।०५।०४ गिे मदउुँ सो अं. १२:३० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं
२२ वुङ्गिमि मवष्र्दु वे ी िमन्दर घाट िनु ी बागििी खोलाको मकनारिा उचाई ५.३ मफट, छोटो
कपाल फुलेको, शरीरको िामिल्लो िागिा सेिो सेण्डो र िल िागिा मनलो रङको पाईन्ट
लगाएको, कालो वर्षको, एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७८।०४।२५ गिे मज.का.का.ि.न.पा. वडा नं ३ बसन्ु धारा चोकिा हाल सम्ि पमहचान
नखल
ु ेको वर्ष गहुगोरो, उचाई ५.३ मफट, आयाषन अनहु ार िएको, कपाल र दाह्री जुँगु ा फुलेको,
अ.ं ५० वर्षको परुु ष व्यमिको लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७८।०४।२२ गिे साुँझ अ.ं १८:०० बजेको सियिा काठिाण्डौं मजल्ला का. ि. न. पा.
वडा नं. १६ िाछापोखरी मथिि िाछापोखरी समपङ्ग सेन्टरको पछाडी ्यासेजिा नाििर, विन
नखल
ु ेको अं. २५/२६ वर्षको देमखने, कालो कपाल, गहुगुँ ोरो वर्ष, उचाई ५.२ मफट िएको, हेदाष
िराई िल
ु को जथिो देमखने, Champion लेमखएको सेिो रंगको िेष्ट र मनलो मजन्स पाईन्ट
लगाएको िृि पुरुष व्यमिको लाश पो. िा. को लामग हाल मत्र. मव. मव. मशक्षर् अथपिाल
िहाराजगंजको फोरे मन्सक िेमडमसन मबिागको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०४।२१ गिे मबहान अ.ं ०८:०० बजेको सियिा काठिाण्डौं मजल्ला का. ि.न. पा.
वडा नं. १६ िाछापोखरी एररयािा िागी खाने, विन नखल
ु ेको अं. ५०/५५ वर्षको खड्क बहादरु
क्षेत्री नाि गरे को,वर्ष गहुगुँ ोरो, उचाई ५.४ मफट, िध्यि शररर, हल्का दाह्री जगंु ा पालेको,
िामिल्लो शरररिा कालो सेिो चेक सटष, ज्याके ट र कालो रंगको पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमि
मबरािी अवथिािा फे ला परे को हुदा उपचारको लागी मबर अथपिाल पठाईएकोिा मनज व्यमिको
उपचारको क्रििा ऐ. मबहान १०:०० बजेको सियिा िृत्यु िएको परुु र्को लाश पररक्षर्को लामग
मत्र. मव. मव. मशक्षर् अथपिाल िहाराजगंजको फोरे मन्सक िेमडमसन मबिागको शव गृहिा
रामखएको ।
मिमि २०७८।०४।१८ गिे अ.ं ११:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ चन्रामगरी न.पा. वडा नं
०९ िन्छे नारायर् मथिि हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको वर्ष गहुगोरो, उचाई ५.३ मफट, अं. ४०/४१
वर्षको िृि पुरुष व्यमि ।

मिमि २०७८।०४।१५ गिे मबहान अं. ०७:५० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ दमक्षर्काली
नगरपामलला वडा नं ६ मथिि दमक्षर्काली िमन्दरिा घर दैलेख बिाउने डिरु बाबा िन्ने देब
बहादरु शाही वर्ष अं. ६५ को बृद्ध जोगी िामनस बाुँया हािको हत्के लाको पछाडी ॐ को ट्याटु
खोपेको दारी कपला फुलेको, शरीर सक
ु े को दब्ु लो, उचाई ५ मफट को परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०४।०५ गिे अं. १४:३० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं २३
धापाखेल मथिि हाल सम्ि एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको परुु र् व्यमिको लाश फे ला परे को ।
हुमलया:- उचाई ५.६ मफट, वर्ष गहुगोरो, आफ्नो नाि रंग मबक्रि लािा बिाउने परुु षको लाश ।

मिमि २०७८।०४।०४ गिे मबहान अं. ३:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ चन्रामगरी न.पा. वडा
नं ११ सिंगु ल मथिि हाल सम्ि नाि िर विन नखल
ु ेको अं. २५/२६ वर्षको, कालो कपाल
िएको, वर्ष गहुगोरो, उचाई ५.२ मफट, िराई िल
ु को जथिो देमखने, Champion लेमखएको सेिो
रङको िेष्ट र मनलो मजन्स पाईन्ट लगाएको पुरुषको लाश ।
मिमि २०७८।०३।३१ गिे साुँझ अं. १८:३० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं
१३ कुसन्ु िी मथिि खरानी रङको हाफ मटसटष, मनलो रङको मजन्स पाईन्ट लगाएको, अगाडी
िामिको िागिा दाुँि निएको, सेिो र कालो रङको दाह्री िएको, एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको
पुरुष व्यमिको लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७८।०३।२८ गिे मदनको अ.ं १२:४५ बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा
नं ८ पशपु मि िमन्दर पररसर मित्र रहेको नारायर् पािी(मसउिारो) को रुखको हाुँगािा एमकन नाि
िर विन नखल
ु ेको पशपु मि एररयािा बथने बिाउने अं. २०/२२ वर्षको जथिो देमखने सन्िोर्
पररयार िन्ने पुरुष व्यमिले रािो कालो पहेलो रङको िन्ना कपडाले बाधी घाटीिा पासो लगाई
झण्ु डी िृि अबथिािा फे ला परे को ।
मिमि २०७८।०३।०६ गिे का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं १३ सोमल्टिोड मथिि हाल सम्ि पमहचान
नखल
ु ेको अं. ४ िमहनाको जथिो देमखने निजात हशशु(पुरुष) को लाश फे ला परे को ।

मिमि २०७८।०२।१६ गिे अं. १५ बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं १३
एकान्िकुना मथिि रहेको आकाशे पल
ु िनु ी नाि िर विन नखल
ु ेको, उचाई ४.१० मफट, वर्ष
गहुगोरी, िमसनो फुलबट्टु े कुिाष, खैरो हाईनेक, रािो सरुु वाल लगाएकी, मवगि देमख नै िागी खाई
महड्ने र सोही थिानिा बथदै आएकी िन्ने बमु झएकी महिलाको लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७८।०१।३१ गिे मबहान अं. ०७:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा नं
१९ कंके श्वरी मथिि सडक पेटीिा हाल सम्ि एमकन नाि िर विन नखुलेको अं. ५०/५२ वर्षको
परुु ष व्यमि िृि अवथिािा फे ला परे को ।
मिमि २०७८।०१।१६ गिे मबहान अं. ७:४० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं
२४ धापाखेल मथिि उचाई ५ मफट, वर्ष गहुगोरो, िंगोमलयन अनहु ार िएको, सेिो सटष र मनलो
ट्राउजर लगाएको, आफ्नो नाि मटका िहजषन बिाउने वर्ष अ.ं ७७/७८ को परुु ष व्यमिको लाश ।
कोन्ज्योसोि गा.पा. वडा नं ४ नल्लु मथिि ढुङ्गे सािदु ामयक बनको डोल खोल्सािा मनलो रङको
मथवटर, सेिो रङको िेष्ट र कालो रङको ट्राउजर लगाएको । लाश समडगली कंकाल िात्र रहेको ।
मिमि २०७८।०१।१४ गिे मबहान अं. ०५:४० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.ि.नपा. वडा नं
२४ धापाखेल मथिि रहेको िानब सेवा आश्रििा उचाई ५.१ मफट, गहुगोरो, खरानी रङको
हाईनेक, कालो रङको ट्राउजर लगाएको, आफ्नो नाि गज बहादरु िमन बिाउने परुु ष व्यमिको
लाश ।

मिमि २०७८।०१।११ गिे अं. ०८:०० बजेको सियिा मज.ििपरु ि.न.पा. वडा नं ६ चोछे मथिि
एमकन नाि िर विन नखुलेको, वर्ष गहुगोरो, उचाई ५.४ मफट िएको पुरुषको लाश ।

मिमि २०७८।०१।०३ गिे साुँझ अं. १६:३० बजेको सियिा काठिाण्डौ मजल्ला का.ि.न.पा.
वडा नं १६ बालाजु बाईसधारा पाकष मित्र िोगटे चौरिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं
३०/३२ वर्षको देमखने, कालो लािो कपाल, बोके दाह्री र हल्का जंगु ा िएको, गोरो वर्षको,
उचाई ५.३ मफट, िंगोमलयन जथिो अनहु ार िएको, रािो ज्याके ट, खरानी रङको हाफ िेष्ट, कालो
रंको हाफ पाईन्ट, Calvin लेखेको कट्टु र दबु ै खट्टु ािा मफिोवाला च्पल लगाएको, वाुँया हाििा
प्रेि र कृ मष्चयन लोगो रहेको ट्याटु िएको पुरुष व्यमिको लाश ।

आ.ि.२०७७ साल मा पहिचान नखुलेको लाशिरुको हििरणिरु
मिमि २०७७।१२।०९ गिे अं. १४:०० बजेको सियिा मज.ििपरु ि.न.पा. वडा नं १ सल्लाघारी
मथिि चोङ्गा गर्ेश नमजकै एमकन नाि िर विन नखुलेको, उचाई ५ मफट, हेदाष िंगोमलयन
अनहु ार िएको, पािलो शरीर, कपाल फुलेको, कालोिा सेिो बट्टु े कट्टु लगाएको पुरुष व्यमिको
लाश ।
मिमि २०७७।१२।२९ गिे मबहान अं. ३:०० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं
२३ धापाखेल मथिि हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको पुरुषको लाश । उचाई ५.१ मफट, वर्ष
गहुगोरो, खरानी रङिा कालो धकाष िएको मटसटष र कालो पाईन्ट लगाएको, आफ्नो नाि कुल
बहादरु िगर िमन बिाउने ।
मिमि २०७७।१२।१५ गिे साुँझ अं. १८:१५ बजेको सियिा मजल्ला लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा.
वडा नं २२ बंगु ििी मथिि मसढी बाटोिा हाल सम्ि एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको, वर्ष कालो,
िराई िल
ु को जथिो देमखने, उचाई ५.६ मफट, कालो कपाल, िामिल्लो िागिा कालो/मनलो
ट्रयाक, मित्र सेिो हाईनेक र खैरो हाफ मट-शटष, िल्लो िागिा ACM लेखेको कालोिा सेिो धकाष
िएको ट्रयाक लगाएको, दबु ै खट्टु ािा Adidas लेखेको कालो जत्तु ा लगाएको र बाुँया हािको
नाडीिा घडीको चेन जथिो ट्याटु खोपेको िृि पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।०७ गिे साझ अं. १७:४५ बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं
१८ सैबंु नख्खु मथिि बागििी नदीको मकनारिा उचाई ५.४ मफट, कालो कपाल र कालो दाह्री
जंगु ा पालेको, रािो ज्याके ट मित्र पहेलो/खैरो मटसटष र खैरो रङको पाईन्ट लगाएको, गोल्डथटार
जत्तु ा लगाएको, टाउकोिा ढाका टोपी लगाएको एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको
लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७७।१२।०४ गिे अं. ०८:२० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं २८ ििपरु
बसपाकष मथिि सडकिा, कपाल फुलेको, गहुगुँ ोरो, उचाई ५.५ मफट, पािलो शरीर िएको, वर्ष
६१ को वेवाररसे अवथिािा फे ला पारी उपचारको क्रििा मवर अथपिालिा िृत्यु िएको परुु ष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।०७ गिे मदन साुँझ अं. १७:४५ बजेको सियिा मज. लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा.
वडा नं १८ सैंबु नख्खु बागििी नदी मकनारिा हालसम्ि नाि िर विन नखल
ु ेको हेदाष िंगोमलयन
वर्षको जथिो देमखने, उचाई ५.४ मफट, कालो कपाल, दाह्री जगु ां पालेको, शरीरको िामिल्लो
िागिा रािो ज्याके ट, मित्र पहेलो/खैरो मट-शटष, िलको िागिा खैरो रङको पाईन्ट लगाएको, दबु ै
खट्टु ािा Gold Star जुत्ता लगाएको, टाुँउकोिा ढाका टोपी लगाएको, कुिार नाि िनी बिाउने

वर्ष अं. ३५/४० को पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।०४ गिे मबहानको अ.ं ०७:३० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं ८
मसफलबाट रािोपल
ु आउने पाकष िा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अं. वर्ष ३५/४० को जथिो
देमखने महिला अचेि अवथिािा थिामनय िामनसहरुले फे ला पारी उपचारको लामग का.मज.
चावमहल मथिि हेमल्पङ अथपिालिा लगी उपचार गने क्रििा िृत्यु िएको
मिमि २०७७।११।१८ गिे अं. १०:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा नं २२
न्यरु ोड मथिि हाल सम्ि नाि िर विन नखल
ु ेको मज.दोलखा चरीकोट घर बिाउने अ.ं ३५/४०
वर्षको सबु ोध मिजार नाि गरे को पुरुष व्यमिलाई प्रहरी टोलीले मबरािी अवथिािा फे ला पारी
उपचारको लामग मवर अथपिाल लमग छाडेकोिा मिमि २०७७।१२।२३ गिे मबहान अं. ०५:५२
बजेको सियिा िृत्यु िएको ।
मिमि २०७७।११।१८ मबहान अं. ०४:०० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं ९
बमत्तसपिु ली मथिि सडक खण्डको मकनारिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं ४२/४३ वर्षको,
उचाई ५.५ मफट, कालो रङको मजन्स पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।११।०८ गिे मबहान ०७:३० बजेको सियिा काठिाण्डौ मजल्ला का.ि.न.पा. वडा
नं १ जय नेपाल हल मथिि सावषजमनक सडक खण्डिा उचाई ५.६ मफट, वर्ष गहुगोरो पुरुष व्यमि
हाल पोष्टिाटषिको लामग मशक्षर् अथपिालिा रामखएको ।
मिमि २०७७।११।०६ गिे अ.ं १५:३० बजे मज.ििपरु ि.न.पा. वडा नं १० िोलाछे मथिि अ.ं
वर्ष ३५/४० को िृि पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।११।०५ गिे मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं २३ धापाखेल मथिि वर्ष गहुगोरो,
उचाई ५.१ मफट, िालिु ा कपाल निएको, ्यारालाईमससबाट मपमडि देब्रे हाि र खट्टु ा नचल्ने, अं.
वर्ष ६५ को मनिषल प्रधान नाि बिाउने पुरुष व्यमिको लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७७।११।०५ गिे मबहान अं. ८:३० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं
१४ टुटापानी मथिि साबषजमनक पाटीिा हाल सम्ि एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको
लाश फे ला परे को । हुमलया:- िामिल्लो िागिा खैरो/कलेजी रङको ज्याके ट लगाएको, िल्लो
िागिा आिी रङको पाईन्ट लगाएको, उचाई ५.३ मफट, वर्ष गहुगोरो िएको ।
मिमि २०७७।११।०१ गिे अ. ०७:०० बजे मज. ििपरु ि.न.पा-१० किलमबनायक िा मज. दाङ
घोराही बिाउने अं. वर्ष ६० को िृि पुरुषको लाश ।
मिमि २०७७।१०।१९ गिे अन्दाजी १०:३० बजेको सियिा मजल्ला लमलिपरु बाग्ििी
गाउुँपामलका वडा नं. २ िाल्टा सल्ले मथिि नर बहादरु लङु ् वाले िोगचलन गरे को व्यमिगि
पाखोिा रहेको काईयोको रूखिा ज्याके ट बाधी घाुँटीिा पासो रमह झमु ण्डएको अवथिािा
समडगलेको ित्काल नाि िर, विन एमकन खल्ु न नसके को वर्ष अन्दाजी ३०/३५, पहेलो रंगको
िेष्ट, कालो हाफ पाईन्ट र सेिो कालो कम्िसष जत्तु ा सिेि लगाएको पुरूष व्यमिको िृि लाश
फे लापरे को । (वृत्त चापागाउुँ वाट अनसु न्धान िईरहेको)

मिमि २०७७।०८।१३ गिे मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं २३ धापाखेल मथिि उचाई ५.३
मफट, वर्ष गहुगोरो, िंगोमलयन अनहु ार िएको, आफ्नो नाि राि बहादरु िापा बिाउने अं.
३५/३६ वर्षको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।०७।२५ गिेका मदन मबहान अं.११:०० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा.
वडा नं ५ लगनखेल मथिि रामष्ट्रय वामर्ज्य बैंकको अगाडी सडक बाटोिा एमकन नाि िर विन
नखल
ु ेको अ.ं ५०/५५, उचाई ५.३ मफट, वर्ष गहुगोरो, िगं ोमलयन अनहु ार, पािलो शरीर िएको,
छोटो कालो कपाल, रािो रंङको ज्याके ट र मनलो ट्रयाक लगाएको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।०७।२१ गिे अ.ं ००:१० बजेको सियिा मज.का.ि.न.पा. वडा नं १६ बालाजु
गर्ु थिर मविाग अगामड सडक पेटीिा हाल सम्ि एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अं. २४/२५
वर्षकी महिलालाई िहानगरीय प्रहरी वृि बालाजक
ु ो प्रहरी टोलीले मबरािी अवथिािा नै सडक
पेटीिा फे ला पारी उपचारको लागी मवर अथपिालिा ल्याई उपचार गराई रहेको िा उपचारको
क्रििा सोही मदन १९:४० बजेको सियिा िृत्यु िएको ।
मिमि २०७७।०७।२१ गिे अं. ११:४० बजेको सियिा मज.ििपरु ि.न.पा. वडा नं १० किल
मवनायक मथिि ना १ ि ७९६१ नं को पावर मटलर ट्रयाक्टरको ढालािा नाि िर विन नखल
ु ेको,
उचाई ४.१० मफट, कालो वर्षको, हेदाष नेवार जथिो देमखने, िृिक लाश नमजक १ जोर हररयो
च्पल र पहेलो धािक
ु ो िन्ु रा लगाएको पमहचान नखल
ु ेको महिलाको लाश ।
मिमि २०७७।०७।१४ गिे अं.१०:३० बजेको सियिा का.ि.न.पा. वडा नं ८ उिाकुण्ड
नमजकै सडक पेटीिा बेहोस अवथिािा फे ला पारी उपचारको लागी हेमल्पङ हेण्डस अथपिाल
लमग उपचारको क्रििा मिमि २०७७।०७।१४ गिे अ.ं १९:१५ बजेको सियिा िृत्यु िएको परुु ष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।०७।१३ गिे बेलुका अं. १६:०० बजेको सियिा मज. लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा
नं ७ ग्वाको सडक बाटोिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको, उचाई ५.५ मफट, िगं ोमलयन अनहु ार
िएको, कालो थटकोट, सेिो रंङको शटष, खैरो रंङको पाईन्ट र कालो जत्तु ा लगाएको अं. वर्ष
३५/३६ को पुरुष व्यमि अशि िई लडी रहेको अवथिािा मडउटीिा रहेको प्रहरी टोलीले फे ला
पारी ित्काल उपचारको लागी पाटन अथपिालिा ल्याई उपचारकै क्रििा मिमि २०७७।०७।१५
गिे अं. १३:३० बजेको सियिा िृत्यु िएको ।
मिमि २०७७।०७।०८ गिे मबहान अं. २:३० बजेको सियिा मज.लमलिपरु िहालक्ष्िी न.पा. वडा
नं ६ सानागाुँउ मथिि वर्ष गहुगोरो, सेिो र कालो कपाल, सेिोिा धकाष िएको सटष, रािो मनलो
ट्रयाक र पहेलो पाईन्ट लगाएको, आफ्नो नाि शंकर बहादरु कुवर योगी बिाउने पुरुषको लाश ।
मिमि २०७७।०७।०३ गिे मबहान अं. ११:०० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं
७ िेिाटोल मथिि सडक बाटोको मकनारिा नाि िर विन नखल
ु ेको थिामनय िामनसहरुसंग बझ्ु दा
मज. सनु सरी घर बिाउने अन्दाजी ३०/३२ वर्षको, कालो रंङको हाफ ज्याके ट, सेिो र कालो
रंङको चेक शटष, खरानी रंङको हाफ मट-शटष,कालो हाफ पाईन्ट लगाएको, झट्ट हेदाष िराई िल
ु को
जथिो देमखने, हाििा ट्याटु खोपेको हाल पाटन अथपिालको शव गृहिा रहेको पमहचान नखल
ु ेको
पुरुष व्यमिको लाश ।

मिमि २०७७।०६।०८ गिे अं. १८:४५ बजेको सियिा मज. लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं १७
ग्वाको मथिि मब.एण्ड.मब अथपिाल नमजक चक्रपि सडक खण्डिा सािदोबाटोबाट ग्वाको िफष
गईरहेको बा १९ च ८२४७ नं को िारुिी सजु क
ु ी भ्यानले एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको पैदल
यात्रीलाई ठक्कर मददा घाईिे िई सडकिा लमडरहेका मनज पैदल यात्रीलाई ग्वाकोबाट सािदोबाटो
िफष आउदै गरे को बा ३५ प ७८ नं को पल्सर िो.सा. अमनयमन्त्रि िई मनज घाईिे सगं ठोमकएको र
घाईिे ििा िो.सा. चालकलाई सिेि उपचारको लागी मब.एण्ड.मब. अथपिालिा पठाईएकोिा
पैदल यात्रीको सोही मदन अं. २२:४५ बजेको सियिा िृत्यु िएको । उचाई अं. ५.३ मफट, वर्ष
गहुगोरो, िगं ोमलयन अनहु ार, दबु ै खट्टु ाको अगाडीको िागिा डढेको परु ानो खिहरु िएको, मनलो
रंङको मट-शटष र कालो ट्राउजर लगाएको एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
वर्ष गहुगोरो, शरीर परु ै सक
ु े को, उचाई ५.४ मफट, अधष फुलेको छोटो कपाल, शरीरको िामि
मनलोिा सेिो धके िएको सटष र िल कालो रङको ट्रयाक लगाएको पुरुष व्यमिको लाश फे ला
परे को ।
मिमि २०७७।०५।२७ गिे अं. ६:०० बजेको सियिा मज.ििपरु चाुँगनु ारायर् न.पा. वडा नं ३
झौखेल िानव कल्यार् सिाजिा िृि फे ला परे को पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।

मिमि २०७७।०५।०२ गिे साझुँको सियिा मजल्ला लमलिपरु ल.प.ु ि. न.पा. वडा नं. ९ शंखिल
ु
मथिििा हालसम्ि एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको बर्ष अन्दाजी ३०/३५ बर्षको, मनलो र कालो
मजन्स पाईन्ट, कालो/रािो ज्याके ट लगाएको, मनलोिा कालो मफत्ता िएको च्पल लगाएको,
उचाई ५ मफट ३ ईन्च िएको, कालो कपाल, वर्ष गोरो िएको पुरुष व्यमिलाई अचेि
अवथिािा फे ला पारी मनजलाई उद्वार गरी और्धी उपचारको लामग पाटन अथपिाल लगनखेल
लमलिपरु िा लगेकोिा मनजको उपचारको क्रििा मिमि २०७७।०५।०३ गिेका मदन मबहान अं.
७:०० बजेको सियिा िृत्यु िएको ।
मिमि २०७७।०४।१० गिे अं. ०५:५० वजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं २४
सानोपशपु मि िमन्दर नमजकको बाटोिा हाल सम्ि नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ४५/५० वर्षको
परुु ष व्यमि िृि फे ला परे को ।
मिमि २०७७।०४।१० गिे अं. ०५:४५ बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं २५ िेडामसंह
मथिि हाल सम्ि नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं ४५/५० वर्षको परुु ष व्यमि िृि अवथिािा फे ला
परे को ।
मिमि २०७७।०४।०७ गिे मबहान अं.०७:०० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा
नं.१२ ईमटचोक मथिि िमछछन्र नािको गठु ी िवनको िईु िलाको पाटीिा मजल्ला जम्ु ला थिायी
विन बिाउने मदपक िनी मचमनने गहु गोरो वर्ष, छोटो कपाल, हल्का दारीजङु ् गा पालेको, उचाई
५.५ मफट, वर्ष अं.५०/५५ जमिको िृत्त पुरुषको लाश।
मिमि २०७७।०३।२९ गिे मजल्ला ििपरु सयु षमवनायक नगरपामलका वडा नं. ०५ सृजनानगर
मथिि आकासे पल
ु नमजक अचेि अवथिािा फला पारी उपचार को लागी ििपरु अथपिालिा
ल्याईएको मिमि २०७७।०३।३० गिे रािी २१;२० बजेको सियिा िृत्यु िएको पुरुषको लाश ।

मिमि २०७७।०३।१२ गिे मबहानको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं १५ थवयम्िु मकिडोल
मथिि प्राकृ मिक मवज्ञान संङ्राहलय नमजक सडक छे उिा वर्ष गहुगोरो, उचाई ५ मफट, कालो
कपाल र जङु ् गा हल्का फुलेको, शरीरको िामिल्लो िागिा सेिो रंङको मट-शटष र िल्लो िागिा
कालो पाईन्ट लगाएको हेदाष िगं ोमलयन अनहु ार जथिो देमखने पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको
लाश ।
मिमि २०७७।०३।०८ गिे अं.२३:०० बजेको सियिा मज.ििपरु ि.न.पा. वडा नं १ घलािे
मथिि कालो सेिो बट्टु ा िएको ज्याके ट, खरानी रङंको BUSS लेखेको मट-शटष, कालो सेिो
पहेलो धसाष िएको सरुु वाल, वर्ष गोरो, छोटो कपाल, िंगोमलयन जथिो देमखने अं. ५.४ मफट
उचाई िएको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।०२।३२ गिे मज. लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं १४ िहालक्ष्िी थिान िमन्दर
नमजकै सडकिा अशि अवथिािा फे ला परे कोिा उपचारको क्रििा मिमि २०७७।०३।१० गिे
मबहानको अं. १:०० बजेको सियिा िृत्यु िएको । वर्ष गहुगोरो, उचाई ५.२ मफट, कालो कपाल,
िृिक लाश हाल पाटन अथपिालिा रहेको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।०२।२४ गिे का.मज.का.ि.न.पा १६ िाछापोखरी कुिारीथिानको सडक पेटीिा
कालो कपाल, हल्का दारीजङु ् गा िएको, उचाई ५ .४ मफट, िंगोमलयन अनहु ार िएको, सेिो
धकाष िएको कलेजी रङ्गको मटसटष र कालो खैरो रङ्गको पाईन्ट लगाएको िृत्त पुरुषको लाश।
मिमि २०७७।०२।११ गिे मज.काठिाण्डौ मकमिषपरु न.पा. वडा नं १० मथिि िंगल िा.मब. थकुल
अगाडी गेट नमजकको पेटीिा वर्ष गहुगोरो, उचाई ५ मफट, कपाल अधष फुलेको, सडक पेटीिा
सिु ी खाने, नाि सयु ष बहादरु िािाङ र घर धामदङ बिाउने, शरीरको िामिको िागिा रािो ज्याके ट
लगाएको र कालो रङको मटसटष लगाएको, िल कालो रङको पाईन्ट लगाएको, कम्िरिा पटुका
बाधेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।०२।०१ गिे अ.ं ६:३० गिेको सियिा मज.ििपरु चाुँग.ु न.पा. वडा नं ३ झौखेल
मथिि नाि िर विन नखल
ु ेको महिलाको शव
मिमि २०७७।०१।१८ गिे १०:३० बजेको सियिा अं.४०/४५ वर्षको मबरािी अवथिािा ि.न.प्र.
जनसेवा प्रहरी टोलीले फे ला पारी ित्काल उपचारको लागी मवर अथपिाल लमगएकोिा मनजको
उपचारको क्रििा मिमि २०७७।०१।१८ गिे १०:३० बजेको सियिा िृत्यु िएको पुरुष व्यमिको
लाश ।
मिमि २०७७।०१।०१ गिे अं.१७:०० बजेको सियिा मज.लमलिपरु बागििी गा.पा. वडा नं २
िाल्टा मथिि बागििी पल
ु देमख िमु न बागििी खोलाको मकनारिा िृि अवथिािा वर्ष गहुगोरी,
उचाई ५ मफट, अं. ५५/५६ वर्षको, रािो पेमटकोट, रािो फुलबट्टु े र ढाकाको जथिो देमखने रािो
रंङको चोलो लगाएको िंगोमलयन जथिो देमखने पमहचान नखल
ु ेको महिलाको लाश ।

आ.ि. २०७६ साल मा पहिचान नखुलेको लाशिरुको हििरण
मिमि २०७६।१२।२४ गिे अन्दाजी ७:३० बजेको सियिा मज. काठिाण्डौ चन्रामगरी न.पा. वडा
नं १५ मवष्र्ु देवी मथिि िमन्दर पररसर मित्र रहेको पाटीिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको वर्ष
५०/५५ को कुिार िािाङ िनेर मचमनने पुरुष व्यमिको लाश ।

मिमि २०७६।१२।२३ गिे मबहान अं. ७:०० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं
१८ िन्ञ्जाङ सल्लाघारी(िैसेपाटी) मथिि रहेको मपकमनक थपोटको ट्रष्ट टहरािा वेवाररसे
अवथिािा परुु र् व्यमि झण्ु डी िृि अवथिािा फे ला परे को वर्ष गहुगोरो, उचाई ५.२ मफट,
शरीरको िामिल्लो िागिा खैरो, कालो ज्याके ट, मित्र सेिो र मनलो कोठे शटष र खैरो जत्तु ा
लगाएको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।१२।२३ गिे मबहान अं. ६:३० बजेको सियिा का.मज. कागेश्वरी िनहरा न.पा. वडा
नं वडा नं ७ मबष्ट गाुँउ मथिि मदपक के .सीको मटनको टहरािा बथने एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको
मज.नवु ाकोट घर बिाउने गहुगोरो वर्षको, िझौला शरीर िएको, उचाई ५.७ मफट, अ.ं ५० वर्षको
िापा िमन बोलाउने पुरुष व्यमिको पमहचान नखल
ु ेको लाश ।
मिमि २०७६।११।२७ गिे काठिाण्डौ िा मनलो सरुु वाल, रािो थवीटर, गल
ु ाबी रंङको चोलो
लगाएकी, छोटो फुलेको कपाल िएको पमहचान नखल
ु ेको महिलाको लाश ।
मिमि २०७६।१०।२३ गिे मदनको अं. १५:३० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा
नं २६ ठिेल सम्झना चोक मथिि नरे न्र श्रेष्ठको खाली जग्गािा रहेको अथिायी मटनको छानो मित्र
वर्ष गहुगोरो, खैरो कालो बट्टु े कपडाको हुट र कालो पाईन्ट लगाएको, उचाई ५.७ मफट, पािलो
शरीर िएको एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।०९।२१ गिे मदनको अं. १४:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा
नं १ चम्पादेवी जगल
ु ेको PRETATOR लेखेको सगु ा रङको
ं िा एमकन नाि िर विन नखल
शरीरको िामि लगाउने ट्रयाक ज्याके ट िएको, YAOVI लेखेको परुु र् व्यमिले लगाउने च्पल
लगाएको पुरुष व्यमिको लाश(कंकाल) फे ला परे को ।
मिमि २०७६।०८।२१ गिे मबहान अ.ं ४:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा नं
१० मथिि मत्र.मब. किपाउण्ड मित्र रहेको धान खेििा वर्ष गहुगोरो, पािलो शरीर िएको, उचाई
५.५ मफट, कालो छोटो कपाल, शरीरको िामि खरानी रंङको ट्रयाक र सरुु वाल लगाएको पमहचान
नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।०८।१८ गिे मबहान अं. ०६:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ न.पा. वडा नं ९
नुँगाउ मथिि श्री उज्वल फाउन्डेसन बा आिा घरिा वर्ष गहुगोरो, पािलो शरीर िएको, पािलो
शरीर, िगं ोमलयन अनहु ार, कालो छोटो कपाल, कालो ज्याके ट कालो ट्राउजर लगाएको, घर
नवु ाकोट बिाउने वर्ष ६० को सयु षिान िािाङ िन्ने पुरुषको लाश ।
मिमि २०७६।०८।१६ गिे साझुँ अन्दाजी १८:४५ बजेको सियिा मज.का.का.ि.न.पा. वडा नं १
मथिि कृ ष्र्पाउरोटी मथिििा रहेको एमलसान गजल रहेको िवनको अण्डर राउण्ड ियाषङ मसडी
कुनािा िृि फे ला परे को एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं वर्ष ३९/४० को पुरुष व्यमिको लाश
। पो.िा. को लागी फरे मन्सक िेमडमसन मबिाग िहाराजगञ्ज काठिाण्डौिा पठाईएको ।
मिमि २०७६।०८।१६ गिे मबहान अं. ७:०० बजेको सियिा, मज.का.का.ि..न.पा. वडा नं १६
सोह्रखट्टु े मथिि सडक पेटीिा वर्ष गहुगोरो, अनहु ार गोलो, िगं ोमलयन अनहु ार, पािलो ओठिा
कामटएको जथिो देमखने, मनलो ज्याके ट र सेिो सईु टर लगाएको नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष
व्यमिको लाश ।

मिमि २०७६।०८।१४ गिे अं. १५:५० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ ि.न.पा. वडा नं १०
सािाखुशी चोक मथिि सडकिा एमकन नाि िर विन नखुलेको पुरुष व्यमिको लाश ।

मिमि २०७६।०८।१२ गिे अं. १६:०० बजेको सियिा ििपरु िा पािलो शरीर र कालो वर्ष
िएको पमहचान नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।०८।११ गिे अं. ८:४५ बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं १६ बालाजु
बाईपास मथिि सावषजमनक सडक खण्डिा बेहोस अवथिािा उपचारको लागी मबर अथपिाल
लगेको र सोही अथपिाल ऐ. मिमि ९:५० बजेको सियिा िृत्यु िएको । उचाई ५.४ मफट, कालो
अधष फुलेको कपाल र फुलेको जुँगु ा, पहेलो रंङको िेष्ट र खैरो रंङको हाईनेक लगाएको पुरुषको
लाश । हाल का.मज. िहाराजगञ्ज मथिि मत्र.मब. मशक्षर् अथपिालको फोरे मन्सक िेमडमसन
मबिागिा लाश घरिा रामखएको ।
मिमि २०७६।०८।०३ गिे अं. १५:३० बजेको सियिा मज.ििपरु िा िे्चो नाक, PS लेखेको
मट-शटष, मनलो पाईन्ट लगाएको, बोके दाह्री लािो पालेको पमहचान नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको
लाश ।
मिमि २०७६।०७।२९ गिे मबहान अं. ११:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ मक.न.पा. वडा नं ६
चोिार मथिि एक पेटीिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको, वर्ष कालो, पािलो शरीर िएको,
कपाल लािो र अधष फुलेको, शरीरको िामि सेिो सटष सो मित्र सईु टर सो मित्र कालो रङको िेष्ट,
िल मनलो रङको मजन्स पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।०७।२८ गिे मबहानको सियिा मज.काठिाण्डौ मक.न.पा. वडा नं ७ िाजगंल मथिि
नाला खोलािा एमकना नाि िर विन नखल
ु ेको िािी कालो ज्याके ट िल मनलो मजन्सको पाईन्ट र
छालाको पेटी लगाएको पुरुष व्यमिको लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७६।०७।२५ गिे मबहान अं. ७:२५ बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं १
किलपोखरी मथिि सावषजमनक थिानिा नाि िर विन नखुलेको महिलाको लाश ।
मिमि २०७६।०७।२४ गिे मबहान अ.ं ९:३० बजेको सियिा मज. लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं
२ सानेपा मथिि हाल सम्ि नाि िर विन नखल
ु ेको परुु र् व्यमिलाई लडीरहेको अवथिािा
िहानगरीय प्रहरी प्रिाग सानेपा लमलिपरु बाट खमटएको प्रहरी टोलीले फे ला पारी पाटन
अथपिालिा लमग उपचार हुदुँ ाहुदुँ ै ऐ. १५:३० बजेको सियिा िृत्यु िएको एमकन नाि िर विन
नखल
ु ेको वर्ष गहुगोरो, उचाई ५.३ मफट, शरीरको िामिल्लो िागिा ज्याके ट, मित्र मनलो मट-शटष,
खैरो पाईन्ट लगाएको अ.ं वर्ष ४०/४२ को पमहचान नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लाश ।

मिमि २०७६।०७।१७ गिे मबहान अं. ९:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ दमक्षर्काली
नगरपामलका वडा नं ६ मथिि वर्ष गहुगोरो, िझौला शरीर िएको, कालो छोटो कपाल, िािी
कालोिा सेिो धके ज्याके ट र िल मनलो रङको ट्रयाक सरुु वाल लगाएको र खट्टु ािा कपडाको
जत्तु ा लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।०७।१२ गिे मवहान अं. ६:३० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं ३०
ज्ञानेश्वर मथिि ईमन्दरा मलम्बुको मनिाषर्ामधन ४ िले घरिा िोटो शरीर िएको, उचाई अं. ५.५
मफट, काठिाण्डौ ज्ञानेश्वर मिर िामग गजु ारा गने पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।०६।२० गिे मज.काठिाण्डौ दमक्षर्काली न.पा. वडा नं ६ दमक्षर्काली िमन्दरको
बसपाकष िा वर्ष कालो, अ.ं ७२ वर्षको, उचाई ५.६ मफट, लािो कपाल र दाह्री, पहेलो धोिी
बेरेको र िािी खरानी रङको कोट लगाएको, मित्र के मह नलगाएको, पाटी वा जहा पायो िेमह बथने
िागी खाने र धेरै रक्सी खाने राजु बाबा िमन मचमनने पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।०६।१८ गिे बेलुकाको अं. १७:३० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं ८
पञ्च कुिारी िागष मथिि पशपु मि क्षेत्रको जगं लिा कपालको रंङ नछुमटएको, टाउको सडीगली
कपाल उमक्कएको, अनहु ारको िासु कुमहएर मित्रको िागको हड्डी सिेि देमखएको, िृिकले
शरीरको िामिल्लो िागिा मनलो िेष्ट लगाएको, उचाई अं.५.५ मफट पहाडी िुलको बाहुन क्षेत्री
जथिो देमखने अं. ७०/७५ वर्षको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।०६।१४ गिे अं. ६:०० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं ३
पल्ु चोक मथिि सडक बाटोिा अथवथि िई लमडरहेको अवथिािा िहानगरीय प्रहरी प्रिाग
पल्ु चोक लमलिपरु बाट खमटएको प्रहरी टोलीले फे ला पारी पाटन अथपिालिा लगी उपचार
हुदुँ ाहुदुँ ै मिमि २०७६।०६।१४ गिे बेलुका अं. २०:३० बजेको सियिा िृत्यु िएको वर्ष गहुगोरो,
उचाई ५.३ मफट िएको एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।०६।१४ गिे अं. १२:०० बजेको सियिा का.मज. चन्रामगरी न.पा. वडा नं ४
मत्रिवु न पाकष मथिि वडा नं ३ र ४ को मबचको िागिा रहेको खोलािा वर्ष गहुगोरो, उचाई ५.१
मफट, कालो मजन्स पाईन्ट लगाएको िंगोमलयन जथिो देमखने अ.ं ३०/३५ वर्षको पमहचान
नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।०५।२७ गिे मज.धामदङ घर बिाउने अं. ४५/४६ वर्षको रिेश लािा नाि गरे को
पुरुष व्यमि आफै उपचारको लामग मवर अथपिाल आएकोिा उपचारको क्रििा मिमि
२०७६।०६।०६ गिे ०१:१० बजेको सियिा िृत्यु िएको ।

मिमि २०७६।०५।०६ गिेका मदन अन्दाजी १३:३० बजेको सियिा लमलिपरु मजल्ला
ल.प.ु ि.न.पा.वडा नम्बर १ कुपण्डोल सक
ु नमजक सडक बाटोिा बर्ष अ.ं २४/२५ को हाल
ं टापल
सम्ि एमकन नाि, िर, विन सिेि नखल
ु ेको पुरुष व्यमि अशि अवथिािा फे ला परे कोिा
मनजको और्धी उपचारको क्रििा मिमि २०७४६।०५।१० गिेका मदन मबहान ०५:४० बजेको
सियिा पाटन अथपिालिा िृत्यु िएको ।

मििी २०७६/०५/०१ गिेको कररव १५:०० बजेको सियिा मजल्ला लमलिपरु गोदावरी न.पा.
वडा नं. ९ छम्पी पोटासेफाुँट, घट्टाचौर मथिि सानक
ु ाजी देशारको बगर खेििा रहेको हररयो
उत्तीसको रुखको िेसो हाुँगोिा हाल सम्ि नाििर विन नखल
ु ेको एक जना परुु र् व्यमि मनलो,
सेिोिा रािो बुट्टा िएको सटषले बाुँधी घाुँटीिा पासो लगाई झुमण्डएको अबथिा फे ला परे को पुरुष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।०४।२० गिे अं. ०१:०० वजेको सियिा हाल सम्ि एमकन नाि िर विन नखुलेको
अं. ५०/५५ वर्षको पुरुष व्यमि का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं. २७ असन मथिि सडक बाटोिा िृि
फे ला परे को ।
मिमि २०७६।०४।२० गिे मदनको अं. १६०० बजेको सियिा का.मज.पन्चकुिारी किमलवी िागष
मथिि उचाई ५ मफट ७ ईन्च, कालोिा सेिो सटष, कालो कपडाको पाईन्ट लगाएको मनजको
साििा नोकोयाको िोवाईल िान-१पासपोटष र अन्य कागजािहरू फे ला परे को पमहचान नखल
ु ेको
पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।०४।१३ गिे का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं १९ ईनाटोल मथिििा हाल सम्ि नाि िर
विन नखुलेको अं. ४५/५० वर्षको पुरुष व्यमिलाई प्रहरी टोलीले सडक बाटोिा मबरािी लमड
रहेको अवथिािा फे ला पारी ित्काल उपचारको लामग रामष्ट्रय ट्रिा सेन्टर लगेकोिा मनजको
उपचारको क्रििा मिमि २०७६।०४१९ गिे १६:१९ बजेको सियिा िृत्यु िएको ।
मिमि २०७६।०४।०९ गिे मदुँउसो अ.ं १३:०० बजेको सियिा ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं २ सानेपा
कालोपल
ु मथिििा लडी अथवथि अवथिािा फे ला पारी पाटन अथपिाल लमलिपरु िा लगी
उपचार हुदुँ ाहुदुँ ै ऐ.१० गिे अं. १४:०० बजेको सियिा िृत्यु िएको । उचाई ५.५ मफट, अं. ५७
वर्षको चन्र बहादरु लािा नाि गरे को परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।०४।०४ गिे अं. ९:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ दमक्षर्काली न.पा. वडा नं
५ गोल बहाल मथिि वर्ष गहुगोरो, उचाई ५.४ मफट, बाहुन क्षेत्री जथिो अनहु ार देमखने , िालु
खईु लेको, मनलो रङको ट्राउजर िल र रािो रङको ििषकोट लगाएको, पािलो शरीर िएको परुु ष
व्यमिको लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७६।०४।०२ गिे अ.ं १३:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ दमक्षर्काली न.पा. वडा नं
२ बाल्द मथिि बागििी खोलाको मकनार िन्दा अं. ५० मि पमिििा रहेको गाुँईगोठ संगै पमिििा
रहेको धान रोपेको खेििा रहेको महलो पानीिा वर्ष गोरो, उचाई ५.४ मफट, िल मनलोिा रािो धके
िएको र िामि मनलोिा सेिो धकाष िएको ट्रयाकसटु लगाएको, खोकाना र द.न.पा. वडा नं २ को
क्षेत्रिा ज्यािी काि गने, पाटी वा जाहा पायो त्यही बास बथने र ट्वाके िनेर मचमनने पमहचान
नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७६।०३।०६ गिे अं. ६:०० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं २०
मििसेनिानिा हाल सम्ि एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं ४०/४५ वर्षको परुु ष व्यमि िृि
अवथिािा फे ला परे को ।

मिमि २०७६।०१।३१ गिे मबहान अन्दाजी १२:०० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं
२७ मवर अथपिाल अगाडी सडक बाटोिा हाल सम्ि एमकन नाि िर विन नखुलेको अं. ४५/५०
वर्षको पुरुष व्यमि िृि अवथिािा फे ला परे को ।
मिमि २०७६।०१।२४ गिे मबहान ०९:०० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं १८ नरदेवी
िमन्दर नमजक हाल सम्ि एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ४०/४५ वर्षको पुरुष व्यमिलाई
मबरािी अवथिािा फे ला पारी उपचारको लामग ट्रिा सेन्टर लगेकोिा ऐ मिमि १७:१५ बजेको
सियिा िृत्यु िएको ।
मिमि २०७६।०१।१८ गिे अं. १७:०० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं १८ ट्याङ्गल
िा हाल सम्ि एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको मज.मसन्धल
ु ी घर बिाउने अ.ं ३५/४० वर्षकी
महिला मवना िापालाई प्रहरी टोलीले मबरािी अवथिािा फे ला पारी उपचारको लामग मवर
अथपिाल लगेकोिा मनजको मिमि २०७६।०२।०१ गिे ०६:२७ बजेको सियिा िृत्यु िएको ।
मज.ििपरु चाुँगनु ारायर् न.पा. वडा नं ५ िेलकोट मथिि वर्ष गहुगोरो, िगं ोमलयन अनहु ारको,
उचाई ५.३ मफट, बाुँया आुँखा िौुँ िामि सानो कालो िसु ा जथिो डल्लो देमखने, GYM लेखेको
मनलो मट-शटष र कालो मजन्स पाईन्ट लगाएको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मजल्ला ििपरु चाुँगनु ारायर् न.पा. वडा नं ५ िेलकोट मथिि जगं लिा वर्ष गहुगोरो,कपालिा रािो
िेहदें ी लगाएको, रािो हररयोिा बट्टु ा िएको कुिाष सरुु वाल, कालो ट्राउजर लगाएकी, पहेलो घडी
लगाएकी, रुराक्षको िाला लगाएको पमहचान नखल
ु ेको महिलाको लाश ।
मजल्ला ििपरु ि.न.पा. वडा नं ३ िल
ु ढोकािा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको
लाश ।
मजल्ला ििपरु चाुँगनु ारायर् न.पा. वडा नं ३ मथिि वर्ष गहुगोरो, उचाई ४.१० मफट, हररयो
पहेलो कपडाले छोपेको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।

मजल्ला ििपरु ि.न.पा. वडा नं २ देकोचा मथिि I Atlanta एमडडासको लोगो िएको खरानी
रंङको मट-शटष, खैरो रंङको ट्राउजर लगाएको, दबु ै हािको पञ्जा पछाडी ॐ को ट्याटु खोपेको,
वर्ष गहुगोरो, उचाई ५.६ मफट िएको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मजल्ला ििपरु चाुँगनु ारायर् न.पा. वडा नं ७ मथिि सेिो मनलो खैरो बट्टु े शटष, खैरो ट्राउजर
लगाएको, उचाई ५.४ मफट िएको घर मज.धामदङ िमु ग्लङ बिाउने पमहचान नखुलेको पुरुष
व्यमिको लाश ।

आ.ि. २०७५ साल मा पहिचान नखुलेको लाशिरुको हििरण

मिमि २०७५।०३।२५गिे मबहान अं.07:30 बजे का.मज.नागाजषनु न.पा-05 छकडोल मथिि
सल्लाघारी जंगलिा फे ला परे को उल्लेमखि थिान सल्लाघारीिा िृत्तक अं. 35/37 बर्षको जथिो
देमखने पुरुष ब्यमि मचलाउनेको रुखिा नाईलनको डोरी र ्लामष्टकको नाम्लोको पासो लगाई
झमु न्डई िृत्त अवथिािा फे ला परे को ।
मिमि २०७५।०३।१३ गिेका सांझ अं. १७:०० बजेको सियिा लमलिपरु मजल्ला गोदावरी न.पा.
वडा न.ं ६ फै डोल मथिि कुलोको वाटोिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको, कालो वर्ष, वाहुन क्षेत्री
जथिो देमखने, मनलो रंगको ज्याके ट, सेिो र पहेलो रंगको धके सटष, उमनको टोपी लगाएको, उचाई
५ मफट २ ईन्च रहेको, अं.६५।७० वर्षको पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७५।०३।१३ गिेका मवहान अं. ०७:०० बजेको सिय िा लमलिपरु मजल्ला
ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं. २ सानेपा कालोपल
ु मथिि खोलािा एमकन, नाि िर विन नखल
ु ेको, वर्ष
गहुगं ोरो, उचाई ५ मफट, कपडा मनलो मटसटष (क्वाटर साईज), रािो कलेजी रंगको व्रा, कालो मजन्स
पाईन्ट लगाएकी, वायाुँ हािको नाडीिा ILU लेमखएको टाटु खोपेकी, सोही थिान ििा नाडीिा
कोररएको जथिो परु ानो खि (दाग) हरु रहेको, कपाल लािो, कालो, झट्ट हेदाष िगं ोमलयन जािको
जथिो देमखने अं.२८/३० वर्षकी महिला ।
मिमि २०७५।०३।१३ गिे मबहान अं.०५:०० बजेको सियिा का.मज.गोकर्ेश्वर न.पा.वडा नं.८
अत्तरखेल बाग्ििी करीडोर मथिि बाग्ििी खोला छे उ जगंु ा र मचउडोिा दाह्री पालेको, िगं ोमलयन
अनहु ार िएको, गहुगुँ ोरो बर्ष, पािलो शरीर, उचाई ५ मफट ३ ईन्च िएको एमकन नाििर विन
नखल
ु ेको पुरुष व्यिी ।
मिमि २०७५/०३/०४ गिे अ. २३:०५ बजे मजल्ला ििपरु ि.न.पा-८ जेला मथिि के ही सेिो
फुलेको कपाल,कालो सरुु वाल, एपेक्स घडी लगाएको, िध्यि बर्षको, उचाई अ. ५ मफट ३ ईन्च,
अं. ५९ वर्षको पुरुष ब्यिी ।

मििी २०७५।०२।१५ गिे अं. १३:३० बजेको सियिा मज. काठिाण्डौ, मकिीपरु न.पा. १०
मथिि बागििी खोलािा अं. उिेर ३५/ ४० बर्षको पुरुषको लास फे ला परे को ।
मिमि २०७५।०१।०४ गिे ग मबहान अ.ं ०५:३० बजे का.ि.न.पा-१५ मसिापाईला चोक नमजक
सडकिा िामिल्लो िागिा फुस्रो रािो रंग िएको छालाको ज्याके ट र सो मित्र मनलो रंग हुक
लगाएको िल्लो िागिा मनलो रंग टाउज लगाएको हल्का दाह्री जुँगु ा पालेको छोटो कपाल िएको
र अगाडीको िामिल्लो िागको एउटा दाुँि निएको बर्ष अं.३८ /३९ को बाबरु ाि नेपाली ।
साििा मनजको नािको नेपाली नागरीकिा रहेको पुरुषको लाश ।

मिमि २०७५।०१।२२ गिे अं. १८:३० वजे मज. लमलिपरु , ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं. ४ वागडोल
मथिि वाग्ििी खोला मकनार वर्ष गहुगं ोरो, उचाई ५ मफट ५ ईन्च, कपडा सेिो सेन्रो िेष्ट, खरानी
रंगको हाफ पेण्ट र मनलो रंगको पेण्टी लगाएको, दामहने हािको नाडीिा पंहल
े ो रंगको िमन्दरिा
चढाउने डोरो वाुँमधएको, पंहल
े ो र हल्का रािो रंगको च्पल लगाएको, कपाल छोटो कालो,
अनहु ारिा फुलेको दारी झथु स देमखने, झट्ट हेदाष िराई िल
ु को (िराई वासी) जथिो देमखने
अं.४५.५० वर्षको पुरुष व्यमिको लास पेला परे को ।

आ.ि.२०७२-७४ साल मा पहिचान नखुलेको लाशिरुको हििरण
मिमि २०७४।१२।२४ गिे अं. १८:०० बजे मज. काठिाण्डौ, चन्रामगरी न.पा. ढुङ्गे अड्डा फोहर
फाल्ने ठाउुँिा वर्ष गहुुँगोरो, उचाई ५.३ मफट, रािो सेिो कट्टु, पहेलो सटष, पहेलो िेष्ट र कालो
मजन्स पाईन्ट लगाएको एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको मज. उदयपरु घर बिाउने दल बहादरु
पल
ु ािी नाि गरे को बर्ष अं. ६७ को पुरुष व्यमिको लास फे ला परे को ।
मिमि २०७४/१२/२१ गिे अ. १९:०० बजे मज. ििपरु सयु षमबनायक न.पा-४ दमधकोट
मथिििो्चो नाक, रािो क्याप, कालो ज्याके ट, मनलो पाईन्ट, ५’५’ उचाई िएको बर्ष ३८।४० को
पुरुष व्यमिको लास फे ला परे को ।
मििी २०७४।०८।२२ गिे अं. १७:३० बजेको सियिा मज. लमलिपरु , ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं. १६
पाटन पट्को टोल मथिि हरी शंकर िमन्दरको पेटीिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको वर्ष गहु गोरो,
उचाई ५ मफट ५ ईन्च, कपडा सेिो ट्राउजर, कालो रंगको बामहरी सईु टर र मित्री खैरो रंगको सईु टर
लगाएको, कपाल सेिो कालो रहेको, जुँगु ा खैरो रािो रंगको रहेको, हाििा ४ वटा चरु ा लगाएको
िागी खाने देमखने अं. ७०।७५ को वृद्द पुरुषको लास फे ला परे को ।
मिमि २०७४-०३-१० गिे अ.ं रािी २२:०० बजेको सियिा मज. लमलिपरु , ल. प.ु ि. न.पा. वडा
नं. ३ पल्ु चोक मथिि एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको, कम्िरिा सेिो रङको कछाड बेरेको ,मफक्का
खैरो रङको मटसटषि टल्कने बुट्टा िएको, आकाशे रंको रङको सटष, सेिो रङको टोसटष लगाएको,
कपाल र दाह्री फुली सेिो देमखएको, दवु ै घडु ाुँिा परु ानो घाउको खि रहेको, िझौलटा शररर
िएको, हेदाष िराई िल
ु को जथिो देमखने, उचाई ५ मफट ५ ईन्च रहेको अं. ६०/६५ वर्षको पुरुष
व्यमि ।
मिमि२०७३।०१।३०गिे मज. लमलिपरु उ.ि.न.पा. वडा नं. ५ पाटन अथपिाल अगाडी
गर्ेशिमन्दर छे उिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ४०।४५ बर्षको पुरुष व्यमिको िृि
अवथिािा फे ला परको ।
२०७३/०१/१९ गिे मजल्ला लमलिपरु उप-िहानगरपामलका वडा नं. १७ ग्वाको मिनी
िाके टमथिि सडक बाटोको खाली जमिनिा एमकन नाि िर विन नख
ु लेकी अ.ं ४२/४३ बर्ष की
महिला िृि अवथिािा फे ला परे को ।
२०७३/०१/०९ गिे मबहान ०६०० बजे मज. ििपरु अनन्िमलगं ेश्वर न पा ५ नयाुँ बथिी नखल
ु ेको
नजिजात हशशु(बाहलका) ।

२०७२/१२/१६ गिे अ ०५०० बजे मज ििपरु अनन्िमलंगेश्वर न पा ५ बालकोट नखल
ु ेको नजिजात
हशशु(बाहलका) ।

२०७२/१२/१२ गिे अ ०७:१५ बजे मज ििपरु अनन्िमलंगेश्वर न पा ५ बालकोट वर्षरािो रंगको
उचाई ११ ईन्च, कपाल अली अली कालो, घाुँटीिा रािो िासु देमखने, छािी िन्दा िनु ी कामटएको
घाउ िएको, मजब्रो बामहर मनथके को नाि नखल
ु ेको ( डेनी िनी बोलाउने ) अ ६० बर्षको पुरुष
व्यमिको लास फे ला परे को ।
२०७२/१०/१० गिे ०९:०० बजे मज ििपरु ि न पा १२ सावषजमनक थिानिा हालसम्ि नाि िर
विन नखल
ु ेको अं.वर्ष ७०/७५ को गहुगं ोरो वर्षको पािलो शरीर ५.२मफट उचाई सेिो दामह«
जगंु ा पालेको कपाल सेिै फुलेको मनलो ट्रयाक सटु सेिोसईु टर र मनलो रङ्गको ज्याके ट लगाएको
पुरुष व्यमि िृि अवथिािा फे ला परे को ।
२०७२।११।२९ गिे ०८४० बजे मज ििपरु ि न पा १५ िमन्दरको पाटीिा एमकन नाििर विन
नखल
ु ेको वर्ष अ ५०।५५ की, वर्ष गहुगुँ ोरो, हेदाष नेवार जथिोदेमखने, कपडा - कालो सेिो बट्टु े
िएको हुक, रािो कुिाष, हररयो कुिाष, गल
ु ाबी रंगको सरुु वाल, महिला िृि अवथिािा फे ला
परे को ।
२०७२।०९।१० गिे १८५० बजे मज ििपरु ि ठी न पा १५ गठ्ठाघर मथिि वर्षगहुगुँ ोरो, मनधारिा
रािो िासु देमखएको, दवु ै खट्टु ा कामटएको निएको, उचाई १६ईन्च रहेको एमकन नाि िर विन
नखल
ु ेको वर्ष अ ५५।६० को समञ्जव गरू
ु ङ नािबिाउने पुरुष ब्यिी लडी रहेको अवथिािा
फे ला पारी उपचारको क्रििा मिमि२०७२।१०।१७ गिे १९४५ बजे ििपरु अथपिालिा िृत्यु
िएको ।
२०७२।०९।०२गिे ०७:३० बजे ि पु मज ि न पा १ छयािामसंह मथिि हाल सम्ि नाि िर
विननखल
ु ेको अ.ं वर्ष ७०/७५ को खरानी रङ्गको हुक र मित्र मनलो रङ्गको िेष्टलगाएको ५ मफट
३ ईन्च िएको घांमटिा रािो डोरीिा रुराक्ष िएको पुरुष व्यमि िृि अवथिािा फे ला परे को ।
२०७२/०६/२१ गिे मबहान ०६:१५ बजे मजल्ला ििपरु सु न पा वडा नं ६ मसपाडोलमथिि
सोह्रखट्टु े पामटिा जाने गोरे टो बाटोको नालीिा हाल सम्ि नाि िर विननखल
ु ेको अं.४०/४५
वर्षको सेिोिा मफक्का हररयो धिे सटष मजन्स कालो कटुमनलो छालाको जिु ा लगाएको ५ मफट ५
ईन्च िएको कै लो कपाल िएको पुरुष व्यमििृि अवथिािा फे ला परे को िन्ने ।
२०७२/०५/१६ गिे मबहान ०८३० बजे मजल्ला ििपरु ि न पा २ िहेश्वरी खेलिैदानिा वर्ष
गहुगुँ ोरा, कालो कपाल, दव्ु लो शरीर, अनहु ारिा स सना ्वालजथिो देमखने दागहरु िएको,
छािीिा स सना दवु ी जथिो देमखने सेिा दागहरुरहेको, बाुँया हािको कान्छी औला आधा िात्र
िएको कालो थवेटर ,कालो मजन्सपाईन्ट लगाएको,समं जव गरुु ङ्ग राई नाि बिाउने परुु र् व्यमि
।एमकन नाि िरविन नखल
ु ेको अं-६५-७० पुरुष िामनस ।

२०७२/०५/१४ गिे ०७०० बजे सोिबार मजल्ला ििपरु िहािञ्जश्रु ी नगरकोट न पावडा नं ८
फे दीिा िझौला शरीर, उचाई ५ मफट ४ ईन्च, कालो वर्ष, सनु सरी घरबिाउने अ. वर्ष ४० को
अमश्वन िन्ने अमसि िािाङ अचेि अवथिािा फे ला पारी उपचारको क्रििा ििपरु अथपिालिा
मिमि २०७२/०५/१६ गिे १४३० बजे पुरुष व्यमिको िृत्यु िएको जानकारी प्राप्त :- कपडा कालो मट–सटष, मनलो मजन्स पाईन्ट ।
२०७२।१०।१४ गिे र सियको अ.ं २१:०० वजेको सियिा का.मज.का.ि.नपा.वडा न.ं १७ ढल्कु
ईन्रईर्ी िन्दीर पररसरिा एकमन नाि िर विन नखल
ु को अं.वर्ष ४५/५० को पुरुष व्यमि िृि
अवथिािा फे लापरे को ।
२०७२।०८।२२उल्लेमखि मिमिको अ.ं ०९:३० वजेको सियिा का.मज.का.िन.पा.१७ ढल्कु
मथििमवष्र्िु मि खोला मकनारािा िृि अवथिािा फे ला परे की एमकन नाि िर विन
नखल
ु ेकोअं.वर्ष ३०/३५ को पुरुष िृि अवथिािा फे ला परे को ।
२०७२।०५।०२ उल्लेमखि मिमिको अं.०६:१५ मथिििा का.मज.का.ि.न.पा.१६ काल्धारा मथिि
पुरुष एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अं.वर्ष ३२ को श्याि लािा िृि अवथिािा फे ला परे को ।
मिमि२०७२।०८।०६ उल्लेमखि मिमिको अं.२०:३० वजेको सियिा का.मज.का.न.पा.१७
क्षेत्रपाटी सडक मकनारािा एमकन नाि िर विन नखल
ु को अं.वर्ष ६०/६२ को पुरुष व्यमि िृि
अवथिािा फे ला परे को ।
२०७२।१२।०५ गिे मदउसोुँ अं १३:०० बजेको सियिा िवनिा एमक ियिा का.मज.
दमक्षर्कालीनगरपामलका वडा नं ६ मथिििा रहेको गर्ेश सरथविी क्लबको मनिाषर्ामधन
एमकननाििर नखुलेको पहेलो रंगको थटकोट लगाएको, अं ६०/६५ बर्षको िामग खाने बृद्ध पुरुष
व्यमिको लाश ।
मिमि२०७२/१०/०२ गिे मबहान अं.०७:०० बजेको सियिा का.मज.नागाजषनु न.पा-०२
मथििधरि काटा नमजक सडक पेटीिा एमकन नाििर विन नखल
ु ेको बर्ष अं.४०/४२ को पुरुष
ब्यमि िृि अवथिािा फे ला परे को ।
मिमि२०७३/०१/११ गिे सांझ १७:३० बजेको सियिा का.मज.नागाजषनु न.पा-४ बाफल
मथििसडक पटीिा एमकन नाििर विन नखल
ु ेको बर्ष अं.३५/३६ को पुरुष ब्यमि
िृिअवथिािा फे ला परे को ।
मिमि२०७२/०८/२५ गिे मबहनको सियिा का.ि.न.पा-१५ मबष्र्िु मि खोला नमजक
मकनारािाएमकन नाििर विन खल्ु न नआएको बर्ष ६०/६५ की महिला िृि अवथिािा फे ला
परे को ।
मिमि२०७२/०९/०६ गिे मबहान अ.ं ०४:०० बजेको सियाि का.ि.न.पा-१५ थवयम्िबु द्ध
ु पाकष
मथिि चौिारािा एमकन नाििर विन खल्ु न नआएकको बर्ष ६०/६५ को पुरुष ब्यमि िृि
अवथिािा फे ला परे को ।

मिमि२०७२।०६।०३ गिे मवहान अ.०७;०० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा.वडा
न.१५थवयम्िु बद्दु पाकष नमजक सडक मकनारािा एमकन नाििर विन खल्ु न नआएको
वर्षअ.५०।५१ की महिला िृि अवथिािा फे ला परे को ।
मिमि२०७२।०४।३१ गिे मदउुँसो २३;०० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा.१५
शोिािगविीिमन्दर सडक पेटीिा एमकन नाििर नखुलेको वर्ष अ.४०।४२ को पुरुष मवरािी
अवथिािा थवयम्िु प्रहरीले फे ला पारी उपचारको लागी मवर अथपिाल लमगएकोिा उपचारको
क्रििा २०७२।०५।०१ गिे िृत्यु िएको ।
मिमि२०७२।०४।३१ गिे मदउुँसो १६;३० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा.१५
थवयम्िल
ु खमििषिागष मथिि पेटीिा एमकन नाििर नखुलेको वर्ष अ.२८।३० को पुरुष
िृिअवथिािा फे ला परे को ।
मिमि २०७२।९।४ गिे गहुगोरो बर्ष कालो लािो कपाल िझौला शररर, ४ मफट १० ईन्च उचाई,
शरररको िामिल्लो िागिा खैरो हुक, ्याजी रंगको किाष सरुु वाल थवीटरलगाएको महिलाको
लाश ।
मिमि२०७२।६।१३गिे का.मज. बढु ामनलकण्ठ न.पा. वडा नं. १ डुकुनी सािदु ायीक बनिा
शमशरकोिामिल्लो िागिा सेिोिा खैरो धके थवीटर, कपडाको कालो जत्तु ा, कालो रंगकोमजन्स
पाईन्छ रािो ्लामष्टकको बेल्ट, कालोिा रािो ईलामष्टक िएको पेन्टी लगाएको अनहु ारको
िाससु डी गली आुँखा झरे को, सडी लगी दाुँि िात्र देमखएको अं.३०/३५ वर्षको पुरुषको लाश ।
मिमि २०७२।१०।२५ गिे मज. काठिाण्डौ चन्रामगरी न.पा. २४ धौलामगरी आवास क्षेत्रिा रहेको
देउचा खोलािा वर्ष गहुगुँ ोरो,अनहु ार गोलो,नाक िध्यि,कपाल कालो,सेिो कालो धके सटष,सेिो
सेन्डो िेष्ट,मनलो मजन्सको पाईन्ट लगाएको,उचाई ५ मफट ५ ईन्चको अं.२५/२६वर्षको पुरुष
व्यिी ।
मिमि२०७२।६।०९ गिे साुँझ २०:३० वजेको सियिा मका.मज.टोखा न.पा.वडा नं.१३
मिलनटोलमथिि एमकन नाििर विन नखल
ु ेको अ.बर्ष ३०।३२ को उज्जु िािाङ्ग िन्ने पुरुष
रािो मटसटष लगाएको ।
मिमि२०७२।४।१७ गिे अ. १७:३० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा १२ टेकु मथिििा
एमकननाििर विन नखल
ु ेको वर्ष अ. ५० को चन्र बहादरु नाि गरे को पुरुष व्यमि िृि
अवथिािा फे ला परे को ।
मिमि२०७२।०७।२२ गिे मबहान अ. ०७:३० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा वाडष नं.
१४कलक
ु ेको वर्ष अ.२२ को अमिर्ेकराई
ं ी शामन्िनगर मथिििा एमकन नाििर विन नखल
नाि बिाउने गरे को पुरुष व्यमि िृि अवथिािा फे लापरे को ।
मिमि२०७२।५।६ गिे अ. ०६:०० बजेको सियिा मजल्ला काठिाण्डौ च.न.पा २३ढुङ्गेअड्डा
मथिििा एमकन नाििर विन नखल
ु ेको वर्ष अ. ४०।४५ को पुरुष व्यमि िृि अवथिािा फे ला
परे को ।
मिमि२०७२।५।६ गिे अ. ०६:०० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा १३ कामलिाटी
के .ई.सीकलेज अगामड सडक मकनारिा एमकन नाििर नखल
ु ेको वर्ष अ. ४५।४६ को मदपक
क्षेत्रीिनी मचमनने पुरुष व्यमि िृि अवथिािा फे ला परे को ।

२०७२।११।१३ मिमि २०७३।०१।२० गिे मबहान अं. ०७:०० बजे लप.ु मज.लप.ु उ.ि.न.पा. वडा
नं.वडानं. १३ एकान्िकुना मथिि रहेको सडक मनिाषर्को लागी राखेको ठुलो हेिपाईपमित्र एमकन
नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ६५ वर्ष जमिको पुरुष व्यमि िृिअवथिािा फे ला परे को ।
२०७२।०५।१७ मिमि २०७२/०७/०९ गिे मबहान 07:00 लमलिपरु उि.न.पा. वडा नं.
मिमि२०७२/०/०९ गिे मबहान ०७:०० लमज.लप.ु उ.ि.न.पा. वडा नं. १५ सािदोबाटो
मथििलामलगरु ास अथपिाल नमजकै खाली जमिनिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं
३०/३२वर्ष जमिको पुरुष व्यमि िृि अवथिािा फे ला परे को ।
२०७२।१२।०७ ल.प.ु मज. बज्रबाराही न.पा.वडा नं. १६ मटकािैरव मथिि सावषजमनक पाटीिामिमि
२०७२/१२/०७ गिेका मदन अं. ६०/६५ बर्षको परुु ष व्यमि िृि अवथिािा फे ला परे को ।
मिमि२०७२।०९।१७ल.प.ु मज. लमलिपरु उपिहानगर पामलका वडा नं. २६ राजकुलो मथिि
मिमि२०७२/०९/१७ गिे अन्दाजी १२:३० बजेको सियिा अ.ं बर्ष ४०/४५ को एमकन नाि
िरविन नखल
ु ेको पुरुष व्यमि िृि अवथिािा फे ला परे को ।
मिमि२०७२।०९।१२ लप.ु मज.लप.ु उ.ि.न.पा. वडा नं. २२ वंगलािुखी िमन्दर नमजक एमकननाि
िर विन नखल
ु ेको अं. बर्ष ४५/५० को पुरुष व्यमि िृि अवथिािा फे लािापरे को ।
मिमि२०७२/०८/२० गिेका मदन मवहान अं. ०९:२५ बजेको सियिा लमलिपरु
मजल्लालप.ु उ.ि.न.पा. वडा न.ं २ सानेपा बल्खु पल
ु िमु न वागििी नदीको छे उिा अ.ं बर्ष ३५/४०
को एमकन नाि िर विन नख
ु लेको पुरुष व्यमि ििु अवथिािा फे लापरे को ।
मिमि२०७२।१०।१६ गिेका मवहान ०२:०० बजे देमख ०६:०० बजेको सियिा लमलिपरु
मजल्लालप.ु उ.ि.न.पा. वडा नं. २२ वगं लािमु ख मथिि एमकन नाि िर, विन, नखल
ु ेकी अ.ं बर्ष
६०/६५ को महिला िृि अवथिािा फे ला परे को ।
२०७२।०८।२९गिे लमलिपरु मजल्ला लमलिपरु उ.ि.न.पा. वडा नं. ८ बालकुिारी मथिि
खालीचौर जमिनिा एमकन नाि िर विन नख
ु लेको अं. बर्ष ५०/५५ को पुरुष िृि अवथिािा
फे ला परे को ।
२०७२/११/३गिे मजल्ला लमलिपरु कायषमवनायक न.पा. वडा नं. १६ चमु नखेल मथिि
आलख
ु ेििाजमिनिा एमकन नाि िर विन नख
ु लेको बर्ष अ.ं ४५/५० को परुु ष व्यमिलाई
िृिअवथिािा फे ला परे को ।
२०७२/०५/१७गिे मजल्ला लमलिपरु कायषमवनायक न.पा. वडा नं. २ िैसेपाटी मथिि
नख्खक
ू ोउकालो बाटो नमजक खाली जमिनिा एमकन नाि िर विन नख
ु लेको बर्ष अ.ं ३५/३६
को पुरुष व्यमिलाई अचेि अवथिािा फे ला पारी उपचारको क्रििा पाटन अथपिालिािृत्यु िई
सनाखि हुन नसके को ।

मिमि २०७२-१२-१२ गिे ०७:१५ बजेको सियिा मज ििपरु अनन्िमलंगेश्वर- ५ बालकोट
मथिि वर्ष कालो, कालो मजन्स पाईन्ट, मनलो सटष, रािो मथवटर लगाएको र आधा दारी कपाल
फुलेको बर्ष अं.६० को एमकन नाि िर विन नखुलेको डेनी िन्ने पुरुष व्यमिको लाश फे ला
परे को ।
मिमि २०७२।०८।१० गिे ०८:३० बजे मज. ििपरु िध्यपरु मठिी न.पा.वडा नं. १६ िनोहरा
मथिि आलोक िेईकल प्रा.मल. ग्यारे जको खल्ु ला कोठािा बर्ष गहुुँ गोरो , कालो छोटो कपाल,
िोटो शररर, उचाई ५ मफट ७ ईन्च,मनलो कालो रंगको ज्याके ट,मनलो मटसटष ,खैरो कपडाको पाईन्ट
लगाएको एमकन नाििर,विन नखल
ु ेको दोलखा चररकोट घर बिाउने गरे को अं. बर्ष ६० को
कान्छा ििा बमर बढु ािोकी िन्ने पुरुष व्यमिको बेवाररसे लास ।
मिमि २०७२।०८।२० गिेका मवहान अ.ं ०९:२५ बजेको सियिा लमलिपरु मजल्ला
लप.ु उ.ि.न.पा. वडा नं. २ सानेपा बल्खु पल
ु िमु न वागििी नदीको छे उिा एमकन नाि िर विन
नख
ु लेको परुु र् व्यमि िृि अवथिािा फे ला परे का एमकन, नाि िर, विन नखल
ु ेको कपडा कालो
रङको मजन्स पाइन्ट, सेिो धकाष िएको कालो रङको टाउजर, खरानी ििा कालो रङको ज्याके ट,
कालो थवीटर, खैरो मटसटष लगाएको, खैरो रङको कपडाको जत्तु ा लगाएको, िझौला शररर रहेको,
हेदाष िगं ोमलयन जथिो देमखने, उचाई ५ मफट ३ ईन्च रहेको अ.ं बर्ष ३५/४० को पुरुष व्यमि ।
मिमि२०७२।४।३० गिे अ. १९:१० बजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा १३ कामलिाटी
मथििमवष्र्िु मि खोला पल
ु नमजक सावषजमनक शौचालय पेटीिा एमकन नाििर नखल
ु ेको वर्षअ.
२८।२९ को पुरुष व्यमि िृि अवथिािा फे ला परे को ।
२०७२/०४/२७ गिे १२;०० बजे मजल्ला ििपरु ि मठ न पा ८ मििसेनचोक मथििगहुगुँ ोरो बर्ष,
दाुँया कोख र कुमहनािा पोलेको जथिो खि िएको िगं ोमलयन जािजथिो देमखने बाुँया आुँखी िौ
िा दाग र मनधारिा खि िएको, पािलो जुँगु ा रमचउडोिा पािलो दाह्री िएको अ.बर्ष ४५/५० को
िझौला शरीर िएको पुरुष व्यमिनाि िर विन नखल
ु ेको परुु र् िामनस फे ला पारी उपचारको
क्रििा ििपरु अथपिालिा िृत्यु िएको ।
मिमि२०७२।४।८ गिे अ. ०६:०० बजेको सियिा का.मज. मिनिाना ढुङ्गेअड्डा मथििफलािे
प्रमिक्षालयिा एमकन नाििर विन नखुलेको वर्ष अ. ४५।५० को पुरुष व्यमि िृि अवथिािा
फे ला परे को िन्ने ।

