
काठमाण्डौ उपत्यकाअन्तगगत पहहचान नखुलेका लासहरुको हिबरण 

हििरण                      फोटो 

आ.ि २०७८/७९ साल मा पहहचान नखुलेको लाशहरुको हििरण 

मममत २०७९।०५।१० गते मज.लमलतपरु ल.प.ुम.न.पा. वडा नं १६ मथथत नारायण ममददरमा 

मबगतमा सोही ठााँउमा मागी खाई महड्ने, मामथ कालो हाफ मिसिट लगाएको, तलको भागमा कालो 

कपडाको पाईदि लगाएको, हातको हत्केलाको मामथ भागमा Nepal लेमखएको ि्यािु हानेको, 

नारायण ममददरमा मागी खााँदा घर मसदधपुाल्चोक बताउने पुरुष व्यमिको लाश । 
 

मममत २०७९।०३।१९ गते अददाजी १६:४५ बजकेो समयमा मज.लमलतपरु बागमती गा.पा.वडा 

नं.१ घसेु मथथत बागमती खोलाको बगरमा यमकन नामथर, वतन नखलेुको वषटको ३५/४० को 

उचाई ५.५ मफि, दामहने खटु्टामा Rocky Sports लेमखएको सेतोमा गलुाबी रंग मममसएको जतु्ता र 

सेही जतु्तामा बेररएको अवथथामा मजदस पाईदिको िुक्रा कपडा रहकेो र मतृ लाश समडगल्न सरुु 

भई औशंा मकरा परेको पुरुष व्यमिको लाश, हाल पािन अथपतालमा पठाईएको । 
 

मममत २०७९।०२।०१ गते अददाजी १६:०० बजकेो समयमा मज. काठमाण्डौ म. न. पा. वडा नं. 

२५ दयौखामा मनोज कृष्ण श्रेष्ठको पााँच तले घरको चौ ाँथो तलामा डेरा कोठा गरी बथने नामथर, 

नखलेुको धनुषा मजल्ला घर बताउने अ.ं वषट २७ मक, वणट गोरी, मझौला शररर, उचाई ५.१ मफि 

भएकी समबना बान ु नाम गरेकी सोही घरको पााँचौ तलाको बादटलीबाि हाम फाली घाईते भई 

तत्काल उपचारका लागी काठमाण्डौ म. न. पा. वडा नं. २२ मथथत रहकेो रामष्िय िमा सेदिरमा 

ल्याई उपचारको क्रममा ऐ. मममतको १८:५५ बजकेो समयमा मतृ्य ु भएकी महहलाको शव 

पररक्षणको लागी मि. मब. मशक्षण अथपताल महाराजगदज काठमाण्डौमा पठाईएको ।  
 

मममत २०७९।०१।२३ गते मबहान अददाजी ०७:१० बजकेो समयमा मज. भिपरु मानव समाज 

कल्याण समाज झौखेलमा बथद ैआएका नामथर, वतन नखलेुको  अ.ं  वषट ४५/४६ को, उचाई 

५.४ मफि, कालो सेतो छोिो कपाल भएको, वाया खटु्टाको मफला माथी परुानो घाउको खत 

भएको, घ्य ुकलरको थवीिर, सेतो पेदिी गदजी र खरो रंगको िाउजर लगाएको मतृ पुरुष व्यमिको 

लाश काठमाण्डौ ममडकल कलेज दवुाकोिको शव गहृमा रामखएको ।   

मममत २०७८।१२।०२ गते अददाजी १७:१५ बजकेो समयमा मज. भिपरु चागनुारायण न.पा. वडा 

नं.४ नयााँ खोररया मथथतमा नामथर, वतन  नखलेुको, अं. ३०/३५ वषट,उचाई ५.४ मफि,वणट 

गह ाँगोरो भएको परुुष व्यिी ८०००००(आठ लाख) रुपैया लिुपाि गरी भाग्ने क्रममा कुिमपि गरी 

गाईते बनाई उपचारको क्रममा २०७८।१२।०३ गते मतृ्य ु भई  हाल मेमोररयल अथपताल 

वढुामनलकण्ठ काठमाण्डौको शव गहृमा रामखएको । 
 

मममत २०७८।१०।११ गते अ.१३.३० बजकेो समयमा मज. भिपरु चागनुारायण न.पा. वडा नं. ९ 

ऐन डााँडा मथथत सामदुामयक वनमा नाम थर वतन नखलेुको उचाई ५.६ मफि,  िाउकोमा नथटफेसट 

लेखकेो उमनको िोपी,रातो सेतो ज्याकेि,खरैो रङको पाइदिगरुााँसको रुखमा सतु्लीको डोरीको 

पासो घााँमिमा बाधी झणु्डी  मतृक अबथथामा अ.ं वषट ५०/५५ को पुरुषब्यमिको लाश 

फेला,परुुषको लाश भिपरु अथपतालको शव गहृमा रामखएको । 
 

मममत २०७८।०५।१६ गते अ.ं १८:०० बजकेो समयमा मज.काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा नं १६ 

गमु्बा मथथतमा एमकन नाम थर वतन नखलेुको अ.ं वषट ३५/४० को परुुष मामनस गमु्बा पररसर 

मभि रहकेो साबटजमनक शौचालयमा मतृ फेला परेको पुरुषको लाश । वणट गह गोरो, उचाई ५.२ 

ईदच, हल्का दाह्री जुगंा भएको, तल्लो शरीरमा कालो पाईदि, कालो कट्ट  लगाएको ।  



मममत २०७८।०५।१४ गते मबहान अ.ं ९:०० बजकेो समयमा मज.काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा नं 

७ चावमहल वलुवलेु मथथत मकरण महजटनको मिनले छाएको िहरोमा एमकन नाम थर वतन 

नखलेुको राकेश महत्तो नाम बताउने अ.ं ४२/४३ वषटको पुरुष व्यमिको लाश फेला परेको । 
 

मममत २०७८।०५।१३ गते मज.का.का.म.न.पा. वडा नं १२ िेकु अम्बे कम््लेक्स अगाडी हाल 

सम्म नाम थर वतन नखलेुको वणट गह गोरो, उचाई ५.२ मफि, मगंोमलयन अनहुार भएको, मध्यम 

शरीर भएको पुरुषको लाश फेला परेको ।  

मममत २०७८।०५।११ गते मज.काठमाण्डौ बढुामनलकण्ठ न.पा. वडा नं ७ मथथत हाल सम्म नाम 

थर वतन नखलेुको वणट गह गोरो, मझौला शरीर भएको, पातलो दाह्री र जुाँगा भएको, अ.ं २७/२८ 

वषटको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

मममत २०७८।०५।११ गते अ.ं १७:४५ बजकेो समयमा  मज.काठमाण्डौ मक.न.पा. वडा नं १० 

मथथत मिभवुन मवश्वमवध्यालयमा एमकन नाम थर वतन नखलेुको वणट गह गोरो, मझौला शरीर 

भएको, सेतो सिट र कालो आसकोि लगाएको, तल कालो रङको सरुुवाल लगाएको, दाह्री 

फुलेको, मगंोमलयन अनहुार  भएको पुरुष व्यमिको लाश ।  

मममत २०७८।०५।०७ गते मबहान ०७:३० बजकेो समयमा मज.काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा नं 

३२ मतनकुने तरकारी बजार नमजकै बागमती कररडोर सडक मकनारमा अ.ं २५/३० वषटको, 

मझौला शरीर, लामो कपाल, कालो सेतोमा धके भएको ियाकसिु र मिसिट लगाएको, तल खरैो 

कालो रङको कम्व्याड लगाएको, उचाई ५.४ मफि भएको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

मममत २०७८।०५।०५ गते मबहानको अ.ं ०८:०० बजकेो समयमा मज.काठमाण्डौ का.म.न.पा. 

वडा नं ८ पशपुमत मथथत लामपोखरी सतलमा एमकन नाम थर वतन नखलेुको अ.ं ७०/७१ वषटको 

बृद्ध महहला मतृ अवथथामा फेला परेको । 
 

मममत २०७८।०५।०५ गते मबहान अ.ं १०:३० बजकेो समयमा मज.लमलतपरु ल.प.ुम.न.पा. वडा नं 

५ महालक्ष्मी थथान ममददरमा उचाई ५.६ मफि, कालो छोिो कपाल, दाह्री जुगंा पालेको, कालो 

रङको मिसिट र कालो रङको Underarmorलेमखएको िाउजर लगाएको, दााँया हातको नाडीको 

भागमा B+R  र बााँया हातको नाडीमा सरीता लेमखएको ि्यािु खोपेको, थथामनय घर नेपालगञ्ज 

र आफ्नो नाम मबक्रम काकी बताउने वषट अ.ं ४५/५० को पुरुष व्यमिको लाश । 
 

मममत २०७८।०५।०४ गते मदउाँसो अ.ं १२:३० बजकेो समयमा मज.लमलतपरु ल.प.ुम.न.पा. वडा नं 

२२ वङ्ुगममत मवष्णदुवेी ममददर घाि मनुी बागमती खोलाको मकनारमा उचाई ५.३ मफि, छोिो 

कपाल फुलेको, शरीरको मामथल्लो भागमा सेतो सेण्डो र तल भागमा मनलो रङको पाईदि 

लगाएको, कालो वणटको, एमकन नाम थर वतन नखलेुको पुरुष व्यमिको लाश फेला परेको । 
 

मममत २०७८।०४।२५ गते मज.का.का.म.न.पा. वडा नं ३ बसदुधारा चोकमा हाल सम्म पमहचान 

नखलेुको वणट गह गोरो, उचाई ५.३ मफि, आयाटन अनहुार भएको, कपाल र दाह्री जुाँगा फुलेको, 

अ.ं ५० वषटको पुरुष व्यमिको लाश फेला परेको । 
 

मममत २०७८।०४।२२ गते सााँझ अ.ं १८:०० बजकेो समयमा काठमाण्डौं मजल्ला का. म. न. पा. 

वडा नं. १६ माछापोखरी मथथत माछापोखरी समपङ्ग सेदिरको पछाडी ्यासेजमा नामथर, वतन 

नखलेुको अ.ं २५/२६ वषटको दमेखने, कालो कपाल, गह ाँगोरो वणट, उचाई ५.२ मफि भएको, हदेाट 

तराई मलुको जथतो दमेखने, Champion लेमखएको सेतो रंगको भषे्ट र मनलो मजदस पाईदि 

लगाएको मतृ पुरुष व्यमिको लाश पो. मा. को लामग हाल  मि. मव. मव. मशक्षण अथपताल 

महाराजगंजको फोरेमदसक ममेडमसन मबभागको शव गहृमा रामखएको ।   



 

मममत २०७८।०४।२१ गते मबहान अ.ं ०८:०० बजकेो समयमा काठमाण्डौं मजल्ला का. म.न. पा. 

वडा नं. १६ माछापोखरी एररयामा मागी खाने, वतन नखलेुको अ.ं ५०/५५ वषटको खड्क बहादरु 

के्षिी नाम गरेको,वणट गह ाँगोरो, उचाई ५.४ मफि, मध्यम शररर, हल्का दाह्री जुगंा पालेको, 

मामथल्लो शरररमा कालो सेतो चेक सिट, ज्याकेि र कालो रंगको पाईदि लगाएको पुरुषव्यमि 

मबरामी अवथथामा फेला परेको ह दा उपचारको लागी मबर अथपताल पठाईएकोमा मनज व्यमिको 

उपचारको क्रममा ऐ. मबहान १०:०० बजकेो समयमा मतृ्य ुभएको परुुषको लाशपररक्षणको लामग 

मि. मव. मव. मशक्षण अथपताल महाराजगजंको फोरेमदसक ममेडमसन मबभागको शव गहृमा 

रामखएको ।  

मममत २०७८।०४।१८ गते अ.ं ११:०० बजकेो समयमा मज.काठमाण्डौ चदरामगरी न.पा. वडा नं 

०९ मदछेनारायण मथथत हाल सम्म पमहचान नखलेुको वणट गह गोरो, उचाई ५.३ मफि, अ.ं ४०/४१ 

वषटको मतृ पुरुष व्यमि । 
 

मममत २०७८।०४।१५ गते मबहान अ.ं ०७:५० बजकेो समयमा मज.काठमाण्डौ दमक्षणकाली 

नगरपामलला वडा नं ६ मथथत दमक्षणकाली ममददरमा घर दलैेख बताउने डमरु बाबा भदने दबे 

बहादरु शाही वषट अ.ं ६५ को बदृ्ध जोगी मामनस बााँया हातको हत्केलाको पछाडी  ॎ को ि्यािु 

खोपेको दारी कपला फुलेको, शरीर सकेुको दबु्लो, उचाई ५ मफि को पुरुष व्यमिको लाश ।  

मममत २०७८।०४।०५ गते अ.ं १४:३० बजकेो समयमा मज.लमलतपरु ल.प.ुम.न.पा. वडा नं २३ 

धापाखले मथथत हाल सम्म एमकन नाम थर वतन नखलेुको परुुष व्यमिको लाश फेला परेको । 

ह मलया:- उचाई ५.६ मफि, वणट गह गोरो, आफ्नो नाम रंग मबक्रम लामा बताउने पुरुषको लाश । 
 

मममत २०७८।०४।०४ गते मबहान अ.ं ३:०० बजकेो समयमा मज.काठमाण्डौ चदरामगरी न.पा. वडा 

नं ११ सतुंगल मथथत हाल सम्म नाम थर वतन नखलेुको अ.ं २५/२६ वषटको, कालो कपाल 

भएको, वणट गह गोरो, उचाई ५.२ मफि, तराई मलुको जथतो दमेखने, Champion लेमखएको सेतो 

रङको भषे्ट र मनलो मजदस पाईदि लगाएको पुरुषको लाश ।  

मममत २०७८।०३।३१ गते सााँझ अ.ं १८:३० बजकेो समयमा मज.लमलतपरु ल.प.ुम.न.पा. वडा नं 

१३ कुसदुती मथथत खरानी रङको हाफ मिसिट, मनलो रङको मजदस पाईदि लगाएको, अगाडी 

मामथको भागमा दााँत नभएको, सेतो र कालो रङको दाह्री भएको, एमकन नाम थर वतन नखलेुको 

पुरुष व्यमिको लाश फेला परेको ।  


