
काठमाण्डौ उपत्यका अन्तगगत पहिचान नखुलेका लासिरुको हिबरण 

                                                                   हििरण                      फोटो 

मिमत २०७८।०१।१४ गते मिहान अ.ं ०५:४० िजकेो सियिा मज.लमलतपरु ल.ि.नपा. वडा 

नं २४ धापाखले मथथत रहकेो िानि सेवा आश्रििा उचाई ५.१ मिट, गहुगोरो, खरानी रङको 

हाईनेक, कालो रङको ट्राउजर लगाएको, आफ्नो नाि गज िहादरु भमन िताउने परुुष 

व्यमिको लाश । 
 

मिमत २०७८।०१।११ गते अ.ं ०८:०० िजकेो सियिा मज.भिपरु भ.न.पा. वडा नं ६ चोछे 

मथथत एमकन नाि थर वतन नखलेुको, वणण गहुगोरो, उचाई ५.४ मिट भएको परुुषको लाश । 

 

मिमत २०७८।०१।०३ गते सााँझ अ.ं १६:३० िजकेो सियिा काठिाण्डौ मजल्ला 

का.ि.न.पा. वडा नं १६ िालाज ुिाईसधारा पाकण  मभत्र भोगटे चौरिा एमकन नाि थर वतन 

नखलेुको अ.ं ३०/३२ वषणको दमेखने, कालो लािो कपाल, िोके दाह्री र हल्का जुगंा भएको, 

गोरो वणणको, उचाई ५.३ मिट, िगंोमलयन जथतो अनहुार भएको, रातो ज्याकेट, खरानी 

रङको हाि भषे्ट, कालो रंको हाि पाईन्ट, Calvin लेखकेो कटु्ट र दिैु खटु्टािा मितोवाला 

चप्पल लगाएको, वााँया हातिा प्रेि र कृमचचयन लोगो रहकेो ट्याटु भएको परुुष व्यमिको 

लाश ।  

मिमत २०७७।११।०६ गते अ.ं १५:३० िज ेमज.भिपरु भ.न.पा. वडा नं १० भोलाछे मथथत 

अ.ं वषण ३५/४० को ितृ परुुष व्यमिको लाश । 

 

मिमत २०७७।११।१८ मिहान अ.ं ०४:०० िजकेो सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा न ं ९ 

िमिसपतुली मथथत सडक खण्डको मकनारिा एमकन नाि थर वतन नखलेुको अ.ं ४२/४३ 

वषणको, उचाई ५.५ मिट, कालो रङको मजन्स पाईन्ट लगाएको परुुष व्यमिको लाश । 

 

मिमत २०७७।११।०८ गते मिहान ०७:३० िजकेो सियिा काठिाण्डौ मजल्ला का.ि.न.पा. 

वडा नं १ जय नेपाल हल मथथत सावणजमनक सडक खण्डिा उचाई ५.६ मिट, वणण गहुगोरो 

व्यमि हाल पोष्टिाटणिको लामग मशक्षण अथपतालिा रामखएको । 
 

मिमत २०७७।१२।०९ गते अं. १४:०० िजकेो सियिा मज.भिपरु भ.न.पा. वडा नं १ 

सल्लाघारी मथथत चोङ्गा गणेश नमजकै एमकन नाि थर वतन नखलेुको, उचाई ५ मिट, हदेाण 

िगंोमलयन अनहुार भएको, पातलो शरीर, कपाल िुलेको, कालोिा सेतो िटेु्ट कटु्ट लगाएको 

परुुष व्यमिको लाश ।  

मिमत २०७७।१२।१५ गते सााँझ अ.ं १८:१५ िजेको सियिा मजल्ला लमलतपरु 

ल.प.ुि.न.पा. वडा नं २२ िुंगिती मथथत मसढी िाटोिा हाल सम्ि एमकन नाि थर वतन 

नखलेुको, वणण कालो, तराई िलुको जथतो दमेखने, उचाई ५.६ मिट, कालो कपाल, 

िामथल्लो भागिा कालो/मनलो ट्रयाक, मभत्र सेतो हाईनेक र खरैो हाि मट-शटण, तल्लो भागिा 

ACM लेखकेो कालोिा सेतो धकाण भएको ट्रयाक लगाएको, दिैु खटु्टािा Adidas लेखकेो 

कालो जिुा लगाएको र िााँया हातको नाडीिा घडीको चेन जथतो ट्याटु खोपेको ितृ परुुष 
 



व्यमिको लाश । 

मिमत २०७७।१२।०४ गते अं. ०८:२० िजकेो सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं २८ 

भिपरु िसपाकण  मथथत सडकिा, कपाल िुलेको, गहुाँगोरो, उचाई ५.५ मिट, पातलो शरीर 

भएको, वषण ६१ को ववेाररसे अवथथािा िेला पारी उपचारको क्रििा मवर अथपतालिा ितृ्यु 

भएको परुुष व्यमिको लाश । 

 

मिमत २०७७।१२।०७ गते मदन सााँझ अ.ं १७:४५ िजकेो सियिा मज. लमलतपरु 

ल.प.ुि.न.पा. वडा न ं १८ सैंि ु नख्ख ु िागिती नदी मकनारिा हालसम्ि नाि थर वतन 

नखलेुको हदेाण िगंोमलयन वणणको जथतो दमेखने, उचाई ५.४ मिट, कालो कपाल, दाह्री जगुां 

पालेको, शरीरको िामथल्लो भागिा रातो ज्याकेट, मभत्र पहलेो/खरैो मट-शटण, तलको भागिा 

खरैो रङको पाईन्ट लगाएको, दिैु खटु्टािा Goldstar जिुा लगाएको, टााँउकोिा ढाका टोपी 

लगाएको, कुिार नाि भनी िताउने वषण अ.ं ३५/४० को परुुष व्यमिको लाश । 
 

मिमत २०७७।१२।०४ गते मिहानको अ.ं ०७:३० िजकेो सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं 

८ मसिलिाट रातोपलु आउने पाकण िा एमकन नाि थर वतन नखलेुको अ.ं वषण ३५/४० को 

जथतो दमेखने िमहला अचेत अवथथािा थथामनय िामनसहरुले िेला पारी उपचारको लामग 

का.मज. चावमहल मथथत हमेल्पङ अथपतालिा लगी उपचार गने क्रििा ितृ्य ुभएको 
 

मिमत २०७७।०७।२१ गते अ.ं ००:१० िजकेो सियिा मज.का.ि.न.पा. वडा नं १६ िालाज ु

गणुथतर मवभाग अगामड सडक पेटीिा हाल सम्ि एमकन नाि तर वतन नखलेुको अ.ं २४/२५ 

वषणकी िमहलालाई िहानगरीय प्रहरी वतृ िालाजकुो प्रहरी टोलीले मिरािी अवथथािा न ै

सडक पेटीिा िेला पारी उपचारको लागी मवर अथपतालिा ल्याई उपचार गराई रहकेो िा 

उपचारको क्रििा सोही मदन १९:४० िजकेो सियिा ितृ्य ुभएको । 

 

मिमत २०७७।११।०१ गते अ. ०७:०० िज ेमज. भिपरु भ.न.पा-१० किलमिनायक िा मज. 

दाङ घोराही िताउने अ.ं वषण ६० को ितृ परुुषको लाश । 

 

मिमत २०७७।१०।१९ गते अन्दाजी १०:३० िजेको सियिा मजल्ला लमलतपरु िाग्िती 

गाउाँपामलका वडा नं. २ िाल्टा सल्ले मथथत नर िहादरु लुङ्वाले भोगचलन गरेको व्यमिगत 

पाखोिा रहकेो काईयोको रूखिा ज्याकेट िाधी घााँटीिा पासो रमह झमुण्डएको अवथथािा 

समडगलेको तत्काल नाि थर, वतन एमकन खलु्न नसकेको वषण अन्दाजी ३०/३५, पहलेो 

रंगको भषे्ट, कालो हाि पाईन्ट र सेतो कालो कम्भसण जिुा सिते लगाएको  परुूष व्यमिको 

ितृ लाश िेलापरेको । (विृ चापागाउाँवाट अनसुन्धान भईरहकेो)  

मिमत २०७७।०७।२५ गतेका मदन मिहान अ.ं११:०० िजकेो सियिा मज.लमलतपरु 

ल.प.ुि.न.पा. वडा नं ५ लगनखले मथथत रामचट्रय वामणज्य िैंकको अगाडी सडक िाटोिा 

एमकन नाि थर वतन नखलेुको अ.ं५०/५५, उचाई ५.३ मिट, वणण गहुगोरो, िगंोमलयन 

अनहुार, पातलो शरीर भएको, छोटो कालो कपाल, रातो रंङको ज्याकेट र मनलो ट्रयाक 

लगाएको पमहचान नखलेुको पुरुष व्यमिको लाश ।  



मिमत २०७७।०७।२१ गते अ.ं ११:४० िजकेो सियिा मज.भिपरु भ.न.पा. वडा न ं १० 

किल मवनायक मथथत ना १ त ७९६१ नं को पावर मटलर ट्रयाक्टरको ढालािा नाि थर वतन 

नखलेुको, उचाई ४.१० मिट, कालो वणणको, हदेाण नेवार जथतो दमेखने, ितृक लाश नमजक १ 

जोर हररयो चप्पल र पहलेो धातकुो िनु्रा लगाएको पमहचान नखलेुको िमहलाको लाश । 
 

मिमत २०७७।०७।१४ गते अं.१०:३० िजकेो सियिा का.ि.न.पा. वडा नं ८ उिाकुण्ड 

नमजकैसडक पेटीिा िेहोस अवथथािा िेला पारी उपचारको लागी हमेल्पङ हणे्डस अथपताल 

लमग उपचारको क्रििा मिमत २०७७।०७।१४ गते अ.ं १९:१५ िजकेो सियिा ितृ्य ुभएको 

परुुष व्यमिको लाश । 

 

मिमत २०७७।०७।१३ गते िेलुका अ.ं १६:०० िजेको सियिा मज. लमलतपरु ल.प.ुि.न.पा. 

वडा नं ७ ग्वाको सडक िाटोिा एमकन नाि थर वतन नखलेुको, उचाई ५.५ मिट, िगंोमलयन 

अनहुार भएको, कालो थटकोट, सेतो रंङको शटण, खरैो रंङको पाईन्ट र कालो जिुा लगाएको 

अ.ं वषण ३५/३६ को परुुष व्यमि अशि भई लडी रहकेो अवथथािा मडउटीिा रहकेो प्रहरी 

टोलीले िेला पारी तत्काल उपचारको लागी पाटन अथपतालिा ल्याई उपचारकै क्रििा 

मिमत २०७७।०७।१५ गते अ.ं १३:३० िजकेो सियिा ितृ्य ुभएको ।  
 

मिमत २०७७।०४।०७ गते मिहान अ.ं०७:०० िजकेो सियिा मज.लमलतपरु ल.प.ुि.न.पा. 

वडा नं.१२ ईमटचोक मथथत िमछछन्र नाथको गठुी भवनको भईु तलाको पाटीिा मजल्ला 

जमु्ला थथायी वतन िताउने मदपक भनी मचमनने गहु गोरो वणण, छोटो  कपाल, हल्का 

दारीजङ्ुगा पालेको, उचाई ५.५ मिट,  वषण अ.ं५०/५५ जमतको ििृ परुुषको लाश। 
 

मिमत २०७७।०२।२४ गते का.मज.का.ि.न.पा १६ िाछापोखरी कुिारीथथानको सडक पेटीिा 

कालो कपाल, हल्का दारीजङ्ुगा भएको, उचाई ५ .४ मिट, िगंोमलयन अनहुार भएको, सेतो 

धकाण भएको कलेजी रङ्गको मटसटण र  कालो खरैो रङ्गको पाईन्ट लगाएको ििृ परुुषको 

लाश। 
 

मिमत २०७७।०५।०२ गत े साझाँको सियिा मजल्ला लमलतपरु ल.प.ुि. न.पा. वडा नं. ९ 

शखंिलु मथथतिा हालसम्ि एमकन नाि थर वतन नखलेुको िषण अन्दाजी ३०/३५ िषणको, 

मनलो र कालो मजन्स पाईन्ट, कालो/रातो ज्याकेट लगाएको, मनलोिा कालो मििा भएको 

चप्पल लगाएको, उचाई ५ मिट ३ ईन्च भएको, कालो कपाल, वणण गोरो भएको परुुष 

व्यमिलाई अचेत अवथथािा िेला पारी मनजलाई उद्वार गरी औषधी उपचारको लामग पाटन 

अथपताल लगनखेल लमलतपरुिा लगकेोिा मनजको उपचारको क्रििा मिमत २०७७।०५।०३ 

गतेका मदन मिहान अ.ं ७:०० िजकेो सियिा ितृ्य ुभएको ।  

मिमत २०७७।०२।०१ गते अं. ६:३० गतेको सियिा मज.भिपरु चााँग.ुन.पा. वडा नं ३ 

झौखले मथथत नाि थर वतन नखलेुको िमहलाको शव 

 



मिमत २०७७।०३।०८ गते अ.ं२३:०० िजकेो सियिा मज.भिपरु भ.न.पा. वडा नं १ घलात े

मथथत कालो सेतो िटु्टा भएको ज्याकेट, खरानी रङंको BUSS लेखकेो मट-शटण, कालो सेतो  

पहलेो धसाण भएको सरुुवाल, वणण गोरो, छोटो कपाल, िगंोमलयन जथतो दमेखने अ.ं ५.४ मिट 

उचाई भएको पमहचान नखलेुको परुुष व्यमिको लाश । 
 

मिमत २०७७।०३।२९ गते मजल्ला भिपरु सयुणमवनायक नगरपामलका वडा नं. ०५ सजृनानगर 

मथथत आकासे पलु नमजक अचेत अवथथािा िला पारी उपचार को लागी भिपरु 

अथपतालिा ल्याईएको मिमत २०७७।०३।३० गते राती २१;२० िजकेो सियिा ितृ्य ुभएको 

।  

मिमत २०७७।०३।१२ गते मिहानको सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं १५ थवयम्भ ु

मकिडोल मथथत प्राकृमतक मवज्ञान संङ्राहलय नमजक सडक छेउिा वणण गहुगोरो, उचाई ५ 

मिट, कालो कपाल र जङ्ुगा हल्का िुलेको, शरीरको िामथल्लो भागिा सेतो रंङको मट-शटण 

र तल्लो भागिा कालो पाईन्ट लगाएको हदेाण िंगोमलयन अनहुार जथतो दमेखने पमहचान 

नखलेुको परुुष व्यमिको लाश । 

 

मिमत २०७७।०२।३२ गते  मज. लमलतपरु ल.प.ुि.न.पा. वडा नं १४ िहालक्ष्िी थथान िमन्दर 

नमजकै सडकिा अशि अवथथािा िेला परेकोिा उपचारको क्रििा मिमत २०७७।०३।१० 

गते मिहानको अ.ं १:०० िजकेो सियिा ितृ्य ु भएको । वणण गहुगोरो, उचाई ५.२ मिट, 

कालो कपाल, ितृक लाश हाल पाटन अथपतालिा रहकेो पमहचान नखलेुको परुुष व्यमिको 

लाश । 

 

मिमत २०७७।०७।०३ गते मिहान अ.ं ११:०० िजकेो सियिा मज.लमलतपरु ल.प.ुि.न.पा. 

वडा नं ७ तेताटोल मथथत सडक िाटोको मकनारिा नाि थर वतन नखलेुको थथामनय 

िामनसहरुसंग िझु्दा मज. सनुसरी घर िताउने अन्दाजी ३०/३२ वषणको, कालो रंङको हाि 

ज्याकेट, सेतो र कालो रंङको चेक शटण, खरानी रंङको हाि मट-शटण,कालो हाि पाईन्ट 

लगाएको, झट्ट हदेाण तराई िलुको जथतो दमेखने, हातिा ट्याटु खोपेको हाल पाटन 

अथपतालको शव गहृिा रहकेो पमहचान नखलेुको परुुष व्यमिको लाश । 
 

मिमत २०७७।०६।०८ गते अ.ं १८:४५ िजकेो सियिा मज. लमलतपरु ल.प.ुि.न.पा. वडा न ं

१७ ग्वाको मथथत मि.एण्ड.मि अथपताल नमजक चक्रपथ सडक खण्डिा सातदोिाटोिाट 

ग्वाको तिण  गईरहकेो िा १९ च ८२४७ नं को िारुती सजुकुी भ्यानले एमकन नाि थर वतन 

नखलेुको पैदल यात्रीलाई ठक्कर मददा घाईते भई सडकिा लमडरहकेा मनज पैदल यात्रीलाई 

ग्वाकोिाट सातदोिाटो तिण  आउद ैगरेको िा ३५ प ७८ नं को पल्सर िो.सा. अमनयमन्त्रत भई 

मनज घाईते संग ठोमकएको र घाईते तथा िो.सा. चालकलाई सिते उपचारको लागी 

मि.एण्ड.मि. अथपतालिा पठाईएकोिा पैदल यात्रीको सोही मदन अ.ं २२:४५ िजेको 

सियिा ितृ्य ुभएको । उचाई अ.ं ५.३ मिट, वणण गहुगोरो, िगंोमलयन अनहुार, दिैु खटु्टाको 

अगाडीको भागिा डढेको परुानो खतहरु भएको, मनलो रंङको मट-शटण र कालो ट्राउजर 

लगाएको एमकन नाि थर वतन नखलेुको परुुष व्यमिको लाश ।  

मिमत २०७७।०५।२७ गते अ.ं ६:०० िजकेो सियिा मज.भिपरु चााँगनुारायण न.पा. वडा नं 

३ झौखले िानव कल्याण सिाजिा ितृ िेला परेको पमहचान नखलेुको परुुष व्यमिको लाश 

। 

 



मिमत २०७७।०१।०१ गते अ.ं१७:०० िजकेो सियिा मज.लमलतपरु िागिती गा.पा. वडा न ं

२ िाल्टा मथथत िागिती पलु दमेख िमुन िागिती खोलाको मकनारिा ितृ अवथथािा वणण 

गहुगोरी, उचाई ५ मिट, अ.ं ५५/५६ वषणको, रातो पेमटकोट, रातो िुलिटेु्ट र ढाकाको जथतो 

दमेखने रातो रंङको चोलो लगाएको िगंोमलयन जथतो दमेखने पमहचान नखलेुको िमहलाको 

लाश । 

 

मिमत २०७७।०१।१८ गते १०:३० िजकेो सियिा अ.ं४०/४५ वषणको मिरािी अवथथािा 

ि.न.प्र. जनसेवा प्रहरी टोलीले िेला पारी तत्काल उपचारको लागी मवर अथपताल 

लमगएकोिा मनजको उपचारको क्रििा मिमत २०७७।०१।१८ गते १०:३० िजकेो सियिा 

ितृ्य ुभएको परुुष व्यमिको लाश ।  
 

मिमत २०७६।१०।२३ गते मदनको अ.ं १५:३० िजकेो सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा. 

वडा नं २६ ठिले सम्झना चोक मथथत नरेन्र श्रेष्ठको खाली जग्गािा रहकेो अथथायी मटनको 

छानो मभत्र वणण गहुगोरो, खरैो कालो िटेु्ट कपडाको हुट र कालो पाईन्ट लगाएको, उचाई ५.७ 

मिट, पातलो शरीर भएको एमकन नाि थर वतन नखलेुको पुरुष व्यमिको लाश । 

 

मिमत २०७६।०८।२१ गते मिहान अ.ं४:०० िजकेो सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा 

नं १० मथथत मत्र.मि. किपाउण्ड मभत्र रहकेो धान खेतिा वणण गहुगोरो, पातलो शरीर भएको, 

उचाई ५.५ मिट, कालो छोटो कपाल, शरीरको िामथ खरानी रंङको ट्रयाक र सरुुवाल 

लगाएको पमहचान नखलेुको पुरुष व्यमिको लाश । 

 
 

 

मिमत २०७६।०८।१४ गते अ.ं १५:५० िजकेो सियिा मज.काठिाण्डौ ि.न.पा. वडा नं १० 

सािाखशुी चोक मथथत सडकिा एमकन नाि थर वतन नखलेुको परुुष व्यमिको लाश । 

 

मिमत २०७६।०८।१६ गते मिहान अ.ं ७:०० िजकेो सियिा, मज.का.का.ि..न.पा. वडा न ं

१६ सोह्रखटेु्ट मथथत सडक पेटीिा वणण गहुगोरो, अनहुार गोलो, िगंोमलयन अनुहार, पातलो 

ओठिा कामटएको जथतो दमेखने, मनलो ज्याकेट र सेतो सईुटर लगाएको नाि थर वतन 

नखलेुको परुुष व्यमिको लाश । 

 

मिमत २०७६।०८।१६ गते साझाँ अन्दाजी १८:४५ िजकेो सियिा मज.का.का.ि.न.पा. वडा 

नं १ मथथत कृचणपाउरोटी मथथतिा रहकेो एमलसान गजल रहकेो भवनको अण्डर राउण्ड 

भयाणङ मसडी कुनािा ितृ िेला परेको एमकन नाि थर वतन नखलेुको अ.ं वषण ३९/४० को 

परुुष व्यमिको लाश । पो.िा. को लागी िरेमन्सक िेमडमसन मिभाग िहाराजगञ्ज 

काठिाण्डौिा पठाईएको । 
 



मिमत २०७६।०८।०३ गते अं. १५:३० िजेको सियिा मज.भिपरु िा थेप्चो नाक, PS 

लेखकेो मट-शटण, मनलो पाईन्ट लगाएको, िोके दाह्री लािो पालेको पमहचान नखलेुको परुुष 

व्यमिको लाश । 

 

मिमत २०७६।०८।१२ गते अ.ं १६:०० िजकेो सियिा भिपरुिा पातलो शरीर र कालो वणण 

भएको पमहचान नखलेुको परुुष व्यमिको लाश । 

 

मिमत २०७६।०८।११ गते अ.ं ८:४५ िजकेो सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं १६ 

िालाज ुिाईपास मथथत सावणजमनक सडक खण्डिा िेहोस अवथथािा उपचारको लागी मिर 

अथपताल लगकेो र सोही अथपताल ऐ. मिमत ९:५० िजेको सियिा ितृ्य ुभएको । उचाई 

५.४ मिट, कालो अधण िुलेको कपाल र िुलेको जुाँगा, पहलेो रंङको भषे्ट र खरैो रंङको 

हाईनेक लगाएको र हाल का.मज. िहाराजगञ्ज मथथत मत्र.मि. मशक्षण अथपतालको 

िोरेमन्सक िमेडमसन मिभागिा लाश घरिा रामखएको । 

 

मिमत २०७६।१२।२३ गते मिहान अ.ं ७:०० िजकेो सियिा मज.लमलतपरु ल.प.ुि.न.पा. 

वडा नं १८  भन्ञ्जाङ सल्लाघारी(भसैेपाटी) मथथत रहकेो मपकमनक थपोटको ट्रष्ट टहरािा 

ववेाररसे अवथथािा परुुष व्यमि झणु्डी ितृ अवथथािा िेला परेको वणण गहुगोरो, उचाई ५.२ 

मिट, शरीरको िामथल्लो भागिा खरैो, कालो ज्याकेट, मभत्र सेतो र मनलो कोठे शटण र खरैो 

जिुा लगाएको पमहचान नखलेुको परुुष व्यमिको लाश । 
 

मिमत २०७६।१२।२४ गते अन्दाजी ७:३० िजकेो सियिा मज. काठिाण्डौ चन्रामगरी न.पा. 

वडा नं १५ मवचण ु दवेी मथथत िमन्दर पररसर मभत्र रहकेो पाटीिा एमकन नाि थर वतन 

नखलेुको वषण ५०/५५ को कुिार तािाङ भनेर मचमनने परुुष व्यमिको लाश । 

 

मिमत २०७६।१२।२३ गते मिहान अ.ं ६:३० िजकेो सियिा का.मज. कागशे्वरी िनहरा न.पा. 

वडा नं वडा नं ७ मिष्ट गााँउ मथथत मदपक के.सीको मटनको टहरािा िथने एमकन नाि थर वतन 

नखलेुको मज.नवुाकोट घर िताउने गहुगोरो वणणको, िझौला शरीर भएको, उचाई ५.७ मिट, 

अ.ं ५० वषणको थापा भमन िोलाउने परुुष व्यमिको पमहचान नखलेुको लाश । 

 

मिमत २०७६।११।२७ गते काठिाण्डौ िा मनलो सरुुवाल, रातो थवीटर, गलुािी रंङको चोलो 

लगाएकी, छोटो िुलेको कपाल भएको पमहचान नखलेुको िमहलाको लाश । 

 



मिमत २०७६।०७।२५ गते मिहान अ.ं ७:२५ िजकेो सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं १ 

किलपोखरी मथथत सावणजमनक थथानिा नाि थर वतन नखलेुको िमहलाको लाश । 

 

मिमत २०७६।०७।२४ गते मिहान अ.ं ९:३० िजकेो सियिा मज. लमलतपरु ल.प.ुि.न.पा. 

वडा नं २ सानेपा मथथत हाल सम्ि नाि थर वतन नखलेुको परुुष व्यमिलाई लडीरहकेो 

अवथथािा िहानगरीय प्रहरी प्रभाग सानेपा लमलतपरुिाट खमटएको प्रहरी टोलीले िेला पारी 

पाटन अथपतालिा लमग उपचार हुाँदाहुाँद ैऐ. १५:३० िजकेो सियिा ितृ्य ुभएको एमकन नाि 

थर वतन नखलेुको वणण गहुगोरो, उचाई ५.३ मिट, शरीरको िामथल्लो भागिा ज्याकेट, मभत्र 

मनलो मट-शटण, खरैो पाईन्ट लगाएको अ.ं वषण ४०/४२ को पमहचान नखलेुको परुुष व्यमिको 

लाश ।   

मिमत २०७६।०४।२० गते अं. ०१:०० वजकेो सियिा हाल सम्ि एमकन नाि थर वतन 

नखलेुको अ.ं ५०/५५ वषणको परुुष व्यमि का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं. २७ असन मथथत 

सडक िाटोिा ितृ िेला परेको । 

 

मिमत २०७६।०४।०२ गते अ.ं १३:०० िजकेो सियिा मज.काठिाण्डौ दमक्षणकाली न.पा. 

वडा नं २ िाल्द मथथत िागिती खोलाको मकनार भन्दा अ.ं ५० मि पमिििा रहकेो गााँईगोठ 

संग ैपमिििा रहकेो धान रोपेको खतेिा रहकेो महलो पानीिा वणण गोरो, उचाई ५.४ मिट, तल 

मनलोिा रातो धके भएको र िामथ मनलोिा सेतो धकाण भएको ट्रयाकसटु लगाएको, खोकाना र 

द.न.पा. वडा नं २ को क्षेत्रिा ज्यािी काि गने, पाटी वा जाहा पायो त्यही िास िथने र ट्वाके 

भनेर मचमनने पमहचान नखलेुको परुुष व्यमिको लाश ।  

 
 

मिती २०७६/०५/०१ गतेको कररव १५:०० िजकेो सियिा मजल्ला लमलतपरु गोदावरी 

न.पा. वडा नं. ९ छम्पी पोटासेिााँट, घट्टाचौर मथथत सानकुाजी दशेारको िगर खतेिा रहकेो 

हररयो उिीसको रुखको तेसो हााँगोिा हाल सम्ि नािथर वतन नखलेुको एक जना परुुष 

व्यमि मनलो, सेतोिा रातो िुट्टा भएको सटणले िााँधी घााँटीिा पासो लगाई झमुण्डएको अिथथा 

िेला परेको परुुष व्यमिको लाश । 

 

मिमत २०७६।०४।२० गते मदनको अ.ं १६०० िजकेो सियिा का.मज.पन्चकुिारी किमलवी 

िागण मथथत  उचाई ५ मिट ७ ईन्च, कालोिा सेतो सटण, कालो कपडाको  पाईन्ट लगाएको 

मनजको साथिा नोकोयाको िोवाईल थान-१पासपोटण र अन्य कागजातहरू िेला परेको 

पमहचान नखलेुको परुुष व्यमिको लाश । 
 

मिमत २०७६।०६।१८ गते िेलुकाको  अ.ं १७:३० िजकेो सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा 

नं ८ पञ्च कुिारी िागण मथथत पशपुमत के्षत्रको जगंलिा कपालको रंङ नछुमटएको, टाउको 

सडीगली कपाल उमक्कएको, अनहुारको िास ु कुमहएर मभत्रको भागको हड्डी सिेत 

दमेखएको, ितृकले शरीरको िामथल्लो भागिा मनलो भषे्ट लगाएको, उचाई अ.ं५.५ मिट 

पहाडी िलुको िाहुन के्षत्री जथतो दमेखने अ.ं ७०/७५ वषणको पमहचान नखलेुको परुुष 

व्यमिको लाश ।  



मिमत २०७६।०७।१२ गते मवहान अ.ं ६:३० िजकेो सियिा का.मज.का.ि.न.पा. वडा नं ३० 

ज्ञानेश्वर मथथत ईमन्दरा मलम्िकुो मनिाणणामधन ४ तले घरिा िोटो शरीर भएको, उचाई अ.ं ५.५ 

मिट, काठिाण्डौ ज्ञानेश्वर मतर िामग गजुारा गने परुुष व्यमिको लाश । 

 

मिमत २०७६।०६।१४ गते अ.ं १२:०० िजकेो सियिा का.मज. चन्रामगरी न.पा. वडा नं ४ 

मत्रभवुन पाकण  मथथत वडा नं ३ र ४ को मिचको भागिा रहकेो खोलािा वणण गहुगोरो, उचाई 

५.१ मिट, कालो मजन्स पाईन्ट लगाएको िगंोमलयन जथतो दमेखने अ.ं ३०/३५ वषणको 

पमहचान नखलेुको परुुष व्यमिको लाश ।  

मिमत २०७६।०५।०६ गतेका मदन अन्दाजी १३:३० िजेको सियिा लमलतपरु मजल्ला 

ल.प.ुि.न.पा.वडा नम्िर १ कुपण्डोल संकटापलु नमजक सडक िाटोिा िषण अ.ं२४/२५ को 

हाल सम्ि एमकन नाि, थर, वतन सिते नखलेुको परुुष व्यमि अशि अवथथािा िेला 

परेकोिा मनजको औषधी उपचारको क्रििा  मिमत २०७४६।०५।१० गतेका मदन मिहान 

०५:४० िजकेो सियिा पाटन अथपतालिा ितृ्य ुभएको ।  

मिमत २०७६।०६।१४ गते अ.ं ६:०० िजकेो सियिा मज.लमलतपरु ल.प.ुि.न.पा. वडा नं ३ 

पलु्चोक मथथत सडक िाटोिा अथवथथ भई लमडरहकेो अवथथािा िहानगरीय प्रहरी प्रभाग 

पलु्चोक लमलतपरुिाट खमटएको प्रहरी टोलीले िेला पारी पाटन अथपतालिा लगी उपचार 

हुाँदाहुाँद ै मिमत २०७६।०६।१४ गते िेलकुा अ.ं २०:३० िजकेो सियिा ितृ्य ु भएको वणण 

गहुगोरो, उचाई ५.३ मिट भएको  एमकन नाि थर वतन नखलेुको परुुष व्यमिको लाश ।  

मिमत २०७६।०४।०९ गते मदाँउसो अ.ं १३:०० िजकेो सियिा ल.प.ुि.न.पा. वडा नं २ 

सानेपा कालोपलु मथथतिा लडी अथवथथ अवथथािा िेला पारी पाटन अथपताल 

लमलतपरुिा लगी उपचार हुाँदाहुाँद ैऐ.१० गते अ.ं १४:०० िजकेो सियिा ितृ्य ुभएको ।उचाई 

५.५ मिट, अ.ं ५७ वषणको चन्र िहादरु लािा नाि गरेको परुुष व्यमिको लाश । 

 

मज.भिपरु चााँगनुारायण न.पा. वडा नं ५ तेलकोट मथथत वणण गहुगोरो, िगंोमलयन अनहुारको, 

उचाई ५.३ मिट, िााँया आाँखा भौ ाँ िामथ सानो कालो  िसुा जथतो डल्लो दमेखने, GYM 

लेखकेो मनलो मट-शटण र कालो मजन्स पाईन्ट लगाएको पमहचान नखलेुको परुुष व्यमिको 

लाश ।  

मजल्ला भिपरु चााँगनुारायण न.पा. वडा नं ५ तेलकोट मथथत जगंलिा वणण गहुगोरो,कपालिा 

रातो िहेेंदी लगाएको, रातो हररयोिा िुट्टा भएको कुथाण सरुुवाल, कालो ट्राउजर लगाएकी, 

पहलेो घडी लगाएकी, रुराक्षको िाला लगाएको पमहचान नखलेुको िमहलाको लाश । 

 

मजल्ला भिपरु भ.न.पा. वडा नं ३ िलुढोकािा एमकन नाि थर वतन नखलेुको परुुष 

व्यमिको लाश । 

 

मजल्ला भिपरु चााँगनुारायण न.पा. वडा न ं३ मथथत वणण गहुगोरो, उचाई ४.१० मिट, हररयो 

पहलेो कपडाले छोपेको पमहचान नखलेुको परुुष व्यमिको लाश । 

 



मजल्ला भिपरु भ.न.पा. वडा नं २ दकेोचा मथथत I Atlanta एमडडासको लोगो भएको 

खरानी रंङको मट-शटण, खरैो रंङको ट्राउजर लगाएको, दिैु हातको पञ्जा पछाडी ॎ को 

ट्याटु खोपेको, वणण गहुगोरो, उचाई ५.६ मिट भएको पमहचान नखलेुको परुुष व्यमिको 

लाश । 

 

मजल्ला भिपरु चााँगनुारायण न.पा. वडा न ं७ मथथत सेतो मनलो खरैो िटेु्ट शटण, खरैो ट्राउजर 

लगाएको, उचाई ५.४ मिट भएको घर मज.धामदङ िमुग्लङ िताउने पमहचान नखलेुको परुुष 

व्यमिको लाश । 

 

मिमत 2075/3/25 गते मिहान अ.ं07:30 िज े का.मज.नागाजुणन न.पा-05 छकडोल मथथत 

सल्लाघारी जगंलिा िेला परेको उल्लेमखत थथान सल्लाघारीिा ििृक अ.ं 35/37 िषणको 

जथतो दमेखने परुुष ब्यमि मचलाउनेको रुखिा नाईलनको डोरी र प्लामच टकको नाम्लोको 

पासो लगाई झमुन् डई ििृ अवथथािा िेला परेको । 

 

  
मिमत २०७५।०३।१३ गतेका सांझ अ.ं १७:०० िजकेो सियिा लमलतपरु मजल्ला गोदावरी 

न.पा. वडा न.ं ६ िैडोल मथथत कुलोको वाटोिा एमकन नाि थर वतन नखलेुको, कालो वणण, 

वाहुन के्षत्री जथतो दमेखने, मनलो रंगको ज्याकेट, सेतो र पहलेो रंगको धके सटण, उमनको टोपी 

लगाएको, उचाई ५ मिट २ ईन्च रहकेो, अ.ं६५।७० वषणको पुरुष व्यमि । 

 

 

मिमत २०७५/०३/०४ गते अ. २३:०५ िज े मजल्ला भिपुर भ.न.पा-८ जलेा मथथत केही 

सेतो िुलेको कपाल,कालो सुरुवाल, एपेक्स घडी लगाएको, िध्यि िणणको, उचाई अ. ५ 

मिट ३ ईन्च,  अ.ं ५९ वषणको परुुष ब्यिी । 

 

 

 

मिमत २०७५।०३।१३ गतेका मवहान अ.ं ०७:०० िजकेो सिय िा लमलतपरु मजल्ला 

ल.प.ुि.न.पा. वडा नं. २ सानेपा कालोपलु मथथत खोलािा  एमकन, नाि थर वतन नखलेुको, 

वणण गहुगंोरो, उचाई ५ मिट, कपडा मनलो मटसटण (क्वाटर साईज), रातो कलेजी रंगको व्रा, 

कालो मजन्स पाईन्ट लगाएकी,  वायााँ हातको नाडीिा ILU लेमखएको टाटु खोपेकी, सोही 

थथान तथा नाडीिा कोररएको जथतो परुानो खत (दाग) हरु रहकेो, कपाल लािो, कालो, झट्ट 

हदेाण िगंोमलयन जातको जथतो दमेखने अ.ं२८÷३० वषणकी िमहला ।  



मिमत २०७५।०३।१३ गते मिहान अ.ं०५:०० िजकेो सियिा का.मज.गोकणशे् वर न.पा.वडा 

नं.८ अिरखले िाग्िती करीडोर मथथत िाग्िती खोला छेउ जुगंा र मचउडोिा दाह्री पालेको, 

िगंोमलयन अनहुार भएको, गहुाँगोरो िणण, पातलो शरीर, उचाई ५ मिट ३ ईन्च भएको एमकन 

नािथर वतन नखलेुको परुुष व्यिी । 

 

 

मिती २०७५।०२।१५ गते  अ.ं १३:३० िजकेो सियिा मज. काठिाण्डौ, मकतीपरु न.पा. १० 

मथथत िागिती खोलािा अ.ं उिरे ३५/ ४० िषणको परुुषको लास िेला परेको । 

 

मिमत ०७५।०१।२२ गते अ.ं १८:३० वज े   मज. लमलतपरु, ल.प.ुि.न.पा. वडा नं. ४ 

वागडोल मथथत वाग्िती खोला मकनार वणण गहुगंोरो, उचाई ५ मिट ५ ईन्च, कपडा सेतो 

सेन्रो भषे्ट, खरानी रंगको हाि पेण्ट र मनलो रंगको पेण्टी लगाएको, दामहने हातको नाडीिा 

पंहलेो रंगको िमन्दरिा चढाउने डोरो वााँमधएको, पंहलेो र हल्का रातो रंगको चप्पल 

लगाएको, कपाल छोटो कालो, अनहुारिा िुलेको दारी झथुस दमेखने, झट्ट हदेाण तराई िलुको 

(तराई वासी) जथतो दमेखने अ.ं४५.५० वषणको परुुष व्यमिको लास पेला परेको । 

 

मिमत २०७५।०१।०४ गते ग मिहान अ.ं०५:३०  िज े का.ि.न.पा-१५  मसतापाईला चोक 

नमजक सडकिा िामथल्लो भागिा िुस्रो रातो रंग भएको छालाको ज्याकेट र सो मभत्र मनलो 

रंग हुक लगाएको तल्लो भागिा मनलो रंग टाउज लगाएको हल्का दाह्री जुाँगा पालेको छोटो 

कपाल भएको र अगाडीको िामथल्लो भागको एउटा दााँत नभएको िषण अ.ं३८ /३९  को 

िािरुाि नेपाली । साथिा मनजको नािको नेपाली नागरीकता रहकेो 

 

मिमत २०७४।१२।२४ गते अ.ं १८:०० िज ेमज. काठिाण्डौ, चन्रामगरी न.पा. ढुङ्ग ेअड्डा 

िोहर िाल्ने ठाउाँिा वणण गहुाँगोरो, उचाई ५.३ मिट, रातो सेतो कटु्ट, पहलेो सटण, पहलेो भषे्ट र 

कालो मजन्स पाईन्ट लगाएको एमकन नाि थर वतन नखलेुको मज. उदयपरु घर िताउने दल 

िहादरु पलुािी नाि गरेको िषण अ.ं ६७ को परुुष व्यमिको लास िेला परेको । 

 

 

मिमत २०७४/१२/२१ गते अ. १९:०० िज े मज. भिपरु सयुणमिनायक न.पा-४ दमधकोट 

मथथत 

थोप्चो नाक, रातो क्याप, कालो ज्याकेट, मनलो पाईन्ट, ५’५’ उचाई भएको िषण ३८।४० को 

परुुष व्यमिको लास िेला परेको । 

 



 

मिती २०७४।०८।२२ गते अ.ं १७:३० िजकेो सियिा मज. लमलतपरु, ल.प.ुि.न.पा. वडा नं. 

१६ पाटन पट्को टोल मथथत हरी शकंर िमन्दरको पेटीिा एमकन नाि थर वतन नखलेुको वणण 

गहु गोरो, उचाई ५ मिट ५ ईन्च, कपडा सेतो ट्राउजर, कालो रंगको िामहरी सईुटर र मभत्री 

खरैो रंगको सईुटर लगाएको, कपाल सेतो कालो रहकेो, जुाँगा खरैो रातो रंगको रहकेो, हातिा 

४ वटा चरुा लगाएको िागी खाने दमेखने अ.ं ७०।७५ को वदृ्द परुुषको लास िेला परेको । 
 

मिमत २०७४-०३-१० गते अ.ं राती २२:०० िजकेो सियिा मज. लमलतपरु, ल. प.ु ि. न.पा. 

वडा नं. ३ पलु्चोक मथथत एमकन नाि थर वतन नखलेुको, कम्िरिा सेतो रङको कछाड 

िेरेको ,मिक्का खरैो रङको मटसटणि टल्कने िुट्टा भएको, आकाश े रंको रङको सटण, सेतो 

रङको टोसटण लगाएको, कपाल र दाह्री िुली सेतो दमेखएको, दवु ैघडुााँिा परुानो घाउको खत 

रहकेो, िझौलटा शररर भएको, हदेाण तराई िलुको जथतो दमेखने, उचाई ५ मिट ५ ईन्च रहकेो 

अ.ं ६०/६५ वषणको परुुष व्यमि । 

 

मिमत२०७३।०१।३०गते  मज. लमलतपरु उ.ि.न.पा. वडा नं. ५ पाटन अथपताल अगाडी 

गणशेिमन्दर छेउिा एमकन नाि थर वतन नखलेुको अ.ं ४०।४५ िषणको  परुुष व्यमिको ितृ 

अवथथािा िेला परको । 

 

२०७३/०१/१९ गते मजल्ला लमलतपरु उप-िहानगरपामलका वडा नं. १७ ग्वाको मिनी 

िाकेटमथथत सडक िाटोको खाली जमिनिा एमकन नाि थर वतन नखुलेकी अ.ं ४२/४३ िषण 

की िमहला ितृ अवथथािा िेला परेको । 
 

२०७३/०१/०९ गते मिहान ०६०० िज े मज. भिपरु अनन्तमलंगशे्वर न पा ५ नयााँ िथती 

नखलेुको नजवजात मशश ु। 

        

२०७२/१२/१६ गते अ ०५०० िजे मज भिपरु अनन्तमलंगेश्वर न पा ५ िालकोट नखलेुको नजवजात 

मशश ु। 

 

 

२०७२/१२/१२ गते अ ०७:१५ िजे मज भिपरु अनन्तमलंगेश्वर न पा ५ िालकोट वणणरातो 

रंगको उचाई ११ ईन्च, कपाल अली अली कालो, घााँटीिा रातो िास ुदमेखने, छाती भन्दा 

िनुी कामटएको घाउ भएको, मजब्रो िामहर मनथकेको नाि नखलेुको ( डेनी  भनी  िोलाउने ) 

अ ६० िषणको परुुष व्यमिको लास िेला परेको ।  

२०७२/१०/१० गते ०९:०० िज े मज भिपरु भ न पा १२ सावणजमनक थथानिा हालसम्ि 

नाि थर वतन नखलेुको अ.ंवषण ७०/७५ को गहुगंोरो वणणको पातलो शरीर ५.२मिट उचाई 

सेतो दामह« जुगंा पालेको कपाल सेतै िुलेको मनलो ट्रयाक सटु सेतोसईुटर र मनलो रङ्गको 

ज्याकेट लगाएको परुुष व्यमि ितृ अवथथािा िेला परेको । 

  



२०७२।११।२९ गते ०८४० िज े मज भिपरु भ न पा १५ िमन्दरको पाटीिा एमकन नािथर 

वतन नखलेुको वषण अ ५०।५५ की, वणण गहुाँगोरो, हदेाण नेवार जथतोदमेखने, कपडा - कालो 

सेतो िटेु्ट भएको हुक, रातो कुताण, हररयो कुताण, गलुािी रंगको सरुुवाल, िमहला ितृ 

अवथथािा िेला परेको  । 

  

२०७२।०९।१० गते १८५० िज े मज भिपरु ि ठी न पा १५ गठ्ठाघर मथथत वणणगहुाँगोरो, 

मनधारिा रातो िास ु दमेखएको, दवु ै खटु्टा कामटएको नभएको, उचाई १६ईन्च रहकेो एमकन 

नाि थर वतन नखलेुको वषण अ ५५।६० को समञ्जव गरुूङ नाििताउने परुुष ब्यिी लडी 

रहकेो अवथथािा िेला पारी उपचारको क्रििा मिमत२०७२।१०।१७ गते १९४५ िज ेभिपरु 

अथपतालिा ितृ्य ुभएको ।  

२०७२।०९।०२गते ०७:३० िज ेभ प ुमज भ न पा १ छयािामसंह मथथत हाल सम्ि नाि थर 

वतननखलेुको अ.ंवषण ७०/७५ को खरानी रङ्गको हुक र मभत्र मनलो रङ्गको भेष्टलगाएको ५ 

मिट ३ ईन्च भएको घांमटिा रातो डोरीिा रुराक्ष भएको पुरुष व्यमि ितृ अवथथािा िेला 

परेको  । 

  

२०७२/०६/२१ गते मिहान ०६:१५ िज ेमजल्ला भिपरु स ुन पा वडा नं ६ मसपाडोलमथथत 

सोह्रखटेु्ट पामटिा जाने गोरेटो िाटोको नालीिा हाल सम्ि नाि थर वतननखलेुको अ.ं४०/४५ 

वषणको सेतोिा मिक्का हररयो धि ेसटण मजन्स कालो कटुमनलो छालाको जतुा लगाएको ५ 

मिट ५ ईन्च भएको कैलो कपाल भएको परुुष व्यमिितृ अवथथािा िेला परेको भन्ने । 

  

२०७२/०५/१६ गते मिहान ०८३० िज ेमजल्ला भिपरु भ न पा २ िहशे्वरी खलेिदैानिा वणण 

गहुाँगोरा, कालो कपाल, दवु्लो शरीर, अनहुारिा स सना प्वालजथतो दमेखने दागहरु भएको, 

छातीिा स सना दवुी जथतो देमखने सेता दागहरुरहकेो, िााँया हातको कान्छी औला आधा 

िात्र भएको कालो थवटेर ,कालो मजन्सपाईन्ट लगाएको,संमजव गरुुङ्ग राई नाि िताउने पुरुष 

व्यमि ।एमकन नाि थरवतन नखलेुको  अं-६५-७० परुुष िामनस ।  

२०७२/०५/१४ गते ०७०० िज ेसोििार मजल्ला भिपरु िहािञ्जशु्री नगरकोट न पावडा न ं

८ िेदीिा िझौला शरीर, उचाई ५ मिट ४ ईन्च, कालो वणण,  सनुसरी घरिताउने अ. वषण ४० 

को अमश्वन भन्ने अमसि तािाङ अचेत अवथथािा िेला पारी उपचारको क्रििा भिपरु 

अथपतालिा मिमत २०७२/०५/१६ गते १४३० िज ेपरुुष व्यमिको ितृ्य ुभएको जानकारी 

प्राप्त :- कपडा - कालो मट–सटण, मनलो मजन्स पाईन्ट । 

 

 

२०७२।१०।१४ गते र सियको अ.ं२१:०० वजकेो सियिा का.मज.का.ि.नपा.वडा नं.१७ 

ढल्कु ईन्रईणी िन्दीर पररसरिा एकमन नाि थर वतन नखलुको अ.ंवषण ४५/५० को परुुष 

व्यमि ितृ अवथथािा िेलापरेको । 
 

२०७२।०८।२२उल्लेमखत मिमतको अ.ं०९:३० वजकेो सियिा का.मज.का.िन.पा.१७ ढल्कु 

मथथतमवचणिुमत खोला मकनारािा ितृ अवथथािा िेला परेकी एमकन नाि थर वतन 

नखलेुकोअ.ंवषण ३०/३५ को परुुष ितृ अवथथािा िेला परेको ।  

  



२०७२।०५।०२ उल्लेमखत मिमतको अ.ं०६:१५ मथथतिा का.मज.का.ि.न.पा.१६ काल्धारा 

मथथत  परुुष एमकन नाि थर वतन नखलेुको अ.ंवषण ३२ को श्याि लािा ितृ अवथथािा िेला 

परेको । 
 

मिमत२०७२।०८।०६ उल्लेमखत मिमतको अ.ं२०:३० वजकेो सियिा का.मज.का.न.पा.१७ 

के्षत्रपाटी सडक मकनारािा एमकन नाि थर वतन नखलुको अ.ंवषण ६०/६२ को परुुष व्यमि 

ितृ अवथथािा िेला परेको । 

  

२०७२।१२।०५ गते मदउसो ाँ अ ं १३:०० िजकेो सियिा भवनिा एमक ियिा का.मज. 

दमक्षणकालीनगरपामलका वडा नं ६ मथथतिा रहकेो गणशे सरथवती क्लिको मनिाणणामधन 

एमकननािथर नखलेुको पहलेो रंगको थटकोट लगाएको, अ ं६०/६५ िषणको िामग खाने िदृ्ध 

परुुष व्यमिको लाश  ।  

मिमत२०७२/१०/०२ गते मिहान अ.ं०७:०० िजकेो सियिा का.मज.नागाजुणन न.पा-०२ 

मथथतधरि काटा नमजक सडक पेटीिा एमकन नािथर वतन नखलेुको िषण अ.ं४०/४२ को 

परुुष ब्यमि ितृ अवथथािा िेला परेको । 
 

मिमत२०७३/०१/११ गते सांझ १७:३० िजकेो सियिा का.मज.नागाजुणन न.पा-४ िािल 

मथथतसडक पटीिा एमकन नािथर वतन नखलेुको िषण अ.ं३५/३६ को परुुष ब्यमि 

ितृअवथथािा  िेला परेको । 
 

मिमत२०७२/०८/२५ गते मिहनको सियिा का.ि.न.पा-१५ मिच णिुमत खोला नमजक 

मकनारािाएमकन नािथर वतन खलु्न नआएको िषण ६०/६५  की िमहला ितृ अवथथािा 

िेला परेको । 
 

मिमत२०७२/०९/०६ गते मिहान अ.ं०४:०० िजकेो सियाि का.ि.न.पा-१५ 

थवयम्भिुदु्धपाकण  मथथत चौतारािा एमकन नािथर वतन खलु्न नआएकको िषण ६०/६५ को 

परुुष ब्यमि ितृ अवथथािा िेला परेको । 
 

मिमत२०७२।०६।०३ गते मवहान अ.०७;०० िजकेो सियिा का.मज.का.ि.न.पा.वडा 

न.१५थवयम्भ ु िदु्दपाकण  नमजक सडक मकनारािा एमकन नािथर वतन खलु्न नआएको 

वषणअ.५०।५१ की िमहला ितृ अवथथािा िेला परेको । 
 

मिमत२०७२।०४।३१ गते मदउाँसो २३;०० िजकेो सियिा का.मज.का.ि.न.पा.१५ 

शोभाभगवतीिमन्दर सडक पेटीिा  एमकन नािथर नखलेुको वषण अ.४०।४२ को परुुष मवरािी 

अवथथािा थवयम्भ ु प्रहरीले िेला पारी उपचारको लागी मवर अथपताल लमगएकोिा 

उपचारको क्रििा २०७२।०५।०१ गते ितृ्य ुभएको ।  

मिमत२०७२।०४।३१ गते मदउाँसो १६;३० िजेको सियिा का.मज.का.ि.न.पा.१५ 

थवयम्भलुखमतथणिागण मथथत पेटीिा एमकन नािथर नखलेुको वषण अ.२८।३० को परुुष 

ितृअवथथािा िेला परेको ।  

मिमत २०७२।९।४ गते  गहुगोरो िणण कालो लािो कपाल िझौला शररर, ४ मिट १० ईन्च 

उचाई, शरररको िामथल्लो भागिा खरैो हुक, प्याजी रंगको कताण सरुुवाल थवीटरलगाएको । 

 



मिमत२०७२।६।१३गते का.मज. िढुामनलकण्ठ न.पा. वडा नं. १ डुकुनी सािदुायीक िनिा  

शमशरकोिामथल्लो भागिा सेतोिा खरैो धके थवीटर, कपडाको कालो जिुा, कालो 

रंगकोमजन्स पाईन्छ रातो प्लामष्टकको िेल्ट, कालोिा रातो ईलामष्टक भएको पेन्टी लगाएको 

अनहुारको िाससुडी गली आाँखा झकेो, सडी लगी दााँत िात्र दमेखएको अ.ं३०/३५ वषणको ।  

मिमत २०७२।१०।२५ गते मज. काठिाण्डौ चन्रामगरी न.पा. २४ धौलामगरी आवास क्षेत्रिा 

रहकेो दउेचा खोलािा वणण गहुाँगोरो,अनहुार गोलो,नाक िध्यि,कपाल  कालो,सेतो कालो 

धके सटण,सेतो सेन्डो भषे्ट,मनलो मजन्सको पाईन्ट लगाएको,उचाई ५ मिट ५ ईन्चको 

अ.ं२५/२६वषणको परुुष व्यिी ।  
 

मिमत२०७२।६।०९ गते सााँझ २०:३० वजकेो सियिा मका.मज.टोखा न.पा.वडा नं.१३ 

मिलनटोलमथथत एमकन नािथर वतन नखलेुको अ.िषण ३०।३२ को उज्ज ुतािाङ्ग भन्ने परुुष 

रातो मटसटण लगाएको ।  

मिमत२०७२।४।१७ गते अ. १७:३० िजकेो सियिा का.मज.का.ि.न.पा १२ टेकु मथथतिा 

एमकननािथर वतन नखलेुको वषण अ. ५० को चन्र िहादरु नाि गरेको परुुष व्यमिितृ 

अवथथािा िेला परेको ।  

मिमत२०७२।०७।२२ गते मिहान अ. ०७:३० िजकेो सियिा का.मज.का.ि.न.पा वाडण न.ं 

१४कलंकी शामन्तनगर मथथतिा  एमकन  नािथर  वतन  नखलेुको  वषण अ.२२ को 

अमभषकेराई नाि िताउने गरेको परुुष व्यमि ितृ अवथथािा िेलापरेको । 
 

मिमत२०७२।५।६ गते अ. ०६:०० िजकेो सियिा मजल्ला काठिाण्डौ च.न.पा 

२३ढुङ्गअेड्डा मथथतिा एमकन नािथर वतन नखलेुको वषण अ. ४०।४५ को परुुषव्यमि ितृ 

अवथथािा िेला परेको । 
 

मिमत२०७२।५।६ गते अ. ०६:०० िजकेो सियिा का.मज.का.ि.न.पा १३ कामलिाटी 

के.ई.सीकलेज अगामड सडक मकनारिा एमकन नािथर नखलेुको वषण अ. ४५।४६ को मदपक 

के्षत्रीभनी मचमनने परुुष व्यमि ितृ अवथथािा िेला परेको  । 
 

२०७२।११।१३ मिमत २०७३।०१।२० गते मिहान अ.ं ०७:०० िज ेलप.ुमज.लप.ुउ.ि.न.पा. 

वडा नं.वडानं. १३ एकान्तकुना मथथत रहकेो सडक मनिाणणको लागी राखकेो ठुलो 

हिेपाईपमभत्र एमकन नाि थर वतन नखलेुको अ.ं ६५ वषण जमतको परुुष व्यमि ितृअवथथािा 

िेला परेको ।  

२०७२।०५।१७ मिमत २०७२/०७/०९ गते मिहान 07:00 लमलतपरु उि.न.पा.  वडा नं. 

मिमत२०७२/०/०९ गते मिहान ०७:०० लमज.लप.ुउ.ि.न.पा. वडा नं. १५ सातदोिाटो 

मथथतलामलगरुास अथपताल नमजकै  खाली जमिनिा एमकन नाि थर वतन नखलेुको अ.ं 

३०/३२वषण जमतको परुुष व्यमि ितृ अवथथािा िेला परेको ।  

२०७२।१२।०७ ल.प.ुमज. िज्रिाराही न.पा.वडा नं. १६ मटकाभरैव मथथत सावणजमनक 

पाटीिामिमत २०७२/१२/०७ गतेका मदन अ.ं ६०/६५ िषणको परुुष व्यमि ितृ 

अवथथािािेला परेको । 

 

मिमत२०७२।०९।१७ल.प.ुमज. लमलतपरु उपिहानगर पामलका वडा नं. २६ राजकुलो मथथत 

मिमत२०७२/०९/१७ गते अन्दाजी १२:३० िजकेो सियिा अ.ं िषण ४०/४५ को एमकन नाि 

थरवतन नखलेुको परुुष व्यमि ितृ अवथथािा िेला परेको  । 

 



मिमत२०७२।०९।१२ लप.ुमज.लप.ुउ.ि.न.पा. वडा नं. २२ वगंलािखुी िमन्दर नमजक 

एमकननाि थर वतन नखलेुको अ.ं िषण ४५/५० को परुुष व्यमि ितृ अवथथािा िेलािापरेको 

। 

 

मिमत२०७२/०८/२० गतेका मदन मवहान अ.ं ०९:२५ िजकेो सियिा लमलतपरु 

मजल्लालप.ुउ.ि.न.पा. वडा नं. २ सानेपा िल्ख ु पलु िमुन वागिती नदीको छेउिा अ.ंिषण 

३५/४० को एमकन नाि थर वतन नखुलेको परुुष व्यमि ितु अवथथािा िेलापरेको । 
 

मिमत२०७२।१०।१६ गतेका मवहान ०२:०० िज े दमेख ०६:०० िजकेो सियिा लमलतपुर 

मजल्लालप.ुउ.ि.न.पा. वडा नं. २२ वगंलािमुख मथथत एमकन नाि थर, वतन, नखलेुकी 

अ.ंिषण ६०/६५ को िमहला ितृ अवथथािा िेला परेको । 

 

२०७२।०८।२९गते लमलतपरु मजल्ला  लमलतपरु उ.ि.न.पा. वडा नं. ८ िालकुिारी मथथत 

खालीचौर जमिनिा एमकन नाि थर वतन नुखलेको अ.ं िषण ५०/५५  को परुुष 

ितृअवथथािा  िेला  परेको । 

 

२०७२/११/३गते मजल्ला लमलतपरु कायणमवनायक न.पा. वडा नं. १६ चमुनखले मथथत 

आलखुेतिाजमिनिा एमकन नाि थर वतन नखुलेको िषण अं. ४५/५०  को परुुष व्यमिलाई 

ितृअवथथािा िेला परेको ।  

२०७२/०५/१७गते मजल्ला लमलतपरु कायणमवनायक न.पा. वडा नं. २ भसैेपाटी मथथत 

नख्खकूोउकालो िाटो नमजक खाली जमिनिा एमकन नाि थर वतन नखुलेको िषण अ.ं 

३५/३६  कोपरुुष व्यमिलाई अचेत अवथथािा िेला पारी उपचारको क्रििा पाटन 

अथपतालिाितृ्य ुभई सनाखत हुन नसकेको ।  

मिमत २०७२-१२-१२ गते ०७:१५ िजकेो सियिा मज भिपरु अनन्तमलंगशे्वर- ५ िालकोट 

मथथत वणण कालो, कालो मजन्स पाईन्ट, मनलो सटण, रातो मथवटर लगाएको र आधा दारी 

कपाल िुलेको िषण अ.ं६० को एमकन नाि थर वतन नखलेुको डेनी भन्ने परुुष व्यमिको 

 लाश िेला परेको । 

  

मिमत २०७२।०८।१० गते ०८:३० िज ेमज. भिपरु िध्यपरु मठिी न.पा.वडा नं. १६ िनोहरा 

मथथत आलोक भईेकल प्रा.मल. ग्यारेजको खलु्ला कोठािा िणण गहुाँ गोरो , कालो छोटो 

कपाल, िोटो शररर, उचाई ५ मिट ७ ईन्च,मनलो कालो रंगको ज्याकेट,मनलो मटसटण ,खैरो 

कपडाको पाईन्ट लगाएको एमकन नािथर,वतन नखलेुको दोलखा चररकोट घर िताउने 

गरेको अ.ं िषण ६० को कान्छा तथा िमर िढुाथोकी भन्ने परुुष व्यमिको िेवाररसे लास  ।   

मिमत २०७२।०८।२० गतेका मवहान अ.ं ०९:२५ िजकेो सियिा लमलतपरु मजल्ला 

लप.ुउ.ि.न.पा. वडा नं. २ सानेपा िल्ख ुपुल िमुन वागिती नदीको छेउिा एमकन नाि थर 

वतन नखुलेको परुुष व्यमि ितृ अवथथािा िेला परेका एमकन, नाि थर, वतन नखलेुको 

कपडा कालो रङको मजन्स पाइन्ट, सेतो धकाण भएको कालो रङको टाउजर, खरानी तथा 

कालो रङको ज्याकेट, कालो थवीटर, खरैो मटसटण लगाएको, खरैो रङको कपडाको जिुा 

लगाएको, िझौला शररर रहकेो, हदेाण िगंोमलयन जथतो दमेखने, उचाई ५ मिट ३ ईन्च रहकेो 

अ.ं िषण ३५/४० को परुुष व्यमि ।  
 



 

मिमत२०७२।४।३० गते अ. १९:१० िजकेो सियिा का.मज.का.ि.न.पा १३ कामलिाटी 

मथथतमवचणिुमत खोला पलु नमजक सावणजमनक शौचालय पेटीिा एमकन नािथर नखलेुको  

वषणअ. २८।२९ को परुुष व्यमि ितृ अवथथािा िेला परेको । 

 

२०७२/०४/२७ गते १२;०० िज ेमजल्ला भिपरु ि मठ न पा ८ मभिसेनचोक मथथतगहुाँगोरो 

िणण, दााँया कोख र कुमहनािा पोलेको जथतो खत भएको िगंोमलयन जातजथतो दमेखने िााँया 

आाँखी भौ िा दाग र मनधारिा खत भएको, पातलो जुाँगा रमचउडोिा पातलो दाह्री भएको 

अ.िषण ४५/५० को िझौला शरीर भएको  परुुष व्यमिनाि थर वतन नखलेुको परुुष िामनस 

िेला पारी उपचारको क्रििा भिपरुअथपतालिा ितृ्य ुभएको । 

  

मिमत२०७२।४।८ गते अ. ०६:०० िजकेो सियिा का.मज. मतनथाना ढुङ्गअेड्डा 

मथथतिलाि ेप्रमतक्षालयिा एमकन नािथर वतन नखलेुको वषण अ. ४५।५० को परुुषव्यमि 

ितृ अवथथािा िेला परेको भन्ने । 

 
 


