बागमती प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, हेटौडाअन्तगात पहहचान नखुलेका लासहरुको हिबरण
हिल्ला
धाहदङ

मकिानपुर

निु ाकोट

धाहदङ

दोलखा

हििरण
मिमि २०७८।०६।२३ गिे अं. ६:३० बजेको सियिा मज. धामिङ गजरु ी
गा.पा. वडा नं. ६ पोखरे खोला मथिि त्रीशल
ु ी नमिको िमिण मकनारिा हाल
एमकन, नाििरन विन, नखल
ु ेको अ.ं ३५/४० वर्षको वणष रािो, मिक्कको
शररर,उचाई ५.५ मिट, मनधार िरामकलो, िालिु ा पािलो कपाल भएको,
मनलो रंगको िुल बाउले सटष, सेिो मनलो रंगको पेन्टी लगाएको िृि पुरुष
व्यमिको लाश पो.िा. को लामग प्रािमिक थवाथ्य के न्र गजरु ी धामिङको
शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०६।२८ गिे अं. ७:३० बजेको सियिा मज. िकवानपरु
हे.उ.ि.न.पा. वडा न.ं १० बसपाकष मथिि रहेको गाडषन पाकष िा एमकन नाििर
विन नखल
ु ेको, मनजको झोलाबाट प्राप्त सन्चो अथपिालको OPD पजु ाषिा
अं. वर्ष ५७ को सभु ार् राई उल्लेख रहेको र मनज िृिक मबगि ८/१० वर्ष
िेमख हेटौडा बजारिा ज्याला िजिरु ी गरी िुटपाििा बथने गरे को भनी बमझन
आएको िृि पुरुष व्यमिको लाश पो.िा.को लामग हेटौडा अथपिालको सव
गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०६।३१ गिे अं. १२:०० बजेको सियिा मज. नवु ाकोट
बेलकोटगढी न.पा. वडा नं. ७ गल्छी मत्रशल
ु ी सडक खण्डको कामशटार
मथिि सडक खण्ड भन्िा अ.ं १० मिटर िल चोकराज पडु ासैनीको
धानबारीिा हाल सम्ि एमकन, नाििर, विन, उिेर नखल
ु ेकोअं. बर्ष ४५ को
वणष गहगुँ ोरो, उचाई ५.४ मिट, कालो कपाल, िोटो शररर भएको, हेिाष
िंगोमलयन जथिो िेमखने, सेिो मटसटष, कालो मजन्स पाईन्ट, कम्िरिा कालो
पेटी, खट्टु ािा कालो पानी बटु , घाटीिा रुरािको िाला लगाएको िृि
परुु षको लाश पो.िा.को लागी मत्रशल
ु ी अथपिालको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०६।१४ गिे अं. १८:३० बजेको सियिा मजल्ला धामिङ
बेमनघाट रोराङ गा.पा. वडा नं.३ पिौरी घिु ाउने मथिि मत्रशल
ु ी नमिको
िमिङ मकनारािा नाििर,विन नखल
ु ेको ,सडीगली सक
ु े को अवथिािा
महहलाको लास िे ला ।हमलया;-उचाई ४.७ मिट,रािो सेिो बट्टु े चोलो र
हररयो बट्टु े साडी लगाएको।
मिमि २०७८।०६।०३ गिे मबहान अं.११:३० बजेको सियिा मजल्ला
िोलखा मभिेश्वर न.पा. वडा न.ं ३ मथिि कामलनचोक िाध्यमिक नमजकै
मबरािी अवथिािा िे ला परे को, नाििर,विन नखल
ु ेको अं.३०/३२ वर्षको
पुरुष चररकोट अथपिालिा उपचारको क्रि िा िृत्यु भएको ।हमलया:-उचाई
५.५ मिट, वणष गहुँगोरो,िगं ोमलयन िे स भएको,खैरो मनलो बट्टु े मटसटष,खैरो
पाईन्ट लगाएको ।

फोटो

रामेछाप

मिमि २०७८।०६।०२ गिे मज.रािेछाप िन्िली न.पा. वडा नं २
िंगलािेवीिान मथिि िािाकोशी निीको मकनार छे उिा घोप्टो अवथिािा
नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को । हमलया:िझौला शरीर, नग्न अवथिािा िे ला परे को ।

हचतिन

मिमि २०७८।०५।२९ गिे मज.मचिवन भरिपरु ि.न.पा. वडा नं ९
आथिाचोक मथिि सडक छे उिा हाल नाि िर विन नखल
ु ेको अं. वर्ष
५०/५५ को पुरुष व्यमिको लाश । हमलया:- उचाई ५.३ मिट, कालो
कपाल, कालो हाि मटसटष र हाि पाईन्ट लगाएको ।

हचतिन

मिमि २०७८।०५।२७ गिे मज.मचिवन भरिपरु ि.न.पा. वडा नं १० मथिि
िानव सेवा आश्रििा हाल नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं ६८ वर्षको िेज
बहािरु श्रेष्ठ नािले मचमनने पुरुष व्यमिलाई वेवाररसे िृि िे ला पारे को ।
हमलया:- उचाई ५.३ मिट, कपाल सेिो र कालो, खरानी रङको मटसटष र
खैरो रङको हाि कट्ट लगाएको ।
काभ्रेपलाञ्चोक मिमि २०७८।०५।२० गिे अं. ०२:०० बजेको सियिा मज.काभ्रेपलाञ्चोक
बनेपा न.पा. वडा नं ७ िरकारी बजार मथिि जथिाले बारे को टहरा मभत्र हाल
नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ४५/५० वर्षको हेिाष िागी खाने जथिो िेमखने
पुरुषको लाश । हमलया:-उचाई ५.७ मिट, कालो अधष िुलेको कपाल, खैरो
ज्याके ट, खरानी रङको मटसटष र कालो रङको सरुु वाल लगाएको ।
मिमि २०७८।०५।२० गिे अं.१३:१५ बजेको सियिा मज.मसन्धल
ु ी
हसन्धुली
सनु कोशी गा.पा. वडा नं २ िजवु ाबगर मथिि सनु कोशी निीको भंगालोको
मबचको भागिा हाल नाि िर विन नखल
ु ेको लाश घोप्टो परी ढाड र खट्टु ा
िात्र िेमखएको अवथिािा िे ला परे को पुरुषको लाश । हमलया:- वणष
गहगोरो, उचाई ५.४ मिट, मनलो पाईन्ट,सेिो धके सटष, सटष मभत्र अको धके
भेष्ट लगाएको ।
मिमि २०७८।०५।०२ गिे मबहान अं. ७:०० बजेको सियिा मज. धामिङ
धाहदङ
बेमनघाट रोराङ गा.पा. वडा नं. ३ मशिलबजार घिु ाउने मथिि मत्रशुली
नमिको िमिण मकनारिा नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ४०/४५ वर्षको, उचाई
५.७ मिट, िोटो शररर भएको र हेिाष िंगोमलयन जथिो हनहु ार भएको िृि
परुु ष व्यमिको लाश पो.िा.को लागी मत्र. मव. मशिण अथपिाल
िहाराजगंज काििाण्डौंिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०४।१९ गिे मबहान अं. ०५:०० बजेको सियिा मज. मसन्धली
हसन्धुली
गोलन्जोर गा. पा. वडा न.ं नेपाल िोक मथिि बथने गन्ु जे िािाङको छोरा बर्ष
४० को प्रवेश िािाङको घरिा मबगि ७/८ वर्ष िेखी बथिै आएको राम्रो संग
बोल्न नसक्ने र नाििर िुलेभनी बिाउने अं. ५५/६० वर्षको िृि पुरुष
व्यमिको लाश ।

धाहदङ

मिमि २०७८।०४।१६ गिे मबहान अं.०८:३० बजेको सियिा मजल्ला
धामिङ गा.पा.वडा नं.७ गल्छी मथिि यात्रु प्रमििालयको िलािे बेन्चिा
अं.३/४ मिन अगाडी िेखी गल्छी एररयािा िामग खाई महडडुल गने नाििर,
विन नखुलेको अं.५०/६० वर्षको रािो कालो धकाष भएको थटकोट, सेिोिा
कालो धकाष भएको सटष र मनलो कट्ट लगाएको, उचाई ५.७ मिट भएको,
बाुँया हािको नामडिा GHT अम्बािेबी लेमखएको ट्याटु रहेको,िृि पुरुष
व्यमिको लाश ।
काभ्रे पलाञ्चोक मिमि २०७८।०४।०७ गिे मबहान अ.ं ६:३० बजेको सियिा का. प. मज.
भल्ु लु गा. पा. वडा नं. ८ िोलालघाट मथिि बजारको बसपाकष िा २ िमहना
अगाडी िेखी पामकष ङ गरी राखेको बा २ ख ५२५५ नं. को बस िनु ी नाििर,
विन नखल
ु ेको अं. ५५/६० वर्षको झट्ट हेिाष बाहन िेत्री जथिो िेमखने, खैरो
रंगको कपडाको पाईन्ट, रािो भेष्ट िािी मनलो ज्याके ट लगाएकोर कपाल परु ै
िुलेको िृि परुु ष व्यमिको लाश पो.िा. को लागी धमु लखेल अथपिालको
शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।१५ गिे अं. १५:०० बजेको सियिा मज. धामिङ िाक्रे
धाहदङ
गा. पा. वडा न.ं ८ गौज्य मथिि बज्चु िजीको घर अगाडी मपढीिा नाििर,
विन र हमलया नखल
ु ेको अं. ३२/३५ वर्षको िृि पुरुष व्यमिको लाश
पोष्टिाटषिको लागी िरे मन्सक िेमडमसन मबभाग िहाराजगंज काििाण्डौंको
शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।२४ गिे अं.०९:५० बजेको सियिा मज. िोलखा बैिेश्वर
दोलखा
गा. पा. वडा नं. ८ िलेपु मथिि िािाकोशी नमिको मकनारिा नाििर, विन,
उचाई नखल
ु ेको अं. ३०/३२ वर्षको र हेिाष िंगोमलयन जथिो बनावट भएको
िृि पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०३।२४ गिे अं. १३:३० बजेको सियिा मज. मसन्धल
ु ी
हसन्धुली
किलािाई न.पा. वडा न.ं ८ करकरे मथिि किलाखोलाको बगरिा नाििर,
विन नखुलेकी अं. ६०/६५ वर्षकी, उचाई अं. ५.२ मिट भएकी र शरररिा
कपडा नभएकी िृि महहलाको लाश पो. िा. को लामग मसन्धल
ु ी
अथपिालको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।०३ गिे अं. १६:०५ बजेको सियिा मज. रािेछाप
रामेछाप
खाडाुँिवे ी गा. पा. वडा नं. १ लबु ुघाट कोिबे मथिि सनु कोशी नमिको
मकनारिा नाििर, विन नखुलेको अं. ४०/४५ वर्षको, उचाई ५.५ मिट,
िोटो शररर भएको िृि पुरुष व्यमिको लाश पो. िा. को लामग चररकोट
मथिििा रहेको चररकोट अथपिालको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।०२ गिे अं. १७:०० बजेको सियिा मज. मसन्धल
ु ी
हसन्धुली
सनु कोशी गा. पा. वडा नं. ७ कानढुंग्री मथिि सनु कोशी निीको मकनारिा
नाििर, विन नखल
ु ेको अ.ं २८/३० वर्षको उचाई %.५ मिट, कालो कपाल
भएको, मजउ शरररिा कपडा नलगाईएको पुरुष व्यमिको शव पो. िा. को
लागी मजल्ला अथपिाल मसन्धुलीको शव गृहिा रामखएको ।

हचतिन

मिमि २०७८।०३।०२ गिे अं. ०९:३० बजेको सियिा मज. मचिवन भरिपरु
ि. न. पा. वडा नं. १ मििरु ा मथिि मत्रशल
ु ी निीिा आएको बाढीले बगाई
ल्याई बगर मकनारिा लगाएको अवथिािा नाििर, विन, उिेर नखल
ु ेको
पणु ष रुपिा समडगली सके को अवथिािा रहेको र उचाई ५.४ मिट भएको
महहलाको लाश पो. िा. को लागी भरिपरु अथपिालको शव गृहिा
रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।०२ गिे अं. ०९:३० बजेको सियिा मज. मचिवन भरिपरु
हचतिन
ि.न.पा. वडा न.ं १ मििरु ा मथिि मत्रशल
ु ी निीिा आएको बाढीले बगाई
ल्याई बगर मकनारिा लगाएको अवथिािा नाििर, विन, उिेर नखल
ु ेको
पणु ष रुपिा समडगली सके को अवथिािा रहेको र उचाई ४.९ मिट भएको
महहलाको लाश पो. िा. को लागी भरिपरु अथपिालको शव गृहिा
रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।०२ गिे अं. ०८:०० बजेको सियिा मज. धामिङ गल्छी
धाहदङ
गा.पा. वडा नं. ६ बैरेनी मथिि श्री ६ बामहनी अड्डाको पछामड मत्रशल
ु ी नमि
मकनार बगरिा एमकन नाििर, विन नखुलेको अं. ३५/४० वर्षकी,
उचाई५.४ मिट,पािलो शररर र हेिाष िगं ोमलयन अनहु ार भएकी िृि
महहलाको लाश ।
मिमि २०७८।०३।०२ गिे अं. ०८:१० बजेको सियिा मज. धामिङ गल्छी
धाहदङ
गा. पा. वडा न.ं ६ बैरेनी मथिि श्री ६ बामहनी अड्डाको पछामड मत्रशल
ु ी नमि
मकनार बगरिा एमकन नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ३५/४० वर्षकी, उचाई
५.४ मिट,िोटो शररर र हेिाष िंगोमलयन अनहु ार भएकी िृि महहलाको लाश
।
काभ्रे पलाञ्चोक मिमि २०७८।०३।०२ गिे मबहान अं. ०८:०० बजेको सियिा मज.
काभ्रेपलाञ्चोक िण्डनिेउपरु न. पा. वडा नं. १० िाईटार मथिि ईन्राविी
नमिको मकनारिा नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ३०/३५ वर्षको , उचाई ५.१
मिट, कालो आुँखा, कालो लािो कपाल भएको, मचुँउडो िमु न िाह्री पालेको,
जगंु ा भएको, बाुँया हािको सामहली औलािा चाुँमिको औिी लगाएको, झट्ट
हेिाष िनवु ार, िाझी(िंगोमलयन) को अनहु ार भएको िृि पुरुष व्यमिको लाश
।
मिमि २०७८।०३।२२ गिे अ.ं १६:०० बजेको सियिा मज. रािेछाप
रामेछाप
खाुँडािेवी गा.पा. वडा नं. ४ खल्लेरी मथिि िािाकोशी बगर छे उिा
नाििर,विन नखल
ु ेको अं. ४०/४५ वर्षको, उचाई ५.५ मिट, िझौला शररर
भएको र कम्िरिा बेल्ट लगाएको िृि पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०३।०७ गिे मिनको अं.१६:०० बजेको सियिा मज.
मकिानपरु
िकवानपरु िाहा न.पा. वडा नं. २ िाटबजार मथिि परुु र्ोिि काकीको
मनिाषण हिै गरे को घरिा नाििर विन नखल
ु ेको अं. ४०/४५ बर्षको परुु र्
मबरािी जथिो िेमखई लमड रहेको अवथिािा रहेको हिा मनजको प्रािमिक
उपचारको लागी थवाथ्य के न्र पालङु ििष ल्याउने क्रििा बाटोिा िृत्यु
भएको व्यमिको हमलया वणष गहगुँ ोरो, गोलो अनहु ार, उचाई ५.६ मिट,
िझौला शररर, कपाल र जंगु ा िुली सेिो भएको, हेिाष पहाडी िल
ु को जथिो

हचतिन

उदर्परु

काभ्रे

धाहदङ

धाहदङ

धाहदङ

िेमखने, कालो रंगको ज्याके ट र सोही ज्याके ट मभत्र खैरो रंगको उमनको अको
ज्याके ट सिेि लगाएको र िल कालो रंगिा सेिो धकाष भएको ट्रयाक
लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०३।०६ गिे अं. १०:३० बजेको सियिा मज. मचिवन भरिपरु
ि.न.पा. वडा नं. ३ नगरबस मथिि नारायणी निीको मबच टापिु ा नारायणी
निीले बगाई ल्याएको काि, घाुँस, िाउरा र लेिोको मबचिा एउटा िात्र खुट्टा
िेमखएको अवथिािा रहेको नाििर,विन, उिेर र हमलया सिेि खल्ु न
नसके को िृि महहलाको लाश ।
मिमि २०७८।०२।१७ गिे मिउसो १५:०० बजेको सियिा मज.उियपरु
बेलका न.पा. वडा नं ४ गरुु ङगचौरी भट्टराई चोक मथिििा वेवाररसे रुपिा
डुमल महड्ने नबराज िापा नाि गरे को अ.ं ५५ वर्षको, उचाई ५.२ मिट, वाुँया
आुँखाको परे ला िामिको भागिा कालो कोिी भएको सेिो रङको भेष्ट र खैरो
रङको ट्रयाक लगाएको िृि पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।११।१३ गिे मबहान अ.ं ११:३० बजेको सियिा का.प.मज.
िण्डनिेउपरु न.पा. वडा नं १० हल्िेटार मथिि ईन्राविी निीको मकनारिा
नाि िर विन नखुलेको अं. २५/३० वर्षको िृि पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।११।२८ गिे अं. १२:१५ बजेको सियिा मज.धामिङ धमु नबेशी
न.पा. वडा नं २ मसरानचोक मथिििा रहेको प्रािमिक मवद्यालयको कोिा
मभत्र नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ३५/४० की महहला सलको पासो लगाई
झण्ु डी िृि अवथिािा िे ला परे को हाल शव मत्र.मव. मशिण अथपिालिा
रहेको ।
मिमि २०७७।०७।१८ गिे अं. ११ बजेको सियिा मज.धामिङ िाक्रे गा.पा.
वडा नं ६ जगु ेखोला मथिि एभरे ष्ट ईट्टा भट्टाको प्राङगणिा नाि िर विन
नखल
ु ेकी हशशुको शव िे ला परे को उि शव मत्र.मव. मशिण अथपिालिा
रहेको ।
मिमि २०७७।०७।०५ गिे मबहान अ.ं ६:०० बजेको सियिा मज.धामिङ
िाक्रे गा.पा. वडा नं ११ िहािेववेशी मथिि श्याि िापाको टहरािा िृि
अवथिािा िे ला परे को मज.उियपरु कटारी न.पा. वडा नं ६ बथने अं. ३४/३५
वर्षको प्रेि बहािरु िापा(पुरुष) िगरको लाश मत्र.मव. मशिण अथपिालिा
रहेको ।

धाहदङ

मिमि २०७७।११।०९ गिे मज.धामिङ िाक्रे गा.पा. वडा नं ९ मथिििा नाि
िर विन नखेलेको अं. ३५/३६ वर्षको पुरुष व्यमिको शव मत्र.मव. मशिण
अथपिालिा रहेको ।

हचतिन

२०७७।१२।११।गिे मज.मचिवन भरिपरु ि.न.पा. वडा नं १ िेवघाटिा िे ला
पारी उपचारको लागी भरिपरु अथपिाल ल्याउिा िृत्यु भएको पिि बहािरु
खत्री नाि गरे को अं. ६०/६२ वर्षको पुरुषको शव सोही अथपिालको शव
गृहिा रहेको ।

हचतिन

धाहदङ

धाहदङ

हचतिन

धाहदङ

हचतिन

मकिानपुर

मिमि २०७७।१२।१६ गिे मज.मचिवन भरिपरु ि.न.पा. वडा नं १६
शारिानगर िे ला पारी पो.िा. को लामग भरिपरु अथपिालको शव गृहिा
रहेको नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ४०/४५ वर्षको िृि पुरुष व्यमिको लाश
।
मिमि २०७८।०१।१५ गिे मबहान ०७:०० बजेको सियिा मज.धमिङ िाक्रे
गा.पा. वडा नं ६ िहािेववेशी मथिि आग्रा खोला बगरिा नाि िर विन
नखल
ु ेको, वर्ष ३५ को, कपाल हल्का लािो कालो, िाह्री जंगु ा हल्का लािो,
कालोिा रािो धकाष भएको ट्रयाक, कालो हाि बाउले गन्जी लगाएको, हेिाष
िराई िल
ु को जथिो िेमखने पुरुषको लाश ।
मिमि २०७८।०१।१७ गिे अं. १७:२० बजेको सियिा मज.धामिङ बेमनघाट
रोराङ गा.पा. वडा नं ५ मथिि मत्रशल
ु ी निीको पानीिा नाि िर विन
नखल
ु ेको, वणष गहगोरी, उचाई ४.८ मिट, मिक्कको शरीर भएको र हेिाष
िंगोमलयन अनहु ार भएकी महहलाको लाश ।
मिमि २०७८।०१।१६ गिे रािी अं. २१:५० बजेको सिििा मज.मचिवन
भरिपरु ि.न.पा. वडा नं ७ मपपलचोक मथिििा नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं
७५ वर्षको सवारी िघु षटना भई िृत्यु भएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०१।१० गिे अं. १३:२० बजेको सियिा मज.धामिङ बेमनघाट
रोराङ गा.पा. वडा नं १० ज्वाङखोला मथिि मत्रशल
ु ी निीको पानीिा नाि
िर विन नखल
ु ेको, वणष गहगोरो, कमि रङको कट्ट लगाएको, हल्का िाह्री
जंगु ा भएको, घाुँटीिा िल
ु सीको जथिो िेमखने गोलो िाना भएको िाला
लगाएको पुरुषको लाश ।
मज.मचिवन भरिपरु ि.न.पा. वडा नं २९ मसिलिाल नमजकै मत्रशल
ु ी निी
मकनारिा नाि िर विन नखुलेको पुरुष व्यमिको लाश ।

मिमि २०७७।१२।२८ गिे मबहान अं. ६:३० बजेको सियिा मज.िकवानपरु
हेटौडा उ.ि.न.पा. वडा नं ४ कामन्िराज पि मथिि सडकको पेमटिा
िगं ोमलयन जामि जथिो िेमखने नाि िर विन नखल
ु ेको, वणष गहगोरो, उचाई
५.५ मिट, पािलो शरीर भएको िृि पुरुषको लाश ।

मकिानपुर

मकिानपुर

काभ्रेपलाञ्चोक

रामेछाप

धाहदङ

हसन्धपु ालचोक

मिमि २०७७।१२।१६ गिे साुँझ अं. १९ बजेको सियिा मज.िकवानपरु
बकै या गा.पा. वडा नं २ कल्याण साििु ामयक वन मभत्र धनसार खोला र
च्यपवु ार खोलाको िोभान मथिि मभरालो गोरे टो बाटोिा िंगोमलयन जामि
जथिो िेमखने नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ६५/७० वर्षको, वणष गहगोरो,
उचाई ५.४ मिट, पािलो शरीर, चच्ु चो नाक, लाम्चो अनहु ार, िामहने
खट्टु ाको नलीिा परु ानो घाुँउको खि रहेको, छोटो कालो कपाल, कालो
रङको ज्याके ट सो मभत्र मनलो रािो रङको ट्रयाक र गल
ु ाबी रङको सरुु वाल
लगाएको, मनलो रङको सल, कालो रािो र हररयो रङको सल कम्िरिा
बाधेको िृि पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।१७ गिे मिउसो अं. १४:१० बजेको सियिा मजल्ला
िकवानपरु हेटौडा उ.ि.न.पा. वडा नं १६ मपयारी िाडी मथिि, वणष गहगोरो,
उचाई ५.४ मिट, शमिखोलाको पानी मभत्र िंगोमलयन जामि जथिो िेमखने,
नाक चच्ु चो, अनहु ार लाम्चो, बाुँया खट्टु ाको घडु ा भन्िा िामि मिघ्रािा
अंग्रेजी उल्टो (C) आकारको परु ानो घाुँउको खि रहेको, छोटो कालो
कपाल, खरानी रङको AMERICAN LUXURY लेखेको िुल बाहला
भएको हडी भेष्ट, Adidas लेखेको कालोिा पहेलो रङको धो भएको ट्रयाक
लगाएको, मिक्कको शरीर भएको, नाि िर विन नखुलेको िृि पुरुष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।१६ गिे ०६:३० बजेको सियिा मज. काभ्रेपलाञ्चोक
िण्डनिेउपरु न.पा. वडा नं ०६ कोिारी मथिि सडकिा एक परुु र् व्यमि लडेर
घाईिे अवथिािा रहेको, अ.ं ३०/३५ वर्षको, वणष गहगोरो, आयष वणषको
अण्डकार अनहु ार, कालो िाह्री जंगु ा भएको, अगाडी चार वटा िुुँलो िाुँि
भएको, मजन्स पाईन्ट लगाएको, उचाई ५.५ मिट भएको िृि पुरुष व्यमिको
लाश ।
मिमि २०७७।१२।१४ गिे रािी अं. २०:०० बजेको सियिा मज.रािेछाप
िन्िली न.पा. वडा नं १ एयरपोट अगाडी बाटोिा लमडरहेको अवथिािा
िे ला परे को व्यमि, वर्ष अ.ं ४५/५० को, उचाई ५.६ मिट, वणष गहगोरो,
िामहने आुँखािा कालो मचन्ह भएको, कलेजी सेिो मनलो रङको ज्याके ट,
हररयो मटसटष र कालो पाईन्ट लगाएको िृि परुु षको लाश । लाश हाल
प्रािमिक थवाथ्य के न्र िन्िली, रािेछापको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७७।०६।१७ गिे अं. १८:०० बजेको सियिा मज.धामिङ िाक्रे
गा.पा. वडा नं ८ चारमकला मथिि ऐ. बथने मसमिराज पाण्डेको धान खेि
बारीिा मवगि ६ वर्ष िेमख काि गरी खाई महड्ने वर्ष अं. ५०/५५ को लाश
उमिस कािले मिच्ची िृत्यु भएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१०।३० गिे मिनको अ.ं १४:०० बजेको सियिा
मज.मसन्धपु ालचोक भोटेकोशी गा.पा. वडा नं २ मथििरहेको बल
ु कुटे
खोलाको पानीको िह मभत्र वेवाररसे अवथिािा कुमहएको र समडगमलसके को
नाि िर विन नखुलेको, शरीरको कम्िर भन्िा िनु ी नाङ्गो, िािी परट्ट MC
1 GIE चथिाको िोटो, GOOD NIGHT BOOS लेखेको खै ुँरो रंङको
हक्स र हेिाष िगं ोमलयन जथिो िेमखने परुु ष व्यमिको पमहचान नखल
ु ेको

मकिानपुर

मकिानपरु

काभ्रेपलाञ्चोक

मकिानपुर

हसन्धुली

हचतिन

लाश ।
मिमि २०७७।०९।२६ गिे मवहान अ.ं ७:०० बजेको सियिा मजल्ला
िकवानपरु हेटौडा उ.ि.न.पा. वडा नं ११ िानाभन्जाङ मथिि पवु ष पमिि
लोकिागष सडकखण्ड छे उिा हाल नाि िर विन नखल
ु ेको परुु ष व्यमि िृि
अवथिािा िे ला परे को । लाशको मववरण:- बाुँया छािीको भागिा K
लेखेको मनलो रंगको मवन्क मसटर(ज्याके ट), सेिो रंगको िुल सटष, अगाडी
वाुँया छािीको भागिा Paul &Shark Yatchingलेखेको कलर र
बाउलाको भागिा लाईन भएको हाि मट-शटष, Bigboss लेखेको सेिो
सेण्डो लगाएको, उचाई ५.५ मिट, कालो छोटो कपाल भएको ।
मिमि २०७७।०८।०३ गिे अ.ं १९:०० बजेको सियिा मज.िकवानपरु
हेटौडा उ.ि.न.पा. वडा नं ४ गिोई भवु नचोक मथिि अिल
ु प्रजापिीको
घरिा डेरा गरर बथने अ.ं २०/२५ वर्षको राज के .सी सोही घरको कोिाको
छानािा रहेको हकिा जुत्ताको लेसले बाधी ुँ घाुँटीिा पासो लगाई झण्डी िृत्यु
भएको । लाशको मववरण :- उचाई ५.५ मिट, कपाल हल्का पालेको,
पािलो शरीर भएको, िामहने हािको पाखरु ा र नाडीिा ट्याटु खोपेको, बाुँया
कानिा िीन वटा टप लगाएकोपुरुषको लाश ।
मिमि २०७७।०५।१७ गिे अं. १५:३० बजेको सियिा मज.काभ्रेपलाञ्चोक
िण्डनिेउपरु न.पा. वडा नं १२ साण्डीबेशी मथिि ईन्राविी खोलाको पानीिा
घोप्टो रही िैरी रहेको अवथिािा एक पुरुष व्यमिको िृि लाश । लाशको
मववरण:- उचाई ५.३ मिट, कालो ट्रयाक, कालो मट-शटष, कालो थटकोट,
हाि कट्ट, बाुँया नाडीिा ट्याटु खोपेको ।
मिमि २०७७।०४।२७ गिे अं. ६:०० बजेको सियिा मजल्ला िकवानपरु
मभििे िी गा.पा. वडा नं ८ िोभानबेसी मथिि बागििी निी मकनारिा रहेको
िाण्डु हाईरो हेडवक्स बके टिा नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ४०/४५ वर्षको
पुरुष व्यमिको लाश । लाशको मववरण:- वणष गहगोरो, िेत्री बाहन जथिो
िेमखने, उचाई ५.४ मिट, छोटो जुँगु ा पालेको, िोटो शरीर भएको ।
मिमि २०७७।०४।०७ गिे अं. १७:०० बजेको सिय मज.मसन्धल
ु ी सनु कोशी
गा.पा. वडा नं ६ कानढङ्ग्री मथिि मव.मप. राजिागष सडक खण्डिा प्रिेश नं
१ को होमल्डङ सेन्टर बिपरु सल्लाघारीबाट झापाको लागी आउिै गरे को
बा ३ ख ८०८८ नं को हायस गाडी ऐ.ऐ. थिानिा रोकी मपसाब िे ने क्रििा
िलेमसयाबाट आफ्नो घर ििष आएको मज.सख
ं वु ासभा धिषिेवी गा.पा. वडा
नं ८ बथने वर्ष २८ को अमभजंग सोम्याङ सनु कोशी निी मकनारिा गई
आिुले लगाएको कपडा खोली सनु कोशी निीिा हाििाली बेपत्ता
भएकोपरुु षको लाश ।
मिमि २०७७।०४।०७ गिे मिनको अं. १४:०० बजेको सियिा मज.मचिवन
भरिपरु ि.न.पा. वडा नं ६ िेवनगर मथिि मचिवन रामष्टय मनकुन्जको जंगल
मभत्र रहेको िमिणकाली साििु ामयक वन मभत्र रहेको नहरिा नाि िर विन
अं. ५०/५५ वर्षको पुरुष व्यमिको लाश । लाशको मववरण:- वणष गहगोरो,
िामह्र पालेको, िझौला शरीर भएको, Rijalco Blow लेखेको पहेंलो हाि
मट-शटष, मनलो हाि मजन्स पाईन्ट लगाएको ।

हचतिन

हचतिन

काभ्रेपलाञ्चोक

मिमि २०७७।०३।२४ गिे मवहान अं. ३:५५ बजेको सियिा मज.मचिवन
भ.ि.न.पा. वडा नं २९ खहरे मथिि नारायणगढ िमु ग्लङ सडक खण्डिा नाि
िर विन नखल
ु ेको अं. ४०/४५ वर्षको पुरुष व्यमिको लाश । लाशको
मववरण:- वणष गहगोरो, िझौला शरीर, उचाई ५.५ मिट, मनलो रंगको मट-शटष
कालो रंगको कपडाको पाईन्ट लगाएको ।
मिमि २०७७।०५।०२ गिे रािी अं. २१:३० बजेको सियिा मज.मचिवन
भरिपरु ि.न.पा. वडा नं १० लायन्सचोक मथिि मनिाषण सम्पन्न भएको
सचं ालक नभएको प्रहरी मबटिा हाल सम्ि नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं ३४
वर्षको रोशन सुबेिी भन्ने पुरुष व्यमिको लाश । लासको मववरण:- वणष
श्यािलो, िध्यि शरीर, उचाई ५.५ मिट, मनलोिा रािो धके बोडर भएको
कलरवाला मट-शटष र कालो मजन्सको पाईन्ट लगाएको ।
मिमि २०७७।०४।२२ गिे मिउसो १४:३० बजेको सियिा का.प.मज. पनौिी
न.पा. वडा नं १ सलाङिघु ाट मथिि रहेको रोशी खोलाको पानीिा अं. ६/७
िमहना जमिको सालनाल समहिको नििात बाहलकाको लाश िृि
अवथिािा िे ला परे को । लाशको मववरण:- ३ के जी िौल, कुमहएको
अवथिािा रहेको ।

काभ्रेपलाञ्चोक

मिमि २०७७।०२।२० गिे मवहान अं. ०६:५५ वजेको सियिामज.
काभ्रेपनौिी न.पा.वडा न.ं ७ ढोईपाटी मथिििा नाि,िर ,विन
नखल
ु ेकोउचाई ५ मिट २ ईन्च,आुँखाको रंग कालो, िाह्री,जंगु ा
िुलेको,कपालको रंग सेिो,कालो झट्ट हेिाष िराई िल
ु को जथिो िेमखने,कालो
रंगको जाके ट लगाएको, अं. ४०।४५ के . मज. को िृिपुरुष व्यमि ।

धाहदङ

मिमि २०७७।०३।०३ गिेअं. ०९:०० वजेको सियिामज.धामिङ गमल्छ
गा.पा. वडा नं. ६ बैरेमन मथिि नेपाली सेनाको नं. ६ बामहनी अड्डा पछाडी
मत्रशल
ु ी निीको िमिण मकनारा घिु ाउने बगरको भागिा नाि ,िर नखल
ु ेको
अं.३०/३२ वर्षको,हमलया एमकन गनष नसक्ने,मिक्कको शरीर रउचाई ५ मिट
५ ईन्च भएको िृि पुरुषव्यमि ।
मिमि २०७६।०४।१४ गिे अं. १५:०० बजेको सियिा मज. काभ्रेपलाञ्चोक
िण्डनिेउपरु न. पा. वडा नं. ६ मथिििा रहेको ईन्राविी निीिा नाि, िर ,
विन नखल
ु ेको अ.ं ५१।५२ को व्यमि हाि िालेको छ भन्ने खबर प्राप्त
हनासाि प्रहरी टोली खमटई उिार गरी निी मकनारिा ल्याईएकोिा मनजको
िृि भईसके को मनजको हमलया वणष रािो,लाम्चो अनुहार, झट्ट हेिाष
िगं ोमलयन जथिो िेमखने,उचाई ५ मिट ४ ईन्च, कालो थटकोट,मनलो घेरा
भएको बट्टु े मटसटष, खैरो रंगको हाप कट्ट लगाएको िृि पुरुषव्यमि ।

काभ्रेपलाञ्चोक

मकिानपुर

हचतिन

मकिानपरु

मिमि २०७६।०६।१४ गिे साुँझ अं. १७:०० बजेको सियिा मज. िकवानपरु
हे.उ.ि.न.पा. वडा नं.०४ मसिाचोक मथिि घर भारि बिाउने िागी खाने
हाल नाििर,विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमि बेबाररशे मबरािी अवथिािा
साबषजमनक सडक बाटोिा प्रहरी टोलीले िे लापारी उपचारको लागी हेटौडा
अथपिालिा िृत्यु भएको वणष गहगुँ ोरो,उचाई ५ मिट ४ ईन्च,कपाल लािो
,िाह्री
पालेको,
शररर पािलो,खरानी रंगको कछाड बाधेको,खरानी रंगको सटष र खैरो रंगको
थटकोट लगाएको अ.ं वर्ष ६५।७० को िृि व्यमि ।
मिमि २०७६।०६।२१ गिे मिनको अं . १३:०० बजेको सियिा मज.मचिवन
भरिपरु ि.न. पा. वडा नं. १५ रािपरु कृ र्ी क्याम्पसको िल
ु गेट अगाडी
सडकिा नाििर,विन नखल
ु ेको अं. ४०।४२ कोपरुु र् व्यमिलाई िो.सा. ले
िक्कर मिई िघु षटना गराई घाईिे भई मचिवन िेमडकल कलेजिा उपचारको
क्रििा िृि भएको,िझौला शररर,वणष गोरो,५ मिट ६ ऐन्च उचाई,कालो
कपाल,कलरिा रोिो धकाष भएकोखरानी रंगको मटसटष लगाएको पुरुष
व्यमि ।
मिमि २०७६।०७।३० गिे अ.ं १८:३० बजेको सियिा मज. िकवानपरु
हे.उ.ि.न.पा. वडा नं. १३ मथिि राप्ती खोलािा नाि,िर,विन नखल
ु ेको अं.
३०।३५ वर्षको वणष गुँहगोरो,उचाई ५ मिट २ ईन्च,हल्का मनलो रंगको
अगाडी सेिो बट्टु े लेखेको थवीटर,कम्िरिा बाधेको SUMMIT SERIES
लेखेको कालो रंगको जाके ट,िबु ै खट्टु ािा ALSTONE लेखेको मनलो
रंगको जत्तु ा सो मभत्र खैरो रंगको िोजा लगाएको िृि परुु ष व्यमि ।

मकिानपुर

मिमि २०७६।०७।३० गिे अं. ११:०० बजेको सियिा मज. िकवानपरु
हे.उ.ि.न.पा. वडा न.ं १९ नेवारपामन चनौटा जगं लिा नाििर,विन नखल
ु ेको
अं. १५।१७ वर्षको,सेिो कालो,रंगको िोजा सोलको भागिा २ र िािीको
भागिा ५२० लेखेको कालो धको भएकोसेिो जत्तु ा लगाएको िृि
महहलाको लाश ।

काभ्रे

मिमि २०७४।१०।०५ गिे अं. १५:०५ बजेको सियिा मज. का.प.मज..भम्ु लु
गा.पा.न.ं ७ मथिि सनु कोसी खोलाको छे उिा अ.ं २६/२७ की जथिो िैमखने
िृि महहलाको लाश ।

हसन्धुली

मिमि २०७६।०९।०८ गिे अं. ०९:०० बजेको सियिा मजल्ला मसन्धल
ु ी
किलािाई न.पा. वडा नं.६ मथिि धरु ाबाट ढुग्रेबास ििष जाने ग्रामिण सडक
खण्डको पवु ष मिशा रहेको िोहन मबक्रि िापाको खेििा अं. वर्ष ४०।४५ को
उचाई ५ मिट ४ ईन्च,िाह्री जंगु ा लािो पालेको,िराई बासी जथिो
िेमखने,रािो वणष भएको परुु ष व्यमि ।

हचतिन

मिमि २०७६।०८।०८ गिेरािी अं. २०:३० बजेको सियिा मजल्ला मचिवन
रत्ननगर न.पा वडा नं ९ मटकौली जंगल मथिि पवु ष पमिि लोकिागष सडक
खण्डिा घाईिे भई उपचारको क्रििा िृि भएको,वणष गहगुँ ोरो,िझौला
शररर,५ मिट २ ईन्च उचाई,कालो जाके ट,खैरो भेष्ट,खैरो कट्ट कगाएको
नाििर नखल
ु ेको अ.ं वर्ष ५५।५६ को परुु षव्यमि ।

धाहदङ

मिमि २०७६।०८।१३ गिे मिनकोअं. १६:०० बजेको सियिा मजल्ला
धामिङ िाक्रे गा.पा. वडा न. िेवाली छाप मथिि मभि बहािरु िािाङको
मभरपाखा जमिनिा सडी गली िगु षमन्धि अवथिािा नाििर नखल
ु ेको,अं. वर्ष
५५ को उचाई ५ मिट,हमसया हिौडा मचन्ह भएको गन्जी,िुना बाध्ने मनलो
कट्ट,लगाएको िृिपुरुष व्यमि ।

हचतिन

मिमि २०७६।०८।०५ गिे मवहान अं. ०५:३० बजेको सियिा मजल्ला
मचिवन भरिपरु ि.न.पा वडा नं २९ िासढुंगा मथिि िमु ग्लन नारायणघाट
सडक खण्डिा ट्रकले घाईिे बनाई उपचारको लामग अथपिालिा ल्याउिा
िृत्यु भएको,अ. वर्ष ५५।६० को,वणष गहगुँ ोरो,िझौला शररर,४ मिट ८ ईन्च
उचाई,कालो जाके टaddidasमटसटष,खरानी रंगको टाउजर,कालो कट्ट कालो
पेन्टी लगाएको िृि पुरुषव्यमि ।
मिमि २०७६।१०।१४ गिे रािी अं. २०:३० बजेको सियिा मजल्ला
मचिवन भरिपरु ि.न.पा वडा नं.५ कल्याणपरु मथिि सडकिा िो.सा.ले
िक्कर मिई घाईिे बनाई घाईिे उपचारको लामग अथपिालिा ल्याुँउिा िृि
भएको,अ. वर्ष ३०।३२ को वणष गहगुँ ोरो,िझौला शररर,उचाई ५ मिट ५
ईन्च,रािो जाके ट,सेिोिा मनलो धके मटसटष,खैरो रंगको पाईन्ट,मजन्सको हाप
पाईन्ट लगाएको िृि पुरुषव्यमि ।
मिमि २०७६।०६।२१ गिे अं. १३:०० बजेको सियिा मजल्ला मचिवन
भरिपरु ि.न.पा वडा नं १५ रािपरु कृ र्ी क्याम्पसको िल
ु गेट अगाडी
सडकिा नाििर विन नखल
ु ेको अं ४०/४२ वर्ष, िझौला शरीर, वणष गोरो,
५ मिट ६ ईन्च, कालो कपाल, कलरिा रािो धकाष भएको खरानी रंङको मटशटष लगाएको पुरुष व्यिी ।
मिमि २०७६।०३।२२ गिे अं. १२:०० बजेको सियिा मज.रािेछाप रािेछाप
न.पा. वडा नं ०७ मविाष मथिि सनु कोशी निीको मकनारिा एमकन नाि िर
विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको पमहचा नखल
ु ेको परुु र् व्यमिको लाश ।

हचतिन

हचतिन

रामेछाप

मकिानपुर

मिमि २०७६।०६।१४ गिे साझुँ १७:०० बजेको सियिा मजल्ला िकवानपरु
हेटौडा उ.प.ि.न.पा. वडा न.ं १४ मसिाचौक मथिि घर भारि बिाउने िामग
खाने हाल नाि िर विन नखल
ु ेको वणष गुँहगोरो, उचाई ५ मिट ४ ईन्च
भएको लािो कपाल, िाही पालेको पािलो शरीर अं.६५/७० वर्षको पुरुष
व्यमि ।

मकिानपुर

धाहदङ

हचतिन

मिमि २०७५।०५।०७ गिे अ.०८:३० बजेको सियिा मजल्ला िकवानपरु
बकै या गाउुँपामलका वडा नं.१० अम्बास बेशी मथिि बाग्ििी नमििा। लास
समडगली औसा मकरा परी िगु षन्धीि अवथिािा रही पोष्टिाटषििा सिेि
गराउन नसमकने अवथिािा रहेको। उिेर नखल
ु ेको पुरुष ।
मिमि २०७५।०५।०७ गिे मबहाना अं.०६:४० बजेको सियिा मज.धा.
धमु नबेशी नं. पा. वडा नं. ७ खामनखोला मथिि अमनिा होटल
अगाडी,,नाि;- हाल नखल
ु ेको, िे गाना;- हाल नखल
ु ेको ,उिेर ;- अ.१७ की
(िमहला),हमलया;- बणष गहगोरी,उचाई ५ मिट, कपाल कालो मिक्कको
लािो,रािो सेिो बुट्टे कुिाष मनलो पहेलो बट्टु े सरुु वाल,कालोिा सेिो बुट्टे
भएको सुईटर र मनलो सल कम्िरिा बाुँधेकी कालो सेिो िुजा लगाएकी उिेर
१७ वर्षको महहला ।
२०७५/०५/३० गिे १९:०० बजे भरिपरु ि.न.पा.९ गोन्राङ, उिेर ५५
वर्षको पुरुष ।

हचतिन

२०७५/०५/२३ गिे ०५:१५ बजे भरिपरु ि.न.पा.२ सिीचोक, उिेर ३०
वर्षको पुरुष ।

हचतिन

२०७५/०५/१८ गिे १४:०० बजे भरिपरु ि.न.पा.२ िेत्रपरु , उिेर ३५
वर्षको पुरुष ।

हचतिन

२०७५/०५/१६ गिे ०७:०० बजे, भरिपरु ि.न.पा.१ िेवघाट,उिेर
७०वर्षको महहला ।

हचतिन

२०७५/०५/०४ गिे ०९:३० बजे भरिपरु ि.न.पा.११,उिेर३६ वर्षको पुरुष
।

हचतिन

मिमि २०७५/०५/३० गिे, अं.१९:०० बजे, भरिपरु ि.न.पा.वडा नं.१२
गोन्राङ मथिििा ५ मिट २ ईन्च उचाई, िझौला शरीर, खैरो सटष, खैरो
सेण्डो भेष्ट, मनलो चेक पाईन्ट लगाएको अं. ५५ वर्षको पुरुष ।
िृिक लास भरिपरु अथपिालको शवगृहिा रहेको

मकिानपुर

२०७५।०४।२६ मज.ि.हे.उ.ि.न.पा.१५ मथिि बेलडांडा
१३:३०
बजेलासको मबबरण सडीगमल औसा मकरा परी हड्डी छुमटएको,उि
लासको नमजक सेिो रंगको चप्पल र Rivanनािक मबर्को बट्टा सिेि
िे ला परे कोर कपडाको आधारिा पुरुष जथिो िेमखने ।

निु ाकोट

मििी २०७५/६/३ गिे अ.१३:०० बजेको सियिा मजल्ला नवु ाकोट िेघाङ
गा. पा. वडा नं. ६ पोखरी मथिि नाि िर विन नखल
ु ेको अ. वर्ष ६० को
पुरुष व्यमिको कालो वणष भएको उचाई ५ मिट ६ ईन्च भएको सेिो मटसटष
मभत्र मनलो मटसटष रे खािार कट्ट लगाएको िंगोमलयन अनहु ार भएको ।

धाहदङ

मिमि २०७५।०५।१२ गिे मिनको अं:१६.०० वजेको सियिा मजल्ला
धामिङ गजरु ी वडा नं. ०५ मथिि घाटवेशीिा रािोिा परु ा वाउला भएको
गन्जी, रािो सरु वाललगाएको (ट्रउजर), िामहने खट्टु ािा मनलो धागो वाधेको,
वणष गहगोह्रो, जङु ् गा र वोके िाह्री भएको, ५ मिट ५ ईन्च, पािलो शरीर,
नाि िर विन नखल
ु ेको अं/वर्ष ३० .३५ को हेिाष िराई िधेश िुलको जथिो
िेमखने पुरुष व्यिी
मििम २०७५/०४/०७ गिे मजल्ला रािेछाप रािेछाप न.पा. वडा नं ७
सनु कोशी निीको मकनारिा िझोला शररर, उचाई ५मिट ४ ईन्च, कालो
सरू
ु वाल ईनरवाला हररयो कट्ट लगाएको अं. ४०।४५ वर्षको पुरूष ब्यमि,
प्रािमिक थवाथ्य के न्र िन्िली रािेछाको शब गृहिा रामखएको ।

रामेछाप

मकिानपरु

मिमि २०७५।४।०८ गिे १२:०० बजे मजल्ला िकवानपरु हे.उ.ि.न.पा.१४
वणषगहगुँ ोरो, उचाई५मिट३ईन्च,
कपालखैरोलािो, मनलोकालोभेष्ट,
सेिोभेष्ट,
बाुँयाहाििारािोकपडालेबाधेको,
कालोट्रयाकपाईन्टलगाएकोिगोमलयनअनहु ारकोजथिोिेमखनेअ.३४।३५वर्ष
कोपुरुषव्यमि

दोलखा

मिमि २०७५।०३।२२ गिे अं.१६:०० बजेको सियिा मजल्ला िोलखा
मभिेश्वर न.पा. वडा नं ३ मथिि बजार नमजकै रहेको लािाचौर साििु ामयक
वन मथिि वणष गहगोरो, उचाई ५.४ मिट, िराई िल
ु को जथिो िेमखने,
पािलो शरीर भएको, हाििा ब्राथलेट र घाुँटीिा सेिो मसक्री लगाएको अं.
२९/२९ वर्षको परुु ष व्यमिको लाश
भरतपुर अस्पतालको शिगृहमा रहेको
मिमि २०७५/०३/१६ गिे, १७:३० बजेको सियिा भरिपरु ि.न.पा.वडा
न.ं ३ किलनगर कालो कट्ट, सेिो सेण्डो भेष्ट लगाएको, बढु ी औला नभएको
५ मिट ४ ईन्च उचाई भएको अं. ५०।५५ वर्षको पुरुष व्यमि ।

हचतिन

धाहदङ

मिमि २०७५।०२।३१ गिे अं. १७:०० बजेको सियिा मज.धामिङ गल्छी
गा.पा. वडा नं २ चरौिी पल
ु नमजक रहेको पृ्वीलोक िागष िेमख उत्तर ििष
रहेको खाली जग्गािा एमकन नाििर विन नखुलेको पुरुष ब्यिी िृि रारो
कालो चेक सटष मनलो मजन्स पाईन्ट रािो कपडाको बेल्ड र मित्ता भएको
चप्पल लगाएको उचाई ५मिट ३ ईन्च बणष कालो मिक्कको शरीर हेिाष िराई
िधेशी िुलको िमु थलि सििु ायको िेमखने अं. २५।३० बर्ष जथिो िेमखने ।

हसन्धुली

मिमि २०७५।३।३१ गिे मजल्ला मसन्धल
ु ी मथिि हररहररपरु गढी िररण
खोलाको िहिा समडगलेको अवथिािा बालकको शव िे ला परे को ।

हचतिन

भरतपरु अस्पतालको शिगृहमा रहेको
मिमि २०७५/०३/३० गिे, १७:३० बजे, ईच्छाकािना गा.पा. वडा नं ३
मत्रशल
ु ीनिीिा गोलो अनहु ार, िझौला शरीर, ५ मिट ५ ईन्च उचाई भएको
िंगोमलयन जािी जथिो िेमखने, अं. ३०।३२ को पुरुष व्यमि ।

हचतिन

भरतपरु अस्पतालको शिगृहमा रहेको
मिमि २०७५/०३/२७ गिे, १७: ०० बजे, ईच्छाकािना गा.पा.४ लेवाटार
गोलो अनहु ार, िझौला शरीर, िंगोमलयन जािी जथिो िेमखने अं. ३५।३६
वर्षको पुरुष व्यमि ।

हसन्धुली

मिमि २०७५।०३।२१ गिे मजल्ला मसन्धल
ु ी िररण न.पा. वडा नं. ३ मथिििा
कंकाल जथिो िेमखएको महहलाको लाश खोलािा िगषमन्धि अवथिािा
िे ला परे को ।

धाहदङ

मिमि २०७५।३।१६ गिे अं. २:३० बजेको सियिा मजल्ला धामिङ
बेमनघाुँटरोराङ गाउुँपामलका वडा नं। ५ मबशालनगर कालो ज्याके ट र कालो
मटसटष लगाएको, कालो रगंको ट्राउजर लगाएको , मनलो कालो कपडाको
पाईन्ट लगाएको अं. ३५।४० वर्षको पुरुष व्यमि ।

हसन्धुपाल्चोक

मिमि २०७५।०३।१५ गिे मजल्ला मसपा हाल पाल्चोकिाई क्रसर नमजक
ईन्राविीखोलाको िमिन पट्टीको मिरिा शरररकोपरु ै छाला खईु लेको,िबु ै
खट्टु ार हािको हड्डी िात्रष बाुँकी रहेको ,टाउकाको हड्डीिात्र रहेको,अनहु ार
कंकाल िात्र रहेको NEI लेखेको खैरो कलरको मटसटष घाुँटीिाबेररएको
लासपानीिा डुमब रहेकोअवथिािा िे ला परे को अ.ं ३० वर्षको परुु ष व्यमि
।
मिमि २०७५।०३।१० गिे अं. ११:०० बजेको सियिा वणष कालो िारी
पालेको उचाई ५ मिट रािो मटसटष, कालो रंगको हाि पाईन्ट लगाएको हेिाष
िराई बामस जथिो िेमखने अं. ३५।४० वर्षको पुरुष व्यमि ।

हसन्धुली

धाहदङ

हचतिन

मिमि २०७५।२।२७ गिेका मिन अं.१८:०० बजेको सियिा मजल्ला धामिङ
मत्रपरु ासन्ु िरी गाउुँपामलका वडा नं.७ मपपलेिा मिमि २०७५।२।२७ गिेका
मिन एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको िृिक लाशले िािी मनलो कालो रङको
मट-सषट र िल मनलो रङको मजन्स पाईन्ट कम्िरिा रािो मनलो रङको पेटी
बाुँधेको,सो पाईन्ट मभत्र ििा मटसषट मभत्र कुमहएको (सडीगलेको )िाशु ििा
हड्डीको भाग रहेको उचाई ५ मिट मनजको वाुँया हािको कुईना िेखी
िलको छाला िासु र पंजाको भाग नभएको‚ शरररको सम्पणू ष भाग सडीगली
सके को उिेर अ.ं १५/१६ बर्ष जमिको पुरुष व्यमि ।
भरतपुर अस्पतालको शिगृहमा रहेको
मिमि २०७५/०२/२० गिे, १४:४५ बजे, भरिपरु ि.न.पा.वडा नं.४ मथिि
छहारी बसपाकष िा िारी कपाल छोटो भएको, रािो सटष, मनलो ट्राउजर
लगाएको, ५ मिट २ ईन्च उचाई भएको अं. ४५।५० वर्षको पुरुषको लाश

मकिानपुर

मिमि २०७५।२।१३ गिे १६:०० बजे मज.िकवानपरु मभििे िी गा.पा.१
मथिि उचाई ५ मिट ३ ईन्च, िाह्री जङु ् गा रहेको, हररयो धके सटष, कालो
पाईन्ट लगाएको, िराई िल
ु ुक जथिो िेमखने, अं. ३०।३५ वर्षको पुरुष
व्यमि ।

हचतिन

मिमि २०७५/०२/१३ गिे, १५:०० बजे, भरिपरु ि.न.पा.वडा नं.१ पोखरा
बसपाकष िािारी कपाल लािो, लािो भएको, ५ मिट उचाई भएको अं.
४५।५० वर्षको पुरुष व्यमि ।

हचतिन

२०७५/०२/०५ गिे, १४:४५ बजे, भरिपरु ि.न.पा.वडा नं.१ नारायणी
मकनारिा भरिपरु अथपिालको शवगृहिा रहेकोसेिो सटष, कालो पाईन्ट
लगाएको अ.ं ३० ।३५ वर्षको परुु ष व्यमि

हचतिन

मििी २०७५/०२/०२ गिे, ०६:३० बजे, भरिपरु ि.न.पा.वडा नं.१
मललाचोकिा भरिपरु अथपिालको शवगृहिा रहेकोिारी कपाल लािो,
लािो भएको, पािलो शरीर, ६ मिट उचाई भएको अं. ५०।५५ वर्षको पुरुष
।

हचतिन

मििी २०७५/०१/२९ गिे, १४:३० बजे, भरिपरु िहा नगरपालीका वडा
नं.१६ गणेशटोलिा पेटिा र िवु ै हािको पाखरु ािा ट्याटु हानेको अं.
३०।३५ बर्षको पुरुषको लास िे ला परी भरिपरु अथपिालको शवगृहिा
रहेको

धाहदङ

मििी २०७५।०१।२९ गिे अं. १६:०० बजेको सियिा मज. धामिङ गल्छी
गा.पा. - २ कल्लेरी मथिि मत्रशल
ु ी निीिा शरररिा कुनै कपडा नभएको
उचाई ५ मिट २ ईन्च, कपाल परु ै नभएको अं. उिेर ३०।३५ बर्षको पुरुषको
लास िे ला परे को ।

रसिु ा

मििी २०७५।०१।३० गिे अ.ं ०९:३० बजेको सियिा मजल्ला रसवु ा
गोसाईकुण्ड-३ भोटेकोशी नमिको मकनारिा शरररिा कुनै कपडा नभएको,
पणू रुपिा समडगलेको परुु र् िमहला छुट्टाउन नसक्ने अं. २३।२४ बर्षको जथिो
िेमखने मलङ्ग नखल
ु ेको लास िे ला परे को ।(हलङ्ग नखुलेको)

काभ्रे

२०७५।०१।०९ गिे अं. १५:१८ बजेको सियिा मजल्ला काभ्रे वडा नं. ७
मथिि िकै बारीिाएमकन नाििर विन नखल
ु ेको, अनहु ार र टाुँउको थपष्ट
मचन्ह नसमकने अवथिािा रहेको िबु ै हाि नभएको र एक वटा खट्टु ा सिेि
नभएको परुु र् जामिको नििात हशशु
२०७५।०१।१० गिे मिनको १३:३० बजेमजल्ला हेलम्बु गाुँपामलका न.पा. १
मथििरे म्बो ट्राउट िाछा ििष अगामड पबु ष पट्टी िेलम्ची खोलाको पामन मभत्र
ढुंगाको कापिा पामनको छालिा पामनले हल्लाई रहेको नाङगो िामनसको
शररर कुही समड गमल सके को िडु ा जथिो अबथिाको अं. ३०।३५ वर्षको
पुरुषको िृि लाश िे ला परे कोलाश िेलम्ची प्रािमिक थवाथ्य के न्र
िेलम्चीको शब गृहिा ल्याई रामखएको ।
२०७४/१२/२५ गिे, २०:४५ वजेमज. मचिवन भरिपरु ि.न.पा.३
आनन्ििागष मथिि िारी, जङु ् गा भएको, िझौला शरीर, ५ मिट २ ईन्च
उचाई, कालोखैरो ज्याके ट, खैरो हाि पाईन्ट लगाएको अं. ४५।५०बर्षको
परुु ष व्यमिको लास भरिपरु अथपिाको शव गृहिा रामखएको ।

हसन्धुपाल्चोक

हचतिन

नुिाकोट

२०७४।१२।२७ गिे २०:४५ बजेमज. नवु ाकोट मबिरु न.पा. ७ मथिि मत्रसल
ु ी
जलमबधिु के न्रको पावर हाउस हेड गेटको नहरको पानी झने िाउुँ
मथििउचाई ५ मिट २ ईन्च छाला िासु समडगली झरीसके को, रािो भेष्ट
कालो रङको हाप कट्ट लगाएको बर्ष ४०।४२ कोपुरुष व्यमिको लाश िे ला
परे को ।

काभ्रे

२०७४।१२।२१ गिे १२:३० बजेमज. काभ्रे, पाुँचखाल २ साििु ायीकबनको
कच्ची सडक बाटोिावणष कालो, उचाई ५ मिट ५ ईन्च, लाम्चो अनहु ार,
कालो कपाल, मजन्सको पाईन्टिा हरीयो बेल्ट बाुँधेको रािो सेिो कोिे सटष
लगाएको बर्ष ३०।३२ को पुरुष व्यमिको लास िे ला परे को ।

हचतिन

मिमि २०७४/१२/१९गिे १५:०० वजे, मज. मचिवन भरिपरु ि.न.पा.३
बेलचोकमथिि पािलो शरीर,कालो मटसटष र मनलो मजन्स पाईन्ट लगाएको,
उचाई ५’३”, िामहने हािको पाखरू ािा ट्याटू हानेको अं. ४०।४२ बर्षको
पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे कोले भरिपरु अथपिाको शव गृहिा
रामखएको ।

धाहदङ

हचतिन

मिमि २०७४।१२।१४ गिे अ.ं ०५:३० बजेको सियिा मजल्ला धमिङ
गजरु ी गाउुँपामलका वडा नं ६ बान्छे टार मथिि कालो धकाष , ज्याके ट
भएको चेक सटष खैरो भेष्ट लगाएको िा शरीरको िल्लो भागिNORTH
FACE ल ेखीएको हरीयो ट्राउजर र मभत्र PUMAलेमखएको गाढा
सन्ु िला रंगको अन्डरवेयर र साििा रािो टाउको भएको कालो टचष लाईट
रहेको बर्ष ५०।५५ को परुु ष व्यमिको लास िे ला परे को ।
मिमि २०७४/१२/१३गिे, १४:०० वजेको सियिा भरिपरु ि.न.पा.१
िेवघाट अं.२२/२५ बर्षको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमि भरिपरु
अथपिालको शव गृहिा

नुिाकोट

मिमि २०७४/१२/०५ गिे अ.१५:०० बजेको सियिा मजल्ला नवु ाकोट
ककनी गा.पा.वडा न.ं ४ कृ ष्ण िमन्िर मथिि कालो कोट ,कालो आथकोट र
खरानी रङको ट्रयाक लगाएको,उचाई ५ मिट ५ईन्च अग्लो शररर,कपालको
अवथिा सिान्य छोटो काटेको,रङ सेिो िुलेको,लाम्चो अनुहार भएको नाि
िर विन नखल
ु ेको अ.६०/६५ वर्ष को पुरुष ब्यमि ।

दोलखा

मिमि २०७४।११।२८ गिे मजल्ला िोलखा भीिेश्वर न.पा. वडा न.ं ०६
रहेको धमु लखेल नेवारी खाजा घर अगाडी अं. ३५।३६ वर्षको पमहचान
नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।

हचतिन

मिमि २०७४/११/२७गिे, १५:४५ वजे, भरिपरु ि.न.पा.३ आनन्ििागष
मथिि अं. ३५।४० वर्षको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश हाल
भरिपरु अथपिाको शव गृहिा रामखएको ।

हचतिन

मिमि २०७४/११/२० गिे, १७:०० बजे भरिपरु ि.न.पा.२ िेत्रपरु मथिि अ.ं
५०।५२ वर्षको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश हाल भरिपरु
अथपिाको शव गृह रामखएको

हचतिन

मिमि २०७४/११/०६ गिे, ११:४५ बजे, भरिपरु ि.न.पा.३ नारायणगढ
मथिि अं. ३५।४० वर्षको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश हाल
भरिपरु अथपिाको शव गृह रामखएको

हचतिन

मकिानपुर

मकिानपुर

दोलखा

हसन्धुली

हचतिन

हचतिन

मिमि २०७४/११/०६गिे, १९:०० वजे, भरिपरु ि.न.पा.१ मललाचोक
मथिि अं. ३५।४० वर्षको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश हाल
भरिपरु अथपिाको शव गृह रामखएको ।

मिमि २०७४।११ २३ गिे अं. २३:३० बजे मजल्ला िकवानपरु िनहरी
गा.पा. वडा नं. ८ मथिि रािो हक उल्टो लगाएको,मनलोिा सेिो धसाष
भएको ट्राउजर लगाएको,िाह्री आधा जथिो िुलेको,वणष कालो उचाई ५
मिट ५ ईन्च पािालो शररर िराई िल
ु क
ु ो जथिो िेमखने अ वर्ष ४० को
पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यिको लाश ।
मिमि २०७४।११ २० गिे अं. १७:०० बजेको सियिा मजल्ला िकवानपरु
ईन्रशरवर गा.पा २ मथिि वणष गोरो,उचाई ५ मिट ५ ईन्च,कपाल ३ ईन्च
लािो कालो,हल्का िाह्री जगु ा पालेको,शरररिा कालो रङको ट्रेक,ज्याके ट
मनलो रङको मटसटष लगाएको अं. वर्ष ४० को पुरुषव्यिीको लास िे ला
परे को ।
मिमि २०७४।०७।१९ गिे मबहान ०६:०० बजेको सियिा मजल्ला िोलखा
कालीन्चोक गा.पा. ८ िलेपु मथिि िािा कोशी निीिा नाि िर विन
नखल
ु ेको, शरीरिा मनलोिा सेिो धकाष भेष्ट लगाएको, शरररको अन्य भागिा
कपडा नभएको, मनधारको मबच भाग िबेको, गोलो चेप्टो अनहु ार, उचाई ५
मिट २ ईन्च, वणष गहुँ गोरो, अं. वर्ष ४५ को पुरुष व्यिीको लास िे ला
परे को ।
ldlt @)&$.)&.!% ut] laxfg c=)(M)) ah]sf] ;dodf lhNnf l;Gw'nL
sdnfdfO{ gu/kflnsf j8f g+=@ lkkneHofË l:yt hf]uL k'nsf] kfgL
aUg] gfnL leq gfd, y/, jtg gv'n]sf] j0f{ ux'uf]/f],prfO{ % lkm6
%O{Gr, adidasn]v]sf] sfnf] / v}/f] /+usf] 6«ofs ;'6 nufPsf], skfn
cy{ km'n]sf], ZUKMANn]v]sf] /ftf],sfnf], v}/f] /+usf] h'tf nufPsf]
klxrfg gv'n]sf] c+= #$÷#% jif{sf] k'?if Joltmsf] klxrfg gv'n]sf] d[t
cj:yfdf nf; k/]sf] .

मिमि ०७४/०६/२२ गिे अं.१६:३० बजेको सियिा मजल्ला मचिवन
भरिपरु ि.न.पा.वडा नं.३ ट्रकपाकष मथिि चउरिा नाििर, विन नखुलेको
रािो बणष, िझौला शरीर, ५ मिट ३ ईन्च उचाई भएको, सेिो मटसटष, कालो,
मनलो मछके मिके कट्ट, लगाएको अं.४०/४२ वर्षको पुरुष व्यमि िृि
अवथिािा िे ला परे को ।
मिमि ०७४/०६/१७ गिे अं.१७:३० बजेको सियिा मजल्ला मचिवन
भरिपरु ि.न.पा.वडा नं.२ लायन्सचोक मथिि गहुँ गोरो बणष, पािलो शरीर,
५ मिट ४ ईन्च उचाई, मनलो मटसटष, कालो पाईन्ट लगाएको नाििर विन
नखल
ु ेको अं.बर्ष ४०/४५ को पुरुष व्यमि िृि अवथिािा िे ला परे को।

हचतिन

मिमि २०७४।०६।११ गिे अं. १८:०० बजेको सियिा मजल्ला मचिवन
भरिपरु िहानगरपामलका वडा नं. ३ नारायणी निी मकनारिा नाि िर विन
नखल
ु ेको समडगली सके को अवथिािा रहेको, उचाई ४ मिट १० ईन्च, अं.
वर्ष २५/३० की महहलाको शव िे ला परे को ।

धाहदङ

मिमि २०७४।०३।३० गिे अं.६:३० बजे मजल्ला धामिङ बेमनघाट रोराङ
गा.पा.१० मथिि अं. ४५।५० वर्षको पुरुष हाल सम्ि पमहचान खल्ु न
नसके को लाश ।

काभ्रेपलाञ्चोक

मिमि २०७४।०३।१७ गिे अं. ०६:०० बजेमज.काभ्रे पाुँचखाल नगरपामलका
वडा न.ं ०३ मथिि अरमनको राजिागष छे उिा अ.ं ३५।३६ वर्षको परुु ष हाल
सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लाश ।

हसन्धुपाल्चोक

मिमि २०७४।०१।०४ गिे अं. २०:३० बजेमज.मस.पा.िेलम्ची न.पा.सामबक
वडा नं. ११ भई हाल परीबमिषि िेलम्ची न.पा. वडा नं. १३ मथिि िेलम्ची
ईन्राविी खोलाको पमिि साईडिा रहेको िेलम्ची मजरोमकलो सडक
खण्डको नाके डाडाुँ भन्ने थिानको अं. ४०।४५ वर्षकी महहलाको पमहचान
नखल
ु ेको लाश ।
मिमि २०७४।०१।०५ गिे अं. १५:०५ वजे मज. काभ्रे. भुम्लु गाउुँपमलका
वडा नं. ७ मथिि सनु कोशी खोलाको छे उिावणष थयाम्लो, कालो थकट,
कालो रािो सल, सेिो समिज समहिको ब्रा, कालो लेमडज पाईन्ट जसिा
(SLIVER LINE) लेखेको, कानिा हल्का मनलो रंगको प्लामष्टक को
जथिो िेमखने टप, वायाुँ हाििा हरीयो र मनलो रंगको प्िर भएको िइु वटा
चाुँिीको औिी, िायाुँ हाििा सािा चाुँिीको औिी लगाएकी अं.उचाई ५"२"
भएको अं. वर्ष २६/२७ जथिो िेमखने झट्ट हेिाष िंगोमलयन अनहु ार जथिो
िेमखने नाि, िर, विन नखल
ु ेको महहलाको िृि शव िे ला परे को ।
मिमि २०७३।१२।२९ गिे अं.०७:०० बजेको सियिा मजल्ला धामिङ
मसिलेक गाउुँपामलका वडा नं.६ परे वाटार अं.
४५ वर्षको
नाििरविननखल
ु ेको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेकोपरुु ष लाश िे ला परे को ।

काभ्रेपलाञ्चोक

धाहदङ

धाहदङ

मिमि २०७३।१२।२६ गिे अं.१३:३० बजेको सियिा मज.धा. कल्लेरी
गा.मव.स.वडा न.ं ६ हाल ऐ गल्छी गा.पा.- वडा न.ं २अ.ं ४५ परुु ष
नाििरविननखल
ु ेको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको लाश ।

धाहदङ

मिमि २०७३।१२।१२ गिे अ.ं ६:३० बजे मजल्ला धािीङ बेमनघाट रोराङ
गाउुँपामलका वडा नं. ५ अं. २५ वर्षकी नाििरविननखल
ु ेको महहला हाल
सम्ि पमहचान नखल
ु ेको लाश ।

हसन्धुली

मिमि २०७३।१०।२३ गिे अं. १०:५० बजेको सियिा मजल्ला मसन्धल
ु ी
गाङमव.स सोल्पािाना वडा नं. ४ मथिि सनु कोशी नमििा अं.४६ वर्षको
वर्षको हाल नाि िर विन नखुलेको पुरुष व्यमिको लाश ।

हसन्धुली

मिमि २०७३।१०।२७ गिे अं. १२:१५ बजेको सियिा मजल्ला मसन्धल
ु ी
गा.मव.स. जलकन्या वडा न.ं १ मथिििा सोला भन्ञ्याङ वनिा वणष
श्याम्लो, उचाई ५ मिट , िराई बासी जथिो िेमखने रािो रगंको कुिाष सरुु वाल
लगाएकी अं. ४० वर्ष की महहलाको हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को
लाश ।
मिमि २०७३।०९।०७ गिे अं. १५:३० बजे मजल्ला धामिङ बेमनघाट ९
मथिि मत्रशल
ु ी नमिको मकनारिा अ.ं ५०।५५ वर्षको हाल नाि िर विन
नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।

धाहदङ

मकिानपुर

मिमि २०७३।०८।२९ गिे मजल्ला िकवानपरु हेटौडा उप िहानगरपामलका
वडा नं. २९ नेवारपामन मथिि अचम्ि खोला हाल नाि िर विन नखल
ु ेको
अं. ३५।४० वर्षको पुरुष व्यमिको पमहचान नखल
ु ेको लाश ।

धाहदङ

मिमि २०७३/०८/१४ गिे १६:०० बजेको सियिा मज. धािीङ बेमनघाट-९
मथिि मत्रशल
ु ी निीको मकनारिा बर्ष ४०/४५ को, उचाई ५ मिट ३ ईन्च,
कपाल कलो, जुङा पालेको पानीले छालाहरु गलेको, नाि िर विन
नखल
ु ेको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७३।०७।१७ गिे अं.१६:०० बजेको सियिा मजल्ला मचिवन
िारे चोक गा.मव.स मथिि मत्रसल
ु ी नमिको मकनारिा वणष गहगुँ ोरो कलेजी
रंगको पेमन्टिा मनलो धकाष भएको, बाया हािको नामडिा टाटु हानेको, गोलो
अनहु ार िझौला मशर, MEN लेखो पेमन्ट लगाएको लेकखेको पेमन्ट
लगाएको, उचाई ५ मिट ५ ईन्च भएको एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अ।ं
३४।३५ वर्षको पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७३।०७।१९ गिे अं. ०८:३०० बजेको सियिा मजल्ला नवु ाकोट
ििनपरु गा .मव.स.वडा न.ं ०९ मथिििा मसगारे जंगलिा परुु षको हाल
सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लास ।
मिमि २०७३।०७।०३ गिे अं. ०७:०० बजेको सियिा मजल्ला नवु ाकोट
सनु खानी गा .मव.स.वडा नं. ०३ मथिििा पुरुषको हाल सम्ि पमहचान
खल्ु न नसके को लास ।

हचतिन

नुिाकोट

नुिाकोट

धाहदङ

मिमि २०७३।०७।१० गिे मवहान अं.०६:०० बजेको सियिा मजल्ला
धामिङ गजरु ी गामवस वडा न.ं १ मथिि मत्रशल
ु ी निीको मकनारिा हाल
पमहचान नखल
ु ेको महहला िामनसको िृिक शवको कङ्काल िे ला परे को
।

काभ्रेपलाञ्चोक

मिमि २०७३।०७।०६ गिे अं. ०८:०० बजेको सियिा मजल्ला
काभ्रेपलान्चोक श्याि पाटी गा.मव.स.वडा नं. ०९ मथिििा अं. ३०।३२
वर्षको पुरुषको हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लास ।

हचतिन

मिमि २०७३।०७।१५ गिे अं. ०९,३० बजेको सियिा मजल्ला मचिवन
कमवलास गा.मब.स. वडा नं.४ मथिििा एमकन नाििर विन नखल
ु े को
अं.४५/५० बर्षको पुरुष ब्यमि िृि अबथिािा पेला परे को ।

हचतिन

मिमि २०७३।०५।०८ गिे अं. १२;३० बजेको सियिा मजल्ला मचिवन
िारे चोक गा.मब.स. वडा नंङ ३ मथिि कुररनटार भन्ने थिानिा एमकन नाििर
विन नखुलेको अं. ४०/४५ बर्षको पुरुष ब्यमि िृि अबथिािा पेला परे को
।
मिमि २०७३।०४।१० गिे अं. १७;३० बजेको सियिा मजल्ला मचिवन
िारे चोक गा.मब.स. वडा नं. २ चमु म्लङटार मथिि सडक भन्िा िल खोल्सािा
एमकन नाििर विन नखुलेको अं. ३५/४० बर्षकी महहला िृि अबथिािा
िे ला परे को ।
मिमि २०७३/०७/१५ गिे मजल्ला मचिवन भरिपरु उ.ि.न.पा.वडा नं.२
मथिििा िागी खाई महड्ने नाििर विन नखुलेको भारमिय नागरीक भन्ने
बमु झएको अं.बर्ष ६५/७० को पुरुष व्यमि िृि िे ला परे को ।

हचतिन

हचतिन

हचतिन

मिमि २०७३/०४/२५ गिे मजल्ला मचिवन भरिपरु उ.ि.न.पा.वडा नं.१
मथिि नाििर विन नखल
ु ेको अं.बर्ष ३५/४० की महहला िृि िे ला परे को ।

काभ्रेपलाञ्चोक

मिमि २०७३/०५/०५ गिेको मिनको अं.१६:३० वजेको सियिा
का.प.मज.धमु लखेल न.पा.०१ गौखरु े श्वर िन्िीरको भिालु बथने पाटी घरको
कोिा मभत्र एमकन नाि, िर, विन नखल
ु ेको उचाई ५ मिट ३ ईन्च, बणष
गहगोरो, मचउुँडोिा हल्का िाह्री कपाल मिक्को कालो, मनलोिा सेिो घके
भएको ट्याक सटु , सेिो रंगको अन्डर ट्राउजर र हररयो रंगको मभत्र भेष्ट
लगाएको, िागी खाई महड्ने आफ्नो नाि कुिार लािा विाउने अं बर्ष
४०/४५ को पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७३।०६।०३ गिे मिउुँसो १५:०० बजेको सियिा मज.मस.पा
पाङग्रेटार - ५ वगवु ा मथिि सनु कोशी नमि मकनारिा नाि िर विन नखल
ु ेको
अपररमचि अं.बर्ष ४८ को परुु र् ब्यिीको वेवाररसे िृिक लाशउचाई पाुँच
मिट पाुँच ईन्च भएको, मनजको शरररिा कुनै कपडा नरहेको, िाुँया गोडा
घंडु ाको भागवाट िोल्ड भई पेटिा रहेको वायाुँ गोडा मसधा रहेको पुरुष
व्यिी।

हसन्धपु ाल्चोक

काभ्रेपलाञ्चोक

मिमि २०७३।०४।०७ गिे अं.२३:०० बजेको सियिा मज. काभ्रे गैरी
मबसौना िेउपरु गामवस ३ मश्िि िल्लोबजारको ईन्रावमि साििु ायक सेवा
के न्रिावणष कालो कपाल िुलेको, हिाष िराई बासी जथिो िेमखने गेरो रंगिा
सेिो र कालो कट्ट िेक्सी लगाएकी, खरामन रंगको कम्बल ओडेकी
अ.ं ६०।६५ वर्षको महहला ।

रसुिा

मिमि २०७३।०५।२८ गिे १३.३० बजे मजल्ला रसवु ा थयाफ्रु गा.मव.स. ६
मथिि गोसाईकुण्डिा पमहचान खल्ु न नसके को, कुमहन सरुु भएको, कपडा
नलगाएको, अण्डर टाउजर लगाएको, गोरो बणष, ५/५ उचाई, अन्िाजी
४०/४५ बर्षको नाि िर विन खल्ु न नसके को पुरुष ब्यमिको लास र नमजकै
कुण्डको मकनारािा सेिोिा कालो धकाष भएको चेक सट, खैरो
पाईन्ट,HMT लेमखएको नाडी घडी,रािो कालो िाक्स, ADIDAS
लेमखएको सेिो जत्तु ा,श्रीसौन्ियषलहरी लेमखएको िािा भगवानको िोटो
भएको पके ट मकिाब सिेि िे ला परे को ।
मिमि २०७३।०५।०५ गिे रािीको अं. २१:५० बजे काभ्रे मजल्ला िेच्छे
गा.मव.स वडा न.ं ९ कमच सडक छे उिा अ.ं ६०।६५ वर्षको उचाई अ.ं ५
मिट ३ ईन्च वणष कालो, कापाल कालो, हेिाष िराई बासी जथिो िेमखने,
मनलो सटष, मनलो भेष्ट, खरानी रङ्को पाईन्ट िालिु ा कपाल नभएको पुरुष
व्यमिको पमहचान नखल
ु ेको लाश ।
मिमि २०७३।०५।०६ गिे मवहान अं. ०७३० बजेको सियिा मज धामिङ
िाक्रे गामवस वडा नं. ९ मथिि रहेको बटु वल िुलबारी होटल र थपाईसी
मकचेन होटलको मवचिा रहेको िाईला गजरु े लको घरिा जाने गोरे टो बाटोिा
एमकन नाि िर र विन नखल
ु ेको वणष कालो हल्का िोटो शरीर उचाई ५ िीट
५ ईन्च शरीरको मवमभन्न भागिा घाउहरु आएको‚ खैरो सटष र कालो पेन्टी
लागएको अं. वर्ष ३४।३५ को पुरुष िामनसको िृिक शव िे ला परे को ।
मिमि २०७२।११।०४ गिे बेलक
ु ा अं.१७:३० बजेको सियािा मजल्ला
िकवानपरु हाडीखोला गा.मव.स.६ मथिि बक्खझु ल्ु यान खोलािा नाििर
विन नखुलेको अ.५० वर्ष पुरुष व्यमि मबर्ािी सेवन गरी िृि अवथिािा
िे ला परे को ।
मिमि २०७२।१०।२७ गिे मबहान ०७:०० बजेको सियिा मजल्ला
िकवानपरु हे.उ.ि.न.पा.वडा नं.४ मथिि भटु निेवी थकुल अगाडी पुरुष
िामनसको िृत्यु भएको ।
मिमि २०७२।०१।२९ गिे मजल्ला िकवानपरु हे.उ.ि.न.पा.१ मथिि राप्ती
खोलािा डुबेको अवथिािा िे ला पारी उपचारको क्रििा हेटौडा
अथपिालिा िृत्यु भएकोपुरुषको लाश ।
मिमि २०७२।०१।२९ गिे मजल्ला िकवानपरु हे.उ.ि.न.पा.१ मथिि राप्ती
खोलािा डुबेको अवथिािा िे ला पारी उपचारको क्रििा हेटौडा
अथपिालिा िृत्यु भएको ।(पुरुष)

काभ्रेपलाञ्चोक

धाहदङ

मकिानपुर

मकिानपरु

मकिानपरु

मकिानपुर

मकिानपुर

मकिानपुर

मकिानपुर

रसुिा

रसुिा

धाहदङ

नुिाकोट

हसन्धपु ाल्चोक

काभ्रेपलाञ्चोक

काभ्रेपलाञ्चोक
काभ्रेपलाञ्चोक

मिमि २०७१।१२।०८ गिे मजल्ला िकवानपरु गमढ ९ थिीििा नाििर विन
नखल
ु ेको शडी गली सके को अवथिािा बेवारीसे पुरुष व्यमिको लाश िे ला
परे को ।
मिमि २०७१।११।१२ गिे मजल्ला िकवानपरु हे.उ.ि.न.पा.वडा नं.१० थिीि
राि िन्िीरको प्रगाङ्गनिा नाििर विन नखल
ु ेको अ.वर्ष ६५ को पुरुष
व्यमि िृि अवथिािा िे ला परे को ।
मिमि २०७१।०९।२७ गिे अ.वर्ष ३८ को पुरुष व्यमि मजल्ला िकवानपरु
हे.उ.िन.पा.११ मथिि कच्ची सडक मकनारा नाििर विन नखल
ु ेको
व्यिको लाश िृि अवथिािा िे ला परे को ।
मिमि २०७२।११।२६ गिे अं.१४:०० बजे मजल्ला रसवु ा डाडागाउ ७ िा
थकाइभेटरले बाटो खल्ले क्रििा िमहला परुु र् नछुमटएको िानव कंकाल ,
िे ला परे को ।हलङ्ग नखुलेको
मिमि २०७२।११।४ गिे मिनको १३:१५ बजे रसवु ा सरििमल गा मब स व
डा न ३ मथिि जिनु डाडा खोल्सो वेवाररसे ६।७ िमहनाको सडीगलेको
िृिक िच्चाको लास िे ला ।
मिमि २०७२।१०।७ गिे अं:१३.१५ बजेको सियिा मज.धामिङ नौमवसे
मथिि राजिागष भन्िा िल अ.ं १.४ मक.िी िल ,हाल नाि िर विन नखल
ु ेको
अं. २०/२५ वर्षको पुरुष व्यमिको लाश नाङगै अवथिािा िे ला परे को ।
मिमि ०७२/११/२९ गिे मजल्ला नवु ाकोट, मिनको अं.११;५०बजेको
सियिा मजल्ला नवु ाकोट ओखरपौवा गा.मव.स. वडा न.ं ४ मससडोलिा
रहेको काििाण्डौ उपत्यकाको िोहर व्यवथिापन गने क्रििा नििात
हससुको शव समडगलेको अबथिािा िे ला परे को
२०७२।१०।१५ गिे मिउुँसो १३:५० सो बजेको सियिा मज.मस.पा.चोकटी
४ मथिि रहेको चिारे िािीको बारीिा नाििर विन नखल
ु ेको नवाजाि मशसु
बालक िृि अवथिािा िे ला परे को ।
मिमि २०७२।०७।११ गिे मजल्ला काभ्रेपलाञ्चोक वणष श्याम्लो, उचाई
५.७ ईन्च, टाउकोिा हल्का िालु खईू लेको, िामह्र जगु ां सानो भएको, हररयो
कलरको कटराईजको ज्याके ट खैरो रगक
ं ो भेष्ट र खैरो रगक
ं ो ट्राउजर
लगाएको, साििा आिी कलरको ब्याग मभत्र हररयो रगंको आिीले प्रयोग
गने िण्डी सिेि बोके को, नेवार जामि जथिो िेमखने, नाि िर विन नखल
ु ेको
अ.ं ५०।५५ वर्षको पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७२।०७।२३ गिे मजल्ला काभ्रेपलाञ्चोकमथिि एमकन नाििर
विन नखल
ु ेको िाटो खमन परु रएको अबथिािा नवजाि मशशु(बाहलका)
मिमि २०७२।१०।१६ गिे काभ्रेपलाञ्चोक मथिि नाि िर विन खल्ु न
नआएको, उचाई अं. ७.५, वणष गोरो िामह्र जंगु ा िुलेको, मिलचाम्रे
भएको,िागी खाई महड्ने, हररयो रगको थवीटर लगाएको, हररयो खैरो हररयो
धके भएको ज्याके ट मभत्र खैरो रंगको हाि मथवटर लगाएको, हेिाष बाहन िेत्री
जथिो िेमखने सटष र िल खरामन रगंको हाि कट्ट लगाएको, अं. ६०/६५
वर्षको परुु ष ।

काभ्रेपलाञ्चोक

काभ्रेपलाञ्चोक

मिमि२०७२।११।०४ गिे मज. काभ्रेपलाञ्चोकमथिि एमकन नाििर विन
नखल
ु ेको शरररको भागिा कुनै पमन कपडा नभएको१८ ईन्च उचाई ,
,अकालो छोटो कपालमनधारको बाया परट्टको भागिा चोट लागी रगि ,
बगेको,छामत्तको बाया परट्टको भागिा मनल डाि रहेको के ही मिन अगाडी
िात्र सालनाल काटेको िस्तो िेमखएको नवजाि मशशक
ु ो लास।
मिमि २०७२।०९।०२ गिे रािी अन्िाजी २२:३० बजेको सियिा मज.
काभ्रेपलाञ्चोक,बनेपा मशर िेिोररयल अथपिालिा उपचारको क्रििा नाि
िर वन नखल
ु ेको अ.ं ३५/३६ वर्षको परुु षव्यमिको पमहचान हन नसके को
लाश ।

काभ्रेपलाञ्चोक

मिमि २०७१।०२।०२ गिे अ:ं ०९ .०० बजेको सियिामज. काभ्रेपलाञ्चोक,
बनेपा ११ मथिि मनलकण्िे श्वर िहािेव िमन्िरिा अं.७०/७५ परुु र् व्यमि वणष
गहगुँ ोरो, पािलो शररर, कपाल िाह्री पालेको परु ै सेिो िुलेको, कालु कट्ट
लगाएको, उचाई ५ मिट ३ ईन्च भएको, हेिाष िाराई बासी जथिो िेमखने
पुरुष व्यमिको पमहचान हन नसके को लाश ।

काभ्रेपलाञ्चोक

मिमि २०७१।०२।०२ गिे अ:ं ०९ .०० बजेको सियिाकाभ्रेपलाञ्चोक,
बनेपा ११ मथिि मनलकण्िे श्वर िहािेव िमन्िरिा अं.७०/७५ परुु र् व्यमि वणष
गहगुँ ोरो, पािलो शररर, कपाल िाह्री पालेको परु ै सेिो िुलेको, कालु कट्ट
लगाएको, उचाई ५ मिट ३ ईन्च भएको, हेिाष िाराई बासी जथिो िेमखने
पुरुष व्यमिको पमहचान हन नसके को लाश ।

काभ्रेपलाञ्चोक

मिमि २०७१।०१।०५ गिे अं.७:०० बजेको सियिा काभ्रेपलाञ्चोक, वडा
नं.३ नामसका थिान िमन्िरको पेमटिा कालो वणष,पािलो शररर, लाम्चो
अणहु ार, सेिो मनलो सटष कालो पाईन्ट लगाएको उचाई ५ मिट ३ ईन्च
अं.४५/४६ वर्ष को पुरुष ब्यमि िृि अबथिािा िे ला परे को ।

दोलखा

मिमि २०७२/११/२७ गिे मबहान अ.८:०० बजेको सियिा मजल्ला
िोलखा मजरी न.पा.वडा.नं २ िाली सेवाटोल मथिि डवल बहािरु िािाङको
बारीिा नाि िर विन नखल
ु ेको अ.बर्ष ५० को पुरुष ब्यमि िृि अबथिािा
िे ला परे को ।

दोलखा

मिमि २०७३/०१/२६ गिेमजल्ला िोलखा मभिेश्वर नगरपामलका वडा न.ं ६
मबरुवा मथिि मसिाराि बढु ािोकीको खेिबारीिा एमकन नाि,िर विन
नखल
ु ेको अं.बर्ष २०/२५ को पुरुष व्यमि िृि अबथिािा िे ला परे को ।

रामेछाप

मिमि २०७२/०७/२१ गिे मज. रािेछाप मथििबणष कालो उचाई ५ मिट ३
ईन्च खैरो रङ्गको हक लगाएको ,सेिो मनलो धकाष भएको लगु ी लगाएको
कपाल अधष िुलेको िराइृ िुलुकको िसु लिान जथिो िेमखने अ. बर्ष ७५ को
पुरुष व्यिी ।

हसन्धुली

हसन्धुली

हसन्धुली

काभ्रेपलाञ्चोक

हसन्धुली

मकिानपुर

काभ्रेपलाञ्चोक

मिमि २०७२।२।१२ गिे अ.१५०० बजेको सियिा मज.मसन्धल
ु ी
क.न.पा.वडा न.१० बागिारा किला निीको मकनारिा अ.बर्ष ५ को नाि िर
विन नखल
ु ेको िगोमलयन जथिो िेमखने नािालकको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७२।११।१३ गिे मजल्ला मसन्धल
ु ी िधु ौली न.पा. वडा नं. ११
मथिि अमखजोर साििु मयक जंगलिा नाि िर विन नखल
ु ो अं. वर्ष ३०।३५
को पुरुष व्यमत्तको लास वेवाररसे अवथिािा िे ला परे को।
मिमि २०७२/०९।३० मजल्ला मसन्धल
ु ी मसिौली -२ मथिि नाििर विन
नखल
ु ेको अ.ं वर्ष ३०/३५ को कालो रंगको हाि कट्ट सेिो रंगको गमन्ज
लगाएको पुरुष व्यमिको लाश सडी गली बेवारीसे अबथिािा िे ला परे को ।
मिमि २०७२/१०/२१ गिे मबहान अं. ०९:३५ बजे मज. काभ्रे धमु लखेल
न.पा. वडा न.ं ५ मथिि वणष गहगुँ ोरो, उचाई अ.ं ५ मिट, पािलो शररर,
कालो छोटो कपाल भएको, मनधारको मबच भागिा कालो कोिी भएको,
ित्काल एमकन नाि िर विन खल्ु न नआएको अं. ३८/३९ बर्षको बेवारीसे
परुु ष व्यिीको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७२।१०।१७ गिे अं. १२:०० बजेको सियिा मजल्ला मसन्धल
ु ी,
िधु ौली न.पा. वडा नं. ११ मथिि रहेको आुँखीजोर साििु ामयक वन िैनी
जगं लको आुँखजोड डाुँडाको मडलिा नाि, िर विन सिेि नखल
ु ेको अ.ं
३०- ३५ वर्षको पुरुष व्यमिको बेवाररसे अवथिािा लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७२-१०-२७ गिे मबहान ०७:०० बजे मज. िकवानपरु , हेटौडा-४
भटु निेवी थकुल अगाडी कपाल कालो, जुङ्गा १ ईन्च लािो, खैरो रङको
YONG KANG लेखेको ज्याके ट, सेिो रङिा हल्का पहेलो िाडो धकाष
भएको सटष, मनलो मजन्स पाईन्ट,घामटिा पहेलो धािक
ु ो बजरीया मसमक्र,
बायाुँ हाििा हल्का पहेलो रङको पलामष्टकको घडी लगाएको, श्यािलो बणष
अन्िाजी बर्ष ३५/४० को िराई बासी जथिो िेमखने भएको पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७२।१०।२२ गिे अ.ं ०९:०० बजेको सियिामज. काभ्रेपलान्चोक,
वालवु ापाटी िेउपरु गा.मव.स.वडा नं.-६ मथिि रानीबनिा नाि िर
विननखुलेको बर्ष अं.२५।३० को कालो बणषको पािलो शररर भई छोटो
कपाल भएको िराईिल
ु क
ु को जथिो िेमखने पुरुष ब्यमि ।

हसन्धुपाल्चोक

मिमि२०७२।१०।२६ गिे मिउुँसो १२:४५ बजे मज. मसन्धपु ाल्चोक नवलपरु ६ िशिुले भन्ने िाऊंिाखरानी रङगको िौरा ,मनलो रङगको मजन्सको पाईन्ट,
मनलो रङगको ज्याके ट , हररयो रङगको िोजा लगाएको पुरुषव्यमि िे ला
परे को ।

हसन्धुली

मिमि २०७२-०९-२१ गिे अं. ०९:३० बजेको सियिा मजल्ला मसन्धमु ल
नेत्रकाली-५ िेनटार मथिि , वणष गहगुँ ोरो, आकासे रंगको सटष, कालो मनलो
रंगको ज्याके ट लगाएको पुरुष व्यमि ।

मकिानपुर

मकिानपुर

मकिानपरु

मकिानपुर

हसन्धुली

दोलखा

काभ्रेपलाञ्चोक

मिमि २०७२।०५।०६ गिे १३:०० बजेको सियिामजल्लािकवानपरु हेटौडा
उ.ि.न.पा.वडा नं.१० बसपाकष मथिििकालु काउण्टर नमजकै जनजािीजथिो
िेमखने, कालो ढाकाको टोपी, सेिो आकाशे रंगको धके िुलबाउलाभएको
सटष, सो मभत्रआकाशे रंगको सटष, हररयो रंगको गन्जी, िुस्रो हल्काकालो
रंगको ट्राउजर, मभत्रकालो रंगको कट्ट लगाएको, हाििागल
ु ावी रंगको
प्लामष्टकको घडीलगाएको अं.४५/५० वर्षको, वणष गहगुँ ोरो, उचाई५.४ ईन्च,
टाउकोिािालुको भागिाकपालपािलो भएकोपुरुष िृि अवथिािा िे ला
परे को ।
मिमि २०७२।०८।०५ गिे रािी अं.१२:०० बजेको
सिायिामजल्लािकवानपरु
हेटौडा
उ.ि.न.पा.डा
नं.३
मथििकामन्िराजपिमकनारिाकालोिा सेिो द्दकाष भएको एमडडासको कालो
ट्रयाक, सेिो मनलो चेक सटष, कालो सईु टर, मनलो भेष्ट, सो मभत्रकालो भेष्ट र
कालो कट्ट लगाएको, ६/७मिन िेमख िाह्री जगंु ानकाटेको जथिो, ३ ईन्च
लािो कपाल, िालक
ु ो भागहल्काखुईलेको, अं.६० के .जी. िौल भएको
पुरुषिृि अवथिािािे ला परे को ।
मिमि २०७२।०९।११गिे ०६:३० बजेको सियिा मजल्लािकवानपरु
हे.उ.ि.न.पा.वडा नं.१ मथिििा रहेको हेटौडा अथपिालको िल
ु गेटिा
मनम्नहमलया भएको, नाि,िर, विन नखल
ु ेको, अं.६५ वर्षको पुरुष व्यमि
िृि अवथिािा िे ला परे को ।
मिमि२०७२।०४।१४ गिे ११:०० बजेको सियिामजल्लािकवानपरु हेटौडा
उ.ि.न.पा.वडानं.१० मथििमत्रवेणी धािनमजक राप्तीखोला बगर
छे उिानाििर, विननखल
ु ेको,नाङ्गोअवथिािा अं.६ वर्षको बालकिृि
अवथिािा िे ला परे का ।
मिमि०७२।०८।०९ गिे िेमख मज.मसन्धल
ु ी क.न.पा.–६ मथिि मजल्ला
अथपिालमसन्धल
ु ीिा नाििर नखल
ु ेको अं. वर्ष ६० को पुरुष व्यमिले
उपचार गराई रहेकोिा मनजको उपचारकै क्रििा मिमि ०७२।०८।२० गिे
मवहान अ.ं ०८:१५ वजेकोसियिा िृत्यु भएको ।
मिमि २०७२/११/२७ गिे मबहान अं. ०८:०० बजेको सियिा मजल्ला
िोलखा, मजरी न.पा. वडा.नं २ िाली सेवा टोल मथिि डबल बहािरु
िािाङको बारीिा नाि िर विन नखल
ु ेको बणष रािो, उचाई ५ मिट ३ ईन्च
भएको, छोटो कपाल कालो िुलेको, िोटो शररर भएको, खैरो रंगको भेष्ट,
पहेलो कालो सेिो बुट्टे भेष्ट, कालो मघउ कलरका बुट्टे ज्याके ट, पहेलो कालो
रंगको कट्ट, खैरो रंगको पाईन्ट, कालो जत्तु ा, कालो उमनको टोमप लगाएको
अ.ं वर्ष ५० को परुु ष व्यमिको बेवाररसे लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७२/१२/०२ गिे मज. काभ्रे नामसकाथिान गा.मव.स. वडा नं. २
मथिि नारायण िमन्िरको पररसरिा हाल यमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अं.
वर्ष ६० को परुु ष व्यमि िृि अबथिािा िे ला पारी शब पररिण एवं
सनाखिको लागी मत्र.मब. मशिण अथपिाल िहाराजगजंको शब गृहिा
सरु मिि रामखएको ।

नुिाकोट

मिमि २०७२।१२।०४ गिे अं. १३:०० बजेको सियिा मजल्ला नुवाकोट
मविरु न.पा. १ मथिि मत्रशमु ल खोलाको मकनारिा खोलाले वगाई ल्याएको
नििात हशशुको लास िे ला परे को ।

मकिानपुर

मिमि २०७२-१२-११ गिे मबहान ०८:०० बजेको सियिा मजल्ला
िकवानपरु हेटौडा उप.ि.न.पा. वडा नं. ४ मथिि भटु निेवी उ.िा.मब.को
भाडािा लगाईएको भवनको पछामड पट्टी बरण्डािा वणष गहगुँ ोरो, िाह्री जगंु ा
हल्का पालेको, सेिो सटष लगाएको पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को ।
२०७३/०३/२९गिे मजल्ला िोलखा मभिेशवर नगरपामलका वडा नं. ८
मथिि कमिनी चौउर भन्नेथिानिा लािासाघु मजरी सडक खण्डको नमजकै
रहेको प्रमििलय मभत्र एमकन नाििर विन नखुलेको बणष कालो उचाई ५
मिट ७ ईन्च पािलो शररर भएको,िारी जगु ापालेको, कालो धके कपडाको
पाईन्ट र सेिो धके सटष ,सिेि खोलीप्रमििलयको छे उिा राखेको िृिक
लाश नाङगो, घोप्टो, अबथिािा खट्टु ा लािोभएको अं. बर्ष ४५/४६ को नाि
िर विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमि रहेको बेवारीसेलाश िे ला परे को ।
मिमि २०७३।०१।३० गिे मबहान ०७:३० बजे सियिा मजल्ला रािेछाप
िन्िली न.पा. वडा नं. १३ मथिि भटौली िे डीखोला मपपलको रुख िमु न
चौिारािा वणष गहगुँ ोरो, उचाई अ.ं ५ मिट ३ ईन्च भएको, कालोिा सेिो
रङग धकाष भएको ट्रयाक, सेिो रङको ट्राउजर, कपाल खैरो कालो भएको,
अं. बर्ष ४५ को नाििर विन नखल
ु ेको पहाडी िुलको जथिो िेमखने पुरुष
व्यिीको बेवाररसे अवथिािा लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७३।०१।२७ गिे अं.१४:०० बजे, भरिपरु उ.ि.न.पा.वडा नं.४
न्यरु ोड मथिििा िृि िे ला परे को अ.ं बर्ष ४५ को परुु ष व्यमि ।

दोलखा

रामेछाप

हचतिन

काभ्रेपलाञ्चोक

हचतिन

काभ्रेपलाञ्चोक

मिमि २०७३/०१/११ गिे मिनको अं ११:३० वजेको सियिा मज. काभ्रे गैरी
मबसौना िेउपरु गा.मव.स. वडा नं. ७ मथिि उचाई अं. ५ मिट ४ ईन्च, वणष
कलसाउिो, पहेलो रगंको हाि भेष्ट, सेिो कालो कोिे रगंको हाप कट्ट
लगाएको, बाुँया खट्टु ा हल्का बाङ्गो जथिो िेमखने िाह्री जंङु ् गा भएको िागी
खाई महड्ने िेत्री जथिो िेमखने खोटाङ्गे भन्ने नेत्रराज सबु ेिी नाि बिाउने
अ.ं वर्ष ३०/३५ को परुु ष व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७२।१२।२२ गिे अं.०६:०० बजे भरिपरु उ.ि. न.पा.वडा नं.४
किलनगर मथिििा वेवाररसे अवथिािा िे ला परे को नाििर विन नखल
ु ेको
अ.ं बर्ष ३५ को परुु ष ।
मिमि २०७२/०८/१४ गिे अं. ११:०० बजेको सियिा मज. काभ्रे
कामशखण्ड न.पा.४चरुवा जंगल मथिि गोरे टो बाटो छे उ मभत्तािा एमकन नाि
िर विन नखल
ु ेकी मनम्न हमलया भएको महहला बाटोछे उ मडलबाट लडेको
जथिो िेमखएकोले मनजको लास सनाखि हन नसके को ।

रामेछाप

हचतिन

हचतिन

हचतिन

हचतिन

मिमि २०७२।१२।२१ गिे मबहान अं. १०:०० बजेको सियिा मजल्ला
रािेछाप िन्िली न.पा. वडा न.४ बान्रे मभर मथिि िािाकोशीिा नाििर
विन नखुलेको बर्ष ४५, बणष गहगुँ ोरो, उचाई ५ मिट २ ईन्च, कपाल अधष
कालो अधष िुलेको, िाह्री िुलेको, शरररको िल कालोिा हररयो धके
ट्रयाक, खैरोिा कालो बट्टु े िुल मटसटष लगाएको, कम्िरिा कालो खैरो रंगको
उनीको थवीटर बाुँधेको, प्लामष्टकको कालो रंगको H-Tiger लेमखएको
चप्पल लगाएको पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७२/०९/१८ गिे भरिपरु उ.ि.न.पा. वडा न.ं ४ मथिििा वेवाररसे
अवथिािा िृि िे ला परे को वणष गहुँ गोरो, कपाल, िाह्री आधा िुलेको
अं.बर्ष ५५/६० को पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७२/०७/१० गिे मज. मचिवन भरिपरु उ.ि.न.पा.वडा नं.१ रािनगर
मथिििा वेवाररसे अवथिािा िृि िे ला परे को अं.बर्ष २० की महहला, वणष
गहगुँ ोरो, मपङिा मनलो कालो बट्टु ा भएको कुिाष सरुु वाल लगाएको ।
मिमि २०७२-०९-२२ गिे मज. मचिवन भरिपरु उ.ि.न.पा. वडा नं. ५
मशवघाट मथिि नारायणी नमिको मकनारािा नारायणी नमिले बगाई ल्याई
पाखा लगाएको अवथिािा अं. वर्ष ५५-६०, वणष गहु गुँ ोरो सेिोिा धकाष
भएको चेक सटष , कालो ज्याके ट लगाएको पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७२-१०-१८ गिे भरिपरु उ.ि. न.पा.वडा न.ं १ रािनगर मथिििा
वणष गहगुँ ोरो, आधा कपाल िामह्र िुलेको, मनलो हाईनेक सेिो सटष र कालो
ज्याके ट लगाएको अं.बर्ष ६५ को पुरुष व्यमि ।

हचतिन

मिमि २०७२।०८।१९ गिे मजल्ला मचिवन रापिी न.पा.वडा नं.१० मथिििा
वेवाररसे अवथिािा िृि िे ला परे को अ.ं बर्ष ५०।४५ को परुु ष व्यमि

हचतिन

मिमि २०७२।०९।१० गिे भरिपरु उ.ि.न.पा.वडा नं.१६ मथिि नारायणी
निी मकनारिा निीले बगाई पाखा लगाई राखेको अवथिािा िृि िे ला परे की
अं.बर्ष २०।२२ की महहला ।

