
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्,पोखराअन्तगात पहहचान नखुलेका लासहरुको हिबरण 

हिल्ला                                         हििरण                      फोटो 

निलपरासी(पुिा) मममत २०७९।१०।०९ गते अं.१५:०० बजकेो समयमा मज.नवलपरासी (पवुव) 

कावासोती न.पा. वडान नं.१७ अमलटारी मथथत नारायणी नमदको पानीको 

भागमा नामथर वतन नखलेुको उचाई ६ मिट,खरैो मनलो जसी,रातो 

चेकसटव,खरानी रङको थमवको र सेतो सेण्डो भषे्ट लगाएको अ.ं४०/४५ वषवको 

परुुष व्यमि लास िेला । 

 
काथकी मममत २०७९।०९।१५ गते अं.०७:०० बज े मज.काथकी पोखरा म.न.पा.वडा 

नं.४ पामलखचेोक मथथत सडक मकरानामा ढलेर वबेाररसे अबथथामा नामथर 

वतन नखलेुको उचाई ५.५ मिट,कालो आखँा,कालो सेतो कपाल,कालो 

ज्याकेट, सो मभत्र कम्ब्याटको ज्याकेट,मिका सेतो मटसवट,घ्यरुङको 

ट्राउजर,रुद्राक्षको माला लगाएको परुुषको व्यमिको लास िेला । 
 

लमजङु मममत २०७९।०९।११ गते अ.ं१०:०० बज े मज.लमजङु बेसीशहर न.पा. वडा 

नं.१ उमदपरु मथथत वणव गह गँोरो,कालो सेतो िुलेको कपाल,हररयो सरुुवाल रातो 

मटसटव,रातो ज्याकेट लगाएको वषव अ.ं७०/७२ को परुुष व्यमि लास िेला । 
 

नवलपरासी(पवूव) मममत २०७९।०८।११ गते अ.ं२२:२५ बजकेो समयमा मज.न.प.(पवूव) मध्यमबन्द ु

न.पा.वडा नं.१० खहरे खोला मथथत पवूव पमिम राजमागव सडक खण्डमा पमिम 

बाट पवूव तिव  आउद ै गरेको बसले पैदल यात्रीलाईठक्कर मदई हाल नाम थर 

वतन नखलेुको अ.ं५५/६० वषवको, उचाई ५.४ मिट, मनलो खरैो उनीको सटव, 

कालो टाउजर, टाउकोमा सेतो हरीयो तौमलया बाधेको उपचारको क्रममा पुरुष 

व्यमिको मतृ भएको  । 

 

मथुताङ मममत २०७९।०८।१२ गते अं.२०:०० बजकेो समयमा मज.मथुताङ घरपझोङ 

गा.पा.वडा नं.४ मथुताङ मज.अदालत कायावलय भवन नमजक चौरमा कुकुरले 

मलई महडेको अवथथामा नििात हशशुको शव िेला परेको ।  

काथकी मममत २०७९।०८।११ गते मबहान अ.ं१०:०० बजकेो समयमा मज.काथकी 

पोखरा म.न.पा.वडा नं.८ न्यरुोड मथथत सडक पेटीमा पैदल महड्द ैगरेका एमकन 

नाम थर वतन नखलेुको अ.ं४०/४५ वषवको, उचाई ५.४ मिट, छोटो कपाल, 

रातो चेक सटव र मनलो पाईन्ट लगाएको अचानक लडी अचेत भएकोले मनज 

उपचारको क्रममा मतृ भएकोपुरुष व्यमिको हाल पोखरा थवाथ्य मवज्ञान 

प्रमतष्ठानमा रामखएको ।  

काथकी मममत २०७९।०७।२८ गते अं.०८:४५ बज े मज.काथकी पोखरा म.न.पा. वडा 

नं.१३ मथथत दईुकुलाको महुान सेमत नदीको नहरमा नामथर र वतन नखलेुको 

अ.ं५५ वषवको उचाई ५ मिट,वणव गह गँोरो,कालो आखँा र िुलेको कपाल,घ्य ु

रङको मथवटर,सेतो कालो चेकसटव,रातो सेतो बटु्टाभएको सरुुवाल लगाएको 

परुुष  व्यमिको लास िेला । 

 



गोरखा  मममत २०७९।०७।२१ गते मबहान अ.ं११:०० बजकेो समयमा मज.गोरखा 

आरुघाट गा.पा. वडा नं. १ मतखोपवुा ढुङ्गा मथथत पोत्लबी सामदुामयक वनमा 

नामथर  र वतन नखलेुको अ.ं३५/४० वषवकोखरेो हाप मटसवट,मनलो मजन्स 

पाइन्ट,सेतो सोलमा कालो नाईकको मचन्न भएको खरेो जतु्ता,कालो बेल्टमा G 

लेखकेो क्जाभएको बेल्ट लगाएको परुुष व्यमिको लास िेला ।  

काथकी मममत २०७९।००७।२० गते मबहान अ.ं०८:८०० बजकेो समयमा मज.काथकी 

पोखरा म.न.पा. वडा नं.९ पथृबीचोक मथथत वसपाकव  पछाडी  मागी खाने 

नामथर र वतन नखलेुको अ.ं४० वषवको उचाई ५.३ मिट,मनलो मजन्स पाइन्ट र 

मनलोमा धकाव भएको चेकसटव लगाएको,परुुष व्यमिको लाश िेला । 
 

तनह  ँ मममत २०७९।०७।१५ गते मबहान अ.ं०७:०० बजकेो समयमा मजल्ला 

तनह मँ्बयाद ेगा.पा.वडा नं.४ ममणचोक मथथत मभत्री सडक खण्डको  छेउमा हाल 

सम्बम नाथथर र  वतन नखलेुको मधेशी मलुको जथतो दमेखने अ.ं४०/४५  

वषवको उचाई ५.३ मिट,कालो कपाल,मामथ कालो हाईनेक,तल मनलोमा सेतो 

बटु्टा भएको पेन्टी,परुानो कालो मजन्स पाइन्ट लगाएको,परुुष व्यमिको लाश ।  

लमिुङ मममत २०७९।०६।२६ गते अ.ं२१:३० बजेको समयमा मज.लमजङु मथयावङदी 

गा.पा.वडा नं.३ टाररकुना मथथत मवदु्दत सव थटेशनमा लेवर काम गरी बथन े

अ.ं५१।५२ वषवको चन्द्र गोले तामाङ नाम भनी मचमनने, कालो सेतो हल्का 

िुलेको कपाल, सेतोमा कोलो बटु्टा मट-सटव, मनलो कटनको पाईन्ट र कालो 

पेन्टी लगाएको, पुरुष व्यमिको लाश ।   

न.प.(पूिा) मममत २०७९।०६।२४ गते मबहान अ.ं०९:०० बजकेो समयमा मज.बागलुङ 

गल्कोट न.पा.वडा नं.६ खईुले मथथत दरम खोलाको मकनारामा नामथर, वतन 

नखलेुको, उचाई ५.३ मिट, शरररको सम्बपणुव भागमा समड गलेको अवथथामा 

रहकेो पुरुष व्यमिको लाश ।            
 

न.प.(पुिा) मममत २०७९।०६।१३ गते अ.ं१३:४५ बजकेो समयमा मज.न.प.(पवूव) न.पा.वडा 

नं.१० लोकाहा जगंल मथथतमा नामथर, वतन नखलेुको वषव अ.ं४५/५० को, 

कम्बमर तिव को भगमा खरैो कट्ट  लगाएको मलङग छुट्याउन नसमकने अवथथाको 

मानव कंकाल िेला परेको ।  

तनह ुँ मममत २०७९।०६।०५ गते मज.तनह  ँ बमन्दपरु गा.पा. वडा नं १ मपप्ले मथथत 

प्रमतक्षालयमा एमकन नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५.१ मिट, सेतो मटसटव, 

खरानी रङको पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।  
तनह ुँ मममत २०७९।०६।०५ गते मज.तनह  ँबमन्दपरु गा.पा. वडा न ं४ मबमलनगर मथथत 

मज.तनह  ँर मज.गोरखा  मसमाना छुट्याउने मथयावङ्दी नदी मकनारा दमेख अ.ं १५ 

ममटर मबच भागमा एमकन नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५.६ मिट, शरीरको 

परैु भाग सडी गली गन्हाएको, बामहरी ह मलयाबाट पमहचान गनव नसमकने 

पुरुषको लाश ।  

तनह ुँ मममत २०७९।०६।०३ गते मज.तनह  ँ्यास न.पा.वडा नं ३ भोलेटार चोकमा नाम 

थर वतन नखलेुको, िुलेको कपाल, सेतो कालो लामो जङ्ुगा दाह्री पालेको, 

गह गोरो वणवको पुरुष व्यमिको लाश ।  



बागलुङ मममत २०७९।०५।०४ गते मज.बागलुङ जमैमनी न.पा. वडा नं १ कोप्च े

कुमममशरेाबाट मजम्रीघाट जाने कच्ची सडकखण्डको नालीमा एमकन नाम थर 

वतन नखलेुको, उचाई ५.४ मिट, मनलो सटव, मनलो पाईन्ट र मटसटव लगाएको, 

बोके दाह्री पालेको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

स्र्ाङ्िा मममत २०७९।०४।२२ गते १७:०० बजकेो समयमा मज.थयाङजा कामलगण्डकी 

गा.पा.वडा नं.७  मममी मथथत कालीगण्डकी जलमवदु्दत केन्द्रको ड्याममा 

नामथर वतन नखलेुको अ.ं३०/३५ वषवको, उचाई ५.८ मिट,शरीरमा कुनै 

कपडा नभएको,शररको छाला खईुलेको, सडीगली सकेको पुरुष व्यमिको 

लाश हाल प्राथममक अथपताल वामलङ थयाङजाको शव गहृमा रामखएको छ ।  

लमिुङ मममत २०७०।०४।१२ गते राती अ.ं २१:३० बजकेो समयमा मज.लमजङु 

मध्येनेपाल न.पा.वा नं.१ समीबोट मथथत बाटो दमेख अ.ं२५ ममटर तल मतृ 

घोप्टो अवथथामा नामथर वतन नखलेुको अ.ं४०।४५ वषवको, उचाई ५.५ मिट, 

Adidas लेखकेो कालो ट्रयाक, घ्य ुकलरको मटसटव लगाएको, दामहने हातको 

पाखरुामा सपव आकारको ट्याटु खोपेको पुरुष को व्यमिको लाश िेला । 
 

तनह ुँ मममत २०७९।०४।०७ गते मबहान अ.ं०९:०० बजकेो समयमा मज.तनह  ँ

आबखुरैानी गा.पा.वडा नं.२ माकोचोक मथथत मथयावङदी जलमबद्यतु 

आयोजनाको ड्याम तालको पामनको भागमा एमकन नामथर नखलेुको अ.ंवषव 

४५/५० को, उचाई ५.३ मिट, कपाल सेतो, शरीरमा कुनै कपडा नभएको पुरुष 

व्यमि दगुवमन्धत अवथथमा मतृ िेला । 

 

तनह ुँ मममत २०७९।०४।०७ गते मबहान अ.ं०७:३० बजकेो समयमा मज.तनह  ँ व्यास 

न.पा.वडा नं.३ परासर टोल मथथत अनसन चौतारीमा एक जना अ.ंवषव ६०/६५ 

को एमकन नामथर वतन नखलेुको, उचाई ४.१० मिट, सेतो कालो कपाल, 

सेतोमा पहलेो रंग भएको हाप मटसटव र तल कालो रंगको कपडाको कच्छार 

बेरेको, जोगीको भषेमा मागी महड्ने, मतृ पुरुष को लाश िेला ।              

निलपरासी मममत २०७९।०३।२७ गते मदउसो अ.ं१३:४५ बजकेो समयमा मज. नवलपरासी 

गडैाकोट न.पा. वडा नं.१२ मथथत हकव परु चोकमा नामथर,वतन नखलेुको 

अ.ं४०/४२ वषवकी,वणव गह गँोरी,मझौला शरीर भएकी ममहला मतृ अवथथामा 

िेला,हाल मजल्ला अथपताल मचतवन भरतपरुमा रामखएको ,  
पिात मममत २०७९।०३।२२ गते अं. १८:४० बजकेो समयमा मज. पववत िलेवास 

न.पा. वडा नं.४ थमुी मथथत ममुडकुवा लमहखेोला सडक खण्डको छेउमा रहकेो 

समथल जग्गामा तत्काल, नामथर, वतन नखलेुको,मगंोमलयन अनहुार 

भएको,अ.ं वषव ४० को,कालो मजन्स पाईन्ट र कालो मटसटव  लगाएको,परुुष 

व्यमि िेला । 

 
गोरखा मममत २०७९।०३।०६ गते मदउसो अ.ं १२: ४० बज ेमजल्ला गोरखा पालङुटार 

न. पा. वडा नं. ५ घमुाउने मथथत मथयावङ्दी नदीको मकनारमा हाल नामथर, 

वतन नखलेुको अ.ं वषव ४०/४५ को, उचाई ५.१० मिट, मगंोमलयन अनहुार, 

मझौला शररर भएको र कपाल नभएको मतृ पुरुष व्यिीको लाश । 

 



कास्की मममत २०७९।०३।०५ गते मबहान अ.ं ०९:३० बजकेो समयमा मजल्ला काथकी 

पो. म. न. पा. वडा नं. १४ सेती दोभान मथथत नेपाली सेनाको िायररङ रेन्ज 

भन्दा केही पर सेती नमदको पवुी मकनारमा हाल नामथर, वतन नखलेुको अ.ं वषव 

२५ को उचाई ५.६ मिट भएको मतृ पुरुष व्यिीको लाश ।  

कास्की मममत २०७९।०२।२८ गते मवहान मजल्ला काथकी पोखरा म.न.पा. वडा नं. १८ 

सराङकोट मपपलडाली मथथत दाह्री भनेर मचमनने कवाडी संकलन गने उचाई 

५:४ मिट,वणव गह गँोरो, मझौला शररर,सेतो धके सटव, पातलो कालो 

ज्याकेट,खरानी रङको पाइन्ट र चप्पल लगाएको,नाकलो बायाँ तिव  सानो 

कालो कोठी भएको,अ.वषव ४५ को मतृ अबथथामा पुरुषव्यिीको लाश िेला  
 

गोरखा मममत २०७९/०२/२२ गते  मबहान अ.ं०८:०० मज.गोरखा, पालङुटार न.पा.वडा 

नं.७ कुनाखते शंखढुेङ्गा मथथत मथयावङ्दी नदीको मकनारमा हाल सम्बम नामथर 

वतन नखलेुको, वणव गह  ँगोरो, मगंोमलयन अनहुार शररर भएको, नाखको बाँया 

प्वाल नमजक टुप्पो काटीएको, कपाल छोटो, दाह्री जुगँा िुलेको, अ.ं५०/५५ 

वषवको पुरुष व्यमिको लाश िेला हाल मज.प्र.का.गोरखामा रामखएको । 
 

मुस्ताङ मममत २०७९।०१। १७ गते २०:४५ बजकेो समयमा मज.मथुताङ लो-घकेर 

दामोदर कुण्ड गा.पा. वडा नं. १चराङ एररयामा अ.ं वषव ४१/४२ को कुमार शपेाव 

नाम बताउने उचाई ५ मिट,वणव गह गँोरो,मझौला शररर,लामो कपाल, UFC 

लेखकेो टोपी रातो मनलो रङको मनलो ह ट,कम्बमरमा कलेजीमा गलुामव रङको 

उईन पफु्र ज्याकेट बाधेको,मनलो मजन्स पाइन्ट,खटु्टामा ADIRONRUING, 

लेखकेो कालो जतु्तालगाएको मतृ पुरुष व्यमिको लास िेला,मनज परुुष 

लासको  आिन्त िेला परेमा मज.प्र.का. मथुताङमा समपकव  गनवह न । 
 

गोरखा मममत २०७९।०१।२२ गते साँझ अ.ं१८:३५बजकेो समयमा मज.गोरखा गण्डकी 

गा.पा. वडा नं. ६ दमेवथथान मथथत मत्रशलुी नमद मकनारमा नाम थर नखलेुको 

वषव अ३ं५/४० को,उचाई ५:२ मिट,मझौला शररर,मगंोमलयन अनहुारको,दामहने 

हातको मास ुसमडगली हड्कीको भागमात्रा रहकेो मतृ पुरुष व्यमिको लाशको 

आिन्त िेला परेमा मज.प्र.का. गोरखा सम्बपकव   गनव ह न । 
 

निलपरासी पुिा मममत २०७९।०१।१३ गते मदनको अ.ं११:४५ बज े मज.न.प.(पवूव) गडैाकोट 

न.पा.९ थमु्बबा तथा बनभोज थथलबाट कररब ४०० ममटर उत्तर तिव  नारायणी 

सामदुामयक वन मभत्र एमकन नामथर वतन नखलेुको मानव कंकाल यत्र त्रत 

छररएर दगुवमन्धत अवथथामा िेला परेको, उचाई १.५ मिट, रातो घामटंमा 

लगाएको जथतो डोरी, १ मिट लम्बबाई भएको जथतो दमेखने हड्डी, १.५ मिट, 

मानवको जथतो दमेखने साप्राको मकंाल र कालोमा रातो धकाव भएको सरुुवाल 

भएको कंकाल हाल मज.प्र.का.न.प.पवूवमा सम्बपकव  राख्न पठाउने । 

 

म्र्ाग्दी मममत २०७९।०१।०८ गते अ.ं १३:४० बजकेो समयमा मज. म्बयाग्दी धवलामगरी 

गा. पा. वडा नं. ४ मखबाङ थाम े मथथतमा नामथर, वतन नखलेुको अ.ं वषव 

२८/३० को, उचाई ५ मिट, कालो कपाल, वणव कालो, पातलो शररर, हल्का 

दाह्री जुगंा पालेको, झट्ट हदेाव तराई मलुको जथतो दमेखने र अगाडीको मामथल्लो 

दामहने तिव को एउटा दाँत अथवभामवक लामो भएको मतृ पुरुष व्यमिको 

लाशको आिन्त िेला परेमा मज. प्र. का. म्बयाग्दीमा सम्बपकव  गनव ह न । 
 



निलपरासी पुिा मममत २०७८।१२।०५ गते मदनको अ.ं ११:३० बजलेो समयमा मज. नवलपरासी 

पवुव गडैाकोट न.पा. वडा नं.३ हमदव मथथत कालीगण्डकी नदीको मनमावणामदन 

पलुको ड्यामको पानीमा नामथर,वतन नखलेुको अ.ं ३०/३५ वषव,उचाई ५.५ 

मिट, वणव गह गँोरी, मगोमलयन अनहुार भएकी, शरीरको मामथल्लो भागमा घ्यु 

रङको  थवीटर,मभत्री मनलो मटसटव लगाएको र रातो  धोती लगाएको महहलामतृ 

िेला ।  

बागलुङ मममत २०७८।१०।१७ गते मबहान अ.ं ०७:०० मज. बागलुङ बा. न. पा. वडा नं. 

१ रामरेखा मथथत रामरेखा सामदुामयक वनको मभरमा अ.ं वषव ५५/६० को 

एमकन नामथर, वतन नखलेुको, पातलो शररर, लट्टा परेको लामो कपाल, कालो 

ज्याकेट र खरैो हाईनेक लगाएको मतृ पुरुष व्यमिको लाश । 

 
कास्की मममत २०७८।१०।१४ गते अ.ं मदउसो १५:०० बज ेमज. काथकी पोखरा म. न. 

पा. वडा नं. २२ मजममरे खोलामा अ.ं वषव ३०/३५ को नामथर, वतन नखलेुको 

र उचाई ५.५ मिट भएको मतृ पुरुष व्यमिको लाश ।  

तनह ुँ मममत २०७८।०९।०९ गते मबहान अ.ं ०८:०० बज ेमज. तनह  ँभान ुन. पा. वडा 

नं. २ बाह्रमबसे मथथत मथयावङदी नदी मकनारा पानीको सतहमा अ.ं वषव ३०/३५ 

को नामथर, वतन नखलेुको, उचाई ५.५ मिट, Marsyangdi Poultry Ptv. 

Ltd. लेमखएको ज्याकेट, हररयो कालो कोठे मटसटव, मनलो मजन्सको हाप पाईन्ट 

र छालाको बेल्ट लगाएको मतृ पुरुष व्यमिको लाश ।  

स्र्ाङ्िा मममत २०७८।०९।२४ गते अ.ं १२:०० बज े मज. थयाङ्जा कालीगण्डकी गा. 

पा. वडा नं. ७ मममी मथथत कालीगण्डकी जलमबधुत पररयोजनाको ड्याममा 

रहकेो मिल्टरमा नामथर, वतन नखलेुकी अ.ं वषव ५५/६० मक, उचाई ४.१० 

मिट, सेतो िुलेको कपाल, मनलो पेमटकोट, हररयो ्लाउज, दबैु कानमा सनु 

जथतो पहलेो धातकुो च्याप्टो ररङ, नाकमा िुली/बलुाकी, बाँया हातमा सेतो 

रंगको घडी, दाँया हातको नाडीमा कालो दमेखने दईु वटा बाला लगाएकी मतृ 

महहलाको लाश । 
 

तनह ुँ मममत २०७८।०९।२० गते अ.ं ११:४५ बजकेो समयमा मज. तनह  ँव्यास न. पा. 

वडा नं. ९ मझनवुाटार मथथत कवादी खोलाको नमजक रहकेो खतेमा पानी लाने 

बह्रमबसे कुलोको छेउमा मलङ्ग पमहचान ह न नसकेको नवजात हशशु 

(कंकाल) अ.ं ९/१० ममहनाको जथतो दमेखने, वणव गह गँोरो, टाउकोमा पणुव 

रुपमा कपाल आएको र मलङ्ग समतेको पमहचान खलु्न नसमकने अवथथामा 

रहकेो मतृ मशशकुो लाश पो. मा. को लागी दमौली अथपतालको शव गहृमा 

रामखएको । 

 

तनह ुँ मममत २०७८।०९।१९ गते अ.ं १७:४५ बजकेो समयमा मज. तनह  ँआबँखुरेैनी 

गा. पा. वडा नं. ३ मशवालय ममन्दर मथथत साँधसुन्तहरु बसोबास गने 

धमवशालाको बरण्डामा नामथर, वतन नखलेुको, अ.ं वषव २८/३० को, उचाई 

५.३ मिट, खरानी रंगको कपडाको ह ट,मनलो/कालो धके मटसटव, खरानी रंगको 

पेलो धकाव भएको ट्याक, मभत्र मनलो रंगको पेन्टी कट्ट  लगाएको र हदेाव तराई 

मलुको जथतो दमेखन मतृ पुरुष व्यमिको लाश । 
 



 

निलपरासी 

(पुिा) 

मममत २०७८।०९।१७ गते अ.ं १०:०० बजकेो समयमा मज. नवलपरासी (पवुव) 

गडैाकोट न. पा. वडा नं. ११ भसैाखोरी मथथत नारायणी नदीको मबच भागको 

बगरमा नामथर, वतन नखलेुकी, अ.ं वषव २७/२८ मक, उचाई ५.३ मिट, कालो 

आखँा, कालो कपाल, कालो ज्याकेट, रातो थवीटर, मनलो मजन्स पाईन्ट, 

खरैोमा सेतो कन्भसव जतु्ता लगाएकी र बाँया हातको नाडीमा गणशे भगवानको 

ट्याटु खोपेकी मतृ महहलाको लाश । 
 

तनह ुँ मममत २०७८।०७।२१ गते अ.ं १७:३० बजकेो समयमा मज. तनह  ँआबँखुरेैनी 

गा. पा. वडा नं. २ माकी चोक मथथत मथयावङ्दी नदीको ड्याममा पामनमा 

तैरररहकेो अवथथामा नामथर, वतन र ह मलया समते नखलेुकी अ.ं वषव ३०/३५ 

मक मतृ महहलाको लाश । 
 

निलपरासी 

(पुिा) 

मममत २०७८।०७।१८ गते अ.ं ०८:०० बजकेो समयमा मज. नवलपरासी (पवुव) 

मवनयी त्रीवणेी गा. पा. वडा नं. ७ मथथत गण्डक नहरको उत्तर तिव को भईु 

जममनमा नामथर, वतन र ह मलया समते नखलेुको अ.ं वषव ५०/५५ को मतृ परुुष 

व्यमिको लाश । 
 

निलपरासी 

(पुिा) 

मममत २०७८।०६।१२ गते अ.ं १८:३० बजकेो समयमा मज. नवलपरासी (पवुव) 

मवनयी त्रीवणेी गा. पा. वडा नं. ७ मथथत नारायणी नदी मकनारमा नामथर, वतन 

र ह मलया समते नखलेुको अ.ं वषव ४०/४५ को मतृ पुरुष व्यमिको लाश । 

 
गोरखा मममत २०७८।०५।०३ गते मदनको अ.ं १४:०० बजकेो समयमा मज. गोरखा 

गण्डकी गा. पा. वडा नं. ८ मत्रशलुी नमदको मकनारको बखेघाट भन्ने थथानमा 

हाल नामथर, वतन नखलेुको अ.ं वषव ३/४ को जथतो दमेखने, Reaction 

लेखकेो पहलेोमा कालो धकाव भएको सरुुवाल लगाएको, कालोमा सेतो लोगो 

भएको मटसटव, मभत्र डाईपर लगाएको र कालो सेतो  रंगको जतु्ता लगाएको मतृ  

बालकको लाश ।   
 


