काठमाण्डौ उपत्यकाअन्तर्गत पहिचान नखल
ु ेका लासिरुको हिबरण
हििरण

फोटो

आ.ि २०७८/७९ साल मा पहिचान नखुलेको लाशिरुको हििरण

मिमि २०७९।०२।०१ गिे अन्दाजी १६:०० बजेको सियिा मज. काठिाण्डौ ि. न. पा. वडा नं.
२५ न्यौखािा िनोज कृ ष्ण श्रेष्ठको पााँच िले घरको चौाँथो िलािा डेरा कोठा गरी बस्ने नािथर,
नखल
ु ेको धनुषा मजल्ला घर बिाउने अं. वषष २७ मक, वणष गोरी, िझौला शररर, उचाई ५.१ मिट
भएकी समबना बानु नाि गरे की सोही घरको पााँचौ िलाको बादषलीबाट हाि िाली घाईिे भई
ित्काल उपचारका लागी काठिाण्डौ ि. न. पा. वडा नं. २२ मस्थि रहेको रामष्िय ििा सेन्टरिा
ल्याई उपचारको क्रििा ऐ. मिमिको १८:५५ बजेको सियिा िृत्यु भएकी महिलाको शव
पररक्षणको लागी मि. मब. मशक्षण अस्पिाल िहाराजगन्ज काठिाण्डौिा पठाईएको ।
मिमि २०७९।०१।२३ गिे मबहान अन्दाजी ०७:१० बजेको सियिा मज. भक्तपरु िानव सिाज
कल्याण सिाज झौखेलिा बस्दै आएका नािथर, विन नखुलेको अं. वषष ४५/४६ को, उचाई
५.४ मिट, कालो सेिो छोटो कपाल भएको, वाया खट्टु ाको मिला िाथी परु ानो घाउको खि
भएको, घ्यु कलरको स्वीटर, सेिो पेन्टी गन्जी र खरो रंगको िाउजर लगाएको िृि पुरुष व्यमक्तको
लाश काठिाण्डौ िमडकल कलेज दवु ाकोटको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।१२।०२ गिे अन्दाजी १७:१५ बजेको सियिा मज. भक्तपरु चागनु ारायण न.पा. वडा
नं.४ नयााँ खोररया मस्थििा नािथर, विन नखल
ु ेको, अं. ३०/३५ वषष,उचाई ५.४ मिट,वणष
गहगाँ ोरो भएको परुु ष व्यक्ती ८०००००(आठ लाख) रुपैया लटु पाट गरी भाग्ने क्रििा कुटमपट गरी
गाईिे बनाई उपचारको क्रििा २०७८।१२।०३ गिे िृत्यु भई हाल िेिोररयल अस्पिाल
वढु ामनलकण्ठ काठिाण्डौको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।१०।११ गिे अ.१३.३० बजेको सियिा मज. भक्तपरु चागनु ारायण न.पा. वडा न.ं ९
ऐन डााँडा मस्थि सािदु ामयक वनिा नाि थर विन नखल
ु ेको उचाई ५.६ मिट, टाउकोिा नथषिेसष
लेखेको उमनको टोपी,रािो सेिो ज्याके ट,खैरो रङको पाइन्टगरु ााँसको रुखिा सत्ु लीको डोरीको
पासो घााँमटिा बाधी झण्ु डी िृिक अबस्थािा अ.ं वषष ५०/५५ को परुु षब्यमक्तको लाश
िे ला,परुु षको लाश भक्तपरु अस्पिालको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०५।१६ गिे अं. १८:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा नं १६
गम्ु बा मस्थििा एमकन नाि थर विन नखल
ु ेको अ.ं वषष ३५/४० को परुु ष िामनस गम्ु बा पररसर
मभि रहेको साबषजमनक शौचालयिा िृि िे ला परे को पुरुषको लाश । वणष गहगोरो, उचाई ५.२
ईन्च, हल्का दाह्री जगंु ा भएको, िल्लो शरीरिा कालो पाईन्ट, कालो कट्ट लगाएको ।
मिमि २०७८।०५।१४ गिे मबहान अं. ९:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा नं
७ चावमहल वल
ु वुले मस्थि मकरण िहजषनको मटनले छाएको टहरोिा एमकन नाि थर विन
नखल
ु ेको राके श िहत्तो नाि बिाउने अ.ं ४२/४३ वषषको पुरुष व्यमक्तको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७८।०५।१३ गिे मज.का.का.ि.न.पा. वडा नं १२ टेकु अम्बे कम््लेक्स अगाडी हाल
सम्ि नाि थर विन नखल
ु ेको वणष गहगोरो, उचाई ५.२ मिट, िंगोमलयन अनहु ार भएको, िध्यि
शरीर भएको पुरुषको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७८।०५।११ गिे मज.काठिाण्डौ बढु ामनलकण्ठ न.पा. वडा नं ७ मस्थि हाल सम्ि नाि
थर विन नखल
ु ेको वणष गहगोरो, िझौला शरीर भएको, पािलो दाह्री र जाँगु ा भएको, अं. २७/२८
वषषको परुु ष व्यमक्तको लाश ।

मिमि २०७८।०५।११ गिे अं. १७:४५ बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ मक.न.पा. वडा नं १०
मस्थि मिभवु न मवश्वमवध्यालयिा एमकन नाि थर विन नखल
ु ेको वणष गहगोरो, िझौला शरीर
भएको, सेिो सटष र कालो आसकोट लगाएको, िल कालो रङको सरुु वाल लगाएको, दाह्री
िुलेको, िंगोमलयन अनहु ार भएको पुरुष व्यमक्तको लाश ।
मिमि २०७८।०५।०७ गिे मबहान ०७:३० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा. वडा नं
३२ मिनकुने िरकारी बजार नमजकै बागििी कररडोर सडक मकनारिा अं. २५/३० वषषको,
िझौला शरीर, लािो कपाल, कालो सेिोिा धके भएको ियाकसटु र मटसटष लगाएको, िल खैरो
कालो रङको कम्व्याड लगाएको, उचाई ५.४ मिट भएको पुरुष व्यमक्तको लाश ।
मिमि २०७८।०५।०५ गिे मबहानको अ.ं ०८:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ का.ि.न.पा.
वडा नं ८ पशपु मि मस्थि लािपोखरी सिलिा एमकन नाि थर विन नखल
ु ेको अं. ७०/७१ वषषको
बृद्ध महिला िृि अवस्थािा िे ला परे को ।
मिमि २०७८।०५।०५ गिे मबहान अं. १०:३० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं
५ िहालक्ष्िी स्थान िमन्दरिा उचाई ५.६ मिट, कालो छोटो कपाल, दाह्री जंगु ा पालेको, कालो
रङको मटसटष र कालो रङको Underarmorलेमखएको िाउजर लगाएको, दााँया हािको नाडीको
भागिा B+R र बााँया हािको नाडीिा सरीिा लेमखएको ट्याटु खोपेको, स्थामनय घर नेपालगञ्ज
र आफ्नो नाि मबक्रि काकी बिाउने वषष अं. ४५/५० को पुरुष व्यमक्तको लाश ।
मिमि २०७८।०५।०४ गिे मदउाँसो अं. १२:३० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं
२२ वुङ्गिमि मवष्णदु वे ी िमन्दर घाट िनु ी बागििी खोलाको मकनारिा उचाई ५.३ मिट, छोटो
कपाल िुलेको, शरीरको िामथल्लो भागिा सेिो सेण्डो र िल भागिा मनलो रङको पाईन्ट
लगाएको, कालो वणषको, एमकन नाि थर विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमक्तको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७८।०४।२५ गिे मज.का.का.ि.न.पा. वडा नं ३ बसन्ु धारा चोकिा हाल सम्ि पमहचान
नखल
ु ेको वणष गहगोरो, उचाई ५.३ मिट, आयाषन अनहु ार भएको, कपाल र दाह्री जाँगु ा िुलेको,
अं. ५० वषषको पुरुष व्यमक्तको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७८।०४।२२ गिे सााँझ अं. १८:०० बजेको सियिा काठिाण्डौं मजल्ला का. ि. न. पा.
वडा नं. १६ िाछापोखरी मस्थि िाछापोखरी समपङ्ग सेन्टरको पछाडी ्यासेजिा नािथर, विन
नखल
ु ेको अ.ं २५/२६ वषषको देमखने, कालो कपाल, गहगाँ ोरो वणष, उचाई ५.२ मिट भएको, हेदाष
िराई िल
ु को जस्िो देमखने, Champion लेमखएको सेिो रंगको भेष्ट र मनलो मजन्स पाईन्ट
लगाएको िृि पुरुष व्यमक्तको लाश पो. िा. को लामग हाल मि. मव. मव. मशक्षण अस्पिाल
िहाराजगंजको िोरे मन्सक िेमडमसन मबभागको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०४।२१ गिे मबहान अं. ०८:०० बजेको सियिा काठिाण्डौं मजल्ला का. ि.न. पा.
वडा नं. १६ िाछापोखरी एररयािा िागी खाने, विन नखल
ु ेको अं. ५०/५५ वषषको खड्क बहादरु
क्षेिी नाि गरे को,वणष गहगाँ ोरो, उचाई ५.४ मिट, िध्यि शररर, हल्का दाह्री जगंु ा पालेको,
िामथल्लो शरररिा कालो सेिो चेक सटष, ज्याके ट र कालो रंगको पाईन्ट लगाएको पुरुषव्यमक्त
मबरािी अवस्थािा िे ला परे को हदा उपचारको लागी मबर अस्पिाल पठाईएकोिा मनज व्यमक्तको
उपचारको क्रििा ऐ. मबहान १०:०० बजेको सियिा िृत्यु भएको परुु षको लाशपररक्षणको लामग
मि. मव. मव. मशक्षण अस्पिाल िहाराजगंजको िोरे मन्सक िेमडमसन मबभागको शव गृहिा
रामखएको ।

मिमि २०७८।०४।१८ गिे अं. ११:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ चन्रामगरी न.पा. वडा नं
०९ िन्छे नारायण मस्थि हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको वणष गहगोरो, उचाई ५.३ मिट, अं. ४०/४१
वषषको िृि पुरुष व्यमक्त ।
मिमि २०७८।०४।१५ गिे मबहान अं. ०७:५० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ दमक्षणकाली
नगरपामलला वडा नं ६ मस्थि दमक्षणकाली िमन्दरिा घर दैलेख बिाउने डिरु बाबा भन्ने देब
बहादरु शाही वषष अं. ६५ को बृद्ध जोगी िामनस बााँया हािको हत्के लाको पछाडी ॐ को ट्याटु
खोपेको दारी कपला िुलेको, शरीर सक
ु े को दब्ु लो, उचाई ५ मिट को परुु ष व्यमक्तको लाश ।
मिमि २०७८।०४।०५ गिे अं. १४:३० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं २३
धापाखेल मस्थि हाल सम्ि एमकन नाि थर विन नखल
ु ेको परुु ष व्यमक्तको लाश िे ला परे को ।
हमलया:- उचाई ५.६ मिट, वणष गहगोरो, आफ्नो नाि रंग मबक्रि लािा बिाउने परुु षको लाश ।
मिमि २०७८।०४।०४ गिे मबहान अं. ३:०० बजेको सियिा मज.काठिाण्डौ चन्रामगरी न.पा. वडा
नं ११ सिंगु ल मस्थि हाल सम्ि नाि थर विन नखल
ु ेको अ.ं २५/२६ वषषको, कालो कपाल
भएको, वणष गहगोरो, उचाई ५.२ मिट, िराई िल
ु को जस्िो देमखने, Champion लेमखएको सेिो
रङको भेष्ट र मनलो मजन्स पाईन्ट लगाएको पुरुषको लाश ।
मिमि २०७८।०३।३१ गिे सााँझ अं. १८:३० बजेको सियिा मज.लमलिपरु ल.प.ु ि.न.पा. वडा नं
१३ कुसन्ु िी मस्थि खरानी रङको हाि मटसटष, मनलो रङको मजन्स पाईन्ट लगाएको, अगाडी
िामथको भागिा दााँि नभएको, सेिो र कालो रङको दाह्री भएको, एमकन नाि थर विन नखल
ु ेको
पुरुष व्यमक्तको लाश िे ला परे को ।

