
१ नंप्रदेश प्रहरी कायाालय,बबराटनगरअन्तगात पबहचान नखुलेका लासहरुको बिबरण 

जजल्ला     बििरण                      फोटो 

धनकुटा जिजत २०७९।०८।१६ गते जिहान ०६:०० िजकेो सियिा जज.धनकुटा 

सााँगरुीगढी गा.पा.वडा नं.५ भद्रसे जथथत भडेेटार रजव रााँके सडक खण्डिा िजदरु 

काि गने  नािथर वतन नखलेुको र राज कुिार िगर भनेर नािले िोलाउने गरेको 

वषष ३५/४० को, वणष गह ाँगोरो, उचाई ५.१ जिट, हररयो रङको सईुटर 

लगाएको,कालो पाईन्ट लगाएको, िङगोल अनहुार भएको, पुरुषको सतेुको 

अवथथािा ितृ्य ुभएको हाल जि.पी.कोईराला थवाथ्य जिज्ञान प्रजतष्ठानको शव 

गहृिा राजखएको ।  

 

झापा जिजत २०७९।०८।०८ गते अ.ं२१:३० िजकेो सियिा जज.झापा जिताषिोड 

न.पा.वडा नं.८ जथथत िथने जदपक भट्टराईको घरिा िेला िखतिा आउने, िथने र 

काि सघाउने गद ैआएको परुानो गोदाि घरिा एजकन नाि थर वतन नखलेुको 

िाल पहाजडया भनी जचजनने अं.४० वषषको, वणष कालो, उचाई ५.६ जिट,खरानी 

रङगको ज्याकेट, सेतो रङगको सटष र कालो धके पेन्ट लगाएको, गोदाि घरिा 

रहकेो काठको िजलिा नाम्लोको डोरीले पासो िाधी सोही डोरीलाई घााँजटिा 

पासो िनाई लगाई झणु्डी पुरुष व्यजि ितृ अवथथािा िेला हाल प्रादजेशक 

अथपतालको शव गहृिा राजखएको । 
 

झापा जिजत २०७९।०८।०२ गते जदउसो अ.ं१५:४० िजकेो सियिा जज.झापा 

अजुषनधारा न.पा.वडा नं.११ िसपाकष  िाट ईजन्जजनयररङ्ग जाने िाटो छेउिा 

रहकेो काली िहादरु राईको छोरा जदपेन्द्र राईले संचालन गरेको िजनषचर 

कारखानािा रङ्ग पेजन्टङ्गको काि गद ैआएका िोरङ जज.जवराटनगर घर खलु्न 

आएका अ.ं ४०/५० वषषको, वणष कालो, उचाई ५.२ जिट, कपडा शरीरको 

कम्िर दजेखको भाग नाङ्गो िनुीिाट हररयो कडा रंगको Calvin Klein 

लेजखएको ट्राउजर लगाएको, एजकन नािथर नखलेुको भजुले थरीको पुरुष  

व्यजि ितृ अवथथािा िेला हाल प्रादजेशक अथपतालको शव गहृिा राजखएको ।   

 

झापा जिजत २०७९।०६।२१ गते िेलुका अ.ं१९:४५ िजकेो सियिा जज.झापा किल 

गा.पा.वडा नं.६ ताजपरुरया चोक जथथत पाडाजङ्ुगी गौररगजं सडक खण्डिा 

दजिणिाट उत्तर त्रि आउद ैगरेको िो.सा.ले ठक्कर जदई घाईते भएकोिा र 

उपचारको क्रििा पुरुष व्यजिको ितृ भएको, अ.ं३५/४० वषषको ,नािथर, वतन 

नखलेुको वणष कालो, उचाई ५.३ जिट, जभत्र कालो भषे्ट, िाथी कालो िटेु्ट सटष, 

जजन्स पाईन्ट लगाएको हाल B$C अथपतालको शव गहृिा राजखएको ।  
 

तेह्रथुम जिजत २०७९।०३।२५ गते अं.११:१० िजकेो सियिा जज. तेह्रथिु म्याङलङु 

न.पा. वडा नं.६ अम्िुवा रेग्िी टोल जथथत केशव प्रसाद रेग्िीको परुाजन घरिा अ.ं 

५०/५५ वषषको ,एजकन नािथर, वतन नखलेुको,हदेाष तराई िलुको जथतो 

दजेखने,वणष कालो, लाम्चो नाक, कालो छोटो कपाल,थथाजनय िाजनसहरुले 

राजशे भजन जचन्ने गरेका पुरुष ितृ िेला,हाल जजल्ला अथपताल तेह्रथिु िा 

राजखएको ।  



झापा जिजत २०७९।०३।१२ गते सााँझ अ.ं १८:०० िजकेो सियिा जजल्ला झापा 

अजुषनधारा न. पा. वडा नं. ४ सहासी टोल जथथत रहकेो शजनश्वरे जकेुखाडी सडक 

खण्डको िजुनिाट िगकेो राज पैनीको होि पाईप जभत्र रहकेो िोराको पोकािा 

नािथर, वतन नखलेुको अ.ं वषष ३५/४० को उचाई ५.५ जिट, कालो रंगिा सेतो 

धकाष भएको सरुुवाल, गलुािी रंगको जिचिा कालो जटक जटक भएको परुा 

िाह ले सटष लगाएको, दिैु हातको पाखरुािा अगं्रेजी अिर रन लेजखएको ट्याटु 

खोपेको ितृ पुरुष व्यजिको लाश पो. िा.को लागी जि. जप. कोईराला थवाथ्य 

जिज्ञान प्रजतष्ठान घोपा धरान सनुसरीको शव गहृिा राजखएको ।   
 

ताप्लेजुङ जिजत २०७९।०१।१६ गते १६:०० िजकेो सियिा कंचनजंघा जहिालको सिाई 

कायष गरररहकेो अवथथािा जहिालको आधार जशजवरको िध्य भागको अलग 

अलग भागिा २ िटा पजहचान नखलेुको िानव कंकाल (अबथथपञ्जर) हरु 

िेला परेकोले उि िानव कंकालहरुलाई सरुजित साथ ल्याई जजल्ला अथपताल 

ताप्लेजङुको शव गहृिा राजखएको । 
 

मोरङ जिजत २०७८।१२।२१ गते जदनको अ.ं १९:४५ िजकेो सियिा जज.िोरङ 

जवराटनगर ि.न.पा. वडा नं ८ जसजगयाखोला जथथत नाि थर वतन नखलेुको अ.ं 

३०/३५ वषषको ितृ पुरुषको लाश िेला परेको, शरररिा यत्रतत्र जपजल्सएको, 

जनलो सटष लगाएको, हात खटु्टाको छाला खईुलेको, शरररिा िाटो िालवुाले लेउ 

लागकेो, दिैु आाँखा िाजहर जनथकेको लाश । 

 
धनकुटा जिजत २०७८।१२।०३ गते िेलकुा अ.ं२०:५० िजकेो सियिा जज.धनकुटा 

न.पा.वडा नं.९ गठुीटार जथथतिा रहकेो िहने्द्र राईको खाली घरिा केही जदन 

अगी िसी िागी खाद ै िथने तेह्रथिु घर भजन िताउने अ.ं५८/५९ वषषको, वणष 

गह ाँगोरो, सेतो भषे्ट कालो कट्ट , दाह्री जङुा िुलेको, िाया हातिा घडी िाधेको 

टंक ओझा पुरुष व्यजिको ितृ िेला हाल जज.अथपताल धनकुटाको शव गहृिा 

राजखएको । 
 

पााँचथर जिजत २०७८।११।३० गते जिहानको अ.ं ०७:३० िजकेो सियिा जज. पााँचथर  

साजवक अिरपरु गा.जव.स. वडा नं.१ हाल जहजलहाङ गा.पा. वडा नं.१ जभरिेदी 

जथथत सावषजजनक जगंलिा जकरा परेको अवथथािा  नािथर, वतन नखलेुको,अ.ं 

४०/४२ वषषको,उचाई ५.४ जिट, वणष गह ाँगोरो,हल्का लािो कपाल िुलेको 

,पातलो दाह्री पालेको,सेतो जनलो रङको हाि भषे्ट, कालो रङको जजन्स पाईन्ट 

लगाएको र  अगाजडको िाजथल्लो परट्टको दईु दात नभएको,पुरुष व्यजिको 

लास हाल जज. अथपताल पााँचथरको शव गहृिा राजखएको । 
 

भोजपुर जिजत २०७८।०७।२८ गते अ.ं २१:५० िजेको सियिा जज. भोजपरु षडानन्द न. 

पा. वडा नं. २ पायेखा जथथत गोरेठो िाटो दखेी अ.ं २ जिटर ि नी  धान खतेको 

गराको कुनािा लडी ितृ अवथथािा रहकेो परुुष व्यजि अ.ं वषष ५०/५५ को,  

कजहले राि िहादरु र कजहले गणशे पाजिन भनी नाि िताउने, काठको जिस्त्रीको 

काि गने, उचाइ ५.३ जिट, पातलो शररर, वणष गह ाँगोरो, कपाल आधा िुलेको, 

कालो खईुजलएको ट्याक, हररयो रंगको हाप भषे्ट, कालोिा पहलेो धसाष भएको 

ट्राउजर र EVA लेखकेो चप्पल लगाएको ितृ पुरुष व्यजिको लाश ।  



झापा जिजत २०७८।०७।१३ गते अं. ०९:३० िजकेो सियिा भारत जिहार जजल्ला 

जकशानगजं गगजलया जथथत रेलव े थटेशनिा िानजसक सन्तुलन जठक नभएको, 

िागी खाई जहड्ने गरेको, अ.ं वषष ६०/६५ को, नािथर ठेगाना नखलेुको हदेाष 

नेपाली िलुको जथतो दजेखने, उचाई ५.५ जिट, दाह्री जुगंा लािो र िुलेको, 

जजन्स पाईन्ट र घ्य ु रंगको सटष लगाएको पुरुष व्यजि रेलिा ठोजकन गई ितृ्य ु

भएको र उि लाशको काननुी प्रजक्रया परुा गरी पो. िा. को लागी ठाकुरगजं 

अथपतालको शव गहृिा राजखएको । 

 

इलाम जिजत २०७८।०६।३० गते सााँझको अ.ं १८:०० िजकेो सियिा जज. इलाि िाई 

न. पा. वडा नं. २ चेप्ठी जथथत िाईखोलाको पानीको भङ्गालोको जिच भागिा 

अड्जकएको अवथथािा नािथर, वतन नखलेुको, अ.ं वषष ६०/६५ जक, उचाई ५ 

जिट, रातो कालो िटेु्ट िखिलको भषे्ट, हररयो रातो िुटे्ट लुङ्गी, रातो हररयो सल 

कम्िरिा िाधेकी, रातो, जनलो रंगको प्थर भएको पोते र वााँया हातिा िलािे 

िाला लगाएकी ितृ मबहलाको लाश पो. िा. को लागी इलाि जजल्ला 

अथपतालको शव गहृिा राजखएको । 

 

ताप्लेजुङ जिजत २०७८।०६।१७ गते अ.ं०६.३० िजकेो सियिा जज.ताप्लेजङु 

जिक्वाखोलागा.पा. वडा नं.४ जथथतजनिाषणाजधनजिजडल िवेा हाईड्रोपावर 

प्रोजके्टिा काि गने वतन नखलेुको अ.वषष ४१ को रुपलाल िगर सतेुको ठाउाँिा 

िेहोस भई उपचारको लाजग जज.अथपताल ताप्लेजङुिा उपचारको लागी 

ल्याइएकोिा सोही अथपतालिा ऐ. जिजत १२:५० िजकेो सियिा ितृ्य ुभएको 

पुरुष व्यजिको लाश पो. िा. को लागी सोही अथपतालको शव गहृिा 

राजखएको र साथिा भारजतय आधार काडष भएको । 

 

मोरङ जिजत २०७८।०५।३१ गते जज. िोरङ जिराटनगर ि. न. पा. वडा नं. ७ जथथत 

कोशी अथपतालको पररसरिा नािथर, वतन नखलेुको, अ.ं वषष ३५/४० को, 

उचाई ५.२ जिट, कालो आाँखा, कालो कपाल भएको ितृ पुरुष व्यजिको लाश 

काशी अथपताल जिराटनगरको शव गहृिा राजखएको । 

 
मोरङ जिजत २०७८।०५।२७ गते अ.ं १३:५० िजकेो सियिा जज. िोरङजिराटनगर ि. 

न. पा. वडा नं. ९ जथथत परुानो गदु्री िजारिा नािथर, वतन नखलेुको, अ.ं वषष 

३०/३५ को दजेखने, उचाई ५.४ जिट, कालो कपाल, हल्का दाह्री पालेको, 

convers लेखकेो कालो र रातो रंगको भषे्ट र ब्ल ु रंगको पाईन्ट लगाएको ितृ 

पुरुष व्यजिको लाश काशी अथपताल जिराटनगरको शव गहृिा राजखएको ।  
मोरङ जिजत २०७८।०५।२५ गतेअ.ं १२:०० िजकेो सियिा जज. िोरङ जिराटनगर ि. 

न. पा. वडा नं ९ िसपाकष  अगाडी पेटीिा नािथर, वतन नखलेुको, अ.ं वषष 

४०/४५ को दजेखने, उचाई ५ जिट, वणष गह ाँगोरो, कालो सेतो कपाल, सेतो रंगको 

सेण्डो, कालोिा पहलेो रंग भएको कट्ट  लगाएको, वााँया हातको नाजडको पछाडी 

पट्टीको भागिा जपजल्सएको घाउ भएको ितृ पुरुष व्यिीको लाश काशी 

अथपताल जिराटनगरको शव गहृिा राजखएको ।  



 

झापा जिजत २०७८।०५।१२ गते अ.ं ०७:०० िजकेो सियिा जज. झापा दिक न. पा. 

वडा नं. ४ जथथत िावाखोलाको पलु िनुी जपलरको थलाविा िथद ैआएका अ.ं 

वषष ६२ को हसत रैया नाि िताउने, िागी खाई जहड्ने गरेको,, उचाई ५.३ जिट, 

दाह्री लािो िुलेको, शरररिा कपडा नभएको, घ्य ु रंगको ब्लाङ्केट ओढेको र 

हदेाष तराई िलुको जथतो दजेखने ितृ पुरुष व्यजिको लाश दिक अथपतालको 

शव गहृिा राजखएको ।  

मोरङ जिजत २०७८।०५।१० गते अ.ं ०६:१५ िजकेो सियिा जज. िोरङ िढुीगगंा 

गा.पा. वडा नं. ६ जथथत, डल्ले पलुको िजुन नहरिा िगाई ल्याएको नािथर, 

वतन नखलेुको, अ.ं ३५/३६ वषषको दजेखने, उचाई ५.३ जिट, वणष गह ाँगोरो, 

कालो कपाल, हल,का दाह्री पालेको, रातो रंगको जटसटष, खरैो रंगको पाईन्ट र 

रातो रंगको जतु्ता लगाएको ितृ पुरुषको लाश काशी अथपताल जिराटनगरको 

शव गहृिा राजखएको । 

 

सुनसरी जिजत २०७८।०३।२६ गते रातको अ.ं २२:३० िजकेो सियिा  जज. सनुसरी 

कोशी गा. पा. िथने हाजी भन्ने सजाित जियाले चलाई ल्याएको को ३० प 

८७०२ नं. को िोटरसाईकलले पैदल यात्री नािथर, वतन नखलेुको अ.ं वषष 

७०/७२ को पुरुष लाई ठक्कर जदई घाईते िनाएकोिा जनज घाईतेको गोल्डेन 

अथपताल जिराटनगरिा उपचारको क्रििा जिजत २०७८।०३।२८ गते ितृ्य ु

भएको परुुष व्यजिको ह जलया वणष श्याम्लो, दाह्री जङ्ुगा िुलेको र पातलो शररर 

भएको । 
 

तेह्रथुम जिजत २०७८।०३।१८ गते सााँझको अ.ं १८:३० िजकेो सियिा जज. तेह्रथिु 

म्याङलुङ न. पा. वडा नं. ८ कोिेक जथथत ईिान जसंह जलम्िुको गोठ नजजकै खते 

िारीिा नािथर, वतन नखलेुको अ.ं वषष ४०/४५ को वणष रातो िझौला शररर, 

US Army लेखकेो टाटे पाङ्ग्रे झोला खरैो वालेट र ९८६२१५६४२१ नं. को 

Ntcको  जसि रहकेो सािसङु िोिाईल सजहत रहकेो ितृ पुरुष व्यिीको लाश । 

 


