२ नं प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, जनकपुरअन्तगात पहहचान नखुलेका लासहरुको हिबरण
हजल्ला

हसरहा

सलााही

सलााही

सलााही

सलााही

सप्तरी

पसाा

बारा

पसाा

हििरण
मममत २०७९।०७।१४ गते अं. १६:०० बजेको समयमा मज.मसरहा लहान न.पा. वडा नं.२२ पटेवाा टोल
नमजकै सहलेश फुलबारी ममददर जाने बाटोमा अं.५५/६० वषाको नामथर र वतन नखल
ु ेको मामग खाने
तराई बासी जस्तो देमखने उचाई ५ मफट,कालो आँखा,कपाल अधा फुलेको,सेतो मपऋङ रङको भेष्ट,सेतो
हाप पाइदट र सदु तला रङको,सेतो गम्छा ओढेको पुरुष व्यमिको लास फे ला,पो.मा.को लागीप्रादेमशक
अस्पताल लहान मसरहाको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७९।०७।१७ गते बेलुका अं.१८:०० बजेको समयमा मज.सलााही हररपरु न.पा. वडा नं.९ मस्थत
ममचैया बजारमा नामथर,वतन नखल
ु ेको अं. ४५ वषाको मदेशी मल
ु को उचाई ५.६ मफट,कालो
आँखा,कपाल अधा फुलेको,आकासे रङको हाप सटा,कालो रङको फुल पाइदट,मनलोमा कालो सेतो बट्टु ा
भएको हाप कट्टु लगाएको परुु ष व्यमि बेहोस अबस्थामा छ भमन फोन माफा त जानाकरी हुना साथ प्रहरी
टोली घटनास्थल तफा गई मनजलाई तत्ला उपचारको लामग प्रादेमशक अस्पताल मलंगवा सलाामहमा
उपचारको क्रममा ऐ.मममत बेलुका १९:०० बजेको समयमा पुरुष व्यमिको मृत ।
मममत २०७९।०६।२६ गते अं.१३:४० बजेको समयमा मज.सलााही बलरा न.पा.वडा नं.८ बलुवाभार
मस्थत ऐ.ऐ.बस्ने मनोज राय यादवको पोखरीमा डुमब पानीमा मृत नामथर वतन नखल
ु ेको अं.३०।३५
वषाको, उचाई ५ मफट, रातो साडी र पहेलो ब्लाउज लगाएकी, बाँया हातको पाखरु ामा टाटु हानेको,
घाँटीमा चादीको हनमु ानी लगाएको, दबु ै हातको बढु ी औला बाहेक अदय सम्पूणा औलामा पमहलो
औठी लगाएकी र खट्टु ामा चाँदी जस्तो सेतो धातक
ु ो पाउजु लगाएकी महहलाको लाश फे ला हाल
प्रादेमशक अस्पताल मलंगवाको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७९।०६।२३ गते मबहान अ.ं ०९:१५ बजेको समयमा मज.सलााही न.पा.वडा नं.५ मस्थत पवू ा
पमिम लोकमागा सडक खण्डमा नामथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं ६० वषाको, उचाई ५.६ मफट, सेतो मटसटा ,
हररयो हाप कट्, सेतोमा मनलो बट्टु ा भएको गम्छा कम्मरमा बेरेको घाईते भई उपचारको क्रममा मृत फे ला
परुु ष व्यमिको हाल प्रादेमशक अस्पताल जनकपरु मा रामखएको ।
मममत २०७९।०६।२२ गते साझ अं.१९:०० बजेको समयमा मज.सलााही हररबन न.पा.वडा नं.१०
नयारोड देखी मजरायत आउने जाने मभत्री सडक खण्डको कल टोल मस्थत बाटोको छोउमा नामथर,
वतन नखल
ु ेको अ.ं ६०/६५ वषाको,वणा गोरो, उचाई ५.१ मफट,कपाल आधी फुलेको,दाधी आधी
फुलेको, रातो रंगको भेष्ट र कालो रंको मजदस पाईदट लगाएको,पहाडी सामदु ाय जस्तो देमखने मृत फे ला
पुरुष व्यमिको हाल प्रादेमशक अस्पताल मलंगवा सलााहीमा रामखएको ।
मममत २०७९।०६।०२ गते मज.सप्तरी मबष्णपु रु गा.पा. वडा नं ६ नहरचोक मस्थत नहरमा मवश्वकमाा पजु ा
सेलाउने क्रममा डुवेको भमनएको, नाम थर वतन नखल
ु ेको, खरानी रङको हाफ पाईदट, कालो कपाल,
उचाई ५.४ मफट भएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७९।०५।३० गते मज.पसाा मबरगंज म.न.पा. वडा नं २ मस्थत सडकको मकनारमा रहेको फोहोर
पानी बग्ने नालामा हाल नाम थर वतन नखल
ु ेको, उचाई ५ मफट, कालो कपाल, सेतो धकाा भएको फुल
सटा र कट्टु लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७९।०५।२८ गते मज.बारा मनजगढ न.पा. वडा नं १ धदसार पल
ु नमजकै नाम थर वतन
नखल
ु ेको, मागी खाई महड्ने जस्तो, उचाई ५.५ मफट, सेतो कपाल, गल
ु ाबी रङको कालो धके मटसटा,
खरानी रङको पाईदट, लामो जङु ् गा पालेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७९।०५।२५ गते मज.पसाा मबरगंज म.न.पा. वडा नं १६ बसपाका मस्थत पामका ङ गरी राखेको ना
५ ख ६२६५ नं को स्वमस्तका बस मभत्र मागी खाई महड्ने हाल नाम थर वतन नखल
ु ेको, उचाई ५.४
मफट, सेतो रातो र मनलो रङको भेष्ट, खैरो रङको रङको पाईदट र खैरो रङको गलबददी लगाएको पुरुष
व्यमिको लाश ।

फोटो

बारा

हसरहा

सलााही

हसरहा

पसाा

महोत्तरी

सप्तरी

मममत २०७९।०५।२२ गते मज.बारा फे टा गा.पा.वडा नं ३ मस्थत नाम थर वतन नखल
ु ेको, मानमसक
अवस्था कमजोर भएको, उचाई ५.१ मफट, कालो कपाल, राम राम लेखेको रातो कपडाले छोपेको, रातो
सेतो टाटेपाटे ब्लाङके ट, हररयो रङको कुथी लगाएको महहलाको लाश ।
मममत २०७९।०५।२२ गते मज.मसरहा लहान न.पा. वडा नं १ लोकतदत्र चोकको सडक खण्ड छे उमा नाम
थर वतन नखल
ु ेको, खट्टु ा र मलद्वारमा घाँउ भई समडगली मकरा परे को अवस्थामा स्थामनय मामनसहरुले
देमख प्रहरीलाई खबर गरर उपचारको क्रममा मृत्यु भएको, उचाई ५.६ मफट, हल्का कपाल फुलेको,
कालो भेष्ट र रातो रङको हाफ पाईदट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७९।०५।२२ गते मज.सलााही हररवन न.पा. वडा नं ९ मस्थत नयाँरोडमा रहेको मानव सेवा
आश्रमको रे खदेखमा मबगत २ वषा देमख बस्दै आएको एमकन नाम थर वतन नखल
ु ेको महेश राई नाम
बताउने, उचाई ५.६ मफट, लाम्चो अनहु ार भएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७९।०५।१८ गते मज.मसरहा ममचैया न.पा. वडा नं ७ छपरे मस्थत रहेको हररयो सामदु ामयक
वनमा तत्काल नाम थर वतन नखल
ु ेको, रातो रङको हाफ पाईदट लगाएको, करमको रुखमा सेतो रङको
गम्छामा झण्ु डी मृतक लाश सडी गली जममनमा झरी मकरा औशा समेत परी दईु वटा खट्टु ा मतघ्राको
भागमा हल्का मासु रहेको र शरीरको अदय भागमा मासु नरहेको परुु षको लाश ।
मममत २०७९।०५।१४ गते मज.पसाा मबरगंज म.न.पा. वडा नं १६ मस्थत सडक छे उमा नाम थर वतन
नखल
ु ेको, मागी खाएर महड्ने, अचेत अवस्थामा फे ला पारी उपचारको क्रममा मृत्यु भएको,उचाई ५
मफट, कलेजो रङको भेष्ट, कालो टाटे बट्टु ा भएको हाफ पाईदट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७९।०५।०८ गते मबहान अं. ८:०० बजेको समयमा मज.महोत्तरी बमदाबास न.पा. वडा नं १२
मस्थत मबरे दर महतोको होम पाईप फ्याक्ट्री देमख उत्तरतफा भीस घारीमा एमकन नाम थर वतन नखल
ु ेको,
उचाई ५.३ मफट, पातलो शरीर, पहेलो रङको कपडा स-साना टुक्रा मात्रै बाकी रहेको, टाँउको कुमहएर
मभत्री भाग देमखएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७९।०५।०४ गते अ.ं १३:०० बजेको समयमा मज.सप्तरी मतलाठी कोईलाडी गा.पा. वडा नं ८
तोपा मस्थतमा रहेको कोशी कनााल नहरको १३ नं फाटको उत्तरबाट पहेलो गेटमा नाम थर वतन
नखल
ु ेको, सदु तला रङको बोलबम सेण्डो लगाएको, मोटो शरीर, कपाल फुलेको, उचाई ५.२ मफट, हेदाा
तराई मल
ु को चौधरी जात जस्तो देमखने पुरुषको लाश ।

सलााही

मममत २०७९।०४।२९ गते मज.सलााही हररवन न.पा. वडा नं ६ मस्थत धक
ु ौली नहरको पानीमा नामथर,
वतन नखल
ु ेको, उचाई ५.५ मफट, कालो हल्का लामो कपाल, घाँटीमा बोलबमको पहेलो रङको ३/४
वटा माला लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।

बारा

मममत २०७९।०४।२७ गते अ.ं १२:३० बजेको समयमा मज.बारा, मनजगढ न.पा. वडा नं ८ काठी पक्ट्की
पल
ु मनु ी नामथर, वतन नखल
ु ेको, वणा गहुगोरो, उचाई ५.३ मफट, पातलो शरीर भएको, दाह्री जँगु ा
पालेको, कालो लामो कपाल हेदाा तराईमल
ु को जस्तो देमखने पुरुष व्यमिको लाश ।

रौतहट

पसाा

मममत २०७९।०४।२५ गते मबहान अं.११:४५ बजेको समयमा मज.रौतहट चदरपरु न.पा.वडा नं.४ मस्थत
जमडबेला जाने बाटोमा शमहद स्मृमत प्रवेश द्वार नमजकै रहेको सावाजमनक प्रमतक्षालयमा नामथर, वतन
नखल
ु ेको अं.४५/४६ वषाको, उचाई ५.४ मफट, कालो सेतो अधा फुलेको, कलेमज रंगको हाफ भेस्ट र
खरानी रंगको फुलपाईदट लगाएको परुु ष व्यमिको लाश हाल चदरपरु रौतहटमा रामखएको ।
मममत २०७९।०४।२२ गते मबहान अं.०६:०० बजेको समयमा मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा नं.१६
ईनवाा भदसा मस्थत सडकको पमिम तफा को मकनारमा नामथर , वतन नखल
ु ेको अं.४५/५० वषाको, मागी
खाने महड्ने, सेतोमा पहेलो धकाा भएको पहेलो सटा, खैरोमा रातो बट्टु ा भएको हाफ पाईदट, रातो रंगको
गम्छा दारमा बेररएको अवस्थामा फे ला परे कोपुरुष व्यमिको लाश हाल नारायणी अस्पताल बीरगंज
पसााको शव गृहमा रामखएको ।

सलााही

हसरहा

रौतहट

हसरहा

महोत्तरी

सलााही

बारा

महोत्तरी

धनुषा

मममत २०७९।०४।०६ गते मज.सलााही बरहथवा न.पा.वडा नं.६ मस्थत बरहथवा बजारमा मागी खाई
महड्ने पहाडी समुदायको मतवाली जस्तो देमखने नामथर वतन नखुलेको अं.वषा ४०/४१ को, उचाई
४.११ मफट, कालो आँखा, कालो कपाल, रातो रङमा फुलेको छँ प भएको कुथा कालो रङको सरुु वाल
लगाएको, मवरामी अवस्थामा फे ला परे को उपचारको क्रममा मममत २०७९।०४।०७ गते बेलुका
अं.१८:५० बजेको समयमा मृत्यु भएको महहला, हाल प्रादेशीक अस्पताल मंलगवाको शव गृहमा
रामखएको ।
मममत २०७९।०३।३० गते अं.१०:०० बजेको समयमा मज.मसरहा ममचैया न.पा.वडा नं.०७ खोररया
जंगलमा नामथर वतन नखल
ु ेको, फगोलेको रुखमा कपडाको डोरीले घाँटीमा पासो लगाई झमु ण्ड मृत
अवस्थामा, उचाई ५.४ मफट, आँखा सडी गमल मकरा परे को, कालो रंगको हाफ पेदट लगाएको पुरुष
व्यमिको लाश हाल रा.उ.स्मारक अस्पताल लहानको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७९।०३।२९ गते अं. १४:०० बजेको समयमा मज.रौतहट ईशानाथ न.पा.वडा नं.६ जयनगर
टोल मस्थत नेप भारतको दश गजामा रहेको वयर को रुखको सहायक हाँगामा नामथर वतन नखल
ु े को
अ.ं वषा ६५ को, उचाई ५.६ मफट, कालो कपाल, कालो आँखा, हररयो ब्लाउज, हररयो तारो रंगको
साडी लगाएकी महहलाको लाश हाल प्रादेशीक अस्पताल गौरको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७९।०३।२९ गते अं.१२:५० बजेको मज.मसरहा नहरा गा.पा.वडा नं.०५ मस्थत ऐ.मवष्णपु रु
गा.पा.वडा नं.०१ बस्ने मसया राम यादवको धान खेतमा मानमसक सदतल
ु न मठक नभएको नामथर
नखल
ु ेको मागीखाई महड्ने तराई मल
ु ुक जस्तो देमखने वषा ६५/७० को, उचाई ४.११ मफट, कालो
आँखा, कालो लामो कपाल, रातो रंगको चोलो, कालो सेतो घेरा भएको ओदनेले शरीर लाई ढाके को
मृत महहला को लाश हाल प्रादेमशक अस्पतालको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७९।०३।२८ गते अं.०८:४५ बजेको समयमा मज.महोत्तरी ममटहारी न.पा.वडा नं.०१ मस्थत
बहुअवाा गाउँ देखी पवु ा मवगाही खोलाको मकनारामा जल्दै गरे को अवस्थामा नामथर वतन नखल
ु े को
उचाई ४.८ मफट, कालो आँखा, कालो कपाल, कालो अधा जलेको अवस्थामा फे ला परे को महहलाको
लाश हाल मशक्षण अस्पताल महाराजगंज काठमाण्डौको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७९।०३।२० गते अं.१८:३० बजेको समयमा मज. सलााही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.१३ मस्थत
सागर थान बन पररयोजनाको बनजगंलमा नामथर,वतन नखल
ु ेको,अं.१८ ममहनाको,मनलो रंगको मजदस
पाईदट र मोटुपालतु लेखेको रातो रंगको भेष्ट,उचाई २.७ मफट, कालो कपाल,कालो आँखा भएको
बाहलका जममनमा गामडएको अवस्थामा फे ला । हाल प्रादेमशक अस्पताल मलंगवा मा रामखएको ।
मममत २०७९।०३।१९ गते मबहान अ.ं ०८:०० बजेको समयमा मज. बारा महागढीमाई न.पा. वडा न.ं २
ईनवाा चोक मस्थतमा रामजानकी ममददरको सावाजमनक जग्गामा जस्ताले छायको घरको बरण्डामा मबगत
१ वषा देमख मागी काई महड्ने, नामथर,वतन नखल
ु ेको, अं.७० वषाको,अघाफुलेको कपाल, सेतो रंगको
कुराा, सेतो रंगको सेदडुर सेतो रंगको धोती लगाएको, उचाई ५ मफट,रहेको पुरुष व्यमिको लाश फे ला ।
हाल प्रादेमशक अस्पताल कलैया , बाराको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७९।०३।१५ गते परे को अमवरल वषााको कारणले रातो खोलामा आएको बाढीले बगाई
ल्याएको मजल्ला महोत्तरी बलवा न.पा.वडा नं.४ मतलगर मस्थत खोलाको छे उमा मममत २०७९।०३।१६
गतेअं. १५:४५ बजेको समयमा मृत अवस्थामा नामथर, वतन नखल
ु े को अ.६/७ वषाकी, वणा कालो,
पातलो शररर, कपाल लामो खल्ु ला, उचाई ३.६ मफट, भएकी बाहलकाको लाश, हाल जलेश्वर
अस्पताल महोत्तरीमा रामखएको ।
मममत २०७९।०३।०९ गते अं.१७:४५ बजेको समयमा मज. धनषु ा जनकपरु उ.म.न.पा.वडा नं.४ धनषु
सागरको मडलमा हाल नामथर, वतन नखल
ु ेको मागी खाई महड्ने अं.४५।५० वषाको,उचाई ५.४ मफट,
अधा फुलेको कपाल,मझौला शरीर,जङु गा पालेको,घाटीमा रातोमा सेतो बट्टु ा भएको तल
ु सीको जस्तो
देमखने माला लगाएको,कालोमा सेतो बट्टु ा भएको फुल बाउला सटा र कालो पाईदट लगाएको पुरुषको
लाश, हाल प्रादेमशक अस्पताल शव गृहमा रामखएको ।

पसाा

मममत २०७८।०३।०८ गते अं.१६:४५ बजेको समयमा मज. पसाा बीरगंज म.न.पा. वडा नं.१६ नगवा
मस्थत वाईपास सडक खण्डको पेटीमा हाल नामथर, वतन नखल
ु ेको अं.वषा ६० को ,उचाई ५.७
मफट,कालो सेतो फुलेको कपाल,सेतो धकाा भएको हाफ मटसटा र कालो पाईदट लगाएको, हेदाा तराई
मल
ु को जस्तो देमखने पुरुषव्यमिको लाश, हाल नारायणी अस्पताल मबरगंज पसााको शव गृहमा
रामखएको ।

पसाा

मममत २०७९।०३।०३ गते अं.१४:४० बजेको समयमा मज. पसाा बीरगंजम.न.पा. वडा नं.२ मस्थत
छपकै या सडकको छे उमा नामथर, वतन नखल
ु ेको बाटोमा कवाडी बटुल्दै महड्ने अं.४०/४५
वषाको,उचाई ५.४ मफट, कालो कपाल,चेक सेतो मटसटा र खैरो रघको ट्याक पाईदट लगाएको
पुरुषव्यमिको लाश, हाल नारायणी अस्पताल मबरगंज पसााको शव गृहमा रामखएको ।

पसाा

हसरहा

धनुषा

बारा

सलााही

महोत्तरी

रौतहट

मममत २०७९।०२।२९ गते मदउँसो अं. १५.०० बजेको समयमा मज. पसाा मबरगजं म.न.पा. वडा नं.३
मस्थत सडकको छे उमा मागी खाई महड्ने, नामथर,वतन नखल
ु ेको अ.ं ६५ वषाको,उचाई ५.७ को कालो
कपाल,मनलो कपडाले छोपेको ,पहेलो रंगको कट्टु लगाएको पुरुषव्यमिको लाश,हाल नारायणी
अस्पताल मबरगंज पसााको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७९/०२/१६ गते अं.के -कुन समयमा मज.मसरहा धनगमढमाई न.पा.वडा नं.१० मजरोमाईल मस्थत
बररयारपट्टी जाने बाटोमा नामथर वतन नखल
ु ेको अं.४२ वषाको मागी खाने महड्ने पुरुष व्यमि अवरल
बषाामा मभमज रोडको पवु ा परट्ट छे उमा लमड रहेको अवस्थामा बासी ऐ.०६:०० बजे जानकारी गराउन
साथ मनज घाईतेलाई उपचारको लामग नैनपरु अस्पताल धनगमढमा लमग उपचार गने क्रममा परुु ष
व्यमिको मृत्यु भएको हाल पो.मा.को लामग प्रादेमशक स्मारक अस्पताल लहानको शव गृहमा रामखएको
।
मममत२०७९/०२/१३ गते अं.२०:२५ बजेको समयमा मज.धनषु ा गणेशमान चारनाथ न.पा.वडा नं.६
गोदार मस्थत पवु ा पमिम लोकमागा सडक खण्डमा नामथर वतन नखल
ु े को साईकल यात्री कुन मसशा तफा
जादै गरे को एकोन सवारी साधनले ठक्ट्कर मददा गमम्भर घाईते भएको र उपचार हुन नसकी उपचारको
क्रममा प्रादेमशक अस्पताल लहान मसरहा मममत २०७९/०२/१४ गते राती ०१:५० बजेको समयमा मृत्यु
भयो अं.५०/५५ वषाको,वणाा श्यामलो, उचाई अं.५ मफट, मोटो शररर, कपाल फुलेको, झरे को, मनलो
रङको भेष्ट लगाएको, खैरो रङको हाफ पाईदट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश, हाल पो.मा.को लामग
प्रादेमशक अस्पताल लहान मसरहामा रामखएको ।
मममत २०७९/०२/११ गते मबहान अ.ं ०५:३० बजेको समयमा मज.बारा जीतपरु मसमरा उ.म.न.पा.वडा
न.ं १ दधु ौरा मस्थत पवू ा पमिम लोकमागाको डाईभसान ग्राभेल बाटोमा ठुलो सवारी साधनको ठक्ट्कर
लागेको जस्तो देमखने मामग खाने मानमसक अवस्था मठक नभएको, नामथर, वतन नखल
ु ेको, अं.३५/३६
वषाको, उचाई ५.२ मफट, कालो कपाल, सेतो पाईदट र सेतो सटा लगाएको मृत पुरुष व्यमिको
लाशहाल पो.मा.को लामग प्रादेमशक स्मारक अस्पताल लहानको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७९/०२/१० गते राती अं.१२:३० बजेको समयमा मज.सलााही हररवन न.पा.वडा नं.९ मस्तत
पवु ा पमिम लोकमागा सडक खण्डमा एमकन नामथर वतन नखल
ु ेको पैदल यात्री अं. ४०/४५ वषाको,
उचाई ५:३ मफट, वणा गँहगु ोरो, गोलो अनहु ार, हररयो रंगको बट्टु ेदार कुताा र सरुु वाल लगाएकी, लामो
कालो कपाल, मठक्ट्कको शररर भएकी मृत ममहलाको लाश हाल पो.मा.को लागी प्रादेमशक अस्पताल
मलंगवा पठाईएको।
मममत २०७९/०२/१० गते बेलक
ु ा अ.ं १६:०० बजेको समयमा मज.महोत्तरी बमदाबास न.पा.वडा नं.१
मस्थत बमदाबास तल्लो बजार जाने सडक बाटो छे उँमै एकोन नाम थर वतन नखल
ु ेको अ.ं ४० वषाकी,
पमहल्यै देखी बमदाबास बजारहरुमा माग्दै महडने तराई मल
ु ुकको जस्तो देमखने मृत महहलाको लाश हाल
जलेश्वर अस्पताल महोत्तरीमा रामखएको ।
मममत २०७९/०२/१० गते अं.०८:२५ बजेको समयमा मज.रौतहट चदरपरु न.पा.वडा नं.१ मस्थत
बागमती खोलाको बगरमा सडेगली अवस्थामा मृत फे ला परे को, नाम थर वतन नखल
ु ेको, उचाई ५.५
मफट, अं.५०/५५ वषाको, घाटीमा पहेलो रंगको माला लगाएको, पुरुष व्यमिको लाश फे ला हाल
पो.मा.को लागी चदरमनगाहपरु अस्पताल चदरपरु रौतहटमा रामखएको ।

सप्तरी

मममत २०७९/०२/०२ गते मबहान ०९:४० बजेको समयमा मज.सप्तरी गा.पा.वडा नं.१ रुपनी चौक मस्थत
समहद अजवलाल स्मारक पाका को दमक्षण पट्टी कुनामा रहेको मसमेदटले बनाएको मामनस बस्ने बेदच
माथी नाम थर वतन नखल
ु ेको, अं.५० वषाको, उचाई ४.६ मफट,हररयो चोलो, रातो सेतो बट्टु ेदार साडी
लगाएको, वणा गँहगु ोरो, पातोलो शररर, कपाल अधा फुलेको,हेदाा तराई मल
ु ुक मागी खाने महड्ने
महहलाको लाश मृत फे ला परे कोहाल पो.मा.को लागी गजेदर नारायण मसहं अस्पताल राजमवराजको
शव गृह्रमा रामखएको छ ।

रौतहट

मममत २०७९/०२/०२ गते मबहान अं.०७:४५ बजेको समयमा मज.रौतहट गौर न.पा.वडा नं.५ मकवर
चौक मस्थतमा नामथर वतन नखल
ु ेको, उचाई ५ मफट, अं. ६० वषाको, रामत मनलो बुटे साडी, रातो
चोलो ब्लाउज लगाएकोमहहलाको लाश वेवाररसेअवस्थामा फे ला परे को हाल पो.मा.को लागी
प्रादेमशक अस्पताल गौर, रौतहटमा रामखएको ।

पसाा

बारा

महोत्तरी

धनुषा

पसाा

बारा

धनु षु ा

बारा

मममत २०७९।०१।२२ गते अं. ०६:०० बजेको समयमा मज. पसाा मबरगंज म.न.पा. वडा नं. २३मस्थत
मबरगंज हगरनाथपरु सडक खण्डको पवु ा मकनारामा हाल नामथर, वतन नखल
ु ेको अं. वषा ४५/४६ को,
उचाइ ५.५ मफट,कालो कपाल,दबु ै आँखा बदद, कालो मनलो पाइदट, खैरो बेल्ट,सेतो चेकसटा र खैरो
रङको ओडनी लगाएको,मृत परुु ष,व्यमिको लास मबरगञ्ज पसााको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७९।०१।१९ गते राती अं. २१:४५ बजेको समयमा मज. बारा कलैया उ.म.न.पा. वडा नं. ३
मस्थत मससहमनया चौक नमजकै सडक खण्डमा नम्बर नखल
ु ेको सावारी साधनले नाम थर, वतन समेत
नखल
ु ेको मनम्न हुमलया भएको अं. २०/२२ को ,उचाई ५ मफट,वणा श्याम्लो,कपला ठाडो पारे को,HA
HAPPY होली लेमखएको सेतो भेष्ट खैरो रङको फुल पाइदट लगाएको मृत परुु षको लास कलैया
अस्पतालको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७९।०१।१९ गते अं. १७:०० बजेको समयमा मज.महोत्तरी न.पा. वडा नं। १ माईस्थान मस्थत
महेदर राजमागा देमख अं. ३०० ममटर दमक्षण सागरनाथ वन मबकास पररयोजनाको जंगलमा नाम थर
वतन नखल
ु ेको अं. वषा ३५ की रातो रङको सरुु वाल,कालो सेतो,मफक्ट्का पहेलो र खरानी रङको
कुथाा,रातो सल,कालो कपाल,दबु ै हातमा चरु ा,नङपामलस लगाएकी,अनहु ारको भाग परु ै समडगलेको मृत
ममहलाको लाश प्रादेमशक अस्पताल जलेश्वर शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७९।०१।१४ गते अ.ं ०९:०० बजेको समयमा मज.धनषु ा जनकपरु धाम उ.म.न.पा.वडा न.ं ७
मस्थत नामथर वतन नखल
ु ेको अं.५०/५५ वषाको, गहु गोरो, उचाई ५.५ मफट, सेतो हररयो रंगको बट्टु े सटा
लगाएको परुु ष व्यमिको लाश पो. मा. को लागी प्रादेमशक अस्पताल जनकपरु मा शव गृहमा रामखएको
।
मममत २०७९।०१।१० गते अ.ं २२:०० बजेको समयमा मज. पसाा मबरगजं म. न. पा. वडा न.ं ०४मबताा
मस्थत हाल नामथर वतन नखल
ु ेको मागी खाई महस्ने, अ.ं ४०/४५ वषाको, उचाई ५.१ मफट, मनलो सेतो
बट्टु े कुताा सरुु वाल र भदटा रंगको गदजी लगाएको मृत महहला व्यमिको लाश पो. मा. को लागी
नारायणी हस्पताल बीरगंज पसााको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७९।०१।०९ गते अ.ं १७:१५ बजेको समयमा मज. बारा कलैया उ. म. न. पा. वडा नं. १३
मपपडारी टोल मस्थत, काटेको गहुँ खेतमा नामथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं ५०/५२ वषाको, उचाई ५.५ मफट,
कपाल सेतो फुलेको, मनलो पेदटी र सेतो रंगको लगु ा लगाएको मृत पुरुष व्यमिको लाश पो. मा. को
लागी कलैया अस्पताल बाराको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७९।०१।०७ गते १०:३० गतेको समयमा मज. धनषु ा उ. म. न. पा. वडा नं. २१ कुथाा मस्थत
राम नारायण महासेठको पोखरीमा नामथर, वतन नखल
ु ेको अं. २५/३० वषाको, उचाई ५ मफट, कालो
कपाल, वणा गहुगँ ोरो, कमफ रंगको सटा, सेतो गदजी, पहेलो पाईदट र मनलो कट्टु लगाएको पुरुष व्यिी
पोखरीमा डुमब मृत्यु भएको र लाश पो. मा. को लागी प्रादेमशक अस्पतालमा पठाईएको ।
मममत २०७९।०१।०४ गते अं. १८:०० बजेको समयमा मज. बारा महागढीमाई न. पा. वडा नं. १०
गंजभवानीपरु मस्थत नामथर, वतन नखल
ु ेको अं. ५५/६० वषाको मबगत ३/४ ममहना देखी सोही स्थानमा
मागी खाने महड्ने, मानमशक सदतल
ु न मठक नभएको, उचाई ५ मफट, कालो कपाल, मनलो कट्टु लगाएको
मृत पुरुष व्यमिको लाश पो. मा. को लागी कलैया अस्पताल बाराको शव गृहमा रामखएको ।
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मममत २०७९।०१।०३ गते अं. ११:१५ बजेको समयमा मज. धनषु ा ज. उ. म. न. पा. वडा नं. १४ बाबा
पेरोल पम्प अगाडी सडकमा नामथर, वतन बताउन नसक्ट्ने मानमशक सदतल
ु न मठक नभएको, मागी खाई
महड्ने जस्तो अं. ३५ वषाको, उचाई ५.३ मफट, कालो आँखा, कालो कपाल, दवु ै हातको नाडीमा टाटु
खोपेको, ममु स्लम जस्तो दाह्री पालेको, मनलो भेष्ट, गल
ु ाबी सटा, रातो भेष्ट, सेतो गदजी, कालो पाईदट र
मनलो कट्टु लगाएकोपुरुष व्यमिलाई रकले ठक्ट्कर मदई घाईते बनाई उपचाको क्रममा प्रादेमशक
अस्पताल जनकपरु मा मृत्यु भएको र लाश पो. मा. को लागी सोही अस्पतालमा रामखएको ।
मममत २०७।१२।३० गते मबहान अं. ०८:०० बजेको समयमा मज. महोत्तरी बमदाबास न. पा. वडा न.ं ३
मस्थत मब.मप. राजमगा सडक देमख अ.ं ५०० ममटर उत्तर पमिम पने सातपत्रे जगं लको मभरालो जममनमा
अ.ं ५०/५५ वषाको, नामथर, वतन नखल
ु ेको, उचाई ५.२ मफट, कालो वणा पातलो शररर, कपाल सानो
फुलेको, कालो गदजी लगाएको र हेदाा तराई मल
ु को जस्तो देमखने मृत पुरुष व्यमिको लाश पो. मा. को
लागी मजल्ला अस्पताल जलेश्वर महोत्तरीमा रामखएको ।
मममत २०७८।१२।१९ गते मबहान अं. ०८:३० बजेको समयमा मज. महोत्तरी मपपरा गा. पा. वडा नं. ६
सेराहा चौडी मस्थत हरर मण्डलको खेतमा नामथर, वतन नखल
ु ेको, अं. वषा ४०/४५ को जस्तो देमखने,
उचाई ५.५ मफट, मामथ RDK लेमखएको मनलो रंगको मटसटा, तल कालो पहे ँलो बट्टु ेदार उलनको
सरुु वाल, दामहने हातको नाडी ँमा रातो रंगको धागो बाधेको र हेदाा तराई मल
ु को जस्तो देमखने मृत परुु ष
व्यमिको लाश पो. मा. को लागी प्रादेमशक अस्पताल जलेश्वर महोत्तरीमा रामखएको ।
मममत २०७८।१२।११ गते मबहानको राती अं. ००:४५ बजेको समयमा मज. रौतहट चदरपरु न. पा. वडा
नं २ चाँदी पल
ु नमजकै पवु ा पमिम लोकमागामा नामथर, वतन नखल
ु ेको पैदल यात्री अं. वषा ६०/६५ को,
उचाई ५.५ मफट, कालो कपाल भएको पुरुष व्यमिलाई नम्बर नखुलेको सवारी साधनले ठक्ट्कर मदई
घाईते बनाएकोमा मनजको उपचारको मनमम्त मबरगंज तफा लैजाने क्रममा बारा मजल्लाको मनजगढमा
अवस्था झन गमम्भर भएकोले मनजलाई मनजगढ मस्थत सामदु ामयक अस्पतालमा चेक जाँच गराउदा अं.
०२:४५ बजेको समयमा मनजगढ मस्थत सामदु ामयक अस्पतालको मचमकत्सकले मृत्यु भएको भनी
घोसणा गरे कोले मृतक लाशलाई चदरमनगाहपरु मस्थत सरकारी अस्पतालको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७८।१२।०९ गते मदउँसो अं. १५:०० बजेको समयमा मज. रौतहट चदरपरु न. पा. वडा नं. ४
चदरमनगाहपरु मेन चोक मस्थत पाका मा नामथर, वतन नखल
ु ेको, मानमशक शदतल
ु न मठक नभएको, माँगी
खाई महड्ने गरे को अं. वषा ५०/५५ को, उचाई ५.५ मफट भएको मृत पुरुष व्यमिको लाश पो. मा. को
लागी चदरमनगाहपरु सरकारी अस्पतालमा रामखएको ।
मममत २०७८।१२।०९ गते अ.ं १५:०० बजेको समयमा मज. पसाा मबरगजं म. न. पा. वडा न.ं ३ नारायणी
अस्पताल मस्थत सडक पेटीमा बेहोस अवस्थामा रहेको हाल नामथर, वतन नखल
ु ेको मागी खाई महड्ने
गरे को, अ.ं वषा ४०/४५ को जस्तो देमखने पुरुषलाई नारायणी अस्पताल बीरगजं मा ल्याई उपचार
गराउने क्रममा सोही मदन मृत्यु भएको व्यमिको लाश नारायणी अस्पताल बीरगंज पसााको शव गृहमा
रामखएको ।
मममत २०७८।१२।०८ गते मबहान अं.०८:३० बजेको समयमा मज.पसाा मबरगंज म.न.पा.वडा नं.०१
छपकै या मस्थत मसमसाया खोलामा दबु ै आँखाहरु सडी गली, नामथर, वतन नखल
ु ेको अं.२०/२५ वषाको,
उचाइ ५ मफट, कालो स्टकोट, मनलो रङमा फुलबट्टु ा भएको कुताा, कालो मनलो सरुु वाल लगाएकी मृत
महहलाको लाश हाल नारायणी अस्पताल बीरगंज पसााको शव गृहमा रामखएको छ ।
मममत २०७८।१२।०३ गते अं.०९:०० बजेको समयमा मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा नं.०८ प्रभु
अस्पताल मस्थत नामथर, वतन नखल
ु ेको मागी खाई महदने पुरुष व्यमि अचेत भई वेवाररसे अवस्थामा
छ भने खबर प्राप्त हुन साथ उपचार गराउन खोज्दा उपचार हुन नपाउँ दै सोमह मदन मनजको मत्ू यू भएको
अ.६०/६५ वषाको,उचाइ ५.५ मफट,कालो सेतो कपाल, कालो ज्याके ट, कालो पाईदट लगाएको पुरुष
व्यमिको लाश हाल नारायणी अस्पताल बीरगंज पसााको शव गृहमा रामखएको छ ।
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मममत २०७८।११।२६ गते पररक्रमा यात्रहु रु पररक्रमा घम्ु दै मज.महोत्तरी भंगर न.पा.वडा नं.९
कञ्चनवनमा आएकोमा सोही मस्थत श्री कञ्चनवन मवद्दालयमा बास बसेको स्थानमा सतु ेको
अवस्थामा मृत फे लापरे को, नामथर, वतन नखल
ु ेको, अ.५५ वषाको, कालो कपाल, कालो आँखा,
घाँटीमा सेतो सगंको पत्थरको माला, दाहीने हातमा ट्याटु(गोधना) को कालो खत, रातो रंगको स्वीटर,
रातो रंगको ब्लाउज, हररयो रातो छाप भएको साडी र रातो रगंको पेटीकोट लगाएको मृत महहला हाल
पोष्टमाटमको लागी प्रादेशीक अस्पताल जलेश्वर महोतरीको शव गृहमा राखीएको ।
मममत २०७८।११।१७ गते अ.ं १३:३० बजेको समयमा मज. धनषु ा मममथला न. पा. वडा न.ं १ लक्ष्मी
मनवाश देमख आनददनगर जाने कच्ची बाटोमा नामथर, वतन नखुलेको अं. वषा ५५/६० को वणा
श्याम्लो, मझौला शररर, दाह्री कपाल कालो अधा फुलेको, सेतो कालो रंगको भेष्ट र मागी खाने जस्तो
देमखने मृत पुरुष व्यमिको लाश प्रादेमशक अस्पताल जनकपरु को शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७८।११।१४ गते अं. १५:३० बजेको समयमा मज. धनषु ा जनकपरु धाम उ. म.न. पा. वडा नं. ७
मस्थत नामथर, वतन नखल
ु ेको अं. वषा ५५/६० मक उचाई ५ मफट, कालो कपाल, साडी र हररयो रंगको
चोलो लगाएकी मृत महहलाको लाश पो. मा. को लागी प्रादेमशक अस्पताल जनकपरु को शव गृहमा
रामखएको ।
मममत २०७८।११।०५ गते अं.१९:३५ बजेको समयमा मजल्ला रौतहट दगु ााभगवती गा.पा.वडा नं.२
कवोल मस्थत मपपरा सक
ु देव चोक सडक खण्डमा मपप्रा बजारबाट सक
ु देव चौकतफा जादै गरे को ना.२ त
८६०५ को ट्याक्ट्टरले मबपररत मदशाबाट आउदै गरे को BR 06AT2903 नं.को मोटरसाईकलाई
ठक्ट्कर मददा नामथर,वतन नखल
ु ेको,अं.वषा ३० को,उचाई ५.५ मफट,कालो आँखा र कालो
कपाल,मनलो मजदस पाईदट र कालो रङको हुडी लगाएको,परुु ष व्यिी घाईते भई उपचारको लागी
प्रादेमशक अस्पताल लगेकोमा मचमकत्सकको चेकजाँच गदाा उि पुरुषको मृत्यु भईलाश सोही
अस्पतालको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७८।११।०२ गते मज.रौतहट दगु ााभगवती गा.पा. वडा नं १ मत्सरी मस्थत बागमती खोलाको
पानीमा नाम थर वतन नखल
ु ेको, उचाई ५.४ मफट, कालो कपाल, रातो चोलो लगाएको महहलाको
लाश पानीमा तैरीरहेको अवस्थामा फे ला परे को ।
मममत २०७८।१०।२९ गते अ.ं १२:०० बजेको समयमा मज. सलााही ईश्वरपरु न. पा. वडा न.ं ३ मतन
घररया र मसमगया जाने सडक मकनारमा नामथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं वषा २८/३० को उचाई ५.८ मफट,
कालो मनलो रंगको ज्याके ट, राउजर, सेतो सेण्डो, मटसटा , मनलो रंगको अण्डर पाईदट, हल्का मनलो
रंगको मजदस पाईदट, Diesel लेखेको बेल्ट Campus लेखेको जत्तु ा र दामहने हातमा जय माता दी
लेखेको मपतलको बाला लगाएको मृत परुु ष व्यमिको लाश पो. मा. को लागी सलााही मजल्ला
अस्पताल मलंगवामा रामखएको ।
मममत २०७८।१०।२७ गते अं. १५:४५ बजेको समयमा मज. पसाा बी. म. न. पा. वडा नं. ९ मस्थत
मानवसेवा आश्रममा बस्दै गरे को हाल वतन नखल
ु ेको अं. वषा ६५ को राजु कटुवाल नाम गरे को, उचाई
५.३ मफट, कपाल नभएको, राम राम लेमखएको रातो कपडाले छापेको मनलो रंगको हाईनेक, खरानी
रंगको स्वीटर, मनलो साईडमा सेतो धकाा भएको राउजर, लगाएको पुरुष सोमह आश्रमको आफ्नै बेडमा
मृत अवस्थामा रहेको र मनज मृत व्यिीको लाश पो. मा. को. लागी नारायणी अस्पताल बीरगंज
पसााको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७८।१०।२१ गते मबहानको ०८:४० बजेको समयमा मज. सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं.६ मबरे दर
बजार मस्थत पवु ा पमिम लोकमागा सडक खण्डको उत्तर पट्टी छे उमा नामथर,वतन नखल
ु ेको अं. वषा
४५/५० को,उचाई ५.६ मफट,कालो राउजर कालो फुल भेष्ट लगाएको,वणा श्याम्लो,पातलो शरीर
भएको,लामो रारी जङु गा भएको,तराई मल
ु को जस्तो देमखने र मागी खाने पुरुष शव,मृत लास
पोस्माटामका लागी गजेदर नारायण मसहं अस्पताल राजमबराज शव गृहमा सरु मक्षत रहेको ।
मममत २०७८।१०।११ गते मज.सलााही बरहथवा न.पा. वडा नं ६ मसु ल
ै ी टोल देमख उत्तर-दमक्षण साईडमा
रहेको दख
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश समडगली कंकाल अवस्थामा
ु ा ममयाको खेतमा नाम थर वतन नखल
रहेको र मृतकको छे उमा AGNI INSECTICIDE नामक प्लामष्टकको बोतल फे ला परे को ।मृतकले

घ्यु रङको फुलबाहुला भएको कुथाा, धोती, सेतोमा मनलो धकाा भएको गम्छा लगाएको ।

हसरहा

रौतहट

हसरहा

पसाा

मममत २०७८।१०।१० गते मज.मसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं ११ बल्कवा मस्थत पने मैनावती
खोलाको पानी मसचाई गना भनी बनाएको बाँधमा जमेको पानीमा नाम थर वतन नखल
ु ेको, उचाई ५.४
मफट, छोटो कालो कपाल, खरानी रङको ज्याके ट, रातो फुल सटा, मनलो मजदस पाईदट र खैरो सईु टर
लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।१०।०८ गते अं. १६:३० बजेको समयमा मज.रौतहट चदरपरु न.पा. वडा नं १० खौराहा
मस्थत नददेश्वर चौधरीको गहु खेतको आलीमा साल नाल समहतको नवजात मशश(ु बाहलका) मृत फे ला
।
मममत २०७८।१०।०५ गते राती मज.मसरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं ११ मस्थतमा रहेको प्राकृ मतक
अस्पतालको तल्लो बरण्डामा मामगखाई महड्ने परुु ष व्यमि मृत फे ला।उचाई ५.६ मफट, फुलेको लामो
कपाल, रातो ज्याके ट, कलेजी हाईनेक, सेतो सटा, कम्मरमा कददनी लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।१०।०६ गते मज.पसाा मवरगंज म.न.पा. वडा नं ९ मस्थत मानव सेवा आश्रममा लडेर ओठ
कामटएकोले वषा ३३ की आरती नाम बताउने उपचारको क्रममा मृत्यु भएको, उचाई ५.३ मफट, कालो
कपाल, मनलो रङको रयाकसटु , आकासे रङको ज्याके ट, कलेजी रङको कुथाा सरुु वाल र सेतो रङको
पेम्पस लगाएको महहलाको लाश ।

पसाा

मममत २०७८।१०।०५ गते मज.पसाा मजराभवानी गा.पा. वडा नं १ मस्थत मजराभवानी ममददरको
पेररममटरमभत्र रहेको मनमााणामधन मशव ममददरमभत्र मामगखाने हाल नाम थर वतन नखल
ु ेको, उचाई ५.६
मफट, सेतो कपाल, खैरो रङको ज्याके ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।

पसाा

मममत २०७८।१०।०५ गते मज.पसाा मवरगंज म.न.पा. वडा नं ९ मस्थत हाल नाम थर वतन नखल
ु ेको, वषा
६८ को कृ ष्ण बताउने, उचाई ५.२ मफट, कालो कपाल, खरानी रङको ज्याके ट, खरानी रङको राउजर
लगाएको परुु ष व्यमिको लाश ।

पसाा

हसरहा

हसरहा

महोत्तरी

मममत २०७८।१०।०२ गते अं. ८:०५ बजेको समयमा मज.पसाा मवरगंज म.न.पा.वडा नं ४ बस्ने मदपक
मटवडेवालको घर अगाडी सडकको पेटीमा हाल नाम थर वतन नखल
ु ेको, उचाई ५.२ मफट, कालो र
खैरो कपाल, खैरोमा कालो टाँका भएको ज्याके ट र सेतो राउजर लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।१०।०२ गते मदनको अं. १२:०० बजेको समयमा मज.मसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं ३
मस्थत नमनु ा मसु हर बस्तीमा नाम थर वतन नखल
ु ेको, गाँउ घरमा मागी खाई महड्ने, उचाई ४.६ मफट,
कालो र गजाङगजु ङु परे को कपाल, हेदाा तराई मल
ु को जस्तो देमखने पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।०९।१४ गते अं.०८:३० बजेको समयमा मज. मसरहा लहान न.पा.वडा नं.३ रा.उ.सरकारी
अस्पतालको OT अगाडी मस्थतमा तत्काल नामथर वतन नखल
ु ेको अं.३०/३५ वषाको पुरुष मबरामी
भई मृत अवस्थामा फे ला, उचाई ५ मफट, कालो आँखा, कालो कपाल, कालो ज्याके ट सेतो भेष्ट र हाप
मजदस पेदट लगाएको हेदाा तराई वामस जस्तो देमखने हाल रा.उ.स्मारक अस्पताल लहानको शव गृह्रमा
रामखएको ।
मममत २०७८।०९।०२ गते मबहान अं.०९:०० बजेको समयमा मज.महोत्तरी न.पा.वडा नं.३ मस्थतमा
उद्याउने पाखाको फे दमा भप्सी खोलाको पानीमा मृत अवस्थामा फे ला, नामथर वतन नखल
ु े को
अ.ं ६०/६५ वषाको, तराई मल
ु को जस्तो देमखने, वणा गहुगँ ोरी, उचाई ५ मफट, पातलो शरीर, कपाल अधा
फुलेको छोटो, रातो हाफ चोलो, रातो बट्टु े रगक
ं ो साडी रातो पहेको रङको पेमटकोट, घाँटीको गलाको
भागमा U आकारमा १ मफट लामो मचदह नबमु झने ट्याटु, बाया हातको नाडी र कुईना छे उमा गोलो
आकारको ट्याटु रहेको महहला व्यमिको लाश, हाल जलेश्वर अस्पतालमा रामखएको ।

पसाा

मममत २०७८।०८।१९ गते अं.२०:४५ बजेको समयमा मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा नं.०४ मस्थत रहेको
एडभादस अस्पतालको अगाडी सडक पेमटमा हाल नमाथर वतन नखल
ु ेको अ.ं ६५/७० वषाको परुु ष
वेवाररसे अचेत अवस्थामा रहेकोले मानव सेवा आश्रमले उद्धार गरी मनज उपचारको क्रममा ऐ.२५ गते
मबहान राती १२:३० बजेको समएमा मृत्यू भएको, उचाई ५,३ मफट, कपाल कालो सेतो, गोल्डनमा
कालो रंगको धकाा भएको बाउला भएको सटा, खरानी रगंको अदडर राउजर र हररयो रगंको मोजा
लगाएको, हाल नारायणी अस्पताल बीरगंज पसााको शव गृहमा रामखएको ।

बारा

मममत २०७८।०८।१० गते अं.०६:०० बजेको समयमा मज.बारा मजतपरु मसमरा उप-म.न.पा.वडा नं.०७
मस्थत रहेको शामदत टोलको खेल मैदानको ग्राउण्ड मभत्र रहेको मपपलको रुख ममु न नामथर वतन
नखल
ु ेको अं.३५/४० वषाको मृत फे ला, उचाई ५ मफट, मनलो सरुु वाल, सदु तला रंगको टाउजर लगाएकी
महहलाको लाश हाल मज.अस्पताल कलैयाको शव गृह्रमा रामखएको ।

सप्तरी

बारा

धनुषा

पसाा

महोत्तरी

सलााही

सलााही

पसाा

मममत २०७८।०८।०८ गते अं.१५:०० बजेको समयमा खड्क न.पा.वडा नं.९ लालपमट मस्थतबाट मागी
खाई महड्ने हेदाा मामनमसक अवस्था मठक नभएको जस्तो देखीने नामथर वतन नखल
ु ेको अं. ३५/४०
वषाको परुु ष व्यमिलाई स्थामनयले उपचारको लागी ऐ.ऐ०७ मस्थत खड्क न.पा.वडा नं.७ मा रहेको
प्राथममक स्वास््य के दर कल्याणपरु मा ल्याई उपचारको क्रममा मृत्यू भएको, हाल नारायण अस्पतालमा
रामखएको ।
मममत २०७८।०८।०८ गते अं।१४:३० बजेको समयमा मज.बारा मजतपरु मसमरा उप-म.न.पा.वडा नं.११
र १४ को मसमानामा पने पानी नभएको कुलोमा नामथर वतन नखल
ु ेको अं.३०/३५ वषाको समडगलीको
अवस्थामा मृत फे ला, उचाई ५ मफट, मनलो ब्रा र मनलो कपडा लगाएकी महहलाको लाश हाल
मज.अस्पताल कलैयाको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७८।०७।२४ गते अं. २३:३० बजेको समयमा मज.धनषु ा जनकपरु मक्षरे श्वरनाथ न.पा. वडा नं ५
मस्थत जनकपरु ढल्के बर सडक खण्डमा जनकपरु ढल्के बर तफा जादै गरे को ज.९.प.२३५५ नं को मो.सा.
र मवपररत मदशाबाट आउदै गरे को प्रदेश २-०१-००१-प ४८५८ नं को मो.सा. एक आपसमा ठक्ट्कर
खादा नाम थर वतन नखल
ु ेको, वषा ३५, उचाई ५.५ मफट, कालो कपाल, कालो रङको रयाकसटु
लगाएको, मोटो शरीर भएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।०७।२१ गते मबहान ६:३० बजेको समयमा मज.पसाा ठोरी गा.पा. वडा नं १ को चौतारा
चोकमा मागी खाई महड्ने नाम थर वतन नखल
ु ेको, उचाई ५ मफट, कालो ज्याके ट, सेतो कममज, कालो
रयाक, कालो सईु टर र मटसटा लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।०७।२१ गते मदउसो अं. १३:३० बजेको समयमा मज.महोत्तरी मनरामसस्वा न.पा. वडा नं ३
सोनौल मस्थत हुलाकी सडक नमजक चददन साहको खेतको आलीमा रहेको मससौं रखको हाँगामा नाम
थर वतन नखल
ु ेको, वणा स्याम्लो, दाह्री जँगु ा अधा फुलेको, तालु खईु ले को, सेतो सटा,कालो पाईदट, खैरो
सल, सेतोमा मनलो रङको धकाा भएको गम्छा, उचाई ५.२ मफट भएको पुरुषको लाश ।
मममत २०७८।०७।१९ गते मदनको अं. १३:४५ बजेको समयमा मज.सलााही बरहथवा न.पा. वडा नं ११
महरापरु मस्थत मनष्ु मारा खोलाको महरापरु ब्यारे ज साईफनको पल
ु नमजकै पानी मभत्र नाम थर वतन
नखल
ु ेको, मामथ सदु तला रङ, मबचमा सेतो र तल हररयो रङको हाफ बाहुलावाला भेष्ट, कालो कट्टु
लगाएको, शरीरको मासक
ु ो भाग परु ै छालाहरु खईु लेको, अं. ८/९ वषाको बाहलकाको लाश ।
मममत २०७८।०७।१४ गते मदनको अं. १७:०० बजेको समयमा मज.सलााही बरहथवा न.पा.वडा नं ११
मस्थत महरापरु चौरीमा नाम थर वतन नखल
ु ेको, गल
ु ाबी रंङको सरुु वालमा बेरेको, उचाई १ मफट, भरखर
साल नाल समहत जदमेको हशशुको लाश ।
मममत २०७८।०७।०८ गते अं. १८:४५ बजेको समयमा मज.पसाा मवरगंज म.न.पा. वडा नं १६ नगवा
माईमधया पोखरी नमजक बाईपास सडक मस्थतमा नाम थर वतन नखल
ु ेको ममहला पैदल महड्ने क्रममा
प्रदेश २-०३-०१६ प ७३८७ नं को मो.सा. ले ठक्ट्कर मदँदा घाईते भएको र मो.सा. चालक भागी फरार
रहेकोमा घाईते ममहलालाई उपचारको लागी नारायणी अस्पताल पसाामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको
।उचाई ५.१ मफट, सेतो पेमटकोट, गल
ु ाबीमा पहेलो बट्टु ा भएको साडी, पहेलो रङको ब्लाउज लगाएको
महहलाको लाश ।

रौतहट

पसाा

सलााही

हसरहा

रौतहट

सलााही

धनुषा

सलााही

पसाा

सप्तरी

सलााही

मममत २०७८।०७।०८ गते अं. ८:३० बजेको समयमा मज.रौतहट राजदेवी न.पा.वडा नं ४ मस्थत
बागमती खोलाको बगरमा नाम थर वतन नखल
ु ेको, उचाई ५.३ मफट, कपाल नभएको, धोती लगाएको
पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।०७।०२ गते मबहान अ.ं ६:०० बजेको समयमा मज.पसाा मवरगजं म.न.पा. वडा नं ४ मस्थत
रहेको नारायणी अस्पतालको कम्पाउण्ड मभत्र आकमस्मक कक्षको छे उमा रहेको चौतारामा हाल नाम थर
वतन नखल
ु ेको, उचाई ५.५ मफट, सेतो रङको सटा र कालोमा धके भएको पाईदट लगाएको पुरुष
व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।०६।३० गते मबहान अं. ६:०० बजेको समयमा मज.सलााही हररवन न.पा. वडा नं ९
दयांरोड मस्थत रहेको मानव सेवा आश्रममा मममत २०७८।०६।१८ गते देमख रहदै आएको एमकन नाम थर
वतन नखल
ु ेको, वणा गोरो, पातलो शरीर भएको, उचाई ४.६ मफट, मनलो रङको भेष्ट र हररयो रङको
ईलामष्टक भएको पाईदट लगाएको, दामहने साईडको पठ्ठु ामा परु ानो घाउ रहेको पहाडी बासी जस्तो देमखने
परुु षको लाश ।
मममत २०७८।०६।३० गते मज.मसरहा लहान न.पा. वडा नं ३ ठाडी चौक मस्थत सेतो हाफ भेष्ट, खैरो
रङको हाफ पाईदट, सानो फुलेको कपाल, पातलो शरीर, उचाई ५.८ मफट भएको नाम थर वतन
नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।०६।३० गते अं. ६:३० बजेको समयमा मज.रौतहट यमनु ामाई गा.पा. वडा नं ४ मस्थत
झाझपल
ु को छे उमा गंगामपपराबाट गौर तफा जादै गरे को BR 30 Y 9047 नं को मो.सा. मबपररत
मदशाबाट आउदै गरे को साईकल यात्री नाम थर वतन नखल
ु ेको, उचाई ६ मफट, फुलेको कपाल, रातो
सटा लगाएको पुरुषको लाश ।
मममत २०७८।०६।२९ गते अं. १७:०० बजेको समयमा मज.सलााही बागमती न.पा. वडा नं ५ नँया
बस्ती मस्थत बोली मायाको तामाङको घर अगाडी नाम थर वतन नखल
ु ेको, उचाई ५.४ मफट, कालो
कपाल, कालो रङको फुल पाईदट, कलेजी रङको कट्टु र मटसटा लगाएको परुु ष व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।०६।१८ गते १६:०० बजेको समयमा मज.धनषु ा मवदेह न.पा. वडा नं ९ मस्थत उचाई ५.३
मफट, कालो कपाल, मनलो,कालो र सेतो रङको टाटेपाटे लंगु ी र सदु तला रङको गंजी लगाएको पुरुष
व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।०६।१७ गते अ.ं १५:३० बजेको समयमा मज. सलााही पसाा गा.पा. वडा न.ं ३ मस्थत बाँके
खोलाको नमजक रहेको छाप्रोमा बसी मामग खाई महड्ने नामथर, वतन नखल
ु ेकोउचाई ५.४ मफट,वणा
श्याम्लो, पातलो शररर,अधा फुलेको,हररयो रङको मटसटा,रातो हाप पाइदट लगाएको अं.वषा ५० को परुु ष
बमसरहरको छाप्रो भमत्कन गई च्यामपएको अबस्थामा फे ला पारी प्रहरी टोली घटनास्थलमा खमटईगई
मनजलाई उपचारको लामग मजल्ला अस्पतालमा उपचारको क्रममा ऐ.ऐ.मममतको २२:३० बजे मनजको
मृत्तु भएको परुु षको लास मज.अस्पताल सलााहीको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७८।०६।१६ गते अ.ं ०९:०० बजेको समयमा मज.पसाा ठोरी गा.पा. वडा न.ं ४मस्थत ओररया
खोलाको बगरमा नामथर, वतन नखल
ु ेको उचाई ५.२ मफट,खरानी रङको हापकट्टु लगाएको,अ.ं
६०/६५ वषाको परुु षको फे ला परे को लास नारायणी अस्पताल बीरगजं पसााको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७८।०६।०९ गते अं.१७:४५ बजेको समयमा मज.सप्तरी रामनाथ न.पा. वडा नं.१ मस्थत
सावाजमनक पोखरीमा नामथर, वतन नखल
ु ेको,उचाई ५.६ मफट,रातो कुताा, गाडा मनलो पाइदट, घाँमटमा
रुराक्ष माला लगाएको,अं.५० वषाको परुु षको फे ला परे को लाश नारायण मसहं अस्पताल राजमबराजको
शब गृहमा रामखयको ।
मममत २०७८।०६।०९ गते अ.ं १५:०० बजेको समयमा मज.सलााही मलंगवा न.पा.वडा न.ं ७ गणेमशया
मस्थत नहरको पानीमा नामथर वतन नखल
ु ेको अ.ं ३४/४० वषाको मृत लास फे ला, कालो कपाल,
कालो आँखा, उचाई ५,८ मफट, रातो सटा, कालो पाईदट, बक्ट्कलको भागमा FMPJ लेमखएको कालो
रङगको बेल्ट , बाँया खट्टु ामा Benz कम्पनीको ४१ नं. को कालो रङ्गको जत्तु ा , दाँया खट्टु ामा खैरो
रङगको मोजा लगाएको पुरुष व्यमिको लाश हाल मजल्ला मंलगवाको अस्पतालको शव गृह्रमा
रामखएको ।

पसाा

रौतहट

धनुषा

बारा

सलााही

सलााही

हसराह

हसराह

मममत २०७८।०६।०८ गते मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा नं.११ नेशनल रेमडङबाट हाल नामथर वतन
नखल
ु ेको अं.३५/४० वषाको पुरुषव्यमिलाई उद्यार गरर मानव सेवा आश्राममा ल्याई राखेकोमा मममत
२०७८।०८।१४ गते राती अं.११:०० बजेको समयमा एक्ट्कासी मनजको स्वास््यमा समस्या आई मानव
सेवा आश्रमको आगनमा गई नाङगै समु तरहेकोमा के भयो भमन सोध्दा मलाई गमी लागरको हो भमन
बताएकोमा मनजलाई मभत्र कोठामा ल्याई पंखा चलाई सतु ाई राखेकोमा ऐ.१५ गते अं.०४:०० बजेको
समयमा मृत्यू भएको, कालो आँखा,कालो कपाल, उचाई ५,२ मफट, रातो रंगको छोपेको, राम-राम
लेमखएको कपडा, मनलोमा रातो धके भएको राउजर, मनलो मटसटा लगाएको, हाल नारायणी अस्पताल
बीरगंज पसााको शव गृह्रमा रामखएको ।
मममत २०७८।०५।३० गते ह.ं ०९:१० बजेको समयमा मज.रौतहट चदरपरु न.पा.वडा नं.१ मस्थत पवु ा
पहुलो लच्का लोक मागाको दमक्षण तफा सडकमानामथर वतन नखल
ु े को मृत लाश अं.५०/५५ वषाको,
कालो आँखा, कालो कपाल, उचाई ५ मफट, कालो मजदस पाईदट, रातो कट्टु, खैरो हाफ भेष्ट र घाँटीमा
रातो धागो लगाएको परुु ष व्यमि हाल चदरमनगाहपरु रौतहट अस्पतालको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७८।०५।२९ गते मबहान अ.ं ०६:३० बजेको समयमा मज.धनषु ा जनकपरु उप.म.न.पा.वडा
न.ं १६ कमपलेश्वर मस्थत नामतर वतन नखल
ु ेको अ.ं १९/२० वषाको, उचाई ५,३ मफट, कालो आँखा,
कालो कपाल, सेतो मट-सटा, खैरोरंङको मजदस पाईदट लगाएको र दामहने हातको कलाईको भागमा
कामटएको परु ानो घाउँ रहेकोपुरुष व्यमिको लाश हाल प्रादेमशक जनकपरु अस्पतालको शव गृह्रमा
रामखएको ।
मममत २०७८।०५।२२ गते राती अं.२२:०० बजेको समयमा मज.बारा मजतपरु मसमरा उप.नं.पा.वडा नं.६
काँसघाट नमजकै पवु ा पमश्चम राजमागा सडक खण्डमा जनकपरु बाट काठमाण्डौ तफा जादै गरे को ना ६ ख
२११० नं.हरहर महादेव रामत्रकालीन यात्रु वाहक बसले पैदलयात्री ठक्ट्कर मददा मनजको घटना स्थलमा
मृत्यु भएको, अं.४०/४५ वषाको, उचाई ५ मफट, पातलो शररर, दाह्री जगु ा कालो लामो भएको, हेदाा
तराई मल
ु को जस्तो देमखने, परुु ष व्यमिको लाश हाल कलैया अस्पताल बाराको शव गृहमा रामखएको
।
मममत २०७८।०५।२२ गते अं.१६:३० बजेको समयमा मजल्ला सलााही लालबददी न.पा.१मस्थत नेपाल
टेमलकमको कायाालय पछामड ऐ.ऐ.बस्ने रमवदर चौधरीको खेतको जमेको पानीमा घोप्टो अवस्थामा मृत
फे ला परे को नामथर वतन नखल
ु ेको अं. ६५/७० वषाको, पहेलो रङको कुताा र पहेलो रङको हाप कट्टु
लगाएको पुरुष व्यमिको लाश हाल मजल्ला अस्पताल सलााहीको शव गृह्रमा रामखएको ।
मममत २०७८।०५।१३ गते अं.१०:३० बजेको समयमा मज.सलााही लालबददी न.पा.वडा नं.१ नवलपरु
बजार मस्थत पवु ा-लमश्चम लोकमागामाको उतरमा सचं ालनमा रहेको रामप्रसाद महतोको हाडावेयर
पसलको पमश्चम तफा को कुनामा नामथर वतन नखल
ु ेको तराई बासी जस्तो देमखने अं.६०/६५ वषाको,
फुलेको कपाल, लाम्चो अनहु ार भएको र मागी खाई महडने मृत पुरुष व्यमिको लाश हाल सलााही
मज.अस्पतालको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७८।०५।०७ गते अं.१०:१० बजेको समयमा मज.मसराह ममचैया न.पा.वडा नं.५ सस्ं थाचौक
मस्थत पवु ा पमिम लोकमागामा पवु ावाट पमिम तफा साइकलमा जादै गरे को अवस्थामा सडकको दमक्षण
साइडमा लडेको अवस्थामा मनजलाई उदार गरी ममचैया मसराहमा उपचारको लागी पठाइएको डाक्ट्टरले
चेकजाच गदाा ऐ.१०:४० बजे मृत भएको, नामथर वतन नखल
ु ेको अं.४५ वषाको, कालो आँखा, कालो
कपाल, सेतो सटा मनलो बटु गम्छी सो डोरा(धागो) भएको मनलो रगंको पेदट लगाएको पुरुष ब्यमिको
लाश हाल प्रा.स्वा.के दर ममचैया मसराह शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७८।०५।०६ गते राती देखी मज.मसराह ममचैया न.पा.वडा न.ं ७ चरु रया डाडा मस्थत ममचैया
कटारी सडक खण्डमा घोप्टो परे कोअवस्थामा मममत २०७८।०५।०७ गते मबहान ०५:३० बजेको
समयमासचु ना प्राप्त भएको,नाम थर वतन नखल
ु ेको अ.ं ३४/३५ वेषाको,कालो आँखा, कालो कपाल,
उचाई ५ मफट, कालो ज्याके ट, कालो मनलको रंगकापेदट लगाएको पुरुष ब्यमिको लाशहाल मसराह
शव गृहमा रामखएको ।

पसाा

पसाा

मममत २०७८।०५।०५ गते बेलुका अं.१८:१५ बजेको समयमा मज.पसाा मबरगंज म.न.पा. वडा नं ८ रे ल्वे
रोडको टाँगा स्टेसनको पवु ापट्टी श्याम सदु दर व्यमिको घरको पछाडी पखाालसगं ै टाँमसएको हाल नाम थर
वतन नखल
ु ेको, उचाई ५.५ मफट, कालो कपाल, गल
ु ावी रङको कुथाा, गल
ु ावी रङको धोती, सेतो सेदडो,
कालो भेष्ट र खैरो रङको कट्टु लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।०४।३२ गते बेलुका अं.१८:०० बजेको समयमा मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा नं.३०
प्रसौतीपरु मस्थत रहेको भेड्हा खोलाको मकनाकोमा हाल नामथर वतन नखल
ु ेको, उचाई २,५ मफट,
नाबालक अं.२ वषाको खोलाले बगाइ बालुवाले परु ी मदएको अवस्थामा मृत पुरुष व्यमिको लाश फे ला
परे को हाल नारायणी अस्पताल बीरगजं पसााको शव गृह्रमा रामखएको ।

सलााही

मममत २०७८।०४।३१ गते अं.१५:३० बजेको समयमा मज.मसलााही ईश्वरपरु न.पा.वडा नं.१२ फुलजोर
साझेजारी वन जगंल मस्थतमा नामथर वतन नखल
ु ेको अं.५५/६० वषाको मृत फे ला, उचाई ५,६ मफट,
कालो आँखा, कालो कपाल भएको पुरुष व्यिीको लाश हाल मज.अस्पताल मलंगवामा रामखएको छ
।

पसाा

मममत २०७८।०४।२८ गते मबहान ०७:३० बजेको समयमा मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा नं.१६ रे ल्वे
रोडमा नामथर वतन नखल
ु ेको अं.वषा ३५/४० को बाटोमा लमड घाईते भएकोमा मनजको उपचारको
कमामा नारायणी अस्पतालमा पुरुष व्यिीको मृत भएको, उचाई ६ मफट, कालो आँखा, कालो कपाल,
खैरो रंगको रेक सटु लगाएको हाल नारायणी अस्पताल बीरगजं पसााको शव गृह्रमा रामखएको ।

धनुषा

महोत्तरी

हसरहा

सप्तरी

मममत २०७८।०३।२८ गते अं. १२:३० बजेको समयमा मज. धनषु ा जनकपरु उ.म.न.पा. वडा नं. ४ मस्थत
नामथर वतन नखल
ु ेको अं. वषा ४५/५० को उचाई ५.२ मफट, कालो आँखा, कालो कपाल, र मनलो
रंगको अण्डरवेयर लगाएको मृत पुरुष व्यिीको लाश पो. मा. को लागी प्रादेमशक अस्पताल
जनकपरु मा रामखएको ।
मममत २०७८।०३।२५ गते अं. ११:३० बजेको समयमा मज. महोत्तरी जलेश्वर न. पा. वडा नं. २ मस्थत
सडकमा मागी खाई महड्ने गरे की, नामथर, वतन नखल
ु ेकी, अ.ं वषा ५०/५१ मक, उचाई ४.६ मफट,
मठक्ट्कको शररर, पहेलोमा रातो छाप भएको साडी, पहेलो रंगको पेमटकोट, घ्यु रंगको ब्लाउज लगाएकी
र हेदाा तराई मल
ु को जस्तो देमखने महहलाको लाश पो.मा.को लागी जलेश्वर अस्पताल महोत्तरीमा
रामखएको ।
मममत २०७८।०३।२७ गते मज. मसरहा गोलबजार न. पा. वडा नं. ६ ग्राममण बजार हमटया लाग्ने ठाँउमा
नामथर, वतन नखल
ु ेको मागी खाने गरे की अं. वषा ६५/६० मक, उचाई ५ मफट, कालो आँखा, सेतो
फुलेको कपाल, स्पस्ट नबोल्ने, मझौला शररर, गोरो वणा भएकी, सेतो भेष्ट रातो पेमटकोट लगाएकी मृत
महहलाको लाश पो. मा. को लागी रा. उ. स्मारक अस्पताल लहानमा रामखएको ।
मममत २०७८।०३।२३ गते मदनको अं. १४:०० बजेको समयमा मज. सप्तरी हनमु ाननगर कंकामलनी न.
पा. वडा नं. १४ मस्थत ऐ. ऐ. बस्ने सोमफ यादबको धान खेतमा रहेको वषााको पानीको बाढीमा नामथर,
वरन नखल
ु ेको अं. २५/२६ वषाको कालो हाप पाईदट, रातोमा सेतो धकाा भएको भेष्ट लगाएको, वणा
श्याम्लो भएको मृत पुरुष व्यमिको लाश ।

