
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्,दाङ अन्तगात पम्हचान नखुलेका लासहरुको म्ििरण 

जजल्ला जििरण  फोटो 

दाङ जमजत २०७९।०५।१८ गते जज.दाङ घोराही उपनगरपाजलका िडा नं १ 

कांडाकट्टी जथथत बबई नदीको जकनारमा हाल सम्म नाम थर ितन 

नखलेुको,सडीगलेको अिथथामा फेला परेको, मतृ लाशको छुट्टाछुटै्ट थथानमा 

कम्मर दजेख तलको भागको टुक्रा र टाउको भएको कम्मर दजेख घांटीसम्मको 

भाग नभएको िेिाररसे लाश ।जलङ्ग खलु्न नसकेको ।  

रोल्पा जमजत २०७९।०५।१५ गते जज.रोल्पा माडी गा.पा. िडा नं ३ तालाबाङ बथने 

जयलाल डााँगीको घरमा मजदरुको रुपमा घर बनाउने कामकाज गद ै आएका 

जज.रोल्पा पररिततन गा.पा. िडा नं २ कमबाङ बथने िर्त २२ को दगुात बहादरु पनु 

र जनज संगै बथद ै आएकी िर्त ३८ की पाितती पनु(श्रीमती भन्ने गरेको) ऐ.ऐ. 

जथथत रहकेो जनजहरु नै बसोबास गद ै आएको जटनको छानो कटेरो जभत्र मतृ 

फेला परेको मम्हलाको लाश ।  

अघााखााँची जमजत २०७९।०५।०५ गते जबहान अ.ं ५:४५ बजकेो समयमा जज.अघातखााँची 

जशतगंगा न.पा. िडा नं ११ कालीखोला जथथत गडेै सामदुाजयक िनमा नाम थर 

ितन नखलेुको, उचाई ५.२ जफट, लाश नजजकै HAOQIANG लेखकेो 

कालो, खरैो रङको झोला र गोलो कालो रङको टोपी रहकेो, कालो रङको 

जफत्ता भएको घडी बानेको, जकरा औसा परी लाश सडीगली छाला र हड्डी 

मात्रै बााँकी रहकेो पुरुष व्यजिको लाश ।  

निलपरासी जमजत २०७९।०५।०२ गते जज.निलपरासी सनुिल न.पा. िडा नं १ शान्ती टोल 

जथथत केशिराज सिुदेीको घर अगाडी रहकेो पानीको धाराको छेउमा हाल नाम 

थर ितन नखलेुको, तराई मलुको जथतो दजेखने, नाक मखुबाट जफज जनथकेको 

पुरुष व्यजिको लाश । 
 

रुपन्देही जमजत २०७९।०५।०३ गते अ.ं १६:०० बजकेो समयमा जज.रुपन्दहेी जस.न.पा. 

िडा नं १ िलेजहया जथथतमा एजकन नाम थर ितन नखलेुको, नाम राम बहादरु 

नेपाली बताउने, सेतो जनलो कालो रङको भषे्ट लगाएको, कालो हाफ कटु्ट 

लगाएको, उचाई ५.२ जफट रहकेो पुरुष व्यजिको लाश । 

 
कम्पलिस्तु जमजत २०७९।०४।२१ गते जबहान अ.ं०६:४५ बजकेो समयमा जज.प्यठुान 

मल्लरानी गा.पा. िडा नं ४ पाण्डेडााँडा जझमरुक फााँट जथथत जझमरुक खोलाको 

भगंालोमा हररयो प्लाजष्टकले बााँधेको नामथर ितन नखलेुको, उचाई ५.३ 

जफट,हररयो सेतो प्लाजष्टकले बेररएको, जभत्रबाट हररयो तन्नाले बेररएको त्यसको 

जभत्र सेतो,रातो तन्नाले बेररएको, कालो पाईन्ट र सेतो भषे्ट लगाएको पुरुषको 

लाश सजडगली अिथथामा रहकेो ।  

कम्पलिस्तु जमजत २०७९।०४।२० गते १६:०० बज ेजज.कजपलिथत ुजबजयनगर गा.पा.िडा 

नं.३ हमल्हिा जथथत भटनी खोलामा जकनाराबाट जससौको रुख ढलेको र उि 

रुखमा जबच खोलामा घोप्टो परेर हड्जकएको अिथथामा नामथर, ितन 

नखलेुको उचाई ५.३ जफट, अ.ं४०/४५ िर्तको, पहाडी मलुको जथतो दजेखने 

शरररको तल्लो भागमा कालो पाईन्ट लगाएको, छाला खईुलेकोपुरुष व्यजिको 

लाश हाल कजपलिथत ुअथपताल तौजलहिामा राजखएको ।  

 



दाङ जमजत २०७९।०४।२३ गते जदउाँसो अ.ं१२:०० बजकेो समयमा जज.दाङ गढिा 

गा.पा.िडा नं.५ जथथत राप्ती नदी खचतहिा बगरमा राप्ती नदीको जकनारमा 

बाढीले बगाई ल्याई अड्जकएको अिथथामा खरैो रङको पेन्टी कटु्ट लगाई 

नामथर, ितन नखलेुको पुरुष व्यजिको मतृ लाश घोप्टो अिथथामा सडीगली 

जकरा परेको हिथथामा फेला हाल लमही दाङको शि गहृमा राजखएको । 
 

प्रू्ठान जमजत २०७९।०४।१८ गते जबहान अ.ं११:१५ बजकेो समयमा जज.प्यठूान 

ऐरािती गा.पा.िडा नं.५ खानीरह जझिाङ जथथत जखमरुक खोलाको जकनारामा 

नामथर, ितन नखलेुको अ.ं६०/६५ िर्तको, उचाई ५.५जफट, कालो रंगको 

पाईन्ट, सेतोमा जनलो धागोले ईन्टर लक गरेको सटत लगाएको पुरुष व्यजिको 

लाश सडीगली अिथथामा हाल प्यठूानको शि गहृमा राजखएको । 
 

दाङ जमजत २०७९।०४।१७ गते अ.ं०७:०० बजकेो समयमा जज.दाङ घोराही 

उ.म.पा.िडा नं.१५ कपासी जथथत घोराही बजार दजेख तलुसीपरु जाने सडक 

खण्डको दक्षीणी जकनारामा नामथर, ितन नखलेुको अ.ं५५/६० िर्तको उचाई 

५.७ जफट, फुलेको कपाल, जनलो र सेतो फुलबटेु्ट रङको हाप सटत, सेतो सेणडो 

कपडा, कालो रङको पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यजिको लाश हाल जज.दाङ 

घोराहीमा राजखएको । 
 

पाल्पा जमजत २०७९।०४।०९ गते अ.ं१६:३० बजकेो समयमा जज.पाल्पा जतनाउ 

गा.पा.िडा नं.५ चरचरे जथथत जतनाउ खोलामा नामथर ितन नखलेुको िर्त 

अ.ं३०।३५ की उचाई ४.९ जफट, मगंोजलयन अनहुार, रातो मा सेतो बुटे्ट कुतात, 

रातोमा बटेु्ट फुल सरुुिाल लगाएकी, अगाडी माथीको एउटा दााँत भाजचएको 

मम्हलाको लास फेला हाल जज.पाल्पा अथपतालको शि गहृमा राजखएको ।            

कम्पलिस्तु जमजत २०७९।०३।२१ गते अ.ं २१:१० बजकेो समयमा जज. कजपलिथत ु

महाराजगंज न.पा. िडा नं.६ सानो बटुहजनया जथथत नामथर, ितन 

नखलेुको,अ.ं४५/५० िर्तको,िणत गहुाँगोरी, रातो कुतात,घ्य ुरंगको सरुुिाल, भाटा 

रंगको चनु्नी लगाएकी, पातलो शरीर, दाजहने हातको नाडीमा सपतको ट्याटु 

जनशान भएको,घाटीमा रातो रंगको पोते लगाएको,हदेात तराई मलुको चौधरी 

बासी जथतो दजेखने मम्हलामतृ फेला । हाल जजल्ला अथपताल तौजलहिा 

कजपलिथतकुो शि गहृमा राजखएको । 
 

कम्पलिस्तु जमजत २०७९।०३।२२ गते अ.ं १४:२५ िर्तको समयमा जज. कजपलिथतु 

जशिराज  न.पा. िडा नं.५ चैनपरु जथथतमा नामथर, ितन नखलेुको,अ.ं४०/४१ 

िर्तको,खरैो जटसटत र जनलो जजन्स पाईन्ट,कालो रंगको म्याजजक चप्पल 

लगाएको,जबहान दजेख सोही थथानमा जहडडुल गरी रहकेो पुरुष व्यजि िहेोस 

अिथथामा  फेला पारी हजथपटल लगकेो र ऐ.  १४:४० बजकेो मतृ्य ुघोर्णा 

गररएको, हाल सोही अथपतालको शि गहृमा राजखएको । 
 

िम्दार्ा जमजत २०७९।०३।१७ गते जदनको ११:१९ बजकेो समयमा जज.बजदतया बााँसगढी 

न.पा. िडा न ं४ मगरपरु जथथत जनचेतना सामदुाजयक िनको जामनुको रुखमा 

तत्काल पजहचान नखलेुको िर्त २२/२५, रातोमा खरेौ बुट्टा/ठाडो धकात भएको 

कुती र हररयो रङको सरुुिाल लगाएकी, गलामा जनलो पहलेो रङको पोते 

लगाएकी, उचाई ५.३ जफट भएकी मम्हला झणु्डी मतृ्य ुअिथथामा फेला परेको 

।  



प्रु्ठान जमजत २०७९।०३।१५ गते जदाँउसो अ.ं १४:३० बजकेो समयमा जज.प्यठुान 

प्यठुान न.पा. िडा नं ४ जबजिुार जथथत जझमरुक खोलाको जकनारको बगरमा 

जनम्न िर्त ५०को मम्हला सजडगली हररयो रङको प्लाजष्टक, सेतो रङको कोरा 

कपडा र रातो रङको धोती कपडाले बाधेको, घाटी दजेख योनी सम्म जचरी 

जसलाएको लाश फेला परेको ।  

रुपन्देही जमजत २०७९।०२।०२ गते जबहान अ.ं ०५:०० बजकेो समयमा जज. रुपन्दहेी 

सैनामनैा न. पा. िडा नं. ३ जथथत दगुात मजन्दर पररसरमा नामथर, ितन नखलेुको 

अ.ं िर्त ४० को उचाई ५.१ जफट, िाया हातको नाडीमा चमुान लेखकेो टाटु 

खोपेको, दबैु हातमा डोरा बाधेको, िाया हातमा लजम्बनी नेपाल, लेखकेो 

जपतलको बाला लगाएको, रातो जल िास ग्यालरी लखकेो फुल जटसटत, कालो 

हाप पाईन्ट लगाएको र माजगखाने जथतो दजेखने मतृ पुरुषको लाश पो. मा. को 

लागी लजुम्बनी प्रादजेशक अथपताल बटुिल रुपन्दहेीको शि गहृमा राजखएको ।  

कम्पलिस्तु जमजत २०७८।१२।१२ गते अ.ं १८:०० बजकेो समयमा जज. कजपलिथत ु

जशिराज न. पा. िडा नं. १ रेन्जरपोष्ट जथथत फारल्यान्ड जगंलको जबचमा रहकेो 

रईजनको रुखको हांगामा नेटको तारले पासो लगाई झणु्डीएर मतृ अिथथामा 

रहकेो नामथर, ितन नखलेुको िर्त अ.ं२०/२२ को उचाई ५.७ जफट, िणत 

गहुाँगोरो, लामो कपाल, जनलो जजन्स पाईन्ट, कालोमा पहलेो जटसटत लगाएको, 

दबैु कानमा मनु्रा र हदेात ग्यारेजमा काम गने जथतो दजेखने मतृपुरुष व्यजिको 

लाश हाल जशिराज अथपताल बहादरुगजं कजपलिथतकुो शि गहृमा राजखएको 

। 

 

दाङ जमजत २०७८।११।१४ गते अ.ं ०८:३० बजकेो समयमा जज. दाङ घोराही उ. म. 

न. पा. िडा नं. ४ गोग्ली जथथत पेट्रोल पम्प नजजक अ.ं िर्त ६०/६१ को िणत 

गहुाँगोरो, कपाल फुलेको, ताल ुखईुजलएको, पातलो शररर भएको, खरैो थिीटर, 

आकाश े जनलो भषे्ट, कालो ट्राउजर, कन्भसत जतु्ता लगाएको र थारु जनजाती 

जथतो दजेखने मतृ पुरुष व्यजिको लाश राप्ती थिाथ्य जबज्ञान प्रजतष्ठान घोराही 

दाङमा राजखएको ।   

रुपन्देही जमजत २०७८।११।१५ गते जभहान अ.ं ०७:३० बजकेो समयमा जज. रुपन्दहेी 

सैनामनैा िडा नं. ३ मजुगतया जथथत दगुात भिानी मजन्दरको कम्पाउण्ड हाता जभत्र 

नामथर, ितन नखलेुको, अ.ं िर्त ३५/३६ को उचाई ५.४ जफट, िणत कल्साउदो, 

कालो कपाल, रातो अनहुार, पातलो शररर, धके सटत र जनलो ट्राउजर लगाएको 

मतृ पुरुष व्यजिको लाश लजुम्बनी प्रादजेशक अथपताल बटुिलको शि गहृमा 

राजखएको ।  
 

पयठूान जमजत २०७८।१०।१७ गते जबहान अ.ं १०:०० बजकेो समयमा, जजल्ला प्यठूान 

सरुमारानी गा.पा. िडा नं. २, ३०/३५ िर्तको नाम थर, ितन नखलेुको,  माथी 

Nikedroलेखकेो उईनजचथटर लगाएको तल सेतोमा खरैो रङगको पकेटिाला 

पाईन्ट लगाएको, दाजहने हातमा सेतो फलामको जथतो बाला लगाएको, दिु ै

खटु्टामा कालो थपोटत जतु्ता लगाएको, दाजहने पकेटमा Nokia सादा मोबाईल र 

SOnyथमाटत मोबाईल थान २, मतृ शि नजजक कालो झोला रहकेो उि झोला 

जभत्र कम््याट पाइन्ट, जनलो र खरैो रङको ३ िटा जटसटत, Jockyलेखकेो मोजा 

 



लगाएको पुरुष ्यिी  । 

रुपन्देही जमजत २०७८।१०।११ गते अ.ं १२:०० बजकेो समयमा जज. रुपन्दहेी दिेदह न. 

पा. िडा नं. ९ घोडाहा जथथत पबुत पजिम राजमागत सडकको दजक्षण तफत  सडक 

छेउको खाल्डोमा नामथर, ितन नखलेुकी अ.ं िर्त ३५/३६ जक रातो ्लाउज 

रातो ज्याकेट, र पातलो शररर भएकी र हदेात तराई मलुको जथतो दजेखने मतृ 

मजहला र सो मम्हलाको लाश दजेख अ.ं २५/३० जमटर दजक्षण तफत  जगंलमा अ.ं 

६/७ िर्तको बाजलकाको जनलो पाईन्ट, गलुाबी रंगको लेजडज सेजण्डल, पहलेो 

जछकेजमके सटत, टाउकोमा रातो टोपी लगाएकी र हदेात तराई मलुको जथतो दजेखने 

मतृ िाम्लकाको लाश पो. मा. को लागी लजुम्बनी प्रादजेशक अथपतालको शि 

गहृमा राजखएको । 

 

निलपरासी 

(पुिा) 

जमजत २०७८।१०।०५ गते अ.ं १२:३० बजेको समयमा जज. निलपरासी (पबुत) 

मध्यजबन्द ुन. पा. िढा नं. २ नन्दपरु जथथत नारायणी नदीको पानीको भागमा अ.ं 

िर्त ३५ जक नामथर, ितन नखलेुकी, उचाई ५ जफट, िणत गहुाँगोरी, कालो 

हाईनेक, पहलेो जटसटत, जजन्स पाईन्ट र सेतो गलुाबको फुल भएको जतु्ता 

लगाएकी मतृ मम्हलाको लाश पररक्षणको लागी मध्यजबन्द ुजजल्ला अथपताल 

डण्डा निलपरासी (पबुत) मा राजखएको । 
 

दाङ जमजत २०७८।०९।२८ गते जदउाँसोको अ.ं १५:३० बजकेो समयमा जज. दाङ 

घोराही उ.म.न.पा. िडा नं. १५ घोराही बजारको सजहद गटे जथथत सडक 

बाटोमा अलपत्र,जहड्न नसक्ने अशि तथा राम्रो संग बोल्न नसक्ने रोल्पा घर 

बताउने अ.ं िर्त ४५/४८ को िणत गहुाँगोरो, लाम्चो अनहुार, दाजहने खटु्टाको 

गोलीगाठा दखेी माथी खटु्टामा रड हालेको डाम दजेखएको, रातो ज्याकेट र रातो 

ट्राउजर लगाएको माजनसलाई उद्धार गरी ऐ. ऐ. थथानमा रहकेो मानि कल्याण 

सेिा घर आश्रममा राजखएकोमा जनजको जमजत २०७८।०९।२९ गते जबहानको 

समयमा सोही संथथाको घरमा मतृ्य ुभएको पुरुष व्यजिको लाश राप्ती थिाथ्य 

जिज्ञान प्रजतष्ठान घोराही दाङको शि गहृमा राजखएको ।  

 

कम्पलिस्तु जमजत २०७८।०९।२१ गते अ.ं १३:१५ बजकेो समयमा जज. कजपलबथतु 

कजपलबथत ुन. पा. िडा नं. ११ अडौरा जथथत सडकमा हालसम्म नामथर, ितन 

नखलेुको अ.ं िर्त २५/३० को उचाई ५.७ जफट, िणत गहुाँगोरो, कपाल कालो 

लामो, रातो भषे्ट, बैजनी रंगको गम्छा, कालो ट्रयाक, दाजहने हातको नाडीमा 

जबश्व जसंह जथतो दजेखने नाम खोपेको र हदेात तराई मलुको जथतो दजेखने परुुर् 

माजनस अचेत अिथथामा भजेटएकोमा जनजलाई उद्धार गरी उपचारका लागी 

कजपलबथत ु अथपताल तौजलहिामा ल्याई उपचारको क्रममा ऐ. ऐ. जमजतको 

२१:१५ बजेको समयमा मतृ्यु भएको पुरुष व्यजिको लाश पररक्षणको लागी 

सोही अथपतालको शि गहृमा राजखएको । 

 



रुपन्देही जमजत २०७८।०९।०६ गते १६:४५ बजकेो समयमा जज. रुपन्दहेी लजुम्बनी 

सांथकृजतक न. पा. िडा नं. ३ जथथत लजुम्बनी जबकास कोर् जभत्र रहकेो ई. प्र. 

का. लजुम्बनी रहकेो  कायातलय नजजक झाडीमा नामथर, ितन नखलेुकी, अ.ं 

िर्त १९/२० की, उचाई ५ जफट, िणत कल्साउदो, घााँटीमा कालो धागोमा धगुात 

भिानीको माला, दबैु खटु्टामा कलेजी रंगको चप्पल, दााँया हातको नाडीमा डोरो 

बाधेकी, नाडीमा ऊाँ  लेखकेो ट्याटु खोपेकी, नाकमा फुली लगाएकी, घ्य ुरंगको 

कुतात, लेजगजं र सेतो लेजडज सेण्डो लगाएकी मतृ मम्हलाको लाश पो. मा. को 

लागी भरैहिा जभम अथपतालको शि गहृमा राजखएको । 

 

पाल्पा जमजत २०७८।०८।०९ गते जबहान अ.ं ०८:३० बजकेो समयमा जज. पाल्पा 

जतनाउ गा. पा. िडा नं. ३ भतुखोला जथथत जतनाउ खोलामा नामथर, ितन 

नखलेुको अ.ं िर्त ३०/३२ को उचाई ५ जफट, कालो रंगको पाईन्ट लगाएको 

मतृ पुरुष व्यजिको लाश पाल्पा जजल्ला अथपतालको शि गहृमा राजखएको । 
 

पाल्पा जमजत २०७८।०७।०४ गते जबहान अ.ं ०८:१५ बजकेो समयमा जज. पाल्पा 

रामपरु न. पा. िडा नं. ८ होथदी जथथत काजलगण्डकी नदी जकनारमा नामथर, 

ितन नखलेुको अ.ं िर्त ४५/५० को उचाई ४.११ जफट, पहलेो रंगको जटसटत 

लगाएको मतृ पुरुष व्यजिको लाश रामपरु अथपताल पाल्पाको सि गहृमा 

राजखएको ।  
 

पाल्पा जमजत २०७८।०७।०४ गते जबहान अ.ं १०:३० बजकेो समयमा जज. पाल्पा 

रामपरु न. पा. िडा नं. ८ भजुात जसद्धबाबा जथथत काजलगण्डकी नदी जकनारमा 

नामथर, ितन नखलेुको अ.ं िर्त ४०/४५ को उचाई ५ जफट भएको मतृ पुरुष 

व्यजिको लाश रामपरु अथपताल पाल्पाको सि गहृमा राजखएको ।  

पाल्पा जमजत २०७८।०७।०३ गते जबहान अ.ं ०९:०० बजकेो समयमा जज. पाल्पा 

तानसेन न. पा. िडा नं. १४ काजलगण्डकीको जकनारमा नामथर, ितन नखलेुको 

अ.ं िर्त १ जजतको जलङ्ग समते पजहचान हुन नसकेको (कंकाल) म्शशु 

बच्चाको लाश पो. मा. को लागी पाल्पा जजल्ला अथपतालको शि गहृमा 

राजखएको ।  

 

कम्पलिस्तु जमजत २०७८।०६।१७ गते राती १५:०० बज ेजज. कजपलबथत ुबदु्धभमुी न. पा. 

िडा नं. ९ चम्पापरु कजपलबथत ुसाझदेारी सामदुाजयक जगंलमा मानि कंकाल 

(खप्पर, हड्डी)  हड्जडमा रातो रंगको चरुाहरु अड्जकएको, हररयो रंगको साडी, 

पहलेो तनुा भएको हररयो चप्पल रहकेो मतृ मम्हलाको कंकाल (लाश) ।  

कम्पलिस्तु जमजत २०७८।०६।०८ गते जबहान अ.ं ०६:४० बज े जज. कजपलबथत ु जशिराज 

न. पा. िडा नं. १ रेन्जर पोष्ट नजजकै पिुत पजिम राजमागतमा नम्बर नखलेुको 

सिारी साधनले अ.ं िर्त ७०/७५ को माजनस लाई ठक्कर जदई घाईते बनाई 

घाईये उपचारको क्रममा ऐ.ऐ. जमजत अ.ं ०७:३० बजकेो समयमा संजजिनी 

अथपताल चन्रौटा कजपलबथतमुा मतृ्य ु भएको व्यजिको उचाई ५.१० जफट, 

िणत कल्साउदो, सेतो कपाल भएको, सेतोमा कालो धके जटसटत, सेतो धोती 

लगाएको र हदेात तराई मलुको जथतो दजेखने पुरुषको लाश पो. मा. को लागी 

जजल्ला अथपताल तौजलहिा कजपलबथतमुा राजखएको । 
 



रुपन्देही जमजत २०७८।०६।०३ गते सााँझ अ.ं २०:०० बजकेो समयमा जज. रुपन्दहेी 

जत.न. पा. िडा नं. २ जसता राईस जमल चोक जथथत बटुिल भरैहिा सडक 

खण्डमा भरैहिा तफत  जाद ै गरेको ल ु १ ख ९०१८ नं. को जमजनट्रकले अ.ं 

२६/२७ िर्तको नामथर, ितन नखलेुको उचाई ५.५ जफट, िणत कल्साउदो 

मझौला शररर भएको मतृ पुरुष व्यजिको लाश लजुम्बनी प्रादजेशक अथपताल 

बटुिलको शि गहृमा राजखएको ।  

कम्पलिस्तु जमजत २०७८।०५।३१ गते जबहान अ.ं ५:३० बजेको समयमा जज. कजपलबथतु 

जशिराज न. पा. िडा नं. ५ चन्रौटा जथथत सजमम कम्पेक्सको पजिम तफत  सोही 

कम्पेक्सको पेटी (जसडी) मा अ.ं िर्त ३०/३५ को नामथर, ितन नखलेुको, 

उचाई ५.४ जफट, िणत कल्साउदो, दाह्री कपाल लामो फुलेको, खरैो रंगको 

ट्याक सटु, हाप पाईन्ट, धके कटु्ट, पहलेो रातो धकात भएको कालो ट्याक 

पाईन्ट लगाएको र हदेात तराई मलुको जथतो दजेखने मतृ पुरुष व्यजिको लाश 

पो. मा. को लागी जशिराज अथपताल बहादरुगजं कजपलबथतकुो शि गहृमा 

राजखएको ।   

 

कम्पलिस्तु जमजत २०७८।०५।२८ गते जबहान अ.ं ०७:१५ बज े जज. कजपलबथत ु जशिराज 

न. पा. िडा नं. ५ चन्रौटा बजार जथथत मजदना गल्ला थटोर अगाडी अ.ं िर्त 

३०/३५ को नामथर, ितन नखलेुको, उचाई ४.११ जफट, िणत कल्साउदो, 

पातलो शररर, लामो कपाल, दाह्री भएको र हल्का जनलो रंगको जजन्स पाईन्ट 

लगाएको मतृ पुरुष व्यजिको लाश पो.मा.को लागी जशिराज अथपताल 

बहादरुगजं कजपलबथत ुपठाईएको । 
 

रुपन्देही जमजत २०७८।०५।२६ गते सााँझ अ.ं १८:०० बजकेो समयमा जज. रुपन्दहेी 

सम्मरीमाई गा. पा. िडा नं. ७ बजग्दयाघाट जथथत जतनाउाँ नजदमा अ.ं िर्त ५० को 

िणत कल्साउदो, पातलो शररर, सेतोमा बटेु्ट सटत, कालो पाईन्ट, उचाई ५.३ जफट 

र हदेात तराई मलुको जथतो देजखने मतृ पुरुषव्यजिको लाश पो.मा.को लागी 

जभम अथपतालको शि गहृमा राजखएको । 
 

प्रु्ठान जमजत २०७८।०५।०७ गते जबहान अ.ं ०६:०० बजकेो समयमा जजल्ला प्यठूान 

सरुमारानी गा.पा. िडा नं. ६ ढाडखोला दोभान जथथत माडी खोलामा िर्त 

३४/४० को नामथर ितन नखलेुको,  सडीगली दघुतजन्धत भएको अिथथामा 

मतृक लाश रहकेो, उि मतृक लाशको टाउकोमा कपाल नभएको शरररमा कुनै 

पनी कपडाहरु नभएको दाजहने खटु्टाको घडुा भन्दा तल नजलसाडमा कालो डोरी 

बाधेको अबथथामा रहकेो मतृ पुरुष व्यजिको लाश ।  

निलपरासी 

(पम्िम) 

जमजत २०७८।०५।०६ गते अ.ं ०९:०० बजकेो समयमा जज. निलपरासी 

(पजिम) सथुता गा. पा. िडा नं. ३ रेि जथथत दगुात मजन्दरको प्राङ्गणमा ितन 

नखलेुको अ.ं िर्त ६०/६५ को ओम बढई भजन जचजनने जबगत १०/१५ िर्त देखी 

रेिारेतामा जदनको समयमा काम गरी साझ सोही मजन्दरमा सतु्ने बथने गरेको  मतृ 

पुरुष व्यजिको लाश । 
 

दाङ जमजत २०७८।०५।०३ गते १५:०० बजकेो समयमा जज. दाङ तुलसीपरु उ. म. 

न. पा. िडा नं. १२ जसैपरु (ग्िार खोला) जथथत खोलाको बगरमा उि खोलाले 

बगाई ल्याएको नामथर, ितन र हुजलया समते नखलेुकी अं. िर्त ४०/४५ जक 

मतृ मम्हलाको लाश ।  



कम्पलिस्तु जमजत २०७८।०४।२७ गते राती २२:०० बज ेजज. कजपलबथत ुबदु्धभमुी न. पा. 

िडा नं. २ गोरुजसंग ेजंगल जथथत पिुत पजिम महने्र राजमागतमा अ.ं िर्त४०/४५ 

को नामथर, ितन नखलेुको, उचाई ५.५ जफट, िणत कल्साउदो, लाम्चो अनहुार, 

पातलो शररर, सेतो रातो हररयो सटत, हाप जजन्स पाईन्ट लगाएको, दाह्री जुगंा 

पालेको, कपाल फुलेको र हदेात तराई मलुको जथतो दजेखने मतृ पुरुष व्यजिको 

लाश कजपलबथत ुअथपताल तौजलहिाको शि गहृमा राजखएको ।   
 

रुपन्देही जमजत २०७८।०४।२६ गते अ.ं ०७:०० बजकेो समयमा जज. रुपन्दहेी लजुम्बनी 

सााँथकृजतक न. पा. िडा नं. १० मजजेदया जथथत राजकुमार नाम बताउने अ.ं िर्त 

३०/३५ को, उचाई ५.४ जफट, कपालमा खरैो महेने्दी लगाएको, हातमा पहलेो 

डोरी बाधेको, खरैो पाईन्ट लगाएको, मतृ पुरुषको लाश पो. मा. को लागी जभम 

अथपताल भरैहिामा पठाईएको । 
 

रुपन्देही जमजत २०७८।०४।१३ गते अ.ं १८:३० बजकेो समयमा जज.रुपन्दहेी 

जसद्धाथतनगर न.पा. िडा नं ९ गोजलगढ जथथत रहकेो बाटोको जकनारमा रातो 

लेजडज साईकल सजहत पजल्टएको अिथथामा अ.ं३५ िर्तको िणत कल्साउरो, 

पातलो शरीर भएको, उचाई ५.३ जफट रहकेो, तराई मलुको जथतो दजेखने 

पुरुषको लाश ।  

कम्पलिस्तु जमजत २०७८।०४।१३ गते १४:०० बज े जज. कजपलिथत ु कजपलिथत ु न.पा. 

िडा नं ३ जसकटिा जाने बाटोमा दजक्षण साईडमा उचाई ५.५ जफट, बााँया 

आाँखा फुलो परेको नानीको भाग सेतो रहकेो, HUNT लेखकेो रातो धके  

जटशटत, कालो ट्राउजर , जनलो चप्पल लगाएको नाम थर ितन नखलुेको मधेशी 

मलुकुको जथतो दजेखने अ.ं िर्त ४५/५० िर्तको पुरुषको लाश ।  

कम्पलिस्तु जमजत २०७८।०४।१७ गते १७:०० बजकेो समयमा जज. कजपलिथत ु जशिराज 

न.पा. िडा नं.९ जशिगढी जथथत जशिशिी सामदुाजयक  जङगलमा रहकेो 

प्यारको रुखमा नामथर,ितन नखलेुको अ.ं िर्त३०/३५ को,उचाई अ.ं५/८ 

जफट,कालो बटु्टा भएको हाफ सट र कालो ग्रन्च भएको जजन्स पाईन्ट लगाएको  

झनु्डीसडी दगुतजन्धत अिथथामा फेला पुरुषव्यजिको लास,पोष्टमटतमको लागी 

जशिराज अथपताल बहदरुगजं कजपलिथत ुमा पठाईएको । 
 

अघााखााँची जमतो २०७८।०४।०८ गते सााँझ १८:०० बजकेो समयमा जज. अघातखााँची 

जसतगगंा न. पा. िडा नं. ७ कणनेी जथथत राप्ती खोला नजदमा नामथर, ितन 

नखलेुको, अ.ं िर्त ३५/४० को उचाई ५.२ जफट, मोटो शररर, हदेात जनजाजत 

जथतो दजेखने र शररर नाङ्गो अिथथामा रहकेो मतृ पुरुष व्यजिको लाश पो. 

मा. को लागी जज. अथपताल अघातखााँचीमा पठाईएको ।  

िम्दार्ा जमजत २०७८।०४।०५ गते जबहान १०:३० बजकेो समयमा जज. बजदतया 

ठाकुरबाबा न. पा. िडा नं. ९ सकुाड जथथत सुत्तयै सकुाड मध्यिती सामदुाजयक 

िन जभत्र सालको रुखमा घााँजटमा पासो लगाई झणु्डी रहकेो नामथर ,ितन 

नखलेुको, अ.ं िर्त ३०/३५ को उचाई ५.६ जफट, िणत कल्साउदो, पातलो शररर, 

हररयो चेक सटत, sport one लेखकेो कालो ट्राउजर र हदेात तराई बासी (थारु) 

जथतो दजेखने मतृ पुरुष व्यजिको लाश पो. मा. को लागी बजदतया अथपतालमा 

राजखएको । 
 



 

दाङ जमजत २०७८।०३।३० गते १३:५० बजकेो समयमा जज. दाङ तुलसीपरु उ. म. 

न. पा. िडा नं. ६ गाईडहर जथथत मानि सेिा आश्रममा जबगत ४ मजहना 

अगाडी दखेी आश्रीत अ.ं िर्त ३५ को रामचन्र चौधरी नाम गरेको उचाई ५.३ 

जफट, खरानी रंगको जटसटत र खरानी रंगको हाप पाईन्ट लगाएको मतृ पुरुषको 

लाश राजप्त प्रादजेशक अथपताल तलुसीपरु दाङको शि गहृमा राजखएको ।  

िााँके जमजत २०७८।०४।०२ गते जबहान अ.ं ०७:०० बजेको समयमा जज. बााँके राप्ती 

सोनारी गा. पा. िडा नं. १ भिानीपरु जथथत राप्ती नजदको जकनारमा नामथर, 

ितन नखलेुको अ.ं िर्त ४०/४५ को, उचाई ५.४ जफट, गोलो टाउको र लाम्चो 

अनहुार भएको मतृ पुरुषव्यजिको लाश ।  


