
२ नं प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, जनकपुर अन्तगात पहहचान नखुलेका लासहरुको हिबरण 

हजल्ला हििरण फोटो 

पसाा 

मममत २०७९।०१।२२ गते अं. ०६:०० बजेको समयमा मज. पसाा मबरगजं म.न.पा. वडा नं. २३मथथत मबरगजं 

हगरनाथपरु सडक खण्डको पवुा मकनारामा हाल नामथर, वतन नखलेुको अं। वषा ४५/४६ को, उचाइ ५.५ 

मिट,कालो  कपाल,दबैु आँखा बन्द, कालो मनलो पाइन्ट, खैरो बेल्ट,सेतो चेकसटा र खैरो रङको ओडनी 

लगाएको,मतृ परुुष,व्यमिको लास मबरगञ्ज पसााको शव गहृमा रामखएको ।  

बारा 

मममत २०७९।०१।१९ गते राती अं. २१:४५ बजेको समयमा मज. बारा कलैया उ.म.न.पा. वडा न.ं ३ मथथत 

मससहमनया चौक नमजकै सडक खण्डमा नम्बर नखलेुको सावारी साधनले  नाम थर, वतन समते नखलेुको 

मनम्न हुमलया भएको अं. २०/२२ को ,उचाई ५ मिट,वणा श्याम्लो,कपला ठाडो पारेको,HA HAPPY 

होली लेमखएको सेतो भेष्ट खरैो रङको िुल पाइन्ट लगाएको मतृ परुुषको लास कलैया अथपतालको शव 

गहृमा रामखएको ।  

महोत्तरी 

मममत २०७९।०१।१९ गते अं. १७:०० बजेको समयमा मज.महोत्तरी न.पा. वडा नं। १ माईथथान मथथत महने्र 

राजमागा दमेख अं. ३०० ममटर दमिण सागरनाथ वन मबकास पररयोजनाको जंगलमा नाम थर वतन नखलेुको 

अं. वषा ३५ की रातो रङको सरुुवाल,कालो सेतो,मिक्का पहलेो र खरानी रङको कुथाा,रातो सल,कालो 

कपाल,दबैु हातमा चरुा,नङपामलस लगाएकी,अनहुारको भाग परैु समडगलेको मतृ ममहलाको लाश प्रादमेशक 

अथपताल जलेश्वर शव गहृमा रामखएको । 
 

धनुषा 

मममत २०७९।०१।१४ गते अं. ०९:०० बजेको समयमा मज.धनषुा जनकपरुधाम उ.म.न.पा.वडा न.ं७ मथथत 

नामथर वतन नखलेुको अ.ं५०/५५ वषाको, गहु गोरो, उचाई ५.५ मिट, सेतो हररयो रंगको बटेु्ट सटा लगाएको 

पुरुष व्यमिको लाश पो. मा. को लागी प्रादमेशक अथपताल जनकपरुमा शव गहृमा रामखएको  । 

 

पसाा 

मममत २०७९।०१।१० गते अं. २२:०० बजेको समयमा मज. पसाा मबरगंज म. न. पा.  वडा न.ं ०४ मबताा 

मथथत हाल नामथर वतन नखलेुको मागी खाई महथन,े अं.४०/४५  वषाको, उचाई ५.१ मिट, मनलो सेतो बटेु्ट 

कुताा सरुुवाल र भन्टा रंगको गन्जी लगाएको मतृ महहला व्यमिको लाश पो. मा. को लागी नारायणी 

हथपताल बीरगजं पसााको शव गहृमा रामखएको  । 
 

बारा 

मममत २०७९।०१।०९ गते अं. १७:१५ बजेको समयमा मज. बारा कलैया उ. म. न. पा.  वडा नं. १३ 

मपपडारी टोल मथथत, काटेको गहु ँखेतमा नामथर, वतन नखलेुको अं. ५०/५२ वषाको, उचाई ५.५ मिट, 

कपाल सेतो िुलेको, मनलो पेन्टी र सेतो रंगको लगुा लगाएको मतृ परुुष व्यमिको लाश पो. मा. को लागी 

कलैया अथपताल बाराको शव गहृमा रामखएको  ।  

धुनुषा 

मममत २०७९।०१।०७ गते १०:३० गतेको समयमा मज. धनषुा उ. म. न. पा. वडा न.ं २१ कुथाा मथथत राम 

नारायण महासेठको पोखरीमा नामथर, वतन नखलेुको अं. २५/३० वषाको, उचाई ५ मिट, कालो कपाल, 

वणा गहुगँोरो, कमि रंगको सटा, सेतो गन्जी, पहलेो पाईन्ट र मनलो कटु्ट लगाएको पुरुष व्यिी पोखरीमा डुमब 

मतृ्य ुभएको र लाश पो. मा. को लागी प्रादमेशक अथपतालमा पठाईएको ।  

बारा 

मममत २०७९।०१।०४ गते अं. १८:०० बजेको समयमा मज. बारा महागढीमाई न. पा. वडा नं. १० 

गंजभवानीपरु मथथत नामथर, वतन नखलेुको अं. ५५/६० वषाको मबगत ३/४ ममहना दखेी सोही थथानमा 

मागी खान ेमहड्न,े मानमशक सन्तलुन मठक नभएको, उचाई ५ मिट, कालो कपाल, मनलो कटु्ट लगाएको मतृ 

पुरुष व्यमिको लाश पो. मा. को लागी कलैया अथपताल बाराको शव गहृमा रामखएको ।  

सलााही 

मममत २०७९।०१।०४ गते अं. १६:०० बजेको समयमा मज. सलााही ईश्वरपरु न. पा. वडा नं. ४ मथथत 

सागरनाथ वन पररयोजनाको ३ नं. छाप्रो भएको जंगलमा नामथर, वतन नखलेुको अं. वषा ६०/६५ को, 

उचाई ५.४ मिट, कालो आँखा, सेतो कपाल, बैगनी रंगमा सेतो धकाा भएको मभत्री हाप पाईन्ट लगाएको 

मतृ पुरुष व्यमिको लाश पो. मा. को लागी प्रादमेशक अथपताल मलंगवामा रामखएको ।  



धनुषा 

मममत २०७९।०१।०३ गते अ.ं ११:१५ बजेको समयमा मज. धनषुा ज. उ. म. न. पा. वडा नं. १४ बाबा 

पेट्रोल पम्प अगाडी सडकमा नामथर, वतन बताउन नसक्ने मानमशक सन्तलुन मठक नभएको, मागी खाई 

महड्ने जथतो अ.ं ३५ वषाको, उचाई ५.३ मिट, कालो आँखा, कालो कपाल, दवैु हातको नाडीमा टाटु 

खोपेको, ममुथलम जथतो दाह्री पालेको, मनलो भषे्ट, गलुाबी सटा, रातो भेष्ट, सेतो गन्जी, कालो पाईन्ट र मनलो 

कटु्ट लगाएको पुरुष व्यमिलाई ट्रकले ठक्कर मदई घाईते बनाई उपचाको क्रममा प्रादमेशक अथपताल 

जनकपरुमा मतृ्य ुभएको र लाश पो. मा. को लागी सोही अथपतालमा रामखएको ।  

महोत्तरी 

मममत २०७।१२।३० गते मबहान अं. ०८:०० बजेको समयमा मज. महोत्तरी बमदाबास न. पा. वडा नं. ३ मथथत 

मब.मप. राजमगा सडक दमेख अं. ५०० ममटर उत्तर पमिम पने सातपत्र ेजंगलको मभरालो जममनमा अं. ५०/५५ 

वषाको, नामथर, वतन नखलेुको, उचाई ५.२ मिट, कालो वणा पातलो शररर, कपाल सानो िुलेको, कालो 

गन्जी लगाएको र हदेाा तराई मलुको जथतो दमेखने मतृ पुरुष व्यमिको लाश पो. मा. को लागी मजल्ला 

अथपताल जलेश्वर महोत्तरीमा रामखएको ।  

महोत्तरी 

मममत २०७८।१२।१९ गते मबहान अं. ०८:३० बजेको समयमा मज. महोत्तरी मपपरा गा. पा. वडा नं. ६ सेराहा 

चौडी मथथत हरर मण्डलको खतेमा नामथर, वतन नखलेुको, अं. वषा ४०/४५ को जथतो दमेखने, उचाई ५.५ 

मिट, मामथ RDK लेमखएको मनलो रंगको मटसटा, तल कालो पहेलँो बटेु्टदार उलनको सरुुवाल, दामहन े

हातको नाडीमँा रातो रंगको धागो बाधेको र हदेाा तराई मलुको जथतो दमेखने मतृ पुरुष व्यमिको लाश पो. 

मा. को लागी प्रादमेशक अथपताल जलेश्वर महोत्तरीमा रामखएको ।  

रौतहट 

मममत २०७८।१२।११ गते मबहानको राती अं. ००:४५ बजेको समयमा मज. रौतहट चन्रपरु न. पा. वडा नं २ 

चाँदी पलु नमजकै पवुा पमिम लोकमागामा नामथर, वतन नखलेुको पदैल यात्री अं. वषा ६०/६५ को, उचाई 

५.५ मिट, कालो कपाल भएको पुरुष व्यमिलाई नम्बर नखलेुको सवारी साधनले ठक्कर मदई घाईते 

बनाएकोमा मनजको उपचारको मनमम्त मबरगंज तिा  लैजान ेक्रममा बारा मजल्लाको मनजगढमा अवथथा झन 

गमम्भर भएकोले मनजलाई मनजगढ मथथत सामदुामयक अथपतालमा चेक जाँच गराउदा अं. ०२:४५ बजेको 

समयमा मनजगढ मथथत सामदुामयक अथपतालको मचमकत्सकले मतृ्य ुभएको भनी घोसणा गरेकोले मतृक 

लाशलाई चन्रमनगाहपरु मथथत सरकारी अथपतालको शव गहृमा रामखएको ।  

रौतहट 

मममत २०७८।१२।०९ गते मदउँसो अं. १५:०० बजेको समयमा मज. रौतहट चन्रपरु न. पा. वडा न.ं ४ 

चन्रमनगाहपरु मेन चोक मथथत पाका मा नामथर, वतन नखलेुको, मानमशक शन्तलुन मठक नभएको, माँगी 

खाई महड्ने गरेको अ.ं वषा ५०/५५ को, उचाई ५.५ मिट भएको मतृ परुुष व्यमिको लाश पो. मा. को लागी 

चन्रमनगाहपरु सरकारी अथपतालमा रामखएको ।  

पसाा 

मममत २०७८।१२।०९ गते अ.ं १५:०० बजेको समयमा मज. पसाा मबरगंज म. न. पा. वडा नं. ३ नारायणी 

अथपताल मथथत सडक पटेीमा बेहोस अवथथामा रहकेो हाल नामथर, वतन नखलेुको मागी खाई महड्न े

गरेको, अं. वषा ४०/४५ को जथतो दमेखने पुरुषलाई नारायणी अथपताल बीरगंजमा ल्याई उपचार गराउन े

क्रममा सोही मदन मतृ्य ुभएको व्यमिको लाश नारायणी अथपताल बीरगंज पसााको शव गहृमा रामखएको ।  

पसाा 

मममत २०७८।१२।०८ गते मबहान अं.०८:३० बजेको समयमा मज.पसाा मबरगंज म.न.पा.वडा नं.०१ छपकैया 

मथथत मसमसाया खोलामा दबैु आँखाहरु सडी गली, नामथर, वतन नखलेुको अं.२०/२५ वषाको, उचाइ ५ 

मिट, कालो थटकोट, मनलो रङमा िुलबटु्टा भएको कुताा, कालो मनलो सरुुवाल लगाएकी मतृ महहलाको 

लाश हाल  नारायणी अथपताल बीरगंज पसााको शव गहृमा रामखएको छ । 
 

पसाा 

मममत २०७८।१२।०३ गते अ.ं०९:०० बजेको समयमा मज.पसाा बीरगजं म.न.पा.वडा न.ं०८ प्रभ ुअथपताल 

मथथत नामथर, वतन नखलेुको मागी खाई महन्ने परुुष व्यमि अचते भई वेवाररसे अवथथामा छ भने खबर 

प्राप्त ह हुन साथ उपचार गराउन खोदादा उपचार हुन नपाउँद ै सोमह मदन मनजको मतू्य ू भएको अ.६०/६५ 

वषाको,उचाइ ५.५ मिट,कालो सेतो कपाल, कालो दायाकेट, कालो पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश 

हाल नारायणी अथपताल बीरगंज पसााको शव गहृमा रामखएको छ ।  

महोत्तरी 

मममत २०७८।११।२६ गते पररक्रमा यात्रहुरु पररक्रमा घमु्द ै मज.महोत्तरी भगंर न.पा.वडा नं.९ कञ्चनवनमा 

आएकोमा सोही मथथत श्री कञ्चनवन मवद्दालयमा बास बसेको थथानमा सतेुको अवथथामा मतृ िेलापरेको, 

नामथर, वतन नखलेुको, अ.५५ वषाको, कालो कपाल, कालो आँखा, घाँटीमा सेतो सगंको पत्थरको माला, 

दाहीने हातमा ट्याटु(गोधना) को कालो खत, रातो रंगको थवीटर, रातो रंगको ब्लाउज, हररयो रातो छाप 

भएको साडी र रातो रगंको पेटीकोट लगाएको मतृ महहला हाल  पोष्टमाटमको लागी प्रादशेीक अथपताल  



जलेश्वर महोतरीको शव गहृमा राखीएको । 

धनुषा मममत २०७८।११।१७ गते अं. १३:३० बजेको समयमा मज. धनषुा मममथला न. पा. वडा नं. १ लक्ष्मी मनवाश 

दमेख आनन्दनगर जाने कच्ची बाटोमा नामथर, वतन नखलेुको अं. वषा ५५/६० को वणा श्याम्लो, मझौला 

शररर, दाह्री कपाल कालो अधा िुलेको, सेतो कालो रंगको भेष्ट र मागी खान े जथतो दमेखन े मतृ परुुष 

व्यमिको लाश प्रादमेशक अथपताल जनकपरुको शव गहृमा रामखएको ।  

धनुषा  मममत २०७८।११।१४ गते अं. १५:३० बजेको समयमा मज. धनषुा जनकपरुधाम उ. म.न. पा. वडा नं. ७ 

मथथत नामथर, वतन नखलेुको अ.ं वषा ५५/६० मक उचाई ५ मिट, कालो कपाल, साडी र हररयो रंगको 

चोलो लगाएकी मतृ महहलाको लाश पो. मा. को लागी प्रादमेशक अथपताल जनकपरुको शव गहृमा 

रामखएको ।  

रौतहट 

मममत २०७८।११।०५ गते अ.ं१९:३५ बजेको समयमा मजल्ला रौतहट दगुााभगवती गा.पा.वडा नं.२ कवोल 

मथथत मपपरा सकुदवे चोक सडक खण्डमा मपप्रा बजारबाट सकुदवे चौकतिा  जाद ैगरेको ना.२ त ८६०५ को 

ट्याक्टरले  मबपररत मदशाबाट आउद ै गरेको BR 06AT2903 नं.को मोटरसाईकलाई ठक्कर मददा 

नामथर,वतन नखलेुको,अ.ंवषा ३० को,उचाई ५.५ मिट,कालो आखँा र कालो कपाल,मनलो मजन्स पाईन्ट र 

कालो रङको हुडी लगाएको,परुुष व्यिी घाईते भई उपचारको  लागी प्रादमेशक अथपताल लगेकोमा 

मचमकत्सकको चेकजाँच गदाा उि पुरुषको मतृ्य ुभईलाश सोही अथपतालको शव गहृमा रामखएको । 
 

रौतहट 

मममत २०७८।११।०२ गते मज.रौतहट दगुााभगवती गा.पा. वडा न ं१ मत्सरी मथथत बागमती खोलाको पानीमा 

नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५.४ मिट, कालो कपाल, रातो चोलो लगाएको महहलाको लाश पानीमा 

तैरीरहकेो अवथथामा िेला परेको । 
 

सलााही 

मममत २०७८।१०।२९ गते अं. १२:०० बजेको समयमा मज. सलााही ईश्वरपरु न. पा. वडा न.ं ३ मतन घररया र 

मसमगया जान ेसडक मकनारमा नामथर, वतन नखलेुको अ.ं वषा २८/३० को उचाई ५.८ मिट, कालो मनलो 

रंगको दायाकेट, ट्राउजर, सेतो सेण्डो, मटसटा, मनलो रंगको अण्डर पाईन्ट, हल्का मनलो रंगको मजन्स पाईन्ट, 

Diesel लेखेको बेल्ट Campus लेखेको जतु्ता र दामहने हातमा जय माता दी लेखेको मपतलको बाला 

लगाएको मतृ पुरुष व्यमिको लाश पो. मा. को लागी सलााही मजल्ला अथपताल मलंगवामा रामखएको ।  

पसाा 

मममत २०७८।१०।२७ गते अं. १५:४५ बजेको समयमा मज. पसाा बी. म. न. पा. वडा नं. ९ मथथत मानवसेवा 

आश्रममा बथद ैगरेको हाल वतन नखलेुको अं. वषा ६५ को राज ुकटुवाल नाम गरेको, उचाई ५.३ मिट, 

कपाल नभएको, राम राम लेमखएको रातो कपडाले छापेको मनलो रंगको हाईनेक, खरानी रंगको थवीटर, 

मनलो साईडमा सेतो धकाा भएको ट्राउजर, लगाएको पुरुष सोमह आश्रमको आफ्न ै बेडमा मतृ अवथथामा  

रहकेो र मनज मतृ व्यिीको लाश पो. मा. को. लागी नारायणी अथपताल बीरगंज पसााको शव गहृमा 

रामखएको ।   

सप्तरी 

मममत २०७८।१०।२१ गते मबहानको ०८:४० बजेको समयमा मज. सप्त हरी रुपनी गा.पा. वडा न.ं६ मबरेन्र 

बजार मथथत पवुा पमिम लोकमागा सडक खण्डको उत्तर पट्टी छेउमा नामथर,वतन नखलेुको अ.ं वषा ४५/५० 

को,उचाई ५.६ मिट,कालो ट्राउजर कालो िुल भषे्ट लगाएको,वणा श्याम्लो,पातलो शरीर भएको,लामो रारी 

जङुगा भएको,तराई मलुको जथतो दमेखने र मागी  खाने पुरुष शव,मतृ लास पोथमाटामका लागी गजेन्र 

नारायण मसंह अथपताल राजमबराज शव गहृमा सरुमित रहकेो ।  

सलााही 

मममत २०७८।१०।११ गते मज.सलााही बरहथवा न.पा. वडा नं ६ मसैुली टोल दमेख उत्तर-दमिण साईडमा 

रहकेो दखुा ममयाको खतेमा नाम थर वतन नखलेुको पुरुष व्यमिको लाश समडगली कंकाल अवथथामा 

रहकेो र मतृकको छेउमा AGNI INSECTICIDE नामक प्लामष्टकको बोतल िेला परेको ।मतृकले घ्य ु

रङको िुलबाहुला भएको कुथाा, धोती, सेतोमा मनलो धकाा भएको गम्छा लगाएको ।  

हसरहा 

मममत २०७८।१०।१० गते मज.मसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं ११ बल्कवा मथथत पने मनैावती खोलाको 

पानी मसचाई गना भनी बनाएको बाँधमा जमकेो पानीमा नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५.४ मिट, छोटो 

कालो कपाल, खरानी रङको दायाकेट, रातो िुल सटा, मनलो मजन्स पाईन्ट र खरैो सईुटर लगाएको परुुष 

व्यमिको लाश ।  



रौतहट 
मममत २०७८।१०।०८ गते अं. १६:३० बजेको समयमा मज.रौतहट चन्रपरु न.पा. वडा नं १० खौराहा मथथत 

नन्दशे्वर चौधरीको गहु खतेको आलीमा साल नाल समहतको नवजात मशश(ुबाहलका) मतृ िेला । 
 

हसरहा 

मममत २०७८।१०।०५ गते राती मज.मसरहा धनगढीमाई न.पा. वडा नं ११ मथथतमा रहकेो प्राकृमतक 

अथपतालको तल्लो बरण्डामा मामगखाई महड्न े परुुष व्यमि मतृ िेला।उचाई ५.६ मिट, िुलेको लामो 

कपाल, रातो दायाकेट, कलेजी हाईनेक, सेतो सटा, कम्मरमा कन्दनी लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।  

पसाा 

मममत २०७८।१०।०६ गते मज.पसाा मवरगंज म.न.पा. वडा न ं ९ मथथत मानव सेवा आश्रममा लडेर ओठ 

कामटएकोले वषा ३३ की आरती नाम बताउन े उपचारको क्रममा मतृ्य ु भएको, उचाई ५.३ मिट, कालो 

कपाल, मनलो रङको ट्रयाकसटु, आकासे रङको दायाकेट, कलेजी रङको कुथाा सरुुवाल र सेतो रङको पेम्पस 

लगाएको महहलाको लाश ।  

पसाा 

मममत २०७८।१०।०५ गते मज.पसाा मजराभवानी गा.पा. वडा नं १ मथथत मजराभवानी ममन्दरको परेरममटरमभत्र 

रहकेो मनमााणामधन मशव ममन्दरमभत्र मामगखान ेहाल नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५.६ मिट, सेतो कपाल, 

खैरो रङको दायाकेट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

पसाा 

मममत २०७८।१०।०५ गते मज.पसाा मवरगंज म.न.पा. वडा नं ९ मथथत हाल नाम थर वतन नखलेुको, वषा ६८ 

को कृष्ण बताउन,े उचाई ५.२ मिट, कालो कपाल, खरानी रङको दायाकेट, खरानी रङको ट्राउजर लगाएको 

पुरुष व्यमिको लाश । 
 

पसाा 

मममत २०७८।१०।०२ गते अ.ं ८:०५ बजेको समयमा मज.पसाा मवरगंज म.न.पा.वडा नं ४ बथने मदपक 

मटवडेवालको घर अगाडी सडकको पेटीमा हाल नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५.२ मिट, कालो र खैरो 

कपाल, खैरोमा कालो टाँका भएको दायाकेट र सेतो ट्राउजर लगाएको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

हसरहा 

मममत २०७८।१०।०२ गते मदनको अं. १२:०० बजेको समयमा मज.मसरहा गोलबजार न.पा. वडा नं ३ मथथत 

नमनुा मसुहर बथतीमा नाम थर वतन नखलेुको, गाँउ घरमा मागी खाई महड्न,े उचाई ४.६ मिट, कालो र 

गजाङगजुङु परेको कपाल, हदेाा तराई मलुको जथतो दमेखने पुरुष व्यमिको लाश । 
 

हसरहा 

मममत २०७८।०९।१४ गते अ.ं०८:३० बजेको समयमा मज. मसरहा लहान न.पा.वडा न.ं३ रा.उ.सरकारी 

अथपतालको OT अगाडी मथथतमा तत्काल नामथर वतन नखलेुको अं.३०/३५ वषाको पुरुष मबरामी भई 

मतृ अवथथामा िेला, उचाई ५ मिट, कालो आँखा, कालो कपाल, कालो दायाकेट सेतो भषे्ट र हाप मजन्स 

पेन्ट लगाएको हदेाा तराई वामस जथतो दमेखने हाल रा.उ.थमारक अथपताल लहानको शव गहृ्रमा रामखएको । 

 

महोत्तरी 

मममत २०७८।०९।०२ गते मबहान अं.०९:०० बजेको समयमा मज.महोत्तरी न.पा.वडा न.ं३ मथथतमा उद्याउन े

पाखाको िेदमा भप्सी खोलाको पानीमा मतृ अवथथामा िेला, नामथर वतन नखलेुको अ.ं६०/६५ वषाको, 

तराई मलुको जथतो दमेखने, वणा गहुगँोरी, उचाई ५ मिट, पातलो शरीर, कपाल अधा िुलेको छोटो, रातो 

हाि चोलो, रातो बटेु्ट रगंको साडी रातो पहकेो रङको पमेटकोट, घाँटीको गलाको भागमा U आकारमा १ 

मिट लामो मचन्ह नबमुझने ट्याटु, बाया हातको नाडी र कुईना छेउमा गोलो आकारको ट्याटु रहकेो महहला 

व्यमिको लाश, हाल जलेश्वर अथपतालमा रामखएको ।  

पसाा 

मममत २०७८।०८।१९ गते अ.ं२०:४५ बजेको समयमा मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा न.ं०४ मथथत रहकेो 

एडभान्स अथपतालको अगाडी सडक पेमटमा हाल नमाथर वतन नखलेुको अ.ं६५/७० वषाको परुुष 

वेवाररसे अचेत अवथथामा रहकेोले मानव सेवा आश्रमले उद्धार गरी मनज उपचारको क्रममा ऐ.२५ गते 

मबहान राती १२:३० बजेको समएमा मतृ्य ूभएको, उचाई ५,३ मिट, कपाल कालो सेतो, गोल्डनमा कालो 

रंगको धकाा भएको बाउला भएको सटा, खरानी रगंको अन्डर ट्राउजर र हररयो रगंको मोजा लगाएको, हाल 

नारायणी अथपताल बीरगंज पसााको शव गहृमा रामखएको । 
 

बारा 

मममत २०७८।०८।१० गते अं.०६:०० बजेको समयमा मज.बारा मजतपरु मसमरा उप-म.न.पा.वडा नं.०७ 

मथथत रहकेो शामन्त टोलको खेल मैदानको ग्राउण्ड मभत्र रहकेो मपपलको रुख ममुन नामथर वतन नखलेुको 

अं.३५/४० वषाको मतृ िेला, उचाई ५ मिट, मनलो सरुुवाल, सनु्तला रंगको टाउजर लगाएकी महहलाको 

लाश हाल मज.अथपताल कलैयाको शव गहृ्रमा रामखएको । 

 



सप्तरी 

मममत २०७८।०८।०८ गते अं.१५:०० बजेको समयमा खड्क न.पा.वडा न.ं९ लालपमट मथथतबाट मागी 

खाई महड्ने हदेाा मामनमसक अवथथा मठक नभएको जथतो दखेीन ेनामथर वतन नखलेुको अं. ३५/४० वषाको 

पुरुष व्यमिलाई थथामनयले उपचारको लागी ऐ.ऐ०७ मथथत खड्क न.पा.वडा न.ं७ मा रहकेो प्राथममक 

थवाथ्य केन्र कल्याणपरुमा ल्याई उपचारको क्रममा मतृ्य ूभएको, हाल नारायण अथपतालमा रामखएको ।  

बारा 

मममत २०७८।०८।०८ गते अ।ं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 नखलेुको अं.३०/३५ वषाको समडगलीको 

अवथथामा मतृ िेला, उचाई ५ मिट, मनलो ब्रा र मनलो कपडा लगाएकी महहलाको लाश हाल 

मज.अथपताल कलैयाको शव गहृमा रामखएको ।  

धनुषा 

मममत २०७८।०७।२४ गते अं. २३:३० बजेको समयमा मज.धनषुा जनकपरु मिरेश्वरनाथ न.पा. वडा नं ५ 

मथथत जनकपरु ढल्केबर सडक खण्डमा जनकपरु ढल्केबर तिा  जाद ैगरेको ज.९.प.२३५५ नं को मो.सा. र 

मवपररत मदशाबाट आउद ैगरेको प्रदशे २-०१-००१-प ४८५८ नं को मो.सा. एक आपसमा ठक्कर खादा 

नाम थर वतन नखलेुको, वषा ३५, उचाई ५.५ मिट, कालो कपाल, कालो रङको ट्रयाकसटु लगाएको, मोटो 

शरीर भएको पुरुष व्यमिको लाश ।  

पसाा 

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 नखलेुको, उचाई ५ मिट, कालो दायाकेट, सेतो कममज, कालो ट्रयाक, 

कालो सईुटर र मटसटा लगाएको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

महोत्तरी 

मममत २०७८।०७।२१ गते मदउसो अं. १३:३० बजेको समयमा मज.महोत्तरी मनरामसथवा न.पा. वडा न ं३ 

सोनौल मथथत हुलाकी सडक नमजक चन्दन साहको खतेको आलीमा रहकेो मससौं रखको हाँगामा नाम थर 

वतन नखलेुको, वणा थयाम्लो, दाह्री जुँगा अधा िुलेको, ताल ुखईुलेको, सेतो सटा,कालो पाईन्ट, खैरो सल, 

सेतोमा मनलो रङको धकाा भएको गम्छा, उचाई ५.२ मिट भएको पुरुषको लाश । 
 

सलााही 

मममत २०७८।०७।१९ गते मदनको अ.ं १३:४५ बजेको समयमा मज.सलााही बरहथवा न.पा. वडा न ं ११ 

महरापरु मथथत मनषु्मारा खोलाको महरापरु ब्यारेज साईिनको पलु नमजकै पानी मभत्र नाम थर वतन नखलेुको, 

मामथ सनु्तला रङ, मबचमा सेतो र तल हररयो रङको हाि बाहुलावाला भेष्ट, कालो कटु्ट लगाएको, शरीरको 

मासकुो भाग परैु छालाहरु खईुलेको, अं. ८/९ वषाको बाहलकाको लाश ।  

सलााही 

मममत २०७८।०७।१४ गते मदनको अं. १७:०० बजेको समयमा मज.सलााही बरहथवा न.पा.वडा नं ११ मथथत 

महरापरु चौरीमा नाम थर वतन नखलेुको, गलुाबी रंङको सरुुवालमा बेरेको, उचाई १ मिट, भरखर साल नाल 

समहत जन्मेको हशशुको लाश । 
 

पसाा 

मममत २०७८।०७।०८ गते अं. १८:४५ बजेको समयमा मज.पसाा मवरगंज म.न.पा. वडा न ं १६ नगवा 

माईमधया पोखरी नमजक बाईपास सडक मथथतमा नाम थर वतन नखलेुको ममहला पदैल महड्ने क्रममा प्रदशे 

२-०३-०१६ प ७३८७ नं को मो.सा. ले ठक्कर मददँा घाईते भएको र मो.सा. चालक भागी िरार रहकेोमा 

घाईते ममहलालाई उपचारको लागी नारायणी अथपताल पसाामा उपचारको क्रममा मतृ्य ुभएको ।उचाई ५.१ 

मिट, सेतो पेमटकोट, गलुाबीमा पहलेो बटु्टा भएको साडी, पहलेो रङको ब्लाउज लगाएको महहलाको लाश 

।  

रौतहट 

मममत २०७८।०७।०८ गते अं. ८:३० बजेको समयमा मज.रौतहट राजदवेी न.पा.वडा न ं४ मथथत बागमती 

खोलाको बगरमा नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५.३ मिट, कपाल नभएको, धोती लगाएको परुुष 

व्यमिको लाश । 
 

पसाा 

मममत २०७८।०७।०२ गते मबहान अं. ६:०० बजेको समयमा मज.पसाा मवरगंज म.न.पा. वडा नं ४ मथथत 

रहकेो नारायणी अथपतालको कम्पाउण्ड मभत्र आकमथमक किको छेउमा रहकेो चौतारामा हाल नाम थर 

वतन नखलेुको, उचाई ५.५ मिट, सेतो रङको सटा र कालोमा धके भएको पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको 

लाश ।  

सलााही 

मममत २०७८।०६।३० गते मबहान अं. ६:०० बजेको समयमा मज.सलााही हररवन न.पा. वडा नं ९ न्यांरोड 

मथथत रहकेो मानव सेवा आश्रममा मममत २०७८।०६।१८ गते दमेख रहद ै आएको एमकन नाम थर वतन 

नखलेुको, वणा गोरो, पातलो शरीर भएको, उचाई ४.६ मिट, मनलो रङको भेष्ट र हररयो रङको ईलामष्टक 

भएको पाईन्ट लगाएको, दामहन े साईडको पठु्ठामा परुानो घाउ रहकेो पहाडी बासी जथतो दमेखने पुरुषको 

लाश ।  



हसरहा 

मममत २०७८।०६।३० गते मज.मसरहा लहान न.पा. वडा न ं३ ठाडी चौक मथथत सेतो हाि भेष्ट, खरैो रङको 

हाि पाईन्ट, सानो िुलेको कपाल, पातलो शरीर, उचाई ५.८ मिट भएको नाम थर वतन नखलेुको परुुष 

व्यमिको लाश । 
 

रौतहट 

मममत २०७८।०६।३० गते अं. ६:३० बजेको समयमा मज.रौतहट यमनुामाई गा.पा. वडा नं ४ मथथत 

झाझपलुको छेउमा गंगामपपराबाट गौर तिा  जाद ैगरेको BR 30 Y 9047 नं को मो.सा. मबपररत मदशाबाट 

आउद ैगरेको साईकल यात्री नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ६ मिट, िुलेको कपाल, रातो सटा लगाएको 

पुरुषको लाश । 
 

सलााही 

मममत २०७८।०६।२९  गते अं. १७:०० बजेको समयमा मज.सलााही बागमती न.पा. वडा न ं५ नँया बथती 

मथथत बोली मायाको तामाङको घर अगाडी नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५.४ मिट, कालो कपाल, 

कालो रङको िुल पाईन्ट, कलेजी रङको कटु्ट र मटसटा लगाएको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

धनुषा 

मममत २०७८।०६।१८ गते १६:०० बजेको समयमा मज.धनषुा मवदहे न.पा. वडा न ं ९ मथथत उचाई ५.३ 

मिट, कालो कपाल, मनलो,कालो र सेतो रङको टाटेपाटे लुंगी र सनु्तला रङको गंजी लगाएको परुुष 

व्यमिको लाश ।  

सलााही 

मममत २०७८।०६।१७ गते अ.ं १५:३० बजेको समयमा मज. सलााही पसाा गा.पा. वडा न.ं ३ मथथत बाँके 

खोलाको नमजक रहकेो छाप्रोमा बसी  मामग खाई महड्ने नामथर, वतन नखलेुकोउचाई ५.४ मिट,वणा 

श्याम्लो, पातलो शररर,अधा िुलेको,हररयो रङको मटसटा,रातो हाप पाइन्ट लगाएको अ.ंवषा ५० को परुुष 

बमसरहरको छाप्रो भमत्कन गई च्यामपएको अबथथामा िेला पारी प्रहरी टोली घटनाथथलमा खमटईगई  

मनजलाई उपचारको लामग मजल्ला अथपतालमा उपचारको क्रममा ऐ.ऐ.मममतको २२:३० बजे मनजको मतृ् त ु

भएको पुरुषको लास मज.अथपताल सलााहीको शव गहृमा रामखएको ।  

पसाा 

मममत २०७८।०६।१६ गते अं. ०९:०० बजेको समयमा मज.पसाा ठोरी गा.पा. वडा नं.४मथथत ओररया 

खोलाको बगरमा नामथर, वतन नखलेुको उचाई ५.२ मिट,खरानी रङको हापकटु्ट लगाएको,अ.ं ६०/६५ 

वषाको परुुषको िेला परेको लास नारायणी अथपताल बीरगंज पसााको शव गहृमा रामखएको । 
 

सप्तरी 

मममत २०७८।०६।०९ गते अं.१७:४५ बजेको समयमा मज.सप्त हरी रामनाथ न.पा. वडा नं.१ मथथत सावाजमनक 

पोखरीमा नामथर, वतन नखलेुको,उचाई ५.६ मिट,रातो कुताा, गाडा मनलो पाइन्ट, घाँमटमा रुराि माला 

लगाएको,अ.ं५० वषाको परुुषको िेला परेको  लाश नारायण मसंह अथपताल राजमबराजको शब गहृमा 

रामखयको ।   

सलााही 

मममत २०७८।०६।०९ गते अ.ं१५:०० बजेको समयमा मज.सलााही मलंगवा न.पा.वडा नं.७ गणमेशया मथथत 

नहरको पानीमा नामथर वतन नखलेुको अं. ३४/४० वषाको मतृ लास िेला, कालो कपाल, कालो आँखा, 

उचाई ५,८ मिट, रातो सटा, कालो पाईन्ट, बक्कलको भागमा FMPJ लेमखएको कालो रङगको बेल्ट , 

बाँया खटु्टामा Benz कम्पनीको ४१ नं. को कालो रङ्गको जतु्ता , दाँया खटु्टामा खरैो रङगको मोजा 

लगाएको पुरुष व्यमिको लाश हाल मजल्ला मलंगवाको अथपतालको शव गहृ्रमा रामखएको ।  

पसाा 

मममत २०७८।०६।०८ गते मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा न.ं११ नेशनल टे्रमडङबाट हाल नामथर वतन 

नखलेुको अं.३५/४० वषाको पुरुषव्यमिलाई उद्यार गरर मानव सेवा आश्राममा ल्याई राखेकोमा मममत 

२०७८।०८।१४ गते राती अ.ं११:०० बजेको समयमा एक्कासी मनजको थवाथ्यमा समथया आई मानव 

सेवा आश्रमको आगनमा गई नाङग ै समुतरहकेोमा के भयो भमन सोध्दा मलाई गमी लागरको हो भमन 

बताएकोमा मनजलाई मभत्र कोठामा ल्याई पंखा चलाई सतुाई राखेकोमा ऐ.१५ गते अं.०४:०० बजेको 

समयमा मतृ्य ू भएको, कालो आँखा,कालो कपाल, उचाई ५,२ मिट, रातो रंगको छोपकेो, राम-राम 

लेमखएको कपडा, मनलोमा रातो धके भएको ट्राउजर, मनलो मटसटा लगाएको, हाल नारायणी अथपताल 

बीरगंज पसााको शव गहृ्रमा रामखएको । 

 

रौतहट 

मममत २०७८।०५।३० गते ह.ं०९:१० बजेको समयमा मज.रौतहट चन्रपरु न.पा.वडा नं.१ मथथत पवुा पहुलो 

लच्का लोक मागाको दमिण तिा  सडकमानामथर वतन नखलेुको मतृ लाश अं.५०/५५ वषाको, कालो 

आँखा, कालो कपाल, उचाई ५ मिट, कालो मजन्स पाईन्ट, रातो कटु्ट, खरैो हाि भेष्ट र घाँटीमा रातो धागो 

लगाएको पुरुष व्यमि हाल चन्रमनगाहपरु रौतहट अथपतालको शव गहृमा रामखएको । 
 



धनुषा 

मममत २०७८।०५।२९ गते मबहान अं.०६:३० बजेको समयमा मज.धनषुा जनकपरु उप.म.न.पा.वडा न.ं१६ 

कमपलेश्वर मथथत नामतर वतन नखलेुको अ.ं१९/२० वषाको, उचाई ५,३ मिट, कालो आँखा, कालो कपाल, 

सेतो मट-सटा, खरैोरंङको मजन्स पाईन्ट लगाएको र दामहने हातको कलाईको भागमा कामटएको परुानो घाउँ 

रहकेोपुरुष व्यमिको लाश हाल प्रादमेशक जनकपरुअथपतालको शव गहृ्रमा रामखएको । 
 

बारा 

मममत २०७८।०५।२२ गते राती अं.२२:०० बजेको समयमा मज.बारा मजतपरु मसमरा उप.नं.पा.वडा नं.६ 

काँसघाट नमजकै पवुा पमश् चम राजमागा सडक खण्डमा जनकपरुबाट काठमाण्डौ तिा  जाद ैगरेको ना ६ ख 

२११० नं.हरहर महादवे रामत्रकालीन यात्र ुवाहक बसले पैदलयात्री ठक्कर मददा मनजको घटना थथलमा मतृ्य ु

भएको, अ.ं४०/४५ वषाको, उचाई ५ मिट, पातलो शररर, दाह्री जगुा कालो लामो भएको, हदेाा तराई मलुको 

जथतो दमेखने, पुरुष व्यमिको लाश हाल कलैया अथपताल बाराको शव गहृमा रामखएको ।  

सलााही 

मममत २०७८।०५।२२ गते अं.१६:३० बजेको समयमा मजल्ला सलााही लालबन्दी न.पा.१मथथत नपेाल 

टेमलकमको कायाालय पछामड ऐ.ऐ.बथने रमवन्र चौधरीको खेतको जमेको पानीमा घोप्टो अवथथामा मतृ 

िेला परेको नामथर वतन नखलेुको अं. ६५/७० वषाको, पहलेो रङको कुताा र पहलेो रङको हाप कटु्ट 

लगाएको पुरुष व्यमिको लाश हाल मजल्ला अथपताल सलााहीको शव गहृ्रमा रामखएको । 

 

सलााही 

मममत २०७८।०५।१३ गते अ.ं१०:३० बजेको समयमा मज.सलााही लालबन्दी न.पा.वडा नं.१ नवलपरु बजार 

मथथत पवुा-लमश् चम लोकमागामाको उतरमा संचालनमा रहकेो रामप्रसाद महतोको हाडावेयर पसलको पमश् चम 

तिा को कुनामा नामथर वतन नखलेुको तराई बासी जथतो दमेखने अं.६०/६५ वषाको, िुलेको कपाल, 

लाम्चो अनहुार भएको र मागी खाई महडन ेमतृ पुरुष व्यमिको लाश हाल सलााही मज.अथपतालको शव 

गहृमा रामखएको ।  

हसराह 

मममत २०७८।०५।०७ गते अं.१०:१० बजेको समयमा मज.मसराह ममचैया न.पा.वडा नं.५ संथथाचौक मथथत 

पवुा पमिम लोकमागामा पवुावाट पमिम तिा  साइकलमा जाद ैगरेको अवथथामा सडकको दमिण साइडमा 

लडेको अवथथामा मनजलाई उदार गरी ममचैया मसराहमा उपचारको लागी पठाइएको डाक्टरले चेकजाच गदाा 

ऐ.१०:४० बजे मतृ भएको, नामथर वतन नखलेुको अ.ं४५ वषाको, कालो आँखा, कालो कपाल, सेतो सटा 

मनलो बटु गम्छी सो डोरा(धागो) भएको मनलो रगंको पेन्ट लगाएको परुुष ब्यमिको लाश हाल प्रा.थवा.केन्र 

ममचैया मसराह शव गहृमा रामखएको ।  

हसराह 

मममत २०७८।०५।०६ गते राती दखेी मज.मसराह ममचैया न.पा.वडा न.ं७ चरुरया डाडा मथथत ममचैया कटारी 

सडक खण्डमा घोप्टो परेकोअवथथामा मममत २०७८।०५।०७ गते मबहान ०५:३० बजेको समयमासचुना 

प्राप्त ह भएको,नाम थर वतन नखलेुको अं.३४/३५ वेषाको,कालो आखँा, कालो कपाल, उचाई ५ मिट, कालो 

दायाकेट, कालो मनलको रंगकापेन्ट लगाएको पुरुष ब्यमिको लाशहाल मसराह शव गहृमा रामखएको । 
 

पसाा 

मममत २०७८।०५।०५ गते बेलुका अं.१८:१५ बजेको समयमा मज.पसाा मबरगंज म.न.पा. वडा नं ८ रेल्वे 

रोडको टाँगा थटेसनको पवुापट्टी श्याम सनु्दर व्यमिको घरको पछाडी पखाालसंग ै टाँमसएको हाल नाम थर 

वतन नखलेुको, उचाई ५.५ मिट, कालो कपाल, गलुावी रङको कुथाा, गलुावी रङको धोती, सेतो सेन्डो, 

कालो भषे्ट र खैरो रङको कटु्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।  

पसाा 

मममत २०७८।०४।३२ गते बेलुका अं.१८:०० बजेको समयमा मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा न.ं३० 

प्रसौतीपरु मथथत रहकेो भेड्हा खोलाको मकनाकोमा हाल नामथर वतन नखलेुको,  उचाई २,५ मिट, 

नाबालक अ.ं२ वषाको खोलाले बगाइ बालुवाले परुी मदएको अवथथामा मतृ पुरुष व्यमिको लाश िेला 

परेको हाल नारायणी अथपताल बीरगंज पसााको शव गहृ्रमा रामखएको । 
 

सलााही 

मममत २०७८।०४।३१ गते अ.ं१५:३० बजेको समयमा मज.मसलााही ईश्वरपरु न.पा.वडा न.ं१२ िुलजोर 

साझेजारी वन जगंल मथथतमा नामथर वतन नखलेुको अं.५५/६० वषाको मतृ िेला, उचाई ५,६ मिट, कालो 

आँखा, कालो कपाल भएको पुरुष व्यिीको लाश हाल मज.अथपताल मलंगवामा रामखएको छ । 

 



 

 

 

पसाा 

मममत २०७८।०४।२८ गते मबहान ०७:३० बजेको समयमा मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा न.ं१६ रेल्वे रोडमा 

नामथर वतन नखलेुको अं.वषा ३५/४० को बाटोमा लमड घाईते भएकोमा मनजको उपचारको कमामा 

नारायणी अथपतालमा पुरुष व्यिीको मतृ भएको, उचाई ६ मिट, कालो आँखा, कालो कपाल, खैरो रंगको 

टे्रक सटु लगाएको हाल नारायणी अथपताल बीरगंज पसााको शव गहृ्रमा रामखएको । 

 

धनुषा 

मममत २०७८।०३।२८ गते अ.ं १२:३० बजेको समयमा मज. धनषुा जनकपरु उ.म.न.पा. वडा नं. ४ मथथत 

नामथर वतन नखलेुको अं. वषा ४५/५० को उचाई ५.२ मिट, कालो आँखा, कालो कपाल, र मनलो रंगको 

अण्डरवेयर लगाएको मतृ पुरुष व्यिीको लाश पो. मा. को लागी प्रादमेशक अथपताल जनकपरुमा 

रामखएको ।  

महोत्तरी 

मममत २०७८।०३।२५ गते अं. ११:३० बजेको समयमा मज. महोत्तरी जलेश्वर न. पा. वडा न.ं २ मथथत 

सडकमा मागी खाई महड्ने गरेकी, नामथर, वतन नखलेुकी, अं. वषा ५०/५१ मक, उचाई ४.६ मिट, मठक्कको 

शररर, पहलेोमा रातो छाप भएको साडी, पहलेो रंगको पेमटकोट, घ्य ुरंगको ब्लाउज लगाएकी र हदेाा तराई 

मलुको जथतो दमेखन ेमहहलाको लाश पो.मा.को लागी जलेश्वर अथपताल महोत्तरीमा रामखएको । 
 

हसरहा 

मममत २०७८।०३।२७ गते मज. मसरहा गोलबजार न. पा. वडा नं. ६ ग्राममण बजार हमटया लाग्न े ठाँउमा 

नामथर, वतन नखलेुको मागी खान ेगरेकी अं. वषा ६५/६० मक, उचाई ५ मिट, कालो आँखा, सेतो िुलेको 

कपाल, थपथट नबोल्ने, मझौला शररर, गोरो वणा भएकी, सेतो भेष्ट रातो पेमटकोट लगाएकी मतृ महहलाको 

लाश पो. मा. को लागी रा. उ. थमारक अथपताल लहानमा रामखएको ।  

सप्तरी 

मममत २०७८।०३।२३ गते मदनको अं. १४:०० बजेको समयमा मज. सप्त हरी हनमुाननगर कंकामलनी न. पा. 

वडा नं. १४ मथथत ऐ. ऐ. बथने सोमि यादबको धान खेतमा रहकेो वषााको पानीको बाढीमा नामथर, वरन 

नखलेुको अ.ं २५/२६ वषाको कालो हाप पाईन्ट, रातोमा सेतो धकाा भएको भेष्ट लगाएको, वणा श्याम्लो 

भएको मतृ पुरुष व्यमिको लाश । 
 


