बागमती प्रदेश प्रहरी कायाालय, हेटौडा अन्तगात पहहचान नखुलेका लासहरुको हिबरण
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दोलखा

हसन्धल
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रामेछाप

धाहदङ

मकिानपरु

हचतिन

हििरण
मममत २०७८।०३।२४ गते अं.०९:५० बजेको समयमा मज. दोलखा बैतेश्वर
गा. पा. वडा न.ं ८ मलेपु मथथत तामाकोशी नमदको मकनारमा नामथर, वतन,
उचाई नखल
ु ेको अ.ं ३०/३२ वषषको र हेदाष मगं ोमलयन जथतो बनावट भएको
मृत परुु ष व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।०३।२४ गते अ.ं १३:३० बजेको समयमा मज. मसन्धल
ु ी
कमलामाई न.पा. वडा नं. ८ करकरे मथथत कमलाखोलाको बगरमा नामथर,
वतन नखल
ु ेकी अ.ं ६०/६५ वषषकी, उचाई अ.ं ५.२ मिट भएकी र शरररमा
कपडा नभएकी मृत ममहलाको लाश पो. मा. को लामग मसन्धल
ु ी अथपतालको
शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७८।०३।२२ गते अ.ं १६:०० बजेको समयमा मज. रामेछाप
खााँडादेवी गा.पा. वडा न.ं ४ खल्लेरी मथथत तामाकोशी बगर छे उमा
नामथर,वतन नखल
ु ेको अ.ं ४०/४५ वषषको, उचाई ५.५ मिट, मझौला शररर
भएको र कम्मरमा बेल्ट लगाएको मृत परुु ष व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।०३।१५ गते अ.ं १५:०० बजेको समयमा मज. धामदङ थाक्रे गा.
पा. वडा नं. ८ गौज्य मथथत बज्चु दजीको घर अगाडी मपढीमा नामथर, वतन र
हुमलया नखल
ु ेको अ.ं ३२/३५ वषषको मृत परुु ष व्यमिको लाश पोष्टमाटषमको
लागी िरे मन्सक मेमडमसन मबभाग महाराजगंज काठमाण्डौंको शव गृहमा
रामखएको ।
मममत २०७८।०३।०७ गते मदनको अ.ं १६:०० बजेको समयमा मज. मकवानपरु
थाहा न.पा. वडा नं. २ िाटबजार मथथत परुु षोतम काकीको मनमाषण हुदै गरे को
घरमा नामथर वतन नखल
ु ेको अ.ं ४०/४५ बषषको परुु ष मबरामी जथतो देमखई
लमड रहेको अवथथामा रहेको हुदा मनजको प्राथममक उपचारको लागी
थवाथ्य के न्र पालङु तिष ल्याउने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको व्यमिको
हुमलया वणष गहुगाँ ोरो, गोलो अनहु ार, उचाई ५.६ मिट, मझौला शररर, कपाल
र जगंु ा िुली सेतो भएको, हेदाष पहाडी मल
ु को जथतो देमखने, कालो रंगको
ज्याके ट र सोही ज्याके ट मभत्र खैरो रंगको उमनको अको ज्याके ट समेत
लगाएको र तल कालो रंगमा सेतो धकाष भएको ट्रयाक लगाएको परुु ष
व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।०३।०६ गते अ.ं १०:३० बजेको समयमा मज. मचतवन भरतपरु
म.न.पा. वडा न.ं ३ नगरबस मथथत नारायणी नदीको मबच टापमु ा नारायणी
नदीले बगाई ल्याएको काठ, घााँस, दाउरा र लेदोको मबचमा एउटा मात्र खट्टु ा
देमखएको अवथथामा रहेको नामथर,वतन, उमेर र हुमलया समेत खल्ु न
नसके को मृत ममहलाको लाश ।
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मममत २०७८।०३।०३ गते अ.ं १६:०५ बजेको समयमा मज. रामेछाप
खाडााँदवे ी गा. पा. वडा नं. १ लबु घु ाट कोथबे मथथत सनु कोशी नमदको
मकनारमा नामथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं ४०/४५ वषषको, उचाई ५.५ मिट, मोटो
शररर भएको मृत परुु ष व्यमिको लाश पो. मा. को लामग चररकोट मथथतमा
रहेको चररकोट अथपतालको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७८।०३।०२ गते अ.ं १७:०० बजेको समयमा मज. मसन्धल
ु ी
सनु कोशी गा. पा. वडा नं. ७ कानढुंग्री मथथत सनु कोशी नदीको मकनारमा
नामथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं २८/३० वषषको उचाई %.५ मिट, कालो कपाल
भएको, मजउ शरररमा कपडा नलगाईएको परुु ष व्यमिको शव पो. मा. को
लागी मजल्ला अथपताल मसन्धुलीको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७८।०३।०२ गते अ.ं ०९:३० बजेको समयमा मज. मचतवन भरतपरु
म. न. पा. वडा न.ं १ मठमरु ा मथथत मत्रशल
ु ी नदीमा आएको बाढीले बगाई
ल्याई बगर मकनारमा लगाएको अवथथामा नामथर, वतन, उमेर नखल
ु ेको पणु ष
रुपमा समडगली सके को अवथथामा रहेको र उचाई ५.४ मिट भएको
ममहलाको लाश पो. मा. को लागी भरतपरु अथपतालको शव गृहमा रामखएको
।
मममत २०७८।०३।०२ गते अ.ं ०९:३० बजेको समयमा मज. मचतवन भरतपरु
म.न.पा. वडा नं. १ मठमरु ा मथथत मत्रशल
ु ी नदीमा आएको बाढीले बगाई ल्याई
बगर मकनारमा लगाएको अवथथामा नामथर, वतन, उमेर नखल
ु ेको पणु ष रुपमा
समडगली सके को अवथथामा रहेको र उचाई ४.९ मिट भएको ममहलाको
लाश पो. मा. को लागी भरतपुर अथपतालको शव गृहमा रामखएको ।
मममत २०७८।०३।०२ गते अ.ं ०८:०० बजेको समयमा मज. धामदङ गल्छी
गा.पा. वडा न.ं ६ बैरेनी मथथत श्री ६ बामहनी अड्डाको पछामड मत्रशल
ु ी नमद
मकनार बगरमा एमकन नामथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं ३५/४० वषषकी, उचाई५.४
मिट,पातलो शररर र हेदाष मगं ोमलयन अनहु ार भएकी मृत ममहलाको लाश ।
मममत २०७८।०३।०२ गते अ.ं ०८:१० बजेको समयमा मज. धामदङ गल्छी
गा. पा. वडा नं. ६ बैरेनी मथथत श्री ६ बामहनी अड्डाको पछामड मत्रशल
ु ी नमद
मकनार बगरमा एमकन नामथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं ३५/४० वषषकी, उचाई
५.४ मिट,मोटो शररर र हेदाष मंगोमलयन अनहु ार भएकी मृत ममहलाको लाश ।
मममत २०७८।०३।०२ गते मबहान अ.ं ०८:०० बजेको समयमा मज.
काभ्रेपलाञ्चोक मण्डनदेउपरु न. पा. वडा नं. १० माईटार मथथत ईन्रावती
नमदको मकनारमा नामथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं ३०/३५ वषषको , उचाई ५.१
मिट, कालो आाँखा, कालो लामो कपाल भएको, मचाँउडो ममु न दाह्री पालेको,
जगंु ा भएको, बााँया हातको सामहली औलामा चााँमदको औठी लगाएको, झट्ट
हेदाष दनवु ार, माझी(मगं ोमलयन) को अनहु ार भएको मृत परुु ष व्यमिको लाश ।
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मममत २०७८।०२।१७ गते मदउसो १५:०० बजेको समयमा मज.उदयपरु
बेलका न.पा. वडा नं ४ गरुु ङगचौरी भट्टराई चोक मथथतमा वेवाररसे रुपमा
डुमल महड्ने नबराज थापा नाम गरे को अ.ं ५५ वषषको, उचाई ५.२ मिट, वााँया
आाँखाको परे ला मामथको भागमा कालो कोठी भएको सेतो रङको भेष्ट र खैरो
रङको ट्रयाक लगाएको मृत परुु ष व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।०१।१७ गते अ.ं १७:२० बजेको समयमा मज.धामदङ बेमनघाट
रोराङ गा.पा. वडा नं ५ मथथत मत्रशल
ु ी नदीको पानीमा नाम थर वतन
नखल
ु ेको, वणष गहुगोरी, उचाई ४.८ मिट, मठक्कको शरीर भएको र हेदाष
मगं ोमलयन अनहु ार भएकी ममहलाको लाश ।
मममत २०७८।०१।१६ गते राती अ.ं २१:५० बजेको समतमा मज.मचतवन
भरतपरु म.न.पा. वडा नं ७ मपपलचोक मथथतमा नाम थर वतन नखल
ु ेको अ.ं
७५ वषषको सवारी दघु टष ना भई मृत्यु भएको परुु ष व्यमिको लाश ।
मममत २०७८।०१।१५ गते मबहान ०७:०० बजेको समयमा मज.धमदङ थाक्रे
गा.पा. वडा नं ६ महादेववेशी मथथत आग्रा खोला बगरमा नाम थर वतन
नखल
ु ेको, वषष ३५ को, कपाल हल्का लामो कालो, दाह्री जगंु ा हल्का लामो,
कालोमा रातो धकाष भएको ट्रयाक, कालो हाि बाउले गन्जी लगाएको, हेदाष
तराई मल
ु को जथतो देमखने परुु षको लाश ।
मममत २०७८।०१।१० गते अ.ं १३:२० बजेको समयमा मज.धामदङ बेमनघाट
रोराङ गा.पा. वडा नं १० ज्वाङखोला मथथत मत्रशल
ु ी नदीको पानीमा नाम थर
वतन नखल
ु ेको, वणष गहुगोरो, कमि रङको कट्टु लगाएको, हल्का दाह्री जगंु ा
भएको, घााँटीमा तल
ु सीको जथतो देमखने गोलो दाना भएको माला लगाएको
परुु षको लाश ।
मममत २०७७।१२।२८ गते मबहान अ.ं ६:३० बजेको समयमा मज.मकवानपरु
हेटौडा उ.म.न.पा. वडा नं ४ कामन्तराज पथ मथथत सडकको पेमटमा मगं ोमलयन
जामत जथतो देमखने नाम थर वतन नखल
ु ेको, वणष गहुगोरो, उचाई ५.५ मिट,
पातलो शरीर भएको मृत परुु षको लाश ।
मममत २०७७।१२।१७ गते मदउसो अ.ं १४:१० बजेको समयमा मजल्ला
मकवानपरु हेटौडा उ.म.न.पा. वडा नं १६ मपयारी माडी मथथत, वणष गहुगोरो,
उचाई ५.४ मिट, शमिखोलाको पानी मभत्र मगं ोमलयन जामत जथतो देमखने,
नाक चच्ु चो, अनहु ार लाम्चो, बााँया खट्टु ाको घडु ा भन्दा मामथ मतघ्रामा अग्रं ेजी
उल्टो (C) आकारको परु ानो घााँउको खत रहेको, छोटो कालो कपाल, खरानी
रङको AMERICAN LUXURY लेखक
े ो िुल बाहुला भएको हुडी भेष्ट,
Adidas लेखक
े ो कालोमा पहेलो रङको धो भएको ट्रयाक लगाएको,
मठक्कको शरीर भएको, नाम थर वतन नखल
ु ेको मृत परुु ष व्यमिको लाश ।
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मममत २०७७।१२।१६ गते सााँझ अ.ं १९ बजेको समयमा मज.मकवानपरु
बकै या गा.पा. वडा नं २ कल्याण सामदु ामयक वन मभत्र धनसार खोला र
च्यपवु ार खोलाको दोभान मथथत मभरालो गोरे टो बाटोमा मगं ोमलयन जामत
जथतो देमखने नाम तर वतन नखल
ु ेको अ.ं ६५/७० वषषको, वणष गहुगोरो,
उचाई ५.४ मिट, पातलो शरीर, चच्ु चो नाक, लाम्चो अनहु ार, दामहने खट्टु ाको
नलीमा परु ानो घााँउको खत रहेको, छोटो कालो कपाल, कालो रङको ज्याके ट
सो मभत्र मनलो रातो रङको ट्रयाक र गल
ु ाबी रङको सरुु वाल लगाएको, मनलो
रङको सल, कालो रातो र हररयो रङको सल कम्मरमा बाधेको मृत परुु ष
व्यमिको लाश ।
मममत २०७७।१२।१६ गते ०६:३० बजेको समयमा मज. काभ्रेपलाञ्चोक
मण्डनदेउपरु न.पा. वडा नं ०६ कोदारी मथथत सडकमा एक परुु ष व्यमि लडेर
घाईते अवथथामा रहेको, अ.ं ३०/३५ वषषको, वणष गहुगोरो, आयष वणषको
अण्डकार अनहु ार, कालो दाह्री जगंु ा भएको, अगाडी चार वटा ठुाँलो दााँत
भएको, मजन्स पाईन्ट लगाएको, उचाई ५.५ मिट भएको मृत परुु ष व्यमिको
लाश ।
मममत २०७७।१२।१६ गते मज.मचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं १६
शारदानगर िे ला पारी पो.मा. को लामग भरतपरु अथपतालको शव गृहमा
रहेको नाम थर वतन नखल
ु ेको अ.ं ४०/४५ वषषको मृत परुु ष व्यमिको लाश ।
मममत २०७७।१२।१४ गते राती अ.ं २०:०० बजेको समयमा मज.रामेछाप
मन्थली न.पा. वडा नं १ एयरपोट अगाडी बाटोमा लमडरहेको अवथथामा
िे ला परे को व्यमि, वषष अ.ं ४५/५० को, उचाई ५.६ मिट, वणष गहुगोरो,
दामहने आाँखामा कालो मचन्ह भएको, कलेजी सेतो मनलो रङको ज्याके ट,
हररयो मटसटष र कालो पाईन्ट लगाएको मृत परुु षको लाश । लाश हाल
प्राथममक थवाथ्य के न्र मन्थली, रामेछापको शव गृहमा रामखएको ।
२०७७।१२।११।गते मज.मचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं १ देवघाटमा िे ला
पारी उपचारको लागी भरतपरु अथपताल ल्याउदा मृत्यु भएको पदम बहादरु
खत्री नाम गरे को अ.ं ६०/६२ वषषको परुु षको शव सोही अथपतालको शव
गृहमा रहेको ।
मममत २०७७।११।२८ गते अ.ं १२:१५ बजेको समयमा मज.धामदङ धमु नबेशी
न.पा. वडा नं २ मसरानचोक मथथतमा रहेको प्राथममक मवद्यालयको कोठा मभत्र
नाम थर वतन नखल
ु ेको अ.ं ३५/४० की ममहला सलको पासो लगाई झण्ु डी
मृत अवथथामा िे ला परे को हाल शव मत्र.मव. मशक्षण अथपतालमा रहेको ।
मममत २०७७।११।१३ गते मबहान अ.ं ११:३० बजेको समयमा का.प.मज.
मण्डनदेउपरु न.पा. वडा नं १० हल्देटार मथथत ईन्रावती नदीको मकनारमा नाम
तर वतन नखल
ु ेको अ.ं २५/३० वषषको मृत परुु ष व्यमिको लाश ।
मममत २०७७।११।०९ गते मज.धामदङ थाक्रे गा.पा. वडा नं ९ मथथतमा नाम
थर वतन नखेलेको अ.ं ३५/३६ वषषको परुु ष व्यमिको शव मत्र.मव. मशक्षण
अथपतालमा रहेको ।

हसन्धुपालचोक

मकिानपुर

मकिानपुर

धाहदङ

धाहदङ

हचतिन

धाहदङ

मममत २०७७।१०।३० गते मदनको अ.ं १४:०० बजेको समयमा
मज.मसन्धपु ालचोक भोटेकोशी गा.पा. वडा नं २ मथथतरहेको बल
ु कुटे खोलाको
पानीको दह मभत्र वेवाररसे अवथथामा कुमहएको र समडगमलसके को नाम थर
वतन नखल
ु ेको, शरीरको कम्मर भन्दा मनु ी नाङ्गो, माथी परट्ट MC 1 GIE
चथमाको िोटो, GOOD NIGHT BOOS लेखक
े ो खै ाँरो रंङको हुक्स र
हेदाष मगं ोमलयन जथतो देमखने परुु ष व्यमिको पमहचान नखल
ु ेको लाश ।
मममत २०७७।०९।२६ गते मवहान अ.ं ७:०० बजेको समयमा मजल्ला
मकवानपरु हेटौडा उ.म.न.पा. वडा नं ११ थानाभन्जाङ मथथत पवु ष पमिम
लोकमागष सडकखण्ड छे उमा हाल नाम थर वतन नखल
ु ेको परुु ष व्यमि मृत
अवथथामा िे ला परे को । लाशको मववरण:- बााँया छातीको भागमा K
लेखक
े ो मनलो रंगको मवन्क मसटर(ज्याके ट), सेतो रंगको िुल सटष, अगाडी
वााँया छातीको भागमा Paul &Shark Yatching लेखक
े ो कलर र
बाउलाको भागमा लाईन भएको हाि मट-शटष, Big boss लेखक
े ो सेतो सेण्डो
लगाएको, उचाई ५.५ मिट, कालो छोटो कपाल भएको ।
मममत २०७७।०८।०३ गते अ.ं १९:०० बजेको समयमा मज.मकवानपरु हेटौडा
उ.म.न.पा. वडा नं ४ गदोई भवु नचोक मथथत अमल
ु प्रजापतीको घरमा डेरा
गरर बथने अ.ं २०/२५ वषषको राज के .सी सोही घरको कोठाको छानामा
रहेको हुकमा जत्तु ाको लेसले बाधी ाँ घााँटीमा पासो लगाई झण्डी मृत्यु भएको ।
लाशको मववरण :- उचाई ५.५ मिट, कपाल हल्का पालेको, पातलो शरीर
भएको, दामहने हातको पाखरु ा र नाडीमा ट्याटु खोपेको, बााँया कानमा तीन
वटा टप लगाएको ।
मममत २०७७।०७।१८ गते अ.ं ११ बजेको समयमा मज.धामदङ थाक्रे गा.पा.
वडा नं ६ जगु ेखोला मथथत एभरे ष्ट ईट्टा भट्टाको प्राङगणमा नाम थर वतन
नखल
ु ेकी मशशक
ु ो शव िे ला परे को उि शव मत्र.मव. मशक्षण अथपतालमा
रहेको ।
मममत २०७७।०७।०५ गते मबहान अ.ं ६:०० बजेको समयमा मज.धामदङ थाक्रे
गा.पा. वडा नं ११ महादेववेशी मथथत श्याम थापाको टहरामा मृत अवथथामा
िे ला परे को मज.उदयपरु कटारी न.पा. वडा नं ६ बथने अ.ं ३४/३५ वषषको प्रेम
बहादरु थापा मगरको लाश मत्र.मव. मशक्षण अथपतालमा रहेको ।
मज.मचतवन भरतपरु म.न.पा. वडा नं २९ मसमलताल नमजकै मत्रशल
ु ी नदी
मकनारमा नाम थर वतन नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लाश ।

मममत २०७७।०६।१७ गते अ.ं १८:०० बजेको समयमा मज.धामदङ थाक्रे
गा.पा. वडा नं ८ चारमकला मथथत ऐ. बथने मसमिराज पाण्डेको धान खेत
बारीमा मवगत ६ वषष देमख काम गरी खाई महड्ने वषष अ.ं ५०/५५ को लाश
उमतस काठले मथच्ची मृत्यु भएको परुु ष व्यमिको लाश ।

काभ्रेपलाञ्चोक

हचतिन

मकिानपुर

काभ्रेपलाञ्चोक

हसन्धुली

हचतिन

हचतिन

मममत २०७७।०५।१७ गते अ.ं १५:३० बजेको समयमा मज.काभ्रेपलाञ्चोक
मण्डनदेउपरु न.पा. वडा नं १२ साण्डीबेशी मथथत ईन्रावती खोलाको पानीमा
घोप्टो रही तैरी रहेको अवथथामा एक परुु ष व्यमिको मृत लाश । लाशको
मववरण:- उचाई ५.३ मिट, कालो ट्रयाक, कालो मट-शटष, कालो थटकोट,
हाि कट्टु, बााँया नाडीमा ट्याटु खोपेको ।
मममत २०७७।०५।०२ गते राती अ.ं २१:३० बजेको समयमा मज.मचतवन
भरतपरु म.न.पा. वडा नं १० लायन्सचोक मथथत मनमाषण सम्पन्न भएको
संचालक नभएको प्रहरी मबटमा हाल सम्म नाम थर वतन नखल
ु ेको अ.ं ३४
वषषको रोशन सबु ेदी भन्ने परुु ष व्यमिको लाश । लासको मववरण:- वणष
श्यामलो, मध्यम शरीर, उचाई ५.५ मिट, मनलोमा रातो धके बोडर भएको
कलरवाला मट-शटष र कालो मजन्सको पाईन्ट लगाएको ।
मममत २०७७।०४।२७ गते अ.ं ६:०० बजेको समयमा मजल्ला मकवानपरु
मभमिे दी गा.पा. वडा नं ८ दोभानबेसी मथथत बागमती नदी मकनारमा रहेको
माण्डु हाईरो हेडवक्स बके टमा नाम थर वतन नखल
ु ेको अ.ं ४०/४५ वषषको
परुु ष व्यमिको लाश । लाशको मववरण:- वणष गहुगोरो, क्षेत्री बाहुन जथतो
देमखने, उचाई ५.४ मिट, छोटो जगाँु ा पालेको, मोटो शरीर भएको ।
मममत २०७७।०४।२२ गते मदउसो १४:३० बजेको समयमा का.प.मज. पनौती
न.पा. वडा नं १ सलाङदघु ाट मथथत रहेको रोशी खोलाको पानीमा अ.ं ६/७
ममहना जमतको सालनाल समहतको नवजात बामलकाको लाश मृत अवथथामा
िे ला परे को । लाशको मववरण:- ३ के जी तौल, कुमहएको अवथथामा रहेको ।
मममत २०७७।०४।०७ गते अ.ं १७:०० बजेको समय मज.मसन्धल
ु ी सनु कोशी
गा.पा. वडा नं ६ कानढङ्ग्री मथथत मव.मप. राजमागष सडक खण्डमा प्रदेश नं १
को होमल्डङ सेन्टर बिपरु सल्लाघारीबाट झापाको लागी आउदै गरे को बा ३
ख ८०८८ नं को हायस गाडी ऐ.ऐ. थथानमा रोकी मपसाब िे ने क्रममा
मलेमसयाबाट आफ्नो घर तिष आएको मज.संखवु ासभा धमषदेवी गा.पा. वडा नं
८ बथने वषष २८ को अमभजगं सोम्याङ सनु कोशी नदी मकनारमा गई आिुले
लगाएको कपडा खोली सनु कोशी नदीमा हामिाली बेपत्ता भएको ।
मममत २०७७।०४।०७ गते मदनको अ.ं १४:०० बजेको समयमा मज.मचतवन
भरतपरु म.न.पा. वडा नं ६ देवनगर मथथत मचतवन रामष्टय मनकुन्जको जगं ल
मभत्र रहेको दमक्षणकाली सामदु ामयक वन मभत्र रहेको नहरमा नाम थर वतन
अ.ं ५०/५५ वषषको परुु ष व्यमिको लाश । लाशको मववरण:- वणष गहुगोरो,
दामह्र पालेको, मझौला शरीर भएको, Rijalco Blow लेखक
े ो पहेंलो हाि
मट-शटष, मनलो हाि मजन्स पाईन्ट लगाएको ।
मममत २०७७।०३।२४ गते मवहान अ.ं ३:५५ बजेको समयमा मज.मचतवन
भ.म.न.पा. वडा नं २९ खहरे मथथत नारायणगढ ममु ललङ सडक खण्डमा नाम
थर वतन नखल
ु ेको अ.ं ४०/४५ वषषको परुु ष व्यमिको लाश । लाशको
मववरण:- वणष गहुगोरो, मझौला शरीर, उचाई ५.५ मिट, मनलो रंगको मट-शटष
कालो रंगको कपडाको पाईन्ट लगाएको ।

धाहदङ

काभ्रेपलाञ्चोक

हचतिन

हसन्धल
ु ी

मममत २०७७।०३।०३ गतेअ.ं ०९:०० वजेको समयमामज.धामदङ गमल्छ
गा.पा. वडा नं. ६ बैरेमन मथथत नेपाली सेनाको नं. ६ बामहनी अड्डा पछाडी
मत्रशल
ु ी नदीको दमक्षण मकनारा घमु ाउने बगरको भागमा नाम ,थर नखल
ु ेको
अ.ं ३०/३२ वषषको,हुमलया एमकन गनष नसक्ने,मठक्कको शरीर रउचाई ५ मिट
५ ईन्च भएको मृत व्यमि ।
मममत २०७७।०२।२० गते मवहान अ.ं ०६:५५ वजेको समयमामज.
काभ्रेपनौती न.पा.वडा नं. ७ ढोईपाटी मथथतमा नाम,थर ,वतन नखल
ु ेकोउचाई
५ मिट २ ईन्च,आाँखाको रंग कालो, दाह्री,जगंु ा िुलेको,कपालको रंग
सेतो,कालो झट्ट हेदाष तराई मल
ु को जथतो देमखने,कालो रंगको जाके ट
लगाएको, अ.ं ४०।४५ के . मज. को मृत व्यमि ।
मममत २०७६।१०।१४ गते राती अ.ं २०:३० बजेको समयमा मजल्ला मचतवन
भरतपरु म.न.पा वडा नं.५ कल्याणपरु मथथत सडकमा मो.सा.ले ठक्कर मदई
घाईते बनाई घाईते उपचारको लामग अथपतालमा ल्यााँउदा मृत भएको,अ. वषष
३०।३२ को वणष गहुगाँ ोरो,मझौला शररर,उचाई ५ मिट ५ ईन्च,रातो
जाके ट,सेतोमा मनलो धके मटसटष,खैरो रंगको पाईन्ट,मजन्सको हाप पाईन्ट
लगाएको मृत व्यमि ।
मममत २०७६।०९।०८ गते अं. ०९:०० बजेको समयमा मजल्ला मसन्धल
ु ी
कमलामाई न.पा. वडा न.ं ६ मथथत धरु ाबाट ढुग्रेबास तिष जाने ग्राममण सडक
खण्डको पवु ष मदशा रहेको मोहन मबक्रम थापाको खेतमा अ.ं वषष ४०।४५ को
उचाई ५ मिट ४ ईन्च,दाह्री जगंु ा लामो पालेको,तराई बासी जथतो देमखने,रातो
वणष भएको परुु ष व्यमि ।

धाहदङ

मममत २०७६।०८।१३ गते मदनकोअ.ं १६:०० बजेको समयमा मजल्ला
धामदङ थाक्रे गा.पा. वडा न. देवाली छाप मथथत मभम बहादरु तामाङको
मभरपाखा जममनमा सडी गली दगु मष न्धत अवथथामा नामथर नखल
ु ेको,अ.ं वषष
५५ को उचाई ५ मिट,हमसया हतौडा मचन्ह भएको गन्जी,तनु ा बाध्ने मनलो
कट्टु,लगाएको मृत व्यमि ।

हचतिन

मममत २०७६।०८।०८ गतेराती अ.ं २०:३० बजेको समयमा मजल्ला मचतवन
रत्ननगर न.पा वडा नं ९ मटकौली जगं ल मथथत पवु ष पमिम लोकमागष सडक
खण्डमा घाईते भई उपचारको क्रममा मृत भएको,वणष गहुगाँ ोरो,मझौला शररर,५
मिट २ ईन्च उचाई,कालो जाके ट,खैरो भेष्ट,खैरो कट्टु कगाएको नामथर
नखल
ु ेको अ.ं वषष ५५।५६ को व्यमि ।

हचतिन

मममत २०७६।०८।०५ गते मवहान अ.ं ०५:३० बजेको समयमा मजल्ला
मचतवन भरतपरु म.न.पा वडा नं २९ दासढुंगा मथथत ममु ललन नारायणघाट
सडक खण्डमा ट्रकले घाईते बनाई उपचारको लामग अथपतालमा ल्याउदा
मृत्यु भएको,अ. वषष ५५।६० को,वणष गहुगाँ ोरो,मझौला शररर,४ मिट ८ ईन्च
उचाई,कालो जाके टaddidasleKi[koमटसटष,खरानी रंगको टाउजर,कालो

मकिानपुर

कट्टु कालो पेन्टी लगाएको मृत व्यमि ।
मममत २०७६।०७।३० गते अ.ं १८:३० बजेको समयमा मज. मकवानपरु
हे.उ.म.न.पा. वडा नं. १३ मथथत राप्ती खोलामा नाम,थर,वतन नखल
ु ेको अ.ं
३०।३५ वषषको वणष गाँहुगोरो,उचाई ५ मिट २ ईन्च,हल्का मनलो रंगको
अगाडी सेतो बट्टु े लेखक
े ो थवीटर,कम्मरमा बाधेको SUMMIT SERIES
लेखक
े ो कालो रंगको जाके ट,दबु ै खट्टु ामा ALSTONE लेखेको मनलो रंगको
जत्तु ा सो मभत्र खैरो रंगको मोजा लगाएको मृत परुु ष व्यमि ।

मकिानपुर

मममत २०७६।०७।३० गते अ.ं ११:०० बजेको समयमा मज. मकवानपरु
हे.उ.म.न.पा. वडा नं. १९ नेवारपामन चनौटा जगं लमा नामथर,वतन नखल
ु ेको
अ.ं १५।१७ वषषको,सेतो कालो,रंगको मोजा सोलको भागमा २ र माथीको
भागमा ५२० लेखक
े ो कालो धको भएकोसेतो जत्तु ा लगाएको मृत ममहलाको
लाश ।

मकिानपुर

मममत २०७६।०६।१४ गते सााँझ अ.ं १७:०० बजेको समयमा मज. मकवानपरु
हे.उ.म.न.पा. वडा नं.०४ मसमाचोक मथथत घर भारत बताउने मागी खाने हाल
नामथर,वतन नखल
ु ेको परुु ष व्यमि बेबाररशे मबरामी अवथथामा साबषजमनक
सडक बाटोमा प्रहरी टोलीले िे लापारी उपचारको लागी हेटौडा अथपतालमा
मृत्यु भएको वणष गहुगाँ ोरो,उचाई ५ मिट ४ ईन्च,कपाल लामो ,दाह्री पालेको,
शररर पातलो,खरानी रंगको कछाड बाधेको,खरानी रंगको सटष र खैरो रंगको
थटकोट लगाएको अ.ं वषष ६५।७० को मृत व्यमि ।
मममत २०७६।०६।२१ गते मदनको अं . १३:०० बजेको समयमा मज.मचतवन
भरतपरु म.न. पा. वडा नं. १५ रामपरु कृ षी क्याम्पसको मल
ु गेट अगाडी
सडकमा नामथर,वतन नखल
ु ेको अ.ं ४०।४२ कोपरुु ष व्यमिलाई मो.सा. ले
ठक्कर मदई दघु टष ना गराई घाईते भई मचतवन मेमडकल कलेजमा उपचारको
क्रममा मृत भएको,मझौला शररर,वणष गोरो,५ मिट ६ ऐन्च उचाई,कालो
कपाल,कलरमा रोतो धकाष भएकोखरानी रंगको मटसटष लगाएको परुष व्यमि ।

हचतिन

हचतिन

मकिानपरु

मममत २०७६।०६।२१ गते अ.ं १३:०० बजेको समयमा मजल्ला मचतवन
भरतपरु म.न.पा वडा नं १५ रामपरु कृ षी क्याम्पसको मल
ु गेट अगाडी सडकमा
नामथर वतन नखल
ु ेको अं ४०/४२ वषष, मझौला शरीर, वणष गोरो, ५ मिट ६
ईन्च, कालो कपाल, कलरमा रातो धकाष भएको खरानी रंङको मट-शटष
लगाएको परुु ष व्यिी ।
मममत २०७६।०६।१४ गते साझाँ १७:०० बजेको समयमा मजल्ला मकवानपरु
हेटौडा उ.प.म.न.पा. वडा न.ं १४ मसमाचौक मथथत घर भारत बताउने मामग
खाने हाल नाम थर वतन नखल
ु ेको वणष गाँहुगोरो, उचाई ५ मिट ४ ईन्च भएको
लामो कपाल, दाही पालेको पातलो शरीर अ.ं ६५/७० वषषको परुु ष व्यमि ।

काभ्रेपलाञ्चोक

रामेछाप

मममत २०७६।०४।१४ गते अ.ं १५:०० बजेको समयमा मज. काभ्रेपलाञ्चोक
मण्डनदेउपरु न. पा. वडा नं. ६ मथथतमा रहेको ईन्रावती नदीमा नाम, थर ,
वतन नखल
ु ेको अ.ं ५१।५२ को व्यमि हाम िालेको छ भन्ने खबर प्राप्त
हुनासाथ प्रहरी टोली खमटई उिार गरी नदी मकनारमा ल्याईएकोमा मनजको
मृत भईसके को मनजको हुमलया वणष रातो,लाम्चो अनहु ार, झट्ट हेदाष मगं ोमलयन
जथतो देमखने,उचाई ५ मिट ४ ईन्च, कालो थटकोट,मनलो घेरा भएको बट्टु े
मटसटष, खैरो रंगको हाप कट्टु लगाएको मृत व्यमि ।
मममत २०७६।०३।२२ गते अ.ं १२:०० बजेको समयमा मज.रामेछाप रामेछाप
न.पा. वडा नं ०७ मवताष मथथत सनु कोशी नदीको मकनारमा एमकन नाम थर
वतन नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको पमहचा नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लाश ।

काभ्रे

मममत २०७४।१०।०५ गते अ.ं १५:०५ बजेको समयमा मज. का.प.मज..भम्ु लु
गा.पा.नं. ७ मथथत सनु कोसी खोलाको छे उमा अ.ं २६/२७ की जथतो दैमखने
मृत ममहलाको लाश ।

मकिानपुर

मममत २०७५।०५।०७ गते अ.०८:३० बजेको समयमा मजल्ला मकवानपरु
बकै या गाउाँपामलका वडा नं.१० अम्बास बेशी मथथत बालमती नमदमा। लास
समडगली औसा मकरा परी दगु षन्धीत अवथथामा रही पोष्टमातषम समेत गराउन
नसमकने अवथथामा रहेको। उमेर नखल
ु ेको परुु ष ।
मममत २०७५।०५।०७ गते मबहाना अ.ं ०६:४० बजेको समयमा मज.धा.
धमु नबेशी न.ं पा. वडा न.ं ७ खामनखोला मथथत अमनता होटल अगाडी,,नाम;हाल नखल
ु ेको, ठे गाना;- हाल नखल
ु ेको ,उमेर ;- अ.१७ की
(ममहला),हुमलया;- बणष गहुगोरी,उचाई ५ मिट, कपाल कालो मठक्कको
लामो,रातो सेतो बुट्टे कुथाष मनलो पहेलो बट्टु े सरुु वाल,कालोमा सेतो बट्टु े भएको
सईु टर र मनलो सल कम्मरमा बााँधेकी कालो सेतो मजु ा लगाएकी उमेर १७
वषषको ममहला ।
२०७५/०५/३० गते १९:०० बजे भरतपरु म.न.पा.९ गोन्राङ, उमेर ५५
वषषको परुु ष ।

धाहदङ

हचतिन

हचतिन

२०७५/०५/२३ गते ०५:१५ बजे भरतपरु म.न.पा.२ समीचोक, उमेर ३०
वषषको परुु ष ।

हचतिन

२०७५/०५/१८ गते १४:०० बजे भरतपरु म.न.पा.२ क्षेत्रपरु , उमेर ३५ वषषको
परुु ष ।

हचतिन

२०७५/०५/१६ गते ०७:०० बजे, भरतपरु म.न.पा.१ देवघाट,उमेर ७०वषषको
ममहला ।

हचतिन

२०७५/०५/०४ गते ०९:३० बजे भरतपरु म.न.पा.११,उमेर३६ वषषको परुु ष ।

हचतिन

मममत २०७५/०५/३० गते, अ.ं १९:०० बजे, भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं १२
गोन्राङ मथथतमा ५ मिट २ ईन्च उचाई, मझौला शरीर, खैरो सटष, खैरो सेण्डो
भेष्ट, मनलो चेक पाईन्ट लगाएको अ.ं ५५ वषषको परुु ष ।
मृतक लास भरतपरु अथपतालको शवगृहमा रहेको

मकिानपुर

२०७५।०४।२६ मज.म.हे.उ.म.न.पा.१५ मथथत बेलडाडं ा १३:३० बजेलासको
मबबरण सडीगमल औसा मकरा परी हड्डी छुमटएको,उि लासको नमजक सेतो
रंगको चप्पल र Rivanनामक मबषको बट्टा समेत िे ला परे कोर कपडाको
आधारमा परुु ष जथतो देमखने ।

नुिाकोट

ममती २०७५/६/३ गते अ.१३:०० बजेको समयमा मजल्ला नवु ाकोट मेघाङ
गा. पा. वडा नं. ६ पोखरी मथथत नाम थर वतन नखल
ु ेको अ. वषष ६० को
परुु ष व्यमिको कालो वणष भएको उचाई ५ मिट ६ ईन्च भएको सेतो मटसटष
मभत्र मनलो मटसटष रे खादार कट्टु लगाएको मगं ोमलयन अनहु ार भएको ।

धाहदङ

मममत २०७५।०५।१२ गते मदनको अ:ं १६.०० वजेको समयमा मजल्ला धामदङ
गजरु ी वडा नं. ०५ मथथत घाटवेशीमा रातोमा परु ा वाउला भएको गन्जी, रातो
सरु वाललगाएको (ट्रउजर), दामहने खट्टु ामा मनलो धागो वाधेको, वणष
गहुगोह्रो, जङु ् गा र वोके दाह्री भएको, ५ मिट ५ ईन्च, पातलो शरीर, नाम थर
वतन नखल
ु ेको अ/ं ३०वषष .३५ को हेदाष तराई मधेश मल
ु को जथतो देमखने
परुु ष व्यिी

रामेछाप

मममत २०७५/०४/०७ गते मजल्ला रामेछाप रामेछाप न.पा. वडा नं ७
सनु कोशी नदीको मकनारमा मझोला शररर, उचाई ५मिट ४ ईन्च, कालो
सरू
ु वाल ईनरवाला हररयो कट्टु लगाएको अ.ं ४०।४५ वषषको परू
ु ष ब्यमि,
प्राथममक थवाथ्य के न्र मन्थली रामेछाको शब गृहमा रामखएको ।

मकिानपुर

मममत २०७५।४।०८ गते १२:०० बजे मजल्ला मकवानपरु हे.उ.म.न.पा.१४
वणषगहुगाँ ोरो, उचाई ५ मिट ३ ईन्च, कपाल खैरो लामो, मनलो कालो भेष्ट,
सेतो भेष्ट, बााँया हातमा रातो कपडाले बाधेको, कालो ट्रयाक पाईन्ट लगाएको
मगोमलयन अनहु ारको जथतो देमखने अ.३४।३५ वषषको परुु ष व्यमि

दोलखा

मममत २०७५।०३।२२ गते अ.ं १६:०० बजेको समयमा मजल्ला दोलखा
मभमेश्वर न.पा. वडा नं ३ मथथत बजार नमजकै रहेको लामाचौर सामदु ामयक वन
मथथत वणष गहुगोरो, उचाई ५.४ मिट, तराई मल
ु को जथतो देमखने, पातलो
शरीर भएको, हातमा ब्राथलेट र घााँटीमा सेतो मसक्री लगाएको अ.ं २९/२९
वषषको परुु ष व्यमिको लाश
भरतपुर अस्पतालको शिगृहमा रहेको
मममत २०७५/०३/१६ गते, १७:३० बजेको समयमा भरतपरु म.न.पा. वडा
नं.३ कमलनगर कालो कट्टु, सेतो सेण्डो भेष्ट लगाएको, बुढी औला नभएको
५ मिट ४ ईन्च उचाई भएको अ.ं ५०।५५ वषषको परुु ष व्यमि ।

हचतिन

धाहदङ

हसन्धुली

मममत २०७५।०२।३१ गते अ.ं १७:०० बजेको समयमा मज.धामदङ गल्छी
गा.पा. वडा नं २ चरौदी पल
ु नमजक रहेको पृ्वीलोक मागष देमख उत्तर तिष
रहेको खाली जलगामा एमकन नामथर वतन नखल
ु ेको परुु ष ब्यिी मृत रारो
कालो चेक सटष मनलो मजन्स पाईन्ट रातो कपडाको बेल्ड र मित्ता भएको
चप्पल लगाएको उचाई ५मिट ३ ईन्च बणष कालो मठक्कको शरीर हेदाष तराई
मधेशी मल
ु को ममु थलम समदु ायको देमखने अ.ं २५।३० बषष जथतो देमखने ।
मममत २०७५।३।३१ गते मजल्ला मसन्धल
ु ी मथथत हररहररपरु गढी मररण
खोलाको दहमा समडगलेको अवथथामा बालकको शव िे ला परे को ।

हचतिन

भरतपरु अस्पतालको शिगृहमा रहेको
मममत २०७५/०३/३० गते, १७:३० बजे, ईच्छा कामना गा.पा. वडा नं ३
मत्रशल
ु ी नदीमा गोलो अनहु ार, मझौला शरीर, ५ मिट ५ ईन्च उचाई भएको
मगं ोमलयन जाती जथतो देमखने, अ.ं ३०।३२ को परुु ष व्यमि ।

हचतिन

भरतपरु अस्पतालको शिगृहमा रहेको
मममत २०७५/०३/२७ गते, १७: ०० बजे, ईच्छाकामना गा.पा.४ लेवाटार
गोलो अनहु ार, मझौला शरीर, मगं ोमलयन जाती जथतो देमखने अ.ं ३५।३६
वषषको परुु ष व्यमि ।

हसन्धुली

मममत २०७५।०३।२१ गते मजल्ला मसन्धल
ु ी मररण न.पा. वडा न.ं ३ मथथतमा
कंकाल जथतो देमखएको ममहलाको लाश खोलामा दगषमन्धत अवथथामा
िे ला परे को ।

धाहदङ

मममत २०७५।३।१६ गते अ.ं २:३० बजेको समयमा मजल्ला धामदङ
बेमनघााँटरोराङ गाउाँपामलका वडा नं। ५ मबशालनगर कालो ज्याके ट र कालो
मटसटष लगाएको, कालो रगक
ं ो ट्राउजर लगाएको , मनलो कालो कपडाको
पाईन्ट लगाएको अ.ं ३५।४० वषषको परुु ष व्यमि ।

हसन्धुपाल्चोक

मममत २०७५।०३।१५ गते मजल्ला मसपा हाल पाल्चोकमाई क्रसर नमजक
ईन्रावती खोलाको दमक्षन पट्टीको मतरमा शरररको परु ै छाला खईु लेको, दबु ै
खट्टु ा र हातको हड्डी मात्रष बााँकी रहेको , टाउकाको हड्डी मात्र रहेको,
अनहु ार कंकाल मात्र रहेको NEI लेखक
े ो खैरो कलरको मटसटष घााँटीमा
बेररएको लास पानीमा डुमब रहेको अवथथामा िे ला परे को अ.ं ३० वषषको
परुु ष व्यमि ।
मममत २०७५।०३।१० गते अ.ं ११:०० बजेको समयमा वणष कालो दारी
पालेको उचाई ५ मिट रातो मटसटष, कालो रंगको हाि पाईन्ट लगाएको हेदाष
तराई बामस जथतो देमखने अ.ं ३५।४० वषषको परुु ष व्यमि ।

हसन्धल
ु ी

धाहदङ

हचतिन

मममत २०७५।२।२७ गतेका मदन अ.ं १८:०० बजेको समयमा मजल्ला धामदङ
मत्रपरु ासन्ु दरी गाउाँपामलका वडा न.ं ७ मपपलेमा मममत २०७५।२।२७ गतेका
मदन एमकन नाम थर वतन नखल
ु ेको मृतक लाशले माथी मनलो कालो रङको
मट-सषट र तल मनलो रङको मजन्स पाईन्ट कम्मरमा रातो मनलो रङको पेटी
बााँधेको, सो पाईन्ट मभत्र तथा मटसषट मभत्र कुमहएको (सडीगलेको ) माशु तथा
हड्डीको भाग रहेको उचाई ५ मिट मनजको वााँया हातको कुईना देखी
तलको छाला मासु र पजं ाको भाग नभएको‚ शरररको सम्पणू ष भाग सडीगली
सके को उमेर अ.ं १५/१६ बषष जमतको परुु ष व्यमि ।
भरतपरु अस्पतालको शिगहृ मा रहेको
मममत २०७५/०२/२० गते, १४:४५ बजे, भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं ४ मथथत
छहारी बसपाकष मा दारी कपाल छोटो भएको, रातो सटष, मनलो ट्राउजर
लगाएको, ५ मिट २ ईन्च उचाई भएको अ.ं ४५।५० वषषको पुरुष

मकिानपुर

मममत २०७५।२।१३ गते १६:०० बजे मज.मकवानपरु मभमिे दी गा.पा.१ मथथत
उचाई ५ मिट ३ ईन्च, दाह्री जङु ् गा रहेको, हररयो धके सटष, कालो पाईन्ट
लगाएको, तराई मल
ु क
ु जथतो देमखने, अ.ं ३०।३५ वषषको परुु ष व्यमि ।

हचतिन

मममत २०७५/०२/१३ गते, १५:०० बजे, भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं १ पोखरा
बसपाकष मादारी कपाल लामो, लामो भएको, ५ मिट उचाई भएको अ.ं
४५।५० वषषको परुु ष व्यमि ।

हचतिन

२०७५/०२/०५ गते, १४:४५ बजे, भरतपरु म.न.पा.वडा नं.१ नारायणी
मकनारमा भरतपरु अथपतालको शवगृहमा रहेकोसेतो सटष, कालो पाईन्ट
लगाएको अ.ं ३० ।३५ वषषको परुु ष व्यमि

हचतिन

ममती २०७५/०२/०२ गते, ०६:३० बजे, भरतपरु म.न.पा.वडा न.ं १
मललाचोकमा भरतपरु अथपतालको शवगृहमा रहेकोदारी कपाल लामो, लामो
भएको, पातलो शरीर, ६ मिट उचाई भएको अ.ं ५०।५५ वषषको परुु ष ।

हचतिन

ममती २०७५/०१/२९ गते, १४:३० बजे, भरतपरु महा नगरपालीका वडा
नं.१६ गणेशटोलमा पेटमा र दवु ै हातको पाखरु ामा ट्याटु हानेको अ.ं ३०।३५
बषषको परुु षको लास िे ला परी भरतपरु अथपतालको शवगृहमा रहेको

धाहदङ

ममती २०७५।०१।२९ गते अ.ं १६:०० बजेको समयमा मज. धामदङ गल्छी
गा.पा. - २ कल्लेरी मथथत मत्रशल
ु ी नदीमा शरररमा कुनै कपडा नभएको उचाई
५ मिट २ ईन्च, कपाल परु ै नभएको अ.ं उमेर ३०।३५ बषषको परुु षको लास
िे ला परे को ।

रसुिा

ममती २०७५।०१।३० गते अ.ं ०९:३० बजेको समयमा मजल्ला रसवु ा
गोसाईकुण्ड-३ भोटेकोशी नमदको मकनारमा शरररमा कुनै कपडा नभएको,
पणू रुपमा समडगलेको परुु ष ममहला छुट्टाउन नसक्ने अ.ं २३।२४ बषषको जथतो
देमखने मलङ्ग नखल
ु ेको लास िे ला परे को ।

काभ्रे

२०७५।०१।०९ गते अ.ं १५:१८ बजेको समयमा मजल्ला काभ्रे वडा न.ं ७
मथथत मकै बारीमाएमकन नामथर वतन नखल
ु ेको, अनहु ार र टााँउको थपष्ट
मचन्ह नसमकने अवथथामा रहेको दबु ै हात नभएको र एक वटा खट्टु ा समेत
नभएको परुु ष जामतको नवजात मशशु

हसन्धुपाल्चोक

हचतिन

२०७५।०१।१० गते मदनको १३:३० बजेमजल्ला हेलम्बु गााँपामलका न.पा. १
मथथतरे म्बो ट्राउट माछा िमष अगामड पबु ष पट्टी मेलम्ची खोलाको पामन मभत्र
ढुंगाको कापमा पामनको छालमा पामनले हल्लाई रहेको नाङगो मामनसको
शररर कुही समड गमल सके को मडु ा जथतो अबथथाको अ.ं ३०।३५ वषषको
परुु षको मृत लाश िे ला परे कोलाश मेलम्ची प्राथममक थवाथ्य के न्र
मेलम्चीको शब गृहमा ल्याई रामखएको ।
२०७४/१२/२५ गते, २०:४५ वजेमज. मचतवन भरतपरु म.न.पा.३ आनन्दमागष
मथथत दारी, जङु ् गा भएको, मझौला शरीर, ५ मिट २ ईन्च उचाई, कालोखैरो
ज्याके ट, खैरो हाि पाईन्ट लगाएको अ.ं ४५।५० बषषको परुु ष व्यमिको लास
भरतपरु अथपताको शव गृहमा रामखएको ।

निु ाकोट

२०७४।१२।२७ गते २०:४५ बजेमज. नवु ाकोट मबदरु न.पा. ७ मथथत मत्रसुली
जलमबधतु के न्रको पावर हाउस हेड गेटको नहरको पानी झने ठाउाँ मथथतउचाई
५ मिट २ ईन्च छाला मासु समडगली झरीसके को, रातो भेष्ट कालो रङको हाप
कट्टु लगाएको बषष ४०।४२ को परुु ष व्यमिको लाश िे ला परे को ।

काभ्रे

२०७४।१२।२१ गते १२:३० बजेमज. काभ्रे, पााँचखाल २ सामदु ायीकबनको
कच्ची सडक बाटोमावणष कालो, उचाई ५ मिट ५ ईन्च, लाम्चो अनहु ार,
कालो कपाल, मजन्सको पाईन्टमा हरीयो बेल्ट बााँधेको रातो सेतो कोठे सटष
लगाएको बषष ३०।३२ को परुु ष व्यमिको लास िे ला परे को ।

हचतिन

मममत २०७४/१२/१९गते १५:०० वजे, मज. मचतवन भरतपरु म.न.पा.३
बेलचोकमथथत पातलो शरीर,कालो मटसटष र मनलो मजन्स पाईन्ट लगाएको,
उचाई ५’३”, दामहने हातको पाखरू ामा ट्याटू हानेको अ.ं ४०।४२ बषषको परुु ष
व्यमिको लाश िे ला परे कोले भरतपरु अथपताको शव गृहमा रामखएको ।

धाहदङ

मममत २०७४।१२।१४ गते अ.ं ०५:३० बजेको समयमा मजल्ला धमदङ गजरु ी
गाउाँपामलका वडा नं ६ बान्छे टार मथथत कालो धकाष भएको चेक , ज्याके ट
मा शरीरको तल्लो भागम सटष खैरो भेष्ट लगाएकोNORTH FACE
लेखीएको हरीयो ट्राउजर र मभत्र PUMAलेमखएको गाढा सन्ु तला रंगको
अन्डरवेयर र साथमा रातो टाउको भएको कालो टचष लाईट रहेको बषष
५०।५५ को परुु ष व्यमिको लास िे ला परे को ।
मममत २०७४/१२/१३गते, १४:०० वजेको समयमा भरतपरु म.न.पा.१ देवघाट
अ.ं २२/२५ बषषको पमहचान नखल
ु ेको परुु ष व्यमि भरतपरु अथपतालको शव
गृहमा

हचतिन

नुिाकोट

मममत २०७४/१२/०५ गते अ.१५:०० बजेको समयमा मजल्ला नवु ाकोट
ककनी गा.पा.वडा नं. ४ कृ ष्ण ममन्दर मथथत कालो कोट ,कालो आथकोट र
खरानी रङको ट्रयाक लगाएको,उचाई ५ मिट ५ईन्च अललो शररर,कपालको
अवथथा समान्य छोटो काटेको,रङ सेतो िुलेको,लाम्चो अनहु ार भएको नाम
थर वतन नखल
ु ेको अ.६०/६५ वषष को परुु ष ब्यमि ।

दोलखा

मममत २०७४।११।२८ गते मजल्ला दोलखा भीमेश्वर न.पा. वडा नं. ०६ रहेको
धमु लखेल नेवारी खाजा घर अगाडी अ.ं ३५।३६ वषषको पमहचान नखल
ु ेको
परुु ष व्यमिको लाश ।

हचतिन

मममत २०७४/११/२७गते, १५:४५ वजे, भरतपरु म.न.पा.३ आनन्दमागष
मथथत अ.ं ३५।४० वषषको पमहचान नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लाश हाल
भरतपरु अथपताको शव गृहमा रामखएको ।

हचतिन

मममत २०७४/११/२० गते, १७:०० बजे भरतपरु म.न.पा.२ क्षेत्रपरु मथथत अ.ं
५०।५२ वषषको पमहचान नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लाश हाल भरतपरु
अथपताको शव गृह रामखएको

हचतिन

मममत २०७४/११/०६ गते, ११:४५ बजे, भरतपरु म.न.पा.३ नारायणगढ
मथथत अ.ं ३५।४० वषषको पमहचान नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लाश हाल
भरतपरु अथपताको शव गृह रामखएको

हचतिन

मममत २०७४/११/०६गते, १९:०० वजे, भरतपरु म.न.पा.१ मललाचोक मथथत
अ.ं ३५।४० वषषको पमहचान नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लाश हाल भरतपरु
अथपताको शव गृह रामखएको ।

मकिानपुर

मममत २०७४।११ २३ गते अ.ं २३:३० बजे मजल्ला मकवानपरु मनहरी गा.पा.
वडा नं. ८ मथथत रातो हुक उल्टो लगाएको,मनलोमा सेतो धसाष भएको ट्राउजर
लगाएको, दाह्री आधा जथतो िुलेको, वणष कालो उचाई ५ मिट ५ ईन्च
पातालो शररर तराई मल
ु क
ु ो जथतो देमखने अ वषष ४० को पमहचान नखल
ु ेको
परुु ष व्यिको लाश ।

मकिानपुर

दोलखा

मममत २०७४।११ २० गते अ.ं १७:०० बजेको समयमा मजल्ला मकवानपरु
ईन्रशरवर गा.पा २ मथथत वणष गोरो,उचाई ५ मिट ५ ईन्च,कपाल ३ ईन्च
लामो कालो,हल्का दाह्री जगु ा पालेको,शरररमा कालो रङको ट्रेक,ज्याके ट
मनलो रङको मटसटष लगाएको अ.ं वषष ४० को परुु षव्यिीको लास िे ला परे को
।
मममत २०७४।०७।१९ गते मबहान ०६:०० बजेको समयमा मजल्ला दोलखा
कालीन्चोक गा.पा. ८ मलेपु मथथत तामा कोशी नदीमा नाम थर वतन
नखल
ु ेको, शरीरमा मनलोमा सेतो धकाष भेष्ट लगाएको, शरररको अन्य भागमा
कपडा नभएको, मनधारको मबच भाग दबेको, गोलो चेप्टो अनहु ार, उचाई ५
मिट २ ईन्च, वणष गहुाँ गोरो, अ.ं वषष ४५ को परुु ष व्यिीको लास िे ला परे को
।

हसन्धुली

ldlt @)&$.)&.!% ut] laxfg c=)(M)) ah]sf] ;dodf lhNnf l;Gw'nL
sdnfdfO{ gu/kflnsf j8f g+=@ lkkneHofË l:yt hf]uL k'nsf] kfgL
aUg] gfnL leq gfd, y/, jtg gv'n]sf] j0f{ ux'uf]/f],prfO{ % lkm6
%O{Gr, adidasn]v]sf] sfnf] / v}/f] /+usf] 6«ofs ;'6 nufPsf], skfn
cy{ km'n]sf], ZUKMANn]v]sf] /ftf],sfnf], v}/f] /+usf] h'tf nufPsf]
klxrfg gv'n]sf] c+= #$÷#% jif{sf] k'?if Joltmsf] klxrfg gv'n]sf] d[t
cj:yfdf nf; k/]sf] .

हचतिन

मममत ०७४/०६/२२ गते अ.ं १६:३० बजेको समयमा मजल्ला मचतवन भरतपरु
म.न.पा.वडा नं.३ ट्रकपाकष मथथत चउरमा नामथर, वतन नखल
ु ेको रातो बणष,
मझौला शरीर, ५ मिट ३ ईन्च उचाई भएको, सेतो मटसटष, कालो, मनलो मछके
ममके कट्टु, लगाएको अ.ं ४०/४२ वषषको परुु ष व्यमि मृत अवथथामा िे ला
परे को ।

हचतिन

मममत ०७४/०६/१७ गते अ.ं १७:३० बजेको समयमा मजल्ला मचतवन भरतपरु
म.न.पा.वडा नं.२ लायन्सचोक मथथत गहुाँ गोरो बणष, पातलो शरीर, ५ मिट ४
ईन्च उचाई, मनलो मटसटष, कालो पाईन्ट लगाएको नामथर वतन नखल
ु ेको
अ.ं बषष ४०/४५ को परुु ष व्यमि मृत अवथथामा िे ला परे को ।

हचतिन

मममत २०७४।०६।११ गते अ.ं १८:०० बजेको समयमा मजल्ला मचतवन
भरतपरु महानगरपामलका वडा नं. ३ नारायणी नदी मकनारमा नाम थर वतन
नखल
ु ेको समडगली सके को अवथथामा रहेको, उचाई ४ मिट १० ईन्च, अ.ं
वषष २५/३० की ममहलाको शव िे ला परे को ।

धाहदङ

मममत २०७४।०३।३० गते अं.६:३० बजे मजल्ला धामदङ बेमनघाट रोराङ
गा.पा.१० मथथत अ.ं ४५।५० वषषको परुु ष हाल सम्म पमहचान खल्ु न नसके को
लाश ।

काभ्रेपलाञ्चोक

मममत २०७४।०३।१७ गते अ.ं ०६:०० बजेमज.काभ्रे पााँचखाल नगरपामलका
वडा नं. ०३ मथथत अरमनको राजमागष छे उमा अ.ं ३५।३६ वषषको परुु ष हाल
सम्म पमहचान खल्ु न नसके को लाश ।

हसन्धुपाल्चोक

मममत २०७४।०१।०४ गते अ.ं २०:३० बजेमज.मस.पा.मेलम्ची न.पा.सामबक
वडा नं. ११ भई हाल परीबमतषत मेलम्ची न.पा. वडा नं. १३ मथथत मेलम्ची
ईन्रावती खोलाको पमिम साईडमा रहेको मेलम्ची मजरोमकलो सडक खण्डको
नाके डाडााँ भन्ने थथानको अ.ं ४०।४५ वषषकी ममहलाको पमहचान नखल
ु ेको
लाश ।
मममत २०७४।०१।०५ गते अ.ं १५:०५ वजे मज. काभ्रे. भम्ु लु गाउाँपमलका वडा
नं. ७ मथथत सनु कोशी खोलाको छे उमावणष थयाम्लो, कालो थकट, कालो रातो
सल, सेतो सममज समहतको ब्रा, कालो लेमडज पाईन्ट जसमा (SLIVER
LINE) लेखक
े ो, कानमा हल्का मनलो रंगको प्लामष्टक को जथतो देमखने टप,
वायााँ हातमा हरीयो र मनलो रंगको प्थर भएको दइु वटा चााँदीको औठी, दायााँ
हातमा सादा चााँदीको औठी लगाएकी अ.ं उचाई ५"२" भएको अ.ं वषष
२६/२७ जथतो देमखने झट्ट हेदाष मगं ोमलयन अनहु ार जथतो देमखने नाम, थर,
वतन नखल
ु ेको ममहलाको मृत शव िे ला परे को ।
मममत २०७३।१२।२९ गते अ.ं ०७:०० बजेको समयमा मजल्ला धामदङ
मसिलेक गाउाँपामलका वडा न.ं ६ परे वाटार अ.ं
४५ वषषको
नामथरवतननखल
ु ेको हाल सम्म पमहचान नखल
ु ेको लाश िे ला परे को ।

काभ्रेपलाञ्चोक

धाहदङ

धाहदङ

मममत २०७३।१२।२६ गते अ.ं १३:३० बजेको समयमा मज.धा. कल्लेरी
गा.मव.स.वडा नं. ६ हाल ऐ गल्छी गा.पा.- वडा नं. २अ.ं ४५ परुु ष
नामथरवतननखल
ु ेको हाल सम्म पमहचान नखल
ु ेको लाश ।

धाहदङ

मममत २०७३।१२।१२ गते अ.ं ६:३० बजे मजल्ला धादीङ बेमनघाट रोराङ
गाउाँपामलका वडा न.ं ५ अ.ं २५ वषषकी नामथरवतननखल
ु ेको ममहला हाल
सम्म पमहचान नखल
ु ेको लाश ।

हसन्धुली

मममत २०७३।१०।२३ गते अ.ं १०:५० बजेको समयमा मजल्ला मसन्धल
ु ी
गाङमव.स सोल्पाठाना वडा नं. ४ मथथत सनु कोशी नमदमा अ.ं ४६ वषषको
वषषको हाल नाम थर वतन नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लाश ।

हसन्धुली

मममत २०७३।१०।२७ गते अं. १२:१५ बजेको समयमा मजल्ला मसन्धल
ु ी
गा.मव.स. जलकन्या वडा नं. १ मथथतमा सोला भन्ञ्याङ वनमा वणष श्याम्लो,
उचाई ५ मिट , तराई बासी जथतो देमखने रातो रगक
ं ो कुताष सरुु वाल लगाएकी
अ.ं ४० वषष की ममहलाको हाल सम्म पमहचान खल्ु न नसके को लाश ।

धाहदङ

मममत २०७३।०९।०७ गते अ.ं १५:३० बजे मजल्ला धामदङ बेमनघाट ९ मथथत
मत्रशल
ु ी नमदको मकनारमा अ.ं ५०।५५ वषषको हाल नाम थर वतन नखल
ु ेको
परुु ष व्यमिको लाश ।

मकिानपुर

मममत २०७३।०८।२९ गते मजल्ला मकवानपरु हेटौडा उप महानगरपामलका
वडा नं. २९ नेवारपामन मथथत अचम्म खोला हाल नाम थर वतन नखल
ु ेको
अ.ं ३५।४० वषषको परुु ष व्यमिको पमहचान नखल
ु ेको लाश ।

धाहदङ

मममत २०७३/०८/१४ गते १६:०० बजेको समयमा मज. धादीङ बेमनघाट-९
मथथत मत्रशल
ु ी नदीको मकनारमा बषष ४०/४५ को, उचाई ५ मिट ३ ईन्च,
कपाल कलो, जङु ा पालेको पानीले छालाहरु गलेको, नाम थर वतन
नखल
ु ेको पमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मममत २०७३।०७।१७ गते अ.ं १६:०० बजेको समयमा मजल्ला मचतवन
दारे चोक गा.मव.स मथथत मत्रसल
ु ी नमदको मकनारमा वणष गहुगाँ ोरो कलेजी रंगको
पेमन्टमा मनलो धकाष भएको, बाया हातको नामडमा टाटु हानेको, गोलो अनहु ार
मझौला मशर, MEN लेखो पेमन्ट लगाएको लेकखेको पेमन्ट लगाएको, उचाई
५ मिट ५ ईन्च भएको एमकन नाम थर वतन नखल
ु ेको अ।ं ३४।३५ वषषको
परुु ष व्यमि ।
मममत २०७३।०७।१९ गते अ.ं ०८:३०० बजेको समयमा मजल्ला नवु ाकोट
मदनपरु गा .मव.स.वडा नं. ०९ मथथतमा मसगारे जंगलमा परुु षको हाल सम्म
पमहचान खल्ु न नसके को लास ।
मममत २०७३।०७।०३ गते अ.ं ०७:०० बजेको समयमा मजल्ला नवु ाकोट
सनु खानी गा .मव.स.वडा नं. ०३ मथथतमा परुु षको हाल सम्म पमहचान खल्ु न
नसके को लास ।

हचतिन

नुिाकोट

नुिाकोट

धाहदङ

काभ्रेपलाञ्चोक

मममत २०७३।०७।१० गते मवहान अ.ं ०६:०० बजेको समयमा मजल्ला धामदङ
गजरु ी गामवस वडा नं.१ मथथत मत्रशल
ु ी नदीको मकनारमा हाल पमहचान
नखल
ु ेको ममहला मामनसको मृतक शवको कङ्काल िे ला परे को ।
मममत २०७३।०७।०६ गते अ.ं ०८:०० बजेको समयमा मजल्ला
काभ्रेपलान्चोक श्याम पाटी गा.मव.स.वडा नं. ०९ मथथतमा अ.ं ३०।३२
वषषको परुु षको हाल सम्म पमहचान खल्ु न नसके को लास ।

हचतिन

मममत २०७३।०७।१५ गते अ.ं ०९,३० बजेको समयमा मजल्ला मचतवन
कमवलास गा.मब.स. वडा न.ं ४ मथथतमा एमकन नामथर वतन नखल
ु ेको
अ.ं ४५/५० बषषको परुु ष ब्यमि मृत अबथथामा पेला परे को ।

हचतिन

मममत २०७३।०५।०८ गते अ.ं १२;३० बजेको समयमा मजल्ला मचतवन
दारे चोक गा.मब.स. वडा नङं ३ मथथत कुररनटार भन्ने थथानमा एमकन नामथर
वतन नखल
ु ेको अ.ं ४०/४५ बषषको परुु ष ब्यमि मृत अबथथामा पेला परे को ।

हचतिन

हचतिन

मममत २०७३।०४।१० गते अ.ं १७;३० बजेको समयमा मजल्ला मचतवन
दारे चोक गा.मब.स. वडा नं. २ चमु म्लङटार मथथत सडक भन्दा तल खोल्सामा
एमकन नामथर वतन नखल
ु ेको अ.ं ३५/४० बषषकी ममहला मृत अबथथामा
िे ला परे को ।
मममत २०७३/०७/१५ गते मजल्ला मचतवन भरतपरु उ.म.न.पा.वडा नं.२
मथथतमा मागी खाई महड्ने नामथर वतन नखल
ु ेको भारमतय नागरीक भन्ने
बमु झएको अ.ं बषष ६५/७० को परुु ष व्यमि मृत िे ला परे को ।

हचतिन

मममत २०७३/०४/२५ गते मजल्ला मचतवन भरतपरु उ.म.न.पा.वडा न.ं १
मथथत नामथर वतन नखल
ु ेको अ.ं बषष ३५/४० की ममहला मृत िे ला परे को ।

काभ्रेपलाञ्चोक

मममत २०७३/०५/०५ गतेको मदनको अ.ं १६:३० वजेको समयमा
का.प.मज.धमु लखेल न.पा.०१ गौखरु े श्वर मन्दीरको भिालु बथने पाटी घरको
कोठा मभत्र एमकन नाम, थर, वतन नखल
ु ेको उचाई ५ मिट ३ ईन्च, बणष
गहुगोरो, मचउाँडोमा हल्का दाह्री कपाल मठक्को कालो, मनलोमा सेतो घके
भएको ट्याक सटु , सेतो रंगको अन्डर ट्राउजर र हररयो रंगको मभत्र भेष्ट
लगाएको, मागी खाई महड्ने आफ्नो नाम कुमार लामा वताउने अं बषष ४०/४५
को परुु ष व्यमि ।
मममत २०७३।०६।०३ गते मदउाँसो १५:०० बजेको समयमा मज.मस.पा
पाङग्रेटार - ५ वगवु ा मथथत सुनकोशी नमद मकनारमा नाम थर वतन नखल
ु ेको
अपररमचत अ.ं बषष ४८ को परुु ष ब्यिीको वेवाररसे मृतक लाशउचाई पााँच
मिट पााँच ईन्च भएको, मनजको शरररमा कुनै कपडा नरहेको, दााँया गोडा
घडंु ाको भागवाट िोल्ड भई पेटमा रहेको वायााँ गोडा मसधा रहेको परुु ष
व्यिी।
मममत २०७३।०४।०७ गते अ.ं २३:०० बजेको समयमा मज. काभ्रे गैरी
मबसौना देउपरु गामवस ३ मश्तत तल्लोबजारको ईन्रावमत सामदु ायक सेवा
के न्रमावणष कालो कपाल िुलेको, हदाष तराई बासी जथतो देमखने गेरो रंगमा
सेतो र कालो कट्टु मेक्सी लगाएकी, खरामन रंगको कम्बल ओडेकी
अ.ं ६०।६५ वषषको ममहला ।

हसन्धुपाल्चोक

काभ्रेपलाञ्चोक

रसिु ा

मममत २०७३।०५।२८ गते १३.३० बजे मजल्ला रसवु ा थयाफ्रु गा.मव.स. ६
मथथत गोसाईकुण्डमा पमहचान खल्ु न नसके को, कुमहन सरुु भएको, कपडा
नलगाएको, अण्डर टाउजर लगाएको, गोरो बणष, ५/५ उचाई, अन्दाजी
४०/४५ बषषको नाम थर वतन खल्ु न नसके को परुु ष ब्यमिको लास र नमजकै
कुण्डको मकनारामा सेतोमा कालो धकाष भएको चेक सट, खैरो पाईन्ट,HMT
लेमखएको नाडी घडी,रातो कालो माक्स, ADIDAS लेमखएको सेतो
जत्तु ा,श्रीसौन्दयषलहरी लेमखएको माता भगवानको िोटो भएको पके ट मकताब
समेत िे ला परे को ।

काभ्रेपलाञ्चोक

धाहदङ

मकिानपुर

मकिानपरु

मकिानपरु

मकिानपरु

मकिानपरु

मकिानपरु

मकिानपरु

रसुिा

रसुिा

मममत २०७३।०५।०५ गते रातीको अ.ं २१:५० बजे काभ्रे मजल्ला मेच्छे
गा.मव.स वडा नं. ९ कमच सडक छे उमा अ.ं ६०।६५ वषषको उचाई अ.ं ५ मिट
३ ईन्च वणष कालो, कापाल कालो, हेदाष तराई बासी जथतो देमखने, मनलो सटष,
मनलो भेष्ट, खरानी रङ्को पाईन्ट तालमु ा कपाल नभएको परुु ष व्यमिको
पमहचान नखल
ु ेको लाश ।
मममत २०७३।०५।०६ गते मवहान अ.ं ०७३० बजेको समयमा मज धामदङ
थाक्रे गामवस वडा नं. ९ मथथत रहेको बटु वल िुलबारी होटल र थपाईसी
मकचेन होटलको मवचमा रहेको माईला गजरु े लको घरमा जाने गोरे टो बाटोमा
एमकन नाम थर र वतन नखल
ु ेको वणष कालो हल्का मोटो शरीर उचाई ५ िीट
५ ईन्च शरीरको मवमभन्न भागमा घाउहरु आएको‚ खैरो सटष र कालो पेन्टी
लागएको अ.ं वषष ३४।३५ को परुु ष मामनसको मृतक शव िे ला परे को ।
मममत २०७२।११।०४ गते बेलक
ु ा अ.ं १७:३० बजेको समयामा मजल्ला
मकवानपरु हाडीखोला गा.मव.स.६ मथथत बक्खझु ल्ु यान खोलामा नामथर
वतन नखल
ु ेको अ.५० वषष परुु ष व्यमि मबषादी सेवन गरी मृत अवथथामा
िे ला परे को ।
मममत २०७२।१०।२७ गते मबहान ०७:०० बजेको समयमा मजल्ला
मकवानपरु हे.उ.म.न.पा.वडा न.ं ४ मथथत भटु नदेवी थकुल अगाडी परुु ष
मामनसको मृत्यु भएको ।
मममत २०७२।०१।२९ गते मजल्ला मकवानपरु हे.उ.म.न.पा.१ मथथत राप्ती
खोलामा डुबेको अवथथामा िे ला पारी उपचारको क्रममा हेटौडा अथपतालमा
मृत्यु भएको ।
मममत २०७२।०१।२९ गते मजल्ला मकवानपरु हे.उ.म.न.पा.१ मथथत राप्ती
खोलामा डुबेको अवथथामा िे ला पारी उपचारको क्रममा हेटौडा अथपतालमा
मृत्यु भएको ।
मममत २०७१।१२।०८ गते मजल्ला मकवानपरु गमढ ९ थथीतमा नामथर वतन
नखल
ु ेको शडी गली सके को अवथथामा बेवारीसे परुु ष व्यमिको लाश िे ला
परे को ।
मममत २०७१।११।१२ गते मजल्ला मकवानपरु हे.उ.म.न.पा.वडा नं.१० थथीत
राम मन्दीरको प्रगाङ्गनमा नामथर वतन नखल
ु ेको अ.वषष ६५ को परुु ष व्यमि
मृत अवथथामा िे ला परे को ।
मममत २०७१।०९।२७ गते अ.वषष ३८ को परुु ष व्यमि मजल्ला मकवानपरु
हे.उ.मन.पा.११ मथथत कच्ची सडक मकनारा नामथर वतन नखल
ु ेको व्यिको
लाश मृत अवथथामा िे ला परे को ।
मममत २०७२।११।२६ गते अं.१४:०० बजे मजल्ला रसवु ा डाडागाउ ७ मा
थकाइभेटरले बाटो खल्ले क्रममा ममहला परुु ष नछुमटएको मानव कंकाल ,
िे ला परे को ।
मममत २०७२।११।४ गते मदनको १३:१५ बजे रसवु ा सरमथमल गा मब स व डा
न ३ मथथत जमनु डाडा खोल्सो वेवाररसे ६।७ ममहनाको सडीगलेको मृतक
वच्चाको लास िे ला ।

धाहदङ

नुिाकोट

हसन्धपु ाल्चोक

काभ्रेपलाञ्चोक

काभ्रेपलाञ्चोक
काभ्रेपलाञ्चोक

काभ्रेपलाञ्चोक

काभ्रेपलाञ्चोक

काभ्रेपलाञ्चोक

मममत २०७२।१०।७ गते अ:ं १३.१५ बजेको समयमा मज.धामदङ नौमवसे
मथथत राजमागष भन्दा तल अ.ं १.४ मक.मी तल ,हाल नाम थर वतन नखल
ु ेको
अ.ं २०/२५ वषषको परुु ष व्यमिको लाश नाङगै अवथथामा िे ला परे को ।
मममत ०७२/११/२९ गते मजल्ला नवु ाकोट, मदनको अ.ं ११;५०बजेको समयमा
मजल्ला नवु ाकोट ओखरपौवा गा.मव.स. वडा नं.४ मससडोलमा रहेको
काठमाण्डौ उपत्यकाको िोहर व्यवथथापन गने क्रममा नवजात मससक
ु ो शव
समडगलेको अबथथामा िे ला परे को
२०७२।१०।१५ गते मदउाँसो १३:५० सो बजेको समयमा मज.मस.पा.चोकटी ४
मथथत रहेको चमारे थामीको बारीमा नामथर वतन नखल
ु ेको नवाजात मशसु
बालक मृत अवथथामा िे ला परे को ।
मममत २०७२।०७।११ गते मजल्ला काभ्रेपलाञ्चोक वणष श्याम्लो, उचाई ५.७
ईन्च, टाउकोमा हल्का तालु खईू लेको, दामह्र जगु ां सानो भएको, हररयो
कलरको कटराईजको ज्याके ट खैरो रगक
ं ो भेष्ट र खैरो रगक
ं ो ट्राउजर
लगाएको, साथमा आमी कलरको ब्याग मभत्र हररयो रगक
ं ो आमीले प्रयोग
गने मण्डी समेत बोके को, नेवार जामत जथतो देमखने, नाम थर वतन नखल
ु ेको
अ.ं ५०।५५ वषषको परुु ष व्यमि ।
मममत २०७२।०७।२३ गते मजल्ला काभ्रेपलाञ्चोकमथथत एमकन नामथर वतन
नखल
ु ेको माटो खमन परु रएको अबथथामा नवजात मशश(ु बामलका)
मममत २०७२।१०।१६ गते काभ्रेपलाञ्चोक मथथत नाम थर वतन खल्ु न
नआएको, उचाई अ.ं ७.५, वणष गोरो दामह्र जगंु ा िुलेको, मतलचाम्रे
भएको,मागी खाई महड्ने, हररयो रगको थवीटर लगाएको, हररयो खैरो हररयो
धके भएको ज्याके ट मभत्र खैरो रंगको हाि मथवटर लगाएको, हेदाष बाहुन क्षेत्री
जथतो देमखने सटष र तल खरामन रगक
ं ो हाि कट्टु लगाएको, अ.ं ६०/६५
वषषको परुु ष ।
मममत२०७२।११।०४ गते मज. काभ्रेपलाञ्चोकमथथत एमकन नामथर वतन
नखल
ु ेको शरररको भागमा कुनै पमन कपडा नभएकोईन्च उचाई १८ ,
,अकालो छोटो कपालमनधारको बाया परट्टको भागमा चोट लागी रगत ,
बाया परट्टको भागमा मनल डाम रहेको के ही मदन अगाडी मात्र बगेको,छामत्तको
सालनाल काटेको जथतो देमखएको नवजात मशशक
ु ो लास।
मममत २०७२।०९।०२ गते राती अन्दाजी २२:३० बजेको समयमा मज.
काभ्रेपलाञ्चोक,बनेपा मशर मेमोररयल अथपतालमा उपचारको क्रममा नाम
थर वन नखल
ु ेको अ.ं ३५/३६ वषषको परुु ष व्यमिको पमहचान हुन नसके को
लाश ।
मममत २०७१।०२।०२ गते अ:ं ०९ .०० बजेको समयमामज. काभ्रेपलाञ्चोक,
बनेपा ११ मथथत मनलकण्ठे श्वर महादेव ममन्दरमा अ.ं ७०/७५ परुु ष व्यमि वणष
गहुगाँ ोरो, पातलो शररर, कपाल दाह्री पालेको परु ै सेतो िुलेको, कालु कट्टु
लगाएको, उचाई ५ मिट ३ ईन्च भएको, हेदाष ताराई बासी जथतो देमखने परुु ष
व्यमिको पमहचान हुन नसके को लाश ।

काभ्रेपलाञ्चोक

मममत २०७१।०२।०२ गते अ:ं ०९ .०० बजेको समयमाकाभ्रेपलाञ्चोक,
बनेपा ११ मथथत मनलकण्ठे श्वर महादेव ममन्दरमा अ.ं ७०/७५ परुु ष व्यमि वणष
गहुगाँ ोरो, पातलो शररर, कपाल दाह्री पालेको परु ै सेतो िुलेको, कालु कट्टु
लगाएको, उचाई ५ मिट ३ ईन्च भएको, हेदाष ताराई बासी जथतो देमखने परुु ष
व्यमिको पमहचान हुन नसके को लाश ।

काभ्रेपलाञ्चोक

मममत २०७१।०१।०५ गते अ.ं ७:०० बजेको समयमा काभ्रेपलाञ्चोक, वडा
न.ं ३ नामसका थथान ममन्दरको पेमटमा कालो वणष,पातलो शररर, लाम्चो
अणहु ार, सेतो मनलो सटष कालो पाईन्ट लगाएको उचाई ५ मिट ३ ईन्च
अ.ं ४५/४६ वषष को परुु ष ब्यमि मृत अबथथामा िे ला परे को ।

दोलखा

मममत २०७२/११/२७ गते मबहान अ.८:०० बजेको समयमा मजल्ला दोलखा
मजरी न.पा.वडा.नं २ माली सेवाटोल मथथत डवल बहादरु तामाङको बारीमा
नाम थर वतन नखल
ु ेको अ.बषष ५० को परुु ष ब्यमि मृत अबथथामा िे ला
परे को ।

दोलखा

मममत २०७३/०१/२६ गतेमजल्ला दोलखा मभमेश्वर नगरपामलका वडा न.ं ६
मबरुवा मथथत मसताराम बढु ाथोकीको खेतबारीमा एमकन नाम,थर वतन
नखल
ु ेको अ.ं बषष २०/२५ को परुु ष व्यमि मृत अबथथामा िे ला परे को ।

रामेछाप

मममत २०७२/०७/२१ गते मज. रामेछाप मथथतबणष कालो उचाई ५ मिट ३
ईन्च खैरो रङ्गको हुक लगाएको ,सेतो मनलो धकाष भएको लगु ी लगाएको
कपाल अधष िुलेको तराइृ मल
ु ुकको मसु लमान जथतो देमखने अ. बषष ७५ को
परुु ष व्यिी ।
मममत २०७२।२।१२ गते अ.१५०० बजेको समयमा मज.मसन्धल
ु ी
क.न.पा.वडा न.१० बागमारा कमला नदीको मकनारमा अ.बषष ५ को नाम थर
वतन नखल
ु ेको मगोमलयन जथतो देमखने नावालकको लाश िे ला परे को ।
मममत २०७२।११।१३ गते मजल्ला मसन्धल
ु ी दधु ौली न.पा. वडा न.ं ११ मथथत
अमखजोर सामदु मयक जगं लमा नाम थर वतन नखल
ु ो अ.ं वषष ३०।३५ को
परुु ष व्यमत्तको लास वपेववाररसे अवथथामा िे ला परे को।
मममत २०७२/०९।३० मजल्ला मसन्धल
ु ी मसथौली -२ मथथत नामथर वतन
नखल
ु ेको अ.ं वषष ३०/३५ को कालो रंगको हाि कट्टु सेतो रंगको गमन्ज
लगाएको परुु ष व्यमिको लाश सडी गली बेवारीसे अबथथामा िे ला परे को ।
मममत २०७२/१०/२१ गते मबहान अ.ं ०९:३५ बजे मज. काभ्रे धमु लखेल न.पा.
वडा नं. ५ मथथत वणष गहुगाँ ोरो, उचाई अ.ं ५ मिट, पातलो शररर, कालो छोटो
कपाल भएको, मनधारको मबच भागमा कालो कोठी भएको, तत्काल एमकन
नाम थर वतन खल्ु न नआएको अ.ं ३८/३९ बषषको बेवारीसे परुु ष व्यिीको
लाश िे ला परे को ।

हसन्धुली

हसन्धुली

हसन्धुली

काभ्रेपलाञ्चोक

हसन्धुली

मकिानपुर

काभ्रेपलाञ्चोक

मममत २०७२।१०।१७ गते अ.ं १२:०० बजेको समयमा मजल्ला मसन्धल
ु ी,
दधु ौली न.पा. वडा नं. ११ मथथत रहेको आाँखीजोर सामदु ामयक वन मैनी
जगं लको आाँखजोड डााँडाको मडलमा नाम, थर वतन समेत नखल
ु ेको अ.ं ३०३५ वषषको परुु ष व्यमिको बेवाररसे अवथथामा लाश िे ला परे को ।
मममत २०७२-१०-२७ गते मबहान ०७:०० बजे मज. मकवानपरु , हेटौडा-४
भटु नदेवी थकुल अगाडी कपाल कालो, जङु ् गा १ ईन्च लामो, खैरो रङको
YONG KANG लेखक
े ो ज्याके ट, सेतो रङमा हल्का पहेलो ठाडो धकाष
भएको सटष, मनलो मजन्स पाईन्ट,घामटमा पहेलो धातक
ु ो बजरीया मसमक्र, बायााँ
हातमा हल्का पहेलो रङको पलामष्टकको घडी लगाएको, श्यामलो बणष
अन्दाजी बषष ३५/४० को तराई बासी जथतो देमखने भएको परुु ष व्यमि ।
मममत २०७२।१०।२२ गते अं.०९:०० बजेको समयमामज. काभ्रेपलान्चोक,
वालवु ापाटी देउपरु गा.मव.स.वडा न.ं -६ मथथत रानीबनमा नाम थर
वतननखल
ु ेको बषष अ.ं २५।३० को कालो बणषको पातलो शररर भई छोटो
कपाल भएको तराईमल
ु क
ु को जथतो देमखने परुु ष ब्यमि ।

हसन्धपु ाल्चोक

मममत२०७२।१०।२६ गते मदउाँसो १२:४५ बजे मज. मसन्धपु ाल्चोक नवलपरु -६
दशमल
ु े भन्ने ठाऊंमाखरानी रङगको दौरा ,मनलो रङगको मजन्सको पाईन्ट,
मनलो रङगको ज्याके ट , हररयो रङगको मोजा लगाएको व्यमि िे ला परे को ।

हसन्धुली

मममत २०७२-०९-२१ गते अ.ं ०९:३० बजेको समयमा मजल्ला मसन्धमु ल
नेत्रकाली-५ मेनटार मथथत , वणष गहुगाँ ोरो, आकासे रंगको सटष, कालो मनलो
रंगको ज्याके ट लगाएको परुु ष व्यमि ।

मकिानपुर

मममत २०७२।०५।०६ गते १३:०० बजेको समयमामजल्लामकवानपरु हेटौडा
उ.म.न.पा.वडा नं.१० बसपाकष मथथतमकालु काउण्टर नमजकै जनजातीजथतो
देमखने, कालो ढाकाको टोपी, सेतो आकाशे रंगको धके िुलबाउलाभएको
सटष, सो मभत्रआकाशे रंगको सटष, हररयो रंगको गन्जी, िुस्रो हल्काकालो
रंगको ट्राउजर, मभत्रकालो रंगको कट्टु लगाएको, हातमागल
ु ावी रंगको
प्लामष्टकको घडीलगाएको अ.ं ४५/५० वषषको, वणष गहुगाँ ोरो, उचाई५.४ ईन्च,
टाउकोमातालुको भागमाकपालपातलो भएको मामनस मृत अवथथामा िे ला
परे को ।
मममत २०७२।०८।०५ गते राती अ.ं १२:०० बजेको समायमा मजल्ला
मकवानपरु हेटौडा उ.म.न.पा.डा नं.३ मथथत कामन्तराजपथ मकनारमा कालोमा
सेतो द्दकाष भएको एमडडासको कालो ट्रयाक, सेतो मनलो चेक सटष, कालो
सईु टर, मनलो भेष्ट, सो मभत्रकालो भेष्ट र कालो कट्टु लगाएको, ६/७ मदन देमख
दाह्री जगंु ा नकाटेको जथतो, ३ ईन्च लामो कपाल, तालक
ु ो भाग हल्का
खईु लेको, अ.ं ६० के .जी. तौल भएको मामनस मृत अवथथामा िे ला परे को ।

मकिानपुर

मकिानपुर

मकिानपुर

हसन्धुली

दोलखा

काभ्रेपलाञ्चोक

नुिाकोट

मकिानपुर

दोलखा

मममत २०७२।०९।११गते ०६:३० बजेको समयमा मजल्लामकवानपरु
हे.उ.म.न.पा.वडा नं.१ मथथतमा रहेको हेटौडा अथपतालको मल
ु गेटमा
मनम्नहुमलया भएको, नाम,थर, वतन नखल
ु ेको, अ.ं ६५ वषषको परुू ष व्यमि मृत
अवथथामा िे ला परे को ।
मममत२०७२।०४।१४ गते ११:०० बजेको समयमामजल्लामकवानपरु हेटौडा
उ.म.न.पा.वडानं.१० मथथतमत्रवेणी धामनमजक राप्तीखोला बगर छे उमानामथर,
वतननखल
ु ेको,नाङ्गोअवथथामा अ.ं ६ वषषको बालकमृत अवथथामा िे ला
परे का ।
मममत०७२।०८।०९ गते देमख मज.मसन्धल
ु ी क.न.पा.–६ मथथत मजल्ला
अथपतालमसन्धल
ु ीमा नामथर नखल
ु ेको अ.ं वषष ६० को परुु ष व्यमिले उपचार
गराई रहेकोमा मनजको उपचारकै क्रममा मममत ०७२।०८।२० गते मवहान
अ.ं ०८:१५ वजेकोसमयमा मृत्यु भएको ।
मममत २०७२/११/२७ गते मबहान अ.ं ०८:०० बजेको समयमा मजल्ला
दोलखा, मजरी न.पा. वडा.नं २ माली सेवा टोल मथथत डबल बहादरु
तामाङको बारीमा नाम थर वतन नखल
ु ेको बणष रातो, उचाई ५ मिट ३ ईन्च
भएको, छोटो कपाल कालो िुलेको, मोटो शररर भएको, खैरो रंगको भेष्ट,
पहेलो कालो सेतो बट्टु े भेष्ट, कालो मघउ कलरका बट्टु े ज्याके ट, पहेलो कालो
रंगको कट्टु, खैरो रंगको पाईन्ट, कालो जत्तु ा, कालो उमनको टोमप लगाएको अ.ं
वषष ५० को परुु ष व्यमिको बेवाररसे लाश िे ला परे को ।
मममत २०७२/१२/०२ गते मज. काभ्रे नामसकाथथान गा.मव.स. वडा नं. २
मथथत नारायण ममन्दरको पररसरमा हाल यमकन नाम थर वतन नखल
ु ेको अ.ं
वषष ६० को परुु ष व्यमि मृत अबथथामा िे ला पारी शब पररक्षण एवं
सनाखतको लागी मत्र.मब. मशक्षण अथपताल महाराजगजक
ं ो शब गृहमा
सरु मक्षत रामखएको ।
मममत २०७२।१२।०४ गते अ.ं १३:०० बजेको समयमा मजल्ला नवु ाकोट
मवदरु न.पा. १ मथथत मत्रशमु ल खोलाको मकनारमा खोलाले वगाई ल्याएको
नवजात मशशक
ु ो लास िे ला परे को ।
मममत २०७२-१२-११ गते मबहान ०८:०० बजेको समयमा मजल्ला
मकवानपरु हेटौडा उप.म.न.पा. वडा नं. ४ मथथत भटु नदेवी उ.मा.मब.को
भाडामा लगाईएको भवनको पछामड पट्टी बरण्डामा वणष गहुगाँ ोरो, दाह्री जगंु ा
हल्का पालेको, सेतो सटष लगाएको परुु ष व्यमिको लाश िे ला परे को ।
२०७३/०३/२९गते मजल्ला दोलखा मभमेशवर नगरपामलका वडा नं. ८ मथथत
कममनी चौउर भन्नेथथानमा लामासाघु मजरी सडक खण्डको नमजकै रहेको
प्रमतक्षलय मभत्र एमकन नामथर वतन नखल
ु ेको बणष कालो उचाई ५ मिट ७
ईन्च पातलो शररर भएको,दारी जगु ापालेको, कालो धके कपडाको पाईन्ट र
सेतो धके सटष ,समेत खोलीप्रमतक्षलयको छे उमा राखेको मृतक लाश नाङगो,
घोप्टो, अबथथामा खट्टु ा लामोभएको अ.ं बषष ४५/४६ को नाम थर वतन
नखल
ु ेको परुु ष व्यमि रहेको बेवारीसेलाश िे ला परे को ।

रामेछाप

हचतिन

काभ्रेपलाञ्चोक

हचतिन

काभ्रेपलाञ्चोक

रामेछाप

हचतिन

हचतिन

हचतिन

मममत २०७३।०१।३० गते मबहान ०७:३० बजे समयमा मजल्ला रामेछाप
मन्थली न.पा. वडा नं. १३ मथथत भटौली ठे डीखोला मपपलको रुख ममु न
चौतारामा वणष गहुगाँ ोरो, उचाई अ.ं ५ मिट ३ ईन्च भएको, कालोमा सेतो रङग
धकाष भएको ट्रयाक, सेतो रङको ट्राउजर, कपाल खैरो कालो भएको, अ.ं बषष
४५ को नामथर वतन नखल
ु ेको पहाडी मल
ु को जथतो देमखने परुु ष व्यिीको
बेवाररसे अवथथामा लाश िे ला परे को ।
मममत २०७३।०१।२७ गते अ.ं १४:०० बजे, भरतपरु उ.म.न.पा.वडा नं.४
न्यरु ोड मथथतमा मृत िे ला परे को अ.ं बषष ४५ को परुु ष व्यमि ।
मममत २०७३/०१/११ गते मदनको अं ११:३० वजेको समयमा मज. काभ्रे गैरी
मबसौना देउपरु गा.मव.स. वडा नं. ७ मथथत उचाई अ.ं ५ मिट ४ ईन्च, वणष
कलसाउदो, पहेलो रगक
ं ो हाि भेष्ट, सेतो कालो कोठे रगक
ं ो हाप कट्टु
लगाएको, बााँया खट्टु ा हल्का बाङ्गो जथतो देमखने दाह्री जंङु ् गा भएको मागी
खाई महड्ने क्षेत्री जथतो देमखने खोटाङ्गे भन्ने नेत्रराज सबु ेदी नाम बताउने अ.ं
वषष ३०/३५ को परुु ष व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मममत २०७२।१२।२२ गते अ.ं ०६:०० बजे भरतपरु उ.म. न.पा.वडा न.ं ४
कमलनगर मथथतमा वेवाररसे अवथथामा िे ला परे को नामथर वतन नखल
ु ेको
अ.ं बषष ३५ को परुु ष ।
मममत २०७२/०८/१४ गते अ.ं ११:०० बजेको समयमा मज. काभ्रे
कामशखण्ड न.पा.४चरुवा जगं ल मथथत गोरे टो बाटो छे उ मभत्तामा एमकन नाम
थर वतन नखल
ु ेकी मनम्न हुमलया भएको ममहला बाटोछे उ मडलबाट लडेको
जथतो देमखएकोले मनजको लास सनाखत हुन नसके को ।
मममत २०७२।१२।२१ गते मबहान अ.ं १०:०० बजेको समयमा मजल्ला
रामेछाप मन्थली न.पा. वडा न.४ बान्रे मभर मथथत तामाकोशीमा नामथर वतन
नखल
ु ेको बषष ४५, बणष गहुगाँ ोरो, उचाई ५ मिट २ ईन्च, कपाल अधष कालो
अधष िुलेको, दाह्री िुलेको, शरररको तल कालोमा हररयो धके ट्रयाक,
खैरोमा कालो बुट्टे िुल मटसटष लगाएको, कम्मरमा कालो खैरो रंगको उनीको
थवीटर बााँधेको, प्लामष्टकको कालो रंगको H-Tiger लेमखएको चप्पल
लगाएको परुु ष व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मममत २०७२/०९/१८ गते भरतपरु उ.म.न.पा. वडा न.ं ४ मथथतमा वेवाररसे
अवथथामा मृत िे ला परे को वणष गहुाँ गोरो, कपाल, दाह्री आधा िुलेको
अ.ं बषष ५५/६० को परुु ष व्यमि ।
मममत २०७२/०७/१० गते मज. मचतवन भरतपरु उ.म.न.पा.वडा नं.१ रामनगर
मथथतमा वेवाररसे अवथथामा मृत िे ला परे को अ.ं बषष २० की ममहला, वणष
गहुगाँ ोरो, मपङमा मनलो कालो बट्टु ा भएको कुताष सरुु वाल लगाएको ।
मममत २०७२-०९-२२ गते मज. मचतवन भरतपरु उ.म.न.पा. वडा नं. ५
मशवघाट मथथत नारायणी नमदको मकनारामा नारायणी नमदले बगाई ल्याई
पाखा लगाएको अवथथामा अं. वषष ५५-६०, वणष गहु गाँ ोरो सेतोमा धकाष
भएको चेक सटष , कालो ज्याके ट लगाएको परुष व्यमि ।

हचतिन

मममत २०७२-१०-१८ गते भरतपरु उ.म. न.पा.वडा न.ं १ रामनगर मथथतमा वणष
गहुगाँ ोरो, आधा कपाल दामह्र िुलेको, मनलो हाईनेक सेतो सटष र कालो
ज्याके ट लगाएको अ.ं बषष ६५ को परुु ष व्यमि ।

हचतिन

मममत २०७२।०८।१९ गते मजल्ला मचतवन रापती न.पा.वडा नं.१० मथथतमा
वेवाररसे अवथथामा मृत िे ला परे को अ.ं बषष ५०।४५ को परुु ष व्यमि

हचतिन

मममत २०७२।०९।१० गते भरतपरु उ.म.न.पा.वडा नं.१६ मथथत नारायणी नदी
मकनारमा नदीले बगाई पाखा लगाई राखेको अवथथामा मृत िे ला परे की
अ.ं बषष २०।२२ की ममहला ।

