
मधेशप्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, जनकपुर,अन्तगात पहहचान नखुलेका लासहरुको हिबरण 

हजल्ला हििरण फोटो 

पसाा 

मममत २०७९।०९।२५ गते अं.०७:३० बजेको समयमा मज.पसाा मबरगजं म.न.पा. वडा न.ं १६ रजतयन्ती 

चोक मथथत नामतर वतन नखलेुको मानमसक अबथथ मिक नभएको,अं६०/६५ वषाको उचाई ५.६ 

मिट,कालो आँखा,कालो कपाल,खरानी रङको मजन्स पाइन्ट,मनलोसटा र कालो ज्याकेट लगाएको परुुष 

व्यमिको लास िेला ।  

धनुषा 

मममत २०७९।०९।१५ गते अं.१३:०० बजेको समयमा मज.धनषुा गणशेमान चारनाथ न.पा.वडा न.ंमथथत 

हमेलकप्टर डाडाको मचउरी खोल्सीमा नामथर वतन नखलेुको मनलो रङको कुताा र सरुुवाल 

लगाएकी,हररयो ररातो रङको सल,दवैुकानमा सनु जथतो दमेखने धातकुा मनु्रा लगाएकी,मोमतको माला 

लगाएकी,हातमा चाँदीको औिी लगाएकी, वषा अं. २४/३५ की ममहलाको सडेगलेको अबथथामा लास 

िेला । 
 

महोत्तरी 

मममत २०७९।०९।१४ गते मबहान अं. ०६:३० बजेको समयमा मज.महोत्तरी मपपरा गा.पा. वडा 

नं.५सहोडवा मथथत जनकपरु जलेश्वर सडक खण्डमा रहकेो पलुको उत्तर छेउको  कलभटामा जमेको 

पानीमा नामथर,वतन नखलेुको उचाई ५.५ मिट,वणा थयाम्लो,Max Lubricants लेखेको पहलेो 

रङको हाप भषे्ट,कालो रङको मजन्स पाइन्ट,Gem लेखेको अण्डर मवयर लगाएको,दामहने हातमा सेतो 

रङको १ वटा माला,घाटीमा धागाको माला,कमरमा कालो रङको धागोको डोरा लगाएको,अं.२८ 

वषाको परुुष व्यमिको लास िेला । 
 

सप्तरी 

मममत २०७९।०९।२० गते अं.१४:०० बजेको समयमा मज.सप्तरी राजमबराज न.पा. वडा न.ं१५ 

मसुहरमनयाँ मथथत कोशी मसचाँई  नहरको मभत्तामा उचाई ५.६ मिट,वणा थयाम्लो,कपाल िुलेको 

सानो,कालो रङको िुल मथवटर,मनलो रङको हाि भषे्ट,मिका सनु्तला रङको हाि मथवटर र रातो रङको 

हाि पाइन्ट लगाएको, घामटमा तुलसीकोमाला लगाएको,तराईबासी  जथतो दमेखन ेवषा अं.६० को परुुष 

व्यमिको लास िेला । 
 

सलााही 

मममत २०७९।०९।११ गते मबहान अं.०६:०० बजेको समयमा मज.सलााही हररवन न.पा. वडा न.ं११ 

हररवन बजार मथथत रत्न श्रेष्ठको घर अगाडी एमकन नामथर वतन नखलेुको,उचाई ५.३ मिट,कपाल 

आधा िुलेको,दाह्री जुँगा,वणा गह गँोरो,पातलो शररर,पहलेो रङको ज्याकेट र कालो खरानी रङको 

टाटेपाटे पाईन्ट लगाएको,तराई मलुको जथतो दमेखने अ.ं६० वषाको परुुष व्यमिको लास िेला । 
 

महोत्तरी 

मममत २०७९।०९।०५ गते अ.ं१७:०० बजेको समयमा मज.महोत्तरी गौशला न.पा. वडा नं.५ गौशाला 

तरकारी बजारबाट नामथर वतन नखलेुको अं.७२ की ममहलाको मखूबाट रिश्राव भई घाईते भएको 

अबथथामा प्रहरी टोलीले िेला पारी तत्कालै उपचारको लागी प्राथममक थवाथथय केन्र गौशालामा 

पिाएकोमा उपचारको क्रममा उचाई ४.१० मिट,रातोमा कालो बटेु्टदार चोलो,पहलेोमा बटेु्टदार 

साडी,हररयो रङको पमेटकोट,कपाल छोटो,कालो लगाएकी ममहलाको मतृ्य ुभएको प्रादमेशक अथपताल 

जेलेश्वर पिाइएको । 
 

 

सलााही 

मममत २०७९।०८।२८ गते मबहान अं.११:०० बजेको समयमा मज.सलााही ईश्वरपरु न.पा.वडा न.ं६ 

ममलनचोक मथथत राधाकृष्ण ममन्दरको प्राङ्गण मभत्र दमिण तिा  भिजनहरुको भजन मकतान गने घरमा 

नामथर, वतन नखलेुको, मामग खाई महड्ने अं.३५/४० वषाको,उचाई ५.५ मिट, कालो रङको िुल 

पाईन्ट,ज्याकेट र सेतो, कालो,पहलेो रङको िुलबटु्टा भएको सटा लगाएको पुरुष व्यमि मतृ्य ुभएको 

हाल प्रादमेशक अथपताल मलंगवा सलााहीमा रामखएको ।   

महत्तोरी 

मममत २०७९।०८।१७ गते मबहानको राती अ.ं०३:०० बजेको समयमा मज.महोत्तरी बमदाबास न.पा.वडा 

नं.५ महराखोमल्सपलु दमेख १०० ममटर पवुा पवुा पमश्वम लोकमागा सडक खण्डमा सवारी साधनले िक्कर 

मदई घाईते भएको, एमकन नामथर वतन नखलेुको अं.४०/४५ वषाको, वणा रातो, उचाई ५.३ मिट, सेतो 

रङको सटा, बटु्टा भएको लङुगी, खैरो रंगको गमछा, हदेाा तराई मलुको जथतो दमेखन,े पातलो शररर, 

टाँउको लगायत अनहुारको सम्पणुा भाग चोट लामह छेदमेबछेद भएको अनहुार मचन्न अवथथामा नदमेखन े

पुरुष व्यमि उपचार ह न नपाउदैं मनजको मतृ्य ु भएको हाल प्रादमेशक अथपताल जलेश्वर महोत्तरीमा  



रामखएको । 

हसरहा 

मममत २०७९।०८।०७ गते अ.ं१६:२५ बजेको समयमा मज.मसरहा धनगढीमाई न.पा.वडा नं.१ बाखर 

मथथत रहकेो बैजनाथ यादवको पोखरीको मडलमा अचेत अवथथामा लमडरहकेो र  नामथर वतन 

नखलेुको मागी खाई महड्ने तराई बासी जथतो दमेखने अं.५० वषाको, उचाई ५.४ मिट, अधा िुलेको, 

सेतो सटा र रातो, कालो भषे्ट भएको हाि पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको उपचारको क्रममा मममत 

२०७९।०८।०८ गते अं.१०.१४ बजेको समयमा मतृ्य ुभएको हाल प्रादमेशक अथपताल लहान मसरहाको 

शव गहृमा रामखएको ।  
 

बारा 

मममत २०७९।०८।०२ गते अं.१५:३० बजे मज.बारा कलैया उ.म.न.पा. वडा न.ं१७ ब्रहम्परुी टोल मथथत 

सावाजमनक पक्की नालामा अ.ं१/२ मदनको सालनालमा प्लामष्टकको क्याप लगाएको वेवारीसे 

अवथथामा नामथर वतन नखलेुकोनिजात हशशु(बाहलका)को मतृ िेला हाल कलैया अथपतालको 

शव गहृमा रामखएको ।  

पसाा 

मममत २०७९।०७।३१ गते मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा नं.२५ मथथत मानव सेवा आश्रममा मज.बारा 

कोल्हबी न.पा.वडा नं.०१ बाट उद्धार गरर ल्याई राखेको अं.६५ वषाको, उचाई ५.२ मिट, कपाल 

नरहकेो, रातो खरैो पहलेो िुलबटेु्ट ल्यल्याङकेट मनलो रयायाक पाईन्ट, सेतो हाि थवीटर र कालो ज्याकेट 

लगाएको पुरुष व्यमि आश्रममा २०७९।०८।०५ गते अं.०८:०० बजेको समयमा मतृ अवथथामा िेला 

हाल  नारायणी अथपताल बीरगंज पसााको शव गहृमा रामखएको ।  

पसाा 

मममत २०७९।०८।०३ गते मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा नं.१६ बरपाका  मथथत हाल नामथर वतन 

नखलेुको अम।६०/६५ वषाको, उचाई ५.५ मिट, आँखा बन्द भएको, सेतो मटसटा र कालो पाईन्ट 

लगाएको पुरुष व्यमि उपचारको क्रममा ऐ. ०४ गते अं.१५:३० बजेको समयमा मतृ्य ूभएको हाल 

नारायणी अथपताल बीरगंज पसााको शव गहृमा रामखएको । 
 

पसाा 

मममत २०७९।०७।३० गते अं.२२:०० बजेको समयमा मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा नं.१६ रजतयन्ती 

चौक नमजक ४० मिट सडक मकनारामा हाल नामथर वतन नखलेुको अं.५५/६० वषाको, उचाई ५.४ 

मिट,आँखा दबैु बन्द रहकेो, कपाल नरहकेो,ANTA लेमखएको खरैो ज्याकेट, कालो मजन्स पाईन्ट 

लगाएको पुरुष व्यमिको लाश हाल नारायणी अथपताल बीरगंज पसााको शव गहृमा रामखएको । 
 

हसरहा 

मममत २०७९।०७।२७ गते अ.ं२१:३० बजेको समयमा मज.मसरहा धनगढीमाई न.पा.वडा नं.६ मसमरा 

मथथत मभत्री सडक खण्डमा नामथर वतन नखलेुको बोल्न नसक्ने अं.५० वषाको,उचाई ५.६ मिट, हल्का 

कपाल िुलेको, हररयो ज्याकेट, कालो पेन्ट र सेतो गमन्ज बेल्ट लगाएको पुरुष व्यमि बेहोस अवथथामा 

िेला र उपचारको क्रममा मममत २०७९।०७।२९ गते अ.ं०७:५० बजेको समयमा मतृ्य ु भएको हाल 

प्रादमेशक अथपताल लहान मसरहाको शव गहृमा रामखएको ।  

हसरहा 

मममत २०७९।०७।१४ गते अ.ं १६:०० बजेको समयमा मज.मसरहा लहान न.पा. वडा न.ं२२ पटेवाा टोल 

नमजकै सहलेश िुलबारी ममन्दर जाने बाटोमा अं.५५/६० वषाको नामथर र वतन नखलेुको मामग खान े

तराई बासी जथतो दमेखन ेउचाई ५ मिट,कालो आँखा,कपाल अधा िुलेको,सेतो मपऋङ रङको भेष्ट,सेतो 

हाप पाइन्ट र सनु्तला रङको,सेतो गम्छा ओढेको पुरुषव्यमिको लास िेला,पो.मा.को लागीप्रादमेशक 

अथपताल लहान मसरहाको शव गहृमा रामखएको  ।  

सलााही 

मममत २०७९।०७।१७ गते बेलुका अं.१८:०० बजेको समयमा मज.सलााही हररपरु न.पा. वडा न.ं९ मथथत 

ममचैया बजारमा नामथर,वतन नखलेुको अं. ४५ वषाको मदशेी मलुको उचाई ५.६ मिट,कालो 

आँखा,कपाल अधा िुलेको,आकासे रङको हाप सटा,कालो रङको िुल पाइन्ट,मनलोमा कालो सेतो बटु्टा 

भएको हाप कट्ट  लगाएको परुुष व्यमि बेहोस अबथथामा छ भमन िोन मािा त जानाकरी ह ना साथ प्रहरी 

टोली घटनाथथल तिा  गई मनजलाई तत्ला  उपचारको लामग प्रादमेशक अथपताल मलंगवा सलाामहमा 

उपचारको  क्रममा ऐ.मममत बेलुका १९:०० बजेको समयमा पुरुष व्यमिको मतृ  ।  



सलााही 

मममत २०७९।०६।२६ गते अं.१३:४० बजेको समयमा मज.सलााही बलरा न.पा.वडा न.ं८ बलुवाभार 

मथथत ऐ.ऐ.बथने मनोज राय यादवको पोखरीमा डुमब पानीमा मतृ नामथर वतन नखलेुको अं.३०।३५ 

वषाको, उचाई ५ मिट, रातो साडी र पहलेो ल्यलाउज लगाएकी, बाँया हातको पाखरुामा टाटु हानेको, 

घाँटीमा चादीको हनमुानी लगाएको, दबैु हातको बढुी औला बाहके अन्य सम्पणूा औलामा पमहलो 

औिी लगाएकी र खटु्टामा चाँदी जथतो सेतो धातुको पाउज ु लगाएकी महहलाको लाश िेला हाल 

प्रादमेशक अथपताल मलंगवाको शव गहृमा रामखएको ।  

सलााही 

मममत २०७९।०६।२३ गते मबहान अं.०९:१५ बजेको समयमा मज.सलााही न.पा.वडा न.ं५ मथथत पवूा 

पमिम लोकमागा सडक खण्डमा नामथर, वतन नखलेुको अं.६० वषाको, उचाई ५.६ मिट, सेतो मटसटा, 

हररयो हाप कट्, सेतोमा मनलो बटु्टा भएको गम्छा कम्मरमा बेरेको घाईते भई उपचारको क्रममा मतृ िेला 

पुरुष व्यमिको हाल प्रादमेशक अथपताल जनकपरुमा रामखएको । 
 

सलााही 

मममत २०७९।०६।२२ गते साझ अ.ं१९:०० बजेको समयमा मज.सलााही हररबन न.पा.वडा नं.१० 

नयारोड दखेी मजरायत आउने जाने मभत्री सडक खण्डको कल टोल मथथत बाटोको छोउमा नामथर, 

वतन नखलेुको अं.६०/६५ वषाको,वणा गोरो, उचाई ५.१ मिट,कपाल आधी िुलेको,दाधी आधी 

िुलेको, रातो रंगको भेष्ट र कालो रंको मजन्स पाईन्ट लगाएको,पहाडीसामदुाय जथतो दमेखनेमतृ 

िेलापुरुष व्यमिको हाल प्रादमेशक अथपताल मलंगवा सलााहीमारामखएको ।  

सप्तरी 

मममत २०७९।०६।०२ गते मज.सप्तरी मबष्णपुरु गा.पा. वडा नं ६ नहरचोक मथथत नहरमा मवश्वकमाा पजुा 

सेलाउन ेक्रममा डुवेको भमनएको, नाम थर वतन नखलेुको, खरानी रङको हाि पाईन्ट, कालो कपाल, 

उचाई ५.४ मिट भएको पुरुष व्यमिको लाश ।  

पसाा 

मममत २०७९।०५।३० गते मज.पसाा मबरगंज म.न.पा. वडा नं २ मथथत सडकको मकनारमा रहकेो िोहोर 

पानी बग्न ेनालामा हाल नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५ मिट, कालो कपाल, सेतो धकाा भएको िुल 

सटा र कट्ट  लगाएको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

बारा 

मममत २०७९।०५।२८ गते मज.बारा मनजगढ न.पा. वडा नं १ धन्सार पलु नमजकै नाम थर वतन 

नखलेुको, मागी खाई महड्ने जथतो, उचाई ५.५ मिट, सेतो कपाल, गलुाबी रङको कालो धके मटसटा, 

खरानी रङको पाईन्ट, लामो जङ्ुगा पालेको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

पसाा 

मममत २०७९।०५।२५ गते मज.पसाा मबरगंज म.न.पा. वडा नं १६ बसपाका  मथथत पामका ङ गरी राखेको ना 

५ ख ६२६५ नं को थवमथतका बस मभत्र मागी खाई महड्ने हाल नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५.४ 

मिट, सेतो रातो र मनलो रङको भषे्ट, खैरो रङको रङको पाईन्ट र खरैो रङको गलबन्दी लगाएको पुरुष 

व्यमिको लाश ।  

बारा 

मममत २०७९।०५।२२ गते मज.बारा िेटा गा.पा.वडा न ं ३ मथथत नाम थर वतन नखलेुको, मानमसक 

अवथथा कमजोर भएको, उचाई ५.१ मिट, कालो कपाल, राम राम लेखेको रातो कपडाले छोपेको, रातो 

सेतो टाटेपाटे ल्यलाङकेट, हररयो रङको कुथी लगाएको महहलाको लाश । 
 

हसरहा 

मममत २०७९।०५।२२ गते मज.मसरहा लहान न.पा. वडा न ं१ लोकतन्त्र चोकको सडक खण्ड छेउमा नाम 

थर वतन नखलेुको, खटु्टा र मलद्वारमा घाँउ भई समडगली मकरा परेको अवथथामा थथामनय मामनसहरुले 

दमेख प्रहरीलाई खबर गरर उपचारको क्रममा मतृ्य ु भएको, उचाई ५.६ मिट, हल्का कपाल िुलेको, 

कालो भषे्ट र रातो रङको हाि पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।  

सलााही 

मममत २०७९।०५।२२ गते मज.सलााही हररवन न.पा. वडा न ं ९ मथथत नयाँरोडमा रहकेो मानव सेवा 

आश्रमको रेखदखेमा मबगत २ वषा दमेख बथद ैआएको एमकन नाम थर वतन नखलेुको महशे राई नाम 

बताउन,े उचाई ५.६ मिट, लाम्चो अनहुार भएको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

हसरहा 

मममत २०७९।०५।१८ गते मज.मसरहा ममचैया न.पा. वडा नं ७ छपरे मथथत रहकेो हररयो सामदुामयक 

वनमा तत्काल नाम थर वतन नखलेुको, रातो रङको हाि पाईन्ट लगाएको, करमको रुखमा सेतो रङको 

गम्छामा झणु्डी मतृक लाश सडी गली जममनमा झरी मकरा औशा समते परी दईुवटा खटु्टा मतघ्राको 

भागमा हल्का मास ुरहकेो र शरीरको अन्य भागमा मास ुनरहकेो पुरुषव्यमिको लाश ।  



पसाा 

मममत २०७९।०५।१४ गते मज.पसाा मबरगंज म.न.पा. वडा न ं १६ मथथत सडक छेउमा नाम थर वतन 

नखलेुको, मागी खाएर महड्न,े अचेत अवथथामा िेला पारी उपचारको क्रममा मतृ्य ु भएको,उचाई ५ 

मिट, कलेजो रङको भेष्ट, कालो टाटे बटु्टा भएको हाि पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

महोत्तरी 

मममत २०७९।०५।०८ गते मबहान अं. ८:०० बजेको समयमा मज.महोत्तरी बमदाबास न.पा. वडा नं १२ 

मथथत मबरेन्र महतोको होम पाईप फ्याक्रयाी दमेख उत्तरतिा  भीस घारीमा एमकन नाम थर वतन नखलेुको, 

उचाई ५.३ मिट, पातलो शरीर, पहलेो रङको कपडा स-साना टुक्रा मात्र ैबाकी रहकेो, टाँउको कुमहएर 

मभत्री भाग दमेखएको पुरुष व्यमिको लाश ।  

सप्तरी 

मममत २०७९।०५।०४ गते अं. १३:०० बजेको समयमा मज.सप्तरी मतलािी कोईलाडी गा.पा. वडा नं ८ 

तोपा मथथतमा रहकेो कोशी कनााल नहरको १३ नं िाटको उत्तरबाट पहलेो गेटमा नाम थर वतन 

नखलेुको, सनु्तला रङको बोलबम सेण्डो लगाएको, मोटो शरीर, कपाल िुलेको, उचाई ५.२ मिट, हदेाा 

तराई मलुको चौधरी जात जथतो दमेखने पुरुषव्यमिको लाश ।  

सलााही 

मममत २०७९।०४।२९ गते मज.सलााही हररवन न.पा. वडा न ं६ मथथत धकुौली नहरको पानीमा नामथर, 

वतन नखलेुको, उचाई ५.५ मिट, कालो हल्का लामो कपाल, घाँटीमा बोलबमको पहलेो रङको ३/४ 

वटा माला लगाएको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

बारा 

मममत २०७९।०४।२७ गते अं.१२:३० बजेको समयमा मज.बारा, मनजगढ न.पा. वडा न ं८ कािी पक्की 

पलु मनुी नामथर, वतन नखलेुको, वणा गह गोरो, उचाई ५.३ मिट, पातलो शरीर भएको, दाह्री जुँगा 

पालेको, कालो लामो कपाल हदेाा तराईमलुको जथतो दमेखने पुरुष व्यमिको लाश । 

 

रौतहट 

मममत २०७९।०४।२५ गते मबहान अं.११:४५ बजेको समयमा मज.रौतहट चन्रपरु न.पा.वडा नं.४ मथथत 

जमडबेला जान ेबाटोमा शमहद थममृत प्रवेश द्वार नमजकै रहकेो सावाजमनक प्रमतिालयमा नामथर, वतन 

नखलेुको अ.ं४५/४६ वषाको, उचाई ५.४ मिट, कालो सेतो अधा िुलेको, कलेमज रंगको हाि भेथट र 

खरानी रंगको िुलपाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश हाल चन्रपरु रौतहटमा रामखएको । 
 

पसाा 

मममत २०७९।०४।२२ गते मबहान अ.ं०६:०० बजेको समयमा मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा नं.१६ 

ईनवाा भन्सा मथथत सडकको पमिम तिा को मकनारमा नामथर , वतन नखलेुको अ.ं४५/५० वषाको, मागी 

खाने महड्न,े सेतोमा पहलेो धकाा भएको पहलेो सटा, खैरोमा रातो बटु्टा भएको हाि पाईन्ट, रातो रंगको 

गम्छा दारमा बरेरएको अवथथामा िेला परेकोपुरुष व्यमिको लाश हाल नारायणी अथपताल बीरगंज 

पसााको शव गहृमा रामखएको ।  

सलााही 

मममत २०७९।०४।०६ गते मज.सलााही बरहथवा न.पा.वडा नं.६ मथथत बरहथवा बजारमा मागी खाई 

महड्न े पहाडी समदुायको मतवाली जथतो दमेखन े नामथर वतन नखलेुको अं.वषा ४०/४१ को, उचाई 

४.११ मिट, कालो आँखा, कालो कपाल, रातो रङमा िुलेको छँप भएको कुथा कालो रङको सरुुवाल 

लगाएको, मवरामी अवथथामा िेला परेको उपचारको क्रममा मममत २०७९।०४।०७ गते बेलुका 

अं.१८:५० बजेको समयमा मतृ्य ु भएको महहला, हाल प्रादशेीक अथपताल मलंगवाको शव गहृमा 

रामखएको ।          
 

हसरहा 

मममत २०७९।०३।३० गते अं.१०:०० बजेको समयमा मज.मसरहा ममचैया न.पा.वडा न.ं०७ खोररया 

जंगलमा नामथर वतन नखलेुको, िगोलेको रुखमा कपडाको डोरीले घाँटीमा पासो लगाई झमुण्ड मतृ 

अवथथामा, उचाई ५.४ मिट, आँखा सडी गमल मकरा परेको, कालो रंगको हाि पेन्ट लगाएको पुरुष 

व्यमिको लाश हाल रा.उ.थमारक अथपताल लहानको शव गहृमा रामखएको । 
 

रौतहट 

मममत २०७९।०३।२९ गते अं. १४:००     बजेको समयमा मज.रौतहट ईशानाथ न.पा.वडा नं.६ जयनगर 

टोल मथथत नपे भारतको दश गजामा रहकेो वयर को रुखको सहायक हाँगामा नामथर वतन नखलेुको 

अं. वषा ६५ को, उचाई ५.६ मिट, कालो कपाल, कालो आँखा, हररयो ल्यलाउज, हररयो तारो रंगको 

साडी लगाएकी महहलाको लाश हाल प्रादशेीक अथपताल गौरको शव गहृमा रामखएको ।           

हसरहा 

मममत २०७९।०३।२९ गते अं.१२:५० बजेको  मज.मसरहा नहरा गा.पा.वडा नं.०५ मथथत ऐ.मवष्णपुरु 

गा.पा.वडा नं.०१ बथन े मसया राम यादवको धान खतेमा मानमसक सन्तलुन मिक नभएको नामथर 

नखलेुको मागीखाई महड्न े तराई मलुुक जथतो दमेखन े वषा ६५/७० को, उचाई ४.११ मिट, कालो 

आँखा, कालो लामो कपाल, रातो रंगको चोलो, कालो सेतो घरेा भएको ओदनेले शरीर लाई ढाकेको  



मतृ महहला को लाश हाल प्रादमेशक अथपतालको शव गहृमा रामखएको । 

महोत्तरी 

मममत २०७९।०३।२८ गते अं.०८:४५ बजेको समयमा मज.महोत्तरी ममटहारी न.पा.वडा न.ं०१ मथथत 

बह अवाा गाउँ दखेी पवुा मवगाही खोलाको मकनारामा जल्द ैगरेको अवथथामा नामथर वतन नखलेुको 

उचाई ४.८ मिट, कालो आँखा, कालो कपाल, कालो अधा जलेको अवथथामा िेला परेको महहलाको 

लाश हाल मशिण अथपताल महाराजगंज कािमाण्डौको शव गहृमा रामखएको । 

 

सलााही 

मममत २०७९।०३।२० गते अं.१८:३० बजेको समयमा मज. सलााही ईश्वरपरु न.पा. वडा न.ं१३ मथथत 

सागर थान बन पररयोजनाको बनजगंलमा नामथर,वतन नखलेुको,अं.१८ ममहनाको,मनलो रंगको मजन्स 

पाईन्ट र मोटुपालत ु लेखेको रातो रंगको भेष्ट,उचाई २.७ मिट, कालो कपाल,कालो आँखा भएको 

बाहलका जममनमा गामडएको अवथथामा िेला । हाल प्रादमेशक अथपताल मलंगवा  मा रामखएको ।  

बारा 

मममत २०७९।०३।१९ गते मबहान अं.०८:०० बजेको समयमा मज. बारा महागढीमाई न.पा. वडा नं.२ 

ईनवाा चोक मथथतमा रामजानकी ममन्दरको सावाजमनक जग्गामा  जथताले छायको घरको बरण्डामा मबगत 

१ वषा दमेख मागी काई महड्न,े नामथर,वतन नखलेुको, अं.७० वषाको,अघािुलेको कपाल, सेतो रंगको 

कुराा, सेतो रंगको सेन्डुर सेतो रंगको धोती लगाएको, उचाई ५ मिट,रहकेो पुरुष व्यमिको लाश िेला । 

हाल प्रादमेशक अथपताल कलैया , बाराको शव गहृमा रामखएको ।  

महोत्तरी 

मममत २०७९।०३।१५ गते परेको अमवरल वषााको कारणले रातो खोलामा आएको बाढीले बगाई 

ल्याएको मजल्ला महोत्तरी बलवा न.पा.वडा नं.४ मतलगर मथथत खोलाको छेउमा मममत २०७९।०३।१६ 

गतेअं. १५:४५ बजेको समयमा मतृ अवथथामा नामथर, वतन नखलेुको अ.६/७ वषाकी, वणा कालो, 

पातलो शररर, कपाल लामो खलु्ला, उचाई ३.६ मिट, भएकी बाहलकाको लाश, हाल जलेश्वर 

अथपताल महोत्तरीमा रामखएको ।  

धनुषा 

मममत २०७९।०३।०९ गते अं.१७:४५ बजेको समयमा मज. धनषुा जनकपरु उ.म.न.पा.वडा न.ं४ धनषु 

सागरको मडलमा हाल नामथर, वतन नखलेुको मागी खाई महड्न ेअ.ं४५।५० वषाको,उचाई ५.४ मिट, 

अधा िुलेको कपाल,मझौला शरीर,जङुगा पालेको,घाटीमा रातोमा सेतो बटु्टा भएको तलुसीको जथतो 

दमेखने माला लगाएको,कालोमा सेतो बटु्टा भएको िुल बाउला सटा र कालो पाईन्ट लगाएको पुरुषको 

लाश, हाल प्रादमेशक अथपताल शव गहृमा रामखएको ।  

पसाा 

मममत २०७८।०३।०८ गते अ.ं१६:४५ बजेको समयमा मज. पसाा बीरगंज म.न.पा. वडा नं.१६ नगवा 

मथथत वाईपास सडक खण्डको पटेीमा हाल नामथर, वतन नखलेुको अं.वषा ६० को ,उचाई ५.७ 

मिट,कालो सेतो िुलेको कपाल,सेतो धकाा भएको हाि मटसटा र कालो पाईन्ट लगाएको, हदेाा तराई 

मलुको जथतो दमेखने पुरुषव्यमिको लाश, हाल नारायणी अथपताल मबरगंज पसााको शव गहृमा 

रामखएको ।  

पसाा 

मममत २०७९।०३।०३ गते अ.ं१४:४० बजेको समयमा मज. पसाा बीरगंजम.न.पा. वडा नं.२ मथथत 

छपकैया सडकको छेउमा नामथर, वतन नखलेुको बाटोमा कवाडी बटुल्द ै महड्ने अं.४०/४५ 

वषाको,उचाई ५.४ मिट, कालो कपाल,चेक सेतो मटसटा र खरैो रघको ट्याक पाईन्ट लगाएको 

पुरुषव्यमिको लाश, हाल नारायणी अथपताल मबरगंज पसााको शव गहृमा रामखएको । 
 

पसाा 

मममत २०७९।०२।२९ गते मदउँसो अ.ं १५.०० बजेको समयमा मज. पसाा मबरगंज म.न.पा. वडा नं.३ 

मथथत सडकको छेउमा मागी खाई महड्ने, नामथर,वतन नखलेुको अ.ं ६५ वषाको,उचाई ५.७ को कालो 

कपाल,मनलो कपडाले छोपेको ,पहलेो रंगको कट्ट  लगाएको पुरुषव्यमिको लाश,हाल नारायणी 

अथपताल मबरगंज पसााको शव गहृमा रामखएको ।  

हसरहा 

मममत २०७९/०२/१६ गते अ.ंके-कुन समयमा मज.मसरहा धनगमढमाई न.पा.वडा नं.१० मजरोमाईल मथथत 

बररयारपट्टी जान ेबाटोमा नामथर वतन नखलेुको अ.ं४२ वषाको मागी खाने महड्न ेपरुुष व्यमि अवरल 

बषाामा मभमज रोडको पवुा परट्ट छेउमा लमड रहकेो अवथथामा बासी ऐ.०६:०० बजे जानकारी गराउन 

साथ मनज घाईतेलाई उपचारको लामग ननैपरु अथपताल धनगमढमा लमग उपचार गन े क्रममा पुरुष 

व्यमिको मतृ्य ुभएको हाल पो.मा.को लामग प्रादमेशक थमारक अथपताल लहानको शव गहृमा रामखएको 

। 
 



धनुषा 

मममत२०७९/०२/१३ गते अं.२०:२५ बजेको समयमा मज.धनषुा गणशेमान चारनाथ न.पा.वडा नं.६ 

गोदार मथथत पवुा पमिम लोकमागा सडक खण्डमा नामथर वतन नखलेुको साईकल यात्री कुन मसशा तिा  

जाद ैगरेको एकोन सवारी साधनले िक्कर मददा गमम्भर घाईते भएको र उपचार ह न नसकी उपचारको 

क्रममा प्रादमेशक अथपताल लहान मसरहा मममत २०७९/०२/१४ गते राती ०१:५० बजेको समयमा मतृ्य ु

भयो अं.५०/५५ वषाको,वणाा थयामलो, उचाई अ.ं५ मिट, मोटो शररर, कपाल िुलेको, झरेको, मनलो 

रङको भषे्ट लगाएको, खैरो रङको हाि पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश, हाल पो.मा.को लामग  

प्रादमेशक अथपताल लहान मसरहामा रामखएको । 
 

बारा 

मममत २०७९/०२/११ गते मबहान अं.०५:३० बजेको समयमा मज.बारा जीतपरु मसमरा उ.म.न.पा.वडा 

नं.१ दधुौरा मथथत पवूा पमिम लोकमागाको डाईभसान ग्राभेल बाटोमा िुलो सवारी साधनको िक्कर 

लागेको जथतो दमेखने मामग खाने मानमसक अवथथा मिक नभएको, नामथर, वतन नखलेुको, अ.ं३५/३६ 

वषाको, उचाई ५.२ मिट, कालो कपाल, सेतो पाईन्ट र सेतो सटा लगाएको  मतृ पुरुष व्यमिको 

लाशहाल पो.मा.को लामग प्रादमेशक थमारक अथपताल लहानको शव गहृमा रामखएको ।  

सलााही 

मममत २०७९/०२/१० गते राती अ.ं१२:३० बजेको समयमा मज.सलााही हररवन न.पा.वडा न.ं९ मथतत 

पवुा पमिम लोकमागा सडक खण्डमा एमकन नामथर वतन नखलेुको पैदल यात्री  अ.ं ४०/४५ वषाको, 

उचाई ५:३ मिट, वणा गँह गोरो, गोलो अनहुार, हररयो रंगको बटेु्टदार कुताा र सरुुवाल लगाएकी, लामो 

कालो कपाल, मिक्कको शररर भएकी मतृ ममहलाको लाश हाल पो.मा.को लागी प्रादमेशक अथपताल 

मलंगवा पिाईएको।  

महोत्तरी 

मममत २०७९/०२/१० गते बेलुका अ.ं१६:०० बजेको समयमा मज.महोत्तरी बमदाबास न.पा.वडा नं.१ 

मथथत बमदाबास तल्लो बजार जान ेसडक बाटो छेउँम ै एकोन नाम थर वतन नखलेुको अ.ं४० वषाकी, 

पमहल्यै दखेी बमदाबास बजारहरुमा माग्द ैमहडन ेतराई मलुुकको जथतो दमेखन ेमतृ महहलाको लाश हाल 

जलेश्वर अथपताल महोत्तरीमा रामखएको । 
 

रौतहट 

मममत २०७९/०२/१० गते अ.ं०८:२५ बजेको समयमा मज.रौतहट चन्रपरु न.पा.वडा न.ं१ मथथत 

बागमती खोलाको बगरमा सडेगली अवथथामा मतृ िेला परेको, नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५.५ 

मिट, अं.५०/५५ वषाको, घाटीमा पहलेो रंगको माला लगाएको, पुरुष व्यमिको लाश िेला हाल 

पो.मा.को लागी चन्रमनगाहपरु अथपताल चन्रपरु रौतहटमा रामखएको । 
 

सप्तरी 

मममत २०७९/०२/०२ गते मबहान ०९:४० बजेको समयमा मज.सप्तरी गा.पा.वडा नं.१ रुपनी चौक मथथत 

समहद अजवलाल थमारक पाका को दमिण पट्टी कुनामा रहकेो मसमने्टले बनाएको मामनस बथने बेन्च 

माथी नाम थर वतन नखलेुको, अं.५० वषाको, उचाई ४.६ मिट,हररयो चोलो, रातो सेतो बटेु्टदार साडी 

लगाएको, वणा गँह गोरो, पातोलो शररर, कपाल अधा िुलेको,हदेाा तराई मलुुक मागी खाने महड्ने 

महहलाको लाश मतृ िेला परेकोहाल पो.मा.को लागी गजेन्र नारायण मसंह अथपताल राजमवराजको 

शव गहृ्रमा रामखएको छ । 
 

रौतहट 

मममत २०७९/०२/०२ गते मबहान अ.ं०७:४५ बजेको समयमा मज.रौतहट गौर न.पा.वडा नं.५ मकवर 

चौक मथथतमा नामथर वतन नखलेुको, उचाई ५ मिट, अं. ६० वषाको, रामत मनलो बटेु साडी, रातो 

चोलो ल्यलाउज लगाएकोमहहलाको लाश वेवाररसेअवथथामा िेला परेको हाल पो.मा.को लागी 

प्रादमेशक अथपताल गौर, रौतहटमा रामखएको । 
 

पसाा 

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

मबरगंज 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 समेत 

नखलेुको मनम्न ह मलया भएको अं. २०/२२ को ,उचाई ५ मिट,वणा थयाम्लो,कपला िाडो पारेको,HA 

HAPPY होली लेमखएको सेतो भषे्ट 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 अ.ं 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 अं.५०/५५ वषाको, गह  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 नं. ०४मबताा 

मथथत हाल नामथर वतन नखलेुको मागी खाई महथने, अ.ं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 बीरगंज 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 गह  ँखेतमा नामथर, वतन नखलेुको अ.ं ५०/५२ वषाको, उचाई ५.५ मिट, 

कपाल सेतो िुलेको, मनलो पेन्टी र सेतो रंगको लुगा लगाएको मतृ पुरुष 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 महासेिको पोखरीमा नामथर, वतन नखलेुको अं. २५/३० वषाको, उचाई ५ मिट, कालो 

कपाल, वणा गह गँोरो, कमि रंगको सटा, सेतो गन्जी, पहलेो पाईन्ट र मनलो कट्ट  लगाएको पुरुष व्यिी 

पोखरीमा डुमब मतृ्य ुभएको र लाश पो. मा. को लागी प्रादमेशक अथपतालमा पिाईएको ।  

बारा 

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

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

मागी खाने महड्न,े मानमशक सन्तलुन मिक नभएको, उचाई ५ मिट, कालो कपाल, मनलो कट्ट  लगाएको 

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

धनुषा 

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

पेरयाोल पम्प अगाडी सडकमा नामथर, वतन बताउन नसक्ने मानमशक सन्तुलन मिक 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 कट्ट  लगाएकोपुरुष व्यमिलाई रयाकले िक्कर 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 अ.ं ०८:०० बजेको समयमा मज. महोत्तरी बमदाबास न. पा. वडा न.ं ३ 

मथथत मब.मप. राजमगा सडक दमेख अं. ५०० ममटर उत्तर पमिम पने सातपत्रे 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 खेतमा 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 दमेखन ेमतृ पुरुष 

व्यमिको लाश पो. मा. को लागी प्रादमेशक अथपताल जलेश्वर महोत्तरीमा रामखएको ।  



रौतहट 

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

नं २ चाँदी पलु नमजकै पवुा पमिम लोकमागामा नामथर, वतन नखलेुको पैदल यात्री अ.ं वषा ६०/६५ को, 

उचाई ५.५ मिट, कालो कपाल भएको पुरुष व्यमिलाई नम्बर नखलेुको सवारी साधनले िक्कर मदई 

घाईते बनाएकोमा मनजको उपचारको मनमम्त मबरगंज तिा  लैजान े क्रममा बारा मजल्लाको मनजगढमा 

अवथथा झन गमम्भर भएकोले मनजलाई मनजगढ मथथत सामदुामयक अथपतालमा चके जाँच गराउदा अ.ं 

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 शन्तुलन मिक नभएको, माँगी 

खाई महड्ने गरेको अ.ं वषा ५०/५५ को, उचाई ५.५ मिट भएको मतृ पुरुष 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 महड्ने 

गरेको, अ.ं वषा ४०/४५ को जथतो दमेखन े पुरुषलाई नारायणी अथपताल बीरगंजमा ल्याई उपचार 

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

रामखएको । 
 

पसाा 

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

छपकैया मथथत मसमसाया खोलामा दबैु आँखाहरु सडी गली, नामथर, वतन नखलेुको अ.ं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 अं.०९:०० बजेको समयमा मज.पसाा बीरगंज म.न.पा.वडा न.ं०८ प्रभ ु

अथपताल मथथत नामथर, वतन नखलेुको मागी खाई महन्ने परुुष व्यमि अचेत भई वेवाररसे अवथथामा 

छ भन ेखबर प्राप्त ह न साथ उपचार गराउन खोज्दा उपचार ह न नपाउँद ैसोमह मदन मनजको मतू्य ूभएको 

अ.६०/६५ वषाको,उचाइ ५.५ मिट,कालो सेतो कपाल, कालो ज्याकेट, 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 ल्यलाउज, हररयो रातो छाप भएको साडी र रातो रगकंो पटेीकोट 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 अ.ं वषा ५५/६० को वणा 

थयाम्लो, मझौला शररर, दाह्री कपाल कालो अधा िुलेको, सेतो कालो रंगको भषे्ट र मागी खाने जथतो 

दमेखन ेमतृ पुरुष 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 अं.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 

िक्कर मददा नामथर,वतन नखलेुको,अ.ंवषा ३० को,उचाई ५.५ मिट,कालो आँखा र कालो 

कपाल,मनलो मजन्स पाईन्ट र कालो रङको ह डी 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 नं 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 अ.ं १२:०० बजेको समयमा मज. सलााही ईश्वरपरु न. पा. वडा नं. ३ मतन 

घररया र मसमगया जाने सडक मकनारमा नामथर, वतन नखलेुको अ.ं वषा २८/३० को उचाई ५.८ मिट, 

कालो मनलो रंगको ज्याकेट, रयााउजर, 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 रयााउजर, लगाएको परुुष सोमह आश्रमको आफ्नै 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. सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं.६ मबरेन्र 

बजार मथथत पवुा पमिम लोकमागा सडक खण्डको उत्तर पट्टी छेउमा नामथर,वतन नखलेुको अं. वषा 

४५/५० को,उचाई ५.६ मिट,कालो रयााउजर कालो िुल भेष्ट लगाएको,वणा थयाम्लो,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 न ं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 िुलबाह ला भएको कुथाा, धोती, सेतोमा मनलो धकाा भएको गम्छा लगाएको ।  

हसरहा 

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

खोलाको पानी मसचाई गना भनी बनाएको बाँधमा जमेको पानीमा नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५.४ 

मिट, छोटो कालो कपाल, खरानी रङको ज्याकेट, रातो िुल सटा, मनलो मजन्स पाईन्ट र खरैो सईुटर 

लगाएको पुरुष 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 गह  खेतको 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 ज्याकेट, 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 ओि 

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

कपाल, मनलो रङको रयायाकसटु, आकासे रङको ज्याकेट, कलेजी रङको कुथाा सरुुवाल र सेतो रङको 

पेम्पस लगाएको महहलाको लाश ।  



पसाा 

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

पेररममटरमभत्र रहकेो मनमााणामधन मशव ममन्दरमभत्र मामगखान ेहाल नाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५.६ 

मिट, सेतो कपाल, खैरो रङको ज्याकेट 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 बताउने, उचाई ५.२ मिट, कालो कपाल, खरानी रङको ज्याकेट, खरानी रङको रयााउजर 

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 ज्याकेट र सेतो रयााउजर लगाएको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

हसरहा 

मममत २०७८।१०।०२ गते मदनको अं. १२:०० बजेको समयमा मज.मसरहा गोलबजार न.पा. वडा न ं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 दमेखन ेपरुुष व्यमिको लाश । 
 

हसरहा 

मममत २०७८।०९।१४ गते अं.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 ज्याकेट सेतो भेष्ट र हाप 

मजन्स पेन्ट लगाएको हदेाा तराई वामस जथतो दमेखन े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 नं.३ मथथतमा 

उद्याउने पाखाको िेदमा भप्सी खोलाको पानीमा मतृ अवथथामा िेला, नामथर वतन नखलेुको 

अं.६०/६५ वषाको, तराई मलुको जथतो दमेखन,े वणा गह गँोरी, उचाई ५ मिट, पातलो शरीर, कपाल अधा 

िुलेको छोटो, रातो हाि चोलो, रातो बटेु्ट रगंको साडी रातो पहकेो रङको पेमटकोट, घाँटीको गलाको 

भागमा U आकारमा १ मिट लामो मचन्ह नबमुझन े ट्याटु, बाया हातको नाडी र कुईना छेउमा गोलो 

आकारको ट्याटु रहकेो महहला व्यमिको लाश, हाल जलेश्वर अथपतालमा रामखएको ।  

पसाा 

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

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

वेवाररसे अचते 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 रयााउजर 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 न.ं०७ 

मथथत रहकेो शामन्त टोलको खले 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 नं.९ लालपमट मथथतबाट मागी 

खाई महड्ने हदेाा मामनमसक अवथथा मिक नभएको जथतो दखेीने नामथर वतन नखलेुको अं. ३५/४० 

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

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

रामखएको ।  

बारा 

मममत २०७८।०८।०८ गते अं।१४:३० बजेको समयमा मज.बारा मजतपरु मसमरा उप-म.न.पा.वडा नं.११ 

र १४ को मसमानामा पने पानी नभएको कुलोमा नामथर वतन नखलेुको अ.ं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 न ंको मो.सा. एक आपसमा िक्कर 

खादा नाम थर वतन नखलेुको, वषा ३५, उचाई ५.५ मिट, कालो कपाल, कालो रङको रयायाकसटु 

लगाएको, मोटो शरीर भएको पुरुष व्यमिको लाश ।  

पसाा 

मममत २०७८।०७।२१ गते मबहान ६:३० बजेको समयमा मज.पसाा िोरी गा.पा. वडा नं १ को चौतारा 

चोकमा मागी खाई महड्न ेनाम थर वतन नखलेुको, उचाई ५ मिट, कालो ज्याकेट, सेतो कममज, कालो 

रयायाक, 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 नं ३ 

सोनौल मथथत ह लाकी सडक नमजक चन्दन साहको खतेको आलीमा रहकेो मससौं रखको हाँगामा नाम 

थर वतन नखलेुको, वणा थयाम्लो, दाह्री जुँगा अधा िुलेको, तालु 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 अं. १३:४५ बजेको समयमा मज.सलााही बरहथवा न.पा. वडा नं ११ 

महरापरु मथथत मनषु्मारा खोलाको महरापरु ल्ययारेज साईिनको पलु नमजकै पानी मभत्र नाम थर वतन 

नखलेुको, मामथ सनु्तला रङ, मबचमा सेतो र तल हररयो रङको हाि बाह लावाला भषे्ट, कालो कट्ट  

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 नं १६ नगवा 

माईमधया पोखरी नमजक बाईपास सडक मथथतमा नाम थर वतन नखलेुको ममहला पैदल महड्न ेक्रममा 

प्रदशे २-०३-०१६ प ७३८७ नं को मो.सा. ले िक्कर 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 ल्यलाउज लगाएको 

महहलाको लाश ।  

रौतहट 

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

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

पुरुष व्यमिको लाश । 
 

पसाा 

मममत २०७८।०७।०२ गते मबहान अं. ६:०० बजेको समयमा मज.पसाा मवरगंज म.न.पा. वडा न ं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 न ं 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 भषे्ट र हररयो रङको 

ईलामष्टक भएको पाईन्ट लगाएको, दामहने साईडको पठु्ठामा परुानो घाउ रहकेो पहाडी बासी जथतो दमेखन े

पुरुषको लाश ।  

हसरहा 

मममत २०७८।०६।३० गते मज.मसरहा लहान न.पा. वडा नं ३ िाडी चौक मथथत सेतो हाि भषे्ट, खैरो 

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 न ं ४ मथथत 

झाझपलुको छेउमा गगंामपपराबाट 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 नं 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 कट्ट  र मटसटा लगाएको पुरुष व्यमिको लाश । 
 

धनुषा 

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

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

व्यमिको लाश ।  

सलााही 

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

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

थयाम्लो, 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 तु भएको पुरुषको लास मज.अथपताल सलााहीको शव गहृमा रामखएको ।  

पसाा 

मममत २०७८।०६।१६ गते अ.ं ०९:०० बजेको समयमा मज.पसाा िोरी गा.पा. वडा न.ं४मथथत ओररया 

खोलाको बगरमा नामथर, वतन नखलेुको उचाई ५.२ मिट,खरानी रङको हापकट्ट  लगाएको,अं. 

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.सप्तरी रामनाथ न.पा. वडा न.ं१ मथथत 

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

रुराि माला लगाएको,अं.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 न.ं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 न.ं 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 नं.११ नेशनल रेयामडङबाट 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 नाङगै समुतरहकेोमा के भयो भमन सोध्दा मलाई गमी लागरको हो भमन 

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

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

लेमखएको कपडा, मनलोमा रातो धके भएको रयााउजर, 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 

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

कालो आखँा, कालो कपाल, उचाई ५ मिट, कालो मजन्स पाईन्ट, रातो कट्ट , खैरो हाि भेष्ट र घाँटीमा 

रातो धागो लगाएको पुरुष व्यमि हाल चन्रमनगाहपरु रौतहट अथपतालको शव गहृमा रामखएको । 
 

धनुषा 

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

नं.१६ कमपलेश्वर मथथत नामतर वतन नखलेुको अं.१९/२० वषाको, उचाई ५,३ मिट, कालो आखँा, 

कालो कपाल, सेतो मट-सटा, खरैोरंङको मजन्स पाईन्ट लगाएको र दामहन े 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 न.ं६ 

काँसघाट नमजकै पवुा पमथ चम राजमागा सडक खण्डमा जनकपरुबाट कािमाण्डौ तिा  जाद ैगरेको ना ६ ख 

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

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

तराई मलुको जथतो दमेखन,े 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 खतेको जमकेो पानीमा घोप्टो अवथथामा मतृ 

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

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 न.ं१ नवलपरु 

बजार मथथत पवुा-लमथ चम लोकमागामाको उतरमा संचालनमा रहकेो रामप्रसाद महतोको हाडावेयर 

पसलको पमथ 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 परुुष 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 पिाइएको 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 रगकंो पेन्ट लगाएको पुरुष ल्ययमिको 

लाश हाल प्रा.थवा.केन्र ममचैया मसराह शव गहृमा रामखएको ।  

हसराह 

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

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

समयमासचुना प्राप्त भएको,नाम थर वतन नखलेुको अ.ं३४/३५ वेषाको,कालो आँखा, कालो कपाल, 

उचाई ५ मिट, कालो ज्याकेट, कालो मनलको रंगकापेन्ट लगाएको पुरुष ल्ययमिको 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 थयाम सनु्दर व्यमिको घरको पछाडी पखाालसंगै 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 कट्ट  लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।  

पसाा 

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

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

नाबालक अं.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 अं.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 नं.१६ रेल्वे 

रोडमा नामथर वतन नखलेुको अ.ंवषा ३५/४० को बाटोमा लमड घाईते भएकोमा मनजको उपचारको 

कमामा नारायणी अथपतालमा पुरुष व्यिीको मतृ भएको, उचाई ६ मिट, कालो आखँा, कालो कपाल, 

खैरो रंगको रेयाक सटु लगाएको हाल नारायणी अथपताल बीरगंज पसााको शव गहृ्रमा रामखएको । 

 

धनुषा 

मममत २०७८।०३।२८ गते अं. 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 आखँा, 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 नं. २ मथथत 

सडकमा मागी खाई महड्न े गरेकी, नामथर, वतन नखलेुकी, अ.ं वषा ५०/५१ मक, उचाई ४.६ मिट, 

मिक्कको शररर, पहलेोमा रातो छाप भएको साडी, पहलेो रंगको पमेटकोट, घ्य ुरंगको ल्यलाउज लगाएकी 

र हदेाा तराई मलुको जथतो दमेखने 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 लाग्ने िाँउमा 

नामथर, वतन नखलेुको मागी खाने गरेकी अ.ं वषा ६५/६० मक, उचाई ५ मिट, कालो आँखा, सेतो 

िुलेको कपाल, थपथट नबोल्ने, मझौला शररर, गोरो वणा भएकी, सेतो भेष्ट रातो पमेटकोट 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. सप्तरी हनमुाननगर कंकामलनी न. 

पा. वडा नं. १४ मथथत ऐ. ऐ. बथन ेसोमि यादबको धान खतेमा रहकेो वषााको पानीको बाढीमा नामथर, 

वरन नखलेुको अं. २५/२६ वषाको कालो हाप पाईन्ट, रातोमा सेतो धकाा भएको भषे्ट लगाएको, वणा 

थयाम्लो भएको मतृ पुरुष व्यमिको लाश । 
 


