
१ नंप्रदेश प्रहरी कार्ाालर्,बिराटनगरअन्तगात पबहचान नखुलेका लासहरुको बििरण 

जिल्ला     बििरण                      फोटो 

भारत बिहार जिजि २०७८।०७।१३ गिे अं. ०९:३० बिेको सियिा भारि जबहार 

जिल्ला जकशानगंि गलगजलया जथिि रेलवे थटेशनिा िानजसक 

सन्िलुन जिक नभएको, नाििर विन नखलेुको, िागी खाई जहड्ने 

गरेको अं. वर्ष ६०/ ६५ को उचाई अं. ५.५ जिट, दाह्री िुंगा सािान्य 

लािो िुलेको, जिन्स पाईन्ट र जिउ रंगको सटष लगाएको, हदेाष नेपाली 

िथिो दजेखने िाजनस रेलिा िोजकन गई ितृ्य ु भएको पुरुषको लाश 

पो.िा.को लागी िाकुरगंि अथपिालको शव गहृिा राजखएको ।  

इलाम जिजि २०७८।०६।३० गिे सााँझको अं. १८:०० बिेको सियिा जि. 

ईलाि िाई न.पा. वडा नं. २ चेप्टी जथिि िाई खोलाको पानीको 

भङ्गालोको बीच भागिा एजकन नाििर, विन नखलेुकी अं. वर्ष 

६०/६५ की, उचाई अं. ५ जिट, रािो कालो बटेु्ट िखिलको भेष्ट, 

हररयो रािो बटेु्ट लङ्ुगी, रािो हररयो सल कम्िरिा बाधेको, रािो, 

जनलो, पहलेो रंगको पत्िर भएको पोिे,बााँया हाििा िलािे बाला 

लगाएकी ििृ मबहलाको लाश पो.िा.को लागी इलाि जिल्ला 

अथपिालको शव गहृिा राजखएको । 

 

ताप्लेजुङ जिजि २०७८।०६।१७ गिे जबहान अं. ६:३० बिेको सियिा जिल्ला 

िाप्लेिङु जिक्वा खोला गा.पा. वडा नं.४ जथिि जनिाषणजधन जिजडल 

िेवा हाईड्रोपावर प्रोिेक्ट िा काि गनेवर्ष ४१ कोरुपलाल िगर नाि 

बिाउने पुरुष को लाश ।हुजलया:-उचाई ५.४ जिट,कालो आाँखा र 

कालो कपाल,KOREAN TECH लेजखएको हाि ज्याकेट,खैरो 

रङको ट्राउिर बााँया हािको पाखरुाको भागिा नाग सपषको 

ट्याटु,हािको हत्केलािा ऊ लेजखएको,दाजहने हािको पाखरुािा 

चराको ट्याटु खोपेको,भारिीय आधार काडष भएको। 

 

मोरङ जिजि २०७८।०५।३१ गिे जि.िोरङ जबराटनगर ि.न.पा. वडा नं ७ 

जथिि कोशी अथपिालको पररसरिा नाि िर विन नखलेुको पुरुष 

एक्कासी बेहोस भई ईििेन्सी वाडषिा लगी चेक िााँच गदाष डाक्टरले 

ििृ िोर्णा गरेको । हुजलया:- खैरो सेिो रङको सटष कालो जिन्स 

पाईन्ट लगाएको, उचाई ५.२ जिट, कालो कपाल भएको । 

 

मोरङ जिजि २०७८।०५।२७ गिे जि.िोरङ जब.ि.न.पा. वडा नं ९ जथिि 

परुानो गदु्री बिारिा नाि िर विन नखुलेको ििृ परुुर्को लाश िेला 

परेको। हुजलया:- वणष गहुगोरो, कालो कपाल, उचाई ५.४ जिट, 

Converse लखेको कालो र रािो रङको भेष्ट र जनलो पाईन्ट लगाएको 

पुरुषको लाश । 
 

मोरङ जिजि २०७८।०५।२५ गिे जि.िोरङ जब.ि.न.पा. वडा नं ९ बसपाकष  

अगाडी सडक पेजटिा नाि िर विन नखुलेको ििृ पुरुषको लाश 

िेला परेको । हुजलया:- वणष गहुगोरो, कपाल कालो र सेिो, उचाई ५ 

जिट, सेिो रङको सेण्डो र कालोिा पहलेो रङको कटु्ट लगाएको ।  



झापा जिजि २०७८।०५। १२ गिे जिल्ला झापा दिक न.पा. वडा नं. ४ जथिि 

िावाखोलाकोपलु िजुन जपलरको थवालिा बथने रैया नाि बिाउने 

अ.६२ वर्षको पजहचान खलु्न  नसकेको पुरुषको  शव िेला ।  

 
मोरङ जिजि २०७८।०५।१० गिे अं. ६:१५ गिे जि.िोरङ बढुीगंगा गा.पा. 

वडा नं ६ जथिि डल्ले पलुको िनुी नहरिा पजििबाट पवुष ििष  बगाई 

ल्याएको नाि िर विन नखलेुको ििृ पुरुषको लाश । हुजलया:- वणष 

गहुगोरो, कपाल कालो हल्का दाह्री पालेको, उचाई ५.३ जिट, रािो 

रङको जटसटष र खैरो रङको पाईन्ट र रािो रङको ितु्ता लगाएको ।  

सुनसरी जिजि २०७८।०३।२६ गिे रािको अं. २२:३० बिेको सियिा जि. 

सनुसरी कोशी गा. पा. वडा नं. १ जथिि पवुष पजिि लोकिागषिा 

नाििर, विन नखलेुको अं. ७०/७२ वर्षको पैदल यात्री सवारी दिुषटना 

भई िाईिे हुनगई िाईिे उपचारको क्रििा गोल्डेन अथपिाल 

जवराटनगरिा जिजि २०७८।०३।२८ गिे ितृ्य ु भएको पुरुषको वणष 

थयाम्लो दाह्री िुंगा पालेको, पािलो शररर भएको ।     

तेह्रथुम जिजि २०७८।०३।१८ गिे सााँझको अं. १८:३० बिेको सियिा जि. 

िेह्रििु म्याङलुङ न.पा. वडा नं. ८ कोबेक जथिि गोि नजिकै खेि 

बारीिा नािर, विन नखलेुको अं. ४०/४५ वर्षको रािो वणष, िझौला 

शररर भएको, US Army लेखेको टाटे पाङ्रे झोला, खैरो वालेट 

छेउिा रहकेो, ९८६२१५६४२१ नं. को NTC को जसि र सािसुङ 

िोबायल रहकेो, हदेाष िंगोजलयन वणषको, ििृ पुरुषको लाश जिल्ला 

अथपिाल िेह्रििुको शव गहृिा राजखएको ।  

उदर्पुर जिजि २०७८।०३।०८ गिे जदनको १४:०० बिेको सियिा जिल्ला 

उदयपरु कटारी न. पा. वडा नं. ५ शलेश सािदुाजयक वन के्षत्र जभत्र 

नाििर, विन र उिेर नखलेुको कालो रंगको जसलाएको कपडाको 

पाईन्ट, कालो रंगको छालाको बेल्ट, खैरो रंगको चप्पल र प्लाजष्टकको 

जििा वाला  िडी लगाएको ििृ पुरुषको लाश । 
 

धनकुटा जिजि २०७८।०१।१६ गिे बेलकुी अं. १७:३० बिेको सियिा जि. 

धनकुटापाजिवास न.पा. वडा नं ४ जसिखेि जथिि िाल्पादवेी 

िाध्याजिक जवधालयको सजित्विा रहकेो जभरालो िग्गािा अजथसम्लो 

झाडी जभत्र नाििर, विन नखलेुको अं. ३०/३५ वर्षकी, िोटो शरीर 

भएकी जथवटर र खैरो रंगको भेष्ट लगाएकी मबहलाको लाश । 

 

मोरङ जिजि २०७८।०१।१९ गिे जबहान अं. १०:०० बिेको सियिा 

जि.िोरङ रिवुािाई न.पा. वडा नं ६ जथिि राि प्रसाद भण्डारीको िकै 

बारीिा नाििर, विन नखलेुको, अं. ३०/३५ वर्षकी, उचाई ५.२ जिट, 

िाटीको भागिा ६ वटा ट्याटु र वााँया हाििा १ वटा ट्याटु भएको, 

रािो वणषकी, पहे ाँलो रंगको कुिाष र जनलो रंगको सरुुवाल लगाएकी, 

हाििा प्लाजष्टकको चरुा लगाएकी हदेाष िधेशी िलुको िथिो दजेखने 

मबहलाको लाश ।  



झापा जिजि २०७७।१०।०३ गिे जबहानको सियिा झापा जिल्ला कन्काई 

न.पा. वडा नं ४ कोजटहोि जथिि प्रसाई िलािी जवश्राि चौिारािा 

एजकन िर विन नखुलेको जवगि लािो सिय दजेख िजन्दर पररसर जभत्र 

बथद ै आएका अन्दािी वर्ष ६५/७० को दजेखने प्रेि बहादरु िािाङ 

नाि बिाउने सजुिरहकेो िााँउिा ििृ िेला परेको उचाई ५.२ जिट, जभत्र 

बाट आकासे रङको परुा बाहुले शटष र  बाजहर खैरो रङको परुा बाहुले 

सईुटर, कपाल िुलेको, बोके दारी पालेको, हदेाष िंगोजलयन िथिो 

दजेखने, आाँखा जचम्रो र प्रेि बहादरु िािाङ नािले जचजनने पुरुष 

व्यजिको लाश । 
 

झापा 

 

जिजि २०७७।०२।२१ गिे जिल्ला झापा जबिाषिोड न.पा. वडा नं. ५ 

िहानन्द चौक जथिि  सडकिा हदेाष िंगोजलयन िलुको िथिो दजेखने 

अं. वर्ष ६०/६५ को उचाई ५ जिट ५ ईन्च ,कपाल,दाह्री र िुंगा 

िुलेको ज्याकेट र जनलो ट्याक लगाएको ििृ पुरुष व्यजि । 

 

मोरङ जिजि २०७७।०३।११ गिे अं. १२:०० बिेको सियिा जिल्ला िोरङ 

कानेपोखरी गा. पा. वडा नं. ७ जथिि पवुष पजिि लोक िागषिा रािो 

रंगको बटेु्ट भेष्ट,हरीयो रंगको िुलबटेु्ट लुंगी, रािो सकलो पटुकी बाधेकी 

,उचाई ५ जिट वणष गहुगोरो भएकी, बााँया हािको नारीको जभत्रीभागिा 

िुलको बुट्टा आकारको कालो रङको ट्याटु बनाएकी अं. वर्ष ४०/४२ 

जक ििृ मबहला ।  

झापा जिजि २०७७।०३।१३ गिे जिल्ला झापा बधु्दशान्िी गा.पा. वडा नं. ४ 

जथिि जचया बगान जभत्र वणष गहुाँगोरो ,उचाई ५ जिट २ ईन्च भएको 

,शररर पािलो,अनहुार सानो,रािो सरुुवाल र जनलो कुिाषिा अगाडी 

रािो िुलको बटु्टा भएको कुिाष लगाएकी िंगोजलयन िुलको िथिो 

दजेखने अं. वर्ष ४५ की मबहलाििृ अवथिािा िेला।  

 

धनकुटा जिजि २०७७।०२।२८ गिे जिल्ला धनकुटा सााँगरुीगढी गा.पा. वडा नं. 

१० जथिि खोला जकनारिा कालो वणष,अत्यन्िै पािलो शररर 

भएकी,कालो छोटो कपाल भएकी,खैरो रङको पेजटकोट, सेिो रािो 

बटेु्ट लङ्ुगी ,हररयो रंगको चोलो लगाएकी,बााँया हाििा सेिो बटेु्ट 

रंगको चरुा लगाएकी ,िराई िुलकी अं. ३५ वर्षकी दजेखने मबहलाििृ  

अवथिािा  िेला।  

 झापा                         २०७७।०३।१९ गिे अं. १०:००बिकेो सियिा  जि.झापा गौररगंि 

गा. पा. वडा नं. १ जथिि खेििा मबहला ििृ अवथिािा  िेला।  

 



झापा जिजि २०७७।०३।०७ गिे अं. १८:४५ बिेको सियिा जिल्ला झापा 

िेजचनगर न. पा. वडा नं. १३ चारआली  जथिि वणष रािो ,कपाल सेिो 

िुलेको ,अनहुारिा सेिो दबुी िथिो जछद्रा जछद्रा भएको,कालो रंगको 

टाउिर ,सेिो कालो धकाष भएको खैरो रंगको भेष्ट ,खराजन कलरको 

िाकेट लगाएको,हदेाष िंगोजलयन िथिो दजेखने बर्ष अं. ६०/६५ को 

ििृपुरूष व्याजि ।   

सुनसरी २०७६।१०। १४ गिे जबहान ०८:०० बिकेो सियिा जिल्ला सनुसरी 

दहुवी न.पा. वडा नं. १२ केशजलया खोला जकनारिा अं. २५/२६ को 

ििृ पुरुष व्याजि । 

 

सुनसरी २०७६। ०८।०२ गिे अं. जबहान ०९:३० बिकेो सियिा जिल्ला 

सनुसरी ईटहरी उप ि. न .पा. वडा नं. ४  जभरगााँउ जथिि कालो सेिो 

रंगको बटेु्ट रंगको सरुुवाल र पहलेो भेष्ट लगाएको ,उचाई ४ जिट ११ 

ईन्च भएको ििृ मबहला ।  

 

पााँचथर २०७६।०८। १६ गिे जदनको अं. १६:३० बिकेो सियिा  जि. 

पााँचिर साजवक रानीगााँउ गा. जब. स. वाडष न. २ हाल कुम्िायक गा.पा. 

वडा न. ३ ियराि िाट जथिि उचाई ५ जिट,कालो कपाल,बााँया 

हाििा रािो चरुा ,हररयो रंगको ब्लाउि,सेिो िुस्रो रंगको पेटीकोट 

लगाएकी िंगोजलयन िुलको िथिो दजेखने अं. वर्ष २५/२६ जक ििृ 

मबहलाको लाश । 

 

झापा २०७६।११। १९ गिे अं. २०:३० बिकेो सियिा  जि. झापा 

िेजचनगर न. पा. वडा न. १० नागरडुब्बा पलु जथिि वणष गहुाँगोरो 

,उचाई अं. ५ जिट २ ईन्च भएको ,सािान्य िोटो शररर ,िुलो जनधार 

,छोटो कपाल दाह्री िुंगा नभएको ,कालो िाकेट र जभत्र रािो जट-सटष र 

कालो रंगको पाईन्ट लगाएको गधषन िोटो दजेखने हदेाष िंगोजलयन 

िलुको िथिो दजेखने अं. वर्ष ५०/५५को ििृ  पुरूष व्यजि । 

 

झापा २०७६।११।१० गिे जवहान अं. ०६:४५ बिकेो सियिा  जि. झापा 

जविाषिोड न. पा. वडा न. १ सिार गाउ  जथिि हदेाष िराई िलुको 

दजेखने   वर्ष अं. ५०/५५ को टाउकोिा सेिो िुलेको कपाल ,दाही 

िुंगा िुलेको ,छािीिा सेिो िुलेको रौ भएको ििृ पुरूष  व्यजि । 

 



 पााँचथर २०७६।११।२९ गिे जबहानअं. ०८:३०बिकेो सियिा  जि. पााँचिर 

साजवक रवी गा.जब. स. वडा नं. २ हाल जिक्लािुङ गा. पा. वडा नं. ४ 

जथिि िािििेु खोलािा खराने रङको ट्याक ,खरानेिा कालो धकाष 

भएको हाप भेष्ट,आकाशे रंगको हाप गन्िी ,रािो रंगको पेन्टी,बाया 

हाििा जिजलजनयि लेखेको कालो जििा भएको िडी लगाएको 

अवथिािा अं. ५०/५५ वर्षको िधेसी िलुको िथिो दजेखने ििृ पुरुष 

व्यजि ।  

झापा जिजि २०७६।१२।१३ गिे अं. १८:०० बिेको सियिा जिल्ला झापा 

िेजचनगर  न.पा. वडा नं. ६ जथिि िेजचनगर न. पा. ६ नम्बर वडा 

कायाषलय छेउिा सेिो जनको धके सटष ,हररयोिा रािो धके 

ट्याक,(सरुुवाल)लगाएको ,गहुाँगोरो वणष,िझौला शररर उचाई ५ जिट 

५ ईन्च ,कपाल दाह्री िुंगा िुलेको ,अं. ६० वर्षको ििृ पुरुष व्यजि । 

 

उदर्पुर जिजि २०७६।१२।१४ गिे अं. १२:०० बिेको सियिा   जिल्ला 

उदयपरु ऐ. न.पा. वडा नं. १४ धाप्लाङ जथिि सनुकोशी नजदिा 

िंगोजलयन िलुको िाजनस िथिो दजेखने अं. २०/३० वर्षको  ििृ 

मबहला । 

 

मोरङ जिजि २०७७।०३।२१ गिे अं. १२:०० बिेको सियिा जिल्ला िोरङ 

उलाषबारी न.पा. वडा नं. १ जथिि सोल्टीखोलाको जकनारिा गहुाँगोरो 

वणष सािान्य खालको शररर, सािान्य रुपिा बोकेदाह्री  पालेको , बााँया 

हािको पाखरुािा कालो रङको ट्याटु खोपेको, उचाई ५ जिट ४ ईन्च 

भएको, ििृपुरूष व्यजि । 

 

झापा जिजि २०७७।०३।२१ गिे जबहान अं. ०९:३० बिेको सियिा जिल्ला 

झापा िेचीनगर न.पा. वडा नं. १२ चराली जथिि प्रगिी सािदुाजयक 

वन िंगलिा वणष श्यािलो ,िझौला शररर ,उचाई ५ जिट भएको 

,ििृकको शरररिा हररयो सेण्डो र खैरो हाप पाईन्ट लगाएको ििृ पुरुष 

व्यजि ।   



 

मोरङ 

२०७५।६।७ गिे जबहान १०:०० बिे जि. िोरङ जब.न.१८ र १७ 

जथिि जभजत्र सडक बाटोको होि पाईप (कल्वषट) जभत्र,अं. २५/३० को 

परुुर्,कालो सटष लगाएको, रािोिा सेिो बटु्टा भएको हापपाईन्ट 

लगाएको शरररको परैु भाग दगुषजन्धि भई कुजहएर औलािा  जकरा 

परेको ििृक लाशको टाउको छुरट्टएको अवथिािा रहकेो, दाजहन े

हािको नाडीिा कालो रंगको चरुा िथिो डोरी बाधेको िाटी सम्िको 

भाग परैु सडी हड्डी िास ु छुरट्टएको , पोष्टिाटषिको लागी जब.पी. 

कोईराला थवाथ्य जवज्ञान प्रजिष्ठान धरानको शव गहृिा राजखएको 

।बलङ्ग नखुलेको 

 

 

 

 

सुनसरी 

जिजि २०७५।०५।१८  गिे अ. १५०० बिेको सियिा,  जिल्ला 

सनुसरी धरान उ.ि.न.पा.- १ लक्ष्िीचोकिा ।अ. ७०/७२ वर्षको परुुर्, 

उचाई ५ जिट २ इन्च, बणष गहुगोरो, पािलो शररर, कपाल अधष 

पलेुको, जनलो ट्राक खैरो हाप भेष्ट लगाएको, पुरुष (जसरानीिा राि 

बहादरु राई ओखलढुङ्गा लेजखएको अथपिालिा चेक िााँच गरेको 

कागिाि िेला परेको ) 

 

 

झापा 

जिजि २०७५।०४।३० गिे अं. १९:४० बिेको सियिा जिल्ला झापा 

कनकाई न.पा. वडा नं. १ िुके कलभटष जथिि ित्काल नं. नखलेुको 

सवारी साधनले नाििर नखुलेको अं. ४०/४५ बर्ष को पुरुषलाई 

िक्कर जदई सख्ि िााँईिे बनाई ित्काल उपचारको लागी जबिाषजसजट 

अथपिालिा लगी उपचार गराउदा सम्भव नभई जब एण्ड जस 

अथपिालिा उपचारको क्रििा ऐ. ३१ गिे ितृ्य ुभएको। 

 

 

झापा 

जिजि २०७५।०४।२० गिे अं. ३ बिेको सियिा जिल्ला झापा 

अिुषनधारा न.पा. वडा नं. ३ खदुनुाबारी जथिि  कालो, खैरो ट्राउिर, 

जनलो धकाष भएको लगाएको, पहलेो चप्पल लगाएको कालो सेिो 

धकाष भएको ज्याकेट, दाह्री कपाल िुलेको र लट्टा परेको, उचाई ५ 

िुट ४ ईन्च भएको, अं. ६५।७० बर्षको िथिो दजेखने  िंगोजलयन 

िथिो दजेखने पुरुषििृ अवथिािा िेला। 

 



 

पााँचथर 

जिजि २०७५।०५।१२ गिे जबहानअ. ०८;०० बिेको सियिा  जि. 

पााँचिर राजनटार ९ जथिि भालखुोप सािदुाजयक िंगलिा लाश सजड 

गजल कंकाल िात्र रहकेो, खरानी रंगको Adidasलेखेको भेष्ट 

लगाएको, कपाल छोटो, भएको ।बलङ्ग नखुलेको 

 

 

ओखलढंुगा 

जिजि २०७५।०५।०८ गिे जदउाँसो अ. १५:०० बिेको सियिा जिल्ला 

ओखलढुंगा साजवक कुन्िादवेी गा. जव. स. वडा न. ७ हाल िोलुङ  

गाउाँपाजलका वडा न. १ जथिि जलपे खोलािा वणष गोरो, गोलो अनहुार 

हदेाष िङगोलीयन िथिो दजेखने, कपाल काटेको, शरीरिा कुनै कपडा 

नभएको अ. वर्ष २५ दजेख ३५ को िथिो दजेखने, एजकन नाि िर विन 

नखलेुको पुरुष व्यजिको  ििृ लास पोष्ट िाटषिको लागी जिल्ला 

अथपिाल रुम्िाटार ओखलढुङ्गा पिाईएकोिा हाल ििृक लाश 

सोही अथपिालको शब गहृिा रहकेो ।  
 

 

 

मोरङ 

जिजि २०७५/०४/१४ गिे जदउसो १४:३० बिेको सियिा जिल्ला 

िोरङ जबराटनगर िहानगगरपाजलका वडा न.१४ रेल्वे रोड सडकको 

कल्वट (पलु) िनुीशरीरिा कुनै पजन कपडा  नलगाएको, दबैु खटु्टाको 

औलाको नङगिा हररयो नङपाजलस लगाएको, हाििा हररयो ,पहलेो 

चरुा लगाएको , बााँया हाििा रािो रङको डोरो बाधेको कानिा झमु्का 

लगाएको हदेाष िराई िलुको िथिो दजेखन ेअं. २०।२२ वर्षको मबहला 

ििृ जनिको शव ( कोशी अंचल अथपिालिा )  

 

 

धनकुटा 

 

जिजि २०७४।०५।२१ गिे जबहान अं. ०९:०० बिेको सियिा जिल्ला 

धनकुटा नगरपालीका वडा नं. ९ बेलारा वेशी ििोर नदी जथिि  हाल 

सम्ि पजहचान नखलेुको अं. ३०/३५ वर्षको पुरुषको शव िेला परेको 

।  

उदर्पुर 

 

 

जिजि २०७३।०३।२१गिे उदयपरु कटारी न.पा.वडा न. २ ढल्के वर 

िङ्गलिावणष गहुगोरोअं. २४/२५ वर्षको मबहलाको पजहचान 

नखलेुको लाश िेला परेको । 

 

झापा जिजि २०७३।०४।०७ जिल्ला झापा शजन अिुषन न.पा वडा नं. ९ 

जथिि गडुल होटल एण्ड लििा कृष्ण िापा, िर धरान भनी लेखाएको 

पेन्टरको काि गने भन्ने बजुझएको बणष गहुगोरो, कपाल कालो, िझौला 

शररर, दाजहने हाििा िासकुो गािो उिेको,उचाई अं. ५ जिट ५ ईन्च 

अग्लो, कालो पेन्ट, िुस्रो जछके भेष्ट, बाया हाििा कालो िडी 

लगाएकोपुरुष व्यजिको सनाखि खुल्न नसकेको लाश । 
 



मोरङ २०७३।०२।१७ गिे जि. िोरङ जब.न.-११ जथिि २ वटा नविाि 

जशशु(बालक) एउटाको दाजहने हाि नभएको जिबिन्िलेु खाएिथिो 

दखेीने िाटीिा रािो डाि देजखएको उचाई १.५ जिट भएको, परैु 

नाङ्गो पेटिा सालनाल सजहि बेरीएर रहकेो दबैु हाि जसधा सािान्य 

रहकेो ििृ बशशु िेला परेको । 
 

मोरङ  

२०७२।०७।१९ गिे जि. िोरङ बयरबन -९ जथिि बणष गोरो उचाई ४ 

जिट ६ ईन्च िंगोजलयन अनहुार रािो साडी र िेसबकु लेखीएको जनलो 

कलरको भेष्ट लगाएकी मबहला ििृ अवथिािा िेला परेको । 

 

 

मोरङ २०७२।०४।०१ गिे जि. िोरङ जब.न. -१४ जथिि सडकिा अ. वर्ष 

४० को पुरुष ििृ अबथिािा िेला परेको । 

  

सुनसरी जििी २०७२।११।०९ गिे अं।१३।३० बिेको सियिा सनुसरी ईटहरी 

१ पवुषपजिि राििागषको सडक जकनारािा रहकेो जपपलको रूख िनुी 

चौिारोिा, अं.बर्ष ४५।५० को नाििर विन नखुलेको पुरुष ििृ 

अबथिािा िेला परेको । 

  

सुनसरी जिजि २०७२।११।२४ गिे जिल्ला सनुसरी हरीपरु गा.जव.स वडा नं ९ 

जथिि सप्तकोजश नदीको पानीिा नाि ,िर विन नखलेुको हदेाष 

िंगोजलयन (ििवाली) िथिो दजेखने अं वर्ष ३०।३५ को मबहलाको 

ििृ लाश िेला परेको । 

  

सुनसरी २०७२।११।२४ गिे जदन अन्दािी १५;००बिेको सियिा जि. 

सनुसरीिा हाल नाि िर विन एजकन नभएको अन्दािी बर्ष ३०।३५ 

को पुरुष उपचारको क्रििा ितृ्य ु भएको ।  

सुनसरी जिजि २०७२।०८।१५ गिे १०;०० विेको सियिा  जि.सनुसरी 

लौकही गा.जब.स.६ जथिि सडकिा नाि िर, विन नखुलेको हदेाष 

िराईबासी िथिो दजेखने बणष कालो, िझौला शररर, सेिोिा जनलो 

धकाष भएको लङ्ुगी, सेिो भेष्ट लगाएको, लािो दाह्री िगुा भएको अ, 

बर्ष ४५ को पुरुष ििृ  अबथिािा िेला परेको ।  

ईलाम जिजि२०७२।१२।१७ गिे १६:३० बिेको सियिा जि. ईलाि 

दानाबारी गा.जब.स. वडा नं. १जथिि कुलो पानीिा अं. बर्ष ५५/६० 

की िजहला, कालो रािो बणषको, अन्दािी ५जिट २ ईन्च उचाई 

भएकी, केश कालो छोटो खलु्ला रहकेो, िानजसक सन्िलुन 

जिकनभएकी िथिो दजेखने , दाजहने िडुािा परुानो िाउको खि रहकेो र 

िराई िलुकोिथिो दजेखने मबहलाको शव िेला परेको । 

 

 



   

 

 

सुनसरी जिजि २०७०।८।२२ गिे जिल्ला सनुसरी एकम्बा गा.जब.स वाडष न. ८ 

जथिि सनुसरी जसचाई आयोिनाको नहरको पानीिा  नाि िर विन 

नखलेुको अ.वर्ष ३०-३२ को पुरुषको ितृ्य ु हाल सम्िपजहचान 

नखलेुको शव। 

  

सुनसरी जिजि २०७०।१२।३० गिेअ.१८;३५ विे जिल्ला सनुसरी पजिि 

कुसाहा गा.जब.स वाडष न. ३ जथिि  नाि िर विन नखलेुको अ.वर्ष 

२५।३० को पुरुष िाजनस लाई ना ५ ख ११८१ नम्बरको ट्रकले 

िक्कर जददा िटनाथिलिानै  ितृ्य ु भएको हाल सम्िपजहचान हुन 

नसकेको शव । 

 
 

सुनसरी जिजि २०७०।६।९ गिे जिल्ला सनुसरी नरजसंह गा.जब.स वाडष न. ९ 

जथिि नाि िर विन नखलेुको अ.वर्ष २७।२८को पुरुष ििृ 

अवथिािा िेला परेको  । 

  

सुनसरी जिजि २०७०।७।२२ गिे जिल्ला सनुसरी ईनरुवा न.पा.वाडष न. ६ 

जथिि कुरुवा खोलाको पानीिा नाि िर विन नखलेुको अ.वर्ष 

२८।३० को पजहचान खलू्न नसकेको पुरुषको शव  िेला परेको । 

  

सुनसरी जिजि २०७०।४।१ गिे जिल्ला सनुसरी श्रीपरुिव्दी गा.जब.स.वाडष न. ८ 

जथिि राििागषिा नाि िर विन नखलेुको मबहला लाई नम्वर 

नखलेुको सवारी ले िक्कर जददा ितृ्य ुभएको हाल सम्ि सनाखि  हुन 

नसकेको शव । 

  


