लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, दाङ अन्तर्ात पम्हचान नखुलेका लासहरुको म्ििरण
म्िल्ला

म्ििरण

फोटो

आ.ि.२०७८ साल मा पम्हचान नखुलेको लाशहरुको म्ििरण
कम्पलिस्तु

पाल्पा

पाल्पा

पाल्पा

कम्पलिस्तु

िम्दार्ा

मिमि २०७८।०७।०४ गिे मिहान ७:१० िजे मज. कमिलवस्िु
मिजयनगर गा.िा. वडा नं. ५ िनगाई मस्िि मििरी िनगाई मित्री कच्ची
सडक नमजकै सडकको वााँया िर्फ जमिनको खाल्डोिा नाििर, विन
नखल
ु ेको,वर्फ गहगाँ ोरो, उचाई ५.६ मर्ट, िझौला शररर, मनलो ट्राउजर,
हररयो हाि मटसटफ, गोल्ड स्टार जत्तु ा लगाएको, हेर्ाफ िहाडी िल
ु को
जस्िो र्ेमखने,अं. वर्फ ३०/३२ को िृि पुरुष व्यमिको लाश िो.िा. को
लागी कमिलवस्िु अस्ििाल िौमलहवािा िठाईएको ।
मिमि २०७८।०७।०३ गिे मिहान अ.ं ९:०० िजेको सियिा मज. िाल्िा
िानसेन न.िा. वडा नं. १४ ररडी कामलगण्डकीको मकनारिा नाििर,
विन नखल
ु ेको अं. १ वर्फको, र्ाया हाि, र्ाया खट्टु ा, टाउकोको खप्िर,
छािीको के ही िाग र िेरुर्ण्ड िात्र िएको मलङ्ग सिेि िमहचान हन
नसके को म्शशु िच्चाको लाश िो.िा. को लागी िाल्िा मजल्ला
अस्ििालको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०७।०४ गिे अ.ं १०:३० िजेको सियिा मज. िाल्िा
राििरु न.िा. वडा नं. ८ िजु ाि मसद्धिािा मस्िि कामलगण्डकी नर्ी
मकनारिा नाििर, विन नखुलेको अं. ४०/४५ वर्फको, उचाई ५ मर्ट,
शरररिा किडा निएको र समड गलेको अवस्िािा रहेको िृि पुरुष
व्यमिको लाश राििरु अस्ििाल िाल्िाको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०७।०४ गिे मिहान अं.८:१५ िजेको सियिा मज. िाल्िा
राििरु न.िा. वडा नं. ८ होल्र्ी मस्िि कामलगण्डकी नर्ी मकनारिा
नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ४५/५० वर्फको, उचाई ४.११ मर्ट, िहेलो
रंगको मटसटफ लगाएको र शरररको अन्य िागिा किडा निएको िृि
परुु षको लाश राििरु अस्ििाल िाल्िाको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०६।१७ गिे अ.ं १५:०० िजेको सियिा मज. कमिलिस्िु
िद्ध
ु ििु ी न.िा. वडा नं. ९ चम्िािरु कमिलिस्िु साझेर्ारी सािर्ु ामयक
जंगलिा हररयो रंगको साडी, िहेलो िनु ा िएको हररयो चप्िल रािो
चरु ा रहेको मम्हलाको िानव कंकाल ।
मिमि २०७८।०६।१५ गिे अं. १४:१५ िजेको सियिा मज. िमर्फया
गल
ु ररया न.िा. वडा नं. ८ िार्ा मस्िि िार्ा नमर्िा हाल नाििर, विन
नखल
ु ेकी अं. ५०/५१ वर्फकी, वर्फ गहगाँ ोरी, लाम्चो अनहु ार, अर्फ
र्ुलेको किाल, िािलो शररर, नाकिा र्ुली लगाएकी, िामिको
शरररको िागिा हररयो रंगको ब्लाउज र गल
ु ािी रंगको िेमटकोट
लगाएकी मम्हला िामनिा िमगरहेको अवस्िािा र्ेमखएकी हर्ा मनज
िमहलालाई उद्दार गरी उिचारको लागी िमर्फया अस्ििालिा ल्याई
उिचार गराउने क्रििा १५:०० िजेको सियिा िृत्यु िएकी िमहलाको

कम्पलिस्तु

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

लाश ।
मिमि २०७८।०६।०८ गिे मज.कमिलवस्िु मशवराज न.िा. वडा नं १
रे न्जर िोष्ट नमजकै िवु फ िमिि राजिागफिा नं नखल
ु ेको सवारी सार्नले
हाल नाि िर विन नखल
ु ेको िरुु र् व्यमिलाई ठक्कर मर्ाँर्ा मनज िरुु र्
व्यमिको िृत्यु िएको । हमलया:- उचाई ५.१० मर्ट, िामिल्लो शरीरको
िागिा सेिो िईिा कालो र्के मटसटफ र िल सेिो र्ोिी लगाएको, हेर्ाफ
िराई िल
ु को जस्िो र्ेमखने पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०५।३१ गिे मिहान १२:३० िजेको सियिा
मज.कमिलवस्िु मशवराज न.िा. वडा नं ५ चन्रौटा मस्िि समिि
कम्िेलेक्सको िमिि िर्फ सोही ठााँउको िेटीिा नाि िर विन नखल
ु ेको
परुु षको लाश र्े ला िरे को । हमलया:- उचाई ५.४ मर्ट, र्ाह्री किाल
र्ुलेको, खैरो रङको ट्रयाकसुट ििा कालो हार् िाईन्ट र र्के कट्ट
लगाएको, िानमसक सन्िल
ु न मठक निएको ।
मिमि २०७८।०६।०३ गिे साझं अ.ं २०:०० िजेको सियिा
मज.रुिन्र्ेही मि.न.िा. वडा नं २ मसिा राईस मिल चोक मस्िि िटु वल
िैरहवा सडक खण्डिा िटु वलिाट िैरहवा िर्फ जार्ै गरे को लु १ ख
९०१८ नं को मिमनट्रकले हाल सम्ि नाि िर विन नखल
ु ेको अं.
२६/२७ वर्फको पुरुष व्यमिलाई ठक्कर मर्ई उिचारको क्रििा
िमसफमसटी अस्ििालिा उिचार िैरहेकोिा मिमि २०७८।०६।०४ गिे
मनजको िृत्यु िएको । हमलया:- उचाई ५.५ मर्ट, वर्फ कल्साउरो,
िझौला शरीर िएको ।
मिमि २०७८।०५।२६ गिे मज.रुिन्र्ेही सम्िरीिाई गा.िा. वडा न. ७
िमदर्याघाट मस्िि मिनााँउ नर्ीिा अं. ५० वर्फको वर्फ कल्साउर्ो िािलो
शररर िएको, सेिोिा िट्टु े सटफ र कालो िाईन्ट लगाएको, उचाई ५.३ मर्ट
िएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०५।१७ गिे मिहान अं. ७:०० िजेको सियिा
मज.रुिन्र्ेही मिलोत्तिा न.िा. वडा नं ७ हरै या मस्िि छमिस कुलो नहरिा
अं. २५ वर्फको पुरुष व्यमि िृि र्े ला िरे को । हमलया:- उचाई ५.५
मर्ट, िामि लािो िाहला िएको र्के सटफ, मनलो मजन्स िाईन्ट, र्ााँया
खट्टु ािा रािो जत्तु ा, र्ााँया कानिा िहेलो िन्ु रा लगाएको ।
मिमि २०७८।०५।२८ गिे मज.कमिलवस्िु मशवराज न.िा. वडा नं ५
चन्रौटा िजार मस्िि िमर्ना गल्ला स्टोर अगाडी हाल नाि िर विन
नखल
ु ेको अ.ं ३०/३५ वर्फको उचाई ४.११ मर्ट, िामिल्लो शरीरको
िागिा कुनै किडा निएको, लािो कालो किाल, िािलो शरीर िएको
पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०५।१३ गिे मज.रुिन्र्ेही िटु वल उ.ि.न.िा. वडा नं ६
मस्िििा रहेको िार्ेमशक अस्ििालिा उचाई ५.३ मर्ट, कालो मनलो
िेष्ट र रािो कालो चेक सटफ लगाएको, च्याप्टो अनहु ार, छोटो किाल,
िहाडी िल
ु को जस्िो र्ेमखने िुरुर् व्यमिको लाश र्े ला िरे को ।

निलपरासी
(पम्िम)

दाङ

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

कम्पलिस्तु

िााँके

मिमि २०७८।०५।०६ गिे अं. ०९ िजेको सियिा मजल्ला नवलिरासी
िमिि सस्ु िा गा.िा. वडा न. ३ रे वा मस्िि र्गु ाफ िमन्र्रको प्राङ्गर्िा
एमकन विन नखल
ु ेको ६०/६५ वर्फको हरर ओि िढई िमन मचमनने िृि
पुरुषको लाश िो.िा.को लामग िरासी मस्िि िृथ्वी चन्र् अस्ििालिा
िठाईएको ।
मिमि २०७८।०५।०३ गिे मज.र्ाङ िमु ल्सिरु उ.ि.ि.न.िा. वडा नं १२
जैसिरु (दवार खोला) को िगरिा उि खोलाले िगाई ल्याएको नाि िर
विन नखल
ु ेको अ.ं ४५/५० वर्फको वेवाररसे अवस्िािा रहेको
मम्हलाको लाश कात्रो जस्िो सेिो किडा र गमु न्रिा सडीगली सके को
लाश ।
मिमि २०७८।०४।२७ गिे रािी २२:०० िजेको सियिा मज.कमिलवस्िु
िद्ध
ु ििु ी न.िा. वडा नं २ गोरुमसङे जंगल मस्िि िवु फ िमिि िहेन्र
राजिागफिा एक जना पुरुष व्यमि सडकको र्मिर् मकनारिा िृि र्े ला
िरे को । उचाई ५.५ मर्ट, िािलो शरीर, िामि सेिो रािो र हररयो सटफ र
िल हार् िाईन्ट लगाएको ।
मिमि २०७८।४।२६ गिे मिहान अं.०७:०० िजेको सियिा मज.रुिन्र्ेही
लमु म्िनी सााँस्कृ मिक न.िा. वडा नं १० िजेमर्या मस्िि एमकन नाि िर
विन नखल
ु ेको िराई िल
ु को जस्िो र्ेमखने राजकुिार नाि ििाउने अं.
वर्फ ३०/३५ जमिको र्ेमखने पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०४।१३ गिे १४:४५ िजेको सियिा मज. कमिलवस्िु न.
िा. वडा नं. ३ मसकटवा मस्िि िाटोिा हाल नाििर, विन नखल
ु ेको अं.
४५/५० वर्फको वर्फ कल्साउर्ो, उचाई ५.५ मर्ट वाया आाँखा र्ुलो
िरे को, HUNT लेखेको रािो र्के मटसटफ, कालो ट्याक लगाएको,
MAX लेखेको प्लामष्टकको कालो चप्िल लगाएको, कम्िरिा कालो
कन्र्ानी िार्ेको र हेर्ाफ िराईिल
ु को जस्िो र्ेमखने िृि पुरुष व्यमिको
लाश िो. िा. को लागी कमिलवस्िु अस्ििालको शव गृहिा रामखएको
।
मिमि २०७८।०४।१७ गिे १७:०० िजेको सियिा मज. कमिलवस्िु
मशवराज न. िा. वडा नं. ९ मशवगढ मस्िि मशवशिी सािर्ु ामयक
जगं लिा रहेको प्यारको रुखिा रािो रंगको चमु न्न (सल) घाटीिा िार्ी
िासो लगाई नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ३०/३५ वर्फको, उचाई ५.८
मर्ट, सेिोिा िट्टु ा िएको हाि सटफ, कालो ग्रन्च िएको मजन्स िाईन्ट
लगाएको िृि पुरुष व्यमिको लाश िो.िा. को लागी मशवराज
अस्ििाल िहार्रु गंज कमिलवस्ििु ा रामखएको ।
मिमि २०७८।०४।०२ गिे अं. ०७:०० िजेको सियिा मज. िााँके राप्ती
सोनारी गा. िा. वडा नं. १ िवानीिरु मस्िि राप्ती नर्ीको मकनारिा
नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ४०/४५ वर्फको िझौला शररर, उचाई ५.४
मर्ट र लाम्चो अनहु ार िएको िृि परुु ष व्यमिको लाश ।

िम्दार्ा

अर्ााखााँची

दाङ

रुपन्देही

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

मिमि २०७८।०४।०५ गिे १०:३० िजेको सियिा मज. िमर्फया ठाकुर
िािा न.िा. वडा नं. ९ सक
ु ाड मस्िि सत्तु यै सख
ु ाड िध्याविी
सािर्ु ामयक वन मित्र नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ३०/३५ वर्फको, वर्फ
कल्साउर्ो, उचाई ५.६ मर्ट, िािलो शररर, मसके हररयो चेक सटफ,
sport one लेखेको टाउजर लगाएको र हेर्ाफ िारई िासी (िारु) जस्िो
र्ेमखने व्यमि सालको रुखिा घााँटीिा िासो लगाई झण्ु डी िृत्यु िएको
पुरुषको लाश िमर्फया अस्ििालको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०४।०८ गिे सााँझ १८:०० िजेको सियिा मज.
अघाफखााँची मशिगंगा न. िा. वडा नं. ७ कर्ेनी मस्िि राप्ती नर्ीिा
नाििर, विन नखुलेको अं. ३५/४० वर्फको, उचाई ५.२ मर्ट, िोटो
शररर र झट्ट हेर्ाफ जनजािी जस्िो र्ेमखने िृि पुरुष व्यमिको लाश िो.
िा. को लागी मजल्ला अस्ििाल अघाफखााँचीको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।३० गिे मज.र्ाङ िमु ल्सिरु उ.ि.ि.न.िा. वडा नं ६
गाईडहर मस्िि िानवसेवा आश्रििा वर्फ ३५ को रािचन्र चौर्री िृि
अवस्िािा र्े ला िरे को । वर्फ गहगोरो, उचाई ५.३ मर्ट, खरानी रङको
मट-सटफ र खरानी रङको हार् िाईन्ट लगाएको परुु षको लाश ।
मिमि२०७८।०३।२७ गिे अं.१७:३० िजेको सियिा मज. रुिन्र्ेही
मिलोत्तिा न.िा. वडा नं. ६ सेिरी मस्िि मिनाउ खोलाको मकनारिा
नाििर, विन नखल
ु ेकी अ.ं वर्फ ५०/५२ की उचाई ५.२ मर्ट,र्ााँया
िााँया हािको नााँडी र र्ााँया हािको िामहरी िञ्जािा गोर्ान गोर्ेको
ट्याटु, रािो िट्टु ेर्ार हाि ब्लाउज लगाएकी र हेर्ाफ िारु जािको जस्िो
र्ेमखने िृि मम्हलाको लाश ।
मिमि २०७८।०३।०३ गिे अं. ११:४५ िजेको सियिा मज. रुिन्र्ेही
सम्िरीिाई गा. िा. वडा नं. ३ मिप्रहवा आजिाघाट मस्िििा
मिनाउखोला (िाढी) ले िगाई ल्याई खोला मकनारको खेििा नाििर,
विन र हमलया नखुलेको अं. वर्फ ३५/४० की मम्हलाको लाश िो. िा.
को लागी मिि अस्ििाल िैरहवाको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।१६ गिे मर्नको अं. १३:०० िजेको सियिा मज.
कमिलवस्िु िद्ध
ु िुमि न. िा. वडा नं. १० मस्िि चेिरार्ेही जंगलिा
गोरुमसगं े िौमलहवा सडक र्ेमख १ मक. मि. मिलौराकोट सािर्ु ामयक
िनमित्रको खोल्सािा िकाईनोको िोटिा िासो लगाई झण्ु डी िृि िएको
अ.ं ५०/५५ वर्फको, उचाई ५.४ मर्ट, लाम्चो अनहु ार, िािलो शररर,
िािी सेिो मनलो रंगको मटसटफ, मनलो कट्ट जांगे लगाएको, िााँया हाििा
BOLAND लेखेको कालो मर्िा िएको घडी लगाएको, मनलो रंगको
Magic लेखेको चप्िल लगाएको, घाटी ाँिा सार्ल
ु े लगाउने चााँर्ीले
िनाएको जस्िो लािो िटु ी र कान कोट्याउने िएको िाला लगाएको
िृि पुरुषको लाश िो.िा. को लागी कमिलवस्िु अस्ििाल िौमलहवािा
रामखएको ।

रुपन्देही

पाल्पा

अर्ााखााँची

रुपन्देही

रुपन्देही

मिमि २०७८।०३।२५ गिे मिहान अं. ६:५० िजेको सियिा मज.
रुिन्र्ेही वटु वल उ. ि. न. िा. वडा नं. ११ िजवु ा र्गु ाफ नगर मस्िििा
नाििर, विन नखल
ु ेको मिगि ५/७ वर्फ र्ेखी सोही स्िानिा िागी खाने
अं. ३०/३५ वर्फको, उचाई ५.७ मर्ट, लाम्चो अनहु ार, िझौला शररर,
कालो किाल, मनलो मजन्स िाईन्ट, रािो िेल्ट, Adidas लेखेको मनलो
घाटीिा िहेलो गला िएको िेष्ट, HMAIV लेखेको खैरो िेन्टी
लगाएको र्रामकलो मनर्ार िएको म्रि पुरुषको लाश िो. िा. को लागी
लमु म्िनी प्रार्ेमशक अस्ििाल वटु वलिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।०४ गिे मिहान अं. ०९:०० िजेको सियिा मज.
िाल्िा मिनाउ गा. िा. वडा नं. २ मिनाउखोला मस्िििा नाििर, विन
नखल
ु ेको अं. ३०/३५ वर्फको, उचाई ५.१ मर्ट िएको र नाङ्गो शररर
िएको पुरुष व्यमिको लाश िो. िा. को लामग िाल्िा मजल्ला
अस्ििालको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।०५ गिे मर्उाँसो अं. १५ िजेको सियिा मज.
अघाफखााँची स. न. िा. वडा नं. २ चत्रु ािेशी मस्िििा नाििर, विन
नखल
ु ेकी अ.ं ५०/५५ वर्फकी िमहला अचेि अवस्िािा र्े ला िरे को हर्ा
मनजको उिचारको क्रििा अघाफखााँची मजल्ला अस्ििालिा िृत्यु िएकी
िमहलाको हमलया वर्फ गहगाँ ोरी, उचाई ५.२ मर्ट, अनहु ारिा
डमण्डर्ोरको खि रहेको, िेट र्ुमलएको, रािोिा हररयो आकाशे रंगको
म्याक्सी लगाएकी िृि मम्हलाको लाश ।
मिमि २०७८।०३।०८ गिे मर्उसो अं. १६:४५ िजेको सियिा मज.
रुिन्र्ेही िटु वल उ. ि. न.िा. वडा नं. ७ मशवनगर मस्िि िहेन्र राजिागफ
सडकको उत्तर िर्फ रहेको मशववनगर सािर्ु ामयक िन मस्िि खानेिानी
टंमक नमजकै एमकन नाििार विन, नखल
ु ेको अ.ं ४०/४२ वर्फको उचाई
५.२ मर्ट, लाम्चो अनहु ार, िझौला शररर, कालो किाल, र्ायााँ हािको
हत्के ला िछाडी ॐ लेखेको ट्याटु िएको, कालोिा रािो र्काफ िएको
सरुु वाल, खैरो रंगको ट्रयाक र सेिो गमन्ज लगाएको िृि पुरुष व्यमिको
लाश ।
मिमि सिय नाि िर विन नखुलेको अं. ५०/५५ वर्फको हेर्ाफ िंगोमलयन
अनहु ार िएको, गोरो वर्फको, उचाई ५.४ मर्ट, YES लेखेको मनलो
रङको ज्याके ट, मनलोिा सेिो लाईमनङ िएको ट्राउजर, िैजनी रङको
िेष्ट लगाएको । िााँया हािको िाझी औलं ािा हररयो ित्िर िएको िहेलो
र्ािक
ु ो औठी र िााँया हाििा प्लामष्टकको चेन िएको चालु अवस्िाको
घडी लगाएको िृि पुरुषको लाश । लाश हाल रुिन्र्ेही िैरहवा मिि
अस्ििालिा रहेको ।

िुबला

मिमि २०७८।०२।११ गिे मर्नको १६:०० िजेको सियिा मज.जम्ु ला
मसंजा गा.िा. घर िई हाल मज.सख
ु ेि मि.न.िा. वडा नं १२ नेवारे मस्िि
िानव सेवा आश्रििा िस्र्ै आएकी अं. वर्फ ६५ की िनु ी मिरुवा नाि
िएकी, उचाई ५.२ मर्ट, वर्फ गहगोरी, िािलो शरीर िएकी, िामि रािो
िट्टु े मटसटफ र िल हार् अलामर्न लगाएकी मम्हलाको लाश ।

दाङ

मिमि २०७८।०२।१० गिे मज.र्ाङ घोराही उ.ि.न.िा. वडा नं ८ मस्िि
कुिार चौर्रीको घरिा मिगि १ वर्फ र्ेमख िस्र्ै आएको मज.कमिलवस्िु
घर ििाउने प्रेि गरुु ङको छोरा वर्फ २७ को गोिाल गरुु ङ नमजकै रहेको
कुवािा खसी अचेि अवस्िािा मनकाली मनजको मिहान ४:०० िजेको
सियिा पुरुषको िृत्यु िएको ।
मिमि २०७८।०२।११ गिे मिहान अं. ५:०० िजेको सियिा मज.र्ाङ
घोराही उ.ि.न.िा. वडा नं ७ सौडीयार मस्िि चेिलाल वलीको खाली
जदगािा रहेको आाँिको रुखको एउटै हााँगािा १.७ मर्टको र्रु ीिा
छुट्टाछुट्टै िासो लगाई िृि अवस्िािा झण्ु डी रहेकी नाि िर विन
नखल
ु ेको, अ.ं २५/३० वर्फको, िमहलाको हमलया वर्फ गहगोरी, िाटुलो
अनहु ार िएकी, र्िु ै कानिा िहेलो जल
ु ी, रािो िट्टु ेर्ार कुिाफ र आिी
रङको ज्याके ट लगाएकी िृि मम्हला र ऐ.ऐ. िस्ने वर्फ ३० को रे ख
िहार्रु घिी िगर(पुरुष)को लाश ।
मिमि २०७८।०२।१० गिे मिहान अं. ०७:३० िजेको सियिा
मज.रुिन्र्ेही सैनािैना न.िा. वडा नं ९ कुिारगड्डी मस्िि िन्राखोलाको
िल
ु िमु न नाि िर विन नखुलेको, अं. २५/३० वर्फको, उचाई ५.४ मर्ट,
गहगोरो, िंगोमलयन अनहु ार, िोटो शरीर िएको, हल्का मर्क्का हररयो
रङको मटसटफ, िल ट्रयाकसटु को कालो सरुु वाल लगाएको परुु ष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०२।०१ गिे मर्उसो अन्र्ाजी ४:०० िजेको सियिा मज.
रुिन्र्ेही िटु वल उ.ि.न.िा. वडा नं ८ िेसक्याम्ि मस्िि िहेन्र
राजिागफको उत्तर मकनारािा एमकन नाि िर विन नखुलेको, उचाई ५.४
मर्ट, अं. ४० वर्फको, वर्फ गहगोरो, िािलो र्ाह्री जंगु ा िालेको,
िंगोमलयन िहाडी िुलको जस्िो र्ेमखने, कालो किाल, सेिोिा कालो
र्काफ िएको र्ुल सटफ, हार् मटसटफ र खैरो चप्िल लगाएको पुरुष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०१।२९ गिे २३:४० िजेको सियिा मज. कमिलवस्िु
िायार्ेवी गा.िा. वडा नं ६ डुिरा मस्िि िैरहवािाट िौमलहवा िर्फ
आउर्ै गरे को मिकअि मजिले िैर्ल यात्री हाल सम्ि नाि िर विन
नखल
ु ेको, अं. ६०/६५ वर्फको िरुु र् व्यमिलाई ठक्कर मर्ई घाईिे िनाई
उिचारको क्रििा लमु म्िनी प्रार्ेमशक अस्ििाल िटु वलिा मिमि
२०७८।०२।०२ गिे मिहान ७:०० िजे िृत्यु िएको, कालो वर्फ, र्ाह्री
जंगु ा र्ुलेको, उचाई ५.६ मर्ट, सेिो रङको सटफ र र्ोिी लगाएको हेर्ाफ
िर्ेशी िल
ु को जस्िो र्ेमखने पुरुष व्यमिको लाश ।

दाङ

रुपन्देही

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

िााँके

मिमि २०७८।०१।०३ गिे अं. १३:४४ िजेको सियिा िााँके नैनािरु
गा.िा. वडा नं ४ मस्िि सर्ावहार सािर्ु ामयक जंगल मित्र एमकन नाि
िर विन नखुलेको, अं. २८/२९ वर्फको, वर्फ गहगोरी, उचाई ५.३ मर्ट,
िझौला शरीर िएको, छोटो किाल, िााँया खट्टु ाको नल्ठाको िागिा
िरु ानो िामचएर जोमडएको जस्िो िाङ्गो रहेको, र्ााँया खट्टु ाको िछाडीको
िागिा िरु ानो कामटाँएर मनको िएको खि िएकी मम्हलाको लाश ।

आ.ि. २०७७ मा पम्हचान नखल
ु ेको लाशहरुको म्ििरण
रुपन्देही

निलपरासी
(पम्िम)

निलपरासी
सुस्ता

रुपन्देही

मिमि २०७७।१२।२८ गिे अ.ं १२:०० िजेको सियिा मज.रुिन्र्ेही
उ.ि.न.िा. वडा नं ३ ििघाट के वलकार स्टेसन नमजकै चरु े सािर्ु ामयक
वनको के वलकार स्टेसन जाने कच्ची सडक मकनारिा र्ामहने िरट्टको
िक्की नालीिा एमकन नाि िर विन नखुलेको, उचाई ५ मर्ट, कालो
किाल, िहेलो कालो िट्टु ा िएको ४० नं को कक् सजु (जत्तु ा), गल
ु ािी
रङको सल, मिक
ं रङको टि, मित्र कालो रािो र्ेमखने िोमटस, िल मनलो
कालो िाईन्ट र मित्र खैरो र्ेमखने िेन्टी लगाएकी मम्हला ।
मिमि २०७७।१२।२४ गिे अं. ०९:०० िजेको सियिा
मज.नवलिरासी(िमिि) सस्ु िा गा.िा. वडा नं ४ नसफही मस्िि नारायर्ी
नर्ीको मकनारिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको, अं. ५०/५५ वर्फको,
उचाई ५.६ मर्ट, र्ामहने हािको नाडीिा रािो रङको र्ागो िार्ेको
पुरुषको लाश ।
मिमि २०७७।११।२७ गिे अं. १६:३० िजेको सियिा मजल्ला
नवलिरासी सस्ु िा गा.िा. वडा नं २ कुमडया मस्िि िर्फघाट मत्रवेर्ी
सडक खण्डको मकनारिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ५०
वर्फको, उचाई ४.१० मर्ट, कालो किाल, रािो मनलो िहेलो िट्टु ा िएको
म्याक्सी, सेिो िट्टु ा िएको सरुु वाल, िााँया हाििा नचल्ने घडी, र्ााँया
हाििा र्लािको चरु ा लगाएको, कानिा टि र गलािा िोिे लगाएको
मम्हलाको लाश ।
मिमि २०७७।११।२४ गिे अ.ं १४:०० िजेको सियिा मज.रुिन्र्ेही
ओिसमिया गा.िा. वडा नं २ िडसरी मस्िििा रहेको र्गु ाफ िमन्र्र नमजकै
वर्फ अं. ४५/५० को िागी खाने िरुु र् व्यमि अचेि अवस्िािा र्े ला
िारी स्िामनय र प्रहरीको सहयोगिा हमस्िटल िरु ाउर्ा िृत्यु िईसके को ।
हमलया:- वर्फ कल्साउरो, िािलो शरीर िएको, उचाई ५.३ मर्ट, िहेलो
किडा, िहेलो र्ागो िाला, राि राि लेखेको िहेलो रुिाल(गलिन्र्ी)
घााँटीिा िेरेको, किाल र्ुलेको, साििा महन्र्ी िार्ािा लेखेको िजन
मकिाि रहेको, हेर्ाफ िराई िल
ु को जस्िो र्ेमखने पुरुषको लाश ।

रुपन्देही

रुपन्देही

दाङ

मिमि २०७७।११।०८ गिे मिहान अं.७:०० िजेको सियिा मजल्ला
िटु वल उि.िहानगरिामलका वडा नं.१ उजरु मसंह िाकफ मजिगढी मकल्ला
शवी िमन्र्र मस्िििा एमकन नाि िर विनन खुलेको अं.५५ वर्फको,
उचाई ५.५ मर्ट,गोलो अनहु ार, र्रामकलो मनर्ार, मजन्स िाईन्ट,मनलो
ज्याके ट, कालो ज्याके ट र चेक सटफ लगाएको,िागी खाई महड्ने परुु ष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।११।०६ गिे अं.१६:३० िजेको सियिा मज. रुिन्र्ेही
मस.न.िा. वडा न.ं १३ र्ेवकोटा चोक मस्िि िैरहवा िटु वल सडक
खण्डको आकाशे िुलिा अं.५०/५५ वर्फको, नाि िर र विन
नखल
ु ेको,ििलो शरीर,वर्फ कालो, उवाई ५.५ मर्ट,िालिु ा किाल
खईु लेको, छोटो र्ारी िालेको र्ायााँ हािको िाईली औलािा सेिो
र्ािक
ु ो औठी लगाएको, कालो िहेलो िाटा िएको ज्याके ट ,िहेलो
रंङको हार् मस्वटर,सेिोिा िहेलो र्काफ िएकोलाि िाहले सटफ र खैरो
रंङको कटनको िाईन्ट लगाएको िमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको
लाश ।
मिमि २०७७।१०।२१ गिे अ.ं २३:०५ िजेको सियिा मजल्ला र्ाङ
घोराही उि िहानगरिामलका वडा नं.११ िक
ु ाली डााँडा मस्िि सडकको
छे उिा नाि िर विन नखल
ु ेको,अं.६०/६२ वर्फको, वर्फ गहगोरो, सेिो
र्के र्ुल वाला िएको घ्यू कलरको हार् मस्वटर,कालोिा रािो र्काफ
िएको ट्रयाक,मनलो हार् िाईन्ट, Nike लेखेको कालो ज्याके ट, सेिो
कालो र्काफ िएको उमनको गलिन्र्ी , घााँटीिा वेरेको,सटफको गोजीिा
हािे रुिाल हालेको,कालो प्लामटकको जत्तु ा लगाएको, र्ारी जङु गा
र्ुलेको पुरुष व्यमिको लाश ।

प्र्ुठान

मिमि २०७७।१०।१६ गिे मिहान अं. १०:४५ िजेको सियिा मजल्ला
प्यठु ान सरुिारानी गा.िा. वडा नं ४ कुडुले मस्िि िाडीखोलाको िानी
मित्र अं. ३५/३६ वर्फको, िृि शव नमजकै िहेलो रंङिा रािो र सेिो िट्टु ा
िएको िेक्सी र्े ला िरे को, शरीरको िल्लो िागिा आकाशे रंङको
िेमटकोट लगाएको, उचाई ४.९ मर्ट िएको िमहचान नखल
ु ेको
मम्हलाको लाश ।

रुपन्देही

मिमि २०७७।१०।०१ गिे मर्उसो अं. १४:३० िजेको सियिा
मज.रुिन्र्ेही सैनािैना न.िा. वडा नं ११ मशिलिरु डााँडा मस्िि शामन्ि
सािर्ु ामयक वनको जगं ल मित्र मजन्स िाईन्ट लगाएको, सन्ु िला रंङको
स्वीटर लगाएकी, घााँटीिा कालो गेडा िएको सार्ा िाला लगाएकी,
उचाई ५ मर्ट िएकी िमहचान नखल
ु ेको मम्हलाको लाश ।

रुपन्देही

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

िााँके

मिमि २०७७।०८।१३ गिे साझाँ अं. ६:०० िजेको सियिा रुिन्र्ेही
र्ेवर्ह न.िा. वडा नं १० चरङ्मे मस्िि जङ्गलिा प्लामष्टकको डोरीको
िासो लगाई रोयर्ीको रुखिा अं. ४०/४२ वर्फको, नाि िर विन
नखल
ु ेको, िनावाला चप्िल, कालो िाईन्ट, चेक शटफ, खैरो िाईन्ट
लगाएको, साििा मिच्ने सिु ी र नगर् रु १,८०० साििा रहेको िमहचान
नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।०८।०२ गिे मर्उसो अं. १२:३० िजेको सियिा
मज.रुिन्र्ेही र्ेवर्ह न.िा. वडा नं ९ घोडाहा मस्िि िद्ध
ु सािर्ु ामयक
िनिा मट-शटफ, िाईन्ट र गम्छाको िासो लगाई सालको रुखिा अं.२८
वर्फको नाि िर विन नखुलेको, िााँया हािको नाडीिा िानको िाि मित्र
कोमकला मिि लेखेको ट्याटु, उचाई ५.५ मर्ट, कालो किाल, िािलो
शरीर िएको िमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।०७।२४ गिे मर्नको अं. १२:१५ िजेको सियिा
मज.कमिलिस्िु मशवराज न.िा. वडा नं ४ समिमि चोक मस्िि रहेको
सािफजमनक प्रमििालयिा नाि िर विन नखल
ु ेको, उचाई ५.६ मर्ट,
िामि खरानी रंङको मट-शटफ, खरानी रंङको हार् िाईन्ट लगाएको, हेर्ाफ
िंगोमलयन अनहु ार िएको, हल्का किाल र्ुलेको पुरुष व्यमिको
िमहचान नखल
ु ेको लाश ।
मिमि २०७७।०६।११ गिे १५:०० िजेको सियिा मजल्ला रुिन्र्ेही
र्ेवर्ह न.िा. वडा नं १२ शारर्ानगर मस्िििा हाल सम्ि एमकन नाि िर
विन नखल
ु ेको अं. ४५/५० वर्फको मम्हलाको लाश । लाशको
मववरर्:-िृिक समडगली र्गु फमन्र्ि िएकोले हमलया स्िष्ट निएको,
उचाई ४.५ मर्ट, लास हेर्ाफ िाढीले िगाएर ल्याएको जस्िो र्ेमखने ।
मिमि २०७७।०६।११ गिे रािी अं. २१:४५ िजेको सियिा
मज.कमिलिस्िु कृ ष्र्नगर न.िा. वडा नं २ मस्िि लक्ष्िी हाडवयर नमजकै
िेवाररसे अिस्िािा एक जना िरुु र् िामनसको नाि िर विन नखल
ु ेको,
उचाई ५ मर्ट, कालो ज्याके ट, छािीको िागिा MG लेखेको कालो
मट-शटफ, र्ाह्री जङु ् गा िालेको, अं. ६०/६५ वर्फको पुरुष व्यमिको
िमहचान नखल
ु ेको लाश ।
मिमि २०७७।०५।३१ गिे मज.िााँके सामवक नेिालगञ्ज न.िा. वडा नं २
घरवारी टोल मस्िि जनक होटलको कोठा नं ७ िक
ु गरर िसेका
िामनसहरु मवहान सोही होटलको कोठािा घााँटीिा किडाले कसी हत्या
गरी िृि र्े ला िरे को मम्हला, िालक र िाम्लकाको लाश ।

प्र्ुठान

रुपन्देही

पाल्पा

निलपरासी

िम्दार्ा

मिमि २०७७।०४।२९ गिे मर्उाँसो अं. १२:३० िजेको सियिा
मज.प्यठु ान प्यठु ान न.िा. वडा नं ४ सत्तरी मस्िि मझिरुक खोलाको
मकनारिा नाि िर विन िखुलेको, वर्फ गहगोरो, उचाई ५.३ मर्ट, हेर्ाफ
िंगोमलयन जस्िो र्ेमखने आर्ा किाल र्ुलेको, शरीरिा र्िु ी िएको र
शरीर नाङ्गो अिस्िािा िएको परुु ष व्यमिको िमहचान नखल
ु ेको
लाश ।
मिमि २०७७।०३।२४ गिे अं. १५:३० िजेको सियिा रुिन्र्ेही
मिलोत्तिा न.िा. वडा न.ं ६ िमिि िौमन मस्िि मिनाउ नमर्िा वर्फ
कल्साउर्ो ,उचाई ५ मर्ट ४ ईन्च ,लािो कालो किाल, मचउडोिा िात्र
र्ाह्री आएको, र उि र्ाह्री २।३ मर्न िमहला काटेको जस्िो छोटो,आाँखी
िौ नजोमडएको,अगाडीको िामिको र्ाि निएको ,र्िु ै हािको नाडी र
िाखरु ािा टाटु हानेको, र्ाया हाििा I love mom लेखेको,सोमह
हािको नाडीिा चरु ा जस्िो टाटु िनाएको,िाया खट्टु ाको घाँडु ािा िोसो
रहेको,िाया हािको नाडीिा िरु ानो काटेको खि िएको,संमघय
सिाजिार्ी र्ोरि नेिालको िसाल मचन्हिा ििर्ान गरौ िन्ने सेिो
मटसटफ लगाएको अ.ं २०।२५ वर्फको अनहु ार हेर्ाफ िगं ोमलयन वा िारु
सिर्ु ायको जस्िो र्ेमखने िृि पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७७।०३।२४ गिे अं. १८:०० िजेको सियिा मजल्ला िाल्िा
िानसेन न.िा. १४ ऋर्ीके स िन्र्ीर नमजकै रहेको प्रमििालयिा हाल
नाििर विन नखल
ु ेको अं. वर्फ ६०।६५ को िरुु र्, मनजको हमलया
िहाडी िल
ु क
ु को जस्िो र्ेमखने,वर्फ गहगाँ ोरो, उचाई ५ मर्ट , र्ाह्री जगंु ा
िालेको, र्ुलेको, र्ौरा सरुु वाल लगाएको, िृि पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७७।०३।२४ गिे अं. ०८:३० िजेको सियिा मजल्ला
नवलिरासी ( ि. स.ु िमिि ) िाल्हीनन्र्न न.िा. वडा न.ं १ छोटकी
सनु री मस्िि सडकिा एमकन नाि िर ,विन नखल
ु ेको,अ.ं वर्फ ४५।५०
को किाल,र्ाह्री र जंगु ा सिेि जोगीको जस्िो िालेको,किालिा लट्टा
िरे को,खरानी रंगको हाि स्वीटर,घ्यु रंगको सटफ र हररयो मटसटफ शरररको
िल्िो िागिा नादन रहेको पुरुषको लाश ।
मिमि २०७७।०३।२१ गिे मवहान अं. ०७:०० िजेको सियिा मजल्ला
िमर्फया राजािरु न.िा. वडा नं. १० खैरीचन्र्निरु को कोठीयाघाट मस्िि
रहेको कर्ाफली नमर्को िवु फ िर्फ को मकनारिा रहेको ढलेको काठिा
अड्कीएको अवस्िािा वर्फ गहगाँ ोरो,िोटो शररर िएको,िंगोमलयन
अनहु ार जस्िो र्ेमखने,उचाई ५ मर्ट ९ ईन्च,अ.ं वर्फ ४५।४६ को,शरररिा
किडा निई िरु ै शररर नाङ्गो रहेको िृि पुरुष व्यमि ।

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

पाल्पा

दाङ

कम्पलिस्तु

मिमि २०७७।०३।२१ गिे मर्उसो अं. १५:३० िजेको सियिा मजल्ला
कमिलिस्िु मिजयनगर गा. िा. वडा नं. ३ िैनारी मस्िि रहेको िटेनी
खोलािा नाििर विन नखल
ु ेको,अं. वर्फ ४०।४५ को ,उचाई ५ मर्ट ७
ईन्च,किाल कालो र्ामहने हाििा िहेलो र्ािक
ु ो िाला लगाएको
रिािन्र्नको रािो र्ागो िार्ेको,िाया हाििा िहेलो रंगको चेन
िएको,घडी लगाएको,र्ामहने हािको चौिो औलािा औठी लगाएको
,कालो रंगको कट्ट लगाएको,हेर्ाफ िर्ेसी सिर्ु ायको जस्िो र्ेमखने िृि
पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७७।०३।२० गिे मवहान अं. १०:३० िजेको सियिा मजल्ला
रुिन्र्ेही िटु वल उ.ि.ि.न.िा. वडा नं. २ मस्िि िैनािगर चोक मथिि
खाली जदगािा िेिाररसे अवस्िािा िराई िल
ु क
ु को जस्िो र्ेमखने अं.
वर्फ ४०।४२ को पुरुष वर्फ गहगाँ ोरो,उचाई ५ मर्ट ४ ईन्च, र्रामकलो
मनर्ार,छोटो किाल र्ाह्री, जगं ा िएको,मनर्ारिा र्काफ िरे को,र्ाह्री
र्लेको,किाल के ही र्ुलेको, सेिोिा खैरो र्काफ िएको सटफ मजन्स
िाईन्ट लगाएको िृि व्यमि ।
मिमि २०७७।०३।१४ गिे मवहान अ.ं ०६:३० िजेको सियिा मजल्ला
िाल्िा राििरु न.िा. वडा न.ं ४ सर्ाविफ मस्िि मिष्र्ु र्ेवी मघमिरे
आचायफको र्ईु िले िरु ानो मटनले छाएको कच्ची घरको िछाडी िट्टी
आाँगनिा मिगि ३।४ वर्फ र्ेखी ज्याला िजर्रु ी गर्ै आएको डोजर िन्ने
वास्िमिक नाििर,विन नखुलेको,उचाई ५ मर्ट ६ ईन्च,अं. ५५।६०
वर्फको ,सेिो रंगिा र्काफ िएको सटफ, कालो हाि िाईन्ट,कम्िरिा
मछके मिके रंगको सल िार्ेको ,िंगोमलयन जस्िो र्ेमखने िृि पुरुष
व्यमि ।
मिमि २०७७।०३।१० गिे अं. १९:३० िजेको सियिा मजल्ला र्ाङ
घोराही उ.ि.ि.न.िा. वडा नं. १५ ट्रामर्क चौक नमजक मििल िोट िनु ी
चौिारोिा िस्र्ै आएकी अं. वर्फ २५।३० मक िहाडी िुलुककी िामग
खाई महड्ने िमहला अचेि अवस्िािा र्े लािारी उिचारको लागी राप्ती
स्वास्थ्य मवज्ञान प्रमिष्ठान घोराही र्ाङिा लगी उिचार गराउने क्रििा
िृत्यु िएकी िमहला को हमलया रािो सरु वाल,कालोिा सेिो िट्टु ा िएको
कुिाफ लगाएकी,िााँया हािको िाझी औलािा चााँर्ीको औठी
लगाएकी,घााँटीिा रािो गर्ेशको लके ट िएको चााँर्ीको मसक्री
लगाएकी,सेिो सल ओडेकी िृि मम्हला ।
मिमि २०७७।०१।२४ गिे मिहान अं. १०:०० िजेको सियिा मजल्ला
कमिलिस्िु कृ ष्र्नगर न.िा. १ सेन्ड ज्यडु ् स ईङ्मलस िोमडफङ स्कुल
अगाडी खाली चौरिा वर्फ कल्साउर्ो, उचाई ५ मर्ट २ ईन्च,सेिो सटफ
मनलो मजन्स िाईन्ट,कम्िरिा रािो िछे यौरी िार्ेको,र्ाह्री िालेको अं.
वर्फ ३५।४० को नाििर नखल
ु ेको हेर्ाफ िराई िल
ु को जस्िो र्ेमखने िृि
पुरुष व्यमि ।

कम्पलिस्तु

मिमि २०७७।०१।११ गिे मर्उसो अं. १०:०० िजेको सियिा मजल्ला
कमिलिस्िु िद्ध
ु िुिी न.िा. वडा नं. ४ िडु ् डी मस्िि िवु फ िमिि राजिागफ
सडक छे उको जंगलिा अं. २०।२२ वर्फको िरुु र् मिरािी अवस्िािा
र्े ला िरे को र िानमसक अवस्िा मठक निएको मनज व्यमिलाई ित्काल
उद्धार गरी उिचारको लागी कमिलिस्िु अस्ििालिा िठाई मनजको
उिचारको क्रििा िृत्यु िएको मनजको हमलया वर्फ गहाँगोरो,उचाई ५
मर्ट २ ईन्च,मनलो मजन्स िाईन्ट,हररयो मटसटफ लगाएको, किाल कालो
,हेर्ाफ िहाडी िल
ु को जस्िो र्ेमखने िृि पुरुष व्यमि ।

आ.ि. २०७६ सालमा पम्हचान नखुलेको लाशहरुको म्ििरण
रुपन्देही

र्ुल्मी

पाल्पा

मिमि २०७६।०४।१० गिे अं.२३:०० िजेको सियिा मजल्ला रुिन्र्ेही
उ.ि.न.िा.िेलिास मस्िि िवु फ िमिि िहेन्र राजिागफिा िवु फ िमिि जार्ै
गरे को गाडीले ठक्कर मर्र्ााँ िृि िमहला,वर्ाफ गह गोरी,उचाई ५ मर्ट २
ईन्च,सानो मनर्ार,हाि खट्टु ाको नङिा रािो िामलस लगाएकी,रािो कुिाफ
सरुु वाल लगाएकी,वाया हाििा काचको र र्ािक
ु ो काच मिलाएको चरु ा
लगाएकी,घाटीिा िोिे लगाएकी,अगाडीको र्ाि के ही ठुलो
सेखीएको,कालो किाल,वर्फ अ.ं ३५/३७ को िृि मम्हला ।
मिमि २०७६।११।१६ गिे अं. १२:१० िजेको सियिा मजल्ला गुल्िी
र्क
ु ोट गा.िा. वडा नं. १ सावर्ारा मस्िि ऐ.ऐ. िस्ने र्न िहार्रु
खड्काको खरे न िारीिा नाििर विन नखल
ु ेको वर्फ अ.ं ७०।७५ को
पुरुष व्यमि वर्फ गहाँगोरो,उचाई ५ मर्ट ५ ईन्च,िािलो शररर,र्ाह्री
किाल र्ुलेको,टाउको खईमलएको,िािी खरानी रंगको टाउजर र
लाशको छे उिा कोठे सिु ीको िल लगाउने सरु वाल ििा खरानी रंगको
जाके ट राखेको िल नाङ्गो अवस्िािा रहेको िृि व्यमि ।
मिमि २०७६।०९।०४ गिे अं. १७:५० िजेको सियिा मजल्ला िाल्िा
िदनासकाली गा. िा. ९ मचलाङ्र्ी िन्ज्याङ मस्िि गोरे ठो िाटोको मिर
िमु न अ.ं ५०।५५ मर्ट िल ऐ.ऐ. िस्ने ईन्र िहार्रु रानाको िारीिा हाल
नाििर विन नखल
ु ेको अं. वर्फ ४५।५० को पुरुष मिरिाट लडी घाईिे
िई उद्दार गरी उिचारको लागी िाल्िा यनु ाईटेड मिसन अस्ििाल
ल्याएकोिा डाक्टर द्वारा िृत्यु घोर्र्ा िएको िृिक को हमलया वर्फ
कल्साउर्ो,उचाई ५ मर्ट ६ ईन्च,शररर िािलो,खैरो िाईन्ट,चेक सटफ,खैरो
सइु टर, हरीयो मटसटफ,खैरो जिु ा लगाएको,वायााँ हाििा ६ वटा औला
िएको नाक चच्ु चो र्ाह्री जगंु ा िालेको हेर्ाफ िारमिय नागररक जस्िो
र्ेमखने िृि व्यमि ।

रुपन्देही

मिमि २०७६।०९।०३ गिे मर्नको अं. १२:०० िजेको सियिा मजल्ला
रुिन्र्ेही मस.न.िा. वडा नं. १ िेलमहया वाईिास मस्िििा हाल नाििर
विन नखल
ु ेको अं. वर्फ ६५।७० को िृि पुरुष उचाई ५ मर्ट ४
ईन्च,किाल र्ाह्री र्िु ै र्ुली सेिो िएको,रािो मटसटफ,खैरो ट्रयाक,सेिो
र्के सटफ कालो िाईन्ट र ट्रयाक लगाएको िझौला शररर िएको िृि
व्यमि ।

पाल्पा

मिमि २०७६।०८।२८ गिे साझ अ.ं १७:३० िजेको सियिा मजल्ला
िाल्िा िानसेन न.िा. वडा नं. ४ अस्ििाल चोकिा नाििर विन
नखल
ु ेको िामनस ढलेको खिर प्राप्त हनासाि अनसु न्र्ान टोली खटी गई
वेवाररसे अवस्िािा र्े ला िरे को िरुु र्लाई ित्काल उद्दार गरी और्र्ी
उिचारको लागी िाल्िा मजल्ला अस्ििालिा लगीएकोिा मनजको िृत्यु
घोर्र्ा िएको िरुु र् वर्फ गहाँगोरो,उचाई ५ मर्ट ६ ईन्च,रािो हाि
स्वीटर,खरानी रंगको हाईनेक,िल खैरो टाउजर,कालो मजन्स िाईन्ट
लगाएको, अं. ५०।५५ वर्फको पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७६।०८।०१ गिे रािी अ.ं १०:०० िजेको सियिा मजल्ला
रुिन्र्ेही मसद्धािफनगर न.िा. वडा नं. १ वेलमहया मस्िि होटल िनहक
ाँ ो
कोठा नं. ३४ िा अं. २५।२६ को िृि िरुु र्को हमलया वर्फ
कल्साउर्ो,र्ाह्री काटेको,जगंु ा मिलाएर काटेको,किाल कालो मठक्क
काटेको,िझौला शररर, उचाई ५ मर्ट ५ ईन्च, सेिो,कालो,रािो मिश्रीि
रंगको चेक सटफ,कलेजी रंगको िाईन्ट लगाएको,िारमिय िमु स्लि
सिर्ु ायको जस्िो र्ेमखने,र्ााँया हािको नाडीिा HMT
लेमखएको,सनु ौलो रंगको घडी र सोही हािको साईली औलािा चााँर्ीको
जस्िो र्ेमखने औठी लगाएको िृि परुु ष व्यमि ।
मिमि २०७६।०७।२३ गिे मवहान अं. १०:३० िजेको सियिा मजल्ला
िाल्िा िगनासकाली गा.िा. वडा नं. ७ सोिा रानीिहल मस्िि
कालीगण्डकी नर्ीिा १ जना समडगली िमहचान हन नसक्ने िृि परुु ष
व्यमि ,उचाई ५ मर्ट ३ ईन्च,रािो मनलो कालो रंगको चेक सटफ र मनलो
िेन्टी,र्िु ै खट्टु ािा मनलो रािो रंग िएको सेिो सोल िएको जिु ा
लगाएको,नाििर,विन नखल
ु ेको अं. ३०।३२ को िृि व्यमि ।
मिमि २०७६।०७।१६ गिे अं. १०:०० िजेको सियिा मजल्ला गुल्िी
चन्रकोट गा.िा. ३ िोखरी मस्िि कच्ची सडक र्ेखी अ.ं ४ मिटर िल
नाििर विन नखुलेको १.-अं. २७।२८ मक िृि मम्हला र सोही स्िान
र्ेखी अं. २० मिटर िल नाििर विन नखल
ु ेको अं. १०।१२ वर्फका २
वटा लाश र्े ला िरे को , वर्फ गोरी, उचाई ५ मर्ट,किाल कालो,खैरो
िल मनलो टप्स, कालो स्वीटर,िााँया हाििा सनु को िाला,र्ामहने खट्टु ािा
चार्ीको िाउज,ु र्ामहने हाििा घडी,र्िु ै खट्टु ाको िामहली औलािा
चााँर्ीको औठी लगाएकी,२.-वर्फ अं. १०।१२ मक वर्फ गोरी,उचाई ३
मर्ट ७ ईन्च,मनलो सेिो मजन्स िाईन्ट,हररयो र्ुल मटसटफ,कालो जिु ा
लगाएमक िाम्लका ।३.-अ.ं १०।१२ वर्फकी वर्फ गोरी,उचाई अ.ं ३ मर्ट

रुन्देही

पाल्पा

र्ुल्मी

७ ईन्च,मनलो सेिो मजन्स िाईन्ट,मनलोिा रािो र्काफ िएको ट्रयाकसटु
मित्र रािो मटसटफ लगाएको िाम्लका ।

अर्ााखााँची

कम्पलिस्तु

मिमि २०७६।०६।१८ गिे अं. १०:०० िजेको सियिा मजल्ला
अघाफखााँची मशिगगं ा वडा न.ं ७ कर्ेमन मशिखोला डुम्रे मस्िि राप्ती
खोलािा िृि िरुु र्,वर्फ कल्साउर्ो ,िंगोमलयन अनहु ार,िोटो।िोटो
िझौला शररर,उचाई ५ मर्ट ५ ईन्च,वर्फ अं. ४५।५० को जस्िो
र्ेमखने,किाल छोटो सेिो,कालो,शरररको िामिल्लो िागिा
मनलो,कालो,खैरो रंगको कलर समहिको हाि मटसटफ लगाएको,घाटीिा
हररयो खैरो ( िन्र्ीरको ) िाला लगाएको िृि पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७६।०४।०२ गिे अं.१७:३० िजेको सियिा मजल्ला
कमिलवस्िु कृ ष्र्नगर नं.िा.वडा नं.२ िहेन्रिाकफ नमजक िृि र्े ला
िरुु र्,वर्फ कल्साउर्ो,उचाई ५ मर्ट २ ईन्च,हररयो कोठे सटफ,मनलो िाईन्ट
लगाएको,र्ाह्री जाँगु ा िालेको,िािलो शरीर िएको वर्फ अ.वर्फ ४५/५०
को िृि पुरुष ।

आ.ि. २०७५ सालमा पम्हचान नखुलेको लाशहरुको म्ििरण
दाङ

दाङ

निलपरासी
(पम्िम)

मिमि २०७५-०७-०७ गिे मिहान अं. ११:०० िजेको सियिा मजल्ला
र्ाङ राप्ती गााँउिामलका वडा नं. १ िरु ानो िालवु ाङ मस्िि राप्ती नमर्
छे उको िटिन्र् िार जामलिा नाि नखल
ु ेको वर्फ अं. ३५/४०,वर्फ
गहगोरो,लाम्चो अनहु ार,िामिल्लो शरीरिा खरानी रङको ट्रयाक र
गल
ु ािी रङको िेष्ट लगाएकोको पुरुष ब्यमिको शि झन्ु डी िृि
अिस्िािा र्े ला िरे को।
मिमि२०७५।०३।२७ गिे मजल्ला र्ाङ घोराही उि-िहानगरिामलका
वडा नं. ७ शक्र
ु वारे मस्िििर्फ गोरी िोटो शररर िएको अनुहारिा सडी
गलेकोले नमचने अवस्िािा रहेको अं. वर्फ १ िाम्लका ।
मिमि २०७५।०३।०५ गिे अं.१३:०० िजेको सिियिा
मज.न.ि.प्रिाििरु गा.िा.वडा न.ं ७ मस्िि सयु फिरु ा गण्डक नहरिािराई
िासी जस्िो र्ेमखने, हाि र खट्टु ाको औलाहरु कुष्टरोगले झरे को जस्िो
र्ेमखएको परुु षको लाश ।

र्ुल्मी

कम्पलिस्तु

मिमि २०७५।०३।२४ गिेका मर्न मिहान ०६.३० िजेको सियिा
मजल्ला गल्ु िी िमु सकोट िगरिामलका वडा नं.७ िसिाकफ नमजकै ररडी
रुरिेर्ी सडक खण्डको नमजकै ।कालो हाि िाईन्ट कालो सेिो मटसटफ
िािलो शररर िएको हेर्ाफ िगोमलयन जस्िो र्ेमखने मिगि १५/१६ िर्फ
िमहला र्ेमख वािी िजार वरिर िागी खार्ै महड्ने अ.ं ५०/५२ िर्फ जिी
र्ेमखने पुरुष ब्यमिको िृि शि ।
मिमि २०७५।०३।२५ गिे अं.००:३५ वजेको सियिा मजल्ला
कमिलवस्िु वद्ध
ु ििु ी न.िा.वडा न.ं ९ िवु फ िमिि राजिागफ मस्िि चम्िािरु
सडक खण्डिावर्फ गहगं ोरो, उचाई अं. ५'२", सेिोिा कालो िएको
लाििाहले िएको सटफ लागएको, कालो र्के िाईन्ट लगाएको, कालो
छोटो किाल, र्ाह्री, जङु ् गा िालेको, अं. वर्फ ४०।४५ को पुरुष व्यमि ।

कम्पलिस्तु

मिमि २०७५।०३।२१गिे मिहानको अन्र्ाजी ७:३० वजेको सियिा
मजल्ला कमिलवस्िु िहाराजगंज नगरिामलका वडा न-ं ४ रमहमनया
िरईिरु टमकया मस्िि मित्री सडक खण्डको मकनारिा रहेको िानीको
िोखरीिावर्फ कालो, उचाई ४ मर्ट ७ ईन्च िएको, कालो छोटो किाल
िएको, मनलो कट्ट िात्र लगाएको हेर्ाफ िराई िल
ु को जस्िो र्ेमखने वर्फ
अ.ं ३५।४० को िृिक पुरुष व्यमि ।

र्ुल्मी

मिमि २०७५।०३।१४गिेका मर्न मिहान १२.०० िजेको सियिा
मजल्ला गल्ु िी कामलगाण्डकी गाउिामलका वाडफ न.ं ४ कामलगण्डकी
नर्ीको मकनारािा अं. ३०/३५ िर्फ जिी र्ेमखने मनिस्त्र िमहलाको सडी
जाने प्रकृ यािा लाश रहेको, टाउकोको िाग नरहेको र र्ामहने हाििा
रुद्धािको िाला लगाएको मम्हलाको शि ।

र्ुल्मी

मिमि २०७५।०३।०५ गिेका मर्न मिहान ११.०० िजेको सियिा
मजल्ला गल्ु िी कामलगाण्डकी अं. उचाई ५ मर्ट ५ ईन्च जमि िएको,
सेिो रङको मटसटफिा अगाडी िछाडी र्िु ै िट्टी Tuborg लेखीएको मटसटफ
लगाएको,खैरो रंङको हाि िाईन्ट ,मनलो रािो िेन्टी कालो िाईन्ट र
कालोिा रािो िट्टु ा िएको िेल्ट लगाएको पुरुष ब्यिी गाउिामलका
वाडफ नं.६ र्ुलिारी मस्िि कामलगण्डकी नर्ीको मकनारािा ।

निलपरासी

मिमि २०७५।०३।०५ गिे अं.१३:०० िजेको सिियिा
मज.न.ि.प्रिाििरु गा.िा.वडा नं.७ मस्िि सयु फिरु ा गण्डक नहरिािराई
िासी जस्िो र्ेमखने, हाि र खट्टु ाको औलाहरु कुष्टरोगले झरे को जस्िो
र्ेमखएको अं. ७० वर्फको पुरुष व्यमि ।

िम्दार्ा

मिमि २०७५।२।२९ गिे १५.०० िजेको सियिा मज.िमर्फया गेरुवा
नर्ीको मकनारिावर्फ गोरो अं. िर्फ २०-२५ को ,िगं ोमलयन अनहु ार
जस्िो र्ेमखने , टाउको ठुलो िएको ,उचाई ३.१० िएको हररयो कट्ट
लगाएको,अन्य िामिको शरररिा किडा निएको पुरुष व्यमि ।

दाङ

मिमि २०७५।०२।१३ गिे राप्ती उििेमत्रय अस्ििाल घोराही र्ाङिर्फ गहाँ
गोरो िगं ोमलयन अनहु ार िएको सेिो सट लगाएको,कालो मजन्स िाईन्ट
लगाएको , अं. ४०।४२ वर्फको पुरुष ।

कम्पलिस्तु

मिमि२०७५।०२।०६ गिे अंर्ाजी मिहान ११:१५ िजेको सियिा
मजल्ला कमिलवस्िु िहाराजगंज नगरिामलका वडा नं. १० हर्ौना गााँउ
र्ेखी िमिि सोिवा खोला मस्िि खोलाको छे ऊिा नाि िर विन
नखल
ु ेको अर्ं ाजी िर्फ ३०-३५ मक िमहला, उचाई ५ मर्ट,िण्टा रङको
साडी लगाएकी, गोलो अनहु ार िएकी ,वर्फ गहाँ गोरो िराई िसी जस्िो
र्ेमखने मम्हलाको लाश ।

कम्पलिस्तु

मिमि २०७५।०१।२६ गिे अं. मवहान ०७:३० वजेको सियिा मजल्ला
कमिलवस्िु कमिलवस्िु न.िा.वडा नं.-३ रािघाट मस्िि राि जानकी
िमन्र्र अगाडी िगैचािावर्फ गाँह गोरो िोटो शररर,र्ाह्री जगंु ा र्ुलेको,
उचाई ५'.३"ईन्च िएको िराई िल
ू को जस्िो र्ेमखने गल
ु ािी सटफ मित्र
िंहल
े ो मटसटफ िल सेिो िाईन्ट लगाएको,साििा िााँसको लठ्ठी िएको
अं.िर्फ ५०।५५ को पुरुष व्यिीको लास र्े ला िरे को ।
मिमि २०७५।०१।१९अंचल अस्ििाल िल्ु सीिरु र्ाङ मस्िि किाल
सेिो ििा र्ुलेको, र्ाह्रीजंगु ा र्ुलेको, मनलो मटसट लगाएको िर्फ गह
गोरो अं. ५५।६० वर्फको पुरुषको लास र्े ला िरे को ।

दाङ

निलपरासी
मिमि २०७५।०१।२३ गिे ०८:०० िजेको सियिा मजल्ला नवलिरासी
(िदार्ाट सुस्ता िर्फघाट न.िा. वडा नं. ४ ििेलीटोल मस्िि िहेन्र राजिागफको २२ नं.
पम्िम)
िल
ु मििैया खोलाको छे उिावर्फ गहाँ गोरो अनहु ार िएकी, हररयो
ब्लाउज,खैरो टाटेिाटे साडी ििा एउटा खट्टु ािा आर्ा र अको खट्टु ािा
िरु ै रािो मर्िा वाला चप्िल लगाएकी ४ मर्ट ४ ईन्च उचाई िएको
किाल सेिो कालो िएको वर्फ अन्र्ाजी ६५ को वेवाररसे मम्हला ।

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

कम्पलिस्तु

मिमि २०७५।०१।१७ गिे मर्उसो १६:०० िजेको सियिा मजल्ला
कमिलिस्िु कृ ष्र्नगर नगर िालीका वाडफ न. ७ मजदना कौमडमडहवा
िन्ने स्िानिार्ाया हािको िाखरु ािा र छािीिा मर्िक (LOVE) सररिा
लेखेको टाटु िएको िृिक लाशको शरररिा िान्टा कलर को सटफ ,खैरो
िाईन्ट र कालो मर्िावाला चप्िल लगाएको, िृिक लाश र्ुमलएको
अवथिािा रहेको, उचाई ५ मर्ट ७ ईन्च िएको अं. ३०/३५ िर्फको
पुरुष िामनस ।
मिमि २०७५।०१।२४ गिे अ.१५:०० िजे मजल्ला रुिन्र्ेही मस.न.िा.
०१ िद्ध
ु िि मस्िििाएमकन नाििर विन नखुलेको िर्फ अ. ५५/६० को
मनलो मटसटफ ,कालो िाईन्ट लगाएको ,किाल घम्रो िरे को ,उचाई ५ मर्ट
८ ईन्च ,र्ायााँ खुट्टाको िर्फ को गोली गोटािा िोमलएको जस्िो र्ाग
िएको िराई वासी जस्िो र्ेखीने पुरुष ब्यमि ।

मििी २०७५।०१।०५ गिे मवहान अं.०५:३० वजेको सियिा मजल्ला
कमिलवस्िु वद्ध
ु ििु ी न.िा.वडा न.ं ९ ईमिमलया मस्िि वेलगरु वा
खोलािावर्फ कल्साउर्ो, िझौला शररर, उचाई ४ मर्ट ८ ईन्च, कालो
छोटो किाल, च्यामिएको सेिो सटफ, मनलो मजन्स िाईन्ठ, िर्ेसी िल
ु को
जस्िो र्ेमखने, िानमसक सन्िुलन मठक निएको वोल्न सन्ु न नसक्ने के ही
मर्न अगाडी र्ेखी राजिागफ सडकिा महड्ने गरे को अं. वर्फ १८ को नाि
िर विन नखल
ु ेको वेवाररसे पुरुष ।

वर्फ कालो, िािलो शररर, उचाई अं.५ मर्ट २ ईन्च, कालो किाल,
मनलो च्यामिएको वल
ु ाउज, खैरो र्ोिी, घााँटीिा िाला, वाया खट्टु ािा
चााँमर्को िाउजु लगाएकी, िर्ेसी िल
ु को जस्िो र्ेमखने िानमसक
सन्िल
ु न मठक निएकी, वोल्न नसक्ने, अं. वर्फ ४५/५० की नाि िर
विन नखल
ु ेको वेवाररसे मम्हलालाई मजल्ला कमिलवस्िु वद्ध
ु ििु ी
न.िा.वडा नं.२ कुन्रा खोला मस्िि िवु फ िमिि राजिागफको सडक नमजक
जंगलिा र्े ला िारी उद्दार गरी मज.स्वा.का कमिलवस्िु िौमलहवािा
लमगएकोिा उिचारको क्रििा सोही अस्ििालिा मिमि २०७५।०१।०४

गिे मर्उसो १७०० िजेको सियिा िृत्यु िएको ।

रुपन्देही

मिमि २०७५।०१।०७ गिे मिहान अं.०८:३० िजेको सियिा मजल्ला
रूिन्र्ेही सैनािैना न.िा.वडा नं.९ कुिार गड्डी मस्िि िन्राखोला नमजकै
खोल्सािा हाल नाि िर विन नखल
ु ेका िागी खाई महडडुल गरी रहने
जहा िायो त्यही सत्ु ने िस्ने गने िन्ने िर्फ कालो,िािलो शररर,उचाई ४
मर्ट िएको,छोटा किाल आर्ा र्ुलेको,र्ारी जुगा र्ुलेको,िामिको
रािो छोटा िाहले मटसटफ र खरानी रंगिा मनलो र्काफ िएको लािो िाहले
सटफ खोली िुईिा राखेको,खैरो रंगको ट्राउजर लगाएको अवस्िािा
अं.िर्फ ६०/६५ को िृद्ध पुरूष िामनस िृिक अवस्िािा रहेको

आ.ि.२०७४ देम्ख २०७१ सबमको पम्हचान नखुलेको लाशहरुको म्ििरण
रुपन्देही

कम्पलिस्तु

पाल्पा

र्ल्ु मी

२०७४।१२।१५ अन्र्ाजी १४:०० मज. रुिन्र्ेही रोहीर्ी १ चैनिरु
डण्डाखोलािा वर्फ स्याम्लो, उचाई ५ मर्ट ७ ईन्च, शरीर िझौला,
किालको रौ कालो, रािो र सेिो िएको, मनर्ारको मवच िागिा सानो
कालो कोठी रहेको, सेिोिा के ही िहेलो रङ्ग मिसीएको िरु ा िाहला
िएको सटफ, र साििा सेिो किडाको िाईन्ट , कलजी रङ्गको
SHERA लेखेको कट्ट लगाएको अन्र्ाजी ४५।४६ को िराई िासी
जस्िो र्ेमखने पुरुष व्यमिको िृि लाश ।
मिमि २०७४।१२।१२ गिे मर्नको अन्र्ाजी १४:३५ िजेको सियािा
मजल्ला कमिलवस्िु मशिराज नगरिामलका वडा नं-३ छोड्की नौमनया
मस्िि कमिलवस्िु साझेर्ारी िनिा अं. ५५ वर्फको हाल सम्ि िमहचान
नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७४।१०।०४ गिे मर्सो अं १६:२० िजेको सियिामजल्ला
िाल्िा मिनाउ गाउिामलका वडा न.ं ३ र्ोिान मिनाउखोला मस्िि
िवु टवल िावर हाउस नमजकै मिनाउ खोलाको मकनारिा खैरोिा मनलो
र्के ट्याक ,मित्र िहेलो मटसट, मनलो रङको टोिी समहिको हट मघउ
कलरको िोजा लगाएको, िर्फ कलसाउर्ो उचाई ५ मर्ट ५ ईन्च िएको
हेर्ाफ िराई िल
ु को जस्िो र्ेमखने अं. २०/३२ वर्फको पुरुष ।
मिमि २०७४।१०।०७ गिे अ.ं १८;३० िजेको सियिा मजल्ला गमु ल्ि रुरु
गाउिामलका वडा नं.१ ररमड िसिाकफ िन्र्ा अं.१०० मिटर िमिि
अघाफखाची िर्फ जाने कच्ची िोटर िाटो िन्र्ा िल र्ोहर र्ाल्ने स्िानिा
नििात िाम्लका जािी िन्ने छुट्टीएको ।

कम्पलिस्तु

मिमि २०७४।०८।२० गिे मवहान अं.०८:१०मजल्ला कमिलवस्िु
वार्गंगा नगरिामलका वडा नं.२ मििरा मस्िि सावफजमनक यात्रु
प्रमििालयिाकालो ,उचाई ५ मर्ट ५ ईन्च आदलो ,र्ामह्र किाल र्ुलेको
िााँया आाँखा िनु ी कालो कोठी रहेको ,र्ााँया हािको नाडीिा नाि
लेखेको जस्िो मनलो खोिेको मचन्ह रहेको हेर्ाफ चौर्री जािको जस्िो
र्ेमखने अं.वर्फ ६५/६६ को पुरुष व्यिी ।
निलपरासी
मिमि २०७४।१०।१८ गिे मिहान अ. ०७:०० िजेको सियिामज.
(िदार्ाट सस्ु ता नवलिरासी िर्फघाट नगरिालीका वडा न.५ मटमसएन चोक मस्ििवर्फ
पम्िम)
कलथयाउाँर्ो, िर्ेशी िुलको जस्िो र्ेमखने, कमर् कलरको उनी स्वीटर
लगाएकी, रािो िेमटकोट, शरीर सािान्य अं.६५।७० वर्फकी मम्हला ।
निलपरासी
(पम्िम)

र्ुल्मी

कम्पलिस्तु

निलपरासी
(पम्िम)

निलपरासी
(पम्िम)

मिमि २०७४।१०।०५ गिे अं.०७:०० िजेको सियिामज.न.ि.रािग्राि
न.िा.वडा नं.५ मस्िि हाटिजारिा अं. ६५/७० िर्फकी वर्फ गहगोरी,
उचाई ४ मर्ट ८ ईन्च, रािो स्वीटर , रािो साडी लगाएकी किाल
काटेको छोटो िएकी, िहामडय िल
ु मक जस्िो र्ेखीने , िाहन िेमत्र
जािको िािलो शररर िएकी मम्हला ।
मिमि २०७४।०८।२९ गिे मिहान ०५:०० िजेको सियिा मजल्ला
गल्ु िी सत्यििी गाउाँिामलका वडा नं. ५ हसरा िन्ने थिानिा वर्फ
कलसाउर्ो उचाई ५ र्मट ५ ईन्च िएको र्ाह्री जाँगु ा िालेको, िगं ोमलयन
जस्िो र्ेमखने खैरो चेक सटफ लगाएको अं. ५०।५२ वर्फको पुरुष ।
मिमि २०७४।०९।०१ गिे अ.ं १५:५० को सियिा मजल्ला कमिचस्िु
मिजयनगर गाउिालीका वडा नं. १ नेिाल िारि मसिाको नं. १ मिलर र
र्ाङ कमिलवस्िु मसिाको अचका स्िमि जगंलिा वर्फ गहगाँ ोरो मनलो
रङको सटफ लगाएको खट्टु िा जत्तु ा लगाएको खैरो रङको िाईन्ट
लगाएको, उचाई अं. ५ मर्ट ६ , वर्फ हङ. ३५।४० वर्फको िमहचान
नखल
ु ेको पुरष
मिमि २०७४।०९।०३ गिे रािी ००:४० िजेको सियिा मजल्ला
नवलिरासी िर्फघाट नगरिालीका वडा नं. ५ मस्िि सडकिा कालो
ल्यार्रको ज्याके ट मनलो मजन्स सर्िाईन्ट रािोिा चेक कट्ट सेिो सेण्डो
लगाएको उचाई अं.५ मर्ट ६ ईन्च, वर्फ अं. २५।२६ को िोटो शररर
किाल िालेको अनहु ार प्रष्ट नमचमनने पुरुष व्यमि िमहचान नखल
ु ेको
लाश ।
मिमि २०७४।०७।१७ गिे अ. १६:०० िजेको सियिामजल्ला
नवलिरासी सरावल गाउाँिामलका वडा नं. ७ मस्िि िोहनी सगु र मिलको
२ न.ं गेट अगाडीवर्फ कलथयाउाँर्ो, र्ब्ु लोिािलो शरीर ५मर्ट ६ ईञ्च
अदलो, कालो ज्याके ट, मक्रि कलरको सटफ र मर्क्का आकाशे रंगको
िाईन्ट लगाएको शरीर र्ब्ु लो िािलो ३०/३५ िर्फको परुु ष व्यमिको
लास र्े ला िरे को ।

प्र्ूठान
२०७४।०७।१०गिे मज.प्यठू ान स्वगफद्धारी न.िा. ५ मस्िि िामडखोलाको
मकनारिािर्फ गहगोरी झट्ट हेर्ाफ िंगोमलएन अनहु ार र्ेमखने िर्फ अं.
३०/३५ मक मम्हलाको लास र्े ला िरे को ।
िााँके

प्र्ूठान

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

िम्दार्ा

२०७४।७।१० गिे १७:०० िजेको सियिानेिालगञ्ज उि.ि.न.िा.१७
मस्िि कल्साउर्ो, िर्ेसी िल
ु को जस्िो र्ेमखने ४०/४५ िर्फको पुरुष
व्यमिको लास र्े ला िरे को ।
२०७४।०६।१७ गिे सांझ १९:३० िजेमज.प्यठू ान स्वगफद्धारी न.िा. ७
सोिे मस्िि िामडखोलाको मिच िगरको मकनारिािर्फ गंहगोरो उचाई ५
मर्ट ३ ईन्च िङगोमलयन अनसु ार िएको िायं ा हाििा मिनओटा िात्र
औला र नामडिा िोलेको जस्िो घांउको टाटा िएको उिेर ५०/५५
िर्फको पुरुष व्यमिको लास र्े ला िरे को ।
२०७४।०६।११ गिे १९:३० िजे मज.रुिन्र्ेही मिलोत्तिा ६ झगंु ी गाउ
मस्ििअनहु ारको िाग िरु ै औसं ा मकरा िरी नमचमनने िएको ,खैरोिा सेिो
र्साफ िएको लाम्िाउले सटफ,मनलो मजन्सको डोरीवाला हार् िाईन्ट
लगाएको अ.६० वर्फको पुरुषको लास र्े ला िरे को ।
मिमि २०७४।०३।२८ गिे मर्उसो अ.१४:१५ िजे मज. रुिन्र्ेही
मस.न.िा.१,वेलमहया मस्ििवर्फ कल्साउर्ो,िािलो शरीर सेिो सटफ,मर्का
कालो कट्ट, गेमटसवाला, साईडिा मनलो, सेिो, र्काफ रहेको, मनर्ारिा
खि, हेर्ाफ शरीर िैलो रहेको, अं. ४२ वर्फको पुरुष ।
२०७४।०३।२६ गिे सााँझ अ.२०:०० िजे मज.रुिन्र्ेही रोहीर्ी गा.िा.१
हनिु ान गाउ नमजकै रोहीर्ी खोलाको मकनार मस्िि िालवु ािार्ााँया
हाििा आठ ओटा हररयो चरु ा, रािो रङको टालो किडा िााँर्ेको, सेिो
िेष्टिा अगाडी रािो (िानको मचत्र) अंमकि रहेको सो नमजक कालो
अिेरले I LOVE BUTWAL लेखेको िेष्ट लगाएको अं. २।३ वर्फको
िाम्लका।
मिमि २०७४।०३।१६ गिे अ.१५:३०िजे मज.रुिन्र्ेही मिलोत्तिा
न.िा.१३,सेिरा मस्ििवर्फ गहं गोरो,उचाई ३ मर्ट,शरीर िोटो, रािोिा
मनलो कालो िट्टु ा िएको सटफ,हररयो कट्ट लगाएको,हेर्ाफ गरुु ङ,िगर जस्िो
र्ेमखने अं. ९।१० वर्फको िालक हालसम्ि िमहचान नखल
ु ेको ।
मिमि २०७४।०३।०५ गिे मर्उसो अन्र्ाजी १७:३० िजेको सियिा
मजल्ला िमर्फया गुलररया नगरिामलका वडा नं. ३ िगफर्हीिर्फ कालो
िािलो शररर उचाई ५/५" मकररमिरे सटफ र खरानी कलरको हाि िाईन्ट
लगाएको किाल कालो लािो र्ाह्री िालेको हेर्ाफ चौर्री जाि जस्िो
र्ेमखने िर्फ अन्र्ाजी ३०/३१ को पुरुष ब्यमि ।

रुपन्देही

निलपरासी
(पम्िम)

निलपरासी
(पम्िम)

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

प्र्ूठान

रुपन्देही

मिमि २०७४।०२।०९ गिे अ.१०:५० िजेको सियिा मज.रुिन्र्ेही
ओिसमिया गा.िा.१,ठुमटमििल मस्ििवर्फ गंहगोरो,उचाई ५.५
मर्ट,िझौला मनलो रङको ज्याके ट ,गाढा मनल रङको
मटसटफ,Addidasलेखेको कालो टाउजर लगाएको ,किाल र्ुलेको,िााँया
हाििा घडी िााँर्ेको ,घााँमटिा कालो र्ानावाला िाला लगाएको वर्1
अ.५०/५५ को पुरुष ब्यमि
मिमि २०७४।०२।०२ गिे अ. २०:३० िजेको सियिा मजल्ला
नवलिरासी रािग्रि नगरिामलका वडा न.ं १ मस्िि, िर्फ गोरो, ५ मर्ट
अदलो, शरीर सािान्य कालो सरुु वाल, सेिो कालो र्के हट लगाएकी,
किाल रािो िनाएकी, िङगोमलयन जस्िो र्ेमखने, र्ामहने गालािा कोठी
िएको,यमकन नाि िर विन नखल
ु ेकी िनहाँ घर ििाउाँने अं.िर्फ २२ की
सरु िगर िमन िोलाउने मम्हला
मिमि २०७४।०१।२१ गिे मज.न.ि.िर्फघाट न.िा.४ क्याप्टेन डााँडा मस्िि
जंगलिागहगाँ ोरो, िोटो शरीर, िहाडी िल
ु को जस्िो र्ेमखने, उचाई ५'
५", खैरो मटसटफ, सेिो सेन्डो, मनलो मजन्स िाईन्ट, कालो िेल्ट मनलो
टाउजर लगाएको, अ.ं २९/३० वर्फको परुु ष ।
मिमि २०७४।०१।१७ गिे मज. कमिलवस्िु क.व.न.िा.९ मनमदलहवा
मस्िि खेििाहेर्ाफ िराई िल
ु को जस्िो र्ेमखने,र्वु ै हािको िाझी औलं ािा
र्ािक
ु ा औठं ी,हाि खट्टु ाको औलं ाहरुिा कलेजी कलरको नेङ
िामलस,मसन्र्रु र सन्ु िला रंगिा कालो वट्टु ा िएको साडी, गुलावी रंगको
व्लाउज िेटीकोट, र्वु ै हाििा कलेजी रङको चरु ा,कालो लेमडज
चप्िल,र्ााँया हािको नाडीिा गिला आकारिा र्ुल आकृ िीको टाटु
िएको,कानिा िहेलो र्ािक
ु ो ररङ लगाएकी, अं. ४५/४६ वर्फको हाल
सम्ि िमहचान नखल
ु ेको मम्हलाको लाश ।
मिमि २०७४।०१।२४ गिे मज. रुिन्र्ेही ओिसमिया गाउिामलका
२,मस्िििा कुमडया खोलाको ड्याििावर्फ गंहगोरो ,उचाई ५'५'',शरीर
िोटो, िहेलो मटसटफ (Fresh water creek,ang ling sufflines
लेखेको), मनलो मजन्स िाईन्ट, Shree chhipagadh secondary
school chhipagadh लेखेको वेल्ट लगाएको अं. ३५/३६ वर्फको
पुरुष हाल सम्ि िमहचान नखुलेको लाश ।
मिमि२०७४/०१/०९ गिे १४:०० िजेको सियिा मजल्ला प्यठू ान
सरुिारानी गाउिालीका वडा नं. २ मस्िि र्र्ेरी सािर्ु ामयक वनको
जंगलिाकिाल कालो, उचाई अं. ५ मर्ट ४ ईन्च िएको, खैरो िाईन्ट,
िहेलो, सेिो, कालो वट्टु ा िएको र्ुल मटसटफ लगाएको अं.४०/४५ हाल
सम्ि िमहचान नखल
ु ेको परुु षको लाश ।
मिमि २०७३।१२।०५ गिे अं. १७:३० िजे मजल्ला रुिन्र्ेही अं.
४५।५० वर्फको वर्फ कालो,र्ाह्री जंगु ा िालेको ,सेिो खैरो सटफ
लगाएको,सटफ मित्र हररयो िेष्ट लगाएको हाल सम्ि िमहचान नखल
ु ेको
पुरुषको लाश ।

रुपन्देही

मिमि २०७३।१२।१४ गिे अ. ०९:४५ िजे, मज. रुिन्र्ेही मस.न.िा.
मिलनचोक मस्िििर्फ कालोउचाई अ. ५'२", िएकी अं. ५०।५५
वर्फकी मम्हला हाल सम्ि िमहचान नखल
ु ेको लाश ।

रुपन्देही

मिमि २०७३।१२।०३ गिे मर्उसो १३:३० िजेमजल्ला रुिन्र्ेही
ि.ु उ.ि.न.िा०४ र्ुलिारी वनिाठीक्कको शरीर,उचाई ५ मर्ट ३ ईन्च,
िगं ोमलयन अनहु ार वर्फ गहाँ गोरो, छोटो किाल िछाडी िाया एहािको
िािािा सेिो सानो िरु ानो खि, मनलो मजन्स िाईन्ट कालो जक्के ट,
सेिोिा कालो खैरो िट्टु ा िएको टाक घरिा रािो नोलो लाईन िएको सटफ
खैरो सेन्डो िेष्ट कालो कट्ट, CSB लेखेको कालो सेिो जत्तु ा लगाएको
अन्र्ामज वर्फ २२/२४ को पुरुष, मनजको साििा मिमि २०७३।११।२९
गिे िमिि नेिाल िस ब्यसायी सघंको िस नं. ७३०४ काठिाण्डौ
िैरहवाको मटकट सिेि रहेको ।

र्ुल्मी

मिमि २०७३।११। २६ गिे मिहान ०९:२६ िजेको सियिा मजल्ला
गल्ु िी ठुलोलम्ु िेक गा.मि.स. वाडफ नं. ८ मस्िि कालीगण्डकी खोलाको
मकनारािा अं.१५/१६ िमर्फय िाम्लकाको िमहचान नखल
ु ेको लाश
अं.५ मर्ट १ ईन्च िएको रु. १८० र मिद्याज्योिी िोमडङ स्कुलको प्रश्न
ित्रसिेि साििा िएको, लाश समडगली सके को ।

कम्पलिस्तु

मिमि २०७३।१०।२८ गिे मवहान अन्र्ाजी ०५:३० वजेको सियिा मज.
कमिलिस्िु मशिराज न.िा- १. मशववर्फ कालो, उचाई ५'२",हेर्ाफ िराई
िल
ु को जस्िो र्ेमखने, खैरो ज्याके ट, रािो चेक सटफ,खैरो स्वीटर
लगाएको, र्ाह्री लािो किाल छोटो िएको अगाडीको ३ वटा र्ाि
निएको, अं. ५९।६० वर्फको हाल सम्ि िमहचान नखल
ु ेको लाश पुरुष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७३।१०।०६ गिे मर्उसो मिरािी िई िेवारीसे अवस्िािा मज.
िाल्िा िा.न.िा- ४ हलाकिोड मस्िििा र्े ला मजल्ला अस्ििालिा
उिचारको िृत्यु िएको िर्फ गहगाँ ोरो िािलो शररर ,उचाई ५'१", र्ाह्री
किाल र्ुलेको कालो कोट ,खैरो सट,मनलो मजन्स िाईन्ट लगाएको अं.
६०।५५ वर्फको हाल सम्ि िमहचान नखल
ु ेको लाश पुरुष व्यमिको
लाश ।
मिमि २०७३।०९।१५ गिे मज.रुिन्र्ेही मस.न.िा.११ िजु ौली मस्िि
िहेन्र लोहारको खेििावर्फ कालो,िराई िल
ु को जस्िो र्ेमखने,किाल
अर्फ र्ुलेको िझौला शरीर,गोलो अनहु ार,मनलो िंहल
े ो रङको
साडी,कालो िेमटकोट,िान्टा रङको सेिो िट्टु ा िएको िलाउज लगाएकी,
अ.ं ४०।४५ वर्फको हाल सम्ि िमहचान नखल
ु ेको मम्हलाको लाश ।

पाल्पा

रुपन्देही

रुपन्देही

पाल्पा

दाङ

पाल्पा

कम्पलिस्तु

िााँके

रुपन्देही

निलपरासी
(पम्िम)
रुपन्देही

मिमि २०७३।०९।०३ गिे मज.रुिन्र्ेही ि.ु उ.ि.न.िा.९ वेसक्यि चोक
मस्िििा िोटो शररर,उचाई ५'४",िराई िल
ु क
ु को जस्िो अनुहारको,लािो
किाल,खैरो मस्वटर,सेिो चेक सटफ,कालो ज्याके ट लगाएको अं. ४०।४५
वर्फको हाल सम्ि िमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७३।०९।१२ गिे मज.िाल्िा र्ोिान ४ र कोलडाल १ को
मिचिा िने िानीमिल मिनाउ खोलािािर्फ गाँहगोरो,उचाई ५'६",िािलो
शररर,र्ारी छोटो,किाल कालो,कालो मजन्स िाईन्ट लगाएको,िराई
िल
ु क
ु को जस्िो र्ेमखने अ.ं ३५।३६ वर्फको हालसम्ि िमहचान
नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७३।०९।२६ गिे अं. ०७:०० िजेको सियिा मजल्ला र्ाङ
घोराही न.िा.११ रामप्त उप्िेमत्रय अस्ििाल घोराही र्ाङिा अ.ं ३७।३८
वर्फको िरुु र्, उचाई अ. ५/३,कालो जके ट,सेिो टाउजर,कालो किाल
हालसम्ि िमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७३।०९।०२ गिे मजल्ला िाल्िा र्ोिान-५ मसद्धिािा िमन्र्रिा
िर्फ गाँहगोरो,उचाई ५'४", िािलो शररर, किाल अर्फ र्ुलेको,र्ाही
कालो लािो, कालो ज्याके ट,उमनको िहेलो हार् स्वीटर,मनलो टाउजर
लगाएको, अं. ४०।४५ वर्फको हाल सम्ि िमहचान खल्ु न नसके को पुरुष
व्यमिको लाश ।
२०७३।०९।१९ गिे मजल्ला कमिलवस्िु सामवक राजिरु गा.मव.स.हाल
िृकुटी न.िा.९ चौरीिा िर्फ गाँहगोरो,उचाई ५'६",शरीर िािलो,किाल
र्ुलेको, र्ाह्री जगंु ा िालेको अ.ं ७०।७२ वरर्को हाल सम्ि िमहचान
खल्ु न नसके को पुरुष व्यिी लाश ।
मिमि २०७३।०९।२ गिे १५:०० िजे मजल्ला िााँके नेिालगंज
उििहानगरिामलका वडा न.ं १३ मस्िि अ.ं ६०/६५ वर्फको वर्फ गहगाँ ोरो
िर्ेर्ी िुलको िमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७३।०८।२१ गिे मज.रुिन्र्ेही र्कर्ई गा.मव.स.८,झुङगा िरासी
मस्िि अं. ५५/६० वर्फको मम्हला वर्फ कलसाउर्ो,िािलो शररर, उचाई
५'२", मनलो सुईटर,िान्टा रंगकोकुिाफ सरुु वाल लगाएकी,अर्फ किाल
र्ुलेको, हेर्ाफ िराईिल
ु को जस्िो र्ेमखने ।
मिमि २०७३।०८।२२ गिे मजल्ला न.ि. कुमडया-१ र्े नहरा मस्िि
र्िफशालािा हाल नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष अं. ५०/५२ वर्फको
वर्फ थयाम्लो,उचाई ५'५",िालिो शररर,िानमसक असन्िुलन िएको ।
मिमि२०७३।०७।०४ गिे मज.रुिन्र्ेही िचफवार एरीयािा िने िचफवार
िमन्र्रिा, वर्फ कल्साउर्ो,उचाई ५'२", र्ाह्री किाल लािो र्ुलेको,
िािलो शरीर,सेिो िेष्ट,र्ोमि सेिो,लंगौटी लगाएको,िर्ेसी ििा
िारमिय िल
ु को जस्िो र्ेमखने (मनजको साििाट उिचारको कागजिा
अजयराि कचाररिरु घर लेखेको स.न.०९९१५३०९४३८,
९९७७९८७०९६१ र अको कागजिा मशवचरन ९९१८७४३६४७ िडू ा

लेखेको कागज र्े ला िरे को पुरुषको लाश )
पाल्पा

मिमि२०७३।०७।०४ गिे मवहान अं.१०:३० िजे मज. िाल्िा हगं ी-२
असफर्ी मस्िि कालीगण्डकी नर्ीको मकनारा,उचाई ५'२",िझौला शररर
िएकी,सेिोिा रािो अिरले PARIS लेमखएको मटसफट, गल
ु ामव रंगको
िेन्टी लगाएकी हेर्ाफ िंगोमलयन मम्हलाको िमहचान नखल
ु ेको लास ।

रुपन्देही

मिमि २०७३।६।१० गिे १२:०० िजे मजल्ला रुिन्र्ेही मि.न.िा-१३
शामन्िनगर मस्िि अं.४५ वर्फको पुरुष व्यमि िर्फ कालो,उचाई
५'४",र्ाह्री जङु गा र्ुलेको,हेर्ाफ िराई िासी जस्िो र्ेमखने खैरो,मट.सटफ
िाईन्ट लगाएको, िलामष्टकको डोरीले िाईन्ट िार्ेको,वाया खट्टु ाको
घडु ािा िरु ानो सेिो खि, िैिलािा स- साना र्ागीहरु िएको
मिमि २०७३।०५।२८ गिे १६.४५ िजेको सियिा मजल्ला रुिन्र्ेही
मस.न.िा.१, वेलमहया मस्िि िन्सार कायाफलयको गेट.न.२, मस्िि
अं.२०/२५ वर्फको, वर्फ कल्साउर्ो, उचाई ५'४", हेर्ाफ िर्ेशीिल
ु को
जस्िो र्ेमखने,िािलो शरीर िागी खाने जस्िो र्ेमखने पुरुषको लाश ।
मिमि २०७३।०५।१५ गिे १३.०० िजेको सियिा मज.रुिन्र्ेही िमिि
अिवु ा-७ कनरी मस्िििा अं. ३५/४० वर्फको, िर्फ गहगोरो, उचाई
५'३", मनलो हार् िाईन्ट,मनलो हार् सेन्डो लगाएको किाल कालो र्ाह्री
जाँगु ा छोटो िािलो रहेको,शरीर िोटो िगर ,गरुु ङ ििा िारु जस्िो र्ेमखने
पुरुष ब्यमि ।
मिमि२०७३।०५।०४ गिे १९:३० िजेको सियिा मजल्ला रुिन्र्ेही
लसु ानिा १७ िुदलाहा मस्िि िेट्रोल िम्ि नमजक सडक मकनार नामलको
िानीिाअं.६०/६१ वर्फको, िर्फ गहगोरो,उचाई ५'५", िहेलो मटसटफ,
सेिो र्काफ िएको सटफ, कालो िाईन्ट लगाएको, र्ाह्री किाल र्ुलेको
होण्डा साइकलिा सवार,िर्ेसी िल
ु को जस्िो र्ेमखने पुरुष ब्यमि ।

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

र्ल्ु मी

मिमि २०७२।०५।२९ गिे मिहान ११:०० िजे मजल्ला गल्ु िी िरु ाङं िमडगाडफ खोलािा अं. ४०-४५ वर्फको पुरुष, उचाई ५ मर्ट ४ ईन्च
िएको ,वर्फ गहगाँ ोरो रािो हाि-सेन्डो,कालो हार्कटु लगाएको
िंगोमलएन अनहु ार िएको िमहचान खल्ु न नसके को लाश ।

दाङ

मिमि २०७३।०५।१२ गिे मजल्ला र्ाङ घो.न.िा.११ मस्िि िहाडी
िल
ु को वर्फ गहाँ गोरो उचाई ५ मर्ट ८ ईन्च रहेकोअ. ४०/४५ वर्फको
िमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७३।५।१२ गिे १७:०० िजे मज. िााँके नेिालगजं
.उि.ि.न.िा.२ मस्िि िहाडी िल
ु को वर्फ कालो उचाई ४ मर्ट ८ ईन्च
रहेको अं.५०/५५ वर्फको िमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।

िााँके

िााँके

रुपन्देही

पाल्पा

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

मिमि २०७३।०५।०९ गिे १८:०० िजे मज. िााँके नेिालगंज
.उि.ि.न.िा.७ मस्िि िर्ेर्ी िल
ु को र्ेमखने वर्फ कल्साउर्ो अं.उचाई ५
मर्ट रहेको अं. २५/३० वर्फको िमहचान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश
।
मिमि २०७३।४।२० गिे मजल्ला रुिन्र्ेही ि.ु उ.ि.िा.९ मसद्देश्वरी खेल
िैर्ानको िञ्चिासेिो किेज, कालो हार् िाईन्ट, िर्फ गहगोरो, िािलो
शररर, हेर्ाफ िराई िल
ु को जस्िो र्ेमखने िर्फ अं.४८/४९ को पुरुष ब्यमि ।
मिमि २०७३।०४।१८ गिे मज.िाल्िा र्ोिान ४ िामनमिल मस्िििा िर्फ
कालो,उचाई ५ मर्ट,िराई िल
ु क
ु को जस्िो र्ेमखने, मनलो स्वीटर िहेलो
िट्टु े साडी लगाएकी, अं.०७।७२ वर्फको िमहचान खल्ु न नसके को
मम्हलाको लाश ।
मजल्ला रुिन्र्ेही .ि.ु उ.ि.िा.१० मस्िििराई िल
ु को जस्िो र्ेमखने, िमहले
र्ेमखनै उि वारर्ाि स्िानिा र्ेमखने गरे को िानमसक अवस्िा मठक
निएको िन्ने िमु झएको हरीयो मटसटफ लगाएको किाल र्ामह्र आर्ा
र्ुलेको अं. ५०।५५ वर्फको वर्फको पुरुष व्यमिको िमहचान खल्ु न
नसके को लाश ।
मिमि २०७३।४।२१ गिे मजल्ला रुिन्र्ेही ि.ु उ.ि.िा.२१ मस्िि ििाहा
छमिसकुलोको िानीिा िर्फ गहगोरो,उचाई ५'६", सेिो लािो िाउला
िएको मटसटफ लगाएको, िंगोमलयन अनहु ार िएको र्ामहने हाििा सेिो
र्िु ी रहेको अ.ं ३०।३२ वर्फको परुु ष व्यमिको िमहचान खल्ु न नसके को
लाश ।
मिमि २०७३।०४।११ गिे मजल्ला रुिन्र्ेही ि.ु उ.ि.न.िा.७,मिनाउ िल
ु
मस्ििा िर्फ गह गोरो,चाई ५'२",च्याप्टो चाउरीएको अनहु ार,हररयो मट
सटफ, घाटीिा कालो,रािो िाला, कालो िाईन्ट,र्ामह्र,किाल के ही र्ुलेको
अ.ं ५०।५२ वर्फको पुरुष व्यमिको िमहचान खल्ु न नसके को लाश ।

रुपन्देही

मिमि २०७३।०४।०७ गिे मजल्ला रुिन्र्ेही ि.ु उ.ि.न.िा.१,गर्ेश नगर
मस्िििािर्फ गह गोरो,चाई ५'३",च्याप्टो चाउरीएको अनहु ार,चेक
सटफ,खैरे मट सटफ, खैरो िेष्ट,खैरो िाईन्ट,र्ामह्र,किाल के ही र्ुलेको , अं.
६०।६५ वर्फको पुरुष व्यमिको िमहचान खल्ु न नसके को लाश ।

कम्पलिस्तु

मिमि २०७२।०९।०९ गिे मजल्ला कमिलवस्िु क.ि.न.िा.वडा नं.१३
िटखवािािर्फ गाँहगोरो िािलो शररर हेर्ाफ िराई सिर्ु ायको जस्िो र्ेमखने
र्ुटकर ज्यान िद्दु ा मशर्फकिा िद्दु ा र्िाफ गरी अ.अ.कायफजारी रहेको
हालसम्ि िमहचान खल्ु न नसके को पुरुषको लाश र्े ला िरे को ।

पाल्पा

मििी २०६९।१०।२६ गिे मर्उसो ११०० िजे मजल्ला िाल्िा
मििलडााँडा गामिस वडा नं. ९ मस्िि कामलगण्डकी नमर् मकनारिा
नाििर विन नखल
ु ेको अ.ं िर्फ १५ की िाम्लका समडगली र्गफु न्र्ीि
अिस्िािा िमहचान नखल
ु ेको लाश र्े ला िरे को ।

पाल्पा

मिमि २०७१।०९।३० गिे िा.न.िा.३ मस्िि िा िेवारीसे अवस्िािा
िास्िमिक नाििर ििन नखुलेको वर्फ गहगं ोरो, र्िु ै हाििा ६/६ वटा
औला िएको िराई िल
ु क
ु को जस्िो र्ेमखने वर्फ ४० को अंमकि िमण्डि
िन्ने पुरुष ब्यािी िेहोस अिस्िािा र्े ला िरे कोिा िानसेन नगर
िामलका द्धारा उद्दार गरी मजल्ला अस्ििाल िाल्िािा उिचारको लागी
लगेकोिा िि उिचारको लागी मिसन अस्ििाल िाल्िािा िठाएकोिा
उिचारको क्रििा मिमि २०७१।१०।१० गिे िृत्यु िएको।

निलपरासी
(पम्िम)

मिमि २०७३।०२।१४ गिे मजल्ला नवलिरासी गठु ीसयु फिरु ा -६िर्फ
कालो िािलो शररर,िािलो र्ाह्री जगंु ा िएको,र्ाहा हाििा मत्रशल
ु िा ऊं
लेखेको,कालो सेिो शटफ गाढा हरीयो िोटो र कालो िाईन्ट लगाएको
एमकन नाििर विन नखल
ु ेको वेचु िमन मचमनने िर्फ अ.४५ को परुु ष।
मिमि २०७२।१२।२२ गिे अन्र्ाजी १४:०० िजेको सियिा मज.
रुिन्र्ेही िटु वल उि ि.न.िा. वडा नं. ८ अिरिि मस्िि िर्फ ३५।३८
को नाि नखल
ु ेको िर्फ गह गोरो, िािलो शररर, उचाई ५मर्ट ३ ईन्च,
वाया हाििा मित्तलको जस्िो िालो लगाएको, र्ाया हाििा मस्टलको
जस्िो कम्िमनको नाि नखल
ु ेको नचल्ने घडी लगाएको,crocodile को
मचत्र िएको मनलो, िहेलो र खैरो र्के मटसटफ लगाएको, मनलो मजन्स
िाईन्ट प्लामष्टकको डोररले िामर् लगाएको, िहामड िल
ु क
ु को जस्िो
र्ेमखने, लािो किाल िालेको पुरुष व्यमिको लाश र्े ला िरे को ।
मिमि २०७२।१२।१९ गिे मवहान अन्र्ाजी ०७:०० िजेको सियिा मज.
रुिन्र्ेही िटु वल .उ.ि.ि.न.िा. वडा नं. ७ मवकास टोलिा ३५/३७
िर्फको िर्फ गह गोरो, जवु ा र्ाह्री िालेको, उचाई ५ मर्ट ४ ईन्च, खैरो
िाईन्ट खैरो मट.सटफ, कालो वेल्ट, वाया हाििा र्लािको जस्िो र्ेमखने
र्ािक
ु ो िालो लगाएको , लाम्चो अनहु ार को िहाडी िल
ु ुकको जस्िो
र्ेखेने परुु ष व्यमिको लाश र्े ला िरे को ।
मिमि २०७३।०५।०६ गिे १५.४५ िजेमज.िमर्फया र्र्वार गा.मव.स.वडा
न.७ िानर्े ना िन्ने स्िानको ििई मसचाई आयोजनाको नहरको
साईर्निासडी गलेको अिस्िािा रहेको कालो र्के सटफ, कालो िाईन्ट
उचाई ५ मर्ट ३ ईन्च,जनै लगाएको (समड गली िमहचान नखल्ु ने
अिस्िािा रे हको) िाईन्टको मित्र खमल्ििा १८००।-र्े ला िरे को
पुरुषको लाश ।
मिमि २०७३।०१। ०४ गिे मवहान अन्र्ामज १०:३० िजे मज.रुिन्र्ेही,
िटु वल उ.ि.न.िा .वडा .न.१० सख्ु खानगर मस्ििवर्फ गह गोरो , जवु ा
र्ाह्री सािान्य आएको ,उचाई ५ मर्ट ५ ईन्च मनलो मजन्स िाईन्ट, रािो
मटसटफ ,वाया हािको चोर औलािा र्लािको जस्िो औठी लगाएको
,वाया हािको हत्के लािा मगिारको जस्िो लोगो िएको टाटु ,र्ाया
हाििाको हत्के लाको िछाडी अंग्रेजी अिेर B को टाटु हानेको , कालो
वेल्ट ,लाम्चो अनहु ार िहाडी िल
ु क
ु को जस्िो र्ेमखने पुरुष िामनस अं.
२२।२५ वर्फको ।

रुपन्देही
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रुपन्देही

र्ुल्मी

लबिुङ
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निलपरासी
(पम्िम)

मिमि २०७३-०१-१८ गिे अं. ०९:०० िजे मज. िाल्िा हमग- ९ मस्िि ,
वर्फ कल्साउर्ो , उचाई ५ मर्ट २ ईन्च , िहेलो रािो मिमसयको समु िको
साडी शरररको िागिा िेररएको, किाल र्ुलेको , अनहु ार च्याउरी
िरे को, शरररको िाग सक
ु े को हेर्ाफ िराई िल
ु को जस्िो र्ेमखने िामगने
महड्ने मम्हलाको लाश र्े ला िरे को ।
मिमि २०७३/०१/२४ गिे अ.१४:०० िजे मजल्ला रुिन्र्ेही हामट
िनगाई गा.मव.स.वडा नं. १ मस्िि वर्फ कालो, सेिो मनलो र्के वाला
सटफ ,कालो मट-सटफ, मनलो मजन्स िाईन्ट, हररयो कट्ट उचाई ५.२ मर्ट
कािल कालो िएको अं. िर्फ ३८/४० को पुरुष व्यमिको लाश र्े ला
िरे को ।
मिमि २०७३।०१।३० गिे अ.ं ०२:०० िजेको सियिा मजल्ला रुिन्र्ेही
िटु वल उि िहानगरिामलका वडा नं.१० मस्िि िर्फ गहगोरो, िझौला
शररर, उचाई ५ मर्ट ७ ईन्च, मनलो मजन्स िाईन्ट र सेिो िेष्ट लगाएको,
हेर्ाफ िहाडी सिर्ु ायको जस्िो र्ेमखने अं.४०।४५ िर्फको पुरुष ब्यमिको
लाश र्े ला िरे को ।
मिमि २०७३।०४।११ गिे मिहान ०७:३० िजे मजल्ला गुल्िी हमस्िचौर
-३ चाङघाट मस्िििा अं. ४०।४५ वर्फको पुरुष उचाई ५
मर्ट ४ ईन्च िएको अनहु ार सिै सडीगली सके को, लाश नाङगो
अवस्िािा रहेको शरीरको िाग हेर्ाफ वर्फ गहगाँ ोरो िएको ।
मिमि २०७३।०१।१५ गिे मजल्ला लिजुङ, िाझाखेि गा.मि.स वडा नं.
१ मस्िि ७०/७५ िर्फको पुरुष व्यमिको लाश र्े ला िरे को ।
मिमि २०७३।०२।४ गिे मवहान अं.०५:३५ िजे मज. रुिन्र्ेही िटु वल
उ.ि.न.िा. १० मस्िि िर्फ अं. ५०।५५ को वर्फ गहगं ोरो, र्ाह्री र्ुलेको,
उचाई ५’६”, सेिो हार् िेष्ट र िल कालो ट्रयाकको िाईन्ट लगाएको,
र्ाया हािको मसल्डरिा मत्रशल
ु र िाया हाििा हिा, र्गु ाफ र उिा
लेमखएको टाटु रहेको पुरुष व्यमिको लाश र्े ला िरे को ।
मिमि २०७३।०२।०८ गिे १८:०० िजे मजल्ला रुिन्र्ेही िटु वल
उ.ि.न.िा.१ िगविी टोल रािनगर चोक मस्ििअं. ५०/५५ वर्फको िर्फ
गह गोरो, उचाई ५ मर्ट ३ ईन्च, सेिो हार् जागे खैरो कलरको, िेष्ट
खैरोिा सेिो र्काफ िएको वाया हाििा H को टाटु रहेको पुरुष
व्यमिको लाश र्े ला िरे को ।
मिमि २०७३।०२।१८ गिे अं.१२:३० िजेको सियिा मज.नवलिरासी.
िर्फघाट न.िा. वडा नं. ५ सरावल खोला मस्िििा अं.३०/३२ वर्फको
खैरो हार् मटसटफ, खैरो मजन्स िाईन्ट, कालो जत्तु ा, Kelvia लेमखएको
कालो कट्ट लगाएको, सडीगली कुमहएर मकरा लागेको पुरुष व्यमिको
िृि लाश र्े ला िरे को ।

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

रुपन्देही

पाल्पा
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रुपन्देही

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

मिमि २०७३।०२।२३ गिे मज. कमिलवस्ि,ु मशवराज न.िा. १ िनकसिा
अं. ३०।३५ िर्फको वर्फ गहंगोरो, उचाई ५’२”, किाल कालो, लािो
िएको, सेिो हररयो मटसटफ र खरानी रंगको िाईन्ट लगाइएको िराई
िल
ु को जस्िो र्ेमखने, िानमसक सन्िल
ु न मठक निएको पुरुष व्यमिको
लाश र्े ला िरे को ।
मिमि २०७३/०२/२१ गिे अ.१८:०० िजे मजल्ला रुिन्र्ेही मसद्दािफ
न.िा.१, रामनगाउ मस्िि वर्फ कालो, किाल िरु ै र्ुलेको, िालक
ु ो िागिा
कालो िेर्ी लगाएको जस्िो के मह कालो र्ेमखने, उचाई ५.५ मर्ट रहेको
हाल सम्ि नाि िर विन नखल
ु ेको िागी खाने जस्िो र्ेमखने अ.६०/६५
वर्फको िराईवासी जस्िो र्ेमखने पुरुष व्यमिको लाश र्े ला िरे को ।
मिमि२०७३।२।३१ गिे १४:०० िजे मज.रुिन्र्ेही ि.ु उ.ि.न.िा. १३
मस्िि िर्फ गहगोरो, उचाई ५ मर्ट ६ ईन्च, सेिो हार् सेन्डो िेष्ट,
मनलोिा रािो र्काफिएको ट्रयाक लगाएको, वाया खट्टु ाको घडु ािा
काटेको िरु ानो खि िएको, अन्र्ामज ५०।५५ वर्फको पुरुष व्यमिको
लाश र्े ला िरे को ।
मिमि२०७३।०३।०१ गिे १६:०० िजे मज. िाल्िा राििरु न.िा. १३
िजु ािघाट कालीगण्डकी नर्ी मस्िि हररयो रािो िट्टु ा िएको
लाििाउले चोलो, रािोिा सेिो कोठािएको लङु ् गी लगाएकी िाया
हाििा रािो चरु ा (प्लाष्टीकको जस्िो र्ेमखने) अ.ं िर्फ ४०।४५ की
मम्हलाको लाश र्े ला िरे को ।
मिमि२०७३।०३।२० गिे मजल्ला रुिन्र्ेही सौर्साफमटकर -२ मस्िि वर्फ
गहगाँ ोरो उचाई५’४’,िोटो शररर, खैरो िेष्ठको छामिको िागिा MS
लेमखएको मस्टकर लेखएको, कालो िाईन्ट िेल्ट लगाएको, किाल
हल्का र्ुलेको , अं.३०/३५ वर्फको पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७२-१२-१३ गिे मजल्ला रुिन्र्ेही िटु वल उि.ि.न.िा. वडा न.ं
७ मिनाउ खोलािा लाम्चो अनहु ार, अनहु ारको िाया आखााँ िर्फ िरु ानो
काटेको खि िएको, अं. ३५।३७ वर्फको पुरुष व्यमिको लाश र्े ला
िरे को ।
मिमि २०७२।१०।०७ गिे रािको अं.२३:४५ वजेको सियिा मजल्ला
कमिलिस्िु िृकुटी न.िा.वडा नं.६ मस्िि वर्फ कल्साउर्ी,िािलो शररर
िएकी, किाल अर्फ र्ुलेको रािो व्लाउज र रािोिा सेिो िाटा रहेको
िछयौरी ओडेकी, िहेलो साडी लगाएकी, उचाई अं.५ मर्ट, वर्फ अं.
४५/५० की िर्ेशी िल
ु की जस्िो र्ेमखने मम्हलाको लाश र्े ला िरे को।
मिमि २०७२।१०।०२ गिे ०९:०० वजे मज.रूिन्र्ेही हाटी िनगाई-१
िर्फ गह गोरी, किाल सानो र्ुलेर सेिो िएको, रािो िेमटकोट ,
र्ायािट्टीको गालािा सानो कोठ्ठी जस्िै िासिु लाएको, िान्टा कलरको
िछ्यौरा साििा रहेको उचाई ५ मर्ट िएकी अं.िर्फ ६५/७० की ,र्िु ै
हाििा रािो कलरको चोरा लगाएकी मम्हलाको लाश र्े ला िरे को ।

रुपन्देही

रुपन्देही

पाल्पा

मिमि २०७२।११।२५ गिे सााँझ अन्र्ाजी १८:०० िजेको सियिा
मजल्ला रुिन्र्ेही मि.न.िा. २ मस्िििा रहेको वनवामटका नमजकै मनिको
रुखको र्े र्िा िर्फ हल्का कालो , उचाई ५ मर्ट ६ ईन्च, िोटो शररर,
जनै, िहेलो र रािो र्ागोको िाला, मनलो कालो डोरा िएको िेष्ट, कालो
िाईन्ट, मनलो ट्राउजर,सेिो सेन्डो,Magic क्रश मर्िा िएको खैरो
रङ्गको चप्िल,उमन टोिी लगाएको अन्र्ाजी िर्फ ३५/४० को पुरुष
िामनसको लाश र्े ला िरे को ।
मिमि२०७१।०९।३० गिे िेलक
ु ा मजल्ला रुिन्र्ेही िडसरी गा.मव.स. १
िा ना ४ ख ४१३७नम्िरको ट्रकले हाल सम्ि नम्िर नखल
ु ेको िोटर
साईमकललाई ठक्कर मर्ई र्घु फटनाहर्ाँ ा उि िोटर साईमकलिा यात्रा गरर
आएमक हाल सम्ि नाि िर विन नखुलेकीमनम्न हमलया िएकी
िमहलाको िृत्यु िएको ।
उिेर :- अ.िर्फ २५/३० िर्फहमलया:-िािलो िझौला शरीर िएकी
िहाडीया िल
ु को िमहला वर्फ गहगाँ ोरो, उचाई ५ मर्ट २ईन्च, कालो
किाल, नाक छे डेको, कालो लाम्िाउले हट चेन िएको मजिरको
िान्नेठाउाँिा I phone लेखेको, सो मित्र I Love Nepal लेखेको सेिो
िेष्ट, कालोसेिो िुट्टा िएको उनीको लेमगज, िहेलो र सेिो रङ्गको िोजा
कानिा िजारीया टि लगाएकी मम्हला ।
मिमि २०७२।१०।२७ गिे रािको सियिा मजल्ला िाल्िा िानसेन
नगरिामलका वडा नं. १० मस्िि यनु ाईटेड मिसन अस्ििालिा िर्फ
गहगाँ ोरो िािलो शररर, र्ारी किाल सािान्य र्ुलेको, उचाई अन्र्ाजी ५
मर्ट ३ ईन्च िर्फ अन्र्ाजी ५० को पुरुष ब्यमिको लाश र्े ला िरे को ।

रुपन्देही

मिमि२०७२-११-१० गिे अं. ०९:५० िजेको सियिा मज. रुिन्र्ेहीिा
वर्फ गहाँ गोरो, िािलो शररर, कालो सटफलगाएको, र्ााँया हाििा
र्लािको जस्िो र्ेमखने मसक्री लगाएको,सोही हािको नामडिाटाटु
िएको अं. िर्फ १८/१९ को पुरुष व्यमिको लाश र्े ला िरे को ।

पाल्पा

मिमि २०७२।११।२गिे मज.िाल्िा मििलडाडं ा ९गहगं ोरो, र्ारी किाल
र्ुलेको, िझौला शररर, उचाई५’२”, साििा िरु ाना किडा ििा कालो
रंगका २ जोडी प्लामष्टकका चप्िल िएको,रािो जेब्रा झोला िएको अं.
६० वर्फको पुरुष व्यमिको लाश र्े ला िरे को ।
मिमि २०७२।११।१गिे मज.रुिन्र्ेही मसद्दािफ नगर न.िा.८ मस्िि अचेि
अवस्िािा िर्फ कल्साउर्ो िाललो शररर मनलोरङको हड र कालो
ट्राउजर लगाएको उचाई ४.१० ईन्च िएको अं.िर्फ १९/२० को पुरुषको
लाश र्े ला िरे को ।
मजल्ला रुिन्र्ेही २०७२।१०।१९ गिे, १३:३० िजे वर्फ गहगोरो, र्िु ै
गोडाको िढु ी औला छोटो, गोलो अनहु ार, िंगोमलयन वर्फको, कालो
ज्याके ट, कालो सटफ, मनलो िेष्ट, कालो अन्डरवयर, कालो खैरो िाईन्ट

रुपन्देही

रुपन्देही

लगाएको अं. िर्फ ४०/४२ को पुरुष व्यमि ।
रुपन्देही

निलपरासी
(पम्िम)

निलपरासी
(पम्िम)

निलपरासी
(पम्िम)

रुपन्देही
रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

मिमि २०७२।१०।२५ गिे मज.रुिन्र्ेही सैनािैना १० रािािरु मस्िि िर्फ
गह गोरो,िािलो शररर,र्ारी जगु ा आएको,सन्ु िला कलरको उनीको
टोिी,कालो खैरो रंगको चेन िएको जाके ट,खैरो कटन िाईन्ट,कालो
प्लामष्टक चप्िल,र्ाया हाििा र्लिको िाला र औठी लगाएको कालो
खैरो कम्िल ओडेको,िृिक अं.िर्फ ३५।४० को िर्ेशी िुलको जस्िो
र्ेमखने नाि िर ििन नखुलेको िेवाररसे पुरूष िामनस ।
मिमि २०७२।१०।२५ गिे अं. ०३:०० िजे मज. नवलिरासी कुमडया ६
िहलिारी मस्िि अं. ३०।३२ िर्फको वर्फ गहंगोरो, उचाई ५’४” मक्रि
कलरको िाईन्ट, चेक सटफ, सेिो कालो र्के स्वीटर, कालो ज्याके ट,
हररयो कालो िट्टु े िर्लर लगाएको परुु ष व्यमिको लाश र्े ला िरे को ।
मिमि २०७१।११।२२ गिे अं. १९:३० िजेको सियिा मजल्ला
नवलिरासी सनु वल न.िा. वडा नं. ४ मस्िि ि.रा.िा. ३०-३५ वर्फको
पुरुष व्यमि सवारी र्घु फटनािा िरर सख्ि घाईिे िई उिचारको क्रििा
लमु म्िनी अं.अस्ििालिा िृत्यु िएको ।
मिमि २०७१।१०।२१ गिे अ. १८;०० िजेको सियाि मज.न.ि.िर्फघाट
न.िा. ४ मस्िि जंगलिाअ:िर्फ ३०/३२ मक मम्हला घााँटीिा रस्सी
िााँर्ेको िृि अवस्िािा र्े ला िरे को हर्ाँ ा किफव्य गरर िारी र्ालेको
जस्िो र्ेमखएको ।
मिमि २०७२।०९।०७ गिे मजल्ला रुिन्र्ेही मि.न.िा.४ मस्ििनाि िर
विन नखल
ु ेको अं.िर्फको पुरुष व्यिी ।
मिमि २०७२।०८।२९ गिे ०७;००िजेमजल्ला रुिन्र्ेही सैनािैना न.िा ७
मस्ििएमकन नाि निएको हाििा मवष्र्ू िािा लेखेको िृि अवस्िािा
र्े ला िरे को पुरुषको लाश ।
मिमि २०७२।०७।०९ गिे मजल्ला रुिन्र्ेही .ि.ु उ.ि.न.िा.५ मस्िि
०९:०० िजेनान िर विन नखल
ु ेको अ.२८/३० िर्फको पुरुष व्यिी िृि
अवस्िािा र्े ला िरे को ।
मिमि २०७२।०६।१० गिे,१४:०० िजेमजल्ला रुिन्र्ेही मस.न.िा.१३
हाटिजार,मस्ििनाि िर विन नखल
ु ेको अं.६० िर्फको पुरुष िृि
अवस्िािा र्े ला िरे को ।
मिमि २०७२।०५।२८ गिे मजल्ला रुिन्र्ेही.मस.न.िा.५ मस्िि हाटिजार
१९:०० िजेनाि िर विन नखल
ु ेको अं.३८/४० िर्फको पुरुष व्यमि
िृि अवस्िािा र्े ला िरे को ।
मिमि २०७२।०४।२८ गिे १७:३० िजे मजल्ला रुिन्र्ेही िैमनहवा १
मस्िि िनोहर िल
ु िमु न मिनाउ खोलाको मकनारिानाि िर विन
नखल
ु ेको िालक िृि अवस्िािा र्े ला िरे को ।

दाङ

िााँके

िााँके

िााँके

िम्दार्ा

िााँके

मिमि २०७३।०४।२४मजल्ला र्ाङ लक्ष्िीिरु १ मस्िि नाि िर विन
नखल
ु ेको पुरुष अं.६०/६५िर्फको, िर्फ कल्छाउर्ो किालिा हल्का
रािो लगाएको कालो गमन्ज कालो िाईन्ट लगाएको िमहचान खल्ु न
नसमकएको लाश ।
मिमि २०७३।४।१७ गिे मजल्ला िांके िहार्ेविरु ७ मस्िििा अं.
४०।४१ वर्फको िरुु र् िर्फ कालो उचाई ५/७ मनलो कालो सेिो र्काफ
िएको मट सटफ, स्िोटफ जत्तु ा खैरो िाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको
िमहचान हन नसके को लाश ।
मिमि २०७३।०१।०७ गिे अं १२:३० िजेको सियिा मजल्ला िााँके,
उढारािरु - ८ मस्िि वर्फ कल्साउर्ो, िािलो शररर, हल्लका र्ाह्री जाँगु ा
िएको परुु ष व्यमिको लाश र्े ला िरे को ।
मिमि २०७३।०१।२९ गिे १९:०० िजे मज. िांके नेिालगंज
उि.ि.न.िा. ३ मस्िि िर्फ ६० को वर्फ कल्साउर्ो, िािलो शरीर िएको
पुरुष व्यमिको लाश र्े ला िरे को ।
मिमि २०७२/११/१७ गिे मर्उसो १५०० िजेको सियिा मज. िमर्फया,
मशििरु गा.मि.स. वडा न. १ मस्िि कर्ाफली नर्ीको मकनारिा अ. वर्फ
४०/४२ की रािो सईु टर,चौिन्र्ी चोली, रािो िेटीकोट लगाएको। ५
मर्ट उचाई िएको र किाल कालो िएको ििा सडीगल्र्ै गएको
अवस्िािा नाि िर विन खल्ु न नआएको अिररमचि मम्हलाको िृि
अवस्िािा वेवाररसे लाश र्े ला िरे को ।
मिमि २०७३।०४।०९ गिे अं.१४:०० िजेको सियिा नेिालगंज
उििहानगरिामलका वडा न.ं ३ स्िमििा नेअ.ं ६० वर्फको वर्फ कल्साउर्ो
, िािलो शररर पुरुष व्यमिको िमहचान हन नसके को लाश ।

िम्दार्ा

मिमि२०७३।०२।१० गिे रािी अ.२०.३० िजेको सियिा मज.िमर्फया
िााँ.न.िा.वडा न.४ िवू फिमिि राजिागफ मस्िि गौरी चौकिा िमिि िाट
िवू फ िर्फ जार्ै गरे को न.नखल
ु ेकोगाडीले नाििर नखल
ु ेकी मम्हलालाई
ठक्कर मर्र्ा घटनास्िलिा नै िृत्यु िएको ।

िम्दार्ा

मिमि २०७३।०१।२० गिे रािी अ.२१.३०िजेको सियिा मजल्ला
िमर्फया सा.िा.न.िा.वडा न.८ ईन्रिरु मस्िि गल
ु ररया राजािरु सडक
खण्डिा नाििर विन नखुलेकी अ.३२/३५ की मम्हलालाई गल
ु ररया
र्ेमख राजािरु िर्फ गएको िे. १ क २९६न.को मिनी ट्रकले मकचीघटना
स्िलिा नै िृत्यु िएको ।

िम्दार्ा

मिमि २०७३/०१/०७ गिेमजल्ला िमर्फया राजािरु न.िा. ११राजािरु
िजार मस्िि एमकन नाि िर विन खुल्न नआएकी िर्फ अं.४५/४६
मकिमु स्लि सिर्ु ायकी िानमसक अवस्िा मठक निएकी िेवाररसे
मम्हलाको िृि लास र्े ला िरे को।

िम्दार्ा

मिमि २०७२।११।१७ गिे मज.िमर्फया मशविरु गा.मव.स.वडा न.१
मस्ििकर्ाफली नमर्को मकनारिा नाििर वरन नखल
ु ेको अन्र्ाजी ४०/४२
मक अिररमचि मम्हलाको िृिलाश वेवाररसे अिस्िािा र्े लािरे को

प्र्ूठान

मिमि २०७१।१२।१० गिेका मर्न मज.प्यठू ान गोठीवाङ गा.मि.स. वडा
नं. ५ र ६ को मसिानािा िने घण्टी खोला मस्िि अन्र्ाजी िर्फ ५०/ ६०
को अिरीमचि परू
ु ष ब्यमिको िृि अवस्िािा लाश र्े ला िरे को ।

दाङ

मिमि २०७३।०१।३० गिेको मर्नको २:३० िजेको सियिा मज.र्ाङ
ि.ु न.िा.५ मस्िि नाि िर विन िाहा निएको अ.५५/५६ को परुु ष
व्यिी िेवाररसे अवस्िािा र्े ला िारी उिचारको क्रििा रामप्त अचल
अस्ििलिा िृत्यु िएको ।

दाङ

मिमि २०७३।०१।१५ गिे अ.१४:०० िजेको सियिा मजल्ला र्ाङ
राजिरु गा.मव.स.वडा नं.९ गोठुवा िा िानमसक सन्िल
ु न मठक निएको
अ.िर्फ ४०/४५ को, िर्फ कालो,उचाई अ.५ मर्ट िएको, कम्िर र्ेमख
िामिको िाग नाङगो, िलको िागिा र्ुस्रो खैरो हाि िाईन्ट लगाएको,
िहाडीया िल
ु क
ु जस्िो र्मखने परुु ष व्यमिको लाश र्े ला िरे को िन्ने
सचु नाको आर्ारिा प्रहरी टोली खमट गई लाशजााँच प्रकृ मि लगाएको
अनसु न्र्ान कायफ िरु ा गरी उि िेवाररसे लाश राजिरु गा.मव.स.को
कायाफलयलाई सर्गर्क
् ो लामग मजम्िा मर्ईएको ।
मिमि२०७२।२।९ गिे मर्उाँसोको १५:०० िजेको सियिा मजल्ला र्ाङ
लिही न.िा.११ मस्िि अजम्वरी सािर्ु ायीक वनजंगलिा नाििर र
विन नखुलेको अन्र्ाजी िर्फ ४५/४६ को पुरुष व्यमिको लाश
समडगली मकरा औसा िरे को अवस्िािा र्े ला िरे को ।

दाङ

