लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्,दाङ अन्तर्ात पम्हचान नखुलेका लासहरुको म्ििरण
जिल्ला
रुपन्देही

कम्पलिस्तु

दाङ

रुपन्देही

पयठू ान

जििरण
फोटो
जिजि २०७९।०२।०२ गिे जिहान अं. ०५:०० ििेको सियिा जि. रुपन्देही
सैनािैना न. पा. िडा नं. ३ जथिि दगु ाा िजन्दर पररसरिा नाििर, ििन नखल
ु ेको
अ.ं िर्ा ४० को उचाई ५.१ जफट, िाया हािको नाडीिा चिु ान लेखेको टाटु
खोपेको, दिु ै हाििा डोरा िाधेको, िाया हाििा लजबिनी नेपाल, लेखेको
जपिलको िाला लगाएको, रािो जल िास ग्यालरी लखेको फुल जटसटा, कालो
हाप पाईन्ट लगाएको र िाजगखाने िथिो देजखने िृि परुु षको लाश पो. िा. को
लागी लजु बिनी प्रादेजशक अथपिाल िटु िल रुपन्देहीको शि गृहिा राजखएको ।
जिजि २०७८।१२।१२ गिे अं. १८:०० ििेको सियिा जि. कजपलिथिु
जशिराि न. पा. िडा नं. १ रे न्िरपोष्ट जथिि फारल्यान्ड िंगलको जिचिा रहेको
रईजनको रुखको हांगािा नेटको िारले पासो लगाई झण्ु डीएर िृि अिथिािा
रहेको नाििर, ििन नखल
ु ेको िर्ा अ.ं २०/२२ को उचाई ५.७ जफट, िणा
गहगुँ ोरो, लािो कपाल, जनलो जिन्स पाईन्ट, कालोिा पहेलो जटसटा लगाएको,
दिु ै कानिा िन्ु रा र हेदाा ग्यारे ििा काि गने िथिो देजखने िृिपुरुष व्यजिको
लाश हाल जशिराि अथपिाल िहादरु गिं कजपलिथिक
ु ो शि गृहिा राजखएको
।
जिजि २०७८।११।१४ गिे अं. ०८:३० ििेको सियिा जि. दाङ घोराही उ. ि.
न. पा. िडा नं. ४ गोग्ली जथिि पेट्रोल पबप नजिक अं. िर्ा ६०/६१ को िणा
गहगुँ ोरो, कपाल फुलेको, िालु खईु जलएको, पािलो शररर भएको, खैरो थिीटर,
आकाशे जनलो भेष्ट, कालो ट्राउिर, कन्भसा ित्तु ा लगाएको र िारु िनिािी
िथिो देजखने िृि पुरुष व्यजिको लाश राप्ती थिाथ्य जिज्ञान प्रजिष्ठान घोराही
दाङिा राजखएको ।
जिजि २०७८।११।१५ गिे जभहान अं. ०७:३० ििेको सियिा जि. रुपन्देही
सैनािैना िडा नं. ३ िजु गाया जथिि दगु ाा भिानी िजन्दरको कबपाउण्ड हािा जभत्र
नाििर, ििन नखल
ु ेको, अं. िर्ा ३५/३६ को उचाई ५.४ जफट, िणा कल्साउदो,
कालो कपाल, रािो अनहु ार, पािलो शररर, धके सटा र जनलो ट्राउिर लगाएको
िृि पुरुष व्यजिको लाश लजु बिनी प्रादेजशक अथपिाल िटु िलको शि गृहिा
राजखएको ।
जिजि २०७८।१०।१७ गिे जिहान अ.ं १०:०० ििेको सियिा, जिल्ला प्यठू ान
सरुिारानी गा.पा. िडा नं. २, ३०/३५ िर्ाको नाि िर, ििन नखल
ु ेको, िािी
Nikedroलेखेको उईनजचथटर लगाएको िल सेिोिा खैरो रङगको पके टिाला
पाईन्ट लगाएको, दाजहने हाििा सेिो फलािको िथिो िाला लगाएको, दिु ै
खट्टु ािा कालो थपोटा ित्तु ा लगाएको, दाजहने पके टिा Nokia सादा िोिाईल र
SOnyथिाटा िोिाईल िान २, िृि शि नजिक कालो झोला रहेको उि झोला
जभत्र कब्याट पाइन्ट, जनलो र खैरो रङको ३ िटा जटसटा, Jockyलेखेको िोिा
लगाएको पुरुष ्यिी ।

रुपन्देही

निलपरासी
(पुिा)

दाङ

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

जिजि २०७८।१०।११ गिे अं. १२:०० ििेको सियिा जि. रुपन्देही देिदह न.
पा. िडा नं. ९ घोडाहा जथिि पिु ा पजिि राििागा सडकको दजिण िफा सडक
छे उको खाल्डोिा नाििर, ििन नखल
ु ेकी अं. िर्ा ३५/३६ जक रािो ्लाउि
रािो ज्याके ट, र पािलो शररर भएकी र हेदाा िराई िल
ु को िथिो देजखने िृि
िजहला र सो मम्हलाको लाश देजख अ.ं २५/३० जिटर दजिण िफा िगं लिा अ.ं
६/७ िर्ाको िाजलकाको जनलो पाईन्ट, गल
ु ािी रंगको लेजडि सेजण्डल, पहेलो
जछके जिके सटा, टाउकोिा रािो टोपी लगाएकी र हेदाा िराई िुलको िथिो देजखने
िृि िाम्लकाको लाश पो. िा. को लागी लजु बिनी प्रादेजशक अथपिालको शि
गृहिा राजखएको ।
जिजि २०७८।१०।०५ गिे अं. १२:३० ििेको सियिा जि. निलपरासी (पिु ा)
िध्यजिन्दु न. पा. िढा नं. २ नन्दपरु जथिि नारायणी नदीको पानीको भागिा अं.
िर्ा ३५ जक नाििर, ििन नखल
ु ेकी, उचाई ५ जफट, िणा गहगुँ ोरी, कालो
हाईनेक, पहेलो जटसटा, जिन्स पाईन्ट र सेिो गल
ु ािको फुल भएको ित्तु ा
लगाएकी िृि मम्हलाको लाश पररिणको लागी िध्यजिन्दु जिल्ला अथपिाल
डण्डा निलपरासी (पिु ा) िा राजखएको ।
जिजि २०७८।०९।२८ गिे जदउुँसोको अ.ं १५:३० ििेको सियिा जि. दाङ
घोराही उ.ि.न.पा. िडा नं. १५ घोराही ििारको सजहद गेट जथिि सडक
िाटोिा अलपत्र,जहड्न नसक्ने अशि ििा राम्रो संग िोल्न नसक्ने रोल्पा घर
ििाउने अं. िर्ा ४५/४८ को िणा गहगुँ ोरो, लाबचो अनहु ार, दाजहने खट्टु ाको
गोलीगाठा देखी िािी खट्टु ािा रड हालेको डाि देजखएको, रािो ज्याके ट र रािो
ट्राउिर लगाएको िाजनसलाई उद्धार गरी ऐ. ऐ. थिानिा रहेको िानि कल्याण
सेिा घर आश्रििा राजखएकोिा जनिको जिजि २०७८।०९।२९ गिे जिहानको
सियिा सोही संथिाको घरिा िृत्यु भएको पुरुष व्यजिको लाश राप्ती थिाथ्य
जिज्ञान प्रजिष्ठान घोराही दाङको शि गृहिा राजखएको ।
जिजि २०७८।०९।२१ गिे अं. १३:१५ ििेको सियिा जि. कजपलिथिु
कजपलिथिु न. पा. िडा नं. ११ अडौरा जथिि सडकिा हालसबि नाििर, ििन
नखल
ु ेको अ.ं िर्ा २५/३० को उचाई ५.७ जफट, िणा गहुँगोरो, कपाल कालो
लािो, रािो भेष्ट, िैिनी रंगको गबछा, कालो ट्रयाक, दाजहने हािको नाडीिा
जिश्व जसहं िथिो देजखने नाि खोपेको र हेदाा िराई िल
ु को िथिो देजखने परुु र्
िाजनस अचेि अिथिािा भेजटएकोिा जनिलाई उद्धार गरी उपचारका लागी
कजपलिथिु अथपिाल िौजलहिािा ल्याई उपचारको क्रििा ऐ. ऐ. जिजिको
२१:१५ ििेको सियिा िृत्यु भएको पुरुष व्यजिको लाश पररिणको लागी
सोही अथपिालको शि गृहिा राजखएको ।
जिजि २०७८।०९।०६ गिे १६:४५ ििेको सियिा जि. रुपन्देही लजु बिनी
साथं कृ जिक न. पा. िडा न.ं ३ जथिि लजु बिनी जिकास कोर् जभत्र रहेको ई. प्र.
का. लजु बिनी रहेको कायाालय नजिक झाडीिा नाििर, ििन नखल
ु ेकी, अं.
िर्ा १९/२० की, उचाई ५ जफट, िणा कल्साउदो, घाुँटीिा कालो धागोिा धगु ाा
भिानीको िाला, दिु ै खट्टु ािा कलेिी रंगको चप्पल, दाुँया हािको नाडीिा डोरो
िाधेकी, नाडीिा ऊुँ लेखेको ट्याटु खोपेकी, नाकिा फुली लगाएकी, घ्यु रंगको
कुिाा, लेजगिं र सेिो लेजडि सेण्डो लगाएकी िृि मम्हलाको लाश पो. िा. को

पाल्पा

पाल्पा

पाल्पा

पाल्पा

कम्पलिस्तु

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

लागी भैरहिा जभि अथपिालको शि गृहिा राजखएको ।
जिजि २०७८।०८।०९ गिे जिहान अ.ं ०८:३० ििेको सियिा जि. पाल्पा
जिनाउ गा. पा. िडा नं. ३ भिु खोला जथिि जिनाउ खोलािा नाििर, ििन
नखल
ु ेको अं. िर्ा ३०/३२ को उचाई ५ जफट, कालो रंगको पाईन्ट लगाएको
िृि पुरुष व्यजिको लाश पाल्पा जिल्ला अथपिालको शि गृहिा राजखएको ।
जिजि २०७८।०७।०४ गिे जिहान अं. ०८:१५ ििेको सियिा जि. पाल्पा
रािपरु न. पा. िडा न.ं ८ होथदी जथिि काजलगण्डकी नदी जकनारिा नाििर,
ििन नखल
ु ेको अं. िर्ा ४५/५० को उचाई ४.११ जफट, पहेलो रंगको जटसटा
लगाएको िृि पुरुष व्यजिको लाश रािपरु अथपिाल पाल्पाको सि गृहिा
राजखएको ।
जिजि २०७८।०७।०४ गिे जिहान अं. १०:३० ििेको सियिा जि. पाल्पा
रािपरु न. पा. िडा नं. ८ भिु ाि जसद्धिािा जथिि काजलगण्डकी नदी जकनारिा
नाििर, ििन नखल
ु ेको अ.ं िर्ा ४०/४५ को उचाई ५ जफट भएको िृि परुु ष
व्यजिको लाश रािपरु अथपिाल पाल्पाको सि गृहिा राजखएको ।
जिजि २०७८।०७।०३ गिे जिहान अं. ०९:०० ििेको सियिा जि. पाल्पा
िानसेन न. पा. िडा न.ं १४ काजलगण्डकीको जकनारिा नाििर, ििन नखल
ु ेको
अं. िर्ा १ िजिको जलङ्ग सिेि पजहचान हन नसके को (कंकाल) म्शशु
िच्चाको लाश पो. िा. को लागी पाल्पा जिल्ला अथपिालको शि गृहिा
राजखएको ।
जिजि २०७८।०६।१७ गिे रािी १५:०० ििे जि. कजपलिथिु िद्ध
ु भिु ी न. पा.
िडा न.ं ९ चबपापरु कजपलिथिु साझेदारी सािदु ाजयक िगं लिा िानि कंकाल
(खप्पर, हड्डी) हड्जडिा रािो रंगको चरु ाहरु अड्जकएको, हररयो रंगको साडी,
पहेलो िनु ा भएको हररयो चप्पल रहेको िृि मम्हलाको कंकाल (लाश) ।
जिजि २०७८।०६।०८ गिे जिहान अ.ं ०६:४० ििे जि. कजपलिथिु जशिराि
न. पा. िडा नं. १ रेन्िर पोष्ट नजिकै पिु ा पजिि राििागािा नबिर नखल
ु ेको
सिारी साधनले अं. िर्ा ७०/७५ को िाजनस लाई ठक्कर जदई घाईिे िनाई
घाईये उपचारको क्रििा ऐ.ऐ. जिजि अ.ं ०७:३० ििेको सियिा सजं ििनी
अथपिाल चन्रौटा कजपलिथििु ा िृत्यु भएको व्यजिको उचाई ५.१० जफट,
िणा कल्साउदो, सेिो कपाल भएको, सेिोिा कालो धके जटसटा, सेिो धोिी
लगाएको र हेदाा िराई िल
ु को िथिो देजखने पुरुषको लाश पो. िा. को लागी
जिल्ला अथपिाल िौजलहिा कजपलिथििु ा राजखएको ।
जिजि २०७८।०६।०३ गिे साुँझ अ.ं २०:०० ििेको सियिा जि. रुपन्देही
जि.न. पा. िडा नं. २ जसिा राईस जिल चोक जथिि िटु िल भैरहिा सडक
खण्डिा भैरहिा िफा िादै गरे को लु १ ख ९०१८ नं. को जिजनट्रकले अं.
२६/२७ िर्ाको नाििर, ििन नखल
ु ेको उचाई ५.५ जफट, िणा कल्साउदो
िझौला शररर भएको िृि पुरुष व्यजिको लाश लजु बिनी प्रादेजशक अथपिाल
िटु िलको शि गृहिा राजखएको ।

कम्पलिस्तु

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

प्र्ुठान

निलपरासी
(पम्िम)

दाङ

कम्पलिस्तु

जिजि २०७८।०५।३१ गिे जिहान अं. ५:३० ििेको सियिा जि. कजपलिथिु
जशिराि न. पा. िडा नं. ५ चन्रौटा जथिि सजिि कबपेक्सको पजिि िफा सोही
कबपेक्सको पेटी (जसडी) िा अं. िर्ा ३०/३५ को नाििर, ििन नखल
ु ेको,
उचाई ५.४ जफट, िणा कल्साउदो, दाह्री कपाल लािो फुलेको, खैरो रंगको
ट्याक सटु , हाप पाईन्ट, धके कट्ट, पहेलो रािो धकाा भएको कालो ट्याक
पाईन्ट लगाएको र हेदाा िराई िल
ु को िथिो देजखने िृि पुरुष व्यजिको लाश
पो. िा. को लागी जशिराि अथपिाल िहादरु गंि कजपलिथिक
ु ो शि गृहिा
राजखएको ।
जिजि २०७८।०५।२८ गिे जिहान अं. ०७:१५ ििे जि. कजपलिथिु जशिराि
न. पा. िडा नं. ५ चन्रौटा ििार जथिि िजदना गल्ला थटोर अगाडी अं. िर्ा
३०/३५ को नाििर, ििन नखल
ु ेको, उचाई ४.११ जफट, िणा कल्साउदो,
पािलो शररर, लािो कपाल, दाह्री भएको र हल्का जनलो रंगको जिन्स पाईन्ट
लगाएको िृि परुु ष व्यजिको लाश पो.िा.को लागी जशिराि अथपिाल
िहादरु गंि कजपलिथिु पठाईएको ।
जिजि २०७८।०५।२६ गिे साुँझ अं. १८:०० ििेको सियिा जि. रुपन्देही
सबिरीिाई गा. पा. िडा न.ं ७ िजग्दयाघाट जथिि जिनाउुँ नजदिा अ.ं िर्ा ५० को
िणा कल्साउदो, पािलो शररर, सेिोिा िट्टु े सटा, कालो पाईन्ट, उचाई ५.३ जफट
र हेदाा िराई िुलको िथिो देजखने िृि पुरुषव्यजिको लाश पो.िा.को लागी
जभि अथपिालको शि गृहिा राजखएको ।
जिजि २०७८।०५।०७ गिे जिहान अं. ०६:०० ििेको सियिा जिल्ला प्यठू ान
सरुिारानी गा.पा. िडा नं. ६ ढाडखोला दोभान जथिि िाडी खोलािा िर्ा
३४/४० को नाििर ििन नखल
ु ेको, सडीगली दघु ाजन्धि भएको अिथिािा
िृिक लाश रहेको, उि िृिक लाशको टाउकोिा कपाल नभएको शरररिा कुनै
पनी कपडाहरु नभएको दाजहने खट्टु ाको घडु ा भन्दा िल नजलसाडिा कालो डोरी
िाधेको अिथिािा रहेको िृि पुरुष व्यजिको लाश ।
जिजि २०७८।०५।०६ गिे अं. ०९:०० ििेको सियिा जि. निलपरासी
(पजिि) सथु िा गा. पा. िडा न.ं ३ रे ि जथिि दगु ाा िजन्दरको प्राङ्गणिा ििन
नखल
ु ेको अं. िर्ा ६०/६५ को ओि िढई भजन जचजनने जिगि १०/१५ िर्ा देखी
रे िारे िािा जदनको सियिा काि गरी साझ सोही िजन्दरिा सत्ु ने िथने गरे को िृि
पुरुष व्यजिको लाश ।
जिजि २०७८।०५।०३ गिे १५:०० ििेको सियिा जि. दाङ िुलसीपरु उ. ि.
न. पा. िडा नं. १२ िैसपरु (ग्िार खोला) जथिि खोलाको िगरिा उि खोलाले
िगाई ल्याएको नाििर, ििन र हजलया सिेि नखल
ु ेकी अं. िर्ा ४०/४५ जक
िृि मम्हलाको लाश ।
जिजि २०७८।०४।२७ गिे रािी २२:०० ििे जि. कजपलिथिु िद्ध
ु भिु ी न. पा.
िडा नं. २ गोरुजसंगे िंगल जथिि पिु ा पजिि िहेन्र राििागािा अं. िर्ा४०/४५
को नाििर, ििन नखल
ु ेको, उचाई ५.५ जफट, िणा कल्साउदो, लाबचो अनहु ार,
पािलो शररर, सेिो रािो हररयो सटा, हाप जिन्स पाईन्ट लगाएको, दाह्री िगंु ा
पालेको, कपाल फुलेको र हेदाा िराई िल
ु को िथिो देजखने िृि पुरुष व्यजिको
लाश कजपलिथिु अथपिाल िौजलहिाको शि गृहिा राजखएको ।

रुपन्देही

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

कम्पलिस्तु

अर्ााखााँची

िम्दार्ा

दाङ

जिजि २०७८।०४।२६ गिे अं. ०७:०० ििेको सियिा जि. रुपन्देही लजु बिनी
साुँथकृ जिक न. पा. िडा नं. १० ििेजदया जथिि रािकुिार नाि ििाउने अं. िर्ा
३०/३५ को, उचाई ५.४ जफट, कपालिा खैरो िेहन्े दी लगाएको, हाििा पहेलो
डोरी िाधेको, खैरो पाईन्ट लगाएको, िृि पुरुषको लाश पो. िा. को लागी जभि
अथपिाल भैरहिािा पठाईएको ।
जिजि २०७८।०४।१३ गिे अं. १८:३० ििेको सियिा जि.रुपन्देही
जसद्धािानगर न.पा. िडा नं ९ गोजलगढ जथिि रहेको िाटोको जकनारिा रािो
लेजडि साईकल सजहि पजल्टएको अिथिािा अ.ं ३५ िर्ाको िणा कल्साउरो,
पािलो शरीर भएको, उचाई ५.३ जफट रहेको, िराई िल
ु को िथिो देजखने
पुरुषको लाश ।
जिजि २०७८।०४।१३ गिे १४:०० ििे जि. कजपलिथिु कजपलिथिु न.पा.
िडा नं ३ जसकटिा िाने िाटोिा दजिण साईडिा उचाई ५.५ जफट, िाुँया
आुँखा फुलो परे को नानीको भाग सेिो रहेको, HUNT लेखेको रािो धके
जटशटा, कालो ट्राउिर , जनलो चप्पल लगाएको नाि िर ििन नखल
ु ेको िधेशी
िल
ु क
ु को िथिो देजखने अं. िर्ा ४५/५० िर्ाको पुरुषको लाश ।
जिजि २०७८।०४।१७ गिे १७:०० ििेको सियिा जि. कजपलिथिु जशिराि
न.पा. िडा नं.९ जशिगढी जथिि जशिशिी सािदु ाजयक िङगलिा रहेको
प्यारको रुखिा नाििर,ििन नखल
ु ेको अं. िर्ा३०/३५ को,उचाई अं.५/८
जफट,कालो िट्टु ा भएको हाफ सट र कालो ग्रन्च भएको जिन्स पाईन्ट लगाएको
झन्ु डीसडी दगु ाजन्धि अिथिािा फे ला पुरुषव्यजिको लास,पोष्टिटािको लागी
जशिराि अथपिाल िहदरु गंि कजपलिथिु िा पठाईएको ।
जििो २०७८।०४।०८ गिे साुँझ १८:०० ििेको सियिा जि. अघााखाुँची
जसिगंगा न. पा. िडा नं. ७ कणेनी जथिि राप्ती खोला नजदिा नाििर, ििन
नखल
ु ेको, अं. िर्ा ३५/४० को उचाई ५.२ जफट, िोटो शररर, हेदाा िनिाजि
िथिो देजखने र शररर नाङ्गो अिथिािा रहेको िृि पुरुष व्यजिको लाश पो.
िा. को लागी जि. अथपिाल अघााखाुँचीिा पठाईएको ।
जिजि २०७८।०४।०५ गिे जिहान १०:३० ििेको सियिा जि. िजदाया
ठाकुरिािा न. पा. िडा नं. ९ सक
ु ाड जथिि सुत्तैय सक
ु ाड िध्यििी सािदु ाजयक
िन जभत्र सालको रुखिा घाुँजटिा पासो लगाई झण्ु डी रहेको नाििर ,ििन
नखल
ु ेको, अ.ं िर्ा ३०/३५ को उचाई ५.६ जफट, िणा कल्साउदो, पािलो शररर,
हररयो चेक सटा, sport one लेखेको कालो ट्राउिर र हेदाा िराई िासी (िारु)
िथिो देजखने िृि पुरुष व्यजिको लाश पो. िा. को लागी िजदाया अथपिालिा
राजखएको ।
जिजि २०७८।०३।३० गिे १३:५० ििेको सियिा जि. दाङ िुलसीपरु उ. ि.
न. पा. िडा नं. ६ गाईडहर जथिि िानि सेिा आश्रििा जिगि ४ िजहना
अगाडी देखी आश्रीि अं. िर्ा ३५ को रािचन्र चौधरी नाि गरे को उचाई ५.३
जफट, खरानी रंगको जटसटा र खरानी रंगको हाप पाईन्ट लगाएको िृि पुरुषको
लाश राजप्त प्रादेजशक अथपिाल िल
ु सीपरु दाङको शि गृहिा राजखएको ।

िााँके

जिजि २०७८।०४।०२ गिे जिहान अं. ०७:०० ििेको सियिा जि. िाुँके राप्ती
सोनारी गा. पा. िडा नं. १ भिानीपरु जथिि राप्ती नजदको जकनारिा नाििर,
ििन नखल
ु ेको अं. िर्ा ४०/४५ को, उचाई ५.४ जफट, गोलो टाउको र लाबचो
अनहु ार भएको िृि पुरुषव्यजिको लाश ।

