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

म्ििरण

फोटो

आ.ि.२०७८ साल मा पम्हचान नखुलेको लाशहरुको म्ििरण
\
पाल्पा

रुपन्देही

र्ुल्मी

कम्पलिस्तु

पाल्पा

मिमि २०७८।०८।०९ गिे मिहान अं.०८:३० िजे मज.पाल्पा गा.पा.वडा
नं.३ भिु खोला मथिि मिनाउ खोलािा नाििर, विन नखल
ु ेको,
अं.३०/३२ वर्षको,टाउको र अनहु ार सिेि कुमहएको, शरररको परु ै छाला
खईु मलएको, अनहु ार प्रष्ट नमिमनने, उिाई ५ मिट, कालो रङको पाईन्ट,
खैरो रङको कटन पाईन्ट लगाएको िृि परुु ष व्यमिको लाश हाल
पो.िा.को लागी मज.पाल्पा अथपिालको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०८।०६ गिे १६:४५ िजेको सियिा मजल्ला रुपन्देही
लमु बिनी सााँथकृ मिक न.पा. वडा न.ं ३मथिि लमु बिनी मिकास कोर् मभत्र
रहेको परु ानो ईलाका प्रहरी कायाषलयल लमु बिनी रहेको कायाषलय नमजक
झाडीिा एमकन नाििर,नखुलेको अं.१९/२० वर्षको उिाई ५ मिट,
घााँटीिा कालो धागोिा दगु ाष भगवानको िाला,दवु ै खुट्टािा कलेजी रङको
िप्पल, नाडीिा ऊाँ लेखेको टाटु खोपेको,नाकिा िुली लगाएको,मघउ
रङको कुिाष, मघउ रङको जेमगज लगाएको मम्हलाको लाश । हाल
पोष्टिाटषिको लागी भैरहवा भीि घथपिालको शव गृहिािा रामखएको ।
मिमि २०७८।०८।०३ गिे मिहान अं.०८:०० िजे मज. गल्ु ली
कालीगण्डकी गा.पा.वडा न.ं २ अिेमिनी मथिि कालीगण्डकी नदी
पमिि ििष रहेको रुखिा अड्मकएको नाििर, विन नखल
ु ेको, शरररको
कबिरिा सेिो कछाड िेरेको नग्न अवथिािा सबपर्ु ष शरररको भाग
समडगलेको कंकाल हाल पो.िा.को लागी गल्ु िी मजल्ला अथपिालको
शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०७।०४ गिे मिहान ७:१० िजे मज. कमपलवथिु
मिजयनगर गा.पा. वडा न.ं ५ िनगाई मथिि मपपरी िनगाई मभत्री कच्िी
सडक नमजकै सडकको वााँया ििष जमिनको खाल्डोिा नाििर, विन
नखल
ु ेको,वर्ष गहगाँ ोरो, उिाई ५.६ मिट, िझौला शररर, मनलो ट्राउजर,
हररयो हाप मटसटष, गोल्ड थटार जत्तु ा लगाएको, हेदाष पहाडी िल
ु को
जथिो देमखने,अं. वर्ष ३०/३२ को िृि पुरुष व्यमिको लाश पो.िा. को
लागी कमपलवथिु अथपिाल िौमलहवािा पठाईएको ।
मिमि २०७८।०७।०३ गिे मिहान अ.ं ९:०० िजेको सियिा मज. पाल्पा
िानसेन न.पा. वडा नं. १४ ररडी कामलगण्डकीको मकनारिा नाििर,
विन नखल
ु ेको अ.ं १ वर्षको, दाया हाि, दाया खट्टु ा, टाउकोको खप्पर,
छािीको के ही भाग र िेरुदण्ड िात्र भएको मलङ्ग सिेि पमहिान हन
नसके को म्शशु िच्िाको लाश पो.िा. को लागी पाल्पा मजल्ला
अथपिालको शव गृहिा रामखएको ।

पाल्पा

मिमि २०७८।०७।०४ गिे अं. १०:३० िजेको सियिा मज. पाल्पा
रािपरु न.पा. वडा नं. ८ भजु ाि मसद्धिािा मथिि कामलगण्डकी नदी
मकनारिा नाििर, विन नखुलेको अं. ४०/४५ वर्षको, उिाई ५ मिट,
शरररिा कपडा नभएको र समड गलेको अवथिािा रहेको िृि पुरुष
व्यमिको लाश रािपरु अथपिाल पाल्पाको शव गृहिा रामखएको ।

पाल्पा

मिमि २०७८।०७।०४ गिे मिहान अं.८:१५ िजेको सियिा मज. पाल्पा
रािपरु न.पा. वडा न.ं ८ होल्दी मथिि कामलगण्डकी नदी मकनारिा
नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ४५/५० वर्षको, उिाई ४.११ मिट, पहेलो
रंगको मटसटष लगाएको र शरररको अन्य भागिा कपडा नभएको िृि
पुरुषको लाश रािपरु अथपिाल पाल्पाको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०६।१७ गिे अं. १५:०० िजेको सियिा मज. कमपलिथिु
िद्ध
ु भिु ी न.पा. वडा नं. ९ िबपापरु कमपलिथिु साझेदारी सािदु ामयक
जगं लिा हररयो रंगको साडी, पहेलो िनु ा भएको हररयो िप्पल रािो
िरु ा रहेको मम्हलाको िानव कंकाल ।

कम्पलिस्तु

िम्दार्ा

कम्पलिस्तु

कम्पलिस्तु

मिमि २०७८।०६।१५ गिे अं. १४:१५ िजेको सियिा मज. िमदषया
गल
ु ररया न.पा. वडा नं. ८ भादा मथिि भादा नमदिा हाल नाििर, विन
नखल
ु ेकी अ.ं ५०/५१ वर्षकी, वर्ष गहगाँ ोरी, लाबिो अनहु ार, अधष
िुलेको कपाल, पािलो शररर, नाकिा िुली लगाएकी, िामिको
शरररको भागिा हररयो रंगको ब्लाउज र गल
ु ािी रंगको पेमटकोट
लगाएकी मम्हला पामनिा िमगरहेको अवथिािा देमखएकी हदा मनज
िमहलालाई उद्दार गरी उपिारको लागी िमदषया अथपिालिा ल्याई
उपिार गराउने क्रििा १५:०० िजेको सियिा िृत्यु भएकी िमहलाको
लाश ।
मिमि २०७८।०६।०८ गिे मज.कमपलवथिु मशवराज न.पा. वडा नं १
रे न्जर पोष्ट नमजकै पवु ष पमिि राजिागषिा नं नखल
ु ेको सवारी साधनले
हाल नाि िर विन नखल
ु ेको परुु र् व्यमिलाई ठक्कर मदाँदा मनज परुु र्
व्यमिको िृत्यु भएको । हमलया:- उिाई ५.१० मिट, िामिल्लो शरीरको
भागिा सेिो भईिा कालो धके मटसटष र िल सेिो धोिी लगाएको, हेदाष
िराई िल
ु को जथिो देमखने पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०५।३१ गिे मिहान १२:३० िजेको सियिा
मज.कमपलवथिु मशवराज न.पा. वडा नं ५ िन्रौटा मथिि समिि
कबपेलेक्सको पमिि ििष सोही ठााँउको पेटीिा नाि िर विन नखल
ु ेको
परुु षको लाश िे ला परे को । हमलया:- उिाई ५.४ मिट, दाह्री कपाल
िुलेको, खैरो रङको ट्रयाकसुट ििा कालो हाि पाईन्ट र धके कट्ट
लगाएको, िानमसक सन्िल
ु न मठक नभएको ।

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

निलपरासी
(पम्िम)

दाङ

मिमि २०७८।०६।०३ गिे सांझ अं. २०:०० िजेको सियिा
मज.रुपन्देही मि.न.पा. वडा नं २ मसिा राईस मिल िोक मथिि िटु वल
भैरहवा सडक खण्डिा िटु वलिाट भैरहवा ििष जादै गरे को लु १ ख
९०१८ नं को मिमनट्रकले हाल सबि नाि िर विन नखल
ु ेको अं.
२६/२७ वर्षको पुरुष व्यमिलाई ठक्कर मदई उपिारको क्रििा
िमसषमसटी अथपिालिा उपिार भैरहेकोिा मिमि २०७८।०६।०४ गिे
मनजको िृत्यु भएको । हमलया:- उिाई ५.५ मिट, वर्ष कल्साउरो,
िझौला शरीर भएको ।
मिमि २०७८।०५।२६ गिे मज.रुपन्देही सबिरीिाई गा.पा. वडा न. ७
िमग्दयाघाट मथिि मिनााँउ नदीिा अं. ५० वर्षको वर्ष कल्साउदो पािलो
शररर भएको, सेिोिा िट्टु े सटष र कालो पाईन्ट लगाएको, उिाई ५.३ मिट
भएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०५।१७ गिे मिहान अं. ७:०० िजेको सियिा
मज.रुपन्देही मिलोत्तिा न.पा. वडा नं ७ हरै या मथिि छमिस कुलो नहरिा
अं. २५ वर्षको पुरुष व्यमि िृि िे ला परे को । हमलया:- उिाई ५.५
मिट, िामि लािो िाहला भएको धके सटष, मनलो मजन्स पाईन्ट, दााँया
खट्टु ािा रािो जत्तु ा, दााँया कानिा पहेलो िन्ु रा लगाएको ।
मिमि २०७८।०५।२८ गिे मज.कमपलवथिु मशवराज न.पा. वडा नं ५
िन्रौटा िजार मथिि िमदना गल्ला थटोर अगाडी हाल नाि िर विन
नखल
ु ेको अं. ३०/३५ वर्षको उिाई ४.११ मिट, िामिल्लो शरीरको
भागिा कुनै कपडा नभएको, लािो कालो कपाल, पािलो शरीर भएको
परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०५।१३ गिे मज.रुपन्देही िटु वल उ.ि.न.पा. वडा नं ६
मथिििा रहेको पादेमशक अथपिालिा उिाई ५.३ मिट, कालो मनलो
भेष्ट र रािो कालो िेक सटष लगाएको, च्याप्टो अनहु ार, छोटो कपाल,
पहाडी िल
ु को जथिो देमखने पुरुर् व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७८।०५।०६ गिे अं. ०९ िजेको सियिा मजल्ला नवलपरासी
पमिि सथु िा गा.पा. वडा न. ३ रे वा मथिि दगु ाष िमन्दरको प्राङ्गर्िा
एमकन विन नखल
ु ेको ६०/६५ वर्षको हरर ओि िढई भमन मिमनने िृि
पुरुषको लाश पो.िा.को लामग परासी मथिि पृथ्वी िन्द अथपिालिा
पठाईएको ।
मिमि २०७८।०५।०३ गिे मज.दाङ िमु ल्सपरु उ.प.ि.न.पा. वडा नं १२
जैसपरु (ग्वार खोला) को िगरिा उि खोलाले िगाई ल्याएको नाि िर
विन नखुलेको अं.४५/५० वर्षको वेवाररसे अवथिािा रहेको
मम्हलाको लाश कात्रो जथिो सेिो कपडा र गमु न्रिा सडीगली सके को
लाश ।

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

कम्पलिस्तु

िााँके

िम्दार्ा

अर्ााखााँची

मिमि २०७८।०४।२७ गिे रािी २२:०० िजेको सियिा मज.कमपलवथिु
िद्ध
ु भिु ी न.पा. वडा नं २ गोरुमसङे जंगल मथिि पवु ष पमिि िहेन्र
राजिागषिा एक जना पुरुष व्यमि सडकको दमिर् मकनारिा िृि िे ला
परे को । उिाई ५.५ मिट, पािलो शरीर, िामि सेिो रािो र हररयो सटष र
िल हाि पाईन्ट लगाएको ।
मिमि २०७८।४।२६ गिे मिहान अं.०७:०० िजेको सियिा मज.रुपन्देही
लमु बिनी सााँथकृ मिक न.पा. वडा नं १० िजेमदया मथिि एमकन नाि िर
विन नखल
ु ेको िराई िल
ु को जथिो देमखने राजकुिार नाि ििाउने अ.ं
वर्ष ३०/३५ जमिको देमखने पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०४।१३ गिे १४:४५ िजेको सियिा मज. कमपलवथिु न.
पा. वडा न.ं ३ मसकटवा मथिि िाटोिा हाल नाििर, विन नखल
ु ेको अ.ं
४५/५० वर्षको वर्ष कल्साउदो, उिाई ५.५ मिट वाया आाँखा िुलो
परे को, HUNT लेखेको रािो धके मटसटष, कालो ट्याक लगाएको,
MAX लेखेको प्लामष्टकको कालो िप्पल लगाएको, कबिरिा कालो
कन्धानी िाधेको र हेदाष िराईिल
ु को जथिो देमखने िृि पुरुष व्यमिको
लाश पो. िा. को लागी कमपलवथिु अथपिालको शव गृहिा रामखएको
।
मिमि २०७८।०४।१७ गिे १७:०० िजेको सियिा मज. कमपलवथिु
मशवराज न. पा. वडा न.ं ९ मशवगढ मथिि मशवशिी सािदु ामयक
जंगलिा रहेको प्यारको रुखिा रािो रंगको िमु न्न (सल) घाटीिा िाधी
पासो लगाई नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ३०/३५ वर्षको, उिाई ५.८
मिट, सेिोिा िट्टु ा भएको हाप सटष, कालो ग्रन्ि भएको मजन्स पाईन्ट
लगाएको िृि पुरुष व्यमिको लाश पो.िा. को लागी मशवराज
अथपिाल िहादरु गजं कमपलवथििु ा रामखएको ।
मिमि २०७८।०४।०२ गिे अं. ०७:०० िजेको सियिा मज. िााँके राप्ती
सोनारी गा. पा. वडा नं. १ भवानीपरु मथिि राप्ती नदीको मकनारिा
नाििर, विन नखल
ु ेको अ.ं ४०/४५ वर्षको िझौला शररर, उिाई ५.४
मिट र लाबिो अनहु ार भएको िृि पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०४।०५ गिे १०:३० िजेको सियिा मज. िमदषया ठाकुर
िािा न.पा. वडा न.ं ९ सक
ु ाड मथिि सत्तु यै सख
ु ाड िध्याविी
सािदु ामयक वन मभत्र नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ३०/३५ वर्षको, वर्ष
कल्साउदो, उिाई ५.६ मिट, पािलो शररर, मसके हररयो िेक सटष,
sport one लेखेको टाउजर लगाएको र हेदाष िारई िासी (िारु) जथिो
देमखने व्यमि सालको रुखिा घााँटीिा पासो लगाई झण्ु डी िृत्यु भएको
परुु षको लाश िमदषया अथपिालको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०४।०८ गिे सााँझ १८:०० िजेको सियिा मज.
अघाषखााँिी मशिगंगा न. पा. वडा नं. ७ कर्ेनी मथिि राप्ती नदीिा
नाििर, विन नखल
ु ेको अ.ं ३५/४० वर्षको, उिाई ५.२ मिट, िोटो
शररर र झट्ट हेदाष जनजािी जथिो देमखने िृि पुरुष व्यमिको लाश पो.
िा. को लागी मजल्ला अथपिाल अघाषखााँिीको शव गृहिा रामखएको ।

दाङ

रुपन्देही

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

पाल्पा

मिमि २०७८।०३।३० गिे मज.दाङ िमु ल्सपरु उ.प.ि.न.पा. वडा नं ६
गाईडहर मथिि िानवसेवा आश्रििा वर्ष ३५ को राििन्र िौधरी िृि
अवथिािा िे ला परे को । वर्ष गहगोरो, उिाई ५.३ मिट, खरानी रङको
मट-सटष र खरानी रङको हाि पाईन्ट लगाएको पुरुषको लाश ।
मिमि२०७८।०३।२७ गिे अं.१७:३० िजेको सियिा मज. रुपन्देही
मिलोत्तिा न.पा. वडा नं. ६ सेिरी मथिि मिनाउ खोलाको
मकनारिानाििर, विन नखुलेकी अं. वर्ष ५०/५२ की उिाई ५.२
मिट,दााँया िााँया हािको नााँडी र दााँया हािको िामहरी पञ्जािा गोदान
गोदेको ट्याटु, रािो िट्टु ेदार हाप ब्लाउज लगाएकी र हेदाष िारु जािको
जथिो देमखने िृि मम्हलाको लाश ।
मिमि २०७८।०३।०३ गिे अं. ११:४५ िजेको सियिा मज. रुपन्देही
सबिरीिाई गा. पा. वडा नं. ३ मपप्रहवा आजिाघाट मथिििा
मिनाउखोला (िाढी) ले िगाई ल्याई खोला मकनारको खेििा नाििर,
विन र हमलया नखुलेको अं. वर्ष ३५/४० की मम्हलाको लाश पो. िा.
को लागी मभि अथपिाल भैरहवाको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।१६ गिे मदनको अ.ं १३:०० िजेको सियिा मज.
कमपलवथिु िद्ध
ु भुमि न. पा. वडा नं. १० मथिि िेिरादेही जंगलिा
गोरुमसंगे िौमलहवा सडक देमख १ मक. मि. मिलौराकोट सािदु ामयक
िनमभत्रको खोल्सािा िकाईनोको िोटिा पासो लगाई झण्ु डी िृि भएको
अं. ५०/५५ वर्षको, उिाई ५.४ मिट, लाबिो अनहु ार, पािलो शररर,
िािी सेिो मनलो रंगको मटसटष, मनलो कट्ट जांगे लगाएको, िााँया हाििा
BOLAND लेखेको कालो मििा भएको घडी लगाएको, मनलो रंगको
Magic लेखेको िप्पल लगाएको, घाटी ाँिा साधल
ु े लगाउने िााँदीले
िनाएको जथिो लािो िटु ी र कान कोट्याउने भएको िाला लगाएको
िृि पुरुषको लाश पो.िा. को लागी कमपलवथिु अथपिाल िौमलहवािा
रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।२५ गिे मिहान अ.ं ६:५० िजेको सियिा मज.
रुपन्देही वटु वल उ. ि. न. पा. वडा नं. ११ िजवु ा दगु ाष नगर मथिििा
नाििर, विन नखल
ु ेको मिगि ५/७ वर्ष देखी सोही थिानिा िागी खाने
अं. ३०/३५ वर्षको, उिाई ५.७ मिट, लाबिो अनहु ार, िझौला शररर,
कालो कपाल, मनलो मजन्स पाईन्ट, रािो िेल्ट, Adidas लेखेको मनलो
घाटीिा पहेलो गला भएको भेष्ट, HMAIV लेखेको खैरो पेन्टी
लगाएको िरामकलो मनधार भएको म्रि पुरुषको लाश पो. िा. को लागी
लमु बिनी प्रादेमशक अथपिाल वटु वलिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।०४ गिे मिहान अ.ं ०९:०० िजेको सियिा मज.
पाल्पा मिनाउ गा. पा. वडा नं. २ मिनाउखोला मथिििा नाििर, विन
नखल
ु ेको अं. ३०/३५ वर्षको, उिाई ५.१ मिट भएको र नाङ्गो शररर
भएको पुरुष व्यमिको लाश पो. िा. को लामग पाल्पा मजल्ला
अथपिालको शव गृहिा रामखएको ।

अर्ााखााँची

रुपन्देही

रुपन्देही

िुबला

दाङ

दाङ

मिमि २०७८।०३।०५ गिे मदउाँसो अं. १५ िजेको सियिा मज.
अघाषखााँिी स. न. पा. वडा नं. २ ित्रु ािेशी मथिििा नाििर, विन
नखल
ु ेकी अं. ५०/५५ वर्षकी िमहला अिेि अवथिािा िे ला परे को हदा
मनजको उपिारको क्रििा अघाषखााँिी मजल्ला अथपिालिा िृत्यु भएकी
िमहलाको हमलया वर्ष गहगाँ ोरी, उिाई ५.२ मिट, अनहु ारिा
डमण्डिोरको खि रहेको, पेट िुमलएको, रािोिा हररयो आकाशे रंगको
बयाक्सी लगाएकी िृि मम्हलाको लाश ।
मिमि २०७८।०३।०८ गिे मदउसो अ.ं १६:४५ िजेको सियिा मज.
रुपन्देही िटु वल उ. ि. न.पा. वडा नं. ७ मशवनगर मथिि िहेन्र राजिागष
सडकको उत्तर ििष रहेको मशववनगर सािदु ामयक िन मथिि खानेपानी
टंमक नमजकै एमकन नाििार विन, नखल
ु ेको अं. ४०/४२ वर्षको उिाई
५.२ मिट, लाबिो अनहु ार, िझौला शररर, कालो कपाल, दायााँ हािको
हत्के ला पछाडी ॐ लेखेको ट्याटु भएको, कालोिा रािो धकाष भएको
सरुु वाल, खैरो रंगको ट्रयाक र सेिो गमन्ज लगाएको िृि पुरुष व्यमिको
लाश ।
मिमि सिय नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं ५०/५५ वर्षको हेदाष िगं ोमलयन
अनहु ार भएको, गोरो वर्षको, उिाई ५.४ मिट, YES लेखेको मनलो
रङको ज्याके ट, मनलोिा सेिो लाईमनङ भएको ट्राउजर, िैजनी रङको
भेष्ट लगाएको । िााँया हािको िाझी औलं ािा हररयो पत्िर भएको पहेलो
धािक
ु ो औठी र िााँया हाििा प्लामष्टकको िेन भएको िालु अवथिाको
घडी लगाएको िृि परुु षको लाश । लाश हाल रुपन्देही भैरहवा मभि
अथपिालिा रहेको ।
मिमि २०७८।०२।११ गिे मदनको १६:०० िजेको सियिा मज.जबु ला
मसजं ा गा.पा. घर भई हाल मज.सख
ु ेि मि.न.पा. वडा नं १२ नेवारे मथिि
िानव सेवा आश्रििा िथदै आएकी अं. वर्ष ६५ की पनु ी मिरुवा नाि
भएकी, उिाई ५.२ मिट, वर्ष गहगोरी, पािलो शरीर भएकी, िामि रािो
िट्टु े मटसटष र िल हाि अलामदन लगाएकी मम्हलाको लाश ।
मिमि २०७८।०२।१० गिे मज.दाङ घोराही उ.ि.न.पा. वडा नं ८ मथिि
कुिार िौधरीको घरिा मिगि १ वर्ष देमख िथदै आएको मज.कमपलवथिु
घर ििाउने प्रेि गरुु ङको छोरा वर्ष २७ को गोपाल गरुु ङ नमजकै रहेको
कुवािा खसी अिेि अवथिािा मनकाली मनजको मिहान ४:०० िजेको
सियिा पुरुषको िृत्यु भएको ।
मिमि २०७८।०२।११ गिे मिहान अं. ५:०० िजेको सियिा मज.दाङ
घोराही उ.ि.न.पा. वडा नं ७ सौडीयार मथिि िेिलाल वलीको खाली
जग्गािा रहेको आाँपको रुखको एउटै हााँगािा १.७ मिटको दरु ीिा
छुट्टाछुट्टै पासो लगाई िृि अवथिािा झण्ु डी रहेकी नाि िर विन
नखल
ु ेको, अं. २५/३० वर्षको, िमहलाको हमलया वर्ष गहगोरी, िाटुलो
अनहु ार भएकी, दिु ै कानिा पहेलो जल
ु ी, रािो िट्टु ेदार कुिाष र आिी
रङको ज्याके ट लगाएकी िृि मम्हला र ऐ.ऐ. िथने वर्ष ३० को रे ख

रुपन्देही

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

िााँके

िहादरु घिी िगर(पुरुष)को लाश ।
मिमि २०७८।०२।१० गिे मिहान अ.ं ०७:३० िजेको सियिा
मज.रुपन्देही सैनािैना न.पा. वडा नं ९ कुिारगड्डी मथिि िन्राखोलाको
पल
ु िमु न नाि िर विन नखुलेको, अं. २५/३० वर्षको, उिाई ५.४ मिट,
गहगोरो, िंगोमलयन अनहु ार, िोटो शरीर भएको, हल्का मिक्का हररयो
रङको मटसटष, िल ट्रयाकसुटको कालो सरुु वाल लगाएको पुरुष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०२।०१ गिे मदउसो अन्दाजी ४:०० िजेको सियिा मज.
रुपन्देही िटु वल उ.ि.न.पा. वडा नं ८ िेसक्याबप मथिि िहेन्र
राजिागषको उत्तर मकनारािा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको, उिाई ५.४
मिट, अं. ४० वर्षको, वर्ष गहगोरो, पािलो दाह्री जंगु ा पालेको,
िंगोमलयन पहाडी िुलको जथिो देमखने, कालो कपाल, सेिोिा कालो
धकाष भएको िुल सटष, हाि मटसटष र खैरो िप्पल लगाएको पुरुष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०१।२९ गिे २३:४० िजेको सियिा मज. कमपलवथिु
िायादेवी गा.पा. वडा नं ६ डुिरा मथिि भैरहवािाट िौमलहवा ििष
आउदै गरे को मपकअप मजपले पैदल यात्री हाल सबि नाि िर विन
नखल
ु ेको, अ.ं ६०/६५ वर्षको परुु र् व्यमिलाई ठक्कर मदई घाईिे िनाई
उपिारको क्रििा लमु बिनी प्रादेमशक अथपिाल िटु वलिा मिमि
२०७८।०२।०२ गिे मिहान ७:०० िजे िृत्यु भएको, कालो वर्ष, दाह्री
जंगु ा िुलेको, उिाई ५.६ मिट, सेिो रङको सटष र धोिी लगाएको हेदाष
िधेशी िुलको जथिो देमखने पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०१।०३ गिे अं. १३:४४ िजेको सियिा िााँके नैनापरु
गा.पा. वडा नं ४ मथिि सदावहार सािदु ामयक जंगल मभत्र एमकन नाि
िर विन नखुलेको, अं. २८/२९ वर्षको, वर्ष गहगोरी, उिाई ५.३ मिट,
िझौला शरीर भएको, छोटो कपाल, िााँया खट्टु ाको नल्ठाको भागिा
परु ानो भामिएर जोमडएको जथिो िाङ्गो रहेको, दााँया खट्टु ाको पछाडीको
भागिा परु ानो कामटाँएर मनको भएको खि भएकी मम्हलाको लाश ।

आ.ि. २०७७ मा पम्हचान नखुलेको लाशहरुको म्ििरण
रुपन्देही

मिमि २०७७।१२।२८ गिे अं. १२:०० िजेको सियिा मज.रुपन्देही
उ.ि.न.पा. वडा नं ३ ििघाट के वलकार थटेसन नमजकै िरु े सािदु ामयक
वनको के वलकार थटेसन जाने कच्िी सडक मकनारिा दामहने परट्टको
पक्की नालीिा एमकन नाि िर विन नखुलेको, उिाई ५ मिट, कालो
कपाल, पहेलो कालो िट्टु ा भएको ४० नं को कक् सजु (जत्तु ा), गल
ु ािी
रङको सल, मपंक रङको टप, मभत्र कालो रािो देमखने िोमटस, िल मनलो
कालो पाईन्ट र मभत्र खैरो देमखने पेन्टी लगाएकी मम्हला ।

निलपरासी
(पम्िम)

निलपरासी
सुस्ता

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

मिमि २०७७।१२।२४ गिे अं. ०९:०० िजेको सियिा
मज.नवलपरासी(पमिि) सथु िा गा.पा. वडा नं ४ नसषही मथिि नारायर्ी
नदीको मकनारिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको, अं. ५०/५५ वर्षको,
उिाई ५.६ मिट, दामहने हािको नाडीिा रािो रङको धागो िाधेको
परुु षको लाश ।
मिमि २०७७।११।२७ गिे अं. १६:३० िजेको सियिा मजल्ला
नवलपरासी सथु िा गा.पा. वडा नं २ कुमडया मथिि िदषघाट मत्रवेर्ी
सडक खण्डको मकनारिा एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं ५०
वर्षको, उिाई ४.१० मिट, कालो कपाल, रािो मनलो पहेलो िट्टु ा भएको
बयाक्सी, सेिो िट्टु ा भएको सुरुवाल, िााँया हाििा निल्ने घडी, दााँया
हाििा िलािको िरु ा लगाएको, कानिा टप र गलािा पोिे लगाएको
मम्हलाको लाश ।
मिमि २०७७।११।२४ गिे अं. १४:०० िजेको सियिा मज.रुपन्देही
ओिसमिया गा.पा. वडा नं २ पडसरी मथिििा रहेको दगु ाष िमन्दर नमजकै
वर्ष अं. ४५/५० को िागी खाने परुु र् व्यमि अिेि अवथिािा िे ला
पारी थिामनय र प्रहरीको सहयोगिा हमथपटल परु ाउदा िृत्यु भईसके को ।
हमलया:- वर्ष कल्साउरो, पािलो शरीर भएको, उिाई ५.३ मिट, पहेलो
कपडा, पहेलो धागो िाला, राि राि लेखेको पहेलो रुिाल(गलिन्दी)
घााँटीिा िेरेको, कपाल िुलेको, साििा महन्दी भार्ािा लेखेको भजन
मकिाि रहेको, हेदाष िराई िल
ु को जथिो देमखने पुरुषको लाश ।
मिमि २०७७।११।०८ गिे मिहान अं.७:०० िजेको सियिा मजल्ला
िटु वल उप.िहानगरपामलका वडा न.ं १ उजरु मसहं पाकष मजिगढी मकल्ला
शवी िमन्दर मथिििा एमकन नाि िर विनन खुलेको अं.५५ वर्षको,
उिाई ५.५ मिट,गोलो अनहु ार, िरामकलो मनधार, मजन्स पाईन्ट,मनलो
ज्याके ट, कालो ज्याके ट र िेक सटष लगाएको,िागी खाई महड्ने परुु ष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।११।०६ गिे अं.१६:३० िजेको सियिा मज. रुपन्देही
मस.न.पा. वडा न.ं १३ देवकोटा िोक मथिि भैरहवा िटु वल सडक
खण्डको आकाशे पुलिा अं.५०/५५ वर्षको, नाि िर र विन
नखल
ु ेको,पिलो शरीर,वर्ष कालो, उवाई ५.५ मिट,िालिु ा कपाल
खईु लेको, छोटो दारी पालेको दायााँ हािको िाईली औलािा सेिो
धािक
ु ो औठी लगाएको, कालो पहेलो पाटा भएको ज्याके ट ,पहेलो
रंङको हाि मथवटर,सेिोिा पहेलो धकाष भएकोलाि िाहले सटष र खैरो
रंङको कटनको पाईन्ट लगाएको पमहिान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको
लाश ।

दाङ

मिमि २०७७।१०।२१ गिे अं.२३:०५ िजेको सियिा मजल्ला दाङ
घोराही उप िहानगरपामलका वडा नं.११ िक
ु ाली डााँडा मथिि सडकको
छे उिा नाि िर विन नखल
ु ेको,अं.६०/६२ वर्षको, वर्ष गहगोरो, सेिो
धके िुल वाला भएको घ्यू कलरको हाि मथवटर,कालोिा रािो धकाष
भएको ट्रयाक,मनलो हाि पाईन्ट, Nike लेखेको कालो ज्याके ट, सेिो
कालो धकाष भएको उमनको गलिन्दी , घााँटीिा वेरेको,सटषको गोजीिा
हािे रुिाल हालेको,कालो प्लामटकको जत्तु ा लगाएको, दारी जङु गा
िुलेको पुरुष व्यमिको लाश ।

प्र्ठु ान

मिमि २०७७।१०।१६ गिे मिहान अ.ं १०:४५ िजेको सियिा मजल्ला
प्यठु ान सरुिारानी गा.पा. वडा नं ४ कुडुले मथिि िाडीखोलाको पानी
मभत्र अं. ३५/३६ वर्षको, िृि शव नमजकै पहेलो रंङिा रािो र सेिो िट्टु ा
भएको िेक्सी िे ला परे को, शरीरको िल्लो भागिा आकाशे रंङको
पेमटकोट लगाएको, उिाई ४.९ मिट भएको पमहिान नखल
ु ेको
मम्हलाको लाश ।

रुपन्देही

मिमि २०७७।१०।०१ गिे मदउसो अं. १४:३० िजेको सियिा
मज.रुपन्देही सैनािैना न.पा. वडा नं ११ मशिलपरु डााँडा मथिि शामन्ि
सािदु ामयक वनको जंगल मभत्र मजन्स पाईन्ट लगाएको, सन्ु िला रंङको
थवीटर लगाएकी, घााँटीिा कालो गेडा भएको सादा िाला लगाएकी,
उिाई ५ मिट भएकी पमहिान नखल
ु ेको मम्हलाको लाश ।

रुपन्देही

मिमि २०७७।०८।१३ गिे साझाँ अं. ६:०० िजेको सियिा रुपन्देही
देवदह न.पा. वडा नं १० िरङ्मे मथिि जङ्गलिा प्लामष्टकको डोरीको
पासो लगाई रोयर्ीको रुखिा अं. ४०/४२ वर्षको, नाि िर विन
नखल
ु ेको, िनावाला िप्पल, कालो पाईन्ट, िेक शटष, खैरो पाईन्ट
लगाएको, साििा मिच्ने सिु ी र नगद रु १,८०० साििा रहेको पमहिान
नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।०८।०२ गिे मदउसो अं. १२:३० िजेको सियिा
मज.रुपन्देही देवदह न.पा. वडा नं ९ घोडाहा मथिि िद्ध
ु सािदु ामयक िनिा
मट-शटष, पाईन्ट र गबछाको पासो लगाई सालको रुखिा अं.२८ वर्षको
नाि िर विन नखल
ु ेको, िााँया हािको नाडीिा पानको पाि मभत्र
कोमकला मिि लेखेको ट्याटु, उिाई ५.५ मिट, कालो कपाल, पािलो
शरीर भएको पमहिान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।०७।२४ गिे मदनको अ.ं १२:१५ िजेको सियिा
मज.कमपलिथिु मशवराज न.पा. वडा नं ४ समिमि िोक मथिि रहेको
सािषजमनक प्रमििालयिा नाि िर विन नखल
ु ेको, उिाई ५.६ मिट,
िामि खरानी रंङको मट-शटष, खरानी रंङको हाि पाईन्ट लगाएको, हेदाष
िंगोमलयन अनहु ार भएको, हल्का कपाल िुलेको पुरुष व्यमिको
पमहिान नखल
ु ेको लाश ।

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

मिमि २०७७।०६।११ गिे १५:०० िजेको सियिा मजल्ला रुपन्देही
देवदह न.पा. वडा नं १२ शारदानगर मथिििा हाल सबि एमकन नाि िर
विन नखल
ु ेको अं. ४५/५० वर्षको मम्हलाको लाश । लाशको
मववरर्:-िृिक समडगली दगु षमन्धि भएकोले हमलया थपष्ट नभएको,
उिाई ४.५ मिट, लास हेदाष िाढीले िगाएर ल्याएको जथिो देमखने ।

कम्पलिस्तु

मिमि २०७७।०६।११ गिे रािी अं. २१:४५ िजेको सियिा
मज.कमपलिथिु कृ ष्र्नगर न.पा. वडा नं २ मथिि लक्ष्िी हाडवयर नमजकै
िेवाररसे अिथिािा एक जना परुु र् िामनसको नाि िर विन नखल
ु ेको,
उिाई ५ मिट, कालो ज्याके ट, छािीको भागिा MG लेखेको कालो
मट-शटष, दाह्री जङु ् गा पालेको, अं. ६०/६५ वर्षको पुरुष व्यमिको
पमहिान नखल
ु ेको लाश ।
मिमि २०७७।०५।३१ गिे मज.िााँके सामवक नेपालगञ्ज न.पा. वडा नं २
घरवारी टोल मथिि जनक होटलको कोठा नं ७ िक
ु गरर िसेका
िामनसहरु मवहान सोही होटलको कोठािा घााँटीिा कपडाले कसी हत्या
गरी िृि िे ला परे को मम्हला, िालक र िाम्लकाको लाश ।

िााँके

प्र्ुठान

रुपन्देही

मिमि २०७७।०४।२९ गिे मदउाँसो अं. १२:३० िजेको सियिा
मज.प्यठु ान प्यठु ान न.पा. वडा नं ४ सत्तरी मथिि मझिरुक खोलाको
मकनारिा नाि िर विन िखुलेको, वर्ष गहगोरो, उिाई ५.३ मिट, हेदाष
िगं ोमलयन जथिो देमखने आधा कपाल िुलेको, शरीरिा दिु ी भएको र
शरीर नाङ्गो अिथिािा भएको पुरुष व्यमिको पमहिान नखल
ु ेको
लाश ।
मिमि २०७७।०३।२४ गिे अ.ं १५:३० िजेको सियिा रुपन्देही
मिलोत्तिा न.पा. वडा नं. ६ पमिि पौमन मथिि मिनाउ नमदिा वर्ष
कल्साउदो ,उिाई ५ मिट ४ ईन्ि ,लािो कालो कपाल, मिउडोिा िात्र
दाह्री आएको, र उि दाह्री २।३ मदन पमहला काटेको जथिो छोटो,आाँखी
भौ नजोमडएको,अगाडीको िामिको दाि नभएको ,दिु ै हािको नाडी र
पाखरु ािा टाटु हानेको, दाया हाििा I love mom लेखेको,सोमह
हािको नाडीिा िरु ा जथिो टाटु िनाएको,िाया खट्टु ाको घाँडु ािा िोसो
रहेको,िाया हािको नाडीिा परु ानो काटेको खि भएको,संमघय
सिाजिादी िोरि नेपालको िसाल मिन्हिा ििदान गरौ भन्ने सेिो
मटसटष लगाएको अं. २०।२५ वर्षको अनहु ार हेदाष िंगोमलयन वा िारु
सिदु ायको जथिो देमखने िृि पुरुषव्यमि ।

पाल्पा

मिमि २०७७।०३।२४ गिे अं. १८:०० िजेको सियिा मजल्ला पाल्पा
िानसेन न.पा. १४ ऋर्ीके स िन्दीर नमजकै रहेको प्रमििालयिा हाल
नाििर विन नखल
ु ेको अं. वर्ष ६०।६५ को परुु र्, मनजको हमलया
पहाडी िल
ु क
ु को जथिो देमखने,वर्ष गहगाँ ोरो, उिाई ५ मिट , दाह्री जंगु ा
पालेको,िुलेको,दौरा सरुु वाल लगाएको, िृि पुरुषव्यमि ।

निलपरासी

मिमि २०७७।०३।२४ गिे अ.ं ०८:३० िजेको सियिा मजल्ला
नवलपरासी ( ि. स.ु पमिि ) पाल्हीनन्दन न.पा. वडा न.ं १ छोटकी
सनु री मथिि सडकिा एमकन नाि िर ,विन नखुलेको,अं. वर्ष ४५।५०
को कपाल,दाह्री र जगंु ा सिेि जोगीको जथिो पालेको,कपालिा लट्टा
परे को,खरानी रंगको हाप थवीटर,घ्यु रंगको सटष र हररयो मटसटष शरररको
िल्िो भागिा नाग्न रहेकोपुरुषको लाश ।
मिमि २०७७।०३।२१ गिे मवहान अ.ं ०७:०० िजेको सियिा मजल्ला
िमदषया राजापरु न.पा. वडा नं. १० खैरीिन्दनपरु को कोठीयाघाट मथिि
रहेको कर्ाषली नमदको पवु ष ििष को मकनारिा रहेको ढलेको काठिा
अड्कीएको अवथिािा वर्ष गहगाँ ोरो,िोटो शररर भएको,िंगोमलयन
अनहु ार जथिो देमखने,उिाई ५ मिट ९ ईन्ि,अं. वर्ष ४५।४६ को,शरररिा
कपडा नभई परु ै शररर नाङ्गो रहेको िृि परुु षव्यमि ।
मिमि २०७७।०३।२१ गिे मदउसो अं. १५:३० िजेको सियिा मजल्ला
कमपलिथिु मिजयनगर गा. पा. वडा नं. ३ िैनारी मथिि रहेको भटेनी
खोलािा नाििर विन नखल
ु ेको,अ.ं वर्ष ४०।४५ को ,उिाई ५ मिट ७
ईन्ि,कपाल कालो दामहने हाििा पहेलो धािक
ु ो िाला लगाएको
रिािन्धनको रािो धागो िाधेको,िाया हाििा पहेलो रंगको िेन
भएको,घडी लगाएको,दामहने हािको िौिो औलािा औठी लगाएको
,कालो रंगको कट्ट लगाएको,हेदाष िधेसी सिदु ायको जथिो देमखने िृि
परुु षव्यमि ।
मिमि २०७७।०३।२० गिे मवहान अं. १०:३० िजेको सियिा मजल्ला
रुपन्देही िटु वल उ.प.ि.न.पा. वडा नं. २ मथिि िैनािगर िोक मथिि
खाली जग्गािा िेिाररसे अवथिािा िराई िल
ु क
ु को जथिो देमखने अ.ं
वर्ष ४०।४२ को पुरुष वर्ष गहगाँ ोरो,उिाई ५ मिट ४ ईन्ि, िरामकलो
मनधार,छोटो कपाल दाह्री, जंगा भएको,मनधारिा धकाष परे को,दाह्री
िलेको,कपाल के ही िुलेको, सेिोिा खैरो धकाष भएको सटष मजन्स
पाईन्ट लगाएको िृि व्यमि ।

िम्दार्ा

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

पाल्पा

दाङ

कम्पलिस्तु

कम्पलिस्तु

मिमि २०७७।०३।१४ गिे मवहान अं. ०६:३० िजेको सियिा मजल्ला
पाल्पा रािपरु न.पा. वडा न.ं ४ सदाविष मथिि मिष्र्ु देवी मघमिरे
आिायषको दईु िले परु ानो मटनले छाएको कच्िी घरको पछाडी पट्टी
आाँगनिा मिगि ३।४ वर्ष देखी ज्याला िजदरु ी गदै आएको डोजर भन्ने
वाथिमिक नाििर,विन नखल
ु ेको,उिाई ५ मिट ६ ईन्ि,अ.ं ५५।६०
वर्षको ,सेिो रंगिा धकाष भएको सटष, कालो हाप पाईन्ट,कबिरिा
मछके मिके रंगको सल िाधेको ,िंगोमलयन जथिो देमखने िृि पुरुषव्यमि
।
मिमि २०७७।०३।१० गिे अं. १९:३० िजेको सियिा मजल्ला दाङ
घोराही उ.प.ि.न.पा. वडा नं. १५ ट्रामिक िौक नमजक मपपल िोट िनु ी
िौिारोिा िथदै आएकी अं. वर्ष २५।३० मक पहाडी िुलुककी िामग
खाई महड्ने िमहला अिेि अवथिािा िे लापारी उपिारको लागी राप्ती
थवाथथ्य मवज्ञान प्रमिष्ठान घोराही दाङिा लगी उपिार गराउने क्रििा
िृत्यु भएकी िमहला को हमलया रािो सरु वाल,कालोिा सेिो िट्टु ा भएको
कुिाष लगाएकी,िााँया हािको िाझी औलािा िााँदीको औठी
लगाएकी,घााँटीिा रािो गर्ेशको लके ट भएको िााँदीको मसक्री
लगाएकी,सेिो सल ओडेकी िृि मम्हला ।
मिमि २०७७।०१।२४ गिे मिहान अं. १०:०० िजेको सियिा मजल्ला
कमपलिथिु कृ ष्र्नगर न.पा. १ सेन्ड ज्यडु ् स ईङ्मलस िोमडषङ थकुल
अगाडी खाली िौरिा वर्ष कल्साउदो, उिाई ५ मिट २ ईन्ि,सेिो सटष
मनलो मजन्स पाईन्ट,कबिरिा रािो पछे यौरी िाधेको,दाह्री पालेको अ.ं
वर्ष ३५।४० को नाििर नखल
ु ेको हेदाष िराई िल
ु को जथिो देमखने िृि
पुरुषव्यमि ।
मिमि २०७७।०१।११ गिे मदउसो अ.ं १०:०० िजेको सियिा मजल्ला
कमपलिथिु िद्ध
ु भुिी न.पा. वडा नं. ४ िडु ् डी मथिि पवु ष पमिि राजिागष
सडक छे उको जंगलिा अं. २०।२२ वर्षको परुु र् मिरािी अवथिािा
िे ला परे को र िानमसक अवथिा मठक नभएको मनज व्यमिलाई ित्काल
उद्धार गरी उपिारको लागी कमपलिथिु अथपिालिा पठाई मनजको
उपिारको क्रििा िृत्यु भएको मनजको हमलया वर्ष गहाँगोरो,उिाई ५
मिट २ ईन्ि,मनलो मजन्स पाईन्ट,हररयो मटसटष लगाएको, कपाल कालो
,हेदाष पहाडी िल
ु को जथिो देमखने िृिपुरुष व्यमि ।

आ.ि. २०७६ सालमा पम्हचान नखल
ु ेको लाशहरुको म्ििरण
रुपन्देही

मिमि २०७६।०४।१० गिे अ.ं २३:०० िजेको सियिा मजल्ला रुपन्देही
उ.ि.न.पा.िेलिास मथिि पवु ष पमिि िहेन्र राजिागषिा पवु ष पमिि जादै
गरे को गाडीले ठक्कर मददााँ िृि िमहला,वर्ाष गह गोरी,उिाई ५ मिट २
ईन्ि,सानो मनधार,हाि खट्टु ाको नङिा रािो पामलस लगाएकी,रािो कुिाष
सरुु वाल लगाएकी,वाया हाििा कािको र धािक
ु ो काि मिलाएको िरु ा
लगाएकी,घाटीिा पोिे लगाएकी,अगाडीको दाि के ही ठुलो
सेखीएको,कालो कपाल,वर्ष अं.३५/३७ को िृि मम्हला ।

र्ुल्मी

मिमि २०७६।११।१६ गिे अं. १२:१० िजेको सियिा मजल्ला गुल्िी
धक
ु ोट गा.पा. वडा नं. १ सावधारा मथिि ऐ.ऐ. िथने िन िहादरु
खड्काको खरे न िारीिा नाििर विन नखल
ु ेको वर्ष अं. ७०।७५ को
पुरुष व्यमि वर्ष गहाँगोरो,उिाई ५ मिट ५ ईन्ि,पािलो शररर,दाह्री
कपाल िुलेको,टाउको खईमलएको,िािी खरानी रंगको टाउजर र
लाशको छे उिा कोठे सिु ीको िल लगाउने सरु वाल ििा खरानी रंगको
जाके ट राखेको िल नाङ्गो अवथिािा रहेको िृि व्यमि ।

पाल्पा

मिमि २०७६।०९।०४ गिे अं. १७:५० िजेको सियिा मजल्ला पाल्पा
िग्नासकाली गा. पा. ९ मिलाङ्दी भन्ज्याङ मथिि गोरे ठो िाटोको मभर
िमु न अं. ५०।५५ मिट िल ऐ.ऐ. िथने ईन्र िहादरु रानाको िारीिा हाल
नाििर विन नखल
ु ेको अं. वर्ष ४५।५० को पुरुष मभरिाट लडी घाईिे
भई उद्दार गरी उपिारको लागी पाल्पा यनु ाईटेड मिसन अथपिाल
ल्याएकोिा डाक्टर द्वारा िृत्यु घोर्र्ा भएको िृिक को हमलया वर्ष
कल्साउदो,उिाई ५ मिट ६ ईन्ि,शररर पािलो,खैरो पाईन्ट,िेक सटष,खैरो
सइु टर, हरीयो मटसटष,खैरो जिु ा लगाएको,वायााँ हाििा ६ वटा औला
भएको नाक िच्ु िो दाह्री जगंु ा पालेको हेदाष भारमिय नागररक जथिो
देमखने िृि व्यमि ।
मिमि २०७६।०९।०३ गिे मदनको अं. १२:०० िजेको सियिा मजल्ला
रुपन्देही मस.न.पा. वडा नं. १ िेलमहया वाईपास मथिििा हाल नाििर
विन नखल
ु ेको अ.ं वर्ष ६५।७० को िृि पुरुष उिाई ५ मिट ४
ईन्ि,कपाल दाह्री दिु ै िुली सेिो भएको,रािो मटसटष,खैरो ट्रयाक,सेिो
धके सटष कालो पाईन्ट र ट्रयाक लगाएको िझौला शररर भएको िृि
व्यमि ।

रुपन्देही

पाल्पा

रुन्देही

मिमि २०७६।०८।२८ गिे साझ अं. १७:३० िजेको सियिा मजल्ला
पाल्पा िानसेन न.पा. वडा नं. ४ अथपिाल िोकिा नाििर विन
नखल
ु ेको िामनस ढलेको खिर प्राप्त हनासाि अनसु न्धान टोली खटी गई
वेवाररसे अवथिािा िे ला परे को परुु र्लाई ित्काल उद्दार गरी और्धी
उपिारको लागी पाल्पा मजल्ला अथपिालिा लगीएकोिा मनजको िृत्यु
घोर्र्ा भएको परुु र् वर्ष गहाँगोरो,उिाई ५ मिट ६ ईन्ि,रािो हाप
थवीटर,खरानी रंगको हाईनेक,िल खैरो टाउजर,कालो मजन्स पाईन्ट
लगाएको, अं. ५०।५५ वर्षको पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७६।०८।०१ गिे रािी अं. १०:०० िजेको सियिा मजल्ला
रुपन्देही मसद्धािषनगर न.पा. वडा नं. १ वेलमहया मथिि होटल िनहक
ाँ ो
कोठा नं. ३४ िा अं. २५।२६ को िृि परुु र्को हमलया वर्ष
कल्साउदो,दाह्री काटेको,जगंु ा मिलाएर काटेको,कपाल कालो मठक्क
काटेको,िझौला शररर, उिाई ५ मिट ५ ईन्ि, सेिो,कालो,रािो मिश्रीि
रंगको िेक सटष,कलेजी रंगको पाईन्ट लगाएको,भारमिय िमु थलि
सिदु ायको जथिो देमखने,दााँया हािको नाडीिा HMT
लेमखएको,सनु ौलो रंगको घडी र सोही हािको साईली औलािा िााँदीको

पाल्पा

र्ुल्मी

अर्ााखााँची

कम्पलिस्तु

जथिो देमखने औठी लगाएको िृि पुरुषव्यमि ।
मिमि २०७६।०७।२३ गिे मवहान अ.ं १०:३० िजेको सियिा मजल्ला
पाल्पा िगनासकाली गा.पा. वडा नं. ७ सोिा रानीिहल मथिि
कालीगण्डकी नदीिा १ जना समडगली पमहिान हन नसक्ने िृि पुरुष
व्यमि ,उिाई ५ मिट ३ ईन्ि,रािो मनलो कालो रंगको िेक सटष र मनलो
पेन्टी,दिु ै खट्टु ािा मनलो रािो रंग भएको सेिो सोल भएको जिु ा
लगाएको,नाििर,विन नखल
ु ेको अ.ं ३०।३२ को िृि व्यमि ।
मिमि २०७६।०७।१६ गिे अं. १०:०० िजेको सियिा मजल्ला गुल्िी
िन्रकोट गा.पा. ३ पोखरी मथिि कच्िी सडक देखी अं. ४ मिटर िल
नाििर विन नखल
ु ेको १.-अं. २७।२८ मक िृि मम्हला र सोही थिान
देखी अं. २० मिटर िल नाििर विन नखल
ु ेको अं. १०।१२ वर्षका २
वटा लाश िे ला परे को , वर्ष गोरी, उिाई ५ मिट,कपाल कालो,खैरो
िल मनलो टप्स, कालो थवीटर,िााँया हाििा सनु को िाला,दामहने खट्टु ािा
िादीको पाउज,ु दामहने हाििा घडी,दिु ै खट्टु ाको िामहली औलािा
िााँदीको औठी लगाएकी,२.-वर्ष अ.ं १०।१२ मक वर्ष गोरी,उिाई ३
मिट ७ ईन्ि,मनलो सेिो मजन्स पाईन्ट,हररयो िुल मटसटष,कालो जिु ा
लगाएमक िाम्लका ।३.-अं. १०।१२ वर्षकी वर्ष गोरी,उिाई अं. ३ मिट
७ ईन्ि,मनलो सेिो मजन्स पाईन्ट,मनलोिा रािो धकाष भएको ट्रयाकसटु
मभत्र रािो मटसटष लगाएको िाम्लका ।

मिमि २०७६।०६।१८ गिे अं. १०:०० िजेको सियिा मजल्ला
अघाषखााँिी मशिगंगा वडा नं. ७ कर्ेमन मशिखोला डुम्रे मथिि राप्ती
खोलािा िृि परुु र्,वर्ष कल्साउदो ,िंगोमलयन अनहु ार,िोटो।िोटो
िझौला शररर,उिाई ५ मिट ५ ईन्ि,वर्ष अ.ं ४५।५० को जथिो
देमखने,कपाल छोटो सेिो,कालो,शरररको िामिल्लो भागिा
मनलो,कालो,खैरो रंगको कलर समहिको हाप मटसटष लगाएको,घाटीिा
हररयो खैरो ( िन्दीरको ) िाला लगाएको िृि पुरुषव्यमि ।
मिमि २०७६।०४।०२ गिे अं.१७:३० िजेको सियिा मजल्ला
कमपलवथिु कृ ष्र्नगर नं.पा.वडा नं.२ िहेन्रपाकष नमजक िृि िे ला
परुु र्,वर्ष कल्साउदो,उिाई ५ मिट २ ईन्ि,हररयो कोठे सटष,मनलो पाईन्ट
लगाएको,दाह्री जाँगु ा पालेको,पािलो शरीर भएको वर्ष अ.वर्ष ४५/५०
को िृि परुु ष ।

आ.ि. २०७५ सालमा पम्हचान नखल
ु ेको लाशहरुको म्ििरण

दाङ

दाङ

मिमि २०७५-०७-०७ गिे मिहान अं. ११:०० िजेको सियिा मजल्ला
दाङ राप्ती गााँउपामलका वडा नं. १ परु ानो भालवु ाङ मथिि राप्ती नमद
छे उको िटिन्ध िार जामलिा नाि नखल
ु ेको वर्ष अं. ३५/४०,वर्ष
गहगोरो,लाबिो अनहु ार,िामिल्लो शरीरिा खरानी रङको ट्रयाक र
गल
ु ािी रङको भेष्ट लगाएकोको परुु ष ब्यमिको शि झन्ु डी िृि
अिथिािा िे ला परे को।
मिमि२०७५।०३।२७ गिे मजल्ला दाङ घोराही उप-िहानगरपामलका
वडा न.ं ७ शक्र
ु वारे मथिििर्ष गोरी िोटो शररर भएको अनहु ारिा सडी
गलेकोले नमिने अवथिािा रहेको अं. वर्ष १ िाम्लका ।

निलपरासी
(पम्िम)

मिमि २०७५।०३।०५ गिे अं.१३:०० िजेको सिियिा
मज.न.प.प्रिापपरु गा.पा.वडा नं.७ मथिि सयु षपरु ा गण्डक नहरिािराई
िासी जथिो देमखने, हाि र खट्टु ाको औलाहरु कुष्टरोगले झरे को जथिो
देमखएकोपुरुषको लाश ।

र्ुल्मी

मिमि २०७५।०३।२४ गिेका मदन मिहान ०६.३० िजेको सियिा
मजल्ला गल्ु िी िमु सकोट िगरपामलका वडा नं.७ िसपाकष नमजकै ररडी
रुरिेर्ी सडक खण्डको नमजकै ।कालो हाप पाईन्ट कालो सेिो मटसटष
पािलो शररर भएको हेदाष िगोमलयन जथिो देमखने मिगि १५/१६ िर्ष
पमहला देमख वािी िजार वरपर िागी खादै महड्ने अ.ं ५०/५२ िर्ष जिी
देमखने पुरुष ब्यमिको िृि शि ।
मिमि २०७५।०३।२५ गिे अं.००:३५ वजेको सियिा मजल्ला
कमपलवथिु वद्ध
ु भिु ी न.पा.वडा न.ं ९ पवु ष पमिि राजिागष मथिि िबपापरु
सडक खण्डिावर्ष गहगं ोरो, उिाई अं. ५'२", सेिोिा कालो भएको
लाििाहले भएको सटष लागएको, कालो धके पाईन्ट लगाएको, कालो
छोटो कपाल, दाह्री, जङु ् गा पालेको, अ.ं वर्ष ४०।४५ को पुरुष व्यमि ।

कम्पलिस्तु

कम्पलिस्तु

मिमि २०७५।०३।२१गिे मिहानको अन्दाजी ७:३० वजेको सियिा
मजल्ला कमपलवथिु िहाराजगंज नगरपामलका वडा न-ं ४ रमहमनया
िरईपरु टमकया मथिि मभत्री सडक खण्डको मकनारिा रहेको पानीको
पोखरीिावर्ष कालो, उिाई ४ मिट ७ ईन्ि भएको, कालो छोटो कपाल
भएको, मनलो कट्ट िात्र लगाएको हेदाष िराई िल
ु को जथिो देमखने वर्ष
अं. ३५।४० को िृिक पुरुषव्यमि ।

र्ुल्मी

मिमि २०७५।०३।१४गिेका मदन मिहान १२.०० िजेको सियिा
मजल्ला गल्ु िी कामलगाण्डकी गाउपामलका वाडष नं.४ कामलगण्डकी
नदीको मकनारािा अं. ३०/३५ िर्ष जिी देमखने मनिस्त्र िमहलाको सडी
जाने प्रकृ यािा लाश रहेको, टाउकोको भाग नरहेको र दामहने हाििा
रुद्धािको िाला लगाएको मम्हलाको शि ।

र्ल्ु मी

मिमि २०७५।०३।०५ गिेका मदन मिहान ११.०० िजेको सियिा
मजल्ला गल्ु िी कामलगाण्डकी अं. उिाई ५ मिट ५ ईन्ि जमि भएको,
सेिो रङको मटसटषिा अगाडी पछाडी दिु ै पट्टी Tuborgलेखीएको मटसटष
लगाएको,खैरो रंङको हाप पाईन्ट ,मनलो रािो पेन्टी कालो पाईन्ट र
कालोिा रािो िट्टु ा भएको िेल्ट लगाएको पुरुष ब्यिी गाउपामलका
वाडष न.ं ६ िुलिारी मथिि कामलगण्डकी नदीको मकनारािा ।

निलपरासी

मिमि २०७५।०३।०५ गिे अं.१३:०० िजेको सिियिा
मज.न.प.प्रिापपरु गा.पा.वडा नं.७ मथिि सयु षपरु ा गण्डक नहरिािराई
िासी जथिो देमखने, हाि र खट्टु ाको औलाहरु कुष्टरोगले झरे को जथिो
देमखएको अं. ७० वर्षको पुरुष व्यमि ।

िम्दार्ा

मिमि २०७५।२।२९ गिे १५.०० िजेको सियिा मज.िमदषया गेरुवा
नदीको मकनारिावर्ष गोरो अं. िर्ष २०-२५ को ,िगं ोमलयन अनहु ार
जथिो देमखने , टाउको ठुलो भएको ,उिाई ३.१० भएको हररयो कट्ट
लगाएको,अन्य िामिको शरररिा कपडा नभएकोपुरुष व्यमि ।

दाङ

कम्पलिस्तु

मिमि २०७५।०२।१३ गिे राप्ती उपिेमत्रय अथपिाल घोराही दाङिर्ष गहाँ
गोरो िगं ोमलयन अनहु ार भएको सेिो सट लगाएको,कालो मजन्स पाईन्ट
लगाएको , अं. ४०।४२ वर्षको पुरुष ।

मिमि२०७५।०२।०६ गिे अंदाजी मिहान ११:१५ िजेको सियिा
मजल्ला कमपलवथिु िहाराजगंज नगरपामलका वडा नं. १० हदौना गााँउ
देखी पमिि सोिवा खोला मथिि खोलाको छे ऊिा नाि िर विन
नखल
ु ेको अदं ाजी िर्ष ३०-३५ मक िमहला, उिाई ५ मिट,भण्टा रङको
साडी लगाएकी, गोलो अनहु ार भएकी ,वर्ष गहाँ गोरो िराई िसी जथिो
देमखनेमम्हलाको लाश ।

कम्पलिस्तु

दाङ

मिमि २०७५।०१।२६ गिे अं. मवहान ०७:३० वजेको सियिा मजल्ला
कमपलवथिु कमपलवथिु न.पा.वडा नं.-३ रािघाट मथिि राि जानकी
िमन्दर अगाडी िगैिािावर्ष गाँह गोरो िोटो शररर,दाह्री जंगु ा िुलेको,
उिाई ५'.३"ईन्ि भएको िराई िल
ू को जथिो देमखने गल
ु ािी सटष मभत्र
पहं ल
े ो मटसटष िल सेिो पाईन्ट लगाएको,साििा िााँसको लठ्ठी भएको
अं.िर्ष ५०।५५ को पुरुष व्यिीको लास िे ला परे को ।
मिमि २०७५।०१।१९अंिल अथपिाल िल्ु सीपरु दाङ मथिि कपाल
सेिो ििा िुलेको, दाह्रीजगंु ा िुलेको, मनलो मटसट लगाएको िर्ष गह
गोरो अं. ५५।६० वर्षको पुरुषको लास िे ला परे को ।

निलपरासी
मिमि २०७५।०१।२३ गिे ०८:०० िजेको सियिा मजल्ला नवलपरासी
(िदार्ाट सुस्ता िदषघाट न.पा. वडा नं. ४ ििेलीटोल मथिि िहेन्र राजिागषको २२ नं.
पम्िम)
पल
ु मििैया खोलाको छे उिावर्ष गहाँ गोरो अनहु ार भएकी, हररयो
ब्लाउज,खैरो टाटेपाटे साडी ििा एउटा खट्टु ािा आधा र अको खट्टु ािा
परु ै रािो मििा वाला िप्पल लगाएकी ४ मिट ४ ईन्ि उिाई भएको
कपाल सेिो कालो भएको वर्ष अन्दाजी ६५ को वेवाररसे मम्हला ।

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

मिमि २०७५।०१।१७ गिे मदउसो १६:०० िजेको सियिा मजल्ला
कमपलिथिु कृ ष्र्नगर नगर पालीका वाडष न. ७ मजग्ना कौमडमडहवा
भन्ने थिानिादाया हािको पाखरु ािा र छािीिा मदपक (LOVE) सररिा
लेखेको टाटु भएको िृिक लाशको शरररिा भान्टा कलर को सटष ,खैरो
पाईन्ट र कालो मििावाला िप्पल लगाएको, िृिक लाश िुमलएको
अवथिािा रहेको, उिाई ५ मिट ७ ईन्ि भएको अं. ३०/३५ िर्षको
पुरुष िामनस ।
मिमि २०७५।०१।२४ गिे अ.१५:०० िजे मजल्ला रुपन्देही मस.न.पा.
०१ िद्ध
ु पि मथिििाएमकन नाििर विन नखुलेको िर्ष अ. ५५/६० को
मनलो मटसटष ,कालो पाईन्ट लगाएको ,कपाल घम्रो परे को ,उिाई ५ मिट
८ ईन्ि ,दायााँ खट्टु ाको ििष को गोली गोटािा पोमलएको जथिो दाग
भएको िराई वासी जथिो देखीने पुरुष ब्यमि ।

कम्पलिस्तु

मििी २०७५।०१।०५ गिे मवहान अं.०५:३० वजेको सियिा मजल्ला
कमपलवथिु वद्ध
ु भुिी न.पा.वडा नं. ९ ईमिमलया मथिि वेलगरु वा
खोलािावर्ष कल्साउदो, िझौला शररर, उिाई ४ मिट ८ ईन्ि, कालो
छोटो कपाल, च्यामिएको सेिो सटष, मनलो मजन्स पाईन्ठ, िधेसी िल
ु को
जथिो देमखने, िानमसक सन्िल
ु न मठक नभएको वोल्न सन्ु न नसक्ने के ही
मदन अगाडी देखी राजिागष सडकिा महड्ने गरे को अं. वर्ष १८ को नाि
िर विन नखल
ु ेको वेवाररसे पुरुष ।

कम्पलिस्तु

वर्ष कालो, पािलो शररर, उिाई अं.५ मिट २ ईन्ि, कालो कपाल,
मनलो च्यामिएको वल
ु ाउज, खैरो धोिी, घााँटीिा िाला, वाया खट्टु ािा
िााँमदको पाउजु लगाएकी, िधेसी िल
ु को जथिो देमखने िानमसक
सन्िल
ु न मठक नभएकी, वोल्न नसक्ने, अं. वर्ष ४५/५० की नाि िर
विन नखल
ु ेको वेवाररसे मम्हलालाई मजल्ला कमपलवथिु वद्ध
ु भिु ी
न.पा.वडा न.ं २ कुन्रा खोला मथिि पवु ष पमिि राजिागषको सडक नमजक
जंगलिा िे ला पारी उद्दार गरी मज.थवा.का कमपलवथिु िौमलहवािा
लमगएकोिा उपिारको क्रििा सोही अथपिालिा मिमि २०७५।०१।०४
गिे मदउसो १७०० िजेको सियिा िृत्यु भएको ।

रुपन्देही

मिमि २०७५।०१।०७ गिे मिहान अं.०८:३० िजेको सियिा मजल्ला
रूपन्देही सैनािैना न.पा.वडा नं.९ कुिार गड्डी मथिि िन्राखोला नमजकै
खोल्सािा हाल नाि िर विन नखल
ु ेका िागी खाई महडडुल गरी रहने
जहा पायो त्यही सत्ु ने िथने गने भन्ने िर्ष कालो,पािलो शररर,उिाई ४
मिट भएको,छोटा कपाल आधा िुलेको,दारी जुगा िुलेको,िामिको
रािो छोटा िाहले मटसटष र खरानी रंगिा मनलो धकाष भएको लािो िाहले
सटष खोली भईु िा राखेको,खैरो रंगको ट्राउजर लगाएको अवथिािा
अं.िर्ष ६०/६५ को िृद्ध पुरूष िामनस िृिक अवथिािा रहेको

आ.ि.२०७४ देम्ख २०७१ सबमको पम्हचान नखल
ु ेको लाशहरुको म्ििरण
रुपन्देही

२०७४।१२।१५ अन्दाजी १४:०० मज. रुपन्देही रोहीर्ी १ िैनपरु
डण्डाखोलािा वर्ष थयाबलो, उिाई ५ मिट ७ ईन्ि, शरीर िझौला,
कपालको रौ कालो, रािो र सेिो भएको, मनधारको मवि भागिा सानो
कालो कोठी रहेको, सेिोिा के ही पहेलो रङ्ग मिसीएको परु ा िाहला
भएको सटष, र साििा सेिो कपडाको पाईन्ट , कलजी रङ्गको
SHERA लेखेको कट्ट लगाएको अन्दाजी ४५।४६ को िराई िासी
जथिो देमखने पुरुष व्यमिको िृि लाश ।

कम्पलिस्तु

मिमि २०७४।१२।१२ गिे मदनको अन्दाजी १४:३५ िजेको सियािा
मजल्ला कमपलवथिु मशिराज नगरपामलका वडा नं-३ छोड्की नौमनया
मथिि कमपलवथिु साझेदारी िनिा अं. ५५ वर्षको हाल सबि पमहिान
नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।

पाल्पा

मिमि २०७४।१०।०४ गिे मदसो अं १६:२० िजेको सियिामजल्ला
पाल्पा मिनाउ गाउपामलका वडा नं. ३ दोभान मिनाउखोला मथिि
िवु टवल पावर हाउस नमजकै मिनाउ खोलाको मकनारिा खैरोिा मनलो
धके ट्याक ,मभत्र पहेलो मटसट, मनलो रङको टोपी समहिको हट मघउ
कलरको िोजा लगाएको, िर्ष कलसाउदो उिाई ५ मिट ५ ईन्ि भएको
हेदाष िराई िल
ु को जथिो देमखने अं. २०/३२ वर्षको पुरुष ।
मिमि २०७४।१०।०७ गिे अं.१८;३० िजेको सियिा मजल्ला गमु ल्ि रुरु
गाउपामलका वडा नं.१ ररमड िसपाकष भन्दा अं.१०० मिटर पमिि
अघाषखािी ििष जाने कच्िी िोटर िाटो भन्दा िल िोहर िाल्ने थिानिा
नििातिाम्लकाजािी भन्ने छुट्टीएको ।

र्ुल्मी

कम्पलिस्तु

मिमि २०७४।०८।२० गिे मवहान अं.०८:१०मजल्ला कमपलवथिु
वार्गंगा नगरपामलका वडा नं.२ मपपरा मथिि सावषजमनक यात्रु
प्रमििालयिाकालो ,उिाई ५ मिट ५ ईन्ि आग्लो ,दामह्र कपाल िुलेको
िााँया आाँखा िनु ी कालो कोठी रहेको ,दााँया हािको नाडीिा नाि
लेखेको जथिो मनलो खोपेको मिन्ह रहेको हेदाष िौधरी जािको जथिो
देमखने अं.वर्ष ६५/६६ को पुरुष व्यिी ।
निलपरासी
मिमि २०७४।१०।१८ गिे मिहान अ. ०७:०० िजेको सियिामज.
(िदार्ाट सस्ु ता नवलपरासी िदषघाट नगरपालीका वडा न.५ मटमसएन िोक मथििवर्ष
पम्िम)
कलथयाउाँदो, िधेशी िुलको जथिो देमखने, कमि कलरको उनी थवीटर
लगाएकी, रािो पेमटकोट, शरीर सािान्यअं.६५।७०वर्षकी मम्हला ।
निलपरासी
(पम्िम)

र्ुल्मी

मिमि२०७४।१०।०५ गिे अं.०७:०० िजेको सियिामज.न.प.रािग्राि
न.पा.वडा नं.५ मथिि हाटिजारिा अं. ६५/७० िर्षकी वर्ष गहगोरी,
उिाई ४ मिट ८ ईन्ि,रािो थवीटर , रािो साडी लगाएकी कपाल काटेको
छोटो भएकी, पहामडय िुलमक जथिो देखीने , िाहन िेमत्र जािको
पािलो शररर भएकीमम्हला ।
मिमि २०७४।०८।२९ गिे मिहान ०५:०० िजेको सियिा मजल्ला
गल्ु िी सत्यििी गाउाँपामलका वडा नं. ५ हसरा भन्ने थिानिा वर्ष
कलसाउदो उिाई ५ िमट ५ ईन्ि भएको दाह्री जाँगु ा पालेको, िगं ोमलयन
जथिो देमखने खैरो िेक सटष लगाएको अं. ५०।५२ वर्षको पुरुष ।

कम्पलिस्तु

निलपरासी
(पम्िम)

निलपरासी
(पम्िम)

मिमि २०७४।०९।०१ गिे अं. १५:५० को सियिा मजल्ला कमपिथिु
मिजयनगर गाउपालीका वडा नं. १ नेपाल भारि मसिाको नं. १ मपलर र
दाङ कमपलवथिु मसिाको अिका थिमि जगंलिा वर्ष गहगाँ ोरो मनलो
रङको सटष लगाएको खुट्टिा जत्तु ा लगाएको खैरो रङको पाईन्ट
लगाएको, उिाई अ.ं ५ मिट ६ , वर्ष हङ. ३५।४० वर्षको पमहिान
नखल
ु ेको पुरष
मिमि २०७४।०९।०३ गिे रािी ००:४० िजेको सियिा मजल्ला
नवलपरासी िदषघाट नगरपालीका वडा न.ं ५ मथिि सडकिा कालो
ल्यादरको ज्याके ट मनलो मजन्स सदपाईन्ट रािोिा िेक कट्ट सेिो सेण्डो
लगाएको उिाई अं.५ मिट ६ ईन्ि, वर्ष अं. २५।२६ को िोटो शररर
कपाल पालेको अनहु ार प्रष्ट नमिमनने पुरुष व्यमि पमहिान नखल
ु ेको
लाश ।
मिमि २०७४।०७।१७ गिे अ. १६:०० िजेको सियिामजल्ला
नवलपरासी सरावल गाउाँपामलका वडा नं. ७ मथिि िोहनी सगु र मिलको
२ नं. गेट अगाडीवर्ष कलथयाउाँदो, दब्ु लोपािलो शरीर ५मिट ६ ईञ्ि
अग्लो, कालो ज्याके ट, मक्रि कलरको सटष र मिक्का आकाशे रंगको
पाईन्ट लगाएको शरीर दब्ु लो पािलो ३०/३५ िर्षको पुरुष व्यमिको
लास िे ला परे को ।

प्र्ठू ान
२०७४।०७।१०गिे मज.प्यठू ान थवगषद्धारी न.पा. ५ मथिि िामडखोलाको
मकनारिािर्ष गहगोरी झट्ट हेदाष िंगोमलएन अनहु ार देमखने िर्ष अं.
३०/३५ मक मम्हलाको लास िे ला परे को ।
िााँके

प्र्ठू ान

रुपन्देही

रुपन्देही

२०७४।७।१० गिे १७:०० िजेको सियिानेपालगञ्ज उप.ि.न.पा.१७
मथिि कल्साउदो, िधेसी िल
ु को जथिो देमखने४०/४५िर्षको पुरुष
व्यमिको लास िे ला परे को ।
२०७४।०६।१७ गिे साझं १९:३० िजेमज.प्यठू ान थवगषद्धारी न.पा. ७
सोिे मथिि िामडखोलाको मिि िगरको मकनारिािर्ष गंहगोरो उिाई ५
मिट ३ ईन्ि िङगोमलयन अनसु ार भएको िांया हाििा मिनओटा िात्र
औला र नामडिा पोलेको जथिो घाउं को टाटा भएको उिेर ५०/५५
िर्षको पुरुष व्यमिको लास िे ला परे को ।
२०७४।०६।११ गिे १९:३० िजे मज.रुपन्देही मिलोत्तिा ६ झंगु ी गाउ
मथििअनहु ारको भाग परु ै औसं ा मकरा परी नमिमनने भएको ,खैरोिा सेिो
धसाष भएको लाबिाउले सटष,मनलो मजन्सको डोरीवाला हाि पाईन्ट
लगाएको अ.६० वर्षको परुु षको लास िे ला परे को ।
मिमि २०७४।०३।२८ गिे मदउसो अ.१४:१५ िजे मज. रुपन्देही
मस.न.पा.१,वेलमहया मथििवर्ष कल्साउदो,पािलो शरीर सेिो सटष,मिका
कालो कट्ट, गेमटसवाला, साईडिा मनलो, सेिो, धकाष रहेको, मनधारिा
खि, हेदाष शरीर िैलो रहेको, अ.ं ४२ वर्षको परुु ष ।

रुपन्देही

रुपन्देही

िम्दार्ा

रुपन्देही

निलपरासी
(पम्िम)

निलपरासी
(पम्िम)

कम्पलिस्तु

२०७४।०३।२६ गिे सााँझ अ.२०:०० िजे मज.रुपन्देही रोहीर्ी गा.पा.१
हनिु ान गाउ नमजकै रोहीर्ी खोलाको मकनार मथिि िालवु ािादााँया
हाििा आठ ओटा हररयो िरु ा, रािो रङको टालो कपडा िााँधेको, सेिो
भेष्टिा अगाडी रािो (पानको मित्र) अंमकि रहेको सो नमजक कालो
अिेरले ILOVE BUTWAL लेखेको भेष्ट लगाएको अ.ं २।३ वर्षको
िाम्लका।
मिमि २०७४।०३।१६ गिे अ.१५:३०िजे मज.रुपन्देही मिलोत्तिा
न.पा.१३,सेिरा मथििवर्ष गहं गोरो,उिाई ३ मिट,शरीर िोटो, रािोिा
मनलो कालो िट्टु ा भएको सटष,हररयो कट्ट लगाएको,हेदाष गरुु ङ,िगर जथिो
देमखने अं. ९।१० वर्षको िालक हालसबि पमहिान नखल
ु ेको ।
मिमि २०७४।०३।०५ गिे मदउसो अन्दाजी १७:३० िजेको सियिा
मजल्ला िमदषया गुलररया नगरपामलका वडा नं. ३ िगषधहीिर्ष कालो
पािलो शररर उिाई ५/५" मकररमिरे सटष र खरानी कलरको हाप पाईन्ट
लगाएको कपाल कालो लािो दाह्री पालेको हेदाष िौधरी जाि जथिो
देमखने िर्ष अन्दाजी ३०/३१ को पुरुष ब्यमि ।
मिमि २०७४।०२।०९ गिे अ.१०:५० िजेको सियिा मज.रुपन्देही
ओिसमिया गा.पा.१,ठुमटमपपल मथििवर्ष गंहगोरो,उिाई ५.५
मिट,िझौला मनलो रङको ज्याके ट ,गाढा मनल रङको
मटसटष,Addidasलेखेको कालो टाउजर लगाएको ,कपाल िुलेको,िााँया
हाििा घडी िााँधेको ,घााँमटिा कालो दानावाला िाला लगाएको वर्1
अ.५०/५५ को पुरुष ब्यमि
मिमि २०७४।०२।०२ गिे अ. २०:३० िजेको सियिा मजल्ला
नवलपरासी रािग्रि नगरपामलका वडा नं. १ मथिि, िर्ष गोरो, ५ मिट
अग्लो, शरीर सािान्य कालो सरुु वाल, सेिो कालो धके हट लगाएकी,
कपाल रािो िनाएकी, िङगोमलयन जथिो देमखने, दामहने गालािा कोठी
भएको,यमकन नाि िर विन नखल
ु ेकी िनहाँ घर ििाउाँने अं.िर्ष २२ की
सरु िगर भमन िोलाउने मम्हला
मिमि २०७४।०१।२१ गिे मज.न.प.िदषघाट न.पा.४ क्याप्टेन डााँडा मथिि
जंगलिागहगाँ ोरो, िोटो शरीर, पहाडी िल
ु को जथिो देमखने, उिाई ५'
५", खैरो मटसटष, सेिो सेन्डो, मनलो मजन्स पाईन्ट, कालो िेल्ट मनलो
टाउजर लगाएको, अं. २९/३० वर्षको पुरुष ।
मिमि २०७४।०१।१७ गिे मज. कमपलवथिु क.व.न.पा.९ मनमग्लहवा
मथिि खेििाहेदाष िराई िल
ु को जथिो देमखने,दवु ै हािको िाझी औलं ािा
धािक
ु ा औठं ी,हाि खट्टु ाको औलं ाहरुिा कलेजी कलरको नेङ
पामलस,मसन्दरु र सन्ु िला रंगिा कालो वट्टु ा भएको साडी, गल
ु ावी रंगको
व्लाउज पेटीकोट, दवु ै हाििा कलेजी रङको िरु ा,कालो लेमडज
िप्पल,दााँया हािको नाडीिा गिला आकारिा िुल आकृ िीको टाटु
भएको,कानिा पहेलो धािक
ु ो ररङ लगाएकी, अं. ४५/४६ वर्षको हाल
सबि पमहिान नखल
ु ेको मम्हलाको लाश ।

रुपन्देही

प्र्ूठान

रुपन्देही

मिमि २०७४।०१।२४ गिे मज.रुपन्देही ओिसमिया गाउपामलका
२,मथिििा कुमडया खोलाको ड्याििावर्ष गंहगोरो ,उिाई ५'५'',शरीर
िोटो, पहेलो मटसटष (Fresh water creek,ang ling
sufflinesलेखेको), मनलो मजन्स पाईन्ट,Shree chhipagadh
secondary school chhipagadhलेखेको वेल्ट लगाएको अ.ं
३५/३६ वर्षको पुरुष हाल सबि पमहिान नखल
ु ेको लाश ।
मिमि२०७४/०१/०९ गिे १४:०० िजेको सियिा मजल्ला प्यठू ान
सरुिारानी गाउपालीका वडा न.ं २ मथिि ददेरी सािदु ामयक वनको
जंगलिाकपाल कालो, उिाई अं. ५ मिट ४ ईन्ि भएको, खैरो पाईन्ट,
पहेलो, सेिो, कालो वट्टु ा भएको िुल मटसटष लगाएको अं.४०/४५ हाल
सबि पमहिान नखल
ु ेको पुरुषको लाश ।
मिमि २०७३।१२।०५ गिे अं. १७:३० िजे मजल्ला रुपन्देही अं.
४५।५० वर्षको वर्ष कालो,दाह्री जंगु ा पालेको ,सेिो खैरो सटष
लगाएको,सटष मभत्र हररयो भेष्ट लगाएको हाल सबि पमहिान नखल
ु ेको
पुरुषको लाश ।

रुपन्देही

मिमि२०७३।१२।१४
गिे
अ.०९:४५िजे,मज.रुपन्देही
मस.न.पा.मिलनिोक मथिििर्ष कालोउिाई अ.५'२",भएकीअ.ं ५०।५५
वर्षकी मम्हला हालसबि पमहिान नखल
ु ेको लाश ।

रुपन्देही

मिमि २०७३।१२।०३ गिे मदउसो १३:३० िजेमजल्ला रुपन्देही
ि.ु उ.ि.न.पा०४ िुलिारी वनिाठीक्कको शरीर,उिाई ५ मिट ३ ईन्ि,
िंगोमलयन अनहु ार वर्ष गहाँ गोरो, छोटो कपाल पछाडी िाया एहािको
पािािा सेिो सानो परु ानो खि, मनलो मजन्स पाईन्ट कालो जक्के ट,
सेिोिा कालो खैरो िट्टु ा भएको टाक घरिा रािो नोलो लाईन भएको सटष
खैरो सेन्डो भेष्ट कालो कट्ट, CSB लेखेको कालो सेिो जुत्ता लगाएको
अन्दामज वर्ष २२/२४ को परुु ष, मनजको साििा मिमि २०७३।११।२९
गिे पमिि नेपाल िस ब्यसायी सघंको िस नं. ७३०४ काठिाण्डौ
भैरहवाको मटकट सिेि रहेको ।

र्ल्ु मी

मिमि २०७३।११। २६ गिे मिहान ०९:२६ िजेको सियिा मजल्ला
गल्ु िी ठुलोलबु पेक गा.मि.स. वाडष नं. ८ मथिि कालीगण्डकी खोलाको
मकनारािा अं.१५/१६ िमर्षय िाम्लकाको पमहिान नखल
ु ेको लाश
अ.ं ५ मिट १ ईन्ि भएको रु. १८० र मिद्याज्योिी िोमडङ थकुलको प्रश्न
पत्रसिेि साििा भएको, लाश समडगली सके को ।

कम्पलिस्तु

पाल्पा

रुपन्देही

रुपन्देही

पाल्पा

दाङ

पाल्पा

कम्पलिस्तु

मिमि २०७३।१०।२८ गिे मवहान अन्दाजी ०५:३० वजेको सियिा मज.
कमपलिथिु मशिराज न.पा- १. मशववर्ष कालो, उिाई ५'२",हेदाष िराई
िल
ु को जथिो देमखने, खैरो ज्याके ट, रािो िेक सटष,खैरो थवीटर
लगाएको, दाह्री लािो कपाल छोटो भएको अगाडीको ३ वटा दाि
नभएको, अ.ं ५९।६० वर्षको हाल सबि पमहिान नखल
ु ेको लाश परुु ष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७३।१०।०६ गिे मदउसो मिरािी भई िेवारीसे अवथिािा मज.
पाल्पा िा.न.पा- ४ हलाकिोड मथिििा िे ला मजल्ला अथपिालिा
उपिारको िृत्यु भएको िर्ष गहगाँ ोरो पािलो शररर ,उिाई ५'१", दाह्री
कपाल िुलेको कालो कोट ,खैरो सट,मनलो मजन्स पाईन्ट लगाएको अं.
६०।५५ वर्षको हाल सबि पमहिान नखल
ु ेको लाश पुरुष व्यमिको
लाश ।
मिमि २०७३।०९।१५ गिे मज.रुपन्देही मस.न.पा.११ भजु ौली मथिि
िहेन्र लोहारको खेििावर्ष कालो,िराई िल
ु को जथिो देमखने,कपाल
अधष िुलेको िझौला शरीर,गोलो अनहु ार,मनलो पंहल
े ो रङको
साडी,कालो पेमटकोट,भान्टा रङको सेिो िट्टु ा भएको िलाउज लगाएकी,
अं. ४०।४५ वर्षको हाल सबि पमहिान नखल
ु ेको मम्हलाको लाश ।
मिमि २०७३।०९।०३ गिे मज.रुपन्देही ि.ु उ.ि.न.पा.९ वेसक्यि िोक
मथिििा िोटो शररर,उिाई ५'४",िराई िल
ु क
ु को जथिो अनुहारको,लािो
कपाल,खैरो मथवटर,सेिो िेक सटष,कालो ज्याके ट लगाएको अं. ४०।४५
वर्षको हाल सबि पमहिान नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७३।०९।१२ गिे मज.पाल्पा दोभान ४ र कोलडाल १ को
मिििा पने पानीमिल मिनाउ खोलािािर्ष गाँहगोरो,उिाई ५'६",पािलो
शररर,दारी छोटो,कपाल कालो,कालो मजन्स पाईन्ट लगाएको,िराई
िल
ु क
ु को जथिो देमखने अं. ३५।३६ वर्षको हालसबि पमहिान
नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७३।०९।२६ गिे अ.ं ०७:०० िजेको सियिा मजल्ला दाङ
घोराही न.पा.११ रामप्त उप्िेमत्रय अथपिाल घोराही दाङिा अं. ३७।३८
वर्षको परुु र्, उिाई अ. ५/३,कालो जके ट,सेिो टाउजर,कालो कपाल
हालसबि पमहिान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७३।०९।०२ गिे मजल्ला पाल्पा दोभान-५ मसद्धिािा िमन्दरिा
िर्ष गाँहगोरो,उिाई ५'४", पािलो शररर, कपाल अधष िुलेको,दाही
कालो लािो, कालो ज्याके ट,उमनको पहेलो हाि थवीटर,मनलो टाउजर
लगाएको, अ.ं ४०।४५ वर्षको हाल सबि पमहिान खल्ु न नसके को परुु ष
व्यमिको लाश ।
२०७३।०९।१९ गिे मजल्ला कमपलवथिु सामवक राजपरु गा.मव.स.हाल
भृकुटी न.पा.९ िौरीिा िर्ष गाँहगोरो,उिाई ५'६",शरीर पािलो,कपाल
िुलेको, दाह्री जंगु ा पालेको अं. ७०।७२ वरर्को हाल सबि पमहिान
खल्ु न नसके को पुरुष व्यिी लाश ।

िााँके

मिमि २०७३।०९।२ गिे १५:०० िजे मजल्ला िााँके नेपालगंज
उपिहानगरपामलका वडा नं.१३ मथिि अं. ६०/६५ वर्षको वर्ष गहगाँ ोरो
िधेर्ी िुलको पमहिान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।

रुपन्देही

मिमि २०७३।०८।२१ गिे मज.रुपन्देही धकधई गा.मव.स.८,झङु गा परासी
मथिि अं. ५५/६० वर्षको मम्हलावर्ष कलसाउदो,पािलो शररर, उिाई
५'२", मनलो सईु टर,भान्टा रंगकोकुिाष सरुु वाल लगाएकी,अधष कपाल
िुलेको, हेदाष िराईिल
ु को जथिो देमखने ।
मिमि २०७३।०८।२२ गिे मजल्ला न.प. कुमडया-१ िे नहरा मथिि
धिषशालािा हाल नाि िर विन नखल
ु ेको परुु ष अ.ं ५०/५२ वर्षको
वर्ष थयाबलो,उिाई ५'५",पालिो शररर,िानमसक असन्िुलन भएको ।

निलपरासी
(पम्िम)
रुपन्देही

पाल्पा

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

मिमि२०७३।०७।०४ गिे मज.रुपन्देही ििषवार एरीयािा पने ििषवार
िमन्दरिा, वर्ष कल्साउदो,उिाई ५'२", दाह्री कपाल लािो िुलेको,
पािलो शरीर,सेिो भेष्ट,धोमि सेिो,लंगौटी लगाएको,िधेसी ििा
भारमिय िल
ु को जथिो देमखने (मनजको साििाट उपिारको कागजिा
अजयराि किाररपरु घर लेखेको स.न.०९९१५३०९४३८,
९९७७९८७०९६१ र अको कागजिा मशविरन ९९१८७४३६४७ िडू ा
लेखेको कागज िे ला परे को परुु षको लाश )
मिमि२०७३।०७।०४ गिे मवहान अं.१०:३० िजे मज. पाल्पा हगं ी-२
असषदी मथिि कालीगण्डकी नदीको मकनारा,उिाई ५'२",िझौला शररर
भएकी,सेिोिा रािो अिरले PARIS लेमखएको मटसषट, गल
ु ामव रंगको
पेन्टी लगाएकी हेदाष िंगोमलयनमम्हलाको पमहिान नखल
ु ेको लास ।
मिमि २०७३।६।१० गिे १२:०० िजे मजल्ला रुपन्देही मि.न.पा-१३
शामन्िनगर मथिि अ.ं ४५ वर्षको परुु ष व्यमि िर्ष कालो,उिाई
५'४",दाह्री जङु गा िुलेको,हेदाष िराई िासी जथिो देमखने खैरो,मट.सटष
पाईन्ट लगाएको, पलामष्टकको डोरीले पाईन्ट िाधेको,वाया खट्टु ाको
घडु ािा परु ानो सेिो खि, पैिलािा स- साना दागीहरु भएको
मिमि २०७३।०५।२८ गिे १६.४५ िजेको सियिा मजल्ला रुपन्देही
मस.न.पा.१,वेलमहया
मथिि
भन्सार
कायाषलयको
गेट.न.२,मथििअ.ं २०/२५ वर्षको, वर्ष कल्साउदो,उिाई ५'४", हेदाष
िदेशीिुलको जथिो देमखने,पािलो शरीर िागी खाने जथिो
देमखनेपुरुषको लाश ।
मिमि २०७३।०५।१५ गिे १३.०० िजेको सियिा मज.रुपन्देही पमिि
अिवु ा-७ कनरी मथिििा अं. ३५/४० वर्षको, िर्ष गहगोरो, उिाई
५'३", मनलो हाि पाईन्ट,मनलो हाि सेन्डो लगाएको कपाल कालो दाह्री
जाँगु ा छोटो पािलो रहेको,शरीर िोटो िगर ,गरुु ङ ििा िारु जथिो देमखने
पुरुष ब्यमि ।

रुपन्देही

मिमि२०७३।०५।०४ गिे १९:३० िजेको सियिा मजल्ला रुपन्देही
लसु ानपा १७ िुग्लाहा मथिि पेट्रोल पबप नमजक सडक मकनार नामलको
पानीिाअं.६०/६१ वर्षको, िर्ष गहगोरो,उिाई ५'५", पहेलो मटसटष,
सेिो धकाष भएको सटष, कालो पाईन्ट लगाएको, दाह्री कपाल िुलेको
होण्डा साइकलिा सवार,िधेसी िल
ु को जथिो देमखने पुरुष ब्यमि ।

र्ुल्मी

मिमि २०७२।०५।२९ गिे मिहान ११:०० िजे मजल्ला गुल्िी िरु ांङिमडगाडष खोलािा अ.ं ४०-४५ वर्षको परुु ष, उिाई ५ मिट ४ ईन्ि
भएको ,वर्ष गहगाँ ोरो रािो हाप-सेन्डो,कालो हािकटु लगाएको
िंगोमलएन अनहु ार भएको पमहिान खल्ु न नसके को लाश ।

दाङ

मिमि २०७३।०५।१२ गिे मजल्ला दाङ घो.न.पा.११ मथिि पहाडी
िल
ु को वर्ष गहाँ गोरो उिाई ५ मिट ८ ईन्ि रहेकोअ. ४०/४५ वर्षको
पमहिान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७३।५।१२ गिे १७:०० िजे मज. िााँके नेपालगजं
.उप.ि.न.पा.२ मथिि पहाडी िल
ु को वर्ष कालो उिाई ४ मिट ८ ईन्ि
रहेको अ.ं ५०/५५ वर्षको पमहिान नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लाश ।

िााँके

िााँके

रुपन्देही

पाल्पा

रुपन्देही

रुपन्देही

मिमि २०७३।०५।०९ गिे १८:०० िजे मज. िााँके नेपालगंज
.उप.ि.न.पा.७ मथिि िधेर्ी िल
ु को देमखने वर्ष कल्साउदो अं.उिाई ५
मिट रहेको अं. २५/३० वर्षको पमहिान नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश
।
मिमि २०७३।४।२० गिे मजल्ला रुपन्देही ि.ु उ.ि.पा.९ मसद्देश्वरी खेल
िैदानको िञ्ििासेिो किेज, कालो हाि पाईन्ट, िर्ष गहगोरो, पािलो
शररर, हेदाष िराई िल
ु को जथिो देमखने िर्ष अ.ं ४८/४९ को पुरुष ब्यमि ।
मिमि २०७३।०४।१८ गिे मज.पाल्पा दोभान ४ पामनमिल मथिििा िर्ष
कालो,उिाई ५ मिट,िराई िुलक
ु को जथिो देमखने, मनलो थवीटर पहेलो
िट्टु े साडी लगाएकी, अ.ं ०७।७२ वर्षको पमहिान खल्ु न नसके को
मम्हलाको लाश ।
मजल्ला रुपन्देही .ि.ु उ.ि.पा.१० मथिििराई िल
ु को जथिो देमखने, पमहले
देमखनै उि वारदाि थिानिा देमखने गरे को िानमसक अवथिा मठक
नभएको भन्ने िमु झएको हरीयो मटसटष लगाएको कपाल दामह्र आधा
िुलेको अं. ५०।५५ वर्षको वर्षको पुरुष व्यमिको पमहिान खल्ु न
नसके को लाश ।
मिमि २०७३।४।२१ गिे मजल्ला रुपन्देही ि.ु उ.ि.पा.२१ मथिि िपाहा
छमिसकुलोको पानीिा िर्ष गहगोरो,उिाई ५'६", सेिो लािो िाउला
भएको मटसटष लगाएको, िगं ोमलयन अनहु ार भएको दामहने हाििा सेिो
दिु ी रहेको अं. ३०।३२ वर्षको पुरुष व्यमिको पमहिान खल्ु न नसके को

लाश ।
रुपन्देही

मिमि २०७३।०४।११ गिे मजल्ला रुपन्देही ि.ु उ.ि.न.पा.७,मिनाउ पल
ु
मथििा िर्ष गह गोरो,िाई ५'२",च्याप्टो िाउरीएको अनहु ार,हररयो मट
सटष, घाटीिा कालो,रािो िाला, कालो पाईन्ट,दामह्र,कपाल के ही िुलेको
अं. ५०।५२ वर्षको पुरुष व्यमिको पमहिान खल्ु न नसके को लाश ।

रुपन्देही

मिमि २०७३।०४।०७ गिे मजल्ला रुपन्देही ि.ु उ.ि.न.पा.१,गर्ेश नगर
मथिििािर्ष गह गोरो,िाई ५'३",च्याप्टो िाउरीएको अनहु ार,िेक
सटष,खैरे मट सटष, खैरो भेष्ट,खैरो पाईन्ट,दामह्र,कपाल के ही िुलेको , अं.
६०।६५ वर्षको पुरुष व्यमिको पमहिान खल्ु न नसके को लाश ।

कम्पलिस्तु

मिमि २०७२।०९।०९ गिे मजल्ला कमपलवथिु क.ि.न.पा.वडा नं.१३
पटखवािािर्ष गाँहगोरो पािलो शररर हेदाष िराईसिदु ायको जथिो
देमखनेिुटकर ज्यान िद्दु ा मशर्षकिा िद्दु ा दिाष गरी अ.अ.कायषजारी रहेको
हालसबि पमहिान खल्ु न नसके को पुरुषको लाश िे ला परे को ।

पाल्पा

मििी २०६९।१०।२६ गिे मदउसो ११०० िजे मजल्ला पाल्पा
मपपलडााँडा गामिस वडा नं. ९ मथिि कामलगण्डकी नमद मकनारिा
नाििर विन नखल
ु ेको अ.ं िर्ष १५ की िाम्लका समडगली दगषु न्धीि
अिथिािा पमहिान नखल
ु ेको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७१।०९।३० गिे िा.न.पा.३ मथिि िा िेवारीसे अवथिािा
िाथिमिक नाििर ििन नखल
ु ेको वर्ष गहगं ोरो, दिु ै हाििा ६/६ वटा
औला भएको िराई िल
ु क
ु को जथिो देमखने वर्ष ४० को अंमकि पमण्डि
भन्ने पुरुष ब्यािी िेहोस अिथिािा िे ला परे कोिा िानसेन नगर
पामलका द्धारा उद्दार गरी मजल्ला अथपिाल पाल्पािा उपिारको लागी
लगेकोिा िप उपिारको लागी मिसन अथपिाल पाल्पािा पठाएकोिा
उपिारको क्रििा मिमि २०७१।१०।१० गिे िृत्यु भएको।
मिमि २०७३।०२।१४ गिे मजल्ला नवलपरासी गठु ीसयु षपरु ा -६िर्ष
कालो पािलो शररर,पािलो दाह्री जंगु ा भएको,दाहा हाििा मत्रशल
ु िा ऊं
लेखेको,कालो सेिो शटष गाढा हरीयो भोटो र कालो पाईन्ट लगाएको
एमकन नाििर विन नखुलेको वेिु भमन मिमनने िर्ष अ.४५ को पुरुष।
मिमि २०७२।१२।२२ गिे अन्दाजी १४:०० िजेको सियिा मज.
रुपन्देही िटु वल उप ि.न.पा. वडा नं. ८ अिरपि मथिि िर्ष ३५।३८
को नाि नखल
ु ेको िर्ष गह गोरो, पािलो शररर, उिाई ५मिट ३ ईन्ि,
वाया हाििा मपत्तलको जथिो िालो लगाएको, दाया हाििा मथटलको
जथिो कबपमनको नाि नखल
ु ेको निल्ने घडी लगाएको,crocodile को
मित्र भएको मनलो, पहेलो र खैरो धके मटसटष लगाएको, मनलो मजन्स
पाईन्ट प्लामष्टकको डोररले िामध लगाएको, पहामड िल
ु क
ु को जथिो
देमखने, लािो कपाल पालेको पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को ।

पाल्पा

निलपरासी
(पम्िम)

रुपन्देही

रुपन्देही

िम्दार्ा

रुपन्देही

पाल्पा

रुपन्देही

रुपन्देही

र्ुल्मी

मिमि २०७२।१२।१९ गिे मवहान अन्दाजी ०७:०० िजेको सियिा मज.
रुपन्देही िटु वल .उ.प.ि.न.पा. वडा नं. ७ मवकास टोलिा ३५/३७
िर्षको िर्ष गह गोरो, जवु ा दाह्री पालेको, उिाई ५ मिट ४ ईन्ि, खैरो
पाईन्ट खैरो मट.सटष, कालो वेल्ट, वाया हाििा िलािको जथिो देमखने
धािक
ु ो िालो लगाएको , लाबिो अनहु ार को पहाडी िल
ु क
ु को जथिो
देखेने पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७३।०५।०६ गिे १५.४५ िजेमज.िमदषया धधवार गा.मव.स.वडा
न.७ िानिे ना भन्ने थिानको ििई मसिाई आयोजनाको नहरको
साईिनिासडी गलेको अिथिािा रहेको कालो धके सटष, कालो पाईन्ट
उिाई ५ मिट ३ ईन्ि,जनै लगाएको (समड गली पमहिान नखल्ु ने
अिथिािा रे हको) पाईन्टको मभत्र खमल्ििा १८००।-िे ला
परे कोपुरुषको लाश ।
मिमि २०७३।०१। ०४ गिे मवहान अन्दामज १०:३० िजे मज.रुपन्देही,
िटु वल उ.ि.न.पा .वडा .न.१० सुख्खानगर मथििवर्ष गह गोरो , जवु ा
दाह्री सािान्य आएको ,उिाई ५ मिट ५ ईन्ि मनलो मजन्स पाईन्ट, रािो
मटसटष ,वाया हािको िोर औलािा िलािको जथिो औठी लगाएको
,वाया हािको हत्के लािा मगिारको जथिो लोगो भएको टाटु ,दाया
हाििाको हत्के लाको पछाडी अंग्रेजी अिेर B को टाटु हानेको , कालो
वेल्ट ,लाबिो अनहु ार पहाडी िल
ु क
ु को जथिो देमखने पुरुष िामनस अं.
२२।२५ वर्षको ।
मिमि २०७३-०१-१८ गिे अं. ०९:०० िजे मज. पाल्पा हमग- ९ मथिि ,
वर्ष कल्साउदो , उिाई ५ मिट २ ईन्ि , पहेलो रािो मिमसयको समु िको
साडी शरररको भागिा िेररएको, कपाल िुलेको , अनहु ार च्याउरी
परे को, शरररको भाग सक
ु े को हेदाष िराई िल
ु को जथिो देमखने िामगने
महड्ने मम्हलाको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७३/०१/२४ गिे अ.१४:०० िजे मजल्ला रुपन्देही हामट
िनगाई गा.मव.स.वडा न.ं १ मथिि वर्ष कालो, सेिो मनलो धके वाला
सटष ,कालो मट-सटष, मनलो मजन्स पाईन्ट, हररयो कट्ट उिाई ५.२ मिट
कापल कालो भएको अं. िर्ष ३८/४० को पुरुष व्यमिको लाश िे ला
परे को ।
मिमि २०७३।०१।३० गिे अं.०२:०० िजेको सियिा मजल्ला रुपन्देही
िटु वल उप िहानगरपामलका वडा नं.१० मथिि िर्ष गहगोरो, िझौला
शररर, उिाई ५ मिट ७ ईन्ि, मनलो मजन्स पाईन्ट र सेिो भेष्ट लगाएको,
हेदाष पहाडी सिदु ायको जथिो देमखने अं.४०।४५ िर्षको पुरुष ब्यमिको
लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७३।०४।११ गिे मिहान ०७:३० िजे मजल्ला गुल्िी हमथििौर
-३ िाङघाट मथिििा अं. ४०।४५ वर्षको पुरुष उिाई ५
मिट ४ ईन्ि भएको अनहु ार सिै सडीगली सके को, लाश नाङगो
अवथिािा रहेको शरीरको भाग हेदाष वर्ष गहगाँ ोरो भएको ।

लबिुङ

मिमि २०७३।०१।१५ गिे मजल्ला लिजुङ, िाझाखेि गा.मि.स वडा नं.
१ मथिि ७०/७५ िर्षको पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को ।

रुपन्देही

मिमि २०७३।०२।४ गिे मवहान अं.०५:३५ िजे मज. रुपन्देही िटु वल
उ.ि.न.पा. १० मथिि िर्ष अं. ५०।५५ को वर्ष गहगं ोरो, दाह्री िुलेको,
उिाई ५’६”, सेिो हाि भेष्ट र िल कालो ट्रयाकको पाईन्ट लगाएको,
दाया हािको मसल्डरिा मत्रशल
ु र िाया हाििा हिा, दगु ाष र उिा
लेमखएको टाटु रहेको पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७३।०२।०८ गिे १८:०० िजे मजल्ला रुपन्देही िटु वल
उ.ि.न.पा.१ भगविी टोल रािनगर िोक मथििअं. ५०/५५ वर्षको िर्ष
गह गोरो, उिाई ५ मिट ३ ईन्ि, सेिो हाि जागे खैरो कलरको, भेष्ट
खैरोिा सेिो धकाष भएको वाया हाििा H को टाटु रहेको पुरुष
व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७३।०२।१८ गिे अ.ं १२:३० िजेको सियिा मज.नवलपरासी.
िदषघाट न.पा. वडा नं. ५ सरावल खोला मथिििा अं.३०/३२ वर्षको
खैरो हाि मटसटष, खैरो मजन्स पाईन्ट, कालो जत्तु ा,Kelvia लेमखएको
कालो कट्ट लगाएको, सडीगली कुमहएर मकरा लागेको पुरुष व्यमिको
िृि लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७३।०२।२३ गिे मज. कमपलवथि,ु मशवराज न.पा. १ िनकसिा
अ.ं ३०।३५ िर्षको वर्ष गहगं ोरो, उिाई ५’२”, कपाल कालो, लािो
भएको, सेिो हररयो मटसटष र खरानी रंगको पाईन्ट लगाइएको िराई
िल
ु को जथिो देमखने, िानमसक सन्िल
ु न मठक नभएको पुरुष व्यमिको
लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७३/०२/२१ गिे अ.१८:०० िजे मजल्ला रुपन्देही मसद्दािष
न.पा.१, रामनगाउ मथिि वर्ष कालो, कपाल परु ै िुलेको, िालक
ु ो भागिा
कालो िेदी लगाएको जथिो के मह कालो देमखने, उिाई ५.५ मिट रहेको
हाल सबि नाि िर विन नखल
ु ेको िागी खाने जथिो देमखने अ.६०/६५
वर्षको िराईवासी जथिो देमखने परुु ष व्यमिको लाश िे ला परे को ।

रुपन्देही

निलपरासी
(पम्िम)

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

रुपन्देही

पाल्पा

मिमि२०७३।२।३१ गिे १४:०० िजे मज.रुपन्देही ि.ु उ.ि.न.पा. १३
मथिि िर्ष गहगोरो, उिाई ५ मिट ६ ईन्ि, सेिो हाि सेन्डो भेष्ट,
मनलोिा रािो धकाषभएको ट्रयाक लगाएको, वाया खट्टु ाको घडु ािा
काटेको परु ानो खि भएको, अन्दामज ५०।५५ वर्षको पुरुष व्यमिको
लाश िे ला परे को ।
मिमि२०७३।०३।०१ गिे १६:०० िजे मज. पाल्पा रािपरु न.पा. १३
भजु ािघाट कालीगण्डकी नदी मथिि हररयो रािो िट्टु ा भएको
लाििाउले िोलो, रािोिा सेिो कोठाभएको लङु ् गी लगाएकी िाया
हाििा रािो िरु ा (प्लाष्टीकको जथिो देमखने) अ.ं िर्ष ४०।४५ की
मम्हलाको लाश िे ला परे को ।

रुपन्देही

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

मिमि२०७३।०३।२० गिे मजल्ला रुपन्देही सौिसाषमटकर -२ मथिि वर्ष
गहगाँ ोरो उिाई५’४’,िोटो शररर, खैरो भेष्ठको छामिको भागिा MS
लेमखएको मथटकर लेखएको, कालो पाईन्ट िेल्ट लगाएको, कपाल
हल्का िुलेको , अं.३०/३५ वर्षको पुरुषव्यमि ।
मिमि २०७२-१२-१३ गिे मजल्ला रुपन्देही िटु वल उप.ि.न.पा. वडा न.ं
७ मिनाउ खोलािा लाबिो अनहु ार, अनहु ारको िाया आखााँ ििष परु ानो
काटेको खि भएको, अं. ३५।३७ वर्षको पुरुष व्यमिको लाश िे ला
परे को ।
मिमि २०७२।१०।०७ गिे रािको अं.२३:४५ वजेको सियिा मजल्ला
कमपलिथिु भृकुटी न.पा.वडा नं.६ मथिि वर्ष कल्साउदी,पािलो शररर
भएकी, कपाल अधष िुलेको रािो व्लाउज र रािोिा सेिो पाटा रहेको
पछयौरी ओडेकी, पहेलो साडी लगाएकी, उिाई अं.५ मिट, वर्ष अं.
४५/५० की िधेशी िल
ु की जथिो देमखने मम्हलाको लाश िे ला परे को।
मिमि २०७२।१०।०२ गिे ०९:०० वजे मज.रूपन्देही हाटी िनगाई-१
िर्ष गह गोरी, कपाल सानो िुलेर सेिो भएको, रािो पेमटकोट ,
दायापट्टीको गालािा सानो कोठ्ठी जथिै िासपु लाएको, भान्टा कलरको
पछ्यौरा साििा रहेको उिाई ५ मिट भएकी अ.ं िर्ष ६५/७० की ,दिु ै
हाििा रािो कलरको िोरा लगाएकी मम्हलाको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७२।११।२५ गिे सााँझ अन्दाजी १८:०० िजेको सियिा
मजल्ला रुपन्देही मि.न.पा. २ मथिििा रहेको वनवामटका नमजकै मनिको
रुखको िे दिा िर्ष हल्का कालो , उिाई ५ मिट ६ ईन्ि, िोटो शररर,
जनै, पहेलो र रािो धागोको िाला, मनलो कालो डोरा भएको भेष्ट, कालो
पाईन्ट, मनलो ट्राउजर,सेिो सेन्डो,Magic क्रश मििा भएको खैरो
रङ्गको िप्पल,उमन टोपी लगाएको अन्दाजी िर्ष ३५/४० को पुरुष
िामनसको लाश िे ला परे को ।
मिमि२०७१।०९।३० गिे िेलुका मजल्ला रुपन्देही पडसरी गा.मव.स. १
िा ना ४ ख ४१३७नबिरको ट्रकले हाल सबि नबिर नखल
ु ेको िोटर
साईमकललाई ठक्कर मदई दघु षटनाहदाँ ा उि िोटर साईमकलिा यात्रा गरर
आएमक हाल सबि नाि िर विन नखुलेकीमनबन हमलया भएकी
िमहलाको िृत्यु भएको ।
उिेर :- अ.िर्ष २५/३० िर्षहमलया:-पािलो िझौला शरीर भएकी
पहाडीया िल
ु को िमहला वर्ष गहगाँ ोरो, उिाई ५ मिट २ईन्ि, कालो
कपाल, नाक छे डेको, कालो लाबिाउले हट िेन भएको मजपरको
िान्नेठाउाँिा I phone लेखेको, सो मभत्र I Love Nepal लेखेको सेिो
भेष्ट, कालोसेिो िुट्टा भएको उनीको लेमगज, पहेलो र सेिो रङ्गको िोजा
कानिा िजारीया टपलगाएकी मम्हला ।

पाल्पा

मिमि २०७२।१०।२७ गिे रािको सियिा मजल्ला पाल्पा िानसेन
नगरपामलका वडा नं. १० मथिि यनु ाईटेड मिसन अथपिालिा िर्ष
गहगाँ ोरो पािलो शररर, दारी कपाल सािान्य िुलेको, उिाई अन्दाजी ५
मिट ३ ईन्ि िर्ष अन्दाजी ५० को पुरुष ब्यमिको लाश िे ला परे को ।

रुपन्देही

मिमि२०७२-११-१० गिे अ.ं ०९:५० िजेको सियिा मज. रुपन्देहीिा
वर्ष गहाँ गोरो, पािलो शररर, कालो सटषलगाएको, दााँया हाििा
िलािको जथिो देमखने मसक्री लगाएको,सोही हािको नामडिाटाटु
भएको अ.ं िर्ष १८/१९ को पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को ।

पाल्पा

मिमि २०७२।११।२गिे मज.पाल्पा मपपलडांडा ९गहगं ोरो, दारी कपाल
िुलेको, िझौला शररर, उिाई५’२”, साििा परु ाना कपडा ििा कालो
रंगका २ जोडी प्लामष्टकका िप्पल भएको,रािो जेब्रा झोला भएको अ.ं
६० वर्षकोपुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७२।११।१गिे मज.रुपन्देही मसद्दािष नगर न.पा.८ मथिि अिेि
अवथिािा िर्ष कल्साउदो पाललो शररर मनलोरङको हड र कालो
ट्राउजर लगाएको उिाई ४.१० ईन्ि भएको अं.िर्ष १९/२० कोपुरुषको
लाश िे ला परे को ।
मजल्ला रुपन्देही २०७२।१०।१९ गिे, १३:३० िजे वर्ष गहगोरो, दिु ै
गोडाको िढु ी औला छोटो, गोलो अनहु ार, िंगोमलयन वर्षको, कालो
ज्याके ट, कालो सटष, मनलो भेष्ट, कालो अन्डरवयर, कालो खैरो पाईन्ट
लगाएको अं. िर्ष ४०/४२ को पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७२।१०।२५ गिे मज.रुपन्देही सैनािैना १० रािापरु मथिि िर्ष
गह गोरो,पािलो शररर,दारी जगु ा आएको,सन्ु िला कलरको उनीको
टोपी,कालो खैरो रंगको िेन भएको जाके ट,खैरो कटन पाईन्ट,कालो
प्लामष्टक िप्पल,दाया हाििा िलिको िाला र औठी लगाएको कालो
खैरो कबिल ओडेको,िृिक अ.ं िर्ष ३५।४० को िधेशी िल
ु को जथिो
देमखने नाि िर ििन नखुलेको िेवाररसे पुरूष िामनस ।
मिमि २०७२।१०।२५ गिे अं. ०३:०० िजे मज. नवलपरासी कुमडया ६
िहलिारी मथिि अ.ं ३०।३२ िर्षको वर्ष गहगं ोरो, उिाई ५’४” मक्रि
कलरको पाईन्ट, िेक सटष, सेिो कालो धके थवीटर, कालो ज्याके ट,
हररयो कालो िट्टु े ििलर लगाएको पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७१।११।२२ गिे अं. १९:३० िजेको सियिा मजल्ला
नवलपरासी सनु वल न.पा. वडा नं. ४ मथिि ि.रा.िा. ३०-३५ वर्षको
परुु ष व्यमि सवारी दघु षटनािा परर सख्ि घाईिे भई उपिारको क्रििा
लमु बिनी अं.अथपिालिा िृत्यु भएको ।
मिमि २०७१।१०।२१ गिे अ. १८;०० िजेको सियाि मज.न.प.िदषघाट
न.पा. ४ मथिि जगं लिाअ:िर्ष ३०/३२ मक मम्हला घााँटीिा रथसी
िााँधेको िृि अवथिािा िे ला परे को हदाँ ा किषव्य गरर िारी िालेको

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

निलपरासी
(पम्िम)

निलपरासी
(पम्िम)

निलपरासी
(पम्िम)

जथिो देमखएको ।
रुपन्देही

मिमि २०७२।०९।०७ गिे मजल्ला रुपन्देही मि.न.पा.४ मथििनाि िर
विन नखल
ु ेको अ.ं िर्षको पुरुष व्यिी ।

रुपन्देही

मिमि २०७२।०८।२९ गिे ०७;००िजेमजल्ला रुपन्देही सैनािैना न.पा ७
मथििएमकन नाि नभएको हाििा मवष्र्ू िापा लेखेको िृि अवथिािा
िे ला परे कोपुरुषको लाश ।
मिमि २०७२।०७।०९ गिे मजल्ला रुपन्देही .ि.ु उ.ि.न.पा.५ मथिि
०९:०० िजेनान िर विन नखल
ु ेको अ.२८/३० िर्षको पुरुष व्यिी िृि
अवथिािा िे ला परे को ।
मिमि २०७२।०६।१० गिे,१४:०० िजेमजल्ला रुपन्देही मस.न.पा.१३
हाटिजार,मथििनाि िर विन नखल
ु ेको अं.६० िर्षको पुरुष िृि
अवथिािा िे ला परे को ।
मिमि २०७२।०५।२८ गिे मजल्ला रुपन्देही.मस.न.पा.५ मथिि हाटिजार
१९:०० िजेनाि िर विन नखल
ु ेको अं.३८/४० िर्षको पुरुष व्यमि
िृि अवथिािा िे ला परे को ।
मिमि २०७२।०४।२८ गिे १७:३० िजे मजल्ला रुपन्देही िैमनहवा १
मथिि िनोहर पल
ु िमु न मिनाउ खोलाको मकनारिानाि िर विन
नखल
ु ेको िालक िृि अवथिािा िे ला परे को ।

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

दाङ

िााँके

िााँके

िााँके

मिमि २०७३।०४।२४मजल्ला दाङ लक्ष्िीपरु १ मथिि नाि िर विन
नखल
ु ेको परुु ष अ.ं ६०/६५िर्षको, िर्ष कल्छाउदो कपालिा हल्का
रािो लगाएको कालो गमन्ज कालो पाईन्ट लगाएको पमहिान खल्ु न
नसमकएको लाश ।
मिमि २०७३।४।१७ गिे मजल्ला िाक
ं े िहादेवपरु ७ मथिििा अ.ं
४०।४१ वर्षको परुु र् िर्ष कालो उिाई ५/७ मनलो कालो सेिो धकाष
भएको मट सटष, थपोटष जत्तु ा खैरो पाईन्ट लगाएकोपुरुष व्यमिको पमहिान
हन नसके को लाश ।
मिमि २०७३।०१।०७ गिे अं १२:३० िजेको सियिा मजल्ला िााँके,
उढारापरु - ८ मथिि वर्ष कल्साउदो, पािलो शररर, हल्लका दाह्री जाँगु ा
भएको पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७३।०१।२९ गिे १९:०० िजे मज. िांके नेपालगंज
उप.ि.न.पा. ३ मथिि िर्ष ६० को वर्ष कल्साउदो, पािलो शरीर भएको
पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को ।

िम्दार्ा

िााँके

मिमि २०७२/११/१७ गिे मदउसो १५०० िजेको सियिा मज. िमदषया,
मशिपरु गा.मि.स. वडा न. १ मथिि कर्ाषली नदीको मकनारिा अ. वर्ष
४०/४२ की रािो सईु टर,िौिन्दी िोली, रािो पेटीकोट लगाएको। ५
मिट उिाई भएको र कपाल कालो भएको ििा सडीगल्दै गएको
अवथिािा नाि िर विन खल्ु न नआएको अपररमिि मम्हलाको िृि
अवथिािा वेवाररसे लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७३।०४।०९ गिे अं.१४:०० िजेको सियिा नेपालगंज
उपिहानगरपामलका वडा न.ं ३ थिमििा नेअ.ं ६० वर्षको वर्ष कल्साउदो
, पािलो शरररपुरुष व्यमिको पमहिान हन नसके को लाश ।

िम्दार्ा

मिमि२०७३।०२।१० गिे रािी अ.२०.३० िजेको सियिा मज.िमदषया
िााँ.न.पा.वडा न.४ पवू षपमिि राजिागष मथिि गौरी िौकिा पमिि िाट
पवू ष ििष जादै गरे को न.नखल
ु ेकोगाडीले नाििर नखल
ु ेकी मम्हलालाई
ठक्कर मददा घटनाथिलिा नै िृत्यु भएको ।

िम्दार्ा

मिमि २०७३।०१।२० गिे रािी अ.२१.३०िजेको सियिा मजल्ला
िमदषया सा.िा.न.पा.वडा न.८ ईन्रपरु मथिि गल
ु ररया राजापरु सडक
खण्डिा नाििर विन नखुलेकी अ.३२/३५ की मम्हलालाई गल
ु ररया
देमख राजापरु ििष गएको भे. १ क २९६न.को मिनी ट्रकले मकिीघटना
थिलिा नै िृत्यु भएको ।

िम्दार्ा

मिमि २०७३/०१/०७ गिेमजल्ला िमदषया राजापरु न.पा. ११राजापरु
िजार मथिि एमकन नाि िर विन खुल्न नआएकी िर्ष अं.४५/४६
मकिमु थलि सिदु ायकी िानमसक अवथिा मठक नभएकी िेवाररसे
मम्हलाको िृि लास िे ला परे को।

िम्दार्ा

मिमि २०७२।११।१७ गिे मज.िमदषया मशवपरु गा.मव.स.वडा न.१
मथििकर्ाषली नमदको मकनारिा नाििर वरन नखल
ु ेको अन्दाजी ४०/४२
मक अपररमिि मम्हलाको िृिलाश वेवाररसे अिथिािा िे लापरे को

प्र्ूठान

मिमि २०७१।१२।१० गिेका मदन मज.प्यठू ान गोठीवाङ गा.मि.स. वडा
नं. ५ र ६ को मसिानािा पने घण्टी खोला मथिि अन्दाजी िर्ष ५०/ ६०
को अपरीमिि परू
ु ष ब्यमिको िृि अवथिािा लाश िे ला परे को ।

दाङ

मिमि २०७३।०१।३० गिेको मदनको २:३० िजेको सियिा मज.दाङ
ि.ु न.पा.५ मथिि नाि िर विन िाहा नभएको अ.५५/५६ को परुु ष
व्यिी िेवाररसे अवथिािा िे ला पारी उपिारको क्रििा रामप्त अिल
अथपिलिा िृत्यु भएको ।

दाङ

दाङ

मिमि २०७३।०१।१५ गिे अ.१४:०० िजेको सियिा मजल्ला दाङ
राजपरु गा.मव.स.वडा न.ं ९ गोठुवा िा िानमसक सन्िल
ु न मठक नभएको
अ.िर्ष ४०/४५ को, िर्ष कालो,उिाई अ.५ मिट भएको, कबिर देमख
िामिको भाग नाङगो, िलको भागिा िुस्रो खैरो हाप पाईन्ट लगाएको,
पहाडीया िल
ु क
ु जथिो दमखने पुरुष व्यमिको लाश िे ला परे को भन्ने
सिु नाको आधारिा प्रहरी टोली खमट गई लाशजााँि प्रकृ मि लगाएको
अनसु न्धान कायष परु ा गरी उि िेवाररसे लाश राजपरु गा.मव.स.को
कायाषलयलाई सदगदक
् ो लामग मजबिा मदईएको ।
मिमि२०७२।२।९ गिे मदउाँसोको १५:०० िजेको सियिा मजल्ला दाङ
लिही न.पा.११ मथिि अजबवरी सािदु ायीक वनजगं लिा नाििर र
विन नखुलेको अन्दाजी िर्ष ४५/४६ को पुरुष व्यमिको लाश
समडगली मकरा औसा परे को अवथिािा िे ला परे को।

