२ नं प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, जनकपरु अन्तर्ात पहहचान नखल
ु ेका लासहरुको हिबरण
हजल्ला

सलााही

हसरहा

रौतहट

हसरहा

महोत्तरी

रौतहट

सलााही

बारा

महोत्तरी

हििरण
मिमि २०७९।०४।०६ गिे मि.सर्लाही बरहथवल न.पल.वडल न.ं ६ मथथि बरहथवल बिलरिल िलगी खलई
महड्ने पहलडी सिदु लयको ििवलर्ी िथिो देमखने नलिथर विन नखर्
ु ेको अ.ं वर्ा ४०/४१ को, उचलई
४.११ मिट, कलर्ो आँखल, कलर्ो कपलर्, रलिो रङिल िुर्ेको छँ प भएको कुथा कलर्ो रङको सरुु वलर्
र्गलएको, मवरलिी अवथथलिल िे र्ल परे को उपचलरको क्रििल मिमि २०७९।०४।०७ गिे बेर्ुकल
अं.१८:५० बिेको सियिल िृत्यु भएको महहला, हलर् प्रलदेशीक अथपिलर् िंर्गवलको शव गृहिल
रलमखएको ।
मिमि २०७९।०३।३० गिे अं.१०:०० बिेको सियिल मि.मसरहल मिचैयल न.पल.वडल नं.०७ खोररयल
िंगर्िल नलिथर विन नखुर्ेको, िगोर्ेको रुखिल कपडलको डोरीर्े घलँटीिल पलसो र्गलई झमु डड िृि
अवथथलिल, उचलई ५.४ मिट, आँखल सडी गमर् मकरल परे को, कलर्ो रंगको हलि पेन्ट र्गलएको पुरुष
व्यमिको र्लश हलर् रल.उ.थिलरक अथपिलर् र्हलनको शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७९।०३।२९ गिे अ.ं १४:०० बिेको सियिल मि.रौिहट ईशलनलथ न.पल.वडल नं.६ ियनगर
टोर् मथथि नेप भलरिको दश गिलिल रहेको वयर को रुखको सहलयक हलँगलिल नलिथर विन नखुर्ेको
अं. वर्ा ६५ को, उचलई ५.६ मिट, कलर्ो कपलर्, कलर्ो आँखल, हररयो ब्र्लउि, हररयो िलरो रंगको
सलडी र्गलएकी महहलाको र्लश हलर् प्रलदेशीक अथपिलर् गौरको शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७९।०३।२९ गिे अं.१२:५० बिेको मि.मसरहल नहरल गल.पल.वडल नं.०५ मथथि ऐ.मवष्णुपरु
गल.पल.वडल नं.०१ बथने मसयल रलि यलदवको धलन खेििल िलनमसक सन्िुर्न मिक नभएको नलिथर
नखुर्ेको िलगीखलई महड्ने िरलई िुर्ुक िथिो देमखने वर्ा ६५/७० को, उचलई ४.११ मिट, कलर्ो
आँखल, कलर्ो र्लिो कपलर्, रलिो रंगको चोर्ो, कलर्ो सेिो घेरल भएको ओदनेर्े शरीर र्लई ढलके को
िृि महहला को र्लश हलर् प्रलदेमशक अथपिलर्को शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७९।०३।२८ गिे अ.ं ०८:४५ बिेको सियिल मि.िहोत्तरी िमटहलरी न.पल.वडल न.ं ०१ मथथि
बहुअवला गलउँ देखी पवु ा मवगलही खोर्लको मकनलरलिल िल्दै गरे को अवथथलिल नलिथर विन नखुर्ेको
उचलई ४.८ मिट, कलर्ो आँखल, कलर्ो कपलर्, कलर्ो अधा िर्ेको अवथथलिल िे र्ल परे को महहलाको
र्लश हलर् मशक्षण अथपिलर् िहलरलिगिं कलििलडडौको शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७९।०३।२२ गिे मबहलनअ.ं १४:०० बिेको सियिल मि. रौिहट गौर न.पल. वडल नं.३ मथथि
नलिथर, विन नखुर्ेको, अं.५० वर्ाको,उवलई ५.४ मिट,कलर्ो आँखल र कलर्ो कपलर्, सुन्िर्ल रंगको
सटा, सेिो बट्टु े रंगको कट्टु र कम्िरिल रलिो गम्छल बलधेको परुु षको व्यमिको र्लश वेवलररशे अवथथलिल
िे र्ल, हलर् प्रलदेमशक अथपिलर् गौरिल रलमखएको ।
मिमि २०७९।०३।२० गिे अं.१८:३० बिेको सियिल मि. सर्लाही ईश्वरपरु न.पल. वडल न.ं १३ मथथि
सलगर थलन बन पररयोिनलको बनिगंर्िल नलिथर,विन नखुर्ेको,अं.१८ िमहनलको,मनर्ो रंगको मिन्स
पलईन्ट र िोटुपलर्िु र्ेखेको रलिो रंगको भेष्ट,उचलई २.७ मिट, कलर्ो कपलर्,कलर्ो आँखल भएको
बाहलका िमिनिल गलमडएको अवथथलिल िे र्ल । हलर् प्रलदेमशक अथपिलर् िर्ंगवल िल रलमखएको ।
मिमि २०७९।०३।१९ गिे मबहलन अ.ं ०८:०० बिेको सियिल मि. बलरल िहलगढीिलई न.पल. वडल न.ं २
ईनवला चोक मथथििल रलििलनकी िमन्दरको सलवािमनक िग्गलिल िथिलर्े छलयको घरको बरडडलिल मबगि
१ वर्ा देमख िलगी कलई महड्ने, नलिथर,विन नखुर्ेको, अ.ं ७० वर्ाको,अघािुर्ेको कपलर्, सेिो रंगको
कुरला, सेिो रंगको सेन्डुर सेिो रंगको धोिी र्गलएको, उचलई ५ मिट,रहेको पुरुष व्यमिको र्लश िे र्ल ।
हलर् प्रलदेमशक अथपिलर् कर्ैयल , बलरलको शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७९।०३।१५ गिे परे को अमवरर् वर्लाको कलरणर्े रलिो खोर्लिल आएको बलढीर्े बगलई
ल्यलएको मिल्र्ल िहोत्तरी बर्वल न.पल.वडल नं.४ मिर्गर मथथि खोर्लको छे उिल मिमि २०७९।०३।१६
गिेअं. १५:४५ बिेको सियिल िृि अवथथलिल नलिथर, विन नखुर्ेको अ.६/७ वर्ाकी, वणा कलर्ो,
पलिर्ो शररर, कपलर् र्लिो खुल्र्ल, उचलई ३.६ मिट, भएकी बाहलकाको र्लश, हलर् िर्ेश्वर

फोटो

अथपिलर् िहोत्तरीिल रलमखएको ।
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बारा

सलााही

मिमि २०७९।०३।०९ गिे अ.ं १७:४५ बिेको सियिल मि. धनुर्ल िनकपुर उ.ि.न.पल.वडल न.ं ४ धनुर्
सलगरको मडर्िल हलर् नलिथर, विन नखुर्ेको िलगी खलई महड्ने अ.ं ४५।५० वर्ाको,उचलई ५.४ मिट,
अधा िुर्ेको कपलर्,िझौर्ल शरीर,िुङगल पलर्ेको,घलटीिल रलिोिल सेिो बुट्टल भएको िुर्सीको िथिो
देमखने िलर्ल र्गलएको,कलर्ोिल सेिो बट्टु ल भएको िुर् बलउर्ल सटा र कलर्ो पलईन्ट र्गलएको पुरुषको
र्लश, हलर् प्रलदेमशक अथपिलर् शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।०३।०८ गिे अ.ं १६:४५ बिेको सियिल मि. पसला बीरगंि ि.न.पल. वडल न.ं १६ नगवल
मथथि वलईपलस सडक खडडको पेटीिल हलर् नलिथर, विन नखुर्ेको अ.ं वर्ा ६० को ,उचलई ५.७
मिट,कलर्ो सेिो िुर्ेको कपलर्,सेिो धकला भएको हलि मटसटा र कलर्ो पलईन्ट र्गलएको, हेदला िरलई
िुर्को िथिो देमखने पुरुषव्यमिको र्लश, हलर् नलरलयणी अथपिलर् मबरगंि पसलाको शव गृहिल
रलमखएको ।
मिमि २०७९।०३।०३ गिे अ.ं १४:४० बिेको सियिल मि. पसला बीरगंिि.न.पल. वडल नं.२ मथथि
छपकै यल सडकको छे उिल नलिथर, विन नखुर्ेको बलटोिल कवलडी बटुल्दै महड्ने अ.ं ४०/४५
वर्ाको,उचलई ५.४ मिट, कलर्ो कपलर्,चेक सेिो मटसटा र खैरो रघको ट्यलक पलईन्ट र्गलएको
पुरुषव्यमिको र्लश, हलर् नलरलयणी अथपिलर् मबरगंि पसलाको शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७९।०२।२९ गिे मदउँसो अ.ं १५.०० बिेको सियिल मि. पसला मबरगंि ि.न.पल. वडल नं.३
मथथि सडकको छे उिल िलगी खलई महड्न,े नलिथर,विन नखुर्ेको अ.ं ६५ वर्ाको,उचलई ५.७ को कलर्ो
कपलर्,मनर्ो कपडलर्े छोपेको ,पहेर्ो रंगको कट्टु र्गलएको परुु षव्यमिको र्लश,हलर् नलरलयणी
अथपिलर् मबरगंि पसलाको शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७९/०२/१६ गिे अं.के -कुन सियिल मि.मसरहल धनगमढिलई न.पल.वडल नं.१० मिरोिलईर् मथथि
बररयलरपट्टी िलने बलटोिल नलिथर विन नखुर्ेको अं.४२ वर्ाको िलगी खलने महड्ने पुरुर् व्यमि अवरर्
बर्लािल मभमि रोडको पुवा परट्ट छे उिल र्मड रहेको अवथथलिल बलसी ऐ.०६:०० बिे िलनकलरी गरलउन
सलथ मनि घलईिेर्लई उपचलरको र्लमग नैनपुर अथपिलर् धनगमढिल र्मग उपचलर गने क्रििल पुरुष
व्यमिको िृत्यु भएको हलर् पो.िल.को र्लमग प्रलदेमशक थिलरक अथपिलर् र्हलनको शव गृहिल रलमखएको
।
मिमि२०७९/०२/१३ गिे अं.२०:२५ बिेको सियिल मि.धनुर्ल गणेशिलन चलरनलथ न.पल.वडल न.ं ६
गोदलर मथथि पवु ा पमिि र्ोकिलगा सडक खडडिल नलिथर विन नखुर्ेको सलईकर् यलत्री कुन मसशल ििा
िलदै गरे को एकोन सवलरी सलधनर्े िक्कर मददल गमम्भर घलईिे भएको र उपचलर हुन नसकी उपचलरको
क्रििल प्रलदेमशक अथपिलर् र्हलन मसरहल मिमि २०७९/०२/१४ गिे रलिी ०१:५० बिेको सियिल िृत्यु
भयो अ.ं ५०/५५ वर्ाको,वणला श्यलिर्ो, उचलई अ.ं ५ मिट, िोटो शररर, कपलर् िुर्ेको, झरे को, मनर्ो
रङको भेष्ट र्गलएको, खैरो रङको हलि पलईन्ट र्गलएको पुरुष व्यमिको र्लश, हलर् पो.िल.को र्लमग
प्रलदेमशक अथपिलर् र्हलन मसरहलिल रलमखएको ।
मिमि २०७९/०२/११ गिे मबहलन अं.०५:३० बिेको सियिल मि.बलरल िीिपुर मसिरल उ.ि.न.पल.वडल
नं.१ दधु ौरल मथथि पूवा पमिि र्ोकिलगाको डलईभसान ग्रलभेर् बलटोिल िुर्ो सवलरी सलधनको िक्कर
र्लगेको िथिो देमखने िलमग खलने िलनमसक अवथथल मिक नभएको, नलिथर, विन नखुर्ेको, अ.ं ३५/३६
वर्ाको, उचलई ५.२ मिट, कलर्ो कपलर्, सेिो पलईन्ट र सेिो सटा र्गलएको िृि परुु ष व्यमिको र्लश
हलर् पो.िल.को र्लमग प्रलदेमशक थिलरक अथपिलर् र्हलनको शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७९/०२/१० गिे रलिी अं.१२:३० बिेको सियिल मि.सर्लाही हररवन न.पल.वडल न.ं ९ मथिि
पुवा पमिि र्ोकिलगा सडक खडडिल एमकन नलिथर विन नखुर्ेको पैदर् यलत्री अं. ४०/४५ वर्ाको,
उचलई ५:३ मिट, वणा गँहुगोरो, गोर्ो अनुहलर, हररयो रंगको बट्टु ेदलर कुिला र सुरुवलर् र्गलएकी, र्लिो
कलर्ो कपलर्, मिक्कको शररर भएकी िृि िमहर्लको र्लश हलर् पो.िल.को र्लगी प्रलदेमशक अथपिलर्
िर्ंगवल पिलईएको।
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मिमि २०७९/०२/१० गिे बेर्ुकल अ.ं १६:०० बिेको सियिल मि.िहोत्तरी बमदाबलस न.पल.वडल न.ं १
मथथि बमदाबलस िल्र्ो बिलर िलने सडक बलटो छे उँिै एकोन नलि थर विन नखुर्ेको अ.ं ४० वर्ाकी,
पमहल्यै देखी बमदाबलस बिलरहरुिल िलग्दै महडने िरलई िुर्ुकको िथिो देमखने िृि महहलाको र्लश हलर्
िर्ेश्वर अथपिलर् िहोत्तरीिल रलमखएको ।
मिमि २०७९/०२/१० गिे अं.०८:२५ बिेको सियिल मि.रौिहट चन्रपरु न.पल.वडल नं.१ मथथि
बलगििी खोर्लको बगरिल सडेगर्ी अवथथलिल िृि िे र्ल परे को, नलि थर विन नखुर्ेको, उचलई ५.५
मिट, अ.ं ५०/५५ वर्ाको, घलटीिल पहेर्ो रंगको िलर्ल र्गलएको, पुरुष व्यमिको र्लश िे र्ल हलर्
पो.िल.को र्लगी चन्रमनगलहपुर अथपिलर् चन्रपरु रौिहटिल रलमखएको ।
मिमि २०७९/०२/०२ गिे मबहलन ०९:४० बिेको सियिल मि.सप्तरी गल.पल.वडल न.ं १ रुपनी चौक मथथि
समहद अिवर्लर् थिलरक पलका को दमक्षण पट्टी कुनलिल रहेको मसिेन्टर्े बनलएको िलमनस बथने बेन्च
िलथी नलि थर विन नखुर्ेको, अं.५० वर्ाको, उचलई ४.६ मिट,हररयो चोर्ो, रलिो सेिो बुट्टेदलर सलडी
र्गलएको, वणा गँहुगोरो, पलिोर्ो शररर, कपलर् अधा िुर्ेको,हेदला िरलई िुर्ुक िलगी खलने महड्ने
महहलाको र्लश िृि िे र्ल परे कोहलर् पो.िल.को र्लगी गिेन्र नलरलयण मसहं अथपिलर् रलिमवरलिको
शव गृह्रिल रलमखएको छ ।
मिमि २०७९/०२/०२ गिे मबहलन अ.ं ०७:४५ बिेको सियिल मि.रौिहट गौर न.पल.वडल न.ं ५ मकवर
चौक मथथििल नलिथर विन नखर्
ु ेको, उचलई ५ मिट, अ.ं ६० वर्ाको, रलमि मनर्ो बटु े सलडी, रलिो
चोर्ो ब्र्लउि र्गलएकोमहहलाको र्लश वेवलररसेअवथथलिल िे र्ल परे को हलर् पो.िल.को र्लगी
प्रलदेमशक अथपिलर् गौर, रौिहटिल रलमखएको ।
मिमि २०७९।०१।२२ गिे अं. ०६:०० बिेको सियिल मि. पसला मबरगंि ि.न.पल. वडल न.ं २३मथथि
मबरगिं हगरनलथपरु सडक खडडको पवु ा मकनलरलिल हलर् नलिथर, विन नखुर्ेको अ.ं वर्ा ४५/४६ को,
उचलइ ५.५ मिट,कलर्ो कपलर्,दबु ै आँखल बन्द, कलर्ो मनर्ो पलइन्ट, खैरो बेल्ट,सेिो चेकसटा र खैरो
रङको ओडनी र्गलएको,िृि परुु र्,व्यमिको र्लस मबरगञ्ि पसलाको शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७९।०१।१९ गिे रलिी अ.ं २१:४५ बिेको सियिल मि. बलरल कर्ैयल उ.ि.न.पल. वडल नं. ३
मथथि मससहमनयल चौक नमिकै सडक खडडिल नम्बर नखुर्ेको सलवलरी सलधनर्े नलि थर, विन सिेि
नखुर्ेको मनम्न हुमर्यल भएको अ.ं २०/२२ को ,उचलई ५ मिट,वणा श्यलम्र्ो,कपर्ल िलडो पलरे को,HA
HAPPY होर्ी र्ेमखएको सेिो भेष्ट खैरो रङको िुर् पलइन्ट र्गलएको िृि पुरुर्को र्लस कर्ैयल
अथपिलर्को शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७९।०१।१९ गिे अं. १७:०० बिेको सियिल मि.िहोत्तरी न.पल. वडल नं। १ िलईथथलन मथथि
िहेन्र रलििलगा देमख अ.ं ३०० मिटर दमक्षण सलगरनलथ वन मबकलस पररयोिनलको िंगर्िल नलि थर
विन नखुर्ेको अ.ं वर्ा ३५ की रलिो रङको सुरुवलर्,कलर्ो सेिो,मिक्कल पहेर्ो र खरलनी रङको
कुथला,रलिो सर्,कलर्ो कपलर्,दबु ै हलििल चुरल,नङपलमर्स र्गलएकी,अनुहलरको भलग परु ै समडगर्ेको िृि
िमहर्लको र्लश प्रलदेमशक अथपिलर् िर्ेश्वर शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७९।०१।१४ गिे अं. ०९:०० बिेको सियिल मि.धनुर्ल िनकपुरधलि उ.ि.न.पल.वडल न.ं ७
मथथि नलिथर विन नखुर्ेको अं.५०/५५ वर्ाको, गहु गोरो, उचलई ५.५ मिट, सेिो हररयो रंगको बुट्टे सटा
र्गलएको पुरुष व्यमिको र्लश पो. िल. को र्लगी प्रलदेमशक अथपिलर् िनकपुरिल शव गृहिल रलमखएको
।

पसाा

मिमि २०७९।०१।१० गिे अं. २२:०० बिेको सियिल मि. पसला मबरगंि ि. न. पल. वडल न.ं ०४मबिला
मथथि हलर् नलिथर विन नखुर्ेको िलगी खलई महथने, अ.ं ४०/४५ वर्ाको, उचलई ५.१ मिट, मनर्ो सेिो
बुट्टे कुिला सुरुवलर् र भन्टल रंगको गन्िी र्गलएको िृि महहला व्यमिको र्लश पो. िल. को र्लगी
नलरलयणी हथपिलर् बीरगंि पसलाको शव गृहिल रलमखएको ।

बारा

मिमि २०७९।०१।०९ गिे अं. १७:१५ बिेको सियिल मि. बलरल कर्ैयल उ. ि. न. पल. वडल नं. १३
मपपडलरी टोर् मथथि, कलटेको गहुँ खेििल नलिथर, विन नखुर्ेको अं. ५०/५२ वर्ाको, उचलई ५.५ मिट,
कपलर् सेिो िुर्ेको, मनर्ो पेन्टी र सेिो रंगको र्ुगल र्गलएको िृि पुरुष व्यमिको र्लश पो. िल. को

र्लगी कर्ैयल अथपिलर् बलरलको शव गृहिल रलमखएको ।

धनु षु ा

बारा

धनषु ा

महोत्तरी

महोत्तरी

रौतहट

रौतहट

पसाा

मिमि २०७९।०१।०७ गिे १०:३० गिेको सियिल मि. धनुर्ल उ. ि. न. पल. वडल न.ं २१ कुथला मथथि
रलि नलरलयण िहलसेिको पोखरीिल नलिथर, विन नखुर्ेको अ.ं २५/३० वर्ाको, उचलई ५ मिट, कलर्ो
कपलर्, वणा गहुगँ ोरो, कमि रंगको सटा, सेिो गन्िी, पहेर्ो पलईन्ट र मनर्ो कट्टु र्गलएको परुु ष व्यिी
पोखरीिल डुमब िृत्यु भएको र र्लश पो. िल. को र्लगी प्रलदेमशक अथपिलर्िल पिलईएको ।
मिमि २०७९।०१।०४ गिे अं. १८:०० बिेको सियिल मि. बलरल िहलगढीिलई न. पल. वडल नं. १०
गंिभवलनीपरु मथथि नलिथर, विन नखुर्ेको अं. ५५/६० वर्ाको मबगि ३/४ िमहनल देखी सोही थथलनिल
िलगी खलने महड्न,े िलनमशक सन्िुर्न मिक नभएको, उचलई ५ मिट, कलर्ो कपलर्, मनर्ो कट्टु र्गलएको
िृि पुरुष व्यमिको र्लश पो. िल. को र्लगी कर्ैयल अथपिलर् बलरलको शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७९।०१।०३ गिे अ.ं ११:१५ बिेको सियिल मि. धनुर्ल ि. उ. ि. न. पल. वडल न.ं १४ बलबल
पेट्रोर् पम्प अगलडी सडकिल नलिथर, विन बिलउन नसक्ने िलनमशक सन्िर्
ु न मिक नभएको, िलगी खलई
महड्ने िथिो अ.ं ३५ वर्ाको, उचलई ५.३ मिट, कलर्ो आँखल, कलर्ो कपलर्, दवु ै हलिको नलडीिल टलटु
खोपेको, िमु थर्ि िथिो दलह्री पलर्ेको, मनर्ो भेष्ट, गर्
ु लबी सटा, रलिो भेष्ट, सेिो गन्िी, कलर्ो पलईन्ट र
मनर्ो कट्टु र्गलएकोपुरुष व्यमिर्लई ट्रकर्े िक्कर मदई घलईिे बनलई उपचलको क्रििल प्रलदेमशक
अथपिलर् िनकपरु िल िृत्यु भएको र र्लश पो. िल. को र्लगी सोही अथपिलर्िल रलमखएको ।
मिमि २०७।१२।३० गिे मबहलन अ.ं ०८:०० बिेको सियिल मि. िहोत्तरी बमदाबलस न. पल. वडल न.ं ३
मथथि मब.मप. रलििगा सडक देमख अ.ं ५०० मिटर उत्तर पमिि पने सलिपत्रे िंगर्को मभरलर्ो िमिनिल
अं. ५०/५५ वर्ाको, नलिथर, विन नखुर्ेको, उचलई ५.२ मिट, कलर्ो वणा पलिर्ो शररर, कपलर् सलनो
िुर्ेको, कलर्ो गन्िी र्गलएको र हेदला िरलई िर्
ु को िथिो देमखने िृि परुु ष व्यमिको र्लश पो. िल. को
र्लगी मिल्र्ल अथपिलर् िर्ेश्वर िहोत्तरीिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।१२।१९ गिे मबहलन अ.ं ०८:३० बिेको सियिल मि. िहोत्तरी मपपरल गल. पल. वडल न.ं ६
सेरलहल चौडी मथथि हरर िडडर्को खेििल नलिथर, विन नखुर्ेको, अं. वर्ा ४०/४५ को िथिो देमखने,
उचलई ५.५ मिट, िलमथ RDK र्ेमखएको मनर्ो रंगको मटसटा, िर् कलर्ो पहे ँर्ो बट्टु ेदलर उर्नको
सुरुवलर्, दलमहने हलिको नलडी ँिल रलिो रंगको धलगो बलधेको र हेदला िरलई िुर्को िथिो देमखने िृि पुरुष
व्यमिको र्लश पो. िल. को र्लगी प्रलदेमशक अथपिलर् िर्ेश्वर िहोत्तरीिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।१२।११ गिे मबहलनको रलिी अ.ं ००:४५ बिेको सियिल मि. रौिहट चन्रपरु न. पल. वडल
नं २ चलँदी पुर् नमिकै पुवा पमिि र्ोकिलगािल नलिथर, विन नखुर्ेको पैदर् यलत्री अ.ं वर्ा ६०/६५ को,
उचलई ५.५ मिट, कलर्ो कपलर् भएको पुरुष व्यमिर्लई नम्बर नखुर्ेको सवलरी सलधनर्े िक्कर मदई
घलईिे बनलएकोिल मनिको उपचलरको मनमम्ि मबरगिं ििा र्ैिलने क्रििल बलरल मिल्र्लको मनिगढिल
अवथथल झन गमम्भर भएकोर्े मनिर्लई मनिगढ मथथि सलिदु लमयक अथपिलर्िल चेक िलँच गरलउदल अ.ं
०२:४५ बिेको सियिल मनिगढ मथथि सलिदु लमयक अथपिलर्को मचमकत्सकर्े िृत्यु भएको भनी
घोसणल गरे कोर्े िृिक र्लशर्लई चन्रमनगलहपरु मथथि सरकलरी अथपिलर्को शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।१२।०९ गिे मदउँसो अ.ं १५:०० बिेको सियिल मि. रौिहट चन्रपुर न. पल. वडल नं. ४
चन्रमनगलहपुर िेन चोक मथथि पलका िल नलिथर, विन नखुर्ेको, िलनमशक शन्िुर्न मिक नभएको, िलँगी
खलई महड्ने गरे को अ.ं वर्ा ५०/५५ को, उचलई ५.५ मिट भएको िृि परुु ष व्यमिको र्लश पो. िल. को
र्लगी चन्रमनगलहपुर सरकलरी अथपिलर्िल रलमखएको ।
मिमि २०७८।१२।०९ गिे अ.ं १५:०० बिेको सियिल मि. पसला मबरगंि ि. न. पल. वडल नं. ३ नलरलयणी
अथपिलर् मथथि सडक पेटीिल बेहोस अवथथलिल रहेको हलर् नलिथर, विन नखुर्ेको िलगी खलई महड्ने
गरे को, अ.ं वर्ा ४०/४५ को िथिो देमखने पुरुषर्लई नलरलयणी अथपिलर् बीरगंििल ल्यलई उपचलर
गरलउने क्रििल सोही मदन िृत्यु भएको व्यमिको र्लश नलरलयणी अथपिलर् बीरगंि पसलाको शव गृहिल
रलमखएको ।

पसाा

पसाा

महोत्तरी

धनुषा

धनुषा

रौतहट

रौतहट

सलााही

मिमि २०७८।१२।०८ गिे मबहलन अ.ं ०८:३० बिेको सियिल मि.पसला मबरगंि ि.न.पल.वडल नं.०१
छपकै यल मथथि मसमसायल खोर्लिल दबु ै आँखलहरु सडी गर्ी, नलिथर, विन नखुर्ेको अं.२०/२५ वर्ाको,
उचलइ ५ मिट, कलर्ो थटकोट, मनर्ो रङिल िुर्बुट्टल भएको कुिला, कलर्ो मनर्ो सुरुवलर् र्गलएकी िृि
महहलाको र्लश हलर् नलरलयणी अथपिलर् बीरगंि पसलाको शव गृहिल रलमखएको छ ।
मिमि २०७८।१२।०३ गिे अ.ं ०९:०० बिेको सियिल मि.पसला बीरगंि ि.न.पल.वडल नं.०८ प्रभु
अथपिलर् मथथि नलिथर, विन नखुर्ेको िलगी खलई महन्ने पुरुर् व्यमि अचेि भई वेवलररसे अवथथलिल
छ भने खबर प्रलप्त हुन सलथ उपचलर गरलउन खोज्दल उपचलर हुन नपलउँदै सोमह मदन मनिको िूत्यू भएको
अ.६०/६५ वर्ाको,उचलइ ५.५ मिट,कलर्ो सेिो कपलर्, कलर्ो ज्यलके ट, कलर्ो पलईन्ट र्गलएको पुरुष
व्यमिको र्लश हलर् नलरलयणी अथपिलर् बीरगंि पसलाको शव गृहिल रलमखएको छ ।
मिमि २०७८।११।२६ गिे पररक्रिल यलत्रहु रु पररक्रिल घम्ु दै मि.िहोत्तरी भगं र न.पल.वडल नं.९
कञ्चनवनिल आएकोिल सोही मथथि श्री कञ्चनवन मवद्दलर्यिल बलस बसेको थथलनिल सिु ेको
अवथथलिल िृि िे र्लपरे को, नलिथर, विन नखर्
ु ेको, अ.५५ वर्ाको, कलर्ो कपलर्, कलर्ो आँखल,
घलँटीिल सेिो सगक
ं ो पत्थरको िलर्ल, दलहीने हलििल ट्यलटु(गोधनल) को कलर्ो खि, रलिो रंगको थवीटर,
रलिो रंगको ब्र्लउि, हररयो रलिो छलप भएको सलडी र रलिो रगंको पेटीकोट र्गलएको िृि महहला हलर्
पोष्टिलटिको र्लगी प्रलदेशीक अथपिलर् िर्ेश्वर िहोिरीको शव गृहिल रलखीएको ।
मिमि २०७८।११।१७ गिे अ.ं १३:३० बिेको सियिल मि. धनुर्ल मिमथर्ल न. पल. वडल नं. १ र्क्ष्िी
मनवलश देमख आनन्दनगर िलने कच्ची बलटोिल नलिथर, विन नखुर्ेको अ.ं वर्ा ५५/६० को वणा
श्यलम्र्ो, िझौर्ल शररर, दलह्री कपलर् कलर्ो अधा िुर्ेको, सेिो कलर्ो रंगको भेष्ट र िलगी खलने िथिो
देमखने िृि पुरुष व्यमिको र्लश प्रलदेमशक अथपिलर् िनकपुरको शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।११।१४ गिे अ.ं १५:३० बिेको सियिल मि. धनर्ु ल िनकपरु धलि उ. ि.न. पल. वडल न.ं ७
मथथि नलिथर, विन नखुर्ेको अं. वर्ा ५५/६० मक उचलई ५ मिट, कलर्ो कपलर्, सलडी र हररयो रंगको
चोर्ो र्गलएकी िृि महहलाको र्लश पो. िल. को र्लगी प्रलदेमशक अथपिलर् िनकपुरको शव गृहिल
रलमखएको ।
मिमि २०७८।११।०५ गिे अं.१९:३५ बिेको सियिल मिल्र्ल रौिहट दगु लाभगविी गल.पल.वडल नं.२
कवोर् मथथि मपपरल सुकदेव चोक सडक खडडिल मपप्रल बिलरबलट सुकदेव चौकििा िलदै गरे को नल.२ ि
८६०५ को ट्यलक्टरर्े मबपररि मदशलबलट आउदै गरे को BR 06AT2903 नं.को िोटरसलईकर्लई
िक्कर मददल नलिथर,विन नखुर्ेको,अ.ं वर्ा ३० को,उचलई ५.५ मिट,कलर्ो आँखल र कलर्ो
कपलर्,मनर्ो मिन्स पलईन्ट र कलर्ो रङको हुडी र्गलएको,पुरुर् व्यिी घलईिे भई उपचलरको र्लगी
प्रलदेमशक अथपिलर् र्गेकोिल मचमकत्सकको चेकिलँच गदला उि पुरुषको िृत्यु भईर्लश सोही
अथपिलर्को शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।११।०२ गिे मि.रौिहट दगु लाभगविी गल.पल. वडल नं १ ित्सरी मथथि बलगििी खोर्लको
पलनीिल नलि थर विन नखुर्ेको, उचलई ५.४ मिट, कलर्ो कपलर्, रलिो चोर्ो र्गलएको महहलाको
र्लश पलनीिल िैरीरहेको अवथथलिल िे र्ल परे को ।
मिमि २०७८।१०।२९ गिे अ.ं १२:०० बिेको सियिल मि. सर्लाही ईश्वरपुर न. पल. वडल नं. ३ मिन
घररयल र मसमगयल िलने सडक मकनलरिल नलिथर, विन नखुर्ेको अं. वर्ा २८/३० को उचलई ५.८ मिट,
कलर्ो मनर्ो रंगको ज्यलके ट, ट्रलउिर, सेिो सेडडो, मटसटा, मनर्ो रंगको अडडर पलईन्ट, हल्कल मनर्ो
रंगको मिन्स पलईन्ट, Diesel र्ेखेको बेल्ट Campus र्ेखेको िुत्तल र दलमहने हलििल िय िलिल दी
र्ेखेको मपिर्को बलर्ल र्गलएको िृि पुरुष व्यमिको र्लश पो. िल. को र्लगी सर्लाही मिल्र्ल
अथपिलर् िर्ंगवलिल रलमखएको ।

पसाा

सप्तरी

सलााही

हसरहा

रौतहट

हसरहा

पसाा

मिमि २०७८।१०।२७ गिे अं. १५:४५ बिेको सियिल मि. पसला बी. ि. न. पल. वडल न.ं ९ मथथि
िलनवसेवल आश्रििल बथदै गरे को हलर् विन नखुर्ेको अं. वर्ा ६५ को रलिु कटुवलर् नलि गरे को, उचलई
५.३ मिट, कपलर् नभएको, रलि रलि र्ेमखएको रलिो कपडलर्े छलपेको मनर्ो रंगको हलईनेक, खरलनी
रंगको थवीटर, मनर्ो सलईडिल सेिो धकला भएको ट्रलउिर, र्गलएको पुरुष सोमह आश्रिको आफ्नै बेडिल
िृि अवथथलिल रहेको र मनि िृि व्यिीको र्लश पो. िल. को. र्लगी नलरलयणी अथपिलर् बीरगंि
पसलाको शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।१०।२१ गिे मबहलनको ०८:४० बिेको सियिल मि. सप्तरी रुपनी गल.पल. वडल न.ं ६ मबरेन्र
बिलर मथथि पवु ा पमिि र्ोकिलगा सडक खडडको उत्तर पट्टी छे उिल नलिथर,विन नखुर्ेको अ.ं वर्ा
४५/५० को,उचलई ५.६ मिट,कलर्ो ट्रलउिर कलर्ो िुर् भेष्ट र्गलएको,वणा श्यलम्र्ो,पलिर्ो शरीर
भएको,र्लिो रलरी िुङगल भएको,िरलई िुर्को िथिो देमखने र िलगी खलने पुरुष शव,िृि र्लस
पोथिलटािकल र्लगी गिेन्र नलरलयण मसहं अथपिलर् रलिमबरलि शव गृहिल सुरमक्षि रहेको ।
मिमि २०७८।१०।११ गिे मि.सर्लाही बरहथवल न.पल. वडल नं ६ िसु ैर्ी टोर् देमख उत्तर-दमक्षण सलईडिल
रहेको दख
ु ल मियलको खेििल नलि थर विन नखुर्ेको पुरुष व्यमिको र्लश समडगर्ी कंकलर् अवथथलिल
रहेको र िृिकको छे उिल AGNI INSECTICIDE नलिक प्र्लमष्टकको बोिर् िे र्ल परे को ।िृिकर्े
घ्यु रङको िुर्बलहुर्ल भएको कुथला, धोिी, सेिोिल मनर्ो धकला भएको गम्छल र्गलएको ।
मिमि २०७८।१०।१० गिे मि.मसरहल गोर्बिलर न.पल. वडल नं ११ बल्कवल मथथि पने िैनलविी
खोर्लको पलनी मसचलई गना भनी बनलएको बलँधिल ििेको पलनीिल नलि थर विन नखुर्ेको, उचलई ५.४
मिट, छोटो कलर्ो कपलर्, खरलनी रङको ज्यलके ट, रलिो िुर् सटा, मनर्ो मिन्स पलईन्ट र खैरो सुईटर
र्गलएको पुरुष व्यमिको र्लश ।
मिमि २०७८।१०।०८ गिे अ.ं १६:३० बिेको सियिल मि.रौिहट चन्रपुर न.पल. वडल नं १० खौरलहल
मथथि नन्देश्वर चौधरीको गहु खेिको आर्ीिल सलर् नलर् समहिको नविलि मशशु(बाहलका) िृि िे र्ल
।
मिमि २०७८।१०।०५ गिे रलिी मि.मसरहल धनगढीिलई न.पल. वडल नं ११ मथथििल रहेको प्रलकृ मिक
अथपिलर्को िल्र्ो बरडडलिल िलमगखलई महड्ने पुरुर् व्यमि िृि िे र्ल।उचलई ५.६ मिट, िुर्ेको र्लिो
कपलर्, रलिो ज्यलके ट, कर्ेिी हलईनेक, सेिो सटा, कम्िरिल कन्दनी र्गलएको पुरुष व्यमिको र्लश ।
मिमि २०७८।१०।०६ गिे मि.पसला मवरगंि ि.न.पल. वडल नं ९ मथथि िलनव सेवल आश्रििल र्डेर ओि
कलमटएकोर्े वर्ा ३३ की आरिी नलि बिलउने उपचलरको क्रििल िृत्यु भएको, उचलई ५.३ मिट, कलर्ो
कपलर्, मनर्ो रङको ट्रयलकसुट, आकलसे रङको ज्यलके ट, कर्ेिी रङको कुथला सुरुवलर् र सेिो रङको
पेम्पस र्गलएको महहलाको र्लश ।

पसाा

मिमि २०७८।१०।०५ गिे मि.पसला मिरलभवलनी गल.पल. वडल नं १ मथथि मिरलभवलनी िमन्दरको
पेररमिटरमभत्र रहेको मनिलाणलमधन मशव िमन्दरमभत्र िलमगखलने हलर् नलि थर विन नखुर्ेको, उचलई ५.६
मिट, सेिो कपलर्, खैरो रङको ज्यलके ट र्गलएको पुरुष व्यमिको र्लश ।

पसाा

मिमि २०७८।१०।०५ गिे मि.पसला मवरगंि ि.न.पल. वडल नं ९ मथथि हलर् नलि थर विन नखुर्ेको, वर्ा
६८ को कृ ष्ण बिलउने, उचलई ५.२ मिट, कलर्ो कपलर्, खरलनी रङको ज्यलके ट, खरलनी रङको ट्रलउिर
र्गलएको पुरुष व्यमिको र्लश ।

पसाा

हसरहा

मिमि २०७८।१०।०२ गिे अ.ं ८:०५ बिेको सियिल मि.पसला मवरगिं ि.न.पल.वडल नं ४ बथने मदपक
मटवडेवलर्को घर अगलडी सडकको पेटीिल हलर् नलि थर विन नखर्
ु ेको, उचलई ५.२ मिट, कलर्ो र
खैरो कपलर्, खैरोिल कलर्ो टलँकल भएको ज्यलके ट र सेिो ट्रलउिर र्गलएको पुरुष व्यमिको र्लश ।
मिमि २०७८।१०।०२ गिे मदनको अ.ं १२:०० बिेको सियिल मि.मसरहल गोर्बिलर न.पल. वडल नं ३
मथथि निुनल िुसहर बथिीिल नलि थर विन नखुर्ेको, गलँउ घरिल िलगी खलई महड्ने, उचलई ४.६ मिट,
कलर्ो र गिलङगुिुङ परे को कपलर्, हेदला िरलई िुर्को िथिो देमखने पुरुष व्यमिको र्लश ।

हसरहा

महोत्तरी

मिमि २०७८।०९।१४ गिे अं.०८:३० बिेको सियिल मि. मसरहल र्हलन न.पल.वडल नं.३ रल.उ.सरकलरी
अथपिलर्को OT अगलडी मथथििल ित्कलर् नलिथर विन नखुर्ेको अं.३०/३५ वर्ाको पुरुष मबरलिी
भई िृि अवथथलिल िे र्ल, उचलई ५ मिट, कलर्ो आँखल, कलर्ो कपलर्, कलर्ो ज्यलके ट सेिो भेष्ट र हलप
मिन्स पेन्ट र्गलएको हेदला िरलई वलमस िथिो देमखने हलर् रल.उ.थिलरक अथपिलर् र्हलनको शव गृह्रिल
रलमखएको ।
मिमि २०७८।०९।०२ गिे मबहलन अं.०९:०० बिेको सियिल मि.िहोत्तरी न.पल.वडल न.ं ३ मथथििल
उद्यलउने पलखलको िे दिल भप्सी खोर्लको पलनीिल िृि अवथथलिल िे र्ल, नलिथर विन नखुर्ेको
अं.६०/६५ वर्ाको, िरलई िुर्को िथिो देमखने, वणा गहुँगोरी, उचलई ५ मिट, पलिर्ो शरीर, कपलर् अधा
िुर्ेको छोटो, रलिो हलि चोर्ो, रलिो बुट्टे रगंको सलडी रलिो पहेको रङको पेमटकोट, घलँटीको गर्लको
भलगिल U आकलरिल १ मिट र्लिो मचन्ह नबुमझने ट्यलटु, बलयल हलिको नलडी र कुईनल छे उिल गोर्ो
आकलरको ट्यलटु रहेको महहला व्यमिको र्लश, हलर् िर्ेश्वर अथपिलर्िल रलमखएको ।

पसाा

मिमि २०७८।०८।१९ गिे अं.२०:४५ बिेको सियिल मि.पसला बीरगंि ि.न.पल.वडल नं.०४ मथथि रहेको
एडभलन्स अथपिलर्को अगलडी सडक पेमटिल हलर् निलथर विन नखर्
ु ेको अ.ं ६५/७० वर्ाको परुु ष
वेवलररसे अचेि अवथथलिल रहेकोर्े िलनव सेवल आश्रिर्े उद्धलर गरी मनि उपचलरको क्रििल ऐ.२५ गिे
मबहलन रलिी १२:३० बिेको सिएिल िृत्यू भएको, उचलई ५,३ मिट, कपलर् कलर्ो सेिो, गोल्डनिल
कलर्ो रंगको धकला भएको बलउर्ल भएको सटा, खरलनी रगंको अन्डर ट्रलउिर र हररयो रगंको िोिल
र्गलएको, हलर् नलरलयणी अथपिलर् बीरगंि पसलाको शव गृहिल रलमखएको ।

बारा

मिमि २०७८।०८।१० गिे अ.ं ०६:०० बिेको सियिल मि.बलरल मििपरु मसिरल उप-ि.न.पल.वडल नं.०७
मथथि रहेको शलमन्ि टोर्को खेर् िैदलनको ग्रलउडड मभत्र रहेको मपपर्को रुख िुमन नलिथर विन
नखुर्ेको अ.ं ३५/४० वर्ाको िृि िे र्ल, उचलई ५ मिट, मनर्ो सुरुवलर्, सुन्िर्ल रंगको टलउिर र्गलएकी
महहलाको र्लश हलर् मि.अथपिलर् कर्ैयलको शव गृह्रिल रलमखएको ।

सप्तरी

बारा

धनषु ा

पसाा

महोत्तरी

मिमि २०७८।०८।०८ गिे अ.ं १५:०० बिेको सियिल खड्क न.पल.वडल नं.९ र्लर्पमट मथथिबलट िलगी
खलई महड्ने हेदला िलमनमसक अवथथल मिक नभएको िथिो देखीने नलिथर विन नखुर्ेको अं. ३५/४०
वर्ाको परुु ष व्यमिर्लई थथलमनयर्े उपचलरको र्लगी ऐ.ऐ०७ मथथि खड्क न.पल.वडल न.ं ७ िल रहेको
प्रलथमिक थवलथ्य के न्र कल्यलणपुरिल ल्यलई उपचलरको क्रििल िृत्यू भएको, हलर् नलरलयण अथपिलर्िल
रलमखएको ।
मिमि २०७८।०८।०८ गिे अं।१४:३० बिेको सियिल मि.बलरल मििपुर मसिरल उप-ि.न.पल.वडल नं.११
र १४ को मसिलनलिल पने पलनी नभएको कुर्ोिल नलिथर विन नखुर्ेको अ.ं ३०/३५ वर्ाको समडगर्ीको
अवथथलिल िृि िे र्ल, उचलई ५ मिट, मनर्ो ब्रल र मनर्ो कपडल र्गलएकी महहलाको र्लश हलर्
मि.अथपिलर् कर्ैयलको शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।०७।२४ गिे अ.ं २३:३० बिेको सियिल मि.धनुर्ल िनकपरु मक्षरे श्वरनलथ न.पल. वडल नं ५
मथथि िनकपुर ढल्के बर सडक खडडिल िनकपुर ढल्के बर ििा िलदै गरे को ि.९.प.२३५५ नं को िो.सल.
र मवपररि मदशलबलट आउदै गरे को प्रदेश २-०१-००१-प ४८५८ नं को िो.सल. एक आपसिल िक्कर
खलदल नलि थर विन नखर्
ु ेको, वर्ा ३५, उचलई ५.५ मिट, कलर्ो कपलर्, कलर्ो रङको ट्रयलकसटु
र्गलएको, िोटो शरीर भएको पुरुष व्यमिको र्लश ।
मिमि २०७८।०७।२१ गिे मबहलन ६:३० बिेको सियिल मि.पसला िोरी गल.पल. वडल नं १ को चौिलरल
चोकिल िलगी खलई महड्ने नलि थर विन नखुर्ेको, उचलई ५ मिट, कलर्ो ज्यलके ट, सेिो कमिि, कलर्ो
ट्रयलक, कलर्ो सईु टर र मटसटा र्गलएको परुु ष व्यमिको र्लश ।
मिमि २०७८।०७।२१ गिे मदउसो अ.ं १३:३० बिेको सियिल मि.िहोत्तरी िनरलमसथवल न.पल. वडल नं ३
सोनौर् मथथि हुर्लकी सडक नमिक चन्दन सलहको खेिको आर्ीिल रहेको मससौं रखको हलँगलिल नलि
थर विन नखुर्ेको, वणा थयलम्र्ो, दलह्री िुँगल अधा िुर्ेको, िलर्ु खईु र्ेको, सेिो सटा,कलर्ो पलईन्ट, खैरो
सर्, सेिोिल मनर्ो रङको धकला भएको गम्छल, उचलई ५.२ मिट भएको पुरुषको र्लश ।

सलााही

सलााही

पसाा

रौतहट

पसाा

सलााही

हसरहा

रौतहट

सलााही

धनषु ा

सलााही

मिमि २०७८।०७।१९ गिे मदनको अ.ं १३:४५ बिेको सियिल मि.सर्लाही बरहथवल न.पल. वडल नं ११
महरलपरु मथथि िनुष्िलरल खोर्लको महरलपरु ब्यलरे ि सलईिनको पुर् नमिकै पलनी मभत्र नलि थर विन
नखुर्ेको, िलमथ सुन्िर्ल रङ, मबचिल सेिो र िर् हररयो रङको हलि बलहुर्लवलर्ल भेष्ट, कलर्ो कट्टु
र्गलएको, शरीरको िलसुको भलग परु ै छलर्लहरु खुईर्ेको, अ.ं ८/९ वर्ाको बाहलकाको र्लश ।
मिमि २०७८।०७।१४ गिे मदनको अ.ं १७:०० बिेको सियिल मि.सर्लाही बरहथवल न.पल.वडल नं ११
मथथि महरलपुर चौरीिल नलि थर विन नखुर्ेको, गुर्लबी रंङको सुरुवलर्िल बेरेको, उचलई १ मिट, भरखर
सलर् नलर् समहि िन्िेको हशशुको र्लश ।
मिमि २०७८।०७।०८ गिे अ.ं १८:४५ बिेको सियिल मि.पसला मवरगंि ि.न.पल. वडल नं १६ नगवल
िलईमधयल पोखरी नमिक बलईपलस सडक मथथििल नलि थर विन नखुर्ेको िमहर्ल पैदर् महड्ने क्रििल
प्रदेश २-०३-०१६ प ७३८७ नं को िो.सल. र्े िक्कर मदँदल घलईिे भएको र िो.सल. चलर्क भलगी िरलर
रहेकोिल घलईिे िमहर्लर्लई उपचलरको र्लगी नलरलयणी अथपिलर् पसलािल उपचलरको क्रििल िृत्यु भएको
।उचलई ५.१ मिट, सेिो पेमटकोट, गुर्लबीिल पहेर्ो बट्टु ल भएको सलडी, पहेर्ो रङको ब्र्लउि र्गलएको
महहलाको र्लश ।
मिमि २०७८।०७।०८ गिे अं. ८:३० बिेको सियिल मि.रौिहट रलिदेवी न.पल.वडल नं ४ मथथि
बलगििी खोर्लको बगरिल नलि थर विन नखुर्ेको, उचलई ५.३ मिट, कपलर् नभएको, धोिी र्गलएको
पुरुष व्यमिको र्लश ।
मिमि २०७८।०७।०२ गिे मबहलन अ.ं ६:०० बिेको सियिल मि.पसला मवरगिं ि.न.पल. वडल नं ४ मथथि
रहेको नलरलयणी अथपिलर्को कम्पलउडड मभत्र आकमथिक कक्षको छे उिल रहेको चौिलरलिल हलर् नलि थर
विन नखुर्ेको, उचलई ५.५ मिट, सेिो रङको सटा र कलर्ोिल धके भएको पलईन्ट र्गलएको पुरुष
व्यमिको र्लश ।
मिमि २०७८।०६।३० गिे मबहलन अ.ं ६:०० बिेको सियिल मि.सर्लाही हररवन न.पल. वडल नं ९
न्यलंरोड मथथि रहेको िलनव सेवल आश्रििल मिमि २०७८।०६।१८ गिे देमख रहदै आएको एमकन नलि थर
विन नखुर्ेको, वणा गोरो, पलिर्ो शरीर भएको, उचलई ४.६ मिट, मनर्ो रङको भेष्ट र हररयो रङको
ईर्लमष्टक भएको पलईन्ट र्गलएको, दलमहने सलईडको पुठ्ठलिल परु लनो घलउ रहेको पहलडी बलसी िथिो देमखने
परुु षको र्लश ।
मिमि २०७८।०६।३० गिे मि.मसरहल र्हलन न.पल. वडल नं ३ िलडी चौक मथथि सेिो हलि भेष्ट, खैरो
रङको हलि पलईन्ट, सलनो िुर्ेको कपलर्, पलिर्ो शरीर, उचलई ५.८ मिट भएको नलि थर विन
नखुर्ेको पुरुर् व्यमिको र्लश ।
मिमि २०७८।०६।३० गिे अ.ं ६:३० बिेको सियिल मि.रौिहट यिनु लिलई गल.पल. वडल नं ४ मथथि
झलझपुर्को छे उिल गगं लमपपरलबलट गौर ििा िलदै गरे को BR 30 Y 9047 नं को िो.सल. मबपररि
मदशलबलट आउदै गरे को सलईकर् यलत्री नलि थर विन नखुर्ेको, उचलई ६ मिट, िुर्ेको कपलर्, रलिो
सटा र्गलएको पुरुषको र्लश ।
मिमि २०७८।०६।२९ गिे अ.ं १७:०० बिेको सियिल मि.सर्लाही बलगििी न.पल. वडल नं ५ नँयल
बथिी मथथि बोर्ी िलयलको िलिलङको घर अगलडी नलि थर विन नखुर्ेको, उचलई ५.४ मिट, कलर्ो
कपलर्, कलर्ो रङको िुर् पलईन्ट, कर्ेिी रङको कट्टु र मटसटा र्गलएको पुरुष व्यमिको र्लश ।
मिमि २०७८।०६।१८ गिे १६:०० बिेको सियिल मि.धनुर्ल मवदेह न.पल. वडल नं ९ मथथि उचलई ५.३
मिट, कलर्ो कपलर्, मनर्ो,कलर्ो र सेिो रङको टलटेपलटे र्ुंगी र सुन्िर्ल रङको गंिी र्गलएको पुरुष
व्यमिको र्लश ।
मिमि २०७८।०६।१७ गिे अं. १५:३० बिेको सियिल मि. सर्लाही पसला गल.पल. वडल न.ं ३ मथथि बलँके
खोर्लको नमिक रहेको छलप्रोिल बसी िलमग खलई महड्ने नलिथर, विन नखुर्ेकोउचलई ५.४ मिट,वणा
श्यलम्र्ो, पलिर्ो शररर,अधा िुर्ेको,हररयो रङको मटसटा,रलिो हलप पलइन्ट र्गलएको अं.वर्ा ५० को पुरुर्
बमसरहरको छलप्रो भमत्कन गई च्यलमपएको अबथथलिल िे र्ल पलरी प्रहरी टोर्ी घटनलथथर्िल खमटईगई
मनिर्लई उपचलरको र्लमग मिल्र्ल अथपिलर्िल उपचलरको क्रििल ऐ.ऐ.मिमिको २२:३० बिे मनिको
िृत्िु भएको परुु षको र्लस मि.अथपिलर् सर्लाहीको शव गृहिल रलमखएको ।

पसाा

सप्तरी

सलााही

पसाा

रौतहट

धनषु ा

बारा

सलााही

मिमि २०७८।०६।१६ गिे अ.ं ०९:०० बिेको सियिल मि.पसला िोरी गल.पल. वडल न.ं ४मथथि ओररयल
खोर्लको बगरिल नलिथर, विन नखर्
ु ेको उचलई ५.२ मिट,खरलनी रङको हलपकट्टु र्गलएको,अ.ं
६०/६५ वर्ाको परुु र्को िे र्ल परे को र्लस नलरलयणी अथपिलर् बीरगिं पसलाको शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।०६।०९ गिे अ.ं १७:४५ बिेको सियिल मि.सप्तरी रलिनलथ न.पल. वडल नं.१ मथथि
सलवािमनक पोखरीिल नलिथर, विन नखुर्ेको,उचलई ५.६ मिट,रलिो कुिला, गलडल मनर्ो पलइन्ट, घलँमटिल
रुरलक्ष िलर्ल र्गलएको,अ.ं ५० वर्ाको पुरुर्को िे र्ल परे को र्लश नलरलयण मसंह अथपिलर् रलिमबरलिको
शब गृहिल रलमखयको ।
मिमि २०७८।०६।०९ गिे अ.ं १५:०० बिेको सियिल मि.सर्लाही िर्गं वल न.पल.वडल न.ं ७ गणेमशयल
मथथि नहरको पलनीिल नलिथर विन नखर्
ु ेको अ.ं ३४/४० वर्ाको िृि र्लस िे र्ल, कलर्ो कपलर्,
कलर्ो आँखल, उचलई ५,८ मिट, रलिो सटा, कलर्ो पलईन्ट, बक्कर्को भलगिल FMPJ र्ेमखएको कलर्ो
रङगको बेल्ट , बलँयल खट्टु लिल Benz कम्पनीको ४१ न.ं को कलर्ो रङ्गको ित्तु ल , दलँयल खुट्टलिल खैरो
रङगको िोिल र्गलएको पुरुष व्यमिको र्लश हलर् मिल्र्ल िंर्गवलको अथपिलर्को शव गृह्रिल
रलमखएको ।
मिमि २०७८।०६।०८ गिे मि.पसला बीरगंि ि.न.पल.वडल न.ं ११ नेशनर् ट्रेमडङबलट हलर् नलिथर विन
नखर्
ु ेको अ.ं ३५/४० वर्ाको परुु षव्यमिर्लई उद्यलर गरर िलनव सेवल आश्रलििल ल्यलई रलखेकोिल मिमि
२०७८।०८।१४ गिे रलिी अ.ं ११:०० बिेको सियिल एक्कलसी मनिको थवलथ्यिल सिथयल आई िलनव
सेवल आश्रिको आगनिल गई नलङगै सुमिरहेकोिल के भयो भमन सोध्दल िर्लई गिी र्लगरको हो भमन
बिलएकोिल मनिर्लई मभत्र कोिलिल ल्यलई पंखल चर्लई सुिलई रलखेकोिल ऐ.१५ गिे अ.ं ०४:०० बिेको
सियिल िृत्यू भएको, कलर्ो आँखल,कलर्ो कपलर्, उचलई ५,२ मिट, रलिो रंगको छोपेको, रलि-रलि
र्ेमखएको कपडल, मनर्ोिल रलिो धके भएको ट्रलउिर, मनर्ो मटसटा र्गलएको, हलर् नलरलयणी अथपिलर्
बीरगंि पसलाको शव गृह्रिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।०५।३० गिे ह.ं ०९:१० बिेको सियिल मि.रौिहट चन्रपरु न.पल.वडल न.ं १ मथथि पुवा
पहुर्ो र्च्कल र्ोक िलगाको दमक्षण ििा सडकिलनलिथर विन नखुर्ेको िृि र्लश अ.ं ५०/५५ वर्ाको,
कलर्ो आँखल, कलर्ो कपलर्, उचलई ५ मिट, कलर्ो मिन्स पलईन्ट, रलिो कट्टु, खैरो हलि भेष्ट र घलँटीिल
रलिो धलगो र्गलएको पुरुष व्यमि हलर् चन्रमनगलहपुर रौिहट अथपिलर्को शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।०५।२९ गिे मबहलन अ.ं ०६:३० बिेको सियिल मि.धनुर्ल िनकपुर उप.ि.न.पल.वडल
नं.१६ कमपर्ेश्वर मथथि नलििर विन नखुर्ेको अं.१९/२० वर्ाको, उचलई ५,३ मिट, कलर्ो आँखल,
कलर्ो कपलर्, सेिो मट-सटा, खैरोरंङको मिन्स पलईन्ट र्गलएको र दलमहने हलिको कर्लईको भलगिल
कलमटएको पुरलनो घलउँ रहेकोपुरुष व्यमिको र्लश हलर् प्रलदेमशक िनकपरु अथपिलर्को शव गृह्रिल
रलमखएको ।
मिमि २०७८।०५।२२ गिे रलिी अं.२२:०० बिेको सियिल मि.बलरल मििपरु मसिरल उप.न.ं पल.वडल न.ं ६
कलँसघलट नमिकै पवु ा पमश्चि रलििलगा सडक खडडिल िनकपरु बलट कलििलडडौ ििा िलदै गरे को नल ६ ख
२११० नं.हरहर िहलदेव रलमत्रकलर्ीन यलत्रु वलहक बसर्े पैदर्यलत्री िक्कर मददल मनिको घटनल थथर्िल
िृत्यु भएको, अं.४०/४५ वर्ाको, उचलई ५ मिट, पलिर्ो शररर, दलह्री िुगल कलर्ो र्लिो भएको, हेदला
िरलई िुर्को िथिो देमखने, पुरुष व्यमिको र्लश हलर् कर्ैयल अथपिलर् बलरलको शव गृहिल रलमखएको
।
मिमि २०७८।०५।२२ गिे अ.ं १६:३० बिेको सियिल मिल्र्ल सर्लाही र्लर्बन्दी न.पल.१मथथि नेपलर्
टेमर्किको कलयलार्य पछलमड ऐ.ऐ.बथने रमवन्र चौधरीको खेिको ििेको पलनीिल घोप्टो अवथथलिल िृि
िे र्ल परे को नलिथर विन नखुर्ेको अं. ६५/७० वर्ाको, पहेर्ो रङको कुिला र पहेर्ो रङको हलप कट्टु
र्गलएको पुरुष व्यमिको र्लश हलर् मिल्र्ल अथपिलर् सर्लाहीको शव गृह्रिल रलमखएको ।

सलााही

हसराह

हसराह

पसाा

पसाा

मिमि २०७८।०५।१३ गिे अ.ं १०:३० बिेको सियिल मि.सर्लाही र्लर्बन्दी न.पल.वडल न.ं १ नवर्परु
बिलर मथथि पुवा-र्मश्चि र्ोकिलगािलको उिरिल संचलर्निल रहेको रलिप्रसलद िहिोको हलडावेयर
पसर्को पमश्चि ििा को कुनलिल नलिथर विन नखुर्ेको िरलई बलसी िथिो देमखने अ.ं ६०/६५ वर्ाको,
िुर्ेको कपलर्, र्लम्चो अनुहलर भएको र िलगी खलई महडने िृि पुरुष व्यमिको र्लश हलर् सर्लाही
मि.अथपिलर्को शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।०५।०७ गिे अ.ं १०:१० बिेको सियिल मि.मसरलह मिचैयल न.पल.वडल न.ं ५ संथथलचौक
मथथि पुवा पमिि र्ोकिलगािल पवु ावलट पमिि ििा सलइकर्िल िलदै गरे को अवथथलिल सडकको दमक्षण
सलइडिल र्डेको अवथथलिल मनिर्लई उदलर गरी मिचैयल मसरलहिल उपचलरको र्लगी पिलइएको डलक्टरर्े
चेकिलच गदला ऐ.१०:४० बिे िृि भएको, नलिथर विन नखुर्ेको अ.ं ४५ वर्ाको, कलर्ो आँखल, कलर्ो
कपलर्, सेिो सटा मनर्ो बुट गम्छी सो डोरल(धलगो) भएको मनर्ो रगंको पेन्ट र्गलएको पुरुष ब्यमिको
र्लश हलर् प्रल.थवल.के न्र मिचैयल मसरलह शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।०५।०६ गिे रलिी देखी मि.मसरलह मिचैयल न.पल.वडल न.ं ७ चरु रयल डलडल मथथि मिचैयल
कटलरी सडक खडडिल घोप्टो परे कोअवथथलिल मिमि २०७८।०५।०७ गिे मबहलन ०५:३० बिेको
सियिलसुचनल प्रलप्त भएको,नलि थर विन नखुर्ेको अं.३४/३५ वेर्ाको,कलर्ो आँखल, कलर्ो कपलर्,
उचलई ५ मिट, कलर्ो ज्यलके ट, कलर्ो मनर्को रंगकलपेन्ट र्गलएको पुरुष ब्यमिको र्लशहलर् मसरलह
शव गृहिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।०५।०५ गिे बेर्ुकल अ.ं १८:१५ बिेको सियिल मि.पसला मबरगंि ि.न.पल. वडल नं ८ रे ल्वे
रोडको टलँगल थटेसनको पवु ापट्टी श्यलि सुन्दर व्यमिको घरको पछलडी पखलार्संगै टलँमसएको हलर् नलि थर
विन नखुर्ेको, उचलई ५.५ मिट, कलर्ो कपलर्, गुर्लवी रङको कुथला, गुर्लवी रङको धोिी, सेिो सेन्डो,
कलर्ो भेष्ट र खैरो रङको कट्टु र्गलएको पुरुष व्यमिको र्लश ।
मिमि २०७८।०४।३२ गिे बेर्ुकल अ.ं १८:०० बिेको सियिल मि.पसला बीरगंि ि.न.पल.वडल नं.३०
प्रसौिीपुर मथथि रहेको भेड्हल खोर्लको मकनलकोिल हलर् नलिथर विन नखुर्ेको, उचलई २,५ मिट,
नलबलर्क अं.२ वर्ाको खोर्लर्े बगलइ बलर्ुवलर्े पुरी मदएको अवथथलिल िृि पुरुष व्यमिको र्लश िे र्ल
परे को हलर् नलरलयणी अथपिलर् बीरगिं पसलाको शव गृह्रिल रलमखएको ।

सलााही

मिमि २०७८।०४।३१ गिे अं.१५:३० बिेको सियिल मि.मसर्लाही ईश्वरपुर न.पल.वडल न.ं १२ िुर्िोर
सलझेिलरी वन िगंर् मथथििल नलिथर विन नखुर्ेको अ.ं ५५/६० वर्ाको िृि िे र्ल, उचलई ५,६ मिट,
कलर्ो आँखल, कलर्ो कपलर् भएको पुरुष व्यिीको र्लश हलर् मि.अथपिलर् िर्ंगवलिल रलमखएको छ
।

पसाा

मिमि २०७८।०४।२८ गिे मबहलन ०७:३० बिेको सियिल मि.पसला बीरगंि ि.न.पल.वडल नं.१६ रे ल्वे
रोडिल नलिथर विन नखुर्ेको अं.वर्ा ३५/४० को बलटोिल र्मड घलईिे भएकोिल मनिको उपचलरको
किािल नलरलयणी अथपिलर्िल पुरुष व्यिीको िृि भएको, उचलई ६ मिट, कलर्ो आँखल, कलर्ो कपलर्,
खैरो रंगको ट्रेक सुट र्गलएको हलर् नलरलयणी अथपिलर् बीरगंि पसलाको शव गृह्रिल रलमखएको ।

धनषु ा

महोत्तरी

मिमि २०७८।०३।२८ गिे अं. १२:३० बिेको सियिल मि. धनुर्ल िनकपुर उ.ि.न.पल. वडल न.ं ४ मथथि
नलिथर विन नखुर्ेको अ.ं वर्ा ४५/५० को उचलई ५.२ मिट, कलर्ो आँखल, कलर्ो कपलर्, र मनर्ो
रंगको अडडरवेयर र्गलएको िृि पुरुष व्यिीको र्लश पो. िल. को र्लगी प्रलदेमशक अथपिलर्
िनकपुरिल रलमखएको ।
मिमि २०७८।०३।२५ गिे अं. ११:३० बिेको सियिल मि. िहोत्तरी िर्ेश्वर न. पल. वडल न.ं २ मथथि
सडकिल िलगी खलई महड्ने गरे की, नलिथर, विन नखुर्ेकी, अं. वर्ा ५०/५१ मक, उचलई ४.६ मिट,
मिक्कको शररर, पहेर्ोिल रलिो छलप भएको सलडी, पहेर्ो रंगको पेमटकोट, घ्यु रंगको ब्र्लउि र्गलएकी
र हेदला िरलई िुर्को िथिो देमखने महहलाको र्लश पो.िल.को र्लगी िर्ेश्वर अथपिलर् िहोत्तरीिल
रलमखएको ।

हसरहा

मिमि २०७८।०३।२७ गिे मि. मसरहल गोर्बिलर न. पल. वडल नं. ६ ग्रलमिण बिलर हमटयल र्लग्ने िलँउिल
नलिथर, विन नखुर्ेको िलगी खलने गरे की अ.ं वर्ा ६५/६० मक, उचलई ५ मिट, कलर्ो आँखल, सेिो
िुर्ेको कपलर्, थपथट नबोल्ने, िझौर्ल शररर, गोरो वणा भएकी, सेिो भेष्ट रलिो पेमटकोट र्गलएकी िृि
महहलाको र्लश पो. िल. को र्लगी रल. उ. थिलरक अथपिलर् र्हलनिल रलमखएको ।

सप्तरी

मिमि २०७८।०३।२३ गिे मदनको अं. १४:०० बिेको सियिल मि. सप्तरी हनिु लननगर कंकलमर्नी न.
पल. वडल नं. १४ मथथि ऐ. ऐ. बथने सोमि यलदबको धलन खेििल रहेको वर्लाको पलनीको बलढीिल नलिथर,
वरन नखुर्ेको अं. २५/२६ वर्ाको कलर्ो हलप पलईन्ट, रलिोिल सेिो धकला भएको भेष्ट र्गलएको, वणा
श्यलम्र्ो भएको िृि पुरुष व्यमिको र्लश ।

