१ नप्रं देश प्रहरी कायाालय,बबराटनगरअन्तगात पबहचान नखुलेका लासहरुको बिबरण
जजल्ला
तेह्रथुम

झापा

ताप्लेजुङ

बििरण

जमजत २०७९।०३।२५ गते अ.ं ११:१० बजेको समयमा जज. तेह्रथमु म्याङलङु
न.पा. वडा नं.६ अम्फुवा रे ग्मी टोल जथथत के शव प्रसाद रे ग्मीको परु ाजन घरमा
अ.ं ५०/५५ वषषको ,एजकन नामथर, वतन नखल
ु ेको,हेदाष तराई मल
ु को जथतो
देजखने,वणष कालो, लाम्चो नाक, कालो छोटो कपाल,थथाजनय माजनसहरुले
राजेश भजन जचन्ने गरे का पुरुष मृत फे ला,हाल जजल्ला अथपताल तेह्रथमु मा
राजखएको ।
जमजत २०७९।०३।१२ गते सााँझ अ.ं १८:०० बजेको समयमा जजल्ला झापा
अजनषु धारा न. पा. वडा नं. ४ सहासी टोल जथथत रहेको शजनश्वरे जक
ु े खाडी
सडक खण्डको मजु नबाट बगेको राज पैनीको होम पाईप जभत्र रहेको बोराको
पोकामा नामथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं वषष ३५/४० को उचाई ५.५ जफट, कालो
रंगमा सेतो धकाष भएको सरुु वाल, गल
ु ाबी रंगको जबचमा कालो जटक जटक
भएको परु ा बाहुले सटष लगाएको, दबु ै हातको पाखरु ामा अग्रं ेजी अक्षर रन
लेजखएको ट्याटु खोपेको मृत पुरुष व्यजिको लाश पो. मा.को लागी जब. जप.
कोईराला थवाथ्य जबज्ञान प्रजतष्ठान घोपा धरान सनु सरीको शव गृहमा
राजखएको ।
जमजत २०७९।०१।१६ गते १६:०० बजेको समयमा कंचनजघं ा जहमालको
सफाई कायष गरररहेको अवथथामा जहमालको आधार जशजवरको मध्य भागको
अलग अलग भागमा २ िटा पजहचान नखल
ु ेको मानव कंकाल
(अबथथपञ्जर) हरु फे ला परे कोले उि मानव कंकालहरुलाई सरु जक्षत साथ
ल्याई जजल्ला अथपताल ताप्लेजङु को शव गृहमा राजखएको ।

मोरङ

जमजत २०७८।१२।२१ गते जदनको अ.ं १९:४५ बजेको समयमा जज.मोरङ
जवराटनगर म.न.पा. वडा नं ८ जसजगयाखोला जथथत नाम थर वतन नखल
ु ेको
अ.ं ३०/३५ वषषको मृत पुरुषको लाश फे ला परे को, शरररमा यत्रतत्र
जपजल्सएको, जनलो सटष लगाएको, हात खट्टु ाको छाला खईु लेको, शरररमा माटो
बालवु ाले लेउ लागेको, दबु ै आाँखा बाजहर जनथके को लाश ।

धनकुटा

जमजत २०७८।१२।०३ गते बेलक
ु ा अ.ं २०:५० बजेको समयमा जज.धनकुटा
न.पा.वडा नं.९ गठु ीटार जथथतमा रहेको महेन्र राईको खाली घरमा के ही जदन
अगी बसी मागी खादै बथने तेह्रथमु घर भजन बताउने अ.ं ५८/५९ वषषको, वणष
गहुगाँ ोरो, सेतो भेष्ट कालो कट्टु, दाह्री जङु ा फुलेको, बाया हातमा घडी बाधेको
टंक ओझा पुरुष व्यजिको मृत फे ला हाल जज.अथपताल धनकुटाको शव
गृहमा राजखएको ।

फोटो

पााँचथर

भोजपुर

झापा

इलाम

ताप्लेजुङ

जमजत २०७८।११।३० गते जबहानको अ.ं ०७:३० बजेको समयमा जज. पााँचथर
साजवक अमरपरु गा.जव.स. वडा नं.१ हाल जहजलहाङ गा.पा. वडा नं.१
जभरफे दी जथथत सावषजजनक जंगलमा जकरा परे को अवथथामा नामथर, वतन
नखल
ु ेको,अ.ं ४०/४२ वषषको,उचाई ५.४ जफट, वणष गहुगाँ ोरो,हल्का लामो
कपाल फुलेको ,पातलो दाह्री पालेको,सेतो जनलो रङको हाफ भेष्ट, कालो
रङको जजन्स पाईन्ट लगाएको र अगाजडको माजथल्लो परट्टको दईु दात
नभएको,पुरुष व्यजिको लास हाल जज. अथपताल पााँचथरको शव गृहमा
राजखएको ।
जमजत २०७८।०७।२८ गते अ.ं २१:५० बजेको समयमा जज. भोजपरु षडानन्द
न. पा. वडा नं. २ पायेखा जथथत गोरे ठो बाटो देखी अ.ं २ जमटर म नी धान
खेतको गराको कुनामा लडी मृत अवथथामा रहेको परुु ष व्यजि अ.ं वषष
५०/५५ को, कजहले राम बहादरु र कजहले गणेश पाजिन भनी नाम बताउने,
काठको जमस्त्रीको काम गने, उचाइ ५.३ जफट, पातलो शररर, वणष गहुगाँ ोरो,
कपाल आधा फुलेको, कालो खईु जलएको ट्याक, हररयो रंगको हाप भेष्ट,
कालोमा पहेलो धसाष भएको ट्राउजर र EVA लेखक
े ो चप्पल लगाएको मृत
पुरुष व्यजिको लाश ।
जमजत २०७८।०७।१३ गते अ.ं ०९:३० बजेको समयमा भारत जबहार जजल्ला
जकशानगजं गगजलया जथथत रे लवे थटेशनमा मानजसक सन्तुलन जठक नभएको,
मागी खाई जहड्ने गरे को, अ.ं वषष ६०/६५ को, नामथर ठे गाना नखल
ु ेको हेदाष
नेपाली मल
ु को जथतो देजखने, उचाई ५.५ जफट, दाह्री जंगु ा लामो र फुलेको,
जजन्स पाईन्ट र घ्यु रंगको सटष लगाएको पुरुष व्यजि रे लमा ठोजकन गई मृत्यु
भएको र उि लाशको काननु ी प्रजिया परु ा गरी पो. मा. को लागी ठाकुरगजं
अथपतालको शव गृहमा राजखएको ।
जमजत २०७८।०६।३० गते सााँझको अ.ं १८:०० बजेको समयमा जज. इलाम
माई न. पा. वडा न.ं २ चेप्ठी जथथत माईखोलाको पानीको भङ्गालोको जबच
भागमा अड्जकएको अवथथामा नामथर, वतन नखल
ु ेको, अ.ं वषष ६०/६५ जक,
उचाई ५ जफट, रातो कालो बुट्टे मखमलको भेष्ट, हररयो रातो बट्टु े लुङ्गी, रातो
हररयो सल कम्मरमा बाधेकी, रातो, जनलो रंगको प्थर भएको पोते र वााँया
हातमा फलामे बाला लगाएकी मृत मबहलाको लाश पो. मा. को लागी इलाम
जजल्ला अथपतालको शव गृहमा राजखएको ।
जमजत २०७८।०६।१७ गते अ.ं ०६.३० बजेको समयमा जज.ताप्लेजङु
जमक्वाखोलागा.पा. वडा नं.४ जथथतजनमाषणाजधनजमजडल मेवा हाईड्रोपावर
प्रोजेक्टमा काम गने वतन नखल
ु ेको अ.वषष ४१ को रुपलाल मगर सतु ेको
ठाउाँमा बेहोस भई उपचारको लाजग जज.अथपताल ताप्लेजङु मा उपचारको
लागी ल्याइएकोमा सोही अथपतालमा ऐ. जमजत १२:५० बजेको समयमा मृत्यु
भएको पुरुष व्यजिको लाश पो. मा. को लागी सोही अथपतालको शव गृहमा
राजखएको र साथमा भारजतय आधार काडष भएको ।

मोरङ

जमजत २०७८।०५।३१ गते जज. मोरङ जबराटनगर म. न. पा. वडा न.ं ७ जथथत
कोशी अथपतालको पररसरमा नामथर, वतन नखल
ु ेको, अ.ं वषष ३५/४० को,
उचाई ५.२ जफट, कालो आाँखा, कालो कपाल भएको मृत पुरुष व्यजिको
लाश काशी अथपताल जबराटनगरको शव गृहमा राजखएको ।

मोरङ

जमजत २०७८।०५।२७ गते अ.ं १३:५० बजेको समयमा जज. मोरङजबराटनगर
म. न. पा. वडा न.ं ९ जथथत परु ानो गरु ी बजारमा नामथर, वतन नखल
ु ेको, अ.ं
वषष ३०/३५ को देजखने, उचाई ५.४ जफट, कालो कपाल, हल्का दाह्री
पालेको, convers लेखक
े ो कालो र रातो रंगको भेष्ट र ब्लु रंगको पाईन्ट
लगाएको मृत पुरुष व्यजिको लाश काशी अथपताल जबराटनगरको शव गृहमा
राजखएको ।
जमजत २०७८।०५।२५ गतेअ.ं १२:०० बजेको समयमा जज. मोरङ जबराटनगर
म. न. पा. वडा नं ९ बसपाकष अगाडी पेटीमा नामथर, वतन नखल
ु ेको, अ.ं वषष
४०/४५ को देजखने, उचाई ५ जफट, वणष गहुगाँ ोरो, कालो सेतो कपाल, सेतो
रंगको सेण्डो, कालोमा पहेलो रंग भएको कट्टु लगाएको, वााँया हातको नाजडको
पछाडी पट्टीको भागमा जपजल्सएको घाउ भएको मृत पुरुष व्यिीको लाश
काशी अथपताल जबराटनगरको शव गृहमा राजखएको ।
जमजत २०७८।०५।१२ गते अ.ं ०७:०० बजेको समयमा जज. झापा दमक न.
पा. वडा नं. ४ जथथत मावाखोलाको पल
ु मनु ी जपलरको थलावमा बथदै आएका
अ.ं वषष ६२ को हसत रै या नाम बताउने, मागी खाई जहड्ने गरे को,, उचाई ५.३
जफट, दाह्री लामो फुलेको, शरररमा कपडा नभएको, घ्यु रंगको ब्लाङ्के ट
ओढेको र हेदाष तराई मल
ु को जथतो देजखने मृत परुु ष व्यजिको लाश दमक
अथपतालको शव गृहमा राजखएको ।
जमजत २०७८।०५।१० गते अ.ं ०६:१५ बजेको समयमा जज. मोरङ बढु ीगंगा
गा.पा. वडा नं. ६ जथथत, डल्ले पल
ु को मजु न नहरमा बगाई ल्याएको नामथर,
वतन नखल
ु ेको, अ.ं ३५/३६ वषषको देजखने, उचाई ५.३ जफट, वणष गहुगाँ ोरो,
कालो कपाल, हल,का दाह्री पालेको, रातो रंगको जटसटष, खैरो रंगको पाईन्ट र
रातो रंगको जत्तु ा लगाएको मृत परुु षको लाश काशी अथपताल जबराटनगरको
शव गृहमा राजखएको ।
जमजत २०७८।०३।२६ गते रातको अ.ं २२:३० बजेको समयमा जज. सनु सरी
कोशी गा. पा. बथने हाजी भन्ने सजामत जमयाले चलाई ल्याएको को ३० प
८७०२ न.ं को मोटरसाईकलले पैदल यात्री नामथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं वषष
७०/७२ को पुरुष लाई ठक्कर जदई घाईते बनाएकोमा जनज घाईतेको गोल्डेन
अथपताल जबराटनगरमा उपचारको िममा जमजत २०७८।०३।२८ गते मृत्यु
भएको परुु ष व्यजिको हुजलया वणष श्याम्लो, दाह्री जङु ् गा फुलेको र पातलो
शररर भएको ।

मोरङ

झापा

मोरङ

सुनसरी

तेह्रथुम

जमजत २०७८।०३।१८ गते सााँझको अ.ं १८:३० बजेको समयमा जज. तेह्रथमु
म्याङलुङ न. पा. वडा नं. ८ कोबेक जथथत ईमान जसंह जलम्बक
ु ो गोठ नजजकै
खेत बारीमा नामथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं वषष ४०/४५ को वणष रातो मझौला
शररर, US Army लेखक
े ो टाटे पाङ्ग्रे झोला खैरो वालेट र ९८६२१५६४२१
न.ं को Ntcको जसम रहेको सामसङु मोबाईल सजहत रहेको मृत परुु ष
व्यिीको लाश ।

