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

महोत्तरी

पसाा

सप्तरी

हििरण
मिमि २०७८।०९।०२ गिे मिहान अं. ०९:०० िजेको सियिा मज. िहोत्तरी न.पा. वडा नं.३
मथिििा पने उद्याउने पाखाको फे दिा भप्सी नदी खोलािा िराई िल
ु को जथिो देमखने , वर्ष
६०/६५ की,एकीन नाििर र विन नखल
ु ेको, उचाई ५ मफट,वर्ष गहगुँ ोरी,पािलो शरीर,कपाल
अर्ष फुलेको,रािो रङको हाफ चोलो,रािो िट्टु े रङको साडी सेिो पेमटकोट,िाया हािको नाडी
र कुईनाको छे उिा गोलो आकारको ट्याटु, दायाुँ हािको नाडीिा निझ्ु ने मचन्हहरुको ट्याटु
भएको िमहलाको लाश ।मनजको शव जलेश्वर अथपिालको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०८।१९ गिे अं.२०:४५ िजेको सियिा मज.पसाष िीरगंज ि.न.पा.वडा नं.०४
मथिि रहेको एडभान्स अथपिालको अगाडी सडक पेमटिा अचेि अवथिािा हरे को परुु र् लाई
िानव सेवा आश्रिले उद्धार गरी उपचारको लामग िीरगंज मथिि नारायर्ी अथपिाल पसाषिा
ल्याई उपचारको क्रििा ऐ. २५ गिे मिहान रािी अं.१२:३० िजेको सियिा मनजको िृि
भएको । नाििर, विन नखल
ु ेको अ.ं वर्ष ६५/७०, उचाई ५.३ मफट, गोल्डनिा कालो रंगको
र्काष भएको फुल िाउला भएको सटष, खरानी रंगको अन्डा ट्राउजर र हररयो रंगको िोजा
लगाएको पुरुष व्यमिक िृि फे ला हाल नारायर्ी अथपिाल िीरगंज पसाषको शव गृहिा
रामखएको ।
मिमि २०७८।०८।०८ गिे अं.१५:०० िजेको सियिा मज.सप्तरी न.पा.वड नं.९ लालपमट
मथिि िाट िागी खाई महड्ने हेदाष िानमसक अवथिा मिक नभएको जथिो देखीने नाि, िर र
विन नखल
ु ेको, अं.वर्ष ३५/४० को, हेदाष िराई िल
ु को जथिो देखीने, उचाई ५.७ मफट, िामि
सेिो कुिाष, िल खैरो रङको कटु लगाएको परुु र् व्यमि, िामनसहरुले उपचारको लागी ऐ.ऐ.७
मथिि खड्क न.पा.वडा न.ं ७ प्रािमिक थवाथिय के न्र कल्यार्परु िा ल्याई उपचारको क्रििा
रािी के कुन सियिा िृत्यु भएको भन्ने आज मिहान जानकारी प्राप्त भएको मनज पुरुष
व्यमिको िृि लाश पो.िा.को लागी राजमिराज मथिि गजेन्र नारायर् अथपिाल पिाईएको ।

बारा

मिमि २०७८।०८।०८ गिे अं.१४:३० िजेको सियिा मज.िारा मजिपरु मिमि मसिरा
उ.प.ि.न.पा.वडा न.ं ११ र १४ को मसिानािा पने पानी नभएको कुलोिा नाि,िर र विन
नखल
ु ेको अं. वर्ष ३०/३५,उचाई ५ मफट, मनलो ब्रा र मनलो रंगको कपडा लगाएकी
महहलाको िृि लाश फे ला परे को र हाल मज.अथपिाल कलैयाको शव गृहिा रहेएको ।

बारा

मिमि २०७८।०८।१० गिे ०६:०० िजेको सियिा मज.िारा मजिपरु मसिरा उ.प.ि.न.पा.वडा
न.ं ७ मथिि रहेको शामन्ि टोलको खेल िैदानको ग्राउन्ड मभत्र रहेको मपपलको रुख िमु न
नाि,िर र विन नखुलेको अं. वर्ष ३५/४०,उचाई ५ मफट, मनलो सरुु वाल, सन्ु िला रंगको
टाउजर लगाएकी महहलाको िृि लाश फे ला परे को र हाल मज.अथपिाल कलैयाको शव
गृहिा रहेएको ।

फोटो

पसाा

धुनुषा

पसाा

पसाा

सलााही

सलााही

मिमि २०७८।०६।०८ गिे मज.पसाष िीरगंज ि.न.पा.वडा नं.११ नाििर,विन नखल
ु े को
अं.३५/४० वर्षको उचाई ५.२ मफट,रािो रंगको ओढनीले छोपेको, राि-राि लेमखएको
कपडा, मनलोिा रािो र्के भएको ट्राजर, मनलो मटसटष लगाएको परुु र् व्यमिलाई नेशनल
ट्रेमडङिाट उद्दार गरर आश्रििा ल्याई राखेकोिा मिमि २०७८।०८।१४ गिे रािी अं.११:००
िजेको सिएिा एक्कासी मनज लाई थवाथ्यिा सिथया आई आश्रिको आगनं िा नाङगै
समु िरहेकोिा के भयो भमन सोध्दा िलाई गिी लागेको हो भमन ििाएकोिा मनजलाई मभत्र
कोिािा ल्याई पंखा चलाई सिु ाई राखेकोिा ऐ.१५ गिे अं.०४:०० िजेको सिएिा मनज
पुरुष व्यमिको िृि लाश हाल नारायर्ी अथपिाल िीरगजं पसाषको शव गृहिा रामखएको छ ।
मिमि २०७८।०७।२४ गिे अं.२३:३० िजेको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा जनकपरु मिरे श्वरनाि
न.पा. वडा नं.५ जिकपरु ढल्के िर सडक खण्डिा जनकपुरिाट ढल्के िर िफष जादै गरे को
ज.९.प.२३५५ नं.को िो.सा र मवपररि मदसािाट आउदै गरे को प्रदेश २-०१-००१-प ४८५८
नं.को िो.सा एक आपसिा िक्कर मददा नाििर,विन नखुलेको अं.वर्ष ३५ को,उचाई ५.५
मफट,कालो आुँखा र कालो कपाल,वर्ष गोरो, िोटो शरीर,कालो रङको ट्याक सटु लगाएको
,व्यमिको पुरुष िृि लास शव गृहिा रहेको ।
मिमि २०७८।०७।२१ गिे मिहान ०६:३० िजेको सियिा मजल्ला पसाष िोरी गा.पा. वडा नं.१
चौिारा चोकिा िागी खाई महड्ने नाििर, विन नखल
ु ेको अ.ं वर्ष ६५/७० को उचाई ५
मफट,कालो सेिो कपाल,कालो ज्याके ट, सेिो कमिज,कालो िलको ट्याक, कालो
सरुु वाल,मभत्रको हाफ कट्ट लगाएको अचेि अवथिािा रहेकोले त्याहाका थिामनय भरभलादिी ििा जनप्रमिनमर्हरुले उचारको क्रििा थिामनय उप-थवाथ्य चौकीिा ल्याई
उपचारको क्रििा सोही मदन िृत्यु भई िृि पुरुषको लास शव गृहिा रहेको ।
मिमि २०७८।०७।०८ गिे अं.१८:४५ िजेको सियिा मजल्ला पसाष मवरगंज ि.न.पा. वडा
नं.१६ नगवा िाईमर्या पोखरी नमजक िाईपास सडक मथिििा ित्काल नाििर,विन
नखल
ु ेको अं. वर्ष ५५/६० की उचाई ५.१ मफट, सेिो पेटीकोट गल
ु ािीिा पहेलो िुट्टा भएको
डी पहेलो रङको िलाउज लगाएकी,पैदल महड्ने क्रििा प्रदेश २-०३-०१६ प ७३८७ न.ं को
िो सा ले िक्कर मदई घाईिे िनाई छोडी महनेको र थिामनयले घाईिेलाई उपचारको लागी
नारायर्ी अथपिाल मिरगंज लमगएको र उपचारको क्रििामहहलाको िृत्यु भइ िृि लास शव
गृहिा रहेको ।
मिमि २०७८।०७।१९ गिे मदनको अं.१३:४५ िजेको सियिा मजल्ला सलाषही िरहिवा
न.पा.वडा न.ं ११ महरापरु मथिि िनष्ु िारा खोलाको मसरापरु ब्यारे ज साईफनको पल
ु
नमजकै पानी मभत्र नाििर, विन नखल
ु ेको वर्ष ८/९ को िामलकाको ८/१० मदन पमहलानै िृत्यु
भई दगु षमन्र्ि अवथिािा फे ला, सन्ु िला रङ,मिचिा सेिो र िल हररयो रङ भएकोहाफ िाहला
वाला भेष्ट, कालो कट्ट् लगाएको िामलकाको लाश शव गृहिा रहेको ।
मिमि २०७८।०७।१४ गिे मदनको अं.१७:०० िजेको सियिा मजल्ला सलाषही िरहिवा न.पा.
वडा नं.११ मथिि महरापरु चौरीिा नाििर, विन नखुलेको भखर भखर जन्िाएको नवजाि
मशशक
ु ो लाश,गल
ु ािी रङको सरुु वाल िेरी राखेको,उचाई १ मफट, सालनाल समहि रहेको ।

पसाा

रौतहट

िहोत्तरी

सलााही

रौतहट

हसरहा

सलााही

धनुषा

मिमि २०७८।०७।०२ गिे मिहान अ.०६:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष मवरगंज ि.न.पा.
वडा नं.०४ मथिि रहेको नारायर्ीअथपिालको कम्पाउण्ड मभत्र आकमथिक किको छे उिा
रहेको चौिारािा हाल नाििर,विन गखुलेको िागी खाई महड्ने अ.४०/४५ वर्षको उचाई ५.५
मफट, सेिो र.क सटष र कालोिा घके भएको पाईन्ट लगाएको, िृि परुु र्को लास शव गृहिा
रहेको
मिमि २०७८।०७।०८ गिे अं.०८:३० िजेको सियिा मजल्ला रौिहट राजदेवी न.पा. वडा
नं.४ मथिििागििी खोलाको िगरको पानीिा नाििर,विन नखल
ु ेको अं. वर्ष ५०/५५ को
व्यमिको लास सडीगली दरु गमन्र्ि अवथिािा पानीिा िैरी रहेको अवथिािा फे ला परे को
लाश,उचाई ५.३ मफट,वजन अं.५६ के .मज. र्ोिी लगाएको,परुु र्को िृि लास शव गृहिा
रहेको
मिमि २०७८।०७।२१ गिे मदउुँसो अ.ं १३:३० िजेको सियिा मजल्ला िहोत्तरी िनरामसथवा
न.पा. वडा नं.३ सोनौल मथिि हलाकी सडक नमजक चन्दन साहको खेिको आमलिा रहेको
मससौुँरुखको हाुँगािा नािङिर र विन नखल
ु ेको अं.वर्ष ४०/४५ को व्यिी रािो प्लामष्टकको
डोरीको पासो लगाई झन्ु डी िृि फे ला परे को परुु र्को लाश उचाई ५.२ मफट,िालु
खईलेको,दाह्री जगु ा अर्ष फुलेको सेिो सटष र कालो पाईन्ट लगाएको परुु र्कोव्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०६।३० गिे मिहान अं.०६:०० िजेको सियिा मजल्ला सलाषही हररवन न.पा.
वडा नं.९ न्यांरोड मथिििा रहेको िानव सेवा आश्रििा मिमि२०७८।०६।१८ गिेदमे ख रहदै
आएको एमकन नाििर,विन नखल
ु ेको अं.वर्ष ८२/८३ को उचाई ४.६ मफट,पािलो फुलेको
कपाल, मनलो रङको भेष्ट हररयो रङको ईष्टकोट लगाएको व्यमिको सोही आश्रििा सिु ेको
िाउुँिा िृत्यु भएको पुरुषिृि लाश शवगृिा रहेको ।
मिमि २०७८।०६।३० गिे अं.०६:३० िजेको सियिा मजल्ला रौिहट यिनु ािाई गा.पा. वडा
न.ं ४ मथिि झाझपल
ु को छे उिा गंगामपपरररा गौर िफष जादै गरे को BR30 Y9047
न.ं कोिोटरसाईकललेमवपररिमदशािाटआउदैगरे कोसाईकलयात्रीनाििर,विन नकुलेको अं.
वर्ष ६०/६५ को उचाई ६ मफट, कालो आुँखा र फुलेको कपाल,रािो सटष लगाएको
व्यमिलाई िक्कर मददा घाईिे भई उपचारको लागी सक
ु देव चोक मशव दशषक हमथपटल
लमगएको र उपचारको क्रििा िृत्यु भएको,परुु र् िृि लाश शव गृहिा रहेको ।
मिमि २०७८।०६।३० गिे अ.ं १०:०० िजेको सियिा मजल्ला मसरहा लहान न.पा. वडा न.ं ३
िाडी चोक मथिि नाििर नखल
ु ेको अ.वर्षको ६०/५६ िामग खाने उचाई ५.८ मफट, वर्ष
श्याम्लो,सेिो हाफ भेष्ट, खैरो रङको हाफ पाइन्ट, फुलेको कपाल,फुलेको दाह्री भएको,लडी
रहेको अवथिािा ई.प्र.का.लहान मसरहा िाट खमट गएको िोिाईल टोमलले भेटी उपचार को
लागी रा.उ. थिारक अथपिाल लहानिा लमगएको र उपचारको क्रििा िृत्यु भएको,परुु र् िृि
लास शवगृिा रहेको ।
मिमि २०७८।०६।२९ गिे अ.ं १७:०० िजेको सियिा मजल्ला सलाषही िागििी न.पा. वडा
नं.५ नयाुँ िथिी मथिि िोली िाया िािाङको घर अगामड नाििर, विन नखल
ु ेको अं.वर्ष
५०/५२ को उचाई ५.४ मफट,कालो आुँखा र कालो कपाल,कालो रङको फुल
पाईन्ट,कलेजीरङको कट्ट मनलो रङको िाहला भएको मटसटष लगाएको, परुु र् िृि लाश शव
गृहिा रहेको ।
मिमि २०७८।०६।१८ गिे १६:०० िजेको सियिा मज. र्नर्ु ा मवदेह न.पा. वडा नं. ९
मथिििा नाििर, विन, उिेर नखल
ु ेको, उचाई ५.३ मफट, कालो आुँखा, कालो कपाल
भएको, मनलो,कालो,सेिो रंगको टाटेपाटे लंगु ी र सन्ु िला रंगको सेण्डो गंमज लगाएको िृि

पुरुषको लाश ।
सलााही

पसाा

सप्तरी

सलााही

रौतहट

धनषु ा

बारा

सलााही

मिमि २०७८।०६।१७ गिे अ.ं १५:३० िजेको सियिा मज. सलाषही पसाष गा.पा. वडा न.ं ३
मथिि िाके खोलाको नमजक रहेको छाप्रोिा िागी खाई महड्ने नाििर, विन नखुलेको अ. वर्ष
५० को,उचाई ५.४ मफट, कालो आुँखा, अर्ष फुलेको कपाल भएको, हररयो रंगको मटसटष रािो
हाप पाईन्ट लगाएको िृि पुरुषको लाश सलाषही मजल्ला अथपिालको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०६।१६ गिे अं. ०९:०० िजेको सियिा मज.पसाष िोरी गा.पा. वडा नं. ४ मथिि
ओररया खोलाको िगरिा हाल नािर, विन नखल
ु ेको अं. ६०/६५ वर्षको, उचाई ५.२ मफट
भएको र खरानी रंगको हाप कट्ट लगाएको िृि पुरुषको लाश नारायर्ी अथपिाल िीरगंज
पसाषको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०६।०९ गिे अं. १७:४५ िजेको सियिा मज. सप्तरी सम्िनाि न.पा. वडा न.ं १
मथिि खाडो खोला नमजक रहेको सािषजमनक पोखरीिा हाल, नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ५०
वर्षको, उचाई ५.६ मफट, कालो वर्ष भएको, रािो कुिाष, गाढा मनलो रंगको पाईन्ट र घाुँटीिा १
वटा रुराि भएको िाला लगाएको िृि परुु षको लाश पो.िा. को लागी श्री गजेन्र नारायर्
मसंह अथपिाल राजमिराजको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०६।०९ गिे अं. १५:०० िजेको सियिा मज. सलाषही िलंगवा न.पा. वडा नं. ७
गर्ेमशया मथिि नहरको पानीिा नाििर, विन नखल
ु ेको अ.ं वर्ष ३५/४०को, रािो सटष, कालो
पाईन्ट, िक्कलको भागिा FMPJ लेमखएको कालो रंगको िेल्ट, िाुँया खट्टु ािा Benz
कम्पमनको ४१ नं. को कालो रंगको जत्तु ा, दाुँया खट्टु ािा खैरो रंगको िोजा लगाएको िृि
पुरुषको लाश पो.िा.को लागी सलाषही मजल्ला अथपिाल िलंगवाको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०५।३० गिे अं. ९:१० िजेको सियिा मज.रौिहट चन्रपरु न.पा. वडा नं १
मथिि पवु ष पमहलो लच्का राजिागषको दमिर् िफष सडकिा नाि िर विन नखुलेको
अं.५०/५५ वर्षको पुरुषको लाश फे ला परे को । हमलया:- उचाई ५ मफट, कपाल फुलेको,
कालो मजन्स पाईन्ट रािो कट्ट, खैरो हाफ भेष्ट र घाुँटीिा रािो र्ागो लगाएको ।
मिमि २०७८।०५।२९ गिे मज.र्नर्ु ा जनकपरु उ.ि.न.पा. वडा नं १६ कमपलेश्वर मथिि नाि िर
विन नखल
ु ेको अं. १९/२० वर्षको पुरुषको लाश फे ला परे को । हमलया:- उचाई ५.३ मफट,
कालो कपाल, सेिो मटसटष, खैरो रङको मजन्स पाईन्ट लगाएको, दामहने हािको कलाईको
भागिा काटेको परु ानो घाउको खि भएको ।
मिमि २०७८।०५।२२ गिे मज.िारा मजिपरु मसिरा उ.ि.न.पा. वडा नं ६ काुँसघाट नमजकै पवु ष
पमिि राजिागषको सडक खण्डिा जनकपरु देमख काििाण्डौ िफष जादै गरे को ना ६ ख २११०
नं को यात्रु वाहक िसले िक्कर मददा नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुषको घटनाथिलिै िृत्यु
भएको । हमलया:- उचाई ५ मफट, पािलो शरीर भएको, दाह्री जुँगु ा लािो भएको, हेदाष
िराईिल
ु को जथिो देमखने, मनलोिा रािो सेिो र्के हाफ कट्ट लगाएको ।
मिमि २०७८।०५।२२ गिे मज.सलाषही लालिन्दी न.पा. वडा नं १ मथिि नेपाल टेमलकिको
कायाषलय पछाडी ऐ.ऐ. िथने रमवन्र चौर्रीको खेिको जिेको पानीिा घोप्टो अवथिािा रहेको
नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं ६५/७० वर्षको पुरुष व्यमिको लाश । हमलया:-पहेलो रङको
कुिाष र पहेलो रङको हाफ कट्ट लगाएको, गोलो अनहु ार, पहाडीवासी जथिै देमखने ।

पसाा

सलााही

हसरहा

हसरहा

सलााही

पसाा

पसाा

सप्तरी

हसरहा

महोत्तरी

मिमि २०७८।०५।०५ मज.पसाष मिरगंज ि.न.पा. वडा नं ०८ रे ल्वे रोडको टाुँगा थटेनको पवु षपट्टी
श्याि व्यमिको घरको पछाडी पखाषलसुँगै टाुँमसएको हाल नाि िर विन नखल
ु ेको िािाजी
जथिो देमखने अं. ४०/४५ को पुरुषको लाश । हमलया:- उचाई ५.५ मफट, कालो कपाल,
गल
ु ावी रङको कुिाष, गल
ु ावी रङको र्ोिी लगाएको, सेिो थयाण्डो र कालो भेष्ट र खैरो रङको
कट्ट लगाएको ।
मिमि २०७८।०५।१३ गिे मज.सलाषही लालिन्दी न.पा. वडा नं १ नवलपरु िजार मथिि पवु ष
पमिि लोकिागषको उत्तरिा संचालनिा रहेको राि प्रसाद िहत्तोको हाडषवेयर पसलको पमिि
िफष को कुनािा मनम्न नाि िर विन नखल
ु ेको िराई वासी जथिो देमखने परुु षको लाश ।
हमलया:- लाम्चो अनहु ार, िागी खाई महड्ने, उिेर ६०/६५ वर्षको ।
मिमि २०७८।०५।०७ गिे मज.मसरहा मिचैया न.पा. वडा नं ५ संथिाचौक मथिि पवु ष पमिि
लोकिागषिा सडकको दमिर् साईडिा ित्काल नाि िर नखल
ु ेको अ.ं ४५ वर्षको िराईवासी
जथिो देमखने पुरुषको लाश । हमलया:- उचाई ५.५ मफट, कालो कपाल भएको, सेिो
सटष,मनलो िट्टु े गम्छा र सेिो रङको पाईन्ट लगाएको ।
मिमि २०७८।०५।०६ गिे रािी मज.मसरहा मिचैया न.पा. वडा नं ७ चरु रया डाुँडा मथिि मिचैया
कटारी सडक खण्डिा पुरुष व्यमि िृि फे ला । हमलया:- उचाई ५ मफट, कालो कपाल, कालो
ज्याके ट र कालो मनलो रङको कट्ट लगाएको ।
मिमि २०७८।०४।३१ गिे मज.सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं १२ फुलजोर साझेजारी वन जगं ल
मथिििा नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ५५/६० वर्षको पुरुषको लाश ।हमलया:- उचाई ५.६
मफट भएको ।
मिमि २०७८।०४।२८ गिे मिहान ७:३० िजेको सियिा मज.पसाष मिरगंज ि.न.पा. वडा नं १६
रे ल्वे रोडिा नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ३५/४० वर्षको पुरुष िाटोिा लमड घाईिे भएकोिा
मनजलाई उपचारको लागी नारायर्ी अथपिालिा उपचारको क्रििा िृत्यु भएको । हमलया:उचाई ६ मफट, कालो कपाल, खैरो रङको ट्रयाक सटु लगाएको ।
मिमि २०७८।०४।३२ गिे िेलक
ु ी अं. १८:०० िजेको सियिा मज.पसाष मिरगञ्ज ि.न.पा.
वडा नं ३० प्रसौिीपरु मथिि रहेको भेड्हा खोलाको मकनारिा हाल नाि िर विन नखल
ु ेको
अं. २ वर्षको नाबालक िृि अवथिािा रहेको । हमलया:- उचाई २.५ मफट, टाउको के ही
भागिा ित्रै कपाल देमखएको ।
मिमि २०७८।०३।२३ गिे मदनको अ.ं १४ :०० िजेको सियिा मज. सप्तरी हनिु ाननगर
कंकामलनी न.पा. वडा नं. १४ मथिि साफी यादवको र्ान खेििा िगी रहेको िर्ाषको पानीिा
नाििर, विन नखल
ु ेको अं. २५/२६ वर्षको देमखने, कालो हाप पाईन्ट, रािोिा सेिो र्काष
भएको भेष्ट लगाएको, श्याम्लो वर्षको िृि पुरुष व्यिीको लाश ।
मिमि २०७८।०३।२७ गिे मज. मसरहा गोलिजार न.पा. वडा नं. ६ ग्रामिर् िजार हमटया लाग्ने
िाउुँिा नाििर, विन नखल
ु ेको िागी खाई महड्ने अं. ६५/६० वर्षकी, उचाई ५ मफट, कालो
आुँखा, सेिो फुलेको कपाल, िझौला शररर, गोरो वर्ष भएकी, हेदाष पहाडी िल
ु को जथिो
देमखने र सेिो भेष्ट रािो पेटीकोट लगाएकी िृि महहलाको लाश पो. िा. को लागी रा. उ.
थिारक अथपिाल लहानिा पिाईएको ।
मिमि २०७८।०३।२५ गिे अं. ११:३० िजेको सियिा मज. िहोत्तरी जलेश्वर न. पा. वडा न.ं २
मथिि सडकिा िागी खाई महड्ने नाििर, विन नखल
ु ेको अं. वर्ष ५०/५१ मक वर्ष श्याम्लो,
उचाई अ.ं ४.६ मफट, मिक्कको शररर, पहेलोिा रािो छाप भएको साडी, पहेलो रंगको
पेटीकोट, घ्यु रंगको ब्लाउज लगाएकी र हेदाष िराई िुलको जथिो देमखने िृि महहलाको लाश

पो. िा. को लागी जलेश्वर अथपिाल िहोत्तरीिा रामखएको ।
धनुषा

धनुषा

धनषु ा

सलााही

सलााही

महोत्तरी

धनुषा

रौतहट

मिमि २०७८।३।२८ गिे अ.ं १२:३० िजेको सियिा मज. र्नर्ु ा उ. ि. न. पा.वडा न.ं ४
मथिि नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ४५/५० वर्षको, उचाई ५.२ मफट, सेिो/कालो कपाल,
कालो आुँखा भएको र मनलो रंगको अण्डरवेयर लगाएको िृि पुरुष व्यमिको लाश पो. िा.
को लागी प्रादेमशक अथपिाल जनकपरु िा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।०५ गिे अं. १३:०० िजेको सियिा मज. र्नर्ु ा जनकपरु र्ाि उ.ि.न.पा.
वडा नं. २ मथिि मदगषसागर पोखरीिा नाििर, विन नखल
ु ेको अं. २०/२५ वर्षको उचाई ५.२
मफट, कालो कपाल भएको र मनलो रंगको अण्डरवेयर लगाएको पुरुष व्यमिको लाश पो.िा.
को लामग प्रादेमशक अथपिाल जनकपरु िा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।०६ गिे मिहान १०:०० िजेको सियिा मज. र्नर्ु ा नगराईन न.पा. वडा नं.
२ मथिि सभु ि ईटाभट्टा नमजक रहेको खाल्डोिा जिेको पामन मभत्र नाििर, विन नखुलेको
अं. ३०/३५ वर्षको उचाई ५ मफट, कालो कपाल भएको, मनलो रािो रंगको Adidas
लेमखएको हाप कट्ट लगाएको, टाुँउको को वाुँया साईटिा परु ानो घाउको खि रहेको िृि परुु ष
व्यमिको लाश पो.िा. को लामग प्रादेमशक अथपिाल जनकपुरिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।०८ गिे अं. १२:०५ िजेको सियिा मज. सलाषही चन्रनगर गा.पा. वडा नं.
६ मिलईया िजार कादि टोल मथिििा नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ६०/६५ वर्षको उचाई अ.ं
५.३ मफट, आदी भन्दा िढी कपाल ििा दाह्री फुलेको, सेिोिा कालो र्के चेक भएको सटष, र
खरानी रंगको टाउजर/पाईन्ट लगाएको िृि पुरुष व्यमिको लाश पो.िा. को लामग सलाषही
मजल्ला अथपिाल िलंगवािा पिाईएको ।
मिमि २०७८।०३।०५ गिे अं. १७:०० िजेको सियिा मज. सलाषही हररवन न.पा. वडा नं.
मथिि पवु ष पमिि लोकिागष सडक खण्ड छे उिा नाििर, विन नखल
ु ेको अं. वर्ष २५/२६ को
परुु र् घाईिे भई मनजलाई घाईिे उपचार पश्चाि नयारोड मथिि िानव सेवा आश्रििा राखी
थयाहार ससु ार गदै आएकोिा मिमि २०७८।०३।०७ गिे मिहान अं. ०४:०० िजेको सियिा
िृत्यु भएको व्यमिको उचाई ५.५ मफट, कालो कपाल, श्याम्लो वर्ष, पािलो शररर, खौरे को
कपाल, कालो रंगको मजन्स पाईन्ट, USA लेखेको कालो हाप भेष्ट लगाएको पुरुषको लाश
लाश पो.िा. को लामग सलाषही मजल्ला अथपिाल िलंगवािा पिाईएको ।
मिमि २०७८।०३।१९ अ.ं ०७:४० िजेको सियिा मज. िहोत्तरी जलेश्वर न. पा. वडा न.ं ९
प्रकौली मथिि जनकपरु जलेश्वर सडक खण्डको पवु ष सडकको नालािा नाििर, विन
नखल
ु ेको अं. वर्ष ४५/४६ को उचाई अं. ५.३ मफट, वर्ष श्याम्लो, मिक्कको शररर, दाह्री जगंु ा
पालेको, हेदाष िराई िल
ु को जथिो देमखने िृि पुरुषको शव पो. िा. को लागी जलेश्वर
अथपिाल िहोत्तरीिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०२।१९ गिे अ.ं १६ िजेको सियिा मज.र्नर्ु ा जनकपरु र्ाि उ.ि.न.पा. वडा न.ं
७ मथिि िैर्नाि झाको घर मभत्र नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ३० वर्षको उचाई अं. ५ मफट
भएको, िालुिा कपाल नभएको र साईडिा कालो कपाल भएको, खरानी रंगको सेण्डो र
कालो कट्ट लगाएको परुु षको लाश पो.िा. को लागी प्रादेमशक अथपिाल जनकपरु र्ाििा
रामखएको ।
मिमि२०७८।०२।१० गिे अं. १८:३० िजेको सियिा मज. रौिहट र िकवानपरु को मसिना
मथिि िोरङ्गे टोल नमजकको जरुवा खहरे खोलाको मकनारिा रहेको पहाडको मभरिा नाििर,
विन नखल
ु ेको अ.ं ६० वर्षको परुु ष रािो रंगको हाप कट्ट र मनलो रंगको हाप कुिाष लगाएको

व्यमिको लाश पो.िा.को लागी चन्रमनगाहपरु सरकारी अथपिालको शव गृहिा रामखएको ।

पसाा

पसाा

बारा

महोत्तरी

सलााही

हसरहा

सलााही

मिमि २०७८।०२।२७ गिे साुँझ अ.ं १८:०० िजेको सियिा मज.पसाष िीरगजं ि.न.पा. वडा
नं. १५ मभष्वा मथिि ४० मफटे सडक खण्डिा सडकको छे उिा नाििर, विन नखुलेको अं.
३०/३५ वर्षको, उचाई ५.५ मफट, कालो आुँखा, कालो कपाल भएको, मनलो मजन्स पाईन्ट,
रािो फुल भेष्ट, सेिो सेण्डो र रािो चप्पल लगाएको पुरुषको लाश नारायर्ी अथपिाल
िीरगंज पसाषको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०२।२६ गिे मिहान अं. ०७:०० िजेको सियिा मज. पसाष मवरगंज ि.न.पा. वडा
नं. ९ मथिि घण्टाघर िरकारी िजारको टहरािा नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ५०/५५ वर्षको
उचाई ५.१ मफट, कालो आुँखा, कालो कपाल भएको, मफक्का कालो रंगको ट्रयाक लगाएको
परुु षको लाश नारायर्ी अथपिाल िीरगजं पसाषको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०२।१७ गिे मिहान अं. ०७:०० िजेको सियिा मज. िारा मनजगढ न.पा. वडा
नं. ११ िाह्रमकलो मथिि पवु ष पमिि राजिगष सडक खण्डिा िानमशक सन्िल
ु न मिग्री िामग
खाई महड्ने गरे को नाििर, विन नखल
ु ेको अ.ं ६०/६५ वर्षको उचाई ४.८ मफट, िाटुलो
अनहु ार, नाक नेप्टो भएको, हेदाष पहाडी िल
ु को जथिो देमखने िमहला लाई पमहचान नखल
ु े को
सवारीले िक्कर मदई िृत्यु भएको महहलाको लाश कलैया अथपिाल िाराको शव गृहिा
रामखएको ।
मिमि २०७८।०१।३० गिे अं. १३:४५ िजेको सियिा मज. िहोत्तरी िनरामसथवा न.पा. वडा
नं. ७ मथिि रामष्ट्रय आर्ारभिु मिद्यालय मझगाथिान सरपल्लोको कम्पाउण्डिा नाििर, विन
नखल
ु ेको अं. ४५/४६ वर्षको िागी खाई महड्ने गरे को, अं. ५.३ मफट उचाई भएको, वर्ष
श्याम्लो, पािलो शररर, कालो कपाल भएको, सेिोिा मनलो िट्टु ेदार भेष्ट लगाएको, हेदाष िराई
िल
ु को जथिो देमखने पुरुषको लाश पो.िा.को लामग जलेश्वर अथपिाल िहोत्तरीिा रामखएको
।
मिमि २०७८।०२।०३ गिे अं. १२:३० िजेको सियिा मज. सलाषही हररपरु न.पा. वडा नं. ६
मथिि िलंगवा नवलपरु सडक खण्डिा नाििर, विन नखल
ु ेको अ.ं ७०/७१ वर्षको परुु र्
िेहोस अवथिािा फे ला पारी उपचारको लामग मजल्ला अथपिाल िलंगवा ल्याउदै गरे को
अवथिािा िाटोिै िृत्यु भएको पुरुषको उचाई ४.१० मफट, कालो कपाल भएको, सेिो रंगको
कुिाष, रािो कालो र्के भेष्ट र कालोिा रािो/सेिो र्काष भएको हाप पाईन्ट लगाएको िृि
व्यमिको लाश िलंगवा अथपिाल सलाषहीको शव गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०१।१६ गिे अं. १०:३० िजेको सियिा मज. मसरहा मस.न.पा. वडा नं. १७
खोटका भंसार अगाडी नाििर, विन नखुलेको अं. वर्ष ७० को परुु र् िेहोस भई लडीरहेको
अवथिािा फे ला परर मनजको उपचारको क्रििा मज. मसरहा अथपिालिा मिमि
२०७८।०२।०२ गिे अ.ं २०:०० िजेको सियिा िृत्यु भएको व्यमिको उचाई ५.४ मफट,
कालो आुँखा, कालो कपाल, वर्ष श्याम्लो, पािलो शररर, हेदाष िराई िुलको जथिो देमखने,
सेिो र्ोिी र हाप भेष्ट लगाएको पुरुषको लाश पो.िा. को लागी मज. अथपिाल मसरहाको शव
गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।११ गिे अं. १०:३० िजेको सियिा मज. सलाषही लालिन्दी न. पा. वडा नं.
१४ डाएनी खोला मथिि पवु ष िफष सािदु ामयक वनको मडलको छे उिा नाििर, विन नखुलेको
अं. ७५/७६ वर्षको उचाई ५.३ मफट भएको र कपाल अर्ष फुलेको िृि पुरुषको शव
पररिर्को लागी सलाषही मजल्ला अथपिालिा पिाईएको ।

धनुषा

रौतहट

पसाा

पसाा

पसाा

पसाा

महोत्तरी

पसाा

मिमि २०७८।०३।१२ गिे अं. २०:०० िजेको सियिा मज. र्नर्ु ा जनकपरु उ. ि.न.पा. वडा
नं. १० मथिि नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ६५/७० वर्षको उचाई ५.४ मफट, कालो आुँखा,
कालो कपाल भएको र मनलो रंगको अण्डरवेयर लगाएको िृि पुरुषको शव पो.िा.को लागी
प्रादेमशक अथपिाल जनकपरु िा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।१४ गिे अं. १६:३० िजेको सियिा मज. रौिहट चन्रपरु न. पा. वडा नं. १
मथिि पवु ष पमिि राजिागषको िंगलपरु मथिि गैरी पल
ु नमजक नाििर, विन नखल
ु ेको अं.
५०/५५ वर्षको परुु र् मिरािी अवथिािा फे ला पारी मनज व्यमिको चन्रमनगाहपरु अथपिाल
रौिहटिा उपचारको क्रििा मिमि २०७८।०३।१५ गिे अ.ं ११;३५ िजेको सियिा िृत्यु
भएको पुरुषको उचाई ५.४ मफट, कालो आुँखा, कपाल आर्ी फुलेको, दिु ै हािको पञ्जािा
दिु ो आएको सेिो भेष्ट खैरो हाप पाईन्ट लगाएको व्यमिको शव पो. िा. को लागी चन्रपरु
अथपिाल चन्रमनगाहापरु रौिहटिा पिाईएको ।
मिमि २०७८।०१।२७ गिे अं. १९:१५ िजेको सियिा मज.पसाष मिरगञ्ज ि.न.पा. वडा नं ६
मथिि दरु -संचार अमफस अगाडी नाििर विन नखल
ु ेको अं. ३५/४० को िृि व्यमिको
हमलया उचाई ५.५ मफट, कालो कपाल र आुँखा, खैरो रंगको ज्याके ट र मनलो मजन्स पाईन्ट
लगाएको पुरुषको लाश ।
मिमि २०७८।०१।२६ गिे १२:३० िजेको सियिा मज.पसाष मिरगञ्ज ि.न.पा. वडा नं ३
मथिि नारायर्ी अथपिाल पसाषिा नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं वर्ष ५०/५५ को जथिो देमखने
परुु र् उपचार गराउन आएको अवथिािा मनज अचानक अथपिालिा ढली उपचारको क्रि
िा सोही अथपिालिा िृत्यु भएको, उचाई ५.४ मफट, कालो आुँखा, कपाल अर्ष खईु लेको,
सेिो सटष र खैरो पाईन्ट लगाएको परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०१।२१ गिे ०७:३० िजेको सियिा मज.पसाष मिरगञ्ज ि.न.पा. वडा नं २५
मसमसषया मथिि रहेको मसमसषया थवाथ्य चौकीको कम्पाउन्ड मभत्र हाल नाि िर विन नखुलेको
अं. वर्ष ६५/७० को िृि व्यमिको उचाई ५.५ मफट, कालो आुँखा, कालो कपाल भएको,
रािो मटसटष र सेिो लङु ् गी लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०१।१८ गिे मिहान अं. ०७:१५ िजेको सियिा मज.पसाष मिरगञ्ज ि.न.पा.
वडा नं ४ मथिि मिजय श्रेष्ठले संचालन गरे को रमि ररक्सा ग्यारे जिा ररक्सा चलाउने काि गने
विन नखल
ु ेको अं. ५५/६० वर्षको राि िहादरु िापा िृि अवथिािा फे ला परे को मनज
व्यमिको हमलया उचाई ५.६ मफट, कपाल अर्ष फुलेको, सेिो िउु ला भएको गञ्जी, थयाण्डो र
खैरो रङको कट्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।२३ गिे मिहान अं. ०७:०० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी िमदषिास न.पा.
वडा नं ५ मथिि चेरु जंगलिा वर्ष श्याम्लो, उचाई ५.१ मफट, पािलो शररर, कपाल फुलेको,
सेिो रङको शटष, कालो रङको हाफ कट्ट, िाुँया कार्ंिा मफिािा खक
ु ु री मभरे को, िाुँया कार्िा
दोकार्े पारी िोिाईल राख्ने हररयो रङको कपडाको िैली, िाुँया हाििा घडी लगाएको
िंगोमलयन जथिो देमखने पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।२७ गिे मिहान अं. १०:०० िजेको सियिा मज.पसाष मिरगञ्ज ि.न.पा.
वडा नं १६ िसपाकष मथिि रहेको सडक पेमटिा नाि िर विन नखुलेको अं. वर्ष ३५/४०,
उचाई ५ मफट, कालो आुँखा, कालो कपाल, कालोिा हररयो र्काष भएको हाई सटष, गल
ु ािी
रंगको मटशटष र मनलो रािो र्काष भएको ट्रयाक लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।

हसरहा

धनषु ा

सलााही

बारा

धनुषा

बारा

पसाा

महोत्तरी

मिमि २०७७।१२।२४ गिे अं. ११:४० िजेको सियिा मज.मसरहा कजषन्हा न.पा. वडा नं ४
वेल्हा जंगलिा नाि िर विन नखल
ु ेको िामनसले सोही जंगलिा रहेको फिाषको रुखिा
नाईलनको डोरीले घाुँटीिा पासो लगाई िृत्यु भएको , अं. २५/२६ वर्षको, उचाई ५.४ मफट,
कालो कपाल र कालो रंगको Addidas लेखेको ट्राउजर लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।२६ गिे मिमहिार मिहान अं. ०७:३० िजेको सियिा मज.र्नुर्ा मिरे श्वरनाि
न.पा. वडा नं २ रम्दैया िा.मवङ मथिि िागी खाई महड्ने गरे को नाि िर विन नखल
ु ेको अं.
६५/७० वर्षको, उचाई ५.५ मफट, सेिो कपाल, रािो सरुु वाल र पहे ुँलो कुिाष लगाएको परुु ष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।२३ गिे रािी अं. १९:१५ िजेको सियिा मज. सलाषही िरहिवा न.पा. वडा
नं ९ मथिि नुँयारोड िर्वु नी सडक खण्डको पैिामलस मिघा नमजक जंगलको िाटो छे उिा
नाििर विन नखल
ु ेको िानमसक सन्िल
ु न मिक नभएको, िागी खाई महड्ने अ.ं २५/३०
वर्षको परुु र् व्यमि लडी घाईिे भई अचेि अवथिािा रहेको हदुँ ा मनजको उपचारको क्रििा
मिमि २०७७।१२।२४ गिे मदउसो १५:३५ िजेको सियिा िृत्यु भएको व्यमिको हमलया ५.५
मफट, कालो आुँखा र कपाल, पािलो शररर भएको, खैरो रंगको फुल पाईन्ट सो मभत्र उलनको
रािो छापवाला फुल पाईन्ट र मनलो कलर भएको सेिो रंगको मट-शटष लगाएको पुरुषको लाश
।
मिमि २०७७।१२।३१ गिे रािी अं. २१:५६ िजेको सियिा मज.िारा मजिपरु मसिरा
उ.ि.न.पा. वडा नं १६ मथिि पिलैया मनजगढ सडक खण्डिा िाईक्रो िसले नाि िर विन
नखल
ु ेको िागी खाई महड्ने अ.ं ३०/३५ वर्षको परुु र्लाई िक्कर मदई घाईिे पारी मनजको
उपचार हन नपाउदै िाटोिा िृत्यु भएको, उचाई ५.१ मफट, कालो आुँखा र कालो लािो
कपाल, दाह्री पालेको, कालो शटष र खैरो हाफ पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०१।१६ गिे रािको अ.ं २३:५० िजेको सियिा मज.र्नर्ु ा मिमिला न.पा. वडा
नं १० लालगढ मथिििा भारिको िंगाल िथने अं. वर्ष ३२ को भारमिय नं प्लेटको ट्रकको
चालक कृ ष्र् रायले िानमसक सन्िल
ु न मिक नभएको िागी खाई महड्ने अं. वर्ष ३०/३१ को
परुु र् लाई िक्कर मदई घटनाथिलिै िृत्यु भएको, वर्ष गोरो, पािलो शरीर, लािो दाह्री र
कपाल, कालो सरुु वाल, सेिो सटष लगाएको, हेदाष पहाडी िल
ु को िेत्री िाहन जथिो देमखने
परुु षको लाश ।
मिमि २०७८।०१।१६ गिे मिहान अं. ६:०० िजेको सियिा मज.िारा मजिपरु मसिरा
उ.ि.न.पा. वडा नं १६ काुँसघाट मथिि पवु षपमिि राजिागष सडक खण्डको मकनारिा िागी
खाने पमहचान नखल
ु ेको पुरुषको खट्टु ाको नलीको भाग, पन्जाको भाग र मनर्ार र अनहु ारिा
घाुँउ चोट लागी घाईिे भएको अवथिािा उपचारको क्रििा अथपिालिा िृत्यु भएको ।
मिमि २०७८।०१।०९ गिे मदउसो अं. १५:३० िजेको सियिा मज.पसाष मिरगंज ि.न.पा. वडा
नं १६ मथिि िसपाकष को दमिर् परट्ट C Block को ५ नं सटर अगाडी हाल नाि िर विन
नखल
ु ेको पहाडी िल
ु को जथिो देमखने, मफक्का हररयो रंगको मट-शटष, कालो पाईन्ट लगाएको,
उचाई ५.४ मफट भएको परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०१।०८ गिे मिहान अं. ६:३० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी िनरामसथवा न.पा.
वडा नं १० सखरी टोल मथिि सडकको पमिि छे उिा राि चन्र झाको आुँपको रुख नमजकै
िानमसक सन्िल
ु न मिक नभएको गाुँउिा िागी खाई महड्ने नाि िर विन नखल
ु ेको, मनलो
रंगको साडी, हररयो चोलो, मफक्का रािो पेमटकोट लगाएको, कालो वर्षको, पािलो शरीर

भएको महहलाको लाश ।

सलााही

महोत्तरी

धनुषा

महोत्तरी

हसरहा

रौतहट

महोत्तरी

धनषु ा

मिमि २०७७।१२।२३ गिे रािी अ.ं १९:१५ िजेको सियिा मज.सलाषही िरहिवा न.पा. वडा
नं ९ मथिि नुँयारोड िर्वु नी सडक खण्डको पैिामलस मिघा नमजक जंगलको िाटो छे उिा
नाििर विन नखुलेको िानमसक सन्िल
ु न मिक नभई िामग खाई महड्ने पुरुष व्यमि लडी
घाईिे भई अचेि अवथिािा रहेको र उपचारको क्रििा मिमि २०७७।१२।२४ गिे मदउुँसो
१५:३५ िजेको सियिा िृत्यु भएको ।
मज.िहोत्तरी िमदषिास न.पा. वडा नं ४ चेरु िथने नारायर् श्रेष्ठको घरिा मिगि ६/७ िमहना
अगाडी देमख एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ७५ वर्षको पुरुष िामनस गाुँउघरिा मलम्िु
िाजे भमन िोलाउने व्यमि मनजको घरिा काि गरी िथदै आइकोिा मिमि २०७७।१२।२२ गिे
अ.ं १२:०० िजेको सियिा िाख्रा चराउनका लामग जगं ल िफष गएकोिा िेलक
ु ा सम्ि घर
फमकष नआएकोले मनज नारायर् श्रेष्ठ लगाएि गाुँउघरका िामनसहरु सिेि भई खोजिलास गदाष
२०७७।१२।२३ गिे मिहान अं. ७:०० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी िमदषिास न.पा. वडा नं ५
मथिि चेरु जगं लिा िृि फे ला परे को ।
मिमि २०७७।१२।१७ गिे िुर्िार मिहान अं. ८:४५ िजेको सियिा मज.र्नर्ु ा मिरे श्वरनाि
न.पा. वडा नं ३ पसाष टोल मथिि र्िषथिानको सावषजमनक आुँप िगैचािा एक जना परुु र्
व्यमि िृि अवथिािा फे ला परे को, उिेर अं. ५५/६० वर्षको, उचाई ५.५ मफट, रािो कालो
थयाण्डो, खरानी र सेिो रंगको फुल िाउला भएको भेष्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।१७ गिे मिहान ६:०० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी िमदषिास न.पा. वडा नं
५ मथिि रहेको टुटेश्वर िमन्दरको पररसरको प्रमििालयिा आफै ले प्रयोग गने गरे को िफ्लर
कपडाको आर्ा भागिा नाईलनको डोरी जोडी सोही प्रमििालयको छानोको कािको कोरािा
िाुँर्ी घाुँटीिा पासो लगाई झण्ु डी िृि फे ला पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।१२ गिे अं. ६:१५ िजेको सियिा मज.मसरहा कजषन्हा न.पा. वडा नं ११
वगहा चौक मथिि पवु ष पमिि राजिागषिा ित्काल नं नखल
ु ेको सवारी सार्नले िागी खाई
महडडुल गने अं. २५/२६ वर्षको, कालो कपाल, खरानी रंगको ट्राउजर, खैरो मनलो मफका
रंगको हाफ मट-शटष लगाएको परुु षको लाश ।
२०७७।१२।१२ गिे मिहान अं. १०:०० िजेको सियिा मज.रौिहट यिनु ािाई गा.पा. वडा नं
५ झनु खनु वाको टेढा चौरिा ऐ.ऐ. िथने रािदेव साहको छोरा सन्ु दर साहको खेििा रहेको
िसडु ोको भसु ािा लामग रहेको आगोिा एक जना पमहचान नखल
ु ेको िमहलाको लास
जमलरहेको, उिेर अं. २०/२२ वर्षको, उचाई ५ मफट, हररयो रंगको कुिाषिा िुट्टा भएको
महहलाको लाश ।
मिमि २०७७।१२।०५ गिे अ.ं ९:०० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी जलेश्वर न.पा. वडा नं ६
मथिििा एमकन नाििर, विन नखल
ु ेको, अं. ४५/५० वर्षको, वर्ष गहगोरो, उचाई ५.४ मफट,
दाह्रीजुँगु ा फुलेको, कलेजी रंगको भेष्ट, कुिाष र सेिो रंगको र्ोिी लगाएको, हेदाष िराई िल
ु को
जथिो देमखने पुरुष आुँपको रुखिा र्ोिीको पासो झण्ु डी िृत्यु भएको ।
२०७७।११।२० गिे अं. १६:०० िजेको सियिा मज.र्नर्ु ा नगराईन न.पा. वडा नं २ जटही
मथिि वेचु झाको गह खेििा नाििर, विन नखल
ु ेको, अ.ं ५०/५५ वर्षको, उचाई ५.५ मफट
रहेको खरानी रंगको पाईन्ट र सेिो सटष लगाएको पुरुषको लाश ।

रौतहट

हसरहा

मिमि २०७७।१२।०९ गिे अं. १४:०० िजेको सियिा मज.रौिहट चन्रपरु न.पा. वडा नं १
मथिि डाुँडा टोल मथिि ऐ. िा िथने लाल िहादरु मवश्वकिाषको िान्छे िसोिास नगने मजर्ष
अवथिाको कािको दईु िल्ले घरको कोिािा नाििर, विन नखल
ु ेको, अं. २४/२५ वर्षको,
उचाई ५.३ मफट, िानमसक सन्िल
ु न मिक नभएको, के ही सिय देमख सोही गाुँउिा िागी खाई
महड्ने, मनलो मजन्स र खैरो िाहला भएको सटष लगाएको पुरुषको लाश ।
मिमि २०७७।१२।०३ गिे मिहान अं. ७:४० िजेको सियिा मज.मसरहा कजषन्हा न.पा. वडा नं
१ िामल्टया मथिि उत्रायर्ी खोलािा नाििर, विन नखुलेको, िागी खाई महड्ने, अं. ६५
वर्षको, उचाई ५.४ मफट, कालो आुँखा र सेिो फुलेको कपाल, मपक
ं रंगको सटष र खैरो रंगको
ट्राउजर लगाएको, हेदाष िराई िुलको जथिो देमखने पुरुषको लाश ।

महोत्तरी

मज.िहोत्तरी गा.मव.स. एकरमहया वडा नं ३ मथिि फुलिारीिा नाििर, विन नखल
ु ेको अं. वर्ष
१२ की बाहलकाको िृिक लाश । सम्िमन्र्ि थिामनय मनकायले सदगि गरे को ।

पसाा

मज.पसाष मव.ि.न.पा. वडा नं १६ मथिि नगवा पोखरी नमजकै श्री िौमर्िाई िमन्दर
नगवािाउचाई अं. ५.६ मफट, िझौला शरीर , दाह्रीजुँगु ा पालेको, वर्ष कालो, सटष पाईन्ट
लगाएको पमहचान नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लाश । सडीगली दगु षमन्र्ि भएकोले िृिक लाश
मवरगञ्ज िहानगरपामलका िाफष ि व्यवथिापन गररएको ।

सलााही

बारा

बारा

पसाा

मिमि २०७७।१०।१९ गिे अ.ं १६:२० िजेको सियिा मज.सलाषही कमिलासी न.पा.वडा न.ं ६
िदनपरु टोल मथिि ऐ.ऐ. िथने मिलास साहको गह खेिको पवु ष आमल छे उिा अर्षकोल्टे
अवथिािा नाि,िर र विन नखल
ु ेको अं.६५ वर्षको,कालो आखा,अर्ष फुलेको कपाल,िराई
िासी जथिो देमखने,रािो ब्लाउज,रािो,पहेलो र हररयो रंगको िट्टु ेदार साडी लगाएको र मनलो
रंगको पेटीकोट लगाएको िृि महहलाको लाश ।
मिमि २०७७।१०।१२ गिे मिहान अं. ०४:३० िजेको सियिा मजल्ला िारा मजिपरु मसिरा
वडा नं.१ मथिि आर्ाभार जंगलको सडक खण्डिा नम्िर नखल
ु ेको सवारी सार्नले नाििर,
विन नखल
ु ेको अ.ं ५०/५५ वर्षको उचाई ४.३ मफट,कालो आुँखा, के ही फुलेको कपाल, रािो
ज्याके ट, मनलोसेिो िट्टु ा भएको सटष र खैरो पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिलाई िक्करिाट
घटनाथिल नै िृत्यु भएको ।
मिमि २०७७।०९।२३ गिे अं. ०२:४५ िजेको सियिा मज.िारा मनजगढ न.पा. वडा नं ८
िािागढी प्रथिामवक फाथट ट्रयाक मथिि पवु ष पमिि राजिागष सडक खण्डिा नाि, िर, विन
नखल
ु ेको अं. ४५/५० वर्षको, उचाई ५.२ मफट, िामि रािो रङको िाउला भएको भेष्ट र िल
रािो रङको ट्राउजर लगाएको पुरुष व्यमिलाई नम्िर नखुलेको सवारी सार्नको िक्करिाट
घटनाथिलिा नै िृत्यु भएको।
मिमि २०७७।०६।०५ गिे अ.ं १३:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष मिरगन्ज ि.न.पा. वडा नं
१ छप्कै या मथिि मसमसषया खोलािा हाल नाििर, विन नखल
ु ेको अं. वर्ष २५/३० को
परुु र्कोशव पानीिा िैरररहेको अवथिािा फे ला परे को । शवको मववरर्:- उचाई ५.५ मफट,
छािीको भागिा मनलो, रािो फुल िट्टु ा भएको िन्ना कपडा रही उि िन्ना छािीको दाईने िफष
काखीिनु ी िामर्एको अवथिािा रहेको, कलेजी रङको मभत्री कट्ट लगाएको पुरुष व्यमिको
शव।

सलााही

पसाा

पसाा

सप्तरी

रौतहट

सप्तरी

सप्तरी

बारा

मिमि २०७७।०६।०७ गिे मदनको अ.ं १५:०० िजेको सियिा मजल्ला सलाषही र्नकौल
गा.पा. वडा नं २ मथिि शम्भु रायको उख्खु खेििा नाि िर, विन नखल
ु ेको लाश सडी मकरा
परे को अवथिािा फे ला परे को । हलङ्र् नखुलेको
मिमि २०७७।०६।१२ गिे मिहान अं. ५:३० िजेको सियिा मज.पसाष जगरनािपरु गा.पा. वडा
नं ५ हनिु ान िमन्दर िमसहानी मथिि रहेको सायफनको(पानी जम्िा भएको थिान) िा १५ मफट
गमहराई भएको पानीिा हाल नाि िर विन, नखुलेको अं. ३० वर्षको पुरुष व्यमिको लाश ।
लाशको मववरर्:- उचाई ५.२ मफट, पािलो शरीर , लािो अनहु ार, सानो कालो कपाल,
दामहने हािको नाडीिा A लेमखएको, सोही नाडीिा मिच्छुको मचत्र खोपेको ।
मिमि २०७७।०६।१० गिे साुँझ अं. १९:०० िजेको सियिा मज. पसाष मव.ि.न.पा. वडा नं १७
चण्डालचोक मथिि हाल नाि िर विन, नखुलेको अं. ५५/६० वर्षको िराई िल
ु को जथिो
देमखने परुु ष व्यमिको लाश । लाशको मववरर्:- उचाई ५.४ मफट, कालो कपाल र कालो
आुँखा, पहेंलो रङको मट-शटष र कालो पाईन्ट लगाएको ।
मिमि २०७७।०५।३० गिेका मदन अन्दाजी १:३० िजेको सियिा मजल्ला सप्तरी राजमिराज
न.पा. वडा नं १५ मथिि कोशी पम्प नहरिा नाि िर विन नखल
ु ेको िेवाररसे अ.ं ३०/३५
वर्षको महहलाको लाश । लाशको मववरर्:- सेिोिा मनलो फुल िट्टु ा भएको चोलो लगाएकी
। आमद िात्र कपडा लगाएकी, दिु ै कानिा सनु जथिो देमखने ३/३ वटा सानो सानो िुन्रा
लगाएकी, टाउकोिा कपाल नभएको ।
मिमि २०७७।०५।२९ गिे मदन अं. १३:०० िजेको सियिा मज.रौिहट कटहरीया न.पा. वडा
नं १ प्रशवनी गाुँउ मथिि कटहरीयािाट जंगलसमहया जाने पक्की सडकको पमिि परट्ट
सडकको छे उिा खाल्डोिा िगी रहेको पानीिा अं. ४०/४५ वर्षको पुरुष व्यमिको िृि लाश ।
लाशको मववरर्:- उचाई ५.३ मफट, कलेजी रंगको फुल शटष, कालो रंगको ट्राउजर लगाएको,
िराई िासी जथिो देमखने ।
मिमि २०७७।०५।२९ गिे अं. १९:१० िजेको सियिा मज.सप्तरी कंचनरुप न.पा. वडा नं १२
र्िेश्वर चौक प्रमििालयिा नाि िर विन नखल
ु ेको िानमसक सिं ल
ु न मिमग्रएको िागी खाई
महड्ने एक जना तेस्रो हलङ्र्ी उि प्रमििालय िाट लड्दा टाउको लगायि शरीरको मिमभन्न
भागिा चोट लाग्न गई उपचारको क्रििा िृत्यु भएको ।लाशको अन्य मववरर्:- सेिोिा लािो
र्काष भएको फुल िाउले सटष, कालो पाईन्ट लगाएको । कम्िरिा U.K लेखेको िेल्ट िाुँर्ेको,
िाुँया हाििा कालो घडी िाुँर्ेको ।
मिमि २०७७।५।२६ गिे मज.सप्तरी अमग्नसाइर कृ ष्र्ासवरन गा.पा. वडा नं १ घोघीदह मथिि
पवु ष पमिि राजिागष सडकिा वर्ष अ.ं ५०/५५ जमिको देमखने िागी खाई महड्ने पुरुषलाई
सवारी सार्नले िक्कर मदई दघु षटना गराई शरीरका मवमभन्न भागिा चोट पटक लागी
उपचारको क्रििा िृत्यु मनजको हालसिम्ि सनाखि नभएको ।
मिमि २०७७।०५।२० गिे साुँझ अ.ं १८:०० िजेको सियिा मज.िारा मिश्रािपरु गा.पा. वडा
नं ४ िमलरािपरु टोल मथिि नाििर, विन नखल
ु ेको उिेर अं. ३५ वर्षको, उचाई ५.६ मफट,
कालो सेण्डो र रािोिा कालो िट्टु ा भएको कट्ट लगाएको पमहचान नखल
ु ेको िृि शव फे ला
परे को परुु षको लाश ।

सलााही

बारा

धनुषा

सलााही

मिमि २०७७।०५।१८ गिे अं. ६:३० िजेको सियिा मजल्ला सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं ६
परु ानो हिल मथिि नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ३५/४० िर्षको उचाई ५.२ मफट, हररयो कुिाष
रािो पहेलो रंगको िट्टु ा रहेको, मनलो सरुु वालिा हल्का पहेलो र सेिो रंगको िट्टु ा रहेको ।
महहला िृि अवथिािा फे ला परे को
मिमि २०७७।०६।१५ गिे मिहान अं. ९:३० िजेको सियिा मज. िारा िहागढीिाई न.पा.
वडा नं ७ िेनौली चोक मथिि रहेको वि मसचाई नहरिा नाि िर विन नखल
ु ेको उिेर अ.ं
६०/६२ वर्षको, उचाई ५.५ मफट, कपाल फुलेको, सेिो रंगको गन्जी, हररयो सेिो िट्टु ा भएको
लङु ् गी, कालोिा सेिो र्काष भएको कट्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।०६।१५ गिे मदउुँसो १३:३० िजेको सियिा मज.र्नर्ु ा जनकपरु उपिहानगरपामलका वडा नं ४ मथिि र्नर्ु ा सागर पोखरीको उत्तर िफष को मडलिाट अं. १५ मफट
िल पोखरी पानीिा परुु ष व्यमि डुिी िृि अवथिािा फे ला ।
मिमि २०७७।०५।१६ गिे अं. ११:०० िजेको सियिा मजल्ला सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं
१२ मथिि फुलजोर िािा िन जगं लिा नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं ५५/६० वर्षको सेिो
सेण्डो लगाएको, खैरो रंगको हाफ पाईन्ट लगाएको, छोटो कपाल भएको पुरुष व्यमिको िृि
लाश फे ला परे को ।

बारा

मिमि २०७७।०५।१३ गिे अं. ११:५० िजेको सियिा मज.िारा मनजगढ न.पा. वडा नं ९
शमहदचोक मथिि पवु ष पमिि राजिागषिा िामग खाने महड्ने नाि िर विन नखल
ु ेको अं.
६५/७० उचाई ५ मफट, कालो वर्ष, मिक्कको शरीर भएको को पुरुष व्यमि िृि फे ला ।

धनुषा

मिमि २०७७।०५।१३ गिे मिहान ७:३० िजेको सियिा मजल्ला र्नुर्ा, र्नर्ु ार्ाि न.पा.
वडा नं ३ ससाष मथिििा नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ७०/७५ वर्षको उचाई ५.५ मफट,
िालिु ा कपाल नभएको, शरीरिा खैरो रंगको हाफ कट्ट लगाएको पुरुष व्यमिको िृि लाश ।

पसाा

मिमि २०७७।०६।०४ गिे १७:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष मवरगन्ज ि.न.पा. वडा नं १५
मथिि हाल नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं वर्ष ६५ को उचाई ५.६ मफट, दाह्री कपाल फुलेको,
मनलोिा सेिो र्काष भएको लङु गी, आकाशे रंगको कट्ट, मफक्का आकाशे रंगको हाफ भेष्ट
लगाएको, हेदाष िराई िल
ु को जथिो देमखने पुरुष िृि अवथिािा रहेको ।

पसाा

मिमि २०७६।०३।३० गिे अं. १२:३० िजेको सियिा मजल्ला पसाष िीरगंज ि.न.पा.वडा
न.ं ५ मथिि िहामवर िमन्दर अगाडी हाल नाििर ,विन नखल
ु ेको, अ.ं वर्ष ७० को ,उचाई ५
मफट ८ ईन्च,हररयो रंगको हाप भेष्ट लगाएको,हेदाष िराई र भारमिय िुलको जथिो
देमखने,आुँखा कालो,कपाल फुलेको पुरूष िृि अवथिािा फे ला ।

रौतहट

मिमि २०७६।०४।०२ गिे मवहान अं.०८:०० िजेको सियिा मजल्ला रौिहट चन्रपरु न. पा.
वडा नं.४ मथिि पवु ष पमिि राजिागष सडक खण्डको दमिर् मकनारिा रहेको प्रमििालयिा
नाििर विन नखल
ु ेको अ. वर्ष ६५।७० को,उचाई ५ मफट ५ ईन्च,आुँखा कालो ,कपाल अर्ष
फुलेको पुरूष िृि अवथिािा फे ला परे को ।

धनुषा

रौतहट

पसाा

बारा

पसाा

रौतहट

मिमि २०७६।०४।०३ गिे अं.०१७:०० िजेको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा जनकपरु र्ाि उ.ि.न.
पा. वडा नं.१ मथिि मसिा चौक देमख पवु ष रे लवे ट्याक देमख दमिर् खाली जग्गािा नाििर
विन नखुलेको अ. वर्ष ६० को ,खैरो रंगको हाप जाके ट लगाएको,रािो,कालो िुट्टा भएको
सटष र आिीको चथु िा कलरको पाईन्ट लगाएको पुरुष ,िृि फे ला परे को ।
मिमि २०७६।०४।०५ गिे अं.०१५:०० िजेको सियिा मजल्ला रौिहट चन्रपरु न. पा. वडा
नं.९ मथिि मसन्दरु े िारी भरदर टोलिा रहेको राजकुलो िामिको पल
ु िा नाििर,विन नखल
ु े को
िामगखाने महड्ने गरे को जहाुँ पाए त्यही सत्ु ने,आुँखाको रंग कालो,कपालको रंग कालो,उचाई
४ मफट ९ ईन्च,अं. ४० को पुरुष िृि अवथिािा फे ला।
मिमि २०७६।०४।०९ गिे मवहान अ.ं ०८:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष जगरनािपरु
गा.पा. वडा नं.२ मथिि औररया खोलाको िगरिा नाििर विन नखल
ु ेको अ. १४।१५ िर्षको
उचाई ३ मफट १० ईन्च भएको,पहेलोिा सेिो र हररयो फुलिट्टु ा भएको िेक्सी लगाएको,िायाुँ
हािको पाखरु ािा कालो रंगको ( िमवज ) जन्िर लगाएको िृि बाहलका फे लापरे को ।
मिमि २०७६।०३।२३ गिेको िेलक
ु ा अ.ं १९:०० िजेको सियिा मजल्ला िारा मजिपरु
मसिरा उ. ि.न. पा. वडा नं. ७ मथिि आकाश प्रसाद यादवको मनिाषर्ामर्न पक्की घरको भईु
िलािा नाििर विन नखल
ु ेको अं. वर्ष ७०।७२ को मनलो सेिो मट-सटष र कालो रंगको पाईन्ट
लगाएको,उचाई ५ मफट ४ ईन्च भइको,हेदाष िराई िल
ु को जथिो देमखने िृि पुरुषको शव
फे ला परे को ।
२०७६।०६।०६ गिे २०:३० िजेको सियिा नाििर ,विन नखल
ु ेको अ. वर्ष ३०।३५ को
उचाई ५ मफट ५ ईन्च,सेिोिा मनलो रंगको र्काष भएको फुल सटष,सन्ु िला रंगको हाप भेष्ट र
खैरो रंगको फुल पाईन्ट लगाएको,दामहने हाििा सेिो रंगको प्लामष्टककोसेिो रंगको घडी
लगाएको आफै नारायर्ी अथपिालको ईिजेन्सी वाडषिा आई उपचार गराई रहेकोिा मिमि
२०७६।०६।०८ गिे िृि भएको, परुु ष व्यमि ।
मिमि २०७६।०५।१९ गिे मवहान अ.ं ०८:३० िजेको सियिा मजल्ला रौिहट चन्रपरु न. पा.
वडा नं.५ मथिि चन्रमनगाहापरु अथपिालिा उपचारको क्रििा नाििर विन नखल
ु ेको अं. वर्ष
६०।६५ को,आुँखाको रंग कालो,कपाल फुलेको,सेिो र्ोिी लगाएको िृि पुरुष को शव
फे ला परे को।

सलााही

मिमि २०७६।०५।१६ गिे अं. १२:१५ िजेको सियिा मजल्ला सलाषही लालिन्दी न. पा.
वडा नं. ७ मथिि पवु ष िस काउन्टर अगाडी नाििर विन नखल
ु ेको,अं. वर्ष ५०।५५ को, उचाई
अ.ं ५ मफट भएको, िृि पुरुष फे ला परे को ।

महोत्तरी

मिमि २०७६।०५।०९ गिे अ.ं ०७:०० िजेको सियिा मजल्ला िहोत्तरी िलवा न.पा. वडा न.ं
५ मथिि पोखरीको मडलिा नाििर विन नखल
ु ेको,श्याम्लो वर्ष,पािलो शररर,पािलो
कपाल,िामिल्लो दईू वटा दाि भामचएको,हररयो हाप भेष्ट लगाएको, उचाई ५ मफट ८ ईन्च,अं.
२८।२९ वर्षको हेदाष िराई िल
ु को देमखने िृि पुरुष फे ला परे को ।,

सलााही

सप्तरी

बारा

बारा

मिमि २०७६।०५।०३ गिे मवहान अं. ०७:०० िजेको सियिा मजल्ला सलाषही ईश्वरपरु न. पा.
वडा नं. १३ मथिि िाुँके चौक देखी श्रीनगर गाुँउ िफष जाने िाटो िाट सागरनाि जाने िाटोिा
नाििर विन नखल
ु ेको अं. वर्ष २०।२१ की,उचाई ५ मफट ,हररयोिा कालो र्काष भएको
फ्रक,कालो सरुु वाल,वर्ष गहुँगोरो,कपाल कालो,पािलो शररर भएको िराई िासी जथिो
देमखने,िृि महहला फे ला परे को ।
मिमि २०७६।०५।१७ गिेको अं. १९:३० िजेको सियिा मजल्ला सप्तरी सम्भनु ाि न. पा.
वडा नं. ०८ मिलन चौक नमजक पवु ष पमिि लोकिागष सडक खण्डिा िो. सा.ले पैदल
यात्रीलाई घाइिे िनाई उपचार क्रििा यमु नक अथपिाल रुपनी सप्तरी हदै िप उपचाको लामग
सगरिािा अञ्चल राजमिराज सप्तरी पिाई मिमि २०७६।०५।१८ गिे १०:०० सियिा िृि
वर्ष श्यािलो ,िझौला शररर ,उचाई ४ मफट ७ ईन्च ,िैगमु न रंगको चोलो ,खैरो हररयो कालो
रंग मिमसएको उमनउको पािको जथिो िट्टु ा भएको साडी लगाएको,हाििा सेिो र रािो चरु ा
लगाएको,नाकिा नमिया र दिु ै कानिा टप लगाएको हेदाष िराई िासी जथिो देमखने अं. वर्ष
३५।४० की महहला ।
मिमि २०७६।०३।२३ गिेको अं. १६:३० िजेको सियिा मजल्ला िारा मजिपरु मसिरा उ.
ि.न. पा. वडा न.ं १ मथिि दर्ु ौरा पल
ु नमजक सडकिा पिलैया चौक ििा िजारिा िामग
खाई महड्ने अं. वर्ष ६०।६५ को उचाई ५ मफट ७ ईन्च,कपालको रंग कालो सेिो फुलेको,हेदाष
िराई र भारमिय जथिो देमखने िृि पुरुष फे ला परे को।
मिमि २०७६।०५।१८ गिेको अ.ं २१:४५ िजेको सियिा मजल्ला िारा मजिपरु मसिरा उ.
ि.न. पा. वडा नं. २१ मथिि हेटौडा पिलैया सडक खण्डको आर्ाभार जंगल सडकिा
नाििर विन नखल
ु ेको अं. वर्ष ३५।४० को उचाई ५ मफट ५ईन्च,सेिो रंगको र्के फुलिाउला
सटष कम्िेट हाप पाईन्ट लगाएको,कालो कपाल भएको िृि पुरुष व्यमि ।

सलााही

मिमि २०७६।०५।०६ गिे मवहान अं. ०८:३० िजेको सियिा मजल्ला सलाषही हररपरु न. पा.
वडा नं. १ सागरनाि वनपररयोजनाको िमु िषया जंगल मभत्र नाििर विन यमकन हन नसके को
रुखिा झमु ण्डएको अवथिािा वर्ष गोरो ,उचाई ५ मफट ५ ईन्च,मजन्सको हाप पाईन्ट र रािो िा
कालो र्काष भएको कलरवाला हाप मटसटष लगाएको िाुँया हािको नाडीिा कालो मफिा
भएको घडी लगाएको,घामट देमख िामि भाग सडीगली औुँलािा मकरा परे को अं. वर्ष ४५।५०
को िर्ेसी िल
ु को जथिो देमखने िृि पुरुष फे ला परे को ।

पसाा

मिमि २०७६।०४।३१ गिे अ.ं १२:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष िारा मजिपरु मसिरा
उ.ि.न.पा. वडा नं. ९ गढीिाई िमन्दर मथिि सदक खण्डिा अं. वर्ष ४०।४१ को मनलो मजन्स
पाईन्ट,मनलो रंगको अण्डर मवयर ,सेिो सेण्डो ,सेिो फुल सटष लगाएको, उचाई ५ मफट ३ ईन्च
भएको िृि पुरुष फे ला परे को ।

पसाा

मिमि २०७६।०६।१५ गिे मवहान अ.ं ०९:३० िजेको सियिा मजल्ला पसाष िीरगंज ि.न.पा.
वडा नं. ३ नारायर्ी अथपिाल मथिि ईिजेन्सी वाडषिा २।३ मदन देखी उपचारिा रहेको िागी
खाई महड्ने वर्ष अं. ६०।६५ को उचाई ५ मफट २ ईन्च ,कालो सेिो र्काष भएको हाप पाईन्ट
लगाएको,दाह्री जगंु ा पालेको िृि परुु ष व्यमि ।

सलााही

हसरहा

हसरहा

मिमि २०७६।०६।१७ गिे अं. १२:०० िजेको सियिा मजल्ला सलाषही लालिन्दी न. पा.
वडा नं. १ मथिि िागी खाई महड्ने अं. वर्ष ४० को उचाई ५ मफट २ ईन्च भएको,नाििर
नखल
ु ेको िृि पुरुष फे ला परे को ।
मिमि २०७६।०६।११ गिे अं. १३:०० िजेको सियिा मजल्ला मसरहा मसरहा न. पा. वडा नं.
१३ मथिि किला नमदिा अं. ३५।४० वर्षको परुु र् ,उचाई ५ मफट ६ ईन्च ,रािो कालो रंगको
टाटे पांग्रे हाप पाईन्ट लगाएको,ABHA लेमखएको मनलो रंगको मभत्री कट्ट
लगाएको,Grandpa Gone Wild लेमखएको खैरो रंगको भेष्ट र रािो रंगको सेण्डो
लगाएको,िगं ोमलयन अनहु ार भएको िृि पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७६।०७।०१ गिे अं. ०९:१० िजेको सियिा मजल्ला मसरहा मसरहा न. पा. वडा नं.
७ मथिि िेिाररसे िमहला अं. वर्ष ४० को,उचाई ४ मफट ५ ईन्च ,गल
ु ािी रंगको कुिाष हररयो
रंगको सरु वाल ,के श अर्ष फुलेको,िराई िल
ु को जथिो देमखने महहला । उपचारको क्रििा
मसरहा मजल्ला अथपिालिा िृि अवथिािा ।

रौतहट

मिमि २०७६।०६।२६ गिे अं. १६:०० िजेको सियिा मजल्ला रौिहट ईशनाि न. पा. वडा
नं.३ मथिि मघउडा टोलिाट जयनगर िफष जाने ग्रोिेल िाटोिा अं. २०।२१ वर्षको सेिो कालो
टाटेपाटे सटष र कालो िक्स पाईन्ट लगाएको उचाई ५ मफट ८ ईन्च,आुँखा र कपाल को रंग
कालो भएको िृि पुरुष व्यमि ।

पसाा

मिमि २०७७।०२।२८ गिे अं. १८:३० िजेको सियिा मजल्ला पसाष िीरगंज ि .न.पा. वडा
नं.९ घण्टाघर मथिि टेम्पो पाकष को प्रमििालय नमजकै हाल नाििर विन नखुलेको अं. वर्ष
३०।३५ को पहेलो रंगको मटसटष ,कालो पाईन्ट लगाएको उचाई ५मफट ५ ईन्च ,कपाल कालो
भएको िृि पुरुष व्यमि ।

सलााही

मिमि २०७७।०२।२८ गिे अं. १८:३० िजेको सियिा मजल्ला सलाषही िागििी न.पा. वडा
नं.७ मथिि िागििी खोलािा अ. वर्ष ५५/६० को उचाई ५ मफट,मजउिा कपडा नभएको
,किरिा र्काष भएको खादीको गम्छा िेरेको , िृि पुरुष व्यमि ।

महोत्तरी

महोत्तरी

मिमि २०७६।०५।२१ गिे अ.ं ०७:०० िजेको सियिा मजल्ला िहोत्तरी िमदषवास न.पा. वडा
नं.८ मथिि कामलमसमद्ध गर्ले िार िार लगाई घेरा हालेको खोलाको िगर िाटोिा एमकन नाि
िर विन नखल
ु ेको वर्ष श्यािलो, पािलो शरीर, गोलो अनहु ार, कालोिा सेिो िट्टु ा भएको
कुिाष सो मभत्र कालो रंगको गन्जी लगाएकी अं.३०/३५ वर्षकी िराई िल
ु को िामगखाने जथिो
देमखने महहला िृि अवथिािा फे ला ।
मिमि २०७६।०५।०६ गिे अं. १७:०० िजेको सियिा मजल्ला िहोत्तरी औरही न.पा.१
मथिििा अं. ५०/५५ वर्षको कालो कपाल, उचाई ५ मफट २ ईन्च, गाढा मनलो रंगको हाफ
कट्ट लगाएको र साििा आकासे रंगको सटष र कालो रंगको पाइन्ट सन्ु िला रंगको मभत्री भेष्ट
गम्छािा पोको िार्ेको अवथिािा रहेको िृि परुु ष व्यमि ।

सलााही

सप्तरी

सलााही

धनुषा

हसरहा

मिमि २०७७।०३।१५ गिे अ.०९:१५ िजेको सियिा मजल्ला सलाषही पसाष गा.पा. वडा न.ं ६
मथिि अ. वर्ष ४०।४५ को उचाई ५ मफट ५ ईन्च मक्रि कलरको पाइन्ट मनलो रंगको थवेटर
लगाएको कपालको रंग कालो भएको िृि पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७७।०२।२१ गिे रािी अ. २२:१० िजेको सियिा मजल्ला सप्तरी कृ ष्र् सवरर्
गा.पा.वडा न.ं १ मथिि पवु ष पमिि लोकिागषिा कालो मजन्स पाईन्ट, सेिो फुल िाउला सटष
भएको, उचाई ५ मफट ३ ईन्च, शरीर पािलो , कालो वर्ष, हेदाष िराइ िासी जथिो िामग खाई
महड्ने जथिो देमखने अ.वर्ष १९।२० को िृि पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७७।०१।०५ गिे अ. १६:३० िजेको सियिा मज. सलाषही ईश्वरपरु न. पा. वडा न.ं
१२ मथिि फुलजोर िािा जंगल मभत्र रहेको मसकारी खोल्सीिा अं. वर्ष ५०/५५ को कालो
फुल पाईन्ट लगाएको,सेिो जाके ट िािीिाट गम्छाले िार्ेको अनहु ारको भाग परु ै मकराले
खाईसके को ,उचाई ५ मफट ५ ईन्च रहेको िागी खाने महड्ने गरे को जथिो देमखने पुरुष िृि
अवथिािा।
मिमि २०७७।०२।०४ गिे अ. मवहान ०७:३० िजेको सियिा मज.र्नर्ु ा जनकपरु उ.ि. न.
पा. वडा नं. ४ िा रहेको र्नुर्ा सागर पोखरीिा अ. वर्ष ३०/३२ को खरानी रंगको चप्पल
,शरररिा खैरो रंगको हाप पाईन्ट ,कालो रािो रंगको सटष र दिु ै हाििा सेिो पन्जा ,अनहु ारको
छाला सिै उमकएको अवथिािा रहेको परुु ष िृि अवथिािा फे ला परे को ।
मिमि २०७६।०७।२१ गिे अ.०५:३० िजेको सियिा मज. मसराहा मिचैया न.पा. वडा न. ७
मथिि रहेको मसररसको रुखको हांगािा यमकन नाि िर,विन नखुलेको,उचाई ५ मफट ३
ईन्च,कालो कपाल,रािो भेष्ट ,मनलो मजन् लगाएको हेदाष पहाडे जथिो देमखने,अ.ं वर्ष ४५ को
िृि पुरुष व्यमि ।

रौतहट

मिमि २०७६।०७।२१ गिे अ.०७:०० िजेको सियिा मज. रौिहट गरुडा न.पा. वडा नं. १
जयनगर मथिि अं. वर्ष २५/२६ को ,उचाई ५मफट ५ ईन्च, खैरो रंगको र्साष भएको सटष र रािो
र्काष भएको खैरो ट्रयाक लगाएको िृि पुरुष व्यमि ।

हसरहा

मिमि २०७६।०७।२१ गिे अ.०७:४५ िजेको सियिा मज. मसराहा मसराहा न.पा. वडा नं. १२
गिहररया मथिि किला खोला िार्को पवु ष साईडिा उचाई ५ फट ६ ईन्च,सेिो कुिाष र र्ोिी
लगाएको हेदाष िर्ेसी िल
ु को जथिो देमखने,कालो कपाल भएको अ.ं वर्ष ४०/४५ को िृि
पुरुष व्यमि ।

महोत्तरी

मिमि २०७६।१२।२१ गिे अ.१४:०० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी लोहार पट्टी न.पा. वडा
नं.३ मथिि जगिी वगडा सडक खण्डको मकनारिा गोरो वर्ष, पािलो शररर, रािो रंगको साडी
,मनलो रंगको ब्लाउज, रािो रंगको पेटीकोट लगाएकी,िराई िासी जथिो देमखने ,उचाई ४ मफट
भएको िृि महहला ।

बारा

मिमि २०७६।१२।१६ गिे मज.िारा मनजगढ एरीयािा िागी खाई महड्ने अ. वर्ष ६५/७० को
परुु र् मनजगढ न.पा. को सहयोगिा प्रािमिक थवाथ्य के न्रिा मिमि २०७६।१२।१९ गिे अं.
१:३० िजेको सियिा िृि भएको ,अगामडको कपाल झरी सके को ,पछडीको कपाल फुली
लािो भएको,िामि सेिो सेण्डो लगाएको िल खरानी रंगको पेन्टी लगाएको,पािलो शररर
भएको,दाह्री जगंु ा हल्का भई फुली सके को झट्ट हेदाष िगं ोमलयन जथिो देमखने िृि परुु ष व्यमि
।

हबरर्ंज

मिमि २०७७६।०७।०६ गिे देमख मवरगंज नारायर्ी अथपिालिा भनाष भई उपचार गराउने
क्रििा उचाई ५ मफट १ ईन्च ,कपाल फुलेको,खैरो रंगको कुिाष लगाएको,आुँखाको रंग कलो
भएको,अं. वर्ष ५५ को पुरुष िृि अवथिािा।

महोत्तरी

मिमि २०७६।१२।०८ गिे अ.८:३० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी लोहार पट्टी न.पा. वडा न.ं ७
मथिि जनकपरु िलवा सडक खण्डको कोमच पल
ु िमु न पामन जिेको खाल्डोिा कालो वर्ष,
मिक्क को शररर, सेिो कलेजो रंगको हाफ भेष्ट,मनलो रंगको मजन्स पाइन्ट, दामहने हाििा रुराि
िाला लगाएको, घामटिा जन्त्र िाला लगाएको िराई िामस जथिो देमखने अ.वर्ष २८।३० को
पुरुष िृि अवथिािा ।

रौतहट

मिमि२०७६।११।२३ गिे अ. २०:४५ िजेको सियिा मजल्ला रौिहट गरुडा न.पा. वडा न.ं ४
मथिि चपरु गौर सडक खण्डिा अ.वर्ष ५० को.५ मफट २ ईन्च कालो कपाल, कालो
आुँखा, मनलो िाउले मट-सटष कालो ट्रयाक लगाएको पुरुष िृि अवथिािा।

सप्तरी

मिमि२०७६।११।१३ गिे मदनको १५:०० िजेको सियिा मजल्ला सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा नं.
१ मथिििा अं. ३५ /४० को िराईिासी जथिो देमखने पुरुष िृि अवथिािा फे ला।

धनुषा

मिमि२०७६।११।२१ गिे मवहान अं. १०:०० िजेको सियिा मजल्ला र्नुर्ा न.पा. वडा नं. ५
िहेन्रनगर मथिि सडक पेटी छे उिा वर्ष गहगुँ ोरो,उचाई ५ मफट ३ ईन्च ,िझौला शररर
,कपाल कालो छोटो,खरामन रंगको हाईनेक,टाउजर ििा आकासे रंगको भेष्ट लगाएको पहाडी
िल
ु को अं. ५५/६०को पुरूष िृि अवथिािा फे ला परे को ।

पसाा

बारा

पसाा

मिमि२०७६।०८।०९ गिे िेलक
ु ा अ.ं १८:३० िजेको सियिा मजल्ला पसाष िीरगजं ि.न.पा.
वडा नं. ९ मथिि रहेको िानव सेवा आश्रि मभत्र सोही आश्रििा रहदै िथदै आएका अं. वर्ष
६५/७० को उचाई ५ मफट ६ ईन्च ,कालो रंगको जाके ट,सन्ु िला रंगको भेष्ट,मनलो पाईन्ट
लगाएको,कपाल सेिो फुलेको, आुँखा को रंग कालो भएको िृि परुु ष व्यामि ।
मिमि२०७६।१०।१६ गिे अं. २०:३० िजेको सियिा मजल्ला. िारा मजिपरु मसिरा
उ.ि.न.पा. वडा न.ं १६ मथिि पवु ष पमिि राजिागषको १२ मकलो सडक खण्ड छे उिा हेदाष िराई
िल
ु को िागी खाने जथिो देमखने ,िालक
ु ो कपाल झरी सके को,दाह्री जंगु ा लािो रही
फुमलसके को िामि कालो जसी,ट्राउजर लगाएको अं. वर्ष ६०/६५ को िृि पुरुष व्यामि ।
मिमि२०७६।०९।१३ गिे मवहान ६:३० िजेको सियिा मजल्ला पसाष िीरगंज ि.न.पा. वडा
न.ं १६पशपु मिनगर मथिि सडक खण्डिा कालो जाके ट,गल
ु ािी रंगको हाप मथवटर,कालो फुल
पाईन्ट,खैरो रंगको िरको,रािो कालो र सेिो रंग मिमसएको उमन टोपी,कालो सेिो फुलिुट्टा
भएको ट्रयाक मथवटर र सेिो रंगको फुल चेक सटष लगाएको,घाटीिा सेिो िजारु जथिो िाला

लगाएको िृि पुरुष व्यामि ।
पसाा

पसाा

बारा

मिमि२०७६।०९।०८ गिे मवहानअ.ं ०७:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष िीरगंज ि.न.पा.
वडा नं.९ रहेको िानव सेवा आश्रि मभत्र सोही आश्रििा रहदै िथदै आएको अं. ५० वर्षको
,उचाई ५ मफट ६ ईन्च ,कालो रंगको ट्राउजर लगाएको,कपालको रंग सेिो फुलेको,आुँखा
कालो भएको िृि पुरुष व्यमि ।
मिमि२०७६।०९।२५ गिे अं. १३:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष ि.न.पा. वडा नं.१५
मथिि नागेन्र प्रसाद गप्तु ाको खाली जग्गािा उचाई ५ मफट ६ ईन्च,आुँखा को रंग कालो,कपाल
सेिो फुलेको,कालो फुल जम्पर,कालो भेष्ट,कालो मजन्स पाईन्ट ,कालोअण्डर वीयर ,दाहीने
हािको िढु ी औलािा फलािको जथिो देमखने औिी लगाएको अं. वर्ष २५/३० को िृि
परुु ष व्यमि ।
मिमि२०७६।०९।२३ गिे अं. २२:३० िजेको सियिा मजल्ला. िारा मजिपरु मसिरा
उ.ि.न.पा. वडा नं.२१अिलेखगंज मथिि सडक छे उिा उचाई ५ मफट ३ ईन्च भएको,सेिो
सटष,कालो मनलो सेिो रंग मिमसएको भेष्ट,हररयो रंगको ट्रयाक ,खरानी रंगको ट्राउजर
लगाएको,कपाल फुलेको,आुँखाको रंग कालो अं. ५५/६० को िृि पुरुष व्यमि ।

बारा

मिमि२०७६।१०।२९ गिे अ.ं ०९:०० िजेको सियिा मजल्ला. िारा मजिपरु मसिरा उ.ि.न.पा.
वडा नं.०५ र्र्ु ौला खोला मथिि उचाई ५ मफट १ईन्च ,भ्यान्टा रंगको ज्याके ट,सेिो सटष,हररयो
भेष्ट,खरानी रंगको ट्राउजर लगाएको अं. ६०/६५ वर्षको िृि पुरुष व्यामि ।

सप्तरी

मिमि२०७६।११।०६ गिे मिहानअं. ०८:०० िजेको सियिा मजल्ला. सप्तरी रुपनी गा. पा.
वडा नं.०६ शमनिमन्दर जंगल मथिि रहेको दर्ु ेला खोलाको मकनारिा िृि व्यमि । मलङ्ग
नखुलेको

पसाा

मिमि२०७६।१०।२३ गिे मिहानअं. ०९:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष िी.ि. न. पा. वडा
नं.०९ घण्टाघर मथिि खाली जग्गािा उचाई ५ मफट ४ ईन्च, मनलो रंगको जाके ट,कालो र सेिो
रंग मिमसएको थवीटर,खरामन रंगको मटसटष,मनलो गन्जी ,कालो ट्याक,मनलो ट्राउजर
लगाएको,दामहने हािको िढु ी औलािा फलािको जथिो देमखने औिी लगाएको अं. वर्ष
५०/५५ को िृि पुरुष व्यामि ।

पसाा

मिमि२०७६।१०।१२ गिे अं. १५:३० िजेको सियिा मजल्ला पसाष ि. न. पा. वडा नं. ३
रे डक्रस गेट अगाडी उचाई ५ मफट ६ ईन्च ,कालो कपाल र आखाको रंग कालो भएको
,आकासे रंगको मट-सटष ,सेिो मनलो िट्टु ा भएको सटष,सेिो भेष्ट ,हररयो रंगको भेष्ट ,मनलो पाईन्ट
लगाएको अं. वर्ष ४०/४५ को िृि पुरुष व्यामि ।

धनुषा

मिमि२०७५।५।८ गिे मवहान अं. ०७:०० िजेको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा जनकपरु उप
िहानगरपामलकावडा नं. २३ मिन्र्ी मथिि उचाई ५ मफट, वर्ष गहगुँ ोरो शरीरिा मनलो रंगको
भेष्टलगाएको अं. ५० वर्षको पुरुष व्यमिको साििा कुनै मकशीिको नगद ििा मजन्सी
र्निाल सिेि नरहेको।

महोत्तरी

महोत्तरी

महोत्तरी

सलााही

सलााही

मिमि २०७५।५।११ गिे अं.०८.०० वजेको सियिा मज.िहोत्तरी भंगहानगरपामलका वडा नं.४
रािो खोलाको िगरिा खोलाले िगाई ल्याएकोगोरो वर्ष मिलेको शरीरकपाल कालो छोटो, १
मफट ६ ईन्च अग्लो शरीरभरी महलो िाटो लागेको रािो खोलाले िगाईल्याएको पमहचान
नखल
ु ेको अं.८ िमहनाको पुरुष जातको बालक । िृिक लाश सनाखि नभईदगु षन्र्ीि भई
सके को हदाुँ सदगिको लागी जलेश्वर नगरपामलकालाई मजम्िा मदएको अन्यअनसु न्र्ान कायष
जारी रहेको।
मिमि २०७५।५।१२ गिे अं.१७०० वजेको सियिा मजल्ला िहोत्तरी जलेश्वरनगरपामलका
वडा नं.६ मथिििा रहेको साउि एमसयन थकुल अगाडी सडकको छे उिा पमहचाननखुलेको
अं.२५/२६ िर्षको परुु र् िामनस िाद्धक पदिाष सेवन अचेि भई लडी रहेकोअवथिािा गथिी
प्रहरी टोलीले फे ला पारी उपचारको लागी ित्कालै मजल्ला अथपिालजलेश्वरिा ल्याई उपचार
गराई रहेकोिा उपचारकै क्रििा सोही रािी िृत्यू भएका ।वर्ष श्यािलो पािला मिलेको शरीर,
कपाल कालो छोटो मनर्ार फरामकलो, नाि चच्ु चो, हल्का दारही जङु ् गा पालेको सेिोिा
मनलो र्के सटष लगाएको, लल
ु ावी रंगको भेगटलगािा पहेलो रंगको र्ागोको िाला लगाएको,
मभत्र रिो जंगी, पहेलोिा मनलने र्के हाफपेन्ट लगाएको, िराईिासी िसु मलि सिदु ायको
जथिो देमखने अ.ं िर्ष २५/२६ िर्षकोपुरुष िामनसको िृिक लाश िृिक लाश सनाखि नभई
दगु षन्र्ीि भई सके को हदाुँ सदगिकोलागी जलेश्वर नगरपामलकालाई मजम्िा मदएको अन्य
अनसु न्र्ान कायष जारी रहेको।
मिमि २०७५/०५/१९ गिे मिहान अ.ं ८:३० िजेको सियिा मजल्ला िहोत्तरीिमदषिास
नगरपामलका वडा नं. ८ मथििरे लवेिाट लोप्चन टोल जाने गोरे टो िाटोिा अं.४५/५० वर्ष की
नाि िर विननखुलेको िमहला िामनसको िृिक अवथिािा लास फे ला परे को। वर्ष :कालो,उचाई : ५मफट,शररर िोटोकपडा:-मनलोिा सेिो फुलिट्टु ा भएको ब्लाउज ,हररयोिा
सेिो िट्टु ा भएको सामडलागाएकी उिेर अं. ४५/५०िर्षकी नाि िर विन नखुलेको िराइ िामस
जथिो देमखने महहला भएको जलेश्वर अथपिालिहोत्तरी । िृिक लाश सनाखि नभई दगु षन्र्ीि
भई सके को हदाुँ सदगिको लागी जलेश्वरनगरपामलकालाई मजम्िा मदएको अन्य अनसु न्र्ान
कायष जारी रहेको।
मिमि २०७५।५।०१ गिे अ.१५:०० िजेको सियिा मजल्ला सलाषही ईश्वरपरु न.पा. वडा नं.६
िैलवास ईश्वरपरु नगरपालीका कायाषलय अगाडी िाटोको मकनारािा ।वर्ष श्यािलो ,उचाई ५
मफट ४ ईन्च,िोटो शररर ,गोलो अनसु ार,हाफ पाईन्ट िात्रलगायको ,जीउ नाङगै ,कपाल ििा
दारी फुलेको ,िपाईवासी जथिो देमखने मलङ पुरूष ।
मिमि २०७५।०५।२४ गिे अं.१९:३० िजेको सियिा मजल्ला सलाषही िलंगवान.पा.वडा नं.७
िसु ैली मथिििा । दिु ै खट्टु ाको पैिाला रािो रंगले रंगेको, िढु ीऔलासंग टामसुँएको दोस्रो
औलािा चाुँदी जथिो देमखने मिछी (गहना) र दायाुँ खट्टु ािापाउजु लगाएकी,खट्टु ाको नङ
िैगनी रंगको नङपामलसले रंगेकोमहहलाको लाश ।

सलााही

मिमि २०७५।०५।२४ गिे मदउसो अं.१५;४५ िजेको सियिा मज.सलाषही
िागमििनगरपामलका वडा न.ं १२ मथिि । कालो िर्ष,उचाई ५ मफट ४ ईन्च, मनलो हाप
भेष्टलगाएको, को नाि िर विन नखुलेको, कपाल फुलेको, किरिा खेरो रंगको डोरी
िार्ेकोपुरुष ब्यमि।

सलााही

मिमि २०७५/०५/३० गिे मिहान अं.१०:३० िजेको सियिा मज.सलाषही
िागमििनगरपामलका वडा न.ं ३ मथिि गरु ास सािदु ामयक वन मभत्र, नाि िर विन नखल
ु ेको
मजउिासेिोिा मनलो र्के िटु ा भएकोचेक फुलिाहला भएको सटष लगाएको, सेिो र्ोिी
लगाएको, चौर्री जािी जथिो देमखने अं.वर्ष५५/६० वर्षको पुरुष व्यमिको लाश ।

सलााही

मिमि २०७५/०५/३० गिे मिहान अं.०८:०० िजेको सियिा मज.सलाषही
िागमििनगरपामलका वडा नं.१२ मथिि िागिमि खोलािा, नाि िर विन ििा उिेर एमकन
गनष नसमकनेनाक, िख
ु , पेट, मिखाष ििा मपि्यु सिेिको भाग सडी गरी मकरा लागी औशा
परे को, दामहने हाििा रािो र्ागो िार्ेको पुरुष व्यमिको लाश ।

रौतहट

२०७५।०५।१७गिेअं.१७:००िजेकोसियिामजल्लारौहिटचन्रपरु न.पा.वडानं.२चाुँदीखोलापु
लकोपवु षवाटनमजकै दमिर्पट्टीपुवषवाटपमिििफष वग्नेवागिमिनमदकोपानीसमहिकोनहरिापानीले
वगाईल्याए।िर्षगहगोरो,
उचाई५मफट,
४ईन्च,
अगाडीपट्टीमिक्ककोपछाडीटाउकोकपालझरीगर्षनछे उिाटुप्पीजथिोहल्कालािोकपालभएको,
सेिोगन्जीरखैरोरंगकोइलामष्टकवालाफुलकट्टलगाएकोअं.२५/३०िर्षकोपुरुषब्यमि।
मिमि २०७५।०५।१८ गिे मिहान अ.ं ११:०० िजेको सियिामज.िारा मनजगढ न.पा.५ मथिि
भिरा खोलािा, सेिो गण्जी लगाएको, समड गलेको उचाईअं.५ मफट ८ ईन्च भएको । हलङ्र्
नखुलेको

बारा

पसाा

मिमि २०७५/०५/२७ गिे मदनको करीि १५:१० िजेको सियिा मजल्ला पसाषिीरगंज
ि.न.पा.वडा न.ं १६ मथिि िध्यि शररर, उचाई ५ मफट ६ ईन्च, दामहने हािकोनामडको भागिा
िलपट्टी गाजाको पाि जथिो देमखने १ वटा टाटु, िामिल्लो पट्टी शंकरभगवानको मचत्र अंमकि
१ वटा टाटु रहेको, घाटीिा गरुु मसंङ्गे िख
ु ौटा जथिो देमखनेलके ट िाला लगाएको, कालो
रंगको गन्जी (सेन्डो), मनलो रंगको मजन्स पाईन्ट, मनलोरंगको अण्डर वेयर (कट्ट) लगाएको,
अनहु ारको भाग नमचन्ने अिथिािा रहेको, शरररकोछालाको भाग सडीगली पमल्सएको
अिथिािा रहेको, गोह्रो िर्ष दामहने हाििा रिासत्रु र्ागो िार्ेको, अं.३५/४० िर्ष जिी
देमखने पुरुष व्यमि ।

सलााही

मिमि २०७५।०४।१२ गिे अं. १५:२५ िजेको सियिा मजल्ला सलाषही िलरा न.पा. वडा नं.
९ अचलगढ मथिि हलाकी राजिागषिा सेिो रंगको र्ोिी ओछ्याएको हररयोिा सेिो र्साष
भएको कट्ट लगाएको अं. ६०।६५ वर्षको पुरुष व्यमि ।

महोत्तरी

मिमि २०७५।४।९ गिे अं.१२.०० वजेको सियिा मज.िहोत्तरी मपपरा गाउुँपामलका वड नं.५
िनौली िोड मथिि सडकिा सेिोिा रािो र्काष भएको सटष, कालो फुल पाईन्ट, उचाई ५ मफट
१ ईन्च भएको िराई िासी जथिो देमख अ.िर्ष ६०/६५ को पुरुष व्यमि ।

पसाा

मिमि २०७५।४।१४ गिे १४:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष िहदरिाई न.पा. वडा नं. ४
मथिि गण्डक नहरिा उचाई ५,७ मफट,िझौला शरीर ,कपाल कालो सानो, खैरो रंगको सेण्डो
गन्जी , मजन्स पाईन्टको काटेर हाप पाईन्ट िनाई लगाएको , घाटीिा रािो र्ागोिा हनिु ानको
लके ट र कालो र्ागोिा देविाको फोटो भएको चार पाटे अकारको िामिज लगाएको ,उिेर अं.
िर्ष २८ ।३० जमि भएको एमकन नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष िामनस ।

रौतहट

मिमि २०७५।०३।१४ गिे अं. २२:०० िजेको सियिामजल्ला रौिहट राजदेवी न.पा.४
गडमहया प्रामवको छे उको नमदको िाुँर् मथििवर्ष श्याम्लो छोटो कपाल, उचाई ५ मफट ७ ईन्च
हल्का जगु ा रहेको िझौला शररर रािो र कालो रंगको हाप मटसटष मनलो रंगको मजन्स पाईन्ट
लगाएको घाटीिा रािो रंगको डोरािा सनु जथिो दािक
ु ो हनिु ान लगाएको अ.ं २५।२६
वर्षको पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७५।३।५ गिे १०:३० िजेको सियिा मजल्ला पसाष िीरगंज ि.न.पा. वडा नं. १५
मथिििर्ष गहगोरी, रािोिा हररयो कालो िट्टु े ब्लाउज, मनलोिा हररयो िट्टु े साडी दिु ै हाििा
रािो चरु ा, दाईने हािको साईली औलािा पहेलो र्ािक
ु ो प्िर समहिको औिी लगाएकी,
उचाई ५ मफट २ ईन्च भएकी, हेदाष िारु सिदु ायको जथिो देमखने अ. िर्ष ३५/४० की महहला
व्यमि ।

पसाा

पसाा

मिमि २०७५।०३।०६ गिे साुँझ १८:०० िजेको सियिा िीरगंज ि.न.पा. वडा नं. १५ मथिि
िसपाकष िा गहगुँ ोरो वर्ष सेिोिा रािो हररयो र्काष भएको सटष र खरानी रंहको पेन्ट लगाएको
उचाई ५ मफट ५ ईन्च भएको, दामहने र िाया हािको नाडीिा आहोले जली परु ानो घाउ खि
रहेको दामहने हािको कुमहनो भन्दा िमु न संखको ट्याटु िनाएको अ.ं ४०।४५ िर्षको परुु ष
व्यमि ।

पसाा

पसाा

महोत्तरी

धनुषा

रौतहट

पसाा

मिमि २०७५।०३।०६ गिे मिहान अं. १०:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष मवरगंज ि.न.पा.
वडा नं. १६ मथिििा गोरो वर्ष पािलो शररर उचाई ५ मफट ४ ईन्च, िंङगोमलयन अनहु ार,
सेमि गन्जी लगाएको कम्िर देमख िलको िाग नग्न अवथििा रहेको हेदाष िराई िल
ु कोको
जथिो देमखने अं. २४।२५ वर्षको पुरुषको लाश ।

मिमि २०७५।०३।०७ गिे अ.ं १४:३० िजेको सियिामजल्ला पसाष पकहािैनपरु गापा वडा न.ं
२हमलयााः- रािो वर्ष , सेिोिा कालो र्काष भएको सटष र खरानी रंगको पैन्ट लगाएको, उचाई
५ मफट ४ ईन्च अग्लो भएको अ. वर्ष ५०/५५ को पुरुष व्यमि ।

मिमि२०७५।०३।०६गिेअ.१६;००वजेको सियिा मज.िहोत्तरी गौशाला न.पा-.४ समु िष
मवकाश चोकमथिि िाहाल, नाि िर विन नखल
ु ेको अ.वर्ष ०/५५जथिो देमखने परुु र् व्यमि
अचानकवेहोसभईथिामनयकोसहयोगिाप्रािािीकथवाथ्यके न्रगौशालािाल्याईएकोिासािान्य
उपचारपिाििपउपचारकोलामगवमदषवासिफष लैजानेक्रििावाटोिानैित्ृ य,ु
पािलोशरीर,
श्यािलोिर्षसेिोिाहलाभएकोभेष्टरसेिोर्ोिीलगाएकोकपालफुलेकोछोटोदाुँयाआुँखापरे लीिा
िीसानोकोिीभएको परुु षको लाश ।

मिमि २०७५।०३।०१ अं. १७:२० िजको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा मििीला न .पा. वडा न. ४
मथिि वर्ष श्यािलो , उचाई ५ मफट ५ ईन्च , मनजले आफ्नो हाििा ईन्रमजि लेखेको टाटु
हानेको हेदाष दनवु ार जथिो देमखने पुरुष ब्यमि।

मिमि २०७५।०३।०३ गिे मिहान ११:५० िजेको सियिामजल्ला रौिहट राजदेवी न.पा. वडा
नं. िडु वलवा मथिि अमनल यादवको उखिु ारीिाशरीरको अमर्कांश भाग समडगली मकरा
लागेको अवथिािा रहेको, अ.ं ५ मफट उचाई, हररयो रंगको पेटीकोट आकासे रंगको
िलाउज, रािो सन्ु िला गल
ु ावी पहेलो िट्टु ा भएको कपडा लगाएकी महहला अं. ३०।३५
वर्षकी ।
मिमि २०७५।३।१ गिे १३:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष िीरगजं ि.न.पा. वडा न.ं ३
मथिििा वर्ष गहगोरो, खरानी रंगको सटष, खरानी रंगको पाईन्ट लगाएको, हेदाष पहाडी िल्ु को
जथिो देमखने उचाई ५ मफट ३ ईन्च भएको अ. िर्ष ३०/३५ को पुरुष व्यमि ।

हसमरा

पसाा

बारा

महोत्तरी

रौतहट

महोत्तरी

बारा

मिमि २०७५।०२।२२ गिे अं. २०:३० िजेको सियिा िर्ष गहुँ गोरा, उचाई ५ मफट ३ ईन्च
कपाल फुलेको सेिो के ही कालो सेिो रंगको हाफ कट्ट लगाएको मछके मिके पाईन्ट िमु न
खरानी रंगको कट्ट गाडा सेिो भेष्ट कालो रंगको सटष पािलो शररर अं. ७५।७० पहाडी
िल
ु क
ु का जथिो देमखने पुरुषको लाश । प्रहरी गमथि टोमलले िेहोस अवथिािा फे ला पारी
उपचारको लागी मजल्ला अथपिाल मसराहा ल्याई उपचारको क्रििा िृत्यु भएको ।

मिमि २०७५।२।२७ गिे अं. २२:५० िजेको सियिा मजल्ला पसाष मिरगंज ि.न.पा. वडा नं.
८ मथिि वर्ष श्यािलो, उचाई ५ मफट ३ ईन्च, खरानी रंगको भेष्ट लगाएको कालो रंगको हाफ
कट्ट लगाएको अं. ३५।४० वर्षको पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७५।०२। २८ गिे अं. मिहान ५:०० िजेको सियिा मजल्ला िारा मजिपरु मसिरा
वडा नं. २१ मथिििा नाि िर विन नखल
ू ेको गह गोरो कपाल फुलेको उचाई ५ मफटभएको
सेिो कुिाष लगाएको हेदाष िराई िल
ु क
ु कोजथिो देमखने अ.ं ६० वर्षको पुरुष व्यमि ।

मिमि २०७५।२।१७ गिे अ १६.३० वजे मज.िहोत्तरी िमदषवास नगरपामलका वडा नं५ गढन्िा .
चौक साुँझेदारी िनिाउत्तर टाउको दमिर् खट्टु ाउिानो अवथिािा लमडरहेको,रािो
रंगकोसारी,रािो चोलो र रािो गल
ु ावीरंगकोपेमटकोट लगाएकी उचाई५.,३ “ ईन्च,नाकिाट
रगि जथिो िरल पदािष िगेको,िख
ु अर्षखल्ु ला, घाुँटीिा १ २ िोटाईको १ मफट लािो/U
आकारको मनलडाि रहेको ,योनीिाट रगिजथिो पदािष िगेको महहलाको लाश ।

मिमि २०७५।०२।२० गिे अं. २२:००, मजल्ला रौिहट चपरु एररया अन्िगषि वर्ष कालो,
शररर मिकको, उचाई ५ मफट ५ ईन्च, कालो रंगकोरगक
ं ो मट–सटष, खैरा रगक
ं ो हाफ पाईन्ट
चेप्टो अनहु ार, हेदाष पहाडी िासी जथिो देमखने अं.िर्ष ४०/४५ को पुरुष व्यमि ।

मिमि २०७५।०२।०७गिेरािगोपालपरु नगरपामलका वडा नं ८मथिि िलही गाउुँ भन्दाउत्तर
जलेश्वर िमदषवास सडक खण्डको पवु ष पट्टी खालीखेििा अ.ं ७० वर्षको परुु ष व्यमिको लास
फे ला परे को ।

मिमि २०७५।०२।०४ गिे मिहान अं.०३:०० िजेको सियिा मज.िारा फे टा गा.पा.२ मथिि
िजार सडकिा वर्ष गहगुँ ोरी, उचाई ४' ९", रािो साडी, मक्रि रगंको ब्लाउज लगाएकी, दामहने
हत्के लाको पछाडी भागिा पोलेको खईु मलएको सेिो डाि भएकोमहहलाको लाश ।

पसाा

बारा

पसाा

बारा

पसाा

महोत्तरी

मिमि २०७५।०२।७ गिेको मदन १६:३० िजेको सियिा मजल्ला पसाष मिन्दािामसनी
गाउुँपामलका वडा नं. ३ मथिि मिलािे खोलाको मकनारािा पािलो शररर, कपाल र दाह्री
जंगु ा सानो सेिो फुलेको, सेिो र्ोिी सेिो कुरष िा, सेिो गम्छा, सेिो गंजी लगाएको उचाई ५
मफट, अ. िर्ष ६५ िर्ष जमिको पुरुष ब्यिीको लास फे ला परे को ।
मिमि २०७५।०१।२० गिे मदउसो १४:४५ मज.िारा कोल्हमि न.पा.२ मथिि पवु ष पमिि
राजिागषिाट ७० मिटर दिीर्िा रामष्ट्रय जंगल मिचिा रहेको उनामसपोखरीिाउचाई ५ मफट ६
ई.,कपाल कालो छोटो, दामहष जगु ा पािलो, मभत्र समु िको िामहर कालो नाईलनको हाफ कटु
िात्र लगाएको, िोटो शररर भएको अं.िर्ष ४०।४५ को पुरुषको लाश ।
मिमि२०७५।०१।२६ गिे, मज. पसाष िीरगंज ि.न.पा.वडा नं.१६ िसपाकष मथिि हाल नाि िर
विन नखल
ु ेको वर्ष गहं गोरो, आसिानी रंगको सटष, हररयो रंगको कट्ट, कालो, सेिो रािो रंग
भएको हाफ कट्ट लगाएको, दामहने हाििा देवानन्द र मसिा देवी ििा िाुँया हाििा िदषको ददष
नमह होिा लेमखएको ट्याटु रहेको, कपाल कालो, उचाई ५ मफट ५ ईन्च अग्लो भएको अं.िर्ष
३०/३२ को परुु ष व्यमि ।
मििी २०७५ /०१/२७ गिे मजल्ला िारा कोल्िी न.पा. -२ मथिि पिु ष पमिि राजिागषको
िािगढी चोकिाट अ ५०० मिटर दमिर् कोल्हिी जाने िाटोिाट अ ३००/४०० मि.
पमिि िफष रामष्टय जंगलिा ६०।६५ िर्षको पुरुषको लास फे ला परे को ।
मिमि२०७५।०१।२५ गिे १५:०० वजेको सियिा मजल्ला पसाष मिरगंज िहा नगरपालीका
वडा नं.१६ मथिि नाििर विन नखल
ु ेको अं.िर्ष ६०/६५ को पुरुष व्यमिको लास फे ला
परे को ।
मिमि २०७५।०१।२३ गिे अं.०४:३० िजे मज. िहोत्तरी, िमदषिास न.पा.-०५ र्ुङ्गेर मथिि
पवु ष पमिि राजिागष सडकिा िर्ष गह गोरो, शररर पािलो उचई ५ मफट २ ईन्च अग्लो, सेिो
कपाल, दाह्री जुँगु ा सोिो भएको सेिो रंगको हाफ सटष र खरानी रंगको हाफ कट्ट, कम्िलिा
सेिो पटुका िेरेको, हेदाष पहाड िल
ु क
ु को जथिो देमखने अं. िर्ष ७५।८० को पुरुष व्यिीको
लास फे ला परी मजल्ला अथपिाल िहोत्तरी, जलेश्वरिा रामखएको ।

धनुषा

मिमि २०७५।०१।१८ गिे अं. १६:०० िजेको सियिा मज. र्नर्ु ा जनकपरु उप ि.न.पा.-०४
मथिि रार्ा कृ ष्र् िमन्दर पररसरिा अं. ६०।६५ िर्षको पुरुषको लास फे ला परे को ।

बारा

मिमि २०७५।०१।०५ गिे अं.११:०० िजेको सियिा मज.िारा कोल्हवी न.पा.१ कोल्हवी
िजार मथिि जनशमि क्लव भवनको प्यासेजिा वर्ष थयाम्लो, उचाई अ.ं ५ मफट २ ईन्च, शररर
पािलो, अर्ष कपाल फुलेको, रािो रंगको चोली, पहेलो सेिो मनलो रंगको िट्टु े साडी
लगाएकी, िाया हािको नाडीिा टाटु िनाएकी, दामहने हािको मिच औलािा पहेलो र्ािुको
औिा लगाएकीनाििर विन नखल
ु ेको िागी खाने अ.ं वर्ष ६० की महहला िृिक लास फे ला
परे को ।

पसाा

सलााही

रौतहट

सलााही

सलााही

मिमि२०७४।१२।३० गिेको मदन १७:४० िजेको सियिा मजल्ला पसाष िोरी गाउुँपामलका
वडा नं. १मथिि मचिवन रामष्ट्रय मनकुञ्जको जंगलिा गोरो वर्ष, पािलो शरीर, उचाई ४ मफट
१० ईन्च, हेदाष िराई िल
ु को जथिोदेमखने, िङ्गोमलयन अनहु ारको जथिो देमखने, शरीरिा कुनै
पमन लगु ा (कपडा)नलगाएको, अ. वर्ष ७५ को जथिो देमखने पुरुष व्यिीको लास फे ला
परे को ।
मिमि२०७४।१२।२८गिेकामदनअ.०४:००िजेमिहानकोसियिामज.सलाषहीलालिन्दीन.पा.१७
मथििपवु ष पमििलोकिागषसडकिा श्यािलोवर्ष, हेदाषिराईिासीजथिोदेमखने, अनहु ारगोलो,
नाकसानोचचु ो,
उचाई५मफट१ईन्च,दाडीकपालपालेको,नङ्गिुलो,
मनलोअकाशेरङ्गकोच्यामिएकोफुलपाईन्ट,
दिु ््लोशरीर,
पहेलोसेिोर्ाकाषव्ालाहाफपुरानोथवीटरलगाएकोखैरोििामनलोरङ्गकोदईु वटाअन्डरवेयरल
गाएकोअ.वर्ष२८/३०कोपुरुषव्यमिको लास फे ला परे को ।
२०७४।१२।०४ गिे अं. २३:३० िजेको सियिा मजल्ला रौिहट चन्रपरु न.पा. वडा नं. १
पवु ी लच्का नमजक जंगल मथिि राजिागषिावर्ष गोरो, उचाई ५ मफट,शरीर पािलो, पहेलो
रंगको कुिाष सरू
ु वाल लगाएकी, दामहने हाििा टाटुले (ऊ) लेमखएको, अं. ३० िर्ष मकमहहला
मिमि २०७४।०६।१८ गिे अ.१४.३० िजेको सियिा मज. सलाषही चक्रघट्टा गाउुँपालीका
वडा नं.१ मथिि लखनदेही खोलाको पमिि मकनारािा टाउुँ को र खुट्टा िाटोले छोपी किर र
पठ्ठु ाको भाग देमखने गरी नाििर विन नखल
ु ेकी, िंगोमलयन जथिो देमखने, उचाई ५मफट ३
ईन्च, गोलो अनहु ार, नाकिा के ही नलगाएकी, दिु ै कानिा पहेलो र्ािु जथिो देमखने िाली
लगाएकी, कपाल कालो, अ.वर्ष २८।२९ की, गलािी रंगको सरू
ु वाल ििा रािोिा पहेको
मनलो हररयो िट्टु ा भएको कुिाष लगाएकी महहलाको लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७४।०३।२९ गिेमजल्ला सलाषही िलंगवा अथपिालिा उपचारको क्रििा िृत्यु
भएको अं. ७०।७५ वर्षकोमहहला हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लास फे ला परे को ।

सलााही

मिमि २०७४।०३।२८ गिेमजल्ला सलाषही ि.न.पा.वडानं.११ मथिििा अं. ४०।४५ वर्षको
पुरुष हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लाश ।

महोत्तरी

मिमि २०७४।०३।१६ गिे अं. १६:०० िजे मजल्ला िहोत्तरी िमदषिास न.पा.वडा नं.१ मथिि
अ.ं ४५।५० वर्षको पुरुष हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लाश ।

रौतहट

मिमि २०७४।०३।२३ गिे अं. २३:४० िजे मज. रौिहट चन्रपरु न.पा. वडा नं. ४ मथिि िहेन्र
राजिागषको छे उिा अ.ं ५०।५५ वर्षको परुु षको लाश ।

पसाा

मिमि२०७४।३।२३गिे अं. ११:४५ िजे मज.पसाष िीरगंज ि.न.पा. वडा नं. १५ अं. ६०।६५
वर्षको परुु र् वर्षको पुरुष हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लाश ।

पसाा
मिमि २०७४।०३।१४ गिे अं. २०:३० िजे मज.पसाष िीरगंज ि.न.पा.वडा नं. ६ मथिि अं.
४०।४५ वर्षको पुरुष हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लाश ।
हसराहा

महोत्तरी

रौतहट

रौतहट

मिमि २०७४।०३।०९ गिे १६:०० िजेको सियिा मजल्ला मसराहा लहान न.पा. वडा न.ं १
मथिि रािो पहेंलो साडी, पहेंलो चोलो लगाएकी, उचाई ५ मफट, दवु ै हाििा चरु ा लगाएकी ,
घाुँटीिा रािो पोिे ,दवु ै हाििा फुलको ट्याटु खोमपएको, वर्ष गुँह गोरो , अं. २५/३०वर्षको
महहला हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लाश ।
मिमि २०७४।०२। ३० गिे अं. १६:४५ िजे मजल्ला िहोत्तरी भंगाह गाउपामलका वडा नं. ४
मथिि मसिापरु मथिििा अं. ३०/३२ वर्षको पुरुषको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको लाश ।

मिमि २०७४।२।२३ गिे अं.०६:५५ िजेको सियिा मजल्ला रौिहट चन्रपरु न.पा. ४ मथिि
पवु ष पमिि राजिागषको पमिि लच्का नमजकै राजिागषिा अ.ं ४०/४२ वर्षकी महहलाको हाल
सम्ि पमहचान नखल
ु ेको लाश ।
मिमि २०७४।०२।१४ गिे अ.ं १५:०० िजेको सियिा मजल्ला रौिहट चन्रपरु न.पा.वडा न.ं ४
मथिि राजिागष छे उको खेििा अं. अं.४०/४५ वर्षको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको पुरुषको
लाश ।

बारा

मिमि २०७४।०२।१० गिे अं. २२:१० िजेको सियिा मज.िारा मजिपरु मसिरा उ.ि.न.पा.१
मथिि अं. ४०।४५ वर्षको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको पुरुषको लाश ।

बारा

मिमि२०७४।०२।०६ गिे अं. ८:०० िजेको सियिा मज.िारा कलैया उ.ि.न.पा.९ मथिि राजु
यादवको िास झाङ नमजकै खेििा अ.ं ४०।४५ वर्षको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको परुु षको
लाश ।
मिमि २०७४।०१।३० गिे अं. १८:३० िजेमजल्ला िहोत्तरी जलेश्वर नगरपालीका वाडष नं. ३
र्वौली रािो खोला पल
ु नमजक अ.ं २७।२८ वर्षको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको परुु षको
लाश ।

महोत्तरी

पसाा

मिमि २०७४।०१।१४ गिे अं. १८:४५ िजेमजल्ला पसाष िी.उ.ि.न.पा.वडा नं. १० मथिि अं.
५०।५५ वर्षको पुरुष हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको लाश ।

बारा

मिमि २०७४।०१।२८ गिे अं. १३:३० िजे मज.िारा पचरौिा गाउपामलका वडा नं.३
सखवु ाघाट मथिि जिनु ी नदीको मकनारिा अं. ३/४ वर्षको बालक हाल सम्ि नाििर विन
नखल
ु ेको ।

पसाा

मिमि २०७३।१२।११ गिे अं. ०६.०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष िी.उ.ि.न.पा.वडा नं.२७
िहअरी चोक सडकिा अं. अं.४०/४५ वर्षको पुरुष नाि िर विन नखुलेको हाल सम्ि
पमहचान नखल
ु ेको लाश ।

पसाा

मिमि २०७३।१२।०६ गिे अ.ं ११.०० वजेको सियिा मजल्ला पसाष िी.उ.ि.न.पा.वडा न.ं १९
िा नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष अं. ४०/४५ वर्षको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको लास ।

बारा

मिमि२०७३।१२।२९ गिे अ.ं ०७:०० िजेको सियिा मज.िारा िहानगरपामलका ग.न.पा.वडा
नं.८ िैनी टोल नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष अं.५०/५२ वर्षको हाल सम्ि पमहचान नखुलेको
लाश ।

रौतहट

मिमि २०७३।११।०७ गिे अं. ०७:०० िजेको सियिा मजल्ला रौिहट गा.मव.स राजपरु
िल
ु सी वडा नं. ७ मथिि शेख अिानल्ु लाहको गोििा नाि िर नखुलेको महहला अं. ५५
वर्षको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको लाश ।

पसाा

मिमि २०७३।१०।२३ गिे अं.१७:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष जय िंगलापरु ५ मथिि
अ.ं ३२।२२ वर्षको हाल नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।

बारा

मिमि २०७३।०८।२८ गिे मजल्ला िारा िेमियस ६ र ऐ.उम्जन १ को मथिि मिये खोलाको
पानीिा हाल नाि िर विन नखल
ु ेको अं.४०।४५ वर्षको पुरुष व्यमिको पमहचान नखुलेको
लाश ।

पसाा

मिमि २०७३।०८।२२ गिे मजल्ला पसाष मि.उ.ि.न.पा.१८ मथिि अ.ं १७:३० िजेको सियिा
हाल नाि िर विन नखुलेको पुरुष व्यमिको लाश ।

महोत्तरी

मिमि २०७३।०८।०१ गिे मजल्ला िहोत्तरी गा.मव.स. मसिापरु भंग्हा वडा नं. ४ मथिि रािो
खोलािा अं. ४०/४५ वर्षको हाल नाि िर विन नखल
ु ेको पमहचान नखल
ु ेको महहलाको
लाश ।

पसाा

मिमि २०७३।७।१४ गिे अं. ०७:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष मि.उ.ि.न.पा १२ मथिि
परुु र्को हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लास अं. ४०। ४५ वर्षको पुरुष ।

पसाा

मिमि २०७३।०७।२१ गिे अ.ं १०:३० िजेको सियिा मजल्ला पसाष मव.उ.ि.न.पा १९
मथिििा अं. ४०।४५ वर्षको पुरुषको हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लास ।

पसाा

मिमि २०७३।०७।२० गिे अं. ०७:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाष मव.उ.ि.न.पा १९
मथिििा अ.ं ७०।७५ वर्षको पुरुषको हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लास ।

पसाा

मिमि २०७३।०६।२७ गिे १३:३० िजे अं. ४०।४५ वर्षको परुु र् व्यमि मजल्ला पसाष
िी.उ.ि.न.पा.वडा नं. १० घण्टाघर मथिि सडकिा हाल नाि िर विन नखल
ु ेको अ। िर्ष
४०र४५ को परुु ष ब्यिीलाई अचेि अिथिािा फे ला पारी प्रहरीले उपचारको लागी ना।उ।िे।
अथपिालिा लगी उपचार गराई रहेकोिा उपचारकै क्रििा मिमि २०७३।६।२९ गिेको मदन

१५।१५ िजेको सियिा िृत्यु भएको ।
पसाा

बारा

धनषु ा

पसाा

पसाा

बारा
पसाा

पसाा

पसाा

मिमि २०७३।०६।०१ गिे २०:३० िजे अं. ६०।६५ वर्षको िमहला मजल्ला पसाष
िी.उ.ि.न.पा.वडा न.ं २२ मथिि पोखरीया िीरगजं सडक खण्ड अन्िगषि मिन्दािामसनी िजार
नमजकै सडकिा मभश्वा िफष िाट िीरगंज िफष आउदै गरे को ना ५ ख ६१६० न.।को िसले हाल
नाि िर विन नखल
ु ेको अं.६०र६५ की िृद्ध महहलालाई िक्कर मददा टाउकोको भागिा
गमम्भर चोट लागी घाईिे भएकोिा उपचारको लागी ना.रा.िे. अथपिाल पर्ु याउदा उपचार हन
नपाउदै िृत्यु भएको पमहचान नखल
ु ेको लाश ।
मिमि२०७३।०५।२५ गिे ८:४५ िजेमजल्ला िारा. न.पा.१२ मथिि अं. ६०।६५ वर्षको मनलो
रगंको साडी, रािो पेमटकोट, सेिो पटुका िामर्एको,अर्ष फुलेको कपाल लािो, वर्ष गोरी
उचाई ४ मफट ८ ईन्च रहेको पमहचान खल्ु न नसके को महहलाको लाश ।
मिमि २०७३।०४।२२ गिे वेलक
ु ा अ.ं १८:३० वजेको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा जनकपरु उप
िहानगरपामलका वाडष नं.८ मथिि सडकको पेटी मकनारािा वर्ष गहगुँ ोरो ,पािलो शरीर भएको
उचाइ ५ मफट ४ इन्च भएको ,सेिो रङ्घको िमहलो सटष ,मनला टाउजर लगाएको वर्ष
अ.ं ३५/३६ को नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको िृिक लाश ।
मिमि २०७३।२।६ गिे मवहान ०८:०० वजेको सियिा मज.पसाष मव.उ.ि.न.पा.वडा नं. १९
मथिि नेपाल भारि मसिाना नमजकै सरै सवा खोलाको मकनारािा हाल नाि िर विन नखुलेको
अं. वर्ष ३०।३५ को पुरुष व्यिीको िृिक लास सडी गली दघु षन्र्ीि भई औसा मकरा परी
सके को वेवारीसे अवथिािा फे ला परे को ।
मिमि २०७३।०२।०२ गिे १७:०० वजेकोसियिा मजल्ला पसाष िी.उ.ि.न.पा.वडा नं.१८
नेशनल िेडीकल कलेज पछाडी भेडीयाही खोला मथिि नाििर विन नखल
ु ेको मलङ्ग सिेि
एकीन गनष नसमकले दवु ै हाि र खट्टु ाको घडु ां िनु ीका भाग नभएको समडगलेको अिथिािा
िृिक लाश फे ला परे को ।हलङ्र् नखल
ु े को
मिमि २०७३।०१।२८ गिे मजल्ला िारा, िर्ेर्ी िुलको जथिो देमखने वर्ष अं. ६०/६२ को
पुरुष व्यिी वागेश्वरी िमन्दरको िलाउिा हाि फाली आत्िहत्या गरे को ।
मिमि २०७३।१।१८ गिे रािी २१:३० वजेको सियिा मज.पसाष मव.उ.ि.न.पा.वडा न.ं १९
मथिि मििेरी पल
ु भन्दा १०० मिटर उत्तर सडकिा मकनारािा नम्वर नखल
ु ेको गाडीले नाि िर
विन नखल
ु ेको अं.५०।५५ को पुरुष व्यिीलाई िक्कर मदई सख्ि घाईिे वनाएकोिा प्रहरीले
फे ला पारी उपचारको लामग लैजादा वाटैिा िृत्यु भएको ।
मिमि २०७२।१२।२२ गिे ०१:३० वजेको सियिा मजल्ला पसाष वेल्वा ८ मथिि वन्यजन्िु
आरिकको जंगलिा नाििर विन नखल
ु ेको अं.वर्ष ५५।६० को पुरुष व्यमिको िृिक लाश
वेवारीसे अिथिािा सडीगली सके को अिथिािा फे ला परे को ।
मिमि २०७२।१०।१७ गिे १३:३० वजेको सियिा मज.पसाष िी.उ.ि.न.पा.वडा नं.३ मथिि
अं.वर्ष ६०।६५ को नाििर विन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको वेवारीसे अिथिािा िृिक लाश
फे ला परे को ।

बारा

मिमि २०७३।०१।०४ गिे मजल्ला िारा, वर्ष गहगोरो, उचाई अं. ५.२ मफट, सन्ु िलन रंगको
मटसषट, कालो कटटु लगाएकोपुरुषको लाश ।

बारा

मिमि २०७२।१०।१८ गिे मजल्ला िारा,वर्ष कालो, सेिो कछाड, सेिो, सटष, िझौला शररर,
कालो सेिो कपाल, नाक लािो, उचाई अं..५.५ मफट भएको पुरुषको लाश ।

बारा

मिमि २०७२।०८।१४ गिे मजल्ला िारा वर्ष गहगोरो, उचाई अं..५.५ मफट, पहेलो सटष, खैरो
मटसटष, कालो पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको पमहचान हन नसके को लाश ।

बारा

मिमि २०७२।०८।१२ गिे मजल्ला िारा वर्ष कालो, उ.५ मफट, हाििा मवमभन्न रंगको चरु ा
िाला लगाएकी, कानिा पहेलो र्ािक
ु ो ररङ्ग, कालो मथवटर, रािो फुल ित्तु ा भएको कुिाष
सरुु वाल लगाएकीमहहलाको लाश ।

बारा

मिमि २०७२।०४।३२ गिे मजल्ला िारा सेिो गन्जी, पहेलो कट्ट, उचाई अ.ं ५.१ फीट, वर्ष
गोरो, कपाल फुलेको, िागी खाने जथिो देमखनेपुरुष व्यमि ।

सलााही

मिमि २०७२।१०।१३ गिे रािको अं।१२।०० सियिामजल्ला सलाषहीगा.मव.स. गम्हरीया
वडा न.ं ३ मथिि सावषजमनक र्िषशालाको खल्ु ला कोिािा नाि िर विन नखल
ु ेको भारि िाट
आई िागी खाने वर्ष अं। ६० र ६५ को पुरूषको िृत्यु भएको

महोत्तरी

मिमि २०७३/०२/१९ गिे अं.०७:०० वजेको सियिा मज.िहोत्तरी मथिि वर्ष श्यािलो उचाई
४ मफट ८ ईन्च अग्लो कपाल मजङ्गरीङ्ग परे को सन्ु िला रंगको िटु े सारी लगाएको, पहेलो
रंगको चोलो र पेटीकोट लगाएको नाि िर विन नखल
ु ेको गाुँउ घरिा िागी खाने महडने अं.
िर्ष ५५ की महहलाको िृिक लाश ।
मिमि २०७२/११/२९ गिे मदउसो अं. १३:०० वजेको सियिामज.िहोत्तरी ईटहवाषकट्टी वडा
न.ं ६ मथिि खेििा नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष ब्यमि पमहचान हन नसके को लाश ।

महोत्तरी

महोत्तरी

मिमि २०७२/०६/२८ गिे अं.१०:०० वजेको सियिामज.िहोत्तरी रिौली वडा नं.७ मसिि
खेििा नाि िर विन नखल
ु ेको अं. ७० को पुरुष ब्यमिको पमहचान हन नसके को लाश ।

महोत्तरी

मिमि २०७२/०६/११ गिे ०८:०० वजेको सियिामजल्ला िहोत्तरी गा.मव.स.एकरमहया वडा
न.ं ३ मथिि मभर्को फुलवारीिा नाि िर विन नखल
ु ेको अ.ं िर्ष १२ की बाहलकाको िृिक
लाश फे ला परे को ।

महोत्तरी

मिमि २०७१/०८/२७ गिे रािीको सियिामज. िहोत्तरी गा.मव.स.िनरा वडा नं. १ मथिि िनरा
िजारको खल्ु ला घरिा नाि िर विन नखल
ु ेको अं. िर्ष ४० को पुरुषव्यमिको पमहचान हन
नसके को लाश ।

महोत्तरी

मिमि २०७१/०८/१७ गिे अं.०८:०० वजेको सियिामज. िहोत्तरी गा.मव.स.मपपरा वडा नं. १
मथिि पोखरी नाि िर विन नखल
ु ेको अं. िर्ष ३५ को परुु ष ब्यमिको पमहचान हन नसके को
लाश ।
मिमि २०७१/०४/३ गिे अं.१०:०० वजेको सियिामजल्ला िहोत्तरी जलेश्वर नगरपालीका
वडा नं. १३ मथिि र्िौलीको काुँस घाुँरीिा नाि िर विन नखल
ु ेको अं. िर्ष २५/२६ को
महहलाको िृिक लाश ।

महोत्तरी

महोत्तरी

धनुषा

धनुषा

मिमि २०७१/०१/२८ गिे अन्दाजी १०:३० िजेको सियिामजल्ला िहोत्तरी गौरीिास
गा.मि.स.वडा नं.२ मथिि सािदु ामयक वन नसषरीको कम्पाउण्डिा हररयो रंगको साडी,मनलो
रंगको पेटीकोट,मनलो रंगको व्लाउज,वाुँया हािको नाडीको एि.ई.एि.ए.लेमखएको घडी
लगाएको,वाुँया हाििा समं जप राि र इन्रकला टाटु गरे को, दामहने नाडीिा ३ वटा चरु ा
लगाएको,कालो िर्षकी,िझौला कदकी,अनहु ार गोलो, अं.िर्ष२२/२५ की महहला ।
मिमि २०७२/०९/१४ गिे अं.०७:०० वजेको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा जनकपरु उप .ि.न.पा.
वडा न.ं १० मथिि नाििर विन नखल
ु ेको अ।ं िर्ष ५० को पुरुष पमहचान हन नसके को लाश
।
मििी २०७२/०९/०५ गिे अं. ११:०० वजेको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा ज.न.पा. वडा नं. ८
मथिि नाि िर विन नखल
ु ेको हशशु ।

धनुषा

मिमि २०७२/०८/२८ गिे अं. १४: १५ वजेको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा जनकपरु नगरपामलका
वडा नं. ३ मथििनाििर विन नखल
ु ेको अं। िर्ष ७०को पुरुष पमहचान हन नसके को लाश ।

धनषु ा

२०७२/०६/२० गिे अ.ं ०६:०० वजेको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा ज.उप.ि.पा. ८ नाि िर विन
नखल
ु ेको अं. िर्ष ७० को पुरुष पमहचान हन नसके को लाश ।

धनुषा

२०७२/०६/०२ गिे अ.ं २०:०० वजे मजल्ला र्नर्ु ा दहु वी- ५ नाि िर विन नखल
ु ेको अं.
िर्ष ३० को पुरुष पमहचान हन नसके को लाश ।

धनुषा

२०७२/०५/२९ गिे अं. ०७: ०० वजेको मजल्ला र्नर्ु ा जनकपरु उप.ि.न.पा. १०नाि िर
विन नखल
ु ेको अं. िर्ष ४५ को पुरुष पमहचान हन नसके को लाश ।

धनुषा

मिमि २०७२/०५/२१ गिे अं.१०:३० वजेको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा ज.उप.ि.न.पा. ४ नाि
िर विन नखल
ु ेकी अं. िर्ष ३० मक महहला पमहचान हन नसके को लाश ।

सलााही

मिमि २०७२।१०।१३ गिे रािीको सियिा मजल्ला सलाषही गा.मव.स.नोकै ल्वा वडा नं.२
मथिििा नाि िर विन नखल
ु ेकी िराई िासी जथिो देमखने अ.िर्ष २२।२५ की िमहला, दवु ै
हाििा पहेलो र्ािक
ु ो चरु ा लगाएकी, पछाडी भागिा आर्ी भाग रािो ब्रा, पहेलो मनलो
भएको साडीको टुक्रा, दवु ै खट्टु ािा पाउजु लगाएकी, ,दवु ै पैिलाको िाईलो औलािा िे सा
लगाएकी,पहेलो कालो भएको मक्रष्टल जथिो िालािा पहेलो मफका हररयो िगु ा भएको लके ट
रहेकोमहहलाको लाश ।

सलााही

पसाा

धनुषा

धनुषा

धनुषा

बारा

महोत्तरी

धनुषा

मिमि २०७२-१०-११ गिे अ.१५:०० िजेको सियिा मज.सलाषही ईश्वपरु न.पा.वाडष न.४
मथिि िा रहेको सागरनाि वन पररयोजनाको पल्ट न. ८ को िी को जङ्गलिा नाििर विन
नखल
ु ेको अ.वर्ष २०:२५ को परुु र् व्यमिको जमल डरे को अवथिािा िृिक लाश फे ला परे को
िृिक लाश उचाई ५मफट ५ ईन्च,नाक चचु ो अनहु ार लाम्चो,िझौला शररर,वर्ष
गहगोरो,हररयोिा कालो ििा सेिो र्काष भएको फुल सटष,मनलो रङ्गको मजन्स पाईन्ट
लगाएको अ.वर्ष २०:२५ को पुरुष व्यमि ।
ॐमिमि २०७२।९।२५ गिे मवहान मज.पसाष मवरगंज उ.ि.न.पा.वडा न.१६ मथिि सरै सवा
खोलािा हाल नाि िर विन नखल
ु ेको साल नाल समहिको नाङगो अवथिा नवजाि हशशु
बाहलका ।
मिमि २०७२।०९।०३ गिे अं. ०६:३० िजेको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा, सिैला न.पा. वडा नं.
३ मथिि दगु ाष िमन्दर पछाडी खाली चौरिा वर्ष गहगुँ ोरो, पहाडीया जथिो देमखने, मभत्र हररयो
रंगको हाफ मट–सटष, कालो छालाको ज्याके ट र कालो पाईन्ट लगाएको, कपाल आमर्
फुलेको, उचाई ५ मफट २ ईन्च भएको, अं. वर्ष ३५/४० को पुरुष व्यमिको िेवाररसे िृिक
लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७२।०९।१३ गिे अं.२३:४५ वजेको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा गा.मव.स.इनवाष वडा
नं.५ मथिििा किला नदीको कलभषटिा गहगुँ ोरो वर्ष, १.५ ईन्च लािो कपाल भएको,
शरररको िामिल्लो भागिा खैरो रङ्गको सईु टर र त्यस मभत्र सेिो मनलो र्के कलरको मटसटष
लगाएको, िल्लो भागिा मनलो सेिो रङ्गको मजन्स पाईन्ट लगाएकको, टाउकोिा दाया िफष
१.५ ईन्च आलो घाउ रहेको अ.ं वर्ष ४५÷५० को परुु ष व्यमिको लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७२।१०।०२ गिे अं. १०्ाः३० िजेको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा, सन्ु दरपरु गाउुँ भन्दा
मभत्री िडहरी खोलाको िामि जगं लिा अ.ं वर्ष ४०÷४१ को िराई िल
ु क
ु को जथिो देमखने
पुरुष व्यमिको लाश िेवाररसे अवथिािा फे ला परे को ।
मिमि २०७२-१०-०१ गिे अ.ं १०:०० िजे मजल्ला िारा रािपरु टोकनी १ मथिि
ने.रा.प्रा.मव.को कोिा मभत्र नाििर विन नखुलेको अं.६० वर्षको वेवाररसे पुरुष व्यमिको
लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७२।०९।२७ गिे अं.१९:०० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी जलेश्वर न.पा.वडा नं.५
िहेन्रचोक मथिि सडकको छे उिा नाि िर विन नखल
ु ेकी अ.ं वर्ष ४४।४५ की िामग खाने
महहलाको िाुँउकोिा परु ानो घाुँउ भई मकरा परी िेवारीसे अवथिािा प्रहरीले फे ला पारी
ित्काल उपचारको लामग मजल्ला अथपिाल जलेशवरिा लमग भनाष गराई मदएकोिा मनजको
उपचारको क्रििा मिमि २०७२।०९।२९ गिेका मिहान अ.ं ११:०० िजेको सियिा सोही
अथपिालिा मनजको िृत्यु भएको ।
मिमि २०७२/१०/०९ गिेको मदन अं.१५:०० वजेको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा दहु वरकोट
गा.मव.स. वाडष नं.७ िंग्राल टोल मथिििा एमकन विन नखल
ु ेको कालो वर्ष उचाई ५
मफट,पािलो शरीर भएकी मनलो सेिो रंगको सामड लगाएकी िानमसक सन्िल
ु न मिक नभएमक
ऐ.चोराकोएलपरु गा.मव.स. मचरै या ििौना मथिििा घिु मफर गरर रहने वथने गदै आएकी अ.ं वर्ष
५० मक मजवछ देवी यादव नाि गरे मक िृद्धा िमहला आगो िाप्ने क्रििा घरु िा लागेको आगो
मनजले लगाएको सामडिा समल्कदा आगोले जमल गमम्भर घाईिे भएकोिा थिामनय
िामनसहरुले उपचारको क्रििा जनकपरु अच
ं ल अथपिाल िफष ल्याउने क्रििा अ.ं १९:००

वजेको सियिा िृत्यु भएकीमहहलाको लाश ।
धनुषा

सलााही

सलााही

धनुषा

बारा

मिमि २०७२।०९।०९ गिेको मदन अं.१३:०० वजेको सियिा मजल्ला र्नर्ु ा जनकपरु उप
िहानगरपामलका वडा न.ं ४ मथिििा रहेको र्नर्ु सागर पोखरीको पमिि – दमिर् कुनािा
गहगुँ ोरो वर्ष, नाकवाट रगि मनथकीएको, नाङ्घगो अवथिािा रहेको, मनर्ारिा वायाुँ िफष को
भागिा आलो १ इन्च घाउ रहेको, अं. ९ िमहनाको वेवाररसे अवथिािा फे ला परे को िृिक
िाहलकाको लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७२-१२-१३ गिे अं. १४:३० िजे मजल्ला सलाषही, नौके ल्वा गा.मव.स. वडा नं. ६
मथिि मझझा खोलाको नहरको पोखरीिा वर्ष गहगुँ ोरो, उचाई ५ मफट, शरीर मिक्कको, रािो
िट्टु ा भएको फुल ब्लाउज र पहेलो पेमटकोट, सेिो हल्का रािो िट्टु ा भएको सुिीको साडी
लगाएकी, घाुँटीिा रािो पोिेको िाला लगाएकी, अं. ३८/४० की महहलाको लाश फे ला
परे को ।
मिमि २०७३-०१-२० गिे अं. १२:३० िजे मज. सलाषही, िलंगवा- १० मथिि, सावषजमनक
िाटोको पल
ु िमु न वर्ष श्याम्लो, उचाई ५ मफट ८ ईन्च, कपडा मफका सेिो रंगको मट-सटष,
मनलो रंगको हाफपाईन्ट लगाएको , अ.ं वर्ष ३० को िर्ेसी िल
ु को जथिो देमखने परुु ष
व्यमिको लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७२।१२।१७ गिे अं. १४:०० िजेको सियिा मज. र्नर्ु ा मिमिला नगरपालीका वडा
नं. ५ ढल्के वर मथिि पवु ष पमिि राजिागषको रोशन पेट्रोल पम्प अगाडी सडक छे उको अशोक
रुखको फे द नमजक नाि िर विन नखल
ु ेको वर्ष कालो, कपाल सेिा, उचाई ५ मफट, पािलो
शररर, रािो िलाउज कालो ज्याके ट, हररयो पहेलो रङ्गको िटु े साडी लगाएकी घाटीिा सेिो
कालो िाला लगाएकी अं. वर्ष ६०।६५ वर्षको िराई िुलको जथिो देमखने िागी खाने िृद्ध
महहलाको िृि अवथिािा िेवाररसे लाश फे ला परे को ।
मिमि २०७२।०७।२९ गिे मजल्ला िारा, पहाडी िल
ु को जथिो देमखने वर्ष अं. ६५/६६ को
महहला िृत्यु अवथिािाफे ला परको ।

बारा

मिमि २०७२।०७।२६ गिे मजल्ला िारा, पहाडी िल
ु को जथिो देमखने वर्ष अं. ६५/६६ को
महहला िृत्यु अवथिािाफे ला परको ।

बारा

मिमि २०७२।०७।२६ गिे मजल्ला िारा, िर्ेर्ी िल
ु को जथिो देमखने वर्ष अ.ं ७० को पुरुष
व्यिी भेरी अंचल िन अथपिालिा उपचारको क्रििा िृत्यु भएको ।

