१ नंप्रदेश प्रहरी कार्ाालर्,बिराटनगरअन्तगात पबहचान नखुलेका लासहरुको बििरण
जिल्ला

बििरण

भोजपुर

जिजि २०७८।०७।२८ गिे अं.२१:५० बिेको सियिा जिल्ला भोिपरु षडानन्द
न.पा. वडा नं.२ पायखा जथिि गोरे टो बाटो देजख अन्दाजि २ जिटर िल अं.वषष
५०/५५ को कजिले रािबिादरु कजिले गणेश पाजिन नाि बिाउने परुु ष व्यक्ती
धान खेिको गरािा िृि फे ला । िुजलया उचाई ५.३ जफट, वणष गिुगोरो,कालो
खईु लेको ट्याक,िररयो रङको िाफ भेष्ट, कालोिा पिेलो घसाष भएको टाउिर र
EVA जनलो रङको चप्पल लगाएको ।

भारत बिहार

जिजि २०७८।०७।१३ गिे अं. ०९:३० बिेको सियिा भारि जबिार
जिल्ला जकशानगंि गलगजलया जथिि रे लवे थटेशनिा िानजसक
सन्िल
ु न जिक नभएको, नाििर विन नखल
ु ेको, िागी खाई जिड्ने
गरे को अं. वषष ६०/ ६५ को उचाई अं. ५.५ जफट, दाह्री िंगु ा सािान्य
लािो फुलेको, जिन्स पाईन्ट र जघउ रंगको सटष लगाएको, िेदाष नेपाली
िथिो देजखने िाजनस रे लिा िोजकन गई िृत्यु भएको पुरुषको लाश
पो.िा.को लागी िाकुरगंि अथपिालको शव गृििा राजखएको ।
जिजि २०७८।०६।३० गिे सााँझको अं. १८:०० बिेको सियिा जि.
ईलाि िाई न.पा. वडा नं. २ चेप्टी जथिि िाई खोलाको पानीको
भङ्गालोको बीच भागिा एजकन नाििर, विन नखल
ु ेकी अं. वषष
६०/६५ की, उचाई अ.ं ५ जफट, रािो कालो बट्टु े िखिलको भेष्ट,
िररयो रािो बट्टु े लङु ् गी, रािो िररयो सल कम्िरिा बाधेको, रािो,
जनलो, पिेलो रंगको पत्िर भएको पोिे,बााँया िाििा फलािे बाला
लगाएकी िृि मबहलाको लाश पो.िा.को लागी इलाि जिल्ला
अथपिालको शव गृििा राजखएको ।
जिजि २०७८।०६।१७ गिे जबिान अं. ६:३० बिेको सियिा जिल्ला
िाप्लेिङु जिक्वा खोला गा.पा. वडा नं.४ जथिि जनिाषणजधन जिजडल
िेवा िाईड्रोपावर प्रोिेक्ट िा काि गनेवषष ४१ कोरुपलाल िगर नाि
बिाउने परुु ष को लाश ।िुजलया:-उचाई ५.४ जफट,कालो आाँखा र
कालो कपाल,KOREAN TECH लेजखएको िाफ ज्याके ट,खैरो
रङको ट्राउिर बााँया िािको पाखरु ाको भागिा नाग सपषको
ट्याटु,िािको ित्के लािा ऊ लेजखएको,दाजिने िािको पाखरु ािा
चराको ट्याटु खोपेको,भारिीय आधार काडष भएको।
जिजि २०७८।०५।३१ गिे जि.िोरङ जबराटनगर ि.न.पा. वडा नं ७
जथिि कोशी अथपिालको पररसरिा नाि िर विन नखल
ु ेको पुरुष
एक्कासी बेिोस भई ईििेन्सी वाडषिा लगी चेक िााँच गदाष डाक्टरले
िृि घोषणा गरे को । िुजलया:- खैरो सेिो रङको सटष कालो जिन्स
पाईन्ट लगाएको, उचाई ५.२ जफट, कालो कपाल भएको ।

इलाम

ताप्लेजुङ

मोरङ

फोटो

मोरङ

मोरङ

झापा

मोरङ

सुनसरी

तेह्रथमु

उदर्पुर

जिजि २०७८।०५।२७ गिे जि.िोरङ जब.ि.न.पा. वडा नं ९ जथिि
परु ानो गद्रु ी बिारिा नाि िर विन नखुलेको िृि परुु षको लाश फे ला
परे को। िुजलया:- वणष गिुगोरो, कालो कपाल, उचाई ५.४ जफट,
Converse लखेको कालो र रािो रङको भेष्ट र जनलो पाईन्ट लगाएको
परुु षको लाश ।
जिजि २०७८।०५।२५ गिे जि.िोरङ जब.ि.न.पा. वडा नं ९ बसपाकष
अगाडी सडक पेजटिा नाि िर विन नखुलेको िृि पुरुषको लाश
फे ला परे को । िुजलया:- वणष गिुगोरो, कपाल कालो र सेिो, उचाई ५
जफट, सेिो रङको सेण्डो र कालोिा पिेलो रङको कट्टु लगाएको ।
जिजि २०७८।०५। १२ गिे जिल्ला झापा दिक न.पा. वडा नं. ४ जथिि
िावाखोलाकोपल
ु िजु न जपलरको थवालिा बथने रै या नाि बिाउने
अ.६२ वषषको पजिचान खल्ु न नसके को पुरुषको शव फे ला ।
जिजि २०७८।०५।१० गिे अ.ं ६:१५ गिे जि.िोरङ बढु ीगंगा गा.पा.
वडा नं ६ जथिि डल्ले पल
ु को िनु ी निरिा पजििबाट पवु ष िफष बगाई
ल्याएको नाि िर विन नखल
ु ेको िृि पुरुषको लाश । िुजलया:- वणष
गिुगोरो, कपाल कालो िल्का दाह्री पालेको, उचाई ५.३ जफट, रािो
रङको जटसटष र खैरो रङको पाईन्ट र रािो रङको ित्तु ा लगाएको ।
जिजि २०७८।०३।२६ गिे रािको अं. २२:३० बिेको सियिा जि.
सनु सरी कोशी गा. पा. वडा नं. १ जथिि पवु ष पजिि लोकिागषिा
नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ७०/७२ वषषको पैदल यात्री सवारी दघु षटना
भई घाईिे िुनगई घाईिे उपचारको क्रििा गोल्डेन अथपिाल
जवराटनगरिा जिजि २०७८।०३।२८ गिे िृत्यु भएको पुरुषको वणष
थयाम्लो दाह्री िंगु ा पालेको, पािलो शररर भएको ।
जिजि २०७८।०३।१८ गिे सााँझको अ.ं १८:३० बिेको सियिा जि.
िेह्रििु म्याङलुङ न.पा. वडा नं. ८ कोबेक जथिि गोि नजिकै खेि
बारीिा नािर, विन नखल
ु ेको अं. ४०/४५ वषषको रािो वणष, िझौला
शररर भएको, US Army लेखेको टाटे पाङ्रे झोला, खैरो वालेट
छे उिा रिेको, ९८६२१५६४२१ नं. को NTC को जसि र सािसुङ
िोबायल रिेको, िेदाष िगं ोजलयन वणषको, िृि पुरुषको लाश जिल्ला
अथपिाल िेह्रििु को शव गृििा राजखएको ।
जिजि २०७८।०३।०८ गिे जदनको १४:०० बिेको सियिा जिल्ला
उदयपरु कटारी न. पा. वडा न.ं ५ शलेश सािदु ाजयक वन क्षेत्र जभत्र
नाििर, विन र उिेर नखल
ु ेको कालो रंगको जसलाएको कपडाको
पाईन्ट, कालो रंगको छालाको बेल्ट, खैरो रंगको चप्पल र प्लाजष्टकको
जफिा वाला घडी लगाएको िृि पुरुषको लाश ।

धनकुटा

जिजि २०७८।०१।१६ गिे बेलक
ु ी अं. १७:३० बिेको सियिा जि.
धनकुटापाजिवास न.पा. वडा नं ४ जसिखेि जथिि िाल्पादेवी
िाध्याजिक जवधालयको सजित्विा रिेको जभरालो िग्गािा अजथसम्लो
झाडी जभत्र नाििर, विन नखल
ु ेको अं. ३०/३५ वषषकी, िोटो शरीर
भएकी जथवटर र खैरो रंगको भेष्ट लगाएकी मबहलाको लाश ।

मोरङ

जिजि २०७८।०१।१९ गिे जबिान अं. १०:०० बिेको सियिा
जि.िोरङ रिवु ािाई न.पा. वडा नं ६ जथिि राि प्रसाद भण्डारीको िकै
बारीिा नाििर, विन नखल
ु ेको, अं. ३०/३५ वषषकी, उचाई ५.२ जफट,
घाटीको भागिा ६ वटा ट्याटु र वााँया िाििा १ वटा ट्याटु भएको,
रािो वणषकी, पिे ाँलो रंगको कुिाष र जनलो रंगको सरुु वाल लगाएकी,
िाििा प्लाजष्टकको चरु ा लगाएकी िेदाष िधेशी िल
ु को िथिो देजखने
मबहलाको लाश ।
जिजि २०७७।१०।०३ गिे जबिानको सियिा झापा जिल्ला कन्काई
न.पा. वडा नं ४ कोजटिोि जथिि प्रसाई िलािी जवश्राि चौिारािा
एजकन घर विन नखुलेको जवगि लािो सिय देजख िजन्दर पररसर जभत्र
बथदै आएका अन्दािी वषष ६५/७० को देजखने प्रेि बिादरु िािाङ
नाि बिाउने सजु िरिेको िााँउिा िृि फे ला परे को उचाई ५.२ जफट, जभत्र
बाट आकासे रङको परु ा बािुले शटष र बाजिर खैरो रङको परु ा बािुले
सईु टर, कपाल फुलेको, बोके दारी पालेको, िेदाष िंगोजलयन िथिो
देजखने, आाँखा जचम्रो र प्रेि बिादरु िािाङ नािले जचजनने पुरुष
व्यजक्तको लाश ।
जिजि २०७७।०२।२१ गिे जिल्ला झापा जबिाषिोड न.पा. वडा नं. ५
ििानन्द चौक जथिि सडकिा िेदाष िंगोजलयन िल
ु को िथिो देजखने
अं. वषष ६०/६५ को उचाई ५ जफट ५ ईन्च ,कपाल,दाह्री र िंगु ा
फुलेको ज्याके ट र जनलो ट्याक लगाएको िृि पुरुष व्यजक्त ।

झापा

झापा

मोरङ

झापा

जिजि २०७७।०३।११ गिे अं. १२:०० बिेको सियिा जिल्ला िोरङ
कानेपोखरी गा. पा. वडा नं. ७ जथिि पवु ष पजिि लोक िागषिा रािो
रंगको बट्टु े भेष्ट,िरीयो रंगको फुलबट्टु े लगंु ी, रािो सकलो पटुकी बाधेकी
,उचाई ५ जफट वणष गिुगोरो भएकी, बााँया िािको नारीको जभत्रीभागिा
फुलको बुट्टा आकारको कालो रङको ट्याटु बनाएकी अं. वषष ४०/४२
जक िृि मबहला ।
जिजि २०७७।०३।१३ गिे जिल्ला झापा बध्ु दशान्िी गा.पा. वडा नं. ४
जथिि जचया बगान जभत्र वणष गिुगाँ ोरो ,उचाई ५ जफट २ ईन्च भएको
,शररर पािलो,अनिु ार सानो,रािो सरुु वाल र जनलो कुिाषिा अगाडी
रािो फुलको बट्टु ा भएको कुिाष लगाएकी िंगोजलयन िुलको िथिो
देजखने अ.ं वषष ४५ की मबहलािृि अवथिािा फे ला।

धनकुटा

झापा

झापा

सुनसरी

जिजि २०७७।०२।२८ गिे जिल्ला धनकुटा सााँगरु ीगढी गा.पा. वडा नं.
१० जथिि खोला जकनारिा कालो वणष,अत्यन्िै पािलो शररर
भएकी,कालो छोटो कपाल भएकी,खैरो रङको पेजटकोट, सेिो रािो
बट्टु े लङु ् गी ,िररयो रंगको चोलो लगाएकी,बााँया िाििा सेिो बट्टु े
रंगको चरु ा लगाएकी ,िराई िुलकी अ.ं ३५ वषषकी देजखने मबहलािृि
अवथिािा फे ला।
२०७७।०३।१९ गिे अं. १०:००बिेको सियिा जि.झापा गौररगंि
गा. पा. वडा न.ं १ जथिि खेििा मबहला िृि अवथिािा फे ला।

जिजि २०७७।०३।०७ गिे अं. १८:४५ बिेको सियिा जिल्ला झापा
िेजचनगर न. पा. वडा न.ं १३ चारआली जथिि वणष रािो ,कपाल सेिो
फुलेको ,अनिु ारिा सेिो दबु ी िथिो जछद्रा जछद्रा भएको,कालो रंगको
टाउिर ,सेिो कालो धकाष भएको खैरो रंगको भेष्ट ,खराजन कलरको
िाके ट लगाएको,िेदाष िंगोजलयन िथिो देजखने बषष अ.ं ६०/६५ को
िृिपुरूष व्याजक्त ।
२०७६।१०। १४ गिे जबिान ०८:०० बिेको सियिा जिल्ला सनु सरी
दिु वी न.पा. वडा न.ं १२ के शजलया खोला जकनारिा अ.ं २५/२६ को
िृि पुरुष व्याजक्त ।

सुनसरी

२०७६। ०८।०२ गिे अं. जबिान ०९:३० बिेको सियिा जिल्ला
सनु सरी ईटिरी उप ि. न .पा. वडा नं. ४ जभरगााँउ जथिि कालो सेिो
रंगको बट्टु े रंगको सरुु वाल र पिेलो भेष्ट लगाएको ,उचाई ४ जफट ११
ईन्च भएको िृि मबहला ।

पााँचथर

२०७६।०८। १६ गिे जदनको अ.ं १६:३० बिेको सियिा जि.
पााँचिर साजवक रानीगााँउ गा. जब. स. वाडष न. २ िाल कुम्िायक गा.पा.
वडा न. ३ ियराि घाट जथिि उचाई ५ जफट,कालो कपाल,बााँया
िाििा रािो चरु ा ,िररयो रंगको ब्लाउि,सेिो फुस्रो रंगको पेटीकोट
लगाएकी िंगोजलयन िुलको िथिो देजखने अं. वषष २५/२६ जक िृि
मबहलाको लाश ।

झापा

२०७६।११। १९ गिे अं. २०:३० बिेको सियिा जि. झापा
िेजचनगर न. पा. वडा न. १० नागरडुब्बा पल
ु जथिि वणष गिुगाँ ोरो
,उचाई अं. ५ जफट २ ईन्च भएको ,सािान्य िोटो शररर ,िुलो जनधार
,छोटो कपाल दाह्री िंगु ा नभएको ,कालो िाके ट र जभत्र रािो जट-सटष र
कालो रंगको पाईन्ट लगाएको गधषन िोटो देजखने िेदाष िगं ोजलयन
िल
ु को िथिो देजखने अं. वषष ५०/५५को िृि पुरूष व्यजक्त ।

झापा

२०७६।११।१० गिे जविान अं. ०६:४५ बिेको सियिा जि. झापा
जविाषिोड न. पा. वडा न. १ सिार गाउ जथिि िेदाष िराई िल
ु को
देजखने वषष अं. ५०/५५ को टाउकोिा सेिो फुलेको कपाल ,दािी
िंगु ा फुलेको ,छािीिा सेिो फुलेको रौ भएको िृि पुरूष व्यजक्त ।

पााँचथर

२०७६।११।२९ गिे जबिानअं. ०८:३०बिेको सियिा जि. पााँचिर
साजवक रवी गा.जब. स. वडा नं. २ िाल जिक्लािुङ गा. पा. वडा नं. ४
जथिि िािििु े खोलािा खराने रङको ट्याक ,खरानेिा कालो धकाष
भएको िाप भेष्ट,आकाशे रंगको िाप गन्िी ,रािो रंगको पेन्टी,बाया
िाििा जिजलजनयि लेखेको कालो जफिा भएको घडी लगाएको
अवथिािा अं. ५०/५५ वषषको िधेसी िल
ु को िथिो देजखने िृि पुरुष
व्यजक्त ।
जिजि २०७६।१२।१३ गिे अं. १८:०० बिेको सियिा जिल्ला झापा
िेजचनगर न.पा. वडा न.ं ६ जथिि िेजचनगर न. पा. ६ नम्बर वडा
कायाषलय छे उिा सेिो जनको धके सटष ,िररयोिा रािो धके
ट्याक,(सरुु वाल)लगाएको ,गिुगाँ ोरो वणष,िझौला शररर उचाई ५ जफट
५ ईन्च ,कपाल दाह्री िगंु ा फुलेको ,अ.ं ६० वषषको िृि पुरुष व्यजक्त ।

झापा

उदर्पुर

जिजि २०७६।१२।१४ गिे अं. १२:०० बिेको सियिा जिल्ला
उदयपरु ऐ. न.पा. वडा नं. १४ धाप्लाङ जथिि सनु कोशी नजदिा
िगं ोजलयन िल
ु को िाजनस िथिो देजखने अ.ं २०/३० वषषको िृि
मबहला ।

मोरङ

जिजि २०७७।०३।२१ गिे अं. १२:०० बिेको सियिा जिल्ला िोरङ
उलाषबारी न.पा. वडा न.ं १ जथिि सोल्टीखोलाको जकनारिा गिुगाँ ोरो
वणष सािान्य खालको शररर, सािान्य रुपिा बोके दाह्री पालेको , बााँया
िािको पाखरु ािा कालो रङको ट्याटु खोपेको, उचाई ५ जफट ४ ईन्च
भएको, िृिपुरूष व्यजक्त ।

झापा

मोरङ

सुनसरी

झापा

जिजि २०७७।०३।२१ गिे जबिान अं. ०९:३० बिेको सियिा जिल्ला
झापा िेचीनगर न.पा. वडा नं. १२ चराली जथिि प्रगिी सािदु ाजयक
वन िंगलिा वणष श्यािलो ,िझौला शररर ,उचाई ५ जफट भएको
,िृिकको शरररिा िररयो सेण्डो र खैरो िाप पाईन्ट लगाएको िृि पुरुष
व्यजक्त ।
२०७५।६।७ गिे जबिान १०:०० बिे जि. िोरङ जब.न.१८ र १७
जथिि जभजत्र सडक बाटोको िोि पाईप (कल्वषट) जभत्र,अ.ं २५/३० को
परुु ष,कालो सटष लगाएको, रािोिा सेिो बट्टु ा भएको िापपाईन्ट
लगाएको शरररको परु ै भाग दगु षजन्धि भई कुजिएर औलािा जकरा
परे को िृिक लाशको टाउको छुरट्टएको अवथिािा रिेको, दाजिने
िािको नाडीिा कालो रंगको चरु ा िथिो डोरी बाधेको घाटी सम्िको
भाग परु ै सडी िड्डी िासु छुरट्टएको , पोष्टिाटषिको लागी जब.पी.
कोईराला थवाथ्य जवज्ञान प्रजिष्ठान धरानको शव गृििा राजखएको
।बलङ्ग नखुलेको
जिजि २०७५।०५।१८ गिे अ. १५०० बिेको सियिा, जिल्ला
सनु सरी धरान उ.ि.न.पा.- १ लक्ष्िीचोकिा ।अ. ७०/७२ वषषको परुु ष,
उचाई ५ जफट २ इन्च, बणष गिुगोरो, पािलो शररर, कपाल अधष
पल
ु ेको, जनलो ट्राक खैरो िाप भेष्ट लगाएको, पुरुष (जसरानीिा राि
बिादरु राई ओखलढुङ्गा लेजखएको अथपिालिा चेक िााँच गरे को
कागिाि फे ला परे को )
जिजि २०७५।०४।३० गिे अं. १९:४० बिेको सियिा जिल्ला झापा
कनकाई न.पा. वडा नं. १ िुके कलभटष जथिि ित्काल नं. नखल
ु ेको
सवारी साधनले नाििर नखुलेको अ.ं ४०/४५ बषष को पुरुषलाई
िक्कर जदई सख्ि घााँईिे बनाई ित्काल उपचारको लागी जबिाषजसजट
अथपिालिा लगी उपचार गराउदा सम्भव नभई जब एण्ड जस
अथपिालिा उपचारको क्रििा ऐ. ३१ गिे िृत्यु भएको।

झापा

पााँचथर

ओखलढुगं ा

मोरङ

धनकुटा

जिजि २०७५।०४।२० गिे अं. ३ बिेको सियिा जिल्ला झापा
अिषनु धारा न.पा. वडा नं. ३ खदु नु ाबारी जथिि कालो, खैरो ट्राउिर,
जनलो धकाष भएको लगाएको, पिेलो चप्पल लगाएको कालो सेिो
धकाष भएको ज्याके ट, दाह्री कपाल फुलेको र लट्टा परे को, उचाई ५
फुट ४ ईन्च भएको, अ.ं ६५।७० बषषको िथिो देजखने िगं ोजलयन
िथिो देजखने पुरुषिृि अवथिािा फे ला।
जिजि २०७५।०५।१२ गिे जबिानअ. ०८;०० बिेको सियिा जि.
पााँचिर राजनटार ९ जथिि भालख
ु ोप सािदु ाजयक िगं लिा लाश सजड
गजल कंकाल िात्र रिेको, खरानी रंगको Adidasलेखेको भेष्ट
लगाएको, कपाल छोटो, भएको ।बलङ्ग नखुलेको

जिजि २०७५।०५।०८ गिे जदउाँसो अ. १५:०० बिेको सियिा जिल्ला
ओखलढुगं ा साजवक कुन्िादेवी गा. जव. स. वडा न. ७ िाल िोलङु
गाउाँपाजलका वडा न. १ जथिि जलपे खोलािा वणष गोरो, गोलो अनिु ार
िेदाष िङगोलीयन िथिो देजखने, कपाल काटेको, शरीरिा कुनै कपडा
नभएको अ. वषष २५ देजख ३५ को िथिो देजखने, एजकन नाि िर विन
नखल
ु ेको पुरुष व्यजक्तको िृि लास पोष्ट िाटषिको लागी जिल्ला
अथपिाल रुम्िाटार ओखलढुङ्गा पिाईएकोिा िाल िृिक लाश
सोिी अथपिालको शब गृििा रिेको ।
जिजि २०७५/०४/१४ गिे जदउसो १४:३० बिेको सियिा जिल्ला
िोरङ जबराटनगर ििानगगरपाजलका वडा न.१४ रे ल्वे रोड सडकको
कल्वट (पल
ु ) िनु ीशरीरिा कुनै पजन कपडा नलगाएको, दबु ै खट्टु ाको
औलाको नङगिा िररयो नङपाजलस लगाएको, िाििा िररयो ,पिेलो
चरु ा लगाएको , बााँया िाििा रािो रङको डोरो बाधेको कानिा झम्ु का
लगाएको िेदाष िराई िल
ु को िथिो देजखने अं. २०।२२ वषषको मबहला
िृि जनिको शव ( कोशी अंचल अथपिालिा )
जिजि २०७४।०५।२१ गिे जबिान अ.ं ०९:०० बिेको सियिा जिल्ला
धनकुटा नगरपालीका वडा नं. ९ बेलारा वेशी ििोर नदी जथिि िाल
सम्ि पजिचान नखल
ु ेको अं. ३०/३५ वषषको पुरुषको शव फे ला परे को
।

उदर्पुर

जिजि २०७३।०३।२१गिे उदयपरु कटारी न.पा.वडा न. २ ढल्के वर
िङ्गलिावणष गिुगोरोअं. २४/२५ वषषको मबहलाको पजिचान
नखल
ु ेको लाश फे ला परे को ।

झापा

जिजि २०७३।०४।०७ जिल्ला झापा शजन अिषनु न.पा वडा नं. ९
जथिि गडु ल िोटल एण्ड लििा कृ ष्ण िापा, घर धरान भनी लेखाएको
पेन्टरको काि गने भन्ने बजु झएको बणष गिुगोरो, कपाल कालो, िझौला
शररर, दाजिने िाििा िासक
ु ो गािो उिे को,उचाई अं. ५ जफट ५ ईन्च
अग्लो, कालो पेन्ट, फुस्रो जछके भेष्ट, बाया िाििा कालो घडी
लगाएकोपुरुष व्यजक्तको सनाखि खुल्न नसके को लाश ।
२०७३।०२।१७ गिे जि. िोरङ जब.न.-११ जथिि २ वटा नविाि
जशश(ु बालक) एउटाको दाजिने िाि नभएको जिबिन्िल
ु े खाएिथिो
देखीने घाटीिा रािो डाि देजखएको उचाई १.५ जफट भएको, परु ै
नाङ्गो पेटिा सालनाल सजिि बेरीएर रिेको दबु ै िाि जसधा सािान्य
रिेको िृि बशशु फे ला परे को ।

मोरङ

मोरङ
२०७२।०७।१९ गिे जि. िोरङ बयरबन -९ जथिि बणष गोरो उचाई ४
जफट ६ ईन्च िंगोजलयन अनिु ार रािो साडी र फे सबक
ु लेखीएको जनलो
कलरको भेष्ट लगाएकी मबहला िृि अवथिािा फे ला परे को ।
मोरङ

२०७२।०४।०१ गिे जि. िोरङ जब.न. -१४ जथिि सडकिा अ. वषष
४० को पुरुष िृि अबथिािा फे ला परे को ।

सुनसरी

जििी २०७२।११।०९ गिे अं।१३।३० बिेको सियिा सनु सरी ईटिरी
१ पवु षपजिि राििागषको सडक जकनारािा रिेको जपपलको रूख िनु ी
चौिारोिा, अ.ं बषष ४५।५० को नाििर विन नखल
ु ेको परुु ष िृि
अबथिािा फे ला परे को ।

सनु सरी

जिजि २०७२।११।२४ गिे जिल्ला सनु सरी िरीपरु गा.जव.स वडा नं ९
जथिि सप्तकोजश नदीको पानीिा नाि ,िर विन नखल
ु ेको िेदाष
िंगोजलयन (ििवाली) िथिो देजखने अं वषष ३०।३५ को मबहलाको
िृि लाश फे ला परे को ।

सुनसरी

२०७२।११।२४ गिे जदन अन्दािी १५;००बिेको सियिा जि.
सनु सरीिा िाल नाि िर विन एजकन नभएको अन्दािी बषष ३०।३५
को पुरुष उपचारको क्रििा िृत्यु भएको ।

सुनसरी

ईलाम

जिजि २०७२।०८।१५ गिे १०;०० विेको सियिा जि.सनु सरी
लौकिी गा.जब.स.६ जथिि सडकिा नाि िर, विन नखुलेको िेदाष
िराईबासी िथिो देजखने बणष कालो, िझौला शररर, सेिोिा जनलो
धकाष भएको लङु ् गी, सेिो भेष्ट लगाएको, लािो दाह्री िगु ा भएको अ,
बषष ४५ को परुु ष िृि अबथिािा फे ला परे को ।
जिजि२०७२।१२।१७ गिे १६:३० बिेको सियिा जि. ईलाि
दानाबारी गा.जब.स. वडा नं. १जथिि कुलो पानीिा अं. बषष ५५/६०
की िजिला, कालो रािो बणषको, अन्दािी ५जफट २ ईन्च उचाई
भएकी, के श कालो छोटो खल्ु ला रिेको, िानजसक सन्िल
ु न
जिकनभएकी िथिो देजखने , दाजिने घडु ािा परु ानो घाउको खि रिेको र
िराई िल
ु कोिथिो देजखने मबहलाको शव फे ला परे को ।

सुनसरी

जिजि २०७०।८।२२ गिे जिल्ला सनु सरी एकम्बा गा.जब.स वाडष न. ८
जथिि सनु सरी जसचाई आयोिनाको निरको पानीिा नाि िर विन
नखल
ु ेको अ.वषष ३०-३२ को परुु षको िृत्यु िाल सम्िपजिचान
नखल
ु ेको शव।

सुनसरी

जिजि २०७०।१२।३० गिेअ.१८;३५ विे जिल्ला सनु सरी पजिि
कुसािा गा.जब.स वाडष न. ३ जथिि नाि िर विन नखल
ु ेको अ.वषष
२५।३० को पुरुष िाजनस लाई ना ५ ख ११८१ नम्बरको ट्रकले
िक्कर जददा घटनाथिलिानै िृत्यु भएको िाल सम्िपजिचान िुन
नसके को शव ।

सुनसरी

जिजि २०७०।६।९ गिे जिल्ला सनु सरी नरजसंि गा.जब.स वाडष न. ९
जथिि नाि िर विन नखल
ु ेको अ.वषष २७।२८को पुरुष िृि
अवथिािा फे ला परे को ।

सुनसरी

जिजि २०७०।७।२२ गिे जिल्ला सनु सरी ईनरुवा न.पा.वाडष न. ६
जथिि कुरुवा खोलाको पानीिा नाि िर विन नखल
ु ेको अ.वषष
२८।३० को पजिचान खल्ू न नसके को परुु षको शव फे ला परे को ।

सुनसरी

जिजि २०७०।४।१ गिे जिल्ला सनु सरी श्रीपरु िव्दी गा.जब.स.वाडष न. ८
जथिि राििागषिा नाि िर विन नखल
ु ेको मबहला लाई नम्वर
नखल
ु ेको सवारी ले िक्कर जददा िृत्यु भएको िाल सम्ि सनाखि िुन
नसके को शव ।

