१ नं प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, बबराटनगर अन्तगात पबहचान नखुलेका लासहरुको बिबरण
जजल्ला

बििरण

उदर्पुर

जिजत २०७८।०३।०८ गते जदनको १४:०० बजेको सियिा
जजल्ला उदयपरु कटारी न. पा. वडा नं. ५ शलेश सािदु ाजयक वन
क्षेत्र जित्र नािथर, वतन र उिेर नखल
ु ेको कालो रंगको जसलाएको
कपडाको पाईन्ट, कालो रंगको छालाको बेल्ट, खैरो रंगको चप्पल
र प्लाजिकको जिता वाला घडी लगाएको िृत पुरुषको लाश ।

धनकुटा

जिजत २०७८।०१।१६ गते बेलक
ु ी अ.ं १७:३० बजेको सियिा
जज. धनकुटा पाजिवास न.पा. वडा नं ४ जसिखेत जथथत
जाल्पादेवी िाध्याजिक जवधालयको सजित्विा रहेको जिरालो
जग्गािा अजथसम्लो झाडी जित्र नािथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं
३०/३५ वषषकी, िोटो शरीर िएकी जथवटर र खैरो रंगको िेि
लगाएकी मबहलाको लाश ।
जिजत २०७८।०१।१९ गते जबहान अ.ं १०:०० बजेको सियिा
जज.िोरङ रतुवािाई न.पा. वडा नं ६ जथथत राि प्रसाद िण्डारीको
िकै बारीिा नािथर, वतन नखल
ु ेको, अ.ं ३०/३५ वषषकी, उचाई
५.२ जिट, घाटीको िागिा ६ वटा ट्याटु र वााँया हातिा १ वटा
ट्याटु िएको, रातो वणषकी, पहे ाँलो रंगको कुथाष र जनलो रंगको
सरुु वाल लगाएकी, हातिा प्लाजिकको चरु ा लगाएकी हेदाष िधेशी
िल
ु को जथतो देजखने मबहलाको लाश ।

मोरङ

झापा

झापा

जिजत २०७७।१०।०३ गते जबहानको सियिा झापा जजल्ला
कन्काई न.पा. वडा नं ४ कोजटहोि जथथत प्रसाई िलािी जवश्राि
चौतारािा एजकन घर वतन नखल
ु ेको जवगत लािो सिय देजख
िजन्दर पररसर जित्र बथदै आएका अन्दाजी वषष ६५/७० को देजखने
प्रेि बहादरु तािाङ नाि बताउने सजु तरहेको ठााँउिा िृत िे ला
परे को उचाई ५.२ जिट, जित्र बाट आकासे रङको परु ा बाहुले शटष
र बाजहर खैरो रङको परु ा बाहुले सईु टर, कपाल िुलेको, बोके
दारी पालेको, हेदाष िगं ोजलयन जथतो देजखने, आाँखा जचम्रो र प्रेि
बहादरु तािाङ नािले जचजनने पुरुष व्यजिको लाश ।
जिजत २०७७।०२।२१ गते जजल्ला झापा जबताषिोड न.पा. वडा नं.
५ िहानन्द चौक जथथत सडकिा हेदाष िगं ोजलयन िल
ु को जथतो
देजखने अ.ं वषष ६०/६५ को उचाई ५ जिट ५ ईन्च ,कपाल,दाह्री र
जगंु ा िुलेको ज्याके ट र जनलो ट्याक लगाएको िृत पुरुष व्यजि ।

फोटो

मोरङ

झापा

धनकुटा

झापा

झापा

सुनसरी

सुनसरी

जिजत २०७७।०३।११ गते अ.ं १२:०० बजेको सियिा जजल्ला
िोरङ कानेपोखरी गा. पा. वडा नं. ७ जथथत पवु ष पजिि लोक
िागषिा रातो रंगको बट्टु े िेि,हरीयो रंगको िुलबट्टु े लंगु ी, रातो
सकलो पटुकी बाधेकी ,उचाई ५ जिट वणष गहुगोरो िएकी, बााँया
हातको नारीको जित्रीिागिा िुलको बट्टु ा आकारको कालो रङको
ट्याटु बनाएकी अ.ं वषष ४०/४२ जक िृत मबहला ।
जिजत २०७७।०३।१३ गते जजल्ला झापा बध्ु दशान्ती गा.पा. वडा
नं. ४ जथथत जचया बगान जित्र वणष गहुगाँ ोरो ,उचाई ५ जिट २ ईन्च
िएको ,शररर पातलो,अनहु ार सानो,रातो सरुु वाल र जनलो कुताषिा
अगाडी रातो िुलको बुट्टा िएको कुताष लगाएकी िंगोजलयन
िल
ु को जथतो देजखने अ.ं वषष ४५ की मबहला िृत अवथथािा
िे ला।
जिजत २०७७।०२।२८ गते जजल्ला धनकुटा सााँगरु ीगढी गा.पा. वडा
नं. १० जथथत खोला जकनारिा कालो वणष,अत्यन्तै पातलो शररर
िएकी,कालो छोटो कपाल िएकी,खैरो रङको पेजटकोट, सेतो
रातो बट्टु े लुङ्गी ,हररयो रंगको चोलो लगाएकी,बााँया हातिा सेतो
बट्टु े रंगको चरु ा लगाएकी ,तराई िल
ु की अ.ं ३५ वषषकी देजखने
मबहला िृत अवथथािा िे ला।
२०७७।०३।१९ गते अ.ं १०:००बजेको सियिा जज.झापा
गौररगजं गा. पा. वडा नं. १ जथथत खेतिा मबहला िृत अवथथािा
िे ला।

जिजत २०७७।०३।०७ गते अं. १८:४५ बजेको सियिा जजल्ला
झापा िेजचनगर न. पा. वडा न.ं १३ चारआली जथथत वणष रातो
,कपाल सेतो िुलेको ,अनहु ारिा सेतो दबु ी जथतो जछद्रा जछद्रा
िएको,कालो रंगको टाउजर ,सेतो कालो धकाष िएको खैरो रंगको
िेि ,खराजन कलरको जाके ट लगाएको,हेदाष िगं ोजलयन जथतो
देजखने बषष अ.ं ६०/६५ को िृत पुरूष व्याजि ।
२०७६।१०। १४ गते जबहान ०८:०० बजेको सियिा जजल्ला
सनु सरी दहु वी न.पा. वडा न.ं १२ के शजलया खोला जकनारिा अ.ं
२५/२६ को िृत पुरुष व्याजि ।
२०७६। ०८।०२ गते अ.ं जबहान ०९:३० बजेको सियिा जजल्ला
सनु सरी ईटहरी उप ि. न .पा. वडा नं. ४ जिरगााँउ जथथत कालो
सेतो रंगको बट्टु े रंगको सरुु वाल र पहेलो िेि लगाएको ,उचाई ४
जिट ११ ईन्च िएको िृत मबहला ।

पााँचथर

झापा

झापा

पााँचथर

झापा

उदर्पुर

२०७६।०८। १६ गते जदनको अ.ं १६:३० बजेको सियिा जज.
पााँचथर साजवक रानीगााँउ गा. जब. स. वाडष न. २ हाल कुम्िायक
गा.पा. वडा न. ३ जयराि घाट जथथत उचाई ५ जिट,कालो
कपाल,बााँया हातिा रातो चरु ा ,हररयो रंगको ब्लाउज,सेतो िुस्रो
रंगको पेटीकोट लगाएकी िगं ोजलयन िल
ु को जथतो देजखने अं. वषष
२५/२६ जक िृत मबहला ।
२०७६।११। १९ गते अ.ं २०:३० बजेको सियिा जज. झापा
िेजचनगर न. पा. वडा न. १० नागरडुब्बा पल
ु जथथत वणष गहुगाँ ोरो
,उचाई अ.ं ५ जिट २ ईन्च िएको ,सािान्य िोटो शररर ,ठुलो
जनधार ,छोटो कपाल दाह्री जगंु ा निएको ,कालो जाके ट र जित्र
रातो जट-सटष र कालो रंगको पाईन्ट लगाएको गधषन िोटो देजखने
हेदाष िगं ोजलयन िल
ु को जथतो देजखने अ.ं वषष ५०/५५को िृत
परू
ु ष व्यजि ।
२०७६।११।१० गते जवहान अ.ं ०६:४५ बजेको सियिा जज.
झापा जवताषिोड न. पा. वडा न. १ सतार गाउ जथथत हेदाष तराई
िल
ु को देजखने वषष अ.ं ५०/५५ को टाउकोिा सेतो िुलेको
कपाल ,दाही जगंु ा िुलेको ,छातीिा सेतो िुलेको रौ िएको िृत
पुरूष व्यजि ।
२०७६।११।२९ गते जबहान अ.ं ०८:३०बजेको सियिा जज.
पााँचथर साजवक रवी गा.जब. स. वडा न.ं २ हाल जिक्लाजङु गा.
पा. वडा नं. ४ जथथत थािथिु े खोलािा खराने रङको ट्याक
,खरानेिा कालो धकाष िएको हाप िेि,आकाशे रंगको हाप गन्जी
,रातो रंगको पेन्टी,बाया हातिा जिजलजनयि लेखक
े ो कालो जिता
िएको घडी लगाएको अवथथािा अ.ं ५०/५५ वषषको िधेसी
िल
ु को जथतो देजखने िृत पुरुष व्यजि ।
जिजत २०७६।१२।१३ गते अं. १८:०० बजेको सियिा जजल्ला
झापा िेजचनगर न.पा. वडा नं. ६ जथथत िेजचनगर न. पा. ६ नम्बर
वडा कायाषलय छे उिा सेतो जनको धके सटष ,हररयोिा रातो धके
ट्याक,(सरुु वाल)लगाएको ,गहुगाँ ोरो वणष,िझौला शररर उचाई ५
जिट ५ ईन्च ,कपाल दाह्री जगंु ा िुलेको ,अ.ं ६० वषषको िृत पुरुष
व्यजि ।
जिजत २०७६।१२।१४ गते अ.ं १२:०० बजेको सियिा जजल्ला
उदयपरु ऐ. न.पा. वडा नं. १४ धाप्लाङ जथथत सनु कोशी नजदिा
िगं ोजलयन िल
ु को िाजनस जथतो देजखने अ.ं २०/३० वषषको िृत
मबहला ।

मोरङ

जिजत २०७७।०३।२१ गते अ.ं १२:०० बजेको सियिा जजल्ला
िोरङ उलाषबारी न.पा. वडा नं. १ जथथत सोल्टीखोलाको जकनारिा
गहुगाँ ोरो वणष सािान्य खालको शररर, सािान्य रुपिा बोके दाह्री
पालेको , बााँया हातको पाखरु ािा कालो रङको ट्याटु खोपेको,
उचाई ५ जिट ४ ईन्च िएको, िृत परू
ु ष व्यजि ।

झापा

जिजत २०७७।०३।२१ गते जबहान अ.ं ०९:३० बजेको सियिा
जजल्ला झापा िेचीनगर न.पा. वडा नं. १२ चराली जथथत प्रगती
सािदु ाजयक वन जगं लिा वणष श्यािलो ,िझौला शररर ,उचाई ५
जिट िएको ,िृतकको शरररिा हररयो सेण्डो र खैरो हाप पाईन्ट
लगाएको िृत पुरुष व्यजि ।
२०७५।६।७ गते जबहान १०:०० बजे जज. िोरङ जब.न.१८ र १७
जथथत जिजत्र सडक बाटोको होि पाईप (कल्वषट) जित्र,अ.ं २५/३०
को पुरुष,कालो सटष लगाएको, रातोिा सेतो बुट्टा िएको
हापपाईन्ट लगाएको शरररको परु ै िाग दगु जष न्धत िई कुजहएर
औलािा जकरा परे को िृतक लाशको टाउको छुरट्टएको अवथथािा
रहेको, दाजहने हातको नाडीिा कालो रंगको चरु ा जथतो डोरी
बाधेको घाटी सम्िको िाग परु ै सडी हड्डी िासु छुरट्टएको ,
पोििाटषिको लागी जब.पी. कोईराला थवाथ्य जवज्ञान प्रजतष्ठान
धरानको शव गृहिा राजखएको ।

मोरङ

सुनसरी

झापा

जिजत २०७५।०५।१८ गते अ. १५०० बजेको सियिा, जजल्ला
सनु सरी धरान उ.ि.न.पा.- १ लक्ष्िीचोकिा ।अ. ७०/७२ वषषको
परुु ष, उचाई ५ जिट २ इन्च, बणष गहुगोरो, पातलो शररर, कपाल
अधष पल
ु ेको, जनलो ट्राक खैरो हाप िेि लगाएको, पुरुष
(जसरानीिा राि बहादरु राई ओखलढुङ्गा लेजखएको अथपतालिा
चेक जााँच गरे को कागजात िे ला परे को )
जिजत २०७५।०४।३० गते अं. १९:४० बजेको सियिा जजल्ला
झापा कनकाई न.पा. वडा न.ं १ जक
ु े कलिटष जथथत तत्काल न.ं
नखल
ु ेको सवारी साधनले नािथर नखल
ु ेको अ.ं ४०/४५ बषष को
पुरुष लाई ठक्कर जदई सख्त घााँईते बनाई तत्काल उपचारको
लागी जबताषजसजट अथपतालिा लगी उपचार गराउदा सम्िव निई
जब एण्ड जस अथपतालिा उपचारको क्रििा ऐ. ३१ गते िृत्यु
िएको।

झापा

पााँचथर

जिजत २०७५।०४।२० गते अ.ं ३ बजेको सियिा जजल्ला झापा
अजनषु धारा न.पा. वडा नं. ३ खदु नु ाबारी जथथत कालो, खैरो
ट्राउजर, जनलो धकाष िएको लगाएको, पहेलो चप्पल लगाएको
कालो सेतो धकाष िएको ज्याके ट, दाह्री कपाल िुलेको र लट्टा
परे को, उचाई ५ िुट ४ ईन्च िएको, अ.ं ६५।७० बषषको जथतो
देजखने िगं ोजलयन जथतो देजखने पुरुष िृत अवथथािा िे ला।
जिजत २०७५।०५।१२ गते जबहान अ. ०८;०० बजेको सियिा
जज. पााँचथर राजनटार ९ जथथत िालुखोप सािदु ाजयक जगं लिा
लाश सजड गजल कंकाल िात्र रहेको, खरानी रंगको adidas
लेखक
े ो िेि लगाएको, कपाल छोटो, िएको ।

जिजत २०७५।०५।०८ गते जदउाँसो अ. १५:०० बजेको सियिा
ओखलढुगं ा जजल्ला ओखलढुंगा साजवक कुन्तादेवी गा. जव. स. वडा न. ७
हाल िोलङु गाउाँपाजलका वडा न. १ जथथत जलपे खोलािा वणष
गोरो, गोलो अनहु ार हेदाष िङगोलीयन जथतो देजखने, कपाल
काटेको, शरीरिा कुनै कपडा निएको अ. वषष २५ देजख ३५ को
जथतो देजखने, एजकन नाि थर वतन नखल
ु ेको पुरुष व्यजिको िृत
लास पोि िाटषिको लागी जजल्ला अथपताल रुम्जाटार
ओखलढुङ्गा पठाईएकोिा हाल िृतक लाश सोही अथपतालको
शब गृहिा रहेको ।
जिजत २०७५/०४/१४ गते जदउसो १४:३० बजेको सियिा
जजल्ला िोरङ जबराटनगर िहानगगरपाजलका वडा न.१४ रे ल्वे रोड
मोरङ
सडकको कल्वट (पल
ु ) िनु ी शरीरिा कुनै पजन कपडा नलगाएको,
दबु ै खट्टु ाको औलाको नङगिा हररयो नङपाजलस लगाएको,
हातिा हररयो ,पहेलो चरु ा लगाएको , बााँया हातिा रातो रङको
डोरो बाधेको कानिा झम्ु का लगाएको हेदाष तराई िल
ु को जथतो
देजखने अ.ं २०।२२ वषषको मबहला िृत जनजको शव ( कोशी
अचं ल अथपतालिा )
जिजत २०७४।०५।२१ गते जबहान अ.ं ०९:०० बजेको सियिा
जजल्ला धनकुटा नगरपालीका वडा नं. ९ बेलारा वेशी तिोर नदी
धनकुटा
जथथत हाल सम्ि पजहचान नखल
ु ेको अ.ं ३०/३५ वषषको पुरुषको
शव िे ला परे को ।
उदर्परु

जिजत २०७३।०३।२१गते उदयपरु कटारी न.पा.वडा न. २ ढल्के
वर जङ्गलिा वणष गहुगोरो अ.ं २४/२५ वषषको मबहलाको
पजहचान नखल
ु ेको लाश िे ला परे को ।

झापा

मोरङ

जिजत २०७३।०४।०७ जजल्ला झापा शजन अजनषु न.पा वडा न.ं ९
जथथत गडु ल होटल एण्ड लजिा कृ ष्ण थापा, घर धरान िनी
लेखाएको पेन्टरको काि गने िन्ने बजु झएको बणष गहुगोरो, कपाल
कालो, िझौला शररर, दाजहने हातिा िासक
ु ो गाठो उठे को,उचाई
अ.ं ५ जिट ५ ईन्च अग्लो, कालो पेन्ट, िुस्रो जछके िेि, बाया
हातिा कालो घडी लगाएको पुरुष व्यजिको सनाखत खल्ु न
नसके को लाश ।
२०७३।०२।१७ गते जज. िोरङ जब.न.-११ जथथत २ वटा नवजात
जशश(ु बालक) एउटाको दाजहने हात निएको जजबजन्तल
ु े
खाएजथतो देखीने घाटीिा रातो डाि देजखएको उचाई १.५ जिट
िएको, परु ै नाङ्गो पेटिा सालनाल सजहत बेरीएर रहेको दबु ै हात
जसधा सािान्य रहेको िृत बशशु िे ला परे को ।

मोरङ
२०७२।०७।१९ गते जज. िोरङ बयरबन -९ जथथत बणष गोरो उचाई
४ जिट ६ ईन्च िगं ोजलयन अनहु ार रातो साडी र िे सबक
ु
लेखीएको जनलो कलरको िेि लगाएकी मबहला िृत अवथथािा
िे ला परे को ।
मोरङ

२०७२।०४।०१ गते जज. िोरङ जब.न. -१४ जथथत सडकिा अ.
वषष ४० को पुरुष िृत अबथथािा िे ला परे को ।

सुनसरी

जिती २०७२।११।०९ गते अ।ं १३।३० बजेको सियिा सनु सरी
ईटहरी १ पवु पष जिि राजिागषको सडक जकनारािा रहेको जपपलको
रूख िनु ी चौतारोिा, अ.ं बषष ४५।५० को नािथर वतन नखल
ु ेको
पुरुष िृत अबथथािा िे ला परे को ।

सुनसरी

जिजत २०७२।११।२४ गते जजल्ला सनु सरी हरीपरु गा.जव.स वडा नं
९ जथथत सप्तकोजश नदीको पानीिा नाि ,थर वतन नखल
ु ेको हेदाष
िगं ोजलयन (ितवाली) जथतो देजखने अं वषष ३०।३५ को
मबहलाको िृत लाश िे ला परे को ।

सुनसरी

२०७२।११।२४ गते जदन अन्दाजी १५;००बजेको सियिा जज.
सनु सरीिा हाल नाि थर वतन एजकन निएको अन्दाजी बषष
३०।३५ को परुु ष उपचारको क्रििा िृत्यु िएको ।

सुनसरी

जिजत २०७२।०८।१५ गते १०;०० वजेको सियिा जज.सनु सरी
लौकही गा.जब.स.६ जथथत सडकिा नाि थर, वतन नखल
ु ेको हेदाष
तराईबासी जथतो देजखने बणष कालो, िझौला शररर, सेतोिा जनलो
धकाष िएको लङु ् गी, सेतो िेि लगाएको, लािो दाह्री जगु ा िएको
अ, बषष ४५ को पुरुष िृत अबथथािा िे ला परे को ।

ईलाम

जिजत२०७२।१२।१७ गते १६:३० बजेको सियिा जज. ईलाि
दानाबारी गा.जब.स. वडा नं. १जथथत कुलो पानीिा अ.ं बषष
५५/६० की िजहला, कालो रातो बणषको, अन्दाजी ५जिट २ ईन्च
उचाई िएकी, के श कालो छोटो खल्ु ला रहेको, िानजसक सन्तल
ु न
जठक निएकी जथतो देजखने , दाजहने घडु ािा परु ानो घाउको खत
रहेको र तराई िल
ु को जथतो देजखने मबहलाको शव िे ला परे को ।

सुनसरी

जिजत २०७०।८।२२ गते जजल्ला सनु सरी एकम्बा गा.जब.स वाडष न.
८ जथथत सनु सरी जसचाई आयोजनाको नहरको पानीिा नाि थर
वतन नखल
ु ेको अ.वषष ३०-३२ को पुरुष को िृत्यु हाल सम्ि
पजहचान नखल
ु ेको शव।

सुनसरी

जिजत २०७०।१२।३० गते अ.१८;३५ वजे जजल्ला सनु सरी पजिि
कुसाहा गा.जब.स वाडष न. ३ जथथत नाि थर वतन नखल
ु ेको अ.वषष
२५।३० को पुरुष िाजनस लाई ना ५ ख ११८१ नम्बरको ट्रकले
ठक्कर जददा घटनाथथलिानै िृत्यु िएको हाल सम्ि पजहचान हुन
नसके को शव ।

सुनसरी

जिजत २०७०।६।९ गते जजल्ला सनु सरी नरजसंह गा.जब.स वाडष न. ९
जथथत नाि थर वतन नखल
ु ेको अ.वषष २७।२८को परुु ष िृत
अवथथािा िे ला परे को ।

सुनसरी

जिजत २०७०।७।२२ गते जजल्ला सनु सरी ईनरुवा न.पा.वाडष न. ६
जथथत कुरुवा खोलाको पानीिा नाि थर वतन नखल
ु ेको अ.वषष
२८।३० को पजहचान खल्ू न नसके को पुरुषको शव िे ला परे को ।

सुनसरी

जिजत २०७०।४।१ गते जजल्ला सनु सरी श्रीपरु जव्दी गा.जब.स.वाडष
न. ८ जथथत राजिागषिा नाि थर वतन नखल
ु ेको मबहला लाई
नम्वर नखल
ु ेको सवारी ले ठक्कर जददा िृत्यु िएको हाल सम्ि
सनाखत हुन नसके को शव ।

