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

सप्तरी

पसाा

हसरहा

सलााही

हसरहा

पसाा

महोत्तरी

सप्तरी

हििरण
मममत २०७९।०५।३० गते मज.पससा मबरगजं म.न.पस. वडस नं २ मथथत सडकको मकनसरमस रहेको फोहोर
पसनी बग्ने नसलसमस हसल नसम थर वतन नखल
ु ेको, उचसई ५ मफट, कसलो कपसल, सेतो धकसा भएको फुल
सटा र कट्टु लगसएको पुरुष व्यमिको लसश ।
मममत २०७९।०५।२९ गते मज सप्तरी मतलसठी कोईलसडी गस.पस. वडस नं १ भन्ससर चोक देमख रसमपरु
मल्हमनयस जसने बसटोको दसमहने ससईड अं. २० ममटर दमिण तफा कुनौली जसने दशगजसमस तत्कसल नसम
थर वतन नखल
ु ेको, पहसडीमल
ु को जथतो देमखने, उचसई ५.८ मफट, दसमहने हसलको नसडीमस कसलो र
बसाँयस गदान नमजक कसनको मनु ी ट्यसटु खोपेको, Supptime लखेको सेतो रङको जत्तु स लगसएको, सेतो
कसलो बट्टु स धकसा भएको फुल बसउलस भएको सटा र कसलो ट्रयसकसटु लगसएको पुरुष व्यमिको लसश ।
मममत २०७९।०५।२५ गते मज.पससा मबरगंज म.न.पस. वडस नं १६ बसपसका मथथत पसमका ङ गरी रसखेको नस
५ ख ६२६५ नं को थवमथतकस बस मभत्र मसगी खसई महड्ने हसल नसम थर वतन नखल
ु ेको, उचसई ५.४
मफट, सेतो रसतो र मनलो रङको भेष्ट, खैरो रङको रङको पसईन्ट र खैरो रङको गलबन्दी लगसएको पुरुष
व्यमिको लसश ।
मममत २०७९।०५।२२ गते मज.मसरहस लहसन न.पस. वडस नं १ लोकतन्त्र चोकको सडक खण्ड छे उमस नसम
थर वतन नखल
ु ेको, खट्टु स र मलद्वसरमस घसाँउ भई समडगली मकरस परे को अवथथसमस थथसमनय मसमनसहरुले
देमख प्रहरीलसई खबर गरर उपचसरको क्रममस मृत्यु भएको, उचसई ५.६ मफट, हल्कस कपसल फुलेको,
कसलो भेष्ट र रसतो रङको हसफ पसईन्ट लगसएको पुरुष व्यमिको लसश ।
मममत २०७९।०५।२२ गते मज.सलसाही हररवन न.पस. वडस नं ९ मथथत नयसाँरोडमस रहेको मसनव सेवस
आश्रमको रे खदेखमस मबगत २ वषा देमख बथदै आएको एमकन नसम थर वतन नखल
ु ेको महेश रसई नसम
बतसउने, उचसई ५.६ मफट, लसम्चो अनहु सर भएको पुरुष व्यमिको लसश ।
मममत २०७९।०५।१८ गते मज.मसरहस ममचैयस न.पस. वडस नं ७ छपरे मथथत रहेको हररयो ससमदु समयक
वनमस तत्कसल नसम थर वतन नखल
ु ेको, रसतो रङको हसफ पसईन्ट लगसएको, करमको रुखमस सेतो रङको
गम्छसमस झण्ु डी मृतक लसश सडी गली जममनमस झरी मकरस औशस समेत परी दईु वटस खट्टु स मतघ्रसको
भसगमस हल्कस मससु रहेको र शरीरको अन्य भसगमस मससु नरहेको परुु षको लसश ।
मममत २०७९।०५।१४ गते मज.पससा मबरगंज म.न.पस. वडस नं १६ मथथत सडक छे उमस नसम थर वतन
नखल
ु ेको, मसगी खसएर महड्न,े अचेत अवथथसमस फे लस पसरी उपचसरको क्रममस मृत्यु भएको,उचसई ५
मफट, कलेजो रङको भेष्ट, कसलो टसटे बट्टु स भएको हसफ पसईन्ट लगसएको पुरुष व्यमिको लसश ।
मममत २०७९।०५।०८ गते मबहसन अं. ८:०० बजेको समयमस मज.महोत्तरी बमदाबसस न.पस. वडस नं १२
मथथत मबरे न्र महतोको होम पसईप फ्यसक्ट्ट्री देमख उत्तरतफा भीस घसरीमस एमकन नसम थर वतन नखल
ु ेको,
उचसई ५.३ मफट, पसतलो शरीर, पहेलो रङको कपडस स-ससनस टुक्रस मसत्रै बसकी रहेको, टसाँउको कुमहएर
मभत्री भसग देमखएको पुरुष व्यमिको लसश ।
मममत २०७९।०५।०४ गते अ.ं १३:०० बजेको समयमस मज.सप्तरी मतलसठी कोईलसडी गस.पस. वडस नं ८
तोपस मथथतमस रहेको कोशी कनसाल नहरको १३ नं फसटको उत्तरबसट पहेलो गेटमस नसम थर वतन
नखल
ु ेको, सन्ु तलस रङको बोलबम सेण्डो लगसएको, मोटो शरीर, कपसल फुलेको, उचसई ५.२ मफट, हेदसा
तरसई मल
ु को चौधरी जसत जथतो देमखने पुरुषको लसश ।

सलााही

मममत २०७९।०४।२९ गते मज.सलसाही हररवन न.पस. वडस नं ६ मथथत धक
ु ौली नहरको पसनीमस नसमथर,
वतन नखल
ु ेको, उचसई ५.५ मफट, कसलो हल्कस लसमो कपसल, घसाँटीमस बोलबमको पहेलो रङको ३/४
वटस मसलस लगसएको परुु ष व्यमिको लसश ।

बारा

मममत २०७९।०४।२७ गते अ.ं १२:३० बजेको समयमस मज.बसरस, मनजगढ न.पस. वडस नं ८ कसठी पक्ट्की
पल
ु मनु ी नसमथर, वतन नखल
ु ेको, वणा गहुगोरो, उचसई ५.३ मफट, पसतलो शरीर भएको, दसह्री जाँगु स
पसलेको, कसलो लसमो कपसल हेदसा तरसईमल
ु को जथतो देमखने पुरुष व्यमिको लसश ।

फोटो

रौतहट

पसाा

सलााही

हसरहा

रौतहट

हसरहा

महोत्तरी

सलााही

बारा

मममत २०७९।०४।२५ गते मबहसन अं.११:४५ बजेको समयमस मज.रौतहट चन्रपरु न.पस.वडस नं.४ मथथत
जमडबेलस जसने बसटोमस शमहद थमृमत प्रवेश द्वसर नमजकै रहेको ससवाजमनक प्रमतिसलयमस नसमथर, वतन
नखल
ु ेको अ.ं ४५/४६ वषाको, उचसई ५.४ मफट, कसलो सेतो अधा फुलेको, कलेमज रंगको हसफ भेथट र
खरसनी रंगको फुलपसईन्ट लगसएको पुरुष व्यमिको लसश हसल चन्रपरु रौतहटमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०४।२२ गते मबहसन अ.ं ०६:०० बजेको समयमस मज.पससा बीरगंज म.न.पस.वडस नं.१६
ईनवसा भन्सस मथथत सडकको पमिम तफा को मकनसरमस नसमथर , वतन नखल
ु ेको अ.ं ४५/५० वषाको, मसगी
खसने महड्न,े सेतोमस पहेलो धकसा भएको पहेलो सटा, खैरोमस रसतो बट्टु स भएको हसफ पसईन्ट, रसतो रंगको
गम्छस दसरमस बेररएको अवथथसमस फे लस परे कोपरुु ष व्यमिको लसश हसल नसरसयणी अथपतसल बीरगजं
पससाको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०४।०६ गते मज.सलसाही बरहथवस न.पस.वडस नं.६ मथथत बरहथवस बजसरमस मसगी खसई
महड्ने पहसडी समदु सयको मतवसली जथतो देमखने नसमथर वतन नखल
ु ेको अं.वषा ४०/४१ को, उचसई
४.११ मफट, कसलो आाँखस, कसलो कपसल, रसतो रङमस फुलेको छाँ प भएको कुथा कसलो रङको सरुु वसल
लगसएको, मवरसमी अवथथसमस फे लस परे को उपचसरको क्रममस मममत २०७९।०४।०७ गते बेलुकस
अं.१८:५० बजेको समयमस मृत्यु भएको महहला, हसल प्रसदेशीक अथपतसल मल
ं गवसको शव गृहमस
रसमखएको ।
मममत २०७९।०३।३० गते अं.१०:०० बजेको समयमस मज.मसरहस ममचैयस न.पस.वडस न.ं ०७ खोररयस
जंगलमस नसमथर वतन नखल
ु ेको, फगोलेको रुखमस कपडसको डोरीले घसाँटीमस पससो लगसई झमु ण्ड मृत
अवथथसमस, उचसई ५.४ मफट, आाँखस सडी गमल मकरस परे को, कसलो रंगको हसफ पेन्ट लगसएको परुु ष
व्यमिको लसश हसल रस.उ.थमसरक अथपतसल लहसनको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०३।२९ गते अ.ं १४:०० बजेको समयमस मज.रौतहट ईशसनसथ न.पस.वडस न.ं ६ जयनगर
टोल मथथत नेप भसरतको दश गजसमस रहेको वयर को रुखको सहसयक हसाँगसमस नसमथर वतन नखल
ु ेको
अ.ं वषा ६५ को, उचसई ५.६ मफट, कसलो कपसल, कसलो आाँखस, हररयो ब्लसउज, हररयो तसरो रंगको
ससडी लगसएकी महहलाको लसश हसल प्रसदेशीक अथपतसल गौरको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०३।२९ गते अं.१२:५० बजेको मज.मसरहस नहरस गस.पस.वडस नं.०५ मथथत ऐ.मवष्णपु रु
गस.पस.वडस नं.०१ बथने मसयस रसम यसदवको धसन खेतमस मसनमसक सन्तल
ु न मठक नभएको नसमथर
नखल
ु ेको मसगीखसई महड्ने तरसई मल
ु ुक जथतो देमखने वषा ६५/७० को, उचसई ४.११ मफट, कसलो
आाँखस, कसलो लसमो कपसल, रसतो रंगको चोलो, कसलो सेतो घेरस भएको ओदनेले शरीर लसई ढसके को
मृत महहला को लसश हसल प्रसदेमशक अथपतसलको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०३।२८ गते अं.०८:४५ बजेको समयमस मज.महोत्तरी ममटहसरी न.पस.वडस न.ं ०१ मथथत
बहुअवसा गसउाँ देखी पवु ा मवगसही खोलसको मकनसरसमस जल्दै गरे को अवथथसमस नसमथर वतन नखल
ु ेको
उचसई ४.८ मफट, कसलो आाँखस, कसलो कपसल, कसलो अधा जलेको अवथथसमस फे लस परे को महहलाको
लसश हसल मशिण अथपतसल महसरसजगंज कसठमसण्डौको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०३।२० गते अ.ं १८:३० बजेको समयमस मज. सलसाही ईश्वरपरु न.पस. वडस न.ं १३ मथथत
ससगर थसन बन पररयोजनसको बनजगल
ु ेको,अ.ं १८ ममहनसको,मनलो रंगको मजन्स
ं मस नसमथर,वतन नखल
पसईन्ट र मोटुपसलतु लेखेको रसतो रंगको भेष्ट,उचसई २.७ मफट, कसलो कपसल,कसलो आाँखस भएको
बाहलका जममनमस गसमडएको अवथथसमस फे लस । हसल प्रसदेमशक अथपतसल मलंगवस मस रसमखएको ।
मममत २०७९।०३।१९ गते मबहसन अं.०८:०० बजेको समयमस मज. बसरस महसगढीमसई न.पस. वडस नं.२
ईनवसा चोक मथथतमस रसमजसनकी ममन्दरको ससवाजमनक जग्गसमस जथतसले छसयको घरको बरण्डसमस मबगत
१ वषा देमख मसगी कसई महड्न,े नसमथर,वतन नखल
ु ेको, अं.७० वषाको,अघाफुलेको कपसल, सेतो रंगको
कुरसा, सेतो रंगको सेन्डुर सेतो रंगको धोती लगसएको, उचसई ५ मफट,रहेको परुु ष व्यमिको लसश फे लस ।
हसल प्रसदेमशक अथपतसल कलैयस , बसरसको शव गृहमस रसमखएको ।

महोत्तरी

धनुषा

पसाा

पसाा

पसाा

हसरहा

धनषु ा

बारा

मममत २०७९।०३।१५ गते परे को अमवरल वषसाको कसरणले रसतो खोलसमस आएको बसढीले बगसई
ल्यसएको मजल्लस महोत्तरी बलवस न.पस.वडस नं.४ मतलगर मथथत खोलसको छे उमस मममत २०७९।०३।१६
गतेअं. १५:४५ बजेको समयमस मृत अवथथसमस नसमथर, वतन नखल
ु ेको अ.६/७ वषाकी, वणा कसलो,
पसतलो शररर, कपसल लसमो खल्ु लस, उचसई ३.६ मफट, भएकी बाहलकाको लसश, हसल जलेश्वर
अथपतसल महोत्तरीमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०३।०९ गते अं.१७:४५ बजेको समयमस मज. धनषु स जनकपरु उ.म.न.पस.वडस न.ं ४ धनषु
ससगरको मडलमस हसल नसमथर, वतन नखल
ु ेको मसगी खसई महड्ने अ.ं ४५।५० वषाको,उचसई ५.४ मफट,
अधा फुलेको कपसल,मझौलस शरीर,जङु गस पसलेको,घसटीमस रसतोमस सेतो बट्टु स भएको तल
ु सीको जथतो
देमखने मसलस लगसएको,कसलोमस सेतो बट्टु स भएको फुल बसउलस सटा र कसलो पसईन्ट लगसएको पुरुषको
लसश, हसल प्रसदेमशक अथपतसल शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७८।०३।०८ गते अ.ं १६:४५ बजेको समयमस मज. पससा बीरगजं म.न.पस. वडस न.ं १६ नगवस
मथथत वसईपसस सडक खण्डको पेटीमस हसल नसमथर, वतन नखल
ु ेको अं.वषा ६० को ,उचसई ५.७
मफट,कसलो सेतो फुलेको कपसल,सेतो धकसा भएको हसफ मटसटा र कसलो पसईन्ट लगसएको, हेदसा तरसई
मल
ु को जथतो देमखने पुरुषव्यमिको लसश, हसल नसरसयणी अथपतसल मबरगजं पससाको शव गृहमस
रसमखएको ।
मममत २०७९।०३।०३ गते अ.ं १४:४० बजेको समयमस मज. पससा बीरगजं म.न.पस. वडस न.ं २ मथथत
छपकै यस सडकको छे उमस नसमथर, वतन नखल
ु ेको बसटोमस कवसडी बटुल्दै महड्ने अ.ं ४०/४५
वषाको,उचसई ५.४ मफट, कसलो कपसल,चेक सेतो मटसटा र खैरो रघको ट्यसक पसईन्ट लगसएको
पुरुषव्यमिको लसश, हसल नसरसयणी अथपतसल मबरगंज पससाको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०२।२९ गते मदउाँसो अ.ं १५.०० बजेको समयमस मज. पससा मबरगंज म.न.पस. वडस नं.३
मथथत सडकको छे उमस मसगी खसई महड्ने, नसमथर,वतन नखल
ु ेको अ.ं ६५ वषाको,उचसई ५.७ को कसलो
कपसल,मनलो कपडसले छोपेको ,पहेलो रंगको कट्टु लगसएको पुरुषव्यमिको लसश,हसल नसरसयणी
अथपतसल मबरगंज पससाको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७९/०२/१६ गते अ.ं के -कुन समयमस मज.मसरहस धनगमढमसई न.पस.वडस न.ं १० मजरोमसईल मथथत
बररयसरपट्टी जसने बसटोमस नसमथर वतन नखल
ु ेको अ.ं ४२ वषाको मसगी खसने महड्ने परुु ष व्यमि अवरल
बषसामस मभमज रोडको पवु ा परट्ट छे उमस लमड रहेको अवथथसमस बससी ऐ.०६:०० बजे जसनकसरी गरसउन
ससथ मनज घसईतेलसई उपचसरको लसमग नैनपरु अथपतसल धनगमढमस लमग उपचसर गने क्रममस पुरुष
व्यमिको मृत्यु भएको हसल पो.मस.को लसमग प्रसदेमशक थमसरक अथपतसल लहसनको शव गृहमस रसमखएको
।
मममत२०७९/०२/१३ गते अं.२०:२५ बजेको समयमस मज.धनषु स गणेशमसन चसरनसथ न.पस.वडस नं.६
गोदसर मथथत पवु ा पमिम लोकमसगा सडक खण्डमस नसमथर वतन नखल
ु ेको ससईकल यसत्री कुन मसशस तफा
जसदै गरे को एकोन सवसरी ससधनले ठक्ट्कर मददस गमम्भर घसईते भएको र उपचसर हुन नसकी उपचसरको
क्रममस प्रसदेमशक अथपतसल लहसन मसरहस मममत २०७९/०२/१४ गते रसती ०१:५० बजेको समयमस मृत्यु
भयो अं.५०/५५ वषाको,वणसा श्यसमलो, उचसई अ.ं ५ मफट, मोटो शररर, कपसल फुलेको, झरे को, मनलो
रङको भेष्ट लगसएको, खैरो रङको हसफ पसईन्ट लगसएको परुु ष व्यमिको लसश, हसल पो.मस.को लसमग
प्रसदेमशक अथपतसल लहसन मसरहसमस रसमखएको ।
मममत २०७९/०२/११ गते मबहसन अं.०५:३० बजेको समयमस मज.बसरस जीतपरु मसमरस उ.म.न.पस.वडस
नं.१ दधु ौरस मथथत पवू ा पमिम लोकमसगाको डसईभसान ग्रसभेल बसटोमस ठुलो सवसरी ससधनको ठक्ट्कर
लसगेको जथतो देमखने मसमग खसने मसनमसक अवथथस मठक नभएको, नसमथर, वतन नखल
ु ेको, अ.ं ३५/३६
वषाको, उचसई ५.२ मफट, कसलो कपसल, सेतो पसईन्ट र सेतो सटा लगसएको मृत पुरुष व्यमिको
लसशहसल पो.मस.को लसमग प्रसदेमशक थमसरक अथपतसल लहसनको शव गृहमस रसमखएको ।
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धनुषा

मममत २०७९/०२/१० गते रसती अ.ं १२:३० बजेको समयमस मज.सलसाही हररवन न.पस.वडस न.ं ९ मथतत
पवु ा पमिम लोकमसगा सडक खण्डमस एमकन नसमथर वतन नखल
ु ेको पैदल यसत्री अ.ं ४०/४५ वषाको,
उचसई ५:३ मफट, वणा गाँहुगोरो, गोलो अनहु सर, हररयो रंगको बट्टु ेदसर कुतसा र सरुु वसल लगसएकी, लसमो
कसलो कपसल, मठक्ट्कको शररर भएकी मृत ममहलसको लसश हसल पो.मस.को लसगी प्रसदेमशक अथपतसल
मलंगवस पठसईएको।
मममत २०७९/०२/१० गते बेलुकस अ.ं १६:०० बजेको समयमस मज.महोत्तरी बमदाबसस न.पस.वडस नं.१
मथथत बमदाबसस तल्लो बजसर जसने सडक बसटो छे उाँमै एकोन नसम थर वतन नखल
ु ेको अ.ं ४० वषाकी,
पमहल्यै देखी बमदाबसस बजसरहरुमस मसग्दै महडने तरसई मल
क
को
जथतो
दे
म
खने
मृ
त
महहलाको
लसश हसल
ु ु
जलेश्वर अथपतसल महोत्तरीमस रसमखएको ।
मममत २०७९/०२/१० गते अ.ं ०८:२५ बजेको समयमस मज.रौतहट चन्रपरु न.पस.वडस न.ं १ मथथत
बसगमती खोलसको बगरमस सडेगली अवथथसमस मृत फे लस परे को, नसम थर वतन नखल
ु ेको, उचसई ५.५
मफट, अं.५०/५५ वषाको, घसटीमस पहेलो रंगको मसलस लगसएको, पुरुष व्यमिको लसश फे लस हसल
पो.मस.को लसगी चन्रमनगसहपरु अथपतसल चन्रपरु रौतहटमस रसमखएको ।
मममत २०७९/०२/०२ गते मबहसन ०९:४० बजेको समयमस मज.सप्तरी गस.पस.वडस नं.१ रुपनी चौक मथथत
समहद अजवलसल थमसरक पसका को दमिण पट्टी कुनसमस रहेको मसमेन्टले बनसएको मसमनस बथने बेन्च
मसथी नसम थर वतन नखल
ु ेको, अं.५० वषाको, उचसई ४.६ मफट,हररयो चोलो, रसतो सेतो बट्टु ेदसर ससडी
लगसएको, वणा गाँहुगोरो, पसतोलो शररर, कपसल अधा फुलेको,हेदसा तरसई मल
ु ुक मसगी खसने महड्ने
महहलाको लसश मृत फे लस परे कोहसल पो.मस.को लसगी गजेन्र नसरसयण मसंह अथपतसल रसजमवरसजको
शव गृह्रमस रसमखएको छ ।
मममत २०७९/०२/०२ गते मबहसन अ.ं ०७:४५ बजेको समयमस मज.रौतहट गौर न.पस.वडस नं.५ मकवर
चौक मथथतमस नसमथर वतन नखल
ु ेको, उचसई ५ मफट, अं. ६० वषाको, रसमत मनलो बटु े ससडी, रसतो
चोलो ब्लसउज लगसएकोमहहलाको लसश वेवसररसेअवथथसमस फे लस परे को हसल पो.मस.को लसगी
प्रसदेमशक अथपतसल गौर, रौतहटमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०१।२२ गते अं. ०६:०० बजेको समयमस मज. पससा मबरगजं म.न.पस. वडस नं. २३मथथत
मबरगंज हगरनसथपरु सडक खण्डको पवु ा मकनसरसमस हसल नसमथर, वतन नखल
ु ेको अं. वषा ४५/४६ को,
उचसइ ५.५ मफट,कसलो कपसल,दबु ै आाँखस बन्द, कसलो मनलो पसइन्ट, खैरो बेल्ट,सेतो चेकसटा र खैरो
रङको ओडनी लगसएको,मृत परुु ष,व्यमिको लसस मबरगञ्ज पससाको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०१।१९ गते रसती अं. २१:४५ बजेको समयमस मज. बसरस कलैयस उ.म.न.पस. वडस न.ं ३
मथथत मससहमनयस चौक नमजकै सडक खण्डमस नम्बर नखल
ु ेको ससवसरी ससधनले नसम थर, वतन समेत
नखल
ु ेको मनम्न हुमलयस भएको अं. २०/२२ को ,उचसई ५ मफट,वणा श्यसम्लो,कपलस ठसडो पसरे को,HA
HAPPY होली लेमखएको सेतो भेष्ट खैरो रङको फुल पसइन्ट लगसएको मृत परुु षको लसस कलैयस
अथपतसलको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०१।१९ गते अं. १७:०० बजेको समयमस मज.महोत्तरी न.पस. वडस नं। १ मसईथथसन मथथत
महेन्र रसजमसगा देमख अ.ं ३०० ममटर दमिण ससगरनसथ वन मबकसस पररयोजनसको जंगलमस नसम थर
वतन नखल
ु ेको अ.ं वषा ३५ की रसतो रङको सरुु वसल,कसलो सेतो,मफक्ट्कस पहेलो र खरसनी रङको
कुथसा,रसतो सल,कसलो कपसल,दबु ै हसतमस चरु स,नङपसमलस लगसएकी,अनहु सरको भसग परु ै समडगलेको मृत
ममहलसको लसश प्रसदेमशक अथपतसल जलेश्वर शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०१।१४ गते अ.ं ०९:०० बजेको समयमस मज.धनषु स जनकपरु धसम उ.म.न.पस.वडस न.ं ७
मथथत नसमथर वतन नखल
ु ेको अं.५०/५५ वषाको, गहु गोरो, उचसई ५.५ मफट, सेतो हररयो रंगको बट्टु े सटा
लगसएको पुरुष व्यमिको लसश पो. मस. को लसगी प्रसदेमशक अथपतसल जनकपरु मस शव गृहमस रसमखएको
।
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रौतहट

रौतहट

मममत २०७९।०१।१० गते अं. २२:०० बजेको समयमस मज. पससा मबरगंज म. न. पस. वडस नं. ०४मबतसा
मथथत हसल नसमथर वतन नखल
ु ेको मसगी खसई महथने, अ.ं ४०/४५ वषाको, उचसई ५.१ मफट, मनलो सेतो
बट्टु े कुतसा सरुु वसल र भन्टस रंगको गन्जी लगसएको मृत महहला व्यमिको लसश पो. मस. को लसगी
नसरसयणी हथपतसल बीरगंज पससाको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०१।०९ गते अ.ं १७:१५ बजेको समयमस मज. बसरस कलैयस उ. म. न. पस. वडस न.ं १३
मपपडसरी टोल मथथत, कसटेको गहुाँ खेतमस नसमथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं ५०/५२ वषाको, उचसई ५.५ मफट,
कपसल सेतो फुलेको, मनलो पेन्टी र सेतो रंगको लुगस लगसएको मृत पुरुष व्यमिको लसश पो. मस. को
लसगी कलैयस अथपतसल बसरसको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०१।०७ गते १०:३० गतेको समयमस मज. धनषु स उ. म. न. पस. वडस न.ं २१ कुथसा मथथत
रसम नसरसयण महससेठको पोखरीमस नसमथर, वतन नखल
ु ेको अं. २५/३० वषाको, उचसई ५ मफट, कसलो
कपसल, वणा गहुगाँ ोरो, कमफ रंगको सटा, सेतो गन्जी, पहेलो पसईन्ट र मनलो कट्टु लगसएको परुु ष व्यिी
पोखरीमस डुमब मृत्यु भएको र लसश पो. मस. को लसगी प्रसदेमशक अथपतसलमस पठसईएको ।
मममत २०७९।०१।०४ गते अं. १८:०० बजेको समयमस मज. बसरस महसगढीमसई न. पस. वडस न.ं १०
गंजभवसनीपरु मथथत नसमथर, वतन नखल
ु ेको अं. ५५/६० वषाको मबगत ३/४ ममहनस देखी सोही थथसनमस
मसगी खसने महड्न,े मसनमशक सन्तल
ु न मठक नभएको, उचसई ५ मफट, कसलो कपसल, मनलो कट्टु लगसएको
मृत परुु ष व्यमिको लसश पो. मस. को लसगी कलैयस अथपतसल बसरसको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७९।०१।०३ गते अं. ११:१५ बजेको समयमस मज. धनषु स ज. उ. म. न. पस. वडस नं. १४ बसबस
पेट्रोल पम्प अगसडी सडकमस नसमथर, वतन बतसउन नसक्ट्ने मसनमशक सन्तुलन मठक नभएको, मसगी खसई
महड्ने जथतो अ.ं ३५ वषाको, उचसई ५.३ मफट, कसलो आाँखस, कसलो कपसल, दवु ै हसतको नसडीमस टसटु
खोपेको, ममु थलम जथतो दसह्री पसलेको, मनलो भेष्ट, गल
ु सबी सटा, रसतो भेष्ट, सेतो गन्जी, कसलो पसईन्ट र
मनलो कट्टु लगसएकोपुरुष व्यमिलसई ट्रकले ठक्ट्कर मदई घसईते बनसई उपचसको क्रममस प्रसदेमशक
अथपतसल जनकपरु मस मृत्यु भएको र लसश पो. मस. को लसगी सोही अथपतसलमस रसमखएको ।
मममत २०७।१२।३० गते मबहसन अ.ं ०८:०० बजेको समयमस मज. महोत्तरी बमदाबसस न. पस. वडस न.ं ३
मथथत मब.मप. रसजमगा सडक देमख अं. ५०० ममटर उत्तर पमिम पने ससतपत्रे जंगलको मभरसलो जममनमस
अं. ५०/५५ वषाको, नसमथर, वतन नखल
ु ेको, उचसई ५.२ मफट, कसलो वणा पसतलो शररर, कपसल ससनो
फुलेको, कसलो गन्जी लगसएको र हेदसा तरसई मल
ु को जथतो देमखने मृत परुु ष व्यमिको लसश पो. मस. को
लसगी मजल्लस अथपतसल जलेश्वर महोत्तरीमस रसमखएको ।
मममत २०७८।१२।१९ गते मबहसन अं. ०८:३० बजेको समयमस मज. महोत्तरी मपपरस गस. पस. वडस नं. ६
सेरसहस चौडी मथथत हरर मण्डलको खेतमस नसमथर, वतन नखल
ु ेको, अं. वषा ४०/४५ को जथतो देमखने,
उचसई ५.५ मफट, मसमथ RDK लेमखएको मनलो रंगको मटसटा, तल कसलो पहे ाँलो बट्टु ेदसर उलनको
सरुु वसल, दसमहने हसतको नसडी ाँमस रसतो रंगको धसगो बसधेको र हेदसा तरसई मल
ु को जथतो देमखने मृत पुरुष
व्यमिको लसश पो. मस. को लसगी प्रसदेमशक अथपतसल जलेश्वर महोत्तरीमस रसमखएको ।
मममत २०७८।१२।११ गते मबहसनको रसती अ.ं ००:४५ बजेको समयमस मज. रौतहट चन्रपरु न. पस. वडस
नं २ चसाँदी पल
ु नमजकै पवु ा पमिम लोकमसगामस नसमथर, वतन नखल
ु ेको पैदल यसत्री अ.ं वषा ६०/६५ को,
उचसई ५.५ मफट, कसलो कपसल भएको पुरुष व्यमिलसई नम्बर नखल
ु ेको सवसरी ससधनले ठक्ट्कर मदई
घसईते बनसएकोमस मनजको उपचसरको मनमम्त मबरगजं तफा लैजसने क्रममस बसरस मजल्लसको मनजगढमस
अवथथस झन गमम्भर भएकोले मनजलसई मनजगढ मथथत ससमदु समयक अथपतसलमस चेक जसाँच गरसउदस अ.ं
०२:४५ बजेको समयमस मनजगढ मथथत ससमदु समयक अथपतसलको मचमकत्सकले मृत्यु भएको भनी
घोसणस गरे कोले मृतक लसशलसई चन्रमनगसहपरु मथथत सरकसरी अथपतसलको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७८।१२।०९ गते मदउाँसो अं. १५:०० बजेको समयमस मज. रौतहट चन्रपरु न. पस. वडस न.ं ४
चन्रमनगसहपरु मेन चोक मथथत पसका मस नसमथर, वतन नखल
ु ेको, मसनमशक शन्तुलन मठक नभएको, मसाँगी
खसई महड्ने गरे को अ.ं वषा ५०/५५ को, उचसई ५.५ मफट भएको मृत परुु ष व्यमिको लसश पो. मस. को
लसगी चन्रमनगसहपरु सरकसरी अथपतसलमस रसमखएको ।

पसाा

पसाा

पसाा

महोत्तरी

धनुषा

धनुषा

रौतहट

रौतहट

सलााही

मममत २०७८।१२।०९ गते अ.ं १५:०० बजेको समयमस मज. पससा मबरगंज म. न. पस. वडस नं. ३ नसरसयणी
अथपतसल मथथत सडक पेटीमस बेहोस अवथथसमस रहेको हसल नसमथर, वतन नखल
ु ेको मसगी खसई महड्ने
गरे को, अ.ं वषा ४०/४५ को जथतो देमखने पुरुषलसई नसरसयणी अथपतसल बीरगंजमस ल्यसई उपचसर
गरसउने क्रममस सोही मदन मृत्यु भएको व्यमिको लसश नसरसयणी अथपतसल बीरगंज पससाको शव गृहमस
रसमखएको ।
मममत २०७८।१२।०८ गते मबहसन अ.ं ०८:३० बजेको समयमस मज.पससा मबरगंज म.न.पस.वडस नं.०१
छपकै यस मथथत मसमसायस खोलसमस दबु ै आाँखसहरु सडी गली, नसमथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं २०/२५ वषाको,
उचसइ ५ मफट, कसलो थटकोट, मनलो रङमस फुलबट्टु स भएको कुतसा, कसलो मनलो सरुु वसल लगसएकी मृत
महहलाको लसश हसल नसरसयणी अथपतसल बीरगंज पससाको शव गृहमस रसमखएको छ ।
मममत २०७८।१२।०३ गते अ.ं ०९:०० बजेको समयमस मज.पससा बीरगजं म.न.पस.वडस न.ं ०८ प्रभु
अथपतसल मथथत नसमथर, वतन नखल
ु ेको मसगी खसई महन्ने परुु ष व्यमि अचेत भई वेवसररसे अवथथसमस
छ भने खबर प्रसप्त हुन ससथ उपचसर गरसउन खोज्दस उपचसर हुन नपसउाँदै सोमह मदन मनजको मत्ू यू भएको
अ.६०/६५ वषाको,उचसइ ५.५ मफट,कसलो सेतो कपसल, कसलो ज्यसके ट, कसलो पसईन्ट लगसएको पुरुष
व्यमिको लसश हसल नसरसयणी अथपतसल बीरगंज पससाको शव गृहमस रसमखएको छ ।
मममत २०७८।११।२६ गते पररक्रमस यसत्रहु रु पररक्रमस घम्ु दै मज.महोत्तरी भगं र न.पस.वडस नं.९
कञ्चनवनमस आएकोमस सोही मथथत श्री कञ्चनवन मवद्दसलयमस बसस बसेको थथसनमस सतु ेको
अवथथसमस मृत फे लसपरे को, नसमथर, वतन नखल
ु ेको, अ.५५ वषाको, कसलो कपसल, कसलो आाँखस,
घसाँटीमस सेतो सगंको पत्थरको मसलस, दसहीने हसतमस ट्यसटु(गोधनस) को कसलो खत, रसतो रंगको थवीटर,
रसतो रंगको ब्लसउज, हररयो रसतो छसप भएको ससडी र रसतो रगक
ं ो पेटीकोट लगसएको मृत महहला हसल
पोष्टमसटमको लसगी प्रसदेशीक अथपतसल जलेश्वर महोतरीको शव गृहमस रसखीएको ।
मममत २०७८।११।१७ गते अं. १३:३० बजेको समयमस मज. धनषु स मममथलस न. पस. वडस नं. १ लक्ष्मी
मनवसश देमख आनन्दनगर जसने कच्ची बसटोमस नसमथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं वषा ५५/६० को वणा
श्यसम्लो, मझौलस शररर, दसह्री कपसल कसलो अधा फुलेको, सेतो कसलो रंगको भेष्ट र मसगी खसने जथतो
देमखने मृत पुरुष व्यमिको लसश प्रसदेमशक अथपतसल जनकपरु को शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७८।११।१४ गते अं. १५:३० बजेको समयमस मज. धनषु स जनकपरु धसम उ. म.न. पस. वडस नं. ७
मथथत नसमथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं वषा ५५/६० मक उचसई ५ मफट, कसलो कपसल, ससडी र हररयो रंगको
चोलो लगसएकी मृत महहलाको लसश पो. मस. को लसगी प्रसदेमशक अथपतसल जनकपरु को शव गृहमस
रसमखएको ।
मममत २०७८।११।०५ गते अ.ं १९:३५ बजेको समयमस मजल्लस रौतहट दगु साभगवती गस.पस.वडस न.ं २
कवोल मथथत मपपरस सक
ु देव चोक सडक खण्डमस मपप्रस बजसरबसट सक
ु देव चौकतफा जसदै गरे को नस.२ त
८६०५ को ट्यसक्ट्टरले मबपररत मदशसबसट आउदै गरे को BR 06AT2903 न.ं को मोटरससईकलसई
ठक्ट्कर मददस नसमथर,वतन नखल
ु ेको,अ.ं वषा ३० को,उचसई ५.५ मफट,कसलो आाँखस र कसलो
कपसल,मनलो मजन्स पसईन्ट र कसलो रङको हुडी लगसएको,परुु ष व्यिी घसईते भई उपचसरको लसगी
प्रसदेमशक अथपतसल लगेकोमस मचमकत्सकको चेकजसाँच गदसा उि पुरुषको मृत्यु भईलसश सोही
अथपतसलको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७८।११।०२ गते मज.रौतहट दगु साभगवती गस.पस. वडस नं १ मत्सरी मथथत बसगमती खोलसको
पसनीमस नसम थर वतन नखल
ु ेको, उचसई ५.४ मफट, कसलो कपसल, रसतो चोलो लगसएको महहलाको
लसश पसनीमस तैरीरहेको अवथथसमस फे लस परे को ।
मममत २०७८।१०।२९ गते अ.ं १२:०० बजेको समयमस मज. सलसाही ईश्वरपरु न. पस. वडस नं. ३ मतन
घररयस र मसमगयस जसने सडक मकनसरमस नसमथर, वतन नखल
ु ेको अ.ं वषा २८/३० को उचसई ५.८ मफट,
कसलो मनलो रंगको ज्यसके ट, ट्रसउजर, सेतो सेण्डो, मटसटा, मनलो रंगको अण्डर पसईन्ट, हल्कस मनलो
रंगको मजन्स पसईन्ट, Diesel लेखेको बेल्ट Campus लेखेको जत्तु स र दसमहने हसतमस जय मसतस दी
लेखेको मपतलको बसलस लगसएको मृत पुरुष व्यमिको लसश पो. मस. को लसगी सलसाही मजल्लस
अथपतसल मलगं वसमस रसमखएको ।

पसाा

सप्तरी

सलााही

हसरहा

रौतहट

हसरहा

पसाा

मममत २०७८।१०।२७ गते अं. १५:४५ बजेको समयमस मज. पससा बी. म. न. पस. वडस नं. ९ मथथत
मसनवसेवस आश्रममस बथदै गरे को हसल वतन नखल
ु ेको अं. वषा ६५ को रसजु कटुवसल नसम गरे को, उचसई
५.३ मफट, कपसल नभएको, रसम रसम लेमखएको रसतो कपडसले छसपेको मनलो रंगको हसईनेक, खरसनी
रंगको थवीटर, मनलो ससईडमस सेतो धकसा भएको ट्रसउजर, लगसएको परुु ष सोमह आश्रमको आफ्नै बेडमस
मृत अवथथसमस रहेको र मनज मृत व्यिीको लसश पो. मस. को. लसगी नसरसयणी अथपतसल बीरगंज
पससाको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७८।१०।२१ गते मबहसनको ०८:४० बजेको समयमस मज. सप्तरी रुपनी गस.पस. वडस न.ं ६ मबरे न्र
बजसर मथथत पवु ा पमिम लोकमसगा सडक खण्डको उत्तर पट्टी छे उमस नसमथर,वतन नखल
ु ेको अ.ं वषा
४५/५० को,उचसई ५.६ मफट,कसलो ट्रसउजर कसलो फुल भेष्ट लगसएको,वणा श्यसम्लो,पसतलो शरीर
भएको,लसमो रसरी जङु गस भएको,तरसई मल
ु को जथतो देमखने र मसगी खसने पुरुष शव,मृत लसस
पोथमसटामकस लसगी गजेन्र नसरसयण मसहं अथपतसल रसजमबरसज शव गृहमस सरु मित रहेको ।
मममत २०७८।१०।११ गते मज.सलसाही बरहथवस न.पस. वडस नं ६ मसु ैली टोल देमख उत्तर-दमिण ससईडमस
रहेको दख
ु ेको पुरुष व्यमिको लसश समडगली कंकसल अवथथसमस
ु स ममयसको खेतमस नसम थर वतन नखल
रहेको र मृतकको छे उमस AGNI INSECTICIDE नसमक प्लसमष्टकको बोतल फे लस परे को ।मृतकले
घ्यु रङको फुलबसहुलस भएको कुथसा, धोती, सेतोमस मनलो धकसा भएको गम्छस लगसएको ।
मममत २०७८।१०।१० गते मज.मसरहस गोलबजसर न.पस. वडस नं ११ बल्कवस मथथत पने मैनसवती
खोलसको पसनी मसचसई गना भनी बनसएको बसाँधमस जमेको पसनीमस नसम थर वतन नखल
ु ेको, उचसई ५.४
मफट, छोटो कसलो कपसल, खरसनी रङको ज्यसके ट, रसतो फुल सटा, मनलो मजन्स पसईन्ट र खैरो सईु टर
लगसएको पुरुष व्यमिको लसश ।
मममत २०७८।१०।०८ गते अं. १६:३० बजेको समयमस मज.रौतहट चन्रपरु न.पस. वडस नं १० खौरसहस
मथथत नन्देश्वर चौधरीको गहु खेतको आलीमस ससल नसल समहतको नवजसत मशश(ु बाहलका) मृत फे लस
।
मममत २०७८।१०।०५ गते रसती मज.मसरहस धनगढीमसई न.पस. वडस नं ११ मथथतमस रहेको प्रसकृ मतक
अथपतसलको तल्लो बरण्डसमस मसमगखसई महड्ने परुु ष व्यमि मृत फे लस।उचसई ५.६ मफट, फुलेको लसमो
कपसल, रसतो ज्यसके ट, कलेजी हसईनेक, सेतो सटा, कम्मरमस कन्दनी लगसएको पुरुष व्यमिको लसश ।
मममत २०७८।१०।०६ गते मज.पससा मवरगंज म.न.पस. वडस नं ९ मथथत मसनव सेवस आश्रममस लडेर ओठ
कसमटएकोले वषा ३३ की आरती नसम बतसउने उपचसरको क्रममस मृत्यु भएको, उचसई ५.३ मफट, कसलो
कपसल, मनलो रङको ट्रयसकसटु , आकससे रङको ज्यसके ट, कलेजी रङको कुथसा सरुु वसल र सेतो रङको
पेम्पस लगसएको महहलाको लसश ।

पसाा

मममत २०७८।१०।०५ गते मज.पससा मजरसभवसनी गस.पस. वडस नं १ मथथत मजरसभवसनी ममन्दरको
पेररममटरमभत्र रहेको मनमसाणसमधन मशव ममन्दरमभत्र मसमगखसने हसल नसम थर वतन नखल
ु ेको, उचसई ५.६
मफट, सेतो कपसल, खैरो रङको ज्यसके ट लगसएको परुु ष व्यमिको लसश ।

पसाा

मममत २०७८।१०।०५ गते मज.पससा मवरगंज म.न.पस. वडस नं ९ मथथत हसल नसम थर वतन नखल
ु ेको, वषा
६८ को कृ ष्ण बतसउने, उचसई ५.२ मफट, कसलो कपसल, खरसनी रङको ज्यसके ट, खरसनी रङको ट्रसउजर
लगसएको पुरुष व्यमिको लसश ।

पसाा

हसरहा

मममत २०७८।१०।०२ गते अ.ं ८:०५ बजेको समयमस मज.पससा मवरगजं म.न.पस.वडस नं ४ बथने मदपक
मटवडेवसलको घर अगसडी सडकको पेटीमस हसल नसम थर वतन नखल
ु ेको, उचसई ५.२ मफट, कसलो र
खैरो कपसल, खैरोमस कसलो टसाँकस भएको ज्यसके ट र सेतो ट्रसउजर लगसएको पुरुष व्यमिको लसश ।
मममत २०७८।१०।०२ गते मदनको अ.ं १२:०० बजेको समयमस मज.मसरहस गोलबजसर न.पस. वडस नं ३
मथथत नमनु स मसु हर बथतीमस नसम थर वतन नखल
ु ेको, गसाँउ घरमस मसगी खसई महड्न,े उचसई ४.६ मफट,
कसलो र गजसङगजु ङु परे को कपसल, हेदसा तरसई मल
ु को जथतो देमखने परुु ष व्यमिको लसश ।

हसरहा

महोत्तरी

मममत २०७८।०९।१४ गते अं.०८:३० बजेको समयमस मज. मसरहस लहसन न.पस.वडस न.ं ३ रस.उ.सरकसरी
अथपतसलको OT अगसडी मथथतमस तत्कसल नसमथर वतन नखल
ु ेको अं.३०/३५ वषाको पुरुष मबरसमी
भई मृत अवथथसमस फे लस, उचसई ५ मफट, कसलो आाँखस, कसलो कपसल, कसलो ज्यसके ट सेतो भेष्ट र हसप
मजन्स पेन्ट लगसएको हेदसा तरसई वसमस जथतो देमखने हसल रस.उ.थमसरक अथपतसल लहसनको शव गृह्रमस
रसमखएको ।
मममत २०७८।०९।०२ गते मबहसन अं.०९:०० बजेको समयमस मज.महोत्तरी न.पस.वडस नं.३ मथथतमस
उद्यसउने पसखसको फे दमस भप्सी खोलसको पसनीमस मृत अवथथसमस फे लस, नसमथर वतन नखल
ु ेको
अं.६०/६५ वषाको, तरसई मल
ु को जथतो देमखने, वणा गहुगाँ ोरी, उचसई ५ मफट, पसतलो शरीर, कपसल अधा
फुलेको छोटो, रसतो हसफ चोलो, रसतो बट्टु े रगक
ं ो ससडी रसतो पहेको रङको पेमटकोट, घसाँटीको गलसको
भसगमस U आकसरमस १ मफट लसमो मचन्ह नबमु झने ट्यसटु, बसयस हसतको नसडी र कुईनस छे उमस गोलो
आकसरको ट्यसटु रहेको महहला व्यमिको लसश, हसल जलेश्वर अथपतसलमस रसमखएको ।

पसाा

मममत २०७८।०८।१९ गते अं.२०:४५ बजेको समयमस मज.पससा बीरगजं म.न.पस.वडस न.ं ०४ मथथत रहेको
एडभसन्स अथपतसलको अगसडी सडक पेमटमस हसल नमसथर वतन नखल
ु ेको अ.ं ६५/७० वषाको पुरुष
वेवसररसे अचेत अवथथसमस रहेकोले मसनव सेवस आश्रमले उद्धसर गरी मनज उपचसरको क्रममस ऐ.२५ गते
मबहसन रसती १२:३० बजेको समएमस मृत्यू भएको, उचसई ५,३ मफट, कपसल कसलो सेतो, गोल्डनमस
कसलो रंगको धकसा भएको बसउलस भएको सटा, खरसनी रगंको अन्डर ट्रसउजर र हररयो रगंको मोजस
लगसएको, हसल नसरसयणी अथपतसल बीरगंज पससाको शव गृहमस रसमखएको ।

बारा

मममत २०७८।०८।१० गते अं.०६:०० बजेको समयमस मज.बसरस मजतपरु मसमरस उप-म.न.पस.वडस न.ं ०७
मथथत रहेको शसमन्त टोलको खेल मैदसनको ग्रसउण्ड मभत्र रहेको मपपलको रुख ममु न नसमथर वतन
नखल
ु ेको अ.ं ३५/४० वषाको मृत फे लस, उचसई ५ मफट, मनलो सरुु वसल, सन्ु तलस रंगको टसउजर लगसएकी
महहलाको लसश हसल मज.अथपतसल कलैयसको शव गृह्रमस रसमखएको ।

सप्तरी

बारा

धनुषा

पसाा

महोत्तरी

मममत २०७८।०८।०८ गते अं.१५:०० बजेको समयमस खड्क न.पस.वडस नं.९ लसलपमट मथथतबसट मसगी
खसई महड्ने हेदसा मसमनमसक अवथथस मठक नभएको जथतो देखीने नसमथर वतन नखल
ु ेको अं. ३५/४०
वषाको पुरुष व्यमिलसई थथसमनयले उपचसरको लसगी ऐ.ऐ०७ मथथत खड्क न.पस.वडस नं.७ मस रहेको
प्रसथममक थवसथ्य के न्र कल्यसणपरु मस ल्यसई उपचसरको क्रममस मृत्यू भएको, हसल नसरसयण अथपतसलमस
रसमखएको ।
मममत २०७८।०८।०८ गते अं।१४:३० बजेको समयमस मज.बसरस मजतपरु मसमरस उप-म.न.पस.वडस नं.११
र १४ को मसमसनसमस पने पसनी नभएको कुलोमस नसमथर वतन नखल
ु ेको अ.ं ३०/३५ वषाको समडगलीको
अवथथसमस मृत फे लस, उचसई ५ मफट, मनलो ब्रस र मनलो कपडस लगसएकी महहलाको लसश हसल
मज.अथपतसल कलैयसको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७८।०७।२४ गते अ.ं २३:३० बजेको समयमस मज.धनषु स जनकपरु मिरे श्वरनसथ न.पस. वडस नं ५
मथथत जनकपरु ढल्के बर सडक खण्डमस जनकपरु ढल्के बर तफा जसदै गरे को ज.९.प.२३५५ नं को मो.सस.
र मवपररत मदशसबसट आउदै गरे को प्रदेश २-०१-००१-प ४८५८ नं को मो.सस. एक आपसमस ठक्ट्कर
खसदस नसम थर वतन नखल
ु ेको, वषा ३५, उचसई ५.५ मफट, कसलो कपसल, कसलो रङको ट्रयसकसटु
लगसएको, मोटो शरीर भएको पुरुष व्यमिको लसश ।
मममत २०७८।०७।२१ गते मबहसन ६:३० बजेको समयमस मज.पससा ठोरी गस.पस. वडस नं १ को चौतसरस
चोकमस मसगी खसई महड्ने नसम थर वतन नखल
ु ेको, उचसई ५ मफट, कसलो ज्यसके ट, सेतो कममज, कसलो
ट्रयसक, कसलो सईु टर र मटसटा लगसएको परुु ष व्यमिको लसश ।
मममत २०७८।०७।२१ गते मदउसो अं. १३:३० बजेको समयमस मज.महोत्तरी मनरसमसथवस न.पस. वडस नं ३
सोनौल मथथत हुलसकी सडक नमजक चन्दन ससहको खेतको आलीमस रहेको मससौं रखको हसाँगसमस नसम
थर वतन नखल
ु ेको, वणा थयसम्लो, दसह्री जाँगु स अधा फुलेको, तसलु खईु लेको, सेतो सटा,कसलो पसईन्ट, खैरो
सल, सेतोमस मनलो रङको धकसा भएको गम्छस, उचसई ५.२ मफट भएको पुरुषको लसश ।

सलााही

सलााही

पसाा

रौतहट

पसाा

सलााही

हसरहा

रौतहट

सलााही

धनुषा

सलााही

मममत २०७८।०७।१९ गते मदनको अं. १३:४५ बजेको समयमस मज.सलसाही बरहथवस न.पस. वडस नं ११
महरसपरु मथथत मनष्ु मसरस खोलसको महरसपरु ब्यसरे ज ससईफनको पल
ु नमजकै पसनी मभत्र नसम थर वतन
नखल
ु ेको, मसमथ सन्ु तलस रङ, मबचमस सेतो र तल हररयो रङको हसफ बसहुलसवसलस भेष्ट, कसलो कट्टु
लगसएको, शरीरको मससक
ु ो भसग परु ै छसलसहरु खईु लेको, अं. ८/९ वषाको बाहलकाको लसश ।
मममत २०७८।०७।१४ गते मदनको अ.ं १७:०० बजेको समयमस मज.सलसाही बरहथवस न.पस.वडस नं ११
मथथत महरसपरु चौरीमस नसम थर वतन नखल
ु ेको, गल
ु सबी रंङको सरुु वसलमस बेरेको, उचसई १ मफट, भरखर
ससल नसल समहत जन्मेको हशशुको लसश ।
मममत २०७८।०७।०८ गते अं. १८:४५ बजेको समयमस मज.पससा मवरगंज म.न.पस. वडस नं १६ नगवस
मसईमधयस पोखरी नमजक बसईपसस सडक मथथतमस नसम थर वतन नखल
ु ेको ममहलस पैदल महड्ने क्रममस
प्रदेश २-०३-०१६ प ७३८७ नं को मो.सस. ले ठक्ट्कर मदाँदस घसईते भएको र मो.सस. चसलक भसगी फरसर
रहेकोमस घसईते ममहलसलसई उपचसरको लसगी नसरसयणी अथपतसल पससामस उपचसरको क्रममस मृत्यु भएको
।उचसई ५.१ मफट, सेतो पेमटकोट, गल
ु सबीमस पहेलो बट्टु स भएको ससडी, पहेलो रङको ब्लसउज लगसएको
महहलाको लसश ।
मममत २०७८।०७।०८ गते अं. ८:३० बजेको समयमस मज.रौतहट रसजदेवी न.पस.वडस नं ४ मथथत
बसगमती खोलसको बगरमस नसम थर वतन नखल
ु ेको, उचसई ५.३ मफट, कपसल नभएको, धोती लगसएको
पुरुष व्यमिको लसश ।
मममत २०७८।०७।०२ गते मबहसन अ.ं ६:०० बजेको समयमस मज.पससा मवरगजं म.न.पस. वडस नं ४ मथथत
रहेको नसरसयणी अथपतसलको कम्पसउण्ड मभत्र आकमथमक किको छे उमस रहेको चौतसरसमस हसल नसम थर
वतन नखल
ु ेको, उचसई ५.५ मफट, सेतो रङको सटा र कसलोमस धके भएको पसईन्ट लगसएको पुरुष
व्यमिको लसश ।
मममत २०७८।०६।३० गते मबहसन अं. ६:०० बजेको समयमस मज.सलसाही हररवन न.पस. वडस नं ९
न्यसंरोड मथथत रहेको मसनव सेवस आश्रममस मममत २०७८।०६।१८ गते देमख रहदै आएको एमकन नसम थर
वतन नखल
ु ेको, वणा गोरो, पसतलो शरीर भएको, उचसई ४.६ मफट, मनलो रङको भेष्ट र हररयो रङको
ईलसमष्टक भएको पसईन्ट लगसएको, दसमहने ससईडको पठ्ठु समस परु सनो घसउ रहेको पहसडी बससी जथतो देमखने
पुरुषको लसश ।
मममत २०७८।०६।३० गते मज.मसरहस लहसन न.पस. वडस नं ३ ठसडी चौक मथथत सेतो हसफ भेष्ट, खैरो
रङको हसफ पसईन्ट, ससनो फुलेको कपसल, पसतलो शरीर, उचसई ५.८ मफट भएको नसम थर वतन
नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लसश ।
मममत २०७८।०६।३० गते अ.ं ६:३० बजेको समयमस मज.रौतहट यमनु समसई गस.पस. वडस नं ४ मथथत
झसझपल
ु को छे उमस गगं समपपरसबसट गौर तफा जसदै गरे को BR 30 Y 9047 नं को मो.सस. मबपररत
मदशसबसट आउदै गरे को ससईकल यसत्री नसम थर वतन नखल
ु ेको, उचसई ६ मफट, फुलेको कपसल, रसतो
सटा लगसएको पुरुषको लसश ।
मममत २०७८।०६।२९ गते अं. १७:०० बजेको समयमस मज.सलसाही बसगमती न.पस. वडस नं ५ नाँयस
बथती मथथत बोली मसयसको तसमसङको घर अगसडी नसम थर वतन नखल
ु ेको, उचसई ५.४ मफट, कसलो
कपसल, कसलो रङको फुल पसईन्ट, कलेजी रङको कट्टु र मटसटा लगसएको परुु ष व्यमिको लसश ।
मममत २०७८।०६।१८ गते १६:०० बजेको समयमस मज.धनषु स मवदेह न.पस. वडस नं ९ मथथत उचसई ५.३
मफट, कसलो कपसल, मनलो,कसलो र सेतो रङको टसटेपसटे लंगु ी र सन्ु तलस रङको गंजी लगसएको पुरुष
व्यमिको लसश ।
मममत २०७८।०६।१७ गते अं. १५:३० बजेको समयमस मज. सलसाही पससा गस.पस. वडस नं. ३ मथथत बसाँके
खोलसको नमजक रहेको छसप्रोमस बसी मसमग खसई महड्ने नसमथर, वतन नखल
ु ेकोउचसई ५.४ मफट,वणा
श्यसम्लो, पसतलो शररर,अधा फुलेको,हररयो रङको मटसटा,रसतो हसप पसइन्ट लगसएको अ.ं वषा ५० को परुु ष
बमसरहरको छसप्रो भमत्कन गई च्यसमपएको अबथथसमस फे लस पसरी प्रहरी टोली घटनसथथलमस खमटईगई
मनजलसई उपचसरको लसमग मजल्लस अथपतसलमस उपचसरको क्रममस ऐ.ऐ.मममतको २२:३० बजे मनजको
मृत्तु भएको परुु षको लसस मज.अथपतसल सलसाहीको शव गृहमस रसमखएको ।

पसाा

सप्तरी

सलााही

पसाा

रौतहट

धनुषा

बारा

सलााही

मममत २०७८।०६।१६ गते अ.ं ०९:०० बजेको समयमस मज.पससा ठोरी गस.पस. वडस न.ं ४मथथत ओररयस
खोलसको बगरमस नसमथर, वतन नखल
ु ेको उचसई ५.२ मफट,खरसनी रङको हसपकट्टु लगसएको,अ.ं
६०/६५ वषाको परुु षको फे लस परे को लसस नसरसयणी अथपतसल बीरगजं पससाको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७८।०६।०९ गते अं.१७:४५ बजेको समयमस मज.सप्तरी रसमनसथ न.पस. वडस न.ं १ मथथत
ससवाजमनक पोखरीमस नसमथर, वतन नखल
ु ेको,उचसई ५.६ मफट,रसतो कुतसा, गसडस मनलो पसइन्ट, घसाँमटमस
रुरसि मसलस लगसएको,अ.ं ५० वषाको परुु षको फे लस परे को लसश नसरसयण मसहं अथपतसल रसजमबरसजको
शब गृहमस रसमखयको ।
मममत २०७८।०६।०९ गते अ.ं १५:०० बजेको समयमस मज.सलसाही मलगं वस न.पस.वडस न.ं ७ गणेमशयस
मथथत नहरको पसनीमस नसमथर वतन नखल
ु ेको अ.ं ३४/४० वषाको मृत लसस फे लस, कसलो कपसल,
कसलो आाँखस, उचसई ५,८ मफट, रसतो सटा, कसलो पसईन्ट, बक्ट्कलको भसगमस FMPJ लेमखएको कसलो
रङगको बेल्ट , बसाँयस खट्टु समस Benz कम्पनीको ४१ न.ं को कसलो रङ्गको जत्तु स , दसाँयस खट्टु समस खैरो
रङगको मोजस लगसएको पुरुष व्यमिको लसश हसल मजल्लस मल
ं गवसको अथपतसलको शव गृह्रमस
रसमखएको ।
मममत २०७८।०६।०८ गते मज.पससा बीरगंज म.न.पस.वडस नं.११ नेशनल ट्रेमडङबसट हसल नसमथर वतन
नखल
ु ेको अ.ं ३५/४० वषाको परुु षव्यमिलसई उद्यसर गरर मसनव सेवस आश्रसममस ल्यसई रसखेकोमस मममत
२०७८।०८।१४ गते रसती अ.ं ११:०० बजेको समयमस एक्ट्कससी मनजको थवसथ्यमस समथयस आई मसनव
सेवस आश्रमको आगनमस गई नसङगै समु तरहेकोमस के भयो भमन सोध्दस मलसई गमी लसगरको हो भमन
बतसएकोमस मनजलसई मभत्र कोठसमस ल्यसई पख
ं स चलसई सतु सई रसखेकोमस ऐ.१५ गते अं.०४:०० बजेको
समयमस मृत्यू भएको, कसलो आाँखस,कसलो कपसल, उचसई ५,२ मफट, रसतो रंगको छोपेको, रसम-रसम
लेमखएको कपडस, मनलोमस रसतो धके भएको ट्रसउजर, मनलो मटसटा लगसएको, हसल नसरसयणी अथपतसल
बीरगंज पससाको शव गृह्रमस रसमखएको ।
मममत २०७८।०५।३० गते ह.ं ०९:१० बजेको समयमस मज.रौतहट चन्रपरु न.पस.वडस नं.१ मथथत पवु ा
पहुलो लच्कस लोक मसगाको दमिण तफा सडकमसनसमथर वतन नखल
ु ेको मृत लसश अं.५०/५५ वषाको,
कसलो आाँखस, कसलो कपसल, उचसई ५ मफट, कसलो मजन्स पसईन्ट, रसतो कट्टु, खैरो हसफ भेष्ट र घसाँटीमस
रसतो धसगो लगसएको परुु ष व्यमि हसल चन्रमनगसहपरु रौतहट अथपतसलको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७८।०५।२९ गते मबहसन अ.ं ०६:३० बजेको समयमस मज.धनषु स जनकपरु उप.म.न.पस.वडस
न.ं १६ कमपलेश्वर मथथत नसमतर वतन नखल
ु ेको अ.ं १९/२० वषाको, उचसई ५,३ मफट, कसलो आाँखस,
कसलो कपसल, सेतो मट-सटा, खैरोरंङको मजन्स पसईन्ट लगसएको र दसमहने हसतको कलसईको भसगमस
कसमटएको परु सनो घसउाँ रहेकोपुरुष व्यमिको लसश हसल प्रसदेमशक जनकपरु अथपतसलको शव गृह्रमस
रसमखएको ।
मममत २०७८।०५।२२ गते रसती अं.२२:०० बजेको समयमस मज.बसरस मजतपरु मसमरस उप.नं.पस.वडस न.ं ६
कसाँसघसट नमजकै पवु ा पमश्चम रसजमसगा सडक खण्डमस जनकपरु बसट कसठमसण्डौ तफा जसदै गरे को नस ६ ख
२११० नं.हरहर महसदेव रसमत्रकसलीन यसत्रु वसहक बसले पैदलयसत्री ठक्ट्कर मददस मनजको घटनस थथलमस
मृत्यु भएको, अ.ं ४०/४५ वषाको, उचसई ५ मफट, पसतलो शररर, दसह्री जगु स कसलो लसमो भएको, हेदसा
तरसई मल
ु को जथतो देमखने, परुु ष व्यमिको लसश हसल कलैयस अथपतसल बसरसको शव गृहमस रसमखएको
।
मममत २०७८।०५।२२ गते अं.१६:३० बजेको समयमस मजल्लस सलसाही लसलबन्दी न.पस.१मथथत नेपसल
टेमलकमको कसयसालय पछसमड ऐ.ऐ.बथने रमवन्र चौधरीको खेतको जमेको पसनीमस घोप्टो अवथथसमस मृत
फे लस परे को नसमथर वतन नखल
ु ेको अ.ं ६५/७० वषाको, पहेलो रङको कुतसा र पहेलो रङको हसप कट्टु
लगसएको परुु ष व्यमिको लसश हसल मजल्लस अथपतसल सलसाहीको शव गृह्रमस रसमखएको ।

सलााही

हसराह

हसराह

पसाा

पसाा

मममत २०७८।०५।१३ गते अ.ं १०:३० बजेको समयमस मज.सलसाही लसलबन्दी न.पस.वडस न.ं १ नवलपरु
बजसर मथथत पवु -ा लमश्चम लोकमसगामसको उतरमस संचसलनमस रहेको रसमप्रससद महतोको हसडावेयर
पसलको पमश्चम तफा को कुनसमस नसमथर वतन नखल
ु ेको तरसई बससी जथतो देमखने अं.६०/६५ वषाको,
फुलेको कपसल, लसम्चो अनहु सर भएको र मसगी खसई महडने मृत परुु ष व्यमिको लसश हसल सलसाही
मज.अथपतसलको शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७८।०५।०७ गते अं.१०:१० बजेको समयमस मज.मसरसह ममचैयस न.पस.वडस नं.५ संथथसचौक
मथथत पवु ा पमिम लोकमसगामस पवु वा सट पमिम तफा ससइकलमस जसदै गरे को अवथथसमस सडकको दमिण
ससइडमस लडेको अवथथसमस मनजलसई उदसर गरी ममचैयस मसरसहमस उपचसरको लसगी पठसइएको डसक्ट्टरले
चेकजसच गदसा ऐ.१०:४० बजे मृत भएको, नसमथर वतन नखल
ु ेको अ.ं ४५ वषाको, कसलो आाँखस, कसलो
कपसल, सेतो सटा मनलो बटु गम्छी सो डोरस(धसगो) भएको मनलो रगक
ं ो पेन्ट लगसएको पुरुष ब्यमिको
लसश हसल प्रस.थवस.के न्र ममचैयस मसरसह शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७८।०५।०६ गते रसती देखी मज.मसरसह ममचैयस न.पस.वडस नं.७ चरु रयस डसडस मथथत ममचैयस
कटसरी सडक खण्डमस घोप्टो परे कोअवथथसमस मममत २०७८।०५।०७ गते मबहसन ०५:३० बजेको
समयमससचु नस प्रसप्त भएको,नसम थर वतन नखल
ु ेको अ.ं ३४/३५ वेषाको,कसलो आाँखस, कसलो कपसल,
उचसई ५ मफट, कसलो ज्यसके ट, कसलो मनलको रंगकसपेन्ट लगसएको परुु ष ब्यमिको लसशहसल मसरसह
शव गृहमस रसमखएको ।
मममत २०७८।०५।०५ गते बेलुकस अं.१८:१५ बजेको समयमस मज.पससा मबरगंज म.न.पस. वडस नं ८ रे ल्वे
रोडको टसाँगस थटेसनको पवु ापट्टी श्यसम सन्ु दर व्यमिको घरको पछसडी पखसालसगं ै टसाँमसएको हसल नसम थर
वतन नखल
ु ेको, उचसई ५.५ मफट, कसलो कपसल, गल
ु सवी रङको कुथसा, गल
ु सवी रङको धोती, सेतो सेन्डो,
कसलो भेष्ट र खैरो रङको कट्टु लगसएको पुरुष व्यमिको लसश ।
मममत २०७८।०४।३२ गते बेलुकस अं.१८:०० बजेको समयमस मज.पससा बीरगंज म.न.पस.वडस नं.३०
प्रसौतीपरु मथथत रहेको भेड्हस खोलसको मकनसकोमस हसल नसमथर वतन नखल
ु ेको, उचसई २,५ मफट,
नसबसलक अं.२ वषाको खोलसले बगसइ बसलुवसले परु ी मदएको अवथथसमस मृत पुरुष व्यमिको लसश फे लस
परे को हसल नसरसयणी अथपतसल बीरगजं पससाको शव गृह्रमस रसमखएको ।

सलााही

मममत २०७८।०४।३१ गते अं.१५:३० बजेको समयमस मज.मसलसाही ईश्वरपरु न.पस.वडस न.ं १२ फुलजोर
ससझेजसरी वन जगंल मथथतमस नसमथर वतन नखल
ु ेको अं.५५/६० वषाको मृत फे लस, उचसई ५,६ मफट,
कसलो आाँखस, कसलो कपसल भएको पुरुष व्यिीको लसश हसल मज.अथपतसल मलंगवसमस रसमखएको छ
।

पसाा

मममत २०७८।०४।२८ गते मबहसन ०७:३० बजेको समयमस मज.पससा बीरगंज म.न.पस.वडस नं.१६ रे ल्वे
रोडमस नसमथर वतन नखल
ु ेको अ.ं वषा ३५/४० को बसटोमस लमड घसईते भएकोमस मनजको उपचसरको
कमामस नसरसयणी अथपतसलमस पुरुष व्यिीको मृत भएको, उचसई ६ मफट, कसलो आाँखस, कसलो कपसल,
खैरो रंगको ट्रेक सटु लगसएको हसल नसरसयणी अथपतसल बीरगंज पससाको शव गृह्रमस रसमखएको ।

धनुषा

महोत्तरी

मममत २०७८।०३।२८ गते अं. १२:३० बजेको समयमस मज. धनषु स जनकपरु उ.म.न.पस. वडस नं. ४ मथथत
नसमथर वतन नखल
ु ेको अं. वषा ४५/५० को उचसई ५.२ मफट, कसलो आाँखस, कसलो कपसल, र मनलो
रंगको अण्डरवेयर लगसएको मृत पुरुष व्यिीको लसश पो. मस. को लसगी प्रसदेमशक अथपतसल
जनकपरु मस रसमखएको ।
मममत २०७८।०३।२५ गते अं. ११:३० बजेको समयमस मज. महोत्तरी जलेश्वर न. पस. वडस नं. २ मथथत
सडकमस मसगी खसई महड्ने गरे की, नसमथर, वतन नखल
ु ेकी, अ.ं वषा ५०/५१ मक, उचसई ४.६ मफट,
मठक्ट्कको शररर, पहेलोमस रसतो छसप भएको ससडी, पहेलो रंगको पेमटकोट, घ्यु रंगको ब्लसउज लगसएकी
र हेदसा तरसई मल
ु को जथतो देमखने महहलाको लसश पो.मस.को लसगी जलेश्वर अथपतसल महोत्तरीमस
रसमखएको ।

हसरहा

मममत २०७८।०३।२७ गते मज. मसरहस गोलबजसर न. पस. वडस नं. ६ ग्रसममण बजसर हमटयस लसग्ने ठसाँउमस
नसमथर, वतन नखल
ु ेको मसगी खसने गरे की अ.ं वषा ६५/६० मक, उचसई ५ मफट, कसलो आाँखस, सेतो
फुलेको कपसल, थपथट नबोल्ने, मझौलस शररर, गोरो वणा भएकी, सेतो भेष्ट रसतो पेमटकोट लगसएकी मृत
महहलाको लसश पो. मस. को लसगी रस. उ. थमसरक अथपतसल लहसनमस रसमखएको ।

सप्तरी

मममत २०७८।०३।२३ गते मदनको अं. १४:०० बजेको समयमस मज. सप्तरी हनमु सननगर कंकसमलनी न.
पस. वडस नं. १४ मथथत ऐ. ऐ. बथने सोमफ यसदबको धसन खेतमस रहेको वषसाको पसनीको बसढीमस नसमथर,
वरन नखल
ु ेको अ.ं २५/२६ वषाको कसलो हसप पसईन्ट, रसतोमस सेतो धकसा भएको भेष्ट लगसएको, वणा
श्यसम्लो भएको मृत पुरुष व्यमिको लसश ।

