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

बारा

हसरहा

धनुषा

सलााही

महोत्तरी

रौतहट

सप्तरी

रौतहट

हििरण
मिमि २०७९/०२/११ गिे मिहान अं.०५:३० िजेको सियिा मज.िारा जीिपरु मसिरा उ.ि.न.पा.वडा न.ं १
दधु ौरा मथिि पवू व पमिि लोकिागवको डाईभसवन ग्राभेल िाटोिा ठुलो सवारी साधनको ठक्कर लागेको जथिो
देमिने िामग िाने िानमसक अवथिा मठक नभएको परुु ष व्यमिको िृि लाश नाििर विन निल
े ो,
ु क
अं.३५/३६ वषवको, उचाई ५.२ मिट, कपाल कालो, सेिो पाईन्ट सेिो सटव लगाएको, हाल पो.िा.को लामग
प्रादेमशक थिारक अथपिाल लहानको शव गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७९/०२/१६ गिे अ.ं के -कुन सियिा मज.मसरहा धनगमििाई न.पा.वडा न.ं १० मजरोिाईल मथिि
िररयारपट्टी जाने िाटोिा नाििर विन निल
ु ेको अ.ं ४२ वषवको िागी िाने महड्ने परुु ष व्यमि अवरल
िषाविा मभमज रोडको पवु व परट्ट छे उिा लमड रहेको अवथिािा िासी ऐ.०६:०० िजे जानकारी गराउन साि
मनज घाईिेलाई उपचारको लामग नैनपरु अथपिाल धनगमििा लमग उपचार गने क्रििा पुरुष व्यमिको िृत्यु
भएको हाल पो.िा.को लामग प्रादेमशक थिारक अथपिाल लहानको शव गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७९/०२/१३ गिे अं.२०:२५ िजेको सियिा मज.धनुषा गणेशिान चारनाि न.पा.वडा न.ं ६ गोदार
मथिि पवु व पमिि लोकिागव सडक िण्डिा नाििर विन निल
ु ेको साईकल यात्री कुन मसशा ििव जादै
गरे को एकोन सवारी साधनले ठक्कर मददा गमभभर घाईिे भएको र उपचार हुन नसकी उपचारको क्रििा
प्रादेमशक अथपिाल लहान मसरहा मिमि २०७९/०२/१४ गिे रािी ०१:५० िजेको सियिा िृत्यु भयो
अं.५०/५५ वषवको,वणाव श्यािलो, उचाई अं.५ मिट, िोटो शररर, कपाल िुलेको, झरे को, मनलो रङको भेष्ट
लगाएको, िैरो रङको हाि पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश, हाल पो.िा.को लामग प्रादेमशक
अथपिाल लहान मसरहािा रामिएको ।
मिमि २०७९/०२/१० गिे रािी अ.ं १२:३० िजेको सियिा मज.सलावही हररवन न.पा.वडा नं.९ मथिि पवु व
पमिि लोकिागव सडक िण्डिा एमकन नाििर विन निल
ु ेको पैदल यात्री अं. ४०/४५ वषवको, उचाई ५:३
मिट,वणव गँहगु ोरो,गोलो अनुहार,हररयो रंगको िट्टु ेदार कुिाव र सरुु वाल लगाएकी,लािो कालो कपाल,
ठीकको शररर भएकी महहला व्यमिको लाश हाल पो.िा.को लागी प्रादेमशक अथपिाल िलंगवा पठाईएको
।
मिमि २०७९/०२/१० गिे िेलक
ु ा अं.१६:०० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी िमदविास न.पा.वडा नं.१ मथिि
िमदविास िल्लो िजार जाने सडक िाटो छे उँिै एकोन नाि िर विन निल
ु ेको अं.४० वषवकी, पमहल्यै देिी
िमदविास िजारहरुिा िाग्दै महडने िराई िल
ु क
ु को जथिो देमिने महहला व्यमिको लाश िे ला हाल जलेश्वर
अथपिाल िहोत्तरीिा रामिएको ।
मिमि २०७९/०२/१० गिे अं.०८:२५ िजेको सियिा मज.रौिहट चन्रपरु न.पा.वडा नं.१ मथिि िागििी
िोलाको िगरिा सडेगली अवथिािा िृि िे ला परे को, नाि िर विन निल
ु ेको, उचाई ५.५ मिट,
अं.५०/५५ वषवको, घाटीिा पहेलो रंगको िाला लगाएको, पुरुष व्यमिको लाश िे ला हाल पो.िा.को
लागी चन्रमनगाहपरु अथपिाल चन्रपरु रौिहटिा रामिएको ।
मिमि २०७९/०२/०२ गिे मिहान ०९:४० िजेको सियिा मज.सप्तरी गा.पा.वडा नं.१ रुपनी चौक मथिि
समहद अजवलाल थिारक पाकव को दमिण पट्टी कुनािा रहेको मसिेन्टले िनाएको िामनस िथने िेन्च िािी
नाि िर विन निल
ु ेको, अं.५० वषवको, उचाई ४.६ मिट,हररयो चोलो, रािो सेिो िुट्टदे ार साडी लगाएको,
वणव गँहगु ोरो, पािोलो शररर, कपाल अधव िुलेको,हेदाव िराई िल
ु क
ु िागी िाने महड्ने महहलाको लाश िृि
िे ला परे को हाल पो.िा.को लागी गजेन्र नारायण मसंह अथपिाल राजमवराजको शव गृह्रिा रामिएको छ ।
मिमि २०७९/०२/०२ गिे मिहान अं.०७:४५ िजेको सियिा मज.रौिहट गौर न.पा.वडा नं.५ मकवर चौक
मथिििा नाििर विन निल
ु ेको, उचाई ५ मिट, अं. ६० वषवको, रामि मनलो िटु े साडी, रािो चोलो ब्लाउज
लगाएको महहलाको लाश वेवाररसे अवथिािा िे ला परे को हाल पो.िा.को लागी प्रादेमशक अथपिाल गौर,
रौिहटिा रामिएको ।

फोटो

पसाा

बारा

महोत्तरी

मिमि २०७९।०१।२२ गिे अं. ०६:०० िजेको सियिा मज. पसाव मिरगजं ि.न.पा. वडा नं. २३मथिि मिरगजं
हगरनािपरु सडक िण्डको पवु व मकनारािा हाल नाििर, विन निल
े ो अं. वषव ४५/४६ को, उचाइ ५.५
ु क
मिट,कालो कपाल,दिु ै आँिा िन्द, कालो मनलो पाइन्ट, िैरो िेल्ट,सेिो चेकसटव र िैरो रङको ओडनी
लगाएको,िृि परुु ष,व्यमिको लास मिरगञ्ज पसावको शव गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७९।०१।१९ गिे रािी अं. २१:४५ िजेको सियिा मज. िारा कलैया उ.ि.न.पा. वडा न.ं ३ मथिि
मससहमनया चौक नमजकै सडक िण्डिा नभिर निल
ु ेको सावारी साधनले नाि िर, विन सिेि निल
ु ेको
मनभन हुमलया भएको अं. २०/२२ को ,उचाई ५ मिट,वणव श्याभलो,कपला ठाडो पारे को,HA HAPPY
होली लेमिएको सेिो भेष्ट िैरो रङको िुल पाइन्ट लगाएको िृि परुु षको लास कलैया अथपिालको शव
गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७९।०१।१९ गिे अं. १७:०० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी न.पा. वडा नं। १ िाईथिान मथिि िहेन्र
राजिागव देमि अं. ३०० मिटर दमिण सागरनाि वन मिकास पररयोजनाको जगं लिा नाि िर विन निल
े ो
ु क
अं. वषव ३५ की रािो रङको सरुु वाल,कालो सेिो,मिक्का पहेलो र िरानी रङको कुिाव,रािो सल,कालो
कपाल,दिु ै हाििा चरु ा,नङपामलस लगाएकी,अनुहारको भाग परु ै समडगलेको िृि िमहलाको लाश प्रादेमशक
अथपिाल जलेश्वर शव गृहिा रामिएको ।

धनषु ा

मिमि २०७९।०१।१४ गिे अ.ं ०९:०० िजेको सियिा मज.धनषु ा जनकपरु धाि उ.ि.न.पा.वडा न.ं ७ मथिि
नाििर विन निल
े ो अ.ं ५०/५५ वषवको, गहु गोरो, उचाई ५.५ मिट, सेिो हररयो रंगको िट्टु े सटव लगाएको
ु क
परुु ष व्यमिको लाश पो. िा. को लागी प्रादेमशक अथपिाल जनकपरु िा शव गृहिा रामिएको ।

पसाा

मिमि २०७९।०१।१० गिे अं. २२:०० िजेको सियिा मज. पसाव मिरगंज ि. न. पा. वडा न.ं ०४ मििाव
मथिि हाल नाििर विन निल
ु ेको िागी िाई महथने, अं.४०/४५ वषवको, उचाई ५.१ मिट, मनलो सेिो िुट्टे
कुिाव सरुु वाल र भन्टा रंगको गन्जी लगाएको िृि महहला व्यमिको लाश पो. िा. को लागी नारायणी
हथपिाल िीरगंज पसावको शव गृहिा रामिएको ।

बारा

धनु षु ा

बारा

धनुषा

महोत्तरी

मिमि २०७९।०१।०९ गिे अं. १७:१५ िजेको सियिा मज. िारा कलैया उ. ि. न. पा. वडा नं. १३
मपपडारी टोल मथिि, काटेको गहुँ िेििा नाििर, विन निल
ु ेको अं. ५०/५२ वषवको, उचाई ५.५ मिट,
कपाल सेिो िुलेको, मनलो पेन्टी र सेिो रंगको लगु ा लगाएको िृि परुु ष व्यमिको लाश पो. िा. को लागी
कलैया अथपिाल िाराको शव गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७९।०१।०७ गिे १०:३० गिेको सियिा मज. धनषु ा उ. ि. न. पा. वडा न.ं २१ कुिाव मथिि राि
नारायण िहासेठको पोिरीिा नाििर, विन निल
ु ेको अ.ं २५/३० वषवको, उचाई ५ मिट, कालो कपाल,
वणव गहुगँ ोरो, कमि रंगको सटव, सेिो गन्जी, पहेलो पाईन्ट र मनलो कट्टु लगाएको परुु ष व्यिी पोिरीिा डुमि
िृत्यु भएको र लाश पो. िा. को लागी प्रादेमशक अथपिालिा पठाईएको ।
मिमि २०७९।०१।०४ गिे अं. १८:०० िजेको सियिा मज. िारा िहागिीिाई न. पा. वडा नं. १०
गंजभवानीपरु मथिि नाििर, विन निल
ु ेको अं. ५५/६० वषवको मिगि ३/४ िमहना देिी सोही थिानिा
िागी िाने महड्न,े िानमशक सन्िल
ु न मठक नभएको, उचाई ५ मिट, कालो कपाल, मनलो कट्टु लगाएको िृि
पुरुष व्यमिको लाश पो. िा. को लागी कलैया अथपिाल िाराको शव गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७९।०१।०३ गिे अ.ं ११:१५ िजेको सियिा मज. धनुषा ज. उ. ि. न. पा. वडा नं. १४ िािा
पेट्रोल पभप अगाडी सडकिा नाििर, विन ििाउन नसक्ने िानमशक सन्िल
ु न मठक नभएको, िागी िाई
महड्ने जथिो अ.ं ३५ वषवको, उचाई ५.३ मिट, कालो आँिा, कालो कपाल, दवु ै हािको नाडीिा टाटु
िोपेको, िमु थलि जथिो दाह्री पालेको, मनलो भेष्ट, गल
ु ािी सटव, रािो भेष्ट, सेिो गन्जी, कालो पाईन्ट र मनलो
कट्टु लगाएको पुरुष व्यमिलाई ट्रकले ठक्कर मदई घाईिे िनाई उपचाको क्रििा प्रादेमशक अथपिाल
जनकपरु िा िृत्यु भएको र लाश पो. िा. को लागी सोही अथपिालिा रामिएको ।
मिमि २०७।१२।३० गिे मिहान अं. ०८:०० िजेको सियिा मज. िहोत्तरी िमदविास न. पा. वडा नं. ३ मथिि
मि.मप. राजिगव सडक देमि अं. ५०० मिटर उत्तर पमिि पने सािपत्रे जंगलको मभरालो जमिनिा अं. ५०/५५
वषवको, नाििर, विन निल
ु ेको, उचाई ५.२ मिट, कालो वणव पािलो शररर, कपाल सानो िुलेको, कालो
गन्जी लगाएको र हेदाव िराई िल
ु को जथिो देमिने िृि पुरुष व्यमिको लाश पो. िा. को लागी मजल्ला
अथपिाल जलेश्वर िहोत्तरीिा रामिएको ।

महोत्तरी

रौतहट

रौतहट

पसाा

पसाा

पसाा

महोत्तरी
धनुषा

धनुषा

मिमि २०७८।१२।१९ गिे मिहान अं. ०८:३० िजेको सियिा मज. िहोत्तरी मपपरा गा. पा. वडा नं. ६ सेराहा
चौडी मथिि हरर िण्डलको िेििा नाििर, विन निल
ु ेको, अं. वषव ४०/४५ को जथिो देमिने, उचाई ५.५
मिट, िामि RDK लेमिएको मनलो रंगको मटसटव, िल कालो पहे ँलो िुट्टदे ार उलनको सरुु वाल, दामहने
हािको नाडी ँिा रािो रंगको धागो िाधेको र हेदाव िराई िल
ु को जथिो देमिने िृि पुरुष व्यमिको लाश पो.
िा. को लागी प्रादेमशक अथपिाल जलेश्वर िहोत्तरीिा रामिएको ।
मिमि २०७८।१२।११ गिे मिहानको रािी अं. ००:४५ िजेको सियिा मज. रौिहट चन्रपरु न. पा. वडा नं २
चाँदी पल
े ो पैदल यात्री अं. वषव ६०/६५ को, उचाई
ु नमजकै पवु व पमिि लोकिागविा नाििर, विन निल
ु क
५.५ मिट, कालो कपाल भएको पुरुष व्यमिलाई नभिर निल
ु ेको सवारी साधनले ठक्कर मदई घाईिे
िनाएकोिा मनजको उपचारको मनमभि मिरगंज ििव लैजाने क्रििा िारा मजल्लाको मनजगििा अवथिा झन
गमभभर भएकोले मनजलाई मनजगि मथिि सािदु ामयक अथपिालिा चेक जाँच गराउदा अं. ०२:४५ िजेको
सियिा मनजगि मथिि सािदु ामयक अथपिालको मचमकत्सकले िृत्यु भएको भनी घोसणा गरे कोले िृिक
लाशलाई चन्रमनगाहपरु मथिि सरकारी अथपिालको शव गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७८।१२।०९ गिे मदउँसो अं. १५:०० िजेको सियिा मज. रौिहट चन्रपरु न. पा. वडा न.ं ४
चन्रमनगाहपरु िेन चोक मथिि पाकव िा नाििर, विन निल
ु ेको, िानमशक शन्िल
ु न मठक नभएको, िाँगी
िाई महड्ने गरे को अ.ं वषव ५०/५५ को, उचाई ५.५ मिट भएको िृि परुु ष व्यमिको लाश पो. िा. को लागी
चन्रमनगाहपरु सरकारी अथपिालिा रामिएको ।
मिमि २०७८।१२।०९ गिे अं. १५:०० िजेको सियिा मज. पसाव मिरगंज ि. न. पा. वडा नं. ३ नारायणी
अथपिाल मथिि सडक पेटीिा िेहोस अवथिािा रहेको हाल नाििर, विन निल
ु ेको िागी िाई महड्ने
गरे को, अं. वषव ४०/४५ को जथिो देमिने पुरुषलाई नारायणी अथपिाल िीरगंजिा ल्याई उपचार गराउने
क्रििा सोही मदन िृत्यु भएको व्यमिको लाश नारायणी अथपिाल िीरगंज पसावको शव गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७८।१२।०८ गिे मिहान अं.०८:३० िजेको सियिा मज.पसाव मिरगंज ि.न.पा.वडा नं.०१ छपकै या
मथिि मसमसवया िोलािा दिु ै आँिाहरु सडी गली, नाििर, विन निल
ु ेको अं.२०/२५ वषवको, उचाइ ५
मिट, कालो थटकोट, मनलो रङिा िुलिुट्टा भएको कुिाव, कालो मनलो सरुु वाल लगाएकी िृि महहलाको
लाश हाल नारायणी अथपिाल िीरगंज पसावको शव गृहिा रामिएको छ ।
मिमि २०७८।१२।०३ गिे अं.०९:०० िजेको सियिा मज.पसाव िीरगजं ि.न.पा.वडा न.ं ०८ प्रभु अथपिाल
मथिि नाििर, विन निल
ु ेको िागी िाई महन्ने परुु ष व्यमि अचेि भई वेवाररसे अवथिािा छ भने ििर
प्राप्त हुन साि उपचार गराउन िोज्दा उपचार हुन नपाउँदै सोमह मदन मनजको ित्ू यू भएको अ.६०/६५
वषवको,उचाइ ५.५ मिट,कालो सेिो कपाल, कालो ज्याके ट, कालो पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश
हाल नारायणी अथपिाल िीरगंज पसावको शव गृहिा रामिएको छ ।
मिमि २०७८।११।२६ गिे पररक्रिा यात्रहु रु पररक्रिा घभु दै मज.िहोत्तरी भगं र न.पा.वडा नं.९ कञ्चनवनिा
आएकोिा सोही मथिि श्री कञ्चनवन मवद्दालयिा िास िसेको थिानिा सिु ेको अवथिािा िृि िे लापरेको,
नाििर, विन निल
ु ेको, अ.५५ वषवको, कालो कपाल, कालो आँिा, घाँटीिा सेिो सगक
ं ो पत्िरको िाला,
दाहीने हाििा ट्याटु(गोधना) को कालो िि, रािो रंगको थवीटर, रािो रंगको ब्लाउज, हररयो रािो छाप
भएको साडी र रािो रगक
ं ो पेटीकोट लगाएको िृि महहला हाल पोष्टिाटिको लागी प्रादेशीक अथपिाल
जलेश्वर िहोिरीको शव गृहिा रािीएको ।
मिमि २०७८।११।१७ गिे अं. १३:३० िजेको सियिा मज. धनुषा मिमिला न. पा. वडा नं. १ लक्ष्िी मनवाश
देमि आनन्दनगर जाने कच्ची िाटोिा नाििर, विन निल
ु ेको अ.ं वषव ५५/६० को वणव श्याभलो, िझौला
शररर, दाह्री कपाल कालो अधव िुलेको, सेिो कालो रंगको भेष्ट र िागी िाने जथिो देमिने िृि परुु ष
व्यमिको लाश प्रादेमशक अथपिाल जनकपरु को शव गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७८।११।१४ गिे अ.ं १५:३० िजेको सियिा मज. धनषु ा जनकपरु धाि उ. ि.न. पा. वडा न.ं ७
मथिि नाििर, विन निल
ु ेको अ.ं वषव ५५/६० मक उचाई ५ मिट, कालो कपाल, साडी र हररयो रंगको
चोलो लगाएकी िृि महहलाको लाश पो. िा. को लागी प्रादेमशक अथपिाल जनकपरु को शव गृहिा
रामिएको ।
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हसरहा

पसाा

मिमि २०७८।११।०५ गिे अ.ं १९:३५ िजेको सियिा मजल्ला रौिहट दगु ावभगविी गा.पा.वडा नं.२ कवोल
मथिि मपपरा सक
ु देव चोक सडक िण्डिा मपप्रा िजारिाट सक
ु देव चौकििव जादै गरे को ना.२ ि ८६०५ को
ट्याक्टरले मिपररि मदशािाट आउदै गरे को BR 06AT2903 नं.को िोटरसाईकलाई ठक्कर मददा
नाििर,विन निल
ु ेको,अ.ं वषव ३० को,उचाई ५.५ मिट,कालो आँिा र कालो कपाल,मनलो मजन्स पाईन्ट र
कालो रङको हुडी लगाएको,परुु ष व्यिी घाईिे भई उपचारको लागी प्रादेमशक अथपिाल लगेकोिा
मचमकत्सकको चेकजाँच गदाव उि पुरुषको िृत्यु भईलाश सोही अथपिालको शव गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७८।११।०२ गिे मज.रौिहट दगु ावभगविी गा.पा. वडा नं १ ित्सरी मथिि िागििी िोलाको पानीिा
नाि िर विन निल
े ो, उचाई ५.४ मिट, कालो कपाल, रािो चोलो लगाएको महहलाको लाश पानीिा
ु क
िैरीरहेको अवथिािा िे ला परे को ।
मिमि २०७८।१०।२९ गिे अं. १२:०० िजेको सियिा मज. सलावही ईश्वरपरु न. पा. वडा न.ं ३ मिन घररया र
मसमगया जाने सडक मकनारिा नाििर, विन निल
ु ेको अं. वषव २८/३० को उचाई ५.८ मिट, कालो मनलो
रंगको ज्याके ट, ट्राउजर, सेिो सेण्डो, मटसटव, मनलो रंगको अण्डर पाईन्ट, हल्का मनलो रंगको मजन्स पाईन्ट,
Diesel लेिेको िेल्ट Campus लेिेको जत्तु ा र दामहने हाििा जय िािा दी लेिेको मपिलको िाला
लगाएको िृि परुु ष व्यमिको लाश पो. िा. को लागी सलावही मजल्ला अथपिाल िलगं वािा रामिएको ।
मिमि २०७८।१०।२७ गिे अ.ं १५:४५ िजेको सियिा मज. पसाव िी. ि. न. पा. वडा न.ं ९ मथिि िानवसेवा
आश्रििा िथदै गरे को हाल विन निल
ु ेको अं. वषव ६५ को राजु कटुवाल नाि गरे को, उचाई ५.३ मिट,
कपाल नभएको, राि राि लेमिएको रािो कपडाले छापेको मनलो रंगको हाईनेक, िरानी रंगको थवीटर,
मनलो साईडिा सेिो धकाव भएको ट्राउजर, लगाएको पुरुष सोमह आश्रिको आफ्नै िेडिा िृि अवथिािा
रहेको र मनज िृि व्यिीको लाश पो. िा. को. लागी नारायणी अथपिाल िीरगंज पसावको शव गृहिा
रामिएको ।
मिमि २०७८।१०।२१ गिे मिहानको ०८:४० िजेको सियिा मज. सप्तरी रुपनी गा.पा. वडा न.ं ६ मिरेन्र
िजार मथिि पवु व पमिि लोकिागव सडक िण्डको उत्तर पट्टी छे उिा नाििर,विन निल
ु ेको अ.ं वषव ४५/५०
को,उचाई ५.६ मिट,कालो ट्राउजर कालो िुल भेष्ट लगाएको,वणव श्याभलो,पािलो शरीर भएको,लािो रारी
जङु गा भएको,िराई िल
ु को जथिो देमिने र िागी िाने पुरुष शव,िृि लास पोथिाटविका लागी गजेन्र
नारायण मसंह अथपिाल राजमिराज शव गृहिा सरु मिि रहेको ।
मिमि २०७८।१०।११ गिे मज.सलावही िरहिवा न.पा. वडा नं ६ िसु ल
ै ी टोल देमि उत्तर-दमिण साईडिा
रहेको दि
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश समडगली कंकाल अवथिािा
ु ा मियाको िेििा नाि िर विन निल
रहेको र िृिकको छे उिा AGNI INSECTICIDE नािक प्लामष्टकको िोिल िे ला परे को ।िृिकले घ्यु
रङको िुलिाहुला भएको कुिाव, धोिी, सेिोिा मनलो धकाव भएको गभछा लगाएको ।
मिमि २०७८।१०।१० गिे मज.मसरहा गोलिजार न.पा. वडा नं ११ िल्कवा मथिि पने िैनाविी िोलाको
पानी मसचाई गनव भनी िनाएको िाँधिा जिेको पानीिा नाि िर विन निल
ु ेको, उचाई ५.४ मिट, छोटो
कालो कपाल, िरानी रङको ज्याके ट, रािो िुल सटव, मनलो मजन्स पाईन्ट र िैरो सईु टर लगाएको परुु ष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।१०।०८ गिे अं. १६:३० िजेको सियिा मज.रौिहट चन्रपरु न.पा. वडा नं १० िौराहा मथिि
नन्देश्वर चौधरीको गहु िेिको आलीिा साल नाल समहिको नवजाि मशश(ु बाहलका) िृि िे ला ।
मिमि २०७८।१०।०५ गिे रािी मज.मसरहा धनगिीिाई न.पा. वडा नं ११ मथिििा रहेको प्राकृ मिक
अथपिालको िल्लो िरण्डािा िामगिाई महड्ने परुु ष व्यमि िृि िे ला।उचाई ५.६ मिट, िुलेको लािो
कपाल, रािो ज्याके ट, कलेजी हाईनेक, सेिो सटव, कभिरिा कन्दनी लगाएको परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।१०।०६ गिे मज.पसाव मवरगजं ि.न.पा. वडा नं ९ मथिि िानव सेवा आश्रििा लडेर ओठ
कामटएकोले वषव ३३ की आरिी नाि ििाउने उपचारको क्रििा िृत्यु भएको, उचाई ५.३ मिट, कालो
कपाल, मनलो रङको ट्रयाकसटु , आकासे रङको ज्याके ट, कलेजी रङको कुिाव सरुु वाल र सेिो रङको पेभपस
लगाएको महहलाको लाश ।

पसाा

पसाा

पसाा
हसरहा

मिमि २०७८।१०।०५ गिे मज.पसाव मजराभवानी गा.पा. वडा नं १ मथिि मजराभवानी िमन्दरको पेररमिटरमभत्र
रहेको मनिावणामधन मशव िमन्दरमभत्र िामगिाने हाल नाि िर विन निल
ु ेको, उचाई ५.६ मिट, सेिो कपाल,
िैरो रङको ज्याके ट लगाएको परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।१०।०५ गिे मज.पसाव मवरगंज ि.न.पा. वडा नं ९ मथिि हाल नाि िर विन निल
ु ेको, वषव ६८
को कृ ष्ण ििाउने, उचाई ५.२ मिट, कालो कपाल, िरानी रङको ज्याके ट, िरानी रङको ट्राउजर लगाएको
पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।१०।०२ गिे अ.ं ८:०५ िजेको सियिा मज.पसाव मवरगंज ि.न.पा.वडा नं ४ िथने मदपक
मटवडेवालको घर अगाडी सडकको पेटीिा हाल नाि िर विन निल
ु ेको, उचाई ५.२ मिट, कालो र िैरो
कपाल, िैरोिा कालो टाँका भएको ज्याके ट र सेिो ट्राउजर लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।१०।०२ गिे मदनको अं. १२:०० िजेको सियिा मज.मसरहा गोलिजार न.पा. वडा नं ३ मथिि
निनु ा िसु हर िथिीिा नाि िर विन निल
ु ेको, गाँउ घरिा िागी िाई महड्न,े उचाई ४.६ मिट, कालो र
गजाङगजु ङु परे को कपाल, हेदाव िराई िल
ु को जथिो देमिने पुरुष व्यमिको लाश ।

हसरहा

मिमि २०७८।०९।१४ गिे अ.ं ०८:३० िजेको सियिा मज. मसरहा लहान न.पा.वडा न.ं ३ रा.उ.सरकारी
अथपिालको OT अगाडी मथिििा ित्काल नाििर विन निल
ु ेको अ.ं ३०/३५ वषवको परुु ष मिरािी भई
िृि अवथिािा िे ला, उचाई ५ मिट, कालो आँिा, कालो कपाल, कालो ज्याके ट सेिो भेष्ट र हाप मजन्स
पेन्ट लगाएको हेदाव िराई वामस जथिो देमिने हाल रा.उ.थिारक अथपिाल लहानको शव गृह्रिा रामिएको ।

महोत्तरी

मिमि २०७८।०९।०२ गिे मिहान अ.ं ०९:०० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी न.पा.वडा न.ं ३ मथिििा उद्याउने
पािाको िे दिा भप्सी िोलाको पानीिा िृि अवथिािा िे ला, नाििर विन निल
ु ेको अं.६०/६५ वषवको,
िराई िल
ु को जथिो देमिने, वणव गहुगँ ोरी, उचाई ५ मिट, पािलो शरीर, कपाल अधव िुलेको छोटो, रािो
हाि चोलो, रािो िट्टु े रगंको साडी रािो पहेको रङको पेमटकोट, घाँटीको गलाको भागिा U आकारिा १
मिट लािो मचन्ह निुमझने ट्याटु, िाया हािको नाडी र कुईना छे उिा गोलो आकारको ट्याटु रहेको महहला
व्यमिको लाश, हाल जलेश्वर अथपिालिा रामिएको ।

पसाा

मिमि २०७८।०८।१९ गिे अ.ं २०:४५ िजेको सियिा मज.पसाव िीरगंज ि.न.पा.वडा न.ं ०४ मथिि रहेको
एडभान्स अथपिालको अगाडी सडक पेमटिा हाल निािर विन निल
ु ेको अ.ं ६५/७० वषवको परुु ष
वेवाररसे अचेि अवथिािा रहेकोले िानव सेवा आश्रिले उद्धार गरी मनज उपचारको क्रििा ऐ.२५ गिे
मिहान रािी १२:३० िजेको सिएिा िृत्यू भएको, उचाई ५,३ मिट, कपाल कालो सेिो, गोल्डनिा कालो
रंगको धकाव भएको िाउला भएको सटव, िरानी रगक
ं ो अन्डर ट्राउजर र हररयो रगक
ं ो िोजा लगाएको, हाल
नारायणी अथपिाल िीरगजं पसावको शव गृहिा रामिएको ।

बारा

मिमि २०७८।०८।१० गिे अं.०६:०० िजेको सियिा मज.िारा मजिपरु मसिरा उप-ि.न.पा.वडा नं.०७
मथिि रहेको शामन्ि टोलको िेल िैदानको ग्राउण्ड मभत्र रहेको मपपलको रुि िमु न नाििर विन निल
ु ेको
अं.३५/४० वषवको िृि िे ला, उचाई ५ मिट, मनलो सरुु वाल, सन्ु िला रंगको टाउजर लगाएकी महहलाको
लाश हाल मज.अथपिाल कलैयाको शव गृह्रिा रामिएको ।

सप्तरी

बारा

मिमि २०७८।०८।०८ गिे अं.१५:०० िजेको सियिा िड्क न.पा.वडा न.ं ९ लालपमट मथिििाट िागी
िाई महड्ने हेदाव िामनमसक अवथिा मठक नभएको जथिो देिीने नाििर विन निल
ु ेको अं. ३५/४० वषवको
पुरुष व्यमिलाई थिामनयले उपचारको लागी ऐ.ऐ०७ मथिि िड्क न.पा.वडा न.ं ७ िा रहेको प्रािमिक
थवाथ्य के न्र कल्याणपरु िा ल्याई उपचारको क्रििा िृत्यू भएको, हाल नारायण अथपिालिा रामिएको ।
मिमि २०७८।०८।०८ गिे अ।ं १४:३० िजेको सियिा मज.िारा मजिपरु मसिरा उप-ि.न.पा.वडा न.ं ११ र
१४ को मसिानािा पने पानी नभएको कुलोिा नाििर विन निल
ु ेको अ.ं ३०/३५ वषवको समडगलीको
अवथिािा िृि िे ला, उचाई ५ मिट, मनलो ब्रा र मनलो कपडा लगाएकी महहलाको लाश हाल
मज.अथपिाल कलैयाको शव गृहिा रामिएको ।

धनुषा

पसाा

महोत्तरी

सलााही

सलााही

पसाा

रौतहट

पसाा

सलााही

हसरहा

रौतहट

मिमि २०७८।०७।२४ गिे अं. २३:३० िजेको सियिा मज.धनुषा जनकपरु मिरे श्वरनाि न.पा. वडा नं ५
मथिि जनकपरु िल्के िर सडक िण्डिा जनकपरु िल्के िर ििव जादै गरे को ज.९.प.२३५५ नं को िो.सा. र
मवपररि मदशािाट आउदै गरे को प्रदेश २-०१-००१-प ४८५८ नं को िो.सा. एक आपसिा ठक्कर िादा
नाि िर विन निल
ु ेको, वषव ३५, उचाई ५.५ मिट, कालो कपाल, कालो रङको ट्रयाकसटु लगाएको, िोटो
शरीर भएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०७।२१ गिे मिहान ६:३० िजेको सियिा मज.पसाव ठोरी गा.पा. वडा नं १ को चौिारा चोकिा
िागी िाई महड्ने नाि िर विन निल
ु ेको, उचाई ५ मिट, कालो ज्याके ट, सेिो कमिज, कालो ट्रयाक,
कालो सईु टर र मटसटव लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०७।२१ गिे मदउसो अं. १३:३० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी िनरामसथवा न.पा. वडा नं ३
सोनौल मथिि हुलाकी सडक नमजक चन्दन साहको िेिको आलीिा रहेको मससौं रिको हाँगािा नाि िर
विन निल
े ो, वणव थयाभलो, दाह्री जँगु ा अधव िुलेको, िालु िईु लेको, सेिो सटव,कालो पाईन्ट, िैरो सल,
ु क
सेिोिा मनलो रङको धकाव भएको गभछा, उचाई ५.२ मिट भएको परुु षको लाश ।
मिमि २०७८।०७।१९ गिे मदनको अं. १३:४५ िजेको सियिा मज.सलावही िरहिवा न.पा. वडा नं ११
महरापरु मथिि िनुष्िारा िोलाको महरापरु ब्यारे ज साईिनको पल
े ो,
ु नमजकै पानी मभत्र नाि िर विन निल
ु क
िामि सन्ु िला रङ, मिचिा सेिो र िल हररयो रङको हाि िाहुलावाला भेष्ट, कालो कट्टु लगाएको, शरीरको
िासक
ु ो भाग परु ै छालाहरु िईु लेको, अं. ८/९ वषवको बाहलकाको लाश ।
मिमि २०७८।०७।१४ गिे मदनको अं. १७:०० िजेको सियिा मज.सलावही िरहिवा न.पा.वडा नं ११ मथिि
महरापरु चौरीिा नाि िर विन निल
ु ेको, गल
ु ािी रंङको सरुु वालिा िेरेको, उचाई १ मिट, भरिर साल नाल
समहि जन्िेको हशशुको लाश ।
मिमि २०७८।०७।०८ गिे अ.ं १८:४५ िजेको सियिा मज.पसाव मवरगजं ि.न.पा. वडा नं १६ नगवा
िाईमधया पोिरी नमजक िाईपास सडक मथिििा नाि िर विन निल
ु ेको िमहला पैदल महड्ने क्रििा प्रदेश
२-०३-०१६ प ७३८७ नं को िो.सा. ले ठक्कर मदँदा घाईिे भएको र िो.सा. चालक भागी िरार रहेकोिा
घाईिे िमहलालाई उपचारको लागी नारायणी अथपिाल पसाविा उपचारको क्रििा िृत्यु भएको ।उचाई ५.१
मिट, सेिो पेमटकोट, गल
ु ािीिा पहेलो िट्टु ा भएको साडी, पहेलो रङको ब्लाउज लगाएको महहलाको लाश
।
मिमि २०७८।०७।०८ गिे अं. ८:३० िजेको सियिा मज.रौिहट राजदेवी न.पा.वडा नं ४ मथिि िागििी
िोलाको िगरिा नाि िर विन निल
ु ेको, उचाई ५.३ मिट, कपाल नभएको, धोिी लगाएको परुु ष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०७।०२ गिे मिहान अं. ६:०० िजेको सियिा मज.पसाव मवरगंज ि.न.पा. वडा नं ४ मथिि
रहेको नारायणी अथपिालको कभपाउण्ड मभत्र आकमथिक किको छे उिा रहेको चौिारािा हाल नाि िर
विन निल
ु ेको, उचाई ५.५ मिट, सेिो रङको सटव र कालोिा धके भएको पाईन्ट लगाएको परुु ष व्यमिको
लाश ।
मिमि २०७८।०६।३० गिे मिहान अं. ६:०० िजेको सियिा मज.सलावही हररवन न.पा. वडा नं ९ न्यारं ोड
मथिि रहेको िानव सेवा आश्रििा मिमि २०७८।०६।१८ गिे देमि रहदै आएको एमकन नाि िर विन
निल
ु ेको, वणव गोरो, पािलो शरीर भएको, उचाई ४.६ मिट, मनलो रङको भेष्ट र हररयो रङको ईलामष्टक
भएको पाईन्ट लगाएको, दामहने साईडको पठ्ठु ािा परु ानो घाउ रहेको पहाडी िासी जथिो देमिने पुरुषको
लाश ।
मिमि २०७८।०६।३० गिे मज.मसरहा लहान न.पा. वडा नं ३ ठाडी चौक मथिि सेिो हाि भेष्ट, िैरो रङको
हाि पाईन्ट, सानो िुलेको कपाल, पािलो शरीर, उचाई ५.८ मिट भएको नाि िर विन निल
ु ेको परुु ष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०६।३० गिे अं. ६:३० िजेको सियिा मज.रौिहट यिनु ािाई गा.पा. वडा नं ४ मथिि
झाझपल
ु को छे उिा गंगामपपरािाट गौर ििव जादै गरे को BR 30 Y 9047 नं को िो.सा. मिपररि मदशािाट
आउदै गरे को साईकल यात्री नाि िर विन निल
ु ेको, उचाई ६ मिट, िुलेको कपाल, रािो सटव लगाएको
पुरुषको लाश ।

सलााही
धनुषा

सलााही

पसाा

सप्तरी

सलााही

पसाा

रौतहट

मिमि २०७८।०६।२९ गिे अं. १७:०० िजेको सियिा मज.सलावही िागििी न.पा. वडा नं ५ नँया िथिी
मथिि िोली िायाको िािाङको घर अगाडी नाि िर विन निल
े ो, उचाई ५.४ मिट, कालो कपाल,
ु क
कालो रङको िुल पाईन्ट, कलेजी रङको कट्टु र मटसटव लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०६।१८ गिे १६:०० िजेको सियिा मज.धनुषा मवदेह न.पा. वडा नं ९ मथिि उचाई ५.३
मिट, कालो कपाल, मनलो,कालो र सेिो रङको टाटेपाटे लंगु ी र सन्ु िला रङको गंजी लगाएको परुु ष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०६।१७ गिे अं. १५:३० िजेको सियिा मज. सलावही पसाव गा.पा. वडा न.ं ३ मथिि िाँके
िोलाको नमजक रहेको छाप्रोिा िसी िामग िाई महड्ने नाििर, विन निल
ु ेकोउचाई ५.४ मिट,वणव
श्याभलो, पािलो शररर,अधव िुलेको,हररयो रङको मटसटव,रािो हाप पाइन्ट लगाएको अं.वषव ५० को परुु ष
िमसरहरको छाप्रो भमत्कन गई च्यामपएको अिथिािा िे ला पारी प्रहरी टोली घटनाथिलिा िमटईगई
मनजलाई उपचारको लामग मजल्ला अथपिालिा उपचारको क्रििा ऐ.ऐ.मिमिको २२:३० िजे मनजको िृत्िु
भएको पुरुषको लास मज.अथपिाल सलावहीको शव गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७८।०६।१६ गिे अं. ०९:०० िजेको सियिा मज.पसाव ठोरी गा.पा. वडा नं.४मथिि ओररया
िोलाको िगरिा नाििर, विन निल
ु ेको उचाई ५.२ मिट,िरानी रङको हापकट्टु लगाएको,अ.ं ६०/६५
वषवको परुु षको िे ला परे को लास नारायणी अथपिाल िीरगंज पसावको शव गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७८।०६।०९ गिे अं.१७:४५ िजेको सियिा मज.सप्तरी रािनाि न.पा. वडा नं.१ मथिि साववजमनक
पोिरीिा नाििर, विन निल
ु ेको,उचाई ५.६ मिट,रािो कुिाव, गाडा मनलो पाइन्ट, घाँमटिा रुराि िाला
लगाएको,अं.५० वषवको परुु षको िे ला परे को लाश नारायण मसंह अथपिाल राजमिराजको शि गृहिा
रामियको ।
मिमि २०७८।०६।०९ गिे अं.१५:०० िजेको सियिा मज.सलावही िलंगवा न.पा.वडा नं.७ गणेमशया मथिि
नहरको पानीिा नाििर विन निल
ु ेको अं. ३४/४० वषवको िृि लास िे ला, कालो कपाल, कालो आँिा,
उचाई ५,८ मिट, रािो सटव, कालो पाईन्ट, िक्कलको भागिा FMPJ लेमिएको कालो रङगको िेल्ट ,
िाँया िट्टु ािा Benz कभपनीको ४१ नं. को कालो रङ्गको जत्तु ा , दाँया िट्टु ािा िैरो रङगको िोजा
लगाएको पुरुष व्यमिको लाश हाल मजल्ला िल
ं गवाको अथपिालको शव गृह्रिा रामिएको ।
मिमि २०७८।०६।०८ गिे मज.पसाव िीरगजं ि.न.पा.वडा न.ं ११ नेशनल ट्रेमडङिाट हाल नाििर विन
निल
ु ेको अ.ं ३५/४० वषवको परुु षव्यमिलाई उद्यार गरर िानव सेवा आश्राििा ल्याई रािेकोिा मिमि
२०७८।०८।१४ गिे रािी अ.ं ११:०० िजेको सियिा एक्कासी मनजको थवाथ्यिा सिथया आई िानव
सेवा आश्रिको आगनिा गई नाङगै समु िरहेकोिा के भयो भमन सोध्दा िलाई गिी लागरको हो भमन
ििाएकोिा मनजलाई मभत्र कोठािा ल्याई पि
ं ा चलाई सिु ाई रािेकोिा ऐ.१५ गिे अ.ं ०४:०० िजेको
सियिा िृत्यू भएको, कालो आँिा,कालो कपाल, उचाई ५,२ मिट, रािो रंगको छोपेको, राि-राि
लेमिएको कपडा, मनलोिा रािो धके भएको ट्राउजर, मनलो मटसटव लगाएको, हाल नारायणी अथपिाल
िीरगंज पसावको शव गृह्रिा रामिएको ।
मिमि २०७८।०५।३० गिे ह.ं ०९:१० िजेको सियिा मज.रौिहट चन्रपरु न.पा.वडा नं.१ मथिि पवु व पहुलो
लच्का लोक िागवको दमिण ििव सडकिानाििर विन निल
ु ेको िृि लाश अं.५०/५५ वषवको, कालो
आँिा, कालो कपाल, उचाई ५ मिट, कालो मजन्स पाईन्ट, रािो कट्टु, िैरो हाि भेष्ट र घाँटीिा रािो धागो
लगाएको पुरुष व्यमि हाल चन्रमनगाहपरु रौिहट अथपिालको शव गृहिा रामिएको ।

धनुषा

मिमि २०७८।०५।२९ गिे मिहान अं.०६:३० िजेको सियिा मज.धनुषा जनकपरु उप.ि.न.पा.वडा न.ं १६
कमपलेश्वर मथिि नाििर विन निल
ु ेको अं.१९/२० वषवको, उचाई ५,३ मिट, कालो आँिा, कालो कपाल,
सेिो मट-सटव, िैरोरंङको मजन्स पाईन्ट लगाएको र दामहने हािको कलाईको भागिा कामटएको परु ानो घाउँ
रहेकोपुरुष व्यमिको लाश हाल प्रादेमशक जनकपरु अथपिालको शव गृह्रिा रामिएको ।

बारा

मिमि २०७८।०५।२२ गिे रािी अं.२२:०० िजेको सियिा मज.िारा मजिपरु मसिरा उप.नं.पा.वडा नं.६
काँसघाट नमजकै पवु व पमश्चि राजिागव सडक िण्डिा जनकपरु िाट काठिाण्डौ ििव जादै गरे को ना ६ ि
२११० नं.हरहर िहादेव रामत्रकालीन यात्रु वाहक िसले पैदलयात्री ठक्कर मददा मनजको घटना थिलिा िृत्यु
भएको, अं.४०/४५ वषवको, उचाई ५ मिट, पािलो शररर, दाह्री जगु ा कालो लािो भएको, हेदाव िराई िल
ु को

जथिो देमिने, पुरुष व्यमिको लाश हाल कलैया अथपिाल िाराको शव गृहिा रामिएको ।

सलााही

सलााही

हसराह

हसराह

पसाा

पसाा

मिमि २०७८।०५।२२ गिे अं.१६:३० िजेको सियिा मजल्ला सलावही लालिन्दी न.पा.१मथिि नेपाल
टेमलकिको कायावलय पछामड ऐ.ऐ.िथने रमवन्र चौधरीको िेिको जिेको पानीिा घोप्टो अवथिािा िृि
िे ला परे को नाििर विन निल
े ो अं. ६५/७० वषवको, पहेलो रङको कुिाव र पहेलो रङको हाप कट्टु
ु क
लगाएको पुरुष व्यमिको लाश हाल मजल्ला अथपिाल सलावहीको शव गृह्रिा रामिएको ।
मिमि २०७८।०५।१३ गिे अं.१०:३० िजेको सियिा मज.सलावही लालिन्दी न.पा.वडा नं.१ नवलपरु िजार
मथिि पवु -व लमश्चि लोकिागविाको उिरिा सचं ालनिा रहेको रािप्रसाद िहिोको हाडववेयर पसलको पमश्चि
ििव को कुनािा नाििर विन निल
ु ेको िराई िासी जथिो देमिने अं.६०/६५ वषवको, िुलेको कपाल,
लाभचो अनहु ार भएको र िागी िाई महडने िृि पुरुष व्यमिको लाश हाल सलावही मज.अथपिालको शव
गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७८।०५।०७ गिे अं.१०:१० िजेको सियिा मज.मसराह मिचैया न.पा.वडा नं.५ संथिाचौक मथिि
पवु व पमिि लोकिागविा पवु ववाट पमिि ििव साइकलिा जादै गरे को अवथिािा सडकको दमिण साइडिा
लडेको अवथिािा मनजलाई उदार गरी मिचैया मसराहिा उपचारको लागी पठाइएको डाक्टरले चेकजाच गदाव
ऐ.१०:४० िजे िृि भएको, नाििर विन निल
ु ेको अं.४५ वषवको, कालो आँिा, कालो कपाल, सेिो सटव
मनलो िुट गभछी सो डोरा(धागो) भएको मनलो रगंको पेन्ट लगाएको परुु ष ब्यमिको लाश हाल प्रा.थवा.के न्र
मिचैया मसराह शव गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७८।०५।०६ गिे रािी देिी मज.मसराह मिचैया न.पा.वडा न.ं ७ चरु रया डाडा मथिि मिचैया कटारी
सडक िण्डिा घोप्टो परे कोअवथिािा मिमि २०७८।०५।०७ गिे मिहान ०५:३० िजेको सियिासचु ना
प्राप्त भएको,नाि िर विन निल
े ो अं.३४/३५ वेषवको,कालो आँिा, कालो कपाल, उचाई ५ मिट, कालो
ु क
ज्याके ट, कालो मनलको रंगकापेन्ट लगाएको पुरुष ब्यमिको लाशहाल मसराह शव गृहिा रामिएको ।
मिमि २०७८।०५।०५ गिे िेलक
ु ा अं.१८:१५ िजेको सियिा मज.पसाव मिरगंज ि.न.पा. वडा नं ८ रेल्वे
रोडको टाँगा थटेसनको पवु वपट्टी श्याि सन्ु दर व्यमिको घरको पछाडी पिावलसंगै टाँमसएको हाल नाि िर
विन निल
ु ेको, उचाई ५.५ मिट, कालो कपाल, गल
ु ावी रङको कुिाव, गल
ु ावी रङको धोिी, सेिो सेन्डो,
कालो भेष्ट र िैरो रङको कट्टु लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०४।३२ गिे िेलक
ु ा अं.१८:०० िजेको सियिा मज.पसाव िीरगंज ि.न.पा.वडा न.ं ३०
प्रसौिीपरु मथिि रहेको भेड्हा िोलाको मकनाकोिा हाल नाििर विन निल
ु ेको, उचाई २,५ मिट,
नािालक अं.२ वषवको िोलाले िगाइ िालवु ाले परु ी मदएको अवथिािा िृि पुरुष व्यमिको लाश िे ला
परे को हाल नारायणी अथपिाल िीरगंज पसावको शव गृह्रिा रामिएको ।

सलााही

मिमि २०७८।०४।३१ गिे अं.१५:३० िजेको सियिा मज.मसलावही ईश्वरपरु न.पा.वडा न.ं १२ िुलजोर
साझेजारी वन जगंल मथिििा नाििर विन निल
ु ेको अं.५५/६० वषवको िृि िे ला, उचाई ५,६ मिट, कालो
आँिा, कालो कपाल भएको पुरुष व्यिीको लाश हाल मज.अथपिाल िलंगवािा रामिएको छ ।

पसाा

मिमि २०७८।०४।२८ गिे मिहान ०७:३० िजेको सियिा मज.पसाव िीरगंज ि.न.पा.वडा न.ं १६ रे ल्वे रोडिा
नाििर विन निल
ु ेको अं.वषव ३५/४० को िाटोिा लमड घाईिे भएकोिा मनजको उपचारको किविा
नारायणी अथपिालिा पुरुष व्यिीको िृि भएको, उचाई ६ मिट, कालो आँिा, कालो कपाल, िैरो रंगको
ट्रेक सटु लगाएको हाल नारायणी अथपिाल िीरगंज पसावको शव गृह्रिा रामिएको ।

धनुषा

मिमि २०७८।०३।२८ गिे अं. १२:३० िजेको सियिा मज. धनुषा जनकपरु उ.ि.न.पा. वडा नं. ४ मथिि
नाििर विन निल
ु ेको अं. वषव ४५/५० को उचाई ५.२ मिट, कालो आँिा, कालो कपाल, र मनलो रंगको
अण्डरवेयर लगाएको िृि पुरुष व्यिीको लाश पो. िा. को लागी प्रादेमशक अथपिाल जनकपरु िा
रामिएको ।

महोत्तरी

हसरहा

सप्तरी

मिमि २०७८।०३।२५ गिे अं. ११:३० िजेको सियिा मज. िहोत्तरी जलेश्वर न. पा. वडा न.ं २ मथिि
सडकिा िागी िाई महड्ने गरे की, नाििर, विन निल
ु ेकी, अं. वषव ५०/५१ मक, उचाई ४.६ मिट, मठक्कको
शररर, पहेलोिा रािो छाप भएको साडी, पहेलो रंगको पेमटकोट, घ्यु रंगको ब्लाउज लगाएकी र हेदाव िराई
िल
ु को जथिो देमिने महहलाको लाश पो.िा.को लागी जलेश्वर अथपिाल िहोत्तरीिा रामिएको ।
मिमि २०७८।०३।२७ गिे मज. मसरहा गोलिजार न. पा. वडा नं. ६ ग्रामिण िजार हमटया लाग्ने ठाँउिा
नाििर, विन निल
े ो िागी िाने गरे की अं. वषव ६५/६० मक, उचाई ५ मिट, कालो आँिा, सेिो िुलेको
ु क
कपाल, थपथट निोल्ने, िझौला शररर, गोरो वणव भएकी, सेिो भेष्ट रािो पेमटकोट लगाएकी िृि महहलाको
लाश पो. िा. को लागी रा. उ. थिारक अथपिाल लहानिा रामिएको ।
मिमि २०७८।०३।२३ गिे मदनको अं. १४:०० िजेको सियिा मज. सप्तरी हनिु ाननगर कंकामलनी न. पा.
वडा नं. १४ मथिि ऐ. ऐ. िथने सोमि यादिको धान िेििा रहेको वषावको पानीको िािीिा नाििर, वरन
निल
ु ेको अं. २५/२६ वषवको कालो हाप पाईन्ट, रािोिा सेिो धकाव भएको भेष्ट लगाएको, वणव श्याभलो
भएको िृि पुरुष व्यमिको लाश ।

