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

सलााही

पसाा

सप्तरी

सलााही

रौतहट

धनुषा

बारा

हििरण
मिमि २०७८।०६।१८ गिे १६:०० बजेको सियिा मज. धनषु ा मिदेह न.पा. िडा नं. ९
मथिििा नाििर, ििन, उिेर नखल
ु ेको, उचाई ५.३ मिट, कालो आँखा, कालो कपाल
भएको, मनलो,कालो,सेिो रंगको टाटेपाटे लगंु ी र सन्ु िला रंगको सेण्डो गमं ज लगाएको िृि
पुरुषको लाश ।
मिमि २०७८।०६।१७ गिे अं.१५:३० बजेको सियिा मज. सलााही पसाा गा.पा. िडा नं.३
मथिि बाके खोलाको नमजक रहेको छाप्रोिा िागी खाई महड्ने नाििर, ििन नखुलेको अ. िषा
५० को,उचाई ५.४ मिट, कालो आँखा, अधा िुलेको कपाल भएको, हररयो रंगको मटसटा रािो
हाप पाईन्ट लगाएको िृि परुु षको लाश सलााही मजल्ला अथपिालको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०६।१६ गिे अं. ०९:०० बजेको सियिा मज.पसाा ठोरी गा.पा. िडा नं. ४ मथिि
ओररया खोलाको बगरिा हाल नािर, ििन नखल
ु ेको अं. ६०/६५ िषाको, उचाई ५.२ मिट
भएको र खरानी रंगको हाप कट्टु लगाएको िृि परुु षको लाश नारायणी अथपिाल बीरगजं
पसााको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०६।०९ गिे अं. १७:४५ बजेको सियिा मज. सप्तरी सम्िनाि न.पा. िडा न.ं १
मथिि खाडो खोला नमजक रहेको साबाजमनक पोखरीिा हाल, नाििर, ििन नखल
ु ेको अ.ं ५०
िषाको, उचाई ५.६ मिट, कालो िणा भएको, रािो कुिाा, गाढा मनलो रंगको पाईन्ट र घाँटीिा १
िटा रुद्राक्ष भएको िाला लगाएको िृि पुरुषको लाश पो.िा. को लागी श्री गजेन्द्र नारायण
मसंह अथपिाल राजमबराजको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०६।०९ गिे अं. १५:०० बजेको सियिा मज. सलााही िलंगिा न.पा. िडा नं. ७
गणेमशया मथिि नहरको पानीिा नाििर, ििन नखल
ु ेको अं. िषा ३५/४०को, रािो सटा, कालो
पाईन्ट, बक्कलको भागिा FMPJ लेमखएको कालो रंगको बेल्ट, बाँया खट्टु ािा Benz
कम्पमनको ४१ नं. को कालो रंगको जत्तु ा, दाँया खट्टु ािा खैरो रंगको िोजा लगाएको िृि
परुु षको लाश पो.िा.को लागी सलााही मजल्ला अथपिाल िलगं िाको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०५।३० गिे अं. ९:१० बजेको सियिा मज.रौिहट चन्द्रपरु न.पा. िडा नं १
मथिि पिु ा पमहलो लच्का राजिागाको दमक्षण ििा सडकिा नाि िर ििन नखुलेको
अं.५०/५५ िषाको पुरुषको लाश िे ला परे को । हुमलया:- उचाई ५ मिट, कपाल िुलेको,
कालो मजन्स पाईन्ट रािो कट्टु, खैरो हाि भेष्ट र घाँटीिा रािो धागो लगाएको ।
मिमि २०७८।०५।२९ गिे मज.धनषु ा जनकपरु उ.ि.न.पा. िडा नं १६ कमपलेश्वर मथिि नाि िर
ििन नखल
ु ेको अ.ं १९/२० िषाको परुु षको लाश िे ला परे को । हुमलया:- उचाई ५.३ मिट,
कालो कपाल, सेिो मटसटा, खैरो रङको मजन्स पाईन्ट लगाएको, दामहने हािको कलाईको
भागिा काटेको परु ानो घाउको खि भएको ।
मिमि २०७८।०५।२२ गिे मज.बारा मजिपरु मसिरा उ.ि.न.पा. िडा नं ६ काँसघाट नमजकै पिु ा
पमिि राजिागाको सडक खण्डिा जनकपरु देमख काठिाण्डौ ििा जादै गरे को ना ६ ख २११०
नं को यात्रु िाहक बसले ठक्कर मददा नाि िर ििन नखल
ु ेको परुु षको घटनाथिलिै िृत्यु
भएको । हुमलया:- उचाई ५ मिट, पािलो शरीर भएको, दाह्री जँगु ा लािो भएको, हेदाा
िराईिुलको जथिो देमखने, मनलोिा रािो सेिो धके हाि कट्टु लगाएको ।

फोटो

सलााही

पसाा

सलााही

हसरहा

हसरहा
सलााही

पसाा

पसाा

सप्तरी

हसरहा

मिमि २०७८।०५।२२ गिे मज.सलााही लालबन्दी न.पा. िडा नं १ मथिि नेपाल टेमलकिको
कायाालय पछाडी ऐ.ऐ. बथने रमिन्द्र चौधरीको खेिको जिेको पानीिा घोप्टो अिथिािा रहेको
नाि िर ििन नखल
ु ेको अं. ६५/७० िषाको पुरुष व्यमिको लाश । हुमलया:-पहेलो रङको
कुिाा र पहेलो रङको हाि कट्टु लगाएको, गोलो अनहु ार, पहाडीिासी जथिै देमखने ।
मिमि २०७८।०५।०५ मज.पसाा मबरगंज ि.न.पा. िडा नं ०८ रे ल्िे रोडको टाँगा थटेनको पिु ापट्टी
श्याि व्यमिको घरको पछाडी पखाालसँगै टाँमसएको हाल नाि िर ििन नखल
ु ेको बाबाजी
जथिो देमखने अं. ४०/४५ को पुरुषको लाश । हुमलया:- उचाई ५.५ मिट, कालो कपाल,
गल
ु ािी रङको कुिाा, गल
ु ािी रङको धोिी लगाएको, सेिो थयाण्डो र कालो भेष्ट र खैरो रङको
कट्टु लगाएको ।
मिमि २०७८।०५।१३ गिे मज.सलााही लालबन्दी न.पा. िडा नं १ निलपरु बजार मथिि पिु ा
पमिि लोकिागाको उत्तरिा संचालनिा रहेको राि प्रसाद िहत्तोको हाडािेयर पसलको पमिि
ििा को कुनािा मनम्न नाि िर ििन नखल
ु ेको िराई िासी जथिो देमखने पुरुषको लाश ।
हुमलया:- लाम्चो अनहु ार, िागी खाई महड्ने, उिेर ६०/६५ िषाको ।
मिमि २०७८।०५।०७ गिे मज.मसरहा मिचैया न.पा. िडा नं ५ सथं िाचौक मथिि पिु ा पमिि
लोकिागािा सडकको दमक्षण साईडिा ित्काल नाि िर नखल
ु ेको अं.४५ िषाको िराईिासी
जथिो देमखने पुरुषको लाश । हुमलया:- उचाई ५.५ मिट, कालो कपाल भएको, सेिो
सटा,मनलो बट्टु े गम्छा र सेिो रङको पाईन्ट लगाएको ।
मिमि २०७८।०५।०६ गिे रािी मज.मसरहा मिचैया न.पा. िडा नं ७ चरु रया डाँडा मथिि मिचैया
कटारी सडक खण्डिा पुरुष व्यमि िृि िे ला । हुमलया:- उचाई ५ मिट, कालो कपाल, कालो
ज्याके ट र कालो मनलो रङको कट्टु लगाएको ।
मिमि २०७८।०४।३१ गिे मज.सलााही ईश्वरपरु न.पा. िडा नं १२ िुलजोर साझेजारी िन जंगल
मथिििा नाि िर ििन नखल
ु ेको अ.ं ५५/६० िषाको पुरुषको लाश ।हुमलया:- उचाई ५.६
मिट भएको ।
मिमि २०७८।०४।२८ गिे मबहान ७:३० बजेको सियिा मज.पसाा मबरगंज ि.न.पा. िडा नं १६
रे ल्िे रोडिा नाि िर ििन नखल
ु ेको अ.ं ३५/४० िषाको पुरुष बाटोिा लमड घाईिे भएकोिा
मनजलाई उपचारको लागी नारायणी अथपिालिा उपचारको क्रििा िृत्यु भएको । हुमलया:उचाई ६ मिट, कालो कपाल, खैरो रङको ट्रयाक सटु लगाएको ।
मिमि २०७८।०४।३२ गिे बेलक
ु ी अ.ं १८:०० बजेको सियिा मज.पसाा मबरगञ्ज ि.न.पा.
िडा नं ३० प्रसौिीपरु मथिि रहेको भेड्हा खोलाको मकनारिा हाल नाि िर ििन नखल
ु ेको
अं. २ िषाको नाबालक िृि अिथिािा रहेको । हुमलया:- उचाई २.५ मिट, टाउको के ही
भागिा ित्रै कपाल देमखएको ।
मिमि २०७८।०३।२३ गिे मदनको अं. १४ :०० बजेको सियिा मज. सप्तरी हनुिाननगर
कंकामलनी न.पा. िडा नं. १४ मथिि सािी यादिको धान खेििा बगी रहेको बषााको पानीिा
नाििर, ििन नखल
ु ेको अं. २५/२६ िषाको देमखने, कालो हाप पाईन्ट, रािोिा सेिो धकाा
भएको भेष्ट लगाएको, श्याम्लो िणाको िृि पुरुष व्यिीको लाश ।
मिमि २०७८।०३।२७ गिे मज. मसरहा गोलबजार न.पा. िडा न.ं ६ ग्रामिण बजार हमटया लाग्ने
ठाउँिा नाििर, ििन नखल
ु ेको िागी खाई महड्ने अं. ६५/६० िषाकी, उचाई ५ मिट, कालो
आँखा, सेिो िुलेको कपाल, िझौला शररर, गोरो िणा भएकी, हेदाा पहाडी िल
ु को जथिो
देमखने र सेिो भेष्ट रािो पेटीकोट लगाएकी िृि महहलाको लाश पो. िा. को लागी रा. उ.
थिारक अथपिाल लहानिा पठाईएको ।
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धनुषा
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सलााही
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महोत्तरी

धनुषा

मिमि २०७८।०३।२५ गिे अं. ११:३० बजेको सियिा मज. िहोत्तरी जलेश्वर न. पा. िडा न.ं २
मथिि सडकिा िागी खाई महड्ने नाििर, ििन नखल
ु ेको अं. िषा ५०/५१ मक िणा श्याम्लो,
उचाई अं. ४.६ मिट, मठक्कको शररर, पहेलोिा रािो छाप भएको साडी, पहेलो रंगको
पेटीकोट, घ्यु रंगको ब्लाउज लगाएकी र हेदाा िराई िुलको जथिो देमखने िृि महहलाको लाश
पो. िा. को लागी जलेश्वर अथपिाल िहोत्तरीिा रामखएको ।
मिमि २०७८।३।२८ गिे अं. १२:३० बजेको सियिा मज. धनषु ा उ. ि. न. पा.िडा नं. ४
मथिि नाििर, ििन नखल
ु ेको अं. ४५/५० िषाको, उचाई ५.२ मिट, सेिो/कालो कपाल,
कालो आँखा भएको र मनलो रंगको अण्डरिेयर लगाएको िृि परुु ष व्यमिको लाश पो. िा.
को लागी प्रादेमशक अथपिाल जनकपरु िा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।०५ गिे अं. १३:०० बजेको सियिा मज. धनषु ा जनकपरु धाि उ.ि.न.पा.
िडा न.ं २ मथिि मदगासागर पोखरीिा नाििर, ििन नखल
ु ेको अ.ं २०/२५ िषाको उचाई ५.२
मिट, कालो कपाल भएको र मनलो रंगको अण्डरिेयर लगाएको पुरुष व्यमिको लाश पो.िा.
को लामग प्रादेमशक अथपिाल जनकपरु िा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।०६ गिे मबहान १०:०० बजेको सियिा मज. धनषु ा नगराईन न.पा. िडा न.ं
२ मथिि सभु ि ईटाभट्टा नमजक रहेको खाल्डोिा जिेको पामन मभत्र नाििर, ििन नखुलेको
अं. ३०/३५ िषाको उचाई ५ मिट, कालो कपाल भएको, मनलो रािो रंगको Adidas
लेमखएको हाप कट्टु लगाएको, टाँउको को िाँया साईटिा परु ानो घाउको खि रहेको िृि पुरुष
व्यमिको लाश पो.िा. को लामग प्रादेमशक अथपिाल जनकपुरिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।०८ गिे अ.ं १२:०५ बजेको सियिा मज. सलााही चन्द्रनगर गा.पा. िडा न.ं
६ मबलईया बजार कादि टोल मथिििा नाििर, ििन नखल
ु ेको अं. ६०/६५ िषाको उचाई अं.
५.३ मिट, आदी भन्दा बढी कपाल ििा दाह्री िुलेको, सेिोिा कालो धके चेक भएको सटा, र
खरानी रंगको टाउजर/पाईन्ट लगाएको िृि परुु ष व्यमिको लाश पो.िा. को लामग सलााही
मजल्ला अथपिाल िलंगिािा पठाईएको ।
मिमि २०७८।०३।०५ गिे अं. १७:०० बजेको सियिा मज. सलााही हररिन न.पा. िडा नं.
मथिि पिु ा पमिि लोकिागा सडक खण्ड छे उिा नाििर, ििन नखल
ु ेको अ.ं िषा २५/२६ को
परुु ष घाईिे भई मनजलाई घाईिे उपचार पश्चाि नयारोड मथिि िानि सेिा आश्रििा राखी
थयाहार ससु ार गदै आएकोिा मिमि २०७८।०३।०७ गिे मबहान अ.ं ०४:०० बजेको सियिा
िृत्यु भएको व्यमिको उचाई ५.५ मिट, कालो कपाल, श्याम्लो िणा, पािलो शररर, खौरे को
कपाल, कालो रंगको मजन्स पाईन्ट, USA लेखेको कालो हाप भेष्ट लगाएको पुरुषको लाश
लाश पो.िा. को लामग सलााही मजल्ला अथपिाल िलगं िािा पठाईएको ।
मिमि २०७८।०३।१९ अं. ०७:४० बजेको सियिा मज. िहोत्तरी जलेश्वर न. पा. िडा नं. ९
प्रकौली मथिि जनकपरु जलेश्वर सडक खण्डको पिु ा सडकको नालािा नाििर, ििन
नखल
ु ेको अ.ं िषा ४५/४६ को उचाई अ.ं ५.३ मिट, िणा श्याम्लो, मठक्कको शररर, दाह्री जगंु ा
पालेको, हेदाा िराई िल
ु को जथिो देमखने िृि पुरुषको शि पो. िा. को लागी जलेश्वर
अथपिाल िहोत्तरीिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०२।१९ गिे अ.ं १६ बजेको सियिा मज.धनषु ा जनकपरु धाि उ.ि.न.पा. िडा न.ं
७ मथिि बैधनाि झाको घर मभत्र नाििर, ििन नखल
ु ेको अं. ३० िषाको उचाई अं. ५ मिट
भएको, िालिु ा कपाल नभएको र साईडिा कालो कपाल भएको, खरानी रंगको सेण्डो र
कालो कट्टु लगाएको पुरुषको लाश पो.िा. को लागी प्रादेमशक अथपिाल जनकपरु धाििा
रामखएको ।

रौतहट

पसाा

पसाा

बारा

महोत्तरी

सलााही

हसरहा

मिमि२०७८।०२।१० गिे अं. १८:३० बजेको सियिा मज. रौिहट र िकिानपरु को मसिना
मथिि िोरङ्गे टोल नमजकको जरुिा खहरे खोलाको मकनारिा रहेको पहाडको मभरिा नाििर,
ििन नखल
ु ेको अं. ६० िषाको पुरुष रािो रंगको हाप कट्टु र मनलो रंगको हाप कुिाा लगाएको
व्यमिको लाश पो.िा.को लागी चन्द्रमनगाहपरु सरकारी अथपिालको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०२।२७ गिे साँझ अं. १८:०० बजेको सियिा मज.पसाा बीरगंज ि.न.पा. िडा
नं. १५ मभष्िा मथिि ४० मिटे सडक खण्डिा सडकको छे उिा नाििर, ििन नखुलेको अं.
३०/३५ िषाको, उचाई ५.५ मिट, कालो आँखा, कालो कपाल भएको, मनलो मजन्स पाईन्ट,
रािो िुल भेष्ट, सेिो सेण्डो र रािो चप्पल लगाएको परुु षको लाश नारायणी अथपिाल
बीरगंज पसााको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०२।२६ गिे मबहान अं. ०७:०० बजेको सियिा मज. पसाा मिरगंज ि.न.पा. िडा
न.ं ९ मथिि घण्टाघर िरकारी बजारको टहरािा नाििर, ििन नखल
ु ेको अ.ं ५०/५५ िषाको
उचाई ५.१ मिट, कालो आँखा, कालो कपाल भएको, मिक्का कालो रंगको ट्रयाक लगाएको
पुरुषको लाश नारायणी अथपिाल बीरगंज पसााको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०२।१७ गिे मबहान अ.ं ०७:०० बजेको सियिा मज. बारा मनजगढ न.पा. िडा
नं. ११ बाह्रमकलो मथिि पिु ा पमिि राजिगा सडक खण्डिा िानमशक सन्िल
ु न मबग्री िामग
खाई महड्ने गरे को नाििर, ििन नखल
ु ेको अं. ६०/६५ िषाको उचाई ४.८ मिट, बाटुलो
अनहु ार, नाक नेप्टो भएको, हेदाा पहाडी िल
ु को जथिो देमखने िमहला लाई पमहचान नखल
ु े को
सिारीले ठक्कर मदई िृत्यु भएको महहलाको लाश कलैया अथपिाल बाराको शि गृहिा
रामखएको ।
मिमि २०७८।०१।३० गिे अं. १३:४५ बजेको सियिा मज. िहोत्तरी िनरामसथिा न.पा. िडा
नं. ७ मथिि रामष्ट्रय आधारभिु मबद्यालय मझगाथिान सरपल्लोको कम्पाउण्डिा नाििर, ििन
नखल
ु ेको अ.ं ४५/४६ िषाको िागी खाई महड्ने गरे को, अं. ५.३ मिट उचाई भएको, िणा
श्याम्लो, पािलो शररर, कालो कपाल भएको, सेिोिा मनलो बट्टु ेदार भेष्ट लगाएको, हेदाा िराई
िल
ु को जथिो देमखने पुरुषको लाश पो.िा.को लामग जलेश्वर अथपिाल िहोत्तरीिा रामखएको
।
मिमि २०७८।०२।०३ गिे अं. १२:३० बजेको सियिा मज. सलााही हररपरु न.पा. िडा नं. ६
मथिि िलंगिा निलपरु सडक खण्डिा नाििर, ििन नखल
ु ेको अ.ं ७०/७१ िषाको परुु ष
बेहोस अिथिािा िे ला पारी उपचारको लामग मजल्ला अथपिाल िलंगिा ल्याउदै गरे को
अिथिािा बाटोिै िृत्यु भएको पुरुषको उचाई ४.१० मिट, कालो कपाल भएको, सेिो रंगको
कुिाा, रािो कालो धके भेष्ट र कालोिा रािो/सेिो धकाा भएको हाप पाईन्ट लगाएको िृि
व्यमिको लाश िलंगिा अथपिाल सलााहीको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०१।१६ गिे अं. १०:३० बजेको सियिा मज. मसरहा मस.न.पा. िडा नं. १७
खोटका भसं ार अगाडी नाििर, ििन नखल
ु ेको अ.ं िषा ७० को परुु ष बेहोस भई लडीरहेको
अिथिािा िे ला परर मनजको उपचारको क्रििा मज. मसरहा अथपिालिा मिमि
२०७८।०२।०२ गिे अं. २०:०० बजेको सियिा िृत्यु भएको व्यमिको उचाई ५.४ मिट,
कालो आँखा, कालो कपाल, िणा श्याम्लो, पािलो शररर, हेदाा िराई िुलको जथिो देमखने,
सेिो धोिी र हाप भेष्ट लगाएको पुरुषको लाश पो.िा. को लागी मज. अथपिाल मसरहाको शि
गृहिा रामखएको ।

सलााही

धनुषा

रौतहट

पसाा

पसाा

पसाा

पसाा

महोत्तरी

मिमि २०७८।०३।११ गिे अं. १०:३० बजेको सियिा मज. सलााही लालबन्दी न. पा. िडा नं.
१४ डाएनी खोला मथिि पिु ा ििा सािदु ामयक िनको मडलको छे उिा नाििर, ििन नखुलेको
अं. ७५/७६ िषाको उचाई ५.३ मिट भएको र कपाल अधा िुलेको िृि पुरुषको शि
पररक्षणको लागी सलााही मजल्ला अथपिालिा पठाईएको ।
मिमि २०७८।०३।१२ गिे अं. २०:०० बजेको सियिा मज. धनषु ा जनकपरु उ. ि.न.पा. िडा
नं. १० मथिि नाििर, ििन नखल
ु ेको अं. ६५/७० िषाको उचाई ५.४ मिट, कालो आँखा,
कालो कपाल भएको र मनलो रंगको अण्डरिेयर लगाएको िृि पुरुषको शि पो.िा.को लागी
प्रादेमशक अथपिाल जनकपरु िा रामखएको ।
मिमि २०७८।०३।१४ गिे अं. १६:३० बजेको सियिा मज. रौिहट चन्द्रपरु न. पा. िडा नं. १
मथिि पिु ा पमिि राजिागाको िंगलपरु मथिि गैरी पल
ु नमजक नाििर, ििन नखल
ु ेको अं.
५०/५५ िषाको परुु ष मबरािी अिथिािा िे ला पारी मनज व्यमिको चन्द्रमनगाहपरु अथपिाल
रौिहटिा उपचारको क्रििा मिमि २०७८।०३।१५ गिे अं. ११;३५ बजेको सियिा िृत्यु
भएको पुरुषको उचाई ५.४ मिट, कालो आँखा, कपाल आधी िुलेको, दबु ै हािको पञ्जािा
दबु ो आएको सेिो भेष्ट खैरो हाप पाईन्ट लगाएको व्यमिको शि पो. िा. को लागी चन्द्रपरु
अथपिाल चन्द्रमनगाहापरु रौिहटिा पठाईएको ।
मिमि २०७८।०१।२७ गिे अं. १९:१५ बजेको सियिा मज.पसाा मबरगञ्ज ि.न.पा. िडा नं ६
मथिि दरु -सचं ार अमिस अगाडी नाििर ििन नखल
ु ेको अ.ं ३५/४० को िृि व्यमिको
हुमलया उचाई ५.५ मिट, कालो कपाल र आँखा, खैरो रंगको ज्याके ट र मनलो मजन्स पाईन्ट
लगाएको परुु षको लाश ।
मिमि २०७८।०१।२६ गिे १२:३० बजेको सियिा मज.पसाा मबरगञ्ज ि.न.पा. िडा नं ३
मथिि नारायणी अथपिाल पसाािा नाि िर ििन नखल
ु ेको अं. िषा ५०/५५ को जथिो देमखने
परुु ष उपचार गराउन आएको अिथिािा मनज अचानक अथपिालिा ढली उपचारको क्रि
िा सोही अथपिालिा िृत्यु भएको, उचाई ५.४ मिट, कालो आँखा, कपाल अधा खईु लेको,
सेिो सटा र खैरो पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०१।२१ गिे ०७:३० बजेको सियिा मज.पसाा मबरगञ्ज ि.न.पा. िडा नं २५
मसमसाया मथिि रहेको मसमसाया थिाथ्य चौकीको कम्पाउन्ड मभत्र हाल नाि िर ििन नखुलेको
अं. िषा ६५/७० को िृि व्यमिको उचाई ५.५ मिट, कालो आँखा, कालो कपाल भएको,
रािो मटसटा र सेिो लङु ् गी लगाएको परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०१।१८ गिे मबहान अं. ०७:१५ बजेको सियिा मज.पसाा मबरगञ्ज ि.न.पा.
िडा नं ४ मथिि मबजय श्रेष्ठले संचालन गरे को रमि ररक्सा ग्यारे जिा ररक्सा चलाउने काि गने
ििन नखल
ु ेको अ.ं ५५/६० िषाको राि बहादरु िापा िृि अिथिािा िे ला परे को मनज
व्यमिको हुमलया उचाई ५.६ मिट, कपाल अधा िुलेको, सेिो बउु ला भएको गञ्जी, थयाण्डो र
खैरो रङको कट्टु लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।२३ गिे मबहान अ.ं ०७:०० बजेको सियिा मज.िहोत्तरी बमदाबास न.पा.
िडा नं ५ मथिि चेरु जंगलिा िणा श्याम्लो, उचाई ५.१ मिट, पािलो शररर, कपाल िुलेको,
सेिो रङको शटा, कालो रङको हाि कट्टु, बाँया काधंिा मििािा खक
ु ु री मभरे को, बाँया काधिा
दोकाधे पारी िोबाईल राख्ने हररयो रङको कपडाको िैली, बाँया हाििा घडी लगाएको
िंगोमलयन जथिो देमखने पुरुष व्यमिको लाश ।

पसाा

हसरहा

धनुषा

सलााही

बारा

धनषु ा

बारा

पसाा

मिमि २०७७।१२।२७ गिे मबहान अं. १०:०० बजेको सियिा मज.पसाा मबरगञ्ज ि.न.पा.
िडा नं १६ बसपाका मथिि रहेको सडक पेमटिा नाि िर ििन नखुलेको अं. िषा ३५/४०,
उचाई ५ मिट, कालो आँखा, कालो कपाल, कालोिा हररयो धकाा भएको हाई सटा, गल
ु ाबी
रंगको मटशटा र मनलो रािो धकाा भएको ट्रयाक लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।२४ गिे अं. ११:४० बजेको सियिा मज.मसरहा कजान्हा न.पा. िडा नं ४
िेल्हा जंगलिा नाि िर ििन नखल
ु ेको िामनसले सोही जंगलिा रहेको ििााको रुखिा
नाईलनको डोरीले घाँटीिा पासो लगाई िृत्यु भएको , अं. २५/२६ िषाको, उचाई ५.४ मिट,
कालो कपाल र कालो रंगको Addidas लेखेको ट्राउजर लगाएको परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।२६ गिे मबमहबार मबहान अं. ०७:३० बजेको सियिा मज.धनुषा मक्षरे श्वरनाि
न.पा. िडा नं २ रम्दैया िा.मिङ मथिि िागी खाई महड्ने गरे को नाि िर ििन नखल
ु ेको अं.
६५/७० िषाको, उचाई ५.५ मिट, सेिो कपाल, रािो सरुु िाल र पहे ँलो कुिाा लगाएको परुु ष
व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।२३ गिे रािी अं. १९:१५ बजेको सियिा मज. सलााही बरहििा न.पा. िडा
नं ९ मथिि नँयारोड िधिु नी सडक खण्डको पैिामलस मबघा नमजक जगं लको बाटो छे उिा
नाििर ििन नखल
ु ेको िानमसक सन्िल
ु न मठक नभएको, िागी खाई महड्ने अं. २५/३०
िषाको परुु ष व्यमि लडी घाईिे भई अचेि अिथिािा रहेको हुदँ ा मनजको उपचारको क्रििा
मिमि २०७७।१२।२४ गिे मदउसो १५:३५ बजेको सियिा िृत्यु भएको व्यमिको हुमलया ५.५
मिट, कालो आँखा र कपाल, पािलो शररर भएको, खैरो रंगको िुल पाईन्ट सो मभत्र उलनको
रािो छापिाला िुल पाईन्ट र मनलो कलर भएको सेिो रंगको मट-शटा लगाएको पुरुषको लाश
।
मिमि २०७७।१२।३१ गिे रािी अं. २१:५६ बजेको सियिा मज.बारा मजिपरु मसिरा
उ.ि.न.पा. िडा नं १६ मथिि पिलैया मनजगढ सडक खण्डिा िाईक्रो बसले नाि िर ििन
नखल
ु ेको िागी खाई महड्ने अं. ३०/३५ िषाको परुु षलाई ठक्कर मदई घाईिे पारी मनजको
उपचार हुन नपाउदै बाटोिा िृत्यु भएको, उचाई ५.१ मिट, कालो आँखा र कालो लािो
कपाल, दाह्री पालेको, कालो शटा र खैरो हाि पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७८।०१।१६ गिे रािको अं. २३:५० बजेको सियिा मज.धनषु ा मिमिला न.पा. िडा
नं १० लालगढ मथिििा भारिको बगं ाल बथने अ.ं िषा ३२ को भारमिय नं प्लेटको ट्रकको
चालक कृ ष्ण रायले िानमसक सन्िल
ु न मठक नभएको िागी खाई महड्ने अं. िषा ३०/३१ को
परुु ष लाई ठक्कर मदई घटनाथिलिै िृत्यु भएको, िणा गोरो, पािलो शरीर, लािो दाह्री र
कपाल, कालो सरुु िाल, सेिो सटा लगाएको, हेदाा पहाडी िल
ु को क्षेत्री बाहुन जथिो देमखने
पुरुषको लाश ।
मिमि २०७८।०१।१६ गिे मबहान अं. ६:०० बजेको सियिा मज.बारा मजिपरु मसिरा
उ.ि.न.पा. िडा नं १६ काँसघाट मथिि पिु ापमिि राजिागा सडक खण्डको मकनारिा िागी
खाने पमहचान नखल
ु ेको पुरुषको खट्टु ाको नलीको भाग, पन्जाको भाग र मनधार र अनहु ारिा
घाँउ चोट लागी घाईिे भएको अिथिािा उपचारको क्रििा अथपिालिा िृत्यु भएको ।
मिमि २०७८।०१।०९ गिे मदउसो अ.ं १५:३० बजेको सियिा मज.पसाा मबरगंज ि.न.पा. िडा
नं १६ मथिि बसपाका को दमक्षण परट्ट C Block को ५ नं सटर अगाडी हाल नाि िर ििन
नखल
ु ेको पहाडी िल
ु को जथिो देमखने, मिक्का हररयो रंगको मट-शटा, कालो पाईन्ट लगाएको,
उचाई ५.४ मिट भएको पुरुष व्यमिको लाश ।

महोत्तरी

सलााही

महोत्तरी

धनषु ा

महोत्तरी

हसरहा

रौतहट

महोत्तरी

मिमि २०७८।०१।०८ गिे मबहान अं. ६:३० बजेको सियिा मज.िहोत्तरी िनरामसथिा न.पा.
िडा नं १० सखरी टोल मथिि सडकको पमिि छे उिा राि चन्द्र झाको आँपको रुख नमजकै
िानमसक सन्िल
ु न मठक नभएको गाँउिा िागी खाई महड्ने नाि िर ििन नखल
ु ेको, मनलो
रंगको साडी, हररयो चोलो, मिक्का रािो पेमटकोट लगाएको, कालो िणाको, पािलो शरीर
भएको महहलाको लाश ।
मिमि २०७७।१२।२३ गिे रािी अं. १९:१५ बजेको सियिा मज.सलााही बरहििा न.पा. िडा
नं ९ मथिि नँयारोड िधिु नी सडक खण्डको पैिामलस मबघा नमजक जंगलको बाटो छे उिा
नाििर ििन नखल
ु ेको िानमसक सन्िल
ु न मठक नभई िामग खाई महड्ने पुरुष व्यमि लडी
घाईिे भई अचेि अिथिािा रहेको र उपचारको क्रििा मिमि २०७७।१२।२४ गिे मदउँसो
१५:३५ बजेको सियिा िृत्यु भएको ।
मज.िहोत्तरी बमदाबास न.पा. िडा नं ४ चेरु बथने नारायण श्रेष्ठको घरिा मबगि ६/७ िमहना
अगाडी देमख एमकन नाि िर ििन नखल
ु ेको अं. ७५ िषाको पुरुष िामनस गाँउघरिा मलम्बु
बाजे भमन बोलाउने व्यमि मनजको घरिा काि गरी बथदै आइकोिा मिमि २०७७।१२।२२ गिे
अं. १२:०० बजेको सियिा बाख्रा चराउनका लामग जंगल ििा गएकोिा बेलक
ु ा सम्ि घर
िमका नआएकोले मनज नारायण श्रेष्ठ लगाएि गाँउघरका िामनसहरु सिेि भई खोजिलास गदाा
२०७७।१२।२३ गिे मबहान अं. ७:०० बजेको सियिा मज.िहोत्तरी बमदाबास न.पा. िडा नं ५
मथिि चेरु जंगलिा िृि िे ला परे को ।
मिमि २०७७।१२।१७ गिे बधु बार मबहान अ.ं ८:४५ बजेको सियिा मज.धनषु ा मक्षरे श्वरनाि
न.पा. िडा नं ३ पसाा टोल मथिि धिाथिानको सािाजमनक आँप बगैचािा एक जना परुु ष
व्यमि िृि अिथिािा िे ला परे को, उिेर अं. ५५/६० िषाको, उचाई ५.५ मिट, रािो कालो
थयाण्डो, खरानी र सेिो रंगको िुल बाउला भएको भेष्ट लगाएको परुु ष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।१७ गिे मबहान ६:०० बजेको सियिा मज.िहोत्तरी बमदाबास न.पा. िडा नं
५ मथिि रहेको टुटेश्वर िमन्दरको पररसरको प्रमिक्षालयिा आिै ले प्रयोग गने गरे को िफ्लर
कपडाको आधा भागिा नाईलनको डोरी जोडी सोही प्रमिक्षालयको छानोको काठको कोरािा
बाँधी घाँटीिा पासो लगाई झण्ु डी िृि िे ला पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।१२।१२ गिे अ.ं ६:१५ बजेको सियिा मज.मसरहा कजान्हा न.पा. िडा नं ११
िगहा चौक मथिि पिु ा पमिि राजिागािा ित्काल नं नखल
ु ेको सिारी साधनले िागी खाई
महडडुल गने अं. २५/२६ िषाको, कालो कपाल, खरानी रंगको ट्राउजर, खैरो मनलो मिका
रंगको हाि मट-शटा लगाएको पुरुषको लाश ।
२०७७।१२।१२ गिे मबहान अं. १०:०० बजेको सियिा मज.रौिहट यिनु ािाई गा.पा. िडा नं
५ झनु खनु िाको टेढा चौरिा ऐ.ऐ. बथने रािदेि 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 िषाको, उचाई ५ मिट, हररयो रंगको कुिाािा बुट्टा भएको
महहलाको लाश ।
मिमि २०७७।१२।०५ गिे अं. ९:०० बजेको सियिा मज.िहोत्तरी जलेश्वर न.पा. िडा नं ६
मथिििा एमकन नाििर, ििन नखल
ु ेको, अं. ४५/५० िषाको, िणा गहुगोरो, उचाई ५.४ मिट,
दाह्रीजँगु ा िुलेको, कलेजी रंगको भेष्ट, कुिाा र सेिो रंगको धोिी लगाएको, हेदाा िराई िल
ु को
जथिो देमखने पुरुष आँपको रुखिा धोिीको पासो झण्ु डी िृत्यु भएको ।

धनुषा

रौतहट

हसरहा

२०७७।११।२० गिे अं. १६:०० बजेको सियिा मज.धनषु ा नगराईन न.पा. िडा नं २ जटही
मथिि िेचु झाको गहु खेििा नाििर, ििन नखल
ु ेको, अं. ५०/५५ िषाको, उचाई ५.५ मिट
रहेको खरानी रंगको पाईन्ट र सेिो सटा लगाएको पुरुषको लाश ।
मिमि २०७७।१२।०९ गिे अं. १४:०० बजेको सियिा मज.रौिहट चन्द्रपरु न.पा. िडा नं १
मथिि डाँडा टोल मथिि ऐ. िा बथने लाल बहादरु मिश्वकिााको िान्छे बसोबास नगने मजणा
अिथिाको काठको दईु िल्ले घरको कोठािा नाििर, ििन नखल
ु ेको, अं. २४/२५ िषाको,
उचाई ५.३ मिट, िानमसक सन्िल
ु न मठक नभएको, के ही सिय देमख सोही गाँउिा िागी खाई
महड्न,े मनलो मजन्स र खैरो बाहुला भएको सटा लगाएको पुरुषको लाश ।
मिमि २०७७।१२।०३ गिे मबहान अं. ७:४० बजेको सियिा मज.मसरहा कजान्हा न.पा. िडा नं
१ बामल्टया मथिि उत्रायणी खोलािा नाििर, ििन नखुलेको, िागी खाई महड्ने, अं. ६५
िषाको, उचाई ५.४ मिट, कालो आँखा र सेिो िुलेको कपाल, मपक
ं रंगको सटा र खैरो रंगको
ट्राउजर लगाएको, हेदाा िराई िुलको जथिो देमखने पुरुषको लाश ।

महोत्तरी

मज.िहोत्तरी गा.मि.स. एकरमहया िडा नं ३ मथिि िुलबारीिा नाििर, ििन नखल
ु ेको अं. िषा
१२ की बाहलकाको िृिक लाश । सम्बमन्धि थिामनय मनकायले सदगि गरे को ।

पसाा

मज.पसाा मि.ि.न.पा. िडा नं १६ मथिि नगिा पोखरी नमजकै श्री बौमधिाई िमन्दर
नगिािाउचाई अं. ५.६ मिट, िझौला शरीर , दाह्रीजँगु ा पालेको, िणा कालो, सटा पाईन्ट
लगाएको पमहचान नखल
ु ेको परुु ष व्यमिको लाश । सडीगली दगु ामन्धि भएकोले िृिक लाश
मिरगञ्ज िहानगरपामलका िािा ि व्यिथिापन गररएको ।

सलााही

बारा

बारा

मिमि २०७७।१०।१९ गिे अ.ं १६:२० बजेको सियिा मज.सलााही कमबलासी न.पा.िडा न.ं ६
िदनपरु टोल मथिि ऐ.ऐ. बथने मबलास साहको गहु खेिको पिु ा आमल छे उिा अधाकोल्टे
अिथिािा नाि,िर र ििन नखल
ु ेको अं.६५ िषाको,कालो आखा,अधा िुलेको कपाल,िराई
बासी जथिो देमखने,रािो ब्लाउज,रािो,पहेलो र हररयो रंगको बट्टु ेदार साडी लगाएको र मनलो
रंगको पेटीकोट लगाएको िृि महहलाको लाश ।
मिमि २०७७।१०।१२ गिे मबहान अं. ०४:३० बजेको सियिा मजल्ला बारा मजिपरु मसिरा
िडा नं.१ मथिि आधाभार जंगलको सडक खण्डिा नम्बर नखल
ु ेको सिारी साधनले नाििर,
ििन नखल
ु ेको अ.ं ५०/५५ िषाको उचाई ४.३ मिट,कालो आँखा, के ही िुलेको कपाल, रािो
ज्याके ट, मनलोसेिो बट्टु ा भएको सटा र खैरो पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिलाई ठक्करबाट
घटनाथिल नै िृत्यु भएको ।
मिमि २०७७।०९।२३ गिे अं. ०२:४५ बजेको सियिा मज.बारा मनजगढ न.पा. िडा नं ८
िािागढी प्रथिामिक िाथट ट्रयाक मथिि पिु ा पमिि राजिागा सडक खण्डिा नाि, िर, ििन
नखल
ु ेको अ.ं ४५/५० िषाको, उचाई ५.२ मिट, िामि रािो रङको बाउला भएको भेष्ट र िल
रािो रङको ट्राउजर लगाएको पुरुष व्यमिलाई नम्बर नखुलेको सिारी साधनको ठक्करबाट
घटनाथिलिा नै िृत्यु भएको।

पसाा

मिमि २०७७।०६।०५ गिे अं. १३:०० बजेको सियिा मजल्ला पसाा मबरगन्ज ि.न.पा. िडा नं
१ छप्कै या मथिि मसमसाया खोलािा हाल नाििर, ििन नखल
ु ेको अं. िषा २५/३० को
परुु षकोशि पानीिा िैरररहेको अिथिािा िे ला परे को । शिको मििरण:- उचाई ५.५ मिट,
छािीको भागिा मनलो, रािो िुल बट्टु ा भएको िन्ना कपडा रही उि िन्ना छािीको दाईने ििा
काखीिनु ी बामधएको अिथिािा रहेको, कलेजी रङको मभत्री कट्टु लगाएको परुु ष व्यमिको
शि।

सलााही

मिमि २०७७।०६।०७ गिे मदनको अ.ं १५:०० बजेको सियिा मजल्ला सलााही धनकौल
गा.पा. िडा नं २ मथिि शम्भु रायको उख्खु खेििा नाि िर, ििन नखल
ु ेको लाश सडी मकरा
परे को अिथिािा िे ला परे को । हलङ्र् नखुलेको

पसाा

पसाा

सप्तरी

रौतहट

सप्तरी

सप्तरी

मिमि २०७७।०६।१२ गिे मबहान अं. ५:३० बजेको सियिा मज.पसाा जगरनािपरु गा.पा. िडा
नं ५ हनिु ान िमन्दर िमसहानी मथिि रहेको सायिनको(पानी जम्िा भएको थिान) िा १५ मिट
गमहराई भएको पानीिा हाल नाि िर ििन, नखुलेको अं. ३० िषाको पुरुष व्यमिको लाश ।
लाशको मििरण:- उचाई ५.२ मिट, पािलो शरीर , लािो अनहु ार, सानो कालो कपाल,
दामहने हािको नाडीिा A लेमखएको, सोही नाडीिा मबच्छुको मचत्र खोपेको ।
मिमि २०७७।०६।१० गिे साँझ अं. १९:०० बजेको सियिा मज. पसाा मि.ि.न.पा. िडा नं १७
चण्डालचोक मथिि हाल नाि िर ििन, नखुलेको अं. ५५/६० िषाको िराई िल
ु को जथिो
देमखने पुरुष व्यमिको लाश । लाशको मििरण:- उचाई ५.४ मिट, कालो कपाल र कालो
आँखा, पहेंलो रङको मट-शटा र कालो पाईन्ट लगाएको ।
मिमि २०७७।०५।३० गिेका मदन अन्दाजी १:३० बजेको सियिा मजल्ला सप्तरी राजमबराज
न.पा. िडा नं १५ मथिि कोशी पम्प नहरिा नाि िर ििन नखल
ु ेको बेिाररसे अं. ३०/३५
िषाको महहलाको लाश । लाशको मििरण:- सेिोिा मनलो िुल बट्टु ा भएको चोलो लगाएकी
। आमद िात्र कपडा लगाएकी, दबु ै कानिा सनु जथिो देमखने ३/३ िटा सानो सानो िन्ु द्रा
लगाएकी, टाउकोिा कपाल नभएको ।
मिमि २०७७।०५।२९ गिे मदन अं. १३:०० बजेको सियिा मज.रौिहट कटहरीया न.पा. िडा
नं १ प्रशिनी गाँउ मथिि कटहरीयाबाट जगं लसमहया जाने पक्की सडकको पमिि परट्ट
सडकको छे उिा खाल्डोिा बगी रहेको पानीिा अं. ४०/४५ िषाको पुरुष व्यमिको िृि लाश ।
लाशको मििरण:- उचाई ५.३ मिट, कलेजी रंगको िुल शटा, कालो रंगको ट्राउजर लगाएको,
िराई बासी जथिो देमखने ।
मिमि २०७७।०५।२९ गिे अं. १९:१० बजेको सियिा मज.सप्तरी कंचनरुप न.पा. िडा नं १२
धिेश्वर चौक प्रमिक्षालयिा नाि िर ििन नखल
ु ेको िानमसक सिं ल
ु न मबमग्रएको िागी खाई
महड्ने एक जना तेस्रो हलङ्र्ी उि प्रमिक्षालय बाट लड्दा टाउको लगायि शरीरको मबमभन्न
भागिा चोट लाग्न गई उपचारको क्रििा िृत्यु भएको ।लाशको अन्य मििरण:- सेिोिा लािो
धकाा भएको िुल बाउले सटा, कालो पाईन्ट लगाएको । कम्िरिा U.K लेखेको बेल्ट बाँधेको,
बाँया हाििा कालो घडी बाँधेको ।
मिमि २०७७।५।२६ गिे मज.सप्तरी अमग्नसाइर कृ ष्णासिरन गा.पा. िडा नं १ घोघीदह मथिि
पिु ा पमिि राजिागा सडकिा िषा अं. ५०/५५ जमिको देमखने िागी खाई महड्ने पुरुषलाई
सिारी साधनले ठक्कर मदई दघु ाटना गराई शरीरका मिमभन्न भागिा चोट पटक लागी
उपचारको क्रििा िृत्यु मनजको हालसिम्ि सनाखि नभएको ।

बारा

सलााही

बारा

धनषु ा

सलााही

मिमि २०७७।०५।२० गिे साँझ अं. १८:०० बजेको सियिा मज.बारा मबश्रािपरु गा.पा. िडा
नं ४ बमलरािपरु टोल मथिि नाििर, ििन नखल
ु ेको उिेर अं. ३५ िषाको, उचाई ५.६ मिट,
कालो सेण्डो र रािोिा कालो बट्टु ा भएको कट्टु लगाएको पमहचान नखल
ु ेको िृि शि िे ला
परे को पुरुषको लाश ।
मिमि २०७७।०५।१८ गिे अं. ६:३० बजेको सियिा मजल्ला सलााही ईश्वरपरु न.पा. िडा नं ६
परु ानो हबल मथिि नाि िर ििन नखल
ु ेको अ.ं ३५/४० बषाको उचाई ५.२ मिट, हररयो कुिाा
रािो पहेलो रंगको बट्टु ा रहेको, मनलो सरुु िालिा हल्का पहेलो र सेिो रंगको बुट्टा रहेको ।
महहला िृि अिथिािा िे ला परे को
मिमि २०७७।०६।१५ गिे मबहान अ.ं ९:३० बजेको सियिा मज. बारा िहागढीिाई न.पा.
िडा नं ७ बेनौली चोक मथिि रहेको िि मसचाई नहरिा नाि िर ििन नखल
ु ेको उिेर अं.
६०/६२ िषाको, उचाई ५.५ मिट, कपाल िुलेको, सेिो रंगको गन्जी, हररयो सेिो बट्टु ा भएको
लङु ् गी, कालोिा सेिो धकाा भएको कट्टु लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।
मिमि २०७७।०६।१५ गिे मदउँसो १३:३० बजेको सियिा मज.धनषु ा जनकपरु उपिहानगरपामलका िडा नं ४ मथिि धनषु ा सागर पोखरीको उत्तर ििा को मडलबाट अ.ं १५ मिट
िल पोखरी पानीिा पुरुष व्यमि डुबी िृि अिथिािा िे ला ।
मिमि २०७७।०५।१६ गिे अ.ं ११:०० बजेको सियिा मजल्ला सलााही ईश्वरपरु न.पा. िडा नं
१२ मथिि िुलजोर बाबा बन जंगलिा नाि िर ििन नखुलेको अं. ५५/६० िषाको सेिो
सेण्डो लगाएको, खैरो रंगको हाि पाईन्ट लगाएको, छोटो कपाल भएको परुु ष व्यमिको िृि
लाश िे ला परे को ।

बारा

मिमि २०७७।०५।१३ गिे अं. ११:५० बजेको सियिा मज.बारा मनजगढ न.पा. िडा नं ९
शमहदचोक मथिि पिु ा पमिि राजिागािा िामग खाने महड्ने नाि िर ििन नखल
ु ेको अं.
६५/७० उचाई ५ मिट, कालो िणा, मठक्कको शरीर भएको को पुरुष व्यमि िृि िे ला ।

धनुषा

मिमि २०७७।०५।१३ गिे मबहान ७:३० बजेको सियिा मजल्ला धनुषा, धनषु ाधाि न.पा.
िडा नं ३ ससाा मथिििा नाि िर ििन नखल
ु ेको अं. ७०/७५ िषाको उचाई ५.५ मिट,
िालिु ा कपाल नभएको, शरीरिा खैरो रंगको हाि कट्टु लगाएको पुरुष व्यमिको िृि लाश ।

पसाा

मिमि २०७७।०६।०४ गिे १७:०० बजेको सियिा मजल्ला पसाा मिरगन्ज ि.न.पा. िडा नं १५
मथिि हाल नाि िर ििन नखल
ु ेको अं. िषा ६५ को उचाई ५.६ मिट, दाह्री कपाल िुलेको,
मनलोिा सेिो धकाा भएको लङु गी, आकाशे रंगको कट्टु, मिक्का आकाशे रंगको हाि भेष्ट
लगाएको, हेदाा िराई िल
ु को जथिो देमखने पुरुष िृि अिथिािा रहेको ।

पसाा

मिमि २०७६।०३।३० गिे अं. १२:३० बजेको सियिा मजल्ला पसाा बीरगजं ि.न.पा.िडा
नं.५ मथिि िहामिर िमन्दर अगाडी हाल नाििर ,ििन नखल
ु ेको, अं. िषा ७० को ,उचाई ५
मिट ८ ईन्च,हररयो रंगको हाप भेष्ट लगाएको,हेदाा िराई र भारमिय िुलको जथिो
देमखने,आँखा कालो,कपाल िुलेको परू
ु ष िृि अिथिािा िे ला ।

रौतहट

धनषु ा

रौतहट

पसाा

मिमि २०७६।०४।०२ गिे मिहान अ.ं ०८:०० बजेको सियिा मजल्ला रौिहट चन्द्रपरु न. पा.
िडा नं.४ मथिि पिु ा पमिि राजिागा सडक खण्डको दमक्षण मकनारिा रहेको प्रमिक्षालयिा
नाििर ििन नखल
ु ेको अ. िषा ६५।७० को,उचाई ५ मिट ५ ईन्च,आँखा कालो ,कपाल अधा
िुलेको परू
ु ष िृि अिथिािा िे ला परे को ।
मिमि २०७६।०४।०३ गिे अं.०१७:०० बजेको सियिा मजल्ला धनषु ा जनकपरु धाि उ.ि.न.
पा. िडा नं.१ मथिि मसिा चौक देमख पिु ा रे लिे ट्याक देमख दमक्षण खाली जग्गािा नाििर
ििन नखुलेको अ. िषा ६० को ,खैरो रंगको हाप जाके ट लगाएको,रािो,कालो बुट्टा भएको
सटा र आिीको चथु िा कलरको पाईन्ट लगाएको परुु ष ,िृि िे ला परे को ।
मिमि २०७६।०४।०५ गिे अं.०१५:०० बजेको सियिा मजल्ला रौिहट चन्द्रपरु न. पा. िडा
न.ं ९ मथिि मसन्दरु े बारी भरदर टोलिा रहेको राजकुलो िामिको पल
ु िा नाििर,ििन नखल
ु े को
िामगखाने महड्ने गरे को जहाँ पाए त्यही सुत्ने,आँखाको रंग कालो,कपालको रंग कालो,उचाई
४ मिट ९ ईन्च,अं. ४० को पुरुष िृि अिथिािा िे ला।
मिमि २०७६।०४।०९ गिे मिहान अं. ०८:०० बजेको सियिा मजल्ला पसाा जगरनािपरु
गा.पा. िडा नं.२ मथिि औररया खोलाको बगरिा नाििर ििन नखल
ु ेको अ. १४।१५ बषाको
उचाई ३ मिट १० ईन्च भएको,पहेलोिा सेिो र हररयो िुलबट्टु ा भएको िेक्सी लगाएको,बायाँ
हािको पाखरु ािा कालो रंगको ( िमिज ) जन्िर लगाएको िृि बाहलका िे लापरे को ।

बारा

मिमि २०७६।०३।२३ गिेको बेलक
ु ा अं. १९:०० बजेको सियिा मजल्ला बारा मजिपरु
मसिरा उ. ि.न. पा. िडा नं. ७ मथिि आकाश प्रसाद यादिको मनिााणामधन पक्की घरको भईु
िलािा नाििर ििन नखल
ु ेको अं. िषा ७०।७२ को मनलो सेिो मट-सटा र कालो रंगको पाईन्ट
लगाएको,उचाई ५ मिट ४ ईन्च भइको,हेदाा िराई िल
ु को जथिो देमखने िृि पुरुषको शि
िे ला परे को ।

पसाा

२०७६।०६।०६ गिे २०:३० बजेको सियिा नाििर ,ििन नखल
ु ेको अ. िषा ३०।३५ को
उचाई ५ मिट ५ ईन्च,सेिोिा मनलो रंगको धकाा भएको िुल सटा,सन्ु िला रंगको हाप भेष्ट र
खैरो रंगको िुल पाईन्ट लगाएको,दामहने हाििा सेिो रंगको प्लामष्टकको सेिो रंगको घडी
लगाएको आिै नारायणी अथपिालको ईिजेन्सी िाडािा आई उपचार गराई रहेकोिा मिमि
२०७६।०६।०८ गिे िृि भएको, पुरुष व्यमि ।

रौतहट

मिमि २०७६।०५।१९ गिे मिहान अं.०८:३० बजेको सियिा मजल्ला रौिहट चन्द्रपरु न. पा.
िडा नं.५ मथिि चन्द्रमनगाहापरु अथपिालिा उपचारको क्रििा नाििर ििन नखल
ु ेको अं. िषा
६०।६५ को,आँखाको रंग कालो,कपाल िुलेको,सेिो धोिी लगाएको िृि पुरुष को शि
िे ला परे को।

सलााही

मिमि २०७६।०५।१६ गिे अं. १२:१५ बजेको सियिा मजल्ला सलााही लालबन्दी न. पा.
िडा नं. ७ मथिि पिु ा बस काउन्टर अगाडी नाििर ििन नखल
ु ेको,अं. िषा ५०।५५ को, उचाई
अं. ५ मिट भएको, िृि पुरुष िे ला परे को ।

महोत्तरी

सलााही

सप्तरी

बारा

बारा

मिमि २०७६।०५।०९ गिे अं. ०७:०० बजेको सियिा मजल्ला िहोत्तरी बलिा न.पा. िडा नं.
५ मथिि पोखरीको मडलिा नाििर ििन नखल
ु ेको,श्याम्लो िणा,पािलो शररर,पािलो
कपाल,िामिल्लो दईू िटा दाि भामचएको,हररयो हाप भेष्ट लगाएको, उचाई ५ मिट ८ ईन्च,अं.
२८।२९ िषाको हेदाा िराई िल
ु को देमखने िृि परुु ष िे ला परे को ।,
मिमि २०७६।०५।०३ गिे मिहान अं. ०७:०० बजेको सियिा मजल्ला सलााही ईश्वरपरु न. पा.
िडा न.ं १३ मथिि बाँके चौक देखी श्रीनगर गाँउ ििा जाने बाटो बाट सागरनाि जाने बाटोिा
नाििर ििन नखल
ु ेको अं. िषा २०।२१ की,उचाई ५ मिट ,हररयोिा कालो धकाा भएको
फ्रक,कालो सरुु िाल,िणा गहुँगोरो,कपाल कालो,पािलो शररर भएको िराई बासी जथिो
देमखने,िृि महहला िे ला परे को ।
मिमि २०७६।०५।१७ गिेको अं. १९:३० बजेको सियिा मजल्ला सप्तरी सम्भनु ाि न. पा.
िडा नं. ०८ मिलन चौक नमजक पिु ा पमिि लोकिागा सडक खण्डिा िो. सा.ले पैदल
यात्रीलाई घाइिे बनाई उपचार क्रििा यमु नक अथपिाल रुपनी सप्तरी हुदै िप उपचाको लामग
सगरिािा अञ्चल राजमबराज सप्तरी पठाई मिमि २०७६।०५।१८ गिे १०:०० सियिा िृि
िणा श्यािलो ,िझौला शररर ,उचाई ४ मिट ७ ईन्च ,बैगमु न रंगको चोलो ,खैरो हररयो कालो
रंग मिमसएको उमनउको पािको जथिो बट्टु ा भएको साडी लगाएको,हाििा सेिो र रािो चरु ा
लगाएको,नाकिा नमिया र दबु ै कानिा टप लगाएको हेदाा िराई बासी जथिो देमखने अं. िषा
३५।४० की महहला ।
मिमि २०७६।०३।२३ गिेको अं. १६:३० बजेको सियिा मजल्ला बारा मजिपरु मसिरा उ.
ि.न. पा. िडा नं. १ मथिि दधु ौरा पल
ु नमजक सडकिा पिलैया चौक ििा बजारिा िामग
खाई महड्ने अं. िषा ६०।६५ को उचाई ५ मिट ७ ईन्च,कपालको रंग कालो सेिो िुलेको,हेदाा
िराई र भारमिय जथिो देमखने िृि परुु ष िे ला परे को।
मिमि २०७६।०५।१८ गिेको अं. २१:४५ बजेको सियिा मजल्ला बारा मजिपरु मसिरा उ.
ि.न. पा. िडा नं. २१ मथिि हेटौडा पिलैया सडक खण्डको आधाभार जंगल सडकिा
नाििर ििन नखल
ु ेको अ.ं िषा ३५।४० को उचाई ५ मिट ५ईन्च,सेिो रंगको धके िुलबाउला
सटा कम्बेट हाप पाईन्ट लगाएको,कालो कपाल भएको िृि पुरुष व्यमि ।

सलााही

मिमि २०७६।०५।०६ गिे मिहान अं. ०८:३० बजेको सियिा मजल्ला सलााही हररपरु न. पा.
िडा न.ं १ सागरनाि िनपररयोजनाको िमु िाया जगं ल मभत्र नाििर ििन यमकन हुन नसके को
रुखिा झमु ण्डएको अिथिािा िणा गोरो ,उचाई ५ मिट ५ ईन्च,मजन्सको हाप पाईन्ट र रािो िा
कालो धकाा भएको कलरिाला हाप मटसटा लगाएको बाँया हािको नाडीिा कालो मििा
भएको घडी लगाएको,घामट देमख िामि भाग सडीगली औँलािा मकरा परे को अ.ं िषा ४५।५०
को िधेसी िल
ु को जथिो देमखने िृि पुरुष िे ला परे को ।

पसाा

मिमि २०७६।०४।३१ गिे अ.ं १२:०० बजेको सियिा मजल्ला पसाा बारा मजिपरु मसिरा
उ.ि.न.पा. िडा नं. ९ गढीिाई िमन्दर मथिि सदक खण्डिा अं. िषा ४०।४१ को मनलो मजन्स
पाईन्ट,मनलो रंगको अण्डर मियर ,सेिो सेण्डो ,सेिो िुल सटा लगाएको, उचाई ५ मिट ३ ईन्च
भएको िृि पुरुष िे ला परे को ।

पसाा

मिमि २०७६।०६।१५ गिे मिहान अं. ०९:३० बजेको सियिा मजल्ला पसाा बीरगंज ि.न.पा.
िडा नं. ३ नारायणी अथपिाल मथिि ईिजेन्सी िाडािा २।३ मदन देखी उपचारिा रहेको िागी
खाई महड्ने िषा अं. ६०।६५ को उचाई ५ मिट २ ईन्च ,कालो सेिो धकाा भएको हाप पाईन्ट
लगाएको,दाह्री जंगु ा पालेको िृि पुरुष व्यमि ।

सलााही

मिमि २०७६।०६।१७ गिे अं. १२:०० बजेको सियिा मजल्ला सलााही लालबन्दी न. पा.
िडा नं. १ मथिि िागी खाई महड्ने अं. िषा ४० को उचाई ५ मिट २ ईन्च भएको,नाििर
नखल
ु ेको िृि पुरुष िे ला परे को ।

हसरहा

हसरहा

मिमि २०७६।०६।११ गिे अ.ं १३:०० बजेको सियिा मजल्ला मसरहा मसरहा न. पा. िडा न.ं
१३ मथिि किला नमदिा अं. ३५।४० िषाको परुु ष ,उचाई ५ मिट ६ ईन्च ,रािो कालो रंगको
टाटे पांग्रे हाप पाईन्ट लगाएको,ABHA लेमखएको मनलो रंगको मभत्री कट्टु
लगाएको,Grandpa Gone Wild लेमखएको खैरो रंगको भेष्ट र रािो रंगको सेण्डो
लगाएको,िंगोमलयन अनहु ार भएको िृि पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७६।०७।०१ गिे अं. ०९:१० बजेको सियिा मजल्ला मसरहा मसरहा न. पा. िडा नं.
७ मथिि बेबाररसे िमहला अ.ं िषा ४० को,उचाई ४ मिट ५ ईन्च ,गल
ु ाबी रंगको कुिाा हररयो
रंगको सरु िाल ,के श अधा िुलेको,िराई िल
ु को जथिो देमखने महहला । उपचारको क्रििा
मसरहा मजल्ला अथपिालिा िृि अिथिािा ।

रौतहट

मिमि २०७६।०६।२६ गिे अं. १६:०० बजेको सियिा मजल्ला रौिहट ईशनाि न. पा. िडा
नं.३ मथिि मघउडा टोलबाट जयनगर ििा जाने ग्रोबेल बाटोिा अं. २०।२१ िषाको सेिो कालो
टाटेपाटे सटा र कालो बक्स पाईन्ट लगाएको उचाई ५ मिट ८ ईन्च,आँखा र कपाल को रंग
कालो भएको िृि पुरुष व्यमि ।

पसाा

मिमि २०७७।०२।२८ गिे अं. १८:३० बजेको सियिा मजल्ला पसाा बीरगंज ि .न.पा. िडा
नं.९ घण्टाघर मथिि टेम्पो पाका को प्रमिक्षालय नमजकै हाल नाििर ििन नखुलेको अं. िषा
३०।३५ को पहेलो रंगको मटसटा ,कालो पाईन्ट लगाएको उचाई ५मिट ५ ईन्च ,कपाल कालो
भएको िृि पुरुष व्यमि ।

सलााही

मिमि २०७७।०२।२८ गिे अं. १८:३० बजेको सियिा मजल्ला सलााही बागििी न.पा. िडा
नं.७ मथिि बागििी खोलािा अ. िषा ५५/६० को उचाई ५ मिट,मजउिा कपडा नभएको
,किरिा धकाा भएको खादीको गम्छा बेरेको , िृि पुरुष व्यमि ।

महोत्तरी

मिमि २०७६।०५।२१ गिे अं. ०७:०० बजेको सियिा मजल्ला िहोत्तरी बमदािास न.पा. िडा
नं.८ मथिि कामलमसमि गणले िार बार लगाई घेरा हालेको खोलाको बगर बाटोिा एमकन नाि
िर ििन नखल
ु ेको िणा श्यािलो, पािलो शरीर, गोलो अनहु ार, कालोिा सेिो बट्टु ा भएको
कुिाा सो मभत्र कालो रंगको गन्जी लगाएकी अं.३०/३५ िषाकी िराई िल
ु को िामगखाने जथिो
देमखने महहला िृि अिथिािा िे ला ।

महोत्तरी

सलााही

सप्तरी

सलााही

धनुषा

हसरहा

मिमि २०७६।०५।०६ गिे अं. १७:०० बजेको सियिा मजल्ला िहोत्तरी औरही न.पा.१
मथिििा अं. ५०/५५ िषाको कालो कपाल, उचाई ५ मिट २ ईन्च, गाढा मनलो रंगको हाि
कट्टु लगाएको र साििा आकासे रंगको सटा र कालो रंगको पाइन्ट सन्ु िला रंगको मभत्री भेष्ट
गम्छािा पोको बाधेको अिथिािा रहेको िृि पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७७।०३।१५ गिे अ.०९:१५ बजेको सियिा मजल्ला सलााही पसाा गा.पा. िडा नं.६
मथिि अ. िषा ४०।४५ को उचाई ५ मिट ५ ईन्च मक्रि कलरको पाइन्ट मनलो रंगको थिेटर
लगाएको कपालको रंग कालो भएको िृि पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७७।०२।२१ गिे रािी अ. २२:१० बजेको सियिा मजल्ला सप्तरी कृ ष्ण सिरण
गा.पा.िडा नं.१ मथिि पिु ा पमिि लोकिागािा कालो मजन्स पाईन्ट, सेिो िुल बाउला सटा
भएको, उचाई ५ मिट ३ ईन्च, शरीर पािलो , कालो िणा, हेदाा िराइ बासी जथिो िामग खाई
महड्ने जथिो देमखने अ.िषा १९।२० को िृि पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७७।०१।०५ गिे अ. १६:३० बजेको सियिा मज. सलााही ईश्वरपरु न. पा. िडा नं.
१२ मथिि िुलजोर बाबा जंगल मभत्र रहेको मसकारी खोल्सीिा अं. िषा ५०/५५ को कालो
िुल पाईन्ट लगाएको,सेिो जाके ट िािीबाट गम्छाले बाधेको अनहु ारको भाग परु ै मकराले
खाईसके को ,उचाई ५ मिट ५ ईन्च रहेको िागी खाने महड्ने गरे को जथिो देमखने पुरुष िृि
अिथिािा।
मिमि २०७७।०२।०४ गिे अ. मिहान ०७:३० बजेको सियिा मज.धनषु ा जनकपरु उ.ि. न.
पा. िडा नं. ४ िा रहेको धनुषा सागर पोखरीिा अ. िषा ३०/३२ को खरानी रंगको चप्पल
,शरररिा खैरो रंगको हाप पाईन्ट ,कालो रािो रंगको सटा र दबु ै हाििा सेिो पन्जा ,अनहु ारको
छाला सबै उमकएको अिथिािा रहेको पुरुष िृि अिथिािा िे ला परे को ।
मिमि २०७६।०७।२१ गिे अ.०५:३० बजेको सियिा मज. मसराहा मिचैया न.पा. िडा न. ७
मथिि रहेको मसररसको रुखको हागं ािा यमकन नाि िर,ििन नखल
ु ेको,उचाई ५ मिट ३
ईन्च,कालो कपाल,रािो भेष्ट ,मनलो मजन् लगाएको हेदाा पहाडे जथिो देमखने,अं. िषा ४५ को
िृि पुरुष व्यमि ।

रौतहट

मिमि २०७६।०७।२१ गिे अ.०७:०० बजेको सियिा मज. रौिहट गरुडा न.पा. िडा नं. १
जयनगर मथिि अं. िषा २५/२६ को ,उचाई ५मिट ५ ईन्च, खैरो रंगको धसाा भएको सटा र रािो
धकाा भएको खैरो ट्रयाक लगाएको िृि परुु ष व्यमि ।

हसरहा

मिमि २०७६।०७।२१ गिे अ.०७:४५ बजेको सियिा मज. मसराहा मसराहा न.पा. िडा नं. १२
गिहररया मथिि किला खोला बाधको पिु ा साईडिा उचाई ५ िट ६ ईन्च,सेिो कुिाा र धोिी
लगाएको हेदाा िधेसी िल
ु को जथिो देमखने,कालो कपाल भएको अं. िषा ४०/४५ को िृि
पुरुष व्यमि ।

महोत्तरी

मिमि २०७६।१२।२१ गिे अ.१४:०० बजेको सियिा मज.िहोत्तरी लोहार पट्टी न.पा. िडा
नं.३ मथिि जगिी िगडा सडक खण्डको मकनारिा गोरो िणा, पािलो शररर, रािो रंगको साडी
,मनलो रंगको ब्लाउज, रािो रंगको पेटीकोट लगाएकी,िराई बासी जथिो देमखने ,उचाई ४ मिट
भएको िृि महहला ।

बारा

मिमि २०७६।१२।१६ गिे मज.बारा मनजगढ एरीयािा िागी खाई महड्ने अ. िषा ६५/७० को
परुु ष मनजगढ न.पा. को सहयोगिा प्रािमिक थिाथ्य के न्द्रिा मिमि २०७६।१२।१९ गिे अं.
१:३० बजेको सियिा िृि भएको ,अगामडको कपाल झरी सके को ,पछडीको कपाल िुली
लािो भएको,िामि सेिो सेण्डो लगाएको िल खरानी रंगको पेन्टी लगाएको,पािलो शररर
भएको,दाह्री जगंु ा हल्का भई िुली सके को झट्ट हेदाा िगं ोमलयन जथिो देमखने िृि परुु ष व्यमि
।

हबरर्ंज

मिमि २०७७६।०७।०६ गिे देमख मिरगंज नारायणी अथपिालिा भनाा भई उपचार गराउने
क्रििा उचाई ५ मिट १ ईन्च ,कपाल िुलेको,खैरो रंगको कुिाा लगाएको,आँखाको रंग कलो
भएको,अं. िषा ५५ को पुरुष िृि अिथिािा।

महोत्तरी

मिमि २०७६।१२।०८ गिे अ.८:३० बजेको सियिा मज.िहोत्तरी लोहार पट्टी न.पा. िडा न.ं ७
मथिि जनकपरु बलिा सडक खण्डको कोमच पल
ु िमु न पामन जिेको खाल्डोिा कालो िणा,
मठक्क को शररर, सेिो कलेजो रंगको हाि भेष्ट,मनलो रंगको मजन्स पाइन्ट, दामहने हाििा रुद्राक्ष
िाला लगाएको, घामटिा जन्त्र िाला लगाएको िराई बामस जथिो देमखने अ.िषा २८।३० को
पुरुष िृि अिथिािा ।

रौतहट

मिमि२०७६।११।२३ गिे अ. २०:४५ बजेको सियिा मजल्ला रौिहट गरुडा न.पा. िडा न.ं ४
मथिि चपरु गौर सडक खण्डिा अ.िषा ५० को.५ मिट २ ईन्च कालो कपाल, कालो
आँखा, मनलो बाउले मट-सटा कालो ट्रयाक लगाएको पुरुष िृि अिथिािा।

सप्तरी

मिमि२०७६।११।१३ गिे मदनको १५:०० बजेको सियिा मजल्ला सप्तरी रुपनी गा.पा. िडा नं.
१ मथिििा अं. ३५ /४० को िराईबासी जथिो देमखने पुरुष िृि अिथिािा िे ला।

धनुषा

मिमि२०७६।११।२१ गिे मिहान अं. १०:०० बजेको सियिा मजल्ला धनुषा न.पा. िडा नं. ५
िहेन्द्रनगर मथिि सडक पेटी छे उिा िणा गहुगँ ोरो,उचाई ५ मिट ३ ईन्च ,िझौला शररर
,कपाल कालो छोटो,खरामन रंगको हाईनेक,टाउजर ििा आकासे रंगको भेष्ट लगाएको पहाडी
िल
ु को अं. ५५/६०को पुरूष िृि अिथिािा िे ला परे को ।

पसाा

बारा

पसाा

मिमि२०७६।०८।०९ गिे बेलक
ु ा अ.ं १८:३० बजेको सियिा मजल्ला पसाा बीरगजं ि.न.पा.
िडा नं. ९ मथिि रहेको िानि सेिा आश्रि मभत्र सोही आश्रििा रहदै बथदै आएका अं. िषा
६५/७० को उचाई ५ मिट ६ ईन्च ,कालो रंगको जाके ट,सन्ु िला रंगको भेष्ट,मनलो पाईन्ट
लगाएको,कपाल सेिो िुलेको, आँखा को रंग कालो भएको िृि परुु ष व्यामि ।
मिमि२०७६।१०।१६ गिे अं. २०:३० बजेको सियिा मजल्ला. बारा मजिपरु मसिरा
उ.ि.न.पा. िडा न.ं १६ मथिि पिु ा पमिि राजिागाको १२ मकलो सडक खण्ड छे उिा हेदाा िराई
िल
ु को िागी खाने जथिो देमखने ,िालक
ु ो कपाल झरी सके को,दाह्री जंगु ा लािो रही
िुमलसके को िामि कालो जसी,ट्राउजर लगाएको अं. िषा ६०/६५ को िृि पुरुष व्यामि ।
मिमि२०७६।०९।१३ गिे मिहान ६:३० बजेको सियिा मजल्ला पसाा बीरगंज ि.न.पा. िडा
न.ं १६पशपु मिनगर मथिि सडक खण्डिा कालो जाके ट,गल
ु ाबी रंगको हाप मथिटर,कालो िुल
पाईन्ट,खैरो रंगको बरको,रािो कालो र सेिो रंग मिमसएको उमन टोपी,कालो सेिो िुलबुट्टा
भएको ट्रयाक मथिटर र सेिो रंगको िुल चेक सटा लगाएको,घाटीिा सेिो बजारु जथिो िाला

लगाएको िृि पुरुष व्यामि ।
पसाा

पसाा

बारा

मिमि२०७६।०९।०८ गिे मिहानअ.ं ०७:०० बजेको सियिा मजल्ला पसाा बीरगंज ि.न.पा.
िडा नं.९ रहेको िानि सेिा आश्रि मभत्र सोही आश्रििा रहदै बथदै आएको अं. ५० िषाको
,उचाई ५ मिट ६ ईन्च ,कालो रंगको ट्राउजर लगाएको,कपालको रंग सेिो िुलेको,आँखा
कालो भएको िृि पुरुष व्यमि ।
मिमि२०७६।०९।२५ गिे अं. १३:०० बजेको सियिा मजल्ला पसाा ि.न.पा. िडा नं.१५
मथिि नागेन्द्र प्रसाद गप्तु ाको खाली जग्गािा उचाई ५ मिट ६ ईन्च,आँखा को रंग कालो,कपाल
सेिो िुलेको,कालो िुल जम्पर,कालो भेष्ट,कालो मजन्स पाईन्ट ,कालोअण्डर िीयर ,दाहीने
हािको बढु ी औलािा िलािको जथिो देमखने औठी लगाएको अं. िषा २५/३० को िृि
परुु ष व्यमि ।
मिमि२०७६।०९।२३ गिे अं. २२:३० बजेको सियिा मजल्ला. बारा मजिपरु मसिरा
उ.ि.न.पा. िडा नं.२१अिलेखगंज मथिि सडक छे उिा उचाई ५ मिट ३ ईन्च भएको,सेिो
सटा,कालो मनलो सेिो रंग मिमसएको भेष्ट,हररयो रंगको ट्रयाक ,खरानी रंगको ट्राउजर
लगाएको,कपाल िुलेको,आँखाको रंग कालो अं. ५५/६० को िृि पुरुष व्यमि ।

बारा

मिमि२०७६।१०।२९ गिे अ.ं ०९:०० बजेको सियिा मजल्ला. बारा मजिपरु मसिरा उ.ि.न.पा.
िडा नं.०५ धधु ौला खोला मथिि उचाई ५ मिट १ईन्च ,भ्यान्टा रंगको ज्याके ट,सेिो सटा,हररयो
भेष्ट,खरानी रंगको ट्राउजर लगाएको अं. ६०/६५ िषाको िृि पुरुष व्यामि ।

सप्तरी

मिमि२०७६।११।०६ गिे मबहानअं. ०८:०० बजेको सियिा मजल्ला. सप्तरी रुपनी गा. पा.
िडा नं.०६ शमनिमन्दर जंगल मथिि रहेको दधु ेला खोलाको मकनारिा िृि व्यमि । मलङ्ग
नखुलेको

पसाा

मिमि२०७६।१०।२३ गिे मबहानअं. ०९:०० बजेको सियिा मजल्ला पसाा बी.ि. न. पा. िडा
नं.०९ घण्टाघर मथिि खाली जग्गािा उचाई ५ मिट ४ ईन्च, मनलो रंगको जाके ट,कालो र सेिो
रंग मिमसएको थिीटर,खरामन रंगको मटसटा,मनलो गन्जी ,कालो ट्याक,मनलो ट्राउजर
लगाएको,दामहने हािको बढु ी औलािा िलािको जथिो देमखने औठी लगाएको अं. िषा
५०/५५ को िृि पुरुष व्यामि ।

पसाा

मिमि२०७६।१०।१२ गिे अं. १५:३० बजेको सियिा मजल्ला पसाा ि. न. पा. िडा नं. ३
रे डक्रस गेट अगाडी उचाई ५ मिट ६ ईन्च ,कालो कपाल र आखाको रंग कालो भएको
,आकासे रंगको मट-सटा ,सेिो मनलो बट्टु ा भएको सटा,सेिो भेष्ट ,हररयो रंगको भेष्ट ,मनलो पाईन्ट
लगाएको अं. िषा ४०/४५ को िृि पुरुष व्यामि ।

धनुषा

मिमि२०७५।५।८ गिे मिहान अं. ०७:०० बजेको सियिा मजल्ला धनषु ा जनकपरु उप
िहानगरपामलका िडा नं. २३ मबन्धी मथिि उचाई ५ मिट, िणा गहुगँ ोरो शरीरिा मनलो रंगको
भेष्ट लगाएको अं. ५० िषाको पुरुष व्यमिको साििा कुनै मकशीिको नगद ििा मजन्सी
धनिाल सिेि नरहेको।

महोत्तरी

महोत्तरी

महोत्तरी

सलााही

सलााही

मिमि २०७५।५।११ गिे अं.०८.०० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी भंगहानगरपामलका िडा नं.४
रािो खोलाको बगरिा खोलाले बगाई ल्याएकोगोरो िणा मिलेको शरीरकपाल कालो छोटो, १
मिट ६ ईन्च अग्लो शरीरभरी महलो िाटो लागेको रािो खोलाले बगाईल्याएको पमहचान
नखल
ु ेको अं.८ िमहनाको पुरुष जातको बालक । िृिक लाश सनाखि नभईदगु ान्धीि भई
सके को हुदाँ सदगिको लागी जलेश्वर नगरपामलकालाई मजम्िा मदएको अन्यअनसु न्धान काया
जारी रहेको।
मिमि २०७५।५।१२ गिे अं.१७०० िजेको सियिा मजल्ला िहोत्तरी जलेश्वरनगरपामलका
िडा नं.६ मथिििा रहेको साउि एमसयन थकुल अगाडी सडकको छे उिा पमहचाननखुलेको
अं.२५/२६ बषाको परुु ष िामनस िािक पदिाा सेिन अचेि भई लडी रहेकोअिथिािा गथिी
प्रहरी टोलीले िे ला पारी उपचारको लागी ित्कालै मजल्ला अथपिालजलेश्वरिा ल्याई उपचार
गराई रहेकोिा उपचारकै क्रििा सोही रािी िृत्यू भएका ।िणा श्यािलो पािला मिलेको शरीर,
कपाल कालो छोटो मनधार िरामकलो, नाि चच्ु चो, हल्का दारही जङु ् गा पालेको सेिोिा
मनलो धके सटा लगाएको, लल
ु ािी रंगको भेगटलगािा पहेलो रंगको धागोको िाला लगाएको,
मभत्र रिो जंगी, पहेलोिा मनलने धके हािपेन्ट लगाएको, िराईबासी िसु मलि सिदु ायको
जथिो देमखने अ.ं बषा २५/२६ बषाको परुु ष िामनसको िृिक लाश िृिक लाश सनाखि नभई
दगु ान्धीि भई सके को हुदाँ सदगिकोलागी जलेश्वर नगरपामलकालाई मजम्िा मदएको अन्य
अनसु न्धान काया जारी रहेको।
मिमि २०७५/०५/१९ गिे मबहान अ.ं ८:३० बजेको सियिा मजल्ला िहोत्तरीबमदाबास
नगरपामलका िडा नं. ८ मथििरे लिेबाट लोप्चन टोल जाने गोरे टो बाटोिा अं.४५/५० िषा की
नाि िर ििननखुलेको िमहला िामनसको िृिक अिथिािा लास िे ला परे को। िणा :कालो,उचाई : ५मिट,शररर िोटोकपडा:-मनलोिा सेिो िुलबट्टु ा भएको ब्लाउज ,हररयोिा
सेिो बट्टु ा भएको सामडलागाएकी उिेर अं. ४५/५०बषाकी नाि िर ििन नखुलेको िराइ बामस
जथिो देमखने महहला भएको जलेश्वर अथपिाल िहोत्तरी । िृिक लाश सनाखि नभई
दगु ान्धीि भई सके को हुदाँ सदगिको लागी जलेश्वर नगरपामलकालाई मजम्िा मदएको अन्य
अनसु न्धान काया जारी रहेको।
मिमि २०७५।५।०१ गिे अ.१५:०० बजेको सियिा मजल्ला सलााही ईश्वरपरु न.पा. िडा नं.६
बैलिास ईश्वरपरु नगरपालीका कायाालय अगाडी बाटोको मकनारािा ।िणा श्यािलो ,उचाई ५
मिट ४ ईन्च,िोटो शररर ,गोलो अनसु ार,हाि पाईन्ट िात्रलगायको ,जीउ नाङगै ,कपाल ििा
दारी िुलेको ,िपाईिासी जथिो देमखने मलङ पुरूष ।
मिमि २०७५।०५।२४ गिे अं.१९:३० बजेको सियिा मजल्ला सलााही िलंगिान.पा.िडा नं.७
िसु ैली मथिििा । दबु ै खट्टु ाको पैिाला रािो रंगले रंगेको, बढु ी औलासंग टामसँएको दोस्रो
औलािा चाँदी जथिो देमखने मबछी (गहना) र दायाँ खट्टु ािापाउजु लगाएकी,खट्टु ाको नङ
बैगनी रंगको नङपामलसले रंगेको महहलाको लाश ।

सलााही

मिमि २०७५।०५।२४ गिे मदउसो अं.१५;४५ बजेको सियिा मज.सलााही
बागमििनगरपामलका िडा न.ं १२ मथिि । कालो बणा,उचाई ५ मिट ४ ईन्च, मनलो हाप
भेष्टलगाएको, को नाि िर ििन नखल
ु ेको, कपाल िुलेको, किरिा खेरो रंगको डोरी बाधेको
पुरुष ब्यमि।

सलााही

मिमि २०७५/०५/३० गिे मबहान अं.१०:३० बजेको सियिा मज.सलााही
बागमििनगरपामलका िडा न.ं ३ मथिि गरु ास सािदु ामयक िन मभत्र, नाि िर ििन नखल
ु ेको
मजउिासेिोिा मनलो धके बटु ा भएकोचेक िुलबाहुला भएको सटा लगाएको, सेिो धोिी
लगाएको, चौधरी जािी जथिो देमखने अं.िषा५५/६० िषाको पुरुष व्यमिको लाश ।

सलााही

मिमि २०७५/०५/३० गिे मबहान अं.०८:०० बजेको सियिा मज.सलााही
बागमििनगरपामलका िडा नं.१२ मथिि बागिमि खोलािा, नाि िर ििन ििा उिेर एमकन
गना नसमकनेनाक, िख
ु , पेट, मिखाा ििा मपठ्यु सिेिको भाग सडी गरी मकरा लागी औशा
परे को, दामहने हाििा रािो धागो बाधेको पुरुष व्यमिको लाश ।

रौतहट

२०७५।०५।१७गिेअं.१७:००बजेको सियिा मजल्ला रौहिट चन्द्रपरु न.पा.िडानं.२
चाँदीखोला पल
ु को पिु ािाट नमजकै दमक्षणपट्टी पिु ािाट पमििििा िग्ने िागिमि नमदको
पानीसमहिको नहरिा पानीले िगाई ल्याए। बणा गहुगोरो, उचाई ५ मिट, ४ ईन्च, अगाडी पट्टी
मठक्कको पछाडी टाउको कपालझरी गधान छे उिा टुप्पी जथिो हल्का लािो कपाल भएको,
सेिो गन्जी र खैरो रंगको इलामष्टक िाला िुल कट्टु लगाएको अं.२५/३० बषाको पुरुष ब्यमि।
मिमि २०७५।०५।१८ गिे मबहान अ.ं ११:०० बजेको सियिामज.बारा मनजगढ न.पा.५ मथिि
भिरा खोलािा, सेिो गण्जी लगाएको, समड गलेको उचाईअं.५ मिट ८ ईन्च भएको । हलङ्र्
नखुलेको

बारा

पसाा

मिमि २०७५/०५/२७ गिे मदनको करीब १५:१० बजेको सियिा मजल्ला पसााबीरगंज
ि.न.पा.िडा न.ं १६ मथिि िध्यि शररर, उचाई ५ मिट ६ ईन्च, दामहने हािकोनामडको भागिा
िलपट्टी गाजाको पाि जथिो देमखने १ िटा टाटु, िामिल्लो पट्टी शंकरभगिानको मचत्र अंमकि
१ िटा टाटु रहेको, घाटीिा गरुु मसंङ्गे िख
लके ट िाला लगाएको, कालो
ु ौटा जथिो देमखनेलके
रंगको गन्जी (सेन्डो), मनलो रंगको मजन्स पाईन्ट, मनलोरंगको अण्डर िेयर (कट्टु) लगाएको,
अनहु ारको भाग नमचन्ने अबथिािा रहेको, शरररकोछालाको भाग सडीगली पमल्सएको
अबथिािा रहेको, गोह्रो बणा दामहने हाििा रक्षासत्रु धागो बाधेको, अं.३५/४० बषा जिी
देमखने पुरुष व्यमि ।

सलााही

मिमि २०७५।०४।१२ गिे अं. १५:२५ बजेको सियिा मजल्ला सलााही बलरा न.पा. िडा नं.
९ अचलगढ मथिि हुलाकी राजिागािा सेिो रंगको धोिी ओछ्याएको हररयोिा सेिो धसाा
भएको कट्टु लगाएको अं. ६०।६५ िषाको पुरुष व्यमि ।

महोत्तरी

मिमि २०७५।४।९ गिे अं.१२.०० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी मपपरा गाउँपामलका िड नं.५
बनौली िोड मथिि सडकिा सेिोिा रािो धकाा भएको सटा, कालो िुल पाईन्ट, उचाई ५ मिट
१ ईन्च भएको िराई बासी जथिो देमख अ.बषा ६०/६५ को पुरुष व्यमि ।

पसाा

मिमि २०७५।४।१४ गिे १४:०० बजेको सियिा मजल्ला पसाा बहुदरिाई न.पा. िडा नं. ४
मथिि गण्डक नहरिा उचाई ५,७ मिट,िझौला शरीर ,कपाल कालो सानो, खैरो रंगको सेण्डो
गन्जी , मजन्स पाईन्टको काटेर हाप पाईन्ट बनाई लगाएको , घाटीिा रािो धागोिा हनिु ानको
लके ट र कालो धागोिा देििाको िोटो भएको चार पाटे अकारको िामबज लगाएको ,उिेर अं.
बषा २८ ।३० जमि भएको एमकन नाि िर ििन नखल
ु ेको पुरुष िामनस ।

रौतहट

मिमि २०७५।०३।१४ गिे अं. २२:०० बजेको सियिामजल्ला रौिहट राजदेिी न.पा.४
गडमहया प्रामिको छे उको नमदको बाँध मथिििणा श्याम्लो छोटो कपाल, उचाई ५ मिट ७ ईन्च
हल्का जगु ा रहेको िझौला शररर रािो र कालो रंगको हाप मटसटा मनलो रंगको मजन्स पाईन्ट
लगाएको घाटीिा रािो रंगको डोरािा सनु जथिो दािक
ु ो हनिु ान लगाएको अ.ं २५।२६
िषाको पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७५।३।५ गिे १०:३० बजेको सियिा मजल्ला पसाा बीरगंज ि.न.पा. िडा नं. १५
मथििबणा गहुगोरी, रािोिा हररयो कालो बट्टु े ब्लाउज, मनलोिा हररयो बट्टु े साडी दबु ै हाििा
रािो चरु ा, दाईने हािको साईली औलािा पहेलो धािक
ु ो प्िर समहिको औठी लगाएकी,
उचाई ५ मिट २ ईन्च भएकी, हेदाा िारु सिदु ायको जथिो देमखने अ. बषा ३५/४० की महहला
व्यमि ।

पसाा

पसाा

मिमि २०७५।०३।०६ गिे साँझ १८:०० बजेको सियिा बीरगंज ि.न.पा. िडा नं. १५ मथिि
बसपाका िा गहुगँ ोरो िणा सेिोिा रािो हररयो धकाा भएको सटा र खरानी रंहको पेन्ट लगाएको
उचाई ५ मिट ५ ईन्च भएको, दामहने र बाया हािको नाडीिा आहोले जली परु ानो घाउ खि
रहेको दामहने हािको कुमहनो भन्दा िमु न संखको ट्याटु बनाएको अ.ं ४०।४५ बषाको परुु ष
व्यमि ।

पसाा

पसाा

महोत्तरी

धनुषा

रौतहट

पसाा

मिमि २०७५।०३।०६ गिे मबहान अं. १०:०० बजेको सियिा मजल्ला पसाा मिरगंज ि.न.पा.
िडा नं. १६ मथिििा गोरो िणा पािलो शररर उचाई ५ मिट ४ ईन्च, िंङगोमलयन अनहु ार,
सेमि गन्जी लगाएको कम्िर देमख िलको बाग नग्न अिथििा रहेको हेदाा िराई िल
ु कोको
जथिो देमखने अं. २४।२५ िषाको पुरुषको लाश ।

मिमि २०७५।०३।०७ गिे अ.ं १४:३० बजेको सियिामजल्ला पसाा पकहािैनपरु गापा िडा न.ं
२ हुमलयााः- रािो िणा , सेिोिा कालो धकाा भएको सटा र खरानी रंगको पैन्ट लगाएको, उचाई
५ मिट ४ ईन्च अग्लो भएको अ. िषा ५०/५५ को पुरुष व्यमि ।

मिमि२०७५।०३।०६गिेअ.१६;००िजेको सियिा मज .िहोत्तरी गौशाला न.पा-.४ समु िा
मिकाश चोकमथिि िाहाल, नाि िर ििन नखल
ु ेको अ.िषा ०/५५जथिो देमखने परुु ष व्यमि
अचानक िेहोस भई थिामनयको सहयोगिा प्रािािीक थिाथ्य के न्द्र गौशालािा ल्याईएकोिा
सािान्य उपचारपिाि िप उपचारको लामग िमदािास ििा लैजाने क्रििा िाटोिा नै िृत्य,ु
पािलो शरीर, श्यािलो बणा सेिो बाहुला भएको भेष्ट र सेिो धोिी लगाएको कपाल िुलेको
छोटो दाँया आँखापरे ली िािी सानो कोठी भएको परुु षको लाश ।

मिमि २०७५।०३।०१ अं. १७:२० बजको सियिा मजल्ला धनषु ा मििीला न .पा. िडा न. ४
मथिि िणा श्यािलो , उचाई ५ मिट ५ ईन्च , मनजले आफ्नो हाििा ईन्द्रमजि लेखेको टाटु
हानेको हेदाा दनिु ार जथिो देमखने पुरुष ब्यमि।

मिमि २०७५।०३।०३ गिे मबहान ११:५० बजेको सियिामजल्ला रौिहट राजदेिी न.पा. िडा
नं. िडु िलिा मथिि अमनल यादिको उखबु ारीिाशरीरको अमधकांश भाग समडगली मकरा
लागेको अिथिािा रहेको, अ.ं ५ मिट उचाई, हररयो रंगको पेटीकोट आकासे रंगको
बलाउज, रािो सन्ु िला गल
ु ािी पहेलो बट्टु ा भएको कपडा लगाएकी महहला अं. ३०।३५
िषाकी ।
मिमि २०७५।३।१ गिे १३:०० बजेको सियिा मजल्ला पसाा बीरगजं ि.न.पा. िडा न.ं ३
मथिििा िणा गहुगोरो, खरानी रंगको सटा, खरानी रंगको पाईन्ट लगाएको, हेदाा पहाडी िल्ु को
जथिो देमखने उचाई ५ मिट ३ ईन्च भएको अ. बषा ३०/३५ को पुरुष व्यमि ।

हसमरा

पसाा

बारा

महोत्तरी

रौतहट

महोत्तरी

बारा

मिमि २०७५।०२।२२ गिे अं. २०:३० बजेको सियिा बणा गहुँ गोरा, उचाई ५ मिट ३ ईन्च
कपाल िुलेको सेिो के ही कालो सेिो रंगको हाि कट्टु लगाएको मछके मिके पाईन्ट िमु न
खरानी रंगको कट्टु गाडा सेिो भेष्ट कालो रंगको सटा पािलो शररर अं. ७५।७० पहाडी
िल
ु क
ु का जथिो देमखने पुरुषको लाश । प्रहरी गमथि टोमलले बेहोस अिथिािा िे ला पारी
उपचारको लागी मजल्ला अथपिाल मसराहा ल्याई उपचारको क्रििा िृत्यु भएको ।

मिमि २०७५।२।२७ गिे अं. २२:५० बजेको सियिा मजल्ला पसाा मबरगंज ि.न.पा. िडा नं.
८ मथिि िणा श्यािलो, उचाई ५ मिट ३ ईन्च, खरानी रंगको भेष्ट लगाएको कालो रंगको हाि
कट्टु लगाएको अं. ३५।४० िषाको पुरुष व्यमि ।
मिमि २०७५।०२। २८ गिे अं. मबहान ५:०० बजेको सियिा मजल्ला बारा मजिपरु मसिरा
िडा नं. २१ मथिििा नाि िर ििन नखल
ू ेको गहु गोरो कपाल िुलेको उचाई ५ मिटभएको
सेिो कुिाा लगाएको हेदाा िराई िल
ु क
ु कोजथिो देमखने अ.ं ६० िषाको पुरुष व्यमि ।

मिमि २०७५।२।१७ गिे अ १६.३० िजे मज.िहोत्तरी बमदािास नगरपामलका िडा नं५ गढन्िा .
चौक साँझेदारी बनिाउत्तर टाउको दमक्षण खट्टु ाउिानो अिथिािा लमडरहेको,रािो
रंगकोसारी,रािो चोलो र रािो गल
ु ािीरंगकोपेमटकोट लगाएकी उचाई५.,३ “ ईन्च,नाकबाट
रगि जथिो िरल पदािा बगेको,िख
ु अधाखल्ु ला, घाँटीिा १ २ िोटाईको १ मिट लािो/U
आकारको मनलडाि रहेको ,योनीबाट रगिजथिो पदािा बगेको महहलाको लाश ।

मिमि २०७५।०२।२० गिे अं. २२:००, मजल्ला रौिहट चपरु एररया अन्िगाि िणा कालो,
शररर मठकको, उचाई ५ मिट ५ ईन्च, कालो रंगकोरगक
ं ो मट–सटा, खैरा रगक
ं ो हाि पाईन्ट
चेप्टो अनहु ार, हेदाा पहाडी बासी जथिो देमखने अं.बषा ४०/४५ को पुरुष व्यमि ।

मिमि २०७५।०२।०७गिेरािगोपालपरु नगरपामलका िडा नं ८मथिि िलही गाउँ भन्दाउत्तर
जलेश्वर बमदािास सडक खण्डको पिु ा पट्टी खालीखेििा अ.ं ७० िषाको परुु ष व्यमिको लास
िे ला परे को ।

मिमि २०७५।०२।०४ गिे मबहान अं.०३:०० बजेको सियिा मज.बारा िे टा गा.पा.२ मथिि
बजार सडकिा िणा गहुगँ ोरी, उचाई ४' ९", रािो साडी, मक्रि रगंको ब्लाउज लगाएकी, दामहने
हत्के लाको पछाडी भागिा पोलेको खईु मलएको सेिो डाि भएको महहलाको लाश ।

पसाा

बारा

पसाा

बारा

पसाा

महोत्तरी

मिमि २०७५।०२।७ गिेको मदन १६:३० बजेको सियिा मजल्ला पसाा मबन्दाबामसनी
गाउँपामलका िडा नं. ३ मथिि मिलाबे खोलाको मकनारािा पािलो शररर, कपाल र दाह्री
जंगु ा सानो सेिो िुलेको, सेिो धोिी सेिो कुरा िा, सेिो गम्छा, सेिो गंजी लगाएको उचाई ५
मिट, अ. बषा ६५ बषा जमिको पुरुष ब्यिीको लास िे ला परे को ।
मिमि २०७५।०१।२० गिे मदउसो १४:४५ मज.बारा कोल्हमब न.पा.२ मथिि पिु ा पमिि
राजिागाबाट ७० मिटर दक्षीणिा रामष्ट्रय जंगल मबचिा रहेको उनामसपोखरीिाउचाई ५ मिट ६
ई.,कपाल कालो छोटो, दामहा जगु ा पािलो, मभत्र समु िको बामहर कालो नाईलनको हाि कटु
िात्र लगाएको, िोटो शररर भएको अं.बषा ४०।४५ को पुरुषको लाश ।
मिमि२०७५।०१।२६ गिे, मज. पसाा बीरगंज ि.न.पा.िडा नं.१६ बसपाका मथिि हाल नाि िर
ििन नखल
ु ेको िणा गहुं गोरो, आसिानी रंगको सटा, हररयो रंगको कट्टु, कालो, सेिो रािो रंग
भएको हाि कट्टु लगाएको, दामहने हाििा देिानन्द र मसिा देिी ििा बाँया हाििा िदाको ददा
नमह होिा लेमखएको ट्याटु रहेको, कपाल कालो, उचाई ५ मिट ५ ईन्च अग्लो भएको अं.बषा
३०/३२ को परुु ष व्यमि ।
मििी २०७५ /०१/२७ गिे मजल्ला बारा कोल्बी न.पा. -२ मथिि पबु ा पमिि राजिागाको
िािगढी चोकबाट अ ५०० मिटर दमक्षण कोल्हबी जाने बाटोबाट अ ३००/४०० मि.
पमिि ििा रामष्टय जंगलिा ६०।६५ बषाको पुरुषको लास िे ला परे को ।
मिमि२०७५।०१।२५ गिे १५:०० िजेको सियिा मजल्ला पसाा मबरगंज िहा नगरपालीका
िडा नं.१६ मथिि नाििर ििन नखल
ु ेको अं.बषा ६०/६५ को पुरुष व्यमिको लास िे ला
परे को ।
मिमि २०७५।०१।२३ गिे अं.०४:३० बजे मज. िहोत्तरी, बमदाबास न.पा.-०५ धुङ्गेर मथिि
पिु ा पमिि राजिागा सडकिा बणा गहु गोरो, शररर पािलो उचई ५ मिट २ ईन्च अग्लो, सेिो
कपाल, दाह्री जँगु ा सोिो भएको सेिो रंगको हाि सटा र खरानी रंगको हाि कट्टु, कम्बलिा
सेिो पटुका बेरेको, हेदाा पहाड िल
ु क
ु को जथिो देमखने अं. बषा ७५।८० को पुरुष व्यिीको
लास िे ला परी मजल्ला अथपिाल िहोत्तरी, जलेश्वरिा रामखएको ।

धनुषा

मिमि २०७५।०१।१८ गिे अं. १६:०० बजेको सियिा मज. धनषु ा जनकपरु उप ि.न.पा.-०४
मथिि राधा कृ ष्ण िमन्दर पररसरिा अं. ६०।६५ बषाको पुरुषको लास िे ला परे को ।

बारा

मिमि २०७५।०१।०५ गिे अं.११:०० बजेको सियिा मज.बारा कोल्हिी न.पा.१ कोल्हिी
बजार मथिि जनशमि क्लि भिनको प्यासेजिा िणा थयाम्लो, उचाई अ.ं ५ मिट २ ईन्च, शररर
पािलो, अधा कपाल िुलेको, रािो रंगको चोली, पहेलो सेिो मनलो रंगको बट्टु े साडी
लगाएकी, बाया हािको नाडीिा टाटु बनाएकी, दामहने हािको मबच औलािा पहेलो धािुको
औठा लगाएकीनाििर ििन नखल
ु ेको िागी खाने अ.ं िषा ६० की महहला िृिक लास िे ला
परे को ।

पसाा

सलााही

रौतहट

सलााही

सलााही

मिमि२०७४।१२।३० गिेको मदन १७:४० बजेको सियिा मजल्ला पसाा ठोरी गाउँपामलका
िडा नं. १मथिि मचििन रामष्ट्रय मनकुञ्जको जंगलिा गोरो िणा, पािलो शरीर, उचाई ४ मिट
१० ईन्च, हेदाा िराई िल
ु को जथिोदेमखने, िङ्गोमलयन अनहु ारको जथिो देमखने, शरीरिा कुनै
पमन लगु ा (कपडा)नलगाएको, अ. िषा ७५ को जथिो देमखने पुरुष व्यिीको लास िे ला
परे को ।
मिमि २०७४।१२।२८ गिेका मदन अ.०४:००बजे मबहानको सियिा मज.सलााही लालबन्दी
न.पा.१७ मथिि पिु ा पमिि लोकिागा सडकिा श्यािलो िणा, हेदाा िराई बासी जथिो देमखने,
अनहु ार गोलो, नाक सानो चचु ो, उचाई ५ मिट १ ईन्च, दाडी कपाल पालेको, नङ्ग ठुलो,
मनलो अकाशे रङ्गको च्यामिएको िुल पाईन्ट, दबु ््लो शरीर, पहेलो सेिो धाकाा ि्ाला
हाि परु ानो थिीटर लगाएको खैरो ििा मनलो रङ्गको दईु िटा अन्डरिेयर लगाएको अ.िषा
२८/३० को पुरुष व्यमिको लास िे ला परे को ।
२०७४।१२।०४ गिे अं. २३:३० बजेको सियिा मजल्ला रौिहट चन्द्रपरु न.पा. िडा नं. १
पिु ी लच्का नमजक जंगल मथिि राजिागािािणा गोरो, उचाई ५ मिट,शरीर पािलो, पहेलो
रंगको कुिाा सुरूिाल लगाएकी, दामहने हाििा टाटुले (ऊ) लेमखएको, अं. ३० बषा मक
महहला
मिमि २०७४।०६।१८ गिे अ.१४.३० बजेको सियिा मज. सलााही चक्रघट्टा गाउँपालीका
िडा नं.१ मथिि लखनदेही खोलाको पमिि मकनारािा टाउँ को र खुट्टा िाटोले छोपी किर र
पठ्ठु ाको भाग देमखने गरी नाििर ििन नखल
ु ेकी, िंगोमलयन जथिो देमखने, उचाई ५मिट ३
ईन्च, गोलो अनहु ार, नाकिा के ही नलगाएकी, दबु ै कानिा पहेलो धािु जथिो देमखने बाली
लगाएकी, कपाल कालो, अ.िषा २८।२९ की, गलाबी रंगको सरू
ु िाल ििा रािोिा पहेको
मनलो हररयो बट्टु ा भएको कुिाा लगाएकी महहलाको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७४।०३।२९ गिेमजल्ला सलााही िलंगिा अथपिालिा उपचारको क्रििा िृत्यु
भएको अं. ७०।७५ िषाको महहला हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लास िे ला परे को ।

सलााही

मिमि २०७४।०३।२८ गिेमजल्ला सलााही ि.न.पा.िडानं.११ मथिििा अं. ४०।४५ िषाको
पुरुष हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लाश ।

महोत्तरी

मिमि २०७४।०३।१६ गिे अं. १६:०० बजे मजल्ला िहोत्तरी बमदाबास न.पा.िडा नं.१ मथिि
अ.ं ४५।५० िषाको पुरुष हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लाश ।

रौतहट

मिमि २०७४।०३।२३ गिे अं. २३:४० बजे मज. रौिहट चन्द्रपरु न.पा. िडा नं. ४ मथिि िहेन्द्र
राजिागाको छे उिा अ.ं ५०।५५ िषाको परुु षको लाश ।

पसाा

मिमि२०७४।३।२३गिे अं. ११:४५ बजे मज.पसाा बीरगंज ि.न.पा. िडा नं. १५ अं. ६०।६५
िषाको परुु ष िषाको पुरुष हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लाश ।

पसाा
मिमि २०७४।०३।१४ गिे अं. २०:३० बजे मज.पसाा बीरगंज ि.न.पा.िडा नं. ६ मथिि अं.
४०।४५ िषाको पुरुष हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लाश ।
हसराहा

महोत्तरी

रौतहट

रौतहट

मिमि २०७४।०३।०९ गिे १६:०० बजेको सियिा मजल्ला मसराहा लहान न.पा. िडा न.ं १
मथिि रािो पहेंलो साडी, पहेंलो चोलो लगाएकी, उचाई ५ मिट, दिु ै हाििा चरु ा लगाएकी ,
घाँटीिा रािो पोिे ,दिु ै हाििा िुलको ट्याटु खोमपएको, िणा गँहु गोरो , अं. २५/३०िषाको
महहला हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लाश ।
मिमि २०७४।०२। ३० गिे अं. १६:४५ बजे मजल्ला िहोत्तरी भंगाह गाउपामलका िडा नं. ४
मथिि मसिापरु मथिििा अं. ३०/३२ िषाको पुरुषको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको लाश ।

मिमि २०७४।२।२३ गिे अं.०६:५५ बजेको सियिा मजल्ला रौिहट चन्द्रपरु न.पा. ४ मथिि
पिु ा पमिि राजिागाको पमिि लच्का नमजकै राजिागािा अ.ं ४०/४२ िषाकी महहलाको हाल
सम्ि पमहचान नखल
ु ेको लाश ।
मिमि २०७४।०२।१४ गिे अ.ं १५:०० बजेको सियिा मजल्ला रौिहट चन्द्रपरु न.पा.िडा न.ं ४
मथिि राजिागा छे उको खेििा अं. अं.४०/४५ िषाको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको पुरुषको
लाश ।

बारा

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

बारा

मिमि२०७४।०२।०६ गिे अं. ८:०० बजेको सियिा मज.बारा कलैया उ.ि.न.पा.९ मथिि राजु
यादिको बास झाङ नमजकै खेििा अ.ं ४०।४५ िषाको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको परुु षको
लाश ।
मिमि २०७४।०१।३० गिे अं. १८:३० बजेमजल्ला िहोत्तरी जलेश्वर नगरपालीका िाडा नं. ३
धिौली रािो खोला पल
ु नमजक अ.ं २७।२८ िषाको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको परुु षको
लाश ।

महोत्तरी

पसाा

मिमि २०७४।०१।१४ गिे अं. १८:४५ बजेमजल्ला पसाा बी.उ.ि.न.पा.िडा नं. १० मथिि अं.
५०।५५ िषाको पुरुष हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको लाश ।

बारा

मिमि २०७४।०१।२८ गिे अं. १३:३० बजे मज.बारा पचरौिा गाउपामलका िडा नं.३
सखिु ाघाट मथिि जिनु ी नदीको मकनारिा अं. ३/४ िषाको बालक हाल सम्ि नाििर ििन
नखल
ु ेको ।

पसाा

मिमि २०७३।१२।११ गिे अं. ०६.०० बजेको सियिा मजल्ला पसाा बी.उ.ि.न.पा.िडा नं.२७
बहुअरी चोक सडकिा अं. अं.४०/४५ िषाको पुरुष नाि िर ििन नखुलेको हाल सम्ि
पमहचान नखल
ु ेको लाश ।

पसाा

मिमि २०७३।१२।०६ गिे अ.ं ११.०० िजेको सियिा मजल्ला पसाा बी.उ.ि.न.पा.िडा न.ं १९
िा नाि िर ििन नखल
ु ेको पुरुष अं. ४०/४५ िषाको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको लास ।

बारा

मिमि २०७३।१२।२९ गिे अ.ं ०७:०० बजेको सियिा मज.बारा िहानगरपामलका ग.न.पा.िडा
नं.८ िैनी टोल नाि िर ििन नखल
ु ेको पुरुष अं.५०/५२ िषाको हाल सम्ि पमहचान नखुलेको
लाश ।

रौतहट

मिमि २०७३।११।०७ गिे अं. ०७:०० बजेको सियिा मजल्ला रौिहट गा.मि.स राजपरु
िल
ु सी िडा नं. ७ मथिि शेख अिानल्ु लाहको गोठिा नाि िर नखुलेको महहला अं. ५५
िषाको हाल सम्ि पमहचान नखल
ु ेको लाश ।

पसाा

मिमि २०७३।१०।२३ गिे अं.१७:०० बजेको सियिा मजल्ला पसाा जय िंगलापरु ५ मथिि
अ.ं ३२।२२ िषाको हाल नाि िर ििन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको लाश ।

बारा

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

पसाा

मिमि २०७३।०८।२२ गिे मजल्ला पसाा मब.उ.ि.न.पा.१८ मथिि अ.ं १७:३० बजेको सियिा
हाल नाि िर ििन नखुलेको पुरुष व्यमिको लाश ।

महोत्तरी

मिमि २०७३।०८।०१ गिे मजल्ला िहोत्तरी गा.मि.स. मसिापरु भंग्हा िडा नं. ४ मथिि रािो
खोलािा अं. ४०/४५ िषाको हाल नाि िर ििन नखल
ु ेको पमहचान नखल
ु ेको महहलाको
लाश ।

पसाा

मिमि २०७३।७।१४ गिे अं. ०७:०० बजेको सियिा मजल्ला पसाा मब.उ.ि.न.पा १२ मथिि
परुु षको हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लास अं. ४०। ४५ िषाको पुरुष ।

पसाा

मिमि २०७३।०७।२१ गिे अ.ं १०:३० बजेको सियिा मजल्ला पसाा मि.उ.ि.न.पा १९
मथिििा अं. ४०।४५ िषाको पुरुषको हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लास ।

पसाा

मिमि २०७३।०७।२० गिे अं. ०७:०० बजेको सियिा मजल्ला पसाा मि.उ.ि.न.पा १९
मथिििा अ.ं ७०।७५ िषाको पुरुषको हाल सम्ि पमहचान खल्ु न नसके को लास ।

पसाा

मिमि २०७३।०६।२७ गिे १३:३० बजे अं. ४०।४५ िषाको परुु ष व्यमि मजल्ला पसाा
बी.उ.ि.न.पा.िडा नं. १० घण्टाघर मथिि सडकिा हाल नाि िर ििन नखल
ु ेको अ। बषा
४०र४५ को परुु ष ब्यिीलाई अचेि अबथिािा िे ला पारी प्रहरीले उपचारको लागी ना।उ।क्षे।
अथपिालिा लगी उपचार गराई रहेकोिा उपचारकै क्रििा मिमि २०७३।६।२९ गिेको मदन

१५।१५ बजेको सियिा िृत्यु भएको ।
पसाा

बारा

धनषु ा

पसाा

पसाा

बारा
पसाा

पसाा

पसाा

मिमि २०७३।०६।०१ गिे २०:३० बजे अं. ६०।६५ िषाको िमहला मजल्ला पसाा
बी.उ.ि.न.पा.िडा न.ं २२ मथिि पोखरीया बीरगजं सडक खण्ड अन्िगाि मबन्दाबामसनी बजार
नमजकै सडकिा मभश्वा ििा बाट बीरगंज ििा आउदै गरे को ना ५ ख ६१६० न.।को बसले हाल
नाि िर ििन नखल
ु ेको अं.६०र६५ की बृि महहलालाई ठक्कर मददा टाउकोको भागिा
गमम्भर चोट लागी घाईिे भएकोिा उपचारको लागी ना.रा.क्षे. अथपिाल पर्ु याउदा उपचार हुन
नपाउदै िृत्यु भएको पमहचान नखल
ु ेको लाश ।
मिमि२०७३।०५।२५ गिे ८:४५ बजेमजल्ला बारा. न.पा.१२ मथिि अं. ६०।६५ िषाको मनलो
रगंको साडी, रािो पेमटकोट, सेिो पटुका बामधएको,अधा िुलेको कपाल लािो, िणा गोरी
उचाई ४ मिट ८ ईन्च रहेको पमहचान खल्ु न नसके को महहलाको लाश ।
मिमि २०७३।०४।२२ गिे िेलक
ु ा अ.ं १८:३० िजेको सियिा मजल्ला धनषु ा जनकपरु उप
िहानगरपामलका िाडा नं.८ मथिि सडकको पेटी मकनारािा िणा गहुगँ ोरो ,पािलो शरीर भएको
उचाइ ५ मिट ४ इन्च भएको ,सेिो रङ्घको िमहलो सटा ,मनला टाउजर लगाएको िषा
अ.ं ३५/३६ को नाि िर ििन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको िृिक लाश ।
मिमि २०७३।२।६ गिे मिहान ०८:०० िजेको सियिा मज.पसाा मि.उ.ि.न.पा.िडा नं. १९
मथिि नेपाल भारि मसिाना नमजकै सरै सिा खोलाको मकनारािा हाल नाि िर ििन नखुलेको
अं. िषा ३०।३५ को पुरुष व्यिीको िृिक लास सडी गली दघु ान्धीि भई औसा मकरा परी
सके को िेिारीसे अिथिािा िे ला परे को ।
मिमि २०७३।०२।०२ गिे १७:०० िजेकोसियिा मजल्ला पसाा बी.उ.ि.न.पा.िडा नं.१८
नेशनल िेडीकल कलेज पछाडी भेडीयाही खोला मथिि नाििर ििन नखल
ु ेको मलङ्ग सिेि
एकीन गना नसमकले दिु ै हाि र खट्टु ाको घडु ां िनु ीका भाग नभएको समडगलेको अबथिािा
िृिक लाश िे ला परे को । हलङ्र् नखल
ु े को
मिमि २०७३।०१।२८ गिे मजल्ला बारा, िधेषी िुलको जथिो देमखने िषा अं. ६०/६२ को
पुरुष व्यिी िागेश्वरी िमन्दरको िलाउिा हाि िाली आत्िहत्या गरे को ।
मिमि २०७३।१।१८ गिे रािी २१:३० िजेको सियिा मज.पसाा मि.उ.ि.न.पा.िडा न.ं १९
मथिि मििेरी पल
ु भन्दा १०० मिटर उत्तर सडकिा मकनारािा नम्िर नखल
ु ेको गाडीले नाि िर
ििन नखल
ु ेको अं.५०।५५ को पुरुष व्यिीलाई ठक्कर मदई सख्ि घाईिे िनाएकोिा प्रहरीले
िे ला पारी उपचारको लामग लैजादा िाटैिा िृत्यु भएको ।
मिमि २०७२।१२।२२ गिे ०१:३० िजेको सियिा मजल्ला पसाा िेल्िा ८ मथिि िन्यजन्िु
आरक्षकको जंगलिा नाििर ििन नखल
ु ेको अं.िषा ५५।६० को पुरुष व्यमिको िृिक लाश
िेिारीसे अबथिािा सडीगली सके को अबथिािा िे ला परे को ।
मिमि २०७२।१०।१७ गिे १३:३० िजेको सियिा मज.पसाा बी.उ.ि.न.पा.िडा नं.३ मथिि
अं.िषा ६०।६५ को नाििर ििन नखल
ु ेको पुरुष व्यमिको िेिारीसे अबथिािा िृिक लाश
िे ला परे को ।

बारा

मिमि २०७३।०१।०४ गिे मजल्ला बारा, िणा गहुगोरो, उचाई अं. ५.२ मिट, सन्ु िलन रंगको
मटसाट, कालो कटटु लगाएको पुरुषको लाश ।

बारा

मिमि २०७२।१०।१८ गिे मजल्ला बारा,िणा कालो, सेिो कछाड, सेिो, सटा, िझौला शररर,
कालो सेिो कपाल, नाक लािो, उचाई अं..५.५ मिट भएको पुरुषको लाश ।

बारा

मिमि २०७२।०८।१४ गिे मजल्ला बारा िणा गहुगोरो, उचाई अं..५.५ मिट, पहेलो सटा, खैरो
मटसटा, कालो पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको पमहचान हुन नसके को लाश ।

बारा

मिमि २०७२।०८।१२ गिे मजल्ला बारा िणा कालो, उ.५ मिट, हाििा मिमभन्न रंगको चरु ा
बाला लगाएकी, कानिा पहेलो धािक
ु ो ररङ्ग, कालो मथिटर, रािो िुल बत्तु ा भएको कुिाा
सरुु िाल लगाएकी महहलाको लाश ।

बारा

मिमि २०७२।०४।३२ गिे मजल्ला बारा सेिो गन्जी, पहेलो कट्टु, उचाई अ.ं ५.१ िीट, िणा
गोरो, कपाल िुलेको, िागी खाने जथिो देमखने पुरुष व्यमि ।

सलााही

मिमि २०७२।१०।१३ गिे रािको अं।१२।०० सियिामजल्ला सलााहीगा.मि.स. गम्हरीया
िडा न.ं ३ मथिि सािाजमनक धिाशालाको खल्ु ला कोठािा नाि िर ििन नखल
ु ेको भारि बाट
आई िागी खाने िषा अं। ६० र ६५ को पुरूषको िृत्यु भएको

महोत्तरी

मिमि २०७३/०२/१९ गिे अं.०७:०० िजेको सियिा मज.िहोत्तरी मथिि िणा श्यािलो उचाई
४ मिट ८ ईन्च अग्लो कपाल मजङ्गरीङ्ग परे को सन्ु िला रंगको बटु े सारी लगाएको, पहेलो
रंगको चोलो र पेटीकोट लगाएको नाि िर ििन नखल
ु ेको गाँउ घरिा िागी खाने महडने अं.
बषा ५५ की महहलाको िृिक लाश ।
मिमि २०७२/११/२९ गिे मदउसो अं. १३:०० िजेको सियिामज.िहोत्तरी ईटहिााकट्टी िडा
न.ं ६ मथिि खेििा नाि िर ििन नखल
ु ेको पुरुष ब्यमि पमहचान हुन नसके को लाश ।

महोत्तरी

महोत्तरी

मिमि २०७२/०६/२८ गिे अं.१०:०० िजेको सियिामज.िहोत्तरी रिौली िडा नं.७ मसिि
खेििा नाि िर ििन नखल
ु ेको अं. ७० को पुरुष ब्यमिको पमहचान हुन नसके को लाश ।

महोत्तरी

मिमि २०७२/०६/११ गिे ०८:०० िजेको सियिामजल्ला िहोत्तरी गा.मि.स.एकरमहया िडा
न.ं ३ मथिि मभषको िुलिारीिा नाि िर ििन नखल
ु ेको अ.ं बषा १२ की बाहलकाको िृिक
लाश िे ला परे को ।

महोत्तरी

मिमि २०७१/०८/२७ गिे रािीको सियिामज. िहोत्तरी गा.मि.स.िनरा िडा नं. १ मथिि िनरा
बजारको खल्ु ला घरिा नाि िर ििन नखल
ु ेको अं. बषा ४० को पुरुष व्यमिको पमहचान हुन
नसके को लाश ।

महोत्तरी

मिमि २०७१/०८/१७ गिे अं.०८:०० िजेको सियिामज. िहोत्तरी गा.मि.स.मपपरा िडा नं. १
मथिि पोखरी नाि िर ििन नखल
ु ेको अं. बषा ३५ को परुु ष ब्यमिको पमहचान हुन नसके को
लाश ।
मिमि २०७१/०४/३ गिे अं.१०:०० िजेको सियिामजल्ला िहोत्तरी जलेश्वर नगरपालीका
िडा नं. १३ मथिि धबौलीको काँस घाँरीिा नाि िर ििन नखल
ु ेको अं. बषा २५/२६ को
महहलाको िृिक लाश ।

महोत्तरी

महोत्तरी

धनुषा

धनुषा

मिमि २०७१/०१/२८ गिे अन्दाजी १०:३० बजेको सियिामजल्ला िहोत्तरी गौरीबास
गा.मब.स.िडा नं.२ मथिि सािदु ामयक िन नसारीको कम्पाउण्डिा हररयो रंगको साडी,मनलो
रंगको पेटीकोट,मनलो रंगको व्लाउज,िाँया हािको नाडीको एि.ई.एि.ए.लेमखएको घडी
लगाएको,िाँया हाििा समं जप राि र इन्द्रकला टाटु गरे को, दामहने नाडीिा ३ िटा चरु ा
लगाएको,कालो बणाकी,िझौला कदकी,अनहु ार गोलो, अं.बषा२२/२५ की महहला ।
मिमि २०७२/०९/१४ गिे अं.०७:०० िजेको सियिा मजल्ला धनषु ा जनकपरु उप .ि.न.पा.
िडा न.ं १० मथिि नाििर ििन नखल
ु ेको अ।ं बषा ५० को पुरुष पमहचान हुन नसके को लाश
।
मििी २०७२/०९/०५ गिे अं. ११:०० िजेको सियिा मजल्ला धनषु ा ज.न.पा. िडा नं. ८
मथिि नाि िर ििन नखल
ु ेको हशशु ।

धनुषा

मिमि २०७२/०८/२८ गिे अं. १४: १५ िजेको सियिा मजल्ला धनषु ा जनकपरु नगरपामलका
िडा नं. ३ मथििनाििर ििन नखल
ु ेको अं। बषा ७०को पुरुष पमहचान हुन नसके को लाश ।

धनषु ा

२०७२/०६/२० गिे अ.ं ०६:०० िजेको सियिा मजल्ला धनषु ा ज.उप.ि.पा. ८ नाि िर ििन
नखल
ु ेको अं. बषा ७० को पुरुष पमहचान हुन नसके को लाश ।

धनुषा

२०७२/०६/०२ गिे अ.ं २०:०० िजे मजल्ला धनषु ा दहु िी- ५ नाि िर ििन नखल
ु ेको अं.
बषा ३० को पुरुष पमहचान हुन नसके को लाश ।

धनुषा

२०७२/०५/२९ गिे अं. ०७: ०० िजेको मजल्ला धनषु ा जनकपरु उप.ि.न.पा. १०नाि िर
ििन नखल
ु ेको अं. बषा ४५ को पुरुष पमहचान हुन नसके को लाश ।

धनुषा

मिमि २०७२/०५/२१ गिे अं.१०:३० िजेको सियिा मजल्ला धनषु ा ज.उप.ि.न.पा. ४ नाि
िर ििन नखल
ु ेकी अं. बषा ३० मक महहला पमहचान हुन नसके को लाश ।

सलााही

मिमि २०७२।१०।१३ गिे रािीको सियिा मजल्ला सलााही गा.मि.स.नोकै ल्िा िडा नं.२
मथिििा नाि िर ििन नखल
ु ेकी िराई बासी जथिो देमखने अ.बषा २२।२५ की िमहला, दिु ै
हाििा पहेलो धािक
ु ो चरु ा लगाएकी, पछाडी भागिा आधी भाग रािो ब्रा, पहेलो मनलो
भएको साडीको टुक्रा, दिु ै खट्टु ािा पाउजु लगाएकी, ,दिु ै पैिलाको िाईलो औलािा ठे सा
लगाएकी,पहेलो कालो भएको मक्रष्टल जथिो िालािा पहेलो मिका हररयो िगु ा भएको लके ट
रहेको महहलाको लाश ।

सलााही

पसाा

धनुषा

धनुषा

धनुषा

बारा

महोत्तरी

धनुषा

मिमि २०७२-१०-११ गिे अ.१५:०० बजेको सियिा मज.सलााही ईश्वपरु न.पा.िाडा न.४
मथिि िा रहेको सागरनाि िन पररयोजनाको पल्ट न. ८ को बी को जङ्गलिा नाििर ििन
नखल
ु ेको अ.िषा २०:२५ को परुु ष व्यमिको जमल डरे को अिथिािा िृिक लाश िे ला परे को
िृिक लाश उचाई ५मिट ५ ईन्च,नाक चचु ो अनहु ार लाम्चो,िझौला शररर,िणा
गहुगोरो,हररयोिा कालो ििा सेिो धकाा भएको िुल सटा,मनलो रङ्गको मजन्स पाईन्ट
लगाएको अ.िषा २०:२५ को पुरुष व्यमि ।
ॐमिमि २०७२।९।२५ गिे मिहान मज.पसाा मिरगंज उ.ि.न.पा.िडा न.१६ मथिि सरै सिा
खोलािा हाल नाि िर ििन नखल
ु ेको साल नाल समहिको नाङगो अिथिा निजाि हशशु
बाहलका ।
मिमि २०७२।०९।०३ गिे अं. ०६:३० बजेको सियिा मजल्ला धनषु ा, सबैला न.पा. िडा नं.
३ मथिि दगु ाा िमन्दर पछाडी खाली चौरिा िणा गहुगँ ोरो, पहाडीया जथिो देमखने, मभत्र हररयो
रंगको हाि मट–सटा, कालो छालाको ज्याके ट र कालो पाईन्ट लगाएको, कपाल आमध
िुलेको, उचाई ५ मिट २ ईन्च भएको, अं. िषा ३५/४० को पुरुष व्यमिको बेिाररसे िृिक
लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७२।०९।१३ गिे अं.२३:४५ िजेको सियिा मजल्ला धनषु ा गा.मि.स.इनिाा िडा
नं.५ मथिििा किला नदीको कलभाटिा गहुगँ ोरो िणा, १.५ ईन्च लािो कपाल भएको,
शरररको िामिल्लो भागिा खैरो रङ्गको सईु टर र त्यस मभत्र सेिो मनलो धके कलरको मटसटा
लगाएको, िल्लो भागिा मनलो सेिो रङ्गको मजन्स पाईन्ट लगाएकको, टाउकोिा दाया ििा
१.५ ईन्च आलो घाउ रहेको अ.ं िषा ४५÷५० को परुु ष व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७२।१०।०२ गिे अं. १०्ाः३० बजेको सियिा मजल्ला धनषु ा, सन्ु दरपरु गाउँ भन्दा
मभत्री बडहरी खोलाको िामि जगं लिा अ.ं िषा ४०÷४१ को िराई िल
ु क
ु को जथिो देमखने
पुरुष व्यमिको लाश बेिाररसे अिथिािा िे ला परे को ।
मिमि २०७२-१०-०१ गिे अ.ं १०:०० बजे मजल्ला बारा रािपरु टोकनी १ मथिि
ने.रा.प्रा.मि.को कोठा मभत्र नाििर ििन नखुलेको अं.६० िषाको िेिाररसे पुरुष व्यमिको
लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७२।०९।२७ गिे अं.१९:०० बजेको सियिा मज.िहोत्तरी जलेश्वर न.पा.िडा नं.५
िहेन्द्रचोक मथिि सडकको छे उिा नाि िर ििन नखल
ु ेकी अ.ं िषा ४४।४५ की िामग खाने
महहलाको ठाँउकोिा परु ानो घाँउ भई मकरा परी बेिारीसे अिथिािा प्रहरीले िे ला पारी
ित्काल उपचारको लामग मजल्ला अथपिाल जलेशिरिा लमग भनाा गराई मदएकोिा मनजको
उपचारको क्रििा मिमि २०७२।०९।२९ गिेका मबहान अ.ं ११:०० बजेको सियिा सोही
अथपिालिा मनजको िृत्यु भएको ।
मिमि २०७२/१०/०९ गिेको मदन अं.१५:०० िजेको सियिा मजल्ला धनषु ा दहु िरकोट
गा.मि.स. िाडा नं.७ िंग्राल टोल मथिििा एमकन ििन नखल
ु ेको कालो िणा उचाई ५
मिट,पािलो शरीर भएकी मनलो सेिो रंगको सामड लगाएकी िानमसक सन्िल
ु न मठक नभएमक
ऐ.चोराकोएलपरु गा.मि.स. मचरै या ििौना मथिििा घिु मिर गरर रहने िथने गदै आएकी अ.ं िषा
५० मक मजिछ देिी यादि नाि गरे मक बृिा िमहला आगो िाप्ने क्रििा घरु िा लागेको आगो
मनजले लगाएको सामडिा समल्कदा आगोले जमल गमम्भर घाईिे भएकोिा थिामनय
िामनसहरुले उपचारको क्रििा जनकपरु अच
ं ल अथपिाल ििा ल्याउने क्रििा अ.ं १९:००

िजेको सियिा िृत्यु भएकी महहलाको लाश ।
धनुषा

सलााही

सलााही

धनुषा

बारा

मिमि २०७२।०९।०९ गिेको मदन अं.१३:०० िजेको सियिा मजल्ला धनषु ा जनकपरु उप
िहानगरपामलका िडा न.ं ४ मथिििा रहेको धनषु सागर पोखरीको पमिि – दमक्षण कुनािा
गहुगँ ोरो िणा, नाकिाट रगि मनथकीएको, नाङ्घगो अिथिािा रहेको, मनधारिा िायाँ ििा को
भागिा आलो १ इन्च घाउ रहेको, अं. ९ िमहनाको िेिाररसे अिथिािा िे ला परे को िृिक
िाहलकाको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७२-१२-१३ गिे अं. १४:३० बजे मजल्ला सलााही, नौके ल्िा गा.मि.स. िडा नं. ६
मथिि मझझा खोलाको नहरको पोखरीिा िणा गहुगँ ोरो, उचाई ५ मिट, शरीर मठक्कको, रािो
बट्टु ा भएको िुल ब्लाउज र पहेलो पेमटकोट, सेिो हल्का रािो बट्टु ा भएको सुिीको साडी
लगाएकी, घाँटीिा रािो पोिेको िाला लगाएकी, अं. ३८/४० की महहलाको लाश िे ला
परे को ।
मिमि २०७३-०१-२० गिे अं. १२:३० बजे मज. सलााही, िलंगिा- १० मथिि, सािाजमनक
बाटोको पल
ु िमु न िणा श्याम्लो, उचाई ५ मिट ८ ईन्च, कपडा मिका सेिो रंगको मट-सटा,
मनलो रंगको हािपाईन्ट लगाएको , अ.ं िषा ३० को िधेसी िल
ु को जथिो देमखने परुु ष
व्यमिको लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७२।१२।१७ गिे अं. १४:०० बजेको सियिा मज. धनषु ा मिमिला नगरपालीका िडा
नं. ५ ढल्के िर मथिि पिु ा पमिि राजिागाको रोशन पेट्रोल पम्प अगाडी सडक छे उको अशोक
रुखको िे द नमजक नाि िर ििन नखल
ु ेको िणा कालो, कपाल सेिा, उचाई ५ मिट, पािलो
शररर, रािो बलाउज कालो ज्याके ट, हररयो पहेलो रङ्गको बटु े साडी लगाएकी घाटीिा सेिो
कालो िाला लगाएकी अं. िषा ६०।६५ िषाको िराई िुलको जथिो देमखने िागी खाने बृि
महहलाको िृि अिथिािा बेिाररसे लाश िे ला परे को ।
मिमि २०७२।०७।२९ गिे मजल्ला बारा, पहाडी िल
ु को जथिो देमखने िषा अं. ६५/६६ को
महहला िृत्यु अिथिािािे ला परको ।

बारा

मिमि २०७२।०७।२६ गिे मजल्ला बारा, पहाडी िल
ु को जथिो देमखने िषा अं. ६५/६६ को
महहला िृत्यु अिथिािािे ला परको ।

बारा

मिमि २०७२।०७।२६ गिे मजल्ला बारा, िधेषी िल
ु को जथिो देमखने िषा अ.ं ७० को पुरुष
व्यिी भेरी अंचल बन अथपिालिा उपचारको क्रििा िृत्यु भएको ।

