लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्, दाङ अन्तगात पम्हचान नखुलेका लासहरुको म्ििरण
जजल्ला

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

अघााखााँची

जििरण

जमजत २०७८।०३।२५ गते जबहान अ.ं ६:५० बजेको समयमा जज.
रुपन्देही िटु िल उ. म. न. पा. िडा नं. ११ मजिु ा दगु ाा नगर
जथथतमा नामथर, ितन नखल
ु ेको जबगत ५/७ िर्ा देखी सोही
थथानमा मागी खाने अ.ं ३०/३५ िर्ाको, उचाई ५.७ जफट, लाम्चो
अनहु ार, मझौला शररर, कालो कपाल, जनलो जजन्स पाईन्ट, रातो
बेल्ट, Adidas लेखक
े ो जनलो घाटीमा पहेलो गला भएको भेष्ट,
HMAIV लेखक
े ो खैरो पेन्टी लगाएको फराजकलो जनधार भएको
म्रत परुु र्को लाश पो. मा. को लागी लजु म्बनी प्रादेजशक अथपताल
िटु िलमा राजखएको ।
जमजत २०७८।०३।१६ गते जदनको अ.ं १३:०० बजेको समयमा
जज. कजपलिथतु बद्ध
ु भजु म न. पा. िडा नं. १० जथथत चेतरादेही
जगं लमा गोरुजसंगे तौजलहिा सडक देजख १ जक. जम. जतलौराकोट
सामदु ाजयक बनजभत्रको खोल्सामा बकाईनोको बोटमा पासो लगाई
झण्ु डी मृत भएको अ.ं ५०/५५ िर्ाको, उचाई ५.४ जफट, लाम्चो
अनहु ार, पातलो शररर, माथी सेतो जनलो रंगको जटसटा, जनलो कट्टु
जांगे लगाएको, बााँया हातमा BOLAND लेखक
े ो कालो जफता
भएको घडी लगाएको, जनलो रंगको Magic लेखक
े ो चप्पल
लगाएको, घाटी ाँमा साधुले लगाउने चााँदीले बनाएको जथतो लामो
बटु ी र कान कोट्याउने भएको माला लगाएको मृत परुु र्को लाश
पो.मा. को लागी कजपलिथतु अथपताल तौजलहिामा राजखएको ।
जमजत २०७८।०३।०८ गते जदउसो अ.ं १६:४५ बजेको समयमा जज.
रुपन्देही बटु िल उ. म. न.पा. िडा नं. ७ जशिनगर जथथत महेन्र
राजमागा सडकको उत्तर तफा रहेको जशििनगर सामदु ाजयक बन
जथथत खानेपानी टंजक नजजकै एजकन नामथार ितन, नखल
ु ेको अ.ं
४०/४२ िर्ाको उचाई ५.२ जफट, लाम्चो अनहु ार, मझौला शररर,
कालो कपाल, दायााँ हातको हत्के ला पछाडी ॎ लेखक
े ो ट्याटु
भएको, कालोमा रातो धकाा भएको सरुु िाल, खैरो रंगको ट्रयाक र
सेतो गजन्ज लगाएको मृत परुु र् व्यजिको लाश ।
जमजत २०७८।०३।०५ गते जदउाँसो अ.ं १५ बजेको समयमा जज.
अघााखााँची स. न. पा. िडा नं. २ चत्रु ाबेशी जथथतमा नामथर, ितन
नखल
ु ेकी अ.ं ५०/५५ िर्ाकी मजहला अचेत अिथथामा फे ला
परे को हुदा जनजको उपचारको क्रममा अघााखााँची जजल्ला
अथपतालमा मृत्यु भएकी मजहलाको हुजलया िणा गहुगाँ ोरी, उचाई
५.२ जफट, अनहु ारमा डजण्डफोरको खत रहेको, पेट फुजलएको,
रातोमा हररयो आकाशे रंगको म्याक्सी लगाएकी मृत मजहलाको
लाश ।

फोटो

पाल्पा

रुपन्देही

निलपरासी

रुपन्देही

जुबला

दाङ

जमजत २०७८।०३।०४ गते जबहान अ.ं ०९:०० बजेको समयमा जज.
पाल्पा जतनाउ गा. पा. िडा न.ं २ जतनाउखोला जथथतमा नामथर,
ितन नखल
ु ेको अ.ं ३०/३५ िर्ाको, उचाई ५.१ जफट भएको र
नाङ्गो शररर भएको परुु र् व्यजिको लाश पो. मा. को लाजग पाल्पा
जजल्ला अथपतालको शि गृहमा राजखएको ।
जमजत २०७८।०३।०३ गते अ.ं ११:४५ बजेको समयमा जज.
रुपन्देही सम्मरीमाई गा. पा. िडा नं. ३ जपप्रहिा आजमाघाट
जथथतमा जतनाउखोला (बाढी) ले बगाई ल्याई खोला जकनारको
खेतमा नामथर, ितन र हुजलया नखल
ु ेको अ.ं िर्ा ३५/४० की
मजहलाको लाश पो. मा. को लागी जभम अथपताल भैरहिाको शि
गृहमा राजखएको ।
जमजत २०७८।०३।०१ गते राती अ.ं २०:३० बजेको समयमा जज.
निलपराससी पाल्हीनन्द गा. पा. िडा नं. ४ िैरिा जथथत
सािाजजनक प्रजतक्षालयमा हेदाा तराई मल
ु को जथतो देजखने िर्ा अ.ं
५५/६० को उचाई ५.३ जफट, कालो आाँखा, कपाल, दाह्री कालो
सेतो फुलेको, िर।ण कल्साउदो भएको सेतो बुट्टा भएको लङु ् गी,
पहेलोमा हररयो रंगको हाप जटसटा लगाएको मृत परु र् व्यजिको
लाश सनाकतको लागी पृथ्िी चन्द अथपतालमा राजखएको ।
जमजत समय नाम थर ितन नखल
ु ेको अ.ं ५०/५५ िर्ाको हेदाा
मगं ोजलयन अनहु ार भएको, गोरो िणाको, उचाई ५.४ जफट, YES
लेखक
े ो जनलो रङको ज्याके ट, जनलोमा सेतो लाईजनङ भएको
ट्राउजर, बैजनी रङको भेष्ट लगाएको । बााँया हातको माझी
औलं ामा हररयो पत्थर भएको पहेलो धातक
ु ो औठी र बााँया हातमा
प्लाजष्टकको चेन भएको चालु अिथथाको घडी लगाएको मृत
परुु र्को लाश । लाश हाल रुपन्देही भैरहिा जभम अथपतालमा
रहेको ।
जमजत २०७८।०२।११ गते जदनको १६:०० बजेको समयमा
जज.जम्ु ला जसजं ा गा.पा. घर भई हाल जज.सख
ु ते जब.न.पा. िडा नं
१२ नेिारे जथथत मानि सेिा आश्रममा बथदै आएकी अ.ं िर्ा ६५
की पनु ी जतरुिा नाम भएकी, उचाई ५.२ जफट, िणा गहुगोरी,
पातलो शरीर भएकी, माजथ रातो बट्टु े जटसटा र तल हाफ अलाजदन
लगाएकी मजहलाको लाश ।
जमजत २०७८।०२।१० गते जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. िडा नं ८
जथथत कुमार चौधरीको घरमा जबगत १ िर्ा देजख बथदै आएको
जज.कजपलिथतु घर बताउने प्रेम गरुु ङको छोरा िर्ा २७ को गोपाल
गरुु ङ नजजकै रहेको कुिामा खसी अचेत अिथथामा जनकाली
जनजको जबहान ४:०० बजेको समयमा मृत्यु भएको ।

दाङ

रुपन्देही

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

िााँके

जमजत २०७८।०२।११ गते जबहान अ.ं ५:०० बजेको समयमा
जज.दाङ घोराही उ.म.न.पा. िडा नं ७ सौडीयार जथथत चेतलाल
िलीको खाली जग्गामा रहेको आाँपको रुखको एउटै हााँगामा १.७
जफटको दरु ीमा छुट्टाछुट्टै पासो लगाई मृत अिथथामा झण्ु डी रहेकी
नाम थर ितन नखल
ु ेको, अ.ं २५/३० िर्ाको, मजहलाको हुजलया
िणा गहुगोरी, बाटुलो अनहु ार भएकी, दबु ै कानमा पहेलो जल
ु ी,
रातो बट्टु ेदार कुथाा र आमी रङको ज्याके ट लगाएकी मृत मजहला र
ऐ.ऐ. बथने िर्ा ३० को रे ख बहादरु घती मगरको लाश ।
जमजत २०७८।०२।१० गते जबहान अ.ं ०७:३० बजेको समयमा
जज.रुपन्देही सैनामैना न.पा. िडा नं ९ कुमारगड्डी जथथत
बन्राखोलाको पल
ु मजु न नाम थर ितन नखल
ु ेको, अ.ं २५/३०
िर्ाको, उचाई ५.४ जफट, गहुगोरो, मगं ोजलयन अनहु ार, मोटो शरीर
भएको, हल्का जफक्का हररयो रङको जटसटा, तल ट्रयाकसटु को
कालो सरुु िाल लगाएको परुु र् व्यजिको लाश ।
जमजत २०७८।०२।०१ गते जदउसो अन्दाजी ४:०० बजेको समयमा
जज. रुपन्देही बटु िल उ.म.न.पा. िडा नं ८ बेसक्याम्प जथथत महेन्र
राजमागाको उत्तर जकनारामा एजकन नाम थर ितन नखल
ु ेको, उचाई
५.४ जफट, अ.ं ४० िर्ाको, िणा गहुगोरो, पातलो दाह्री जगंु ा
पालेको, मगं ोजलयन पहाडी मल
ु को जथतो देजखने, कालो कपाल,
सेतोमा कालो धकाा भएको फुल सटा, हाफ जटसटा र खैरो चप्पल
लगाएको परुु र् व्यजिको लाश ।
जमजत २०७८।०१।२९ गते २३:४० बजेको समयमा जज.
कजपलिथतु मायादेिी गा.पा. िडा नं ६ डुमरा जथथत भैरहिाबाट
तौजलहिा तफा आउदै गरे को जपकअप जजपले पैदल यात्री हाल
सम्म नाम थर ितन नखल
ु ेको, अ.ं ६०/६५ िर्ाको परुु र् व्यजिलाई
ठक्कर जदई घाईते बनाई उपचारको क्रममा लजु म्बनी प्रादेजशक
अथपताल बटु िलमा जमजत २०७८।०२।०२ गते जबहान ७:०० बजे
मृत्यु भएको, कालो िणा, दाह्री जगंु ा फुलेको, उचाई ५.६ जफट,
सेतो रङको सटा र धोती लगाएको हेदाा मधेशी मल
ु को जथतो देजखने
परुु र् व्यजिको लाश ।
जमजत २०७८।०१।०३ गते अ.ं १३:४४ बजेको समयमा बााँके
नैनापरु गा.पा. िडा नं ४ जथथत सदािहार सामदु ाजयक जंगल जभत्र
एजकन नाम थर ितन नखल
ु ेको, अ.ं २८/२९ िर्ाको, िणा गहुगोरी,
उचाई ५.३ जफट, मझौला शरीर भएको, छोटो कपाल, बााँया
खट्टु ाको नल्ठाको भागमा परु ानो भाजचएर जोजडएको जथतो बाङ्गो
रहेको, दााँया खट्टु ाको पछाडीको भागमा परु ानो काजटाँएर जनको
भएको खत भएकी मजहलाको लाश ।

रुपन्देही

निलपरासी
(पम्िम)

निलपरासी
सुस्ता

रुपन्देही

रुपन्देही

जमजत २०७७।१२।२८ गते अ.ं १२:०० बजेको समयमा
जज.रुपन्देही उ.म.न.पा. िडा नं ३ बमघाट के िलकार थटेसन नजजकै
चरु े सामदु ाजयक िनको के िलकार थटेसन जाने कच्ची सडक
जकनारमा दाजहने परट्टको पक्की नालीमा एजकन नाम थर ितन
नखल
ु ेको, उचाई ५ जफट, कालो कपाल, पहेलो कालो बट्टु ा भएको
४० नं को कक् सजु (जत्तु ा), गल
ु ाबी रङको सल, जपक
ं रङको टप,
जभत्र कालो रातो देजखने बोजटस, तल जनलो कालो पाईन्ट र जभत्र
खैरो देजखने पेन्टी लगाएकी मजहला ।
जमजत २०७७।१२।२४ गते अ.ं ०९:०० बजेको समयमा
जज.निलपरासी(पजिम) सथु ता गा.पा. िडा नं ४ नसाही जथथत
नारायणी नदीको जकनारमा एजकन नाम थर ितन नखल
ु ेको, अ.ं
५०/५५ िर्ाको, उचाई ५.६ जफट, दाजहने हातको नाडीमा रातो
रङको धागो बाधेको परुु र्को लाश ।
जमजत २०७७।११।२७ गते अ.ं १६:३० बजेको समयमा जजल्ला
निलपरासी सथु ता गा.पा. िडा नं २ कुजडया जथथत बदाघाट जत्रिेणी
सडक खण्डको जकनारमा एजकन नाम थर ितन नखल
ु ेको अं. ५०
िर्ाको, उचाई ४.१० जफट, कालो कपाल, रातो जनलो पहेलो बट्टु ा
भएको म्याक्सी, सेतो बुट्टा भएको सरुु िाल, बााँया हातमा नचल्ने
घडी, दााँया हातमा फलामको चरु ा लगाएको, कानमा टप र गलामा
पोते लगाएको मजहलाको लाश ।
जमजत २०७७।११।२४ गते अ.ं १४:०० बजेको समयमा
जज.रुपन्देही ओमसजतया गा.पा. िडा नं २ पडसरी जथथतमा रहेको
दगु ाा मजन्दर नजजकै िर्ा अ.ं ४५/५० को मागी खाने परुु र् व्यजि
अचेत अिथथामा फे ला पारी थथाजनय र प्रहरीको सहयोगमा
हजथपटल परु ाउदा मृत्यु भईसके को । हुजलया:- िर्ा कल्साउरो,
पातलो शरीर भएको, उचाई ५.३ जफट, पहेलो कपडा, पहेलो धागो
माला, राम राम लेखक
े ो पहेलो रुमाल(गलबन्दी) घााँटीमा बेरेको,
कपाल फुलेको, साथमा जहन्दी भार्ामा लेखक
े ो भजन जकताब
रहेको, हेदाा तराई मल
ु को जथतो देजखने परुु र्को लाश ।
जमजत २०७७।११।०८ गते जबहान अ.ं ७:०० बजेको समयमा
जजल्ला बटु िल उप.महानगरपाजलका िडा नं.१ उजरु जसंह पाका
जजतगढी जकल्ला शिी मजन्दर जथथतमा एजकन नाम थर ितनन
खल
ु ेको अ.ं ५५ िर्ाको, उचाई ५.५ जफट,गोलो अनहु ार, फराजकलो
जनधार, जजन्स पाईन्ट,जनलो ज्याके ट, कालो ज्याके ट र चेक सटा
लगाएको,मागी खाई जहड्ने परुु र् व्यिको लाश ।

रुपन्देही

दाङ

प्र्ुठान

रुपन्देही

रुपन्देही

जमजत २०७७।११।०६ गते अ.ं १६:३० बजेको समयमा जज.
रुपन्देही जस.न.पा. िडा नं.१३ देिकोटा चोक जथथत भैरहिा
बटु िल सडक खण्डको आकाशे पल
ु मा अ.ं ५०/५५ िर्ाको, नाम
थर र ितन नखल
ु ेको,पतलो शरीर,िणा कालो, उिाई ५.५
जफट,तालमु ा कपाल खईु लेको, छोटो दारी पालेको दायााँ हातको
माईली औलामा सेतो धातक
ु ो औठी लगाएको, कालो पहेलो पाटा
भएको ज्याके ट ,पहेलो रंङको हाफ जथिटर,सेतोमा पहेलो धकाा
भएकोलाम बाहुले सटा र खैरो रंङको कटनको पाईन्ट लगाएको
पजहचान नखल
ु ेको परुु र् व्यजिको लाश ।
जमजत २०७७।१०।२१ गते अ.ं २३:०५ बजेको समयमा जजल्ला
दाङ घोराही उप महानगरपाजलका िडा नं.११ बक
ु ाली डााँडा जथथत
सडकको छे उमा नाम थर ितन नखल
ु ेको,अ.ं ६०/६२ िर्ाको, िणा
गहुगोरो, सेतो धके फुल िाला भएको घ्यू कलरको हाफ
जथिटर,कालोमा रातो धकाा भएको ट्रयाक,जनलो हाफ पाईन्ट,
Nike लेखक
े ो कालो ज्याके ट, सेतो कालो धकाा भएको उजनको
गलबन्दी , घााँटीमा िेरेको,सटाको गोजीमा हाते रुमाल
हालेको,कालो प्लाजटकको जत्तु ा लगाएको, दारी जङु गा फुलेको
परुु र् व्यजिको लाश ।
जमजत २०७७।१०।१६ गते जबहान अ.ं १०:४५ बजेको समयमा
जजल्ला प्यठु ान सरुमारानी गा.पा. िडा नं ४ कुडुले जथथत
माडीखोलाको पानी जभत्र अ.ं ३५/३६ िर्ाको, मृत शि नजजकै
पहेलो रंङमा रातो र सेतो बट्टु ा भएको मेक्सी फे ला परे को, शरीरको
तल्लो भागमा आकाशे रंङको पेजटकोट लगाएको, उचाई ४.९
जफट भएको पजहचान नखल
ु ेको मजहलाको लाश ।
जमजत २०७७।१०।१० गते जदउसो अ.ं १४:३० बजेको समयमा
जज.रुपन्देही सैनामैना न.पा. िडा नं ११ जशतलपरु डााँडा जथथत
शाजन्त सामदु ाजयक िनको जंगल जभत्र जजन्स पाईन्ट लगाएको,
सन्ु तला रंङको थिीटर लगाएकी, घााँटीमा कालो गेडा भएको सादा
माला लगाएकी, उचाई ५ जफट भएकी पजहचान नखल
ु ेको
मजहलाको लाश ।
जमजत २०७७।०८।१३ गते साझाँ अ.ं ६:०० बजेको समयमा
रुपन्देही देिदह न.पा. िडा नं १० चरङ्मे जथथत जङ्गलमा
प्लाजष्टकको डोरीको पासो लगाई रोयणीको रुखमा अ.ं ४०/४२
िर्ाको, नाम थर ितन नखल
ु ेको, तनािाला चप्पल, कालो पाईन्ट,
चेक शटा, खैरो पाईन्ट लगाएको, साथमा जमच्ने सुती र नगद रु
१,८०० साथमा रहेको पजहचान नखल
ु ेको परुु र् व्यजिको लाश ।

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

िााँके

प्र्ुठान

जमजत २०७७।०८।०२ गते जदउसो अ.ं १२:३० बजेको समयमा
जज.रुपन्देही देिदह न.पा. िडा नं ९ घोडाहा जथथत बद्ध
ु सामदु ाजयक
बनमा जट-शटा, पाईन्ट र गम्छाको पासो लगाई सालको रुखमा
अ.ं २८ िर्ाको नाम थर ितन नखल
ु ेको, बााँया हातको नाडीमा
पानको पात जभत्र कोजकला जमम लेखक
े ो ट्याटु, उचाई ५.५ जफट,
कालो कपाल, पातलो शरीर भएको पजहचान नखल
ु ेको परुु र्
व्यजिको लाश ।
जमजत २०७७।०७।२४ गते जदनको अ.ं १२:१५ बजेको समयमा
जज.कजपलबथतु जशिराज न.पा. िडा नं ४ सजमजत चोक जथथत
रहेको साबाजजनक प्रजतक्षालयमा नाम थर ितन नखल
ु ेको, उचाई
५.६ जफट, माजथ खरानी रंङको जट-शटा, खरानी रंङको हाफ पाईन्ट
लगाएको, हेदाा मगं ोजलयन अनहु ार भएको, हल्का कपाल फुलेको
परुु र् व्यजिको पजहचान नखल
ु ेको लाश ।
जमजत २०७७।०६।११ गते १५:०० बजेको समयमा जजल्ला
रुपन्देही देिदह न.पा. िडा नं १२ शारदानगर जथथतमा हाल सम्म
एजकन नाम थर ितन नखल
ु ेको अ.ं ४५/५० िर्ाको मजहलाको
लाश । लाशको जििरण:-मृतक सजडगली दगु जा न्धत भएकोले
हुजलया थपष्ट नभएको, उचाई ४.५ जफट, लास हेदाा बाढीले बगाएर
ल्याएको जथतो देजखने ।
जमजत २०७७।०६।११ गते राती अ.ं २१:४५ बजेको समयमा
जज.कजपलबथतु कृ ष्णनगर न.पा. िडा नं २ जथथत लक्ष्मी हाडियर
नजजकै बेिाररसे अबथथामा एक जना परुु र् माजनसको नाम थर
ितन नखल
ु ेको, उचाई ५ जफट, कालो ज्याके ट, छातीको भागमा
MG लेखक
े ो कालो जट-शटा, दाह्री जङु ् गा पालेको, अ.ं ६०/६५
िर्ाको परुु र् व्यजिको पजहचान नखल
ु ेको लाश ।
जमजत २०७७।०५।३१ गते जज.बााँके साजिक नेपालगञ्ज न.पा.
िडा नं २ घरिारी टोल जथथत जनक होटलको कोठा नं ७ बुक गरर
बसेका माजनसहरु जिहान सोही होटलको कोठामा घााँटीमा
कपडाले कसी हत्या गरी मृत फे ला परे को मजहला, बालक र
बाजलकाको लाश ।

जमजत २०७७।०४।२९ गते जदउाँसो अ.ं १२:३० बजेको समयमा
जज.प्यठु ान प्यठु ान न.पा. िडा नं ४ सत्तरी जथथत जझमरुक खोलाको
जकनारमा नाम थर ितन मखल
ु ेको, िणा गहुगोरो, उचाई ५.३ जफट,
हेदाा मगं ोजलयन जथतो देजखने आधा कपाल फुलेको, शरीरमा दबु ी
भएको र शरीर नाङ्गो अबथथामा भएको परुु र् व्यजिको पजहचान
नखल
ु ेको लाश ।

पाल्पा

जमजत २०७७।०३।२४ गते अ.ं १८:०० बजेको समयमा जजल्ला
पाल्पा तानसेन न.पा. १४ ऋर्ीके स मन्दीर नजजकै रहेको
प्रजतक्षालयमा हाल नामथर ितन नखल
ु ेको अ.ं िर्ा ६०।६५ को
परुु र्, जनजको हुजलया पहाडी मल
ु क
ु को जथतो देजखने,िणा गहुगाँ ोरो,
उचाई ५ जफट , दाह्री जगंु ा पालेको,फुलेको,दौरा सरुु िाल
लगाएको, मृत व्यजि ।

रुपन्देही

जमजत २०७७।०३।२४ गते अं. १५:३० बजेको समयमा रुपन्देही
जतलोत्तमा न.पा. िडा न.ं ६ पजिम पौजन जथथत जतनाउ नजदमा िणा
कल्साउदो ,उचाई ५ जफट ४ ईन्च ,लामो कालो कपाल, जचउडोमा
मात्र दाह्री आएको, र उि दाह्री २।३ जदन पजहला काटेको जथतो
छोटो,आाँखी भौ नजोजडएको,अगाडीको माजथको दात नभएको
,दबु ै हातको नाडी र पाखरु ामा टाटु हानेको, दाया हातमा I love
mom लेखक
े ो,सोजह हातको नाडीमा चरु ा जथतो टाटु
बनाएको,बाया खट्टु ाको घाँडु ामा मोसो रहेको,बाया हातको नाडीमा
परु ानो काटेको खत भएको,संजघय समाजबादी फोरम नेपालको
मसाल जचन्हमा मतदान गरौ भन्ने सेतो जटसटा लगाएको अ.ं
२०।२५ िर्ाको अनहु ार हेदाा मगं ोजलयन िा थारु समदु ायको जथतो
देजखने मृत व्यजि ।
जमजत २०७७।०३।२४ गते अ.ं ०८:३० बजेको समयमा जजल्ला
निलपरासी ( ब. स.ु पजिम ) पाल्हीनन्दन न.पा. िडा नं. १
छोटकी सनु री जथथत सडकमा एजकन नाम थर ,ितन नखल
ु ेको,अ.ं
िर्ा ४५।५० को कपाल,दाह्री र जगंु ा समेत जोगीको जथतो
पालेको,कपालमा लट्टा परे को,खरानी रंगको हाप थिीटर,घ्यु रंगको
सटा र हररयो जटसटा शरररको तल्तो भागमा नाग्न रहेको ।
जमजत २०७७।०३।२१ गते जदउसो अ.ं १५:३० बजेको समयमा
जजल्ला कजपलबथतु जबजयनगर गा. पा. िडा नं. ३ मैनारी जथथत
रहेको भटेनी खोलामा नामथर ितन नखल
ु ेको,अ.ं िर्ा ४०।४५ को
,उचाई ५ जफट ७ ईन्च,कपाल कालो दाजहने हातमा पहेलो धातक
ु ो
बाला लगाएको रक्षाबन्धनको रातो धागो बाधेको,बाया हातमा
पहेलो रंगको चेन भएको,घडी लगाएको,दाजहने हातको चौथो
औलामा औठी लगाएको ,कालो रंगको कट्टु लगाएको,हेदाा मधेसी
समदु ायको जथतो देजखने मृत व्यजि ।
जमजत २०७७।०३।२१ गते जिहान अ.ं ०७:०० बजेको समयमा
जजल्ला बजदाया राजापरु न.पा. िडा नं. १० खैरीचन्दनपरु को
कोठीयाघाट जथथत रहेको कणााली नजदको पिु ा तफा को जकनारमा
रहेको ढलेको काठमा अड्कीएको अिथथामा िणा गहुगाँ ोरो,मोटो
शररर भएको,मगं ोजलयन अनुहार जथतो देजखने,उचाई ५ जफट ९
ईन्च,अ.ं िर्ा ४५।४६ को,शरररमा कपडा नभई परु ै शररर नाङ्गो
रहेको मृत व्यजि ।

निलपरासी

कम्पलिस्तु

िम्दार्ा

रुपन्देही

पाल्पा

दाङ

कम्पलिस्तु

कम्पलिस्तु

जमजत २०७७।०३।२० गते जिहान अ.ं १०:३० बजेको समयमा
जजल्ला रुपन्देही बटु िल उ.प.म.न.पा. िडा नं. २ जथथत मैनाबगर
चोक जथथत खाली जग्गामा बेबाररसे अिथथामा तराई मल
ु क
ु को
जथतो देजखने अ.ं िर्ा ४०।४२ को परुु र् िणा गहुगाँ ोरो,उचाई ५ जफट
४ ईन्च, फराजकलो जनधार,छोटो कपाल दाह्री, जगं ा
भएको,जनधारमा धकाा परे को,दाह्री फलेको,कपाल के ही फुलेको,
सेतोमा खैरो धकाा भएको सटा जजन्स पाईन्ट लगाएको मृत व्यजि ।
जमजत २०७७।०३।१४ गते जिहान अ.ं ०६:३० बजेको समयमा
जजल्ला पाल्पा रामपरु न.पा. िडा नं. ४ सदािता जथथत जबष्णु देिी
जघजमरे आचायाको दईु तले परु ानो जटनले छाएको कच्ची घरको
पछाडी पट्टी आाँगनमा जबगत ३।४ िर्ा देखी ज्याला मजदरु ी गदै
आएको डोजर भन्ने िाथतजबक नामथर,ितन नखल
ु ेको,उचाई ५
जफट ६ ईन्च,अ.ं ५५।६० िर्ाको ,सेतो रंगमा धकाा भएको सटा,
कालो हाप पाईन्ट,कम्मरमा जछके जमके रंगको सल बाधेको
,मगं ोजलयन जथतो देजखने मृत व्यजि ।
जमजत २०७७।०३।१० गते अ.ं १९:३० बजेको समयमा जजल्ला
दाङ घोराही उ.प.म.न.पा. िडा नं. १५ ट्राजफक चौक नजजक
जपपल बोट मनु ी चौतारोमा बथदै आएकी अ.ं िर्ा २५।३० जक
पहाडी मल
ु क
ु की माजग खाई जहड्ने मजहला अचेत अिथथामा
फे लापारी उपचारको लागी राप्ती थिाथथ्य जिज्ञान प्रजतष्ठान घोराही
दाङमा लगी उपचार गराउने क्रममा मृत्यु भएकी मजहला को
हुजलया रातो सरु िाल,कालोमा सेतो बुट्टा भएको कुथाा
लगाएकी,बााँया हातको माझी औलामा चााँदीको औठी
लगाएकी,घााँटीमा रातो गणेशको लके ट भएको चााँदीको जसक्री
लगाएकी,सेतो सल ओडेकी मृत मजहला ।
जमजत २०७७।०१।२४ गते जबहान अ.ं १०:०० बजेको समयमा
जजल्ला कजपलबथतु कृ ष्णनगर न.पा. १ सेन्ड ज्यडु ् स ईङ्जलस
बोजडाङ थकुल अगाडी खाली चौरमा िणा कल्साउदो, उचाई ५
जफट २ ईन्च,सेतो सटा जनलो जजन्स पाईन्ट,कम्मरमा रातो पछे यौरी
बाधेको,दाह्री पालेको अ.ं िर्ा ३५।४० को नामथर नखल
ु ेको हेदाा
तराई मल
ु को जथतो देजखने मृत व्यजि ।
जमजत २०७७।०१।११ गते जदउसो अ.ं १०:०० बजेको समयमा
जजल्ला कजपलबथतु बद्ध
ु भमु ी न.पा. िडा न.ं ४ बडु ् डी जथथत पिु ा
पजिम राजमागा सडक छे उको जगं लमा अ.ं २०।२२ िर्ाको परुु र्
जबरामी अिथथामा फे ला परे को र मानजसक अिथथा जठक नभएको
जनज व्यजिलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारको लागी कजपलबथतु
अथपतालमा पठाई जनजको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जनजको
हुजलया िणा गहुगाँ ोरो,उचाई ५ जफट २ ईन्च,जनलो जजन्स
पाईन्ट,हररयो जटसटा लगाएको, कपाल कालो ,हेदाा पहाडी मल
ु को
जथतो देजखने मृत व्यजि ।

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

अघााखााँची

रुन्देही

पाल्पा

जमजत २०७६।०४।१० गते अ.ं २३:०० बजेको समयमा जजल्ला
रुपन्देही उ.म.न.पा.बेलबास जथथत पिु ा पजिम महेन्र राजमागामा
पिु ा पजिम जादै गरे को गाडीले ठक्कर जददााँ मृत मजहला,िणाा गहु
गोरी,उचाई ५ जफट २ ईन्च,सानो जनधार,हात खट्टु ाको नङमा रातो
पाजलस लगाएकी,रातो कुताा सरुु िाल लगाएकी,िाया हातमा
काचको र धातक
ु ो काच जमलाएको चरु ा लगाएकी,घाटीमा पोते
लगाएकी,अगाडीको दात के ही ठुलो सेखीएको,कालो कपाल,िर्ा
अ.ं ३५/३७ को मृत माजनस ।
जमजत २०७६।०४।०२ गते अ.ं १७:३० बजेको समयमा जजल्ला
कजपलिथतु कृ ष्णनगर नं.पा.िडा नं.२ महेन्रपाका नजजक मृत फे ला
परुु र्,िणा कल्साउदो,उचाई ५ जफट २ ईन्च,हररयो कोठे सटा,जनलो
पाईन्ट लगाएको,दाह्री जगाँु ा पालेको,पातलो शरीर भएको िर्ा
अ.िर्ा ४५/५० को मृत माजनस ।
जमजत २०७६।०६।१८ गते अ.ं १०:०० बजेको समयमा जजल्ला
अघााखााँची जशतगगं ा िडा नं. ७ कणेजन जशतखोला डुम्रे जथथत राप्ती
खोलामा मृत परुु र्,िणा कल्साउदो ,मगं ोजलयन अनहु ार,मोटो।मोटो
मझौला शररर,उचाई ५ जफट ५ ईन्च,िर्ा अ.ं ४५।५० को जथतो
देजखने,कपाल छोटो सेतो,कालो,शरररको माजथल्लो भागमा
जनलो,कालो,खैरो रंगको कलर सजहतको हाप जटसटा
लगाएको,घाटीमा हररयो खैरो ( मन्दीरको ) माला लगाएको मृत
व्यजि ।
जमजत २०७६।०८।०१ गते राती अ.ं १०:०० बजेको समयमा
जजल्ला रुपन्देही जसद्धाथानगर न.पा. िडा नं. १ िेलजहया जथथत
होटल तनहुक
ाँ ो कोठा न.ं ३४ मा अ.ं २५।२६ को मृत परुु र्को
हुजलया िणा कल्साउदो,दाह्री काटेको,जगंु ा जमलाएर
काटेको,कपाल कालो जठक्क काटेको,मझौला शररर, उचाई ५ जफट
५ ईन्च, सेतो,कालो,रातो जमश्रीत रंगको चेक सटा,कलेजी रंगको
पाईन्ट लगाएको,भारजतय मजु थलम समदु ायको जथतो देजखने,दााँया
हातको नाडीमा HMT लेजखएको,सनु ौलो रंगको घडी र सोही
हातको साईली औलामा चााँदीको जथतो देजखने औठी लगाएको
मृत व्यजि ।
जमजत २०७६।०७।२३ गते जिहान अ.ं १०:३० बजेको समयमा
जजल्ला पाल्पा बगनासकाली गा.पा. िडा न.ं ७ सोथा रानीमहल
जथथत कालीगण्डकी नदीमा १ जना सजडगली पजहचान हुन नसक्ने
मतू परुु र् व्यजि ,उचाई ५ जफट ३ ईन्च,रातो जनलो कालो रंगको
चेक सटा र जनलो पेन्टी,दबु ै खट्टु ामा जनलो रातो रंग भएको सेतो
सोल भएको जतु ा लगाएको,नामथर,ितन नखल
ु ेको अ.ं ३०।३२
को मृत व्यजि ।

पाल्पा

गुल्मी

पाल्पा

रुपन्देही

गुल्मी

जमजत २०७६।०८।२८ गते साझ अ.ं १७:३० बजेको समयमा
जजल्ला पाल्पा तानसेन न.पा. िडा नं. ४ अथपताल चोकमा
नामथर ितन नखल
ु ेको माजनस ढलेको खबर प्राप्त हुनासाथ
अनसु न्धान टोली खटी गई िेिाररसे अिथथामा फे ला परे को
परुु र्लाई तत्काल उद्दार गरी और्धी उपचारको लागी पाल्पा
जजल्ला अथपतालमा लगीएकोमा जनजको मृत्यु घोर्णा भएको
परुु र् िणा गहाँगोरो,उचाई ५ जफट ६ ईन्च,रातो हाप थिीटर,खरानी
रंगको हाईनेक,तल खैरो टाउजर,कालो जजन्स पाईन्ट लगाएको, अ.ं
५०।५५ िर्ाको परुु र् व्यजि ।
जमजत २०७६।११।१६ गते अं. १२:१० बजेको समयमा जजल्ला
गल्ु मी धक
ु ोट गा.पा. िडा नं. १ सािधारा जथथत ऐ.ऐ. बथने फन
बहादरु खड्काको खरे न बारीमा नामथर ितन नखल
ु ेको िर्ा अ.ं
७०।७५ को परुु र् व्यजि िणा गहाँगोरो,उचाई ५ जफट ५ ईन्च,पातलो
शररर,दाह्री कपाल फुलेको,टाउको खईजलएको,माथी खरानी रंगको
टाउजर र लाशको छे उमा कोठे सतु ीको तल लगाउने सरु िाल तथा
खरानी रंगको जाके ट राखेको तल नाङ्गो अिथथामा रहेको मृत
व्यजि ।
जमजत २०७६।०९।०४ गते अ.ं १७:५० बजेको समयमा जजल्ला
पाल्पा बग्नासकाली गा. पा. ९ जचलाङ्दी भन्ज्याङ जथथत गोरे ठो
बाटोको जभर मजु न अ.ं ५०।५५ जफट तल ऐ.ऐ. बथने ईन्र बहादरु
रानाको बारीमा हाल नामथर ितन नखल
ु ेको अ.ं िर्ा ४५।५० को
परुु र् जभरबाट लडी घाईते भई उद्दार गरी उपचारको लागी पाल्पा
यनु ाईटेड जमसन अथपताल ल्याएकोमा डाक्टर द्वारा मृत्यु घोर्णा
भएको मृतक को हुजलया िणा कल्साउदो,उचाई ५ जफट ६
ईन्च,शररर पातलो,खैरो पाईन्ट,चेक सटा,खैरो सइु टर, हरीयो
जटसटा,खैरो जतु ा लगाएको,िायााँ हातमा ६ िटा औला भएको नाक
चच्ु चो दाह्री जगंु ा पालेको हेदाा भारजतय नागररक जथतो देजखने मृत
व्यजि ।
जमजत २०७६।०९।०३ गते जदनको अ.ं १२:०० बजेको समयमा
जजल्ला रुपन्देही जस.न.पा. िडा न.ं १ बेलजहया िाईपास जथथतमा
हाल नामथर ितन नखल
ु ेको अ.ं िर्ा ६५।७० को मृत परुु र् उचाई
५ जफट ४ ईन्च,कपाल दाह्री दबु ै फुली सेतो भएको,रातो
जटसटा,खैरो ट्रयाक,सेतो धके सटा कालो पाईन्ट र ट्रयाक लगाएको
मझौला शररर भएको मृत व्यजि ।
जमजत २०७६।०७।१६ गते अ.ं १०:०० बजेको समयमा जजल्ला
गल्ु मी चन्रकोट गा.पा. ३ पोखरी जथथत कच्ची सडक देखी अ.ं ४
जमटर तल नामथर ितन नखल
ु ेको १.-अ.ं २७।२८ जक मृत मजहला
र सोही थथान देखी अ.ं २० जमटर तल नामथर ितन नखल
ु ेको अ.ं
१०।१२ िर्ाका २ िटा लाश फे ला परे को , िणा गोरी, उचाई ५

जफट,कपाल कालो,खैरो तल जनलो टप्स, कालो थिीटर,बााँया
हातमा सनु को बाला,दाजहने खट्टु ामा चादीको पाउज,ु दाजहने हातमा
घडी,दबु ै खट्टु ाको माजहली औलामा चााँदीको औठी लगाएकी,२.िर्ा अ.ं १०।१२ जक िणा गोरी,उचाई ३ जफट ७ ईन्च,जनलो सेतो
जजन्स पाईन्ट,हररयो फुल जटसटा,कालो जतु ा लगाएजक बाजलका
।३.-अ.ं १०।१२ िर्ाकी िणा गोरी,उचाई अ.ं ३ जफट ७ ईन्च,जनलो
सेतो जजन्स पाईन्ट,जनलोमा रातो धकाा भएको ट्रयाकसटु जभत्र रातो
जटसटा लगाएको बाजलका ।

दाङ

दाङ

जमजत २०७५-०७-०७ गते जबहान अ.ं ११:०० बजेको समयमा
जजल्ला दाङ राप्ती गााँउपाजलका िडा नं. १ परु ानो भालिु ाङ जथथत
राप्ती नजद छे उको तटबन्ध तार जाजलमा नाम नखल
ु ेको िर्ा अ.ं
३५/४०,िणा गहुगोरो,लाम्चो अनहु ार,माजथल्लो शरीरमा खरानी
रङको ट्रयाक र गल
ु ाबी रङको भेष्ट लगाएकोको परुु र् ब्यजिको
शब झन्ु डी मृत अबथथामा फे ला परे को।
जमजत२०७५।०३।२७ गते जजल्ला दाङ घोराही उपमहानगरपाजलका िडा न.ं ७ शक्र
ु िारे जथथतबणा गोरी मोटो शररर
भएको अनहु ारमा सडी गलेकोले नजचने अिथथामा रहेको अं. िर्ा
१ बाजलका ।

निलपरासी
(पम्िम)

जमजत २०७५।०३।०५ गते अ.ं १३:०० बजेको सममयमा
जज.न.प.प्रतापपरु गा.पा.िडा नं.७ जथथत सयु ापरु ा गण्डक
नहरमातराई बासी जथतो देजखने, हात र खट्टु ाको औलाहरु
कुष्टरोगले झरे को जथतो देजखएको

गुल्मी

जमजत २०७५।०३।२४ गतेका जदन जबहान ०६.३० बजेको समयमा
जजल्ला गल्ु मी मजु सकोट बगरपाजलका िडा नं.७ बसपाका नजजकै
ररडी रुरबेणी सडक खण्डको नजजकै ।कालो हाप पाईन्ट कालो
सेतो जटसटा पातलो शररर भएको हेदाा मगोजलयन जथतो देजखने
जबगत १५/१६ बर्ा पजहला देजख िामी बजार िरपर मागी खादै
जहड्ने अ.ं ५०/५२ बर्ा जती देजखने परुु र् ब्यजिको मृत शब ।
जमजत २०७५।०३।२५ गते अ.ं ००:३५ िजेको समयमा जजल्ला
कजपलिथतु िद्ध
ु भमु ी न.पा.िडा नं.९ पिु ा पजिम राजमागा जथथत
चम्पापरु सडक खण्डमािणा गहुगं ोरो, उचाई अ.ं ५'२", सेतोमा
कालो भएको लामबाहुले भएको सटा लागएको, कालो धके पाईन्ट
लगाएको, कालो छोटो कपाल, दाह्री, जङु ् गा पालेको, अ.ं िर्ा
४०।४५ को परुु र् व्यजि ।

कम्पलिस्तु

कम्पलिस्तु

जमजत २०७५।०३।२१गते जबहानको अन्दाजी ७:३० िजेको
समयमा जजल्ला कजपलिथतु महाराजगंज नगरपाजलका िडा नं-४
रजहजनया बरईपरु टजकया जथथत जभत्री सडक खण्डको जकनारमा
रहेको पानीको पोखरीमािणा कालो, उचाई ४ जफट ७ ईन्च भएको,
कालो छोटो कपाल भएको, जनलो कट्टु मात्र लगाएको हेदाा तराई
मल
ु को जथतो देजखने िर्ा अ.ं ३५।४० को मृतक व्यजि ।

गुल्मी

जमजत २०७५।०३।१४गतेका जदन जबहान १२.०० बजेको समयमा
जजल्ला गल्ु मी काजलगाण्डकी गाउपाजलका िाडा नं.४
काजलगण्डकी नदीको जकनारामा अ.ं ३०/३५ बर्ा जती देजखने
जनबस्त्र मजहलाको सडी जाने प्रकृ यामा लाश रहेको, टाउकोको भाग
नरहेको र दाजहने हातमा रुद्धाक्षको माला लगाएको मजहलाको शब
।
जमजत २०७४।०३।०५ गते जदउसो अन्दाजी १७:३० बजेको
समयमा जजल्ला बजदाया गल
ु ररया नगरपाजलका िडा न.ं ३
बगाधहीबणा कालो पातलो शररर उचाई ५/५" जकररजबरे सटा र
खरानी कलरको हाप पाईन्ट लगाएको कपाल कालो लामो दाह्री
पालेको हेदाा चौधरी जात जथतो देजखने बर्ा अन्दाजी ३०/३१ को
परुु र् ब्यजि ।
जमजत २०७५।०३।०५ गतेका जदन जबहान ११.०० बजेको समयमा
जजल्ला गल्ु मी काजलगाण्डकी अ.ं उचाई ५ जफट ५ ईन्च जजत
भएको, सेतो रङको जटसटामा अगाडी पछाडी दबु ै पट्टी Tuborg
लेखीएको जटसटा लगाएको,खैरो रंङको हाप पाईन्ट ,जनलो रातो
पेन्टी कालो पाईन्ट र कालोमा रातो बट्टु ा भएको बेल्ट लगाएको
परुु र् ब्यिी गाउपाजलका िाडा नं.६ फुलबारी जथथत काजलगण्डकी
नदीको जकनारामा ।
जमजत २०७५।०३।०५ गते अ.ं १३:०० बजेको सममयमा
जज.न.प.प्रतापपरु गा.पा.िडा नं.७ जथथत सयु ापरु ा गण्डक
नहरमातराई बासी जथतो देजखने, हात र खट्टु ाको औलाहरु
कुष्टरोगले झरे को जथतो देजखएको अ.ं ७० िर्ाको परुु र् व्यजि ।

िम्दार्ा

गुल्मी

निलपरासी

िम्दार्ा

जमजत २०७५।२।२९ गते १५.०० बजेको समयमा जज.बजदाया गेरुिा
नदीको जकनारमािणा गोरो अ.ं बर्ा २०-२५ को ,मगं ोजलयन
अनहु ार जथतो देजखने , टाउको ठुलो भएको ,उचाई ३.१० भएको
हररयो कट्टु लगाएको,अन्य माजथको शरररमा कपडा नभएको परुु र्
व्यजि ।

दाङ

जमजत २०७५।०२।१३ गते राप्ती उपक्षेजत्रय अथपताल घोराही
दाङबणा गहुाँ गोरो मगं ोजलयन अनहु ार भएको सेतो सट
लगाएको,कालो जजन्स पाईन्ट लगाएको , अ.ं ४०।४२ िर्ाको
परुु र् ।

कम्पलिस्तु

जमजत२०७५।०२।०६ गते अदं ाजी जबहान ११:१५ बजेको समयमा
जजल्ला कजपलिथतु महाराजगंज नगरपाजलका िडा नं. १० हदौना
गााँउ देखी पजिम सोतिा खोला जथथत खोलाको छे ऊमा नाम थर
ितन नखल
ु ेको अदं ाजी बर्ा ३०-३५ जक मजहला, उचाई ५
जफट,भण्टा रङको साडी लगाएकी, गोलो अनहु ार भएकी ,िणा गहुाँ
गोरो तराई बसी जथतो देजखने .

कम्पलिस्तु

जमजत २०७५।०१।२६ गते अं. जिहान ०७:३० िजेको समयमा
जजल्ला कजपलिथतु कजपलिथतु न.पा.िडा न.ं -३ रामघाट जथथत
राम जानकी मजन्दर अगाडी बगैचामािणा गाँहु गोरो मोटो शररर,दाह्री
जगंु ा फुलेको, उचाई ५'.३"ईन्च भएको तराई मल
ू को जथतो देजखने
गल
े ो जटसटा तल सेतो पाईन्ट लगाएको,साथमा
ु ाबी सटा जभत्र पहं ल
बााँसको लठ्ठी भएको अ.ं बर्ा ५०।५५ को परुु र् व्यिीको लास
फे ला परे को ।
जमजत २०७५।०१।१९अचं ल अथपताल तल्ु सीपरु दाङ जथथत
कपाल सेतो तथा फुलेको, दाह्रीजगंु ा फुलेको, जनलो जटसट
लगाएको बणा गहु गोरो अ.ं ५५।६० िर्ाको परुु र्को लास फे ला
परे को ।

दाङ

निलपरासी
जमजत २०७५।०१।२३ गते ०८:०० बजेको समयमा जजल्ला
(िदाघाट सुस्ता निलपरासी बदाघाट न.पा. िडा नं. ४ बमेलीटोल जथथत महेन्र
पम्िम)
राजमागाको २२ नं. पल
ु जबतैया खोलाको छे उमािणा गहुाँ गोरो
अनहु ार भएकी, हररयो ब्लाउज,खैरो टाटेपाटे साडी तथा एउटा
खट्टु ामा आधा र अको खट्टु ामा परु ै रातो जफता िाला चप्पल
लगाएकी ४ जफट ४ ईन्च उचाई भएको कपाल सेतो कालो भएको
िर्ा अन्दाजी ६५ को िेिाररसे मजहला ।

कम्पलिस्तु

जमजत २०७५।०१।१७ गते जदउसो १६:०० बजेको समयमा
जजल्ला कजपलबथतु कृ ष्णनगर नगर पालीका िाडा न. ७ जजग्ना
कौजडजडहिा भन्ने थथानमादाया हातको पाखरु ामा र छातीमा
जदपक (LOVE) सररता लेखक
े ो टाटु भएको मृतक लाशको
शरररमा भान्टा कलर को सटा ,खैरो पाईन्ट र कालो जफतािाला
चप्पल लगाएको, मृतक लाश फुजलएको अिथथामा रहेको, उचाई
५ जफट ७ ईन्च भएको अ.ं ३०/३५ बर्ाको परुु र् माजनस ।

रुपन्देही

कम्पलिस्तु

कम्पलिस्तु

जमजत २०७५।०१।२४ गते अ.१५:०० बजे जजल्ला रुपन्देही
जस.न.पा. ०१ बद्ध
ु पथ जथथतमाएजकन नामथर ितन नखल
ु ेको बर्ा
अ. ५५/६० को जनलो जटसटा ,कालो पाईन्ट लगाएको ,कपाल घम्रो
परे को ,उचाई ५ जफट ८ ईन्च ,दायााँ खट्टु ाको तफा को गोली गोटामा
पोजलएको जथतो दाग भएको तराई िासी जथतो देखीने परुु र् ब्यजि
।

जमती २०७५।०१।०५ गते जिहान अ.ं ०५:३० िजेको समयमा
जजल्ला कजपलिथतु िद्ध
ु भमु ी न.पा.िडा नं. ९ ईजमजलया जथथत
िेलगरु िा खोलामािणा कल्साउदो, मझौला शररर, उचाई ४ जफट
८ ईन्च, कालो छोटो कपाल, च्याजतएको सेतो सटा, जनलो जजन्स
पाईन्ठ, मधेसी मल
ु को जथतो देजखने, मानजसक सन्तल
ु न जठक
नभएको िोल्न सन्ु न नसक्ने के ही जदन अगाडी देखी राजमागा
सडकमा जहड्ने गरे को अ.ं िर्ा १८ को नाम थर ितन नखल
ु ेको
िेिाररसे परुु र् ।

िणा कालो, पातलो शररर, उचाई अ.ं ५ जफट २ ईन्च, कालो
कपाल, जनलो च्याजतएको िल
ु ाउज, खैरो धोती, घााँटीमा माला,
िाया खट्टु ामा चााँजदको पाउजु लगाएकी, मधेसी मल
ु को जथतो
देजखने मानजसक सन्तल
ु न जठक नभएकी, िोल्न नसक्ने, अ.ं िर्ा
४५/५० की नाम थर ितन नखल
ु ेको िेिाररसे मजहलालाई जजल्ला
कजपलिथतु िद्ध
ु भमु ी न.पा.िडा न.ं २ कुन्रा खोला जथथत पिु ा
पजिम राजमागाको सडक नजजक जगं लमा फे ला पारी उद्दार गरी
जज.थिा.का कजपलिथतु तौजलहिामा लजगएकोमा उपचारको
क्रममा सोही अथपतालमा जमजत २०७५।०१।०४ गते जदउसो
१७०० बजेको समयमा मृत्यु भएको ।

रुपन्देही

जमजत २०७५।०१।०७ गते जबहान अ.ं ०८:३० बजेको समयमा
जजल्ला रूपन्देही सैनामैना न.पा.िडा नं.९ कुमार गड्डी जथथत
बन्राखोला नजजकै खोल्सामा हाल नाम थर ितन नखल
ु ेका मागी
खाई जहडडुल गरी रहने जहा पायो त्यही सत्ु ने बथने गने भन्ने बणा
कालो,पातलो शररर,उचाई ४ जफट भएको,छोटा कपाल आधा
फुलेको,दारी जगु ा फुलेको,माजथको रातो छोटा बाहुले जटसटा र
खरानी रंगमा जनलो धकाा भएको लामो बाहुले सटा खोली भईु मा
राखेको,खैरो रंगको ट्राउजर लगाएको अिथथामा अ.ं बर्ा ६०/६५
को बृद्ध परू
ु र् माजनस मृतक अिथथामा रहेको

रुपन्देही

२०७४।१२।१५ अन्दाजी १४:०० जज. रुपन्देही रोहीणी १ चैनपरु
डण्डाखोलामा िणा थयाम्लो, उचाई ५ जफट ७ ईन्च, शरीर मझौला,
कपालको रौ कालो, रातो र सेतो भएको, जनधारको जिच भागमा
सानो कालो कोठी रहेको, सेतोमा के ही पहेलो रङ्ग जमसीएको परु ा
बाहुला भएको सटा, र साथमा सेतो कपडाको पाईन्ट , कलजी
रङ्गको SHERA लेखक
े ो कट्टु लगाएको अन्दाजी ४५।४६ को
तराई बासी जथतो देजखने परुु र् व्यजिको मृत लाश ।
जमजत २०७४।१२।१२ गते जदनको अन्दाजी १४:३५ बजेको
समयामा जजल्ला कजपलिथतु जशबराज नगरपाजलका िडा नं-३
छोड्की नौजनया जथथत कजपलिथतु साझेदारी बनमा अ.ं ५५ िर्ाको
हाल सम्म पजहचान नखल
ु ेको परु र् व्यजिको लाश ।

कम्पलिस्तु

पाल्पा

गुल्मी

कम्पलिस्तु

जमजत २०७४।१०।०४ गते जदसो अं १६:२० बजेको
समयमाजजल्ला पाल्पा जतनाउ गाउपाजलका िडा न.ं ३ दोभान
जतनाउखोला जथथत बिु टिल पािर हाउस नजजकै जतनाउ खोलाको
जकनारमा खैरोमा जनलो धके ट्याक ,जभत्र पहेलो जटसट, जनलो
रङको टोपी सजहतको हुट जघउ कलरको मोजा लगाएको, बणा
कलसाउदो उचाई ५ जफट ५ ईन्च भएको हेदाा तराई मल
ु को जथतो
देजखने अ.ं २०/३२ िर्ाको परुु र् ।
जमजत २०७४।१०।०७ गते अ.ं १८;३० बजेको समयमा जजल्ला
गजु ल्म रुरु गाउपाजलका िडा नं.१ ररजड बसपाका भन्दा अ.ं १००
जमटर पजिम अघााखाची तफा जाने कच्ची मोटर बाटो भन्दा तल
फोहर फाल्ने थथानमा निजात स्त्रीजाती भन्ने छुट्टीएको ।
जमजत २०७४।०८।२० गते जिहान अ.ं ०८:१०जजल्ला कजपलिथतु
िाणगगं ा नगरपाजलका िडा नं.२ जपपरा जथथत सािाजजनक यात्रु
प्रजतक्षालयमाकालो ,उचाई ५ जफट ५ ईन्च आग्लो ,दाजह्र कपाल
फुलेको बााँया आाँखा मनु ी कालो कोठी रहेको ,दााँया हातको
नाडीमा नाम लेखक
े ो जथतो जनलो खोपेको जचन्ह रहेको हेदाा

चौधरी जातको जथतो देजखने अ.ं िर्ा ६५/६६ को परुु र् व्यिी ।

निलपरासी
जमजत २०७४।१०।१८ गते जबहान अ. ०७:०० बजेको समयमाजज.
(िदाघाट सुस्ता निलपरासी बदाघाट नगरपालीका िडा न.५ जटजसएन चोक
पम्िम)
जथथतिणा कलथयाउाँदो, मधेशी मल
ु को जथतो देजखने, कजफ
कलरको उनी थिीटर लगाएकी, रातो पेजटकोट, शरीर
सामान्यअ.ं ६५।७०िर्ाकी मजहला ।
निलपरासी
जमजत
२०७४।१०।०५
गते
अ.ं ०७:००
बजेको
(पम्िम)
समयमाजज.न.प.रामग्राम न.पा.िडा न.ं ५ जथथत हाटबजारमा अ.ं
६५/७० बर्ाकी िणा गहुगोरी, उचाई ४ जफट ८ ईन्च, रातो थिीटर ,
रातो साडी लगाएकी कपाल काटेको छोटो भएकी, पहाजडय
मल
ु जक जथतो देखीने , बाहुन क्षेजत्र जातको पातलो शररर भएकी
मजहला ।
गुल्मी
जमजत २०७४।०८।२९ गते जबहान ०५:०० बजेको समयमा जजल्ला
गल्ु मी सत्यबती गाउाँपाजलका िडा नं. ५ हसरा भन्ने थथानमा िणा
कलसाउदो उचाई ५ फजट ५ ईन्च भएको दाह्री जगाँु ा पालेको,
मगं ोजलयन जथतो देजखने खैरो चेक सटा लगाएको अ.ं ५०।५२
िर्ाको परुु र् ।
कम्पलिस्तु
जमजत २०७४।०९।०१ गते अ.ं १५:५० को समयमा जजल्ला
कजपचथतु जबजयनगर गाउपालीका िडा न.ं १ नेपाल भारत
जसमाको नं. १ जपलर र दाङ कजपलिथतु जसमाको अचका थथजत
जगल
ं मा िणा गहुगाँ ोरो जनलो रङको सटा लगाएको खट्टु मा जत्तु ा
लगाएको खैरो रङको पाईन्ट लगाएको, उचाई अ.ं ५ जफट ६ , िर्ा
हङ. ३५।४० िर्ाको पजहचान नखल
ु ेको परु र्
निलपरासी
जमजत २०७४।०९।०३ गते राती ००:४० बजेको समयमा जजल्ला
(पम्िम)
निलपरासी बदाघाट नगरपालीका िडा न.ं ५ जथथत सडकमा कालो
ल्यादरको ज्याके ट जनलो जजन्स सदपाईन्ट रातोमा चेक कट्टु सेतो
सेण्डो लगाएको उचाई अ.ं ५ जफट ६ ईन्च, िर्ा अ.ं २५।२६ को
मोटो शररर कपाल पालेको अनहु ार प्रष्ट नजचजनने परुु र् व्यजि
पजहचान नखल
ु ेको लाश ।
निलपरासी
(पम्िम)

जमजत २०७४।०७।१७ गते अ. १६:०० बजेको समयमाजजल्ला
निलपरासी सरािल गाउाँपाजलका िडा नं. ७ जथथत मोहनी सगु र
जमलको २ नं. गेट अगाडीिणा कलथयाउाँदो, दब्ु लोपातलो शरीर
५जफट ६ ईञ्च अग्लो, कालो ज्याके ट, जक्रम कलरको सटा र
जफक्का आकाशे रंगको पाईन्ट लगाएको शरीर दब्ु लो पातलो
३०/३५ बर्ाको परुु र् व्यजिको लास फे ला परे को ।

प्र्ूठान
२०७४।०७।१०गते जज.प्यठू ान थिगाद्धारी न.पा. ५ जथथत
माजडखोलाको जकनारमाबणा गहुगोरी झट्ट हेदाा मगं ोजलएन अनहु ार
देजखने बर्ा अ.ं ३०/३५ जक मजहलाको लास फे ला परे को ।
िााँके

प्र्ूठान

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

२०७४।७।१० गते १७:०० बजेको समयमानेपालगञ्ज
उप.म.न.पा.१७ जथथत कल्साउदो, मधेसी मल
ु को जथतो
देजखने४०/४५बर्ाको परुु र् व्यजिको लास फे ला परे को ।
२०७४।०६।१७ गते साझं १९:३० बजेजज.प्यठू ान थिगाद्धारी न.पा.
७ सोबे जथथत माजडखोलाको जबच बगरको जकनारमाबणा गंहुगोरो
उचाई ५ जफट ३ ईन्च मङगोजलयन अनसु ार भएको बांया हातमा
जतनओटा मात्र औला र नाजडमा पोलेको जथतो घांउको टाटा
भएको उमेर ५०/५५ बर्ाको पुरुर् व्यजिको लास फे ला परे को ।
२०७४।०६।११ गते १९:३० बजे जज.रुपन्देही जतलोत्तमा ६ झगंु ी
गाउ जथथतअनहु ारको भाग परु ै औसं ा जकरा परी नजचजनने भएको
,खैरोमा सेतो धसाा भएको लाम्बाउले सटा ,जनलो जजन्सको
डोरीिाला हाफ पाईन्ट लगाएको अ.६० िर्ाको परुु र्को लास
फे ला परे को ।
जमजत २०७४।०३।२८ गते जदउसो अ.१४:१५ बजे जज. रुपन्देही
जस.न.पा.१,िेलजहया जथथतिणा कल्साउदो,पातलो शरीर सेतो
सटा,जफका कालो कट्टु, गेजटसिाला, साईडमा जनलो, सेतो, धकाा
रहेको, जनधारमा खत, हेदाा शरीर मैलो रहेको, अ.ं ४२ िर्ाको परुु र्
।
२०७४।०३।२६ गते सााँझ अ.२०:०० बजे जज.रुपन्देही रोहीणी
गा.पा.१ हनमु ान गाउ नजजकै रोहीणी खोलाको जकनार जथथत
बालिु ामादााँया हातमा आठ ओटा हररयो चरु ा, रातो रङको टालो
कपडा बााँधेको, सेतो भेष्टमा अगाडी रातो (पानको जचत्र) अजं कत
रहेको सो नजजक कालो अक्षेरले I BUTWAL लेखक
े ो भेष्ट
लगाएको अ.ं २।३ िर्ाको बाजलका।
जमजत २०७४।०३।१६ गते अ.१५:३०बजे जज.रुपन्देही जतलोत्तमा
न.पा.१३,सेमरा जथथतिणा गहं ुगोरो,उचाई ३ जफट,शरीर मोटो,
रातोमा जनलो कालो बट्टु ा भएको सटा,हररयो कट्टु लगाएको,हेदाा
गरुु ङ,मगर जथतो देजखने अ.ं ९।१० िर्ाको बालक हालसम्म
पजहचान नखल
ु ेको ।
जमजत २०७४।०२।०९ गते अ.१०:५० बजेको समयमा जज.रुपन्देही
ओमसजतया गा.पा.१,ठुजटजपपल जथथतिणा गहं ुगोरो,उचाई ५.५
जफट,मझौला जनलो रङको ज्याके ट ,गाढा जनल रङको
जटसटा,Addidasलेखक
े ो कालो टाउजर लगाएको ,कपाल
फुलेको,बााँया हातमा घडी बााँधेको ,घााँजटमा कालो दानािाला
माला लगाएको िर्1 अ.५०/५५ को परुु र् ब्यजि

निलपरासी
(पम्िम)

निलपरासी
(पम्िम)

कम्पलिस्तु

रुपन्देही

प्र्ूठान

रुपन्देही

रुपन्देही

जमजत २०७४।०२।०२ गते अ. २०:३० बजेको समयमा जजल्ला
निलपरासी रामग्रम नगरपाजलका िडा नं. १ जथथत, बणा गोरो, ५
जफट अग्लो, शरीर सामान्य कालो सरुु िाल, सेतो कालो धके हुट
लगाएकी, कपाल रातो बनाएकी, मङगोजलयन जथतो देजखने,
दाजहने गालामा कोठी भएको,यजकन नाम थर ितन नखल
ु ेकी तनहुाँ
घर बताउाँने अ.ं बर्ा २२ की सरु मगर भजन बोलाउने मजहला
जमजत २०७४।०१।२१ गते जज.न.प.बदाघाट न.पा.४ क्याप्टेन डााँडा
जथथत जगं लमागहुगाँ ोरो, मोटो शरीर, पहाडी मल
ु को जथतो देजखने,
उचाई ५' ५", खैरो जटसटा, सेतो सेन्डो, जनलो जजन्स पाईन्ट, कालो
बेल्ट जनलो टाउजर लगाएको, अ.ं २९/३० िर्ाको परुु र् ।
जमजत २०७४।०१।१७ गते जज. कजपलिथतु क.ि.न.पा.९
जनजग्लहिा जथथत खेतमाहेदाा तराई मल
ु को जथतो देजखने,दिु ै हातको
माझी औलं ामा धातक
ु ा औठं ी,हात खट्टु ाको औलं ाहरुमा कलेजी
कलरको नेङ पाजलस,जसन्दरु र सन्ु तला रंगमा कालो िट्टु ा भएको
साडी, गल
ु ािी रंगको व्लाउज पेटीकोट, दिु ै हातमा कलेजी रङको
चरु ा,कालो लेजडज चप्पल,दााँया हातको नाडीमा गमला आकारमा
फुल आकृ तीको टाटु भएको,कानमा पहेलो धातक
ु ो ररङ लगाएकी,
अ.ं ४५/४६ िर्ाको हाल सम्म पजहचान नखल
ु ेको लाश ।
जमजत २०७४।०१।२४ गते जज. रुपन्देही ओमसजतया गाउपाजलका
२,जथथतमा कुजडया खोलाको ड्याममािणा गहं ुगोरो ,उचाई
५'५'',शरीर मोटो, पहेलो जटसटा (Fresh water creek,ang ling
sufflines लेखक
े ो), जनलो जजन्स पाईन्ट, Shree chhipagadh
secondary school chhipagadh लेखक
े ो िेल्ट लगाएको अ.ं
३५/३६ िर्ाको परु र् हाल सम्म पजहचान नखल
ु ेको लाश ।
जमजत२०७४/०१/०९ गते १४:०० बजेको समयमा जजल्ला प्यठू ान
सरुमारानी गाउपालीका िडा नं. २ जथथत ददेरी सामदु ाजयक िनको
जगं लमाकपाल कालो, उचाई अ.ं ५ जफट ४ ईन्च भएको, खैरो
पाईन्ट, पहेलो, सेतो, कालो िट्टु ा भएको फुल जटसटा लगाएको
अ.ं ४०/४५ हाल सम्म पजहचान नखल
ु ेको लाश ।
जमजत २०७३।१२।०५ गते अ.ं १७:३० बजे जजल्ला रुपन्देही अ.ं
४५।५० िर्ाको िणा कालो,दाह्री जगंु ा पालेको ,सेतो खैरो सटा
लगाएको,सटा जभत्र हररयो भेष्ट लगाएको हाल सम्म पजहचान
नखल
ु ेको परुु र्को लाश ।
जमजत २०७३।१२।१४ गते अ. ०९:४५ बजे, जज. रुपन्देही जस.न.पा.
जमलनचोक जथथतबणा कालोउचाई अ. ५'२", भएकी अ.ं ५०।५५
िर्ाकी मजहला हाल सम्म पजहचान नखल
ु ेको लाश ।

रुपन्देही

जमजत २०७३।१२।०३ गते जदउसो १३:३० बजेजजल्ला रुपन्देही
ब.ु उ.म.न.पा०४ फुलबारी िनमाठीक्कको शरीर,उचाई ५ जफट ३
ईन्च, मगं ोजलयन अनहु ार िणा गहुाँ गोरो, छोटो कपाल पछाडी बाया
एहातको पातामा सेतो सानो पुरानो खत, जनलो जजन्स पाईन्ट कालो
जक्के ट, सेतोमा कालो खैरो बट्टु ा भएको टाक घरमा रातो नोलो
लाईन भएको सटा खैरो सेन्डो भेष्ट कालो कट्टु, CSB लेखक
े ो
कालो सेतो जत्तु ा लगाएको अन्दाजज िर्ा २२/२४ को परुु र्,
जनजको साथमा जमजत २०७३।११।२९ गते पजिम नेपाल बस
ब्यसायी सघक
ं ो बस नं. ७३०४ काठमाण्डौ भैरहिाको जटकट
समेत रहेको ।

गल्ु मी

जमजत २०७३।११। २६ गते जबहान ०९:२६ बजेको समयमा
जजल्ला गल्ु मी ठुलोलम्ु पेक गा.जब.स. िाडा न.ं ८ जथथत
कालीगण्डकी खोलाको जकनारामा अ.ं १५/१६ बजर्ाय मजहलाको
पजहचान नखल
ु ेको लाश अ.ं ५ जफट १ ईन्च भएको रु. १८० र
जबद्याज्योती बोजडङ थकुलको प्रश्न पत्रसमेत साथमा भएको, लाश
सजडगली सके को ।

कम्पलिस्तु

जमजत २०७३।१०।२८ गते जिहान अन्दाजी ०५:३० िजेको
समयमा जज. कजपलबथतु जशबराज न.पा- १. जशििणा कालो,
उचाई ५'२",हेदाा तराई मल
ु को जथतो देजखने, खैरो ज्याके ट, रातो
चेक सटा,खैरो थिीटर लगाएको, दाह्री लामो कपाल छोटो भएको
अगाडीको ३ िटा दात नभएको, अ.ं ५९।६० िर्ाको हाल सम्म
पजहचान नखल
ु ेको लाश परुु र् व्यजिको लाश ।
जमजत २०७३।१०।०६ गते जदउसो जबरामी भई बेिारीसे अिथथामा
जज. पाल्पा ता.न.पा- ४ हुलाकमोड जथथतमा फे ला जजल्ला
अथपतालमा उपचारको मृत्यु भएको बर्ा गहुगाँ ोरो पातलो शररर
,उचाई ५'१", दाह्री कपाल फुलेको कालो कोट ,खैरो सट,जनलो
जजन्स पाईन्ट लगाएको अ.ं ६०।५५ िर्ाको हाल सम्म पजहचान
नखल
ु ेको लाश परुु र् व्यजिको लाश ।
जमजत २०७३।०९।१५ गते जज.रुपन्देही जस.न.पा.११ भजु ौली जथथत
महेन्र लोहारको खेतमािणा कालो,तराई मल
ु को जथतो
देजखने,कपाल अधा फुलेको मझौला शरीर,गोलो अनहु ार,जनलो
पंहल
े ो रङको साडी,कालो पेजटकोट,भान्टा रङको सेतो बट्टु ा भएको
बलाउज लगाएकी, अ.ं ४०।४५ िर्ाको हाल सम्म पजहचान
नखल
ु ेको मजहलाको लाश ।
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जमजत २०७३।०९।०३ गते जज.रुपन्देही ब.ु उ.म.न.पा.९ िेसक्यम
चोक जथथतमा मोटो शररर,उचाई ५'४",तराई मल
ु क
ु को जथतो
अनहु ारको,लामो कपाल,खैरो जथिटर,सेतो चेक सटा,कालो ज्याके ट
लगाएको अ.ं ४०।४५ िर्ाको हाल सम्म पजहचान नखल
ु ेको परुु र्
व्यजिको लाश ।
जमजत २०७३।०९।१२ गते जज.पाल्पा दोभान ४ र कोलडाल १ को
जबचमा पने पानीजमल जतनाउ खोलामाबणा गाँहुगोरो,उचाई
५'६",पातलो शररर,दारी छोटो,कपाल कालो,कालो जजन्स पाईन्ट
लगाएको,तराई मल
ु क
ु को जथतो देजखने अ.ं ३५।३६ िर्ाको
हालसम्म पजहचान नखल
ु ेको पुरुर् व्यजिको लाश ।
जमजत २०७३।०९।२६ गते अ.ं ०७:०० बजेको समयमा जजल्ला
दाङ घोराही न.पा.११ राजप्त उप्क्षेजत्रय अथपताल घोराही दाङमा अ.ं
३७।३८ िर्ाको परुु र्, उचाई अ. ५/३,कालो जके ट,सेतो
टाउजर,कालो कपाल हालसम्म पजहचान नखल
ु ेको परुु र् व्यजिको
लाश ।
जमजत २०७३।०९।०२ गते जजल्ला पाल्पा दोभान-५ जसद्धबाबा
मजन्दरमा बर्ा गाँहगु ोरो,उचाई ५'४", पातलो शररर, कपाल अधा
फुलेको,दाही कालो लामो, कालो ज्याके ट,उजनको पहेलो हाफ
थिीटर,जनलो टाउजर लगाएको, अ.ं ४०।४५ िर्ाको हाल सम्म
पजहचान खल्ु न नसके को परुु र् व्यजिको लाश ।
२०७३।०९।१९ गते जजल्ला कजपलिथतु साजिक राजपरु
गा.जि.स.हाल भृकुटी न.पा.९ चौरीमा बणा गाँहुगोरो,उचाई
५'६",शरीर पातलो,कपाल फुलेको, दाह्री जगंु ा पालेको अ.ं
७०।७२ िरर्को हाल सम्म पजहचान खल्ु न नसके को परुु र् व्यिी
लाश ।
जमजत २०७३।०९।२ गते १५:०० बजे जजल्ला बााँके नेपालगजं
उपमहानगरपाजलका िडा नं.१३ जथथत अ.ं ६०/६५ िर्ाको िणा
गहुगाँ ोरो मधेर्ी मल
ु को पजहचान नखल
ु ेको परुु र् व्यजिको लाश ।
जमजत २०७३।०८।२१ गते जज.रुपन्देही धकधई गा.जि.स.८,झङु गा
परासी जथथत अ.ं ५५/६० िर्ाको मजहला िणा कलसाउदो,पातलो
शररर, उचाई ५'२", जनलो सईु टर,भान्टा रंगकोकुताा सरुु िाल
लगाएकी,अधा कपाल फुलेको, हेदाा तराईमल
ु को जथतो देजखने ।
जमजत २०७३।०८।२२ गते जजल्ला न.प. कुजडया-१ फे नहरा जथथत
धमाशालामा हाल नाम थर ितन नखल
ु ेको परुु र् अ.ं ५०/५२
िर्ाको िणा थयाम्लो,उचाई ५'५",पालतो शररर,मानजसक
असन्तल
ु न भएको ।

रुपन्देही

पाल्पा

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

गुल्मी

जमजत२०७३।०७।०४ गते जज.रुपन्देही मचािार एरीयामा पने
मचािार मजन्दरमा, िणा कल्साउदो,उचाई ५'२", दाह्री कपाल लामो
फुलेको, पातलो शरीर,सेतो भेष्ट,धोजत सेतो,लंगौटी
लगाएको,मधेसी तथा भारजतय मल
ु को जथतो देजखने (जनजको
साथबाट उपचारको कागजमा अजयराम कचाररपरु घर लेखक
े ो
स.न.०९९१५३०९४३८, ९९७७९८७०९६१ र अको कागजमा
जशिचरन ९९१८७४३६४७ बूडा लेखक
े ो कागज फे ला परे को )
जमजत२०७३।०७।०४ गते जिहान अ.ं १०:३० बजे जज. पाल्पा
हुगं ी-२ असादी जथथत कालीगण्डकी नदीको जकनारा,उचाई
५'२",मझौला शररर भएकी,सेतोमा रातो अक्षरले PARIS
लेजखएको जटसाट, गल
ु ाजि रंगको पेन्टी लगाएकी हेदाा मगं ोजलयन
मजहलाको पजहचान नखल
ु ेको लास ।
जमजत २०७३।६।१० गते १२:०० बजे जजल्ला रुपन्देही जत.न.पा१३ शाजन्तनगर जथथत अ.ं ४५ िर्ाको परुु र् व्यजि बणा कालो,उचाई
५'४",दाह्री जङु गा फुलेको,हेदाा तराई बासी जथतो देजखने
खैरो,जट.सटा पाईन्ट लगाएको, पलाजष्टकको डोरीले पाईन्ट
बाधेको,िाया खट्टु ाको घडु ामा परु ानो सेतो खत, पैतलामा स- साना
दागीहरु भएको
जमजत २०७३।०५।२८ गते १६.४५ बजेको समयमा जजल्ला
रुपन्देही जस.न.पा.१, िेलजहया जथथत भन्सार कायाालयको गेट.न.२,
जथथत अ.ं २०/२५ िर्ाको, िणा कल्साउदो, उचाई ५'४", हेदाा
मदेशीमल
ु को जथतो देजखने,पातलो शरीर मागी खाने जथतो देजखने
।
जमजत २०७३।०५।१५ गते १३.०० बजेको समयमा जज.रुपन्देही
पजिम अमिु ा-७ कनरी जथथतमा अ.ं ३५/४० िर्ाको, बणा गहुगोरो,
उचाई ५'३", जनलो हाफ पाईन्ट,जनलो हाफ सेन्डो लगाएको कपाल
कालो दाह्री जगाँु ा छोटो पातलो रहेको,शरीर मोटो मगर ,गरुु ङ तथा
थारु जथतो देजखने परुु र् ब्यजि ।
जमजत२०७३।०५।०४ गते १९:३० बजेको समयमा जजल्ला
रुपन्देही लसु ानपा १७ मग्ु लाहा जथथत पेट्रोल पम्प नजजक सडक
जकनार नाजलको पानीमाअ.ं ६०/६१ िर्ाको, बणा गहुगोरो,उचाई
५'५", पहेलो जटसटा, सेतो धकाा भएको सटा, कालो पाईन्ट
लगाएको, दाह्री कपाल फुलेको होण्डा साइकलमा सिार,मधेसी
मल
ु को जथतो देजखने परुु र् ब्यजि ।
जमजत २०७२।०५।२९ गते जबहान ११:०० बजे जजल्ला गल्ु मी
तरु ांङ- बजडगाडा खोलामा अ.ं ४०-४५ िर्ाको परुु र्, उचाई ५ जफट
४ ईन्च भएको ,िणा गहुगाँ ोरो रातो हाप-सेन्डो,कालो हाफकटु
लगाएको मगं ोजलएन अनहु ार भएको पजहचान खल्ु न नसके को
लाश ।
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जमजत २०७३।०५।१२ गते जजल्ला दाङ घो.न.पा.११ जथथत
पहाडी मल
ु को िणा गहुाँ गोरो उचाई ५ जफट ८ ईन्च रहेकोअ.
४०/४५ िर्ाको पजहचान नखल
ु ेको परुु र् व्यजिको लाश ।
जमजत २०७३।५।१२ गते १७:०० बजे जज. बााँके नेपालगजं
.उप.म.न.पा.२ जथथत पहाडी मल
ु को िणा कालो उचाई ४ जफट ८
ईन्च रहेको अ.ं ५०/५५ िर्ाको पजहचान नखल
ु ेको परुु र् व्यजिको
लाश ।
जमजत २०७३।०५।०९ गते १८:०० बजे जज. बााँके नेपालगजं
.उप.म.न.पा.७ जथथत मधेर्ी मल
ु को देजखने िणा कल्साउदो
अ.ं उचाई ५ जफट रहेको अ.ं २५/३० िर्ाको पजहचान नखल
ु ेको
परुु र् व्यजिको लाश ।
जमजत २०७३।४।२० गते जजल्ला रुपन्देही ब.ु उ.म.पा.९ जसद्देश्वरी
खेल मैदानको मञ्चमासेतो कमेज, कालो हाफ पाईन्ट, बणा
गहुगोरो, पातलो शररर, हेदाा तराई मल
ु को जथतो देजखने बर्ा
अ.ं ४८/४९ को परुु र् ब्यजि ।
जमजत २०७३।०४।१८ गते जज.पाल्पा दोभान ४ पाजनजमल जथथतमा
बणा कालो,उचाई ५ जफट,तराई मल
ु क
ु को जथतो देजखने, जनलो
थिीटर पहेलो बट्टु े साडी लगाएकी, अ.ं ०७।७२ िर्ाको पजहचान
खल्ु न नसके को मजहलाको लाश ।
जजल्ला रुपन्देही .ब.ु उ.म.पा.१० जथथततराई मल
ु को जथतो देजखने,
पजहले देजखनै उि िारदात थथानमा देजखने गरे को मानजसक
अिथथा जठक नभएको भन्ने बजु झएको हरीयो जटसटा लगाएको
कपाल दाजह्र आधा फुलेको अ.ं ५०।५५ िर्ाको िर्ाको परुु र्
व्यजिको पजहचान खल्ु न नसके को लाश ।
जमजत २०७३।४।२१ गते जजल्ला रुपन्देही ब.ु उ.म.पा.२१ जथथत
तपाहा छजतसकुलोको पानीमा बणा गहुगोरो,उचाई ५'६", सेतो
लामो बाउला भएको जटसटा लगाएको, मगं ोजलयन अनहु ार भएको
दाजहने हातमा सेतो दबु ी रहेको अ.ं ३०।३२ िर्ाको परुु र् व्यजिको
पजहचान खल्ु न नसके को लाश ।
जमजत २०७३।०४।११ गते जजल्ला रुपन्देही ब.ु उ.म.न.पा.७,जतनाउ
पल
ु जथथमा बणा गहु गोरो,चाई ५'२",च्याप्टो चाउरीएको
अनहु ार,हररयो जट सटा, घाटीमा कालो,रातो माला, कालो
पाईन्ट,दाजह्र,कपाल के ही फुलेको अ.ं ५०।५२ िर्ाको परुु र्
व्यजिको पजहचान खल्ु न नसके को लाश ।
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जमजत २०७३।०४।०७ गते जजल्ला रुपन्देही ब.ु उ.म.न.पा.१,गणेश
नगर जथथतमाबणा गहु गोरो,चाई ५'३",च्याप्टो चाउरीएको
अनहु ार,चेक सटा,खैरे जट सटा, खैरो भेष्ट,खैरो पाईन्ट,दाजह्र,कपाल
के ही फुलेको , अ.ं ६०।६५ िर्ाको परुु र् व्यजिको पजहचान खल्ु न
नसके को लाश ।
जमजत २०७२।०९।०९ गते जजल्ला कजपलिथतु क.ब.न.पा.िडा
नं.१३ पटखिामाबणा गाँहुगोरो पातलो शररर हेदाा तराईसमदु ायको
जथतो देजखनेफुटकर ज्यान मद्दु ा जशर्ाकमा मद्दु ा दताा गरी
अ.अ.कायाजारी रहेको हालसम्म पजहचान खल्ु न नसके को लाश
फे ला परे को ।
जमती २०६९।१०।२६ गते जदउसो ११०० बजे जजल्ला पाल्पा
जपपलडााँडा गाजबस िडा न.ं ९ जथथत काजलगण्डकी नजद जकनारमा
नामथर ितन नखल
ु ेको अ.ं बर्ा १५ की िालीका सजडगली
दगाु न्धीत अबथथामा पजहचान नखल
ु ेको लाश फे ला परे को ।
जमजत २०७१।०९।३० गते ता.न.पा.३ जथथत मा बेिारीसे
अिथथामा बाथतजबक नामथर बतन नखल
ु ेको िणा गहुगं ोरो, दबु ै
हातमा ६/६ िटा औला भएको तराई मल
ु क
ु को जथतो देजखने िर्ा
४० को अजं कत पजण्डत भन्ने परुु र् ब्यािी बेहोस अबथथामा फे ला
परे कोमा तानसेन नगर पाजलका द्धारा उद्दार गरी जजल्ला अथपताल
पाल्पामा उपचारको लागी लगेकोमा थप उपचारको लागी जमसन
अथपताल पाल्पामा पठाएकोमा उपचारको क्रममा जमजत
२०७१।१०।१० गते मृत्यु भएको।
जमजत २०७३।०२।१४ गते जजल्ला निलपरासी गठु ीसयु ापरु ा -६बणा
कालो पातलो शररर,पातलो दाह्री जगंु ा भएको,दाहा हातमा
जत्रशल
े ो,कालो सेतो शटा गाढा हरीयो भोटो र कालो
ु मा ऊं लेखक
पाईन्ट लगाएको एजकन नामथर ितन नखल
ु ेको िेचु भजन जचजनने
बर्ा अ.४५ को परुु र्।
जमजत २०७२।१२।२२ गते अन्दाजी १४:०० बजेको समयमा जज.
रुपन्देही बटु िल उप म.न.पा. िडा नं. ८ अमरपथ जथथत बर्ा
३५।३८ को नाम नखल
ु ेको बणा गहु गोरो, पातलो शररर, उचाई
५जफट ३ ईन्च, िाया हातमा जपत्तलको जथतो बालो लगाएको,
दाया हातमा जथटलको जथतो कम्पजनको नाम नखल
ु ेको नचल्ने
घडी लगाएको,crocodile को जचत्र भएको जनलो, पहेलो र खैरो
धके जटसटा लगाएको, जनलो जजन्स पाईन्ट प्लाजष्टकको डोररले
बाजध लगाएको, पहाजड मल
ु ुकको जथतो देजखने, लामो कपाल
पालेको परुु र् व्यजिको लाश फे ला परे को ।

रुपन्देही

िम्दार्ा

रुपन्देही

पाल्पा

रुपन्देही

रुपन्देही

जमजत २०७२।१२।१९ गते जिहान अन्दाजी ०७:०० बजेको
समयमा जज. रुपन्देही बटु िल .उ.प.म.न.पा. िडा नं. ७ जिकास
टोलमा ३५/३७ बर्ाको बणा गहु गोरो, जिु ा दाह्री पालेको, उचाई ५
जफट ४ ईन्च, खैरो पाईन्ट खैरो जट.सटा, कालो िेल्ट, िाया हातमा
फलामको जथतो देजखने धातुको बालो लगाएको , लाम्चो अनहु ार
को पहाडी मल
ु क
ु को जथतो देखने े परुु र् व्यजिको लाश फे ला परे को
।
जमजत २०७३।०५।०६ गते १५.४५ बजेजज.बजदाया धधिार
गा.जि.स.िडा न.७ थानफे ना भन्ने थथानको बबई जसचाई
आयोजनाको नहरको साईफनमासडी गलेको अबथथामा रहेको
कालो धके सटा, कालो पाईन्ट उचाई ५ जफट ३ ईन्च,जनै लगाएको
(सजड गली पजहचान नखल्ु ने अबथथामा रे हको) पाईन्टको जभत्र
खजल्तमा १८००।-फे ला परे को
जमजत २०७३।०१। ०४ गते जिहान अन्दाजज १०:३० बजे
जज.रुपन्देही, बटु िल उ.म.न.पा .िडा .न.१० सुख्खानगर जथथतिणा
गहु गोरो , जिु ा दाह्री सामान्य आएको ,उचाई ५ जफट ५ ईन्च
जनलो जजन्स पाईन्ट, रातो जटसटा ,िाया हातको चोर औलामा
फलामको जथतो औठी लगाएको ,िाया हातको हत्के लामा
जगतारको जथतो लोगो भएको टाटु ,दाया हातमाको हत्के लाको
पछाडी अग्रं ेजी अक्षेर B को टाटु हानेको , कालो िेल्ट ,लाम्चो
अनहु ार पहाडी मल
ु क
ु को जथतो देजखने परुु र् माजनस अ.ं २२।२५
िर्ाको ।
जमजत २०७३-०१-१८ गते अं. ०९:०० बजे जज. पाल्पा हुजग- ९
जथथत , िणा कल्साउदो , उचाई ५ जफट २ ईन्च , पहेलो रातो
जमजसयको सजु तको साडी शरररको भागमा बेररएको, कपाल फुलेको
, अनहु ार च्याउरी परे को, शरररको भाग सक
ु े को हेदाा तराई मल
ु को
जथतो देजखने माजगने जहड्ने मजहलाको लाश फे ला परे को ।
जमजत २०७३/०१/२४ गते अ.१४:०० बजे जजल्ला रुपन्देही हाजट
बनगाई गा.जि.स.िडा नं. १ जथथत िणा कालो, सेतो जनलो
धके िाला सटा ,कालो जट-सटा, जनलो जजन्स पाईन्ट, हररयो कट्टु
उचाई ५.२ जफट कापल कालो भएको अ.ं बर्ा ३८/४० को परुु र्
व्यजिको लाश फे ला परे को ।
जमजत २०७३।०१।३० गते अ.ं ०२:०० बजेको समयमा जजल्ला
रुपन्देही बटु िल उप महानगरपाजलका िडा नं.१० जथथत बणा
गहुगोरो, मझौला शररर, उचाई ५ जफट ७ ईन्च, जनलो जजन्स पाईन्ट
र सेतो भेष्ट लगाएको, हेदाा पहाडी समदु ायको जथतो देजखने
अ.ं ४०।४५ बर्ाको परुु र् ब्यजिको लाश फे ला परे को ।
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जमजत २०७३।०४।११ गते जबहान ०७:३० बजे जजल्ला गल्ु मी
हजथतचौर -३ चाङघाट जथथतमा अ.ं ४०।४५ िर्ाको परुु र् उचाई ५
जफट ४ ईन्च भएको अनहु ार सबै सडीगली सके को, लाश नाङगो
अिथथामा रहेको शरीरको भाग हेदाा िणा गहुगाँ ोरो भएको ।
जमजत २०७३।०१।१५ गते जजल्ला लमजङु , बाझाखेत गा.जब.स
िडा नं. १ जथथत ७०/७५ बर्ाको परुु र् व्यजिको लाश फे ला परे को
।
जमजत २०७३।०२।४ गते जिहान अ.ं ०५:३५ बजे जज. रुपन्देही
बटु िल उ.म.न.पा. १० जथथत बर्ा अ.ं ५०।५५ को िणा गहुगं ोरो,
दाह्री फुलेको, उचाई ५’६”, सेतो हाफ भेष्ट र तल कालो ट्रयाकको
पाईन्ट लगाएको, दाया हातको जसल्डरमा जत्रशल
ु र बाया हातमा
हुमा, दगु ाा र उमा लेजखएको टाटु रहेको परुु र् व्यजिको लाश फे ला
परे को ।
जमजत २०७३।०२।०८ गते १८:०० बजे जजल्ला रुपन्देही बटु िल
उ.म.न.पा.१ भगिती टोल रामनगर चोक जथथतअ.ं ५०/५५
िर्ाको बणा गहु गोरो, उचाई ५ जफट ३ ईन्च, सेतो हाफ जागे खैरो
कलरको, भेष्ट खैरोमा सेतो धकाा भएको िाया हातमा H को टाटु
रहेको परुु र् व्यजिको लाश फे ला परे को ।
जमजत २०७३।०२।१८ गते अ.ं १२:३० बजेको समयमा
जज.निलपरासी. बदाघाट न.पा. िडा न.ं ५ सरािल खोला जथथतमा
अ.ं ३०/३२ िर्ाको खैरो हाफ जटसटा, खैरो जजन्स पाईन्ट, कालो
जत्तु ा, Kelvia लेजखएको कालो कट्टु लगाएको, सडीगली कुजहएर
जकरा लागेको परुु र् व्यजिको मृत लाश फे ला परे को ।
जमजत २०७३।०२।२३ गते जज. कजपलिथतु, जशिराज न.पा. १
बनकसमा अ.ं ३०।३५ बर्ाको िणा गहुगं ोरो, उचाई ५’२”, कपाल
कालो, लामो भएको, सेतो हररयो जटसटा र खरानी रंगको पाईन्ट
लगाइएको तराई मल
ु को जथतो देजखने, मानजसक सन्तल
ु न जठक
नभएको परुु र् व्यजिको लाश फे ला परे को ।
जमजत २०७३/०२/२१ गते अ.१८:०० बजे जजल्ला रुपन्देही
जसद्दाथा न.पा.१, राजनगाउ जथथत िणा कालो, कपाल परु ै फुलेको,
तालक
ु ो भागमा कालो मेदी लगाएको जथतो के जह कालो देजखने,
उचाई ५.५ जफट रहेको हाल सम्म नाम थर ितन नखल
ु ेको मागी
खाने जथतो देजखने अ.६०/६५ िर्ाको तराईिासी जथतो देजखने
परुु र् व्यजिको लाश फे ला परे को ।
जमजत२०७३।२।३१ गते १४:०० बजे जज.रुपन्देही ब.ु उ.म.न.पा. १३
जथथत बणा गहुगोरो, उचाई ५ जफट ६ ईन्च, सेतो हाफ सेन्डो भेष्ट,
जनलोमा रातो धकााभएको ट्रयाक लगाएको, िाया खट्टु ाको घडु ामा
काटेको परु ानो खत भएको, अन्दाजज ५०।५५ िर्ाको परुु र्
व्यजिको लाश फे ला परे को ।
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जमजत२०७३।०३।०१ गते १६:०० बजे जज. पाल्पा रामपरु न.पा.
१३ भजु ातघाट कालीगण्डकी नदी जथथत हररयो रातो बट्टु ा भएको
लामबाउले चोलो, रातोमा सेतो कोठाभएको लङु ् गी लगाएकी
बाया हातमा रातो चरु ा (प्लाष्टीकको जथतो देजखने) अ.ं बर्ा ४०।४५
की मजहलाको लाश फे ला परे को ।
जमजत२०७३।०३।२० गते जजल्ला रुपन्देही सौफसााजटकर -२ जथथत
िणा गहुगाँ ोरो उचाई५’४’,मोटो शररर, खैरो भेष्ठको छाजतको भागमा
MS लेजखएको जथटकर लेखएको, कालो पाईन्ट बेल्ट लगाएको,
कपाल हल्का फुलेको , अ.ं ३०/३५ िर्ाको परुु र्व्यजि ।
जमजत २०७२-१२-१३ गते जजल्ला रुपन्देही बटु िल उप.म.न.पा.
िडा नं. ७ जतनाउ खोलामा लाम्चो अनहु ार, अनहु ारको बाया
आखााँ तफा परु ानो काटेको खत भएको, अ.ं ३५।३७ िर्ाको परुु र्
व्यजिको लाश फे ला परे को ।
जमजत २०७२।१०।०७ गते रातको अ.ं २३:४५ िजेको समयमा
जजल्ला कजपलबथतु भृकुटी न.पा.िडा नं.६ जथथत िणा
कल्साउदी,पातलो शररर भएकी, कपाल अधा फुलेको रातो व्लाउज
र रातोमा सेतो पाटा रहेको पछयौरी ओडेकी, पहेलो साडी
लगाएकी, उचाई अ.ं ५ जफट, िर्ा अ.ं ४५/५० की मधेशी मल
ु की
जथतो देजखने मजहलाको लाश फे ला परे को।
जमजत २०७२।१०।०२ गते ०९:०० िजे जज.रूपन्देही हाटी बनगाई१ बणा गहु गोरी, कपाल सानो फुलेर सेतो भएको, रातो पेजटकोट ,
दायापट्टीको गालामा सानो कोठ्ठी जथतै मासपु लाएको, भान्टा
कलरको पछ्यौरा साथमा रहेको उचाई ५ जफट भएकी अ.ं बर्ा
६५/७० की ,दबु ै हातमा रातो कलरको चोरा लगाएकी मजहलाको
लाश फे ला परे को ।
जमजत २०७२।११।२५ गते सााँझ अन्दाजी १८:०० बजेको समयमा
जजल्ला रुपन्देही जत.न.पा. २ जथथतमा रहेको िनिाजटका नजजकै
जनमको रुखको फे दमा बणा हल्का कालो , उचाई ५ जफट ६ ईन्च,
मोटो शररर, जनै, पहेलो र रातो धागोको माला, जनलो कालो डोरा
भएको भेष्ट, कालो पाईन्ट, जनलो ट्राउजर,सेतो सेन्डो,Magic क्रश
जफता भएको खैरो रङ्गको चप्पल,उजन टोपी लगाएको अन्दाजी
बर्ा ३५/४० को परुु र् माजनसको लाश फे ला परे को ।
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जमजत२०७१।०९।३० गते बेलक
ु ा जजल्ला रुपन्देही पडसरी
गा.जि.स. १ मा ना ४ ख ४१३७नम्बरको ट्रकले हाल सम्म नम्बर
नखल
ु ेको मोटर साईजकललाई ठक्कर जदई दघु टा नाहुदाँ ा उि मोटर
साईजकलमा यात्रा गरर आएजक हाल सम्म नाम थर ितन
नखल
ु ेकीजनम्न हुजलया भएकी मजहलाको मृत्यु भएको ।
उमेर :- अ.बर्ा २५/३० बर्ाहुजलया:-पातलो मझौला शरीर भएकी
पहाडीया मल
ु को मजहला िणा गहुगाँ ोरो, उचाई ५ जफट २ईन्च,
कालो कपाल, नाक छे डेको, कालो लाम्बाउले हुट चेन भएको
जजपरको तान्नेठाउाँमा I phone लेखक
े ो, सो जभत्र I Love Nepal
लेखक
े ो सेतो भेष्ट, कालोसेतो बट्टु ा भएको उनीको लेजगज, पहेलो र
सेतो रङ्गको मोजा कानमा बजारीया टपलगाएकी मजहला ।
जमजत २०७२।१०।२७ गते रातको समयमा जजल्ला पाल्पा तानसेन
नगरपाजलका िडा नं. १० जथथत यनु ाईटेड जमसन अथपतालमा बणा
गहुगाँ ोरो पातलो शररर, दारी कपाल सामान्य फुलेको, उचाई
अन्दाजी ५ जफट ३ ईन्च बर्ा अन्दाजी ५० को परुु र् ब्यजिको
लाश फे ला परे को ।
जमजत२०७२-११-१० गते अ.ं ०९:५० बजेको समयमा जज.
रुपन्देहीमा िणा गहुाँ गोरो, पातलो शररर, कालो सटालगाएको, दााँया
हातमा फलामको जथतो देजखने जसक्री लगाएको,सोही हातको
नाजडमाटाटु भएको अ.ं बर्ा १८/१९ को परुु र् व्यजिको लाश फे ला
परे को ।
जमजत २०७२।११।२गते जज.पाल्पा जपपलडांडा ९गहुगं ोरो, दारी
कपाल फुलेको, मझौला शररर, उचाई५’२”, साथमा परु ाना कपडा
तथा कालो रंगका २ जोडी प्लाजष्टकका चप्पल भएको,रातो जेब्रा
झोला भएको अ.ं ६० िर्ाकोपरुु र् व्यजिको लाश फे ला परे को ।
जमजत २०७२।११।१गते जज.रुपन्देही जसद्दाथा नगर न.पा.८ जथथत
अचेत अिथथामा बणा कल्साउदो पाललो शररर जनलोरङको हुड र
कालो ट्राउजर लगाएको उचाई ४.१० ईन्च भएको अ.ं बर्ा १९/२०
कोपरुु र्को लाश फे ला परे को ।
जजल्ला रुपन्देही २०७२।१०।१९ गते, १३:३० बजे िणा गहुगोरो,
दबु ै गोडाको बढु ी औला छोटो, गोलो अनहु ार, मगं ोजलयन िणाको,
कालो ज्याके ट, कालो सटा, जनलो भेष्ट, कालो अन्डरियर, कालो
खैरो पाईन्ट लगाएको अ.ं बर्ा ४०/४२ को परुु र् व्यजि ।
जमजत २०७२।१०।२५ गते जज.रुपन्देही सैनामैना १० रामापरु जथथत
बणा गहु गोरो,पातलो शररर,दारी जगु ा आएको,सन्ु तला कलरको
उनीको टोपी,कालो खैरो रंगको चेन भएको जाके ट,खैरो कटन
पाईन्ट,कालो प्लाजष्टक चप्पल,दाया हातमा फलमको बाला र
औठी लगाएको कालो खैरो कम्मल ओडेको,मृतक अ.ं बर्ा

निलपरासी
(पम्िम)

निलपरासी
(पम्िम)

निलपरासी
(पम्िम)

रुपन्देही
रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

रुपन्देही

दाङ

३५।४० को मधेशी मल
ु को जथतो देजखने नाम थर बतन नखल
ु ेको
बेिाररसे परू
ु र् माजनस ।
जमजत २०७२।१०।२५ गते अ.ं ०३:०० बजे जज. निलपरासी
कुजडया ६ महलबारी जथथत अ.ं ३०।३२ बर्ाको िणा गहुगं ोरो,
उचाई ५’४” जक्रम कलरको पाईन्ट, चेक सटा, सेतो कालो धके
थिीटर, कालो ज्याके ट, हररयो कालो बट्टु े मफलर लगाएको परुु र्
व्यजिको लाश फे ला परे को ।
जमजत २०७१।११।२२ गते अं. १९:३० बजेको समयमा जजल्ला
निलपरासी सनु िल न.पा. िडा न.ं ४ जथथत म.रा.मा. ३०-३५
िर्ाको परुु र् व्यजि सिारी दघु टा नामा परर सख्त घाईते भई
उपचारको क्रममा लजु म्बनी अ.ं अथपतालमा मृत्यु भएको ।
जमजत २०७१।१०।२१ गते अ. १८;०० बजेको समयाम
जज.न.प.बदाघाट न.पा. ४ जथथत जगं लमाअ:बर्ा ३०/३२ जक
मजहला घााँटीमा रथसी बााँधेको मृत अिथथामा फे ला परे को हुदाँ ा
कताव्य गरर मारी फालेको जथतो देजखएको ।
जमजत २०७२।०९।०७ गते जजल्ला रुपन्देही जत.न.पा.४ जथथतनाम
थर ितन नखल
ु ेको अ.ं बर्ाको परुु र् व्यिी ।
जमजत २०७२।०८।२९ गते ०७;००बजेजजल्ला रुपन्देही सैनामैना
न.पा ७ जथथतएजकन नाथ नभएको हातमा जिष्णू थापा लेखक
े ो मृत
अिथथामा फे ला परे को ।
जमजत २०७२।०७।०९ गते जजल्ला रुपन्देही .ब.ु उ.म.न.पा.५ जथथत
०९:०० बजेनान थर ितन नखल
ु ेको अ.२८/३० बर्ाको परुु र्
व्यिी मृत अिथथामा फे ला परे को ।
जमजत २०७२।०६।१० गते,१४:०० बजेजजल्ला रुपन्देही
जस.न.पा.१३ हाटबजार,जथथतनाम थर ितन नखल
ु ेको अ.ं ६०
बर्ाको परुु र् मृत अिथथामा फे ला परे को ।
जमजत २०७२।०५।२८ गते जजल्ला रुपन्देही.जस.न.पा.५ जथथत
हाटबजार १९:०० बजेनाम थर ितन नखल
ु ेको अ.ं ३८/४० बर्ाको
परुु र् व्यजि मृत अिथथामा फे ला परे को ।
जमजत २०७२।०४।२८ गते १७:३० बजे जजल्ला रुपन्देही मैजनहिा
१ जथथत मनोहर पल
ु मजु न जतनाउ खोलाको जकनारमानाम थर ितन
नखल
ु ेको बालक मृत अिथथामा फे ला परे को ।
जमजत २०७३।०४।२४जजल्ला दाङ लक्ष्मीपरु १ जथथत नाम थर
ितन नखल
ु ेको परुु र् अ.ं ६०/६५बर्ाको, बणा कल्छाउदो कपालमा
हल्का रातो लगाएको कालो गजन्ज कालो पाईन्ट लगाएको
पजहचान खल्ु न नसजकएको लाश ।

िााँके

िााँके

िााँके

िम्दार्ा

िााँके

जमजत २०७३।४।१७ गते जजल्ला बाक
ं े महादेिपरु ७ जथथतमा अ.ं
४०।४१ िर्ाको परुु र् बणा कालो उचाई ५/७ जनलो कालो सेतो
धकाा भएको जट सटा, थपोटा जत्तु ा खैरो पाईन्ट लगाएकोपरुु र्
व्यजिको पजहचान हुन नसके को लाश ।
जमजत २०७३।०१।०७ गते अं १२:३० बजेको समयमा जजल्ला
बााँके, उढारापरु - ८ जथथत िणा कल्साउदो, पातलो शररर, हल्लका
दाह्री जगाँु ा भएको परुु र् व्यजिको लाश फे ला परे को ।
जमजत २०७३।०१।२९ गते १९:०० बजे जज. बांके नेपालगजं
उप.म.न.पा. ३ जथथत बर्ा ६० को िणा कल्साउदो, पातलो शरीर
भएको परुु र् व्यजिको लाश फे ला परे को ।
जमजत २०७२/११/१७ गते जदउसो १५०० बजेको समयमा जज.
बजदाया, जशबपरु गा.जब.स. िडा न. १ जथथत कणााली नदीको
जकनारमा अ. िर्ा ४०/४२ की रातो सईु टर,चौबन्दी चोली, रातो
पेटीकोट लगाएको। ५ जफट उचाई भएको र कपाल कालो भएको
तथा सडीगल्दै गएको अिथथामा नाम थर ितन खल्ु न नआएको
अपररजचत मजहलाको मृत अिथथामा िेिाररसे लाश फे ला परे को ।
जमजत २०७३।०४।०९ गते अ.ं १४:०० बजेको समयमा नेपालगजं
उपमहानगरपाजलका िडा नं. ३ थथजतमा नेअ.ं ६० िर्ाको िणा
कल्साउदो , पातलो शररर पुरुर् व्यजिको पजहचान हुन नसके को
लाश ।

िम्दार्ा

जमजत२०७३।०२।१० गते राती अ.२०.३० बजेको समयमा
जज.बजदाया बााँ.न.पा.िडा न.४ पिू पा जिम राजमागा जथथत गौरी
चौकमा पजिम बाट पिू ा तफा जादै गरे को न.नखल
ु ेकोगाडीले
नामथर नखल
ु ेकी मजहलालाई ठक्कर जददा घटनाथथलमा नै मृत्यु
भएको ।

िम्दार्ा

जमजत २०७३।०१।२० गते राती अ.२१.३०बजेको समयमा जजल्ला
बजदाया सा.ता.न.पा.िडा न.८ ईन्रपरु जथथत गल
ु ररया राजापरु सडक
खण्डमा नामथर ितन नखल
ु ेकी अ.३२/३५ की मजहलालाई
गल
ु ररया देजख राजापरु तफा गएको भे. १ क २९६न.को जमनी ट्रकले
जकचीघटना थथलमा नै मृत्यु भएको ।

िम्दार्ा

जमजत २०७३/०१/०७ गतेजजल्ला बजदाया राजापरु न.पा.
११राजापरु बजार जथथत एजकन नाम थर ितन खल्ु न नआएकी बर्ा
अ.ं ४५/४६ जकमजु थलम समदु ायकी मानजसक अिथथा जठक
नभएकी बेिाररसे मजहलाको मृत लास फे ला परे को।

िम्दार्ा

प्र्ूठान

जमजत २०७२।११।१७ गते जज.बजदाया जशिपरु गा.जि.स.िडा न.१
जथथतकणााली नजदको जकनारमा नामथर िरन नखल
ु ेको अन्दाजी
४०/४२ जक अपररजचत मजहलाको मृतलाश िेिाररसे अबथथामा
फे लापरे को
जमजत २०७१।१२।१० गतेका जदन जज.प्यठू ान गोठीिाङ गा.जब.स.
िडा नं. ५ र ६ को जसमानामा पने घण्टी खोला जथथत अन्दाजी बर्ा
५०/ ६० को अपरीजचत परू
ु र् ब्यजिको मृत अिथथामा लाश
फे ला परे को ।

दाङ

जमजत २०७३।०१।३० गतेको जदनको २:३० बजेको समयमा
जज.दाङ त.ु न.पा.५ जथथत नाम थर ितन थाहा नभएको अ.५५/५६
को परुु र् व्यिी बेिाररसे अिथथामा फे ला पारी उपचारको क्रममा
राजप्त अचल अथपतलमा मृत्यु भएको ।

दाङ

जमजत २०७३।०१।१५ गते अ.१४:०० बजेको समयमा जजल्ला
दाङ राजपरु गा.जि.स.िडा नं.९ गोठुिा मा मानजसक सन्तल
ु न जठक
नभएको अ.बर्ा ४०/४५ को, बणा कालो,उचाई अ.५ जफट भएको,
कम्बर देजख माजथको भाग नाङगो, तलको भागमा फुस्रो खैरो हाप
पाईन्ट लगाएको, पहाडीया मल
ु क
ु जथतो दजखने परुु र् व्यजिको
लाश फे ला परे को भन्ने सचु नाको आधारमा प्रहरी टोली खजट गई
लाशजााँच प्रकृ जत लगाएको अनसु न्धान काया परु ा गरी उि
बेिाररसे लाश राजपरु गा.जि.स.को कायाालयलाई सदगदक
् ो लाजग
जजम्मा जदईएको ।
जमजत२०७२।२।९ गते जदउाँसोको १५:०० बजेको समयमा जजल्ला
दाङ लमही न.पा.११ जथथत अजम्िरी सामदु ायीक िनजंगलमा
नामथर र ितन नखल
ु ेको अन्दाजी बर्ा ४५/४६ को परुु र् व्यजिको
लाश सजडगली जकरा औसा परे को अिथथामा फे ला परे को ।

दाङ

