
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कणर्णालर्, सुरे्खत(हणल नेपणलगन्ज) अन्तगात पहहचणन नर्खुलेकण लणसहरुको हिबरर् 

      हजल्लण हििरर्                      फोटो 

कणहलकोट मिमि २०७८।०७।०५ गिे मि.कामिकोट नरहरीनाथ गा.पा. वडा नं. ८ को 

मििाना गौिनी गडा मथथि कर्ाािी नमि मकनारिा नािथर, विन र उिेर 

नखिेुको खरानी रंगको िौरा िरुुवाि, टाउकोिा रािो,मनिो, खैरो बटु्टा भएको 

ढाका टोपी, मभत्रको शरररिा म्यािी प्रहरी िेमखएको मनिो डांग्री िगाएको ििृ 

पुरुषको िाश पो.िा.को िामग मि. अथपिाि िान्ि कामिकोटको शव गहृिा 

रामखएको ।   
 

जुम्लण मिमि २०७८।०७।०५ गिे िााँझ अं. १९ बिेको िियिा मि. िमु्िा महिा गा.पा। 

वडा नं. ७ िगुाड मथथि महिा नमिको पवुा मकनारिा ढुङ्गाको कापिा नािथर, 

विन नखिेुको अं. ७ मिनको बणलक उचाई १.२ मिट, छािा खईुमिएको र 

नाबी झरेको ििृ बािकको िाश पो.िा.को िामग कर्ाािी थवाथ्य मवज्ञान 

प्रमिष्ठान िमु्िाको शव गहृिा रामखएको ।  
 

सल्र्णन मिमि २०७८।०६।३० गिे अं. १५:०० बिेको िियिा  मि. िल्यान बनगाडा 

कुमपण्डे न.पा. वडा नं. २ गोरुघाट मथथि बेरी नमिको मकनारिा नािथर, विन 

नखिेुकी अं. ३०/३५ वर्ाकी रािो कुिाा, रािो किेिी बुट्टा भएको िरुुवाि 

िगाएकी, मनधारिा चोट र िािकुो कपाि खईुमिएको ििृ महहलणको िाश । 
 

रुकुम(पहिम) मिमि २०७८।०६।०२ गिे मि.रुकुि(पमिि) िमुिकोट न.पा. वडा नं ११ 

रािापहर मथथि रहकेो ओडारिा एमकन नाि थर विन नखिेुको अं. ७० वर्ाको 

पुरुष व्यमिको िाश िेिा परेको । हुमिया:- उचाई ५.२ मिट, वर्ा गहुगोरो, 

कपाि र िाह्री िेिो िुिेको, शरीरको िल्िो भागिा िेिो कपडाको कछाड 

िगाएको ।  

रुकुम(पहिम) मिमि २०७८।०६।०३ गिे मि.रुकुि(पमिि) चौरिहारी न.पा. वडा न ं ३ 

रानीिागर मथथि ठूिीभेरी निीको बगर टापिुा एमकन नाि थर विन नखिेुको 

िडेगिेको अवथथािा अं. ४०/४२ वर्ाकी महहलणको िाश िेिा। हुमिया:- 

शरीरको भाग नग्न रहकेो, उचाई ५मिट, शरीरको िबै भाग िमडगिी अनहुार प्रष्ट 

निमेखने ।  

सल्र्णन मिमि २०७८।०४।२९ गिे अं. १४:३० बिेको िियिा मि. िल्यान बनगाड 

कुपेन्डे न. पा. १ बाङमगरह मथथि भेरी नमिको मकनारको पामनिा नािथर, विन 

नखिेुको अं. २५/३० वर्ाको िथिो िमेखने, टाउकोको कपाि खईुमिएको, 

शरररिा कुनै कपडा नभएको र िडेको अवथथािा रहकेो ििृ पुरुष व्यमिको 

िाश िल्यान मिल्िा अथपिािको शव गहृिा रामखएको । 
 

सुरे्खत मिमि २०७५।१२।२१ गिे िखेी मि. िखेुि मब. न. पा. वडा नं. १२ नेवारे मथथि 

िानव िेवा आश्रििा बथि ै गरेमक एमकन नािथर, विन नखिेुकी, धमनिरा 

नाििे मचमनने, वर्ा गहुाँगोरी, उचाई ४.५ मिट भएकी, पाििो शररर, कपाि 

काटेको, हररयोिा रािो रंगको िानव िेखेको मटिटा, िि खैरोिा बुट्टा भएको 

अिामिन िगाएकी बदृ्ध महहलण मिमि २०७८।०४।२३ गिे अं. ०६:०० बिेको 

िियिा िोही आश्रििा ितृ्य ु भएको मनि िमहिाको शव प्रिशे अथपिाि 

कर्ाािी प्रिशे कािागााँउ िखेुिको शव गहृिा रामखएको ।  



जणजरकोट मिमि २०७६।०७।२४ गिे िखेी मि. िखेुि मब. न. पा. वडा नं. १२ नेवारे मथथि 

िानव िेवा आश्रििा बथि ैआएका विन नखिेुको अं. ७५ वर्ाको बि बहािरु 

िोगी भनेर मचमनने बदृ्व परुुर् मिमि २०७८।०४।१७ गिे अं. २०:०० बिेको 

िियिा िोही आश्रििा ितृ्यु भएको व्यमिको हुमिया वर्ा गहुाँगोरो, उचाई ५.२ 

मिट, पाििो शररर भएको, िामथल्िो शरररिा हररयो रंगको मटिटा, िि खैरोिा 

रािो धकाा भएको पाईन्ट िगाएको पुरुषको िाश पो. िा. को िागी कर्ाािी 

प्रिशेको प्रिशे अथपिाि कािागााँउ िखेुिको शव गहृिा रामखएको  ।   

 
कणहलकोट मिमि २०७८।०४।१८ गिे अं.०९:५० बिेको िियिा मि. कामिकोट 

मििागिुा न.पा.वडा नं.२ बामिघाट मथथि मििाकर्ाािी निीको छाि मकनारिा 

नािथर, विन नखिेुकी अं.२०/२२ वर्ाकी, िंगोमियन अनहुार भएकी उचाई 

४.१०मिट भएकी, गााँटीिा रािो, हररमय, पहिेो रंगको २ ओटा िडी पोिे िािा, 

िााँया हािको नामडिा िनु िथिो पहिेो ििाि िथिो बेरुवा १ वटा बािा 

िगाएकी महहलणको ििृक िाश ।  

सुरे्खत मिमि २०७७।०६।०९ गिे मबहान अं. ०९:०० बिेको िियिा मि.िुखेि 

मब.न.पा. वडा न ं ४ रािोपिु मथथि नमििा नाि थर विन नखिेुको ७/८ 

िमहनाको हिेाा िािान्य, िबैु हाि छािीिा िेपेको र हिेाा िािान्य अवथथािा 

रहकेो ििृ निजणत हशसु(बणहलकण) । 
 

सुरे्खत २०७७।११।१० गिे अं. ७:०० बिेको िियिा मि. िुखेि बराहिाि गा.पा. 

वडा नं ४ रामरिय बन मथथि नाि थर विन नखुिेको वर्ा ५०/६० को िमडगिी 

अवथथािा रहकेो, कािो रङको ज्याकेट र कािो पाईन्ट िगाएको ििृ व्यमिको 

िाश । (नर्खुलेको) 
 

सुरे्खत मिमि २०७७।१०।२१ गिे अं. ०८:४० बिेको िियिा मि.िखेुि िेखबेिी 

न.पा. वडा नं ६ करनी मथथि भेरी निीको मकनारिा शरीरिा कपडा नभएकी 

िमडगिी अनहुार नमचमनने भएकी अं. वर्ा २३/२४ मक ििृ महहलणको िाश । 

 

सुरे्खत मिमि २०७७।१०।२१ गिे बेिकुा अं. १६:०० बिेको िियिा मि. िुखेि 

मब.न.पा. मथथि िानव िेवा आश्रििे पािन पोर्र् गि ै आएको अधा िुिेको 

कपाि भएको र रािो मनिो धके ियाक िगाएको अं. वर्ा ७०/७१ वर्ाको गंि 

बहािरु िािा(पुरुष) आश्रि मभत्र ििृ अवथथािा िेिा परेको । 

 

सुरे्खत मिमि २०७७।१२।०२ गिे अं. १७:०० बिेको िियिा मि. िखेुि मब.न.पा. 

वडा नं १२ मथथि िानव िेवा आश्रििे पािन पोर्र् गि ैआएको नाि थर विन 

नखिेुको कािे भमन बोिाउने िोमह थथान मभत्र ििृ अवथथािा रहकेो अं. 

३५/३६ वर्ाको रािो मनिो मटशटा, खैरो िाउिर िगाएको र कािो िेिो बटेु्टिार 

कम्बि ओढाई राखेको पुरुष व्यमिको िाश । 

 

जुम्लण मिमि २०७८।०२।०७ गिे मबहान अं. ०७:०० बिेको िियिा मि.िमु्िा 

िािोपानी गा.पा. वडा नं ५ श्रीनगर पानीखाने मथथि मििा निीको मकनारिा नाि 

थर विन नखिेुको वेवाररिे िमडगिेको अवथथािा रहकेो िाश । (नर्खुलेको) 

 



सुरे्खत मिमि २०७७।१२।१९ गिे अं. १९:४५ बिेको िियिा मि. िखेुि मब.न.पा. 

वडा नं ९ मथथि बिुबिेु नमिकै नाि थर विन नखेिको अं. ४०/४२ वर्ाको 

वर्ा कल्िाउरो, उचाई ५.३ मिट,पाििो शरीर, हल्का िाह्री िुंगा पािेको, 

कपाि हल्का िािो, िामथल्िो शरीरिा पहेंिो कािो बुटे्ट शटा र िल्िो शरीरिा 

खैरो रङको मिन्ि पाईन्ट िगाएको पुरुष व्यमिको िाश । 

 

जणजरकोट मिमि २०७७।०५।२६ गिे अं. २१:०० बिेको िियिा मि.िािरकोट भेरी 

न.पा. वडा नं ४ बिपाका  मथथि होटििा कोठा मिई बिी िििरुी गि ैआईरहकेो 

मि.िल्यान कुिाख गा.पा. वडा नं ३ थथायी विन भएको भमन बिाउने बर्ा ३९ 

वर्ा को मकरर् थापा (पुरुष) िोही रुकिेिी होटि रहकेो चारििे घरको छिबाट 

िि खथन गई उपचारको क्रििा ितृ्य ुभएको, उचाई ५.५ मिट, वर्ा कल्िाउिो 

।  

सुरे्खत मिमि २०७७।०४।३२ गिे अन्िािी १६:०० बिेको िियिा मि.िखेुि मब.न.पा. 

वडा नं ११ झपु्रा खोिाको मबच भागिा रुखको िरािा अड्मकएको अवथथािा 

नाि थर विन नखिेुको:- उचाई ५.३ मिट, िािकुो भागको कपाि खईुमिएको, 

बोके िारी पािेको  पुरुष व्यमिको  ििृ िाश ।  

 

 रुकुम 

(पहिम) 

 

मिमि २०७४।१२।०५ गिे मबहान ०८:०० बिेको िियिा मिल्िा रुकुि पमिि 

बामिकोट गा.पा. वडा नं. १० गारागाडा मथथि िानीभेरी निीको मकनारिा बर्ा 

गह ु गोरो, उचाई ५.४ मिट, िोटो शररर , कपाि िािो ,कािो , िामथल्िो 

ििा को अगाडी िहरको िाया ििा को मबचको िााँि आधा भााँमचएको बर्ा अं. 

१९/२० को िमि िमेखने केही मिन अगाडी नै िरेको िथिो िमेखने अपरीमचि 

पुरुष ब्यमिको ििृ िाि िेिा परेको । 

 

रुकुम 

(पहिम) 

मिमि २०७४।११।३० गिे मबहान ०७:१५ बिेको िियिा मिल्िा रुकुि पमिि 

आठमबिकोट न.पा.११ मििबिार मथथि मगिागार खोिाको मकनारिा ५/६ 

िमहनाको  बेवाररिे नबजणत हशशु(बणहलकण)को िाि िेिा परेको । 

 

 

  

जणजरकोट २०७४।०४।२५ गिे १५:०० बिे मिल्िा िािरकोट भे.न.पा.-३ िल्िो थाप्िे 

मथथि वर्ा गोरो, मठक्कको शरीर, उचाई ५'६" मिट भएको, बाक्िो कािो िाढी 

िङुगा र कपाि भएको िेिो िटा र कािो मिन्ि पाईन्ट िगाएको, नाि थर विन 

नखिेुको अन्िािी वर्ा ३०/३५ को  पुरुष ब्यमिको िाि िेिा परेको । 

 

 
 



 

बणाँके २०७४।४।२६ गिे मिल्िा बांके राप्ती िोनारी ४ मथथि वर्ा ३०/३२  को गह ु

गोरो  पुरुष ब्यमिको िाि िेिा परेको । 

 

 

जुम्लण 

 

 

मिमि२०७३।११।१८ गिे अं.१२:००बिे मिउिो मि. िमु्िा च.ना.न.पा.-७ 

मििा निीको मकनारिावर्ा कल्िाउिो,उचाई ५'४" भएको,अगाडी ििा को 

िामथल्िो िााँि नभएको, िायााँ खटु्टाको घुडाको बाया ििा  र िोही घडुाको 

पछाडी १.५ ईन्च गमहरो ििेको िथिो घाउ भएको , पहिेो धके िटा िगाएको 

अं. ५५ वर्ाको पुरुष हाि पमहचान हुन निेको िाश । 
 

मुगु मिमि २०७३/९/२१ गिे िाझ ७ बिेको िियिा िुग ु मिल्िाको  रुगा-७ भन्ने 

थथानिा अं. ३२ वर्ाको, वर्ा गहुगोरो, व्रािर् िामि िथिो िमेखने, ५.५ उचाई 

भएको हाििम्ि पमहचान नखुिेको पुरुष व्यमिको िाश । 

 
सुरे्खत मिमि २०७१।०४।२८ गिे िेखी ऐ.३० गिे िम्ि परेको अमबरि बर्ााको कारर् 

आएको बाढी पमहरोिा परी, भेरी निीिे बगाई िगी ितृ्य ु भएका ब्यमिहरुको  

खोिििािको क्रििा मिमि २०७१।५।४ गिे ११:०० बिेको िियिा मिल्िा 

िखेुि िरंगा ५ क्यरेूनी  मथथि भेरी नमिको उत्तर मकनारिा िेिा परेको  अं. बर्ा 

१९/२० को पुरुष िानीिको ििृक िाि िडीगिी गएको अवथथािा िेिा 

परेको ।  

सुरे्खत मिमि २०७१।४।२८ गिे मिल्िा िखेुि बामबयाचौर गा.मव.ि.वडा नं.१ मथथि 

रहकेो मिखाकुना निारीिा मिमि २०७१।०४।२८ गिे िखेी ऐ.३० गिे िम्ि परेको 

अमबरि बर्ााको कारर् आएको बाढी पमहरोिा परी, भेरी निीिे बगाई िगी 

ितृ्य ुभई खोिििािको क्रििा मिल्िा िुखेि बाबीयाचौर १ मिखाकुना मथथि 

निारी िंगिको मबचिा िेिा परेको पुरुष व्यमि पमहचान हनु निकेको िाश ।  


