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

हजल्लण हििरर्                      फोटो 

कणहलकोट मममत २०७९।०८।१२ गते अ.ं१३:१४ बजकेो समयमा मज.कामिकोट सामनन 

मिवणेी गा.पा.वडा नं.३ मसस्नेगडा मस्थत कणाािी कररडोर सडकबाट 

अ.ं१० ममटर ति नामथर वतन नखिेुको अ.ं४८/५० वषाको, उचाई ५ 

मिट,सडेगिेको मकरा परेको अवस्थाम पुरुष व्यमिको िाश हाि 

मज.अस्पताि मानम कामिकोटको शव गहृमा रामखएको ।  
 

सुरे्खत मममत २०७९।०८।०७ गते अ.ं१९:०० बजकेो समयमा मज.सुखते वीरेनरनगर 

गा.पा.वडा नं.१२ नेवार मस्थत मानव सेवा आश्रममा उद्दार गरी ल्याएकोमा 

नाम थर वतन नखिेुको अ।ं ४० वषाको, वणा कािो,मधेशी मिुको जस्तो 

दमेखने,उचाई ५.५ मिट, दामहने गािामा ५*३ से.मी को खत रहकेो,काखी र 

घामटको भागमा छािा सम्बनधी रोगिे संक्रममत भएको, महडडुि र बोल्न 

नसक्ने पुरुष व्यमिको िाश हाि कणाािी सुखतेको शव गहृमा रामखएको । 

 

सुरे्खत मज. सखुते भरेीगगंा न.पा.वडा नं.१२ मछनच ुसखुतेमा ववेाररसे मजवन मबताई 

रहकेा नामथर र वतन नखिेुको अ.ं७२ वषाको उचाई ५.२ मिट,किेजी 

रङको िुिबाहुिा मटसटा र हाप कटु्ट िगाएको मज.सुखते मव.न.न.पा. वडा 

नं.१२ मस्थत रहकेो मानव सेवा आश्रम शाखा सखुतेमा मममत 

२०७९।०७।१९ गते मतृ अबस्थामा िेिा पुरुष व्यमिको िास,पो.मा.को 

िामग  कणाािी प्रदशे सुखतेको शब गहृमा रामखएको । 
 

सुरे्खत मममत २०७९।०६।२८ गते मदउसो अ.ं१४:२० बजकेो समयमा मज.सखुते 

गभुााकोट न.पा.वडा नं.८ खटाङ मस्थत भरेी नमदको मकनारमा नमथर वतन 

नखिेुको, अ.ं ३०।३५ वषाको, घााँटीमा पाँहिेो सनुतिा रङको ममसनो डोरी  

भएको पुरुष व्यमिको िाश हाि महेिकुना अस्पतािको शव गहूमा 

रामखएको ।  

 

कणहलकोट मममत २०७८।०७।०५ गते मज. अछाम पञ्चदवेि मबनायक न.पा. वडा नं. ९ 

र मज.कामिकोट नरहरीनाथ गा.पा. वडा नं. ८ को मसमाना गौजनी गडा 

मस्थत कणाािी नदी  मकनारमा नामथर, वतन नखिेुको पुरुषको िास 

सडेगिेको अबस्थामा मतृको िास कामिकोट शव गहृमा रामखएको ।  

जुम्लण मममत २०७८।०७।०५ गत े सााँझ अ.ं १९.०० बजकेो समयमा मज. जमु्िा 

महमा गा.पा. वडा नं. ७ जवुाड मस्थत महमा नमदको पवुा मकनारामा ढूङगाको 

कापमा नामथर, वतन नखिेुको अ. ७ मदनको  मतृ बणलक िेिा,  

पो.मा.को िामग जमु्िाको शव गहृमा रामखएको  ।  

सल्र्णन मममत २०७८।०६।३० गते अ. १५.०० बजकेो समयमा मज. सल्यान बनगाडा 

कुमपण्डे न.पा. वडा न.२ गोरु घाट मस्थत भरेी नमदको मकनारमा नामथर, 

वतन नखिेुकोवषा अ.ं ३५/४० की रातो कुताा र किेजी बटु्टा भएको 

सरुुवाि, मनधारमा चोट र तािकुो रौ  हल्का खईुमिएको उत्तानो  मतृ 

अबस्थामा महहलणको िाश िेिा ।  



जणजरकोट मममत २०७८।०८।१७ मबहान अ.ं ०९.०० बजकेो समयमा वणा गहुाँगोरी, 

उचाई ५.३ मिट, पातिो शररर,हररयो रङको ज्याकेट र रातो सेतो  धकाा 

भएको ट्राउजर िगाएकी, वषा २७ की मगता मानव भनेर चमनने, वतन 

नखिेुकी मानव सेवा आश्रम सखुेतमा मतृ महहलणको िाश प्रदेश 

अस्पताि कणाािी प्रदशे कािागााँउ सखुेतको शव गहृमा रामखएको ।  

रुकुम मममत २०७८।०८।२३ गते राती अ.ं११,०० बजकेो  समयमा मज. रुकुम 

पमिम आठमबसेकोट न.पा. वडा नं. ६ मिबेणी बजार मस्थत नामथर, वतन 

नखिेुको वषा अ. ६०/६१ को मतृ अबस्थामा रहकेो पुरुषको िाश पो.मा. 

को िामग मज.अस्पताि रुकुम पमिममा  रामखएको  । 
 

रुकुम मममत २०७८।०६।०३ गते अ. ०८.०० बजकेो समयमा मज.रुकुम पमिम 

चौरजहारी न.पा. वडा नं. ३ रानीसागर मस्थत ठुमिभरेी नमदको बगर टापमुा  

नाम थर, वतन नखिेुको सडेगिेको अबस्थामा रहकेो अ.ं वषाको ४०/४२ 

की उचाई ५ मिट,िामो कपाि भएकीमहहलणको   बेबाररसे िाश  िेिा । 

 
रुकुम मममत २०७८।०६।०२ गते साझाँ अनदाजी १९:२० बजकेो समयमा 

मज.रुमकम पमिम ममुसकोट न.पा. वडा नं ११ रातापहर मस्थत रहकेो 

ओडारमा एमकन नाम थर वतन नखिेुको उमरे ७० वषाको जस्तो दमेखने, 

वणा गहुगोरो, उचाई ५.२ मिट, कपाि र दाह्री िुिी सेतो भएको, शरीरको 

तल्िो भागमा सेतो कपडाउको कछाड िगाएको, अनय शरीरमा कपडा 

नभएको पुरुष व्यमिको िाश ।  

सल्र्णन मममत २०७८।०४।२९ गते अ.ं १४:३०  बजकेो समयमा मज. सल्यान 

बनगाड कुपेनडे न. पा. वडा नं. १ बाङमगरह मस्थत भरेी नमदको मकनारको 

पानीमा नामथर, वतन नखिेुको अ.ं वषा २५/३० को जस्तो दमेखने, कपाि 

खईुमिएको, शरररमा कुनै कपडा नभएको अवस्थामा रहकेो मतृ पुरुष 

व्यमिको िाश पो. मा. को िागी सल्यान मजल्िा अस्पतािको शव गहृमा 

रामखएको ।  

सुरे्खत मममत २०७८।०४।२३ गते अ.ं ०६:०० बजेको समयमा मज. सखुते मव. न. 

पा. वडा नं. १२ नेवारे मस्थत मबगत केही वषा दमेख मानव सेवा आश्रममा 

आमश्रत वतन नखिेुको अ.ं वषा ७२  मक धमनसरा विी भनेर मचमनने सोमह 

आश्रममा मतृ अवस्थामा रहकेी ममहिाको उचाई ४.५ मिट, पातिो शररर, 

काटेको कपाि, हररयो रंगको मानव िेखकेो मटसटा, ति खरैोमा मबमभनन 

बटु्टा भएको अिामदन िगाएकीबृद्ध महहलणको  िाश कणाािी प्रदशे 

अस्पताि कािागााँउ सुखतेको शव गहृमा रामखएको । 
 

सुरे्खत मममत २०७८।०४।१७ गते अ.ं २०:०० बजकेो समयमा मज. सखुते मव. न. 

पा. वडा नं. १२ नेवारे मस्थत मबगत केही वषा दमेख मानव सेवा आश्रममा 

आमश्रत वतन नखिेुको अ.ं वषा ७५ को बम बहादरु जोगी भनेर मचमनने 

सोही आश्रममा मतू्य ुभएको व्यमि उचाई ५.२ मिट, वणा गहुाँगोरो, पातिो 

शररर, हररयो रंगको मटसटा र खरैोमा रातो धकाा भएको पाईनट िगाएको मतृ 

बृद्ध पुरुष व्यमिको िाश कणाािी प्रदशे अस्पताि कािागााँउ सुखतेको 

शव गहृमा रामखएको । 
 



 

कणहलकोट मममत २०७८।०४।१८ गते अं. ०९:५० बजकेो समयमा मज. कामिकोट 

मतिागिुा न. पा. वडा नं. २ बामिघाट मस्थत मतिा कणाािी नदीको 

मकनारमा नामथर, वतन नखिेुकी अ.ं २०/२२ वषाकी, उचाई ४.१० मिट, 

घााँटीमा रातो हररयो रंगको २ ओटा िडी पोते मािा, दााँया हातको नाडीमा 

सनुजस्तो दमेखने पहिेो धातुको बेरुवा, १ वटा बािा िगाएकी र हदेाा 

मगंोमियन जस्तो अनहुार भएकी मतृ महहलणको िाश पो. मा. को िागी 

मज. अस्पताि कामिकोटको शव गहृमा रामखएको ।  


