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

हजल्लण हििरर्                      फोटो 

कणहलकोट मममत २०७८।०७।०५ गते मज. अछाम पञ्चदवेल मबनायक न.पा. वडा न.ं 

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

मथथत कणााली नदी  मकनारमा नामथर, वतन नखलेुको पुरुषको लास 

सडेगलेको अबथथामा मतृको लास कामलकोट शव गहृमा रामखएको ।  

जुम्लण मममत २०७८।०७।०५ गते सााँझ अ.ं १९.०० बजकेो समयमा मज. जमु्ला 

महमा गा.पा. वडा न.ं ७ जवुाड मथथत महमा नमदको पवुा मकनारामा ढूङगाको 

कापमा नामथर, वतन नखलेुको अ. ७ मदनको  मतृ बणलक फेला,  

पो.मा.को लामग जमु्लाको 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 मथथत भरेी नमदको मकनारमा 

नामथर, वतन नखलेुकोवषा अ.ं ३५/४० की रातो कुताा र कलेजी बुट्टा 

भएको सरुुवाल, मनधारमा चोट र तालकुो रौ  हल्का खईुमलएको उत्तानो  

मतृ अबथथामा महहलणको लाश फेला ।  

जणजरकोट मममत २०७८।०८।१७ मबहान अ.ं ०९.०० बजेको समयमा वणा गह ाँगोरी, 

उचाई ५.३ मफट, पातलो शररर,हररयो रङको ज्याकेट र रातो सेतो  धकाा 

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

नखलेुकी मानव सेवा आश्रम सखुखेततमा मतृ महहलणको लाश प्रदशे 

अथपताल कणााली प्रदशे कालागााँउ सखुखेततको 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 मथथत नामथर, वतन 

नखलेुको वषा अ. ६०/६१ को मतृ अबथथामा रहकेो पुरुषको लाश पो.मा. 

को लामग मज.अथपताल रुकुम पमिममा  रामखएको  । 
 

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

चौरजहारी न.पा. वडा नं. ३ रानीसागर मथथत ठुमलभरेी नमदको बगर टापमुा  

नाम थर, वतन नखलेुको सडेगलेको अबथथामा रहकेो अ.ं वषाको ४०/४२ 

की उचाई ५ मफट,लामो कपाल भएकीमहहलणको   बेबाररसे लाश  फेला । 

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

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

ओडारमा एमकन नाम थर वतन नखलेुको उमरे ७० वषाको जथतो दमेखने, 

वणा गह गोरो, उचाई ५.२ मफट, कपाल र दाह्री फुली सेतो भएको, शरीरको 

तल्लो भागमा सेतो कपडाउको कछाड लगाएको, अन्य शरीरमा कपडा 

नभएको पुरुष व्यमिको लाश ।  



 

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

बनगाड कुपेन्डे न. पा. वडा नं. १ बाङमगरह मथथत भरेी नमदको मकनारको 

पानीमा नामथर, वतन नखलेुको अ.ं वषा २५/३० को जथतो दमेखने, कपाल 

खईुमलएको, शरररमा कुनै कपडा नभएको अवथथामा रहकेो मतृ पुरुष 

व्यमिको लाश पो. मा. को लागी सल्यान मजल्ला अथपतालको शव गहृमा 

रामखएको ।  

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

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

आमश्रत वतन नखलेुको अ.ं वषा ७२  मक धमनसरा वली भनेर मचमनने सोमह 

आश्रममा मतृ अवथथामा रहकेी ममहलाको उचाई ४.५ मफट, पातलो शररर, 

काटेको कपाल, हररयो रंगको मानव लेखकेो मटसटा, तल खरैोमा मबमभन्न 

बटु्टा भएको अलामदन लगाएकीबृद्ध महहलणको  लाश कणााली प्रदशे 

अथपताल कालागााँउ सुखखेततको शव गहृमा रामखएको । 
 

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

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

आमश्रत वतन नखलेुको अ.ं वषा ७५ को बम बहादरु जोगी भनेर मचमनन े

सोही आश्रममा मतू्य ुभएको व्यमि उचाई ५.२ मफट, वणा गह ाँगोरो, पातलो 

शररर, हररयो रंगको मटसटा र खरैोमा रातो धकाा भएको पाईन्ट लगाएको मतृ 

बृद्ध पुरुष व्यमिको लाश कणााली प्रदशे अथपताल कालागााँउ सुखखेततको 

शव गहृमा रामखएको । 
 

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

मतलागफुा न. पा. वडा नं. २ बामलघाट मथथत मतला कणााली नदीको 

मकनारमा नामथर, वतन नखलेुकी अ.ं २०/२२ वषाकी, उचाई ४.१० मफट, 

घााँटीमा रातो हररयो रंगको २ ओटा लडी पोते माला, दााँया हातको नाडीमा 

सनुजथतो दमेखने पहलेो धातकुो बेरुवा, १ वटा बाला लगाएकी र हदेाा 

मगंोमलयन जथतो अनहुार भएकी मतृ महहलणको लाश पो. मा. को लागी 

मज. अथपताल कामलकोटको शव गहृमा रामखएको ।  


