कर्णाली प्रदेश प्रहरी कणर्णालर्, सुर्खेत(हणल नेपणलगन्ज) अन्तगात पहहचणन नर्खुलेकण लणसहरुको हिबरर्
हजल्लण
रुकुम

हििरर्
मिमि २०७८।०८।२३ गिे रािी अं. ११:०० बजेको सियिा मज.रुकुि पमिि
आठमिसकोट न.पा.िडा नं.६ मििेणी बजार मथिि ऐ.ऐ.बद्ने िर्ष ४६ को मडल्ली
बहादरु बोहराले सचं ालन गदै आएको पष्ु पा एण्ड लजको कोठािा थिामनयहरुले
राई दाई भमन मचन्ने एमकन नाििर ििन, नखुलेको अं. िर्ष ६०/६१ को देमखने
अपररचि पुरुष ब्यमि िृि अिथिािा फे ला परे को ।

जणजरकोट

मिमि २०७८।०८।१७ गिे मज.सख
ु ेि मिरे न्र न.पा. िडा नं. १२ नेिारे मथिि
िानि सेिा आश्रििा मगिा िानि भनेर मचमनने अं.िर्ष २७ की िृि महहलण को
लाश िणष गहुगोरी, उचाई ५.३ मफट भएको, पािलो शरीर भएको र िामिल्लो
शरीरिा हररयो रङको ज्याके ट िल रािोिा सेिो रङको धकाष भएको ट्राउजर
लगाएको हाल लाश कणाषली प्रदेशको कालागााँउ सुखेिको शब गृहिा
रामखएको ।
मिमि २०७८।०७।०५ गिे मज.कामलकोट नरहरीनाि गा.पा. िडा न.ं ८ को
मसिाना गौजनी गडा मथिि कणाषली नमद मकनारिा नाििर, ििन र उिेर
नखल
ु ेको खरानी रंगको दौरा सरुु िाल, टाउकोिा रािो,मनलो, खैरो बट्टु ा भएको
ढाका टोपी, मभिको शरररिा म्यादी प्रहरी लेमखएको मनलो डांग्री लगाएको िृि
पुरुषको लाश पो.िा.को लामग मज. अथपिाल िान्ि कामलकोटको शि गृहिा
रामखएको ।
मिमि २०७८।०७।०५ गिे सााँझ अं. १९ बजेको सियिा मज. जम्ु ला महिा गा.पा।
िडा नं. ७ जगु ाड मथिि महिा नमदको पिु ष मकनारिा ढुङ्गाको कापिा नाििर,
ििन नखल
ु ेको अ.ं ७ मदनको बणलक उचाई १.२ मफट, छाला खईु मलएको र
नाबी झरे को िृि बालकको लाश पो.िा.को लामग कणाषली थिाथ्य मिज्ञान
प्रमिष्ठान जम्ु लाको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०६।३० गिे अ.ं १५:०० बजेको सियिा मज. सल्यान बनगाडष
कुमपण्डे न.पा. िडा नं. २ गोरुघाट मथिि बेरी नमदको मकनारिा नाििर, ििन
नखल
ु ेकी अं. ३०/३५ िर्षकी रािो कुिाष, रािो कलेजी बुट्टा भएको सरुु िाल
लगाएकी, मनधारिा चोट र िालक
ु ो कपाल खईु मलएको िृि महहलणको लाश ।

कणहलकोट

जुम्लण

सल्र्णन

रुकुम(पहिम) मिमि २०७८।०६।०२ गिे मज.रुकुि(पमिि) िमु सकोट न.पा. िडा नं ११
रािापहर मथिि रहेको ओडारिा एमकन नाि िर ििन नखल
ु ेको अ.ं ७० िर्षको
पुरुष व्यमिको लाश फे ला परे को । हुमलया:- उचाई ५.२ मफट, िणष गहुगोरो,
कपाल र दाह्री सेिो फुलेको, शरीरको िल्लो भागिा सेिो कपडाको कछाड
लगाएको ।
रुकुम(पहिम) मिमि २०७८।०६।०३ गिे मज.रुकुि(पमिि) चौरजहारी न.पा. िडा नं ३
रानीसागर मथिि ठूलीभेरी नदीको बगर टापिु ा एमकन नाि िर ििन नखल
ु ेको
सडेगलेको अिथिािा अं. ४०/४२ िर्षकी महहलणको लाश फे ला। हुमलया:शरीरको भाग नग्न रहेको, उचाई ५मफट, शरीरको सबै भाग समडगली अनहु ार प्रष्ट
नदेमखने ।

फोटो

सल्र्णन

सुर्खेत

जणजरकोट

कणहलकोट

सुर्खेत

सर्ख
ु ेत

सुर्खेत

मिमि २०७८।०४।२९ गिे अं. १४:३० बजेको सियिा मज. सल्यान बनगाड
कुपेन्डे न. पा. १ बाङमगरह मथिि भेरी नमदको मकनारको पामनिा नाििर, ििन
नखल
ु ेको अं. २५/३० िर्षको जथिो देमखने, टाउकोको कपाल खईु मलएको,
शरररिा कुनै कपडा नभएको र सडेको अिथिािा रहेको िृि पुरुष व्यमिको
लाश सल्यान मजल्ला अथपिालको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७५।१२।२१ गिे देखी मज. सख
ु ेि मब. न. पा. िडा नं. १२ नेिारे मथिि
िानि सेिा आश्रििा बथदै गरे मक एमकन नाििर, ििन नखल
ु ेकी, धमनसरा
नािले मचमनने, िणष गहुगाँ ोरी, उचाई ४.५ मफट भएकी, पािलो शररर, कपाल
काटेको, हररयोिा रािो रंगको िानि लेखेको मटसटष, िल खैरोिा बट्टु ा भएको
अलामदन लगाएकी बृद्ध महहलण मिमि २०७८।०४।२३ गिे अं. ०६:०० बजेको
सियिा सोही आश्रििा िृत्यु भएको मनज िमहलाको शि प्रदेश अथपिाल
कणाषली प्रदेश कालागााँउ सख
ु ेिको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७६।०७।२४ गिे देखी मज. सख
ु ेि मब. न. पा. िडा नं. १२ नेिारे मथिि
िानि सेिा आश्रििा बथदै आएका ििन नखल
ु ेको अं. ७५ िर्षको बि बहादरु
जोगी भनेर मचमनने बृद्व परुु र् मिमि २०७८।०४।१७ गिे अं. २०:०० बजेको
सियिा सोही आश्रििा िृत्यु भएको व्यमिको हुमलया िणष गहुगाँ ोरो, उचाई ५.२
मफट, पािलो शररर भएको, िामिल्लो शरररिा हररयो रंगको मटसटष, िल खैरोिा
रािो धकाष भएको पाईन्ट लगाएको पुरुषको लाश पो. िा. को लागी कणाषली
प्रदेशको प्रदेश अथपिाल कालागााँउ सख
ु ेिको शि गृहिा रामखएको ।
मिमि २०७८।०४।१८ गिे अं.०९:५० बजेको सियिा मज. कामलकोट
मिलागफ
ु ा न.पा.िडा नं.२ बामलघाट मथिि मिलाकणाषली नदीको छाल मकनारिा
नाििर, ििन नखल
ु ेकी अं.२०/२२ िर्षकी, िंगोमलयन अनहु ार भएकी उचाई
४.१०मफट भएकी, गााँटीिा रािो, हररमय, पहेलो रंगको २ ओटा लडी पोिे िाला,
दााँया हािको नामडिा सनु जथिो पहेलो फलाि जथिो बेरुिा १ िटा बाला
लगाएकी महहलणको िृिक लाश ।
मिमि २०७७।०६।०९ गिे मबहान अं. ०९:०० बजेको सियिा मज.सुखेि
मब.न.पा. िडा नं ४ रािोपल
ु मथिि नमदिा नाि िर ििन नखल
ु ेको ७/८
िमहनाको हेदाष सािान्य, दबु ै हाि छािीिा सेपेको र हेदाष सािान्य अिथिािा
रहेको िृि निजणत हशसु(बणहलकण) ।
२०७७।११।१० गिे अ.ं ७:०० बजेको सियिा मज. सख
ु ेि बराहिाल गा.पा.
िडा नं ४ रामष्ट्रय बन मथिि नाि िर ििन नखुलेको िर्ष ५०/६० को समडगली
अिथिािा रहेको, कालो रङको ज्याके ट र कालो पाईन्ट लगाएको िृि व्यमिको
लाश । (नर्खुलेको)
मिमि २०७७।१०।२१ गिे अं. ०८:४० बजेको सियिा मज.सख
ु ेि लेखबेसी
न.पा. िडा नं ६ करनी मथिि भेरी नदीको मकनारिा शरीरिा कपडा नभएकी
समडगली अनहु ार नमचमनने भएकी अं. िर्ष २३/२४ मक िृि महहलणको लाश ।

सुर्खेत

मिमि २०७७।१०।२१ गिे बेलक
ु ा अं. १६:०० बजेको सियिा मज. सुखेि
मब.न.पा. मथिि िानि सेिा आश्रिले पालन पोर्ण गदै आएको अधष फुलेको
कपाल भएको र रािो मनलो धके ट्रयाक लगाएको अं. िर्ष ७०/७१ िर्षको गंज
बहादरु लािा(पुरुष) आश्रि मभि िृि अिथिािा फे ला परे को ।

सर्ख
ु ेत

मिमि २०७७।१२।०२ गिे अं. १७:०० बजेको सियिा मज. सख
ु ेि मब.न.पा.
िडा नं १२ मथिि िानि सेिा आश्रिले पालन पोर्ण गदै आएको नाि िर ििन
नखल
ु ेको काले भमन बोलाउने सोमह थिान मभि िृि अिथिािा रहेको अं.
३५/३६ िर्षको रािो मनलो मटशटष, खैरो ट्राउजर लगाएको र कालो सेिो बट्टु ेदार
कम्बल ओढाई राखेको पुरुष व्यमिको लाश ।

जुम्लण

मिमि २०७८।०२।०७ गिे मबहान अं. ०७:०० बजेको सियिा मज.जम्ु ला
िािोपानी गा.पा. िडा नं ५ श्रीनगर पानीखाने मथिि मिला नदीको मकनारिा नाि
िर ििन नखल
ु ेको िेिाररसे समडगलेको अिथिािा रहेको लाश । (नर्खुलेको)

सर्ख
ु ेत

मिमि २०७७।१२।१९ गिे अं. १९:४५ बजेको सियिा मज. सख
ु ेि मब.न.पा.
िडा नं ९ मथिि बल
ु बल
ु े नमजकै नाि िर ििन नखेलको अं. ४०/४२ िर्षको
िणष कल्साउरो, उचाई ५.३ मफट,पािलो शरीर, हल्का दाह्री जंगु ा पालेको,
कपाल हल्का लािो, िामिल्लो शरीरिा पहेंलो कालो बट्टु े शटष र िल्लो शरीरिा
खैरो रङको मजन्स पाईन्ट लगाएको पुरुष व्यमिको लाश ।

जणजरकोट

मिमि २०७७।०५।२६ गिे अ.ं २१:०० बजेको सियिा मज.जाजरकोट भेरी
न.पा. िडा नं ४ बसपाकष मथिि होटलिा कोठा मलई बसी िजदरु ी गदै आईरहेको
मज.सल्यान कुिाख गा.पा. िडा नं ३ थिायी ििन भएको भमन बिाउने बर्ष ३९
िर्ष को मकरण िापा (पुरुष) सोही रुकिेली होटल रहेको चारिले घरको छिबाट
िल खथन गई उपचारको क्रििा िृत्यु भएको, उचाई ५.५ मफट, िणष कल्साउलो
।
मिमि २०७७।०४।३२ गिे अन्दाजी १६:०० बजेको सियिा मज.सख
ु ेि मब.न.पा.
िडा नं ११ झप्रु ा खोलाको मबच भागिा रुखको जरािा अड्मकएको अिथिािा
नाि िर ििन नखल
ु ेको:- उचाई ५.३ मफट, िालक
ु ो भागको कपाल खईु मलएको,
बोके दारी पालेको पुरुष व्यमिको िृि लाश ।

सुर्खेत

रुकुम
(पहिम)

मिमि २०७४।१२।०५ गिे मबहान ०८:०० बजेको सियिा मजल्ला रुकुि पमिि
बामफकोट गा.पा. िडा नं. १० गारागाडष मथिि सानीभेरी नदीको मकनारिा बणष
गहु गोरो, उचाई ५.४ मफट, िोटो शररर , कपाल लािो ,कालो , िामिल्लो
िफष को अगाडी लहरको दाया िफष को मबचको दााँि आधा भााँमचएको बर्ष अ.ं
१९/२० को जमि देमखने के ही मदन अगाडी नै िरे को जथिो देमखने अपरीमचि
पुरुष ब्यमिको िृि लास फे ला परे को ।

रुकुम
(पहिम)

मिमि २०७४।११।३० गिे मबहान ०७:१५ बजेको सियिा मजल्ला रुकुि पमिि
आठमबसकोट न.पा.११ मसिबजार मथिि मगजागार खोलाको मकनारिा ५/६
िमहनाको बेिाररसे नबजणत हशशु(बणहलकण)को लास फे ला परे को ।

जणजरकोट

२०७४।०४।२५ गिे १५:०० बजे मजल्ला जाजरकोट भे.न.पा.-३ िल्लो िाप्ले
मथिि िणष गोरो, मठक्कको शरीर, उचाई ५'६" मफट भएको, बाक्लो कालो दाढी
जङु गा र कपाल भएको सेिो सटष र कालो मजन्स पाईन्ट लगाएको, नाि िर ििन
नखल
ु ेको अन्दाजी िर्ष ३०/३५ को पुरुष ब्यमिको लास फे ला परे को ।

बणाँके

२०७४।४।२६ गिे मजल्ला बांके राप्ती सोनारी ४ मथिि िर्ष ३०/३२ को गहु
गोरो परुु ष ब्यमिको लास फे ला परे को ।

जुम्लण

मिमि२०७३।११।१८ गिे अं.१२:००बजे मदउसो मज. जम्ु ला च.ना.न.पा.-७
मिला नदीको मकनारिािणष कल्साउलो,उचाई ५'४" भएको,अगाडी िफष को
िामिल्लो दााँि नभएको, दायााँ खट्टु ाको घुडाको बाया िफष र सोही घडु ाको
पछाडी १.५ ईन्च गमहरो जलेको जथिो घाउ भएको , पहेलो धके सटष लगाएको
अ.ं ५५ िर्षको परुु ष हाल पमहचान हुन नसेको लाश ।

मुगु

मिमि २०७३/९/२१ गिे साझ ७ बजेको सियिा िुगु मजल्लाको रुगा-७ भन्ने
थिानिा अं. ३२ िर्षको, िणष गहुगोरो, व्रािण जामि जथिो देमखने, ५.५ उचाई
भएको हालसम्ि पमहचान नखुलेको पुरुष व्यमिको लाश ।

सर्ख
ु ेत

मिमि २०७१।०४।२८ गिे देखी ऐ.३० गिे सम्ि परे को अमबरल बर्ाषको कारण
आएको बाढी पमहरोिा परी, भेरी नदीले बगाई लगी िृत्यु भएका ब्यमिहरुको
खोजिलासको क्रििा मिमि २०७१।५।४ गिे ११:०० बजेको सियिा मजल्ला
सख
ु ेि िरंगा ५ क्यरू े नी मथिि भेरी नमदको उत्तर मकनारिा फे ला परे को अं. बर्ष
१९/२० को पुरुष िानीसको िृिक लास सडीगली गएको अिथिािा फे ला
परे को ।
मिमि २०७१।४।२८ गिे मजल्ला सख
ु ेि बामबयाचौर गा.मि.स.िडा नं.१ मथिि
रहेको मिखाकुना नसषरीिा मिमि २०७१।०४।२८ गिे देखी ऐ.३० गिे सम्ि परे को
अमबरल बर्ाषको कारण आएको बाढी पमहरोिा परी, भेरी नदीले बगाई लगी
िृत्यु भई खोजिलासको क्रििा मजल्ला सुखेि बाबीयाचौर १ मिखाकुना मथिि
नसषरी जंगलको मबचिा फे ला परे को पुरुष व्यमि पमहचान हुन नसके को लाश ।

सुर्खेत

