
सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्,श्चदपार्लअन्तगात पश्चहचान नखुलेका लासहरुको श्चिबरण 

जजल्ला जििरण                      फोटो 

कैलाली जमजत २०७७।०९।१५ गते जज.कैलाली गोदािारी न.पा. िडा नं  ४ जथथत सेती 

सामदुाजयक बन जभत्र पने जचसापानी खोलामा नाम थर ितन नखलेुको अ.ं 

२५/३० िर्षको, िणष गहुगोरो, उचाई अ.ं ५.५ जफट, जनलो रङको जजन्स पाईन्ट 

लगाएको, दााँया हातको पाखरुामा नाग र जिि जलङ्गको ट्रयाटु बनाएको मतृ 

परुुर् व्यजिको लाि । 

 

कैलाली जमजत २०७७।०९।२० गते जदउाँसो १४:३० बज े पजहचान नखलेुको परुुर् 

व्यजिको लाि । 

 

कैलाली २०७७।०९।१५ गते राती पजहचान नखलेुको  परुुर् व्यजिको लाि । 

 

कञ्चनपुर जमजत २०७७।०५।२२ गते जजल्ला बेल्डाडी जथथत राजकुमार डगौरा नाम 

बताउने िर्ष अ.ं ४० को,  िणष कल्साउदो, उचाई ५ जफट,  जनलो कालो जटसटष, 

जनलो जजन्स पाईन्ट लगाएको पजहचान नखलेुको  परुुर्को लाि।  

बझाङ जजल्ला बझाङ खप् तडछान्ना गा.पा.िडा नं.१ जथथत िरीरमा कुनै लगुा कपडा 

नभएको नांगो अिथथा, छोटेबगर जडारीखोला जकनारमा पजहचान नखलेुको 

परुुर्को लाि ।  

कञ्चनपुर महाकाजल अथपताल महने्रनगर,जथथत अ.ंिर्ष ३०/३५ को उचाई ५.४ 

जफट,पातलो िररर भएको,जनलो कालो जाकेट,कालो हररयो बटेु्टदार सट,खरैो 

हाप पाईन्ट,सेतो धसाष भएको जभत्र कट्ट  लगाएको पजहचान नखलेुको परुुर्को 

लाि । 
 

कञ्चनपुर जमजत २०७६।११।०१ गते जजल्ला कञ्चनपरु जभ.नं.पा.िडा नं.६ ऐठपरु,जथथत 

जानकी भट्टको  घरमा ६/७ िर्ष दजेख डेरागरी बथद ैआएकी िर्ष अ.ं६० की उर्ा 

थापा नाम बताउने,िणष कालो,रातो कालो रंगको थिटर ब्लाउज लगाईएकी 

पजहचान नखलेुको मजहलाको लाि । 

 

कैलाली जमजत २०७५।०६।०९ गते बेलकुा १७:०० बजकेो समयमा जजल्ला कैलाली 

गरैरगगंा नं.पा.िडर् नं.३ जथथत खोल्सामा नामथर ितन खलु्न नआएको डल्लो 

अनिुार भएको पहाडी मलुकु् को दजेखने, कपाल ढोटो र फुलेको, िर्ष 

अ.ं४५/४८, उचाई ५.३ जफट, खरैो पाईन्ट, हररजनलो र सेतो धकाष भएको सटष 

लगाएको पजहचान नखलेुको पुरुर्को लाि ।  



दाचुाला जमजत २०७५।०५।०३ गते अ.ं१६:०० बजकेो समयमा जजल्ला दाचुषला नोगाड 

गा.पा.िडा नं.६ धजुलगडा जसन्नेबगड जथथत िर्ष अ.ं१६/१७ को बाजलका 

सजडगली पजहचान हुन नसक् ने अिथथामा रहकेो पजहचान नखलेुको बाजलकाको 

लाि ।  

 

कञ्चनपुर जमजत २०७५।०५।३० गते जजल्ला सल्यान बडागााँऊ गा.पा.िडा नं.६ जथथत 

नामथर ितन नखलेुको, अन्दाजी बर्ष ४८ को, उचाई ५.६जफट भएको, बणष 

गहुाँगोरो,पातलो िररर, कपाल अधष फुलेको,हाल महाकाली अञ्चल 

अथपतालको रेकडष अनसुारमतृ परुुर् व्यजि नाम रमिे भण्डारी भएको अजहले 

सम्म पजन सनाखतको लाजग कोजह नआएको । 

 

कैलाली जमजत २०७५।०५।१८ गते महने्रनगर जथथत नामथर ितन नखलेुको, अन्दाजी 

बर्ष ५५/६० को, उचाई ५.५ जफट भएको, बणष गहुाँगोरो,पातलो िररर, माजथ 

िरररमा तारा रंगको हाप सुईटर,खराजन रंगको भेष्ट,तल्लो िरररमा जनलो रंगको 

पाईन्ट,दाया हातमा रक्षा बन्धनबाधेको परुुर् व्यजि । 

 

दाजुाला जमजत २०७५।०३। १३ गते जजल्ला दाचुषला ब्यााँस गा.पा. िडा नं.  ६ सल्लेबगड 

जथथत महाकाली नदीको जबच भाग दईु ढुङ्गाको जबचमानामथर ितन नखलेुको, 

अन्दाजी बर्ष २८/२९ को, उचाई ५ जफट ५ ईन्च भएको, बणष गहुाँगोरो,कपाल 

कालो, मोटो िररर, माजथ लुगा नभएको जनलो रंगको अण्डरजबयर लगाएको, 

मगंोजलयन जथतो दजेखने गोलो अनहुार भएको । 
 

 

कैलाली जमजत २०७५।२।१० गते  जजल्ला कैलाली गौरी गंगा न.पा. जथथतमा िणष 

कल्साउलो, उचाई ५ जफट ३ ईन्च, मोटो िररर, हररयो जटसट, जनलो जजन्स पैन्ट, 

थपोटष कालो रंजगन जतु्ता लगाएको अ.ं ३०।३५ िर्षको परुुर् व्यजि । 

 

अछाम जमजत २०७५।०१।२८ गतेको जदउसो १२:०० बज े जज. अछाम जथथत लाि 

नजजकै थपोटष लेखकेो हाफ भषे्ट, कालो फुल सटष, सेकुरेटी गाडषमा लगाउने कालो 

फुल सटष, कालो टाउजर, हाफ पाईन्ट, कटु्ट अन्डरिरेको पोको पारेको, अनहुार 

तथा हात, खटु्टा सजडगली (कुजहएको) गई नजचन्ने अिथथामा भएको, पछाडीको 

भाग मात्रै बााँकी रहकेो र उमरे नखलेुको परुुर् व्यिीको लाि फेला परेको ।  



बैतडी जमजत २०७५/०१/१२ गते १५;०० बजकेो समयमा जजल्ला बैतडी पाटन 

न.पा.िडा.न.८ जथथत खोड्पे सल्माडी खोलामा एउटा अपररजचत परुुर् 

ब्यिीको मतृक लास रहकेो छ कालोमा सेतो जकनार भएको टे्रकसटुको ज्याकेट, 

सेतो भषे्ट, सेतो गन्जी,कालो जजन्सको पाईन्ट लगाएको,दाजहने हातमा रक्षा धागो 

बााँधेको, हररयो रंगको जफतािाला ५ साईजको रेक्सोना कम्पनीको चप्पल 

लगाएको, ५ जफट ५ ईन्च उचाई भएको, िरीर मोटो दजेखने, अनहुा थारु 

समदुायको जथतो दजेखने, दाह्री जुगंा भएको । 

 

  
कञ्चनपुर  जमजत २०७४।११।०३ गते जदउसो अ.ं १४:०० बज े जजल्ला कञ्चनपरु 

सकु्लाफााँट नगरपालीका कालापानी ितािरण मध्य िती सामदुाजयक जगंलमा 

पजहचान नखलेुको अ.ं ३८ िर्षको मजहलाको लाि सडीगली दगुषन्ध समेत 

आएको अिथथामा फेला परेको । 

 
 

कैलाली 

 

 

जमजत२०७३।०१।२७ गते जजल्ला कैलाजल जचसापाजन जथथत िाखा खोलामा 

मतृ अबथथामा रहकेो अ.७०।७५ बर्षको पजहचान नखलेुको परुुर् माजनसको 

लाि । 

 
कैलाली 

 

जमजत २०७२।०२।०४ गते जजल्ला कैलाली जानकीनगर गा.जि.स.िडा नं.८ 

जथथत रोरा नदी खोलाको जकनारामा जलङ्ग समेत छुट्टयाउन नसकीने बेिाररसे 

अिाथथामा रहकेो मानि कङ्काल फेला परेको । 

  

कैलाली 

 

जमजत २०७३।०१।०४ गते जजल्ला कैलाजल .ध.उ.न.पा. ४ बसपाकष  जथथत 

पातलो िररर उचाई ५ जफट ४ ईन्च भषको सेतोमा हररयो धसाष भएको सटष, 

हररयोमा कालो धसाष भएको जाकेट, कालो टाउजर लगाएको िर्ष ४५।५० को 

परुुर् माजनस मतृ अिथथामा फेला परेको ।   

  

कैलाली 

 

जमजत २०७२।०९।१२ गते जजल्ला कैलाली अ.न.पा. बसपाकष  जथथत माजथल्लो 

िरररमा कालो ज्याकेट, खरैो जाकेट, कालो र हररयो भषे्ट, का पाईन्ट, कालोमा 

सेतो  धकाष भएको हाप कटु लगाएको िर्ष ६०।६५ को अत्तररया बजारमा मागी 

खाने नामथर ितन थाहा नभएको मानजसक अिथथा कमजोर भएको परुुर् मतृ 

अिथथामा फेला परेको । 

  



 

कैलाली 

 

जमजत २०७२।०३।२९ गते जजल्ला कैलाजल ध.न.पा. ३ जमलनचोक जथथत  िणष 

कल्सोलोि, कपाल रातो, गोल्ड थटार जतुा, एजडडास लेखेको कालो टाउजर, 

तारो बोई सेबन लेखकेो रातो भषे्ट लगाएको िर्ष ४०।४२ को परुुर् माजनस मतृ 

अिथथामा फेला परेको । 

  

कैलाली 

 

जमजत २०७२।०३।२३ गते जजल्ला कैलाजल ध.उ.न.पा. ९ गौररकटान मोहना 

नदीको जकनारामा िर्ष ४५।५० को रातो धकाष भएको चेकिाला सटष, खरैो पाईन्ट 

लगाएको परुुर् माजनस नदीमा डुिी मतृ अिथथामा फेला परेको । 

  

कैलाली 

 

जमजत २०७१।०८।१० गते जजल्ला कैलाजल ध.न.पा. िडा एररयामा मानजसक 

अिथथा जठक नभएको जहडडुल जनलो रंगको मके्सी लगाएको  िर्ष ३५।३६ 

उपचारको लागी सेती अञ्चल अथपतालमा आउद ैमतृ्य ुभएको । 

 
 

 

बैतडी 

जमजत २०७२।९।१५ गते १५:०० बजकेो समयमा जज.बैतडी द.न.पा.िडा न.१३ 

खतेी गााँउ जथथत जसल्लेक चलु्लेक सामदुायक बनमा अ.बर्ष ३०।३५ को 

अपरीचीत परुुर् व्यिीको मतृक लास ििेारीसे अिथथामा फेला परेको । 

  

डडेलधुरा जमजत २०७२।०५।०२ गते जज. डडेल्धरुा, अजयमरेु ५ कालापाताल सामदुायीक 

बन जगंल एरीया बैतडी डडेल्धरुाको जसमाना नजजक एक जना अपरीजचत 

मजहलाको मतृ लाि रहकेो छ भजन थथाजनय माजनसहरुबाट टेलीफोन माफष त 

जानकारी प्राप्त भई तत्काल अ.ंप्र.पोष्ट चमडा, डडेल्धरुाबाट प्र.स.जन. को 

कमाण्डमा र यस का. बाट प्र.ना.जन. करजबर जसंह ऐरको कमाण्डमा ९ जनाको 

प्रहरी टोली समते घटनाथथलमा खटीई गई जनज मतृक मजहलाको अजभभािक 

तथा आफन्तहरुको खो.त. गदाष र थथाजनय माजनसहरुलाई समते मतृक लािलाई 

दखेाउंदा सनाखत हुन नसकेको र पो.मा. को लाजग उप–क्षेत्रीय अथपताल, 

डडेल्धरुामा राखीएको । 
 

कञ्चनपुर राष्ट्ट्र भारत,  जजल्ला चम्फाित टनकपरु जथथत अ ं बर्ष ४५, उचाई ५ जफट, 

अनहुार कालो, सेन्डो जजन्स पाइन्ट लगाएको, जतु्ता लगाएको, हातमा जथटलको 

कडा लगाएको नेपाली परुुर् ब्यजिको लाि फेला परेको हुदंा जनजका कोही 

आफन्तहरु भएमा जजल्ला प्रहरी कायाषलय कंचनपरुमा सम्पकष  राख्न ुहोला ।  
 

कैलाली जमजत २०७२/०५/१७ गते जजल्लाकैलाली भजनी घर बताउने बर्ष अ.ं३५/४० 

को मनोजचौधरी नाम गरेको िाररररक अिथथा कमजोर भई जबरामी बेिाररसे 

अबथथामा बजदषयाराजापरु न.पा. १२ मजथजद पछाडी फेला परर उपचारको 

क्रममा राजापरु प्रा.थिा.के.मामतृ्य ुभएको बेिाररसे परुुर्को लास फेला परेको । 
 


