
सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्ाालर्,श्चदपार्लअन्तर्ात पश्चहचान नखुलेका लासहरुको श्चिबरण 

श्चिल्ला श्चििरण                      फोटो 

कैलाली मिमि २०७७।०९।१५ गिे मि.कैलाली गोदावारी न.पा. वडा नं  ४ मथिि सेिी 

सािदुामिक बन मित्र पने मिसापानी खोलािा नाि िर विन नखुलेको अं. 

२५/३० वर्षको, वर्ष गहुगोरो, उिाई अं. ५.५ मिट, मनलो रङको मिन्स पाईन्ट 

लगाएको, दााँिा हािको पाखुरािा नाग र मिव मलङ्गको ट्रिाटु बनाएको ििृ 

पुरुष व्िमिको लाि । 

 

कैलाली मिमि २०७७।०९।२० गिे मदउाँसो १४:३० बिे पमहिान नखलेुको पुरुष 

व्िमिको लाि । 

 

कैलाली २०७७।०९।१५ गिे रािी पमहिान नखलेुको  पुरुष व्िमिको लाि । 

 

कञ्चनपुर मिमि २०७७।०५।२२ गिे मिल्ला बेल्डाडी मथिि रािकुिार डगौरा नाि 

बिाउने वर्ष अं. ४० को,  वर्ष कल्साउदो, उिाई ५ मिट,  मनलो कालो मटसटष, 

मनलो मिन्स पाईन्ट लगाएको पमहिान नखलेुको  पुरुषको लाि।  

बझाङ मिल्ला बझाङ खप् िडछान्ना गा.पा.वडा नं.१ मथिि िरीरिा कुनै लगुा कपडा 

निएको नांगो अवथिा, छोटेबगर िडारीखोला मकनारिा पमहिान नखलेुको 

पुरुषको लाि ।  

कञ्चनपुर िहाकामल अथपिाल िहने्रनगर,मथिि अं.वर्ष ३०/३५ को उिाई ५.४ 

मिट,पािलो िररर िएको,मनलो कालो िाकेट,कालो हररिो बटेु्टदार सट,खैरो 

हाप पाईन्ट,सेिो धसाष िएको मित्र कट्ट  लगाएको पमहिान नखलेुको पुरुषको 

लाि । 
 

कञ्चनपुर मिमि २०७६।११।०१ गिे मिल्ला कञ्िनपरु मि.नं.पा.वडा नं.६ ऐठपरु,मथिि 

िानकी िट्टको  घरिा ६/७ वर्ष दमेख डेरागरी बथद ैआएकी वर्ष अं.६० की उर्ा 

िापा नाि बिाउने,वर्ष कालो,रािो कालो रंगको थवटर ब्लाउि लगाईएकी 

पमहिान नखलेुको मश्चहलाको लाि । 

 

कैलाली मिमि २०७५।०६।०९ गिे बेलकुा १७:०० बिेको सिििा मिल्ला कैलाली 

गैररगंगा नं.पा.वडर् नं.३ मथिि खोल्सािा नाििर विन खुल्न नआएको डल्लो 

अनवुार िएको पहाडी िलुकु् को दमेखने, कपाल ढोटो र िुलेको, वर्ष 

अं.४५/४८, उिाई ५.३ मिट, खैरो पाईन्ट, हररमनलो र सेिो धकाष िएको सटष 

लगाएको पमहिान नखलेुको पुरुषको लाि ।  



दाचुाला मिमि २०७५।०५।०३ गिे अं.१६:०० बिेको सिििा मिल्ला दािुषला नोगाड 

गा.पा.वडा नं.६ धमुलगडा मसन्नेबगड मथिि वर्ष अं.१६/१७ को बामलका 

समडगली पमहिान हुन नसक् ने अवथिािा रहकेो पमहिान नखलेुको 

बाश्चलकाको लाि ।  

 

कञ्चनपुर मिमि २०७५।०५।३० गिे मिल्ला सल्िान बडागााँऊ गा.पा.वडा नं.६ मथिि 

नाििर विन नखुलेको, अन्दािी बर्ष ४८ को, उिाई ५.६मिट िएको, बर्ष 

गहुाँगोरो,पािलो िररर, कपाल अधष िुलेको,हाल िहाकाली अञ्िल 

अथपिालको रेकडष अनसुारििृ पुरुष व्िमि नाि रिेि िण्डारी िएको अमहले 

सम्ि पमन सनाखिको लामग कोमह नआएको । 

 

कैलाली मिमि २०७५।०५।१८ गिे िहने्रनगर मथिि नाििर विन नखलेुको, अन्दािी 

बर्ष ५५/६० को, उिाई ५.५ मिट िएको, बर्ष गहुाँगोरो,पािलो िररर, िामि 

िरररिा िारा रंगको हाप सुईटर,खरामन रंगको िेष्ट,िल्लो िरररिा मनलो रंगको 

पाईन्ट,दािा हाििा रक्षा बन्धनबाधेको पुरुष व्िमि । 

 

दािुाला मिमि २०७५।०३। १३ गिे मिल्ला दािुषला ब्िााँस गा.पा. वडा नं.  ६ सल्लेबगड 

मथिि िहाकाली नदीको मबि िाग दईु ढुङ्गाको मबििा नाि िर विन 

नखलेुको, अन्दािी बर्ष २८/२९ को पुरुष, उिाई ५ मिट ५ ईन्ि िएको, बर्ष 

गहुाँगोरो, कपाल कालो, िोटो िररर, िामि लगुा निएको मनलो रंगको 

अण्डरमबिर लगाएको, िंगोमलिन िथिो दमेखने गोलो अनहुार िएको । 
 

 

कैलाली मिमि २०७५।२।१० गिे  मिल्ला कैलाली गौरी गंगा न.पा. मथिििा वर्ष 

कल्साउलो, उिाई ५ मिट ३ ईन्ि, िोटो िररर, हररिो मटसट, मनलो मिन्स पनै्ट, 

थपोटष कालो रंमगन ितु्ता लगाएको अं. ३०।३५ वर्षको पुरुष व्िमि । 

 

अछाम मिमि २०७५।०१।२८ गिेको मदउसो १२:०० बिे मि. अछाि मथिि लाि 

नमिकै थपोटष लेखेको हाि िेष्ट, कालो िुल सटष, सेकुरेटी गाडषिा लगाउने कालो 

िुल सटष, कालो टाउिर, हाि पाईन्ट, कटु्ट अन्डरवेरको पोको पारेको, अनहुार 

ििा हाि, खटु्टा समडगली (कुमहएको) गई नमिन्ने अवथिािा िएको, पछाडीको 

िाग िात्रै बााँकी रहकेो र उिेर नखलेुको पुरुष व्ििीको लाि िेला परेको । 
 



बैतडी मिमि २०७५/०१/१२ गिे १५;०० बिेको सिििा मिल्ला बैिडी पाटन 

न.पा.वडा.न.८ मथिि खोड्पे सल्िाडी खोलािा एउटा अपररमिि पुरुष 

ब्ििीको ििृक लास रहकेो छ कालोिा सेिो मकनार िएको टे्रकसटुको ज्िाकेट, 

सेिो िेष्ट, सेिो गन्िी,कालो मिन्सको पाईन्ट लगाएको,दामहने हाििा रक्षा धागो 

बााँधेको, हररिो रंगको मििावाला ५ साईिको रेक्सोना कम्पनीको िप्पल 

लगाएको, ५ मिट ५ ईन्ि उिाई िएको, िरीर िोटो दमेखने, अनहुा िारु 

सिदुािको िथिो दमेखन,े दाह्री िुंगा िएको ।  
  

कञ्चनपुर  मिमि २०७४।११।०३ गिे मदउसो अं. १४:०० बिे मिल्ला कञ्िनपरु 

सकु्लािााँट नगरपालीका कालापानी विावरर् िध्ि विी सािदुामिक िगंलिा 

पमहिान नखलेुको अं. ३८ वर्षको मश्चहलाको लाि सडीगली दगुषन्ध सिेि 

आएको अवथिािा िेला परेको । 

 
 

कैलाली 

 

 

मिमि२०७३।०१।२७ गिे मिल्ला कैलामल मिसापामन मथिि िाखा खोलािा 

ििृ अबथिािा रहकेो अ.७०।७५ बर्षको पमहिान नखुलेको पुरुष िामनसको 

लाि । 

 
कैलाली 

 

मिमि २०७२।०२।०४ गिे मिल्ला कैलाली िानकीनगर गा.मव.स.वडा नं.८ 

मथिि रोरा नदी खोलाको मकनारािा मलङ्ग सिेि छुट्टिाउन नसकीने बेवाररसे 

अवाथिािा रहकेो मानि कङ्काल िेला परेको । 

  

कैलाली 

 

मिमि २०७३।०१।०४ गिे मिल्ला कैलामल .ध.उ.न.पा. ४ बसपाकष  मथिि 

पािलो िररर उिाई ५ मिट ४ ईन्ि िषको सेिोिा हररिो धसाष िएको सटष, 

हररिोिा कालो धसाष िएको िाकेट, कालो टाउिर लगाएको वर्ष ४५।५० को 

पुरुष िामनस ििृ अवथिािा िेला परेको ।   

  

कैलाली 

 

मिमि २०७२।०९।१२ गिे मिल्ला कैलाली अ.न.पा. बसपाकष  मथिि िामिल्लो 

िरररिा कालो ज्िाकेट, खैरो िाकेट, कालो र हररिो िेष्ट, का पाईन्ट, कालोिा 

सेिो  धकाष िएको हाप कटु लगाएको वर्ष ६०।६५ को अत्तररिा बिारिा िागी 

खाने नाििर विन िाहा निएको िानमसक अवथिा कििोर िएको पुरुष ििृ 

अवथिािा िेला परेको । 

  

कैलाली 

 

मिमि २०७२।०३।२९ गिे मिल्ला कैलामल ध.न.पा. ३ मिलनिोक मथिि  वर्ष 

कल्सोलोव, कपाल रािो, गोल्ड थटार िुिा, एमडडास लेखेको कालो टाउिर, 

िारो बोई सेबन लेखेको रािो िेष्ट लगाएको वर्ष ४०।४२ को पुरुष िामनस ििृ 

अवथिािा िेला परेको । 

  



 

कैलाली 

 

मिमि २०७२।०३।२३ गिे मिल्ला कैलामल ध.उ.न.पा. ९ गौररकटान िोहना 

नदीको मकनारािा वर्ष ४५।५० को रािो धकाष िएको िेकवाला सटष, खैरो पाईन्ट 

लगाएको पुरुष िामनस नदीिा डुवी ििृ अवथिािा िेला परेको । 

  

कैलाली 

 

मिमि २०७१।०८।१० गिे मिल्ला कैलामल ध.न.पा. वडा एररिािा िानमसक 

अवथिा मठक निएको महडडुल मनलो रंगको िेक्सी लगाएको मश्चहला वर्ष 

३५।३६ उपिारको लागी सेिी अञ्िल अथपिालिा आउद ैितृ्ि ुिएको । 

 
 

 

बैतडी 

मिमि २०७२।९।१५ गिे १५:०० बिेको सिििा मि.बैिडी द.न.पा.वडा न.१३ 

खेिी गााँउ मथिि मसल्लेक िलु्लेक सािदुािक बनिा अ.बर्ष ३०।३५ को 

अपरीिीि पुरुष व्ििीको ििृक लास वेवारीसे अवथिािा िेला परेको । 

  

डडेलधुरा मिमि २०७२।०५।०२ गिे मि. डडेल्धरुा, अिििेरु ५ कालापािाल सािदुािीक 

बन िंगल एरीिा बैिडी डडेल्धरुाको मसिाना नमिक एक िना अपरीमिि 

मश्चहलाको ििृ लाि रहकेो छ िमन थिामनि िामनसहरुबाट टेलीिोन िािष ि 

िानकारी प्राप्त िई ित्काल अं.प्र.पोष्ट ििडा, डडेल्धरुाबाट प्र.स.मन. को 

किाण्डिा र िस का. बाट प्र.ना.मन. करमबर मसंह ऐरको किाण्डिा ९ िनाको 

प्रहरी टोली सिेि घटनाथिलिा खटीई गई मनि ििृक िमहलाको अमििावक 

ििा आिन्िहरुको खो.ि. गदाष र थिामनि िामनसहरुलाई सिेि ििृक लािलाई 

दखेाउंदा सनाखि हुन नसकेको र पो.िा. को लामग उप–क्षेत्रीि अथपिाल, 

डडेल्धरुािा राखीएको ।  

कञ्चनपुर राष्ट्ट्र िारि,  मिल्ला िम्िावि टनकपरु मथिि अं बर्ष ४५, उिाई ५ मिट, 

अनहुार कालो, सेन्डो मिन्स पाइन्ट लगाएको, ितु्ता लगाएको, हाििा मथटलको 

कडा लगाएको नेपाली पुरुष ब्िमिको लाि िेला परेको हुदंा मनिका कोही 

आिन्िहरु िएिा मिल्ला प्रहरी कािाषलि कंिनपरुिा सम्पकष  राख्न ुहोला ।  
 

कैलाली मिमि २०७२/०५/१७ गिे मिल्लाकैलाली ििनी घर बिाउने बर्ष अं.३५/४० 

को िनोििौधरी नाि गरेको िाररररक अवथिा कििोर िई मबरािी बेवाररसे 

अबथिािा बमदषिारािापरु न.पा. १२ िमथिद पछाडी िेला परर उपिारको 

क्रििा रािापरु प्रा.थवा.के.िाितृ्ि ुिएको बेवाररसे पुरुषको लास िेला परेको । 
 


