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

      हजल्लण हििरर्                      फोटो 

जुम्लण मिमत २०७८।०२।०७ गते मिहान अ.ं ०७:०० िजकेो सियिा मज.जमु्ला 

तातोपानी गा.पा. वडा नं ५ श्रीनगर पानीखाने मथथत मतला नदीको 

मकनारिा नाि थर वतन नखलेुको ववेाररसे समडगलेको अवथथािा रहकेो 

लाश । 
 

सुरे्खत मिमत २०७७।१२।१९ गते अ.ं १९:४५ िजकेो सियिा मज. सखुते 

मि.न.पा. वडा नं ९ मथथत िुलिलेु नमजकै नाि थर वतन नखलेको अ.ं 

४०/४२ वषषको वणष कल्साउरो, उचाई ५.३ मिट,पातलो शरीर, हल्का 

दाह्री जुगंा पालेको, कपाल हल्का लािो, िामथल्लो शरीरिा पहेंलो कालो 

िटेु्ट शटष र तल्लो शरीरिा खरैो रङको मजन्स पाईन्ट लगाएको परुुष 

व्यमिको लाश ।  

सुरे्खत मिमत २०७७।१२।०२ गते अ.ं १७:०० िजकेो सियिा मज. सखुते 

मि.न.पा. वडा नं १२ मथथत िानव सेवा आश्रिले पालन पोषण गद ै

आएको नाि थर वतन नखलेुको काले भमन िोलाउने सोमह थथान मभत्र 

ितृ अवथथािा रहकेो अ.ं ३५/३६ वषषको रातो मनलो मटशटष, खरैो ट्राउजर 

लगाएको र कालो सेतो िटेु्टदार कम्िल ओढाई राखकेो पुरुष व्यमिको 

लाश ।  

सुरे्खत २०७७।११।१० गते अ.ं ७:०० िजेको सियिा मज. सखुते िराहताल 

गा.पा. वडा नं ४ रामरट्रय िन मथथत नाि थर वतन नखलेुको वषष ५०/६० 

को समडगली अवथथािा रहकेो, कालो रङको ज्याकेट र कालो पाईन्ट 

लगाएको ितृ व्यमिको लाश । 
 

सुरे्खत मिमत २०७७।१०।२१ गते अ.ं ०८:४० िजकेो सियिा मज.सखुेत 

लेखिेसी न.पा. वडा नं ६ करनी मथथत भरेी नदीको मकनारिा शरीरिा 

कपडा नभएकी समडगली अनहुार नमचमनने भएकी अ.ं वषष २३/२४ मक 

ितृ िमहलाको लाश । 
 

सुरे्खत मिमत २०७७।१०।२१ गते िेलुका अ.ं १६:०० िजकेो सियिा मज. सुखते 

मि.न.पा. मथथत िानव सेवा आश्रिले पालन पोषण गद ै आएको अधष 

िुलेको कपाल भएको र रातो मनलो धके ट्रयाक लगाएको अ.ं वषष 

७०/७१ वषषको गजं िहादरु लािा आश्रि मभत्र ितृ अवथथािा िेला 

परेको ।  

सुरे्खत मिमत २०७७।०६।०९ गते मिहान अ.ं ०९:०० िजकेो सियिा मज.सखुते 

मि.न.पा. वडा न ं४ रातोपलु मथथत नमदिा नाि थर वतन नखलेुको ७/८ 

िमहनाको हदेाष सािान्य, दिैु हात छातीिा सेपेको र हदेाष सािान्य 

अवथथािा रहकेो ितृ नवजात मशस ु।  



जणजरकोट मिमत २०७७।०५।२६ गते अं. २१:०० िजकेो सियिा मज.जाजरकोट 

भरेी न.पा. वडा न ं४ िसपाकष  मथथत होटलिा कोठा मलई िसी िजदरुी गद ै

आईरहकेो मज.सल्यान कुिाख गा.पा. वडा नं ३ थथायी वतन भएको भमन 

िताउने िषष ३९ वषष को मकरण थापा सोही रुकिलेी होटल रहकेो चारतले 

घरको छतिाट तल खथन गई उपचारको क्रििा ितृ्य ुभएको, उचाई ५.५ 

मिट, वणष कल्साउलो । 
 

सुरे्खत मिमत २०७७।०४।३२ गते अन्दाजी १६:०० िजकेो सियिा मज.सखुेत 

मि.न.पा. वडा नं ११ झपु्रा खोलाको मिच भागिा रुखको जरािा 

अड्मकएको अवथथािा नाि थर वतन नखलेुको:- उचाई ५.३ मिट, 

तालकुो भागको कपाल खईुमलएको, िोके दारी पालेको  परुुष व्यमिको  

ितृ लाश ।  
 

 रुकुम 

(पहिम) 

 

मिमत २०७४।१२।०५ गते मिहान ०८:०० िजकेो सियिा मजल्ला रुकुि 

पमिि िामिकोट गा.पा. वडा नं. १० गारागाडष मथथत सानीभरेी नदीको 

मकनारिा िणष गहु गोरो, उचाई ५.४ मिट, िोटो शररर , कपाल लािो 

,कालो , िामथल्लो तिष को अगाडी लहरको दाया तिष को मिचको दााँत 

आधा भााँमचएको िषष अ.ं १९/२० को जमत दमेखने केही मदन अगाडी नै 

िरेको जथतो दमेखने अपरीमचत परुुष ब्यमिको ितृ लास िेला परेको । 

 

 

 

रुकुम (पहिम) मिमत २०७४।११।३० गते मिहान ०७:१५ िजकेो सियिा मजल्ला रुकुि 

पमिि आठमिसकोट न.पा.११ मसििजार मथथत मगजागार खोलाको 

मकनारिा ५/६ िमहनाको  िेवाररसे निजात मशशकुो लास िेला परेको । 

 

 

 

 
जणजरकोट २०७४।०४।२५ गते १५:०० िजे मजल्ला जाजरकोट भ.ेन.पा.-३ तल्लो 

थाप्ल ेमथथत वणष गोरो, मठक्कको शरीर, उचाई ५'६" मिट भएको, िाक्लो 

कालो दाढी जङुगा र कपाल भएको सेतो सटष र कालो मजन्स पाईन्ट 

लगाएको, नाि थर वतन नखलेुको अन्दाजी वषष ३०/३५ को  परुुष 

ब्यमिको लास िेला परेको । 

 

 
 

बणाँके २०७४।४।२६ गते मजल्ला िांके राप्ती सोनारी ४ मथथत वषष ३०/३२  को 

गह ुगोरो  परुुष ब्यमिको लास िेला परेको । 

 



 

 

जुम्लण 

 

 

मिमत२०७३।११।१८ गते अ.ं१२:००िज ेमदउसो मज. जमु्ला च.ना.न.पा.-

७ मतला नदीको मकनारिावणष कल्साउलो,उचाई ५'४" भएको,अगाडी 

तिष को िामथल्लो दााँत नभएको, दायााँ खटु्टाको घडुाको िाया तिष  र सोही 

घडुाको पछाडी १.५ ईन्च गमहरो जलेको जथतो घाउ भएको , पहलेो धके 

सटष लगाएको अ.ं ५५ वषषको परुुष हाल पमहचान हुन नसेको लाश । 
 

मुगु मिमत २०७३/९/२१ गते साझ ७ िजकेो सियिा िगु ुमजल्लाको  रुगा-७ 

भन्ने थथानिा अ.ं ३२ वषषको, वणष गहुगोरो, व्रािण जामत जथतो दमेखने, 

५.५ उचाई भएको हालसम्ि पमहचान नखलेुको परुुष व्यमिको लाश । 

 
सुरे्खत मिमत २०७१।०४।२८ गते देखी ऐ.३० गते सम्ि परेको अमिरल िषाषको 

कारण आएको िाढी पमहरोिा परी, भरेी नदीले िगाई लगी ितृ्य ुभएका 

ब्यमिहरुको  खोजतलासको क्रििा मिमत २०७१।५।४ गते ११:०० 

िजकेो सियिा मजल्ला सखुेत तरंगा ५ क्यरेूनी  मथथत भरेी नमदको उत्तर 

मकनारिा िेला परेको  अ.ं िषष १९/२० को परुुष िानीसको ितृक लास 

सडीगली गएको अवथथािा िेला परेको ।  

सुरे्खत मिमत २०७१।४।२८ गते मजल्ला सखुते िामियाच र गा.मव.स.वडा नं.१ 

मथथत रहकेो मतखाकुना नसषरीिा मिमत २०७१।०४।२८ गते दखेी ऐ.३० 

गते सम्ि परेको अमिरल िषाषको कारण आएको िाढी पमहरोिा परी, भरेी 

नदीले िगाई लगी ितृ्य ु भई खोजतलासको क्रििा मजल्ला सखुेत 

िािीयाच र १ मतखाकुना मथथत नसषरी जंगलको मिचिा िेला परेको परुुष 

व्यमि पमहचान हुन नसकेको लाश । 

 


