
  

दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार रािपरु गाउँपाभलका िडा नं १ अन्तगगतका भिभिन्न 
ब्यजिहरुका नाममा कभसएको असलु उपर हनु िाँकी २०७५ साल फाल्गनु समान्त  सम्मको दण्ड/िररिानाको लगत 

भििरण 

 (िसन्तराि िोशी) 
तहभसलदार शा.अ. 

 

भस.नं
. 

लगत   
नं. 

मदु्दा नं. िाहेरिाला तथा िादीको 
नाम, थर र ितन 

लगतिालाको 
नाम,थर र ितन 

लगतिाला
को िाि ु/ 
पभतको नाम 

लगतिाला
को िािे 
/ 

ससरुाको 
नाम 

मदु्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िाँकी 

कैद िररिाना 

१ २१२  
दगुागलाल िारतीको िा.ले 
नेपाल सरकार 

अम्िर िहादरु पनु 
िेला-३ हाल रािपरु 
गा.पा.१ दाङ 

   -    - नकििनी चोरी 
रोल्पा जि. 
अदालत 

 

२०५४।२।७ 
 

०।१।१
५ 

 

१४७३१।- 

२ २३२४ ७३-०७३-
००४९६ 

मोहोनलाल वि.क.को 
िाहेरीले नपेाल सरकार 

प्रमेिहादरु कामी रािपरु 
गा.पा. िडा नं. – १  
रसरीखोला दाङ 

िािविर चामे अिैध रुपमा 
साल साल काठ 

कटान गरी 
जचरान 

दाङ २०७४/०७/०१ ०-०-० १४०००/- 

 

३ २३२४ ७३-०७३-
००४९६ 

मोहोनलाल वि.क.को 
िाहेरीले नपेाल सरकार 

िग ेकामी रािपरु 
गा.पा. िडा नं. – १  
रसरीखोला दाङ 

तेि ु  अिैध रुपमा 
साल साल काठ 

कटान गरी 
जचरान 

दाङ २०७४/०७/०१ ०-०-० १४०००/- 

 

४ २३२४ ७३-०७३-
००४९६ 

मोहोनलाल वि.क.को 
िाहेरीले नपेाल सरकार 

िसराम कामी रािपरु 
गा.पा. िडा नं. – १  
रसरीखोला दाङ 

िािविर चामे अिैध रुपमा 
साल साल काठ 

कटान गरी 
जचरान 

दाङ २०७४/०७/०१ ०-०-० १४०००/- 

 



  

दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार रािपरु गाउँपाभलका िडा नं २ 
अन्तगगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका नाममा कभसएको असलु उपर हनु िाँकी २०७५ साल फाल्गनु समान्त  

सम्मको दण्ड/िररिानाको लगत भििरण 

 

 

भस.
नं. 

लगत   
नं. 

मदु्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर र 
ितन 

लगतिालाको 
नाम,थर र ितन 

लगतिाला
को िाि ु
/ पभतको 
नाम 

लगतिाला
को िािे 
/ 

ससरुाको 
नाम 

मदु्दा फैसला 
गने 

अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िाकँी 

कैद िररिाना 

१ ९९  नेपाल सरकार 

जखम विक्रम जि.भस.दाङ 
िेला गा.वि.स. १ 
मटेररया हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं २ 

   -    - साधारण चोरी 

  

२०४९।१।२१ 
 

०।०।० 
 

२४४५।- 

२ १६२  कालरुाम चौधरी 
ििन प्रसाद चौधरी दाङ 
िेला गा.वि.स.४ हाल 
रािपरु गा.पा.िाडग नं २ 

   -    - िालसाि 

  

२०५३।६।१८ 
 

०।०।० 
 

११२५०।- 

३ ५४४  सावित्री अवहर 

िगमान चौधरी िेला-४ 
दाङ हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं २ 

 

  -   - िालसाि 

दा.दे.जि.अ.  

०६५।११।११ 
 

०।०।० 
 

२००।- 



४ ५४४  सावित्री अवहर 

िगन्नाथ अवहर िेला-४ 
दाङ हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं २ 

  -   - िालसाि 

दा.दे.जि.अ.  

०६५।११।११ 
 

०।०।० 
 

२००।- 

५ ५४४  सावित्री अवहर 

िद्री अवहर िेला-४ हाल 
रािपरु गा.पा.िाडग नं २ 
दाङ 

  -   - िालसाि 

दा.दे.जि.अ.  

०६५।११।११ 
 

०।०।० 
 

२००।- 

६ 

१७४५ ७३-०७२-
००८८७/०७
२-CR-०४०३ 

िानपु्रकाश चौधरीको िा. 
ले नेपाल सरकार 

कमल िण्डारी िेला 
गा.वि.स. िडा नं. ४ 
हाल रािपरु गा.पा.िाडग 
नं २दाङ 

जशिकुमार जशद्दद्दमान सािगिभनक 
अपराध 

दा.दे.जि.अ. २०७२/११/२८  १०००/ध  

७ २१७१ ७३-०६५-
००४४५ 

िीमला िस्नेतको िाहेरीले 

िादी नेपाल सरकार 
रािेश वििस िने्न 
मेघराि िस्नेत िेला 
गा.वि.स. िडा नं. - ४ 
दाङ हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं २ 

  िह-ुभििाह दा.दे.जि.अ. २०६६/०२/१४ ०-११-० 

 
५०००/- 

८ २२६१ ०७२-CR-

०१५४ 

नेपाल सरकार सिृना नेपाली िेला ५ 
हाल रािपरु गा.पा. 
िडा नं. – २  दाङ 

केिल - सािगिभनक  

अपराध 
निलपरासी २०७२/११/१२ ०-०-० 

 
४८००/- 

 

.......................                                                                                                    

(िसन्तराि िोशी) 
 तहभसलदार शा.अ. 



  

दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार रािपरु गाउँपाभलका िडा नं ३  
अन्तगगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका नाममा कभसएको असलु उपर हनु िाँकी २०७५ साल फाल्गनु समान्त  

सम्मको दण्ड/िररिानाको लगत भििरण 

 

 

भस.नं
. 

लगत   
नं. 

मदु्दा नं. िाहेरिाला तथा िादीको 
नाम, थर र ितन 

लगतिालाको 
नाम,थर र ितन 

लगतिाला
को िाि ु/ 
पभतको नाम 

लगतिाला
को िािे 
/ 

ससरुाको 
नाम 

मदु्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िाँकी 

कैद िररिाना 

१ 
८८/१ 
हाल 
३४ 

 नेपाल सरकार 

मोभतराम अवहर िेला 
गा.वि.स. खरदररया दाङ 
हाल रािपरुा गा पा- ३ 

   -    -  कतगव्य ज्यान 

  

२०३९।२।९ 
 

१०।०।
० 

 

००.०० 

२ ८८/१  नेपाल सरकार 

िनै अवहर िेला 
गा.वि.स. खरदररया दाङ 
हाल रािपरुा गा पा- ३ 

   -    -  कतगव्य ज्यान 

  

२०३९।२।९ 
 

१०।०।
० 

 

००.०० 

३ ८८/१  नेपाल सरकार 

धमग अवहर िेला 
गा.वि.स. खरदररया दाङ 
हाल रािपरुा गा पा- ३ 

   -    -  कतगव्य ज्यान 

  

२०३९।२।९ 
 

१०।०।
० 

 

००.०० 

४ ८८/१  नेपाल सरकार 

िगौभत अवहर िेला 
गा.वि.स. खरदररया दाङ 
हाल रािपरुा गा पा- ३ 

   -    -  कतगव्य ज्यान 

  

२०३९।२।९ 
 

१०।०।
० 

 

००.०० 



५ 

७४९ ७३-०६६-
००४६० 

,,                          ,, भमजन्तराम यादि 

िेला -८, हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं ३  दाङ 

- - ,, ,, ०६८।२।२३ ००.०० १५३०।५० 

 

६ 

७४९ ७३-०६६-
००४६० 

,,                          ,, पारस शमाग 
िेला -८, हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं ३ दाङ 

- - ,, ,, ०६८।२।२३ ००.०० ३०००।– 

 

७ 

७४९ ७३-०६६-
००४६० 

,,                          ,, नहजिन्ता यादि 

िेला -८, हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं ३ दाङ 

- - ,, ,, ०६८।२।२३ ००.०० १७०००।– 

 

८ 

१२८७  स.ि.अ.छोटेलाल िौधरीको 
िाहेरीले नपेाल सरकार 

खेमिहादरु यादि 

िेला ७ खरदररया हाल 
रािपरु गा.पा.िाडग नं ३ 
दाङ 

फेरई अवहर - अिैध साल काठ 
जिरान ओसार 

पसार 

दा.दे.जि.अ. २०७१।८।१० ०।५।२
० 

४६५६/- 

९ 

१५१४ ७३-०७०-
००५२३/ 

स.ि.अ.देविप्रसाद िौधरीको 
िा.ले नेपाल सरकार 

शेरिहादरु यादि िेला 
८ िैसहिा हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं ३ दाङ 

रामस्िरुप - अिैध िन पैदािर 
ओसार पसार 

दा.दे.जि.अ. २०७२/०७/१२ ०।१। २८०८३/- 

१० 

१९३६ ०७२-PC-
००३२ 

सदै यादि समेत िेला- ८ 
दाङ 

अिुगनकुमार यादि िेला 
गा.वि.स. िडा नं. - ८ 
िैसहिा हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं ३ दाङ 

शाभलकराम - कुटवपट दा.दे.जि.अ. २०७३/०१/३०  ५५०/- 

११ १९३६ ०७२-PC-
००३२ 

सदै यादि समेत िेला- ८ 
दाङ 

अशोक यादि िेला 
गा.वि.स. िडा नं. - ८ 
िैसहिा हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं ३ दाङ 

शाभलकराम - कुटवपट दा.दे.जि.अ. २०७३/०१/३०  ५५०/- 

१२ १९३६ ०७२-PC-
००३२ 

सदै यादि समेत िेला- ८ 
दाङ 

राि ुयादि िेला 
गा.वि.स. िडा नं. - ८ 
िैसहिा हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं ३ दाङ 

 

शाभलकराम - कुटवपट दा.दे.जि.अ. २०७३/०१/३०  ५५०/- 



१३ १९३७ ०७२-PC-
००४७ 

शाभलकराम अवहर समेत 
िेला- ८ दाङ 

सदै यादि िेला 
गा.वि.स. िडा नं. - ८ 
िैसहिा दाङ 

िगौभतप्रसाद - कुटवपट दा.दे.जि.अ. २०७३/०१/३०  २३०/- 

१४ १९३७ ०७२-PC-
००४७ 

शाभलकराम अवहर समेत 
िेला- ८ दाङ 

देिराि यादि िेला 
गा.वि.स. िडा नं. - ८ 
िैसहिा हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं ३ दाङ 

सदै  - कुटवपट दा.दे.जि.अ. २०७३/०१/३०  २३०/- 

१५ १९३७ ०७२-PC-
००४७ 

शाभलकराम अवहर समेत 
िेला- ८ दाङ 

िेदप्रसाद यादि िेला 
गा.वि.स. िडा नं. - ८ 
िैसहिा हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं ३ दाङ 

िगौभतप्रसाद - कुटवपट दा.दे.जि.अ. २०७३/०१/३०  २३०/- 

१६ १९३७ ०७२-PC-
००४७ 

शाभलकराम अवहर समेत 
िेला- ८ दाङ 

मेघराि यादि िेला 
गा.वि.स. िडा नं. - ८ 
िैसहिा दाङ 

िेदप्रसाद - कुटवपट दा.दे.जि.अ. २०७३/०१/३०  २३०/- 

१७ १९३७ ०७२-PC-
००४७ 

शाभलकराम अवहर समेत 
िेला- ८ दाङ 

कृष्णराम यादि िेला 
गा.वि.स. िडा नं. - ८ 
िैसहिा हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं ३ दाङ 

िेदप्रसाद - कुटवपट दा.दे.जि.अ. २०७३/०१/३०  २३०/- 

 

....................... 

                                                                                                     

(िसन्तराि िोशी) 
तहभसलदार शा.अ. 



  

दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार रािपरु गाउँपाभलका िडा नं ४ 
अन्तगगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका नाममा कभसएको असलु उपर हनु िाँकी २०७५ साल फाल्गनु समान्त  

सम्मको दण्ड/िररिानाको लगत भििरण 

 

 

भस.नं
. 

लगत   
नं. 

मदु्दा नं. िाहेरिाला तथा िादीको 
नाम, थर र ितन 

लगतिालाको 
नाम,थर र ितन 

लगतिाला
को िाि ु/ 
पभतको नाम 

लगतिाला
को िािे 
/ 

ससरुाको 
नाम 

मदु्दा फैसला गने 
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फैसला भमभत अशूल हनु िाँकी 

कैद िररिाना 

१ ७८२  नेपाल सरकार 

रािेश गपु्ता  

रािपरु -१ हाल 
रािपरु गा.पा.िाडग नं. 
४ 

  िन 

 

दा.दे.जि.
अ. 

 

२०६७।२।१६ 
 
 

 

६००/- 

२ १६७१ 

७३-०६५-
०००१६१/
०६७-CR-

०८९३ 

फुभतगराम यादिको 
िा.ले.नेपाल सरकार 

पारसनाथ यादि रािपरु 
-१ फोहरा हाल 
रािपरु गा.पा.िाडग नं. 
४ दाङ 

रामभमलन  - 
ज्यान माने  

उद्योग 

सिोच्च  

अदालत 
०७२/०२/३१ ५-०-०  

३ २०४१ 
७३-०७१-
०० 

८०९ 

जशिकुमार यादिको 
िा.ले 

नेपाल सरकार 

उमाकान्त यादि 

रािपरु -१ मोभतपरु 
हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं. ४ 

रािकुमार  िहवुििाह 

दा.दे.जि.
अ. 

२०७३/०५/१२ ०-११-
१३ 

 



४ २१२४ 
७३-०७३-
०० 

२८५ 

भिमला चौधरीको िा.ले 

नेपाल सरकार 

तलुाराम यादि 

रािपरु -१ दलैुया 
हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं. ४ 
दाङ 

िगलाल  आशय करणी 

दा.दे.जि.
अ. 

२०७३/०८/१६ ०-०-६  

५ २२१२ ७३-६६-
०००४० 

भसता रोका िदु्दीमान रोका रािपरु 
गा.पा. िडा नं. – ३ 
हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं. ४  
दाङ 

रुन ु - भलखत िेइज्िभत दा.दे.जि.अ. २०६६/०९/१९ ०-०-० 

 
१००/- 

 

....................... 

                                                                                                     (िसन्तराि िोशी) 
तहभसलदार शा.अ. 



  

दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार रािपरु गाउँपाभलका िडा नं ५ 
अन्तगगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका नाममा कभसएको असलु उपर हनु िाँकी २०७५ साल फाल्गनु समान्त  

सम्मको दण्ड/िररिानाको लगत भििरण 

 

 

भस.नं
. 

लगत   
नं. 

मदु्दा नं. िाहेरिाला तथा िादीको 
नाम, थर र ितन 

लगतिालाको 
नाम,थर र ितन 

लगतिाला
को िाि ु/ 
पभतको नाम 

लगतिाला
को िािे 
/ 

ससरुाको 
नाम 

मदु्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िाँकी 

कैद िररिाना 

१ १६८४  
िोख ुचौधरीको िा.ले. 

नेपाल सरकार 

रेशम िहादरु नेपाली 
रािपरु -६ सालिरी 
हाल रािपरु 
गा.पा.िाडग नं ५   

पनुाराम  डाँका चोरी  

दा.दे.जि.
अ. 

२०४७/०१/२७ ०-१-१५ ४४१४५/- 

२ १९७५ 
०७२- PC-

०१८२ 
अम्मरिहादरु िोहरा 

िपुेन्र यादि रािपरु -
५ िंग्रहिा हाल 
रािपरु गा.पा.िाडग नं 
५ दाङ 

रामचन्र  
कुटवपट 
लटुवपट 

दा.दे.जि.
अ. 

२०७३/०३/१९ ।२। १२००/- 

३ २२२५ २२/९० फूवकग माया पनुको िा.ले. 
नेपाल सरकार 

जशिराि भगरी रािपरु 
गा.पा. िडा नं.५ मैभतभन 
खोला दाङ 

भिमिहादरु  विर ि. कतगब्य ज्यान सिोच्च  २०६२/१०/१९ ९-११-७ 

 
 



४ २३७२ ०६९-CR-
०१५१ 

केशिराि यादिको िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

पारसनाथ यादि रािपरु 
गा.पा. िडा नं. – ४  
फोहरा दाङ 

- - कतगव्य ज्यान दाङ २०७३/०८/१४ १०-०-० - 

५ २५९९ ७३-०७३-
०१४८३ 

चक्रिहादरु चौधरीको िा. 
ले नेपाल सरकार 

नन्दकुमार िोहरा 
रािपरु गा.पा. िडा नं. 
– ५ दाङ 

अम्िर - सिारी ज्यान दाङ २०७५/०३/११ ०-०-५  

 

....................... 

(िसन्तराि िोशी) 
तहभसलदार शा.अ. 



दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत 
यस अदालत तथा अन्य जिजिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनुसार रािपुर गाउँपाजलका वडा नं ६ 

अन्तगगतका जिजिन्न ब्यक्तिहरुका नाममा कजसएको असुल उपर हुन िाँकी २०७५ साल फालु्गन समान्त  

सम्मको दण्ड/जरिवानाको लगत बिििण 
 

 

जस.नं
. 

लगत   

नं. 
मुद्दा नं. िाहेरिाला तथा िादीको 

नाम, थर र ितन 
लगतिालाको 

नाम,थर र ितन 

लगतिाला

को िािु / 

पजतको नाम 

लगतिाला

को िािे 
/ 

ससुराको 

नाम 

मुद्दा फैसला गने 

अदालत 

फैसला जमजत अशूल हुन िाँकी 

कैद िररिाना 

१ १५६८ 

७३-०७२-

००३०९/०७२

-CR-००५४ 

लक्ष्मी डाँगीको िा.ले 

नेपाल सरकार 

टोपेन्द्र जसंह ठकुरी 

रािपुर-७ खङ्गनाका  

हाल रािपुर 

गा.पा.िडा नं ६ दाङ 

नकुल जििान नकििनी चोरी 

दा.दे.जि.

अ. 

२०७२।०९।०७ ।३।१७  

२ १५६९ 

७३-०७२-

००३१०/०७२

-CR-००५५ 

तेििहादुर िसे्नतको 

िा.ले नेपाल सरकार 

टोपेन्द्र जसंह ठकुरी 

रािपुर-७ खङ्गनाका 

हाल रािपुर 

गा.पा.िडा नं ६ दाङ 

नकुल जििान नकििनी चोरी 

दा.दे.जि.

अ. 

२०७२।०९।०७ ।।१७  

३ १६९९ 
०७२-CR-

०३२४ 

केशरी  यादिको 

िा.ले. 

नेपाल सरकार 

अजनल चौधरी रािपुर 

-८ हाल रािपुर 

गा.पा.िडा नं ६ दाङ 

मनु्टराम - 
सािगिजनक 

अपराध 

दा.दे.जि.

अ. 

२०७२/११/४  २०००/-  

४ १६९९ 
०७२-CR-

०३२४ 

केशरी  यादिको 

िा.ले. 

नेपाल सरकार 

ररक्तखलाल चौधरी 

रािपुर -८ हाल 

रािपुर गा.पा.िडा नं 

६ दाङ िङ्दी 

राम लखन  - 
सािगिजनक 

अपराध 

दा.दे.जि.

अ. 

२०७२/११/४  २०००/-  

५ २६७५ 
०७४-cr-

०२४ 

जिर िहादुर मगरको 

िाहेरीले नेपाल सरकार 

रािपुर गा.पा-६  

पदम िहादुर थापा  

रािपुर गा पा – ६ 

िैरहिा नाका दाङ  

आमलाल   कतगव्य ज्यान  

दा.दे.जि.

अ  

२०७५/९/१७ १९-५-१२  

....................... 

                                                                                                     

(िसन्तराि िोशी) 

तहजसलदार शा.अ. 



  

दाङ देउखुरी जिल्ला अदालत 
यस अदालत तथा अन्य जिजिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनुसार रािपुर गाउँपाजलका वडा नं ७ 

अन्तगगतका जिजिन्न ब्यक्तिहरुका नाममा कजसएको असुल उपर हुन िाँकी २०७५ साल फालु्गन समान्त  

सम्मको दण्ड/जरिवानाको लगत बिििण 
 

 

जस.नं
. 

लगत   

नं. 
मुद्दा नं. िाहेरिाला तथा िादीको 

नाम, थर र ितन 
लगतिालाको 

नाम,थर र ितन 

लगतिाला

को िािु / 

पजतको नाम 

लगतिाला

को िािे 
/ 

ससुराको 

नाम 

मुद्दा फैसला गने 

अदालत 

फैसला जमजत अशूल हुन िाँकी 

कैद िररिाना 

        
    

 

....................... 

                                                                                                     

(िसन्तराि िोशी) 

तहजसलदार शा.अ. 


