
 दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार दंभिशरण िा.पा िडा नं - १ 
अन्तिगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका नाममा कभसएको असलु उपर हनु िााँकी २०७५ साल फाल्िनु 

मसान्तको सम्मको दण्ड/ िररिानाको लित भििरण 
 

 
भस.
नं. 

लित     
नं. 

मदु्दा नं. िाहेरिाला तथा िादीको 
नाम, थर र ितन  

लितिालाको नाम,थर 
र ितन 

लितिालाको 
िाि ु/ 
पभतको नाम 

लितिालाको 
िािे / 
ससरुाको नाम 

मदु्दा फैसला 
िने 

अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िााँकी 

कैद िररिाना 

१ २३३  
धमेन्र शाह समेतको 
िा.ले. नेपाल सरकार 

ददल िहादरु िली 
िोल्टाकुरी-२, दाङ 
हाल दंभिशरण िा पा-
१ 

- - 
अिैध लाि ु
औषध िााँिा 

िााँके 
जि.अ. 

२०५६/०५/१
४ 

।१०।२
६ 

५०००/- 

२ २३३  
धमेन्र शाह समेतको 
िा.ले. नेपाल सरकार 

कृष्ण िहादरु िली 
िोल्टाकुरी-२, दाङ 
हाल दंभिशरण िा पा 
-१ 

- - 
अिैध लाि ु
औषध िााँिा 

िााँके 
जि.अ. 

२०५६/०५/१
४ 

।१०।२
६ 

५०००/- 

३ २३३  
धमेन्र शाह समेतको 
िा.ले. नेपाल सरकार 

शेर िहादरु िढुामिर 
िोल्टाकुरी-२, दाङ 
हाद दंभिशरण िा पा 
-१ 

- - 
अिैध लाि ु
औषध िााँिा 

िााँके 
जि.अ. 

२०५६/०५/१
४ 

१।११।
४ 

१५०००/- 



४ ५३०  भलला िहादरु दमाई  

थम्मन दमाई 
िोल्टाकुरी-५, 
ढकना,दाङ हाल 
दंभिशरण िा पा -१ 

- - िा.िे. - 

२०६५/११/०
८ 

- 

५००/- 

५ 

१००९ 069-CR-

0020 
ब्रहमदेि महतोको 
िाहेरीले नेपाल सरकार 

लोकिहादरु पररयार 

िोलटाकुरी-१, 

लाभमतारा हाल 
दंभिशरण िा पा -१ 

ईन्रिहादरु 
पररयार 

काले पररयार अिैध काठ दाङ दे. 
जि.अ. 

०६९।११।२१ ०।०।१
७ 

००.०० 

६ 

२००८  भसता मल्लको िाहेरीले 

नेपाल सरकार 
रामिहादरु वि.क.िन्ने 
रामप्रसाद वि.क. 
िोल्टाकुरी-३ दाङ 
हाल दंभिशरण िा पा 
-१ 

इन्दलुाल  सिारी ज्यान मिु ु
जिल्ला 
अदालत 

२०७३/१/२८ १-१०- 

२८ 
२०००/- 

७ 
2460 073-

073-
01541 

सभुनता दमाईको 
िाहेरीले िादी नेपाल  

सरकार 

ददपक कुमार पररयार झपुलाल  िहवुििाह दाङ 
जिल्ला 
अदालत 

2074/10/2
2 

0-११-८ 5000/- 

८ 
2460 073-

073-
01541 

सभुनता दमाईको 
िाहेरीले िादी नेपाल  

सरकार 

भनमगला पररयार 

नेपाली 
िरुुप्रसाद  िहवुििाह दाङ 

जिल्ला 
अदालत 

2074/10/2
2 

0-११-८ 5000/- 

 

 

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

 (िसन्तराि िोशी) 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 



 दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार दंभिशरण िा.पा िडा नं -२ 
अन्तिगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका नाममा कभसएको असलु उपर हनु िााँकी २०७५ साल फाल्िनु 

मसान्तको सम्मको दण्ड/ िररिानाको लित भििरण 
 

 
भस.
नं. 

लित     
नं. 

मदु्दा नं. िाहेरिाला तथा िादीको 
नाम, थर र ितन  

लितिालाको नाम,थर 
र ितन 

लितिालाको 
िाि ु/ 
पभतको नाम 

लितिालाको 
िािे / 
ससरुाको नाम 

मदु्दा फैसला 
िने 

अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िााँकी 

कैद िररिाना 

१ २३४  
िि िहादरु िलीको 
िा.ले. नेपाल सरकार 

चन्र िहादरु िभल 
िोल्टाकुरी-७, 
ििलपरु, दाङ हाल 
दंभिशरण िा पा -२ 

- - 
कतगव्य 
ज्यान  

- 

२०५५/१२/२
१ 

१।११।
० 

- 

२ 

११४२  प्र.ना.भन. राम िहादरु 
मतत्तराको िा.ले. 
नेपाल सरकार 

ददपक देिकोटा 
िोल्टाकुरी-८, 
कौिाघारी, दाङ हाल 
दंभिशरण िा पा -२ 

पदमराि 
उपाध्याय 

टंकेश्वर 
उपाध्याय 

ििुा दाङ दे. 
जि.अदाल
त  

२०७०।१२।०
६ 

०।१।०  

३ 2283 ०७३-CR-
073-
८०७ 

सोमरी वि.क. िोपी कामी वि.क. 
साविक िोलटाकुरी 
िा.वि.स.िडा नं ६ 
हाल दंभिशरण २ 
कमलखोला 

भिमे कामी  आसय 
करणी 

दाङ 
दे.जि.अ. 

2074/01/0
7 

0-2-14  

 

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

  िसन्तराि िोशी 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 



 

 दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार दंभिशरण िा.पा िडा नं - ३ 
अन्तिगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका नाममा कभसएको असलु उपर हनु िााँकी २०७५ साल फाल्िनु 

मसान्तको सम्मको दण्ड/ िररिानाको लित भििरण 
 

 
भस.
नं. 

लित     
नं. 

मदु्दा नं. िाहेरिाला तथा िादीको 
नाम, थर र ितन  

लितिालाको नाम,थर 
र ितन 

लितिालाको 
िाि ु/ 
पभतको नाम 

लितिालाको 
िािे / 
ससरुाको नाम 

मदु्दा फैसला 
िने 

अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िााँकी 

कैद िररिाना 

१ १०  नेपाल सरकार 

ददलिहादरु थापा 
हेकुली िा वि स 
राितिाउाँ दाङ 

  
चोरी 

 २०२४/१२/६  २८४६/- 

२ २  नेपाल सरकार 

कुमलाल किर योिी 
हेकुली िा वि स 
मभनकापरु 

  
आिलािी 

 २०११/११/६ ४।।  

३ २७  हमुगत भिताल 

मोहनलाल िट्टराइ 
हेकुली िा वि स राित 
िाउाँ दाङ 

  
िा. िे. 
कुटवपट 

 २०६६/८/१३ ४।।  

४ ६१८  
रािािै शा अ शम्िनुाथ 
योभिको िा ले नेपाल 

चडुामजण शमाग हेकुभल 
३ राितिाउाँ हाल 
दंभिशरण िा पा -३  

  
कृते ठिी 

प ुिे अ 
तजुल्सपरु 

२०६६/०७/८  २,०००००/- 



५ २२५३ ७३-०७३-
००२५२ 

संरक्षक समेत सपना  

खड्का 
कुलराि आचायग 
दंभिशरण िा.पा. िडा  

नं.३ राितिाउाँ 

खेमराि  अशं िरपाई  

िालसाि 
दाङ २०७३/११/१

९ 
 १२५००/- 

६ २२५४ ७३-०७३-
००२५२ 

संरक्षक समेत सपना  

खड्का 
सभुनल आचायग 
दंभिशरण िा.पा. िडा  

नं.३ राितिाउाँ 

कुलराि  अशं िरपाई  

िालसाि 
दाङ २०७३/११/१

९ 
 १२५००/- 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                      िसन्तराि िोशी 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 



 दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार दंभिशरण िा.पा िडा नं - ४ 
अन्तिगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका नाममा कभसएको असलु उपर हनु िााँकी २०७५ साल फाल्िनु 

मसान्तको सम्मको दण्ड/ िररिानाको लित भििरण 
 

 
भस.
नं. 

लित     
नं. 

मदु्दा नं. िाहेरिाला तथा िादीको 
नाम, थर र ितन  

लितिालाको नाम,थर 
र ितन 

लितिालाको 
िाि ु/ 
पभतको नाम 

लितिालाको 
िािे / 
ससरुाको नाम 

मदु्दा फैसला 
िने 

अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िााँकी 

कैद िररिाना 

१ १०  नेपाल सरकार 

ददलिहादरु थापा 
हेकुली िा वि स 
राितिाउाँ दाङ 

  
चोरी 

 २०२४/१२/६  २८४६/- 

२ २  नेपाल सरकार 

कुमलाल किर योिी 
हेकुली िा वि स 
मभनकापरु 

  
आिलािी 

 २०११/११/६ ४।।  

३ २७  हमुगत भिताल 

मोहनलाल िट्टराइ 
हेकुली िा वि स राित 
िाउाँ दाङ 

  
िा. िे. 
कुटवपट 

 २०६६/८/१३ ४।।  

४ १६६१ 
०७२-CR-

०३०६ 
प्र.ि नरिहादरु खत्रीको  

प्र.िा. ले नेपाल सरकार 

त्रीलोचन चौिरी 
हेकुली िा.वि.स. िडा 
नं.-१ िइिाङ दाङ  
हाल दंभिशरण िा पा 
-४ 

भलला ि. सािरुाम  

सािगिभनक  

अपराि 

दा.दे.जि.
अ. 

२०७२/१०/२
४ 

 २०००/- 

 



५ १६६२ 
०७२-CR-

०३०७ 

प्र.स.भन हेमन्त के.सी. 
को प्र.िा.ले नेपाल  
सरकार 

सरुि पररयार हेकुली 
िा.वि.स. िडा नं४ 
मौली हाल दंभिशरण 
िा पा -४ 

नोख ि. िदुदराम 
चौिरी 

केही 
सािगिभनक  

अपराि 

दा.दे.जि.
अ. 

२०७२/१०/२
४ 

 २०००/-  

 

६ २४६६ १४८ 
तहभसल 

भसताकुमारी थरुनी  खसुीलाल चौिरी 
दंभिशरण िा.पा. िडा 
नं. ४ भमरौली दाङ 

भसहालाल - मानाचामल दाङ दे. 
जि. अ. 

२०७४/१२/२
३ को आदेश 

- ५००/- 

 

    

 

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

     िसन्तराि िोशी 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 



 दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार दंभिशरण िा.पा िडा नं - ५ अन्तिगतका 
भिभिन्न ब्यजिहरुका नाममा कभसएको असलु उपर हनु िााँकी २०७५ साल फाल्िनु मसान्तको सम्मको दण्ड/ 

िररिानाको लित भििरण 

 

 
भस.नं
. 

लित     
नं. 

मदु्दा नं. िाहेरिाला तथा िादीको 
नाम, थर र ितन  

लितिालाको नाम,थर र 
ितन 

लितिालाको 
िाि ु/ पभतको 
नाम 

लितिालाको 
िािे / 
ससरुाको नाम 

मदु्दा फैसला िने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िााँकी 

कैद िररिाना 

१ १०  नेपाल सरकार 

ददलिहादरु थापा 
हेकुली िा वि स 
राितिाउाँ दाङ 

  
चोरी 

 २०२४/१२/६  २८४६/- 

२ २  नेपाल सरकार 

कुमलाल किर योिी 
हेकुली िा वि स 
मभनकापरु 

  
आिलािी 

 २०११/११/६ ४।।  

३ २७  हमुगत भिताल 

मोहनलाल िट्टराइ हेकुली 
िा वि स राित िाउाँ 
दाङ 

  
िा. िे. 
कुटवपट 

 २०६६/८/१३ ४।।  

४ ४५  रुजममनी देिी 
मोहनलाल िट्टराई हेकुली 
िा वि स ६ राितिाउाँ 
हाद दंभिशरण िा पा -५ 

  
हाडनाता 
करणी 

 २०४२/०८/०४ २।0।0  

 

                                                                                              

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

िसन्तराि िोशी 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 



 दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार दंभिशरण िा.पा िडा नं - ६ 
अन्तिगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका नाममा कभसएको असलु उपर हनु िााँकी २०७५ साल फाल्िनु 

मसान्तको सम्मको दण्ड/ िररिानाको लित भििरण 
 

 
भस.
नं. 

लित     
नं. 

मदु्दा नं. िाहेरिाला तथा िादीको 
नाम, थर र ितन  

लितिालाको नाम,थर 
र ितन 

लितिालाको 
िाि ु/ 
पभतको नाम 

लितिालाको 
िािे / 
ससरुाको नाम 

मदु्दा फैसला 
िने 

अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िााँकी 

कैद िररिाना 

१ ८६  नेपाल सरकार 

ओम प्रसाद भिश्वकमाग 
 श्रीिांउ िा.भि.स.-४ 

हाद दंभिशरण िा पा 
- ६ 

-     - 
ज्यान माने 
उद्योि 

दा.दे.जि.
अ. 

२०४८।१२।१
६ 

५।०।० - 

२ ७७०  
ठाकुर प्रसादको िा. ले 
िादी नेपाल सरकार 

जित्र िहादरु थापा 
श्रीिाउाँ िा.वि.स.-२ 
हाद दंभिशरण िा पा 
-६  

कुल िहादरु 
थापा 

- 
नकििभन 
िोरी तथा 
अिलाभि 

दा.दे.जि.
अ. 

२०६८।१।५ ०।७।१
२ 

२२५००/- 

३ १२७०  
ई.प्र.का. जखलतपरुको 
िा.ले नेपाल सरकार 

नर िहादरु डााँिी 
श्रीिााँऊ ३ रािपरु 
हाद दंभिशरण िा पा-
६ 

यदलुाल डााँिी 
भललाधर 
डााँिीसालको  

काठ ओसार 
पसार 

दा.दे.जि.
अ. 

२०७१।५।९ ०।५।१
५ 

िररिाना रु 
१८८००/- 



४ 
२५३७ 

०७४-CR-

००१६५ 

प्र.ना.भन. परिनारायण 
िौधरी को प्र. िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

अमरभसं थापा दंभिशरण 
िा.पा. िडा नं. ६ 
िािा दाङ 

-       - ििुा 
दाङ दे. 
जिल्ला 
अ. 

२०७५/०१/१६ - २००/- 

 

५ 
२५३७ 

०७४-CR-

००१६५ 

प्र.ना.भन. परिनारायण 
िौधरी को प्र. िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

जितिहादरु िली 
दंभिशरण िा.पा. िडा 
नं. ६ िटुने्न दाङ 

-       - ििुा 
दाङ दे. 
जिल्ला 
अ. 

२०७५/०१/१६ - २००/- 

 

६ 
२५३७ 

०७४-CR-

००१६५ 

प्र.ना.भन. परिनारायण 
िौधरी को प्र. िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

रािेन्र शाह दंभिशरण 
िा.पा. िडा नं. ६ 
भसमठाना दाङ 

-       - ििुा 
दाङ दे. 
जिल्ला 
अ. 

२०७५/०१/१६ - २००/- 

 

 

 

 

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

 िसन्तराि िोशी 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 



 दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार दंभिशरण िा.पा िडा नं - ७ 
अन्तिगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका नाममा कभसएको असलु उपर हनु िााँकी २०७५ साल फाल्िनु 

मसान्तको सम्मको दण्ड/ िररिानाको लित भििरण 
 

 
भस.
नं. 

लित     
नं. 

मदु्दा नं. िाहेरिाला तथा िादीको 
नाम, थर र ितन  

लितिालाको नाम,थर 
र ितन 

लितिालाको 
िाि ु/ 
पभतको नाम 

लितिालाको 
िािे / 
ससरुाको नाम 

मदु्दा फैसला 
िने 

अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िााँकी 

कैद िररिाना 

१ ३३१  
नेपाल कुमारी डााँिीको 
िा. ले  नेपाल सरकार 

चन्र िहादरु डााँिी 
दाङ श्रीिााँउ ८ हाल 
दंभिशरण िा पा - ७ 

-     - 
वििो िराई 
पाउाँ 

दा.दे.जि.
अ. 

२०५८।६।५ १।०।० - 

२ ५६७  
भतथगराि पनुको िा. ले 
िादी नेपाल सरकार  

सािर डााँिी श्रीिााँउ-८ 
दाङ हाल दंभिशरण िा 
पा- ७ 

पणुग िहादरु 
डााँिी 

    - 
सिारी ज्यान 

 

दा.दे.जि.
अ. 

२०६६।८।२६ ०।०।० २०००/- 

३ ६६१  

भिरीराि उपाध्यायको 
िा. ले िादी नेपाल 
सरकार 

प्रकास िण्डारी दाङ 
श्रीिाउाँ-६ हाल 
दंभिशरण िा पा - ७ 

- - 
नकििभन 
चोरी 

दा.दे.जि.
अ. 

२०६७।६।१० ०।२।७ २१९००/- 

४ ६६१  

भिरीराि उपाघ्यायको 
िा. ले िादी नेपाल 
सरकार 

िालरुाम चौधरी दाङ 
श्रीिाउाँ-७ हाद 
दंभिशरण िा पा - ७ 

- - 
नकििभन 
चोरी 

दा.दे.जि.
अ. 

२०६७।६।१० ०।२।७ २१९००/- 



५ ७७०  
ठाकुर प्रसादको िा. ले 
िादी नेपाल सरकार 

प्रकाश िण्डारी श्रीिाउाँ 
िा.वि.स.-६ हाद 
दंभिशरण िा पा - ७ 

राम िहादरु 
िण्डारी 

- 
नकििभन 
चोरी तथा 
अिलाभि 

दा.दे.जि.
अ. 

२०६८।१।५ ०।७।१
२ 

२२५००/- 

६ १७७९ ७३-CS-
००७३४ 

प्र.ह. रमेशकुमार 
चन्दको िा. ले नेपाल 
सरकार 

विक्रम पररयार साविक 
श्रीिाउ-९ हाल 
दंभिशरण िा पा - ७ 
श्रीिाउाँ 

शारदा मानभसं सािगिभनक 
अपराध 

दाङ द २०७२/११/०
६ 

- िररिाना रु 
२०००/-  

 

 

                                                                                            

 

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

 िसन्तराि िोशी 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 


