
  

दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार बबई गाउँपाभलका िडा नं १ अन्तगगतका 
भबभिन्न ब्यजिहरुका नाममा कभसएको असलु उपर हनु िाँकी २०७५ साल चैत्र मसान्त सम्मको 

दण्ड/िररिानाको लगत भबबरण 

 

 

भस.नं
. 

लगत     
नं. 

मद्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर 
र ितन 

लगतिालाको नाम,थर 
र ितन 

लगतिाला
को बाब ु/ 
पभतको 
नाम 

लगतिाला
को बािे 
/ 

ससरुाको 
नाम 

मद्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु बाकँी 

कैद िररिाना 

1. २ ३०७ 
 

कोहलपरु ईलाका 
प्रहरी कायागलयको 
िा.ले. नेपाल 
सरकार 

भनसान भतभमलभसना 
परुन्धरा-९, हाल ििर्ग 
गा.पा  १ दाङ 

     -      - 
अिैध कत्था 
ओसार पसार 

िाँके.जि.अ. २०५७/०४/३२ - ६८८९/७० 

2. ३ ३०७ 
 

कोहलपरु ईलाका 
प्रहरी कायागलयको 
िा.ले. नेपाल 
सरकार 

केशि कडेल  

परुन्धरा-९, हाल ििर्ग 
गा.पा -१ दाङ 

     -      - 
अिैध कत्था 
ओसार पसार 

िाँके.जि.अ. २०५७/०४/३२ - ६८८९/७० 

3. ४
. 
३३५ 

 

धन बहादरु 
खत्रीको िा.ले. 

 केशि रेउले 

परुन्धरा-९, हाल ििर्ग 
      -       - कत्था चोरी 

िाँके.जि.अ. २०५८/०४/२८ १।०।० १९८४२५/
- 



नेपाल सरकार गा.पा -१  दाङ 

4. ५
. 
३५९ 

 

प्र.ना.भन. भिम 
बहादरु वि.क. को 
िा.ले. नेपाल 
सरकार 

मान बहादरु िन्ने िुु्वि 
बहादरु बढुाथोकी 
परुन्धरा-९, हाल ििर्ग 
गा.पा -१ दाङ 

      -       - 
अिैध कत्था 
ओसार पसार 

िाँके.जि.अ. २०५९/१०/२३ १।०।० ४१३३८/४
० 

5. ६ १६३५ ०७२-CR-
००९५ 

प्र.ना.भन भमन 
बहादरु रानाको 
प्रभतिेदन िाले  

नेपाल सरकार 

आकाश िली िन्ने 
गणेश घती परुन्धरा 
गाविस िडा नं-९ हाल 
ििर्ग गा.पा - १  
आवटखकग  दाङ 

  हातहभतयार 
खरखिाना  

दादेजिअ २०७२/१०/१८ ४-०-० १०५०००/
- 

6. ७ २२१९ ०७३-CR-
००३८ 

स.ि.अ. कुलद 
प्रसाद चौधरीको 
िा.ले नेपाल स. 

पररिभतगत नाम परुन्धरा 
क ििई गा.पा. िडा 
नं.१ कन्चनपरु दाङ 

रुमबहादरु 
थापा  

 िन दा.दे.जि.अ. २०७३/११/१०  २०३६/८० 

 

7. ८ २२१९ ०७३-CR-
००३८ 

स.ि.अ. 
कुलदप्रसाद 
चौधरीको िा.ले 
नेपाल सरकार 

प्रददप शाह ििई 
गा.पा. 
िडा नं. १ धनखन्ने 
दाङ 

िमबहादरु  िन दा.दे.जि.अ. २०७३/११/१०  ४०७३/६० 

 
 
 

 
 

 …………………….. 

                                                                                                                                                                             बसन्तराि िोशी 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 

 



  

दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

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

सम्मको दण्ड/िररिानाको लगत भबबरण 

 

 

भस.
नं. 

लगत     
नं. 

मद्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर 
र ितन 

लगतिालाको नाम,थर 
र ितन 

लगतिाला
को बाब ु/ 
पभतको 
नाम 

लगतिाला
को बािे 
/ 

ससरुाको 
नाम 

मद्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु बाकँी 

कैद िररिाना 

 

१. २३ 
 

नेपाल सरकार 

िगतभसंह कामी 
परुन्धरा गा.वि.स. हाल 
ििर्ग गा.पा. 
लक्ष्मणपरु, दाङ 

- - ज्यान  

दा.दे.जि.अ. २०३४/०४/०८ १०।०।
० 

- 

 

 

……………………… 

बसन्तराि िोशी 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 

 



  

दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

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

सम्मको दण्ड/िररिानाको लगत भबबरण 

 

 

भस.
नं. 

लगत     
नं. 

मद्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर 
र ितन 

लगतिालाको नाम,थर 
र ितन 

लगतिाला
को बाब ु/ 
पभतको 
नाम 

लगतिाला
को बािे 
/ 

ससरुाको 
नाम 

मद्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु बाकँी 

कैद िररिाना 

 

१. २३ 
 

नेपाल सरकार 

िगतभसंह कामी 
परुन्धरा गा.वि.स. हाल 
ििर्ग गा.पा. ३ 
लक्ष्मणपरु, दाङ 

- - ज्यान  

दा.दे.जि.अ. २०३४/०४/०८ १०।०।
० 

- 

 

…………………….. 

                                                                                                                                                                   बसन्तराि िोशी 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 

 



  

दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

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

सम्मको दण्ड/िररिानाको लगत भबबरण 

 

 

भस.
नं. 

लगत     
नं. 

मद्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर 
र ितन 

लगतिालाको नाम,थर 
र ितन 

लगतिाला
को बाब ु/ 
पभतको 
नाम 

लगतिाला
को बािे 
/ 

ससरुाको 
नाम 

मद्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु बाकँी 

कैद िररिाना 

1 ५४२ 
 

विमला कामी  
हरर कुमारी वि.क. 
परुन्धरा-३, हाल ििर्ग 
गा.पा -४ दाङ 

      -       - गाभल िेर्िभत 
दा.दे.जि.अदाल
त 

२०६५/११/०१ 
- 

५००/- 

2 ५९३  चन्रबहादरु 
थापाको िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

ददलबहादरु भब.क.  

परुन्धारा-१,  हाल 
ििर्ग गा.पा -४ 
खमरिवि दाङ 

- - खोटाचलन ,, ०६६।२।१२ ०।४।२
६ 

 

3 १०६७ - रेन्िर उन्नती 
शमागको िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

ियबहादरु रोकाय 

परुन्धारा -१, हाल 
ििर्ग गा.पा -४  दाङ 

- - विना ईिाित 
िभडबटुी 

ओसारपसार 

बददगया 
जि.अदालत 

०६८।१।१६ ००.०० १५०००।- 

4 
१५२४ ७३-०७२-

०००२४/
०७२-CR-

स.ि.अ.कमलप्रसाद 
पनु समेतको िा.ले 
नेपाल सरकार 

श्यामलाल िषुाल 
परुन्धरा – १ हाल 
ििर्ग गा.पा - ४  

रुददलाल धभनराम विना र्िाित 
बन पैदािार 
ओसार पसार 

दा.दे.जि.अ. २०७२/०६/१९ - ५६३२/-  



०००३ सन्दरखाल दाङ 

5 

१५२४ ७३-०७२-
०००२४/
०७२-CR-

०००३ 

स.ि.अ.कमलप्रसाद 
पनु समेतको िा.ले 
नेपाल सरकार 

शंकर नेपाली परुन्धरा 
– १ हाल ििर्ग 
गा.पा - ४  
सन्दरखाल दाङ 

नगेन्र  विना र्िाित 
बन पैदािार 
ओसार पसार 

दा.दे.जि.अ. २०७२/०६/१९ - ५६३२/-   

6 

१५२४ ७३-०७२-
०००२४/
०७२-CR-

०००३ 

स.ि.अ.कमलप्रसाद 
पनु समेतको िा.ले 
नेपाल सरकार 

यज्ञ बोहरा  

परुन्धरा – १ हाल 
ििर्ग गा.पा - ४  
सन्दरखाल दाङ 

ज्ञानबहादरु भडलबहादरु विना र्िाित 
बन पैदािार 
ओसार पसार 

दा.दे.जि.अ. २०७२/०६/१९ - ५६३२/-   

7 

2219 ०७३-CR-
००३८ 

स.ि.अ. कुलद 
प्रसाद चौधरीको 
िा.ले नेपाल स. 

सजचन वि.क. 
परुन्धारा गा.वि.स.िडा 
नं.१ गैरीगाँउ हाल 
बबर् गा.पा.िडा नं ४ 

गणेश  िन दा.दे.जि.अ. २०७३/११/१०  ४०७३/६० 

 
 

 

8 

२२१९ ०७३-CR-
००३८ 

स.ि.अ. कुलद 
प्रसाद चौधरीको 
िा.ले नेपाल स. 

पररिभतगत नाम थर 
परुन्धारा क 

परुन्धारा गा.वि.स.िडा 
नं.१ कन्चनपरु हाल 
बबर् गा.पा.िडा नं ४ 

गणेश  िन दा.दे.जि.अ. २०७३/११/१०  2036/80 

 
 

 

9 

२५३७ 
०७४-CR-

००१६५ 

प्र.ना.भन. परग 
नारायण चौधरी को 
प्र. िाहेरीले नेपाल 
सरकार 

बाभलराम खत्री बबई 
गा.पा. िडा नं. ४ 
हापरुे दाङ 

-       - ििुा 

दाङ दे. 
जिल्ला अ. 

२०७५/०१/१६ - ५००/- 

 

10 

२५३७ 
०७४-CR-

००१६५ 

प्र.ना.भन. परग 
नारायण चौधरी को 
प्र. िाहेरीले नेपाल 
सरकार 

भडलबहादरु घती बबई 
गा.पा. िडा नं. ४ 
सन्दरखाल दाङ 

कृष्ण       - ििुा 

दाङ दे. 
जिल्ला अ. 

२०७५/०१/१६ - २००/- 

 

11 

२५३७ 
०७४-CR-

००१६५ 

प्र.ना.भन. 
परगनारायण चौधरी 
को प्र. िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

जखमे सोमाई बबई 
गा.पा. िडा नं. ४ 
हापरुे दाङ 

प्रिेन्र      - ििुा 

दाङ दे. 
जिल्ला अ. 

२०७५/०१/१६ - २००/- 

 



१2 

२५३७ 
०७४-CR-

००१६५ 

प्र.ना.भन. 
परगनारायण चौधरी 
को प्र. िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

रुरभसं आले बबई 
गा.पा. िडा नं. ४ 
हापरुे दाङ 

दल ब.      - ििुा 

दाङ दे. 
जिल्ला अ. 

२०७५/०१/१६ - २००/- 

 

१3 

२५३७ 
०७४-CR-

००१६५ 

प्र.ना.भन. 
परगनारायण चौधरी 
को प्र. िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

विियराम बढुा बबई 
गा.पा. िडा नं. ४ 
ररठेगोठी दाङ 

-       - ििुा 

दाङ दे. 
जिल्ला अ. 

२०७५/०१/१६ - २००/- 

 

१4 

२५३७ 
०७४-CR-

००१६५ 

प्र.ना.भन. 
परगनारायण चौधरी 
को प्र. िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

जचन्तामणी शमाग बबई 
गा.पा. िडा नं. ४ 
गिमतपरु दाङ 

-       - ििुा 

दाङ दे. 
जिल्ला अ. 

२०७५/०१/१६ - २००/- 

 

 

 

 

……………………… 

                                                                                                                                                                             बसन्तराि िोशी 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 

 



  
दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार बबई  गाउँपाभलका िडा नं ५ अन्तगगतका भबभिन्न ब्यजिहरुका नाममा 
कभसएको असलु उपर हनु िाँकी २०७५ साल चैत्र समान्त  सम्मको दण्ड/िररिानाको लगत भबबरण 

 

 

भस.
नं. 

लगत     
नं. 

मद्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर 
र ितन 

लगतिालाको नाम,थर 
र ितन 

लगतिाला
को बाब ु/ 
पभतको 
नाम 

लगतिाला
को बािे 
/ 

ससरुाको 
नाम 

मद्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु बाकँी 

कैद िररिाना 

 

१. २३ 
 

नेपाल सरकार 

िगतभसंह कामी 
परुन्धरा गा.वि.स. हाल 
ििर्ग गा.पा. 
लक्ष्मणपरु, दाङ 

- - ज्यान  

दा.दे.जि.अ. २०३४/०४/०८ १०।०।
० 

- 

२ ३०८ 
 

प्र.ना.भन. िादी 
कुमार जि.भस. को 
िा.ले. नेपाल 
सरकार 

भिम बहादरु चन्र 
परुन्धरा-२, हाल ििर्ग 
गा.पा -५ दाङ 

     -      - 
खयर कत्था 
ओसार 

िाँके.जि.अ. २०५७/०४/१३ ०।२।१
१ 

९४४८/८० 

 

३. ४७१ 
 

भललाधर खड्काको 
िा.ले. िादी नेपाल 
सरकार 

चेतकान्त िसूाल 
परुन्धरा -२, हाल 
ििर्ग गा.पा -५ 
पदमपरु, दाङ 

      -       - 

िन पैदािार 
हाभन 
नोक्सानी गरी 
ओसार  

दा.दे.जि.अदाल
त 

२०६२/०८/१२ १।०।० १६३९८००
/- 

४ 

५९४  सभुनता िलीको 
िाहेरीले नेपाल 
सरकार 

ररमबहादरु िली  

परुन्धारा-२,  हाल 
ििर्ग गा.पा -५ ररम , 

दाङ 

- - बहभुबबाह ,, ०६६।१०।१३ ०।११।
१७ 

५०००।- 



५ ५९४  सभुनता िलीको 
िाहेरीले नेपाल 
सरकार 

पष्पा गौतम  

परुन्धारा-२,  हाल 
ििर्ग गा.पा -५ ररम , 

दाङ 

- - बहभुबबाह दाङ देउखरुी 
जि.अदालत 

०६६।१०।१३ ०।११।
१७ 

५०००।- 

६ ६३९  सा.ि.अ. ईश्वरी 
प्रसाद पौडेलको 
िा.ले. िादी नेपाल  

डम्बर डाँगी परुन्धरा-
८, हाल ििर्ग गा.पा -
५  दाङ  

- - विना र्िाित 
िन पैदािार 
ओसार पसार 

दाङ देउखरुी 
जि.अदालत 

०६७।०२।०५ - १६६३०५।
- 

७ २२१९ ०७३-CR-
००३८ 

स.ि.अ. कुलद 
प्रसाद चौधरीको 
िा.ले नेपाल स. 

िलबहादरु नेपाली  
िादी ििई गा.पा. िडा 
नं. ५ साविक परुन्धरा  

३ दाङ 

गणेश  िन दा.दे.जि.अ. २०७३/११/१०  ४०७३/६० 

. 
 
 

 
८ २२१९ ०७३-CR-

००३८ 
स.ि.अ. कुलद 
प्रसाद चौधरीको 
िा.ले नेपाल स. 

प्रददप शाह 

परुन्धारा गा.वि.स.िडा 
नं.२ धनखन्न ेहाल 
बबर् गा.पा.िडा नं ५ 

गणेश  िन दा.दे.जि.अ. २०७३/११/१०  ४०७३/६० 

 
 

 

९ २६८७ ०७५-cr-
००३४ 

प्र स नी पग 
नारायण चौधरीको 
िाहेरीले नेपाल 
सरकार  

राम बहादरु खत्री बिर् 
गा.पा-५ बगरपरु दाङ  

अमर   अिैध 
हातहभतयार 
खरखिाना  

दा.दे.जि.अ २०७५/१०/२४  ६५०००/- 

 

१० २७०२ ०७५-cr-
०२२६ 

दाङ ५६ क को 
िाहेरीले िादी 
नेपाल सरकार 

धन िहादरु घभतग 
बबई गा.पा.िडा नं ५ 
हापरुे दाङ 

खड्की  अप्राकृभतक 
मैथनु 

दा.दे.जि.अ २०७५/०९/२५ 12-0-0 - 

 

 

 

 

………………………. 

                                                                                                                                                                             बसन्तराि िोशी 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 

 



                     दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार बबई गाउँपाभलका िडा नं ६ अन्तगगतका भबभिन्न ब्यजिहरुका नाममा 
कभसएको असलु उपर हनु िाँकी २०७५ साल चैत्र समान्त  सम्मको दण्ड/िररिानाको लगत भबबरण 

 

भस.
नं. 

लगत     
नं. 

मद्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर 
र ितन 

लगतिालाको नाम,थर 
र ितन 

लगतिाला
को बाब ु/ 
पभतको 
नाम 

लगतिाला
को बािे 
/ 

ससरुाको 
नाम 

मद्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु बाकँी 

कैद िररिाना 

1 १४३५  स. ि. अ. कमल 
प्रसाद पनुको 
प्रभतिेदनले िादी 
नेपाल सरकार 

रूद्र कुमारी सेमै 

 पंचकुले-१ हाल ििर्ग 
गा.पा - ६ जखलतपरु 
गाउँ, दाङ 

- - अिैध साल 
काठ असार 

पसार 

,, २०७२/३/८ - 8616/- 

2 २४२६ ६३-०७३- 

००२१० 
जखमबहादरु 
नेपालीको िा. ले 
नेपाल सरकार 

कमानभसंह के.सी. 
पन्चकुले-१ ६ 

हाल बबई  गा.पा.- ६  

अन्तबहादरु हमुगत िवितव्य 
ज्यान 

गल्मी जि.अ. २०७४/०२/०७ ०-०-१५ ४००/- 

 

3 

२५३७ 
०७४-CR-

००१६५ 

प्र.ना.भन. 
परगनारायण चौधरी 
को प्र. िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

सेिेन्द्र देिकोटा बबई 
गा.पा. िडा नं. ६ 
कौजशलापरु दाङ 

ठाकुर - ििुा 

दाङ दे. 
जिल्ला अ. 

२०७५/०१/१६ - २००/- 

 

 

                   

 

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

                                                                                                                                                                        ( बसन्तराि िोशी) 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 



 

दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

यस अदालत तथा अन्य विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार बबई  गाउँपाभलका िडा नं ७ 
अन्तगगतका भबभिन्न ब्यजिहरुका नाममा कभसएको असलु उपर हनु िाँकी २०७५ साल चैत्र समान्त  

सम्मको दण्ड/िररिानाको लगत भबबरण 

 

 

भस.नं
. 

लगत     
नं. 

मद्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर 
र ितन 

लगतिालाको नाम,थर 
र ितन 

लगतिाला
को बाब ु/ 
पभतको 
नाम 

लगतिाला
को बािे 
/ 

ससरुाको 
नाम 

मद्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु बाकँी 

कैद िररिाना 

1. २
. 
११४ 

 
नेपाल सरकार 

केशि बहादरु खड्का 
पंचकुले-८, हाल ििर्ग 
गा.पा - ७  दाङ 

    -      - 
सरकारी 
वहनाभमना 

दाङ देउखरुी 
जि.अदालत 

२०५०/१०/०३ ०।०।० ८३,६८५/
४९ 

2.  

3. ३
. 
४६९ 

 

कमल िण्डारीको 
िा.ले. िादी नेपाल 
सरकार 

पनुाराम चौधरी 
पंचकुले-६, हाल ििर्ग 
गा.पा - ७  दाङ 

    -     - सिारी ज्यान 

,, २०६२/०१/२८ 
   - 

२०००/- 

4. ४
. 
१०१२ 069-CR-

0175 
स.ि.अ. हररप्रसाद 
गौतमको िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

रामभसंह िन् ने ठाकुर 
प्रसाद िली पन्चकुले -
९ हाल ििर्ग गा.पा - 
७  िलिला दाङ 

- - अिैध काठ ,, ०६९।११।२१ ००.०० १८१२४०।
- 

फरार 

5. ५ 

१६०३ ७३-०७२-
००४७२/
०७२-CR-

रे. श्री रामदेि 
चौधरी स.को 
प्रभतिदेन िा.ले 

गोपीलाल शमाग पञ्चकुले 
गा.वि.स. िडा नं.८ 
हाल ििर्ग गा.पा - ७  

जित ु वटकु विना र्िाित 
िनपैदािार 

हानी 

दा.दे.जि.अ. २०७२/०९/२९ - ४३०३८/- 
िेथा भललाम 
गनुग पने  



००८९ नेपाल सरकार भसमलकुना दाङ नोक्सानी 

6. ६ २५१३ - रािबहादरु चौधरी 
समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

बहृस्पभत पनु पञ्चकुले- 
९ मलई हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

ििबहादरु - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

7. ७ २५१३ - रािबहादरु चौधरी 
समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

चम्पा िली पञ्चकुले- 
९ मलाई िलिला 
हाल बबई  गा.पा. 
िडा नं. ७ दाङ 

सोबे - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

8. ८ २५१३ - रािबहादरु चौधरी 
समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

रामबहादरु िाँठामगर 
पञ्चकुले- ९ मलाई 
िलिला हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

कणगबहादरु - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

9. ९ २५१३ - रािबहादरु चौधरी 
समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

वटकाराम के.सी. 
पञ्चकुले- ९ मलाई 
िलिला हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

टेकबहादरु - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

10. १
० 
२५१३ - रािबहादरु चौधरी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

भललबहादरु बढुाथोकी 
पञ्चकुले- ९ मलाई 
िलिला हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

नरविर - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

11. १
१ 
२५१३ - रािबहादरु चौधरी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

िरत दमाई पञ्चकुले- 
९ मलाई िलिला 
हाल बबई  गा.पा. 
िडा नं. ७ दाङ 

झपुलाल 
पररयार 

- िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

12. १
२ 
२५१३ - रािबहादरु चौधरी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

शंकर पररयार पञ्चकुले- 
९ मलाई िलिला 
हाल बबई  गा.पा. 
िडा नं. ७ दाङ 

शेरबहादरु - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 



13. १
३ 
२५१३ - रािबहादरु चौधरी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

लभलता खड्का 
पञ्चकुले- ९ मलाई 
िलिला हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

झपुबहादरु - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

14. १
४ 
२५१३ - रािबहादरु चौधरी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

गोभबन्द डाँगी पञ्चकुले- 
९ मलाई िलिला 
हाल बबई  गा.पा. 
िडा नं. ७ दाङ 

बेदप्रसाद - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

15. १
५ 
२५१३ - रािबहादरु चौधरी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

बमबहादरु बढुामगर 
पञ्चकुले- ९ मलाई 
िलिला हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

गम्मर भसंह - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ ०-५-१३ ७०००/- 

 

 

16. १
६ 
२५१३ - रािबहादरु चौधरी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

रोहिर बहादरु 
घतीमगर पञ्चकुले- ९ 
मलाई िलिला हाल 
बबई  गा.पा. िडा नं. 
७ दाङ 

झपुबहादरु - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ ०-५-१३ ७०००/- 

 

 

17. १
७
. 

२५१३ - रािबहादरु चौधरी 
समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

प्रताप बाँठामगर 
पञ्चकुले- ९ मलाई 
िलिला हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

कणग - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ ०-५-१३ ७०००/- 

 

 

18. १
८
. 

२५१३ - रािबहादरु चौधरी 
समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

नोजखराम बस्नेत 
पञ्चकुले- ९ मलाई 
िलिला हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

क्षेत्रबहादरु - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ ०-५-१३ ७०००/- 

 

 

19. १
९ 
२५१४ - लालबहादरुिण्डारी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

बहृस्पभत पनु पञ्चकुले- 
९ मलाई हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

ििबहादरु - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 



20. २
० 
२५१४ - लालबहादरुिण्डारी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

चम्पा िली पञ्चकुले- 
९ मलाई िलिला 
हाल बबई  गा.पा. 
िडा नं. ७ दाङ 

सोबे - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

21. २
१ 
२५१४ - लालबहादरुिण्डारी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

रामबहादरु िाँठामगर 
पञ्चकुले- ९ मलाई 
िलिला हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

कणगबहादरु - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

22. २
२ 
२५१४ - लालबहादरुिण्डारी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

वटकाराम के.सी. 
पञ्चकुले- ९ मलाई 
िलिला हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

टेकबहादरु - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

23. २
३ 
२५१४ - लालबहादरुिण्डारी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

भललबहादरु बढुाथोकी 
पञ्चकुले- ९ मलाई 
िलिला हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

नरविर - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

24. २
४ 
२५१४ - लालबहादरुिण्डारी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

िरत दमाई पञ्चकुले- 
९ मलाई िलिला 
हाल बबई  गा.पा. 
िडा नं. ७ दाङ 

झपुलाल 
पररयार 

- िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

25. २
५ 
२५१४ - लालबहादरुिण्डारी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

शंकर पररयार पञ्चकुले- 
९ मलाई िलिला 
हाल बबई  गा.पा. 
िडा नं. ७ दाङ 

शेरबहादरु - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

26. २
६ 
२५१४ - लालबहादरुिण्डारी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

लभलता खड्का 
पञ्चकुले- ९ मलाई 
िलिला हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

झपुबहादरु - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 



27. २
७ 
२५१४ - लालबहादरुिण्डारी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

गोभबन्द डाँगी पञ्चकुले- 
९ मलाई िलिला 
हाल बबई  गा.पा. 
िडा नं. ७ दाङ 

बेदप्रसाद - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

28. २
८ 
२५१४ - लालबहादरुिण्डारी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

बमबहादरु बढुामगर 
पञ्चकुले- ९ मलाई 
िलिला हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

गम्मर भसंह - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ ०-३-२२ ७०००/- 

 

 

29. २
९ 
२५१४ - लालबहादरुिण्डारी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

रोहिर बहादरु 
घतीमगर पञ्चकुले- ९ 
मलाई िलिला हाल 
बबई  गा.पा. िडा नं. 
७ दाङ 

झपुबहादरु - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ ०-३-२२ ७०००/- 

 

 

30. ३
० 
२५१४ - लालबहादरुिण्डारी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

प्रताप बाठामगर 
पञ्चकुले- ९ मलाई 
िलिला हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

कणग - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ ०-३-२२ ७०००/- 

 

 

31. ३
१ 
२५१४ - लालबहादरुिण्डारी 

समेतको प्र. िाहेरी 
ले नेपाल सरकार 

नोजखराम बस्नेत 
पञ्चकुले- ९ मलाई 
िलिला हाल बबई  
गा.पा. िडा नं. ७ दाङ 

क्षेत्रबहादरु - िन िाँके जिल्ला 
अदालत 

२०७४/०२/२९ - ७०००/- 

 

 

 

  

 …………………….. 

                                                                                                                                                                            बसन्तराि िोशी 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 

 


