
दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार शाजततनगर गा .पा -१ अततगगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका नाममा 

कभसएको असलु उपर हनु िााँकी २०७५ साल चैत्र सम्मको दण्ड सिायको लगत भििरण   

 

 
 

भस.नं. 
लगत     
नं. 

मद्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर र 
ितन 

लगतिालाको नाम,थर र 
ितन 

लगतिाला
को िाि ु
/ पभतको 
नाम 

लगतिाला
को िािे / 
ससरुाको 
नाम 

मद्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िााँकी 

कैद िररिाना 

१ ११३६  लेखत 
साकीकोिा.ले. िादी 
नेपाल सरकार 

गोिर्गन साकी िाघमारे-१ 
ज्याभमरे, दाङ हाल शाजततनगर 
गा पा - १ 

कणग 
िहादरु 
साकी  

भिम िहादरु 
साकी 

कतगव्य ज्यान दा.दे.जि.
अदालत 

०७०।११।०८ १०।०।० ००.०० 

४ १५२३ ७३-०७१-
००७९०/ 
०७१-CR-

०३०५ 

गौरीकुमारी पनु मगर 
परुतर्रा- २ दाङ 

मोभतराम घभतग िाघमारे- ८ 
हररचार दाङ हाल शाजततनगर 
गा.पा - १ 

र्भनराम  गाली िेइज्िभत दा.दे.जि.
अ. 

२०७२/०६/२१ - ५००/- 

२ १५४४ ७३-०७२-
००२३८/ 
०७२-CR-

००३२ 

विदेशी प्रसाद 
कानकुो िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

भििय नेपाली िाघमारे- १ दाङ 
हाल शाजततनगर गा पा - १ 

  सिारी ज्यान दा.दे.जि.
अ. 

२०७२/०९/०५ ।।१३  

३ 
२०२९  

पूणगिहादरु घतीको 
िा.ले. नेपाल स. 

 

प्रमेिहादरु िली िाघमारे 

-९ िाद्रखोला दाङ हाद 
शाजततनगर गा पा - १ 

िेल 
िहादरु 

भतलविर 
िवितब्य ज्यान 

सल्यान 
जि.अ. 

२०७३/०३/२१  ५००/- 

५ 

२१६६  

ज्ञानिहादरु 
के.सी. 

तलुसीपरु-९ 

गोपाल सनुार िाघमारे 

गा.वि.स. िडा नं.९ 
िातद्रखोला दाङ हाद 

वहतमन  िारी 
दा.दे. 

जि.अ. 
०७०/१०/०४ 

०-१-१५ 

१५००/- 



शाजततनगर गा पा - १ र्.२००००/

- 

६ 

२१६६  

ज्ञानिहादरु 
के.सी. 

तलुसीपरु-९ 

पष्पा सनुार िाघमारे 

गा.वि.स. िडा नं.९ 
िातद्रखोला दाङ हाल 
शाजततनगर गा पा - १ 

वहतमन  िारी 

दा.दे. 

जि.अ. 
०७०/१०/०४ 

०-१-१५ 

१५००/- 

७ 
२६७२ 

०७४-cr-

०२६६ 

संकेत नं ५६ 
तलुभसपरु -०७४-
१८ 

अतत िहादरु टोमटा 
शाजततनगर गा पा – १ 
हररचार  

टेक 
िहादरु   

ििरिस्ती  
करणी  

दा.दे.जि.
अ  

२०७५/९/१८ 
१०-०-०  

 

 

                                                                                                                                                                              

................................ 
   िसततराि िोशी 

                                                                              तहभसलदार शा.अ. 
 



दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

                     विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार शाजततनगर गा.पा िडा नं – २ अततगगतका भिभिन्न 

ब्यजिहरुका नाममा कभसएको  असलु उपर हनु िााँकी २०७५ साल चैत्र मसातत सम्मको दण्ड सिायको लगत भििरण   
 

भस.नं. 
लगत     
नं. 

मद्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर र 
ितन 

लगतिालाको नाम,थर र 
ितन 

लगतिाला
को िाि ु
/ पभतको 
नाम 

लगतिाला
को िािे / 
ससरुाको 
नाम 

मद्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िााँकी 

कैद िररिाना 

1. १ 

५६  नेपाल सरकार 

साहनुे िन्न ररचे कामी 
िाघमारे -४ भसम िौलाखटुी , 
दाङ हाल शाजततनगर गा.पा 
- २ 

- - 

कतगव्य ज्यान 

मध्यपजिमा
ञ्चल 

प.क्षे.अ. 

२०४६/०२/२७ २०।०।० ००.०० 

2. ३ १०७६ - नेपाल सरकार यमप्रकाश के.सी. 

िाघमारे -६,  दाङ हाल 
शाजततनगर गा.पा - २ 

- - सिारी ज्यान सल्यान 
जि.अदालत 

०६९।२।८ २।०।० २०००।- 

3. ६ 

२४६८ 
०७१-CR-

००९० 

प्र.भन. रमेश विष्टको 
प्र. िाहेरीले नेपाल 
सरकार 

भडल्लीिहादरु िली शाततीनगर 
गा.पा. िडा नं.- २ 
विष्णपुरु दाङ 

खड्गिहादरु - ििुा 

दाङ दे. 
जिल्ला अ. 

२०७४/१२/०६ - २००/- 

(ध. रु.  

२००/- 
िफत) 

4. ८ 

२४६८ 
०७१-CR-

००९० 

प्र.भन. रमेश विष्टको 
प्र. िाहेरीले नेपाल 
सरकार 

हकग िहादरु विष्ट शाततीनगर 
गा.पा. िडा नं. २ विष्णपुरु 
दाङ 

भिरिहादरु - ििुा 

दाङ दे. 
जिल्ला अ. 

२०७४/१२/०६ - २००/- 

(ध. रु.  

२००/- 
िफत) 

 

                                                                                                                                                                              

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

 िसततराि िोशी 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 



दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार शाजततनगर गा.पा िडा नं ३ अततगगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका नाममा 

कभसएको असलु उपर हनु िााँकी २०७५ साल चैत्र मसातत सम्मको दण्ड सिायको लगत भििरण 

 
 

भस.नं. 
लगत     
नं. 

मद्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर र 
ितन 

लगतिालाको नाम,थर र 
ितन 

लगतिाला
को िाि ु
/ पभतको 
नाम 

लगतिाला
को िािे / 
ससरुाको 
नाम 

मद्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िााँकी 

कैद िररिाना 

१ १४५१ ७३-०७१-
००८९५ 

वहमा के.सी. 
शाततीनगर ३ दाङ  
िाहेरीले नेपाल सरकार 

वहमा के.सी. 
शाततीनगर ३ पातेटाकुरा दाङ 
हाल शाजततनगर गा पा  - ३ 

अमतृ 
खड्का  

मन िहादरु 
खड्का 

संितध विच्छेद दाङ दे. 
जि.अदालत 

२०७२/०४/२९ - १२५/- 

२ १७११ ०७२-CR-

०३११ 

प्र.ना.भन.प्रशातत 
िढुाको िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

भगरीराि लामा शजततनगर-
७ िोलानेटी दाङ हाल 
शाजततनगर गा.पा - ३ 

अम्मर 
भसंह कामी 

शजशराम 
कामी 

केवह सािगिभनक 
अपराध 

दा.दे.जि.अ. २०७२/११/१७  १५००/-
१०००/- ध. 
िफत 

३ १९६२ ०७१-CR-

०१९० 

िन रक्षक दामोदर 
डााँगीको प्र.िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

सहविर राना शाततीनगर-४ 
अधेरे दाङ हाल शाजततनगर गा 
पा - ३ 

िद्धभसंह  अिैध साल रुख 
कटान 

दा.दे.जि.अ. २०७३/०२/३१  १८६७/- 

 

४ २००६ ०७२-CR-

०१९० 

स.ि.अ.गोकुलप्रसाद 

चौधरीको प्र.िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

शाभलकराम िण्डारी 
शाततीनगर-३ दाङ हाल 
शाजततनगर गा पा - ३ 

माधिप्रसाद  अिैध िन  

ओसारपसार 
दा.दे.जि.अ. २०७३/०२/३२ ०-०-४ १२०८२।३४ 

ध.४५०००/- 



५ २०४६ ७३-०७१-
००६०५ 

प्र.भन. ददपेतर पालको  

प्र.िा.ले ने. सरकार 
लोकिहादरु वि.क. 
शाजततनगर-७ िलानेटी  

दाङ हाल शाजततनगर गा पा - 
३ 

  अिैध साल काठ 

ओसारपसार 
दा.दे.जि.अ. २०७३/०/२३  २२४८०/- 

 

६ 

२५३७ 
०७४-CR-

००१६५ 

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

गोवितद प्रसाद पाण्डे  गा.पा. 
िडा नं. ३ पातेटाकुरा दाङ िोलारमा  - ििुा 

दाङ दे. 
जिल्ला अ. 

२०७५/०१/१६ - २००/- 

(ध. रु. 
२००/- 
िफत) 

 

                                                                                                       .........................                                                                             
   िसततराि िोशी 

                                                                              तहभसलदार शा.अ. 
 



दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार शाजततपरु गा पा िडा नं ४ अततगगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका     

नाममा कभसएको असलु उपर हनु िााँकी २०७५ साल चैत्र मसातत सम्मको दण्ड सिायको लगत भििरण   
 

भस.नं. 
लगत     
नं. 

मद्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर र 
ितन 

लगतिालाको नाम,थर र 
ितन 

लगतिाला
को िाि ु
/ पभतको 
नाम 

लगतिाला
को िािे / 
ससरुाको 
नाम 

मद्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िााँकी 

कैद िररिाना 

1. १ २७० 
 

जित िहादरु पनुको 
िा.ले. नेपाल 
सरकार 

भिम िहादरु के.सी. 
शाजततनगर-९, दाङ  हाल 
शाजततनगर गा पा - ४ 

- - 
रहिनी चोरी 

 २०५२/१०/०१ २।०।१७ - 

2. ४ १६८८  सतुदर रोकायको 
िाहेरीले नपेाल स. 

िनक चौधरी शजततनगर-१ 
दाङ हाल शाजततनगर गा 
पा - ४ 

  सिारी  

ज्यान 
सखुेत 
जिल्ला अ.  

२०६९/०३/२१ ०-०-४ - 

3. ५ १९७३ ०७२-CR-

०४७४ 

संकेत नं.५६ई.प्र.का. 
तलुसीपरु ०७२-१५ 

को िा.ले.ने.सरकार 

 

संकेत नं.५६ई.प्र.का. 
तलुसीपरु ०७२-१५ 
शाततीनगर-९िम्लेकुला दाङ 
हाल शाजततनगर गा पा - ४ 

 

भडल्लीिहा
दरु 

 ि.क दा.दे.जि.अ. २०७३/०१/२९  ३०००/- 

4. ७ २१३७ ०७३-CR-

०११० 

संकेतनं.५६ई.प्र.का.त ु
लसीपरु दाङको  प्र. 
िाहेरीले  ने. सरकार 

विष्ण ुप्रसाद कडेल  
शाततीनगर-२ एकली 
दाङ हाल शाजततनगर गा पा -
४ 

कुलानतद नारदमणी आशय करणी दा.दे.जि.अ. २०७३/०९/०६ ०-६-० ५०००/- 

 

                                                                                         ......................                                                                                              
 िसततराि िोशी 

                                                                              तहभसलदार शा.अ. 
 



दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

                     विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार शाजततपरु गा.पा िडा नं ५ अततगगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका 

नाममा कभसएको असलु उपर हनु िााँकी २०७५ साल चैत्र मसातत सम्मको दण्ड सिायको लगत भििरण   
 

भस.नं. 
लगत     
नं. 

मद्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर र 
ितन 

लगतिालाको नाम,थर र 
ितन 

लगतिाला
को िाि ु
/ पभतको 
नाम 

लगतिाला
को िािे / 
ससरुाको 
नाम 

मद्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िााँकी 

कैद िररिाना 

१ 
२६  नेपाल सरकार 

क्षेत्र िहादरु खत्री धनौरी 
गा.वि.स. कजचला, दाङ - - आगलागी 

 २०३६/०३/२६ २।०।० 
- 

२ 

२१४९ 
०७२-CR-

०४८२ 

प्र.भन.िवुिप्रसाद 
रानाको प्र.िा.ल ्
न.सरकार 

दगुाग के.सी.धनौरी 
गा.वि.स. िडा नं.८  
दाङ हाल शाजततपरु गा पा 
- ५ 

रणिहादरु  ििुा 

दा.दे. 

जि.अ. 
०७३/०९/१९ 

 

५०/- 

३ 

२४६८ 
०७१-CR-

००९० 

प्र.भन. रमेश विष्टको 
प्र. िाहेरीले नेपाल 
सरकार 

गोभितद िस्नेत शाततीनगर 
गा.पा. िडा नं. ५ रगैचा 
दाङ 

चेतिहादरु - ििुा 

दाङ दे. 
जिल्ला अ. 

२०७४/१२/०६ - २००/- 

(ध. रु.  

२००/- 
िफत) 

४ 

२४६८ 
०७१-CR-

००९० 

प्र.भन. रमेश विष्टको 
प्र. िाहेरीले नेपाल 
सरकार 

राम ुचौधरी शाततीनगर 
गा.पा. िडा नं. ५ रगैचा 
दाङ 

दयाराम - ििुा 

दाङ दे. 
जिल्ला अ. 

२०७४/१२/०६ - २००/- 

(ध. रु.  

२००/- 
िफत) 

 

                                                                                                                                                                              

......................... 
                             िसततराि िोशी 

                                                                                              तहभसलदार शा.अ. 
 



दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

                     विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार शाजततनगर गा पा िडा नं ६ अततगगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका 

नाममा कभसएको असलु उपर हनु िााँकी २०७५ साल चैत्र मसातत सम्मको दण्ड सिायको लगत भििरण   
 

भस.नं. 
लगत     
नं. 

मद्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर र 
ितन 

लगतिालाको नाम,थर र 
ितन 

लगतिाला
को िाि ु
/ पभतको 
नाम 

लगतिाला
को िािे / 
ससरुाको 
नाम 

मद्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िााँकी 

कैद िररिाना 

1 
२४६  राम कुमार शाह 

ियराम चौधरी धनौरी-५, दाङ  
हाल शाजततनगर गा पा - ६ - - कुटवपट लटुवपट 

 २०५६/०८/२७ 
- 

१०६७५/- 

2 

२०२६ 
०७२-CR-
००५२ 

प्र.ि. हरर थापा 
समेतको प्र.िा.ले 
नेपाल सरकार 

लोकेतर जि.सी. धनौरी 
गा.वि.स. िडा नं.१ 
पहाभडपरु दाङ हाल 
शाजततनगर गा पा - ६ 

-  
लाग ुऔषध 
व्राउन सगुर 

दा.दे.जि.अ. 
/ प.ुिे.अ. 

२०७३/३/२० 

२०७४/५/२७ 
 

५०००/- 

3 

२२६० 
०७२-CR-
०१६० 

नेपाल सरकार 

स्मारीका राना 
साविक धनौरी गा.वि.स. 
िडा नं.१ हाल शाततीनगर  

गा.पा.िडा नं.६ दाङ 

हस्तिहादरु  
सािगिभनक  

अपराध 

निलपरासी ०७२/०८/२८ 

०-०-० 

१८७५/- 

4 २५०६ - प्र.स.भन. रमेश 
ररिालको प्र. िाहेरीले 
नेपाल सरकार 

सततोष िली धनौरी -२ िाट 
शाततीनगर गा.पा. िडा नं. ६ 
दाङ 

- - लाग ुऔ. अतय िााँके जि. 
अदालत 

२०७३/०६/११ ०-१-० - 

 

                                                                                                        ......................                                                                             
 िसततराि िोशी  

                                                                              तहभसलदार शा.अ. 
 



              दाङ देउखरुी जिल्ला अदालत 

विभिन्न अदालतहरुिाट िएको फैसला अनसुार शाजततनगर गा पा िडा नं ७ अततगगतका भिभिन्न ब्यजिहरुका 

नाममा कभसएको असलु उपर हनु िााँकी २०७५ साल चैत्र मसातत सम्मको दण्ड सिायको लगत भििरण   

 
 

भस.नं. 
लगत     
नं. 

मद्दा नं. िाहेरिाला तथा 
िादीको नाम, थर र 
ितन 

लगतिालाको नाम,थर र 
ितन 

लगतिाला
को िाि ु
/ पभतको 
नाम 

लगतिाला
को िािे / 
ससरुाको 
नाम 

मद्दा फैसला गने 
अदालत 

फैसला भमभत अशूल हनु िााँकी 

कैद िररिाना 

1 
७७७  

परशरुाम चौधरीको 
िा.ले िादी नेपाल 
सरकार 

कलकुल चौधरी दाङ धनौरी-
७ हाल शाजततनगर गा पा - 
७ 

    - सिारी ज्यान 
दा.दे.जि.
अ. 

२०६७/१२/१३ 
०/०/९ 

२०००/- 

धरौट 
७५००/- 

2 

१२७०  

इ प्र का जखलतपरु को 
िाहेरीले िादी नेपाल 
सरकार 

टुलक िहादरु चौधरी धनौरी-
३ दाङ हाल शाजततनगर गा 
पा - ७ 

राम फल 
चौधरी - 

सालको काठ 
ओसार पसार 

दा.दे.जि.
अ. 

२०७१/५/९ 

०/५/१५ 

२६८८०/- 

ध रु 

८०००/- 

3 

१९२५ 
०७२-PC-

००८२ 

संजिता खड्का  

 

संजिता खड्का धनौरी -४ 
कुमलगढी घर िई हाल 
घोराही न.पा.११ उत्साह 
टोल दाङ हाल शाजततनगर 
गा पा -७ 

भगररराि - िालसाि 

दा.दे.जि.
अ. 

२०७२/१२/१६ 

 

१००/- 

4 
१९२६ 

०७२-PC-

००८३ 

संजिता खड्का  

 

संजिता खड्का धनौरी -४ 
कुमल गढी घर िई हाल 

भगररराि  िालसाि 
दा.दे.जि.
अ. 

२०७२/१२/१६ 
 

१०००/- 



घोराही न.पा.११उत्साह 
टोल दाङ हाल शाजततनगर 
गा पा - ७ 

5 

२१४२ 
०७२-CR-

००५० 

सिुास कुमार 
िट्टराई को 
प्र.िा.ल ्
न.सरकार 

भमरा थापा धनौरी 
गा.वि.स. िडा नं.४  
दाङ हाल शाजततनगर गा 
पा -७ 

िनकिहादु
र 

शाही 
 भ्रष्ट्चार 

विशेष 
अदालत 

 

 

५००/- 

 

                                                                                                                                                                              

     …………………………… 

   िसततराि िोशी 
                                                                              तहभसलदार शा.अ. 

 


